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   พบนิตยสารคู่หูเดินทางได้เป็น
ประจำที ่บนรถโดยสารปรบัอากาศ ชอ่ง
จำหนา่ยตัว๋ และจดุประชาสมัพนัธ ์ของ
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใตใ้หม,่ สถานขีนสง่เอกมยั, สถานี
เดนิรถสวุรรณภมู ิและสถานบีรกิารของ 
บขส. อีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ,  
ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร ่ ทุกสาขา, ร้าน
กาแฟ 94°coffee ทกุสาขา, รา้นกาแฟ
คาเฟด่อยตงุ ทกุสาขา, รา้นกาแฟ คาเฟ่
อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ชัน้นำทัว่ประเทศ ฯลฯ 
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ประธานที่ปรึกษา 
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 
รองประธานที่ปรึกษา 
ระพิพรรณ วรรณพินทุ 
คณะที่ปรึกษา 
ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร,  
จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,  
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง,  
พรทิพย์ ทองประเสริฐ, นันทิยา วรุณันต์,  
อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์,  
นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด 
ฝ่ายบริหาร 
มณฑกาล คงมั่น  
สุรินทร์ ทองห่อ 
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กองบรรณาธิการ 
ชญานี อนุรักติพันธุ์ 
ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ 
บรรณาธิการศิลปกรรม 
สุรินทร์ ทองห่อ 
ศิลปกรรม 
ภาคภูมิ สุดเอื้อม 
เว็บไซต์ 
วริษฐ์ ทั่งบุญ 
ฝ่ายธุรการ 
วราวุธ สุวรรณเทพ 
ฝ่ายภาพ 
ธันวา หยาง, s88 
ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด 
นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ 
ฝ่ายโฆษณาและการตลาด 
วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, สมจินตนา ไวยฉาย, 
วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข 
  

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

 สวสัดคีรบัคณุผูอ้า่น... 
 ขณะนีห้นา้ฝนไดม้าเยอืนประเทศไทยของเราอยา่งเตม็รปูแบบแลว้ ไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปไหน
ใกลห้รอืไกลอยา่ลมืพกรม่ตดิตวัไปดว้ยนะครบั  
 เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม ทีผ่า่นมา ทางกระทรวงคมนาคมไดอ้อกกฎบงัคบัใชใ้หผู้โ้ดยสารรถสาธารณะคาด
เขม็ขดันริภยัตลอดระหวา่งการเดนิทาง ผูใ้ดฝา่ฝนืมคีวามผดิ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท หรอืทา่นใด
พบเหน็รถโดยสารสาธารณะไมป่ลอดภยั หรอื ไมไ่ดต้ดิตัง้เขม็ขดันริภยั กส็ามารถโทรแจง้ไดท้ีส่ายดว่น 1584 
ตลอด 24 ชัว่โมงครบั 
 การออกกฏเชน่นี ้กเ็พือ่สรา้งความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานใหแ้กผู่โ้ดยสารรถสาธารณะ การเกดิอบุตัเิหตุ
แตล่ะครัง้มาจากปจัจยัหลาย  ๆอยา่ง เชน่ ฝนตกถนนลืน่ การเบรครถกะทนัหนัเพราะมรีถปาดหนา้กระชัน้ชดิ 
และอืน่  ๆทีอ่าจจะเปน็เหตสุดุวสิยัของผูข้บัขี ่ทำใหท้างกระทรวงตอ้งออกกฏนีม้าเพือ่สรา้งความเขม้งวดและเปน็
ระเบยีบมากขึน้ เพราะบางครัง้การสญูเสยีไมว่า่จะเปน็อวยัวะบางสว่นหรอืชวีติ กม็ผีลกระทบตอ่ตวัทา่น 
ผูโ้ดยสารเอง และคนทีร่กัทา่นเสมอ... ปลอดภยัไวก้อ่นครบั 
        




       (วฒุชิาต ิ กลัยาณมติร)
	 	 	 	 				 						 								กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ จำกดั	

ทักทาย04

http://www.facebook.com/busbuddythailand 

        อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว  
      ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com 



จา่ยเพยีงคา่จดัสง่ 250 บาท (1 ป ี12 ฉบบั)
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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำ  
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด ก่อนทุกครั้ง 





06 บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

บขส.เปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีามหาสนกุ
กฬีารฐัวสิาหกจิครัง้ที่39

 บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) เปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีามหาสนกุ 
กฬีารฐัวสิาหกจิ ครัง้ที ่39 และสง่ตวัแทนนกักฬีาลงทำการแขง่ขนั โดยใน
ปนีี ้บขส.ไดค้รองถว้ยรองชนะเลศิอนัดบั 1 ณ สนามฟตุบอล 1 การกฬีา
แหง่ประเทศไทย 


บขส.เปดิศนูยร์ถตูโ้ดยสารสาธารณะชานชาลา3
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ(จตจุกัร)
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ 
จำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อ
อำนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการใชบ้รกิาร ณ อาคารชานชาลา 3
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 




กระทรวงคมนาคม  
ออกกฏให้ผู้โดยสารรถสาธารณะ 
คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระหว่างการโดยสาร 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษ  
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
 

ผู้โดยสารรถสาธารณะ 
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

หากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย  
ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย  
  แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

11 พ.ค. 2557  
เป็นต้นไป

 



08 บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

บขส.รว่มแสดงความยนิดีวนัคลา้ยวนัสถาปนา
กรมประชาสมัพนัธ์ครบรอบ81ปี

 ผูแ้ทนบรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) รว่มบรจิาคเงนิเพือ่สมทบทนุจดัสรา้ง
พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพประทาน อำเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ีณ อาคารหอประชมุ กรมประชาสมัพนัธ ์


บขส.รว่มแขง่ขนับลิเลยีดและสนุก๊เกอร์
กฬีารฐัวสิาหกจิครัง้ที่39

 ตัวแทนนักกีฬาบิลเลียดและสนุ๊กเกอร ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  
เข้าร่วมการแข่งขันบิลเลียด และสนุ๊กเกอร ์ กีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที ่ 39  
ณ กลัโช ่สนกุเกอรค์ลบั 


บขส.รว่มการแขง่ขนัโบวล์ลิง่
กฬีารฐัวสิาหกจิครัง้ที่39

 ตัวแทนนักกีฬาโบว์ลลิ่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีารฐัวสิาหกจิ ครัง้ที ่ 39 ณ นวิสตารโ์บวล์ 
อมิพเิรยีล เวลิด ์ลาดพรา้ว 



ปลอดภยั

ดว้ยมาตรฐานของรถโดยสารทีป่ระกอบจากโรงงาน
ทีม่มีาตรฐานสากลและความปลอดภยัสงู
 บขส.นำรถโดยสารรุน่ใหมม่าใหบ้รกิารเตม็100%
 และตดิตัง้ระบบGPSและCCTVทกุคนั
 รถม.4ขม.4กตดิตัง้เบาะโดยสาร
 ระบบนวดไฟฟา้ทกุทีน่ัง่
 ตรวจสภาพรถโดยสารตามกฎหมายทกุระยะ
 มพีนกังานขบัรถ2คน
 ในระยะทางเกนิกวา่400กม.
 พนกังานขบัรถมคีวามชำนาญเสน้ทาง
 และตรวจสขุภาพเปน็ประจำ2ครัง้/ปี

สะดวก

ดว้ยหลากหลายชอ่งทางการจำหนา่ยตัว๋
โดยสามารถซือ้และจองตัว๋โดยสารของบขส.ไดท้ี่
 ไทยทคิเกต็เมเจอร์
 ไปรษณยีไ์ทยทกุสาขา
TescoLotus
 CallCenter1490เรยีกบขส.
 www.transport.co.th
 www.thaiticketmajor.com
















ประหยดั


ดว้ยราคาคา่โดยสารทีเ่ปน็ธรรมและ
เปน็ไปตามขอ้กำหนดของกฎหมาย
 ราคาคา่โดยสารเปน็ไปตามขอ้กำหนด
 ของกฎหมาย
 ลดราคาคา่โดยสารใหก้บัพระภกิษุสามเณร
 ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ทหาร ตำรวจในเครือ่งแบบ
 และเดก็ทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ130ซม.
 ซือ้ตัว๋ไป-กลบัลด10%
บขส.เปน็ของรฐั
 ยนืหยดัเพือ่ปวงชน
   ทกุคนเปน็เจา้ของ



10 ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

กองการบนิทหารเรอืจบัมอือซีซูเุฟน้หาสดุยอดคนแกรง่ใน
“อีซูซุ โรโบแมน อู่ตะเภา 2014” (ISUZU ROBOMAN
U-TAPAO2014)
 พลเรอืเอก พจิารณ ์ธรีเนตร ผูบ้ญัชาการกองเรอืยทุธการ กองทพัเรอื พรอ้ม
ดว้ย มร.เคียวยะ คนโด ้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส ์
จำกัด ร่วมมอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่สุดยอดคนแกร่งในการแข่งขัน
มหกรรมไตรกฬีา “อซีซู ุ โรโบแมน อูต่ะเภา 2014” (ISUZU ROBOMAN U-TAPAO 
2014) ครัง้ประวตัศิาสตร ์ซึง่จดัขึน้เปน็ครัง้แรก ณ สนามบนิอูต่ะเภา จ.ชลบรุ ี

เทศกาลของดเีมอืงจนัท์
มหศัจรรยท์เุรยีนโลกประจำปี2557


 เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีได้จัดงาน
เทศกาลของดเีมอืงจนัท ์มหศัจรรยท์เุรยีนโลก ประจำป ี2557 
ซึ่งมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ย้อนประวัติศาสตร์จันทบูร ตื่นตากับ 
สุดยอดของดีเมืองจันท ์ ภายในงานมีการจัดแสดงแพผลไม้
ประดบัไฟ นทิรรศการของดเีมอืงจนัท ์10 อำเภอ นทิรรศการ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงจนัท ์การแขง่กนิผลไม ้การแขง่กนิอาหาร
ทะเล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดแสดง
และจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านอาหารพื้นเมือง  
การประกวดธิดาชาวสวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชิมผลไม้
หลากหลายชนิดฟรีแบบไม่อั้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
อยา่งคบัคัง่ 



แถลงขา่วเทศกาลดผูเีสือ้ปางสดีาครัง้ที่10
 นายภคัรธรณ ์เทยีนไชย ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ เปน็ประธานเปดิการแถลง
ขา่วเทศกาลดผูเีสือ้ปางสดีา ครัง้ที ่10 ประจำป ี2557 ณ บรเิวณดา่นตรวจ 2 อทุยานแหง่ชาติ
ปางสีดา โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาล 
ดูผีเสื้อปางสีดามาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที ่ 10 ในปีนี ้ โดยจะเปิดงานอย่างเป็นทางการ 
ในวันเสาร์ที ่ 28 มิถุนายน 2557 จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขา, เดิน-วื่งมินิ
มาราธอน, การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, การประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีป่ระชาสมัพนัธจ์งัหวดัสระแกว้ โทร.08 6377 1197 
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แรลลีร่ถยนตก์ารกศุลกบั“สานรกั”


 โครงการสานรกัจดัการแขง่ขนัแรลลีร่ถยนตก์ารกศุล“เอไอเอสแฟมลิี่แรลลี่
เพือ่สายใจไทย” ครัง้ที่ 21 ตอน “สานรกัตะลยุ AEC” ชงิถว้ยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสน้ทางกรงุเทพ – พทัยาณ
โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ มริาจ บชี รสีอรท์ พทัยา รายไดจ้ากการแขง่ขนันำไป
สมทบทนุมลูนธิสิายใจไทย

 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยสาระ ซึ่งจะต้องอาศัย 
ทมีเวริค์ระหวา่งพอ่ แม ่ลกู เพือ่ฝา่ฟนัอปุสรรคตามฐานเกมตา่งๆ นอกจากนีย้งัถอืเปน็อกีหนึง่
กจิกรรมดีๆ  ทีค่รอบครวัจะไดร้ว่มกนัทำบญุ โดยรายไดจ้ากการแขง่ขนัจะนำขึน้ทลูเกลา้ฯ
ถวายสมทบทนุมลูนธิสิายใจไทย 
 การแขง่ขนัครัง้นีม้คีรอบครวัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการแขง่ขนั จำนวน 100 ครอบครวั ทกุ
ครอบครวัตา่งทยอยมารวมตวักนั ณ จดุสตารท์ อาคารอนิทชั ขบัรถตามใบนำทางมุง่หนา้สู่

พัทยา รวมระยะทาง 180 กิโลเมตร ตลอด 
เส้นทางสมาชิกในครอบครัวจะต้องขับรถ 
เลน่เกมตามจดุ TC1 – TC9 และตอบคำถาม
จากภาพถ่ายที่เกี่ยวกับ Landmark ของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนให้ได้มากที่สุด 
พรอ้มทัง้คน้หา RC ทีซ่อ่นอยูต่ามเสน้ทางการ
แข่งขัน ระหว่างทางมีการเรียงลำดับรูปภาพ 
และป้ายต่างๆ เพื่อเก็บสะสมคะแนนตลอด
เสน้ทาง กอ่นจะไปสิน้สดุการแขง่ขนัทีโ่รงแรม
เซน็ทารา แกรนด ์มริาจ บชี รสีอรท์ พทัยา   
 งานเลีย้งประกาศผลรางวลัในตอนคำ่จดัขึน้
ทา่มกลางบรรยากาศ “AEC NIGHT PARTY”   
ผูเ้ขา้แขง่ขนัรว่มกนัแตง่กายแฟนซใีนคอนเซปต ์
AEC ก่อนเริ่มงานมีซุ้มเกมตักไข่การกุศลให้ 
ทุกครอบครัวได้อุ่นเครื่องและร่วมกันทำบุญ 

โดยนำเงนิรายไดจ้ากการจำหนา่ยบตัรเลน่เกมจำนวน 100,000 บาท 
มอบให้แก ่ โรงเรียนบ้านพะปูงะ และโรงเรียนบ้านละแอ อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา นอกจากนี้บนเวทียังมีการจับสลากมอบของ
รางวัล สลับกับการเล่นเกม ปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัล 
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ซึ่งครอบครัวบุตรราช ได้สานพลงักนัเลน่เกม
สะสมคะแนน จึงได้ครองถ้วยพระราชทานในปีนี ้ รวมทั้งชมมินิ
คอนเสริต์จาก แหนม รนเดช กจิกรรมครัง้นีน้อกจากทกุครอบครวัจะได้
สนุกสนานร่วมกันแล้วเพลิดเพลินกับการได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว 
ยงัมโีอกาสไดร้ว่มกนัทำบญุใหแ้กม่ลูนธิสิายใจไทย และไดช้ว่ยเหลอื
เดก็ดอ้ยโอกาสทางสงัคมรว่มกนัอกีดว้ย  
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ครมีกนัแดดชนดิดืม่...
สาวๆกลา้ลองไหม

       บรษิทัผลติเครือ่งสำอางของสหรฐัอเมรกิา ออสโมซสิ สกนิแคร ์ไดท้ำการเปดิ
ตวัครมีกนัแดดชนดิดืม่รายแรกของโลก โดยบรษิทักลา่ววา่ ผลติภณัฑด์งักลา่วมี
ฤทธิเ์หมอืนครมีกนัแดด SPF30 ทัง้นี ้ ผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลกไดอ้อกมาตัง้ขอ้สงสยัใน
ผลติภณัฑอ์ยา่งกวา้งขวางแลว้ สำนกัขา่วตา่งประเทศรายงานจากนครนวิยอรก์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า บริษัทผลิตเครื่องสำอางในสหรัฐอเมริกา “ออสโมซิส 
สกนิแคร”์ เปดิตวัผลติภณัฑก์นัแดดทีไ่มไ่ดม้ไีวส้ำหรบัทาแตม่ไีว ้ “ดืม่” ชนดิแรก
ของโลก ในชือ่ “ฮารโ์มไนซ ์ เอชทโูอ ยวู ีนทูราไลเซอร”์ (Harmonized H2O 
UV Neutralizer) ทีท่างบรษิทักลา่ววา่ มปีระสทิธภิาพเหมอืนการทาโลชัน่กนัแดด 
SPF 30 เมื่อดื่มผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้ว โมเลกุลของเหลวจะซึมผ่านมายังผิวและ
เกดิการสัน่อยูบ่นชัน้ผวิ ปกปอ้งผวิจากรงัสอีนัตรายไดถ้งึรอ้ยละ 97 ทัง้รงัส ีUVA 
และ UVB  
      โดยผลติภณัฑด์งักลา่วมใีหเ้ลอืก 2 ชนดิคอื ชนดิผวิแทนและไมเ่อาผวิแทน 
โดยชนิดผิวแทนนั้น ผลิตภัณฑ์ยังคงจะปกป้องผิวแต่ก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่
ตอ้งการอาบแดดไดม้สีผีวิทีค่ลำ้ขึน้ตามทีต่อ้งการดว้ย โดย ฮารโ์มไนซ ์ เอชทโูอ  
ยูว ี นูทราไลเซอร ์ จะบรรจุอยู่ในขวด 3.38 ออนซ ์ ราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 978 บาท) ทางบริษัทเผยว่า น้ำยาปริมาณ 2 มิลลิลิตร สามารถ
ปกปอ้งผวิจากรวัสไีด ้3 ชัว่โมง ทัง้นี ้ตอ้งขึน้อยูก่บัขนาดตวัของผูใ้ชด้ว้ย  
     นายแพทย์เบ็น จอห์นสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทออสโมซิส สกินแคร์และผู้
คดิคน้ผลติภณัฑ ์ กลา่ววา่ ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยนำ้กลัน่ และสว่นผสมหลาย
ชนิดที่ประกอบขึ้นจากคลื่นที่ทางบริษัทค้นพบ ซึ่งสามารถแยกคลื่นรังสีและ
สามารถป้องกันรังสีที่จะเป็นอันตรายต่อผิวได ้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐยังไม่ได้รับรองหรือประเมินผลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
นายแพทย์จอห์นสันเองก็ไม่ได้เป็นแพทย์ผิวหนังอีกด้วย ทั้งนี ้ บนเว็บไซด์ของ 
บริษัทฯได้มีการบรรจุผลการตอบรับการจากทดลองใช้ที่เป็นเชิงบวกเอาไว ้แต่ผู้
เชีย่วชาญทางการแพทยจ์ากสถาบนัตา่งๆ อยา่งเชน่ นางเจสสกิา แครนท ์แพทย์
ผวิหนงัประจำสถาบนัผวิหนงันวิยอรก์ เผยวา่ ผลติภณัฑด์งักลา่วไมไ่ดม้สีว่นผสม
ของสารที่มาช่วยป้องกันผิวหนังจากรังส ี ส่วนแพทย์อีกหลายรายก็ออกมาให้
ความคิดเห็นว่า คนเราต้องการจะปกป้องผิวหนังที่โผล่ออกมานอกร่างกายแล้ว
ถกูแสงอาทติยบ์างสว่นเทา่นัน้ ทำไมตอ้งดืม่ของเหลวทีจ่ะเขา้ไปทำงานกบัระบบ
รา่งกายทัง้ระบบกนัดว้ย 
ผลวจิยัและตรวจสอบจะออกมาเปน็อยา่งไรกค็งตอ้งตดิตามกนัตอ่ไป 
วา่แตส่าวไทยอยากสวยทัง้หลาย สนใจจะดืม่กนับา้งไหม 


รองเทา้กฬีาคูแ่รก
ของโลกยีห่อ้อะไรนะ

    ในยุคที่ผู้คนหันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้น 
นอกจากสมรรถนะของร่างกายแล้ว อุปกรณ์เสริม เสื้อผ้าต่างๆ 
ล้วนแล้วแต่เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การออกำลังกายทำได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ หนึง่ในนัน้ทีม่คีวามสำคญั คอื รองเทา้กฬีา 
เปน็ทีรู่ก้นัวา่ รองเทา้นอกจากชว่ยปอ้งกนัเทา้จากสิง่สกปรกแลว้ 
ยังช่วยป้องกันอันตรายจากของมีคมหนามแหลม เศษแก้วตาม
พืน้ถนนได ้นอกจากนีก้ารเลอืกสวมใสร่องเทา้ใหเ้หมาะกบักาลเทศะ
และโอกาสที่สวมใส่แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ใหด้ขีึน้ดว้ย เชน่ การสวมใสร่องเทา้กฬีาในขณะเลน่กฬีาจะชว่ย
กระชับเท้า ช่วยในการทรงตัว และช่วยป้องกันอันตรายขณะที่
เลน่กฬีาไดด้ว้ย 
      แล้วคุณรู้กันไหมว่า รองเท้ากีฬายี่ห้อไหนเป็นร้องเท้ากีฬา 
คูแ่รกของโลก NIKE, ADIDAS, REEBOX etc. จรงิๆ แลว้รองเทา้
กฬีาคูแ่รกของโลกนัน้เปน็ฝมีอืของ “ชารลส ์ กูด๊เยยีร” ผูป้ระดษิฐ์
ยางรถยนต์กู๊ดเยียรชื่อดัง เขาค้นพบวิธีการนำกำมะถันไปผสม 
กบัยางโดยบงัเอญิ ทำใหย้างไมอ่อ่นตวัเมือ่เจออากาศรอ้น และ
ไม่เปราะแตกหักในสภาพอากาศหนาวเย็น เขาจึงได้นำมา
ประดษิฐเ์ปน็ยางรถยนต ์และจากยางรถยนตน์ี ้ เขาไดน้ำยางไป
เป็นส่วนของพื้นรองเท้าผ้าใบ จนเกิดเป็นรองเท้ากีฬาคู่แรกของ
โลกนัน่เอง 

1
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ทำไมอาบงั
จงึชอบกนิแกงกะหรีก่นันะนายจา๋

 ชาวอินเดียนั้นชื่นชอบการกินแกงกะหรี่เป็น
ชีวิตจิตใจ แล้วเพราะอะไรถึงทำให้อาบังทั้งหลาย
ตดิอกตดิใจละ่ ลองมาดกูนั กะหรี ่ เปน็เครือ่งแกง 
สเีหลอืงทีม่สีว่นผสมของขงิเหลอืง พรกิไทย กระเทยีม
เปน็ตน้ มรีสเผด็และมกีลิน่หอม เมนทูีเ่รารูจ้กักนัด ี
คอื แกงกะหรี ่ซึง่มกัใสเ่นือ้สตัว ์ผกั และไขต่ม้ โดย
นำมาราดบนข้าวสวยร้อนๆ สาเหตุที่ชาวอินเดีย
นยิมกนิแกงกะหรี ่กเ็พราะการกนิอาหารเผด็รอ้นจะ
ทำให้ร่างกายปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่ร้อนได้ด ี
เมื่อกินอาหารรสชาติเผ็ดหมดจาน ตัวก็จะชุ่มด้วย
เหงื่อ ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายท่ามกลางอากาศที่
ร้อนระอ ุ ชาวอินเดียจึงนิยมนำกะหรี่มาประกอบ
อาหาร และยงัเปน็การถนอมอาหารอยา่งหนึง่อกีดว้ย 
นอกจากกะหรี่สามารถดับกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา
ของอาหารได้แล้ว ยังสามารถขจัดพิษและทำให้
อยากอาหารอกีดว้ย นอกจากรสชาตอิรอ่ยแลว้ยงัมี
คุณสมบัติในการทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สมดุล 
แบบนีไ้มน่า่เลา่ เหลา่อาบงัถงึโปรดปรานกนัยิง่นกั



สญัลกัษณร์ปูดาว
บนหนงัสอืพมิพม์คีวามหมายอยา่งไร

     หากหนอนหนงัสอืพมิพล์องสงัเกตหนงัสอืพมิพท์ีอ่า่น
กนัเปน็ประจำทกุเชา้นัน้ จะพบวา่บรเิวณขอบหนงัสอืพมิพ์
จะเหน็รปูดาวปรากฏอยู ่และสงสยัวา่ดาวนัน้เปน็สญัลกัษณ์
และมคีวามหมายอยา่งไร? หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัเริม่พมิพ์
สัญลักษณ์ดาวบนหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่สมัยที่ยังใช ้
ชื่อว่า เสียงอ่างทอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่าเป็น
หนังสือพิมพ์กรอบบ่ายหรือกรอบเช้า หนังสือพิมพ์ 
กรอบบา่ย (ฉบบัวนัรุง่ขึน้) จะมดีาวหนึง่ดวง หนงัสอืพมิพ์
กรอบเช้า (ฉบับของวันนั้น) จะมีดาวสองดวง เมื่อ
เทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งได้พัฒนาให้ทันสมัย
มากขึ้น เพื่อการเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์แก่ผู้อ่านใน
แต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด ในวันหนึ่งๆ จึงมีการผลิต
หนังสือพิมพ์หลายกรอบ (Version) จึงได้ทำสัญลักษณ์
จำนวนดาวไว้บนขอบหนังสือพิมพ ์ โดยจำนวนดาวหนึ่ง
ดวงหมายถงึฉบบัทีจ่ำหนา่ยในภาคอสีาน สองดวงหมายถงึ
ฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ สามดวงหมายถึงฉบับที่
จำหน่ายในภาคใต ้ สี่ดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายใน
กรุงเทพฯ กรอบบ่าย ห้าดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายใน
ภาคกลาง หกดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพฯ 
กรอบเชา้นัน่เอง แตใ่นบางครัง้จำนวนดาวทีห่นา้ปกและ
เนื้อในอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าบางข่าวเป็น
ข่าวส่วนกลาง เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา ฯลฯ 
ซึ่งจะมีเนื้อหาเหมือนกัน จึงสามารถใช้เพลต(แม่พิมพ์)
เดยีวกนัไดท้ัว่ประเทศ
	 ขอบคณุขอ้มลูจาก	ความรูร้อบตวั.Com		

มาทำความรูจ้กั
มดตวัจิว๋ใหม้ากขึน้กนั

     มดเป็นแมลงที่จัดอยู่ในวงศ ์
Formicidae เปน็สตัวท์ีม่คีวามสามารถ
หลายด้านและมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ 
เช่น มดจะใช้หนวดเป็นอวัยวะที่ใช้ใน
การสื่อสารและรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากสัตว์
ทั่วไปโดยจะสร้างสารเคมีที่ชื่อว่า 
“ฟโีรโมน” เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืสำหรบั
การสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
บอกทิศทาง เตือนภัย สืบพันธุ ์ แม้
ร่างกายของมันจะมีขนาดเล็กแต่ก็
สามารถแบกรับน้ำหนักอาหารหรือ
เหยื่อที่หนักกว่าตัวมันได้หลายเท่าตัว 
ถึงมดจะมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับคน 
แต่หากชั่งน้ำหนักของมดทั้งโลก จะ
พบวา่ มนัมนีำ้หนกัพอๆ กบัคนทัง้โลก
ทีเดียว เพราะมดมีอยู่เป็นจำนวนนับ
หมื่นชนิด และแต่ละชนิดก็มีจำนวน 
เป็นล้านล้านตัว แล้วสังเกตไหมว่า
สาวๆ ที่ชื่อ “มด” มักมีความสามารถ
ไม่จิ๋วแบบชื่อด้วยนะ หรือว่าไม่จริง  
นี่ขนาดไม่เหมารวมแม่มดเข้าไปด้วย
นะ  

4
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14 มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี 

สญัญานเตอืนภยั
จากรา่งกายทีไ่มค่วรมองขา้ม

 รา่งกายของคนเรา คอื สิง่มหศัจรรยท์ีซ่บัซอ้น ใน
บางครัง้สิง่ทีร่า่งกายแสดงออก คอื สญัญาณเตอืนภยั
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือภาวะที่ไม่สมบูรณ์ของ
ร่างกาย อย่าปล่อยปละละเลยแม้เป็นเพียงอาการ
เลก็ๆ นอ้ยๆ ทีไ่มไ่ดท้ำใหค้ณุรูส้กึเจบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็ 
เพราะหากปล่อยไว้นานเข้าอาจกลายเป็นต้นตอของ
โรครา้ยๆ ในอนาคตกเ็ปน็ได ้อยา่งเชน่ สญัญาณตา่งๆ 
เหลา่นีท้ีไ่มค่วรนิง่นอนใจ ลองดวูธิกีารแกไ้ขเหลา่นีด้ ู 

 มองไมเ่หน็ในทีแ่สงนอ้ยนยันต์าแหง้
สารอาหารที่ขาด : เบต้าแคโรทีน ช่วยในการมองเห็น
และชว่ยระบบภมูคิุม้กนั 
แหลง่อาหาร : ผลไมส้เีหลอืงและสม้ นม ผกัใบเขยีว 
 ออ่นเพลยีเครยีดเหนบ็ชาเบือ่อาหาร
สารอาหารทีข่าด : วติามนิบ ีชว่ยสรา้งโปรตนี สรา้งเมด็
เลอืดแดง ตา้นอาการเหนบ็ชา บำรงุประสาท 
แหลง่อาหาร : ขา้วซอ้มมอื นม ไข ่ถัว่ ปลา เนือ้สตัว ์
 เลอืดออกตามไรฟนัเปน็หวดังา่ยเหงอืกอกัเสบ
สารอาหารทีข่าด : วติามนิซ ีชว่ยใหห้ลอดเลอืดแขง็แรง 
ซอ่มแซมสว่นทีส่กึหรอ และเสรมิสรา้งภมูติา้นทาน 
แหลง่อาหาร : ผลไมร้สเปรีย้ว ผกัใบเขยีว 
 แผลหายชา้รบัรูก้ลิน่รสไดไ้มด่ีเปน็โรคผวิหนงั
 บอ่ย
สารอาหารทีข่าด : แรธ่าตสุงักะส ีชว่ยในการเตบิโตของ
เซลล ์ระบบภมูคิุม้กนั การรบักลิน่ 
แหลง่อาหาร : เนือ้สตัว ์อาหารทะเล เนยแขง็ ถัว่เปลอืก
แขง็ จมกูขา้วสาล ี

สาวอยากตาสวยตอ้งระวงักนัดว้ย

 ล่าสุดศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น เตือนภัยอันตรายจากการใส่
คอนแทคเลนส์สีคุณภาพต่ำ หลังสำรวจตลาดคอนแทคเลนส ์ พบหลายตัวอย่างไม่ผ่าน
เกณฑค์วามปลอดภยั เสีย่งทำดวงตาบาดเจบ็จนอาจทำใหก้ระจกตาเปน็แผล 
       ความนยิมในการใสค่อนแทคเลนสส์ ีรวมทัง้คอนแทคเลนสแ์บบบิก๊อายทีท่ำใหด้วงตาดู
กลมโตขึน้ ไมไ่ดจ้ำกดัวงอยูใ่นเฉพาะวยัรุน่สาวไทยเทา่นัน้ แมก้ระทัง่ประเทศญีปุ่น่เองกไ็ด้
รบัความนยิมไมน่อ้ย และกป็ระสบปญัหาเดยีวกนั คอื คอนแทคเลนสแ์ฟชัน่ทีไ่มไ่ดค้ณุภาพ
ทำร้ายสุขภาพดวงตา มีรายงานข่าวจากเว็บไซต ์ NHK ได้รานงานว่า ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้

บรโิภคของประเทศญีปุ่น่ (National Consumer 
Affairs Center of Japan) ได้ออกเตือนถึง
อันตรายจากการใช้คอนแทคเลนส์สีที่ไม่ได้
คุณภาพ หลังในปีที่ผ่านมามีกรณีปัญหาเข้ามา
ปรึกษาร้องเรียนด้วยเรื่องดวงตาได้รับบาดเจ็บ
จากการใสค่อนแทคเลนสม์ากกวา่ 100 ราย เพิม่
สูงเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จาก
การสำรวจคุณภาพสินค้าตัวอย่าง 17 ตัวอย่าง 
พบวา่ 11 ตวัอยา่งเปน็คอนแทคเลนสส์ ีซึง่สยีอ้ม

เลนสไ์มไ่ดค้ณุภาพ และม ี6 ตวัอยา่งทีเ่ปน็คอนแทคเลนสช์นดิบิก๊อายทีไ่มไ่ดม้าตรฐานตาม
ทีก่ำหนด ยิง่ไปกวา่นัน้จากการทบสอบใชใ้สเ่ปน็เวลา 8 ชัว่โมง ยงัพบวา่มถีงึ 16 ตวัอยา่งที่
ทำใหเ้กดิอาการตาแดง และเสยีดสทีำใหเ้กดิความระคายเคอืงตอ่กระจกตา 
    เพราะดวงตา คอื อวยัวะสำคญัทีแ่สนบอบบาง ดงันัน้การซือ้คอนแทคเลนสค์วรปรกึษา
จกัษแุพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญเสยีกอ่น ผูใ้ชจ้ำเปน็ตอ้งไดร้บัความรูใ้นการเลอืกใชแ้ละการดแูล
สายตาทีถ่กูตอ้งรว่มดว้ย ทีส่ำคญัควรปฏบิตัติามคำแนะนำอยา่งเครง่ครดัเพือ่ความสวยที่
ปลอดภยัแบบยาวนาน 
	 ขอบคณุขอ้มลูจาก	Sanook.com	

นานาประโยชนข์องแอปเปิล้

1.ปอ้งกนัฟนัผุ
 การกดัผลแอปเปิล้จะชว่ยกระตุน้การผลติ
น้ำลายในปาก ซึ่งเป็นผลดีต่อปากและฟัน 
รวมถึง ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทเีรยีในชอ่งปากได ้
2.สง่ผลดตีอ่ระบบการยอ่ยอาหาร
 แอปเปิล้ถอืเปน็หนึง่ในผลไมท้ีม่ไีฟเบอรส์งู เสน้ใยทีอ่ยูใ่นแอปเปิล้จะชว่ยดดูซบันำ้ใน
ลำไส ้และสง่ผลใหร้ะบบการยอ่ยอาหารดขีึน้ ทำใหห้มดปญัหาจากอาการทอ้งเสยี หรอืทอ้งผกู
3.ชว่ยควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืด
 มีงานวิจัยบางชิ้นกล่าวว่า ความเข้มข้นของเส้นใยที่อยู่ในแอปเปิ้ลสามารถช่วยลด
ระดบันำ้ตาลในเลอืดได ้หากทานเปน็ประจำกอ็าจมโีอกาสบรรเทาอาการจากโรคเบาหวาน 
ชนดิที ่2 ได ้
4.ลดความเสีย่งของการเกดิโรคอลัไซเมอร์
 บางงานวิจัยชี้ว่า การบริโภคแอปเปิ้ลเป็นประจำอาจช่วยขจัดปัญหาทางสมอง เช่น  
อลัไซเมอร ์ได ้
5.ยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็
 มีการค้นพบว่าสารไตรเทอร์ปินอยด์ในผิวแอปเปิ้ลอาจช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์
มะเรง็บางชนดิ โดยมงีานวจิยัของมหาวทิยาลยัคอรเ์นลลก์ลา่ววา่ สารนีม้ปีระสทิธภิาพใน
การยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของมะเรง็ลำไสใ้หญแ่ละมะเรง็เตา้นมได ้
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หนา้ฝนมา...เตรยีมรบัมอืกบัฮอ่งกงฟตุดกีวา่

 หนา้ฝนแบบเตม็ๆ กำลงัจะทกัทายเมอืงไทย มหีลายโรคทีม่กัเกดิในหนา้ฝน 
รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยอย่าง ฮ่องกงฟุตด้วย ฮ่องกงฟุตนั้นเป็น
อาการโรคจากการตดิเชือ้ราทีเ่ทา้ เชือ้ทีเ่ปน็สาเหตไุดแ้ก ่Trichophyton rubrum 
มักจะเกิดตามบริเวณซอกนิ้วหรือเท้า การแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้ผิวส่วนนั้น
เปือ่ย เชือ้ราจงึเขา้ไปทีผ่วิบรเิวณดงักลา่ว ทำใหเ้กดิผืน่ มอีาการคนั มกีลิน่เหมน็
ตามมาในทีส่ดุ 

ฮอ่งกงฟตุหรอืการตดิเชือ้ราทีเ่ทา้มอีาการไดห้ลายรปูแบบดงัตอ่ไปนี้
 หนงัมสีะเกด็แขง็ทีฝ่า่เทา้และมขียุ 
 ฮอ่งกงฟตุทีม่กีารตดิเชือ้บรเิวณซอกนิว้ บรเิวณดงักลา่วจะชืน้ คนั และมกีลิน่ 
 อาจจะเปน็ตุม่นำ้หรอืตุม่หนอง 
 มผีืน่เหมอืนการตดิเชือ้ทีล่ำตวั คอื เปน็วง ขอบนนูและมขียุ 











ปจัจยัเสีย่งการตดิเชือ้
 การตดิเชือ้ราทีเ่ทา้มกัจะพบในผูใ้หญม่ากกวา่เดก็ สปอรข์องเชือ้ราเมือ่อยูใ่น
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม เชน่ สระวา่ยนำ้ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ หอ้งนำ้ ดงันัน้การเดนิ
เทา้เปลา่อาจจะทำใหเ้ราไดร้บัเชือ้ ปจัจยัทีท่ำใหค้นตดิเชือ้ราทีเ่ทา้บอ่ยไดแ้ก ่
 มโีอกาสสมัผสัสปอรข์องเชือ้ราไดบ้อ่ยกวา่คนอืน่ เชน่ วา่ยนำ้บอ่ย 
 ผวิหนงัของคนนัน้สรา้งกรดไขมนันอ้ยกวา่คนทัว่ไป 
 ใสร่องเทา้ทีค่บัและไมร่ะบาย 
 ไมซ่กัถงุเทา้หรอืรองเทา้ สวมใสซ่ำ้ๆ เปน็เวลานาน  
 เปน็คนทีเ่หงือ่ออกมาก 
 เปน็คนทีม่ภีมูติำ่ เชน่ รบัประทานยาบางชนดิหรอืเปน็โรค 
 เปน็โรคทีเ่ลอืดไปเลีย้งทีเ่ทา้นอ้ย เชน่ ภาวะบวม เบาหวาน เสน้เลอืดทีเ่ทา้ตบี 

การปอ้งกนั
 เมือ่อยูบ่า้นใหถ้อดถงุเทา้และรองเทา้ เพือ่ใหผ้วิหนงัไดร้ะบายความอบัชืน้ 
 เปลีย่นถงุเทา้และชดุชัน้ในทกุวนั 
 เชด็เทา้ใหแ้หง้อยูเ่สมอ 
 ไมเ่ดนิเทา้เปลา่ในทีส่าธารณะ 
 ไมใ่ชข้องสว่นตวัรว่มกบัผูอ้ืน่ เชน่ หว ีผา้เชด็ตวั รองเทา้ 
 ตรวจตราสตัวเ์ลีย้งวา่มขีนรว่งหรอืไม ่หากมจีะตอ้งพาไปตรวจและรกัษา  

การรกัษา
 สามารถรกัษาไดโ้ดยใชย้า ketoconazole itraconazole รว่มกบัการแนะนำ
ขา้งตน้ทีก่ลา่วมา 




วา่ดว้ยเรือ่งของเซก็ส์
และสขุภาพของหนุม่ๆ

 ทั้งหมดที่กำลังจะกล่าวถึงนี ้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยของ 
ผูเ้ชีย่วชาญ แตผ่ลจะจรงิหรอืไมน่ัน้ตอ้งลองปฏบิตักินัดตูามพฤตกิรรม
สว่นตวัของคณุผูช้ายนะจะ๊  

 บรรลคุวามใครบ่อ่ยๆเพือ่บอกลามะเรง็
 การหลั่งอสุจิออกมาบ่อย ก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดท่อ
ของคุณเอง ซึ่งก็เคยมีผลงานการวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า ผู้ที่หลั่ง
อสุจิมากกว่า 21 ครั้งต่อเดือน มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 
ตอ่มลกูหมากนอ้ยกวา่ผูท้ีห่ลัง่ 4 - 7 ครัง้ตอ่เดอืน 

 การมเีซก็ซ์ชว่ยใหค้ณุหลบังา่ยขึน้
 หากคณุคดิวา่เปน็เพราะ
ความเหนื่อยจากการมีเซ็กซ ์
คุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้น 
คุณคิดผิดแล้ว เพราะตัวที่
ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่าย
จริงๆ นั้น คือ ฮอร์โมนที่ 
หลั่งออกมาต่างหาก เพราะ
ว่าการมีเซ็กซ์จะช่วยหลั่ง
ฮอร์โมน oxytocin และ 
prolactin ออกมา ซึง่ฮอรโ์มน
2 ชนิดนี ้ จะช่วยทำให้คุณ
ผ่อนคลายและนอนหลับได้
งา่ยขึน้นัน่เอง  

 ชว่ยชะลออายบุนใบหนา้
 การมเีซก็ซจ์ะชว่ยใหค้ณุดอูอ่นกวา่วยัได ้โดยเกอืบ 50% ของผูท้ี่
มีเซ็กซ ์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห ์ จะดูอ่อนวัยกว่าผู้ที่มีเซ็กซ์เดือนละครั้ง 
เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายที่หลังออกมา เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อต้าน 
ริว้รอยไดด้กีวา่ครมียีห่อ้ดีๆ  เสยีอกี  
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ลดหนา้ทอ้งตอนอาบนำ้กไ็ดน้ะ

 สาวๆ อาจไมรู่ว้า่ในระหวา่งการอาบนำ้ เราสามารถบรหิารหนา้ทอ้งไปดว้ยได ้เพยีง
เริม่จากเตรยีมนำ้ใสอ่า่งอาบนำ้ใหอ้ยูใ่นอณุหภมู ิ40 องศาเซลเซยีส จากนัน้ใหน้ัง่คกุเขา่
ในนำ้ดว้ยทา่ตวัตรงยดือก ใชฝ้า่มอืทัง้สองแนบบรเิวณหนา้ทอ้ง แลว้คอ่ยๆ ลบูลงเบาๆ 

ประมาณ 20 ครัง้ หลงัจากนัน้ให้
ใช้ฝ่ามือนวดบริเวณหน้าท้องใน
ลักษณะวงกลมวนไปทิศทางใด
ทศิทางหนึง่ ประมาณ 20-30 ครัง้ 
เมื่อนวดเสร็จแล้วให้ใช้ฝักบัวฉีด
น้ ำ อุ่ น ที่ ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ สู ง ขึ้ น 
เลก็นอ้ยบรเิวณหนา้ทอ้ง ทำเปน็
ประจำทุกวัน ควบคู่ไปกับการ 
ออกกำลงักายตามปกต ิหนา้ทอ้ง
จะแบนราบมากยิ่งขึ้น ไม่เชื่อ 
กล็องทำดสู ิ  

แกป้ญัหารขูมุขนกวา้ง
อยา่งงา่ยดาย

 อยา่คดิแตจ่ะโบกเมคอพัทบับนผวิหนา้ทีม่ปีญัหารขูมุขน
กวา้งเพือ่อำพรางเพยีงอยา่งเดยีว ลองคน้หาวธิทีีจ่ะแกป้ญัหา
กนัดกีวา่ ขอแนะนำวธิแีสนงา่ยตามขัน้ตอนเหลา่นี ้ 
 วิธีทำความสะอาดผิว ผู้ที่มีผิวหน้ารูขุมขนกว้างควร
ลา้งหนา้ดว้ยนำ้อุน่ ตามดว้ยนำ้เยน็จดั ซึง่นำ้อุน่จะชว่ยเปดิ 
รขูมุขน ใหส้ิง่สกปรกหลดุออกมา สว่นนำ้เยน็จะชว่ยกระชบัผวิ
หลังจากล้างหน้า และเมื่อไม่มีสิ่งอุดตันใดๆ ในรูขุมขนแล้ว 
ผวิกจ็ะสดใสและสะอาดมากขึน้  
 อยา่ลา้งหนา้บอ่ยเกนิไป แมว้า่การลา้งหนา้จะเปน็วธิี
ทำความสะอาดรขูมุขนและผวิหนา้ใหห้า่งไกลจากปญัหาผวิ
ตา่งๆ แตก่ารลา้งหนา้บอ่ยเกนิไป ผวิหนา้กจ็ะผลตินำ้มนัตาม
ธรรมชาติออกมามากขึ้นเพื่อปกป้องผิว จนทำให้ผิวมันกว่า
เดิม รวมถึงการซับหน้าด้วยกระดาษหรือแผ่นฟิล์มซับความ
มนักเ็ชน่กนั ไมค่วรจะซบับอ่ยจนเกนิไป   
 ควบคมุความมนับนใบหนา้ โดยการเลอืกใชค้ลนีเซอร์
แบบ oil-control หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของกรดซาลไิซลกิ
 โทนเนอร์ ควรใชโ้ทนเนอรท์ำความสะอาดผวิอกีครัง้หลงั
ลา้งหนา้ เพือ่เปน็การเตรยีมผวิหนา้สูข่ัน้ตอนการปรนนบิตัผิวิ
โทนเนอร์จะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกที่
ตกคา้งบนผวิ  
 ปกปอ้งผวิ อยา่ลมืปกปอ้งผวิดว้ยครมีกนัแดดทกุครัง้
กอ่นออกแดด เพราะแสงแดดและความรอ้นจะทำใหใ้บหนา้
หมองคล้ำ ผิวเสียความชุ่มชื้น แถมยังทำให้ผิวหน้ามันใน
ระหวา่งวนัดว้ย  
 น้ำแข็ง ก่อนนอนหรือกลับไปบ้านตอนเย็น หลังการ 
ล้างหน้า ลองใช้น้ำแข็งสะอาดมาประคบบริเวณใบหน้า
สปัดาหล์ะ 2 - 3 วนั ทำบอ่ยๆ กจ็ะชว่ยกระชบัรขูมุขนได ้

มอืใหมห่ดัทำสผีมดว้ยตวัเอง
 มอืใหมท่ีก่ำลงัจะเปลีย่นสผีมดว้ยตวัเองเปน็ครัง้แรก อาจจะกงัวลวา่จะทำสผีมออกมา
ไดไ้มส่วยเหมอืนกบัชา่งมอือาชพีในซาลอน อยา่กลวัไปกอ่น เพราะเคลด็ลบัพวกนีส้ามารถ
ชว่ยคณุเปลีย่นสผีมดว้ยตวัเองใหอ้อกมาสวยงามราวกบัมอือาชพีไดจ้รงิๆ   
 ตัดผมก่อนเปลี่ยนสี : ถา้มเีสน้ผมแหง้เสยีหรอืแตกปลายกต็ดัเลม็ซะใหด้กีอ่น
เปลี่ยนสีผม เพราะเส้นผมที่แห้งเสียมักจะมีรูพรุนทำให้ดูดซับสีไว้มากกว่าเส้นผมส่วน 
ทีเ่หลอื สผีมจงึอาจดเูขม้ไมเ่ทา่กนัได ้ 
 อยา่ขีเ้หนยีวจนเกนิไป :ถา้คณุ
มเีสน้ผมยาวเกนิไหลล่งไป ผลติภณัฑ์
เปลี่ยนสีผมเพียงกล่องเดียวก็อาจ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณ 
ฉะนัน้กค็วรซือ้เพิม่เปน็สองกลอ่งเพือ่ที่
คุณจะได้ชะโลมทาเส้นผมให้ทั่วทั้ง
ศรีษะไดอ้ยา่งเตม็ที ่ซึง่จะชว่ยใหส้ผีมดู
สมำ่เสมอเทา่กนัทัง้ศรีษะ  
 เปลีย่นสทีลีะสว่น : แบง่เสน้ผม
บนศรีษะออกเปน็สีส่ว่นเทา่ๆ กนั แลว้
ตดิกิบ๊แยกเปน็สว่นๆ เอาไว ้จากนัน้ก็
ทาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมไปทีละส่วน
จนครบทัว่ทัง้ศรีษะ วธินีีจ้ะทำใหค้ณุรูไ้ดว้า่เสน้ผมสว่นไหนทีท่าไปแลว้และสว่นไหนทีย่งั 
ไมไ่ดท้า  
 อา่นคำอธบิายและทดสอบการแพ้:ผลติภณัฑเ์ปลีย่นสผีมแตล่ะยีห่อ้อาจมคีวาม
แตกตา่งกนัในการทำปฏกิริยิากบัเสน้ผม ดงันัน้เพือ่นผลลพัธส์ผีมสวยตรงแบบทีต่ัง้ใจ  
อยา่ลมือา่นฉลากคำแนะนำ ขอ้หา้ม ตามทีผ่ลติภณัฑแ์นะนำอยา่งเครง่ครดั หากไมม่ัน่ใจวา่
จะเกดิอาการแพห้รอืไม ่ควรทดสอบอาการแพก้อ่นการลงมอืเปลีย่นสผีมแบบเตม็ขัน้ตอน 
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ModernPompadour
ทรงผมสดุฮอตของหนุม่ๆตอนนี้

 อยา่แปลกใจ หากจะเหน็
หนุ่มๆ สมัยนี้พากันเซ็ททรง
หลอ่แบบยอ้นยคุกนั ทรงทีว่า่
นี้คือทรง Pompadour เป็น
ทรงทีข่า้งหนา้จะดเูสยขึน้ใหดู้
พองๆ มวีอลุม่ สว่นดา้นขา้งก็
จะเกบ็เรยีบ ทรงนีม้มีาตัง้แต่
ยุคสมัยศตวรรคที ่ 18 แล้ว 
แตม่าโดง่ดงัถงึขดีสดุในชว่ง
สมยัของกระแส Rock’n Roll 
คนดังที่ไว้ผมแนวนี้ก็ได้แก ่
Elvis Presley, John Travolta, 
Jame Dean ทกุวนันีท้รงผมนี้
ไดเ้ปลีย่นไปหลายรปูแบบปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั จนกลายเปน็ Modern 
Pompadour ทรงนี ้ เหมาะมากๆ สำหรบัผูช้ายทีน่ยิมการไถขา้งหรอื 
ตดัรองทรงสงู เพยีงแตว่า่ตดัใหผ้มขา้งหนา้ยาวสกัเลก็นอ้ย สว่นการเซต็ผม
กเ็พยีงแคใ่สแ่วก็ซแ์ลว้จดัแตง่ผมไปทางดา้นหลงั สว่นจะหวใีหเ้รยีบหรอื
ทำใหด้เูซอร์ๆ  กต็ามสไตลข์องแตล่ะคน เมือ่ไดท้รงแลว้กฉ็ดีสเปรยเ์พือ่
ใหผ้มอยูท่รง แคน่ีเ้ปน็อนัหลอ่ครบจบสตูร แตจ่ะใหด้อียา่ลมืเชค็เสือ้ผา้
ดว้ยนะวา่ไปกนัไดก้บัผมทรงหลอ่แบบนีไ้หม  


เทคนคิเหนอืชัน้ในการเนรมติ
ใบหนา้ใหฉ้ำ่วาวแบบสาวสขุภาพดี

 ใช้คอนซีลเลอร์และรองพื้นเพียงเพื่อปรับสีผิวให้เท่ากันโดยไม่จำเป็น ต้อง
ทาทัว่ทัง้ใบหนา้ การโบะ๊เพือ่ปดิทกุรขูมุขนบนใบหนา้อาจทำใหด้เูหมอืนวา่คณุ
กำลงัสวมหนา้กากอยูก่ไ็ดน้ะ ทอ่งเอาไวว้า่ จงเบามอื เพือ่ความบางเบา  
 หากมีกระขึ้นให้ใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนกว่าผิวธรรมชาติสองระดับแต้มทับ
กระเหลา่นัน้และเกลีย่ใหเ้นยีน 
 หากจำเป็นต้องใช้รองพื้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้กลบคอนซีลเลอร์ที่ทาไว ้
คณุอาจเลอืกใชแ้ปง้ไฮไลทป์ดับรเิวณแกม้และโหนกคิว้เทา่นัน้กพ็อแลว้ 
 หากคณุตดิวา่ตอ้งใชแ้ปง้ในขัน้ตอนสดุทา้ย ใหใ้ชแ้ปรงใหญห่นานุม่ปดัแทน 
เพื่อให้ผิวดูนุ่มเนียนดุจกำมะหยี ่ แป้งสีเหลืองอ่อนนั้นเหมาะกับทุกสีผิวแบบ 
ไมห่ลอกตา 

อายไลเนอรช์ว่ยใหด้วงตาดโูดดเดน่

 เขียนขอบตาให้ เซ็กซี่
หากการใชล้คิวดิไลเนอรน์ัน้ยาก
เกินไป หรือทักษะการวาดรูป
ของคุณไม่ดีนัก ลองใช้ดินสอ
เขียนขอบตาแต้มบริเวณโคน
ขนตา กอ่นใชแ้ปรงอายไลเนอร์
เกลี่ยอย่างเบามือเพื่อให้ได้ลุค 
สโมกกีส้ดุเซก็ซีด่สู ิ 
 เขียนขอบตาแบบสวย
เรง่ดว่นหากปกตคิณุใชด้นิสอ
เขยีนขอบตา ขอแนะนำใหก้รดีลคิวดิไลเนอรส์ดีำทบั (เฉพาะเปลอืกตาบนเทา่นัน้) 
กอ่นปดัมาสคารา่สองรอบ รบัรองวา่ลคุของคณุจะเปลีย่นไปทนัตาเหน็ จะรบีแค่
ไหนกไ็ดล้คุทีเ่ปลีย่นแนน่อน 



BeTrendNewTerm
 บีเทรนด ์ ต้อนรับเปิดเทอมใหม ่ ด้วย 
โปรโมชัน่เครือ่งเขยีนดีๆ  และแกด็เจท็โดนใจ 
ใน รายการ Be Trend New Term 2014
ยกขโยงคาราวานเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์
สรา้งสรรคง์านศลิปะ รวมถงึแกด็เจท็ตา่งๆ 
มาจำหนา่ยในราคาลดสงูสดุถงึ 15% เชญิ
แวะเวยีนไปชอ้ปฯ ไดท้ี ่ เดอะมอลลท์กุสาขา  
และพารากอน ดพีารท์เมน้ทส์โตร์

พบรกั
 ละครเวททีา้ทายฝมีอืเรือ่งแรกของ ครเีอทฟี 
อนิดสัทรสี ์ โดยหยบินำเรือ่ง “พบรกั” มาขึน้
โชวส์รา้งความสขุใหผู้ช้มอกีครัง้ นำแสดงโดย 
พล ตัณฑเสถียร, เอ๋-มณีรัตน ์ คำอ้วน, 
เจมส ์ เอเอฟ 8 และ แอน-วรฎัฐา ทองอยู ่
ทยอยสร้างความสุข 
ทุกค่ำคืนศุกร์-อาทิตย ์
ที ่ 20 มิถุนายน – 6 
กรกฎาคม 2557 ณ  
โ ร งละครครี เ อทีฟ  
อนิดสัทรสี ์ชัน้ 2 เอม็ 
เธียเตอร ์สำรองบัตร
และสอบถามได้ที ่

Incheon-Bangkok
DreamConcert
 ครัง้แรกทีศ่ลิปนิระดบั
ซุป’ตาร ์ ของไทย จะผนึก
กำลงักบัเหลา่ซปุ’ตารฟ์าก
เกาหลใีต ้ เพือ่มอบความสขุ
อันอิ่มเอมให้แก่แฟนเพลง
ชาวไทย ใน คอนเสริต์ Incheon-Bangkok Dream 
Concert โดยม ี เจมส ์ จิราย ุ เป็นตัวแทนฝั่งไทย 
สำหรบัเคปอ๊ป ระดมมาทัง้ ZE:A, V.O.S., Jewelry,   
So Real, Nine Muses ในวันที ่ 28 มิถุนายน ณ 
อนิดอรส์เตเดยีม หวัหมาก ตดิตามรายละเอยีดและ 
รบับตัร facebook.com/dreamcinema.th 

18 อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki 

AKA
สวรรคข์องคนคลัง่เนือ้

 Ring a bell : อากะ ใน
ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า สีแดง สื่อถึง 
เปลวไฟ ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อร้าน
อาหารปิง้ยา่งสไตลญ์ีปุ่น่ (ยากนิกิ)ุ ทีน่ำเสนอเมนเูนือ้ระดบัพรเีมีย่ม ในบรรยากาศที่
แปลกใหม ่สำหรบัสาขาเซน็ทรลัเวลิด ์จะมาในคอนเซป็ต ์นวิยอรค์ โมเดริน์ อนิดสัเทรยีล 
เน้นความเรียบเท่มีสไตล์แบบตะวันออก มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์มาร่วมตกแต่ง 
ใหเ้ปน็เหมอืนลายเซน็ประจำรา้น 
 Eattime: สง่เนือ้คณุภาพจากฟารม์ตรงสูโ่ตะ๊อาหารกบัหลากหลายเมน ูเชญิ
ชมิซกิเนเจอรเ์มนเูนือ้ ไดแ้ก ่ เนือ้ฮริะนกิก,ุ เนือ้สนัคอพเิศษ, เนือ้สนัคอชาบยูาก ิสว่น
เนื้อหมูก็หนีไม่พ้น หมูคุโรบุตะยอดนิยม พร้อมสรรพด้วยเมนูของหวานขึ้นชื่อ อย่าง 
บราวนี่ช็อกโกแลต ฟัดส์บิบิมบับ และไอศกรีมเสิร์ฟพร้อมถั่วแดงและโมจิน้ำเต้าหู ้
สว่นเตา้หูเ้ยน็ราดซอสกเ็หมาะทีส่ัง่มาสรา้งความสดชืน่ดว้ยเชน่กนั   
 Connection : อากะ สาขาเซ็นทรัลเวิลด ์ ชั้น 7 เปิดบริการทุกวัน 11.00-
22.00 น. สอบถามและสำรองทีน่ัง่ โทร.0 2646 1364-5 



Tut’sCafe
อิม่อรอ่ยเยีย่งฟาโรห์

 Ring a bell : สมัผสัประสบการณก์บัอาหารสไตลต์น้ตำรบัอยีปิตแ์ท้ๆ  
ภายในบรรยากาศหร ู ณ ร้าน Tut’s Café ซึ่งจำลองการตกแต่งมาจาก 
พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโร ด้วยตัวอักษรไฮโรกลิฟฟิกและภาพวาดโบราณ 
พร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลุยส์โทนแดง-ทองหร ู ทั้งหมดนี้รวมตัวกันเป็นมนต์
เสนห่ข์องรา้น Tut’s Café   
 Eattime: เสริฟ์อาหารอยีปิตท์ีป่รบัประยกุตร์สชาตใิหค้นไทยทานได ้เริม่
ตน้มือ้เดด็ดว้ย “มะกะโรน ีเบชาเมล” เพิม่รสชาตดิว้ยชสีเกรดพรเีมีย่ม ปรงุรสดว้ย
เครื่องเทศชั้นด ี เพิ่มรสจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดด้วย “มาฮ์ชิ” ข้าวยัดไส้เนื้อบดหมัก
เครือ่งเทศ กอ่นไปตอ่ทีข่องหวานทีช่าวอยีปิตโ์ปรดปราน อยา่ง “ออม อาล”ี ถัว่บด
ละเอยีดคลกุนมและครมีเนือ้ สว่นเครือ่งดืม่ อยากใหล้อง “อยิปิตเ์ทีย่น คอฟฟี”่ 
กาแฟอยีปิตท์ีส่ามารถทำนายดวงไดด้ว้ย 
 Connection : Tut’s Café ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซน Dining Paradise  
ศูนย์การค้าพาราไดซ ์ พาร์ค ศรีนครินทร ์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-21.00 น. 
สอบถามและสำรองทีน่ัง่ โทร.0 2787 1000 






DirtyDancing
 สลดัคราบความจำเจเดมิๆ แลว้เตน้ใหส้ะบดั
ไปกบัอเีวน้ทแ์สนสนกุ Dirty Dancing นำทมีสรา้ง
ความมนัส ์โดย แททท ูคลัเลอร,์ เจท็เซท็เตอร,์ 
กา้นคอคลบั และ เจ มณฑล ฟติซอ้มรา่งกายให้
พร้อมแล้วไปปล่อยพลัง 
สดุตวัในวนัที ่19 กรกฎาคม
ณ บางกอกคอนเวนชั่น
เซน็เตอร ์เซน็ทรลัลาดพรา้ว 
จำหน่ายบัตรแล้วที่ไทย
ทคิเกต็เมเจอร ์

20ปีหวัแกว้หวัแหวนกอ๊ทจกัรพนัธ์
 20 ปมีาแลว้ ทีเ่จา้ชายลกูทุง่ กอ๊ท จกัรพนัธ ์
โชวล์กูคอ มอบความไพเราะอนัแสนประทบัใจให้
แก่แฟนเพลงในโปรเจ็คท ์ “หัวแก้วหัวแหวน”   
จงึถอืเปน็ฤกษง์ามยามดทีีจ่ะจดัคอนเสริต์ลกูทุง่
กลางห้างใหญ ่ ในวันที ่ 
2-3 สงิหาคมนี ้ณ รอยลั
พารากอนฮอลล ์ ชั้น 5 
สยามพารากอน หากคณุ
เปน็แฟนเพลงทีร่กักบัเขา
มาเนิน่นาน ไมค่วรพลาด 
สำรองที่นั่งด่วนๆ ที่ไทย
ทคิเกต็เมเจอร ์

นทิรรศการศลิปะงานไม้
 จลิส ์คารฟ์เิย ่ศลิปนิ 
ผู้ พ ลิ ก ฟื้ น ซ า ก ไ ม้ ใ ห้
กลายเป็นงานศิลปะที่มี
ชีวิตชีวา นำเสนอผ่าน 
นิทรรศการศิลปะงาน
ไม ้Wood Expressions 
Exhibition จัดแสดง
บริ เวณสตรีทล็อบบี ้ 
(ชัน้ G) โรงแรมโซฟเิทล  
โซ แบงคอก สามารถเขา้ชมนทิรรศการไดต้ัง้แต่
วนันี ้ถงึ 30 กรกฎาคม ศกนี ้
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Mr.BeanCoffeeShop
มสิเตอรบ์นีในภาคทีก่นิดืม่ได้

 Ringabell: เมือ่ตวัละครมสิเตอรบ์นี แปรพกัตรม์าเปน็รา้นกาแฟ
ชิคๆ ในรูปแบบคอฟฟี่ช็อป โดยยกพลเท็ดดี ้ และรถมินิคู่ใจ มาร่วมเป็น 
กลิ่นอายหนึ่งในการตกแต่งร้าน ผสานกับงานอินทีเรียสไตล์โมเดิร์นอิงลิช
ตามรปูแบบของมสิเตอรบ์นีซรียี ์และมสิเตอรบ์นีแอนเิมชัน่ ทัง้ยงัมมีมุของ
พรเีมยีมสำหรบันกัสะสมใหเ้ลอืกซือ้หากนัตามอำเภอใจ 
 Eat time : บรกิารอาหารเชา้ตลอดวนั เนน้หนกัไปในทางเบเกอรี่
และขนมหวาน เมนแูนะนำไดแ้ก ่Mr.Bean Signature Style ทัง้แบบรอ้น 
เย็น และฟรีซเซอร ์ อีกหนึ่งเครื่องดื่มที่อยากแนะนำคือ กรีน แอปเปิ้ล  
สปาร์คกลิ้ง ส่วนมื้อหนักแนะนำเป็น Mr.Bean’s Benedict และ GB  
Egg White Omelette ทุกเมนูสร้างสรรค์บนแรงบันดาลใจจากเรื่องฮิต  
มสิเตอรบ์นี 
 Connection : มสิเตอรบ์นีคอฟฟีช่อ็ป (สาขาแรก) ตัง้อยูร่ะหวา่ง
ทองหลอ่ซอย 4 และซอย 6 เปดิบรกิาร 7.00-23.00 น. สอบถามและสำรอง
ทีน่ัง่ โทร.09 2503 7315 



ทีพอท เติม¤วามอร่อย เติม¤วามสุข
ทั่วไทย
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เมนอูร่อย กบั TEA POT

ย�ากุง้สมนุไพร
 วนันีเ้มนอูรอยกบั TEA POT ไดแวะเวยีนมาหา คณุเลก็ เสาวลกัษณ 
โรจนาพนัธุพฒัน วทิยากรสาํนกัสงเสรมิและฝกอบรมวชิาชพีสาํหรบั
ประชาชน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยครั้งนี้คุณเล็กจะมาสอน
เราทําเมนูอาหารงายๆ แตไดรสชาติระดับ 5 ดาว กับเมนูที่มีชื่อวา 
“ยํากุ งสมุนไพร” วิธีการทําก็ไมยุ งยากอะไร เพียงมีตัวชวยหลัก

อยาง ครีมเทียมพรองไขมัน 
ตราทพีอท เอก็ซตรา เทานัน้ 
คุณก็จะไดเมนูอาหารที่รสชาติ
อรอยกลมกลอม หอมหวาน
มนัในตวั

ย�ากุง้สมนุไพร
เครือ่งปรงุ
1. กุงสด 300 กรมั 
2.  ตะไคร 2 ตน
3.  หอมแดง 2-3 หวั
4.  กระเทยีมกลบีใหญ 2 กลบี
5.  รากผกัช ี1 ตน
6.  พรกิขีห้น ู5-6 เมด็
7.  นํา้มะนาวสด 3 ชอนโตะ

วธิที�า
นํากุงสดมาปอกเปลือก ลวกใสจาน
จัดวางใหสวยงาม จากนั้นนําตะไคร
ซอย หอมซอย กระเทียมกลีบใหญ
หั่นสไลด รากผักชีหั่นละเอียด และ
พริกขี้หนูซอยใสลงไปในชามผสม 
ตามดวยเครื่องปรุงรส นํ้ามะนาว 
นํ้าตาลทราย นํ้าปลา และที่ขาด
ไมไดคือ ครีมเทียมพรองไขมัน  
ตราทพีอท เอก็ซตรา คนผสมใหเขา
กัน ตักราดใสบนจานกุงที่เตรียมไว 
เพิม่ความสวยงามนารบัประทานดวยนํา้มนันํา้พรกิเผาราดดานบนอกีครัง้
 ขั้นตอนการทําเรียกวางายแสนงาย แตไดรสชาติอรอยกลมกลอม 
มีความหวานมันปนเปรี้ยวแซบแล็กนอย ไมธรรมดาเลยทีเดียวครับ
เพียงคุณมี ครีมเทียมพรองไขมัน ตราทีพอท เอ็กซตรา และ 
ครมีเทยีมขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท ตดิครวัไว ไมวา
จะเปนเมนอูาหารหวานคาวอะไร กง็ายสาํหรบัแมครวัสมยัใหมเชนคณุ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
เปนแหลงชมผเีสือ้กวา 450 ชนดิ ได
รบัการยอมรบัวาเปนเมอืงผเีสือ้แหง
ปาตะวนัออก 
ที่ตั้ง : ต.ทาแยก อ.เมอืง จ.สระแกว 
โทร.0 3736 3034, 08 1862 1511
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จุดชมวิว กม.25 เปนจดุ
ชมวิวพระอาทิตยตกดินที่งดงาม 
สามารถมองเห็นผืนปาของอุทยาน
แหงชาตปิางสดีาไดในมมุกวาง
ที่ตั้ง : อยูหางจากทีว่าการอทุยานฯ 
25 กโิลเมตร

น��้ตกปางสดีา เปนสถานที่ 
ทองเทีย่วทีส่าํคญัแหงหนึง่ของอทุยาน 
แหงชาติปางสีดา ลักษณะนํ้าตกจะ
เปนหนาผาสูงประมาณ 10 เมตร 
มนีํา้มากในชวงฤดฝูน
ที่ตั้ง : อยูหางจากทีว่าการอทุยานฯ 
800 เมตร

	 àªª�µÙÃ�à¹Í«ÍÅ	¤Òà¿�	áÍ¹ �́	àÃÊà·ÍÃÍ§
เปนทั้งรานกาแฟและรานอาหารรสชาติเยี่ยม บรรยากาศ
ด ีตกแตงสวย มเีมนอูรอยใหเลอืกหลากหลาย ทีห่ามพลาด
คือ เมนูยําตางๆ เพราะของเขาทําไดเขมขน ถึงเครื่อง
ถงึรสจรงิๆ 
ทีต่ัง้ :  กม.5 จาก อ.อรญัประเทศไปตลาดโรงเกลอื 
เปดบรกิารทกุวนั 07.00 – 22.00 น. โทร.0 3723 0001

	 µÅÒ´âÃ§à¡Å×Í จดุชอปปง
แหลงใหญของภาคตะวันออกที่
มีสินคานานาชนิดใหไดคุณเลือก
จับจายใชสอยอยางเพลิดเพลินทั้ง
เสื้อผา ของใชมือหนึ่งและมือสอง
ที่ตั้ง : ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว

8. ครมีเทยีมพรองไขมนั 
 ตราทพีอท เอก็ซตรา 5 ชอนโตะ 
9. นํา้ปลา 3 ชอนโตะ 
10. นํา้ตาลทราย ½ ชอนชา
11. นํา้มนันํา้พรกิเผา 2 ชอนโตะ
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เมนอูร่อย กบั TEA POT

ย�ากุง้สมนุไพร
 วนันีเ้มนอูรอยกบั TEA POT ไดแวะเวยีนมาหา คณุเลก็ เสาวลกัษณ 
โรจนาพนัธุพฒัน วทิยากรสาํนกัสงเสรมิและฝกอบรมวชิาชพีสาํหรบั
ประชาชน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยครั้งนี้คุณเล็กจะมาสอน
เราทําเมนูอาหารงายๆ แตไดรสชาติระดับ 5 ดาว กับเมนูที่มีชื่อวา 
“ยํากุ งสมุนไพร” วิธีการทําก็ไมยุ งยากอะไร เพียงมีตัวชวยหลัก

อยาง ครีมเทียมพรองไขมัน 
ตราทพีอท เอก็ซตรา เทานัน้ 
คุณก็จะไดเมนูอาหารที่รสชาติ
อรอยกลมกลอม หอมหวาน
มนัในตวั

ย�ากุง้สมนุไพร
เครือ่งปรงุ
1. กุงสด 300 กรมั 
2.  ตะไคร 2 ตน
3.  หอมแดง 2-3 หวั
4.  กระเทยีมกลบีใหญ 2 กลบี
5.  รากผกัช ี1 ตน
6.  พรกิขีห้น ู5-6 เมด็
7.  นํา้มะนาวสด 3 ชอนโตะ

วธิที�า
นํากุงสดมาปอกเปลือก ลวกใสจาน
จัดวางใหสวยงาม จากนั้นนําตะไคร
ซอย หอมซอย กระเทียมกลีบใหญ
หั่นสไลด รากผักชีหั่นละเอียด และ
พริกขี้หนูซอยใสลงไปในชามผสม 
ตามดวยเครื่องปรุงรส นํ้ามะนาว 
นํ้าตาลทราย นํ้าปลา และที่ขาด
ไมไดคือ ครีมเทียมพรองไขมัน  
ตราทพีอท เอก็ซตรา คนผสมใหเขา
กัน ตักราดใสบนจานกุงที่เตรียมไว 
เพิม่ความสวยงามนารบัประทานดวยนํา้มนันํา้พรกิเผาราดดานบนอกีครัง้
 ขั้นตอนการทําเรียกวางายแสนงาย แตไดรสชาติอรอยกลมกลอม 
มีความหวานมันปนเปรี้ยวแซบแล็กนอย ไมธรรมดาเลยทีเดียวครับ
เพียงคุณมี ครีมเทียมพรองไขมัน ตราทีพอท เอ็กซตรา และ 
ครมีเทยีมขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท ตดิครวัไว ไมวา
จะเปนเมนอูาหารหวานคาวอะไร กง็ายสาํหรบัแมครวัสมยัใหมเชนคณุ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
เปนแหลงชมผเีสือ้กวา 450 ชนดิ ได
รบัการยอมรบัวาเปนเมอืงผเีสือ้แหง
ปาตะวนัออก 
ที่ตั้ง : ต.ทาแยก อ.เมอืง จ.สระแกว 
โทร.0 3736 3034, 08 1862 1511

2

1

2

3

4

5

จุดชมวิว กม.25 เปนจดุ
ชมวิวพระอาทิตยตกดินที่งดงาม 
สามารถมองเห็นผืนปาของอุทยาน
แหงชาตปิางสดีาไดในมมุกวาง
ที่ตั้ง : อยูหางจากทีว่าการอทุยานฯ 
25 กโิลเมตร

น��้ตกปางสดีา เปนสถานที่ 
ทองเทีย่วทีส่าํคญัแหงหนึง่ของอทุยาน 
แหงชาติปางสีดา ลักษณะนํ้าตกจะ
เปนหนาผาสูงประมาณ 10 เมตร 
มนีํา้มากในชวงฤดฝูน
ที่ตั้ง : อยูหางจากทีว่าการอทุยานฯ 
800 เมตร

	 àªª�µÙÃ�à¹Í«ÍÅ	¤Òà¿�	áÍ¹ �́	àÃÊà·ÍÃÍ§
เปนทั้งรานกาแฟและรานอาหารรสชาติเยี่ยม บรรยากาศ
ด ีตกแตงสวย มเีมนอูรอยใหเลอืกหลากหลาย ทีห่ามพลาด
คือ เมนูยําตางๆ เพราะของเขาทําไดเขมขน ถึงเครื่อง
ถงึรสจรงิๆ 
ทีต่ัง้ :  กม.5 จาก อ.อรญัประเทศไปตลาดโรงเกลอื 
เปดบรกิารทกุวนั 07.00 – 22.00 น. โทร.0 3723 0001

	 µÅÒ´âÃ§à¡Å×Í จดุชอปปง
แหลงใหญของภาคตะวันออกที่
มีสินคานานาชนิดใหไดคุณเลือก
จับจายใชสอยอยางเพลิดเพลินทั้ง
เสื้อผา ของใชมือหนึ่งและมือสอง
ที่ตั้ง : ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว

8. ครมีเทยีมพรองไขมนั 
 ตราทพีอท เอก็ซตรา 5 ชอนโตะ 
9. นํา้ปลา 3 ชอนโตะ 
10. นํา้ตาลทราย ½ ชอนชา
11. นํา้มนันํา้พรกิเผา 2 ชอนโตะ



22 คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : อุทยานแห่งชาติปางสีดา  

ชมเมอืงผเีสือ้แหง่ปา่ตะวนัออก
ณอทุยานแหง่ชาตปิางสดีาจ.สระแกว้

4,000 ป ี ตั้งแต่ยุคหินใหม ่ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่
อำเภอเขาฉกรรจ ์อำเภออรญัประเทศ และอำเภอตาพระยา 
เป็นหลักฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญ
รุ่งเรืองในยุคเจนละและทวารวด ี มีอารยธรรมและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองที่
นบัถอืศาสนาฮนิด ูลทัธไิศวนกิายและไวษณพนกิาย ดงัจะ

 จังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร จัดเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมชายแดน
ดา้นตะวนัออกของประเทศ มพีรมแดนตดิตอ่กบัราชอาณาจกัรกมัพชูาทางทศิ
ตะวนัออกยาวประมาณ165กโิลเมตร
 
 สภาพพืน้ทีม่ทีัง้ทีร่าบ ทีร่าบสงู และภเูขาสงูสลบัซบัซอ้น มคีวามสงูจาก
ระดบันำ้ทะเลปานกลางเฉลีย่ 74 เมตร โดยมทีวิเขาบรรทดัอยูท่างตอนบนของ
จังหวัด เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง และเป็นป่าทึบในบริเวณอุทยาน
แหง่ชาตปิางสดีา ทางดา้นใตเ้ปน็ทีร่าบเชงิเขา มสีภาพเปน็ปา่โปรง่เสือ่มโทรม 
สว่นใหญถ่กูบกุรกุและแผว้ถางเพือ่ทำการเกษตร ทางดา้นตะวนัออกเปน็ทีร่าบ
ถงึทีร่าบสงู และมสีภาพเปน็ปา่โปรง่ ทางดา้นตะวนัตกเปน็สนัปนันำ้ และพืน้ที่
ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้วและ
อำเภออรัญประเทศ ต่อเนื่องเข้าเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนตอนกลาง
มีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก ่ พื้นที่ของ
อำเภอวงันำ้เยน็และอำเภอวงัสมบรูณ ์ 
 จงัหวดัสระแกว้ตัง้อยูต่ดิชายแดน 
ประเทศด้านตะวันออก เป็นเมืองที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานนับ 
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เหน็ไดจ้ากโบราณสถานและจารกึรปูอกัษรปลัลวะ ทีป่รากฏในบรเิวณปราสาท
เขานอ้ย เขตอรญัประเทศ ซึง่ถอืกนัวา่เปน็หลกัฐานบนัทกึศกัราชทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในกลุม่จารกึรุน่แรกทีพ่บในประเทศไทย สรา้งขึน้ราวป ีพ.ศ. 1180 นอกจากนี ้
ยงัคน้พบหลกัฐานความเจรญิของอารยธรรมระหวา่งพทุธศตวรรษที ่ 15-16 ใน
แถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และ
คเูมอืงโบราณทีย่งัเหลอืรอ่งรอยปรากฏในปจัจบุนั เชน่ ปราสาทสดก๊กอ๊กธม ที่
ถกูสรา้งขึน้เพือ่เปน็เทวสถานของพระศวิะ  
 จังหวัดสระแก้วมีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว 
ซึง่มอียู ่ 2 สระ โดยในชว่งประมาณป ีพ.ศ. 2523 ในสมยักรงุธนบรุ ี ระหวา่งที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงเป็น
สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ ยกทพัไปตรีาชอาณาจกัรกมัพชูา ไดแ้วะพกั
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บรเิวณสระนำ้ทัง้ 2 แหง่นี ้ และขนานนามวา่ “สระแกว้สระขวญั” ตอ่มาไดน้ำ
น้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึง
ถอืวา่เปน็นำ้ศกัดิส์ทิธิ ์แตเ่ดมิสระแกว้มฐีานะเปน็ตำบล เปน็ทีต่ัง้ของดา่นตรวจ
คนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน 

จนถงึป ีพ.ศ. 2452 ทางราชการจงึไดย้กฐานะขึน้เปน็ “อำเภอสระแกว้” อยู่
ภายใตก้ารปกครองของจงัหวดัปราจนีบรุ ีและตอ่มาเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น เป็นผลให้
สระแกว้กลายเปน็จงัหวดัที ่74 ของประเทศไทยนบัแตน่ัน้มา สระแกว้
แบง่การปกครองออกเปน็ 9 อำเภอ คอื อำเภอเมอืงสระแกว้ อำเภอ
คลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวงันำ้เยน็ อำเภอวฒันานคร อำเภอ

อรญัประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ ์อำเภอโคกสงู และอำเภอวงัสมบรูณ ์
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 จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง พร้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากมายที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาและ
อทุยานแหง่ชาตติาพระยา นอกจากนี ้สระแกว้ยงัมปีระตมิากรรมทางธรรมชาติ
อยา่ง “ละล”ุ ทีม่ลีกัษณะแปลกตา และทีส่ดุชายแดนอำเภออรญัประเทศ เปน็
ประตบูานใหญท่ีเ่ปดิสูอ่าณาจกัรกมัพชูา เชือ่มการคมนาคมและการทอ่งเทีย่ว
ระหวา่งประเทศใหเ้ปน็เสน้ทางเดยีวกนั มตีลาดโรงเกลอืทีเ่ตม็ไปดว้ยของราคา
ถกูและสนิคา้มอืสองจากนานาประเทศเพือ่นบา้น 
 ฉบับนี้คู่หูพาเที่ยวของพาคุณผู้อ่านมาพบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นอย่างด ี คือ การดูผีเสื้อที่
อทุยานแหง่ชาตปิางสดีา ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของผนืปา่มรดกโลกดงพญาเยน็-เขา
ใหญ ่ การสำรวจของนักดูผีเสื้อระยะเวลา 10 ป ี พบผีเสื้อปางสีดามากกว่า  
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450 ชนดิและมปีรมิาณมาก จงึไดร้บัการยอมรบัจากนกัดผูเีสือ้วา่เปน็ “เมอืง  
ผเีสือ้แหง่ปา่ตะวนัออก”  ซึง่เสนห่ข์องผเีสือ้ทีป่างสดีา คอื “พบเหน็ไดง้า่ย มี
จำนวนมาก หลากชนดิ” โดยเฉพาะชว่งเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม ของทกุป ี
จะพบผเีสือ้นานาชนดิ หลากสสีนับนิโฉบเฉีย่วไปมาทัว่อทุยานฯ เปน็ภาพทีน่า่
ตื่นตาตื่นใจ จึงเหมาะที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมกับแมลงปีกสวย และ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวงจรชวีติของผเีสือ้ในธรรมชาต ิ
 นักท่องเที่ยวสามารถมาดูผีเสื้อได้ตามโป่งผีเสื้อ และบริเวณทั่วไปใน
อุทยานฯ โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆ จะมีผีเสื้อออกมาจำนวนมาก 
นักท่องเที่ยวสามารถเห็นผีเสื้อได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเมื่อเข้าสู่อุทยานปางสีดา 
หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เรารับรองได้ว่าคุณจะประทับใจกับการแสดง
ของเหล่าบรรดาผีเสื้อที่ออกมาโบยบินอวดโฉมให้ชมกันอย่างแน่นอนครับ 



นายภคัรธรณ์เทยีนไชย
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้

 สระแกว้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย
และไม่ไกลอย่างที่คิด โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ที่
อทุยานแหง่ชาตปิางสดีา ไดจ้ดังานเทศกาลดู
ผเีสือ้ปางสดีาครัง้ที ่ 10 ผมจงึอยากเชญิชวน
ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงามของ 
ผีเสื้อกว่า 450 ชนิด ที่มีมากในผืนป่าภาค
ตะวนัออกแหง่นี ้ เราไดจ้ดัเตรยีมสถานทีเ่พือ่
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งที่
กินและที่พักในอุทยานฯ หรือจะพักสบายๆ 
ตามโรงแรมและรีสอร์ทที่มีอยู่มากมายใน
จังหวัดก็ได ้ หากท่านใดต้องการเดินทางไป
เทีย่วตอ่ยงัสถานทีต่า่งๆ ในจงัหวดั กส็ามารถ
สอบถามได้ที ่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนกังานนครนายก, สำนกังาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว, 
สำนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสระแกว้ 037 
425 066 หรือ ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สระแกว้ 086 377 1197 พวกเราทกุคนยนิดี
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเสมอ รับรอง
ความปลอดภยั 100% ครบั 
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ภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ 
น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาท ิ หอส่องสัตว ์ ซึ่งคุณ
สามารถมองเหน็ฝงูกระทงิไดใ้นระยะปลอดภยั หรอืจะ
เป็นน้ำตกต่างๆ เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกทับเทวา 
น้ำตกถ้ำค้างคาว น้ำตกผาตะเคียน และน้ำตก 
แคว่มะคา่ นอกจากนี ้หา่งจากทีท่ำการอทุยานฯ ขึน้ไป
ประมาณ 25 กิโลเมตร คุณจะได้พบกับจุดชมวิว 
กม.25 ที่จะทำให้คุณได้เห็นผืนป่ากว้างของอุทยานฯ 
รวมถึงเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดงที่งดงามอีก
ด้วย ภายในอุทยานฯ มีบริการบ้านพักและลาน 
กางเตน้ท ์รวมถงึรา้นคา้สวสัดกิารพรอ้ม 



 หากคณุพอมเีวลาหรอืเปน็ขาชอ้ปปิง้ตวัยง หา้มพลาด “ตลาดโรงเกลอื” หรอื 
“ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก” เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมสินค้านานาชนิดทั้งข้าวของเครื่องใช ้ กระเป๋า 
แวน่ตา เสือ้ผา้ เครือ่งนุง่หม ่ถงุเทา้ รองเทา้ เขม็ขดั นาฬกิา ฯลฯ ทัง้มอืหนึง่
และมือสองที่มีให้คุณเลือกซื้ออย่างละลานตา กว่า 3,000 ร้านค้า ตั้งอยู่ในเขต
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-
ปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ควรพกร่มหรือหมวกไปด้วย 
อากาศคอ่นขา้งรอ้น มบีรกิารเชา่รถมอเตอรไ์ซดห์รอืรถกอลฟ์ สำหรบันกัทอ่งเทีย่วที่
ต้องการซื้อของเยอะ และอยากเที่ยวชมตลาดโดยรอบแบบประหยัดเวลา เปิดให้
บรกิารทกุวนั เวลา 07.00-20.00 น. 

การเดนิทาง
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1.รถยนตส์ว่นตวั
จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 256 
กโิลเมตร จากอำเภอเมอืง โดยสารรถประจำทางไปตามทางหลวง
หมายเลข 3462 สายสระแก้ว - บ้านคลองน้ำเขียว ระยะทาง
ประมาณ 27 กโิลเมตร ถงึทีท่ำการอทุยานแหง่ชาตปิางสดีา 

2.รถโดยสารสาธารณะ
มรีถโดยสารของ บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) ออกจากสถานขีนสง่
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ปลายทาง อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว้ ทกุวนั สอบถามเสน้ทางเดนิรถไดท้ี ่Call Center 1490 
เรยีก บขส. หรอื www.transport.co.th 

ขอบคณุ
• คณุสมพร  มโนรตัน ์ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสระแกว้ 
สำนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสระแกว้ โทรศพัท ์/โทรสาร 
0 3742 5066 

• คณุนวุรรต ลลีาพะตะ หวัหนา้อทุยานแหง่ชาตปิางสดีา 
อทุยานแหง่ชาตปิางสดีา โทรศพัท ์0 3736 3034, 08 1862 1511   




29แวะชิมริมทาง
เรื่อง : ตัวกลม / ภาพ : S88 29แวะชิมริมทาง
เรื่อง : ตัวกลม / ภาพ : S88 

เชชต์รูเ์นอซอล
คาเฟ่แอนด์เรสเทอรอง

 อร่อย..อร๊อย..อร่อย ร้านอาหารอร่อยสไตล์ฟิวชั่นที่เรา 
ไมอ่ยากใหค้ณุพลาด “เชชต์รูเ์นอซอล คาเฟ ่แอนด ์เรสเทอรอง” 
เป็นทั้งร้านกาแฟและร้านอาหารรสชาติเยี่ยม บรรยากาศด ี
ตกแต่งสวย มีให้เลือกนั่งทั้งแบบอินดอร์และเอ้าท์ดอร ์ ในส่วน
ของเมนูอาหารก็แล้วแต่ความชอบ จะเป็นกับข้าว กับแกล้ม 
หรือ อาหารด่วนจานเดียวก็มีให้บริการ เมนูเด่น ได้แก ่ ปีกไก่
ทอดตรูเ์นอซอล ทีท่อดมาไดแ้บบกรอบนอกนุม่ใน ยำถัว่พล ู
รสชาตเิขม้ขน้ถงึเครือ่ง หรอืจะเปน็เมนปูระเภทผดัผกั ตม้ยำรวม
มติร ปลาทบัทมิทอดโบราณ กอ็รอ่ยไมแ่พก้นัครบั อยูต่ดิรมิถนน
ใหญ ่ทางไปตลาดโรงเกลอื กม.5 ดา้นหลงัรา้นจดัเปน็โซนโรงแรม
ทีพ่กั ตรูเ์นอซอล บตูกิ โฮเตล็ สวย สะอาด สบาย เหมาะสำหรบั
ผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว และนักช้อปปิ้งตัวฉกาจเพราะอยู่
ไมไ่กลจากตลาดโรงเกลอื 

รา้นยายตา๊มอาหารเวยีดนาม

 มาไกลถงึ อำเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กนัทัง้ท ีตอ้งแวะมาทาน
อาหารเวียดนามที ่ “ร้านยายต๊าม” ร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมากว่า 60 ปีแล้ว  
การนัตคีวามอรอ่ยไดจ้ากรปูภาพของเหลา่คนดงัทีต่ดิไวเ้ตม็ผนงักำแพงหอ้ง
อาหาร มเีมนอูาหารเวยีดนามพรอ้มเสริฟ์อยา่งหลากหลาย ทัง้ แหนมเนอืง  
หมยูา่ง, บัน้หอย (เสน้หมีห่นา้หม)ู, จา๋เจยีง (ปลาทอดมนัเวยีดนาม), หวอ่ย 
ก๊วน (ปอเปี๊ยะสด), จ๋าหย่อ (ปอเปี๊ยะทอด, บั๊นก๊วน (ปากหม้อเวียดนาม), 
บน๊แสว่ (ขนมเบือ้งเวยีดนาม) และ บอ่บุง้ (ขนมจนีเวยีดนาม) สตูรเดด็เคลด็ลบั
ของที่นี่คือ น้ำจิ้มรสเด็ดและผักเครื่องเคียงที่สดใหม่เสมอ มีบริการอาหาร
เปน็ชดุ สำหรบั 2-5 ทา่น ราคายอ่มเยา 

ชือ่:รา้นยายตา๊มอาหารเวยีดนาม
ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอำเภออรัญประเทศ ในซอยบ้านญวน ข้างธนาคารกรุงไทย
ขบัตรงเขา้มาประมาณ500เมตรรา้นอยูด่า้นขวามอืมทีีจ่อดรถเปดิบรกิารทกุวนั
เวลา07.00-19.30น.โทร.081-559-8664,037-231-794

ชือ่รา้น:เชชต์รูเ์นอซอลคาเฟ่แอนด์เรสเทอรอง
ทีต่ัง้:กม.5จากอ.อรญัประเทศไปตลาดโรงเกลอื
เปดิบรกิารทกุวนัเวลา07.00–22.00น.
โทร.037230001




2630 ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki 

3

2

Smartphone
CradleReceiver

 เปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นห้องแห่งความบันเทิงขนาด
ยอ่มดว้ย Smartphone Cradle Receiver รุน่ XSP-N1BT จากโซนี ่
ซึ่งเป็นเครื่องเล่นวิทย ุ ซีด ี ยูเอสบ ี ติดรถยนต์แบบ 2-DIN พร้อม
แท่นยึดสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC คอนโทรลระบบ
ด้วย App Remote V.2 ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android 
และ iOS หากอยากเปลีย่นอารมณเ์วลารถตดิใหส้นกุสนานไปกบั
เสยีงเพลง ปรกึษาศนูยข์อ้มลูโซนีไ่ดเ้ลยที ่โทร.0 2715 6100 





HTCOneM8
สมาร์ทโฟนแห่งความหรูหรางดงามเทียบได้กับงานฝีมือ เป็น
สุดยอดมาสเตอร์พีซที ่ HTC ภูมิใจนักหนา มีน้ำหนักเบาแต่
แข็งแรงทรงประสิทธิภาพ เพราะหล่อหลอมขึ้นมาจากวัสด ุ
อลูมิเนียมดุจเดียวกับรถซูเปอร์คาร์ระดับโลก หากคุณเชื่อใน
ความเปน็มอือาชพีของ HTC สมารท์โฟนรุน่ One M8 กจ็ะเปน็
อกีหนึง่รุน่ทีค่ณุไมผ่ดิหวงั มใีหเ้ลอืก 2 ส ี ไดแ้ก ่สเีทากนัเมทลั 
และสเีงนิ สนใจชมความเกง่เชญิคลกิ www.htc.com/th 

ยนูโิคล่ทำเก๋
เปดิตวัแอพพลเิคชัน่

ทราบกนัดวีา่ ยนูโิคล ่เปน็แบรนดเ์สือ้ผา้ชัน้นำทีม่เีหลา่แฟชัน่
นิสต้าชาวไทยคลั่งไคล้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งยังมีสาวก
กระจายอยู่ทั่วโลก ยูนิโคล่จึงได้ทีจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อ 
อพัเดทขอ้มลูขา่วสาร โปรโมชัน่ และความเคลือ่นไหวตา่งๆ 
เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส คุณก็จะได้ตอบรับไลฟ์สไตล์สุดชิค 
ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น Uniqlock, Uniqlo Calendar, Uniqlo Recipe, 
Uniqlo Wake Up, Uniqlooks และ Uniqlo Hair Do สำหรบั
ใครที่ไม่อยากพลาดอัพเดทเทรนด์แฟชั่นตามสไตล์ยูนิโคล ่
คลิกนิ้วดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Uniqlo ได้จากแอพสโตร ์
หรอื กเูกลิเพลยส์โตร ์ไดแ้ลว้ตัง้แตว่นันี ้

สวติซค์ยีบ์อรด์จากRazer
 Razer ภมูใิจนำเสนอสวติชค์ยีบ์อรด์แบบแมคคานคิ
ตัวแรกของโลก ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับเกมเมอร์ 
จอมฉกาจ ต่างจากสวิตช์คีย์บอร์ดแบบแมคคานิคสไตล์
เดิมๆ ที่ใช้พิมพ์เพียงอย่างเดียว และรวดเร็วยิ่งกว่าเมื่อ
เทียบกับสวิตช์คีย์บอร์ดแบบแมคคานิคมาตรฐาน ทั้งยัง
ทนทาน มอีายกุารกดใชง้านมากถงึ 60 ลา้นครัง้ ในสว่นของ
รายละเอียดความสามารถอื่นๆ สามารถคลิกชมเพิ่มเติม
ไดท้ี ่www.razerzone.com  
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BOOK

หอ้งหุน่

แนวหนงั:ตืน่เตน้สยองขวญั
ผูก้ำกบั:กลัป์กลัยจ์าฤก
นกัแสดง:อนนัดาเอเวอรร์ิง่แฮม,
พลอย-รตันรตัน์เอือ้ทวกีลุ
กำหนดฉาย:16มถินุายน2557
เรือ่งยอ่ 
 เตรียมกลับมาให้คนดูได้เกิดความหลอน
กันอีกครั้งในรอบ 10 ป ี สำหรับบทประพันธ์
เรื่องดัง ห้องหุ่น ที่เขียนขึ้นมาจากปลาย
ปากกาของ ประดิษฐ ์ กัลย์จาฤก สำหรับใน
เวอรช์ัน่ของภาพยนตรจ์ะมคีวามแตกตา่งจาก
ละครโทรทัศน์ออกไป เพราะจะเป็นภาคต่อ
ของตัวละครในรุ่นหลาน ที่มีชีวิตอยู่ในยุค
ปัจจุบัน แต่ยังมีความเกี่ยวพันไปถึงรุ่นพ่อ  
รุ่นแม ่ และรุ่นบรรพบุรุษ นอกจากความ 
นา่กลวัทีย่งัมเีหมอืนเดมิแลว้ ยงัมคีวามลกึลบั 
และความตายทีเ่ปน็ปรศินา ใหผู้ช้มตอ้งตดิตาม
ค้นหาไปด้วยว่า เป็นเพราะเหตุใด ห้องหุ่น 
เวอรช์ัน่ภาพยนตรเ์ปน็เรือ่งราวของ นพ(อนนัดา
เอเวอร์ริ่งแฮม) ผู้สูญเสียน้องสาว ภายหลังที่
หุน่ขีผ้ึง้รปูเหมอืนของเธอปัน้เสรจ็ หลงัจากนัน้
เขาไดพ้บเหตกุารณบ์างอยา่ง ซึง่ทำใหเ้ขาเชือ่
ว่าหุ่นขี้ผึ้งเป็นสาเหตุของการตายของคน
หลายๆ คนเช่นกัน การสืบค้นข้อมูลทำให้เขา
ได้พบ พลอย (รัตนรัตน ์ เอื้อทวีกุล) ที่เพิ่ง 
สญูเสยีพอ่ของเธอไป เมือ่หุน่ขีผ้ึง้รปูเหมอืนพอ่
ของเธอปั้นเสร็จ ตอนแรกเธอไม่เชื่อเรื่องการ
ตายปรศินาจากหุน่ขีผ้ึง้ แตห่ลงัจากทีเ่ธอไดร้บั
รูปปั้นพ่อของเธอถูกส่งมาที่บ้าน เหตุการณ์
หลายๆ อยา่งไดเ้กดิขึน้กบัเธอ ตอ่มาทัง้สองคน
มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้ง  
จนในที่สุดทั้ งสองคนได้พบคำตอบของ 
ทกุอยา่งจากบา้นหลงันี ้

เพลงประกอบละคร“คาราบาวเดอะซรีีส่”์
นำมารอ้งใหม่โดยศลิปนิรุน่ใหม่จากคา่ย“สมอลลร์มู”

มวีางจำหนา่ยแลว้ 
 ละคร “คาราบาว เดอะ ซรีสี”์ ถอืวา่ทำไดอ้ยา่งโดนอก โดนใจสดุๆ ทัง้
แฟนละครที่ชอบละครมีสาระ และแฟนเพลง “คาราบาว” ที่ได้เห็นการเอา
เพลงของวงโปรดมาตีความเป็นเรื่องราวให้ได้ชมกันอย่างน่าติดตาม แล้วใน
แตล่ะตอนยงัมกีารนำเอาเพลงทีต่คีวามเปน็เรือ่งราวในตอนนัน้ๆ มาเรยีบเรยีง
ใหม ่ รอ้งใหม ่ โดยศลิปนิรุน่ใหมจ่ากคา่ย “สมอลลร์มู” ซึง่กท็ำใหบ้ทเพลงของ 
“คาราบาว” ทีรู่จ้กักนัด ีมาพรอ้มกบัความสดใหม ่ดนตรฟีงัรว่มสมยัมากขึน้   
 อัลบั้มเพลงประกอบละคร “คาราบาว เดอะ ซีรี่ส์” มีให้แฟนๆ ได้สะสม 2 แบบ คือ แบบปกติที่ม ี 
ซดี ี2 แผน่ และพเิศษสดุๆ กบัอลับัม้ “คาราบาว เดอะ ซรีีส่ ์สเปเชยีล อดิชิัน่ บอ็กซ ์เซท็” ทีป่ระกอบ
ไปด้วยซีด ี 2 แผ่น, ดีวีดีมิวสิควิดีโอภาพความทรงจำจากละคร 12 เพลงดัง, สายคล้องคอ คาราบาว  
เดอะ ซรีีส่ ์ทีท่ำขึน้เพือ่อลับัม้ชดุนีโ้ดยเฉพาะ และสมดุภาพรวมกวา่ 30 หนา้  
 ทำออกมาในจำนวนจำกัด หมดแล้ว หมดเลย โดยหาซื้อได้แล้ววันนี ้ ที่ร้านซีดีชั้นนำทั่วไป 
หรอืฟงัไดท้ี ่DEEZER และ KKBOX รวมไปถงึดาวนโ์หลดไดจ้าก ไอทนูส ์สโตร ์  

EasytoFit
ฟติงา่ยๆทำไดท้ีบ่า้น

ผูเ้ขยีน:สาธกิธนะทกัษ์(โคช้เปง้)
สำนกัพมิพ์:มตชิน
จำนวน:128หนา้
ราคา:240บาท
 หากคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเป็นเรื่องที ่
ยุง่ยาก หรอืตอ้งรอใหม้เีวลากอ่น หนงัสอืเลม่นีจ้ะ
ชวนให้คุณหันกลับมาคิดว่า “ออกกำลังกายคือ
เรือ่งงา่ยๆ” และสามารถทำไดเ้ลยทีบ่า้น!! โคช้เปง้ 
(สาธกิ ธนะรกัษ)์ โคช้เทรนเนอร ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
วิทยาศาสตร์กายภาพ จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจ
ถงึหลกัการการออกกำลงักายอยา่งแทจ้รงิ ถงึเวลา
แลว้ทีค่ณุจะมาฟติรา่งกายใหห้ลอ่-สวย มสีขุภาพ
ดดีว้ยตวัเอง!! 


NCISSeason10
“เอน็ซไีอเอส:หนว่ยสบืสวน
แหง่นาวกิโยธนิปี10”

นกัแสดงนำ : มารค์ ฮารม์อน, ไมเคลิ เวเธอรล์ี่ ,
โคตี้เดอพาโบล,พอลลี่เพอรเ์รตต,์ฌอนเมอรเ์รย์
ผูก้ำกบั:เดนนสิสมทิธ
 เอน็ซไีอเอส : หนว่ยสบืสวนแหง่นาวกิโยธนิ ป ี
10 นบัเปน็ปทีีเ่ขม้ขน้ทีส่ดุ เมือ่นกัสบื เจโทร กิบ๊ส ์
(มารค์ฮารม์อน) นำทมีสบืคดเีขม้ ทัง้คดฆีาตกร
ต่อเนื่อง, ผู้ก่อการร้ายถล่มเฮลิคอปเตอร ์ และ 
คดีฆาตกรรม ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างคาดไม่ถึง 
ลว้นเปน็เรือ่งราวทีจ่ะมาระเบดิความระทกึ ตลอด 
24 ตอน พร้อมมาถล่มขวัญถึงหน้าจอเสมือน 
ไดร้ว่มเหตกุารณไ์ปดว้ย  
 ติดตามความมันส์ไปกับนาวิกโยธิน NCIS 
Season 10 รปูแบบ ดวีดี ีBoxset บรรจ ุ6 แผน่ 
ราคา 999 บาท วนัที ่26 มถินุายน 57 นี ้
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MUSIC

DVD MOVIE


ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม 



	
ราศเีมษ(13เม.ย.-14พ.ค.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนพันธุเป็นมหาอุจจ ์ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
อร ิดงันัน้ชวีติทา่นในครึง่ปหีลงั จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของทีอ่ยูอ่าศยั

และโชคลาภชือ่เสยีงเปน็หลกั ดงันัน้ทา่นทีม่คีรอบครวัแลว้ ดแูลความรกัของทา่นใหด้ ี
อยา่ใหแ้ตกรา้ว พยายามประคบัประคองกนัไป หากครอบครวัด ีความรกัราบรืน่ ทา่นมี
เกณฑจ์ะไดบ้า้นใหมใ่นปหีนา้ หลงัจากทีร่อคอยหรอืวางแผนรว่มกนัมานาน ชะตาชวีติ
โดยรวมของทา่นในครึง่ปหีลงั การงานจะดขีึน้ ถา้ทา่นอดึอดักบัทีท่ำงาน ทา่นจะปลอด
โปรง่ขึน้ มชีือ่เสยีงและไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ ปลายปมีโีอกาสเลือ่นตำแหนง่ การเงนิ
ทา่นจะไดด้าวพฤหสัหนนุหลงั การเจรจาอะไรกบัผูใ้หญร่าบรืน่ ถา้คดิจะขอสาว กน็บัวา่
เปน็ทางโปรง่ทีจ่ะเอย่ปาก เรยีกไดว้า่ ชวีติทา่นกำลงัพลกิกลบัขึน้ขา้งบน มแีตเ่รือ่งดีๆ   
ทีจ่ะเขา้มา 


ราศพีฤษภ(15พ.ค.-14ม.ิย.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนสหชัชะเปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจรยา้ยเขา้เรอืน
ปุตตะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลังจะยุ่งเกี่ยวกับผู้คนและเด็กๆ บริวาร 

อย่างเลี่ยงไม่ได ้ หากท่านมีความคาดหวังอะไรในตัวบุตรหลาน ท่านจะสมหวัง โดย
เฉพาะในด้านการศึกษาของบุตร แต่อย่าไปกดดันมาก ไม่อย่างนั้นลูกหลานท่านอาจ
เกเรตามนสิยัราห ูทำใหท้า่นเสยีใจได ้การงาน สำหรบัทา่นทีต่อ้งตดิตอ่คา้ขายกบัผูค้น
ในวงสังคม ท่านจะได้รับการยอมรับ ม ี connection ใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริมกจิการของ
ทา่น แตล่งมอืทำอะไร ระวงัจะมคีนเตะตดัขา หรอื มปีญัหาอปุสรรคมาวดัสตปิญัญา
ทา่น การเงนิดมีรีายไดใ้หม่ๆ  ไหลเขา้มา แตท่า่นจะหมดเปลอืงไปกบัคนในปกครองเปน็
สว่นมาก และจา่ยเพือ่การศกึษาของบตุรหลานเปน็หลกั เรือ่งสขุภาพระวงัความเครยีด 
จะทำให้ท่านป่วยได ้ ความรัก สำหรับคนโสด จะมีคนผ่านเข้ามาให้หวือหวา วี๊ดวิ๊ว 
ตลอดครึง่ป ีเลอืกดีๆ  ละ่กนั!


ราศมีถินุ(15ม.ิย.-14ก.ค.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนกดุมภะเป็นมหาอุจจ ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรอืนพนัธ ุดงันัน้ชวีติทา่นในครึง่ปหีลงั การเงนิแจม่แจว๋ เงนิทองไหลมา

เทมา ต้องเตรียมโอ่งไว้รอกันเลย ถ้าบ้านใครพอมีฐานะ ท่านจะได้รับมรดกพกห่อแน่
แลว้! และชวีติทา่นกำลงัจะเขา้สูโ่หมดกา้วหนา้ การงานทีเ่คยแปก๊มา จะเริม่แตกตา่ง
เหมอืนขึน้รถไฟฟา้ ตอ้งไปลงสถานตีอ่ไปเทา่นัน้ ทา่นทีก่ำลงัอนิเลฟิ รอจงัหวะจะเขา้หอ 
นบัเปน็โอกาสดทีีท่า่นจะไดอ้ยูบ่า้นเดยีวกนั แตถ่า้รอจนเสารย์า้ยราศปีลายป ีคงตอ้งรอ
ไปอีกนานเลย แต่ถ้าแต่งช่วงนี้ก่อนถึงปลายพฤศจิกายน รับรองจะส่งเสริมผลักดันให้
ดวงชะตาใหท้า่นรุง่เรอืงขึน้ไปอกี แหม! นกึถงึเพลงนีข้ึน้มาทนัท ี “...แตง่งานเถอะนอ้ง 
อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน...” ฮ่าๆ ท่านที่อยู่ในวัยศึกษา ท่านจะมีความมุ่งมั่นเอาจริง 
เอาจงัมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลดไีปถงึปหีนา้ 


ราศกีรกฎ(15ก.ค.-14ส.ค.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนลคันาของทา่นเองเปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจร
ย้ายเข้าเรือนสหัชชะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จึงมีแต่เรื่องดีๆ 

ถาโถมเขา้มาใส ่ เหมอืนฟา้เปดิ ควรไปทำบญุบอ่ยๆ จะทำใหช้วีติทา่นรุง่เรอืงขึน้อกีโข 
ทำอะไรก็ดูเหมือนจะง่ายไปหมด ชาวราศีกรกฎท่านใดถ้าชีวิตยังอับเฉาอยู ่ แสดงว่า
ทา่นเปน็คนบญุนอ้ย กรรมเยอะ แลว้ละ่! สว่นเรือ่งความกา้วหนา้ เรือ่งเงนิทอง ไมต่อ้ง
ถามหา มนัจะมเีขา้มาเองอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป ยิง่ทา่นใดทำการคา้ตา่งชาต ิยิง่แจม่แจว๋ 

คำพยากรณค์รึง่ปหีลงั2557

32 คู่หูดูดวง
เรื่อง : อ.มัฏฐมณี ชูประยูรธรรม ( อ.เอโกะ ) โทร.08-6899-6324 

 นับตั้งแต่กลางปีนี้ ชะตาชีวิตของใครหลายคนจะเปลี่ยนไป ท่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไปถึงสิ้นปี (จนกว่าดาวเสาร์จะจรย้ายราศีใน
ปลายปีจงึจะทำใหท้า่นเหน็ความแตกตา่งเปลีย่นแปลงไปของชะตาชวีติอยา่งสมบรูณแ์บบในปหีนา้)
 โดยในระยะนี้ดาวใหญอ่ยา่ง“พฤหสั”และ“ราห”ูจะจรยา้ยราศีซึง่พฤหสัจะจรยา้ยราศตีัง้แตก่ลางมถินุายนและสถติอยูเ่ปน็เวลา1ปี
สว่นราหจูะจรยา้ยราศตีัง้แตป่ลายเดอืนมถินุายนและสถติอยูเ่ปน็เวลา1ปคีรึง่ซึง่จะสง่อทิธพิลตอ่แตล่ะราศใีนครึง่ปหีลงัดงันี้

ราบรืน่สดุๆ มโีอกาสไดเ้ดนิทางตา่งประเทศสมใจ ทา่นทีม่คีรอบครวัจะไดคู้ช่ว่ยเกือ้หนนุ 
เป็นทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย ์ ท่านที่แต่งงานแล้ว ท่านมีโอกาสมีบุตรสูงสมดังที่รอ
คอยมานาน แตห่ากทา่นเปน็คนโสดไปฟเิจอริง่กบัใคร ระวงัปอ้งกนัเอาไวใ้หด้ ีเดีย๋วเกดิ
ปญัหาขึน้มาจะนำ้ตาตกใน!!!  สขุภาพในครึง่ปหีลงั ทา่นทีม่โีรคหวัใจเปน็โรคประจำตวั 
ใหท้า่นดแูลเรือ่งหลอดเลอืดหวัใจเอาไวใ้หด้ ีควรหาหมอตรวจเชค็ประจำปบีา้ง ทางทีด่ ี
..อยา่เครยีด!


ราศสีงิห์(15ส.ค.–14ก.ย.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนวนิาศเปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจรยา้ยเขา้เรอืน 
กดุมภะดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง ท่านจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องบุตร 

หลานของทา่น ทีค่อ่นขา้งดือ้ ไมเ่ชือ่ฟงั สรา้งเรือ่งปวดเศยีนเวยีนเกลา้ใหท้า่นไดต้ลอด
เวลา อาจถึงขั้นย้ายสถานศึกษาไปไกลบ้าน เปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาต้องปรับตัว
ใหม ่สว่นเรือ่งชวีติสว่นตวั ทา่นจะไดคู้เ่ปน็ทีพ่ึง่ทัง้ดา้นกำลงัใจและกำลงัทรพัย ์ เขาจะ
ชว่ยทา่นแกป้ญัหาและดแูลบตุรหลาน บรวิารของทา่น ทา่นทีท่ำการคา้ การลงทนุ ทา่น
จะได้หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติมาร่วมทุนกับท่าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นหุ้นส่วนที่ดีพอควร  
ซึง่จะเขา้มาเกือ้หนนุธรุกจิทา่นไดเ้ปน็อยา่งด ีการเงนิครึง่ปหีลงัคอ่นขา้งนา่เวยีนหวั รบั
เขา้และจา่ยไปกบัเรือ่งทีไ่มค่วรเสยีเยอะมาก โดยเฉพาะเรือ่งฟุม่เฟอืย ทัง้เรือ่งกนิ เรือ่ง
เทีย่ว เรือ่งความสวยความงามทีบ่างครัง้ดไูรส้าระแตท่า่นกย็อมจา่ย เรือ่งสขุภาพของตวั
ทา่นไมเ่ปน็ไร แตบ่ตุร หลาน บรวิาร อาจปว่ยไขใ้หท้า่นเสยีทรพัยก์อ้นใหญใ่นการรกัษา 


ราศกีนัย์(15ก.ย.–14ต.ค.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนลาภะเป็นมหาอุจจ ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้ากุม
ลัคนาท่านเอง ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง แม้มีโชคใหญ ่ แต่ก็อาจ

หาความสขุใจไดย้าก ทา่นจะมชีวีติครึง่ปหีลงั เขา้ทำนอง Lucky in game but not in 
Love! เพราะการเงินของท่านค่อนข้างเหนื่อยหนัก กว่าจะหาได้แต่ละบาทแทบหมด
ลม... แตก่ม็าทลีะกอ้นใหญม่ใิชน่อ้ย ทำใหท้า่นพอหมนุไปได ้แตท่า่นกต็อ้งจำกดัการ 
ใชจ้า่ย ควบคมุบญัชตีวัเองใหด้ ีจะไดไ้มต่อ้งหมนุจนตวัเปน็เกลยีว หวัเปน็นอ็ต! จะใช้
เงนิอะไรกค็ดิใหด้กีอ่น ในชว่งครึง่ปหีลงันี ้ชวีติทา่นจะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งเหน็ไดช้ดั
กวา่ชาวราศอีืน่ แตเ่ปน็ไปในทางทีด่ขีึน้ แบบชา้ๆ ไดพ้รา้เลม่งาม ดงันัน้ทา่นอา่นแลว้
อยา่เพิง่ทอ้ อดทนรอจนกวา่กลางเดอืนตลุาคมไปแลว้ ชวีติจงึจะเริม่ดขีึน้ การเงนิไหล
คลอ่งมอืขึน้ ระหวา่งนี ้ควรขยนัหมัน่ทำบญุตนุเอาไว ้แลว้บญุจะสง่ใหท้า่นสขุใจ... สว่น
เรือ่งความรกั ขอใหใ้จเยน็ๆ อยา่เพิง่ไปจรงิจงักบัใครมาก ชวีติทา่นอยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่น 
อะไรๆ กเ็กดิขึน้ได ้ 


ราศตีลุย์(15ต.ค.–14พ.ย.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนกัมมะเป็นมหาอุจจ ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรือนวินาศ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงาน 

ความเป็นไปในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก การที่ราหูจรเข้าเรือนวินาศนั้น กลับกลาย
เป็นการส่งผลดีกับชีวิตท่านเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ท่านได้เกิดสิ่งดีๆ งอกงามเข้ามาใน
ชวีติ อาจไดเ้ลือ่นตำแหนง่ไปใหญโ่ตอยา่งทีท่า่นไมค่าดฝนัมากอ่น หรอื ไดย้า้ยงานไป
ทำในสิ่งที่ท่านปรารถนามานาน หรือ ได้ย้ายไปคุมโปรเจคยักษ์ซึ่งท่านไม่กล้า
คดิมากอ่น ทำใหก้ารเงนิของทา่นดขีึน้ผดิหผูดิตา ทา่นทีเ่คยขดัแยง้กบัผูใ้หญ ่จะกลบั
กลายเปน็ไดร้บัความรกัความเมตตาเพิม่ขึน้ จะคยุอะไรกด็งูา่ยกวา่ทีเ่คยเปน็มา แตง่าน
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ทีท่า่นจะไดร้บัในครึง่ปหีลงันีแ้มต้ำแหนง่จะใหญโ่ต แตง่านกไ็มห่มหูรอกนะ ทา่นยงัคง
ต้องเหนื่อยไปอีกสักระยะ ให้คุ้มกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น ท่านควรรักษาสุขภาพให้มาก 
อยา่ใหค้วามเครยีดมาลดทอนความกา้วหนา้ของทา่นได ้สว่นเรือ่งของครอบครวั ราบรืน่
ด ีเปน็ยารกัษาใจใหท้า่นไดเ้ปน็อยา่งดใีนยามทอ้..


ราศพีจิกิ(15พ.ย.–14ธ.ค.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนศภุะเปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจรยา้ยเขา้เรอืน
ลาภะ ดงันัน้ชวีติทา่นในครึง่ปหีลงั จะพบแตเ่รือ่งดีๆ  มคีวามรุง่เรอืงผา่น

เขา้มาใหห้วัใจพองโต ทา่นจะไดใ้นสิง่ทีฝ่นัและรอคอยมานาน ความปรารถนาของทา่น
จะเปน็จรงิโดยไมต่อ้งสง่ฝาใดๆ ไปชงิโชค แตท่า่นอาจตอ้งวุน่วายกบักลุม่คนผูไ้มห่วงัดี
อยูส่กัหนอ่ย ขอใหอ้ดทน อยา่ไดแ้คร!์ แลว้จะผา่นไปไดด้ว้ยด ีการงานของทา่นจะมกีาร
เปลีย่นแปลง อาจมกีารโยกยา้ย เปลีย่นแปลงทีท่ำงาน หรอื ยา้ยสาขา ไปไดต้ำแหนง่ 
ดขีึน้ การเงนิหมนุเวยีนดขีึน้ การตดิตอ่ผูใ้หญจ่ะอำนวยความสะดวกใหค้ณุดว้ยความ
เมตตา ชีวิตเริ่มเข้ารูปเข้ารอย มีความหวังใหม่ๆ มีเรื่องท้าทายตื่นเต้นเข้ามาแน่นอน 
ท่านเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน รวดเร็ว เป็นรูปธรรมกว่าชาว
ราศีกันย์ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป ท่านควรตั้งรับด้วยสติปัญญา อย่าใช้อารมณ์วู่วามด่วน
ตดัสนิใจ คนโสดมโีอกาสเจอคนเปน็หมา้ย หรอื คนตา่งชาตเิขา้มาสะกดิหวัใจ คนมคีู่
ระวงัรกัรา้วเพราะเรือ่งหยมุหยมิ ควรระวงัอบุตัเิหต ุของในทีส่งูหลน่ใสห่วั หรอื พลดัตก
จากทีส่งู หรอื ปว่ยดว้ยโรคทีห่มอหาสาเหตไุดย้าก


ราศธีนู(15ธ.ค.–14ม.ค.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนมรณะเปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจรยา้ยเขา้เรอืน
กมัมะ ดงันัน้ชวีติทา่นในครึง่ปหีลงั จะเนน้ไปทางดา้นวถิชีวีติ ความเปน็

อยู่เป็นไป ซึ่งจะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท่านจะได้พบเจอกลุ่มคนใหม่ๆ กลุ่มชาว
ตา่งชาต ิหรอื ไดต้ดิตอ่งานกบัชาวตา่งชาต ิทา่นทีท่ำงานในวงการบนัเทงิ ครึง่ปหีลงันี ้
นับว่าเป็นเวลาของท่านที่จะกอบโกยรายได้และชื่อเสียง ส่วนอาชีพอื่นๆ ท่านจะได้ใช้
สติปัญญาในการขยับขยายวิถีการงานของท่าน โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนลักษณะของ
งาน ท่านจะหันมาเน้นงานที่เป็นอาชีพส่วนตัวมากกว่าทำงานประจำ หรือ ทำเสริม
ควบคูก่นัไป ซึง่ทา่นจะสามารถทำไดด้ทีเีดยีว ทา่นจะมคีวามคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ในการสรา้ง
ชวีติ ซึง่แตกตา่งจากความคดิทีท่า่นเคยยดึมัน่อยูเ่ดมิ ทา่นจะมองหาลูท่างใหม่ๆ  ในการ
สรา้งรายได ้หรอื สรา้งฐานะความเปน็อยูใ่หก้า้วหนา้มากยิง่ขึน้ ทา่นจะทา้ทายตวัเอง
โดยการลองทำงานทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ ์หรอื มคีวามรูแ้ตไ่มเ่คยลองทำมากอ่น ซึง่
จะเหน็ผลในดา้นรายไดต้ัง้แตเ่ดอืนตลุาคมเปน็ตน้ไป ทา่นจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้มากมาย 
มชีวีติทีเ่หนือ่ยนอ้ยลง และเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้แนน่อน 


ราศมีงักร(15ม.ค.–14ก.พ.)
พฤหสัจะจรยา้ยเขา้เรอืนปตันเิปน็มหาอจุจ ์สว่นราหจูะจรยา้ยเขา้เรอืน
ศุภะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จะเกีย่วพนักับหุ้นส่วน คู่ครอง และ 

ความกา้วหนา้ไปในทางทีท่า่นฝนัเอาไว ้การงานสำหรบัทา่นทีค่ดิจะลงทนุ ปนีีท้า่นจะ
ได้พบหุ้นส่วนที่มาพร้อมมิตรภาพและความเกื้อหนุนอย่างจริงใจ เขาพร้อมที่จะ
สนบัสนนุทา่นทกุทาง ยิง่ถา้เปน็ผูใ้หญท่ีท่า่นนบัถอืดว้ยแลว้ ยิง่เจรจากนังา่ยขึน้ แตข่อ้
เอกสารสญัญาตา่งๆ ทา่นตอ้งตรวจทานใหร้ดักมุ หากมขีอ้ผดิพลาด ทา่นจะกลายเปน็

ฝ่ายเสียเปรียบซะเอง หากท่านมีความขยันและเอาจริงเอาจัง ในเดือนตุลาคมไปแล้ว 
ท่านจะเห็นดอกผลของความเติบโตในสิ่งที่ท่านลงแรงทำไปอย่างน่าชื่นใจ ที่สำคัญ  
คอื ทา่นตอ้งทำงานดว้ยความมรีะเบยีบ รอบคอบ และมแีผนงานทีช่ดัเจน สว่นในเรือ่ง
ความรกั ครึง่ปหีลงันี ้ทา่นมโีอกาสไดพ้บคูแ่ท ้ทีจ่ะกลายมาเปน็คูช่วีติในอนาคต รบัรอง
ว่าคนที่เข้ามาเป็นคนด ี มีคุณธรรม แต่ท่านอย่าทำตัวใจเร็วด่วนได ้ เพราะมันมีโอกาส 
จะปะ๊กนัแฮม่สองตอ่สองอยูบ่อ่ยครัง้ ซึง่จะทำใหค้ณุคา่ในตวัทา่นลดลง 


ราศกีมุภ์(15ก.พ.–14ม.ีค.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนอริเป็นมหาอุจจ ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
มรณะ  ดงันัน้ชวีติทา่นในครึง่ปหีลงั จะคอ่นขา้งโลดโผนกวา่ชาวราศใีดๆ 

คอื ถา้ดกีด็แีบบสดุโตง่เหมอืนพลขุา้มคนื ถา้รา้ยกร็า้ยสดุๆ เหมอืนนัง่รถไฟเหาะ ทา่นจงึ
ตอ้งตัง้สตริบักบัสิง่ทีจ่ะเขา้มา ไมว่า่เลวรา้ยหรอืดงีาม ดว้ยความพรอ้มของปญัญาและ
การทำใจวางอเุบกขา คอื ไมย่นิดทีัง้สขุและทกุข ์ปลอ่ยใหเ้ปน็ไปตามจงัหวะชวีติทีล่งได ้
กข็ึน้ได ้การงานของชาวราศกีมุภจ์ะเตม็ไปดว้ยความยากลำบากและอปุสรรคมากมาย 
เปน็งานทีต่อ้งนบัหนึง่ใหมท่กุครัง้ทีไ่ดร้บัการมอบหมายงานมาใหท้ำ แทบไมม่เีวลานิง่ๆ 
ให้ท่านได้หยุดพักหายใจกันเลย ท่านจะได้เจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลา เป็นเรื่อง
ใหม่ๆ  ทีท่า่นไมเ่คยคาดคดิมากอ่น อยา่งนอ้ยกค็ดิซะวา่..เปน็การพสิจูนศ์กัยภาพในตวั
ท่านว่า ท่านพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งหรือไม่!!! การเงินของท่าน 
คอ่นขา้งผนัผวน ยากทีจ่ะเกบ็ออมได ้รบัเขา้มากม็เีรือ่งจา่ยไป แตไ่มต่อ้งหว่ง เงนิทา่นม ี
ไมข่าดมอืแน.่.สว่นความรกั กด็หูวอืหวามาก ทา่นจะไดเ้ลกิคนเกา่ปุป๊ มคีนใหมม่าดาม
ใจปัป๊..กไ็มรู่ส้นิะ!...


ราศมีนี(15ม.ีค.–14เม.ย.)
พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุจจ ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรือนปัตน ิ  ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง น่าจะเด่นในเรื่องความรักที่

เปรยีบเสมอืนนวนยิายโรมานซช์วนลุม่หลง  ทา่นจะไดเ้จอคนทีใ่ชแ่ละพอดสีำหรบัชวีติ
ทา่น ทำใหโ้ลกทัง้ใบกลายเปน็สชีมพ ูหากทา่นทอ่งเทีย่วไปในตา่งถิน่ตา่งแดนจะไดเ้จอ
กนั หรอื เขา/เธอจะเปน็คนทีม่าจากแดนไกล เชน่ คนละจงัหวดั คนละประเทศ เปน็ตน้ 
ในด้านการเงิน หากท่านเป็นคนมีญาติผู้ใหญ่ที่จัดว่ามีฐานะ ท่านจะได้รับมรดกอย่าง 
ไมค่าดคดิในจำนวนทีม่ากกวา่ทีเ่คยนกึฝนัเอาไว ้ ไมว่า่จะเปน็ ทรพัยส์นิ หรอื ทีด่นิ การ
งานของชาวราศมีนีในครึง่ปหีลงั จะไดร้บัการอปุถมัภจ์ากผูใ้หญท่ีน่บัถอื หากทา่นเดนิ
เขา้ไปเอย่ปากขอเงนิมาลงทนุ ทา่นจะไดด้งัใจหวงั หรอื หากอยากเลือ่นตำแหนง่กล็อง
เดนิเขา้ไปคยุแบบเปดิใจกบันายเลย ทา่นทีม่บีตุรหลานซึง่จะเขา้ศกึษาตอ่ ทา่นจะไดร้บั
ข่าวด ี น่าชื่นใจ ในครึ่งปีหลังนี้ท่านไม่ควรเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใคร ไม่อย่างนั้น 
ทา่นอาจตอ้งเปน็ผูช้ดใชเ้สยีเอง หรอื หากตอ้งเซน็สญัญาไมว่า่กรณใีดๆ ควรตรวจทาน
ใหล้ะเอยีดรอบคอบ ไมอ่ยา่งนัน้ทา่นจะเปน็ฝา่ยเสยีหายเสยีเอง..

 ครึง่ปหีลงันี ้ประเทศไทยจะมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้มากมาย ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพลเมืองในประเทศด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ทุก
ท่านใช้ชีวิตอย่างมีสต ิ ไม่ประมาทหลงระเริงในความยินดีต่างๆ นำเอาปัญหา
อปุสรรคตา่งๆ ทีเ่คยเผชญิรว่มกนัมาเปน็บทเรยีน เพือ่สรา้งสรรคอ์นาคตวนัขา้ง
หนา้ใหส้ดใสสวยงาม เพือ่ตวัทา่นเองและลกูหลานคนไทยดว้ยกนั.... 



 สวสัดคีรบัอากาศเมอืงไทยรอ้นขึน้ทกุๆ ปี แถมปนีีย้งัมคีวามรอ้นของ
การเมอืงเขา้มาอกีหลายๆคนคงอยากจะหาวธิดีบัรอ้นกนัฉบบันีเ้รามาวา่กนั
ถงึหอ้งทีท่ำใหเ้ราอารมณเ์ยน็ขึน้กนัไดบ้า้งนะครบันัน่กค็อื“หอ้งนำ้”นัน่เอง
 หอ้งนำ้ดเูหมอืนไมค่อ่ยมอีะไรมาก แตห่อ้งนำ้ตามหลกัฮวงจุย้แลว้นัน้
คอ่นขา้งมคีวามสำคญัมากทเีดยีว คนหลายๆ คนอาจจะคดิไมถ่งึวา่การจดั
หอ้งนำ้ใหถ้กูหลกัฮวงจุย้นัน้สง่ผลถงึความสำคญัของการเงนิของคนทีอ่ยูใ่น
บา้นเลยทเีดยีวครบัเพยีงหลกัการงา่ยๆไมม่อีะไรมากเรามาวา่กนัถงึเคลด็ลบั
กนัเลยดกีวา่ครบั


1. ตำแหนง่ของหอ้งนำ้นัน้ ไมว่า่บา้นของเราจะหนัไปทางทศิไหนกต็าม หอ้งนำ้จะ 
 ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลึกที่สุดของตัวบ้าน จะตำแหน่งขวาหรือซ้ายก็ได้ครับ 

เพราะจะทำใหก้ระแสทรพัยไ์หลเขา้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ แตถ่า้เราสรา้งหอ้งนำ้หนา้บา้นหรอื
กลางบา้นจะทำใหค้นในบา้นเสยีโอกาสดีๆ  หรอืทำใหเ้กดิความเจบ็ปว่ยได ้

2. ประตูห้องน้ำไม่ควรอยู่ในทิศทางเดียวกับประตูหน้าบ้านหรือประตูหลังบ้าน 
 เพราะจะทำใหเ้ราเกบ็เงนิไมอ่ยู ่ ฉะนัน้เราจงึควรสรา้งประตหูอ้งนำ้ใหข้วางกบั

ประตหูนา้บา้น 

3.การหนัของโถสขุภณัฑก์ม็สีว่นสำคญัเชน่กนั ไมค่วรหนัออกหนา้บา้นหรอืหนัไป 
 หลงับา้น เพราะจะแสดงถงึการเกบ็เงนิไมอ่ยู ่ กระแสทรพัยต์อีอก แตกกระจาย 

พลงัโชคกห็ายไปดว้ย แถมยงัทำใหค้นในบา้นมปีากเสยีงกนัอกีดว้ยครบั ความลบัก็
เกบ็ไมอ่ยูม่เีรือ่งอะไรคนขา้งนอกรูห้มด 

4. ห้องน้ำควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเข้าถึง ควรมีหน้าต่างหรือ 
 พัดลมระบายอากาศเพราะถ้าห้องน้ำอับชื้นก็จะส่งผลถึงสุขภาพของผู้ที่อยู่

อาศยัในบา้น 

“หอ้งนำ้”บง่บอกถงึกระแสการเงนิของคนในบา้น

เกรด็เลก็เกรด็นอ้ยในการตกแตง่หอ้งนำ้ใหถ้กูหลกัฮวงจุย้

1. เราควรจัดวางต้นไม้ไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำและซ่อนคางคกคาบ
เหรยีญทีแ่กะสลกัดว้ยหนิหรอืหยกดา้นหลงัของตน้ไม ้ เพือ่เปน็การเรยีกทรพัย์
และกระตุน้พลงัแหง่โชคลาภ 
2. ใหจ้ดัวางกอ้นหนิทรงกลม เชน่ หนิอเมทสิต ์ (สมีว่ง) หนิโรสควอซ ์ (สชีมพ)ู 
หนิเคลยีรค์วอซ ์ (สใีส) หนิแคลไซต ์ (สเีหลอืง) หนิหยกหรอืมาลาไคต ์ (สเีขยีว) 
หินลาพีส ลาซูร ี (สีน้ำเงิน) หินอาเกต (สีส้ม) ใส่โหลใสหรือจัดเรียงหินตาม
ความชอบไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำก็จะช่วยเสริมพลังโชคลาภของคน 
ในบา้นไดค้รบั 
3. ควรมรีปูปลาหรอืหนิแกะสลกัรปูปลาวางไวใ้นหอ้งนำ้ เพือ่ชว่ยกระตุน้ความ
มชีวีติชวีา และเสรมิความกระตอืรอืรน้ใหก้บัคนในบา้นไดอ้ยา่งด ี
4.ถา้ชกัโครกหนัออกหนา้บา้นหรอืหลงับา้น ควรจดัหาพรมหรอืผา้ยางรปูตวัยู
วางครอบโถชักโครกไว ้ เพื่อเป็นการกักเก็บกระแสทรัพย์ไม่ให้ไหลออกซึ่งเป็น 
อกีวธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยไดค้รบั 

5. ระดับพื้นห้องน้ำควรต่ำกว่าพื้นบ้านและห้ามมีธรณีประตูห้องน้ำ เพราะเมื่อ 
 กระแสทรพัยว์ิง่เขา้มาในบา้นกจ็ะถา่ยเทลงหอ้งนำ้ ซึง่กค็อืหอ้งทีส่ำหรบักกัเกบ็

กระแสทรพัยน์ัน่เอง 

6. สีของห้องน้ำควรเป็นสีโทนสว่างไม่ควรเป็นสีโทนมืดโดยเด็ดขาด เพราะจะ 
 ทำใหค้นในบา้นขาดความสมดลุของธาตหุยนิหยาง 

34 อยู่เป็นเย็นสุข
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