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ทักทาย

สวัสดีครับคุณผูอ้ า่ น...
ขณะนีห้ น้าฝนได้มาเยือนประเทศไทยของเราอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ไม่วา่ ท่านจะเดินทางไปไหน
ใกล้หรือไกลอย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วยนะครับ
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ทางกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎบังคับใช้ให้ผโู้ ดยสารรถสาธารณะคาด
เข็มขัดนิรภัยตลอดระหว่างการเดินทาง ผูใ้ ดฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือท่านใด
พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือ ไม่ได้ตดิ ตัง้ เข็มขัดนิรภัย ก็สามารถโทรแจ้งได้ทสี่ ายด่วน 1584
ตลอด 24 ชัว่ โมงครับ
การออกกฏเช่นนี้ ก็เพือ่ สร้างความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ผโู้ ดยสารรถสาธารณะ การเกิดอุบตั เิ หตุ
แต่ละครัง้ มาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ฝนตกถนนลืน่ การเบรครถกะทันหันเพราะมีรถปาดหน้ากระชัน้ ชิด
และอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเป็นเหตุสดุ วิสยั ของผูข้ บั ขี่ ทำให้ทางกระทรวงต้องออกกฏนีม้ าเพือ่ สร้างความเข้มงวดและเป็น
ระเบียบมากขึน้ เพราะบางครัง้ การสูญเสียไม่วา่ จะเป็นอวัยวะบางส่วนหรือชีวติ ก็มผี ลกระทบต่อตัวท่าน
ผูโ้ ดยสารเอง และคนทีร่ กั ท่านเสมอ... ปลอดภัยไว้กอ่ นครับ
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22 คูห่ พ
ู าเทีย่ ว

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด

        กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด

: รองเท้ากีฬา
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พบนิ ต ยสารคู่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น
ประจำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่อง
จำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานี
เดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ
บขส. อี ก กว่ า 100 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ,
ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้าน
กาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ
คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่
อเมซอน และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ นำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)
วิธส
ี มัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่ และเบอร์ตดิ ต่อกลับมาที่
แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0-2171-1535, 08-1814-0028
อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว
ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com

http://www.facebook.com/busbuddythailand

•

ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด ก่อนทุกครั้ง
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บขส.อัพเดพ

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.เปิดศูนย์รถตูโ้ ดยสารสาธารณะ ชานชาลา 3
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการใช้บริการ ณ อาคารชานชาลา 3
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 39
บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 39 และส่งตัวแทนนักกีฬาลงทำการแข่งขัน โดยใน
ปีนี้ บขส.ได้ครองถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬา
แห่งประเทศไทย

11 พ.ค. 2557
เป็นต้นไป
ผู้โดยสารรถสาธารณะ
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

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

หากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย
ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
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บขส.อัพเดพ

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา
กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 81 ปี
ผูแ้ ทนบริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนจัดสร้าง
พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพประทาน อำเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

บขส.ร่วมการแข่งขัน โบว์ลลิง่
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 39

บขส.ร่วมแข่งขันบิลเลียดและสนุก๊ เกอร์
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 39

ตั ว แทนนั ก กี ฬ าโบว์ ล ลิ่ ง บริ ษั ท ขนส่ ง จำกั ด (บขส.)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 39 ณ นิวสตาร์โบว์ล
อิมพิเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว

ตั ว แทนนั ก กี ฬ าบิ ล เลี ย ดและสนุ๊ ก เกอร์ บริ ษั ท ขนส่ ง จำกั ด (บขส.)
เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น บิ ล เลี ย ด และสนุ๊ ก เกอร์ กี ฬ ารั ฐ วิ ส าหกิ จ ครั้ ง ที่ 39
ณ กัลโช่ สนุกเกอร์คลับ

สะดวก
ด้วยหลากหลายช่องทางการจำหน่ายตัว๋
โดยสามารถซือ้ และจองตัว๋ โดยสารของ บขส. ได้ที่
 	 ไทยทิคเก็ตเมเจอร์     
 	 ไปรษณียไ์ ทยทุกสาขา
   Tesco Lotus
 	 Call Center 1490 เรียก บขส.
 	 www.transport.co.th   
 	 www.thaiticketmajor.com

ประหยัด
ด้วยราคาค่าโดยสารทีเ่ ป็นธรรมและ
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 	 ราคาค่าโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย
 	 ลดราคาค่าโดยสารให้กบั พระภิกษุ สามเณร
 	 ผูส้ งู อายุ ผูพ
้ กิ าร ทหาร ตำรวจในเครือ่ งแบบ 

และเด็กทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 130 ซม.
 	 ซือ้ ตัว๋ ไป-กลับ ลด 10%

   บขส.เป็นของรัฐ  
	       ยืนหยัดเพือ่ ปวงชน
			   ทุกคนเป็นเจ้าของ

ปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานของรถโดยสารทีป่ ระกอบจากโรงงาน
ทีม่ มี าตรฐานสากลและความปลอดภัยสูง
บขส.นำรถโดยสารรุน่ ใหม่มาให้บริการเต็ม 100%
และติดตัง้ ระบบ GPS และ CCTV ทุกคัน
 	 รถ ม.4ข ม.4ก ติดตัง้ เบาะโดยสาร
ระบบนวดไฟฟ้าทุกทีน่ งั่
 	 ตรวจสภาพรถโดยสาร ตามกฎหมายทุกระยะ
 	 มีพนักงานขับรถ 2 คน
ในระยะทางเกินกว่า 400 กม.
 	 พนักงานขับรถมีความชำนาญเส้นทาง
และตรวจสุขภาพเป็นประจำ 2 ครัง้ /ปี
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ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กองการบินทหารเรือจับมืออีซซู เุ ฟ้นหาสุดยอดคนแกร่งใน

“อี ซู ซุ โรโบแมน อู่ ต ะเภา 2014” (ISUZU ROBOMAN 

U-TAPAO 2014)   
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผูบ้ ญ
ั ชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ พร้อม
ด้วย มร.เคียวยะ คนโด้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
จำกัด ร่วมมอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่สุดยอดคนแกร่งในการแข่งขัน
มหกรรมไตรกีฬา “อีซซู ุ โรโบแมน อูต่ ะเภา 2014” (ISUZU ROBOMAN U-TAPAO
2014) ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก ณ สนามบินอูต่ ะเภา จ.ชลบุรี

เทศกาลของดีเมืองจันท์

มหัศจรรย์ทเุ รียนโลก ประจำปี 2557

แถลงข่าวเทศกาลดูผเี สือ้ ปางสีดา ครัง้ ที่ 10
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการแถลง
ข่าวเทศกาลดูผเี สือ้ ปางสีดา ครัง้ ที่ 10 ประจำปี 2557 ณ บริเวณด่านตรวจ 2 อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาล
ดูผีเสื้อปางสีดามาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ โดยจะเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขา, เดิน-วื่งมินิ
มาราธอน, การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, การประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีป่ ระชาสัมพันธ์จงั หวัดสระแก้ว โทร.08 6377 1197

เมื่ อ ช่ วงต้นเดื อนที่ผ่ านมา จั งหวัดจั นทบุรี ไ ด้จั ด งาน
เทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทเุ รียนโลก ประจำปี 2557
ซึ่งมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ย้อนประวัติศาสตร์จันทบูร ตื่นตากับ
สุดยอดของดีเมืองจันท์ ภายในงานมีการจัดแสดงแพผลไม้
ประดับไฟ นิทรรศการของดีเมืองจันท์ 10 อำเภอ นิทรรศการ
ประวัตศิ าสตร์เมืองจันท์ การแข่งกินผลไม้ การแข่งกินอาหาร
ทะเล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดแสดง
และจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านอาหารพื้นเมือง
การประกวดธิดาชาวสวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชิมผลไม้
หลากหลายชนิดฟรีแบบไม่อั้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
อย่างคับคัง่

แบ่งฝันปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แรลลีร่ ถยนต์การกุศล กับ
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“สานรัก”

โครงการสานรัก จัดการแข่งขันแรลลีร่ ถยนต์การกุศล “เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่
เพือ่ สายใจไทย” ครัง้ ที่ 21 ตอน “สานรักตะลุย AEC” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางกรุงเทพ – พัทยา ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา รายได้จากการแข่งขันนำไป
สมทบทุนมูลนิธสิ ายใจไทย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยสาระ ซึ่งจะต้องอาศัย
ทีมเวิรค์ ระหว่างพ่อ แม่ ลูก เพือ่ ฝ่าฟันอุปสรรคตามฐานเกมต่างๆ นอกจากนีย้ งั ถือเป็นอีกหนึง่
กิจกรรมดีๆ ทีค่ รอบครัวจะได้รว่ มกันทำบุญ โดยรายได้จากการแข่งขันจะนำขึน้ ทูลเกล้าฯ
ถวายสมทบทุนมูลนิธสิ ายใจไทย
การแข่งขันครัง้ นีม้ คี รอบครัวทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 100 ครอบครัว ทุก
ครอบครัวต่างทยอยมารวมตัวกัน ณ จุดสตาร์ท อาคารอินทัช ขับรถตามใบนำทางมุง่ หน้าสู่
พัทยา รวมระยะทาง 180 กิโลเมตร ตลอด
เส้ น ทางสมาชิ ก ในครอบครั ว จะต้ อ งขั บ รถ
เล่นเกมตามจุด TC1 – TC9 และตอบคำถาม
จากภาพถ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ Landmark ของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนให้ได้มากที่สุด
พร้อมทัง้ ค้นหา RC ทีซ่ อ่ นอยูต่ ามเส้นทางการ
แข่งขัน ระหว่างทางมีการเรียงลำดับรูปภาพ
และป้ายต่างๆ เพื่อเก็บสะสมคะแนนตลอด
เส้นทาง ก่อนจะไปสิน้ สุดการแข่งขันทีโ่ รงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
งานเลีย้ งประกาศผลรางวัลในตอนค่ำจัดขึน้
ท่ามกลางบรรยากาศ “AEC NIGHT PARTY”
ผูเ้ ข้าแข่งขันร่วมกันแต่งกายแฟนซีในคอนเซปต์
AEC ก่อนเริ่มงานมีซุ้มเกมตักไข่การกุศลให้
ทุกครอบครัวได้อุ่นเครื่องและร่วมกันทำบุญ

โดยนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเล่นเกมจำนวน 100,000 บาท
มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านพะปูงะ และโรงเรียนบ้านละแอ อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา นอกจากนี้บนเวทียังมีการจับสลากมอบของ
รางวัล สลับกับการเล่นเกม ปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัล
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ซึ่งครอบครัวบุตรราช ได้สานพลังกันเล่นเกม
สะสมคะแนน จึงได้ครองถ้วยพระราชทานในปีนี้ รวมทั้งชมมินิ
คอนเสิรต์ จาก แหนม รนเดช กิจกรรมครัง้ นีน้ อกจากทุกครอบครัวจะได้
สนุกสนานร่วมกันแล้วเพลิดเพลินกับการได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว
ยังมีโอกาสได้รว่ มกันทำบุญให้แก่มลู นิธสิ ายใจไทย และได้ชว่ ยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกันอีกด้วย
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รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

ครีมกันแดดชนิดดืม่ ...
สาวๆ กล้าลองไหม

1

บริษทั ผลิตเครือ่ งสำอางของสหรัฐอเมริกา ออสโมซิส สกินแคร์ ได้ทำการเปิด
ตัวครีมกันแดดชนิดดืม่ รายแรกของโลก โดยบริษทั กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมี
ฤทธิเ์ หมือนครีมกันแดด SPF30 ทัง้ นี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลกได้ออกมาตัง้ ข้อสงสัยใน
ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า บริษัทผลิตเครื่องสำอางในสหรัฐอเมริกา “ออสโมซิส
สกินแคร์” เปิดตัวผลิตภัณฑ์กนั แดดทีไ่ ม่ได้มไี ว้สำหรับทาแต่มไี ว้ “ดืม่ ” ชนิดแรก
ของโลก ในชือ่ “ฮาร์โมไนซ์ เอชทูโอ ยูวี นูทราไลเซอร์” (Harmonized H2O
UV Neutralizer) ทีท่ างบริษทั กล่าวว่า มีประสิทธิภาพเหมือนการทาโลชัน่ กันแดด
SPF 30 เมื่อดื่มผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้ว โมเลกุลของเหลวจะซึมผ่านมายังผิวและ
เกิดการสัน่ อยูบ่ นชัน้ ผิว ปกป้องผิวจากรังสีอนั ตรายได้ถงึ ร้อยละ 97 ทัง้ รังสี UVA
และ UVB
โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีให้เลือก 2 ชนิดคือ ชนิดผิวแทนและไม่เอาผิวแทน
โดยชนิดผิ วแทนนั้น ผลิ ต ภัณฑ์ยัง คงจะปกป้ อ งผิ วแต่ ก็จ ะอนุญาตให้ผู้ ใ ช้ ที่
ต้องการอาบแดดได้มสี ผี วิ ทีค่ ล้ำขึน้ ตามทีต่ อ้ งการด้วย โดย ฮาร์โมไนซ์ เอชทูโอ
ยูวี นูทราไลเซอร์ จะบรรจุอยู่ในขวด 3.38 ออนซ์ ราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 978 บาท) ทางบริษัทเผยว่า น้ำยาปริมาณ 2 มิลลิลิตร สามารถ
ปกป้องผิวจากรัวสีได้ 3 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ต้องขึน้ อยูก่ บั ขนาดตัวของผูใ้ ช้ดว้ ย
      นายแพทย์เบ็น จอห์นสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทออสโมซิส สกินแคร์และผู้
คิดค้นผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยน้ำกลัน่ และส่วนผสมหลาย
ชนิดที่ประกอบขึ้นจากคลื่นที่ทางบริษัทค้นพบ ซึ่งสามารถแยกคลื่นรังสีและ
สามารถป้องกันรังสีที่จะเป็นอันตรายต่อผิวได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐยังไม่ได้รับรองหรือประเมินผลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
นายแพทย์จอห์นสันเองก็ไม่ได้เป็นแพทย์ผิวหนังอีกด้วย ทั้งนี้ บนเว็บไซด์ของ
บริษัทฯได้มีการบรรจุผลการตอบรับการจากทดลองใช้ที่เป็นเชิงบวกเอาไว้ แต่ผู้
เชีย่ วชาญทางการแพทย์จากสถาบันต่างๆ อย่างเช่น นางเจสสิกา แครนท์ แพทย์
ผิวหนังประจำสถาบันผิวหนังนิวยอร์ก เผยว่า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ได้มสี ว่ นผสม
ของสารที่มาช่วยป้องกันผิวหนังจากรังสี ส่วนแพทย์อีกหลายรายก็ออกมาให้
ความคิดเห็นว่า คนเราต้องการจะปกป้องผิวหนังที่โผล่ออกมานอกร่างกายแล้ว
ถูกแสงอาทิตย์บางส่วนเท่านัน้ ทำไมต้องดืม่ ของเหลวทีจ่ ะเข้าไปทำงานกับระบบ
ร่างกายทัง้ ระบบกันด้วย
       ผลวิจยั และตรวจสอบจะออกมาเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไป
ว่าแต่สาวไทยอยากสวยทัง้ หลาย สนใจจะดืม่ กันบ้างไหม

รองเท้ากีฬาคูแ่ รก
ของโลกยีห่ อ้ อะไรนะ

2

ในยุ ค ที่ ผู้ ค นหั น มาสนใจการออกกำลั ง กายกั น มากขึ้ น
นอกจากสมรรถนะของร่างกายแล้ว อุปกรณ์เสริม เสื้อผ้าต่างๆ
ล้วนแล้วแต่เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การออกำลังกายทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ หนึง่ ในนัน้ ทีม่ คี วามสำคัญ คือ รองเท้ากีฬา
เป็นทีร่ กู้ นั ว่า รองเท้านอกจากช่วยป้องกันเท้าจากสิง่ สกปรกแล้ว
ยังช่วยป้องกันอันตรายจากของมีคมหนามแหลม เศษแก้วตาม
พืน้ ถนนได้ นอกจากนีก้ ารเลือกสวมใส่รองเท้าให้เหมาะกับกาลเทศะ
และโอกาสที่สวมใส่แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้ดขี นึ้ ด้วย เช่น การสวมใส่รองเท้ากีฬาในขณะเล่นกีฬาจะช่วย
กระชับเท้า ช่วยในการทรงตัว และช่วยป้องกันอันตรายขณะที่
เล่นกีฬาได้ดว้ ย
แล้วคุณรู้กันไหมว่า รองเท้ากีฬายี่ห้อไหนเป็นร้องเท้ากีฬา
คูแ่ รกของโลก NIKE, ADIDAS, REEBOX etc. จริงๆ แล้วรองเท้า
กีฬาคูแ่ รกของโลกนัน้ เป็นฝีมอื ของ “ชารลส์ กูด๊ เยียร” ผูป้ ระดิษฐ์
ยางรถยนต์กู๊ดเยียรชื่อดัง เขาค้นพบวิธีการนำกำมะถันไปผสม
กับยางโดยบังเอิญ ทำให้ยางไม่ออ่ นตัวเมือ่ เจออากาศร้อน และ
ไม่ เ ปราะแตกหั ก ในสภาพอากาศหนาวเย็ น เขาจึ ง ได้ น ำมา
ประดิษฐ์เป็นยางรถยนต์ และจากยางรถยนต์นี้ เขาได้นำยางไป
เป็นส่วนของพื้นรองเท้าผ้าใบ จนเกิดเป็นรองเท้ากีฬาคู่แรกของ
โลกนัน่ เอง

13

3
สัญลักษณ์รปู ดาว

บนหนังสือพิมพ์มคี วามหมายอย่างไร
หากหนอนหนังสือพิมพ์ลองสังเกตหนังสือพิมพ์ทอี่ า่ น
กันเป็นประจำทุกเช้านัน้ จะพบว่าบริเวณขอบหนังสือพิมพ์
จะเห็นรูปดาวปรากฏอยู่ และสงสัยว่าดาวนัน้ เป็นสัญลักษณ์
และมีความหมายอย่างไร? หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเริม่ พิมพ์
สั ญ ลั ก ษณ์ ด าวบนหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ ยั ง ใช้
ชื่อว่า เสียงอ่างทอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่าเป็น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก รอบบ่ า ยหรื อ กรอบเช้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์
กรอบบ่าย (ฉบับวันรุง่ ขึน้ ) จะมีดาวหนึง่ ดวง หนังสือพิมพ์
กรอบเช้ า (ฉบั บ ของวั น นั้ น ) จะมี ด าวสองดวง เมื่ อ
เทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งได้พัฒนาให้ทันสมัย
มากขึ้น เพื่อการเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์แก่ผู้อ่านใน
แต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด ในวันหนึ่งๆ จึงมีการผลิต
หนังสือพิมพ์หลายกรอบ (Version) จึงได้ทำสัญลักษณ์
จำนวนดาวไว้บนขอบหนังสือพิมพ์ โดยจำนวนดาวหนึ่ง
ดวงหมายถึงฉบับทีจ่ ำหน่ายในภาคอีสาน สองดวงหมายถึง
ฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ สามดวงหมายถึงฉบับที่
จำหน่ายในภาคใต้ สี่ดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายใน
กรุงเทพฯ กรอบบ่าย ห้าดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายใน
ภาคกลาง หกดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพฯ
กรอบเช้านัน่ เอง แต่ในบางครัง้ จำนวนดาวทีห่ น้าปกและ
เนื้อในอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าบางข่าวเป็น
ข่าวส่วนกลาง เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา ฯลฯ
ซึ่งจะมีเนื้อหาเหมือนกัน จึงสามารถใช้เพลต(แม่พิมพ์)
เดียวกันได้ทวั่ ประเทศ
ขอบคุณข้อมูลจาก ความรูร้ อบตัว.Com 
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มาทำความรูจ้ กั

มดตัวจิว๋ ให้มากขึน้ กัน
มดเป็ น แมลงที่ จั ด อยู่ ใ นวงศ์
Formicidae เป็นสัตว์ทมี่ คี วามสามารถ
หลายด้านและมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
เช่น มดจะใช้หนวดเป็นอวัยวะที่ใช้ใน
การสื่อสารและรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากสัตว์
ทั่ ว ไปโดยจะสร้ า งสารเคมี ที่ ชื่ อ ว่ า
“ฟีโรโมน” เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือสำหรับ
การสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น
บอกทิ ศ ทาง เตื อ นภั ย สื บ พั น ธุ์ แม้
ร่ า งกายของมั น จะมี ข นาดเล็ ก แต่ ก็
สามารถแบกรั บ น้ ำ หนั ก อาหารหรื อ
เหยื่อที่หนักกว่าตัวมันได้หลายเท่าตัว
ถึงมดจะมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับคน
แต่หากชั่งน้ำหนักของมดทั้งโลก จะ
พบว่า มันมีนำ้ หนักพอๆ กับคนทัง้ โลก
ทีเดียว เพราะมดมีอยู่เป็นจำนวนนับ
หมื่นชนิด และแต่ละชนิดก็มีจำนวน
เป็นล้านล้านตัว แล้วสั ง เกตไหมว่ า
สาวๆ ที่ชื่อ “มด” มักมีความสามารถ
ไม่ จิ๋ ว แบบชื่ อ ด้ ว ยนะ หรื อ ว่ า ไม่ จ ริ ง
นี่ขนาดไม่เหมารวมแม่มดเข้าไปด้วย
นะ

5
ทำไมอาบัง

จึงชอบกินแกงกะหรีก่ นั นะนายจ๋า
ชาวอินเดียนั้นชื่นชอบการกินแกงกะหรี่เป็น
ชีวิตจิตใจ แล้วเพราะอะไรถึงทำให้อาบังทั้งหลาย
ติดอกติดใจล่ะ ลองมาดูกนั กะหรี่ เป็นเครือ่ งแกง
สีเหลืองทีม่ สี ว่ นผสมของขิงเหลือง พริกไทย กระเทียม
เป็นต้น มีรสเผ็ดและมีกลิน่ หอม เมนูทเี่ รารูจ้ กั กันดี
คือ แกงกะหรี่ ซึง่ มักใส่เนือ้ สัตว์ ผัก และไข่ตม้ โดย
นำมาราดบนข้าวสวยร้อนๆ สาเหตุที่ชาวอินเดีย
นิยมกินแกงกะหรี่ ก็เพราะการกินอาหารเผ็ดร้อนจะ
ทำให้ร่างกายปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่ร้อนได้ดี
เมื่อกินอาหารรสชาติเผ็ดหมดจาน ตัวก็จะชุ่มด้วย
เหงื่อ ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายท่ามกลางอากาศที่
ร้อนระอุ ชาวอินเดียจึงนิยมนำกะหรี่มาประกอบ
อาหาร และยังเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่ อีกด้วย
นอกจากกะหรี่สามารถดับกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา
ของอาหารได้แล้ว ยังสามารถขจัดพิษและทำให้
อยากอาหารอีกด้วย นอกจากรสชาติอร่อยแล้วยังมี
คุณสมบัติในการทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สมดุล
แบบนีไ้ ม่นา่ เล่า เหล่าอาบังถึงโปรดปรานกันยิง่ นัก
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

สาวอยากตาสวยต้องระวังกันด้วย

สัญญานเตือนภัย

จากร่างกายทีไ่ ม่ควรมองข้าม
ร่างกายของคนเรา คือ สิง่ มหัศจรรย์ทซี่ บั ซ้อน ใน
บางครัง้ สิง่ ทีร่ า่ งกายแสดงออก คือ สัญญาณเตือนภัย
เกี่ ย วกั บ โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ หรื อ ภาวะที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข อง
ร่างกาย อย่าปล่อยปละละเลยแม้เป็นเพียงอาการ
เล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ ม่ได้ทำให้คณ
ุ รูส้ กึ เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
เพราะหากปล่อยไว้นานเข้าอาจกลายเป็นต้นตอของ
โรคร้ายๆ ในอนาคตก็เป็นได้ อย่างเช่น สัญญาณต่างๆ
เหล่านีท้ ไี่ ม่ควรนิง่ นอนใจ ลองดูวธิ กี ารแก้ไขเหล่านีด้ ู
มองไม่เห็นในทีแ่ สงน้อย นัยน์ตาแห้ง
สารอาหารที่ขาด : เบต้าแคโรทีน ช่วยในการมองเห็น
และช่วยระบบภูมคิ มุ้ กัน
แหล่งอาหาร : ผลไม้สเี หลืองและส้ม นม ผักใบเขียว
อ่อนเพลีย เครียด เหน็บชา เบือ่ อาหาร
สารอาหารทีข่ าด : วิตามินบี ช่วยสร้างโปรตีน สร้างเม็ด
เลือดแดง ต้านอาการเหน็บชา บำรุงประสาท
แหล่งอาหาร : ข้าวซ้อมมือ นม ไข่ ถัว่ ปลา เนือ้ สัตว์
เลือดออกตามไรฟัน เป็นหวัดง่าย เหงือกอักเสบ
สารอาหารทีข่ าด : วิตามินซี ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ และเสริมสร้างภูมติ า้ นทาน
แหล่งอาหาร : ผลไม้รสเปรีย้ ว ผักใบเขียว
แผลหายช้า รับรูก้ ลิน่ รสได้ไม่ดี เป็นโรคผิวหนัง
บ่อย
สารอาหารทีข่ าด : แร่ธาตุสงั กะสี ช่วยในการเติบโตของ
เซลล์ ระบบภูมคิ มุ้ กัน การรับกลิน่
แหล่งอาหาร : เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล เนยแข็ง ถัว่ เปลือก
แข็ง จมูกข้าวสาลี

ล่ า สุ ด ศู น ย์ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคของประเทศญี่ ปุ่ น เตื อ นภั ย อั น ตรายจากการใส่
คอนแทคเลนส์สีคุณภาพต่ำ หลังสำรวจตลาดคอนแทคเลนส์ พบหลายตัวอย่างไม่ผ่าน
เกณฑ์ความปลอดภัย เสีย่ งทำดวงตาบาดเจ็บจนอาจทำให้กระจกตาเป็นแผล
ความนิยมในการใส่คอนแทคเลนส์สี รวมทัง้ คอนแทคเลนส์แบบบิก๊ อายทีท่ ำให้ดวงตาดู
กลมโตขึน้ ไม่ได้จำกัดวงอยูใ่ นเฉพาะวัยรุน่ สาวไทยเท่านัน้ แม้กระทัง่ ประเทศญีป่ นุ่ เองก็ได้
รับความนิยมไม่นอ้ ย และก็ประสบปัญหาเดียวกัน คือ คอนแทคเลนส์แฟชัน่ ทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ
ทำร้ายสุขภาพดวงตา มีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ NHK ได้รานงานว่า ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้
บริโภคของประเทศญีป่ นุ่ (National Consumer
Affairs Center of Japan) ได้ อ อกเตื อ นถึ ง
อั น ตรายจากการใช้ ค อนแทคเลนส์ สี ที่ ไ ม่ ไ ด้
คุณภาพ หลังในปีที่ผ่านมามีกรณีปัญหาเข้ามา
ปรึกษาร้องเรียนด้วยเรื่องดวงตาได้รับบาดเจ็บ
จากการใส่คอนแทคเลนส์มากกว่า 100 ราย เพิม่
สูงเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จาก
การสำรวจคุณภาพสินค้าตัวอย่าง 17 ตัวอย่าง
พบว่า 11 ตัวอย่างเป็นคอนแทคเลนส์สี ซึง่ สียอ้ ม
เลนส์ไม่ได้คณ
ุ ภาพ และมี 6 ตัวอย่างทีเ่ ป็นคอนแทคเลนส์ชนิดบิก๊ อายทีไ่ ม่ได้มาตรฐานตาม
ทีก่ ำหนด ยิง่ ไปกว่านัน้ จากการทบสอบใช้ใส่เป็นเวลา 8 ชัว่ โมง ยังพบว่ามีถงึ 16 ตัวอย่างที่
ทำให้เกิดอาการตาแดง และเสียดสีทำให้เกิดความระคายเคืองต่อกระจกตา
เพราะดวงตา คือ อวัยวะสำคัญทีแ่ สนบอบบาง ดังนัน้ การซือ้ คอนแทคเลนส์ควรปรึกษา
จักษุแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเสียก่อน ผูใ้ ช้จำเป็นต้องได้รบั ความรูใ้ นการเลือกใช้และการดูแล
สายตาทีถ่ กู ต้องร่วมด้วย ทีส่ ำคัญควรปฏิบตั ติ ามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพือ่ ความสวยที่
ปลอดภัยแบบยาวนาน
ขอบคุณข้อมูลจาก Sanook.com

นานาประโยชน์ของแอปเปิล้
1 . ป้องกันฟันผุ
การกัดผลแอปเปิล้ จะช่วยกระตุน้ การผลิต
น้ ำ ลายในปาก ซึ่ ง เป็ น ผลดี ต่ อ ปากและฟั น
รวมถึง ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในช่องปากได้
2 . ส่งผลดีตอ่ ระบบการย่อยอาหาร
แอปเปิล้ ถือเป็นหนึง่ ในผลไม้ทมี่ ไี ฟเบอร์สงู เส้นใยทีอ่ ยูใ่ นแอปเปิล้ จะช่วยดูดซับน้ำใน
ลำไส้ และส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารดีขนึ้ ทำให้หมดปัญหาจากอาการท้องเสีย หรือท้องผูก
3 . ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
มีงานวิจัยบางชิ้นกล่าวว่า ความเข้มข้นของเส้นใยที่อยู่ในแอปเปิ้ลสามารถช่วยลด
ระดับน้ำตาลในเลือดได้ หากทานเป็นประจำก็อาจมีโอกาสบรรเทาอาการจากโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้
4 . ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคอัลไซเมอร์
บางงานวิจัยชี้ว่า การบริโภคแอปเปิ้ลเป็นประจำอาจช่วยขจัดปัญหาทางสมอง เช่น
อัลไซเมอร์ ได้
5 . ยับยัง้ การเจริญของเซลล์มะเร็ง
มีการค้นพบว่าสารไตรเทอร์ปินอยด์ในผิวแอปเปิ้ลอาจช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์
มะเร็งบางชนิด โดยมีงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์กล่าวว่า สารนีม้ ปี ระสิทธิภาพใน
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมได้
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หน้าฝนมา...เตรียมรับมือกับฮ่องกงฟุตดีกว่า
หน้าฝนแบบเต็มๆ กำลังจะทักทายเมืองไทย มีหลายโรคทีม่ กั เกิดในหน้าฝน
รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยอย่าง ฮ่องกงฟุตด้วย ฮ่องกงฟุตนั้นเป็น
อาการโรคจากการติดเชือ้ ราทีเ่ ท้า เชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุได้แก่ Trichophyton rubrum
มักจะเกิดตามบริเวณซอกนิ้วหรือเท้า การแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้ผิวส่วนนั้น
เปือ่ ย เชือ้ ราจึงเข้าไปทีผ่ วิ บริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดผืน่ มีอาการคัน มีกลิน่ เหม็น
ตามมาในทีส่ ดุ

ว่าด้วยเรือ่ งของเซ็กส์

ฮ่องกงฟุตหรือการติดเชือ้ ราทีเ่ ท้ามีอาการได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้
หนังมีสะเก็ดแข็งทีฝ่ า่ เท้าและมีขยุ
ฮ่องกงฟุตทีม่ กี ารติดเชือ้ บริเวณซอกนิว้ บริเวณดังกล่าวจะชืน้ คัน และมีกลิน่
อาจจะเป็นตุม่ น้ำหรือตุม่ หนอง
มีผนื่ เหมือนการติดเชือ้ ทีล่ ำตัว คือ เป็นวง ขอบนูนและมีขยุ

และสุขภาพของหนุม่ ๆ

ทั้งหมดที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แต่ผลจะจริงหรือไม่นนั้ ต้องลองปฏิบตั กิ นั ดูตามพฤติกรรม
ส่วนตัวของคุณผูช้ ายนะจ๊ะ
บรรลุความใคร่บอ่ ยๆ เพือ่ บอกลามะเร็ง
การหลั่งอสุจิออกมาบ่อย ก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดท่อ
ของคุณเอง ซึ่งก็เคยมีผลงานการวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า ผู้ที่หลั่ง
อสุจิมากกว่า 21 ครั้งต่อเดือน มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมากน้อยกว่าผูท้ หี่ ลัง่ 4 - 7 ครัง้ ต่อเดือน
การมีเซ็กซ์ ช่วยให้คณ
ุ หลับง่ายขึน้
หากคุณคิดว่าเป็นเพราะ
ความเหนื่อยจากการมีเซ็กซ์
คุ ณ จะนอนหลั บ ได้ ง่ า ยขึ้ น
คุ ณ คิ ด ผิ ด แล้ ว เพราะตั ว ที่
ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่าย
จริ ง ๆ นั้ น คื อ ฮอร์ โ มนที่
หลั่งออกมาต่างหาก เพราะ
ว่ า การมี เ ซ็ ก ซ์ จ ะช่ ว ยหลั่ ง
ฮอร์ โ มน oxytocin และ
prolactin ออกมา ซึง่ ฮอร์โมน
2 ชนิ ด นี้ จะช่ ว ยทำให้ คุ ณ
ผ่อนคลายและนอนหลับได้
ง่ายขึน้ นัน่ เอง
ช่วยชะลออายุบนใบหน้า
การมีเซ็กซ์จะช่วยให้คณ
ุ ดูออ่ นกว่าวัยได้ โดยเกือบ 50% ของผูท้ ี่
มีเซ็กซ์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะดูอ่อนวัยกว่าผู้ที่มีเซ็กซ์เดือนละครั้ง
เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายที่หลังออกมา เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อต้าน
ริว้ รอยได้ดกี ว่าครีมยีห่ อ้ ดีๆ เสียอีก

ปัจจัยเสีย่ งการติดเชือ้
การติดเชือ้ ราทีเ่ ท้ามักจะพบในผูใ้ หญ่มากกว่าเด็ก สปอร์ของเชือ้ ราเมือ่ อยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม เช่น สระว่ายน้ำ ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องน้ำ ดังนัน้ การเดิน
เท้าเปล่าอาจจะทำให้เราได้รบั เชือ้ ปัจจัยทีท่ ำให้คนติดเชือ้ ราทีเ่ ท้าบ่อยได้แก่
มีโอกาสสัมผัสสปอร์ของเชือ้ ราได้บอ่ ยกว่าคนอืน่ เช่น ว่ายน้ำบ่อย
ผิวหนังของคนนัน้ สร้างกรดไขมันน้อยกว่าคนทัว่ ไป
ใส่รองเท้าทีค่ บั และไม่ระบาย
ไม่ซกั ถุงเท้าหรือรองเท้า สวมใส่ซำ้ ๆ เป็นเวลานาน
เป็นคนทีเ่ หงือ่ ออกมาก
เป็นคนทีม่ ภี มู ติ ำ่ เช่น รับประทานยาบางชนิดหรือเป็นโรค
เป็นโรคทีเ่ ลือดไปเลีย้ งทีเ่ ท้าน้อย เช่น ภาวะบวม เบาหวาน เส้นเลือดทีเ่ ท้าตีบ
การป้องกัน
เมือ่ อยูบ่ า้ นให้ถอดถุงเท้าและรองเท้า เพือ่ ให้ผวิ หนังได้ระบายความอับชืน้
เปลีย่ นถุงเท้าและชุดชัน้ ในทุกวัน
เช็ดเท้าให้แห้งอยูเ่ สมอ
ไม่เดินเท้าเปล่าในทีส่ าธารณะ
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว รองเท้า
ตรวจตราสัตว์เลีย้ งว่ามีขนร่วงหรือไม่ หากมีจะต้องพาไปตรวจและรักษา
การรักษา
สามารถรักษาได้โดยใช้ยา ketoconazole itraconazole ร่วมกับการแนะนำ
ข้างต้นทีก่ ล่าวมา
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เคล็บลับความงาม
เรื่อง : ชญานี

ลดหน้าท้องตอนอาบน้ำก็ได้นะ

สาวๆ อาจไม่รวู้ า่ ในระหว่างการอาบน้ำ เราสามารถบริหารหน้าท้องไปด้วยได้ เพียง
เริม่ จากเตรียมน้ำใส่อา่ งอาบน้ำให้อยูใ่ นอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนัน้ ให้นงั่ คุกเข่า
ในน้ำด้วยท่าตัวตรงยืดอก ใช้ฝา่ มือทัง้ สองแนบบริเวณหน้าท้อง แล้วค่อยๆ ลูบลงเบาๆ
ประมาณ 20 ครัง้ หลังจากนัน้ ให้
ใช้ฝ่ามือนวดบริเวณหน้าท้องใน
ลักษณะวงกลมวนไปทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ ประมาณ 20-30 ครัง้
เมื่อนวดเสร็จแล้วให้ใช้ฝักบัวฉีด
น้ ำ อุ่ น ที่ ป รั บ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น
เล็กน้อยบริเวณหน้าท้อง ทำเป็น
ประจำทุ ก วั น ควบคู่ ไ ปกั บ การ
ออกกำลังกายตามปกติ หน้าท้อง
จะแบนราบมากยิ่ ง ขึ้ น ไม่ เ ชื่ อ
ก็ลองทำดูสิ

แก้ปญ
ั หารูขมุ ขนกว้าง
อย่างง่ายดาย

มือใหม่หดั ทำสีผมด้วยตัวเอง

มือใหม่ทกี่ ำลังจะเปลีย่ นสีผมด้วยตัวเองเป็นครัง้ แรก อาจจะกังวลว่าจะทำสีผมออกมา
ได้ไม่สวยเหมือนกับช่างมืออาชีพในซาลอน อย่ากลัวไปก่อน เพราะเคล็ดลับพวกนีส้ ามารถ
ช่วยคุณเปลีย่ นสีผมด้วยตัวเองให้ออกมาสวยงามราวกับมืออาชีพได้จริงๆ
ตัดผมก่อนเปลี่ยนสี : ถ้ามีเส้นผมแห้งเสียหรือแตกปลายก็ตดั เล็มซะให้ดกี อ่ น
เปลี่ยนสีผม เพราะเส้นผมที่แห้งเสียมักจะมีรูพรุนทำให้ดูดซับสีไว้มากกว่าเส้นผมส่วน
ทีเ่ หลือ สีผมจึงอาจดูเข้มไม่เท่ากันได้
อย่าขีเ้ หนียวจนเกินไป : ถ้าคุณ
มีเส้นผมยาวเกินไหล่ลงไป ผลิตภัณฑ์
เปลี่ ย นสี ผ มเพี ย งกล่ อ งเดี ย วก็ อ าจ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณ
ฉะนัน้ ก็ควรซือ้ เพิม่ เป็นสองกล่องเพือ่ ที่
คุ ณ จะได้ ช ะโลมทาเส้ น ผมให้ ทั่ ว ทั้ ง
ศีรษะได้อย่างเต็มที่ ซึง่ จะช่วยให้สผี มดู
สม่ำเสมอเท่ากันทัง้ ศีรษะ
เปลีย่ นสีทลี ะส่วน : แบ่งเส้นผม
บนศีรษะออกเป็นสีส่ ว่ นเท่าๆ กัน แล้ว
ติดกิบ๊ แยกเป็นส่วนๆ เอาไว้ จากนัน้ ก็
ทาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมไปทีละส่วน
จนครบทัว่ ทัง้ ศีรษะ วิธนี จี้ ะทำให้คณ
ุ รูไ้ ด้วา่ เส้นผมส่วนไหนทีท่ าไปแล้วและส่วนไหนทีย่ งั
ไม่ได้ทา
อ่านคำอธิบายและทดสอบการแพ้ : ผลิตภัณฑ์เปลีย่ นสีผมแต่ละยีห่ อ้ อาจมีความ
แตกต่างกันในการทำปฏิกริ ยิ ากับเส้นผม ดังนัน้ เพือ่ นผลลัพธ์สผี มสวยตรงแบบทีต่ งั้ ใจ
อย่าลืมอ่านฉลากคำแนะนำ ข้อห้าม ตามทีผ่ ลิตภัณฑ์แนะนำอย่างเคร่งครัด หากไม่มนั่ ใจว่า
จะเกิดอาการแพ้หรือไม่ ควรทดสอบอาการแพ้กอ่ นการลงมือเปลีย่ นสีผมแบบเต็มขัน้ ตอน

อย่าคิดแต่จะโบกเมคอัพทับบนผิวหน้าทีม่ ปี ญ
ั หารูขมุ ขน
กว้างเพือ่ อำพรางเพียงอย่างเดียว ลองค้นหาวิธที จี่ ะแก้ปญ
ั หา
กันดีกว่า ขอแนะนำวิธแี สนง่ายตามขัน้ ตอนเหล่านี้
วิธีทำความสะอาดผิว ผู้ที่มีผิวหน้ารูขุมขนกว้างควร
ล้างหน้าด้วยน้ำอุน่ ตามด้วยน้ำเย็นจัด ซึง่ น้ำอุน่ จะช่วยเปิด
รูขมุ ขน ให้สงิ่ สกปรกหลุดออกมา ส่วนน้ำเย็นจะช่วยกระชับผิว
หลังจากล้างหน้า และเมื่อไม่มีสิ่งอุดตันใดๆ ในรูขุมขนแล้ว
ผิวก็จะสดใสและสะอาดมากขึน้
อย่าล้างหน้าบ่อยเกินไป แม้วา่ การล้างหน้าจะเป็นวิธี
ทำความสะอาดรูขมุ ขนและผิวหน้าให้หา่ งไกลจากปัญหาผิว
ต่างๆ แต่การล้างหน้าบ่อยเกินไป ผิวหน้าก็จะผลิตน้ำมันตาม
ธรรมชาติออกมามากขึ้นเพื่อปกป้องผิว จนทำให้ผิวมันกว่า
เดิม รวมถึงการซับหน้าด้วยกระดาษหรือแผ่นฟิล์มซับความ
มันก็เช่นกัน ไม่ควรจะซับบ่อยจนเกินไป
ควบคุมความมันบนใบหน้า โดยการเลือกใช้คลีนเซอร์
แบบ oil-control หรือผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของกรดซาลิไซลิก
โทนเนอร์ ควรใช้โทนเนอร์ทำความสะอาดผิวอีกครัง้ หลัง
ล้างหน้า เพือ่ เป็นการเตรียมผิวหน้าสูข่ นั้ ตอนการปรนนิบตั ผิ วิ
โทนเนอร์จะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกที่
ตกค้างบนผิว
ปกป้องผิว อย่าลืมปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดทุกครัง้
ก่อนออกแดด เพราะแสงแดดและความร้อนจะทำให้ใบหน้า
หมองคล้ำ ผิวเสียความชุ่มชื้น แถมยังทำให้ผิวหน้ามันใน
ระหว่างวันด้วย
น้ ำ แข็ ง ก่อนนอนหรือกลับไปบ้านตอนเย็น หลังการ
ล้างหน้า ลองใช้น้ำแข็งสะอาดมาประคบบริเวณใบหน้า
สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน ทำบ่อยๆ ก็จะช่วยกระชับรูขมุ ขนได้

17

อายไลเนอร์ชว่ ยให้ดวงตาดูโดดเด่น
เขี ย นขอบตาให้ เ ซ็ ก ซี่
หากการใช้ลคิ วิดไลเนอร์นนั้ ยาก
เกินไป หรือทักษะการวาดรูป
ของคุณไม่ดีนัก ลองใช้ดินสอ
เขียนขอบตาแต้มบริเวณโคน
ขนตา ก่อนใช้แปรงอายไลเนอร์
เกลี่ยอย่างเบามือเพื่อให้ได้ลุค
สโมกกีส้ ดุ เซ็กซีด่ สู ิ
เขี ย นขอบตาแบบสวย
เร่งด่วน หากปกติคณ
ุ ใช้ดนิ สอ
เขียนขอบตา ขอแนะนำให้กรีดลิควิดไลเนอร์สดี ำทับ (เฉพาะเปลือกตาบนเท่านัน้ )
ก่อนปัดมาสคาร่าสองรอบ รับรองว่าลุคของคุณจะเปลีย่ นไปทันตาเห็น จะรีบแค่
ไหนก็ได้ลคุ ทีเ่ ปลีย่ นแน่นอน

Modern Pompadour
ทรงผมสุดฮอตของหนุม่ ๆ ตอนนี้

เทคนิคเหนือชัน้ ในการเนรมิต
ใบหน้าให้ฉำ่ วาวแบบสาวสุขภาพดี

ใช้คอนซีลเลอร์และรองพื้นเพียงเพื่อปรับสีผิวให้เท่ากันโดยไม่จำเป็น ต้อง
ทาทัว่ ทัง้ ใบหน้า การโบ๊ะเพือ่ ปิดทุกรูขมุ ขนบนใบหน้าอาจทำให้ดเู หมือนว่าคุณ
กำลังสวมหน้ากากอยูก่ ไ็ ด้นะ ท่องเอาไว้วา่ จงเบามือ เพือ่ ความบางเบา
หากมีกระขึ้นให้ใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนกว่าผิวธรรมชาติสองระดับแต้มทับ
กระเหล่านัน้ และเกลีย่ ให้เนียน
หากจำเป็นต้องใช้รองพื้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้กลบคอนซีลเลอร์ที่ทาไว้
คุณอาจเลือกใช้แป้งไฮไลท์ปดั บริเวณแก้มและโหนกคิว้ เท่านัน้ ก็พอแล้ว
หากคุณติดว่าต้องใช้แป้งในขัน้ ตอนสุดท้าย ให้ใช้แปรงใหญ่หนานุม่ ปัดแทน
เพื่อให้ผิวดูนุ่มเนียนดุจกำมะหยี่ แป้งสีเหลืองอ่อนนั้นเหมาะกับทุกสีผิวแบบ
ไม่หลอกตา

อย่าแปลกใจ หากจะเห็น
หนุ่มๆ สมัยนี้พากันเซ็ททรง
หล่อแบบย้อนยุคกัน ทรงทีว่ า่
นี้คือทรง Pompadour เป็น
ทรงทีข่ า้ งหน้าจะดูเสยขึน้ ให้ดู
พองๆ มีวอลุม่ ส่วนด้านข้างก็
จะเก็บเรียบ ทรงนีม้ มี าตัง้ แต่
ยุคสมัยศตวรรคที่ 18 แล้ว
แต่มาโด่งดังถึงขีดสุดในช่วง
สมัยของกระแส Rock’n Roll
คนดังที่ไว้ผมแนวนี้ก็ได้แก่
Elvis Presley, John Travolta,
Jame Dean ทุกวันนีท้ รงผมนี้
ได้เปลีย่ นไปหลายรูปแบบปรับให้เข้ากับยุคสมัย จนกลายเป็น Modern
Pompadour ทรงนี้ เหมาะมากๆ สำหรับผูช้ ายทีน่ ยิ มการไถข้างหรือ
ตัดรองทรงสูง เพียงแต่วา่ ตัดให้ผมข้างหน้ายาวสักเล็กน้อย ส่วนการเซ็ตผม
ก็เพียงแค่ใส่แว็กซ์แล้วจัดแต่งผมไปทางด้านหลัง ส่วนจะหวีให้เรียบหรือ
ทำให้ดเู ซอร์ๆ ก็ตามสไตล์ของแต่ละคน เมือ่ ได้ทรงแล้วก็ฉดี สเปรย์เพือ่
ให้ผมอยูท่ รง แค่นเี้ ป็นอันหล่อครบจบสูตร แต่จะให้ดอี ย่าลืมเช็คเสือ้ ผ้า
ด้วยนะว่าไปกันได้กบั ผมทรงหล่อแบบนีไ้ หม
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อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki

AKA

สวรรค์ของคนคลัง่ เนือ้
Ring a bell : อากะ ใน
ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า สีแดง สื่อถึง
เปลวไฟ ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อร้าน
อาหารปิง้ ย่างสไตล์ญปี่ นุ่ (ยากินกิ )ุ ทีน่ ำเสนอเมนูเนือ้ ระดับพรีเมีย่ ม ในบรรยากาศที่
แปลกใหม่ สำหรับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ จะมาในคอนเซ็ปต์ นิวยอร์ค โมเดิรน์ อินดัสเทรียล
เน้นความเรียบเท่มีสไตล์แบบตะวันออก มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์มาร่วมตกแต่ง
ให้เป็นเหมือนลายเซ็นประจำร้าน
Eat time : ส่งเนือ้ คุณภาพจากฟาร์มตรงสูโ่ ต๊ะอาหารกับหลากหลายเมนู เชิญ
ชิมซิกเนเจอร์เมนูเนือ้ ได้แก่ เนือ้ ฮิระนิกกุ, เนือ้ สันคอพิเศษ, เนือ้ สันคอชาบูยากิ ส่วน
เนื้อหมูก็หนีไม่พ้น หมูคุโรบุตะยอดนิยม พร้อมสรรพด้วยเมนูของหวานขึ้นชื่อ อย่าง
บราวนี่ช็อกโกแลต ฟัดส์บิบิมบับ และไอศกรีมเสิร์ฟพร้อมถั่วแดงและโมจิน้ำเต้าหู้
ส่วนเต้าหูเ้ ย็นราดซอสก็เหมาะทีส่ งั่ มาสร้างความสดชืน่ ด้วยเช่นกัน
Connection : อากะ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 เปิดบริการทุกวัน 11.0022.00 น. สอบถามและสำรองทีน่ งั่ โทร.0 2646 1364-5

Be Trend New Term
บีเทรนด์ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ด้วย
โปรโมชัน่ เครือ่ งเขียนดีๆ และแก็ดเจ็ทโดนใจ
ใน รายการ Be Trend New Term 2014
ยกขโยงคาราวานเครือ่ งเขียน และอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงแก็ดเจ็ทต่างๆ
มาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 15% เชิญ
แวะเวียนไปช้อปฯ ได้ที่ เดอะมอลล์ทกุ สาขา
และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

พบรัก
ละครเวทีทา้ ทายฝีมอื เรือ่ งแรกของ ครีเอทีฟ
อินดัสทรีส์ โดยหยิบนำเรือ่ ง “พบรัก” มาขึน้
โชว์สร้างความสุขให้ผชู้ มอีกครัง้ นำแสดงโดย
พล ตัณฑเสถียร, เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน,
เจมส์ เอเอฟ 8 และ แอน-วรัฎฐา ทองอยู่
ทยอยสร้ า งความสุ ข
ทุกค่ำคืนศุกร์-อาทิตย์
ที่ 20 มิถุนายน – 6
กรกฎาคม 2557 ณ
โรงละครครี เ อที ฟ
อินดัสทรีส์ ชัน้ 2 เอ็ม
เธียเตอร์ สำรองบัตร
และสอบถามได้ ที่

Incheon-Bangkok
Dream Concert
ครัง้ แรกทีศ่ ลิ ปินระดับ
ซุป’ตาร์ ของไทย จะผนึก
กำลังกับเหล่าซุป’ตาร์ฟาก
เกาหลีใต้ เพือ่ มอบความสุข
อันอิ่มเอมให้แก่แฟนเพลง
ชาวไทย ใน คอนเสิรต์ Incheon-Bangkok Dream
Concert โดยมี เจมส์ จิรายุ เป็นตัวแทนฝั่งไทย
สำหรับเคป๊อป ระดมมาทัง้ ZE:A, V.O.S., Jewelry,
So Real, Nine Muses ในวันที่ 28 มิถุนายน ณ
อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ติดตามรายละเอียดและ
รับบัตร facebook.com/dreamcinema.th
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Mr.Bean Coffee Shop

Tut’s Cafe

Ring a bell : เมือ่ ตัวละครมิสเตอร์บนี แปรพักตร์มาเป็นร้านกาแฟ
ชิคๆ ในรูปแบบคอฟฟี่ช็อป โดยยกพลเท็ดดี้ และรถมินิคู่ใจ มาร่วมเป็น
กลิ่นอายหนึ่งในการตกแต่งร้าน ผสานกับงานอินทีเรียสไตล์โมเดิร์นอิงลิช
ตามรูปแบบของมิสเตอร์บนี ซีรยี ์ และมิสเตอร์บนี แอนิเมชัน่ ทัง้ ยังมีมมุ ของ
พรีเมียมสำหรับนักสะสมให้เลือกซือ้ หากันตามอำเภอใจ
Eat time : บริการอาหารเช้าตลอดวัน เน้นหนักไปในทางเบเกอรี่
และขนมหวาน เมนูแนะนำได้แก่ Mr.Bean Signature Style ทัง้ แบบร้อน
เย็น และฟรีซเซอร์ อีกหนึ่งเครื่องดื่มที่อยากแนะนำคือ กรีน แอปเปิ้ล
สปาร์คกลิ้ง ส่วนมื้อหนักแนะนำเป็น Mr.Bean’s Benedict และ GB
Egg White Omelette ทุกเมนูสร้างสรรค์บนแรงบันดาลใจจากเรื่องฮิต
มิสเตอร์บนี
Connection : มิสเตอร์บนี คอฟฟีช่ อ็ ป (สาขาแรก) ตัง้ อยูร่ ะหว่าง
ทองหล่อซอย 4 และซอย 6 เปิดบริการ 7.00-23.00 น. สอบถามและสำรอง
ทีน่ งั่ โทร.09 2503 7315

Ring a bell : สัมผัสประสบการณ์กบั อาหารสไตล์ตน้ ตำรับอียปิ ต์แท้ๆ
ภายในบรรยากาศหรู ณ ร้าน Tut’s Café ซึ่งจำลองการตกแต่งมาจาก
พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโร ด้วยตัวอักษรไฮโรกลิฟฟิกและภาพวาดโบราณ
พร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลุยส์โทนแดง-ทองหรู ทั้งหมดนี้รวมตัวกันเป็นมนต์
เสน่หข์ องร้าน Tut’s Café
Eat time : เสิรฟ์ อาหารอียปิ ต์ทปี่ รับประยุกต์รสชาติให้คนไทยทานได้ เริม่
ต้นมือ้ เด็ดด้วย “มะกะโรนี เบชาเมล” เพิม่ รสชาติดว้ ยชีสเกรดพรีเมีย่ ม ปรุงรสด้วย
เครื่องเทศชั้นดี เพิ่มรสจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดด้วย “มาฮ์ชิ” ข้าวยัดไส้เนื้อบดหมัก
เครือ่ งเทศ ก่อนไปต่อทีข่ องหวานทีช่ าวอียปิ ต์โปรดปราน อย่าง “ออม อาลี” ถัว่ บด
ละเอียดคลุกนมและครีมเนือ้ ส่วนเครือ่ งดืม่ อยากให้ลอง “อิยปิ ต์เทีย่ น คอฟฟี”่
กาแฟอียปิ ต์ทสี่ ามารถทำนายดวงได้ดว้ ย
Connection : Tut’s Café ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซน Dining Paradise
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-21.00 น.
สอบถามและสำรองทีน่ งั่ โทร.0 2787 1000

อิม่ อร่อยเยีย่ งฟาโรห์

มิสเตอร์บนี ในภาคทีก่ นิ ดืม่ ได้

  
Dirty Dancing
สลัดคราบความจำเจเดิมๆ แล้วเต้นให้สะบัด
ไปกับอีเว้นท์แสนสนุก Dirty Dancing นำทีมสร้าง
ความมันส์ โดย แทททู คัลเลอร์, เจ็ทเซ็ทเตอร์,
ก้านคอคลับ และ เจ มณฑล ฟิตซ้อมร่างกายให้
พร้อมแล้วไปปล่อยพลัง
สุดตัวในวันที่ 19 กรกฎาคม
ณ บางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
จำหน่ายบัตรแล้วที่ไทย
ทิคเก็ตเมเจอร์

นิทรรศการศิลปะงานไม้
จิลส์ คาร์ฟเิ ย่ ศิลปิน
ผู้ พ ลิ ก ฟื้ น ซากไม้ ใ ห้
กลายเป็นงานศิลปะที่มี
ชีวิตชีวา นำเสนอผ่าน
นิทรรศการศิลปะงาน
ไม้ Wood Expressions
Exhibition จัดแสดง
บริ เ วณสตรี ท ล็ อ บบี้
(ชัน้ G) โรงแรมโซฟิเทล
โซ แบงคอก สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตงั้ แต่
วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม ศกนี้

20 ปี หัวแก้วหัวแหวน ก๊อท จักรพันธ์
20 ปีมาแล้ว ทีเ่ จ้าชายลูกทุง่ ก๊อท จักรพันธ์
โชว์ลกู คอ มอบความไพเราะอันแสนประทับใจให้
แก่แฟนเพลงในโปรเจ็คท์ “หัวแก้วหัวแหวน”
จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดีทจี่ ะจัดคอนเสิรต์ ลูกทุง่
กลางห้างใหญ่ ในวันที่
2-3 สิงหาคมนี้ ณ รอยัล
พารากอนฮอลล์ ชั้น 5
สยามพารากอน หากคุณ
เป็นแฟนเพลงทีร่ กั กับเขา
มาเนิน่ นาน ไม่ควรพลาด
สำรองที่นั่งด่วนๆ ที่ไทย
ทิคเก็ตเมเจอร์
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เติมวามอร่ ติมวามสขุ ทว่ั ไท
อย เ
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อุทยานแห่งชาติปางสีดา

ğþŎüĠĎĈŇèëĄÿĘğčĚĐĨ âĊŇĕëüė÷ģ÷ň
ĆĔýâĕĆąĐĄĆĔýĊŇĕğþŎüğĄĚĐèÿĘğčĚĐĨ ĠĎŇè
þłĕøēĊĔüĐĐâ
ที่ตั้ง :øúŇĕĠąâĐğĄĚĐèéčĆēĠâňĊ
ġúĆ

2

จุดชมวิว กม.25ğþŎüéě÷
ëĄĊėĊāĆēĐĕúėøąŋøâ÷ėüúĘħè ÷èĕĄ
čĕĄĕĆùĄĐèğĎĦüÿĚüþłĕãĐèĐěúąĕü
ĠĎŇèëĕøėþĕèčĘ÷ĕģ÷ňĢüĄěĄâĊňĕè
ที่ตั้ง : ĐąĜĎŇ ĕŇ èéĕâúĘĊħ ĕŇ âĕĆĐěúąĕüĒ
âėġĈğĄøĆ

3

เมนูอร่อย กับ TEA POT
ย�กุง้ สมุนไพร

 ĊĔüüĘğĨ ĄüĜĐĆŇĐąâĔý6'#216ģ÷ňĠĊēğĊĘąüĄĕĎĕåěöğĈĦâğčĕĊĈĔâČöŋ
ġĆéüĕāĔüûěāŋ õ
Ĕ üŋ ĊėúąĕâĆčĬüĔâčŇèğčĆėĄĠĈēĀŀâĐýĆĄĊėëĕëĘāčĬĎĆĔý
þĆēëĕëü ĄĎĕĊėúąĕĈĔąğâČøĆċĕčøĆŋ ġ÷ąåĆĔĨèüĘĨåěöğĈĦâéēĄĕčĐü
ğĆĕúĬğĄüĜĐĕĎĕĆèŇĕąĥĠøŇģ÷ňĆčëĕøėĆē÷Ĕý  ÷ĕĊ âĔýğĄüĜúĘħĄĘëĚħĐĊŇĕ
ÁąĬ  âě ň è čĄě ü ģāĆÂ ĊėûĘâĕĆúĬâĦģĄŇąěŇèąĕâĐēģĆ ğāĘąèĄĘøĔĊëŇĊąĎĈĔâ
ĐąŇĕèåĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü
øĆĕúĘāĐú ğĐĦâìŋøĆňĕğúŇĕüĔüĨ 
åěöâĦéēģ÷ňğĄüĜĐĕĎĕĆúĘħĆčëĕøė
ĐĆŇĐąâĈĄâĈŇ Đ Ą ĎĐĄĎĊĕü
ĄĔüĢüøĔĊ

น�้ ตกปางสีดา ğþŎüčùĕüúĘħ

úŇĐèğúĘąħ ĊúĘčħ Ĭ åĔîĠĎŇèĎüęèħ ãĐèĐěúąĕü
ĠĎŇèëĕøėþĕèčĘ÷ĕĈĔâČöēüĬĨøâéē
ğþŎüĎüňĕÿĕčĜèþĆēĄĕö  ğĄøĆ
ĄĘüĬĨ ĄĕâĢüëŇĊèć÷ĜĀü
ที่ตั้ง : ĐąĜĎŇ ĕŇ èéĕâúĘĊħ ĕŇ âĕĆĐěúąĕüĒ
ğĄøĆ

4
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ğþŎüúĔĨèĆňĕüâĕĠĂĠĈēĆňĕüĐĕĎĕĆĆčëĕøėğąĘħąĄýĆĆąĕâĕċ
÷Ę øâĠøŇèčĊąĄĘğĄüĜĐĆŇĐąĢĎňğĈĚĐâĎĈĕâĎĈĕąúĘĎħ ĕň ĄāĈĕ÷
åĚĐ ğĄüĜąĬøŇĕèĥ ğāĆĕēãĐèğãĕúĬģ÷ňğãňĄãňü ùęèğåĆĚħĐè
ùęèĆčéĆėèĥ
ทีต่ งั้ : âĄéĕâĐĐĆĔîþĆēğúċģþøĈĕ÷ġĆèğâĈĚĐ
ğþľ÷ýĆėâĕĆúěâĊĔü¼üġúĆ

5

§´Ä¥Â§¹¯éě÷ëňĐþþľèŐ
ĠĎĈŇèĢĎîŇãĐèăĕåøēĊĔüĐĐâúĘħ
ĄĘčėüåňĕüĕüĕëüė÷ĢĎňģ÷ňåěöğĈĚĐâ
éĔýéŇĕąĢëňčĐąĐąŇĕèğāĈė÷ğāĈėüúĔĨè
ğčĚĨĐÿňĕãĐèĢëňĄĚĐĎüęħèĠĈēĄĚĐčĐè
ที่ ตั้ ง :  øþłĕģĆŇ ĐĐĆĔîþĆēğúċ
éčĆēĠâňĊ

ย�กุง้ สมุนไพร
ğåĆĚĐħ èþĆěè
 âěèň č÷âĆĔĄ
 øēģåĆňøňü
 ĎĐĄĠ÷èĎĔĊ
 âĆēğúĘąĄâĈĘýĢĎîŇâĈĘý
 ĆĕâÿĔâëĘøňü
 āĆėâãĘĎĨ üĜğĄĦ÷
 üĬĨ ĄēüĕĊč÷ëňĐüġøŉē

วิธที �

 åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü
 øĆĕúĘāĐúğĐĦâìŋøĆňĕëňĐüġøŉē
9. üĬĨ þĈĕëňĐüġøŉē
üĬĨ øĕĈúĆĕąÕëňĐüëĕ
üĬĨ ĄĔüüĬĨ āĆėâğÿĕëňĐüġøŉē

üĬâěňèč÷ĄĕþĐâğþĈĚĐâĈĊâĢčŇéĕü
éĔ÷ĊĕèĢĎňčĊąèĕĄéĕâüĔĨüüĬøēģåĆň
ìĐą ĎĐĄìĐą âĆēğúĘąĄâĈĘýĢĎîŇ
ĎĔħüčģĈ÷ŋ ĆĕâÿĔâëĘĎĔħüĈēğĐĘą÷ ĠĈē
āĆė â ãĘĨ Ď üĜ ì ĐąĢčŇ Ĉ èģþĢüëĕĄÿčĄ
øĕĄ÷ň Ċ ąğåĆĚħ Đ èþĆě è Ćč üĬĨ  ĄēüĕĊ
üĬĨ  øĕĈúĆĕą üĬĨ  þĈĕ ĠĈēúĘħ ã ĕ÷
ģĄŇģ÷ňåĚĐ  åĆĘ Ą ğúĘ ą ĄāĆŇ Đ èģãĄĔ ü
øĆĕúĘāĐúğĐĦâìŋøĆňĕåüÿčĄĢĎňğãňĕ
âĔü øĔâĆĕ÷ĢčŇýüéĕüâěňèúĘħğøĆĘąĄģĊň
ğāėĄħ åĊĕĄčĊąèĕĄüŇĕĆĔýþĆēúĕü÷ňĊąüĬĨ ĄĔüüĬĨ āĆėâğÿĕĆĕ÷÷ňĕüýüĐĘâåĆĔèĨ
 ãĔĨüøĐüâĕĆúĬğĆĘąâĊŇĕèŇĕąĠčüèŇĕą ĠøŇģ÷ňĆčëĕøėĐĆŇĐąâĈĄâĈŇĐĄ
ĄĘåĊĕĄĎĊĕüĄĔüþüğþĆĘĨąĊĠìŇýĠĈĦâüňĐąģĄŇûĆĆĄ÷ĕğĈąúĘğ÷ĘąĊåĆĔý
ğāĘąèåěöĄĘ åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐú ğĐĦâìŋøĆňĕ ĠĈē
åĆĘĄğúĘąĄãňüĎĊĕü ëüė÷āĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐúøė÷åĆĔĊģĊň ģĄŇĊĕŇ
éēğþŎüğĄüĜĐĕĎĕĆĎĊĕüåĕĊĐēģĆâĦèĕŇ ąčĬĎĆĔýĠĄŇåĆĔĊčĄĔąĢĎĄŇğëŇüåěö
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คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : อุทยานแห่งชาติปางสีดา

ชมเมืองผีเสือ้ แห่งป่าตะวันออก

ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
จังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร จัดเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมชายแดน
ด้านตะวันออกของประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศ
ตะวันออก ยาวประมาณ 165 กิโลเมตร

สภาพพืน้ ทีม่ ที งั้ ทีร่ าบ ทีร่ าบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลีย่ 74 เมตร โดยมีทวิ เขาบรรทัดอยูท่ างตอนบนของ
จังหวัด เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง และเป็นป่าทึบในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา ทางด้านใต้เป็นทีร่ าบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่งเสือ่ มโทรม
ส่วนใหญ่ถกู บุกรุกและแผ้วถางเพือ่ ทำการเกษตร ทางด้านตะวันออกเป็นทีร่ าบ
ถึงทีร่ าบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตกเป็นสันปันน้ำ และพืน้ ที่
ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้วและ
อำเภออรัญประเทศ ต่อเนื่องเข้าเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนตอนกลาง
มีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ พื้นที่ของ
อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้วตัง้ อยูต่ ดิ ชายแดน
ประเทศด้านตะวันออก เป็นเมืองที่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มายาวนานนั บ

4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่
อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา
เป็ น หลั ก ฐานว่ า บริ เ วณนี้ เ คยเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วามเจริ ญ
รุ่ ง เรื อ งในยุ ค เจนละและทวารวดี มี อ ารยธรรมและ
วั ฒ นธรรมเป็ น ของตนเอง มี ก ษั ต ริ ย์ ห รื อ ผู้ ค รองเมื อ งที่
นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะ
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เห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะ ทีป่ รากฏในบริเวณปราสาท
เขาน้อย เขตอรัญประเทศ ซึง่ ถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ในกลุม่ จารึกรุน่ แรกทีพ่ บในประเทศไทย สร้างขึน้ ราวปี พ.ศ. 1180 นอกจากนี้
ยังค้นพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ใน
แถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และ
คูเมืองโบราณทีย่ งั เหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบนั เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่
ถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นเทวสถานของพระศิวะ
จังหวัดสระแก้วมีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว
ซึง่ มีอยู่ 2 สระ โดยในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2523 ในสมัยกรุงธนบุรี ระหว่างที่
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงเป็ น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกทัพไปตีราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แวะพัก
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บริเวณสระน้ำทัง้ 2 แห่งนี้ และขนานนามว่า “สระแก้วสระขวัญ” ต่อมาได้นำ
น้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึง
ถือว่าเป็นน้ำศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่เดิมสระแก้วมีฐานะเป็นตำบล เป็นทีต่ งั้ ของด่านตรวจ
คนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน
จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึน้ เป็น “อำเภอสระแก้ว” อยู่
ภายใต้การปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น เป็นผลให้
สระแก้วกลายเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทยนับแต่นนั้ มา สระแก้ว
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอ
คลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร อำเภอ
อรัญประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์
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จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง พร้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากมายที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาและ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ สระแก้วยังมีประติมากรรมทางธรรมชาติ
อย่าง “ละลุ” ทีม่ ลี กั ษณะแปลกตา และทีส่ ดุ ชายแดนอำเภออรัญประเทศ เป็น
ประตูบานใหญ่ทเี่ ปิดสูอ่ าณาจักรกัมพูชา เชือ่ มการคมนาคมและการท่องเทีย่ ว
ระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือทีเ่ ต็มไปด้วยของราคา
ถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพือ่ นบ้าน
ฉบับนี้คู่หูพาเที่ยวของพาคุณผู้อ่านมาพบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นอย่างดี คือ การดูผีเสื้อที่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ การสำรวจของนักดูผีเสื้อระยะเวลา 10 ปี พบผีเสื้อปางสีดามากกว่า
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450 ชนิดและมีปริมาณมาก จึงได้รบั การยอมรับจากนักดูผเี สือ้ ว่าเป็น “เมือง
ผีเสือ้ แห่งป่าตะวันออก” ซึง่ เสน่หข์ องผีเสือ้ ทีป่ างสีดา คือ “พบเห็นได้งา่ ย มี
จำนวนมาก หลากชนิด” โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม ของทุกปี
จะพบผีเสือ้ นานาชนิด หลากสีสนั บินโฉบเฉีย่ วไปมาทัว่ อุทยานฯ เป็นภาพทีน่ า่
ตื่นตาตื่นใจ จึงเหมาะที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมกับแมลงปีกสวย และ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับวงจรชีวติ ของผีเสือ้ ในธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวสามารถมาดูผีเสื้อได้ตามโป่งผีเสื้อ และบริเวณทั่วไปใน
อุทยานฯ โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆ จะมีผีเสื้อออกมาจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวสามารถเห็นผีเสื้อได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเมื่อเข้าสู่อุทยานปางสีดา
หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เรารับรองได้ว่าคุณจะประทับใจกับการแสดง
ของเหล่าบรรดาผีเสื้อที่ออกมาโบยบินอวดโฉมให้ชมกันอย่างแน่นอนครับ
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ภายในบริ เ วณอุ ท ยานฯ ยั ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
น่ า สนใจอี ก หลายแห่ ง อาทิ หอส่ อ งสั ต ว์ ซึ่ ง คุ ณ
สามารถมองเห็นฝูงกระทิงได้ในระยะปลอดภัย หรือจะ
เป็นน้ำตกต่างๆ เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกทับเทวา
น้ ำ ตกถ้ ำ ค้ า งคาว น้ ำ ตกผาตะเคี ย น และน้ ำ ตก
แค่วมะค่า นอกจากนี้ ห่างจากทีท่ ำการอุทยานฯ ขึน้ ไป
ประมาณ 25 กิ โ ลเมตร คุ ณ จะได้ พ บกั บ จุ ด ชมวิ ว
กม.25 ที่จะทำให้คุณได้เห็นผืนป่ากว้างของอุทยานฯ
รวมถึงเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดงที่งดงามอีก
ด้ ว ย ภายในอุ ท ยานฯ มี บ ริ ก ารบ้ า นพั ก และลาน
กางเต้นท์ รวมถึงร้านค้าสวัสดิการพร้อม

นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว
สระแก้วมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
และไม่ไกลอย่างที่คิด โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ที่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้จดั งานเทศกาลดู
ผีเสือ้ ปางสีดาครัง้ ที่ 10 ผมจึงอยากเชิญชวน
ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ม าสั ม ผั ส ความสวยงามของ
ผีเสื้อกว่า 450 ชนิด ที่มีมากในผืนป่าภาค
ตะวันออกแห่งนี้ เราได้จดั เตรียมสถานทีเ่ พือ่
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งที่
กินและที่พักในอุทยานฯ หรือจะพักสบายๆ
ตามโรงแรมและรีสอร์ทที่มีอยู่มากมายใน
จังหวัดก็ได้ หากท่านใดต้องการเดินทางไป
เทีย่ วต่อยังสถานทีต่ า่ งๆ ในจังหวัด ก็สามารถ
สอบถามได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานนครนายก, สำนักงาน
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด สระแก้ ว ,
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระแก้ว 037
425 066 หรื อ ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด
สระแก้ว 086 377 1197 พวกเราทุกคนยินดี
ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นเสมอ รั บ รอง
ความปลอดภัย 100% ครับ
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การเดินทาง
1. รถยนต์สว่ นตัว

จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 256
กิโลเมตร จากอำเภอเมือง โดยสารรถประจำทางไปตามทางหลวง
หมายเลข 3462 สายสระแก้ว - บ้านคลองน้ำเขียว ระยะทาง
ประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงทีท่ ำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา

2. รถโดยสารสาธารณะ
หากคุณพอมีเวลาหรือเป็นขาช้อปปิง้ ตัวยง ห้ามพลาด “ตลาดโรงเกลือ” หรือ
“ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก” เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมสินค้านานาชนิดทั้งข้ า วของเครื่ อ งใช้ กระเป๋ า
แว่นตา เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ หม่ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด นาฬิกา ฯลฯ ทัง้ มือหนึง่
และมือสองที่มีให้คุณเลือกซื้ออย่างละลานตา กว่า 3,000 ร้านค้า ตั้งอยู่ในเขต
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ควรพกร่มหรือหมวกไปด้วย
อากาศค่อนข้างร้อน มีบริการเช่ารถมอเตอร์ไซด์หรือรถกอล์ฟ สำหรับนักท่องเทีย่ วที่
ต้องการซื้อของเยอะ และอยากเที่ยวชมตลาดโดยรอบแบบประหยัดเวลา เปิดให้
บริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.

มีรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) ออกจากสถานีขนส่ง
ผู้ โ ดยสารกรุ ง เทพฯ (จตุ จั ก ร) ปลายทาง อ.อรั ญ ประเทศ
จ.สระแก้ว ทุกวัน สอบถามเส้นทางเดินรถได้ที่ Call Center 1490
เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

ขอบคุณ

คุณสมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระแก้ว
•สำนักงานประชาสั
มพันธ์จงั หวัดสระแก้ว โทรศัพท์ /โทรสาร
0 3742 5066
คุณนุวรรต ลีลาพะตะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา
•อุทยานแห่
งชาติปางสีดา โทรศัพท์ 0 3736 3034, 08 1862 1511

แวะชิมริมทาง

เรื่อง : ตัวกลม / ภาพ : S88
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ร้านยายต๊าม อาหารเวียดนาม

มาไกลถึง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กันทัง้ ที ต้องแวะมาทาน
อาหารเวียดนามที่ “ร้านยายต๊าม” ร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมากว่า 60 ปีแล้ว
การันตีความอร่อยได้จากรูปภาพของเหล่าคนดังทีต่ ดิ ไว้เต็มผนังกำแพงห้อง
อาหาร มีเมนูอาหารเวียดนามพร้อมเสิรฟ์ อย่างหลากหลาย ทัง้ แหนมเนือง
หมูยา่ ง, บัน้ หอย (เส้นหมีห่ น้าหมู), จ๋าเจียง (ปลาทอดมันเวียดนาม), หว่อย
ก๊วน (ปอเปี๊ยะสด), จ๋าหย่อ (ปอเปี๊ยะทอด, บั๊นก๊วน (ปากหม้อเวียดนาม),
บ๊นแส่ว (ขนมเบือ้ งเวียดนาม) และ บ่อบุง้ (ขนมจีนเวียดนาม) สูตรเด็ดเคล็ดลับ
ของที่นี่คือ น้ำจิ้มรสเด็ดและผักเครื่องเคียงที่สดใหม่เสมอ มีบริการอาหาร
เป็นชุด สำหรับ 2-5 ท่าน ราคาย่อมเยา
ชือ่ : ร้านยายต๊าม อาหารเวียดนาม
ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอำเภออรัญประเทศ ในซอยบ้านญวน ข้างธนาคารกรุงไทย 

ขับตรงเข้ามาประมาณ 500 เมตร ร้านอยูด่ า้ นขวามือ มีทจี่ อดรถ เปิดบริการทุกวัน
เวลา 07.00-19.30 น. โทร. 081-559-8664, 037-231-794

เชช์ตรู เ์ นอซอล

คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง

อร่อย..อร๊อย..อร่อย ร้านอาหารอร่อยสไตล์ฟิวชั่นที่เรา
ไม่อยากให้คณ
ุ พลาด “เชช์ตรู เ์ นอซอล คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง”
เป็นทั้งร้านกาแฟและร้านอาหารรสชาติเยี่ยม บรรยากาศดี
ตกแต่งสวย มีให้เลือกนั่งทั้งแบบอินดอร์และเอ้าท์ดอร์ ในส่วน
ของเมนูอาหารก็แล้วแต่ความชอบ จะเป็นกับข้าว กับแกล้ม
หรือ อาหารด่วนจานเดียวก็มีให้บริการ เมนูเด่น ได้แก่ ปีกไก่
ทอดตูรเ์ นอซอล ทีท่ อดมาได้แบบกรอบนอกนุม่ ใน ยำถัว่ พลู
รสชาติเข้มข้นถึงเครือ่ ง หรือจะเป็นเมนูประเภทผัดผัก ต้มยำรวม
มิตร ปลาทับทิมทอดโบราณ ก็อร่อยไม่แพ้กนั ครับ อยูต่ ดิ ริมถนน
ใหญ่ ทางไปตลาดโรงเกลือ กม.5 ด้านหลังร้านจัดเป็นโซนโรงแรม
ทีพ่ กั ตูรเ์ นอซอล บูตกิ โฮเต็ล สวย สะอาด สบาย เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว และนักช้อปปิ้งตัวฉกาจเพราะอยู่
ไม่ไกลจากตลาดโรงเกลือ
ชือ่ ร้าน : เชช์ตรู เ์ นอซอล คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรอง
ทีต่ งั้ : กม.5 จาก อ.อรัญประเทศไปตลาดโรงเกลือ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 22.00 น.
โทร. 0 3723 0001
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

1

สวิตซ์คยี บ์ อร์ด จาก Razer
HTC One M8

2

สมาร์ทโฟนแห่งความหรูหรางดงามเทียบได้กับงานฝีมือ เป็น
สุดยอดมาสเตอร์พีซที่ HTC ภูมิใจนักหนา มีน้ำหนักเบาแต่
แข็งแรงทรงประสิทธิภาพ เพราะหล่อหลอมขึ้นมาจากวัสดุ
อลูมิเนียมดุจเดียวกับรถซูเปอร์คาร์ระดับโลก หากคุณเชื่อใน
ความเป็นมืออาชีพของ HTC สมาร์ทโฟนรุน่ One M8 ก็จะเป็น
อีกหนึง่ รุน่ ทีค่ ณ
ุ ไม่ผดิ หวัง มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเทากันเมทัล
และสีเงิน สนใจชมความเก่งเชิญคลิก www.htc.com/th

Razer ภูมใิ จนำเสนอสวิตช์คยี บ์ อร์ดแบบแมคคานิค
ตั ว แรกของโลก ที่ อ อกแบบมาให้ เ หมาะกั บ เกมเมอร์
จอมฉกาจ ต่างจากสวิตช์คีย์บอร์ดแบบแมคคานิคสไตล์
เดิมๆ ที่ใช้พิมพ์เพียงอย่างเดียว และรวดเร็วยิ่งกว่าเมื่อ
เทียบกับสวิตช์คีย์บอร์ดแบบแมคคานิคมาตรฐาน ทั้งยัง
ทนทาน มีอายุการกดใช้งานมากถึง 60 ล้านครัง้ ในส่วนของ
รายละเอียดความสามารถอื่นๆ สามารถคลิกชมเพิ่มเติม
ได้ที่ www.razerzone.com

ยูนโิ คล่ ทำเก๋

เปิดตัวแอพพลิเคชัน่

4

Smartphone

3

Cradle Receiver
เปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นห้องแห่งความบันเทิงขนาด
ย่อมด้วย Smartphone Cradle Receiver รุน่ XSP-N1BT จากโซนี่
ซึ่งเป็นเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี ยูเอสบี ติดรถยนต์แบบ 2-DIN พร้อม
แท่นยึดสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC คอนโทรลระบบ
ด้วย App Remote V.2 ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android
และ iOS หากอยากเปลีย่ นอารมณ์เวลารถติดให้สนุกสนานไปกับ
เสียงเพลง ปรึกษาศูนย์ขอ้ มูลโซนีไ่ ด้เลยที่ โทร.0 2715 6100

ทราบกันดีวา่ ยูนโิ คล่ เป็นแบรนด์เสือ้ ผ้าชัน้ นำทีม่ เี หล่าแฟชัน่
นิสต้าชาวไทยคลั่งไคล้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งยังมีสาวก
กระจายอยู่ทั่วโลก ยูนิโคล่จึงได้ทีจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน่ และความเคลือ่ นไหวต่างๆ
เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส คุณก็จะได้ตอบรับไลฟ์สไตล์สุดชิค
ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น Uniqlock, Uniqlo Calendar, Uniqlo Recipe,
Uniqlo Wake Up, Uniqlooks และ Uniqlo Hair Do สำหรับ
ใครที่ไม่อยากพลาดอัพเดทเทรนด์แฟชั่นตามสไตล์ยูนิโคล่
คลิกนิ้วดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Uniqlo ได้จากแอพสโตร์
หรือ กูเกิลเพลย์สโตร์ ได้แล้วตัง้ แต่วนั นี้

ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

BOOK

DVD
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MOVIE

NCIS Season 10
“เอ็นซีไอเอส : หน่วยสืบสวน
แห่งนาวิกโยธิน ปี 10”
นักแสดงนำ : มารค์ ฮาร์มอน, ไมเคิล เวเธอร์ลี่ ,
โคตี้ เดอ พาโบล,พอลลี่ เพอร์เรตต์,ฌอน เมอร์เรย์
ผูก้ ำกับ : เดนนิส สมิทธ

Easy to Fit
ฟิตง่ายๆ ทำได้ทบี่ า้ น
ผูเ้ ขียน : สาธิก ธนะทักษ์ (โค้ชเป้ง)
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวน : 128 หน้า
ราคา : 240 บาท

เอ็นซีไอเอส : หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี
10 นับเป็นปีทเี่ ข้มข้นทีส่ ดุ เมือ่ นักสืบ เจโทร กิบ๊ ส์
(มาร์คฮาร์มอน) นำทีมสืบคดีเข้ม ทัง้ คดีฆาตกร
ต่อเนื่อง, ผู้ก่อการร้ายถล่มเฮลิคอปเตอร์ และ
คดีฆาตกรรม ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างคาดไม่ถึง
ล้วนเป็นเรือ่ งราวทีจ่ ะมาระเบิดความระทึก ตลอด
24 ตอน พร้ อ มมาถล่ ม ขวั ญ ถึ ง หน้ า จอเสมื อ น
ได้รว่ มเหตุการณ์ไปด้วย
ติดตามความมันส์ไปกับนาวิกโยธิน NCIS
Season 10 รูปแบบ ดีวดี ี Boxset บรรจุ 6 แผ่น
ราคา 999 บาท วันที่ 26 มิถนุ ายน 57 นี้

หากคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเป็นเรื่องที่
ยุง่ ยาก หรือต้องรอให้มเี วลาก่อน หนังสือเล่มนีจ้ ะ
ชวนให้คุณหันกลับมาคิดว่า “ออกกำลังกายคือ
เรือ่ งง่ายๆ” และสามารถทำได้เลยทีบ่ า้ น!! โค้ชเป้ง
(สาธิก ธนะรักษ์) โค้ชเทรนเนอร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพ จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจ
ถึงหลักการการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ถึงเวลา
แล้วทีค่ ณ
ุ จะมาฟิตร่างกายให้หล่อ-สวย มีสขุ ภาพ
ดีดว้ ยตัวเอง!!

MUSIC
เพลงประกอบละคร “คาราบาว เดอะ ซีรสี่ ”์
นำมาร้องใหม่ โดยศิลปินรุน่ ใหม่ จากค่าย “สมอลล์รมู ”
มีวางจำหน่ายแล้ว
ละคร “คาราบาว เดอะ ซีรสี ”์ ถือว่าทำได้อย่างโดนอก โดนใจสุดๆ ทัง้
แฟนละครที่ชอบละครมีสาระ และแฟนเพลง “คาราบาว” ที่ได้เห็นการเอา
เพลงของวงโปรดมาตีความเป็นเรื่องราวให้ได้ชมกันอย่างน่าติดตาม แล้วใน
แต่ละตอนยังมีการนำเอาเพลงทีต่ คี วามเป็นเรือ่ งราวในตอนนัน้ ๆ มาเรียบเรียง
ใหม่ ร้องใหม่ โดยศิลปินรุน่ ใหม่จากค่าย “สมอลล์รมู ” ซึง่ ก็ทำให้บทเพลงของ
“คาราบาว” ทีร่ จู้ กั กันดี มาพร้อมกับความสดใหม่ ดนตรีฟงั ร่วมสมัยมากขึน้ 		
อัลบั้มเพลงประกอบละคร “คาราบาว เดอะ ซีรี่ส์” มีให้แฟนๆ ได้สะสม 2 แบบ คือ แบบปกติที่มี
ซีดี 2 แผ่น และพิเศษสุดๆ กับอัลบัม้ “คาราบาว เดอะ ซีรสี่ ์ สเปเชียล อิดชิ นั่ บ็อกซ์ เซ็ท” ทีป่ ระกอบ
ไปด้วยซีดี 2 แผ่น, ดีวีดีมิวสิควิดีโอภาพความทรงจำจากละคร 12 เพลงดัง, สายคล้องคอ คาราบาว
เดอะ ซีรสี่ ์ ทีท่ ำขึน้ เพือ่ อัลบัม้ ชุดนีโ้ ดยเฉพาะ และสมุดภาพรวมกว่า 30 หน้า
ทำออกมาในจำนวนจำกัด หมดแล้ว หมดเลย โดยหาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีดีชั้นนำทั่วไป
หรือฟังได้ที่ DEEZER และ KKBOX รวมไปถึงดาวน์โหลดได้จาก ไอทูนส์ สโตร์

ห้องหุน่
แนวหนัง : ตืน่ เต้น สยองขวัญ
ผูก้ ำกับ : กัลป์ กัลย์จาฤก
นักแสดง : อนันดา เอเวอร์รงิ่ แฮม,
พลอย-รัตนรัตน์ เอือ้ ทวีกลุ
กำหนดฉาย : 16 มิถนุ ายน 2557

เรือ่ งย่อ
เตรียมกลับมาให้คนดูได้เกิดความหลอน
กันอีกครั้งในรอบ 10 ปี สำหรับบทประพันธ์
เรื่ อ งดั ง ห้ อ งหุ่ น ที่ เ ขี ย นขึ้ น มาจากปลาย
ปากกาของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก สำหรับใน
เวอร์ชนั่ ของภาพยนตร์จะมีความแตกต่างจาก
ละครโทรทัศน์ออกไป เพราะจะเป็นภาคต่อ
ของตั ว ละครในรุ่ น หลาน ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ใ นยุ ค
ปั จ จุ บั น แต่ ยั ง มี ค วามเกี่ ย วพั น ไปถึ ง รุ่ น พ่ อ
รุ่ น แม่ และรุ่ น บรรพบุ รุ ษ นอกจากความ
น่ากลัวทีย่ งั มีเหมือนเดิมแล้ว ยังมีความลึกลับ
และความตายทีเ่ ป็นปริศนา ให้ผชู้ มต้องติดตาม
ค้นหาไปด้วยว่า เป็นเพราะเหตุใด ห้องหุ่น
เวอร์ชนั่ ภาพยนตร์เป็นเรือ่ งราวของ นพ(อนันดา
เอเวอร์ริ่งแฮม) ผู้สูญเสียน้องสาว ภายหลังที่
หุน่ ขีผ้ งึ้ รูปเหมือนของเธอปัน้ เสร็จ หลังจากนัน้
เขาได้พบเหตุการณ์บางอย่าง ซึง่ ทำให้เขาเชือ่
ว่ า หุ่ น ขี้ ผึ้ ง เป็ น สาเหตุ ข องการตายของคน
หลายๆ คนเช่นกัน การสืบค้นข้อมูลทำให้เขา
ได้ พ บ พลอย (รั ต นรั ต น์ เอื้ อ ทวี กุ ล ) ที่ เ พิ่ ง
สูญเสียพ่อของเธอไป เมือ่ หุน่ ขีผ้ งึ้ รูปเหมือนพ่อ
ของเธอปั้นเสร็จ ตอนแรกเธอไม่เชื่อเรื่องการ
ตายปริศนาจากหุน่ ขีผ้ งึ้ แต่หลังจากทีเ่ ธอได้รบั
รู ป ปั้นพ่อของเธอถูกส่งมาที่บ้าน เหตุการณ์
หลายๆ อย่างได้เกิดขึน้ กับเธอ ต่อมาทัง้ สองคน
มาพบกั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ บ้ า นช่ า งปั้ น หุ่ น ขี้ ผึ้ ง
จนในที่ สุ ด ทั้ ง สองคนได้ พ บคำตอบของ
ทุกอย่างจากบ้านหลังนี้
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คู่หูดูดวง

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

คำพยากรณ์ครึง่ ปีหลัง 2557
นับตั้งแต่กลางปีนี้ ชะตาชีวิตของใครหลายคนจะเปลี่ยนไป ท่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไปถึงสิ้นปี (จนกว่าดาวเสาร์จะจรย้ายราศีใน
ปลายปี จึงจะทำให้ทา่ นเห็นความแตกต่าง เปลีย่ นแปลงไปของชะตาชีวติ อย่างสมบูรณ์แบบในปีหน้า)
โดยในระยะนี้ ดาวใหญ่อย่าง “พฤหัส” และ “ราหู” จะจรย้ายราศี ซึง่ พฤหัสจะจรย้ายราศีตงั้ แต่กลางมิถนุ ายน และสถิตอยูเ่ ป็นเวลา 1 ปี 

ส่วนราหูจะจรย้ายราศีตงั้ แต่ปลายเดือนมิถนุ ายน และสถิตอยูเ่ ป็นเวลา 1 ปีครึง่ ซึง่ จะส่งอิทธิพลต่อแต่ละราศีในครึง่ ปีหลัง ดังนี้

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)  

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนพันธุเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
อริ ดังนัน้ ชีวติ ท่านในครึง่ ปีหลัง จะต้องเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของทีอ่ ยูอ่ าศัย
และโชคลาภชือ่ เสียงเป็นหลัก ดังนัน้ ท่านทีม่ คี รอบครัวแล้ว ดูแลความรักของท่านให้ดี
อย่าให้แตกร้าว พยายามประคับประคองกันไป หากครอบครัวดี ความรักราบรืน่ ท่านมี
เกณฑ์จะได้บา้ นใหม่ในปีหน้า หลังจากทีร่ อคอยหรือวางแผนร่วมกันมานาน ชะตาชีวติ
โดยรวมของท่านในครึง่ ปีหลัง การงานจะดีขนึ้ ถ้าท่านอึดอัดกับทีท่ ำงาน ท่านจะปลอด
โปร่งขึน้ มีชอื่ เสียงและได้รบั การยอมรับมากขึน้ ปลายปีมโี อกาสเลือ่ นตำแหน่ง การเงิน
ท่านจะได้ดาวพฤหัสหนุนหลัง การเจรจาอะไรกับผูใ้ หญ่ราบรืน่ ถ้าคิดจะขอสาว ก็นบั ว่า
เป็นทางโปร่งทีจ่ ะเอ่ยปาก เรียกได้วา่ ชีวติ ท่านกำลังพลิกกลับขึน้ ข้างบน มีแต่เรือ่ งดีๆ
ทีจ่ ะเข้ามา

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนสหัชชะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
ปุตตะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลังจะยุ่งเกี่ยวกับผู้คนและเด็กๆ บริวาร
อย่างเลี่ยงไม่ได้ หากท่านมีความคาดหวังอะไรในตัวบุตรหลาน ท่านจะสมหวัง โดย
เฉพาะในด้านการศึกษาของบุตร แต่อย่าไปกดดันมาก ไม่อย่างนั้นลูกหลานท่านอาจ
เกเรตามนิสยั ราหู ทำให้ทา่ นเสียใจได้ การงาน สำหรับท่านทีต่ อ้ งติดต่อค้าขายกับผูค้ น
ในวงสังคม ท่านจะได้รับการยอมรับ มี connection ใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริมกิจการของ
ท่าน แต่ลงมือทำอะไร ระวังจะมีคนเตะตัดขา หรือ มีปญ
ั หาอุปสรรคมาวัดสติปญ
ั ญา
ท่าน การเงินดีมรี ายได้ใหม่ๆ ไหลเข้ามา แต่ทา่ นจะหมดเปลืองไปกับคนในปกครองเป็น
ส่วนมาก และจ่ายเพือ่ การศึกษาของบุตรหลานเป็นหลัก เรือ่ งสุขภาพระวังความเครียด
จะทำให้ท่านป่วยได้ ความรัก สำหรับคนโสด จะมีคนผ่านเข้ามาให้หวือหวา วี๊ดวิ๊ว
ตลอดครึง่ ปี เลือกดีๆ ล่ะกัน!

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนกดุมภะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรือนพันธุ ดังนัน้ ชีวติ ท่านในครึง่ ปีหลัง การเงินแจ่มแจ๋ว เงินทองไหลมา
เทมา ต้องเตรียมโอ่งไว้รอกันเลย ถ้าบ้านใครพอมีฐานะ ท่านจะได้รับมรดกพกห่อแน่
แล้ว! และชีวติ ท่านกำลังจะเข้าสูโ่ หมดก้าวหน้า การงานทีเ่ คยแป๊กมา จะเริม่ แตกต่าง
เหมือนขึน้ รถไฟฟ้า ต้องไปลงสถานีตอ่ ไปเท่านัน้ ท่านทีก่ ำลังอินเลิฟ รอจังหวะจะเข้าหอ
นับเป็นโอกาสดีทที่ า่ นจะได้อยูบ่ า้ นเดียวกัน แต่ถา้ รอจนเสาร์ยา้ ยราศีปลายปี คงต้องรอ
ไปอีกนานเลย แต่ถ้าแต่งช่วงนี้ก่อนถึงปลายพฤศจิกายน รับรองจะส่งเสริมผลักดันให้
ดวงชะตาให้ทา่ นรุง่ เรืองขึน้ ไปอีก แหม! นึกถึงเพลงนีข้ นึ้ มาทันที “...แต่งงานเถอะน้อง
อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน...” ฮ่าๆ ท่านที่อยู่ในวัยศึกษา ท่านจะมีความมุ่งมั่นเอาจริง
เอาจังมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีไปถึงปีหน้า

ราศีกรกฎ  (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนลัคนาของท่านเองเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจร
ย้ายเข้าเรือนสหัชชะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จึงมีแต่เรื่องดีๆ
ถาโถมเข้ามาใส่ เหมือนฟ้าเปิด ควรไปทำบุญบ่อยๆ จะทำให้ชวี ติ ท่านรุง่ เรืองขึน้ อีกโข
ทำอะไรก็ดูเหมือนจะง่ายไปหมด ชาวราศีกรกฎท่านใดถ้าชีวิตยังอับเฉาอยู่ แสดงว่า
ท่านเป็นคนบุญน้อย กรรมเยอะ แล้วล่ะ! ส่วนเรือ่ งความก้าวหน้า เรือ่ งเงินทอง ไม่ตอ้ ง
ถามหา มันจะมีเข้ามาเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ยิง่ ท่านใดทำการค้าต่างชาติ ยิง่ แจ่มแจ๋ว

ราบรืน่ สุดๆ มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศสมใจ ท่านทีม่ คี รอบครัวจะได้คชู่ ว่ ยเกือ้ หนุน
เป็นทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ ท่านที่แต่งงานแล้ว ท่านมีโอกาสมีบุตรสูงสมดังที่รอ
คอยมานาน แต่หากท่านเป็นคนโสดไปฟิเจอริง่ กับใคร ระวังป้องกันเอาไว้ให้ดี เดีย๋ วเกิด
ปัญหาขึน้ มาจะน้ำตาตกใน!!! สุขภาพในครึง่ ปีหลัง ท่านทีม่ โี รคหัวใจเป็นโรคประจำตัว
ให้ทา่ นดูแลเรือ่ งหลอดเลือดหัวใจเอาไว้ให้ดี ควรหาหมอตรวจเช็คประจำปีบา้ ง ทางทีด่ ี
..อย่าเครียด!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. – 14 ก.ย.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนวินาศเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
กดุมภะดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง ท่านจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องบุตร
หลานของท่าน ทีค่ อ่ นข้างดือ้ ไม่เชือ่ ฟัง สร้างเรือ่ งปวดเศียนเวียนเกล้าให้ทา่ นได้ตลอด
เวลา อาจถึงขั้นย้ายสถานศึกษาไปไกลบ้าน เปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาต้องปรับตัว
ใหม่ ส่วนเรือ่ งชีวติ ส่วนตัว ท่านจะได้คเู่ ป็นทีพ่ งึ่ ทัง้ ด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ เขาจะ
ช่วยท่านแก้ปญ
ั หาและดูแลบุตรหลาน บริวารของท่าน ท่านทีท่ ำการค้า การลงทุน ท่าน
จะได้หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติมาร่วมทุนกับท่าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นหุ้นส่วนที่ดีพอควร
ซึง่ จะเข้ามาเกือ้ หนุนธุรกิจท่านได้เป็นอย่างดี การเงินครึง่ ปีหลังค่อนข้างน่าเวียนหัว รับ
เข้าและจ่ายไปกับเรือ่ งทีไ่ ม่ควรเสียเยอะมาก โดยเฉพาะเรือ่ งฟุม่ เฟือย ทัง้ เรือ่ งกิน เรือ่ ง
เทีย่ ว เรือ่ งความสวยความงามทีบ่ างครัง้ ดูไร้สาระแต่ทา่ นก็ยอมจ่าย เรือ่ งสุขภาพของตัว
ท่านไม่เป็นไร แต่บตุ ร หลาน บริวาร อาจป่วยไข้ให้ทา่ นเสียทรัพย์กอ้ นใหญ่ในการรักษา

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. – 14 ต.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนลาภะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้ากุม
ลัคนาท่านเอง ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง แม้มีโชคใหญ่ แต่ก็อาจ
หาความสุขใจได้ยาก ท่านจะมีชวี ติ ครึง่ ปีหลัง เข้าทำนอง Lucky in game but not in
Love! เพราะการเงินของท่านค่อนข้างเหนื่อยหนัก กว่าจะหาได้แต่ละบาทแทบหมด
ลม... แต่กม็ าทีละก้อนใหญ่มใิ ช่นอ้ ย ทำให้ทา่ นพอหมุนไปได้ แต่ทา่ นก็ตอ้ งจำกัดการ
ใช้จา่ ย ควบคุมบัญชีตวั เองให้ดี จะได้ไม่ตอ้ งหมุนจนตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต! จะใช้
เงินอะไรก็คดิ ให้ดกี อ่ น ในช่วงครึง่ ปีหลังนี้ ชีวติ ท่านจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั
กว่าชาวราศีอนื่ แต่เป็นไปในทางทีด่ ขี นึ้ แบบช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ดังนัน้ ท่านอ่านแล้ว
อย่าเพิง่ ท้อ อดทนรอจนกว่ากลางเดือนตุลาคมไปแล้ว ชีวติ จึงจะเริม่ ดีขนึ้ การเงินไหล
คล่องมือขึน้ ระหว่างนี้ ควรขยันหมัน่ ทำบุญตุนเอาไว้ แล้วบุญจะส่งให้ทา่ นสุขใจ... ส่วน
เรือ่ งความรัก ขอให้ใจเย็นๆ อย่าเพิง่ ไปจริงจังกับใครมาก ชีวติ ท่านอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่าน
อะไรๆ ก็เกิดขึน้ ได้

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. – 14 พ.ย.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนกัมมะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรือนวินาศ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงาน
ความเป็นไปในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก การที่ราหูจรเข้าเรือนวินาศนั้น กลับกลาย
เป็นการส่งผลดีกับชีวิตท่านเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ท่านได้เกิดสิ่งดีๆ งอกงามเข้ามาใน
ชีวติ อาจได้เลือ่ นตำแหน่งไปใหญ่โตอย่างทีท่ า่ นไม่คาดฝันมาก่อน หรือ ได้ยา้ ยงานไป
ทำในสิ่ ง ที่ ท่ า นปรารถนามานาน หรื อ ได้ ย้ า ยไปคุ ม โปรเจคยั ก ษ์ ซึ่ ง ท่ า นไม่ ก ล้ า
คิดมาก่อน ทำให้การเงินของท่านดีขนึ้ ผิดหูผดิ ตา ท่านทีเ่ คยขัดแย้งกับผูใ้ หญ่ จะกลับ
กลายเป็นได้รบั ความรักความเมตตาเพิม่ ขึน้ จะคุยอะไรก็ดงู า่ ยกว่าทีเ่ คยเป็นมา แต่งาน

33
ทีท่ า่ นจะได้รบั ในครึง่ ปีหลังนีแ้ ม้ตำแหน่งจะใหญ่โต แต่งานก็ไม่หมูหรอกนะ ท่านยังคง
ต้องเหนื่อยไปอีกสักระยะ ให้คุ้มกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น ท่านควรรักษาสุขภาพให้มาก
อย่าให้ความเครียดมาลดทอนความก้าวหน้าของท่านได้ ส่วนเรือ่ งของครอบครัว ราบรืน่
ดี เป็นยารักษาใจให้ทา่ นได้เป็นอย่างดีในยามท้อ..

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. – 14 ธ.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนศุภะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
ลาภะ ดังนัน้ ชีวติ ท่านในครึง่ ปีหลัง จะพบแต่เรือ่ งดีๆ มีความรุง่ เรืองผ่าน
เข้ามาให้หวั ใจพองโต ท่านจะได้ในสิง่ ทีฝ่ นั และรอคอยมานาน ความปรารถนาของท่าน
จะเป็นจริงโดยไม่ตอ้ งส่งฝาใดๆ ไปชิงโชค แต่ทา่ นอาจต้องวุน่ วายกับกลุม่ คนผูไ้ ม่หวังดี
อยูส่ กั หน่อย ขอให้อดทน อย่าได้แคร์! แล้วจะผ่านไปได้ดว้ ยดี การงานของท่านจะมีการ
เปลีย่ นแปลง อาจมีการโยกย้าย เปลีย่ นแปลงทีท่ ำงาน หรือ ย้ายสาขา ไปได้ตำแหน่ง
ดีขนึ้ การเงินหมุนเวียนดีขนึ้ การติดต่อผูใ้ หญ่จะอำนวยความสะดวกให้คณ
ุ ด้วยความ
เมตตา ชีวิตเริ่มเข้ารูปเข้ารอย มีความหวังใหม่ๆ มีเรื่องท้าทายตื่นเต้นเข้ามาแน่นอน
ท่านเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน รวดเร็ว เป็นรูปธรรมกว่าชาว
ราศีกันย์ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป ท่านควรตั้งรับด้วยสติปัญญา อย่าใช้อารมณ์วู่วามด่วน
ตัดสินใจ คนโสดมีโอกาสเจอคนเป็นหม้าย หรือ คนต่างชาติเข้ามาสะกิดหัวใจ คนมีคู่
ระวังรักร้าวเพราะเรือ่ งหยุมหยิม ควรระวังอุบตั เิ หตุ ของในทีส่ งู หล่นใส่หวั หรือ พลัดตก
จากทีส่ งู หรือ ป่วยด้วยโรคทีห่ มอหาสาเหตุได้ยาก

ราศีธนู  (15 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนมรณะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
กัมมะ ดังนัน้ ชีวติ ท่านในครึง่ ปีหลัง จะเน้นไปทางด้านวิถชี วี ติ ความเป็น
อยู่เป็นไป ซึ่งจะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท่านจะได้พบเจอกลุ่มคนใหม่ๆ กลุ่มชาว
ต่างชาติ หรือ ได้ตดิ ต่องานกับชาวต่างชาติ ท่านทีท่ ำงานในวงการบันเทิง ครึง่ ปีหลังนี้
นับว่าเป็นเวลาของท่านที่จะกอบโกยรายได้และชื่อเสียง ส่วนอาชีพอื่นๆ ท่านจะได้ใช้
สติปัญญาในการขยับขยายวิถีการงานของท่าน โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนลักษณะของ
งาน ท่านจะหันมาเน้นงานที่เป็นอาชีพส่วนตัวมากกว่าทำงานประจำ หรือ ทำเสริม
ควบคูก่ นั ไป ซึง่ ท่านจะสามารถทำได้ดที เี ดียว ท่านจะมีความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ในการสร้าง
ชีวติ ซึง่ แตกต่างจากความคิดทีท่ า่ นเคยยึดมัน่ อยูเ่ ดิม ท่านจะมองหาลูท่ างใหม่ๆ ในการ
สร้างรายได้ หรือ สร้างฐานะความเป็นอยูใ่ ห้กา้ วหน้ามากยิง่ ขึน้ ท่านจะท้าทายตัวเอง
โดยการลองทำงานทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์ หรือ มีความรูแ้ ต่ไม่เคยลองทำมาก่อน ซึง่
จะเห็นผลในด้านรายได้ตงั้ แต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ท่านจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ มากมาย
มีชวี ติ ทีเ่ หนือ่ ยน้อยลง และเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ แน่นอน

ราศีมงั กร (15 ม.ค. – 14 ก.พ.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนปัตนิเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
ศุภะ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง จะเกีย่ วพันกับหุ้นส่วน คู่ครอง และ
ความก้าวหน้าไปในทางทีท่ า่ นฝันเอาไว้ การงานสำหรับท่านทีค่ ดิ จะลงทุน ปีนที้ า่ นจะ
ได้พบหุ้นส่วนที่มาพร้อมมิตรภาพและความเกื้อหนุนอย่างจริงใจ เขาพร้อมที่จะ
สนับสนุนท่านทุกทาง ยิง่ ถ้าเป็นผูใ้ หญ่ทที่ า่ นนับถือด้วยแล้ว ยิง่ เจรจากันง่ายขึน้ แต่ขอ้
เอกสารสัญญาต่างๆ ท่านต้องตรวจทานให้รดั กุม หากมีขอ้ ผิดพลาด ท่านจะกลายเป็น

ฝ่ายเสียเปรียบซะเอง หากท่านมีความขยันและเอาจริงเอาจัง ในเดือนตุลาคมไปแล้ว
ท่านจะเห็นดอกผลของความเติบโตในสิ่งที่ท่านลงแรงทำไปอย่างน่าชื่นใจ ที่สำคัญ
คือ ท่านต้องทำงานด้วยความมีระเบียบ รอบคอบ และมีแผนงานทีช่ ดั เจน ส่วนในเรือ่ ง
ความรัก ครึง่ ปีหลังนี้ ท่านมีโอกาสได้พบคูแ่ ท้ ทีจ่ ะกลายมาเป็นคูช่ วี ติ ในอนาคต รับรอง
ว่าคนที่เข้ามาเป็นคนดี มีคุณธรรม แต่ท่านอย่าทำตัวใจเร็วด่วนได้ เพราะมันมีโอกาส
จะป๊ะกันแฮ่มสองต่อสองอยูบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ จะทำให้คณ
ุ ค่าในตัวท่านลดลง

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. – 14 มี.ค.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนอริเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้าเรือน
มรณะ ดังนัน้ ชีวติ ท่านในครึง่ ปีหลัง จะค่อนข้างโลดโผนกว่าชาวราศีใดๆ
คือ ถ้าดีกด็ แี บบสุดโต่งเหมือนพลุขา้ มคืน ถ้าร้ายก็รา้ ยสุดๆ เหมือนนัง่ รถไฟเหาะ ท่านจึง
ต้องตัง้ สติรบั กับสิง่ ทีจ่ ะเข้ามา ไม่วา่ เลวร้ายหรือดีงาม ด้วยความพร้อมของปัญญาและ
การทำใจวางอุเบกขา คือ ไม่ยนิ ดีทงั้ สุขและทุกข์ ปล่อยให้เป็นไปตามจังหวะชีวติ ทีล่ งได้
ก็ขนึ้ ได้ การงานของชาวราศีกมุ ภ์จะเต็มไปด้วยความยากลำบากและอุปสรรคมากมาย
เป็นงานทีต่ อ้ งนับหนึง่ ใหม่ทกุ ครัง้ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายงานมาให้ทำ แทบไม่มเี วลานิง่ ๆ
ให้ท่านได้หยุดพักหายใจกันเลย ท่านจะได้เจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลา เป็นเรื่อง
ใหม่ๆ ทีท่ า่ นไม่เคยคาดคิดมาก่อน อย่างน้อยก็คดิ ซะว่า..เป็นการพิสจู น์ศกั ยภาพในตัว
ท่านว่า ท่านพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งหรือไม่!!! การเงินของท่าน
ค่อนข้างผันผวน ยากทีจ่ ะเก็บออมได้ รับเข้ามาก็มเี รือ่ งจ่ายไป แต่ไม่ตอ้ งห่วง เงินท่านมี
ไม่ขาดมือแน่..ส่วนความรัก ก็ดหู วือหวามาก ท่านจะได้เลิกคนเก่าปุป๊ มีคนใหม่มาดาม
ใจปัป๊ ..ก็ไม่รสู้ นิ ะ!...

ราศีมนี (15 มี.ค. – 14 เม.ย.)

พฤหัสจะจรย้ายเข้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุจจ์ ส่วนราหูจะจรย้ายเข้า
เรือนปัตนิ ดังนั้นชีวิตท่านในครึ่งปีหลัง น่าจะเด่นในเรื่องความรักที่
เปรียบเสมือนนวนิยายโรมานซ์ชวนลุม่ หลง ท่านจะได้เจอคนทีใ่ ช่และพอดีสำหรับชีวติ
ท่าน ทำให้โลกทัง้ ใบกลายเป็นสีชมพู หากท่านท่องเทีย่ วไปในต่างถิน่ ต่างแดนจะได้เจอ
กัน หรือ เขา/เธอจะเป็นคนทีม่ าจากแดนไกล เช่น คนละจังหวัด คนละประเทศ เป็นต้น
ในด้านการเงิน หากท่านเป็นคนมีญาติผู้ใหญ่ที่จัดว่ามีฐานะ ท่านจะได้รับมรดกอย่าง
ไม่คาดคิดในจำนวนทีม่ ากกว่าทีเ่ คยนึกฝันเอาไว้ ไม่วา่ จะเป็น ทรัพย์สนิ หรือ ทีด่ นิ การ
งานของชาวราศีมนี ในครึง่ ปีหลัง จะได้รบั การอุปถัมภ์จากผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ หากท่านเดิน
เข้าไปเอ่ยปากขอเงินมาลงทุน ท่านจะได้ดงั ใจหวัง หรือ หากอยากเลือ่ นตำแหน่งก็ลอง
เดินเข้าไปคุยแบบเปิดใจกับนายเลย ท่านทีม่ บี ตุ รหลานซึง่ จะเข้าศึกษาต่อ ท่านจะได้รบั
ข่าวดี น่าชื่นใจ ในครึ่งปีหลังนี้ท่านไม่ควรเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใคร ไม่อย่างนั้น
ท่านอาจต้องเป็นผูช้ ดใช้เสียเอง หรือ หากต้องเซ็นสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ ควรตรวจทาน
ให้ละเอียดรอบคอบ ไม่อย่างนัน้ ท่านจะเป็นฝ่ายเสียหายเสียเอง..
  
ครึง่ ปีหลังนี้ ประเทศไทยจะมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ มากมาย ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพลเมืองในประเทศด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ทุก
ท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทหลงระเริงในความยินดีต่างๆ นำเอาปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ คยเผชิญร่วมกันมาเป็นบทเรียน เพือ่ สร้างสรรค์อนาคตวันข้าง
หน้าให้สดใสสวยงาม เพือ่ ตัวท่านเองและลูกหลานคนไทยด้วยกัน....
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“ห้องน้ำ” บ่งบอกถึงกระแสการเงินของคนในบ้าน
สวัสดีครับอากาศเมืองไทยร้อนขึน้ ทุกๆ ปี แถมปีนยี้ งั มีความร้อนของ
การเมืองเข้ามาอีก หลายๆ คนคงอยากจะหาวิธดี บั ร้อนกัน ฉบับนีเ้ รามาว่ากัน
ถึงห้องทีท่ ำให้เราอารมณ์เย็นขึน้ กันได้บา้ งนะครับ นัน่ ก็คอื “ห้องน้ำ” นัน่ เอง
     ห้องน้ำดูเหมือนไม่คอ่ ยมีอะไรมาก แต่หอ้ งน้ำตามหลักฮวงจุย้ แล้วนัน้
ค่อนข้างมีความสำคัญมากทีเดียว คนหลายๆ คนอาจจะคิดไม่ถงึ ว่าการจัด
ห้องน้ำให้ถกู หลักฮวงจุย้ นัน้ ส่งผลถึงความสำคัญของการเงินของคนทีอ่ ยูใ่ น
บ้านเลยทีเดียวครับ เพียงหลักการง่ายๆ ไม่มอี ะไรมาก เรามาว่ากันถึงเคล็ดลับ
กันเลยดีกว่าครับ
ตำแหน่งของห้องน้ำนัน้ ไม่วา่ บ้านของเราจะหันไปทางทิศไหนก็ตาม ห้องน้ำจะ
1.
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลึกที่สุดของตัวบ้าน จะตำแหน่งขวาหรือซ้ายก็ได้ครับ
เพราะจะทำให้กระแสทรัพย์ไหลเข้าได้อย่างเต็มที่ แต่ถา้ เราสร้างห้องน้ำหน้าบ้านหรือ

กลางบ้านจะทำให้คนในบ้านเสียโอกาสดีๆ หรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้
ประตูห้องน้ำไม่ควรอยู่ในทิศทางเดียวกับประตูหน้าบ้านหรือประตูหลังบ้าน
เพราะจะทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่ ฉะนัน้ เราจึงควรสร้างประตูหอ้ งน้ำให้ขวางกับ
ประตูหน้าบ้าน
การหันของโถสุขภัณฑ์กม็ สี ว่ นสำคัญเช่นกัน ไม่ควรหันออกหน้าบ้านหรือหันไป
หลังบ้าน เพราะจะแสดงถึงการเก็บเงินไม่อยู่ กระแสทรัพย์ตอี อก แตกกระจาย
พลังโชคก็หายไปด้วย แถมยังทำให้คนในบ้านมีปากเสียงกันอีกด้วยครับ ความลับก็
เก็บไม่อยูม่ เี รือ่ งอะไรคนข้างนอกรูห้ มด
ห้องน้ำควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเข้าถึง ควรมีหน้าต่างหรือ
พัดลมระบายอากาศเพราะถ้าห้องน้ำอับชื้นก็จะส่งผลถึงสุขภาพของผู้ที่อยู่
อาศัยในบ้าน

2.
3.
4.

ระดับพื้นห้องน้ำควรต่ำกว่าพื้นบ้านและห้ามมีธรณีประตูห้องน้ำ เพราะเมื่อ
5.
กระแสทรัพย์วงิ่ เข้ามาในบ้านก็จะถ่ายเทลงห้องน้ำ ซึง่ ก็คอื ห้องทีส่ ำหรับกักเก็บ
กระแสทรัพย์นนั่ เอง
สีของห้องน้ำควรเป็นสีโทนสว่างไม่ควรเป็นสีโทนมืดโดยเด็ดขาด เพราะจะ
6. ทำให้คนในบ้านขาดความสมดุลของธาตุหยินหยาง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตกแต่งห้องน้ำให้ถกู หลักฮวงจุย้
1. เราควรจัดวางต้นไม้ไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำและซ่อนคางคกคาบ
เหรียญทีแ่ กะสลักด้วยหินหรือหยกด้านหลังของต้นไม้ เพือ่ เป็นการเรียกทรัพย์
และกระตุน้ พลังแห่งโชคลาภ
2. ให้จดั วางก้อนหินทรงกลม เช่น หินอเมทิสต์ (สีมว่ ง) หินโรสควอซ์ (สีชมพู)
หินเคลียร์ควอซ์ (สีใส) หินแคลไซต์ (สีเหลือง) หินหยกหรือมาลาไคต์ (สีเขียว)
หินลาพีส ลาซูรี (สีน้ำเงิน) หินอาเกต (สีส้ม) ใส่โหลใสหรือจัดเรียงหินตาม
ความชอบไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ำก็จะช่วยเสริมพลังโชคลาภของคน
ในบ้านได้ครับ
3. ควรมีรปู ปลาหรือหินแกะสลักรูปปลาวางไว้ในห้องน้ำ เพือ่ ช่วยกระตุน้ ความ
มีชวี ติ ชีวา และเสริมความกระตือรือร้นให้กบั คนในบ้านได้อย่างดี
4. ถ้าชักโครกหันออกหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ควรจัดหาพรมหรือผ้ายางรูปตัวยู
วางครอบโถชักโครกไว้ เพื่อเป็นการกักเก็บกระแสทรัพย์ไม่ให้ไหลออกซึ่งเป็น
อีกวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยได้ครับ

