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ทักทาย

สวัสดีครับคุณผูอ้ า่ น...
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานี้ เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนา บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบ 84 ปี ซึง่ ถือว่าเป็นวันที่
มีความสำคัญสำหรับองค์กรของเรามาก เราได้ใช้เวลาในทุกๆ วัน
ทุกๆ เดือน และทุกๆ ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ พัฒนาองค์กรของเราให้สอดรับ
กับความต้องการของผูท้ เี่ ข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
พวกเราชาว บขส.ทุกคนสัญญาว่า เราจะพยายามสรรหาบริการ
ทีด่ ตี า่ งๆ เพือ่ อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผโู้ ดยสารทุกท่านเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ในปีตอ่ ๆ ไป ไม่วา่ ท่านจะเดิน
ทางใกล้ไกล อย่าลืมเรียกใช้บริการ บขส. ของเรานะครับ Call Center 1490 เรียก บขส.
บขส. เป็นของรัฐ ยืนหยัดเพือ่ ปวงชน ทุกคนเป็นเจ้าของ
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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.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

เนือ่ งจากปัจจุบนั ธุรกิจด้านการขนส่งผูโ้ ดยสารมีการแข่งขันกันสูงมาก ทัง้ ในเรือ่ งของการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การจัด
โปรโมชัน่ จูงใจลูกค้า เพือ่ เป็นการพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กรให้จดจำ
ได้งา่ ย บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้ทำการปรับเปลีย่ นสัญลักษณ์ใหม่ของ บขส. เมือ่ ปี 2552 ให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัยยิง่ ขึน้ จาก
สัญลักษณ์ปกี ปรับมาใช้ลายเส้นการเคลือ่ นไหว ทำให้สญ
ั ลักษณ์ บขส. ดูออ่ นโยน มีความเป็นกันเองใกล้ชดิ ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ บขส.อินไซด์
ฉบับนี้ จึงขอนำเอาความหมายของสัญลักษณ์ บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) มาฝากแฟนๆ หนังสือคูห่ เู ดินทางกันนะครับ
ความหมายของสัญลักษณ์ใหม่ประกอบด้วยเส้น 3 สี
เส้ น สี ส้ ม เป็ น เส้ น ที่ แ สดงถึ ง รากฐานของสั ญ ลั ก ษณ์ นี้ แ ละสื่ อ ถึ ง เส้ น โค้ ง ของรถบั ส และเส้ น สี ส้ ม เป็ น สี ข อง บขส. และ
มีความหมายว่า บขส.เป็นองค์กรในการให้บริการการขนส่ง การเดินรถอย่างมัน่ คง มาเป็นเวลายาวนาน
เส้นสีฟ้า เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญ และการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถ
ปรับอากาศ
เส้นสีชมพู เป็นสีทหี่ มายถึงความเป็นมงคล สิง่ ดีงาม สือ่ ถึง บขส.เป็นองค์กรทีท่ ำประโยชน์ให้แก่สงั คมอย่างต่อเนือ่ ง
ตัวหนังสือ บขส. สีสม้ ใช้ Font ทีม่ คี วามหนา เพือ่ สือ่ ถึงความหนักแน่น มัน่ คง ขององค์กรแห่งนี้

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

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน
ครบรอบ 53 ปี
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จำกัด (บขส.) มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 53 ณ สำนักงานใหญ่
สถาบันการบินพลเรือน

คสช. และ บขส. ร่วมมือกันจัดระเบียบรถแท็กซี่
พล.ต.นิรันดร สมุทรสาคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
ร่วมกับ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ขนส่ ง จำกั ด (บขส.) ประชุมหารือเรื่องการจัดระเบียบรถแท็กซี่และ
เรือ่ งร้องเรียนต่างๆ ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากประชาชน ซึง่ เป็นหนึง่ ในนโยบายทีค่ ณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
และการให้บริการของรถสาธารณะ ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

Safety Day ปี 6

CSR DAY

นายสมบัติ นะนุนา รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดินรถ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยครัง้ ที่ 6 (Safety
Day) ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

กองประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) โดยได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันไทยพัตฒ์
มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 7
อาคารศูนย์ฝกึ อบรมรังสิต

ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

09

งานสหกรุป๊ แฟร์ ครัง้ ที่ 18
เต็มอิม่ ครบครันกับข้าวของเครือ่ งใช้ที่ บริษทั สหพัฒน
พิบลู จำกัด (มหาชน) ได้ขนสินค้าในเครือสหพัฒน์และ
สินค้าอืน่ ๆ มาลดกระหน่ำประจำปี 2557 ใน งานสหกรุป๊
แฟร์ 2557 ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถนุ ายน 2557 ทีผ่ า่ นมา เพือ่
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสูต่ ลาดต่างชาติ กระตุน้ การบริโภค
และตอบสนองความต้องการซือ้ ของประชาชน มีประชาชนให้
ความสนใจมาจับจ่ายซือ้ สินค้าในราคาพิเศษเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ให้ผทู้ มี่ าร่วมงานได้
ชมและร่วมกิจกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษทั ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด(มหาชน) ได้มกี ารจัดแฟชัน่ โชว์ใน
คอนเซปท์ Wacoal Beauty inside (Theme: The
Masterpiece Show) กับ 3 คอลเลคชัน่ สุดพิเศษ Wacoal
Glam, Wacoal Braberry และ Wacoal Shape Beautifler
ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
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ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คาเฟ่อเมซอน ครบ 12 ปี ชวนลุน้ ท่องป่าอเมซอน

เอไอเอส สมทบกองทุน 72 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (ที่ 3 จากซ้าย)
มอบเงิ น สมทบทุ น จำนวน 1,000,000 บาท ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่ ง การสถาปนา
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒชิ ยั
กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา)
รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทยซัมซุง ประกันชีวติ มอบกระเป๋านักเรียน
ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวติ We Love &
Share กระเป๋านักเรียนเพือ่ น้อง
นางกรวรรณ แซ่ เ ล้ า ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยขาย จ.กาญจนบุ รี
บริษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) นำ
ทีมพนักงานจิตอาสาและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มอบกระเป๋านักเรียนใน
โครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋า
นักเรียนเพือ่ น้อง ให้แก่นกั เรียนโรงเรียนวัดชุกพี้ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ในระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับมอบโดย นาย
อาคม แก้วประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวัดชุกพี้ (ที่ 4
จากซ้าย) ทัง้ นีท้ างบริษทั ฯ ยังได้นำเกมการออม (Thai Samsung Life
Insurance Saving Game) ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการ
ออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น มาให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ออมผ่านเครือ่ ง Tablet อีกด้วย

นายสรัญ รังคสิริ ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นาย
ชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิด
ตัวโปรโมชั่นใหม่ เนือ่ งในโอกาสที่
ปตท. ได้เปิดดำเนินการร้านคาเฟ่
อเมซอนครบ 12 ปี คืนกำไรให้ความสุขแก่ผู้บริโภค ด้วยแคมเปญ “Amazing
Amazon มหัศจรรย์แดนแซมบ้า..ท่องป่าอเมซอน” เชิญชวนผูบ้ ริโภคร่วมลุน้ โชค
เมือ่ ซือ้ เครือ่ งดืม่ ครบ 50 บาท ตัง้ แต่วนั นี้ – 31 ส.ค. ศกนี้ ทีค่ าเฟ่อเมซอน
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

อีซซู รุ บั รางวัล “โครงการเพือ่ สังคมดีเด่นแห่งเอเชีย”
จาก “อีซซู ใุ ห้นำ้ ...เพือ่ ชีวติ ”
คุณปนัดดา เจณณวาสิน รอง
กรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส บริ ษั ท
ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด ผูแ้ ทนกลุม่
อีซูซุในประเทศไทย รั บ มอบรางวั ล
Asia Responsible Entrepreneurship
Awards 2014 (AREA Award 2014)
หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมดี เ ด่ น แห่ ง เอเชี ย 2014”
อันทรงเกียรติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Award) จาก โครงการ
“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหา “น้ำดื่มสะอาด” ให้แก่โรงเรียนใน
ท้องถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศไทย ณ เซ็นโตซ่า คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์

ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทีวดี จิ ทิ ลั ช่อง 19
สปริงนิวส์ จัดงานยิ่งใหญ่ “ที่สุดของความจริง SPRING NEWS The
ULTIMATE Truth of Digital TV Era” พลิกโฉมวงการสูค่ วามเป็นทีส่ ดุ ของช่อง
ข่าวบนระบบทีวดี จิ ทิ ลั ช่อง 19
กับข่าวจริงสปริงนิวส์ ประกาศ
ตัวพร้อมยกระดับขึ้นสู่เบอร์ 1
เสริ ม ทั พ นั ก ข่ า ว เทคโนโลยี
ขยายช่ อ งทางการติ ด ตาม
ข่าวแบบครบวงจร ย้ำปรัชญา
การนำเสนอข่าวจริง ครบรอบ
ด้าน ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต
ด้ ว ยปรากฎการณ์ ที่ สุ ด ของ
ความจริง “ข่าวจริง สปริงนิวส์”

แบ่งฝันปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

11

เอไอเอส จัดกิจกรรม
“สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร”
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน
เพือ่ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ   

เอไอเอส จัดกิจกรรมสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร นำ
เยาวชนทีส่ ชู้ วี ติ เพือ่ พ่อ มาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ชวี ติ
เพือ่ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง
ในการดำเนินชีวติ ให้แก่เยาวชน จำนวน 350 คน ณ ศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมครัง้ นี้ เป็นการสัญจรครัง้ ที่ 17 ของโครงการฯ โดยได้
นำเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
“น้องแบงค์ นายวชิรธรรม เทพนุรกั ษ์” อายุ 21 ปี ปัจจุบนั
กำลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ปี ที่ 3 คณะสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ มาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ชวี ติ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นอ้ งๆ ทีเ่ คย
ก้าวพลาดได้มกี ำลังใจและลุกขึน้ สูช้ วี ติ อีกครัง้
“แบงค์” กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ เพราะต้องดูแลพ่อที่
ประสบอุบตั เิ หตุจนต้องกลายเป็นอัมพาต โดยแบงค์ตอ้ งตืน่ แต่เช้ามืดทุกวันเพือ่ มาทำห่อหมกขาย

และในวันหยุดก็ตอ้ งไปทำงานเร่ขายน้ำในบ่อนไก่ทแี่ วดล้อมไป
ด้วยการพนัน เพียงเพราะความจำเป็นและไม่มที างเลือกในชีวติ
มากนัก แม้จะแบกรับภาระทีห่ นักเกินกว่าวัย แต่แบงค์กม็ คี วาม
อดทน กตัญญู สู้ชีวิต และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อสร้าง
อนาคตทีด่ ใี ห้แก่ครอบครัว
“คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ต้นทุนทางชีวิตของแต่ละคนก็
ไม่เท่ากัน เมื่อลำบากก็อย่าไปคิดว่าทำไมชีวิตเราถึงต้อง
เป็นแบบนี้ ถ้าคิดอย่างนัน้ ในวันข้างหน้าเราจะเดินต่อไป
ด้วยความหวังได้ยาก อยากให้เก็บเอาความลำบากมาเป็น
แรงผลักดันเราให้ก้าวต่อไป ใช้บทเรียนชีวิตมาสอนเรา
แต่อย่าเอามันมาทำร้ายตัวเอง” แบงค์กล่าว
กิจกรรมสัญจรครัง้ นีย้ งั ได้นำ “น้องโอ นายรณชัย เหล่าซ่วน”
อดีตเยาวชนจากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2
จังหวัดราชบุรี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแนะนำข้อคิดดีๆ
ให้แก่นอ้ งๆ
“เมื่อเราทำผิด จะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเอง
ความผิดพลาด ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตที่เราต้อง
ยอมรับและพยายามก้าวเดินต่อไป ทำให้ดที สี่ ดุ แค่นนั้ ก็พอ”
โอกล่าว
เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของเยาวชนทั้งสอง นอกจากจะเป็น
แบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ ได้ประพฤติตน
เป็นคนดีกลับคืนสูส่ งั คมและพร้อมทีจ่ ะก้าวเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ตี อ่ ไป
ในอนาคต
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รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับ
วันเข้าพรรษา

โรงเรียนข้ามเพศ

1

คำว่า “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมาย
ถึง วันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำ
อยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน ซึ่งมี
กำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัย
บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดช่วงฤดู
ฝน ซึง่ มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8
สองครัง้ ก็เลือ่ นมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง
และออกพรรษาในวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 11
ในทางพุทธศาสนาถือว่าการบรรพชาและ
อุปสมบทเป็นบุญชนิดพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า
“อานิสงส์พิเศษ” ว่ากันว่าสำหรับคนเป็นพ่อแม่
ถ้าลูกทำบุญอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐิน
ทอดผ้าป่า ทำสังฆทาน หรือทำบุญชนิดใด แม้จะ
บำเพ็ญกุศลให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้ว แต่พ่อแม่
ไม่ได้อนุโมทนาในบุญกุศลนั้น พ่อแม่ก็จะไม่ได้
รับบุญนั้น หากเป็นการอุปสมบทหรือบรรพชา
องค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า แม้
พ่อแม่ลูกที่พลัดพรากจากกันหรือไม่เคยพบเจอ
กั น เลย ถ้ า วั น หนึ่ ง ลู ก ได้ เ ข้ า พิ ธี อุ ป สมบทหรื อ
บรรพชา แม้ พ่ อ แม่ จ ะไม่ ท ราบเรื่ อ งหรื อ ไม่ ไ ด้
เป็นเจ้าภาพในการบวชครั้งนั้น พ่อแม่ก็จะได้
อานิสงส์อย่างสมบูรณ์โดยไม่ตอ้ งอนุโมทนา
ดังนั้น พ่อแม่ชาวไทยทั้งหลายจึงคาด
หวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกชายสัก
ครัง้ ในชีวติ

สำหรับคนข้ามเพศ

2

โรงเรียนอิสลามสำหรับ “คนข้ามเพศ” แห่ง
แรกในอินโดนีเซีย ที่คนในพื้นที่เรียกว่า “เปซาน
เทรน วาเรีย” ตั้งอยู่ในเมืองยอกยาการ์ตา บน
เกาะชวา เปิ ด ดำเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี 2008 แต่
โรงเรียนนี้ได้ถูกปิดไปเมื่อก่อนหน้านี้หลังจากผู้ก่อ
ตัง้ โรงเรียนเสียชีวติ แต่ตอนนีโ้ รงเรียนเปซานเทรน
วาเรีย ได้กลับมาเปิดสอนดังเดิมแล้ว เพียงแต่
ย้ า ยที่ ท ำการมาอยู่ ที่ บ้ า นของนายชิ น ตา ราตรี
นั ก เคลื่ อ นไหวด้ า นสิ ท ธิ ข องกลุ่ ม เลสเบี้ ย น เกย์
ไบเซ็กฌวล และคนข้ามเพศ(แอลจีบที )ี
นายอับดุล มูไฮมิน ผู้นำองค์กรภราดรภาพ
แห่งศรัทธา อันเป็นองค์กรส่งเสริมทางศาสนาใน
อินโดนีเซีย กล่าวในพิธีเปิดโรงเรียนเปซานเทรน
วาเรีย โดยเน้นย้ำว่า ตามหลักคำสอนในคัมภีร์
อัลกุรอ่าน เราไม่สามารถแบ่งแยกผูค้ นด้วยสถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพศ หรือค่านิยมทาง
ศาสนาได้ และขอให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ นี่ มี ค วาม
เข้มแข็งหากจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในสังคม
สำหรับโรงเรียนเปซานเทรน วาเรีย มีนกั เรียนอยู่
ในขณะนี้ 35 คน นอกจากจะได้ เ รี ย นทางด้ า น
อิสลามศึกษาในแง่มมุ ต่างๆ แล้ว ทีน่ ยี่ งั เปิดโอกาส
ให้พวกเขาทำงานและมีรายได้ โดยโรงเรียนได้เปิด
ร้านเสริมสวยไว้ให้บริการบุคคลทั่วไปและยังมี
บริการให้เช่าชุดแต่งงานอีกด้วย
นับว่าเป็นการเปิดโลกให้กว้างขึน้ ในสังคม
ทุกมิติ จริงไหม
ขอบคุณภาพประกอบ จาก สำนักข่าวไทยมุสลิม

กางเกงไฮเทค

3

ช่วยชาร์ตแบตมือถือได้ดว้ ยนะ
โทรศัพท์มือถือคือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ขาด
ไม่ ไ ด้ ใ นยุ ค นี้ โ ดยเฉพาะกั บ สมาร์ ท โฟน แต่
ปัญหาที่ต้องเจอเสมอๆ คือ แบตหมดเร็วและ
ต้องพกพาทีช่ าร์ตเสมอ แต่วนั นีไ้ มโครซอฟช่วย
แก้ปัญหานั้นด้วยการผลิตกางเกงที่ช่วยชาร์ต
แบตมือถือได้ และแน่นอนมือถือที่ชาร์ตได้คือ
“โนเกีย” นัน่ เอง
ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ แฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ชาว
อั ง กฤษชื่ อ ดั ง อย่ า ง A. Sauvage ออกแบบ
กางเกงทีส่ ามารถชาร์ตแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ
ได้ โดยนำเทคโนโลยีที่อยู่ในแผ่นชาร์ทไร้สาย
แบบพกพาของ Nokia DC-50 มาใช้ออกแบบ
ได้อย่างลงตัวกับกางเกงขายาว สามารถใช้ได้
กับสมาร์ทโฟนอย่างเช่น Nokia Lumia 930
โดยกางเกงชาร์ตแบตฯ ได้ จะเปิดให้จอง
เร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์ Amazon ส่วนเรือ่ งราคายัง
ไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ทาง
ผู้ออกแบบคาดไว้ว่า น่าจะอยู่ที่ประมาณ 340
เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ไทยประมาณ
11,000 บาทเท่านัน้ เอง
แน่นอนว่าต้องมีคนจำนวนมากสงสัยว่า
การชาร์ตระหว่างสวมใส่กางเกงรับประกัน
ความปลอดภัยแน่หรือเปล่า เรื่องนี้คงต้อง
รอพิสจู น์กนั อีกทีเมือ่ กางเกงออกวางขาย
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รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

5
รถตุก๊ ตุก๊ บริการทัศนาจร

4
ถนนทีส่ นั้ ทีส
่ ดุ ในโลก
ด้านข้างโรงแรมแมคเคยส์ (Mackays)
ในเขตวิค(Wick) เมืองเคทเนส(Caithness)
ประเทศสก๊อตแลนด์ คือ ทีต่ งั้ ของถนนทีส่ นั้
ที่ สุ ด ในโลก ด้ ว ยระยะทางที่ สั้ น มากแค่
2.05 เมตร (สัน้ ขนาดนีเ้ รียกว่าถนนได้ดว้ ย
หรือ!) ทางการสก๊อตแลนด์ได้ประกาศให้
อีเบเนเซอร์เพลช (Ebenezer Place) เป็น
ถนนมาตัง้ แต่ปี 1883 แล้ว โดยมีเพียงบ้าน
เลขทีเ่ ดียวตัง้ อยูบ่ นถนนสายนีค้ อื บ้านเลข
ที่ 1 บิสโทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม
แมคเคยส์นนั่ เอง
คงไม่มถี นนทีไ่ หนในโลกสัน้ กว่านีอ้ กี
แล้วล่ะ เชือ่ เถอะ

แบบใหม่ยอดนิยมในปารีส

นายแคร์ มาซรี ได้รเิ ริม่ ทำธุรกิจให้บริการ
รถตุก๊ ตุก๊ ในกรุงปารีส โดยได้สงั่ ซือ้ รถตุก๊ ตุก๊ จาก
ประเทศจีน 24 คันมาให้บริการรอบกรุงปารีส
โดยวิง่ ให้บริการและจอดทีส่ ถานีรถประจำทาง
150 แห่ง ซึ่งบริการรูปแบบนี้กำลังได้รับความ
นิยมเพราะผูโ้ ดยสารสามารถทานอาหารบนรถ
ได้ในขณะทีก่ ารโดยสารรถแท็กซีท่ ำไม่ได้ แถม
บนรถยังมีทั้งน้ำชา ขนมและข้าวโพดคั่วเอาไว้
คอยให้บริการนักท่องเทีย่ วด้วย สำหรับราคาค่า
โดยสารของรถตุ๊กตุ๊กในฝรั่งเศสนั้น หากเดิน
ทางระยะสั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 28 ดอลลาร์
หรือประมาณ 840 บาท และหากเหมาทั้งวัน
จะคิดในราคา 431 ดอลลาร์ หรือประมาณ
12,930 บาท
เห็นค่าจ้างแล้วอยากจะไปเป็นคนขับ
รถตุก๊ ตุก๊ ในปารีสเสียจริงๆ

6
คนดังผูท้ รงอิทธิพลแห่งปี. .

บียอนเซ่

ล่าสุดนิตยสารฟอร์บส์รายงานผลการจัด
อั น ดั บ บุ ค คลผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ในโลก โดย
อันดับ 1 นั้นตกเป็นของ “บียอนเซ่” นักร้อง
สาวเพลงป๊อปชาวอเมริกนั วัย 32 ปี ซึง่ มีรายได้
โดยประเมิ น 115 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ
ประมาณ 3,680 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาแค่
12 เดื อ นที่ ผ่ า นมาจากการทำข้ อ ตกลงด้ า น
ธุรกิจและธุรกิจเสือ้ ผ้าแล้ว ยังมีผลงานเพลงติด
อันดับยอดนิยมอย่างต่อเนือ่ งจากอัลบัม้ ล่าสุด
“บียอนเซ่” ซึง่ ออกมาเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว ขณะที่
อันดับ 1 ของปีทแี่ ล้วคือ โอปราห์ วินฟรีย์ วัย
60 ปี พิธกี รรายการโทรทัศน์ชอื่ ดังปี ซึง่ บีนเี้ ธอ
หล่นไปอยู่อันดับ 4 และพิธีกรรายการทอล์ค
โชว์อกี คนหนึง่ เอลเลน เดอเจเนอเรส วัย 56 ปี
ขึ้นจากอันดับ 10 เมื่อปีที่แล้วมาอยู่อันดับ 5
ในปีนี้ ส่วนคนอืน่ ๆ ก็มี เจย์.ซี สามีของ “บียอน
เซ่” อยูใ่ นอันดับ 6 ตามมาด้วย “ริฮานน่า” อยู่
อันดับ 8 และเคที่ เพอร์รี่ อยูใ่ นอันดับ 9
เรียกว่าไม่วา่ จะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็
เป็นทีน่ ยิ มจริงๆ นะบียอนเซ่

MTI ร่วมออกบูธงาน SAHA GROUP FAIR ครัง้ ที่ 18
คุณบุญเกียรติ   โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษทั เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (MTI) ร่วมกิจกรรมกับ 

บูธโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI ในงาน SAHA GROUP FAIR ครัง้ ที่ 18 โดยมี อ.พรรณอร แสงอาทิตย์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูอ้ ำนวยการ โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI ให้การต้อนรับ ซึง่ ภายในงานลูกค้ายังได้พบกับ จอย รินลณี 

ศรีเพ็ญ พรีเซ็นเตอร์ MTI และนักแสดงชือ่ ดัง ทีม่ าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของบูธ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

เลือกแปรงสีฟนั แข็งไป
เหงือกอาจมีปญ
ั หา

คุณรูไ้ หมว่า.. ในการเลือกซือ้ แปรงสีฟนั ควรดูทขี่ นแปรงเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสฟันและเหงือกโดยตรงในการกำจัด
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ รายงานจากการวิ จั ย ยื น ยั น ว่ า ขนแปรงชนิ ด แข็ ง
ปานกลาง นุม่ สามารถกำจัดคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้เหมือนกัน แม้วา่ ผูใ้ ช้อาจ
รูส้ กึ ว่าขนแปรงแข็งทำความสะอาดฟันได้ดกี ว่า แต่ขนแปรงชนิดแข็ง
จะทำอันตรายต่อเหงือกและทำให้เหงือกร่นตามมาในระยะยาว และ
ยั ง ทำให้ วั ส ดุ อุ ด ฟั น บาง
ประเภทเสียหายได้ ในขณะ
ที่ ข นแปรงชนิ ด ปานกลาง
หรือนุ่มปานกลางอาจมีผล
เช่ น เดี ย วกั บ ขนแปรงแข็ ง
หากใช้ วิ ธี แ ปรงฟั น ที่ ไ ม่
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภั ย ให้ เ ปลี่ ย นมาใช้
ขนแปรงนุ่ ม จะดี ที่ สุ ด ซึ่ ง
สำนั ก งานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศให้แปรงสีฟนั ทุกยีห่ อ้ ทุกรุน่
ต้องระบุขอ้ มูล 5 ข้อ คือ 1. ความอ่อนแข็งของขนแปรง 2. ลักษณะ
ปลายขนแปรงฟัน เช่น ปลายมน ปลายเรียวแหลม 3. วัสดุที่ใช้ทำ
ขนแปรงและด้ามแปรง 4. วิธีใช้ ข้อแนะนำ และ 5. แปรงสีฟันเด็ก
ต้องระบุกลุม่ อายุ ทีเ่ หมาะสมบนฉลากด้วย เช่น ต่ำกว่า 3 ปี 3-6 ปี
6-12 ปี เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลเพียงพอใช้ประกอบการ
เลือกแปรงสีฟนั
นอกจากนี้การใช้งานตามอายุการใช้งานที่เหมาะสมน่าจะดีกว่า
การใช้ แ บบไม่ มี ลิ มิ ท เวลา แปรงกัน จนขนแปรงบานแล้ วบานอี ก
เพราะนั่นนอกจากจะทำให้การทำความสะอาดทำได้อย่างไม่ทั่วถึง
แล้วยังอาจเป็นแหล่งสะสมเชือ้ แบคทีเรียอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข

อาหารทีช่ ว่ ยให้หา่ งไกล
โรคหวัดในช่วงหน้าฝน

สุขอนามัยที่ทำได้ง่ายๆ และยังช่วยในการป้องกันหวัดที่ให้ผลเสมอก็
คือ หมัน่ ล้างมือให้สะอาดและใช้ชอ้ นกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ เสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายด้วยอาหารที่มีสารอาหารใน
การป้องกันหวัด เช่น อาหารที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำมากๆ มีอาหารหลาย
ชนิดทีอ่ าจให้ผลในการช่วยเพิม่ ภูมติ า้ นทาน ป้องกันหรือลดความรุนแรงของ
หวัด ลองมาดูกนั สิวา่ มีอาหารประเภทใดบ้าง
1. อาหารรสเผ็ ด รวมทั้ ง เครื่ อ งเทศ เช่น กระเทียม ต้นหอม พริก
ลดอาการคัดจมูก ช่วยให้หายใจโล่งขึน้
2. ดื่มน้ำมากๆ แทนที่จะดื่มกาแฟ น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
อาจดื่มน้ำผลไม้คั้นสดบ้างเพื่อเสริมวิตามินซี เครื่องดื่มร้อนที่ช่วยได้ เช่น
ชา น้ำมะนาวอุน่ ๆ จะช่วยลดเสมหะได้
3. ซุปไก่รอ้ นๆ ช่วยลดอาการคัดจมูก อาจเติมผักหลายๆ สี เพือ่ เพิม่ สาร
แอนติออกซิแดนต์ ทำให้รา่ งกายแข็งแรง มีสขุ ภาพดี
4. สารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน(วิตามินเอ) วิตามินซี
วิตามินอี ช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ป้องกันการ
ติดเชือ้ ผักและผลไม้ทมี่ สี ารต้านอนุมลู อิสระสูง เช่น แครอท ผักใบเขียวจัด
ส้ม ฝรัง่ องุน่ แคนตาลูป มะละกอสุก เป็นต้น
5. กระเทียม ช่วยลดอาการหวัด จะเติมลงในอาหารหรือเคีย้ วสดๆ วันละ
1-2 กลีบก็ได้

แต่ถา้ หากเริม่ รูส้ กึ ว่ามีอาการของไข้หวัดแล้ว

ควรจะกิ น ยาเพื่ อ รั ก ษาดี ที่ สุ ด หรื อ หากไม่ นิ ย มกิ น ยาก็ น อนหลั บ
พักผ่อนมากๆ ควรดื่มน้ำอุ่นให้มากๆ รับประทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซี
และดูแลตัวเองให้หายจากอาการไข้หวัดโดยเร็ว เพราะบางทีการเป็นหวัด
นานๆ จะทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาทั้งหลอดลมอักเสบ และโรคทางเดิน
หายใจอืน่ ๆ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยูส่ ม่ำเสมอด้วยการออกกำลัง
กายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองและ
สายฝนโดยตรง พกร่มหรือชุดกันฝนเอาไว้เสมอยามเดินทาง
ขอบคุณข้อมูล จาก หมอชาวบ้าน
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5 เหตุผลดีๆ ทีค่ วรกินให้ชา้ ลงในแต่ละมือ้
1. ช่วยในการลดน้ำหนัก ผลวิจยั จากหลายสำนักยืนยันว่า การกินให้ชา้
ลง เคีย้ วให้ชา้ ลง จะสามารถลดจำนวนแคลอรีไ่ ด้ น้ำหนักก็จะลดลงโดยทีก่ ็
ใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่ต่างไปจากเดิม เพราะถ้าเรากินเร็ว เราก็จะกินไป
เรือ่ ยๆ จนเกินพอดี เหตุผลนีม้ าจากผลการวิจยั ทีว่ า่ สมองของเรานัน้ ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาทีกว่าจะรับรูว้ า่ เราอิม่ นัน่ เอง
2. ได้เพลิดเพลินใจไปกับอาหารจานโปรด ถ้าคุณกินเร็วเกินไป คุณจะไม่
ได้ลิ้มรสความอร่อยของอาหารอย่างเต็มที่ การกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ไม่ใช่ปจั จัยหลักทีท่ ำให้สขุ ภาพย่ำแย่ ถ้าเรากินพิซซ่าทีเ่ ป็นของโปรดของใคร
หลายๆ คน และเป็นอาหารทีค่ อ่ นข้างจะไร้ประโยชน์ เราค่อยๆ กิน ค่อยๆ
ลิม้ รสว่าพิซซ่ามีรสชาติเป็นอย่างไร เราก็จะกินพิซซ่าน้อยลง อาหารทีเ่ ข้าสู่
กระเพาะของเราก็นอ้ ยลงเช่นกัน

3. ดีตอ่ ระบบย่อยอาหาร ยิง่ เคีย้ วอาหารนานมากเท่าไหร่ อาหารก็จะถูก
บดให้ละเอียดมากขึน้ ๆ การทำงานของระบบย่อยอาหารภายในร่างกายก็จะ
ทำงานน้อยลง จะช่วยลดปัญหาด้านระบบย่อยอาหารของเราได้ดอี กี ด้วย
4. ลดความตึงเครียด อาจดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อ แต่การที่เราตั้งใจกิน
อาหารนัน้ เราก็จะลืมเรือ่ งราวปัญหาต่างๆ ในชีวติ ใจจดใจจ่อกับอาหาร ดี
กว่ามานัง่ รีบๆ กินเพราะนึกถึงเรือ่ งต่างๆ ทีต่ อ้ งทำ
5. งดอาหารจานด่วน เลิกทำตัวเร่งรีบแบบไร้ระเบียบ สาเหตุหลักที่
ทำให้อาหารจานด่วนมีอทิ ธิพลกับคนเราในปัจจุบนั และการกินเร็วๆ เข้าไว้
เพื่อการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นก็บั่นทอนสุขภาพกายและใจได้อย่างดี เพราะ
ฉะนัน้ ควรต่อต้านด้วยการกินให้ชา้ ลง หรืออาจลองทำอาหารกินเองทีบ่ า้ น
เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถเพิม่ ความสุข สุขภาพดีได้ทงั้ กายและใจอย่างไม่นา่ เชือ่
เลยทีเดียว

คนทีม่ อี าการลมพิษ ผิวหนังอักเสบ
เรื้อรัง หรือเป็นโรคหอบหืด ควร
เลีย่ งเนือ้ แพะ เนือ้ ปลา กุง้ หอย ปู ไข่ ผลิตภัณฑ์
นมหรือสิง่ กระตุน้ อืน่ ๆ รวมทัง้ รสเผ็ด เพราะสาร
เหล่านี้มีฤทธิ์กระตุ้นและทำให้มีอาการผื่นผิวหนัง
กำเริบได้

บริหารร่างกายหากอาชีพ

ของคุณต้องยืนนานๆ ในแต่ละวัน
ในผู้คนที่มีอาชีพต้องยืน ยืน ยืน ในแต่ละวัน อาจมีผลเสียของการ
ยืนนานๆ ต่อสุขภาพตามมา โดยมีอาการหลายอย่าง เช่น ปวดเมือ่ ยกล้าม
เนื้อน่องและต้นขา อาการปวดเมื่อยเท้า หลอดเลือดขอด ปวดเข่าและ
หลัง สามารถป้องกันผลเสียจากการยืนนานได้ดว้ ยตนเอง ดังต่อไปนี้
ยื น บนพื้ น นิ่ ม ๆ พื้นที่นิ่มช่วย
ลดแรงกดที่เท้าได้ อาจใช้พรมเช็ด
เท้านิ่มๆ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพรม
สำหรั บ ยื น ที่ มี ร าคาแพง สามารถ
ทดสอบพรมได้ด้วยการถอดรองเท้า
ยืนบนพรมนั้น หลังจากนั้นลองยืน
เท้าเดียว ถ้ารูส้ กึ ว่าสบายเท้าและยืน
ได้มนั่ คง ถือว่าใช้ได้
สวมรองเท้ า ที่ มี พื้ น นิ่ ม และ
หลวมเล็กน้อย รองเท้าที่มีพื้นนิ่ม
ช่วยลดแรงกดไปที่เท้าได้ เช่นเดียว
กั บ พื้ น ที่ นิ่ ม ส่ ว นการที่ ต้ อ งเลื อ ก
รองเท้าหลวมเพราะตกเย็นเท้าของ
ท่านอาจบวมได้เล็กน้อยจากการยืนนาน
ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงในการทำงาน กรณีที่เจ็บส้นเท้ามาก อาจ
ใส่รองเท้าส้นสูงได้ แต่ไม่เกิน 2 นิว้ เพือ่ ช่วยลดแรงกดทีส่ น้ เท้า
ยืนเท้าโต๊ะสูงหรือตูข้ ายสินค้า โดยใช้แขนหรือศอกรับน้ำหนักตัวทาง
ด้านหน้า สลับกับการใช้ก้นหรือหลังพิงผนังเป็นครั้งคราว เพื่อลดน้ำหนัก
กดทีก่ ระทำต่อหลังและเท้า
พักการยืนบ่อยๆ หย่อนขาข้างหนึง่ หรืออาจใช้ทวี่ างเท้าเป็นบล็อก
สูงจากพืน้ ประมาณ 4-6 นิว้
ใช้ เ ก้ า อี้ แ บบกึ่ ง นั่ ง กึ่ ง ยื น กรณีของพนักงานเคาน์เตอร์หรือการ
ทำงานในโรงงาน
ยืนสลับนัง่ แต่ตอ้ งจัดสภาพงานให้เหมาะสม เช่น โต๊ะยืนทำงาน
ไม่ควรเตีย้ เกินไปจนต้องก้มหลัง อาจจัดโต๊ะทำงาน ให้ 2 ชุด คือชุดยืนและ
นัง่ ทำงาน แล้วให้ทำงานสลับหน้าทีก่ นั เป็นระยะๆ
เมือ่ รูส้ กึ เมือ่ ย ให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที จึงค่อยนัง่ ลง ยกขาทัง้ 2
ข้างพาดบนทีน่ งั่ ของเก้าอีอ้ กี ตัวหนึง่ ให้เท้าอยูส่ งู ประมาณระดับเข่า เพือ่ ช่วย
เลือดจากขากลับเข้าสูห่ วั ใจดีขนึ้ ป้องกันหลอดเลือดขอด มีโอกาสพักอย่ายืน
คุย ให้นงั่ ยกขาพาดเก้าอี้ อาจจะกระดกปลายเท้าสลับกันซ้าย-ขวาร่วมด้วย
กลั บ ถึ ง บ้ า นให้ น อนเอาเท้ า ยั น กั บ กำแพงให้ เ ท้ า อยู่ สู ง จาก
พื้ น ประมาณครึ่ ง เมตร แล้วกระดกปลายเท้าขึ้นสลับกันทั้ง 2 ข้าง
ทำประมาณ 10 นาที ออกกำลังด้วยการเดิน วิง่ หรือว่ายน้ำ เป็นเวลา 1520 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงขา
พักผ่อนด้วยการนอนให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายเฉพาะสำหรับผูท้ ตี่ อ้ งยืนทำงานนาน ๆ
แช่เท้าในน้ำอุน่ หลังการยืนอันยาวนาน เมือ่ กลับถึงบ้านลองแช่เท้า
ในกะละมังน้ำอุ่นประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให้ระบบโลหิตบริเวณเท้า
ไหลเวียนได้ดี ที่สำคัญยังช่วยให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลายด้วย หลังการ
แช่นำ้ อุน่ อย่าลืมทาโลชัน่ เพือ่ เติมความชุม่ ชืน้ ให้ผวิ เท้าด้วย
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เคล็บลับความงาม
เรื่อง : ชญานี

สูตรเติมความชุม่ ชืน้
ให้ผวิ หน้าแห้งกร้าน

6 หลากสาเหตุ

ทีท่ ำให้ผวิ หน้าขาดความชุม่ ชืน้ ได้งา่ ย

สำหรับคนทีม่ ผี วิ หน้าแห้งมาก
จนแตกลอกเป็นขุย แนะนำให้ใช้
มะละกอสุ ก มาบำรุ ง ผิ ว หน้ า
เอนไชม์ในเนื้อมะละกอจะช่วย
เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น ให้ กั บ ผิ ว หน้ า
ช่วยให้ผิวหน้านุ่ม เนียนใสขึ้น เพียงนำมะละกอสุกมาปอกเปลือกแคะ
เมล็ดออก แล้วล้างทำความสะอาดยางออกให้หมด จากนัน้ นำมาหัน่ เป็น
ชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นให้ละเอียด คลุมผมด้วยผ้าคลุ่มผมให้มิดชิด นั่งหรือ
นอนในท่าสบายแล้วนำมะละกอที่บดเรียบร้อย มาทาให้ทั่วใบหน้า
ยกเว้นบริเวณรอบดวงตา ทิง้ ไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วย
น้ำสะอาด ทำอย่างนีส้ ปั ดาห์ละครัง้ ผิวหน้าทีแ่ ห้ง เป็นขุยก็จะเริม่ ชุม่ ชืน่
นุม่ นวลและสดใสขึน้

1.

นอนโดยไม่ลา้ งเครือ่ งสำอาง การแต่งหน้านัน้ ทำให้ผวิ ผลัดเซลล์ผวิ
ได้ไม่เต็มที่ เกิดการสะสมของเซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้ว ทำให้ผวิ แห้งได้งา่ ยขึน้
ยิง่ ทำแบบนีบ้ อ่ ยๆ ผิวก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชือ้ แบคทีเรียอีก
ด้วย ควรล้างหน้าให้สะอาดเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกตกค้างในรูขุมขน และ
ทำให้ผวิ ได้หายใจบ้าง
2. บำรุงผิวโดยใช้แค่โลชัน่ เท่านัน้ น้ำทีผ่ วิ หนังถูกเก็บกักโดยเยือ่ ไขมัน
ผิว เพือ่ เสริมสร้างไขมันบนผิวหนังจำเป็นต้องเพิม่ การบำรุงเยือ่ ไขมันด้วย
3. นอนดึกเป็นประจำ ฮอร์โมนของการเติบโตจะหลัง่ ออกมาขณะหลับ
ถ้านอนดึกเป็นประจำ เซลล์ผวิ ก็จะแก่ตวั ลง กระบวนการสร้างความชุม่ ชืน้
ของผิวก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4. ไม่ทาครีมกันแดด ผิวที่โดนทำร้ายด้วยรังสียูวีจะหมองคล้ำและ
แห้งได้งา่ ยกว่าปกติ
5. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สูบบุหรี่ ทีเ่ ป็นสาเหตุของปฏิกริ ยิ าออกซิเจนทีท่ ำให้เซลล์ผวิ แก่ตวั ลง ผลัด
เซลล์ผวิ ได้ชา้ และลดลง รวมไปถึงประสิทธิภาพในการเก็บกักความชุม่ ชืน้
ลดลงด้วย
6. การไดเอท การลดน้ำหนักด้วยการงดบริโภคไขมันไปเลย มีผล
ทำให้นำ้ มันทีข่ บั ออกมาหล่อเลีย้ งผิวลดน้อยลง น้ำในผิวก็จะระเหยได้งา่ ย
ทำให้ผวิ สูญเสียความชุม่ ชืน้

นอนเพือ่ ผิวสวย...

ตำรับความงามของสาวจีน
เ ท ค นิ ค ล ง
รองพืน้ ให้เนียนสวย
ของสาวผิ ว แห้ ง
ให้ผสมน้ำมันบำรุงผิวหรือโลชั่นลงใน
ครี ม รองพื้ น เพิ่ ม เล็ ก น้ อ ย เพี ย งเท่ า นี้
เมื่อลงรองพื้นก็จะได้ผลลัพธ์ผิวเรียบเนียนที่ดูชุ่มชื้น
เปล่งปลัง่ ไปในตัว แต่งหน้าได้งา่ ยดายและเรียบลืน่ ยิง่ ขึน้

เคล็ดลับนี้เป็นของสาวชาวจีนที่สืบทอดกันมา ว่ากันว่าที่เห็นสาวจีนมี
ใบหน้าทีอ่ อ่ นกว่าวัยก็เพราะพวกเธอนอนหงายจนเป็นนิสยั ซึง่ การนอนหงาย
ทำให้ใบหน้าผักผ่อนได้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ถูกกดทับจึงไม่มีริ้วรอย
เกิด แต่ถ้าชอบนอนตะแคงจนเป็นนิสัยแต่อยากมีหน้าสวยอ่อนวัย ลอง
เปลีย่ นปลอกหมอนผ้าฝ้ายทีใ่ ช้อยูม่ าเป็นผ้าไหมหรือผ้าซาตินดู ความลืน่ ของ
ผ้าทัง้ สองชนิดจะช่วยไม่ให้เกิดริว้ รอยบนใบหน้า เมือ่ ต้องนอนท่าตะแคงหรือ
เมื่อพลิกตัวไปมา นอกจากนี้ก่อนนอนควรเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณมากๆ
และเวลานอนควรหมุนหมอนให้สงู เพือ่ ป้องกันของเหลวไปคัง่ ค้างบนใบหน้า
ตืน่ เช้ามาหน้าจะได้ไม่บวม
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สาวๆ จำเป็นต้องดูแลผิวตามวัยจริงหรือ?

เลือกสีผมให้เข้ากับผิว
เพือ่ ความสวยเพอร์เฟ็กต์

การทำสีผมให้สวยนั้น นอกจากการเลือกสีที่ชอบแล้ว การ
คำนึงถึงบุคลิกภาพ สไตล์การแต่งตัวและรวมไปถึงการเลือกสีผม
ให้เข้ากับสีผวิ ด้วยจะทำให้สาวๆ และหนุม่ ๆ ดูหล่อสวยแบบเพอร์เฟ็กต์
มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพหลายคนต่างลงความเห็น
ตรงกันว่าสาวๆ มีสวิ ผิวทีต่ า่ งกันอยูป่ ระมาณ 4 โทนสีซงึ่ สีผวิ ทีต่ า่ ง
กันทัง้ 4 โทนนีต้ อ้ งการสีผมทีแ่ ตกต่างกันด้วย
สาวผิวขาวอมชมพู เหมาะกับสีผมโทนน้ำตาลแดง น้ำตาล
อมชมพู และน้ำตาลธรรมชาติทมี่ คี วามสว่างปานกลาง เพราะสีเหล่านี้
จะช่วยให้ผวิ ดูไม่ซดี และทำให้คณ
ุ มีเสน่หย์ งิ่ ขึน้
สาวผิวสีแทนหรือผิวออกคล้ำ เติมพลังความสวยด้วยผม
สีนำ้ ตาลประกายส้ม เพือ่ ความดูมชี วี ติ ชีวาและสดใส
สาวผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้ง เลือกสีผมโทนน้ำตาลสว่าง
ออกทองหรือน้ำตาลอ่อนๆ จะช่วยให้คณ
ุ ดูสวยแบบหรูหรามากยิง่ ขึน้
สาวผิวขาวอมเหลือง สีผวิ คุณอาจดูซดี และไม่สดใส แต่ผม
สีเข้มอย่างน้ำตาลช็อกโกแลต หรือน้ำตาลเลือ่ มเทาจะช่วยให้คณ
ุ ดู
เป็นสาวเท่หน์ า่ ค้นหา แถมสีผวิ ก็ดสู ว่างขึน้ ด้วย

มันฝรัง่ ช่วยลดถุงใต้ตาได้นะ
สำหรับสาวๆ ที่มีปัญหาถุงใต้ตา มีวิธีแก้ไขง่ายๆ มาแนะนำ
ด้วยการนำมันฝรั่งมาปอกเปลือกออกให้หมดแล้วล้างจนสะอาด
หัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ แล้วนำมาพอกบริเวณรอบดวงตา ทิง้ ไว้ประมาณ
10-15 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำอุน่ ถ้าหากทำทุกๆ วันดวงตาจะเริม่
สดใสขึน้ รอยคล้ำจางลง และช่วยลดถุงใต้ตาได้ดว้ ย
เนื่องจากมันฝรั่งมีสารคาร์โบไฮเดรตอยู่สูง ซึ่ง
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มี
ส่ ว นช่ ว ยในการลดการอั ก เสบ
ของผิวบริเวณรอบดวงตาได้ดี

เพราะผิวของผูห้ ญิงแตกต่างกันไปตามสภาพผิวทีเ่ ปลีย่ นไปตามวัยทีม่ ากขึน้
ระดับฮอร์โมนทีเ่ ปลีย่ นแปลง ปัจจัยแวดล้อม มลภาวะทีผ่ วิ เจอในแต่ละวันต่างกัน
ดังนัน้ การดูแลจึงจำเป็นต้องแตกต่างกัน
สาววัยใส 15-20 ปี การพักผ่อนที่เพียงพอแล้วล้างหน้าด้วยสบู่หรือ
โฟมที่มีความบางเบาวันละ 2 ครั้ง ทาครีมบำรุงผิวธรรมดาที่เน้นเรื่องเติมความ
ชุม่ ชืน้ ก็ดสู วยสมวัยแล้ว
สาววัย 20 ขึน้ ไป จะมีผวิ ทีก่ ร้านและคล้ำง่ายขึน้ เนือ่ งจากผิวมีการผลัด
เซลล์ลดลง จึงควรเลือกใช้ครีมบำรุงผิวทีม่ สี ว่ นของ AHA และเพิม่ การขัดผิวแบบ
อ่อนโยนอีกสัปดาห์ละครัง้ พร้อมปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอห้ามละเลย
สาววัย 30 ขึน้ ไป ผิวจะเริม่ มีรวิ้ รอยและความหย่อนคล้อย ครีมบำรุงจึง
เน้นแบบป้องกันและลดเลือนริ้วรอย เพิ่มการมาส์กหน้าหลังจากขัดหน้าทุกครั้ง
ใช้อายครีมหรืออายเจลเป็นประจำเพื่อป้องกันริ้วรอยบนผิวรอบดวงตา และ
อย่าลืมปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดด้วย นอกจากนี้การดูแลเรื่องของการพักผ่อน
ให้เพียงพอ เน้นการรับประทานผักและผลไม้ให้มากๆ ก็จะช่วยให้ฟื้นฟูผิวจาก
ภายในได้เช่นกัน

MTI Joy Aqua Cleanser

โลชัน่ เช็ดทำความสะอาดผิวด้วยนวัตกรรมใหม่ เช็ดเครือ่ งสำอาง
ได้ อ ย่ า งหมดจด อ่ อ นโยนด้ ว ยกลุ่ ม Cleansing Agent ที่ มี
คุณสมบัติเป็น solubilizer ไม่มีสารตกค้าง และยังมีส่วนบำรุง
ขนาดเล็กจาก Nano White Complex อุดม
ด้วยโปรตีนและ Vitamin C สารสกัดจาก Rosa
Multiflora Fruit, Mushroom และ Hydrolyzed
Collagen ทำให้ผวิ เนียนเรียบ ปริมาตรสุทธิ 150 มล.
ราคา 595 บาท พิเศษ! ช่วงแนะนำ เหลือเพียง
395 บาท จากราคาปกติ 595 บาท (สินค้ามี
จำนวนจำกัด)
สอบถามข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ท 

ี่
02-6932480 สามารถหาซือ้ ได้ที่ MTI Shop 

ทุกสาขา และศูนย์ตวั แทนจำหน่าย MTI ทัว่ ประเทศ
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อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki

The Great Hornbill Bistro
บรรยากาศเขาใหญ่ในเมืองกรุง

Ring a bell : ต้นกำเนิดของร้าน The Great Hornbill Bistro คือร้าน
PB Valley ที่เขาใหญ่ ซึ่งส่งต่อความอร่อยจนร่ำลือไปทั่ว กระทั่งได้มาเปิด
ทำการมอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่คนกรุง โดยหอบนำบรรยากาศ
อิงแอบธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่ง ทัง้ ยังเปิดพืน้ ทีม่ มุ หนึง่ ไว้สำหรับจำหน่าย
ของฝากจากไร่ PB Valley โดยเฉพาะไวน์ไทยคุณภาพเยีย่ ม
Eat time : เสิรฟ์ อาหารนานาชาติ ทัง้ อาหารไทยพืน้ เมือง และอาหาร
ต่างชาติยอดนิยม ผ่านการปรุงโดยเชฟฝีมอื เก๋า ชวนให้ชมิ “Duck Confit” เมนู
ทีค่ ออาหารฝรัง่ รูจ้ กั กันดี ส่วนอาหารไทย อยากให้ลอง “ผัดไท” ในรสชาติทคี่ น
ไทยโปรดปราน ส่วนทีห่ า้ มพลาด คือ “PB Pizza” เมนูพซิ ซาเครือ่ งแน่นทีเ่ ป็น
ซิกเนเชอร์ของทางร้าน ก่อนตบท้ายด้วยเมนูของหวาน อย่าง “French Toast”
แล้วจึงแยกย้าย
Connection : The Great Hornbill Bistro ตัง้ อยูใ่ นซอยสุขมุ วิท 39
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามและสำรองที่นั่ง
โทร.0 2262 0030 ต่อ 321 หรือ 107

นิทรรศการ Share Time Love
ถ้ารู้ตัวว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคย
แบ่งเวลารักให้กบั ใคร ชวนมางานทีจ่ ะทำให้
คุณอ่อนโยนขึน้ และนึกถึงสัจธรรมเรือ่ งเวลา
เพือ่ ใช้ชวี ติ บนปัจจัยเรือ่ งเวลาอย่างรูเ้ ท่าทัน
ศิลปินจะนำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรัก
และแบ่งปันประสบการณ์เหล่านัน้ ระหว่าง
ศิลปินและผูช้ มงาน เจียดเวลาไปชมที่ หอศิลป์
จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Bangkok Music Forum ครัง้ ที่ 7
การเสวนาทางดนตรีทเี่ กิดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 7
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ โดย
ครั้งนี้จะเป็นการเสวนา เรื่อง ดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์ โดยมีผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์มอื หนึง่ ของไทย ชาติชาย พงษ์ประภา
มาพูดคุยและให้ความรู้ พร้อมรับชมการแสดง
ทางดนตรีที่สร้างสรรค์เพื่องานเสวนาครั้งนี้
โดยเฉพาะ ร่วมวง
พูดคุยได้ที่ห้อง
ออดิทอเรียม 26
กรกฎาคม นี้

‘Air Supply Live in Bangkok 2014’
The Greatest Hit Concert
เอาใจคออินเตอร์ ด้วย
คอนเสิร์ตรุ่นเก๋า นำ 2 คู่หู
ดูโอ เกรแฮม รัสเซล และ
รัสเซล ฮิตช์คอ็ ก แห่ง แอร์
ซัพพลาย วงซอฟท์รอ็ คทีโ่ ด่ง
ดังในยุค 70’s ขึ้นเวทีโชว์
เพลงฮิตทีอ่ มิ แพค เอ็กซิบชิ นั่
ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี หาซือ้
บัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ทุกสาขา รายละเอียดคลิกดูที่ facebook.com/
mediawrapthailand
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Rabbit In the Kitchen

Twist

Ring a bell : “กระต่ายขูดมะพร้าว” เครือ่ งครัวโบราณชิน้ สำคัญที่
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดร้าน Rabbit in the kitchen ขึน้ ซึง่ เชือ่ มโยงกับ
คอนเซ็ปต์รา้ นทีเ่ ป็นร้านอาหารไทยสูตรดัง้ เดิม สไตล์โมเดิรน์ การออกแบบ
ตกแต่งจึงดูเหมือนครัวไทยสมัยก่อนที่อยู่ใต้ถุนบ้าน เสริมสร้างความผ่อน
คลายให้แก่มอื้ พิเศษของคุณ
Eat time : อร่อยกับอาหารไทยที่ถูกแต่งตัวใหม่จนดูฮิปและ
ชิค อาทิ “ขนมจีนตำรับวัง” รสชาติถูกปากคนรักอาหารรสจัดจ้าน ส่วน
อาหารจานเดียวอิม่ ๆ แนะนำ “ข้าวคลุกมันกุง้ ” อร่อยเพลินจนลืมอิม่ เพิม่
รสชาติความแซ่บขึ้นมาอีกหนึ่งดีกรีด้วย “ยำเนื้อย่างเสด็จ” สูตรเด็ดของ
ร้าน นอกจากนีย้ งั มีเมนูทนี่ ำสไตล์อาหารตะวันตกเข้ามาผสมผสาน อย่าง
“กุ้งสิงคโปร์-ขนมปังฝรั่งเศส” ควรชิมให้ได้ แล้วค่อยมาล้างปากเบาๆ กับ
“แตงโมปลาแห้ง” ให้ความรูส้ กึ สดชืน่
Connection : Rabbit in the kitchen ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์
ซอย 11 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 10.00-22.00 น. สอบถามและสำรองทีน่ งั่
โทร.0 2658 4200 หรือ facebook.com/rabbitinthekitche

Ring a bell : ร้านอาหารแสนเก๋ที่วางคอนเซ็ปต์ให้เป็นคาเฟ่กึ่งร้าน
อาหาร ตกแต่งในบรรยากาศผ่อนคลาย เน้นผนังกระจกใส เพื่อป้อนภาพวิว
ทิวทัศน์เป็นอาหารตาอีกหนึง่ อย่าง โครงสร้างของร้านเป็นเพดานสูง เน้นโทนสีขาว
เพิม่ ความรูส้ กึ โออ่าสว่างตา ส่วนเฟอร์นเิ จอร์คดั สรรเป็นไม้สไตล์สแกนดิเนเวีย
Eat time : ดืม่ ด่ำกับอาหารรสชาติเยีย่ ม ในสไตล์โฮมเมด แต่ละคำทีช่ มิ
คุณจะได้กลิน่ อายเมดิเตอร์เรเนียน แนะนำจานอร่อย อย่าง “Deep Sea Citrus
Salad” สลัดกุ้งกุลาดำและหอยสแกลลอป ผสานความอร่อยกับผลไม้ตาม
ฤดูกาล ถัดมาเป็น “Twist’s Rillettes” เนือ้ หมูและเนือ้ เป็ดอบบดปรุงรสน่าลิม้ ลอง
ส่วน “Crab Fettucini” โฮมเมดเฟตตุชนิ ที อี่ าศัยเนือ้ ปูเป็นไฮไลท์ ก่อนดับกระหาย
ด้วย “Popeye” เครือ่ งดืม่ สำหรับคนรักสุขภาพ
Connection : Twist ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของโครงการ Seen Space
ถ.สุขมุ วิท 55 ซอยทองหล่อ 13 เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น. สอบถามและ
สำรองทีน่ งั่ โทร.0 2185 2455

ปาร์ตเี้ ครย์ฟชิ ครัง้ ที่ 2
กลางเดือนสิงหาคมนี้ บุกไปที่ อิเกีย บางนา
เพื่อร่วมในปาร์ตบี้ ฟ
ุ เฟ่ตเ์ ครย์ฟชิ สวีเดน ครัง้ ที่ 2
ในประเทศไทย ชวน
ลูกค้าอิม่ ไม่อนั้ กับเมนู
อร่อย อย่าง มีทบอล
แซลมอนกรอวั ด ลั ก ซ์
แซลมอนลาซานญ่ า
กุง้ ต้ม สลัด คริสป์เบรด
ชีสเค้ก และอีกมากมาย ภายในบรรยากาศทีแ่ ต่งขึน้
เพื่องานนี้โดยเฉพาะ จำหน่ายบัตรร่วมงานที่ร้าน
อาหารอิเกีย อร่อยพร้อมกัน 15 สิงหาคม ตัง้ แต่ 17.0019.30 น. ณ ร้านอาหารอิเกีย ชัน้ 1 อิเกีย บางนา

Cafe Cum Restaurant

Japan Festa in Bangkok 2014
รักญี่ปุ่น คลั่งญี่ปุ่น ต้องตบเท้าร่วมงาน
Japan Festa in Bangkok 2014 มหกรรม
สุดยอดกิจกรรมญีป่ นุ่ แห่งปี เปิดตัวด้วยการ
เปิดรับออดิชั่น Cover Dance of the Year
และกิจกรรมบันเทิงใจอีกมากมาย ณ บริเวณ
หน้าลาน เซ็นทรัลเวิลด์ รายละเอียดติดตาม
facebook.com/JapanFesta

คอนเสิรต์ ขนนกกับดอกไม้
The Original Returns
ป๋าเบิรด์ เรียกตัว 5
ดีว่าส์ ใหม่-คริสติน่ามาช่า-แอม-ก้อย รีเทิรน์
ขึน้ เวที “ขนนกกับดอกไม้”
อีกครัง้ เพือ่ ฉลองโปรเจ็คท์
ยักษ์ครบรอบ 30 ปี ของ
แกรมมี่ เสิร์ฟความสุข
ครัง้ ยิง่ ใหญ่พร้อมกันสิน้
เดือนสิงหาคมนี้ ณ อิมแพค อารีนา่ เมืองทองธานี
สำรองที่นั่งด่วนๆ ก่อนพลาดโอกาสสำคัญที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา
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ĐĕĎĕĆč÷ÿĔâÿĈģĄň ĐĕĎĕĆþĆěèčěâğčĚĨĐÿňĕčėüåňĕĄĚĐčĐèčĔøĊŋ
ğĈĘĨąèğĂĐĆŋüėğéĐĆŋ ãĐèĠøŇèýňĕüøňüģĄň ĒĈĒĢĎňğĈĚĐâìĚĨĐĢüĆĕåĕ
ąŇĐĄğąĕüĐâéĕâüĘĨąĔèĄĘ ġĆèğĆĘąüčĐü÷üøĆĘ ċėĈþēĠĈēèĕüĀĿĄĚĐ
øŇĕèĥğþľ÷čĐüăĕąĢüýĆėğĊöüĘ÷Ĩ Ċň ąğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆĊĔüğčĕĆŋĐĕúėøąŋ
ğĊĈĕ¼ü
·ÕèµÑé§ : ĎĄĜŇ ùüüčĘĎýěĆĕüěâéė ìĐąĠãĊèĄĘüýěĆĘ ğãøĄĘüýěĆĘ
âĆěèğúāĒġúĆ

µÅÒ´¹íéÒ¢ÇÑÞ-àÃÕÂÁ

ğþŎüĎüęħèĢüøĈĕ÷üĬĨĕĠĎŇèĢĎĄŇúĘħÿě÷ãęĨüĄĕğāĚħĐąňĐüĆĐą
ĊĔõüûĆĆĄĠĈēĊėùëĘ ĊĘ øė ãĐèÿĜåň üĆėĄåĈĐèĠčüĠčýéĕâ
ĠüĊåė÷úĘħĐąĕâéēéĬĕĈĐèëĘĊėøãĐèëĕĊüĬĨĕğāĚħĐĢĎňğþŎüúĘħ
ĆēĈęâĠâŇåüĆěüŇ ĎĈĔèĢĎňģ÷ňğĆĘąüĆĜùň èę ĊėùëĘ ĊĘ øė ĄĘâéė âĆĆĄøŇĕèĥ
ĢĎňğĈĚĐâúĬĕĄĕâĄĕąúĔèĨ âĕĆąňĐüĐ÷ĘøëĄĊėùëĘ ĊĘ øė ĆėĄåĈĐè
ĠčüĠčýğĈĚĐâëėĄĐĕĎĕĆĐĆŇĐąéĕâúĔĊħ úěâăĕåğĈĚĐâìĚĐĨ čėüåňĕ1612øė÷ģĄňø÷ė ĄĚĐâĈĔýýňĕü
ëĚüħ ëĄâĔýčùĕþŌøąâĆĆĄĠýýģúąĥĠĈēğĆĚĐġýĆĕöĄĕâĄĕąéě÷ğ÷ŇüãĐèøĈĕ÷üĬĕĨ ãĊĔîğĆĘąĄâĦ
åĚĐčēāĕüğĆĚĐúĘğħ ëĚĐħ ĄĆēĎĊŇĕèĊĔ÷ýĬĕğāĦîğĎüĚĐĠĈēĊĔ÷ýĕèğāĦèĢøň ğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆĊĔüğčĕĆŋĐĕúėøąŋ
ĠĈēĊĔüĎąě÷üĔâãĔøćâČŋğĊĈĕü
·ÕèµÑé§ : ĆēĎĊŇĕèìĐąğčĆĘģúąĠĈēìĐąĆĕĄåĬĕĠĎèĎĆĚĐúĘĆħ éňĜ âĔ âĔü÷ĘĊĕŇ ĊĔ÷ýĬĕğāĦîğĎüĚĐ
ĠĈēĊĔ÷ýĕèğāĦèĢøň ĠãĊèčēāĕüčĜèğãøčēāĕüčĜèâĆěèğúāĒġúĆ
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ğþŎüĆňĕüâĕĠĂč÷ĠøŇèğâŊĐąĜĢŇ üğĆĚĐġýĆĕöĆėĄåĈĐèĠčüĠčýĀŌèŏ øĆĐâ
ğĆĚĐĊĔ÷ýĬĕğāĦîğĎüĚĐĄĘúĔĨèğĄüĜğåĆĚħĐè÷ĚħĄĆňĐüĠĈēğåĆĚħĐè÷ĚħĄğąĦüĢĎň
ýĆėâĕĆĠâŇĈâĜ åňĕúĘĄħ ĕğ÷ėüğĈŇüĠĈēëňĐþþľèŐ úĘøħ Ĉĕ÷üĬĕĨ ãĊĔîğĆĘąĄĐĕúė
ġâġâňþüŏŌ ĄĐååŇĕĈĕğøňåĕþĜëġė üŇëĕüĄğąĦüĠĈēâĆĘüúĘĈĕğøňğþŎüøňü
ğþľ÷ĊĔüğčĕĆŋĐĕúėøąŋĠĈēĊĔüĎąě÷üĔâãĔøćâČŋğĊĈĕü
·Õµè §Ñé : øĈĕ÷üĬĕĨ ãĊĔîğĆĘąĄĊĔ÷ýĬĕğāĦîğĎüĚĐìĐąğčĆĘģúąĠãĊè
ĄĘüýěĆĘ ğãøĄĘüýěĆĘ âĆěèğúāĒġúĆ

àÁ¹ÙÍÃ‹ÍÂ ¡Ñº TEA POT
¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ

 ĊĔüüĘĨãĐğĆĕāĕåěöÿĜňĐŇĕüĄĕğ÷ėüğĈŇü
ëėĈĥ úĘħĆėĄåĈĐèĠčüĠčý ö øĈĕ÷
üĬĨ ĕ ãĊĔ î ğĆĘ ą Ą úĘħ ğ þľ ÷ ãĕąğêāĕēĊĔ ü
ğčĕĆŋĐĕúėøąŋ ĠĈēĊĔüĎąě÷üĔâãĔøćâČŋ
ğúŇĕüĔĨüúĘħüĘħĄĘāĚĨüúĘħåŇĐüãňĕèâĊňĕèãĊĕè
ĢĎňğĆĕģ÷ňğ÷ėüğĈŇüúĬĕýěîĎĕìĚĐĨ ãĐèâėü
ãĐèĢëň Ġ ĈēùŇ ĕ ąĆĜ þ úĔĨ è čĐèĀŌ ŏ è åĈĐè
ĊĔ÷ýĬĕğāĦîğĎüĚĐĠĈēĊĔ÷ýĕèğāĦèĢøň 
Ďĕâğ÷ėüğĈŇüâĔüéüğĎüĚĐħ ąĈňĕĐŇĐüĠĆè
åĐĠĎň è ĐąĕâüĔħ è āĔ â   ğĄüĜ Đ ĆŇ Đ ąâĔ ý
úĘāĐúĊĔüüĘĨãĐĠüēüĬĕÁĆňĕüâĆēĠëè
åĐĂĂĿŏÂ ĆňĕüĐĆŇĐą÷Ĝ÷ĘúĘħģĄŇûĆĆĄ÷ĕġ÷ą åěöăĕĆĊĘ  ċĆĘğĄĚĐèĎĆĚĐ
åěöĠþŅĊğéňĕãĐèĆňĕüĢé÷ĘğĈŇĕĢĎňâýĔ ğĆĕĂŌèĊŇĕğþľ÷ĆňĕüĄĕþĆēĄĕöþĿ
ĠĈňĊĄĘĈâĜ åňĕãĕþĆēéĬĕåŇĐüãňĕèğąĐēğāĆĕēøė÷ĢéĢüĀĿĄĐĚ ĠĈēĆčëĕøėúĘħ
åěöĠþŅĊĢĎňĠýýéĔ÷ğøĦĄġ÷ąğüňüúĘĊħ øĔ ùě÷ýė ğþŎüĎĈĔâåěöĠþŅĊéēğĈĚĐâĢëň
ÿĈėøăĔöôŋåĆĘĄğúĘąĄãňüĎĊĕü ëüė÷āĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐú ĠĈē
åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐúĢüâĕĆğāėĄħ åĊĕĄĎĐĄĐĆŇĐąğãňĄãňü
âĈĄâĈŇĐĄĢĎňâýĔ úěâğĄüĜğåĆĚĐħ è÷ĚĄħ ãĐèúĕèĆňĕüĠĈēğĄüĜğåĆĚĐħ è÷ĚĄħ ÷ĕĊğ÷Ňü
ĄĕĠĆèøĐüüĘĨ ÁâĆĘüúĘĈĕğøňÂğĄüĜúéĘħ ēĄĕğĆĘąâåĊĕĄč÷ëĚüħ ĢĎňâýĔ åěöģ÷ňĐąŇĕè
ĂĆěèŉ ĂĆėèĩ éēĄĘĊûė âĘ ĕĆúĬĕĐąŇĕèģĆğĆĕĄĕøė÷øĕĄâĔüåĆĔý

¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ
čŇĊüÿčĄ
 ĢýëĕğãĘąĊëňĐüëĕ
 ÿèëĕğãĘąĊëňĐüëĕ
 åĆĘĄğúĘąĄãňüĎĊĕüëüė÷āĆŇĐèģãĄĔüøĆĕúĘāĐúÕĐĐüìŋ
 åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔüøĆĕúĘāĐúÕĐĐüìŋ
 üĬĕĨ ğëĚĐħ ĄÕĐĐüìŋ

ÇÔ¸¡Õ ÒÃ·íÒ

 üĬĕĢýëĕğãĘąĊĠĈēÿèëĕğãĘąĊĄĕýŇĄĢĎňĎĐĄþĆēĄĕöĊėüĕúĘġ÷ąâĕĆ
ĐĔ÷ëĕğãňĕģþĢüğåĆĚĐħ èëèĢĎňĠüŇüéĕâüĔüĨ þĈŇĐąĢĎňüĕĬĨ ĆňĐüåŇĐąĥìęĄÿŇĕüéē
ģ÷ňâĈėüħ ĎĐĄéĕâĢýëĕğãĘąĊúĘëħ ÷Ĕ ãęüĨ éĕâüĔüĨ ğúüĬĕĨ ğëĚĐħ ĄğøėĄåĆĘĄğúĘąĄ
ãňüĎĊĕüëüė÷āĆŇĐèģãĄĔüøĆĕúĘāĐúĠĈēåĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü
øĆĕúĘāĐúøĕĄĈèģþğāĚĐħ ĢĎňģ÷ňĆčëĕøėúĎĘħ ĐĄĐĆŇĐąâĈĄâĈŇĐĄåüĢĎňğãňĕ
âĔüğúĢčŇĠâňĊüĬĕĨ ĠãĦèúĘğħ øĆĘąĄģĊň ĠĈē
ġĆąĎüňĕğāėĄħ åĊĕĄčĊąèĕĄĠĈēĎĊĕü
ĄĔüĐĘâåĆĔèĨ ÷ňĊąåĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔü
øĆĕúĘāĐúāĆňĐĄğčėĆĂŋ 

āėğċČ

čĬĕĎĆĔýÿĜĐň ĕŇ üüėøąčĕĆåĜĎŇ ğĜ ÷ėüúĕè
ğāĘąèúŇĕüüĬĕüėøąčĕĆêýĔýüĘĨģþ
Ġč÷èúĘħ ÁĆňĕüâĆēĠëèåĐĂĂĿÂŏ ĆĔý
ģþğĈą ÁâĆĘüúĘ ĈĕğøňÂ  ĠâňĊ
êýĔý éĬĕâĔ÷ĊĔüĈēĠâňĊ 
ĎĄ÷ğãøčėèĎĕåĄ
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คู่หูพาเที่ยว กับ อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด!
เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88

ชม ชิม ช้อป
รอบนอกเมืองกรุง

กลับมาพบกันอีกกับคอลัมน์คหู่ พ
ู าเทีย่ ว ครัง้ นีเ้ ราพาคุณผูอ้ า่ นมา
กินเที่ยวตามขอบรอบนอกเมืองกรุงกันครับ ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่พัก
อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก บางท่านอาจจะอยากไปเดินเล่นที่
ตลาดน้ำอัมพวาหรือตลาดน้ำอืน่ ๆ แต่ตดิ ทีก่ ารเดินทางไกลไปนิด เราก็มี
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม มาแนะนำ หรือบางท่านชอบกินของอร่อยดีมี
คุณภาพอย่างทีต่ ลาด อตก. แต่กว่าจะเดินทางไปถึงก็ตอ้ งฝ่าการจารจร
ทีค่ บั คัง่ เราก็มเี รือ่ งราวความน่าสนใจของ ตลาดนัดสัมมากร มาบอก
เล่ า และสำหรั บ ใครที่ รั ก ต้ น ไม้ ชื่ น ชอบการเลี้ ย งสั ต ว์ อยากหา
เฟอร์นเิ จอร์ไม้เก๋ๆ ไปแต่งบ้าน แต่ไม่อยากเดินทางเข้า
เมือง เราขอแนะนำ ตลาดนัดจตุจักร 2   ทุก
ตลาดที่ ก ล่ า วมานี้ ล้ ว นแล้ ว แต่ มี
ของดี ข องเด่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
และที่สำคัญทั้ง 3 ตลาดอยู่ไม่
ไกลกันมากนัก คุณสามารถเดิน
เล่นแบบชิลๆ หาของกินของใช้แบบ
ครบรสทัง้ หมดได้ภายใน 1 วัน

ตลาดนัดสัมมากร
ตัวตลาดนัดตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้านสัมมากร ทางด้านซอยรามคำแหง
110 สังเกตที่หน้าปากซอยจะเป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
ตลาดนัดสัมมากรเป็นตลาดนัดขนาด
ไม่ใหญ่นกั แต่ผคู้ นค่อนข้างให้ความสนใจไป
จับจ่ายซือ้ ของกันเป็นจำนวนมาก เรียกว่ามา
กันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยทีเดียว ที่นี่มีทั้ง
อาหารสด เนือ้ หมู ไก่ ปลา ผักปลอดสารพิษ
อาหารสำเร็จรูป อาหารปรุงสุกชนิดต่างๆ ทัง้
ของหวานของคาว ทีค่ ณ
ุ สามารถเลือกซือ้ กลับ
ไปทานทีบ่ า้ นหรือทีต่ ลาดก็ได้ เช่น ร้านเนือ้ ทอดนมสด รสชาติอร่อย ข้าวเหนียว
นุ่ม, ร้านขนมหวานแม่อรุณ ที่มีขนมไทยหลากหลายให้คุณได้เลือกซื้อ, ร้าน
เต้าหู้นมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด, ร้านปลา
ช่ อ นแม่ ล า แดดเดี ย ว จ.สิ ง ห์ บุ รี หรื อ
สำหรับท่านที่รักสุขภาพที่นี่ก็มีร้านอาหาร
เจและอาหารมังสวิรัสจำหน่าย เมื่อเลือก
ซื้อของกินกันจนพอใจแล้ว ก็เดินต่อเพื่อ
หาของใช้กันบ้าง เครื่องเรือน เครื่องครัว
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ของแต่งบ้านแบบเก๋ๆ ก็มใี ห้
เลื อ ก จะเป็ น สิ น ค้ า นำเข้ า
กระเป๋ า แบรนด์ เ นมต่ า งๆ
เข็ ม ขั ด แว่ น ตา เสื้ อ ผ้ า ต่ า งหู
รองเท้า ฯลฯ มีครบ หรือถ้าใครชื่นชอบงานแฮนด์เมท
เราขอแนะนำร้านกระเป๋า Korjoke Shop ทีเ่ ป็นงานปัก
มื อ แบบลายญี่ ปุ่ น อยู่ ใ กล้ กั บ ร้ า นจำหน่ า ยกระเป๋ า
แบรนด์เนมกิ๊บเก๋ หรือถ้าใครชอบกระเป๋ามือสองขอ
แนะนำร้าน Grate by Shop มีทั้งไซด์เล็ก ไซด์ใหญ่
สะพายแขน คล้องมือให้เลือกเพียบ ตัง้ อยูท่ โี่ ซน 1 C5
แผง 220
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ถึงแม้ตลาดนัดสัมมากรจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่กบั อัดแน่นไป
ด้วยสินค้าคุณภาพต่างๆ มากมาย เราเชือ่ ว่าเมือ่ คุณได้มาถึงทีน่ แี่ ล้ว คงไม่
ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน...
ทีต่ งั้ : ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ซอยรามคำแหง 110 แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 15.00 น.

ตลาดนัดจตุจกั ร 2
ตัง้ อยูย่ า่ นใจกลางพืน้ ทีเ่ ขตมีนบุรี ภายใต้การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
ตัง้ ขึน้ พือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในแถบชานเมือง ทีน่ มี่ สี นิ ค้าจำหน่าย
แบบครบวงจร ตัง้ แต่อาหารสด ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสุก เสือ้ ผ้า สินค้ามือสอง สัตว์
เลีย้ ง เฟอร์นเิ จอร์ ของแต่งบ้าน ฯลฯ รวมไปจนถึงร้านนวดแผนโบราณ โรงเรียนสอน
ดนตรี ศิลปะ และงานฝีมอื ต่างๆ
ตัวตลาดทำเป็นหลังคาทรงสูงโปร่งโล่ง เดินเล่นกันแบบ
สบายๆ ไม่ต้องกลัวฝน ผู้คนสวนใหญ่นิยมมาดูต้นไม้และ
สัตว์เลี้ยงที่มีมากในตลาดนี้ ทั้งนก สุนัข เป็ด ไก่และปลา
สวยงามชนิดต่างๆ พร้อมทัง้ มีอปุ กรณ์การเลีย้ งและอาหาร
สัตว์ทกุ รูปแบบ อยูท่ างด้านหลังตลาดฝัง่ ทางเข้าด้านถนน
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สุ วิ น ทวงศ์ นอกจากนี้ ยั ง มี ร้ า นขาย
ของเก่า ของโบราณอยู่หลายร้าน ทั้ง
เฟอร์ นิ เ จอร์ เ ก่ า พระเก่ า หรื อ ของใช้
ต่างๆ ในสมัยก่อน ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของนักสะสมของเก่าทัง้ หลาย โซนทีน่ า่ สนใจ
อีกโซนหนึ่งคือโซนต้นไม้ ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวต่างๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ
กล้วยไม้ ไม้มงคลนานาชนิด รวมไปถึงไม้ใหญ่ทคี่ ณ
ุ สามารถนำไปปลูกทีบ่ า้ น
ได้เลย ใครทีช่ นื่ ชอบเครือ่ งถ้วยชามจานเซรามิกแบบสวยๆ หรือจะเป็นตุก๊ ตา
แต่งสวนเซรามิกลายน่ารักๆ ทีน่ กี่ ม็ จี ำหน่าย ในส่วนของร้านอาหารสด อาหาร
ทะเล ผักต่างๆ ก็มอี ยูใ่ นโซนปลายตลาดอีกด้านหนึง่ แต่สำหรับแม่ครัวสมัย
ใหม่ที่ไม่อยากต้องซื้อกลับไปทำ ที่นี่ก็มีอาหารจานเดียว อาหารปรุงสุก ทั้ง
ขนมจีนน้ำยา ก๋วยเตีย๋ วเรือ หรือจะเป็นไก่ยา่ ง ส้มตำ น้ำตก ก็มจี ำหน่ายเช่น
กัน สนนราคาไม่แพงมากนัก
ทีต่ งั้ : ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร. 02-517-0177
เปิดให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 20.00 น
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ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
หากเอ่ยชื่อว่าเป็นตลาดน้ำ คงไม่มีใครคิดว่าจะมีอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เหลือเส้นทางสัญจรน้อยเต็มที ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
คือ ตลาดน้ำแห่งใหม่ในเมืองกรุงริมคลองแสนแสบ ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และ
ซอยรามคำแหง 187 เชือ่ มสองฝัง่ คลองระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็ญใต้
จุดกำเนิดอมตะนิยาย “แผลเก่า” ตัวเอกในเรือ่ ง ขวัญและเรียม จึงเป็นทีม่ าของชือ่
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
ตลาดน้ำแห่งนีไ้ ด้จำลองภาพชีวติ ประเพณีของชาวบ้านทุง่ ริมน้ำให้คนรุน่ หลัง
ได้มโี อกาสสัมผัสวิถชี วี ติ ริมคลองแสนแสบในอดีต จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของตลาดน้ำ
ขวัญ-เรียมก็คือ สะพานเรือที่เชื่อมระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ เป็น
ตลาดน้ำแห่งแรกที่มีสะพานเรือเชื่อมต่อวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกัน ในตอนเช้าจะมี
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ทอี่ อกมาบิณฑบาตรทางน้ำ ในบริเวณหน้าวัด ซึง่ เป็นภาพ
ทีห่ าดูได้ยากยิง่ สำหรับชีวติ ในเมืองกรุง
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นอกจากนี้ภายในบริเวณตลาดน้ำทั้งสองฝั่งยังมีร้านจำหน่ายสินค้า
มากมาย อาทิ เครื่องปั้นดินเผา ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านถ่ายรูปโบราณ
เป็นต้น คุณสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาค พร้อมทั้ง
สินค้า OTOP กลับไปฝากคนที่บ้านได้ ระหว่างเดินเล่นคุณจะได้ชื่นชมกับ
สถาปัตยกรรมแบบไทยๆ และเรือโบราณมากมาย ในฝั่งทางวัดบำเพ็ญเหนือ
จะมีตรอกเรือเล็กๆ ซึง่ จัดเป็นพืน้ ทีจ่ ำหน่ายสินค้าทางเรือ เพือ่ ย้อนวันวานให้คน
รุ่นใหม่ได้อินไปกับตลาดน้ำแบบโบราณ มีทั้งร้านทอดมันปลากราย ร้านแกง
เขียวหวาน ร้านขายข้าวขาหมู ร้านก๋วยเตีย๋ วเรือสูตรโบราณ
และร้านลาบเป็ดหนองแด จ.อุดร
และที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ ร้ า นกระแชง
คอฟฟี่ ร้ า นตั้ ง อยู่ บ นเรื อ ลำแรกของตรอกเรื อ
เพราะร้านนี้มีบริการทั้งเครื่องดื่มร้อนและเครื่อง
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การเดินทาง

ดสัมมากร
• ตลาดนั
ขั บ ตรงมาจากมหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง ผ่ า นแยก

บ้านม้า ขับตรงมาเรือ่ ยๆ สังเกตด้านขวามือจะเห็น รพ.เกษม
ราษฎร์ (สุขาภิบาล 3) ให้กลับรถหน้าหมูบ่ า้ นสัมมากร แล้ว
ขับตรงมาอีกประมาณ 150 เมตร จะเห็น ซอยรามคำแหง
110 ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอย อีกประมาณ 200 เมตร
ตลาดอยูท่ างด้านขวามือ มีทจี่ อดรถทางด้านหลัง

ดจตุจกั ร 2 สามารถเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ
•1. ตลาดนั
ฝั่ ง ถนนสุ วิ น ทวงศ์ เมื่ อ ขั บ รถมาจากบางกะปิ ผ่ า น

ดืม่ เย็นทีร่ สชาติทำให้คณ
ุ กระชุม่ กระชวย ด้วยความหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมจากการ
ปรุงอย่างพิถพี ถิ นั อาทิ กรีนที ลาเต้, คาปูชโิ น่, โกโก้ปนั่ เป็นต้น และด้วยความเก๋ไก๋ของการ
แต่งร้านแบบย้อนยุค นอกจากลูกค้าจะแวะเวียนมาอุดหนุนกันแล้ว ยังไม่พลาดทีจ่ ะโพสต์
ท่าสวยๆ กับมุมน่ารักต่างๆ ของร้านกลับไปเป็นที่ระลึกกันด้วย หากคุณได้มีโอกาสมาเดิน
เล่นที่ตลาดน้ำขวัญ-เรียม ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน ทักทายกับคุณแป๋วเจ้าของร้านใจดี ที่
บริการแบบกันเอง ยิม้ แย้มแจ่มใสกันด้วยนะครับ
มาทีต่ ลาดน้ำขวัญ-เรียม นอกจากจะได้เดินเล่นช้อปปิง้ กินเทีย่ วแบบทางโลกกันแล้ว ก็
อย่าลืมช้อปปิ้งทางธรรมกันด้วยนะครับ คุณสามารถพาลูกหลานหรือคนในครอบครัวมา
ทำบุญ ปลูกฝังพุทธศาสนาด้วยการกราบไหว้พระ ถวายสังฆทาน ไถ่ชวี ติ โค-กระบือ หรือร่วม
บุญต่างๆ ทีท่ างวัดทัง้ สองได้จดั ทำขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้จติ ใจรูจ้ กั ปล่อยวาง สร้างความ
สุขและรอยยิม้ ง่ายๆ จากการให้ครับ
ที่ตั้ง : ระหว่างซอยเสรีไทย 60 (วัดบำเพ็ญเหนือ) และ ซอยรามคำแหง 187
(วัดบางเพ็งใต้) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 087-701-2878,
081-635-1491, 089-124-7879 หรือ www.kwan-riamfloatingmarket.com
เปิดให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 - 21.00 น.

สวนสยาม ขับตรงมาเรือ่ ยๆ ผ่านแยกมีนบุรี แล้วตรงไปกลับ
รถใต้สะพานหน้าห้างโลตัส ตลาดอยูด่ า้ นซ้ายมือ มีบริการที่
จอดรถทัง้ ด้านในและด้านนอก
2. ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจ ซอย 15 เมื่อขับรถมาถึงแยกมีนบุรี
ให้เลีย้ วขวาไปทางตลาดมีนบุรี ขับตรงมาอีกประมาณ 900
เมตร ตลาดตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ

ำขวัญ-เรียม สามารถเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ
•1. ขัตลาดน้
บรถตรงมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านแยกบ้าน

ม้า ผ่านซอยมิสทีน สังเกตซอยรามคำแหง187 จะเห็นวัดบาง
เพ็งใต้อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปด้านใน มีป้ายบอกตลอด
ทาง จอดรถฟรี
2. ขับรถมาจาก เดอะมอลล์ บางกะปิ ผ่านแฟลตคลองจั่น
ผ่านสวนสยาม สังเกตด้านขวามือ ซอยเสรีไทย 60 จะเห็นซุม้
ทางเข้าวัดบำเพ็ญเหนือ ให้ตรงไปกลับรถที่แยกไฟแดง
ตลาดอยูด่ า้ นซ้ายภายในบริเวณวัด จอดรถฟรี

ไฮเทคอัพเดพ

เรื่อง : Yamaki
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JAWBONE - ERATM

1
JABRA ROX Wireless

2

หูฟงั สเตอริโอแบบ in-ear คุณภาพล้ำ แอบแฝงด้วยแถบ
แม่เหล็กบริเวณหูฟงั ทำให้เปิด-ปิดเครือ่ งได้โดยอัตโนมัติ ทัง้ ยัง
ปกป้องไม่ให้ความสกปรกเข้าสู่ตัวเครื่องด้วยระบบกันละออง
น้ ำ กั น ฝุ่ น ที่ ผ่ า นมาตรฐาน IP52 ส่ ว นเรื่ อ งระบบเสี ย งแผด
กระจายหลายทิศทางด้วยระบบ High Definition Dolby@ มี
บลูทธู 4.0 และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด NFC ตัวหูฟงั ทำจากวัสดุ
ทีเ่ ป็นโลหะและซิลคิ อน มีนำ้ หนักเบาเพียง 19 กรัม จำหน่ายใน
ราคา 3,790 บาท ที่ ร้ า นค้ า ตั ว แทนจำหน่ า ยทั่ ว ประเทศ
รายละเอียดเพิม่ เติมสืบได้ทาง www.rtbtechnology.com

4
CANON EOS 1200D
ผูช้ ว่ ยด้านการถ่ายภาพมือใหม่แต่ประสิทธิภาพเก๋าเกม จาก
แคนนอน มาในรูปแบบของกล้องดิจิตอลตระกูล EOS ช่วยให้
นักถ่ายภาพมือสมัครเล่นสามารถสร้างผลงานชั้นเยี่ยมทั้งภาพ
เคลือ่ นไหวและภาพนิง่ มีครบทุกฟังก์ชนั่ ตอบสนองการถ่ายภาพ
ทุกมุมมอง ใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก พกพาสะดวก สนนราคาค่าตัว
แตะต้องได้สบายๆ ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของเพียง 20,900
บาท หาซือ้ ได้ทตี่ วั แทนจำหน่ายแคนนอนทัว่ ประเทศ

3

ERATM (เอร่ า ) ชุ ด หู ฟั ง บลู ทู ธ ระดั บ ไฮเอนด์ ล้ ำ ยุ ค
มาพร้ อ มดี ไ ซน์ รู ป ลั ก ษณ์ เ รี ย บง่ า ยแต่ ใ ห้ เ สี ย งคมชั ด ดุ จ
ธรรมชาติ พัฒนาให้ทำงานร่วมกับสมาร์ทแก็ดเจ็ทอย่างเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยในการเปิ ด ฟั ง ข้ อ มู ล ด้ า นเสี ย งทั้ ง มวล
มีขนาดเล็กกว่าหูฟงั รุน่ เก่าของจอว์โบนถึง 42% สะดวกสบาย
ในการชาร์จไฟ ซึ่งเมื่อชาร์จพลังงานเต็มอัตราจะสามารถ
สนทนาต่อเนือ่ งได้ยาวนานถึง 10 ชัว่ โมง ตอบโจทย์คนเมือง
ที่ ต้ อ งทำหลายอย่ า งใน
เวลาที่ใช้กำลังโทรศัพท์ได้
เป็นอย่างดี พร้อมจำหน่าย
แล้ ว ในราคา 3,490 บาท
ที่ ร้ านตั วแทนจำหน่ ายทุ ก
สาขา รายละเอียดเช็คได้ที่
facebook.com/jawbone

โฉมใหม่ hotels.com
Hotels.com เซ็ ต อั พ แอพพลิ เ คชั่ น ให้ มี อิ น เตอร์ เ ฟซสดใหม่
เพือ่ iOS7 เอือ้ อำนวยให้ลกู ค้าทีใ่ ช้บริการจองโรงแรมผ่านมือถือ
ประทับใจกับระบบที่รวดเร็วและง่ายดายในการเข้าถึง ช่วยให้
ผู้ใช้งานค้นหาตำแหน่งของโรงแรมที่ต้องการอย่างแม่นยำใน
ทันที ทัง้ ยังเลือกข้อเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ ปรับปรุง
ขั้นตอนการจองให้ราบรื่นไม่มีสะดุด ตลอดจนเก็บรักษาราย
ละเอียดข้อมูลชำระเงินอย่างปลอดภัย โดยวางระบบการชำระ
เงินให้ลูกค้าเลือกชำระได้หลายช่องทาง อีกอย่างคือ แอพฯ ใน
เวอร์ชนั่ นีย้ งั รองรับการใช้งานรูปภาพทีม่ คี วามละเอียดสูง ทีนกี้ าร
จองโรงแรมก็จะเป็นเรื่องง่ายและเรื่องสนุก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ต แค่หยิบสมาร์ทโฟนขึน้ มาก็เช็คอินเข้าโรงแรม
ได้ทนั ที รายละเอียดเพิม่ เติม คลิก www.hotels.com

32

ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

BOOK

DVD

MOVIE

Helix - Season 1
เฮลิกซ์ เชือ้ ล้างโลก ปี 1

ผูก้ ำกับ : โรนัลด์ ดี มัวร์
นักแสดงนำ : บิลลี่ แคมป์เบลล, ฮิโรยูกิ ซานาดะ,
ไคร่า ซากอสกี้

๑๒ พระปิตา ยอดนิยม
ผูเ้ ขียน : พยัพ คำพันธุ์
สำนักพิมพ์ : มติชน
ราคา : 360 บาท

Helix คือซีรสี่ ท์ ริลเลอร์สดุ ระทึก เล่าเรือ่ งของ
ทีมนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อที่
เดิ น ทางมายั ง ศู น ย์ วิ จั ย อั น ทั น สมั ย กลางทวี ป
อาร์กติก เพือ่ สืบหาสาเหตุการระบาดของเชือ้ โรค
ชนิ ด หนึ่ ง เพี ย งเพื่ อ พบว่ า พวกเขาต้ อ งเข้ า ไป
เกีย่ วพันกับการต่อสูด้ นิ้ รนกับความเป็นความตาย
ทีก่ ำกุญแจสำคัญในการช่วยชีวติ มวลมนุษยชาติ...
หรือไม่ก็ทำลายล้างทุกชีวิตให้สูญพันธุ์ พบความ
สนุกตื่นเต้นครบทั้ง 13 ตอนของซีรี่ส์ไซไฟเรื่อง
เยี่ยม วันนี้รูปแบบ ดีวีดี 3 ดิสก์ พร้อม Special
Features ในแผ่น

หนังสือเด่นอีกเล่มในชุด “พระเครือ่ งดัง” ของ
มติ ช นอคาเดมี แ ละข่ า วสดเล่ ม นี้ ได้ เ ซี ย นใหญ่
อย่าง “พยัพ คำพันธุ”์ ครบเครือ่ งทัง้ ภูมริ รู้ ะดับกูรู
แถมใจกว้าง เป็นทีย่ อมรับในวงการเซียนพระเครือ่ ง
นายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยหลายสมัย
จนถึงปัจจุบนั มาเป็นผูเ้ ผยเคล็ดลับการดูพระปิดตา
ชนิดทีใ่ ครก็ไม่รมู้ าบรรยายอย่างละเอียด และส่อง
ให้เห็นจุดตำหนิของพระรุน่ ต่างๆ อย่างชัดเจน

MUSIC
“แด๊กซ์” อดีตนักร้องนำ “บิก๊ แอส”กลับมาแล้วในฐานะศิลปินเดีย่ ว
“แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์”พร้อมปล่อยซิงเกิล้ แรก “คนตายทีห่ ายใจ”
หลั ง จากแยกทางกั บ วงบิ๊ ก แอส “แด๊ ก ซ์ เอกรั ต น์ วงศ์ ฉ ลาด” ก็ หั น มาจั บ งานโทรทั ศ น์
ทำรายการท่องเที่ยวใช้ชีวิตบนหลังอานมอเตอร์ไซค์
คู่กาย หายหน้าหายตาไปจากวงการเพลง และวันนี้
เขาพร้อมแล้วทีจ่ ะกลับมาหาแฟนๆ อีกครัง้ พร้อมกับ
น้ำเสียงทีท่ กุ คนคุน้ เคย ในนาม “แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์”
ด้วยบทเพลงรักสไตล์รอ็ ค บาดลึก “คนตายทีห่ ายใจ”
กรีดทุกความรูส้ กึ จากชีวติ จริงของผูช้ ายคนนี้ “แด๊กซ์
ร็อคไรเดอร์” สามารถหาฟังได้ทาง DEEZER, KKBOX
หรือดาวน์โหลดได้ที่ ไอทูนส์ สโตร์

Hercules (เฮอร์ควิ ลีส)

แนวหนัง : แอคชัน่ , ผจญภัย
ผูก้ ำกับ : เบรตต์  แรทเนอร์
นักแสดง : ดเวยน์ จอห์นสัน, จอห์น เฮิรท์ ,
เอียน แมคเชน
กำหนดฉาย : 24 กรกฎาคม 2557

เรือ่ งย่อ
Hercules (เฮอร์คิวลีส) เป็นอภิมหาภาพ
ยนตร์ แ อ็ ค ชั น ผจญภั ย แห่ ง ปี 2014 โดย
พาราเมาท์ พิคเจอร์ส และเมโทร-โกลด์วินเมเยอร์ พิคเจอร์ส นำแสดงโดย ดเวย์น จอห์น
สัน หรือ เดอะร็อค นักแสดงขวัญใจมหาชน
ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในปี 2013
รับบท เฮอร์คิวลีส วีรบุรุษแห่งกรีก ผู้ทรงพลัง
มหาศาล นอกจากนี้ ยั ง ได้ นั ก แสดงอย่ า ง
เอี ย น แมคเชน, รู ฟั ส ซี เ วล, โจเซฟ ไฟน์ ,
ปีเตอร์ มุลแลน,จอห์น เฮิรท์ , รีเบ็คกา เฟอร์กสู นั
และอิรนิ า เชย์ค นางแบบชาวรัสเซีย แฟนสาว
ของคริ ส เตี ย โน โรนั ล โด ร่ ว มแสดงด้ ว ย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างจาก Hercules โดย
เรดิคัล คอมิกส์ เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่
ของตำนานสุดคลาสสิกในโลกแห่งความเป็น
จริง โดยปราศจากสิง่ เหนือธรรมชาติ

คู่หูดูดวง

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

15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2557
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ชาวราศีเมษ ระยะนี้อารมณ์ดีสุดๆ น้องๆ ที่อยู่ในวัยศึกษาจะได้ข่าวดี
เกีย่ วกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ ท่านทีท่ ำงานจะได้รบั เงินปันผล หรือ
ได้รับส่วนแบ่งที่น่าพอใจจากหุ้นส่วน การงานโดยรวมต้องเกี่ยวข้องทำงานติดต่อ
วุน่ วายกับชาวบ้าน แผนงานทีว่ างไว้จะเป็นไปตามแผนอย่างน่าพอใจ การเงินมีการ
หมุนเวียนเร็ว เรื่องในบ้านจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงในบ้าน
ส่วนเรือ่ งของหัวใจ อย่าไปทำรุม่ ร่าม อาจเจอคนมีเจ้าของ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

น่าอิจฉาชาวราศีพฤษภเป็นทีส่ ดุ เพราะชีวติ คุณกำลังเดินไปข้างหน้า แถมยัง
มีเงินในกระเป๋าให้จบั จ่ายสบายอุรา ใครทีท่ ำธุรกิจอสังหาฯ เรียกได้วา่ เป็น
ช่วงนาทีทอง การทำงานของคุณจะได้รบั การสนับสนุนจากวงสังคมรอบตัว อาจมีการย้าย
บ้านไปอยูใ่ นถิน่ ฐานทีด่ ขี นึ้ หรือ เตรียมย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ไปใกล้สถานศึกษา คุณกำลังมีโชค
ลาภ แต่ไม่แนะนำให้เล่นการพนัน แค่ซอื้ ลอตเตอรีข่ ำๆ สักใบสองใบก็พอ ส่วนความรัก
ไม่ราบรืน่ อาจมีการทะเลาะกันใหญ่โต หรือ การบาดเจ็บอย่างมากของคู่

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

เป็นช่วงชีวิตหลากสีสัน สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หลายสิ่ง เพราะ
การเงินลื่นไหล การงานหากเจรจาพาทีอะไรไว้ จะสำเร็จสมใจ แต่งาน
เหนือ่ ย กลับบ้านดึกหน่อยในระยะนี้ เดินทางอย่าประมาท มีเกณฑ์เจ็บตัวหากใจร้อน
หากคิดซือ้ ขายอสังหาฯ มีแววได้แน่ อย่าลืมไปทำบุญด้วย ความรัก ฟรุง้ ฟริง้ ไปเรือ่ ย
ตามประสาคนมีกะตังค์

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

หากทำบุญไว้เยอะ บุญจะส่งให้คณ
ุ สุขใจ ในระยะนีค้ ณ
ุ จะสัมผัสได้ถงึ
ความสงบสุขในชีวติ คนทีเ่ คยทำตัวเป็นมารร้ายมาเบียดเบียนก็หนีหายไป
หมด การงานอาจต้องมีการไปต่างประเทศ หรือเปิดการค้าใหม่เตรียมรับ AEC เรือ่ งใน
บ้านควรระวังเรือ่ งฟืนไฟ ความขัดแย้ง หรือ อุบตั เิ หตุของคนในบ้าน การงานเกีย่ วกับ
การนำเข้า ส่งออก สร้างรายได้ดใี นช่วงจังหวะนี้ การเงินมีเข้ามามาก ความรัก คนโสดอย่า
เพิง่ พาแฟนเข้าบ้าน จะสร้างความร้าวฉานแล้วเรือ่ งมันจะยาว.....จบยาก

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. – 14 ก.ย.)

สิง่ ทีค่ ณ
ุ ฝันจะเป็นจริงได้ในระยะนี้ การเงินมาจากการนำเข้า ส่งออก หรือ
ไหลมาจากต่างประเทศเป็นหลัก ทำงานอย่าวูว่ าม จะมีปญ
ั หากับเพือ่ น
ร่วมงาน งานหนัก งานยาก อย่าท้อ ยิง่ ยากยิง่ สร้างรายได้! การเดินทางจะสร้างลาภผลให้
มากมาย ทำอะไรมีผใู้ หญ่หนุนหลัง ความรักแจ่มใส อยากเป็นแฟนใครให้รบี จีบ...

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. – 14 ต.ค.)

เรื่องราวในชีวิตคุณในระยะนี้ดูจะวุ่นวายอยู่ไม่น้อย อาจต้องมีการ
เดินทางไกล มีการลงทุนใหม่ๆ แต่โชคดีจะหมุนเวียนมาหาคุณอีกรอบ
หลังจากชีวติ แป๊กมาหลายปี คุณจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ กราฟชีวติ คุณจะค่อยๆ
ดีขนึ้ อย่างช้าๆ แต่ทว่ามัน่ คง ทุกอย่างต้องใช้เวลา การเงินแม้ไม่มากสมใจ แต่กท็ ำให้
คุณพอรอดไปได้ ระวังรายจ่ายทีจ่ ะมาโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว ความรัก ยังหาจุดลงตัวไม่ได้
เอาชีวติ ให้รอดก่อนดีกว่าเนอะ!

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. – 14 พ.ย.)

ระวังเรือ่ งขัดแย้งในบ้านจะกลายเป็นปากเสียงกันได้ หรือ การเจ็บป่วยอย่าง
หนักของญาติผใู้ หญ่ในบ้านจะทำให้คณ
ุ เป็นทุกข์ การงานมีโอกาสเลือ่ น
ตำแหน่งใหญ่โตอย่างทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อน พร้อมๆ กับโชคทางด้านการเงิน ควรหมัน่ ไป
ทำบุญบ่อยๆ เพือ่ เป็นการส่งเสริมดวงชะตา การเดินทางควรระวังเรือ่ งความปลอดภัย ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง อาจต้องมีการเดินทางต่างประเทศ ความรักควรใจเย็น มีอะไรค่อยๆ
พูดจากัน

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. – 14 ธ.ค.)

เรียกได้วา่ เป็นระยะแห่งความปลอดโปร่งโล่งใจ ศัตรูทเี่ คยมีมาจะพ่ายแพ้ไป
ในทีส่ ดุ คุณจะเริม่ พบความเปลีย่ นแปลงในชีวติ เหมือนต้นไม้ทเี่ ริม่ ผลิดอก
ออกผล การเงินของคุณจะหมุนเวียนดีขนึ้ คุณจะเริม่ มีโชคดี การงานการติดต่อค้าขายเริม่
คล่องตัว เห็นผลกำไร มีความก้าวหน้า มีโอกาสเลือ่ นตำแหน่ง มีความหวังใหม่ๆ เกิดขึน้ ให้
คุณมีแรงกายแรงใจเดินหน้าสูช้ วี ติ ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคนเป็นหม้ายมาคลอเคลีย

ราศีธนู (15 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

คนมีคจู่ ะได้มเี รือ่ งเฮ เพราะคูจ่ ะพารวย!!! เตรียมตัวออดอ้อนสารพัดวิธเี อาไว้
เลย อยากได้อะไรจดลิสท์ไว้รอ...คนโสดไม่ตอ้ งกังวล หากคุณมีหนุ้ ส่วนการ
ค้า เขาจะพาโชคลาภมาให้ อย่างไรก็ไม่มคี ำว่า “จน” ในระยะนี้ แต่ควรเก็บเงินสำรองไว้บา้ ง
สำหรับรายจ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ปุป๊ ปัป๊ ให้คณ
ุ ตกใจ! ระวังการเจ็บป่วยหนักของผูใ้ หญ่ในบ้าน
หรือ อาจต้องเป็นเจ้าภาพร่วมงานศพผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ การงานไม่มอี ะไรน่าห่วง ผูใ้ หญ่ให้การ
สนับสนุนเต็มที่

ราศีมงั กร (15 ม.ค. – 14 ก.พ.)

อาจจะดูเหมือนทุกอย่างในชีวติ ช่วงเดือนกรกฎาคมติดๆ ขัดๆ แต่ถา้ ผ่านไป
ถึงสิงหาคมจะราบรืน่ ขึน้ สิง่ ทีล่ งทุนลงแรงไปเหนือ่ ยแทบตาย จะเห็นผลชืน่ ใจ
ขอให้ใช้ความอดทนให้มากๆ ทำอะไรให้ใช้สติ หากวูว่ ามจะมีเรือ่ งเจ็บตัวได้งา่ ย เดินทางใช้
ความระมัดระวัง ขับไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ยก็พกั การค้าต่างประเทศดีมาก ได้กำไรเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย หากลงทุนการค้าจะได้หนุ้ ส่วนทีเ่ ทีย่ งตรง ไม่คดโกง อาจมีการเดินทางเพือ่ สร้าง
รายได้ใหม่ๆ ความรักดีฝดุ ๆ ขออะไรได้หมด!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. – 14 มี.ค.)

น้องที่รอเรียนต่อต่างประเทศจะได้ข่าวดีที่รอมานาน การเงินที่ผ่านมา
หมุนเวียนเร็ว เก็บยาก แต่ระยะนีค้ ณ
ุ จะมีรายได้เพิม่ มากขึน้ น่าจะพอเหลือ
กินเหลือเก็บซะที งานทีท่ ำเป็นจ๊อบสัน้ ๆ จะหมุนเวียนเข้ามาสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ
ควรหมัน่ ดูแลมารดาอย่างใกล้ชดิ เพราะอาจมีเรือ่ งไม่สบายใจทำให้เป็นทุกข์ ความรักจะมี
มุมขัดแย้งกัน เข้าหาผูใ้ หญ่ระยะนีจ้ ะติดขัดสักหน่อย อย่าเคืองท่าน! หากมีการเดินทางร่วม
กับคนรัก อย่าจ้องตากันเพลิน รถจะเฉีย่ วชนเอานะ ควรหมัน่ ไปตรวจสุขภาพบ้าง

ราศีมนี (15 มี.ค. – 14 เม.ย.)

บ้านของคุณในระยะนี้ เรียกได้วา่ Home sweet Home กันเลยทีเดียว เพราะ
บรรยากาศรืน่ รมย์ คนในบ้านก็ยมิ้ แย้มเข้าหากัน เยาวชนในบ้านก็มเี รือ่ งมา
ให้ครอบครัวชืน่ ใจ คุณจะมีมติ รสหายเก่าแก่แวะมาปาร์ตใี้ ห้ครืน้ เครง หรือ มีเรือ่ งให้ฉลอง
กันในบ้าน แต่แนะนำว่า คุณพ่อบ้านควรเก็บปากเก็บอารมณ์ตวั เองไว้บา้ ง ไม่งนั้ งานกร่อย
แน่! การงานการเงินจะได้ผใู้ หญ่ชว่ ยอุปถัมภ์สง่ เสริม เป็นจังหวะเปลีย่ นรถใหม่
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เรื่อง : อาจารย์เบสท์ โทร.08-1298-8446, 08-6897-0878 ร้านฮวงจุ้ย ช็อป 0-2619-1016 หรือ www.huangjuishop.com

ฮวงจุย้ ห้องนอน
สวัสดีครับ บรรยากาศหน้าฝนแบบนีห้ ลายคนคงไม่อยากจะลุก
ออกจากเตียงนอน เพราะอากาศเย็นสบายน่านอนใช่ไหมครับ ฉบับนี้
เรามาพูดถึงฮวงจุย้ ในห้องนอนกันดีกว่าครับ คงมีหลายคนสงสัยว่า
ห้องนอนมีการปรับฮวงจุย้ กันด้วยเหรอ? เพราะเราใช้แค่นอนเท่านัน้
แต่จริงๆ แล้ว ห้องนอนถือว่าเป็นห้องที่สำคัญมากทางฮวงจุ้ยใน
อันดับต้นๆ เลยทีเดียวนะครับ
เราใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวติ ในแต่ละวันกับห้องนอน ซึง่ เท่ากับ 8 ชัว่ โมง
ต่อวันเลยทีเดียว ห้องนอนเป็นสถานทีท่ เี่ ราไว้ใช้นอนพักผ่อน ถ้าเราเกิดเหนือ่ ยล้า
มาจากการทำงาน ห้องนอนนี่แหละครับจะช่วยให้เราหายเหนื่อยได้อย่างปริดทิ้ง
เลย แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เราควรจัดห้องนอนให้ถกู ต้องตามหลักฮวงจุย้ ด้วยนะครับ
ห้องนอนเป็นห้องทีส่ ำคัญต่อสุขภาพของเรามาก ถ้าเรานอนผิดทีอ่ าจทำให้
มีผลกับอายุขัยของเราได้เลย อีกทั้งยังมีผลถึงอุปนิสัย หน้าที่การงาน ชีวิตคู่และ
การมีบตุ รของเราด้วยนะครับ เริม่ จะน่าสนใจขึน้ มาแล้วใช่ไหมครับ งัน้ เรามาเริม่ กัน
ทีก่ ารวางเตียงกันเลยดีกว่า
เราควรวางเตียงให้อยูใ่ นตำแหน่งทีข่ วางบ้าน หมายความว่า เวลาเรานอน
ควรหันหัวนอนไปทางขวาหรือซ้ายของตัวบ้านนะครับ ไม่วางหัวเตียงไปหลังบ้าน
หรือออกหน้าบ้าน เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของผูท้ นี่ อน ถ้าหันหัวนอนไปหลังบ้าน
จะทำให้นอนไม่คอ่ ยหลับ นอนดึก นอนหลับไม่คอ่ ยสนิท และทีส่ ำคัญจะทำให้ปว่ ย

เป็นโน่นเป็นนีไ่ ม่หายซักที ถ้านอนนานๆ เข้าอาจทำให้เกิดโรคร้ายได้ และมีผลกับ
อายุขัยของเราด้วย แถมยังทำให้มีคู่ยาก และมีบุตรยากด้วยครับ ถ้าหันหัวนอน
ไปทางหน้าบ้านจะทำให้เป็นคนคิดมาก ใจร้อน วู่วาม ทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรค
และที่สำคัญทำให้มีคู่ยาก นอกจากนี้ก็ไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานหรือเพดานที่
ลาดเอียงเด็ดขาด เพราะจะทำให้เป็นอัมพาตหรือเกิดโรคร้ายได้ครับ ไม่ควรมีดวงไฟ
บนเตียงเพราะจะทำให้เกิดโรคร้าย หรือเกิดการผ่าตัดได้ ควรวางเตียงไม่ให้หา่ งจาก
ผนังเกิน 10 เซนติเมตร เพราะจะทำให้ขลี้ มื ขีเ้ บือ่ ง่ายครับ ไม่ควรนอนใต้แอร์หรือ
มีแอร์ที่หัวเตียงจะทำให้ปวดศีรษะ คิดอะไรไม่ค่อยออก ถ้านอนนานๆ อาจมีผล
กับสมองได้ เตียงนอนไม่ควรตรงกับประตูไม่วา่ จะเป็นด้านไหน จะทำให้นอนหลับ
ไม่สนิท ในเวลากลางคืนมักสะดุ้งตื่น แล้วนอนหลับยาก ฝันร้าย มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ ย วกั บ ช่ อ งท้ อ ง มี บุ ต รยาก เพราะฉะนั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งครั บ ในห้ อ งนอน
ไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนัก อย่างเช่น ตู้เย็น จะทำให้มีโอกาสเกิดโรค
มะเร็งได้ ปลายเท้าไม่ควรมีทวี จี ะทำให้ปวดเมือ่ ยหลัง โต๊ะข้างเตียงควรโค้งมนไม่มี
เหลี่ยมเพราะโต๊ะทรงเหลี่ยมจะเป็นตัวส่งพลังงานด้านลบทำให้รู้สึกอึดอัดไม่ผ่อน
คลาย พักผ่อนได้ไม่สบาย ควรหลบไม่ให้มีเหลี่ยมโต๊ะหันเข้าที่เตียงนอน ไม่ควร
มีห้องน้ำในห้องนอนเพราะจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ มีบุตรยาก และถ้านอนนาน
จะทำให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคไต โรคเบาหวานได้ครับ
ในฉบั บ หน้ า เราจะมาคุ ย กั น ในรายละเอี ย ดของฮวงจุ้ ย ห้ อ งนอนกั น ต่ อ
รับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้ฉบับนี้ อย่าลืมติดตามนะครับ

