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   พบนิตยสารคู่หูเดินทางได้เป็น
ประจำที ่บนรถโดยสารปรบัอากาศ ชอ่ง
จำหนา่ยตัว๋ และจดุประชาสมัพนัธ ์ของ
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใตใ้หม,่ สถานขีนสง่เอกมยั, สถานี
เดนิรถสวุรรณภมู ิและสถานบีรกิารของ 
บขส. อีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ,   
ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร ่ ทุกสาขา, ร้าน
กาแฟ 94°coffee ทกุสาขา, รา้นกาแฟ 
คาเฟด่อยตงุ ทกุสาขา, รา้นกาแฟ คาเฟ่
อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
ชัน้นำทัว่ประเทศ ฯลฯ 
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นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 
รองประธานที่ปรึกษา 
ระพิพรรณ วรรณพินทุ 
คณะที่ปรึกษา 
ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร,  
จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,  
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง,  
พรทิพย์ ทองประเสริฐ, นันทิยา วรุณันต์,  
อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์,  
นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด 
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สุรินทร์ ทองห่อ 
วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ 
กองบรรณาธิการ 
ชญานี อนุรักติพันธุ์ 
ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ 
บรรณาธิการศิลปกรรม 
สุรินทร์ ทองห่อ 
ศิลปกรรม 
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เว็บไซต์ 
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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำ  
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด ก่อนทุกครั้ง 

สวสัดคีรบัคณุผูอ้า่น... 
 ในวันที ่ 13 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานี ้ เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนา บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) ครบรอบ 84 ป ีซึง่ถอืวา่เปน็วนัที่
มีความสำคัญสำหรับองค์กรของเรามาก เราได้ใช้เวลาในทุกๆ วัน 
ทกุๆ เดอืน และทกุๆ ปทีีผ่า่นมา เพือ่พฒันาองคก์รของเราใหส้อดรบั
กบัความตอ้งการของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง  
 พวกเราชาว บขส.ทกุคนสญัญาวา่ เราจะพยายามสรรหาบรกิาร
ทีด่ตีา่งๆ เพือ่อำนวยความสะดวกสบายใหแ้กผู่โ้ดยสารทกุทา่นเพิม่มากยิง่ขึน้ในปตีอ่ๆ ไป ไมว่า่ทา่นจะเดนิ
ทางใกลไ้กล อยา่ลมืเรยีกใชบ้รกิาร บขส. ของเรานะครบั Call Center 1490 เรยีก บขส. 
 บขส. เปน็ของรฐั ยนืหยดัเพือ่ปวงชน ทกุคนเปน็เจา้ของ 
       
    




       (วฒุชิาต ิ กลัยาณมติร)
	 	 	 	 				 						 								กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ จำกดั	

ทักทาย04

http://www.facebook.com/busbuddythailand 

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



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

 



06 บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

 เนือ่งจากปจัจบุนัธรุกจิดา้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก ทัง้ในเรือ่งของการพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิาร การจดั
โปรโมชัน่จงูใจลกูคา้ เพือ่เปน็การพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัเชงิธรุกจิ การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์รใหจ้ดจำ  
ไดง้า่ย บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) จงึไดท้ำการปรบัเปลีย่นสญัลกัษณใ์หมข่อง บขส. เมือ่ป ี2552 ใหม้รีปูแบบทีท่นัสมยัยิง่ขึน้ จาก
สญัลกัษณป์กีปรบัมาใชล้ายเสน้การเคลือ่นไหว ทำใหส้ญัลกัษณ ์บขส. ดอูอ่นโยน มคีวามเปน็กนัเองใกลช้ดิลกูคา้มากยิง่ขึน้ บขส.อนิไซด์
ฉบบันี ้จงึขอนำเอาความหมายของสญัลกัษณ ์บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) มาฝากแฟนๆ หนงัสอืคูห่เูดนิทางกนันะครบั 

ความหมายของสญัลกัษณใ์หมป่ระกอบดว้ยเสน้3สี
 

เส้นสีส้ม เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้และสื่อถึงเส้นโค้งของรถบัส และเส้นสีส้มเป็นสีของ บขส. และ  
มคีวามหมายวา่ บขส.เปน็องคก์รในการใหบ้รกิารการขนสง่ การเดนิรถอยา่งมัน่คง มาเปน็เวลายาวนาน 

 
เส้นสีฟ้า เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญ และการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถ  
ปรบัอากาศ 

 
เสน้สชีมพ ูเปน็สทีีห่มายถงึความเปน็มงคล สิง่ดงีาม สือ่ถงึ บขส.เปน็องคก์รทีท่ำประโยชนใ์หแ้กส่งัคมอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ตวัหนงัสอืบขส.สสีม้ใช ้Font ทีม่คีวามหนา เพือ่สือ่ถงึความหนกัแนน่ มัน่คง ขององคก์รแหง่นี ้ 
 

 



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

ผู้โดยสารรถสาธารณะ 
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

หากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย  
ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย  
  แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

11 พ.ค. 2557  
เป็นต้นไป

 



08 บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

วนัคลา้ยวนัสถาปนาสถาบนัการบนิพลเรอืน
ครบรอบ53ปี
 
 นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ 
จำกัด (บขส.) มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้าย  
วันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที ่ 53 ณ สำนักงานใหญ ่
สถาบนัการบนิพลเรอืน 

คสช.และบขส.รว่มมอืกนัจดัระเบยีบรถแทก็ซี่
 
 พล.ต.นิรันดร สมุทรสาคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่ 11   
รว่มกบั นายวุฒิชาต ิ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษัท 
ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประชุมหารือเรื่องการจัดระเบียบรถแท็กซี่และ  
เรือ่งรอ้งเรยีนตา่งๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากประชาชน ซึง่เปน็หนึง่ในนโยบายทีค่ณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ (คสช.) เรง่ดำเนนิการแกไ้ขปญัหาดา้นการจราจร 
และการใหบ้รกิารของรถสาธารณะ ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคารสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 

CSRDAY
 
 กองประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม (CSR) โดยได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันไทยพัตฒ ์ 
มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 7 
อาคารศนูยฝ์กึอบรมรงัสติ 

SafetyDayปี6
 
 นายสมบตั ินะนนุา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยบรหิารการ
เดินรถ เปน็ประธานเปดิกจิกรรมวนัแหง่ความปลอดภยัครัง้ที ่ 6 (Safety 
Day) ณ อาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 
 



09ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

งานสหกรุป๊แฟร์ครัง้ที่18
 
 เตม็อิม่ครบครนักบัขา้วของเครือ่งใชท้ี ่บรษิทั สหพฒัน
พบิลู จำกดั (มหาชน) ไดข้นสนิคา้ในเครอืสหพฒันแ์ละ  
สนิคา้อืน่ๆ มาลดกระหนำ่ประจำป ี2557 ใน งานสหกรุป๊
แฟร ์ 2557 ครั้งที ่ 18 ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์  
ทีจ่ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่ 26-29 มถินุายน 2557 ทีผ่า่นมา เพือ่  
สง่เสรมิการสง่ออกสนิคา้สูต่ลาดตา่งชาต ิกระตุน้การบรโิภค
และตอบสนองความตอ้งการซือ้ของประชาชน มปีระชาชนให้
ความสนใจมาจบัจา่ยซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษเปน็จำนวนมาก 
นอกจากนี ้ภายในงานยงัมกีจิกรรมอืน่ๆ ใหผู้ท้ีม่ารว่มงานได้
ชมและรว่มกจิกรรม อาท ิผลติภณัฑว์าโก ้บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี   
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั(มหาชน) ไดม้กีารจดัแฟชัน่โชวใ์น
คอนเซปท ์ Wacoal Beauty inside  (Theme: The 
Masterpiece Show) กบั 3 คอลเลคชัน่สดุพเิศษ Wacoal 
Glam, Wacoal Braberry และ Wacoal Shape Beautifler  
ซึง่มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมเปน็จำนวนมาก  
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คาเฟอ่เมซอนครบ12ปีชวนลุน้ทอ่งปา่อเมซอน
 นายสรัญ รังคสิร ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นาย
ชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนำ้มนั 
บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) เปดิ
ตัวโปรโมชั่นใหม ่ เนือ่งในโอกาสที ่
ปตท. ได้เปิดดำเนินการร้านคาเฟ่
อเมซอนครบ 12 ป ี คืนกำไรให้ความสุขแก่ผู้บริโภค ด้วยแคมเปญ “Amazing 
Amazon มหศัจรรยแ์ดนแซมบา้..ทอ่งปา่อเมซอน” เชญิชวนผูบ้รโิภครว่มลุน้โชค 
เมือ่ซือ้เครือ่งดืม่ครบ 50 บาท ตัง้แตว่นันี ้ – 31 ส.ค. ศกนี ้ทีค่าเฟอ่เมซอน
ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

เอไอเอสสมทบกองทนุ72ปี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 นายสมประสงค ์บญุยะชยั รองประธานกรรมการ บรษิทั แอดวานซ ์
อินโฟร ์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (ที ่ 3 จากซา้ย) 
มอบเงินสมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป ี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั โดยม ีรองศาสตราจารย ์วฒุชิยั 
กปลิกาญจน ์อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(ที ่3 จากขวา) 
รบัมอบ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ขา่วจรงิสปรงินวิส์ทวีดีจิทิลัชอ่ง19
 สปริงนิวส ์ จัดงานยิ่งใหญ ่ “ที่สุดของความจริง SPRING NEWS The 
ULTIMATE Truth of Digital TV Era” พลกิโฉมวงการสูค่วามเปน็ทีส่ดุของชอ่ง
ขา่วบนระบบทวีดีจิทิลั ชอ่ง 19 
กับข่าวจริงสปริงนิวส ์ ประกาศ
ตัวพร้อมยกระดับขึ้นสู่เบอร ์ 1 
เสริมทัพนักข่าว เทคโนโลย ี
ขยายช่องทางการติดตาม  
ข่าวแบบครบวงจร ย้ำปรัชญา
การนำเสนอข่าวจริง ครบรอบ
ดา้น ทนัเหตกุารณ ์ เหน็อนาคต 
ด้วยปรากฎการณ ์ ที่สุดของ
ความจรงิ “ขา่วจรงิ สปรงินวิส”์ 

อซีซูรุบัรางวลั“โครงการเพือ่สงัคมดเีดน่แหง่เอเชยี”
จาก“อซีซูใุหน้ำ้...เพือ่ชวีติ”

 คุณปนัดดา เจณณวาสิน รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท 
ตรเีพชรอซีซูเุซลส ์จำกดั ผูแ้ทนกลุม่  
อีซูซุในประเทศไทย รับมอบรางวัล 
Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2014 (AREA Award 2014)  
หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014”   

อนัทรงเกยีรต ิสาขาการสง่เสรมิสขุภาพ (Health Promotion Award) จาก โครงการ   
“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหา “น้ำดื่มสะอาด” ให้แก่โรงเรียนใน  
ทอ้งถิน่ทรุกนัดารทัว่ประเทศไทย ณ เซน็โตซา่ คอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ ประเทศสงิคโปร ์ 

 


ไทยซมัซงุประกนัชวีติมอบกระเปา๋นกัเรยีน
ในโครงการไทยซมัซงุ ประกนัชวีติWe Love&
Shareกระเปา๋นกัเรยีนเพือ่นอ้ง
 นางกรวรรณ แซ่เล้าผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุร ี
บรษิทั ไทยซมัซงุ ประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน) (ที ่4 จากขวา) นำ
ทมีพนกังานจติอาสาและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มอบกระเปา๋นกัเรยีนใน 
โครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋า  
นกัเรยีนเพือ่นอ้ง ใหแ้กน่กัเรยีนโรงเรยีนวดัชกุพี ้ ต.มว่งชมุ อ.ทา่มว่ง 
จ.กาญจนบรุ ีในระดบัอนบุาล 1 – มธัยมศกึษาปทีี ่3 รบัมอบโดย นาย
อาคม แก้วประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวัดชุกพี ้ (ที ่ 4 
จากซา้ย) ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ยงัไดน้ำเกมการออม (Thai Samsung Life 
Insurance Saving Game) ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการ
ออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น มาให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ออมผา่นเครือ่ง Tablet อกีดว้ย 
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 เอไอเอสจดักจิกรรมสานรกัคนเกง่หวัใจแกรง่สญัจรนำ
เยาวชนทีสู่ช้วีติเพือ่พอ่มารว่มพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณช์วีติ
เพือ่จดุประกายความคดิ สรา้งแรงบนัดาลใจและเปน็แบบอยา่ง
ในการดำเนนิชวีติใหแ้กเ่ยาวชนจำนวน350คนณศนูยฝ์กึ
และอบรมเดก็และเยาวชนเขต2จงัหวดัราชบรุี
 
 กจิกรรมครัง้นี ้เปน็การสญัจรครัง้ที ่17 ของโครงการฯ โดยได้
นำเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นอ้งแบงค ์นายวชริธรรม เทพนรุกัษ”์ อาย ุ 21 ป ี  ปจัจบุนั
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที ่ 3 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่มารว่มพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณช์วีติ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กน่อ้งๆ ทีเ่คย
กา้วพลาดไดม้กีำลงัใจและลกุขึน้สูช้วีติอกีครัง้ 
 “แบงค์” กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ เพราะต้องดูแลพ่อที่
ประสบอบุตัเิหตจุนตอ้งกลายเปน็อมัพาต โดยแบงคต์อ้งตืน่แตเ่ชา้มดืทกุวนัเพือ่มาทำหอ่หมกขาย 

เอไอเอสจดักจิกรรม
“สานรกัคนเกง่หวัใจแกรง่สญัจร”
สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กเ่ยาวชน
เพือ่เปน็แนวทางในการดำเนนิชวีติ

และในวนัหยดุกต็อ้งไปทำงานเรข่ายนำ้ในบอ่นไกท่ีแ่วดลอ้มไป
ดว้ยการพนนั เพยีงเพราะความจำเปน็และไมม่ทีางเลอืกในชวีติ
มากนกั แมจ้ะแบกรบัภาระทีห่นกัเกนิกวา่วยั แตแ่บงคก์ม็คีวาม
อดทน กตัญญ ู สู้ชีวิต และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อสร้าง
อนาคตทีด่ใีหแ้กค่รอบครวั 
  “คนเราเลือกเกิดไม่ได ้ ต้นทุนทางชีวิตของแต่ละคนก็
ไม่เท่ากัน เมื่อลำบากก็อย่าไปคิดว่าทำไมชีวิตเราถึงต้อง
เปน็แบบนี ้ ถา้คดิอยา่งนัน้ ในวนัขา้งหนา้เราจะเดนิตอ่ไป
ดว้ยความหวงัไดย้าก อยากใหเ้กบ็เอาความลำบากมาเปน็
แรงผลักดันเราให้ก้าวต่อไป ใช้บทเรียนชีวิตมาสอนเรา 
แตอ่ยา่เอามนัมาทำรา้ยตวัเอง” แบงคก์ลา่ว 
 กจิกรรมสญัจรครัง้นีย้งัไดน้ำ “นอ้งโอ นายรณชยั เหลา่ซว่น” 
อดตีเยาวชนจากศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 2 
จงัหวดัราชบรุ ี มารว่มแบง่ปนัประสบการณ ์และแนะนำขอ้คดิดีๆ  
ใหแ้กน่อ้งๆ  
 “เมื่อเราทำผิด จะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเอง 
ความผิดพลาด ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตที่เราต้อง
ยอมรบัและพยายามกา้วเดนิตอ่ไป ทำใหด้ทีีส่ดุแคน่ัน้กพ็อ” 
โอกลา่ว 
 เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของเยาวชนทั้งสอง นอกจากจะเป็น
แบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ ได้ประพฤติตน
เปน็คนดกีลบัคนืสูส่งัคมและพรอ้มทีจ่ะกา้วเปน็ผูใ้หญท่ีด่ตีอ่ไป
ในอนาคต 
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เรือ่งนา่รูเ้กีย่วกบั
วนัเขา้พรรษา
 
 คำวา่ “เขา้พรรษา” แปลวา่ “พกัฝน” หมาย
ถึง วันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำ
อยู ่ ณ วัดใดวัดหนึ่งหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน ซึ่งมี
กำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัย
บัญญัติไว ้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดช่วงฤดู
ฝน ซึง่มกีำหนดระยะเวลา 3 เดอืน เริม่ตัง้แตว่นั
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป ี ถ้าปีใดมีเดือน 8 
สองครัง้ กเ็ลือ่นมาเปน็วนัแรม 1 คำ่ เดอืน 8 หลงั 
และออกพรรษาในวนัขึน้ 15 คำ่ เดอืน 11 
      ในทางพุทธศาสนาถือว่าการบรรพชาและ
อุปสมบทเป็นบุญชนิดพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า 
“อานิสงส์พิเศษ” วา่กนัวา่สำหรบัคนเปน็พอ่แม ่
ถ้าลูกทำบุญอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐิน 
ทอดผา้ปา่ ทำสงัฆทาน หรอืทำบญุชนดิใด แมจ้ะ
บำเพ็ญกุศลให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้ว แต่พ่อแม ่ 
ไม่ได้อนุโมทนาในบุญกุศลนั้น พ่อแม่ก็จะไม่ได้
รับบุญนั้น หากเป็นการอุปสมบทหรือบรรพชา 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า แม ้ 
พ่อแม่ลูกที่พลัดพรากจากกันหรือไม่เคยพบเจอ
กันเลย ถ้าวันหนึ่งลูกได้เข้าพิธีอุปสมบทหรือ
บรรพชา แม้พ่อแม่จะไม่ทราบเรื่องหรือไม่ได ้ 
เป็นเจ้าภาพในการบวชครั้งนั้น พ่อแม่ก็จะได้
อานสิงสอ์ยา่งสมบรูณโ์ดยไมต่อ้งอนโุมทนา  
      ดังนั้น พ่อแม่ชาวไทยทั้งหลายจึงคาด
หวงัวา่จะไดเ้กาะชายผา้เหลอืงของลกูชายสกั
ครัง้ในชวีติ 

โรงเรยีนขา้มเพศ
สำหรบัคนขา้มเพศ
 
      โรงเรยีนอสิลามสำหรบั “คนขา้มเพศ” แหง่
แรกในอินโดนีเซีย ที่คนในพื้นที่เรียกว่า “เปซาน
เทรน วาเรีย” ตั้งอยู่ในเมืองยอกยาการ์ตา บน
เกาะชวา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ป ี 2008 แต่
โรงเรียนนี้ได้ถูกปิดไปเมื่อก่อนหน้านี้หลังจากผู้ก่อ
ตัง้โรงเรยีนเสยีชวีติ แตต่อนนีโ้รงเรยีนเปซานเทรน 
วาเรีย ได้กลับมาเปิดสอนดังเดิมแล้ว เพียงแต ่ 
ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่บ้านของนายชินตา ราตร ี  
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของกลุ่มเลสเบี้ยน เกย ์  
ไบเซก็ฌวล และคนขา้มเพศ(แอลจบีที)ี  
      นายอับดุล มูไฮมิน ผู้นำองค์กรภราดรภาพ  
แห่งศรัทธา อันเป็นองค์กรส่งเสริมทางศาสนาใน
อินโดนีเซีย กล่าวในพิธีเปิดโรงเรียนเปซานเทรน   
วาเรีย โดยเน้นย้ำว่า ตามหลักคำสอนในคัมภีร ์ 
อลักรุอา่น เราไมส่ามารถแบง่แยกผูค้นดว้ยสถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพศ หรือค่านิยมทาง
ศาสนาได ้ และขอให้นักเรียนทุกคนที่นี่มีความ  
เขม้แขง็หากจะตอ้งเผชญิกบัความเจบ็ปวดในสงัคม 
     สำหรบัโรงเรยีนเปซานเทรน วาเรยี มนีกัเรยีนอยู่
ในขณะนี ้ 35 คน นอกจากจะได้เรียนทางด้าน
อสิลามศกึษาในแงม่มุตา่งๆ แลว้ ทีน่ีย่งัเปดิโอกาส
ใหพ้วกเขาทำงานและมรีายได ้ โดยโรงเรยีนไดเ้ปดิ
ร้านเสริมสวยไว้ให้บริการบุคคลทั่วไปและยังมี
บรกิารใหเ้ชา่ชดุแตง่งานอกีดว้ย 
    นบัวา่เปน็การเปดิโลกใหก้วา้งขึน้ในสงัคม
ทกุมติ ิจรงิไหม 
   ขอบคณุภาพประกอบ จาก สำนกัขา่วไทยมสุลมิ 

กางเกงไฮเทค
ชว่ยชารต์แบตมอืถอืไดด้ว้ยนะ
 
 โทรศัพท์มือถือคือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ขาด  
ไม่ได้ในยุคนี้โดยเฉพาะกับสมาร์ทโฟน แต่
ปัญหาที่ต้องเจอเสมอๆ คือ แบตหมดเร็วและ
ตอ้งพกพาทีช่ารต์เสมอ แตว่นันีไ้มโครซอฟชว่ย
แก้ปัญหานั้นด้วยการผลิตกางเกงที่ช่วยชาร์ต
แบตมือถือได ้ และแน่นอนมือถือที่ชาร์ตได้คือ 
“โนเกยี” นัน่เอง 
     ไมโครซอฟท ์รว่มกบั แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์าว
อังกฤษชื่อดังอย่าง A. Sauvage ออกแบบ
กางเกงทีส่ามารถชารต์แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอื
ได ้ โดยนำเทคโนโลยีที่อยู่ในแผ่นชาร์ทไร้สาย
แบบพกพาของ Nokia DC-50 มาใช้ออกแบบ
ได้อย่างลงตัวกับกางเกงขายาว สามารถใช้ได้
กบัสมารท์โฟนอยา่งเชน่ Nokia Lumia 930 
     โดยกางเกงชาร์ตแบตฯ ได ้ จะเปิดให้จอง
เรว็ๆ นี ้ทางเวบ็ไซต ์Amazon สว่นเรือ่งราคายงั
ไมไ่ดป้ระกาศออกมาอยา่งเปน็ทางการ แตท่าง
ผู้ออกแบบคาดไว้ว่า น่าจะอยู่ที่ประมาณ 340 
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 
11,000 บาทเทา่นัน้เอง  
    แนน่อนวา่ตอ้งมคีนจำนวนมากสงสยัวา่
การชาร์ตระหว่างสวมใส่กางเกงรับประกัน
ความปลอดภัยแน่หรือเปล่า เรื่องนี้คงต้อง
รอพสิจูนก์นัอกีทเีมือ่กางเกงออกวางขาย 
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ถนนทีส่ัน้ทีส่ดุในโลก
 
   ด้านข้างโรงแรมแมคเคยส ์ (Mackays) 
ในเขตวคิ(Wick) เมอืงเคทเนส(Caithness) 
ประเทศสกอ๊ตแลนด ์คอื ทีต่ัง้ของถนนทีส่ัน้
ที่สุดในโลก ด้วยระยะทางที่สั้นมากแค ่
2.05 เมตร (สัน้ขนาดนีเ้รยีกวา่ถนนไดด้ว้ย
หรือ!) ทางการสก๊อตแลนด์ได้ประกาศให ้ 
อีเบเนเซอร์เพลช (Ebenezer Place) เป็น
ถนนมาตัง้แตป่ ี1883 แลว้ โดยมเีพยีงบา้น
เลขทีเ่ดยีวตัง้อยูบ่นถนนสายนีค้อื บา้นเลข
ที ่ 1 บิสโทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม
แมคเคยสน์ัน่เอง 
   คงไมม่ถีนนทีไ่หนในโลกสัน้กวา่นีอ้กี
แลว้ละ่ เชือ่เถอะ 
 

รถตุก๊ตุก๊บรกิารทศันาจร
แบบใหมย่อดนยิมในปารสี
 
 นายแคร ์มาซร ีไดร้เิริม่ทำธรุกจิใหบ้รกิาร
รถตุก๊ตุก๊ในกรงุปารสี โดยไดส้ัง่ซือ้รถตุก๊ตุก๊จาก
ประเทศจีน 24 คันมาให้บริการรอบกรุงปารีส 
โดยวิง่ใหบ้รกิารและจอดทีส่ถานรีถประจำทาง 
150 แห่ง ซึ่งบริการรูปแบบนี้กำลังได้รับความ
นยิมเพราะผูโ้ดยสารสามารถทานอาหารบนรถ
ไดใ้นขณะทีก่ารโดยสารรถแทก็ซีท่ำไมไ่ด ้แถม
บนรถยังมีทั้งน้ำชา ขนมและข้าวโพดคั่วเอาไว้
คอยใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วดว้ย สำหรบัราคาคา่
โดยสารของรถตุ๊กตุ๊กในฝรั่งเศสนั้น หากเดิน
ทางระยะสั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 28 ดอลลาร ์
หรือประมาณ 840 บาท และหากเหมาทั้งวัน 
จะคิดในราคา 431 ดอลลาร ์ หรือประมาณ 
12,930 บาท  
 เห็นค่าจ้างแล้วอยากจะไปเป็นคนขับ
รถตุก๊ตุก๊ในปารสีเสยีจรงิๆ 

คนดงัผูท้รงอทิธพิลแหง่ป.ี..
บยีอนเซ่
 
 ล่าสุดนิตยสารฟอร์บส์รายงานผลการจัด
อันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดย
อันดับ 1 นั้นตกเป็นของ “บียอนเซ่” นักร้อง
สาวเพลงปอ๊ปชาวอเมรกินัวยั 32 ป ีซึง่มรีายได้
โดยประเมิน 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ
ประมาณ 3,680 ลา้นบาทในชว่งระยะเวลาแค ่
12 เดือนที่ผ่านมาจากการทำข้อตกลงด้าน
ธรุกจิและธรุกจิเสือ้ผา้แลว้ ยงัมผีลงานเพลงตดิ
อนัดบัยอดนยิมอยา่งตอ่เนือ่งจากอลับัม้ลา่สดุ 
“บยีอนเซ”่ ซึง่ออกมาเมือ่ปลายปทีีแ่ลว้ ขณะที่
อนัดบั 1 ของปทีีแ่ลว้คอื โอปราห ์ วนิฟรยี ์ วยั 
60 ป ีพธิกีรรายการโทรทศันช์ือ่ดงัป ีซึง่บนีีเ้ธอ
หล่นไปอยู่อันดับ 4 และพิธีกรรายการทอล์ค
โชวอ์กีคนหนึง่ เอลเลน เดอเจเนอเรส วยั 56 ป ี
ขึ้นจากอันดับ 10 เมื่อปีที่แล้วมาอยู่อันดับ 5 
ในปนีี ้สว่นคนอืน่ๆ กม็ ีเจย.์ซ ีสามขีอง “บยีอน
เซ”่ อยูใ่นอนัดบั 6 ตามมาดว้ย “รฮิานนา่” อยู่
อนัดบั 8 และเคที ่เพอรร์ี ่อยูใ่นอนัดบั 9  
 เรยีกวา่ไมว่า่จะหยบิจบัทำธรุกจิอะไรก็
เปน็ทีน่ยิมจรงิๆ นะบยีอนเซ ่
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 คณุบญุเกยีรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการ บรษิทั เมคอพัเทคนคิอนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (MTI) รว่มกจิกรรมกบั
บธูโรงเรยีนสอนศลิปการแตง่หนา้MTIในงานSAHAGROUPFAIRครัง้ที่18โดยมีอ.พรรณอรแสงอาทติย์กรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูอ้ำนวยการ โรงเรยีนสอนศลิปการแตง่หนา้MTI ใหก้ารตอ้นรบั ซึง่ภายในงานลกูคา้ยงัไดพ้บกบั จอย รนิลณี
ศรเีพญ็พรเีซน็เตอร์MTIและนกัแสดงชือ่ดงัทีม่ารว่มสนกุกบักจิกรรมตา่งๆของบธูณศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ์

MTIรว่มออกบธูงานSAHAGROUPFAIRครัง้ที่18
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เลอืกแปรงสฟีนัแขง็ไป
เหงอืกอาจมปีญัหา
 
 คณุรูไ้หมวา่.. ในการเลอืกซือ้แปรงสฟีนัควรดทูีข่นแปรงเปน็อนัดบั
แรก เนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสฟันและเหงือกโดยตรงในการกำจัด
คราบจุลินทรีย ์ รายงานจากการวิจัยยืนยันว่าขนแปรงชนิดแข็ง  
ปานกลาง นุม่ สามารถกำจดัคราบจลุนิทรยีไ์ดเ้หมอืนกนั แมว้า่ผูใ้ชอ้าจ
รูส้กึวา่ขนแปรงแขง็ทำความสะอาดฟนัไดด้กีวา่ แตข่นแปรงชนดิแขง็
จะทำอนัตรายตอ่เหงอืกและทำใหเ้หงอืกรน่ตามมาในระยะยาว และ
ยังทำให้วัสดุอุดฟันบาง
ประเภทเสยีหายได ้ในขณะ
ที่ขนแปรงชนิดปานกลาง 
หรือนุ่มปานกลางอาจมีผล
เช่นเดียวกับขนแปรงแข็ง
หากใช้วิธีแปรงฟันที่ ไม่
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภัยให้เปลี่ยนมาใช้
ขนแปรงนุ่มจะดีที่สุด ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ไดอ้อกประกาศใหแ้ปรงสฟีนัทกุยีห่อ้ ทกุรุน่ 
ตอ้งระบขุอ้มลู 5 ขอ้  คอื 1. ความออ่นแขง็ของขนแปรง 2. ลกัษณะ
ปลายขนแปรงฟัน เช่น ปลายมน ปลายเรียวแหลม 3. วัสดุที่ใช้ทำ  
ขนแปรงและด้ามแปรง 4. วิธีใช ้ ข้อแนะนำ และ 5. แปรงสีฟันเด็ก  
ตอ้งระบกุลุม่อาย ุทีเ่หมาะสมบนฉลากดว้ย เชน่ ตำ่กวา่ 3 ป ี 3-6 ป ี  
6-12 ป ี เปน็ตน้ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอใชป้ระกอบการ
เลอืกแปรงสฟีนั  
 นอกจากนี้การใช้งานตามอายุการใช้งานที่เหมาะสมน่าจะดีกว่า
การใช้แบบไม่มีลิมิทเวลา แปรงกันจนขนแปรงบานแล้วบานอีก 
เพราะนั่นนอกจากจะทำให้การทำความสะอาดทำได้อย่างไม่ทั่วถึง
แลว้ยงัอาจเปน็แหลง่สะสมเชือ้แบคทเีรยีอกีดว้ย   
 ขอบคณุขอ้มลูจาก กรมอนามยั โดยสำนกัทนัตสาธารณสขุ 

อาหารทีช่ว่ยใหห้า่งไกล
โรคหวดัในชว่งหนา้ฝน
 
 สุขอนามัยที่ทำได้ง่ายๆ และยังช่วยในการป้องกันหวัดที่ให้ผลเสมอก็
คอื หมัน่ลา้งมอืใหส้ะอาดและใชช้อ้นกลาง พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ ออกกำลงั
กายสม่ำเสมอ เสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายด้วยอาหารที่มีสารอาหารใน
การป้องกันหวัด เช่น อาหารที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำมากๆ มีอาหารหลาย
ชนดิทีอ่าจใหผ้ลในการชว่ยเพิม่ภมูติา้นทาน ปอ้งกนัหรอืลดความรนุแรงของ
หวดั ลองมาดกูนัสวิา่มอีาหารประเภทใดบา้ง 
1. อาหารรสเผ็ดรวมทั้งเครื่องเทศ เช่น กระเทียม ต้นหอม พริก   
ลดอาการคดัจมกู ชว่ยใหห้ายใจโลง่ขึน้ 
2. ดื่มน้ำมากๆ แทนที่จะดื่มกาแฟ น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 
อาจดื่มน้ำผลไม้คั้นสดบ้างเพื่อเสริมวิตามินซ ี เครื่องดื่มร้อนที่ช่วยได ้ เช่น 
ชา นำ้มะนาวอุน่ๆ จะชว่ยลดเสมหะได ้
3.ซปุไกร่อ้นๆชว่ยลดอาการคดัจมกู อาจเตมิผกัหลายๆ ส ีเพือ่เพิม่สาร
แอนตอิอกซแิดนต ์ทำใหร้า่งกายแขง็แรง มสีขุภาพด ี
4. สารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน(วิตามินเอ) วิตามินซ ี
วิตามินอ ี ช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ป้องกันการ
ตดิเชือ้ ผกัและผลไมท้ีม่สีารตา้นอนมุลูอสิระสงู เชน่ แครอท ผกัใบเขยีวจดั 
สม้ ฝรัง่ องุน่ แคนตาลปู มะละกอสกุ เปน็ตน้ 
5.กระเทยีมชว่ยลดอาการหวดั จะเตมิลงในอาหารหรอืเคีย้วสดๆ วนัละ 
1-2 กลบีกไ็ด ้
 
 แตถ่า้หากเริม่รูส้กึวา่มอีาการของไขห้วดัแลว้
 ควรจะกินยาเพื่อรักษาดีที่สุด หรือหากไม่นิยมกินยาก็นอนหลับ  
พักผ่อนมากๆ ควรดื่มน้ำอุ่นให้มากๆ รับประทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซ ี
และดแูลตวัเองใหห้ายจากอาการไขห้วดัโดยเรว็ เพราะบางทกีารเปน็หวดั
นานๆ จะทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาทั้งหลอดลมอักเสบ และโรคทางเดิน
หายใจอืน่ๆ ดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรงอยูส่มำ่เสมอดว้ยการออกกำลงั
กายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองและ
สายฝนโดยตรง พกรม่หรอืชดุกนัฝนเอาไวเ้สมอยามเดนิทาง 
 ขอบคณุขอ้มลู จาก หมอชาวบา้น 
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ของคณุตอ้งยนืนานๆในแตล่ะวนั
 
 ในผู้คนที่มีอาชีพต้องยืน ยืน ยืน ในแต่ละวัน อาจมีผลเสียของการ
ยนืนานๆ ตอ่สขุภาพตามมา โดยมอีาการหลายอยา่ง เชน่ ปวดเมือ่ยกลา้ม
เนื้อน่องและต้นขา อาการปวดเมื่อยเท้า หลอดเลือดขอด ปวดเข่าและ  
หลงั สามารถปอ้งกนัผลเสยีจากการยนืนานไดด้ว้ยตนเอง ดงัตอ่ไปนี ้
 ยืนบนพื้นนิ่มๆ พื้นที่นิ่มช่วย
ลดแรงกดที่เท้าได ้ อาจใช้พรมเช็ด
เท้านิ่มๆ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพรม
สำหรับยืนที่มีราคาแพง สามารถ
ทดสอบพรมได้ด้วยการถอดรองเท้า
ยืนบนพรมนั้น หลังจากนั้นลองยืน
เทา้เดยีว ถา้รูส้กึวา่สบายเทา้และยนื
ไดม้ัน่คง ถอืวา่ใชไ้ด ้
 สวมรองเท้าที่มีพื้นนิ่มและ
หลวมเล็กน้อย รองเท้าที่มีพื้นนิ่ม
ช่วยลดแรงกดไปที่เท้าได ้ เช่นเดียว
กับพื้นที่นิ่ม ส่วนการที่ต้องเลือก
รองเท้าหลวมเพราะตกเย็นเท้าของ
ทา่นอาจบวมไดเ้ลก็นอ้ยจากการยนืนาน 
 ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงในการทำงาน กรณีที่เจ็บส้นเท้ามาก อาจ  
ใสร่องเทา้สน้สงูได ้แตไ่มเ่กนิ 2 นิว้ เพือ่ชว่ยลดแรงกดทีส่น้เทา้ 
  ยนืเทา้โตะ๊สงูหรอืตูข้ายสนิคา้ โดยใชแ้ขนหรอืศอกรบันำ้หนกัตวัทาง
ด้านหน้า สลับกับการใช้ก้นหรือหลังพิงผนังเป็นครั้งคราว เพื่อลดน้ำหนัก
กดทีก่ระทำตอ่หลงัและเทา้ 
 พกัการยนืบอ่ยๆหยอ่นขาขา้งหนึง่ หรอือาจใชท้ีว่างเทา้เปน็บลอ็ก
สงูจากพืน้ประมาณ 4-6 นิว้ 
 ใช้เก้าอี้แบบกึ่งนั่งกึ่งยืน กรณีของพนักงานเคาน์เตอร์หรือการ
ทำงานในโรงงาน 
 ยนืสลบันัง่ แตต่อ้งจดัสภาพงานใหเ้หมาะสม เชน่ โตะ๊ยนืทำงาน
ไมค่วรเตีย้เกนิไปจนตอ้งกม้หลงั อาจจดัโตะ๊ทำงาน ให ้2 ชดุ คอืชดุยนืและ
นัง่ทำงาน แลว้ใหท้ำงานสลบัหนา้ทีก่นัเปน็ระยะๆ 
 เมือ่รูส้กึเมือ่ยใหเ้ดนิไปมาสกั2-3นาทีจงึคอ่ยนัง่ลง ยกขาทัง้ 2 
ขา้งพาดบนทีน่ัง่ของเกา้อีอ้กีตวัหนึง่ ใหเ้ทา้อยูส่งูประมาณระดบัเขา่ เพือ่ชว่ย
เลอืดจากขากลบัเขา้สูห่วัใจดขีึน้ ปอ้งกนัหลอดเลอืดขอด มโีอกาสพกัอยา่ยนื
คยุ ใหน้ัง่ยกขาพาดเกา้อี ้อาจจะกระดกปลายเทา้สลบักนัซา้ย-ขวารว่มดว้ย 
 กลับถึงบ้านให้นอนเอาเท้ายันกับกำแพงให้เท้าอยู่สูงจาก
พื้นประมาณครึ่งเมตร แล้วกระดกปลายเท้าขึ้นสลับกันทั้ง 2 ข้าง   
ทำประมาณ 10 นาท ีออกกำลงัดว้ยการเดนิ วิง่ หรอืวา่ยนำ้ เปน็เวลา 15-
20 นาท ี สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงขา   
พักผ่อนด้วยการนอนให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง สำหรับการ  
ออกกำลงักายเฉพาะสำหรบัผูท้ีต่อ้งยนืทำงานนาน ๆ 
 แชเ่ทา้ในนำ้อุน่หลงัการยนือนัยาวนาน เมือ่กลบัถงึบา้นลองแชเ่ทา้
ในกะละมังน้ำอุ่นประมาณ 10 – 15 นาท ี เพื่อให้ระบบโลหิตบริเวณเท้า
ไหลเวียนได้ด ี ที่สำคัญยังช่วยให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลายด้วย หลังการ  
แชน่ำ้อุน่อยา่ลมืทาโลชัน่เพือ่เตมิความชุม่ชืน้ใหผ้วิเทา้ดว้ย 
 

5เหตผุลดีๆ ทีค่วรกนิใหช้า้ลงในแตล่ะมือ้
1. ชว่ยในการลดนำ้หนกั ผลวจิยัจากหลายสำนกัยนืยนัวา่ การกนิใหช้า้
ลง เคีย้วใหช้า้ลง จะสามารถลดจำนวนแคลอรีไ่ด ้นำ้หนกักจ็ะลดลงโดยทีก่็
ใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่ต่างไปจากเดิม เพราะถ้าเรากินเร็ว เราก็จะกินไป
เรือ่ยๆ จนเกนิพอด ี เหตผุลนีม้าจากผลการวจิยัทีว่า่สมองของเรานัน้ใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาทกีวา่จะรบัรูว้า่เราอิม่นัน่เอง 
2.ไดเ้พลดิเพลนิใจไปกบัอาหารจานโปรด ถา้คณุกนิเรว็เกนิไป คณุจะไม่
ได้ลิ้มรสความอร่อยของอาหารอย่างเต็มที ่ การกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ไมใ่ชป่จัจยัหลกัทีท่ำใหส้ขุภาพยำ่แย ่ถา้เรากนิพซิซา่ทีเ่ปน็ของโปรดของใคร
หลายๆ คน และเปน็อาหารทีค่อ่นขา้งจะไรป้ระโยชน ์ เราคอ่ยๆ กนิ คอ่ยๆ  
ลิม้รสวา่พซิซา่มรีสชาตเิปน็อยา่งไร เรากจ็ะกนิพซิซา่นอ้ยลง อาหารทีเ่ขา้สู่
กระเพาะของเรากน็อ้ยลงเชน่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดตีอ่ระบบยอ่ยอาหาร ยิง่เคีย้วอาหารนานมากเทา่ไหร ่อาหารกจ็ะถกู
บดใหล้ะเอยีดมากขึน้ๆ การทำงานของระบบยอ่ยอาหารภายในรา่งกายกจ็ะ
ทำงานนอ้ยลง จะชว่ยลดปญัหาดา้นระบบยอ่ยอาหารของเราไดด้อีกีดว้ย 
4. ลดความตึงเครียด อาจดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อ แต่การที่เราตั้งใจกิน
อาหารนัน้ เรากจ็ะลมืเรือ่งราวปญัหาตา่งๆ ในชวีติ ใจจดใจจอ่กบัอาหาร ดี
กวา่มานัง่รบีๆ กนิเพราะนกึถงึเรือ่งตา่งๆ ทีต่อ้งทำ 
5. งดอาหารจานด่วน เลิกทำตัวเร่งรีบแบบไร้ระเบียบ สาเหตหุลกัที่
ทำใหอ้าหารจานดว่นมอีทิธพิลกบัคนเราในปจัจบุนั และการกนิเรว็ๆ เขา้ไว้
เพื่อการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นก็บั่นทอนสุขภาพกายและใจได้อย่างด ี เพราะ
ฉะนัน้ ควรตอ่ตา้นดว้ยการกนิใหช้า้ลง หรอือาจลองทำอาหารกนิเองทีบ่า้น 
เพยีงเทา่นีก้ส็ามารถเพิม่ความสขุ สขุภาพดไีดท้ัง้กายและใจอยา่งไมน่า่เชือ่
เลยทเีดยีว 


คนทีม่อีาการลมพษิผวิหนงัอกัเสบ
เรื้อรัง หรือเป็นโรคหอบหืด ควร

เลีย่งเนือ้แพะเนือ้ปลากุง้หอยปูไข่ผลติภณัฑ์
นมหรอืสิง่กระตุน้อืน่ๆ รวมทัง้รสเผด็ เพราะสาร
เหล่านี้มีฤทธิ์กระตุ้นและทำให้มีอาการผื่นผิวหนัง
กำเรบิได้



	 	

18 เคล็บลับความงาม
เรื่อง : ชญานี 

สตูรเตมิความชุม่ชืน้
ใหผ้วิหนา้แหง้กรา้น
 
 สำหรบัคนทีม่ผีวิหนา้แหง้มาก
จนแตกลอกเปน็ขยุ แนะนำใหใ้ช้
มะละกอสุกมาบำรุ งผิวหน้า   
เอนไชม์ในเนื้อมะละกอจะช่วย
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า 
ช่วยให้ผิวหน้านุ่ม เนียนใสขึ้น เพียงนำมะละกอสุกมาปอกเปลือกแคะ
เมลด็ออก แลว้ลา้งทำความสะอาดยางออกใหห้มด จากนัน้นำมาหัน่เปน็
ชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นให้ละเอียด คลุมผมด้วยผ้าคลุ่มผมให้มิดชิด นั่งหรือ
นอนในท่าสบายแล้วนำมะละกอที่บดเรียบร้อย มาทาให้ทั่วใบหน้า
ยกเวน้บรเิวณรอบดวงตา ทิง้ไวป้ระมาณ 10-15 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ย
นำ้สะอาด ทำอยา่งนีส้ปัดาหล์ะครัง้ ผวิหนา้ทีแ่หง้ เปน็ขยุกจ็ะเริม่ชุม่ชืน่ 
นุม่นวลและสดใสขึน้ 

นอนเพือ่ผวิสวย...
ตำรบัความงามของสาวจนี
 
 เคล็ดลับนี้เป็นของสาวชาวจีนที่สืบทอดกันมา ว่ากันว่าที่เห็นสาวจีนมี
ใบหนา้ทีอ่อ่นกวา่วยักเ็พราะพวกเธอนอนหงายจนเปน็นสิยั ซึง่การนอนหงาย
ทำให้ใบหน้าผักผ่อนได้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ถูกกดทับจึงไม่มีริ้วรอย
เกิด แต่ถ้าชอบนอนตะแคงจนเป็นนิสัยแต่อยากมีหน้าสวยอ่อนวัย ลอง
เปลีย่นปลอกหมอนผา้ฝา้ยทีใ่ชอ้ยูม่าเปน็ผา้ไหมหรอืผา้ซาตนิด ูความลืน่ของ
ผา้ทัง้สองชนดิจะชว่ยไมใ่หเ้กดิริว้รอยบนใบหนา้ เมือ่ตอ้งนอนทา่ตะแคงหรอื
เมื่อพลิกตัวไปมา นอกจากนี้ก่อนนอนควรเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณมากๆ 
และเวลานอนควรหมนุหมอนใหส้งูเพือ่ปอ้งกนัของเหลวไปคัง่คา้งบนใบหนา้ 
ตืน่เชา้มาหนา้จะไดไ้มบ่วม 

6หลากสาเหตุ
ทีท่ำใหผ้วิหนา้ขาดความชุม่ชืน้ไดง้า่ย
 
1. นอนโดยไมล่า้งเครือ่งสำอาง การแตง่หนา้นัน้ทำใหผ้วิผลดัเซลลผ์วิ
ไดไ้มเ่ตม็ที ่ เกดิการสะสมของเซลลผ์วิทีต่ายแลว้ ทำใหผ้วิแหง้ไดง้า่ยขึน้ 
ยิง่ทำแบบนีบ้อ่ยๆ ผวิกอ็าจจะกลายเปน็แหลง่สะสมของเชือ้แบคทเีรยีอกี
ด้วย ควรล้างหน้าให้สะอาดเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกตกค้างในรูขุมขน และ
ทำใหผ้วิไดห้ายใจบา้ง  
2. บำรงุผวิโดยใชแ้คโ่ลชัน่เทา่นัน้ นำ้ทีผ่วิหนงัถกูเกบ็กกัโดยเยือ่ไขมนั
ผวิ เพือ่เสรมิสรา้งไขมนับนผวิหนงัจำเปน็ตอ้งเพิม่การบำรงุเยือ่ไขมนัดว้ย 
3. นอนดกึเปน็ประจำ ฮอรโ์มนของการเตบิโตจะหลัง่ออกมาขณะหลบั 
ถา้นอนดกึเปน็ประจำ เซลลผ์วิกจ็ะแกต่วัลง กระบวนการสรา้งความชุม่ชืน้  
ของผวิกจ็ะทำงานไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพ  
4. ไม่ทาครีมกันแดด ผิวที่โดนทำร้ายด้วยรังสียูวีจะหมองคล้ำและ
แหง้ไดง้า่ยกวา่ปกต ิ  
5. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สบูบหุรี ่ทีเ่ปน็สาเหตขุองปฏกิริยิาออกซเิจนทีท่ำใหเ้ซลลผ์วิแกต่วัลง ผลดั
เซลลผ์วิไดช้า้และลดลง รวมไปถงึประสทิธภิาพในการเกบ็กกัความชุม่ชืน้
ลดลงดว้ย   
6. การไดเอท การลดน้ำหนักด้วยการงดบริโภคไขมันไปเลย มีผล
ทำใหน้ำ้มนัทีข่บัออกมาหลอ่เลีย้งผวิลดนอ้ยลง นำ้ในผวิกจ็ะระเหยไดง้า่ย 
ทำใหผ้วิสญูเสยีความชุม่ชืน้ 

 เ ท ค นิ ค ล ง
รองพืน้ใหเ้นยีนสวย
ของสาวผิวแห้ง

ให้ผสมน้ำมันบำรุงผิวหรือโลชั่นลงใน
ครีมรองพื้นเพิ่มเล็กน้อย เพียงเท่านี้
เมื่อลงรองพื้นก็จะได้ผลลัพธ์ผิวเรียบเนียนที่ดูชุ่มชื้น
เปลง่ปลัง่ไปในตวัแตง่หนา้ไดง้า่ยดายและเรยีบลืน่ยิง่ขึน้
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มนัฝรัง่ชว่ยลดถงุใตต้าไดน้ะ
 
 สำหรับสาวๆ ที่มีปัญหาถุงใต้ตา มีวิธีแก้ไขง่ายๆ มาแนะนำ 
ด้วยการนำมันฝรั่งมาปอกเปลือกออกให้หมดแล้วล้างจนสะอาด 
หัน่เปน็ชิน้เลก็ๆ แลว้นำมาพอกบรเิวณรอบดวงตา ทิง้ไวป้ระมาณ 
10-15 นาท ีจงึลา้งออกดว้ยนำ้อุน่ ถา้หากทำทกุๆ วนัดวงตาจะเริม่
สดใสขึน้ รอยคลำ้จางลง และชว่ยลดถงุใตต้าไดด้ว้ย 
เนื่องจากมันฝรั่งมีสารคาร์โบไฮเดรตอยู่สูง ซึ่ง
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มี
ส่วนช่วยในการลดการอักเสบ
ของผวิบรเิวณรอบดวงตาไดด้ ี

สาวๆจำเปน็ตอ้งดแูลผวิตามวยัจรงิหรอื?
 
 เพราะผวิของผูห้ญงิแตกตา่งกนัไปตามสภาพผวิทีเ่ปลีย่นไปตามวยัทีม่ากขึน้ 
ระดบัฮอรโ์มนทีเ่ปลีย่นแปลง ปจัจยัแวดลอ้ม มลภาวะทีผ่วิเจอในแตล่ะวนัตา่งกนั 
ดงันัน้การดแูลจงึจำเปน็ตอ้งแตกตา่งกนั 
 สาววัยใส 15-20 ป ี การพักผ่อนที่เพียงพอแล้วล้างหน้าด้วยสบู่หรือ  
โฟมที่มีความบางเบาวันละ 2 ครั้ง ทาครีมบำรุงผิวธรรมดาที่เน้นเรื่องเติมความ  
ชุม่ชืน้กด็สูวยสมวยัแลว้ 
 สาววยั 20 ขึน้ไป จะมผีวิทีก่รา้นและคลำ้งา่ยขึน้เนือ่งจากผวิมกีารผลดั
เซลลล์ดลง จงึควรเลอืกใชค้รมีบำรงุผวิทีม่สีว่นของ AHA และเพิม่การขดัผวิแบบ  
ออ่นโยนอกีสปัดาหล์ะครัง้ พรอ้มปกปอ้งผวิดว้ยครมีกนัแดดอยา่งสมำ่เสมอหา้มละเลย 
 สาววยั 30 ขึน้ไป ผวิจะเริม่มรีิว้รอยและความหยอ่นคลอ้ย ครมีบำรงุจงึ
เน้นแบบป้องกันและลดเลือนริ้วรอย เพิ่มการมาส์กหน้าหลังจากขัดหน้าทุกครั้ง 
ใช้อายครีมหรืออายเจลเป็นประจำเพื่อป้องกันริ้วรอยบนผิวรอบดวงตา และ  
อย่าลืมปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดด้วย นอกจากนี้การดูแลเรื่องของการพักผ่อน
ให้เพียงพอ เน้นการรับประทานผักและผลไม้ให้มากๆ ก็จะช่วยให้ฟื้นฟูผิวจาก
ภายในไดเ้ชน่กนั 

เลอืกสผีมใหเ้ขา้กบัผวิ
เพือ่ความสวยเพอรเ์ฟก็ต์
 
 การทำสีผมให้สวยนั้น นอกจากการเลือกสีที่ชอบแล้ว การ
คำนงึถงึบคุลกิภาพ สไตลก์ารแตง่ตวัและรวมไปถงึการเลอืกสผีม
ใหเ้ขา้กบัสผีวิดว้ยจะทำใหส้าว  ๆและหนุม่  ๆดหูลอ่สวยแบบเพอรเ์ฟก็ต์
มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพหลายคนต่างลงความเห็น
ตรงกนัวา่สาวๆ มสีวิผวิทีต่า่งกนัอยูป่ระมาณ 4 โทนสซีึง่สผีวิทีต่า่ง
กนัทัง้ 4 โทนนีต้อ้งการสผีมทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย  
 สาวผวิขาวอมชมพู เหมาะกบัสผีมโทนนำ้ตาลแดง นำ้ตาล
อมชมพ ูและนำ้ตาลธรรมชาตทิีม่คีวามสวา่งปานกลาง เพราะสเีหลา่นี้
จะชว่ยใหผ้วิดไูมซ่ดีและทำใหค้ณุมเีสนห่ย์ิง่ขึน้  
 สาวผวิสแีทนหรอืผวิออกคลำ้ เติมพลังความสวยด้วยผม  
สนีำ้ตาลประกายสม้ เพือ่ความดมูชีวีติชวีาและสดใส 
 สาวผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้ง เลือกสีผมโทนน้ำตาลสว่าง
ออกทองหรอืนำ้ตาลออ่นๆ จะชว่ยใหค้ณุดสูวยแบบหรหูรามากยิง่ขึน้ 
 สาวผวิขาวอมเหลอืง สผีวิคณุอาจดซูดีและไมส่ดใส แตผ่ม
สเีขม้อยา่งนำ้ตาลชอ็กโกแลต หรอืนำ้ตาลเลือ่มเทาจะชว่ยใหค้ณุดู
เปน็สาวเทห่น์า่คน้หา แถมสผีวิกด็สูวา่งขึน้ดว้ย MTIJoyAquaCleanser

 โลชัน่เชด็ทำความสะอาดผวิดว้ยนวตักรรมใหม่ เชด็เครือ่งสำอาง
ได้อย่างหมดจด อ่อนโยนด้วยกลุ่ม Cleansing Agent ที่มี
คุณสมบัติเป็น solubilizer ไม่มีสารตกค้าง และยังมีส่วนบำรุง
ขนาดเล็กจาก Nano White Complex อุดม
ดว้ยโปรตนีและVitaminCสารสกดัจากRosa
MultifloraFruit,MushroomและHydrolyzed
Collagenทำใหผ้วิเนยีนเรยีบปรมิาตรสทุธิ150มล.
ราคา 595 บาท พิเศษ! ช่วงแนะนำ เหลือเพียง
395 บาท จากราคาปกติ 595 บาท (สินค้ามี
จำนวนจำกดั)
 สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-6932480 สามารถหาซือ้ไดท้ี่ MTI Shop
ทกุสาขาและศนูยต์วัแทนจำหนา่ยMTIทัว่ประเทศ




นทิรรศการShareTimeLove
 ถ้ารู้ตัวว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคย
แบง่เวลารกัใหก้บัใคร ชวนมางานทีจ่ะทำให้
คณุออ่นโยนขึน้ และนกึถงึสจัธรรมเรือ่งเวลา 
เพือ่ใชช้วีติบนปจัจยัเรือ่งเวลาอยา่งรูเ้ทา่ทนั 
ศลิปนิจะนำเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัความรกั
และแบง่ปนัประสบการณเ์หลา่นัน้ระหวา่ง
ศลิปนิและผูช้มงาน เจยีดเวลาไปชมที ่หอศลิป์
จามจรุ ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

BangkokMusicForumครัง้ที่7
 การเสวนาทางดนตรทีีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้ที ่ 7 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ โดย  
ครั้งนี้จะเป็นการเสวนา เรื่อง ดนตรีประกอบ
ภาพยนตร ์ โดยมีผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ
ภาพยนตรม์อืหนึง่ของไทย ชาตชิาย พงษป์ระภา 
มาพดูคยุและใหค้วามรู ้พรอ้มรบัชมการแสดง
ทางดนตรีที่สร้างสรรค์เพื่องานเสวนาครั้งนี ้ 
โดยเฉพาะ รว่มวง
พูดคุยได้ที่ห้อง  
ออดทิอเรยีม 26 
กรกฎาคม นี ้
 

‘AirSupplyLiveinBangkok2014’
TheGreatestHitConcert
 เอาใจคออินเตอร ์ ด้วย
คอนเสิร์ตรุ่นเก๋า นำ 2 คู่ห ู 
ดูโอ เกรแฮม รสัเซล และ   
รสัเซล ฮติชค์อ็ก แหง่ แอร ์
ซพัพลาย วงซอฟทร์อ็คทีโ่ดง่
ดังในยุค 70’s ขึ้นเวทีโชว์
เพลงฮติทีอ่มิแพค เอก็ซบิชิัน่ 
ฮอลล ์3 เมอืงทองธาน ีหาซือ้
บัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร ์
ทุกสาขา รายละเอียดคลิกดูที ่ facebook.com/
mediawrapthailand 
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เรื่อง : Yamaki 

TheGreatHornbillBistro
บรรยากาศเขาใหญใ่นเมอืงกรงุ
 
 Ringabell: ตน้กำเนดิของรา้น The Great Hornbill Bistro คอืรา้น 
PB Valley ที่เขาใหญ ่ ซึ่งส่งต่อความอร่อยจนร่ำลือไปทั่ว กระทั่งได้มาเปิด
ทำการมอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่คนกรุง โดยหอบนำบรรยากาศ
องิแอบธรรมชาตมิาใชใ้นการตกแตง่ ทัง้ยงัเปดิพืน้ทีม่มุหนึง่ไวส้ำหรบัจำหนา่ย
ของฝากจากไร ่PB Valley โดยเฉพาะไวนไ์ทยคณุภาพเยีย่ม 
 Eattime : เสริฟ์อาหารนานาชาต ิทัง้อาหารไทยพืน้เมอืง และอาหาร
ตา่งชาตยิอดนยิม ผา่นการปรงุโดยเชฟฝมีอืเกา๋ ชวนใหช้มิ “Duck Confit” เมนู
ทีค่ออาหารฝรัง่รูจ้กักนัด ีสว่นอาหารไทย อยากใหล้อง “ผดัไท” ในรสชาตทิีค่น
ไทยโปรดปราน สว่นทีห่า้มพลาด คอื “PB Pizza” เมนพูซิซาเครือ่งแนน่ทีเ่ปน็
ซกิเนเชอรข์องทางรา้น กอ่นตบทา้ยดว้ยเมนขูองหวาน อยา่ง “French Toast” 
แลว้จงึแยกยา้ย   
 Connection : The Great Hornbill Bistro ตัง้อยูใ่นซอยสขุมุวทิ 39 
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามและสำรองที่นั่ง   
โทร.0 2262 0030 ตอ่ 321 หรอื 107 



RabbitIntheKitchen
 
 Ringabell:“กระตา่ยขดูมะพรา้ว” เครือ่งครวัโบราณชิน้สำคญัที่
เปน็แรงบนัดาลใจใหเ้กดิรา้น Rabbit in the kitchen ขึน้ ซึง่เชือ่มโยงกบั
คอนเซป็ตร์า้นทีเ่ปน็รา้นอาหารไทยสตูรดัง้เดมิ สไตลโ์มเดริน์ การออกแบบ
ตกแต่งจึงดูเหมือนครัวไทยสมัยก่อนที่อยู่ใต้ถุนบ้าน เสริมสร้างความผ่อน
คลายใหแ้กม่ือ้พเิศษของคณุ 
 Eat time : อร่อยกับอาหารไทยที่ถูกแต่งตัวใหม่จนดูฮิปและ  
ชิค อาท ิ “ขนมจีนตำรับวัง” รสชาติถูกปากคนรักอาหารรสจัดจ้าน ส่วน
อาหารจานเดยีวอิม่ๆ แนะนำ “ขา้วคลกุมนักุง้” อรอ่ยเพลนิจนลมือิม่ เพิม่
รสชาติความแซ่บขึ้นมาอีกหนึ่งดีกรีด้วย “ยำเนื้อย่างเสด็จ” สูตรเด็ดของ
รา้น นอกจากนีย้งัมเีมนทูีน่ำสไตลอ์าหารตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน อยา่ง 
“กุ้งสิงคโปร์-ขนมปังฝรั่งเศส” ควรชิมให้ได ้แล้วค่อยมาล้างปากเบาๆ กับ 
“แตงโมปลาแหง้” ใหค้วามรูส้กึสดชืน่ 
 Connection : Rabbit in the kitchen ตั้งอยู่ที่สยามสแควร ์  
ซอย 11 เปดิบรกิารทกุวนั ตัง้แต ่10.00-22.00 น. สอบถามและสำรองทีน่ัง่ 
โทร.0 2658 4200 หรอื facebook.com/rabbitinthekitche 

Twist
CafeCumRestaurant
 
 Ring a bell : ร้านอาหารแสนเก๋ที่วางคอนเซ็ปต์ให้เป็นคาเฟ่กึ่งร้าน
อาหาร ตกแต่งในบรรยากาศผ่อนคลาย เน้นผนังกระจกใส เพื่อป้อนภาพวิว  
ทวิทศันเ์ปน็อาหารตาอกีหนึง่อยา่ง โครงสรา้งของรา้นเปน็เพดานสงู เนน้โทนสขีาว 
เพิม่ความรูส้กึโออา่สวา่งตา สว่นเฟอรน์เิจอรค์ดัสรรเปน็ไมส้ไตลส์แกนดเินเวยี  
 Eat time : ดืม่ดำ่กบัอาหารรสชาตเิยีย่ม ในสไตลโ์ฮมเมด แตล่ะคำทีช่มิ
คณุจะไดก้ลิน่อายเมดเิตอรเ์รเนยีน แนะนำจานอรอ่ย อยา่ง “Deep Sea Citrus 
Salad” สลัดกุ้งกุลาดำและหอยสแกลลอป ผสานความอร่อยกับผลไม้ตาม
ฤดกูาล ถดัมาเปน็ “Twist’s Rillettes” เนือ้หมแูละเนือ้เปด็อบบดปรงุรสนา่ลิม้ลอง 
สว่น “Crab Fettucini” โฮมเมดเฟตตชุนิทีีอ่าศยัเนือ้ปเูปน็ไฮไลท ์กอ่นดบักระหาย
ดว้ย “Popeye” เครือ่งดืม่สำหรบัคนรกัสขุภาพ  
 Connection : Twist ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของโครงการ Seen Space 
ถ.สขุมุวทิ 55 ซอยทองหลอ่ 13 เปดิบรกิารทกุวนั 11.00-23.00 น. สอบถามและ
สำรองทีน่ัง่ โทร.0 2185 2455 
 
 

ปารต์ีเ้ครยฟ์ชิครัง้ที่2
 กลางเดือนสิงหาคมนี ้ บุกไปที ่ อิเกีย บางนา 
เพื่อร่วมในปารต์ีบ้ฟุเฟต่เ์ครยฟ์ชิสวเีดน ครัง้ที ่ 2   
ในประเทศไทย ชวน
ลกูคา้อิม่ไมอ่ัน้ กบัเมนู
อรอ่ย อย่าง มีทบอล 
แซลมอนกรอวัดลักซ ์
แซลมอนลาซานญ่า 
กุง้ตม้ สลดั ครสิปเ์บรด 
ชสีเคก้ และอกีมากมาย ภายในบรรยากาศทีแ่ตง่ขึน้
เพื่องานนี้โดยเฉพาะ จำหน่ายบัตรร่วมงานที่ร้าน
อาหารอเิกยี อรอ่ยพรอ้มกนั 15 สงิหาคม ตัง้แต ่17.00-
19.30 น. ณ รา้นอาหารอเิกยี ชัน้ 1 อเิกยี บางนา 

คอนเสริต์ขนนกกบัดอกไม้
TheOriginalReturns
 ปา๋เบริด์ เรยีกตวั 5 
ดีว่าส ์ ใหม่-คริสติน่า-  
มาชา่-แอม-กอ้ย รเีทริน์  
ขึน้เวท ี“ขนนกกบัดอกไม”้ 
อกีครัง้ เพือ่ฉลองโปรเจค็ท์
ยกัษค์รบรอบ 30 ป ีของ
แกรมมี ่ เสิร์ฟความสุข
ครัง้ยิง่ใหญพ่รอ้มกนัสิน้
เดอืนสงิหาคมนี ้ณ อมิแพค อารนีา่ เมอืงทองธาน ี
สำรองที่นั่งด่วนๆ ก่อนพลาดโอกาสสำคัญที ่ 
ไทยทคิเกต็เมเจอรท์กุสาขา 
 

JapanFestainBangkok2014
 รักญี่ปุ่น คลั่งญี่ปุ่น ต้องตบเท้าร่วมงาน 
Japan Festa in Bangkok 2014 มหกรรม  
สดุยอดกจิกรรมญีปุ่น่แหง่ป ี เปดิตวัดว้ยการ
เปิดรับออดิชั่น Cover Dance of the Year 
และกจิกรรมบนัเทงิใจอกีมากมาย ณ บรเิวณ
หน้าลาน เซ็นทรัลเวิลด ์ รายละเอียดติดตาม 
facebook.com/JapanFesta 
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¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ
 วันนี้ขอเราพาคุณผูอานมาเดินเลน
ชิลๆ ที่ริมคลองแสนแสบ ณ ตลาด
นํ้าขวัญ-เรียม ที่เปดขายเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เทานั้น ที่นี่มีพื้นที่คอนขางกวางขวาง
ใหเราไดเดนิเลน ทาํบญุ หาซือ้ของกนิ
ของใชและถายรูปทั้งสองฝ งคลอง 
(วัดบําเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต) 
หากเดนิเลนกนัจนเหนือ่ยลา ออนแรง 
คอแหงอยากนั่งพัก  เมนูอรอยกับ
ทีพอทวันนี้ขอแนะนํา “รานกระแชง
คอฟฟ” รานอรอยดูดีที่ไมธรรมดา โดย คุณภารวี  ศรีเมือง หรือ 
คณุแปว เจาของรานใจดเีลาใหกบัเราฟงวา เปดรานมาประมาณ 3 ป
แลว มลีกูคาขาประจาํคอนขางเยอะ เพราะตดิใจในฝมอืและรสชาตทิี่
คณุแปวใหแบบจดัเตม็ โดยเนนทีว่ตัถดุบิเปนหลกั คณุแปวจะเลอืกใช
ผลิตภัณฑครีมเทียมขนหวาน ชนิดพรองไขมัน ตราทีพอท และ 
ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท ในการเพิม่ความหอมอรอยเขมขน
กลมกลอมใหกบัทกุเมนเูครือ่งดืม่ของทางราน และเมนเูครือ่งดืม่ดาวเดน
มาแรงตอนนี ้“กรนีท ีลาเต” เมนทูีจ่ะมาเรยีกความสดชืน่ใหกบัคณุไดอยาง
ฟรุงฟริง๊... จะมวีธิกีารทาํอยางไร เรามาตดิตามกนัครบั

¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ
สวนผสม
1. ใบชาเขยีว 2 ชอนชา
2. ผงชาเขยีว 1 ชอนชา
3. ครมีเทยีมขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท ½ ออนซ
4. ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท ½ ออนซ
5. นํา้เชือ่ม ½ ออนซ

ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·íÒ
 นาํใบชาเขยีวและผงชาเขยีวมาบมใหหอมประมาณ 3 วนิาท ีโดยการ
อดัชาเขาไปในเครือ่งชงใหแนน จากนัน้ปลอยใหนํา้รอนคอยๆ ซมึผาน จะ
ไดกลิน่หอมจากใบชาเขยีวทีช่ดัขึน้ จากนัน้เทนํา้เชือ่ม เตมิครมีเทยีม
ขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท และ ครมีเทยีมพรองไขมนั 
ตราทพีอท ตามลงไปเพือ่ใหไดรสชาตทิีห่อมอรอยกลมกลอม คนใหเขา

กนั เทใสแกวนํา้แขง็ทีเ่ตรยีมไว และ
โรยหนาเพิม่ความสวยงามและหวาน
มนัอกีครัง้ดวย ครมีเทยีมพรองไขมนั 
ตราทพีอท พรอมเสริฟ 

2

1

244

3

µÅÒ´¹Ñ´ÊÑÁÁÒ¡Ã
เปนตลาดนดัทีม่กีาํลงัซือ้คอนขางสงู ทัง้ของสด ของแหง อาหาร
สําเร็จรูปคาวหวาน เสื้อผา แวนตา เข็มขัด เครื่องใชในครัวเรือน 
และของใชสวนตวัตางๆ มากมาย ฯลฯ ทัง้ในและตางประเทศ เปด
ใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย เวลา 06.00 – 15.00 น.
·ÕèµÑé§ :  ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ซอยรามคําแหง 110 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ

µÅÒ´¹íéÒ¢ÇÑÞ-àÃÕÂÁ
เปนหนึ่งในตลาดนํ้าแหงใหมที่ผุดขึ้นมาเพื่อยอนรอย
วฒันธรรม และวถิชีวีติของผูคนรมิคลองแสนแสบ จาก
แนวคิดที่อยากจะจําลองชีวิตของชาวนํ้า เพื่อใหเปนที่
ระลกึแกคนรุนหลงัใหไดเรยีนรูถงึวถิชีวีติ มกีจิกรรมตางๆ 
ใหเลอืกทาํมากมาย ทัง้การยอนอดตีชมวถิชีวีติรมิคลอง
แสนแสบ เลอืกชมิอาหารอรอยจากทัว่ทกุภาค เลอืกซือ้สนิคา OTOP ตดิไมตดิมอืกลบับาน 
ชืน่ชมกบัสถาปตยกรรมแบบไทยๆ และเรอืโบราณมากมาย จดุเดนของตลาดนํา้ขวญัเรยีม ก็
คอื สะพานเรอืทีเ่ชือ่มระหวางวดับาํเพญ็เหนอืและวดับางเพง็ใต เปดใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 06.00 - 21.00 น.  
·ÕèµÑé§ : ระหวางซอยเสรไีทย 60 และ ซอยรามคาํแหง 187 หรอืทีรู่จกักนัดวีา วดับาํเพญ็เหนอื 
และ วดับางเพง็ใต แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ โทร. 087-701-2878, 081-635-
1491, 089-124-7879  

	 Ã�Ò¹¡ÃÐáª§¤Í¿¿��
เปนรานกาแฟสด แตงเกอยูในเรอืโบราณรมิคลองแสนแสบฝงตรอก
เรือ วัดบําเพ็ญเหนือ มีทั้งเมนูเครื่องดื่มรอนและเครื่องดื่มเย็นให
บรกิารแกลกูคาทีม่าเดนิเลนและชอปปงทีต่ลาดนํา้ขวญั-เรยีม อาทิ 
โกโกปน มอคคา ลาเต คาปชูโิน ชานมเยน็ และ กรนีท ีลาเต เปนตน 
เปดวนัเสาร-อาทติย และวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 06.00-19.00 น.
·ÕèµÑé§ : ตลาดนํา้ขวญั-เรยีม วดับาํเพญ็เหนอื ซอยเสรไีทย 60 แขวง
มนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ โทร.085-153-1459

µÅÒ´¹Ñ´¨µØ¨Ñ¡Ã 2
ตัง้อยูยานใจกลางพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีมสีนิคาจาํหนายครบวงจร ตัง้แต
อาหารสด ผัก ผลไม อาหารปรุงสุก เสื้อผา สินคามือสอง สัตว
เลี้ยง เฟอรนิเจอร ของแตงบาน ตนไม ฯลฯ ใหเลือกซื้อในราคา
ยอมเยา นอกจากนี้ยังมี โรงเรียนสอนดนตรี ศิลปะ และงานฝมือ
ตางๆ เปดสอนภายในบรเิวณนีด้วย เปดใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย 
เวลา 07.00 – 20.00 น.
·ÕèµÑé§ : 521 หมู18 ถนนสหีบรุานกุจิ ซอย15 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุี 
กรงุเทพฯ โทร. 02-517-0177  

พเิศษ
สาํหรบัผูอานนติยสารคูหเูดนิทาง 
เพียงทานนํานิตยสารฉบับนี้ไป
แสดงที ่ “รานกระแชงคอฟฟ” รบั
ไปเลย “กรีนที ลาเต” 1 แกว/ 
1 ฉบับ (จํากัดวันละ 10 แกว) 
หมดเขต 31 สงิหาคม 2557

ฟรุงฟริง๊... จะมวีธิกีารทาํอยางไร เรามาตดิตามกนัครบั
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¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ
 วันนี้ขอเราพาคุณผูอานมาเดินเลน
ชิลๆ ที่ริมคลองแสนแสบ ณ ตลาด
นํ้าขวัญ-เรียม ที่เปดขายเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เทานั้น ที่นี่มีพื้นที่คอนขางกวางขวาง
ใหเราไดเดนิเลน ทาํบญุ หาซือ้ของกนิ
ของใชและถายรูปทั้งสองฝ งคลอง 
(วัดบําเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต) 
หากเดนิเลนกนัจนเหนือ่ยลา ออนแรง 
คอแหงอยากนั่งพัก  เมนูอรอยกับ
ทีพอทวันนี้ขอแนะนํา “รานกระแชง
คอฟฟ” รานอรอยดูดีที่ไมธรรมดา โดย คุณภารวี  ศรีเมือง หรือ 
คณุแปว เจาของรานใจดเีลาใหกบัเราฟงวา เปดรานมาประมาณ 3 ป
แลว มลีกูคาขาประจาํคอนขางเยอะ เพราะตดิใจในฝมอืและรสชาตทิี่
คณุแปวใหแบบจดัเตม็ โดยเนนทีว่ตัถดุบิเปนหลกั คณุแปวจะเลอืกใช
ผลิตภัณฑครีมเทียมขนหวาน ชนิดพรองไขมัน ตราทีพอท และ 
ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท ในการเพิม่ความหอมอรอยเขมขน
กลมกลอมใหกบัทกุเมนเูครือ่งดืม่ของทางราน และเมนเูครือ่งดืม่ดาวเดน
มาแรงตอนนี ้“กรนีท ีลาเต” เมนทูีจ่ะมาเรยีกความสดชืน่ใหกบัคณุไดอยาง
ฟรุงฟริง๊... จะมวีธิกีารทาํอยางไร เรามาตดิตามกนัครบั

¡ÃÕ¹·Õ ÅÒàµŒ
สวนผสม
1. ใบชาเขยีว 2 ชอนชา
2. ผงชาเขยีว 1 ชอนชา
3. ครมีเทยีมขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท ½ ออนซ
4. ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท ½ ออนซ
5. นํา้เชือ่ม ½ ออนซ

ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·íÒ
 นาํใบชาเขยีวและผงชาเขยีวมาบมใหหอมประมาณ 3 วนิาท ีโดยการ
อดัชาเขาไปในเครือ่งชงใหแนน จากนัน้ปลอยใหนํา้รอนคอยๆ ซมึผาน จะ
ไดกลิน่หอมจากใบชาเขยีวทีช่ดัขึน้ จากนัน้เทนํา้เชือ่ม เตมิครมีเทยีม
ขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท และ ครมีเทยีมพรองไขมนั 
ตราทพีอท ตามลงไปเพือ่ใหไดรสชาตทิีห่อมอรอยกลมกลอม คนใหเขา

กนั เทใสแกวนํา้แขง็ทีเ่ตรยีมไว และ
โรยหนาเพิม่ความสวยงามและหวาน
มนัอกีครัง้ดวย ครมีเทยีมพรองไขมนั 
ตราทพีอท พรอมเสริฟ 
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µÅÒ´¹Ñ´ÊÑÁÁÒ¡Ã
เปนตลาดนดัทีม่กีาํลงัซือ้คอนขางสงู ทัง้ของสด ของแหง อาหาร
สําเร็จรูปคาวหวาน เสื้อผา แวนตา เข็มขัด เครื่องใชในครัวเรือน 
และของใชสวนตวัตางๆ มากมาย ฯลฯ ทัง้ในและตางประเทศ เปด
ใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย เวลา 06.00 – 15.00 น.
·ÕèµÑé§ :  ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ซอยรามคําแหง 110 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ

µÅÒ´¹íéÒ¢ÇÑÞ-àÃÕÂÁ
เปนหนึ่งในตลาดนํ้าแหงใหมที่ผุดขึ้นมาเพื่อยอนรอย
วฒันธรรม และวถิชีวีติของผูคนรมิคลองแสนแสบ จาก
แนวคิดที่อยากจะจําลองชีวิตของชาวนํ้า เพื่อใหเปนที่
ระลกึแกคนรุนหลงัใหไดเรยีนรูถงึวถิชีวีติ มกีจิกรรมตางๆ 
ใหเลอืกทาํมากมาย ทัง้การยอนอดตีชมวถิชีวีติรมิคลอง
แสนแสบ เลอืกชมิอาหารอรอยจากทัว่ทกุภาค เลอืกซือ้สนิคา OTOP ตดิไมตดิมอืกลบับาน 
ชืน่ชมกบัสถาปตยกรรมแบบไทยๆ และเรอืโบราณมากมาย จดุเดนของตลาดนํา้ขวญัเรยีม ก็
คอื สะพานเรอืทีเ่ชือ่มระหวางวดับาํเพญ็เหนอืและวดับางเพง็ใต เปดใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 06.00 - 21.00 น.  
·ÕèµÑé§ : ระหวางซอยเสรไีทย 60 และ ซอยรามคาํแหง 187 หรอืทีรู่จกักนัดวีา วดับาํเพญ็เหนอื 
และ วดับางเพง็ใต แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ โทร. 087-701-2878, 081-635-
1491, 089-124-7879  

	 Ã�Ò¹¡ÃÐáª§¤Í¿¿��
เปนรานกาแฟสด แตงเกอยูในเรอืโบราณรมิคลองแสนแสบฝงตรอก
เรือ วัดบําเพ็ญเหนือ มีทั้งเมนูเครื่องดื่มรอนและเครื่องดื่มเย็นให
บรกิารแกลกูคาทีม่าเดนิเลนและชอปปงทีต่ลาดนํา้ขวญั-เรยีม อาทิ 
โกโกปน มอคคา ลาเต คาปชูโิน ชานมเยน็ และ กรนีท ีลาเต เปนตน 
เปดวนัเสาร-อาทติย และวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 06.00-19.00 น.
·ÕèµÑé§ : ตลาดนํา้ขวญั-เรยีม วดับาํเพญ็เหนอื ซอยเสรไีทย 60 แขวง
มนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ โทร.085-153-1459

µÅÒ´¹Ñ´¨µØ¨Ñ¡Ã 2
ตัง้อยูยานใจกลางพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีมสีนิคาจาํหนายครบวงจร ตัง้แต
อาหารสด ผัก ผลไม อาหารปรุงสุก เสื้อผา สินคามือสอง สัตว
เลี้ยง เฟอรนิเจอร ของแตงบาน ตนไม ฯลฯ ใหเลือกซื้อในราคา
ยอมเยา นอกจากนี้ยังมี โรงเรียนสอนดนตรี ศิลปะ และงานฝมือ
ตางๆ เปดสอนภายในบรเิวณนีด้วย เปดใหบรกิารวนัเสาร-อาทติย 
เวลา 07.00 – 20.00 น.
·ÕèµÑé§ : 521 หมู18 ถนนสหีบรุานกุจิ ซอย15 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุี 
กรงุเทพฯ โทร. 02-517-0177  

พเิศษ
สาํหรบัผูอานนติยสารคูหเูดนิทาง 
เพียงทานนํานิตยสารฉบับนี้ไป
แสดงที ่ “รานกระแชงคอฟฟ” รบั
ไปเลย “กรีนที ลาเต” 1 แกว/ 
1 ฉบับ (จํากัดวันละ 10 แกว) 
หมดเขต 31 สงิหาคม 2557

ฟรุงฟริง๊... จะมวีธิกีารทาํอยางไร เรามาตดิตามกนัครบั



24 เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88 
คู่หูพาเที่ยวกับอีซูซุดีแมคซ์รุ่นใหม่หมด!

 
 กลบัมาพบกนัอกีกบัคอลมันค์ูห่พูาเทีย่ว ครัง้นีเ้ราพาคณุผูอ้า่นมา
กินเที่ยวตามขอบรอบนอกเมืองกรุงกันครับ ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่พัก
อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก บางท่านอาจจะอยากไปเดินเล่นที่
ตลาดนำ้อมัพวาหรอืตลาดนำ้อืน่ๆ แตต่ดิทีก่ารเดนิทางไกลไปนดิ เรากม็ี
ตลาดน้ำขวัญ-เรียม มาแนะนำ หรือบางท่านชอบกินของอร่อยดีมี
คณุภาพอยา่งทีต่ลาดอตก. แตก่วา่จะเดนิทางไปถงึกต็อ้งฝา่การจารจร
ทีค่บัคัง่ เรากม็เีรือ่งราวความนา่สนใจของ ตลาดนดัสมัมากร มาบอก
เล่า และสำหรับใครที่รักต้นไม้ ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ อยากหา

เฟอรน์เิจอรไ์มเ้ก๋ๆ ไปแตง่บา้นแตไ่มอ่ยากเดนิทางเขา้
เมือง เราขอแนะนำ ตลาดนัดจตุจักร 2  ทุก
ตลาดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่มี
ของดีของเด่นที่แตกต่างกันไป
และที่สำคัญทั้ง 3 ตลาดอยู่ไม่
ไกลกันมากนัก คุณสามารถเดิน

เลน่แบบชลิๆหาของกนิของใชแ้บบ
ครบรสทัง้หมดไดภ้ายใน1วนั

ชมชมิชอ้ป
รอบนอกเมอืงกรงุ

ตลาดนดัสมัมากร
 ตัวตลาดนัดตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้านสัมมากร ทางด้านซอยรามคำแหง 
110 สังเกตที่หน้าปากซอยจะเป็นที่ตั้งของ  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์สขุาภบิาล 3  
 ตลาดนัดสัมมากรเป็นตลาดนัดขนาด
ไมใ่หญน่กั แตผู่ค้นคอ่นขา้งใหค้วามสนใจไป
จบัจา่ยซือ้ของกนัเปน็จำนวนมาก เรยีกวา่มา
กันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยทีเดียว ที่นี่มีทั้ง
อาหารสด เนือ้ หม ูไก ่ปลา ผกัปลอดสารพษิ 
อาหารสำเรจ็รปู อาหารปรงุสกุชนดิตา่งๆ ทัง้
ของหวานของคาว ทีค่ณุสามารถเลอืกซือ้กลบั
ไปทานทีบ่า้นหรอืทีต่ลาดกไ็ด ้เชน่ รา้นเนือ้ทอดนมสด รสชาตอิรอ่ย ขา้วเหนยีว
นุ่ม, ร้านขนมหวานแม่อรุณ ที่มีขนมไทยหลากหลายให้คุณได้เลือกซื้อ, ร้าน

เต้าหู้นมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด, ร้านปลา
ช่อนแม่ลา แดดเดียว จ.สิงห์บุร ี หรือ 
สำหรับท่านที่รักสุขภาพที่นี่ก็มีร้านอาหาร
เจและอาหารมังสวิรัสจำหน่าย เมื่อเลือก
ซื้อของกินกันจนพอใจแล้ว ก็เดินต่อเพื่อ
หาของใช้กันบ้าง เครื่องเรือน เครื่องครัว 
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ของแตง่บา้นแบบเก๋ๆ  กม็ใีห้
เลือก จะเป็นสินค้านำเข้า
ก ร ะ เ ป๋ า แ บ ร น ด์ เ น ม ต่ า ง ๆ 
เข็มขัด แว่นตา เสื้อผ้า ต่างห ู
รองเท้า ฯลฯ มีครบ หรือถ้าใครชื่นชอบงานแฮนด์เมท 
เราขอแนะนำรา้นกระเปา๋ Korjoke Shop ทีเ่ปน็งานปกั
มือแบบลายญี่ปุ่น อยู่ใกล้กับร้านจำหน่ายกระเป๋า  
แบรนด์เนมกิ๊บเก ๋ หรือถ้าใครชอบกระเป๋ามือสองขอ
แนะนำร้าน Grate by Shop มีทั้งไซด์เล็ก ไซด์ใหญ ่
สะพายแขน คลอ้งมอืใหเ้ลอืกเพยีบ ตัง้อยูท่ีโ่ซน 1 C5 
แผง 220  
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ตลาดนดัจตจุกัร2
 ตัง้อยูย่า่นใจกลางพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีภายใตก้ารบรหิารงานของกรงุเทพมหานคร 
ตัง้ขึน้พือ่ใหเ้กดิการหมนุเวยีนของเศรษฐกจิในแถบชานเมอืง ทีน่ีม่สีนิคา้จำหนา่ย
แบบครบวงจร ตัง้แตอ่าหารสด ผกั ผลไม ้อาหารปรงุสกุ เสือ้ผา้ สนิคา้มอืสอง สตัว์
เลีย้ง เฟอรน์เิจอร ์ของแตง่บา้น ฯลฯ รวมไปจนถงึรา้นนวดแผนโบราณ โรงเรยีนสอน
ดนตร ีศลิปะ และงานฝมีอืตา่งๆ  
 ตัวตลาดทำเป็นหลังคาทรงสูงโปร่งโล่ง เดินเล่นกันแบบ
สบายๆ ไม่ต้องกลัวฝน ผู้คนสวนใหญ่นิยมมาดูต้นไม้และ
สัตว์เลี้ยงที่มีมากในตลาดนี ้ ทั้งนก สุนัข เป็ด ไก่และปลา
สวยงามชนดิตา่งๆ พรอ้มทัง้มอีปุกรณก์ารเลีย้งและอาหาร
สตัวท์กุรปูแบบ อยูท่างดา้นหลงัตลาดฝัง่ทางเขา้ดา้นถนน

 ถงึแมต้ลาดนดัสมัมากรจะมขีนาดไมใ่หญม่ากนกั แตก่บัอดัแนน่ไป
ดว้ยสนิคา้คณุภาพตา่งๆ มากมาย เราเชือ่วา่เมือ่คณุไดม้าถงึทีน่ีแ่ลว้ คงไม่
ไดก้ลบับา้นมอืเปลา่แนน่อน... 
ทีต่ัง้ : ถนนรามคำแหง (สขุาภบิาล 3) ซอยรามคำแหง 110 แขวง
สะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ  
เปดิใหบ้รกิาร วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์เวลา 06.00 - 15.00 น. 
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สุวินทวงศ ์ นอกจากนี้ยังมีร้านขาย  
ของเก่า ของโบราณอยู่หลายร้าน ทั้ง
เฟอร์นิเจอร์เก่า พระเก่า หรือของใช้
ตา่งๆ ในสมยักอ่น ซึง่เปน็ทีน่ยิมของนกัสะสมของเกา่ทัง้หลาย โซนทีน่า่สนใจ
อีกโซนหนึ่งคือโซนต้นไม ้ ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวต่างๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
กลว้ยไม ้ ไมม้งคลนานาชนดิ รวมไปถงึไมใ้หญท่ีค่ณุสามารถนำไปปลกูทีบ่า้น
ไดเ้ลย ใครทีช่ืน่ชอบเครือ่งถว้ยชามจานเซรามกิแบบสวยๆ หรอืจะเปน็ตุก๊ตา
แตง่สวนเซรามกิลายนา่รกัๆ ทีน่ีก่ม็จีำหนา่ย ในสว่นของรา้นอาหารสด อาหาร
ทะเล ผกัตา่งๆ กม็อียูใ่นโซนปลายตลาดอกีดา้นหนึง่ แตส่ำหรบัแมค่รวัสมยั
ใหม่ที่ไม่อยากต้องซื้อกลับไปทำ ที่นี่ก็มีอาหารจานเดียว อาหารปรุงสุก ทั้ง
ขนมจนีนำ้ยา กว๋ยเตีย๋วเรอื หรอืจะเปน็ไกย่า่ง สม้ตำ นำ้ตก กม็จีำหนา่ยเชน่
กนั สนนราคาไมแ่พงมากนกั  
ทีต่ัง้ : ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ โทร. 02-517-0177  
เปดิใหบ้รกิาร วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์เวลา 07.00 - 20.00 น 
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ตลาดนำ้ขวญั-เรยีม
 หากเอ่ยชื่อว่าเป็นตลาดน้ำ คงไม่มีใครคิดว่าจะมีอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เหลือเส้นทางสัญจรน้อยเต็มท ี ตลาดน้ำขวัญ-เรียม 
คือ ตลาดน้ำแห่งใหม่ในเมืองกรุงริมคลองแสนแสบ ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และ
ซอยรามคำแหง 187 เชือ่มสองฝัง่คลองระหวา่งวดับำเพญ็เหนอืและวดับางเพญ็ใต ้
จดุกำเนดิอมตะนยิาย “แผลเกา่” ตวัเอกในเรือ่ง ขวญัและเรยีม จงึเปน็ทีม่าของชือ่ 
ตลาดนำ้ขวญั-เรยีม  
 ตลาดนำ้แหง่นีไ้ดจ้ำลองภาพชวีติ ประเพณขีองชาวบา้นทุง่รมินำ้ใหค้นรุน่หลงั
ไดม้โีอกาสสมัผสัวถิชีวีติรมิคลองแสนแสบในอดตี จดุเดน่อกีอยา่งหนึง่ของตลาดนำ้
ขวัญ-เรียมก็คือ สะพานเรือที่เชื่อมระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต ้ เป็น
ตลาดน้ำแห่งแรกที่มีสะพานเรือเชื่อมต่อวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกัน ในตอนเช้าจะมี
กจิกรรมตกับาตรพระสงฆท์ีอ่อกมาบณิฑบาตรทางนำ้ ในบรเิวณหนา้วดั ซึง่เปน็ภาพ
ทีห่าดไูดย้ากยิง่สำหรบัชวีติในเมอืงกรงุ  



29

 นอกจากนี้ภายในบริเวณตลาดน้ำทั้งสองฝั่งยังมีร้านจำหน่ายสินค้า
มากมาย อาท ิ เครื่องปั้นดินเผา ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านถ่ายรูปโบราณ 
เป็นต้น คุณสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาค พร้อมทั้ง
สินค้า OTOP กลับไปฝากคนที่บ้านได ้ ระหว่างเดินเล่นคุณจะได้ชื่นชมกับ
สถาปัตยกรรมแบบไทยๆ และเรือโบราณมากมาย ในฝั่งทางวัดบำเพ็ญเหนือ 
จะมตีรอกเรอืเลก็ๆ ซึง่จดัเปน็พืน้ทีจ่ำหนา่ยสนิคา้ทางเรอื เพือ่ยอ้นวนัวานใหค้น
รุ่นใหม่ได้อินไปกับตลาดน้ำแบบโบราณ มีทั้งร้านทอดมันปลากราย ร้านแกง

เขยีวหวาน รา้นขายขา้วขาหม ู รา้นกว๋ยเตีย๋วเรอืสตูรโบราณ 
และรา้นลาบเปด็หนองแด จ.อดุร  

 และที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ ร้านกระแชง
คอฟฟี ่ ร้านตั้งอยู่บนเรือลำแรกของตรอกเรือ 
เพราะร้านนี้มีบริการทั้งเครื่องดื่มร้อนและเครื่อง
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• ตลาดนดัสมัมากร
 ขับตรงมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านแยก  
บา้นมา้ ขบัตรงมาเรือ่ยๆ สงัเกตดา้นขวามอืจะเหน็ รพ.เกษม
ราษฎร ์ (สขุาภบิาล 3) ใหก้ลบัรถหนา้หมูบ่า้นสมัมากร แลว้
ขับตรงมาอีกประมาณ 150 เมตร จะเห็น ซอยรามคำแหง 
110 ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอย อีกประมาณ 200 เมตร 
ตลาดอยูท่างดา้นขวามอื มทีีจ่อดรถทางดา้นหลงั 


• ตลาดนดัจตจุกัร2สามารถเขา้ได ้2 เสน้ทาง คอื  
1. ฝั่งถนนสุวินทวงศ ์ เมื่อขับรถมาจากบางกะป ิ ผ่าน
สวนสยาม ขบัตรงมาเรือ่ยๆ ผา่นแยกมนีบรุ ีแลว้ตรงไปกลบั
รถใตส้ะพานหนา้หา้งโลตสั ตลาดอยูด่า้นซา้ยมอื มบีรกิารที่
จอดรถทัง้ดา้นในและดา้นนอก 
2. ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจ ซอย 15 เมื่อขับรถมาถึงแยกมีนบุร ี
ใหเ้ลีย้วขวาไปทางตลาดมนีบรุ ี ขบัตรงมาอกีประมาณ 900 
เมตร ตลาดตัง้อยูด่า้นซา้ยมอื 
 

• ตลาดนำ้ขวญั-เรยีม สามารถเขา้ได ้2 เสน้ทาง คอื 
1. ขบัรถตรงมาจากมหาวทิยาลยัรามคำแหง ผา่นแยกบา้น
มา้ ผา่นซอยมสิทนี สงัเกตซอยรามคำแหง187 จะเหน็วดับาง
เพ็งใต้อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปด้านใน มีป้ายบอกตลอด
ทาง จอดรถฟร ี
2. ขบัรถมาจาก เดอะมอลล ์บางกะป ิผา่นแฟลตคลองจั่น 
ผา่นสวนสยาม สงัเกตดา้นขวามอื ซอยเสรไีทย 60 จะเหน็ซุม้
ทางเข้าวัดบำเพ็ญเหนือ ให้ตรงไปกลับรถที่แยกไฟแดง 
ตลาดอยูด่า้นซา้ยภายในบรเิวณวดั จอดรถฟร ี

การเดนิทาง

ดืม่เยน็ทีร่สชาตทิำใหค้ณุกระชุม่กระชวย ดว้ยความหอมหวานมนัอรอ่ยกลมกลอ่มจากการ
ปรงุอยา่งพถิพีถินั อาท ิกรนีท ีลาเต,้ คาปชูโิน,่ โกโกป้ัน่ เปน็ตน้ และดว้ยความเกไ๋กข๋องการ
แตง่รา้นแบบยอ้นยคุ นอกจากลกูคา้จะแวะเวยีนมาอดุหนนุกนัแลว้ ยงัไมพ่ลาดทีจ่ะโพสต์
ท่าสวยๆ กับมุมน่ารักต่างๆ ของร้านกลับไปเป็นที่ระลึกกันด้วย หากคุณได้มีโอกาสมาเดิน
เล่นที่ตลาดน้ำขวัญ-เรียม ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน ทักทายกับคุณแป๋วเจ้าของร้านใจด ี ที่
บรกิารแบบกนัเอง ยิม้แยม้แจม่ใสกนัดว้ยนะครบั 
 มาทีต่ลาดนำ้ขวญั-เรยีม นอกจากจะไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิง้กนิเทีย่วแบบทางโลกกนัแลว้ ก็
อย่าลืมช้อปปิ้งทางธรรมกันด้วยนะครับ คุณสามารถพาลูกหลานหรือคนในครอบครัวมา
ทำบญุ ปลกูฝงัพทุธศาสนาดว้ยการกราบไหวพ้ระ ถวายสงัฆทาน ไถช่วีติโค-กระบอื หรอืรว่ม
บญุตา่งๆ ทีท่างวดัทัง้สองไดจ้ดัทำขึน้ เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหจ้ติใจรูจ้กัปลอ่ยวาง สรา้งความ
สขุและรอยยิม้งา่ยๆ จากการใหค้รบั  
ที่ตั้ง : ระหว่างซอยเสรีไทย 60 (วัดบำเพ็ญเหนือ) และ ซอยรามคำแหง 187   
(วัดบางเพ็งใต้) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 087-701-2878,   
081-635-1491, 089-124-7879  หรอื www.kwan-riamfloatingmarket.com 
เปดิใหบ้รกิาร วนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา 06.00 - 21.00 น.   
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2

1

โฉมใหม่hotels.com
 
Hotels.com เซ็ตอัพแอพพลิเคชั่นให้มีอินเตอร์เฟซสดใหม ่  
เพือ่ iOS7 เอือ้อำนวยใหล้กูคา้ทีใ่ชบ้รกิารจองโรงแรมผา่นมอืถอื
ประทับใจกับระบบที่รวดเร็วและง่ายดายในการเข้าถึง ช่วยให้  
ผู้ใช้งานค้นหาตำแหน่งของโรงแรมที่ต้องการอย่างแม่นยำใน
ทนัท ีทัง้ยงัเลอืกขอ้เสนอใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการได ้ปรบัปรงุ
ขั้นตอนการจองให้ราบรื่นไม่มีสะดุด ตลอดจนเก็บรักษาราย
ละเอียดข้อมูลชำระเงินอย่างปลอดภัย โดยวางระบบการชำระ
เงินให้ลูกค้าเลือกชำระได้หลายช่องทาง อีกอย่างคือ แอพฯ ใน
เวอรช์ัน่นีย้งัรองรบัการใชง้านรปูภาพทีม่คีวามละเอยีดสงู ทนีีก้าร
จองโรงแรมก็จะเป็นเรื่องง่ายและเรื่องสนุก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
ระบบอนิเตอรเ์นต็ แคห่ยบิสมารท์โฟนขึน้มากเ็ชค็อนิเขา้โรงแรม
ไดท้นัท ีรายละเอยีดเพิม่เตมิ คลกิ www.hotels.com  
 

JABRAROXWireless
 
 หฟูงัสเตอรโิอแบบ in-ear คณุภาพลำ้ แอบแฝงดว้ยแถบ
แมเ่หลก็บรเิวณหฟูงัทำใหเ้ปดิ-ปดิเครือ่งไดโ้ดยอตัโนมตั ิทัง้ยงั
ปกป้องไม่ให้ความสกปรกเข้าสู่ตัวเครื่องด้วยระบบกันละออง
น้ำกันฝุ่นที่ผ่านมาตรฐาน IP52 ส่วนเรื่องระบบเสียงแผด
กระจายหลายทิศทางดว้ยระบบ High Definition Dolby@ มี
บลทูธู 4.0 และเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ NFC ตวัหฟูงัทำจากวสัดุ
ทีเ่ปน็โลหะและซลิคิอน มนีำ้หนกัเบาเพยีง 19 กรมั จำหนา่ยใน
ราคา 3,790 บาท ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ   
รายละเอยีดเพิม่เตมิสบืไดท้าง www.rtbtechnology.com 
 

CANONEOS1200D
 
 ผูช้ว่ยดา้นการถา่ยภาพมอืใหมแ่ตป่ระสทิธภิาพเกา๋เกม จาก
แคนนอน มาในรูปแบบของกล้องดิจิตอลตระกูล EOS ช่วยให้  
นักถ่ายภาพมือสมัครเล่นสามารถสร้างผลงานชั้นเยี่ยมทั้งภาพ
เคลือ่นไหวและภาพนิง่ มคีรบทกุฟงักช์ัน่ ตอบสนองการถา่ยภาพ
ทกุมมุมอง ใชง้านงา่ยไมยุ่ง่ยาก พกพาสะดวก สนนราคาคา่ตวั
แตะต้องได้สบายๆ ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของเพียง 20,900 
บาท หาซือ้ไดท้ีต่วัแทนจำหนา่ยแคนนอนทัว่ประเทศ 
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JAWBONE-ERATM
 
 ERATM (เอร่า) ชุดหูฟังบลูทูธระดับไฮเอนด์ล้ำยุค   
มาพร้อมดีไซน์รูปลักษณ์เรียบง่ายแต่ให้เสียงคมชัดดุจ
ธรรมชาต ิ พัฒนาให้ทำงานร่วมกับสมาร์ทแก็ดเจ็ทอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ช่วยในการเปิดฟังข้อมูลด้านเสียงทั้งมวล   
มขีนาดเลก็กวา่หฟูงัรุน่เกา่ของจอวโ์บนถงึ 42% สะดวกสบาย
ในการชาร์จไฟ ซึ่งเมื่อชาร์จพลังงานเต็มอัตราจะสามารถ
สนทนาตอ่เนือ่งไดย้าวนานถงึ 10 ชัว่โมง ตอบโจทยค์นเมอืง  

ที่ต้องทำหลายอย่างใน
เวลาที่ใช้กำลังโทรศัพท์ได้
เป็นอย่างด ี พร้อมจำหน่าย
แล้วในราคา 3,490 บาท   
ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทุก
สาขา รายละเอียดเช็คได้ที ่
facebook.com/jawbone 
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki 



	 	 	

BOOK

Hercules(เฮอรค์วิลสี)
แนวหนงั:แอคชัน่,ผจญภยั
ผูก้ำกบั:เบรตต์แรทเนอร์
นกัแสดง:ดเวยน์จอหน์สนั,จอหน์เฮริท์,
เอยีนแมคเชน
กำหนดฉาย:24กรกฎาคม2557
เรือ่งยอ่ 
 Hercules (เฮอร์คิวลีส) เป็นอภิมหาภาพ
ยนตร์แอ็คชันผจญภัยแห่งป ี 2014 โดย
พาราเมาท ์ พิคเจอร์ส และเมโทร-โกลด์วิน-
เมเยอร ์พคิเจอรส์ นำแสดงโดย ดเวยน์ จอหน์
สัน หรือ เดอะร็อค นักแสดงขวัญใจมหาชน   
ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในป ี 2013 
รับบท เฮอร์คิวลีส วีรบุรุษแห่งกรีก ผู้ทรงพลัง
มหาศาล นอกจากนี ้ ยังได้นักแสดงอย่าง 
เอียน แมคเชน, รูฟัส ซีเวล, โจเซฟ ไฟน์,   
ปเีตอร ์มลุแลน,จอหน์ เฮริท์, รเีบค็กา เฟอรก์สูนั 
และอรินิา เชยค์ นางแบบชาวรสัเซยี แฟนสาว
ของคริสเตียโน โรนัลโด ร่วมแสดงด้วย 
ภาพยนตร์เรื่องนี ้ สร้างจาก Hercules โดย  
เรดิคัล คอมิกส ์ เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่
ของตำนานสุดคลาสสิกในโลกแห่งความเป็น
จรงิ โดยปราศจากสิง่เหนอืธรรมชาต ิ

“แดก๊ซ”์อดตีนกัรอ้งนำ“บิก๊แอส”กลบัมาแลว้ในฐานะศลิปนิเดีย่ว
“แดก๊ซ์รอ็คไรเดอร”์พรอ้มปลอ่ยซงิเกิล้แรก“คนตายทีห่ายใจ”
 
 หลังจากแยกทางกับวงบิ๊กแอส “แด๊กซ ์ -   
เอกรัตน ์ วงศ์ฉลาด” ก็หันมาจับงานโทรทัศน ์  
ทำรายการท่องเที่ยวใช้ชีวิตบนหลังอานมอเตอร์ไซค ์ 
คู่กาย หายหน้าหายตาไปจากวงการเพลง และวันนี้
เขาพรอ้มแลว้ทีจ่ะกลบัมาหาแฟนๆ อกีครัง้ พรอ้มกบั
นำ้เสยีงทีท่กุคนคุน้เคย ในนาม “แดก๊ซ ์รอ็คไรเดอร”์ 
ดว้ยบทเพลงรกัสไตลร์อ็ค บาดลกึ “คนตายทีห่ายใจ” 
กรดีทกุความรูส้กึจากชวีติจรงิของผูช้ายคนนี ้ “แดก๊ซ ์
รอ็คไรเดอร”์ สามารถหาฟงัไดท้าง DEEZER, KKBOX 
หรอืดาวนโ์หลดไดท้ี ่ไอทนูส ์สโตร ์

๑๒พระปติายอดนยิม
ผูเ้ขยีน:พยพัคำพนัธุ์
สำนกัพมิพ์:มตชิน
ราคา:360บาท
 หนงัสอืเดน่อกีเลม่ในชดุ “พระเครือ่งดงั” ของ
มติชนอคาเดมีและข่าวสดเล่มนี ้ ได้เซียนใหญ่
อยา่ง “พยพั คำพนัธุ”์ ครบเครือ่งทัง้ภมูริูร้ะดบักรู ู
แถมใจกวา้ง เปน็ทีย่อมรบัในวงการเซยีนพระเครือ่ง 
นายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยหลายสมัย
จนถงึปจัจบุนัมาเปน็ผูเ้ผยเคลด็ลบัการดพูระปดิตา
ชนดิทีใ่ครกไ็มรู่ม้าบรรยายอยา่งละเอยีด และสอ่ง
ใหเ้หน็จดุตำหนขิองพระรุน่ตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

Helix-Season1
เฮลกิซ์เชือ้ลา้งโลกปี1
ผูก้ำกบั:โรนลัด์ดีมวัร์
นกัแสดงนำ : บลิลี่ แคมปเ์บลล, ฮโิรยกูิ ซานาดะ,
ไครา่ซากอสกี้
 Helix คอืซรีีส่ท์รลิเลอรส์ดุระทกึ เลา่เรือ่งของ
ทมีนกัวทิยาศาสตรจ์ากหนว่ยควบคมุโรคตดิตอ่ที่
เดินทางมายังศูนย์วิจัยอันทันสมัยกลางทวีป
อารก์ตกิ เพือ่สบืหาสาเหตกุารระบาดของเชือ้โรค
ชนิดหนึ่ง เพียงเพื่อพบว่าพวกเขาต้องเข้าไป  
เกีย่วพนักบัการตอ่สูด้ิน้รนกบัความเปน็ความตาย
ทีก่ำกญุแจสำคญัในการชว่ยชวีติมวลมนษุยชาต.ิ..  
หรือไม่ก็ทำลายล้างทุกชีวิตให้สูญพันธุ ์ พบความ
สนุกตื่นเต้นครบทั้ง 13 ตอนของซีรี่ส์ไซไฟเรื่อง
เยี่ยม วันนี้รูปแบบ ดีวีด ี 3 ดิสก ์ พร้อม Special 
Features ในแผน่ 

MUSIC

DVD MOVIE


32 ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม 



33คู่หูดูดวง
เรื่อง : อ.มัฏฐมณี ชูประยูรธรรม ( อ.เอโกะ ) โทร.08-6899-6324 

ราศเีมษ(13เม.ย.-14พ.ค.)
ชาวราศีเมษ ระยะนี้อารมณ์ดีสุดๆ น้องๆ ที่อยู่ในวัยศึกษาจะได้ข่าวดี
เกีย่วกบัการไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ ทา่นทีท่ำงานจะไดร้บัเงนิปนัผล หรอื 

ได้รับส่วนแบ่งที่น่าพอใจจากหุ้นส่วน การงานโดยรวมต้องเกี่ยวข้องทำงานติดต่อ  
วุน่วายกบัชาวบา้น แผนงานทีว่างไวจ้ะเปน็ไปตามแผนอยา่งนา่พอใจ การเงนิมกีาร
หมุนเวียนเร็ว เรื่องในบ้านจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงในบ้าน 
สว่นเรือ่งของหวัใจ อยา่ไปทำรุม่รา่ม อาจเจอคนมเีจา้ของ 

ราศพีฤษภ(15พ.ค.-14ม.ิย.)
นา่อจิฉาชาวราศพีฤษภเปน็ทีส่ดุ เพราะชวีติคณุกำลงัเดนิไปขา้งหนา้ แถมยงั
มเีงนิในกระเปา๋ใหจ้บัจา่ยสบายอรุา ใครทีท่ำธรุกจิอสงัหาฯ เรยีกไดว้า่เปน็

ชว่งนาททีอง การทำงานของคณุจะไดร้บัการสนบัสนนุจากวงสงัคมรอบตวั อาจมกีารยา้ย
บา้นไปอยูใ่นถิน่ฐานทีด่ขีึน้ หรอื เตรยีมยา้ยทีอ่ยูใ่หมไ่ปใกลส้ถานศกึษา คณุกำลงัมโีชค
ลาภ แตไ่มแ่นะนำใหเ้ลน่การพนนั แคซ่ือ้ลอตเตอรีข่ำๆ สกัใบสองใบกพ็อ สว่นความรกั 
ไมร่าบรืน่ อาจมกีารทะเลาะกนัใหญโ่ต หรอื การบาดเจบ็อยา่งมากของคู ่ 

ราศมีถินุ(15ม.ิย.-14ก.ค.)
เป็นช่วงชีวิตหลากสีสัน สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หลายสิ่ง เพราะ
การเงนิลื่นไหล การงานหากเจรจาพาทอีะไรไว ้ จะสำเรจ็สมใจ แตง่าน

เหนือ่ย กลบับา้นดกึหนอ่ยในระยะนี ้ เดนิทางอยา่ประมาท มเีกณฑเ์จบ็ตวัหากใจรอ้น 
หากคดิซือ้ขายอสงัหาฯ มแีววไดแ้น ่อยา่ลมืไปทำบญุดว้ย ความรกั ฟรุง้ฟริง้ไปเรือ่ย
ตามประสาคนมกีะตงัค ์ 

ราศกีรกฎ  (15ก.ค.-14ส.ค.)
หากทำบญุไวเ้ยอะ บญุจะสง่ใหค้ณุสขุใจ ในระยะนีค้ณุจะสมัผสัไดถ้งึ
ความสงบสขุในชวีติ คนทีเ่คยทำตวัเปน็มารรา้ยมาเบยีดเบยีนกห็นหีายไป

หมด การงานอาจตอ้งมกีารไปตา่งประเทศ หรอืเปดิการคา้ใหมเ่ตรยีมรบั AEC เรือ่งใน
บา้นควรระวงัเรือ่งฟนืไฟ ความขดัแยง้ หรอื อบุตัเิหตขุองคนในบา้น  การงานเกีย่วกบั
การนำเขา้ สง่ออก สรา้งรายไดด้ใีนชว่งจงัหวะนี ้การเงนิมเีขา้มามาก ความรกั คนโสดอยา่
เพิง่พาแฟนเขา้บา้น จะสรา้งความรา้วฉานแลว้เรือ่งมนัจะยาว.....จบยาก 

ราศสีงิห์(15ส.ค.–14ก.ย.)
สิง่ทีค่ณุฝนัจะเปน็จรงิไดใ้นระยะนี ้การเงนิมาจากการนำเขา้ สง่ออก หรอื 
ไหลมาจากตา่งประเทศเปน็หลกั ทำงานอยา่วูว่าม จะมปีญัหากบัเพือ่น

รว่มงาน งานหนกั งานยาก อยา่ทอ้ ยิง่ยากยิง่สรา้งรายได!้ การเดนิทางจะสรา้งลาภผลให้
มากมาย ทำอะไรมผีูใ้หญห่นนุหลงั ความรกัแจม่ใส อยากเปน็แฟนใครใหร้บีจบี... 

ราศกีนัย์(15ก.ย.–14ต.ค.)
เรื่องราวในชีวิตคุณในระยะนี้ดูจะวุ่นวายอยู่ไม่น้อย อาจต้องมีการ  
เดินทางไกล มีการลงทุนใหม่ๆ แต่โชคดีจะหมุนเวียนมาหาคุณอีกรอบ 

หลงัจากชวีติแปก๊มาหลายป ีคณุจะมรีายไดเ้ปน็กอบเปน็กำ กราฟชวีติคณุจะคอ่ยๆ   
ดขีึน้อยา่งชา้ๆ แตท่วา่มัน่คง ทกุอยา่งตอ้งใชเ้วลา การเงนิแมไ้มม่ากสมใจ แตก่ท็ำให้
คณุพอรอดไปได ้ ระวงัรายจา่ยทีจ่ะมาโดยไมท่นัตัง้ตวั ความรกั ยงัหาจดุลงตวัไมไ่ด ้
เอาชวีติใหร้อดกอ่นดกีวา่เนอะ! 

ราศตีลุย์(15ต.ค.–14พ.ย.)
ระวงัเรือ่งขดัแยง้ในบา้นจะกลายเปน็ปากเสยีงกนัได ้หรอื การเจบ็ปว่ยอยา่ง
หนกัของญาตผิูใ้หญใ่นบา้นจะทำใหค้ณุเปน็ทกุข ์การงานมโีอกาสเลือ่น

ตำแหนง่ใหญโ่ตอยา่งทีไ่มค่าดคดิมากอ่น พรอ้มๆ กบัโชคทางดา้นการเงนิ ควรหมัน่ไป  
ทำบญุบอ่ยๆ เพือ่เปน็การสง่เสรมิดวงชะตา การเดนิทางควรระวงัเรือ่งความปลอดภยั ขบัรถ
ดว้ยความระมดัระวงั อาจตอ้งมกีารเดนิทางตา่งประเทศ ความรกัควรใจเยน็ มอีะไรคอ่ยๆ 
พดูจากนั  

ราศพีจิกิ(15พ.ย.–14ธ.ค.)
เรยีกไดว้า่ เปน็ระยะแหง่ความปลอดโปรง่โลง่ใจ ศตัรทูีเ่คยมมีาจะพา่ยแพไ้ป
ในทีส่ดุ คณุจะเริม่พบความเปลีย่นแปลงในชวีติ เหมอืนตน้ไมท้ีเ่ริม่ผลดิอก

ออกผล การเงนิของคณุจะหมนุเวยีนดขีึน้ คณุจะเริม่มโีชคด ีการงานการตดิตอ่คา้ขายเริม่
คลอ่งตวั เหน็ผลกำไร มคีวามกา้วหนา้ มโีอกาสเลือ่นตำแหนง่ มคีวามหวงัใหม่ๆ  เกดิขึน้ให้
คณุมแีรงกายแรงใจเดนิหนา้สูช้วีติ ความรกั คนโสดมโีอกาสเจอคนเปน็หมา้ยมาคลอเคลยี   

ราศธีน ู (15ธ.ค.–14ม.ค.)
คนมคีูจ่ะไดม้เีรือ่งเฮ เพราะคูจ่ะพารวย!!! เตรยีมตวัออดออ้นสารพดัวธิเีอาไว้
เลย อยากไดอ้ะไรจดลสิทไ์วร้อ...คนโสดไมต่อ้งกงัวล หากคณุมหีุน้สว่นการ

คา้ เขาจะพาโชคลาภมาให ้อยา่งไรกไ็มม่คีำวา่ “จน” ในระยะนี ้แตค่วรเกบ็เงนิสำรองไวบ้า้ง 
สำหรบัรายจา่ยทีอ่าจเกดิขึน้ปุป๊ปัป๊ใหค้ณุตกใจ! ระวงัการเจบ็ปว่ยหนกัของผูใ้หญใ่นบา้น 
หรอื อาจตอ้งเปน็เจา้ภาพรว่มงานศพผูใ้หญท่ีน่บัถอื การงานไมม่อีะไรนา่หว่ง ผูใ้หญใ่หก้าร
สนบัสนนุเตม็ที ่ 

ราศมีงักร(15ม.ค.–14ก.พ.)
อาจจะดเูหมอืนทกุอยา่งในชวีติชว่งเดอืนกรกฎาคมตดิๆ ขดัๆ แตถ่า้ผา่นไป
ถงึสงิหาคมจะราบรืน่ขึน้ สิง่ทีล่งทนุลงแรงไปเหนือ่ยแทบตาย จะเหน็ผลชืน่ใจ 

ขอใหใ้ชค้วามอดทนใหม้ากๆ ทำอะไรใหใ้ชส้ต ิหากวูว่ามจะมเีรือ่งเจบ็ตวัไดง้า่ย เดนิทางใช้
ความระมดัระวงั ขบัไปเรือ่ยๆ เมือ่ยกพ็กั การคา้ตา่งประเทศดมีาก ไดก้ำไรเตม็เมด็เตม็
หนว่ย หากลงทนุการคา้จะไดหุ้น้สว่นทีเ่ทีย่งตรง ไมค่ดโกง อาจมกีารเดนิทางเพือ่สรา้ง  
รายไดใ้หม่ๆ  ความรกัดฝีดุๆ ขออะไรไดห้มด! 

ราศกีมุภ์(15ก.พ.–14ม.ีค.)
น้องที่รอเรียนต่อต่างประเทศจะได้ข่าวดีที่รอมานาน การเงินที่ผ่านมา
หมนุเวยีนเรว็ เกบ็ยาก แตร่ะยะนีค้ณุจะมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ นา่จะพอเหลอื

กนิเหลอืเกบ็ซะท ีงานทีท่ำเปน็จอ๊บสัน้ๆ จะหมนุเวยีนเขา้มาสรา้งรายไดใ้หเ้ปน็กอบเปน็กำ 
ควรหมัน่ดแูลมารดาอยา่งใกลช้ดิ เพราะอาจมเีรือ่งไมส่บายใจทำใหเ้ปน็ทกุข ์ความรกัจะมี
มมุขดัแยง้กนั เขา้หาผูใ้หญร่ะยะนีจ้ะตดิขดัสกัหนอ่ย อยา่เคอืงทา่น! หากมกีารเดนิทางรว่ม
กบัคนรกั อยา่จอ้งตากนัเพลนิ รถจะเฉีย่วชนเอานะ ควรหมัน่ไปตรวจสขุภาพบา้ง  

ราศมีนี(15ม.ีค.–14เม.ย.)
บา้นของคณุในระยะนี ้เรยีกไดว้า่ Home sweet Home กนัเลยทเีดยีว เพราะ
บรรยากาศรืน่รมย ์คนในบา้นกย็ิม้แยม้เขา้หากนั เยาวชนในบา้นกม็เีรือ่งมา

ใหค้รอบครวัชืน่ใจ คณุจะมมีติรสหายเกา่แกแ่วะมาปารต์ีใ้หค้รืน้เครง หรอื มเีรือ่งใหฉ้ลอง
กนัในบา้น แตแ่นะนำวา่ คณุพอ่บา้นควรเกบ็ปากเกบ็อารมณต์วัเองไวบ้า้ง ไมง่ัน้งานกรอ่ย
แน!่ การงานการเงนิจะไดผู้ใ้หญช่ว่ยอปุถมัภส์ง่เสรมิ เปน็จงัหวะเปลีย่นรถใหม ่
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 สวสัดคีรบั บรรยากาศหนา้ฝนแบบนีห้ลายคนคงไมอ่ยากจะลกุ
ออกจากเตยีงนอน เพราะอากาศเยน็สบายนา่นอนใชไ่หมครบั ฉบบันี้
เรามาพดูถงึฮวงจุย้ในหอ้งนอนกนัดกีวา่ครบัคงมหีลายคนสงสยัวา่
หอ้งนอนมกีารปรบัฮวงจุย้กนัดว้ยเหรอ? เพราะเราใชแ้คน่อนเทา่นัน้
แต่จริงๆ แล้ว ห้องนอนถือว่าเป็นห้องที่สำคัญมากทางฮวงจุ้ยใน
อนัดบัตน้ๆเลยทเีดยีวนะครบั
 
         เราใชเ้วลาถงึ 1 ใน 3 ของชวีติในแตล่ะวนักบัหอ้งนอน ซึง่เทา่กบั 8 ชัว่โมง  
ตอ่วนัเลยทเีดยีว หอ้งนอนเปน็สถานทีท่ีเ่ราไวใ้ชน้อนพกัผอ่น ถา้เราเกดิเหนือ่ยลา้
มาจากการทำงาน ห้องนอนนี่แหละครับจะช่วยให้เราหายเหนื่อยได้อย่างปริดทิ้ง
เลย แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้เราควรจดัหอ้งนอนใหถ้กูตอ้งตามหลกัฮวงจุย้ดว้ยนะครบั 
        หอ้งนอนเปน็หอ้งทีส่ำคญัตอ่สขุภาพของเรามาก ถา้เรานอนผดิทีอ่าจทำให้  
มีผลกับอายุขัยของเราได้เลย อีกทั้งยังมีผลถึงอุปนิสัย หน้าที่การงาน ชีวิตคู่และ
การมบีตุรของเราดว้ยนะครบั เริม่จะนา่สนใจขึน้มาแลว้ใชไ่หมครบั งัน้เรามาเริม่กนั
ทีก่ารวางเตยีงกนัเลยดกีวา่ 
         เราควรวางเตยีงใหอ้ยูใ่นตำแหนง่ทีข่วางบา้น หมายความวา่ เวลาเรานอน
ควรหันหัวนอนไปทางขวาหรือซ้ายของตัวบ้านนะครับ ไม่วางหัวเตียงไปหลังบ้าน
หรอืออกหนา้บา้น เพราะจะสง่ผลตอ่สขุภาพของผูท้ีน่อน ถา้หนัหวันอนไปหลงับา้น
จะทำใหน้อนไมค่อ่ยหลบั นอนดกึ นอนหลบัไมค่อ่ยสนทิ และทีส่ำคญัจะทำใหป้ว่ย

เปน็โนน่เปน็นีไ่มห่ายซกัท ีถา้นอนนานๆ เขา้อาจทำใหเ้กดิโรครา้ยได ้และมผีลกบั
อายุขัยของเราด้วย แถมยังทำให้มีคู่ยาก และมีบุตรยากด้วยครับ ถ้าหันหัวนอน  
ไปทางหน้าบ้านจะทำให้เป็นคนคิดมาก ใจร้อน วู่วาม ทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรค
และที่สำคัญทำให้มีคู่ยาก นอกจากนี้ก็ไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานหรือเพดานที ่ 
ลาดเอยีงเดด็ขาด เพราะจะทำใหเ้ปน็อมัพาตหรอืเกดิโรครา้ยไดค้รบั ไมค่วรมดีวงไฟ
บนเตยีงเพราะจะทำใหเ้กดิโรครา้ย หรอืเกดิการผา่ตดัได ้ควรวางเตยีงไมใ่หห้า่งจาก
ผนงัเกนิ 10 เซนตเิมตร เพราะจะทำใหข้ีล้มื ขีเ้บือ่งา่ยครบั ไมค่วรนอนใตแ้อรห์รอื  
มีแอร์ที่หัวเตียงจะทำให้ปวดศีรษะ คิดอะไรไม่ค่อยออก ถ้านอนนานๆ อาจมีผล  
กบัสมองได ้ เตยีงนอนไมค่วรตรงกบัประตไูมว่า่จะเปน็ดา้นไหน จะทำใหน้อนหลบั
ไม่สนิท ในเวลากลางคืนมักสะดุ้งตื่น แล้วนอนหลับยาก ฝันร้าย มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับช่องท้อง มีบุตรยาก เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงครับ ในห้องนอน  
ไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนัก อย่างเช่น ตู้เย็น จะทำให้มีโอกาสเกิดโรค
มะเรง็ได ้ปลายเทา้ไมค่วรมทีวีจีะทำใหป้วดเมือ่ยหลงั โตะ๊ขา้งเตยีงควรโคง้มนไมม่ี
เหลี่ยมเพราะโต๊ะทรงเหลี่ยมจะเป็นตัวส่งพลังงานด้านลบทำให้รู้สึกอึดอัดไม่ผ่อน
คลาย พักผ่อนได้ไม่สบาย ควรหลบไม่ให้มีเหลี่ยมโต๊ะหันเข้าที่เตียงนอน ไม่ควร  
มีห้องน้ำในห้องนอนเพราะจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ ้ มีบุตรยาก และถ้านอนนาน  
จะทำใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเปน็โรคไต โรคเบาหวานไดค้รบั  
 ในฉบับหน้า เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของฮวงจุ้ยห้องนอนกันต่อ   
รบัรองวา่เขม้ขน้ไมแ่พฉ้บบันี ้อยา่ลมืตดิตามนะครบั  
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