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ทักทาย

“แม่นมี้ บี ญ
ุ คุณอันใหญ่หลวง ทีเ่ ฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมือ่ ยังนอนเปล แม่...เราเฝ้าโอละเห่ กล่อม
ลูกน้อยนอนเปลไม่หา่ งหันเห ไปจนไกล...” นีเ่ ป็นเพียงบางส่วนจากเพลงค่าน้ำนม บทเพลงแห่งวันแม่อนั ทรง
คุณค่าทีส่ ร้างความซาบซึง้ ใจให้กบั คูแ่ ม่ลกู มาอย่างยาวนาน แต่งโดย คุณไพบูลย์   บุตรขัน และขับร้องเป็นครัง้
แรกโดย คุณชาญ เย็นแข ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2492
“แม่” คำสัน้ ๆ ทีแ่ ฝงไปด้วยความหมายมากมายเสียเหลือเกิน “แม่” สามารถทำอะไรหลายๆ อย่างให้ลกู ได้
โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน “แม่” สามารถ “อด” เพือ่ ให้ “ลูกอิม่ ” ตรากตรำทำงานหนักก็เพือ่ หวังให้ลกู มีอนาคตทีด่ ี
และเนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติปนี ี้ ผมก็อยากให้ลกู ๆ ทุกคนได้หนั กลับไปดูแลแม่ของทุกท่านบ้าง การ
กอด การหอม บอกรักแม่ หรือทานข้าวด้วยกันในโอกาสต่างๆ ก็ถอื ว่าเป็นของขวัญทีว่ เิ ศษสำหรับแม่ทกุ คนแล้ว
ครับ หรือบางครัง้ ด้วยภาระหน้าทีอ่ าจทำให้ตอ้ งอยูไ่ กลกัน การโทรหา พูดคุย ถามสารทุกข์สกุ ดิบของแม่บา้ ง ก็
พอจะทำให้ทา่ นคลายความคิดถึงได้ครับ
และสำหรับท่านใดทีต่ อ้ งการเดินทางไปกราบเท้าคุณแม่ ไม่วา่ จะโอกาสไหน วันพิเศษอะไร ก็อย่าลืมเรียก
ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ครับ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ
www.transpot.co.th
								
สวัสดีครับ
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เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 84 ปี

โดยมี นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)  
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบ 

84 ปี ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของบริษัทฯ และ บขส. ได้นำเงินจาก
โครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี ซึง่ ได้หกั เงินจากยอดจำหน่ายตัว๋ 1 สตางค์ ต่อตัว๋  

1 ใบ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 100,000 บาท มอบให้ แ ก่ อ งค์ ก ารสงเคราะห์
ทหารผ่ า นศึ ก ในพระบรมราชู ป ถั ม ถ์ เพื่ อ ให้ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก
ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันประเทศ ในโอกาสนี้ บขส. ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนในครัง้ นีด้ ว้ ย
นายวุฒชิ าติ กล่าวเพิม่ เติมว่า ในปี 2556 บขส. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การบริการให้ได้มาตรฐาน โดยได้ติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global
Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารบริษัทฯ จำนวน 796 คัน 

เพือ่ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนำมา
ซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้
หลังจาก บขส. ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้พบว่า พฤติกรรมการขับขีข่ องพนักงาน
ขับรถโดยสารเปลีย่ นไปถึงร้อยละ 90 พนักงานขับรถมีการเพิม่ ความระมัดระวังใน
การขับขี่ โดยจำกัดความเร็วอยู่ที่ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่งผลให้สถิติในการเกิด
อุบตั เิ หตุจากการใช้รถใช้ถนนลดลง และผูใ้ ช้บริการมัน่ ใจในความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
บริการ บริษทั ฯ ได้ดำเนินการติดตัง้ จอทีวสี ว่ นตัวบนรถโดยสารปรับอากาศ ด้วย
ระบบ Video on Demand เพือ่ ให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผโู้ ดยสารเป็นราย
บุคคลผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง รวม 159 คัน ส่วนที่เหลือเป็นระบบจอทีวีรวม
จำนวน 695 คัน และได้ตดิ ตัง้ ระบบเบาะนวดไฟฟ้าบนรถโดยสาร จำนวน 109 คัน
รวมทัง้ มีแผนติดตัง้ ระบบเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารเช่าชุดใหม่ในอนาคต
ขณะเดียวกันได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้สนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจในการให้บริการสำรองที่นั่ง และจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ออน์ไลน์ โดยมุง่ เน้นถึงความสำคัญในการให้บริการในลักษณะครบ
วงจร (One Stop Service) โดยการเพิม่ ช่องทางในการสำรองทีน่ งั่ และจำหน่ายตัว๋
โดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th  ศูนย์สำรองทีน่ งั่ Call Center 1490,
Thai Ticket Major ส่วนการชำระเงิน สามารถดำเนินการได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ  

7-eleven ทุกสาขา ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านตัวแทน
จำหน่ายตัว๋ เช่น เทสโก้ โลตัส และบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด เป็นต้น
สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีกำไร
สุทธิ 211 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 186 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จาก
ค่าโดยสาร จำนวน 3,638 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จำนวน 238 ล้านบาท
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เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. เปิดศูนย์บริการตรวจสภาพรถ และให้บริการตัง้ ศูนย์ถว่ งล้อ

พร้อมจัดโปรโมชัน่ ตรวจสภาพรถทุกประเภทฟรี 20 รายการ ตลอดเดือนสิงหาคมนี   
้
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จำกัด
(บขส.) เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์บริการตรวจสภาพรถ และให้บริการตัง้ ศูนย์
ถ่วงล้อ ณ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) บขส. โดยกล่าวว่า บขส.
พร้อมเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่
ประจำทาง รถตู้ รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท
โดยสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) บขส. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง
ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ทัง้ นี้ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.)
บขส. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และตลอด
เดือนสิงหาคมนี้ บขส. จัดโปรโมชัน่ ให้กบั ผูท้ นี่ ำรถมาตรวจสภาพ โดยให้บริการ
ตรวจสภาพรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน อีก 20 รายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครือ่ ง ตรวจสภาพยาง และตรวจสอบเบรก เป็นต้น  
นายวุฒชิ าติ กล่าวว่า สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) บขส. ยังได้รบั
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นหน่วยงานบริการรับชำระค่าภาษีรถ
ประจำปี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้เครื่องหมาย (V.Tax) สำหรับผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) บขส. จังหวัด
ปทุมธานี (ตัง้ อยูด่ า้ นหลังสถานีขนส่งฯ รังสิต ตรงข้ามโรงกษาปณ์) หรือสอบถาม
ได้ที่ บริการตรวจสภาพรถ โทรศัพท์ 0-2901-2338, บริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
โทรศัพท์ 0-2901-2336 ในวันและเวลาราชการ
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เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

ปกค. ตรวจเยีย่ ม บขส. ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
บขส. ร่วมแสดงความยินดี ปกค. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมผูบ้ ริหาร
บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เนือ่ งในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ณ กระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยีย่ ม บริษทั
ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในการเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลวันเข้าพรรษาโดย นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูบ้ ริหาร บขส. ให้การต้อนรับ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

กจญ. มอบนโยบาย สซต.
บขส. จัดกิจกรรม “เส้นทางสูค่ วามสุข”

งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองส่งเสริมกิจการเดินรถ จัดกิจกรรม “เส้นทาง
สูค่ วามสุข” โดยมีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลแก่ผโู้ ดยสารทีม่ าใช้บริการใน
ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลวันเข้าพรรษา ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ
(สายใต้) ถนนบรมราชชนนี

บขส. ร่วมพิธวี างพานพุม่
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระ
อนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนาถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
35 ปี บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ บริษทั  

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จำกัด (บขส.) ร่วมประชุม และมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ณ ห้องประชุมชัน้ 7 

อาคารศูนย์ฝกึ อบรมรังสิต

1. นายพชรพล อั ก ษร และ
นายผดุง บุญมา พนักงานขับรถโดยสาร
ประจำรถคันหมายเลข ม.4(ค)/181837 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
เก็บกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มอื ถือ
ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถและนำส่ง
คืนผูโ้ ดยสารอย่างครบถ้วน
2. นายวงศกร การเพียร พนักงานบริการ ง.คค/กรต. ประจำรถ
คันหมายเลข ม.4(ข)/99-1221 เส้นทางกรุงเทพฯ – โคกลอย ได้เก็บ
โทรศัพท์มอื ถือของผูโ้ ดยสารและนำส่งคืนให้กบั ผูโ้ ดยสารอย่างครบถ้วน
3. นายเทิน พินโยวงศ์ พนักงานขับรถร่วมบริการ ของบริษทั
รถร่วมชลบุรี – กรุงเทพฯ จำกัด ประจำรถหมายเลข ม.1ข/49-6
ได้เก็บเช็คเงินสด 24,000 บาทและนำส่งคืนให้กบั ผูโ้ ดยสารอย่างครบถ้วน
การทีท่ า่ นเหล่านีไ้ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตและให้
บริการผูโ้ ดยสารด้วยความเต็มใจ สร้างความประทับใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ซึง่ เป็นการสนองนโยบายบริษทั ฯ ในด้านการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารและ
สร้างภาพลักษณ์ ตลอดจนชือ่ เสียงทีด่ ใี ห้กบั บริษทั ฯ สมควรได้รบั การ
ยกย่องและชืน่ ชม และเป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ ไป

ชมธรรมชาติหลากหลาย ใน

อุบลราชธานี

กุ้งเดินขบวน (Parading Shrimp)

	
เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะจะมี 

“กุ้งกามขน” จำนวนมากมายพร้อมใจกันขึ้นมาเดินบนลานพันรู
บริเวณแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงฤดูฝน
เวลากลางคืน ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

เทศกาลชมดอกไม้ป่าบาน
ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประมาณปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคม บนลานหินกว้าง
ของจังหวัดอุบลราชธานี จะกลายเป็นทุง่ ดอกไม้ปา่ นานาพรรณหลากสีสนั กระจายอยูห่ ลายแห่ง เช่น 

ทีภ่ อู านม้า อำเภอศรีเมืองใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาชะนะได ชมทุง่ ดอกไม้กลุม่ ใหญ่บริเวณน้ำตก
สร้อยสวรรค์ โดยมีชอื่ พระราชทานทีไ่ พเราะ เช่น ดุสติ า (หญ้าข้าวก่ำ), สร้อยสุสวรรณา (หญ้าสีทอง), 

ทิพเกสร (นกน้อย), มณีเทวา (กระดุมเงิน), สรัสจันทร (ดอกดิน), เหลืองพิสมร (เอือ้ งเหลืองพิสมร)
นอกจากนี้ ยังมี แดงอุบล (เอือ้ งม้าวิง่ ) ดอกสีแดงอมม่วง เป็นกล้วยไม้ดนิ ทีห่ ายากด้วย

รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตฤกษ์ชัย
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดกิจกรรมรับตะวันใหม่กอ่ น
ใครในสยาม เนือ่ งจากเป็นจังหวัดทีอ่ ยูต่ ะวันออกสุดของประเทศไทย จึงเป็นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถทีจ่ ะรับ
ความมงคลด้วยแสงแรกแห่งปีทสี่ วยงาม เป็นการเพิม่ พลังชีวติ ในช่วงปีใหม่ให้มคี วามสดใส ณ บริเวณ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม พร้อมชมภาพเขียนสีกอ่ นประวัตศิ าสตร์ อายุราว 3,000 - 4,000 ปี
และทิวทัศน์ทางธรรมชาติทสี่ วยงามบนหหน้าผาสูงเหนือแม่นำ้ โขงแนวกัน้ เขตไทย-ลาว
การจัดกิจกรรมจะมีพธิ ที างพราหมณ์และทางพุทธ สวดมนต์ขา้ มคืน รวมทัง้ ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า
วันที่ 1 มกราคม เพือ่ เสริมบุญบารมีให้กบั ตนเอง   

สามพันโบก
ตัง้ อยูใ่ นเขตอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิไ์ ทร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปริมาณน้ำในแม่นำ้ โขงจะมีระดับลดลง เกาะ
แก่งหินกลางลำน้ำโขงซึง่ เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ จะปรากฎให้เห็น มีทงั้ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
และมีแอ่งน้ำอยูก่ ลางลานหิน เป็นรูปร่างต่างๆ ตามแต่จะจินตนาการจำนวนมาก แอ่งน้ำเหล่านี้
ภาษาลาวเรียกว่า “โบก” ด้วยแอ่งน้ำทีม่ อี ยูม่ ากกว่า 3,000 แอ่งนี้ จึงเป็นทีม่ าของชือ่ “สามพันโบก”
และด้วยความงดงามแปลกต่างของเกาะแก่งต่างๆ ทีน่ จี่ งึ ถูกเรียกว่า “แกรนแคนย่อนเมืองไทย” 

มีบริการล่องเรือชมวิถชี วี ติ ทีง่ ดงามของสองริมฝัง่ โขง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 045 243770
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แพคเกจห้องพักสุดพิเศษที่
โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
มร.เดเร็ค ลก ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จัดโปรโมชัน่
สำหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย
ด้วยราคาห้องพักแบบดีลักซ์การ์เด้นวิวและบุฟเฟต์อาหาร
เช้าสำหรับ 2 ท่าน เริ่มต้นที่ 2,600 บาทต่อคืน พร้อมส่วน
ลด 25% สำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ส่วนลด 40% สำหรับ
การนวดสปา ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน ศกนี้ สนใจสำรอง
ห้ อ งพั ก หรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม โทร 076 370100 หรื อ
reservations.phuketbeach@lemeridien.com

กิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสูช่ าวสระแก้ว
เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา จังหวัดสระแก้วได้จดั กิจกรรมสร้างความปรองดองและ
คืนความสุขสูช่ าวสระแก้ว ณ บริเวณหน้าศาลาสมโภช ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงจากเยาวชน
ในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปด้วย

วาโก้จบั มือครูโตออกแบบของทีร่ ะลึกการกุศล
ชวนคนไทยใจบุญร่วมสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
ม.ล. จิราธร จิรประวัต  ิ ให้เกียรติร่วม
กิจกรรมการกุศลครัง้ สำคัญกับ “โครงการวาโก้
โบว์ ช มพู สู้ ม ะเร็ ง เต้ า นม” ออกแบบบน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด
รายได้จากการจัดจำหน่าย นำไปสมทบทุน
สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
เพือ่ สตรีชาวอีสาน นอกจากนีย้ งั เป็นทุนรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้อีกด้วย ผู้ใจบุญ
สามารถซื้อของที่ระลึกรุ่นการกุศลนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ทวี่ าโก้คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-296-9979 หรือ shop online ที่ www.facebook.com/
wacoal.th หรือ www.wacoal.co.th

เทีย่ วสวิส ทริป เฟิรส์ คลาส
ผลิตภัณฑ์ซอลส์ ผู้นำด้านเกลือตัวจริง จัดแคมเปญ
“เปิดซอลส์ ส่งรหัสรวย” พาผู้โชคดีทั้ง 12 คนบินลัดฟ้า
เปิดประสบการณ์ “เที่ยวสวิส ทริป เฟิร์สคลาส” สัมผัส
ประสบการณ์ความหรูหราแบบ Exclusive สุดๆ พร้อม
พรีเซนเตอร์หนุม่ หล่อและนางเอกสาวพันล้านของผลิตภัณฑ์
ซอลส์ อย่าง “อาเล็ก-ธีรเดช” และ “ใหม่-ดาวิกา” ทริปนีท้ งั้
มันส์ ทัง้ อิม่ แถมไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งความสะอาดของช่องปาก
และกลิ่นปากในทุกๆ มื้อ เพราะมีผลิตภัณฑ์ซอลส์ สูตร
เต็มประสิทธิภาพเรื่องดูแลเหงือกและฟันเป็นผู้ร่วมทาง
ตลอดทริป

กิจกรรมผงซักฟอกเปา ซิลเวอร์ นาโน
เมือ่ เร็วๆ นี้ ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน ได้รว่ มออกบูธในงานกิจกรรม “M2F Bangkok
Music Festival 2014” ณ ลานกิจกรรมหน้าห้าง Central World เพื่อตอกย้ำนวัตกรรม
ผงซักฟอกสุดล้ำหนึง่ เดียวทีม่ เี ทคโนโลยี “ซิลเวอร์ นาโน” อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนทีผ่ า่ น
การพิสจู น์แล้วว่ายับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียต้นเหตุของกลิน่ อับบนเสือ้ ผ้าได้มากทีส่ ดุ ถึง 99.99%

แบ่งฝันปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

AIS ย้ำสถานีฐาน มัน่ คง ปลอดภัย แข็งแรง
AIS คลายความกังวล ของประชาชนทัว่ ประเทศ โดยนำร่องเชิญ
สือ่ ท้องถิน่ จาก 9 จังหวัดทัว่ ทุกภาค ร่วมให้ขอ้ มูล ความรู้ และ
ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีฐาน
ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หรือ AIS ว่า ด้วยสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

ทีม่ แี นวโน้มรุนแรง ดังจะเห็น
ได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ไม่ว่า
จะเป็ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย  
เชียงใหม่ อีกทั้งขณะนี้อยู่ใน
ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากน้ำท่วม ลมพายุ 

หรือแม้แต่ฟา้ ผ่า เป็นต้น  
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั พีน่ อ้ งประชาชนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ใกล้เคียงสถานีฐาน AIS ร่วมกับสือ่ มวลชนท้องถิน่ จาก 9 จังหวัดทัว่ ทุกภาค ประกอบ
ด้ ว ยจั ง หวั ด เชี ย งราย พิ ษ ณุ โ ลก นครราชสี ม า ขอนแก่ น สุ ร าษฎร์ ธ านี สงขลา
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และจันทบุรี ทำการสำรวจสถานีฐาน AIS ทัว่ ทุกภาค ทัง้ นี้
เพือ่ สร้างความเข้าใจ ความเชือ่ มัน่ ความปลอดภัย ต่อการดำเนินการติดตัง้ สถานีฐาน
ของ AIS ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นแผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม ลมฝน พายุ แม้แต่ฟา้ ผ่า พร้อม
กันนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกส่งออกจากสถานีฐาน ซึ่งพบว่ามี
กำลังการส่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. กำหนด ที่สำคัญมีกำลังการส่งที่น้อยกว่า
เสาส่งประเภทอืน่ ๆ อาทิ เสาส่งวิทยุชมุ ชน เสาส่งวิทยุสอื่ สาร เป็นต้น

นั บ ตั้ ง แต่ AIS ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตดำเนิ น
ธุรกิจ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 เอไอเอสใช้
งบประมาณในการลงทุนเพื่อขยายสถานีฐาน
ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ปี 2556-2557 เป็ น เงิ น รวม
60,000 ล้ า นบาท โดยเฉพาะในปี 2557 ใช้
งบลงทุ น รวม 40,000 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ ใ น
ปัจจุบัน เอไอเอสมีสถานีฐานประมาณ 17,000
สถานีฐานทัว่ ประเทศ อาทิ   ภาคเหนือประมาณ
3,300 สถานี ฐ าน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประมาณ 4,400 สถานีฐาน ภาคกลางประมาณ
3,300 สถานี ฐ าน ภาคตะวั น ออกประมาณ
2,500 สถานีฐาน และภาคใต้ประมาณ 2,700
สถานีฐาน และมีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่องใน
พื้ น ที่ ใ หม่ ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการรองรั บ การใช้ ง านในพื้ น ที่ ที่ มี
ความต้องการใช้งานดาต้าเพิม่ สูงขึน้
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รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

เชือ้ ไวรัสอีโบลา... เรือ่ งไม่ควรชะล่าใจ

มาเทีย่ วเมืองไทยกันเถอะ
มาเทีย่ วเมืองไทยกันเถอะ

ไม่นานมานี้เฟซบุ๊คเผยโฆษณา ชวนชาวโซเชียล
ทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยในฐานะเป็นดินแดนสุดอเมซิ่ง
โดยแฟนเพจทางการของเฟซบุ๊ ค ได้ เ ผยแพร่ ค ลิ ป ชื่ อ
Friends guide friends to amazing places ซึง่ เป็นคลิป
ชายชาวต่างชาติคนหนึง่ เดินทางมาเทีย่ วในประเทศไทย
ในหลายจังหวัดของไทย หลายสถานที่ เช่น สถานบันเทิง
สนามมวยลุมพินี นั่งรถตุ๊กตุ๊ก เที่ยวทะเลอันดามัน ซึ่ง
ระหว่างที่เที่ยวไปได้ใช้เฟซบุ๊คเป็นเครื่องมือสื่อสารกับ
เพือ่ นทีอ่ ยูท่ วั่ โลกด้วย โฆษณาตัวดังกล่าวจะถูกเผยแพร่
ไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊คทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีผู้กดไลค์แฟนเพจนี้
กว่า 161,710,798 user ถือเป็นการโปรโมทการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยกระแสตอบรับ
หลั ง จากที่ ท างเฟซบุ๊ ค ได้ โ พสต์ ค ลิ ป ก็ มี ช าวต่ า งชาติ
จำนวนมาก ที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยอยากจะลองมา
สัมผัสดินแดนแห่งนี้บ้าง ส่วนคนที่เคยมาแล้วก็หวังว่า
สักวันจะได้กลับมาเทีย่ วเมืองไทยอีกครัง้

	
อีโบลาเป็นเชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ ทีร่ ะบาดมาระยะหนึง่ แล้ว และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึน้
เรือ่ ยๆ ในแอฟริกาตะวันตก จนทำให้นายแพทย์ชคี ห์ อูมาร์ ข่าน ผูซ้ งึ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นผูน้ ำในการต่อ
ต้านเชือ้ อีโบลาป่วยจากการติดเชือ้ เสียเอง และเสียชีวติ ลงในทีส่ ดุ ตอนนีก้ ารระบาดยังคงเกิดขึน้
เรือ่ ยๆ ทำให้มยี อดผูต้ ดิ เชือ้ กว่า 1,300 คน เสียชีวติ แล้วกว่า 600 ราย เชือ้ ไวรัสอีโบลาแพร่ระบาด
จากคนสูค่ นได้ และความรุนแรงของโรคทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ยมีสทิ ธิเ์ สียชีวติ สูงถึง 50%-90% สำหรับคนรัก
สุขภาพจึงจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักเชื้อไวรัสนี้เอาไว้ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพก็ควร
จะรูเ้ อาไว้เช่นกัน  
เชือ้ อีโบลา มี 5 สายพันธุ์
เชือ้ ไวรัสอีโบลามีทงั้ หมด 5 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุต์ งั้ ชือ่ ตามสถานทีท่ เี่ กิดการระบาด ได้แก่
อีโบลา-ซาร์อี (Ebola-Zaire), อีโบลา-ซูดาน (Ebola-Sudan), อีโบลา-โกตดิวัวร์ (EbolaCôte d’Ivoire),อีโบลา-เรสตัน (Ebola-Reston) และ อีโบลา-บันดิบเู กียว (Ebola-Bundibugyo) 

โดยสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตกขณะนี้ คือ อีโบลา-ซาร์อี และยังมี
สายพันธุ์ อีโบลา-เรสตัน ที่เชื้อไม่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ เชื้ออีโบลาระบาดขึ้นเป็น
ครัง้ แรกทีป่ ระเทศซูดานและซาร์อี (ปัจจุบนั คือ คองโก) ในปี 2519 ถูกตัง้ ชือ่ ว่า “อีโบลา” ตามชือ่
แม่นำ้ ในทวีปแอฟริกา
ส่วนใหญ่ของผูป้ ว่ ยโรคอีโบลามักเสียชีวติ
จากสถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคอีโบลาสายพันธุซ์ าร์อใี นตอนนี้ มีโอกาสเสียชีวติ สูงถึง 80%-90%
ไวรัสอีโบลาแพร่เชือ้ จากคนสูค่ น
เชื้อไวรัสอีโบลาสามารถแพร่ได้จากคนสู่คน ผ่านการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย เช่น
น้ำมูก น้ำลาย เหงือ่ ปัสสาวะ หรืออสุจิ รวมถึงการสัมผัสสิง่ ของทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ตลอดจนการสัมผัส
กับสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเชื่อว่าค้างคาวผลไม้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวแอฟริกานิยมจับมาทำ
อาหาร เป็นพาหะในการแพร่เชือ้ ซึง่ ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกเตือนให้ประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ พร่ระบาดงดล่าและนำค้างคาวมาประกอบอาหารแล้ว
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เริม่ แสดงอาการหลังรับเชือ้ แล้ว 8-10 วัน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการของโรคอีโบลา หลังได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 8-10 วัน
แม้วา่ เชือ้ จะมีระยะฟักตัวอยูท่ ี่ 2-21 วันก็ตาม โดยอาการจะประกอบด้วย มีไข้ ปวดหัว อ่อนเพลีย
ท้องเสีย อาเจียน ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย ปวดข้อ นอกจากนี้การ
ติดเชื้อยังทำให้เกิดอาการเลือดออกทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย มีปัญหาในการหายใจ
การกลืนอาหาร เจ็บคอ เจ็บหน้าอก ตาแดง สะอึก ไอ มีผนื่ นอกจากนี้ อาการเลือดออกทีต่ า จมูก
หู และปาก นับเป็นอาการทีช่ ถี้ งึ การติดเชือ้ ทีเ่ ด่นชัด
ปัจจุบนั ยังคงไม่มวี ธิ กี ารรักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา
ในปัจจุบนั ยังคงไม่มยี าหรือวิธกี ารเพือ่ รักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาโดยเฉพาะ รวมทัง้ ยังไม่มี
วัคซีนป้องกันโรค การรักษาผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ทีท่ ำได้ในตอนนี้ คือ การรักษาไปตามอาการ คอยรักษา
ระดับของเหลวและอิเล็กโตรไลท์ในร่างกายในสมดุล รักษาระดับความดันโลหิต ระดับออกซิเจนใน
เลือด และรักษาตามอาการติดเชือ้ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้
โรคอีโบลาจึงเป็นโรคติดเชือ้ ร้ายแรง ติดแล้วถึงตาย อีกทัง้ ยังคงไม่สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดได้ในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการระบาดต่ำ แต่การรับ
ทราบข้อมูลของเชือ้ โรค การไม่ประมาททีจ่ ะป้องกันตัวเอาไว้กอ่ น ย่อมเป็นสิง่ ทีดที สี่ ดุ

14

มุมสุขภาพ
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5 วิธกี ารนัง่ ต้านกระดูกเสือ่ ม
เมื่ อ มี อ ายุ ม ากขึ้ น คนทุ ก คนอาจเป็ น โรค
กระดูกเสือ่ มได้ตามธรรมชาติ แต่สำหรับผูท้ ตี่ อ้ ง
นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงาน หรือนั่งอยู่บน
เก้าอีห้ น้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทัง้ วัน โรคนีอ้ าจ
มาเยือนได้เร็วกว่าบุคคลอื่น ซึ่งวิธีการป้องกัน
หรื อ ชะลอภาวะกระดู ก เสื่ อ มแบบง่ า ยๆ นั้ น
ทำได้โดยการเลือกทีน่ งั่ ให้เหมาะสม 5 วิธี ดังนี้
1. ความสูงของเก้าอี้ ต้องเท่ากับช่วงยาว
ของขาท่อนล่าง (น่อง) ตั้งแต่ข้อพับหลังหัวเข่า
ลงไปถึงเท้า เพือ่ จะได้วางเท้าราบพืน้ พอดี หาก
ไม่พอดีควรปรับระดับให้พอดี
2. รูปร่างของเบาะนั่ง ต้องไม่บมุ๋ เป็นแอ่ง
เพราะจะทำให้กระดูเชิงกราน ซึง่ เป็นฐานของกระดูกสันหลังทัง้ หมดเกิดการบิดงอสะสม
3. เบาะไม่ควรอยู่ลึกเกินไป ส่วนพนักพิงไม่ควรอยูไ่ กลเกินไป หากพิงไม่ถงึ และ
ต้องเอนตัวไปด้านหลัง จะทำให้หลังงอ
4. ควรมีพนักพิง เพือ่ ช่วยดันหลังให้อยูใ่ นท่าตรงตามธรรมชาติหากต้องนัง่ เป็น
เวลานานในแต่ละวัน
5. ทีเ่ ท้าแขนอยูใ่ นระดับทีง่ อข้อศอกแล้ววางแขนได้พอดี เพราะนอกจากใช้
พักแขนและข้อศอกแล้ว ยังใช้สำหรับดันเพือ่ ยืดตัวให้ตรงขึน้ ได้เล็กน้อย
ลองทำกั น ดู กั บ เทคนิ ค ง่ า ยๆ ที่ ท ำให้ ก ระดู ก หลั ง ใช้ ง านได้ ย าวนาน
ไร้อาการเจ็บปวด

มากินกันเถอะ มากินกันเถอะ..

แตงโมผลใหญ่ๆ

บางคนมองว่า แตงโมคือผลไม้ฉำ่ น้ำ
ที่ช่วยแก้กระหายแต่ไม่มีคุณประโยชน์
มากมายนักเมือ่ เทียบกับผลไม้อนื่ ๆ ด้วย
กัน ขอบอกว่านีค่ อื ความคิดทีผ่ ดิ
       แตงโมเป็นผลไม้แคลอรีตำ่ ทีอ่ ดุ ม
ด้วยวิตามินซี 20% และวิตามินเอ16%
ในปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการในแต่ละวัน
นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการขาดน้ำและคลายร้อนแล้ว บรรดางานวิจัยหลายชิ้น
พบคุณประโยชน์ของแตงโมทีค่ นส่วนใหญ่คาดไม่ถงึ เลยทีเดียว ประการแรกสุด คือ
แตงโมมีสารไลโคปิน ซึง่ เป็นสุดยอดสารต้านอนุมลู อิสระมากกว่ามะเขือเทศถึง 1.5
เท่า จึงช่วยยับยัง้ ริว้ รอยชะลอความแก่ ขณะทีง่ านวิจยั จากสเปนยังพบอีกว่า การดืม่
น้ำแตงโมจะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ ซึง่ นักกีฬาหลายคนก็ออกมายืนยันถึง
คุณสมบัตินี้ เพราะดื่มน้ำแตงโมเป็นประจำหลังออกกำลังกาย เนื่องด้วยผลไม้เนื้อ
แดงสดมีสารชือ่ ไซทรูลนี ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การไหลเวียนของเลือดและลดความดันโลหิต
นอกจากนี้น้ำแตงโมที่หวานฉ่ำยังช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายได้ด้วย เพราะส่วน
ประกอบของแตงโมเป็นน้ำมากถึง 91.5%
รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วอย่าลืมหาซือ้ แตงโมมาติดเอาไว้ในตูเ้ ย็นกันด้วยล่ะ

Clean Food คือ

อาหารแบบไหน มาทำความรูจ้ กั กัน
ในกลุ่มคนรักสุขภาพปัจจุบันอาจมีการพูดถึงคำว่า Clean
Food กันอยู่บ่อยๆ แต่หลายๆ คนก็ยังไม่แน่ใจว่าอาหารคลีนๆ 

ที่เรียกกันนี้มันคืออะไร ลองมาทำความรู้จักอาหารพวกนี้กันสัก
นิดดีไหม
สำหรับคลีนฟูด้ (Clean Food) มีความหมายอยู่ 2 อย่าง คือ
อาหารที่ไม่ปนเปื้อน หมายถึง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์และ
ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยการปนเปือ้ นนัน้ มีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ
1. ปนเปื้อนเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปะปนในอาหาร 

ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหารที่ ไ ม่ สุ ก อาหารที่ ค้ า งคื น มี แ มลงวั น ตอม 

ปรุงไม่สะอาด อาจทำให้เกิดอาการท้องเดินได้
2. ปนเปือ้ นจากพยาธิ จากการกินอาหารทีส่ กุ ๆ ดิบๆ การกิน
อาหารทีไ่ ม่ระมัดระวังเรือ่ งความสะอาดก็มกี ารปนเปือ้ นพยาธิได้
3. ปนเปือ้ นสารเคมี เช่น กินผักทีไ่ ม่ได้ลา้ งหรือล้างไม่สะอาด
มียาฆ่าแมลงปะปนอยู่ อาหารทีใ่ ส่สแี ต่ไม่ใช่สผี สมอาหาร อาหาร
ที่มีพิษ เช่น เห็ดพิษ น้ำมันทอดซ้ำๆ ถั่วลิสงที่มีอะฟลาทอกซิน
(Aflatoxin) เป็นต้น
       ส่วนอย่างทีส่ อง คือ อาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ แล้วแบบไหน
ล่ะที่เรียกว่าถูกหลักโภชนา คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคำว่าอาหาร 

5 หมู่ เพียงแค่พดู กันจนติดปาก หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ
สิง่ ทีเ่ ราจะกินในแต่ละมือ้ หมูท่ ี่ 1 เนือ้ สัตว์ มีโปรตีน หมูท่ ี่ 2 ข้าว
แป้ง คาร์โบไฮเดรต หมูท่ ี่ 3 เกลือแร่และแร่ธาตุ หมูท่ ี่ 4 ผักผลไม้ที่
มีวติ ามิน และหมูท่ ี่ 5 ไขมัน คนมักจะท่องแล้วก็จบ ไม่ได้สงั เกตว่า
เรากินแต่ละมื้อครบหรือไม่ ลองหันมาสังเกตอย่างจริงจังดูสิว่า
แต่ละมื้อในแต่ละวันคุณทานอาหารครบ 5 หมู่จริงไหม แนะนำ
เพิม่ เติมว่าควรจะสลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนในการเลือกรับประทาน
อาหารใหม่ๆ เสมอ ไม่ควรรับประทานอาหารเดิมๆ ซ้ำๆ เพราะจะ
ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารซ้ำๆ ส่วนสารอาหารที่ขาดก็จะเกิด
อาการขาดอย่างต่อเนือ่ งสะสม
เพียงใส่ใจเพิม่ อีกเล็กน้อยเพือ่ สุขภาพดีทยี่ งั่ ยืน
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หนุม่ สาวจ๋าขยับร่างกายกันดีกว่า

ก่อนจะเข้าข่าย “ซีเดนทารี”
พฤติกรรม “ซีเดนทารี” หรือวิถกี ารใช้ชวี ติ ของคนทีข่ าดการออกกำลังกาย
หมายรวมถึงคนที่ชอบนั่งนานๆ นั่งดูโทรทัศน์ นั่งอ่านหนังสือ เล่นเกม เล่น
อุ ป กรณ์ แ กทเจ็ ท ต่ า งๆ และสารพั ด อุ ป กรณ์ ไ ฮเทค ซึ่ ง จากการติ ด ตาม
พฤติกรรมการออกกำลังกาย และสุขภาพของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี
จำนวน 2,223 คน ปรากฏว่า การนัง่ เฉยๆ ไม่ทำอะไรเป็นเวลานาน 6 ชัว่ โมง
นัน้ มีผลในทางตรงกันข้ามเทียบเท่ากับประโยชน์ทจี่ ะได้จากการออกกำลังกาย
ถึง 1 ชัว่ โมง ส่งผลให้รา่ งกายเฉือ่ ยชา ไม่กระปรีก้ ระเปร่า ขาดความคล่องตัว
ความแข็งแรง และที่เลวร้ายที่สุดคือสมรรถภาพปอดและหัวใจจะบกพร่อง
ลงเรือ่ ยๆ
วิธแี ก้ทดี่ ที สี่ ดุ คือ หมัน่ ออกกำลังกายเป็นประจำ เปลีย่ นจากการขึน้ ลิฟต์
เป็นเดินขึ้น - ลงบันได ลุกเดินหรือขยับแข้งขยับขาระหว่างคาบเรียนหรือ
การทำงาน เดินย่อยหลังทานข้าว หากิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้ขยับและ
เคลือ่ นไหว เช่น การทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ เดินชมวิว
วิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลภาวะซีเดนทารี มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ได้แล้ว

สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่
เพิ่งคลอด การจิบน้ำขิงอุ่นๆ
หรือน้ำมะตูมในระหว่างวัน
ร ว ม ถึ ง ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น
แกงเลียงหัวปลี ผัดขิง ดอก
กุ้ ย ช่ า ยผั ด ตั บ จะช่ ว ย
เพิ่ ม น้ ำ นมให้ คุ ณ
แ ม่ มื อ ใ ห ม่ ไ ด้
เป็นอย่างดี

ดูแลคุณแม่สงู วัยให้แข็งแรง
       เมือ่ คุณแม่อายุมากขึน้ พละกำลังของร่างกายก็ยอ่ มเสือ่ มถอย
ลงเป็นธรรมดา ความว่องไวกระฉับกระเฉงก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น 

อย่าลืมให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพองค์รวมของ
ท่ า นด้ ว ย เริ่ ม จากอาหารการกิ น เพราะระบบการเผาผลาญที่
ไม่เหมือนตอนสาวๆ ต้องระวังอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เน้น
อาหารทีย่ อ่ ยง่าย ช่วยชะลอวัย เช่น ผักและผลไม้ทมี่ วี ติ ามินสูง พบ
ได้ในผลไม้กลุ่มเบอร์รี่และผักใบเขียวเข้ม เช่น บร็อกโคลี่ ผักโขม
ควรรับประทานเนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์อื่นๆ หลีก
เลีย่ งของทอด ของมัน อาหารปิง้ ย่าง รวมถึง
อาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสูง หากท่านมี
โรคประจำตั ว อย่ า ลื ม สอบถามหมอ
ประจำตัวหรือผูเ้ ชีย่ วชาญถึงอาหารต้อง
ห้ามทีท่ า่ นไม่ควรรับประทานด้วย
       วั ย ของคุ ณ แม่ ส่ ว นมากจะเริ่ ม มี
ไขมันจับตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามความเหมาะสม
ไม่หักโหม เช่น โยคะหรือไทเก็ก จะช่วยให้หุ่น
ฟิตแอนด์เฟิร์ม ปลดปล่อยความเครียด ผิวพรรณแจ่มใส ช่วยให้
เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก
       ในคุณแม่ทมี่ อี ายุ 50+ ซึง่ เป็นวัยหมดประจำเดือน ต้องเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพ ควรพาไปพบแพทย์ เพื่อ
ตรวจเรื่องกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง ตรวจมวลกระดูก มะเร็งเต้า
นม มะเร็งปากมดลูก เพราะเป็นโรคเสีย่ งของผูห้ ญิงไทยอยู่ นอกจาก
ความงามจากภายในแล้ว การดูแลผิวพรรณก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์เริ่มเสื่อมสภาพ ผิวที่เคยชุ่มชื่นเปล่งปลั่งกลับ
แห้งกร้านและหย่อนคล้อย ต้องดูแลผิวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวร่วงโรยแห่งวัยโดยเฉพาะ และ
ด้วยวัยของท่านที่มากขึ้นมักมีอารมณ์ขี้หงุดหงิด ขี้น้อยใจ ต้อง
พยายามทำให้จิตใจของท่านเบิกบาน ไม่ทำให้ท่านคิดมากหรือ
เครียด หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว พาไปเที่ยวต่าง
จังหวัด ไหว้พระทำบุญร่วมกัน
สิง่ เหล่านีเ้ ปรียบเสมือนยาวิเศษทีจ่ ะทำให้ทา่ นมีความสุข
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เคล็บลับความงาม
เรื่อง : ชญานี

หากสาวหัดแต่งหน้า

ต้องการตัดแต่งรูปคิว้ ด้วยตัวเอง
ควรจะดึงขนคิว้ ระหว่างกันรวมทัง้ บริเวณใต้โหนกคิว้ ออก โหนกคิว้
ธรรมชาติ นั้ น จะอยู่ เ หนื อ ม่ า นตาในเวลาที่ คุ ณ มองตรงไปยั ง กระจก 

อย่าถอนขนให้โก่งก่อนถึงจุดโหนกคิว้ เพราะจะทำให้คณ
ุ มีใบหน้าทีด่ ฉู งน
ตลอดเวลา และอย่าถอนขนคิ้วด้านบนเนื่องจากมันจะทำให้คิ้วของคุณ
ต่ำลง การถอนจากด้านล่างจะทำให้ควิ้ สวยและลดอายุได้มาก อย่าถอน
ขนจนสัน้ กุดเกินไป หากยิง่ ยาวจะยิง่ สวย เลือกหาทรงคิว้ ทีเ่ ข้ากับดวงตา
จะทำให้ดวงตาดูใหญ่ขนึ้ อีกด้วย

กรีดขอบตาคมกริบ
ไม่เห็นจะยากสักนิด

นี่ คื อ เทคนิ ค ชั้ น ยอดในการใช้ ลิ ค วิ ด อายไลเนอร์
เพือ่ เส้นขอบตาสวยคมบาดใจ
เริม่ ด้วยการขีดบริเวณหัวตา ตรงกลางระหว่างหัวตาและ
กึง่ กลางเปลือกตา ก่อนจะลากเส้นออกไปยังหางตา
ตามองกระจกเพื่ อ ดู ว่ า เส้ น นั้ น ห่ า งจากขนตาหรื อ ไม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากขนตาบาง เพือ่ ขอบตาทีด่ เู นีย้ บประณีต
ใช้ลิควิดไลเนอร์เติมเต็มช่องว่างระหว่างเปลือกตาและ
ขนตา (บริเวณโคนขนตา) หลังปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้ว
ลากเส้นหางตาให้ตวัดขึน้ เล็กน้อย เพือ่ ช่วยไม่ให้หนังตาดู
หนาหนัก และทำให้ตาไม่ตกด้วย

ปัดบลัชออนให้ถกู ตำแหน่งความสวย

แล้วมันตรงไหนกันล่ะ?

นี่ อ าจเป็ น คำถามคาใจสาวๆ หลายคนที่
ไม่มั่นใจว่าจะทาบลัชตรงไหน ขอบอกว่า โหนก
แก้มนัน้ คือจุดทีส่ วยและทาบลัชได้เป็นธรรมชาติ
ทีส่ ดุ ก่อนอืน่ เพียงฉีกยิม้ ให้กว้าง ก่อนทาบลัชลง
ไปที่ส่วนกลมนูนของแก้ม โดยใช้แปรงหรือนิ้วมือ
ก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั ประเภทของบลัช  จากนัน้ ค่อยปัดขึน้ และ
ออกด้านนอก ยิ่งเกลี่ยออกไปมากเท่าไรก็จะสวยมากขึ้น
เท่ า นั้ น และที่ ส ำคั ญ จงท่ อ งเอาไว้ ทาครี ม ทั บ ครี ม และ
ปัดแป้งเหนือแป้งอีกทีสำหรับความสวยอันเป็นธรรมชาติ  
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วิธกี ำจัดขนของคุณผูช้ ายขนดก

สาเหตุหลักที่

ทำให้เส้นผมของเราขาดหลุดร่วง

1.

 	 การจัดแต่งทรงผมด้วยไฟฟ้าและความร้อนสูงอย่าง
การไดร์ผม ม้วนเกลียวผมด้วยแกนไฟฟ้า และรีดผม
ตรงด้วยความร้อน หรือแม้แต่การแปรงผมรุนแรงเกินไป ก็
อาจทำให้ผมขาดหลุดร่วงได้เช่นกัน

2.

ความเครี ย ดอย่ า งต่ อ
โดยเฉพาะผู้ ที่ พั ก ผ่ อ น
น้ อ ยหรื อ ทำงานหนั ก ติ ด ต่ อ
กันเป็นเวลานาน

3.

การลดน้ ำ หนั ก ที่
  เคร่งครัดจนเกินไป
ก็ทำให้ผมร่วงและขาดได้
เหมือนกัน เพราะขาดการ
บำรุงจากสารอาหารทีเ่ พียงพอ

4.

นานๆ

เมื่อเส้นผมต้องเผชิญกับสารเคมี
ทีเ่ ข้มข้นจากการทำสี การยืด การตัด โดยต่อเนือ่ งกัน

5.

การขาดการบำรุงด้วยอาหารผม การเช็ดผมและ
   หวีผมขนาดเปียก

เมือ่ รูก้ นั แล้วอย่าลืมหลีกเลีย่ งการใช้ความร้อนอุณหภูมิ
สูงจัดกับเส้นผม การเช็ดเส้นผมรุนแรงขณะเส้นผมเปียก และ
การใช้สารเคมีกบั เส้นผมเป็นประจำ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เส้นผม
อ่อนแอและหลุดร่วงง่ายดาย  

สาวบางคนอาจมองว่าผูช้ ายทีม่ ขี นตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นผูช้ ายเซ็กซี่ ใน
ทางกลับกัน สำหรับผู้หญิงบางคน อาจมองว่าเป็นผู้ชายที่ดูสกปรก สำหรับผู้ชายที่มี
ขนเยอะแล้วพอใจทีจ่ ะอยูก่ บั มันก็ใช้กรรไกรเล็มๆ บ้าง ในการดูแลรักษา อย่าให้ขนมัน
ขึ้นจนดูรกรุงรังก็พอแล้ว แต่หากผู้ชายคนไหน ไม่ยินดีที่จะให้ขนมันขึ้นอยู่บนร่างกาย
แล้วล่ะก็ ลองมาดูวธิ กี ำจัดแบบเห็นผลกันดีกว่า  
ใช้แว็กซ์
สำหรับผูช้ ายทีใ่ ช้วธิ นี ตี้ อนแรกๆ อาจจะเจ็บบ้างเล็กน้อย ข้อดีของวิธนี คี้ อื สามารถ
กำจัดขนได้อย่างถึงรากถึงโคน ขนจะขึ้นใหม่ช้าลง และขนที่ขึ้นมาก็ไม่เป็นตอแข็งๆ
บาดผิว สำหรับตัวแว็กซ์ มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแบบ คือ แบบแว็กซ์รอ้ นทีต่ อ้ งนำไปทำให้
ความร้อนจนตัวแว็กซ์ละลายก่อน แล้วจึงนำมาทาบริเวณที่ต้องการกำจัดขน แล้วใช้
ผ้าแปะ แล้วดึงออกมา หรือถ้าจะให้สะดวก เดีย๋ วนีม้ แี ผ่นแว็กซ์แบบสำเร็จรูป  เพียงแค่
ลอกมาแปะ ดึงออกก็เสร็จภายในไม่กวี่ นิ าทีเท่านัน้
การโกน
การโกน เป็นวิธที สี่ ะดวกและรวดเร็ว
แต่วิธีนี้มักทำให้ขนที่ขึ้นใหม่เป็นตอแข็ง
ทิม่ ผิว ระคายเคืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
บริ เวณผิ วที่ เสี ยดสี การโกนขนให้คุ ณ
เลือกใบมีดโกนแบบทีม่ ใี บ มีด 2 แถบ ก็
พอแล้ว เยอะไปกว่านี้ เวลาขึน้ อาจทำให้
ขนคุดได้ เวลาโกนควรใช้สารหล่อลื่นลง
ก่อน เพื่อเป็นการถนอมผิว เสร็จแล้วก็
ล้างออกเป็นอันเสร็จ
ครีมกำจัดขน
เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วมาก เพียง
แค่ ท าครี ม ลงไปในบริ เ วณที่ อ ยากจะ
กำจัดขน ทิง้ ไว้ครูห่ นึง่ ขนจะหลุดออกมา
ราวกับการโกนเลยทีเดียว ครีมกำจัดขน
ก็หาซื้อได้ไม่ยาก มีตามร้านสะดวกซื้อ
ทัว่ ไป แต่ถา้ หากคิดจะลองใช้เป็นครัง้ แรก
ให้ ท ำการทดสอบครี ม โดยการหยดครี ม ลงบนผิ ว สั ก เล็ ก น้ อ ยก่ อ นว่ า แพ้ ห รื อ ไม่ 

ถ้าไม่แพ้กใ็ ช้ได้ตามสบาย
เครือ่ งกำจัดขน
หากใครเป็นคนทีท่ นเจ็บแสบๆ คันๆ ได้ ก็ลงทุนซือ้ เครือ่ งถอนขนมาใช้เลย สะดวก
รวดเร็วอีกด้วย หลักการทำงานก็คล้ายๆ กับการถอนด้วยมือทีละเส้นๆ แต่เครื่องนี้
จะทำการถอนทีละหลายๆ เส้นพร้อมกัน
เลเซอร์กำจัดขน
วิธนี เี้ ป็นวิธกี ารกำจัดขนโดยไม่ทำให้ขนขึน้ มาใหม่อย่างถาวร แต่ขอ้ เสียคือ ราคา
ค่อนข้างสูง
สำหรับกระแสฮอตฮิตการถ่ายภาพเซลฟี่โชว์ขนรักแร้ของสาวจีน
ในช่วงนี้นั้น เป็นเรื่องของรสนิยมที่ไม่อาจห้ามกันได้ แต่อย่างไรก็ดี
หนุ่มๆ สาวๆ ควรรักษาเรื่องของความสะอาดของใต้วงแขนเอาไว้เป็น
สำคัญ เพือ่ ไม่ให้กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์สง่ ออกไปรบกวนคนอืน่ ด้วยนะ
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อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki

Chili Hip

ความร้อนแรงทีแ่ สนสบาย

Ring a bell : ห้องอาหารเอ๊าท์ดอร์บนดาดฟ้าใจกลางเมือง ที่คง
ความสวยงามอันแสนร้อนแรงด้วยการตกแต่งโทนสีแดง หากแต่สามารถเข้า
กั บ บรรยากาศยามเย็ น และยามค่ ำ คื น ได้ อ ย่ า งเหมาะเจาะ สอดรั บ กั บ
เฟอร์นเิ จอร์ทคี่ ดั สรรมาเพือ่ ตอบโจทย์ความสบาย ให้คณ
ุ นัง่ ชิลพร้อมอิม่ อร่อย
กับเมนูอาหารรสเลิศได้ตลอดคืน
Eat time : ชวนอร่อยกับเมนูอาหารไทยและเอเชียนแบบร่วมสมัย
เน้นความจัดจ้านในรสชาติและการจัดตกแต่งหน้าตาอาหารแทบทุกจาน 

ทัง้ ของคาวและของหวาน ไม่เว้นแม้กระทัง่ ค็อกเทลทีเ่ ป็นซิกเนเจอร์ดริง๊ ค์ ก็ยงั
มีซุกซ่อนความเผ็ดเอาไว้ให้ค้นหา จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือนของ
Chili Hip
Connection : Chili Hip ตั้งอยู่บนชั้น 20 ของ โรงแรมเซ็นทารา 

วอเทอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 17.00-23.00 น.
สอบถามและสำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2625 1234

Nikon Day 2014
21-24 สิงหาคมนี้ หากคนกรุงผูร้ กั การถ่าย
ภาพไม่มนี ดั ทีไ่ หน ขอเชิญทีง่ าน นิคอน เดย์ 2014
ณ ลานแฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 สยามพารากอน เพือ่
พบกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่สาวกนิคอน
และผูช้ นื่ ชอบการถ่ายภาพไม่ควรพลาด ไม่วา่ จะ
เป็นทัพผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ขนไปให้คุณได้
สัมผัสและทดลองใช้ รวมถึงการฟังประสบการณ์
และเทคนิคการถ่ายภาพจากกูรูระดับแนวหน้า
พร้อมโปรโมชัน่ พิเศษสุดคุม้

นิทรรศการความหวัง
เฮนรี่ ลามี จิตรกร
ผู้ มี สุ น ทรี ย ศิ ล ป์ อั น
เฉียบคม นำผลงาน
ของเขาข้ า มฟ้ า มา
แ ส ด ง ค รั้ ง แ ร ก
ในเมืองไทย ในชื่อ
นิทรรศการว่า ‘ความหวัง’ อาศัยการเฝ้ามองความมี
ชีวิตชีวาของประเทศไทยในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่ง
เดือน แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านงานจิตรกรรมที่มี
เอกลักษณ์ทางเส้นสี พร้อมให้ทกุ สายตาสัมผัสแล้ว 

ณ Modern Gallery โอพี การ์เด้น ถ.เจริญกรุง 36
โทร.0 2238 6449

Cake Day 2014
สมาคมผู้ ป ระกอบ
วิสาหกิจย่านราชประสงค์
(RSTA) ร่วมกับ 6 โรงแรม
ชือ่ ดังทัว่ ย่านราชประสงค์
เอาใจคนรักขนมหวาน
ด้วยการสร้างสรรค์เค้ก
ระดับลักซ์ชวั รี่ ในเทศกาล
‘อินเตอร์เนชันแนล เค้ก เดย์ 2014 แอท
ราชประสงค์’ ชมความอลังการของซิกเนเจอร์
เค้กหาทานยากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือน
สิงหาคม รายละเอียดติดตามที่ www.heartof
bangkok.com
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Ito-Kacho

Theera

Ring a bell : สวรรค์ของคนรักปิ้งย่าง มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมือง
โตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ สัง่ สมชือ่ เสียงด้วยการนำเนือ้ วัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพชัน้ เลิศ
ตัง้ หลักกระจายความอร่อยสูค่ นไทยเป็นสาขานอกประเทศสาขาที่ 2 โดย
เน้นบรรยากาศการตกแต่งให้สลัวน่าหลงใหลด้วยการใช้ไม้เป็นโครงสร้าง
หลัก ทั้งยังคำนึงถึงกลิ่นควันด้วยการจัดทำระบบระบายควันจากเตา
โดยตรง ทำให้ลกู ค้าหมดกังวลเรือ่ งกลิน่ ควันทีต่ ดิ ตามตัวเมือ่ ทานปิง้ ย่าง
Eat time :  ให้บริการบาร์บคี วิ จานเดีย่ ว โดยมีไฮไลท์เด็ดอยูท่ เี่ นือ้
วัวเกรดเอ หรือ ‘เนือ้ วากิว’ ระดับพรีเมียม สัง่ ตรงมาจากเมืองคิวชู ประเทศ
ญีป่ นุ่ พูดว่าละลายในปากได้แบบไม่เกินจริง ร่วมด้วย เนือ้ ซึโบซึเกะ คุโรบุตะ
และเนื้อสดประเภทอื่นๆ ทั้งคุณยังสามารถออเดอร์เมนูต่างๆ ที่ต้องการ
ได้ตลอดมือ้ อิม่
Connection : อิโต-คาโจ ตัง้ อยูท่ โี่ ครงการนิฮอนมูระ ชัน้ 1 ซอย
ทองหล่อ 13 เปิดบริการทุกวัน 17.00-24.00 น. สอบถามและสำรองทีน่ งั่
โทร. 0 2185 3338

Ring a bell : คนทีเ่ คยแพ้อาหารจำพวกแป้งจนทำให้หมดอร่อยกับขนม
หวาน เตรียมตัวมาฟินกันให้เต็มที่ ณ Theera Bake Room ร้านเค้กในคอนเซ็ปต์
Original Healthy Bake Room เน้นความเป็นธรรมชาติตงั้ แต่การประดับประดา
ตกแต่งเรือ่ ยไปจนถึงเรือ่ งของเมนูอาหาร
Eat time : คนรักสุขภาพถึงกับยิ้มแป้นเมื่อได้เห็นเมนูที่ทำจากแป้ง
กลูเต็นฟรี หลายๆ เมนู อย่างเช่น กลูเต็น แซนวิช รวมถึงขนมเค้กอย่าง แครอท
เค้ก พายฟักทอง โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งผลข้างเคียงจากอาการแพ้ เพราะทีน่ เี่ ขา
แจงเมนูละเอียดยิบว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง ให้คุณหลีกเลี่ยงได้สบาย ส่วน
เครื่องดื่มแนะนำให้รู้จักกับเมนูชา อย่างชาไทยและชาเขียว ที่ให้รสชาติอร่อย
หวานมันจากนมถัว่ เหลือง และอีกหลากหลายทีอ่ ยากชวนให้มาชิมด้วยตัวเอง  
Connection : Theera ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 42 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
บีทเี อสเอกมัย) เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น. วันเสาร์ 10.30-18.00 น.
(ปิดวันอาทิตย์) สอบถามและสำรองทีน่ งั่ โทร. 09 0506 2222

Fine Yakiniku Dining

Privilege Sale Inspired
by Ralph Lauren & Fendi
DM Home ผูน้ ำธุรกิจค้า
ปลี ก เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละของ
ตกแต่งบ้านแบรนด์หรูชั้นนำ
ของเมืองไทย ชวนคนรักการ
แต่งบ้านมาช้อปฯ สุดคุ้มใน
งาน ‘Privilege Sale Inspired
by Ralph Lauren & Fendi’
พบกับโปรโมชั่นแรงๆ จาก 2
แบรนด์หรู อย่าง Ralph Lauren Home และ Fendi
Casa ในราคาลดสู ง สุ ด ถึ ง 50% ณ โชว์ รู ม DM
Home ทองหล่อ 19 สอบถามโทร.0 2365 0789-93

The Original Healthy Bake Room

งานไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 32
งานมหกรรม
ส่ ง เสริ ม การขาย
สิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยว
ที่ มี ผู้ ป ระกอบการ
ทั้ ง ใ น แ ล ะ ต่ า ง
ประเทศเข้ า ร่ ว ม
งานมากที่สุด งาน
นี้คุณจะได้พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวและ
ทีพ่ กั มากมาย ในราคาโปรโมชัน่ พิเศษสุดๆ
ตามล่าหาทีเ่ ทีย่ วได้ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิรกิ ติ ิ์

Lipta Oppa บ้าทีส่ ดุ
คอนเสิ ร์ ต ที่ ชื่ อ ยาว
เป็ น บ้ า ว่ า AIS Music
Store KKBOX Presents
Lipta Oppa บ้ า ที่ สุ ด
Live in Nonthaburi
Concert ของ 2 ดู โ อ 

‘ลิปตา’ วงทีไ่ ด้ชอื่ ว่าแสดง
สดได้มันส์ ฮา บ้า และ
เพี้ยนที่สุด เตรียมหัวเราะและร้องเพลงไปกับ
พวกเขาในวันที่ 13 กันยายนนี้ ณ ธันเดอร์โดม
เมืองทองธานี สำรองบัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์
งานนี้ ระวังกรามค้างไว้เป็นพอ
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วัดทุ่งศรีเมือง

čĆňĕèãęĨüĢüčĄĔąčĄğ÷ĦéāĆēüĔħèğâĈňĕğéňĕĐąĜŇĎĔĊ ĄĘ
ġýĆĕöčùĕüúĘħčĬåĔî åĚĐ āĆēĐěġýčùĎĆĚĐĎĐ
āĆēāěúûýĕúăĕąĢüĄĘéėøĆâĆĆĄĀĕÿüĔèúĘħè÷èĕĄ
ĠĈēĎĐāĆēģøĆþľðâģĄňğâŇĕĠâŇúĘħčĆňĕèĐąĜŇâĈĕèüĬĨ
ĈĔâČöēğþŎüċėĈþēÿčĄĆēĎĊŇĕèģúą āĄŇĕ ĠĈē
ĈĕĊüĔýğþŎüĎĐģøĆúĘĄħ åĘ ĊĕĄčĊąèĕĄĄĕâĠĎŇèĎüęèħ
ที่ตั้ง :ùĎĈĊèøĢüğĄĚĐèĐğĄĚĐèéĐěýĈĆĕëûĕüĘ

วัดศรีอุบลรัตนาราม

čĆňĕèãęĨüğĄĚħĐþĿ āċ  ğþŎ ü úĘħ þ Ćē÷ė Č òĕü
ãĐèāĆēĠâňĊýěČĆĕåĔĄāĆēāěúûĆĜþåĜŇýňĕüåĜŇğĄĚĐè
ĄĘĐĕąěâĊŇĕþĿġ÷ąģ÷ňĐĔîğëėîĄĕéĕââĆěèċĆĘ
čĔøüĕåüĎěø ğĊĘąèéĔüúüŋ  ğþŎüāĆēāěúûĆĜþþĕè
ĄĕĆĊėëĔąċėĈþâĆĆĄčĄĔąğëĘąèĠčüĠâēčĈĔâéĕâ
ĠâňĊýěČĆĕåĔĄúĔĨèĐèåŋ ĢüëŇĊèğúċâĕĈčèâĆĕüøŋ
ãĐèúěâþĿ ëĕĊğĄĚĐèĐěýĈĒéēéĔ÷èĕüĠĎŇāĆēĠâňĊ
ýěČĆĕåĔĄĆĐýğĄĚĐèğāĚħĐğþľ÷ġĐâĕčĢĎňāěúûċĕčüėâëüúĔħĊúěâčĕĆúėċģ÷ňüĄĔčâĕĆĠĈēčĆèüĬĨ
ĐèåŋúŇĕü÷ňĊą
ที่ตั้ง :ĐąĜŇ÷ňĕüúėċĢøňãĐèċĕĈĕâĈĕèéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘýüùüüĐěþĆĕë
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สามชัยกาแฟ

ĆňĕüĐĕĎĕĆğëňĕãęüĨ ëĚĐħ ãĐèéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘ úĘĄħ ğĘ ĄüĜĢĎňåö
ě ğĈĚĐâ
ĐĆŇĐąĠýýĎĈĕâĎĈĕąúĔèĨ øňüøĬĆĔýģãŇâĆēúēğĄĚĐèĐěýĈġéŉâãňĕĊøňĄ
âŊĊąéĔýĩ îĊöãüĄþŌèąĔ÷ģčňĎĄĜąĐâěüğëĘąèãňĕĊĄĔüģâŇ ãňĕĊãĕĎĄĜ
ĒĈĒĆĔýþĆēúĕüåĜâŇ ýĔ ğĄüĜğåĆĚĐħ è÷ĚĄħ ĐąŇĕèâĕĠĂġýĆĕöĆňĐüğąĦü
ëĕğąĦüġýĆĕöüĬĨ ĎĊĕüëèøŇĕèĥúĘĢħ ĎňĆčëĕøėĐĆŇĐąĎĐĄĄĔüğãňĕâĔüģ÷ň
ğþŎüĐąŇĕè÷Ęğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆúěâĊĔüğĊĈĕ¼ü
ทีต่ งั้ :ĎüňĕċĕĈéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘùÿĕĠ÷èĐğĄĚĐèéĐěýĈĆĕëûĕüĘ
ġúĆ

4

n´Ïº

ğþŎüĠĎĈŇèÿĈėøèĕüĎĔøùċėĈþņÿňĕúĐĄĚĐĠĈēĠĎĈŇèĐüěĆĔâČŋċėĈþē
āĚĨüğĄĚĐèúĘħĄĘëĚħĐãĐèéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘ ÿňĕúĐĄĚĐúĘħĄĘëĚħĐğčĘąè
ãĐèýňĕüåĬþěüåĚĐÿňĕģĎĄĄĔ÷ĎĄĘħúĐÿčĄğúåüėåéâìęħèùĚĐĊŇĕ
ğþŎüĠĎĈŇèÿĈėøğ÷ĘąĊĢüþĆēğúċģúą üĐâéĕâüĘĨýňĕüåĬþěüąĔè
ğþŎüÿĜňåė÷åňüÁÿňĕâĕýýĔĊÂåĚĐâĕĆĢčŇğúåüėåâĕĆúĐúĘħÿčĄÿčĕüĢĎňèĕüúĐÿňĕģĎĄĐĐâĄĕģ÷ň
ĐąŇĕèè÷èĕĄĊėéėøĆýĆĆéèĠĈēąĔèùĚĐĊŇĕğþŎüÿňĕğĐâĈĔâČöŋþĆēéĬéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘ÷ňĊąğþľ÷
ýňĕüĢĎňğãňĕëĄüėúĆĆċâĕĆøŇĕèĥğêāĕēĊĔüĐĕďĎýĜëĕĠĈēĊĔüğãňĕāĆĆČĕãĐèúěâþĿ ëŇĊèğúċâĕĈ
ĠĎŇğúĘąüāĆĆČĕ
ที่ตั้ง :ùċĆĘčēğâČĐĊĕĆėüëĬĆĕýéĐěýĈĆĕëûĕüĘġúĆ

เมนูอร่อย กับ TEA POT
สามชัยกาแฟ

Ćň ĕ üĐĕĎĕĆğëň ĕ Ćň ĕ üĐĕĎĕĆ
ĐĘčĕüĆňĕüãĐèĀĕâĆĊĄĐąĜŇĢüĆňĕü
ğ÷ĘąĊâĔüÁčĕĄëĔąâĕĠĂÂĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĐĆŇĐąãęüĨ ëĚĐħ ãĐèéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘ
úĘğħ þľ÷ĢĎňýĆėâĕĆøĔèĨ ĠøŇāĆēĐĕúėøąŋąèĔ
ģĄŇãüęĨ éüģþùęèëŇĊèýŇĕąøňüĥ
ğĄüĜĐĆŇĐąþĆēğăúãĐèåĕĊúĘħ
ğþŎüúĘħüėąĄãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊ ģ÷ňĠâŇ
øňüøĬĆĔýģãŇâĆēúēğĄĚĐèĐěýĈ úĘħĢčŇ
úĔĨ è ĎĄĜ ą ĐĠĈēâě ü ğëĘ ą è øĔ Ċ ģãŇ ÷ ĕĊ
úĐ÷ĄĕčěââĬĈĔè÷ĘġĆąĎüňĕ÷ňĊąøňüĎĐĄ
ĠĈēāĆėâģúąþłüğĈĦâüňĐąğčėĆĂŋ
ĄĕĠýýĆňĐüĥúĕüåĜâŇ ýĔ ãüĄþŌè
ąĔ÷ģčňĎĄĜąĐâěüğëĘąèâĦģ÷ň ĎĆĚĐéēğĈĚĐâĆĔýþĆēúĕü ğĄüĜġéŉâ
øňĄğĈĚĐ÷ĎĄĜğ÷ňèãňĕĊøňĄþĈĕâēāèãňĕĊøňĄâěèň âŊĊąéĔýĩ îĊöĎĆĚĐ
ĐĕĎĕĆĎüĔ â úň Đ èčĔ â ĎüŇ Đ ąâĦ ĄĘ  ãň ĕ ĊãĕĎĄĜ  ĠĈē
ãňĕĊĄĔüģâŇýĆėâĕĆ
ĐĕĎĕĆĐĆŇ Đ ąâĦ ø ň Đ èúĕüåĜ Ň âĔ ý
ğåĆĚħ Đ è÷Ěħ Ą ĆčğąĘħ ą Ą úĘħ üĘħ âĦ ĄĘ ý Ćė â ĕĆğĄüĜ
ğåĆĚħĐè÷ĚħĄĆňĐüĠĈēğąĦüĎĈĕâĎĈĕąëüė÷
ğëŇüâĔüĐĕúėâĕĠġýĆĕöëĕğąĦüġýĆĕöüĄğąĦü
úĘħëèĄĕģ÷ňĠýýğãňĄãňüĎĐĄĎĊĕüĄĔüâĈĄâĈŇĐĄ
ġ÷ąğĈĚĐâĢëň åĆĘĄğúĘąĄãňüĎĊĕü ëüė÷āĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐúĠĈē
åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔüøĆĕúĘāĐúğþŎüøĔĊëŇĊąčĬåĔîĢüâĕĆğāėĄħ åĊĕĄ
ĎĐĄĐĆŇĐąãĐèĠøŇĈēğĄüĜ
åĊĕĄĐĆŇ Đ ąğĈė ċ ãĐèĆň ĕ üüĘĨ ģ ĄŇ
ûĆĆĄ÷ĕğāĆĕēĄĘùèę čĕãĕĢüøĔĊĐĬğăĐ
ğĄĚĐèĐěýĈĒĠĈēģĄŇĊĕŇ åěöéēğĈĚĐâúĕüúĘħ
čĕãĕģĎüĄĕøĆĕòĕüãĐèåĊĕĄĐĆŇĐąâĦ
ğĎĄĚĐüâĔüĎĄ÷ĊĔüüĘĨğĆĕģ÷ňĄĘġĐâĕčĄĕ
ĠĊēëėĄâĔüúĘħčĕãĕúĘħ ĎĆĚĐ čĕãĕĎüňĕ
ċĕĈýĆėĎĕĆèĕüġ÷ąåěöčĆĊĘąŋ ćúûėëąĔ 
ğéňĕãĐèĆňĕüĐĕĆĄöŋ÷Ę ýĆėâĕĆĆĊ÷ğĆĦĊ
āĜ÷åěąøňĐüĆĔýĈĜâåňĕĐąŇĕèğþŎüâĔüğĐè
úĬĢĎňğĄüĜĐĆŇĐąâĔýúĘāĐúåĆĔĨèüĘĨøňĐèãĐ
ąâüėĊĨ â÷ģĈúŋĢĎňğĈąúĘğ÷ĘąĊ
åě ö čĆĊĘ ą ŋ  ýĐââĔ ý ğĆĕĊŇ ĕ  úě â
čĕãĕãĐèĆň ĕ üéēğüň ü ğĆĚħ Đ èåě ö ăĕā
ĠĈēĆčëĕøėãĐèĐĕĎĕĆğþŎüčĬåĔî éęè
åĔ ÷ čĆĆĠøŇ ĊĔ ø ùě ÷ė ý úĘħ ÷Ę ğ úŇ ĕ üĔĨ ü  ĐąŇ ĕ è
ğëŇü âĕĆþĆěèğĄüĜğåĆĚħĐè÷ĚħĄĆňĐüĠĈē
ğąĦü éēğĈĚĐâĢëňåĆĘĄğúĘąĄãňüĎĊĕü
ëüė÷āĆŇĐèģãĄĔü øĆĕúĘāĐú ĠĈē
åĆĘĄğúĘąĄāĆŇĐèģãĄĔüøĆĕúĘāĐúúĘħ
ğĄĚĐħ ğøėĄĈèģþĢüğåĆĚħĐè÷ĚħĄĠĈňĊéēúĬĢĎňģ÷ňĆčëĕøėúĘħĎĐĄĎĊĕüĄĔüùĜâĢé
ĈĜâåňĕ
ĢåĆĄĘġĐâĕčģþğúĘħąĊğĄĚĐèĐěýĈĒâĦĐąŇĕĈĚĄĠĊēģþĐě÷ĎüěüâĔüģ÷ň
üēåĆĔý
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คู่หูพาเที่ยว กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์
เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88

เก็บตกภาพความงดงามอลังการ
ของงานแห่เทียนเข้าพรรษา

จ.อุบลราชธานี

หนึง่ ปีมคี รัง้ เดียว... งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี ซึง่ นับว่าเป็นงานประเพณี
ทางพุทธศาสนาทีย่ งิ่ ใหญ่ ตระการตา  กำหนดจัดขึน้ ในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) และ
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (วันเข้าพรรษา) ของทุกปี โดยในปีนใี้ ช้ชอื่ งานว่า “113 ปี งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2557 และเฉลิมฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี”
วันนีค้ หู่ พู าเทีย่ วขอพาคุณผูอ้ า่ นมาชมภาพเก็บตก งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจำปี 2557 ของจังหวัดอุบลราชธานี ทีง่ ดงามอลังการ ไม่ทำให้ผดิ
หวังจริงๆ มีผคู้ นมาจากทัว่ ทุกสารทิศให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างเนือง
แน่น โดยมีขบวนแห่ต้นเทียนกว่า 50 ขบวน จาก 25  อำเภอของจังหวัด 25
ชุมชนในเขตอำเภอเมือง และจาก
หน่วยงานราชการและเอกชนอีก
กว่า 10 แห่ง
แ ร ก เ ริ่ ม เ ดิ ม ที ใ น ส มั ย
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมหลวง
สรรพสิทธิป์ ระสงค์นนั้ จะเป็นการ
ทำเทียนร่วมกันของชาวบ้านใน
แต่ ล ะคุ้ ม (คุ้ ม คื อ กลุ่ ม ชุ ม ชน
เล็กๆ ของชุมชนใหญ่ ในแต่ละ
หมูบ่ า้ นจะมีหลายคุม้ ) โดยการนำ
ขี้ผึ้งมารวมกัน ต้มให้ละลายแล้ว

เทใส่เบ้าหลอม ตกแต่งให้สวยงามแล้วใส่คานหามหรือบรรทุกใส่เกวียน นำเข้า
ขบวนแล้วแห่ไปรวมกันที่หน้าศาลากลางมณฑล เมื่อทุกคุ้มมารวมพร้อมกัน
แล้ว พระองค์จะประทานรางวัลให้กบั คุม้ ทีท่ ำต้นเทียนได้สวยงาม เสร็จแล้วจะ
ให้จับฉลากว่าคุ้มไหนจะถวายเทียนวัดอะไร เมื่อรู้ว่าจะไปถวายวัดอะไรแล้ว
แต่ละคุม้ ก็จะแห่แหนไปถวายวัดนัน้ การแห่เทียนพรรษาจึงเริม่ มีตงั้ แต่บดั นัน้
เป็นต้นมา
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การทำเทียนพรรษาของชาวบ้านแต่ละคุม้ ในระยะ
แรก จะเป็นเทียนที่สามารถจุดใช้งานได้จริง มีขนาด
เท่ากับต้นไผ่ (เพราะใช้ตน้ ไผ่เป็นเบ้าหลอม) บางคุม้ ก็จะ
เท่ากับต้นกล้วย แล้วแต่วา่ คุม้ ไหนจะหาเบ้าหลอมและ
หาขี้ผึ้งได้มากน้อยแค่ไหน ผิวต้นเทียนจะเรียบมันไม่มี
ลวดลาย แต่จะแต่งต้นเทียนโดยใช้กระดาษสีตัดเป็น
เส้นหรือเป็นลวดลาย แล้วนำมาพันรอบต้นเทียนหรือติด
กับต้นเทียนเป็นกลุม่ ลวดลายต่างๆ บางคุม้ ก็จะใช้วธิ นี ำ
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เทียนเล่มเล็กๆ มามัดรวมกันให้เป็นเทียนต้นใหญ่ หรือบางครัง้ ประหยัดเงินค่า
เทียนก็จะใช้ไม้กลมๆ หรือไม้เสาทำเป็นแกนแล้วนำเทียนมัดรอบแกนเสา
ตกแต่งด้วยกระดาษเพือ่ ไม่ให้เห็นเชือกทีม่ ดั เรียกว่า “เทียนโบราณ”
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลฯ มีมานนานนับร้อยปี การ
ทำเทียนจึงมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เป็น “การติดพิมพ์” คือ การใช้ขี้ผึ้งหล่อ
ลวดลายบนแม่พมิ พ์กอ่ น จากนัน้ นำไปติดประดับตกแต่งบนต้นเทียน ทำให้ตน้
เทียนมีลวดลายที่งดงามละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น และการทำเทียนโดยวิธีนี้จะ
ต้องใช้คนช่วยเยอะ จึงนิยมทำกันทีว่ ดั ให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการ
ทำเทียนด้วยกัน  ซึง่ เรียกได้วา่ เป็นงานบุญงานหนึง่ ทีส่ ำคัญของคนใน
ชุมชนเลยก็วา่ ได้
ต่อจากนั้นการทำเทียนก็พัฒนามาอีกเป็น “การแกะสลัก”
เพือ่ ให้งานแห่เทียนมีความแตกต่างและหลากหลายมากยิง่ ขึน้ การ
ทำต้นเทียนนั้นต้องใช้ช่างฝีมือพื้นบ้านที่มีความชำนาญสูง การ
แกะสลักจะใช้คนทำงานน้อยกว่าการติดพิมพ์ แต่ต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน ปราณีต และความมีจนิ ตนาการของช่างแกะสลักควบคู่
กันไปด้วย ทำให้งานต้นเทียนที่ออกมาจะมีความวิจิตรบรรจง ละเอียด
อ่อนช้อย และแฝงเรือ่ งราวทางพุทธศาสนาทำให้ดนู า่ สนใจมากยิง่ ขึน้
โดยเส้นทางการแห่เทียนพรรษาจะเริม่ ต้นทีว่ ดั ศรีอบุ ลรัตนาราม และเดิน
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มาเวียนรอบบริเวณทุ่งศรีเมือง มีการแสดงฟ้อนรำ
พืน้ บ้านนำขบวนต้นเทียน ในช่วงค่ำจะมีการประดับ
ตกแต่งไฟแสงสีตา่ งๆ ทีต่ น้ เทียน และมีการบรรยาย
บอกเล่าถึงความเป็นมาของลวดลายขบวนแห่ต้น
เที ย นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า ใจถึ ง ราย
ละเอียดความเป็นมาของแต่ละขบวนอีกด้วย ใกล้กนั
บริเวณพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจงั หวัดอุบลราชธานี
ททท.ได้จัดแสดง เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ
เมืองอุบล 2557 ชมงานประติมากรรมเทียนศิลปะ
ร่วมสมัย โดยศิลปิน 13 ท่าน จาก 8 ประเทศ ซึ่งมี
ความสวยงามทีแ่ ตกต่างกันไป

หากนักท่องเทีย่ วท่านใดพอมีเวลาว่างก่อนถึงวัน
งาน ทางจังหวัดจัดให้มีกิจกรรมการเปิดชุมชนคนทำ
เทียน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน เพื่อให้
เกิดการเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ เห็นถึงภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นของครูช่างในการทำต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมการทำเทียนพรรษาให้
คงอยูช่ วั่ ลูกชัว่ หลานสืบต่อไป อย่างเช่น ในเขตอำเภอ
เมืองก็จะมีชุมชนวัดผาสุการาม ชุมชนวัดไชยมงคล  
ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดพลแพน ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดแจ้ง และชุมชนวัด
หนองปลาปาก เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีคุ้มวัดในต่างอำเภออื่นๆ ก็
เปิดให้เข้าเทีย่ วชมได้เช่นกัน แต่ละแห่งก็จะมีการทำต้นเทียนทีแ่ ตกต่าง
กันไป ทั้งต้นเทียนโบราณ ต้นเทียนติดพิมพ์ และต้นเทียนแกะสลัก
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 045-243770
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สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจใกล้เคียง

วัดทุง่ ศรีเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงในเขตเทศบาลเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้สร้างวัดนี้คือ ท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล
สังฆปาโมก(สุย้ ) เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีในสมัยนัน้ ท่านได้เคยศึกษาพระ
ธรรมวินยั ทีว่ ดั สระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ท่านจึงได้นำพระพุทธบาทจำลอง
จากวัดสระเกศฯ มายังอุบลราชธานี และได้สร้างหอพระพุทธบาทขึ้นเป็นที่
ประดิษฐาน หอพระพุทธบาทหลังนีค้ อื พระอุโบสถทีพ่ ระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมมี
ลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น และศิลปะเวียงจันทน์ผสมกันอยู่
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ทุกด้านเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และมี
อาคารทีส่ ำคัญอีกหลังหนึง่ คือ หอพระไตรปิฎก เป็นหอไตรทีส่ ร้างด้วยไม้ ตัง้ อยู่
กลางสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก ป้องกันไม่ให้มดปลวกไปกัด
ทำลาย มีลกั ษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว กล่าวคือ ลักษณะ
อาคารเป็นแบบไทยเป็นเรือนฝาปะกน ขนาด 4 ห้อง
ภายในห้องทีเ่ ก็บตูพ้ ระธรรมทุกด้านเขียนลงรักปิดทอง ส่วนของหลังคามี
ลักษณะศิลปะไทยผสมพม่าคือ มีช่อฟ้าใบระกา แต่หลังคาซ้อนกันหลายชั้น
แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมพม่าทีส่ ง่ ผ่านมายังศิลปะลาวล้านช้าง ส่วนลวดลาย
แกะสลักบนหน้าบันทัง้ 2 ด้าน เป็นลักษณะศิลปะแบบลาว  ตรงส่วนฝาปะกน
ด้านล่างแกะเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆ และลวดลายพันธุ์พฤกษาเป็นช่อง
โดยรอบ นับเป็นหอไตรทีม่ คี วามสวยงามมากแห่งหนึง่
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วัดศรีอบุ ลรัตนาราม
อยูด่ า้ นทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี บนถนนอุปราช สร้างขึน้
เมือ่ ปี พ.ศ. 2398 เดิมชือ่ “วัดศรีทอง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็ จ มาประกอบพิ ธี ฉ ลองสมโภชฝั ง ลู ก นิ มิ ต ร และยกช่ อ ฟ้ า พระอุ โ บสถ
วัดศรีอบุ ลรัตนาราม จึงได้ทลู เกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ ให้อยูใ่ นพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีทองเป็น 

“วัดศรีอบุ ลรัตนาราม” ตามนามขององค์อปุ ถัมภ์
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของ “พระแก้วบุษราคัม” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่
เมื อ ง มี อ ายุ ก ว่ า 1,000 ปี โดยได้ อั ญ เชิ ญ มาจากกรุ ง ศรี สั ต นาคนหุ ต
(เวียงจันทน์) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปกรรมสมัยเชียงแสน แกะสลัก
จากแก้วบุษราคัมทัง้ องค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวเมืองอุบลฯ จะ
จัดงานแห่พระแก้วบุษราคัมรอบเมือง เพือ่ เปิดโอกาสให้พทุ ธศาสนิกชนทัว่ ทุก
สารทิศได้นมัสการและสรงน้ำองค์ทา่ นด้วย

บ้านคำปุน
ตั้ ง อยู่ ที่ ถ.ศรี ส ะเกษ อ.วาริ น ชำราบ
จ.อุบลราชธานี ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ที่นี่
เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าชั้นดีแห่งหนึ่ง
ของภาคอีสาน ตัวบ้านคำปุนประกอบด้วย เรือนหมู่ทรงไทยสถาปัตยกรรม
อีสานทีส่ วยงาม มีชา่ งทอผ้ามากกว่า 30 คน ผลิตผ้าไหมด้วยกีท่ อมือตามแบบ
โบราณ นับตัง้ แต่การเตรียมเส้นไหม จนถึงการย้อม และทอ
ผ้าทอมือทีม่ ชี อื่ เสียงของบ้านคำปุน คือ ผ้าไหมมัดหมีท่ อผสมเทคนิคจก
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นผ้าไหม
แบบต่างๆ เช่น ผ้ามัดหมีส่ อดเส้นพุง่ ด้วยลูกปัดแก้ว หรือหินต่างๆ และเม็ดเงิน
รวมทั้ ง ผ้ า ทอยกทองแบบอุ บ ลฯ นอกจากนี้ บ้ า นคำปุ น ยั ง เป็ น ผู้ คิ ด ค้ น 

“ผ้ากาบบัว” ซึ่งถือว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ชื่อ
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การเดินทาง
1. โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
• ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี
แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึง
จังหวัดนครราชสีมา จากนัน้ แยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226
ผ่านจังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึง
จังหวัดอุบลราชธานี
• ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี
แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึง
อำเภอสีควิ้ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม)
ผ่ า นอำเภอโชคชั ย อำเภอนางรอง อำเภอสั ง ขะ อำเภอ
เดชอุดม ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี

2. โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศ ของ บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) สาย
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-โขงเจียม ออกจาก
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั่ ว โมง สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ท 
ี่
Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th
“กาบบัว” พบในวรรณกรรมอีสานของเมืองอุบลฯ มีความ
หมายเหมาะสมกั บ ชื่ อ จั ง หวั ด จึ ง ได้ น ำมาเป็ น ชื่ อ ผ้ า
เอกลักษณ์ของจังหวัด ใช้เทคนิคการทอแบบผสมผสาน 4
ขั้นตอน ผลงานผ้าที่ออกมาแต่ละชิ้นจึงมีเอกลักษณ์ที่
งดงาม ละเอียดอ่อนและวิจติ รบรรจงเป็นอย่างมาก
นอกจากการเดินชมดูขั้นตอนการทอผ้าจากช่างทอมือแล้ว
ในตัวอาคารหลังกลางได้จดั เป็นนิทรรศการให้ความรู้ บอกเล่าความเป็นมาต่างๆ ของบ้าน
คำปุน พร้อมมีผ้าทอมือจำหน่าย สนนราคาตั้งแต่หกหลักเป็นต้นไป เพราะผ้าแต่ละชิ้น
นอกจากจะใช้เวลาการทอทีน่ านแล้ว ยังต้องใช้ชา่ งฝีมอื ทีม่ คี วามละเอียดอ่อนปราณีตใน
การทอทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ได้ลวดลายทีง่ ดงามตามแบบฉบับเฉพาะตัวอีกด้วย
บ้านคำปุนจะเปิดบ้านให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมนิทรรศการต่างๆ ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ระยะเวลาเพียง 2-3 วันเท่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั วันหยุดของแต่ละปี
สามารถโทรสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าชมได้ที่ 045-424122

ขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี
โทร. 045-243770

แวะชิมริมทาง

เรื่อง : ตัวกลม / ภาพ : S88
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ร้านข้าวหอมอร่อยง่าย...สไตล์อบอุน่
มาเที่ยวกันที่เมืองอุบลฯ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักนิยมรับประทาน
อาหารท้องถิ่น เช่น ไข่กระทะ ก๋วยจั๊บญวณ ยำหมูยอ ไก่ย่างหรือส้มตำรส
แซ่บ เป็นต้น แต่ครัง้ นีแ้ วะชิมริมทางของพาท่านผูอ้ า่ นมารับประทานอาหาร
ไทยสไตล์เมืองกรุงกันบ้าง ที่ “ร้านข้าวหอม”
ร้านข้าวหอม เป็นร้านอาหารไทย ตกแต่งสไตล์ลอฟท์อบอุ่น สะอาด
บรรยากาศดี มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย แม้เพิ่งเปิด
บริการมาได้เพียง 6 เดือนเท่านัน้ เมนูอาหารแต่ละรายการเรียกได้วา่ มาแบบ
จัดเต็ม อร่อยเข้มข้นครบเครื่อง เริ่มต้นที่ หมูทอดกระเทียม เมนูเบาๆ
สำหรับคนไม่ชอบทานเผ็ด ต่อด้วย ปลาหมึก หมูกรอบ ผัดเครือ่ งแกงยอด
มะพร้างอ่อน, ไก่ผัดพริกขี้หนูสวน และ ปลากะพงผัดพริกไทยดำ ที่
รสชาติอร่อยต้องบอกต่อ นอกจากนี้ ยังมีเมนูอร่อยอื่นๆ รอต้อนรับคุณ
อีกมากมาย
และที่พิเศษกว่าร้านอื่นคือ ร้านนี้มีเมนูอาหารมังสวิรัติบริการด้วย เช่น
มาม่าผัดขีเ้ มา มังสวิรตั ,ิ ผัดพริก มังสวิรตั ,ิ ผัดผักมังสวิรตั ิ หรือ ผัดพริกขีห้ นู
สวน มังสวิรตั ิ ก็รสชาติอร่อยไม่แพเมนูทวั่ ไปเลย
ชือ่ ร้าน : ข้าวหอม
ทีต่ งั้ : 88 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-244422, 081-878-2525
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น.
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เรื่องน่ารู้

เรื่อง : ธันวา หยาง

ซือ้ สินค้าออนไลน์

แล้วโดนโกง จะทำอย่าไรได้บา้ ง     
เมือ่ วันที่ 22 มิ.ย. 2557 มีขา่ วออกทีววี า่ ชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มธี รุ กิจ ธุรกรรม
ใดๆ ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย นอกจากโทรศัพท์มือถือเดือนละประมาณ 400
บาทเท่านัน้   อยูๆ่ ก็ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินจาก บริษทั ไลน์คอร์เปอร์เรชัน่ ในหมวดสินค้าและ
บริการถึง 203,150.71 บาท สร้างความตืน่ ตกใจ ยิง่ เมือ่ ได้ทราบสาเหตุวา่ ลูกชายวัย 13 ปี
เอาโทรศัพท์ไปใช้เล่นเกม Cookie Run แล้วสัง่ ซือ้ สินค้าในเกมด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของฟรี แถมทางผูใ้ ห้บริการสัญญาณโทรศัพท์ ก็แจ้งว่ามีการสัง่
ซื้อจริง ..ข่าวนี้จึงเป็นหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างที่เราอยากยกมาเตือนให้ระมัดระวังการใช้
เทคโนโลยีดว้ ยการศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน เพราะนับวันมันก็จะกลายเป็นเรือ่ งใกล้
ตัวที่เราอาจจะปฏิเสธมันต่อไปได้อีกไม่นานนัก ซึ่งทุกวันนี้อะไรๆ รอบๆ ตัวเรา ก็ล้วนแต่
ขยับเข้าสูร่ ะบบดิจติ อลแทบจะทุกอย่างแล้ว แม้แต่การซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ ทุกอย่าง
ก็เริม่ ล้วนขยับตัวเข้าสูร่ ะบบออน
ไลน์ ไ ปมากมายแล้ ว จึ ง ไม่ ใ ช่
เรื่องแปลกที่จารชนออนไลน์ก็ได้
เกิดขึน้ มากมายในระบบ เป็นเงา
ตามตัว ดังจะเห็นได้วา่ ทุกวันนีม้ ี
เรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งความกัน
นับคดีไม่ถ้วน สำหรับวันนี้เราคง
ไม่ตอ้ งแนะนำแล้วว่าต้องดู ต้อง
สั ง เกต ต้ อ งทำอย่ า งไร ในการ
ตัดสินใจโอนเงินไปสั่งซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์   แต่เราขอ
ตัดตอนข้ามช็อตไปเลยว่า ถ้าท่าน
โดนโกงแล้ว ทันทีที่รู้ ท่านควร
ทำอย่างไรบ้าง

อย่างแรก ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน แล้ว
รีบไปติดต่อธนาคารของเรา ง่ายๆ แค่ทำเนียนๆ ว่าคุณโอนเงินผิด
บัญชี และต้องการขอเงินคืน ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

วิธีนี้ได้ผลกันมานักต่อนักแล้ว เพราะทางธนาคารจะไม่ถามอะไร
คุณมากไปกว่าว่า คุณโอนเงินไปบัญชีไหน เท่าไร จากนัน้ ธนาคาร
จะติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางเอง ถ้าติดต่อไม่ได้  ปลายทางมี
เจตนาหนีการติดต่อจากทางธนาคาร ธนาคารก็จะอายัดเงินนนัน้ ไว้
ก่อน มิให้คนร้ายเบิกออกไปได้ เพือ่ รอการพิสจู น์ แต่ถา้ ปรากฏว่า
เงินในบัญชีนั้นถูกเบิกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีจำนวนไม่พอให้
อายัดก็ให้เตรียมใจไว้ว่า อาจแก้ไขได้เพียงแจ้งความจับเอาตัว
คนร้ายมาลงโทษ ส่วนเรื่องที่จะได้เงินคืนหรือไม่นั้น ก้ต้องลุ้น
เอาละครับ
หลังจากนัน้ ให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพือ่ ยืน่ เรือ่ งต่อ “ศูนย์
ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี” ตามขัน้ ตอน  
ที่ อาคาร 33 ชัน้ 4 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงเขตปทุมวัน กทม.
10330 หากอยูต่ า่ งจังหวัด หรือไม่สะดวกให้สง่ เอกสารมาทางพัสดุ
ไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูด่ งั กล่าว และกรุณาโทรแจ้งเรือ่ งส่งเอกสารมาที่
0 2205 1889
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมในด้านข้อกฎหมาย คือ อายุการแจ้งความ
ต้องไม่เกิน 3 เดือนหลังจากทราบว่าถูกโกง ผู้เสียหายต้องรีบแจ้ง
ความต่อพนักงานฯ ทันทีทที่ ราบ การแจ้งความให้ตำรวจส่งสำนวน
คดี ต่ อ อั ย การเพื่ อ ส่ ง ฟ้ อ งศาลฯ อั ย การอาจจะไม่ ส นใจส่ ง ฟ้ อ ง 

ผูเ้ สียหายสามารถยืน่ ฟ้องโดยตรงต่อศาลฯ เองได้เลยครับ

ไฮเทคอัพเดพ

เรื่อง : Yamaki

Emjoi – Elegant

Sandisk Extreme
PRO USB 3.0

แฟลชไดรฟ์ประสิทธิภาพเยี่ยมในสังกัด Sandisk
มาพร้อมความเร็วในการเขียนสูงสุดถึง 240 MB ต่อ
วินาที ซึง่ เร็วกว่าแฟลชไดรฟ์มาตรฐานมากถึง 60 เท่า
หรือพูดให้เห็นภาพได้ว่าสามารถโอนภาพยนตร์ที่มี
ความยาวเต็มทีไ่ ด้เพียงไม่กวี่ นิ าที หรือสามารถย้ายรูป
ทีม่ คี วามละเอียดสูงกว่า 1,000 ไฟล์ โดยใช้เวลาต่ำกว่า
35 วินาที แถมยังมีหน่วยความจำจุได้สงู สุดถึง 128 GB
ส่วนตัวเคสทำจากวัสดุเกรดเอ ให้ความสวยงามและ
ทนทานจากการกระแทก มาพร้อมซอฟท์แวร์รักษา
ความปลอดภัยให้แก่ไฟล์สว่ นตัวของผูใ้ ช้ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว
ก็อย่ารีรอทีจ่ ะมีแฟลชไดรฟ์ในอุดมคติไว้ในครอบครอง
ในราคา 7,200 บาท วางจำหน่ายแล้วทัว่ โลกและบน
เว็บไซต์ www.sandisk.com
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เครือ่ งถอนขนถนอมผิว เหมาะที่
จะเป็นเพื่อนรู้ใจรายใหม่แทนแหนบ
เพราะเอ็มจอย เอลิแกนท์ มาพร้อม
เทคโนโลยีแผ่นหนีบทอง 24 เค นำ
เข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ สามารถทำ
ความเร็ ว รอบ 72,000 รอบ/วิ น าที 

54 แผ่นหนีบ โดยสามารถถอนขนได้
ลึกถึงต่อมรากขน มีไฟส่องทีห่ วั เครือ่ ง
ช่วยให้สังเกตขนได้ชัดเจน ใช้ได้ทั้ง
กั บ รั ก แร้ แขน ขา หรื อ บิ กิ นี ไ ลน์ 

ไม่ระคายเคืองแม้ผวิ แพ้งา่ ย ปลอดภัย
ด้ ว ยระบบป้ อ งกั น การหนี บ ผิ ว
จำหน่ายในราคาคุม้ ค่าเพียง 3,990 บาท
ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
หรือโทร. 0 2736 0303
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Qikplay.com

แท็คทีมค่ายเพลงเสิรฟ์ ความบันเทิง
Qikplay.com เว็บไซต์ศูนย์รวม
คอนเทนท์ เ อเชี ย นที่ ค รบครั น และ
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ สบโอกาสในช่วงขาขึน้
ของตลาดดิจิตอลคอนเทนท์เอเชียน
ฟีเวอร์ แท็คทีมกับค่ายเพลงทั้งญี่ปุ่นเกาหลีชนั้ นำ อาทิ YG Entertainment,
Sony Music Korea และ Sony Music
Japan ในการเป็นช่องทางจำหน่าย
เพลงของศิลปินเอเชียนแบบถูกลิขสิทธิ์
ทัง้ แบบดิจติ อล และแบบซีดี ผ่านทาง
เว็บไซต์ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ส่วนช่อง
ทางการชำระเงินนัน้ ปลอดภัยหายห่วง
และสะดวกสบาย รายละเอียดเพิม่ เติม
ติดตามได้ที่ www.qikplay.com
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Nokia X2
สมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่จาก Nokia ทีใ่ ห้คณ
ุ สนุกกับหลาย
แสนแอพพลิเคชั่นจากแอนดรอยด์ โดนใจด้วยดีไซน์ใหม่
สุ ด ล้ ำ หน้ า จอขนาด 4.3 นิ้ ว แจ่ ม ชั ด ทุ ก สายตาด้ ว ย
เทคโนโลยี ClearBlack กล้องหลัก 5MP พร้อมโฟกัส
อัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมถ่ายเซลฟีท่ ไี่ ม่งอ้ กล้องหน้า และ
ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้เข้าถึงง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่ม
สุดยอดบริการจากไมโครซอฟท์ นั่นคือ บริการเก็บทุกรูป
โปรดและข้อมูลต่างๆ บน OneDrive ฟรี รวมทัง้ บริการดีๆ
จาก Skype และ Outlook.com ที่ติดตั้งมาเสร็จสรรพ
พร้อมตัวเครือ่ ง ในสนนค่าตัวทีถ่ กู เกินคาด เพียง 4,690 บาท
เท่านัน้
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ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

BOOK

DVD

MOVIE

The Tudors :
The Complete Fourth Season
เดอะ ทิวดอร์ส บัลลังก์รกั บัลลังก์เลือด ปี 4
แนวหนัง : โรแมนติก/ชีวติ
นักแสดงนำ : โจนาธาน รีส เมเยอร์ส, นาตาลี
ดอร์เมอร์
ผูก้ ำกับ : เซียแรน ดอนเนลลี่
เรือ่ งย่อ	

ใจเปลีย่ นโลก

ผูเ้ ขียน : เอกชัย วรรณแก้ว
สำนักพิมพ์ : Wish Books
ราคา : 150 บาท / จำนวน : 160 หน้า

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ร วบรวมข้ อ คิ ด คำคม
ของ คุ ณ เอกชั ย วรรณแก้ ว นั ก เขี ย นที่ มี
ร่างกายพิการ แต่สามารถต่อสูช้ วี ติ ด้วยพลัง
ใจ จนได้รับคำชมจากพิธีกรชื่อดัง ไตรภพ 

ลิ ม ปภั ท ร ว่ า เขาเป็ น คนที่ มี ชี วิ ต สุ ด ยอด 

คนที่ไม่มีแขนทั้งสองข้าง ลำตัวเล็ก เป็นลูก
ชาวนา ผ่านชีวิตต่างๆ มาอย่างมากมาย
ปัจจุบันเขาเป็นครู สอนผู้คน และในวันนี้
ชีวิตของเขาาจะสอนเราได้ในหลายๆ อย่าง
สอนให้เรารูว้ า่ การสูท้ แี่ ท้จริงคืออะไร...

ซีรสี่ เ์ รือ่ งยิง่ ใหญ่ทเี่ ล่าถึงชีวติ ความรัก และราคะ
ของกษัตริยผ์ อู้ อื้ ฉาวทีส่ ดุ แห่งอังกฤษ กษัตริยเ์ ฮนรีท่ ี่
8 ทรงอภิเษกสมรสกับแคทเธอรีน โฮเวิรด์ พระมเหสี
คนที่ 5 วัย 17 ปี ทีค่ วามงดงามได้จดุ ไฟปรารถนาให้
แก่พระราชารวมถึงมหาดเล็กของพระองค์ จนนำไปสู่
รักสามเส้าทีอ่ นั ตราย และในช่วงวัยกลางคน พระเจ้า
เฮนรี่ทรงอภิเษกสมรสใหม่และประกาศสงครามกับ
ฝรั่งเศสเพื่อยึดบูโลญ ขณะที่ในบ้าน ความขัดแย้ง
ระหว่างคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ก็ทวีความรุนแรง
ขึ้น เมื่อพระมเหสีคนที่ 6 ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีต เวลานี้ กษัติย์เฮนรี่ผู้คุ้มคลั่งจึงต้องเป็นผู้ชี้
ชะตากรรมของนางไปพร้อมๆ กับการรักษาพระราช
บัลลังก์ของพระองค์เอาไว้...

MUSIC
“Yes!” อัลบัม้ ใหม่ลา่ สุดของหนุม่ โรแมนติคตัวจริง “เจสัน มราซ”
วันนีห้ นุม่ โรแมนติคตัวจริง “เจสัน มราซ” กลับมาแล้วกับอัลบัม้ “Yes!”
ทีเ่ พียงแค่ซงิ เกิลแรก “เลิฟ ซัมวัน” ก็ทำเอาหลายๆ คนซึง้ ไปสุดใจ เพราะงานนี้
“เจสัน มราซ” จัดเต็มด้วยการเขียนเพลงร่วมกับ “เรนนิง เจน” วงป็อป-ร็อคห
ญิงล้วน นอกจากนีย้ งั มี “อิทส์ โซ ฮาร์ด ทู เซย์ กูด๊ บาย ทู เยสเทอร์เดย์” It’s 

So Hard to Say Goodbye to Yesterday เพลงของบอยซ์ ทู เมน ที่ “เจสัน
มราซ” เอามาทำใหม่ได้อย่างจับใจอีกด้วย
สัมผัสกับ “Yes!” อัลบั้มอะคูสติคล้วนๆ ชุดแรกของเขาได้แล้ววันนี้ ที่
ร้านจำหน่ายซีดที วั่ ไป โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค หรือดาวน์โหลดได้ทไี่ อทูนส์ สโตร์ 

และฟังได้จาก DEEZER และKKBOX
									

Teenage Mutant
Ninja Turtles
เต่านินจา

แนวหนัง : แอคชัน
่ , ผจญภัย, ตลก
ผูก้ ำกับ : โจนาธาน ลีเบสแมน
นักแสดง : เมแกน ฟ็อกซ์, วิลล์ อาร์เน็ตต์
กำหนดฉาย : 21 สิงหาคม 2557
เรือ่ งย่อ

นครแห่งนี้ต้องการฮีโร่… ความมืดมิด
เข้าปกคลุมเมืองนิวยอร์กซิตี้ เมือ่ “เชร็ดเดอร์”
และ “ฟุตแคลน” ทีช่ วั่ ช้า สามารถครอบครอง
อำนาจได้ ทุ ก อย่ า งตั้ ง แต่ ต ำรวจยั น นั ก การ
เมือง ทำให้อนาคตช่างน่าหวัน่ เกรง จนกระทัง่
กลุ่มพี่น้องทั้งสี่ที่สังคมไม่ยอมรับ ผุดขึ้นมา
จากท่ อ ระบายน้ ำ และได้ พ บกั บ โชคชะตา
ของพวกเขาในฐานะแก๊งเต่านินจา เหล่าเต่า
นิ น จาต้ อ งทำงานร่ ว มกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า วสาวที่
ไม่กลัวตายอย่าง เอพริล โอนีล (เมแกน
ฟ็ อ กซ์ ) และตากล้ อ งคู่ ใ จของเธอ เวิ ร์ น
เฟนวิค (วิลล์ อาร์เน็ตต์) เพื่อช่วยเมืองนี้
และทลายแผนการอันชั่วร้ายของเชร็ดเดอร์
เรื่องราวจะสนุกสุดมันส์แค่ไหนติดตามต่อได้
ทุกโรงภาพยนตร์

คู่หูดูดวง

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

คูห่ ดู ดู วง 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2557
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

เก็บงำอารมณ์ของคุณไว้ให้ดี อย่าเผลอไประเบิดใส่ใคร จะอ่วมมิใช่
น้อย!!! มันเป็นช่วงที่คุณต้องเจอแรงกดดันต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทดสอบ
ความอดทนของคุณ แต่ในโชคร้ายก็มเี รือ่ งดีๆ แทรกอยู่ คือ คุณจะมีงานใหม่ๆ รายได้
ใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ ทำสัญญากับใคร ให้อา่ นดีๆ ระวังเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เรือ่ งสุขภาพ
ความเครียดอาจทำให้ปว่ ยได้ ความรักอาจร้างได้ในช่วงนี้

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ช่วงนี้ เงินทองไหลมาเทมา นับเป็นจังหวะดีๆ ในการเก็บเงิน ใครทีม่ หี นี!้ !
เงินมาแล้วให้รีบใช้คืน ผู้ใหญ่ให้คุณ อยากขอความช่วยเหลือ ควรรีบ
เข้าไปเอ่ยปาก การงาน ระวังเรือ่ ง ลับ ลวง พราง มีคนใส่รา้ ยอยูข่ า้ งหลัง! เรือ่ งในบ้าน
ระวังการมีปากเสียงกับ บุตร บริวาร คูค่ รอง คนรัก อาจมีการเดินทางไกล ต้องห่างกัน
สักระยะ

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

เป็นช่วงคูพ่ ารวย อาจได้แจ๊คพอทเป็นฟ้อน! เรือ่ งในบ้านจะวุน่ ๆ เกีย่ วกับ
สุขภาพการป่วยไข้ของลูกหลาน บริวาร ทีอ่ าจต้องจ่ายค่ารักษาแบบไม่ทนั
ตั้งตัว การงานที่วางแผนเอาไว้จะได้เวลาลงมือทำสักที แม้จะเวียนหัวกับการโต้เถียง
ขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ก็จะได้ผู้ใหญ่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เดินทางระวัง
อุบตั เิ หตุ ใช้สติและความระมัดระวังจะช่วยให้ปลอดภัย

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

อะไรจะโป๊ะเช๊ะขนาดนี้ ทัง้ เรือ่ งงาน เรือ่ งรัก เรือ่ งชีวติ สอดคล้องกันเป็นไป
ในทางที่ดีพร้อมกันหมด นับเป็นโชคใหญ่ในเวลาเดียวกัน แต่ให้ระวัง
ความไม่ลงตัวในเรือ่ งกำลังคน อาจก่อปัญหาอุปสรรคได้ งานทีต่ ดิ ต่อต่างประเทศเป็น
ไปด้วยดี อาจมีการเดินทางสัน้ ๆ เรือ่ งในบ้าน ระวังการเกิดอุบตั เิ หตุกบั ตัวเองและคนใน
ครอบครัว ความรักไปได้สวย ลืน่ ปรืด๊ ลืน่ ปรืด๊ ...

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. – 14 ก.ย.)

เป็นช่วงเวลาของการวางแผน หรือ ร่างนโยบายใหม่ๆ สำหรับการทำงาน
จะมีการเดินทางไกลทริปสัน้ ๆ หรือ ติดต่อการงาน จะอยูไ่ ม่คอ่ ยเป็นทีใ่ น
ระยะนี้ การเงินไหลเข้ามาดี แต่อย่าใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยมากนัก เพราะมีเกณฑ์หมดเปลือง
กับรายจ่ายไร้สาระ! สิง่ ทีค่ าดหวังอาจไม่ได้เป็นดัง่ ใจ ให้ระวังความวูว่ าม เดีย๋ วจะเสีย
การใหญ่ สุขภาพระวังการป่วยไข้ หรือ เจ็บตัวกะทันหัน ความรัก ระวังการมีปากเสียง
หรือ อีกฝ่ายแอบซ่อนกิก๊ ไว้ จับได้มหี นาว!!!

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. – 14 ต.ค.)

ต้องเอาใจช่วยชาวราศีกนั ย์ให้ผา่ นพ้นเรือ่ งราวต่างๆ ไปด้วยดี เพราะราหู
สถิตกุมลัคนา แถมอังคาร เสาร์ ยังเดินนำหน้า ชีวติ จึงมีแต่เรือ่ งวุน่ ๆ เจ็บ
ตัว อาจมีเรือ่ งต้องเสียเงินด่วนๆ จะหยิบจับทำอะไร การเงินดูฝดื ๆ ไปหมด ควรหาเวลา
ไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสักหน่อยจะดี อะไรๆ จะได้งา่ ยขึน้ ... เซ็นสัญญา ระวังถูก
หลอก! การงานต้องอาศัยความขยันลูกเดียว จึงจะได้ดงั หวัง ความรักยังเอาแน่ไม่ได้...

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. – 14 พ.ย.)

เป็นราศีที่อ่วมที่สุดในบรรดา 12 ราศีในระยะนี้ ใครยังไม่เจ็บตัว หัวโน
เลือดออก เรียกว่า เฮงสุดๆ ขอให้อดทน ต้นเดือนกันยายนไปแล้วทุกสิง่
จะดีขนึ้ ทำอะไรขอให้ขยันลูกเดียว ไม่มอี ะไรแย่ทสี่ ดุ เพราะยังมีเรือ่ งดีซอ่ นอยู่ การงาน
ของคุณจะดีขนึ้ ทันตาเห็น คุณะได้โปรโมท งานใหม่ ตำแหน่งใหม่ เงินเดือนใหม่ ความ
รัก ใครทีเ่ ป็นโสด จะมีพอ่ หม้าย แม่หม้าย มาดามใจ หรือ ไม่กเ็ ป็นชาวต่างชาติ

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. – 14 ธ.ค.)

นับเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคด้านการเงิน การงาน คุณจะรู้สึกมีพลังในการ
ดำเนินชีวติ มากกว่าทีผ่ า่ นมา อาจจะขยันเว่อร์ หาอะไรทำไปเรือ่ ย มีโปรเจค
ร้อยแปดอยูใ่ นหัว หรือ อาจต้องมีการเดินทางไกลถึงต่างประเทศ การงานมีผใู้ หญ่ชว่ ย
เหลือ มีสทิ ธิล์ นุ้ รับตำแหน่งใหม่แบบไม่ตอ้ งชิงโชค ลาภผลมาจากการเดินทาง ความรัก
ระวังมีเกณฑ์จบแบบงงๆ ไม่ทนั ตัง้ ตัว

ราศีธนู (15 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

คุณอาจต้องรับบทหนักสักหน่อยในระยะนี้ ต้องทำตัวเป็นพ่อพระ แม่พระ
คอยดูแลคนทัง้ บ้าน คุณอาจจะเหนือ่ ย ท่าทีดเู นือยๆ ลงไป ควรตัง้ สติให้ดี
เดินทางไม่ควรประมาท ใจลอย ไม่มอี ะไรเลวร้ายไปทัง้ หมด คุณจะมีโชคดีดา้ นการเงิน มี
โอกาสได้เงินก้อนใหญ่ผ่านมือเข้ามา อาจต้องมีการเดินทางต่างประเทศ หรือ ข้าม
จังหวัดไปไกล ซึง่ จะนำรายได้มาให้ ความรักแจ่มใส

ราศีมงั กร (15 ม.ค. – 14 ก.พ.)

คุณอาจรู้สึกกระวนกระวาย จิตใจไม่เป็นสุข เพราะเรื่องที่คาดหวังไม่ได้
ดังใจ หรือ วุน่ วายเรือ่ งบุตร หลาน บริวาร ทีต่ อ้ งย้ายทีอ่ ยูเ่ พือ่ ไปศึกษาต่อ
การงาน อาจต้องใช้ความอดทนสูง เพราะอารมณ์หงุดหงิดของคุณอาจจะเผลอไปเหวีย่ ง
ใส่เพือ่ นร่วมงาน กลายเป็นการมีปากเสียงกันได้ การเงิน มีแต่เรือ่ งจ่ายเรือ่ งความป่วยไข้
ความรัก มีโอกาส เจอปุป๊ รักปัป๊ แต่งเลย!!!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. – 14 มี.ค.)

เป็นเวลาทีค่ ณ
ุ จะได้จบั งานทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ มีผใู้ หญ่ให้ความ
อุ ป ถั ม ภ์ ห ยิ บ ยื่ น สิ่ ง ดี ๆ มาให้ คุ ณ จะมี พ ลั ง ร้ อ ยแรงม้ า พร้ อ มสู้ ทุ ก
สถานการณ์! เพือ่ เพิม่ รายได้ให้ตวั เอง ซึง่ ก็ไม่ผดิ หวังเลย..แต่คณ
ุ ควรใช้ความรอบคอบ
ตัง้ สติรบั มือให้ดี แม้จะมีเสียงนินทากาเลลอยลมไล่หลังมา ก็อย่าหวัน่ ! ความรัก ปรอท
ความหวานพุง่ ปรีด๊ !

ราศีมนี (15 มี.ค. – 14 เม.ย.)

การงานทีค่ ณ
ุ ทำจะได้รบั การยอมรับและสร้างชือ่ เสียงในทางทีด่ ี จะมีการ
ติดต่องานกับชาวต่างชาติมากขึน้ หรือ ได้ลกู ค้าจากแดนไกล การเงินไหล
เข้ามาดีมาก แต่กจ็ า่ ยมาก อาจจะมีปญ
ั หาอุปสรรคให้คณ
ุ ต้องแก้ไขกว่าจะได้แต่ละบาท
ช่างชักช้าไม่ทนั ใจ! หากมีผใู้ หญ่ปว่ ยไข้ในบ้านให้ตอ้ งดูแล คุณก็มเี กณฑ์รบั ทรัพย์มรดก
จากท่าน  ความรัก อย่าเผลอไผลใจเร็ว ด่วนได้ ระวังงานงอก จะได้อมุ้ ทารก!
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อยู่เป็น เย็นสุข

เรื่อง : อาจารย์เบสท์ โทร.08-1298-8446, 08-6897-0878 ร้านฮวงจุ้ย ช็อป 0-2619-1016 หรือ www.huangjuishop.com

ฮวงจุย้ ห้องนอน
	

สวัสดีครับ ฉบับทีแ่ ล้วเราได้กล่าวถึงตำแหน่งของเตียงนอนทีถ่ กู ต้องกันไปบ้างแล้ว
นะครับ หลายๆ คนคงมีคำถามในใจต่อว่า แล้วการจัดภายในห้องนอนในส่วนต่างๆ นัน้  

มีความสำคัญต่อฮวงจุย้ มากน้อยเพียงใด ฉบับนีผ้ มจึงขอพูดถึงสิง่ ต่างๆ ทีค่ วรมีและ
ไม่ควรมีภายในห้องนอนกันครับ   
เริม่ จากสิง่ ของใกล้ตวั ทีส่ ดุ กันเลยดีกว่า ผมคิดว่ากว่า 80% ในห้องนอนของทุกๆ คน จะต้องมีทวี อี ยู่
ใช่ไหมครับ และตำแหน่งของทีวีก็อยู่บริเวณปลายเท้าของพวกคุณ คุณรู้ไหมว่า ในขณะที่เรานอนหลับ
กระแสไฟฟ้าจากทีวจี ะผ่านเข้าสูร่ า่ งกายเราทางฝ่าเท้า ทำให้เกิดอาการปวดเมือ่ ย ปวดขา ปวดเข่า ลามไป
ถึงปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ได้ เพราะฉะนัน้ ควรย้ายออกจากปลายเท้า แล้วหาตำแหน่งวางใหม่ทเี่ หมาะ
สมกับการดูทวี ดี ว้ ยนะครับ
จากนั้น ลองนอนบนเตียงของคุณ แล้วมองขึ้นไปบนผนังฝ้าเพดานว่าเป็นหลุมหรือเป็นคานรึเปล่า 

ถ้าเป็นดังว่าต้องแก้ไขให้เรียบครับ เพราะหลุมฝ้าบนผนังเพดานในห้องนอนของคุณนัน้ ส่งผลต่อการหายใจ
ทำให้หายใจไม่สะดวก หายใจผิดปกติ เกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว นอนไม่หลับ เกิดความเครียด 

อาจส่งผลต่อการเกิดโรคภูมแิ พ้ได้
การวางกระจกเงาในห้องนอนนั้นก็สำคัญเช่นกัน คือไม่ควรวางให้สะท้อนเข้าหาเตียงนอน เพราะ
จะทำให้ปวดเมือ่ ย นอนหลับไม่สนิท และส่งผลต่อมือที่ 3 ทีเ่ ข้ามาวุน่ วายในชีวติ ครอบครัวของคุณได้ หรือ
ถ้าจะให้ดี ก็ไม่ควรมีกระจกเงาในห้องนอนครับ
ในส่วนของผนังห้องนอนด้านหัวเตียง ห้ามเป็นหน้าต่าง เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เป็นหวัดได้
ง่าย วิธแี ก้ไขควรหาผ้าม่านมาปิดให้มดิ ชิดเวลานอน ทำให้มองแล้วดูเหมือนกำแพง ไม่ใช่หน้าต่างครับ
เตียงนอนทีถ่ กู หลักฮวงจุย้ นัน้ ไม่ควรเป็นเตียงทีม่ ลี อ้ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพทางช่องท้อง ทำให้มี
บุตรยาก นอกจากนั้น เตียงนอนของคุณไม่ควรมีลิ้นชักใต้เตียงนอน ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักที่เป็นที่นอน หรือ
ลิน้ ชักสำหรับเก็บของ ก็ไม่ควรมีครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการจัดฮวงจุย้ ห้องนอน...
ให้นอนหลับสบายยาวนานตลอดคืน

1.	 ทาสีหอ้ งนอนให้เป็นสีโทนเย็น เพราะ

นอนหลับสบาย ถ้าคุณเลือกสีโทนร้อนในห้องนอนจะ
ทำให้คณ
ุ นอนหลับยาก

2.	  ไม่ควรมีตปู้ ลาหรืออ่างน้ำ
ในห้องนอน เพราะจะทำให้หายใจ
ไม่สะดวก นอนหลับไม่สนิท

3.

ไม่ควรมีตน้ ไม้ในห้องนอน
เพราะต้นไม้จะแย่งออกซิเจนของ
เราในขณะที่ เ ราหลั บ ส่ ง ผลต่ อ
สุ ข ภาพ จะเจ็ บ ป่ ว ยได้ ง่ า ยและ
หายยาก

4.	  ควรจัดวางหินอเมทิสต์

ไว้ บ ริ เ วณหั ว นอน เพราะจะ
ทำให้เราหลับสบายขึ้น เนื่อง
จากหิ น อเมทิ ส ต์ เ ป็ น อั ค นี
บำบั ด ด้ า นศี ร ษะช่ ว ยบำบั ด
อาการป่วยหัวได้เป็นอย่างดี

