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

 “แมน่ีม้บีญุคณุอนัใหญห่ลวง ทีเ่ฝา้หวง หว่งลกูแตห่ลงัเมือ่ยงันอนเปล แม.่..เราเฝา้โอละเห ่กลอ่ม
ลกูนอ้ยนอนเปลไมห่า่งหนัเห ไปจนไกล...”นีเ่ปน็เพยีงบางสว่นจากเพลงคา่นำ้นมบทเพลงแหง่วนัแมอ่นัทรง
คณุคา่ทีส่รา้งความซาบซึง้ใจใหก้บัคูแ่มล่กูมาอยา่งยาวนานแตง่โดยคณุไพบลูย์ บตุรขนัและขบัรอ้งเปน็ครัง้
แรกโดยคณุชาญเยน็แขตัง้แตป่ีพ.ศ.2492
 “แม”่คำสัน้ๆทีแ่ฝงไปดว้ยความหมายมากมายเสยีเหลอืเกนิ“แม”่สามารถทำอะไรหลายๆอยา่งใหล้กูได้
โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน“แม”่สามารถ“อด”เพือ่ให้“ลกูอิม่”ตรากตรำทำงานหนกักเ็พือ่หวงัใหล้กูมอีนาคตทีด่ี
 และเนือ่งในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาตปินีี้ผมกอ็ยากใหล้กูๆทกุคนไดห้นักลบัไปดแูลแมข่องทกุทา่นบา้งการ
กอดการหอมบอกรกัแม่หรอืทานขา้วดว้ยกนัในโอกาสตา่ง ๆกถ็อืวา่เปน็ของขวญัทีว่เิศษสำหรบัแมท่กุคนแลว้
ครบัหรอืบางครัง้ดว้ยภาระหนา้ทีอ่าจทำใหต้อ้งอยูไ่กลกนัการโทรหาพดูคยุถามสารทกุขส์กุดบิของแมบ่า้งก็
พอจะทำใหท้า่นคลายความคดิถงึไดค้รบั
 และสำหรบัทา่นใดทีต่อ้งการเดนิทางไปกราบเทา้คณุแม่ไมว่า่จะโอกาสไหนวนัพเิศษอะไรกอ็ยา่ลมืเรยีก
ใชบ้รกิารรถโดยสารของบขส.ครบัสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่CallCenter1490 เรยีกบขส.หรอื
www.transpot.co.th
        สวสัดคีรบั    




       (วฒุชิาต ิ กลัยาณมติร)
	 	 	 	 				 						 								กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ จำกดั	
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 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯครบรอบ 
84ปี ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของบริษัทฯและบขส. ได้นำเงินจาก
โครงการ1สตางค์1ความดีซึง่ไดห้กัเงนิจากยอดจำหนา่ยตัว๋1สตางค์ตอ่ตัว๋ 
1 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท มอบให้แก่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันประเทศ ในโอกาสนี้ บขส. ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนรว่มสนบัสนนุเงนิสมทบทนุในครัง้นีด้ว้ย
 นายวฒุชิาติกลา่วเพิม่เตมิวา่ ในปี2556บขส.มนีโยบายพฒันาคณุภาพ
การบริการให้ได้มาตรฐาน โดยได้ติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global
Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารบริษัทฯ จำนวน 796 คัน 
เพือ่ควบคมุตดิตามตรวจสอบและประเมนิพฤตกิรรมการขบัรถโดยสารอนัจะนำมา
ซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งนี้ 
หลงัจากบขส. ไดน้ำระบบดงักลา่วมาใชพ้บวา่พฤตกิรรมการขบัขีข่องพนกังาน 
ขบัรถโดยสารเปลีย่นไปถงึรอ้ยละ90พนกังานขบัรถมกีารเพิม่ความระมดัระวงัใน
การขับขี่ โดยจำกัดความเร็วอยู่ที่ 90กิโลเมตร/ชั่วโมงส่งผลให้สถิติในการเกิด
อบุตัเิหตจุากการใชร้ถใชถ้นนลดลงและผูใ้ชบ้รกิารมัน่ใจในความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

บขส.จดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ84ปี
โดยมีนางสรอ้ยทพิย์ไตรสทุธิ์ปลดักระทรวงคมนาคมเปน็ประธานเปดิงาน
ณบรเิวณชัน้1อาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ(จตจุกัร)

 นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
บรกิารบรษิทัฯ ไดด้ำเนนิการตดิตัง้จอทวีสีว่นตวับนรถโดยสารปรบัอากาศดว้ย
ระบบVideoonDemand เพือ่ใหบ้รกิารดา้นความบนัเทงิแกผู่โ้ดยสารเปน็ราย
บุคคลผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง รวม159คันส่วนที่เหลือเป็นระบบจอทีวีรวม
จำนวน695คนัและไดต้ดิตัง้ระบบเบาะนวดไฟฟา้บนรถโดยสารจำนวน109คนั 
รวมทัง้มแีผนตดิตัง้ระบบเบาะนวดไฟฟา้สำหรบัรถโดยสารเชา่ชดุใหมใ่นอนาคต
ขณะเดยีวกนัไดน้ำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชส้นบัสนนุการ
ดำเนินธุรกิจในการให้บริการสำรองที่นั่ง และจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบ
คอมพวิเตอรอ์อนไ์ลน์ โดยมุง่เนน้ถงึความสำคญัในการใหบ้รกิารในลกัษณะครบ
วงจร (OneStopService) โดยการเพิม่ชอ่งทางในการสำรองทีน่ัง่และจำหนา่ยตัว๋
โดยสารผา่นเวบ็ไซต์www.transport.co.th ศนูยส์ำรองทีน่ัง่CallCenter1490,
ThaiTicketMajorสว่นการชำระเงนิสามารถดำเนนิการไดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ 
7-eleven ทุกสาขา ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านตัวแทน 
จำหนา่ยตัว๋เชน่เทสโก้โลตสัและบรษิทัไปรษณยีไ์ทยจำกดัเปน็ตน้ 
 สำหรบัผลการดำเนนิงานในปงีบประมาณ2556ทีผ่า่นมาบรษิทัฯมกีำไร
สุทธิ 211ล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน186ล้านบาท โดยเป็นรายได้จาก 
คา่โดยสารจำนวน3,638ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี2555จำนวน238ลา้นบาท
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 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ จำกดั 
(บขส.) เปน็ประธานในพธิเีปดิศนูยบ์รกิารตรวจสภาพรถและใหบ้รกิารตัง้ศนูย์
ถ่วงล้อณสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) บขส. โดยกล่าวว่า บขส.
พร้อมเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่
ประจำทาง รถตู้ รถปิคอัพ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท
โดยสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.)บขส. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง
ตามมาตรฐานกรมการขนสง่ทางบกทัง้นี้สถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน(ตรอ.)
บขส. เปดิใหบ้รกิารทกุวนัจนัทร์ –ศกุร์ เวลา08.30น. –16.30น.และตลอด
เดอืนสงิหาคมนี้บขส.จดัโปรโมชัน่ใหก้บัผูท้ีน่ำรถมาตรวจสภาพ โดยใหบ้รกิาร
ตรวจสภาพรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอนอีก 20 รายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อาทิตรวจระดบันำ้มนัเครือ่งตรวจสภาพยางและตรวจสอบเบรกเปน็ตน้
 นายวฒุชิาติกลา่ววา่สถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน(ตรอ.)บขส.ยงัไดร้บั
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นหน่วยงานบริการรับชำระค่าภาษีรถ
ประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เครื่องหมาย (V.Tax)สำหรับผู้ที่สนใจ
สามารถเขา้รบับรกิารไดท้ี่ สถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน (ตรอ.)บขส.จงัหวดั
ปทมุธานี(ตัง้อยูด่า้นหลงัสถานขีนสง่ฯรงัสติตรงขา้มโรงกษาปณ)์หรอืสอบถาม
ได้ที่ บริการตรวจสภาพรถ โทรศัพท์ 0-2901-2338,บริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
โทรศพัท์0-2901-2336ในวนัและเวลาราชการ

บขส.เปดิศนูยบ์รกิารตรวจสภาพรถและใหบ้รกิารตัง้ศนูยถ์ว่งลอ้
พรอ้มจดัโปรโมชัน่ตรวจสภาพรถทกุประเภทฟรี20รายการตลอดเดอืนสงิหาคมนี้



08 บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

บขส.จดักจิกรรม“เสน้ทางสูค่วามสขุ”
 งานตลาดและลกูคา้สมัพนัธ์กองสง่เสรมิกจิการเดนิรถจดักจิกรรม“เสน้ทาง
สูค่วามสขุ”โดยมกีารเลน่เกมส์แจกของรางวลัแกผู่โ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารใน
ชว่งวนัหยดุยาว เทศกาลวนัเขา้พรรษาณสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ
(สายใต)้ถนนบรมราชชนนี

บขส.รว่มพธิวีางพานพุม่
ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ35ปี
บรษิทัทา่อากาศยานไทยจำกดั(มหาชน)
 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระ
อนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนาถ 
กรมหลวงพศิณโุลกประชานาถ เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ
35ปีบรษิทัทา่อากาศยานไทยจำกดั (มหาชน)ณสำนกังานใหญ่บรษิทั 
ทา่อากาศยานไทยจำกดั(มหาชน)
 

กจญ.มอบนโยบายสซต.
 นายวฒุชิาต ิ  กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ 
จำกัด (บขส.) รว่มประชมุและมอบนโยบายการบรหิารงานแกผู่บ้รหิาร 
และพนกังานของสำนกัซอ่มบำรงุและตรวจสภาพรถณหอ้งประชมุชัน้7 
อาคารศนูยฝ์กึอบรมรงัสติ

 
 

บขส.รว่มแสดงความยนิดีปกค.ในโอกาสเขา้รบัตำแหนง่
 นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่พรอ้มผูบ้รหิาร 
บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) รว่มมอบกระเชา้ดอกไมแ้สดงความยนิดแีก่
นางสรอ้ยทพิย ์ ไตรสทุธิ ์ ปลดักระทรวงคมนาคม เนือ่งในโอกาสเขา้รบั
ตำแหนง่ปลดักระทรวงคมนาคมณกระทรวงคมนาคม

 1. นายพชรพล อักษร และ  
นายผดงุ บญุมา พนกังานขบัรถโดยสาร 
ประจำรถคนัหมายเลข ม.4(ค)/18-
1837 เสน้ทางกรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่
เกบ็กระเปา๋สตางคแ์ละโทรศพัทม์อืถอื
ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถและนำส่ง
คนืผูโ้ดยสารอยา่งครบถว้น

 2. นายวงศกร การเพยีร พนกังานบรกิาร ง.คค/กรต. ประจำรถ
คนัหมายเลข ม.4(ข)/99-1221 เสน้ทางกรงุเทพฯ – โคกลอย ไดเ้กบ็
โทรศพัทม์อืถอืของผูโ้ดยสารและนำสง่คนืใหก้บัผูโ้ดยสารอยา่งครบถว้น
 3. นายเทนิ  พนิโยวงศ ์พนกังานขบัรถรว่มบรกิาร ของบรษิทั
รถรว่มชลบรุ ี – กรงุเทพฯ จำกดั ประจำรถหมายเลข ม.1ข/49-6   
ไดเ้กบ็เชค็เงนิสด24,000บาทและนำสง่คนืใหก้บัผูโ้ดยสารอยา่งครบถว้น 
 การทีท่า่นเหลา่นีไ้ดป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์สจุรติและให้
บรกิารผูโ้ดยสารดว้ยความเตม็ใจสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูโ้ดยสาร
ซึง่เปน็การสนองนโยบายบรษิทัฯในดา้นการใหบ้รกิารแกผู่โ้ดยสารและ
สรา้งภาพลกัษณ์ตลอดจนชือ่เสยีงทีด่ใีหก้บับรษิทัฯสมควรไดร้บัการ
ยกยอ่งและชืน่ชมและเปน็แบบอยา่งทีด่ตีอ่ไป
 

ปกค.ตรวจเยีย่มบขส.ในชว่งเทศกาลวนัเขา้พรรษา
 นางสรอ้ยทพิย ์ไตรสทุธิ ์ปลดักระทรวงคมนาคมตรวจเยีย่มบรษิทั
ขนสง่จำกดั(บขส.)ในการเตรยีมความพรอ้มการใหบ้รกิารประชาชนในชว่ง
เทศกาลวนัเขา้พรรษาโดยนายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
และผูบ้รหิาร บขส. ใหก้ารตอ้นรบัณสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ(จตจุกัร) 
 



สอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีโทร.045243770

  กุ้งเดินขบวน (Parading Shrimp)  
  
 เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะจะมี 
“กุ้งกามขน” จำนวนมากมายพร้อมใจกันขึ้นมาเดินบนลานพันรู
บรเิวณแกง่ลำดวนอำเภอนำ้ยนืจงัหวดัอบุลราชธานใีนชว่งฤดฝูน
เวลากลางคนืระหวา่งเดอืนสงิหาคม–กนัยายนของทกุปี

ชมธรรมชาตหิลากหลาย ใน อบุลราชธาน ี

  เทศกาลชมดอกไม้ป่าบาน 
 ในชว่งปลายฤดฝูนตน้ฤดหูนาวประมาณปลายเดอืนตลุาคม–ตน้เดอืนธนัวาคมบนลานหนิกวา้ง
ของจงัหวดัอบุลราชธานีจะกลายเปน็ทุง่ดอกไมป้า่นานาพรรณหลากสสีนักระจายอยูห่ลายแหง่ เชน่ 
ทีภ่อูานมา้อำเภอศรเีมอืงใหม่อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ผาชะนะไดชมทุง่ดอกไมก้ลุม่ใหญบ่รเิวณนำ้ตก
สรอ้ยสวรรค์ โดยมชีือ่พระราชทานทีไ่พเราะ เชน่ดสุติา (หญา้ขา้วกำ่),สรอ้ยสสุวรรณา(หญา้สทีอง), 
ทพิเกสร (นกนอ้ย),มณเีทวา (กระดมุเงนิ),สรสัจนัทร (ดอกดนิ), เหลอืงพสิมร (เอือ้งเหลอืงพสิมร)
นอกจากนี้ยงัมีแดงอบุล(เอือ้งมา้วิง่)ดอกสแีดงอมมว่งเปน็กลว้ยไมด้นิทีห่ายากดว้ย

  รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตฤกษ์ชัย 
 ในชว่งเทศกาลสง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหมข่องทกุปีจงัหวดัอบุลราชธานจีะจดักจิกรรมรบัตะวนัใหมก่อ่น
ใครในสยามเนือ่งจากเปน็จงัหวดัทีอ่ยูต่ะวนัออกสดุของประเทศไทยจงึเปน็จดุทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถทีจ่ะรบั
ความมงคลดว้ยแสงแรกแหง่ปทีีส่วยงาม เปน็การเพิม่พลงัชวีติในชว่งปใีหมใ่หม้คีวามสดใสณบรเิวณ
อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้อำเภอโขงเจยีมพรอ้มชมภาพเขยีนสกีอ่นประวตัศิาสตร์อายรุาว3,000-4,000ปี
และทวิทศันท์างธรรมชาตทิีส่วยงามบนหหนา้ผาสงูเหนอืแมน่ำ้โขงแนวกัน้เขตไทย-ลาว
 การจดักจิกรรมจะมพีธิทีางพราหมณแ์ละทางพทุธสวดมนตข์า้มคนืรวมทัง้ทำบญุตกับาตรในชว่งเชา้
วนัที่1มกราคมเพือ่เสรมิบญุบารมใีหก้บัตนเอง

  สามพันโบก 
    
 ตัง้อยูใ่นเขตอำเภอเขมราฐอำเภอนาตาลอำเภอโพธิไ์ทรอำเภอโขงเจยีมจงัหวดัอบุลราชธานี 
ในชว่งฤดแูลง้ประมาณเดอืนมกราคม–พฤษภาคมปรมิาณนำ้ในแมน่ำ้โขงจะมรีะดบัลดลงเกาะ
แกง่หนิกลางลำนำ้โขงซึง่เกดิจากแรงนำ้วนกดัเซาะจะปรากฎใหเ้หน็มทีัง้ขนาดเลก็ขนาดใหญ่
และมแีอง่นำ้อยูก่ลางลานหนิ เปน็รปูรา่งตา่งๆตามแตจ่ะจนิตนาการจำนวนมากแอง่นำ้เหลา่นี้
ภาษาลาวเรยีกวา่“โบก”ดว้ยแอง่นำ้ทีม่อียูม่ากกวา่3,000แอง่นี้จงึเปน็ทีม่าของชือ่“สามพนัโบก”
และดว้ยความงดงามแปลกตา่งของเกาะแกง่ตา่งๆทีน่ีจ่งึถกูเรยีกวา่ “แกรนแคนยอ่นเมอืงไทย” 
มบีรกิารลอ่งเรอืชมวถิชีวีติทีง่ดงามของสองรมิฝัง่โขงระยะทางประมาณ4กโิลเมตร
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กจิกรรมผงซกัฟอกเปาซลิเวอร์นาโน
เมือ่เรว็ๆนี้ ผงซกัฟอก เปาซลิเวอร์นาโน ไดร้ว่มออกบธูในงานกจิกรรม “M2FBangkok
Music Festival 2014”ณลานกิจกรรมหน้าห้างCentralWorld เพื่อตอกย้ำนวัตกรรม 
ผงซกัฟอกสดุลำ้หนึง่เดยีวทีม่เีทคโนโลยี “ซลิเวอร์นาโน”อนภุาคขนาดเลก็ระดบันาโนทีผ่า่น
การพสิจูนแ์ลว้วา่ยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีตน้เหตขุองกลิน่อบับนเสือ้ผา้ไดม้ากทีส่ดุถงึ99.99%

 

 

แพคเกจหอ้งพกัสดุพเิศษที่
โรงแรมเลอเมอรเิดยีนภเูกต็บชีรสีอรท์
 มร.เดเร็ค ลก ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน ภเูกต็ บชี รสีอรท์จดัโปรโมชัน่
สำหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวตา่งชาตใินประเทศไทย
ด้วยราคาห้องพักแบบดีลักซ์การ์เด้นวิวและบุฟเฟต์อาหาร
เช้าสำหรับ 2ท่าน เริ่มต้นที่ 2,600บาทต่อคืนพร้อมส่วน 
ลด25%สำหรบัอาหารและเครือ่งดืม่สว่นลด40%สำหรบั
การนวดสปาตั้งแต่วันนี้ - 30กันยายนศกนี้ สนใจสำรอง
ห้องพักหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 076 370100 หรือ
reservations.phuketbeach@lemeridien.com

วาโกจ้บัมอืครโูตออกแบบของทีร่ะลกึการกศุล
ชวนคนไทยใจบญุรว่มสรา้งศนูยม์ะเรง็เตา้นม
 ม.ล. จิราธร จิรประวัติ  ให้เกียรติร่วม
กจิกรรมการกศุลครัง้สำคญักบั “โครงการวาโก้
โบว์ชมพ ู สู้มะเร็งเต้านม” ออกแบบบน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด
รายได้จากการจัดจำหน่าย นำไปสมทบทุน
สรา้งศนูยม์ะเรง็เตา้นม โรงพยาบาลขอนแกน่
เพือ่สตรชีาวอสีานนอกจากนีย้งัเปน็ทนุรกัษา
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้อีกด้วย ผู้ใจบุญ
สามารถซื้อของที่ระลึกรุ่นการกุศลนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 
เพิม่เตมิไดท้ีว่าโกค้อลเซน็เตอร์โทร.02-296-9979หรอืshoponlineที่www.facebook.com/
wacoal.thหรอืwww.wacoal.co.th

 

กจิกรรมสรา้งความปรองดองและคนืความสขุสูช่าวสระแกว้
 เมือ่วนัที่23กรกฎาคมทีผ่า่นมาจงัหวดัสระแกว้ไดจ้ดักจิกรรมสรา้งความปรองดองและ
คนืความสขุสูช่าวสระแกว้ณบรเิวณหนา้ศาลาสมโภช๒๐๐ปี เทศบาลเมอืงอรญัประเทศ 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงจากเยาวชน 
ในพืน้ที่พรอ้มทัง้นำสนิคา้ราคาประหยดัมาจำหนา่ยใหก้บัประชาชนทัว่ไปดว้ย

เทีย่วสวสิทรปิเฟริส์คลาส
 ผลิตภัณฑ์ซอลส ์ผู้นำด้านเกลือตัวจริง จัดแคมเปญ
“เปิดซอลส ์ ส่งรหัสรวย” พาผู้โชคดีทั้ง 12คนบินลัดฟ้า
เปิดประสบการณ์ “เที่ยวสวิส ทริป เฟิร์สคลาส” สัมผัส
ประสบการณ์ความหรูหราแบบ Exclusive สุดๆ พร้อม 
พรเีซนเตอรห์นุม่หลอ่และนางเอกสาวพนัลา้นของผลติภณัฑ์
ซอลส์อยา่ง“อาเลก็-ธรีเดช”และ “ใหม-่ดาวกิา”ทรปินีท้ัง้
มนัส์ทัง้อิม่แถมไมต่อ้งกงัวลเรือ่งความสะอาดของชอ่งปาก
และกลิ่นปากในทุกๆ มื้อ เพราะมีผลิตภัณฑ์ซอลส์ สูตร 
เต็มประสิทธิภาพเรื่องดูแลเหงือกและฟันเป็นผู้ร่วมทาง
ตลอดทรปิ
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AISคลายความกงัวลของประชาชนทัว่ประเทศโดยนำรอ่งเชญิ
สือ่ทอ้งถิน่จาก9จงัหวดัทัว่ทกุภาครว่มใหข้อ้มลูความรู้ และ

ตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสถานฐีาน
 

 ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก 
บริษัท แอดวานซ ์ อินโฟร ์
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
หรอื AISวา่ดว้ยสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
ทีม่แีนวโนม้รนุแรงดงัจะเหน็
ไดจ้ากเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว
ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ไม่ว่า 
จะเป็นที่จั งหวัดเชียงราย
เชียงใหม่อีกทั้งขณะนี้อยู่ใน

ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากน้ำท่วม ลมพายุ 
หรอืแมแ้ตฟ่า้ผา่เปน็ตน้
 ดงันัน้ เพือ่เปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัพีน่อ้งประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นพืน้ที่
ใกลเ้คยีงสถานฐีานAISรว่มกบัสือ่มวลชนทอ้งถิน่จาก9จงัหวดัทัว่ทกุภาคประกอบ
ด้วยจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา
พระนครศรอียธุยาลพบรุีและจนัทบรุีทำการสำรวจสถานฐีานAISทัว่ทกุภาคทัง้นี้
เพือ่สรา้งความเขา้ใจความเชือ่มัน่ความปลอดภยัตอ่การดำเนนิการตดิตัง้สถานฐีาน
ของ AIS ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ไมว่า่จะเปน็แผน่ดนิไหวดนิถลม่นำ้ทว่มลมฝนพายุแมแ้ตฟ่า้ผา่พรอ้ม
กันนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกส่งออกจากสถานีฐานซึ่งพบว่ามี
กำลังการส่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. กำหนดที่สำคัญมีกำลังการส่งที่น้อยกว่า 
เสาสง่ประเภทอืน่ๆอาทิเสาสง่วทิยชุมุชนเสาสง่วทิยสุือ่สารเปน็ตน้

AISยำ้สถานฐีานมัน่คงปลอดภยัแขง็แรง

 นับตั้งแต่ AIS ได้รับใบอนุญาตดำเนิน 
ธุรกิจ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 เอไอเอสใช้ 
งบประมาณในการลงทุนเพื่อขยายสถานีฐาน 
ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556-2557 เป็นเงินรวม
60,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2557 ใช้ 
งบลงทุนรวม 40,000 ล้านบาท ส่งผลให้ใน
ปัจจุบัน เอไอเอสมีสถานีฐานประมาณ17,000
สถานฐีานทัว่ประเทศอาทิ ภาคเหนอืประมาณ
3,300 สถานีฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ4,400สถานฐีานภาคกลางประมาณ
3,300 สถานีฐาน ภาคตะวันออกประมาณ
2,500สถานีฐานและภาคใต้ประมาณ2,700
สถานีฐานและมีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่ใหม่ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มี
ความตอ้งการใชง้านดาตา้เพิม่สงูขึน้
 



12 รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี 

เชือ้ไวรสัอโีบลา...เรือ่งไมค่วรชะลา่ใจ
  
 อโีบลาเปน็เชือ้ไวรสัชนดิหนึง่ทีร่ะบาดมาระยะหนึง่แลว้และดเูหมอืนวา่จะทวคีวามรนุแรงขึน้
เรือ่ยๆ ในแอฟรกิาตะวนัตกจนทำใหน้ายแพทยช์คีห์อมูาร์ ขา่นผูซ้ึง่ไดช้ือ่วา่เปน็ผูน้ำในการตอ่
ตา้นเชือ้อโีบลาปว่ยจากการตดิเชือ้เสยีเองและเสยีชวีติลงในทีส่ดุตอนนีก้ารระบาดยงัคงเกดิขึน้
เรือ่ยๆทำใหม้ยีอดผูต้ดิเชือ้กวา่1,300คนเสยีชวีติแลว้กวา่600รายเชือ้ไวรสัอโีบลาแพรร่ะบาด
จากคนสูค่นได้และความรนุแรงของโรคทีท่ำใหผู้ป้ว่ยมสีทิธิเ์สยีชวีติสงูถงึ50%-90%สำหรบัคนรกั
สุขภาพจึงจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักเชื้อไวรัสนี้เอาไว้หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพก็ควร 
จะรูเ้อาไวเ้ชน่กนั
 เชือ้อโีบลามี5สายพนัธุ์
 เชือ้ไวรสัอโีบลามทีัง้หมด5สายพนัธุ์แตล่ะสายพนัธุต์ัง้ชือ่ตามสถานทีท่ีเ่กดิการระบาดไดแ้ก่
อีโบลา-ซาร์อี (Ebola-Zaire), อีโบลา-ซูดาน (Ebola-Sudan), อีโบลา-โกตดิวัวร์ (Ebola- 
Côted’Ivoire),อโีบลา-เรสตนั (Ebola-Reston)และอโีบลา-บนัดบิเูกยีว (Ebola-Bundibugyo) 
โดยสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตกขณะนี้ คือ อีโบลา-ซาร์อี และยังมี 
สายพันธุ์ อีโบลา-เรสตัน ที่เชื้อไม่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ เชื้ออีโบลาระบาดขึ้นเป็น 
ครัง้แรกทีป่ระเทศซดูานและซารอ์ี (ปจัจบุนัคอืคองโก) ในปี2519ถกูตัง้ชือ่วา่ “อโีบลา”ตามชือ่
แมน่ำ้ในทวปีแอฟรกิา
 สว่นใหญข่องผูป้ว่ยโรคอโีบลามกัเสยีชวีติ
 จากสถติผิูป้ว่ยโรคอโีบลาสายพนัธุซ์ารอ์ใีนตอนนี้มโีอกาสเสยีชวีติสงูถงึ80%-90%
 ไวรสัอโีบลาแพรเ่ชือ้จากคนสูค่น
 เชื้อไวรัสอีโบลาสามารถแพร่ได้จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย เช่น
นำ้มกูนำ้ลายเหงือ่ปสัสาวะหรอือสจุิรวมถงึการสมัผสัสิง่ของทีป่นเปือ้นเชือ้ตลอดจนการสมัผสั
กับสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเชื่อว่าค้างคาวผลไม้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวแอฟริกานิยมจับมาทำ
อาหารเปน็พาหะในการแพรเ่ชือ้ซึง่ทางองคก์ารอนามยัโลกหรอืWHOไดอ้อกเตอืนใหป้ระชาชน
ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่พรร่ะบาดงดลา่และนำคา้งคาวมาประกอบอาหารแลว้
 ผูป้ว่ยสว่นใหญเ่ริม่แสดงอาการหลงัรบัเชือ้แลว้8-10วนั
 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการของโรคอีโบลาหลังได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ8-10 วัน
แมว้า่เชือ้จะมรีะยะฟกัตวัอยูท่ี่2-21วนักต็ามโดยอาการจะประกอบดว้ยมไีข้ปวดหวัออ่นเพลยี
ท้องเสียอาเจียน ไม่อยากอาหารปวดท้องปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายปวดข้อนอกจากนี้การ 
ติดเชื้อยังทำให้เกิดอาการเลือดออกทั้งจากภายในและภายนอกร่างกายมีปัญหาในการหายใจ
การกลนือาหารเจบ็คอเจบ็หนา้อกตาแดงสะอกึไอมผีืน่นอกจากนี้อาการเลอืดออกทีต่าจมกู
หูและปากนบัเปน็อาการทีช่ีถ้งึการตดิเชือ้ทีเ่ดน่ชดั
 ปจัจบุนัยงัคงไมม่วีธิกีารรกัษาหรอืวคัซนีปอ้งกนัโรคอโีบลา
 ในปจัจบุนัยงัคงไมม่ยีาหรอืวธิกีารเพือ่รกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลาโดยเฉพาะ รวมทัง้ยงัไมม่ี
วคัซนีปอ้งกนัโรคการรกัษาผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้ทีท่ำไดใ้นตอนนี้คอืการรกัษาไปตามอาการคอยรกัษา
ระดบัของเหลวและอเิลก็โตรไลทใ์นรา่งกายในสมดลุรกัษาระดบัความดนัโลหติระดบัออกซเิจนใน
เลอืดและรกัษาตามอาการตดิเชือ้ตา่งๆทีเ่กดิขึน้เทา่นัน้
 โรคอโีบลาจงึเปน็โรคตดิเชือ้รา้ยแรง ตดิแลว้ถงึตาย อกีทัง้ยงัคงไมส่ามารถควบคมุการ
แพร่ระบาดได้ในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการระบาดต่ำ แต่การรับ
ทราบขอ้มลูของเชือ้โรค การไมป่ระมาททีจ่ะปอ้งกนัตวัเอาไวก้อ่น ยอ่มเปน็สิง่ทดีทีีส่ดุ 

มาเทีย่วเมอืงไทยกนัเถอะ
มาเทีย่วเมอืงไทยกนัเถอะ
 
 ไม่นานมานี้เฟซบุ๊คเผยโฆษณา ชวนชาวโซเชียล 
ทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยในฐานะเป็นดินแดนสุดอเมซิ่ง
โดยแฟนเพจทางการของเฟซบุ๊คได้เผยแพร่คลิปชื่อ
Friendsguidefriendstoamazingplacesซึง่เปน็คลปิ
ชายชาวตา่งชาตคินหนึง่เดนิทางมาเทีย่วในประเทศไทย
ในหลายจงัหวดัของไทยหลายสถานที่เชน่สถานบนัเทงิ
สนามมวยลุมพินี นั่งรถตุ๊กตุ๊ก เที่ยวทะเลอันดามัน ซึ่ง
ระหว่างที่เที่ยวไปได้ใช้เฟซบุ๊คเป็นเครื่องมือสื่อสารกับ
เพือ่นทีอ่ยูท่ัว่โลกดว้ย โฆษณาตวัดงักลา่วจะถกูเผยแพร่
ไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊คทั่วโลกซึ่งขณะนี้มีผู้กดไลค์แฟนเพจนี้
กว่า 161,710,798 user ถือเป็นการโปรโมทการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยกระแสตอบรับ
หลังจากที่ทางเฟซบุ๊คได้โพสต์คลิปก็มีชาวต่างชาติ
จำนวนมาก ที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยอยากจะลองมา
สัมผัสดินแดนแห่งนี้บ้าง ส่วนคนที่เคยมาแล้วก็หวังว่า
สกัวนัจะไดก้ลบัมาเทีย่วเมอืงไทยอกีครัง้
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มากนิกนัเถอะมากนิกนัเถอะ...
แตงโมผลใหญ่ๆ   
 
 บางคนมองวา่แตงโมคอืผลไมฉ้ำ่นำ้
ที่ช่วยแก้กระหายแต่ไม่มีคุณประโยชน์
มากมายนกัเมือ่เทยีบกบัผลไมอ้ืน่ๆดว้ย
กนัขอบอกวา่นีค่อืความคดิทีผ่ดิ
      แตงโมเปน็ผลไมแ้คลอรตีำ่ทีอ่ดุม
ด้วยวิตามินซี 20%และวิตามินเอ16%
ในปรมิาณทีร่า่งกายตอ้งการในแตล่ะวนั
นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการขาดน้ำและคลายร้อนแล้วบรรดางานวิจัยหลายชิ้น
พบคณุประโยชนข์องแตงโมทีค่นสว่นใหญค่าดไมถ่งึเลยทเีดยีวประการแรกสดุคอื
แตงโมมสีารไลโคปนิซึง่เปน็สดุยอดสารตา้นอนมุลูอสิระมากกวา่มะเขอืเทศถงึ1.5
เทา่จงึชว่ยยบัยัง้ริว้รอยชะลอความแก่ขณะทีง่านวจิยัจากสเปนยงัพบอกีวา่การดืม่
นำ้แตงโมจะชว่ยบรรเทาอาการปวดกลา้มเนือ้ซึง่นกักฬีาหลายคนกอ็อกมายนืยนัถงึ
คุณสมบัตินี้ เพราะดื่มน้ำแตงโมเป็นประจำหลังออกกำลังกาย เนื่องด้วยผลไม้เนื้อ
แดงสดมสีารชือ่ไซทรลูนีทีช่ว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของเลอืดและลดความดนัโลหติ
นอกจากนี้น้ำแตงโมที่หวานฉ่ำยังช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายได้ด้วย เพราะส่วน
ประกอบของแตงโมเปน็นำ้มากถงึ91.5%
  รูอ้ยา่งนีแ้ลว้อยา่ลมืหาซือ้แตงโมมาตดิเอาไวใ้นตูเ้ยน็กนัดว้ยละ่ 

5วธิกีารนัง่ตา้นกระดกูเสือ่ม
 

 เมื่อมีอายุมากขึ้นคนทุกคนอาจเป็นโรค
กระดกูเสือ่มไดต้ามธรรมชาติแตส่ำหรบัผูท้ีต่อ้ง
นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงาน หรือนั่งอยู่บน
เกา้อีห้นา้จอคอมพวิเตอรต์ลอดทัง้วนั โรคนีอ้าจ
มาเยือนได้เร็วกว่าบุคคลอื่น ซึ่งวิธีการป้องกัน
หรือชะลอภาวะกระดูกเสื่อมแบบง่ายๆ นั้น
ทำไดโ้ดยการเลอืกทีน่ัง่ใหเ้หมาะสม5วธิีดงันี้

1. ความสงูของเกา้อี้ ตอ้งเทา่กบัชว่งยาว
ของขาท่อนล่าง (น่อง)ตั้งแต่ข้อพับหลังหัวเข่า
ลงไปถงึเทา้ เพือ่จะไดว้างเทา้ราบพืน้พอดีหาก 
ไมพ่อดคีวรปรบัระดบัใหพ้อดี

2. รูปร่างของเบาะนั่ง ตอ้งไมบุ่ม๋เปน็แอง่
เพราะจะทำใหก้ระดเูชงิกรานซึง่เปน็ฐานของกระดกูสนัหลงัทัง้หมดเกดิการบดิงอสะสม 

3. เบาะไม่ควรอยู่ลึกเกินไปสว่นพนกัพงิไมค่วรอยูไ่กลเกนิไปหากพงิไมถ่งึและ
ตอ้งเอนตวัไปดา้นหลงัจะทำใหห้ลงังอ

4. ควรมพีนกัพงิ เพือ่ชว่ยดนัหลงัใหอ้ยูใ่นทา่ตรงตามธรรมชาตหิากตอ้งนัง่เปน็
เวลานานในแตล่ะวนั

5.ทีเ่ทา้แขนอยูใ่นระดบัทีง่อขอ้ศอกแลว้วางแขนไดพ้อดี เพราะนอกจากใช้ 
พกัแขนและขอ้ศอกแลว้ยงัใชส้ำหรบัดนัเพือ่ยดืตวัใหต้รงขึน้ไดเ้ลก็นอ้ย
 ลองทำกันดูกับเทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้กระดูกหลังใช้งานได้ยาวนาน   
ไรอ้าการเจบ็ปวด 

CleanFoodคอื
อาหารแบบไหนมาทำความรูจ้กักนั
 
 ในกลุ่มคนรักสุขภาพปัจจุบันอาจมีการพูดถึงคำว่า Clean
Food กันอยู่บ่อยๆ แต่หลายๆคนก็ยังไม่แน่ใจว่าอาหารคลีนๆ 
ที่เรียกกันนี้มันคืออะไร ลองมาทำความรู้จักอาหารพวกนี้กันสัก 
นดิดไีหม
 สำหรบัคลนีฟูด้ (CleanFood)มคีวามหมายอยู่ 2อยา่งคอื
อาหารที่ไม่ปนเปื้อน หมายถึง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์และ 
ไมเ่ปน็พษิตอ่รา่งกายโดยการปนเปือ้นนัน้มอียู่3ทางดว้ยกนัคอื

1. ปนเปื้อนเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปะปนในอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่สุก อาหารที่ค้างคืน มีแมลงวันตอม 
ปรงุไมส่ะอาดอาจทำใหเ้กดิอาการทอ้งเดนิได้

2.ปนเปือ้นจากพยาธิจากการกนิอาหารทีส่กุๆดบิๆการกนิ
อาหารทีไ่มร่ะมดัระวงัเรือ่งความสะอาดกม็กีารปนเปือ้นพยาธไิด้

3. ปนเปือ้นสารเคมี เชน่กนิผกัทีไ่มไ่ดล้า้งหรอืลา้งไมส่ะอาด
มยีาฆา่แมลงปะปนอยู่ อาหารทีใ่สส่แีตไ่มใ่ชส่ผีสมอาหารอาหาร
ที่มีพิษ เช่น เห็ดพิษ น้ำมันทอดซ้ำๆ ถั่วลิสงที่มีอะฟลาทอกซิน
(Aflatoxin)เปน็ตน้
สว่นอยา่งทีส่องคอือาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการแลว้แบบไหน
ล่ะที่เรียกว่าถูกหลักโภชนาคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคำว่าอาหาร 
5หมู่ เพยีงแคพ่ดูกนัจนตดิปากหากจะอธบิายใหเ้ขา้ใจงา่ยๆคอื
สิง่ทีเ่ราจะกนิในแตล่ะมือ้หมูท่ี่ 1 เนือ้สตัว์มโีปรตนีหมูท่ี่ 2ขา้ว
แปง้คารโ์บไฮเดรตหมูท่ี่3เกลอืแรแ่ละแรธ่าตุหมูท่ี่4ผกัผลไมท้ี่
มวีติามนิและหมูท่ี่5ไขมนัคนมกัจะทอ่งแลว้กจ็บไมไ่ดส้งัเกตวา่
เรากินแต่ละมื้อครบหรือไม่ ลองหันมาสังเกตอย่างจริงจังดูสิว่า
แต่ละมื้อในแต่ละวันคุณทานอาหารครบ5หมู่จริงไหมแนะนำ
เพิม่เตมิวา่ควรจะสลบัสบัเปลีย่นหมนุเวยีนในการเลอืกรบัประทาน
อาหารใหม่ๆ  เสมอ ไมค่วรรบัประทานอาหารเดมิๆซำ้ๆ เพราะจะ
ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารซ้ำๆส่วนสารอาหารที่ขาดก็จะเกิด
อาการขาดอยา่งตอ่เนือ่งสะสม
 เพยีงใสใ่จเพิม่อกีเลก็นอ้ยเพือ่สขุภาพดทีีย่ัง่ยนื 
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ดแูลคณุแมส่งูวยัใหแ้ขง็แรง
 
เมือ่คณุแมอ่ายมุากขึน้พละกำลงัของรา่งกายกย็อ่มเสือ่มถอย
ลงเป็นธรรมดา ความว่องไวกระฉับกระเฉงก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น 
อย่าลืมให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพองค์รวมของ
ท่านด้วย เริ่มจากอาหารการกิน เพราะระบบการเผาผลาญที่ 
ไม่เหมือนตอนสาวๆต้องระวังอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เน้น
อาหารทีย่อ่ยงา่ยชว่ยชะลอวยั เชน่ผกัและผลไมท้ีม่วีติามนิสงูพบ
ได้ในผลไม้กลุ่มเบอร์รี่และผักใบเขียวเข้ม เช่นบร็อกโคลี่ ผักโขม
ควรรับประทานเนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์อื่นๆ หลีก
เลีย่งของทอดของมนัอาหารปิง้ยา่ง รวมถงึ
อาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสูงหากท่านมี
โรคประจำตัวอย่าลืมสอบถามหมอ
ประจำตวัหรอืผูเ้ชีย่วชาญถงึอาหารตอ้ง
หา้มทีท่า่นไมค่วรรบัประทานดว้ย
      วัยของคุณแม่ส่วนมากจะเริ่มมี 
ไขมนัจบัตามสว่นตา่งๆของรา่งกายการ
ออกกำลงักายสมำ่เสมอตามความเหมาะสม 
ไม่หักโหม เช่น โยคะหรือไทเก็ก จะช่วยให้หุ่น 
ฟิตแอนด์เฟิร์มปลดปล่อยความเครียดผิวพรรณแจ่มใส ช่วยให้ 
เลอืดลมไหลเวยีนไดส้ะดวก
ในคณุแมท่ีม่อีายุ50+ซึง่เปน็วยัหมดประจำเดอืนตอ้งเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพควรพาไปพบแพทย์ เพื่อ
ตรวจเรื่องกระดูกพรุนหรือกระดูกบางตรวจมวลกระดูกมะเร็งเต้า
นมมะเรง็ปากมดลกูเพราะเปน็โรคเสีย่งของผูห้ญงิไทยอยู่นอกจาก
ความงามจากภายในแล้ว การดูแลผิวพรรณก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์เริ่มเสื่อมสภาพผิวที่เคยชุ่มชื่นเปล่งปลั่งกลับ
แห้งกร้านและหย่อนคล้อย ต้องดูแลผิวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวร่วงโรยแห่งวัยโดยเฉพาะ และ 
ด้วยวัยของท่านที่มากขึ้นมักมีอารมณ์ขี้หงุดหงิด ขี้น้อยใจ ต้อง
พยายามทำให้จิตใจของท่านเบิกบาน ไม่ทำให้ท่านคิดมากหรือ
เครียด หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว พาไปเที่ยวต่าง
จงัหวดัไหวพ้ระทำบญุรว่มกนั
 สิง่เหลา่นีเ้ปรยีบเสมอืนยาวเิศษทีจ่ะทำใหท้า่นมคีวามสขุ 
 
   
 

หนุม่สาวจา๋ขยบัรา่งกายกนัดกีวา่
กอ่นจะเขา้ขา่ย“ซเีดนทาร”ี
 
 พฤตกิรรม“ซเีดนทาร”ีหรอืวถิกีารใชช้วีติของคนทีข่าดการออกกำลงักาย
หมายรวมถึงคนที่ชอบนั่งนานๆนั่งดูโทรทัศน์นั่งอ่านหนังสือ เล่นเกม เล่น
อุปกรณ์แกทเจ็ทต่างๆ และสารพัดอุปกรณ์ไฮเทค ซึ่งจากการติดตาม
พฤติกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18ปี
จำนวน2,223คนปรากฏวา่การนัง่เฉยๆไมท่ำอะไรเปน็เวลานาน6ชัว่โมง
นัน้มผีลในทางตรงกนัขา้มเทยีบเทา่กบัประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากการออกกำลงักาย
ถงึ1ชัว่โมงสง่ผลใหร้า่งกายเฉือ่ยชาไมก่ระปรีก้ระเปรา่ขาดความคลอ่งตวั
ความแข็งแรงและที่เลวร้ายที่สุดคือสมรรถภาพปอดและหัวใจจะบกพร่อง 
ลงเรือ่ยๆ
 วธิแีกท้ีด่ทีีส่ดุคอืหมัน่ออกกำลงักายเปน็ประจำ เปลีย่นจากการขึน้ลฟิต์
เป็นเดินขึ้น - ลงบันได ลุกเดินหรือขยับแข้งขยับขาระหว่างคาบเรียนหรือ 
การทำงาน เดินย่อยหลังทานข้าว หากิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้ขยับและ
เคลือ่นไหวเชน่การทำงานบา้นรดนำ้ตน้ไม้เดนิชมววิ
 วิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลภาวะซีเดนทาร ี มีร่างกาย  
แขง็แรงสมบรูณไ์ดแ้ลว้ 

 สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่
เพิ่งคลอดการจิบน้ำขิงอุ่นๆ
หรือน้ำมะตูมในระหว่างวัน
ร ว มถึ ง ก า ร รั บ ป ร ะท าน 
แกงเลียงหัวปลี ผัดขิง ดอก

กุ้ยช่ายผัดตับ จะช่วย
เพิ่มน้ำนมให้คุณ
แม่ มื อ ใหม่ ไ ด้
เปน็อยา่งดี



	 	

16 เคล็บลับความงาม
เรื่อง : ชญานี 

กรดีขอบตาคมกรบิ
ไมเ่หน็จะยากสกันดิ
 
 นี่คือ เทคนิคชั้นยอดในการใช้ลิควิดอายไลเนอร ์ 
เพือ่เสน้ขอบตาสวยคมบาดใจ 
 เริม่ดว้ยการขดีบรเิวณหวัตาตรงกลางระหวา่งหวัตาและ
กึง่กลางเปลอืกตากอ่นจะลากเสน้ออกไปยงัหางตา
 ตามองกระจกเพื่อดูว่าเส้นนั้นห่างจากขนตาหรือไม่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากขนตาบางเพือ่ขอบตาทีด่เูนีย้บประณตี
 ใช้ลิควิดไลเนอร์เติมเต็มช่องว่างระหว่างเปลือกตาและ
ขนตา(บรเิวณโคนขนตา)หลงัปดัมาสคารา่เรยีบรอ้ยแลว้
 ลากเสน้หางตาใหต้วดัขึน้เลก็นอ้ย เพือ่ชว่ยไมใ่หห้นงัตาดู
หนาหนกัและทำใหต้าไมต่กดว้ย

หากสาวหดัแตง่หนา้
ตอ้งการตดัแตง่รปูคิว้ดว้ยตวัเอง
 
 ควรจะดงึขนคิว้ระหวา่งกนัรวมทัง้บรเิวณใตโ้หนกคิว้ออก โหนกคิว้
ธรรมชาตินั้นจะอยู่เหนือม่านตาในเวลาที่คุณมองตรงไปยังกระจก 
อยา่ถอนขนใหโ้กง่กอ่นถงึจดุโหนกคิว้เพราะจะทำใหค้ณุมใีบหนา้ทีด่ฉูงน
ตลอดเวลาและอย่าถอนขนคิ้วด้านบนเนื่องจากมันจะทำให้คิ้วของคุณ
ตำ่ลงการถอนจากดา้นลา่งจะทำใหค้ิว้สวยและลดอายไุดม้ากอยา่ถอน
ขนจนสัน้กดุเกนิไปหากยิง่ยาวจะยิง่สวย เลอืกหาทรงคิว้ทีเ่ขา้กบัดวงตา
จะทำใหด้วงตาดใูหญข่ึน้อกีดว้ย

ปดับลชัออนใหถ้กูตำแหนง่ความสวย
แลว้มนัตรงไหนกนัละ่?
 
 นี่อาจเป็นคำถามคาใจสาวๆ หลายคนที่ 
ไม่มั่นใจว่าจะทาบลัชตรงไหน ขอบอกว่า โหนก
แกม้นัน้คอืจดุทีส่วยและทาบลชัไดเ้ปน็ธรรมชาติ
ทีส่ดุ กอ่นอืน่เพยีงฉกียิม้ใหก้วา้งกอ่นทาบลชัลง
ไปที่ส่วนกลมนูนของแก้ม โดยใช้แปรงหรือนิ้วมือ
กไ็ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของบลชัจากนัน้คอ่ยปดัขึน้และ
ออกด้านนอกยิ่งเกลี่ยออกไปมากเท่าไรก็จะสวยมากขึ้น
เท่านั้น และที่สำคัญจงท่องเอาไว้ ทาครีมทับครีม และ 
ปดัแปง้เหนอืแปง้อกีทสีำหรบัความสวยอนัเปน็ธรรมชาติ
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สาเหตหุลกัที่
ทำใหเ้สน้ผมของเราขาดหลดุรว่ง
 

1. การจัดแต่งทรงผมด้วยไฟฟ้าและความร้อนสูงอย่าง  การไดรผ์มมว้นเกลยีวผมดว้ยแกนไฟฟา้และรดีผม
ตรงด้วยความร้อนหรือแม้แต่การแปรงผมรุนแรงเกินไปก็
อาจทำใหผ้มขาดหลดุรว่งไดเ้ชน่กนั
 

2.  ความเครียดอย่างต่อ โดยเฉพาะผู้ที่พักผ่อน
น้อยหรือทำงานหนักติดต่อ
กนัเปน็เวลานาน


3. การลดน้ำหนักที่ เครง่ครดัจนเกนิไป
ก็ทำให้ผมร่วงและขาดได้
เหมือนกัน เพราะขาดการ
บำรงุจากสารอาหารทีเ่พยีงพอ
 

4. เมื่อเส้นผมต้องเผชิญกับสารเคมี 
  ทีเ่ขม้ขน้จากการทำสีการยดืการตดัโดยตอ่เนือ่งกนั

นานๆ


5. การขาดการบำรุงด้วยอาหารผม การเช็ดผมและ หวผีมขนาดเปยีก
 
 เมือ่รูก้นัแลว้อยา่ลมืหลกีเลีย่งการใชค้วามรอ้นอณุหภมูิ
สงูจดักบัเสน้ผมการเชด็เสน้ผมรนุแรงขณะเสน้ผมเปยีกและ
การใชส้ารเคมกีบัเสน้ผมเปน็ประจำ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้สน้ผม
ออ่นแอและหลดุรว่งงา่ยดาย
 
 

วธิกีำจดัขนของคณุผูช้ายขนดก
 
 สาวบางคนอาจมองวา่ผูช้ายทีม่ขีนตามสว่นตา่งๆของรา่งกายเปน็ผูช้ายเซก็ซี่ ใน
ทางกลับกันสำหรับผู้หญิงบางคนอาจมองว่าเป็นผู้ชายที่ดูสกปรกสำหรับผู้ชายที่มี 
ขนเยอะแลว้พอใจทีจ่ะอยูก่บัมนักใ็ชก้รรไกรเลม็ๆบา้ง ในการดแูลรกัษาอยา่ใหข้นมนั
ขึ้นจนดูรกรุงรังก็พอแล้วแต่หากผู้ชายคนไหน ไม่ยินดีที่จะให้ขนมันขึ้นอยู่บนร่างกาย
แลว้ละ่ก็ลองมาดวูธิกีำจดัแบบเหน็ผลกนัดกีวา่
 ใชแ้วก็ซ์
 สำหรบัผูช้ายทีใ่ชว้ธินีีต้อนแรกๆอาจจะเจบ็บา้งเลก็นอ้ยขอ้ดขีองวธินีีค้อืสามารถ
กำจัดขนได้อย่างถึงรากถึงโคน ขนจะขึ้นใหม่ช้าลง และขนที่ขึ้นมาก็ไม่เป็นตอแข็งๆ
บาดผวิสำหรบัตวัแวก็ซ์มอียูด่ว้ยกนัหลายแบบคอืแบบแวก็ซร์อ้นทีต่อ้งนำไปทำให้
ความร้อนจนตัวแว็กซ์ละลายก่อนแล้วจึงนำมาทาบริเวณที่ต้องการกำจัดขนแล้วใช้ 
ผา้แปะแลว้ดงึออกมาหรอืถา้จะใหส้ะดวกเดีย๋วนีม้แีผน่แวก็ซแ์บบสำเรจ็รปูเพยีงแค่
ลอกมาแปะดงึออกกเ็สรจ็ภายในไมก่ีว่นิาทเีทา่นัน้
 การโกน
 การโกนเปน็วธิทีีส่ะดวกและรวดเรว็ 
แต่วิธีนี้มักทำให้ขนที่ขึ้นใหม่เป็นตอแข็ง
ทิม่ผวิระคายเคอืงได้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
บริเวณผิวที่เสียดสี การโกนขนให้คุณ
เลอืกใบมดีโกนแบบทีม่ใีบมดี2แถบก็
พอแลว้เยอะไปกวา่นี้ เวลาขึน้อาจทำให้
ขนคุดได้ เวลาโกนควรใช้สารหล่อลื่นลง
ก่อน เพื่อเป็นการถนอมผิว เสร็จแล้วก็
ลา้งออกเปน็อนัเสรจ็
 ครมีกำจดัขน
 เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วมาก เพียง
แค่ทาครีมลงไปในบริเวณที่อยากจะ
กำจดัขนทิง้ไวค้รูห่นึง่ขนจะหลดุออกมา
ราวกับการโกนเลยทีเดียวครีมกำจัดขน
ก็หาซื้อได้ไม่ยาก มีตามร้านสะดวกซื้อ
ทัว่ไปแตถ่า้หากคดิจะลองใชเ้ปน็ครัง้แรก 
ให้ทำการทดสอบครีม โดยการหยดครีมลงบนผิวสักเล็กน้อยก่อนว่าแพ้หรือไม่ 
ถา้ไมแ่พก้ใ็ชไ้ดต้ามสบาย
 เครือ่งกำจดัขน
 หากใครเปน็คนทีท่นเจบ็แสบๆคนัๆได้กล็งทนุซือ้เครือ่งถอนขนมาใชเ้ลยสะดวก
รวดเร็วอีกด้วย หลักการทำงานก็คล้ายๆ กับการถอนด้วยมือทีละเส้นๆ แต่เครื่องนี้ 
จะทำการถอนทลีะหลายๆเสน้พรอ้มกนั
 เลเซอรก์ำจดัขน
 วธินีีเ้ปน็วธิกีารกำจดัขนโดยไมท่ำใหข้นขึน้มาใหมอ่ยา่งถาวรแตข่อ้เสยีคอื ราคา
คอ่นขา้งสงู
 

 สำหรับกระแสฮอตฮิตการถ่ายภาพเซลฟี่โชว์ขนรักแร้ของสาวจีน
ในช่วงนี้นั้น เป็นเรื่องของรสนิยมที่ไม่อาจห้ามกันได้ แต่อย่างไรก็ดี
หนุ่มๆ สาวๆ ควรรักษาเรื่องของความสะอาดของใต้วงแขนเอาไว้เป็น
สำคญัเพือ่ไมใ่หก้ลิน่ไมพ่งึประสงคส์ง่ออกไปรบกวนคนอืน่ดว้ยนะ



NikonDay2014
 21-24สงิหาคมนี้ หากคนกรงุผูร้กัการถา่ย
ภาพไมม่นีดัทีไ่หนขอเชญิทีง่านนคิอน เดย ์2014 
ณลานแฟชัน่ฮอลล์ชัน้1สยามพารากอนเพือ่
พบกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่สาวกนิคอน
และผูช้ืน่ชอบการถา่ยภาพไมค่วรพลาดไมว่า่จะ
เป็นทัพผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ขนไปให้คุณได้
สมัผสัและทดลองใช้รวมถงึการฟงัประสบการณ์
และเทคนิคการถ่ายภาพจากกูรูระดับแนวหน้า
พรอ้มโปรโมชัน่พเิศษสดุคุม้

นทิรรศการความหวงั
 เฮนรี่ลามีจติรกร
ผู้มีสุนทรียศิลป์อัน
เฉียบคม นำผลงาน
ของเขาข้ามฟ้ามา
แ ส ด ง ค รั้ ง แ ร ก 
ในเมืองไทย ในชื่อ
นทิรรศการวา่ ‘ความหวงั’ อาศยัการเฝา้มองความมี
ชีวิตชีวาของประเทศไทยในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่ง
เดือน แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านงานจิตรกรรมที่มี
เอกลกัษณท์างเสน้สีพรอ้มใหท้กุสายตาสมัผสัแลว้ 
ณModernGallery โอพีการเ์ดน้ถ.เจรญิกรงุ 36
โทร.022386449

CakeDay2014
 สมาคมผู้ประกอบ
วสิาหกจิยา่นราชประสงค์
(RSTA)รว่มกบั6โรงแรม
ชือ่ดงัทัว่ยา่นราชประสงค์
เอาใจคนรักขนมหวาน
ด้วยการสร้างสรรค์เค้ก
ระดบัลกัซช์วัรี่ในเทศกาล 
‘อินเตอร์เนชันแนล เค้ก เดย ์ 2014 แอท   
ราชประสงค์’ ชมความอลังการของซิกเนเจอร์ 
เค้กหาทานยากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือน
สงิหาคม รายละเอยีดตดิตามที่ www.heartof 
bangkok.com

18 อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki 

ChiliHip
ความรอ้นแรงทีแ่สนสบาย
 
 Ring a bell : ห้องอาหารเอ๊าท์ดอร์บนดาดฟ้าใจกลางเมืองที่คง
ความสวยงามอนัแสนรอ้นแรงดว้ยการตกแตง่โทนสแีดงหากแตส่ามารถเขา้
กับบรรยากาศยามเย็นและยามค่ำคืนได้อย่างเหมาะเจาะ สอดรับกับ
เฟอรน์เิจอรท์ีค่ดัสรรมาเพือ่ตอบโจทยค์วามสบายใหค้ณุนัง่ชลิพรอ้มอิม่อรอ่ย
กบัเมนอูาหารรสเลศิไดต้ลอดคนื
 Eat time : ชวนอร่อยกับเมนูอาหารไทยและเอเชียนแบบร่วมสมัย
เน้นความจัดจ้านในรสชาติและการจัดตกแต่งหน้าตาอาหารแทบทุกจาน 
ทัง้ของคาวและของหวานไมเ่วน้แมก้ระทัง่คอ็กเทลทีเ่ปน็ซกิเนเจอรด์ริง๊ค์กย็งั
มีซุกซ่อนความเผ็ดเอาไว้ให้ค้นหา จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือนของ
ChiliHip
 Connection : Chili Hip ตั้งอยู่บนชั้น 20 ของ โรงแรมเซ็นทารา 
วอเทอรเ์กทพาวลิเลยีนกรงุเทพฯ เปดิบรกิารทกุวนัตัง้แต่ 17.00-23.00น.
สอบถามและสำรองทีน่ัง่โทร.026251234
 
 
 



Ito-Kacho
FineYakinikuDining
 
 Ring a bell : สวรรค์ของคนรักปิ้งย่าง มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมือง
โตเกยีวประเทศญีปุ่น่สัง่สมชือ่เสยีงดว้ยการนำเนือ้ววัทีม่คีณุภาพชัน้เลศิ
ตัง้หลกักระจายความอรอ่ยสูค่นไทยเปน็สาขานอกประเทศสาขาที่ 2 โดย
เนน้บรรยากาศการตกแตง่ใหส้ลวันา่หลงใหลดว้ยการใชไ้มเ้ปน็โครงสรา้ง
หลัก ทั้งยังคำนึงถึงกลิ่นควันด้วยการจัดทำระบบระบายควันจากเตา
โดยตรงทำใหล้กูคา้หมดกงัวลเรือ่งกลิน่ควนัทีต่ดิตามตวัเมือ่ทานปิง้ยา่ง
 Eattime:ใหบ้รกิารบารบ์คีวิจานเดีย่วโดยมไีฮไลทเ์ดด็อยูท่ีเ่นือ้
ววัเกรดเอหรอื‘เนือ้วากวิ’ระดบัพรเีมยีมสัง่ตรงมาจากเมอืงควิชูประเทศ
ญีปุ่น่พดูวา่ละลายในปากไดแ้บบไมเ่กนิจรงิรว่มดว้ยเนือ้ซโึบซเึกะคโุรบตุะ 
และเนื้อสดประเภทอื่นๆทั้งคุณยังสามารถออเดอร์เมนูต่างๆที่ต้องการ 
ไดต้ลอดมือ้อิม่
 Connection :อโิต-คาโจตัง้อยูท่ีโ่ครงการนฮิอนมรูะชัน้1ซอย
ทองหลอ่13 เปดิบรกิารทกุวนั17.00-24.00น.สอบถามและสำรองทีน่ัง่
โทร.021853338
 
 

PrivilegeSaleInspired
byRalphLauren&Fendi
 DMHomeผูน้ำธรุกจิคา้
ปลีกเฟอร์นิ เจอร์และของ
ตกแต่งบ้านแบรนด์หรูชั้นนำ
ของเมืองไทย ชวนคนรักการ
แต่งบ้านมาช้อปฯ สุดคุ้มใน
งาน‘PrivilegeSaleInspired
byRalphLauren&Fendi’
พบกับโปรโมชั่นแรงๆ จาก 2
แบรนดห์รูอยา่งRalphLaurenHomeและFendi
Casa ในราคาลดสูงสุดถึง 50% ณ โชว์รูม DM
Homeทองหลอ่19สอบถามโทร.023650789-93

LiptaOppaบา้ทีส่ดุ
 คอนเสิร์ตที่ชื่อยาว
เป็นบ้าว่า AIS Music 
Store KKBOX Presents 
Lipta Oppa บ้าที่สุด 
Live in Nonthaburi 
Concert ของ 2 ดูโอ 
‘ลปิตา’วงทีไ่ดช้ือ่วา่แสดง
สดได้มันส์ ฮา บ้า และ
เพี้ยนที่สุด เตรียมหัวเราะและร้องเพลงไปกับ
พวกเขาในวนัที่ 13กนัยายนนี้ณธนัเดอรโ์ดม
เมอืงทองธานีสำรองบตัรไดท้ีไ่ทยทคิเกต็เมเจอร์
งานนี้ระวงักรามคา้งไวเ้ปน็พอ

งานไทยเทีย่วไทยครัง้ที่32
 งานมหกรรม
ส่ง เสริมการขาย
สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
ที่มีผู้ประกอบการ
ทั้ ง ใ น แ ล ะ ต่ า ง
ประเทศเข้าร่ วม
งานมากที่สุด งาน
นี้คุณจะได้พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวและ
ทีพ่กัมากมายในราคาโปรโมชัน่พเิศษสดุๆ
ตามลา่หาทีเ่ทีย่วไดท้ี่ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาติ
สริกิติิ์
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Theera
TheOriginalHealthyBakeRoom
 
 Ringabell:คนทีเ่คยแพอ้าหารจำพวกแปง้จนทำใหห้มดอรอ่ยกบัขนม
หวานเตรยีมตวัมาฟนิกนัใหเ้ตม็ที่ณTheeraBakeRoomรา้นเคก้ในคอนเซป็ต์
OriginalHealthyBakeRoom เนน้ความเปน็ธรรมชาตติัง้แตก่ารประดบัประดา
ตกแตง่เรือ่ยไปจนถงึเรือ่งของเมนอูาหาร
 Eat time : คนรักสุขภาพถึงกับยิ้มแป้นเมื่อได้เห็นเมนูที่ทำจากแป้ง
กลเูตน็ฟรีหลายๆ เมนูอยา่งเชน่กลเูตน็แซนวชิ รวมถงึขนมเคก้อยา่งแครอท
เคก้พายฟกัทอง โดยไมต่อ้งกงัวลเรือ่งผลขา้งเคยีงจากอาการแพ้ เพราะทีน่ีเ่ขา
แจงเมนูละเอียดยิบว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง ให้คุณหลีกเลี่ยงได้สบายส่วน
เครื่องดื่มแนะนำให้รู้จักกับเมนูชา อย่างชาไทยและชาเขียวที่ให้รสชาติอร่อย
หวานมนัจากนมถัว่เหลอืงและอกีหลากหลายทีอ่ยากชวนใหม้าชมิดว้ยตวัเอง
 Connection : Theeraตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 42 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
บทีเีอสเอกมยั)เปดิบรกิารทกุวนัจนัทร-์ศกุร์8.00-18.00น.วนัเสาร์10.30-18.00น. 
(ปดิวนัอาทติย)์สอบถามและสำรองทีน่ัง่โทร.0905062222
 



สามชยักาแฟ
รานอาหารเชาขึน้ชือ่ของจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่เีมนใูหคณุเลอืก
อรอยแบบหลากหลาย ทัง้ ตนตาํรบัไขกระทะเมอืงอบุล โจก ขาวตม 
กวยจับ๊ญวณ ขนมปงยดัไสหมยูอ-กนุเชยีง ขาวมนัไก ขาวขาหมู 
ฯลฯ รบัประทานคูกบัเมนเูครือ่งดืม่อยาง กาแฟโบราณรอน/เยน็  
ชาเยน็โบราณ นํา้หวานชงตางๆ ทีใ่หรสชาตอิรอยหอมมนัเขากนัได
เปนอยางด ีเปดใหบรกิารทกุวนั เวลา 05.00 – 15.00 น.
ทีต่ัง้ : หนาศาลจงัหวดัอบุลราชธาน ีถ.ผาแดง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี  
โทร. 045-241242, 089-695-5111
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ทีพอท เติม¤วามอรอ่ย เติม¤วามสขุ
ทั่วไทย

1

4

เมนอูร่อย กบั TEA POT

    สามชยักาแฟ
รานอาหารเชา-รานอาหาร

อีสาน-รานของฝาก รวมอยูในราน
เดยีวกนั “สามชยักาแฟ” รานอาหาร
อรอยขึน้ชือ่ของจงัหวดัอบุลราชธานี
ทีเ่ปดใหบรกิารตัง้แตพระอาทติยยงั
ไมขึน้จนไปถงึชวงบายตนๆ 
เมนูอรอยประเภทของคาวที่

เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ไดแก 
ตนตํารับไขกระทะเมืองอุบล ที่ใส
ทั้งหมูยอและกุนเชียง ตัวไขดาว
ทอดมาสกุกาํลงัดโีรยหนาดวยตนหอม  
และพรกิไทยปนเลก็นอย เสริฟ
มาแบบรอนๆ ทานคูกบัขนมปง
ยัดไสหมูยอ-กุนเชียงก็ได หรือจะเลือกรับประทาน เมนูโจก  
ตมเลอืดหมเูดง ขาวตมปลากะพง ขาวตมกุง กวยจับ๊ญวณ หรอื

อาหารหนักทองสักหนอยก็มี ขาวขาหมู และ 
ขาวมนัไก บรกิาร

อาหารอร อยก็ต องทานคู กับ 
เครื่องดื่มรสเยี่ยม ที่นี่ก็มีบริการเมนู 
เครื่องดื่มรอนและเย็นหลากหลายชนิด 
เชนกนั อาท ิกาแโบราณ ชาเยน็โบราณ นมเยน็ 
ที่ชงมาไดแบบเขมขนหอมหวานมันกลมกลอม  

โดยเลอืกใช ครมีเทยีมขนหวาน ชนดิพรองไขมนั ตราทพีอท และ  
ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท เปนตวัชวยสาํคญัในการเพิม่ความ
หอมอรอยของแตละเมนู 
ความอร อยเลิศของร านนี้ ไม 

ธรรมดาเพราะมถีงึ 5 สาขาในตวัอาํเภอ
เมอืงอบุลฯ และไมวาคณุจะเลอืกทานที่
สาขาไหน มาตราฐานของความอรอยก ็
เหมือนกันหมด วันนี้เราไดมีโอกาสมา
แวะชิมกันที่สาขาที่ 2 หรือ สาขาหนา
ศาล บรหิารงานโดยคณุสรวยี  ฤทธชิยั 
เจาของรานอารมณดี บริการรวดเร็ว  
พูดคุยตอนรับลูกคาอยางเปนกันเอง 
ทําใหเมนูอรอยกับทีพอทครั้งนี้ตองขอ
ยกนิว้กดไลทใหเลยทเีดยีว
คุณสรวีย บอกกับเราวา ทุก

สาขาของรานจะเนนเรื่องคุณภาพ 
และรสชาติของอาหารเปนสําคัญ จึง
คัดสรรแตวัตถุดิบที่ดีเทานั้น อยาง
เชน การปรุงเมนูเครื่องดื่มรอนและ
เย็น จะเลือกใชครีมเทียมขนหวาน  
ชนิดพรองไขมัน ตราทีพอท และ  
ครมีเทยีมพรองไขมนั ตราทพีอท ที่
เมือ่เตมิลงไปในเครื่องดื่มแลวจะทําใหไดรสชาติที่หอมหวานมันถูกใจ
ลกูคา
ใครมีโอกาสไปเที่ยวเมืองอุบลฯ ก็อยาลืมแวะไปอุดหนุนกันได

นะครบั
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วัดทุ่งศรีเมือง
สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มี
โบราณสถานที่สําคัญ คือ พระอุโบสถหรือหอ
พระพุทธบาท ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม 
และหอพระไตรปฎกไมเกาแกที่สรางอยูกลางนํ้า 
ลักษณะเปนศิลปะผสมระหวางไทย พมา และ
ลาว นบัเปนหอไตรทีม่คีวามสวยงามมากแหงหนึง่
ที่ตั้ง :  ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วัดศรีอุบลรัตนาราม
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2398 เปนที่ประดิษฐาน
ของพระแกวบุษราคัม พระพุทธรูปคูบานคูเมือง 
มีอายุกวา 1,000 ป โดยไดอัญเชิญมาจากกรุงศรี 
สัตนาคนหุต (เวียงจันทน) เปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ศิลปกรรมสมัยเชียงแสน แกะสลักจาก
แกวบุษราคัมทั้งองค ในชวงเทศกาลสงกรานต
ของทุกป ชาวเมืองอุบลฯ จะจัดงานแหพระแกว
บุษราคัมรอบเมือง เพื่อเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศไดนมัสการและสรงนํ้า
องคทานดวย
ที่ตั้ง : อยูดานทิศใตของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี บนถนนอุปราช

	 º�Ò¹¤íÒ»Ø¹
เปนแหลงผลิตงานหัตถศิลปผาทอมือ และแหลงอนุรักษศิลปะ
พื้นเมืองที่มีชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ผาทอมือที่มีชื่อเสียง
ของบานคําปุน คือ ผาไหมมัดหมี่ทอผสมเทคนิคจก ซึ่งถือวา
เปนแหลงผลิตเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้บานคําปุนยัง
เปนผูคิดคน “ผากาบบัว” คือ การใส 4 เทคนิคการทอที่ผสมผสานใหงานทอผาไหมออกมาได
อยางงดงามวิจิตรบรรจง และยังถือวาเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานีดวย เปด
บานใหเขาชมนทิรรศการตางๆ เฉพาะวันอาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ของทุกป (ชวงเทศกาล
แหเทียนพรรษา)
ที่ตั้ง : 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี โทร. 045-424122
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สามชยักาแฟ
รานอาหารเชาขึน้ชือ่ของจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่เีมนใูหคณุเลอืก
อรอยแบบหลากหลาย ทัง้ ตนตาํรบัไขกระทะเมอืงอบุล โจก ขาวตม 
กวยจับ๊ญวณ ขนมปงยดัไสหมยูอ-กนุเชยีง ขาวมนัไก ขาวขาหมู 
ฯลฯ รบัประทานคูกบัเมนเูครือ่งดืม่อยาง กาแฟโบราณรอน/เยน็  
ชาเยน็โบราณ นํา้หวานชงตางๆ ทีใ่หรสชาตอิรอยหอมมนัเขากนัได
เปนอยางด ีเปดใหบรกิารทกุวนั เวลา 05.00 – 15.00 น.
ทีต่ัง้ : หนาศาลจงัหวดัอบุลราชธาน ีถ.ผาแดง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี  
โทร. 045-241242, 089-695-5111
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ทีพอท เติม¤วามอรอ่ย เติม¤วามสขุ
ทั่วไทย
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22 เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88 
คู่หูพาเที่ยวกับอีซูซุมิว-เอ็กซ์

 วนันีคู้ห่พูาเทีย่วขอพาคณุผูอ้า่นมาชมภาพเกบ็ตกงานประเพณแีหเ่ทยีน
พรรษาประจำปี2557ของจงัหวดัอบุลราชธานีทีง่ดงามอลงัการ ไมท่ำใหผ้ดิ
หวงัจรงิๆมผีูค้นมาจากทัว่ทกุสารทศิใหค้วามสนใจมารว่มกจิกรรมอยา่งเนอืง
แน่น โดยมีขบวนแห่ต้นเทียนกว่า 50ขบวนจาก25 อำเภอของจังหวัด 25
ชมุชนในเขตอำเภอเมอืงและจาก
หน่วยงานราชการและเอกชนอีก
กวา่10แหง่
 แ ร ก เ ริ่ ม เ ดิ ม ที ใ น ส มั ย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
สรรพสทิธิป์ระสงคน์ัน้ จะเปน็การ
ทำเทียนร่วมกันของชาวบ้านใน
แต่ละคุ้ม (คุ้ม คือ กลุ่มชุมชน
เล็กๆ ของชุมชนใหญ่ ในแต่ละ
หมูบ่า้นจะมหีลายคุม้)โดยการนำ
ขี้ผึ้งมารวมกันต้มให้ละลายแล้ว

เกบ็ตกภาพความงดงามอลงัการ
ของงานแหเ่ทยีนเขา้พรรษา
จ.อบุลราชธานี
 หนึง่ปมีคีรัง้เดยีว... งานประเพณแีหเ่ทยีนเขา้พรรษา จ.อบุลราชธานี ซึง่นบัวา่เปน็งานประเพณี
ทางพทุธศาสนาทีย่ิง่ใหญ่ตระการตากำหนดจดัขึน้ในวนัที่15คำ่เดอืน8(วนัอาสาฬหบชูา)และ
แรม1คำ่เดอืน8(วนัเขา้พรรษา)ของทกุปีโดยในปนีีใ้ชช้ือ่งานวา่“113ปีงานประเพณแีหเ่ทยีน
เขา้พรรษาจงัหวดัอบุลราชธานี2557และเฉลมิฉลอง222ปีอบุลราชธาน”ี

เทใสเ่บา้หลอมตกแตง่ใหส้วยงามแลว้ใสค่านหามหรอืบรรทกุใสเ่กวยีนนำเขา้
ขบวนแล้วแห่ไปรวมกันที่หน้าศาลากลางมณฑล เมื่อทุกคุ้มมารวมพร้อมกัน
แลว้พระองคจ์ะประทานรางวลัใหก้บัคุม้ทีท่ำตน้เทยีนไดส้วยงาม เสรจ็แลว้จะ
ให้จับฉลากว่าคุ้มไหนจะถวายเทียนวัดอะไร เมื่อรู้ว่าจะไปถวายวัดอะไรแล้ว
แตล่ะคุม้กจ็ะแหแ่หนไปถวายวดันัน้การแหเ่ทยีนพรรษาจงึเริม่มตีัง้แตบ่ดันัน้
เปน็ตน้มา
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 การทำเทยีนพรรษาของชาวบา้นแตล่ะคุม้ในระยะ
แรก จะเป็นเทียนที่สามารถจุดใช้งานได้จริง มีขนาด
เทา่กบัตน้ไผ่(เพราะใชต้น้ไผเ่ปน็เบา้หลอม)บางคุม้กจ็ะ
เทา่กบัตน้กลว้ยแลว้แตว่า่คุม้ไหนจะหาเบา้หลอมและ
หาขี้ผึ้งได้มากน้อยแค่ไหนผิวต้นเทียนจะเรียบมันไม่มี
ลวดลาย แต่จะแต่งต้นเทียนโดยใช้กระดาษสีตัดเป็น
เสน้หรอืเปน็ลวดลายแลว้นำมาพนัรอบตน้เทยีนหรอืตดิ
กบัตน้เทยีนเปน็กลุม่ลวดลายตา่งๆบางคุม้กจ็ะใชว้ธินีำ
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เทยีนเลม่เลก็ๆมามดัรวมกนัใหเ้ปน็เทยีนตน้ใหญ่หรอืบางครัง้ประหยดัเงนิคา่
เทียนก็จะใช้ไม้กลมๆ หรือไม้เสาทำเป็นแกนแล้วนำเทียนมัดรอบแกนเสา
ตกแตง่ดว้ยกระดาษเพือ่ไมใ่หเ้หน็เชอืกทีม่ดัเรยีกวา่“เทยีนโบราณ” 
 ประเพณแีหเ่ทยีนเขา้พรรษาของจงัหวดัอบุลฯมมีานนานนบัรอ้ยปีการ
ทำเทียนจึงมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เป็น “การติดพิมพ์” คือ การใช้ขี้ผึ้งหล่อ
ลวดลายบนแมพ่มิพก์อ่นจากนัน้นำไปตดิประดบัตกแตง่บนตน้เทยีนทำใหต้น้
เทียนมีลวดลายที่งดงามละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นและการทำเทียนโดยวิธีนี้จะ

ตอ้งใชค้นชว่ยเยอะจงึนยิมทำกนัทีว่ดั ใหค้นในชมุชนไดม้สีว่นรว่มในการ
ทำเทยีนดว้ยกนั ซึง่เรยีกไดว้า่ เปน็งานบญุงานหนึง่ทีส่ำคญัของคนใน
ชมุชนเลยกว็า่ได้
 ต่อจากนั้นการทำเทียนก็พัฒนามาอีกเป็น “การแกะสลัก” 
เพือ่ใหง้านแหเ่ทยีนมคีวามแตกตา่งและหลากหลายมากยิง่ขึน้การ
ทำต้นเทียนนั้นต้องใช้ช่างฝีมือพื้นบ้านที่มีความชำนาญสูง การ
แกะสลักจะใช้คนทำงานน้อยกว่าการติดพิมพ์ แต่ต้องใช้ความ

ละเอยีดออ่นปราณตีและความมจีนิตนาการของชา่งแกะสลกัควบคู่
กันไปด้วยทำให้งานต้นเทียนที่ออกมาจะมีความวิจิตรบรรจงละเอียด

ออ่นชอ้ยและแฝงเรือ่งราวทางพทุธศาสนาทำใหด้นูา่สนใจมากยิง่ขึน้
 โดยเสน้ทางการแหเ่ทยีนพรรษาจะเริม่ตน้ทีว่ดัศรอีบุลรตันารามและเดนิ
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มาเวียนรอบบริเวณทุ่งศรีเมือง มีการแสดงฟ้อนรำ
พืน้บา้นนำขบวนตน้เทยีน ในชว่งคำ่จะมกีารประดบั
ตกแตง่ไฟแสงสตีา่งๆทีต่น้เทยีนและมกีารบรรยาย
บอกเล่าถึงความเป็นมาของลวดลายขบวนแห่ต้น
เทียนต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงราย
ละเอยีดความเปน็มาของแตล่ะขบวนอกีดว้ยใกลก้นั
บรเิวณพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตจิงัหวดัอบุลราชธานี
ททท.ได้จัดแสดง เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ
เมืองอุบล 2557 ชมงานประตมิากรรมเทยีนศลิปะ
ร่วมสมัย โดยศิลปิน 13ท่านจาก8ประเทศซึ่งมี
ความสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป

 หากนกัทอ่งเทีย่วทา่นใดพอมเีวลาวา่งกอ่นถงึวนั
งานทางจังหวัดจัดให้มีกิจกรรมการเปิดชุมชนคนทำ
เทียนชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน เพื่อให้
เกดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ เหน็ถงึภมูปิญัญา
ท้องถิ่นของครูช่างในการทำต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา
สบืทอดประเพณแีละวฒันธรรมการทำเทยีนพรรษาให้
คงอยูช่ัว่ลกูชัว่หลานสบืตอ่ไปอยา่งเชน่ ในเขตอำเภอ
เมืองก็จะมีชุมชนวัดผาสุการาม ชุมชนวัดไชยมงคล
ชุมชนวัดทุ่งศรีเมืองชุมชนวัดพลแพนชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดแจ้ง และชุมชนวัด
หนองปลาปาก เป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังมีคุ้มวัดในต่างอำเภออื่นๆก็
เปดิใหเ้ขา้เทีย่วชมไดเ้ชน่กนัแตล่ะแหง่กจ็ะมกีารทำตน้เทยีนทีแ่ตกตา่ง
กันไป ทั้งต้นเทียนโบราณ ต้นเทียนติดพิมพ์ และต้นเทียนแกะสลัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนกังานอบุลราชธานีโทร.045-243770
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วดัทุง่ศรเีมอืง 
 ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงในเขตเทศบาลเมืองสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้สร้างวัดนี้คือท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล
สงัฆปาโมก(สุย้) เจา้คณะเมอืงอบุลราชธานใีนสมยันัน้ทา่นไดเ้คยศกึษาพระ
ธรรมวนิยัทีว่ดัสระเกศราชวรวหิารกรงุเทพฯทา่นจงึไดน้ำพระพทุธบาทจำลอง
จากวัดสระเกศฯมายังอุบลราชธานี และได้สร้างหอพระพุทธบาทขึ้นเป็นที่
ประดษิฐานหอพระพทุธบาทหลงันีค้อืพระอโุบสถทีพ่ระสงฆใ์ชท้ำสงัฆกรรมมี
ลกัษณะของศลิปะแบบรตันโกสนิทรต์อนตน้และศลิปะเวยีงจนัทนผ์สมกนัอยู่
 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ทุกด้านเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และมี
อาคารทีส่ำคญัอกีหลงัหนึง่คอืหอพระไตรปฎิกเปน็หอไตรทีส่รา้งดว้ยไม้ตัง้อยู่
กลางสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก ป้องกันไม่ให้มดปลวกไปกัด
ทำลายมลีกัษณะเปน็ศลิปะผสมระหวา่งไทยพมา่และลาวกลา่วคอืลกัษณะ
อาคารเปน็แบบไทยเปน็เรอืนฝาปะกนขนาด4หอ้ง
 ภายในหอ้งทีเ่กบ็ตูพ้ระธรรมทกุดา้นเขยีนลงรกัปดิทองสว่นของหลงัคามี
ลักษณะศิลปะไทยผสมพม่าคือมีช่อฟ้าใบระกาแต่หลังคาซ้อนกันหลายชั้น
แสดงถงึอทิธพิลศลิปกรรมพมา่ทีส่ง่ผา่นมายงัศลิปะลาวลา้นชา้งสว่นลวดลาย
แกะสลกับนหนา้บนัทัง้2ดา้น เปน็ลกัษณะศลิปะแบบลาว ตรงสว่นฝาปะกน
ด้านล่างแกะเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆและลวดลายพันธุ์พฤกษาเป็นช่อง
โดยรอบนบัเปน็หอไตรทีม่คีวามสวยงามมากแหง่หนึง่ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจใกลเ้คยีง 
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วดัศรอีบุลรตันาราม 
 อยูด่า้นทศิใตข้องศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธานีบนถนนอปุราชสรา้งขึน้
เมือ่ปีพ.ศ.2398 เดมิชือ่ “วดัศรทีอง”ตอ่มาในปีพ.ศ.2511พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   
เสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตร และยกช่อฟ้าพระอุโบสถ 
วดัศรอีบุลรตันารามจงึไดท้ลูเกลา้ถวายพระอโุบสถหลงันี้ใหอ้ยูใ่นพระอปุถมัภ์
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
และทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีทองเป็น 
“วดัศรอีบุลรตันาราม”ตามนามขององคอ์ปุถมัภ์
 วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของ “พระแก้วบุษราคัม” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่
เมือง มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยได้อัญเชิญมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต
(เวยีงจนัทน)์ เปน็พระพทุธรปูปางมารวชิยัศลิปกรรมสมยัเชยีงแสนแกะสลกั
จากแกว้บษุราคมัทัง้องค์ในชว่งเทศกาลสงกรานตข์องทกุปีชาวเมอืงอบุลฯจะ
จดังานแหพ่ระแกว้บษุราคมัรอบเมอืง เพือ่เปดิโอกาสใหพ้ทุธศาสนกิชนทัว่ทกุ
สารทศิไดน้มสัการและสรงนำ้องคท์า่นดว้ย

บา้นคำปนุ 
 ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ที่นี่
เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าชั้นดีแห่งหนึ่ง
ของภาคอีสานตัวบ้านคำปุนประกอบด้วย เรือนหมู่ทรงไทยสถาปัตยกรรม
อสีานทีส่วยงามมชีา่งทอผา้มากกวา่30คนผลติผา้ไหมดว้ยกีท่อมอืตามแบบ
โบราณนบัตัง้แตก่ารเตรยีมเสน้ไหมจนถงึการยอ้มและทอ
 ผา้ทอมอืทีม่ชีือ่เสยีงของบา้นคำปนุคอืผา้ไหมมดัหมีท่อผสมเทคนคิจก
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการคิดค้นผ้าไหม
แบบตา่งๆเชน่ผา้มดัหมีส่อดเสน้พุง่ดว้ยลกูปดัแกว้หรอืหนิตา่งๆและเมด็เงนิ
รวมทั้งผ้าทอยกทองแบบอุบลฯ นอกจากนี้ บ้านคำปุนยังเป็นผู้คิดค้น 
“ผ้ากาบบัว” ซึ่งถือว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ชื่อ
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1.โดยรถยนต์
จากกรงุเทพฯสามารถไปได้2เสน้ทางคอื
• ใชท้างหลวงหมายเลข1 (พหลโยธนิ)จนถงึจงัหวดัสระบรุี
แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึง
จงัหวดันครราชสมีาจากนัน้แยกใชท้างหลวงหมายเลข226
ผา่นจงัหวดับรุรีมัย์จงัหวดัสรุนิทร์จงัหวดัศรสีะเกษไปจนถงึ
จงัหวดัอบุลราชธานี

• ใชท้างหลวงหมายเลข1 (พหลโยธนิ)จนถงึจงัหวดัสระบรุี
แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึง
อำเภอสคีิว้แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข24(โชคชยั-เดชอดุม)
ผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอนางรอง อำเภอสังขะ อำเภอ
เดชอดุมไปจนถงึจงัหวดัอบุลราชธานี

2.โดยรถประจำทาง
มรีถโดยสารปรบัอากาศของบรษิทัขนสง่จำกดั(บขส.)สาย
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-โขงเจียม ออกจาก
สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ(จตจุกัร)ทกุวนัใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
CallCenter1490เรยีกบขส.หรอืwww.transport.co.th

ขอบคณุ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธาน ี
โทร. 045-243770 
 
 
 

การเดนิทาง

“กาบบวั”พบในวรรณกรรมอสีานของเมอืงอบุลฯมคีวาม
หมายเหมาะสมกับชื่อจังหวัด จึงได้นำมาเป็นชื่อผ้า
เอกลกัษณข์องจงัหวดัใชเ้ทคนคิการทอแบบผสมผสาน4
ขั้นตอน ผลงานผ้าที่ออกมาแต่ละชิ้นจึงมีเอกลักษณ์ที่
งดงามละเอยีดออ่นและวจิติรบรรจงเปน็อยา่งมาก
 นอกจากการเดินชมดูขั้นตอนการทอผ้าจากช่างทอมือแล้ว
ในตวัอาคารหลงักลางไดจ้ดัเปน็นทิรรศการใหค้วามรู้บอกเลา่ความเปน็มาตา่งๆของบา้น
คำปุนพร้อมมีผ้าทอมือจำหน่ายสนนราคาตั้งแต่หกหลักเป็นต้นไป เพราะผ้าแต่ละชิ้น
นอกจากจะใชเ้วลาการทอทีน่านแลว้ยงัตอ้งใชช้า่งฝมีอืทีม่คีวามละเอยีดออ่นปราณตีใน
การทอทกุขัน้ตอนเพือ่ใหไ้ดล้วดลายทีง่ดงามตามแบบฉบบัเฉพาะตวัอกีดว้ย
 บ้านคำปุนจะเปิดบ้านให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมนิทรรศการต่างๆ ในช่วง
เทศกาลเขา้พรรษาของทกุปี ระยะเวลาเพยีง2-3วนัเทา่นัน้ขึน้อยูก่บัวนัหยดุของแตล่ะปี
สามารถโทรสอบถามรายละเอยีดกอ่นเขา้ชมไดท้ี่045-424122 



29แวะชิมริมทาง
เรื่อง : ตัวกลม / ภาพ : S88 

รา้นขา้วหอมอรอ่ยงา่ย...สไตลอ์บอุน่
 
 มาเที่ยวกันที่เมืองอุบลฯ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักนิยมรับประทาน
อาหารท้องถิ่น เช่น ไข่กระทะก๋วยจั๊บญวณยำหมูยอ ไก่ย่างหรือส้มตำรส
แซบ่ เปน็ตน้แตค่รัง้นีแ้วะชมิรมิทางของพาทา่นผูอ้า่นมารบัประทานอาหาร
ไทยสไตลเ์มอืงกรงุกนับา้งที่“รา้นขา้วหอม”
 ร้านข้าวหอม เป็นร้านอาหารไทยตกแต่งสไตล์ลอฟท์อบอุ่น สะอาด
บรรยากาศดี มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย แม้เพิ่งเปิด
บรกิารมาไดเ้พยีง6เดอืนเทา่นัน้เมนอูาหารแตล่ะรายการเรยีกไดว้า่มาแบบ
จัดเต็ม อร่อยเข้มข้นครบเครื่อง เริ่มต้นที่หมูทอดกระเทียม เมนูเบาๆ
สำหรบัคนไมช่อบทานเผด็ตอ่ดว้ยปลาหมกึ หมกูรอบ ผดัเครือ่งแกงยอด
มะพร้างอ่อน, ไก่ผัดพริกขี้หนูสวน และปลากะพงผัดพริกไทยดำ ที่
รสชาติอร่อยต้องบอกต่อ นอกจากนี้ ยังมีเมนูอร่อยอื่นๆ รอต้อนรับคุณ 
อกีมากมาย
 และที่พิเศษกว่าร้านอื่นคือ ร้านนี้มีเมนูอาหารมังสวิรัติบริการด้วย เช่น
มามา่ผดัขีเ้มามงัสวริตั,ิผดัพรกิมงัสวริตั,ิผดัผกัมงัสวริตัิหรอืผดัพรกิขีห้นู
สวนมงัสวริตัิกร็สชาตอิรอ่ยไมแ่พเมนทูัว่ไปเลย
 

ชือ่รา้น:ขา้วหอม
ทีต่ัง้:88ถ.ราชบตุรต.ในเมอืงอ.เมอืงจ.อบุลราชธานี34000
โทร.045-244422,081-878-2525
เปดิบรกิารทกุวนัเวลา10.00–21.00น.
 
 



30 เรื่องน่ารู้
เรื่อง : ธันวา หยาง 

 เมือ่วนัที่22ม.ิย.2557มขีา่วออกทวีวีา่ชาวนาในจงัหวดัสพุรรณบรุีไมม่ธีรุกจิธรุกรรม
ใดๆ ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยนอกจากโทรศัพท์มือถือเดือนละประมาณ400
บาทเทา่นัน้อยู่ๆ กไ็ดร้บัใบเรยีกเกบ็เงนิจากบรษิทัไลนค์อรเ์ปอรเ์รชัน่ในหมวดสนิคา้และ
บรกิารถงึ203,150.71บาทสรา้งความตืน่ตกใจยิง่เมือ่ไดท้ราบสาเหตวุา่ลกูชายวยั13ปี
เอาโทรศพัทไ์ปใชเ้ลน่เกมCookieRunแลว้สัง่ซือ้สนิคา้ในเกมดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์
เพราะเขา้ใจผดิคดิวา่เปน็ของฟรีแถมทางผูใ้หบ้รกิารสญัญาณโทรศพัท์กแ็จง้วา่มกีารสัง่
ซื้อจริง ..ข่าวนี้จึงเป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างที่เราอยากยกมาเตือนให้ระมัดระวังการใช้
เทคโนโลยดีว้ยการศกึษาใหเ้ขา้ใจถกูตอ้งเสยีกอ่น เพราะนบัวนัมนักจ็ะกลายเปน็เรือ่งใกล้
ตัวที่เราอาจจะปฏิเสธมันต่อไปได้อีกไม่นานนักซึ่งทุกวันนี้อะไรๆ รอบๆตัวเราก็ล้วนแต่
ขยบัเขา้สูร่ะบบดจิติอลแทบจะทกุอยา่งแลว้แมแ้ตก่ารซือ้สนิคา้และบรกิารตา่งๆทกุอยา่ง

กเ็ริม่ลว้นขยบัตวัเขา้สูร่ะบบออน
ไลน์ไปมากมายแล้ว จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่จารชนออนไลน์ก็ได้
เกดิขึน้มากมายในระบบ เปน็เงา
ตามตวัดงัจะเหน็ไดว้า่ทกุวนันีม้ี
เรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งความกัน
นับคดีไม่ถ้วนสำหรับวันนี้เราคง
ไมต่อ้งแนะนำแลว้วา่ตอ้งดูตอ้ง
สังเกต ต้องทำอย่างไร ในการ
ตัดสินใจโอนเงินไปสั่งซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์  แต่เราขอ
ตดัตอนขา้มชอ็ตไปเลยวา่ถา้ทา่น
โดนโกงแล้ว ทันทีที่รู้ ท่านควร 
ทำอยา่งไรบา้ง

 อย่างแรก ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน แล้ว 
รบีไปตดิตอ่ธนาคารของเรา งา่ยๆแคท่ำเนยีนๆวา่คณุโอนเงนิผดิ
บัญชี และต้องการขอเงินคืน ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
วิธีนี้ได้ผลกันมานักต่อนักแล้ว เพราะทางธนาคารจะไม่ถามอะไร
คณุมากไปกวา่วา่คณุโอนเงนิไปบญัชไีหน เทา่ไรจากนัน้ธนาคาร
จะตดิตอ่กบัเจา้ของบญัชปีลายทางเองถา้ตดิตอ่ไมไ่ด้ปลายทางมี
เจตนาหนกีารตดิตอ่จากทางธนาคารธนาคารกจ็ะอายดัเงนินนัน้ไว้
กอ่นมใิหค้นรา้ยเบกิออกไปได้ เพือ่รอการพสิจูน์แตถ่า้ปรากฏวา่
เงินในบัญชีนั้นถูกเบิกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีจำนวนไม่พอให้
อายัดก็ให้เตรียมใจไว้ว่า อาจแก้ไขได้เพียงแจ้งความจับเอาตัว
คนร้ายมาลงโทษ ส่วนเรื่องที่จะได้เงินคืนหรือไม่นั้น ก้ต้องลุ้น 
เอาละครบั
 หลงัจากนัน้ใหไ้ปดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ เพือ่ยืน่เรือ่งตอ่ “ศนูย์
ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารกระทำผดิทางเทคโนโลย”ีตามขัน้ตอน
ที่อาคาร33ชัน้4สำนกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
สำนกังานตำรวจแหง่ชาติถนนพระราม1แขวงเขตปทมุวนักทม.
10330หากอยูต่า่งจงัหวดัหรอืไมส่ะดวกใหส้ง่เอกสารมาทางพสัดุ
ไปรษณยีต์ามทีอ่ยูด่งักลา่วและกรณุาโทรแจง้เรือ่งสง่เอกสารมาที่
022051889
 สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมในด้านข้อกฎหมายคืออายุการแจ้งความ
ต้องไม่เกิน 3 เดือนหลังจากทราบว่าถูกโกงผู้เสียหายต้องรีบแจ้ง
ความตอ่พนกังานฯทนัททีีท่ราบการแจง้ความใหต้ำรวจสง่สำนวน
คดีต่ออัยการเพื่อส่งฟ้องศาลฯ อัยการอาจจะไม่สนใจส่งฟ้อง 
ผูเ้สยีหายสามารถยืน่ฟอ้งโดยตรงตอ่ศาลฯเองไดเ้ลยครบั
 

ซือ้สนิคา้ออนไลน์
แลว้โดนโกงจะทำอยา่ไรไดบ้า้ง



31ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki 

 

SandiskExtreme
PROUSB3.0
 
 แฟลชไดรฟ์ประสิทธิภาพเยี่ยมในสังกัด Sandisk
มาพร้อมความเร็วในการเขียนสูงสุดถึง 240MBต่อ
วนิาทีซึง่เรว็กวา่แฟลชไดรฟม์าตรฐานมากถงึ 60 เทา่
หรือพูดให้เห็นภาพได้ว่าสามารถโอนภาพยนตร์ที่มี
ความยาวเตม็ทีไ่ดเ้พยีงไมก่ีว่นิาทีหรอืสามารถยา้ยรปู
ทีม่คีวามละเอยีดสงูกวา่1,000ไฟล์โดยใชเ้วลาตำ่กวา่
35วนิาทีแถมยงัมหีนว่ยความจำจไุดส้งูสดุถงึ128GB
ส่วนตัวเคสทำจากวัสดุเกรดเอ ให้ความสวยงามและ
ทนทานจากการกระแทก มาพร้อมซอฟท์แวร์รักษา
ความปลอดภยัใหแ้กไ่ฟลส์ว่นตวัของผูใ้ช้ รูอ้ยา่งนีแ้ลว้
กอ็ยา่รรีอทีจ่ะมแีฟลชไดรฟใ์นอดุมคตไิวใ้นครอบครอง
ในราคา 7,200บาท วางจำหนา่ยแลว้ทัว่โลกและบน
เวบ็ไซต์www.sandisk.com

NokiaX2
 
 สมารท์โฟนรุน่ใหมจ่ากNokiaทีใ่หค้ณุสนกุกบัหลาย
แสนแอพพลิเคชั่นจากแอนดรอยด์ โดนใจด้วยดีไซน์ใหม่
สุดล้ำ หน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว แจ่มชัดทุกสายตาด้วย
เทคโนโลยี ClearBlack กล้องหลัก 5MP พร้อมโฟกัส
อตัโนมตัิพรอ้มโปรแกรมถา่ยเซลฟีท่ีไ่มง่อ้กลอ้งหนา้และ
ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้เข้าถึงง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่ม
สุดยอดบริการจากไมโครซอฟท์นั่นคือบริการเก็บทุกรูป
โปรดและขอ้มลูตา่งๆบนOneDriveฟรีรวมทัง้บรกิารดีๆ 
จาก Skype และOutlook.comที่ติดตั้งมาเสร็จสรรพ 
พรอ้มตวัเครือ่งในสนนคา่ตวัทีถ่กูเกนิคาดเพยีง4,690บาท
เทา่นัน้

4

1

2

Emjoi–Elegant
 
 เครือ่งถอนขนถนอมผวิ เหมาะที่
จะเป็นเพื่อนรู้ใจรายใหม่แทนแหนบ
เพราะเอ็มจอย เอลิแกนท์มาพร้อม
เทคโนโลยีแผ่นหนีบทอง 24 เค นำ
เข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ สามารถทำ 
ความเร็วรอบ 72,000 รอบ/วินาที 
54แผน่หนบี โดยสามารถถอนขนได้
ลกึถงึตอ่มรากขนมไีฟสอ่งทีห่วัเครือ่ง 
ช่วยให้สังเกตขนได้ชัดเจน ใช้ได้ทั้ง
กับรักแร้ แขน ขา หรือ บิกินีไลน์ 
ไมร่ะคายเคอืงแมผ้วิแพง้า่ยปลอดภยั
ด้ วย ระบบป้ อ งกั นการหนีบผิ ว
จำหนา่ยในราคาคุม้คา่เพยีง3,990บาท 
ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
หรอืโทร.027360303

3 Qikplay.com
แทค็ทมีคา่ยเพลงเสริฟ์ความบนัเทงิ
 

 Qikplay.com เว็บไซต์ศูนย์รวม
คอนเทนท์ เอเชียนที่ครบครันและ
สมบรูณแ์บบทีส่ดุสบโอกาสในชว่งขาขึน้
ของตลาดดิจิตอลคอนเทนท์เอเชียน
ฟีเวอร์ แท็คทีมกับค่ายเพลงทั้งญี่ปุ่น-
เกาหลชีัน้นำอาทิYGEntertainment,
SonyMusicKoreaและSonyMusic
Japan ในการเป็นช่องทางจำหน่าย
เพลงของศลิปนิเอเชยีนแบบถกูลขิสทิธิ์
ทัง้แบบดจิติอลและแบบซดีีผา่นทาง
เว็บไซต์พร้อมจัดส่งถึงบ้านส่วนช่อง
ทางการชำระเงนินัน้ปลอดภยัหายหว่ง
และสะดวกสบายรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ตดิตามไดท้ี่www.qikplay.com
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32 ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม 

“Yes!”อลับัม้ใหมล่า่สดุของหนุม่โรแมนตคิตวัจรงิ“เจสนัมราซ”
 
 วนันีห้นุม่โรแมนตคิตวัจรงิ “เจสัน มราซ” กลบัมาแลว้กบัอลับัม้ “Yes!”   
ทีเ่พยีงแคซ่งิเกลิแรก“เลฟิ ซมัวนั”กท็ำเอาหลายๆคนซึง้ไปสดุใจเพราะงานนี้
“เจสนั มราซ”จดัเตม็ดว้ยการเขยีนเพลงรว่มกบั “เรนนงิ เจน”วงปอ็ป-รอ็คห
ญงิลว้นนอกจากนีย้งัมี “อทิส์ โซฮารด์ทู เซย์กูด๊บายทู เยสเทอรเ์ดย”์ It’s 
SoHard toSayGoodbye toYesterday เพลงของบอยซ์ทู เมนที่ “เจสนั 
มราซ” เอามาทำใหมไ่ดอ้ยา่งจบัใจอกีดว้ย
 สัมผัสกับ “Yes!” อัลบั้มอะคูสติคล้วนๆ ชุดแรกของเขาได้แล้ววันนี้ ที่ 
รา้นจำหนา่ยซดีทีัว่ไป โดยวอรน์เนอร์มวิสคิหรอืดาวนโ์หลดไดท้ีไ่อทนูส์สโตร์ 
และฟงัไดจ้ากDEEZERและKKBOX
         

ใจเปลีย่นโลก
ผูเ้ขยีน:เอกชยัวรรณแกว้
สำนกัพมิพ์:WishBooks
ราคา:150บาท/จำนวน:160หนา้
 
 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิดคำคม
ของ คุณเอกชัย วรรณแก้ว นักเขียนที่มี
รา่งกายพกิารแตส่ามารถตอ่สูช้วีติดว้ยพลงั
ใจ จนได้รับคำชมจากพิธีกรชื่อดัง ไตรภพ 
ลิมปภัทร ว่า เขาเป็นคนที่มีชีวิตสุดยอด 
คนที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างลำตัวเล็ก เป็นลูก
ชาวนา ผ่านชีวิตต่างๆ มาอย่างมากมาย
ปัจจุบันเขาเป็นครู สอนผู้คน และในวันนี้
ชีวิตของเขาาจะสอนเราได้ในหลายๆอย่าง
สอนใหเ้รารูว้า่การสูท้ีแ่ทจ้รงิคอือะไร...

TheTudors:
TheCompleteFourthSeason
เดอะทวิดอรส์บลัลงักร์กับลัลงักเ์ลอืดปี4
แนวหนงั:โรแมนตกิ/ชวีติ
นกัแสดงนำ:โจนาธานรสีเมเยอรส์,นาตาลี
ดอรเ์มอร์
ผูก้ำกบั: เซยีแรนดอนเนลลี่

เรือ่งยอ่  
 ซรีีส่เ์รือ่งยิง่ใหญท่ีเ่ลา่ถงึชวีติความรกัและราคะ
ของกษตัรยิผ์ูอ้ือ้ฉาวทีส่ดุแหง่องักฤษกษตัรยิเ์ฮนรีท่ี่
8ทรงอภเิษกสมรสกบัแคทเธอรนี โฮเวริด์พระมเหสี
คนที่5วยั17ปีทีค่วามงดงามไดจ้ดุไฟปรารถนาให้
แกพ่ระราชารวมถงึมหาดเลก็ของพระองค์จนนำไปสู่
รกัสามเสา้ทีอ่นัตรายและในชว่งวยักลางคนพระเจา้
เฮนรี่ทรงอภิเษกสมรสใหม่และประกาศสงครามกับ
ฝรั่งเศสเพื่อยึดบูโลญขณะที่ในบ้าน ความขัดแย้ง
ระหว่างคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ก็ทวีความรุนแรง
ขึ้น เมื่อพระมเหสีคนที่ 6 ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีต เวลานี้ กษัติย์เฮนรี่ผู้คุ้มคลั่งจึงต้องเป็นผู้ชี้
ชะตากรรมของนางไปพร้อมๆกับการรักษาพระราช
บลัลงักข์องพระองคเ์อาไว.้..

TeenageMutant
NinjaTurtles
เตา่นนิจา
แนวหนงั:แอคชัน่,ผจญภยั,ตลก
ผูก้ำกบั:โจนาธานลเีบสแมน
นกัแสดง:เมแกนฟอ็กซ,์วลิล์อารเ์นต็ต์
กำหนดฉาย:21สงิหาคม2557
 
เรือ่งยอ่
 นครแห่งนี้ต้องการฮีโร่… ความมืดมิด
เขา้ปกคลมุเมอืงนวิยอรก์ซติี้ เมือ่ “เชรด็เดอร”์ 
และ “ฟตุแคลน” ทีช่ัว่ชา้สามารถครอบครอง
อำนาจได้ทุกอย่างตั้งแต่ตำรวจยันนักการ
เมอืงทำใหอ้นาคตชา่งนา่หวัน่เกรงจนกระทัง่
กลุ่มพี่น้องทั้งสี่ที่สังคมไม่ยอมรับ ผุดขึ้นมา
จากท่อระบายน้ำ และได้พบกับโชคชะตา 
ของพวกเขาในฐานะแก๊งเต่านินจา เหล่าเต่า
นินจาต้องทำงานร่วมกับผู้สื่อข่าวสาวที่ 
ไม่กลัวตายอย่าง เอพริล โอนีล (เมแกน 
ฟ็อกซ์) และตากล้องคู่ใจของเธอ เวิร์น 
เฟนวิค (วิลล ์ อาร์เน็ตต์) เพื่อช่วยเมืองนี้
และทลายแผนการอันชั่วร้ายของเชร็ดเดอร์
เรื่องราวจะสนุกสุดมันส์แค่ไหนติดตามต่อได้
ทกุโรงภาพยนตร์
 



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

ราศเีมษ(13เม.ย.-14พ.ค.)
เก็บงำอารมณ์ของคุณไว้ให้ดี อย่าเผลอไประเบิดใส่ใคร จะอ่วมมิใช่
น้อย!!! มันเป็นช่วงที่คุณต้องเจอแรงกดดันต่างๆที่ผ่านเข้ามาทดสอบ

ความอดทนของคณุแตใ่นโชครา้ยกม็เีรือ่งดีๆ แทรกอยู่ คอืคณุจะมงีานใหม่ๆ  รายได้
ใหม่ๆ  เขา้มาแทนที่ทำสญัญากบัใครใหอ้า่นดีๆ ระวงัเปน็ฝา่ยเสยีเปรยีบเรือ่งสขุภาพ
ความเครยีดอาจทำใหป้ว่ยได้ความรกัอาจรา้งไดใ้นชว่งนี ้

ราศพีฤษภ(15พ.ค.-14ม.ิย.)
ชว่งนี้ เงนิทองไหลมาเทมานบัเปน็จงัหวะดีๆ  ในการเกบ็เงนิ ใครทีม่หีนี!้!
เงินมาแล้วให้รีบใช้คืน ผู้ใหญ่ให้คุณ อยากขอความช่วยเหลือ ควรรีบ

เขา้ไปเอย่ปากการงานระวงัเรือ่งลบัลวงพรางมคีนใสร่า้ยอยูข่า้งหลงั! เรือ่งในบา้น
ระวงัการมปีากเสยีงกบับตุรบรวิารคูค่รองคนรกัอาจมกีารเดนิทางไกลตอ้งหา่งกนั
สกัระยะ

ราศมีถินุ(15ม.ิย.-14ก.ค.)
เปน็ชว่งคูพ่ารวยอาจไดแ้จค๊พอทเปน็ฟอ้น! เรือ่งในบา้นจะวุน่ๆ เกีย่วกบั
สขุภาพการปว่ยไขข้องลกูหลานบรวิารทีอ่าจตอ้งจา่ยคา่รกัษาแบบไมท่นั

ตั้งตัว การงานที่วางแผนเอาไว้จะได้เวลาลงมือทำสักทีแม้จะเวียนหัวกับการโต้เถียง 
ขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ก็จะได้ผู้ใหญ่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เดินทางระวัง
อบุตัเิหตุใชส้ตแิละความระมดัระวงัจะชว่ยใหป้ลอดภยั

ราศกีรกฎ  (15ก.ค.-14ส.ค.)
อะไรจะโปะ๊เชะ๊ขนาดนี้ทัง้เรือ่งงานเรือ่งรกัเรือ่งชวีติสอดคลอ้งกนัเปน็ไป
ในทางที่ดีพร้อมกันหมดนับเป็นโชคใหญ่ในเวลาเดียวกัน แต่ให้ระวัง

ความไมล่งตวัในเรือ่งกำลงัคนอาจกอ่ปญัหาอปุสรรคได้ งานทีต่ดิตอ่ตา่งประเทศเปน็
ไปดว้ยดีอาจมกีารเดนิทางสัน้ๆเรือ่งในบา้นระวงัการเกดิอบุตัเิหตกุบัตวัเองและคนใน
ครอบครวัความรกัไปไดส้วยลืน่ปรืด๊ลืน่ปรืด๊...

ราศสีงิห์(15ส.ค.–14ก.ย.)
เปน็ชว่งเวลาของการวางแผนหรอื รา่งนโยบายใหม่ๆ สำหรบัการทำงาน
จะมกีารเดนิทางไกลทรปิสัน้ๆหรอืตดิตอ่การงานจะอยูไ่มค่อ่ยเปน็ทีใ่น

ระยะนี้ การเงนิไหลเขา้มาดีแตอ่ยา่ใชจ้า่ยฟุม่เฟอืยมากนกั เพราะมเีกณฑห์มดเปลอืง
กบัรายจา่ยไรส้าระ!สิง่ทีค่าดหวงัอาจไมไ่ดเ้ปน็ดัง่ใจ ใหร้ะวงัความวูว่าม เดีย๋วจะเสยี
การใหญ่สขุภาพระวงัการปว่ยไข้หรอื เจบ็ตวักะทนัหนัความรกั ระวงัการมปีากเสยีง
หรอือกีฝา่ยแอบซอ่นกิก๊ไว้จบัไดม้หีนาว!!!

ราศกีนัย์(15ก.ย.–14ต.ค.)
ตอ้งเอาใจชว่ยชาวราศกีนัยใ์หผ้า่นพน้เรือ่งราวตา่งๆ ไปดว้ยดี เพราะราหู
สถติกมุลคันาแถมองัคาร เสาร์ยงัเดนินำหนา้ชวีติจงึมแีตเ่รือ่งวุน่ๆ เจบ็

ตวัอาจมเีรือ่งตอ้งเสยีเงนิดว่นๆจะหยบิจบัทำอะไรการเงนิดฝูดืๆไปหมดควรหาเวลา
ไปทำบญุใหเ้จา้กรรมนายเวรสกัหนอ่ยจะดีอะไรๆจะไดง้า่ยขึน้... เซน็สญัญาระวงัถกู
หลอก!การงานตอ้งอาศยัความขยนัลกูเดยีวจงึจะไดด้งัหวงัความรกัยงัเอาแนไ่มไ่ด.้..

ราศตีลุย์(15ต.ค.–14พ.ย.)
เป็นราศีที่อ่วมที่สุดในบรรดา 12 ราศีในระยะนี้ ใครยังไม่เจ็บตัวหัวโน
เลอืดออก เรยีกวา่ เฮงสดุๆขอใหอ้ดทนตน้เดอืนกนัยายนไปแลว้ทกุสิง่

จะดขีึน้ทำอะไรขอใหข้ยนัลกูเดยีว ไมม่อีะไรแยท่ีส่ดุ เพราะยงัมเีรือ่งดซีอ่นอยู่ การงาน
ของคณุจะดขีึน้ทนัตาเหน็คณุะไดโ้ปรโมทงานใหม่ตำแหนง่ใหม่ เงนิเดอืนใหม่ความ
รกัใครทีเ่ปน็โสดจะมพีอ่หมา้ยแมห่มา้ยมาดามใจหรอืไมก่เ็ปน็ชาวตา่งชาติ 

ราศพีจิกิ(15พ.ย.–14ธ.ค.)
นับเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคด้านการเงิน การงานคุณจะรู้สึกมีพลังในการ
ดำเนนิชวีติมากกวา่ทีผ่า่นมาอาจจะขยนัเวอ่ร์หาอะไรทำไปเรือ่ยมโีปรเจค

รอ้ยแปดอยูใ่นหวัหรอือาจตอ้งมกีารเดนิทางไกลถงึตา่งประเทศการงานมผีูใ้หญช่ว่ย
เหลอืมสีทิธิล์ุน้รบัตำแหนง่ใหมแ่บบไมต่อ้งชงิโชคลาภผลมาจากการเดนิทางความรกั
ระวงัมเีกณฑจ์บแบบงงๆไมท่นัตัง้ตวั 

ราศธีน ู (15ธ.ค.–14ม.ค.)
คณุอาจตอ้งรบับทหนกัสกัหนอ่ยในระยะนี้ตอ้งทำตวัเปน็พอ่พระแมพ่ระ
คอยดแูลคนทัง้บา้นคณุอาจจะเหนือ่ยทา่ทดีเูนอืยๆลงไปควรตัง้สตใิหด้ี

เดนิทางไมค่วรประมาทใจลอยไมม่อีะไรเลวรา้ยไปทัง้หมดคณุจะมโีชคดดีา้นการเงนิมี
โอกาสได้เงินก้อนใหญ่ผ่านมือเข้ามา อาจต้องมีการเดินทางต่างประเทศหรือ ข้าม
จงัหวดัไปไกลซึง่จะนำรายไดม้าให้ความรกัแจม่ใส 

ราศมีงักร(15ม.ค.–14ก.พ.)
คุณอาจรู้สึกกระวนกระวายจิตใจไม่เป็นสุข เพราะเรื่องที่คาดหวังไม่ได้ 
ดงัใจหรอืวุน่วายเรือ่งบตุรหลานบรวิารทีต่อ้งยา้ยทีอ่ยูเ่พือ่ไปศกึษาตอ่

การงานอาจตอ้งใชค้วามอดทนสงูเพราะอารมณห์งดุหงดิของคณุอาจจะเผลอไปเหวีย่ง
ใสเ่พือ่นรว่มงานกลายเปน็การมปีากเสยีงกนัได้การเงนิมแีตเ่รือ่งจา่ยเรือ่งความปว่ยไข้
ความรกัมโีอกาสเจอปุป๊รกัปัป๊แตง่เลย!!! 

ราศกีมุภ์(15ก.พ.–14ม.ีค.)
เปน็เวลาทีค่ณุจะไดจ้บังานทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้มผีูใ้หญใ่หค้วาม
อุปถัมภ์หยิบยื่นสิ่งดีๆ มาให้ คุณจะมีพลังร้อยแรงม้า พร้อมสู้ทุก

สถานการณ!์ เพือ่เพิม่รายไดใ้หต้วัเองซึง่กไ็มผ่ดิหวงัเลย..แตค่ณุควรใชค้วามรอบคอบ
ตัง้สตริบัมอืใหด้ีแมจ้ะมเีสยีงนนิทากาเลลอยลมไลห่ลงัมากอ็ยา่หวัน่!ความรกัปรอท
ความหวานพุง่ปรีด๊! 

ราศมีนี(15ม.ีค.–14เม.ย.)
การงานทีค่ณุทำจะไดร้บัการยอมรบัและสรา้งชือ่เสยีงในทางทีด่ี จะมกีาร
ตดิตอ่งานกบัชาวตา่งชาตมิากขึน้หรอืไดล้กูคา้จากแดนไกลการเงนิไหล

เขา้มาดมีากแตก่จ็า่ยมากอาจจะมปีญัหาอปุสรรคใหค้ณุตอ้งแกไ้ขกวา่จะไดแ้ตล่ะบาท
ชา่งชกัชา้ไมท่นัใจ!หากมผีูใ้หญป่ว่ยไขใ้นบา้นใหต้อ้งดแูลคณุกม็เีกณฑร์บัทรพัยม์รดก
จากทา่นความรกัอยา่เผลอไผลใจเรว็ดว่นได้ระวงังานงอกจะไดอุ้ม้ทารก!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำพยากรณ์
คูห่ดูดูวง15สงิหาคม–14กนัยายน2557
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ฮวงจุย้หอ้งนอน
  

 สวสัดคีรบั ฉบบัทีแ่ลว้เราไดก้ลา่วถงึตำแหนง่ของเตยีงนอนทีถ่กูตอ้งกนัไปบา้งแลว้
นะครบั หลายๆ คนคงมคีำถามในใจตอ่วา่ แลว้การจดัภายในหอ้งนอนในสว่นตา่งๆ นัน้
มคีวามสำคญัตอ่ฮวงจุย้มากนอ้ยเพยีงใด ฉบบันีผ้มจงึขอพดูถงึสิง่ตา่งๆ ทีค่วรมแีละ
ไมค่วรมภีายในหอ้งนอนกนัครบั        
    
 เริม่จากสิง่ของใกลต้วัทีส่ดุกนัเลยดกีวา่ผมคดิวา่กวา่80%ในหอ้งนอนของทกุๆคนจะตอ้งมทีวีอียู่ 
ใช่ไหมครับและตำแหน่งของทีวีก็อยู่บริเวณปลายเท้าของพวกคุณคุณรู้ไหมว่า ในขณะที่เรานอนหลับ
กระแสไฟฟา้จากทวีจีะผา่นเขา้สูร่า่งกายเราทางฝา่เทา้ทำใหเ้กดิอาการปวดเมือ่ยปวดขาปวดเขา่ลามไป
ถงึปวดหลงัปวดคอปวดไหลไ่ด้ เพราะฉะนัน้ควรยา้ยออกจากปลายเทา้แลว้หาตำแหนง่วางใหมท่ีเ่หมาะ
สมกบัการดทูวีดีว้ยนะครบั
 จากนั้น ลองนอนบนเตียงของคุณแล้วมองขึ้นไปบนผนังฝ้าเพดานว่าเป็นหลุมหรือเป็นคานรึเปล่า 
ถา้เปน็ดงัวา่ตอ้งแกไ้ขใหเ้รยีบครบั เพราะหลมุฝา้บนผนงัเพดานในหอ้งนอนของคณุนัน้สง่ผลตอ่การหายใจ
ทำให้หายใจไม่สะดวกหายใจผิดปกติ เกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนอนไม่หลับ เกิดความเครียด 
อาจสง่ผลตอ่การเกดิโรคภมูแิพไ้ด้
 การวางกระจกเงาในห้องนอนนั้นก็สำคัญเช่นกัน คือไม่ควรวางให้สะท้อนเข้าหาเตียงนอน เพราะ 
จะทำใหป้วดเมือ่ยนอนหลบัไมส่นทิและสง่ผลตอ่มอืที่ 3ทีเ่ขา้มาวุน่วายในชวีติครอบครวัของคณุได้หรอื
ถา้จะใหด้ีกไ็มค่วรมกีระจกเงาในหอ้งนอนครบั
 ในสว่นของผนงัหอ้งนอนดา้นหวัเตยีงหา้มเปน็หนา้ตา่ง เพราะจะสง่ผลตอ่สขุภาพทำใหเ้ปน็หวดัได้
งา่ยวธิแีกไ้ขควรหาผา้มา่นมาปดิใหม้ดิชดิเวลานอนทำใหม้องแลว้ดเูหมอืนกำแพงไมใ่ชห่นา้ตา่งครบั
 เตยีงนอนทีถ่กูหลกัฮวงจุย้นัน้ ไมค่วรเปน็เตยีงทีม่ลีอ้ เพราะจะสง่ผลตอ่สขุภาพทางชอ่งทอ้งทำใหม้ี
บุตรยากนอกจากนั้น เตียงนอนของคุณไม่ควรมีลิ้นชักใต้เตียงนอน ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักที่เป็นที่นอนหรือ 
ลิน้ชกัสำหรบัเกบ็ของกไ็มค่วรมคีรบั

เกรด็เลก็เกรด็นอ้ยในการจดัฮวงจุย้หอ้งนอน...
ให้นอนหลับสบายยาวนานตลอดคืน
 

1.ทาสหีอ้งนอนใหเ้ปน็สโีทนเยน็เพราะ
นอนหลับสบายถ้าคุณเลือกสีโทนร้อนในห้องนอนจะ
ทำใหค้ณุนอนหลบัยาก
 

2. ไมค่วรมตีูป้ลาหรอือา่งนำ้
ในหอ้งนอนเพราะจะทำใหห้ายใจ
ไมส่ะดวกนอนหลบัไมส่นทิ

 

3. ไมค่วรมตีน้ไมใ้นหอ้งนอน
เพราะต้นไม้จะแย่งออกซิเจนของ
เราในขณะที่ เราหลับส่งผลต่อ
สุขภาพ จะเจ็บป่วยได้ง่ายและ
หายยาก

 

4. ควรจัดวางหินอเมทิสต์ 
ไว้บริเวณหัวนอน เพราะจะ
ทำให้เราหลับสบายขึ้น เนื่อง
จากหินอ เมทิสต์ เป็ นอั คนี
บำบัดด้านศีรษะช่วยบำบัด
อาการปว่ยหวัไดเ้ปน็อยา่งดี
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