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เผลอไปไม่ทนั ไร ‘คูห่ เู ดินทาง’ ฉบับนีก้ ไ็ ด้
รูจ้ กั กับท่านผูอ้ า่ นมาครบ 6 ปีเต็มแล้วนะครับ
ในหนึง่ ปีมี 365 วัน วันนีค้ ณ
ุ มอบสิง่ ดีๆ ให้กบั
คนทีค่ ณ
ุ รักและคนรอบข้างแล้วหรือยังครับ
คู่หูเดินทางฉบับนี้ ขอนำเสนอการเดินทาง
ท่องเทีย่ วรอบเกาะ ลัดเลาะรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ชมวัดวาอาราม สถาปัตยกรรมต่างๆ อันทรงคุณค่าทีส่ ร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ในสมัยก่อตัง้ กรุงรัตนโกสินทร์ และมีบางแห่งทีถ่ กู สร้างขึน้ มาก่อน แต่เกิดความชำรุดทรุดโทรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์ขนึ้ มา
ใหม่ เพือ่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานบอกเล่าถึงวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และวิถชี วี ติ ต่างๆ ของคนไทยในสมัยก่อน
การได้มาเดินเทีย่ วชม เห็นความเจริญรุง่ เรืองของร่องรอยอารยธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
นอกจากจะได้ความรู้ต่างๆ กลับไปแล้ว ยังทำให้รู้สึกว่าในเมืองกรุงของเรายังมีอะไรให้น่าค้นหาอีก
เยอะเลยครับ
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พบนิ ต ยสารคู่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น
ประจำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่อง
จำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานี
เดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ
บขส. อี ก กว่ า 100 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ,
ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้าน
กาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ
คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่
อเมซอน และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ นำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)
วิธส
ี มัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด

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

http://www.facebook.com/busbuddythailand

•

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

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. จัดพิธจี ดุ เทียน

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2557
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมผูบ้ ริหารระดับสูง
พนักงาน บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ ตลอดระยะเวลา
แห่งการดำรงพระอิสริยยศ “พระราชินี” จนถึง “สมเด็จ
พระบรมราชินนี าถ” ได้ทรงปฏิบตั ภิ ารกิจน้อยใหญ่นานัปการ
ทัง้ ในฐานะ “พระผูเ้ ป็นทีพ
่ งึ่ ของปวงชนชาวไทย” และใน
ฐานะ “คูบ่ ญ
ุ คูพ่ ระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฎร์ ทัง้ โดยเสด็จกับพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการ
ส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุก
ภูมภิ าค แม้ตรากตรำพระวรกาย เนือ่ งจากการคมนาคมใน
สมัยนัน้ ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบนั ก็มไิ ด้ยอ่ ท้อ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.)

บขส.อินไซด์

เรื่อง : พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร ภาพ : ธนวัฒน์ ศรีสกุล

07

สิงหา สุขใจ...ไปกับแม่
บริษทั ขนส่ง จำกัด ( บขส.) ได้จดั ทำโครงการ “สิงหา สุขใจ... ไปกับแม่”
เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในสถาบันครอบครัวระหว่างแม่และลูก และ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี ามของไทย ห่วงใยใส่ใจบุพการี โดยเชิญชวน
พนั ก งานบริ ษั ท ฯ และคุ ณ แม่ จำนวน 40 คน ร่ ว มเดิ น ทางไปทำบุ ญ และ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยจุดแรก
บขส. นำคณะ บขส. เทีย่ วชมพระราชวังบางประอิน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้
ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากการเสียกรุง
ศรีอยุธยาครัง้ ทีส่ อง พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะหนึง่ แต่กลับ
มาเป็นทีร่ จู้ กั อีกครัง้ โดย สุนทรภู่ ซึง่ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีได้ประพันธ์ถึงพระราชวัง
บางปะอินไว้ในนิราศพระบาท จนกระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มการบูรณะพระราชวังขึ้น และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้บรู ณะครัง้ ใหญ่ โดยสร้างพระทีน่ งั่ พระตำหนักและ
ตำหนักต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และ
พระราชทานเลีย้ งในโอกาสต่างๆ ปัจจุบนั พระราชวังบางปะอินอยูใ่ นความดูแล
ของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้
ประชาชนและนักท่องเทีย่ วเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สภุ าพ
จากนัน้ นำคณะ บขส. กราบสักการะหลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นไทรทอง ริเวอร์ ช่วงบ่ายได้เข้านมัสการพระ
บรมสารีรกิ ธาตุ กราบรอยพระศาสดา ณ วัดท่าการ้อง และคณะ บขส. ได้เดินทาง
ไปมอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารค่ำ ให้กับคนชรา จำนวน 200 คน ณ สถาน
สงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศม์ ก่อนเดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานคร
สำหรับการเดินทางในครัง้ นี้ บขส. นำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน
30) ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 40 ที่นั่ง มีอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกบนรถมากมาย อาทิ ทีวี เครือ่ งเสียง DVD Karaoke และมีบริการ
เครื่องดื่ม ผ้าเย็น อีกทั้งมีพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการ คอยอำนวย
ความสะดวกตลอดการเดินทางอีกด้วย สอบถามข้อมูลรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทย
โทร 0-2537-9053
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บขส.อัพเดพ

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

กจญ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ ช่อง 11
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จำกัด (บขส.) พร้อมผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธี ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)

คณะกรรมการบริษทั ฯตรวจเยีย่ ม บขส.
ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล ประธานกรรมการ บริษทั ขนส่ง จำกัด
(บขส.) ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจกั ร) และได้เดินทางเข้าตรวจเยีย่ มพร้อมมอบนโยบายการ
ดำเนินงานกับผูบ้ ริหารสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ซอ่ มบำรุง
และตรวจสภาพรถ (รังสิต)

บขส. ต้อนรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดใหม่
นายวุฒิชาติ กัลป์ยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
บริษทั ขนส่ง จำกัด (บขส.) มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ชุดใหม่ ประกอบด้วย ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล ประธานกรรมการ,
พล.ท ปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ, พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม
กรรมการ, ดร.วิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส.
่ วามสุข”
	
 จัดกิจกรรม “เส้นทางสูค

งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองส่งเสริมกิจการเดินรถ จัดกิจกรรม
“เส้นทางสูค่ วามสุข” โดยมีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลแก่ผโู้ ดยสารทีม่ า
ใช้บริการ ณ หน้าช่องจำหน่ายตัว๋ ภาคเหนือ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจกั ร)

เคทีซีปักหมุดการตลาดหัวเมืองใหญ่ 4 ภาค 14 จังหวัด ประเดิมแคมเปญ

“รูดทุกครั้ง...ได้ลุ้นทุกวันกว่า 10 ล้านคะแนนกับเคทีซี”

ง่ายไม่ต้องลงทะเบียน

เคทีซียกขบวนลงพื้นที่ภูธรเข้าถึงสมาชิกในหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาครวม
14 จังหวัด อัดแคมเปญใหญ่ “รูดทุกครัง้ . .ได้ลนุ้ ทุกวันกว่า 10 ล้านคะแนน
กับเคทีซ”ี ลุน้ ทุกวัน แจกจริงทุกวัน ได้แล้วได้อกี กับคะแนนสะสม Forever
Rewards รวมกว่า 10 ล้านคะแนน สะดวกไม่ตอ้ งส่ง SMS ลงทะเบียน
พร้อมรับสิทธิพเิ ศษมากมายจากร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,000 แห่ง มัน่ ใจ
ดึงยอดการใช้จา่ ยผ่านบัตรเพิม่ ขึน้ 15% และจำนวนสมาชิกเพิม่ ขึน้ 10%
นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซ”ี
หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลาดในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
หัวเมืองใหญ่ๆ ของแต่ละภาค มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตเพิม่ ขึน้ มากอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ ในส่วน
ของพันธมิตรที่เป็นร้านค้าปลีกและร้านค้าประจำท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่เหล่านี้มีกำลังซื้อต่อคนสูง
และยังเป็นจังหวัดท่องเทีย่ วทีก่ ลุม่ ลูกค้าโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เดินทางไปค่อนข้างสูง”
“จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จา่ ยของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซใี น 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรขี นั ธ์ และเพชรบุรี พบว่ามีมลู ค่าสูงถึง 25,000 ล้านบาทต่อปี
คิดเป็น 20% ของยอดการใช้จา่ ยทัง้ หมด”
นายสุวฒ
ั น์ เทพปรีชาสกุล ผูอ้ ำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซพี ร้อมบุกไป
มอบสิทธิประโยชน์สดุ พิเศษใน 2 ส่วนหลักให้กบั สมาชิกถึงที่ ทัง้ รับสิทธิลนุ้ รางวัลจากแคมเปญใหญ่ทคี่ รอบคลุมทุกการใช้จา่ ยทีใ่ ดก็ได้ใน
14 จังหวัด และแคมเปญทีร่ ว่ มกับร้านค้าพันธมิตรต่างๆ อีกมากมายกว่า 1,000 ร้านค้า พร้อมรับ
สิทธิประโยชน์สว่ นลดสูงสุด 50% ณ ร้านค้าทีล่ กู ค้าใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต”
“โดยส่วนแรกแคมเปญใหญ่ “รูดทุกครัง้ ...ได้ลนุ้ ทุกวันกว่า 10 ล้านคะแนน
กับเคทีซ”ี ทุกการใช้จา่ ยทีใ่ ดก็ได้ใน 14 จังหวัดทีก่ ำหนด สมาชิกเคทีซสี ามารถร่วม
ลุน้ รับคะแนนสะสม Forever Rewards ได้ทกุ วันๆ ละ 50 รางวัล ตลอด 3 เดือน และ
ลุน้ รางวัลใหญ่สดุ 999,999 คะแนน เมือ่ จบแคมเปญ รวม 4,567 รางวัล รวมกว่า 10
ล้านคะแนน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557 ด้วยกติกาง่ายๆ ไม่ตอ้ ง
ส่ง SMS ลงทะเบียน เพียงมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเคทีซี หรือยอดใช้บริการแบ่งชำระ
FLEXI ของสินเชือ่ พร้อมใช้ “KTC PROUD” (เคทีซี พราว) ใน 14 จังหวัด ครบทุก 500 บาท
ต่อเซลส์สลิปจะได้รับ 1 สิทธิ์ และได้รับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้า
พันธมิตรหลักกว่า 40 ร้านที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกสามารถติดตามการประกาศรางวัล
ได้ ที่ www.ktc.co.th/geographic หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ KTC Phone
โทรศัพท์ 0-2665-5000 หรือทีเ่ ว็บไซต์ www.ktc.co.th”

นอกจากนี้ สมาชิกยังจะได้รบั ส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ อีกมากมาย
จากร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,000 แห่ง ใน 14 จังหวัด อาทิ

งสรรพสินค้า : เซ็นทรัล พลาซ่า และ เซ็นทรัล เฟสติวลั
• ห้ร้าานอาหาร
ส่วนลดมากมายกว่า 400 แห่ง อาทิ ร้านชมทะเล หัวหิน ร้านเวียงจุมออน เชียงใหม่ ฯลฯ
• โรงแรม : รับ: ส่รับวนลดสุ
เศษรวมกว่า 280 แห่ง อาทิ อนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ / พุทธรักษา รีสอร์ท หัวหิน ฯลฯ
• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว : รับดส่พิวนลดมากมาย
อาทิ ไทยอลังการ ชลบุรี / คุม้ ขันโตก เชียงใหม่ ฯลฯ
• โรงพยาบาล : รับส่วนลดค่ายา ค่าห้องและแพ็
• รถเช่า : เฮิรทซ์ และไทยเร้นท์อะคาร์ คเกจตรวจสุขภาพ กว่า 36 แห่ง อาทิ เชียงใหม่ราม เชียงใหม่ / กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา ฯลฯ
• เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและมือถือ : พาวเวอร์บาย เจมาร์ท และทีจโี ฟน
• อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเฟอร์นเิ จอร์ : โฮมโปร
•
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บิก๊ บอสใหญ่แห่งผลิตภัณฑ์วาโก้
รับคำท้าภารกิจ Ice Bucket Challenge

อีซซู เุ ปิดสังเวียนนัดแรก  
“ศึกอีซซู คุ พ
ั ฉลอง 25 ปี มวยไทยเจ้าตำนาน”  

บิ๊ ก บอสใหญ่ แ ห่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว าโก้ ธรรมรั ต น์ โชควั ฒ นา
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกั ด (มหาชน) พร้ อ มรั บ คำท้ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม Ice Bucket
Challenge สานต่อบริจาคให้ครบ 15 ล้านบาท ภายใน 3 ปีให้สำเร็จ
ส่งต่อบุญใหญ่ให้กับศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ
การรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมแด่สตรีชาวอีสานและผูป้ ว่ ยยากไร้

บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด สานต่อโครงการ “รักชาติ...รักษ์มวยไทย”
ตอกย้ำจุดยืนในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะป้องกันตัวอันล้ำค่า เปิดศึกอีซซู คุ พั ครัง้ ที่ 25
“ศึกอีซซู คุ พ
ั ฉลอง 25 ปี มวยไทยเจ้าตำนาน” ศึกมวยรอบระดับตำนานที่
จัดต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศไทย ติดตามการแข่งขัน ทุกวันเสาร์
เวลา 12.15 น. ณ เวทีมวยสยาม (อ้อมน้อย) ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมร่วมสนุกทายผล “แชมป์มวย” ลุ้นสร้อยคอทองคำแท้
มูลค่านับแสนบาท โดยติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มการทายผลได้ที่โชว์รูม
อีซซู ทุ วั่ ประเทศ หรือเขียนชือ่ -ทีอ่ ยู่ พร้อมคำทายผล มาทีฝ่ า่ ยสือ่ สารการตลาด
บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เ ซลส์ จำกั ด 1088 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุ จั ก ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บมุมซองว่า “ศึกอีซูซุคัพ ครั้งที่ 25”)
หมดเขตรับบัตรทายผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

เคทีซจี ดั ให้ “คุม้ จริง โดนใจ
เติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิตเคทีซ”ี
แลกคะแนนสะสม ทุกปัม๊ ทุกทีท่ วั่ ไทย
“เคที ซี ” หรื อ
บริษทั บัตรกรุงไทย
จำกั ด (มหาชน)
จัดแคมเปญพิเศษ
“คุ้ ม จริ ง โดนใจ
เ ติ ม น้ ำ มั น ด้ ว ย
บัตรเครดิตเคทีซี
แลกคะแนนสะสม
สูงสุดถึง 30%” เพียง
สมาชิกใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต เคทีซใี นการเติมน้ำมันตามยอดทีก่ ำหนด
สามารถนำคะแนนสะสม Forever Rewards รับส่วนลดสูงสุดถึง 30%
ในการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31
ตุลาคม 2557 ทัง้ นี้ สมาชิกบัตรทีส่ นใจสามารถสมัครเข้าร่วมโปรโมชัน่
เพียงพิมพ์ GM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และส่ง SMS
มาที่โทรศัพท์ 081-376-1387 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียน
ผ่านทางเว็บไซท์ www.ktc.co.th/GasSuperSave และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ KTC Phone โทรศัพท์ 0-2665-5000
หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th

แปรงจัดฟันซิสเท็มมา โอดี
“นุม่ สบายฟัน...สะอาดลึกทุกซอกเหล็ก”
บริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย)
จำกัด แนะนำสินค้าใหม่ แปรงจัดฟัน
“Systema OD” ซึ่งเป็นแปรง
สำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ หนึง่ ใน
เทคโนโลยีลา่ สุด จาก SYSTEMA
ด้ ว ยนวั ต กรรมคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
ของขนแปรงทรง V Shape Spiral
ขนแปรงบิดเกลียวหมุน เพิ่มพลัง
ขจัดคราบพลัค ช่วยทำความสะอาดพร้อมขจัดคราบจุลนิ ทรีย์ และเศษอาหาร
บริเวณเหล็กดัดฟัน นุ่ม ซอกซอนได้ลึก ไม่เจ็บเหงือก และทำสะอาดได้ดีกว่า
ขนแปรงธรรมดาทั่วไป โดยมี 2 ขนาด ให้เลือก คือ Size M (หัวแปรงขนาด
กลาง) และ Size S (หัวแปรงขนาดเล็ก) เหมาะสำหรับช่องปากทีม่ ขี นาดทีแ่ ตก
ต่างกัน เพื่อเข้าทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้ามจับ
สีสนั สดใส หาซือ้ ได้แล้ววันนีท้ หี่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นำทัว่ ประเทศ

แบ่งฝันปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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ชวน น.ศ.ปี 4 เตรียมพร้อมสมัครงาน กับ

“เอไอเอส แนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ทำงานทีส่ ดใส”
เอไอเอส ขอเชิญชวนน้องๆ นิสติ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต
จากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนว
ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ทำงานทีส่ ดใส” ปีที่ 7 เพือ่ เตรียมความพร้อม
ก่อนไปสมัครงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งาน
จริง เพือ่ รับคำแนะนำกลับไปพัฒนาตนเอง และสร้างความมัน่ ใจก่อน
ก้าวสูโ่ ลกการทำงาน
นางวิ ไ ล เคี ย งประดู่ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ อ ำนวยการอาวุ โ ส ส่ ว นงาน
ประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) เชิญชวน
น้องๆ ปี 4 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “เอไอเอส
แนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ทำงาน
ทีส่ ดใส ปีที่ 7” โดยในปีนี้ สัญจร 10
แห่ง ตลอดเดือน ตุลาคม–พฤศจิกายน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย
พะเยา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร,ี โรงละครอักษรา กทม,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานนี้ จั ด เต็ ม และอั ด แน่ น ไปด้ ว ย
สาระความรู้ และความบันเทิง โดย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอไอเอสจะมา
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ นการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าทำงานใน
องค์กรว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 4
ที่ ม าร่ ว มงานได้ ท ดลองสั ม ภาษณ์
งานกับพี่ๆ ผู้มากประสบการณ์ของ
เอไอเอส เพื่อรับเอาคำแนะนำกลับ
ไปพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาส
ความสำเร็จในการสมัครงาน
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยสามารถติดตามข่าวสาร
ได้ที่ www.sarnrak.net หรือ โทร. 08 4466 3366
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รอบรู้รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

ถ่านดูดกลิน่ ได้
อย่างไร

1

เจ้าถ่านสีดำๆ ก้อนเล็กๆ นั้นมีประโยชน์
มากกว่าการใช้เป็นฟืนหุงข้าวธรรมดา หลายคน
คงจะเคยได้ยินคำแนะนำว่า ก้อนถ่านสามารถ
จะใช้ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย การนำถ่าน
ไปดูดซับกลิ่นในรถ หรือการนำถ่านไว้ดูดซับ
กลิ่นในห้องทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง
แอร์ ซึง่ นอกจากมันจะมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับกลิน่ อย่างดีเยีย่ มแล้วนัน้ เจ้าถ่านน้อยพวกนี้
ก็ยงั จะช่วยดูดซับเชือ้ โรคต่างๆ ได้อกี ด้วย
โดยกลไกในการดู ด ซั บ นั้ น เกิ ด จากรู พ รุ น
ของตัวถ่านที่สามารถจะดูดซับสารเคมีที่มีกลิ่น
ซึ่ ง ส่ ว นมากนั้ น จะมี ส ารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร์ บ อนอยู่ ซึ่ ง สารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร์บอนนี้จะถูกจับติดอยู่ที่รูพรุนทำให้
กลิ่นต่างๆ จางหายไปในที่สุด นอกจากนี้ถ่าน
บางชนิดยังมีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ชนิดที่
เป็นประโยชน์ที่จะช่วยดูดซับกลิ่นและฆ่าเชื้อ
โรคได้อกี ด้วย

ทำไมเวลาตกใจจึงหน้าซีด
และเวลาเขินอายจึงหน้าแดง

เมื่อเราตกใจหน้าจะซีด เนื่องจากเลือดบริเวณแก้ม
จะไหลย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ฉุกเฉิน
คือให้สารอาหารและออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อส่วนอื่น
เนือ่ งจากร่างกายไม่ได้เตรียมพร้อมอยูต่ ลอดเวลาว่า
จะต้องเผชิญความตกใจ เมือ่ เลือดจากแก้มไหลออก
ไป หน้าเราจึงซีด เมื่อเรารู้สึกเชินอายหน้าเราก็จะ
แดง โดยเฉพาะบริเวณแก้มและลำคอ เพราะขณะที่
เราเขินอาย เซลล์ประสาทจะถูกกระตุน้ ให้ปล่อยสาร
เคมีที่พลังงานสูงชื่อว่า เปปไตด์ (peptide) ออกมา
ทำให้เส้นเลือดที่แก้มและลำคอขยายตัว หน้าของ
เราจึงแดงมากกว่าปกตินนั่ เอง

ยุงมักจะกัดคน
แบบไหนนะ

2

เคยสั ง เกตไหมว่ า ทำไมคนบางคนยุ ง
ถึงชอบกัด ในขณะที่บางคนยุงกัดน้อยกว่า
พบว่าปัจจุบันในโลกนี้มียุงมากกว่า 3,500
สายพันธุ์ และยุงก็มีแนวโน้มที่จะชอบกัดคน
ตัวโตมากกว่าตัวเล็ก เพราะคนตัวโตมีพื้นที่
ผิวหนังมากกว่า ยุงจะชอบกัดคนท้องมากกว่า
คนไม่ทอ้ ง เพราะคนท้องมีพนื้ ทีผ่ วิ หนังมากขึน้
ตัวอุ่นหรือร้อนขึ้น และเหงื่อออกง่ายขึ้น มัก
ชอบกัดคนทีม่ กี ลิน่ ตัว กลิน่ เหงือ่ ยุงชอบกลิน่
ตัวของคนบางคนและเลือกทีจ่ ะกัดก่อนคนอืน่
โดยเฉพาะคนที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เพราะแอลกอฮอล์ทำให้อณ
ุ หภูมทิ ผี่ วิ หนังเพิม่
ขึ้นและกลิ่นตัวแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่า
เหตุผลเหล่านีจ้ ะใช้ได้กบั ทุกคน เพราะบางครัง้
ยุงก็เลือกกัดบางคนโดยหาสาเหตุไม่ได้เช่นกัน
อย่าลืมว่ายุงเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรค การ
ป้องกันยุงกัดจึงเป็นวิธที ดี่ ใี นการลดความเสีย่ ง
โรคต่างๆ ทีเ่ กิดจากยุง

4

ทางรถไฟ

ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก

3

เห็นจะเป็นทางรถไฟสายอืน่ ไปไม่ได้นอกจาก
ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Siberian
Railway) นีม้ คี วามยาวมากถึง 9,289 กิโลเมตร
หรื อ 5,772 ไมล์ ทางรถไฟสายนี้ พ าดผ่ า น
เมืองและดินแดนต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่
กรุงมอสโกของรัสเซีย ไปยังเขตตะวันออกไกลและ
ทะเลญีป่ นุ่ มีสายย่อยเชือ่ มต่อไปยังมองโกเลีย
จีนและเกาหลีเหนือ ปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อ
หลักระหว่างกรุงมอสโกและเมืองวลาดิวอสต๊อค
ทางรถไฟทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลกสายนี้ ถึงแม้จะ
ยาวมาก แต่ก็มีจุดจอดไม่มาก เพื่อร่นระยะ
เวลาในการเดินทาง แต่กระนัน้ การเดินทางตัง้
แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ก รุ ง มอสโกไปยั ง ปลายทางที่
เมืองวลาดิวอสต๊อคก็ยงั ใช้เวลาถึง 7 วัน เมือง
สำคัญต่างๆ ที่ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย
ผ่าน เช่น มอสโก วลาดิเมียร์ นิจนีนอฟโกรอด
คิรอฟ เยคาเตรินบุร์ก โนโวซีบีสค์ ชุมทางสาย
มองโกเลีย ชุมทางสายแมนคูเรียน คาบารอฟสค์
และวลาดิวอสต๊อค เป็นต้น ทางรถไฟสายทรานส์
-ไซบีเรีย เริ่มต้นการก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1891
โดยการดำริของพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 แห่งรัสเซีย
และเริม่ เปิดให้บริการในช่วงแรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1916
หรือเมือ่ 98 ปีทแี่ ล้วนัน่ เอง

สระแก้ว ...เอา มัน...

ส่งเสริมและพัฒนา...การผลิตมันสำปะหลัง

จังหวัดสระแก้ว มีเนือ้ ที่ 7,195.924 ตร.กม. หรือ 4,497,453 ไร่ เป็นพืน้ ที่
ทำการเกษตร 2,599,240 ไร่ (52 % ของพืน้ ทีท่ งั้ จังหวัด) ประชากร 70,286
ครัวเรือน (80%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลัก อาทิ ข้าวนาปี
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ยูคาลิปตัส และผลไม้ โดยเฉพาะ
มันสำปะหลัง มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีพนื้ ทีป่ ลูก 430,019 ไร่
ผลผลิตเฉลีย่ 3,429 ก.ก./ไร่ หรือ 1,474,590 ตัน/ปี เป็นทีม่ าของวิสยั ทัศน์
จังหวัดสระแก้ว “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอินโดจีน
ถิน่ พืชพลังงานอาหารปลอดภัย” โดยมีจดุ ยืนทางการพัฒนา (positioning)
คือ “เมืองแห่งพืชพลังงาน” (Energy Green City) ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน และอาหารปลอดภัยของจังหวัด โดย
มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยมุง่ ไปทีก่ ารเพิม่ ศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะมันสำปะหลัง
ให้มคี วามเชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
มันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานบนดิน ทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสมในการปลูก
ของจังหวัดสระแก้ว ทีผ่ า่ นมาให้ผลผลิตรวม 1,462,065 ตันต่อปี หรือ 3.4 ตัน/ไร่
แต่มคี วามต้องการวัตถุดบิ ปีละ 1,951,500 ตัน (ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ) นวัตกรรมใหม่ของสระแก้ว ในปี 2557
ได้นำระบบการส่งเสริมการเกษตรมิตใิ หม่ (MRCF)
สูก่ ารผลิต 10 -15 ตันต่อไร่ ใช้หลักการ ดินดี
น้ำดี พันธุด์ ี และการจัดการดี มุง่ มัน่ ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต
30 ตัน / ไร่ ในอนาคต
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาเพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืชพลังงาน จัดทำแปลง

นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว

ต้นแบบและแปลงส่งเสริมแปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังเกษตรกรนำร่อง
3,940 ราย พืน้ ที่ 27,605 ไร่ ใน 9 อำเภอ เป็นแปลงต้นแบบเพือ่ ขยายผลให้
เกษตรกรทัว่ ไปสามารถปลูกมันได้ผลผลิตสูงขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ตันต่อไร่ และ
มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อไร่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 9 ศูนย์
โดยมีศนู ย์เรียนรูร้ ะดับจังหวัดตัง้ ที่ ไร่นเี้ พือ่ แม่ บ้านธารนพเก้า หมูท่ ี่ 16 ตำบล
หนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดย นายธนาวุฒิ ยุวรัตน์
เกษตรกรต้นแบบด้านมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้ว สามารถปลูกมันสำปะหลัง
ได้ผลิตถึง 30 ตันต่อไร่ เน้นการ “ทำด้วยใจ” เริม่ ด้วยการไถระเบิดดิน เตรียมร่อง
ปลูกระยะห่าง 1 x 1.50 ม. ใช้พนั ธุม์ นั สำปะหลังตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้วคือ พันธุร์ ะยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 ปลูก
ในแนวนอน ใช้ระบบน้ำหยด ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพผลิตเอง ควบคุม
วัชพืช - เก็บเกีย่ ว ใช้แรงงานคนขุดและ
เคลือ่ นย้าย เก็บผลผลิตได้ 20-30 ตัน/ไร่
ต้นพันธุ์ที่ตัดได้ 3,000 ต้น/ไร่ จำหน่าย
15 บาท/ต้น เสริมด้วยการจัดงาน วันสาธิต
พืชพลังงาน “สุดยอดมันฯ พลังงาน
บนดิน ถิน่ สระแก้ว” ด้านการผลิตและ
แปรรูป มีการศึกษาดูงานของเกษตรกร
โดยหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนทูตไนจีเรีย มีโอกาสด้านการตลาด และได้มอบ
หมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วนำผลงานการส่งเสริมมันสำปะหลังใน
หัวข้อ “มันสำปะหลัง พลังงานบนดิน ถิน่ สระแก้ว” ในงานการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การส่งเสริมการเกษตรมิตใิ หม่ (MRCF) ระดับเขต 3 (ภาคตะวันออก) และ Meet
the Press and Friend ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อม
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การแปรรูปมันสำปะหลัง พืชพลังงานบนดินถิน่
สระแก้ว ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรใน
อนาคต และจะผลักดันการสร้างลานมัน - โรงอบมันสำปะหลัง ทีจ่ ะใช้ศกั ยภาพ
ของเครือข่ายการสหกรณ์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจ
ก้าวนี้มิใช่ก้าวแรก และมิใช่ก้าวสุดท้าย ของ “สระแก้ว...เอา...
มันสำปะหลัง” ทีค่ ณ
ุ ต้องติดตาม....

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม : คุณธนาวุฒิ โทร. 081-744-6941
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระแก้ว โทร. 086-377-1197
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ทำไมตาถึงแห้งได้นะ..ทำยังไงดี?
หากรู้สึกตาแห้ง ตาพร่ามัว หรือฝืดเคืองตา ต้องกระพริบตาถี่ๆ คล้ายมี
เศษผงเข้าตา จนทำให้มองภาพไม่ชัด หรือบางครั้งมีขี้ตาออกมาเป็นเมือก
เหนียว แสดงว่าคุณกำลังมีอาการตาแห้งแล้วล่ะ
ตาแห้ง เป็นอาการทีม่ คี วามผิดปกติของน้ำตา โดยปกติดวงตาของคนเรา
จะมีปริมาณน้ำตาเพียงพอที่จะมาหล่อเลี้ยง หรือให้ความชุ่มชื้นกับดวงตา
รวมถึงฉาบกระจกตา ทำให้การมองเห็นชัดเจน ส่วนอาการตาแห้งเกิดจากการ
มี ป ริ ม าณน้ ำ ตาน้ อ ย หรื อ คุ ณ ภาพของน้ ำ ตาไม่ ดี พ อ ซึ่ ง น้ ำ ตาที่ ดี มี ส่ ว น
ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ไขมัน น้ำใส และเมือก หากส่วนประกอบ 1 ใน
3 ของน้ำตาขาดความสมดุลหรือไม่มคี ณ
ุ ภาพ จะทำให้ตาแห้งได้ อาการนีเ้ ป็น
ได้ทกุ เพศ มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจะพบมากขึน้ ตามวัย โดย
เฉพาะในผูห้ ญิงหลังวัยหมดประจำเดือน เป็นผลมาจากระดับฮอร์โมนทีล่ ดลง
ทำให้ ส ารคั ด หลั่ ง ต่ า งๆ ในร่ า งกาย รวมทั้ ง น้ ำ ตาก็ ล ดปริ ม าณลงไปด้ ว ย
นอกจากนีย้ งั เกิดได้จากอีกหลายสาเหตุ ดังนี้
ภาวะทีท่ ำให้เส้นประสาทรับความรูส้ กึ ทีต่ าลดลง เช่น การใส่คอนแทคเลนส์ที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพ การผ่าตัดกระจกตาหรือเปลี่ยนกระจกตา
การอักเสบของกระจกตาจากเชือ้ เริม นอกจากนีย้ งั รวมถึงการเป็นอัมพฤกษ์ที่
ใบหน้า
โรคทีผ
่ ดิ ปกติทางภาวะภูมคิ มุ้ กัน (Autoimmune) เช่น โรค Sjogren’s
Syndrome ซึง่ มีอาการตาแห้งร่วมกับข้ออักเสบและปากแห้ง โรคข้อบางชนิด
หรือโรคเอดส์
โรคบางชนิด ซึง่ ก่อให้เกิดการอักเสบกับเยือ่ บุตา เช่น กลุ่มอาการแพ้ยา
อย่างสตีเวนจอห์นสัน (Stevens-Johnson) ริดสีดวงตา และเบาหวาน
การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยาคุมกำเนิด ยานอนหลับ ยาลดความ
ดันโลหิตบางชนิด

การทำงานของเปลือกตาบกพร่อง เช่น หลับตาไม่สนิท กะพริบตาน้อย

เปลือกตาผิดรูป

สภาพแวดล้อม เช่น อยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอากาศแห้ง หรือมีฝุ่นควัน

ลม และแดดจ้า

อาชีพทีต่ อ้ งใช้สายตาจ้องเป็นเวลานาน เช่น พนักงานคอมพิวเตอร์ ช่างอ๊อก

เหล็ก หรือยามทีเ่ ฝ้ากล้องวงจรปิด

เทคนิคเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดวงตาป้องกันอาการตาแห้ง
กระพริบตาถี่ๆ ในภาวะปกติคนเราจะกระพริบตานาทีละ 20 - 22 ครั้ง
ทุกครัง้ ทีก่ ระพริบตาเปลือกตาจะรีดน้ำตาให้มาฉาบผิวกระจกตา แต่ถา้ ในขณะ
ทีจ่ อ้ ง หรือเพ่งตาค้างไว้นานกว่าปกติ เช่น เวลาทีเ่ ราอ่านหนังสือ ดูทวี หี รือจ้อง
คอมพิวเตอร์ จะทำให้เรากระพริบตาเพียง 8 - 10 ครัง้ น้ำตาก็จะระเหยออกไป
มาก ทำให้ตาแห้งเพิ่มขึ้น จึงควรพักสายตาระยะสั้นๆ โดยการหลับตา หรือ
กระพริบตาอย่างช้าๆ หรือลุกขึน้ เปลีย่ นอิรยิ าบถประมาณ 2 - 3 นาที ในทุกครึง่
ชัว่ โมง
ประคบดวงตาด้วยน้ำเย็น แช่ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 ผืนในน้ำเย็น หยิบขึ้นมา
1 ผืน บิดพอหมาดและพับทบเป็นผืนยาว วางปิดดวงตาไว้ทั้งสองข้างนาน
ประมาณ 20 นาที หรือจนกว่าผ้าจะหายเย็น แล้วจึงใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งประคบ
สลับกันไปมา จะช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดวงตาของคุณได้เช่นกัน

นอนเต็มอิม่ อย่างต่อเนือ่ งช่วยให้อายุยน
ื ขึน้

มากินเห็ดหูหนูกนั เถอะ

ปริมาณเวลานอนอย่างเต็มอิ่ม เพื่อการมีชีวิตยืนยาวน่าจะอยู่ราวๆ 7 ชั่วโมง
นักวิจยั จาก Scripps Clinic Sleep Center ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้คน้ พบว่า เส้นกราฟ
แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจำนวนชั่ ว โมงการนอนกั บ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของ
ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่นั้น
มีลกั ษณะเป็นรูปตัว U และ
พบว่ากลุม่ คนทีน่ อนหลับได้
นานระหว่าง 6.5-7.5 ชัว่ โมง
ต่อคืนนั้น เป็นกลุ่มที่มีอายุ
ยืนยาวกว่าพวกที่นอนน้อย
กว่า 6.5 ชั่วโมง และพวก
ทีน่ อนอุตเุ กิน 8 ชัว่ โมง

เห็ ด หู ห นู สรรพคุ ณ หลั ก ของ
เห็ดชนิดนีค้ อื ช่วยละลายลิม่ เลือด
และลดโอกาสทีจ่ ะเกิดลิม่ เลือด
ซึ่ ง ก า ร มี ลิ่ ม เ ลื อ ด เ ห ล่ า นี้
จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือด
หัวใจอุดตัน เส้นเลือดสมองอุดตัน
ซึ่งโรคเหล่านี้ถือว่าเป็นโรคที่ทำให้
เสี ย ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเฉี ย บพลั น นอกเหนื อ
จากคุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งละลายลิ่ ม เลื อ ดแล้ ว
เห็ดหูหนูยงั ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้ แก้ไอช่วยในเรือ่ ง
ระบบขับถ่าย แก้อาการร้อนในได้อกี ด้วย
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สารอาหารเพือ่ ผมสวยอย่าละเลย
วิตามิน

เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ส้ น ผมเจริ ญ เติ บ โต พบในขนมปั ง ที่ ท ำจากแป้ ง ไม่ ขั ด ขาว
(Wholegrain) ผลิตภัณฑ์จากนม ผักใบเขียว ทานอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อวัน
กรดไขมันทีจ่ ำเป็น

ถ้าผมขาดกรดไขมัน
ที่ จ ำเป็ น ไป ผมจะแห้ ง
กรดไขมั น ที่ จ ำเป็ น ต่ อ
ร่างกายก็คือ น้ำมันปลา
ลูกนัท เมล็ดธัญพืช ผลไม้
เปลือกเข็งต่างๆ ควรทาน
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
โปรตีน

ถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ โปรตี น
ผมก็ จ ะขาดความมี ชี วิ ต
ชี ว า ไม่ มี ค วามเงางาม เพราะไม่ ส ามารถสะท้ อ นแสง พบในไข่ เนื้ อ ปลา
ผลิตภัณฑ์จากนม ถัว่ ต่างๆ เนือ้ ในแต่ละวันควรทานวันละ 2 ครัง้
วิตามินเอหรือไบโอติน

หน้าเด็กสดใสได้ทกุ ฤดู...

นอกจากจะช่วยให้ผมเจริญเติบโตได้ดแี ล้ว ยังช่วยบำรุงเล็บด้วย พบในไข่
ปลา นม ผลไม้เปลือกแข็ง เมล็ดถัว่ ควรทานอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยไบโอตินวันละ
2 ครัง้

เคล็ดลับไม่ยาก

ถึงแม้วา่ ฤดูกาลจะเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด คงเป็นเรือ่ งยาก
ที่จะทำให้ผิวของเราอยู่ในสภาพดี แต่ก็ยังมีเคล็ดลับดีๆ เพื่อ
ช่วยให้ผวิ ของคุณดูเด็ก สดใส ตลอดทัง้ ปี

เทรนด์แต่งหน้า

1.
ความน่าเชือ่ ถือมากเพียงใด และก่อให้เกิดความเสียหาย
กับผิวของเราหรือไม่ เพือ่ ให้แน่ใจควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่าง

เทรนด์ ก ารแต่ ง หน้ า ประจำ
ฤดูกาลออทัม/วินเทอร์ 2014 เทรนด์
การแต่งหน้าใหญ่ๆ จะเน้นการเผยผิว
(Polished Nude) ที่ให้ลุคเสมือน
ใบหน้าเปลือยเปล่าเพื่อเน้นความ
เป็นธรรมชาติของสีผวิ เทรนด์นไี้ ด้รบั
ความนิยมจากเหล่าบรรดาดีไซเนอร์
ระดับโลกเป็นอย่างมาก เห็นได้จากแฟชัน่ โชว์ประจำฤดูกาลของแบรนด์
ดั ง ต่ า งๆ เช่ น Victoria Beckham, Stella McCartney, Louis
Vuitton, Givenchy, Tommy Hilfiger และ Calvin Klein ทีไ่ ด้นำลุค
เผยผิวเป็นธรรมชาติ ดูมสี ขุ ภาพดี มาใช้ควบคูก่ บั การนำเสนอเสือ้ ผ้าที่
มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมาแรงแซงโค้ง
เห็นจะหนีไม่พ้น CC Cream ที่ผสมผสานการดูแลผิวพรรณและ
คอสเมติกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยมอบการบำรุงผิวและความชุ่มชื้นได้
อย่างล้ำลึก พร้อมปกปิดจุดบกพร่องของผิว พร้อมเนือ้ ครีมทีบ่ างเบา

เริ่มจากการล้างหน้า ให้เราสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ว่ามี

ถีถ่ ว้ น

2.
กว้าง สิว และจุดด่างดำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว ควรทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจด และใช้ moisturise
เครื่องสำอาง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ใบหน้าเกิดรูขุมขน

(โลชั่นสำหรับเด็กจะทำให้ผิวของคุณนุ่มชุ่มชื่น) ทุกคืนก่อน
เข้านอน
ปกป้องผิวของคุณ แสงแดดเป็นตัวการร้ายทำให้ผิวดำ
คล้ำและไหม้เกรียมได้ ฉะนั้นเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดด
ควรจะปกป้องผิวของคุณด้วยครีมกันแดดทีเ่ หมาะสม

3.
4.
เพราะ
ผมทีส่ กปรก มันเยิม้ จะส่งผลกระทบต่อสภาพใบหน้าของคุณ
ส่งผลให้ผิวของคุณ
5.สดใสและเรียบเนียน ป้องกันจุดด่างดำและสิวได้อย่าง
ยอดเยีย่ ม
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำความสะอาดเส้นผม และ
บำรุงเส้นผมให้ชมุ่ ชืน้ เงางาม และมีสขุ ภาพดีหรือไม่
รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ

Autumn – Winter 2014

ขอบคุณข้อมูลจาก Olay
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อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki

Melt Me

ดินแดนของช็อคโกแลตเลิฟเว่อร์

Ring a bell : หลังจาก
สัง่ สมชือ่ เสียงมานาน 5 ปี เมลท์ มี จึง
ถือโอกาสรีคอนเซ็ปต์ใหม่ เป็น “เมลท์ มี
ฮอกไกโด ช็อคโกแลต แอนด์ เจลาโต” พร้อมปรับโฉมแฟลกชิป
สโตร์ ใ หม่ เ อี่ ย มในคอนเซ็ ป ต์ “โมเดิ ร์ น เจแปนนิ ส ” สร้ า ง
บรรยากาศสบายๆ เหมือนเป็นอีกหนึง่ ทีพ่ กั ผ่อนใจกลางกรุง
Eat time : ชูความโดดเด่นทีช่ อ็ คโกแลตระดับพรีเมีย่ ม
สูตรฮอกไกโดที่กินแล้วดีต่อสุขภาพ เพราะใช้โกโก้สูงถึง 70%
แถมทำสดใหม่ทกุ วัน รับประกันว่าไร้วตั ถุกนั เสีย พร้อมนำเสนอ
อีกหนึง่ เมนู นัน่ คือ เจลาโต้ ไอศกรีมไขมันต่ำสไตล์อติ าเลียน ทีม่ ี
ความเหนียว นุม่ เป็นเอกลักษณ์
Connection : ร้านเมลท์มี ตัง้ อยูใ่ นโครงการอารีนา่ 10
ทองหล่อ ซอย 10 เปิดบริการทุกวัน สอบถามโทร.09 0197
5600 หรือ www.melt-me.com

สล็อต แมชชีน – เดอะ เฟิรส์ คอนแทค
บีอซี ี เทโร จัดใหญ่ กรุยทางให้ สล็อต แมชชีน
ขึน้ คอนเสิรต์ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 10 ปี ตามคำเรียก
ร้องของแฟนเพลงทัว่ ไทย งานนี้ สล็อต แมชชีน
ทุ่มสุดตัวซุ่มซ้อมเพลงและซาวด์ดนตรีให้แน่น
สมการรอคอยของสาวก พร้อมเปิดการแสดง
ท่ามกลางโปรดักชัน่ อลังการในวันที่ 27 กันยายนนี้
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรหายาก
เต็มทีทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์

เดอะ นำโชค show by สิงโต นำโชค
คอนเสิ ร์ ต เดี่ ย วครั้ ง แรกของศิ ล ปิ น อารมณ์ ดี
ทำดนตรีเพราะ ‘สิงโต นำโชค’ ซึง่ เขาจะขนทุกบทเพลง
ฮิตมาบรรเลงรอยยิ้ม
บนใบหน้ า ของแฟน
เพลงทุกคน จำหน่าย
บัตรแล้วที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ทุกสาขา แล้ว
วันที่ 4 ตุลาคม เขาจะ
คอยมอบความรูส้ กึ ดีๆ
ให้คุณที่ ธันเดอร์โดม
เมืองทองธานี

สุขสิบสาม
อ พ า ร์ ต เ ม น ต์
คุณป้า เชิญมวลหมู่
ประชาร็อคแอนด์โรล
มาสุมรวมในคอนเสิรต์
แสนสุขในชือ่ “สุขสิบ
สาม” เนื่องในวาระที่
วงอพาร์ตเมนต์คุณป้ามีอายุครบ 13 ปี
เปิดทำการแสดงในวั น ที่ 4 ตุ ล าคม ศกนี้ ณ
เซ็นเตอร์พอยท์สตูดิโอ บัตรราคา 1,200 บาท
ทุกทีน่ งั่ ซือ้ บัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา
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คู่หูพาเที่ยว กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์
เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88
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เทีย่ วรอบเกาะ ลัดเลาะรอบกรุง...

รัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานครของเรามีอายุมากว่า 200 ปีแล้ว และมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง บางคนเกิดที่กรุงเทพแท้ๆ ยัง
อาจไม่เคยมีโอกาสได้เดินเทีย่ วเล่นศึกษาหาความรูก้ บั สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่
น่าสนใจต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์เลย กรุงเทพมหานครของเรามักจะ
ได้รบั การโหวตให้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ มาเยือนอันดับต้นๆ เกือบทุก
ปีจากสื่อต่างชาติ แล้วคุณหละ! ได้ออกสำรวจเดินทางค้นหาความ
น่าสนใจทีแ่ อบซ่อนไว้ในเมืองกรุงของเราหรือยัง?
	
คู่หูพาเที่ยวฉบับนี้เลยขออาสาพาคุณผู้อ่านเดินเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์กนั เพราะถือเป็นไฮไลท์ทสี่ ำคัญแห่งหนึง่ ของประเทศไทย ในทุกปี
จะมีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมาเยือนเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านผูอ้ า่ นทีผ่ า่ น
ไปผ่านมาเป็นประจำจนอาจจะเห็นว่า ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ คลอง
หลอด ปากคลองตลาด ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ฯ ยันแหล่งบันเทิงราตรี เช่น
ถนนข้าวสาร ฯลฯ นัน้ สุดแสนจะชินตา ดูวา่ เป็นของธรรมดาๆ อย่างทีส่ ดุ ก็ขอ
ให้ลองเปลีย่ นมุมมองใหม่ เริม่ ศึกษาความเป็นมาของสถานทีเ่ หล่านีพ้ อสังเขป
เพือ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะออกไปสำรวจของจริงกัน แล้วคุณจะพบว่า การ
ท่องเที่ยวลัดเลาะชมเกาะรัตนโกสินทร์นั้น มีความหมาย ได้ความสนุกเพลิน
เพลิน มีคุณค่าทีน่าจดจำยิ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่า เรารู้จักและ
หลงรักเมืองนีม้ ากกว่าเดิม

ความหมายของชือ่ กรุงรัตนโกสินทร์
มาจาก รัตนะ แปลว่า แก้ว ส่วน โกสินทร์
หมายถึง พระอินทร์ สองคำนีเ้ มือ่ นำมารวม
กันหมายถึง แก้วของพระอินทร์ แก้วทีว่ า่ นีก้ ็
คือ พระแก้วมรกต ซึ่งตามตำนานว่าสร้างขึ้น
โดยแก้วของพระอินทร์นนั่ เอง
จุดเริม่ ต้นของการเดินลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครัง้ นี้ เราขอเริม่ จาก
ป้อมพระสุเมรุ ซึง่ เป็นป้อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยในสมัยนัน้
ได้มกี ารสร้างป้อมขึน้ ทัง้ หมด 14 แห่ง เพือ่ ป้องกันพระนคร
แต่เมื่อเวลาผ่านไปป้อมปราการเหล่านี้ก็หมดความจำเป็น
ลงเรือ่ ยๆ จึงถูกรือ้ ป้อมพระสุเมรุเป็นเพียง 1 ใน 2 ป้อมทีย่ งั
คงเหลืออยู่ (อีกป้อม คือ ป้อมมหากาฬ บริเวณสะพานผ่าน
ฟ้า) มีลกั ษณะทีส่ วยสง่างาม มีเชิงเทียน ช่องยิงปืน ห้องเก็บ
กระสุนดินดำและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ กรมศิลปากรได้
ซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่เมื่อ 2524 ตามรูปแบบเดิมจาก
ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 และยังปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
ให้เป็นสวนสาธารณะไว้สำหรับเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อยใจให้กบั
ประชาชนทั่วไป โดยให้ชื่อว่า “สวนสันติชัยปราการ” มี
พลับพลาทีป่ ระทับชือ่ ว่า “พระทีน่ งั่ สันติชยั ปราการ” เพือ่ ใช้
เป็นสถานทีป่ ระกอบงานพระราชพิธที างชลมารถ
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ฝัง่ ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุตรงโค้งถนน จะมี ร้านโรตีมะตะบะ ร้านอาหาร
อิลสามเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน รสชาติของเครื่องแกงและเครื่อง
เทศแต่ละเมนู สร้างความประทับใจให้กับนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เมนูเด่นๆ ของทางร้านก็จะมี โรตีมะตะบะไส้ไก่ โรตีมะตะบะไส้ปลา โรตีแกง
กระหรี่ สตูเนือ้ แกงเขียวหวาน แกงมัสมัน่ ไก่ ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะ เป็นต้น
พร้อมเครือ่ งดืม่ ชาและกาแฟรสดี เปิดบริการทุกวัน (หยุดวันจันทร์) เวลา 9.00
– 22.00 น. โทร. 0 2282 2119
หลังจากทานอิ่มได้ที่มีพลังแล้ว เราจะพามุ่งหน้าไปลอดใต้
สะพานพระปิน่ เกล้าฯ จะพบ โรงละครแห่งชาติ ทีน่ จี่ ะ
มีโปรแกรมการแสดงแจ้งไว้ให้ทราบตลอดเวลา
ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงตามแบบฉบับศิลปะ
ไทยโบราณที่หาชมได้ยาก ถ้าสนใจโปรแกรม
ไหน ก็สอบถามเจ้าหน้าทีด่ ู แล้วหาวันว่างมาชม
หรือสอบถามสำรองที่นั่ง โทร. 0 2224 1342
ส่วนทางด้านขวามือรั้วติดกันกับโรงละคร คือ

พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ตัง้ อยูใ่ นบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล
หรือ วังหน้า ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประทับของตำแหน่งมหาอุปราช หรือ องค์
รัชทายาทมาหลายพระองค์ ปัจจุบนั เป็นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงโบราณวัตถุตา่ งๆ
ที่บอกเล่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยในครั้งอดีต ที่สำคัญที่นี่
ยังเป็นสถานทีเ่ ก็บรักษาศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอีกด้วย ภายนอก
อาคารจัดแสดงยังมีโบราณสถาน คือ พระทีน่ งั่ และพระตำหนักบางองค์ทเี่ ป็น
ตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไทยทีง่ ดงาม เช่น พระทีน่ งั่ พุทไธสวรรย์ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์ และมีจติ รกรรมฝาผนังทีง่ ดงามยิง่ , พระทีน่ งั่ อิศเรศ
ราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระ
ตำหนักแดง ทีป่ ระทับของสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทราบรมราชินใี นรัชกาลที่ 2 รวม
ไปถึงพระที่นั่งขนาดย่อมและศาลาทรงไทยในรูปแบบต่างๆ มีบริการนำชม
เป็นหมู่คณะ บริการสื่อโสต
ทัศนศึกษา บริการห้องสมุด
เวลาทำการ 9.00-16.00 น.
ปิดทุกวันจันทร์และอังคาร
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ฝัง่ ตรงข้ามจะเป็น ท้องสนามหลวง อยูท่ าง
ด้านเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่
สำคัญมาแต่เดิมของกรุงเทพฯ บริเวณนีเ้ ดิมเรียก
ว่า ทุ่งพระเมรุ เพราะเคยเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุพระราชทานเพลิงศพเจ้านาย
พระองค์ตา่ งๆ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชือ่
ใหม่ ว่าท้องสนามหลวง สืบมาจนถึงทุกวันนี้ พืน้ ทีร่ อบบริเวณสนามหลวงเป็นที่
ตัง้ ของสถานทีส่ ำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลหลักเมือง กระทรวงกลาโหม วัดพระ
ศรีรตั นศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์ อนุสาวรีย์
ทหารอาสา (สงครามโลกครั้งที่ 1) ศาลแม่พระธรณี และกระทรวงยุติธรรม
นอกจากนัน้ สนามหลวงยังเป็น จุดเริม่ ต้นของถนนราชดำเนิน และเชือ่ มต่อด้วย
ถนนราชดำเนินกลาง ซึง่ ทอดผ่านด้านตะวันออกของท้องสนามหลวงไปยังพืน้ ที่
เกาะรัตนโกสินทร์ชนั้ กลางและชัน้ นอกเพือ่ เชือ่ มโยงไปยังพระราชวังดุสติ
จากนัน้ มุง่ หน้าลงใต้ไปสูจ่ ดุ สำคัญถือเป็นหัวใจของกรุงรัตนโกสินทร์ คือ
พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เราเรียกกันจน
ติดปากว่า วัดพระแก้วมรกต นั่นเอง การเที่ยวชมที่นี่ต้องแต่งกายให้สุภาพ

สิง่ แรกทีค่ วรทำคือการเข้าไปกราบสักการะพระแก้วมรกตก่อนเพือ่ เป็นสิรมิ งคล
จากนัน้ จึงเดินชมจิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งรามเกียรติ์ ซึง่ มีครบทัง้ 178 ตอน โดย
ให้เริ่มดูภาพตอนแรกที่หลังพระวิหารยอด งานจิตกรรมฝาผนังนี้เขียนขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุ ฬ าโลกมหาราช และสมเด็ จ กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท ซึ่ ง ทั้ ง
สองพระองค์ทรงทำศึกกับพม่ามาหลายครั้ง จากนั้นไปชมหมู่อาคารพระที่นั่ง
องค์สำคัญต่างๆ ในเขตพระบรมมหาราชวัง
ออกจากพระบรมมหาราชวังลงมาทางทิศใต้อกี นิดก็จะพบ วัดโพธิ์ หรือ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของประเทศ เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทาง
ยูเนสโก ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก พ.ศ. 2554 ถือได้วา่ เป็นวัดที่
มีเจดียม์ ากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ถึง 99 องค์ วัดนีต้ ามประวัตสิ ร้างมาตัง้ แต่ครัง้
สมัยอยุธยาแล้ว เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” และได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ครัง้ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุ ฬ าโลกมหาราชโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ถาปนาวั ด นี้ ใ หม่ ใ น พ.ศ. 2331 โดย
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พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” มีฐานะเป็นวัดประจำ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้จารึกสรรพตำราต่างๆ ลงบนแผ่น
หินอ่อนประดิษฐานไว้ตามศาลารายต่างๆ ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้สร้อยนามพระ
อารามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” สำหรับสิง่ ทีน่ า่ ชม
ในวัดนัน้ มีมากมาย แต่ทเี่ ด่นๆ ได้แก่ วิหารพระพุทธไสยาส ภายในประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสก่ออิฐถือปูนปิดทองทั่วทั้งองค์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ พระมหาเจดียส์ รี่ ชั กาล เป็นมหาเจดียข์ นาดใหญ่ 4 องค์ ตัง้ อยูถ่ ดั จาก
พระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว สถาปัตยกรรมบริเวณซุม้ ประตูมลี กั ษณะ
เป็นไทยประยุกต์แบบจีน โดยจะมีตุ๊กตาหินจีนประดับ
อยูป่ ระตูละ 1 คู่ องค์พระเจดียเ์ ป็นแบบเจดียย์ อ่ ไม้
สิ บ สอง ประดั บ ด้ ว ยกระเบื้ อ งเคลื อ บ โดยมี
ลั ก ษณะขนาดและความสู ง เหมื อ นกั น ทุ ก
ประการ ต่างเพียงสีกระเบือ้ งทีม่ าประดับเท่านัน้
นอกจากนี้ ภายในบริ เ วณวั ด ยั ง มี รู ป ปั้ น ฤๅษี

ดัดตนในท่าต่างๆ ไว้ รวม 80 ท่า และเมือ่ เดินชมจนเมือ่ ยก็สามารถแวะพักนวด
แผนไทยในตำรับวัดโพธิ์อันโด่งดังระดับโลกได้ที่ศาลานวดทางทิศตะวันออก
ของพระอุโบสถได้ ใกล้กันจะเป็น มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การรียนรู้
ใครอยากรูถ้ งึ ความเป็นไทยแท้ ชมสือ่ การนำเสนอทีส่ ร้างสรรค์และทันสมัยได้
ทีน่ คี่ รับ
และเมือ่ ออกจากวัดโพธิใ์ ห้เดินลงไปทางใต้อกี นิดก็จะพบกับ ปากคลอง
ตลาด อันถือเป็นจุดสุดท้ายใต้สดุ ของเขตเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั
กันดีว่าเป็นตลาดขายดอกไม้สดที่ใหญ่มาก รวบรวมดอกไม้ทั้งในและต่าง
ประเทศไว้นานาชนิด สีสนั สวยงามตระการตา ติดอันดับ 4 จากการจัดอันดับ
10 ตลาดดอกไม้ทวั่ โลก แถมยังเป็นตลาดกล้วยไม้ทมี่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 3
ของโลกอีกด้วย ปัจจุบนั มีการวางสินค้าต่างๆ และแผงลอยกันอย่างหนาแน่น
ไม่นบั รวมตลาดใต้สะพานพุทธ ซึง่ ขายเสือ้ ผ้า ของประดับ ของเล่น ของใช้อนื่ ๆ
อีกมากมายในช่วงเวลากลางคืน (หยุดวันจันทร์) ในช่วงเย็นบริเวณลานหน้า
พระบรมราชานุเสาวรียร์ ชั กาลที่ 1 ยังเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
ของผูค้ นในย่านนีอ้ กี ด้วย
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จากนัน้ วกกลับมาทางด้านตะวันออก โดยมุง่ หน้าไป วัดสุทศั นเทพวราราม
จุดเด่นคือมีเสาชิงช้าโบราณขนาดสูงใหญ่อยูห่ น้าวัด พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิม
พระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึน้ ก่อน
เพือ่ ประดิษฐาน “พระศรีศากยมุน”ี พระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีอ่ ญ
ั เชิญมาจาก
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สนิ้ รัชกาลก่อนจึงเรียกกันว่า “วัดเสาชิงช้า” จน
กระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่กม็ าสิน้ รัชกาลเสีย
ก่อน จึงมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี
พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า “วัดสุทศั นเทพวราราม” จุดเด่นภายในวัด
คือ มีพระอุโบสถทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย ด้านในมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมอื
ช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะรูปเปรตวัดสุทศั น์ ภาพนีม้ ชี อื่ เสียงมากในสมัย
อดีต นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล และได้ อั ญ เชิ ญ พระบรมราชสรี ร างคารของ
พระองค์ มาบรรจุ ที่ ผ้ า ทิ พ ย์ ด้ า นหน้ า พุ ท ธบั ล ลั ง ก์ พ ระศรี ศ ากยมุ นี เ มื่ อ

พ.ศ. 2493 มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในวันที่ 9 มิถนุ ายน ของทุกปี
เมื่อออกจากวัดสุทัศน์ให้มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ซึ่งเป็นทางตะวันออกสุดของ
เขตเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้เราจะพบสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง เริ่มจาก
โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ เชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สร้างขึน้ ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
โลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดย
สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึง โพธิปักขิยธรรม
ในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชัน้ 7 เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียนให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์
ข้างบนได้ บริเวณนีถ้ อื เป็นบริเวณทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์จากสะพานผ่านฟ้า
ลีลาศ จึงมีการก่อสร้างเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ทีป่ ระทับสำหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงออกรับแขกบ้านแขกเมือง ฝัง่ ตรงกันข้ามกับ
วัดยังมีกำแพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่ คือ ป้อมมหากาฬ มีลกั ษณะเป็นรูป
แปดเหลีย่ ม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชัน้ เป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก
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การเดินทาง
1. โดยรถยนต์
ห่างจากป้อมมหากาฬออกไปไม่ไกล คือ วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) เป็นวัดทีอ่ ยูน่ อกกำแพงเมือง
ริมคลองมหานาค ตรงทีบ่ รรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชือ่ วัดสะแก ได้รบั การ
สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 และพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” ส่วนเจดีย์
ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลียนแบบ
มาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้รบั พระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรพต” สูง 77 เมตร บนยอดเป็นทีต่ งั้ ของ
พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ โดยท่านสามารถชม
ทัศนียภาพทีส่ วยงามของกรุงเทพมหานครได้แบบ 360 องศา ถือเป็นจุดไฮไลท์จดุ หนึง่
ของการชมเกาะรัตนโกสินทร์ (ปิดให้ขนึ้ เวลา 17.00 น.) ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี
ทางวัดจะจัดงานประเพณี เรียกว่า “งานภูเขาทอง” ซึง่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าไป
เดินเทีย่ วงานอย่างหนาแน่น
ใกล้กนั ในบริเวณนีย้ งั มี นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ
เกีย่ วกับกรุงรัตนโกสินทร์ รวบรวมความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เหมาะสำหรับนักท่องเทีย่ ว นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
ในการไปทำความรูจ้ กั ศึกษาและเรียนรูถ้ งึ รากเหง้า ความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมือง
ในแต่ละยุคสมัยก่อนทีจ่ ะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นทุกวันนี้
หากใครที่ ก ำลั ง มองหาสถานที่ เ ที่ ย วสบายๆ ในเมื อ งกรุ ง ช่ ว งวั น หยุ ด
สุดสัปดาห์ ลองลัดเลาะเลียบเกาะรัตนโกสินทร์นี้ดู จะพบว่าของที่เคยชินตา
ถ้าพิจารณาดีๆ แล้ว ล้วนมีเรือ่ งราวอันทรงคุณค่าแอบซ่อนไว้ให้เราค้นหาและ
ติดตามอย่างน่าประทับใจ...

กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงแผ่นดิน
สายหลักของประเทศไทย 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน (สายเหนือ) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 หรือถนนสุขมุ วิท (สายตะวันออก) และทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 4 หรื อ ถนนเพชรเกษม (สายใต้ )
นักท่องเที่ยวจึงสามารถขับรถจากที่ต่างๆ มาสู่กรุงเทพฯ ได้
อย่างสะดวกสบาย

2. โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จำกัด ตามจังหวัดต่างๆ
เดินทางเข้ามายังจังหวัดกรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ Call Center 1490 เรี ย ก บขส. หรื อ
www.transport.co.th
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Sony : VPL-HW40ES

เครือ่ ง Full HD 3D โฮมซีเนม่าโปรเจคเตอร์จาก
โซนี่ สร้ า งความหฤหรรษ์ ภ ายในที่ พั ก อาศั ย ด้ ว ย
เทคโนโลยี ค วามบั น เทิ ง ระดั บ ไฮเอนด์ มาพร้ อ ม
เทคโนโลยีคุณภาพและประสิทธิภาพของภาพที่คม
ชัด เคลื่อนไหวเสมือนจริง หน้าจอมีความสว่างใน
ระดับ 1,700 Ansi Lumen เจิดจ้าแม้ไม่ได้รบั ชมอยู่
ในห้องทีม่ แี สงสว่าง สามารถติดตัง้ ได้ทงั้ แบบตัง้ หรือ
แขวน หรือแม้แต่จุดที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง
ก็ตาม มีให้เลือก 2 เฉดสี คือ ขาว และ ดำ ทีนแี้ หละ
คุณจะติดบ้านแบบไม่รตู้ วั สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่
เติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0 2715 6100 หรือ
www.sony.co.th

1

LG : Pocket Photo
พริ้นเตอร์ในตำนานหลบไป เพราะนี่คือเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายแห่งอนาคต
จาก LG นำเสนอในชื่อโปรดักต์ว่า LG Pocket Photo โดยรุ่นล่าสุดนี้คือ PD
239 ผ่านการรังสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมล้ำหน้า ให้ผใู้ ช้งานสามารถพิมพ์ภาพขนาด
5.1 x 7.6 ซม. (2 x 3 นิว้ ) โดยไม่ตอ้ งพึง่ หมึกพิมพ์ใดๆ ภาพออกมารวดเร็วทันใจ
ภายใน 60 วินาที การทำงานสะดวกง่ายดาย เพียงเชือ่ มต่อเครือ่ งพิมพ์ขนาดพก
พาเข้ากับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผ่าน NFC หรือระบบบลูทธู รองรับทัง้ ระบบ
ปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone 8 มีให้เลือกหลากสีสันทั้ง
ชมพูหวาน ขาวมุก และเหลืองมะนาว ซือ้ มาพกพาให้อนิ เทรนด์ในราคา 4,490 บาท
สอบถามเพิม่ เติมได้ทตี่ วั แทนจำหน่ายใกล้บา้ น หรือ www.lg.com/th

Electrolux : Ergosense Cook
ของเล่ น ไฮเทคชิ้ น นี้ จ ะทำให้ ผู้ ที่
อยากสร้างเสน่ห์ให้รสมือได้เติมเต็ม
ทุกประสบการณ์การทำอาหาร ด้วย
หม้อหุงข้าว Ergosense Cook จาก
Electrolux หม้อหุงข้าวดีไซน์ล้ำที่อัด
แน่นไว้ดว้ ยคุณสมบัติ สามารถหุงได้ทงั้
ข้าวสวยและข้าวต้ม แถมยังปรุงเมนู
อร่ อ ยได้ อี ก เพี ย บด้ ว ยโปรแกรมทำ
อาหารถึง 12 โปรแกรม มีเทคโนโลยี
High Wattage ที่ใช้ความร้อนสูงใน
การหุงข้าวให้สุกเร็วทันใจ สนองไลฟ์
สไตล์ของชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ ทีเ่ จ๋งอีกอย่างคือ
หม้อหุงข้าวไฮเทคเครือ่ งนีส้ ามารถช่วย
คุณขจัดปัญหาเรื่องข้าวบูดเนื่องจาก
น้ำหยดลงข้าวได้ด้วย และช่วยทำให้
ข้ า วอุ่ น ได้ ย าวนานขึ้ น วางจำหน่ า ย
ให้หาซื้อแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
ทั่วไป และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่ว
ประเทศ สอบถามโทร. 0 2725 9000
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My Hong Kong
Guide Application
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เที่ยวฮ่องกงให้สุดสวิงริงโก้โดยไม่ต้อง
ง้ อ ทั ว ร์ เพี ย งดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น
My Hong Kong Guide ซึง่ จัดทำโดย การ
ท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism
Board) คุณก็สามารถวางแผนการเดินทาง
ได้ตามใจชอบ ใช้งานง่ายแม้อยูใ่ นโหมดออฟไลน์ ภายใน
บรรจุข้อมูลท่องเที่ยวของฮ่องกงทุกซอกทุกมุม ทั้งยังมี
ข้ อ มู ล สถานที่ สุ ด ฮิ ต ในฮ่ อ งกงที่ บ รรดานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
หลงใหล เพียงแค่นคี้ ณ
ุ ก็สามารถย่อเกาะฮ่องกงทัง้ เกาะมา
อยูใ่ นการควบคุมเพียงปลายนิว้ เสาะหารายละเอียดเพิม่ ที่
guide.discoverhongkong.com
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ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

BOOK

DVD

MOVIE

The Calling
เดอะ คอลลิง่ ลัทธิสยองโหด

แนวหนัง : สยองขวัญ
นักแสดงนำ : ซูซาน ซาแรนดอน, เอลเลน เบิรน์ สตีน,
โทรเฟอร์ เกรซ
ผูก้ ำกับ : เจสัน สโตน
เรือ่ งย่อ

My Little Garden
สวนผักกลางเมือง
ผูเ้ ขียน : ชายเล็ก บดินทร์
และกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : มติชน
ราคา : 240 บาท

My Little Garden จะเป็นตัวแทนของ
เพือ่ น มาชวนคนเมืองจัดสรรพืน้ ทีจ่ ำกัดของ
ตั ว เองให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว นำเสนอ
ตั ว อย่ า งบุ ค คลที่ ใ ส่ ใ จต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการหันมาปลูกผักกินเอง
เพือ่ กระตุน้ จิตสำนักของผูค้ นในเมืองใหญ่ให้
สนใจดูแลตัวเองมากขึ้น ได้ทดลองเป็นทั้ง
ผู้ปลูกและผู้ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ต่อกันผ่าน
สวนผักเล็กๆ กลางเมือง ด้วยคุณค่า และ
สรรพคุณที่เป็นยา ‘ผัก’ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้
เราสามารถหลีกเลีย่ งจากโรคภัยได้สารพัด...
หันมาปลูกผักกินเองกันเถอะ!

MUSIC
สนุกสนาน ครบรส ทุกอารมณ์
ไปกับอัลบัม้ รวมเพลงชุดพิเศษ
“มัน” และ “กินใจ” จาก “คาราบาว”
เพื่อให้อรรถรสในการฟังของแฟนเพลงไม่มี
ขาดตอน “คาราบาว” ปล่อยอัลบัม้ รวมเพลงชุด
พิเศษในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล MP 3 “มัน” และ
“กินใจ” รวมเพลงไว้มากถึง 50 บทเพลงในแต่ละ
อั ล บั้ ม ชอบอารมณ์ ไ หน เลื อ กได้ ต ามความ
ต้องการ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven และ
BookSmile เท่านัน้ !

ตำรวจนักสืบ เฮเซล มิคาลเลฟ (ซูซาน ซาแรน
ดอน) ใช้ชีวิตเงียบๆ อยู่กับแม่ (เอลเลน เบิร์นสตีน)
วันหนึ่งที่เธอเข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่กำลังป่วย แต่
เธอบังเอิญได้พบกับการฆาตกรรมโหดที่ทำให้ชีวิต
เธอเปลี่ยนไป ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนนักสืบ
(จิล เบลโลว์ส) และนายตำรวจที่เพิ่งย้ายมาใหม่
(โทรเฟอร์ เกรซ) เธอจึงได้พบกับการฆาตกรรมที่
คล้ายคลึงกันในหลายๆ เมือง เมือ่ บาทหลวงของเมือง
(โดนัลด์ ซัทเธอร์แลนด์) ให้เบาะแสทีเ่ ชือ่ มโยงถึงลัทธิ
เก่ า แก่ เฮเซลจึ ง จำกั ด วงสื บ หาไปที่ ช ายบ้ า คลั่ ง
ศาสนาผู้ ห นึ่ ง ที่ อ้ า งว่ า ได้ รั บ คำสั่ ง จากเบื้ อ งบน
ดั ด แปลงจากนิ ย ายของ อิ ง เกอร์ แอช โวลฟี่ กั บ
การเดิ น ทางสู่ ดิ น แดนอั น เลื อ นลางระหว่ า งความ
ศรัทธาและความกลัว

เลิฟสุดจิน้ ฟินสุโค่ย

แนวหนัง : โรแมนติก, คอมเมดี้
ผูก้ ำกับ : กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์
นักแสดง : มาโกโตะ โคชินากะ, สายป่าน
อภิญญา, ติน๊ า ศุภนาฏ, กาย นวพล,
เต๋า AF8
กำหนดฉาย : 25 กันยายน 2557

“เลิฟสุดจิ้น ฟินสุโค่ย” เป็นภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น โดยความ
ร่ ว มมื อ ของ 2 บริ ษั ท ชั้ น นำ คื อ บริ ษั ท
ฟินโปรเจ็คท์ จำกัด (ประเทศไทย) และ
บริษัท เคโปรเจ็คท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ สะท้อน
เรื่องราวที่เกิดจากความชื่นชอบ หลงใหล
วงดนตรีของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง จนทำให้เกิด
เรื่องราว ความรัก ความสุข ความผิดหวัง
และมิ ต รภาพไร้ พ รมแดนก่ อ ตั ว ขึ้ น โดยมี
เสียงดนตรีเป็นสื่อ ที่นำพาไปสู่การจิ้นจน
ฟินกันสุดๆ

คู่หูดูดวง

เรื่อง : มัฏฐมณี คนดูดาว โทร.08-6899-6324
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คำพยากรณ์

15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2557
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ชีวติ ชาวราศีเมษ ยังตกอยูใ่ นวังวนแห่งความวุน่ วายใจ แม้จะมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึน้
ในชีวติ แต่กย็ งั สับสน จับต้นชนปลายไม่ถกู อาจไม่รจู้ ะเริม่ และดำเนินต่อไป
อย่างไร ถ้ายังเป็นนักเรียน นักศึกษาให้ระวังการสอบปลายภาค เกรดจะตกต่ำ คนทำงาน
ระวังจะเสียเงินกับการรักษาตัวจากการเจ็บไข้เพราะความเครียดเป็นสาเหตุ การเงิน
ผันผวน ค่อยๆ คิดใช้จ่าย ควรออมไว้เผื่อความจำเป็นฉุกเฉินบ้าง ความรักเป็น
เรือ่ งหนักอก อาจต้องยกออก เดินใจลอย ระวังหมากัด!

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

การเงินพอจะราบรืน่ มีให้หมุนเข้าบ้าน ระวังการมีปากเสียงกับบุตร บริวาร อาจ
ต้องเวียนหัวกับเรือ่ งการเรียนของเด็กๆ ทีไ่ ม่คอ่ ยตัง้ ใจ หรือลูกน้องทีท่ ำงานนอก
คำสัง่ การงานจะได้รบั คำชม หรือได้เลือ่ นตำแหน่ง ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ลบั หลัง สุขภาพ
เป็นไปตามฟ้าฝน เดีย๋ วดี เดีย๋ วป่วย ความรักถ้ามีหลายคนจะสับสน สลับคิวผิดๆ ถูกๆ
ระวังจะมีปากเสียง เถียงไม่ออก! อาจต้องมีการเดินทางไกล หรือไปต่างประเทศแบบด่วนๆ

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. – 14 พ.ย.)

หลังจากผ่านเรือ่ งร้ายๆ อ่วมอรทัยกันไปแล้ว ก็ถงึ เวลารับโชค คุณจะมีแรง
ฮึดลุกขึน้ มาสูช้ วี ติ กันอีกรอบ การเงินดีมาก การงานอาจมีการเลือ่ นตำแหน่ง
ปรับฐานเงินเดือน แต่ทงั้ งานและคนจะยุง่ วุน่ วายน่าดู แผนงานทีว่ างไว้อาจทำไม่ได้ดงั่ ใจนึก
ความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนแดนไกล คนมีคู่ คนรักมักอารมณ์ปรวนแปรไม่แน่นอน
ให้นงิ่ ๆ เฉยไว้ อย่ามีปากเสียง ระยะนี้ ใช้ชวี ติ แบบตัง้ สติกอ่ นออกสตาร์ททุกวัน...จะดีมาก

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. – 14 ธ.ค.)

ระยะนี้ คุณจะรูส้ กึ ถึงพลังชีวติ ทีท่ ำให้คณ
ุ กล้าคิด กล้าตัดสินใจในหลายเรือ่ งๆ
รวมถึงการย้ายถิน่ ฐานไปอยูแ่ ดนไกล บางคนอาจได้ไปเมืองนอกแบบไม่นกึ
ไม่ฝัน คนที่ร้องเพลงรอวีซ่ามานานก็จะได้ย้ายประเทศสมใจนึก การงานของคุณให้ผล
การเงินดีมาก ผลงานก็โดดเด่นเข้าตากรรมการ แต่ให้ระวังคนคิดไม่ซอื่ จะขัดผลประโยชน์
ทำให้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ความรัก ระยะนีห้ วานเว่อร์ไปนะ ขยันเช็คเรทติง้ จริงๆ ระวัง
หัวแบะ!!!

ราศีธนู (15 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

ระยะนี้ คุณดูสดใส ลัน้ ลา จึงมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะ แต่จำไว้วา่ การเงิน
ของคุณได้คนรักทีม่ อี ยูเ่ ดิมเป็นผูม้ อี ปุ การคุณ ดังนัน้ โปรดอย่าทำหน้าหงิก
จะอดซือ้ กระเป๋าแบรนด์เนม!!! ระวังคนทีผ่ า่ นเข้ามาอาจทำให้คณ
ุ มีปญ
ั หาร้าวฉานได้ การ
งานดูเหมือนจะดี แต่มกี ารแทงข้างหลัง อย่ามัวแต่ลนั้ ลากับเรือ่ งรัก หันมาอีกทีจะหาเก้าอีไ้ ม่
เจอ ...ช่วงนีค้ งไม่ได้ไปไหนไกล แค่เรือ่ งในบ้านก็ปวดหัว...จะตายแล้ว!..

ขยับตัวนิดเป็นโดนนินทา นี่ล่ะ! ชาวราศีธนูในระยะนี้ คุณควรสงวนท่าที
เก็บปากเก็บคำไว้บ้าง อย่าไปโต้เถียงใคร การลงทุนระยะนี้ ไม่ดี เพราะ
มีความผันผวนสูง โอกาสเจ๊งมีมากกว่ารวย! บุตร บริวาร สร้างความเวียนหัวด้วยปัญหาร้อย
แปดในแต่ละวัน การเงิน ลาภผลมีมามากมาย ช่วยต่อลมหายใจให้คุณได้หลายเฮือก
ชีวติ คุณเข้าทำนอง ปัญหาแยะ แต่เงินเยอะ ...ก็ไม่รสู้ นิ ะ..จะเรียกว่าดีไหม! ความรัก ระวัง
การขัดแย้ง มีปากเสียงกับคู่

เป็นช่วงปวดหัวกับงานและคนในทีท่ ำงาน อย่ามีปากเสียงกับใคร มันจะ
บานปลาย มีผลกระทบไปถึงเรือ่ งการเงินและความก้าวหน้าในงานของคุณ
ด้วย คนโสดเครียดก็ไปหาเรือ่ งบันเทิงกับเพือ่ นยามเย็น เมาท์มอยแก้คนั เหงือกดีกว่า
เพราะการเงินไหลเข้ามาดีนา่ พอใจ คนมีคอู่ ย่าพกความเครียดเข้าบ้าน จะบัน่ ทอนความ
สุขของคนข้างๆ ไปด้วย แนะนำกันควงแขนไปไหว้พระ 1 วัด แล้วหาของอร่อยกิน 9 ร้าน
จะเบิกบานใจ..ฮ่าๆ

อยูบ่ า้ นดีๆ จะมีมติ รสหายเก่ามาหาทีบ่ า้ น นำลาภผลมาให้ หรือ คนเอาเงิน
มาใช้หนี้ให้ถึงบ้าน แม้รายได้จะไหลเข้ามามาก แต่ก็รั่วเหมือนตุ่มแตก
ระวังเรือ่ งสุขภาพ ปุป๊ ปัป๊ จะป่วยให้เปลืองเงิน ทานอะไรให้ระวังเรือ่ งอาหารเป็นพิษ กรดไหล
ย้อน การงาน ผูใ้ หญ่ให้คณ
ุ หนุนหลัง แม้สงิ่ ทีว่ างแผนทำอะไรไว้อาจจะยังไม่ได้ดงั่ ใจเต็มร้อย
แต่กด็ กี ว่าทีผ่ า่ นมา ความรัก จะมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. – 14 ก.ย.)

เป็นราศีทมี่ คี วามสุขกับการใช้ชวี ติ ของตัวเองเป็นอย่างมาก การเงินก็ดี
ความรักก็แจ่ม แม้คนรอบข้างจะหมั่นไส้เพียงใดก็ตาม..ยังยิ้มได้ จะมี
โอกาสได้ไปพักผ่อนเทีย่ วใกล้ๆ กับครอบครัว หรือมีแรงลุกขึน้ มาจัดแจงซ่อมแซมบ้าน
เรือนซะใหม่ แต่ตอ้ งระวังการใช้จา่ ยให้ด!ี ! อย่ามัวหลงบันเทิงเกินไป จะบรรลัยภายหลัง
การงานผูใ้ หญ่ใช้อะไรทำไป อย่าบ่น อย่าเถียง จะดูขดั หูขดั ตาผูใ้ หญ่ ไม่นา่ รัก! เพราะ
เขาพร้อมจะสนับสนุนคุณอยูแ่ ล้ว คดีความระวังมีการฟ้องร้อง!

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. – 14 ต.ค.)

ถ้าจะให้นยิ ามสัน้ ๆ ก็คงต้องบอกว่า “อะไร อะไร ก็ก”ู จึงขอเป็นกำลังใจให้
ชาวราศีกนั ย์ในระยะนี้ ทีด่ จู ะมีแต่เรือ่ งน่าเหนือ่ ยใจ ทัง้ การเงินทีม่ เี ข้ามาก็
ไม่มาก แต่ตอ้ งจ่ายไปแทบไม่เหลือติดกระเป๋า และยังต้องกลุม้ ใจกับสารพัดเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ ง
ส่วนตัวและการงานทีร่ มุ ประดังกันเข้ามา ค่อยๆ ใช้สติพจิ ารณาแก้ไข คงต้องอาศัยลูกอึด
ลูกฮึดกันอีกสักตัง้ ถ้าแก้ไขปัญาหาไม่ได้ ให้เดินเข้าไปขอความช่วยเหลือกับผูใ้ หญ่ใน
บ้าน หนักจะเป็นเบา การเดินทาง ยิง่ ไกล ยิง่ มีโชค

ราศีมงั กร (15 ม.ค. – 14 ก.พ.)

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. – 14 มี.ค.)

ระยะนี้ คุณจะดูโดดเด่น จนตกเป็นขีป้ ากชาวบ้าน เพราะคุณจะได้เข้าร่วมใน
วงสังคมใหม่ๆ ทีด่ ดู ไี ฮโซขึน้ ไม่วา่ จะเป็นแวดวงคนรอบข้าง หรือสังคมการ
งาน ส่งผลให้คณ
ุ จะขยันตัง้ ใจทำงานสุดๆ ควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดี ซึง่ แน่นอน
มันส่งผลดีในเรือ่ งการเงินตามไปด้วย แต่อย่าหลงใช้เงินฟุม่ เฟือยเกินตัว ความรัก ช่วงนี้
ดูฟรุง้ ฟริง้ เสียจริงหนอ อาจมีการเปลีย่ นใจไปรักคนใหม่! หรือกลับไปคืนดีกบั คนเก่า!

ราศีมนี (15 มี.ค. – 14 เม.ย.)

เรือ่ งหลักของคุณในระยะนี้ คือ เรือ่ งของเงินๆ ทองๆ ทีด่ วู นุ่ วายเสียจริงๆ
คนรัก คูค่ รองของคุณ จะนำเรือ่ งเดือดร้อนมาให้ อาจเป็นเรือ่ งหนีส้ นิ เก่าๆ
หรือเรือ่ งทีค่ ณ
ุ ไม่เคยรูม้ าก่อน จะทำให้ความสัมพันธ์สนั่ คลอน อย่างไรก็ตามพยายามตัง้ สติ
ค่อยๆ แก้ไขไป การงานดูวนุ่ วาย มีเรือ่ งให้จดั การจนล้นมือ คนมีหนุ้ ส่วนระวังการหักหลังกัน
คุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรือ่ งการเงิน หากเซ็นสัญญาใหม่ ต้องดูให้รอบคอบ ถ้าเป็นไปได้
ควรเลีย่ งการลงทุนในช่วงนี!้
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การจัดฮวงจุย้

ห้องทำงาน

สวัสดีครับ ช่วงนีฝ้ นเริม่ ตกกันอย่างจริงจังแล้ว ก่อนออก
เดินทางอย่าลืมพกร่ม หรือเผือ่ เวลาการเดินทางไว้บา้ งก็ดนี ะครับ
โดยเฉพาะคนเมืองกรุงแล้ว คงต้องเผือ่ กันเป็นชัว่ โมงๆ เลยครับ
มิเช่นนัน้ อาจเข้างานสาย หรือไปไม่ทนั เวลาประชุมงานกับเจ้านาย
หรือลูกค้าได้ คอลัมน์อยูเ่ ป็น เย็นสุข ฉบับนี้ ผมจะมาบอกถึงวิธี
การจัดฮวงจุ้ยในห้องทำงาน จัดอย่างไรให้ดี ให้มีบารมีเสริม
ทรัพย์กนั ครับ
ฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับห้องอื่นๆ เลย เพราะมันจะ
ส่งผลต่อความเจริญรุง่ เรือง และอำนาจบารมีของบุคคลนัน้ การจัดตำแหน่งของ
ห้องทำงาน ถ้าห้องทำงานอยู่ที่บ้าน ตำแหน่งของห้องควรอยู่ทางด้านหลังของ
ตัวบ้าน และถ้าคนทีน่ งั่ ทำงานเป็นผูช้ าย ห้องทำงานควรอยูด่ า้ นซ้ายของตัวบ้าน
เรียกว่าเป็นฝัง่ มังกร แต่ถา้ โต๊ะทำงานอยูใ่ นห้องโถ่ง ก็ควรทีจ่ ะจัดโต๊ะทำงานให้
อยูท่ างฝัง่ ซ้ายมือของห้อง ก็จะเป็นตำแหน่งของมังกรเช่นกันครับ การนัง่ ควรนัง่
ชิดด้านหลังสุดของห้อง เพราะการนัง่ ลักษณะนีจ้ ะทำให้มคี นอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ
เรือ่ งงานกับเราได้ครับ แต่ถา้ คนทีน่ งั่ ทำงานเป็นผูห้ ญิง ห้องทำงานควรอยูด่ า้ น
ขวาของตัวบ้าน เรียกว่าเป็นฝัง่ เสือ แต่ถา้ โต๊ะทำงานอยูใ่ นห้องโถ่ง ก็ควรทีจ่ ะจัด
โต๊ะทำงานให้อยูท่ างฝัง่ ขวามือของห้องนัน้ ก็จะเป็นตำแหน่งของเสือ และนัง่ ชิด
ด้านหลังสุดของห้องด้วยเช่นกัน
ส่วนกรณีทไี่ ม่มหี อ้ งทำงานส่วนตัว ในลักษณะนีอ้ าจจำเป็นต้องนัง่ ทำงาน
ในห้องทำงานเดียวกัน คือ โต๊ะทำงานของผูช้ าย ให้จดั วางไว้ในตำแหน่งชิดฝัง่
ซ้ายมือ ถ้าเป็นโต๊ะทำงานของผู้หญิงก็ควรวางไว้ในตำแหน่งชิดขวามือครับ
เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นว่า การจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานนัน้ มีความสำคัญ
มากกว่าตำแหน่งของห้องทำงาน เพราะผมคิดว่าในแต่ละบ้านคงจะไม่สามารถ
ทีจ่ ะมีหอ้ งทำงานได้ในทุกบ้าน แต่เราก็ยงั สามารถเลือกตำแหน่งการนัง่ ทำงาน
หรือตำแหน่งของโต๊ะทำงานได้ ฉะนั้น จะต้องเลือกตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่
เหมาะสมกับตัวเอง
ขนาดของห้องทำงานไม่สำคัญครับ จุดที่สำคัญคือตำแหน่งของการจัด
วางโต๊ะทำงานนั่นเอง ส่วนในห้องทำงานควรมีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และ
มองเห็นวิวต้นไม้สเี ขียว จะช่วยทำให้เราได้คลายความเครียดได้ และโต๊ะทำงาน
ไม่ควรนัง่ หันหน้าตรงกับประตู เพราะจะทำให้เกิดแต่ปญ
ั หา
ภายในห้องทำงาน ไม่ควรมีกระจกเงาสะท้อนเข้าหาที่โต๊ะทำงาน เพราะ
จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ส่วนชั้นวางหนังสือในห้องทำงาน
นัน้ สามารถมีได้ แต่ไม่ควรจัดวางไว้บริเวณด้านหลังของคนนัง่ ทำงาน เพราะจะ
ทำให้มแี ต่ปญ
ั หาเข้ามาให้แก้ไขไม่จบไม่สนิ้ ครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการจัดห้องทำงาน
ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ควรจัดวาง

1.

ควรจัดวาง “องค์ฮก ลก ซิว่ ” ไว้
ในห้องทำงาน ถ้าเป็นห้องทำงานของ
ผู้ชาย ควรจัดวางไว้ฝั่งซ้ายมือ ถ้าเป็น
ห้องทำงานของผูห้ ญิง ควรจัดวางไว้ฝงั่
ขวามือ แต่ถา้ ในห้องทำงานมีทงั้ ผูห้ ญิง
และผูช้ าย ให้จดั วางองค์ ฮก ลก ซิว่ ไว้
ทางฝัง่ ซ้ายมือของห้องทำงานครับ เพือ่
ให้เกิดอำนาจ บารมี และความรุง่ เรืองในหน้าทีก่ ารงาน

2.

ควรจัดวาง “ม้า” ไม่ว่าจะเป็น
รูปภาพ หรือ รูปปัน้ ม้า 1 ตัว, 2 ตัว, 3
ตัว หรือ 8 ตัว ได้ทงั้ หมด ให้จดั วางไว้ที่
ฝั่งซ้ายของห้องทำงาน เพื่อช่วยให้เกิด
ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า
ของธุรกิจ

