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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�้า  
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

สวสัดคีรบั...
	 วนันีผ้มมข่ีาวดมีาบอกครบั	 เมือ่เร็วๆ	 น้ี	บริษทั	ขนส่ง	จ�ากัด	หรือ	
บขส.	ได้เข้ารบัมอบรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต	ิประจ�าปี	2557	ประเภท
รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ	 ระดบีด	ี ในด้านการพฒันาระบบ
ควบคมุและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร	(GPS)	ซึง่จดัขึน้โดย
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)
	 นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราทุกคนได้ทุ่มเท	 ปรับปรุง	 และ
พฒันาการขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะให้มคีวามปลอดภยั
มากข้ึน	ด้วยการน�าระบบ	GPS	 เพื่อควบคุม	ติดตาม	ตรวจสอบ	และ
ประเมินผลการขับข่ีของพนกังานขับรถของเรา	 โดยจ�ากดัความเรว็อยูท่ี่	
90	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	 ส่งผลให้สถิตใินการเกดิอบุติัเหตุลดน้อยลง	และ
สร้างความม่ันใจให้กับผูโ้ดยสารในเรือ่งของความปลอดภยัมากยิง่ขึน้
	 มัน่ใจได้ครบัว่า	บขส.เราจะพยายามพฒันาและสรรหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	 เข้ามาอยู่เสมอ	 เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างความ
ปลอดภัยให้กับท่านในทกุเส้นทางครบั    
 
 

     (วฒิุชาต ิ กลัยาณมิตร)
          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
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อ่าน	‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’	ในรูปแบบ	E-MAGAZINE	ได้แล้ว	
ที่เว็บไซต์	www.busbuddythailand.com
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ในรปูแบบ E-Magazine 
ได้ง่ายๆ เพยีง
ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่
ของ BookSmile 
มาไว้ทีส่มาร์ทโฟน
หรอืแทบ็เลต็ของคณุ 
ใช้ได้ทัง้ระบบ 
Android 
และ ios

ข่าวดี

ทักทาย

คณุสามารถอ่าน
นติยสารคูห่เูดินทาง

สารบัญ

6 บขส.อินไซด์

10 บขส.อัพเดท

12 ข่าวรายทาง

14  รอบรู้รอบโลก 

	 :	ว่าด้วยเร่ือง”น�า้ตา”	ของผูห้ญงิ
16  มุมสุขภาพ 
	 :	หลบแดด	กลวัด�า	ระวงัขาดวติามนิดี
18  เคล็ดลับความงาม 
	 :	จัดการนานาปัญหาผวิในช่วงวนันัน้ของเดอืน
22  ทีพอท เติมความอร่อย เติมความสุขทั่วไทย

24 คู่หูพาเที่ยว 
	 :	“ชุมพร”	เสน่ห์แห่งประตสููแ่ดนใต้	
	 ทีมิ่ใช่เพียงทางผ่าน
33  คู่หูดูดวง 
	 :	15	ต.ค.	–	14	พ.ย.	2557
34 อยู่เป็น เย็นสุข 

	 :	การจัดฮวงจุย้ห้องท�างาน	(ตอนที	่2)

   พบนิตยสารคู ่หูเดินทางได้เป็นประจ�าที	่ 
บนรถโดยสารปรับอากาศ	 ช ่องจ�าหน่ายตั๋ว	 
และจดุประชาสมัพันธ์	ของบรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	(บขส.)	
ณ	สถานีขนส่งกรุงเทพฯ	 (จตุจักร),	 สถานีขนส่ง 
สายใต้ใหม่,	 สถานีขนส่งเอกมัย,	 สถานีเดินรถ
สุวรรณภูมิ	 และสถานีบริการของ	 บขส.	 อีก 
กว่า	 100	 แห่งท่ัวประเทศ,ร้านกาแฟ	 คาเฟดิโอโร่	 
ทุกสาขา,	 ร ้านกาแฟ	 94°coffee	 ทุกสาขา,	
ร้านกาแฟ	 คาเฟ่ดอยตุง	 ทุกสาขา,	 ร้านกาแฟ	
คาเฟ ่อเมซอน	 และห ้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าทัว่ประเทศ	ฯลฯ
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บขส.รบัรางวลั
บรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจ�าปี 2557  
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ นาย
พินจิ ค�าปู ่รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ฝ่ายธุรกจิเดนิรถ บริษัท ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) เข้ารบัมอบรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี 
2557 ประเภทรางวลัการพัฒนาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัด ี ใน
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของ
รถโดยสาร (GPS) ซึง่จดัโดย ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
	 บขส.	 ได้มีการน�ามาตรการติดตามรถโดยสารสาธารณะ	 ด้วย
ระบบ	GPS	มาใช้กบัรถโดยสาร	บขส.	 เพือ่ควบคุม	 ติดตาม	ตรวจสอบ	
และประเมนิพฤตกิรรมการขบัรถโดยสาร	พบว่า	พฤตกิรรมการขับข่ีของ
พนกังานขบัรถโดยสารเปลีย่นไป	มีการเพิ่มความระวังในการขับขี่	 โดย
จ�ากัดความเร็วอยู่ท่ี	90	กิโลเมตร/ช่ัวโมง	ส่งผลให้สถิติในการเกิดอบัุตเิหตุ
จากการใช้รถใช้ถนนลดลง	และผูใ้ช้บรกิารมัน่ใจในความปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้
	 ท้ังน้ี	การจ�ากัดความเร็วของรถโดยสารอยู่ท่ี	 90	 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ไม่ส่งผลต่อการเดนิรถของ	บขส.	โดย	บขส.	สามารถเดนิรถได้ตามตาราง
เวลาท่ีก�าหนด	และช่วยลดปัญหาอบุติัเหตุบนท้องถนน	รวมท้ังช่วยรกัษา
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของผูโ้ดยสารอกีด้วย





บขส.อินไซด์
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน

08

 นายพินิจ ค�าปู ่ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.)	กล่าวในพธิเีปิดสถานเีดนิรถเชยีงของ	ณ	สถานี
เดินรถเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	 โดยมี	นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัด
จังหวัดเชียงราย	 เป็นประธานในพิธีเปิดว่า	 บขส.มีแผนพัฒนาธุรกิจและ
บริการเดินรถโดยสารประจ�าทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะท่ีอ�าเภอเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	บขส.	 
ได้จัดเดินรถโดยสารประจ�าทางเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ	 มาได้ระยะหนึ่ง
แล้ว	และในปัจจบุนัได้จดัการเดนิรถโดยสารระหว่างประเทศ	เส้นทางเชยีงใหม่-
เชยีงราย-เชยีงของ-หลวงพระบาง	และ	เชยีงราย-เชยีงของ-บ่อแก้ว	อกี	2	เส้นทาง	
แต่ยงัไม่มสีถานเีดนิรถหรอืสถานขีนส่งผูโ้ดยสารรองรบัการเดนิทางของผูโ้ดยสาร	
ดงันัน้	บขส.จงึได้ก่อสร้างสถานเีดนิรถเชยีงของขึน้บนเนือ้ทีข่อง	บขส.	 เอง	 เพือ่ใช้
ส�าหรับรองรับการเดินรถโดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดย
เชือ่ว่าจะสามารถรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ในอนาคต
	 ส�าหรับสถานีเดินรถเชียงของแห่งนี้	 ก่อสร้างบนเนื้อที่	 4	 ไร่	 1	 งาน	 71	
ตารางวา	 ประกอบด้วย	 อาคารสถานีเดินรถเชียงของ	 โดยมีพื้นที่ใช้สอย 
ภายในอาคารดงันี	้ ห้องจ�าหน่ายตัว๋	ทีพ่กัผูโ้ดยสาร	ศนูย์อาหาร	 ร้านค้าสะดวกซือ้  
ห้องสุขาส�าหรับผู้โดยสาร	 พื้นที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ	 อาท	ิ 
ทางลาดคนพิการ	 ห้องสุขาคนพิการ	 ที่รับฝากของพัสดุภัณฑ์	 อาคารบ้านพัก 
พนักงาน	 และโรงซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพรถ	 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง	 
320	 วัน	สามารถรองรับรถโดยสารให้เข้าใช้สถานีได้ดังน้ี	 เส้นทางกรุงเทพฯ-
เชยีงของ	รถโดยสารบรษิทัฯ	วนัละ	8	เทีย่ว	รถร่วมบรกิารวนัละ	26	เทีย่ว	รถโดยสาร
ระหว่างประเทศ	เส้นทางเชยีงใหม่-เชยีงของ-หลวงพระบาง	วนัละ	2	เทีย่ว	และ
เส้นทางเชยีงราย-เชยีงของ-บ่อแก้ว	 ให้บริการวนัละ	4	 เท่ียว	 รวมท้ังหมดวนัละ	 
40	เทีย่ว	
		 อย่างไรกด็	ี ในระยะแรกสถานเีดนิรถเชยีงของจะเปิดให้บรกิารในรูปแบบ
ของสถานีเดินรถ	จากนั้นจะปรับเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับรถโดยสาร
สาธารณะได้อย่างเตม็รปูแบบและครบวงจร	เมือ่ได้รบัการอนญุาตจดัตัง้จากกรม
การขนส่งทางบกเป็นทีเ่รยีบร้อย

บขส.จดัพธิเีปิดสถานเีดนิรถเชียงของ รองรบัการเดนิรถโดยสาร
ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ รวมทัง้รองรบั
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ในอนาคต          



บขส.จดังานเกษยีณ
ประจ�าปี 2557
“Colorful Night 
Party 2014”
	 บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	 (บขส.)	 จัดงานเกษยีณอายุเพือ่ 
แสดงมฑิุตาจติ	แด่พนกังานผูเ้กษยีณอายปุระจ�าปี	2557	ณ	
ห้องก�าแพงเพชร	ชัน้	6	ศนูย์การค้าเจเจ	มอลล์		ซ่ึงปีนีใ้ช้ธมี
งานชือ่ว่า	“Colorful Night Party 2014”	โดยให้ผูท้ีม่าร่วมงาน
แต่งกายชดุหลากสสีนัครเีอทกันได้ไม่จ�ากัด	โดยช่วงค�า่เริม่
ด้วย	นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์สดุดีและแหวนทองค�าที่ระลึก
แก่ผู้เกษียณอายุ	หลังจากนั้นเป็นการแสดงของพนักงาน 
ที่จัดกันมาชุดใหญ่	 และต่อด้วย	 ร้องเล่น	 เต้นร�า	 กันตาม
อัธยาศัย	 สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก ่
ผูท้ีม่าร่วมงานเป็นอย่างมาก

บขส.เป็นเจา้ภาพจดังาน
วนัรฐัวสิาหกจิไทย 
ประจ�าปี 2557 
 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.)	 ร่วม
กับกระทรวงแรงงานและสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดงาน “วัน
รฐัวสิาหกจิไทย” ประจ�าปี 2557 	ซึง่	บขส.	รบัเป็น
เจ้าภาพ	โดยในช่วงเช้าได้เริม่ประกอบพธิบีวงสรวง
เคร่ืองสักการะและถวายพานพุ่มต่อพระบรมรูป
ทรงม้า	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่5	 
ในฐานะพระบดิาแห่งรฐัวสิาหกิจไทย	และถวาย
ภตัตาหารเพลแด่พระภกิษสุงฆ์	รวมทัง้ยงัมกีจิกรรม
ต่าง 	ๆมากมาย	อาท	ิการออกร้านจ�าหน่ายสนิค้า	และ
การจดันิทรรศการ	ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ	เป็นต้น	
ณ	ลานพระราชวงัดุสิต	(ลานพระบรมรปูทรงม้า)	ถนน
ราชด�าเนินนอก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

บขส.อินไซด์
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน

บขส.รว่มแสดงความยนิดี 
รวค. และ รชค. ในโอกาสเขา้รบัต�าแหนง่
 นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) มอบกระเช้าแสดงความยินแก่	พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง 
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	และ	นายอาคม เติมพทิยาไพสฐิ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง	 
ณ	หอประชมุ	กระทรวงคมนาคม

กจญ.ใหส้มัภาษณ์ 
รายการเดนิหนา้ประเทศไทย
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.)	บนัทกึเทปรายการเดนิหน้าประเทศไทย	โดยให้สมัภาษณ์
เร่ืองการเตรียมความพร้อมของ	บขส.กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	(AEC)	ณ	บรเิวณหน้าช่องจ�าหน่ายตัว๋ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
ชัน้	3	อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)

บขส.รว่มกบั ขบ. และ สสส.
รณรงค ์“ทวงสทิธหิา้มสบู”
 นายสมบตั ิ นะนนุา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการ
เดนิรถ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.)	ร่วมรณรงค์ “สถานขีนส่งฯ และ
รถโดยสารสาธารณะปลอดสบูบหุรี”่	ณ	สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	
(จตจุกัร)

กจิกรรม สรา้งสรรคผ์ลงานคณุภาพ
(KM DAY) ประจ�าปี 2557
 นายวฒิุชาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.)	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสร้างสรรค์ผลงานคณุภาพ 
(KM DAY) ประจ�าปี 2557	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตุจกัร)

กจญ.ใหส้มัภาษณร์ายการโทรทศัน์ 
ช่องกรุงเทพธุรกจิ
 นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.)	บนัทกึเทปสมัภาษณ์	รายการโทรทศัน์	 ช่องกรงุเทพธรุกจิ	
ในเรือ่งการเตรยีมความพร้อมของ	บขส.	กบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน	(AEC)	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)

บขส.ซ้อมแผนฉกุเฉนิ
และอพยพหนไีฟประจ�าปี 2557
	 ผูบ้รหิารและพนกังาน	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากัด	(บขส.)	ผูป้ระกอบการ 
รถร่วมฯ	 ร่วมการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟประจ�าปี	 2557	 
ณ	อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจัุกร)
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โครงการ “อซีซูใุห้น้ํา...เพ่ือชวิีต” แหง่ที ่11  
 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย	น�าโดย	มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท 
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด  มร. ทาคาชิ ซาดาโอกะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท  
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด คุณโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน (งานทรัพยากรน�้าบาดาล) กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พร้อมด้วย	บอย-ปกรณ์ ฉตัรบรริกัษ์ พรเีซน็เตอร์
อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส ร่วมส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาด	แห่งที่	 11	 ในโครงการ	 “อีซูซุให้
น�้า...เพื่อชีวิต”	แก่โรงเรียนบ้านวังชมภู	อ�าเภอไชยวาน	จังหวัดอุดรธานี	สานต่อปณิธานที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาน�้าดื่มขาดแคลนและปนเปื้อนในโรงเรียนให้หมดไป	 เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของครู	นักเรียน	และคนในชุมชน

ข่าวรายทาง
เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ

วาโก้บรจิาคเงนิ
แดมู่ลนธิสิถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ  
 ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	 (กลาง)	 กรรมการผู ้ช่วย 
ผู้อ�านวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) และกรรมการ บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
มอบเงินบริจาคจาก “โครงการวาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็ง 
เต้านม” จ�านวน 1,000,000 บาท	แด่มูลนิธิสถาบันมะเร็ง 
แห่งชาติ	เพื่อกิจกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านมและแมมโมแกรม 
การกุศลแด่ผู้ด้อยโอกาส	ในเดือนต้านภัยมะเร็งเต้านมสากล	 
โดยมี	นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ (ที่	3	จากขวา)	ผู้อ�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ	พร้อมด้วยคณะผู้
บรหิารจากสถาบนัมะเรง็แห่งชาต	ิและผูบ้รหิารจากผลติภณัฑ์
วาโก้ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	เมื่อเร็วๆนี้	

เคทซีชีวนพนกังานดจูติ 
จดักจิกรรมลานธรรมเคทซีี “ฝึกจติ เจรญิเมตตา”  
 นางอบุลรตัน์ บษุยะกนษิฐ์ ผูบ้รหิารสงูสดุ – ทรพัยากรบคุคล “เคทีซี” หรือ บริษัท 
บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)	น�าทมีผู้บริหาร	พนกังาน	และนกัศึกษาฝึกงานโครงการ	Learn	

&	Earn	@	KTC	 เข้าร่วมกิจกรรม 
ลานธรรมเคทีซี “ฝึกจิต เจริญ
เมตตา”	กบั	พระอาจารย์ธวชัชยั 
ธมฺมทีโป 	 และ	พระอาจารย ์
สุรพจน์ สทฺธาธิโก จากศูนย์
พัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ  
บ้านวงัเมือง จงัหวดัพังงา	ฝึกการ
ดูจิต	 ปฏิบัติธรรม	 เพื่อเสริมสร้าง
การจัดระบบความคิด	 สร้างเสริม

สติปัญญา	สมาธิ	และขัดเกลาจิตใจ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานและการด�ารงชีวิต
ในประจ�าวัน	 โดยมี	นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ	และพญ.ทพญ.อัญชญา 
แย้มสุคนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ	ณ	“เคทีซี	ป๊อป”	อาคารสมัชชาวาณิช	2	สุขุมวิท	33	
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ซสิเทม็มา จัดกจิกรรมแปรงสฟัีนเกา่มคีา่ 
น�ามาแลกซ้ือแปรงจดัฟันซิสเทม็มา โอด ีใหม ่ลด 50%
 แปรงจดัฟันซสิเทม็มา	โอด	ีนวตัรกรรมล่าสดุของแปรงสฟัีนส�าหรบัคนจดัฟันโดยเฉพาะ	ท�าความสะอาดได้ดกีว่าขนแปรงธรรมดาทัว่ไป	ขนนุ่ม	 อ่อนโยน	 
ไม่เจ็บเหงือกขณะแปรงฟัน		เหล็กสะอาด	..ฟันก็สะอาด	จัดกิจกรรมแปรงสีฟันเก่ามีค่า	น�ามาแลกซื้อแปรงจัดฟันซิสเท็มมา	โอดี	ใหม่	ลด	50%	พร้อมทั้ง

ซื้อสินค้ากลุ่มซิสเท็มมาในราคาพิเศษสุด	ตลอดเดือนตุลาคม	เฉพาะบน
พื้นที่จัดกิจกรรมสถานีรถไฟฟ้า		เริ่ม	30	ก.ย.	–	1	ต.ค.	ที่สถานีศาลาแดง	
/	2	–	3	ต.ค.	ที่สถานีอโศก	/	10	–	11	ต.ค.	และ	24	–	26	ต.ค.	ที่สถานี
สยาม	/	27	–	28	ต.ค.	ที่สถานีศาลาแดง	และ	29	-30	ต.ค.	ที่สถานีอโศก



1 3

แบ่งฝัน
ปันรัก

เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ

เอไอเอส แชมป์ 3 สมยั
รบัรางวลั องค์กรที่มมูีลค่าแบรนดส์งูสดุในกลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
 เอไอเอส รับรางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์
สงูสดุ ในกลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีประจ�าปี 2557 
(Thailand’s top Corporate Brand Value 2014) 
ครองอนัดบั 1 ถงึ 3 สมยัตดิตอ่กัน จากการประเมินคา่ 
และจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย จัดท�าโดยคณะ 
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

	 CEO-AIS	 	 กล่าวย�้าถึงที่มาของการได้รับรางวัล	
Thailand’s	top	Corporate	Brand	Value	2014	ว่า	“กุญแจ
ส�าคัญที่ท�าให้แบรนด์แข็งแกร่งและแข็งแรง	 และเป็น
รากฐานในการสร้างแบรนด์	 มีองค์ประกอบส�าคัญคือ	 มี
ความเป็นมอือาชพี	Professional	 	ท�าให้เกิดความเช่ือม่ัน
ในการสร้างเครอืข่ายทีด่ต่ีอการใช้งานของลกูค้า	รวมถึงเน้น
คณุภาพในทกุๆ	 ด้านนัน่คอื	Quality	 ด้วยการสร้างความรู้
เพือ่วเิคราะห์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จรงิ	สร้าง
ใจรกับรกิาร	ตลอดจนนวตักรรมสนิค้า	และบรกิารใหม่ๆ	ให้
แตกต่าง	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายของการสร้างประสบการณ์ที่
ดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอแบรนด์	และเรามีเป้าหมายให้เอไอเอส
เป็น	Digital	Life	Service	Provider	อย่างเตม็รปูแบบ	เพราะ
เชื่อมั่นว่าการใช้ชีวิตของคนจากนี้ไปจะผูกพันกับ	Digital	
Life	มากขึน้เรือ่ยๆ	”			
	 ส�าหรับการวัดมูลค่าแบรนด์ดังกล่าว	 โดยทางคณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ซ่ึงได้ท�าวิจัยเรื่อง	 “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์

องค์กรในประเทศไทย”	 วัดค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยโดยใช้หลักการตลาด	 
การเงนิ	และการบญัช	ีมาบรูณาการและคิดค้นเคร่ืองมอืชือ่	“Corporate	Brand	Success	
Valuation”	หรอื	CBS	Valuation	ท�าการประเมนิค่าแบรนด์องค์กรเป็นตวัเลขทางการ
เงนิ	และจดัอนัดบัแยกตามหมวดอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ	ให้แก่องค์กรไทยทีม่มีลูค่า
แบรนด์สงูทีส่ดุ	ของแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 โดยเอไอเอสเป็นแบรนด์ทีม่มีลูค่าสงูสดุของอตุสาหกรรมเทคโนโลยี	
โดยมมีลูค่าแบรนด์	462,817	ล้านบาท

หมวดอตุสาหกรรม มลูค่าแบรนด์สงูสดุ มลูค่า (ล้านบาท)

เทคโนโลย	ี แอดวานซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	 462,817

เกษตรและอาหาร	 เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร	 113,120

อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง	 เอสซจี	ี 249,608

การเงนิ	 ธนาคารไทยพาณชิย์	 318,704

สนิค้าอปุโภคบรโิภค	 ซาบน่ีา	 5,873

ทรพัยากร	 ปตท.สผ	 184,127

สนิค้าอตุสาหกรรม	 พทีที	ีโกลบอล	เคมคิอล	 48,852

บรกิาร	 ซพีอีอล์	 263,604



รอบรู้
รอบโลก
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เรื่อง	:	ชญานี

	 มรีายงานจากกรงุโตเกยีวประเทศญีปุ่น่	เมือ่ต้นเดอืนตลุาคม 
นี้	ญี่ปุ่นจัดพิธีร�าลึกที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียวเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ	50	 ปี	ของรถไฟหวักระสนุชนิคนัเซน็ซึง่เริม่วิง่ครัง้แรก
เมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	ปี	2507	จากกรงุโตเกียวไปยังนครโอซากา
ในเวลาเพยีง	4	ชัว่โมง	ด้วยระยะทาง	515	กิโลเมตร	ในตอนนัน้	
รถไฟชนิคนัเซน็วิง่ด้วยความเรว็สงูสดุ	210	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	 
แต่ปัจจบุนัวิง่ด้วยความเรว็	270		กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	ท�าให้การ
เดนิทางระหว่างกรงุโตเกยีวไปยงันครโอซากาเหลอืเพยีง	2	ชัว่โมง	
25	นาทเีท่านัน้	เหตดุ้วยเม่ือปี		2507	กรงุโตเกียวของญีปุ่่นเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในเอเชีย	 ท�าให้ 
ญีปุ่น่สร้างรถไฟความเรว็สูงขบวนนีข้ึ้นมา

ชนิคนัเซน็ 50 ปี...
รถไฟปู๊นปู๊น...ฉกึฉกั

เมอืงนี้
แบนถงุพลาสตกินะจ๊ะ 
 เมื่อต้นเดือนน้ีท่ีผ่านมา	ณ	 เมือง
ซาคราเมนโต	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	โดย	นายเจอร์รี	่บราวน์	ผูว่้า 
การรฐัแคลิฟอร์เนีย	ลงนามออกกฎหมายห้าม
ใช้ถงุพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวภายในรฐัแคลฟิอร์เนยี	ทีย่ื่นเร่ืองโดย	 
นายอเล็กซ์	พาดิลลา	วฒุสิมาชกิพรรคเดโมแครต	จากนครลอสแองเจลสิ	
โดยร้านขายของช�าขนาดใหญ่จะเริม่ใช้มาตรการดงักล่าวภายในปีหน้า	
ขณะท่ีร้านสะดวกซือ้และร้านขายยาจะเลิกใช้ถุงพลาสตกิในปี	 2559	
เพือ่ต้องการให้ลกูค้าน�าถงุมาเองจากทีบ้่าน	 ซึง่จะช่วยลดปริมาณถุง
พลาสติกลงได้บ้าง	กฎหมายดังกล่าวจะบงัคับใช้มากกว่า	100	 เขต
พืน้ทีท่ัว่แคลฟิอร์เนยี	รวมถงึเมอืงใหญ่อย่าง	ซานฟรานซสิโก	และนคร
ลอสแองเจลสิ	เช่นกนั	ด้านผูป้ระกอบการร้านขายของช�าต่างเหน็ชอบ
กบักฎหมายฉบบัดงักล่าว	 เพราะ
เป็นกฎหมายทีป่ระกาศใช้ทัว่ทัง้รฐั	
และสามารถให้เจ้าของร้านคิดค่า
ถุงกระดาษจากลูกค้าในราคา	10	
เซ็นต์	 (ประมาณ	2	บาท)	กรณีท่ี
ลกูค้าต้องการถงุใส่ของ
	 อย่างไรก็ตามเหล่าเจ้าของ
โรงงานผลิตถุ งพลาสติกและ
กระดาษในรัฐแคลิฟอร์เนียต่าง 
ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมาย 
ดงักล่าว	โดยให้เหตผุลว่าจะส่งผลให้
รฐัแคลฟิอร์เนยีสญูเสยีต�าแหน่งงาน
ในภาคการผลติ

รู้ไหมทําไมถงึเรยีกว่า “เขาค้อ”
 เขาค้อน้ันประกอบด้วยภเูขาหลายลูก	 เช่น	 เขาค้อ	 เขาย่า	 เขาใหญ่	 
เขาห้วยทราย	 เป็นต้น	 อยู ่ในเขตสองจังหวัดคือ	 จ.พิษณุโลก	 และ	
จ.เพชรบรูณ์	ในอดตีมต้ีนค้อ	ลกัษณะคล้ายต้นปาล์ม	ล�าต้นสงู	ใบคล้าย
ใบตาล	แต่ออกลูกเป็นหมาก	ขึ้นอยู่ตามภูเขาดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	 
จงึเรยีกบรเิวณนีว่้า	“เขาค้อ”



ตาํนานวนัปล่อยผ ีฮาโลวนี
 วนัฮาโลวนี	(Halloween)	เป็นงานฉลองในคนืวนัที	่31	ตลุาคม	ประเทศทาง
ตะวนัตก	เดก็ๆ	จะแต่งกายเป็นภตูผปีีศาจพากนัชกัชวนเพือ่นฝงูออกไปงานฉลอง	
มกีารประดบัประดาแสงไฟ	และทีส่�าคญัคอืแกะสลกัฟักทองเป็นโคมไฟ	 เรียกว่า	
แจ๊ก-โอ’-แลนเทร์ิน	(jack-o’-lantern)
	 การฉลองวนัฮาโลวนีนยิมจดักนัใน	สหรฐัอเมรกิา	ไอร์แลนด์	สหราชอาณาจกัร	
แคนาดา	และยังมใีนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วย	รวมถึงประเทศอืน่ใน	ทวีปยโุรป
กน็ยิมจดังานวนัฮาโลวนีเพือ่ความสนกุสนาน
	 วนัที	่31	ต.ค.	เป็นวนัทีช่าว	เคลต์	(Celt)	ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงเผ่าหนึง่ในไอร์แลนด์	
ถอืกนัว่าเป็นวนัสิน้สดุของฤดรู้อน	และวนัต่อมาคอื	วนัที	่1	พ.ย.	 เป็นวนัขึน้ปีใหม่	
ซึง่ในวนัท่ี	31	ต.ค.	 น่ีเองท่ีชาวเคลต์เชือ่ว่า	 เป็นวนัท่ีมติิคนตายและคนเป็นจะถกู
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	และวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะเที่ยวหาร่าง
ของคนเป็นเพือ่สิงสู่	 เพือ่ท่ีจะได้มชีีวติข้ึนอีกคร้ังหน่ึง	 เดือดร้อนถงึคนเป็นต้องหา
ทุกวถีิทางท่ีจะไม่ให้วญิญาณมาสิงสู่ร่างตน	ชาวเคลต์จงึปิดไฟทกุดวงในบ้าน	ให้

อากาศหนาวเยน็	และไม่เป็นทีพ่งึปรารถนา
ของบรรดาผร้ีาย	นอกจากนีย้งัพยายามแต่ง
กายให้แปลกประหลาด	ปลอมตวัเป็นผร้ีาย	
และส่งเสียงดังอกึทึก	 เพือ่ให้ผตีวัจรงิตกใจ
หนหีายสาบสญูไป
	 					บางต�านานยงัเล่าถงึขนาดว่า	มกีารเผา	
“คนที่คิดว่าถูกผีร้ายสิง”	 เป็นการเชือดไก่
ให้ผกีลวัอกีต่างหาก	แต่นัน่เป็นเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสตกาล	ที่ความ
คดิเรือ่งผสีางยงัฝังรากลึกในจติใจมนษุย์	 

ต่อมาในศตวรรษแรกแห่งครสิตกาล	ชาวโรมนัรบัประเพณฮีาโลวนีมาจากชาวเคลต์
แต่ได้ตัดการเผาร่างคนท่ีถกูผีสิงออก	 เปล่ียนเป็นการเผาหุ่นแทน	กาลเวลาผ่าน
ไป	ความเชื่อเรื่องผีจะสิงสูร่างมนุษย์เสื่อมถอยลงตามล�าดับ	 ฮาโลวีนกลายเป็น
เพยีงพธิกีาร	การแต่งตัวเป็น	 ผี	แม่มด	 สัตว์ประหลาดตามแต่จะสร้างสรรค์กนัไป	
ประเพณฮีาโลวนีเดินทางมาถงึอเมรกิาในทศวรรษท่ี	 1840	 โดยชาวไอรชิทีอ่พยพ
มายงัอเมรกิา	ส�าหรบัประเพณทีรกิออร์ทรตี	 (Trick	or	Treat)	แปลว่า	หลอกหรอื
เลีย้งนัน้	เริม่ขึน้ในราวครสิต์ศตวรรษที	่9	โดยชาวยโุรป	ซึง่ถอืว่า	วนัที	่2	พ.ย.	เป็นวนั	
‘All	Souls’	พวกเขาจะเดนิร้องขอ	‘ขนมส�าหรบัวญิญาณ’	(soul	cake)	จากหมูบ้่าน
หนึง่ไปยงัอกีหมูบ้่านหนึง่	โดยเชือ่ว่า	ยิง่ให้ขนมเค้กมากเท่าไร	วญิญาณของญาตผิู้
บรจิาคกไ็ด้รบัผลบญุ	ท�าให้มโีอกาสขึน้สวรรค์ได้มากเท่านัน้นัน่เอง
 แต่จะแกล้งหรอืหยอกหลอกกนัแค่ไหนในวนัฮาโลวนีกท็�ากนัแต่พองาม
นะ เดีย๋วอกีฝ่ายจะหวัใจวายไปซะก่อน

ว่าด้วยเรือ่ง
น้ําตาของผู้หญงิ
 รู ้กันหรือไม่ว่า	 ผู้หญิงจะร้องไห้ด้วยความดีใจ
หรอืเสยีใจตลอดชวีติของผูห้ญงิจะต้องร้องไห้รวมแล้ว
เป็นเวลาเฉลีย่	16	 เดอืน	มกีารส�ารวจมาแล้วว่าในช่วง
อายุแรกเกิด	 ทารกเพศหญิงจะร้องไห้เสียน�้าตากัน 
วันละประมาณ	3	ชัว่โมง	 ซ่ึงมีสาเหตมุาจากอาการหวิ	 
ไม่สบายตัว	 ต้องการให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้	 เป็นต้น 
ในระหว่างอาย	ุ1-3	ขวบ	และ	4-12	ปี	เดก็หญงิจะร้องไห้
วนัละ	2	ชัว่โมง	15	นาท	ีสาเหตทุีท่�าให้ต้องร้องไห้ในช่วง
นีไ้ด้แก่	เล่นจนเหนือ่ยล้า	หรอือยากได้ของบางอย่าง	โดน
ผูใ้หญ่ห้ามไม่ให้ซน	ทะเลาะกบัเพือ่น	 เมือ่ย่างเข้าสูช่่วง
วยัรุน่	 เดก็หญงิจะเสยีน�า้ตาเฉลีย่สปัดาห์ละ	2	ชัว่โมง	
13	นาท	ีวยัรุน่ในช่วงนีจ้ะเกิดการเปลีย่นแปลงทางด้าน
ฮอร์โมนในร่างกาย	 ท�าให้มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย	
เป็นสาเหตทุ�าให้เกดิการทะเลาะกบัเพือ่น	มปัีญหากบั 
ผูป้กครอง	ครอูาจารย์	ถกูแฟนทิง้	
	 	 	 	 	 เมือ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง	19-25	 ปี	 ซ่ึงเป็นช่วงวยั
ท�างาน	 มีความเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน	 มีภาระหน้าที่ใน
ครอบครัวและหน้าที่การงาน	บางครั้งต้องพบเจอกับ
ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	มากขึน้	จะต้องมกีารตดัสนิใจ
ในบางเรือ่ง	มเีรือ่งสะเทอืนอารมณ์ให้ได้พบเจอ	รวมไป
ถงึการสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กั	ตัง้แต่ในช่วงนีเ้ป็นต้นไป	
ผูห้ญงิจะเสยีน�า้ตาสปัดาห์ละ	2	ช่ัวโมง	14	นาที
					หลงัจากวยั	25	ปี	สาเหตหุลกัทีท่�าให้ผูห้ญงิต้องเสยี
น�า้ตามากทีส่ดุนัน้มาจากเรือ่งราวทางอารมณ์ล้วนๆ	เช่น	
การทะเลาะกบัแฟน	ปัญหาในครอบครวั	ภาวะความเป็น
อยู	่หรอืการได้ยนิข่าวร้ายของคนอืน่	ความรูส้กึเหนือ่ยล้า
อ่อนแรง	ทัง้หมดทีท่�าให้ตลอดชวีติของผูห้ญงิต้องร้องไห้	
รวมแล้วเป็นเวลาเฉลีย่กว่า	12,000	ช่ัวโมง
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มุมสุขภาพ
เรื่อง	:	ชญานี

 มดลกู	คอื	อวยัวะทีถู่กสร้างมาเพือ่ผูห้ญงิเท่านัน้	นอกจาก
หน้าที่ส�าหรับสืบเผ่าพันธุ์แล้ว	 มดลูกยังมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
โดยรวมด้านอื่นๆ	 ของผู้หญิงแต่ละคนด้วย	 ดังนั้นจึงไม่ควร
ละเลยการดแูลมดลกูให้แขง็แรงอยูเ่สมอ	หากร่างกายแขง็แรง	
โลหิตจะไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้เต็มที่	 ท�าให้มดลูกแข็งแรง	
นอกจากนีค้วรดแูลน�า้หนกัตวัให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	 ไม่ผอม
หรอือ้วนจนเกนิไป	นอนหลับให้เพยีงพอในแต่ละวนั	รบัประทาน
อาหารให้ครบ	 5	หมู่	 โดยเฉพาะผักและผลไม้	 ดื่มน�้าสะอาด 
วันละ	 8	 –	 10	 แก้ว	 และงดการดื่มแอลกอฮอล์	 สูบบุหรี	่
ดูแลเรื่องความเครียดไม่ให้เกิดความเครียดสะสม	 เพราะ
ความเครียดท�าให้มดลูกไม่ปกติ	 ระบบฮอร์โมนผิดปกติ  
ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ	 นอกจากนี้ควรออกก�าลังกายอย่าง
สม�่ า เ สมอ เพื่ อ ให ้ กล ้ าม เนื้ อหั ว ใจและปอดแข็งแรง	 
สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี	 ช่วยป้องกัน

ม ด ลู ก อั ก เ ส บ แ ล ะ 
มดลูกต�่ า 	 โดย เลื อก
วิ ธี อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย ที ่
เหมาะสมกับตน เอง	
ไม่หักโหมจนเกินไป	 ท่ี
ส�าคัญคือ 	 ต ้องระวั ง
การติดเชื้อโรคติดต ่อ
ทางเพศสัมพันธ์ที่ท�าให้
เกิดอาการตกขาว	 ปวด
ท้องน้อย	 มีไข้	 มดลูก
อักเสบ	 แม้รักษาหายก็
ยังมีอาการปวดมดลูก	 
ปวดประจ� า เดื อน 	 ม ี
ตกขาวเรื้อรัง	 ไข้ทับระด	ู 

ไม่ตั้งครรภ์	หรือ	ตั้งครรภ์นอกมดลูก	การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์จงึเป็นสิง่ส�าคญัข้อหนึง่ทีท่�าให้มดลกู
ด	ีควรใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้หากไม่ม่ันใจในคูส่มัพนัธ์	อีกข้อท่ี
แนะน�า	คือ	ควรตรวจร่างกายและตรวจภายในเป็นประจ�า	เพื่อ
ค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก	 โรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อมดลูกไม่มาก
ก็น้อย	เช่น	โรคเบาหวาน	อาจท�าให้มดลูกอักเสบ	ติดเชื้อ	เป็น
เชื้อรา	และโรคเรื้อรังอื่นๆ	อย่าง	ความดันโลหิตสูง	โรคไทรอยด์	
โรคตับ	 โรคไต	อาจท�าให้มีการตกเลือด	ประจ�าเดือนมามาก
หรือกะปริบกะปรอย	 รวมไปถึงการตรวจภายใน	 โดยตรวจ
วินจิฉัยและรกัษาการอกัเสบตดิเชือ้ในช่องคลอดและปากมดลกู	 
จนท�าให้มดลูกอักเสบ	ทั้งยังสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษา
อาการผิดปกติของมดลูกได้แต่เนิ่นๆ	เช่น	เนื้องอกธรรมดาของ
โพรงมดลูก	 เนื้องอกธรรมดาของมดลูก	และเย่ือบุโพรงมดลูก
เจริญผิดที่	ก่อนลงเอยด้วยการตัดมดลูก

หลบแดด กลวัด�า 
ระวังขาดวติามนิดี
								ปัจจบุนัคนไทยส่วนมากมกักลวัแดด	เพราะกลวัอันตรายจากรังสยูีวี
ในแสงแดด	ไม่กก็ลวัผวิด�าคล�า้	ไม่สดใสในค่านยิมเรือ่งผวิ	ดงันัน้	ปัญหา
สขุภาพของคนไทยทีก่�าลงัเพิม่ขึน้กค็อื	คนไทยขาดวติามินด	ี เนือ่งจาก
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน	คนไม่ชอบออกแดด	 เพราะกลัวด�าและฝ้า	 
ผิวไม่ขาวใส	จงึมกันิยมทาครีมกนัแดด	ใส่เส้ือแขนยาว	ตรงนีท้�าให้คนไทย
ขาดวติามนิดเียอะมาก	ซึง่วติามนิดจีะช่วยในการดดูซมึแคลเซยีมและ
ฟอสฟอรสั	หากในเด็กขาดวติามนิดีก็จะส่งผลให้เกิดโรค	Rickets	หรอื
โรคกระดูกอ่อนในเด็ก	ท�าให้กระดูกเจริญเติบโตผิดปกต	ิ ส่วนในผูใ้หญ่ 
กจ็ะท�าให้เกดิโรคกระดกู	รวมไปถงึท�าให้ภมูต้ิานทานลดลง
								อนัทีจ่รงิร่างกายสามารถสร้างวติามนิดเีองได้ทางผวิหนงัจากการ
ถูกแดด	 จึงไม่จ�าเป็นต้องซ้ือวติามนิดีมารับประทาน	แพทย์ด้านผวิหนงั
แนะน�าให้ออกมาสมัผสัแดดบ้างในช่วงทีแ่ดดไม่แรงมากนกั	เช่น	8	-	9	
โมงเช้า	หรอืช่วงบ่ายแก่ๆ	3	-	4	โมงเยน็	ประมาณ	10	-	15	นาท	ีเพือ่ให้
ผวิได้รบัวติามนิดใีนปรมิาณทีพ่อเหมาะ	โดยอาจเลอืกทาครมีกนัแดดที่
ใบหน้า	สวมหมวกปีกกว้างป้องกนั	แต่ใส่เสือ้แขนสัน้หรอืโชว์แขนให้ได้
รับแสงแดดบ้าง	ส่วนช่วงเวลาเท่ียงหรือช่วงแดดจดักอ็าจทาครมีกนัแดด
ป้องกนัตามปกตแิละหลกีเลีย่งการสมัผสัแสงแดดให้น้อยลง	
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กนิเชอร์รี่
ช่วยใหน้อนหลบัสบาย
	 รูไ้หมว่าในผลเชอร์รี่หรอืน�า้เชอร์รี	่1	แก้ว	อดุม
ไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและฮอร์โมนเมลาโทนนิ	 โดย 
เฉพาะเชอร์รี่รสเปรี้ยวจะช่วยกระตุ ้นฮอร์โมน 
เมลาโทนินได้ดี	 ช่วยปรับเปลี่ยนระบบนาฬิกา
ของร่างกาย	และควบคุมระยะเวลาการนอนของ
คุณมากข้ึน	ลองทานเชอร์รี่สัก	5	-	6	ลูก	หรือน�้า 
เชอร์รี่วันละแก้วก่อนนอน	 รับรองอาการนอน 
ไม่หลับจะหายเป็นปลิดท้ิง	 จะกินเป็นน�้าเชอร์รี่	 
ผลเชอร์รี่สดๆ	หรือเชอร์รี่อบแห้งก็ได้	ให้ผลเหมือน
กันด้วยนะ

สาวเอยมาดแูลสขุภาพ 
“มดลกู” กนั



ทีใ่ห้พลงังานแก่คณุ	แต่กบัให้น�า้ตาลและคาร์โบไฮเดรต
จ�านวนมากที่เป็นตัวเร่งให้น�้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น	ทาง 
ท่ีดีควรรกัษาระดับน�า้ตาลในเลือดให้คงที	่ เพือ่ไม่ให้เกดิ 
โรคต่างๆ	 ตามมาภายหลัง	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหัน
มาทานอาหารเช้าโดยลดน�า้ตาลและแป้ง	แต่เสริมด้วย
โปรตีนจากโฮลเกรนและนมสดเข้าไปแทนในทกุมือ้	ท�าให้
เป็นกิจวัตร	 เพื่อสุขภาพและระบบการท�างานภายใน
ร่างกายทีด่ขีึน้	

4.  งานรดัตวัท�างานจนไมไ่ดพ้กัผอ่น
	 งานทีก่องจนล้น	อาจท�าให้คณุเหนือ่ยใจและ

เสียสุขภาพจติเอาได้ง่ายๆ	อย่าท�างานจนเกนิขดีจ�ากดั
ความสามารถคุณ	และให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้าง	 
การพกัผ่อนอย่างเตม็ทีจ่ะช่วยให้การท�างานมีประสทิธิภาพ
มากขึ้น	 ท�าให้สมองปลอดโปร่ง	 พร้อมส�าหรับการ 
เริม่ต้นใหม่

5.  การเลน่อุปกรณเ์ทคโนโลยก่ีอนนอน
	 ถ้าก่อนเข้านอนคุณเล่นอปุกรณ์หรอืเทคโนโลยี

ต่างๆ	 ก็เป็นไปได้ว่าพอต่ืนเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกเพลีย
เหมอืนนอนได้ไม่เต็มอ่ิม	 เน่ืองจากไฟทีส่ว่างจ้าออกมา 
จากหน้าจอแทบ็เลต็	สมาร์ทโฟน	หรอืคอมพวิเตอร์	ท�าให้ 
นาฬิกาชีวิตและระบบการท�างานในร่างกายคุณหันเห
ท�างานไม่ปกติ	 ร่างกายไม่สามารถควบคุมฮอร์โมน 
เมลาโทนนิทีช่่วยให้การนอนหลบัเป็นปกตแิละตืน่อย่าง
เป็นระบบได้	จงึท�าให้คุณรูสึ้กง่วงและเพลยีหลงัจากตืน่
ขึ้นมา	ถ้าคุณอยากนอนเต็มอิ่ม	พรุ่งนี้เช้าตื่นมาสดใส
กระปรีก้ระเปร่า	เพยีงแค่คณุปิดเทคโนโลยสีือ่สารทัง้หมด
ก่อนนอนสกั	1-2	ชัว่โมง	กช่็วยได้เยอะแล้วล่ะ
										แต่ถ้าคณุไม่สามารถเลกิเล่นได้เลย	ขอให้ถอืห่าง
จากหน้าและสายตาอย่างน้อย	14	นิ้ว	 และเล่นในที่มี
แสงสว่างเพยีงพอ	อย่าปิดไฟเล่น	 เพราะดวงตาของคณุ
จะรบัแสงจากหน้าจอมากเกนิไป	ซึง่ไม่เพยีงแต่จะท�าให้
คุณรู้สึกเหน่ือยเพลียเมื่อต่ืนนอนแล้ว	ยังท�าให้สายตา
คณุเสยีด้วยนะ	

6.  การใช้อริยิาบถเดมิตลอดทัง้วนั
	 งานทีต้่องนัง่หรอืยนืเพยีงอย่างเดยีวตลอดวัน	

อาจท�าให้กล้ามเน้ือของร่างกายเหน่ือยล้าและตงึตวั	ใน
ระหว่างวันควรหมั่นยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อมี
ความผ่อนคลายบ้าง	อาจแบ่งเป็นการพักทกุ	30	-	45	นาท	ี
กไ็ด้	หากต้องนัง่ท�างานตลอดวนัอย่าลมืเชค็ว่าท่านัง่ของ
คุณถูกต้องเหมาะสมไหม	หรือถ้าต้องยนืนานๆ	 ไม่ควร
สวมรองเท้าส้นสงูทีส่งูมากเกนิไปหรอืสวมรองเท้าทีรั่ดติว้
จนเกนิไปจะท�าให้ระบบไหลเวยีนของโลหติท�างานได้ไม่ด	ี
ไม่ทัว่ถงึทัง้ร่างกาย	ส่งผลต่อการท�างานของกล้ามเนือ้

หากคณุรู้สกึเหนือ่ย
ตลอดเวลามาเช็คกนัหนอ่ยวา่ท�าไม
 ผา่นวนัเสารอ์าทติยท์ี่พกัผอ่นกนัมาอยา่งเตม็ที่แลว้ แตพ่อ
มาถงึวนัจนัทร ์คณุกย็งัรูส้กึเหนื่อยอยู ่ท�าไมกันนะ ลองมาดู
สาเหตกุนั... 

1.   ด่ืมน�าไมเ่พยีงพอในแตล่ะวัน
	 	 ถ้าในหนึง่วนัร่างกายขาดน�า้เป็นปรมิาณมาก	จะท�าให้เลอืดไหลเวยีนช้าลง

และมคีวามเข้มข้นมากขึน้	 เพราะฉะนัน้ทีค่ณุรูส้กึเหนือ่ยเพลยีเนือ่งจากการไหลเวยีน
ของเลอืดกระจายตวัได้ไม่เตม็ที	่(ประสทิธภิาพ)	หวัใจสบูฉดีเลอืดท�างานได้ไม่เตม็ร้อย	
รวมทัง้ความเรว็ทีอ่อกซเิจนและสารอาหารจะเข้าถงึกล้ามเนือ้และอวยัวะส่วนต่างๆ	 ก็ 
ลดลงไปด้วย	ดงันัน้	 ในหนึง่วนัคณุควรดืม่น�า้	 8-10	แก้วต่อวนั	 ไม่เพยีงแต่ท�าให้เลือด 
เจือจางและไหลเวียนดีขึ้น	 แต่ผิวพรรณจะแลดูสุขภาพดี	 สดใส	 เปล่งปล่ังขึ้นด้วย	 
แต่หมายถงึน�า้เปล่าสะอาดเท่านัน้นะ	ไม่นบัรวมน�า้หวาน	น�า้อดัลม	ชา	กาแฟ	ต่างๆ	เพราะ	
น�า้เหล่านัน้มปีรมิาณน�า้ตาลทีม่ากกว่า

2.  คุณบริโภคธาตเุหลก็นอ้ยเกนิไป
	 หากออกซเิจนไปเลีย้งกล้ามเนือ้และเซลล์ต่างๆ	ไม่เพียงพอจะท�าให้คุณรู้สึก

เหนือ่ยง่าย	ขีเ้กยีจ	โมโหง่าย	ร่างกายอ่อนแอ	ขอแนะน�าว่าคณุควรบรโิภคธาตุเหล็กอย่าง
น้อย	1	ใน	4	ของอาหารทีค่ณุทานต่อวนั	เพือ่ช่วยให้ร่างกายคณุมพีลงัในการท�าสิง่ต่างๆ	
มากข้ึน	ช่วยคดิและจดจ�าสิง่ต่างๆ	ได้ดข้ึีน	ต่อต้านการเจ็บป่วย	และลดความเสีย่งของ
ภาวะโลหติจาง	ธาตเุหลก็มกัพบอยู่ในอาหารจ�าพวก	เนือ้	(ไม่ตดิมนั)	ไข่แดง	ผลติภณัฑ์
จากธญัพืช	 ข้าวโอ๊ต	หน่อไม้ฝรัง่	 ถัว่ฝักยาว	ผกัแว่น	 เหด็ฟาง	พรกิหวาน	 ใบแมงลัก	 
ใบกะเพรา	ถัว่ขนาดเลก็	เต้าหู	้ไข่ไก่	ผกัใบสเีขียวเข้ม	ถ่ัวเปลอืกแขง็ต่างๆ	และเนยถัว่

3.  ไมไ่ดรั้บประทานอาหารเช้าและทานแตอ่าหารฟาสตฟู๊์ด
	 อาหารขยะทีท่านตอนเช้าเป็นสาเหตทุีท่�าให้คณุรูส้กึเหน่ือย	เพลียตลอดท้ังวนั

และท�าให้คณุอ้วนขึน้ไม่รูตั้ว	เนือ่งจากอาหารเหล่านัน้ไม่ได้ให้โปรตนี	ไขมนั	วติามนิต่างๆ	

 ้
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง	:	ชญานี

1 8

 หน้าบวมไมเ่ป็นรูปทรง
	 ช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเอสโทรเจนกับโพรเจสเทอโรนไม่สัมพันธ์กัน	ท�าให้มีการกักเก็บ
ของเหลวไว้ในร่างกายมากกว่าปกติ	 ส่งผลให้ทั้งใบหน้าและร่างกายดูบวมจนสังเกตได้	 
วธิแีก้	ก่อนเข้านอนน�าผ้าขนหนสูะอาดบดิหมาดๆ	ใส่ภาชนะทีม่ดิชดิ	เช่น	กล่อง	ถงุพลาสตกิ	
น�าไปแช่ตูเ้ยน็ไว้	ก่อนล้างหน้าตอนเช้าหยบิผ้าเยน็มาลบู	เชด็บรเิวณใบหน้าเบาๆ	ความเยน็
จะช่วยให้อาการบวมลดลง	ผวิจะรูส้กึตืน่ตวัและสดใสข้ึนอีกครัง้

 หน้าซีดไมส่ดใส ไรเ้ลอืดฝาด
	 นอกจากอาการอ่อนเพลียแล้ว	 สีผิวยังอาจดูซีดลง	 เนื่องจากร่างกายเสียเลือด	 
ลองเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยการมาส์กหรือทามอยส์เจอร์ลงบนผิวหน้า	แล้วค่อยๆ	 
นวดเบาๆ	ให้ทัว่	ประมาณ	3	-	5	นาท	ีเพือ่เรยีกให้เลอืดฝาดกลบัคนืมาเลีย้งผวิหน้าให้ดเูปล่งปลัง่	 
จากนัน้ค่อยล้างออก

 ผวิหนา้มนักวา่ปกติ
	 เมื่อฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเพิ่มสูงขึ้น	 ผิวหน้า 
จะผลิตน�้ามันออกมามากกว่าปกติ	 เป็นเหตุให  ้
แต่งหน้าไม่ตดิทนนานอกีด้วย	วธิแีก้	ลองปรบัเปลีย่น
สกินแคร์ในช่วงที่มีรอบเดือนให้เป็นชนิดเบาบาง	 
อ่อนโยนขึ้น	 ใช้ไพรเมอร์ชนิดเน้ือแมตต์เพื่อช่วย 
ควบคมุความมนัให้รองพืน้ตดิทนนาน	ลงรองพืน้เพยีง
บางๆ	ทัว่ใบหน้า	 เน้นให้หนาเฉพาะส่วนคางหรือข้าง
จมกูทีม่รีอยแดง	ใช้แป้งฝุน่มากขึน้เฉพาะบรเิวณจมกู
และคาง	เพือ่ช่วยดดูซบัความมนั

 เป็นสวิอกัเสบแบบไมท่นัตัง้ตวั
	 เมื่อต ่อมไขมันผลิตน�้ามันส่วนเกินออกมา
มากในช่วงมีประจ�าเดือน	ย่อมท�าให้เกิดการอุดตัน
และเป็นสิวได้ง่าย	 วิธีแก้	 เพียงใส่ใจการล้างหน้าให้ 
มากขึ้น	 โดยเปลี่ยนมาใช้คลีนเซอร์ที่มีส่วนผสมของ 
กรดซาลิไซลิก	 เพื่อการท�าความสะอาดผิวที่หมดจด	
ช่วงมีรอบเดือนลองงดผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่เป็นประจ�า	
สลับมาเป็นครีมท่ีมีส่วนผสมของเบนโซอิลเปอร์
ออกไซด์	ซึง่มส่ีวนช่วยในการก�าจดัแบคทเีรยีและผลดั
เซลล์ผวิชัน้นอก	เพือ่ไม่ให้ไปอดุตนัรขูมุขน	ละเว้นครมี
บ�ารงุเนือ้เข้มข้น	เหนอะหนะ	เพือ่ลดปัญหาการอดุตนั
อันเป็นปัจจัยในการเกิดสิว	 ผ่านช่วงรอบเดือนแล้ว 
ค่อยกลบัไปใช้ของเดมิ

จดัการนานาปัญหาผวิในช่วง 

    “วนันัน้ของเดอืน”
 ในระยะเวลา 1 เดอืน จะมช่ีวงเวลาทีส่าวๆ ผวิดสีวยใสกว่าปกต ิซึง่เกดิขึน้
หลงัจากท่ีมปีระจ�าเดอืนไปแล้ว ร่างกายจะเข้าสูช่่วงไข่สุก คอื ช่วงทีฮ่อร์โมน
เอสโทรเจน (Estrogen) สงูขึน้ ซึง่เป็นช่วงทีผ่วิแขง็แรงทีส่ดุ สงัเกตได้ว่าผวิจะ
สดใส เปล่งปลัง่ ไม่ค่อยมสีวิ แต่งหน้าได้ตดิทนนาน ถ้าอยากดแูลผวิ สครับ
ผวิ ลองเครือ่งส�าอางใหม่ๆ ควรท�าในช่วงนี ้เพราะผวิจะเปิดรบัสารบ�ารงุต่างๆ 
ได้ด ีซึมซาบได้รวดเรว็ และน�าไปใช้ได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ แต่ในช่วงใกล้
ถงึวันน้ันของเดอืน มกัเป็นช่วงทีผ่วิอ่อนแอ แพ้ภยัฮอร์โมน ซึง่เป็นช่วงเวลา  
1 สปัดาห์ก่อนมปีระจ�าเดอืน เป็นช่วงทีฮ่อร์โมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) 
ในร่างกายเพิม่สงูข้ึน ผวิจะอ่อนแอลง รขูมุขนกว้าง ผวิมนักว่าปกต ิสิวขึน้ง่าย 
ช่วงนีส้าวๆ ควรงดการทดลองเครือ่งส�าอางใหม่ทีไ่ม่คุน้เคย นอกจากนีส้าวๆ 
แต่ละคนอาจประสบปัญหาผวิทีแ่ตกต่างกนัออกไป

MTI แนะน�าผลติภณัฑ์
ใหม ่MTI SIGN EASY DRAW 
WATERPROOF EYEBROW PENCIL
 ดินสอเขียนคิ้วคุณภาพดี เนื้อแน่น เขียน
ง่าย ให้คิว้มรีปูทรงทีส่วยงามตามสไตล์ของคณุ 
ด้วยปลายดินสอทรงวงรีระดับนวัตกรรม เพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมรูปทรงคิ้ว มีส่วน
ผสมของแวก็ซ์ท่ีได้จากต้น Euphorbia Cerifera 
ช่วยเคลอืบผวิเพือ่ลดการสญูเสยีน�า้ ให้ความมนั
วาวเหมาะกบัทุกสภาพผวิ น�า้หนักสทุธ ิ1.5 กรมั 
ราคา 450 บาท สอบถามข้อมลูและรายละเอยีด
เพิม่เตมิได้ที ่02-6932480 สามารถหาซ้ือได้ที ่MTI 
Shop ทุกสาขา และศนูย์ตวัแทนจ�าหน่าย MTI  
ท่ัวประเทศ
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เทรนด์การแต่งหน้า
ส�าหรับช่วงฤดูหนาว 2014

ไพร์เมอร์ คอื อะไร 
สาวๆ รูจ้กัดแีคไ่หน
 
	 	 	 	 	 	 Primer	คือ	ตัวประสานระหว่างมอยส์เจอร์ไรเซอร์และรองพื้น	
(บีบีครีม)	 มีลักษณะเป็นเน้ือเจลใสๆ	 ไม่มีสีหรือบางยี่ห้อ 
เนื้อครีมสีขาวหรือสีมุก	 ใช้ก่อนลงรองพื้นหรือบีบีครีม	 
เพือ่ทีจ่ะท�าให้ลงรองพืน้ได้เนยีนเรยีบมากขึน้	ไพรเมอร์ 
ท�าหน้าทีเ่ตรยีมผวิก่อนการแต่งหน้า	 โดยท�าหน้าที่
กระชับรูขุมขน	 ท�าให้รูขุมขนดูเล็กลง	 ผิวดู
กระชับขึ้นท�าให้การลงรองพื้นดูเนียนเรียบ	 
ป้องกันผิวหน้าหมองคล�้าระหว่างวัน	
และท�าให้เคร่ืองส�าอางติดทนนาน 
ยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ไพรเมอร์ยังช่วย	
ป ้องกันไม ่ให ้ เครื่องส�าอาง
กระจุกตัวตามร ่องผิวและ 
รูขมุขน	แถมยงัช่วยยดือายุ
ของครมีรองพืน้ให้ดสูวย 
เรยีบเนยีนนานขึน้ด้วย

อาหารส�าหรบัเสน้ผม
รู ้ไหมว่า อาหารไขมัน

ต�่าถือเป็นส่ิงท่ีเลวร้ายที่สุด 

ที่ผู ้หญิงกระท�าต่อเส้นผม 

เส ้นผมประกอบไปด้วย

เคราติน โปรตีนชนิดหนึ่ง

ดังนั้น การเปลี่ยนอาหาร

แม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผล

โดยตรงต่อเส้นผมได้ อาหาร

ท่ีมีโปรตนีต�า่จะส่งผลให้ผม

บางลงและอ่อนแอ ขณะที่

อาหารโปรตีนสูงจะส่งผล 

ให้ผมหนา ยาว และแขง็แรง  

ขึ้นอาหารที่อุดมไปด้วย

โปรตีนก็เช่น ปลา ไข่ ถั่วต่างๆและโยเกิร์ต โปรตีน 

จากถ่ัว เช่น เต้าหู จากงานวจิยัต่างๆ ยงัพบว่า ช่วยให้

ผมยาวข้ึนด้วย

	 เทรนด์แต่งหน้าของฤดกูาลนีไ้ม่ได้โฟกัสความเป็นธรรมชาติ
ไว้แค่ผิวหน้า	แต่สีของดวงตาและริมฝีปากก็จะเน้นโทนแบบ
เดียวกนั	เพ่ือลคุทีส่ามารถแต่งได้เป็นประจ�า	แต่เพิม่เทคนคิไว้ใน
ส่วนของการเขยีนอายไลน์เนอร์แบบกราฟฟิก	ซึง่จะเป็นการเพิม่
ความโฉบเฉีย่วแต่ไม่ต้องใช้สสีนัอะไรให้มากเกินจ�าเป็นนัน่เอง
	 อันดับแรกของการแต่งหน้าให้เริ่มต้นด้วยการเพิ่มความ 
ชุม่ชืน้ด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์	แล้วจึงรองพืน้โดยเน้นไปทีข้่างจมกู
และรอบริมฝีปากที่มีรอยแดง	 เพื่อปกปิดให้สีผิวดูสม�่าเสมอ 
ยิง่ขึน้	จากนัน้จงึแต้มรองพืน้ในส่วนทีเ่หลอื	ได้แก่	หน้าผาก	แก้ม	
จมกูและคาง	เกลีย่ให้เรยีบเนยีนอย่างเป็นธรรมชาต	ิและจงึปิด
ท้ายด้วยแป้งฝุน่เพ่ือให้ได้ผวิแบบแมตท์อย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุด
								เทคนคิง่ายๆ	 ในการแต่งตา	นัน่คอื	 ใช้อายไลน์เนอร์สีด�า
วาดเส้นอย่างเบามอืให้ชิดกับขอบตา	และควรจะเป็นเส้นเล็กๆ	 
ไม่เน้นความหนาหนัก	 เขียนส่วนปลายเส้นบริเวณหางตาให้ดู
ชีข้ึน้พอประมาณ	ไม่ต้องตวดัจนดเูฉีย่ว	จากนัน้ค่อยปัดมาสคาร่า 
ตามเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตามากยิ่งขึ้น	อย่าลืมใช้
มาสคาร่าส�าหรบัปัดคิว้ทีเ่ป็นสเีดยีวกันกับขนคิว้	ปัดไล่เส้นค้ิวให้
ดเูรยีงตวัสวยอย่างเป็นธรรมชาต	ิแล้วตามด้วยมาสคาร่าเจลแบบ
ใสปัดซ�า้อกีรอบเพือ่ให้คิว้อยู่ทรงดดูตีัง้แต่เช้าจรดค�า่

ขอบคณุข้อมูลจาก Olay



Ring a bell : ร้านที่สั่งสมชื่อเสียงมาจากแดนน�้าหอม	 
เผยแพร่สไตล์สร้างสรรค์ของแบรนด์	โฟชอง	ให้โลกได้ประจกัษ์	
ด้วยการรกัษาความเป็นผู้น�าด้านวฒันธรรมแห่งการรงัสรรค์
อาหารฝรั่งเศสแบบร่วมสมัย	 ตั้งแต่บนจานอาหาร	 ยันการ
ตกแต่งร้านในแบบปารเีซยีง	โดยยดึสชีมพมูาร์เจนต้า	ด�า	ทอง	
เป็นโทนสหีลกั
Eat time :	ในส่วนของคาเฟ่	โฟชอง	น�าแรงบนัดาลใจจาก
คาเฟ่ในปารีสและร้านเบราเซอรี่แบบดั้งเดิมมาสร้างสรรค์
อาหารฝรัง่เศสทีเ่รยีบง่ายแต่หรหูรา	มเีมนขูึน้ชือ่หลากหลาย	
อาทิ	ฟัวกราส์,	แซลม่อนรมควนั,	ออกัส	โฟชอง	สลดั	รวมถงึของ
หวานรสเลศิสไตล์ฝรัง่เศสแท้ทีเ่คยท�าให้คนทัว่โลกประทบัใจ	
Connection :	 โฟชอง	ตั้งอยู่บนชั้น	 2	 ของศูนย์การค้า	
Groove@Central	World	 เปิดบรกิารทกุวนั	10.00-22.00	น.	
สอบถามโทร.0	2911	0046-7

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง	:	Yamaki

20

29 ต.ค.
Stavisky Movie
	 สมาคมฝรั่งเศส	 ชวนชมภาพยนตร์
ฝรั่งเศสฟรี	 ในธีม	 ภาพยนตร์สยองขวัญ
อมตะ	 ส�าหรับในวันที่	 29	 ตุลาคมนี้	 น�า
เสนอเรื่อง	 Stavisky	 หนังฝรั่งเศสที่หัก 
เหลีย่มเฉอืนคมสะท้อนระบบทนุนยิม	น�าแสดง
โดย	ฌอง-ปอล	แบลมงโด	 จัดฉายเป็นเสียง
ฟิล์มภาษาฝรัง่เศส	ค�า
บรรยายภาษาอังกฤษ	
ผูส้นใจเข้าชมฟร	ีทีห้่อง	
ออดิทอเรียม	 สมาคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ	 ถนน
วทิย	ุโทร.0	2670	4200

วนันี ้– 30 พ.ย.
Dramathais
	 เห็นจับไมค์และเล่นดนตรจีนเป็นภาพ
ชนิตา	คราวนี	้เราจะได้เหน็อกีภาคหนึง่ของ
กลุ่มศิลปินวง	 Instinct	ทีห่นัมาสร้างสรรค์
งานศิลปะผ่านมุมมองและความรู้สึกของ
ผู้คนในสังคมปัจจุบัน	 ในชื่อนิทรรศการ	
Dramathais	ณ	แอดเลอร์	ศภุโชค	แกลเลอร่ี	
สุขมุวทิ	39	ต้ังแต่เวลา	10.00-17.30	น.	(ปิด
วันจันทร์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์)	
โทร.0	2662	0299

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง	:	Yamaki

17 – 26 ต.ค.
เทศกาลภาพยนตร์โลก
แห่งกรงุเทพฯ
	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ร่วมกับ	 พันธมิตร
ในเครือเนชั่น	 จัดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่ง
กรุงเทพฯ	 ขึ้น	 เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ 
คอหนังด้วยคาราวานภาพยนตร์นานาชาติที่ 
จัดฉายยาวนานที่สุดในประเทศไทย	ส�าหรับคิว
ของกรงุเทพฯ	จดัขึน้ทีเ่ซ็นทรลั	เวลิด์	ตัง้แต่	17	ถึง	
26	ตลุาคมน้ี	รายละเอยีดคลกิ	www.sfcinemacity.
com

Fauchon
แฟช่ันบนจานเด็ด



Ring a bell :	 หมุดหมายใหม่ของแหล่งแฮงเอาท์ในยามราตรี	 
สถานท่ีในรปูลักษณ์ของร้านอาหาร	กึง่	ผับ	มดีนตรสีดขบัคลอช่วยสร้าง
บรรยากาศให้ครื้นเครง	บรรยากาศตกแตง่ในสไตล์จริงใจเปน็กันเอง	
เน้นเปลอืยให้เหน็เนือ้แท้ของวสัดแุละเฟอร์นเิจอร์	เพิม่ความอบอุน่ด้วย
แสงไฟสนีุม่นวล			
Eat time :	เสร์ิฟอาหารในสไตล์ฟิวชัน่	และอาหารไทยรสแซ่บ	แบบ
ที่คนรักการดื่มต้องชอบ	มีเมนูแปลกตามาให้คุณลองลิ้มเป็นประจ�า	 
พรัง่พร้อมด้วยเครือ่งดืม่นานาชนดิ	ทัง้	เบยีร์,	วสิกี	้และคอ็กเทล
Connection :	Twelve	Pub	&	Restaurant	ตัง้อยูใ่นซอยอ่อนนชุ	17	
แยก	6	โครงการ	The	Curve	เปิดบริการทุกวนั	18.00-01.00	น.	สอบถาม
และส�ารองทีน่ัง่โทร.08	5334	5599,	09	1054	1448

Ring a bell :	นบัเป็นข่าวดขีองคนกรงุทีจ่ะได้สมัผสักับความอร่อย
ของห้องอาหารญีปุ่น่	คสิโซะ	แห่งโรงแรมเวสทนิ	แกรนด์	สขุมุวทิ	ที่
สะสมความเป็นเลศิด้านรสชาตแิละการบรกิารมายาวนานกว่า	20	
ปี	สมัผสัการตกแต่งในคอนเซ็ปต์	Japanese	Authentic	เผยให้เหน็
เนือ้แท้ของความเป็นญีปุ่่น
Eat time :	ที	่คสิโซะ	ยงัคงไว้ซึง่คณุภาพของวตัถดุบิระดบัพรเีมยีม
และความอร่อยของทกุเมนอูย่างเป็นมาตรฐาน	 ผ่านฝีมอืการปรุง
ของเชฟผูช้�านาญการ	คุณจะได้สมัผสัเมนอูาหารญีปุ่่นตามฤดกูาล	
ทัง้ในรปูแบบดัง้เดมิ	 และประยุกต์ใหม่	 รวมถึงเมนใูนส่วนของซชูิ
บาร์	และชาโคลกรลิล์	ซึง่สามารถเพลดิเพลนิกับการรบัชมเชฟปรงุ
อาหารผ่านครวัเปิด	
Connection :	ห้องอาหาร	คสิโซะ	ตัง้อยู่บนช้ัน	8	โรงแรม	เดอะ	
เวสทนิ	แกรนด์	สขุมุวทิ	เปิดให้บรกิารทกุวนั	12.00-14.30	น.	และ	
18.00-22.30	น.	สอบถามและส�ารองทีน่ัง่	โทร.0	2207	8000

2 1

2 พ.ย.
คดิถงึ D2B Live Concert 2014
	 ถ้าพูดถึงกลุ ่มบอยแบนด์ที่ท�าให้ค่าย
เพลงขวัญใจวัยใสอย่างอาร์เอสเฟื่องฟูสุดขีด
ในยคุหนึง่	จะต้องนกึถงึ	ดีทบีู	แม้ว่าในวนันี	้บ๊ิก	
ปาณรวฐั	จะจากไปแล้ว	แต่เสยีงของพวกเขา
ยงัดงักกึก้อง	พสิจูน์ได้จากฐานความนยิมจาก
แฟนคลับที่ท�าให้เกิดคอนเสิร์ต	 “คิดถึง	D2B	
Live	Concert	2014”	 งาน
นีบ้อกเลยว่ารบีจองบตัรให้
ไว	แล้วไปพบเซอร์ไพรส์ได้
ในวันที่	 2	พฤศจิกายน	ณ	 
อมิแพค	อารน่ีา	เมืองทองธานี

5 พ.ย.
เมือ่เส้นผมร้องเพลง
	 โดฟ	สร้างปรากฏการณ์ใหม่กบัเส้นผมด้วย
การจัดคอนเสร์ิตการกศุล	“เมือ่เส้นผมร้องเพลงได้”	 
ซึง่จะน�าวงเคร่ืองสายขนาดใหญ่	 (อองซอมเบลิ)	 
ที่ท�าด้วยสายคันชักจากผมจริงแทนหางม้า
ทัง้หมดตลอดการแสดง	บรรเลงโดยศิลปินระดับ
มืออาชีพ	 รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานมอบให้
กบัสถาบนัมะเรง็แห่งชาตสิ�าหรบัการท�าวกิผมจรงิ	
สนใจชมคอนเสิร์ตร่วมสนุก
รบับตัรได้ท่ี	 facebook.com/
dove	แล้วเตรยีมสดบัขบัขาน
ดนตรจีากเส้นผมได้ในวนัท่ี	 5	
พฤศจิกายน	 เวลา	19.00	น.	
ณ	วงัพญาไท

7-9 พ.ย.
Thai Property Expo
	 ท่ีสุดของงานแสดงบ้านพกัตากอากาศ
และท่ีอยู ่อาศัยระดับคุณภาพ	 ครั้งแรก
ในเมืองไทย	 รวบเอาทุกความต้องการทั้ง
อสังหาริมทรัพย์	 ท่ีพักผ่อนส่วนตัวในวัน
หยุด	 พร้อมกับเชื้อเชิญนักพัฒนาด้าน
อสังหาริมทรพัย์กว่า	30	ราย	มาร่วมให้ข้อมลู
เชิงลึก	 โดยจะจัดแสดง	
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	
โรงแรมคอนราด	 ข้อมลู
เพิ่มเติม	 คลิก	 www.
thaipropertyexpo.com

Kisso
ขา่วดเีรื่องรสชาติ

Twelve Pub & RestaurantA Bite to Eat 
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง	:	ธันวาหยาง
ภาพ	:	s88
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	 สถานที่แรกเมื่อมาถึงชุมพรน้ัน	 ก็ต้องไปกราบ 
สกัการะ	พลเรอืเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมุพร 
เขตอุดมศักดิ์ กันที่ศาลของพระองค์ท่าน	 ซึ่งตั้งอยู่ที่
หาดทรายร	ีศาลกรมหลวงชมุพรฯ	อยู่ห่างจากตัวเมอืงมา
ทางหาดทรายรปีระมาณ	20	กม.	 เปิดให้เข้านมสัการได้
ตัง้แต่	06.00	–	20.00	น.	ทีจ่อดรถมากมายสะดวกสบาย
กว้างขวางมาก	 เม่ือมาถึงแล้วจะเห็นว่ามีอยู่ถึง	 2	 ศาล

ชมุพร 
เสน่ห์แห่งประตสููแ่ดนใต้ 

ทีม่ใิช่เพยีงทางผ่าน
  ดว้ยท�าเลที่ตัง้อนัอุดมสมบูรณ ์จุดเช่ือมตอ่กับภาคกลางตอนลา่ง ฝ่ังซ้ายสามารถไปสูท่ะเลอนัดามนัไดไ้ม่
ไกลนกั ฝ่ังขวาตดิอา่วไทย ท�าใหชุ้มพรเป็นเมืองงามแบบสามมิตท่ีิการคมนาคมสะดวก บนภูเขาก็สวยดว้ยววิ
ทวิทศันต์ระการตานา่ประทบัใจ บนพืน้ราบกเ็ป็นแหลง่ผลติพชืพนัธ์ุธญัญาหารนานาชนดิที่อุดมสมบูรณ ์ใตท้อ้ง
ทะเลกง็ดงามในนามแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย อกีทัง้การประมงก็อยูใ่นระดบัเศรษฐกิจแนวหน้าของประเทศ 
อาหารการกนิกม็ากมายหลากหลายแสนอร่อย ชุมพรจึงเป็นดนิแดนของนักเท่ียวตวัจริง ท่ีรักการสัมผสัวถิชีีวติ
และธรรมชาตคิวรมาเยือนเป็นอยา่งยิ่ง.. 

ด้วยกนั	คอื	ศาลล่าง	เป็นศาลเก่าทีห่น่วยงาน
จังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนพื้นท่ีเดิมที่พระองค์
ท่านเคยประทับเมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่	
และเมื่อตอนที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์	 ได้
น�าพระศพมาพกัไว้	ณ	บรเิวณแห่งนี	้ เพือ่รอ
การเคล่ือนย้ายมาประกอบพธิทีางศาสนาใน
กรุงเทพฯ	ปัจจุบันเป็นท่ีประดิษฐานพระรูป
หล่อส�าริดเท่าพระองค์จริง	 เป็นสถานที่ที่มี
ประชาชนจากท่ัวทุกสารทิศมากราบขอพร
กันมากมาย	 ใกล้ๆ	 กันน้ันมี	 เรือรบหลวง
ชมุพร	ซึง่เป็นเรอืตอร์ปิโดขนาดใหญ่	มคีวาม
ยาวตลอดล�าเรือ	68	ม.	กว้าง	6.55	ม.	ปลด
ประจ�าการเมื่อวันที่	 26	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	
2518	 แล้ว	 กองทัพได้มอบให้มาตั้งไว้	 ณ	



26

หาดทรายร	ี เพือ่เป็นอนสุรณ์ให้ร�าลกึถงึพระองค์ท่านในฐานะพระบิดา 
แห่งทหารเรือไทย	ส่วนศาลบน	ต้ังอยูบ่นเนินเขาถดัขึน้ไป	เทศบาลต�าบล
หาดทรายรไีด้สร้างขึน้มาใหม่	เพือ่ให้อยูใ่นสถานทีส่งู	สมฐานะพระองค์
ท่าน	อกีทัง้ยงัเป็นจดุชมววิส�าคญัทีส่ามารถมองเหน็โค้งอ่าวหาดทราย
รท่ีีทอดยาวไกลสุดสายตา	ภายในศาลมรูีปหล่อส�ารดิของพระองค์ท่าน
เช่นกัน	สามารถกราบสักการะได้ทั้ง	 2	ที่	 นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยม
มาขอพรท่านในการประกอบหน้าที่การงานต่างๆ	 ให้สัมฤทธิ์ผลตาม 
ทีต้่องการ	โดยถวายดอกกหุลาบสแีดงหรอืจดุประทดัถวายกไ็ด้	ซึง่เป็น
ทีเ่ลือ่งลอืในความศกัดิส์ทิธิย์ิง่นกั
	 ใกล้กันจะเป็นชายหาดท่ีนักท่องเท่ียวผู้รักสงบรูจ้กักนัด	ีหาดทรายร ี
ตัง้อยูบ่รเิวณอ่าวชมุพร	ห่างจากเขตเทศบาลเมอืงชมุพรไปทางทศิตะวนั
ออกเฉียงใต้	ตามทางหลวง	หมายเลข	4119	และ	4098	ประมาณ	20	กม.	 

มรีถโดยสารวิง่จากตวัเมอืงถงึชายหาด	การเดนิทาง 
สะดวก	ชายหาดโค้งยาวทอดตวัไกล	ขนาบด้วยเนนิ
เขา	2	ด้าน	เป็นหาดทีส่ะอาดตา	นกัท่องเทีย่วไม่มาก
นกั	จงึไม่พลกุพล่านวุน่วาย	ค่อนข้างสงบร่มรืน่น่านัง่
พกัผ่อนหย่อนใจ	มบีรกิารร้านอาหารและทีพ่กัอยู่พอ
สมควร	รอบๆ	หาดนี	้เหมาะทีจ่ะเล่นน�า้ทะเล	เพราะ
คลืน่ลมไม่แรง	
	 ส�าหรับจดุต่อไปในการมองภาพรวมของ
เมืองชุมพรให้เข้าใจก็ต้องไป	จุดชมวิวเขามัทรี 
จดุนีเ้รยีกว่าเป็นจดุไฮไลท์ทีเ่ราเหล่าทมีงานข้ึนไป



27

เกบ็ภาพบรรยากาศแทบทกุวนัทีอ่ยูเ่มอืงชมุพรเลยกว่็าได้	 อยูห่่างจาก
ตวัจงัหวดัชมุพร	14	กม.	ต�าแหน่ง	GPS	คอื	10.438367,	99.251341	
โดยใช้เส้นทางเดยีวกบัทีไ่ปหาดทรายร	ีแต่ก่อนถงึหาดทรายร	ีจะมป้ีาย
บอกทางขึน้ไปเขามทัร	ีทางขึน้ค่อนข้างลาดชนัและแคบ	ประมาณ	1	
กม.	เมือ่ขึน้ไปถงึด้านบนจะพบรปูป้ัน	พระมหาโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร 
(กวนอมิ)	ส�าหรบัให้นกัท่องเทีย่วได้สกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล	 ท่ี
นีเ่ป็นสถานทีช่มววิปากแม่น�า้แบบ	360	องศา	สามารถมองเห็นทะเล 
อ่าวไทยและวถิชีวีติชมุชนรมิปากน�า้ได้จากทีส่งู	 อากาศดมีลีมพดัโชย
ตลอดเวลา	พร้อมมทีีน่ัง่พักชมววิและจุดให้ถ่ายรปูอยู่เป็นระยะ	และ
ที่สุดของจุดชมวิวเขามัทรีนี้คือ	 เม่ือยามพระอาทิตย์เริ่มอัสดงตกลง
หลงัเหลีย่มเขาตะนาวศรทีีท่อดตวัยาวสลบัซบัซ้อน	ตดักบัท้องฟ้ากว้าง
อนัเป็นฉากหลงั	ทีธ่รรมชาตไิด้แต่งแต้มไว้อย่างงดงาม...ซึง่เป็นภาพท่ี 
น่าประทบัใจมาก



28

	 หากใครหวิ	ไม่ไกลจากเขามัทรมีากนกั	บรเิวณหาดภราดรภาพ	
เยือ้งโรงแรมโนโวเทล	จะมร้ีานอาหารอร่อยรสแซ่บแบบชาวใต้ให้
คณุได้เลอืกชมิ	2	ร้าน	คอื	ร้านครวัเจ๊อ่าง ทีมี่เมนเูดด็	แกงส้มปไูข่
ยอดมะพร้าวอ่อน	รสชาตอิร่อยสดุๆ	ส�าหรบัคนทีพ่อทานเผด็ได้	หรอื
จะเป็น	แมงดาทะเลเผา	กระเบนนกแดดเดยีว	ปลาอนิทรย์ีทอดราด 
ซีอิว๊	กุง้ผดักะปิสะตอ	 เอน็หอยผดัฉ่า	 ต้มย�าหวัปลาน�า้ข้นหม้อไฟ	
หมกึไข่นึง่มะนาว	 เปิดให้บรกิารทกุวนั	 เวลา	10.00	 –	20.30	น.	 
โทร.	0	7752	1087	ควรโทรเข้าไปสอบถามก่อนล่วงหน้า	เพราะอาจ
ปิดให้บรกิารเป็นบางวนั	 ร้านนีส้งัเกตง่ายเพราะส่วนใหญ่จะมคีน
แน่น	หากว่าเราจะเน้นทานอาหารให้อร่อยรมิทะเลชิลล์ๆ	แนะน�า
ว่ามาร้านนีไ้ม่มผีดิหวงั	สนนราคาก็ไม่แพง
	 อกีร้านตัง้อยูไ่ม่ไกลกันมากนกั	ตดิรมิถนนเหมือนกัน	 ช่ือร้าน	
แม่ไม้ซีฟู้ด มสีไตล์ของอาหารทีค่ล้ายกัน	แต่รสชาตกิลมกล่อม
เบากว่าลงมานดิ	กอ็าจถกูใจหลายๆ	ท่านทีไ่ม่นยิมรสจดั	ร้านนีเ้ปิด
มานานกว่า	7	ปีแล้ว	จงึมลูีกค้า
เนืองแน่นไม่ขาดสายเช่นกัน	
เมนเูด่นกม็	ีปนูิม่ทอดกระเทยีม	
ย�าผกัเหลยีงทอด	ปลาส�าลีแดด
เดียวทอดกับย�ามะม่วง	 ฯลฯ	

บรรยากาศร้านดีเพราะต้ังอยู่ติดริมทะเล	ถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปก็ลองเลือก
แวะทานดไูด้ตามอธัยาศยัครบั	โทร.	08	1917	9868	เปิดบรกิารทกุวนั	เวลา	
10.00	–	22.00	น.
	 แต่ส�าหรับนักชิมที่ชื่นชอบอาหารพื้นเมืองแบบต้นต�ารับชุมพรต้องที่นี	่
ร้านยายปวด	 จดุเด่นของร้านนีค้อื	 เป็นอาหารแบบโฮมเมด	 เน้นความเป็น 
พืน้บ้านอาหารชมุพรแท้	เปิดมานานตัง้แต่ยายปวดปรงุเอง	จนบัดนีเ้ป็นรุ่นลกูแล้ว	
จงึนบัเป็นร้านระดบัต�านานของจงัหวดัเลยทเีดยีว	ตวัร้านตัง้อยูใ่นซอย	มป้ีาย
บอกทาง	 เข้ามาถงึร้านแล้วเลอืกทีน่ัง่ได้ตามชอบ	จะเลอืกนัง่ในบริเวณหน้า
ร้านหรอืใต้ร่มไม้ในสวนหลงัร้านกไ็ด้	มพีนกังานบรกิารทัว่ถงึ	มาทานอาหารที่
นีต้่องใจเยน็ๆ	สกัหน่อย	เพราะมแีม่ครวัเพยีงคนเดยีว	ปรงุทีล่ะเมน	ูแต่รบัรอง
ว่าคุม้ค่ากบัเวลาทีร่อคอย	เพราะอาหารแต่ละจานเรยีกว่ารสเดด็	อร่อยเข้มข้น	
ไม่มทีีต่เิลย	แถมราคากไ็ม่แพงด้วย	 เมนยูอดนยิมของทางร้านก็มี	ผกัหวาน
บ้านผดัไข่	ต้มกะทผิกัรวม	หมคูัว่เคม็	ปลาอนิทรย์ีเคม็ทอดกะท	ิน�า้พรกิกุง้สด	

ต้มย�าทะเล	เป็นต้น	ร้าน
ต้ังอยูท่ี	่ 74	ม.1	ต.บาง
หมาก	อ.เมอืง	จ.ชมุพร		
โทร.	 08	 6685	 2719	
เปิดบรกิาร	11.00	–	18.00	น.  
ปิดทุกวันที่ 	 16	 ของ
เดอืน
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การเดนิทาง

โดยรถยนต์
จากกรงุเทพฯ	 ไปตามทางหลวงหมายเลข	

35	(ธนบรุ-ีปากท่อ)	แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข	
4	(เพชรเกษม)	ผ่านจงัหวดัเพชรบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์	
จนถึงสี่แยกปฐมพร	จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมือง
ชมุพร	ตามทางหลวง	หมายเลข	4001	อกีประมาณ	
8	กโิลเมตร	ระยะทางประมาณ	463	กโิลเมตร

โดยรถประจ�าทาง
	มรีถโดยสารของบรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	สาย

กรุงเทพฯ-ชุมพร	 ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ	 (ถนนบรมราชชนนี)	 ทุกวนั	วนัละหลาย
เทีย่ว	ใช้เวลาเดนิทางประมาณ	6	ชัว่โมง	สอบถาม
รายละเอยีดได้ทีบ่รษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	Call	Center	
1490	เรยีก	บขส.	หรอื	www.transport.co.th
	 ปัจจบุนับรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	ได้เปิดให้บรกิาร
จองตัว๋รถโดยสารออนไลน์แล้ว	ตดิต่อได้ที	่www.
thaiticketmajor.com	นอกจากนีย้งัสามารถซือ้ตัว๋
ออนไลน์ได้ที	่www.thairoute.com	

	 ไหว้กรมหลวงชมุพรฯ	ชมหาด	ชมววิ	ทานอาหารเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	รายการ 
ต่อไปกค็อื	สมัผสัวถิชีวีติผูค้น	บ้านเรอืน	ร้านตลาดกนัหน่อย	ไปดยู่าน	ปากน�า้ชมุพร	กนั	
ย่านนีอ้ยูห่่างจากตวัเมืองตามถนนหมายเลข	4119	และ	4098	ประมาณ	13	กม.	เดมิที
ทีแ่ห่งนีเ้ป็นหมูบ้่านชาวประมงขนาดใหญ่ของเมอืงชมุพรทีต่ัง้บ้านเรอืนอยูร่มิล�าน�ามา
ถงึปากอ่าว	 เคยเป็นตลาดปลาแหล่งใหญ่มาช้านาน	ซึง่ต่อมากม็พีฒันาการเป็นกลุ่ม
อาคารบ้านเรอืนร้านค้า	ท่าเทยีบเรอื	จนกลายเป็นแหล่งเศรษฐกจิส�าคญัของจงัหวดั	มี
เรอืประมงน้อยใหญ่สญัจรไปมาเป็นจ�านวนมาก	ปัจจบุนัปากน�า้ชมุพรนับว่าเป็นแหล่ง
ประมงทีส่�าคญัอนัดบัต้นๆ	ของประเทศไทย	นอกจากชุมชนชาวประมง	ร้านค้าอาหาร
ทะเลทัง้สดและแห้ง	พชืผกัผลไม้	ให้เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทีบ้่านแล้ว	ยังเป็นท่ีต้ังของ	
โรงเจรกัศีลธรรม ของมลูนิธริกัศลีธรรม	ซ่ึงเป็นองค์กรเพือ่การสาธารณกศุลไม่แสวงหา
ผลก�าไร	ทีมี่ภารกจิในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่างๆ	หรอืงานกูภ้ยันัน่เอง	โรงเจแห่งนี้
เป็นอาคารเก๋งจนีขนาดใหญ่สวยงาม	มีพระพทุธรปูพระสงักัจจายน์	ให้กราบนมสัการ	
	 เมือ่ขบัรถมุง่หน้ามาทางปากน�า้บรเิวณรมิหาดยงัมแีหล่งท่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อน
ใจหลายจดุ	และมเีรอืคอยบรกิารออกน�าเทีย่วหมู่เกาะและท้องทะเลในบรเิวณน้ัน	ใกล้
กนัจะเป็นสวนสาธารณะให้นัง่พกัผ่อน	ในยามเย็นแดดร่มลมตกนักท่องเท่ียวนิยมมาชม
วิวและรบัประทานอาหารตามร้านค้าทีมี่ให้บรกิารเป็นระยะ	และถ้าใครมาในจงัหวะ
ทีน่�า้ลดกจ็ะเหน็สนัทรายทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ	500	ม.	เพือ่เดนิข้ามไปยงั
เกาะมตัโพนฝ่ังตรงข้ามได้	บนเกาะแห่งนีมี้เจดย์ีแบบรตันโกสนิทร์ตอนต้น	ซึง่ชาวชมุพร
จะจัดงานบญุเป็นประจ�าทุกปี	ในวนัข้ึน	15	ค�า่	เดอืน	7	
	 ชมุพรเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีก่ว้างใหญ่หลายอ�าเภอ	มีแหล่งท่องเทีย่วอกีมากมายให้
เทีย่วชม	ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนทีอุ่ดมสมบูรณ์	เทอืกเขาและเถือ่นถ�า้	ชมุชนคนชายฝ่ัง
ทะเล	โบราณสถาน	ฯลฯ	ท้ังหมดนี	้คูห่เูดนิทาง	คงบอกเล่ากันในฉบบัเดยีวไม่จบครบั	
หากกาลหน้าได้มีโอกาสแวะเวยีนมาทีน่ีอ่กี	เราคงไม่พลาดทีจ่ะไปเสาะแสวงหาความ
น่าสนใจทีแ่อบแฝงอยูใ่นวิถีชุมชนของจังหวดันีม้าฝากกันอย่างแน่นอน
 ให้เวลากับนาฬิกาชีวิตของคุณได้พักผ่อนแบบช้าๆ ชิลล์ๆ แต่เต็มอิ่ม 
ไปด้วยคณุภาพได้ทีน่ี.่.“จงัหวัดชุมพร”



แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง	:	ตัวกลม
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	 อีกเรื่องหนึ่งของการ
มาถึงชุมพร	 ก็คือเรื่องของ
อาหาร	เมอืงนีม้ชีือ่เสยีงในเรือ่งอาหาร
พื้นเมืองที่อร่อยล�้าเลิศ	ถูกปากนักชิมจากทั่วทุก
สารทศิ	เนือ่งจากเป็นรอยต่อทางวฒันธรรมหลาย
แหล่งทีม่าผสมผสานกนัอย่างลงตวั	 ไม่ว่าจะเป็น
วธิปีรงุอาหารแบบภาคกลาง	ภาคใต้	อาหารทะเล	
และรวมไปถึงกลิ่นอายอาหารมุสลิม	 จนออกมา
เป็นอาหารพื้นเมืองแบบชุมพรท่ีมีเอกลักษณ	์ 

เมอืงนีจึ้งเป็นหนึง่ในเมืองทีข้ึ่นช่ือในเรือ่งของอาหารการกนิ	
	 ทริปนี้	 เราขอพามาอิ่มอร่อยกันที่	สวนอาหารริเวอร์ไซด์  
การ์เด้น	ทีเ่ปิดบรกิารมานานกว่า	10	 ปีแล้ว	การเดินทางไปร้าน 
ให้ตรงไปทางถนนสายปากน�า้ชุมพร	 เล้ียวซ้ายแยกไปทางปากน�า้
เก่า	ประมาณ	200	ม.	ขวามอืจะเหน็ป้าย	 ริเวอร์ไซด์ฯ	มท่ีีจอดรถ
กว้างขวางสะดวกสบาย	บรรยากาศรมิน�า้	ลมเย็น	 เห็นเรือลอยล�า
ผ่านพร้อมๆ	กับนัง่ทานอาหารอร่อยอย่างส�าราญใจในสวนแมกไม้
ใบบงั	บรกิารรวดเรว็	เป็นกันเอง
	 เมนชูวนอร่อยห้ามพลาดจานเดด็คอื	มจัฉาเกยตืน้	เมนนูีเ้ป็น
ปลาทะเลตามฤดกูาล	 เช่น	อาจเป็นปลากะพงหรอืปลาส�าลี	 ใส่กุ้ง
และหอย	น�ามาเคล้าแป้งบางๆ	ทอดพอเหลือง	ราดด้วยน�า้ปรุง	3	
รส	เปรีย้ว	เคม็	หวาน	ทีผ่ดัมากับพรกิหวานแดง	เหลอืง	เขยีว	เพือ่

สวนอาหาร
รเิวอร์ไซด์ การ์เด้น 
อร่อย..จัดเต็มทุกเมนู

เพิ่มสีสันให้สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น	ต่อด้วย
เมน	ูใบเหลยีงผดัไข่ ขอเน้นว่าร้านนีใ้ช้ใบเหลยีงชมุพร
เท่านัน้	จงึอ่อนนุม่หวานอร่อยกว่าใบเหลยีงจากแหล่งอืน่
ชดัเจน	และสไตล์การผดัของร้าน	จะผดัแบบแห้งต่างจาก
ร้านอืน่อย่างมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	รสชาตอิร่อย	ส�าหรบั
ใครทีช่ืน่ชอบอาหารรสแซ่บต้องจานนี ้ย�ารเิวอร์ไซด์ ที่
น�าเหล่าบรรดาซฟีูด้ทัง้หลายไปทอดก่อนน�ามาราดด้วย
น�้าย�ามะม่วง	น�้าพริกเผา	 โรยหอมเจียวและพริกทอด	
นอกจากหน้าตาจะดดูแีล้ว	รสชาตกิใ็ช้ได้เลยทเีดยีว	
	 นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอร่อยให้คุณได้เลือก
ล้ิมลองกันอีกมากมาย	อาทิ	 เมนูกุ้งใหญ่จานร้อน	 เป็ด 
ไล่ทุง่อบมนัป	ูแกงคัว่ปไูข่กบัยอดมะพร้าวอ่อน	ปลาส�าลี
ทอดน�า้ปลา	ทีร่บัประทานคูก่บัย�าแอ๊ปเป้ิลเขยีว	รสเปร้ียว	
เคม็	เผด็	หรอืจะเป็นย�าไข่แมงดาทะเล	กม็ใีห้บรกิารครบั
	 หากใครได้มโีอกาสมาเท่ียวท่ีจงัหวัดชมุพร	กอ็ย่า
ลืมแวะมาลองล้ิมชิมรสอาหารอร่อยหลากหลายกันที่	 
สวนอาหารริเวอร์ไซด์ การ์เด้น กันนะครับ	 เพราะ
นอกจากอาหารจะอร่อยถึงรสถึงเคร่ืองแล้ว	 เจ้าของร้าน
ยงัใจดจีดัเสร์ิฟกนัมาแบบจานใหญ่	อิม่คุม้เลยครบั

ชือ่ร้าน : สวนอาหารริเวอร์ไซด์ การ์เด้น

ทีต่ัง้ : 154/7 ม .4 ต.ท่ายาง อ.เมอืง จ.ชมุพร

โทร. 0 7755 3253, 08 6278 0302

เปิดบริการทกุวนั เวลา 10.00 – 24.00 น.



Facebook 
เปิดตวัแอพฯ Mentions
แอพฯ	ทีส่ร้างสรรค์โดยทีม	ครีเอทีฟ	แล็บส์	ของ	
เฟซบุก๊	 ช่วยกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
สาธารณะกับแฟนๆ	 ให้แน่นแฟ้นขึ้นผ่านสังคม
ออนไลน์	 ในฐานะบคุคลสาธารณะ	แอพฯ	 น้ีจะ
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้คุณสามารถเช็คว่า
แฟนๆ	ฝากอะไรถงึคณุบ้างในวงสนทนา	สามารถ
แบ่งปันเร่ืองราวโดยการโพสท์อัพเดท	แชร์รปูภาพ
หรอืวดิโีอ	หรอืจดัรายการถามตอบสด	พ่วงด้วยอกี
หลากหลายคุณสมบติั	ขณะน้ี	แอพฯ	Mentions	
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน	 iPhone	ผ่านทาง	
App	Store			

Nikon 1: S2
สร้างความประทับใจด้วยการเป็น 
กล้องดจิติอลทีม่คีณุสมบัตใิช้งานง่าย 
ดไีซน์ทนัสมยั	 เพรยีวบาง	น�า้หนกัเบา 
ที่ส�าคัญคือให้ภาพถ่ายสวยแจ่ม 
โดดเด่น	 ด้วยการผสมผสานความ
ชาญฉลาดเข้าไปในกลไกให้สามารถ
จับภาพถ่ายความเร็วสูงได ้ฉับไว 
ยิ่งกว ่ากล้องดีเอสแอลอาร ์	 เพิ่ม
ความพิเศษที่สามารถถอดเปลี่ยน
เลนส์ได้	 อัดแน่นด้วยจุดโฟกัสถึง	 
135	 จุด	 ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่
มีอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย
ความเร็วสูงที่สุดในโลก	 (ประมาณ	
20	เฟรมต่อวนิาท)ี	จบัจองเป็นเจ้าของ
กล ้องดิจิตอลที่ ดี
ที่ สุดได้แล้ววันนี้	
รายละเอียดเพ่ิม
เตมิคลกิ	www.
nikon.co.th

Surface Pro 3
อีกหน่อยแล็ปท็อปของคุณจะเกิดอาการงอนตุ๊บป่อง 
เมื่อคุณมี	Surface	Pro	3	แท็ปเล็ตทรงประสิทธิภาพ 
ที่สามารถท�างานแทนแล็ปท็อปได้แบบไม่มีขาด 
ตกบกพร่อง	 ด้วยประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์	
อินเทล®	 คอร ์™	 เจนเนอเรชั่นที่ 	 4	 และระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์	 8.1	 โปร	 จึงสามารถใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ	 ได้เช่นเดียวกับบนแล็บท็อป	 บวก
เพิ่มด้วยปากกา	 Surface	 Pen	 รุ ่นใหม่	 ช่วยยก 
ระดับฟังก์ชั่นการท�างานให้วาดภาพหรือจดบันทึกได้
อย่างแม่นย�า	น�าเสนอข้อมูลผ่านหน้าจอคมชัดระดับ	
Full	 HD	 ขนาด	 12	 นิ้ว	 พร้อมขาตั้งที่ปรับระดับได ้
ทกุองศา	ขณะทีม่ดีไีซน์และขนาดคล่องตวักว่าแลบ็ทอ็ป	
วางจ�าหน่ายแล้วในราคาเริม่ต้นที	่29,500	บาท	

Axis
กล้องวงจรปิดแบบ	 IP	Camera	 ใน 
รปูโฉมใหม่ทีม่คีวามละเอยีดสงู	5	 ล้าน
พกิเซล	ให้มมุมองภาพแบบพาโนรามา	
รองรับการตรวจสอบภาพรวมของ
พื้นท่ีบริเวณกว้างท้ังแบบ	360	องศา	
หรอื	180	องศา	พร้อมมาตรฐาน	IK10	 
ท่ีมีคุณสมบัติป้องกันการทุบท�าลาย	 
มีระบบอ�านวยความสะดวกผ ่าน 
แอพพลิ เคชั่ น 	 AX IS 	 Camera	
Application	 Platform	 ใช้งานได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน	 ทั้งภายใน 
และภายนอกอาคาร	 สนนราคาอยู่ที่	
799	 เหรยีญสหรฐัฯ	 เชค็ข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้ที	่www.axis.com

ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง	:	Yamaki

3 1
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง	:	ตัวกลม

“มงักี ้ดสิโก้ บอย” 
พรอ้มปลอ่ย 5 เพลงรวด จากศิลปินระดบั
หวัแถวของวงการเพลงยุคนี้
	 หลงั	 “มงักี ้ ดสิโก้ บอย”	 โปรเจค็ท์พเิศษทางดนตรี
ทีเ่ป็นการกลบัมาท�าเพลงอกีครัง้ของ	 “สกุี ้ กมล สโุกศล 
แคลปป์”	เปิดตัวด้วยการปล่อยเพลงแรก	“ฟอร์เอฟเวอร์ 
ยัง”	 Forever	Young	ที่เป็นการท�างานร่วมกับวงดนตรี 
น้องใหม่ไฟแรง	“บมู บมู แคช”	ต่อด้วย	“รกัรอทีฟ่ลอร์
เต้นร�า (Gay Night)”	งานเพลงสนกุๆ	ทีท่�างานร่วมกบั “เบน  
ชลาทศิ” เพลง “ปรารถนา”	จาก	“ป๊อด โมเดร์ิน ดอ็ก”	งาน
ดนตรีท่ีจะพาผู้ฟังล่องลอยไปตามใจปรารถนากับเสียง
ดนตรท่ีีเร้าใจ	“สดุท้าย (Last Chance)”	เพลงทีไ่ด้	“บรุนิทร์ 
กรู๊ฟไรเดอร์”	มาร่วมงานแนวดิสโก้	และปิดท้ายด้วยการจบั
หนุ่มป็อปอย่าง	“แสตมป์”	มาเปล่ียนลุคใหม่กลายเป็นหนุม่ 
อดีีเอม็กบัเพลง	“เวน็ ว ีเวอร์ ยงั”		When	We	Were	Young
	 สามารถสัมผัสได้แล้วที่	 www.facebook.com/
sukieclappproject	 และที่	 	 www.youtube.com/
sukiechannel	รวมทัง้ดาวน์โหลด	5	ซงิเกิล้ได้ทกุช่องทาง
ทีไ่อทนูส์	สโตร์	และหาฟังได้จาก	DEEZER	และ	KKBOX	
ในวนัองัคารที	่14	ตลุาคมนีแ้น่นอน		

Think Like A Man Too
สงครามสยบหวัใจนายตวัด ี2
แนวหนงั : ตลกเบาสมอง
นกัแสดงน�า : เควนิ ฮารท์, แกเบรยีล ยูเนยีน, 
เวน็ดี ้แมค็เลนดอน โควี่ย์
ผู้ก�ากบั : ทมิ สตอรี่ย์
 เรื่องยอ่ :	ในภาคต่อหนงัฮติที่
ทกุคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ	โดย
ได้แรงบันดาลใจจากนิยายขายดี	
สตฟี	ฮาร์วีย์่	ทีช่ือ่	Act	Like	a	Lady,	
Think	Like	a	Man	หนุม่สาวทกุคู่
จากภาคแรกควงแขนกลบัมากนั
ครบหน้าเพือ่งานววิาห์ในลาสเวกสั 
แต่แผนทีว่างไว้ส�าหรบัสดุสปัดาห์ทีแ่สนหวานต้อง
พงัพาบ	เมือ่ความเข้าใจผิดสารพดัเหตุ	ท�าให้พวกเขาต้องตก 
อยูใ่นสถานการณ์ทีอ่าจท�าให้งานแต่งครัง้นีต้้องล้มครนื

จกัรยานพาไป ใจบอกทาง
ผูเ้ขยีน : ชาต ิ ภริมยก์ลุ
ส�านกัพมิพ ์: มตชิน
จ�านวน 181 หนา้ / ราคา 145 บาท
	 พบความสุขบนหลังอาน	 ของ	 ชาติ	 	 ภิรมย์กุล	 
อกีครัง้ในรปูแบบพากนิ	พาเทีย่วเหมือนเช่นเคย	เค้าจะ
พาคุณผู้อ่านไปพบกับเรื่องเล่าระหว่างทางที่จะท�าให้
คณุ	“ฮา”	ได้ตลอดเวลาทีอ่่านหนงัสอืเล่มนี	้การใช้ชีวติ
บนหลงัอานทีจ่ะพาคณุไปสมัผสัความสขุง่ายๆ	การใช้
ชวีติให้ช้าลง	แต่มจีดุมุง่หมายทีชั่ดเจนข้ึน

ผกัสวนครวัเงนิล้าน
ผูร้วบรวม : สชุาทพิย ์ ทพิยบ์�ารุง
ส�านกัพมิพ ์: THINK GOOD
จ�านวน 148 หนา้ / ราคา 79 บาท
	 ใครๆ	กร็กัสขุภาพ	พืน้ทีท่ีบ้่านจะน้อยสกัแค่ไหน	
แต่กส็ามารถปลกูผกัเองได้และยงัสามารถท�าเป็นอาชพี
เสริมได้อีกด้วย	 ผักสวนครัวเงินล้าน	 เหมาะส�าหรับ 
ทกุคนทีร่กัสขุภาพ	ปลกูผกัเอง	ทานเอง	น�าไปขายเอง	ได้
เงินเข้าครอบครวั	เพ่ิมรายได้	การปลกูผกัสวนครวัเริม่ต้น
ได้เพยีงทนุน้อยๆ	พืน้ทีเ่ลก็ๆ	แต่ได้ทัง้เงนิและสขุภาพ...	

O.T. ผ ีOVERTIME 
แนวหนงั : ตื่นเตน้
นกัแสดง : เร แมค๊โดแนลด,์ อนนัดา เอเวอรงิแฮม, 
ชาครติ แยม้นาม
ก�าหนดฉาย : 23 ตลุาคม 2557
 เรื่ องย่อ : 	 O.T.	ผี	 OVERTIME	เป็นเรื่องราว 
หลงัจากที	่การนั	(ชาครติ	แย้มนาม)	และ	ท	ี(เร	แม๊คโดแนลด์)	 
โดนผีหลอกใน	“ตีสาม	 3D”	แม้พวกเขาจะรอดมาได	้ 
แต่กร็อดมาพร้อมกบัอาการประสาท	ๆ 	บางอย่าง	เดอืดร้อน
ถงึบดนิทร์	(อนนัดา	เอเวอรงิแฮม)	ทีต้่องบินกลบัมาจากการ
ลาพกัร้อน	เพือ่กอบกูส้ถานการณ์ของบรษิทั	มาครัง้นีบ้รษิทั
ม	ีmission	ทีจ่ะต้องจดังานแต่งงานให้กับ	อ้ัน	กับ	ตาล	(อัครฐั	 
นมิติชยั	และ	พมิพ์ปวณ์ี	โคกระบินทร์)		รุน่น้องของ	การนั, 
ที	 และบดินทร์	 โดยต้องไปจัดงานแต่งที่โรงแรมซึ่งขึ้น 
ชือ่ว่าผดีตุดิ	1	ใน	5	ของอาเซยีน	!!!			ซึง่	O.T.	ผ	ีOVERTIME	 
ยังคงยึดแนวทางที่สร้างความลุ้นระทึก	 ในขณะเดียวกันก็ต้องตะลึงไปกับความเพี้ยน 
ของเหล่าพนกังานทีจ่ะมาสร้างความกวนแบบสดุๆ	ดงันัน้ภาพยนตร์เรือ่งนีจ้งึสามารถ
สร้างทัง้ความกลวัและเรยีกเสยีงหวัเราะให้กับผูช้มได้อย่างแน่นอน		
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คู่หูดูดวง

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
เข้าสูช่่วงเวลาไตรมาสสดุท้ายของปี	ชาวเมษ
คงหายใจคล่องขึน้	หลงัจากรูส้กึอดึอดัเหมอืน

ถกูบบีคอมาทัง้ปี	ใครทีโ่ดนแทงข้างหลัง	หรือ	มีคนอิจฉา
รษิยา	พวกทีค่ดิร้ายจะค่อยๆ	ถอยหลังหนีไปเอง	คณุจะได้
รบัความปลอดโปร่งใจขึน้	ทัง้เร่ืองงาน	เรือ่งเงนิ	การงานจะ
มโีอกาสได้เลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้	ท�าให้การเงนิดตีามไปด้วย	
หากมคีดคีวาม	คณุจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ	ความรักอาจได้
เจอคนเก่า	กลบัมาใหม่

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
ระยะนี	้นิง่เสยีต�าลงึทอง	พดูมากไป	ลกูหลาน	
หรือ	ลกูน้องจะอิดหนาระอาใจ	พาลมเีรือ่ง

ใส่กนัเปล่าๆ	 เอาเวลาไปเดนิดรูถดกีว่า	 เพราะมเีกณฑ์
ว่าคณุจะได้ถอยรถใหม่	ท�าใจร่มๆ	กบัเรือ่งจกุจกิกวนใจ	
พฤศจิกายนไปแล้ว	คณุจะได้มีโอกาสเดนิทางต่างประเทศ	
อาจจะได้ไปดงูานเพราะผลงานเข้าตาผู้ใหญ่	การเงนิดแีต่
มรีายจ่ายในบ้านงอกมารออยู	่ความรัก	ดเูหมือนจะสุกๆ	
ดบิๆ	คนรกัอาจเป็นไข้ใจเพราะคณุไม่ดแูล	

ราศมีถินุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
การเงนิยงัเดนิด	ีแต่อาจมปัีญหากบับรวิาร	
พฤศจิกายนไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย

เอง	การงาน	หากท�าร่วมกบัหุน้ส่วน	มโีอกาสลงทนุร่วม
กนัในด้านอสงัหารมิทรพัย์อย่างเป็นทางการ	การเงนิ	 มี
ผู้ใหญ่ช่วยเหลอือปุถมัภ์อยู	่หากคดิจะย้ายงานให้รอดู
ทท่ีาบรษิทัเก่าก่อน	อย่าเพิง่ใจร้อน	ความรัก	คบเดก็กว่า
จะไปไม่รอด	การเดนิทางอาจมคี�าสัง่ด่วนจากผูใ้หญ่เข้า
มา	จดักระเป๋ารอไว้กด็นีะ	

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
เร่ืองในบ้านค่อนข้างวุ่นวาย	มเีรือ่งให้ตดัสนิ
ใจเยอะไปหมด	อาจมคีนเจบ็ป่วยปุป๊ป๊ัป	

ต้องใช้เงนิด่วน	หรอื	 เรือ่งทีต้่องตดัสินใจในเวลากระชัน้
ชดิ	ควรตัง้สตริบัมอืดีๆ 	การงานจะเซน็สัญญาอะไร	ดใูห้
รอบคอบ	ไม่อย่างนัน้จะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ	หากท�างาน
ประจ�า	จะมีคนเอาไปนนิทาหรือแทงข้างหลงั	ให้แผ่เมตตา
กรวดน�า้ไปให้		การเงนิได้มาเพิม่ก็มีเร่ืองต้องใช้ในบ้าน	เล่น
กฬีาระวงัการบาดเจบ็	ขบัรถระวังเฉ่ียวชน	คูค่รอง	คนรัก	
อาจป่วยไข้กระทนัหนัถงึขัน้เข้าโรงพยาบาล	

มัฏฐมณี	คนดูดาว	(	เอโกะ	)	
โทร	:	086-8996324

ราศสีงิห ์(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
กว่าจะได้มาแต่ละบาท	ชาวสงิห์ต้องฟันฝ่า
เลือดตาแทบกระเด็น	ดังนั้น	คนไม่ชอบ

หน้าคณุก็เยอะ	พยายามอย่าไปมปีากเสยีงกบัใครดกีว่า	
โชคดีว่าคุณยังมีครอบครัวเป็นฝาให้พิง	 เข้าบ้านก็พอ
ลดความเครยีดลงได้	บตุรหลานจะน�าความชืน่ใจมาให้	
หรือ	บางบ้านจะได้ข่าวดเีรือ่งมลีกู	มหีลาน	มเีกณฑ์ต้อง 
เดนิทางไกลไปงานศพคนทีน่บัถอืกนั	ความรกั	อาจได้
คนในเคร่ืองแบบมากอดให้อุน่ใจ	

ราศกีนัย ์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
คณุมเีกณฑ์ต้องห่างบ้านไปสกัระยะ	และดู
เหมอืนชวีติคณุจะเข้าโหมดดราม่าสกัหน่อย	

พอย้ายถ่ินฐาน	ชวีติก�าลงัจะไปได้ด	ีกต้็องมตีวัโกงมาขดั
ความสุข	หรอื	มเีรือ่งเศร้าเข้ามาตดัรสชาตชิวีติซะง้ัน	หาก
คณุรบัไม่ไหว	ให้วิง่เข้าหาผูใ้หญ่	 ท่านช่วยคณุได้ในยาม
วกิฤต	ิการเงินค่อนข้างผนัผวน	ระวงัรายรบัรายจ่ายให้ด	ี
ความรกั	ถ้าคนเก่าเขาดพีอ	พยายามรกัษาไว้ให้ได้	ถ้าเป็น
โสด	พยายามดใูห้ด	ีเดีย๋วจะได้ของปลอม!

ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
คณุจะวุน่ๆ	 กังวลใจเก่ียวกับการตดัสนิใจ
อย่างใดอย่างหนึง่	ในเรือ่งทีล่กูหลานจะไป

เรียนต่อ	หรือ	ย้ายถิน่ฐานไปไกล	การงานมแีววได้ขึน้เป็น
ใหญ่เป็นโต	การเงนิงอกเงยตามก�าลงัความขยนั	 ถ้าคณุ
สะสมผลงานมาดกีน็บัเป็นช่วงทองในการกอบโกย	ระวงั!	
ท�าอะไรเด่นเกินหน้ามคีนแอบหมัน่ไส้อยู่ลบั 	ๆแต่ผูใ้หญ่ยัง
เข้าข้างคณุอยู	่ความรกั	อาจะได้เจอคนเป็นหม้ายมาดาม
ใจ	หรือ	ได้ฝรัง่แก่คราวป๋ามาคอยป้อนข้าว	ป้อนน�า้

ราศพีจิกิ  (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
หากคณุต้องเข้าไปเกีย่วข้องกบัสญัญา	หรอื	
ข้อกฎหมายบางประการ	จะท�าให้คณุเป็น

ฝ่ายเสยีเปรยีบ	หรอื	ท�าให้คณุต้องเสยีผลประโยชน์บาง
อย่าง	หรอื	 เสยีเงนิในทีส่ดุ	แต่อย่างไรกต็าม	ผูใ้หญ่ใน
บ้านคณุจะออกโรงมาช่วยเหลอื	ท�าให้คณุไม่ล�าบากมาก
นัก	การงานทัว่ไป	คณุอาจต้องจ่ายใต้โต๊ะลบัๆ	เพือ่ให้ได้
งาน	ความรกั	คณุจะแอบกลบัไปคบกบัคนทีเ่คยรูใ้จกนั 
ไม่จ�าเป็น...ควรงดเดนิทางไกล	

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) 
ถ้าเปรยีบเป็นมวย	กเ็หมอืนยกสดุท้าย	ก่อน
จะคว้าชัยชนะ	คุณต้องเหนื่อยอีกสักต้ัง	

แต่ผลทีไ่ด้จะดเีกนิคาด	การงานคณุจะมผีลงานเข้าตา
กรรมการ	มโีอกาสได้รบัชือ่เสยีง	การยอมรบัในอกีระดับ
หนึ่งที่สูงขึ้นไป	คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากมิตร
สหายเก่าๆ	ท�าให้การเงนิของคณุดขีึน้	แต่กต้็องใช้ด้วย
ความระมดัระวงั	ความรกั	คนรกั	คูค่รอง	น�าโชคลาภมาให้	

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
ท่านที่จากบ้านไปนานจะเป็นโอกาสได้
กลบัถิน่เก่า	หรอื	ได้ไปตระเวนไหว้พระตาม

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิม์าแต่โบราณ	นบัเป็นช่วงเวลาเบิกบาน
ใจ	การงาน	มเีรือ่งให้ต้องตดัสนิใจด่วนๆ	เยอะ	อย่าวูว่าม	
คดิให้รอบคอบ	ปรกึษาผูใ้หญ่ก่อน	การเงนิ	กว่าจะได้มา	
ต้องฟันฝ่ากบัคนทีแ่อบแทงข้างหลงั	ขบัรถไปไหนไม่ควร
ประมาท	ความรกั	จะอดึอดัด้วยผูใ้หญ่ไม่เป็นใจ

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ต้อนรบัปีใหม่	คณุจะได้งานใหม่	อาจได้รบั

การตดิต่อจากคนเดมิๆ	ทีเ่คยดวิกนัไว้	แต่อปุสรรค	คอื	
สญัญาต่างๆ	ต้องดใูห้รอบคอบ	ไม่อย่างนัน้จะเกดิผลเสยี
ภายหลงั	และอย่าต่อรองมาก	มนัยงัไม่ใช่จังหวะของคุณ	
จ�าไว้!	บางคนจะได้บ้านใหม่	ใครทีท่�างานอสิระจะได้รบั
ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบั	การเงินไหลเข้ามาดีต่อเนือ่ง	ความ
รัก	สร้างความกดดนัอยู่เป็นระยะ	สดุท้ายคณุอาจเป็นฝ่าย	
บ๊าย	บายซะเอง!

ราศมีนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
การเงนิผนัผวนพอสมควร	แต่คุณจะฝ่าไป
ได้ด้วยหุ้นส่วนที่ดี	 โดยเฉพาะถ้าเป็นชาว 

ต่างชาติจะได้รับการช่วยเหลือดีมาก	คุณอาจตัดสินใจ 
เริม่ต้นส่ิงใหม่ๆ	 	บางคนจะยอมเสียเงนิลงทนุเพือ่เริม่ต้น
กจิการเล็กๆ	ของตวัเอง	หรอื	หากคณุตดิขดัข้อสญัญา
ด้านกฎหมาย	หรอื	ถกูฟ้องร้อง	คณุจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ	
ความรกั	ระวงัการมปีากเสยีง	หรอื	มคีวามเหน็ขดัแย้งกบัคู	่

15 ตุลาคม – 14 พฤศจกิายน 2557
ค�ำพยำกรณ์
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อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

 สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน อยูเ่ป็น เยน็สขุฉบบัน้ี เรามาว่ากนัต่อถงึ
เรือ่งการจัดฮวงจุ้ยห้องท�างาน จัดอย่างไรให้รุ่ง ท�างานราบรื่น 
กจิการเจรญิก้าวหน้า ทุกอย่างต้องมีศาสตร์เลก็ๆ น้อยๆ แอบแฝง
ซ่อนอยูค่รบั
 
	 เริม่จากการจดัวางโต๊ะท�างานนัน้	 ไม่ควรหนัหน้าเข้าหาก�าแพง	 เพราะทาง 
ฮวงจุย้จะถอืว่าท�าให้ขาดวิสยัทศัน์	และการมองการณ์ไกล	ส่งผลให้เกดิแต่ปัญหา	
และอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา	หากเป็นไปได้ควรจัดต�าแหน่งของโต๊ะท�างานให้
สามารถเดนิเข้า-ออก	ได้ทัง้ทางซ้ายและขวาของโต๊ะท�างาน	เพราะจะแสดงถึงการ
แก้ปัญหาได้คล่องตวั	รวดเรว็	แต่ด้านหลงัของทีน่ัง่	ไม่ควรเป็นทางเดนิ	เพราะจะ
ท�าให้คนทีน่ัง่ท�างานอยูข่าดสมาธใินการท�างานได้ครบั
	 การจดัวางโต๊ะท�างานของหวัหน้างานนัน้	ควรจัดวางต�าแหน่งให้อยูด้่านหลัง
ของผูท้ีอ่ยูใ่ต้บงัคบับญัชา	 เพราะเป็นต�าแหน่งทีห่วัหน้างานสามารถมองเหน็การ
ท�างานของผูท้ีอ่ยูใ่ต้บงัคบับญัชาได้ด	ีและจะท�าให้ผูท้ีอ่ยูใ่ต้บงัคบัเกดิความเกรงใจ	
และไม่สามารถอูง้านได้
	 ส่วนโต๊ะและเก้าอีท้ีใ่ช้นัง่ในการท�างานนัน้	ถ้าเป็นการส่งต่อ	ควรทราบประวตัิ	
ถ้าประวตัไิม่ดนีกั	กค็วรเปลีย่นใหม่นะครบั	แต่ถ้าไม่ทราบประวตั	ิกถ็อืว่าด	ีนัง่ต่อ
ได้	ไม่มปัีญหาครบั
	 ในเรือ่งของแสงสว่างเป็นสิง่ทีส่�าคญัมากๆ	 เช่นกันครบั	ภายในห้องท�างาน
ควรมแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ	ไม่ควรเป็นแสงสลวัๆ	เพราะจะท�าให้คนทีน่ัง่ท�างานเกดิ
ความเครยีดและมปัีญหาด้านสขุภาพตามมาเพราะแสงสว่างไม่เพยีงพอ	มมุการ
จดัวางโต๊ะท�างานทีด่คีวรให้มีแสงจากธรรมชาตเิข้ามาร่วมด้วยจะยิง่เสรมิพลงัใน
การท�างานให้ดยีิง่ขึน้ครบั
	 ส่ิงส�าคญัทีไ่ม่ควรมองข้ามอกีอย่างหนึง่คอื	การจดัวางสิง่ของอปุกรณ์เครือ่ง
ใช้ต่างๆ	ทัง้บนโต๊ะท�างาน	และภายในห้อง	ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบยีบ	สะอาด
สะอ้าน	เพราะจะแสดงถงึปัญหาในการท�างานก็จะน้อยลง

การจดัฮวงจุ้ยห้องทํางาน (ตอนที่ 2)

1ควรติดต้ัง	 “ภาพภูเขา”	 ท่ีดูสวยงาม
ไว้ด้านหลงัของโต๊ะท�างาน	 เพือ่เสรมิ

อ�านาจบารม	ีและการปกป้องคุม้ครองจาก
คนรอบข้าง	มคีนอปุถมัภ์	 เกือ้หนนุ	จะช่วย
เหลอืให้การงานส�าเรจ็ครบั

2ควรจัดวาง	 “เรือส�าเภา”	 ไว้ที่ฝั่งซ้ายของห้องท�างาน	
ให้หัวเรือแล่นเข้าด้านในของห้องท�างาน	 เพื่อความ

ราบรื่นในการท�างาน	และเชื่อกันว่า	 เรือส�าเภานี้จะขนเอา 
แก้วแหวานเงนิทองมาสูผู่เ้ป็นเจ้าของอกีด้วย

3ควรจัดวาง	“กิเลน”	ไว้ท่ีโต๊ะท�างานของผู้ชาย	ทางด้านมุม
ซ้ายของโต๊ะท�างาน	 เพือ่เสรมิอ�านาจ	บารมี	และความ

ส�าเรจ็ทุกประการ	 เมือ่เกดิอปุสรรคใดๆ	จะสามารถผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี

4ส่วนโต๊ะท�างานของผู้หญิงน้ันควรจัดวาง	 “สิงห์ใต้”	 คู่
บารมี	 ไว้ทางมุมขวาของโต๊ะท�างาน	 เพื่อเสริมอ�านาจ	

บารม	ีและความส�าเรจ็เช่นกนั

5จดัวาง	“องค์เทพเจ้ากวนอ”ู	ไว้ในห้องท�างาน	และหนัหน้า
ออกตรงประตทูางเข้า	เพือ่เสรมิอ�านาจบารม	ีและความ

ย�าเกรงของผูท้ีม่าตดิต่อ	ให้เกดิความส�าเรจ็ในการเจรจาธุรกิจ	
ขจดัปัญหา	และอปุสรรคทกุประการด้วยครบั

เกรด็เล็กเกรด็น้อย 
การจดัโตะ๊ท�างานใหเ้ฮงๆ เจรญิรุง่เรอืง






