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ทักทาย

สวัสดีครับ...
วันนีผ้ มมีขา่ วดีมาบอกครับ เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หรือ
บขส. ได้เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ประเภท
รางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดีบดี ในด้านการพัฒนาระบบ
ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร (GPS) ซึง่ จัดขึน้ โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราทุกคนได้ทุ่มเท ปรับปรุง และ
พัฒนาการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะให้มคี วามปลอดภัย
มากขึ้น ด้วยการน�ำระบบ GPS เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการขับขีข่ องพนักงานขับรถของเรา โดยจ�ำกัดความเร็วอยูท่ ี่
90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่งผลให้สถิตใิ นการเกิดอุบตั เิ หตุลดน้อยลง และ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสารในเรือ่ งของความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
มัน่ ใจได้ครับว่า บขส.เราจะพยายามพัฒนาและสรรหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างความ
ปลอดภัยให้กบั ท่านในทุกเส้นทางครับ				
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นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ นาย
พินจิ ค�ำปู่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี
2557 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี ใน
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของ
รถโดยสาร (GPS) ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
บขส. ได้มีการน�ำมาตรการติดตามรถโดยสารสาธารณะ ด้วย
ระบบ GPS มาใช้กบั รถโดยสาร บขส. เพือ่ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร พบว่า พฤติกรรมการขับขีข่ อง
พนักงานขับรถโดยสารเปลีย่ นไป มีการเพิ่มความระวังในการขับขี่ โดย
จ�ำกัดความเร็วอยูท่ ี่ 90 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ส่งผลให้สถิตใิ นการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการใช้รถใช้ถนนลดลง และผูใ้ ช้บริการมัน่ ใจในความปลอดภัยมาก
ยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ การจ�ำกัดความเร็วของรถโดยสารอยูท่ ี่ 90 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ไม่สง่ ผลต่อการเดินรถของ บขส. โดย บขส. สามารถเดินรถได้ตามตาราง
เวลาทีก่ ำ� หนด และช่วยลดปัญหาอุบตั เิ หตุบนท้องถนน รวมทัง้ ช่วยรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูโ้ ดยสารอีกด้วย
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บขส.จัดพิธเี ปิ ดสถานีเดินรถเชียงของ รองรับการเดินรถโดยสาร
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ รองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในอนาคต

นายพิ นิ จ ค� ำ ปู ่ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ ่ า ยธุ ร กิ จ เดิ น รถ
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) กล่าวในพิธเี ปิดสถานีเดินรถเชียงของ ณ สถานี
เดินรถเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัด
จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดว่า บขส.มีแผนพัฒนาธุรกิจและ
บริการเดินรถโดยสารประจ�ำทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บขส.
ได้จัดเดินรถโดยสารประจ�ำทางเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ มาได้ระยะหนึ่ง
แล้ว และในปัจจุบนั ได้จดั การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงใหม่เชียงราย-เชียงของ-หลวงพระบาง และ เชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว อีก 2 เส้นทาง
แต่ยงั ไม่มสี ถานีเดินรถหรือสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารรองรับการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ดังนัน้ บขส.จึงได้กอ่ สร้างสถานีเดินรถเชียงของขึน้ บนเนือ้ ทีข่ อง บขส. เอง เพือ่ ใช้
ส�ำหรับรองรับการเดินรถโดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย
เชือ่ ว่าจะสามารถรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต
ส�ำหรับสถานีเดินรถเชียงของแห่งนี้ ก่อสร้างบนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71
ตารางวา ประกอบด้วย อาคารสถานีเดินรถเชียงของ โดยมีพื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคารดังนี้ ห้องจ�ำหน่ายตัว๋ ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ศูนย์อาหาร ร้านค้าสะดวกซือ้
ห้องสุขาส�ำหรับผู้โดยสาร พื้นที่อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ อาทิ
ทางลาดคนพิการ ห้องสุขาคนพิการ ที่รับฝากของพัสดุภัณฑ์ อาคารบ้านพัก
พนักงาน และโรงซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
320 วัน สามารถรองรับรถโดยสารให้เข้าใช้สถานีได้ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯเชียงของ รถโดยสารบริษทั ฯ วันละ 8 เทีย่ ว รถร่วมบริการวันละ 26 เทีย่ ว รถโดยสาร
ระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงใหม่-เชียงของ-หลวงพระบาง วันละ 2 เทีย่ ว และ
เส้นทางเชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว ให้บริการวันละ 4 เทีย่ ว รวมทัง้ หมดวันละ
40 เทีย่ ว
อย่างไรก็ดี ในระยะแรกสถานีเดินรถเชียงของจะเปิดให้บริการในรูปแบบ
ของสถานีเดินรถ จากนั้นจะปรับเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับรถโดยสาร
สาธารณะได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร เมือ่ ได้รบั การอนุญาตจัดตัง้ จากกรม
การขนส่งทางบกเป็นทีเ่ รียบร้อย
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บขส.เป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันรัฐวิสาหกิจไทย
ประจ�ำปี 2557

นายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วม
กับกระทรวงแรงงานและสมาพันธ์แรงงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ (สรส.) จั ด งาน “วั น
รัฐวิสาหกิจไทย” ประจ�ำปี 2557 ซึง่ บขส. รับเป็น
เจ้าภาพ โดยในช่วงเช้าได้เริม่ ประกอบพิธบี วงสรวง
เครื่องสักการะและถวายพานพุ่มต่อพระบรมรูป
ทรงม้า เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
ในฐานะพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย และถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทัง้ ยังมีกจิ กรรม
ต่างๆ มากมาย อาทิ การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า และ
การจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ณ ลานพระราชวังดุสติ (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ถนน
ราชด�ำเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ

บขส.จัดงานเกษียณ
ประจ�ำปี 2557
“Colorful Night
Party 2014”

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดงานเกษียณอายุเพือ่
แสดงมุฑติ าจิต แด่พนักงานผูเ้ กษียณอายุประจ�ำปี 2557 ณ
ห้องก�ำแพงเพชร ชัน้ 6 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์  ซึง่ ปีนใี้ ช้ธมี
งานชือ่ ว่า “Colorful Night Party 2014” โดยให้ผทู้ มี่ าร่วมงาน
แต่งกายชุดหลากสีสนั ครีเอทกันได้ไม่จำ� กัด โดยช่วงค�ำ่ เริม่
ด้วย นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์สดุดีและแหวนทองค�ำที่ระลึก
แก่ผู้เกษียณอายุ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของพนักงาน
ที่จัดกันมาชุดใหญ่ และต่อด้วย ร้องเล่น เต้นร�ำ  กันตาม
อัธยาศัย สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่
ผูท้ มี่ าร่วมงานเป็นอย่างมาก
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมแสดงความยินดี
รวค. และ รชค. ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) มอบกระเช้าแสดงความยินแก่ พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง
ณ หอประชุม กระทรวงคมนาคม

กจญ.ให้สมั ภาษณ์รายการโทรทัศน์
ช่ องกรุ งเทพธุ รกิจ

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ ช่องกรุงเทพธุรกิจ
ในเรือ่ งการเตรียมความพร้อมของ บขส. กับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

กจญ.ให้สมั ภาษณ์
รายการเดินหน้าประเทศไทย
กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
(KM DAY) ประจ�ำปี 2557

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
(KM DAY) ประจ�ำปี 2557 ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส.ซ้อมแผนฉุกเฉิน
และอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2557

ผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ผูป้ ระกอบการ
รถร่วมฯ ร่วมการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2557
ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
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นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยให้สมั ภาษณ์
เรื่องการเตรียมความพร้อมของ บขส.กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ณ บริเวณหน้าช่องจ�ำหน่ายตัว๋ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัน้ 3 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส.ร่วมกับ ขบ. และ สสส.
รณรงค์ “ทวงสิทธิหา้ มสูบ”

นายสมบัติ นะนุนา รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมรณรงค์ “สถานีขนส่งฯ และ
รถโดยสารสาธารณะปลอดสูบบุหรี”่ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจกั ร)

ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โครงการ “อีซซ
ู ใุ ห้นาํ้ ...เพื่ อชีวต
ิ ” แห่งที่ 11

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย น�ำโดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด มร. ทาคาชิ ซาดาโอกะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน (งานทรัพยากรน�้ำบาดาล) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมด้วย บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์ พรีเซ็นเตอร์
อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส ร่วมส่งมอบระบบนํ้าดื่มสะอาด แห่งที่ 11 ในโครงการ “อีซูซุให้
นํ้า...เพื่อชีวิต” แก่โรงเรียนบ้านวังชมภู อ�ำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สานต่อปณิธานที่
จะช่วยแก้ไขปัญหานํ้าดื่มขาดแคลนและปนเปื้อนในโรงเรียนให้หมดไป เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของครู นักเรียน และคนในชุมชน

เคทีซชี วนพนักงานดูจติ

จัดกิจกรรมลานธรรมเคทีซี “ฝึ กจิต เจริญเมตตา”

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ ผูบ้ ริหารสูงสุด – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซ”ี หรือ บริษัท
บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน และนักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn
& Earn @ KTC เข้าร่วมกิจกรรม
ลานธรรมเคทีซี “ฝึกจิต เจริญ
เมตตา” กับ พระอาจารย์ธวัชชัย
ธมฺ ม ที โ ป และ พระอาจารย์
สุ ร พจน์ สทฺ ธ าธิ โ ก จากศู น ย์
พั ฒ นาจิ ต เฉลิ ม พระเกี ย รติ
บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ฝึกการ
ดูจิต ปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้าง
การจัดระบบความคิด สร้างเสริม
สติปัญญา สมาธิ และขัดเกลาจิตใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานและการด�ำรงชีวิต
ในประจ�ำวัน โดยมี นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ และพญ.ทพญ.อัญชญา
แย้มสุคนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ณ “เคทีซี ป๊อป” อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

วาโก้บริจาคเงิน

แด่มูลนิธสิ ถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ธรรมรั ต น์ โชควั ฒ นา (กลาง) กรรมการผู ้ ช ่ ว ย
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) และกรรมการ บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
มอบเงินบริจาคจาก “โครงการวาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็ง
เต้านม” จ�ำนวน 1,000,000 บาท แด่มูลนิธิสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ เพื่อกิจกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านมและแมมโมแกรม
การกุศลแด่ผู้ด้อยโอกาส ในเดือนต้านภัยมะเร็งเต้านมสากล
โดยมี นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�ำราญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้
บริหารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผูบ้ ริหารจากผลิตภัณฑ์
วาโก้ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้

ซิสเท็มมา จดั กิจกรรมแปรงสีฟันเก่ามีคา่

น�ำมาแลกซื ้ อแปรงจัดฟั นซิ สเท็มมา โอดี ใหม่ ลด 50%

แปรงจัดฟันซิสเท็มมา โอดี นวัตรกรรมล่าสุดของแปรงสีฟนั ส�ำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ ท�ำความสะอาดได้ดกี ว่าขนแปรงธรรมดาทัว่ ไป ขนนุม่ อ่อนโยน
ไม่เจ็บเหงือกขณะแปรงฟัน  เหล็กสะอาด ..ฟันก็สะอาด จัดกิจกรรมแปรงสีฟันเก่ามีค่า น�ำมาแลกซื้อแปรงจัดฟันซิสเท็มมา 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
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เอไอเอส แชมป์ 3 สมัย

แบ่งฝัน
ปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

รับรางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สงู สุดในกลุม่ อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี
เอไอเอส รับรางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์
สูงสุด ในกลุม่ อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจ�ำปี 2557
(Thailand’s top Corporate Brand Value 2014)
ครองอันดับ 1 ถึง 3 สมัยติดต่อกัน จากการประเมินค่า
และจั ด อั น ดั บ แบรนด์ อ งค์ ก รไทย จั ด ท� ำ โดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CEO-AIS   กล่าวย�้ำถึงที่มาของการได้รับรางวัล
Thailand’s top Corporate Brand Value 2014 ว่า “กุญแจ
ส�ำคัญที่ท�ำให้แบรนด์แข็งแกร่งและแข็งแรง และเป็น
รากฐานในการสร้างแบรนด์ มีองค์ประกอบส�ำคัญคือ มี
ความเป็นมืออาชีพ Professional  ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในการสร้างเครือข่ายทีด่ ตี อ่ การใช้งานของลูกค้า รวมถึงเน้น
คุณภาพในทุกๆ ด้านนัน่ คือ Quality ด้วยการสร้างความรู้
เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง สร้าง
ใจรักบริการ ตลอดจนนวัตกรรมสินค้า และบริการใหม่ๆ ให้
แตกต่าง เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของการสร้างประสบการณ์ที่
ดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ แบรนด์ และเรามีเป้าหมายให้เอไอเอส
เป็น Digital Life Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ เพราะ
เชื่อมั่นว่าการใช้ชีวิตของคนจากนี้ไปจะผูกพันกับ Digital
Life มากขึน้ เรือ่ ยๆ ”   
ส�ำหรับการวัดมูลค่าแบรนด์ดังกล่าว โดยทางคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งได้ท�ำวิจัยเรื่อง “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์

องค์กรในประเทศไทย” วัดค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยโดยใช้หลักการตลาด
การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการและคิดค้นเครือ่ งมือชือ่ “Corporate Brand Success
Valuation” หรือ CBS Valuation ท�ำการประเมินค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการ
เงิน และจัดอันดับแยกตามหมวดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้แก่องค์กรไทยทีม่ มี ลู ค่า
แบรนด์สงู ทีส่ ดุ ของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเอไอเอสเป็นแบรนด์ทมี่ มี ลู ค่าสูงสุดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
โดยมีมลู ค่าแบรนด์ 462,817 ล้านบาท
หมวดอุตสาหกรรม

มูลค่าแบรนด์สงู สุด

มูลค่า (ล้านบาท)

เทคโนโลยี

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

462,817

เกษตรและอาหาร

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

113,120

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เอสซีจี

249,608

การเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

318,704

สินค้าอุปโภคบริโภค

ซาบีนา่

5,873

ทรัพยากร

ปตท.สผ

184,127

สินค้าอุตสาหกรรม

พีทที ี โกลบอล เคมิคอล

48,852

บริการ

ซีพอี อล์

263,604
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รอบรู้
รอบโลก

เมืองนี้

แบนถุงพลาสติกนะจ๊ะ

เรื่อง : ชญานี

เมื่อต้นเดือนนี้ที่ผ่านมา ณ เมือง
ซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย นายเจอร์รี่ บราวน์ ผูว้ า่
การรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามออกกฎหมายห้าม
ใช้ถงุ พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวภายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีย่ นื่ เรือ่ งโดย
นายอเล็กซ์ พาดิลลา วุฒสิ มาชิกพรรคเดโมแครต จากนครลอสแองเจลิส
โดยร้านขายของช�ำขนาดใหญ่จะเริม่ ใช้มาตรการดังกล่าวภายในปีหน้า
ขณะทีร่ า้ นสะดวกซือ้ และร้านขายยาจะเลิกใช้ถงุ พลาสติกในปี 2559
เพือ่ ต้องการให้ลกู ค้าน�ำถุงมาเองจากทีบ่ า้ น ซึง่ จะช่วยลดปริมาณถุง
พลาสติกลงได้บา้ ง กฎหมายดังกล่าวจะบังคับใช้มากกว่า 100 เขต
พืน้ ทีท่ วั่ แคลิฟอร์เนีย รวมถึงเมืองใหญ่อย่าง ซานฟรานซิสโก และนคร
ลอสแองเจลิส เช่นกัน ด้านผูป้ ระกอบการร้านขายของช�ำต่างเห็นชอบ
กับกฎหมายฉบับดังกล่าว เพราะ
เป็นกฎหมายทีป่ ระกาศใช้ทวั่ ทัง้ รัฐ
และสามารถให้เจ้าของร้านคิดค่า
ถุงกระดาษจากลูกค้าในราคา 10
เซ็นต์ (ประมาณ 2 บาท) กรณีที่
ลูกค้าต้องการถุงใส่ของ
อย่ า งไรก็ ต ามเหล่ า เจ้ า ของ
โรงงานผลิ ต ถุ ง พลาสติ ก และ
กระดาษในรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ต่ า ง
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การออกกฎหมาย
ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าจะส่งผลให้
รัฐแคลิฟอร์เนียสูญเสียต�ำแหน่งงาน
ในภาคการผลิต

ชินคันเซ็น

50 ปี...

รถไฟปู๊นปู๊น...ฉึกฉัก

มีรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ ต้นเดือนตุลาคม
นี้ ญี่ปุ่นจัดพิธีร�ำลึกที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียวเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ของรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึง่ เริม่ วิง่ ครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2507 จากกรุงโตเกียวไปยังนครโอซากา
ในเวลาเพียง 4 ชัว่ โมง ด้วยระยะทาง 515 กิโลเมตร ในตอนนัน้
รถไฟชินคันเซ็นวิง่ ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
แต่ปจั จุบนั วิง่ ด้วยความเร็ว 270  กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท�ำให้การ
เดินทางระหว่างกรุงโตเกียวไปยังนครโอซากาเหลือเพียง 2 ชัว่ โมง
25 นาทีเท่านัน้ เหตุดว้ ยเมือ่ ปี   2507 กรุงโตเกียวของญีป่ นุ่ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในเอเชีย ท�ำให้
ญีป่ นุ่ สร้างรถไฟความเร็วสูงขบวนนีข้ นึ้ มา
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รู้ไหมท�ำไมถึงเรียกว่า

“เขาค้อ”

เขาค้อนัน้ ประกอบด้วยภูเขาหลายลูก เช่น เขาค้อ เขาย่า เขาใหญ่
เขาห้วยทราย เป็นต้น อยู่ในเขตสองจังหวัดคือ จ.พิษณุโลก และ
จ.เพชรบูรณ์ ในอดีตมีตน้ ค้อ ลักษณะคล้ายต้นปาล์ม ล�ำต้นสูง ใบคล้าย
ใบตาล แต่ออกลูกเป็นหมาก ขึ้นอยู่ตามภูเขาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก
จึงเรียกบริเวณนีว้ า่ “เขาค้อ”

ต�ำนานวันปล่อยผี

ว่าด้วยเรือ
่ ง

นํา้ ตาของผู้หญิง
รู้กันหรือไม่ว่า ผู้หญิงจะร้องไห้ด้วยความดีใจ
หรือเสียใจตลอดชีวติ ของผูห้ ญิงจะต้องร้องไห้รวมแล้ว
เป็นเวลาเฉลีย่ 16 เดือน มีการส�ำรวจมาแล้วว่าในช่วง
อายุแรกเกิด ทารกเพศหญิงจะร้องไห้เสียน�้ำตากัน
วันละประมาณ 3 ชัว่ โมง ซึง่ มีสาเหตุมาจากอาการหิว
ไม่สบายตัว ต้องการให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ เป็นต้น
ในระหว่างอายุ 1-3 ขวบ และ 4-12 ปี เด็กหญิงจะร้องไห้
วันละ 2 ชัว่ โมง 15 นาที สาเหตุทที่ ำ� ให้ตอ้ งร้องไห้ในช่วง
นีไ้ ด้แก่ เล่นจนเหนือ่ ยล้า หรืออยากได้ของบางอย่าง โดน
ผูใ้ หญ่หา้ มไม่ให้ซน ทะเลาะกับเพือ่ น เมือ่ ย่างเข้าสูช่ ว่ ง
วัยรุน่ เด็กหญิงจะเสียน�ำ้ ตาเฉลีย่ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง
13 นาที วัยรุน่ ในช่วงนีจ้ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
ฮอร์โมนในร่างกาย ท�ำให้มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย
เป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดการทะเลาะกับเพือ่ น มีปญ
ั หากับ
ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ ถูกแฟนทิง้
     เมือ่ อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 19-25 ปี ซึง่ เป็นช่วงวัย
ท�ำงาน มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีภาระหน้าที่ใน
ครอบครัวและหน้าที่การงาน บางครั้งต้องพบเจอกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากขึน้ จะต้องมีการตัดสินใจ
ในบางเรือ่ ง มีเรือ่ งสะเทือนอารมณ์ให้ได้พบเจอ รวมไป
ถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั ตัง้ แต่ในช่วงนีเ้ ป็นต้นไป
ผูห้ ญิงจะเสียน�ำ้ ตาสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง 14 นาที
     หลังจากวัย 25 ปี สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงต้องเสีย
น�ำ้ ตามากทีส่ ดุ นัน้ มาจากเรือ่ งราวทางอารมณ์ลว้ นๆ เช่น
การทะเลาะกับแฟน ปัญหาในครอบครัว ภาวะความเป็น
อยู่ หรือการได้ยนิ ข่าวร้ายของคนอืน่ ความรูส้ กึ เหนือ่ ยล้า
อ่อนแรง ทัง้ หมดทีท่ ำ� ให้ตลอดชีวติ ของผูห้ ญิงต้องร้องไห้
รวมแล้วเป็นเวลาเฉลีย่ กว่า 12,000 ชัว่ โมง

ฮาโลวีน

วันฮาโลวีน (Halloween) เป็นงานฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ประเทศทาง
ตะวันตก เด็กๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปศี าจพากันชักชวนเพือ่ นฝูงออกไปงานฉลอง
มีการประดับประดาแสงไฟ และทีส่ ำ� คัญคือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า
แจ๊ก-โอ’-แลนเทิรน์ (jack-o’-lantern)
การฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันใน สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
แคนาดา และยังมีในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ดว้ ย รวมถึงประเทศอืน่ ใน ทวีปยุโรป
ก็นยิ มจัดงานวันฮาโลวีนเพือ่ ความสนุกสนาน
วันที่ 31 ต.ค. เป็นวันทีช่ าว เคลต์ (Celt) ซึง่ เป็นชนพืน้ เมืองเผ่าหนึง่ ในไอร์แลนด์
ถือกันว่าเป็นวันสิน้ สุดของฤดูรอ้ น และวันต่อมาคือ วันที่ 1 พ.ย. เป็นวันขึน้ ปีใหม่
ซึง่ ในวันที่ 31 ต.ค. นีเ่ องทีช่ าวเคลต์เชือ่ ว่า เป็นวันทีม่ ติ คิ นตายและคนเป็นจะถูก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะเที่ยวหาร่าง
ของคนเป็นเพือ่ สิงสู่ เพือ่ ทีจ่ ะได้มชี วี ติ ขึน้ อีกครัง้ หนึง่ เดือดร้อนถึงคนเป็นต้องหา
ทุกวิถที างทีจ่ ะไม่ให้วญ
ิ ญาณมาสิงสูร่ า่ งตน ชาวเคลต์จงึ ปิดไฟทุกดวงในบ้าน ให้
อากาศหนาวเย็น และไม่เป็นทีพ่ งึ ปรารถนา
ของบรรดาผีรา้ ย นอกจากนีย้ งั พยายามแต่ง
กายให้แปลกประหลาด ปลอมตัวเป็นผีรา้ ย
และส่งเสียงดังอึกทึก เพือ่ ให้ผตี วั จริงตกใจ
หนีหายสาบสูญไป
     บางต�ำนานยังเล่าถึงขนาดว่า มีการเผา
“คนที่คิดว่าถูกผีร้ายสิง” เป็นการเชือดไก่
ให้ผกี ลัวอีกต่างหาก แต่นนั่ เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ที่ความ
คิดเรือ่ งผีสางยังฝังรากลึกในจิตใจมนุษย์
ต่อมาในศตวรรษแรกแห่งคริสตกาล ชาวโรมันรับประเพณีฮาโลวีนมาจากชาวเคลต์
แต่ได้ตดั การเผาร่างคนทีถ่ กู ผีสงิ ออก เปลีย่ นเป็นการเผาหุน่ แทน กาลเวลาผ่าน
ไป ความเชื่อเรื่องผีจะสิงสูร่างมนุษย์เสื่อมถอยลงตามล�ำดับ ฮาโลวีนกลายเป็น
เพียงพิธกี าร การแต่งตัวเป็น ผี แม่มด สัตว์ประหลาดตามแต่จะสร้างสรรค์กนั ไป
ประเพณีฮาโลวีนเดินทางมาถึงอเมริกาในทศวรรษที่ 1840 โดยชาวไอริชทีอ่ พยพ
มายังอเมริกา ส�ำหรับประเพณีทริกออร์ทรีต (Trick or Treat) แปลว่า หลอกหรือ
เลีย้ งนัน้ เริม่ ขึน้ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยชาวยุโรป ซึง่ ถือว่า วันที่ 2 พ.ย. เป็นวัน
‘All Souls’ พวกเขาจะเดินร้องขอ ‘ขนมส�ำหรับวิญญาณ’ (soul cake) จากหมูบ่ า้ น
หนึง่ ไปยังอีกหมูบ่ า้ นหนึง่ โดยเชือ่ ว่า ยิง่ ให้ขนมเค้กมากเท่าไร วิญญาณของญาติผู้
บริจาคก็ได้รบั ผลบุญ ท�ำให้มโี อกาสขึน้ สวรรค์ได้มากเท่านัน้ นัน่ เอง
แต่จะแกล้งหรือหยอกหลอกกันแค่ไหนในวันฮาโลวีนก็ทำ� กันแต่พองาม
นะ เดีย๋ วอีกฝ่ายจะหัวใจวายไปซะก่อน
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

สาวเอยมาดูแลสุขภาพ
“มดลูก” กัน

มดลูก คือ อวัยวะทีถ่ กู สร้างมาเพือ่ ผูห้ ญิงเท่านัน้ นอกจาก
หน้าที่ส�ำหรับสืบเผ่าพันธุ์แล้ว มดลูกยังมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
โดยรวมด้านอื่นๆ ของผู้หญิงแต่ละคนด้วย ดังนั้นจึงไม่ควร
ละเลยการดูแลมดลูกให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ หากร่างกายแข็งแรง
โลหิตจะไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้เต็มที่ ท�ำให้มดลูกแข็งแรง
นอกจากนีค้ วรดูแลนํา้ หนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผอม
หรืออ้วนจนเกินไป นอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวัน รับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มนํ้าสะอาด
วั น ละ 8 – 10 แก้ ว และงดการดื่ ม แอลกอฮอล์ สู บ บุ ห รี่
ดู แ ลเรื่ อ งความเครี ย ดไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเครี ย ดสะสม เพราะ
ความเครี ย ดท� ำ ให้ ม ดลู ก ไม่ ป กติ ระบบฮอร์ โ มนผิ ด ปกติ
ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ นอกจากนี้ควรออกก�ำลังกายอย่ า ง
ส ม�่ ำ เ ส ม อ เ พื่ อ ใ ห ้ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจและปอดแข็ ง แรง
สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี ช่วยป้องกัน
ม ด ลู ก อั ก เ ส บ แ ล ะ
มดลู ก ตํ่ า โดยเลื อ ก
วิ ธี อ อ ก ก� ำ ลั ง ก า ย ที่
เหมาะสมกั บ ตนเอง
ไม่หักโหมจนเกินไป ที่
ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งระวั ง
การติ ด เชื้ อ โรคติ ด ต่ อ
ทางเพศสัมพันธ์ที่ท�ำให้
เกิดอาการตกขาว ปวด
ท้ อ งน้ อ ย มี ไ ข้ มดลู ก
อักเสบ แม้รักษาหายก็
ยั ง มี อ าการปวดมดลู ก
ปวดประจ� ำ เดื อ น มี
ตกขาวเรื้อรัง ไข้ทับระดู
ไม่ตั้งครรภ์ หรือ ตั้งครรภ์นอกมดลูก การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญข้อหนึง่ ทีท่ ำ� ให้มดลูก
ดี ควรใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ หากไม่มนั่ ใจในคูส่ มั พันธ์ อีกข้อที่
แนะน�ำ คือ ควรตรวจร่างกายและตรวจภายในเป็นประจ�ำ เพื่อ
ค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก โรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อมดลูกไม่มาก
ก็น้อย เช่น โรคเบาหวาน อาจท�ำให้มดลูกอักเสบ ติดเชื้อ เป็น
เชื้อรา และโรคเรื้อรังอื่นๆ อย่าง ความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์
โรคตับ โรคไต อาจท�ำให้มีการตกเลือด ประจ�ำเดือนมามาก
หรือกะปริบกะปรอย รวมไปถึงการตรวจภายใน โดยตรวจ
วินจิ ฉัยและรักษาการอักเสบติดเชือ้ ในช่องคลอดและปากมดลูก
จนท�ำให้มดลูกอักเสบ ทั้งยังสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษา
อาการผิดปกติของมดลูกได้แต่เนิ่นๆ เช่น เนื้องอกธรรมดาของ
โพรงมดลูก เนื้องอกธรรมดาของมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูก
เจริญผิดที่ ก่อนลงเอยด้วยการตัดมดลูก
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หลบแดด
กลัวด�ำ
ระวังขาดวิตามินดี

        ปัจจุบนั คนไทยส่วนมากมักกลัวแดด เพราะกลัวอันตรายจากรังสียวู ี
ในแสงแดด ไม่กก็ ลัวผิวด�ำคล�ำ ้ ไม่สดใสในค่านิยมเรือ่ งผิว ดังนัน้ ปัญหา
สุขภาพของคนไทยทีก่ ำ� ลังเพิม่ ขึน้ ก็คอื คนไทยขาดวิตามินดี เนือ่ งจาก
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน คนไม่ชอบออกแดด เพราะกลัวด�ำและฝ้า
ผิวไม่ขาวใส จึงมักนิยมทาครีมกันแดด ใส่เสือ้ แขนยาว ตรงนีท้ ำ� ให้คนไทย
ขาดวิตามินดีเยอะมาก ซึง่ วิตามินดีจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส หากในเด็กขาดวิตามินดีกจ็ ะส่งผลให้เกิดโรค Rickets หรือ
โรคกระดูกอ่อนในเด็ก ท�ำให้กระดูกเจริญเติบโตผิดปกติ ส่วนในผูใ้ หญ่
ก็จะท�ำให้เกิดโรคกระดูก รวมไปถึงท�ำให้ภมู ติ า้ นทานลดลง
        อันทีจ่ ริงร่างกายสามารถสร้างวิตามินดีเองได้ทางผิวหนังจากการ
ถูกแดด จึงไม่จำ� เป็นต้องซือ้ วิตามินดีมารับประทาน แพทย์ดา้ นผิวหนัง
แนะน�ำให้ออกมาสัมผัสแดดบ้างในช่วงทีแ่ ดดไม่แรงมากนัก เช่น 8 - 9
โมงเช้า หรือช่วงบ่ายแก่ๆ 3 - 4 โมงเย็น ประมาณ 10 - 15 นาที เพือ่ ให้
ผิวได้รบั วิตามินดีในปริมาณทีพ่ อเหมาะ โดยอาจเลือกทาครีมกันแดดที่
ใบหน้า สวมหมวกปีกกว้างป้องกัน แต่ใส่เสือ้ แขนสัน้ หรือโชว์แขนให้ได้
รับแสงแดดบ้าง ส่วนช่วงเวลาเทีย่ งหรือช่วงแดดจัดก็อาจทาครีมกันแดด
ป้องกันตามปกติและหลีกเลีย่ งการสัมผัสแสงแดดให้นอ้ ยลง
ข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th

กินเชอร์รี่

ช่ วยให้นอนหลับสบาย

รูไ้ หมว่าในผลเชอร์รี่หรือน�ำ้ เชอร์รี่ 1 แก้ว อุดม
ไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและฮอร์โมนเมลาโทนิน โดย
เฉพาะเชอร์ รี่ ร สเปรี้ ย วจะช่ ว ยกระตุ ้ น ฮอร์ โ มน
เมลาโทนินได้ ดี ช่ ว ยปรั บ เปลี่ ย นระบบนาฬิ ก า
ของร่างกาย และควบคุมระยะเวลาการนอนของ
คุณมากขึ้น ลองทานเชอร์รี่สัก 5 - 6 ลูก หรือน�้ำ
เชอร์ รี่ วั น ละแก้ ว ก่ อ นนอน รั บ รองอาการนอน
ไม่หลับจะหายเป็นปลิดทิ้ง จะกินเป็นน�้ำเชอร์รี่
ผลเชอร์รี่สดๆ หรือเชอร์รี่อบแห้งก็ได้ ให้ผลเหมือน
กันด้วยนะ

ทีใ่ ห้พลังงานแก่คณ
ุ แต่กบั ให้นำ�้ ตาลและคาร์โบไฮเดรต
จ�ำนวนมากที่เป็นตัวเร่งให้น�้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ทาง
ทีด่ คี วรรักษาระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้คงที่ เพือ่ ไม่ให้เกิด
โรคต่างๆ ตามมาภายหลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหัน
มาทานอาหารเช้าโดยลดน�ำ้ ตาลและแป้ง แต่เสริมด้วย
โปรตีนจากโฮลเกรนและนมสดเข้าไปแทนในทุกมือ้ ท�ำให้
เป็นกิจวัตร เพื่อสุขภาพและระบบการท�ำงานภายใน
ร่างกายทีด่ ขี นึ้

หากคุณรู้สก
ึ เหนือ
่ ย

ตลอดเวลามาเช็คกันหน่อยว่าท�ำไม
ผ่านวันเสาร์อาทิตย์ท่พั
ี กผ่อนกันมาอย่างเต็มที่แล้ว แต่พอ
มาถึงวันจันทร์ คุณก็ยงั รูส้ กึ เหนื่อยอยู่ ท�ำไมกันนะ ลองมาดู
สาเหตุกนั ...

1.

ดื่มนาํ ้ ไม่เพียงพอในแต่ละวัน

ถ้าในหนึง่ วันร่างกายขาดนาํ้ เป็นปริมาณมาก จะท�ำให้เลือดไหลเวียนช้าลง
และมีความเข้มข้นมากขึน้ เพราะฉะนัน้ ทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ เหนือ่ ยเพลียเนือ่ งจากการไหลเวียน
ของเลือดกระจายตัวได้ไม่เต็มที่ (ประสิทธิภาพ) หัวใจสูบฉีดเลือดท�ำงานได้ไม่เต็มร้อย
รวมทัง้ ความเร็วทีอ่ อกซิเจนและสารอาหารจะเข้าถึงกล้ามเนือ้ และอวัยวะส่วนต่างๆ ก็
ลดลงไปด้วย ดังนัน้ ในหนึง่ วันคุณควรดืม่ นํา้ 8-10 แก้วต่อวัน ไม่เพียงแต่ทำ� ให้เลือด
เจือจางและไหลเวียนดีขึ้น แต่ผิวพรรณจะแลดูสุขภาพดี สดใส เปล่งปลั่งขึ้นด้วย
แต่หมายถึงนาํ้ เปล่าสะอาดเท่านัน้ นะ ไม่นบั รวมนํา้ หวาน นํา้ อัดลม ชา กาแฟ ต่างๆ เพราะ
นํา้ เหล่านัน้ มีปริมาณนํา้ ตาลทีม่ ากกว่า

2. 	 คุณบริโภคธาตุเหล็กน้อยเกินไป

หากออกซิเจนไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ และเซลล์ตา่ งๆ ไม่เพียงพอจะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ
เหนือ่ ยง่าย ขีเ้ กียจ โมโหง่าย ร่างกายอ่อนแอ ขอแนะน�ำว่าคุณควรบริโภคธาตุเหล็กอย่าง
น้อย 1 ใน 4 ของอาหารทีค่ ณ
ุ ทานต่อวัน เพือ่ ช่วยให้รา่ งกายคุณมีพลังในการท�ำสิง่ ต่างๆ
มากขึน้ ช่วยคิดและจดจ�ำสิง่ ต่างๆ ได้ดขี นึ้ ต่อต้านการเจ็บป่วย และลดความเสีย่ งของ
ภาวะโลหิตจาง ธาตุเหล็กมักพบอยูใ่ นอาหารจ�ำพวก เนือ้ (ไม่ตดิ มัน) ไข่แดง ผลิตภัณฑ์
จากธัญพืช ข้าวโอ๊ต หน่อไม้ฝรัง่ ถัว่ ฝักยาว ผักแว่น เห็ดฟาง พริกหวาน ใบแมงลัก
ใบกะเพรา ถัว่ ขนาดเล็ก เต้าหู้ ไข่ไก่ ผักใบสีเขียวเข้ม ถัว่ เปลือกแข็งต่างๆ และเนยถัว่

3.

ไม่ได้รบั ประทานอาหารเช้าและทานแต่อาหารฟาสต์ฟูด๊

อาหารขยะทีท่ านตอนเช้าเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้คณ
ุ รูส้ กึ เหนือ่ ย เพลียตลอดทัง้ วัน
และท�ำให้คณ
ุ อ้วนขึน้ ไม่รตู้ วั เนือ่ งจากอาหารเหล่านัน้ ไม่ได้ให้โปรตีน ไขมัน วิตามินต่างๆ

4.

งานรัดตัวท�ำงานจนไม่ได้พกั ผ่อน

5.

การเล่นอุ ปกรณ์เทคโนโลยีกอ่ นนอน

6.

การใช้อิรยิ าบถเดิมตลอดทัง้ วัน

งานทีก่ องจนล้น อาจท�ำให้คณ
ุ เหนือ่ ยใจและ
เสียสุขภาพจิตเอาได้งา่ ยๆ อย่าท�ำงานจนเกินขีดจ�ำกัด
ความสามารถคุณ และให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้าง
การพักผ่อนอย่างเต็มทีจ่ ะช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ท� ำ ให้ ส มองปลอดโปร่ ง พร้ อ มส� ำ หรั บ การ
เริม่ ต้นใหม่

ถ้าก่อนเข้านอนคุณเล่นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
ต่างๆ ก็เป็นไปได้ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะรู้สึกเพลีย
เหมือนนอนได้ไม่เต็มอิม่ เนือ่ งจากไฟทีส่ ว่างจ้าออกมา
จากหน้าจอแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ท�ำให้
นาฬิกาชีวิตและระบบการท�ำงานในร่างกายคุณหันเห
ท�ำงานไม่ปกติ ร่างกายไม่สามารถควบคุมฮอร์โมน
เมลาโทนินทีช่ ว่ ยให้การนอนหลับเป็นปกติและตืน่ อย่าง
เป็นระบบได้ จึงท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ ง่วงและเพลียหลังจากตืน่
ขึ้นมา ถ้าคุณอยากนอนเต็มอิ่ม พรุ่งนี้เช้าตื่นมาสดใส
กระปรีก้ ระเปร่า เพียงแค่คณ
ุ ปิดเทคโนโลยีสอื่ สารทัง้ หมด
ก่อนนอนสัก 1-2 ชัว่ โมง ก็ชว่ ยได้เยอะแล้วล่ะ
          แต่ถา้ คุณไม่สามารถเลิกเล่นได้เลย ขอให้ถอื ห่าง
จากหน้าและสายตาอย่างน้อย 14 นิ้ว และเล่นในที่มี
แสงสว่างเพียงพอ อย่าปิดไฟเล่น เพราะดวงตาของคุณ
จะรับแสงจากหน้าจอมากเกินไป ซึง่ ไม่เพียงแต่จะท�ำให้
คุณรู้สึกเหนื่อยเพลียเมื่อตื่นนอนแล้ว ยังท�ำให้สายตา
คุณเสียด้วยนะ
งานทีต่ อ้ งนัง่ หรือยืนเพียงอย่างเดียวตลอดวัน
อาจท�ำให้กล้ามเนือ้ ของร่างกายเหนือ่ ยล้าและตึงตัว ใน
ระหว่างวันควรหมั่นยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อมี
ความผ่อนคลายบ้าง อาจแบ่งเป็นการพักทุก 30 - 45 นาที
ก็ได้ หากต้องนัง่ ท�ำงานตลอดวันอย่าลืมเช็คว่าท่านัง่ ของ
คุณถูกต้องเหมาะสมไหม หรือถ้าต้องยืนนานๆ ไม่ควร
สวมรองเท้าส้นสูงทีส่ งู มากเกินไปหรือสวมรองเท้าทีร่ ดั ติว้
จนเกินไปจะท�ำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตท�ำงานได้ไม่ดี
ไม่ทวั่ ถึงทัง้ ร่างกาย ส่งผลต่อการท�ำงานของกล้ามเนือ้
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

ผิวหน้ามันกว่าปกติ

เมื่อฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเพิ่มสูงขึ้น ผิวหน้า
จะผลิ ต นํ้ า มั น ออกมามากกว่ า ปกติ เป็ น เหตุ ใ ห้
แต่งหน้าไม่ตดิ ทนนานอีกด้วย วิธแี ก้ ลองปรับเปลีย่ น
สกินแคร์ในช่วงที่มีรอบเดือนให้เป็นชนิดเบาบาง
อ่อนโยนขึ้น ใช้ไพรเมอร์ชนิดเนื้อแมตต์เพื่อช่วย
ควบคุมความมันให้รองพืน้ ติดทนนาน ลงรองพืน้ เพียง
บางๆ ทัว่ ใบหน้า เน้นให้หนาเฉพาะส่วนคางหรือข้าง
จมูกทีม่ รี อยแดง ใช้แป้งฝุน่ มากขึน้ เฉพาะบริเวณจมูก
และคาง เพือ่ ช่วยดูดซับความมัน

เป็นสิวอักเสบแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว

จัดการนานาปั ญหาผิวในช่ วง

“วันนัน
้ ของเดือน”

ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีชว่ งเวลาทีส่ าวๆ ผิวดีสวยใสกว่าปกติ ซึง่ เกิดขึน้
หลังจากทีม่ ปี ระจ�ำเดือนไปแล้ว ร่างกายจะเข้าสูช่ ว่ งไข่สกุ คือ ช่วงทีฮ่ อร์โมน
เอสโทรเจน (Estrogen) สูงขึน้ ซึง่ เป็นช่วงทีผ่ วิ แข็งแรงทีส่ ดุ สังเกตได้วา่ ผิวจะ
สดใส เปล่งปลัง่ ไม่คอ่ ยมีสวิ แต่งหน้าได้ตดิ ทนนาน ถ้าอยากดูแลผิว สครับ
ผิว ลองเครือ่ งส�ำอางใหม่ๆ ควรท�ำในช่วงนี้ เพราะผิวจะเปิดรับสารบ�ำรุงต่างๆ
ได้ดี ซึมซาบได้รวดเร็ว และน�ำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ในช่วงใกล้
ถึงวันนัน้ ของเดือน มักเป็นช่วงทีผ่ วิ อ่อนแอ แพ้ภยั ฮอร์โมน ซึง่ เป็นช่วงเวลา
1 สัปดาห์กอ่ นมีประจ�ำเดือน เป็นช่วงทีฮ่ อร์โมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone)
ในร่างกายเพิม่ สูงขึน้ ผิวจะอ่อนแอลง รูขมุ ขนกว้าง ผิวมันกว่าปกติ สิวขึน้ ง่าย
ช่วงนีส้ าวๆ ควรงดการทดลองเครือ่ งส�ำอางใหม่ทไี่ ม่คนุ้ เคย นอกจากนีส้ าวๆ
แต่ละคนอาจประสบปัญหาผิวทีแ่ ตกต่างกันออกไป

หน้าบวมไม่เป็นรูปทรง

ช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเอสโทรเจนกับโพรเจสเทอโรนไม่สัมพันธ์กัน ท�ำให้มีการกักเก็บ
ของเหลวไว้ในร่างกายมากกว่าปกติ ส่งผลให้ทั้งใบหน้าและร่างกายดูบวมจนสังเกตได้
วิธแี ก้ ก่อนเข้านอนน�ำผ้าขนหนูสะอาดบิดหมาดๆ ใส่ภาชนะทีม่ ดิ ชิด เช่น กล่อง ถุงพลาสติก
น�ำไปแช่ตเู้ ย็นไว้ ก่อนล้างหน้าตอนเช้าหยิบผ้าเย็นมาลูบ เช็ดบริเวณใบหน้าเบาๆ ความเย็น
จะช่วยให้อาการบวมลดลง ผิวจะรูส้ กึ ตืน่ ตัวและสดใสขึน้ อีกครัง้

หน้าซี ดไม่สดใส ไร้เลือดฝาด

นอกจากอาการอ่อนเพลียแล้ว สีผิวยังอาจดูซีดลง เนื่องจากร่างกายเสียเลือด
ลองเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยการมาส์กหรือทามอยส์เจอร์ลงบนผิวหน้า แล้วค่อยๆ
นวดเบาๆ ให้ทวั่ ประมาณ 3 - 5 นาที เพือ่ เรียกให้เลือดฝาดกลับคืนมาเลีย้ งผิวหน้าให้ดเู ปล่งปลัง่
จากนัน้ ค่อยล้างออก
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เมื่ อ ต่ อ มไขมั น ผลิ ต น�้ ำ มั น ส่ ว นเกิ น ออกมา
มากในช่วงมีประจ�ำเดือน ย่อมท�ำให้เกิดการอุดตัน
และเป็นสิวได้ง่าย วิธีแก้ เพียงใส่ใจการล้างหน้าให้
มากขึ้น โดยเปลี่ยนมาใช้คลีนเซอร์ที่มีส่วนผสมของ
กรดซาลิไซลิก เพื่อการท�ำความสะอาดผิวที่หมดจด
ช่วงมีรอบเดือนลองงดผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำ 
สลั บ มาเป็ น ครี ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของเบนโซอิ ล เปอร์
ออกไซด์ ซึง่ มีสว่ นช่วยในการก�ำจัดแบคทีเรียและผลัด
เซลล์ผวิ ชัน้ นอก เพือ่ ไม่ให้ไปอุดตันรูขมุ ขน ละเว้นครีม
บ�ำรุงเนือ้ เข้มข้น เหนอะหนะ เพือ่ ลดปัญหาการอุดตัน
อันเป็นปัจจัยในการเกิดสิว ผ่านช่วงรอบเดือนแล้ว
ค่อยกลับไปใช้ของเดิม

MTI แนะนำ� ผลติ ภัณฑ์

ใหม่ MTI SIGN EASY DRAW
WATERPROOF EYEBROW PENCIL

ดินสอเขียนคิ้วคุณภาพดี เนื้อแน่น เขียน
ง่าย ให้ควิ้ มีรปู ทรงทีส่ วยงามตามสไตลข์ องค
ณ
ุ
ด้วยปลายดินสอทรงวงรีระดับนวัตกรรม
เพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมรูปทรงคิ้ว มี
ส่วน
ผสมของแว็กซ์ทไี่ ด้จากตน้ Euphorbia Ce
rifera
ช่วยเคลือบผวิ เพือ่ ลดการสูญเสียน�ำ้ ให้ความ
มัน
วาวเหมาะกบั ทุกสภาพผิว น�ำ้ หนกั สุทธิ 1.5
กรัม
ราคา 450 บาท สอบถามขอ้ มูลและรายละเอ
ยี ด
เพิม่ เติมได้ที่ 02-6932480 สามารถหาซอื้ ได้
ที่ MT
Shop ทุกสาขา และศูนย์ตวั แทนจำ� หนา่ ย I
MTI
ทัว่ ประเทศ

ไพร์เมอร์ คือ อะไร

สาวๆ รูจ้ กั ดีแค่ไหน

เทรนด์การแต่งหน้า

      Primer คือ ตัวประสานระหว่างมอยส์เจอร์ไรเซอร์และรองพื้น
(บีบีครีม) มีลักษณะเป็นเนื้อเจลใสๆ ไม่มีสีหรือบางยี่ห้อ
เนื้อครีมสีขาวหรือสีมุก ใช้ก่อนลงรองพื้นหรือบีบีครีม
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ลงรองพืน้ ได้เนียนเรียบมากขึน้ ไพรเมอร์
ท�ำหน้าทีเ่ ตรียมผิวก่อนการแต่งหน้า โดยท�ำหน้าที่
กระชั บ รู ขุ ม ขน ท� ำ ให้ รู ขุ ม ขนดู เ ล็ ก ลง ผิ ว ดู
กระชับขึ้นท�ำให้การลงรองพื้นดูเนียนเรียบ
ป้ อ งกั น ผิ ว หน้าหมองคล�้ำระหว่างวัน
และท�ำให้เครื่องส�ำอางติดทนนาน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไพรเมอร์ยังช่วย
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ครื่ อ งส� ำ อาง
กระจุ ก ตั ว ตามร่ อ งผิ ว และ
รูขมุ ขน แถมยังช่วยยืดอายุ
ของครีมรองพืน้ ให้ดสู วย
เรียบเนียนนานขึน้ ด้วย

ส�ำหรับช่ วงฤดูหนาว 2014

เทรนด์แต่งหน้าของฤดูกาลนีไ้ ม่ได้โฟกัสความเป็นธรรมชาติ
ไว้แค่ผิวหน้า แต่สีของดวงตาและริมฝีปากก็จะเน้นโทนแบบ
เดียวกัน เพือ่ ลุคทีส่ ามารถแต่งได้เป็นประจ�ำ แต่เพิม่ เทคนิคไว้ใน
ส่วนของการเขียนอายไลน์เนอร์แบบกราฟฟิก ซึง่ จะเป็นการเพิม่
ความโฉบเฉีย่ วแต่ไม่ตอ้ งใช้สสี นั อะไรให้มากเกินจ�ำเป็นนัน่ เอง
อันดับแรกของการแต่งหน้าให้เริ่มต้นด้วยการเพิ่มความ
ชุม่ ชืน้ ด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ แล้วจึงรองพืน้ โดยเน้นไปทีข่ า้ งจมูก
และรอบริมฝีปากที่มีรอยแดง เพื่อปกปิดให้สีผิวดูสม�่ำเสมอ
ยิง่ ขึน้ จากนัน้ จึงแต้มรองพืน้ ในส่วนทีเ่ หลือ ได้แก่ หน้าผาก แก้ม
จมูกและคาง เกลีย่ ให้เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ และจึงปิด
ท้ายด้วยแป้งฝุน่ เพือ่ ให้ได้ผวิ แบบแมตท์อย่างเป็นธรรมชาติทสี่ ดุ
        เทคนิคง่ายๆ ในการแต่งตา นัน่ คือ ใช้อายไลน์เนอร์สดี ำ�
วาดเส้นอย่างเบามือให้ชดิ กับขอบตา และควรจะเป็นเส้นเล็กๆ
ไม่เน้นความหนาหนัก เขียนส่วนปลายเส้นบริเวณหางตาให้ดู
ชีข้ นึ้ พอประมาณ ไม่ตอ้ งตวัดจนดูเฉีย่ ว จากนัน้ ค่อยปัดมาสคาร่า
ตามเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตามากยิ่งขึ้น อย่าลืมใช้
มาสคาร่าส�ำหรับปัดคิว้ ทีเ่ ป็นสีเดียวกันกับขนคิว้ ปัดไล่เส้นคิว้ ให้
ดูเรียงตัวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วตามด้วยมาสคาร่าเจลแบบ
ใสปัดซ�ำ้ อีกรอบเพือ่ ให้ควิ้ อยูท่ รงดูดตี งั้ แต่เช้าจรดค�ำ่
ขอบคุณข้อมูลจาก Olay

อาหารสำ� หรับเสน้ ผม

รู้ไหมว่า อาหารไขมัน
ต�่ำถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
ที่ผู้หญิงกระท�ำต่อเส้นผม
เส ้ น ผม ปร ะก อบ ไป ด้ ว ย
เคราติน โปรตีนชนิดหนึ่ง
ดังนั้น การเปลี่ยนอาหาร
แม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผล
โดยตรงตอ่ เส้นผมได้ อาหาร
ทีม่ โี ปรตีนต�ำ่ จะส่งผลใหผ้ ม
บางลงและอ่อนแอ ขณะที่
อาหารโปรตีนสูงจะส่งผล
ใหผ้ มหนา ยาว และแข็งแรง
ขึ้ น อา หา รที่ อุ ด มไ ปด ้ ว ย
ะโยเกิร์ต โปรตีน
โปรตีนก็เช่น ปลา ไข่ ถั่วต่างๆแล งพบว่า ช่วยให้
งๆ ยั
จากถวั่ เช่น เต้าหู จากงานวิจยั ต่า
ผมยาวขนึ้ ด้วย
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Fauchon

แฟชั่นบนจานเดด็

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

ร้านที่สั่งสมชื่อเสียงมาจากแดนน�้ำหอม
เผยแพร่สไตล์สร้างสรรค์ของแบรนด์ โฟชอง ให้โลกได้ประจักษ์
ด้วยการรักษาความเป็นผูน้ ำ� ด้านวัฒนธรรมแห่งการรังสรรค์
อาหารฝรั่งเศสแบบร่วมสมัย ตั้งแต่บนจานอาหาร ยันการ
ตกแต่งร้านในแบบปารีเซียง โดยยึดสีชมพูมาร์เจนต้า ด�ำ ทอง
เป็นโทนสีหลัก
Eat time : ในส่วนของคาเฟ่ โฟชอง น�ำแรงบันดาลใจจาก
คาเฟ่ในปารีสและร้านเบราเซอรี่แบบดั้งเดิมมาสร้างสรรค์
อาหารฝรัง่ เศสทีเ่ รียบง่ายแต่หรูหรา มีเมนูขนึ้ ชือ่ หลากหลาย
อาทิ ฟัวกราส์, แซลม่อนรมควัน, ออกัส โฟชอง สลัด รวมถึงของ
หวานรสเลิศสไตล์ฝรัง่ เศสแท้ทเี่ คยท�ำให้คนทัว่ โลกประทับใจ
Connection : โฟชอง ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของศูนย์การค้า
Groove@Central World เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.
สอบถามโทร.0 2911 0046-7
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

17 – 26 ต.ค.
เทศกาลภาพยนตร์โลก
แห่งกรุงเทพฯ
กระทรวงวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร
ในเครือเนชั่น จัดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่ง
กรุ ง เทพฯ ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความบั น เทิ ง ให้ กั บ
คอหนังด้วยคาราวานภาพยนตร์นานาชาติที่
จัดฉายยาวนานที่สุดในประเทศไทย ส�ำหรับคิว
ของกรุงเทพฯ จัดขึน้ ทีเ่ ซ็นทรัล เวิลด์ ตัง้ แต่ 17 ถึง
26 ตุลาคมนี้ รายละเอียดคลิก www.sfcinemacity.
com
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29 ต.ค.

วันนี้ – 30 พ.ย.

Stavisky Movie
สมาคมฝรั่ ง เศส ชวนชมภาพยนตร์
ฝรั่ ง เศสฟรี ในธี ม ภาพยนตร์ ส ยองขวั ญ
อมตะ ส� ำ หรั บ ในวั น ที่ 29 ตุ ล าคมนี้ น� ำ
เสนอเรื่ อ ง Stavisky หนั ง ฝรั่ ง เศสที่ หั ก
เหลีย่ มเฉือนคมสะท้อนระบบทุนนิยม น�ำแสดง
โดย ฌอง-ปอล แบลมงโด จัดฉายเป็นเสียง
ฟิลม์ ภาษาฝรัง่ เศส ค�ำ
บรรยายภาษาอังกฤษ
ผูส้ นใจเข้าชมฟรี ทีห่ อ้ ง
ออดิทอเรียม สมาคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนน
วิทยุ โทร.0 2670 4200

Dramathais
เห็นจับไมค์และเล่นดนตรีจนเป็นภาพ
ชินตา คราวนี้ เราจะได้เห็นอีกภาคหนึง่ ของ
กลุม่ ศิลปินวง Instinct ทีห่ นั มาสร้างสรรค์
งานศิลปะผ่านมุมมองและความรู้สึกของ
ผู้คนในสังคมปัจจุบัน ในชื่อนิทรรศการ
Dramathais ณ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลเลอรี่
สุขมุ วิท 39 ตัง้ แต่เวลา 10.00-17.30 น. (ปิด
วันจันทร์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.0 2662 0299

Kisso

ิ
ขา่ วดเี ร่ อื งรสชาต
Ring a bell : นับเป็นข่าวดีของคนกรุงทีจ่ ะได้สม
ั ผัสกับความอร่อย

ของห้องอาหารญีป่ นุ่ คิสโซะ แห่งโรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ที่
สะสมความเป็นเลิศด้านรสชาติและการบริการมายาวนานกว่า 20
ปี สัมผัสการตกแต่งในคอนเซ็ปต์ Japanese Authentic เผยให้เห็น
เนือ้ แท้ของความเป็นญีป่ นุ่
Eat time : ที่ คิสโซะ ยังคงไว้ซงึ่ คุณภาพของวัตถุดบ
ิ ระดับพรีเมียม
และความอร่อยของทุกเมนูอย่างเป็นมาตรฐาน ผ่านฝีมอื การปรุง
ของเชฟผูช้ ำ� นาญการ คุณจะได้สมั ผัสเมนูอาหารญีป่ นุ่ ตามฤดูกาล
ทัง้ ในรูปแบบดัง้ เดิม และประยุกต์ใหม่ รวมถึงเมนูในส่วนของซูชิ
บาร์ และชาโคลกริลล์ ซึง่ สามารถเพลิดเพลินกับการรับชมเชฟปรุง
อาหารผ่านครัวเปิด
Connection : ห้องอาหาร คิสโซะ ตัง้ อยูบ
่ นชัน้ 8 โรงแรม เดอะ
เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท เปิดให้บริการทุกวัน 12.00-14.30 น. และ
18.00-22.30 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2207 8000

Twelv
Restauer Pub &
A Bite ant

to Eat

Ring a bell : หมุดหมายใหม่ของแหล่งแฮงเอาท์ในยามราตรี
สถานทีใ่ นรูปลักษณ์ของร้านอาหาร กึง่ ผับ มีดนตรีสดขับคลอช่วยสร้าง
บรรยากาศให้ครื้นเครง บรรยากาศตกแต่งในสไตล์จริงใจเป็นกันเอง
เน้นเปลือยให้เห็นเนือ้ แท้ของวัสดุและเฟอร์นเิ จอร์ เพิม่ ความอบอุน่ ด้วย
แสงไฟสีนมุ่ นวล   
Eat time : เสิรฟ
์ อาหารในสไตล์ฟวิ ชัน่ และอาหารไทยรสแซ่บ แบบ
ที่คนรักการดื่มต้องชอบ มีเมนูแปลกตามาให้คุณลองลิ้มเป็นประจ�ำ 
พรัง่ พร้อมด้วยเครือ่ งดืม่ นานาชนิด ทัง้ เบียร์, วิสกี้ และค็อกเทล
Connection : Twelve Pub & Restaurant ตัง้ อยูใ่ นซอยอ่อนนุช 17
แยก 6 โครงการ The Curve เปิดบริการทุกวัน 18.00-01.00 น. สอบถาม
และส�ำรองทีน่ งั่ โทร.08 5334 5599, 09 1054 1448

2 พ.ย.

5 พ.ย.

7-9 พ.ย.

คิดถึง D2B Live Concert 2014

เมือ
่ เส้นผมร้องเพลง
โดฟ สร้างปรากฏการณ์ใหม่กบั เส้นผมด้วย
การจัดคอนเสิรต์ การกุศล “เมือ่ เส้นผมร้องเพลงได้”
ซึง่ จะน�ำวงเครือ่ งสายขนาดใหญ่ (อองซอมเบิล)
ที่ ท� ำ ด้ ว ยสายคั น ชั ก จากผมจริ ง แทนหางม้ า
ทัง้ หมดตลอดการแสดง บรรเลงโดยศิลปินระดับ
มืออาชีพ รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานมอบให้
กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำ� หรับการท�ำวิกผมจริง
สนใจชมคอนเสิร์ตร่วมสนุก
รับบัตรได้ที่ facebook.com/
dove แล้วเตรียมสดับขับขาน
ดนตรีจากเส้นผมได้ในวันที่ 5
พฤศจิกายน เวลา 19.00 น.
ณ วังพญาไท

Thai Property Expo
ทีส่ ดุ ของงานแสดงบ้านพักตากอากาศ
และที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพ ครั้งแรก
ในเมืองไทย รวบเอาทุกความต้องการทั้ง
อสังหาริมทรัพย์ ที่พักผ่อนส่วนตัวในวัน
หยุ ด พร้ อ มกั บ เชื้ อ เชิ ญ นั ก พั ฒ นาด้ า น
อสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ราย มาร่วมให้ขอ้ มูล
เชิงลึก โดยจะจัดแสดง
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมคอนราด ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม คลิ ก www.
thaipropertyexpo.com

ถ้ า พู ด ถึ ง กลุ ่ ม บอยแบนด์ ที่ ท� ำ ให้ ค ่ า ย
เพลงขวัญใจวัยใสอย่างอาร์เอสเฟื่องฟูสุดขีด
ในยุคหนึง่ จะต้องนึกถึง ดีทบู ี แม้วา่ ในวันนี้ บิก๊
ปาณรวัฐ จะจากไปแล้ว แต่เสียงของพวกเขา
ยังดังกึกก้อง พิสจู น์ได้จากฐานความนิยมจาก
แฟนคลับที่ท�ำให้เกิดคอนเสิร์ต “คิดถึง D2B
Live Concert 2014” งาน
นีบ้ อกเลยว่ารีบจองบัตรให้
ไว แล้วไปพบเซอร์ไพรส์ได้
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ
อิมแพค อารีนา่ เมืองทองธานี
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวาหยาง
ภาพ : s88

24

ชุมพร

เสน่หแ์ ห่งประตูสแู่ ดนใต้
ทีม่ ใิ ช่เพียงทางผ่าน
ด้วยท�ำเลที่ตงั้ อันอุ ดมสมบู รณ์ จุ ดเชื่ อมต่อกับภาคกลางตอนล่าง ฝั่ งซ้ายสามารถไปสูท่ ะเลอันดามันได้ไม่
ไกลนัก ฝั่ งขวาติดอ่าวไทย ท�ำให้ชุมพรเป็นเมืองงามแบบสามมิตทิ ่กี ารคมนาคมสะดวก บนภูเขาก็สวยด้วยวิว
ทิวทัศน์ตระการตาน่าประทับใจ บนพืน้ ราบก็เป็นแหล่งผลิตพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารนานาชนิดที่อุดมสมบู รณ์ ใต้ทอ้ ง
ทะเลก็งดงามในนามแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทัง้ การประมงก็อยู ใ่ นระดับเศรษฐกิจแนวหน้าของประเทศ
อาหารการกินก็มากมายหลากหลายแสนอร่อย ชุมพรจึงเป็นดินแดนของนักเที่ยวตัวจริง ที่รกั การสัมผัสวิถชี ี วติ
และธรรมชาติควรมาเยือนเป็นอย่างยิ่ง..

สถานที่ แ รกเมื่ อ มาถึ ง ชุ ม พรนั้ น ก็ ต ้ อ งไปกราบ
สักการะ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ กันที่ศาลของพระองค์ท่าน ซึ่งตั้งอยู่ที่
หาดทรายรี ศาลกรมหลวงชุมพรฯ อยูห่ า่ งจากตัวเมืองมา
ทางหาดทรายรีประมาณ 20 กม. เปิดให้เข้านมัสการได้
ตัง้ แต่ 06.00 – 20.00 น. ทีจ่ อดรถมากมายสะดวกสบาย
กว้างขวางมาก เมื่อมาถึงแล้วจะเห็นว่ามีอยู่ถึง 2 ศาล

ด้วยกัน คือ ศาลล่าง เป็นศาลเก่าทีห่ น่วยงาน
จังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมที่พระองค์
ท่านเคยประทับเมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่
และเมื่อตอนที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ ได้
น�ำพระศพมาพักไว้ ณ บริเวณแห่งนี้ เพือ่ รอ
การเคลือ่ นย้ายมาประกอบพิธที างศาสนาใน
กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระรูป
หล่อส�ำริดเท่าพระองค์จริง เป็นสถานที่ที่มี
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมากราบขอพร
กันมากมาย ใกล้ๆ กันนั้นมี เรือรบหลวง
ชุมพร ซึง่ เป็นเรือตอร์ปโิ ดขนาดใหญ่ มีความ
ยาวตลอดล�ำเรือ 68 ม. กว้าง 6.55 ม. ปลด
ประจ�ำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2518 แล้ว กองทัพได้มอบให้มาตั้งไว้ ณ
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หาดทรายรี เพือ่ เป็นอนุสรณ์ให้ร�ำลึกถึงพระองค์ทา่ นในฐานะพระบิดา
แห่งทหารเรือไทย ส่วนศาลบน ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาถัดขึน้ ไป เทศบาลต�ำบล
หาดทรายรีได้สร้างขึน้ มาใหม่ เพือ่ ให้อยูใ่ นสถานทีส่ งู สมฐานะพระองค์
ท่าน อีกทัง้ ยังเป็นจุดชมวิวส�ำคัญทีส่ ามารถมองเห็นโค้งอ่าวหาดทราย
รีทที่ อดยาวไกลสุดสายตา ภายในศาลมีรปู หล่อส�ำริดของพระองค์ทา่ น
เช่นกัน สามารถกราบสักการะได้ทั้ง 2 ที่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยม
มาขอพรท่านในการประกอบหน้าที่การงานต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
ทีต่ อ้ งการ โดยถวายดอกกุหลาบสีแดงหรือจุดประทัดถวายก็ได้ ซึง่ เป็น
ทีเ่ ลือ่ งลือในความศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นัก
ใกล้กนั จะเป็นชายหาดทีน่ กั ท่องเทีย่ วผูร้ กั สงบรูจ้ กั กันดี หาดทรายรี
ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวชุมพร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ ตามทางหลวง หมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กม.
มีรถโดยสารวิง่ จากตัวเมืองถึงชายหาด การเดินทาง
สะดวก ชายหาดโค้งยาวทอดตัวไกล ขนาบด้วยเนิน
เขา 2 ด้าน เป็นหาดทีส่ ะอาดตา นักท่องเทีย่ วไม่มาก
นัก จึงไม่พลุกพล่านวุน่ วาย ค่อนข้างสงบร่มรืน่ น่านัง่
พักผ่อนหย่อนใจ มีบริการร้านอาหารและทีพ่ กั อยูพ่ อ
สมควร รอบๆ หาดนี้ เหมาะทีจ่ ะเล่นน�ำ้ ทะเล เพราะ
คลืน่ ลมไม่แรง
ส�ำหรับจุดต่อไปในการมองภาพรวมของ
เมืองชุมพรให้เข้าใจก็ต้องไป จุดชมวิวเขามัทรี
จุดนีเ้ รียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ทเี่ ราเหล่าทีมงานขึน้ ไป
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เก็บภาพบรรยากาศแทบทุกวันทีอ่ ยูเ่ มืองชุมพรเลยก็วา่ ได้ อยูห่ า่ งจาก
ตัวจังหวัดชุมพร 14 กม. ต�ำแหน่ง GPS คือ 10.438367, 99.251341
โดยใช้เส้นทางเดียวกับทีไ่ ปหาดทรายรี แต่กอ่ นถึงหาดทรายรี จะมีปา้ ย
บอกทางขึน้ ไปเขามัทรี ทางขึน้ ค่อนข้างลาดชันและแคบ ประมาณ 1
กม. เมือ่ ขึน้ ไปถึงด้านบนจะพบรูปปัน้ พระมหาโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
(กวนอิม) ส�ำหรับให้นกั ท่องเทีย่ วได้สกั การะเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ที่
นีเ่ ป็นสถานทีช่ มวิวปากแม่นำ�้ แบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทะเล
อ่าวไทยและวิถชี วี ติ ชุมชนริมปากน�ำ้ ได้จากทีส่ งู อากาศดีมลี มพัดโชย
ตลอดเวลา พร้อมมีทนี่ งั่ พักชมวิวและจุดให้ถา่ ยรูปอยูเ่ ป็นระยะ และ
ที่สุดของจุดชมวิวเขามัทรีนี้คือ เมื่อยามพระอาทิตย์เริ่มอัสดงตกลง
หลังเหลีย่ มเขาตะนาวศรีทที่ อดตัวยาวสลับซับซ้อน ตัดกับท้องฟ้ากว้าง
อันเป็นฉากหลัง ทีธ่ รรมชาติได้แต่งแต้มไว้อย่างงดงาม...ซึง่ เป็นภาพที่
น่าประทับใจมาก
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หากใครหิว ไม่ไกลจากเขามัทรีมากนัก บริเวณหาดภราดรภาพ
เยือ้ งโรงแรมโนโวเทล จะมีรา้ นอาหารอร่อยรสแซ่บแบบชาวใต้ให้
คุณได้เลือกชิม 2 ร้าน คือ ร้านครัวเจ๊อา่ ง ทีม่ เี มนูเด็ด แกงส้มปูไข่
ยอดมะพร้าวอ่อน รสชาติอร่อยสุดๆ ส�ำหรับคนทีพ่ อทานเผ็ดได้ หรือ
จะเป็น แมงดาทะเลเผา กระเบนนกแดดเดียว ปลาอินทรียท์ อดราด
ซีอวิ๊ กุง้ ผัดกะปิสะตอ เอ็นหอยผัดฉ่า ต้มย�ำหัวปลาน�ำ้ ข้นหม้อไฟ
หมึกไข่นงึ่ มะนาว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.30 น.
โทร. 0 7752 1087 ควรโทรเข้าไปสอบถามก่อนล่วงหน้า เพราะอาจ
ปิดให้บริการเป็นบางวัน ร้านนีส้ งั เกตง่ายเพราะส่วนใหญ่จะมีคน
แน่น หากว่าเราจะเน้นทานอาหารให้อร่อยริมทะเลชิลล์ๆ แนะน�ำ
ว่ามาร้านนีไ้ ม่มผี ดิ หวัง สนนราคาก็ไม่แพง
อีกร้านตัง้ อยูไ่ ม่ไกลกันมากนัก ติดริมถนนเหมือนกัน ชือ่ ร้าน
แม่ไม้ซีฟู้ด มีสไตล์ของอาหารทีค่ ล้ายกัน แต่รสชาติกลมกล่อม
เบากว่าลงมานิด ก็อาจถูกใจหลายๆ ท่านทีไ่ ม่นยิ มรสจัด ร้านนีเ้ ปิด
มานานกว่า 7 ปีแล้ว จึงมีลกู ค้า
เนืองแน่นไม่ขาดสายเช่นกัน
เมนูเด่นก็มี ปูนมิ่ ทอดกระเทียม
ย�ำผักเหลียงทอด ปลาส�ำลีแดด
เดียวทอดกับย�ำมะม่วง ฯลฯ
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บรรยากาศร้านดีเพราะตั้งอยู่ติดริมทะเล ถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปก็ลองเลือก
แวะทานดูได้ตามอัธยาศัยครับ โทร. 08 1917 9868 เปิดบริการทุกวัน เวลา
10.00 – 22.00 น.
แต่ส�ำหรับนักชิมที่ชื่นชอบอาหารพื้นเมืองแบบต้นต�ำรับชุมพรต้องที่นี่
ร้านยายปวด จุดเด่นของร้านนีค้ อื เป็นอาหารแบบโฮมเมด เน้นความเป็น
พืน้ บ้านอาหารชุมพรแท้ เปิดมานานตัง้ แต่ยายปวดปรุงเอง จนบัดนีเ้ ป็นรุน่ ลูกแล้ว
จึงนับเป็นร้านระดับต�ำนานของจังหวัดเลยทีเดียว ตัวร้านตัง้ อยูใ่ นซอย มีปา้ ย
บอกทาง เข้ามาถึงร้านแล้วเลือกทีน่ งั่ ได้ตามชอบ จะเลือกนัง่ ในบริเวณหน้า
ร้านหรือใต้รม่ ไม้ในสวนหลังร้านก็ได้ มีพนักงานบริการทัว่ ถึง มาทานอาหารที่
นีต่ อ้ งใจเย็นๆ สักหน่อย เพราะมีแม่ครัวเพียงคนเดียว ปรุงทีล่ ะเมนู แต่รบั รอง
ว่าคุม้ ค่ากับเวลาทีร่ อคอย เพราะอาหารแต่ละจานเรียกว่ารสเด็ด อร่อยเข้มข้น
ไม่มที ตี่ เิ ลย แถมราคาก็ไม่แพงด้วย เมนูยอดนิยมของทางร้านก็มี ผักหวาน
บ้านผัดไข่ ต้มกะทิผกั รวม หมูควั่ เค็ม ปลาอินทรียเ์ ค็มทอดกะทิ น�ำ้ พริกกุง้ สด
ต้มย�ำทะเล เป็นต้น ร้าน
ตัง้ อยูท่ ี่ 74 ม.1 ต.บาง
หมาก อ.เมือง จ.ชุมพร  
โทร. 08 6685 2719
เปิดบริการ 11.00 – 18.00 น.
ปิ ด ทุ ก วั น ที่ 16 ของ
เดือน

ไหว้กรมหลวงชุมพรฯ ชมหาด ชมวิว ทานอาหารเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รายการ
ต่อไปก็คอื สัมผัสวิถชี วี ติ ผูค้ น บ้านเรือน ร้านตลาดกันหน่อย ไปดูยา่ น ปากน�ำ้ ชุมพร กัน
ย่านนีอ้ ยูห่ า่ งจากตัวเมืองตามถนนหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 13 กม. เดิมที
ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นชาวประมงขนาดใหญ่ของเมืองชุมพรทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูร่ มิ ล�ำน�ำมา
ถึงปากอ่าว เคยเป็นตลาดปลาแหล่งใหญ่มาช้านาน ซึง่ ต่อมาก็มพี ฒ
ั นาการเป็นกลุม่
อาคารบ้านเรือนร้านค้า ท่าเทียบเรือ จนกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจส�ำคัญของจังหวัด มี
เรือประมงน้อยใหญ่สญ
ั จรไปมาเป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบนั ปากน�ำ้ ชุมพรนับว่าเป็นแหล่ง
ประมงทีส่ ำ� คัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากชุมชนชาวประมง ร้านค้าอาหาร
ทะเลทัง้ สดและแห้ง พืชผักผลไม้ ให้เลือกซือ้ เป็นของฝากคนทีบ่ า้ นแล้ว ยังเป็นทีต่ งั้ ของ
โรงเจรักศีลธรรม ของมูลนิธริ กั ศีลธรรม ซึง่ เป็นองค์กรเพือ่ การสาธารณกุศลไม่แสวงหา
ผลก�ำไร ทีม่ ภี ารกิจในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ หรืองานกูภ้ ยั นัน่ เอง โรงเจแห่งนี้
เป็นอาคารเก๋งจีนขนาดใหญ่สวยงาม มีพระพุทธรูปพระสังกัจจายน์ ให้กราบนมัสการ
เมือ่ ขับรถมุง่ หน้ามาทางปากน�ำ้ บริเวณริมหาดยังมีแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อน
ใจหลายจุด และมีเรือคอยบริการออกน�ำเทีย่ วหมูเ่ กาะและท้องทะเลในบริเวณนัน้ ใกล้
กันจะเป็นสวนสาธารณะให้นงั่ พักผ่อน ในยามเย็นแดดร่มลมตกนักท่องเทีย่ วนิยมมาชม
วิวและรับประทานอาหารตามร้านค้าทีม่ ใี ห้บริการเป็นระยะ และถ้าใครมาในจังหวะ
ทีน่ ำ�้ ลดก็จะเห็นสันทรายทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 500 ม. เพือ่ เดินข้ามไปยัง
เกาะมัตโพนฝัง่ ตรงข้ามได้ บนเกาะแห่งนีม้ เี จดียแ์ บบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึง่ ชาวชุมพร
จะจัดงานบุญเป็นประจ�ำทุกปี ในวันขึน้ 15 ค�ำ 
่ เดือน 7
ชุมพรเป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่หลายอ�ำเภอ มีแหล่งท่องเทีย่ วอีกมากมายให้
เทีย่ วชม ไม่วา่ จะเป็นป่าชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เทือกเขาและเถือ่ นถ�ำ ้ ชุมชนคนชายฝัง่
ทะเล โบราณสถาน ฯลฯ ทัง้ หมดนี้ คูห่ เู ดินทาง คงบอกเล่ากันในฉบับเดียวไม่จบครับ
หากกาลหน้าได้มโี อกาสแวะเวียนมาทีน่ อี่ กี เราคงไม่พลาดทีจ่ ะไปเสาะแสวงหาความ
น่าสนใจทีแ่ อบแฝงอยูใ่ นวิถชี มุ ชนของจังหวัดนีม้ าฝากกันอย่างแน่นอน
ให้เวลากับนาฬิกาชีวิตของคุณได้พักผ่อนแบบช้าๆ ชิลล์ๆ แต่เต็มอิ่ม
ไปด้วยคุณภาพได้ทนี่ .ี่ .“จังหวัดชุมพร”

การเดินทาง
โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข
35 (ธนบุร-ี ปากท่อ) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข
4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมือง
ชุมพร ตามทางหลวง หมายเลข 4001 อีกประมาณ
8 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 463 กิโลเมตร

โดยรถประจ�ำทาง

มีรถโดยสารของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด สาย
กรุงเทพฯ-ชุมพร ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ทุกวัน วันละหลาย
เทีย่ ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง สอบถาม
รายละเอียดได้ทบี่ ริษทั ขนส่ง จ�ำกัด Call Center
1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th
ปัจจุบนั บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ได้เปิดให้บริการ
จองตัว๋ รถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.
thaiticketmajor.com นอกจากนีย้ งั สามารถซือ้ ตัว๋
ออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com
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แวะชิม
ริมทาง

เรื่อง : ตัวกลม

สวนอาหาร
ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น
อร่อย..จัดเต็มทุกเมนู

อีกเรื่องหนึ่งของการ
มาถึงชุมพร ก็คือเรื่องของ
อาหาร เมืองนีม้ ชี อื่ เสียงในเรือ่ งอาหาร
พื้นเมืองที่อร่อยล�้ำเลิศ ถูกปากนักชิมจากทั่วทุก
สารทิศ เนือ่ งจากเป็นรอยต่อทางวัฒนธรรมหลาย
แหล่งทีม่ าผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่วา่ จะเป็น
วิธปี รุงอาหารแบบภาคกลาง ภาคใต้ อาหารทะเล
และรวมไปถึงกลิ่นอายอาหารมุสลิม จนออกมา
เป็นอาหารพื้นเมืองแบบชุมพรที่มีเอกลักษณ์
เมืองนีจ้ งึ เป็นหนึง่ ในเมืองทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งของอาหารการกิน
ทริปนี้ เราขอพามาอิ่มอร่อยกันที่ สวนอาหารริเวอร์ไซด์
การ์เด้น ทีเ่ ปิดบริการมานานกว่า 10 ปีแล้ว การเดินทางไปร้าน
ให้ตรงไปทางถนนสายปากน�ำ้ ชุมพร เลีย้ วซ้ายแยกไปทางปากน�ำ้
เก่า ประมาณ 200 ม. ขวามือจะเห็นป้าย ริเวอร์ไซด์ฯ มีทจี่ อดรถ
กว้างขวางสะดวกสบาย บรรยากาศริมน�ำ 
้ ลมเย็น เห็นเรือลอยล�ำ
ผ่านพร้อมๆ กับนัง่ ทานอาหารอร่อยอย่างส�ำราญใจในสวนแมกไม้
ใบบัง บริการรวดเร็ว เป็นกันเอง
เมนูชวนอร่อยห้ามพลาดจานเด็ดคือ มัจฉาเกยตืน้ เมนูนเี้ ป็น
ปลาทะเลตามฤดูกาล เช่น อาจเป็นปลากะพงหรือปลาส�ำลี ใส่กงุ้
และหอย น�ำมาเคล้าแป้งบางๆ ทอดพอเหลือง ราดด้วยน�ำ้ ปรุง 3
รส เปรีย้ ว เค็ม หวาน ทีผ่ ดั มากับพริกหวานแดง เหลือง เขียว เพือ่

เพิ่มสีสันให้สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ต่อด้วย
เมนู ใบเหลียงผัดไข่ ขอเน้นว่าร้านนีใ้ ช้ใบเหลียงชุมพร
เท่านัน้ จึงอ่อนนุม่ หวานอร่อยกว่าใบเหลียงจากแหล่งอืน่
ชัดเจน และสไตล์การผัดของร้าน จะผัดแบบแห้งต่างจาก
ร้านอืน่ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติอร่อย ส�ำหรับ
ใครทีช่ นื่ ชอบอาหารรสแซ่บต้องจานนี้ ย�ำริเวอร์ไซด์ ที่
น�ำเหล่าบรรดาซีฟดู้ ทัง้ หลายไปทอดก่อนน�ำมาราดด้วย
น�้ำย�ำมะม่วง น�้ำพริกเผา โรยหอมเจียวและพริกทอด
นอกจากหน้าตาจะดูดแี ล้ว รสชาติกใ็ ช้ได้เลยทีเดียว
นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอร่อยให้คุณได้เลือก
ลิม้ ลองกันอีกมากมาย อาทิ เมนูกงุ้ ใหญ่จานร้อน เป็ด
ไล่ทงุ่ อบมันปู แกงคัว่ ปูไข่กบั ยอดมะพร้าวอ่อน ปลาส�ำลี
ทอดน�ำ้ ปลา ทีร่ บั ประทานคูก่ บั ย�ำแอ๊ปเปิล้ เขียว รสเปรีย้ ว
เค็ม เผ็ด หรือจะเป็นย�ำไข่แมงดาทะเล ก็มใี ห้บริการครับ
หากใครได้มโี อกาสมาเทีย่ วทีจ่ งั หวัดชุมพร ก็อย่า
ลืมแวะมาลองลิ้มชิมรสอาหารอร่อยหลากหลายกันที่
สวนอาหารริเวอร์ไซด์ การ์เด้น กันนะครับ เพราะ
นอกจากอาหารจะอร่อยถึงรสถึงเครือ่ งแล้ว เจ้าของร้าน
ยังใจดีจดั เสิรฟ์ กันมาแบบจานใหญ่ อิม่ คุม้ เลยครับ

ริเวอร์ไซด์ การ์เดน้
ชอื่ ร้าน : สวนอาหาร
อ.เมอื ง จ.ชมุ พร
าง
ย
่
า
.ท
ต
.4
ม
7
4/
15
:
ทตี่ งั้
6278 0302
โทร. 0 7755 3253, 08 .00 – 24.00 น.
า 10
เปดิ บริการทกุ วัน เวล

30

ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Surface Pro 3

อีกหน่อยแล็ปท็อปของคุณจะเกิดอาการงอนตุ๊บป่อง
เมื่อคุณมี Surface Pro 3 แท็ปเล็ตทรงประสิทธิภาพ
ที่ ส ามารถท� ำ งานแทนแล็ ป ท็ อ ปได้ แ บบไม่ มี ข าด
ตกบกพร่ อ ง ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพของโปรเซสเซอร์
อิ น เทล® คอร์ ™ เจนเนอเรชั่ น ที่ 4 และระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส์ 8.1 โปร จึ ง สามารถใช้ ง าน
โปรแกรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบนแล็บท็อป บวก
เพิ่ ม ด้ ว ยปากกา Surface Pen รุ ่ น ใหม่ ช่ ว ยยก
ระดับฟังก์ชั่นการท�ำงานให้วาดภาพหรือจดบันทึกได้
อย่างแม่นย�ำ  น�ำเสนอข้อมูลผ่านหน้าจอคมชัดระดับ
Full HD ขนาด 12 นิ้ว พร้อมขาตั้งที่ปรับระดับได้
ทุกองศา ขณะทีม่ ดี ไี ซน์และขนาดคล่องตัวกว่าแล็บท็อป
วางจ�ำหน่ายแล้วในราคาเริม่ ต้นที่ 29,500 บาท

Nikon 1: S2

สร้ า งความประทั บ ใจด้ ว ยการเป็ น
กล้องดิจติ อลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ ช้งานง่าย
ดีไซน์ทนั สมัย เพรียวบาง นาํ้ หนักเบา
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ให้ ภ าพถ่ า ยสวยแจ่ ม
โดดเด่น ด้ ว ยการผสมผสานความ
ชาญฉลาดเข้าไปในกลไกให้สามารถ
จั บ ภาพถ่ า ยความเร็ ว สู ง ได้ ฉั บ ไว
ยิ่ ง กว่ า กล้ อ งดี เ อสแอลอาร์ เพิ่ ม
ความพิ เ ศษที่ ส ามารถถอดเปลี่ ย น
เลนส์ ไ ด้ อั ด แน่ น ด้ ว ยจุ ด โฟกั ส ถึ ง
135 จุด ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่
มี อั ต ราการถ่ า ยภาพต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
ความเร็วสูงที่สุดในโลก (ประมาณ
20 เฟรมต่อวินาที) จับจองเป็นเจ้าของ
กล้ อ งดิ จิ ต อลที่ ดี
ที่ สุ ด ได้ แ ล้ ว วั น นี้
รายละเอียดเพิ่ม
เติมคลิก www.
nikon.co.th

Axis

Facebook

เปิดตัวแอพฯ Mentions

แอพฯ ทีส่ ร้างสรรค์โดยทีม ครีเอทีฟ แล็บส์ ของ
เฟซบุก๊ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สาธารณะกับแฟนๆ ให้แน่นแฟ้นขึ้นผ่านสังคม
ออนไลน์ ในฐานะบุคคลสาธารณะ แอพฯ นีจ้ ะ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้คุณสามารถเช็คว่า
แฟนๆ ฝากอะไรถึงคุณบ้างในวงสนทนา สามารถ
แบ่งปันเรือ่ งราวโดยการโพสท์อพั เดท แชร์รปู ภาพ
หรือวิดโี อ หรือจัดรายการถามตอบสด พ่วงด้วยอีก
หลากหลายคุณสมบัติ ขณะนี้ แอพฯ Mentions
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน iPhone ผ่านทาง
App Store   

กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ใน
รูปโฉมใหม่ทมี่ คี วามละเอียดสูง 5 ล้าน
พิกเซล ให้มมุ มองภาพแบบพาโนรามา
รองรั บ การตรวจสอบภาพรวมของ
พื้นที่บริเวณกว้างทั้งแบบ 360 องศา
หรือ 180 องศา พร้อมมาตรฐาน IK10
ที่มีคุณสมบัติป้องกันการทุบท�ำลาย
มี ร ะบบอ� ำ นวยความสะดวกผ่ า น
แอพพลิ เ คชั่ น AXIS Camera
Application Platform ใช้งานได้ทั้ง
กลางวั น และกลางคื น ทั้ ง ภายใน
และภายนอกอาคาร สนนราคาอยู่ที่
799 เหรียญสหรัฐฯ เช็คข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ www.axis.com
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

O.T. ผี OVERTIME

แนวหนัง : ตื่นเต้น
นักแสดง : เร แม๊คโดแนลด์, อนันดา เอเวอริงแฮม,
ชาคริต แย้มนาม
ก�ำหนดฉาย : 23 ตุลาคม 2557
เรื่ องย่ อ : O.T. ผี OVERTIME เป็ น เรื่ อ งราว
หลังจากที่ การัน (ชาคริต แย้มนาม) และ ที (เร แม๊คโดแนลด์)
โดนผีหลอกใน “ตีสาม 3D” แม้พวกเขาจะรอดมาได้
แต่กร็ อดมาพร้อมกับอาการประสาท ๆ บางอย่าง เดือดร้อน
ถึงบดินทร์ (อนันดา เอเวอริงแฮม) ทีต่ อ้ งบินกลับมาจากการ
ลาพักร้อน เพือ่ กอบกูส้ ถานการณ์ของบริษทั มาครัง้ นีบ้ ริษทั
มี mission ทีจ่ ะต้องจัดงานแต่งงานให้กบั อัน้ กับ ตาล (อัครัฐ
นิมติ ชัย และ พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์)  รุน่ น้องของ การัน,
ที และบดินทร์ โดยต้องไปจัดงานแต่งที่โรงแรมซึ่งขึ้น
ชือ่ ว่าผีดตุ ดิ 1 ใน 5 ของอาเซียน !!!   ซงึ่ O.T. ผี OVERTIME
ยังคงยึดแนวทางที่สร้างความลุ้นระทึก ในขณะเดียวกันก็ต้องตะลึงไปกับความเพี้ยน
ของเหล่าพนักงานทีจ่ ะมาสร้างความกวนแบบสุดๆ ดังนัน้ ภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ งึ สามารถ
สร้างทัง้ ความกลัวและเรียกเสียงหัวเราะให้กบั ผูช้ มได้อย่างแน่นอน  

จักรยานพาไป ใจบอกทาง

ผู เ้ ขียน : ชาติ ภิรมย์กลุ
ส�ำนักพิมพ์ : มติชน
จ�ำนวน 181 หน้า / ราคา 145 บาท
พบความสุขบนหลังอาน ของ ชาติ   ภิรมย์กุล
อีกครัง้ ในรูปแบบพากิน พาเทีย่ วเหมือนเช่นเคย เค้าจะ
พาคุณผู้อ่านไปพบกับเรื่องเล่าระหว่างทางที่จะท�ำให้
คุณ “ฮา” ได้ตลอดเวลาทีอ่ า่ นหนังสือเล่มนี้ การใช้ชวี ติ
บนหลังอานทีจ่ ะพาคุณไปสัมผัสความสุขง่ายๆ การใช้
ชีวติ ให้ชา้ ลง แต่มจี ดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจนขึน้

ผักสวนครัวเงินล้าน

ผู ร้ วบรวม : สุชาทิพย์ ทิพย์บำ� รุง
ส�ำนักพิมพ์ : THINK GOOD
จ�ำนวน 148 หน้า / ราคา 79 บาท
ใครๆ ก็รกั สุขภาพ พืน้ ทีท่ บี่ า้ นจะน้อยสักแค่ไหน
แต่กส็ ามารถปลูกผักเองได้และยังสามารถท�ำเป็นอาชีพ
เสริมได้อีกด้วย ผักสวนครัวเงินล้าน เหมาะส�ำหรับ
ทุกคนทีร่ กั สุขภาพ ปลูกผักเอง ทานเอง น�ำไปขายเอง ได้
เงินเข้าครอบครัว เพิม่ รายได้ การปลูกผักสวนครัวเริม่ ต้น
ได้เพียงทุนน้อยๆ พืน้ ทีเ่ ล็กๆ แต่ได้ทงั้ เงินและสุขภาพ...
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“มังกี้ ดิสโก้ บอย”
พร้อมปล่อย 5 เพลงรวด จากศิลปิ นระดับ
หัวแถวของวงการเพลงยุคนี้

หลัง “มังกี้ ดิสโก้ บอย” โปรเจ็คท์พเิ ศษทางดนตรี
ทีเ่ ป็นการกลับมาท�ำเพลงอีกครัง้ ของ “สุกี้ กมล สุโกศล
แคลปป์” เปิดตัวด้วยการปล่อยเพลงแรก “ฟอร์เอฟเวอร์
ยัง” Forever Young ที่เป็นการท�ำงานร่วมกับวงดนตรี
น้องใหม่ไฟแรง “บูม บูม แคช” ต่อด้วย “รักรอทีฟ
่ ลอร์
เต้นร�ำ (Gay Night)” งานเพลงสนุกๆ ทีท่ ำ� งานร่วมกับ “เบน
ชลาทิศ” เพลง “ปรารถนา” จาก “ป๊อด โมเดิรน์ ด็อก” งาน
ดนตรีที่จะพาผู้ฟังล่องลอยไปตามใจปรารถนากับเสียง
ดนตรีทเี่ ร้าใจ “สุดท้าย (Last Chance)” เพลงทีไ่ ด้ “บุรนิ ทร์
กรูฟ๊ ไรเดอร์” มาร่วมงานแนวดิสโก้ และปิดท้ายด้วยการจับ
หนุม่ ป็อปอย่าง “แสตมป์” มาเปลีย่ นลุคใหม่กลายเป็นหนุม่
อีดเี อ็มกับเพลง “เว็น วี เวอร์ ยัง”  When We Were Young
สามารถสัมผัสได้แล้วที่ www.facebook.com/
sukieclappproject และที่    www.youtube.com/
sukiechannel รวมทัง้ ดาวน์โหลด 5 ซิงเกิล้ ได้ทกุ ช่องทาง
ทีไ่ อทูนส์ สโตร์ และหาฟังได้จาก DEEZER และ KKBOX
ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคมนีแ้ น่นอน  

Think Like A Man Too

สงครามสยบหัวใจนายตัวดี 2

แนวหนัง : ตลกเบาสมอง
นักแสดงน�ำ : เควิน ฮาร์ท, แกเบรียล ยูเนียน,
เว็นดี้ แม็คเลนดอน โควี่ย์
ผู ก้ ำ� กับ : ทิม สตอรี่ย์
เรื่องย่อ : ในภาคต่อหนังฮิตที่
ทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ โดย
ได้แรงบันดาลใจจากนิยายขายดี
สตีฟ ฮาร์วยี่ ์ ทีช่ อื่ Act Like a Lady,
Think Like a Man หนุม่ สาวทุกคู่
จากภาคแรกควงแขนกลับมากัน
ครบหน้าเพือ่ งานวิวาห์ในลาสเวกัส
แต่แผนทีว่ างไว้สำ� หรับสุดสัปดาห์ทแี่ สนหวานต้อง
พังพาบ เมือ่ ความเข้าใจผิดสารพัดเหตุ ท�ำให้พวกเขาต้องตก
อยูใ่ นสถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้งานแต่งครัง้ นีต้ อ้ งล้มครืน

ค�ำพยากรณ์

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

เข้าสูช่ ว่ งเวลาไตรมาสสุดท้ายของปี ชาวเมษ
คงหายใจคล่องขึน้ หลังจากรูส้ กึ อึดอัดเหมือน
ถูกบีบคอมาทัง้ ปี ใครทีโ่ ดนแทงข้างหลัง หรือ มีคนอิจฉา
ริษยา พวกทีค่ ดิ ร้ายจะค่อยๆ ถอยหลังหนีไปเอง คุณจะได้
รับความปลอดโปร่งใจขึน้ ทัง้ เรือ่ งงาน เรือ่ งเงิน การงานจะ
มีโอกาสได้เลือ่ นต�ำแหน่งสูงขึน้ ท�ำให้การเงินดีตามไปด้วย
หากมีคดีความ คุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ความรักอาจได้
เจอคนเก่า กลับมาใหม่

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ระยะนี้ นิง่ เสียต�ำลึงทอง พูดมากไป ลูกหลาน
หรือ ลูกน้องจะอิดหนาระอาใจ พาลมีเรือ่ ง
ใส่กนั เปล่าๆ เอาเวลาไปเดินดูรถดีกว่า เพราะมีเกณฑ์
ว่าคุณจะได้ถอยรถใหม่ ท�ำใจร่มๆ กับเรือ่ งจุกจิกกวนใจ
พฤศจิกายนไปแล้ว คุณจะได้มโี อกาสเดินทางต่างประเทศ
อาจจะได้ไปดูงานเพราะผลงานเข้าตาผูใ้ หญ่ การเงินดีแต่
มีรายจ่ายในบ้านงอกมารออยู่ ความรัก ดูเหมือนจะสุกๆ
ดิบๆ คนรักอาจเป็นไข้ใจเพราะคุณไม่ดแู ล

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

การเงินยังเดินดี แต่อาจมีปญ
ั หากับบริวาร
พฤศจิกายนไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย
เอง การงาน หากท�ำร่วมกับหุน้ ส่วน มีโอกาสลงทุนร่วม
กันในด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ การเงิน มี
ผูใ้ หญ่ชว่ ยเหลืออุปถัมภ์อยู่ หากคิดจะย้ายงานให้รอดู
ทีทา่ บริษทั เก่าก่อน อย่าเพิง่ ใจร้อน ความรัก คบเด็กกว่า
จะไปไม่รอด การเดินทางอาจมีคำ� สัง่ ด่วนจากผูใ้ หญ่เข้า
มา จัดกระเป๋ารอไว้กด็ นี ะ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

เรือ่ งในบ้านค่อนข้างวุน่ วาย มีเรือ่ งให้ตดั สิน
ใจเยอะไปหมด อาจมีคนเจ็บป่วยปุป๊ ปัป๊
ต้องใช้เงินด่วน หรือ เรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในเวลากระชัน้
ชิด ควรตัง้ สติรบั มือดีๆ การงานจะเซ็นสัญญาอะไร ดูให้
รอบคอบ ไม่อย่างนัน้ จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากท�ำงาน
ประจ�ำ จะมีคนเอาไปนินทาหรือแทงข้างหลัง ให้แผ่เมตตา
กรวดน�ำ้ ไปให้  การเงินได้มาเพิม่ ก็มเี รือ่ งต้องใช้ในบ้าน เล่น
กีฬาระวังการบาดเจ็บ ขับรถระวังเฉีย่ วชน คูค่ รอง คนรัก
อาจป่วยไข้กระทันหันถึงขัน้ เข้าโรงพยาบาล

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

กว่าจะได้มาแต่ละบาท ชาวสิงห์ตอ้ งฟันฝ่า
เลือดตาแทบกระเด็น ดังนั้น คนไม่ชอบ
หน้าคุณก็เยอะ พยายามอย่าไปมีปากเสียงกับใครดีกว่า
โชคดีว่าคุณยังมีครอบครัวเป็นฝาให้พิง เข้าบ้านก็พอ
ลดความเครียดลงได้ บุตรหลานจะน�ำความชืน่ ใจมาให้
หรือ บางบ้านจะได้ขา่ วดีเรือ่ งมีลกู มีหลาน มีเกณฑ์ตอ้ ง
เดินทางไกลไปงานศพคนทีน่ บั ถือกัน ความรัก อาจได้
คนในเครือ่ งแบบมากอดให้อนุ่ ใจ

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

คุณมีเกณฑ์ตอ้ งห่างบ้านไปสักระยะ และดู
เหมือนชีวติ คุณจะเข้าโหมดดราม่าสักหน่อย
พอย้ายถิน่ ฐาน ชีวติ ก�ำลังจะไปได้ดี ก็ตอ้ งมีตวั โกงมาขัด
ความสุข หรือ มีเรือ่ งเศร้าเข้ามาตัดรสชาติชวี ติ ซะงัน้ หาก
คุณรับไม่ไหว ให้วงิ่ เข้าหาผูใ้ หญ่ ท่านช่วยคุณได้ในยาม
วิกฤติ การเงินค่อนข้างผันผวน ระวังรายรับรายจ่ายให้ดี
ความรัก ถ้าคนเก่าเขาดีพอ พยายามรักษาไว้ให้ได้ ถ้าเป็น
โสด พยายามดูให้ดี เดีย๋ วจะได้ของปลอม!

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

คุณจะวุน่ ๆ กังวลใจเกีย่ วกับการตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึง่ ในเรือ่ งทีล่ กู หลานจะไป
เรียนต่อ หรือ ย้ายถิน่ ฐานไปไกล การงานมีแววได้ขนึ้ เป็น
ใหญ่เป็นโต การเงินงอกเงยตามก�ำลังความขยัน ถ้าคุณ
สะสมผลงานมาดีกน็ บั เป็นช่วงทองในการกอบโกย ระวัง!
ท�ำอะไรเด่นเกินหน้ามีคนแอบหมัน่ ไส้อยูล่ บั ๆ แต่ผใู้ หญ่ยงั
เข้าข้างคุณอยู่ ความรัก อาจะได้เจอคนเป็นหม้ายมาดาม
ใจ หรือ ได้ฝรัง่ แก่คราวป๋ามาคอยป้อนข้าว ป้อนน�ำ้

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

หากคุณต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับสัญญา หรือ
ข้อกฎหมายบางประการ จะท�ำให้คณ
ุ เป็น
ฝ่ายเสียเปรียบ หรือ ท�ำให้คณ
ุ ต้องเสียผลประโยชน์บาง
อย่าง หรือ เสียเงินในทีส่ ดุ แต่อย่างไรก็ตาม ผูใ้ หญ่ใน
บ้านคุณจะออกโรงมาช่วยเหลือ ท�ำให้คณ
ุ ไม่ลำ� บากมาก
นัก การงานทัว่ ไป คุณอาจต้องจ่ายใต้โต๊ะลับๆ เพือ่ ให้ได้
งาน ความรัก คุณจะแอบกลับไปคบกับคนทีเ่ คยรูใ้ จกัน
ไม่จำ� เป็น...ควรงดเดินทางไกล

คู่หูดูดวง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ถ้าเปรียบเป็นมวย ก็เหมือนยกสุดท้าย ก่อน
จะคว้าชัยชนะ คุณต้องเหนื่อยอีกสักตั้ง
แต่ผลทีไ่ ด้จะดีเกินคาด การงานคุณจะมีผลงานเข้าตา
กรรมการ มีโอกาสได้รบั ชือ่ เสียง การยอมรับในอีกระดับ
หนึ่งที่สูงขึ้นไป คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากมิตร
สหายเก่าๆ ท�ำให้การเงินของคุณดีขนึ้ แต่กต็ อ้ งใช้ดว้ ย
ความระมัดระวัง ความรัก คนรัก คูค่ รอง น�ำโชคลาภมาให้

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ท่านที่จากบ้านไปนานจะเป็นโอกาสได้
กลับถิน่ เก่า หรือ ได้ไปตระเวนไหว้พระตาม
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิม์ าแต่โบราณ นับเป็นช่วงเวลาเบิกบาน
ใจ การงาน มีเรือ่ งให้ตอ้ งตัดสินใจด่วนๆ เยอะ อย่าวูว่ าม
คิดให้รอบคอบ ปรึกษาผูใ้ หญ่กอ่ น การเงิน กว่าจะได้มา
ต้องฟันฝ่ากับคนทีแ่ อบแทงข้างหลัง ขับรถไปไหนไม่ควร
ประมาท ความรัก จะอึดอัดด้วยผูใ้ หญ่ไม่เป็นใจ

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ต้อนรับปีใหม่ คุณจะได้งานใหม่ อาจได้รบั
การติดต่อจากคนเดิมๆ ทีเ่ คยดิวกันไว้ แต่อปุ สรรค คือ
สัญญาต่างๆ ต้องดูให้รอบคอบ ไม่อย่างนัน้ จะเกิดผลเสีย
ภายหลัง และอย่าต่อรองมาก มันยังไม่ใช่จงั หวะของคุณ
จ�ำไว้! บางคนจะได้บา้ นใหม่ ใครทีท่ ำ� งานอิสระจะได้รบั
ชือ่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ การเงินไหลเข้ามาดีตอ่ เนือ่ ง ความ
รัก สร้างความกดดันอยูเ่ ป็นระยะ สุดท้ายคุณอาจเป็นฝ่าย
บ๊าย บายซะเอง!

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

การเงินผันผวนพอสมควร แต่คณ
ุ จะฝ่าไป
ได้ด้วยหุ้นส่วนที่ดี โดยเฉพาะถ้าเป็นชาว
ต่างชาติจะได้รับการช่วยเหลือดีมาก คุณอาจตัดสินใจ
เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ  บางคนจะยอมเสียเงินลงทุนเพือ่ เริม่ ต้น
กิจการเล็กๆ ของตัวเอง หรือ หากคุณติดขัดข้อสัญญา
ด้านกฎหมาย หรือ ถูกฟ้องร้อง คุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ความรัก ระวังการมีปากเสียง หรือ มีความเห็นขัดแย้งกับคู่
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อยู่เป็น
เย็นสุข

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

การจัดฮวงจุ ้ยห้องท�ำงาน (ตอนที่ 2)
สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น อยูเ่ ป็น เย็นสุขฉบับนี้ เรามาว่ากันต่อถึง
เรือ่ งการจัดฮวงจุ้ยห้องท�ำงาน จัดอย่างไรให้รุ่ง ท�ำงานราบรื่น
กิจการเจริญก้าวหน้า ทุกอย่างต้องมีศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ แอบแฝง
ซ่อนอยูค่ รับ
เริม่ จากการจัดวางโต๊ะท�ำงานนัน้ ไม่ควรหันหน้าเข้าหาก�ำแพง เพราะทาง
ฮวงจุย้ จะถือว่าท�ำให้ขาดวิสยั ทัศน์ และการมองการณ์ไกล ส่งผลให้เกิดแต่ปญ
ั หา
และอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา หากเป็นไปได้ควรจัดต�ำแหน่งของโต๊ะท�ำงานให้
สามารถเดินเข้า-ออก ได้ทงั้ ทางซ้ายและขวาของโต๊ะท�ำงาน เพราะจะแสดงถึงการ
แก้ปญ
ั หาได้คล่องตัว รวดเร็ว แต่ดา้ นหลังของทีน่ งั่ ไม่ควรเป็นทางเดิน เพราะจะ
ท�ำให้คนทีน่ งั่ ท�ำงานอยูข่ าดสมาธิในการท�ำงานได้ครับ
การจัดวางโต๊ะท�ำงานของหัวหน้างานนัน้ ควรจัดวางต�ำแหน่งให้อยูด่ า้ นหลัง
ของผูท้ อี่ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพราะเป็นต�ำแหน่งทีห่ วั หน้างานสามารถมองเห็นการ
ท�ำงานของผูท้ อี่ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาได้ดี และจะท�ำให้ผทู้ อี่ ยูใ่ ต้บงั คับเกิดความเกรงใจ
และไม่สามารถอูง้ านได้
ส่วนโต๊ะและเก้าอีท้ ใี่ ช้นงั่ ในการท�ำงานนัน้ ถ้าเป็นการส่งต่อ ควรทราบประวัติ
ถ้าประวัตไิ ม่ดนี กั ก็ควรเปลีย่ นใหม่นะครับ แต่ถา้ ไม่ทราบประวัติ ก็ถอื ว่าดี นัง่ ต่อ
ได้ ไม่มปี ญ
ั หาครับ
ในเรือ่ งของแสงสว่างเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากๆ เช่นกันครับ ภายในห้องท�ำงาน
ควรมีแสงสว่างทีเ่ พียงพอ ไม่ควรเป็นแสงสลัวๆ เพราะจะท�ำให้คนทีน่ งั่ ท�ำงานเกิด
ความเครียดและมีปญ
ั หาด้านสุขภาพตามมาเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ มุมการ
จัดวางโต๊ะท�ำงานทีด่ คี วรให้มแี สงจากธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยจะยิง่ เสริมพลังใน
การท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ครับ
สิง่ ส�ำคัญทีไ่ ม่ควรมองข้ามอีกอย่างหนึง่ คือ การจัดวางสิง่ ของอุปกรณ์เครือ่ ง
ใช้ตา่ งๆ ทัง้ บนโต๊ะท�ำงาน และภายในห้อง ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบ สะอาด
สะอ้าน เพราะจะแสดงถึงปัญหาในการท�ำงานก็จะน้อยลง
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็ เกร็ดน้อย
เกร็ดเลก

การจัดโต๊ะท�ำงานให้เฮงๆ เจริญรุง่ เรือง

1

ควรติดตั้ง “ภาพภูเขา” ที่ดูสวยงาม
ไว้ดา้ นหลังของโต๊ะท�ำงาน เพือ่ เสริม
อ�ำนาจบารมี และการปกป้องคุม้ ครองจาก
คนรอบข้าง มีคนอุปถัมภ์ เกือ้ หนุน จะช่วย
เหลือให้การงานส�ำเร็จครับ
ควรจัดวาง “เรือส�ำเภา” ไว้ที่ฝั่งซ้ายของห้องท�ำงาน
ให้หัวเรือแล่นเข้าด้านในของห้องท�ำงาน เพื่อความ
ราบรื่นในการท�ำงาน และเชื่อกันว่า เรือส�ำเภานี้จะขนเอา
แก้วแหวานเงินทองมาสูผ่ เู้ ป็นเจ้าของอีกด้วย
ควรจัดวาง “กิเลน” ไว้ทโี่ ต๊ะท�ำงานของผูช้ าย ทางด้านมุม
ซ้ายของโต๊ะท�ำงาน เพือ่ เสริมอ�ำนาจ บารมี และความ
ส�ำเร็จทุกประการ เมือ่ เกิดอุปสรรคใดๆ จะสามารถผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี
ส่วนโต๊ะท�ำงานของผู้หญิงนั้นควรจัดวาง “สิงห์ใต้” คู่
บารมี ไว้ทางมุมขวาของโต๊ะท�ำงาน เพื่อเสริมอ�ำนาจ
บารมี และความส�ำเร็จเช่นกัน
จัดวาง “องค์เทพเจ้ากวนอู” ไว้ในห้องท�ำงาน และหันหน้า
ออกตรงประตูทางเข้า เพือ่ เสริมอ�ำนาจบารมี และความ
ย�ำเกรงของผูท้ มี่ าติดต่อ ให้เกิดความส�ำเร็จในการเจรจาธุรกิจ
ขจัดปัญหา และอุปสรรคทุกประการด้วยครับ
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