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

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่านเตรียมตัววางแผนกันหรือยังครับว่า 
วันหยุดยาวในช่วงปีใหม่นี้จะไปเท่ียวท่ีไหนกันถ้ายังนึกไม่ออก ผม
แนะน�าให้เข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในเว็ปไซด์ของนิตยสารคู่หูเดินทาง   
www.busbuddythailand.com ได้นะครบั เพือ่จะเป็นอกีหนึง่ช่องทางใน
การหาทีเ่ทีย่วส�าหรบัคณุและครอบครวั 

ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวเราควรเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ดังนี้  
เริม่จากตรวจเชค็สภาพรถยนต์ เตรยีมเชค็แผนทีก่ารท่องเทีย่วและเส้นทาง
ท่องเทีย่วตามจดุต่างๆ ทีต้่องการแวะระหว่างทาง หาสถานท่ีพกั เตรยีมยา
สามญัประจ�าบ้านไปด้วยหากเกดิไม่สบายระหว่างทาง หากต้องขบัรถบน
เส้นทางคดเคีย้ว หรอืต้องลงเรอืไปไกล อาจเกดิอาการเมารถ/เมาเรอืได้  
ก็ควรพกยาเมารถ/เมาเรอืตดิตวัไปด้วยนะครบั  

ปีใหม่ปีนีมี้วนัหยุดยาวตดิต่อกนัหลายวนั ท�าให้การจารจรในต่าง
จงัหวดัหลายพืน้ทีค่่อนข้างตดิขดั ผมขอฝากถึงทุกคนให้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
มีวนิยั ขับรถไม่ประมาท อารมณ์ด ีใจเยน็ๆ ตลอดเส้นทาง รบัรองว่าถงึที่
หมายปลอดภัยทกุคนครบั
 

     (วฒุชิาต ิ กลัยาณมิตร)
          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั

http://www.facebook.com/busbuddythailand

อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว 
ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง 
จ่ายเพยีงค่าจดัส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบบั)
วิธีสมัครสมาชิก 
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ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ส�านกัรชัโยธนิ ประเภทบญัช ีออมทรพัย์ 
เลขท่ีบญัชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงนิ พร้อมชือ่ ทีอ่ยู่ 
และเบอร์ติดต่อกลบัมาที่ 
แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 08-1814-0028 
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   พบนิตยสารคู ่หูเดินทางได้เป็นประจ�าที่  
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





บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน
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 บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) จดัพธิส่ีงมอบอาคารห้องสมดุโรงเรยีน 
วดัพนุ�า้ร้อนรตันครี ีตามโครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน ปีท่ี 3” 
  โดยมคีณะผูบ้รหิาร และพนักงานจติอาสา เข้าร่วมกจิกรรม ณ โรงเรยีน 
วดัพนุ�า้ร้อนรัตนคีร ี(อบต.บ้านเก่า 1) อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุี 
 ส�าหรับโครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน ปีที ่ 3” บรษิทัฯ 
ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารห้องสมดุโรงเรยีนวัดพนุ�้าร้อน
รตันครี ี (อบต.บ้านเก่า 1) จงัหวดักาญจนบรุ ีขนาดพืน้ที ่ 9 x 2 เมตร 
ตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ซึง่ขณะนีไ้ด้ด�าเนนิ
การก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ จงึได้จดัพธิส่ีงมอบอาคารห้องสมดุ
โรงเรยีนวดัพนุ�า้ร้อนรัตนคีร ี (อบต.บ้านเก่า 1) ข้ึน เพือ่เปิดให้บรกิาร
แก่นักเรยีน และประชาชนท่ัวไปในพืน้ท่ี ให้ได้มโีอกาสศกึษาค้นคว้า
หาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน ปลูกฝังนสิยัรกัการ
อ่าน ให้แก่เดก็นกัเรยีนและผูส้นใจทัว่ไปต่อไป
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์เพือ่ต่อต้านยาเสพตดิ ณ บรเิวณสนามกฬีาหน้าทีว่่าการ
อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ซึง่ขณะน้ีได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็
เป็นทีเ่รยีบร้อย มเียาวชนและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้เข้าไปใช้ประโยชน์
ในการเล่นกฬีา ออกก�าลงักาย และจดักจิกรรมต่างๆ 

บขส. มอบอาคารหอ้งสมุดให้น้องโรงเรียนวดัพุน�้าร้อนรตันครีี





บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
วันคลา้ยวนัสถาปนา สคร. ครบรอบ 12 ปี
 ผูแ้ทน บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมแสดงความยนิด ีเนือ่งในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ (สคร.) 

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
อธบิดกีรมการขนสง่ทางบก
 นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมแสดงความยนิดกีบั นายธรีะพงษ์   
รอดประเสริฐ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ณ  
กรมการขนส่งทาง

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
วนัคลา้ยวนัสถาปนา การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
ครบรอบ 50 ปี
 ผูแ้ทน บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมแสดงความยนิดกีบัการกฬีา
แห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ ส�านกังานใหญ่ การกฬีา
แห่งประเทศไทย

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
วนัคลา้ยวนัสถาปนากรมบญัชีกลาง ครบรอบ 124 ปี
 ผูแ้ทน บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมแสดงความยนิด ีและบริจาค
เงนิให้กบัองค์การสาธารณกุศลและมูลนธิต่ิางๆ เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย 
วนัสถาปนา กรมบญัชกีลาง ครบรอบ 124 ปี  ณ กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั

บขส. รว่มแสดงความยนิดี
วนัคลา้ยวนัสถาปนา สนข. ครบรอบ 12 ปี
 ผู้แทน บริษทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมแสดงความยนิด ีและบรจิาคเงนิ
เพือ่งานสาธารณกุศลต่างๆ เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา ส�านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 12 ปี ณ ส�านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
วันคลา้ยวนัสถาปนา กรมทางหลวงชนบท 
ครบรอบ 12 ปี
 บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมแสดงความยินด ีและบรจิาคเงนิสมทบ
ทนุมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย
วนัก่อตัง้กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท
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รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาติ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557

 บขส. ได้เปิดจองต๋ัวรถโดยสารล่วงหน้า 60 วันแล้ว ซึง่ประชาชนสามารถจองตัว๋
ผ่าน Call Center 1490 เรยีก บขส., ไทยทคิเก็ตเมจอร์ โทร. 0-2262-3456 และ ATS  
โทร. 0-2872-1777 และสามารถซือ้ตัว๋โดยสารได้ทีส่ถานเีดนิรถของ บขส. ทัว่ประเทศ 
 อย่างไรกด็ ี การเดนิทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ทีจ่ะถึงนี ้ ขอให้ประชาชนเดนิทาง
มาขึน้รถโดยสารก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาท ีและหากจองตัว๋โดยสารล่วงหน้า 
ขอให้ตรวจสอบเวลาและจุดขึ้นรถโดยสารให้เรียบร้อย เพ่ือความสะดวก และ 
ประหยดัเวลาในการเดินทาง 

	 บขส.	จดัแผนเดนิรถช่วงเทศกาลปีใหม	่2558	ช่วงวนัที่	26	-	30	ธ.ค.	นีใ้หผู้โ้ดยสาร
ที่จองตัว๋ลว่งหนา้เสน้ทางภาคเหนอื	–	อสีาน	เฉพาะรถโดยสารของ	บขส.	เทา่นัน้	ขึน้รถ
ไดท้ี่กรมการขนสง่ทางบก	สนามกฬีาธูปะเตมยี	์และสถานเีดนิรถรงัสติ	เพื่อช่วยลดปัญหา
การจราจรบรเิวณสถานขีนสง่ฯ	จตจุกัร

ผูโ้ดยสารทีจ่องตัว๋ล่วงหน้าและระบจุดุขึน้รถไว้ทีร่งัสติ 
สามารถไปขึน้รถโดยสาร บขส. ได้ทีส่ถานเีดนิรถรงัสติ 
รวมถึงผู้โดยสารเดินทางไปซื้อตั๋วเดินทางที่รังสิต
ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถข้ึนรถทีส่ถานเีดนิรถรงัสติได้

ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้ารถปรับอากาศชั้นสอง  
ม.2, ม.4 (ค) เส้นทางภาคเหนอืและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมวันละ 80 เที่ยว ให้ไปขึ้นรถโดยสาร 
บขส. ทีส่นามกีฬากองทพัอากาศ(ธปูะเตมีย์) 

ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้ารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง 
ทกุมาตรฐานของเส้นทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื รวมวนัละ 150 เทีย่ว ให้ไปขึน้รถโดยสาร 
บขส. ทีก่รมการขนส่งทางบก
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อซูีซุฉลองครบรอบ 1 ปี “อซีซูมุวิ-เอก็ซ์” 
ดว้ยยอดขายสงูถงึ 20,000 คนั 
 บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จ�ากดั โดย คุณประหยดั บุญสูง ประธานกรรมการ 
และ มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีของ  
“อซีซูมุวิ-เอก็ซ์” เฉลมิฉลองความส�าเรจ็ยิง่ใหญ่ด้วยยอดขายสูงถงึ 20,000 คนั  
ในเวลาเพยีง 1 ปี สร้างประวตัศิาสตร์ครัง้ยิง่ใหญ่อกีครัง้ ณ รอยลัพารากอนฮอลล์  
ชั้น 5  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

เคทซีจีดักจิกรรม “สดบัเสภาลอ่งแมน่�า้
สพุรรณ ตามรอยเสดจ็ประพาสตน้ รศ.123”
เพือ่รว่มเทดิพระเกยีรตเินือ่งในวนัปิยมหาราช
 นางกัณฑรตัน์  เจิมจิตรผ่อง ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - สือ่สาร
องค์กรและธรุกิจสมัพนัธ์ “เคทีซี” หรอื บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วยคณะสือ่มวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จดั
กจิกรรม “สดบัเสภาล่องแม่น�า้สพุรรณ ตามรอยเสดจ็ประพาสต้น รศ.
123 กบัเคทซี”ี เพือ่ร่วมเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั เนือ่งในวนัปิยมหาราช (23 ตลุาคม 2557) โดยร่วมกนัท�าบญุ 
ไหว้พระ เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์จากอาจารย์พลาดศิยั สทิธธิญักจิ ผูเ้ชีย่วชาญ
ประวตัศิาสตร์ไทย ทีว่ดัพระศรรีตันมหาธาต ุวดัแก้วตะเคยีนทอง และ
วดับางย่ีหน รวมท้ังได้ร่วมกันท�าน�า้พริกเผารสชาติชาวบางปลาม้าแท้ๆ 
ณ อ�าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรุี 

อรอ่ยจดัจา้นสไตลช์าวใตไ้ดง้า่ยๆ ดว้ย ‘รสดเีมน’ู 
“คัว่กลิง้” และ “แกงไตปลา”
 ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารใต้รสจัด ไม่ว่าจะเป็นเมนูคั่วกลิ้ง แกงไตปลา หรือ ขนมจีนน�้ายา
ใต้ แต่ไม่มเีวลาเตรยีมเครือ่งแกงทีมี่ส่วนผสมและข้ันตอนการท�าท่ียุง่ยากซับซ้อน โดยเฉพาะแกง
ไตปลาที่นอกจากเครื่องแกงแล้วยังจะต้องเตรียมส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไตปลาหรือพุงปลา
ที่ต้องหมักจนได้ที่ก่อน ซึ่งหากท�าไม่ดี ก็จะได้กลิ่นและรสชาติที่ไม่อร่อยหรือคาวได้
 ใครท่ีประสบปัญหานี้ แต่อยากท�าอาหารใต้รับประทานเองท่ีบ้าน ขอแนะน�าให้ลองใช้  
“รสดเีมน”ู ผงปรงุรสส�าเรจ็รปูทีต่อนนีเ้พ่ิงออก 2 เมนใูหม่ล่าสดุ “คัว่กลิง้” และ “แกงไตปลา” ทีท่ัง้ 
ใช้ง่าย สะดวก และให้รสชาติอร่อยเข้มข้นครบรสตามแบบฉบับชาวใต้แท้ๆ สามารถหาซื้อได้ที่
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเกตชั้นน�าทั่วไป รวมถึง ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

“ตราช้าง” จากเอสซีจ ีเปิดแคมเปญ “Progressive Living”
สะทอ้นแรงบนัดาลใจผา่นสถาปัตยกรรมแหง่ยุค 
 “ตราช้าง” จาก เอสซีจี ผู้น�านวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง น�าโดย นายอนุวัตร เฉลิมไชย (ที่ 3 จากซ้าย) 
แบรนด์ไดเร็คเตอร์ ส�านักงานบริหารแบรนด์ นางสาวอนุสรา อรัญวัฒนานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการสื่อสารแบรนด์ ตราช้างธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง และนายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ากัด แถลงข่าวเปิดแคมเปญ “Progressive Living”  
(โปรเกรสซีฟ ลีฟวิ่ง) ย�้าภาพผู้น�านวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านที่อยู่อาศัยทั้งในวันนี้และอนาคต สะท้อนแรงบันดาลใจผ่าน 3  
สุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งยุค “A Place We Stand Showcase @บางแสน” ซึ่ง “ตราช้าง” ได้ร่วมกับ 3 สถาปนิกชั้นน�า นายดวงฤทธิ์ บุนนาค (ที่ 3 จากขวา)  
นางทวิตีย์ วัชราภัย เทพาค�า (ที่ 2 จากขวา) และนายปิตุพงษ์ เชาวกุล (ที่ 1 จากขวา) ออกแบบสร้างสรรค์และก่อสร้าง พร้อมส่งมอบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของบางแสน โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (ที่ 4 จากขวา) นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติรับมอบ ณ หาดวอนนภา จ.ชลบุรี 



 CEO-AIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจยัและทดสอบ ระหวา่งคณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กบั เอไอเอส ครัง้นีถ้อืเป็นความรว่มมอืระยะยาว
ครัง้แรกในอุตสาหกรรมไอซีที โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู ้และประสบการณร์ะหว่างภาคการศกึษากับภาคเอกชน 
อนัจะท�าใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาอยา่งเข้มแขง็และรวดเรว็ ซ่ึงจะ
เป็นการน�าทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 
และเกดิความรูจ้ริงจากการลงมอืปฏบิตัิ   

 ทีส่�าคญั เอไอเอส
พร้อมสนบัสนนุการศึกษา
โดยน�าประสบการณ์การ
ใช้งานระบบเทคโนโลยี
การสื่ อสารที่ ทันสมัย
ซึ่ งมีคุณภาพ ถือเป ็น
จุดแข็งของบริษัทที่น�า
มาร่วมพัฒนากับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ เพือ่ให้
คณาจารย์ และนสิิต ได้
รับทราบแนวทางการ 
ปรบัตวัของอตุสาหกรรม 
และยังเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้แก่นิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ได้เกิดการเรียนรู้จากการ 
ลงมอืปฏบิตั ิ ส่งผลให้เม่ือส�าเรจ็การศกึษาจะมคีวามพร้อมเพือ่สามารถ 
น�าไปปฏิบัติงานได้ทันทีซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนิสิตต่อไป
ในอนาคต

เอไอเอส รว่มกบั คณะวศิวจุฬาฯ 
วจิยัและทดสอบสร้างมาตรฐานอุปกรณโ์ทรคมนาคม

 อย่างไรกต็าม ในระยะแรกเป็นการน�าร่อง “โครงการวจิยัและทดสอบ
ด้านความถ่ีวทิยุ” ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยในระยะแรกจะเริม่จาก
การทดสอบอปุกรณ์ Passive และในระยะต่อไปจะท�าการทดสอบเสาอากาศ 
ซึง่จะต้องใช้ห้องปฏบิตักิารขนาดใหญ่ทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวย
ความสะดวกเฉพาะด้าน อนัจะท�าให้สามารถยกระดบัคณุภาพบริการโดย
รวมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สายต่อไป        

บรรยากาศพธิลีงนาม
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แบ่งฝัน
ปันรัก
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เรื่อง : ชญานี

 ทกุๆ วนัท่ี 20 พฤศจกิายน ของทกุปีถกูก�าหนดให้เป็นวนั “กองทพัเรอื” เพ่ือให้
เยาวชนรุน่หลงัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ “กองทพัเรอื” ซึง่เป็นอกีกองรบหนึง่
ทีม่หีน้าทีป่กป้องอธปิไตยของชนชาวไทย ตัง้แต่สมยัอดตีกาล โดยบดิาทหารเรอื
ไทย คอื พลเรอืเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอดุมศกัดิ์

   ก�าเนดิกองทพัเรอื
   กองทพัเรอื มกี�าเนดิควบคูม่ากบัการสร้างอาณาจกัรไทย นับต้ังแต่กรงุสุโขทัย 
เป็นราชธาน ีกองทพัไทยในสมยันัน้มเีพยีงทหารเหล่าเดยีว มไิด้แบ่งแยกออกเป็นกอง
ทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ แบบปัจจุบัน หากยาตราทพัไปทางบกกเ็รยีกว่า 
“ทพับก” หากยาตราทพัไปทางเรอืก็เรยีกว่า “ทพัเรอื” การจัดระเบยีบการปกครองบงัคบั
บญัชากองทพัไทยในยามปกตสิมัยนัน้ยังไม่มีแบบแผนทีแ่น่นอน ในยามศกึสงครามได้
ใช้ทหาร “ทพับก” และ “ทพัเรอื” รวมๆ กันไป
 ในการยาตราทัพเพ่ือท�าศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักร ก็ม ี
ความจ�าเป็นต้องใช้เรอืเป็นพาหนะในการล�าเลยีงทหาร เครือ่งศาสตราวธุเรอื นอกจาก
จะสามารถล�าเลยีงเสบยีงอาหารได้คราวละมากๆ แล้ว ยงัสามารถล�าเลียงอาวธุหนักๆ 
เช่น ปืนใหญ่ ไปได้สะดวกและรวดเรว็กว่าทางบกด้วย จงึนยิมยกทพัไปทางเรอืจนสดุ
ทางน�า้ แล้วจงึยกทพัต่อไปบนทางบก
 เรอืรบทีเ่ป็นพาหนะของกองทพัไทยสมัยโบราณ มี 2 ประเภท คอื เรอืรบในแม่น�า้ 
และเรือรบในทะเล เมื่อสันนิษฐานจากลักษณะที่ตั้งของราชธานีซึ่งมีแม่น�้าล้อมรอบ  
และมีแม่น�า้ล�าคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคม ตลอดจนชวีติความเป็นอยูท่ีต้่องใช้น�า้
ในการบรโิภคและการเกษตรกรรมแล้วเรอืรบใน แม่น�า้คงมมีาก่อนเรอืรบในทะเล เพราะ
สงครามของไทยในระยะแรกๆ จะเป็นการท�าสงครามในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัประเทศไทย 
กล่าวคอื เป็นการท�าสงครามกับพม่าเป็นส่วนมาก

 ประวติั วนักองทพัเรอื ( Royal Thai Navy Day) 
 ในสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งแยกก�าลังการรบทางเรือออกจากทางบก กระท่ังถึง 
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่5 ทรงแบ่งแยกการรบออก 

20 พฤศจกิายน วนักองทพัเรอื
และได้ก�าหนดให้วนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2443 ให้เป็น
วนักองทพัเรอื จวบจนปัจจบุนั 
 หลังจากมีการแบ่งแยกก�าลังทางรบระหว่างทาง
บกและทางเรือออกจากกันแล้ว รัชกาลที่ 5 จึงโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งกรมทหารเรือขึ้น แต่ในสมัยนั้นยังไม่มี 
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะ จงึจ�าเป็นต้อง
จ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในต�าแหน่งต่างๆ 
อาท ิผูบ้งัคบัการเรอื ผูบ้ญัชาป้อมต่างๆ  ต่อมาภายหลงั
วกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) รชักาลที ่5 ทรงห่วง
ว่าทหารจากต่างประเทศที่เข้ามาประจ�าต�าแหน่งต่างๆ 
อาจจะมีก�าลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของชาติได้ 
และอาจจะรักษาอธปิไตยได้ไม่ดีเท่าคนไทยด้วยกนัเอง 
จึงประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถมากพอที่จะท�าหน้าที่ต่างๆ แทน
ชาวต่างชาตไิด้  จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรอื
เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรตวิงศ์ 
กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์พระราชโอรส เสดจ็ไปทรง
ศกึษาวชิาการทหารเรอืยงัประเทศองักฤษ
 ทัง้นี ้หลงัจากพระราชโอรสทรงส�าเรจ็การศกึษา จงึ
ทรงกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ และจัดฝึกสอน
วิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรก 
บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ เพื่อ
อบรมนายทหารชัน้ประทวน และฝ่ายช่างกล ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2434 ทรงตัง้โรงเรยีนนายสบิขึน้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 
2440 ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรืออีกโรงเรียนหนึ่ง  
จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2442 ได้ต้ังโรงเรียนนายเรือขึ้น  
อยูท่ีว่งันนัทอทุยาน (สวนอนนัต์) โดยม ีนาวาโทไซเดอลนิ 
(Seidelin) เป็นผู้บงัคับการโรงเรียนนายเรอืคนแรกและ
ในปีถัดมา (พ.ศ. 2443) เมือ่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม
กรงุธนบรุ ี ซ่ึงเป็นท่ีประทับได้ว่างลง รชักาลที ่ 5 จงึทรง
พระกรุณาพระราชทานพระราชวังดังกล่าว ให้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนนายเรอื ต้ังแต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2443 
เป็นต้นมา โดยได้พระราชทานพระราชหตัถเลขาในสมดุ
เยีย่มของโรงเรยีน มคีวามว่า...
 “วนัที ่20 พฤศจกิายน ร.ศ.125 เราจฬุาลงกรณ์ 
ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี ้ มีความปลืม้ใจ ซึง่ได้เหน็
การทหารเรอืมรีากหยัง่ลงแล้ว จะเป็นทีม่ัน่สบืต่อไป
ในภายหน้า” 
 ทัง้นี ้ทางราชการทหารเรอืจงึได้ถอื “วนักองทพัเรอื” 
เป็นวนัที ่20 พฤศจกิายน ของทกุปี ตราบจนปัจจบุนั
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เขือ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
  เข่ือนทรีจอร์จส์ (Three Gorges Dam) มณฑลหูเป่ย   
ประเทศจีน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก และนับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนต่อจาก
ก�าแพงเมอืงจนี ถกูสร้างขึน้เพือ่กัน้แม่น�า้แยงซเีกยีง ซึง่เป็นหนึง่ใน
แม่น�า้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทีเ่มืองย่ีหลงิ มณฑลหเูป่ย ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี เขือ่น Three Gorges นัน้มขีนาดใหญ่
มาก กล่าวคอื มคีวามยาวของสนัเข่ือน 2,335 เมตร กว้าง 40 เมตร  
(ฐานกว้าง 115 เมตร) และสูง 181 เมตร สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ปริมาณมหาศาล คือ 22,500 เมกกะวัตต์ มีพื้นที่เก็บกักน�้า
ประมาณ 1,000,000 ตารางกิโลเมตร (เกือบ 2 เท่าของพื้นที่
ประเทศไทย) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้ 26,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั หรอืราว 850,000 ล้านบาท

จกัรยานอจัฉรยิะDubike
 “ไป่ตู้” ผู้ให้บริการเซิร์ชเอนจินจากจีนเปิดเผยว่า ก�าลังพัฒนาจักรยาน
อจัฉรยิะ “ตูไ้บค์” (Dubike) ทีต่ดิตัง้เทคโนโลยลี�า้สมยั “Baidu Brain” โดยร่วม
กบัมหาวทิยาลยัชงิหวัของจนีเตรยีมเปิดตวัในไตรมาสสดุท้ายของปีนี้
 จักรยานอัจฉริยะ “ตู้ไบค์” ประกอบไปด้วย ระบบตรวจจับอจัฉรยิะซึง่ตดิตัง้
อยูบ่นจกัรยาน ระบบจดัการข้อมลูด้านสขุภาพ ระบบแอพพลเิคชัน่ด้านโซเชยีล 
ระบบเซน็เซอร์แบบบรูณาการ สมองกลอจัฉรยิะ ระบบควบคมุอตัโนมตั ิระบบ
วเิคราะห์ข้อมลูการขบัขีท่ี่ครอบคลุมสถาน
ทีอ่ยู ่การจราจร คณุภาพสิง่แวดล้อม นสิยั
การขับข่ี และความต้องการส่วนบุคคลใน
การปรับแต่งเส้นการเดินทางแบบอัตโนมติั
ด้วยเซน็เซอร์ต่างๆ ท่ีเกบ็ข้อมลูของผู้ใช้งาน 
เช่น อตัราการเต้นหวัใจ ระยะทาง ความถี่
รอบป่ัน ความเรว็ การเผาผลาญแคลอรี 
ผ่านระบบวเิคราะห์ของ “ไป่ตู้เบรน” โดยท่ี
ข้อมลูท้ังหมดจะถกูรวบรวมและตอบกลับ
ผู้ใช้ด้วยระบบเสียงและภาพจากระบบ
จดัการในคลาวด์
 นอกจากนี ้“ตูไ้บค์” ยงัสร้างโซเชยีล
เน็ตเวิร์กการขับขี่ แนะน�าและออกแบบ
เส้นทาง ตรวจจับสุขภาพผ่านระบบ
อจัฉริยะและวเิคราะห์ข้อมลู รวมไปถงึการออกแบบโปรแกรมออกก�าลงักาย
ของผูใ้ช้งานเอง และยงัมฟัีงก์ชัน่การชาร์จพลงังาน เช่น ชาร์จสมาร์ทโฟน หรอื
อปุกรณ์ต่างๆ และจพีเีอสเพือ่ระบตุ�าแหน่งอกีด้วย
 “ไป่ตูเ้บรน” คดิค้นและพฒันาโดยห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ ไป่ตู้
ซลิคิอน วลัเลย์ ด้วยการจ�าลองการท�างานของสมองมนษุย์ ซึง่ปัจจบุนัมรีะดบั
ความฉลาดเทยีบเท่ากบัเดก็อาย ุ2-3 ขวบเลยทเีดยีว

อยากให้น้องหมาพดูได้ไหมล่ะ
 คนเราพยายามเหลือเกนิท่ีจะส่ือสารกบับรรดาสัตว์เล้ียงแสนรัก โดยเฉพาะเจ้าสุนขัน้อยใหญ่ที่ 
เป็นทีน่ยิมเลีย้งกนัอยูท่ัว่โลก ทีผ่่านมาเราสือ่สารกบัมนัด้วยค�าสัง่ ท่าทาง ส่วนทีเ่หลอืกใ็ช้การคาด
เดา เอาเป็นหลกั แต่ตอนนีท้มีวจิยัและออกแบบอตุสาหกรรมจากสมาคมเพือ่นวตักรรมและการค้น
พบแห่งนอร์ดิค (เอน็เอสไอดี) ในเมอืงมลัโม ประเทศสวเีดน ช่วยกนัพฒันาอปุกรณ์ส�าหรบัสวมศรีษะ
น้องหมาทัง้หลาย เพือ่ใช้เป็นส่ือกลาง เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาการส่ือสารระหว่างคนกบัสนุขัให้
เข้าใจซึง่กนัและกันมากย่ิงขึน้ โดยต้ังชือ่ให้อปุกรณ์สวมหัวหรือเฮดเซต ตัวน้ีเอาไว้ว่า “โนมอร์ วูล์ฟ”
 โนมอร์ วล์ูฟ ตดิตัง้เซน็เซอร์ตรวจจบัคลืน่สมองอยูใ่นตวั ส�าหรบัใช้ท�าหน้าทีจ่บัคลืน่สมองของ
บรรดาน้องหมา หลงัจากสวมโนมอร์ วล์ูฟเข้าไป ตวัเซน็เซอร์จะเข้าไปตรวจจบัสญัญาณทีเ่กดิขึน้
ในสมองของสนุขัเหล่านัน้ซึง่จะมรีปูแบบเฉพาะแล้วแต่ตามสภาวะของตวัสนุขัเอง อาท ิ เหนือ่ย

ล้า หวิ และตืน่เต้นดใีจ ข้อมูลทีต่รวจจับได้จะถูกส่งไปยังไมโครคอมพวิเตอร์ เพือ่ประมวลผลแล้วแปลออกมาเป็นภาษาคน ผ่านล�าโพงของชดุ 
อปุกรณ์ ซึง่ในตอนนีม้แีต่ภาษาองักฤษ โดยเตรยีมผลติออกมาใน 3 ขนาด เพือ่ให้เหมาะสมส�าหรบับรรดาสนุขัทกุตวั ทกุสายพนัธ์ุ ตัง้แต่รุ่น
ไมโคร ขนาดเลก็ รุน่สแตนดาร์ด ส�าหรบัสนุขัขนาดมาตรฐานทัว่ไป และซปุพเีรยี โมเดล ทีใ่ช้ส�าหรบัสนุขัใหญ่โดยเฉพาะ ต้นแบบทีอ่ยูร่ะหว่างการ 
พฒันานี ้ยงัมขีดีความสามารถจ�ากัดอยู่บ้าง เพราะสามารถอ่านรปูแบบความคดิของน้องหมาของเราได้เพยีง 4 รปูแบบเท่านัน้ แต่ทมีพฒันา
ของเอน็เอสไอดหีวงัว่านีจ่ะเป็นก้าวแรก ก้าวส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารท�าความเข้าใจซึง่กนัและกนัได้อย่างแท้จรงิ อปุกรณ์นีจ้ะช่วยให้เรารู้ก่อน 
ล่วงหน้าว่า เจ้าน้องหมาตวัน้อยอยากจะออกไปข้างนอก ก่อนทีม่นัจะตดัสนิใจบอมบ์และปล่อยของเสยีเรีย่ราดไว้ทัว่บ้าน
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รบัมอืกบัวยัทองไมย่ากอยา่งที่คดิ
 สตรทีีม่อีายรุะหว่าง 45 - 50 ปี คอืช่วงเวลาทีอ่ยู่ในวยัทอง ซึง่หมายถงึภาวะการ
หมดประจ�าเดอืนหรอืระด ูเนือ่งจากรงัไข่หยุดการผลติฮอร์โมน และไม่สามารถมบีตุร
ได้อกีต่อไป สตรหีลายๆ คนมักมีอาการของวยัทองทีส่่งผลทัง้ทางด้านอารมณ์ และ
ร่างกาย เป็นช่วงวยัส�าคญัทีมี่การเปลีย่นแปลงของร่างกาย จติใจ และอารมณ์ ท่ีมี
ผลจากการลดลงของฮอร์โมนเพศ จึงท�าให้มปัีญหาสขุภาพทีแ่ตกต่างจากวยัอืน่ ผลการ
ส�ารวจภาวะสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพในผูห้ญงิไทย อาย ุ45-59 ปี ของส�านกั 
ส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั พ.ศ. 2554 พบว่า หญงิวยัทองร้อยละ 48 มโีรคประจ�าตวั 
โดย 3 อนัดบัแรกทีพ่บมาก ได้แก่ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคเกีย่วกบักระดูกและ
ข้อ และร้อยละ 28 ของหญงิวยัทองมีความเสีย่งสงูต่ออาการหญงิวยัทอง นอกจากนี้
ยงัพบภาวะอ้วนลงพงุร้อยละ 57
 การก้าวเข้าสูว่ยัทองของสตรนีัน้ จะมีช่วงวยัใกล้หมดประจ�าเดอืน เป็นช่วงเวลา
ทีผู่ห้ญงิยงัไม่หมดประจ�าเดอืนหรอืไม่มปีระจ�าเดอืนมาระยะเวลาหนึง่แต่ไม่ถงึ 1 ปี 
ช่วงวัยนีอ้าจจะยาวนานถงึ 6 ปีก่อนจะก้าวสูว่ยัทอง โดยปรากฏอาการออกเป็นตาม
ช่วงคือ ช่วงแรก ประจ�าเดอืนจะมาเรว็ข้ึน จากทีเ่คยมาทกุเดอืน จะมาทกุๆ 3 อาทติย์ 
ช่วงทีส่อง ประจ�าเดอืนจะเริม่มาห่าง เช่น 2 - 3 เดอืนมาครัง้นงึ ช่วงทีส่าม คอืช่วงที่
ประจ�าเดอืนหายไปนานจนครบ 1 ปี
 ระหว่างช่วงเข้าสูว่ยัทองจนหมดประจ�าเดอืนนัน้ ผูห้ญงิหลายๆ คนจะมอีาการผิด
ปกติปรากฏ ซึง่แต่ละคนจะแตกต่างกัน อาการวยัทองของหญงิไทยจะม ี21 - 22 
อาการ เช่น อาการร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ มดลูกแห้ง  
หงดุหงดิ ร่างกายอ่อนเพลีย ผมร่วง หลงลมืง่าย วงิเวยีนศรษีะ ท้องอดื ปัสสาวะและ
ขบัถ่ายบ่อย ฯลฯ หญงิไทยกับหญงิต่างประเทศก็จะมีความแตกต่างกนัในเรือ่งของ
อาการวยัทอง เนือ่งจากมรีะบบเมตาบอลซึิมทีต่่างกัน โดยคนไทยจะไม่ได้มอีาการ
ด้านใดเดน่เป็นพเิศษ แตผู่้หญงิชาวตา่งประเทศมกัจะมอีาการปรากฏเด่นชัด เช่น 
อาการร้อนวบูวาบ เป็นต้น 
 ส�าหรบัการดแูลตวัเองในช่วงของวยัทอง ควรเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์  
ลดการรบัประทานอาหารหวาน มนั เคม็ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิโรคความดนั เบาหวาน 
ควรออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยอาทติย์ละ 150 นาท ีควรพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
เพือ่รกัษาอารมณ์ให้เป็นปกต ิหมัน่ไปตรวจสขุภาพเป็นประจ�า หากสตรีวยัทองคนไหน 
ที่มีอาการผิดปกติมากเป็นพิเศษสามารถไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาอาการได้ที ่
คลนิกิวยัทองในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุทกุแห่ง

ขอบคณุข้อมลูจาก	โพสต์ทเูดย์

รบัมอืกบัภมูแิพ้
 
 ระบบภูมิคุ ้มกันของเราเปรียบเสมือน

ปราการด่านสดุท้ายของร่างกาย ก่อนทีเ่ชือ้โรค

ต่างๆ จะเข้าไปท�าให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ 

ซึ่งถ้าหากภูมิคุ้มกันอ่อนแอมากเกินไปก็อาจจะ

ท�าให้ป่วยได้บ่อยมากขึ้น สามารถสังเกตได้ว่า

ถ้าคณุเป็นไข้หวดัมากกว่า 3 - 4 ครัง้ต่อฤดกูาล 

น่ันกแ็ปลว่า ภูมคิุม้กนัของคณุก�าลงั

อ่อนแอมากแล้ว วิธีการ

สร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนัทีง่่าย

ที่สุดก็คือ การพักผ่อนให้

เพียงพอ ออกก�าลังกาย

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้ง

เลอืกรบัประทานอาหารทีด่ี

มีประโยชน์ต่อร่างกายโดย

เฉพาะผกัและผลไม้

ขอบคณุ	ข้อมลูจาก	สสส.

ดืม่ชาใบหม่อน
เพื่อสขุภาพ
 “ชาใบหม่อน” หรอืทีรู่จ้กั
กันในอีกชื่อว่า “ชามัลเบอร์รี่” 
นั้น เป็นที่รู ้จักกว้างขวางใน
ฐานะเครื่องดื่มบ�ารุงสุขภาพจาก 
ญี่ปุ ่ นที่ อาจจะช ่วยป ้องกันโรค 
เบาหวานได้ เน่ืองจากเช่ือกันว่าใบหม่อนมีสรรพคณุ
สามารถลดการดูดซึมน�า้ตาลได้ มทีัง้แมกนเีซยีม 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม และแคลเซยีม จงึช่วย
บ�ารงุร่างกายในส่วนของกระดกู ผม และเลบ็ แถม
ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นกุญแจส�าคัญให้
ระบบภมูคิุม้กนัแขง็แรงขึน้อกีด้วย
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ชวนเดก็ๆ ล้างมอืกนั
เพื่อสขุอนามยักนัเถอะ
        รูห้รอืไม่ว่ามเีดก็มากกว่า 2,000 คนทัว่โลกทีต้่อง
เสยีชวีติด้วยโรคทีป้่องกนัได้ไม่ยาก เช่น โรคท้องร่วง 
ทกุๆ หนึง่นาทจีะมเีดก็เสยีชีวติหนึง่คน นีถื่อเป็นวกิฤต
ระดบัโลก การล้างมอือย่างถกูวธิ ีสามารถรกัษาชวีติ
ของเดก็เหล่านีไ้ด้ เพราะจะช่วยตดัวงจรการเตบิโตและ
ยบัยัง้การรบัเชือ้โรคเข้าสูร่่างกาย อนัเป็นสาเหตทุีน่�า
ไปสูก่ารเกดิโรคท้องร่วงและโรคตดิเช้ืออีกหลายชนดิ
 องค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรคท้องร่วงเป็น
สาเหตกุารตายอนัดบั 2 ในเดก็อายุต�า่กว่า 5 ขวบ ใน
ประเทศก�าลงัพัฒนา โดยในแต่ละปีมเีดก็เลก็ประมาณ 
1.5 ล้านคน เสยีชวีติเพราะโรคท้องร่วง
 ศ.จอห์น ออกซ์ฟอร์ด อาจารย์พิเศษภาควิชา
ไวรสัวทิยา วทิยาลยัการแพทย์และทนัตกรรมควนีแมรี 
ประเทศองักฤษ กล่าวว่า อัตราการเสยีชีวติของเดก็
จากโรคตดิเชือ้อยูใ่นเกณฑ์ทีส่งู และเป็นวกิฤตระดบั
โลกที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ประเด็นส�าคัญคือ 
โรคท้องร่วงป้องกนัได้ด้วยการหมัน่ล้างมอืให้สะอาด
อยูเ่สมอ เพราะมอืเป็นพาหะน�าเชือ้โรคและเชือ้ไวรสั
เข้าสูร่่างกายได้ง่ายทีส่ดุ เพราะเมือ่มอืสมัผสักบัเชือ้
ทีอ่ยูใ่นข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ การจาม การเข้าห้องน�า้ 
และใช้มอืนัน้สมัผสัอาหาร ปาก ตา ก็สามารถน�าเช้ือ
เข้าสูร่่างกายได้ เชือ้เหล่านีอ้าจเป็นสาเหตขุองโรคตดิ
เช้ือทีเ่ป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ เช่น โรคท้องร่วง โรคมือ
เท้าปาก และโรคระบบทางเดนิหายใจ ต่างๆ อย่างโรค
ไข้หวดัใหญ่ ซึง่แพร่ระบาดอย่างมากในประเทศไทย
         การล้างมอืเป็นประจ�าด้วยน�า้และสบู่ จึงเป็นวธิี
ป้องกนัเชือ้โรคเข้าสูร่่างกายทางมอืสมัผสั ซึง่เป็นวธิี
ป้องกนัโรคทีง่่ายและประหยัดทีส่ดุ

หลกีเลีย่ง 5 สาเหตุ
ที่ท�าใหภ้มูคิุม้กนัออ่นแอ

1.  กนิของหวานมากเกนิไป
 การรับประทานของหวานมากเกนิไป

ไม่ใช่แค่เพยีงท�าให้คณุอ้วนขึน้เท่านัน้ แต่ยงั
เป็นสาเหตทุีท่�าให้ระบบภมูคิุม้กนัอ่อนแอลง
อีกด้วย มกีารศึกษาหน่ึงซึง่ตีพมิพ์ในวารสาร 
American Journal of Clinical Nutrition พบ
ว่า การรบัประทานน�า้ตาล 100 กรมั จะท�าให้
ความสามารถในการท�าลายเช้ือแบคทีเรีย 
ของเม็ดเลือดขาวหยุดชะงักไปถึง 5 ช่ัวโมง
หลงัจากการรบัประทานน�า้ตาล
          

2. ดื่มน�้าไมเ่พยีงพอในแตล่ะวนั
 น�า้จะช่วยช�าระล้างสารพษิต่างๆ ใน

ร่างกายที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และ
ถ้าหากคุณด่ืมน�า้ไม่เพยีงพอกจ็ะท�าให้สารพษิ
ทีอ่ยูใ่นร่างกายตกค้าง ดงันัน้ จงึควรดืม่น�า้ให้
เพยีงพอ ซึง่โดยปกตคินเราควรดืม่น�า้อย่างน้อยวนัละ 6 - 8 แก้ว หรอืถ้าจะให้ดคีวรดืม่
ให้ถงึ 10 แก้วเป็นอย่างน้อย โดยค่อยๆ จบิทลีะนดิตลอดวนัดกีว่าการดืม่รวดเดยีวหมด 
        

3.  อว้นเกนิไป
    การมนี�า้หนกัมากเกนิไปจะส่งผลกระทบต่อหวัใจ สมอง และอวยัวะส่วนอืน่ๆ 

ได้ แต่จรงิๆ แล้วการมนี�า้หนกัมากเกนิไปกท็�าให้ภมูคิุม้กนัของร่างกายอ่อนแอลงได้
เช่นกนั โดยเฉพาะคนทีม่ดีชันมีวลกายมากกว่า 40 เพราะน�า้หนกัส่วนเกนิจะไปท�าให้
ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความไม่สมดุลและส่งผลให้เกิดการอักเสบและความบกพร่อง
ของภมูคิุม้กนัทีช่่วยในการต่อสูก้บัการตดิเชือ้ต่างๆ

4. จมูกแหง้เกนิไป
    รูห้รอืไม่ว่าการท่ีจมกูของเราแห้งเกินไปก็เป็นสาเหตุท่ีท�าให้เราป่วยได้เหมอืน

กัน เพราะโดยปกติแล้วอาการคัดจมกูและน�า้มกูไหลน้ันเป็นขบวนการในการป้องกนั
โรคไข้หวดัและไข้หวดัใหญ่ เพราะน�า้มกูทีอ่ยูใ่นจมกูเป็นตวัทีค่อยดกัเชือ่โรคและขจดั
เชือ้โรคออกจากร่างกาย การทีจ่มกูแห้งเกนิไปกท็�าให้เชือ้โรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึน้ 
ดังน้ันถ้าหากคุณมอีาการจมกูแห้งควรจะหาน�า้เกลือมาล้างจมกูเพือ่ให้จมกูชุม่ชืน้อยู่
เสมอ หากเป็นบ่อยจนเกนิไปกค็วรไปพบแพทย์เพือ่ท�าการวนิจิฉยั

5.  ความเครยีด
 หลายคนคงจะเคยป่วยเป็นไข้หวดัในช่วงใกล้ก�าหนดส่งงานชิน้ใหญ่หรอืก่อน

การสอบ นัน่กเ็ป็นเพราะว่าเรามคีวามเครยีดมากเกนิไป ซึง่ถ้าหากเรามีความเครียด
สะสมกส่็งผลให้ภมูคิุม้กนัของเราอ่อนแอ และถ้ายิง่เราเกดิความเครยีดในช่วงทีก่�าลงั
เป็นไข้หวดัด้วยละก ็อาการกจ็ะยิง่หนักกว่าเดิม ดังน้ันรักษาจติใจให้ร่าเรงิแจ่มใสอยู่
เสมอเป็นการดทีีส่ดุ



เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี
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ดูแลผวิ
เมื่อลมหนาวใกล้เขา้มา
 เมื่ออากาศเริ่มจะแห้งและเย็นลง หลายคน
เตรียมตัวนับถอยหลังถึงวันหยุดยาว เร่งปั่นงานกัน
อย่างคร�า่เคร่งจนไม่ลมืหลูมืตา อย่าลมืดแูลสขุภาพ
ผิวพรรณจากภายใน จนผวิแห้งกร้านขาดความชุม่ชืน้
ไม่สดใส แบบทีเ่รยีกกนัว่า “ผวิขาดน�า้” การพกัผ่อน
ทีเ่พยีงพอและท�าจติใจให้แจ่มใส ผ่อนคลาย ส่งผล
ต่อผวิโดยตรง การนอนดกึตดิต่อกันหลายคนื ผวิจะ
อ่อนล้าโรยแรง ผวิกจ็ะฟ้องด้วยสมัผสัทีไ่ม่ชุ่มช่ืนเช่น
กนั หากจ�าเป็นต้องนอนดกึ อย่าลมืทาครมีบ�ารงุผวิ
เพิ่มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
อาจเปลีย่นมาใช้มอยส์เจอรไรเซอร์บ�ารงุผวิทีม่คีวาม
เข้มข้นมากกว่าปกติ ดื่มน�้าสะอาดให้มากขึ้นอย่าง
น้อยวันละ 10 – 12 แก้ว ทานผลไม้สดเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างวนั และพกัสายตาบ่อยๆ เป็นครัง้คราว และ
หากจ�าเป็นต้องไปปาร์ต้ีสงัสรรค์ก็ลดปรมิาณการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง หรือหากงดได้เลย 
จะดีต่อสขุภาพและผวิพรรณโดยรวม   

 ก่อนไปปาร์ตี้สังสรรค์ ลอง
มาเพ่ิมเสน่ห์ชวนมองให้เรยีวขาดู
สวยเพรยีวกนัดกีว่า เพยีงท�าตาม
ค�าแนะน�าเหล่านี้
 ขดัผวิด้วยใยบวบสปัดาห์ละ 2 ครัง้ หากใยบวบธรรมชาตนิัน้แขง็เกนิ
ไปให้น�าไปแช่ในน�า้อุน่ก่อนสกัครึง่ชัว่โมง จากนัน้ผสมน�า้มะนาว 1 ซกีลง
ไปกช่็วยเพิม่วติามนิซใีนการผลดัเซลล์ผวิ แต่อาจต้องระวงัการใช้หลงัการ
ก�าจดัขน เพราะอาจท�าให้รูส้กึระคายเคอืง ควรเว้นช่วงสกั 2 วนั จะช่วยลด
การเกดิขนคดุได้ด้วย
 ผสมโยเกร์ิตกบัผงขมิน้น�ามาพอกขาไว้ 20 - 30 นาท ีช่วยลดปัญหา
ขาลายจากจดุด่างด�าและผวิแตกได้เป็นอย่างดี
 หลังจากอาบน�า้ขณะท่ีผิวยงัหมาดๆ อยู ่ ชโลมออยล์ให้ทัว่เรยีวขา  
ใช้ผ้าขนหนบูดิในน�า้อุน่มาพนัไว้ช่วยเปิดรขูมุขนให้สารบ�ารงุจากออยล์ซมึ

เข้าไปท�างานในชัน้ผวิ
       ผสมโลชัน่กนัแดดกบับบีคีรมีทีใ่กล้เคยีง
กบัสผีวิในอตัราส่วน 3 ต่อ 1 ทาในแนวลบู
ลงให้สม�า่เสมอทัว่กนั
    ฉีดสเปรย์ชิมเมอร์ไปที่หน้าขาหรือ 
ทาบอด้ีบาล์มท่ีผสมกบัผงชมิเมอร์เลก็น้อย 
เพยีงเท่าน้ีกจ็ะช่วยเพิม่ความเซก็ซีใ่ห้กบั
เรยีวขาในทนัที

เรยีวขาสวย
ช่วยใหส้าวๆ	ดดูี

นวดให้ผวิสวย
และผอ่นคลายทัว่เรอืนรา่ง
         การนวดช่วยกระตุน้การไหล 
เวยีนโลหิต ไม่ว่าจะท�าความสะอาด
ผวิ สครบัหรอืทามอยส์เจอไรเซอร์ ลอง
นวดวนเป็นวงกลมแคบๆ เคล่ือนจาก 
รอบนอกเข้าสูจ่ดุศนูย์กลาง ไล่ตัง้แต่ 
ฝ่าเท้าขึ้นไปยังต้นขา จากปลาย
แขนสู่รักแร้ จากสะโพกถึงหลังส่วน
ล่าง นวดเป็นวงกลมจากล่างขึน้บน 
และกระจายออกสูด้่านข้าง จากหลงั 
ส่วนบนจนถึงไหล่ก็เช่นกัน ส่วน
บรเิวณหน้าท้องน้ันให้นวดวนตามเขม็นาฬิกา โดยก่อนนวดแนะให้ใช้นิว้
มอืจบัด้านข้างท้อง (ช่วงเอว) บบีมอืและคลายมอืสลบักนัไป ก่อนจะใช้ฝ่ามือ
ทาบไปบนหน้าท้องเบาๆ หมนุตามเขม็นาฬิกา ให้สะดือเป็นจดุศนูย์กลาง 
แรงกดทีด่จีะช่วยกระตุน้การท�างานของอวยัวะภายในให้สมบรูณ์ ส่งผลต่อ
สขุภาพผวิทีด่สีูภ่ายนอก  
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ท�าอย่างไรไม่ให้รกัแร้ด�าคล�า้
และเหี่ยวเป็นหนงัไก่

1.  ดแูลผวิใตว้งแขนดว้ยการ “ขดัผวิ”
   สครับผิวด้วยการเลือกใช้สบู่หรือเจลอาบน�้าสูตร “Exfoliated”  

ผลติภณัฑ์สครบัผวิกาย หรอืจะลองวธิธีรรมชาตด้ิวยการใช้น�า้ตาลผสมกบั
น�า้มนัมะกอกน�ามาใช้ขดัผวิใต้วงแขนกไ็ด้ ห้ามถไูถรนุแรง เพยีงแค่สครบั
ด้วยการหมนุวนๆ อย่างเบามอื ปิดท้ายด้วยการใช้สบูท่ีม่มีอยซ์เจอไรเซอร์
เพือ่ให้ผวิใต้วงแขนนุม่เนยีนยิง่ขึน้

2.  รูไ้หมวา่ แหนบ คอื ตวัการผวิเหี่ยวยน่
 แหนบ เป็นศัตรูตัวร้ายที่ท�าร้าย

ผิวใต้วงแขน จากการส�ารวจโดยบริษทั 
เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ พบว่า 74% ของ
ผู้หญิงไทยใช้แหนบในการถอนขนใต้
วงแขน น�าไปสู่ปัญหาขนคุดและการ
ระคายเคืองตามมาลองเปลี่ยนมาใช้
ครมีก�าจดัขนทีช่่วยก�าจดัขนดกีว่า

3.  ใช้วธิธีรรมชาตดิว้ย
 เบกกิง้โซดากบัน�้ามะนาว

 ผสมกนัในสดัส่วนเท่าๆ กนั แล้ว
น�ามาทาผวิใต้วงแขนแล้วทิง้ไว้ 10 นาที 
จากนัน้จงึล้างออก คณุกส็ามารถมผีวิใต้
วงแขนทีข่าวขึน้ได้

4.  ใสเ่สือ้หลวมๆ
 เส้ือผ้าเข้ารูปตรงช่วงแขน เน้ือ

ผ้าท่ีเสียดสีกบัผิวใต้วงแขนมส่ีวนท�าให้
ผิวใต้วงแขนหมองคล�้าได้เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรใส่เสื้อ 
โครงหลวมๆ บ้างเพือ่พกัให้ผวิได้หายใจ

5.  ดแูลความชุ่มช้ืนใตว้งแขน
  แพทย์ผิวหนังยืนยันว่า ผิวใต้วง

แขนเป็นส่วนทีต้่องการการดแูลเหมอืน
ผวิส่วนอืน่ๆ ซึง่ดทีีส่ดุกค็อืการทาโลชัน่
เพื่อเติมความชุ่มชื้นอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ครัง้
	 ขอบคณุค�าแนะน�าจาก	Veet

หลากสตูร
สวยจากก้นครวั
เพื่อความกระจา่งใสในพริบตา

 หน้าใสด้วยถัว่ฝักยาว 
 แค่น�าถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นช้ิน
เล็กๆ แล้วคั้นเอาแต่น�้าประมาณ 
2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นเอามาผสมกับ
นมสด น�า้ผึง้แท้ และจมกูข้าวสาลี 
อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ พอกหน้าทิง้ไว้
ประมาณ 15 นาที แล้วค่อยล้าง
ออก วติามนิจากถัว่ฝักยาวจะช่วย
ให้ผวิของคณุสดใส

   ขา้วโอต๊เพ่ือผวิสะอาด
   เปลง่ปลัง่  
    เพยีงน�าข้าวโอ๊ตผสมกับน�า้ผึง้ใน
อตัราส่วนทีเ่ท่ากนั คนให้เข้ากนัจาก
นัน้น�ามาพอกลงบนผวิหน้าทีส่ะอาด 
วิธีนี้จะช่วยให้ผิวสดใสเปล่งปลั่ง 
พร้อมลดเลอืนริว้รอยต่างๆ ให้จางลง 
เมื่อท�าเป็นประจ�าผิวหน้าจะเกลี้ยง

เกลา สดใส หรอืจะน�าข้าวโอ๊ตผสมกับนมสดคนให้มีความหนดืพอ
สมควรแล้วน�ามาพอกหน้าก็ได้เช่นกัน

 ยอดแคช่วยให้หนา้ใสเดง้  
 เพยีงเอายอดแคสดๆ มาประมาณ 
100 กรัม ล้างให้สะอาด หัน่เป็นชิน้ๆ 
แล้วใส่ลงในเครื่องปั่นตามด้วยจมูก
ข้าวสาล ีและน�า้ผึง้แท้ จากนัน้ป่ันให้
ละเอยีดเข้ากนัด ีแล้วน�ามาพอกหน้า 
ยอดแคมสีารเบต้าแคโรทนีสงู ช่วยต้านอนมูุลอิสระ ต้าน
การเกดิริว้รอยและยงัช่วยให้ใบหน้าดนูุม่นวลข้ึนอีกด้วย

 ถ้าผิวหน้าคุณมกัมสีวิหรอืสวิหวัด�าขึน้ พยายามหลกีเลีย่งเคร่ืองส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของไขมนั หนัมาลองใช้  Mineral Makeup หรอืเครือ่งส�าอางผลติจากแร่ธาต ุจะท�าให้ผวิหน้าไม่เป็นมนัจากความร้อนและไม่ดเูยิม้ในระหว่างวนั



Ring a bell : ร้านอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่โลกในนามของ
ร้านราเมงรสชาตเิลอเลศิ ได้ใจผูค้นมาแล้วในทกุประเทศที ่Ippudo 
ไปเยือน ส�าหรับสาขาในประเทศไทย การตกแต่งยงัคงความเป็น 
Ippudo เอาไว้ได้อย่างเหนยีวแน่น มกีารน�าถ้วยชาม และช้อนทาน
ราเมง ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของร้านมาตกแต่งอย่างสวยสมลงตวั
Eat time : ไฮไลท์เดด็อยูท่ีร่าเมงสตูรพเิศษ เส้นโฮมเมด แช่ตวัอยู่
ในน�า้ซปุกระดกูหมรูสเข้มข้นละมนุลิน้ มหีลายแบบให้เลอืกชมิ อย่าง 
Akamaru Shinaji อกีอย่างทีอ่ร่อยจนอดกดไลค์ไม่ได้ คอื บนั มไีส้
ต่างๆ ให้เลอืก หากชอบรสเผด็ Spicy Chicken Bun น่าจะปรนเปรอ
ต่อมรบัรสของคณุ นอกจากนีย้งัมเีมนอูาหารญีปุ่น่อกีหลากหลายที่
ประยกุต์ให้เข้ากบัยคุสมยั เรยีกน�า้จิม้ด้วย Seared Salmon Roll with 
Mentaiko ทานอย่างอิม่หน�าในราคาทีแ่ตะต้องได้
The Connection : Ippudo ต้ังอยู่บนช้ัน 3 ของห้างเซน็ทรลั 
เอ็มบาสซี่ (ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต) เปิดบริการทุกวัน 
11.00-22.00 น. สอบถามและส�ารองทีน่ัง่โทร. 0 2650 3600 

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki
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20-23 พ.ย.
เพ็ท วาไรตี้
ตอน ก๊วนซ่าสงิสาราสตัว์
 อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ ร่วมกบั 
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย 
และ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จัดงาน 
“สมาร์ทฮาร์ท พรเีซ้นต์ เพท็ วาไรตี ้ตอน ก๊วน
ซ่าสงิสาราสัตว์” เปิดสุดยอดประสบการณ์กบั
ทีส่ดุของมหกรรมสารพดัสตัว์เลีย้งและครัง้แรก
กับเวทีการประกวดท่ี
เฟ้นหาสดุยอดสัตว์เล้ียง
แห่งปี หอบน้องหมาจูง
น้องแมวมาเดินเล่นได้ 
ณ อาคาร 3 อิมแพ็ค 
เมืองทองธาน ีสอบถาม
โทร.0 2833 5109 

21-23 และ 28-30 พ.ย.
The Gypsy Sisters
 ร่วมหลงใหลไปกับเสน่ห์อันเย้ายวนของ
ชาวยปิซแีละเฉลมิฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี 
ของคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนได้
กบัละครเวททีีส่ะท้อนถงึความต่าง The Gypsy 
Sisters ละคอนวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน ประจ�าปี 2557 ณ หอประชมุศรบีรูพา 
(หอประชมุเล็ก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซือ้
บัตรได้ท่ี lakornvarasarn.com หรือซื้อด้วย
ตัวเองที่ใต้ตึกคณะ 
วารสารฯ (ศนูย์รงัสติ)

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วนันี ้– 27 พ.ย.
นทิรรศการศลิปกรรม
กลุ่มวงัหน้าครัง้ที ่4
 นทิรรศการแสดงผลงานครัง้ที ่ 4 ของ
ศิลปินกลุ่มวังหน้า ครั้งนี้หวนกลับมาเพื่อ
บอกเล่าประสบการณ์ทางทัศนศิลป์ตาม
ความเชื่อและสิ่งที่แต่ละคนสั่งสมตลอด
เวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงชีวิตที่
วทิยาลยัช่างศลิป (สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์) 
จดัแสดง ณ หอศลิป์วงัหน้า สถาบนับณัฑติ
พฒันศิลป์

Ippud
How To Enjoy Ramen



Ring a bell : แฟลกชพิ สโตร์แห่งแรกของร้าน โมริ ดเีซร์ิท บาร์  
ร้านเค้กสไตล์โอซาก้าในเครือ เซน เรสเตอรองส์ สร้างพื้นที่ขนาด
กะทดัรดัให้น่าลุม่หลงด้วยโทนสนี�า้ตาลแบบธรรมชาต ิให้ความรู้สกึสงบ  
โปร่งโล่งสบาย มีคอนเซ็ปต์การตกแต่งคล้ายห้องหนังสือแสนอบอุ่น 
Home Library บรรจงประดบัของตกแต่งสวยงามเพือ่ดงึดดูลกูค้า
Eat time : เสิร์ฟเมนูเค้กหลากหลายรูปแบบ ท้ังหมดเน้นวัตถดุบิ
คุณภาพ ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อเค้กที่เบานุ่ม เมนูที่ควรลิ้มลองต้องเป็น 
Strawberry Short Cake เค้กรสวานิลลาตัดรสชาติกับสตรอเบอรี ่
ชิน้โต อกีเมนแูนะน�า คอื ทาร์ต Mont Blanc สไตล์ญีปุ่น่ มรีสชาตใิห้
เลอืกตามชอบ ทานคูเ่ครือ่งดืม่แก้วโปรด เพือ่เพิม่ความสดชืน่
Connection : Mori Dessert Bar ตั้งอยู่บนชั้น 4 ศูนย์การค้า
สยามสแควร์วนั เปิดบริการทุกวนั 10.00-22.00 น. สอบถามและส�ารอง
ทีน่ัง่โทร. 0 2252 3055 

Ring a bell : ลิม้รสความอร่อยของอาหารอติาเลยีนสตูรเด็ด ภาย
ใต้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความน่ารกัของการตกแต่ง เด่นด้วยโทน
สเีทาและก�าแพงอฐิ เพิม่เตมิด้วยงานศลิป์สวยๆ จากกระจกโมเสค 
เสรมิความโรแมนตคิด้วยผ้าม่านพลิว้ไหว จนท�าให้คณุต้องหลงรัก
และวกกลบัมาซ�า้ความอร่อยอีกหลายระลอก
Eat time : มีเมนูอาหารอิตาเลียนหลากหลายสไตล์คอยให้
บรกิาร แนะน�าเมนเูดด็อย่าง “Seafood Pizza” พซิซ่าอบใหม่หอม
กรุน่พร้อมเครือ่งหนกัแน่น ส่วน “Tiger Prawn Salad” สลดักุง้ลาย
เสอืกอ็ร่อยหอมหวลไม่เป็นรอง ทานพร้อมผกัสดกรอบ ส�าหรบัคน
ทีช่อบทานพาสต้า คณุมาถกูทีแ่ล้ว เพราะทีน่ีม่พีาสต้าสตูรเดด็รอ
คอยยัว่น�า้ลายคณุอยู่ 
The Connection : Pazzo ตัง้อยู่ในโรงแรมบัดดี ้โอเรยีนทอล  
รเิวอร์ไซด์ ซ.สขุาประชาสรรค์ 2 (ซอย 25) อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรีุ เปิด
บรกิารทกุวนั มือ้กลางวนั 11.00-14.00 น. ม้ือเย็น 18.00-22.00 น. 
สอบถามและส�ารองทีน่ัง่โทร. 0 2584 2222
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26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 
มหศัจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน 
สสีนัแห่งเอเชยี
 สยามพารากอน พร้อมด้วยพันธมิตร 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน สมทบก�าลงักันเนรมิต
งานแสดงกล้วยไม้สุดอลังการ ในงาน  
“สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด 
พาราไดซ์ ครั้งที่ 8 มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร ้
พรมแดน สีสันแห่ง
เอเชยี” พบความงาม 
ของกล้วยไม้หายาก
ไ ด ้ ต ล อ ด ง า น  ณ 
ศูนย ์การค ้าสยาม 
พารากอน

29 พ.ย.
Arcadia The Bangkok
 Landing
 กราวิตี้ ไทยแลนด์ 2014 ภูมิใจเสนอ
โชว์นาฏยจักรกลแห่งโลกอนาคต (Futuristic 
Mechanical Carbaret) ปรากฏการณ์ทางดนตรี
ทีส่ร้างสรรค์เวทเีต้นร�าขนาดใหญ่ทีส่ดุในเทศกาล
แกลสตนัเบอร ีซึง่ก�าลงัจะแลนดิง้สูล่านจอดรถ
สยามพาร์คซติี ้ สวนสยาม พร้อมมวลมหาดเีจ
ทีจ่ะสร้างสรรค์เพลง EDM ให้คณุแดนซ์กนัมนั
กระจาย ในวนัเสาร์ที ่29 พฤศจกิายนนี ้ตัง้แต่ 
16.00 น.เป็นต้น
ไป ส�ารองท่ียืน
ผ่านไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ได้เลย

29 พ.ย. – 10 ธ.ค.
 
MOTOR EXPO 2014
งานมหกรรมยายนต์ ครัง้ที ่13
 พบกับรถหลากรุ ่น หลายยี่ห ้อ รวม
ท้ังอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์แต่งรถ
ต่างๆ ท่ียกขบวนมา
ร ว ม ตั ว กั น ใ น ง า น
มหกรรมยานยนต ์ 
ครั้งที่ 13 ที่ อิมแพค 
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์1-3 
พบกับกิจกรรมต่างๆ 
มากมายได้ภายในงาน

Mori Dessert Bar
The Cake World

Pazzo
Italian Cuisine 
& Wine Bar
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

ท่องเทีย่วสขุสนัต์หนึง่วนั

ที ่‘สมุทรปราการ’
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่ งจังหวัดท่ีมีสถานท่ี

 

ท่องเที่ยวมากมาย	 ตัง้อยู่ทางปลายสุดของแม่น�้าเจ้าพระยา	
ทางด้านเหนือของอ่าวไทย	 นิยมเรียกกันว่า	 “เมืองปากน�้า”	 

หา่งจากกรุงเทพฯ	 เพยีง	 25	 กโิลเมตร	 ภมูปิระเทศเป็นที่ราบลุม่  
ไมม่ภีเูขา	มลี�าคลองมากและบางแหง่กม็นี�้าทว่ม	ในช่วงฤดแูลง้น�้า
จะเคม็จดั	พืน้ที่สว่นใหญเ่ป็นนาและสวน	มป่ีาแสม	ไมป้รง	โกงกาง	
และป่าจากด้วยเป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดกับจังหวัดกรุงเทพฯ	 การ 

เดนิทางจงึสะดวกสบายมาก	 เพราะมทีางดว่นตัดผา่นหลายจุด	
ท�าใหก้ารไปเท่ียวในแตล่ะท่ีใช้เวลาเดนิทางน้อยลง	ยิ่งในเรื่องของ
อาหารการกินยิ่งไม่ตอ้งเป็นหว่ง	 เพราะเมืองนีเ้ป็นเมอืงปากน�้า	
กุ้ง	หอย	 ปู	ปลา	บรรดาเหลา่อาหารซีฟูด้ทัง้หลายรบัรองไดว้า่	
สด..ซด..สด!
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ฉบับนี ้คูห่เูดนิทางจะขอพาคณุผูอ่้านไปสมัผสักบัทรปิสัน้ๆ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการทีจ่ะพาให้คณุสขุสนัต์ได้ภายในหนึง่วนัจดัเตม็!

เริ่มต้นทริปกันที่ “พระสมุทรเจดีย์” หรือ “พระเจดีย์กลาง
น�้า” ตั้งอยู่ที่ ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
บริเวณฝั่งขวาของแม่น�้าเจ้าพระยา ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด 
โดยมแีม่น�า้เจ้าพระยาคัน่กลาง ซึง่ถอืเป็นปชูนยีสถานคูบ้่านคูเ่มอืง 
และเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญและภาคภูมิใจของชาวสมุทรปราการ 
โดยสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดจะมีรูปพระสมุทร
เจดย์ีสขีาวอยู่ตรงกลาง 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 2) 
ทรงมีพระราชด�ารใิห้สร้างพระเจดย์ีข้ึนบนเกาะท่ีมนี�า้ล้อมรอบ และ
ได้พระราชทานนามพระมหาเจดย์ีนีว่้า “พระสมทุรเจดย์ี”  เนือ่งจาก
มีพระราชประสงค์ให้เป็นศาสนสถานอันเป็นพระมหาเจดีย์คู่เมือง
สมุทรปราการสบืต่อไป แต่การก่อสร้างยงัไม่ทนัได้เริม่ต้น พระองค์
ท่านก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน รัชกาลที่ 3 จึงได้ด�าเนินการก่อสร้าง
ตามพระราชประสงค์เดิมของสมเด็จพระบรมชนกนาถจนแล้ว
เสรจ็ โดยสร้างเป็นแบบย่อเหลีย่มไม้สบิสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรสภาพทัว่ไปของพระ
สมทุรเจดย์ี ทรงมพีระราชประสงค์จะสถาปนาให้สงูขึน้ไปอกี เพือ่

ความโดดเด่นสง่างาม และใช้เป็นจดุสังเกตส�าหรับเรอืของชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายในไทย ที่ส�าคัญคือป้องกัน

คนใจบาปมาขโมยพระบรมสารีริกธาตุได้ด้วย จึงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางท่ี 
กรงุศรอียธุยา แล้วโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ราชสหีวกิรม
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เป็นนายช่างจัดการสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบพระเจดีย์เดิม 
นอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน, หอเทียน, หอระฆัง, พระวิหาร และ
พระพทุธรปูปางห้ามสมทุร พร้อมหลกัผกูเรอืรมิน�า้รอบองค์พระสมทุรเจดย์ี 
และได้อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาต ุ12 องค์ จากพระบรมมหาราชวงัแห่มา
ทางชลมารคบรรจไุว้ตามโบราณราชประเพณ ีทรงมีพระมหากรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นประเพณีสืบทอด
มาจนถงึปัจจบุนั ในทกุวนัแรม 5 ค�า่เดอืน 11 (งานนมัสการองค์พระสมทุร
เจดย์ี) โดยมพีทุธศาสนกิชนมาร่วมงานบญุนีเ้ป็นจ�านวนมาก ภายในงาน
จะมปีระเพณกีารห่มผ้าแดงให้แก่องค์พระสมทุรเจดย์ี ซึง่ชาวบ้านจะช่วยกัน 
เยบ็ผ้า และมพีธิกีารบวงสรวงขบวนแห่ผ้าแดงทัง้ทางบกและทางน�า้

 เมื่อเดินทางออกจากพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้าตรงมาจะเจอหอ
นาฬิกาสามแยกพระสมทุรเจดย์ีให้ขบัตรงไป เพือ่มุง่หน้าไปเทีย่วต่อกนัที่ 
ป้อมพระจลุจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจลุ อนสุรณ์สถาน ตัง้อยูบ่รเิวณ
รมิปากแม่น�า้เจ้าพระยา ต�าบลแหลมฟ้าผ่า ซึง่เป็นป้อมทีท่นัสมยั และมี
บทบาทส�าคญัยิง่ในการปกป้องอธปิไตยของชาต ิเป็นท่ีท�าการยิงต่อสูก้บั
อริราชศัตรมูาแล้วครัง้หน่ึงเมือ่ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) โดยภายในป้อม
จะประกอบไปด้วยสถานทีส่�าคญัและน่าสนใจมากมาย เช่น  พระบรม
ราชานสุาวรีย์ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีม่คีวาม
สง่างามย่ิง โดยทรงฉลองพระองค์ในชุดกองทัพเรอื พระหตัถ์ถอืกระบ่ี  

ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรย์ีเป็นพพิธิภณัฑ์
แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของป้อม
พระจลุจอมเกล้า และเหตกุารณ์ในสมยั รศ.
112 ด้านข้างริมแม่น�า้จะเป็น พิพิธภัณฑ์
เรอืหลวงแม่กลอง ซึง่ถอืว่าเป็นเรือรบล�า
แรกของประเทศไทย และเป็นล�าที ่ 2 ของ
โลกต่อจากประเทศญีปุ่น่ มอีายกุารใช้งาน
ยาวนานท่ีสุดในกองทัพเรือ ประมาณ 59 ปี 
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ทางกระทรวงกลาโหมจึงได้อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณ
ฝ่ังตรงข้ามพระบรมราชาอนสุาวรย์ีจะเป็น อทุยานฯ ประวตัศิาสตร์
ทหารเรือ ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ และการจัดแสดงอาวุธ
ยทุโธปกรณ์กลางแจ้ง นอกจากนีย้งัมเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาตเิชงิ
อนรุกัษ์ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถชมป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัยของ
นกกระยาง นกนางนวล ปลาตนี ปูลม หรอืปูก้ามดาบ เป็นต้น สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิโทร. 0-2475-6109, 0-2475-6259, 0-2475-6072

ส�าหรบัท่านทีต้่องการรบัประทานอาหาร
พร้อมชมวิวบรรยากาศริมแม่น�้า ท่ีน่ีก็มี 
“สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง” ให้บริการ 
อาหารอร่อย ราคาย่อมเยา เปิดบริการทุกวัน 
เวลา 10.00 – 22.00 น. พเิศษในช่วงวนัเสาร์และ
อาทิตย์จะมีขนมจากโบราณย่างเต่าถ่านหอมหวาน
แสนอร่อยมาขาย เหมาะทีจ่ะซือ้ตดิไม้ตดิมอืกลบัไปฝากคนทีบ้่านด้วย

จากจดุนีข้บัออกมาประมาณ 5 กโิลเมตร ก่อนข้ามสะพานสรรพสามติ
ให้เลีย้วซ้ายไปประมาณ 6 กโิลเมตร จะพบท่าเรอืป้ารี ่ ท่าเรือทีจ่ะพาท่าน 
ไปยงั วดัขนุสมทุรจนี หรอื วดัขนุสมทุรทราวาส ราคาค่าเรอืคนแรก 100 
บาท คนต่อๆ ไปคนละ 10 บาท ตลอดเส้นทางจะพบเหน็ป่าจากและนกน�า้
ชนดิต่างๆ ซึง่ธรรมชาตใินบรเิวณนีย้งัค่อนข้างอดุมสมบรูณ์ ใช้เวลานัง่เรอืไม่
ถงึ 10 นาท ีกจ็ะถงึท่าเรอืของวดั จากนัน้ให้ขีจ่กัรยานของทางวดัทีเ่ตรยีมไว้
ให้ส�าหรบัญาตโิยมทีม่าเยีย่มชมและท�าบญุ หากไม่มกีค็งต้องเดนิกางร่มต่อ
ไปให้ถงึวดัอกีประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นถนนคอนกรตีเลก็ๆ ทีม่รีัว้กัน้กนัตก
ข้างทางตลอดแนว ภายในวดัน้ีมส่ิีงท่ีน่าสนใจ คือ โบสถ์ท่ีจมน�า้ทะเลไปเกอืบ
ครึง่หลงั ซึง่เกดิจากการกดัเซาะชายฝ่ัง หนึง่ในปัญหาโลกร้อนทีท่ัว่โลกก�าลงั
ประสบปัญหาอยู่ ปัจจุบนัโบสถ์น้ีก็ยังสามารถประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
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แต่ทางเข้าจะเตี้ยมากต้องคลานเข้าไป มี 
“หลวงพ่อปากแดง” เป็นพระประธานใน
โบสถ์ บริเวณด้านนอกมีศาลาไม้ริมทะเล 
ประดษิฐานหลวงพ่อโต และหลวงปูท่วด ส่วน

อกีด้านจะเป็นเก๋งจนีทีป่ระดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม บรรยากาศโดยรอบ
เงยีบสงบ มจีดุนัง่พกัให้รบัลมเย็นรมิทะเลอย่างสบายใจ มองออกไปไกลๆ 
จะเหน็เสาไฟฟ้าตัง้อยูใ่นทะเล นัน่คอืหลกัฐานทีแ่สดงให้รูว่้าในสมยัก่อน
บรเิวณนัน้เคยเป็นบ้านเรอืนทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนขุนสมุทรจีนมาก่อน

จบทางฝ่ังอ�าเภอพระสมทุรเจดย์ีกนัแล้วให้ขบัรถข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา 
กลบัมายงัอ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ เพือ่เทีย่วที ่พพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณั 
หรอื ช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวท่ีใช้เทคนคิการเคาะโลหะ
ขึน้รปูด้วยมอืเป็นแห่งแรกในโลก ท�าจากโลหะทองแดงนบัแสนชิน้ แผ่น
เล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามอืน�ามาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรยีงต่อกนัด้วย
ความประณตี ตวัช้างรวมอาคารมคีวามสงู 43.60 เมตร สร้างขึน้เพือ่เกบ็
รกัษาของโบราณที ่คณุเลก็  วริยิะพนัธุ ์ผูก่้อตัง้ได้สะสมไว้ เพราะมหีลาย
ส่ิงหลายอย่างท่ีไม่เพยีงแต่มคุีณค่าทางศิลปกรรมเท่านัน้ หากยงัเป็นรปู
เคารพศักด์ิสิทธิข์องคนโบราณ เป็นส่ิงท่ีท�าให้เกิดความเป็นสริมิงคล เกดิ
ความอดุมสมบรูณ์แก่บ้านเมอืงและแผ่นดนิ 

เมือ่ซือ้บตัรผ่านเข้าชมเรยีบร้อยแล้ว สามารถน�าหางบัตรไปรับดอกไม้
ธูปเทียนมาจุดบูชาองค์ช้างสามเศียรได้ จากนั้นให้น�าถ้วยที่ใส่ดอกบัว
ที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดเตรียมไว้ไปลอยขอพรบริเวณสระน�้าด้านข้างเพื่อ
เป็นสิรมิงคล ตัวอาคารพพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณัแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ส่วน 
คือ  บรเิวณฐานขององค์ช้างสามเศียรหรอืชัน้ใต้ดิน ชือ่ชัน้ “สวุรรณภมู”ิ 
ภายในจดัแสดงนิทรรศการและโบราณวตัถุจ�านวนมาก อาท ิพระพทุธรปู 

เทวรูป และถ้วยชามเครือ่งใช้ในสมยัจีนโบราณ จากนัน้ให้เดนิขึน้ไป
ด้านบนเพื่อเข้าชมประติมากรรมซึ่งอยู่ด้านในขององค์ช้างสามเศียร 
ชั้นนี้เรียกว่า “ชั้นโลก” คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตร
บรรจง การผสมผสานของศลิปะหลากหลายรปูแบบ เช่น การใช้สฝีุน่

ในการเขยีนลวดลาย การใช้กระจกสมีาตกแต่งบรเิวณเพดานเป็น
รปูแผนทีโ่ลกขนาดใหญ่ โดยมเีสาใหญ่สีต้่น ทีแ่สดงถงึ 4 ศาสนา
หลักท่ีคอยค�า้จนุโลก แต่ละต้นก็จะมลีวดลายทีส่วยงามแตกต่าง
กนัออกไปตามแต่ละศาสนา  ด้านซ้ายขวาจะมบีนัไดเงินและบันได
ทองน�าท่านขึน้สูช่ัน้สงูสดุ ชือ่ว่า “ชัน้จกัรวาล” ตกแต่งเป็นผงัทีต่ัง้
เขาพระสุเมร ุ ซึง่ในไตรภมูกิล่าวไว้ว่าเป็นศูนย์กลางของจกัรวาล 
ประดษิฐานพระพทุธสหิงิค์จ�าลองและพระพทุธรูปปางลลีา ด้าน
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การเดนิทาง

 • พระสมทุรเจดย์ี : จากแยกพระประแดง ใช้เส้น
ทางถนนสขุสวสัดิ ์มุง่หน้าตรงไปอ�าเภอพระสมุทรเจดย์ี เจอ
สามแยกหอนาฬิกาพระสมทุรเจดีย์ให้เล้ียวซ้าย วิง่ตรงไป
อกีประมาณ 1 กโิลเมตร สดุถนนจะเจอพระสมทุรเจดย์ี 
 • ป้อมพระจลุจอมเกล้า : จากแยกพระประแดง ใช้
เส้นทางถนนสุขสวสัด์ิ มุง่หน้าตรงไปอ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี 
เจอสามแยกหอนาฬิกาพระสมทุรเจดย์ีให้เลีย้วขวา วิง่ตรง
ไปสดุถนนจะเจอป้อมพระจลุจอมเกล้า หรอืขึน้รถโดยสาร
สองแถวจากพระสมทุรเจดย์ี ราคา 8 บาทตลอดสาย
 • วดัขนุสมุทรจนี : จากแยกพระประแดง ใช้เส้น
ทางถนนสขุสวสัดิ ์มุง่หน้าตรงไปอ�าเภอพระสมุทรเจดย์ี เจอ
สามแยกพระสมทุรเจดย์ีให้เลีย้วขวา วิง่ตรงไปประมาณ 7 
กโิลเมตร ข้ามสะพานสรรพสามติแล้วเลีย้วขวา ขบัตรงไป
อกี 7 กโิลเมตร เจอท่าเรือป้าร่ีแล้วจอดรถน่ังเรอืต่อไปยงัวัด 
 • พพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณั : ใช้เส้นทางด่วน ปลาย
ทางทีบ่างนา – สมทุรปราการ ลงเส้นถนนสขุมุวทิ ตรงไป
ทางส�าโรง ผ่านบิ๊กซี (ส�าโรง) ชิดซ้ายแล้วเลี้ยงซ้ายกลับ
รถใต้ทางด่วน มสีถานทีจ่อดรถฟรใีต้ทางด่วน พร้อมรถวิง่
บรกิารรบั-ส่ง พพิธิภณัฑ์ฯ
 • สถานตากอากาศบางป ู: ใช้ถนนสขุมุวทิ (ชลบรุี
สายเก่า) หลกักโิลเมตรที ่37 เยือ้งนคิมอตุสาหกรรมบางปู

ข้างจดัแสดงพระพทุธรปูโบราณ
ในสมัยต่างๆ ซึ่งจุดนี้ถือว่า
เป็นจุดสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ 
อยู่ตรงช่วงกลางของท้องช้าง
เอราวณั 

ในส่วนบริเวณด้านนอกจัด
ให้เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุ์ไม้หายาก ที่สอดแทรกไปด้วย
ประตมิากรรมลอยตวัของสวนป่าหมิพานต์จัดวางตกแต่งอยู่โดยรอบสวนเป็นระยะ 
เพือ่ให้ผูท้ีม่าเทีย่วชมสามารถนัง่พกัผ่อนรบัลมเยน็ๆ พร้อมชมความงดงามท้ังภายใน
และภายนอกอาคารได้แบบเตม็ตา

อตัราค่าเข้าชม ผูใ้หญ่ 200 บาท เดก็ (อายุ 6-15 ปี) 100 บาท ชาวต่างชาติ 
400 บาท เปิดให้เข้าชมทกุวนั เวลา 9.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โทร. 0-2371-3135-6

ปิดทรปิยามเยน็กนัที ่ สถานตากอากาศบางป ู ซึง่เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ี
มชีือ่เสยีงมาเป็นเวลานาน และเป็นสถานทีพ่กัผ่อนของกรมพลาธกิารทหารบก มี
ร้านอาหารและทีพ่กัไว้บรกิารนกัท่องเทีย่ว ภายในบรเิวณมีธรรมชาตอินัสมบรูณ์ใน
พืน้ที ่ 639 ไร่ มสีะพานสขุตาทีท่อดตวัเหยยีดยาวออกไปในทะเลตลอด 500 เมตร 
เพือ่น�าท่านไปสูจ่ดุดนูกนางนวลและชมพระอาทติย์ตกทีส่วยงาม นอกจากน้ัน ท่ีน่ี
ยังเป็นแหล่งชมปลาสองน�้าเพราะเป็นเขตรอยต่อของปากแม่น�้ากับทะเลอ่าวที่จะ
พบกลุ่มปลาน�้ากร่อย อย่างปลาเสือพ่นน�้ากร่อย ปลาตีน ปลากระทุงเหว ในช่วง
เดอืนพฤศจกิายนถงึปลายเดอืนเมษายนของทกุปี จะมนีกนางนวลอพยพหนีหนาว
จากแถบไซบเีรยีมาพกัอาศยัในบรเิวณนี ้สนกุสดช่ืนกับบรรยากาศยากาศเยน็แล้ว 
กอ็ย่าลมืซือ้อาหาร (กากหมู) ทีมี่ขายข้างทางเลีย้งคณุนกนางนวลกนัด้วยนะ เพราะ
คณุจะได้เหน็ความฉลาดและรวดเรว็ในการบนิมาโฉบอาหารของมนั เปิดให้เข้าชม
ฟร ีมทีีจ่อดรถเฉพาะด้านนอกเท่านัน้

เมื่อเดินเข้าไปจนสุดทางจะเป็นร้านอาหารศาลาสุขใจ บริการอาหารทะเล
ใหม่สดรสชาตอิร่อย เปิดให้บรกิารทกุวนั 10.00 – 20.00 น. และในทุกวนัเสาร์จะ
มกีจิกรรมเต้นร�า และลลีาศ ตัง้แต่เวลา 17.00 - 21.00 น. ส�าหรบัท่านใดทีต้่องการ
พาคณุพ่อคณุแม่มาย้อนวันวาน สถานทีน่ีเ้รยีกว่า “ใช่” และน่าจะ “ถกูใจ” ท่านมาก
ทีส่ดุแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. 0-2323-9911

เป็นไงกันบ้างครับกับทริปเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วย
คุณภาพที่คู่หูเดินทางเราคัดสรรมาให้ หมวก ร่ม และ
กล้องถ่ายรปู เป็นอปุกรณ์ส�าคญัทีห้่ามลมืเดด็ขาด แล้ว
พบกบัใหม่กบัทรปิหน้าที ่“บางแสน” ครบั
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

The Hunger Games : 
Mockingjay – Part 1
แนวหนงั : แอคช่ัน ผจญภยั 
นกัแสดง : เจนนเิฟอร์ ลอวเ์รนซ์, จอช ฮทัเชอรส์นั,
เลยีม เฮมสเ์วริธ์, จูเลยีน มวัร์
ผูก้�ากบั : ฟรานซิส ลอวเ์รนซ์
ก�าหนดฉาย : 27 พฤศจกิายน 2557
 เร่ืองย่อ : ภายหลังจากการแข่งขัน
อันเข้มข้นใน Quarter Quell ครั้งล่าสุด ที ่
สาวน้อยผูม้ากบัไฟ แคทนสิ เอเวอร์ดนีได้ก่อให้
เกดิความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่หลวงข้ึน และ
มนัได้น�ามาซึง่จดุเริม่ต้นทีแ่ท้จรงิของสงคราม
ที่เธอจะไม่ยอมสยบต่อแคปิตอลอีกต่อไป  
โดยมีแคทนิสในฐานะสัญลักษณ ์ของ  
“มอ็คกิง้เจย์” จะเป็นผูน้�าในการลกุข้ึนต่อต้าน
ครัง้นีร่้วมกบั เกล เพือ่นรกัจากเขต 12, ฟินนคิ 
เพือ่นร่วมเกมจาก Quarter Quell และพลตูาร์ช 
เกมเมคเกอร์ทีข่อหกัหลงัแคปิตอล แต่ทกุอย่าง
ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อชายหนุ่มที่เคยต่อสู้ 
เคยีงข้างเธออย่างพต้ีา เมลลาร์คต้องถกูแคปิตอลจบัเป็นตวัประกนั และประธานาธบิดี 
สโนว์กด็เูหมอืนจะไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกต่อไปในสงครามครัง้นี ้ แคทนิส หรือ แคปิตอล 
ใครจะกมุชะตาแห่งพาเนม็  Land Ho! 

คูเ่กา๋ตะลอนทวัร์
แนวหนงั : ผจญภยั/เบาสมอง
นกัแสดงน�า : เอริล์ ลนิน ์เนลสนั, พอล เอนฮอรน์, 
แดเนยีล กลนิฟาสนั
ผู้ก�ากบั : แอรอน คทัซ์
ก�าหนดออก : 4 ธนัวาคม 2557
 เรื่องยอ่ : มทิช์ อดตีศลัยแพทย์ขีเ้ล่น หว่านล้อมให้ 
คอลิน อดีตน้องเขยผู้แสนสุภาพอ่อนโยนออกเดินทาง 
ท่องเท่ียวไอซ์แลนด์อย่างไม่มกีารวางแผนไปด้วยกนั ด้วย
ความต้ังใจจะดึงความกระชุ่มกระชวยกลับคืนมา เพื่อนซี้
วัยดึกคู่นี้จึงออกเดินทางด้วยรถ
ท่ีพาพวกเขาไปยังเมืองหลวงท่ี
ทนัสมยัอย่าง เรคยาวกิ ไปจนถงึ
ชนบทท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ แต่ส่ิงท่ี
แถมมากบัการผจญภยัของมทิช์
กับคอลินในไอซ์แลนด์คร้ังน้ี  
คือการส�ารวจถึงวัยที่ร่วงโรย  
ความเปลีย่วเหงา และมติรภาพ
อย่างลกึซึง้

คดิให้เจ๊ง
ผูเ้ขยีน : ณฐัพล  รังสฤษฎว์รการ
ส�านกัพมิพ ์: THINK GOOD
จ�านวน 216 หนา้ / ราคา 180 บาท
 จดุเด่นของหนงัสอืเล่มนี ้คอืการน�าเสนอมุม
กลับของความส�าเร็จ ผ่านมุมมองความคิดของ
ความล้มเหลวและพ่ายแพ้ ซ่ึงเป็นการด�าเนนิชีวติ
ทีคู่่ขนานไปกบัความส�าเรจ็ ... เราทกุคนอยากเป็น
คนชนะ และการชนะทีย่ิง่ใหญ่กค็อืการชนะตวัเอง 
อนัเป็นจดุเริม่ต้นของการชนะในทกุๆ เรือ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่งการเงนิ การงาน ความรกั หรอืเรือ่งส่วนตวั
อืน่ๆ และเมือ่อ่านหนงัสือเล่มนีจ้บ คณุก็จะรูว่้าวธิี
ทีจ่ะท�าให้ตวัเองเป็นผูช้นะต้องระวงัอะไร ต้องไม่
ท�าสิง่ใด และควรท�าสิง่ใด

“นบัต่อจากนี”้ งานเพลงใหม่
จากผู้ชายอบอุน่ “นทั ชาตชิาย”
 จ า ก เ จ ้ า ข อ ง เ สี ย ง 
เพลงฮิต “ใจกลางความ
เจบ็ปวด” ท่ีหลายๆ คนยกให้
เป็นเพลงรกับาดลกึ มาวนันี้ 
ใ น ช ่ ว ง ที่ เ ป ็ น ป ล า ย ฝ น 
ต้นหนาว “นัท ชาติชาย” 
(อดีตนักร้องของวงเครส 
เซนโด้) ขอเปิดตัวในฐานะ 
ศิลปินเดี่ยวด้วย“นับต ่อ 
จากนี้” งานเพลงรักทีไ่ด้รบั 
ค�านิยามว่าเป็นเพลงรักท่ีออดอ้อน อบอุ ่นที่สุด  
รบัลมหนาวท่ีก�าลังจะมาถงึในไม่ช้าน้ี
 สามารถฟังเพลงน้ีได้แล้วท่ี DEEZER หรือ 
 KKBOX และดาวน์โหลดได้ที ่ ไอทนูส์ สโตร์ แล้วหาก
อยากสัมผัสกบัความอบอุน่ ละมนุละไมของความรกั
แบบ “นทั ชาตชิาย” กส็ามารถชมมวิสคิวดิโีอเพลงนีไ้ด้
แล้วที ่ยทูบู “นทั ชาตชิาย Meet The Nut”



Cyber-shotTM RX100 III
 สดุยอดกล้องดจิติอลคอมแพค็ท์คณุภาพระดบัเรอืธงในสกลุไซเบอร์ชอ็ต 
RX โดดเด่นด้วยความจิว๋แต่แจ๋ว อดัแน่นด้วยเทคโนโลยกีารถ่ายภาพมากมาย 
ล่าสดุจบัเลนส์ ZEISS Vario-Sonnar T*24-70 ม.ม. F1.8-2.8 ความไวแสงสงู 
เอือ้ต่อการถ่ายภาพในท่ีแสงน้อยอย่างคมชดั มาพร้อมเซน็เซอร์ขนาด 1.0 นิว้  
สุดล�า้ แถมใส่เทคโนโลยีช่วยลดสัญญาณรบกวน เพิม่ความเป็นมอือาชพีด้วย
ช่องมองภาพ OLED Tru-Finder ในตวั แสดงภาพแจ่มแจ๋ว จอแอลซดีสีามารถ
ปรับทิศทางได้ 180 องศา จะเซลฟี่หรือถ่ายภาพมุมต่างๆ ก็ให้ภาพคมชัด 
ไร้ปัญหา ถ่ายภาพเสร็จก็สามารถแชร์ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันทีผ่าน Wi-Fi 
และ NFC ทัง้ยงัซกุซ่อนความเก่งเอาไว้อกีมากมาย จบัจองเป็นเจ้าของในราคา 
27,990 บาท คลกิชมรายละเอยีดเพิม่เตมิ www.sony.co.th

LG SoundPlate
 นวตักรรมความบนัเทิงเต็มอรรถรสท่ีจะท�าให้ประสบการณ์การ
รับชมทีวอีิม่เอบิยิง่กว่าเดิม กบั LG SoundPlate ล�าโพงรุ่น LAP540W 
มาพร้อมความเป็นเจ้าแห่งเสยีงทรงพลงัด้วยพลงัขบัทีส่งูถงึ 320 วตัต์ 
ผ่านระบบเสยีง 4.1 แชนแนลและซบัวฟูเฟอร์ไร้สายล�าโพง ท�าให้
รองรบัคอนเทนท์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ททีว ี อปุกรณ์ 
ระดับบลูเรย์ หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนกับ 
แท็บเล็ตก็ดูเข้าขากันดี ทั้งยังมีดีไซน์บางเฉียบ
สวยหรดููโดดเด่นลงตัว ช่วยประหยดัพืน้ท่ีในการ
จดัวางตกแต่งบ้าน นอกจากนี ้ยงัมรีะบบควบคมุ
ความบนัเทงิแบบล�า้เทรนด์สดุๆ ผ่านแอพฯ LG 
AV Remote วางจ�าหน่ายในราคา 19,900 บาท 
รายละเอียดสอบถามที่ตัวแทนใกล้บ้าน หรือ 
www.lg.com/th

ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki
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URBEATS SE
 อาร์ทีบีฯ ร่วมกับ iStudio เผยโฉม URBEATS SE  
(ยวัร์-บทีส์-สเปเชยีล อดิช่ัิน) หฟัูง In-ear Beats by Dr.Dre 
รุน่ลมิเิตด็อดิชิัน่ คอลเลคชัน่ทีอ่อกแบบมาเพือ่สาวก iPhone 
5/5S โดยเฉพาะ มีจ�าหน่ายในเมืองไทยเพียงแค่ 400 ช้ิน
เท่านัน้ มาพร้อมคณุภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้านเสยีง
เบสชัดเจน คมชดั มมีติ ิช่วยให้การฟังเพลงเข้าถึงอารมณ์มาก
ขึ้น ทั้งยังมีระบบ Built-In Microphone ให้คุณใช้งานเป็น
สมอลทอล์คพ่วงกับสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้การพดูคยุลืน่ไหล ไร้เสยีงรบกวน ทัง้ยังช่วย
ควบคมุชตัเตอร์ส�าหรบัถ่ายภาพ และควบคมุการเล่นเพลงบน
ไอโฟนได้อกีด้วย เหมาะทีจ่ะเป็นเครือ่งประดบัไฮเทคสดุหร ูมี
ให้เลอืกสรร 3 ส ี3 สไตล์ ได้แก่ สขีาวทอง, สขีาวเงนิ และสดี�า
ตดัเทา หาซือ้ได้ทีร้่านตวัแทนจ�าหน่าย ในราคา 4,400 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิคลกิ www.rtbtechnology.com

สขุภาพและความงาม
มาบรรจบในเวบ็เดยีว
 เดอร์มาลงิค์ ผูน้�าด้านนวตักรรมผลติภณัฑ์

ความงามและสุขภาพอันดับ 1 ของเมืองไทย  

เปิดตวัเวบ็ไซต์  www.dermalink.co.th เอาใจชาว

ไซเบอร์ให้ท่องเนต็เกบ็เกีย่วความรูด้้านนวตักรรม

ความงาม และสุขภาพในที่เดียว โดยรวบรวม

ข่าวสาร ความเคลือ่นไหว โปรโมชัน่พิเศษต่างๆ 

ส�าหรบัฟ้ืนฟแูละบ�ารงุสขุภาพและความงามมา

ให้อ่านชมกนัอย่างเพลดิเพลนิ พบประสบการณ์

ใหม่ด้วยตวัคณุเองได้ที ่www.dermalink.co.th 

สอบถามเพิม่เตมิ โทร.09 4962 8964 
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อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

 สวสัดคีรบั ฉบบัน้ีผมจะขอกล่าวถึงห้องท่ีทุกบ้านมแีต่
ไม่ค่อยได้ใช้กนันัน่กค็อื “ห้องครวั” นัน่เองครบั ห้องครวัใน
ความหมายของฮวงจุย้นัน้ เราจะหมายถงึ “ทรพัย์กนิ” ซ่ึงถ้า
ได้ปรบัให้ถกูต้องแล้วจะส่งผลให้ผู้ท่ีอยูอ่าศยัมีโชค มลีาภ  
มพีลงัด้านการเงนิทีด่เีปรยีบได้กบัห้องการคลงัของบ้านเลย
ครบั เพราะฉะนัน้จงึเป็นห้องทีส่�าคญัไม่ควรปล่อยปะละเลย
อกีห้องหนึง่

  เรามาเริ่มกันที่ต�าแหน่งของห้องครัวกันก่อนครับ ต�าแหน่งที่ดีที่สุด
ของห้องครวันัน้จะต้องอยูห่ลงัสดุของตวับ้าน เพือ่ระบายกลิน่และความ
ร้อนจากการท�าอาหาร และคนข้างนอกไม่ควรมองเหน็ห้องครวัได้โดยตรง
จากประตทูางเข้าบ้าน เพราะจะท�าให้คนในบ้านเกดิความวุน่วายใจ ร้อน
ใจด้านการเงนิเป็นหลกั ยิง่ถ้าประตหู้องครวัตรงกับประตหูน้าบ้านแล้ว ก็
จะท�าให้คนในบ้านมเีรือ่งทีจ่ะต้องใช้จ่ายเงนิทองมากขึน้ หรอืมเีรือ่งให้ต้อง
ใช้เงนิอย่างทีไ่ม่ได้คาดคดิหรอืวางแผนไว้ก่อน   
 นอกจากนี้ ต�าแหน่งห้องครัวก็ไม่ควรอยู่ตรงกับต�าแหน่งของห้อง
นอนด้านบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาไฟไม่ควรตรงกับเตียงนอนโดยเด็ด
ขาด เพราะจะส่งผลต่อสขุภาพของคนทีน่อนตรงต�าแหน่งนี ้โดยเฉพาะจะ
เกดิปัญหาทีเ่กีย่วกบัช่องท้องคอื จะปวดท้องเรือ้รงั เป็นๆ หายๆ ถงึขัน้เป็น
มะเร็งมดลูกได้ วิธีแก้คือ ย้ายต�าแหน่งเตาไฟไม่ให้ตรงกับห้องนอนหรือ 
เตียงนอน หรอือาจตดิฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน ก็จะช่วยลดพลงัที่
ไม่ดจีากธาตไุฟได้บ้างบางส่วน 
 ในส่วนของประตูห้องครัวก็ไม่ควรตรงกับประตูห้องน�้า หรือใช้บาน
ประตรู่วมกนั เพราะทางหลกัฮวงจุย้เชือ่ว่า จะท�าให้คนในบ้านพบเจอแต่
อปุสรรค สขุภาพไม่ด ีควรแยกประตหู้องครวัหรอืประตหู้องน�า้ออกจากกนั 
คอืใช้กนัคนละบานนัน่เอง

ห้องครวั = ห้องคลงั
 การวางต�าแหน่งของเตาไฟท่ีใช้ส�าหรบัท�าอาหารนัน้ ตามหลกั
ของฮวงจุย้ ไม่ควรวางตรงข้ามกับอ่างล้างจาน เพราะพลงัธาตไุฟกบั
พลังของธาตุน�า้มาปะทะกนั จะท�าให้คนในบ้านทะเลาะกนั เกดิอารมณ์
ฉนุเฉยีว หรอืโมโหได้ง่าย ทีส่�าคญัจะท�าให้คนในบ้านสขุภาพไม่ด ีเจบ็
ป่วยออดๆ แอดๆ โดยเฉพาะเร่ืองระบบทางเดินอาหาร หรอืท้องไส้ไม่ดี
ได้อกีด้วย วธิแีก้คอื จะต้องเอาฉากมากัน้ หรอืเปลีย่นต�าแหน่งให้มาอยู่
ฝ่ังเดยีวกนั แต่กไ็ม่ควรใกล้กนัมากเกนิไป สามารถวางในแนวมมุฉาก
ได้จะดมีาก จะท�าให้เกดิพลงัชีบ่วกหมนุเวยีนได้มากขึน้ด้วย ต�าแหน่ง
ของเตาไฟต้องอยูใ่นทีท่ีผู่ป้รงุอาหารสามารถมองเหน็ผูท้ีเ่ดนิเข้ามาใน
ครวัได้ขณะท�าอาหาร ไม่ควรหนัหลงัให้กบัประตคูรัว ซึง่จะส่งผลให้
คนในบ้านเกดิการทะเลาะววิาท มปีากเสยีงอยูก่นัเป็นประจ�า
  พืน้ห้องครวัควรมรีะดบัพืน้ทีอ่ยูต่�า่กว่าพืน้บ้านเลก็น้อย ทางหลกั
ฮวงจุย้เชือ่ว่า พลังทรัพย์จะไหลเข้ามากักเก็บตรงบรเิวณพืน้ทีน่ี ้ และ
ป้องกันไม่ให้กระแสพลังทรัพย์ไหลออกไปจากห้องครวั ถ้าบ้านไหน
มพีืน้ทีค่รวัต�า่กว่าพืน้บ้าน จะท�าให้คนในบ้านมทีรพัย์กนิ ทรพัย์ใช้ไม่
ขาดมอื การเงนิการทองไม่ติดขดั ท�าธรุกจิกจ็ะราบรืน่ ไร้อปุสรรคนัน่เอง
 เรือ่งแสงสว่างก็มคีวามส�าคัญเช่นกัน ห้องครวัทีด่คีวรมแีสงสว่าง
ส่องถงึ มอีากาศถ่ายเทสะดวก อาจจะมหีน้าต่างทีเ่ปิดโล่งได้ หากห้อง
ครวับ้านไหนแสงสว่างส่องไม่ถงึ จะเกดิการอบัชืน้ตลอดเวลา กจ็ะส่ง
ผลให้ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบ้านสขุภาพไม่ด ี เจบ็ป่วยอยูเ่สมอ อกีทัง้หน้าที่
การงานกไ็ม่ก้าวหน้าอกีด้วยครบั
 ปรบัได้ปรับ แก้ได้แก้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครบั 
การอยูอ่าศัยบ้านให้มคีวามสุข ส่ิงส�าคัญมาจากจติใจทีด่งีามของผูอ้ยู่
อาศัย คิดดี ท�าดี พดูดี ทุกอย่างกจ็ะน�าสิง่ดีๆ มาสูทุ่กคนในบ้านครบั
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คู่หูดูดวง

ราศีเมษ	(13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
เสาร์ของชาวเมษจะจรย้ายเข้าสูเ่รอืนมรณะ 
แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะเป็นเรื่องดีของ

หลายท่านทีจ่ะได้ทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ บางท่านอาจได้ไปอยู่
ต่างประเทศ มีโอกาสได้ทีด่นิเป็นของตวัเองสมใจ โดดเด่น 
เรือ่งการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ โดยในระยะนี ้ท่านจะเริม่
ตัง้รบักบัการเปลีย่นแปลงได้ดข้ึีน อาจมีการจ่ายเงนิก้อน
เพือ่ไปดาวน์หรือจองมัดจ�าไว้ก่อน การงาน จะมงีานงอก
มาเพ่ิมรายได้ ส่วนความรัก ร้ังไว้กไ็ม่มปีระโยชน์ 

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) 
เสาร์ของชาวพฤษภจะจรย้ายเข้าสู่เรือนปัตนิ 
ความรัก มีโอกาสเลิกราหรือห่างกันไกล 

แต่ถ้าเป็นคนโสดจะหาคูด่ไีด้ยาก ในระยะน้ี จะมีเร่ือง 
ระหองระแหงกนัมากขึน้ ในบ้านจะมเีรือ่งให้วุ่นวายใจ ต้อง
วิง่ไปหาผูใ้หญ่ให้ช่วยเคลยีร์ การงาน ท่านจะเจอหุ้นส่วน
ใหม่ ค่อยๆ ดกูนัไป อย่าเพิง่ตดัสินใจผลีผลาม คนท�างาน
ประจ�ามโีอกาสโยกย้าย ได้งานใหม่ทีด่กีว่า การเงนิอาจ
ต้องจ่ายเพราะคูร่กัหาเหตมุาให้จ่าย!

ราศมีถินุ	(15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
เสาร์ของชาวมถินุจะจรย้ายเข้าสู่เรือนอริ เป็น
เรือ่งด ี โดยเฉพาะคนอยากมีลูก มีโอกาส

สมหวงั สภาพจติใจดขีึน้ ความเครียดในการด�าเนินชวิีต
ลดลง ในระยะนี ้ การงานอาจมคีวามล่าช้า ตดิขดั ท�า
อะไรไม่ได้ดงัใจ แต่อย่างไรกต็ามคณุยังเป็นหน่ึงในสายตา
เพือ่นร่วมงาน ไม่ควรเซน็ค�า้ประกันใคร การเงนิท่ีเก็บมา
ทัง้ปีจะท�าให้คณุได้ถอยรถใหม่ ความรัก มีโอกาสได้เจอะ
เจอเพือ่นต่างชาตเิข้ามากุก๊กิก๊

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
เสาร์ของชาวกรกฎจะจรย้ายเข้าสู่เรือน
ปตุตะ เรยีกว่า ดคีร่ึง เสียคร่ึง จะท�าให้คณุ

เป็นคนเคร่งเครยีด โดยเฉพาะกบับตุรหลานบรวิาร มผีล
ต่อเรือ่งสขุภาพตามมา ควรปล่อยวางบ้าง แล้วท�าใจให้
สบาย ยอมรับความจริง คุณก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็น
เรือ่งดไีด้ ในระยะนี ้คณุอาจต้องเผชญิกับการปรับตวัเข้า
สูโ่หมดใหม่ การเงนิมผีูใ้หญ่ช่วยเหลือ ความรัก จะได้พบ
คนมยีศ มตี�าแหน่งมาขอจ๊ะจ๋า อย่าปล่อยหลุดมือ! 

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324

ราศสีงิห ์(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
เสาร์ของชาวสงิห์จะจรย้ายเข้าสูเ่รอืนพนัธุ 
ท�าให้คุณมีเหตุต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัย

ใหม่ เงนิทีไ่ด้มาจะใช้จ่ายไหลเวยีนอยูใ่นบ้านเป็นหลกั 
ในระยะนี ้ นับว่าดเีพราะจะได้พบแต่เร่ืองดีๆ  การงานมี
แววก้าวหน้า ท�างานเข้าตากรรมการ การเงินหมนุเวยีน
เร็ว ควรจดัระบบรบั-จ่ายให้ด ีสขุภาพจติดเีป็นพเิศษจาก
เร่ืองดีๆ  ของบตุรหลาน หรอื ลกูน้องในทีท่�างาน ความรกั 
ฟรุ้งฟร้ิง มีโอกาสได้พบปะคนใหม่ๆ 

ราศกีนัย	์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
เสาร์ของชาวกนัย์จะจรย้ายเข้าสูเ่รอืนสหชัชะ 
ท�าให้คณุเป็นคนใจด ีคดิถงึผูอ้ืน่ อยากช่วย

เหลอื เพราะเสาร์ในเรอืนสหชัชะนี ้จดัว่าเป็นเสาร์ใจด ีแต่
ชอบท�างานหนักเพือ่ผูอ่ื้น ชาวกันย์ท่ีก�าลงัสร้างครอบครัว
นบัเป็นเวลาทีด่ใีนการสร้างความเป็นปึกแผ่น ในระยะนี้ 
คณุจะมีรายได้เพิม่จากการท�างานและตดิต่อผูค้นมาก
ข้ึน มีผู้ใหญ่ให้การสนบัสนนุอยูล่บัๆ คนทีม่คีูแ่ล้ว ชวีติ 
รกัด ีอบอุน่ คนโสดจะมคีนมากอดแก้หนาว...

ราศตีลุย	์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ดวงชะตาชาวราศตีลุย์จะจรย้ายเข้าสูเ่รอืน 
กดมุภะ เป็นราชาโชค และราหจูะยงัยนืเด่น
อยูใ่นเรอืนวนิาสน์ ท�าให้ท่านจะได้รบัโชค

ใหญ่ การเงนิด ีท�าธรุกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์รุง่ จะมกีาร
เปล่ียนแปลงด้านทีอ่ยูอ่าศยั ระวงัสขุภาพเกีย่วกบัระบบ
ประสาท มีโอกาสผ่าตดั ในระยะนี ้จะมเีรือ่งให้คดิมากมาย 
การงานจะเตบิโตก้าวกระโดด จะได้รบัต�าแหน่งใหญ่โต 
ท�างานหนกัขึน้เป็นสองเท่า และมเีวลาให้ครอบครวัน้อยลง  
บ้านไหนรอคอยเจ้าตวัน้อยมโีอกาสสมหวงั

ราศพีจิกิ  (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
เสาร์ของชาวพิจิกจะจรย้ายเข้าทับลัคนา 
ตวัเอง ท่านทีท่�างานด้านก่อสร้าง งานอสงัหาฯ 
ถอืว่าด ีแต่ให้ระวงัเรือ่งวาจา อารมณ์ อย่า

วู่วาม ท่ีส�าคัญท่องไว้ ไม่เครยีดๆๆ ในระยะนี ้จะมกีารเซน็
สัญญาใหม่ๆ ได้ลกูค้าระดบั 5 ดาวมาไว้ในมอื ค�าสัง่ซือ้จะ
เพ่ิมทวีคณู การเงินไหลมาเทมา เรือ่งทีค่ดิวางแผนไว้อาจ
จะมกีารตดัสินใจเร่งด่วน เลือ่นแผนงานต่างๆ ขึน้มาเร็วขึน้ 
เดนิทางไม่ประมาท ความรกั อยูห่่างๆ กนับ้างจะดกีว่า 

ราศธีน	ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) 
เสาร์ของชาวธนจูะจรย้ายเข้าเรอืนวนิาศน์ 
ท�าให้ความเคร่งเครยีดในหลายปีทีผ่่านมา

ค่อยๆ ลดน้อยลงไป เงนิทองทีเ่ข้ามาจะหมดไปกบัการ
ดแูลบรวิารเป็นหลกั ในระยะนี ้ท่านจะได้รบัเงนิก้อนใหญ่ 
หรือ ได้เลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้ บริวารในปกครองจะมเีรือ่งน่า
ยนิด ีท�าให้ท่านมคีวามสขุ แต่ให้ระวงัเรือ่งการเจ็บป่วยของ
ผูใ้หญ่ในบ้าน อาจเกดิการสญูเสยี ต้องท�าใจ ทกุสิง่มเีกดิ 
มดีบั..คณุจะได้คนรกัเป็นยารกัษาใจ 

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
เสาร์ของชาวมงักรจะจรย้ายเข้าเรอืนลาภะ 
เป็นช่วงเวลาทองทีท่่านจะเร่งท�างานเพือ่

สร้างตวั เพราะทัง้ราหแูละเสาร์ล้วนเกือ้กลูกนั การติดต่อ
ต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรืน่ มงีานใหม่ สญัญาใหม่ๆ 
เข้ามา ควรหมัน่ท�าบญุส่งเสรมิดวงชะตาตลอดเวลา ใน
ระยะนี ้ ท่านจะได้รบัสิง่ดีๆ  เข้ามา จะมโีอกาสย้ายบ้าน
เรือนถิ่นฐานไปสู่ที่ดีกว่า เรื่องที่เคยขัดแย้งกับผู้ใหญ่ 
ปัญหาจะจบไป การเงิน มใีห้ใช้จ่ายไม่ขาดมอื ความรกั 
ทีแ่อบคบกนั ได้เวลาเปิดตวัสกัที

ราศกีมุภ	์(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
เสาร์ของชาวกุมภ์จะจรย้ายเข้าเรอืนกมัมะ 
ท�าให้งานของคณุจะหนกัและยากขึน้ แต่

การเงินก็จะคล่องขึ้นตามไปด้วย คุณจะต้องมีเรื่องให้ 
หมนุเงนิตวัเป็นเกลยีว เดนิทางระวงัอบัุติเหตุ ในระยะนี้ 
คณุมจีงัหวะได้งานดีๆ  เกนิคาด คนท�างานอสิระ เตรยีม
มเีฮ คนท�างานประจ�า มโีอกาสได้งานใหม่สงู การเงนิควร
จดัสรรให้เหลอืเกบ็บ้าง ถงึแม้มรีายจ่ายรออยูเ่ป็นกระบุง 
ความรกัด ีมคีนเอาใจ

ราศมีนี	(15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
เสาร์ของชาวมีนจะจรย้ายเข้าเรือนศุภะ 
เด่นในด้านอสงัหาฯ ระวงัในเรือ่งการเข้าหา

ผูใ้หญ่ ต้องอ่อนน้อม บางคนจะได้งานรายได้เสรมิเป็น 
กอบเป็นก�าแนว SME ในระยะนี ้ชวีติคณุดจูะมเีรือ่งราวผ่าน
มาผ่านไปอย่างรวดเรว็ ต้องค่อยๆ คดิ จัดการไปทลีะอย่าง 
การเงนิ คณุจะมลีาภก้อนโต ซือ้ลอตโต้ไว้บ้างส!ิ ได้มาแล้ว
อย่าลมืเกบ็ด้วย เพราะคณุหมนุเงนิสะบัดทเีดียว ความรกั  
เบือ่คนไทย หนัไปควงฝรัง่ กย็งัโอเคนะคะ

15 พฤศจกิายน – 14 ธนัวาคม 2557ค�ำพยำกรณ์
 นบัตัง้แต่ปลายพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ดาวเสาร์จะจรย้ายราศ ีเป็นเวลา 2 ปีครึง่ 
ท�าให้หลายๆ ท่านจะมกีารเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ในดวงชะตาอกีครัง้ 
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ชือ่ : ร้านระเบยีงทะเล

ทีต่ัง้ : 887 ซ.เทศบาลบางปู 104 ถ.สขุมุวิท 

ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ

เปิดบริการทกุวนั เวลา 11.00 – 23.00 น.

โทร. 0-2710-7278  www.rabiengta-le.com

ระเบยีงทะเล
ร้านอาหารทีม่มีากกว่าค�ว่าอร่อย

ระเบยีงทะเล ร้านอาหารอร่อย บรรยากาศดี อยู่ติดริมทะเลบางปู 
ทีส่�าคญัอยู่ไม่ไกลจากกรงุเทพมหานครเลย การออกแบบร้านเป็นแบบ
เรยีบง่ายสไตล์บาหล ี โดดเด่นด้วยหลงัคาทรงสงู เพิม่ความอบอุน่และ 
โรแมนตกิด้วยการน�าสนี�า้ตาลและสส้ีมมาชโูรง พืน้ทีใ่ห้บรกิารส่วนใหญ่
จะเปิดเป็นโอเพ่นแอร์ เน้นความโล่ง โปร่ง สบาย เพือ่ให้ลูกค้าสามารถ
สมัผสักับธรรมชาตริบัลมโชยรมิทะเลได้แบบเตม็อิม่ และส�าหรบัท่านใด
ทีต้่องการเลีย้งรบัรองแบบเป็นส่วนตวัทีน่ีก่ม็ห้ีองวไีอพใีห้บรกิารเช่นกนั

เริ่มประเดิมความอร่อยกับเมนูแรก ปลาแซลมอนผัดกระเพรา  
โดยน�าเนือ้ปลาแซลมอนไปชบุแป้งบางๆ ทอดพอเหลอืงกรอบ จากนัน้
น�าไปผดักับเครือ่งกระเพรา ปรงุรสเผด็ก�าลงัด ีสสีนัน่าตาดอูร่อยและน่า 
รับประทานมาก ต่อด้วย ห่อหมกทะเลย่าง ท่ีน�ากุ้ง ปลาหมึก ปลา  
มาหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ผสมคลกุเคล้ากบัเครือ่งแกงเผด็ รองด้วยใบโหระพา 

ย่างมาแห้งก�าลงัด ีจีด๊จ๊าดปิดท้ายกบัเมนู กุง้แช่น�า้ปลา 
เสรฟ์ิมาพร้อมน�้าจ้ิมซีฟู้ด้รสเด็ด ท่ีช่วยดับกล่ินคาวกุง้ได้
เป็นอย่างดี

ส�าหรบัใครทีช่ืน่ชอบอาหารทะเลท่ีสดใหม่ ร้านน้ีไม่
ท�าให้คุณผิดหวังแน่นอน เพราะเค้ามีเมนูอร่อยๆ ให้คุณ
ได้เลอืกชมิอกีเพยีบ อาท ิหอยเชลล์ทรงเครือ่งย่างเนย กุง้
แชบ๊วยผดัซอสกะปิ ปลาหมกึหอมย่างซอส และสลดัผลไม้
ปลาแซลมอน เป็นต้น

ท� ‘พะโล้’ ให้อร่อยถกูใจ..

ไม่ใช่เรือ่งยาก
“เมนูพะโล้” คงเป็นหน่ึงใน

อาหารจานโปรดของใครหลายคน 
แต่จะท�าให้อร่อย ถึงรสถึงเครื่องคง
เป็นเรือ่งยุง่ยากอยูไ่ม่น้อย

วันน้ีเรามีวิธีการปรุงพะโล้ให้
อร่อยได้ง่ายๆ ด้วยฝีมือคุณเอง 
เพยีงคณุมตีวัช่วย ‘รสดเีมน ูเครือ่ง
พะโล้ส�าเรจ็รปูชนดิผง’ แค่ซองเดยีว ครบครนัด้วยส่วนผสมของเคร่ือง
เทศและเคร่ืองปรุงรส เพยีงท�าตามวธิที�าท่ีให้มาบนซอง คณุจะพบว่า 
การท�าพะโล้ไม่ยากอย่างที่คิด ประหยัดทั้งเวลาและข้ันตอนในการ 
เตรยีมส่วนผสมและปรุงรส เพยีง 30 นาที คุณก็จะได้พะโล้หม้อโปรด  
ที่มีสีสันหน้าตาน่ารับประทาน หอมกลิ่นเครื่องพะโล้ก�าลังดี รสชาติ
อร่อยเข้มข้น ทัง้ยงัช่วยให้หมนูุม่ถงึเนือ้ใน คณุจงึมัน่ใจได้ในทกุคร้ังที่
ท�าว่าจะได้พะโล้อร่อยในแบบท่ีใช่ เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรอื
มอืใหม่ รสดเีมน ู เครือ่งพะโล้ส�าเรจ็รปูชนดิผง กช่็วยให้คณุปรุงพะโล้
ออกมาได้อร่อยโดนใจ ไม่ว่าใครได้ลองเป็นต้องติดใจ แล้วพะโล้หม้อ
ต่อๆ ไป จะกลายเป็นเรือ่งง่ายๆ ส�าหรบัคณุ…ลองเลย

เรื่อง : กอง บก.

เรื่อง : กอง บก.






