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ทักทาย

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่านเตรียมตัววางแผนกันหรือยังครับว่า
วันหยุดยาวในช่วงปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันถ้ายังนึกไม่ออก ผม
แนะน�ำให้เข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในเว็ปไซด์ของนิตยสารคู่หูเดินทาง
www.busbuddythailand.com ได้นะครับ เพือ่ จะเป็นอีกหนึง่ ช่องทางใน
การหาทีเ่ ทีย่ วส�ำหรับคุณและครอบครัว
ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวเราควรเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ดังนี้
เริม่ จากตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เตรียมเช็คแผนทีก่ ารท่องเทีย่ วและเส้นทาง
ท่องเทีย่ วตามจุดต่างๆ ทีต่ อ้ งการแวะระหว่างทาง หาสถานทีพ่ กั เตรียมยา
สามัญประจ�ำบ้านไปด้วยหากเกิดไม่สบายระหว่างทาง หากต้องขับรถบน
เส้นทางคดเคีย้ ว หรือต้องลงเรือไปไกล อาจเกิดอาการเมารถ/เมาเรือได้
ก็ควรพกยาเมารถ/เมาเรือติดตัวไปด้วยนะครับ
ปีใหม่ปนี มี้ วี นั หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ท�ำให้การจารจรในต่าง
จังหวัดหลายพืน้ ทีค่ อ่ นข้างติดขัด ผมขอฝากถึงทุกคนให้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
มีวนิ ยั ขับรถไม่ประมาท อารมณ์ดี ใจเย็นๆ ตลอดเส้นทาง รับรองว่าถึงที่
หมายปลอดภัยทุกคนครับ
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พบนิ ต ยสารคู ่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น ประจ� ำ ที่
บนรถโดยสารปรั บ อากาศ ช่ อ งจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว
และจุดประชาสัมพันธ์ ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
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ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.

มอบอาคารห้องสมุดให้นอ้ งโรงเรียนวัดพุ น้ำ� ร้อนรัตนคีรี
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดพิธสี ง่ มอบอาคารห้องสมุดโรงเรียน
วัดพุนำ�้ ร้อนรัตนคีรี ตามโครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชมุ ชน ปีที่ 3”
โดยมีคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน
วัดพุนำ�้ ร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ส�ำหรับโครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชมุ ชน ปีที่ 3” บริษทั ฯ
ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดพุน�้ำร้อน
รัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดพืน้ ที่ 9 x 2 เมตร
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนิน
การก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จึงได้จดั พิธสี ง่ มอบอาคารห้องสมุด
โรงเรียนวัดพุนำ�้ ร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) ขึน้ เพือ่ เปิดให้บริการ
แก่นกั เรียน และประชาชนทัว่ ไปในพืน้ ที่ ให้ได้มโี อกาสศึกษาค้นคว้า
หาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน ปลูกฝังนิสยั รักการ
อ่าน ให้แก่เด็กนักเรียนและผูส้ นใจทัว่ ไปต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งลานกี ฬ า
เอนกประสงค์เพือ่ ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าทีว่ า่ การ
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นทีเ่ รียบร้อย มีเยาวชนและประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้าไปใช้ประโยชน์
ในการเล่นกีฬา ออกก�ำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
บขส. ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 12 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี และบริจาค
เงินให้กบั องค์การสาธารณกุศลและมูลนิธติ า่ งๆ เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ124ปี ณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนา กรมทางหลวงชนบท
ครบรอบ 12 ปี

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบ
ทุนมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันก่อตัง้ กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท
10

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ร่วมแสดงความยินดีกบั นายธีระพงษ์
รอดประเสริฐ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ณ
กรมการขนส่งทาง

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนา สนข. ครบรอบ 12 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงิน
เพือ่ งานสาธารณกุศลต่างๆ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 12 ปี ณ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ครบรอบ 50 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดีกบั การกีฬา
แห่งประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ ส�ำนักงานใหญ่ การกีฬา
แห่งประเทศไทย

บขส. จัดแผนเดินรถช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2558 ช่ วงวันที่ 26 - 30 ธ.ค. นีใ้ ห้ผูโ้ ดยสาร
ที่จองตัว๋ ล่วงหน้าเส้นทางภาคเหนือ – อีสาน เฉพาะรถโดยสารของ บขส. เท่านัน้ ขึน้ รถ
ได้ท่กี รมการขนส่งทางบก สนามกีฬาธูปะเตมีย์ และสถานีเดินรถรังสิต เพื่อช่ วยลดปั ญหา
การจราจรบริเวณสถานีขนส่งฯ จตุจกั ร
ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้ารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง
ทุกมาตรฐานของเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมวันละ 150 เทีย่ ว ให้ไปขึน้ รถโดยสาร
บขส. ทีก่ รมการขนส่งทางบก
ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้ารถปรับอากาศชั้นสอง
ม.2, ม.4 (ค) เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมวันละ 80 เที่ยว ให้ไปขึ้นรถโดยสาร
บขส. ทีส่ นามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย)์

ผูโ้ ดยสารทีจ่ องตัว๋ ล่วงหน้าและระบุจดุ ขึน้ รถไว้ทรี่ งั สิต
สามารถไปขึน้ รถโดยสาร บขส. ได้ทสี่ ถานีเดินรถรังสิต
รวมถึงผู้โดยสารเดินทางไปซื้อตั๋วเดินทางที่รังสิต
ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถขึน้ รถทีส่ ถานีเดินรถรังสิตได้
บขส. ได้เปิดจองตัว๋ รถโดยสารล่วงหน้า 60 วันแล้ว ซึง่ ประชาชนสามารถจองตัว๋
ผ่าน Call Center 1490 เรียก บขส., ไทยทิคเก็ตเมจอร์ โทร. 0-2262-3456 และ ATS
โทร. 0-2872-1777 และสามารถซือ้ ตัว๋ โดยสารได้ทสี่ ถานีเดินรถของ บขส. ทัว่ ประเทศ
อย่างไรก็ดี การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ทจี่ ะถึงนี้ ขอให้ประชาชนเดินทาง
มาขึน้ รถโดยสารก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที และหากจองตัว๋ โดยสารล่วงหน้า
ขอให้ตรวจสอบเวลาและจุดขึ้นรถโดยสารให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวก และ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซจ
ี ด
ั กิจกรรม “สดับเสภาล่องแม่นำ�้
สุพรรณ ตามรอยเสด็จประพาสต้น รศ.123”
เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันปิ ยมหาราช

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร - สือ่ สาร
องค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
พร้อมด้วยคณะสือ่ มวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัด
กิจกรรม “สดับเสภาล่องแม่นำ�้ สุพรรณ ตามรอยเสด็จประพาสต้น รศ.
123 กับเคทีซ”ี เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2557) โดยร่วมกันท�ำบุญ
ไหว้พระ เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์จากอาจารย์พลาดิศยั สิทธิธญ
ั กิจ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประวัตศิ าสตร์ไทย ทีว่ ดั พระศรีรตั นมหาธาตุ วัดแก้วตะเคียนทอง และ
วัดบางยีห่ น รวมทัง้ ได้รว่ มกันท�ำน�ำ้ พริกเผารสชาติชาวบางปลาม้าแท้ๆ
ณ อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อีซูซุฉลองครบรอบ 1 ปี “อีซซ
ู ม
ุ วิ -เอ็กซ์”
ด้วยยอดขายสูงถึง 20,000 คัน

บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด โดย คุณประหยัด บุญสูง ประธานกรรมการ
และ มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีของ
“อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์” เฉลิมฉลองความส�ำเร็จยิง่ ใหญ่ดว้ ยยอดขายสูงถึง 20,000 คัน
ในเวลาเพียง 1 ปี สร้างประวัตศิ าสตร์ครัง้ ยิง่ ใหญ่อกี ครัง้ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

“ตราช้าง” จากเอสซี จี เปิ ดแคมเปญ “Progressive Living”
สะท้อนแรงบันดาลใจผ่านสถาปั ตยกรรมแห่งยุ ค

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

อร่อยจัดจ้านสไตล์ชาวใต้ได้งา่ ยๆ ด้วย ‘รสดีเมนู’
“คัว่ กลิง้ ” และ “แกงไตปลา”

ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารใต้รสจัด ไม่ว่าจะเป็นเมนูคั่วกลิ้ง แกงไตปลา หรือ ขนมจีนน�้ำยา
ใต้ แต่ไม่มเี วลาเตรียมเครือ่ งแกงทีม่ สี ว่ นผสมและขัน้ ตอนการท�ำทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน โดยเฉพาะแกง
ไตปลาที่นอกจากเครื่องแกงแล้วยังจะต้องเตรียมส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไตปลาหรือพุงปลา
ที่ต้องหมักจนได้ที่ก่อน ซึ่งหากท�ำไม่ดี ก็จะได้กลิ่นและรสชาติที่ไม่อร่อยหรือคาวได้
ใครที่ประสบปัญหานี้ แต่อยากท�ำอาหารใต้รับประทานเองที่บ้าน ขอแนะน�ำให้ลองใช้
“รสดีเมนู” ผงปรุงรสส�ำเร็จรูปทีต่ อนนีเ้ พิง่ ออก 2 เมนูใหม่ลา่ สุด “คัว่ กลิง้ ” และ “แกงไตปลา” ทีท่ งั้
ใช้ง่าย สะดวก และให้รสชาติอร่อยเข้มข้นครบรสตามแบบฉบับชาวใต้แท้ๆ สามารถหาซื้อได้ที่
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเกตชั้นน�ำทั่วไป รวมถึง ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ
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เอไอเอส ร่วมกับ คณะวิศวจุ ฬาฯ

แบ่งฝัน
ปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วิจยั และทดสอบสร้างมาตรฐานอุ ปกรณ์โทรคมนาคม

CEO-AIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจยั และทดสอบ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กับ เอไอเอส ครัง้ นีถ้ อื เป็นความร่วมมือระยะยาว
ครัง้ แรกในอุ ตสาหกรรมไอซี ที โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างภาคการศึกษากับภาคเอกชน
อันจะท�ำให้อุตสาหกรรมพัฒนาอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ซึ่ งจะ
เป็ นการน�ำทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ
และเกิดความรูจ้ ริงจากการลงมือปฏิบตั ิ
ทีส่ ำ� คัญ เอไอเอส
พร้อมสนับสนุนการศึกษา
โดยน�ำประสบการณ์การ
ใช้งานระบบเทคโนโลยี
การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ ถื อ เป็ น
จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ที่ น� ำ
มาร่ ว มพั ฒ นากั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้
คณาจารย์ และนิสติ ได้
รั บ ทราบแนวทางการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรม
และยั ง เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมให้แก่นิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่ได้เกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบตั ิ ส่งผลให้เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาจะมีความพร้อมเพือ่ สามารถ
น�ำไปปฏิบัติงานได้ทันทีซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนิสิตต่อไป
ในอนาคต
บรรยากาศพิธลี งนาม
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกเป็นการน�ำร่อง “โครงการวิจยั และทดสอบ
ด้านความถีว่ ทิ ยุ” ให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยในระยะแรกจะเริม่ จาก
การทดสอบอุปกรณ์ Passive และในระยะต่อไปจะท�ำการทดสอบเสาอากาศ
ซึง่ จะต้องใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารขนาดใหญ่ทมี่ โี ครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกเฉพาะด้าน อันจะท�ำให้สามารถยกระดับคุณภาพบริการโดย
รวมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สายต่อไป
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ

ทุกๆ วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีถกู ก�ำหนดให้เป็นวัน “กองทัพเรือ” เพือ่ ให้
เยาวชนรุน่ หลังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ “กองทัพเรือ” ซึง่ เป็นอีกกองรบหนึง่
ทีม่ หี น้าทีป่ กป้องอธิปไตยของชนชาวไทย ตัง้ แต่สมัยอดีตกาล โดยบิดาทหารเรือ
ไทย คือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

ก�ำเนิดกองทัพเรือ

กองทัพเรือ มีกำ� เนิดควบคูม่ ากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตัง้ แต่กรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี กองทัพไทยในสมัยนัน้ มีเพียงทหารเหล่าเดียว มิได้แบ่งแยกออกเป็นกอง
ทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ แบบปัจจุบนั หากยาตราทัพไปทางบกก็เรียกว่า
“ทัพบก” หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกว่า “ทัพเรือ” การจัดระเบียบการปกครองบังคับ
บัญชากองทัพไทยในยามปกติสมัยนัน้ ยังไม่มแี บบแผนทีแ่ น่นอน ในยามศึกสงครามได้
ใช้ทหาร “ทัพบก” และ “ทัพเรือ” รวมๆ กันไป
ในการยาตราทัพเพื่อท�ำศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักร ก็มี
ความจ�ำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการล�ำเลียงทหาร เครือ่ งศาสตราวุธเรือ นอกจาก
จะสามารถล�ำเลียงเสบียงอาหารได้คราวละมากๆ แล้ว ยังสามารถล�ำเลียงอาวุธหนักๆ
เช่น ปืนใหญ่ ไปได้สะดวกและรวดเร็วกว่าทางบกด้วย จึงนิยมยกทัพไปทางเรือจนสุด
ทางน�ำ้ แล้วจึงยกทัพต่อไปบนทางบก
เรือรบทีเ่ ป็นพาหนะของกองทัพไทยสมัยโบราณ มี 2 ประเภท คือ เรือรบในแม่นำ�้
และเรือรบในทะเล เมื่อสันนิษฐานจากลักษณะที่ตั้งของราชธานีซึ่งมีแม่น�้ำล้อมรอบ
และมีแม่นำ�้ ล�ำคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคม ตลอดจนชีวติ ความเป็นอยูท่ ตี่ อ้ งใช้นำ�้
ในการบริโภคและการเกษตรกรรมแล้วเรือรบใน แม่นำ�้ คงมีมาก่อนเรือรบในทะเล เพราะ
สงครามของไทยในระยะแรกๆ จะเป็นการท�ำสงครามในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับประเทศไทย
กล่าวคือ เป็นการท�ำสงครามกับพม่าเป็นส่วนมาก

ประวัติ วันกองทัพเรือ ( Royal Thai Navy Day)

ในสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งแยกก�ำลังการรบทางเรือออกจากทางบก กระทั่งถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงแบ่งแยกการรบออก
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และได้กำ� หนดให้วนั ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 ให้เป็น
วันกองทัพเรือ จวบจนปัจจุบนั
หลังจากมีการแบ่งแยกก�ำลังทางรบระหว่างทาง
บกและทางเรือออกจากกันแล้ว รัชกาลที่ 5 จึงโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งกรมทหารเรือขึ้น แต่ในสมัยนั้นยังไม่มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะ จึงจ�ำเป็นต้อง
จ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในต�ำแหน่งต่างๆ
อาทิ ผูบ้ งั คับการเรือ ผูบ้ ญ
ั ชาป้อมต่างๆ ต่อมาภายหลัง
วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) รัชกาลที่ 5 ทรงห่วง
ว่าทหารจากต่างประเทศที่เข้ามาประจ�ำต�ำแหน่งต่างๆ
อาจจะมีก�ำลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของชาติได้
และอาจจะรักษาอธิปไตยได้ไม่ดเี ท่าคนไทยด้วยกันเอง
จึงประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถมากพอที่จะท�ำหน้าที่ต่างๆ แทน
ชาวต่างชาติได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือ
เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรง
ศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ
ทัง้ นี้ หลังจากพระราชโอรสทรงส�ำเร็จการศึกษา จึง
ทรงกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ และจัดฝึกสอน
วิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรก
บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ เพื่อ
อบรมนายทหารชัน้ ประทวน และฝ่ายช่างกล ต่อมาในปี
พ.ศ. 2434 ทรงตัง้ โรงเรียนนายสิบขึน้ จากนัน้ ในปี พ.ศ.
2440 ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรืออีกโรงเรียนหนึ่ง
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2442 ได้ตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น
อยูท่ วี่ งั นันทอุทยาน (สวนอนันต์) โดยมี นาวาโทไซเดอลิน
(Seidelin) เป็นผูบ้ งั คับการโรงเรียนนายเรือคนแรกและ
ในปีถดั มา (พ.ศ. 2443) เมือ่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม
กรุงธนบุรี ซึง่ เป็นทีป่ ระทับได้วา่ งลง รัชกาลที่ 5 จึงทรง
พระกรุณาพระราชทานพระราชวังดังกล่าว ให้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนนายเรือ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
เป็นต้นมา โดยได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุด
เยีย่ มของโรงเรียน มีความว่า...
“วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์
ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลืม้ ใจ ซึง่ ได้เห็น
การทหารเรือมีรากหยัง่ ลงแล้ว จะเป็นทีม่ นั่ สืบต่อไป
ในภายหน้า”
ทัง้ นี้ ทางราชการทหารเรือจึงได้ถอื “วันกองทัพเรือ”
เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตราบจนปัจจุบนั
ขอบคุณข้อมูลจาก ความรูร้ อบตัว.net

Dubike

จักรยานอัจฉริยะ

เขือ
่ นทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก

เขื่อนทรีจอร์จส์ (Three Gorges Dam) มณฑลหูเป่ย
ประเทศจีน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก และนับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนต่อจาก
ก�ำแพงเมืองจีน ถูกสร้างขึน้ เพือ่ กัน้ แม่นำ�้ แยงซีเกียง ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
แม่นำ�้ ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูท่ เี่ มืองยีห่ ลิง มณฑลหูเป่ย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขือ่ น Three Gorges นัน้ มีขนาดใหญ่
มาก กล่าวคือ มีความยาวของสันเขือ่ น 2,335 เมตร กว้าง 40 เมตร
(ฐานกว้าง 115 เมตร) และสูง 181 เมตร สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ปริมาณมหาศาล คือ 22,500 เมกกะวัตต์ มีพื้นที่เก็บกักน�้ำ
ประมาณ 1,000,000 ตารางกิโลเมตร (เกือบ 2 เท่าของพื้นที่
ประเทศไทย) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้ สิน้ 26,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 850,000 ล้านบาท

“ไป่ตู้” ผู้ให้บริการเซิร์ชเอนจินจากจีนเปิดเผยว่า ก�ำลังพัฒนาจักรยาน
อัจฉริยะ “ตูไ้ บค์” (Dubike) ทีต่ ดิ ตัง้ เทคโนโลยีลำ�้ สมัย “Baidu Brain” โดยร่วม
กับมหาวิทยาลัยชิงหัวของจีนเตรียมเปิดตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
จักรยานอัจฉริยะ “ตูไ้ บค์” ประกอบไปด้วย ระบบตรวจจับอัจฉริยะซึง่ ติดตัง้
อยูบ่ นจักรยาน ระบบจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบแอพพลิเคชัน่ ด้านโซเชียล
ระบบเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ สมองกลอัจฉริยะ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการขับขีท่ คี่ รอบคลุมสถาน
ทีอ่ ยู่ การจราจร คุณภาพสิง่ แวดล้อม นิสยั
การขับขี่ และความต้องการส่วนบุคคลใน
การปรับแต่งเส้นการเดินทางแบบอัตโนมัติ
ด้วยเซ็นเซอร์ตา่ งๆ ทีเ่ ก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
เช่น อัตราการเต้นหัวใจ ระยะทาง ความถี่
รอบปัน่ ความเร็ว การเผาผลาญแคลอรี
ผ่านระบบวิเคราะห์ของ “ไป่ตเู้ บรน” โดยที่
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกรวบรวมและตอบกลับ
ผู้ใช้ด้วยระบบเสียงและภาพจากระบบ
จัดการในคลาวด์
นอกจากนี้ “ตูไ้ บค์” ยังสร้างโซเชียล
เน็ตเวิร์กการขับขี่ แนะน�ำและออกแบบ
เส้ น ทาง ตรวจจั บ สุ ข ภาพผ่ า นระบบ
อัจฉริยะและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมไปถึงการออกแบบโปรแกรมออกก�ำลังกาย
ของผูใ้ ช้งานเอง และยังมีฟงั ก์ชนั่ การชาร์จพลังงาน เช่น ชาร์จสมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์ตา่ งๆ และจีพเี อสเพือ่ ระบุตำ� แหน่งอีกด้วย
“ไป่ตเู้ บรน” คิดค้นและพัฒนาโดยห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ไป่ตู้
ซิลคิ อน วัลเลย์ ด้วยการจ�ำลองการท�ำงานของสมองมนุษย์ ซึง่ ปัจจุบนั มีระดับ
ความฉลาดเทียบเท่ากับเด็กอายุ 2-3 ขวบเลยทีเดียว

น้องหมาพูดได้ไหมล่ะ

อยากให้

คนเราพยายามเหลือเกินทีจ่ ะสือ่ สารกับบรรดาสัตว์เลีย้ งแสนรัก โดยเฉพาะเจ้าสุนขั น้อยใหญ่ที่
เป็นทีน่ ยิ มเลีย้ งกันอยูท่ วั่ โลก ทีผ่ า่ นมาเราสือ่ สารกับมันด้วยค�ำสัง่ ท่าทาง ส่วนทีเ่ หลือก็ใช้การคาด
เดา เอาเป็นหลัก แต่ตอนนีท้ มี วิจยั และออกแบบอุตสาหกรรมจากสมาคมเพือ่ นวัตกรรมและการค้น
พบแห่งนอร์ดคิ (เอ็นเอสไอดี) ในเมืองมัลโม ประเทศสวีเดน ช่วยกันพัฒนาอุปกรณ์ส�ำหรับสวมศีรษะ
น้องหมาทัง้ หลาย เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลาง เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาการสือ่ สารระหว่างคนกับสุนขั ให้
เข้าใจซึง่ กันและกันมากยิง่ ขึน้ โดยตัง้ ชือ่ ให้อปุ กรณ์สวมหัวหรือเฮดเซต ตัวนีเ้ อาไว้วา่ “โนมอร์ วูลฟ์ ”
โนมอร์ วูลฟ์ ติดตัง้ เซ็นเซอร์ตรวจจับคลืน่ สมองอยูใ่ นตัว ส�ำหรับใช้ทำ� หน้าทีจ่ บั คลืน่ สมองของ
บรรดาน้องหมา หลังจากสวมโนมอร์ วูลฟ์ เข้าไป ตัวเซ็นเซอร์จะเข้าไปตรวจจับสัญญาณทีเ่ กิดขึน้
ในสมองของสุนขั เหล่านัน้ ซึง่ จะมีรปู แบบเฉพาะแล้วแต่ตามสภาวะของตัวสุนขั เอง อาทิ เหนือ่ ย
ล้า หิว และตืน่ เต้นดีใจ ข้อมูลทีต่ รวจจับได้จะถูกส่งไปยังไมโครคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประมวลผลแล้วแปลออกมาเป็นภาษาคน ผ่านล�ำโพงของชุด
อุปกรณ์ ซึง่ ในตอนนีม้ แี ต่ภาษาอังกฤษ โดยเตรียมผลิตออกมาใน 3 ขนาด เพือ่ ให้เหมาะสมส�ำหรับบรรดาสุนขั ทุกตัว ทุกสายพันธุ์ ตัง้ แต่รนุ่
ไมโคร ขนาดเล็ก รุน่ สแตนดาร์ด ส�ำหรับสุนขั ขนาดมาตรฐานทัว่ ไป และซุปพีเรีย โมเดล ทีใ่ ช้สำ� หรับสุนขั ใหญ่โดยเฉพาะ ต้นแบบทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
พัฒนานี้ ยังมีขดี ความสามารถจ�ำกัดอยูบ่ า้ ง เพราะสามารถอ่านรูปแบบความคิดของน้องหมาของเราได้เพียง 4 รูปแบบเท่านัน้ แต่ทมี พัฒนา
ของเอ็นเอสไอดีหวังว่านีจ่ ะเป็นก้าวแรก ก้าวส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารท�ำความเข้าใจซึง่ กันและกันได้อย่างแท้จริง อุปกรณ์นจี้ ะช่วยให้เรารูก้ อ่ น
ล่วงหน้าว่า เจ้าน้องหมาตัวน้อยอยากจะออกไปข้างนอก ก่อนทีม่ นั จะตัดสินใจบอมบ์และปล่อยของเสียเรีย่ ราดไว้ทวั่ บ้าน
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รับมือกับวัยทองไม่ยากอย่างที่คดิ
สตรีทมี่ อี ายุระหว่าง 45 - 50 ปี คือช่วงเวลาทีอ่ ยูใ่ นวัยทอง ซึง่ หมายถึงภาวะการ
หมดประจ�ำเดือนหรือระดู เนือ่ งจากรังไข่หยุดการผลิตฮอร์โมน และไม่สามารถมีบตุ ร
ได้อกี ต่อไป สตรีหลายๆ คนมักมีอาการของวัยทองทีส่ ง่ ผลทัง้ ทางด้านอารมณ์ และ
ร่างกาย เป็นช่วงวัยส�ำคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทีม่ ี
ผลจากการลดลงของฮอร์โมนเพศ จึงท�ำให้มปี ญ
ั หาสุขภาพทีแ่ ตกต่างจากวัยอืน่ ผลการ
ส�ำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผูห้ ญิงไทย อายุ 45-59 ปี ของส�ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พ.ศ. 2554 พบว่า หญิงวัยทองร้อยละ 48 มีโรคประจ�ำตัว
โดย 3 อันดับแรกทีพ่ บมาก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเกีย่ วกับกระดูกและ
ข้อ และร้อยละ 28 ของหญิงวัยทองมีความเสีย่ งสูงต่ออาการหญิงวัยทอง นอกจากนี้
ยังพบภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 57
การก้าวเข้าสูว่ ยั ทองของสตรีนนั้ จะมีชว่ งวัยใกล้หมดประจ�ำเดือน เป็นช่วงเวลา
ทีผ่ หู้ ญิงยังไม่หมดประจ�ำเดือนหรือไม่มปี ระจ�ำเดือนมาระยะเวลาหนึง่ แต่ไม่ถงึ 1 ปี
ช่วงวัยนีอ้ าจจะยาวนานถึง 6 ปีกอ่ นจะก้าวสูว่ ยั ทอง โดยปรากฏอาการออกเป็นตาม
ช่วงคือ ช่วงแรก ประจ�ำเดือนจะมาเร็วขึน้ จากทีเ่ คยมาทุกเดือน จะมาทุกๆ 3 อาทิตย์
ช่วงทีส่ อง ประจ�ำเดือนจะเริม่ มาห่าง เช่น 2 - 3 เดือนมาครัง้ นึง ช่วงทีส่ าม คือช่วงที่
ประจ�ำเดือนหายไปนานจนครบ 1 ปี
ระหว่างช่วงเข้าสูว่ ยั ทองจนหมดประจ�ำเดือนนัน้ ผูห้ ญิงหลายๆ คนจะมีอาการผิด
ปกติปรากฏ ซึง่ แต่ละคนจะแตกต่างกัน อาการวัยทองของหญิงไทยจะมี 21 - 22
อาการ เช่น อาการร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ มดลูกแห้ง
หงุดหงิด ร่างกายอ่อนเพลีย ผมร่วง หลงลืมง่าย วิงเวียนศรีษะ ท้องอืด ปัสสาวะและ
ขับถ่ายบ่อย ฯลฯ หญิงไทยกับหญิงต่างประเทศก็จะมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของ
อาการวัยทอง เนือ่ งจากมีระบบเมตาบอลิซมึ ทีต่ า่ งกัน โดยคนไทยจะไม่ได้มอี าการ
ด้านใดเด่นเป็นพิเศษ แต่ผู้หญิงชาวต่างประเทศมักจะมีอาการปรากฏเด่นชัด เช่น
อาการร้อนวูบวาบ เป็นต้น
ส�ำหรับการดูแลตัวเองในช่วงของวัยทอง ควรเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ลดการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดโรคความดัน เบาหวาน
ควรออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 150 นาที ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
เพือ่ รักษาอารมณ์ให้เป็นปกติ หมัน่ ไปตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ หากสตรีวยั ทองคนไหน
ที่มีอาการผิดปกติมากเป็นพิเศษสามารถไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาอาการได้ที่
คลินกิ วัยทองในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทเู ดย์
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ิ พ้
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น
ระ บบ ภู มิ คุ ้ ม กั น ขอ งเร าเป รี ย บเ สมื อ
อ้ โรค
ปราการด่านสดุ ท้ายของรา่ งกาย ก่อนทเี่ ชื
ดปกติ
ต่างๆ จะเข้าไปท�ำให้ร่างกายเกิดความผิ
าจจะ
ซึ่งถ้าหากภูมิคุ้มกันอ่อนแอมากเกินไปก็อ
ได้ว่า
ท�ำให้ป่วยได้บ่อยมากขึ้น สามารถสังเกต
กู าล
ถ้าคุณเป็นไข้หวัดมากกว่า 3 - 4 ครัง้ ต่อฤด
นัน่ ก็แปลว่า ภูมคิ มุ้ กันของคุณก�ำลัง
อ่อนแอมากแล้ว วิธีการ
สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันทีง่ า่ ย
ที่สุดก็คือ การพักผ่อนให้
เพี ย งพ อ ออ กก� ำ ลั ง กาย
อย ่ า งส ม�่ ำ เสม อ รวม ทั้ ง
เลือกรับประทานอาหารทดี่ ี
มีประโยชน์ต่อร่างกายโดย
เฉพาะผกั และผลไม้
ขอบคุณ ข้อมูลจาก สสส.

ดืม
่ ชาใบหม่อน
เพื่อสุขภาพ
“ชาใบหม่อน” หรือทีร่ จู้ กั
กันในอีกชื่อว่า “ชามัลเบอร์รี่”
นั้ น เป็ น ที่ รู ้ จั ก กว้ า งขวางใน
ฐานะเครื่องดื่มบ�ำรุงสุขภาพจาก
ญี่ ปุ ่ น ที่ อ าจจะช่ ว ยป้ อ งกั น โรค
เบาหวานได้ เนือ่ งจากเชือ่ กันว่าใบหม่อนมีสรรพคุณ
สามารถลดการดูดซึมน�ำ้ ตาลได้ มีทงั้ แมกนีเซียม
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม จึงช่วย
บ�ำรุงร่างกายในส่วนของกระดูก ผม และเล็บ แถม
ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นกุญแจส�ำคัญให้
ระบบภูมคิ มุ้ กันแข็งแรงขึน้ อีกด้วย

หลีกเลีย
่ ง 5 สาเหตุ
ที่ทำ� ให้ภมู คิ มุ้ กันอ่อนแอ

ชวนเด็กๆ ล้างมือกัน

เพื่อสุขอนามัยกันเถอะ

รูห้ รือไม่วา่ มีเด็กมากกว่า 2,000 คนทัว่ โลกทีต่ อ้ ง
เสียชีวติ ด้วยโรคทีป่ อ้ งกันได้ไม่ยาก เช่น โรคท้องร่วง
ทุกๆ หนึง่ นาทีจะมีเด็กเสียชีวติ หนึง่ คน นีถ่ อื เป็นวิกฤต
ระดับโลก การล้างมืออย่างถูกวิธี สามารถรักษาชีวติ
ของเด็กเหล่านีไ้ ด้ เพราะจะช่วยตัดวงจรการเติบโตและ
ยับยัง้ การรับเชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกาย อันเป็นสาเหตุทนี่ ำ�
ไปสูก่ ารเกิดโรคท้องร่วงและโรคติดเชือ้ อีกหลายชนิด
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรคท้องร่วงเป็น
สาเหตุการตายอันดับ 2 ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ขวบ ใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา โดยในแต่ละปีมเี ด็กเล็กประมาณ
1.5 ล้านคน เสียชีวติ เพราะโรคท้องร่วง
ศ.จอห์น ออกซ์ฟอร์ด อาจารย์พิเศษภาควิชา
ไวรัสวิทยา วิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมควีนแมรี
ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า อัตราการเสียชีวติ ของเด็ก
จากโรคติดเชือ้ อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู และเป็นวิกฤตระดับ
โลกที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ประเด็นส�ำคัญคือ
โรคท้องร่วงป้องกันได้ดว้ ยการหมัน่ ล้างมือให้สะอาด
อยูเ่ สมอ เพราะมือเป็นพาหะน�ำเชือ้ โรคและเชือ้ ไวรัส
เข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ยทีส่ ดุ เพราะเมือ่ มือสัมผัสกับเชือ้
ทีอ่ ยูใ่ นข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ การจาม การเข้าห้องน�ำ้
และใช้มอื นัน้ สัมผัสอาหาร ปาก ตา ก็สามารถน�ำเชือ้
เข้าสูร่ า่ งกายได้ เชือ้ เหล่านีอ้ าจเป็นสาเหตุของโรคติด
เชือ้ ทีเ่ ป็นอันตรายถึงแก่ชวี ติ เช่น โรคท้องร่วง โรคมือ
เท้าปาก และโรคระบบทางเดินหายใจ ต่างๆ อย่างโรค
ไข้หวัดใหญ่ ซึง่ แพร่ระบาดอย่างมากในประเทศไทย
         การล้างมือเป็นประจ�ำด้วยน�ำ้ และสบู่ จึงเป็นวิธี
ป้องกันเชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกายทางมือสัมผัส ซึง่ เป็นวิธี
ป้องกันโรคทีง่ า่ ยและประหยัดทีส่ ดุ

1.

กินของหวานมากเกินไป

2.

ดื่มน�้ำไม่เพียงพอในแต่ละวัน

3.

อ้วนเกินไป

4.

จมูกแห้งเกินไป

5.

ความเครียด

การรับประทานของหวานมากเกินไป
ไม่ใช่แค่เพียงท�ำให้คณ
ุ อ้วนขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั
เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอลง
อีกด้วย มีการศึกษาหนึง่ ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
American Journal of Clinical Nutrition พบ
ว่า การรับประทานน�ำ้ ตาล 100 กรัม จะท�ำให้
ความสามารถในการท�ำลายเชื้อแบคทีเรีย
ของเม็ดเลือดขาวหยุดชะงักไปถึง 5 ชั่วโมง
หลังจากการรับประทานน�ำ้ ตาล
         

น�ำ้ จะช่วยช�ำระล้างสารพิษต่างๆ ใน
ร่างกายที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และ
ถ้าหากคุณดืม่ น�ำ้ ไม่เพียงพอก็จะท�ำให้สารพิษ
ทีอ่ ยูใ่ นร่างกายตกค้าง ดังนัน้ จึงควรดืม่ น�ำ้ ให้
เพียงพอ ซึง่ โดยปกติคนเราควรดืม่ น�ำ้ อย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว หรือถ้าจะให้ดคี วรดืม่
ให้ถงึ 10 แก้วเป็นอย่างน้อย โดยค่อยๆ จิบทีละนิดตลอดวันดีกว่าการดืม่ รวดเดียวหมด
        
   	การมีนำ�้ หนักมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อหัวใจ สมอง และอวัยวะส่วนอืน่ ๆ
ได้ แต่จริงๆ แล้วการมีนำ�้ หนักมากเกินไปก็ทำ� ให้ภมู คิ มุ้ กันของร่างกายอ่อนแอลงได้
เช่นกัน โดยเฉพาะคนทีม่ ดี ชั นีมวลกายมากกว่า 40 เพราะน�ำ้ หนักส่วนเกินจะไปท�ำให้
ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความไม่สมดุลและส่งผลให้เกิดการอักเสบและความบกพร่อง
ของภูมคิ มุ้ กันทีช่ ว่ ยในการต่อสูก้ บั การติดเชือ้ ต่างๆ
   	รูห้ รือไม่วา่ การทีจ่ มูกของเราแห้งเกินไปก็เป็นสาเหตุทที่ �ำให้เราป่วยได้เหมือน
กัน เพราะโดยปกติแล้วอาการคัดจมูกและน�ำ้ มูกไหลนัน้ เป็นขบวนการในการป้องกัน
โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ เพราะน�ำ้ มูกทีอ่ ยูใ่ นจมูกเป็นตัวทีค่ อยดักเชือ่ โรคและขจัด
เชือ้ โรคออกจากร่างกาย การทีจ่ มูกแห้งเกินไปก็ทำ� ให้เชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ยขึน้
ดังนัน้ ถ้าหากคุณมีอาการจมูกแห้งควรจะหาน�ำ้ เกลือมาล้างจมูกเพือ่ ให้จมูกชุม่ ชืน้ อยู่
เสมอ หากเป็นบ่อยจนเกินไปก็ควรไปพบแพทย์เพือ่ ท�ำการวินจิ ฉัย

หลายคนคงจะเคยป่วยเป็นไข้หวัดในช่วงใกล้กำ� หนดส่งงานชิน้ ใหญ่หรือก่อน
การสอบ นัน่ ก็เป็นเพราะว่าเรามีความเครียดมากเกินไป ซึง่ ถ้าหากเรามีความเครียด
สะสมก็สง่ ผลให้ภมู คิ มุ้ กันของเราอ่อนแอ และถ้ายิง่ เราเกิดความเครียดในช่วงทีก่ ำ� ลัง
เป็นไข้หวัดด้วยละก็ อาการก็จะยิง่ หนักกว่าเดิม ดังนัน้ รักษาจิตใจให้รา่ เริงแจ่มใสอยู่
เสมอเป็นการดีทสี่ ดุ
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

ดูแลผิว

เมื่อลมหนาวใกล้เข้ามา
เมื่ออากาศเริ่มจะแห้งและเย็นลง หลายคน
เตรียมตัวนับถอยหลังถึงวันหยุดยาว เร่งปั่นงานกัน
อย่างคร�ำ่ เคร่งจนไม่ลมื หูลมื ตา อย่าลืมดูแลสุขภาพ
ผิวพรรณจากภายใน จนผิวแห้งกร้านขาดความชุม่ ชืน้
ไม่สดใส แบบทีเ่ รียกกันว่า “ผิวขาดน�ำ้ ” การพักผ่อน
ทีเ่ พียงพอและท�ำจิตใจให้แจ่มใส ผ่อนคลาย ส่งผล
ต่อผิวโดยตรง การนอนดึกติดต่อกันหลายคืน ผิวจะ
อ่อนล้าโรยแรง ผิวก็จะฟ้องด้วยสัมผัสทีไ่ ม่ชมุ่ ชืน่ เช่น
กัน หากจ�ำเป็นต้องนอนดึก อย่าลืมทาครีมบ�ำรุงผิว
เพิ่มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
อาจเปลีย่ นมาใช้มอยส์เจอรไรเซอร์บำ� รุงผิวทีม่ คี วาม
เข้มข้นมากกว่าปกติ ดื่มน�้ำสะอาดให้มากขึ้นอย่าง
น้อยวันละ 10 – 12 แก้ว ทานผลไม้สดเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างวัน และพักสายตาบ่อยๆ เป็นครัง้ คราว และ
หากจ�ำเป็นต้องไปปาร์ตสี้ งั สรรค์กล็ ดปริมาณการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง หรือหากงดได้เลย
จะดีตอ่ สุขภาพและผิวพรรณโดยรวม
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เรียวขาสวย
ช่ วยให้สาวๆ ดูดี
ก่อนไปปาร์ตี้สังสรรค์ ลอง
มาเพิม่ เสน่หช์ วนมองให้เรียวขาดู
สวยเพรียวกันดีกว่า เพียงท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ขัดผิวด้วยใยบวบสัปดาห์ละ 2 ครัง้ หากใยบวบธรรมชาตินนั้ แข็งเกิน
ไปให้นำ� ไปแช่ในน�ำ้ อุน่ ก่อนสักครึง่ ชัว่ โมง จากนัน้ ผสมน�ำ้ มะนาว 1 ซีกลง
ไปก็ชว่ ยเพิม่ วิตามินซีในการผลัดเซลล์ผวิ แต่อาจต้องระวังการใช้หลังการ
ก�ำจัดขน เพราะอาจท�ำให้รสู้ กึ ระคายเคือง ควรเว้นช่วงสัก 2 วัน จะช่วยลด
การเกิดขนคุดได้ดว้ ย
ผสมโยเกิรต์ กับผงขมิน้ น�ำมาพอกขาไว้ 20 - 30 นาที ช่วยลดปัญหา
ขาลายจากจุดด่างด�ำและผิวแตกได้เป็นอย่างดี
หลังจากอาบน�ำ้ ขณะทีผ่ วิ ยังหมาดๆ อยู่ ชโลมออยล์ให้ทวั่ เรียวขา
ใช้ผา้ ขนหนูบดิ ในน�ำ้ อุน่ มาพันไว้ชว่ ยเปิดรูขมุ ขนให้สารบ�ำรุงจากออยล์ซมึ
เข้าไปท�ำงานในชัน้ ผิว
ผสมโลชัน่ กันแดดกับบีบคี รีมทีใ่ กล้เคียง
กับสีผวิ ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 ทาในแนวลูบ
ลงให้สม�ำ่ เสมอทัว่ กัน
ฉีดสเปรย์ชิมเมอร์ไปที่หน้าขาหรือ
ทาบอดีบ้ าล์มทีผ่ สมกับผงชิมเมอร์เล็กน้อย
เพียงเท่านีก้ จ็ ะช่วยเพิม่ ความเซ็กซีใ่ ห้กบั
เรียวขาในทันที

นวดให้ผวิ สวย
และผ่อนคลายทัว่ เรือนร่าง
การนวดช่วยกระตุน้ การไหล
เวียนโลหิต ไม่วา่ จะท�ำความสะอาด
ผิว สครับหรือทามอยส์เจอไรเซอร์ ลอง
นวดวนเป็นวงกลมแคบๆ เคลือ่ นจาก
รอบนอกเข้าสูจ่ ดุ ศูนย์กลาง ไล่ตงั้ แต่
ฝ่ า เท้ า ขึ้ น ไปยั ง ต้ น ขา จากปลาย
แขนสู่รักแร้ จากสะโพกถึงหลังส่วน
ล่าง นวดเป็นวงกลมจากล่างขึน้ บน
และกระจายออกสูด่ า้ นข้าง จากหลัง
ส่ ว นบนจนถึ ง ไหล่ ก็ เ ช่ น กั น ส่ ว น
บริเวณหน้าท้องนัน้ ให้นวดวนตามเข็มนาฬิกา โดยก่อนนวดแนะให้ใช้นวิ้
มือจับด้านข้างท้อง (ช่วงเอว) บีบมือและคลายมือสลับกันไป ก่อนจะใช้ฝา่ มือ
ทาบไปบนหน้าท้องเบาๆ หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้สะดือเป็นจุดศูนย์กลาง
แรงกดทีด่ จี ะช่วยกระตุน้ การท�ำงานของอวัยวะภายในให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อ
สุขภาพผิวทีด่ สี ภู่ ายนอก

หลากสูตร
สวยจากก้นครัว

เพื่อความกระจ่างใสในพริบตา
่ กยาว
หน้าใสด้วยถัวฝั

แค่น�ำถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วคั้นเอาแต่น�้ำประมาณ
2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นเอามาผสมกับ
นมสด น�ำ้ ผึง้ แท้ และจมูกข้าวสาลี
อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ พอกหน้าทิง้ ไว้
ประมาณ 15 นาที แล้วค่อยล้าง
ออก วิตามินจากถัว่ ฝักยาวจะช่วย
ให้ผวิ ของคุณสดใส

ข้าวโอ๊ตเพื่อผิวสะอาด
เปล่งปลัง่

เพียงน�ำข้าวโอ๊ตผสมกับน�ำ้ ผึง้ ใน
อัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน คนให้เข้ากันจาก
นัน้ น�ำมาพอกลงบนผิวหน้าทีส่ ะอาด
วิ ธี นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผิ ว สดใสเปล่ ง ปลั่ ง
พร้อมลดเลือนริว้ รอยต่างๆ ให้จางลง
เมื่อท�ำเป็นประจ�ำผิวหน้าจะเกลี้ยง
เกลา สดใส หรือจะน�ำข้าวโอ๊ตผสมกับนมสดคนให้มคี วามหนืดพอ
สมควรแล้วน�ำมาพอกหน้าก็ได้เช่นกัน

ยอดแคช่ วยให้หน้าใสเด้ง

เพียงเอายอดแคสดๆ มาประมาณ
100 กรัม ล้างให้สะอาด หัน่ เป็นชิน้ ๆ
แล้วใส่ลงในเครื่องปั่นตามด้วยจมูก
ข้าวสาลี และน�ำ้ ผึง้ แท้ จากนัน้ ปัน่ ให้
ละเอียดเข้ากันดี แล้วน�ำมาพอกหน้า
ยอดแคมีสารเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยต้านอนุมลู อิสระ ต้าน
การเกิดริว้ รอยและยังช่วยให้ใบหน้าดูนมุ่ นวลขึน้ อีกด้วย

ถ้าผิวหนา้ คุณมักมีสวิ หรอื สิวหัวด�ำขึ
หลกี เลีย่ งเครือ่ งสำ� อางทมี่ สี ว่ นผสมขอ น้ พยายาม
งไข
ลองใช้ Mineral Makeup หรอื เครอื่ งส มัน หันมา
ำ� อางผลิตจาก
แรธ่ าตุ จะท�ำใหผ้ วิ หนา้ ไมเ่ ป็นมันจา
กความร้อนและ
ไมด่ เู ยิม้ ในระหวา่ งวนั

ท�ำอย่างไรไม่ให้รก
ั แร้ดำ� คล�ำ้
และเหี่ยวเป็นหนังไก่

1.

ดูแลผิวใต้วงแขนด้วยการ “ขัดผิว”

สครับผิวด้วยการเลือกใช้สบู่หรือเจลอาบน�้ำสูตร “Exfoliated”
ผลิตภัณฑ์สครับผิวกาย หรือจะลองวิธธี รรมชาติดว้ ยการใช้นำ�้ ตาลผสมกับ
น�ำ้ มันมะกอกน�ำมาใช้ขดั ผิวใต้วงแขนก็ได้ ห้ามถูไถรุนแรง เพียงแค่สครับ
ด้วยการหมุนวนๆ อย่างเบามือ ปิดท้ายด้วยการใช้สบูท่ มี่ มี อยซ์เจอไรเซอร์
เพือ่ ให้ผวิ ใต้วงแขนนุม่ เนียนยิง่ ขึน้

2.

รูไ้ หมว่า แหนบ คือ ตัวการผิวเหี่ยวย่น

แหนบ เป็นศัตรูตัวร้ายที่ท�ำร้าย
ผิวใต้วงแขน จากการส�ำรวจโดยบริษทั
เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ พบว่า 74% ของ
ผู้หญิงไทยใช้แหนบในการถอนขนใต้
วงแขน น�ำไปสู่ปัญหาขนคุดและการ
ระคายเคืองตามมาลองเปลี่ยนมาใช้
ครีมก�ำจัดขนทีช่ ว่ ยก�ำจัดขนดีกว่า

3.

ใช้วิธธี รรมชาติดว้ ย
เบกกิง้ โซดากับน�้ำมะนาว

4.

ใส่เสือ้ หลวมๆ

5.

ดูแลความชุ่ มชื้ นใต้วงแขน

ผสมกันในสัดส่วนเท่าๆ กัน แล้ว
น�ำมาทาผิวใต้วงแขนแล้วทิง้ ไว้ 10 นาที
จากนัน้ จึงล้างออก คุณก็สามารถมีผวิ ใต้
วงแขนทีข่ าวขึน้ ได้
เสื้อผ้าเข้ารูปตรงช่วงแขน เนื้อ
ผ้าทีเ่ สียดสีกบั ผิวใต้วงแขนมีสว่ นท�ำให้
ผิวใต้วงแขนหมองคล�้ำได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรใส่เสื้อ
โครงหลวมๆ บ้างเพือ่ พักให้ผวิ ได้หายใจ

แพทย์ผิวหนังยืนยันว่า ผิวใต้วง
แขนเป็นส่วนทีต่ อ้ งการการดูแลเหมือน
ผิวส่วนอืน่ ๆ ซึง่ ดีทสี่ ดุ ก็คอื การทาโลชัน่
เพื่อเติมความชุ่มชื้นอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ครัง้
ขอบคุณค�ำแนะน�ำจาก Veet
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Ippud

ฮัลโหล
บางกอก

How To Enjoy Ramen

เรื่อง : Yamaki

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่ โลกในนามของ
ร้านราเมงรสชาติเลอเลิศ ได้ใจผูค้ นมาแล้วในทุกประเทศที่ Ippudo
ไปเยือน ส�ำหรับสาขาในประเทศไทย การตกแต่งยังคงความเป็น
Ippudo เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มีการน�ำถ้วยชาม และช้อนทาน
ราเมง ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของร้านมาตกแต่งอย่างสวยสมลงตัว
Eat time : ไฮไลท์เด็ดอยูท
่ รี่ าเมงสูตรพิเศษ เส้นโฮมเมด แช่ตวั อยู่
ในน�ำ้ ซุปกระดูกหมูรสเข้มข้นละมุนลิน้ มีหลายแบบให้เลือกชิม อย่าง
Akamaru Shinaji อีกอย่างทีอ่ ร่อยจนอดกดไลค์ไม่ได้ คือ บัน มีไส้
ต่างๆ ให้เลือก หากชอบรสเผ็ด Spicy Chicken Bun น่าจะปรนเปรอ
ต่อมรับรสของคุณ นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารญีป่ นุ่ อีกหลากหลายที่
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เรียกน�ำ้ จิม้ ด้วย Seared Salmon Roll with
Mentaiko ทานอย่างอิม่ หน�ำในราคาทีแ่ ตะต้องได้
The Connection : Ippudo ตัง้ อยูบ
่ นชัน้ 3 ของห้างเซ็นทรัล
เอ็มบาสซี่ (ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต) เปิดบริการทุกวัน
11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2650 3600
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วันนี้ – 27 พ.ย.
นิทรรศการศิลปกรรม
กลุ่มวังหน้าครัง
้ ที่ 4
นิทรรศการแสดงผลงานครัง้ ที่ 4 ของ
ศิลปินกลุ่มวังหน้า ครั้งนี้หวนกลับมาเพื่อ
บอกเล่าประสบการณ์ทางทัศนศิลป์ตาม
ความเชื่อและสิ่งที่แต่ละคนสั่งสมตลอด
เวลาที่ ผ ่ า นมา โดยเฉพาะในช่ ว งชี วิ ต ที่
วิทยาลัยช่างศิลป (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
จัดแสดง ณ หอศิลป์วงั หน้า สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
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20-23 พ.ย.

21-23 และ 28-30 พ.ย.

เพ็ ท วาไรตี้
ตอน ก๊วนซ่าสิงสาราสัตว์
อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ ร่วมกับ
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
และ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จัดงาน
“สมาร์ทฮาร์ท พรีเซ้นต์ เพ็ท วาไรตี้ ตอน ก๊วน
ซ่าสิงสาราสัตว์” เปิดสุดยอดประสบการณ์กบั
ทีส่ ดุ ของมหกรรมสารพัดสัตว์เลีย้ งและครัง้ แรก
กั บ เวที ก ารประกวดที่
เฟ้นหาสุดยอดสัตว์เลีย้ ง
แห่งปี หอบน้องหมาจูง
น้องแมวมาเดินเล่นได้
ณ อาคาร 3 อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี สอบถาม
โทร.0 2833 5109

The Gypsy Sisters
ร่วมหลงใหลไปกับเสน่ห์อันเย้ายวนของ
ชาวยิปซีและเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี
ของคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชนได้
กับละครเวทีทสี่ ะท้อนถึงความต่าง The Gypsy
Sisters ละคอนวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน ประจ�ำปี 2557 ณ หอประชุมศรีบรู พา
(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซือ้
บัตรได้ที่ lakornvarasarn.com หรือซื้อด้วย
ตั ว เองที่ ใ ต้ ตึ ก คณะ
วารสารฯ (ศูนย์รงั สิต)

Pazzo uisine

Italian C Bar
& Wine

Ring a bell : ลิม
้ รสความอร่อยของอาหารอิตาเลียนสูตรเด็ด ภาย

ใต้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความน่ารักของการตกแต่ง เด่นด้วยโทน
สีเทาและก�ำแพงอิฐ เพิม่ เติมด้วยงานศิลป์สวยๆ จากกระจกโมเสค
เสริมความโรแมนติคด้วยผ้าม่านพลิว้ ไหว จนท�ำให้คณ
ุ ต้องหลงรัก
และวกกลับมาซ�ำ้ ความอร่อยอีกหลายระลอก
Eat time : มีเมนูอาหารอิตาเลียนหลากหลายสไตล์คอยให้
บริการ แนะน�ำเมนูเด็ดอย่าง “Seafood Pizza” พิซซ่าอบใหม่หอม
กรุน่ พร้อมเครือ่ งหนักแน่น ส่วน “Tiger Prawn Salad” สลัดกุง้ ลาย
เสือก็อร่อยหอมหวลไม่เป็นรอง ทานพร้อมผักสดกรอบ ส�ำหรับคน
ทีช่ อบทานพาสต้า คุณมาถูกทีแ่ ล้ว เพราะทีน่ มี่ พี าสต้าสูตรเด็ดรอ
คอยยัว่ น�ำ้ ลายคุณอยู่
The Connection : Pazzo ตัง้ อยูใ่ นโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล
ริเวอร์ไซด์ ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 (ซอย 25) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิด
บริการทุกวัน มือ้ กลางวัน 11.00-14.00 น. มือ้ เย็น 18.00-22.00 น.
สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2584 2222

Mori Dessert Bar

The Cake World

แฟลกชิพ สโตร์แห่งแรกของร้าน โมริ ดีเซิรท์ บาร์
ร้านเค้กสไตล์โอซาก้าในเครือ เซน เรสเตอรองส์ สร้างพื้นที่ขนาด
กะทัดรัดให้นา่ ลุม่ หลงด้วยโทนสีนำ�้ ตาลแบบธรรมชาติ ให้ความรูส้ กึ สงบ
โปร่งโล่งสบาย มีคอนเซ็ปต์การตกแต่งคล้ายห้องหนังสือแสนอบอุ่น
Home Library บรรจงประดับของตกแต่งสวยงามเพือ่ ดึงดูดลูกค้า
Eat time : เสิรฟ
์ เมนูเค้กหลากหลายรูปแบบ ทัง้ หมดเน้นวัตถุดบิ
คุณภาพ ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อเค้กที่เบานุ่ม เมนูที่ควรลิ้มลองต้องเป็น
Strawberry Short Cake เค้กรสวานิลลาตัดรสชาติกับสตรอเบอรี่
ชิน้ โต อีกเมนูแนะน�ำ คือ ทาร์ต Mont Blanc สไตล์ญปี่ นุ่ มีรสชาติให้
เลือกตามชอบ ทานคูเ่ ครือ่ งดืม่ แก้วโปรด เพือ่ เพิม่ ความสดชืน่
Connection : Mori Dessert Bar ตั้งอยู่บนชั้น 4 ศูนย์การค้า
สยามสแควร์วนั เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร. 0 2252 3055
Ring a bell :

26 พ.ย. – 1 ธ.ค.

29 พ.ย.

29 พ.ย. – 10 ธ.ค.

มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน
สีสน
ั แห่งเอเชีย
สยามพารากอน พร้อมด้วยพันธมิตร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สมทบก�ำลังกันเนรมิต
งานแสดงกล้ ว ยไม้ สุ ด อลั ง การ ในงาน
“สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด
พาราไดซ์ ครั้งที่ 8 มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้
พรมแดน สีสันแห่ง
เอเชีย” พบความงาม
ของกล้วยไม้หายาก
ได้ ต ลอดงาน ณ
ศู น ย์ ก ารค้ า สยาม
พารากอน

Arcadia The Bangkok
Landing
กราวิ ตี้ ไทยแลนด์ 2014 ภู มิ ใ จเสนอ
โชว์นาฏยจักรกลแห่งโลกอนาคต (Futuristic
Mechanical Carbaret) ปรากฏการณ์ทางดนตรี
ทีส่ ร้างสรรค์เวทีเต้นร�ำขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในเทศกาล
แกลสตันเบอรี ซึง่ ก�ำลังจะแลนดิง้ สูล่ านจอดรถ
สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม พร้อมมวลมหาดีเจ
ทีจ่ ะสร้างสรรค์เพลง EDM ให้คณ
ุ แดนซ์กนั มัน
กระจาย ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ตัง้ แต่
16.00 น.เป็นต้น
ไป ส� ำ รองที่ ยื น
ผ่ า นไทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร์ได้เลย

MOTOR EXPO 2014
งานมหกรรมยายนต์ ครัง
้ ที่ 13
พบกั บ รถหลากรุ ่ น หลายยี่ ห ้ อ รวม
ทั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์แต่งรถ
ต่างๆ ที่ยกขบวนมา
ร ว ม ตั ว กั น ใ น ง า น
มหกรรมยานยนต์
ครั้งที่ 13 ที่ อิมแพค
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์1-3
พบกับกิจกรรมต่างๆ
มากมายได้ภายในงาน
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คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

ท่องเทีย่ วสุขสันต์หนึง่ วัน
ที่ ‘สมุทรปราการ’
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จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป็ น อี ก หนึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย ตัง้ อยู ่ทางปลายสุดของแม่น้�ำเจ้าพระยา
ทางด้านเหนือของอ่าวไทย นิยมเรียกกันว่า “เมืองปากน�้ำ”
ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 25 กิโลเมตร ภูมปิ ระเทศเป็นที่ราบลุม่
ไม่มภี เู ขา มีลำ� คลองมากและบางแห่งก็มนี ้ำ� ท่วม ในช่ วงฤดูแล้งน�้ำ
จะเค็มจัด พืน้ ที่สว่ นใหญ่เป็นนาและสวน มีป่าแสม ไม้ปรง โกงกาง
และป่ าจากด้วยเป็ นจังหวัดที่อยู ่ติดกับจังหวัดกรุ งเทพฯ การ
เดินทางจึงสะดวกสบายมาก เพราะมีทางด่วนตัดผ่านหลายจุ ด
ท�ำให้การไปเที่ยวในแต่ละที่ใช้เวลาเดินทางน้อยลง ยิ่งในเรื่องของ
อาหารการกินยิ่งไม่ตอ้ งเป็นห่วง เพราะเมืองนีเ้ ป็นเมืองปากน�้ำ 
กุง้ หอย ปู ปลา บรรดาเหล่าอาหารซี ฟูด้ ทัง้ หลายรับรองได้วา่
สด..ซด..สด!

ฉบับนี้ คูห่ เู ดินทางจะขอพาคุณผูอ้ า่ นไปสัมผัสกับทริปสัน้ ๆ ใน
จังหวัดสมุทรปราการทีจ่ ะพาให้คณ
ุ สุขสันต์ได้ภายในหนึง่ วันจัดเต็ม!
เริ่มต้นทริปกันที่ “พระสมุทรเจดีย์” หรือ “พระเจดีย์กลาง
น�้ำ” ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลปากคลองบางปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
บริเวณฝั่งขวาของแม่น�้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด
โดยมีแม่นำ�้ เจ้าพระยาคัน่ กลาง ซึง่ ถือเป็นปูชนียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มือง
และเป็นสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญและภาคภูมิใจของชาวสมุทรปราการ
โดยสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดจะมีรูปพระสมุทร
เจดียส์ ขี าวอยูต่ รงกลาง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
ทรงมีพระราชด�ำริให้สร้างพระเจดียข์ นึ้ บนเกาะทีม่ นี ำ�้ ล้อมรอบ และ
ได้พระราชทานนามพระมหาเจดียน์ วี้ า่ “พระสมุทรเจดีย”์ เนือ่ งจาก
มีพระราชประสงค์ให้เป็นศาสนสถานอันเป็นพระมหาเจดีย์คู่เมือง
สมุทรปราการสืบต่อไป แต่การก่อสร้างยังไม่ทนั ได้เริม่ ต้น พระองค์
ท่านก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน รัชกาลที่ 3 จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ตามพระราชประสงค์เดิมของสมเด็จพระบรมชนกนาถจนแล้ว
เสร็จ โดยสร้างเป็นแบบย่อเหลีย่ มไม้สบิ สอง ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพทัว่ ไปของพระ
สมุทรเจดีย์ ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สงู ขึน้ ไปอีก เพือ่
ความโดดเด่นสง่างาม และใช้เป็นจุดสังเกตส�ำหรับเรือของชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายในไทย ที่ส�ำคัญคือป้องกัน
คนใจบาปมาขโมยพระบรมสารีริกธาตุได้ด้วย จึงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชา่ งไปถ่ายแบบพระเจดียล์ อมฟางที่
กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ ราชสีหวิกรม
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เป็นนายช่างจัดการสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบพระเจดีย์เดิม
นอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน, หอเทียน, หอระฆัง, พระวิหาร และ
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน�ำ้ รอบองค์พระสมุทรเจดีย์
และได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังแห่มา
ทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระมหากรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นประเพณีสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบนั ในทุกวันแรม 5 ค�ำ่ เดือน 11 (งานนมัสการองค์พระสมุทร
เจดีย)์ โดยมีพทุ ธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก ภายในงาน
จะมีประเพณีการห่มผ้าแดงให้แก่องค์พระสมุทรเจดีย์ ซึง่ ชาวบ้านจะช่วยกัน
เย็บผ้า และมีพธิ กี ารบวงสรวงขบวนแห่ผา้ แดงทัง้ ทางบกและทางน�ำ้
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เมื่อเดินทางออกจากพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้าตรงมาจะเจอหอ
นาฬิกาสามแยกพระสมุทรเจดียใ์ ห้ขบั ตรงไป เพือ่ มุง่ หน้าไปเทีย่ วต่อกันที่
ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล อนุสรณ์สถาน ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ริมปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า ซึง่ เป็นป้อมทีท่ นั สมัย และมี
บทบาทส�ำคัญยิง่ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ เป็นทีท่ ำ� การยิงต่อสูก้ บั
อริราชศัตรูมาแล้วครัง้ หนึง่ เมือ่ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) โดยภายในป้อม
จะประกอบไปด้วยสถานทีส่ ำ� คัญและน่าสนใจมากมาย เช่น พระบรม
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีม่ คี วาม
สง่างามยิง่ โดยทรงฉลองพระองค์ในชุดกองทัพเรือ พระหัตถ์ถอื กระบี่
ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรียเ์ ป็นพิพธิ ภัณฑ์
แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของป้อม
พระจุลจอมเกล้า และเหตุการณ์ในสมัย รศ.
112 ด้านข้างริมแม่นำ�้ จะเป็น พิพิธภัณฑ์
เรือหลวงแม่กลอง ซึง่ ถือว่าเป็นเรือรบล�ำ
แรกของประเทศไทย และเป็นล�ำที่ 2 ของ
โลกต่อจากประเทศญีป่ นุ่ มีอายุการใช้งาน
ยาวนานทีส่ ดุ ในกองทัพเรือ ประมาณ 59 ปี

ทางกระทรวงกลาโหมจึงได้อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณ
ฝัง่ ตรงข้ามพระบรมราชาอนุสาวรียจ์ ะเป็น อุทยานฯ ประวัตศิ าสตร์
ทหารเรือ ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ และการจัดแสดงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์กลางแจ้ง นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเชิง
อนุรกั ษ์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วสามารถชมป่าชายเลนซึง่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
นกกระยาง นกนางนวล ปลาตีน ปูลม หรือปูกา้ มดาบ เป็นต้น สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-2475-6109, 0-2475-6259, 0-2475-6072

ส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งการรับประทานอาหาร
พร้ อ มชมวิ ว บรรยากาศริ ม แม่ น�้ ำ ที่ นี่ ก็ มี
“สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง” ให้บริการ
อาหารอร่อย ราคาย่อมเยา เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10.00 – 22.00 น. พิเศษในช่วงวันเสาร์และ
อาทิตย์จะมีขนมจากโบราณย่างเต่าถ่านหอมหวาน
แสนอร่อยมาขาย เหมาะทีจ่ ะซือ้ ติดไม้ตดิ มือกลับไปฝากคนทีบ่ า้ นด้วย
จากจุดนีข้ บั ออกมาประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนข้ามสะพานสรรพสามิต
ให้เลีย้ วซ้ายไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบท่าเรือป้ารี่ ท่าเรือทีจ่ ะพาท่าน
ไปยัง วัดขุนสมุทรจีน หรือ วัดขุนสมุทรทราวาส ราคาค่าเรือคนแรก 100
บาท คนต่อๆ ไปคนละ 10 บาท ตลอดเส้นทางจะพบเห็นป่าจากและนกน�ำ้
ชนิดต่างๆ ซึง่ ธรรมชาติในบริเวณนีย้ งั ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ใช้เวลานัง่ เรือไม่
ถึง 10 นาที ก็จะถึงท่าเรือของวัด จากนัน้ ให้ขจี่ กั รยานของทางวัดทีเ่ ตรียมไว้
ให้สำ� หรับญาติโยมทีม่ าเยีย่ มชมและท�ำบุญ หากไม่มกี ค็ งต้องเดินกางร่มต่อ
ไปให้ถงึ วัดอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเล็กๆ ทีม่ รี วั้ กัน้ กันตก
ข้างทางตลอดแนว ภายในวัดนีม้ สี งิ่ ทีน่ า่ สนใจ คือ โบสถ์ทจี่ มน�ำ้ ทะเลไปเกือบ
ครึง่ หลัง ซึง่ เกิดจากการกัดเซาะชายฝัง่ หนึง่ ในปัญหาโลกร้อนทีท่ วั่ โลกก�ำลัง
ประสบปัญหาอยู่ ปัจจุบนั โบสถ์นกี้ ย็ งั สามารถประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
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แต่ทางเข้าจะเตี้ยมากต้องคลานเข้าไป มี
“หลวงพ่อปากแดง” เป็นพระประธานใน
โบสถ์ บริเวณด้านนอกมีศาลาไม้ริมทะเล
ประดิษฐานหลวงพ่อโต และหลวงปูท่ วด ส่วน
อีกด้านจะเป็นเก๋งจีนทีป่ ระดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม บรรยากาศโดยรอบ
เงียบสงบ มีจดุ นัง่ พักให้รบั ลมเย็นริมทะเลอย่างสบายใจ มองออกไปไกลๆ
จะเห็นเสาไฟฟ้าตัง้ อยูใ่ นทะเล นัน่ คือหลักฐานทีแ่ สดงให้รวู้ า่ ในสมัยก่อน
บริเวณนัน้ เคยเป็นบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนขุนสมุทรจีนมาก่อน
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จบทางฝัง่ อ�ำเภอพระสมุทรเจดียก์ นั แล้วให้ขบั รถข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา
กลับมายังอ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เพือ่ เทีย่ วที่ พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ
หรือ ช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวทีใ่ ช้เทคนิคการเคาะโลหะ
ขึน้ รูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก ท�ำจากโลหะทองแดงนับแสนชิน้ แผ่น
เล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือน�ำมาย่างไฟให้ออ่ นตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วย
ความประณีต ตัวช้างรวมอาคารมีความสูง 43.60 เมตร สร้างขึน้ เพือ่ เก็บ
รักษาของโบราณที่ คุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ผูก้ อ่ ตัง้ ได้สะสมไว้ เพราะมีหลาย
สิง่ หลายอย่างทีไ่ ม่เพียงแต่มคี ณ
ุ ค่าทางศิลปกรรมเท่านัน้ หากยังเป็นรูป
เคารพศักดิส์ ทิ ธิข์ องคนโบราณ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความเป็นสิรมิ งคล เกิด
ความอุดมสมบูรณ์แก่บา้ นเมืองและแผ่นดิน
เมือ่ ซือ้ บัตรผ่านเข้าชมเรียบร้อยแล้ว สามารถน�ำหางบัตรไปรับดอกไม้
ธูปเทียนมาจุดบูชาองค์ช้างสามเศียรได้ จากนั้นให้น�ำถ้วยที่ใส่ดอกบัว
ที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดเตรียมไว้ไปลอยขอพรบริเวณสระน�้ำด้านข้างเพื่อ
เป็นสิรมิ งคล ตัวอาคารพิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 ส่วน
คือ บริเวณฐานขององค์ชา้ งสามเศียรหรือชัน้ ใต้ดนิ ชือ่ ชัน้ “สุวรรณภูม”ิ
ภายในจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุจำ� นวนมาก อาทิ พระพุทธรูป
เทวรูป และถ้วยชามเครือ่ งใช้ในสมัยจีนโบราณ จากนัน้ ให้เดินขึน้ ไป
ด้านบนเพื่อเข้าชมประติมากรรมซึ่งอยู่ด้านในขององค์ช้างสามเศียร
ชั้นนี้เรียกว่า “ชั้นโลก” คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตร
บรรจง การผสมผสานของศิลปะหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้สฝี นุ่
ในการเขียนลวดลาย การใช้กระจกสีมาตกแต่งบริเวณเพดานเป็น
รูปแผนทีโ่ ลกขนาดใหญ่ โดยมีเสาใหญ่สตี่ น้ ทีแ่ สดงถึง 4 ศาสนา
หลักทีค่ อยค�ำ้ จุนโลก แต่ละต้นก็จะมีลวดลายทีส่ วยงามแตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละศาสนา ด้านซ้ายขวาจะมีบนั ไดเงินและบันได
ทองน�ำท่านขึน้ สูช่ นั้ สูงสุด ชือ่ ว่า “ชัน้ จักรวาล” ตกแต่งเป็นผังทีต่ งั้
เขาพระสุเมรุ ซึง่ ในไตรภูมกิ ล่าวไว้วา่ เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
ประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์จำ� ลองและพระพุทธรูปปางลีลา ด้าน

ข้างจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณ
ในสมั ย ต่ า งๆ ซึ่ ง จุ ด นี้ ถื อ ว่ า
เป็นจุดสูงสุดของพิพิธภัณฑ์
อยู่ตรงช่วงกลางของท้องช้าง
เอราวัณ
ในส่วนบริเวณด้านนอกจัด
ให้เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุ์ไม้หายาก ที่สอดแทรกไปด้วย
ประติมากรรมลอยตัวของสวนป่าหิมพานต์จดั วางตกแต่งอยูโ่ ดยรอบสวนเป็นระยะ
เพือ่ ให้ผทู้ มี่ าเทีย่ วชมสามารถนัง่ พักผ่อนรับลมเย็นๆ พร้อมชมความงดงามทัง้ ภายใน
และภายนอกอาคารได้แบบเต็มตา
อัตราค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 200 บาท เด็ก (อายุ 6-15 ปี) 100 บาท ชาวต่างชาติ
400 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-2371-3135-6
ปิดทริปยามเย็นกันที่ สถานตากอากาศบางปู ซึง่ เป็นสถานทีต่ ากอากาศที่
มีชอื่ เสียงมาเป็นเวลานาน และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนของกรมพลาธิการทหารบก มี
ร้านอาหารและทีพ่ กั ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว ภายในบริเวณมีธรรมชาติอนั สมบูรณ์ใน
พืน้ ที่ 639 ไร่ มีสะพานสุขตาทีท่ อดตัวเหยียดยาวออกไปในทะเลตลอด 500 เมตร
เพือ่ น�ำท่านไปสูจ่ ดุ ดูนกนางนวลและชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม นอกจากนัน้ ทีน่ ี่
ยังเป็นแหล่งชมปลาสองน�้ำเพราะเป็นเขตรอยต่อของปากแม่น�้ำกับทะเลอ่าวที่จะ
พบกลุ่มปลาน�้ำกร่อย อย่างปลาเสือพ่นน�้ำกร่อย ปลาตีน ปลากระทุงเหว ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีนกนางนวลอพยพหนีหนาว
จากแถบไซบีเรียมาพักอาศัยในบริเวณนี้ สนุกสดชืน่ กับบรรยากาศยากาศเย็นแล้ว
ก็อย่าลืมซือ้ อาหาร (กากหมู) ทีม่ ขี ายข้างทางเลีย้ งคุณนกนางนวลกันด้วยนะ เพราะ
คุณจะได้เห็นความฉลาดและรวดเร็วในการบินมาโฉบอาหารของมัน เปิดให้เข้าชม
ฟรี มีทจี่ อดรถเฉพาะด้านนอกเท่านัน้
เมื่อเดินเข้าไปจนสุดทางจะเป็นร้านอาหารศาลาสุขใจ บริการอาหารทะเล
ใหม่สดรสชาติอร่อย เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น. และในทุกวันเสาร์จะ
มีกจิ กรรมเต้นร�ำ และลีลาศ ตัง้ แต่เวลา 17.00 - 21.00 น. ส�ำหรับท่านใดทีต่ อ้ งการ
พาคุณพ่อคุณแม่มาย้อนวันวาน สถานทีน่ เี้ รียกว่า “ใช่” และน่าจะ “ถูกใจ” ท่านมาก
ทีส่ ดุ แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. 0-2323-9911
เป็นไงกันบ้างครับกับทริปเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วย
คุณภาพที่คู่หูเดินทางเราคัดสรรมาให้ หมวก ร่ม และ
กล้องถ่ายรูป เป็นอุปกรณ์สำ� คัญทีห่ า้ มลืมเด็ดขาด แล้ว
พบกับใหม่กบั ทริปหน้าที่ “บางแสน” ครับ

การเดินทาง

พระสมุทรเจดีย์ : จากแยกพระประแดง ใช้เส้น
•
ทางถนนสุขสวัสดิ์ มุง่ หน้าตรงไปอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจอ

สามแยกหอนาฬิกาพระสมุทรเจดียใ์ ห้เลีย้ วซ้าย วิง่ ตรงไป
อีกประมาณ 1 กิโลเมตร สุดถนนจะเจอพระสมุทรเจดีย์
ป้อมพระจุลจอมเกล้า : จากแยกพระประแดง ใช้
เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ มุง่ หน้าตรงไปอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
เจอสามแยกหอนาฬิกาพระสมุทรเจดียใ์ ห้เลีย้ วขวา วิง่ ตรง
ไปสุดถนนจะเจอป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือขึน้ รถโดยสาร
สองแถวจากพระสมุทรเจดีย์ ราคา 8 บาทตลอดสาย
วัดขุนสมุทรจีน : จากแยกพระประแดง ใช้เส้น
ทางถนนสุขสวัสดิ์ มุง่ หน้าตรงไปอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจอ
สามแยกพระสมุทรเจดียใ์ ห้เลีย้ วขวา วิง่ ตรงไปประมาณ 7
กิโลเมตร ข้ามสะพานสรรพสามิตแล้วเลีย้ วขวา ขับตรงไป
อีก 7 กิโลเมตร เจอท่าเรือป้ารีแ่ ล้วจอดรถนัง่ เรือต่อไปยังวัด
พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ : ใช้เส้นทางด่วน ปลาย
ทางทีบ่ างนา – สมุทรปราการ ลงเส้นถนนสุขมุ วิท ตรงไป
ทางส�ำโรง ผ่านบิ๊กซี (ส�ำโรง) ชิดซ้ายแล้วเลี้ยงซ้ายกลับ
รถใต้ทางด่วน มีสถานทีจ่ อดรถฟรีใต้ทางด่วน พร้อมรถวิง่
บริการรับ-ส่ง พิพธิ ภัณฑ์ฯ
สถานตากอากาศบางปู : ใช้ถนนสุขมุ วิท (ชลบุรี
สายเก่า) หลักกิโลเมตรที่ 37 เยือ้ งนิคมอุตสาหกรรมบางปู

•
•
•
•
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

The Hunger Games :
Mockingjay – Part 1

แนวหนัง : แอคชั่ น ผจญภัย
นักแสดง : เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ , จอช ฮัทเชอร์สนั ,
เลียม เฮมส์เวิรธ์ , จูเลียน มัวร์
ผู ก้ ำ� กับ : ฟรานซิ ส ลอว์เรนซ์
ก�ำหนดฉาย : 27 พฤศจิกายน 2557
เรื่ องย่ อ : ภายหลังจากการแข่งขัน
อันเข้มข้นใน Quarter Quell ครั้งล่าสุด ที่
สาวน้อยผูม้ ากับไฟ แคทนิส เอเวอร์ดนี ได้กอ่ ให้
เกิดความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่หลวงขึน้ และ
มันได้นำ� มาซึง่ จุดเริม่ ต้นทีแ่ ท้จริงของสงคราม
ที่เธอจะไม่ยอมสยบต่อแคปิตอลอีกต่อไป
โดยมี แ คทนิ ส ในฐานะสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
“ม็อคกิง้ เจย์” จะเป็นผูน้ ำ� ในการลุกขึน้ ต่อต้าน
ครัง้ นีร้ ว่ มกับ เกล เพือ่ นรักจากเขต 12, ฟินนิค
เพือ่ นร่วมเกมจาก Quarter Quell และพลูตาร์ช
เกมเมคเกอร์ทขี่ อหักหลังแคปิตอล แต่ทกุ อย่าง
ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อชายหนุ่มที่เคยต่อสู้
เคียงข้างเธออย่างพีตา้ เมลลาร์คต้องถูกแคปิตอลจับเป็นตัวประกัน และประธานาธิบดี
สโนว์กด็ เู หมือนจะไม่ยอมอ่อนข้อให้อกี ต่อไปในสงครามครัง้ นี้ แคทนิส หรือ แคปิตอล
ใครจะกุมชะตาแห่งพาเน็ม		

คิดให้เจ๊ง

ผู เ้ ขียน : ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ
ส�ำนักพิมพ์ : THINK GOOD
จ�ำนวน 216 หน้า / ราคา 180 บาท
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือการน�ำเสนอมุม
กลับของความส�ำเร็จ ผ่านมุมมองความคิดของ
ความล้มเหลวและพ่ายแพ้ ซึง่ เป็นการด�ำเนินชีวติ
ทีค่ ขู่ นานไปกับความส�ำเร็จ ... เราทุกคนอยากเป็น
คนชนะ และการชนะทีย่ งิ่ ใหญ่กค็ อื การชนะตัวเอง
อันเป็นจุดเริม่ ต้นของการชนะในทุกๆ เรือ่ ง ไม่วา่ จะ
เป็นเรือ่ งการเงิน การงาน ความรัก หรือเรือ่ งส่วนตัว
อืน่ ๆ และเมือ่ อ่านหนังสือเล่มนีจ้ บ คุณก็จะรูว้ า่ วิธี
ทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองเป็นผูช้ นะต้องระวังอะไร ต้องไม่
ท�ำสิง่ ใด และควรท�ำสิง่ ใด
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“นับต่อจากนี”้ งานเพลงใหม่
จากผู ช้ ายอบอุ น่ “นัท ชาติชาย”

จ า ก เ จ ้ า ข อ ง เ สี ย ง
เพลงฮิ ต “ใจกลางความ
เจ็บปวด” ทีห่ ลายๆ คนยกให้
เป็นเพลงรักบาดลึก มาวันนี้
ในช่ ว งที่ เ ป็ น ปลายฝน
ต้นหนาว “นัท ชาติชาย”
(อดี ต นั ก ร้ อ งของวงเครส
เซนโด้) ขอเปิดตัวในฐานะ
ศิ ล ปิ น เดี่ ย วด้ ว ย“นั บ ต่ อ
จากนี้” งานเพลงรักทีไ่ ด้รบั
ค� ำ นิ ย ามว่ า เป็ น เพลงรั ก ที่ อ อดอ้ อ น อบอุ ่ น ที่ สุ ด
รับลมหนาวทีก่ ำ� ลังจะมาถึงในไม่ชา้ นี้
สามารถฟั ง เพลงนี้ ไ ด้ แ ล้ ว ที่ DEEZER หรื อ
KKBOX และดาวน์โหลดได้ที่ ไอทูนส์ สโตร์ แล้วหาก
อยากสัมผัสกับความอบอุน่ ละมุนละไมของความรัก
แบบ “นัท ชาติชาย” ก็สามารถชมมิวสิควิดโี อเพลงนีไ้ ด้
แล้วที่ ยูทบู “นัท ชาติชาย Meet The Nut”

Land Ho!
คูเ่ ก๋าตะลอนทัวร์

แนวหนัง : ผจญภัย/เบาสมอง
นักแสดงน�ำ : เอิรล์ ลินน์ เนลสัน, พอล เอนฮอร์น,
แดเนียล กลินฟาสัน
ผู ก้ ำ� กับ : แอรอน คัทซ์
ก�ำหนดออก : 4 ธันวาคม 2557
เรื่องย่อ : มิทช์ อดีตศัลยแพทย์ขเี้ ล่น หว่านล้อมให้
คอลิน อดีตน้องเขยผู้แสนสุภาพอ่อนโยนออกเดินทาง
ท่องเทีย่ วไอซ์แลนด์อย่างไม่มกี ารวางแผนไปด้วยกัน ด้วย
ความตั้งใจจะดึงความกระชุ่มกระชวยกลับคืนมา เพื่อนซี้
วัยดึกคู่นี้จึงออกเดินทางด้วยรถ
ที่พาพวกเขาไปยังเมืองหลวงที่
ทันสมัยอย่าง เรคยาวิก ไปจนถึง
ชนบทที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่สิ่งที่
แถมมากับการผจญภัยของมิทช์
กั บ คอลิ น ในไอซ์ แ ลนด์ ค รั้ ง นี้
คือการส�ำรวจถึงวัยที่ร่วงโรย
ความเปลีย่ วเหงา และมิตรภาพ
อย่างลึกซึง้

ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

URBEATS SE

อาร์ทีบีฯ ร่วมกับ iStudio เผยโฉม URBEATS SE
(ยัวร์-บีทส์-สเปเชียล อิดชิ นั่ ) หูฟงั In-ear Beats by Dr.Dre
รุน่ ลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ คอลเลคชัน่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ สาวก iPhone
5/5S โดยเฉพาะ มีจ�ำหน่ายในเมืองไทยเพียงแค่ 400 ชิ้น
เท่านัน้ มาพร้อมคุณภาพทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านเสียง
เบสชัดเจน คมชัด มีมติ ิ ช่วยให้การฟังเพลงเข้าถึงอารมณ์มาก
ขึ้น ทั้งยังมีระบบ Built-In Microphone ให้คุณใช้งานเป็น
สมอลทอล์คพ่วงกับสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้การพูดคุยลืน่ ไหล ไร้เสียงรบกวน ทัง้ ยังช่วย
ควบคุมชัตเตอร์สำ� หรับถ่ายภาพ และควบคุมการเล่นเพลงบน
ไอโฟนได้อกี ด้วย เหมาะทีจ่ ะเป็นเครือ่ งประดับไฮเทคสุดหรู มี
ให้เลือกสรร 3 สี 3 สไตล์ ได้แก่ สีขาวทอง, สีขาวเงิน และสีดำ�
ตัดเทา หาซือ้ ได้ทรี่ า้ นตัวแทนจ�ำหน่าย ในราคา 4,400 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.rtbtechnology.com

Cyber-shotTM RX100 III

สุดยอดกล้องดิจติ อลคอมแพ็คท์คณ
ุ ภาพระดับเรือธงในสกุลไซเบอร์ชอ็ ต
RX โดดเด่นด้วยความจิว๋ แต่แจ๋ว อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพมากมาย
ล่าสุดจับเลนส์ ZEISS Vario-Sonnar T*24-70 ม.ม. F1.8-2.8 ความไวแสงสูง
เอือ้ ต่อการถ่ายภาพในทีแ่ สงน้อยอย่างคมชัด มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาด 1.0 นิว้
สุดล�ำ้ แถมใส่เทคโนโลยีชว่ ยลดสัญญาณรบกวน เพิม่ ความเป็นมืออาชีพด้วย
ช่องมองภาพ OLED Tru-Finder ในตัว แสดงภาพแจ่มแจ๋ว จอแอลซีดสี ามารถ
ปรับทิศทางได้ 180 องศา จะเซลฟี่หรือถ่ายภาพมุมต่างๆ ก็ให้ภาพคมชัด
ไร้ปัญหา ถ่ายภาพเสร็จก็สามารถแชร์ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันทีผ่าน Wi-Fi
และ NFC ทัง้ ยังซุกซ่อนความเก่งเอาไว้อกี มากมาย จับจองเป็นเจ้าของในราคา
27,990 บาท คลิกชมรายละเอียดเพิม่ เติม www.sony.co.th

LG SoundPlate

สุขภาพและความงาม
มาบรรจบในเว็บเดียว

เดอร์มาลิงค์ ผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรมผลติ ภัณฑ์
ความงามและสุขภาพอันดับ 1 ของเมืองไทย
เปิดตัวเว็บไซต์ www.dermalink.co.th เอาใจชาว
ไซเบอร์ให้ทอ่ งเน็ตเก็บเกีย่ วความรดู้ า้ นนวัตกรรม
ความงาม และสุขภาพในที่เดียว โดยรวบรวม
ข่าวสาร ความเคลือ่ นไหว โปรโมชัน่ พิเศษต่างๆ
ส�ำหรับฟืน้ ฟูและบ�ำรุงสุขภาพและความงามมา
ให้อา่ นชมกันอย่างเพลิดเพลิน พบประสบการณ์
ใหม่ดว้ ยตัวคุณเองได้ที่ www.dermalink.co.th
สอบถามเพิม่ เติม โทร.09 4962 8964

นวัตกรรมความบันเทิงเต็มอรรถรสทีจ่ ะท�ำให้ประสบการณ์การ
รับชมทีวอี มิ่ เอิบยิง่ กว่าเดิม กับ LG SoundPlate ล�ำโพงรุน่ LAP540W
มาพร้อมความเป็นเจ้าแห่งเสียงทรงพลังด้วยพลังขับทีส่ งู ถึง 320 วัตต์
ผ่านระบบเสียง 4.1 แชนแนลและซับวูฟเฟอร์ไร้สายล�ำโพง ท�ำให้
รองรับคอนเทนท์ได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น สมาร์ททีวี อุปกรณ์
ระดั บ บลู เ รย์ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง สมาร์ ท โฟนกั บ
แท็บเล็ตก็ดูเข้าขากันดี ทั้งยังมีดีไซน์บางเฉียบ
สวยหรูดโู ดดเด่นลงตัว ช่วยประหยัดพืน้ ทีใ่ นการ
จัดวางตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุม
ความบันเทิงแบบล�ำ้ เทรนด์สดุ ๆ ผ่านแอพฯ LG
AV Remote วางจ�ำหน่ายในราคา 19,900 บาท
รายละเอียดสอบถามที่ตัวแทนใกล้บ้าน หรือ
www.lg.com/th
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อยู่เป็น
เย็นสุข

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

ห้องครัว = ห้องคลัง

สวัสดีครับ ฉบับนีผ้ มจะขอกล่าวถึงห้องทีท่ กุ บ้านมีแต่
ไม่คอ่ ยได้ใช้กนั นัน่ ก็คอื “ห้องครัว” นัน่ เองครับ ห้องครัวใน
ความหมายของฮวงจุย้ นัน้ เราจะหมายถึง “ทรัพย์กนิ ” ซึง่ ถ้า
ได้ปรับให้ถกู ต้องแล้วจะส่งผลให้ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยมีโชค มีลาภ
มีพลังด้านการเงินทีด่ เี ปรียบได้กบั ห้องการคลังของบ้านเลย
ครับ เพราะฉะนัน้ จึงเป็นห้องทีส่ ำ� คัญไม่ควรปล่อยปะละเลย
อีกห้องหนึง่

	 เรามาเริ่มกันที่ต�ำแหน่งของห้องครัวกันก่อนครับ ต�ำแหน่งที่ดีที่สุด
ของห้องครัวนัน้ จะต้องอยูห่ ลังสุดของตัวบ้าน เพือ่ ระบายกลิน่ และความ
ร้อนจากการท�ำอาหาร และคนข้างนอกไม่ควรมองเห็นห้องครัวได้โดยตรง
จากประตูทางเข้าบ้าน เพราะจะท�ำให้คนในบ้านเกิดความวุน่ วายใจ ร้อน
ใจด้านการเงินเป็นหลัก ยิง่ ถ้าประตูหอ้ งครัวตรงกับประตูหน้าบ้านแล้ว ก็
จะท�ำให้คนในบ้านมีเรือ่ งทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเงินทองมากขึน้ หรือมีเรือ่ งให้ตอ้ ง
ใช้เงินอย่างทีไ่ ม่ได้คาดคิดหรือวางแผนไว้กอ่ น
นอกจากนี้ ต�ำแหน่งห้องครัวก็ไม่ควรอยู่ตรงกับต�ำแหน่งของห้อง
นอนด้านบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาไฟไม่ควรตรงกับเตียงนอนโดยเด็ด
ขาด เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของคนทีน่ อนตรงต�ำแหน่งนี้ โดยเฉพาะจะ
เกิดปัญหาทีเ่ กีย่ วกับช่องท้องคือ จะปวดท้องเรือ้ รัง เป็นๆ หายๆ ถึงขัน้ เป็น
มะเร็งมดลูกได้ วิธีแก้คือ ย้ายต�ำแหน่งเตาไฟไม่ให้ตรงกับห้องนอนหรือ
เตียงนอน หรืออาจติดฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน ก็จะช่วยลดพลังที่
ไม่ดจี ากธาตุไฟได้บา้ งบางส่วน
ในส่วนของประตูห้องครัวก็ไม่ควรตรงกับประตูห้องน�้ำ หรือใช้บาน
ประตูรว่ มกัน เพราะทางหลักฮวงจุย้ เชือ่ ว่า จะท�ำให้คนในบ้านพบเจอแต่
อุปสรรค สุขภาพไม่ดี ควรแยกประตูหอ้ งครัวหรือประตูหอ้ งน�ำ้ ออกจากกัน
คือใช้กนั คนละบานนัน่ เอง
32

การวางต�ำแหน่งของเตาไฟทีใ่ ช้สำ� หรับท�ำอาหารนัน้ ตามหลัก
ของฮวงจุย้ ไม่ควรวางตรงข้ามกับอ่างล้างจาน เพราะพลังธาตุไฟกับ
พลังของธาตุนำ�้ มาปะทะกัน จะท�ำให้คนในบ้านทะเลาะกัน เกิดอารมณ์
ฉุนเฉียว หรือโมโหได้งา่ ย ทีส่ ำ� คัญจะท�ำให้คนในบ้านสุขภาพไม่ดี เจ็บ
ป่วยออดๆ แอดๆ โดยเฉพาะเรือ่ งระบบทางเดินอาหาร หรือท้องไส้ไม่ดี
ได้อกี ด้วย วิธแี ก้คอื จะต้องเอาฉากมากัน้ หรือเปลีย่ นต�ำแหน่งให้มาอยู่
ฝัง่ เดียวกัน แต่กไ็ ม่ควรใกล้กนั มากเกินไป สามารถวางในแนวมุมฉาก
ได้จะดีมาก จะท�ำให้เกิดพลังชีบ่ วกหมุนเวียนได้มากขึน้ ด้วย ต�ำแหน่ง
ของเตาไฟต้องอยูใ่ นทีท่ ผี่ ปู้ รุงอาหารสามารถมองเห็นผูท้ เี่ ดินเข้ามาใน
ครัวได้ขณะท�ำอาหาร ไม่ควรหันหลังให้กบั ประตูครัว ซึง่ จะส่งผลให้
คนในบ้านเกิดการทะเลาะวิวาท มีปากเสียงอยูก่ นั เป็นประจ�ำ
	 พืน้ ห้องครัวควรมีระดับพืน้ ทีอ่ ยูต่ าํ่ กว่าพืน้ บ้านเล็กน้อย ทางหลัก
ฮวงจุย้ เชือ่ ว่า พลังทรัพย์จะไหลเข้ามากักเก็บตรงบริเวณพืน้ ทีน่ ี้ และ
ป้องกันไม่ให้กระแสพลังทรัพย์ไหลออกไปจากห้องครัว ถ้าบ้านไหน
มีพนื้ ทีค่ รัวต�ำ่ กว่าพืน้ บ้าน จะท�ำให้คนในบ้านมีทรัพย์กนิ ทรัพย์ใช้ไม่
ขาดมือ การเงินการทองไม่ตดิ ขัด ท�ำธุรกิจก็จะราบรืน่ ไร้อปุ สรรคนัน่ เอง
เรือ่ งแสงสว่างก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน ห้องครัวทีด่ คี วรมีแสงสว่าง
ส่องถึง มีอากาศถ่ายเทสะดวก อาจจะมีหน้าต่างทีเ่ ปิดโล่งได้ หากห้อง
ครัวบ้านไหนแสงสว่างส่องไม่ถงึ จะเกิดการอับชืน้ ตลอดเวลา ก็จะส่ง
ผลให้ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยในบ้านสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยอยูเ่ สมอ อีกทัง้ หน้าที่
การงานก็ไม่กา้ วหน้าอีกด้วยครับ
ปรับได้ปรับ แก้ได้แก้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับ
การอยูอ่ าศัยบ้านให้มคี วามสุข สิง่ ส�ำคัญมาจากจิตใจทีด่ งี ามของผูอ้ ยู่
อาศัย คิดดี ท�ำดี พูดดี ทุกอย่างก็จะน�ำสิง่ ดีๆ มาสูท่ กุ คนในบ้านครับ

ค�ำพยากรณ์

15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557
นับตัง้ แต่ปลายพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ดาวเสาร์จะจรย้ายราศี เป็นเวลา 2 ปีครึง่
ท�ำให้หลายๆ ท่านจะมีการเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ในดวงชะตาอีกครัง้

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

เสาร์ของชาวเมษจะจรย้ายเข้าสูเ่ รือนมรณะ
แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะเป็นเรื่องดีของ
หลายท่านทีจ่ ะได้ทอี่ ยูอ่ าศัยใหม่ บางท่านอาจได้ไปอยู่
ต่างประเทศ มีโอกาสได้ทดี่ นิ เป็นของตัวเองสมใจ โดดเด่น
เรือ่ งการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในระยะนี้ ท่านจะเริม่
ตัง้ รับกับการเปลีย่ นแปลงได้ดขี นึ้ อาจมีการจ่ายเงินก้อน
เพือ่ ไปดาวน์หรือจองมัดจ�ำไว้กอ่ น การงาน จะมีงานงอก
มาเพิม่ รายได้ ส่วนความรัก รัง้ ไว้กไ็ ม่มปี ระโยชน์

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

เสาร์ของชาวพฤษภจะจรย้ายเข้าสูเ่ รือนปัตนิ
ความรัก มีโอกาสเลิกราหรือห่างกันไกล
แต่ถา้ เป็นคนโสดจะหาคูด่ ไี ด้ยาก ในระยะนี้ จะมีเรือ่ ง
ระหองระแหงกันมากขึน้ ในบ้านจะมีเรือ่ งให้วนุ่ วายใจ ต้อง
วิง่ ไปหาผูใ้ หญ่ให้ชว่ ยเคลียร์ การงาน ท่านจะเจอหุน้ ส่วน
ใหม่ ค่อยๆ ดูกนั ไป อย่าเพิง่ ตัดสินใจผลีผลาม คนท�ำงาน
ประจ�ำมีโอกาสโยกย้าย ได้งานใหม่ทดี่ กี ว่า การเงินอาจ
ต้องจ่ายเพราะคูร่ กั หาเหตุมาให้จา่ ย!

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

เสาร์ของชาวมิถนุ จะจรย้ายเข้าสูเ่ รือนอริ เป็น
เรือ่ งดี โดยเฉพาะคนอยากมีลกู มีโอกาส
สมหวัง สภาพจิตใจดีขนึ้ ความเครียดในการด�ำเนินชีวติ
ลดลง ในระยะนี้ การงานอาจมีความล่าช้า ติดขัด ท�ำ
อะไรไม่ได้ดงั ใจ แต่อย่างไรก็ตามคุณยังเป็นหนึง่ ในสายตา
เพือ่ นร่วมงาน ไม่ควรเซ็นค�ำ้ ประกันใคร การเงินทีเ่ ก็บมา
ทัง้ ปีจะท�ำให้คณ
ุ ได้ถอยรถใหม่ ความรัก มีโอกาสได้เจอะ
เจอเพือ่ นต่างชาติเข้ามากุก๊ กิก๊

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

เสาร์ของชาวกรกฎจะจรย้ายเข้าสู่เรือน
ปุตตะ เรียกว่า ดีครึง่ เสียครึง่ จะท�ำให้คณ
ุ
เป็นคนเคร่งเครียด โดยเฉพาะกับบุตรหลานบริวาร มีผล
ต่อเรือ่ งสุขภาพตามมา ควรปล่อยวางบ้าง แล้วท�ำใจให้
สบาย ยอมรับความจริง คุณก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็น
เรือ่ งดีได้ ในระยะนี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการปรับตัวเข้า
สูโ่ หมดใหม่ การเงินมีผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือ ความรัก จะได้พบ
คนมียศ มีตำ� แหน่งมาขอจ๊ะจ๋า อย่าปล่อยหลุดมือ!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

เสาร์ของชาวสิงห์จะจรย้ายเข้าสูเ่ รือนพันธุ
ท�ำให้คุณมีเหตุต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ใหม่ เงินทีไ่ ด้มาจะใช้จา่ ยไหลเวียนอยูใ่ นบ้านเป็นหลัก
ในระยะนี้ นับว่าดีเพราะจะได้พบแต่เรือ่ งดีๆ การงานมี
แววก้าวหน้า ท�ำงานเข้าตากรรมการ การเงินหมุนเวียน
เร็ว ควรจัดระบบรับ-จ่ายให้ดี สุขภาพจิตดีเป็นพิเศษจาก
เรือ่ งดีๆ ของบุตรหลาน หรือ ลูกน้องในทีท่ ำ� งาน ความรัก
ฟรุง้ ฟริง้ มีโอกาสได้พบปะคนใหม่ๆ

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

เสาร์ของชาวกันย์จะจรย้ายเข้าสูเ่ รือนสหัชชะ
ท�ำให้คณ
ุ เป็นคนใจดี คิดถึงผูอ้ นื่ อยากช่วย
เหลือ เพราะเสาร์ในเรือนสหัชชะนี้ จัดว่าเป็นเสาร์ใจดี แต่
ชอบท�ำงานหนักเพือ่ ผูอ้ นื่ ชาวกันย์ทกี่ ำ� ลังสร้างครอบครัว
นับเป็นเวลาทีด่ ใี นการสร้างความเป็นปึกแผ่น ในระยะนี้
คุณจะมีรายได้เพิม่ จากการท�ำงานและติดต่อผูค้ นมาก
ขึน้ มีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุนอยูล่ บั ๆ คนทีม่ คี แู่ ล้ว ชีวติ
รักดี อบอุน่ คนโสดจะมีคนมากอดแก้หนาว...

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ดวงชะตาชาวราศีตลุ ย์จะจรย้ายเข้าสูเ่ รือน
กดุมภะ เป็นราชาโชค และราหูจะยังยืนเด่น
อยูใ่ นเรือนวินาสน์ ท�ำให้ทา่ นจะได้รบั โชค
ใหญ่ การเงินดี ท�ำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์รงุ่ จะมีการ
เปลีย่ นแปลงด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ระวังสุขภาพเกีย่ วกับระบบ
ประสาท มีโอกาสผ่าตัด ในระยะนี้ จะมีเรือ่ งให้คดิ มากมาย
การงานจะเติบโตก้าวกระโดด จะได้รบั ต�ำแหน่งใหญ่โต
ท�ำงานหนักขึน้ เป็นสองเท่า และมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง
บ้านไหนรอคอยเจ้าตัวน้อยมีโอกาสสมหวัง

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

เสาร์ของชาวพิจิกจะจรย้ายเข้าทับลัคนา
ตัวเอง ท่านทีท่ ำ� งานด้านก่อสร้าง งานอสังหาฯ
ถือว่าดี แต่ให้ระวังเรือ่ งวาจา อารมณ์ อย่า
วูว่ าม ทีส่ ำ� คัญท่องไว้ ไม่เครียดๆๆ ในระยะนี้ จะมีการเซ็น
สัญญาใหม่ๆ ได้ลกู ค้าระดับ 5 ดาวมาไว้ในมือ ค�ำสัง่ ซือ้ จะ
เพิม่ ทวีคณ
ู การเงินไหลมาเทมา เรือ่ งทีค่ ดิ วางแผนไว้อาจ
จะมีการตัดสินใจเร่งด่วน เลือ่ นแผนงานต่างๆ ขึน้ มาเร็วขึน้
เดินทางไม่ประมาท ความรัก อยูห่ า่ งๆ กันบ้างจะดีกว่า

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

เสาร์ของชาวธนูจะจรย้ายเข้าเรือนวินาศน์
ท�ำให้ความเคร่งเครียดในหลายปีทผี่ า่ นมา
ค่อยๆ ลดน้อยลงไป เงินทองทีเ่ ข้ามาจะหมดไปกับการ
ดูแลบริวารเป็นหลัก ในระยะนี้ ท่านจะได้รบั เงินก้อนใหญ่
หรือ ได้เลือ่ นต�ำแหน่งสูงขึน้ บริวารในปกครองจะมีเรือ่ งน่า
ยินดี ท�ำให้ทา่ นมีความสุข แต่ให้ระวังเรือ่ งการเจ็บป่วยของ
ผูใ้ หญ่ในบ้าน อาจเกิดการสูญเสีย ต้องท�ำใจ ทุกสิง่ มีเกิด
มีดบั ..คุณจะได้คนรักเป็นยารักษาใจ

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

เสาร์ของชาวมังกรจะจรย้ายเข้าเรือนลาภะ
เป็นช่วงเวลาทองทีท่ า่ นจะเร่งท�ำงานเพือ่
สร้างตัว เพราะทัง้ ราหูและเสาร์ลว้ นเกือ้ กูลกัน การติดต่อ
ต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรืน่ มีงานใหม่ สัญญาใหม่ๆ
เข้ามา ควรหมัน่ ท�ำบุญส่งเสริมดวงชะตาตลอดเวลา ใน
ระยะนี้ ท่านจะได้รบั สิง่ ดีๆ เข้ามา จะมีโอกาสย้ายบ้าน
เรือนถิ่นฐานไปสู่ที่ดีกว่า เรื่องที่เคยขัดแย้งกับผู้ใหญ่
ปัญหาจะจบไป การเงิน มีให้ใช้จา่ ยไม่ขาดมือ ความรัก
ทีแ่ อบคบกัน ได้เวลาเปิดตัวสักที

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

เสาร์ของชาวกุมภ์จะจรย้ายเข้าเรือนกัมมะ
ท�ำให้งานของคุณจะหนักและยากขึน้ แต่
การเงินก็จะคล่องขึ้นตามไปด้วย คุณจะต้องมีเรื่องให้
หมุนเงินตัวเป็นเกลียว เดินทางระวังอุบตั เิ หตุ ในระยะนี้
คุณมีจงั หวะได้งานดีๆ เกินคาด คนท�ำงานอิสระ เตรียม
มีเฮ คนท�ำงานประจ�ำ มีโอกาสได้งานใหม่สงู การเงินควร
จัดสรรให้เหลือเก็บบ้าง ถึงแม้มรี ายจ่ายรออยูเ่ ป็นกระบุง
ความรักดี มีคนเอาใจ

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

เสาร์ของชาวมีนจะจรย้ายเข้าเรือนศุภะ
เด่นในด้านอสังหาฯ ระวังในเรือ่ งการเข้าหา
ผูใ้ หญ่ ต้องอ่อนน้อม บางคนจะได้งานรายได้เสริมเป็น
กอบเป็นก�ำแนว SME ในระยะนี้ ชีวติ คุณดูจะมีเรือ่ งราวผ่าน
มาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต้องค่อยๆ คิด จัดการไปทีละอย่าง
การเงิน คุณจะมีลาภก้อนโต ซือ้ ลอตโต้ไว้บา้ งสิ! ได้มาแล้ว
อย่าลืมเก็บด้วย เพราะคุณหมุนเงินสะบัดทีเดียว ความรัก
เบือ่ คนไทย หันไปควงฝรัง่ ก็ยงั โอเคนะคะ
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แวะชิม
ริมทาง

เรื่อง : กอง บก.

ระเบียงทะเล

ร้านอาหารทีม่ มี ากกว่าคำ�ว่าอร่อย

ระเบียงทะเล ร้านอาหารอร่อย บรรยากาศดี อยูต่ ดิ ริมทะเลบางปู
ทีส่ ำ� คัญอยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลย การออกแบบร้านเป็นแบบ
เรียบง่ายสไตล์บาหลี โดดเด่นด้วยหลังคาทรงสูง เพิม่ ความอบอุน่ และ
โรแมนติกด้วยการน�ำสีนำ�้ ตาลและสีสม้ มาชูโรง พืน้ ทีใ่ ห้บริการส่วนใหญ่
จะเปิดเป็นโอเพ่นแอร์ เน้นความโล่ง โปร่ง สบาย เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
สัมผัสกับธรรมชาติรบั ลมโชยริมทะเลได้แบบเต็มอิม่ และส�ำหรับท่านใด
ทีต่ อ้ งการเลีย้ งรับรองแบบเป็นส่วนตัวทีน่ กี่ ม็ หี อ้ งวีไอพีให้บริการเช่นกัน
เริ่มประเดิมความอร่อยกับเมนูแรก ปลาแซลมอนผัดกระเพรา
โดยน�ำเนือ้ ปลาแซลมอนไปชุบแป้งบางๆ ทอดพอเหลืองกรอบ จากนัน้
น�ำไปผัดกับเครือ่ งกระเพรา ปรุงรสเผ็ดก�ำลังดี สีสนั น่าตาดูอร่อยและน่า
รับประทานมาก ต่อด้วย ห่อหมกทะเลย่าง ที่น�ำกุ้ง ปลาหมึก ปลา
มาหัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ ผสมคลุกเคล้ากับเครือ่ งแกงเผ็ด รองด้วยใบโหระพา
ย่างมาแห้งก�ำลังดี จีด๊ จ๊าดปิดท้ายกับเมนู กุง้ แช่นำ�้ ปลา
เสริฟม์ าพร้อมน�้ำจิม้ ซีฟ้ ดู้ รสเด็ด ทีช่ ว่ ยดับกลิน่ คาวกุง้ ได้
เป็นอย่างดี
ส�ำหรับใครทีช่ นื่ ชอบอาหารทะเลทีส่ ดใหม่ ร้านนีไ้ ม่
ท�ำให้คุณผิดหวังแน่นอน เพราะเค้ามีเมนูอร่อยๆ ให้คุณ
ได้เลือกชิมอีกเพียบ อาทิ หอยเชลล์ทรงเครือ่ งย่างเนย กุง้
แชบ๊วยผัดซอสกะปิ ปลาหมึกหอมย่างซอส และสลัดผลไม้
ปลาแซลมอน เป็นต้น

เก็บมาฝาก
เรื่อง : กอง บก.

ทำ� ‘พะโล้’ ให้อร่อยถูกใจ..
ไม่ใช่เรือ่ งยาก

ล
ชอื่ : ร้านระเบยี งทะเ ปู 104 ถ.สขุ มุ วิท
บาง
ทตี่ งั้ : 887 ซ.เทศบาล มทุ รปราการ
จ.ส
ต.บางปใู หม่ อ.เมอื ง
า 11.00 – 23.00 น.
เปดิ บริการทกุ วัน เวล .rabiengta-le.com
ww
โทร. 0-2710-7278 w

“เมนู พ ะโล้ ” คงเป็ น หนึ่ ง ใน
อาหารจานโปรดของใครหลายคน
แต่จะท�ำให้อร่อย ถึงรสถึงเครื่องคง
เป็นเรือ่ งยุง่ ยากอยูไ่ ม่นอ้ ย
วันนี้เรามีวิธีการปรุงพะโล้ให้
อร่ อ ยได้ ง ่ า ยๆ ด้ ว ยฝี มื อ คุ ณ เอง
เพียงคุณมีตวั ช่วย ‘รสดีเมนู เครือ่ ง
พะโล้สำ� เร็จรูปชนิดผง’ แค่ซองเดียว ครบครันด้วยส่วนผสมของเครือ่ ง
เทศและเครือ่ งปรุงรส เพียงท�ำตามวิธที ำ� ทีใ่ ห้มาบนซอง คุณจะพบว่า
การท�ำพะโล้ไม่ยากอย่างที่คิด ประหยัดทั้งเวลาและขั้นตอนในการ
เตรียมส่วนผสมและปรุงรส เพียง 30 นาที คุณก็จะได้พะโล้หม้อโปรด
ที่มีสีสันหน้าตาน่ารับประทาน หอมกลิ่นเครื่องพะโล้ก�ำลังดี รสชาติ
อร่อยเข้มข้น ทัง้ ยังช่วยให้หมูนมุ่ ถึงเนือ้ ใน คุณจึงมัน่ ใจได้ในทุกครัง้ ที่
ท�ำว่าจะได้พะโล้อร่อยในแบบทีใ่ ช่ เพราะไม่วา่ คุณจะเป็นมือเก่าหรือ
มือใหม่ รสดีเมนู เครือ่ งพะโล้สำ� เร็จรูปชนิดผง ก็ชว่ ยให้คณ
ุ ปรุงพะโล้
ออกมาได้อร่อยโดนใจ ไม่วา่ ใครได้ลองเป็นต้องติดใจ แล้วพะโล้หม้อ
ต่อๆ ไป จะกลายเป็นเรือ่ งง่ายๆ ส�ำหรับคุณ…ลองเลย
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