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สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
ก่อนอืน่ ผมต้องขอแนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ ผมชือ่ นายนพรัตน์
การุณยะวนิช ต�ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ขณะนีไ้ ด้เข้ามาท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส. ท่านเดิม นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร
ทีไ่ ด้ลาออกจากต�ำแหน่ง เพือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีผ่ วู้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผมเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ด้ตดิ ตามอ่านนิตยสารคูห่ เู ดินทางฉบับนีเ้ สมอมา ชืน่ ชอบในเนือ้ หาสาระต่างๆ ที่
มีประโยชน์ รวมถึงการแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในเส้นทางทีม่ บี ริการของรถโดยสาร บขส. คูห่ เู ดินทาง
เปรียบเสมือนสือ่ กลางในการบอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน บขส. ต่อสาธารณะชนภายนอกว่า
เรามีกจิ กรรมอะไร และมีการพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงส่วนไหน เพือ่ ให้ทา่ นผูโ้ ดยสารได้รบั ข้อมูล
ทีแ่ ท้จริงอย่างถูกต้อง
ท้ายนี้ ผมยังขอย�ำ้ จุดยืนเดิมของ บขส. คือ การให้ความส�ำคัญกับท่านผูโ้ ดยสารเป็นหลัก การ
ขนส่งผูโ้ ดยสารให้ถงึ ทีห่ มายด้วยความปลอดภัย พร้อมอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ส�ำหรับการ
เดินทาง การใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพือ่ ให้องค์กร บขส. ของเรามี
ความเข็มแข็งอย่างยัง่ ยืน
								 สวัสดีครับ
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สุ ว รรณภู มิ และสถานี บ ริ ก ารของ บขส. อี ก
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ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง
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กีฬาสีสม
ั พั นธ์ บขส. ประจ�ำปี 2557

และงานเลีย้ งส่งกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ บขส.

เป็นประจ�ำของทุกๆ ปี นะครับ... หลังจากสิน้ สุดเทศกาลปีใหม่ พวกเรา
ชาว บขส. และผูป้ ระกอบการรถร่วมฯ จะร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน และ
ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ แม้จะฉลองทีหลังคนอืน่ ๆ เนือ่ งด้วยมีหน้าทีใ่ ห้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่พวกเราชาว บขส. ก็มคี วามสุขเหมือนเช่น
ทุกๆ ปีครับ
ปีนที้ กุ สีจดั เต็ม ทัง้ เรือ่ งของขบวนพาเหรด กองเชียร์ และทีมเชียร์ลดี เดอร์
โดยแต่ละสีตงั้ ใจฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพือ่ วันนีโ้ ดยเฉพาะ ท�ำให้คณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลหนักใจไปตามๆ กัน ด้านการแข่งขันกีฬามหาสนุกผลการแข่งขัน
กีฬาแต่ละประเภทก็เป็นไปตามคาดหมาย คือ สีเหลือง(ฝธ.) ซึง่ เป็นแชมป์เก่า
กวาดชัยชนะเรียบเกือบทุกรายการ โดยมีสมี ว่ ง (ฝร., ผูป้ ระกอบการรถร่วมฯ)
สีฟา้ (หน่วยขึน้ ตรง, ฝบ, ฝพ, ศูนย์ซอ่ มฯ) สอดแทรกเข้าวินได้รบั ชัยชนะบาง
รายการเท่านัน้ สรุปตารางคะแนนรวม สีเหลืองจึงได้แชมป์ไปครองเช่นเคย
ส่วนอันดับ 2 คือ สีมว่ ง และอันดับ 3 สีฟา้
เสร็จจากการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
ณ ศูนย์บำ� รุงและตรวจสภาพรถรังสิต โดยในปีนงี้ านเลีย้ งสังสรรค์ชว่ งค�ำ่ จะ
เป็นการเลีย้ งส่ง ท่าน กจญ.ของพวกเรา ซึง่ ท่านต้องไปด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากทีน่ งั่ บริหาร บขส. มาเกือบสิบปี โดยในปีนี้ ท่าน
กจญ.ได้ควักเงินส่วนตัวซือ้ ของรางวัลต่างๆ มาแจกให้กบั พนักงานทีม่ าร่วมงาน
มูลค่าเกือบแสนบาท บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ความรัก ความผูกพัน ที่ ท่าน กจญ.มีให้กบั พวกเรา ชาว บขส. ตลอดมา
หลังจากนัน้ ช่วงเช้า นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กจญ.บขส. ได้เดินอ�ำลา
พนักงานภายในสถานีขนส่งฯ ซึ่งพนักงานทุกหน่วยงานได้น�ำดอกไม้มา
มอบให้ท่าน กจญ.เพื่อแสดงความรัก และผูกพันที่มีต่อกัน แม้จะเป็นการ
จากลาแต่บรรยากาศเปีย่ มไปด้วยความสุข ท่านจะอยูใ่ นใจ พนักงาน บขส.
ทุกคน ตลอดไป...
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บอร์ด บขส. แต่งตัง้ รักษาการ

แทนกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ มีผล 1 กุมภาพันธ์นี้

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่ นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร ได้
ยืน่ หนังสือลาออกจากต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เพือ่
ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทยนัน้ ล่าสุดทีป่ ระชุมคณะกรรม
การบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้อนุมตั ใิ ห้ นายนพรัตน์ การุณยะ
วนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษา
การแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. อีกต�ำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว
จนกว่าการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะแล้วเสร็จ โดยไม่ตอ้ งมีการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ให้มสี ทิ ธิและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารงานในฐานะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

บขส. พั ฒนา Application “บขส.ชัวร์”
เพิ่มช่ องทางการส�ำรองที่น่งั และจ�ำหน่ายตั๋วผ่าน Smart Device

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด พัฒนา Application
“บขส.ชัวร์” เพิ่มช่องทางการส�ำรองที่นั่งและ
จ�ำหน่ายตั๋วผ่าน Smart Device เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ทีท่ นั สมัย
มากขึ้น สามารถตรวจสอบเที่ยวรถและส�ำรอง
ทีน่ งั่ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เพียงดาวน์โหลดและติดตัง้
Application “บขส.ชัวร์”
Application “บขส.ชัวร์” สามารถค้นหา
เที่ยวรถและส�ำรองที่นั่งรถโดยสารของ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด ทัง้ เดินทางเทีย่ วเดียวและไป-กลับ
และแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวรถ
แสดงผังทีน่ งั่ และให้ผใู้ ช้เลือกทีน่ งั่ ได้ดว้ ยตัวเอง
ตรวจสอบสถานะการจองพร้อมทั้งส่ง E-Mail
และ SMS ยืนยันการจองและรหัสการจอง 10 หลัก เพือ่ น�ำไปช�ำระเงินทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้บริการสามารถดาวน์โหลด Application
“บขส.ชัวร์” ได้จากทัง้ App Store และ Play Store กับอุปกรณ์ iOS Ver 7.0 ขึน้ ไป และ Android Ver 4.0 ขึน้ ไป
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. จัดกิจกรรมโครงการ “TCL CG DAY 2015”

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม “TCL CG Day
2015” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสร้างการมีจติ ส�ำนึกทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ณ บริเวณชัน้ 1 ด้านทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

อวยพรปี ใหม่ ท่านกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่

พิธลี งนามสัญญาเดินรถไทย – ลาว
สายที่ 6 เส้นทางกรุ งเทพฯ – เวียงจันทน์

บขส. ร่วมพิธที ำ� บุ ญ ตักบาตร เนื่องในโอกาส
เทศกาลวันขึน้ ปี ใหม่ ประจ�ำปี 2558

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ผู้แทนฝ่ายไทยลงนามสัญญาเดินรถโดยสาร
ระหว่ า งประเทศไทย – สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ กับ
ทางบริษัท ขนส่งโดยสารจิดปะสงยอดนิยม นครหลวงเวียงจันทน์ ณ
ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

นายพินจิ ค�ำปู่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
น�ำผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้า
อวยพร นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เนือ่ งใน
โอกาสเทศกาลวันขึน้ ปีใหม่ ประจ�ำปี 2558 ณ หน้าห้องประชุม 1 ชัน้ 4
อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั ใหญ่ พร้อมผูบ้ ริหาร
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตร และมอบกระเช้าอวยพร
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาส
เทศกาลวันขึน้ ปีใหม่ ประจ�ำปี 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

ประธานบอร์ด มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่
คณะกรรมการบอร์ดที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่

บขส. มอบรางวัล คนดีมที กุ เดือน
นักขายยอดเยี่ยม และขับรถทัง้ ปี ไม่มอี ุ บตั เิ หตุ

นายพินจิ ค�ำปู่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
และเงินรางวัลแก่ผไู้ ด้รบั รางวัล คนดีมที กุ เดือน นักขายยอดเยีย่ ม และ
ขับรถทัง้ ปีไม่มอี บุ ตั เิ หตุ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้กบั
พนักงานทีต่ งั้ ใจปฏิบตั งิ านเพือ่ องค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคาร
สถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ นายพงษ์ไชย
เกษมทวี ศั ก ดิ์ (รองปลั ด กระทรวงคมนาคม) นายสุ ท ธิ ชั ย
สั ง ขมณี (ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงการคลั ง ) พลโทสมชาย
ชัยวณิชยา (ที่ปรึกษากรมสรรพก�ำลังกลาโหม ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
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ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซม
ี อบเงินบริจาค 1 ล้านบาท
เข้ามูลนิธสิ ร้างรอยยิม้

นายอานันท์ ปันยารชุน (กลางขวา) ประธานกรรมการ
กิตติมศักดิม์ ลู นิธสิ ร้างรอยยิม้ ประเทศไทย รับมอบเงินบริจาค
1 ล้ า นบาท จากนางพิ ท ยา วรปั ญ ญาสกุ ล (กลางซ้ า ย)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี”
หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีมร.เควิน
เจบูเว่ส์ (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ประเทศไทย
และมร.จิ ม ยาโบร รองประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ส ร้ า ง
รอยยิม้ ประเทศไทย (ซ้าย) ร่วมรับมอบ เพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือ
ด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้
และความผิดปกติบนใบหน้าอืน่ ๆ แก่เด็กๆ ทัว่ ประเทศไทย ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล เขตปทุมวัน เมือ่ เร็วๆ นี้

“เอไอเอสยิม
้ หวานวันเด็ก 2558”
ปลุกแรงบันดาลใจสร้างได้จากการเรียนรูใ้ ห้เด็กๆ
ทุกภาคทัว่ ไทย

จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 16 แล้วส�ำหรับกิจกรรม “เอไอเอส
ยิม้ หวานวันเด็ก” โดยปีนจี้ ดั ขึน้ ด้วยแนวคิด “แรงบันดาลใจสร้างได้
จากการเรียนรู”้ เพือ่ มอบความสุขให้แก่เด็กไทยทุกกลุม่ ทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ โดยเอไอเอสจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบ
ของขวัญกว่า 1 แสนชิน้ ให้แก่เด็กๆ ทัว่ ประเทศ

โครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ

ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1”

โครงการอีซซ
ู ใุ ห้นำ�้ ...เพื่ อชีวต
ิ
ได้รบั รางวัลภาพยนตร์โฆษณาทีส่ ดุ แห่งปี

บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด โดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ
กรรมการผูจ้ ดั การ และคุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาทีส่ ดุ แห่งปี ในงานประกาศ
รางวัล Daradaily the Great Awards ครัง้ ที่ 4 จากภาพยนตร์โฆษณา
“อีซซู ใุ ห้นำ�้ ...เพือ่ ชีวติ ” ทีไ่ ด้รบั คะแนนผลโหวตจากประชาชนชาวไทย
ทัว่ ประเทศอย่างท่วมท้น ซึง่ เป็นอีกหนึง่ รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จของ
โครงการเพือ่ สังคมนี้ พร้อมให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะด�ำเนินโครงการจนกว่า
จะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน�้ำดื่มสะอาดอีก
ต่อไป ณ โรงละครอักษรา
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ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษทั
ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายแพทย์วรี วุฒิ อิม่ ส�ำราญ (ที่ 4
จากซ้าย) ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ
“คนรุน่ ใหม่รว่ มใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1” ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ พร้อมทุนการศึกษา
รวมกว่า 2 แสนบาท ซึง่ โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากโครงการ “วาโก้
โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม” พร้อมด้วย นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ
(ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชยั (ที่ 2 จากซ้าย) สุรศักดิ์
โอสถธนากร (ที่ 2
จากขวา) อภิ ส รา
เกิ ด ชู ชื่ น (ซ้ายสุด)
และ วรรณี ตันตระ
เศรษฐี (ขวาสุ ด )
ร่วมแถลงความยินดี
ณ ลานอีเดน ชั้น 2
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ เมือ่ เร็วๆ นี้

เอไอเอส สร้างลานสุขภาพ พร้อมเครื่องออกก�ำลังกาย แห่งแรก

เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

มอบให้ รพ.สต.หนองขนาก จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
เอไอเอส ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
สร้างลานสุขภาพ เอไอเอส และเครื่องออกก�ำลังกาย
มอบให้ รพ.สต.หนองขนาก อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก พร้อมแจกคูม่ อื การ
ใช้งานเครื่องออกก�ำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องให้คนในชุมชนและลดอัตราเสี่ยงการ
เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

เอไอเอสเห็นความส�ำคัญของการมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี
ของคนในชุมชน จึงได้รเิ ริม่ โครงการ “ลานสุขภาพ เอไอเอส
เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคนในชุมชน” เพือ่ ร่วมส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีสขุ ภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง โดยส่งมอบ
ลานสุขภาพ ดังกล่าว ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองขนาก หรือ รพ.สต. เป็นแห่งแรก เพือ่ ให้ รพ.สต.
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น หรือ อสม. ได้
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมให้ชมุ ชนเห็นความส�ำคัญ
ของการออกก�ำลังกาย รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยในการ
ปฎิบตั ติ วั ให้ถกู ต้องตามหลักสุขอนามัย ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน อันจะสามารถช่วยลดความเสีย่ งใน
การเกิดโรค และดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง
โรคหลอดเลื อ ดสมองและหั ว ใจ โรคถุ ง ลมโป่ ง พอง
โรคมะเร็ง ฯลฯ

โดยลานสุ ข ภาพแห่ ง นี้ เอไอเอส ได้ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
ออกก�ำลังกาย พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื แนะน�ำวิธกี ารใช้เครือ่ ง
ออกก�ำลังกายแต่ละชนิด เพือ่ ไว้บริการชาวบ้านใน
ชุมชน โดยจะมีการจดบันทึกข้อมูลในการใช้บริการ
รวมถึงผลการตรวจร่างกายทุกครัง้ ตามทีแ่ พทย์นดั
เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบ ติดตามและประเมินผลว่า
ลานสุขภาพช่วยให้คนในชุมชนคนมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
และช่วยลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ ลานสุขภาพ
แห่งนี้ จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องคนในชุมชน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ของชุมชนต่อไป
ในอนาคต
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รอบรู้
รอบโลก

หลายเรือ
่ งน่ารู้

เรื่อง : ชญานี

เกีย
่ วกับธรรมเนียมปฏิบต
ั ิ
ในวันวาเลนไทน์

เรือ
่ งน่ายินดี

ส�ำหรับคุณแม่โครโมโซม XY

เป็นเรื่องน่ายินดีมากเมื่อคุณแม่
วัย 28 ชาวอังกฤษผู้มีโคมโมโซม “XY”
เหมือนผูช้ ายและไม่มมี ดลูกสามารถให้
ก�ำเนิดลูกแฝดได้ โดยก่อนหน้านี้ เฮย์ลยี ์
เฮนส์ หญิงชาวอังกฤษวัย 28 ปี ได้แต่
เก็บความสงสัยว่าเพราะเหตุใดตอนยัง
เป็นวัยรุ่น เธอจึงไม่เคยมีประจ�ำเดือน
เหมือนเพื่อนสาวคนอื่นๆ กระทั่งเมื่อ
อายุได้ 19 ปี เธอจึงไปพบแพทย์ และได้
ทราบความจริงว่า จริงๆ แล้วเธอไม่ใช่
ผู้หญิงเต็มตัว เฮนส์มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซม ท�ำให้เธอมีโครโมโซม
XY เหมือนผู้ชาย ทั้งยังไม่มีมดลูก หรือพูดง่ายๆ ก็คือ หญิงสาวเป็นผู้หญิงแต่
รูปร่างภายนอก ส่วนภายในเป็นหญิงเพียงแค่ครึ่งเดียว
เมือ่ ทราบความจริง เฮนส์ถงึ กับหัวใจสลาย เพราะฝันทีจ่ ะมีลกู และยังอาจ
ไม่พบเนือ้ คู่ แต่สดุ ท้ายเธอก็มคี คู่ รองทีย่ อมรับได้ในทีส่ ดุ กระทัง่ ได้ทราบข่าวดี
อีกอย่างก็คอื จริงๆ แล้วเธอมีมดลูกทีม่ ขี นาดเล็กจิว๋ จนเล็ดลอดการตรวจสอบ
ของแพทย์ไป และได้ท�ำการบ�ำบัดด้วยฮอร์โมน จนกระทั่งมดลูกมีขนาดใหญ่
ขึ้น ทั้งคู่ตัดสินใจใช้วิธีท�ำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งมีโอกาสส�ำเร็จเพียง 60%
โดยใช้ไข่จากผู้บริจาค ท่ามกลางความรู้สึกตื่นเต้นกระวนกระวายว่าตัวเอง
จะสามารถมีทายาทได้ตามความฝันหรือไม่ แต่สุดท้ายการท�ำ IVF ก็ก็ได้ผล
ประสบความส�ำเร็จ เป็นกรณีพเิ ศษทีพ่ บได้ยากแบบสองเท่าเพราะคุณแม่เป็น
สาว XY แถมยังได้ลูกแฝดอีกด้วย

คุ ณ อ าจ ไม ่ เ ค ย รู ้ ว ่ า
โดนลั ด์ ดกั ส์ เจา้ การ์ตนู เป
ด็
ขวญ
ั ใจเดก็ ๆ นนั้ ถูกแบนใน
ประเทศฟนิ แลนด์ เพราะม
นั
ไมไ่ ด้สวมกางเกงใน
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หลายร้อยปีก่อนใน
ประเทศอั ง กฤษ เด็ ก ๆ จะ
แต่งตัวลอกเลียนแบบผู้ใหญ่
ในวั น วาเลนไทน์ แล้ ว ร้ อ ง
เพลงจากบ้านหลังหนึง่ ไปยัง
บ้านอีกหลังหนึง่ ในเนือ้ เพลง
ท่อนหนึ่งจะกล่าวว่า “Good morning to you, Valentine ;
Curl your locks as I do mine --- Two before and three
behind. Good morning to you, Valentine.”
ในประเทศเวลส์ ผูท้ มี่ คี วามรักและชืน่ ชมในงานช้อนไม้
แกะสลัก จะท�ำการแกะสลักช้อนและมอบให้เป็นของขวัญใน
วันวาเลนไทน์ โดยจะสลักรูปหัวใจ และลูกกุญแจไว้บนช้อน
นัน้ ซึง่ มีความหมายว่า “คุณได้ไขหัวใจของฉัน” (You unlock
my heart)
บางคนมีความเชื่อว่า ถ้าผู้หญิงคนใดเห็นนกโรบิน
บินผ่านเหนือศีรษะตนเองในวันวาเลนไทน์ นัน่ หมายถึงเธอจะ
ได้แต่งงานกับกะลาสีเรือ หรือถ้าผูห้ ญิงคนใดเห็นนกกระจอก
เธอก็จะได้แต่งงานกับชายยากจนและจะมีความสุข และถ้า
ผูห้ ญิงคนไหนเห็นนก Goldfinch หมายถึงเธอจะได้แต่งงาน
กับมหาเศรษฐี
บางธรรมเนียมในบางแห่งของโลก เด็กหนุ่มสาวจะ
นึกถึงชื่อของคนที่ตัวเองอยากจะแต่งงานด้วยประมาณถึง
5 - 6 ชือ่ ในขณะทีป่ อกเปลือกผลแอปเปิล้ ให้เป็นขดนัน้ ก็ให้
เอ่ยชือ่ ของคนทีน่ กึ ถึงออกมาจนกว่าจะปอกเปลือกแอปเปิล้
ได้หมดผล และเชื่อกันว่า คนที่จะได้แต่งงานด้วยนั้นคือคน
ที่เอ่ยชื่อถึงในขณะที่ปอกเปลือกของแอปเปิ้ลได้หมดพอดี
บางประเทศมี ค วามเชื่ อ ว่ า ถ้ า หากผ่ า ผลแอปเปิ ้ ล
ออกมาเป็นสองซีก แล้วให้นับเมล็ดข้างในดู ก็จะสามารถรู้
จ�ำนวนบุตรในอนาคตได้

ข้อห้ามควรรู้

เมือ
่ ไปเยือนประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม
หลังจากเปิดประตูสู่อาเซียน อาจมีวันใดวันหนึ่งที่
คุณต้องติดต่อสือ่ สารหรือเดินทางไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
อย่างประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ขอแนะน�ำข้อห้ามปฏิบตั ิ
ทีค่ นบรูไนยึดถือและปฏิบตั กิ นั มาฝาก
1. ควรหลีกเลีย่ งเสือ้ ผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของ
พระมหากษัตริย์
2. การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยนื่ มือ
ให้บรุ ษุ จับ
3. การใช้นวิ้ ชีไ้ ปทีค่ นหรือสิง่ ของถือว่า “ไม่สภุ าพ”
แต่จะใช้ “หัวแม่มอื ” ชีแ้ ทน
4. จะไม่ใช้มอื ซ้ายในการส่งของให้ผอู้ นื่
5. สตรีเวลานัง่ จะไม่ให้เท้าชีไ้ ปทางผูช้ าย และ
ไม่สง่ เสียงหรือหัวเราะดัง
6. วันหยุด คือ วันศุกร์และวันอาทิตย์, ทุกวันศุกร์
เวลา 12.00 - 14.00 น.ทุกร้านจะปิด
7. จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุม่ เท่านัน้

อย่าแปลกใจ

ท�ำไมใส่ถง
ุ น่องโต้คลืน
่
เหตุที่นักโต้คลื่นที่ต้องไปโต้คลื่นที่ชายฝั่ง
หมู ่ เ กาะโซโลมอน มั ก นิ ย มใส่ ถุ ง น่ อ งหนาๆ
เวลาโต้คลื่น ซึ่งอาจจะดูแปลกไปจากนักโต้
คลื่นทั่วไป ไม่ใช่เพื่อความสวยงามหรือเพื่อแฟชั่น
ใดๆ สาเหตุที่นักโต้คลื่นต้องใส่ถุงน่องเวลาไปโต้คลื่นบริเวณดังกล่าวก็เพราะว่า
บริเวณชายฝัง่ ทะเลของหมูเ่ กาะโซโลมอนจะมีแมงกะพรุนทีม่ พี ษิ ร้ายแรงอาศัยอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก แมงกะพรุนชนิดนี้ 1 ตัวจะใช้พิษฆ่าคนได้ถึง 60 คน หากใครถูก
พิษของมันเข้าจะเสียชีวิตภายใน 4 นาที ผู้คนบนหมู่เกาะนี้จึงขนานนามให้มันว่า
เป็น “มัจจุราชแห่งท้องทะเล” หรือ “ตัวต่อแห่งท้องทะเล” ทีเดียว มันได้สร้างความ
หวาดกลัวให้แก่ชาวประมงบริเวณแถบนี้เป็นอย่างมาก หากไปสัมผัสมันเพียงนิด
เดียวก็จะท�ำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนทรมานเป็นอย่างมาก ลักษณะรูปร่าง
เหมือนกับแมงกะพรุนทั่วไป แต่จะมีขนาดตัวใหญ่กว่า คือ มีขนาดพอๆ กับลูก
บาสเกตบอล มีหนวดบางเรียวจ�ำนวนมากแต่ละเส้นมีความยาวถึง 4.6 เมตร มี
ลักษณะเป็นเส้นใสมากจึงท�ำให้บางครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ พิษร้ายของมันจะ
ซ่อนอยู่ที่ปลายหนวด แม้แมงกะพรุนจะมีพิษร้ายแรง แต่ก็ไม่อาจห้ามใจอยากโต้
คลื่นของเหล่านักกีฬาโต้คลื่นหรอกจริงไหม

พาสปอร์ตประเทศแคนาดา
กับแนวคิดสุดคูล

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า พาสปอร์ต (Passport)
หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารส�ำคัญที่จะ
แสดงรายละเอียดของบุคคลที่จะเดินทางไป
ต่ า งประเทศต่ า งๆ โดยลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
พาสปอร์ตทีเ่ ห็นกันทัว่ ๆ ไปก็จะเป็น หนังสือเล่ม
เล็ก มีสีแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ คู่หูเดินทางลงความเห็นว่า
พาสปอร์ตของประเทศแคนาดานัน้ มีแนวคิดการออกแบบทีเ่ จ๋งมากๆ ถึงแม้วา่ รูปเล่ม
ของพาสปอร์ตภายนอกนั้นอาจจะหน้าตาดูธรรมดาเหมือนของประเทศอื่นๆ แต่
เมื่อลองส่องด้วยไฟ black light จะท�ำให้ตะลึงในความสวยงาม เพราะในแต่ละหน้านั้นเมื่อส่องไฟ black light ก็จะเห็นความงาม สีสัน และ
ไอเดียภาพในแต่ละหน้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงพาสปอร์ต ท�ำให้ยากต่อการลอกเลียนแบบหนังสือเดินทาง ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของชาวแคนาดาที่เก๋ไก๋ไปอีกแบบ โดยพาสปอร์ตเล่มนี้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่กลางปี 2013 แล้ว
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน... เรื่องที่ไม่ควรละเลย

ในเดือนกุมภาพันธ์ คู่รักคู่(ก่อน)แต่งงานหลายคู่
อาจวุ่นวายอยู่กับการเตรียมจัดหาสถานที่ เลือกแบบ
การ์ดแต่งงาน จนอาจลืมนึกถึงสิ่งส�ำคัญที่ไม่แพ้กัน คือ
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ว้วางใจกัน
ไม่ได้เลย แม้คณ
ุ จะคิดว่าคูข่ องคุณไม่มพ
ี ฤติกรรมเสีย่ ง
ก็เถอะ เชือ้ โรค พาหะต่างๆ อาจแฝงอยูใ่ นร่างกายทัง้ ๆ ที่
คุณอาจไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ดังนั้น การตรวจสุขภาพก่อน
แต่งงาน สามารถช่วยป้องกันการติดโรคจากคู่สมรส
ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกได้ เพราะพ่อหรือแม่อาจ
เป็นพาหะน�ำโรคโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน อย่าลืมแบ่งเวลา
สักนิดควงกันไปตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะ

ส่วนใหญ่ตรวจหาอะไรบ้าง?
ตรวจกรุ๊ ป เลื อ ด เพื่อให้รู้ว่าตนเองมีเลือดกรุ๊ปใด
และเพื่อสะดวกในกรณีต้องการเลือดฉุกเฉิน
ตรวจหาเชื้ อไวรั ส เอดส์ หากพบจะได้ ป ้ อ งกั น
การติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย และ
คุมก�ำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก

ตรวจการหาความผิดปกติของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ว่ามีความ
ผิดปกติของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึง่ เป็นโรคทีเ่ กิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรม
หากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูกได้
ตรวจชนิดของเลือด หรือ Rh Factor คนไทยมักจะมีค่า Rh+ แต่บางคนก็
อาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อ
การแท้งลูกได้สูงมาก
ตรวจหาภู มิ คุ้ ม กั น หั ด เยอรมั น หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและ
คุมก�ำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจท�ำให้
ทารกพิการหรือแท้งได้
ตรวจหาเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี หากพบแสดงว่าคุณเป็นพาหะน�ำโรค
ซึง่ สามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าไม่มกี ารป้องกันลูกในครรภ์
มีโอกาสติดเชื้อได้

‘น�ำ้ อุ่น’ ช่ วยให้สขุ ภาพคุณดีขนึ้ ได้
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พลังแห่งน�ำ้ ช่วยรักษาสุขภาพคุณกับคูร่ กั ได้ ช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย จูงมือ
คู่รักแช่ตัวในน�้ำอุ่นอุณหภูมิเท่าร่างกาย ความดันในน�้ำร้อนจะช่วยให้การหมุนเวียน
เลือดและของเหลวระบบในร่างกายให้ดีขึ้น พร้อมเดรนของเสียในร่างกายออกไป
เพียง 15 - 20 นาที สัมผัสได้ถึงความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ดังนั้น อย่าลืมหาเวลา
แช่น�้ำอุ่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 - 20 นาที ความร้อนและความดันของน�้ำจะ
ช่วยให้การหมุนเวียนเลือดและของเหลวในร่างกายดีขนึ้ ซึง่ จะช่วยก�ำจัดของเสียและ
ไขมันส่วนเกินได้ด้วยอีกทาง
ส�ำหรับคุณสาวๆ ที่ต้องการจะมีหุ่นสวย ฟิตแอนด์เฟิร์ม “น�้ำอุ่น” คืออีกหนึ่งทาง
เลือกที่คุณไม่ควรพลาดเลย เพียงดื่มน�้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 3 แก้ว จะช่วยลดการ
สะสมไขมันตามจุดต่างๆ ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร และช่วยในเรื่องระบบการ
เผาผลาญในร่างกายให้สามารถท�ำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

หลากวิธแ
ี ก้อาการเมาแฮงค์ท่ไี ด้ผล

1.

เครื่องดื่มวิตามิน เครือ่ งดืม่ เหล่านี้
จะประกอบไปด้วย วิตามินบีและ
วิตามินซี ช่วยลดอาการเมาค้างและ
อาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ สิ่งที่ควร
ท� ำ คื อ ดื่ ม น�้ ำ เปล่ า ควบคู ่ กั น ไปด้ ว ย
เพราะหลั ง จากดื่ ม หนั ก ร่ า งกายมี
โอกาสสูญเสียน�้ำออกไปมาก

นวดผ่อนคลาย...

สบายกายใจ

ระหว่างวันท�ำงานคุณอาจได้เจอกับเรื่อง
เครียดๆ ชวนปวดหัวกันบ้างไม่มากก็น้อย ส่ง
ผลให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง ระบบเลือดไหลเวียน
ไม่สะดวก รูส้ กึ ปวดหลัง เมือ่ ยบริเวณต้นคอ บ่า
ลองปรับสมดุลร่างกายและจิตใจด้วยการนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ดูสิ การนวดจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนเลือด ส่งผลให้คลายความปวด
เกร็ง รูส้ กึ สบายปลอดโปร่ง แต่มขี อ้ แม้อยูน่ ดิ นึง
ไม่ควรนวดขณะที่ไม่สบาย มีไข้ หรือก�ำลังมี
ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบหรือเป็นโรคผิวหนัง

อาหารกับโรคสมองเสือ
่ ม

(Alzheimer’s disease)

ถึงแม้วา่ โรคสมองเสือ่ ม
จะยั ง ไม่ ส ามารถรั ก ษา
ให้ ห ายได้ ใ นปั จ จุ บั น แต่
สามารถป้องกันหรือชะลอ
สภาวะการท� ำ งานของ
สมองไม่ให้เสือ่ มลงไปกว่า
เดิมได้ โดยวิธีที่สามารถ
ท�ำได้ง่ายๆ คือ การหลีกเลี่ยงจากมลพิษ และ
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สมอง มีงานวิจยั
มากมายพบว่า โรคสมองเสื่อมสามารถป้องกันได้
ด้วยอาหารหลายชนิด เช่น ผักและผลไม้ทมี่ วี ติ ามินอี
วิตามินซี ซึง่ มีอยูม่ ากในผักและผลไม้จำ� พวก แครอท
มะเขือเทศ และผักโขม ด้วยคุณสมบัติต้านอนุมลู
อิสระทีม่ อี ยูใ่ นอาหารเหล่านี้ ท�ำให้ชว่ ยป้องกันเซลล์
สมองจากการถูกท�ำลายด้วยสารอนุมลู อิสระ (free
radicals) นอกจากนี้แล้ว DHA ที่มีในไขมันจาก
ปลาทะเลก็ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
โครงสร้างของเซลล์สมองได้

2.

ดื่ ม เกลื อ แร่ หลั ง จากการดื่ ม
อย่างหนักหน่วงเรามักไม่รู้สึกว่า
ร่างกายสูญเสียน�้ำไปเยอะ เพราะแอลกอฮอล์ท�ำให้รู้สึกเช่นนั้น แต่การที่ร่างกายต้อง
ขับแอลกอฮอล์ออกไปก็ต้องใช้น�้ำจ�ำนวนมากกว่าที่ได้รับเข้าไป ท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำ
แน่ๆ เกลือแร่ชนิดละลายน�้ำจะช่วยฟื้นฟูอาการขาดน�้ำ ควรจิบทั้งวันเพื่อเติมน�้ำให้
ร่างกายอย่างสม�่ำเสมอ และท�ำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายท�ำงานได้ดีขึ้น

3.

กาแฟด�ำสักแก้ว กาแฟเป็นสูตรแก้แฮงก์ที่ได้รับ
ความนิยมจากนักดื่มทั่วโลก สิ่งที่ช่วยแก้อาการ
เมาค้างคือความขม ดังนัน้ แทนทีจ่ ะดืม่ กาแฟใส่นมแก้ว
ใหญ่ที่ไม่ขมเลย ควรเปลี่ยนเป็นเอสเพรสโซ่แก้วเล็ก
สักช็อตแทน เพราะคาเฟอีนในกาแฟช่วยเพิ่มความดัน
ในกระแสเลือดท�ำให้แอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือด
ได้เร็วขึ้น และยังกระตุ้นให้ฟื้นจากอาการมึนและปวดหัวได้อีกด้วย

4.

ยาลดกรดปรับสมดุล หากรูส้ กึ แสบท้องอย่างรุนแรงหลังดืม่ หนัก ไม่ตอ้ งแปลกใจ
เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เป็นกรดจึงเข้าไปกัดกระเพาะ ยาลดกรดที่ประกอบด้วย
โซเดียมไบคาร์บอเนตจะช่วยคลายความเป็นกรด คืนสมดุลให้ร่างกายและบรรเทา
ความเจ็บปวดลงไปได้ ควรดื่มน�้ำเปล่าควบคู่ไปด้วย เพราะจะช่วยลดกรดในกระเพาะ
อาหารได้อีกทางหนึ่ง

5.

น�้ำส้มคัน้ ไข่ต้ม และขนมปั ง เพราะวิตามินซี
ในน�้ำส้มคั้นจะช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะได้ และ
ยังมีน�้ำช่วยชดเชยภาวะขาดน�้ำหลังการดื่มหนัก ส่วน
ไข่ตม้ มีโปรตีนท�ำหน้าทีจ่ บั สารพิษในร่างกาย และขนมปัง
จะช่วยดูดซับสารพิษ ป้องกันการอาเจียนได้อย่างดี

6.

ยาแก้ปวด เมือ่ เกิดอาการแฮงค์คนส่วนใหญ่มกั จะปวดหัว ทางแก้ทรี่ วดเร็วทันใจ
คือหายาแก้ปวดมารับประทาน เช่น หลังจากดื่มสังสรรค์เสร็จเรียบร้อยก็กินยา
แก้ปวดสักเม็ดดักไว้ก่อนที่จะปวดหัวในวันรุ่งขึ้น แล้วนอนพักผ่อนก็จะช่วยได้มาก
แต่อย่ากินเกินขนาดเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

7.

ออกก�ำลังกายขับแอลกอฮอล์ ไม่ได้หมายถึงการเข้ายิมไปออกก�ำลังกาย
แบบเต็มสูตร แค่วิ่งสักนิด วิดพื้นสักหน่อย ให้เหงื่อออกบ้างก็พอ เหงื่อจะขับ
แอลกอฮอล์ออกมา จากนัน้ ชดเชยเหงือ่ ทีเ่ สียไปด้วยเกลือแร่ทไี่ ม่มนี ำ�้ ตาลเพือ่ คืนความ
สดชื่นให้ร่างกาย
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

เรือ
่ งน่ารู้เกีย
่ วกับ
แป้งแต่งหน้า

สาวๆ จ๋าเปลีย
่ นผมหยิกฟู
ให้ดสู ลวยสวยเก๋กว่าเดิมดีไหม

สาวผมหยิกละทิง้ ความกังวลใจเรือ่ งเส้นผมทีห่ ยิกหยอยชีฟ
้ ไู ปได้
เลย เพือ่ ให้ผมดูมนี ำ�้ หนัก เป็นผมหยิกทีด่ สู ลวยสวยเก๋ เพียงเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และวิธกี ารใช้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา เริม่ ตัง้ แต่การสระผมไป
จนถึงการจัดแต่งทรงผมเมือ่ ผมแห้งตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ไม่ควรสระผมทุกวัน เพราะโดยส่วนใหญ่ผมที่หยิกฟูมีน�้ำหนักเบา
มักจะแห้งและดูไร้ชีวิตชีวาอยู่แล้ว ดังนั้นควรสระผม 2 - 3 วันครั้ง
เพือ่ ให้นำ�้ มันหล่อเลีย้ งเส้นผม ไม่ให้ดแู ห้งจนเกินไป
ใช้คอนดิชนั เนอร์สตู รเพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่เส้นผม เพราะจะช่วยให้ผมดู
มีนำ�้ หนักขึน้ แต่ควรล้างคอนดิชนั เนอร์แบบแน่ใจว่าผมสะอาดหมดจด
แล้ว เพราะหากล้างคอนดิชนั เนอร์ไม่สะอาด ก็อาจท�ำให้ผมแห้งและมีปญ
ั หา
รังแคตามมา
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อย่างเซรั่ม หรือคอนดิชันเนอร์แบบลีฟออน
ทีบ่ ำ� รุงผม ควรใช้ในช่วงทีผ่ มก�ำลังจะแห้ง หรือก็คอื ช่วงทีผ่ มชืน้ ๆ ก่อน
เป่าผมด้วยลมเย็นจนแห้ง
หลังจากผมแห้งแล้ว ใช้มูสที่ท�ำให้ผมมีน�้ำหนักและจัดทรงได้ง่าย
ทีส่ ำ� คัญควรเลือกใช้มสู ทีท่ าแล้วไม่มนั เกินไป
จัดแต่งทรงผมตามปกติ และอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจาก
มลภาวะต่างๆ เพราะผมหยิกฟูจะเป็นแหล่งสะสมของฝุน่ ละอองได้งา่ ย
หลีกเลีย่ งการใช้ความร้อนกับเส้นผมไม่วา่ จะไดร์ หนีบ หรือม้วน เพราะผมชีฟ้ ู
นัน้ บอบบางและเสียได้งา่ ยมาก
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หลักๆ แล้วแป้งแต่งหน้า
โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 เนื้อ
คือ เนือ้ ด้านกับเนือ้ มีประกาย
หรือชิมเมอร์ หรือมีการผสม
รองพืน้ หรือแร่ธาตุใดๆ เข้ามา
เพื่ อ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การดูแลผิวด้านต่างๆ สิ่ง
ส�ำคัญในการเลือกใช้แป้ง
แต่งหน้าคือเลือกสีทไี่ ม่ขาวจากผิวเดิมเกินไป ป้องกันการ
หลอกตา หรือจะให้ดสี ามารถเลือกใช้
แป้งโปร่งแสงซึ่งจะมอบความนวล
เนียน แต่ไม่ปกปิดสีผิวเดิมตามที่
ได้ลงรองพืน้ มา ในปัจจุบนั แบรนด์
ต่างๆ ได้นำ� ศัพท์ทางการถ่ายภาพ
มาใช้โดยตรง เพราะกล้องถ่ายภาพ
ในปัจจุบันนั้นแสดงรายละเอียด
ได้ชัดเจนมาก ท�ำให้ปัญหาการ
แต่งหน้าใดๆ ที่ผิดพลาดจะถูก
จับได้หมดด้วยกล้อง ฉะนัน้ การแต่งหน้า
ก็ต้องพิถีพิถันสู้กับเทคโนโลยี ซึ่งแป้งแต่งหน้าไม่เพียง
ท�ำให้ผิวสวยเท่านั้น แต่ยังช่วยเรื่องการหักเหของแสง
อ�ำพรางจุดบกพร่องโดยมักเรียกแป้งเหล่านี้ว่า HD
Powder หากลองใช้ควรทดสอบดูวา่ เหมาะกับสภาพผิว
หรือสีผวิ ของคุณแค่ไหน อย่างไร

ในคื น วาเ ลนไ ทน ์ กั บ เดท สุ ด พิ เ ศษ ลอง ฉี ด
น�้ ำ หอม บริ เ วณ ที่ ชี พ จรเ ต้ น เพื่ อ กลิ่ น หอม ที่ ก รุ ่ น
กระจายได้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างเช่น บริเวณเนินอกขา้ งซ้าย
ี่
ข้อพับข้อมือ บริเวณหลังใบหู หรือปลายเส้นผมท
ยามผมปลิวไสวจะยงิ่ ทวีความหอมยิง่ ขึน้

ชายหนุ่มโชว์ฟันขาวเรียง

ช่ างน่าดูจริงๆ นะ

หนุม่ หลายคนหน้าตาหล่อเหลากระชากใจ
ผูห้ ญิงนับร้อย แต่เมือ่ ยิม้ ออกมากลับโชว์ความ
เหลาเหย่ดว้ ยฟันสีเหลืองเป็นคราบไม่นา่ มอง
หนุ่มคนไหนที่รู้ตัวว่าฟันแลดูไม่สะอาดสดใส
โปรดแก้ไขโดยด่วน
แปรงฟั นอย่างพิถีพิถัน
เริ่มต้นด้วยการเอาใจใส่กับกิจวัตรประจ�ำวัน
(วันละ 2 ครัง้ ) อย่างการแปรงฟัน ควรใช้เวลาในการ
แปรงฟันแต่ละครัง้ ราว 2 นาที โดยถือแปรงให้ขน
แปรงท�ำมุมกับฟัน 45 องศา และหลีกเลีย่ งการแปรง
ทิม่ เหงือกตัวเองด้วย หากไม่อยากเหงือกอักเสบ
เลือกใช้ขนแปรงชนิดนุม่ หรือนุม่ ปานกลาง เพือ่ หลีกเลีย่ งความแข็งจากขนแปรง
ทีอ่ าจบาดเหงือก และการแปรงกระทบเหงือกจนเกิดอาการเหงือกร่นได้
แปรงสีฟันไฟฟ้าจะช่วยให้คุณแปรงฟันได้โดยไม่กระทบกับเหงือก และท�ำให้
คุณแปรงฟันได้ดว้ ยน�ำ้ หนักทีส่ ม�ำ่ เสมอกันทุกซี่
เปลีย่ นแปรงสีฟนั ทุก 2 เดือน หรือเมือ่ สังเกตเห็นว่าขนแปรงเริม่ บาน

เคล็ดลับความงาม

ของสาวๆ ต่างเชื้ อชาติ

สาวอิ น เดี ย ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแถบภูเขาหิมาลัย
ซึง่ มีอากาศหนาวเหน็บตลอดทัง้ ปี พวกเธอจะใช้เวลา
ตอนเช้าพิถพี ถิ นั กับเครือ่ งดืม่ ทีท่ ำ� ให้พวกเธอดูออ่ นวัย
โดยน�ำขิงมาผสมกับน�ำ้ ผึง้ และใส่นำ�้ ร้อนดืม่ กินแทน
น�ำ้ เป็นประจ�ำทุกวัน
สาวญี่ปุ่น มีเคล็ดลับการอาบน�้ำแร่ออนเซน
ผสมเปลือกส้มแมนดารินเพือ่ ช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน้ พร้อม
ความกระปรีก้ ระเปร่าและผ่อนคลายทัง้ กายใจ
สาวสเปน มักจะมีผมที่สลวยสวยงามและ
สีแปลกตาตามธรรมชาติ ปรากฏว่าเคล็ดลับการ
ไฮไลต์ผมของพวกเธอก็คอื การใช้นำ�้ แครนเบอรีน่ ำ�
ไปหมักผมหลังจากทีส่ ระผมด้วยแชมพูเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนัน้ น�ำ้ มะนาวก็สามารถน�ำมาใช้ทดแทนได้
ในกรณีทขี่ าดแคลนแครนเบอรี่
สาวออสเตรเลี ย สาวอะบอริจินหรือสาว
พืน้ เมือง มักจะพึง่ พารากไม้ทเี่ รียกว่า “yarrow” น�ำมา
ท�ำครีมบ�ำรุงผิวเพื่อช่วยป้องกันผิวพรรณมิให้เกิด
ริว้ รอยและยังช่วยเรือ่ งการสร้างความมีนำ�้ มีนวลให้
แก่ผวิ อีกด้วย

ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
หากฟั น เริ่ ม เหลื อ งเกิ น ไปเสี ย แล้ ว
และอยากมีฟนั ทีข่ าวกระจ่างขึน้ อย่างชัดเจน
การใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวน่าจะเป็นค�ำตอบ
ทีด่ ี
ก่อนจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาว
เป็นครัง้ แรก ให้แปรงฟันด้วยยาสีฟนั ทีม่ สี ว่ น
ผสมของโพแทสเซียมไนเตรต อย่างน้อย
2 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้ฟันของคุณแข็งแรง
ลดความอ่อนไหวของฟัน
ยิ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ อกฟั น มี ค วามเข้ น ข้ น สู ง ก็ จ ะยิ่ ง ท� ำ ให้ ฟ ั น ของคุ ณ ขาวเร็ ว
และดูกระจ่างขึ้นอย่างสังเกตได้ โดยดูส่วนผสมให้มีความเข้นข้นของ คาร์บาไมด์
เปอร์ออกไซด์ (carbamide peroxide) อย่างต�ำ่ 10%
การฟอกสีฟันแค่ครั้งเดียวไม่ส ามารถท�ำให้ฟันขาวกระจ่างได้อย่างถาวร
คุณจ�ำเป็นต้องรักษาความสดใสของฟันด้วยการใช้ยาสีฟนั ทีช่ ว่ ยให้ฟนั ขาว รวมทัง้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่ม ชา กาแฟ
ไวน์ น�ำ้ ผลไม้ และเลีย่ งการกินผลไม้ทมี่ สี จี ดั ทัง้ หลาย
หากท�ำตามค�ำแนะน�ำแล้ว แต่ฟันยังคงดูคล�้ำและไม่สดใสเท่าที่ควร สาเหตุ
อาจไม่ได้อยูท่ ตี่ วั ฟัน แต่มาจากอวัยวะร่วมช่องปากอย่าง “ลิน้ ” ก็เป็นได้ เพราะลิน้ ที่
ไม่สะอาดเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้มากมาย ซึง่ สามารถส่งผลต่อสีของเนือ้ ฟัน
ด้วย โดยสามารถท�ำความสะอาดลิน้ ได้งา่ ยๆ ด้วยการแปรงลิน้ หรือใช้ทกี่ วาดลิน้ เพือ่
กวาดท�ำความสะอาด โดยเลือกใช้ทกี่ วาดลิน้ ทีม่ ขี นาดพอดีสรีระของลิน้ และไม่มขี อบ
คมเกินไป หลังจากกวาดลิน้ แล้วตามด้วยการกลัว้ น�ำ้ ยาบ้วนปาก เท่านีก้ ล็ ดแบคทีเรีย
ในช่องปากได้เป็นอย่างดี ฟันก็จะค่อยๆ ดูสดใสขึน้ แถมลมหายใจก็สดชืน่ ขึน้ ด้วย
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ฮัลโหล
บางกอก

Sushi Den

The Best for Sushi Lover

เรื่อง : Yamaki

อาณาจักรซูชริ ปู แบบไคเตน (สายพานหมุน) แห่งที่
5 ของแบรนด์ ซูชเิ ดน ส�ำหรับสาขานีก้ ารตกแต่งดูเด่นไม่เป็นรองสาขา
ไหน เด่นทีก่ ารใช้โทนสีดำ� มาเพิม่ ความหรูขรึม ตัดกับสีขาวของผนังอิฐ
เสริมก�ำลังด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ตามสไตล์ซชู เิ ดน
Eat time : เอาใจคนรักซูชส
ิ ดด้วย ซึกจิ ิ เซ็ท, กุง้ หวานใหญ่ และ
ครีบปลาตาเดียว ชวนน�้ำลายสออย่างต่อเนื่องด้วย โรลหนังปลา
แซลมอนกรอบกับปลาไหล และโรลกุง้ เทมปุระ ส�ำหรับคนรักเมนูหอย
ห้ามพลาดชิม “หอยเชลล์ฮอกไกโดอบซอสครีมรสเข้มข้น” ส่วนเซ็ตข้าว
มีให้เลือกอิ่มตามใจสั่ง ที่แนะน�ำคือ ข้าวหน้าปลาไหลย่างซีอิ๊ว ทาน
พร้อมเครือ่ งดืม่ เรียกความสดชืน่ อย่าง ลิน้ จีป่ น่ั และชาเขียวปัน่
The Connection : Sushi Den ตั้งอยู่บนชั้น 4 ศูนย์ก ารค้า
สยามสแควร์วนั เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร. 0 2115 1475
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วันนี้ – 28 ก.พ.
SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
เอสซี จี ร่ ว มกั บ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG
Sci-Camp” ปี ที่ 26 เพื่ อ หนุ น การศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคกู่ บั การปลูกจิตส�ำนึก
ด้านสิง่ แวดล้อม สนใจอยากให้เด็ก ม.2 ในปกครอง
ของคุณใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คลิกดูราย
ละเอียดได้ที่ facebook.com/scg.scicamp หรือ
โทร. 0 2441 5000 ถึงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์นี้
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28 ก.พ.

5 – 28 มี.ค.

10th Year of Musical
Journey
ละครเพลงภาคภาษาอังกฤษสุดยิง่ ใหญ่
อลังการ ทีร่ บั รองเรือ่ งความตราตรึงประทับใจ
เพราะได้ ร วมไฮไลท์ ข องละครเพลงจาก
นวนิยายคลาสสิคหลายเรือ่ งมาผสมผสานกัน
แสดงโดยนักแสดงศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
เปิดการแสดงในวันที่
28 กุมภาพันธ์ ณ ศาลา
ดนตรี มหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต จองบั ต รโทร.
0 2792 7500-4

ฌ็องน์-บัพติสต์ โกแบรต์
ดื่ ม ด�่ ำ ไปกั บ ดนตรี แ ละสี สั น ผลงาน
การแสดงสดของ ฌ็องน์-บัพติสต์ โกแบรต์
ทีผ่ สมผสานระหว่างดนตรีกบั การวาดภาพ
เข้าด้วยกัน ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการแสดงสด
ภาพทีว่ าดจะถูกน�ำออกมาประมูลขายและ
จัดเป็นนิทรรศการระหว่างวันที่ 5-28 มีนาคม
ณ สมาคมฝรัง่ เศส ถ.วิทยุ

afe
Charlie Brown C่ ่

t
Teeruk Bar & Restauran

ือ
ปลกุ ชี วติ คอมมคิ อนั เลอื งช

โรแมนตกิ ในสวนขวัญ

Ring a bell : พืน
้ ทีร่ นื่ รมย์โรแมนติกทีต่ กแต่งได้อย่างน่ารักหวานแหวว

มีทงั้ บริเวณอินดอร์และเอ๊าท์ดอร์ ถ้าชอบความอบอุน่ วินเทจ เย็นสบาย
บรรยากาศในร้านเหมาะกับคุณ แต่ถา้ อยากรับลมชมวิว ปล่อยอารมณ์
พลิว้ ไปกับสวนสวย ฟังดนตรีสดเพราะๆ แบบชิลๆ แนะน�ำให้รบั ความ
อร่อยบริเวณเอ๊าท์ดอร์ จะยิง่ ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ ฟิน
Eat time : เสิร์ฟอาหารไทยแบบมีสไตล์ มีทั้งอาหารภาคกลาง
อีสาน และใต้ บางเมนูตั้งชื่อได้สร้างสรรค์ชวนชิมมาก เช่น “ชอบกัน
จัง” เมนูทหี่ ลายคนคุน้ เคยและโปรดปราน หรืออย่าง “น้องปูเสือ้ เหลือง”
ก็คือ ย�ำมะม่วงสุกเนื้อปูรสยอดเยี่ยม มีทั้งรสชาติเปรี้ยวอมหวานจาก
มะม่วงสุกและรสมันจากเนือ้ ปู ส่วนอาหารไทยสูตรโบราณแนะน�ำให้ชมิ
“ปลากะพงกรอบย�ำตะไคร้” เมนูเด็ดทีห่ ลายคนติดใจ สุดท้ายไปล้างปาก
กับเมนู “ฮันนีฟ่ รุต” ของหวานทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สดชืน่
The Connection : Teeruk Bar & Restaurant ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 5 ซอย
ลาดปลาเค้า 41 จรเข้บวั ลาดพร้าว เปิดบริการ 11.00-01.00 น. (หยุดทุก
วันอาทิตย์และวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่
โทร. 0 2940 4949 และ 08 1992 2988 หรือ facebook.com/teerukbar

เอาใจสาวกการ์ตูนพีนัทส์ชื่อดัง ซึ่งมีตัวละคร
ยอดนิยมอย่างสนูปี้และชาร์ลี บราวน์ กับร้านเค้ก ชาร์ลี บราวน์
คาเฟ่ ในคอนเซ็ปต์ คอมมิค สตริปธีมคาเฟ่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ครัง้ แรกในประเทศไทย เพือ่ ให้ทกุ คนได้สมั ผัสและก้าวเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็ม
ไปด้วยความสุขและมิตรภาพ
Eat time : โดดเด่นด้วยเมนูสต
ู รเฉพาะทีม่ ที งั้ ขนมเค้ก ของหวาน
สแน็ค เบเกอรี่ เครือ่ งดืม่ ชา กาแฟรสหอมกรุน่ ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยวัตถุดบิ
คุณภาพ อิมพอร์ตจากทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ ทุกเมนูปราศจาก
สารกันบูดหรือสารสังเคราะห์ มีซกิ เนเจอร์เด่นอย่าง “ครอสติน”ี่ ขนมปัง
ฝรัง่ เศสโรยหน้าด้วยแฮมชีสหรือเห็ด อีกเมนูแนะน�ำคือ “ซิกเนเจอร์ เค้ก”
เค้กมูสรูปตัวการ์ตนู พีนทั ส์หลากรส นอกจากนีย้ งั มีเมนูพเิ ศษอย่าง “สนูป้ี
เจลาโต้ ไอศกรีม” ไอศกรีมรูปสนูปร้ี สเกาลัด เสิรฟ์ พร้อมแพนเค้กร้อนๆ
หรือช็อคโกแลตฟองดอง และอีกเมนูนา่ รักตระการตารอให้คณ
ุ เลือกชิม
The Connection : ชาร์ลี บราวน์ คาเฟ่ ตัง้ อยูใ่ นเมกะ บางนา
(โซน อิเกีย ตรงข้าม ไอเบอรี่) เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.
สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 09 4791 4114
Ring a bell :

7 - 8 มี.ค.

7 มี.ค.

27 – 29 มี.ค.

Nuvo Love Story Concert
คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งส�ำคัญที่วงนูโวจะ
ขนเพลงฮิตมาร่วมร้องกันให้ลั่นสนั่นฮอลล์
จนกว่าจะหายคิดถึงกันไปข้าง เพราะในทุก
ช่วงชีวิตจะมีเพลงๆ หนึ่งที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วม
สุขกับเราในความทรงจ�ำ หนึง่ ในนัน้ คือ เพลง
รักของนูโว สาวกรีบจองบัตรโดยด่วนทีไ่ ทย
ทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วเตรียมมันส์กันให้สุดๆ
ไปเลย 2 รอบ ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม ณ อิมแพ็ค
อารีนา่ เมืองทองธานี

MAYA Music Festival
มหากาพย์แห่งเทศกาลดนตรีระดับโลก
ที่ผสมผสานรากศิลปะของไทยเอาไว้ได้อย่าง
น่าภาคภูมิ กับ MAYA Music Festival โดย
ในงานนี้ได้ สตีฟ แองเจลโล ดีเจระดับโลก
ร่ ว มผสานเสี ย งสุ ด พลั ง ศิ ล ป์ พร้ อ มกระหึ่ ม
กรุงเทพฯ 7 มีนาคมนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์
กรมทหารราบ
ที่ 11 บางเขน
จ� ำ หน่ า ยบั ต ร
ที่ ไ ทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร์ทกุ สาขา

CONSTECH 2015
งานแสดงสินค้าและการประชุมระดับ
นานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ในการก่อสร้างและเหมืองแร่ที่ได้รับความ
สนใจจากนานาชาติ โดยเป็นเวทีทชี่ ว่ ยในการ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและแบรนด์สตู่ ลาดต่าง
ประเทศ นับเป็นการเปิดประตูสตู่ ลาดอาเซียน
งานจะจัด 27-29
มี น า ค ม นี้ ณ
อาคาร 7-8 ศูนย์
แสดงสิ น ค้ า และ
การประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

เส้นทางความสุข
สนุกง่ายๆ ที่ “เชียงราย”
สวัสดีครับคุณผู อ้ า่ น เรากลับมาพบกันอีกครัง้ ในช่ วงส่งท้ายฤดูเหมันต์ เดือนแห่ง
ความรัก มองไปทางไหนโลกก็ดเู ป็นสีชมพู ไปหมด วันนีผ
้ มจะพาคุณผู อ้ า่ นมาเที่ยวเชี ยงราย
แบบชิ ลๆ ใช้เวลาในการเดินทางไม่มาก เน้นเที่ยวง่ายๆ สบายๆ เดินทางสะดวกครับ

คู่หูเดินทางเคยพาคุณผู้อ่านมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายกันครั้งหนึ่งแล้ว ครั้ง
แรกเราพาขึน้ ไปบนยอดดอยสูงเพือ่ รับแสงแรกของตะวันบนวนอุทยานแห่งชาติภชู ฟี้ า้ ซึง่
นับว่าเป็นการเดินทางทีท่ รหดอยูไ่ ม่นอ้ ยเพราะต้องตืน่ ตัง้ แต่ตี 4 เพือ่ นัง่ รถขึน้ ไปข้างบน จาก
นัน้ ลงเดินต่อเพือ่ ไปยังจุดชมวิว ทีส่ ำ� คัญเป็นการเดินขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ตามแนวทางเดินเล็กๆ
เลียบยอดหญ้า เวลาเดินต้องระวังลืน่ เพราะถ้าเหยียบใบหญ้าทีม่ นี ำ�้ ค้างเกาะอยูแ่ ล้วเท้า
เราก็เปื้อนดินแดงก็
จะเกิดอาการลื่นล้ม
ได้ อย่าลืมพกไฟฉาย
ไปด้วยนะครับ ใครมี
ก�ำลังขาแค่ไหนก็เดิน
ได้ตามสะดวก เดิน
เรื่ อ ยๆ เหนื่ อ ยก็ พั ก
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แต่ตอ้ งหลบทางให้คนข้างหลังด้วยนะ จากนัน้ ก็มองหา
จุดชมวิวชัดๆ เพือ่ รอถ่ายรูปแสงแรกของตะวัน ลมแรง
สุดๆ เย็นทัง้ อากาศหนาวทัง้ ลม เรียกว่าเราใช้อปุ กรณ์
กันหนาวแบบจัดเต็มส�ำหรับทริปนี้ ยังเอาไม่คอ่ ยอยูเ่ ลย
จากนัน้ ก็นงั่ รอ รอ รอ... พอแสงแรกเริม่ มา ท้องฟ้าก็เริม่
เปลีย่ นสี อีกไม่กอี่ ดึ ใจพระอาทิตย์ลกู กลมโตก็ลอยขึน้

มาอยูต่ รงหน้าเรา ท�ำให้มองเห็นทะเลหมอกทีข่ าวราวกับปุยนุน่ ผืนใหญ่
ปกคลุมเหล่าขุนเขาที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม
และน่าประทับใจมากๆ ใครทีย่ งั ไม่เคยไป ลองหาเวลาว่างออกไปสัมผัสกับ
ธรรมชาติทไี่ ม่ตอ้ งเซ็ตอัพกันดูนะครับ รับรองไม่ผดิ หวังแน่นอน
ย้อนอดีตกันไปพอหอมปากหอมคอแล้ว ทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่อง
ปัจจุบันกันบ้าง จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับซับซ้อน อากาศดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
ดอกไม้และพืชเมืองหนาว เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) ผู้ก่อตั้ง
เมืองเชียงรายบนพืน้ ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ กก ซึง่ มีอนุสาวรียข์ องท่านตัง้ อยูใ่ น
ตัวเมือง บริเวณทางแยกทีจ่ ะไปอ�ำเภอแม่จนั เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น
จากจุดนี้ให้นักท่องเที่ยวแวะกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์ท่าน
พญาเม็งรายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว
ครัว เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขบั รถมุง่ หน้าไปทางอ�ำเภอแม่จนั เพือ่ ไปยัง
“พิพธิ ภัณฑ์บา้ นด�ำ” ตัง้ อยูท่ ี่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึน้ โดย
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ที่ได้ทิ้งผลงานเหล่านี้ไว้เป็นอนุสรณ์ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียน
รู้งานศิลปะผ่านผลงานของท่าน ลักษณะของบ้านด�ำจะเป็นกลุ่มบ้าน
แบบล้านนาทาสีด�ำ ซึ่งเป็นสีโปรดของอาจารย์ และนี่ก็คือที่มาของชื่อ
“บ้านด�ำ” นัน่ เอง
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ภายในบริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่ ทอดแทรกอยูร่ ะหว่างตัวบ้าน และ
ประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่อาจารย์ได้
สร้างสรรค์ไว้ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นด�ำเป็นทีเ่ ก็บรักษา
ของสะสมต่างๆ ทีอ่ าจารย์ชนื่ ชอบ เช่น เขาควาย เขา
กวาง กระดูกสัตว์ โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ บานประตูไม้แกะสลัก เป็นต้น เมือ่
มาทีน่ นี่ อกจากจะได้ชนื่ ชมงานศิลปะแล้ว ยังได้เห็นของสะสมแปลกตา
ที่หาชมได้ยากในสมัยนี้อีกด้วย เปิด
เข้าชมฟรีทกุ วัน เวลา 9.00 - 12.00 น.
และ 13.00 - 17.00 น. สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมโทร. 053 776333
การเดินทาง จากแยกพ่อขุน
เม็งราย ให้ขับตรงมาทางไปอ�ำเภอ
แม่จัน เมื่อขับรถผ่านมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย ประมาณ 3 กิโลเมตร
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จะเห็นป้ายหมูบ่ า้ นนางแลทางด้านซ้ายมือ ให้เลีย้ วเข้าซอย ขับ
ไปตามทาง มีปา้ ยบอกเป็นระยะ ประมาณ 300 เมตร
เมือ่ ชืน่ ชมผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จนเต็ม
อิ่มแล้ว ก็ให้ขับรถมุ่งหน้าต่อไปทางอ�ำเภอแม่จัน เพื่อไปชม
“ไร่ชาฉุยฟง” ตามรอยฉากละครดังทางช่อง 3 เรือ่ งรักออก
อากาศ ทีม่ ี อ๋อม – อรรคพันธ์ และเชอรี่ – เข็มอัปสร แสดง
น�ำ ไร่ชานี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักประมาณ 30 กิโลฯ
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การเดินทางสะดวกสบาย เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ตอ้ งขับขึน้
เขาไปถึงดอยแม่สลองคุณก็จะได้พบกับไร่ชาสวยๆ ที่สุดแสนจะโรแมน
ติก สีเขียวของใบชาตัดกับสีทอ้ งฟ้าสดใส เหมาะมากส�ำหรับคนทีช่ นื่ ชอบ
การถ่ายรูปลงโซเซียลเน็ทเวิรค์ ให้หลายๆ คนอิจฉากัน เสน่หข์ องไร่ชาฉุยฟ
งอยูต่ รงการปลูกบนเนินเขาทีม่ คี วามสูงลดหลัน่ กันเป็นแนวโค้ง ท�ำให้การ
มองเห็นดูเป็นมิตนิ า่ ประทับใจ มีจดุ ให้แวะถ่ายรูปโพสต์ทา่ สวยๆ หลายจุด
ด้านบนสุดเป็นส่วนของร้านขายของทีร่ ะลึก และผลิตภัณฑ์ใบชาอบแห้ง
ของไร่ โดยแบ่งโซนด้านในสุดเป็นร้านอาหารทีท่ ำ� จากใบชา ทัง้ ของคาว
และของหวาน รวมถึงเครือ่ งดืม่ ทัง้ ร้อนและเย็น รสชาติอร่อย ต้องลอง เปิด
บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. โทร. 053 771563
แต่สำ� หรับใครทีอ่ ยากไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในหุบเขาบนดอย
แม่สลอง หรือไปชมตลาดชาวเขา วิถชี วี ติ ชาวเขาประยุกต์กส็ ามารถขับรถ
ขึน้ ไปเทีย่ วชมหรือนอนค้างสักคืนก็ได้นะครับ รับรองบรรยากาศดีด๊ ี อากาศ
เย็นตลอดทัง้ ปีครับ
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หากเราใช้ อ นุ ส าวรี ย ์ พ ่ อ ขุ น เม็ ง
ราย มหาราชเป็นจุดศูนย์กลาง ผมจะ
พาคุ ณ ขั บ รถลงไปทางจั ง หวั ด พะเยา
เพือ่ ไปเทีย่ วที่ วัดร่องขุน่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขต
อ�ำเภอเมือง ห่างออกมาประมาณ 15 กิโลฯ
วัดร่องขุ่นเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 ถึงปัจจุบนั หลังเกิดเหตุการณ์แผ่น
ดินไหวทีอ่ ำ� เภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ซึง่ อยูห่ า่ งจากวัดพียง 20 กิโลเมตร เมือ่
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา
แรงสัน่ สะเทือนท�ำให้สงิ่ ก่อสร้าง ภาพเขียน
และปฏิ ม ากรรมบางส่ ว นที่ อ ยู ่ ภ ายใน
วัดเกิดการช�ำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ออกแบบและก่อสร้าง จึงได้มี
การปิดซ่อมบูรณะเพือ่ ส�ำรวจความเสียหายอยูร่ ะยะหนึง่ ปัจจุบนั ได้เปิด
ให้ประชาชนได้เข้าชมกันตามปกติแล้ว ซึ่งยังคงความงดงาม อ้อนช้อย
และวิ จิ ต รบรรจงในสไตล์ ข องอาจารย์ เ ฉลิ ม ชั ย
เหมือนเช่นเคยครับ น่าภาคภูมใิ จแทนคนจังหวัด
เชียงรายจริงๆ ทีม่ ศี ลิ ปินผูส้ ำ� นึกรักแผ่นดินบ้าน
เกิดเช่นท่าน
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เมือ่ ออกจากวัดให้ขบั รถไปตามถนนสาย 1208 เพือ่ มุง่ หน้าไปอีก
หนึ่งสถานที่ยอดฮิตอันดับต้นๆ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ตั้งอยู่ที่ เลขที่
99 หมู่ 1 บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจากวัดร่องขุน่
ประมาณ 7 กิโลฯ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2554 ด้านหน้าโดดเด่นด้วยรูปปัน้ สิงห์สที องตัวโต ซึง่ ถือเป็นจุดไฮไลท์
ทีห่ า้ มพลาดแชะรูปเด็ดขาด ไม่งนั้ เหมือนมาไม่ถงึ บริเวณโดยรอบจัดเป็น
สวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุข์ นาดใหญ่ สีสนั สวยสดใสงดงามมาก
อากาศเย็นสบาย หากท่านใดต้องการเข้าชมฟาร์มสามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ
นัง่ รถน�ำเทีย่ วฟาร์มทัวร์พนื้ ทีไ่ ร่ หรือปัน่ จักรยานทีม่ ใี ห้เช่าภายในบริเวณ
ด้านใน เพื่อเข้าชมชีวิตสัตว์แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ทั้งยีราฟและม้าลาย
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การเดินทาง

อย่างใกล้ชดิ ชมไร่ชาอูห่ ลงเขียวขจีบนเนือ้ ทีก่ ว่า 600 ไร่ พร้อมเทีย่ วชมอาณาจักร
ผลไม้ทงั้ เมลอน สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเฟืองยักษ์ สวนพุทราเนือ้ หวาน
กรอบ เสาวรส ผลไม้นานาชนิด แปลงผักสลัดและสวนสมุนไพร พร้อมกิจกรรม
ตืน่ เต้นท้าทายอีกหลากหลาย เข้าชมฟรี เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ในวันธรรมดามีบริการรถน�ำเทีย่ วฟาร์มทัวร์ ออกทุก 60 นาที ส่วนในวันเสาร์และ
อาทิตย์มรี ถออกทุก 20 นาที แต่จะให้ดกี รุณาโทรจองทีน่ งั่ ก่อนล่วงหน้าเพือ่ ความ
ไม่ผดิ หวัง โทร. 053 172870
และส�ำหรับท่านใดทีก่ ำ� ลังมองหามือ้ พิเศษ ส�ำหรับคนพิเศษ บริเวณด้านใน
ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้เปิดเป็นร้านอาหารเลิศรส บรรยากาศดี ชือ่ “ร้านอาหาร
ภูภริ มย์” ทีค่ ดั สรรแต่อาหารอร่อย ดี มีคณ
ุ ภาพรับรองลูกค้าเสมอ อิม่ ทัง้ ท้อง แถม
ได้มองบรรยากาศธรรมชาติสวยๆ เรียกว่าเป็นมือ้ อาหารทีค่ มุ้ สุดคุม้ ครับ เปิดให้
บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00 – 22.00 น. โทร. 09 1576 0371
ฉบับนีเ้ ราขอจบทริปท่องเทีย่ วบนเส้นทางความสุข สนุกง่ายๆ ทีเ่ ชียงราย
แต่เพียงเท่านีก้ อ่ น หากคราวหน้ามีอะไรใหม่ๆ เราไม่ลมื ทีจ่ ะกลับมาอัพเดทให้คณ
ุ
ผูอ้ า่ นทราบแน่นอนครับ

• รถยนต์สว่ นตัว สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
1. เส้นทางนครสวรรค์-ล�ำปาง-พะเยา-เชียงราย
จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1)
แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ทีอ่ ำ� เภอวังน้อย
จากนั้นผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร ตาก เข้าสูจ่ งั หวัดล�ำปาง แล้วตรงไปจังหวัด
พะเยา จนเข้าสูเ่ ชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร
2. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย
ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมือ่ ไปถึงจังหวัดนครสวรรค์
ให้เลี้ยวไปทางขวามือ ตามทางหลวงหมายเลข 117
(นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนัน้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลกผ่านจังหวัด
อุตรดิตถ์จนถึงอ�ำเภอเด่นชัยให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่
ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอ�ำเภอ
ร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไป
บรรจบกับถนนพหลโยธินทีอ่ ำ� เภองาว เข้าสูจ่ งั หวัดพะเยา
แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804
กิโลเมตร
3. เส้นทางนครสวรรค์-ล�ำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย
ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดล�ำปาง จึง
เปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ล�ำปาง-เชียงใหม่)
ผ่านจังหวัดล�ำพูนแล้วเข้าสูจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ด
แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสูเ่ ชียงราย รวมระยะทาง 900
กิโลเมตร
• รถโดยสารประจ�ำทาง
มีรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ออกจากสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทุกวัน สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ
www.transport.co.th
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เรื่องน่ารู้
เรื่อง : ธันวา

การนัง
่ ท�ำงานหน้าคอมพิ วเตอร์นานๆ

อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้

ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอันมากมายเหลือคณานับนัน้
ท�ำให้โลกในยุคปัจจุบนั แทบจะขาดมันไปไม่ได้แล้ว ดังจะเห็นได้วา่ ทุกออฟฟิศ
ต้องติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการท�ำงานเกือบจะทุกรูปแบบ หรือแม้แต่
ผู้ที่ท�ำงานส่วนตัวอยู่กับบ้าน ก็ไม่พ้นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์กันเป็นส่วน
ใหญ่ อย่างไรก็ตาม การนัง่ ท�ำงานอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดย
มิได้พกั ผ่อนเท่าทีค่ วร อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายขึน้ ได้เช่นกัน
จึงไม่ควรละเลยทีจ่ ะศึกษาเพือ่ รับรูถ้ งึ สาเหตุ วิธปี อ้ งกัน และปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้อง
รวมไปถึงเรียนรูว้ ธิ แี ก้ไขด้วย
การใช้สายตามองจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจท�ำให้รู้สึกแสบตา ระคายเคือง
เจ็บตา ตาพร่า ตาแห้ง ซึง่ เป็นอาการเพียงชัว่ คราว แต่หากเป็นอยูบ่ อ่ ยๆ และนานขึน้
อาจจะเกิดอันตรายได้ เช่น กระจกตาอักเสบแห้ง มีการเปลีย่ นแปลงเป็นสายตาสัน้
ชั่วคราว อาจจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ไหล่ ปวดหลัง จากท่านั่งท�ำงานที่
ไม่เหมาะสมร่วมด้วย จึงไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ เนือ่ งเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากนัน้
อาการตาพร่า ปวดตา ยังส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวตามมาอีกด้วย เพราะเวลาเรามอง
จอคอมฯ กล้ามเนือ้ กรอกลูกตาก็จะเกร็งเพือ่ ให้เราสามารถมองเห็นวัตถุเล็กๆ อย่างเช่น
ตัวหนังสือ ถ้าท�ำไปนานๆ กล้ามเนือ้ กรอกลูกตาก็จะล้า จนตาพร่าได้ การเกร็งของกล้าม
เนือ้ กรอกลูกตาส่งผลลามไปถึงอาการปวดหัวด้วย โดยจะปวดตึงๆ รอบๆ กระบอกดวงตา
และขมับ มักจะปวดตอนบ่ายๆ ค�ำ่ ๆ ป้องกันได้ดว้ ยการไม่ทำ� งานเพ่ง จ้อง อ่านตัวหนังสือ
หน้าจอนาน ให้พกั สายตาด้วยการมองออกไปไกลๆ บ้าง เช่น หลับตาทุก 10 นาที
ต่อการท�ำงาน 1 ชัว่ โมง หรือพักทุก 15 นาทีตอ่ การท�ำงานต่อเนือ่ ง 2 ชัว่ โมง เป็นต้น
เลือกต�ำแหน่งวางจอที่ไม่มีแสงสะท้อนรบกวนสายตาจนท�ำให้ต้องเพ่งมากเกินไป
ขยายขนาดตัวอักษรให้มรี ปู ร่างและขนาดทีเ่ หมาะสม อ่านง่าย ไม่นงั่ ใกล้หรือไกลจาก
หน้าจอ ทีแ่ นะน�ำคือให้นงั่ ห่างจากหน้าจอ 20-28 นิว้ (ตามภาพประกอบ)
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ส่วนอีกอาการของผูท้ ใี่ ช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นัน้
คือท�ำให้เกิดอาการของโรคกระดูกข้อมือเจ็บปวด ข้อกระดูก
นิ้วมือเสื่อม และชา อันมีสาเหตุจากการกดแป้นพิมพ์
และการใช้เมาส์ตอ่ เนือ่ งเป็นเวลานาน การจับเมาส์โดยมี
ข้อมือเป็นจุดหมุน อาจเกิดพังผืดบริเวณข้อมือ หากปล่อย
ทิง้ ไว้เป็นเวลานานจะท�ำให้เกิดอาการชา จนไม่สามารถหยิบ
ของได้ การรักษาหากเริ่มมีอาการอาจต้องรับประทาน
ยาแก้ปวด และหยุดการเคลื่อนไหวโดยการพักข้อมือ
อาการก็อาจทุเลาลงได้ และหายไปในที่สุด หากปวด
บวม ให้รบั ประทานยาระงับปวดและอาจต้องสวมอุปกรณ์
ประคองมือ เพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อมือ นอกจากนี้
การนั่งหน้าคอมฯ นานๆ ยังส่งผลให้มีอาการปวดหลังได้
ซึง่ ทีจ่ ริงไม่วา่ เราจะอยูใ่ นท่าไหนก็ตาม กล้ามเนือ้ ก็จะต้อง
ท�ำงานเพือ่ ให้เราสามารถทรงตัวอยูใ่ นท่าทางต่างๆ นัน้ ได้
ถ้ากล้ามเนื้อไม่ท�ำงาน หรืออ่อนแรง ตัวของเราก็จะต้อง
ล้มลงนอนเหมือนคนเป็นอัมพาต ดังนัน้ การใช้คอมฯ กล้ามเนือ้
ไหล่ หลัง และเอว ต้องท�ำงานมากผิดปกติเพื่อดึงรั้งตัว
ทีก่ ำ� ลังก้มๆ เงยๆ อยูน่ นั้ ไม่ให้ลม้ ทับคอมฯ ลงไป ยิง่ ถ้า
ก้มนาน กล้ามเนือ้ ก็ยงิ่ ดึงรัง้ นาน เกิดอาการปวด เมือ่ ย ล้า
เมือ่ สะสมกันหลายๆ วัน กล้ามเนือ้ ก็จะบางจนปวดเรือ้ รังได้
วิธแี ก้ไข คือ นั่งท�ำงานกับโต๊ะให้เรียบร้อยเหมาะสมตาม
สรีระร่างกาย ไม่ทำ� งานติดต่อกันนานเกินไป เปลีย่ นอิรยิ าบท
บ้ า ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ล้ า มเนื้ อ เกร็ ง ตั ว นาน ท� ำ กายบริ ห าร
เพือ่ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และเพิม่ ความยืดหยุน่ กล้ามเนือ้
จะไม่ได้บาดเจ็บง่าย หรือหางานอดิเรกประเภทอืน่ ท�ำบ้าง
ไม่ใช่นงั่ พิมพ์งาน 8 ชัว่ โมง แล้วมาต่อด้วยการเล่นเฟซบุค๊
อีก 8 ชัว่ โมง เพราะมันคือการนัง่ หน้าคอมฯ ถึง16 ชัว่ โมง
นัน่ เอง
ขอขอบคุณค�ำแนะน�ำจาก นพ.ธีรวรรธน์ ขันทอง

ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Jowbone Up Move

จอว์โบน น�ำเสนออุปกรณ์ตดิ ตามการเคลือ่ นไหวของร่างกายรุน่ ใหม่
Up Move ทีป่ ระมวลผลโดย MotionX เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ เพิม่ ความฟิตให้
ร่างกาย รวมถึงลดน�ำ้ หนักและเพลิดเพลินกับการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้แบบ
ไม่เสียเทีย่ ว ทุกการย่างก้าว และการเผาผลาญแคลอรีข่ องคุณ ไม่เว้นแม้
กระทัง่ การนอน จะอยูใ่ นสายตาของ Up Move ตลอดเวลา และหากกลัว
ว่าจะใช้งานไม่คล่องมือ คุณสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้ดว้ ย Smart Coach
ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ อัจฉริยะของ Up Move ช่วยให้คณ
ุ ใช้เครือ่ งมือชิน้ นี้
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด เปิดตัวทีร่ าคา 2,490 บาท จ�ำหน่ายทาง
jawbone.com และร้านค้าอิเล็กโทรนิคชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

Nikon CoolPix

บั น ทึ ก ทุ ก ช่ ว งเวลาส� ำ คั ญ ด้ ว ยกล้ อ งนิ ค อน คู ล พิ ก ซ์
ที่มาพร้อมกับความทันสมัยในขนาดกะทัดรัด เปี่ยมไปด้วย
ประสิทธิภาพในแบบฉบับของนิคอน ไม่วา่ จะเป็นฟีเจอร์แต่งภาพ
เพื่ อ ความน่ า ตื่ น เต้ น และสนุ ก ไปกั บ การถ่ า ยและแชร์ ภ าพ
แห่งความทรงจ�ำ มี Wi-Fi ในตัว รองรับ NFC มีระบบปรับโฟกัส
อัตโนมัติ รวมถึงการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวในระดับ HD คมชัด
แจ่มแจ๋วในระดับ 20.1 ล้านพิกเซล นอกจากนีย้ งั อัดแน่นไปด้วย
ประสิทธิภาพอีกเพียบ ให้คณ
ุ พกพาไปใช้งานได้ทกุ สถานการณ์
วางจ�ำหน่ายแล้ววันนี้

CanonPowerShot N2

Logitech
ConferenceCam CC30
00e

กล้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สเปคเทพคม
ชัดระดับ 1080p HD
หนงึ่ เดียวทจี่ ะยอ่ โลกทัง้ ใบไว้ในมอื คุณ
เพือ่ ใหก้ ารประชมุ ออนไลน์
เป็นเสมอื นการประชมุ ในห้องเดยี วกนั
ด้วยคณ
ุ สมบัตทิ พี่ กมาแบบ
เต็มอัตราศึก อย่างเทคโนโลยีที่ท�ำให
้คุณมองเห็นหน้ากันได้อย่าง
ชัดเจน ซูมภาพได้ 10 เท่า ทั้งยังมีฟ
ังก์ชั่นของเสียงที่คมชัดสุดติ่ง
พรงั่ พรอ้ มดว้ ยฟงั ก์ชนั่ การใชง้ านอืน่ ๆ
ทีท่ นั
ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ และอีกมา สมยั อาทิ ช่องตอ่ USB
กมาย มีดีไซน์ที่สวยงาม
ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกทุกที
่ ทุกเวลา เริ่มวางจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทยแล้วตัง้ แตบ่ ดั นีเ้ ป็นต้นไป
สนใจอยากชมความเก่งของ
สินค้าคลกิ ไปที่ www.logitech.com/th
-th
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ใหม่! กล้องเซลฟี่แคนนอนCanon
PowerShot N2 ดี ไ ซน์ ใ หม่ ไ ซส์ มิ นิ
พร้อมให้คุณถ่ายเซลฟี่ฟรุ้งฟริ้งสวยเป๊ะ
ด้วยหน้าจอ LCD ปรับได้ 180 องศา
พร้ อ มโหมดถ่ า ยภาพตั ว เอง (Self
Portrait) อั ต โนมั ติ พ ร้ อ มใช้ ง านทั น ที
ที่ พ ลิ ก หน้ า จอ ปรั บ ผิ ว ขาวใสได้ ด ้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น Smooth-skin
ปุ ่ ม ชั ต เตอร์ ดี ไ ซน์ ใ หม่ เ ป็ น วงแหวนรอบเลนส์ 360 องศา
กดชั ต เตอร์ ไ ด้ ส ะดวกไม่ ว ่ า จะถื อ กล้ อ งแบบไหน แชร์ ภ าพ
จากกล้ อ งไปยั ง สมาร์ ท โฟน หรื อ ใช้ ส มาร์ ท โฟนเป็ น รี โ มท
ถ่ายเซลฟี่ได้ด้วย Wi-Fi และ NFC ในตัวกล้อง พร้อมฟิลเตอร์
แต่งรูปอีกมากมาย วางจ�ำหน่ายแล้ววันนี้ ราคา 9,990 บาท
มี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 สี ชมพู , ขาว ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที
www.canon.co.th หรื อ สอบถาม
Call center 0-2344-9988

ดูหนัง
ฟังเพลง

Unbroken

เรื่อง : ตัวกลม

คนแกร่งหัวใจไม่ยอมแพ้
แนวหนัง : แอคชั่ น, ชี วติ
ผู ก้ ำ� กับ : แองเจลินา่ โจลี่
นักแสดง : ดอมแนลล์ กลีสนั , แจ็ค โอคอนแนลล์,
ทาคามาสะ อิชิฮาร่า
ก�ำหนดฉาย : 19 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่ องย่ อ : ผลงานการก�ำกับ
และอ�ำนวยการสร้างโดย แองเจลินา
โจลี ซึง่ เป็นอีพคิ ดราม่าทีต่ ดิ ตามชีวติ
อันเหลือเชือ่ ของหลุยส์ “ลูอ”ี้ แซมเพอรินี
ฮีโร่สงครามและโอลิมปิค ผูท้ รี่ อดชีวติ
จากการลอยอยู่บนแพนาน 47 วัน
ร่ ว มกั บ ลู ก เรื อ อี ก สองคน หลั ง จาก
เหตุ เ ครื่ อ งบิ น ตกในสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 ที่ ท� ำ ให้ เ ขาเกื อ บเอาชี วิ ต
ไม่รอด แต่เขากลับถูกกองทัพเรือญีป่ นุ่
จับตัวได้และถูกส่งไปเป็นนักโทษใน
ค่ายกักกัน ภาพยนตร์เรือ่ งนีด้ ดั แปลงจากหนังสือเบสต์เซลเลอร์ของ
ลอร่า ฮิลเลนแบรนด์ (ผูเ้ ขียน “Seabiscuit : An American Legend”)
โดยเล่าเรื่องราวชีวิตอันเหลือเชื่อของแซมเพอรินี ในรูปแบบของ
ภาพยนตร์

แฟนเพลง “2PM” เตรียมตัวให้พร้อม

กับอัลบัม้ ชุดที่ 4 “Go Crazy
ฉบับพิเศษ Grand Edition”

หายหน้าหายตาไปถึงปีครึง่ เพือ่ มุง่ มัน่ ท�ำงานชุดใหม่ให้ดที สี่ ดุ
แล้ววันนี้หนุ่มๆ “ทูพีเอ็ม” 2PM ก็กลับมาพบกับแฟนๆ กันแล้ว
พร้อมกับงานชุดใหม่ หมายเลข 4 ทีก่ ลัน่ กรองหัวใจท�ำงานกันมาอย่าง
“โก เครซี”่ Go Crazy! อัลบัม้ ทีจ่ ะท�ำให้แฟนๆ คลัง่ ไคล้ไปกับเสียง
ดนตรี และเรื่องราวที่พวกเขาน�ำเสนอ อัดแน่นถึง 18 เพลง ครบ
ทุกเพลงจากอัลบัม้ ในฉบับธรรมดา และเพิม่ เติมงานเพลงพิเศษลงมา
ให้แฟนๆ ฟังกันอย่างเต็มอิม่ พร้อมอัลบัม้ ภาพในแบบ Photobook
เต็มอิ่ม 52 หน้า มีจ�ำนวนจ�ำกัด เพื่อมอบให้เฉพาะแฟนเพลงชาว
ไทย พบกับอัลบัม้ “ทูพเี อ็ม – โก เครซี”่ (แกรนด์ อิดชิ นั่ ) ได้แล้ววันนี้
ตามร้านจ�ำหน่ายซีดที วั่ ไป โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

Chef
เทีย
่ วสแกนดิเนเวีย

Travel to SCANDINAVIA
ผู เ้ ขียน : จเร ส�ำอางค์
ส�ำนักพิมพ์ : Anyways Travel BOOK
ราคา 199 บาท / จ�ำนวน 144 หน้า
สแกนดิเนเวีย เป็นกลุม่ ประเทศทีม่ ี
ความสวยงาม เงียบสงบ ปลอดภัย และ
ผูค้ นเป็นมิตร เป็นดินแดนทีม่ มี นต์เสน่ห์
มากมาย ไม่ใช่แค่เพียงพระอาทิตย์
เที่ยงคืนเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเต็ม
ไปด้วยประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
การเดินทางที่ธรรมดาและเรียบง่าย
ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ต ลอด
เส้นทาง เริม่ ตัง้ แต่เดนมาร์ก นอร์เวย์
สวีเดน ฟินแลนด์ และการเดินทาง
ข้ามประเทศโดยค้างแรมบนเรือ Scandinavian
Seaways และ Silja Symphony และปิดทริปทีเ่ มืองเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์
ประเทศรัสเซีย

เชฟ เติมรสให้เต็มรถ
แนวหนัง : เบาสมอง
ผู ก้ ำ� กับ : จอห์น เฟฟโร
นักแสดงน�ำ : สการ์เล็ตต์ โจแฮนสัน, จอห์น เลกุยซาโม่, โรเบิรต์
ดาวนี่ย์ จูเนียร์
เรื่องย่อ : เมือ่ เชฟ คาร์ล แคสเปอร์
(จอน แฟฟโร) ต้องลาออกจากงานใน
ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงของลอสแองเจลิส
อย่างปุบ๊ ปับ๊ หลังจากความเห็นเรือ่ งการท�ำ
อาหารไม่ลงรอยกับเจ้าของร้านจอมบงการ
(ดัสติน ฮอฟแมน) เขาจึงเดินทางมาไมอามี่
ร่วมทีมกับภรรยาเก่า (โซเฟีย เวอร์การ่า)
เพือ่ นรักของเขา (จอห์น เลกุยซาโม่) และ
ลูกชาย เพือ่ เปิดกิจการร้านอาหารติดล้อ
บนท้องถนนที่เขาตระเวนมอบความ
อร่อย เชฟคาร์ลได้หวนกลับไปสัมผัสกับจุด
เริม่ ต้นของเขา และปลุกไฟแห่งความหลงใหลในการท�ำอาหารขึน้ มา
อีกครัง้ รวมถึงยังได้เป็นการเพิม่ รสชาติให้กบั ชีวติ และความรักของเขา
ได้อย่างเต็มรส
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อยู่เป็น
เย็นสุข

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

สวัสดีครับ ฉบับนี้เป็นฉบับที่เราจะมาพูดกันต่อจากฉบับที่
แล้ว แต่กอ่ นจะกล่าวถึงอีก 6 ปีนกั ษัตรทีค่ า้ งไว้ ผมขอกล่าวถึง
พิธกี รรมทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ ส�ำหรับคนจีน และคนไทยเชือ้ สาย
จีนกันก่อนนะครับ นัน่ ก็คอื การไหว้สกั การะองค์เทพเจ้าไฉ่ซงิ่ เอีย้ ะ
ซึ่งถือว่าเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ น�ำมาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง
ให้แก่ผทู้ เี่ ชือ่ ถือและศรัทธา ส�ำหรับวันทีต่ อ้ งไหว้เทพเจ้าโชคลาภ
ในปีนนี้ นั้ ตรงกับวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลา 23.00 01.00 น. แต่ชว่ งเวลาทีด่ ที สี่ ดุ คือช่วงเวลา 23.01-23.59 น. เพราะ
เมืองจีนจะเร็วกว่าประเทศเราหนึง่ ชัว่ โมง เราจะได้ตอ้ นรับเทพเจ้า
โชคลาภ พร้อมๆ กัน
	 การจัดตั้งโต๊ะหลักจะต้องตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก (west) เพื่อ
อัญเชิญเทพเจ้าโชคลาภ ห้ามคนทีเ่ กิดปีวอก ปีฉลู ปีจอ ขึน้ ธูปคนแรก ให้ใช้ธปู ใน
การไหว้ 12 ดอก ปีนเี้ ทพเจ้าโชคลาภจะมาทางทิศตะวันตก
	 แต่ในกรณีทพี่ นื้ ทีม่ จี ำ� กัด ให้หนั หน้าโต๊ะออกหน้าบ้านก็ได้ครับ ทีส่ ำ� คัญคือ
ให้เปิดประตูหน้าบ้าน เพื่อต้อนรับเทพเจ้าโชคลาภนะครับ ส่วนเครื่องไหว้ใน
พิธแี บบเต็มชุดมีดงั นี้
1. ควรมีรปู ปัน้ หรือ รูปภาพ องค์เทพเจ้า ไฉ่ซงึ้ เอีย๊ (ถ้าไม่มี ให้ไหว้ขนึ้ ธูปหันหน้า
คนไหว้ไปทางทิศตะวันตก (W)
2. กระถางธูป หรือ แก้วใส่ขา้ วสาร มีกมิ ฮวยปัก 1 คู่ ติดกระดาษแดง หรือ อัง้ ติว๋
3. แจกันดอกไม้ 1 คู่
4. เชิงเทียน พร้อมเทียนสีแดง 1 คู่
5. น�ำ้ ชา 5 ถ้วย
6. ถัว่ เขียว 1 จาน ถัว่ แดง 1 จาน ส้ม 9 ลูก (ใส่ถาดสีแดง)
7. เจไฉ่ 5 อย่าง
8. ผลไม้ 5 อย่าง
9. สาคูตม้ สุกใส่นำ�้ แดง หรือ อี้ 5 ถ้วย
10. น�ำ้ ใส่ยอดทับทิม 5 ยอด 1 ขัน หรือ 1 แก้ว (เพือ่ ใช้พรมตัวและทีอ่ ยูอ่ าศัย)
11. หนังสืออัญเชิญ พร้อมค�ำอธิษฐานขอพรสีแดง และสีเขียว
12. ซองอัง่ เปาใส่เงินตามสะดวก
13. ขนมหวาน 3 อย่าง
14. กระดาษทอง (ตัว่ กิม)12 แผ่น และกระดาษไหว้เจ้า (หงิงเตีย่ ) 12 คู่
15. ชุดเครือ่ งไหว้อนื่ ๆ ตามสะดวก
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	 เวลาไหว้กล่าวค�ำอธิษฐาน บอกชื่อ - นามสกุล
วันเดือนปีเกิด อายุ และที่อยู่ของผู้ท�ำการไหว้ ขอพร
หรือเขียนรายละเอียดบุคคลที่ขอพรใส่ในกระดาษแดง
ให้เรียบร้อย แล้ววางเอาไว้ในถาดเครื่องกระดาษไหว้
เมือ่ ไหว้ธปู ได้ครึง่ ดอก ลาเอาเครือ่ งกระดาษไปเผา แล้ว
ให้นำ� กระถางธูปเข้าบ้านพร้อมกล่าวค�ำทีเ่ ป็นมงคลตอน
เข้าบ้าน ส่วนของไหว้น�ำกลับเข้าบ้านไปทานเพื่อเป็น
สิรมิ งคล และให้นำ� ซองอัง่ เปาไปเก็บใส่เซฟเงิน หรือทีท่ ี่
เราเก็บของมีคา่ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลต่อไปครับ

	 มาอ่านกันต่อกับอีก 6 ปีนกั ษัตรทีเ่ หลือกันครับ ใครต้องใช้อะไร วางตรงทิศไหนเพือ่ เสริมความเป็นสิรมิ งคล
ในปีมะแมนี้ อย่ารอช้านะครับ
	

ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี มะเมีย ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ คนปีมะเมียผ่านปีนกั กษัตรของตัวเองมา
แล้ว ย่างเข้าปีมะแมนีน้ า่ จะดีขนึ้ ครับ เพราะว่าปีมะเมียกับปีมะแมจับคูเ่ ป็นมิตรกัน แต่จะมีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพ
จึงควรจัดตัง้ “กวาง” หันหน้าไปทางทิศใต้ของโต๊ะท�ำงาน หรือห้องรับแขกเพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีมะเมีย
	 ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี มะแม ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ เป็นปีนกั กษัตรของตัวเองคือปีมะแม
ควรหาตัวช่วยเสริมชะตา เพราะจะมีปญ
ั หาทางด้านการงานและสุขภาพ จึงควรไปสักการะเทพเจ้าไท้สว่ ยเอีย้
หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เพื่อช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้และควรจัดตั้ง “หมู” หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทิศมงคลทีส่ ดุ ของปีนี้ การจัดตัง้ หมูจะช่วยเพิม่ ทรัพย์ให้กบั ท่าน
	 ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี วอก ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ ย่างเข้าสูป่ มี ะแม ดวงชะตาของคนปีวอก
ค่อนข้างดีครับ จะมีกแ็ ต่ปญ
ั หาด้านการงาน จึงควรจัดตัง้ “มังกร” หันหน้าไปทางทิศเหนือ ของโต๊ะท�ำงาน ซึง่ เป็น
ทิศมงคลและเป็นทิศแห่งโชคลาภในปีนี้
	 ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี ระกา ประจ�ำปี พ.ศ.2558 นี้ ปีนคี้ นปีระกาไม่มดี าวมงคลส่องชีวติ
จะมีปญ
ั หาทางด้านการเงิน คงต้องหาวัตถุมงคลมาช่วยปัดเป่า จึงควรจัดตัง้ “คางคกคาบเหรียญ” หันหน้าไป
ทางทิศใต้ของโต๊ะท�ำงาน หรือห้องทีเ่ ราเก็บของมีคา่ ครับ ตามความเชือ่ ของชาวจีน คางคกคาบเหรียญมีพลังธาตุ
วิเศษในตัวสามารถกวักทรัพย์รบั สมบัติ ทัง้ ป้องกันมิให้สงิ่ ชัว่ ร้ายเข้ามาใกล้ครับ
	 ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี จอ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ ปีมะแมนีท้ งั้ ให้โทษและท�ำลายต่อคนปีจอ
ให้โทษในเรื่องสุขภาพและการงาน ส่วนท�ำลายกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลควรหาตัวช่วยมาเสริมดวงชะตา จึงควรไปสักการะเทพเจ้า
ไท้สว่ ยเอีย้ หรือเทพเจ้าคุม้ ครองดวชะตา เพือ่ ช่วยบรรเทา
เคราะห์กรรมได้และควรจัดตั้ง “ม้า” หันหน้าไปทาง
ทิศเหนือ ของโต๊ะท�ำงาน ซึง่ เป็นทิศมงคลทีส่ ดุ ในปีนี้
	 ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี กุน ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2558 นี้ ปีนคี้ นปีกนุ มีชะตาดีขนึ้ มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน แต่ขาดเรือ่ ง
โชคลาภเท่าที่ควร จึงควรจัดตั้ง “องค์
เทพเจ้าไฉ่ซงิ้ เอีย้ ” หรือเทพเจ้าโชคลาภ
หันหน้าไปทางทิศใต้ของโต๊ะท�ำงาน
หรือห้องแรกของทางเข้าบ้าน
จะช่ ว ยให้ ท ่ า นมี ท รั พ ย์ สิ น
เงินทองทีบ่ ริบรู ณ์
ขอให้ทกุ ท่านทีต่ ดิ ตามอ่านคอลัมน์อยูเ่ ป็น เย็นสุขนี้
พบเจอแต่สงิ่ ดีๆ มีโชค มีลาภ ร�ำ่ รวยๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกัน
ทัว่ หน้าทุกคนนะครับ
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คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ระยะนี้ เรือ่ งทีค่ วรระวังให้จงดี คือ ภัยทางน�ำ้ เดินทางลงเรือ เทีย่ ว
ทะเล หรือระวังลื่นล้มในห้องน�้ำ! เพราะอังคารสถิตร่วมมฤตยูใน
เรือนน�ำ้ ถ้าเป็นอะไรไปจะได้หมอดีมารักษา แต่ไม่เป็นจะดีกว่านะ การงานยังไป
ได้ดี แผนงานเก่าๆ อาจโดนขุดรือ้ มาให้คณ
ุ รับผิดชอบท�ำให้เสร็จ การเงินพอ
มีโชคลาภแต่ก็อาจจะหมดไปกับการรักษาสุขภาพ หรือซ่อมแซมบ้านเรือน
ความรัก ยังอยูใ่ นช่วงหวือหวา เลือกนักมักได้แห้ว!

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

เรือ่ งใหญ่ระยะนี้ คือ การดูแลประคับประคองหัวใจกันให้ดี เพราะ
มีโอกาสแตกหักเป็นการฉลองควันหลงวาเลนไทน์! ทะเลาะกัน
ไปใหญ่โตจะจบไม่สวย การงานระยะนี้ เรียกได้วา่ งานงอก ของเก่ายังไม่เสร็จ
ของใหม่มาอีกแล้ว ท�ำให้คณ
ุ หงุดหงิดหัวใจไปกว่าเดิม แนะน�ำให้เข้าวัดเข้าวา
หามุมสงบ ท�ำใจร่มๆ ค่อยๆ ใช้สติพิจารณา เงินที่ได้มาแบ่งไปท�ำบุญบ้าง
ชีวติ จะได้ไม่ตนั ! หรือปรึกษาผูใ้ หญ่ทคี่ ณ
ุ นับถือ ก็จะพบทางออก ท่านทีท่ ำ� งาน
น�ำเข้า ส่งออก จะมีโชคได้ออเดอร์ใหม่ๆ เข้ามาแบบฟลุค๊ ๆ ด้วย

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

การงานทีท่ ำ� ด้วยความเสีย่ งสูงให้ระวังการผิดพลาด เสียหาย โดย
เฉพาะงานเอกสารต่างๆ ต้องระวังผิดพลาด สูญหาย ตกหล่น อาจจะ
เสียเงินจ่ายชดใช้ น�ำ้ ตาไหลสามวันแน่ๆ อย่าใจลอย พลัง้ เพลอ! จังหวะนีเ้ หมาะ
กับการโยกย้าย หรือใครก�ำลังตัดสินใจจะได้บา้ นใหม่ถกู ใจ ถ้าขายบ้านช่วงนี้
อาจจะได้ราคาไม่เท่าต้องการแต่กย็ งั ได้เป็นกอบเป็นก�ำ ระวังสุขภาพ ถ้าหกล้ม
ไปจะมีผลต่อกระดูก ความรัก ระยะนีอ้ ย่าท�ำให้เธองอลลลล เพราะจะง้อยาก!...

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ความรักแนวย้อนยุคก�ำลังมา คนทีเ่ คยคบหา หรือเลิกรากันไปจะ
ย้อนมาให้หวั ใจคุณเต้นตุบ๊ ๆ คิดใหม่ ท�ำใหม่ได้นะ... เพือ่ นฝูงอาจ
ขัดใจ แต่ชวี ติ เป็นของเรา ลองจัดไปอีกสักตัง้ ...แต่อย่ามัวฟรุง้ ฟริง้ การงานจะโดน
เลือ่ ยตัดขาเก้าอี้ อาจวูบเอาง่ายๆ ระยะนีอ้ ย่าหลงคารมใคร ระวังจะโดนหลอก
เอาสตางค์ไม่รตู้ วั ไม่ควรให้ใครยืมเงิน การเดินทางอย่าประมาท มีเกณฑ์เจ็บตัว
และระวังกระเป๋าสตางค์หาย!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ระยะนี้ ควรจัดเวลาเอาไว้ดแู ลผูใ้ หญ่ในบ้านบ้าง มีเกณฑ์เจ็บป่วยหนัก
ถึงขั้นหามเข้าโรงพยาบาล หรือบางท่านอาจต้องเดินทางไกล
ไปงานศพผูใ้ หญ่ทเี่ คารพ คนข้างกายก็ระวังจะเจ็บไข้ดว้ ยโรคประจ�ำตัว การ
งานอาจต้องเดินทางไกล มีเกณฑ์ได้ถอยรถใหม่ การเงินระยะนี้ เรียกว่า ราหู
ค้นทรัพย์ มีเท่าไหร่ เก็บไม่อยู่ หายหมดด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพื่อนชวนไป
เทีย่ วไหนยามค�ำ่ ควรงด! เพราะคุณมีรายจ่ายทีม่ องไม่เห็นอยูร่ อบตัว จัดเงิน
ให้ดๆี ความรัก คนเราจะเห็นใจกันยามยาม ดังนัน้ ดูแลกันและกันให้มากๆ

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

เปิดต้นปีมาไม่นาน อย่าเพิง่ หมดแรง หนทางยังอีกยาวไกล คุณควร
มองหาแหล่งก�ำลังใจใหม่ๆ อาจไปท่องเทีย่ วพักผ่อนอีกรอบ เพือ่ ให้
คุณพร้อมจะเดินหน้าต่อไป หรือลองหันไปหาเพือ่ นแท้ทคี่ บกันมายาวนาน คุณ
อาจได้คำ� ตอบดีๆ การงานเวลานีม้ แี ต่งานยากๆ คุณเลือกไม่ได้หรอก แต่ถา้ ท�ำได้
คุณจะมีผลงานโดดเด่นมากทีเดียว การเงินลงทุนหุน้ กับใครไว้อาจะทุนหายก�ำไร
หด ความรัก เหมือนจะดีแต่ควรเผือ่ ใจไว้บา้ ง ดูให้แน่ รักคุณ หรือรักเงินคุณ!
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ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ถ้าคุณเคยดูหนังเรือ่ งสายลับจับบ้านเล็ก ก็เตรียมระวังตัวถูกจับ
ได้เลย ส�ำหรับคนทีแ่ อบซ่อนกิก๊ เอาไว้ มีหวังจบข่าว! คนทีอ่ ยูก่ นั
เป็นครอบครัวใหญ่ ระวังมีปากเสียงกับญาติพนี่ อ้ ง ในทีท่ ำ� งานก็อาจมีเรือ่ ง
วุน่ ๆ ให้คณ
ุ ปวดหัว ไม่ควรเดินทางไกล มีเกณฑ์อบุ ตั เิ หตุ การเงินคุณอาจมีโชค
แบบทีเ่ รียกว่า ทุกขลาภ ความรัก เตือนอีกที ช่วงนีอ้ ย่าแอบปันใจ!!!

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

คุณจะฟิตเป็นพิเศษ มีแรงขยันออกหาลูกค้าใหม่ทกุ วัน ขยันติดต่อ
ผูค้ น ในบ้านอาจมีปญ
ั หากับลูกหลานทีไ่ ม่ได้ดงั ใจ ปล่อยวางบ้าง..
เรื่องในบ้านจะยุ่งๆ เป็นปัญหาใหญ่ในระยะนี้ ควรหาเวลาออกไปพักผ่อน
ร่วมสร้างความสัมพันธ์กนั ดีกว่า ควรมีเวลาได้ปรับความเข้าใจกันบ้าง การ
เงินยังไปได้ดี มีรายได้ใหม่ๆ เข้ามาเรือ่ ยๆ หากท�ำธุรกิจอสังหาฯ จะมีลกู ค้า
ใหม่ๆ เข้ามาจากผลงานทีค่ ณ
ุ สร้างไว้ ความรัก ใจร่มๆ แรงกันไป มีแต่จะพัง!

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ชีวิตคุณดูวุ่นวายเล็กน้อยถึงปานกลางกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ใน
บ้าน แม้คุณจะใส่แรงฮึดไปมากเท่าไหร่ก็แทบไม่พอ แต่บุตร
หลานจะน�ำเรือ่ งดีๆ มาให้คณ
ุ พอชุม่ ชืน่ ใจเกีย่ วกับการเดินทางไกลเพือ่ สร้าง
ความก้าวหน้าให้ชวี ติ การงานทีท่ ำ� จะส่งให้คณ
ุ มีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั แม้จะมี
เสียงซุบซิบอยูเ่ บือ้ งหลังก็จงอย่าได้แคร์! คนท�ำงานอิสระอาจได้เซ็นสัญญารับ
งานใหม่ คนที่มีภาระแบกอยู่บนบ่า นี่อาจเป็นเวลาปลดโซ่ตรวนให้คุณได้
ชืน่ ชมกับค�ำว่า “อิสระเสรี” เสียที ระยะนีค้ วามรักของคุณเข้าท�ำนอง รักไม่ยงุ่
มุง่ แต่งาน

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

คุ ณ ช่ า งดู มี ชี วิ ต ชี ว าซะเหลื อ เกิ น ในระยะนี้ เปี ่ ย มด้ ว ยพลั ง
ความมุ่งมั่นที่จะหาความก้าวหน้าให้ชีวิต มองไปข้างหน้าแล้ว
อย่าลืมแลหลัง เดีย๋ วเพือ่ นฝูงจะหายหมด ท�ำอะไรอย่าใจร้อน ด่วนคิดรีบท�ำ
จะดูเหมือนร้อนรน อาจเกิดความเสียหายในเรือ่ งการงาน การเงินก็จะไม่เข้า
ตามเป้า หน�ำซ�ำ้ อาจจะผิดใจกับหุน้ ส่วนหรือเจ้านายซะเปล่าๆ บนโลกใบนี้
อะไรทีว่ า่ แน่ ก็อาจจะไม่แน่เสมอไป ความรัก ขอให้คดิ ซะว่ามีแฟนติดเพือ่ น
ดีกว่ามีแฟนติดกิก๊ นะจ๊ะ...

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

เป็นช่วงเวลาของความท้าทาย เพราะอาจมีเรือ่ งพลิกล๊อคให้คณ
ุ
กุมขมับ ยากที่จะตัดสินใจได้ ต้องใช้ปัญญายิ่งกว่าอิกคิวซัง..
ผูใ้ หญ่ให้คณ
ุ ท�ำอะไรก็เข้าตากรรมการ มีเกณฑ์ตอ้ งเดินทางไกลเพือ่ สร้าง
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การเงินจะมีเรือ่ งร้อนให้จา่ ย แบมือขอแฟน
ไปเลย.. ระยะนีไ้ ม่ควรเซ็นสัญญาค�ำ้ ประกันอะไรให้ใคร อย่าใจอ่อน! ความรัก
ถ้ายังโสดจะได้เจอคูใ่ จ อาจจะสับสนเลือกยากสักหน่อย คิดให้ดี ถามแม่กไ็ ด้!!

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ระยะนี้ ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ให้รีบทวง โอกาสดีมีไม่มาก แต่ถ้า
คุณเป็นลูกหนี้ให้ขอประนีประนอมแต่เนิ่นๆ คุณอาจได้รับข่าว
เศร้าเกีย่ วกับเพือ่ นฝูง ต้องท�ำใจ มีเกิด มีดบั เป็นธรรมดา การเงินได้มาก้อน
ใหญ่ มีคนรอช่วยใช้อยูแ่ ล้ว ต้องคิดและท�ำให้รอบคอบ ถ้าจะเอาไปจ่ายหนี้
ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดี การงานต้องฮึดหน่อยจึงจะได้ดงั ใจ ความรัก ช่วงนี้
หวือหวา แต่หาคนจริงใจยาก!

