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

สวัสดีคณุผู้อ่านทกุท่านครบั
ก่อนอ่ืนผมต้องขอแนะน�ำตวัอย่ำงเป็นทำงกำรก่อนนะครบั ผมชือ่นำยนพรตัน์  
กำรณุยะวนชิ ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยบรหิำรกำรเดินรถ 

ขณะนีไ้ด้เข้ำมำท�ำหน้ำทีร่กัษำกำรแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บขส. ท่ำนเดมิ นำยวฒุชิำต ิ กลัยำณมติร 
ทีไ่ด้ลำออกจำกต�ำแหน่ง เพือ่ไปปฏิบัตหิน้ำทีผู่ว่้ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
 ผมเป็นคนหนึง่ทีไ่ด้ตดิตำมอ่ำนนติยสำรคูห่เูดนิทำงฉบบันีเ้สมอมำ ชืน่ชอบในเน้ือหำสำระต่ำงๆ ท่ี
มปีระโยชน์ รวมถงึกำรแนะน�ำสถำนทีท่่องเทีย่วในเส้นทำงทีมี่บรกิำรของรถโดยสำร บขส. คูห่เูดนิทำง 
เปรยีบเสมอืนสือ่กลำงในกำรบอกเล่ำเรือ่งรำวต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ใน บขส. ต่อสำธำรณะชนภำยนอกว่ำ 
เรำมกีจิกรรมอะไร และมกีำรพฒันำปรบัปรงุเปลีย่นแปลงส่วนไหน เพือ่ให้ท่ำนผู้โดยสำรได้รบัข้อมลู
ทีแ่ท้จรงิอย่ำงถกูต้อง
 ท้ำยนี ้ ผมยงัขอย�ำ้จดุยืนเดมิของ บขส. คอื กำรให้ควำมส�ำคัญกบัท่ำนผู้โดยสำรเป็นหลัก กำร
ขนส่งผูโ้ดยสำรให้ถงึทีห่มำยด้วยควำมปลอดภยั พร้อมอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ ส�ำหรบักำร
เดินทำง กำรใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงกำรพฒันำองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เพือ่ให้องค์กร บขส. ของเรำมี
ควำมเขม็แขง็อย่ำงยัง่ยนื 
             สวสัดคีรบั

http://www.facebook.com/busbuddythailand

อ่ำน ‘นิตยสำรคู่หูเดินทำง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว 
ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com
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ได้ง่ายๆ เพยีง
ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่
ของ BookSmile 
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สารบัญ
6  บขส.อินไซด์

11  เล่าสู่กันฟัง 

 : เอไอเอส สร้ำงลำนสขุภำพ 
 แห่งแรกมอบให้ รพ.สต.หนองขนำก
12  รอบรู้รอบโลก 

 : ข้อห้ำมควรรู้ 
 เมือ่ไปเยอืนประเทศบรูไน 
 ดำรสุซำลำม
14  มุมสุขภาพ 
 : ตรวจสขุภำพก่อนแต่งงำน... 
 เรือ่งทีไ่ม่ควรละเลย
16  เคล็ดลับความงาม 

 : เรือ่งน่ำรู้เกีย่วกบัแป้งแต่งหน้ำ
18 ฮัลโหลบางกอก

   พบนิตยสำรคู ่หูเดินทำงได้เป็นประจ�ำที่  
บนรถโดยสำรปรับอำกำศ ช ่องจ�ำหน่ำยตั๋ว  
และจดุประชำสมัพันธ์ ของบรษิทั ขนส่ง จ�ำกดั (บขส.) 
ณ สถำนีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถำนีขนส่ง 
สำยใต้ใหม่, สถำนีขนส่งเอกมัย, สถำนีเดินรถ
สุวรรณภูมิ และสถำนีบริกำรของ บขส. อีก 
กว่ำ 100 แห่งท่ัวประเทศ,ร้ำนกำแฟ คำเฟดิโอโร่  
ทุกสำขำ, ร ้ำนกำแฟ 94°coffee ทุกสำขำ, 
ร้ำนกำแฟ คำเฟ่ดอยตุง ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ 
คำเฟ ่อเมซอน และห ้องสมุดมหำวิทยำลัย 
ชัน้น�ำทัว่ประเทศ ฯลฯ

(นายนพรัตน์  การุณยะวนชิ)
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ

ท�าหน้าทีร่กัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บขส.

22  คู่หูพาเที่ยว 

 : เส้นทำงควำมสขุ 
 สนกุง่ำยๆ ที ่“เชยีงรำย”
30 ไฮเทคอัพเดท

32 อยู่เป็น เย็นสุข
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 เป็นประจ�ำของทกุๆ ปี นะครบั... หลงัจำกสิน้สดุเทศกำลปีใหม่ พวกเรำ
ชำว บขส. และผูป้ระกอบกำรรถร่วมฯ จะร่วมกำรแข่งขนักฬีำสภีำยใน และ
ร่วมฉลองเทศกำลปีใหม่ แม้จะฉลองทหีลงัคนอืน่ๆ  เนือ่งด้วยมีหน้ำทีใ่ห้บริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ แต่พวกเรำชำว บขส. กม็คีวำมสขุเหมอืนเช่น
ทกุๆ ปีครบั 
 ปีน้ีทุกสีจัดเต็ม ท้ังเรือ่งของขบวนพำเหรด กองเชียร์ และทมีเชยีร์ลดีเดอร์ 
โดยแต่ละสตีัง้ใจฝึกซ้อมกนัอย่ำงหนกัเพือ่วนันีโ้ดยเฉพำะ ท�ำให้คณะกรรมกำร 
ตดัสนิรำงวลัหนกัใจไปตำมๆ กนั ด้ำนกำรแข่งขนักฬีำมหำสนกุผลกำรแข่งขนั 
กฬีำแต่ละประเภทกเ็ป็นไปตำมคำดหมำย คอื สเีหลอืง(ฝธ.) ซึง่เป็นแชมป์เก่ำ 
กวำดชยัชนะเรยีบเกอืบทกุรำยกำร โดยมสีม่ีวง (ฝร., ผูป้ระกอบกำรรถร่วมฯ) 
สฟ้ีำ (หน่วยขึน้ตรง, ฝบ, ฝพ, ศนูย์ซ่อมฯ) สอดแทรกเข้ำวนิได้รบัชยัชนะบำง
รำยกำรเท่ำนัน้ สรปุตำรำงคะแนนรวม สเีหลอืงจงึได้แชมป์ไปครองเช่นเคย 
ส่วนอนัดบั 2 คอื สม่ีวง และอนัดบั 3 สฟ้ีำ 
 เสร็จจำกกำรแข่งขันกีฬำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ร่วมงำนเลี้ยงสังสรรค์ 
ณ ศูนย์บ�ำรงุและตรวจสภำพรถรังสิต โดยในปีน้ีงำนเล้ียงสงัสรรค์ช่วงค�ำ่จะ
เป็นกำรเลีย้งส่ง ท่ำน กจญ.ของพวกเรำ ซึง่ท่ำนต้องไปด�ำรงต�ำแหน่งผูว่้ำกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย หลงัจำกทีน่ัง่บรหิำร บขส. มำเกอืบสบิปี โดยในปีนี ้ท่ำน 
กจญ.ได้ควกัเงนิส่วนตัวซือ้ของรำงวลัต่ำงๆ มำแจกให้กับพนกังำนทีม่ำร่วมงำน 
มลูค่ำเกือบแสนบำท บรรยำกำศภำยในงำนจึงเต็มไปด้วยควำมสนกุสนำน 
ควำมรกั ควำมผกูพนั ที ่ท่ำน กจญ.มใีห้กบัพวกเรำ ชำว บขส. ตลอดมำ
 หลงัจำกนัน้ช่วงเช้ำ นำยวฒุชิำต ิกลัยำณมติร กจญ.บขส. ได้เดนิอ�ำลำ
พนักงำนภำยในสถำนีขนส่งฯ ซึ่งพนักงำนทุกหน่วยงำนได้น�ำดอกไม้มำ 
มอบให้ท่ำน กจญ.เพื่อแสดงควำมรัก และผูกพันที่มีต่อกัน แม้จะเป็นกำร
จำกลำแต่บรรยำกำศเป่ียมไปด้วยควำมสุข ท่ำนจะอยู่ในใจ พนกังำน บขส. 
ทกุคน ตลอดไป...

กฬีาสสีมัพันธ์ บขส. ประจ�ำปี 2557 
และงำนเลีย้งสง่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บขส.

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน



กฬีาสสีมัพันธ์ บขส. ประจ�ำปี 2557 
และงำนเลีย้งสง่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บขส.



08

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

 บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด พฒันำ Application 
“บขส.ชัวร์” เพิ่มช่องทำงกำรส�ำรองที่นั่งและ
จ�ำหน่ำยตั๋วผ่ำน Smart Device เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกและตอบสนองต่อวถิชีวีติทีท่นัสมยั
มำกขึ้น สำมำรถตรวจสอบเที่ยวรถและส�ำรอง 
ทีน่ัง่ได้ทกุทีท่กุเวลำ เพยีงดำวน์โหลดและตดิตัง้ 
Application “บขส.ชัวร์” 
 Application “บขส.ชัวร์” สำมำรถค้นหำ
เที่ยวรถและส�ำรองที่นั่งรถโดยสำรของ บริษัท 
ขนส่ง จ�ำกดั ทัง้เดนิทำงเทีย่วเดยีวและไป-กลบั 
และแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกับเที่ยวรถ 
แสดงผงัทีน่ัง่และให้ผูใ้ช้เลอืกทีน่ัง่ได้ด้วยตวัเอง 
ตรวจสอบสถำนะกำรจองพร้อมทั้งส่ง E-Mail 
และ SMS ยนืยนักำรจองและรหสักำรจอง 10 หลกั เพือ่น�ำไปช�ำระเงนิทีเ่คำน์เตอร์เซอร์วสิ ทัง้นีผู้ใ้ช้บรกิำรสำมำรถดำวน์โหลด Application  
“บขส.ชวัร์” ได้จำกทัง้  App Store และ Play Store กับอปุกรณ์ iOS Ver 7.0 ขึน้ไป และ Android Ver 4.0 ขึน้ไป

บอร์ด บขส. แตง่ตัง้รกัษำกำร
แทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่มผีล 1 กมุภำพันธน์ี้

 บรษิทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) แจ้งว่ำ ตำมที ่นำยวฒุชิำต ิ กลัยำณมติร ได้
ยืน่หนงัสอืลำออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ำกดั เพือ่
ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผูว่้ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทยนัน้ ล่ำสดุทีป่ระชมุคณะกรรม
กำรบรษิทัฯ เมือ่วนัท่ี 23 มกรำคม 2558 ได้อนมัุตใิห้ นายนพรตัน์  การณุยะ
วนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ ท�าหน้าทีรั่กษา
การแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. อีกต�ำแหน่งหนึ่งเป็นกำรชั่วครำว 
จนกว่ำกำรสรรหำกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่จะแล้วเสรจ็ โดยไม่ต้องมกีำรประเมนิ
ผลกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้ให้มีสทิธแิละอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำนในฐำนะ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมระเบียบต่ำงๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่  
1 กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป

บขส. พัฒนา Application “บขส.ชวัร์”
เพิ่มช่องทำงกำรส�ำรองที่นั่งและจ�ำหนำ่ยตั๋วผำ่น Smart Device
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อวยพรปีใหม ่ทา่นกรรมการผู้จดัการใหญ่
 นายพินจิ ค�าปู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายธรุกจิเดนิรถ 
น�าผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ร่วมมอบกระเช้ำ
อวยพร นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เนือ่งใน
โอกำสเทศกำลวนัขึน้ปีใหม่ ประจ�ำปี 2558 ณ หน้ำห้องประชมุ 1 ชัน้ 4  
อำคำรสถำนขีนส่งผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจุกัร)

บขส. รว่มพธิที�าบุญ ตกับาตร เนื่องในโอกำส
เทศกำลวนัขึน้ปีใหม ่ประจ�ำปี 2558
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัใหญ่ พร้อมผูบ้รหิาร 
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ร่วมพธิที�ำบญุตักบำตร และมอบกระเช้ำอวยพร  
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ิ ปลัดกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกำส
เทศกำลวนัขึน้ปีใหม่ ประจ�ำปี 2558 ณ กระทรวงคมนำคม

พธิลีงนามสัญญาเดินรถไทย – ลาว 
สำยที่ 6 เสน้ทำงกรุงเทพฯ – เวยีงจนัทน์
 นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ผู้แทนฝ่ำยไทยลงนำมสัญญำเดินรถโดยสำร
ระหว่ำงประเทศไทย – สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
(สปป.ลำว) สำยที่ 6 เส้นทำงกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ กับ 
ทำงบริษัท ขนส่งโดยสำรจิดปะสงยอดนิยม นครหลวงเวียงจันทน์ ณ  
ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อำคำรสถำนขีนส่งผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจุกัร)

บขส. จดักิจกรรมโครงการ “TCL CG DAY 2015”
 ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท 
ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) เป็นประธำนในพธิเีปิดกิจกรรม “TCL CG Day 
2015” เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลัก 
ธรรมำภบิำล และสร้ำงกำรมจีติส�ำนกึทีด่ใีนกำรปฏบิตังิำนด้วยควำม
ซือ่สตัย์สจุรติ ณ บรเิวณชัน้ 1 ด้ำนทศิเหนอื อำคำรสถำนขีนส่งผูโ้ดยสำร
กรงุเทพฯ (จตจุกัร)

ประธานบอรด์ มอบกระเช้ำแสดงควำมยินดีแก่ 
คณะกรรมกำรบอรด์ที่เขำ้รบัต�ำแหนง่ใหม่
 ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท 
ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) มอบกระเช้ำแสดงควำมยนิด ีกบั นายพงษ์ไชย  
เกษมทวีศักดิ์  (รองปลัดกระทรวงคมนาคม) นายสุทธิชัย  
สังขมณี (ผู ้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง) พลโทสมชาย  
ชัยวณิชยา (ที่ปรึกษากรมสรรพก�าลังกลาโหม ส�านักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม) ในโอกำสได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร  
บรษิทั ขนส่ง จ�ำกดั (บขส.) ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อำคำรสถำนขีนส่ง 
ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจุกัร)

บขส. มอบรางวลั คนดีมทีกุเดือน 
นกัขำยยอดเย่ียม และขบัรถทัง้ปีไมม่อุีบติัเหตุ
 นายพนิจิ ค�าปู ่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดนิรถ 
บริษทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) เป็นประธำนมอบใบประกำศเกยีรตคิณุ
และเงนิรำงวลัแก่ผูไ้ด้รบัรำงวลั คนดมีีทกุเดอืน นกัขำยยอดเยีย่ม และ
ขบัรถทัง้ปีไม่มอีบุตัเิหต ุประจ�ำปี 2557 เพือ่เป็นขวญัและก�ำลงัใจให้กบั
พนกังำนทีต่ัง้ใจปฏบิตังิำนเพือ่องค์กร ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อำคำร
สถำนขีนส่ง ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจัุกร)

บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน



เคทซีมีอบเงนิบรจิาค 1 ล้านบาท
เขา้มูลนธิสิรา้งรอยยิม้
 นายอานันท์ ปันยารชุน (กลำงขวำ) ประธานกรรมการ
กติตมิศกัดิม์ลูนธิสิร้างรอยยิม้ประเทศไทย รบัมอบเงินบรจิาค 
1 ล้านบาท จากนางพิทยา วรปัญญาสกุล (กลำงซ้ำย)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” 
หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยมีมร.เควิน  
เจบูเว่ส์ (ขวำ) ประธานกรรมการมลูนธิสิร้างรอยยิม้ประเทศไทย 
และมร.จิม ยาโบร รองประธานกรรมการมูลนิธิสร้าง 
รอยยิม้ประเทศไทย (ซ้ำย) ร่วมรบัมอบ เพือ่สมทบทนุช่วยเหลอื 
ด้ำนศลัยกรรมแก้ไขภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ รวมถงึแผลไฟไหม้ 
และควำมผดิปกตบินใบหน้ำอ่ืนๆ แก่เดก็ๆ ทัว่ประเทศไทย ณ โรงแรม
อนิเตอร์คอนตเินนตลั เขตปทมุวนั เม่ือเรว็ๆ นี้
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ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณำธิกำร

“เอไอเอสยิม้หวานวันเดก็ 2558” 
ปลกุแรงบนัดาลใจสรา้งไดจ้ากการเรยีนรูใ้หเ้ดก็ๆ 
ทุกภาคทัว่ไทย
 จดัขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 16 แล้วส�ำหรบักจิกรรม “เอไอเอส 
ยิม้หวานวนัเดก็” โดยปีนีจ้ดัขึน้ด้วยแนวคดิ “แรงบนัดาลใจสร้างได้
จากการเรยีนรู”้ เพือ่มอบควำมสขุให้แก่เดก็ไทยทกุกลุม่ ทัว่ทกุภำค
ของประเทศ โดยเอไอเอสจดักจิกรรมหลำกหลำยรูปแบบ พร้อมมอบ
ของขวญักว่ำ 1 แสนชิน้ให้แก่เดก็ๆ ทัว่ประเทศ

โครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ 
ต้านภยัมะเร็งเต้านม ปีที ่1”
 ธรรมรตัน์ โชควฒันา (ที ่3 จำกขวำ) กรรมกำรผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) และกรรมกำรบรษิทั  
ไทยวำโก้ จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั นายแพทย์วรีวฒุ ิอิม่ส�าราญ (ที ่4  
จำกซ้ำย) ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัมะเรง็แห่งชำต ิจดังำนแถลงข่ำวโครงกำร 
“คนรุน่ใหม่ร่วมใจ ต้านภยัมะเรง็เต้านม ปีที ่ 1” ชงิถ้วยประทาน 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริิวณัณวรีนารีรัตน์ พร้อมทนุกำรศกึษำ
รวมกว่ำ 2 แสนบำท ซึง่โครงกำรนีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุจำกโครงกำร “วาโก้
โบว์ชมพ ูสูม้ะเรง็เต้านม” พร้อมด้วย นายแพทย์อาคม ชยัวรีะวฒันะ  
(ท่ี 3 จำกซ้ำย) นายแพทย์สมชาย ธนะสทิธชิยั (ท่ี 2 จำกซ้ำย) สรุศกัดิ์  
โอสถธนากร (ที่ 2 
จำกขวำ) อภิสรา 
เกิดชูชื่น (ซ้ำยสุด) 
และ วรรณ ีตนัตระ
เศรษฐี  (ขวำสุด)  
ร่วมแถลงควำมยินดี 
ณ ลำนอีเดน ชั้น 2 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล
เวลิด์ เมือ่เรว็ๆ นี้

โครงการอซูีซใุห้น�า้...เพ่ือชวีติ 
ไดร้บัรางวลัภาพยนตรโ์ฆษณาทีส่ดุแหง่ปี
 บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จ�ากัด โดย มร. ฮโิรชิ  นาคางาวะ 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณุปนดัดา เจณณวาสนิ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการอาวโุส รบัรำงวลัภำพยนตร์โฆษณำทีส่ดุแห่งปี ในงำนประกำศ
รำงวัล Daradaily the Great Awards ครัง้ที ่4 จำกภำพยนตร์โฆษณำ 
“อซีซูใุห้น�า้...เพือ่ชวีติ” ทีไ่ด้รบัคะแนนผลโหวตจำกประชำชนชำวไทย
ทัว่ประเทศอย่ำงท่วมท้น ซึง่เป็นอกีหนึง่รำงวลัแห่งควำมภำคภมูใิจของ
โครงกำรเพ่ือสงัคมนี ้พร้อมให้ค�ำมัน่สญัญำว่ำจะด�ำเนนิโครงกำรจนกว่ำ
จะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหำเรื่องน�้ำดื่มสะอำดอีก 
ต่อไป ณ โรงละครอกัษรำ
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เล่าสู่กันฟัง
เรื่อง : กองบรรณำธิกำร

 เอไอเอส รว่มสง่เสริมสขุภาพท่ีดขีองคนในชุมชน 
สรา้งลานสขุภาพ เอไอเอส และเคร่ืองออกก�าลงักาย 
มอบให ้ รพ.สต.หนองขนาก อ�าเภอทา่เรอื จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา เป็นแหง่แรก พร้อมแจกคูมื่อการ
ใช้งานเครื่องออกก�าลงักาย เพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพ
ที่ดอีย่างตอ่เนื่องใหค้นในชุมชนและลดอตัราเสี่ยงการ
เกดิโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง

 
 เอไอเอส เหน็ควำมส�ำคญัของกำรมสีขุภำพอนำมยัทีด่ี
ของคนในชมุชน จงึได้รเิริม่โครงกำร “ลานสขุภาพ เอไอเอส 
เพือ่สขุภาพท่ีดขีองคนในชมุชน” เพือ่ร่วมส่งเสรมิให้คน 
ในชมุชนมสีขุภำพอนำมยัทีส่มบูรณ์แข็งแรง โดยส่งมอบ 
ลำนสขุภำพ ดงักล่ำว ให้แก่ โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพ
ต�ำบลหนองขนำก หรอื รพ.สต. เป็นแห่งแรก เพือ่ให้ รพ.สต. 
และอำสำสมัครสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน หรอื อสม. ได้
ใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรส่งเสรมิให้ชมุชนเหน็ควำมส�ำคญั
ของกำรออกก�ำลงักำย รวมทัง้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผูป่้วยในกำร
ปฎบิตัติวัให้ถกูต้องตำมหลกัสขุอนำมยั ตลอดจนให้ควำม
ช่วยเหลอืขัน้พืน้ฐำน อนัจะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งใน
กำรเกดิโรค และดแูลรกัษำผูป่้วยทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 
เช่น โรคควำมดนัโลหติสงู โรคเบำหวำน โรคอ้วนลงพงุ  
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง  
โรคมะเรง็ ฯลฯ

เอไอเอส สรา้งลานสขุภาพ พรอ้มเครื่องออกก�าลงักาย แหง่แรก 
มอบให ้รพ.สต.หนองขนาก จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

  โดยลำนสุขภำพแห่งนี้ เอไอเอส ได้ติดตั้งเครื่อง 
ออกก�ำลงักำย พร้อมทัง้จดัท�ำคูม่อืแนะน�ำวธิกีำรใช้เครือ่ง
ออกก�ำลังกำยแต่ละชนิด เพือ่ไว้บริกำรชำวบ้ำนใน
ชุมชน โดยจะมกีำรจดบนัทึกข้อมลูในกำรใช้บรกิำร 
รวมถงึผลกำรตรวจร่ำงกำยทุกครัง้ตำมท่ีแพทย์นัด 
เพือ่น�ำมำเปรยีบเทยีบ ตดิตำมและประเมนิผลว่ำ  
ลำนสขุภำพช่วยให้คนในชมุชนคนมสีขุภำพทีแ่ขง็แรง 
และช่วยลดจ�ำนวนผูป่้วยได้มำกน้อยเพยีงใด ซึง่ลำนสขุภำพ
แห่งน้ี จะเป็นต้นแบบในกำรส่งเสริมสุขภำพท่ีดีของคนในชมุชน  
สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ของชุมชนต่อไป 
ในอนำคต 



รอบรู้
รอบโลก
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เรื่อง : ชญำนี

เรือ่งน่ายนิดี
ส�าหรบัคณุแม่โครโมโซม XY 

     เป็นเรื่องน่ำยินดีมำกเมื่อคุณแม่
วัย 28 ชำวอังกฤษผู้มีโคมโมโซม “XY” 
เหมอืนผูช้ำยและไม่มมีดลกูสำมำรถให้
ก�ำเนดิลกูแฝดได้ โดยก่อนหน้ำน้ี เฮย์ลีย์ 
เฮนส์ หญิงชำวอังกฤษวัย 28 ปี ได้แต่
เก็บควำมสงสัยว่ำเพรำะเหตุใดตอนยัง
เป็นวัยรุ่น เธอจึงไม่เคยมีประจ�ำเดือน
เหมือนเพื่อนสำวคนอื่นๆ กระทั่งเมื่อ
อำยไุด้ 19 ปี เธอจงึไปพบแพทย์ และได้
ทรำบควำมจริงว่ำ จริงๆ แล้วเธอไม่ใช่ 

ผู้หญิงเต็มตัว เฮนส์มีอำกำรผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซม ท�ำให้เธอมีโครโมโซม 
XY เหมือนผู้ชำย ทั้งยังไม่มีมดลูก หรือพูดง่ำยๆ ก็คือ หญิงสำวเป็นผู้หญิงแต่
รูปร่ำงภำยนอก ส่วนภำยในเป็นหญิงเพียงแค่ครึ่งเดียว
       เมือ่ทรำบควำมจรงิ เฮนส์ถึงกับหวัใจสลำย เพรำะฝันทีจ่ะมลีกูและยงัอำจ
ไม่พบเนือ้คู ่แต่สดุท้ำยเธอกม็คีูค่รองทีย่อมรบัได้ในทีส่ดุ กระทัง่ได้ทรำบข่ำวดี
อกีอย่ำงกค็อื จรงิๆ แล้วเธอมีมดลกูทีมี่ขนำดเลก็จ๋ิวจนเลด็ลอดกำรตรวจสอบ
ของแพทย์ไป และได้ท�ำกำรบ�ำบัดด้วยฮอร์โมน จนกระทั่งมดลูกมีขนำดใหญ่
ขึ้น ทั้งคู่ตัดสินใจใช้วิธีท�ำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งมีโอกำสส�ำเร็จเพียง 60% 
โดยใช้ไข่จำกผู้บริจำค ท่ำมกลำงควำมรู้สึกตื่นเต้นกระวนกระวำยว่ำตัวเอง
จะสำมำรถมีทำยำทได้ตำมควำมฝันหรือไม่ แต่สุดท้ำยกำรท�ำ IVF ก็ก็ได้ผล 
ประสบควำมส�ำเรจ็ เป็นกรณพีเิศษทีพ่บได้ยำกแบบสองเท่ำเพรำะคณุแม่เป็น
สำว XY แถมยังได้ลูกแฝดอีกด้วย

หลายเรือ่งน่ารู้
เกีย่วกบัธรรมเนยีมปฏบิติั
ในวันวาเลนไทน์
 ห ล ำ ย ร ้ อ ย ป ี ก ่ อ น ใ น
ประเทศอังกฤษ เด็กๆ จะ 
แต่งตัวลอกเลียนแบบผู้ใหญ่
ในวันวำเลนไทน์ แล้วร้อง
เพลงจำกบ้ำนหลังหน่ึงไปยัง
บ้ำนอกีหลงัหนึง่ ในเนือ้เพลง
ท่อนหนึ่งจะกล่ำวว่ำ “Good morning to you, Valentine ; 
Curl your locks as I do mine --- Two before and three 
behind. Good morning to you, Valentine.” 
 ในประเทศเวลส์ ผูท้ีม่คีวำมรกัและชืน่ชมในงำนช้อนไม้
แกะสลกั จะท�ำกำรแกะสลกัช้อนและมอบให้เป็นของขวญัใน
วันวำเลนไทน์ โดยจะสลักรูปหัวใจ และลูกกุญแจไว้บนช้อน
นัน้ ซึง่มคีวำมหมำยว่ำ “คณุได้ไขหวัใจของฉนั” (You unlock 
my heart) 
 บำงคนมีควำมเชื่อว่ำ ถ้ำผู ้หญิงคนใดเห็นนกโรบิน 
บนิผ่ำนเหนือศีรษะตนเองในวนัวำเลนไทน์ นัน่หมำยถงึเธอจะ
ได้แต่งงำนกบักะลำสเีรอื หรอืถ้ำผูห้ญงิคนใดเหน็นกกระจอก 
เธอก็จะได้แต่งงำนกับชำยยำกจนและจะมคีวำมสขุ และถ้ำ
ผู้หญงิคนไหนเห็นนก Goldfinch หมำยถงึเธอจะได้แต่งงำน
กับมหำเศรษฐี 
 บำงธรรมเนียมในบำงแห่งของโลก เด็กหนุ่มสำวจะ
นึกถึงชื่อของคนที่ตัวเองอยำกจะแต่งงำนด้วยประมำณถึง 
5 - 6 ชือ่ ในขณะทีป่อกเปลอืกผลแอปเป้ิลให้เป็นขดนัน้ กใ็ห้
เอ่ยชือ่ของคนท่ีนึกถึงออกมำจนกว่ำจะปอกเปลอืกแอปเป้ิล
ได้หมดผล และเชื่อกันว่ำ คนที่จะได้แต่งงำนด้วยนั้นคือคน
ที่เอ่ยชื่อถึงในขณะที่ปอกเปลือกของแอปเปิ้ลได้หมดพอดี 
 บำงประเทศมีควำมเชื่อว่ำ ถ้ำหำกผ่ำผลแอปเปิ ้ล 
ออกมำเป็นสองซีก แล้วให้นับเมล็ดข้ำงในดู ก็จะสำมำรถรู้
จ�ำนวนบุตรในอนำคตได้

 คุณอาจไม ่ เคยรู ้ ว ่ า  โดนลัด์ ดกัส์ เจ้าการ์ตนูเป็ด
ขวญัใจเดก็ๆ นัน้ ถกูแบนใน
ประเทศฟินแลนด์ เพราะมนั
ไม่ได้สวมกางเกงใน
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ข้อห้ามควรรู้
เม่ือไปเยอืนประเทศ
บรูไน ดารสุซาลาม  
 
 หลังจำกเปิดประตูสู่อำเซียน อำจมีวันใดวันหนึ่งที่
คณุต้องตดิต่อสือ่สำรหรอืเดนิทำงไปยังประเทศเพือ่นบ้ำน
อย่ำงประเทศบรไูน ดำรสุซำลำม ขอแนะน�ำข้อห้ำมปฏบิตัิ
ทีค่นบรไูนยดึถอืและปฏบัิตกัินมำฝำก
1. ควรหลกีเลีย่งเสือ้ผ้ำสีเหลอืง เพรำะถือเป็นสขีอง
 พระมหำกษตัรย์ิ
2.  กำรทกัทำยจะจบัมอืกันเบำๆ และสตรจีะไม่ย่ืนมือ
 ให้บรุษุจบั
3.  กำรใช้นิว้ชีไ้ปทีค่นหรอืสิง่ของถือว่ำ “ไม่สภุำพ” 
 แต่จะใช้ “หวัแม่มอื” ช้ีแทน
4. จะไม่ใช้มอืซ้ำยในกำรส่งของให้ผูอ่ื้น
5. สตรเีวลำนัง่จะไม่ให้เท้ำช้ีไปทำงผูช้ำย และ
 ไม่ส่งเสยีงหรอืหวัเรำะดงั
6.  วนัหยดุ คอื วนัศกุร์และวนัอำทติย์, ทกุวนัศกุร์ 
 เวลำ 12.00 - 14.00 น.ทกุร้ำนจะปิด
7.  จดังำนเยน็ต้องจดัหลงั 2 ทุม่เท่ำนัน้

อย่าแปลกใจ
ท�าไมใส่ถงุน่องโต้คลืน่
 เหตุที่นักโต้คลื่นที่ต้องไปโต้คลื่นที่ชำยฝั่ง
หมู ่เกำะโซโลมอน มักนิยมใส่ถุงน่องหนำๆ 
เวลำโต้คลื่น ซึ่งอำจจะดูแปลกไปจำกนักโต้
คลื่นทั่วไป ไม่ใช่เพื่อควำมสวยงำมหรือเพื่อแฟชั่น
ใดๆ สำเหตุที่นักโต้คลื่นต้องใส่ถุงน่องเวลำไปโต้คลื่นบริเวณดังกล่ำวก็เพรำะว่ำ 
บริเวณชำยฝ่ังทะเลของหมูเ่กำะโซโลมอนจะมแีมงกะพรนุท่ีมพีษิร้ำยแรงอำศยัอยู่
เป็นจ�ำนวนมำก แมงกะพรุนชนิดนี้ 1 ตัวจะใช้พิษฆ่ำคนได้ถึง 60 คน หำกใครถูก
พิษของมันเข้ำจะเสียชีวิตภำยใน 4 นำที ผู้คนบนหมู่เกำะนี้จึงขนำนนำมให้มันว่ำ
เป็น “มัจจุรำชแห่งท้องทะเล” หรือ “ตัวต่อแห่งท้องทะเล” ทีเดียว มันได้สร้ำงควำม
หวำดกลัวให้แก่ชำวประมงบริเวณแถบนี้เป็นอย่ำงมำก หำกไปสัมผัสมันเพียงนิด
เดียวกจ็ะท�ำให้เกดิอำกำรปวดแสบปวดร้อนทรมำนเป็นอย่ำงมำก ลกัษณะรปูร่ำง
เหมือนกับแมงกะพรุนทั่วไป แต่จะมีขนำดตัวใหญ่กว่ำ คือ มีขนำดพอๆ กับลูก
บำสเกตบอล มีหนวดบำงเรียวจ�ำนวนมำกแต่ละเส้นมีควำมยำวถึง 4.6 เมตร มี
ลักษณะเป็นเส้นใสมำกจึงท�ำให้บำงครั้งไม่สำมำรถมองเห็นได้ พิษร้ำยของมันจะ
ซ่อนอยู่ที่ปลำยหนวด แม้แมงกะพรุนจะมีพิษร้ำยแรง แต่ก็ไม่อำจห้ำมใจอยำกโต้
คลื่นของเหล่ำนักกีฬำโต้คลื่นหรอกจริงไหม

พาสปอร์ตประเทศแคนาดา
กบัแนวคดิสุดคลู
 เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ำ พำสปอร์ต (Passport) 
หรือ หนังสือเดินทำง เป็นเอกสำรส�ำคัญที่จะ
แสดงรำยละเอียดของบุคคลที่จะเดินทำงไป
ต่ำงประเทศต่ำงๆ โดยลักษณะทั่วไปของ 
พำสปอร์ตทีเ่หน็กนัทัว่ๆ ไปกจ็ะเป็น หนงัสอืเล่ม
เล็ก มีสีแตกต่ำงกันตำมแต่ละประเทศ คู่หูเดินทำงลงควำมเห็นว่ำ 
พำสปอร์ตของประเทศแคนำดำนัน้ มแีนวคดิกำรออกแบบทีเ่จ๋งมำกๆ ถึงแม้ว่ำรปูเล่ม 
ของพำสปอร์ตภำยนอกนั้นอำจจะหน้ำตำดูธรรมดำเหมือนของประเทศอื่นๆ แต่ 
เมื่อลองส่องด้วยไฟ black light จะท�ำให้ตะลึงในควำมสวยงำม เพรำะในแต่ละหน้ำนั้นเมื่อส่องไฟ black light ก็จะเห็นควำมงำม สีสัน และ
ไอเดียภำพในแต่ละหน้ำ เพื่อป้องกันกำรปลอมแปลงพำสปอร์ต ท�ำให้ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบหนังสือเดินทำง ถือเป็นอีกหนึ่งมำตรกำร
รักษำควำมปลอดภัยของชำวแคนำดำที่เก๋ไก๋ไปอีกแบบ โดยพำสปอร์ตเล่มนี้เริ่มใช้งำนมำตั้งแต่กลำงปี 2013 แล้ว
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญำนี

‘น�า้อุ่น’ ช่วยใหส้ขุภาพคณุดขีึน้ได้  
 พลงัแห่งน�ำ้ช่วยรกัษำสขุภำพคณุกบัคูร่กัได้ ช่วงเวลำแห่งควำมผ่อนคลำย จงูมือ
คู่รักแช่ตัวในน�้ำอุ่นอุณหภูมิเท่ำร่ำงกำย ควำมดันในน�้ำร้อนจะช่วยให้กำรหมุนเวียน
เลือดและของเหลวระบบในร่ำงกำยให้ดีขึ้น พร้อมเดรนของเสียในร่ำงกำยออกไป 
เพียง 15 - 20 นำที สัมผัสได้ถึงควำมสดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ ดังนั้น อย่ำลืมหำเวลำ
แช่น�้ำอุ่น อำทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 - 20 นำที ควำมร้อนและควำมดันของน�้ำจะ
ช่วยให้กำรหมนุเวยีนเลือดและของเหลวในร่ำงกำยดีขึน้ ซึง่จะช่วยก�ำจดัของเสยีและ
ไขมันส่วนเกินได้ด้วยอีกทำง 
        ส�ำหรับคุณสำวๆ ที่ต้องกำรจะมีหุ่นสวย ฟิตแอนด์เฟิร์ม “น�้ำอุ่น” คืออีกหนึ่งทำง
เลือกที่คุณไม่ควรพลำดเลย เพียงดื่มน�้ำอุ่นอย่ำงน้อยวันละ 3 แก้ว จะช่วยลดกำร 
สะสมไขมันตำมจุดต่ำงๆ ช่วยกระตุ้นกำรย่อยอำหำร และช่วยในเรื่องระบบกำร 
เผำผลำญในร่ำงกำยให้สำมำรถท�ำงำนได้ดีมำกยิ่งขึ้น

ตรวจสขุภาพก่อนแต่งงาน... เรื่องที่ไมค่วรละเลย

 ตรวจการหาความผดิปกตขิองเฮโมโกลบนิในเมด็เลอืดแดง ว่ำมีควำม
ผิดปกติของโรคธำลัสซีเมยีหรือไม่ ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดจำกกำรสืบทอดทำงพนัธุกรรม 
หำกทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภำพถึงลูกได้ 
 ตรวจชนิดของเลือด หรือ Rh Factor คนไทยมักจะมีค่ำ Rh+ แต่บำงคนก็
อำจพบได้ว่ำมีชนิด Rh- หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อ
กำรแท้งลูกได้สูงมำก
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หำกไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและ 
คุมก�ำเนิดไว้อย่ำงน้อยสำมเดือน เพรำะหำกติดเชื้อในระหว่ำงตั้งครรภ์อำจท�ำให้
ทำรกพิกำรหรือแท้งได้
 ตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบี หำกพบแสดงว่ำคุณเป็นพำหะน�ำโรค  
ซึง่สำมำรถตดิต่อกนัทำงเพศสมัพนัธ์และสำยเลอืด ถ้ำไม่มกีำรป้องกันลกูในครรภ์
มีโอกำสติดเชื้อได้

 ในเดือนกุมภาพันธ์ คู่รักคู่(ก่อน)แต่งงานหลายคู่
อาจวุ่นวายอยู่กับการเตรียมจัดหาสถานที่ เลือกแบบ
การ์ดแต่งงาน จนอาจลืมนึกถึงสิ่งส�าคัญที่ไม่แพ้กัน คือ 
การตรวจสขุภาพก่อนแต่งงาน ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่ว้วางใจกนั
ไม่ได้เลย แม้คณุจะคดิว่าคูข่องคณุไม่มพีฤติกรรมเสีย่ง 
ก็เถอะ เช้ือโรค พาหะต่างๆ อาจแฝงอยูใ่นร่างกายทัง้ๆ ที่ 
คุณอาจไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ดังนั้น การตรวจสุขภาพก่อน
แต่งงาน สามารถช่วยป้องกันการติดโรคจากคู่สมรส 
ป้องกันการแพร่เช้ือไปสู่ลูกได้ เพราะพ่อหรือแม่อาจ
เป็นพาหะน�าโรคโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน อย่าลืมแบ่งเวลา
สักนิดควงกันไปตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะ

 ส่วนใหญ่ตรวจหาอะไรบ้าง?
 
 ตรวจกรุ๊ปเลือด เพื่อให้รู ้ว่ำตนเองมีเลือดกรุ๊ปใด  
และเพื่อสะดวกในกรณีต้องกำรเลือดฉุกเฉิน
 ตรวจหาเช้ือไวรัสเอดส์  หำกพบจะได้ป้องกัน 
กำรติดต่อทำงเพศสัมพันธ์โดยกำรใช้ถุงยำงอนำมัย และ 
คุมก�ำเนิดเพื่อป้องกันกำรติดต่อไปสู่ลูก
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หลากวธิแีก้อาการเมาแฮงค์ที่ได้ผล

1. เครื่องดื่มวติามนิ เครือ่งด่ืมเหล่ำน้ี 
จะประกอบไปด้วย วิตำมินบีและ

วิตำมินซี ช่วยลดอำกำรเมำค้ำงและ
อำกำรปวดหัวได้ นอกจำกนี้ สิ่งที่ควร
ท�ำคือด่ืมน�้ำเปล่ำควบคู่กันไปด้วย 
เพรำะหลังจำกด่ืมหนัก ร ่ำงกำยมี
โอกำสสูญเสียน�้ำออกไปมำก

2. ดื่มเกลือแร่ หลังจำกกำรดื่ม
อย่ำงหนักหน่วงเรำมักไม่รู้สึกว่ำ

ร่ำงกำยสูญเสียน�้ำไปเยอะ เพรำะแอลกอฮอล์ท�ำให้รู้สึกเช่นนั้น แต่กำรที่ร่ำงกำยต้อง
ขับแอลกอฮอล์ออกไปก็ต้องใช้น�้ำจ�ำนวนมำกกว่ำที่ได้รับเข้ำไป ท�ำให้ร่ำงกำยขำดน�้ำ
แน่ๆ เกลือแร่ชนิดละลำยน�้ำจะช่วยฟื้นฟูอำกำรขำดน�้ำ ควรจิบท้ังวันเพื่อเติมน�้ำให้
ร่ำงกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ และท�ำให้ระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยท�ำงำนได้ดีขึ้น

3. กาแฟด�าสักแก้ว กำแฟเป็นสูตรแก้แฮงก์ที่ได้รับ
ควำมนิยมจำกนักดื่มทั่วโลก สิ่งที่ช่วยแก้อำกำร

เมำค้ำงคอืควำมขม ดงันัน้ แทนทีจ่ะดืม่กำแฟใส่นมแก้ว
ใหญ่ท่ีไม่ขมเลย ควรเปล่ียนเป็นเอสเพรสโซ่แก้วเล็ก
สักช็อตแทน เพรำะคำเฟอีนในกำแฟช่วยเพิ่มควำมดัน
ในกระแสเลือดท�ำให้แอลกอฮอล์ออกจำกกระแสเลอืด

ได้เร็วขึ้น และยังกระตุ้นให้ฟื้นจำกอำกำรมึนและปวดหัวได้อีกด้วย

4. ยาลดกรดปรบัสมดลุ หำกรูส้กึแสบท้องอย่ำงรนุแรงหลงัดืม่หนกั ไม่ต้องแปลกใจ 
เพรำะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เป็นกรดจึงเข้ำไปกัดกระเพำะ ยำลดกรดที่ประกอบด้วย

โซเดียมไบคำร์บอเนตจะช่วยคลำยควำมเป็นกรด คืนสมดุลให้ร่ำงกำยและบรรเทำ
ควำมเจ็บปวดลงไปได้ ควรดื่มน�้ำเปล่ำควบคู่ไปด้วย เพรำะจะช่วยลดกรดในกระเพำะ
อำหำรได้อีกทำงหนึ่ง

5. น�้าส้มคัน้ ไข่ต้ม และขนมปัง เพรำะวิตำมินซี 
ในน�้ำส้มคั้นจะช่วยลดอำกำรวิงเวียนศีรษะได้ และ

ยังมีน�้ำช่วยชดเชยภำวะขำดน�้ำหลังกำรดื่มหนัก ส่วน 
ไข่ต้มมโีปรตนีท�ำหน้ำทีจ่บัสำรพษิในร่ำงกำย และขนมปัง 
จะช่วยดูดซับสำรพิษ ป้องกันกำรอำเจียนได้อย่ำงดี

6. ยาแกป้วด เมือ่เกดิอำกำรแฮงค์คนส่วนใหญ่มกัจะปวดหวั ทำงแก้ทีร่วดเร็วทนัใจ
คือหำยำแก้ปวดมำรับประทำน เช่น หลังจำกด่ืมสังสรรค์เสร็จเรียบร้อยก็กินยำ

แก้ปวดสักเม็ดดักไว้ก่อนที่จะปวดหัวในวันรุ่งขึ้น แล้วนอนพักผ่อนก็จะช่วยได้มำก  
แต่อย่ำกินเกินขนำดเด็ดขำด เพรำะอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้

7. ออกก�าลังกายขับแอลกอฮอล์ ไม่ได้หมำยถึงกำรเข้ำยิมไปออกก�ำลังกำย
แบบเต็มสูตร แค่วิ่งสักนิด วิดพื้นสักหน่อย ให้เหงื่อออกบ้ำงก็พอ เหงื่อจะขับ

แอลกอฮอล์ออกมำ จำกนัน้ชดเชยเหงือ่ทีเ่สยีไปด้วยเกลอืแร่ทีไ่ม่มนี�ำ้ตำลเพือ่คนืควำม
สดชื่นให้ร่ำงกำย

นวดผ่อนคลาย...
สบายกายใจ 
 ระหว่ำงวันท�ำงำนคุณอำจได้เจอกับเรื่อง
เครียดๆ ชวนปวดหัวกันบ้ำงไม่มำกก็น้อย ส่ง
ผลให้กล้ำมเนื้อหดเกร็ง ระบบเลือดไหลเวียน
ไม่สะดวก รูส้กึปวดหลงั เมือ่ยบรเิวณต้นคอ บ่ำ 
ลองปรับสมดุลร่ำงกำยและจิตใจด้วยกำรนวด
ผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้ดสู ิกำรนวดจะช่วยกระตุน้
กำรไหลเวียนเลือด ส่งผลให้คลำยควำมปวด 
เกรง็ รูส้กึสบำยปลอดโปร่ง แต่มข้ีอแม้อยูน่ดินงึ  
ไม่ควรนวดขณะที่ไม่สบำย มีไข้ หรือก�ำลังมี
ภำวะกล้ำมเนื้ออักเสบหรือเป็นโรคผิวหนัง

อาหารกับโรคสมองเสือ่ม
(Alzheimer’s disease)
 ถงึแม้ว่ำโรคสมองเสือ่ม 
จะยั ง ไม ่สำมำรถรักษำ
ให้หำยได้ในปัจจุบัน แต่
สำมำรถป้องกันหรือชะลอ
สภำวะกำรท�ำงำนของ
สมองไม่ให้เสือ่มลงไปกว่ำ
เดิมได้ โดยวิธีที่สำมำรถ
ท�ำได้ง่ำยๆ คือ กำรหลีกเลี่ยงจำกมลพิษ และ 
รบัประทำนอำหำรทีม่ปีระโยชน์ต่อสมอง มีงำนวจัิย
มำกมำยพบว่ำ โรคสมองเสื่อมสำมำรถป้องกันได้
ด้วยอำหำรหลำยชนดิ เช่น ผกัและผลไม้ทีม่วีติำมนิอี 
วติำมนิซ ีซึง่มีอยูม่ำกในผกัและผลไม้จ�ำพวก แครอท 
มะเขอืเทศ และผักโขม ดว้ยคุณสมบตัิต้ำนอนุมลู
อสิระทีมี่อยูใ่นอำหำรเหล่ำนี ้ท�ำให้ช่วยป้องกนัเซลล์
สมองจำกกำรถกูท�ำลำยด้วยสำรอนมูุลอิสระ (free 
radicals) นอกจำกนี้แล้ว DHA ที่มีในไขมันจำก
ปลำทะเลก็ยังช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับ
โครงสร้ำงของเซลล์สมองได้
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญำนี

 ในคืนวาเลนไทน์กับเดทสุดพิเศษ ลองฉีด

น�้าหอมบริเวณที่ชีพจรเต้นเพื่อกลิ่นหอมที่กรุ ่น

กระจายได้ดยีิง่ขึน้  อย่างเช่น บรเิวณเนนิอกข้างซ้าย 

ข้อพับข้อมือ บริเวณหลังใบหู หรือปลายเส้นผมที่

ยามผมปลวิไสวจะยิง่ทวคีวามหอมยิง่ขึน้  

สาวๆ จ๋าเปลีย่นผมหยกิฟู
ใหด้สูลวยสวยเกก๋วา่เดมิดไีหม 
 สาวผมหยกิละทิง้ความกงัวลใจเรือ่งเส้นผมทีห่ยกิหยอยชีฟ้ไูปได้
เลย เพือ่ให้ผมดมูนี�า้หนกั เป็นผมหยกิทีด่สูลวยสวยเก๋ เพยีงเลอืกใช้
ผลติภณัฑ์และวธิกีารใช้อย่างถกูต้อง ถกูเวลา เริม่ตัง้แต่การสระผมไป
จนถึงการจดัแต่งทรงผมเมือ่ผมแห้งตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้
  

1.  ไม่ควรสระผมทุกวัน เพรำะโดยส่วนใหญ่ผมที่หยิกฟูมีน�้ำหนักเบำ 
  มักจะแห้งและดูไร้ชีวิตชีวำอยู่แล้ว ดังนั้นควรสระผม 2 - 3 วันครั้ง  

เพือ่ให้น�ำ้มนัหล่อเลีย้งเส้นผม ไม่ให้ดแูห้งจนเกินไป 

2. ใช้คอนดชินัเนอร์สตูรเพิม่ควำมชุม่ชืน้แก่เส้นผม เพรำะจะช่วยให้ผมดู 
 มนี�ำ้หนกัขึน้ แต่ควรล้ำงคอนดชินัเนอร์แบบแน่ใจว่ำผมสะอำดหมดจด

แล้ว เพรำะหำกล้ำงคอนดชัินเนอร์ไม่สะอำด ก็อำจท�ำให้ผมแห้งและมปัีญหำ
รงัแคตำมมำ

3.  ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อย่ำงเซรั่ม หรือคอนดิชันเนอร์แบบลีฟออน 
 ทีบ่�ำรงุผม ควรใช้ในช่วงทีผ่มก�ำลงัจะแห้ง หรอืก็คอืช่วงทีผ่มชืน้ๆ ก่อน

เป่ำผมด้วยลมเยน็จนแห้ง

4.  หลังจำกผมแห้งแล้ว ใช้มูสที่ท�ำให้ผมมีน�้ำหนักและจัดทรงได้ง่ำย  
 ทีส่�ำคญัควรเลอืกใช้มูสทีท่ำแล้วไม่มันเกินไป

5.  จดัแต่งทรงผมตำมปกต ิและอย่ำลมืใช้ผลติภณัฑ์ปกป้องเส้นผมจำก 
 มลภำวะต่ำงๆ เพรำะผมหยิกฟจูะเป็นแหล่งสะสมของฝุน่ละอองได้ง่ำย 

หลกีเลีย่งกำรใช้ควำมร้อนกับเส้นผมไม่ว่ำจะไดร์ หนบี หรอืม้วน เพรำะผมชีฟู้
นัน้บอบบำงและเสยีได้ง่ำยมำก

เรือ่งน่ารู้เกีย่วกบั
แป้งแตง่หนา้ 
          หลกัๆ แล้วแป้งแต่งหน้ำ
โดยท่ัวไปจะแบ่งเป็น 2 เน้ือ 
คอื เนือ้ด้ำนกบัเนือ้มปีระกำย
หรือชิมเมอร์ หรือมีกำรผสม
รองพืน้หรอืแร่ธำตใุดๆ เข้ำมำ 
เพื่อเสริมประสิทธิภำพใน
กำรดูแลผิวด้ำนต่ำงๆ สิ่ง
ส�ำคัญในกำรเลือกใช้แป้ง
แต่งหน้ำคือเลือกสีท่ีไม่ขำวจำกผิวเดิมเกนิไป ป้องกนักำร

หลอกตำ หรือจะให้ดีสำมำรถเลอืกใช้
แป้งโปร่งแสงซ่ึงจะมอบควำมนวล
เนียน แต่ไม่ปกปิดสีผิวเดิมตำมที่
ได้ลงรองพืน้มำ ในปัจจบัุนแบรนด์
ต่ำงๆ ได้น�ำศพัท์ทำงกำรถ่ำยภำพ
มำใช้โดยตรง เพรำะกล้องถ่ำยภำพ
ในปัจจุบันน้ันแสดงรำยละเอียด
ได้ชัดเจนมำก ท�ำให้ปัญหำกำร
แต่งหน้ำใดๆ ที่ผิดพลำดจะถูก

จบัได้หมดด้วยกล้อง ฉะนัน้กำรแต่งหน้ำ 
ก็ต้องพิถีพิถันสู้กับเทคโนโลยี ซึ่งแป้งแต่งหน้ำไม่เพียง
ท�ำให้ผิวสวยเท่ำนั้น แต่ยังช่วยเรื่องกำรหักเหของแสง
อ�ำพรำงจุดบกพร่องโดยมักเรียกแป้งเหล่ำนี้ว่ำ HD 
Powder หำกลองใช้ควรทดสอบดูว่ำเหมำะกบัสภำพผวิ
หรอืสผีวิของคณุแค่ไหน อย่ำงไร



เคลด็ลบัความงาม
ของสาวๆ ตา่งเช้ือชาติ
 สาวอินเดีย ทีอ่ำศยัอยูใ่นแถบภเูขำหมิำลยั 
ซึง่มอีำกำศหนำวเหนบ็ตลอดทัง้ปี พวกเธอจะใช้เวลำ
ตอนเช้ำพิถพิีถนักบัเครือ่งดืม่ทีท่�ำให้พวกเธอดอู่อนวยั 
โดยน�ำขงิมำผสมกบัน�ำ้ผึง้และใส่น�ำ้ร้อนดืม่กนิแทน
น�ำ้เป็นประจ�ำทกุวนั
 สาวญี่ปุ่น มีเคล็ดลับกำรอำบน�้ำแร่ออนเซน
ผสมเปลอืกส้มแมนดำรนิเพือ่ช่วยให้ผวิชุ่มช้ืนพร้อม
ควำมกระปรีก้ระเปร่ำและผ่อนคลำยทัง้กำยใจ
 สาวสเปน มักจะมีผมที่สลวยสวยงำมและ
สีแปลกตำตำมธรรมชำติ ปรำกฏว่ำเคล็ดลับกำร
ไฮไลต์ผมของพวกเธอกค็อื กำรใช้น�ำ้แครนเบอรีน่�ำ
ไปหมกัผมหลงัจำกทีส่ระผมด้วยแชมพเูรยีบร้อยแล้ว 
นอกจำกนัน้ น�ำ้มะนำวกส็ำมำรถน�ำมำใช้ทดแทนได้ 
ในกรณทีีข่ำดแคลนแครนเบอรี่
 สาวออสเตรเลีย สำวอะบอริจินหรือสำว 
พืน้เมอืง มกัจะพึง่พำรำกไม้ทีเ่รยีกว่ำ “yarrow” น�ำมำ 
ท�ำครีมบ�ำรุงผิวเพ่ือช่วยป้องกันผิวพรรณมิให้เกิด 
ริว้รอยและยงัช่วยเรือ่งกำรสร้ำงควำมมีน�ำ้มีนวลให้
แก่ผวิอกีด้วย 
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ชายหนุ่มโชว์ฟันขาวเรยีง
ช่างนา่ดจูรงิๆ นะ
         หนุม่หลายคนหน้าตาหล่อเหลากระชากใจ
ผูห้ญงินบัร้อย แต่เมือ่ยิม้ออกมากลบัโชว์ความ
เหลาเหย่ด้วยฟันสเีหลอืงเป็นคราบไม่น่ามอง 
หนุ่มคนไหนที่รู้ตัวว่าฟันแลดูไม่สะอาดสดใส 
โปรดแก้ไขโดยด่วน

แปรงฟันอย่างพิถีพิถัน
 เริ่มต้นด้วยกำรเอำใจใส่กับกิจวัตรประจ�ำวัน 
(วนัละ 2 คร้ัง) อย่ำงกำรแปรงฟัน ควรใช้เวลำในกำร
แปรงฟันแต่ละครัง้รำว 2 นำท ี โดยถอืแปรงให้ขน
แปรงท�ำมมุกบัฟัน 45 องศำ และหลีกเล่ียงกำรแปรง
ทิม่เหงอืกตวัเองด้วย หำกไม่อยำกเหงอืกอกัเสบ
 เลอืกใช้ขนแปรงชนดินุม่หรอืนุม่ปำนกลำง เพือ่หลกีเลีย่งควำมแขง็จำกขนแปรง
ทีอ่ำจบำดเหงอืก และกำรแปรงกระทบเหงอืกจนเกดิอำกำรเหงอืกร่นได้
 แปรงสีฟันไฟฟ้ำจะช่วยให้คุณแปรงฟันได้โดยไม่กระทบกับเหงือก และท�ำให้ 
คณุแปรงฟันได้ด้วยน�ำ้หนกัทีส่ม�ำ่เสมอกนัทกุซี่
 เปลีย่นแปรงสฟัีนทกุ 2 เดอืน หรอืเมือ่สงัเกตเหน็ว่ำขนแปรงเริม่บำน 

ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน 
     หำกฟันเริ่มเหลืองเกินไปเสียแล้ว  
และอยำกมฟัีนท่ีขำวกระจ่ำงขึน้อย่ำงชดัเจน 
กำรใช้ผลิตภณัฑ์ฟอกฟันขำวน่ำจะเป็นค�ำตอบ 
ทีด่ี
      ก่อนจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขำว 
เป็นครัง้แรก ให้แปรงฟันด้วยยำสฟัีนทีม่ส่ีวน
ผสมของโพแทสเซียมไนเตรต อย่ำงน้อย  
2 สัปดำห์ ซึ่งจะช่วยให้ฟันของคุณแข็งแรง  
ลดควำมอ่อนไหวของฟัน

 ยิ่งผลิตภัณฑ์ฟอกฟันมีควำมเข้นข้นสูงก็จะยิ่งท�ำให้ฟันของคุณขำวเร็ว  
และดูกระจ่ำงขึ้นอย่ำงสังเกตได้ โดยดูส่วนผสมให้มีควำมเข้นข้นของ คำร์บำไมด์  
เปอร์ออกไซด์ (carbamide peroxide) อย่ำงต�ำ่ 10%
 กำรฟอกสีฟันแค่คร้ังเดียวไม่สำมำรถท�ำให้ฟันขำวกระจ่ำงได้อย่ำงถำวร  
คุณจ�ำเป็นต้องรักษำควำมสดใสของฟันด้วยกำรใช้ยำสีฟันท่ีช่วยให้ฟันขำว รวมทัง้ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรกินของตัวเองให้เหมำะสม หลีกเล่ียงกำรดื่ม ชำ กำแฟ  
ไวน์ น�ำ้ผลไม้ และเลีย่งกำรกนิผลไม้ทีม่สีจีดัทัง้หลำย
 หำกท�ำตำมค�ำแนะน�ำแล้ว แต่ฟันยังคงดูคล�้ำและไม่สดใสเท่ำที่ควร สำเหตุ 
อำจไม่ได้อยูท่ีต่วัฟัน แต่มำจำกอวยัวะร่วมช่องปำกอย่ำง “ลิน้” กเ็ป็นได้ เพรำะลิน้ที ่
ไม่สะอำดเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรยีได้มำกมำย ซ่ึงสำมำรถส่งผลต่อสขีองเนือ้ฟัน 
ด้วย โดยสำมำรถท�ำควำมสะอำดลิน้ได้ง่ำยๆ ด้วยกำรแปรงลิน้ หรอืใช้ทีก่วำดลิน้เพือ่ 
กวำดท�ำควำมสะอำด โดยเลือกใช้ท่ีกวำดล้ินท่ีมขีนำดพอดีสรรีะของลิน้ และไม่มขีอบ
คมเกนิไป หลงัจำกกวำดลิน้แล้วตำมด้วยกำรกลัว้น�ำ้ยำบ้วนปำก เท่ำนีก้ล็ดแบคทเีรยี
ในช่องปำกได้เป็นอย่ำงด ีฟันกจ็ะค่อยๆ ดสูดใสขึน้ แถมลมหำยใจกส็ดชืน่ขึน้ด้วย



ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

5 – 28 ม.ีค.
ฌอ็งน์-บพัตสิต์ โกแบรต์
 ดื่มด�่ำไปกับดนตรีและสีสันผลงำน 
กำรแสดงสดของ ฌอ็งน์-บพัตสิต์ โกแบรต์ 
ท่ีผสมผสำนระหว่ำงดนตรกีบักำรวำดภำพ
เข้ำด้วยกัน ซึ่งหลังเสร็จสิ้นกำรแสดงสด
ภำพทีว่ำดจะถกูน�ำออกมำประมูลขำยและ 
จดัเป็นนทิรรศกำรระหว่ำงวันที ่5-28 มีนำคม 
ณ สมำคมฝรัง่เศส ถ.วทิยุ

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วนันี ้– 28 ก.พ.
SCG Sci-Camp รุ่นที ่26
 เอสซีจี  ร ่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยำกรศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหดิล และสมำคม
วทิยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จัดโครงกำร “ค่ำยวิทยำศำสตร์เยำวชน SCG  
Sci-Camp” ปีที่ 26 เพ่ือหนุนกำรศึกษำด้ำน
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยคีูก่บักำรปลกูจติส�ำนกึ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม สนใจอยำกให้เดก็ ม.2 ในปกครอง
ของคุณใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ คลิกดูรำย
ละเอยีดได้ที ่ facebook.com/scg.scicamp หรอื
โทร. 0 2441 5000 ถงึสิน้เดือนกุมภำพนัธ์นี้ 
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Ring a bell : อำณำจกัรซชูริปูแบบไคเตน (สำยพำนหมนุ) แห่งที่ 
5 ของแบรนด์ ซชูเิดน ส�ำหรบัสำขำนีก้ำรตกแต่งดเูด่นไม่เป็นรองสำขำ
ไหน เด่นทีก่ำรใช้โทนสดี�ำมำเพิม่ควำมหรขูรมึ ตดักบัสขีำวของผนงัอฐิ  
เสรมิก�ำลงัด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้ตำมสไตล์ซชูเิดน
Eat time : เอำใจคนรักซูชิสดด้วย ซกิึจ ิ เซ็ท, กุง้หวำนใหญ่ และ 
ครีบปลำตำเดียว ชวนน�้ำลำยสออย่ำงต่อเน่ืองด้วย โรลหนังปลำ
แซลมอนกรอบกับปลำไหล และโรลกุ้งเทมปรุะ ส�ำหรบัคนรกัเมนหูอย 
ห้ำมพลำดชมิ “หอยเชลล์ฮอกไกโดอบซอสครมีรสเข้มข้น” ส่วนเซต็ข้ำว 
มีให้เลือกอิ่มตำมใจสั่ง ที่แนะน�ำคือ ข้ำวหน้ำปลำไหลย่ำงซีอิ๊ว ทำน 
พร้อมเครือ่งดืม่เรยีกควำมสดชืน่ อย่ำง ลิน้จีป่ั่น และชำเขยีวป่ัน
The Connection : Sushi Den ต้ังอยู่บนชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำ
สยำมสแควร์วนั เปิดบรกิำรทกุวนั 11.00-22.00 น. สอบถำมและส�ำรอง
ทีน่ัง่โทร. 0 2115 1475

Sushi Den
The Best for Sushi Lover

28 ก.พ.
10th Year of Musical
Journey
 ละครเพลงภำคภำษำองักฤษสุดยิง่ใหญ่
อลงักำร ทีร่บัรองเรือ่งควำมตรำตรงึประทบัใจ 
เพรำะได้รวมไฮไลท์ของละครเพลงจำก
นวนยิำยคลำสสิคหลำยเร่ืองมำผสมผสำนกัน 
แสดงโดยนักแสดงศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจบุนั
จำกโรงเรยีนสำธติแห่ง
มหำวิทยำลัยรังสิต 
เปิดกำรแสดงในวันที่ 
28 กุมภำพนัธ์ ณ ศำลำ
ดนตรี มหำวิทยำลัย
รังสิต จองบัตรโทร.  
0 2792 7500-4



7 - 8 ม.ีค.
Nuvo Love Story Concert
 คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งส�ำคัญที่วงนูโวจะ
ขนเพลงฮิตมำร่วมร้องกันให้ลั่นสนั่นฮอลล์
จนกว่ำจะหำยคดิถงึกนัไปข้ำง เพรำะในทกุ
ช่วงชีวิตจะมีเพลงๆ หนึ่งที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วม
สุขกบัเรำในควำมทรงจ�ำ หนึง่ในนัน้คอื เพลง
รกัของนโูว สำวกรบีจองบตัรโดยด่วนทีไ่ทย
ทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วเตรียมมันส์กันให้สุดๆ  
ไปเลย 2 รอบ ในวนัที ่7 - 8 มนีำคม ณ อิมแพค็  
อำรน่ีำ เมอืงทองธำนี

7 ม.ีค.
MAYA Music Festival
 มหำกำพย์แห่งเทศกำลดนตรีระดับโลก 
ที่ผสมผสำนรำกศิลปะของไทยเอำไว้ได้อย่ำง 
น่ำภำคภูมิ กับ MAYA Music Festival โดย
ในงำนนี้ได้ สตีฟ แองเจลโล ดีเจระดับโลก 
ร่วมผสำนเสียงสุดพลังศิลป์ พร้อมกระห่ึม
กรงุเทพฯ 7 มนีำคมนี ้ณ อำคำรอเนกประสงค์ 

กรมทหำรรำบ
ท่ี 11 บำงเขน 
จ�ำหน ่ำยบัตร
ที่ ไทยทิค เก็ต
เมเจอร์ทุกสำขำ

27 – 29 ม.ีค.
CONSTECH 2015
 งำนแสดงสินค้ำและกำรประชุมระดับ
นำนำชำติด้ำนเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกล
ในกำรก่อสร้ำงและเหมืองแร่ที่ได้รับควำม
สนใจจำกนำนำชำต ิโดยเป็นเวททีีช่่วยในกำร
ประชำสมัพนัธ์สนิค้ำและแบรนด์สูต่ลำดต่ำง
ประเทศ นับเป็นกำรเปิดประตสููต่ลำดอำเซยีน 

งำนจะจัด 27-29 
 มี น ำ ค ม นี้ ณ 

อำคำร 7-8 ศูนย์
แสดงสินค้ำและ
กำรประชมุอมิแพค็ 
เมอืงทองธำนี
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Ring a bell : พ้ืนทีร่ืน่รมย์โรแมนตกิทีต่กแต่งได้อย่ำงน่ำรกัหวำนแหวว 
มทีัง้บรเิวณอนิดอร์และเอ๊ำท์ดอร์ ถ้ำชอบควำมอบอุ่นวนิเทจ เยน็สบำย 
บรรยำกำศในร้ำนเหมำะกบัคณุ แต่ถ้ำอยำกรบัลมชมววิ ปล่อยอำรมณ์
พลิว้ไปกบัสวนสวย ฟังดนตรสีดเพรำะๆ แบบชลิๆ แนะน�ำให้รบัควำม
อร่อยบรเิวณเอ๊ำท์ดอร์ จะย่ิงช่วยเพิม่ควำมรูส้กึฟิน
Eat time : เสิร์ฟอำหำรไทยแบบมีสไตล์ มีทั้งอำหำรภำคกลำง  
อีสำน และใต้ บำงเมนูตั้งช่ือได้สร้ำงสรรค์ชวนชิมมำก เช่น “ชอบกัน
จงั” เมนทูีห่ลำยคนคุน้เคยและโปรดปรำน หรอือย่ำง “น้องปูเสือ้เหลอืง”  
ก็คือ ย�ำมะม่วงสุกเนื้อปูรสยอดเยี่ยม มีทั้งรสชำติเปรี้ยวอมหวำนจำก
มะม่วงสกุและรสมนัจำกเนือ้ป ูส่วนอำหำรไทยสตูรโบรำณแนะน�ำให้ชมิ 
“ปลำกะพงกรอบย�ำตะไคร้” เมนเูดด็ทีห่ลำยคนตดิใจ สดุท้ำยไปล้ำงปำก
กบัเมน ู“ฮนันีฟ่รตุ” ของหวำนทีใ่ห้ควำมรูส้กึสดช่ืน
The Connection : Teeruk Bar & Restaurant ตัง้อยู่เลขที ่5 ซอย 
ลำดปลำเค้ำ 41 จรเข้บวั ลำดพร้ำว เปิดบรกิำร 11.00-01.00 น. (หยดุทุก 
วนัอำทติย์และวนัจนัทร์ สปัดำห์ที ่2 ของเดอืน) สอบถำมและส�ำรองทีน่ัง่
โทร. 0 2940 4949 และ 08 1992 2988 หรอื facebook.com/teerukbar

Ring a bell : เอำใจสำวกกำร์ตูนพีนัทส์ช่ือดัง ซึ่งมีตัวละคร 
ยอดนิยมอย่ำงสนูปี้และชำร์ลี บรำวน์ กับร้ำนเค้ก ชำร์ลี บรำวน์ 
คำเฟ่ ในคอนเซ็ปต์ คอมมคิ สตริปธมีคำเฟ่ เปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร 
คร้ังแรกในประเทศไทย เพือ่ให้ทุกคนได้สัมผัสและก้ำวเข้ำสูโ่ลกทีเ่ตม็
ไปด้วยควำมสขุและมติรภำพ
Eat time : โดดเด่นด้วยเมนสูตูรเฉพำะทีม่ทีัง้ขนมเค้ก ของหวำน 
สแนค็ เบเกอรี ่ เครือ่งดืม่ ชำ กำแฟรสหอมกรุน่ทีอ่ดัแน่นไปด้วยวตัถดุบิ
คุณภำพ อิมพอร์ตจำกท้ังต่ำงประเทศและในประเทศ ทกุเมนปูรำศจำก
สำรกันบดูหรือสำรสังเครำะห์ มซิีกเนเจอร์เด่นอย่ำง “ครอสตนิี”่ ขนมปัง
ฝร่ังเศสโรยหน้ำด้วยแฮมชสีหรือเห็ด อกีเมนูแนะน�ำคอื “ซกิเนเจอร์ เค้ก” 
เค้กมสูรูปตัวกำร์ตูนพนัีทส์หลำกรส นอกจำกน้ียงัมเีมนพูเิศษอย่ำง “สนป้ีู 
เจลำโต้ ไอศกรมี” ไอศกรมีรปูสนป้ีูรสเกำลดั เสร์ิฟพร้อมแพนเค้กร้อนๆ 
หรอืชอ็คโกแลตฟองดอง และอกีเมนูน่ำรกัตระกำรตำรอให้คณุเลอืกชมิ
The Connection : ชำร์ล ีบรำวน์ คำเฟ่ ตัง้อยูใ่นเมกะ บำงนำ  
(โซน อิเกีย ตรงข้ำม ไอเบอร่ี) เปิดบริกำรทุกวัน 10.00-22.00 น. 
สอบถำมและส�ำรองทีน่ัง่ โทร. 09 4791 4114

Teeruk Bar & Restaurant
โรแมนตกิในสวนขวญั

Charlie Brown Cafe
ปลุกชีวิตคอมมิคอนัเล่ืองช่ือ
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวำ หยำง
ภำพ : s88

คู่หูเดินทำงเคยพำคุณผู้อ่ำนมำเที่ยวที่จังหวัดเชียงรำยกันคร้ังหน่ึงแล้ว ครั้ง 
แรกเรำพำขึน้ไปบนยอดดอยสงูเพือ่รบัแสงแรกของตะวนับนวนอทุยำนแห่งชำตภิชูีฟ้้ำ ซึง่
นบัว่ำเป็นกำรเดนิทำงทีท่รหดอยูไ่ม่น้อยเพรำะต้องตืน่ตัง้แต่ต ี4 เพือ่น่ังรถข้ึนไปข้ำงบน จำก
นัน้ลงเดนิต่อเพือ่ไปยงัจดุชมววิ ทีส่�ำคญัเป็นกำรเดนิขึน้ไปเรือ่ยๆ ตำมแนวทำงเดนิเลก็ๆ 
เลยีบยอดหญ้ำ เวลำเดนิต้องระวงัลืน่ เพรำะถ้ำเหยียบใบหญ้ำทีม่นี�ำ้ค้ำงเกำะอยูแ่ล้วเท้ำ
เรำก็เปื ้อนดินแดงก็
จะเกิดอำกำรลื่นล้ม
ได้ อย่ำลมืพกไฟฉำย
ไปดว้ยนะครบั ใครมี
ก�ำลงัขำแค่ไหนกเ็ดนิ
ได้ตำมสะดวก เดิน
เรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก 

 สวสัดคีรับคณุผูอ้า่น เรากลบัมาพบกนัอกีครัง้ในช่วงสง่ทา้ยฤดเูหมนัต ์ เดอืนแหง่
ความรกั มองไปทางไหนโลกกด็เูป็นสชีมพูไปหมด วนันีผ้มจะพาคณุผูอ้า่นมาเที่ยวเชียงราย
แบบชิลๆ ใช้เวลาในการเดนิทางไมม่าก เนน้เที่ยวงา่ยๆ สบายๆ เดนิทางสะดวกครับ

เส้นทางความสุข 

สนุกง่ายๆ ที่ “เชียงราย”

แต่ต้องหลบทำงให้คนข้ำงหลงัด้วยนะ จำกนัน้กม็องหำ
จุดชมววิชัดๆ เพือ่รอถ่ำยรปูแสงแรกของตะวนั ลมแรง
สดุๆ เยน็ทัง้อำกำศหนำวทัง้ลม เรยีกว่ำเรำใช้อปุกรณ์
กนัหนำวแบบจดัเตม็ส�ำหรบัทรปินี ้ยงัเอำไม่ค่อยอยูเ่ลย 
จำกนัน้กน็ัง่รอ รอ รอ... พอแสงแรกเริม่มำ ท้องฟ้ำกเ็ริม่
เปล่ียนสี อีกไม่ก่ีอึดใจพระอำทิตย์ลูกกลมโตกล็อยขึน้
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มำอยูต่รงหน้ำเรำ ท�ำให้มองเหน็ทะเลหมอกทีข่ำวรำวกบัปยุนุ่นผืนใหญ่
ปกคลุมเหล่ำขุนเขำที่อยู่ตรงหน้ำได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นภำพที่สวยงำม
และน่ำประทบัใจมำกๆ ใครทีย่งัไม่เคยไป ลองหำเวลำว่ำงออกไปสัมผัสกับ
ธรรมชำตทิีไ่ม่ต้องเซต็อพักนัดนูะครบั รบัรองไม่ผดิหวงัแน่นอน

ย้อนอดีตกันไปพอหอมปำกหอมคอแล้ว ทีนี้เรำมำว่ำด้วยเรื่อง
ปัจจุบันกันบ้ำง จังหวัดเชียงรำยเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ 
ภูมิประเทศเป็นที่รำบสูงสลับซับซ้อน อำกำศดี เหมำะแก่กำรเพำะปลูก
ดอกไม้และพืชเมืองหนำว เป็นจังหวัดที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน
ตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญำมังรำย (พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช) ผู้ก่อตั้ง 
เมอืงเชียงรำยบนพืน้ทีร่ำบลุม่แม่น�ำ้กก ซ่ึงมีอนสุำวรย์ีของท่ำนต้ังอยูใ่น
ตัวเมอืง บรเิวณทำงแยกทีจ่ะไปอ�ำเภอแม่จัน เพือ่เป็นกำรน้อมร�ำลึกใน 
พระมหำกรณุำธคิณุของพระองค์ท่ำน

จำกจุดน้ีให้นักท่องเท่ียวแวะกรำบไหว้สักกำระอนุสำวรีย์ท่ำน 
พญำเม็งรำยมหำรำชเพื่อควำมเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทำงท่องเที่ยว
ครวั เมือ่เสรจ็เรยีบร้อยแล้วให้ขบัรถมุง่หน้ำไปทำงอ�ำเภอแม่จนั เพือ่ไปยงั 
“พพิธิภณัฑ์บ้านด�า” ตัง้อยูท่ี ่ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย สร้ำงขึน้โดย 
อาจารย์ถวลัย์  ดชัน ี ศลิปินแห่งชาต ิ สาขาทศันศิลป์ (จติรกรรม) 
ท่ีได้ท้ิงผลงำนเหล่ำน้ีไว้เป็นอนุสรณ์ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษำและเรียน
รู้งำนศิลปะผ่ำนผลงำนของท่ำน  ลักษณะของบ้ำนด�ำจะเป็นกลุ่มบ้ำน 
แบบล้ำนนำทำสีด�ำ ซึ่งเป็นสีโปรดของอำจำรย์ และนี่ก็คือที่มำของชื่อ 
“บ้ำนด�ำ” นัน่เอง
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ภำยในบริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่ ทอดแทรกอยูร่ะหว่ำงตวับ้ำน และ

ประติมำกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ ที่อำจำรย์ได้
สร้ำงสรรค์ไว้ พพิธิภณัฑ์บ้ำนด�ำเป็นท่ีเก็บรกัษำ

ของสะสมต่ำงๆ ทีอ่ำจำรย์ช่ืนชอบ เช่น เขำควำย เขำ
กวำง กระดกูสตัว์ โต๊ะไม้ขนำดใหญ่ บำนประตไูม้แกะสลกั เป็นต้น เมือ่
มำทีน่ีน่อกจำกจะได้ชืน่ชมงำนศลิปะแล้ว ยังได้เหน็ของสะสมแปลกตำ
ที่หำชมได้ยำกในสมัยนี้อีกด้วย เปิด
เข้ำชมฟรทีกุวนั เวลำ 9.00 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 17.00 น. สอบถำมรำย
ละเอยีดเพิม่เตมิโทร. 053 776333

กำรเดินทำง จำกแยกพ่อขุน 
เม็งรำย ให้ขับตรงมำทำงไปอ�ำเภอ
แม่จัน เม่ือขับรถผ่ำนมหำวิทยำลัย
รำชภฎัเชยีงรำย ประมำณ 3 กิโลเมตร 
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จะเห็นป้ำยหมูบ้่ำนนำงแลทำงด้ำนซ้ำยมอื ให้เลีย้วเข้ำซอย ขบั
ไปตำมทำง มป้ีำยบอกเป็นระยะ ประมำณ 300 เมตร

เมือ่ชืน่ชมผลงำนศลิปะของอำจำรย์ถวลัย์  ดชัน ีจนเตม็
อิ่มแล้ว ก็ให้ขับรถมุ่งหน้ำต่อไปทำงอ�ำเภอแม่จัน เพื่อไปชม  
“ไร่ชาฉุยฟง” ตำมรอยฉำกละครดังทำงช่อง 3 เรือ่งรกัออก
อำกำศ ทีม่ ี อ๋อม – อรรคพนัธ์ และเชอรี ่ – เข็มอปัสร แสดง
น�ำ ไร่ชำนี้อยู่ไม่ไกลจำกตัวเมืองมำกนักประมำณ 30 กิโลฯ  
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กำรเดนิทำงสะดวกสบำย เหมำะส�ำหรบัทกุคนในครอบครวั ไม่ต้องขบัขึน้
เขำไปถึงดอยแม่สลองคุณก็จะได้พบกับไร่ชำสวยๆ ที่สุดแสนจะโรแมน
ตกิ สเีขียวของใบชำตดักบัสท้ีองฟ้ำสดใส เหมำะมำกส�ำหรบัคนทีช่ืน่ชอบ
กำรถ่ำยรปูลงโซเซยีลเนท็เวร์ิคให้หลำยๆ คนอิจฉำกัน เสน่ห์ของไร่ชำฉยุฟ
งอยูต่รงกำรปลกูบนเนนิเขำทีมี่ควำมสงูลดหลัน่กันเป็นแนวโค้ง ท�ำให้กำร
มองเหน็ดเูป็นมิตน่ิำประทบัใจ มจีดุให้แวะถ่ำยรปูโพสต์ท่ำสวยๆ หลำยจดุ 
ด้ำนบนสดุเป็นส่วนของร้ำนขำยของทีร่ะลกึ และผลติภณัฑ์ใบชำอบแห้ง
ของไร่ โดยแบ่งโซนด้ำนในสดุเป็นร้ำนอำหำรทีท่�ำจำกใบชำ ท้ังของคำว
และของหวำน รวมถงึเครือ่งดืม่ทัง้ร้อนและเย็น รสชำตอิร่อย ต้องลอง เปิด
บรกิำรทกุวนั เวลำ 8.00 – 17.00 น. โทร. 053 771563

แต่ส�ำหรบัใครทีอ่ยำกไปสมัผสัอำกำศหนำวเยน็ในหบุเขำบนดอย
แม่สลอง หรอืไปชมตลำดชำวเขำ วถีิชีวติชำวเขำประยุกต์ก็สำมำรถขบัรถ
ขึน้ไปเทีย่วชมหรอืนอนค้ำงสกัคนืกไ็ด้นะครบั รบัรองบรรยำกำศด๊ีดี อำกำศ
เยน็ตลอดทัง้ปีครบั
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หำกเรำใช้อนุสำวรีย์พ่อขุนเม็ง
รำย มหำรำชเป็นจุดศูนย์กลำง ผมจะ
พำคุณขับรถลงไปทำงจังหวัดพะเยำ 
เพือ่ไปเทีย่วที ่วดัร่องขุน่ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขต
อ�ำเภอเมอืง ห่ำงออกมำประมำณ 15 กโิลฯ 
วัดร่องขุ่นเร่ิมก่อสร้ำงมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 ถงึปัจจบุนั หลงัเกดิเหตกุำรณ์แผ่น
ดินไหวท่ีอ�ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 
ซ่ึงอยู่ห่ำงจำกวดัพยีง 20 กโิลเมตร เม่ือ
ช่วงต้นเดอืนพฤษภำคม 2557 ทีผ่่ำนมำ  
แรงส่ันสะเทือนท�ำให้ส่ิงก่อสร้ำง ภำพเขยีน 
และปฏิมำกรรมบำงส่วนที่อยู ่ภำยใน
วัดเกิดกำรช�ำรุดเสียหำยเป็นอย่ำงมำก 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ออกแบบและก่อสร้าง จึงได้มี
กำรปิดซ่อมบรูณะเพือ่ส�ำรวจควำมเสียหำยอยู่ระยะหนึง่ ปัจจบัุนได้เปิด
ให้ประชำชนได้เข้ำชมกันตำมปกติแล้ว ซึ่งยังคงควำมงดงำม อ้อนช้อย  
และวิจิตรบรรจงในสไตล์ของอำจำรย์เฉลิมชัย
เหมอืนเช่นเคยครบั น่ำภำคภมูใิจแทนคนจงัหวดั 
เชยีงรำยจริงๆ ท่ีมศิีลปินผู้ส�ำนึกรกัแผ่นดินบ้ำน
เกดิเช่นท่ำน
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เมือ่ออกจำกวดัให้ขบัรถไปตำมถนนสำย 1208 เพือ่มุง่หน้ำไปอกี
หนึ่งสถำนที่ยอดฮิตอันดับต้นๆ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 
99 หมู ่1 บ้ำนแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงรำย ห่ำงจำกวดัร่องขุน่
ประมำณ 7 กโิลฯ สงิห์ปำร์ค เชียงรำย เปิดให้บรกิำรนกัท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2554 ด้ำนหน้ำโดดเด่นด้วยรปูป้ันสงิห์สทีองตวัโต ซึง่ถอืเป็นจดุไฮไลท์
ทีห้่ำมพลำดแชะรปูเดด็ขำด ไม่งัน้เหมือนมำไม่ถึง บรเิวณโดยรอบจดัเป็น
สวนดอกไม้เมอืงหนำวนำนำพนัธุข์นำดใหญ่ สสีนัสวยสดใสงดงำมมำก 
อำกำศเยน็สบำย หำกท่ำนใดต้องกำรเข้ำชมฟำร์มสำมำรถท�ำได้ 2 วธิ ีคอื 
นัง่รถน�ำเทีย่วฟำร์มทวัร์พืน้ทีไ่ร่ หรอืป่ันจักรยำนทีมี่ให้เช่ำภำยในบรเิวณ
ด้ำนใน เพ่ือเข้ำชมชีวิตสัตว์แห่งทุ่งหญ้ำแอฟริกำ ทั้งยีรำฟและม้ำลำย
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การเดนิทาง

• รถยนต์ส่วนตวั สามารถเดนิทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 
1. เส้นทางนครสวรรค์-ล�าปาง-พะเยา-เชยีงราย 

จำกรงัสิตมำตำมถนนพหลโยธนิ (ทำงหลวงหมำยเลข 1) 
แล้วแยกซ้ำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 32 ทีอ่�ำเภอวังน้อย 
จำกน้ันผ่ำนจังหวัดอยุธยำ สิงห์บุรี ชัยนำท นครสวรรค์ 
ก�ำแพงเพชร ตำก เข้ำสู่จงัหวดัล�ำปำง แล้วตรงไปจงัหวดั
พะเยำ จนเข้ำสูเ่ชยีงรำย รวมระยะทำง 830 กโิลเมตร

2. เส้นทางนครสวรรค์-พษิณโุลก-แพร่-เชียงราย 
ใช้เส้นทำงเดียวกับเส้นทำงท่ี 1 เมือ่ไปถึงจงัหวัดนครสวรรค์
ให้เลี้ยวไปทำงขวำมือ ตำมทำงหลวงหมำยเลข 117 
(นครสวรรค์-พษิณโุลก) จำกนัน้ใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข 
11 (พษิณโุลก-เด่นชยั) จำกจงัหวดัพษิณโุลกผ่ำนจงัหวัด
อุตรดิตถ์จนถึงอ�ำเภอเด่นชัยให้เลี้ยวไปทำงจังหวัดแพร่ 
ตำมทำงหลวงหมำยเลข 101 (แพร่-น่ำน) จนถึงอ�ำเภอ
ร้องกวำง เล้ียวซ้ำยไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 103 ไป
บรรจบกับถนนพหลโยธนิท่ีอ�ำเภองำว เข้ำสูจ่งัหวดัพะเยำ 
แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงรำย ระยะทำงประมำณ 804 
กโิลเมตร 

3. เส้นทางนครสวรรค์-ล�าปาง-เชยีงใหม่-เชยีงราย 
ใช้เส้นทำงเดยีวกบัเส้นทำงที ่1 จนไปถงึจงัหวดัล�ำปำง จงึ
เปลี่ยนไปใช้ทำงหลวงหมำยเลข 11 (ล�ำปำง-เชียงใหม่) 
ผ่ำนจงัหวดัล�ำพนูแล้วเข้ำสูจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ใช้ทำงหลวง
หมำยเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงรำย) ผ่ำนดอยสะเก็ด  
แม่ขะจำน เวยีงป่ำเป้ำเข้ำสูเ่ชยีงรำย รวมระยะทำง 900 
กโิลเมตร 

• รถโดยสารประจ�าทาง
มรีถโดยสำรของ บรษิทั ขนส่ง จ�ำกดั ออกจำกสถำนี

ขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทุกวัน สอบถำมรำย
ละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่Call Center 1490 เรยีก บขส. หรอื 
www.transport.co.th

อย่ำงใกล้ชดิ ชมไร่ชำอูห่ลงเขียวขจีบนเนือ้ทีก่ว่ำ 600 ไร่ พร้อมเทีย่วชมอำณำจกัร 
ผลไม้ทัง้เมลอน สตรอเบอร์รี ่รำสเบอร์รี ่มัลเบอร์รี ่มะเฟืองยักษ์ สวนพทุรำเนือ้หวำน
กรอบ เสำวรส ผลไม้นำนำชนดิ แปลงผกัสลดัและสวนสมนุไพร พร้อมกจิกรรม 
ต่ืนเต้นท้ำทำยอกีหลำกหลำย เข้ำชมฟร ีเปิดบรกิำรทกุวนั ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
ในวันธรรมดำมบีรกิำรรถน�ำเทีย่วฟำร์มทวัร์ ออกทกุ 60 นำท ีส่วนในวนัเสำร์และ
อำทติย์มรีถออกทกุ 20 นำท ีแต่จะให้ดกีรณุำโทรจองทีน่ัง่ก่อนล่วงหน้ำเพือ่ควำม
ไม่ผดิหวงั โทร. 053 172870

และส�ำหรบัท่ำนใดทีก่�ำลงัมองหำม้ือพเิศษ ส�ำหรบัคนพเิศษ บรเิวณด้ำนใน
ของสงิห์ปำร์ค เชยีงรำย ได้เปิดเป็นร้ำนอำหำรเลศิรส บรรยำกำศด ีชือ่ “ร้ำนอำหำร
ภภูริมย์” ทีค่ดัสรรแต่อำหำรอร่อย ด ีมีคณุภำพรบัรองลกูค้ำเสมอ อิม่ทัง้ท้อง แถม
ได้มองบรรยำกำศธรรมชำตสิวยๆ เรยีกว่ำเป็นม้ืออำหำรทีคุ่ม้สดุคุม้ครบั เปิดให้
บรกิำรทกุวนั ตัง้แต่เวลำ 11.00 – 22.00 น. โทร. 09 1576 0371

ฉบบันีเ้รำขอจบทรปิท่องเทีย่วบนเส้นทำงควำมสขุ สนกุง่ำยๆ ทีเ่ชยีงรำย
แต่เพยีงเท่ำนีก่้อน หำกครำวหน้ำมีอะไรใหม่ๆ เรำไม่ลมืทีจ่ะกลบัมำอพัเดทให้คณุ
ผูอ่้ำนทรำบแน่นอนครบั
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 ประโยชน์จากคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็อนัมากมายเหลอืคณานบันัน้ 
ท�าให้โลกในยคุปัจจบุนัแทบจะขาดมนัไปไม่ได้แล้ว ดังจะเหน็ได้ว่าทกุออฟฟิศ
ต้องติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการท�างานเกือบจะทุกรูปแบบ หรือแม้แต่ 
ผู้ที่ท�างานส่วนตัวอยู่กับบ้าน ก็ไม่พ้นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์กันเป็นส่วน
ใหญ่ อย่างไรกต็าม การนัง่ท�างานอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์เป็นเวลานานๆ โดย
มไิด้พกัผ่อนเท่าทีค่วร อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายขึน้ได้เช่นกนั 
จงึไม่ควรละเลยท่ีจะศึกษาเพือ่รบัรูถ้งึสาเหตุ วิธป้ีองกัน และปฏบิตัตินให้ถกูต้อง 
รวมไปถงึเรยีนรูว้ธิแีก้ไขด้วย 
 กำรใช้สำยตำมองจอคอมพิวเตอร์นำนๆ อำจท�ำให้รู้สึกแสบตำ ระคำยเคือง  
เจ็บตำ ตำพร่ำ ตำแห้ง ซึง่เป็นอำกำรเพยีงช่ัวครำว แต่หำกเป็นอยูบ่่อยๆ และนำนขึน้ 
อำจจะเกดิอนัตรำยได้ เช่น กระจกตำอักเสบแห้ง มีกำรเปลีย่นแปลงเป็นสำยตำสัน้
ช่ัวครำว อำจจะมีอำกำรปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ไหล่ ปวดหลัง จำกท่ำนั่งท�ำงำนที่ 
ไม่เหมำะสมร่วมด้วย จงึไม่ควรใช้คอมพวิเตอร์ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลำนำนๆ นอกจำกนัน้ 
อำกำรตำพร่ำ ปวดตำ ยงัส่งผลให้เกิดอำกำรปวดหวัตำมมำอีกด้วย เพรำะเวลำเรำมอง
จอคอมฯ กล้ำมเนือ้กรอกลกูตำกจ็ะเกรง็เพือ่ให้เรำสำมำรถมองเห็นวตัถุเล็กๆ อย่ำงเช่น
ตวัหนงัสอื ถ้ำท�ำไปนำนๆ กล้ำมเนือ้กรอกลกูตำก็จะล้ำ จนตำพร่ำได้ กำรเกรง็ของกล้ำม
เนือ้กรอกลกูตำส่งผลลำมไปถึงอำกำรปวดหวัด้วย โดยจะปวดตงึๆ รอบๆ กระบอกดวงตำ  
และขมบั มกัจะปวดตอนบ่ำยๆ ค�ำ่ๆ ป้องกันได้ด้วยกำรไม่ท�ำงำนเพ่ง จ้อง อ่ำนตัวหนังสอื
หน้ำจอนำน ให้พักสำยตำด้วยกำรมองออกไปไกลๆ บ้ำง เช่น หลับตำทุก 10 นำที
ต่อกำรท�ำงำน 1 ชัว่โมง หรอืพกัทกุ 15 นำทต่ีอกำรท�ำงำนต่อเนือ่ง 2 ชัว่โมง เป็นต้น 
เลือกต�ำแหน่งวำงจอที่ไม่มีแสงสะท้อนรบกวนสำยตำจนท�ำให้ต้องเพ่งมำกเกินไป 
ขยำยขนำดตวัอกัษรให้มรีปูร่ำงและขนำดทีเ่หมำะสม อ่ำนง่ำย ไม่นัง่ใกล้หรอืไกลจำก 
หน้ำจอ ทีแ่นะน�ำคอืให้นัง่ห่ำงจำกหน้ำจอ 20-28 นิว้ (ตำมภำพประกอบ) 

เรื่องน่ารู้
เรื่อง : ธันวำ การนัง่ท�างานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ 

อาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพรา่งกายได้
 ส่วนอกีอำกำรของผู้ท่ีใช้คอมพวิเตอร์เป็นเวลำนำนๆ นัน้ 
คือท�ำให้เกิดอำกำรของโรคกระดูกข้อมอืเจบ็ปวด ข้อกระดกู
นิ้วมือเสื่อม และชำ อันมีสำเหตุจำกกำรกดแป้นพิมพ์ 
และกำรใช้เมำส์ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน กำรจบัเมำส์โดยม ี
ข้อมอืเป็นจดุหมนุ อำจเกดิพงัผดืบรเิวณข้อมอื หำกปล่อย
ท้ิงไว้เป็นเวลำนำนจะท�ำให้เกดิอำกำรชำ จนไม่สำมำรถหยบิ 
ของได้ กำรรักษำหำกเริ่มมีอำกำรอำจต้องรับประทำน 
ยำแก้ปวด และหยุดกำรเคลื่อนไหวโดยกำรพักข้อมือ 
อำกำรก็อำจทุเลำลงได้ และหำยไปในที่สุด หำกปวด
บวม ให้รบัประทำนยำระงบัปวดและอำจต้องสวมอปุกรณ์
ประคองมือ เพื่อลดกำรเคลื่อนไหวของข้อมือ นอกจำกนี้
กำรนั่งหน้ำคอมฯ นำนๆ ยังส่งผลให้มีอำกำรปวดหลังได้ 
ซึง่ท่ีจริงไม่ว่ำเรำจะอยูใ่นท่ำไหนกต็ำม กล้ำมเนือ้กจ็ะต้อง
ท�ำงำนเพือ่ให้เรำสำมำรถทรงตวัอยูใ่นท่ำทำงต่ำงๆ นัน้ได้ 
ถ้ำกล้ำมเนื้อไม่ท�ำงำน หรืออ่อนแรง ตัวของเรำก็จะต้อง 
ล้มลงนอนเหมอืนคนเป็นอมัพำต ดงันัน้ กำรใช้คอมฯ กล้ำมเนือ้ 
ไหล่ หลัง และเอว ต้องท�ำงำนมำกผิดปกติเพื่อดึงร้ังตัว
ท่ีก�ำลังก้มๆ เงยๆ อยู่น้ัน ไม่ให้ล้มทับคอมฯ ลงไป ยิง่ถ้ำ 
ก้มนำน กล้ำมเนือ้กย็ิง่ดงึรัง้นำน เกดิอำกำรปวด เมือ่ย ล้ำ 
เมือ่สะสมกนัหลำยๆ วนั กล้ำมเน้ือกจ็ะบำงจนปวดเรือ้รงัได้  
วธิแีก้ไข คือ นั่งท�ำงำนกบัโต๊ะให้เรียบร้อยเหมำะสมตำม
สรีระร่ำงกำย ไม่ท�ำงำนติดต่อกนันำนเกนิไป เปลีย่นอริยิำบท 
บ้ำง เพื่อไม่ให้กล้ำมเนื้อเกร็งตัวนำน ท�ำกำยบริหำร  
เพือ่ผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้ และเพิม่ควำมยดืหยุน่ กล้ำมเนือ้
จะไม่ได้บำดเจบ็ง่ำย หรอืหำงำนอดิเรกประเภทอืน่ท�ำบ้ำง 
ไม่ใช่น่ังพมิพ์งำน 8 ช่ัวโมง แล้วมำต่อด้วยกำรเล่นเฟซบุค๊ 
อีก 8 ช่ัวโมง เพรำะมนัคือกำรน่ังหน้ำคอมฯ ถงึ16 ชัว่โมง
นัน่เอง 

 ขอขอบคณุค�ำแนะน�ำจำก นพ.ธรีวรรธน์ ขนัทอง



การนัง่ท�างานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ 
อาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพรา่งกายได้
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

CanonPowerShot N2
 ใหม่! กล้องเซลฟี่แคนนอนCanon 
PowerShot N2 ดีไซน์ใหม่ไซส์มินิ  
พร้อมให้คุณถ่ำยเซลฟี่ฟรุ้งฟร้ิงสวยเป๊ะ
ด้วยหน้ำจอ LCD ปรับได้ 180 องศำ  
พร ้อมโหมดถ ่ำยภำพตัวเอง (Self  
Portrait) อัตโนมัติพร้อมใช้งำนทันที 
ที่พลิกหน้ำจอ ปรับผิวขำวใสได้ด้วยฟังก์ชั่น Smooth-skin  
ปุ ่มชัตเตอร์ดีไซน์ใหม่เป ็นวงแหวนรอบเลนส์ 360 องศำ  
กดชัตเตอร์ได้สะดวกไม่ว ่ำจะถือกล้องแบบไหน แชร์ภำพ
จำกกล้องไปยังสมำร์ทโฟน หรือใช้สมำร์ทโฟนเป็นรีโมท 
ถ่ำยเซลฟี่ได้ด้วย Wi-Fi และ NFC ในตัวกล้อง พร้อมฟิลเตอร์ 
แต่งรูปอีกมำกมำย วำงจ�ำหน่ำยแล้ววันนี้ รำคำ 9,990 บำท  
มีให ้ เ ลือก 2 สี  ชมพู ,  ขำว ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได ้ที  
www.canon.co.th หรือสอบถำม 
Call center 0-2344-9988

Nikon CoolPix
 บันทึกทุกช่วงเวลำส�ำคัญ ด้วยกล้องนิคอน คูลพิกซ์ 
ที่มำพร้อมกับควำมทันสมัยในขนำดกะทัดรัด เปี่ยมไปด้วย
ประสิทธภิำพในแบบฉบบัของนิคอน ไม่ว่ำจะเป็นฟีเจอร์แต่งภำพ 
เพื่อควำมน่ำตื่นเต้นและสนุกไปกับกำรถ่ำยและแชร์ภำพ 
แห่งควำมทรงจ�ำ ม ีWi-Fi ในตวั รองรบั NFC มรีะบบปรบัโฟกสั
อัตโนมติั รวมถึงกำรบนัทึกภำพเคล่ือนไหวในระดบั HD คมชดั
แจ่มแจ๋วในระดบั 20.1 ล้ำนพกิเซล นอกจำกนีย้งัอดัแน่นไปด้วย
ประสทิธภิำพอกีเพยีบ ให้คณุพกพำไปใช้งำนได้ทกุสถำนกำรณ์ 
วำงจ�ำหน่ำยแล้ววนันี้Jowbone Up Move

 จอว์โบน น�ำเสนออปุกรณ์ตดิตำมกำรเคลือ่นไหวของร่ำงกำยรุ่นใหม่ 
Up Move ทีป่ระมวลผลโดย MotionX เพือ่ช่วยให้คณุเพิม่ควำมฟิตให้
ร่ำงกำย รวมถงึลดน�ำ้หนกัและเพลดิเพลนิกับกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้แบบ
ไม่เสยีเทีย่ว ทกุกำรย่ำงก้ำว และกำรเผำผลำญแคลอรีข่องคณุ ไม่เว้นแม้
กระทัง่กำรนอน จะอยูใ่นสำยตำของ Up Move ตลอดเวลำ และหำกกลวั
ว่ำจะใช้งำนไม่คล่องมอื คณุสำมำรถเรยีนรูเ้พิม่เตมิได้ด้วย Smart Coach 
ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่อจัฉรยิะของ Up Move ช่วยให้คณุใช้เครือ่งมอืชิน้นี้
ได้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพสูงสดุ เปิดตวัทีร่ำคำ 2,490 บำท จ�ำหน่ำยทำง 
jawbone.com และร้ำนค้ำอิเลก็โทรนคิช้ันน�ำทัว่ประเทศ

Logitech 
ConferenceCam CC3000e กล้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สเปคเทพคมชัดระดับ 1080p HD  หนึง่เดยีวทีจ่ะย่อโลกทัง้ใบไว้ในมอืคณุ เพ่ือให้กำรประชมุออนไลน์เป็นเสมอืนกำรประชมุในห้องเดยีวกัน ด้วยคณุสมบตัทิีพ่กมำแบบเต็มอัตรำศึก อย่ำงเทคโนโลยีที่ท�ำให้คุณมองเห็นหน้ำกันได้อย่ำงชัดเจน ซูมภำพได้ 10 เท่ำ ทั้งยังมีฟังก์ชั่นของเสียงที่คมชัดสุดต่ิง  พรัง่พร้อมด้วยฟังก์ชัน่กำรใช้งำนอืน่ๆ ทีท่นัสมยั อำท ิ ช่องต่อ USB ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ และอีกมำกมำย มีดีไซน์ที่สวยงำม ออกแบบมำให้ใช้งำนได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลำ เริ่มวำงจ�ำหน่ำยในประเทศไทยแล้วตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป สนใจอยำกชมควำมเก่งของสินค้ำคลกิไปที ่www.logitech.com/th-th
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

แฟนเพลง “2PM” เตรยีมตวัให้พร้อม
กับอลับัม้ชุดที่ 4 “Go Crazy 
ฉบับพเิศษ Grand Edition”  
 หำยหน้ำหำยตำไปถงึปีครึง่ เพือ่มุง่มัน่ท�ำงำนชดุใหม่ให้ดทีีส่ดุ 
แล้ววันนี้หนุ่มๆ “ทูพีเอ็ม” 2PM ก็กลับมำพบกับแฟนๆ กันแล้ว  
พร้อมกับงำนชุดใหม่ หมำยเลข 4 ท่ีกล่ันกรองหัวใจท�ำงำนกนัมำอย่ำง  
“โก เครซ่ี” Go Crazy! อัลบัม้ท่ีจะท�ำให้แฟนๆ คลัง่ไคล้ไปกบัเสยีง
ดนตรี และเรื่องรำวที่พวกเขำน�ำเสนอ อัดแน่นถึง 18 เพลง ครบ 
ทุกเพลงจำกอัลบัม้ในฉบบัธรรมดำ และเพิม่เติมงำนเพลงพเิศษลงมำ
ให้แฟนๆ ฟังกนัอย่ำงเต็มอิม่ พร้อมอลับัม้ภำพในแบบ Photobook 
เต็มอิ่ม 52 หน้ำ มีจ�ำนวนจ�ำกัด เพื่อมอบให้เฉพำะแฟนเพลงชำว
ไทย พบกบัอลับัม้ “ทพูเีอม็ – โก เครซี”่ (แกรนด์ อดิชิัน่) ได้แล้ววนันี้  
ตำมร้ำนจ�ำหน่ำยซดีทีัว่ไป โดยวอร์นเนอร์ มวิสคิ 

เทีย่วสแกนดเินเวยี
Travel to SCANDINAVIA
ผูเ้ขยีน : จเร  ส�าอางค์
ส�านกัพมิพ ์: Anyways Travel BOOK
ราคา 199 บาท / จ�านวน 144 หนา้
 สแกนดเินเวยี เป็นกลุม่ประเทศทีม่ี
ควำมสวยงำม เงยีบสงบ ปลอดภัย และ
ผูค้นเป็นมติร เป็นดนิแดนทีม่มีนต์เสน่ห์
มำกมำย ไม่ใช่แค่เพียงพระอำทิตย์
เที่ยงคืนเท่ำนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเต็ม
ไปด้วยประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจ 
กำรเดินทำงที่ธรรมดำและเรียบง่ำย
ที่ผู ้ เขียนได้เก็บรวบรวมไว้ตลอด 
เส้นทำง เริม่ตัง้แต่เดนมำร์ก นอร์เวย์ 
สวีเดน ฟินแลนด์ และกำรเดินทำง
ข้ำมประเทศโดยค้ำงแรมบนเรือ Scandinavian 
Seaways และ Silja Symphony และปิดทรปิทีเ่มอืงเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 
ประเทศรสัเซยี 

Chef
เชฟ เตมิรสใหเ้ตม็รถ
แนวหนงั : เบาสมอง  
ผู้ก�ากบั : จอหน์ เฟฟโร            
นกัแสดงน�า : สการเ์ลต็ต ์โจแฮนสนั, จอหน์ เลกุยซาโม,่ โรเบิรต์ 
ดาวนี่ย ์จูเนยีร ์
 เรื่องยอ่ : เมือ่เชฟ คำร์ล แคสเปอร์ 
(จอน แฟฟโร)  ต้องลำออกจำกงำนใน
ภัตตำคำรที่มีชื่อเสียงของลอสแองเจลิส 
อย่ำงปุบ๊ป๊ับ หลังจำกควำมเห็นเรือ่งกำรท�ำ
อำหำรไม่ลงรอยกบัเจ้ำของร้ำนจอมบงกำร 
(ดัสติน ฮอฟแมน) เขำจึงเดินทำงมำไมอำมี่ 
ร่วมทมีกบัภรรยำเก่ำ (โซเฟีย เวอร์กำร่ำ) 
เพือ่นรกัของเขำ (จอห์น เลกยุซำโม่) และ
ลูกชำย เพือ่เปิดกิจกำรร้ำนอำหำรติดล้อ 
บนท้องถนนท่ีเขำตระเวนมอบควำม
อร่อย เชฟคำร์ลได้หวนกลับไปสัมผัสกับจุด
เริม่ต้นของเขำ และปลกุไฟแห่งควำมหลงใหลในกำรท�ำอำหำรขึน้มำ
อกีครัง้ รวมถงึยงัได้เป็นกำรเพิม่รสชำตใิห้กบัชวีติและควำมรกัของเขำ
ได้อย่ำงเตม็รส

Unbroken
คนแกรง่หวัใจไมย่อมแพ้
แนวหนงั : แอคช่ัน, ชีวติ
ผูก้�ากบั : แองเจลนิา่ โจลี่
นกัแสดง : ดอมแนลล ์กลสีนั, แจค็ โอคอนแนลล,์ 
ทาคามาสะ อชิิฮาร่า
ก�าหนดฉาย : 19 กมุภาพนัธ ์2558
 เร่ืองย่อ : ผลงำนกำรก�ำกับ
และอ�ำนวยกำรสร้ำงโดย แองเจลินำ 
โจล ีซึง่เป็นอพิีคดรำม่ำทีต่ดิตำมชวีติ
อนัเหลอืเชือ่ของหลยุส์ “ลอูี”้ แซมเพอรนิี 
ฮโีร่สงครำมและโอลมิปิค ผูท้ีร่อดชวีติ
จำกกำรลอยอยู่บนแพนำน 47 วัน 
ร่วมกับลูกเรืออีกสองคน หลังจำก
เหตุ เครื่องบินตกในสงครำมโลก 
ครั้งที่  2 ที่ท�ำให้เขำเกือบเอำชีวิต 
ไม่รอด แต่เขำกลบัถกูกองทพัเรอืญีปุ่่น
จับตัวได้และถูกส่งไปเป็นนักโทษใน
ค่ำยกกักนั ภำพยนตร์เรือ่งนีด้ดัแปลงจำกหนงัสอืเบสต์เซลเลอร์ของ  
ลอร่ำ ฮลิเลนแบรนด์ (ผูเ้ขียน “Seabiscuit : An American Legend”) 
โดยเล่ำเรื่องรำวชีวิตอันเหลือเชื่อของแซมเพอรินี ในรูปแบบของ
ภำพยนตร์
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อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

 สวัสดีครับ ฉบับนี้เป็นฉบับที่เราจะมาพูดกันต่อจากฉบับที่
แล้ว แต่ก่อนจะกล่าวถงึอกี 6 ปีนกัษัตรทีค้่างไว้ ผมขอกล่าวถงึ
พธิกีรรมทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ส�าหรบัคนจนี และคนไทยเช้ือสาย
จนีกนัก่อนนะครบั น่ันกค็อืการไหว้สกัการะองค์เทพเจ้าไฉ่ซ่ิงเอีย้ะ 
ซึ่งถือว่าเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ น�ามาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง  
ให้แก่ผูท้ีเ่ชือ่ถอืและศรทัธา ส�าหรบัวนัทีต้่องไหว้เทพเจ้าโชคลาภ
ในปีนีน้ัน้ตรงกบัวนัพธุที ่ 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ในเวลา 23.00 - 
01.00 น. แต่ช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุคอืช่วงเวลา 23.01-23.59 น. เพราะ
เมอืงจนีจะเรว็กว่าประเทศเราหนึง่ชัว่โมง เราจะได้ต้อนรบัเทพเจ้า
โชคลาภ พร้อมๆ กนั

  กำรจัดตั้งโต๊ะหลักจะต้องตั้งหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก (west) เพื่อ 
อญัเชิญเทพเจ้ำโชคลำภ ห้ำมคนทีเ่กิดปีวอก ปีฉล ูปีจอ ข้ึนธปูคนแรก ให้ใช้ธปูใน 
กำรไหว้ 12 ดอก ปีนีเ้ทพเจ้ำโชคลำภจะมำทำงทศิตะวนัตก
  แต่ในกรณทีีพ้ื่นทีม่จี�ำกดั ให้หนัหน้ำโต๊ะออกหน้ำบ้ำนกไ็ด้ครบั ท่ีส�ำคัญคือ 
ให้เปิดประตูหน้ำบ้ำน เพื่อต้อนรับเทพเจ้ำโชคลำภนะครับ ส่วนเคร่ืองไหว้ใน 
พธิแีบบเตม็ชดุมดีงันี้

 1.  ควรมรีปูป้ัน หรอื รปูภำพ องค์เทพเจ้ำ ไฉ่ซึง้เอีย๊ (ถ้ำไม่ม ีให้ไหว้ขึน้ธปูหนัหน้ำ
 คนไหว้ไปทำงทศิตะวนัตก (W)
 2.  กระถำงธปู หรอื แก้วใส่ข้ำวสำร มีกิมฮวยปัก 1 คู ่ตดิกระดำษแดง หรอื อัง้ติว๋
 3.  แจกนัดอกไม้ 1 คู่
 4.  เชงิเทยีน พร้อมเทยีนสแีดง 1 คู่
 5.  น�ำ้ชำ 5 ถ้วย
 6.  ถัว่เขยีว 1 จำน ถัว่แดง 1 จำน ส้ม 9 ลกู (ใส่ถำดสแีดง)
 7.  เจไฉ่ 5 อย่ำง
 8.  ผลไม้ 5 อย่ำง
 9.  สำคตู้มสกุใส่น�ำ้แดง หรอื อ้ี 5 ถ้วย
 10. น�ำ้ใส่ยอดทบัทมิ 5 ยอด 1 ขัน หรอื 1 แก้ว (เพือ่ใช้พรมตวัและทีอ่ยูอ่ำศยั)
 11.  หนงัสอือญัเชญิ พร้อมค�ำอธษิฐำนขอพรสแีดง และสเีขียว
 12.  ซองอัง่เปำใส่เงนิตำมสะดวก
 13.  ขนมหวำน 3 อย่ำง
 14.  กระดำษทอง (ตัว่กมิ)12 แผ่น และกระดำษไหว้เจ้ำ (หงงิเตีย่) 12 คู่
 15.  ชดุเครือ่งไหว้อืน่ๆ ตำมสะดวก

  เวลำไหว้กล่ำวค�ำอธิษฐำน บอกชื่อ - นำมสกุล  
วันเดือนปีเกิด อำยุ และท่ีอยู่ของผู้ท�ำกำรไหว้ ขอพร  
หรือเขียนรำยละเอียดบุคคลที่ขอพรใส่ในกระดำษแดง
ให้เรียบร้อย แล้ววำงเอำไว้ในถำดเครื่องกระดำษไหว้ 
เมือ่ไหว้ธปูได้ครึง่ดอก ลำเอำเครือ่งกระดำษไปเผำ แล้ว
ให้น�ำกระถำงธปูเข้ำบ้ำนพร้อมกล่ำวค�ำทีเ่ป็นมงคลตอน
เข้ำบ้ำน ส่วนของไหว้น�ำกลับเข้ำบ้ำนไปทำนเพื่อเป็น 
สิรมิงคล และให้น�ำซองอ่ังเปำไปเก็บใส่เซฟเงนิ หรอืทีท่ี่
เรำเกบ็ของมค่ีำ เพือ่เป็นสริมิงคลต่อไปครบั



  มำอ่ำนกนัต่อกับอีก 6 ปีนกัษตัรทีเ่หลอืกันครบั ใครต้องใช้อะไร วำงตรงทศิไหนเพือ่เสรมิควำมเป็นสริมิงคล
ในปีมะแมนี ้อย่ำรอช้ำนะครบั
  
 ส�าหรบัดวงชะตาของคนที่เกดิปีมะเมยี ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี ้คนปีมะเมยีผ่ำนปีนกักษตัรของตวัเองมำ
แล้ว ย่ำงเข้ำปีมะแมนีน่้ำจะดขีึน้ครบั เพรำะว่ำปีมะเมยีกับปีมะแมจบัคู่เป็นมติรกัน แต่จะมปัีญหำทำงด้ำนสุขภำพ 
จงึควรจดัตัง้ “กวำง” หนัหน้ำไปทำงทศิใต้ของโต๊ะท�ำงำน หรอืห้องรบัแขกเพือ่ป้องกนัสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีมะเมยี
  ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะแม ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี ้ เป็นปีนกักษตัรของตวัเองคอืปีมะแม  
ควรหำตวัช่วยเสรมิชะตำ เพรำะจะมปัีญหำทำงด้ำนกำรงำนและสุขภำพ จึงควรไปสักกำระเทพเจ้ำไท้ส่วยเอ้ีย  
หรือเทพเจ้ำคุ้มครองดวงชะตำ เพื่อช่วยบรรเทำเครำะห์กรรมได้และควรจัดตั้ง “หมู” หันหน้ำไปทำงทิศเหนือ 
ซึง่เป็นต�ำแหน่งทศิมงคลทีส่ดุของปีนี ้กำรจัดตัง้หมูจะช่วยเพิม่ทรพัย์ให้กบัท่ำน
  ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีวอก ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี ้ย่ำงเข้ำสูปี่มะแม ดวงชะตำของคนปีวอก
ค่อนข้ำงดคีรบั จะมีก็แต่ปัญหำด้ำนกำรงำน จึงควรจดัตัง้ “มงักร” หนัหน้ำไปทำงทศิเหนอื ของโต๊ะท�ำงำน ซึง่เป็น
ทศิมงคลและเป็นทศิแห่งโชคลำภในปีนี้
  ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีระกา ประจ�ำปี พ.ศ.2558 น้ี ปีน้ีคนปีระกำไม่มดีำวมงคลส่องชวีติ  
จะมปัีญหำทำงด้ำนกำรเงนิ คงต้องหำวตัถมุงคลมำช่วยปัดเป่ำ จงึควรจดัตัง้ “คำงคกคำบเหรยีญ” หนัหน้ำไป 
ทำงทศิใต้ของโต๊ะท�ำงำน หรอืห้องทีเ่รำเก็บของมีค่ำครบั ตำมควำมเชือ่ของชำวจนี คำงคกคำบเหรยีญมพีลงัธำตุ
วเิศษในตวัสำมำรถกวกัทรพัย์รบัสมบัต ิทัง้ป้องกันมิให้สิง่ชัว่ร้ำยเข้ำมำใกล้ครบั
  ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีจอ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี ้ปีมะแมนีท้ัง้ให้โทษและท�ำลำยต่อคนปีจอ  
ให้โทษในเรื่องสุขภำพและกำรงำน ส่วนท�ำลำยกระทบถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
บุคคลควรหำตัวช่วยมำเสริมดวงชะตำ จึงควรไปสักกำระเทพเจ้ำ 
ไท้ส่วยเอีย้ หรอืเทพเจ้ำคุม้ครองดวชะตำ เพือ่ช่วยบรรเทำ
เครำะห์กรรมได้และควรจัดตั้ง “ม้ำ” หันหน้ำไปทำง 
ทศิเหนอื ของโต๊ะท�ำงำน ซ่ึงเป็นทศิมงคลทีส่ดุในปีนี้
  ส�าหรบัดวงชะตาของคนที่เกดิปีกนุ ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2558 นี ้ปีนีค้นปีกุนมีชะตำดข้ึีน มีควำม
เจรญิก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน แต่ขำดเรือ่ง
โชคลำภเท่ำที่ควร จึงควรจัดตั้ง “องค์ 
เทพเจ้ำไฉ่ซิง้เอีย้” หรอืเทพเจ้ำโชคลำภ  
หนัหน้ำไปทำงทศิใต้ของโต๊ะท�ำงำน 
หรือห้องแรกของทำงเข้ำบ้ำน 
จะช ่วยให ้ท ่ำนมีทรัพย ์สิน 
เงนิทองทีบ่รบิรูณ์

 ขอให้ทกุท่านทีต่ดิตามอ่านคอลมัน์อยูเ่ป็น เย็นสขุนี้ 
พบเจอแต่สิง่ดีๆ  มโีชค มลีาภ ร�า่รวยๆ สขุภาพร่างกายแขง็แรงกนั
ทัว่หน้าทกุคนนะครบั
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มัฏฐมณี คนดูดำว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
ระยะนี ้ เร่ืองทีค่วรระวงัให้จงด ีคอื ภยัทำงน�ำ้ เดนิทำงลงเรอื เทีย่ว
ทะเล หรือระวังลื่นล้มในห้องน�้ำ! เพรำะอังคำรสถิตร่วมมฤตยูใน 

เรอืนน�ำ้ ถ้ำเป็นอะไรไปจะได้หมอดีมำรกัษำ แต่ไม่เป็นจะดีกว่ำนะ กำรงำนยงัไป 
ได้ดี แผนงำนเก่ำๆ อำจโดนขดุรือ้มำให้คณุรบัผดิชอบท�ำให้เสรจ็ กำรเงนิพอ
มีโชคลำภแต่ก็อำจจะหมดไปกับกำรรักษำสุขภำพ หรือซ่อมแซมบ้ำนเรือน  
ควำมรกั ยงัอยูใ่นช่วงหวือหวำ เลอืกนกัมกัได้แห้ว!

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
เร่ืองใหญ่ระยะนี ้คอื กำรดแูลประคบัประคองหวัใจกนัให้ด ี เพรำะ 
มีโอกำสแตกหักเป็นกำรฉลองควันหลงวำเลนไทน์! ทะเลำะกัน 

ไปใหญ่โตจะจบไม่สวย กำรงำนระยะนี ้ เรยีกได้ว่ำงำนงอก ของเก่ำยงัไม่เสรจ็ 
ของใหม่มำอีกแล้ว ท�ำให้คณุหงดุหงดิหวัใจไปกว่ำเดมิ แนะน�ำให้เข้ำวดัเข้ำวำ 
หำมุมสงบ ท�ำใจร่มๆ ค่อยๆ ใช้สติพิจำรณำ เงินที่ได้มำแบ่งไปท�ำบุญบ้ำง  
ชวีติจะได้ไม่ตนั! หรือปรึกษำผูใ้หญ่ทีค่ณุนบัถอื กจ็ะพบทำงออก ท่ำนทีท่�ำงำน
น�ำเข้ำ ส่งออก จะมโีชคได้ออเดอร์ใหม่ๆ เข้ำมำแบบฟลุค๊ๆ ด้วย

ราศมีถินุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
กำรงำนท่ีท�ำด้วยควำมเสีย่งสงูให้ระวงักำรผดิพลำด เสยีหำย โดย
เฉพำะงำนเอกสำรต่ำงๆ ต้องระวังผดิพลำด สญูหำย ตกหล่น อำจจะ

เสยีเงนิจ่ำยชดใช้ น�ำ้ตำไหลสำมวนัแน่ๆ อย่ำใจลอย พลัง้เพลอ! จงัหวะนีเ้หมำะ
กบักำรโยกย้ำย หรอืใครก�ำลงัตดัสนิใจจะได้บ้ำนใหม่ถกูใจ ถ้ำขำยบ้ำนช่วงนี้ 
อำจจะได้รำคำไม่เท่ำต้องกำรแต่กย็งัได้เป็นกอบเป็นก�ำ ระวงัสขุภำพ ถ้ำหกล้ม
ไปจะมผีลต่อกระดกู ควำมรกั ระยะนีอ้ย่ำท�ำให้เธองอลลลล เพรำะจะง้อยำก!...

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
ควำมรักแนวย้อนยคุก�ำลงัมำ คนทีเ่คยคบหำ หรอืเลกิรำกนัไปจะ
ย้อนมำให้หัวใจคณุเต้นตุบ๊ๆ คดิใหม่ ท�ำใหม่ได้นะ... เพือ่นฝงูอำจ

ขดัใจ แต่ชวีติเป็นของเรำ ลองจัดไปอกีสกัต้ัง...แต่อย่ำมวัฟรุง้ฟริง้ กำรงำนจะโดน
เลือ่ยตดัขำเก้ำอ้ี อำจวูบเอำง่ำยๆ ระยะนีอ้ย่ำหลงคำรมใคร ระวงัจะโดนหลอก 
เอำสตำงค์ไม่รูต้วั ไม่ควรให้ใครยมืเงนิ กำรเดินทำงอย่ำประมำท มเีกณฑ์เจบ็ตวั 
และระวงักระเป๋ำสตำงค์หำย!

ราศสีงิห ์(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
ระยะน้ี ควรจัดเวลำเอำไว้ดแูลผูใ้หญ่ในบ้ำนบ้ำง มเีกณฑ์เจบ็ป่วยหนกั 
ถึงขั้นหำมเข้ำโรงพยำบำล หรือบำงท่ำนอำจต้องเดินทำงไกล

ไปงำนศพผูใ้หญ่ทีเ่คำรพ คนข้ำงกำยกร็ะวงัจะเจบ็ไข้ด้วยโรคประจ�ำตวั กำร
งำนอำจต้องเดนิทำงไกล มเีกณฑ์ได้ถอยรถใหม่ กำรเงนิระยะนี ้ เรยีกว่ำ รำหู 
ค้นทรัพย์ มีเท่ำไหร่ เก็บไม่อยู่ หำยหมดด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพื่อนชวนไป 
เทีย่วไหนยำมค�ำ่ ควรงด! เพรำะคณุมรีำยจ่ำยทีม่องไม่เหน็อยูร่อบตวั จดัเงนิ 
ให้ดีๆ  ควำมรัก คนเรำจะเห็นใจกนัยำมยำม ดงันัน้ดแูลกนัและกนัให้มำกๆ

ราศกีนัย ์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
เปิดต้นปีมำไม่นำน อย่ำเพิง่หมดแรง หนทำงยงัอกียำวไกล คณุควร
มองหำแหล่งก�ำลงัใจใหม่ๆ อำจไปท่องเทีย่วพกัผ่อนอกีรอบ เพือ่ให้

คณุพร้อมจะเดนิหน้ำต่อไป หรอืลองหนัไปหำเพือ่นแท้ทีค่บกนัมำยำวนำน คณุ
อำจได้ค�ำตอบดีๆ  กำรงำนเวลำนีม้แีต่งำนยำกๆ คุณเลอืกไม่ได้หรอก แต่ถ้ำท�ำได้ 
คณุจะมผีลงำนโดดเด่นมำกทเีดียว กำรเงนิลงทนุหุน้กบัใครไว้อำจะทนุหำยก�ำไร
หด ควำมรัก เหมอืนจะดแีต่ควรเผือ่ใจไว้บ้ำง ดใูห้แน่ รกัคณุ หรอืรกัเงนิคณุ!

15 กมุภาพันธ์ – 14 มนีาคม 2558
ค�ำพยำกรณ์

ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ถ้ำคณุเคยดหูนงัเรือ่งสำยลบัจบับ้ำนเลก็ กเ็ตรยีมระวงัตวัถกูจบั
ได้เลย ส�ำหรบัคนทีแ่อบซ่อนกิก๊เอำไว้ มหีวงัจบข่ำว! คนทีอ่ยูก่นั

เป็นครอบครวัใหญ่ ระวงัมปีำกเสยีงกบัญำตพิีน้่อง ในทีท่�ำงำนกอ็ำจมเีรือ่ง
วุน่ๆ ให้คณุปวดหวั ไม่ควรเดนิทำงไกล มเีกณฑ์อบุตัเิหต ุกำรเงนิคณุอำจมโีชค
แบบทีเ่รยีกว่ำ ทกุขลำภ ควำมรกั เตอืนอกีท ีช่วงนีอ้ย่ำแอบปันใจ!!!

ราศพีจิกิ  (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
คณุจะฟิตเป็นพเิศษ มแีรงขยนัออกหำลกูค้ำใหม่ทกุวนั ขยนัตดิต่อ
ผูค้น ในบ้ำนอำจมปัีญหำกบัลกูหลำนทีไ่ม่ได้ดงัใจ ปล่อยวำงบ้ำง..

เรื่องในบ้ำนจะยุ่งๆ เป็นปัญหำใหญ่ในระยะนี้ ควรหำเวลำออกไปพักผ่อน 
ร่วมสร้ำงควำมสมัพนัธ์กนัดกีว่ำ ควรมเีวลำได้ปรบัควำมเข้ำใจกนับ้ำง กำร
เงนิยงัไปได้ด ีมรีำยได้ใหม่ๆ เข้ำมำเรือ่ยๆ หำกท�ำธรุกจิอสงัหำฯ จะมลีกูค้ำ
ใหม่ๆ เข้ำมำจำกผลงำนทีค่ณุสร้ำงไว้ ควำมรกั ใจร่มๆ แรงกนัไป มแีต่จะพงั!

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
ชีวิตคุณดูวุ่นวำยเล็กน้อยถึงปำนกลำงกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ใน
บ้ำน แม้คุณจะใส่แรงฮึดไปมำกเท่ำไหร่ก็แทบไม่พอ แต่บุตร

หลำนจะน�ำเรือ่งดีๆ  มำให้คณุพอชุม่ชืน่ใจเกีย่วกบักำรเดนิทำงไกลเพือ่สร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำให้ชวีติ กำรงำนทีท่�ำจะส่งให้คณุมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั แม้จะมี
เสยีงซบุซบิอยูเ่บือ้งหลงักจ็งอย่ำได้แคร์! คนท�ำงำนอสิระอำจได้เซน็สญัญำรบั 
งำนใหม่ คนที่มีภำระแบกอยู่บนบ่ำ นี่อำจเป็นเวลำปลดโซ่ตรวนให้คุณได้
ชืน่ชมกบัค�ำว่ำ “อสิระเสร”ี เสยีท ีระยะนีค้วำมรกัของคณุเข้ำท�ำนอง รกัไม่ยุง่  
มุง่แต่งำน 

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
คุณช่ำงดูมีชีวิตชีวำซะเหลือเกินในระยะนี้ เปี ่ยมด้วยพลัง
ควำมมุ่งมั่นที่จะหำควำมก้ำวหน้ำให้ชีวิต มองไปข้ำงหน้ำแล้ว 

อย่ำลมืแลหลงั เดีย๋วเพือ่นฝงูจะหำยหมด ท�ำอะไรอย่ำใจร้อน ด่วนคดิรบีท�ำ
จะดเูหมอืนร้อนรน อำจเกดิควำมเสยีหำยในเรือ่งกำรงำน กำรเงนิกจ็ะไม่เข้ำ
ตำมเป้ำ หน�ำซ�ำ้อำจจะผดิใจกบัหุน้ส่วนหรอืเจ้ำนำยซะเปล่ำๆ บนโลกใบนี้
อะไรทีว่่ำแน่ กอ็ำจจะไม่แน่เสมอไป ควำมรกั ขอให้คดิซะว่ำมแีฟนตดิเพือ่น 
ดกีว่ำมแีฟนตดิกิก๊นะจ๊ะ...

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
เป็นช่วงเวลำของควำมท้ำทำย เพรำะอำจมเีรือ่งพลกิล๊อคให้คณุ
กุมขมับ ยำกที่จะตัดสินใจได้ ต้องใช้ปัญญำยิ่งกว่ำอิกคิวซัง.. 

ผูใ้หญ่ให้คณุ ท�ำอะไรกเ็ข้ำตำกรรมกำร มเีกณฑ์ต้องเดนิทำงไกลเพือ่สร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน กำรเงนิจะมเีรือ่งร้อนให้จ่ำย แบมอืขอแฟน
ไปเลย.. ระยะนีไ้ม่ควรเซน็สญัญำค�ำ้ประกนัอะไรให้ใคร อย่ำใจอ่อน! ควำมรกั 
ถ้ำยงัโสดจะได้เจอคูใ่จ อำจจะสบัสนเลอืกยำกสกัหน่อย คดิให้ด ีถำมแม่กไ็ด้!! 

ราศมีนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
ระยะนี้ ถ้ำคุณเป็นเจ้ำหนี้ให้รีบทวง โอกำสดีมีไม่มำก แต่ถ้ำ
คุณเป็นลูกหนี้ให้ขอประนีประนอมแต่เนิ่นๆ คุณอำจได้รับข่ำว

เศร้ำเกีย่วกบัเพือ่นฝงู ต้องท�ำใจ มเีกดิ มดีบั เป็นธรรมดำ กำรเงนิได้มำก้อน
ใหญ่ มคีนรอช่วยใช้อยูแ่ล้ว ต้องคดิและท�ำให้รอบคอบ ถ้ำจะเอำไปจ่ำยหนี้  
ต้องจดัสรรปันส่วนให้ด ีกำรงำนต้องฮดึหน่อยจงึจะได้ดงัใจ ควำมรกั ช่วงนี้
หวอืหวำ แต่หำคนจรงิใจยำก!
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