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คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนดี

ที ่ไม่พูดปด  ไม่สอพลอ  

ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ

แต่พยายามทำาหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม
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GMOS TEAM
 

  สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้พบกับผู้อ่านอีกครั้ง ใน GMOS (จีมอส)

ฉบับที่ 3 ประจำาเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 นะคะ สำาหรับฉบับ

นี้ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยจริงๆ ค่ะ และขอบคุณมากๆ 

สำาหรับผู้อ่านที่น่ารักที่ยังรอคอยและติดตามนิตยสารออนไลน์

ของพวกเรานะคะ

  เดือนมีนาคมปีนี้ จัดว่าอากาศค่อนข้างร้อนในระดับหนึ่งเลย

ทีเดียวเชียวค่ะ เอ่อ ไม่สินะ ต้องเรียกว่าร้อนมากถึงจะถูก  

วันไหนต้องเดินออกไปกลางแดดจ้าๆ ถึงกับจะละลายกันเลย 

แต่ทีมงานของพวกเราก็ไม่หวั่นค่ะ ออกไปท้าลมท้าแดดเก็บ

ข้อมูลมาทำาคอลัมน์ใหม่ให้กับผู้อ่านทุกคน 

  หลายๆ คนคงจะกำาลังคร่ำาเคร่งอยู่กับการเรียนพิเศษช่วงปิด

เทอมกันอยู่ บางคนก็เรียกได้ว่าเรียนเยอะจนน่ากลัว พวกเราขอ

เป็นกำาลังใจให้อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ นะคะ  ไปสนุกกับเพื่อนๆ

บ้างก็ดี หรืออาจจะแค่เปิดอ่าน GMOS ฉบับนี้ แล้วก็ผ่อนคลาย

ไปกับพวกเรา

  สำาหรับใครที่มีข้อเสนอแนะ หรือติชม ก็สามารถเข้ามาคุย

กับพวกเราได้ที่แฟนเพจ หรือทวิตเตอร์ได้เลยนะคะ ขอบคุณ

สำาหรับการติดตามค่ะ :)

     กองบรรณาธิการ
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ณ ที่แห่งนี้...ศาลาเฉลิมกรุง
 โรงละครและโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน น�าเสนอสิ่งท่ี
น่าสนใจอันหลากหลาย ซึ่งให้ข้อคิด และความบันเทิงแก่คน
จ�านวนมาก แต่จะมคีนสกัก่ีมากน้อยท่ีรู้ต้นก�าเนดิของโรงละคร
ในประเทศไทย จะมีคนสักก่ีมากน้อยท่ีรู้ว่าโรงละครแห่งแรก
ของไทยมีขึ้นในสมัยใด จะมีคนสักก่ีมากน้อยท่ีรู้ว่าในปัจจุบัน
โรงละครแห่งแรกของไทยเปิดแสดงอะไรอยู่ ณ ขณะนี้
 ศาลาเฉลิมกรุงเปิดท�าการมาเกือบ 80 ปีแล้ว โดยมี
การเปิดโรงละครอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ท่ี 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 7  นับจากวันที่หลุยส์ ลูมิแอร์ 
และคณะได้น�าภาพยนตร์ซีเนมาโตกราฟของเขาออกเผยแพร่ 
เก็บค่าดูจากสาธารณชนเป็นครั้งแรก ณ ห้องใต้ถุนร้านกาแฟ
แห่งหนึง่ในกรุงปารีส เมือ่วันท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๔๓๘ ซึง่ถือว่า
วันนี้คือวันก�าเนิดของภาพยนตร์บนโลกตามมาตรฐานสากล 

 ระยะแรกภาพยนตร์ท่ีน�าออกฉายท่ีศาลาเฉลิมกรุง
ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์เสยีงในฟิล์มจากต่างประเทศ เนือ่งจาก
ภาพยนตร์ไทยยังคงผลิตกันได้น้อย มีการน�าการพากย์เสียง
ภาษาไทยให้กับภาพยนตร์เสยีงในฟิล์มจากต่างประเทศแทนการ
พากย์ภาพยนตร์เงียบ โดยมีนายสิน สีบุญเรือง หรือทิดเขียว 
เป็นผู้ริเริ่ม
 ในระยะแรกที่มีการท�าภาพยนตร์ขนาด 16 มิลลิเมตร 
ออกมาป้อนตลาดนั้นภาพยนตร์ท่ีถือว่าโด่งดังมากเข้าฉายท่ี 
ศาลาเฉลิมกรุงปี พ.ศ.2483 คือ เรื่องสามปอยหลวง ที่ถ่าย
ท�าโดยใช้ฟิล์มขนาด 16 มิลลิเมตร ระบบสีธรรมชาติซึ่งมีขึ้น 
ไม่นาน ภาพยนตร์เร่ืองนี้พากย์โดยทิดเขียวเข้าฉายอยู่นาน    
21 วัน และท�ารายได้สูงสุดของสมัย 
 จากความส�าเร็จของภาพยนตร์เรื่อง “สามปอยหลวง” 
นี้เอง เป็นจุดเริ่มผลิตภาพยนตร์ออกมาป้อนตลาดได้บ้างแต่ใน
ท่ีสุดก็ต้องหยุดชะงักไปในช่วงท่ีประเทศได้เข้าร่วมในยุทธภูมิ
ของสงครามโลกครั้งที่สอง 

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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 ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ศาลาเฉลิมกรุงมี
การฉายภาพยนตร์ไทยมากมาย ช่วงนี้นับเป็นยุคทองของ
ภาพยนตร์ไทย และเป็นช่วงที่คนทั่วไปรู้จักโรงภาพยนตร์แห่ง
นี้มากที่สุด ยุคที่ภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูนี้ เกิดธรรมเนียมใหม่ๆ 
ขึ้นหลายอย่างได้แก่ การจัดรอบปฐมทัศน์ หรือ กาล่าพรีเมียร์ 
เพือ่โปรโมทภาพยนตร์ เร่ืองแรกคร้ังแรกท่ีจดัท่ีศาลาเฉลมิกรุง
คือเรื่อง “สามเสือสมุทร” ปี 2496 ต่อมามีการแสดงดนตรีโดย
วงดัง ๆ สมัยนั้น และการแสดงจ�าอวดดัง ๆ เช่น ล้อต๊อก 
ก๊กเฮง ทองแถม บังเละ สมพงษ์ ฯลฯ มีการฉายภาพยนตร์
ส่วนพระองค์โดยก่อนฉายมีการแสดงดนตรี เช่น วงดนตรี     
คณะสุนทราภรณ์ วงดนตรีทหารอากาศ เป็นต้น ถือได้ว่าดู
หนังฟังเพลงไปในรายการเดียวกัน 
 “ศาลาเฉลมิกรุง” แหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เปรียบ
ประดุจฮอลลิวูดเมืองไทย เป็นที่พบปะของกลุ่มบุคคลในวงการ
บันเทิงทั้งผู้สร้าง ดารา ตัวประกอบ นักพากย์ ฯลฯ จะนับ
ว่าศาลาเฉลิมกรุงเป็นสถาบันการผลิตบุคลากรภาพยนตร์       
และละครเวที 
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 อย่างไรก็ดี ช่วงปี พ.ศ.2521-2524 วงการภาพยนตร์
ไทย และศาลาเฉลิมกรุงต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงด้านการ
ตั้งก�าแพงภาษี ตลอดจนความเจริญเติบโตของวงการโทรทัศน์
และเครือ่งเล่นวดีโีอ ซึง่ได้พฒันาคณุภาพรายการ อีกท้ังยงัเป็น
สื่อท่ีสามารถเผยแพร่ภาพรายการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
เป็นท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไปอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์
ของประเทศเร่ิมก้าวสู่ความเจริญจากการปรับตัวหลังสงคราม
เศรษฐกิจการค้ารวมถึงการติดต่อกับต่างประเทศอยู่ในสภาพ
ดีขึ้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงฟื้นตัวสู่ความรุ่งเรืองอีกคร้ัง
ท�าให้ละครเวทีต้องลาโรงจากศาลาเฉลิมกรุงไป 
 ศาลาเฉลิมกรุงในฐานะโรงมหรสพพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ดุจเดียวกับเวทีท่ีไม่
อาจร้างการแสดงเป็นโรงมหรสพท่ีไม่อาจร้างผู้ชม เมื่อความ
นิยมของผู้คนผันแปรไปอย่างไม่อาจฝืนกระแส ก็ย่อมถึงเวลา
แห่งการปรับจุดยืนเปล่ียนบทบาทการวางตัวใหม่ของศาลา
เฉลิมกรุงเช่นกัน โดยความเห็นชอบจากส�านักงานทรัพย์สิน        
ส่วนพระมหากษัตริย์ได้ให้ความร่วมมือ ส�าหรับการเข้ามาของ 
บริษัทเฉลมิกรุงมณีทัศน์ จ�ากัด ในการปรบัปรุงศาลาเฉลมิกรุง
ให้เป็นโรงมหรสพเพื่อการแสดงระดับสากล อันเป็นที่เชิดหน้า 
ชูตาของประเทศ
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 วนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2535 วันสดุท้ายก่อนท่ีจะยตุกิาร
แสดงไว้ชั่วคราวเพื่อท�าการปรับปรุงครั้งใหญ่ บริษัทเฉลิมกรุง
มณีทัศน์ จ�ากัด ในฐานะผู้เช่าด�าเนินกิจการได้ท�าการปรับปรุง
โรงมหรสพเก่าแก่แห่งนีใ้ห้กลับมามชีวิีตชวีาอีกคร้ัง เพือ่สบืสาน
แนวพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ท่ีทรงปรารถนาจะให้ศาลาเฉลมิกรุงเป็นโรงมหรสพท่ีเชดิหน้าชู
ตาของประเทศ และเพือ่ด�าเนนิกิจการแสดงอันเป็นการสบืทอด
ศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทย คือการแสดงโขนใน
ลกัษณะประยกุต์ใหม่ท่ีเรียกว่า “โขนจนิตนฤมติ” และการแสดง
ละครเวที ซึ่งนับเป็นการอนุรักษ์และช่วยส่งเสริมศิลปะบันเทิง
ในด้านนี้ ให้มีพัฒนาการที่แพร่หลายสู่ระดับสากลประเทศและ
สามารถสืบทอดถึงคนรุ่นต่อไป
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 การน�านาฏศิลป์โขนอันเป็นศิลปะการแสดงซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย มาประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการน�า
เสนอท่ีน่าสนใจยิง่ขึน้นัน้ ถือเป็นการช่วยอนรัุกษ์และฟ้ืนฟคูวาม
นิยมในการชมการแสดงแขนงนี้ ซึ่งมีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี 
ให้ด�ารงอยูแ่ละสามารถสบืทอดต่อเนือ่งถึง คนรุ่นต่อๆ ไป รวม
ท้ังสามารถเผยแพร่สู่ชาวต่างประเทศในระดบัสากลอีกด้วย หาก
จะมองกันในอีกแง่หนึ่ง ความคิดในการน�าเสนอรูปแบบการ
แสดง “โขนจินตนฤมิต” คือ การผสานเอาเทคโนโลยีเข้ากับ
ศิลปะการแสดงไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ซึ่งนับว่าเป็นแง่
มุมที่คล้ายกับความคิด ในด้านการออกแบบ ศาลาเฉลิมกรุงมี
การผสานเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบตะวันตกกับ
ศิลปกรรมไทยไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสม ทั้งสองความคิด ทั้ง
สองแง่มมุล้วนได้รับการสร้างสรรค์มาจากความรูส้กึ ท่ีต้องการ
น�าเทคโนโลยอัีนมปีระโยชน์มาผสานใช้กับศลิปะไทยเพือ่ส่งเสริม
คุณค่าความเป็นไทยให้มีความโดดเด่นน่าภาคภูมิขึ้น และมี
ความทันสมัยในประโยชน์ใช้สอยของเทคโนโลยีเป็นส่วนเสริม
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 ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงได้จัดรายการศาลาเพลง-ศาลา
เฉลมิกรุงขึน้เป็นประจ�าทุกเดอืนอย่างต่อเนือ่ง มาเป็นระยะเวลา
กว่า 9 ปี เพือ่เป็นการ สบืสานผลงานคณุภาพของศลิปินระดบั
ประเทศ โดยม ี“วงดนตรีเฉลมิราชย์” และอาจารย์วิรัช อยูถ่าวร 
พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติและนักร้องชั้นน�า ของประเทศไทย
น�าเสนอแนวดนตรีหลากหลาย อาทิเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อ   
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 
เพลงไทยสากลเพื่อเชิดชูผลงานของบรมครูเพลงศิลปินแห่ง
ชาตหิลายท่าน เพลงไทยลกูทุ่งเพือ่เป็นการอนรัุกษ์และสบืสาน
เพลงลูกทุ่งไทย และเพลงสากล อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมโครงการ
ประกวดร้องเพลง “ศาลาเฉลมิกรุง...สบืสานต�านานเพลง” ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ท้ังนีเ้พือ่เป็นการเสริมสร้างจติส�านึกของเยาวชน
และประชาชนคนไทยให้หันมารักเพลงไทย ร้องเพลงไทยและ
เป็นผูส้บืสานบทเพลงไทยสากลอันเป็นมรดกทางด้านการดนตรี
ของไทยให้คงอยู่สืบไป           
 ศาลาเฉลิมกรุงยังคงเป็นโรงมหรสพท่ียิ่งใหญ่งดงาม 
และยิง่มค่ีาน่าสนใจเป็นท่ีเชดิหน้าชตูาของประเทศไทยและชาว
ไทยท้ังมวลดงั พระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ ศาลาเฉลิมกรุง จึงเปรียบ
เสมอืนพระบรมราชานสุรณ์อันยิง่ใหญ่ท่ีสบืทอดพระราชด�าริของ
พระองค์ผูท้รงพระราชทานโรงมหรสพแห่งนี ้ให้เป็นสถานท่ีพกั
ผ่อนหย่อนใจส�าหรับพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
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 หากลองนึกถึงบรรดาวัดวาต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ๆ 

โรงเรียนของเรา ..“วัดสุทัศน์” ก็คงเป็นอีกหนึ่งวัดในนั้น 

หรือท่ีคุณตาคุณยายบางท่านเรียกกันอย่างคุ้นปากว่า  

“วัดเสาชิงช้า” “วัดพระโต” หรือ “วัดพระใหญ่” เพราะ

ว่าท่ีวัดนี้นะคะ มีพระพุทธรูปหล่อส�าริดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย พระนามว่า พระศรีศากยมุนี ประดิษฐาน

อยูท่ี่วิหารหลวงของวัด ซึง่ถ้าเข้าประตมูาจากฝ่ังเสาชงิช้า

ก็จะเห็นวิหารหลวงเลยค่ะ ขอเตือนไว้ก่อนค่ะ ว่าอย่า

ส่งเสียงดังไปเชียว เพราะในวิหารหลวง มักจะมีคนมา

ท�าวัตรสวดมนต์อยู่เป็นประจ�าค่ะ นอกจากนี้พระอุโบสถ

ที่วัดนี้ ยังเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วย

ความยาวถึง 72.25 เมตร โดยพระประธานในพระอุโบสถ

แห่งนี ้คอืพระพทุธตรีโลกเชษฐ์ ท่ีถือเป็นพระพทุธรูปองค์

ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Photographer : โกเมน		ปาปะโถ

	 	 		 กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ก็เป็นอีกวัดหนึ่ง

ท่ีพวกเราน่าจะรู้จักกันดี และยังเป็นอีกวัดหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวชาว     

ต่างชาตินิยมมาเท่ียวกัน เมื่อเดินเข้ามาในตัววัดก็จะพบเห็นได้ท้ังคน

ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และฝรั่งอีกหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะ 

โดยวดัโพธิไ์ด้รับความนยิมเท่ียวเป็นล�าดบัท่ี 24 ของโลก ปี พ.ศ.2549 

ด้วยจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีมากถึง 8,155,000 คน ในปีนัน้ค่ะ นอกจาก

นีน้ะคะ วัดโพธิย์งัได้รับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกให้เป็น “มรดกความ

ทรงจ�าโลก” ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใน พ.ศ.2551 และใน 

พ.ศ.2554 ยังได้รับการขึ้นทะเบียน จารึกวัดโพธิ์จ�านวน 1,440 ชิ้น 

เป็นมรดกความทรงจ�าโลก ในทะเบียนนานาชาติอีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่า 

แม้แต่ชาติอื่นๆ ยังให้ความสนใจ และความส�าคัญกับวัดโพธิ์เป็นอย่าง

มาก แล้วพวกเราคนไทยเองล่ะคะ ได้ลองไปสัมผัสกับ “สิ่งมหัศจรรย์

ทั้ง 9” ของวัดแห่งนี้แล้วหรือยัง
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 สวสัดค่ีะเพือ่นๆ กลบัมาเจอกันอีกคร้ังนะ

คะกับนิตยสารออนไลค์ท่ีมคีนนยิมอ่านมากท่ีสดุ 

อิอิ (หวังว่าอย่างนั้นนะคะ) ฉบับนี้ดิฉันโซไซตี้

จะพาเพือ่นๆ ไปปีนเขาท�าบญุกันค่ะ และสถาน

ที่ที่โซไซตี้จะพาไปเที่ยวคือ... เขาคิชฌกูฏค่ะ 

 มาดูสถานท่ีตั้งกันก่อนค่ะ เขาคิชฌกูฏ

มีพื้นที่ครอบคลุมอ�าเภอมะขาม และกิ่งอ�าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และยังเป็นต้นน�้า

ส�าคัญของแม่น�้าจันทบุรี ใช้เวลาจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 3 ชั่วโมง

 ต�านานเขาคิชกูฏกล่าวว่า นายติ่งและ

คณะได้ขึ้นบนเขาเพื่อไปหาไม้กฤษณามาขาย 

และได้ไปพักเหนื่อยบนลานหินกว้าง ระหว่าง

นั้นเพื่อนของนายติ่งคนหนึ่ง ได้ถอนหญ้าเพื่อ

นอนพักก็พบแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้ 

เเละเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแผ่นหนึ่ง มี

พืน้ท่ีเป็นรอยรูปก้นหอย ต่อมานายติง่และเพือ่น

ได้น�าบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับ รุ่งขึ้นก็มี

งานปิดทองรอยพระพทุธบาทจ�าลอง นายติง่ซือ้

ทองไปปิดแล้วจงึพดูว่าแถวบ้านตนก็มรีอยแบบ

นีเ้ช่นเดยีวกัน พอดมีพีระได้ยนิเข้าจงึไปเรียนให้

เจ้าอาวาสวัดรับทราบ เจ้าอาวาสจงึเรียกนายติง่

เข้าไปสอบถาม พร้อมกับส่งคณะขึ้นไปพิสูจน์ดู 

ก็พบว่าเป็นความจริง รอยพระพุทธบาทท่ีพบ

อยู่ใกล้กับหินขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 

มีคนเล่าว่าเคยเอาสายสิญจน์คล้องผ่านฐานหิน

แล้วสายสิญจน์สามารถลอดผ่านก้อนหินนั้นได้ 

(แปลกดีนะคะ)  

 การเดินทางขึ้นเขามีได้สองทางคือเดิน

ขึน้เขากับนัง่รถขึน้ โดยมจีดุให้บริการรถขึน้เขา

สองที่คือที่วัดกระทิง และวัดพลวง ขอแนะน�า

ว่าก่อนขึ้นเขาควรไปกราบพระครูธรรมสรคุณ 

(หลวงพ่อเขียน ขนฺธสโร) ท่ีวัดกระทิงก่อน

ค่ะ เนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการจัดงาน

ประเพณีนมสัการรอยพระพทุธบาทเขาคชิฌกูฏ 

(พระบาทพลวง) โดยจะจัดทุกปีระหว่างปลาย

เดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ จน

กระทั่งถึงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน ของ

ทุก ๆ ปี 

 การเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาท่านผู้  

เขาคิชฌกูฏ
     เขาแห่งศรัทธา

เรื่อง    : โซไซตี้
ถ่ายภาพ : โกเมน ปาปะโถ

Photographer :	โกเมน		ปาปะโถ GMOS  l  33 32  l  GMOS
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 ผู้แสวงบุญจะได้รับการทดสอบก�าลังใจ

ก่อนขึ้นเขาค่ะ โดยทางขึ้นเขามีความชันมาก

บางโค้งมีความชันมากกว่า 45o อันน้ีจะหาว่า

โซไซตีโ้ม้ไปทดสอบกันได้ค่ะ ขอแนะน�านะคะใน

การเดนิทางควรจะท�าใจให้บริสทุธิเ์พราะสถานท่ี

แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ และที่ส�าคัญให้อธิษฐาน

ถึงสิ่งท่ีเราปรารถนาเพียงข้อเดียว (อันนี้มีคน

บอกมาอีกทีนึงค่ะ เชื่อไม่เชื่ออย่างไรขึ้นอยู่กับ

แต่ละบุคคลค่ะ) 
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 พอผ่านด่านทดสอบก�าลังใจแล้วก็ถึงจุด

ที่ต้องเดินขึ้นเขา โดยหลังจากนี้จะต้องเดินเท้า

ขึน้ไปเท่านัน้ เพือ่ไปนมสัการรอยพระพทุธบาท 

ระหว่างทางจะมีจุดพักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรา

กราบไหว้ตลอดทาง เมื่อถึงรอยพระพุทธบาท

จะมีคนท่ีน�ากล่าวและก็ปิดทองนมัสการรอย

พระพทุธบาท ในระหว่างท่ีท�าการสกัการะอยาก

เตือนว่าให้ระมัดระวัง เพราะบริเวณนั้นเป็น

หน้าผาสูง ถ้าไม่ระมัดระวังอาจพลัดตกเขาได้
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 หลังจากนมัสการรอยพระพุทธบาทเสร็จยังมีเป้าหมายให้เรา

ต้องเดินทางไปต่อนั่นคือผ้าแดง ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางการ

แสวงบุญ และเป็นเส้นทางวัดใจว่านักแสวงบุญจะอึดแค่ไหน       

ในระหว่างเดินเท้าไปผ้าแดงผู้แสวงบุญจะได้กราบไหว้สักการะสิ่ง 

ศักดิ์สิทธ์ และมีทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทาง
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 ที่จุดสิ้นสุดนี้จะมีผ้าแดงผืนยาวไว้ให้เราเขียนค�าอธิษฐานลงไป และ

นี่คือจุดสิ้นสุดเส้นทางแห่งการแสวงบุญ บนเขาคิชฌกูฏ ยอดเขาที่มีรอย

พระพทุธบาทท่ีสูงท่ีสุดเหนอืระดบัน�า้ทะเล และเป็นท่ีท่ีมผู้ีแสวงบญุมากท่ีสดุ

ที่หนึ่งในประเทศไทยค่ะ 
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ระหว่างทางเราพบกับสิ่งนี้ หุหุ คนไทยชอบทาแป้งให้ต้นไม้
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GMOS

Model : 		มัญพิชญ์	-	วรุณพิชญ์	ศุภประสิทธิ์
Photographer :	โกเมน			ปาปะโถ

ASST. STYLIST :  ดวงพร	สีสุข
Makeup :  ปุษฎี			ฐิติวัฒนากร
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เอเชียทีค (Asiatique)
ที่ตั้ง : บนถนนเจริญกรุง ตรงข้ามซอยเจริญกรุง 93 

      อยู่ฝั่งตรงข้ามมัสยิดบางอุทิศ

 ถ้าอยากจะหาแหล่งช็อปปิ้งของเก๋ๆ ท่ีดูวินเทจ

ย้อนยุคในกรุงเทพฯ เราคงจะนึกถึงหลายๆ ที่และหนึ่ง

ในนั้นก็น่าจะเป็นที่นี่  Asiatique the riverfront ! ที่

นีเ่ป็นแหล่งชอ็ปป้ิงท่ีผนวกความเก่า และความทันสมยั

เข้าด้วยกัน โดยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทั้งหมด

ล้วนคงบรรยากาศเก ่าๆ ของกรุงเทพตั้งแต ่ยุค        

รัชกาลที่ 5 ไว้อย่างสวยงามจนถ่ายรูปกันจนเมื่อยได้

เลยล่ะ 

 นอกจากจะเป็นที่ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมได้แล้วนั้นด้านติด

แม่น�า้เจ้าพระยาของท่ีนีเ่มือ่พระอาทิตย์ตกดนิก็สวยงามมากเลย

ทีเดียว การช็อปปิ้งนั้นก็สามารถเลือกซื้อของได้ในหลายโซน

พื้นที่ ที่นี่รวมไว้หมดทั้งของกินเล่น เครื่องส�าอาง เสื้อผ้าหรือ

กระท่ังของสะสมหลากหลายแนว พอเดนิกันจนเร่ิมหิวเราก็เดนิ

ต่ออีกนิดเพื่อเลือกเข้าร้านอาหารหลากหลายแนวที่เรียงรายกัน

ทั้งฝั่งด้านติดถนนและติดแม่น�้า 

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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 นอกเหนือจากนี้ท่ีนี่ยังมีท้ังคาลิปโซและโรงละครโจหลุยส์

ให้เราเข้าไปนัง่ชมการแสดงได้อีกด้วย การเดนิทางก็ท�าได้หลาย

ทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ 

หรือนัง่เรือชมแม่น�า้ชคิๆ ทางเอเชยีทีคเขาก็มจีดัไว้ให้บริการกัน

แบบฟรีๆ (เฉพาะจากสถานีตากสิน) ถ้าสนใจรายละเอียดอื่นๆ 

ก็สามารถดูได้ที่ www.thaiasiatique.com นะคะ 



 สวัสดีค่ะ ^^ ส�าหรับฉบับนี้เราจะพาทุก

ท่านไปพบกับวิธีการแก้ปัญหาใกล้ตัวง่ายๆ งั้น

เริ่มกันเลยดีกว่ากับปัญหาแรก
1.ขาใหญ่ อาการที่สาวๆไม่อยากเจอ
 เกิดจากอาหารรสเค็ม เพราะความ

เค็มท่ีมาจากโซเดียมซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน�้าไว้ใน

เนือ้เยือ่ซึง่จะไหลลง สูท่ี่ต�า่ ท�าให้สาวๆ ต้องนัง่

กลุ้มกุมขมับกับปัญหาขาใหญ่อย่างไม่รู้สาเหตุ

 วิธีแก้ปัญหา คือ ไม่ควรกินอาหาร     

รสเค็มหรือรสจัดเกินพอดี แต่หันมาควรเลือก

กินอาหารจ�าพวกผักและผลไม้ ท้ังหมั่นออก

ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และนอกจากนี้ยังมี

วิธีแก้ปัญหาขาใหญ่อีกวิธี คือ การนวดกดจุด 

โดยการนวดเอาน�า้ท่ีบวมคัง่ในกล้ามเนือ้ขาออก

ไปทางระบบน�้าเหลือง ซึ่งจะถูกขับออกมาทาง

ปัสสาวะ แต่ทั้งนี้ก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ความปลอดภัยนะคะ

2. ผิวลอกวายร้ายช่วงหน้าร้อน
           หลังจากกลับมาจากการไป

เที่ยวทะเลหรือไปตะลอนทัวร์ช่วงหน้าร้อน  ผู้

อ่านบางคนคงเคยเจอกับอาการผิวหนังลอก

ออกมาท้ังแบบเป็นขุยๆ หรือแบบเป็นแผ่นๆ 

นึกถึงทีไรก็รู้สึกแสบๆ คันๆ ที่ผิวขึ้นมาทุกที 

 

 วิธีแก้ปัญหา คือ ให้ใช้พวกผลิตภัณฑ์

ขัดผิวช่วยขจัดเซลล์ผิวเหล่านี้ออกไป โดย

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นสครับสูตรอ่อนโยนเพื่อ

ป้องกันการอักเสบที่ผิวหนัง น�าสครับมาขัดให้

ท่ัวบริเวณผิว หรือจะใช้ออยด์มาทาท่ีผิวก่อน 

แล้วตามด้วยการใช้เกลือขัดผิวก็ได้นะคะ

น่ารู้... คู่สุขภาพ 3. วูบ เบลอ เหม่อ ปัญหาพื้นๆที่ใครๆ

ก็เคยเป็น
 บางคนคงเคยบ่นกันว่าท�าไมช่วงนีต้วัเอง

มีอาการเหม่อ เบลอ หรือวูบ บ่อยโดยที่ไม่รู้

สาเหตุ ท�าให้มีผลเสียตามมาทั้งเรียนไม่รู้เรื่อง 

หรือท�างานก็ผิดพลาดบ่อยๆ  สาเหตุพื้นฐานที่

ท�าให้เกิดอาการแบบนีก็้คอื สมดลุในร่างกายผิด

ปกติ อาจมาจากการนอนไม่พอ ใช้สายตามาก

เกินไป ดื่มพวกชากาแฟมากเกินไป ไม่ค่อยได้

ออกก�าลังกาย หรือร่างกายได้รับสารอาหาร

ที่จ�าเป็นไม่เพียงพอ

 วิธีแก้ปัญหา คือ พักผ่อนให้เพียง

พออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ออกก�าลังกาย

สม�่าเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

อาหารท่ีอุดมวติามนิซ ีอี และเบต้า

แคโรทีน ดื่มน�้าให้เพียงพอ และ

ไม่ลมืท่ีจะรบัประทานอาหารเช้า

ด้วยนะคะ แค่นี้ก็พอช่วยลด

อาการวูบ เบลอ และเหม่อ

ได้แล้วค่ะ

 สาวๆ ก็ลองน�าเอาวิธีที่แนะน�าไปใช้ดูนะ

คะ คงช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะ  แล้วอย่าลืม

มาพบกับเราใหม่ในฉบับหน้านะคะ

CieLRoe_Agneau
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แนะน�าร้านอาหาร
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 The Fabulous Dessert Cafe แค่ดูชื่อ
ก็รู้แล้วว่ามีแต่ของหวาน ที่ตั้ง : ถนนข้าวสาร
ค่อนไปทางฝั่งวัดชนะสงคราม อยู่ในซอยเดียว
กับร้านต้มย�ากุ้งและทรูคอฟฟี่ หน้าซอยจะมีร้าน 
7-11 พยายามมองสูงๆ เพื่อหาป้ายนะ ร้านนี้เป็น
คาเฟ่ของหวานและเครื่องดื่มขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่
ในอาคารทรงสวยที่แต่งแต้มด้วยสีสันและตกแต่ง
ภายในอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และน่าถ่ายรูปเอา
มากๆ เมื่อเข้ามาถึงร้านสิ่งแรกที่เข้ามาทักทาย
ก็คงจะเป็นกลิ่นกาแฟที่คั่วอยู่ในบาร์เปิดของร้าน 
นอกจากนี้ข้างๆ เค้าท์เตอร์ยังมีตู้ขนมที่บางชนิดมี
เฉพาะวันหรือไม่มีอยู่ในเมนูหลักของร้าน ในร้าน
อาจจะแบ่งย่อยๆได้เป็นสามชั้น คือชั้นล่างสุดที่
เป็นโต๊ะไม้ขนาดใหญ่เหมาะกับการมานั่งกันเป็นก
ลุ่มใหญ่ๆ และต้องการความเป็นส่วนตัว ชั้นกลาง
(ชั้นที่เข้าประตูมาถึงก็เจอ)จะมีโซนโซฟาที่จะมีพี่
หมีมานั่งเป็นเพื่อนอยู่เสมอและโซนกลางร้านที่มี
โต๊ะหลายขนาดให้ได้เลือกกัน ขึ้นไปชั้นบนสุดจะมี
โซฟาหนึ่งตัว และโต๊ะนั่งอีกจ�านวนนึงที่ดูยังไงก็น่า
รัก เมนูที่เป็นที่นิยมและเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่มีหลาย
จานทีเดียวค่ะซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเล่มเมนู ส่วน
ตัวเคยลองมาหลายอย่างแล้วพบว่าสมกับที่เป็นซิก
เนเจอร์จริงๆ นะเออ ! นอกจากเมนูเหล่านี้แล้วก็
ยังมีเมนูตามฤดูกาลต่างๆ เข้ามาเสริมอีกด้วย แต่
กินของหวานเยอะๆ แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเลี่ยนนะ
คะ เพราะที่ร้านเขามีทั้งชา กาแฟ และเครื่องดื่ม
หลากหลายชนิดให้เลือกเลยล่ะค่ะ และที่ส�าคัญใน
ร้านสามารถเดินถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยด้วยนะคะ

ร้านเดอะ ฟาบูลัส ดีเสิร์ทคาเฟ่ 
สาขาถนนข้าวสาร
(The Fabulous Dessert Cafe)

เวลาท�าการ : 14.00 น.- 24.00น. (เฉพาะสาขานี้เท่านั้น)

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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Konnichipan Bakery
          ร้านขนมปังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความ

อร่อยหลากหลายของขนมปังสไตล์ฝรั่งเศส  ขนมปัง

ของที่นี่เป็นที่ถูกอกถูกในของทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ชาติในย่านบางล�าพู  เพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ 

ด้วยแป้งที่ใช้นั้นน�าเข้ามาจากญี่ปุ่น  และที่ส�าคัญชีส

น�าเข้าจากเยอรมันท�าให้ได้รสชาติของชีสที่ไม่เหมือน

ใคร  อีกทั้งยังได้เชฟ อาซาโตะ คิโดะ ชาวญี่ปุ่น  ที่

พิถีพิถันในการท�าเบเกอรี่ทุกขั้นตอน  ท�าให้ขนมปัง

ของที่นี่นอกจากจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วยังแฝงไป

ด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างลงตัว เมนูแนะน�า 

คือ  Croissant ที่มีความหอม นุ่มละมุนไม่เหมือนที่

อื่น, Double Choco Croissant เป็นครัวซองต์ที่ช็อก

โกแลตเลิฟเวอร์ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด และ Choux 

Cream ที่บอกได้เลยว่าอัดแน่นไปด้วยครีมที่หอม ไม่

หวานจนเกินไป แถมยังกรอบนอกนุ่มในอีกด้วย  ส่วน

เมนูอื่นในร้านก็อร่อยไม่แพ้กัน  ไปลองชิมกันดูได้ที่ 

Konnichipan Bakery 

ที่อยู่ : 183 ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

(ตรงข้ามตั้งฮั่วเส็งบางล�าพู)

โทร : 02-6293270

เว็บไซต์ : konnichipan.webiz.co.th

เปิดบริการ : จันทร์ - เสาร์  เวลา 7.30 21.00 น.

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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Nippon Ichiban
          ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ให้รสชาติสไตล์

ญี่ปุ่นต้นต�ารับในราคาที่ไม่แพง  บรรยากาศในร้าน

นั้นสบายๆ  เหมาะส�าหรับคนที่อยากพาเพื่อนและ

ครอบครัวมาพักผ่อน  รับประทานอาหารด้วยกัน  อีก

ทั้งยังมีที่นั่งริมระเบียง ไว้ชมความคึกครื้นของถนน

ข้าวสารไปพร้อมกับลิ้มรสอาหารที่มีให้เลือกมากมาย  

เช่น  เกี๊ยวซ่า ทาโกะยากิ  โอโคโนมิยากิ  ครอกเก้

ครีม ข้าวหน้าหมูทอดราดไข่ ข้าวแกงกะหรี่ ส�าหรับ

แต่เมนูเด็ดต้องขอยกให้  อุด้งซุปมิโซะ ที่เข้มข้นด้วย

ซุปมิโซะ เส้นอุด้งเหนียวนุ่ม  พร้อมกับไข่ต้มและ

เนื้อหมู เป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆ  ทางเครื่องดื่ม

ขอบอกเลยว่าชาเขียวของที่นี่มีกลิ่นหอมของงาผสมอยู่

อ่อนๆ ท�าให้หอมชวนดื่ม  ใครที่ชอบหวานหน่อย ขอ

แนะน�า Green Tea Matcha ที่นอกจากได้ความหอม

ของชาเขียวแล้วยังได้ความหวานมันของนมด้วย  ใคร

ชอบร้านอาหารญี่ปุ่นแบบโฮมเมด นั่งสบาย บริการ

เป็นกันเอง  ก็ลองแวะเวียนมาได้ที่ Nippon Ichiban

ที่อยู่ : ชั้น 2 N.S.Tour 46/1 ถนนข้าวสาร เขต

พระนคร กรุงเทพฯ (ตรงข้าม McDonald’s ถนน

ข้าวสาร ทางเข้าอยู่ซอยเดียวกับ Hippie de Bar)

โทร : 089-8330304

เว็บไซต์ : www.facebook.com/NipponIchiba-

nInKhaosan

เปิดบริการ : อังคาร – อาทิตย์  เวลา 11.00 – 

22.30 น.

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่
 สภากาแฟเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับยามเช้าของคนไทย
มายาวนาน เพื่อมานั่งแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ พร้อมดื่มกาแฟและทานอาหารเช้าสบายท้อง
ร่วมกับคนรู้ใจในเช้าที่ไม่เร่งรีบนัก แม้บรรยากาศนี้จะค่อยๆ 
เลือนหายไปตามกาลเวลาจนเราอาจไม่คุ้นชิน แต่นี่เป็นสิ่ง
ที่ ‘โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่’ ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ภายในร้านตกแต่ง
ด้วยเก้าอี้ชุดแบบจีน ชวนนึกย้อนถึงอดีต แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ผสมผสานไว้ด้วยความเป็นสมัยใหม่อย่างลงตัว ท�าให้รู้สึก
ผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน
 เมนูแนะน�าอย่างชุดกาแฟทั้ง 1 ละ 2 ที่ขึ้นชื่อของ
ร้าน ก็สามารถไปลิ้มลองกันได้ หรือจะรับเป็นไข่กระทะน่า
ตาน่าเอ็นดู แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อาจทานคู่กับ
ชาเย็นสูตรของร้านที่ท�าจากใบชาซีลอนแท้ ไม่แต่งสีและกลิ่น 
เพิ่มวิปครีมสูตรเฉพาะของร้าน ก็หวานมันเข้ากันได้อย่าง
ดี หรือจะรับเป็นเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างโคเฟเต้ หรือชาเฟก็
กลมกล่อมไม่หยอก นอกจากที่กล่าวแล้วทางร้านยังมีอีก
หลายเมนูให้เลือกรับประทาน สามารถลองไปเลือกสรรกันได้ 
แต่ต้องขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าที่ร้านโกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ นี้เป็นร้าน
ที่เราต้องบริการตนเอง คือเราเดินไปสั่ง และรอเมื่ออาหาร
เสร็จก็เดินไปรับ พร้อมทั้งหยิบช้อนส้อมบริการตัวเองนะคะ
ทั้ง 3 สาขาของโกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ คือ สาขาแรกตั้งตรงหัวมุม 
ถ.ส�าราญราษฎร์ ข้างๆ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สาขา 
2 วิสุทธิ์กษัตริย์ และสาขา 3 ที่ผ่านฟ้า หรือถ้าเดินจาก
สตรีวิทยาไปทางหอศิลป์พระราชินี ก็จะเห็นร้านอยู่ฝั่งตรง
ข้ามนั่นเอง
 ถ้าเบื่อบรรยากาศแสนวุ่นวายในเมืองใหญ่แล้ว ก็
ลองแวะมาที่ โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ กัน เพื่อซึมซับบรรยากาศเก่าๆ 
ของยามเช้าสบายๆ กับผองเพื่อนหรือครอบครัว เท่านี้ก็มี
แรงท�ากิจกรรมต่อไปทั้งวันแล้วค่ะ
ที่ตั้ง:
ส�าราญราษฎร์: 37 อาคาร หัวมุมถนนส�าราญราษฎร์ ถนนศิริพงษ์ 
 แขวงส�าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 เปิด: จ.-อา. 07.00 - 20.30 น.
ผ่านฟ้า:      526-528 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ พระนคร 
 กรุงเทพมหานคร 10200 
 เปิด: จ.-อา. 07.00 - 20.30 น. หยุดทุกวันอังคารสิ้นเดือน
วิสุทธิกษัตริย์: ที่ตั้ง 78/4 วิสุทธิกษัตริย์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
 เขตพระนคร กทม 10200 
 เปิด: จ.-อา. 05.30 – 15.00 น. วันอาทิตย์เปิดครึ่งวันเช้า

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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THE THEATER
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ณเดชน์ คูกิมิยะ

อรเณศ ดีคาบาเลส

COMING SOON
หนังใหม่น่าดู

 จากวรรณกรรมเร่ืองเยีย่มของนกัเขยีนระดบัต�านาน

อย่าง ‘ทมยันตี’ ได้ถูกน�ามาโลดแล่นเป็นภาพยนตร์ฟอร์ม

ยักษ์อีกครั้ง โดยค่าย M39 ส�าหรับคู่กรรมเวอร์ชั่นนี้ได้ผู้

ก�ากับมือดีอย่าง เรียว กิตติกร พร้อมด้วยนักแสดงสุดฮอต

อย่างณเดชน์ คูกิมิยะ รับบทโกโบริ และนักแสดงน้องใหม่

อย่าง ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส เป็นอังศุมาลิน ที่ทุกคน

รู้จักกันดี 

 เตรียมตัวพบกับภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม วันที่ 4 

เมษายนนี้ ได้ในโรงภาพยนตร์ แต่ระหว่างนี้ก็ฟังเพลง ‘ฮิ

เดโกะ’ และ ‘อังศุมาลิน’ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้

รอไปก่อนเพลินๆ นะคะ

ผู้ก�ากับ: กิตติกร เลียวศิริกุล
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The Place Beyond the Pines

 เรื่องราวของ Luke (ไรอัน กอสลิ่ง) นักบิดมอเตอร์ไซค์มืออาชีพที่ผันตัวไปปล้น

ธนาคารเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกชายคนแรกของเขา แต่เขาก็ถูกตามล่าโดย Avery Cross   

(แบรดลี่ คูเปอร์) ต�ารวจผู้ทะเยอทะยาน และซื่อตรงในวิชาชีพ Avery มีความใฝ่ฝันที่จะเป็น

ต�ารวจและนักการเมืองที่ดี เพียงแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวการคอรัปชั่นของทั้งสอง

วงการ และการได้พบกันของ Luke และ Avery จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของพวกเขาและ

ครอบครัวไปตลอดกาล

ผู้ก�ากับ: เดร็ก เซียนแฟรงก์

นักแสดง: ไรอัน กอสลิ่ง, แบรดลี่ย์ คูเปอร์, เดน เดอฮาน, โรส บริน, อีวาน เมนเดส 

        และ เรย์ ลิออตตา
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MOVIES REVIEW
รีวิวหนังเด็ด Jack the Giant Slayer: แจ็คผู้สยบยักษ์

 ช่วงหลังมานี้กระแสเอานิทานปรัมปราที่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วมารีเมคใหม่นี่

มาแรงจริงๆ ตั้งแต่สโนวไวท์ทั้ง 2 เวอร์ชั่นเมื่อปีที่แล้ว จนมาถึงแจ็คผู้สยบยักษ์

ในปีนี้ แถมยังมีโปรแกรมสร้างหนังจากนิทานหลายๆ เรื่องยาวไปถึงปี 2014 

เลยนู่น เตรียมรอดูกันได้เลยค่ะ

 กลับมาที่แจ็คผู้สยบยักษ์ของเรา นักแสดงน�าเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นหนุ่ม Nich-

olas Hoult อีกแล้ว หลังจากเป็นซอมบี้ที่ร้ากกกใน Warm Bodies ก็มารับ

บทแจ็คใน Jack the Giant Slayer ส่วนเจ้าหญิงอิซาเบลคนสวยรับบทโดย 

Eleanor Tomlinson สาวสวยจาก Alice in Wonderland แถมยังมี Ewan 

McGregor นักแสดงรุ่นใหญ่มาเป็น เอลมอนท์ องครักษ์สุดเท่แสนโก๊ะ และได้ผู้

ก�ากับอย่าง Bryan Singer จาก X-Men มาก�ากับอีกด้วย

 ส�าหรับเนื้อเรื่องไม่มีอะไรแหวกแนวไปจากเดิมมากนัก หนังยังคงเล่าถึง

เด็กหนุ่มชาวนาที่ได้ถั่ววิเศษมา แล้วดันท�าเปียกต้นถั่วจึงงอกขึ้นสูงเสียดฟ้า แต่

ดันติดบ้านของแจ็คซึ่งข้างในนั้นมีเจ้าหญิงอิซาเบลขึ้นไปด้วย ทีนี้ก็ได้เวลาปีนถั่ว

ช่วยเจ้าหญิงจากเหล่ายักษ์กันล่ะค่ะ
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 ในส่วนของภาพในหนังนั้น แม้ภาพที่ออก

มาจะดูทึมๆ และสมจริง แต่ก็ยังคงความรู้สึก

ของการเป็นนิทานก่อนนอนไว้ได้อย่างดี และ

เอฟเฟคต่างๆ ในเรื่องท�าให้เรารู้สึกเหมือนหลุด

เข้าไปในโลกแห่งจินตนาการนั้นจริงๆ แถมบทบู๊

เรื่องนั้นไม่เบาเลยทีเดียว ท�าให้เราลุ้นระทึกตาม

ไปด้วยตลอดเวลา แม้บางช่วงอาจจะอืดจนแทบ

หลับไปบ้างก็ตาม

 สรุปแล้วทุกสิ่งที่ประกอบกันจนเกิดเป็น 

Jack the Giant Slayer นั้น ท�าให้หนังเรื่องนี้

จัดเป็นหนังแฟนตาซีดูเพลิน เหมาะกับทุกเพศ

ทุกวัย เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี เอาเป็นว่าถ้ายังไม่

เบื่อโลกนิทานปรัมปราไปเสียก่อนก็อยากเชิญมา

ดูกัน :)
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Warm bodies: ซอมบี้ผู้น่าร้ากกกก

 Warm Bodies สร้างจากนิยายชื่อเดียวกัน

ของ Isaac Marion ที่ได้หนุ่มสุดฮอตอย่าง Nich-

olas Hoult มารับบท R ซอมบี้ผู้หลงลืมอดีตของ

ตนเอง และ Teresa Palmer มารับบทจูลี่ สาว

สวยที่ซอมบี้ตายซากอย่าง R ตกหลุมรักตั้งแต่

แรกเห็น แต่ความรักระหว่างคนกับซอมบี้จะเป็น

ไปได้ยังไงกัน?

 ส�าหรับหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะบอก

นอกจาก... มันน่ารักมากกกกกก!! (ขอให้มโนลาก 

ก.ไก่ ไปอีกหนึ่งหน้ากระดาษ A4) ต้องขอบอก

ว่าปกติเราไม่ได้ชื่นชอบหนังซอมบี้เท่าไหร่ เพราะ

ส่วนใหญ่จะเป็นซอมบี้แหยะๆ เดินตุปัดตุเป๋ แล้ว

โดนมนุษย์ผู้รอดชีวิตเป่าหัวกันเลือดสาดจบ แต่ 

Warm Bodies เปลี่ยนทัศนคติของเราต่อหนัง

ซอมบี้ไปเลย

ด้วย Warm Bodies เป็นหนัง ZomRomCom 

คือ Zombie Romantic Comedy ซึ่งไม่ท�าให้

ผิดหวังเลย เพราแค่เปิดเรื่องมาก็ฮากันหงายเงิบ 

ความคิดของ R นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ทั้งซื่อ 

ทั้งบื้อ แต่ว่าน่ารักสุดๆ แถมวิธีจีบสาวของ R ที่

ท�าเราข�ามากมาย รวมถึงความรักของ R และจูลี่ก็ยัง

ท�าให้เราคอยเอาใจช่วยทั้งสองอยู่ไม่ห่าง แต่ถึงอย่างนั้น

พล็อตตอนจบนั้นดูจะเดาง่ายไปเสียหน่อย แต่ก็เอาเถอะ 

เรามองข้ามเรื่องนั้นไปแล้วมาเสพความ Cute จาก

หนังเรื่องนี้กันดีกว่า

 นอกจากเสน่ห์ในตัวละครทั้ง R จูลี่ และ

เพื่อนๆ (?)  ของพวกเขาแล้ว หนังเรื่องนี้ยังมีสิ่ง

ที่เราชอบมากอีกอย่างคือการน�าเพลงเก่าๆ มาใส่ใน

หนัง ท�าให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆ กับเพลงเก่าว่ามัน

ไม่จ�าเป็นต้องเชยระเบิดระเบ้อเสมอไป เพราะทุกเพลง

มันช่างน่ารัก และเข้ากับสถานการณ์ในเรื่องอย่างดีเลย

ทีเดียว

 แม้สุดท้ายแล้ว Warm Bodies จะไม่ได้แหวก

ไปจากหนังรักวัยรุ่นเรื่องอื่นมากนัก แต่ก็เป็นหนังที่น่า

รักมากกกก ถ้าคุณเบื่อซอมบี้รูปแบบเดิมๆ แล้วล่ะก็ 

หันมาเปิดใจรับซอมบี้ผู้น่าร้ากกกกคนนี้กันดีกว่า :)
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สวัสดีค่า~ เจอกันเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ถึงเล่มนี้จะมาช้าสักหน่อย แต่หวังว่ายังไม่ลืมกันนะคะ มีคนกระซิบมาว่าอยากให้แนะน�า
เพลงใหม่ๆ หน่อย รอบนี้เลยจัดให้ไปเลยค่ะ ก็พยายามไปขุด คุ้ย งม ด�า เสาะหาเพลงที่เพราะๆ มาให้ เลยได้มาเป็นเพลง
ทั้งหมดต่อไปนี้ค่ะ หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับทุกๆ เสียงเพลงนะคะ ^__^ฟ

กลับมาแล้ว! สองสาวโฟร์-มด ( Four-Mod ) กับซิงเกิ้ลใหม่ ‘แฟน

คันแรก’ ที่คราวนี้ได้ศิลปินแนวๆ อย่าง The Richman Toy มา

ร่วม featuring ด้วย ..ขอบอกว่าเพลงนี้น่ารักมากกกกกเลยค่ะ ถ้า

ใครที่ชอบสองสาวโฟร์-มด ตั้งแต่ตอนที่ยัง หายใจเข้าก็เฮ้อเธอ~ 

แล้วล่ะก็ ต้องชอบเพลงนี้แน่ๆ เลยค่ะ ฟังแล้วนึกถึงสองสาวในช่วง

นั้นจริงๆ เลยนะคะ น่ารักสดใสกันสุดๆ เลยล่ะ

หลังจากหายไปนานเกือบสองปี พี่โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ก็เลิกกั๊ก 

ปล่อยเพลงใหม่มาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน กับเพลง ‘กั๊ก (GUGG)’ และ

แน่นอนค่ะว่า ผู้ชายคนนี้ไม่เคยท�าให้แฟนๆ ผิดหวัง ไม่ว่าจะออก

เพลงใหม่มากี่เพลง ก็ยังเพราะ น่าฟังเสมอ กลับมาคราวนี้ก็มีลูกเล่น

ใหม่ๆ ในเพลงมากขึ้น สนุกสนานขึ้นด้วยค่ะ ..แต่แหม แฟนๆ เขา

ฝากแซว เอ๊ย ถามกันมาว่า เพลงนี้น่ะ แอบแต่งให้ใครรึเปล่าคะ

หนุ่มโต๋

กลับมาอีกครั้งกับวงร็อคหัวมัน POTATO ในซิงเกิ้ลใหม่ที่ชื่อว่า ‘ฮู้ 

ฮู’ ซึ่งมีที่มาของชื่ออันเก๋ไก๋นี้ว่า เป็นค�าอุทานที่ทุกคนจะพูดเวลามี

ความสุขค่ะ ในคราวนี้ก็ได้เป็นการเปิดตัว มือกีต้าร์คนใหม่แต่หน้า

เก่า พี่หั่ง โปเตโต้ ที่ท�างานเป็นเบื้องหลังให้กับวงนี้อยู่แล้ว ส�าหรับ

เพลงฮู้ฮู นี้นะคะ ก็เป็นเพลงร็อคที่ฟังง่ายค่ะ ดนตรีไม่หนักเกิน 

เสียงก็ไม่กระแทกมาก แถมความหมายก็ดีมากๆ ด้วยค่ะ

หลายๆ คนคงคุ้นหูคุ้นตากันดีใช่มั้ยคะ กับวง The 38 Years Ago 

ที่ cover เพลงเพราะๆ ให้เราได้ฟังกันมากมายหลายเพลงบน You-

tube วันนี้พวกเขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วค่ะ ชื่อว่าเพลง How 

Long ซึ่งซิงเกิ้ลนี้นะคะ ได้พี่แทน ลิปตา มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ให้

ด้วย ใครที่ชอบเพลงช้าๆ ฟังสบายๆ นักร้องเสียงใสๆ ต้องลองหา

ฟังเพลงนี้ดูค่ะ แล้วอย่าลืมติดตาม Music Video ที่ก�าลังจะปล่อย

เร็วๆ นี้นะคะ

Mu s i c s
orner

ขออนุญาต Proudly present เพลง ‘Turtle’ ของดูโอ้สาวเสียงดี

แห่งวงการเพลงบัลลาดเกาหลี Davichi บอกไว้ก่อนเลยค่ะว่า ชอบ

เพลงนี้มาก! ..เนื้อเพลงน่ารัก ความหมายดี ดนตรีก็ฟังง่าย ไม่ใช่

เพลงช้าที่น่าเบื่อเลยค่ะ แต่ถ้าดูจากชื่อเพลงก็คงแอบงงใช่มั้ยคะ 

เต่า..? มันเกี่ยวยังไงล่ะเนี่ย! ก็คือว่า ในเนื้อเพลงค่ะ เขาเปรียบการ

แยกทางกับคนรัก เหมือนเวลาที่เต่ามันคลานอย่างช้าๆ แนะน�าให้ไป

ฟังกันดูค่ะ ^^

EvoL is back! หลังจากเดบิวต์ไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อเดือนสิงหาคม 

ปีที่แล้ว ซึ่งในมินิอัลบั้มที่ 2 (Second Evolution) นี้นะคะ ก็มี

เพลงไตเติ้ลคือ ‘Get up’ เป็นเพลงสไตล์ hip-hop ที่แนวดีค่ะ แต่

จะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าในเพลงเดบิวต์ ใครที่ชื่นชอบสไตล์ของ 

2NE1 ต้องขอบอกว่าเพลงนี้เข้าทางเลยทีเดียว จัดว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ป

น้องใหม่อีกวงหนึ่งที่น่าจับตามองทีเดียวค่ะ

มาถึงทีสาวใหญ่ G.NA กันบ้างค่ะ กับเพลง ‘Oops!’ เป็นเพลงที่มี

เมโลดี้แบบสดใส ฟังเพลินๆ ค่ะ เข้ากับเสน่ห์เซ็กซี่น่ารักๆ ของสาว

จีน่ามาก ฟังไม่กี่ครั้งก็ติดหูมากๆ เลยค่ะ แถมเพลงนี้ยังได้ อิลฮุน 

(Illhoon) หนุ่มน้องเล็กของวง BTOB มาร่วม featuring ด้วยค่ะ 

ซึ่งทางค่าย Cube Entertainment เขาก็ขอการันตีมาว่า เพลงนี้จะ

ท�าให้คุณตกอยู่ในห้วงของความรักเลยล่ะค่ะ
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ปกติเราจะเคยชินกับเพลงของสาวๆ ที่สวย มั่นใจ เลิศสุดๆ กันใช่

มั้ยคะ แต่เพลงนี้แปลกค่ะ เป็นเพลงของสาวๆ ที่เจ็บปวดจากการมี

รูปลักษณ์ภายนอกไม่สวยเก๋อย่างใครๆ แต่พวกเธอก็มีจิตใจที่งดงาม 

โดยเพลงนี้จะใช้ผู้หญิงกับกระจกเป็นตัวหลักในการสื่อความหมาย ใน

ส่วนของเมโลดี้เองก็แปลก และติดหูค่ะ กับ ‘In Front of The Mir-

ror’ ของเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ในปี 2012 อย่าง GLAM

5 หนุ่ม One Direction กับซิงเกิ้ลพิเศษ เนื่องใน Red Nose 

Day พวกเขาได้เลือก cover เพลงประกอบภาพยนตร์สุดฮิตอย่าง 

‘One Way Or Another’ ค่ะ ซึ่งซิงเกิ้ลนี้จัดท�าขึ้นเพื่อการกุศลโดย

เฉพาะค่ะ แถมยังท�าเพลงออกมาได้เพราะมากๆ ทีเดียว ในสไตล์ที่

เป็น Pop-Rock ที่หนักขึ้น ใครที่ได้อุดหนุนซิงเกิ้ลนี้ของหนุ่มๆ ไปก็

เรียกได้ว่า ได้ทั้งเพลงทั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเลยล่ะค่ะ

สาวสวยเสียงดีชาวอเมริกัน Demi Lovato ที่เป็นทั้งนักร้องและนัก

แสดง นอกจากจะหน้าตาสวย แล้วยังเก่งอีกต่างหาก เรียกว่าครบ

สูตรกันเลยทีเดียวค่ะ ส�าหรับผลงานเพลงล่าสุดของเธอนะคะ ‘Heart 

Attack’ เป็นเพลงช้าที่เพราะมากทีเดียว ใครที่ยังไม่เคยฟังผลงาน

เพลงของเธอมาก่อน มาลองฟังพลังเสียงของเธอคนนี้ ในเพลงใหม่

ล่าสุดกันได้เลยค่ะ

‘Troublemaker’ ถ้าใครได้ลองฟังเพลงนี้แล้ว คงจะมีคนแอบนึกถึง 

Maroon5 อยู่ใช่มั้ยล่ะคะ แต่เปล่าค่ะ เพลงนี้เป็นผลงานของหนุ่ม 

Olly Murs (feat. Flo Rida) เจ้าของต�าแหน่งรองแชมป์ X Fac-

tor UK ปี 2009 ส�าหรับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกๆ ค่ะ จะอารมณ์

ประมาณว่า ผู้ชายแอบปิ๊งผู้หญิงคนนึงที่แสบมาก เป็นตัวปัญหาเลย

ล่ะ แต่เขาก็ดันติดใจแม่สาวคนนั้นไปซะแล้ว

ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจาก Rapper ชื่อดัง Pitbull กับเพลง ‘Feel This 

Moment’ ที่ได้นักร้องสาวเสียงดีอย่าง Christina Aguilera มาร่วม 

featuring ด้วย ซึ่งเพลงนี้ก็ท�าดนตรีออกมาได้เพราะมาก มีท่อนที่ช้า

แล้วก็เร็วสลับกันไป ท่อนช้าก็น่าฟัง ท่อนเร็วก็มันส์กันสุดๆ ส�าหรับ 

Music Video ก็เพิ่งปล่อยกันไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา อยากให้

ลองไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆ ค่ะ ;)

วง INFINITE คัมแบ็ครอบ 10 เดือนแล้วค่ะ พร้อมกับเพลง ‘Man 

in Love’ ที่มีดนตรีสนุกๆ เข้ากับมาดสดใสของหนุ่มๆ ใน Music 

Video ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสุขและความตื่นเต้นของชายหนุ่ม

ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเป็นอย่างมากค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบ

มากส�าหรับเพลงนี้นะคะ คือ ท่าเต้นค่ะ จากที่ได้เห็นใน MV แล้ว 

movement ลื่นไหลไปทั้งเพลงเลย
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ART
FOR YOU

ชื่อภาพ: Napoleon Crossing the Alps

ศิลปิน: Jacques-Louis David
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ชื่อภาพ: The Swing

ศิลปิน: Jean-Honor้ Fragonard
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ชื่อภาพ: Girl with a Pearl Earring

ศิลปิน: Johannes Vermeer
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ชื่อภาพ: Nighthawks

ศิลปิน: Edward Hopper
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กรรมใด...

กรรมนั่นแหละ...

ท�าไว้ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ

เป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
พุทธศาสนสุภาษิต

GMOS  l  125 124  l  GMOS



WS


	_GoBack

	Button 49: 
	Button 28: 
	Page 3: Off
	Page 61: Off
	Page 72: Off
	Page 83: Off
	Page 94: Off
	Page 105: Off
	Page 116: Off
	Page 127: Off
	Page 138: Off
	Page 149: Off
	Page 1510: Off
	Page 1611: Off
	Page 1712: Off
	Page 1813: Off
	Page 1914: Off
	Page 2015: Off
	Page 2116: Off
	Page 2217: Off
	Page 2318: Off
	Page 2419: Off
	Page 2520: Off
	Page 2621: Off
	Page 2722: Off
	Page 2823: Off
	Page 2924: Off
	Page 3025: Off
	Page 3126: Off
	Page 3227: Off
	Page 3328: Off
	Page 3429: Off
	Page 3530: Off
	Page 3631: Off
	Page 3732: Off
	Page 3833: Off
	Page 3934: Off
	Page 4035: Off
	Page 4136: Off
	Page 4237: Off
	Page 4338: Off
	Page 4439: Off
	Page 4540: Off
	Page 4641: Off
	Page 4742: Off
	Page 4843: Off
	Page 4944: Off
	Page 5045: Off
	Page 5146: Off
	Page 5247: Off
	Page 5348: Off
	Page 5449: Off
	Page 5550: Off
	Page 5651: Off
	Page 5752: Off
	Page 5853: Off
	Page 5954: Off
	Page 6055: Off
	Page 6156: Off
	Page 6257: Off
	Page 6358: Off

	Button 29: 
	Page 3: Off
	Page 61: Off
	Page 72: Off
	Page 83: Off
	Page 94: Off
	Page 105: Off
	Page 116: Off
	Page 127: Off
	Page 138: Off
	Page 149: Off
	Page 1510: Off
	Page 1611: Off
	Page 1712: Off
	Page 1813: Off
	Page 1914: Off
	Page 2015: Off
	Page 2116: Off
	Page 2217: Off
	Page 2318: Off
	Page 2419: Off
	Page 2520: Off
	Page 2621: Off
	Page 2722: Off
	Page 2823: Off
	Page 2924: Off
	Page 3025: Off
	Page 3126: Off
	Page 3227: Off
	Page 3328: Off
	Page 3429: Off
	Page 3530: Off
	Page 3631: Off
	Page 3732: Off
	Page 3833: Off
	Page 3934: Off
	Page 4035: Off
	Page 4136: Off
	Page 4237: Off
	Page 4338: Off
	Page 4439: Off
	Page 4540: Off
	Page 4641: Off
	Page 4742: Off
	Page 4843: Off
	Page 4944: Off
	Page 5045: Off
	Page 5146: Off
	Page 5247: Off
	Page 5348: Off
	Page 5449: Off
	Page 5550: Off
	Page 5651: Off
	Page 5752: Off
	Page 5853: Off
	Page 5954: Off
	Page 6055: Off
	Page 6156: Off
	Page 6257: Off
	Page 6358: Off

	Button 46: 
	Button 47: 


