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 Kingdom celebrates HM’s 
70-year reign. Thailand basks in yellow 
as nation celebrates longest-reigning 
monarch’s 70th anniversary of accession 
to the throne. THE ENTIRE Kingdom 
yesterday celebrated the 70th anniversary 
of His Majesty the King’s accession to the 
throne. Roads around the Grand Palace 
were closed yesterday morning for an alms-
giving ceremony involving 770 Buddhist 
monks to celebrate the King’s reign. 
Hundreds of people gathered before dawn 
to take part in the ceremony led by Prime 
Minister Prayut Chan-o-cha and members 
of the Cabinet. Almost all wore yellow.
 In addition to the Buddhist 
ceremony held at the Grand Palace, religious 
ceremonies were also held by worshippers 
of Islam, Christianity, Hinduism and 
Sikhism at different places in the capital 
yesterday. Thai expatriates living overseas 
also joined their compatriots in Thailand 
in marking the auspicious occasion during 
ceremonies held at Thai embassies and 
consulates. Chanting by Buddhist monks 
was held and Thai expatriates and students 
wrote messages wishing for the King’s 
good health. Participants also sang the 
Royal Anthem together. In Nepal, newly 
ordained monks and lay people took part in 
a ceremony at the Royal Thai Monastery of 
Lumbini in honour of the King.
source:http://www.nationmultimedia.com/national/Kingdom-celebrates-
HMs-70-year-reign-30287811.html

www.asean.ssru.ac.th

 Malaysia’s king calls on 
Malaysians not to be easily misled 
by deviant ideologies. According to 
New Straits Times, At an investiture in 
conjunction with his birthday celebration 
at Istana Negara in Kuala Lumpur, he 
said that the conflicts which took place in 
different parts of the world and terrorist 
attacks in countries like France, Belgium 
and Turkey and, lately, Indonesia, worried 
him because the attacks not only caused 
destruction of property but also caused 
deaths and injuries to innocent people. 
 Present at the auspicious event 
were Prime Minister Datuk Seri Najib 
Tun Razak and wife,Datin Seri Rosmah 
Mansor, members of the diplomatic corp 
and other dignitaries. Thirty-nine people 
out of a list of 1,546 recipients of federal 
honours were conferred their awards at 
today’s investiture. Tuanku Abdul Halim 
said that this investiture today would 
be his last in his second tenure as the 
di-Pertuan Agong which ends this year. 
His Majesty said that Malaysia, under 
Prime Minister Najib, had succeeded in 
overcoming global economic challenges, 
thus placing the country on the world’s 
map for its various achievements.
source:http://englishnews.thaipbs.or.th/malaysias-king-calls-malay-
sians-not-easily-misled-deviant-ideologies/

	 รู้หรือไม่	 ?	 น้ำ�มะน�วให้อะไร
ม�กกว่�คว�มเปรี้ยว	 ...	 อย่างที่เรารู้
กันดีกว่าน้ำามะนาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากมาย โดยเฉพาะใช้ในการลดน้ำาหนัก 
แต่รู้หรือไม่ว่าการดื่มน้ำามะนาวอุ่น ๆ ตอน
เช้าก่อนการทานอาหารก็จะช่วยทำาให้มี
สุขภาพที่ดีได้ด้วย เหมือนที่เว็บไซต์ tasty-
yummies.com ได้บอกเล่าเอาไว้ถึง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำามะนาวในตอนเช้า 
ทั้งนี้่ น้ำามะนาว 1 แก้วยังช่วยย่อยอาหาร 
ช่วยดีท็อกซ์และเป็นยาชับปัสสาวะ แถม
ยังช่วยเสริมสร้้างภูมิคุ้มกัน ลดความเป็นก
รดในร่างกาย ปรับสมดุลค่า pH ในร่างกาย 
และช่วยทำาให้ผิวพรรณสดใส ช่วยฆ่าเชื้อ
บางชนิดที่ทำาให้เกิดสิว เพิ่มความสดชื่น
ให้แก่ร่างกาย ทำาให้รู้สึกผ่อนคลายและ
ทำาให้อารมณ์ดีขึ้น  เห็นไหมละครับเพียง
แค่ดื่มวันละ 1 แก้วเท่านั้นยังให้ประโยชน์
มากมายขนาดนี้ เพื่อนๆอย่าลืมลองหามา
ดื่มกันดูนะครับ แล้วก็เติมหวานแต่พอดีนะ
ครับ  หากเติมหวานมากไปจะกลายเป็นว่า
ให้โทษมากกว่าประโยชน์แทน ... 
ที่มา:http://health.kapook.com/view96741.html


