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บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งปิดการจราจรบนถนน
ก�ำแพงเพชร 6 เริ่มตั้งแต่ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถึงที่หยุดรถไฟ กม11 บริเวณ
ใต้ทางด่วนศรีรชั ระยะทางประมาณ 700 เมตร เป็นการถาวร เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีก่ อ่ สร้างฐานรากทางวิง่ ยกระดับ
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ่ - รังสิต ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไปนัน้
ในการนี้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนทีจ่ ะเดินทางมาขึน้ รถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
บขส. ขอแจ้งให้ผโู้ ดยสารเผือ่ เวลาในการเดินทาง และศึกษาเส้นทางเพิม่ เติม โดยผูท้ ใี่ ช้ถนนก�ำแพงเพชร 2 ขาออก จากแยก
อตก. มุง่ หน้าวัดเสมียนนารี หรือถนนวิภาวดีรงั สิต สามารถเลือกใช้เส้นทางถนนก�ำแพงเพชร 2 (เส้นทางด้านหน้าสถานี
ขนส่งฯ จตุจกั ร) ไปตามปกติ ให้หลีกเลีย่ งการใช้ถนนก�ำแพงเพชร 6 (เส้นทางด้านหลังสถานีขนส่งฯ จตุจกั ร) เนือ่ งจากปริมาณ
รถมาก ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความจ�ำเป็นต้องใช้ถนนก�ำแพงเพชร 6 เมือ่ ถึง
จุดทีป่ ดิ การจราจร ให้เลีย้ วขวาเข้าถนนทีต่ ดั ใหม่ ซึง่ เป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว แล้วเลีย้ วซ้ายกลับเข้าสูถ่ นนก�ำแพงเพชร 2
ทัง้ นีส้ ามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิม่ เติมที่ Call Center 1490 เรียก บขส.
อตก.
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. จัดแผนเดินรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ช่วงวันที่ 26 -30 ธ.ค.นีใ้ ห้ผโู้ ดยสารที่
จองตัว๋ ล่วงหน้าเส้นทางภาคเหนือ –อีสาน เฉพาะรถโดยสารของ บขส.เท่านัน
้ ขึน
้ รถได้ที่
กรมการขนส่งทางบก สนามกีฬาธูปะเตมีย์ และสถานีเดินรถรังสิต เพือ่ ช่วยลดปัญหาการ
จราจรบริเวณสถานีขนส่งฯ จตุจกั ร

1.
2.
3.

ผูโ้ ดยสารทีจ่ องตัว๋ ล่วงหน้ารถปรับอากาศชัน้ หนึง่ ทุกมาตรฐานของเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมวันละ 150 เทีย่ ว
ให้ไปขึน้ รถโดยสาร บขส. ทีก่ รมการขนส่งทางบก
ผูโ้ ดยสารทีจ่ องตัว๋ ล่วงหน้ารถปรับอากาศชัน้ สอง ม.2 , ม.4 (ค) เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมวันละ 80 เทีย่ ว
ให้ไปขึน้ รถโดยสาร บขส. ทีส่ นามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)์

ผู ้ โ ดยสารที่ จ องตั๋ ว ล่ ว งหน้ า และระบุ จุ ด ขึ้ น รถไว้ ที่ รั ง สิ ต สามารถไปขึ้ น รถโดยสาร บขส. ได้ ที่ สถานี เ ดิ น รถรั ง สิ ต รวมถึ ง
ผู้โดยสารเดินทางไปซื้อตั๋วเดินทางที่รังสิตในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถขึ้นรถที่สถานีเดินรถรังสิตได้

บขส. ได้เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 60 วันแล้ว ซึ่งประชาชนสามารถจองตั๋วผ่าน
Call Center 1490 เรียก บขส., Thai Ticketmajor โทร 0-2262-3456 และ ATS
โทร 0-2872-1777 และสามารถซือ้ ตัว๋ โดยสารได้ทสี่ ถานีเดินรถของ บขส.ทัว่ ประเทศ
อย่างไรก็ดี การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ประชาชนเดินทางมาขึ้นรถโดยสารก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที
และหากจองตัว๋ โดยสารล่วงหน้าขอให้ตรวจสอบเวลา และจุดขึน้ รถโดยสารให้เรียบร้อย เพือ่ ความสะดวก และประหยัดเวลาในการเดินทาง
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

พนักงาน บขส. ร่วมอวยพรในโอกาส
วันคล้ายวันเกิด กจญ.

ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าอวยพร
แก่ นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั ใหญ่ เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันเกิด ณ หน้าห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

นโยบายสานต่อ วงล้อขับเคลื่อน ปี ท่ี 8

นายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
มอบนโยบาย ตามโครงการ “นโยบายสานต่อ วงล้อขับเคลื่อน
ปีที่ 8” แก่ ผู้บริหารทุกระดับและนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ
ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 7 อาคารศูนย์ฝกึ อบรมรังสิต ปทุมธานี

บขส. ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการบินพลเรือน ครบรอบ 81 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการบินพลเรือน ครบรอบ 81 ปี
ณ ส�ำนักงานกรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ

บขส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ช่ อง 9

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม
ผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี (ช่อง 9) กรุงเทพฯ

บขส. ร่วมมอบเงินบริจาค เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาส�ำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี
ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการ
กุศลให้แก่ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

บขส. ร่วมสัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน

นายนพรั ต น์ การุ ณ ยะวนิ ช รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ ร่วมสัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
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ข่าวรายทาง

อีซซ
ู ุ ชวนน้องๆ วาดภาพในหัวข้อ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“ประเทศไทยกับ AEC” ในโครงการ
“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557”
		

บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกระตุน้ ความตืน่ ตัว
ของเยาวชนไทยต่ อ การเปิ ด รั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ด้วยการ
จัดประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�ำขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชน
สั ม พั น ธ์ 2557” เวที ส ร้ า งฝั น ส� ำ หรั บ เยาวชนไทยหั ว ใจศิ ล ป์ ตั ว จริ ง
เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมส่งผลงานในหัวข้อ “ประเทศไทย
กับ AEC” เพือ่ ชิงรางวัล “อีซซู พ
ุ าน้องๆ ท่องญีป่ นุ่ ” พร้อมรับโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ และทุนการศึกษาอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้
ทีฝ่ า่ ยสือ่ สารการตลาด โทร. 02-966-2127-9 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สถานศึกษาประจ�ำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รมู อีซซู ทุ วั่ ประเทศ

Your Beauty Inside, My Inspiration

“ผู
้หญิง…สวยทีส
่ ด
ุ จากข้างใน”
           

ธรรมรัตน์  โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วาโก้ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ Your Beauty Inside,
My Inspiration “ผู้หญิง…สวยที่สุดจากข้างใน” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยของผู้หญิงที่มาจากข้างใน โดยมีการ
เปิดตัวพรีเซนเตอร์ 2 หล่อ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา และ โย่ง อาร์มแชร์
พร้อมด้วย วรเทพ อัศวเกษม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผูอ้ ำ� นวยการผลิตภัณฑ์
วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) อรุณฉัตร  
คุรุวาณิชย์ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์มาสเตอร์โพล ชมรม
นักวิจยั ไทยเพือ่ ความสุขชุมชน สุนยี   ์ ชัยจิรารักษ์ (ขวาสุด)  Executive
Creative Director บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง
ความยินดี ณ ร้านวาโก้ ชัน้ 3 สยามสแควร์ วัน

เคทีซีจดั ทริปพิเศษ “พอเพี ยงอย่างเพี ยงพอ...
สุดแดนบูรพาวิถก
ี บ
ั เคทีซ”ี ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมท�ำดี “พอเพียงอย่างเพียงพอ...สุดแดนบูรพาวิถี
กับเคทีซี” น�ำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรและการ
ใช้ชวี ติ พอเพียงทีเ่ รียบง่าย พร้อมร่วมกันบริจาคเงินจ�ำนวน 81,000 บาท เพือ่ ไถ่ชวี ติ กระบือ
โดยมีนายจักรวาล ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบตั งิ าน กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสตั ว์ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสระแก้ว เป็นผูร้ บั มอบ
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เอไอเอส แนะแนวน้องปี

“เลือกอนาคตงานในแบบคุณ”

่
4 ทัวประเทศ

แบ่งฝัน
ปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ “เอไอเอส แนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ท�ำงานทีส่ ดใส”
โดย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ หรือ เอไอเอส เปิ ดประสบการณ์ให้แก่วา่ ที่บัณฑิต
่
่ก�ำลังจะจบการศึกษาจากรัว้ มหาวิทยาลัยไปสู่โลกแห่งการท�ำงานให้เตรียม
ทัวประเทศที
ความพร้อมก่อนไปสมัครงาน ภายใต้แนวคิด “เลือกอนาคตงานในแบบคุณ” ซึ่ งเอไอเอส
่
ได้จดั กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปี ที่ 7 โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาชั ้นปี ที่ 4 ทัวประเทศ
เข้ารับฟั งเคล็ดลับ และค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงาน
พร้อมเปิ ดโอกาสให้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริงกับฝ่ ายสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร
ผู เ้ ชี่ ยวชาญของเอไอเอส
นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส
กล่าวว่า กิจกรรมเอไอเอส แนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ท�ำงานทีส่ ดใส ในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 7 แล้ว โดยในครัง้ นี้ เอไอเอสได้สญ
ั จรไปให้ความรูแ้ ก่นอ้ งๆ รวม 9 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ
เพชรบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึง่ น้องๆ
นักศึกษาทีม่ าร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ และได้รบั ความรู้ พร้อม
ทัง้ เคล็ดลับดีๆ เพือ่ ใช้ในการสมัครงานมากมาย
โดยในปี นี้ เ อไอเอสได้
ชูแนวคิด “เลือกอนาคตงาน
ในแบบคุณ” เพือ่ ให้วา่ ทีบ่ ณ
ั ฑิต
ทุกคนได้เปิดรับประสบการณ์
ดีๆ ทีห่ าไม่ได้จากในห้องเรียน
พร้อมทั้งท�ำความรู้จักตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้นอ้ งๆ มีแนวทางในการ
เลือกงานให้เหมาะกับตนเอง
อันเป็นการเตรียมพร้อมก่อน

ก้ า วไปสู ่ ก ารสมั ค รงานในอนาคต นอกจากนี้
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลเอไอเอสยั ง มาถ่ า ยทอด
เรื่องบุคลิกภาพที่ดีในการสมัครงาน การวางตัว
ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อสร้างความประทับใจ
แก่ผู้สัมภาษณ์งาน รวมทั้งอีกหนึ่งกิจ กรรมที่
เป็นจุดเด่นของงาน คือ การเปิดโอกาสให้ว่าที่
บัณฑิตได้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริง เพื่อ
รับเอาค�ำแนะน�ำกลับไปเสริมสร้างและพัฒนา
ตนเองต่อไป เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้ง
ความประทั บ ใจ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ประสบการณ์
ที่ดีแก่ว่าที่บัณฑิตเพื่อสร้างโอกาสความส�ำเร็จ
ในการสมัครงาน
ส�ำหรับกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่
บัณฑิต ก้าวสูว่ ยั ท�ำงานทีส่ ดใส” จะจัดขึน้ เพียง
ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งในปีหน้าเอไอเอสจะสัญจร
น�ำกิจกรรมดีๆ ไปพบกับน้องๆ ที่ไหนกันบ้าง
ต้ อ งคอยติ ด ตาม ส� ำ หรั บ น้ อ งคนไหนที่ พ ลาด
กิ จ กรรมในปี นี้ ยั ง สามารถเข้ า ไปร่ ว มพู ด คุ ย
สอบถามทาง Social network ได้ที่ เอไอเอส แนะแนว
ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต www.facebook.com/ais.jobtalent
แล้วพบกันใหม่ปหี น้า
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รอบรู้
รอบโลก

หน้าหนาวเกิดหมอกและ

เรื่อง : ชญานี

น�ำ้ ค้างแข็งได้ยง
ั ไงนะ

ตดกลิน
่ ช็อกโกแลต
จะดีไหมนะ

กลิ่นผายลมในที่สาธารณะมักท�ำให้เจ้าของกลิ่นเกิดความ
อับอายและยากทีจ่ ะบังคับการเกิดกลิน่ และอานุภาพของกลิน่ ให้อยู่
ในระดับที่ต้องการได้ แต่เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อนายพอล
ซัลแวน ได้คิดค้นยาที่ช่วยเปลี่ยนกลิ่นผายลมให้น่าอภิรมย์มากขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2006 โดยยาเหล่านีจ้ ะท�ำให้กลิน่ ผายลมหอมเเบบกลิน่ ดอกไม้
และพิ เ ศษยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ ใกล้ ช ่ ว งคริ ส มาสต์
ปี นี้ นายพอลจะปล่ อ ยยารุ ่ น ใหม่ ที่ เ สก
กลิ่นผายลมให้กลายเป็นกลิ่นช็อกโกแลต
โดนวางขายในสนนราคา 9.99 ยูโรหรือ
ประมาณ 410 บาทต่อ 1 แผง บรรจุ 60
เม็ด นอกจากคุณสมบัติเรื่องกลิ่นแล้ว
ยานีย้ งั ช่วยลดอาการท้องอืด รวมถึงช่วย
ลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้อกี ด้วย

หมอกและน�้ำค้างแข็ง คือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทมี่ กั
พบในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดโดย หมอก
มักจะเกิดในช่วงตอนเช้า ใน
พืน้ ทีอ่ ากาศเย็นไปจนถึงหนาว
ในช่วงที่ไม่มีลมพัดจะพบว่า
มีหมอกตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะ
บริเวณแหล่งน�ำ้ ตอนเช้าๆ ส่วนมากพบในฤดูหนาว หมอกเป็นเมฆทีอ่ ยู่
ในภาวะระดับต�ำ่ จะมีอนุภาคทีเ่ ป็นละอองน�ำ้ ขนาดเล็กแต่วา่ มีขนาดใหญ่
กว่าทีอ่ ยูใ่ นเมฆ จึงท�ำให้สามารถลอยตัวอยูใ่ กล้พนื้ ดินและทีม่ อี ากาศชืน้
เราจึงเห็นหมอกใกล้ตวั เรามากและอยูใ่ กล้แหล่งน�ำ้ ต่างๆ จะสังเกตได้งา่ ย
เนือ่ งจากมีความเย็นมากกว่าพืน้ ดินและเกิดในช่วงเช้า ส่วน น�ำ้ ค้าง เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีหมอกในช่วงกลางคืนหรือเช้า ทั้งนี้เนื่องจากการ
กลัน่ ตัวของไอน�ำ้ ในอากาศทีพ่ นื้ โลกไม่สามารถทีจ่ ะรับไอน�ำ้ ทัง้ หมดไว้ได้
จึงท�ำให้ความชืน้ เกาะตัวกับเป็นหยดน�ำ้ ดังทีเ่ ราเห็นตามใบไม้ยอดหญ้าที่
เกิดขึน้ ทัว่ ไป อาจจะพบเห็นน�ำ้ ทีเ่ ป็นหยดเหมือนกับน�ำ้ ค้าง ส่วน น�ำ้ ค้างแข็ง
หรือ แม่คะนิง้ จะพบได้ในหลายๆ ทีใ่ นช่วงฤดูหนาวมากๆ โดยเฉพาะใน
จังหวัดเลย เชียงใหม่ เชียงราย ทีม่ เี กิดขึน้ ทุกปี ซึง่ เกิดจากการอากาศทีเ่ ย็น
จัดอุณหภูมลิ ดลงไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้เกิดจุดเยือกแข็งของน�ำ้ ค้างในบริเวณนัน้
และเรามักจะพบน�ำ้ ค้างแข็งบนยอดหญ้าและใบไม้ตา่ งๆ

จักรยานทีไ่ ม่สามารถขโมยได้

คันแรกในโลก

นักศึกษาจากภาควิศวกรรมศาสตร์ของประเทศชิลี 3 คน
ได้แก่ นายคริสโตบอล คาเบลโล นายอันเดรส รอย เอกเกอร์ส
และนายฮวน โฮเซ มอนโซลเว ได้ประดิษฐ์จกั รยานทีไ่ ม่สามารถ
ขโมยได้เป็นรายแรกของโลก ทีเ่ รียกว่า “เยอร์กา” (Yerka) ซึง่
เป็นจักรยานที่รับประกันว่าจะไม่มีวันถูกขโมย โดยรวมเอา
จุดเด่นของงานดีไซน์ทมี่ อี อกมาก่อนหน้านี้ อย่าง “ซีตตีล้ อ็ ค”
(Seatylock) จากกลุม่ นักออกแบบในบรูคลิน ทีอ่ านจักรยาน
สามารถถอดออกมาใช้เป็นตัวล็อคจักรยานได้ และ “เดนนี” (Denny)
ผลงานจากนักประดิษฐ์ในซีแอตเทิล โดยแฮนด์จกั รยานสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นห่วงล็อคได้
ในตัว โดยจักรยานเยอร์กานีถ้ กู ออกแบบมาให้สามารถดึงโครงจักรยานและแท่งเสาเสียบ
ของเบาะนัง่ น�ำไปล็อคเข้ากับเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ได้ ซึง่ ขโมยจะไม่กล้าตัดท�ำลายตัวล็อคทีม่ า
จากโครง เพราะจะท�ำให้จกั รยานเสียหายและไม่สามารน�ำกลับมาใช้ได้อกี โดยใช้งบในการ
พัฒนาประมาณ 450 - 1,000 ดอลลาร์ จนได้ออกมาเป็นจักรยานต้นแบบทีไ่ ม่สามารถขโมย
ได้คนั แรกของโลก แต่อย่างไรก็ดกี ย็ งั มีผทู้ ว้ งติงว่ามีจดุ อ่อนในการปลดล็อค ซึง่ คงต้องน�ำไป
พัฒนาปรับปรุงให้สอดรับกับความต้องการของกลุม่ ผูร้ กั การปัน่ จักรยานต่อไป
12

ตุ๊กตา “โฟรเซ่น” น�ำหน้า
“บาร์บ”ี้ ไปเสียเเล้ว

ล่าสุดจากการส�ำรวจของพันธมิตรค้าปลีกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ของขวัญทีผ่ ปู้ กครองเล็งเอาไว้จะซือ้ เป็น
ของขวัญคริสมาสต์ให้แก่ลกู สาว กว่า 20% ตัง้ ใจจะซือ้ ของ
เล่นเกีย่ วกับภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ “โฟรเซ่น” Frozen ส่วน
ผู้ที่คิดจะซื้อบาร์บี้มีเพียง 17 % เท่านั้น นับเป็นครั้งแรกใน
รอบ 11 ปีทมี่ กี ารส�ำรวจโพลมา ทีม่ ขี องเล่นอืน่ เเซงหน้าบาร์บที้ ี่
ครองบัลลังก์ของเล่นเด็กผู้หญิงอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน
เชื่อว่าบริษัท Mattel บริษัทผลิตบาร์บี้คงต้องท�ำงานหนัก
มากขึ้น หลังจากโดนวิจารณ์มากว่าบาร์บี้มีสัดส่วนร่างกาย
ที่ผิดเพี้ยนและมีวิถีชีวิตที่เด็กผู้หญิงธรรมดาๆ จับต้องยาก
เกินไป

ถึงจะแปลก

แต่กท
็ ำ� ให้สะอาดได้นะ
หากคุณต้องการล้างกระจกแต่ไม่มนี ำ�้ ยา
ล้างกระจกเหลือเลย แนะให้ลองใช้ผา้ อนามัย
ด้านทีน่ มุ่ ๆ มาเช็ดกระจกดู ถึงจะฟังดูแปลก
แต่เชือ่ ไหมว่ามันท�ำให้กระจกใสแจ๋วขึน้ ทันตา
ส่วนโคมไฟหน้าทีเ่ ริม่ หมอง แสงส่องไม่คอ่ ยชัด
ลองใช้นำ�้ ยาเช็ดกระจกฉีดไปทีโ่ คมจากนัน้ น�ำ
ถุงน่องเก่าๆ มาถูขดั เบาๆ สักพัก โคมไฟก็จะ
สะอาดส่องไฟได้สะอาดสดใสชัดเจนเหมือน
ใหม่ หากไม่เชือ่ ต้องลองดู

14 ธันวา คือ วันลิง Monkey Day

วันลิงเกิดขึน้ ในปี 2000 เมือ่ นักศึกษารายหนึง่ มหาวิทยาลัยมิชแิ กน นาม
ซอร์โรว์เกิดนึกสนุกอยากหลอกเพือ่ นว่า วันที่ 14 ธันวาคมเป็นวันลิง Monkey
Day เขาจึงเอาปฏิทนิ ของเพือ่ นมาเขียนย�ำ้ ว่านีค่ อื วันลิง พร้อมชักชวนให้เพือ่ นที่
เป็นนักวาดการ์ตนู ช่วยวาดรูปโปรโมทลงในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและ
ท�ำทุกทางให้เพือ่ นหลงเชือ่ ปรากฏว่าเมือ่ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม ผูค้ ดิ จะอ�ำเพือ่ น
ก็ตอ้ งตกใจเพราะทัง้ มหาวิทยาลัยหลงเชือ่ ไปหมดคิดว่าเป็นวันทีท่ กุ คนจะระลึก
ถึงเจ้าลิงจ๋อ นักศึกษามากมายจึงแต่งตัวเป็นลิง เลียนแบบท่าทาง จนกระทั่ง
จัดงานเสวนาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ลงิ ด้วย และมี
คนเกิดความสงสัยไปสืบหาข้อมูล และพบว่าวันลิงนี้
ไม่ได้มอี ยูจ่ ริง แต่เมือ่ ความจริงปรากฏเเทนทีผ่ คู้ นจะโกรธ
คนอ�ำเพือ่ น แต่ให้ความสนอกสนใจกันยกใหญ่ แม้แต่
แบรนด์ดงั Paul Frank ไอศกรีม Ben & Jerry’s ก็ผลิต
สินค้าพิเศษเกีย่ วกับลิงไว้ขายในวันนีโ้ ดยเฉพาะ
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

อยา่ เพมิ่ แกส๊ ใหก้ ระเพาะก่อนนอน
มื้อเย็น “ควรงด” อาหารที่มีส่วนป
ระกอบ
ของ “บลอดโคลแี่ ละกะหลำ�่ ”
เพ รา ะอ าจ ท� ำ ให ้
เกิดแกส๊ ในกระเพาะ
อาหารจนคุณนอน
ไมค่ อ่ ยหลับได้

การงีบเล็กน้อยในช่ วงกลางวัน
ส�ำคัญต่อสุขภาพ
นี่คือ ข้อดีของการงีบหลับในช่วงเวลาเล็กๆ ตอนกลางวัน ท�ำให้
หายง่วง ลดความเครียด พักผ่อนหัวใจ เสริมความจ�ำและการเรียนรู้
เสริมความคิดสร้างสรรค์ ท�ำให้สมองกระตือรือร้นและตืน่ ตัว ช่วยทดแทน
การอดนอนของคื น ที่ ผ ่ า นมา ร่ า งกายมี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ การ
ออกก�ำลังกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรนอนหลับหลังบ่ายสามโมง เพราะ
จะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับยามค�่ำคืน อาจท�ำให้คุณไม่รู้สึกง่วง
และตาค้างไปทัง้ คืน

แก้อาการวิงเวียน
จากไมเกรนแบบง่ายๆ
หากมี อ าการปวดหั ว ไมเกรน
จากการท�ำงาน ควรหาเวลาพักทันที
แนะน�ำให้ออกไปจิบชารสผลไม้กลิน่
หอมสดชืน่ หรือเพิม่ พลังงานเบาๆ ให้
ร่างกายด้วยการทานผลไม้รสเปรีย้ ว
อมหวาน หรือลองแอปเปิล้ เขียวมา
ดมๆ เล่นแทนยาดมสักพัก กลิ่น
หอมธรรมชาติของแอปเปิ้ลจะ
ช่วยให้คุณผ่อนคลายลดอาการ
ตึงเครียดได้เป็นอย่างดี ไม่เชื่อ
ต้องลองดู!
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หัวเราะทุกวัน
ช่ วยให้เลือดไหลเวียนดี
       ค� ำ ก ล ่ า ว ที่ ว ่ า
“หัวเราะวันละนิดจิต
แจ่ ม ใส” ได้ รั บ การ
ยื น ยั น จากผลการวิ จั ย
ของ The University
of Texas at Austin
แล้วว่าเป็นความจริง 100 %
โดยท� ำ การทดลองให้
กลุม่ อาสาสมัครกลุม่ หนึง่
ดู ห นั ง ตลกและพบว่ า
กลุม่ คนเหล่านี้ จะมีอตั รา
การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น
เล็กน้อย ท�ำให้หลอดเลือด
หัวใจขยายมากกว่าปกติ และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี
ขึ้นถึง 24% แต่เมื่อกลุ่มอาสมัครเหล่านี้ดูหนังเศร้า และ
สารคดี จะมีภาวะเส้นเลือดตีบตันเพิม่ ขึน้ 18% เป็นผลให้
เลือดสูบฉีดได้ไม่สะดวก โดยแพทย์เฉพาะทางได้อธิบาย
เพิม่ เติมว่า เมือ่ เรามีความสุข ร่างกายจะหลัง่ สารนิวโรเคมี
(Neurochemical) ซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขออกมา
ท�ำให้รา่ งกายเรารูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่าขึน้ นัน่ เอง รูแ้ ล้วอย่าลืม
ยิ้มและหัวเราะบ่อยๆ เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยืนยาว แถม
สร้างเสน่หด์ งึ ดูดคนรอบข้างอีกด้วยนะ

เลือกและรับประทานอาหารแช่แข็ง
อย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดี
ในยุคทีผ่ คู้ นใช้ชวี ติ แบบเร่งรีบ มีเวลาส่วนตัวในแต่ละวันไม่มากนัก
ทัง้ กับการเรียนและการท�ำงาน “อาหารแช่แข็ง” กลายเป็นทางเลือก
หนึง่ ทีผ่ คู้ นให้ความสนใจ เพราะสะดวกรวดเร็ว มอบรสชาติอาหารที่
ใกล้เคียงกับการปรุงสดมากทีส่ ดุ แถมพกพาในการเดินทางได้สะดวก
น�ำมาอุน่ รับประทานได้งา่ ยดาย อีกทัง้ ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งกลิน่ รบกวนใน
ระหว่างทาง แต่เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากอาหารแช่แข็ง คูห่ เู ดินทาง
วันนี้ ขอน�ำเทคนิคดีๆ ในการเลือกซือ้ และเก็บรักษามาฝากกันค่ะ
เทคนิคการเลือกซื้ ออาหารแช่ แข็ง
ตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ์วา่ มีสภาพดี ถุงไม่ขาด กล่องไม่แตกไม่บบุ บี้ ไม่มี
รอยเปือ้ นใดๆ
มีฉลากหรือตราประทับทีบ่ ง่ บอกถึงวิธกี ารเตรียมอาหารส�ำหรับผูบ้ ริโภค
ระบุวนั หมดอายุ และตรารับรองจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลผูบ้ ริโภค
เมื่อแกะออก อาหารภายในบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด
ปราศจากกลิน่ เน่าเสียหรือแปลกปลอม
การเก็บรักษาอาหารแช่ แข็ง
การเก็บรักษาอาหารแช่แข็งแบบถูกต้อง
และเหมาะสมจะช่วยรักษาความสดและ
คุณค่าทางอาหารได้ยาวนานยิง่ ขึน้ ควรเก็บ
รักษาไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต�่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส
ดังนั้น ควรหมั่นดูแลช่องแช่แข็งให้ดี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและ
แบ่งตัวของเชือ้ โรคหรือแบคทีเรียต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเก็บเอาไว้นาน
จนเกินไป คุณภาพของอาหารแช่แข็งก็จะลดลงได้เช่นกัน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารแช่ แข็งตามประเภทอาหาร
เนือ้ วัว เนือ้ แกะ เนือ้ หมู
4 - 12 เดือน
สัตว์ปกี (ทัง้ แบบทัง้ ตัวและแยกชิน้ )
9 เดือน
ขนมปังต่างๆ
1 – 3 เดือน
เนือ้ ปลา
		
6 เดือน
เนือ้ กุง้
3 – 6 เดือน
ชีส
		
6 เดือน
นม
		
3 เดือน

การละลายอาหารแช่ แข็งเพื่อน�ำมาปรุงรับประทาน
ท�ำได้หลากหลายวิธี เช่น ละลายด้วยการแช่นำ�้ โดยน�ำถุงอาหาร
ทัง้ ถุงทีต่ อ้ งการละลายแช่ในน�ำ้ เย็น โดยหมัน่ เปลีย่ นน�ำ้ ทุกๆ 30 นาที
แต่ตอ้ งคอยสังเกตว่าไม่มรี อยรัว่ พลาสติกห่อหุม้ ปิดสนิท เพือ่ ป้องกัน
การปนเปือ้ น หรือละลายด้วยการน�ำอาหารแช่แข็งมาไว้ในช่องธรรมดา
เพือ่ ให้อาหารค่อยๆ ละลาย วิธนี เี้ ป็นวิธที ปี่ ลอดภัยทีส่ ดุ มีความเสีย่ ง
ทีอ่ าหารจะมีการปนเปือ้ นเชือ้ โรคและแบคทีเรียน้อยกว่าวิธอี นื่ ๆ เพียง
แต่มขี อ้ เสียคือใช้เวลานาน นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ความร้อนในการ
ช่วยละลายได้ เช่น การละลายด้วยไมโครเวฟซึง่ ท�ำให้บางส่วนของ
วัตถุดบิ เริม่ สุก แต่วธิ นี จี้ ะท�ำให้แบคทีเรียเริม่ แบ่งตัวได้เร็วขึน้ ดังนัน้
หากละลายแล้วปรุงอาหารไม่หมดควรท�ำให้สกุ ก่อน ก่อนจะน�ำไปเข้า
ช่องแช่แข็งอีกครัง้ นอกจากนีก้ ารละลายด้วยอุณหภูมหิ อ้ งหรือแช่ใน
น�ำ้ ร้อนก็เป็นวิธที ไี่ ด้รบั ความนิยมเช่นกัน
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

ท�ำไมหน้าหนาว
ปากมักแห้งแตกได้งา่ ย

บริเวณริมฝีปากไม่มตี อ่ มไขมัน เพือ่ เคลือบป้องกันผิวไม่ให้นำ�้ ระเหยออกไป
เหมือนส่วนอื่นของผิวหนัง และเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับอาหารหรือเครื่องดื่ม
รวมทัง้ สารเคมีตา่ งๆ ดังนัน้ จึงเกิดอาการระคายเคืองแห้งแตกได้
สาเหตุและวิธแ
ี ก้รม
ิ ฝีปากแห้ง
ดื่มน�้ำน้อยเกินไป ถ้าคุณดืม่ น�ำ้ น้อย ผิวทัว่ ร่างกายรวมทัง้
ริมฝีปากก็จะแห้ง เพราะขาดน�้ำ วิธีแก้จึงควรการดื่มน�้ำที่ถูกวิธี
ดืม่ น�ำ้ มากๆ อย่างน้อยก็วนั และ 8 แก้ว
การเลียริมฝี ปากบ่อยๆ ในช่วงแรกอาจรูส้ กึ ว่าริมฝีปาก
ชุม่ ชืน่ แต่สกั พักริมฝีปากจะแห้ง เนือ่ งจากน�ำ้ ระเหยไปและเอนไซม์
ทีท่ ำ� หน้าทีช่ ว่ ยย่อยอาหารในน�ำ้ ลายจะท�ำให้รมิ ฝีปากแห้งมากขึน้
ดังนัน้ จึงไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อย
แสงแดดและรังสี การถูกแสงแดดเป็นเวลานานต่อเนือ่ งกัน
ท�ำให้รมิ ฝีปากสัมผัสกับรังสีอลั ตราไวโอเลต (UV) หรือการฉายรังสี
จากการรักษา ซึง่ เป็นตัวท�ำลายความยืดหยุน่ ของเซลล์ทำ� ให้ผวิ
สูญเสียความชุม่ ชืน้ เกิดรอยเหีย่ วย่น วิธแี ก้ ควรหลีกเลีย่ งในช่วง
ทีม่ แี สงแดดจัด หรือ กางร่ม ใส่หมวก ใช้ผา้ คลุม ในกรณีทตี่ อ้ งเผชิญกับแสงแดด
สภาพอากาศ อากาศร้อนและมีลมแรง กับ
อากาศเย็นและแห้ง มีผลท�ำให้รมิ ฝีปากแห้งหรือ
แตกเป็นขุยมากขึน้ วิธแี ก้ ควรดืม่ น�ำ้ ให้มากกว่า
ปกติ หรือเพิม่ ความชืน้ บริเวณรอบตัว โดยวางน�ำ้
สักแก้วไว้ใกล้ๆ เครือ่ งปรับอากาศ
แพ้สารบางอย่าง เป็นไปได้วา่ สารบางอย่าง
ในลิปสติกหรือเครื่องส�ำอาง เช่น สารประกอบที่
ท�ำให้เกิดปัญหาทีส่ ดุ คือ สี กลิน่ น�ำ้ หอม ลาโนลิน
(สารทีใ่ ห้ความชุมชืน้ ) และสารกันบูด ท�ำให้เกิด
อาการแพ้ ควรหาให้เจอว่าคุณแพ้อะไร แล้วเลือก
เครือ่ งส�ำอางทีเ่ หมาะกับสภาพริมฝีปากของคุณ
การขาดวิตามิน คนทีข่ าดวิตามินบี ริมฝีปากจะแตกง่ายกว่าคนทัว่ ไป เพราะวิตามินบี
มีความส�ำคัญต่อผิวหนังและเยือ่ บุตา่ งๆ ลองหันมารับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้น
ข้าวกล้อง ตับ ผักใบเขียว เมล็ดอัลมอนด์ ถัว่ ลิสง หรือ มะม่วงหิมพานต์ ซีง่ มีวติ ามินบีสงู
อาการร้อนใน เนือ่ งจากอาการร้อนในจะท�ำให้นำ�้ ในร่างกายสูญเสียมากขึน้ รวมทัง้
ริมฝีปากด้วย ควรหลีกเลีย่ งอาหารเค็มจัดและอาหารทีม่ กี รดหรือมีรสเปรืย้ ว รวมทัง้ เครือ่ งดืม่
ประเภทแอลกอฮอล์ หันมาดืม่ น�ำ้ ตะไคร้หอม เนือ่ งจากมีสรรพคุณแก้รอ้ นในกระหายน�ำ้
ต้มจิบแทนน�ำ้ ช่วยแก้รมิ ฝีปากแห้งแตกจากการร้อนในได้
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วิธแ
ี ก้เมือ
่ ริมฝีปากแห้งแตก
หรือลอกเป็นขุย
ดืม่ น�ำ้ สะอาดให้มากๆ หรือจิบน�ำ้ อุน่ บ่อยๆ
หากปากแห้งมากแตกจนลอกเป็นขุย ให้
ใช้น�้ำอุ่นผสมเกลือป่นเล็กน้อยใช้ส�ำลีหรือทิชชู่
ชุบให้เปียกพอหมาดๆ แล้วใช้ปากคาบทิง้ ไว้ 3-5
นาที หรือเช็ดไล้เบาๆ ไปบนริมฝีปาก จะช่วยให้
ขุยต่างๆ หลุดลอกออกไปได้
ใช้น�้ำมันมะกอกทาบางๆ บนริมฝีปาก
น�้ ำ มั น มะกอกจะท� ำ หน้ า ที่ เ สมื อ นแผ่ น ฟิ ล ์ ม
ธรรมชาติชว่ ยปกป้องผิวไม่ให้สญ
ู เสียน�ำ้ หล่อเลีย้ ง
ไป บรรเทาอาการแห้งตึงและเจ็บริมฝีปาก
จะรู้สึกสบายและนุ่มขึ้น วิตามินอี วิตามินเอ
ในน�้ ำ มั น มะกอกยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น การท� ำ ลาย
จากแสงแดด และอนุมลู อิสระได้ดอี กี ด้วย
ทาน�ำ้ ผึง้ บางๆ จะช่วยคืนความชุม่ ชืน่ นุม่ นวล
ให้ริมฝีปาก สารแอนติออกซิแดนท์ในน�้ำผึ้ง
ช่วยชะลอความเสือ่ มของเซลล์ได้ อีกทัง้ ยังอุดม
ด้วยสารฆ่าเชื้อและป้องกันการติดเชื้อได้ ใน
กรณีที่ปากแตกมาก ช่วยให้ไม่เกิดการอักเสบ
และช่วยสมานแผลให้หายเร็ว

รักษาสิวด้วยภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้าน
สิวถือเป็นปัญหากวนใจของเหล่าวัยรุน่
และวัยท�ำงานทัง้ หลาย บางคนอายุลว่ งเลย
เข้าเลขสามแล้ว แต่สิวก็ยังเสนอหน้ามาให้
เห็นอยูเ่ สมอ ทัง้ สิวเสีย้ น สิวอุดตัน สิวผด และ
สิวอักเสบทัง้ หลาย นอกจากการรักษาสิวด้วย
ยาและครีมสมัยใหม่แล้ว สมุนไพรในครัวเรือน
ยังสามารถรักษาสิวได้อกี ด้วย สามารถหาได้
ไม่ยาก ไม่มผี ลข้างเคียง แถมยังได้ผลดีไม่แพ้
ยาฝรัง่ กันเลยทีเดียว
นี่คอื สมุนไพรรักษาสิวที่การันตี
ได้วา่ ปราบสิวได้อยู ห่ มัด
ว่านหางจระเข้ มะนาว ขมิน้ ชัน ใบบัวบก
ทองพันชัง่ ไพล มะขามเปียก น�ำ้ ผึง้ แตงกวา
กระเทียม หอมแดง มะเขือเทศ มะม่วงสุก
เปลือกมังคุด เสลดพังพอน ทุเรียน ข้าวโอ๊ต
มั น ฝรั่ ง อะโวคาโด แคโมมายล์
สมุนไพรรักษาสิวเหล่านี้ สามารถ
หาได้ ง ่ า ย ท� ำ ง่ า ย ได้ ผ ลดี ไม่ มี
ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อน
ใดๆ

นวดหน้าอก
เพื่อความยกกระชั บ...ว้าว
ใครๆ ก็อยากมีหน้าอกยกกระชับได้รปู ทรง คูห่ เู ดินทางขอแนะน�ำ
วิธกี ารนวดด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ทีจ่ ะท�ำให้หน้าอกได้รปู สวยกว่าทีเ่ คย
เริ่มด้วยการจิ้มรักแร้จากบนลงล่าง
เพื่อกระตุ้นต่อมน�้ำเหลือง ไล้ต่อม
น�้ำเหลืองตรงรักแร้เป็นพิเศษ จาก
นั้นโกยจากด้านนอกและเนื้อด้าน
ในให้รวมกัน ไล่เนือ้ กลางหลังเข้ามา
ให้อยูต่ รงกลาง และกดจุดตรงร่อง
อกเพื่อช่วยให้หน้าอกเผยความ
เต่งตึง เพียงท�ำเป็นประจ�ำหลังการ
อาบน�้ำโดยใช้ร่วมกับบอดี้โลชั่น
จะช่วยให้ผิวบริเวณหน้าอกเรียบ
เนียนและเปล่งปลัง่ กระชับตึงขึน้
แบบเห็นได้

รู้ไหมขนตายาว
งอนงามได้ดว้ ยอาหารดีๆ
คุณรู้ไหมว่า การกินโปรตีนเสริมอย่างเพียงพอ จะช่วย
ให้การงอกของขนตายาวขึ้นได้ นอกจากการรับประทานผัก
ผลไม้แล้ว อย่าลืมเน้นการรับประทาน ไข่ เนือ้ สัตว์ ปลาและนม
ที่ล้วนช่วยเร่งให้ขนตายาวมากขึ้นได้ หรือถ้าก�ำลงมองหา
วิตามินเสริม ขอแนะน�ำการรับประทานไบโอติน อาหารเสริม
วิตามินบีทสี่ าวๆ มักนิยมกินเพือ่ บ�ำรุงเส้นผมให้ยาวเร็ว พร้อมกันนี้
มันยังมีสว่ นช่วยให้ขนตาของเรายาวขึน้ เร็วได้ดว้ ยนะ

ผมสัน
้ มาแรง
ในปี 2015 อีกแล้วนะ
เทรนด์ผมหมุนเวียนเปลีย่ น
ไปมาตามกระแส และส�ำหรับ
ปี 2015 นีผ้ มสัน้ กลับมาแรง
แซงโค้งทรงอื่นๆ แบบชนะ
ลอยล�ำ โดยเฉพาะบ็อบสั้น
ผมสั้นกุดสุดเปรี้ยว และผมสั้น
ไถข้างโชว์ความเท่และแนวแบบ
ไม่หยุดยัง้ สาวๆ ชอบความสัน้
รูปแบบไหนก็ลองเปลี่ยน
กั น ดู ต ้ อ นรั บ ปี 2015
ที่ ก� ำ ลั ง จะมาถึ ง จะได้
ไม่ตกเทรนด์
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Food
Absolute Fit

ฮัลโหล
บางกอก

Designed for Life

เรื่อง : Yamaki

เคาะประตูเรียก Absolute Fit Food เมือ่
คุณเพรียกหาอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ไี ซน์มาเพือ่ คุณ สามารถสัง่
เดลิเวอรีห่ รือนัง่ ทานชิลล์ๆ ทีร่ า้ นในบรรยากาศแสนสะอาดตา
สบายใจ ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี่ สะท้อนความ
เรียบง่าย เหมือนนัง่ ทานอาหารอยูท่ บี่ า้ น
Eat time : พิ สู จ น์ ค วามอร่ อ ยที่ ไ ม่ แ พ้ อ าหารปกติ กั บ
นานาเมนู อาทิ “ข้าวคลุกกะปิเครือ่ งแน่น” ครบคุณประโยชน์
ทางโภชนาการ แล้วเปลี่ยนรสชาติมาชิมอาหารอินเตอร์กับ
เมนู “เมดิเตอเรเนียน แร็พ” อร่อยเต็มค�ำ จานเดียวเอาอยู่
ปิดจ๊อบที่เมนูของหวาน อย่าง “สเปลท์ บลูเบอรี่ แพนเค้ก”
และ “ไทย ที พุดดิง้ ” 2 เมนูเรียกแขกทีใ่ ครชิมเป็นติดใจ
The Connection : Absolute Fit Food ตั้งอยู่ชั้น 3
The Portico Langsuan ถ.หลังสวน เปิดบริการทุกวัน 11.0015.00 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 08 1371 3721
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

19-21 ธ.ค.
Night at the Museum 5
ตอนปลุกยักษ์
โอกาสเดียวในรอบปีที่มิวเซียมสยาม
จะเปิดให้เข้าชมในตอนกลางคืน โดยสร้าง
บรรยากาศให้คณ
ุ มาร่วมปลุกต�ำนานแห่งพลัง
อันยิง่ ใหญ่ สูแ่ รงบันดาลใจแห่งการสร้างสรรค์
เพือ่ ปลุกพลัง “ยักษ์” ในตัวคุณ สนุกสนานกับ
บูธเกมนานาชนิด เต็มอิ่มกับการแสดงและ
งานศิลปะ พร้อมทัง้ ฟังเรือ่ งราวของคนเล็กคิด
ยักษ์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคมศกนี้ ตัง้ แต่
16.00-22.00 น. งานนีฟ้ รี

24 ธ.ค.

27 ธ.ค.

Brendan et le secret
de Kells
สมาคมฝรั่ ง เศสจั ด ฉายภาพยนตร์
ฝรั่ ง เศสฟรี แ ก่ ผู ้ ที่ ส นใจ โดยในวั น ที่ 24
ธันวาคมนี้ เป็นคิวของภาพยนตร์แอนิเมชัน่
แสนสนุก เรื่อง Brendan et le secret
de Kells แสดงน�ำโดย โรแบง ตรุฟฟิเยร์,
โดมินิก กอลลีญง-โมแรง จัดฉายในเสียง
ฟิล์มภาษาฝรั่งเศส
ค� ำ บรรยายภาษา
อั ง กฤษ ในเวลา
19.00 น. ณ สมาคม
ฝรัง่ เศส ถ.วิทยุ โทร.
0 2670 4200

LOVEiS Special DOJO-B5
Super ติง
่ Home Coming
Live Concert
บี อี ซี - เทโร และ เลิ ฟ อี ส ผุ ด คอนเสิ ร ์ ต
เอาใจสาวกเบเกอรี่มิวสิค ใน LOVEiS Special
DOJO-B5 Super ติ่ง Home Coming Live
Concert ซึง่ เป็นการรวมตัวครัง้ แรกในรอบ 10 ปี
ของกลุม่ ศิลปินจาก “โดโจ ซิต”ี้ พร้อมด้วยศิลปิน
คุณภาพทีเ่ ติบโตจากค่าย
เบเกอรี่ รวมรุน่ อย่างพร้อม
หน้าพร้อมตาในวันที่ 27
ธั น วาคมนี้ ณ อิ ม แพค
อารี น ่ า เมื อ งทองธานี
ซื้ อ บั ต รที่ ไ ทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร์

Harrods Tea Room

Special for Festive Season

itch
Kaethy The W า

เลา่ ขานเวทยม์ นตแ์ หง่ ช

ด้วยอ�ำนาจแห่งมนต์ขลังแห่งชา ท�ำให้รา้ นนีเ้ กิดขึน้
มาเพือ่ แบ่งปันประสบการณ์ความสุขแก่ทกุ คนทีร่ กั ชา และขนมหวาน
ภายใต้บรรยากาศที่สะท้อนวิถีของการดื่มชาแบบรุ่นต่อรุ่นเพื่อมอบ
ประสบการณ์ตอ้ นรับทุกท่าน
Eat time : รืน
่ รมย์กบั ชารสชาติดจี ากแหล่งปลูกชัน้ น�ำของโลก หรือ
จะเรียกความสดชืน่ ด้วยเครือ่ งดืม่ เมนู “ไอซ์ ที วิทช์ เบลนด์” พร้อมขนม
แบบมินทิ เี ซ็ท พอดีคำ� คนรักกาแฟอย่าเพิง่ น้อยใจ เพราะทีร่ า้ นก็มกี าแฟ
อะราบิกา้ 100% สไตล์ Witch Brew จับคูก่ บั ขนมหวานสูตรสร้างสรรค์ที่
ผลัดเปลีย่ นกันมาสร้างความรูส้ กึ พิเศษ เช่น R.I.P เซมีเทรี บราวนี หรือ
บราวนีห่ ลุมศพ เนือ้ แน่นหนึบช็อคโกแลตจัดเต็ม เป็นต้น
The Connection : Kaethy The Witch ตัง้ อยูใ่ นซอยนาคนิวาส
41 ลาดพร้าว เปิดบริการทุกวัน 9.00-20.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร. 08 1916 8447
Ring a bell :

แฮร์รอดส์ ประเทศไทย ร่วมส่งความสุขต้อนรับ
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และถือโอกาสฉลองใหญ่เนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย ด้วยการแต่งแต้มบรรยากาศแห่ง
ความสุขผ่านการตกแต่งภายในทีย่ งั คงความเรียบหรูสไตล์ผดู้ อี งั กฤษ
พร้อมน�ำเสนอเมนูแสนครีเอททีห่ าทานได้เฉพาะช่วงนีเ้ ท่านัน้
Eat time : ชวนชิมเมนูมากมายทีเ่ ชฟตัง้ ใจรังสรรค์ ไม่วา่ จะเป็น
คริสต์มาส ปาเนตโตเน ขนมหาทานยาก, ถ้าต้องการความอิม่ ระดับที่
2 ต้องแซนวิชพานินเี นือ้ สไลด์พริกไทยด�ำและชีส, ดร็อป สโคน ทีค่ วงคู่
มากับผลไม้และเบอร์รนี่ านาชนิด, คนรักชาไม่ควรพลาด ทีมาเดอลีน
สัง่ มาทานเคียงชา, บริทชิ คริสมาสต์ โรลล์ โกลเด้น ช็อคโกแลต ก็มา
เพือ่ การนี้ และอีกมากมายหลายเมนู
The Connection : ชิมเมนู Festive Season ได้ที่ Harrods
Tea Room ชัน้ G ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ Harrods The
Plantation Rooms ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เปิดบริการ
ทุกวัน 11.00-22.00 น.
Ring a bell :

วันนี้ – 31 ธ.ค.

วันนี้ – 4 ม.ค.

วันนี้ – ก.พ.

Festive Celebration @
Pullman BKK Hotel G
โรงแรมพูลแมน แบงคอก โฮเทล จีน ร่วม
ส่งความสุขถึงทุกท่านด้วยโปรโมชั่นพิเศษของ
ห้องอาหารสกาเล็ต ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์
(ชัน้ 37) ตลอดเดือนธันวาคม ด้วย 3 โปรโมชัน่
สุดคุ้ม เริ่มที่ตะกร้าของขวัญที่เต็มไปด้วยความ
อร่อยแบบอิ่มหน�ำ ราคา 6,200 บาทเน็ต ส่วน
ในวันที่ 24 ธ.ค. คริสต์มาสอีฟพร้อมครอบครัว
กับเมนูอาหารตระการตา
ส่ ง ท้ า ยปี ใ นวั น ที่ 31
กั บ ปาร์ ตี้ มั น สุ ด เหวี่ ย ง
ตลอดข้ามปี ส�ำรองที่นั่ง
โทร. 0 2238 1991

City Walk Parade of Joy
สุขส�ำราญข้ามปี กับสิง่ ดีๆ ทีเ่ ดอะมอลล์
มอบให้ ด้วยการเนรมิต City Walk เป็นสตรีท
แฟชั่ น สุ ด ชิ ค ท่ า มกลางบรรยากาศแบบ
Fashion Candy Town เอาใจเหล่าแฟชั่น
นิสต้าให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุข จากร้านค้า
กว่า 100 ร้าน เพิ่มสีสันด้วยเสียงเพลงจาก
เหล่าศิลปินและดีเจ
ที่ ผ ลั ด เปลี่ ย นกั น มา
สร้างความสุขตลอด
แคมเปญ แวะมาเติม
เต็มประสบการณ์ดีๆ
ณ ห้างเดอะมอลล์ทงั้
4 สาขา

Winter JazZ & Arts
Festival
ฤดูหนาว ความอบอุน่ ของดนตรี และ
ศิลปะ จะมาบรรจบกัน ณ มหานครแห่งเทพ
ในเทศกาลดนตรีแจ๊สและงานแสดงศิลปะ
ฤดูหนาว โดยมีศลิ ปินและนักร้องแนวแจ๊ส
ระดับแถวหน้าของเมืองไทยตบเท้าร่วมงาน
อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมเวิรค์ ช็อปทางดนตรี และ
การแสดงผลงานศิลปะ จัดแสดง ณ ดินแดน
ศิลป์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนน
เจ้าฟ้า ทุกๆ วันเสาร์ที่
4 ของเดือน ตัง้ แต่วนั นี้
ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
2558 ซือ้ บัตรได้ทโี่ ทร.
0 2282 9934

คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

ท่องเทีย่ วถูกใจ
กดไลค์

บางแสน

เมื่อเรานึกถึง “ทะเล” ที่อยู ใ่ กล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบาย
บรรยากาศดี สถานที่สะอาด สามารถลงเล่นน�้ำก็ได้ นอนเล่นรับลมเย็นๆ
ริมทะเลก็ดี สนนราคาของอาหารการกินก็ไม่แพง แถมมีสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ที่นา่ สนใจอื่นๆ อยู ใ่ กล้เคียงอีก ... “บางแสน” คือ ค�ำตอบสุดท้าย และ
โดนใจสุดๆ ณ ตอนนีค้ รับ
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“บางแสน” เมืองท่องเทีย่ วชายทะเลทีม่ หี าดทรายสวยทอดยาวไกล
กว่า 6 กิโลเมตร และมีแนวทิวมะพร้าวพลิว้ ไหวเกือบตลอดชายหาด เป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีถ่ กู ใจของใครหลายๆ คน เรียกว่าตัง้ แต่รนุ่ ลูก รุน่ หลาน
วัยรุน่ หนุม่ สาว ไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่หลายๆ ท่านทีค่ งคุน้ เคยกับทะเลบางแสน
แห่งนีม้ ายาวนานกว่าหลายสิบปีครับ

องสมุด “Live for Reading Room”
• ห้ภายในสวนสาธารณะหาดวอนนภา
บางแสนล่าง จ.ชลบุรี

คู่หูเดินทางฉบับนี้ ขอพาคุณผู้อ่านมาอัพเดทบางแสนวันนี้กันว่า
เหตุใด และเพราะอะไรหาดทรายแห่งนีจ้ งึ ไม่เคยห่างไกลจากใจของผูค้ น
ทุกเพศทุกวัยเลย
การเดินทางมาเที่ยวบางแสนนั้นสามารถมาได้หาหลายเส้นทาง
ขับรถเพลินๆ จากกรุงเทพฯ ไม่ถึงชั่วโมง คุณก็ได้มาพักผ่อนนอนเล่น
ชิลล์ๆ ทีร่ มิ ทะเลกันแล้ว จะเดินทางมาโดยรถยนต์สว่ นตัว หรือรถโดยสาร
สาธารณะก็ได้ ไม่มปี ญ
ั หา จากถนนสุขมุ วิท เจอสามแยกไฟแดงบางแสน
ให้เลีย้ วขวามุง่ หน้าตรงสูถ่ นนหาดบางแสน เมือ่ สุดถนนคุณก็จะเจอป้ายปูน
ประติมากรรมลอยตัวสูงใหญ่ทมี่ ฉี ากหลังเป็นทิวมะพร้าว ท้องฟ้า และท้อง
ทะเล เขียนว่า ”ยินดีตอ้ นรับสูบ่ างแสน” จุดนีจ้ ะเรียกว่า “วงเวียนบางแสน”
จากวงเวียนบางแสน หันหน้าออกทะเลหากเลี้ยวไปทางซ้าย ก็จะ
เจอ หาดบางแสนล่าง หรือ หาดวอนนภา อันเป็นชายหาดตอนใต้สดุ
บรรยากาศที่นี่จะเงียบสงบกว่าหาดบางแสน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่
นิยมเล่นน�ำ้ ในบริเวณนี้ เพราะโขดหินค่อนข้างเยอะ เมือ่ ขับรถมาจนสุด
หาดคุณก็จะได้พบกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทีน่ ี่ A Place We Stand

Showcase @บางแสน ซึง่ อยูภ่ ายในบริเวณสวนสาธารณะชุมชนเทศบาล
เมืองแสนสุข(บางแสน) จ.ชลบุรี หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ทางผลิตภัณฑ์
ตราช้างได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้คนที่อยู่อาศัย
ในบริเวณนั้นและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์กัน โดยเชิญ 3
สถาปนิกชัน้ น�ำมาออกแบบ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ แรงบันดาลใจให้กบั สถาปนิก
รุน่ ใหม่ โดยทัง้ 3 สถานทีน่ นั้ มาครบแบบจัดเต็ม ทัง้ งานดีไซด์ทสี่ วย เก๋ เท่
แปลกตา พร้อมใช้งานได้จริง
เริ่มจาก ห้ องสมุ ด Live for Reading Room
ผลงานการออกแบบของคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สร้างจาก
วัสดุหลัก แผ่นโปร่งแสง และไม้ มีประตูบานใหญ่เปิดเข้า
ออกได้สองทางหน้าหลัง ท�ำให้การระบายลมภายในตัว
อาคารเย็นสบายไม่รอ้ นอบอ้าว นัง่ อ่านหนังสือได้สบายๆ
ภายใต้แสงอุ่นๆ จากธรรมชาติ และเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืด
ไฟส่องสว่างก็จะเปิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้
สบายตา
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ส�ำหรับคนรักการอ่าน คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อ่าน
หนังสือทีเ่ ราชอบ ในบรรยากาศทีช่ ลิ ล์แบบนีอ้ กี แล้ว... ถ้ามา
เทีย่ วทะเลบางแสนแล้วลืมพกหนังสือเล่มโปรดติดมา ก็อย่าลืม
แวะห้องสมุด Live for Reading Room นะครับ เพราะนอกจาก
สถานทีจ่ ะสวยแล้ว ทีน่ อี่ าจมีหนังสือดีๆ หลายเล่มรอคุณอยู่
อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีสีแดงสวยเด่นเห็นแต่ไกล
มาพร้อมกับการออกแบบโครงสร้างที่ดูเป็นมิติ
ชือ่ ว่า สนามผู้ใหญ่เล่น The Labyrinth
เป็นผลงานการออกแบบของคุณปิตพุ งษ์ เชาวกุล
ที่ใช้ปูนซีเมนต์ ทนน�้ำทะเลผสมสีแดงลงไป
ในเนื้อปูน นอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว
โครงสร้างอาคารยังแข็งแรงและทนต่อการ
กัดกร่อนของไอน�ำ้ ทะเลได้อย่างดีอกี ด้วย
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ในส่ ว นของการออกแบบ มี
การออกแบบเป็นลักษณะเขาวงกต
มีทางขึ้น-ลง 3 ทาง เดินวนเวียน
เพื่อขึ้นไปชมวิวธรรมชาติโดยรอบ
แบบ 360 องศายังจุดสูงสุด และ
ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกใน
มุมสูงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณ
นี้ที่ไม่ควรพลาด เด็กขึ้นได้ ผู้ใหญ่
ขึ้นดี ที่ส�ำคัญหากคุณเดินครบหนึ่ง
รอบยั ง ถื อ เป็ น การออกก� ำ ลั ง กาย
ที่ ช ่ ว ยเผาผลาญพลั ง งานได้ ถึ ง
10 แคลอรี่ อาคารนีจ้ งึ มีชอื่ เล่นว่า
“10 แคลอรีท่ าวเวอร์” ..น่าสนใจใช่
ไหมหละครับ
มาถึงอาคารสุดท้ายอยูท่ าง
ด้ า นหน้ า ปะทะลมทะเลแบบ
เย็นฉ�่ำชื่นใจ มองเห็นวิวไกลๆ
จนสุดลูกหูลกู ตา เป็นอีกหนึง่ จุด
ที่ จ ะชาร์ ต แบตให้ คุ ณ ได้ แ บบ
เต็มที่ คือ ศาลาอเนกประสงค์
The Flow ที่ อ อกแบบโดยคุ ณ ทวิ ตี ย ์ วั ช ราภั ย เทพาค� ำ โดยน� ำ
แผ่นโปร่งแสง และสมาร์ทบอร์ด มาดีไซน์ท�ำเป็นหลังคาสลับความ
โปร่งและทึบ จัดวางให้เหลื่อมกัน เพื่อให้คนที่มานั่งเล่นรู้สึกถึงแสง
ที่ สลับไปมาเหมือนนั่งอยู่ภายใต้เงาร่มไม้ริมชายทะเล ซึ่งถือว่าเป็น
จุ ด เด่ น ของอาคารหลั ง นี้ ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ นั่ ง เล่ น ภายในตั ว อาคารจะ

• สนามผูใ้ หญ่เล่น “The Labyrinth”

• ศาลาอเนกประสงค์ “The Flow”

เล่นระดับคล้ายๆ ขั้นบันไดขนาดใหญ่เหมือนอัฒจรรย์นั่งดูการแข่งขัน
กีฬา ด้วยความโปร่ง โล่ง สบายตา ท�ำให้การมานั่งยังจุดนี้สัมผัส
ได้ถึงการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง ยิ่งในช่วงเย็นจะเห็นผู้คนมานั่งเล่น
นั่งคุยกัน เหมือนจุดพบปะสังสรรค์ส�ำหรับการรอชมแสงสุดท้ายจาก
ดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าไกล
ภายในรอบบริเวณสวนสาธารณะยังมีเครือ่ งออกก�ำลังกาย สนามเด็ก
เล่น และจุดนัง่ พักผ่อนทีท่ างเทศบาลได้จดั เตรียมไว้ให้สำ� หรับประชาชนได้
ใช้กนั อีกด้วย เปิดทุกวันเวลา 06.00 – 22.00 น.
จากจุดนี้หากคุณวกกลับออกไปทางเดิม ตรงออกไปทางถนน
สุขุมวิท สังเกตทางด้านขวามือจะพบป้าย สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ บางแสน ซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย
บู ร พา เปิ ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ชมมานานนั บ สิ บ ปี แ ล้ ว และเมื่ อ ปี
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พ.ศ. 2555 ได้รบั การปรับปรุงใหม่อกี ครัง้ เพือ่
ให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ซึ่งก็เป็นไปตามนั้น เพราะเราเองก็เคยมาเที่ยว
ทีน่ หี่ ลายครัง้ แล้ว แต่ครัง้ นีร้ สู้ กึ สนุกและตืน่ ตาตืน่ ใจ
มากขึน้ สถานทีก่ ส็ ะอาดขึน้ แถมได้ความรูเ้ กีย่ วกับสัตว์ทะเลสายพันธุต์ า่ งๆ
ตัง้ แต่ตวั เล็กๆ ไปยันตัวใหญ่เลยครับ งานนีร้ บั รองถูกใจทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
แน่นอน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. บัตรค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 80 บาท
เด็ก 40 บาท ต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 220 บาท เด็ก 120 บาท
จากจุดนีห้ ากมุง่ หน้าตรงมาก็จะเจอวงเวียนบางแสน แล้วเลีย้ วขวา
ตลอดแนวคือจุดเล่นน�้ำยอดฮิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นั่นคือ ชายหาด
บางแสน ทีว่ นั นีบ้ รรยากาศก็ยงั คงดูรม่ รืน่ เหมือนวันวาน แต่ถนนหนทาง
การจัดระเบียบการวางสิง่ ของบนชายหาดของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่คา้ และ
ร้านขายอาหารริมหาดดูเป็นระเบียบมากขึน้
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มุง่ หน้าขึน้ ไปทางศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ด้านซ้ายจะเป็น จุดชมวิว
แหลมแท่น มีถนนคนเดินในช่วงเย็นทุกวันศุกร์ เสาร์ ไปยันดึก มีสนิ ค้าวาง
ขายหลากสไตล์ ทัง้ ของใช้ ของกิน มีการแสดงดนตรีสดจากนักดนตรีอาชีพ
และสมัครเล่นหมุนเวียนเปลีย่ นมาให้ได้ชมอยูเ่ สมอ อีกทัง้ ยังเป็นสถานที่
จัดงานใหญ่ๆ ในเขตบางแสนอีกด้วย จากนัน้ ให้มงุ่ หน้าต่อขึน้ ไปบนภูเขา
เพือ่ ไปกราบขอพรเจ้าแม่เขาสามมุขที่ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข บริเวณ
เชิงหน้าผา ซึง่ มีอยู่ 2 หลัง เป็นศาลไทยดัง้ เดิม และศาลจีนสร้างใหม่ เป็น
ทีเ่ คารพสักการะของชาวประมงในท้องถิน่ จังหวัดชลบุรแี ละนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าเยือน และเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของสาวมุขและหนุม่ แสน ถือว่า
เป็นอีกหนึง่ จุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม
จากจุดนีม้ งุ่ หน้าไปทางอ่างศิลาเลียบชายทะเล สังเกตด้านขวามือ
จะเห็น วิหารเทพสถิตพระกิตเิ ฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ เดิมเป็น
ศาลเจ้าบนพืน้ ที่ 200 ตารางวา เท่านัน้ แต่ดว้ ยแรงศรัทธามีผู้บริจาค
มากมายจึงได้รับการปรับปรุงสร้างเป็นวิหารใหญ่โต ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า
25 ไร่ วิหารมี 4 ชัน้ โดยแบ่งเป็น ชัน้ ที่ 1 ประดิษฐานรูปองค์พระกษิตคิ รรภ

โพธิสตั ว์ ผูโ้ ปรดเวไนยสัตว์ทอี่ ยูใ่ นนรก และในชัน้ นีย้ งั เป็นทีป่ ระดิษฐานองค์ดวงเทพ
พระเคราะห์ (องค์ไท้สว่ ย) ทัง้ หมด 60 องค์ ชัน้ ที่ 2 ประดิษฐานรูปองค์เทพเจ้าหน่าจา
ซาไทจือ้ ทัง้ 3 ปาง ทีจ่ ำ� ลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีน และมีรปู ปัน้ ของพระแม่
กวนอิม ทีเ่ ชือ่ กันว่าสามารถประทานพรให้ผทู้ มี่ ากราบไหว้ให้พน้ ภัยต่างๆ ได้ ชัน้ ที่ 3
มีองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ผูท้ ำ� งานข้าราชการมักนิยมมากราบไหว้เพือ่ มาขอพรท่านให้ได้
เลือ่ นต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน และยังมีองค์เทพเจ้าชาวจีนให้ความเคารพนับถืออืน่ ๆ
อีกมากมาย ชัน้ ที่ 4 ประดิษฐานรูปองค์พระประธานศรีอริยเมตตรัย มีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าอีก 5 พระองค์ และองค์สมเด็จพระอนุตรรมมารดา ภายในวิหาร
ไม่อนุญาตให้ถา่ ยรูป สถานทีต่ า่ งๆ มีความโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
จีน ชัน้ บนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ชายทะเลทีส่ วยงาม
ไม่ไกลจากจุดนีด้ า้ นซ้ายมือจะเป็น ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา แหล่งรวม
อาหารทะเลทัง้ สดและแห้ง ของฝากจากทะเล ทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา จากเรือประมงที่
น�ำขึน้ มาขาย จะซือ้ แบบสดๆ น�ำไปปรุงเองก็ได้ มีบริการขายกล่องโฟมพร้อมน�ำ้ แข็ง
ปิดผนึกให้อย่างดี หรือใครทีช่ อบแบบปรุงส�ำเร็จ ปิง้
ทอด ย่าง นึง่ ทีน่ เี่ ค้าก็มบี ริการ พร้อมน�ำ้ จิม้ รสเด็ดที่
เลือกได้วา่ จะเอาแบบเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมาก เปรีย้ ว
นิด เค็มหน่อย สัง่ ได้หมด จะซือ้ ไปนัง่ ทานริมทะเล
หรือซือ้ กลับไปฝากคนทีบ่ า้ นก็ได้ ราคาย่อมเยา

ร่วมสนุกกับ SCG

เป็นไงกันบ้างครับ ส�ำหรับการอัพเดทสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ทั้งใหม่และเก่าในบางแสนของเราฉบับนี้ ครบทุกรสทั้ง
ไหว้พระ เล่นน�ำ้ ทะเล กินอาหารซีฟดู้ และดูววิ พระอาทิตย์ตก
สวยๆ กันที่ A Place We Stand Showcase @บางแสน บริเวณ
หาดวอนนภา เรียกว่ามาเทีย่ วครัง้ นีไ้ ม่มตี กเทรนด์ครับ
การได้กลับมาเทีย่ วทีน่ อี่ กี ครัง้ ท�ำให้ผมอดอมยิม้ นึกถึง
วันเวลาแห่งความสุขครัง้ เก่าๆ ทีเ่ คยมาเทีย่ วเล่นพักผ่อน
กับครอบครัวบ้าง เพื่อนฝูงบ้าง ความสุขที่เป็นภาพแห่ง
ความทรงจ�ำ ไม่วา่ วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด สถานทีจ่ ะ
มีการเปลีย่ นแปลงมากน้อยเพียงไหน การได้มาท่องเทีย่ ว
กับคนทีเ่ รารักและรักเรา นัน่ คือการท่องเทีย่ วทีม่ คี า่ มิรลู้ มื
ส�ำหรับผมและทุกคนครับ

การเดินทาง

สว่ นตัว
•จากกรุรถยนต์
งเทพฯ ไป จ.ชลบุรี มี 2 เส้นทางหลัก
เพี ย งคุ ณ ถ่ า ยรู ป A Place We Stand Showcase
@บางแสน ณ หาดวอนนภา ในมุมมองที่คุณคิดว่า “ใช่และ
นำ�สมัยที่สุด” แล้วนำ�มาโพสต์ในหน้าเฟสบุ๊คของนิตยสาร
คูห
่ เู ดินทาง www.facebook/busbuddythailand.com
ภาพใดมีคนกด LIKE มากทีส่ ด
ุ รับไปเลย “รางวัลที่ 1 บัตรทีพ
่ กั
The Tide Resort 2 วัน 1 คืน สำ�หรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า”
และสำ�หรับภาพอืน
่ ๆ ทีม่ ค
ี นกด LIKE รองลงมา “รับของระลึก
จาก SCG จำ�นวน 5 รางวัล”

1. เส้นทางสายบางนา - ตราด ทางหลวงหมายเลข 34
เข้าสูจ่ งั หวัดชลบุรี
2. เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ หรือ กรุงเทพฯ - ชลบุรี
(สายใหม่) ต่อเชือ่ มกับวงแหวนรอบนอก มีทางขึน้ หลายจุด

รถโดยสารประจ�ำทาง
•มีรถโดยสารออกจากสถานี
ขนส่งฯ สายตะวันออก (เอกมัย)
โทร. 0 2391 2504 หรือ Call Center 1490 เรียก บขส.
www.transport.co.th
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

CultureTheQue
ห้องสมุดวัฒนธรรมฉบับดิจต
ิ อล
ไม่ต้องเป็นโดเรม่อน ก็สามารถย่อห้องสมุดให้อยู่ใน
มือได้ เพียงคลิกเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ www.culturetheque.com
ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับวัฒนธรรมฝรัง่ เศสทัง้ หลายกว่า
23,000 ประเภท ก็จะพรัง่ พรูมาให้คณ
ุ เลือกเสพ ไม่วา่ จะเป็น
วิดโี อ หนังสือเสียง หนังสือการ์ตนู วารสาร ดนตรี รวมถึงคูม่ อื
การเรียนการสอนภาษาฝรัง่ เศส และอีกมากมาย สามารถเข้า
ถึงได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา คราวนีก้ ส็ ามารถพัฒนาภาษาฝรัง่ เศสและ
เพิม่ พูนความรูไ้ ด้โดยไร้อปุ สรรคใดๆ อีกต่อไป

BenQ F5
4G LTE SmartPhone
นีค่ อื โฉมหน้าของ BenQ F5 4G LTE SmartPhone
สมาร์ทโฟนระบบ 4G ทีม่ าพร้อมประสิทธิภาพหลากหลาย
พร้อมเป็นหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันอันลงตัวของคุณ โดดเด่น
ที่ ก ารออกแบบทั้ ง ด้ า นดี ไ ซน์ แ ละขุ ม พลั ง ไฮเทคต่ า งๆ
ไม่วา่ จะเป็นหน้าจอถนอมสายตาด้วยการลดแสงสีนำ�้ เงิน,
ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 KitKat, ชิปประมวลผล
Qualcomm Snapdragon 400 ซีพยี ู Quad-core, ความเร็ว
1.2 GHz แรม 2 GB และมีความจุตวั เครือ่ ง 16GB หาก
แต่สามารถสัมผัสได้ในราคาสุด
คุม้ เพียง 7,990 บาท หาซือ้ ได้ที่
ร้านตัวแทนจ�ำหน่ายทุกแห่ง
ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม
โทร.0 2670 0310
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Jabra
Sport Pulse Wireless
ครั้งแรกที่มนุษย์โลกสามารถจับต้องหูฟัง
สเตอริโอที่จับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ จาก
โปรดักต์ Sport Pulse Wireless ของ Jabra โชว์
ความยอดเยี่ยมด้วยการน�ำข้อมูลการเต้นของ
หัวใจเพื่อให้เราท�ำนายอัตราการออกก�ำลังกาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังล่วงรูอ้ ตั ราการเต้น
ของหัวใจ ระยะทางทีว่ งิ่ ความเร็ว และยังมีคำ� สัง่
กระตุ ้ น ให้ อ อกก� ำ ลั ง หนั ก หรื อ เบาเพื่ อ รั ก ษา
ระดับการเต้นของหัวใจ ประหนึ่งว่ามีเทรนเนอร์
คอยกระซิบอยูข่ า้ งๆ ทัง้ หมดนีจ้ ะท�ำงานผ่านหูฟงั
เครื่องเดียว ให้ความสะดวกสูงสุด นอกจากนี้
ยังสามารถเชือ่ มต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้ดว้ ยแอพ
Jabra Sport Life Application ตัวหูฟงั ทนทายาด
ทุกสภาพอากาศ และไม่กลัวน�้ำ ด้านคุณภาพ
เสียงยอดเยีย่ มแจ่มชัดเต็มอารมณ์ จะสับเปลีย่ น
เป็นสมอลล์ ทอล์ค ก็ทำ� ได้ดงั่ ใจ จ�ำหน่ายในราคา
7,490 บาท รายละเอียดคลิก www.jaymart.com
และ www.rtbtechnology.com

Bravia รุ่น KD-85X9500B
โซนี่ ไทย ภูมใิ จเปิดตัว ทีวี บราเวีย
4K ขนาด 85 นิ้ ว สุ ด ยอดที วี เ รื อ ธง
รุ่นล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและ
ลูกเล่นสุดล�ำ้ ประจุรว่ มด้วยเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดทั้งภาพ และเสียง กอปรกับดีไซน์
สวยเฉี่ยวรองรับทุกรูปแบบการใช้งาน มี
หมัดฮุคอยู่ที่การน�ำเทคโนโลยี X-tended
Dynamic RangeTM Pro ที่รายละเอียด
ภาพคมกริบยิง่ กว่าทีวี LED ทัว่ ไปถึง 3 เท่า คุณจะได้เห็นส่วนทีม่ ดื อย่างลึก
มีมิติมากกว่าเดิม สะท้อนผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ตระการตา นี่ยัง
ไม่ นั บ รวมสี สั น อั น วิ จิ ต รจากเท คโนโลยี Trilumi nos TM
ที่ แ ส ด ง ผ ล ข อ ง ส า ร พั ด เ ฉ ด สี ไ ด ้ ก ว ้ า ง ขึ้ น
บ อ ก เ ล ย ว ่ า ที วี แ ห ่ ง โ ล ก อ น า ค ต
พร้ อ มให้ คุ ณ ไขว่ ค ว้ า ให้ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น แล้ ว สอบถา มข้ อ มู ล
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์
ข้อมูลโซนี่ โทร.0 2715 6100
หรือ www.sony.co.th/bravia

อยู่เป็น
เย็นสุข

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

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้ว
เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน หลายๆ คนคงได้ทำ� ใน
สิ่งที่ตัวเองได้วางแผนไว้ แต่ผมคิดว่า ก็ยังมีอีกหลายๆ
คนทีย่ งั ไม่ได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้...ไม่เป็นไรครับ ปีใหม่กม็ า
เริม่ ต้นกันใหม่ ก่อนจะจบปีนี้ เราก็มาวางแผนในสิง่ ทีอ่ ยาก
จะท�ำกันในปีหน้าเอาไว้ และตัง้ ใจใหม่ รับรองว่าปีหน้านี้
จะเป็นปีทองของหลายๆ ท่านที่ติดตามอ่านคอลัมน์
“อยูเ่ ป็น เย็นสุข” กันอย่างแน่นอนครับ
ตลอดทั้งปี 2557 ปีม้าทอง ที่ผ่านมา อาจเป็นปีชงของ
คนปีชวด ปีเถาะ ปีมะเมีย และปีระกา ถึงแม้วา่ คนทีเ่ กิดตามปี
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน การงาน หรือ
ความรัก แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ ส�ำหรับปีหน้านี้ ปี 2558
เป็น “ปีมะแม” หรือ “ปีแพะทอง” ถึงแม้วา่ บางนักษัตรจะยัง
ถือว่าเป็นปีศตั รู แต่กไ็ ม่หนักไปกว่าปีมา้ แน่นอน และมีแนวโน้ม
จะดีขนึ้ ตามล�ำดับอีกด้วย
“แพะ” เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข และสันติภาพ
เพราะแพะชอบอยูด่ ว้ ยกันเป็นฝูง เป็นหมู่ จึงแสดงให้เห็นว่าปี
หน้านี้ อาจเกิดความสงบสุขมากขึน้ แต่จากอิทธิพลของปีมา้ ทีม่ ี
การต่อสูก้ นั มาอย่างหนักหน่วง ก็อาจจะส่งผลให้ตอ้ งระวังในการ
จะตัดสินใจท�ำอะไรอย่างรอบคอบ และระมัดระวังมากขึน้ ในปีนี้
จึงให้จดั วาง “รูปปัน้ แพะทอง” ไว้ทหี่ อ้ งรับแขก หรือ ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน
เพือ่ กระตุน้ พลังแห่งความราบรืน่ และความส�ำเร็จ การจัดวางนัน้
ให้หนั หน้าแพะเข้ามาในบ้าน หรือ หันเข้าห้อง ไม่วา่ จะเป็นรูปทรง
แพะแบบใด แพะ1 ตัว หรือ 3 ตัว ได้ทงั้ นัน้ ครับ เอาให้เหมาะสม
กับสถานทีต่ งั้ ดูแล้วสวยสง่า ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป เป็นสีทอง
ได้ยิ่งดี จะแสดงถึงการเรียกทรัพย์ให้วิ่งเข้ามาหาอีกด้วยครับ
รูปปั้นแพะนี้สามารถจัดตั้งได้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดปีอะไรครับ
ส่วนการจัดวางของเสริมดวงหรือแก้ชงของคนที่เกิดแต่ละปี
มีดงั นีค้ รับ
คนที่เกิดปี ชวด : ให้จดั วางก้อนทองคู่ หันหน้าไปทางทิศ
เหนือ และพกก้อนทองหยกคูต่ ดิ ตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี ฉลู : ให้จัดวางปี่เซี้ยะคู่ หันหน้าไปทางทิศ
เหนือ และควรพกปีเซีย้ ะทองเหลืองคูก่ บั องค์ไท้สว่ ยเอีย๊ ะ
เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดงติดตัวไว้ตลอด
ทัง้ ปี
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คนที่เกิดปี ขาล : ให้จดั วางรูปปัน้ กิเลนคู่ หันหน้าไปทาง
ทิศใต้ และพกกิเลนหยกคูต่ ดิ ตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี ถาะ : ให้จดั วางรูปปัน้ เต่า หันหน้าไปทาง
ทิศเหนือ และพกเต่าหยกติดตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี มะโรง : ให้จดั วางรูปปัน้ องค์ฮก ลก ซิว่ หัน
หน้าไปทางทิศใต้ และควรพกแผ่นหยกสลักค�ำว่า ฮก ลก
ซิว่ คูก่ บั องค์ไท้สว่ ยเอีย๊ ะเทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตาในถุง
ผ้าสีแดงติดตัวไว้ตลอดทัง้ ปี
คนที่เกิดปี มะเส็ง : ให้จดั วางรูปปัน้ ปลาหลีฮอื้ หันหน้า
ไปทางทิศเหนือ และพกปลาหยกติดตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี มะเมีย : ให้จดั วางรูปปัน้ กวาง หันหน้าไปทาง
ทิศใต้ และพกรูปตุก๊ ตากวางติดตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี มะแม : ให้จดั วางรูปปัน้ หมู หันหน้าไปทาง
ทิศเหนือ และควรพกหมูหยกหรือทองเหลือง คูก่ บั องค์
ไท้ส่วยเอี๊ยะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดง
ติดตัวไว้ตลอดทัง้ ปี
คนที่เกิดปี วอก : ให้จดั วางรูปปัน้ มังกร หันหน้าไปทาง
ทิศเหนือ และพกมังกรหยกติดตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี ระกา : ให้จดั วางรูปปัน้ คางคกคาบเหรียญ
หันหน้าไปทางทิศใต้ และพกคางคกคาบเหรียญหยก
ติดตัวไว้ตลอดปี
คนที่เกิดปี จอ : ให้จดั วางรูปปัน้ ม้า หันหน้าไปทางทิศ
เหนือ และควรพกม้าหยกหรือทองเหลือง คู่กับองค์
ไท้ส่วยเอี๊ยะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดง
ติดตัวไว้ตลอดทัง้ ปี
คนที่เกิดปี กุน : ให้จดั วางเทพเจ้าไฉ่ซงิ้ เอีย๊ ะ หรือเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ หันหน้าไปทางทิศใต้ และพกแผ่นหยกสลัก
รูปองค์ไฉ่ซงิ้ เอีย้ ะติดตัวไว้ตลอดปี
ขอให้ทกุ ท่าน ทิง้ ความทุกข์ ความเศร้า ไว้กบั ปีเก่า แล้วเริม่ ต้น
สิง่ ดีๆ ในปีใหม่นนี้ ะครับ
  

ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

เกมส์ปลุกผี

แนวหนัง : ตื่นเต้น น่ากลัว
ผู ก้ ำ� กับ : ทิวา เมยไธสง
์
นักแสดง : รฐา โพธิงาม,
ธนายง ว่องตระกูล, นะโม ทองก�ำเหนิด
ก�ำหนดฉาย : 24 ธันวาคม 2557
เรื่องย่อ : “เกมปลุกผี” เป็นเรือ่ งราว
ของ ต้น (ธามไท แพลงศิลป์) กับแจ็ค (ปอร์เช่
ศิวกร อดุลสุทธิกลุ ) 2 นักเรียนสุดแสบทีโ่ ด่งดัง
มาจากการท�ำคลิปลบหลูส่ งิ่ ต่างๆ และยิง่ พวกเขาได้รบั การยอมรับมากเท่าไหร่
พวกเขาก็ยิ่งท�ำคลิปที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ความสนุกและความคะนอง
ท�ำให้ทั้งคู่คิดที่จะจับตัว ต่อ (ฟลุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร) ซึ่งเป็น
น้องชายแท้ๆ ของต้นเข้าไปในป่าช้า เพราะต้องการล้างแค้นในสิง่ ทีต่ อ่ ท�ำไว้กบั
บี (พิม หทัยชัช เอือ้ กิตติโรจน์) หญิงสาวทีแ่ จ็คแอบหลงรัก และการท�ำคลิป
ในครั้งนี้พวกเขาได้ไปปลุกวิญญาณร้ายที่ถูกสะกดไว้ให้ตื่นขึ้นมาตามล่า
พวกเขา ทั้งหมดวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกไร้ทิศทาง จนไปพบกับ ผา
(นะโม ทองก�ำเหนิด) เมฆ (กระดุม ธนายง ว่องตระกูล) และบัว (หญิง รฐา
โพธิง์ าม) ความน่ากลัวทีแ่ ท้จริงก�ำลังจะเริม่ ต้นขึน้ !!

I read therefore I am
(ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น)
ผู เ้ ขียน : สิรญ
ิ า ใจบุญ
ส�ำนักพิมพ์ : ปราณ พับลิชชิ่ ง
ราคา 239 บาท / จ�ำนวน 312 หน้า
หากคุณเชือ่ ว่า การอ่าน สามารถเปลีย่ น
ชีวติ คนได้ นีค่ อื หนังสืออีกหนึง่ เล่มทีค่ ณ
ุ ไม่ควร
พลาดด้วยประการทัง้ ปวง I read, therefore
I am ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น หนังสือเล่มเดียวที่
ภายในบรรจุเรือ่ งราวของหนังสือเล่มอืน่ ไว้อกี
กว่า 50 เล่ม โดยผ่านการคัดเลือกและน�ำมา
พูดถึง จากเหล่าคนดังในแวดวงต่างๆ รวมทัง้
สิน้ 20 คน ทีส่ ะท้อนความคิดและความเป็น
ตัวตนของแต่ละคน
ถ้าคุณก�ำลังหาหนังสือดีๆ สักเล่มอ่าน
เล่มนีอ้ าจให้คำ� ตอบแก่คณ
ุ ได้
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“เดิมพั นทีย
่ ง
ิ่ ใหญ่”

บทเพลงร่วมแรงร่วมใจศิลปิ น ในวันพ่อแห่งชาติปีนี้
วันนี้ “บ้านสมเด็จฯ เรคคอร์ด” และกลุม่ ศิลปินคุณภาพ
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ “เดิมพันที่ยิ่งใหญ่”
เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมฉลองวันพระชนม์พรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมในปีนี้
โดยเพลงนีไ้ ด้ศลิ ปินมากมายจากหลายค่ายมาร่วมกันขับร้อง
ไม่ว่าจะเป็น พันเอกวินธัย สุวารี, กวาง AB Normal,
เก้า จิรายุ, อัทธ์ Yes‘ser Days, ฟิล์ม บงกช, โทนี่
รากแก่น, สงกรานต์ รังสรรค์, พัดชา AF เพื่อเทิดทูน
พระราชกรณียกิจของพระองค์ทา่ น ภายใต้คอนเซ็ปท์ เพือ่ ชาติ
แผ่นดินทีพ่ อ่ สร้างไว้ ทรงพระเจริญ
ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดเพลงได้แล้วที่ ไอทูนส์ สโตร์
หรือฟังได้ที่ DEEZER, KKBOX รวมทั้งดาวน์โหลดเสียง
เรียกเข้า และเสียงรอสายได้ที่ *248 2212

22 Jump Street
สายลับร้ายมหาลัย

แนวหนัง : ตลก แอคชั่ น
ผู ก้ ำ� กับ : ฟิ ลล์ ลอร์ด
่ โจนาห์ ฮิล, ไอซ์ คิวบ์
นักแสดงน�ำ : แชนนิ่ง เททัม,
เรื่ องย่ อ : หลังจากผ่านภารกิจปราบปรามป่วน
ไฮสคูลไปแล้ว ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มารออยู่ตรง
หน้าเจ้าหน้าที่ ชมิดท์ (โจนาห์ ฮิลล์) และ เจนโก้ (แชนนิง่
เททัม่ ) เมือ่ พวกเขาต้องปลอมตัวเข้าไปสืบคดีในมหาวิทยาลัย
แต่เมือ่ เจนโก้พบเพือ่ นแนวเดียวกัน
ในทีมฟุตบอล ส่วนชมิดท์กต็ เี นียน
เข้าไปเรียนเอกศิลปะโบฮีเมียน ทัง้
คูจ่ งึ เริม่ ไม่มนั่ ใจในความเป็นคูห่ ู
ของกันและกัน เวลานี้พวกเขา
ไม่เพียงต้องไขคดีให้ได้เท่านั้น
แต่ยังต้องค้นหาว่าพวกเขาจะ
สามารถยกระดับความเป็นคูห่ ู
และมิตรภาพได้หรือไม่

ดวงปี 2558

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ดว้ ยการย้ายราศีของพระเสาร์มา
ตัง้ แต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะสถิตยาวไปเป็นเวลา
2 ปีครึง่ ในเรือนมรณะดวงเมือง นอกจากนัน้ พระพฤหัสจะจรย้าย
ราศีในช่วงกลางปีนี้ มาสถิตเรือนปุตตะของดวงเมือง ความสัมพันธ์
ของสองดาวใหญ่นจี้ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้
มากมาย เรียกได้วา่ เป็นการปฎิรปู ประเทศอย่างแท้จริง ครึง่ ปีแรก
เป็นการจัดระเบียบบ้านเมืองให้เข้ารูปเข้ารอย โดยอาศัยกฎหมาย
เข้าจัดการ ดิน ฟ้า อากาศวิปริต ฝนตกผิดฤดูกาล ยากแก่การท�ำการ
เกษตร กลางปี มีเรือ่ งสะดุดในช่วงเวลาสัน้ ๆ ด้วยเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ตอ้ ง
ตระหนกตกใจ เพราะมฤตยูจรย้ายมาชิมลางกุมลัคนาเมืองเป็น
เวลาประมาณ 2 เดือน (ก่อนจะย้ายมาสถิตยาวในปี 2559) อาจมีการ
สูญเสียบุคคลส�ำคัญของบ้านเมือง เหตุการณ์อบุ ตั เิ หตุใหญ่ (โดย
เฉพาะทางทะเล หรือ ไฟไหม้ใหญ่) ตลาดหุน้ อาจมีความผันผวนสูง
ด้วยสถานการณ์โลก หรือ การเข้ามาวุน่ วายของต่างชาติในปัญหา
สิทธิสภาพน่านน�ำ้ ไทย ซึง่ ไทยจะได้ประเทศมหามิตรอย่าง จีน
รัสเซีย เข้าช่วยเหลือให้รอดพ้นวิกฤตินไี้ ปได้ มีการออกกฎหมาย
หรือ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญใหม่อย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง หลังผ่าน 2 เดือน (กลางกรกฎาคม – ต้น
กันยายน 2558) ไปแล้ว ยาวไปถึงปลายปี ทุกอย่างจะคลีค่ ลาย กลับ
มาดีอกี ครัง้ ในช่วงใกล้ปใี หม่หน้า จะเป็นการจัดระเบียบบ้านเมือง
อีกรอบ ให้เข้าทีเ่ ข้าทางเพือ่ เดินหน้าต่อไป คนท�ำเกษตรจะได้เงิน
จากทรัพย์ในดิน สินในน�ำ้ ประเทศไทยจะมีโอกาสเติบโตเป็นครัว
โลกในปี 2559-2560 ธุรกิจอสังหาฯ จะเฟือ่ งฟู

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ปีใหม่นขี้ องชาวเมษไม่ธรรมดาแน่นอน จะเกิดการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ
ความทุกข์ความโศกทีเ่ คยมีจะเสมือนเมฆหมอกร้ายทีพ่ ดั ผ่านไป สิง่ ดีๆ
ก�ำลังจะมาเยือน ทัง้ ปีคณ
ุ จะสนุกกับเรือ่ งราวประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวติ
โดยในช่วงกลางปี คุณจะมีเรือ่ งดีๆ เกิดขึน้ มีโอกาสเปลีย่ นต�ำแหน่งงานใหญ่ขนึ้ หรือ พบ
หนทางในการขยายกิจการใหม่ๆ หากยังศึกษาอยูอ่ าจมีการย้ายคณะ หรือ ค้นพบสาย
การเรียนทีช่ อบโดยหักมุมพลิกผันแนวทางการเรียนต่อไปในอีกรูปแบบหนึง่ เลยทีเดียว
หลังกลางปีไปแล้ว คุณจะเห็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ดใส ปลายปี ชีวติ แจ่มแจ๋ว
ใครอยากเป็นดาราจะมีคนมาต้อนเข้าค่าย หรือ ซือ้ ตัวไปท�ำงานด้วย การเงิน ปีนคี้ ล่อง
มือในการจับจ่าย การงาน เหมือนบันไดเลือ่ นขาขึน้ (แนะน�ำให้คอ่ ยๆ ขึน้ ทีละขา ก้าวไว
ระวังจะเดีย้ ง!!) ท�ำอะไรคิดให้รอบคอบ ตัง้ สติ ใจเย็นๆ ใครมีทที่ างค้างปี ปีนมี้ โี อกาส
ขายได้ หรือ ได้รบั มรดกเจ้าคุณปู!่ ติดต่อค้าขายต่างประเทศแจ่มแจ๋ว ความรัก เก่าไป
ใหม่มา สดใสกว่าเดิม...แต่ดแู ล้ว ปีนคี้ ณ
ุ จะมีความสุข สนุกกับการใช้ชวี ติ โสดมากกว่า...

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

เสาร์จรย้ายเข้าเล็งลัคนา ไม่ถงึ กับเลวร้าย แต่มหี นีก้ รรมทีต่ อ้ งได้รอบ
ชดใช้ ภาพรวมปีนี้ ถ้าท�ำดีจะพอเอาตัวรอดไปได้ อาจจะสุขน้อย ดังนัน้
คุณต้องเรียนรูท้ จี่ ะอยูอ่ ย่างพอเพียง อนึง่ แนะน�ำให้ทำ� บุญต่อเนือ่ ง
สวดมนต์สม�ำ่ เสมอ ทีห่ นักจะเป็นเบา แคล้วคลาดไปได้ อาศัยพระพฤหัสเข้าช่วยอุม้
หากปฎิบตั ดิ ตี อ่ เนือ่ ง คุณจะได้เพือ่ นดี หรือ ญาติพนี่ อ้ งทีด่ ยี นื่ มือเข้ามาช่วยเหลือทันเวลา
ยามเข้าตาจน คุณมีโอกาสเดินทางต่างประเทศตามต้องการ มีโอกาสไปเรียนต่อ หรือ
ดูงาน กลางปี หากคิดลงทุนท�ำอะไร จะได้เงินจากทางบ้าน หรือ ผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือเข้ามาช่วย
กิจการน�ำเข้าส่งออกดีกว่าปีทผี่ า่ นมา ไม่ควรเซ็นค�ำ้ ประกันให้ใคร หากต้องเซ็นสัญญาให้
ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเซ็น เพราะมีโอกาสเสียหายได้..ปลายปีมโี อกาสได้กนิ
เด็ก เอ๊ย..ได้มโี อกาสเจอแฟนเด็ก การเงินปีนี้ มักมาจากทางครอบครัวเป็นหลัก ทีอ่ ยาก
ลาออกไปเรียนต่อ จะได้บนิ สมใจ ความรัก มาคึกคักเอาตอนสิน้ ปี เพราะทัง้ ปี แค่คดิ เอา
ตัวให้รอด คุณก็เหนือ่ ยแล้ว...

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ข่าวดีของชาวราศีมถิ นุ ในปีนี้ คือ ใครทีม่ ลี กู ยาก จะมีโอกาสได้บตุ รมา
เชยชมสมใจ หลังจากเฝ้ารอมานาน การงานทีเ่ ป็นปัญหาจะผ่านปัญหา
อุปสรรคไปได้ดว้ ยดี ใครทีเ่ คยท�ำงานแล้วรูส้ กึ อึดอัด อืดอาด น่าเบือ่
ปีนคี้ ณ
ุ จะมีความกระตือรือร้นมากขึน้ คุณจะสนุกกับผูค้ นใหม่ๆ สนุกกับวงสังคมใหม่ๆ
แต่เรือ่ งในบ้าน โดยเฉพาะพีน่ อ้ งต้องระวังความขัดแย้ง อันเป็นชนวนไปสูก่ ารทะเลาะ
เบาะแว้งจนฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดต้องย้ายออกไป หากคุณก�ำลังจะแต่งงาน คุณจะได้ถนิ่ ฐาน
ทีถ่ กู ใจ หรือ ได้โยกย้ายไปอยูต่ า่ งประเทศสมกับทีร่ อคอย กลางปี ให้ระวังเรือ่ งการผ่าตัด
จากการเจ็บป่วย หรือ อุบตั เิ หตุ เดินทางไม่ควรประมาท สวดมนต์ ท�ำบุญสะสมไว้บา้ ง
ปลายปี การเงินดีแต่วนุ่ วายเรือ่ งทางบ้านจนคุณหัวหมุน

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ปีนขี้ องคุณ การเงินดีเว่อร์ อาจเข้าขัน้ น้องๆ เสีย่ คุณจะมีหนทางสร้าง
รายได้เพิม่ มากขึน้ มีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุนอย่างดี หากปีทผี่ า่ นมา
คุณมีแผนงานอยูใ่ นหัว ปีนตี้ อ้ งแคะออกมาท�ำให้เป็นจริงเป็นจังให้ได้
แล้วคุณจะรวยๆๆ การงานของคุณจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ติดต่อคนต่างชาติ
มากขึน้ ไหนๆ จะเข้าสูย่ คุ AEC แล้ว ไปเรียนอังกฤษเพิม่ เติมเพือ่ ความก้าวหน้าในชีวติ
ก็ดนี ะ กลางปี จะท�ำอะไรขอให้อดทน แม้จะช้าแต่กส็ ำ� เร็จได้ดงั หวัง ขออย่าถอดใจไป
ซะก่อน ความเครียดไม่ได้ชว่ ยอะไร แต่จะท�ำให้คณ
ุ ยุง่ ยากกับการต่อต้านจากลูกน้อง
เพือ่ นรอบข้างและครอบครัว หมัน่ ปรับทัศนคติในการมองโลกให้เป็นบวก แล้วคุณจะ
มีทงั้ เงินและความสุข ปลายปี การเงินยิง่ ดีเว่อร์ ไหลลืน่ ปรูด๊ ปร๊าด อย่าใช้จา่ ยเฮฮา
สิน้ เปลืองไปกับเพือ่ นฝูงให้มากนัก เดีย๋ วคนทางบ้านจะน้อยใจ ความรัก อยากได้แฟน
สวยต้องรวยซะก่อน!!!

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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แวะชิม
ริมทาง

เรื่อง : ธันวา หยาง

ปลาอน
ิ ทรียท์ อดนำ�้ ป
ลา

เรือนอาหารทะเล วังมุข

“บางแสน” เป็นแหล่งรวมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ ลากหลาย มีทะเลทีส่ วย ชายหาด
ทอดยาว บรรยากาศดีเหมาะแก่การมาท่องเทีย่ วพักผ่อน ในส่วนเรือ่ งของอาหารการ
กินก็นบั ว่าไม่เป็นสองรองใคร เพราะทีน่ จี่ ะมีสะพานปลาอยูใ่ กล้ๆ ท�ำให้อาหารทะเล
ทีน่ ำ� มาขาย ทัง้ แบบสดและปรุงส�ำเร็จในบริเวณนีจ้ ะสดใหม่ทกุ ๆ วัน
วันนีค้ หู่ เู ดินทางของพาคุณผูอ้ า่ นมาชิมอาหารกันทีร่ า้ นอาหารดังอร่อยขึน้ ชือ่ ของ
ทีน่ ี่ “เรือนอาหารทะเล วังมุข” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข (ใหม่) หาไม่
ยากครับ
ร้ า นนี้ เ ป็ น ร้ า นอาหารเก่ า แก่ ดั้ ง เดิ ม กว่ า สามสิ บ ปี จึ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ข อง
นักท่องเทีย่ วทีเ่ คยแวะเวียนมาเทีย่ วแถวอ่างศิลา และต้องการมารับประทานอาหาร
ทะเลสดๆ รสชาติอร่อย ซึง่ มีกว่าร้อยเมนู ในบรรยากาศสบายๆ ริมทะเล บริการรวดเร็ว
คุ้มค่าคุ้มราคา เพราะแต่ละจานเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมาที่เมนูแรกขอแนะน�ำ
ฉูฉ่ กี่ งุ้ ยอดมะพร้าว โดดเด่นด้วยน�ำ้ พริกแกงฉูฉ่ ที่ ผี่ ดั คลุกเคล้ามากับยอดมะพร้าว
เนื้อกรอบและกุ้งเนื้อแน่น ปรุงรสเผ็ด
ปานกลางก�ำลังพอดีๆ มีใบมะกรูดหั่น
ฝอยโรย ชูกลิ่นอาหารจานสมุนไพรได้
อย่างชัดเจน ต่อด้วย ย�ำวุน้ เส้นทะเล ที่
รวมหมึก ปลา กุง้ หอย และลูกชิน้ ปรุงรส
เปรีย้ วเด่น เค็มตาม หวานนิดๆ เผ็ดเบาๆ
พอเข้าทางแนวน�ำ้ ย�ำ อร่อยล�ำ้ ครับจานนี้
เมนูสุดท้าย ต้องขอยกให้เป็นนางเอก
น�ำในมื้อนี้ ปลาอินทรีย์ทอดน�้ำปลา
ร้านนี้ดีไซน์การหั่นชิ้นปลามาแปลกตา
กว่าร้านอืน่ ตรงทีใ่ ช้เนือ้ ปลาชิน้ ใหญ่มาก
บัง้ มาเป็นทรงเต๋า ทอดทีเดียวทัง้ ชิน้ ให้สี
เหลืองทองกรอบนอกนุม่ ใน ราดน�ำ้ ปลา
อย่างดี ปรุงมาหอม รสน�้ำปลาปรุงซึม
เข้าเนือ้ ในได้อย่างพอดีๆ ไม่ตอ้ งจิม้ อะไร
ก็อร่อย แต่ถา้ ชอบรสจัดขึน้ อีกนิด ก็จดั
ซอสพริกศรีราชา หรือว่าน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ ลงไป
ก็อร่อยไปอีกแบบ ไม่เสียรสครับ
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ยำ�วนุ้ เสน้ ทะเล

นอกจาก 3 เมนูอร่อยนีแ้ ล้ว ทางร้านยังมีเมนูเด็ดๆ
อีกเยอะ เช่น กรรเชียงปู ทีเ่ สิรฟ์ มาพร้อมกับน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้
รสเด็ด หมึกผัดไข่เค็มทีเ่ ข้มข้นถึงเครือ่ ง หรือจะเป็นเมนู
ซดน�ำ้ อย่าง แกงป่าปลาเห็ดโคน และตังเกเรือแตก ก็ไม่
ท�ำให้ทา่ นผิดหวังแน่นอนครับ หากมาถึงแล้วไม่รจู้ ะเลือก
ทานอะไรดี ที่นี่เค้ามีบริกรที่ประจ�ำอยู่ร้านมายาวนาน
เช่นกัน คอยบริการแนะน�ำเมนูเด่นๆ เพือ่ ให้ถกู ปากและ
ถูกใจลูกค้าทีส่ ดุ ครับ

ทะเล วังมขุ
ชอื่ ร้าน : เรอื นอาหาร ามมุข ต.แสนสุข
าส
ที่ตั้ง : ศาลเจ้าแม่เข
อ.เมอื ง จ.ชลบรุ ี
038-191 818-20
โทร. 038-748 217-8, .00 – 21.30 น.
า 10
เปดิ บริการทกุ วัน เวล

