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สวัสดีครบัท่านผู้อ่านและผู้โดยสารทกุท่าน
วันนี้ผมกลับมาพบกับทุกท่านอีกคร้ังในธีม

เล่มท่องเทีย่วสบายๆ ส่งท้ายปีที ่ “บางแสน” ครบั 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ สบายกระเป๋า  
เดินทางสะดวก อาหารหารกินมากมาย สถานที่
ท่องเทีย่วกห็ลากหลาย ถกูใจทกุเพศทุกวยัแน่นอน
ครับ บางแสนวันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการจัดระเบียบ
แผงค้า เกบ็ร่มชายหาดเพือ่เพ่ิมพืน้ท่ีให้กับนักท่องเท่ียวมากข้ึน ท่ีส�าคัญ 
ยังมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ A Place We Stand Showcase @บางแสน ซึง่
อยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขบริเวณหาด 
วอนนภา (บางแสนล่าง) ทีห้่ามพลาดไปเชค็อนิเดด็ขาด ว่าแล้วถ้าใครว่างก็
รบีไปเทีย่วกันนะครบั พร้อมถ่ายรปูมาแชร์กนัในเฟสบุค๊คูห่เูดนิทาง เพราะ
มีรางวลัดีๆ  รอท่านอยู่ อาจเป็นของขวญัเซอร์ไพร์ปีใหม่ขอใครบางคนครบั 
(อ่านรายละเอียดได้ในหน้า 29 )

สุดท้ายนี้ก่อนจะสิ้นปี ผมขอให้ทุกท่านทิ้งเรื่องราวไม่ดีต่างๆ ไว้กับ 
ปีเก่า แล้วมาย้ิมรบัปีใหม่สดใสทีจ่ะมาถงึในเวลาอนัใกล้ไปพร้อมๆ กนัครบั

          สวสัดปีีใหม่

 

     (วฒิุชาต ิ กลัยาณมิตร)
          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั

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

http://www.facebook.com/busbuddythailand
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ทักทาย

   พบนิตยสารคู ่หูเดินทางได้เป็นประจ�าที่  
บนรถโดยสารปรับอากาศ ช ่องจ�าหน่ายตั๋ว  
และจดุประชาสมัพันธ์ ของบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) 
ณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง 
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถ
สุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีก 
กว่า 100 แห่งท่ัวประเทศ,ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่  
ทุกสาขา, ร ้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, 
ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 
คาเฟ ่อเมซอน และห ้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าทัว่ประเทศ ฯลฯ
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 บริษทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) แจ้งว่า ตามท่ี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งปิดการจราจรบนถนน
ก�าแพงเพชร 6 เริ่มตั้งแต่ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถึงที่หยุดรถไฟ กม11 บริเวณ 
ใต้ทางด่วนศรรีชั ระยะทางประมาณ 700 เมตร เป็นการถาวร เพือ่ใช้เป็นพืน้ท่ีก่อสร้างฐานรากทางว่ิงยกระดบั 
โครงการระบบรถไฟชานเมอืง (สายสแีดง) ช่วงบางซ่ือ - รงัสติ ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไปนัน้
 ในการน้ี เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนทีจ่ะเดนิทางมาขึน้รถโดยสาร ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 
บขส. ขอแจ้งให้ผูโ้ดยสารเผ่ือเวลาในการเดินทาง และศกึษาเส้นทางเพิม่เตมิ โดยผูท้ีใ่ช้ถนนก�าแพงเพชร 2 ขาออก จากแยก 
อตก. มุง่หน้าวดัเสมยีนนาร ีหรอืถนนวภิาวดรีงัสติ สามารถเลอืกใช้เส้นทางถนนก�าแพงเพชร 2 (เส้นทางด้านหน้าสถานี 
ขนส่งฯ จตจุกัร) ไปตามปกติ ให้หลีกเล่ียงการใช้ถนนก�าแพงเพชร 6 (เส้นทางด้านหลงัสถานขีนส่งฯ จตจุกัร) เนือ่งจากปรมิาณ
รถมาก ส่งผลให้การจราจรตดิขดัเป็นระยะทางยาว อย่างไรกต็าม หากท่านมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ถนนก�าแพงเพชร 6 เมือ่ถงึ 
จดุทีปิ่ดการจราจร ให้เลีย้วขวาเข้าถนนทีต่ดัใหม่ ซึง่เป็นเส้นทางเดนิรถทางเดยีว แล้วเลีย้วซ้ายกลบัเข้าสูถ่นนก�าแพงเพชร 2  
ทัง้นีส้ามารถสอบถามข้อมลูการเดนิทางเพิม่เตมิที ่Call Center 1490 เรียก บขส.

เส้นทางเดนิรถภาคอสีาน

ถนน พหลโยธนิ

ถนน พ
หลโยธนิ

ถนน ลาดพร้าว

เส้นทางเดนิรถภาคเหนอื

ถนน ก�าแพงเพชร 2
ทางรถไฟ

ถนน ก�าแพ
งเพ

ชร 3

สวน จตุจกัร

เซน็ทรัล 
ลาดพร้าว

ร.ร.เซนต์จอห์น
ถนน วภิาวดรีงัสติ 

ถ.วิภาวดี

ถ.วภิาวดี

ไปหลกัสี่

ถ.
รัช

ดา

ถ.
รชั

ดา

การบนิไทย

ไทยรฐั

ช่อง7 ตลาดนัด
สวนจตจัุกร

อตก.

สถานขีนส่งผู้โดยสาร
กรงุเทพ (จตุจกัร)

www.transport.co.th
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

 บขส. จดัแผนเดนิรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ช่วงวนัที ่26 -30 ธ.ค.นีใ้ห้ผูโ้ดยสารที่
จองตัว๋ล่วงหน้าเส้นทางภาคเหนอื –อสีาน เฉพาะรถโดยสารของ บขส.เท่านัน้ ขึน้รถได้ท่ี 
กรมการขนส่งทางบก สนามกีฬาธปูะเตมย์ี และสถานเีดนิรถรงัสติ เพือ่ช่วยลดปัญหาการ
จราจรบริเวณสถานขีนส่งฯ จตจุกัร

1. ผูโ้ดยสารทีจ่องตัว๋ล่วงหน้ารถปรบัอากาศชัน้หนึง่ทกุมาตรฐานของเส้นทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมวนัละ 150 เทีย่ว 
ให้ไปขึน้รถโดยสาร บขส. ทีก่รมการขนส่งทางบก

2. ผูโ้ดยสารทีจ่องตัว๋ล่วงหน้ารถปรบัอากาศช้ันสอง ม.2 , ม.4 (ค) เส้นทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมวนัละ 80 เทีย่ว  
ให้ไปขึน้รถโดยสาร บขส. ทีส่นามกีฬากองทพัอากาศ (ธปูะเตมย์ี) 

3. ผู ้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าและระบุจุดขึ้นรถไว้ที่รังสิต สามารถไปขึ้นรถโดยสาร บขส. ได้ที่ สถานีเดินรถรังสิต รวมถึง 
ผู้โดยสารเดินทางไปซื้อตั๋วเดินทางที่รังสิตในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถขึ้นรถที่สถานีเดินรถรังสิตได้

 

 
 อย่างไรก็ดี การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ประชาชนเดินทางมาขึ้นรถโดยสารก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที  
และหากจองตัว๋โดยสารล่วงหน้าขอให้ตรวจสอบเวลา และจดุขึน้รถโดยสารให้เรยีบร้อย  เพือ่ความสะดวก และประหยดัเวลาในการเดนิทาง

 

บขส. ได้เปิดจองต๋ัวโดยสารล่วงหน้า 60 วันแล้ว ซ่ึงประชาชนสามารถจองตั๋วผ่าน  
Call Center 1490 เรียก บขส., Thai Ticketmajor โทร 0-2262-3456 และ ATS  
โทร 0-2872-1777 และสามารถซือ้ตัว๋โดยสารได้ทีส่ถานเีดนิรถของ บขส.ทัว่ประเทศ



บขส. รว่มสมัภาษณส์ดรายการสถานปีระชาชน
 นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริหารการเดินรถ ร่วมสัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน  
ณ สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ

บขส. รว่มบนัทกึเทปถวายพระพร ช่อง 9
 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม 
ผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมบนัทกึเทปถวาย
พระพร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
5 ธนัวาคม 2557 ณ สถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ทวี ี(ช่อง 9) กรงุเทพฯ

นโยบายสานตอ่ วงลอ้ขบัเคลื่อน ปีที่ 8
 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู ้จัดการใหญ  ่ 
มอบนโยบาย ตามโครงการ “นโยบายสานต่อ วงล้อขับเคลื่อน  
ปีท่ี 8” แก่ ผู้บริหารทุกระดับและนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ  
ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 7 อาคารศนูย์ฝึกอบรมรงัสติ ปทมุธานี

พนักงาน บขส. รว่มอวยพรในโอกาส
วนัคลา้ยวนัเกดิ กจญ.
 ผู้บรหิาร พนกังาน บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าอวยพร
แก่ นายวฒิุชาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัใหญ่ เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย 
วนัเกดิ ณ หน้าห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตุจกัร)

บขส. รว่มมอบเงนิบรจิาค เนื่องในโอกาสวันคลา้ย
วนัสถาปนาส�านกังาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี
 ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการ
กุศลให้แก่ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา”  
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส�านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี  
ณ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ (ถนนแจ้งวฒันะ)

บขส. รว่มมอบเงนิบรจิาคสมทบทนุ 
เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา 
กรมการบนิพลเรอืน ครบรอบ 81 ปี
 ผู้แทน บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุ 
เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา กรมการบนิพลเรอืน ครบรอบ 81 ปี  
ณ ส�านกังานกรมการบนิพลเรอืน  เขตสาทร กรงุเทพฯ

บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

09



ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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Your Beauty Inside, My Inspiration 

“ผู้หญงิ…สวยทีส่ดุจากข้างใน”
           
 ธรรมรตัน์  โชควฒันา (ที ่3 จากซ้าย) กรรมการผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผู้ผลิตและ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วาโก้ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ Your Beauty Inside, 
My Inspiration “ผู้หญิง…สวยที่สุดจากข้างใน” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยของผู้หญิงที่มาจากข้างใน โดยมีการ 
เปิดตวัพรเีซนเตอร์ 2 หล่อ ก้อง สหรัถ สงัคปรีชา และ โย่ง อาร์มแชร์ 
 พร้อมด้วย วรเทพ อศัวเกษม (ที ่2 จากซ้าย) รองผูอ้�านวยการผลติภณัฑ์
วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) อรุณฉัตร   
คุรุวาณิชย์ (ซ้ายสุด) ท่ีปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์มาสเตอร์โพล ชมรม
นกัวจิยัไทยเพือ่ความสขุชมุชน สนุย์ี  ชยัจริารกัษ์ (ขวาสุด)  Executive 
Creative Director บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแสดง 
ความยนิด ีณ ร้านวาโก้ ชัน้ 3 สยามสแควร์ วัน

เคทซีีจดัทรปิพเิศษ “พอเพียงอย่างเพียงพอ...
สุดแดนบูรพาวิถกีบัเคทซีี” ทีจ่งัหวดัสระแกว้
 นายระเฑยีร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร “เคทีซี” หรอื บรษิทั บตัร 
กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จัดกิจกรรมท�าด ี“พอเพียงอย่างเพียงพอ...สดุแดนบรูพาวถิ ี
กับเคทีซี” น�าคณะสื่อมวลชนเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรและการ 
ใช้ชีวติพอเพยีงท่ีเรยีบง่าย พร้อมร่วมกันบรจิาคเงินจ�านวน 81,000 บาท เพือ่ไถ่ชวีติกระบอื 
โดยมนีายจกัรวาล ตทีอง เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏบิตังิาน กลุ่มพฒันาเทคโนโลยี 
การปศสัุตว์ ส�านกังานปศสัุตว์จงัหวดัสระแก้ว เป็นผูร้บัมอบ

อซีซู ุชวนน้องๆ วาดภาพในหวัขอ้ 
“ประเทศไทยกบั AEC” ในโครงการ 
“อซูีซุเยาวชนสมัพนัธ ์2557”   
  
 บรษัิท ตรเีพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากดั และ
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ ร่วมกระตุน้ความตืน่ตวั 
ของเยาวชนไทยต่อการเปิดรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนในปลายปี 2558  ด้วยการ
จัดประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�าขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชน
สัมพันธ์ 2557” เวทีสร้างฝันส�าหรับเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ตัวจริง  
เชิญชวนเยาวชนไทยท่ัวประเทศร่วมส่งผลงานในหัวข้อ “ประเทศไทย
กบั AEC” เพือ่ชิงรางวลั “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญีปุ่่น” พร้อมรบัโล่ประกาศ
เกียรตคิณุและทุนการศกึษาอกีมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ 
ท่ีฝ่ายสือ่สารการตลาด โทร. 02-966-2127-9  ตดิต่อขอรบัใบสมคัรได้ที ่
สถานศกึษาประจ�าจังหวดัทุกแห่ง และโชว์รมู อซูีซุท่ัวประเทศ
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แบ่งฝัน
ปันรัก

เรื่อง : กองบรรณาธิการเอไอเอส แนะแนวนอ้งปี 4 ทัว่ประเทศ 
“เลอืกอนาคตงานในแบบคณุ”

ก้าวไปสู ่การสมัครงานในอนาคต นอกจากนี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอไอเอสยังมาถ่ายทอด
เรื่องบุคลิกภาพที่ดีในการสมัครงาน การวางตัว
ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อสร้างความประทับใจ 
แก่ผู ้สัมภาษณ์งาน รวมท้ังอีกหนึ่งกิจกรรมที่
เป็นจุดเด่นของงาน คือ การเปิดโอกาสให้ว่าที่
บัณฑิตได้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริง เพื่อ
รับเอาค�าแนะน�ากลับไปเสริมสร้างและพัฒนา
ตนเองต่อไป เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้ง
ความประทับใจ อีกท้ังยังเป็นประสบการณ์ 
ท่ีดีแก่ว่าท่ีบัณฑิตเพื่อสร้างโอกาสความส�าเร็จ 
ในการสมคัรงาน 
 ส�าหรับกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่
บณัฑติ ก้าวสูว่ยัท�างานทีส่ดใส” จะจดัขึน้เพยีง
ปีละครั้งเท่าน้ัน ซึ่งในปีหน้าเอไอเอสจะสัญจร  
น�ากิจกรรมดีๆ ไปพบกับน้องๆ ที่ไหนกันบ้าง  
ต้องคอยติดตาม ส�าหรับน้องคนไหนที่พลาด 
กิจกรรมในปีนี้ ยังสามารถเข้าไปร่วมพูดคุย 
สอบถามทาง Social network ได้ที ่เอไอเอส แนะแนว
ว่าท่ีบณัฑติ www.facebook.com/ais.jobtalent 
แล้วพบกนัใหม่ปีหน้า 

 ผา่นพน้ไปแลว้กบักจิกรรมดีๆ  “เอไอเอส แนะแนววา่ทีบ่ณัฑติ กา้วสูว่ยัท�างานทีส่ดใส” 
โดย บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ หรอื เอไอเอส เปิดประสบการณใ์หแ้กว่า่ที่บณัฑติ 
ทัว่ประเทศที่ก�าลังจะจบการศึกษาจากรัว้มหาวิทยาลัยไปสู่โลกแห่งการท�างานให้เตรียม
ความพรอ้มกอ่นไปสมคัรงาน ภายใตแ้นวคดิ “เลอืกอนาคตงานในแบบคณุ” ซ่ึงเอไอเอส
ไดจ้ดักจิกรรมดงักลา่วตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 โดยเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาช้ันปีที่ 4 ทัว่ประเทศ
เขา้รบัฟังเคลด็ลบั และค�าแนะน�าดีๆ  เกี่ยวกบัการเตรยีมความพรอ้มกอ่นไปสมคัรงาน 
พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริงกับฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ผูเ้ช่ียวชาญของเอไอเอส

     นางวไิล เคยีงประดู ่ผูช่้วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสมัพันธ์เอไอเอส  
กล่าวว่า กจิกรรมเอไอเอส แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติ ก้าวสูว่ยัท�างานทีส่ดใส ในครัง้นีจ้ดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง
เป็นปีที ่7 แล้ว โดยในครัง้นี ้เอไอเอสได้สญัจรไปให้ความรูแ้ก่น้องๆ รวม 9 จงัหวดั คอื กรงุเทพฯ 
เพชรบรุ ีชลบรุ ีพระนครศรอียุธยา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น สรุาษฎร์ธาน ีและสงขลา ซึง่น้องๆ 
นกัศกึษาทีม่าร่วมงานต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่าเป็นกิจกรรมทีม่ปีระโยชน์ และได้รบัความรู ้พร้อม
ทัง้เคลด็ลบัดีๆ  เพือ่ใช้ในการสมัครงานมากมาย 
     โดยในปีนี้เอไอเอสได้ 
ชูแนวคิด “เลือกอนาคตงาน 
ในแบบคุณ” เพ่ือให้ว่าทีบ่ณัฑติ 
ทกุคนได้เปิดรบัประสบการณ์
ดีๆ ท่ีหาไม่ได้จากในห้องเรยีน 
พร้อมทั้งท�าความรู้จักตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้น้องๆ มแีนวทางในการ
เลือกงานให้เหมาะกับตนเอง 
อันเป็นการเตรียมพร้อมก่อน



รอบรู้
รอบโลก
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เรื่อง : ชญานี

ตดกลิน่ชอ็กโกแลต
จะดไีหมนะ
 กลิ่นผายลมในที่สาธารณะมักท�าให้เจ้าของกลิ่นเกิดความ
อบัอายและยากทีจ่ะบงัคบัการเกดิกลิน่และอานภุาพของกลิน่ให้อยู่
ในระดับที่ต้องการได้ แต่เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อนายพอล 
ซัลแวน ได้คิดค้นยาที่ช่วยเปลี่ยนกลิ่นผายลมให้น่าอภิรมย์มากขึ้น
ตัง้แต่ปี 2006 โดยยาเหล่านีจ้ะท�าให้กลิน่ผายลมหอมเเบบกลิน่ดอกไม้  

และพิเศษยิ่งข้ึนเมื่อใกล้ช่วงคริสมาสต์
ปีนี้ นายพอลจะปล่อยยารุ ่นใหม่ที่เสก
กลิ่นผายลมให้กลายเป็นกลิ่นช็อกโกแลต 
โดนวางขายในสนนราคา 9.99 ยูโรหรือ
ประมาณ 410 บาทต่อ 1 แผง บรรจุ 60 
เม็ด นอกจากคุณสมบัติเรื่องกลิ่นแล้ว  
ยานีย้งัช่วยลดอาการท้องอดื รวมถงึช่วย
ลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย

จกัรยานทีไ่ม่สามารถขโมยได้
คนัแรกในโลก 
 นักศึกษาจากภาควิศวกรรมศาสตร์ของประเทศชิลี 3 คน 
ได้แก่ นายครสิโตบอล คาเบลโล นายอันเดรส รอย เอกเกอร์ส 
และนายฮวน โฮเซ มอนโซลเว ได้ประดษิฐ์จกัรยานทีไ่ม่สามารถ
ขโมยได้เป็นรายแรกของโลก ทีเ่รยีกว่า “เยอร์กา” (Yerka) ซึง่
เป็นจักรยานที่รับประกันว่าจะไม่มีวันถูกขโมย โดยรวมเอา
จดุเด่นของงานดไีซน์ทีม่อีอกมาก่อนหน้านี ้ อย่าง “ซตีตีล้อ็ค” 
(Seatylock) จากกลุ่มนักออกแบบในบรคูลิน ท่ีอานจกัรยาน
สามารถถอดออกมาใช้เป็นตวัลอ็คจกัรยานได้ และ “เดนน”ี (Denny) 
ผลงานจากนกัประดษิฐ์ในซแีอตเทลิ โดยแฮนด์จกัรยานสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นห่วงลอ็คได้ 
ในตวั โดยจกัรยานเยอร์กานีถ้กูออกแบบมาให้สามารถดงึโครงจกัรยานและแท่งเสาเสยีบ
ของเบาะนัง่น�าไปลอ็คเข้ากบัเสาไฟฟ้าหรอืต้นไม้ได้ ซึง่ขโมยจะไม่กล้าตดัท�าลายตวัลอ็คทีม่า
จากโครง เพราะจะท�าให้จกัรยานเสยีหายและไม่สามารน�ากลบัมาใช้ได้อกี โดยใช้งบในการ
พฒันาประมาณ 450 - 1,000 ดอลลาร์ จนได้ออกมาเป็นจกัรยานต้นแบบทีไ่ม่สามารถขโมย
ได้คนัแรกของโลก แต่อย่างไรกด็กีย็งัมผีูท้้วงตงิว่ามจีดุอ่อนในการปลดลอ็ค ซึง่คงต้องน�าไป
พฒันาปรบัปรงุให้สอดรบักบัความต้องการของกลุม่ผูร้กัการป่ันจกัรยานต่อไป

หน้าหนาวเกดิหมอกและ
น�า้ค้างแข็งได้ยงัไงนะ
 หมอกและน�้าค้างแข็ง คือ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่กั
พบในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดโดย หมอก 
มักจะเกิดในช่วงตอนเช้า ใน
พืน้ทีอ่ากาศเยน็ไปจนถงึหนาว 
ในช่วงที่ไม่มีลมพัดจะพบว่า 
มีหมอกตามท่ีต่างๆ โดยเฉพาะ
บรเิวณแหล่งน�า้ ตอนเช้าๆ ส่วนมากพบในฤดูหนาว หมอกเป็นเมฆทีอ่ยู่
ในภาวะระดบัต�า่ จะมอีนภุาคทีเ่ป็นละอองน�า้ขนาดเลก็แต่ว่ามขีนาดใหญ่
กว่าทีอ่ยูใ่นเมฆ จงึท�าให้สามารถลอยตวัอยูใ่กล้พืน้ดนิและทีมี่อากาศชืน้ 
เราจึงเห็นหมอกใกล้ตัวเรามากและอยู่ใกล้แหล่งน�า้ต่างๆ จะสงัเกตได้ง่าย
เน่ืองจากมคีวามเย็นมากกว่าพืน้ดินและเกิดในช่วงเช้า ส่วน น�า้ค้าง เป็น
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีหมอกในช่วงกลางคืนหรือเช้า ทั้งนี้เนื่องจากการ 
กลัน่ตวัของไอน�า้ในอากาศทีพ่ืน้โลกไม่สามารถทีจ่ะรบัไอน�า้ทัง้หมดไว้ได้
จงึท�าให้ความชืน้เกาะตวักบัเป็นหยดน�า้ ดงัทีเ่ราเหน็ตามใบไม้ยอดหญ้าที ่
เกดิขึน้ท่ัวไป อาจจะพบเห็นน�า้ท่ีเป็นหยดเหมอืนกบัน�า้ค้าง ส่วน น�า้ค้างแขง็ 
หรือ แม่คะนิง้ จะพบได้ในหลายๆ ท่ีในช่วงฤดูหนาวมากๆ โดยเฉพาะใน
จงัหวดัเลย เชยีงใหม่ เชยีงราย ทีม่เีกดิขึน้ทกุปี ซึง่เกดิจากการอากาศทีเ่ยน็
จดัอณุหภมูลิดลงไปเรือ่ยๆ ท�าให้เกดิจดุเยอืกแขง็ของน�า้ค้างในบรเิวณนัน้ 
และเรามกัจะพบน�า้ค้างแขง็บนยอดหญ้าและใบไม้ต่างๆ
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ตุ๊กตา “โฟรเซ่น” น�าหน้า 
“บาร์บี”้ ไปเสยีเเล้ว
 ล่าสุดจากการส�ารวจของพันธมิตรค้าปลีกในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาพบว่า ของขวญัทีผู่ป้กครองเลง็เอาไว้จะซือ้เป็น
ของขวัญครสิมาสต์ให้แก่ลูกสาว กว่า 20% ตัง้ใจจะซ้ือของ
เล่นเกีย่วกบัภาพยนตร์แอนนเิมช่ัน “โฟรเซ่น” Frozen ส่วน
ผู้ที่คิดจะซื้อบาร์บี้มีเพียง 17 % เท่านั้น นับเป็นครั้งแรกใน
รอบ 11 ปีทีมี่การส�ารวจโพลมา ทีม่ขีองเล่นอ่ืนเเซงหน้าบาร์บีท้ี่ 
ครองบัลลังก์ของเล่นเด็กผู้หญิงอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน 
เชื่อว่าบริษัท Mattel บริษัทผลิตบาร์บ้ีคงต้องท�างานหนัก 
มากข้ึน หลังจากโดนวิจารณ์มากว่าบาร์บ้ีมีสัดส่วนร่างกาย 
ที่ผิดเพี้ยนและมีวิถีชีวิตที่เด็กผู้หญิงธรรมดาๆ จับต้องยาก
เกนิไป

ถงึจะแปลก
แต่กท็�าให้สะอาดได้นะ
 หากคุณต้องการล้างกระจกแต่ไม่มนี�า้ยา
ล้างกระจกเหลอืเลย แนะให้ลองใช้ผ้าอนามยั
ด้านท่ีนุ่มๆ มาเช็ดกระจกดู ถึงจะฟังดูแปลก
แต่เชือ่ไหมว่ามนัท�าให้กระจกใสแจ๋วขึน้ทนัตา 
ส่วนโคมไฟหน้าทีเ่ริม่หมอง แสงส่องไม่ค่อยชดั 
ลองใช้น�า้ยาเชด็กระจกฉดีไปทีโ่คมจากนัน้น�า
ถงุน่องเก่าๆ มาถูขัดเบาๆ สักพกั โคมไฟก็จะ
สะอาดส่องไฟได้สะอาดสดใสชัดเจนเหมือน
ใหม่ หากไม่เชือ่ต้องลองดู

14 ธนัวา คอื วันลงิ Monkey Day
 วันลงิเกดิขึน้ในปี 2000 เมือ่นกัศกึษารายหนึง่มหาวทิยาลยัมิชแิกน นาม 
ซอร์โรว์เกดินกึสนกุอยากหลอกเพือ่นว่า วนัที ่ 14 ธนัวาคมเป็นวันลงิ Monkey 
Day เขาจงึเอาปฏทินิของเพือ่นมาเขยีนย�า้ว่านีค่อืวนัลงิ พร้อมชกัชวนให้เพือ่นที่
เป็นนักวาดการ์ตูนช่วยวาดรูปโปรโมทลงในหนังสือพมิพ์ของมหาวิทยาลยัและ
ท�าทุกทางให้เพือ่นหลงเช่ือ ปรากฏว่าเมือ่ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม ผูค้ดิจะอ�าเพือ่น
กต้็องตกใจเพราะทัง้มหาวทิยาลยัหลงเชือ่ไปหมดคดิว่าเป็นวนัทีท่กุคนจะระลกึ
ถึงเจ้าลิงจ๋อ นักศึกษามากมายจึงแต่งตัวเป็นลิง เลียนแบบท่าทาง จนกระทั่ง 

จดังานเสวนาให้ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรักษ์ลงิด้วย และมี
คนเกิดความสงสัยไปสบืหาขอ้มูล และพบว่าวนัลงินี้ 
ไม่ได้มอียูจ่รงิ แต่เมือ่ความจรงิปรากฏเเทนทีผู่ค้นจะโกรธ
คนอ�าเพือ่น แต่ให้ความสนอกสนใจกนัยกใหญ่ แม้แต่
แบรนด์ดงั Paul Frank ไอศกรมี Ben & Jerry’s กผ็ลติ
สนิค้าพเิศษเกีย่วกบัลงิไว้ขายในวนันีโ้ดยเฉพาะ 
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

การงบีเลก็นอ้ยในช่วงกลางวนั 
ส�าคญัต่อสขุภาพ 
  นี่คือ ข้อดีของการงีบหลับในช่วงเวลาเล็กๆ ตอนกลางวัน ท�าให้ 
หายง่วง ลดความเครียด พักผ่อนหัวใจ เสริมความจ�าและการเรียนรู้  
เสรมิความคดิสร้างสรรค์ ท�าให้สมองกระตอืรอืร้นและตืน่ตวั ช่วยทดแทน 
การอดนอนของคืนที่ผ ่านมา ร ่างกายมีความพร้อมส�าหรับการ 
ออกก�าลังกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรนอนหลับหลังบ่ายสามโมง เพราะ 
จะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับยามค�่าคืน อาจท�าให้คุณไม่รู้สึกง่วง 
และตาค้างไปทัง้คนื

หวัเราะทกุวนั
ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดี
      ค� า ก ล ่ า ว ที่ ว ่ า 
“หัวเราะวันละนิดจิต 
แจ ่มใส”  ได ้ รับการ
ยืนยันจากผลการวิจัย
ของ The University 
of Texas at Austin 
แล้วว่าเป็นความจรงิ 100 % 
โดยท�าการทดลองให ้
กลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มหน่ึง 
ดูหนั งตลกและพบว ่า  
กลุ่มคนเหล่าน้ี จะมอัีตรา
การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น
เลก็น้อย ท�าให้หลอดเลอืด
หัวใจขยายมากกว่าปกติ และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี
ขึ้นถึง 24% แต่เมื่อกลุ่มอาสมัครเหล่านี้ดูหนังเศร้า และ
สารคด ีจะมภีาวะเส้นเลอืดตบีตนัเพิม่ขึน้ 18% เป็นผลให้
เลือดสูบฉีดได้ไม่สะดวก โดยแพทย์เฉพาะทางได้อธิบาย
เพิม่เติมว่า เมือ่เรามคีวามสุข ร่างกายจะหลัง่สารนวิโรเคมี 
(Neurochemical) ซ่ึงเป็นสารเคมีแห่งความสุขออกมา 
ท�าให้ร่างกายเรารู้สึกกระปร้ีกระเปร่าขึน้น่ันเอง รูแ้ล้วอย่าลมื 
ยิ้มและหัวเราะบ่อยๆ เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยืนยาว แถม 
สร้างเสน่ห์ดงึดดูคนรอบข้างอกีด้วยนะ

แก้อาการวงิเวยีน
จากไมเกรนแบบงา่ยๆ 
 หากมีอาการปวดหัวไมเกรน
จากการท�างาน ควรหาเวลาพักทันที 
แนะน�าให้ออกไปจบิชารสผลไม้กลิน่
หอมสดชืน่หรอืเพ่ิมพลงังานเบาๆ ให้
ร่างกายด้วยการทานผลไม้รสเปรีย้ว
อมหวาน หรอืลองแอปเป้ิลเขยีวมา
ดมๆ เล่นแทนยาดมสักพัก กลิ่น
หอมธรรมชาติของแอปเปิ้ลจะ
ช่วยให้คุณผ่อนคลายลดอาการ
ตึงเครียดได้เป็นอย่างดี ไม่เชื่อ
ต้องลองด!ู
 

 อย่าเพิม่แก๊สให้กระเพาะก่อนนอน
มื้อเย็น “ควรงด” อาหารที่มีส่วนประกอบของ “บลอดโคล่ีและกะหล�า่” 
เพราะอาจท�าให ้
เกดิแก๊สในกระเพาะ
อาหารจนคุณนอน
ไม่ค่อยหลับได้
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เลอืกและรบัประทานอาหารแช่แขง็
อยา่งชาญฉลาดเพื่อสขุภาพที่ดี

 การละลายอาหารแช่แขง็เพื่อน�ามาปรุงรบัประทาน

    ท�าได้หลากหลายวธิ ีเช่น ละลายด้วยการแช่น�า้ โดยน�าถงุอาหาร
ทัง้ถงุทีต้่องการละลายแช่ในน�า้เยน็ โดยหมัน่เปลีย่นน�า้ทกุๆ 30 นาที 
แต่ต้องคอยสงัเกตว่าไม่มรีอยรัว่ พลาสตกิห่อหุม้ปิดสนทิ เพือ่ป้องกนั
การปนเป้ือน หรอืละลายด้วยการน�าอาหารแช่แขง็มาไว้ในช่องธรรมดา
เพือ่ให้อาหารค่อยๆ ละลาย วธินีีเ้ป็นวธิทีีป่ลอดภยัทีส่ดุ มคีวามเสีย่ง
ท่ีอาหารจะมกีารปนเป้ือนเชือ้โรคและแบคทีเรียน้อยกว่าวิธีอืน่ๆ เพยีง
แต่มข้ีอเสยีคอืใช้เวลานาน นอกจากนีย้งัสามารถใช้ความร้อนในการ
ช่วยละลายได้ เช่น การละลายด้วยไมโครเวฟซ่ึงท�าให้บางส่วนของ
วตัถดิุบเร่ิมสุก แต่วธิน้ีีจะท�าให้แบคทีเรยีเร่ิมแบ่งตวัได้เรว็ขึน้ ดงันัน้ 
หากละลายแล้วปรงุอาหารไม่หมดควรท�าให้สกุก่อน ก่อนจะน�าไปเข้า
ช่องแช่แขง็อกีครัง้ นอกจากนีก้ารละลายด้วยอณุหภมูห้ิองหรอืแช่ใน
น�า้ร้อนกเ็ป็นวธิทีีไ่ด้รบัความนยิมเช่นกนั  

 ในยุคท่ีผูค้นใช้ชวีติแบบเร่งรบี มเีวลาส่วนตัวในแต่ละวนัไม่มากนกั 
ทัง้กบัการเรียนและการท�างาน “อาหารแช่แขง็” กลายเป็นทางเลอืก 
หน่ึงทีผู่ค้นให้ความสนใจ เพราะสะดวกรวดเรว็ มอบรสชาตอิาหารที่
ใกล้เคยีงกบัการปรงุสดมากทีส่ดุ แถมพกพาในการเดินทางได้สะดวก 
น�ามาอุน่รบัประทานได้ง่ายดาย อกีทัง้ไม่มปัีญหาเรือ่งกลิน่รบกวนใน
ระหว่างทาง แต่เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุจากอาหารแช่แขง็ คูห่เูดนิทาง 
วนัน้ี ขอน�าเทคนคิดีๆ  ในการเลอืกซือ้และเก็บรกัษามาฝากกนัค่ะ
 
 เทคนิคการเลอืกซ้ืออาหารแช่แข็ง

 ตรวจสอบบรรจภุณัฑ์ว่ามสีภาพด ีถงุไม่ขาด กล่องไม่แตกไม่บบุบี ้ไม่มี
รอยเป้ือนใดๆ 
 มีฉลากหรอืตราประทบัทีบ่่งบอกถึงวธิกีารเตรยีมอาหารส�าหรับผู้บริโภค 
ระบวุนัหมดอาย ุและตรารบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลผูบ้รโิภค
 เม่ือแกะออก อาหารภายในบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด 
ปราศจากกลิน่เน่าเสยีหรอืแปลกปลอม 

 การเก็บรกัษาอาหารแช่แข็ง

 การเกบ็รกัษาอาหารแช่แข็งแบบถูกต้อง
และเหมาะสมจะช่วยรักษาความสดและ
คุณค่าทางอาหารได้ยาวนานย่ิงข้ึน ควรเก็บ 
รักษาไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต�่ากว่า -18 องศาเซลเซียส  
ดังนั้น ควรหมั่นดูแลช่องแช่แข็งให้ดี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและ 
แบ่งตัวของเชือ้โรคหรอืแบคทเีรยีต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเกบ็เอาไว้นาน
จนเกนิไป คณุภาพของอาหารแช่แข็งก็จะลดลงได้เช่นกัน 

 ระยะเวลาในการเก็บรกัษาอาหารแช่แข็งตามประเภทอาหาร

เนือ้ววั เนือ้แกะ เนือ้หม ู                         4 -  12 เดือน
สตัว์ปีก (ทัง้แบบทัง้ตวัและแยกช้ิน)              9   เดอืน 
ขนมปังต่างๆ                                     1 – 3  เดอืน
เนือ้ปลา                               6 เดือน 
เนือ้กุง้                                                 3 – 6 เดือน
ชสี                                    6 เดือน
นม                                                 3 เดือน



ท�าไมหน้าหนาว
ปากมกัแหง้แตกไดง้า่ย
 บริเวณรมิฝีปากไม่มต่ีอมไขมนั เพือ่เคลอืบป้องกนัผวิไม่ให้น�า้ระเหยออกไป 
เหมือนส่วนอื่นของผิวหนัง และเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับอาหารหรือเครื่องดื่ม  
รวมท้ังสารเคมต่ีางๆ ดงันัน้จงึเกิดอาการระคายเคอืงแห้งแตกได้

สาเหตแุละวธิแีก้ริมฝีปากแห้ง
 ด่ืมน�้านอ้ยเกนิไป ถ้าคณุดืม่น�า้น้อย ผวิทัว่ร่างกายรวมทัง้ 
ริมฝีปากก็จะแห้ง เพราะขาดน�้า วิธีแก้จึงควรการดื่มน�า้ที่ถูกวิธี 
ดืม่น�า้มากๆ อย่างน้อยกว็นัและ 8 แก้ว
 การเลียริมฝีปากบ่อยๆ ในช่วงแรกอาจรูส้กึว่ารมิฝีปาก 
ชุ่มช่ืน แต่สกัพักรมิฝีปากจะแห้ง เนือ่งจากน�า้ระเหยไปและเอนไซม์
ทีท่�าหน้าท่ีช่วยย่อยอาหารในน�า้ลายจะท�าให้ริมฝีปากแห้งมากขึน้ 
ดงันัน้จึงไม่ควรเลยีรมิฝีปากบ่อย
 แสงแดดและรงัส ีการถูกแสงแดดเป็นเวลานานต่อเนือ่งกนั 
ท�าให้รมิฝีปากสมัผสักบัรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) หรอืการฉายรังสี
จากการรกัษา ซึง่เป็นตวัท�าลายความยดืหยุน่ของเซลล์ท�าให้ผิว
สญูเสยีความชุม่ชืน้ เกดิรอยเหีย่วย่น วธิแีก้ ควรหลกีเลีย่งในช่วง
ทีม่แีสงแดดจดั หรอื กางร่ม ใส่หมวก ใช้ผ้าคลมุ ในกรณทีีต้่องเผชญิกบัแสงแดด

        สภาพอากาศ อากาศร้อนและมลีมแรง กบั 
อากาศเย็นและแห้ง มผีลท�าให้รมิฝีปากแห้งหรอื
แตกเป็นขยุมากขึน้ วธีิแก้ ควรด่ืมน�า้ให้มากกว่า
ปกต ิหรอืเพิม่ความชืน้บรเิวณรอบตัว โดยวางน�า้
สักแก้วไว้ใกล้ๆ เครือ่งปรบัอากาศ
            แพ้สารบางอยา่ง เป็นไปได้ว่าสารบางอย่าง 
ในลิปสติกหรือเครื่องส�าอาง เช่น สารประกอบที่
ท�าให้เกิดปัญหาทีส่ดุคอื ส ีกลิน่ น�า้หอม ลาโนลนิ 
(สารทีใ่ห้ความชุมช้ืน) และสารกนับดู ท�าให้เกดิ
อาการแพ้ ควรหาให้เจอว่าคณุแพ้อะไร แล้วเลอืก
เครือ่งส�าอางทีเ่หมาะกบัสภาพรมิฝีปากของคณุ

 การขาดวิตามนิ คนทีข่าดวติามนิบ ีรมิฝีปากจะแตกง่ายกว่าคนท่ัวไป เพราะวติามนิบ ี
มคีวามส�าคญัต่อผวิหนงัและเย่ือบุต่างๆ ลองหนัมารบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ เน้น 
ข้าวกล้อง ตบั ผกัใบเขยีว เมลด็อัลมอนด์ ถ่ัวลสิง หรอื มะม่วงหมิพานต์ ซีง่มวีติามนิบสีงู
 อาการร้อนใน เนือ่งจากอาการร้อนในจะท�าให้น�า้ในร่างกายสูญเสียมากขึน้ รวมท้ัง 
รมิฝีปากด้วย ควรหลกีเลีย่งอาหารเคม็จัดและอาหารทีม่กีรดหรอืมรีสเปร้ืยว รวมท้ังเครือ่งด่ืม 
ประเภทแอลกอฮอล์ หนัมาดืม่น�า้ตะไคร้หอม เนือ่งจากมสีรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน�า้ 
ต้มจิบแทนน�า้ ช่วยแก้รมิฝีปากแห้งแตกจากการร้อนในได้
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

วธิแีก้เมือ่รมิฝีปากแห้งแตก
หรอืลอกเป็นขยุ
 ด่ืมน�า้สะอาดให้มากๆ หรอืจบิน�า้อุน่บ่อยๆ
 หากปากแห้งมากแตกจนลอกเป็นขุย ให้
ใช้น�้าอุ่นผสมเกลือป่นเล็กน้อยใช้ส�าลีหรือทิชชู่ 
ชบุให้เปียกพอหมาดๆ แล้วใช้ปากคาบทิง้ไว้ 3-5 
นาท ีหรอืเชด็ไล้เบาๆ ไปบนรมิฝีปาก จะช่วยให้
ขยุต่างๆ หลดุลอกออกไปได้
 ใช้น�้ามันมะกอกทาบางๆ บนริมฝีปาก 
น�้ามันมะกอกจะท�าหน้าที่เสมือนแผ่นฟิล์ม
ธรรมชาติช่วยปกป้องผิวไม่ให้สูญเสยีน�า้หล่อเลีย้ง 
ไป บรรเทาอาการแห้งตึงและเจ็บริมฝีปาก 
จะรู้สึกสบายและนุ่มขึ้น วิตามินอี วิตามินเอ
ในน�้ามันมะกอกยังช่วยป้องกันการท�าลาย 
จากแสงแดด และอนมุลูอสิระได้ดอีกีด้วย
 ทาน�า้ผึง้บาง  ๆจะช่วยคนืความชุม่ชืน่นุม่นวล
ให้ริมฝีปาก สารแอนติออกซิแดนท์ในน�้าผึ้ง 
ช่วยชะลอความเสือ่มของเซลล์ได้ อกีทัง้ยงัอดุม
ด้วยสารฆ่าเชื้อและป้องกันการติดเชื้อได้ ใน 
กรณีที่ปากแตกมาก ช่วยให้ไม่เกิดการอักเสบ
และช่วยสมานแผลให้หายเรว็



รกัษาสวิด้วยภมิูปัญญาพ้ืนบา้น 
 สิวถอืเป็นปัญหากวนใจของเหล่าวยัรุน่
และวัยท�างานทัง้หลาย บางคนอายุล่วงเลย
เข้าเลขสามแล้ว แต่สิวก็ยังเสนอหน้ามาให้
เหน็อยูเ่สมอ ทัง้สวิเสีย้น สวิอดุตนั สวิผด และ
สวิอกัเสบทัง้หลาย นอกจากการรกัษาสวิด้วย
ยาและครมีสมยัใหม่แล้ว สมนุไพรในครวัเรอืน
ยงัสามารถรกัษาสวิได้อกีด้วย สามารถหาได้
ไม่ยาก ไม่มผีลข้างเคยีง แถมยงัได้ผลดไีม่แพ้
ยาฝรัง่กนัเลยทเีดยีว 

 น่ีคอื สมุนไพรรกัษาสิวที่การนัตี
 ได้วา่ปราบสวิไดอ้ยูห่มดั
 ว่านหางจระเข้ มะนาว ขมิน้ชนั ใบบวับก 
ทองพนัชัง่ ไพล มะขามเปียก น�า้ผึง้ แตงกวา 
กระเทียม หอมแดง มะเขือเทศ มะม่วงสุก 
เปลอืกมงัคดุ เสลดพงัพอน ทเุรยีน ข้าวโอ๊ต  

มันฝรั่ง อะโวคาโด แคโมมายล์  
สมุนไพรรักษาสิวเหล่าน้ี สามารถ 
หาได้ง่าย ท�าง่าย ได้ผลดี ไม่มี 
ผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อน
ใดๆ  
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ผมสัน้มาแรง
ในปี 2015 อกีแลว้นะ
 เทรนด์ผมหมนุเวยีนเปล่ียน
ไปมาตามกระแส และส�าหรบั
ปี 2015 นีผ้มสัน้กลบัมาแรง
แซงโค้งทรงอ่ืนๆ แบบชนะ
ลอยล�า โดยเฉพาะบ็อบส้ัน 
ผมส้ันกุดสุดเปร้ียว และผมส้ัน
ไถข้างโชว์ความเท่และแนวแบบ
ไม่หยดุยัง้ สาวๆ ชอบความส้ัน
รูปแบบไหนก็ลองเปลี่ยน
กันดูต ้อนรับป ี  2015  
ที่ก�าลังจะมาถึง จะได้ 
ไม่ตกเทรนด์

นวดหน้าอก
เพื่อความยกกระชับ...วา้ว
 ใครๆ กอ็ยากมหีน้าอกยกกระชับได้รปูทรง คูห่เูดนิทางขอแนะน�า
วธิกีารนวดด้วยตวัเองแบบง่ายๆ ทีจ่ะท�าให้หน้าอกได้รปูสวยกว่าท่ีเคย 

เริ่มด้วยการจ้ิมรักแร้จากบนลงล่าง
เพื่อกระตุ้นต่อมน�้าเหลือง ไล้ต่อม 
น�้าเหลืองตรงรักแร้เป็นพิเศษ จาก
นั้นโกยจากด้านนอกและเนื้อด้าน
ในให้รวมกนั ไล่เนือ้กลางหลังเข้ามา 
ให้อยู่ตรงกลาง และกดจดุตรงร่อง
อกเพื่อช่วยให้หน้าอกเผยความ 
เต่งตงึ เพยีงท�าเป็นประจ�าหลงัการ
อาบน�้าโดยใช้ร่วมกับบอด้ีโลชั่น  
จะช่วยให้ผิวบริเวณหน้าอกเรียบ
เนยีนและเปล่งปลัง่ กระชบัตงึขึน้
แบบเหน็ได้

รู้ไหมขนตายาว
งอนงามไดด้ว้ยอาหารดีๆ
 คุณรู้ไหมว่า การกินโปรตีนเสริมอย่างเพียงพอ จะช่วย
ให้การงอกของขนตายาวขึ้นได้ นอกจากการรับประทานผัก 
ผลไม้แล้ว อย่าลืมเน้นการรบัประทาน ไข่ เน้ือสตัว์ ปลาและนม  
ที่ล้วนช่วยเร่งให้ขนตายาวมากขึ้นได้ หรือถ้าก�าลงมองหา
วติามนิเสริม ขอแนะน�าการรบัประทานไบโอตนิ อาหารเสรมิ 
วติามนิบทีีส่าว  ๆมกันยิมกนิเพือ่บ�ารงุเส้นผมให้ยาวเรว็ พร้อมกนันี้ 
มนัยงัมส่ีวนช่วยให้ขนตาของเรายาวขึน้เรว็ได้ด้วยนะ



Ring a bell : เคาะประตูเรียก Absolute Fit Food เม่ือ 
คณุเพรยีกหาอาหารเพือ่สขุภาพทีด่ไีซน์มาเพือ่คณุ สามารถสัง่ 
เดลิเวอร่ีหรอืน่ังทานชิลล์ๆ ท่ีร้านในบรรยากาศแสนสะอาดตา 
สบายใจ ตกแต่งด้วยคอนเซป็ต์คอนเทมโพราร่ี สะท้อนความ
เรยีบง่าย เหมอืนนัง่ทานอาหารอยูท่ีบ้่าน
Eat time : พิสูจน์ความอร่อยที่ไม่แพ้อาหารปกติกับ
นานาเมนู อาทิ “ข้าวคลุกกะปิเคร่ืองแน่น” ครบคณุประโยชน์ 
ทางโภชนาการ แล้วเปลี่ยนรสชาติมาชิมอาหารอินเตอร์กับ 
เมนู “เมดิเตอเรเนียน แร็พ” อร่อยเต็มค�า จานเดียวเอาอยู่ 
ปิดจ๊อบท่ีเมนูของหวาน อย่าง “สเปลท์ บลูเบอรี่ แพนเค้ก”  
และ “ไทย ท ีพดุดิง้” 2 เมนเูรยีกแขกทีใ่ครชมิเป็นตดิใจ
The Connection : Absolute Fit Food ตั้งอยู่ชั้น 3  
The Portico Langsuan ถ.หลงัสวน เปิดบรกิารทกุวนั 11.00-
15.00 น. สอบถามและส�ารองทีน่ัง่ โทร. 08 1371 3721

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

24 ธ.ค.
Brendan et le secret 
de Kells
 สมาคมฝรั่งเศสจัดฉายภาพยนตร์
ฝรั่งเศสฟรีแก่ผู ้ ท่ีสนใจ โดยในวันท่ี 24 
ธนัวาคมนี ้ เป็นคิวของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 
แสนสนุก เร่ือง Brendan et le secret  
de Kells แสดงน�าโดย โรแบง ตรุฟฟิเยร์, 
โดมินิก กอลลีญง-โมแรง จัดฉายในเสียง
ฟิล์มภาษาฝรั่งเศส 
ค�าบรรยายภาษา
อังกฤษ ในเวลา 
19.00 น. ณ สมาคม
ฝรัง่เศส ถ.วทิย ุโทร. 
0 2670 4200

27 ธ.ค. 
LOVEiS Special DOJO-B5
Super ติง่ Home Coming
Live Concert
 บีอีซี-เทโร และ เลิฟ อีส ผุดคอนเสิร ์ต
เอาใจสาวกเบเกอรี่มิวสิค ใน LOVEiS Special 
DOJO-B5 Super ติ่ง Home Coming Live 
Concert ซึง่เป็นการรวมตัวครัง้แรกในรอบ 10 ปี 
ของกลุ่มศิลปินจาก “โดโจ ซติี”้ พร้อมด้วยศลิปิน
คณุภาพทีเ่ตบิโตจากค่าย
เบเกอรี ่รวมรุน่อย่างพร้อม
หน้าพร้อมตาในวันที่ 27 
ธันวาคมน้ี ณ อิมแพค 
อารีน ่า เมืองทองธานี  
ซื้ อ บั ต ร ที่ ไ ท ย ทิ ค เ ก็ ต
เมเจอร์

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

19-21 ธ.ค. 
Night at the Museum 5
ตอนปลกุยกัษ์
 โอกาสเดียวในรอบปีที่มิวเซียมสยาม
จะเปิดให้เข้าชมในตอนกลางคืน โดยสร้าง
บรรยากาศให้คณุมาร่วมปลุกต�านานแห่งพลงั
อนัยิง่ใหญ่ สูแ่รงบนัดาลใจแห่งการสร้างสรรค์ 
เพือ่ปลกุพลงั “ยกัษ์” ในตวัคุณ สนกุสนานกับ
บูธเกมนานาชนิด เต็มอิ่มกับการแสดงและ
งานศิลปะ พร้อมทัง้ฟังเรือ่งราวของคนเลก็คดิ
ยกัษ์ ระหว่างวนัที ่19-21 ธนัวาคมศกนี ้ตัง้แต่ 
16.00-22.00 น. งานนีฟ้รี

Absolute Fit Food
Designed for Life



Kaethy The Witch
เลา่ขานเวทย์มนตแ์หง่ชา

Ring a bell : ด้วยอ�านาจแห่งมนต์ขลงัแห่งชา ท�าให้ร้านนีเ้กดิขึน้
มาเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ความสขุแก่ทกุคนทีร่กัชา และขนมหวาน 
ภายใต้บรรยากาศที่สะท้อนวิถีของการดื่มชาแบบรุ่นต่อรุ่นเพื่อมอบ
ประสบการณ์ต้อนรบัทกุท่าน
Eat time : รืน่รมย์กบัชารสชาตดิจีากแหล่งปลกูช้ันน�าของโลก หรอื
จะเรียกความสดชืน่ด้วยเครือ่งดืม่เมน ู“ไอซ์ ท ีวทิช์ เบลนด์” พร้อมขนม
แบบมนิทิเีซท็ พอดคี�า คนรกักาแฟอย่าเพิง่น้อยใจ เพราะทีร้่านกม็กีาแฟ
อะราบก้ิา 100% สไตล์ Witch Brew จบัคูก่บัขนมหวานสตูรสร้างสรรค์ท่ี
ผลดัเปลีย่นกนัมาสร้างความรูส้กึพเิศษ เช่น R.I.P เซมีเทร ีบราวน ีหรอื 
บราวนีห่ลมุศพ เนือ้แน่นหนบึช็อคโกแลตจัดเตม็ เป็นต้น
The Connection : Kaethy The Witch ตัง้อยู่ในซอยนาคนวิาส 
41 ลาดพร้าว เปิดบรกิารทุกวนั 9.00-20.00 น. สอบถามและส�ารอง 
ทีน่ัง่ โทร. 08 1916 8447 

Ring a bell : แฮร์รอดส์ ประเทศไทย ร่วมส่งความสุขต้อนรับ
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ และถอืโอกาสฉลองใหญ่เนือ่งใน
โอกาสครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย ด้วยการแต่งแต้มบรรยากาศแห่ง
ความสขุผ่านการตกแต่งภายในทีย่งัคงความเรยีบหรสูไตล์ผูด้อีงักฤษ 
พร้อมน�าเสนอเมนแูสนครเีอททีห่าทานได้เฉพาะช่วงนีเ้ท่านัน้
Eat time : ชวนชมิเมนมูากมายทีเ่ชฟตัง้ใจรงัสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น 
ครสิต์มาส ปาเนตโตเน ขนมหาทานยาก, ถ้าต้องการความอิม่ระดบัที่ 
2 ต้องแซนวชิพานนิเีนือ้สไลด์พรกิไทยด�าและชสี, ดรอ็ป สโคน ทีค่วงคู่ 
มากบัผลไม้และเบอร์รีน่านาชนดิ, คนรกัชาไม่ควรพลาด ทมีาเดอลนี 
สัง่มาทานเคยีงชา, บรทิชิ ครสิมาสต์ โรลล์ โกลเด้น ชอ็คโกแลต กม็า
เพือ่การนี ้และอกีมากมายหลายเมนู
The Connection : ชิมเมนู Festive Season ได้ที่ Harrods 
Tea Room ชัน้ G ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ Harrods The 
Plantation Rooms ชัน้ 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เอม็บาสซี ่เปิดบรกิาร
ทกุวนั 11.00-22.00 น.   

วนันี ้– 31 ธ.ค. 
Festive Celebration @
Pullman BKK Hotel G
 โรงแรมพูลแมน แบงคอก โฮเทล จีน ร่วม 
ส่งความสุขถึงทุกท่านด้วยโปรโมชั่นพิเศษของ 
ห้องอาหารสกาเลต็ ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์ 
(ช้ัน 37) ตลอดเดอืนธนัวาคม ด้วย 3 โปรโมช่ัน 
สุดคุ้ม เริ่มที่ตะกร้าของขวัญที่เต็มไปด้วยความ
อร่อยแบบอิ่มหน�า ราคา 6,200 บาทเน็ต ส่วน
ในวันที่ 24 ธ.ค. คริสต์มาสอีฟพร้อมครอบครัว
กบัเมนอูาหารตระการตา 
ส ่งท ้ายป ีในวันที่  31  
กับปาร์ตี้มันสุดเหวี่ยง
ตลอดข้ามปี ส�ารองที่นั่ง 
โทร. 0 2238 1991

วนันี ้– 4 ม.ค.
City Walk Parade of Joy
 สุขส�าราญข้ามปี กบัสิง่ดีๆ  ทีเ่ดอะมอลล์
มอบให้ ด้วยการเนรมติ City Walk เป็นสตรที 
แฟช่ันสุดชิค ท่ามกลางบรรยากาศแบบ 
Fashion Candy Town เอาใจเหล่าแฟชั่น
นิสต้าให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุข จากร้านค้า
กว่า 100 ร้าน เพิ่มสีสันด้วยเสียงเพลงจาก
เหล่าศิลปินและดีเจ
ที่ผลัดเปล่ียนกันมา 
สร้างความสุขตลอด
แคมเปญ แวะมาเตมิ
เต็มประสบการณ์ดีๆ 
ณ ห้างเดอะมอลล์ทัง้ 
4 สาขา 

วนันี ้– ก.พ.
Winter JazZ & Arts
Festival
 ฤดูหนาว ความอบอุน่ของดนตรี และ
ศลิปะ จะมาบรรจบกนั ณ มหานครแห่งเทพ 
ในเทศกาลดนตรีแจ๊สและงานแสดงศิลปะ
ฤดูหนาว โดยมศิีลปินและนกัร้องแนวแจ๊ส 
ระดับแถวหน้าของเมอืงไทยตบเท้าร่วมงาน 
อีกท้ังยังมกิีจกรรมเวร์ิคช็อปทางดนตร ีและ
การแสดงผลงานศลิปะ จดัแสดง ณ ดนิแดน
ศลิป์ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิหอศลิป์ถนน
เจ้าฟ้า ทกุๆ วนัเสาร์ที่ 
4 ของเดอืน ตัง้แต่วนันี้ 
ถึงเดือนกุมภาพันธ ์ 
2558 ซือ้บตัรได้ทีโ่ทร. 
0 2282 9934

Harrods Tea Room 
Special for Festive Season
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

     ท่องเทีย่วถูกใจ   

กดไลค์  บางแสน

“บางแสน” เมอืงท่องเทีย่วชายทะเลทีม่หีาดทรายสวยทอดยาวไกล
กว่า 6 กโิลเมตร และมแีนวทวิมะพร้าวพลิว้ไหวเกอืบตลอดชายหาด เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีถ่กูใจของใครหลายๆ คน เรยีกว่าตัง้แต่รุน่ลกู รุน่หลาน 
วยัรุ่นหนุ่มสาว ไปจนถึงวยัผู้ใหญ่หลายๆ ท่านท่ีคงคุ้นเคยกบัทะเลบางแสน
แห่งนีม้ายาวนานกว่าหลายสบิปีครบั

 เมื่อเรานกึถงึ “ทะเล” ที่อยูใ่กล้กรุงเทพฯ การเดนิทางสะดวกสบาย 
บรรยากาศด ีสถานที่สะอาด สามารถลงเล่นน�้ากไ็ด ้นอนเลน่รบัลมเยน็ๆ 
รมิทะเลก็ดี สนนราคาของอาหารการกนิกไ็มแ่พง แถมมสีถานที่ทอ่งเที่ยว
ที่นา่สนใจอื่นๆ อยูใ่กลเ้คยีงอกี ... “บางแสน” คือ ค�าตอบสดุท้าย และ
โดนใจสดุๆ  ณ ตอนนีค้รบั

• ห้องสมุด  “Live for Reading Room” 
 ภายในสวนสาธารณะหาดวอนนภา บางแสนล่าง จ.ชลบุรี
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คู่หูเดินทางฉบับนี้ ขอพาคุณผู้อ่านมาอัพเดทบางแสนวันนี้กันว่า  
เหตใุด และเพราะอะไรหาดทรายแห่งนีจ้งึไม่เคยห่างไกลจากใจของผู้คน
ทกุเพศทกุวยัเลย

การเดินทางมาเที่ยวบางแสนนั้นสามารถมาได้หาหลายเส้นทาง 
ขับรถเพลินๆ จากกรุงเทพฯ ไม่ถึงชั่วโมง คุณก็ได้มาพักผ่อนนอนเล่น
ชลิล์ๆ ทีร่มิทะเลกนัแล้ว จะเดนิทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวั หรอืรถโดยสาร
สาธารณะกไ็ด้ ไม่มปัีญหา จากถนนสขุุมวทิ เจอสามแยกไฟแดงบางแสน
ให้เลีย้วขวามุง่หน้าตรงสูถ่นนหาดบางแสน เมือ่สดุถนนคณุกจ็ะเจอป้ายปนู
ประติมากรรมลอยตวัสงูใหญ่ทีมี่ฉากหลงัเป็นทวิมะพร้าว ท้องฟ้า และท้อง
ทะเล เขยีนว่า ”ยนิดต้ีอนรบัสูบ่างแสน” จุดนีจ้ะเรยีกว่า “วงเวยีนบางแสน”

จากวงเวียนบางแสน หันหน้าออกทะเลหากเลี้ยวไปทางซ้าย ก็จะ
เจอ หาดบางแสนล่าง หรอื หาดวอนนภา อันเป็นชายหาดตอนใต้สุด 
บรรยากาศที่นี่จะเงียบสงบกว่าหาดบางแสน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่
นยิมเล่นน�า้ในบริเวณนี ้ เพราะโขดหนิค่อนข้างเยอะ เม่ือขับรถมาจนสุด
หาดคณุกจ็ะได้พบกบัแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทีน่ี ่A Place We Stand 

Showcase @บางแสน ซึง่อยูภ่ายในบรเิวณสวนสาธารณะชมุชนเทศบาล
เมืองแสนสุข(บางแสน) จ.ชลบุรี หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ทางผลิตภัณฑ์ 
ตราช้างได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้คนที่อยู่อาศัย
ในบริเวณน้ันและนักท่องเท่ียวท่ัวไปได้มาใช้ประโยชน์กัน  โดยเชิญ 3 
สถาปนกิชัน้น�ามาออกแบบ เพือ่เป็นอกีหนึง่แรงบนัดาลใจให้กบัสถาปนกิ 
รุน่ใหม่ โดยทัง้ 3 สถานทีน่ัน้มาครบแบบจดัเตม็ ทัง้งานดไีซด์ทีส่วย เก๋ เท่ 

แปลกตา พร้อมใช้งานได้จรงิ 
เร่ิมจาก ห้องสมุด Live for Reading Room  

ผลงานการออกแบบของคุณดวงฤทธิ ์ บนุนาค สร้างจาก
วสัดุหลัก แผ่นโปร่งแสง และไม้ มปีระตบูานใหญ่เปิดเข้า
ออกได้สองทางหน้าหลัง ท�าให้การระบายลมภายในตัว
อาคารเยน็สบายไม่ร้อนอบอ้าว น่ังอ่านหนงัสอืได้สบายๆ 
ภายใต้แสงอุ่นๆ จากธรรมชาติ และเมื่อท้องฟ้าเร่ิมมืด
ไฟส่องสว่างก็จะเปิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้
สบายตา 

• ห้องสมุด  “Live for Reading Room” 
 ภายในสวนสาธารณะหาดวอนนภา บางแสนล่าง จ.ชลบุรี
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ส�าหรับคนรักการอ่าน คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อ่าน
หนงัสอืทีเ่ราชอบ ในบรรยากาศทีชิ่ลล์แบบนีอี้กแล้ว... ถ้ามา
เทีย่วทะเลบางแสนแล้วลมืพกหนงัสอืเล่มโปรดตดิมา ก็อย่าลมื
แวะห้องสมดุ Live for Reading Room นะครบั เพราะนอกจาก
สถานทีจ่ะสวยแล้ว ทีน่ีอ่าจมีหนงัสอืดีๆ  หลายเล่มรอคณุอยู่ 

 อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีสีแดงสวยเด่นเห็นแต่ไกล  
มาพร้อมกับการออกแบบโครงสร้างที่ดูเป็นมิติ  

ชือ่ว่า สนามผู้ใหญ่เล่น The Labyrinth  
เป็นผลงานการออกแบบของคณุปิตพุงษ์  เชาวกุล  
ที่ใช้ปูนซีเมนต์ ทนน�้าทะเลผสมสีแดงลงไป
ในเนื้อปูน นอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว 
โครงสร้างอาคารยังแข็งแรงและทนต่อการ

กัดกร่อนของไอน�า้ทะเลได้อย่างดอีีกด้วย 

ในส่วนของการออกแบบ มี
การออกแบบเป็นลักษณะเขาวงกต 
มีทางขึ้น-ลง 3 ทาง เดินวนเวียน
เพื่อขึ้นไปชมวิวธรรมชาติโดยรอบ
แบบ 360 องศายังจุดสูงสุด และ
ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกใน
มุมสูงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณ
นี้ที่ไม่ควรพลาด เด็กขึ้นได้ ผู้ใหญ่
ขึ้นดี ที่ส�าคัญหากคุณเดินครบหนึ่ง
รอบยังถือเป็นการออกก�าลังกาย

ที่ช ่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง  
10 แคลอรี ่ อาคารนีจ้งึมชีือ่เล่นว่า 
“10 แคลอรีท่าวเวอร์” ..น่าสนใจใช่
ไหมหละครบั

มาถงึอาคารสดุท้ายอยูท่าง 
ด้านหน้าปะทะลมทะเลแบบ 
เย็นฉ�่าชื่นใจ มองเห็นวิวไกลๆ 
จนสุดลูกหูลูกตา เป็นอกีหนึง่จดุ
ที่จะชาร์ตแบตให้คุณได้แบบ

เต็มที่ คือ ศาลาอเนกประสงค์  
The Flow ท่ีออกแบบโดยคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาค�า โดยน�า
แผ่นโปร่งแสง และสมาร์ทบอร์ด มาดีไซน์ท�าเป็นหลังคาสลับความ
โปร่งและทึบ จัดวางให้เหลื่อมกัน เพื่อให้คนที่มานั่งเล่นรู้สึกถึงแสง
ท่ีสลับไปมาเหมือนน่ังอยู่ภายใต้เงาร่มไม้ริมชายทะเล ซึ่งถือว่าเป็น 
จุดเด่นของอาคารหลังน้ี ส�าหรับพื้นท่ีน่ังเล่นภายในตัวอาคารจะ 

• สนามผูใ้หญ่เล่น “The Labyrinth”
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เล่นระดับคล้ายๆ ขั้นบันไดขนาดใหญ่เหมือนอัฒจรรย์นั่งดูการแข่งขัน
กีฬา ด้วยความโปร่ง โล่ง สบายตา ท�าให้การมานั่งยังจุดน้ีสัมผัส 
ได้ถึงการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง ย่ิงในช่วงเย็นจะเห็นผู้คนมานั่งเล่น  
นั่งคุยกัน เหมือนจุดพบปะสังสรรค์ส�าหรับการรอชมแสงสุดท้ายจาก 
ดวงอาทติย์ลบัขอบฟ้าไกล 

ภายในรอบบรเิวณสวนสาธารณะยงัมเีครือ่งออกก�าลงักาย สนามเดก็
เล่น และจดุนัง่พักผ่อนทีท่างเทศบาลได้จดัเตรยีมไว้ให้ส�าหรบัประชาชนได้
ใช้กนัอกีด้วย เปิดทกุวนัเวลา 06.00 – 22.00 น.

จากจุดนี้หากคุณวกกลับออกไปทางเดิม ตรงออกไปทางถนน
สุขุมวิท สังเกตทางด้านขวามือจะพบป้าย สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า บางแสน ซ่ึงอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย
บูรพา เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมมานานนับสิบปีแล้ว และเมื่อปี  

• ศาลาอเนกประสงค์  “The Flow”
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พ.ศ. 2555 ได้รบัการปรบัปรงุใหม่อกีครัง้ เพือ่
ให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  

ซ่ึงก็เป็นไปตามนั้น เพราะเราเองก็เคยมาเท่ียว 
ทีน่ีห่ลายครัง้แล้ว แต่ครัง้นีรู้ส้กึสนกุและตืน่ตาตืน่ใจ

มากขึน้ สถานทีก่ส็ะอาดขึน้ แถมได้ความรูเ้กีย่วกบัสตัว์ทะเลสายพนัธุต่์างๆ 
ตัง้แต่ตัวเลก็ๆ ไปยนัตวัใหญ่เลยครบั งานนีร้บัรองถูกใจทัง้เดก็และผูใ้หญ่
แน่นอน เปิดให้เข้าชมทกุวนั เวลา 8.30-17.00 น. บตัรค่าเข้าชม ผูใ้หญ่ 80 บาท  
เด็ก 40 บาท ต่างชาต ิผูใ้หญ่ 220 บาท เดก็ 120 บาท

จากจดุนีห้ากมุง่หน้าตรงมาก็จะเจอวงเวยีนบางแสน แล้วเล้ียวขวา
ตลอดแนวคือจุดเล่นน�้ายอดฮิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นั่นคือ ชายหาด 
บางแสน ทีว่นันีบ้รรยากาศก็ยังคงดรู่มรืน่เหมือนวนัวาน แต่ถนนหนทาง 
การจัดระเบยีบการวางสิง่ของบนชายหาดของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและ
ร้านขายอาหารรมิหาดดเูป็นระเบียบมากข้ึน 

มุง่หน้าขึน้ไปทางศาลเจ้าแม่เขาสามมขุ ด้านซ้ายจะเป็น จดุชมวิว
แหลมแท่น มถีนนคนเดินในช่วงเยน็ทุกวนัศุกร์ เสาร์ ไปยนัดกึ มสีนิค้าวาง
ขายหลากสไตล์ ท้ังของใช้ ของกิน มกีารแสดงดนตรีสดจากนกัดนตรอีาชพี
และสมคัรเล่นหมนุเวยีนเปล่ียนมาให้ได้ชมอยูเ่สมอ อกีทัง้ยงัเป็นสถานที่
จดังานใหญ่ๆ ในเขตบางแสนอกีด้วย จากนัน้ให้มุง่หน้าต่อขึน้ไปบนภเูขา
เพือ่ไปกราบขอพรเจ้าแม่เขาสามมขุท่ี ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข บรเิวณ
เชงิหน้าผา ซึง่มอียู ่2 หลงั เป็นศาลไทยดัง้เดมิ และศาลจนีสร้างใหม่ เป็น
ทีเ่คารพสกัการะของชาวประมงในท้องถิน่จงัหวดัชลบรุแีละนกัท่องเทีย่ว
ท่ีมาเยือน และเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของสาวมขุและหนุม่แสน ถอืว่า
เป็นอกีหนึง่จดุชมพระอาทติย์ตกทีส่วยงาม 

จากจุดน้ีมุง่หน้าไปทางอ่างศิลาเลียบชายทะเล สงัเกตด้านขวามอื
จะเหน็ วหิารเทพสถติพระกติเิฉลมิ หรอื ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ เดมิเป็น 
ศาลเจา้บนพืน้ท่ี 200 ตารางวา เท่าน้ัน แต่ด้วยแรงศรัทธามีผู ้บริจาค
มากมายจึงได้รับการปรับปรุงสร้างเป็นวิหารใหญ่โต ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 
 25 ไร่ วหิารม ี4 ชัน้ โดยแบ่งเป็น ชัน้ที ่1 ประดษิฐานรปูองค์พระกษติคิรรภ
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การเดนิทาง

• รถยนต์ส่วนตวั
จากกรงุเทพฯ ไป จ.ชลบรุ ีม ี2 เส้นทางหลกั 
1. เส้นทางสายบางนา - ตราด ทางหลวงหมายเลข 34  
เข้าสูจ่งัหวดัชลบรุี 
2. เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ หรอื กรงุเทพฯ - ชลบรุี 
(สายใหม่) ต่อเชือ่มกับวงแหวนรอบนอก มทีางขึน้หลายจดุ 

• รถโดยสารประจ�าทาง
มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ สายตะวันออก (เอกมัย) 
โทร. 0 2391 2504 หรอื Call Center 1490 เรยีก บขส.  
www.transport.co.th

เพียงคุณถ่ายรูป A Place We Stand Showcase  

@บางแสน ณ หาดวอนนภา ในมุมมองที่คุณคิดว่า “ใช่และ

น�สมัยที่สุด” แล้วน�มาโพสต์ในหน้าเฟสบุ๊คของนิตยสาร 

คูห่เูดนิทาง  www.facebook/busbuddythailand.com 

ภาพใดมคีนกด LIKE มากทีส่ดุ รบัไปเลย “รางวลัที ่1 บตัรทีพ่กั 

The Tide Resort  2 วนั 1 คนื ส�หรบั 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า” 

และส�หรบัภาพอืน่ๆ ทีม่คีนกด LIKE รองลงมา “รบัของระลกึ

จาก SCG จ�นวน 5 รางวลั”

ร่วมสนกุกบั SCG

โพธสิตัว์ ผูโ้ปรดเวไนยสตัว์ทีอ่ยู่ในนรก และในช้ันนียั้งเป็นทีป่ระดษิฐานองค์ดวงเทพ
พระเคราะห์ (องค์ไท้ส่วย) ทัง้หมด 60 องค์ ช้ันที ่2 ประดษิฐานรปูองค์เทพเจ้าหน่าจา
ซาไทจ้ือ ทัง้ 3 ปาง ทีจ่�าลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจนี และมรูีปป้ันของพระแม่
กวนอมิ ทีเ่ชือ่กนัว่าสามารถประทานพรให้ผูท้ีม่ากราบไหว้ให้พ้นภยัต่างๆ ได้ ชัน้ที ่3 
มอีงค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ ผูท้�างานข้าราชการมกันยิมมากราบไหว้เพือ่มาขอพรท่านให้ได้
เลือ่นต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และยังมีองค์เทพเจ้าชาวจีนให้ความเคารพนบัถอือืน่ๆ 
อกีมากมาย ชัน้ที ่4 ประดษิฐานรปูองค์พระประธานศรอีรยิเมตตรัย มอีงค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าอกี 5 พระองค์ และองค์สมเดจ็พระอนตุรรมมารดา ภายในวหิาร 
ไม่อนญุาตให้ถ่ายรปู สถานทีต่่างๆ มีความโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
จนี ช้ันบนสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ชายทะเลทีส่วยงาม

ไม่ไกลจากจดุนีด้้านซ้ายมือจะเป็น ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา แหล่งรวม
อาหารทะเลทัง้สดและแห้ง ของฝากจากทะเล ทัง้ กุ้ง หอย ปู ปลา จากเรอืประมงที่
น�าขึน้มาขาย จะซือ้แบบสดๆ น�าไปปรงุเองก็ได้ มีบรกิารขายกล่องโฟมพร้อมน�า้แขง็
ปิดผนกึให้อย่างด ีหรอืใครทีช่อบแบบปรงุส�าเรจ็ ป้ิง 
ทอด ย่าง นึง่ ทีน่ีเ่ค้ากม็บีรกิาร พร้อมน�า้จิม้รสเดด็ที่
เลอืกได้ว่าจะเอาแบบเผด็น้อยหรอืเผด็มาก เปรีย้ว
นดิ เค็มหน่อย สัง่ได้หมด จะซ้ือไปนัง่ทานรมิทะเล 
หรอืซ้ือกลบัไปฝากคนทีบ้่านก็ได้ ราคาย่อมเยา 

เป็นไงกันบ้างครับ ส�าหรับการอัพเดทสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ทั้งใหม่และเก่าในบางแสนของเราฉบับนี้ ครบทุกรสทั้ง 
ไหว้พระ เล่นน�า้ทะเล กินอาหารซีฟูด้ และดวิูวพระอาทติย์ตก
สวยๆ กันท่ี A Place We Stand Showcase @บางแสน บรเิวณ
หาดวอนนภา เรยีกว่ามาเทีย่วครัง้นีไ้ม่มตีกเทรนด์ครบั

การได้กลบัมาเทีย่วทีน่ีอ่กีคร้ัง ท�าให้ผมอดอมยิม้นกึถงึ
วนัเวลาแห่งความสขุครัง้เก่าๆ ทีเ่คยมาเท่ียวเล่นพักผ่อน
กับครอบครัวบ้าง เพื่อนฝูงบ้าง ความสุขที่เป็นภาพแห่ง
ความทรงจ�า ไม่ว่าวนัเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด สถานทีจ่ะ
มีการเปลีย่นแปลงมากน้อยเพียงไหน การได้มาท่องเทีย่ว
กบัคนทีเ่รารักและรักเรา นัน่คอืการท่องเทีย่วทีม่ค่ีามริูล้มื
ส�าหรบัผมและทกุคนครบั 



BenQ F5 
4G LTE SmartPhone
 น่ีคอืโฉมหน้าของ BenQ F5 4G LTE SmartPhone 
สมาร์ทโฟนระบบ 4G ทีม่าพร้อมประสทิธภิาพหลากหลาย 
พร้อมเป็นหนึง่ในชวีติประจ�าวนัอันลงตวัของคณุ โดดเด่น 
ที่การออกแบบทั้งด้านดีไซน์และขุมพลังไฮเทคต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอถนอมสายตาด้วยการลดแสงสนี�า้เงนิ, 
ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 KitKat, ชิปประมวลผล 
Qualcomm Snapdragon 400 ซพียี ูQuad-core, ความเรว็ 
1.2 GHz แรม 2 GB และมีความจุตวัเครือ่ง 16GB หาก 

แต่สามารถสมัผสัได้ในราคาสดุ
คุม้เพยีง 7,990 บาท หาซือ้ได้ที่
ร้านตัวแทนจ�าหน่ายทุกแห่ง 
ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม 
โทร.0 2670 0310

CultureTheQue 
ห้องสมดุวฒันธรรมฉบบัดจิติอล
 ไม่ต้องเป็นโดเรม่อน ก็สามารถย่อห้องสมุดให้อยู่ใน
มอืได้ เพียงคลกิเข้าไปทีเ่วบ็ไซต์ www.culturetheque.com 
ทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมฝรัง่เศสทัง้หลายกว่า 
23,000 ประเภท กจ็ะพรัง่พรมูาให้คณุเลอืกเสพ ไม่ว่าจะเป็น 
วดิโีอ หนงัสอืเสยีง หนงัสอืการ์ตนู วารสาร ดนตร ีรวมถึงคูม่อื
การเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส และอีกมากมาย สามารถเข้า
ถงึได้ทกุทีท่กุเวลา คราวนีก็้สามารถพฒันาภาษาฝรัง่เศสและ
เพิม่พนูความรูไ้ด้โดยไร้อุปสรรคใดๆ อีกต่อไป   
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Bravia รุ่น KD-85X9500B
 โซน่ี ไทย ภมูใิจเปิดตวั ทวี ีบราเวยี 

4K ขนาด 85 นิ้ว สุดยอดทีวีเ รือธง 

รุ่นล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและ 

ลกูเล่นสดุล�า้ ประจรุ่วมด้วยเทคโนโลยใีหม่

ล่าสุดทั้งภาพ และเสียง กอปรกับดีไซน์

สวยเฉ่ียวรองรับทุกรูปแบบการใช้งาน มี

หมัดฮุคอยู่ที่การน�าเทคโนโลยี X-tended 

Dynamic RangeTM  Pro ที่รายละเอียด

ภาพคมกริบยิง่กว่าทวี ีLED ทัว่ไปถงึ 3 เท่า คณุจะได้เหน็ส่วนทีม่ดือย่างลกึ 

มีมิติมากกว่าเดิม สะท้อนผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ตระการตา น่ียัง 

ไม่นับรวมสีสันอันวิจิตรจากเทคโนโลยี TriluminosTM  

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 

พร้อมให้คุณไขว ่คว ้าให ้เป ็น

ปัจจุบันแล้ว สอบถามข้อมูล

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได ้ ท่ีศูนย ์ 

ข้อมูลโซนี่ โทร.0 2715 6100  

หรอื www.sony.co.th/bravia

Jabra 
Sport Pulse Wireless
 คร้ังแรกที่มนุษย์โลกสามารถจับต้องหูฟัง
สเตอริโอท่ีจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ จาก 
โปรดกัต์ Sport Pulse Wireless ของ Jabra โชว์
ความยอดเย่ียมด้วยการน�าข้อมูลการเต้นของ
หัวใจเพื่อให้เราท�านายอัตราการออกก�าลังกาย
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ท้ังยงัล่วงรูอ้ตัราการเต้น
ของหวัใจ ระยะทางทีว่ิง่ ความเรว็ และยงัมคี�าสัง่ 
กระตุ้นให้ออกก�าลังหนักหรือเบาเพื่อรักษา 
ระดับการเต้นของหัวใจ ประหนึ่งว่ามีเทรนเนอร์
คอยกระซบิอยูข้่างๆ ท้ังหมดน้ีจะท�างานผ่านหูฟัง 
เครื่องเดียว ให้ความสะดวกสูงสุด นอกจากนี้
ยงัสามารถเชือ่มต่อผา่นสมารท์โฟนไดด้้วยแอพ 
Jabra Sport Life Application ตวัหฟัูงทนทายาด
ทุกสภาพอากาศ และไม่กลัวน�้า ด้านคุณภาพ
เสยีงยอดเยีย่มแจ่มชดัเตม็อารมณ์ จะสบัเปลีย่น 
เป็นสมอลล์ ทอล์ค กท็�าได้ด่ังใจ จ�าหน่ายในราคา 
7,490 บาท รายละเอยีดคลกิ www.jaymart.com 
และ  www.rtbtechnology.com





30

อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

คนที่เกดิปีชวด : ให้จดัวางก้อนทองคู ่หนัหน้าไปทางทศิ
เหนอื และพกก้อนทองหยกคูต่ดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกิดปีฉลู : ให้จัดวางปี่เซี้ยะคู่ หันหน้าไปทางทิศ
เหนอื และควรพกปีเซ้ียะทองเหลอืงคูกั่บองค์ไท้ส่วยเอีย๊ะ 
เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดงติดตัวไว้ตลอด
ทัง้ปี

คนที่เกดิปีขาล : ให้จดัวางรปูป้ันกเิลนคู ่หนัหน้าไปทาง
ทศิใต้ และพกกเิลนหยกคูต่ดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกิดปีถาะ : ให้จดัวางรปูป้ันเต่า หนัหน้าไปทาง 
ทศิเหนอื และพกเต่าหยกตดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกดิปีมะโรง : ให้จดัวางรปูป้ันองค์ฮก ลก ซิว่ หนั
หน้าไปทางทิศใต้ และควรพกแผ่นหยกสลกัค�าว่า ฮก ลก 
ซิว่ คู่กบัองค์ไท้ส่วยเอีย๊ะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถงุ
ผ้าสแีดงตดิตวัไว้ตลอดทัง้ปี

คนที่เกดิปีมะเสง็ : ให้จดัวางรปูป้ันปลาหลฮีือ้ หนัหน้า
ไปทางทศิเหนอื และพกปลาหยกตดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกดิปีมะเมยี : ให้จดัวางรปูป้ันกวาง หนัหน้าไปทาง
ทศิใต้ และพกรปูตุก๊ตากวางตดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกดิปีมะแม : ให้จดัวางรปูป้ันหม ูหนัหน้าไปทาง
ทิศเหนือ และควรพกหมหูยกหรือทองเหลอืง คูก่บัองค์ 
ไท้ส่วยเอี๊ยะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดง 
ตดิตวัไว้ตลอดทัง้ปี

คนที่เกดิปีวอก : ให้จดัวางรปูป้ันมงักร หนัหน้าไปทาง 
ทศิเหนอื และพกมงักรหยกตดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกดิปีระกา : ให้จดัวางรปูป้ันคางคกคาบเหรยีญ  
หันหน้าไปทางทิศใต้ และพกคางคกคาบเหรียญหยก
ตดิตวัไว้ตลอดปี

คนที่เกดิปีจอ : ให้จดัวางรปูป้ันม้า หนัหน้าไปทางทศิ 
เหนือ และควรพกม้าหยกหรือทองเหลือง คู่กับองค์ 
ไท้ส่วยเอี๊ยะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาในถุงผ้าสีแดง 
ตดิตวัไว้ตลอดทัง้ปี

คนที่เกดิปีกนุ : ให้จัดวางเทพเจ้าไฉ่ซ้ิงเอีย๊ะ หรอืเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ หันหน้าไปทางทิศใต้ และพกแผ่นหยกสลกั
รปูองค์ไฉ่ซิง้เอีย้ะตดิตวัไว้ตลอดปี

 ขอให้ทกุท่าน ทิง้ความทกุข์ ความเศร้า ไว้กบัปีเก่า แล้วเริม่ต้น
สิง่ดีๆ  ในปีใหม่นีน้ะครบั
    

 สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้ว  
เวลาช่างผ่านไปรวดเรว็เหลอืเกนิ หลายๆ คนคงได้ท�าใน
สิ่งที่ตัวเองได้วางแผนไว้ แต่ผมคิดว่า ก็ยังมีอีกหลายๆ  
คนทีย่งัไม่ได้ท�าในสิง่ทีต้ั่งใจไว้...ไม่เป็นไรครบั ปีใหม่กม็า
เริม่ต้นกนัใหม่ ก่อนจะจบปีนี ้เราก็มาวางแผนในสิง่ทีอ่ยาก
จะท�ากนัในปีหน้าเอาไว้ และตัง้ใจใหม่ รบัรองว่าปีหน้านี ้
จะเป็นปีทองของหลายๆ ท่านท่ีติดตามอ่านคอลัมน์  
“อยูเ่ป็น เยน็สขุ” กนัอย่างแน่นอนครบั

 ตลอดท้ังปี 2557 ปีม้าทอง ที่ผ่านมา อาจเป็นปีชงของ
คนปีชวด ปีเถาะ ปีมะเมีย และปีระกา ถึงแม้ว่าคนทีเ่กิดตามปี 
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน การงาน หรือ 
ความรัก แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ ส�าหรับปีหน้านี้ ปี 2558  
เป็น “ปีมะแม” หรอื “ปีแพะทอง” ถงึแม้ว่าบางนกัษตัรจะยัง
ถอืว่าเป็นปีศตัร ูแต่กไ็ม่หนกัไปกว่าปีม้าแน่นอน และมีแนวโน้ม
จะดขีึน้ตามล�าดบัอกีด้วย
 
 “แพะ” เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข และสันติภาพ 
เพราะแพะชอบอยูด้่วยกนัเป็นฝงู เป็นหมู ่ จงึแสดงให้เหน็ว่าปี
หน้านี ้อาจเกดิความสงบสขุมากข้ึน แต่จากอิทธพิลของปีม้าทีม่ี
การต่อสูก้นัมาอย่างหนกัหน่วง ก็อาจจะส่งผลให้ต้องระวงัในการ
จะตดัสนิใจท�าอะไรอย่างรอบคอบ และระมัดระวงัมากข้ึน ในปีน้ี 
จึงให้จดัวาง “รปูป้ันแพะทอง” ไว้ทีห้่องรบัแขก หรอื ทีโ่ต๊ะท�างาน 
เพือ่กระตุน้พลงัแห่งความราบรืน่ และความส�าเรจ็ การจดัวางน้ัน
ให้หนัหน้าแพะเข้ามาในบ้าน หรอื หนัเข้าห้อง ไม่ว่าจะเป็นรปูทรง
แพะแบบใด แพะ1 ตวั หรอื 3 ตวั ได้ทัง้นัน้ครบั เอาให้เหมาะสม
กบัสถานทีต่ัง้ ดแูล้วสวยสง่า ไม่เลก็หรอืใหญ่เกินไป เป็นสทีอง
ได้ยิ่งดี จะแสดงถึงการเรียกทรัพย์ให้วิ่งเข้ามาหาอีกด้วยครับ  
รูปปั้นแพะนี้สามารถจัดตั้งได้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดปีอะไรครับ  
ส่วนการจัดวางของเสริมดวงหรือแก้ชงของคนที่เกิดแต่ละปี  
มดีงันีค้รบั
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

เกมส์ปลกุผี
แนวหนงั : ตื่นเตน้ นา่กลวั
ผูก้�ากบั : ทวิา  เมยไธสง
นกัแสดง : รฐา โพธิง์าม, 
ธนายง วอ่งตระกลู, นะโม ทองก�าเหนดิ
ก�าหนดฉาย : 24 ธนัวาคม 2557
 เรื่องย่อ : “เกมปลกุผ”ี เป็นเรือ่งราว
ของ ต้น (ธามไท แพลงศลิป์) กับแจ็ค (ปอร์เช่  
ศวิกร อดลุสทุธกิลุ) 2 นกัเรยีนสดุแสบทีโ่ด่งดงั 
มาจากการท�าคลปิลบหลูส่ิ่งต่างๆ และย่ิงพวกเขาได้รบัการยอมรบัมากเท่าไหร่ 
พวกเขาก็ยิ่งท�าคลิปที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ความสนุกและความคะนอง
ท�าให้ทั้งคู่คิดที่จะจับตัว ต่อ (ฟลุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร) ซึ่งเป็น 
น้องชายแท้ๆ ของต้นเข้าไปในป่าช้า เพราะต้องการล้างแค้นในสิง่ทีต่่อท�าไว้กบั  
บ ี (พมิ หทยัชชั เอือ้กติตโิรจน์) หญงิสาวทีแ่จค็แอบหลงรกั และการท�าคลปิ 
ในครั้งนี้พวกเขาได้ไปปลุกวิญญาณร้ายที่ถูกสะกดไว้ให้ตื่นขึ้นมาตามล่า 
พวกเขา ทั้งหมดวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกไร้ทิศทาง จนไปพบกับ ผา  
(นะโม ทองก�าเหนดิ) เมฆ (กระดมุ ธนายง ว่องตระกูล) และบวั (หญงิ รฐา  
โพธิง์าม) ความน่ากลวัทีแ่ท้จรงิก�าลงัจะเริม่ต้นข้ึน!!

22 Jump Street
สายลบัรา้ยมหาลยั
แนวหนงั : ตลก แอคช่ัน
ผู้ก�ากบั : ฟิลล ์ลอรด์
นกัแสดงน�า : แชนนิ่ง เททัม่, โจนาห ์ฮลิ, ไอซ์ คิวบ์ 
 เรื่องย่อ : หลังจากผ่านภารกิจปราบปรามป่วน 
ไฮสคูลไปแล้ว ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มารออยู่ตรง
หน้าเจ้าหน้าท่ี ชมดิท์ (โจนาห์ ฮลิล์) และ เจนโก้ (แชนนิง่  
เทท่ัม) เมือ่พวกเขาต้องปลอมตัวเข้าไปสืบคดใีนมหาวทิยาลยั 
แต่เมือ่เจนโก้พบเพือ่นแนวเดยีวกนั
ในทมีฟตุบอล ส่วนชมดิท์กต็เีนยีน
เข้าไปเรยีนเอกศลิปะโบฮเีมยีน ทัง้
คู่จึงเร่ิมไม่มัน่ใจในความเป็นคู่หู
ของกันและกัน เวลานี้พวกเขา
ไม่เพียงต้องไขคดีให้ได้เท่าน้ัน 
แต่ยังต้องค้นหาว่าพวกเขาจะ
สามารถยกระดบัความเป็นคูหู่
และมติรภาพได้หรอืไม่

I read therefore I am 
(ฉนัอ่าน ฉันจงึเป็น)
ผูเ้ขยีน : สริญิา  ใจบุญ
ส�านกัพมิพ ์: ปราณ พบัลชิช่ิง
ราคา 239 บาท / จ�านวน 312 หนา้
 หากคุณเชือ่ว่า การอ่าน สามารถเปลีย่น
ชวีติคนได้ นีค่อืหนงัสอือีกหนึง่เล่มทีค่ณุไม่ควร
พลาดด้วยประการทัง้ปวง I read, therefore 
I am ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น หนังสือเล่มเดียวที่
ภายในบรรจเุรือ่งราวของหนงัสอืเล่มอืน่ไว้อกี
กว่า 50 เล่ม โดยผ่านการคดัเลอืกและน�ามา
พดูถงึ จากเหล่าคนดงัในแวดวงต่างๆ รวมทัง้
สิน้ 20 คน ทีส่ะท้อนความคดิและความเป็น
ตวัตนของแต่ละคน  
 ถ้าคุณก�าลังหาหนังสือดีๆ สักเล่มอ่าน 
เล่มนีอ้าจให้ค�าตอบแก่คณุได้

“เดมิพันทีย่ิง่ใหญ่”
บทเพลงรว่มแรงรว่มใจศลิปิน ในวนัพอ่แหง่ชาตปีินี้

 วันน้ี “บ้านสมเดจ็ฯ เรคคอร์ด” และกลุม่ศลิปินคณุภาพ 
 ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ “เดิมพันที่ยิ่งใหญ่” 
เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมฉลองวนัพระชนม์พรรษาของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ และวนัพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคมในปีนี ้
โดยเพลงนีไ้ด้ศลิปินมากมายจากหลายค่ายมาร่วมกันขับร้อง 
ไม่ว่าจะเป็น พันเอกวินธัย สุวารี, กวาง AB Normal,  
เก้า จิรายุ, อัทธ์ Yes‘ser Days, ฟิล์ม บงกช, โทนี่  
รากแก่น, สงกรานต์ รังสรรค์, พัดชา AF เพื่อเทิดทูน 
พระราชกรณยีกจิของพระองค์ท่าน ภายใต้คอนเซป็ท์ เพือ่ชาติ  
แผ่นดนิทีพ่่อสร้างไว้ ทรงพระเจรญิ 
 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพลงได้แล้วที ่ ไอทนูส์ สโตร์ 
หรือฟังได้ที่ DEEZER, KKBOX  รวมทั้งดาวน์โหลดเสียง 
เรยีกเข้า และเสยีงรอสายได้ที ่*248 2212



ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 14 ม.ิย.) 
เสาร์จรย้ายเข้าเลง็ลคันา ไม่ถงึกบัเลวร้าย แต่มหีนีก้รรมทีต้่องได้รอบ
ชดใช้ ภาพรวมปีนี ้ถ้าท�าดจีะพอเอาตวัรอดไปได้ อาจจะสุขน้อย ดังนัน้ 
 คณุต้องเรยีนรูท้ีจ่ะอยูอ่ย่างพอเพยีง อนึง่ แนะน�าให้ท�าบญุต่อเนือ่ง  

สวดมนต์สม�า่เสมอ ทีห่นกัจะเป็นเบา แคล้วคลาดไปได้ อาศยัพระพฤหสัเข้าช่วยอุม้  
หากปฎบิตัดิต่ีอเนือ่ง คณุจะได้เพือ่นด ีหรอื ญาตพิีน้่องทีด่ยีืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอืทนัเวลา
ยามเข้าตาจน คณุมโีอกาสเดนิทางต่างประเทศตามต้องการ มโีอกาสไปเรยีนต่อ หรอื  
ดงูาน กลางปี หากคดิลงทนุท�าอะไร จะได้เงนิจากทางบ้าน หรอื ผูใ้หญ่ทีน่บัถอืเข้ามาช่วย 
กจิการน�าเข้าส่งออกดกีว่าปีทีผ่่านมา ไม่ควรเซน็ค�า้ประกนัให้ใคร หากต้องเซน็สญัญาให้ 
ศกึษาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเซน็ เพราะมโีอกาสเสยีหายได้..ปลายปีมโีอกาสได้กนิ
เดก็ เอ๊ย..ได้มโีอกาสเจอแฟนเดก็ การเงนิปีนี ้มกัมาจากทางครอบครวัเป็นหลัก ทีอ่ยาก
ลาออกไปเรยีนต่อ จะได้บนิสมใจ ความรกั มาคกึคกัเอาตอนสิน้ปี เพราะทัง้ปี แค่คิดเอา
ตวัให้รอด คณุกเ็หนือ่ยแล้ว...

ราศีมถินุ (15 ม.ิย. - 14 ก.ค.) 
ข่าวดขีองชาวราศมีถินุในปีนี ้คอื ใครทีม่ลีกูยาก จะมีโอกาสได้บุตรมา
เชยชมสมใจ หลงัจากเฝ้ารอมานาน การงานทีเ่ป็นปัญหาจะผ่านปัญหา
อปุสรรคไปได้ด้วยด ีใครทีเ่คยท�างานแล้วรูส้กึอดึอดั อดือาด น่าเบ่ือ  

ปีนีค้ณุจะมคีวามกระตอืรอืร้นมากขึน้ คณุจะสนกุกบัผูค้นใหม่ๆ สนกุกบัวงสังคมใหม่ๆ 
แต่เรือ่งในบ้าน โดยเฉพาะพีน้่องต้องระวงัความขดัแย้ง อนัเป็นชนวนไปสู่การทะเลาะ
เบาะแว้งจนฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดต้องย้ายออกไป หากคณุก�าลงัจะแต่งงาน คณุจะได้ถิน่ฐาน
ทีถ่กูใจ หรอื ได้โยกย้ายไปอยูต่่างประเทศสมกบัทีร่อคอย กลางปี ให้ระวงัเรือ่งการผ่าตดั
จากการเจบ็ป่วย หรอื อบุตัเิหต ุเดนิทางไม่ควรประมาท สวดมนต์ ท�าบุญสะสมไว้บ้าง 
ปลายปี การเงนิดแีต่วุน่วายเรือ่งทางบ้านจนคณุหวัหมนุ 

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
ปีนีข้องคณุ การเงนิดเีว่อร์ อาจเข้าขัน้น้องๆ เสีย่ คุณจะมีหนทางสร้าง
รายได้เพิม่มากขึน้ มผีูใ้หญ่ให้การสนบัสนนุอย่างด ีหากปีทีผ่่านมา 
คณุมแีผนงานอยู่ในหัว ปีน้ีต้องแคะออกมาท�าให้เป็นจรงิเป็นจงัให้ได้ 

แล้วคณุจะรวยๆๆ การงานของคณุจะต้องใช้ภาษาองักฤษ หรอื ตดิต่อคนต่างชาติ 
มากขึน้ ไหนๆ จะเข้าสูย่คุ AEC แล้ว ไปเรยีนองักฤษเพิม่เตมิเพือ่ความก้าวหน้าในชีวิต
กด็นีะ กลางปี จะท�าอะไรขอให้อดทน แม้จะช้าแต่กส็�าเรจ็ได้ดงัหวัง ขออย่าถอดใจไป
ซะก่อน ความเครยีดไม่ได้ช่วยอะไร แต่จะท�าให้คณุยุง่ยากกบัการต่อต้านจากลกูน้อง 
เพือ่นรอบข้างและครอบครวั หมัน่ปรบัทศันคตใินการมองโลกให้เป็นบวก แล้วคณุจะ
มทีัง้เงนิและความสขุ ปลายปี การเงนิยิง่ดเีว่อร์ ไหลลืน่ ปรูด๊ปร๊าด อย่าใช้จ่ายเฮฮา 
สิน้เปลอืงไปกบัเพือ่นฝงูให้มากนกั เดีย๋วคนทางบ้านจะน้อยใจ ความรกั อยากได้แฟน
สวยต้องรวยซะก่อน!!!

ราศเีมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
ปีใหม่นีข้องชาวเมษไม่ธรรมดาแน่นอน จะเกดิการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ 
ความทกุข์ความโศกทีเ่คยมจีะเสมอืนเมฆหมอกร้ายทีพ่ดัผ่านไป สิง่ดีๆ  
ก�าลงัจะมาเยอืน ทัง้ปีคณุจะสนกุกบัเรือ่งราวประสบการณ์ใหม่  ๆในชวีติ 

โดยในช่วงกลางปี คณุจะมีเร่ืองดีๆ  เกิดขึน้ มโีอกาสเปลีย่นต�าแหน่งงานใหญ่ขึน้ หรอื พบ
หนทางในการขยายกจิการใหม่ๆ หากยงัศกึษาอยูอ่าจมกีารย้ายคณะ หรอื ค้นพบสาย
การเรยีนทีช่อบโดยหกัมมุพลกิผนัแนวทางการเรยีนต่อไปในอกีรปูแบบหนึง่เลยทีเดยีว 
หลังกลางปีไปแล้ว คณุจะเหน็แนวทางการด�าเนนิชวีติทีส่ดใส ปลายปี ชวีติแจ่มแจ๋ว 
ใครอยากเป็นดาราจะมีคนมาต้อนเข้าค่าย หรอื ซือ้ตวัไปท�างานด้วย การเงนิ ปีนีค้ล่อง
มอืในการจบัจ่าย การงาน เหมือนบนัไดเลือ่นขาขึน้ (แนะน�าให้ค่อย  ๆขึน้ทลีะขา ก้าวไว 
ระวงัจะเด้ียง!!) ท�าอะไรคดิให้รอบคอบ ตัง้สต ิใจเยน็ๆ ใครมทีีท่างค้างปี ปีนีม้โีอกาส
ขายได้ หรือ ได้รับมรดกเจ้าคณุปู!่ ตดิต่อค้าขายต่างประเทศแจ่มแจ๋ว ความรกั เก่าไป 
ใหม่มา สดใสกว่าเดมิ...แต่ดแูล้ว ปีน้ีคณุจะมีความสุข สนุกกับการใช้ชวิีตโสดมากกว่า...
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คู่หูดูดวงมัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324ดวงปี 2558

 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ด้วยการย้ายราศขีองพระเสาร์มา
ตัง้แต่ปลายเดือนพฤศจกิายน 2557 และจะสถติยาวไปเป็นเวลา 
2 ปีครึง่ในเรอืนมรณะดวงเมอืง นอกจากน้ัน พระพฤหัสจะจรย้าย
ราศใีนช่วงกลางปีนี ้มาสถิตเรอืนปุตตะของดวงเมอืง ความสมัพนัธ์
ของสองดาวใหญ่น้ีจะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้
มากมาย เรยีกได้ว่า เป็นการปฎิรปูประเทศอย่างแท้จรงิ ครึง่ปีแรก 
เป็นการจดัระเบยีบบ้านเมอืงให้เข้ารปูเข้ารอย โดยอาศัยกฎหมาย
เข้าจดัการ ดนิ ฟ้า อากาศวปิรติ ฝนตกผิดฤดกูาล ยากแก่การท�าการ
เกษตร กลางปี มเีรือ่งสะดดุในช่วงเวลาส้ันๆ ด้วยเรือ่งท่ีท�าให้ต้อง
ตระหนกตกใจ เพราะมฤตยจูรย้ายมาชมิลางกมุลคันาเมอืงเป็น
เวลาประมาณ 2 เดอืน (ก่อนจะย้ายมาสถิตยาวในปี 2559) อาจมกีาร
สญูเสยีบคุคลส�าคญัของบ้านเมอืง เหตกุารณ์อบัุตเิหตใุหญ่ (โดย
เฉพาะทางทะเล หรอื ไฟไหม้ใหญ่) ตลาดหุ้นอาจมคีวามผันผวนสงู
ด้วยสถานการณ์โลก หรือ การเข้ามาวุน่วายของต่างชาตใินปัญหา
สิทธสิภาพน่านน�า้ไทย ซึง่ไทยจะได้ประเทศมหามติรอย่าง จนี 
รสัเซยี เข้าช่วยเหลอืให้รอดพ้นวกิฤตนิีไ้ปได้ มกีารออกกฎหมาย 
หรอื บทบญัญตัริฐัธรรมนูญใหม่อย่างเร่งด่วน เพือ่ให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง หลังผ่าน 2 เดอืน (กลางกรกฎาคม – ต้น
กนัยายน 2558) ไปแล้ว ยาวไปถึงปลายปี ทุกอย่างจะคล่ีคลาย กลบั
มาดอีกีครัง้ในช่วงใกล้ปีใหม่หน้า จะเป็นการจดัระเบียบบ้านเมอืง
อกีรอบ ให้เข้าทีเ่ข้าทางเพือ่เดนิหน้าต่อไป คนท�าเกษตรจะได้เงนิ
จากทรพัย์ในดนิ สนิในน�า้ ประเทศไทยจะมโีอกาสเตบิโตเป็นครวั
โลกในปี 2559-2560 ธรุกจิอสังหาฯ จะเฟ่ืองฟู

(อ่านต่อฉบบัหน้า)



แวะชิม
ริมทาง

ชือ่ร้าน : เรือนอาหารทะเล วงัมุข 

ที่ตั้ง : ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ต.แสนสุข 

อ.เมือง จ.ชลบรีุ

โทร. 038-748 217-8, 038-191 818-20

เปิดบริการทกุวนั เวลา 10.00 – 21.30 น.

เรื่อง : ธันวา หยาง
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“บางแสน” เป็นแหล่งรวมสถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลาย มทีะเลทีส่วย ชายหาด
ทอดยาว บรรยากาศดเีหมาะแก่การมาท่องเทีย่วพกัผ่อน ในส่วนเรือ่งของอาหารการ
กนิกน็บัว่าไม่เป็นสองรองใคร เพราะทีน่ีจ่ะมสีะพานปลาอยูใ่กล้ๆ ท�าให้อาหารทะเล 
ทีน่�ามาขาย ทัง้แบบสดและปรงุส�าเรจ็ในบรเิวณนีจ้ะสดใหม่ทกุๆ วนั 

วันนีคู้ห่เูดนิทางของพาคณุผูอ่้านมาชมิอาหารกนัทีร้่านอาหารดังอร่อยขึน้ชือ่ของ
ทีน่ี ่“เรือนอาหารทะเล วงัมขุ” ซ่ึงตัง้อยู่ใกล้กับศาลเจ้าแม่เขาสามมขุ (ใหม่) หาไม่
ยากครบั

ร้านนี้เป็นร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมกว่าสามสิบปี จึงเป็นที่รู ้จักกันดีของ 
นกัท่องเทีย่วทีเ่คยแวะเวยีนมาเทีย่วแถวอ่างศลิา และต้องการมารบัประทานอาหาร 
ทะเลสดๆ รสชาตอิร่อย ซึง่มีกว่าร้อยเมน ูในบรรยากาศสบายๆ รมิทะเล บรกิารรวดเรว็ 
คุ้มค่าคุ้มราคา เพราะแต่ละจานเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมาท่ีเมนูแรกขอแนะน�า  
ฉูฉ่ีกุ้่งยอดมะพร้าว โดดเด่นด้วยน�า้พรกิแกงฉูฉ่ีท่ีผ่ดัคลกุเคล้ามากับยอดมะพร้าว 

เนื้อกรอบและกุ้งเนื้อแน่น ปรุงรสเผ็ด
ปานกลางก�าลังพอดีๆ มีใบมะกรูดหั่น
ฝอยโรย ชูกลิ่นอาหารจานสมุนไพรได้
อย่างชัดเจน ต่อด้วย ย�าวุน้เส้นทะเล ที่
รวมหมึก ปลา กุ้ง หอย และลกูชิน้ ปรงุรส
เปรีย้วเด่น เคม็ตาม หวานนดิๆ เผด็เบาๆ 
พอเข้าทางแนวน�า้ย�า อร่อยล�า้ครบัจานนี้ 
เมนูสุดท้าย ต้องขอยกให้เป็นนางเอก
น�าในมื้อนี้ ปลาอินทรีย์ทอดน�้าปลา  
ร้านนี้ดีไซน์การหั่นชิ้นปลามาแปลกตา 
กว่าร้านอ่ืน ตรงทีใ่ช้เน้ือปลาชิน้ใหญ่มาก 
บ้ังมาเป็นทรงเต๋า ทอดทีเดียวท้ังชิน้ ให้สี
เหลอืงทองกรอบนอกนุม่ใน ราดน�า้ปลา
อย่างดี ปรุงมาหอม รสน�้าปลาปรุงซึม
เข้าเนือ้ในได้อย่างพอดีๆ  ไม่ต้องจิม้อะไร
ก็อร่อย แต่ถ้าชอบรสจดัขึน้อกีนิด กจ็ดั
ซอสพรกิศรรีาชา หรอืว่าน�า้จิม้ซฟีูด้ลงไป 
ก็อร่อยไปอีกแบบ ไม่เสยีรสครบั

นอกจาก 3 เมนอูร่อยนีแ้ล้ว ทางร้านยงัมเีมนเูดด็ๆ 
อีกเยอะ เช่น กรรเชียงป ู ท่ีเสิร์ฟมาพร้อมกบัน�า้จิม้ซฟีูด้ 
รสเดด็ หมกึผดัไข่เคม็ทีเ่ข้มข้นถงึเครือ่ง หรือจะเป็นเมนู
ซดน�า้อย่าง แกงป่าปลาเห็ดโคน และตงัเกเรอืแตก กไ็ม่
ท�าให้ท่านผดิหวงัแน่นอนครบั หากมาถงึแล้วไม่รูจ้ะเลอืก
ทานอะไรดี ที่นี่เค้ามีบริกรที่ประจ�าอยู่ร้านมายาวนาน 
เช่นกัน คอยบรกิารแนะน�าเมนูเด่นๆ เพือ่ให้ถกูปากและ
ถกูใจลกูค้าทีส่ดุครบั

ปลาอนิทรย์ีทอดน�า้ปลา  

ย�วุน้เส้นทะเล

เรอืนอาหารทะเล วงัมขุ



ย�วุน้เส้นทะเล
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