FREE

www.transport.co.th
www.busbuddythailand.com

Lifestyle Magazine

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ห้วยห้อม
สดชืน
่ รับปีใหม่ กับธรรมชาติสดใสของจริง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 มกราคม 2558

Vol.7 No.77 January 2015

ทักทาย

สวัสดีปใี หม่ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
ปีใหม่ปนี ี้ คงมีหลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ เช่น ราคา
น�ำ้ มันทีล่ ดลง ก็ทำ� ให้หลายภาคส่วนมีการปรับลดราคาสินค้าและบริการต่างๆ ตาม
มา ซึง่ ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศอย่างเห็นได้ชดั พลังงาน
ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ทัง้ พลังงานน�ำ้ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็น
พลังงานสิน้ เปลือง ใช้แล้วหมดไป ปีใหม่ปนี ผี้ มจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้รว่ มกันใช้พลังงานอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่ ประโยชน์วนั ข้างหน้าของลูกหลานเราสืบต่อไป เช่น การเดินขึน้ บันไดเพียงหนึง่ ถึงสองชัน้
แทนการใช้ลฟิ ต์ นอกจากเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังถือว่าได้ออกก�ำลังกายเป็นผลดีตอ่
สุขภาพเราอีกด้วย หรือการใช้นำ�้ ซักผ้าน�ำ้ สุดท้ายไปลดน�ำ้ ต้นไม้ตอ่ ก็เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน
น�ำ้ เช่นกัน เพียงเราทุกคนช่วยกันท�ำคนละเล็กคนละน้อย แต่หากท�ำกันทุกคนก็จะเห็นผลทีย่ งิ่ ใหญ่ครับ
ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทางพาไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันถึงจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ขับรถผ่านมาหลายโค้ง
พร้อมเก็บเกีย่ วประสบการณ์ดๆี สองข้างทางมาฝากคุณผูอ้ า่ นกันเหมือนเช่นเคยครับ
สุดท้ายนี้ ผมคงต้องกล่าวค�ำอ�ำลาคุณผูอ้ า่ นทุกๆ ท่าน เพือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าที่ ณ สถานทีแ่ ห่งใหม่
ผมขอขอบคุณทุกก�ำลังใจและการสนับสนุนทีด่ เี สมอมาของทุกคนครับ ถึงแม้วนั นีผ้ มจะไม่ได้ปฏิบตั ิ
งานในต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ที่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. แล้ว แต่นติ ยสารคูห่ เู ดินทางก็
ยังคงเดินหน้าผลิตหนังสือดีๆ แจกฟรีให้กบั ผูอ้ า่ นทุกท่านเหมือนเดิมครับ 			
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บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี พ.ศ. 2556

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมผูบ้ ริหาร
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ ที่ 4
ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) โดย พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย” เพือ่
ส่งเสริมและให้กำ� ลังใจแก่หน่วยงาน องค์กร ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ ี
ความพยายามสร้างความโปร่งใสแก่สงั คมผ่านการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ตนเอง ซึง่ ต้องประกาศเกียรติคณ
ุ ต่อสังคม ทัง้ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความซือ่ สัตย์สจุ ริต ณ ห้องนนทบุรี 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนนนทบุรี
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

กจญ. มอบกระเช้าอวยพร รวค.
เนื่องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่ 2558

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าอวยพร
แก่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เนือ่ งในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

บขส. จัดพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณและจุ ดเทียนชั ย
ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั 5 ธันวาคม 2557

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น
พนักงานที่ดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2557 โดยมี
นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ผู้ประกอบการรถร่วมฯ
ประชาชน ร่วมถวายสัตย์ฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณ ชัน้ 1
อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
เทศกาลปี ใหม่ 2558

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
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กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2558

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
พร้อมด้วย นายเพิม่ พงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. พลต�ำรวจตรี
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล นายพินิจ
ค�ำปู่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และ
ผู้แทนจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันแถลงข่าว
มอบของขวัญให้ประชาชน “เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์” เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาในช่วงวันหยุดเทศกาล
ปีใหม่ 2558 โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำจุดตรวจชัว่ คราว เพือ่ ตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะและวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร
ก่อนออกจากต้นทาง รวมทัง้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูท้ จี่ ะเดินทาง
กลับภูมลิ ำ� เนาหรือท่องเทีย่ ว ให้ปฏิเสธการรับฝากสิง่ ของและกระเป๋า
จากบุคคลแปลกหน้า ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบ
ขนยาเสพติดทีม่ กั ใช้โอกาสในช่วงนีห้ ลบเลีย่ งเจ้าหน้าที่ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแส
ยาเสพติด ให้แจ้งมาทีส่ ายด่วน ป.ป.ส. โทร.1388 ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพ (จตุจกั ร)

คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชั ้นนายพัน
ด้านการขนส่งฯ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ บขส.

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ แก่คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชั้น
นายพันด้านการขนส่งฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. จัดพิธที ำ� บุ ญ ตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปี ใหม่ 2558

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ผูป้ ระกอบการ
รถร่วมฯ ร่วมพิธีท�ำบุญ ตักบาตร ถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุสงฆ์
เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ 2558

โครงการเมาไม่ขบั 2558

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมาไม่ขับ ประจ�ำปี 2558
“ปีใหม่ ตายเป็น ศูนย์” โดยมี นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย
สมาชิก ร่วมรณรงค์ในโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจกั ร)

กระทรวงพาณิชย์รว่ มกับ บขส. คุมเข้ม
จ�ำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่ง ป้องกันฉวยโอกาส
เอาเปรียบ ปชช.ช่ วงเดินทางเทศกาลปี ใหม่ 2558

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วย นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบการจ�ำหน่ายอาหาร
และน�ำ้ ดืม่ บริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) เพือ่ ป้องกัน
การฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าบริเวณสถานีขนส่งฯ ช่วงทีม่ กี ารเดินทาง
กลับภูมิล�ำเนาของประชาชนจ�ำนวนมาก ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล
ปีใหม่ 2558 และจากการตรวจสอบยังไม่พบการเอารัดเอาเปรียบ หรือ
ขายสินค้าเกินราคา แต่กไ็ ด้กำ� ชับเรือ่ งการติดป้ายแสดงสินค้าให้ชดั เจน
และให้มสี นิ ค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

รวค. ตรวจเยี่ยม บขส. ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2558

พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เข้าตรวจเยีย่ ม บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
และเข้ารับฟังถึงมาตรการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ สถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
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ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“ยูนค
ิ รันนิง
่ อยุธยา มาราธอน 2014”
รวมพลนักวิง่ กว่า 5,000 คนร่วมรักมรดกโลก

“ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2014” ส่วนหนึ่งของงาน “ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก” งานยิง่ ใหญ่ประจ�ำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้ ได้รวมพล
นักวิง่ กว่า 5,000 คน สร้างก้าวย่างทีย่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยการ “วิง่ เพือ่ มรดกโลก” ต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 5 มอบประสบการณ์พิเศษอย่างมีเอกลักษณ์กับงานวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบ
ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานอันทรงคุณค่า พร้อมน�ำรายได้ส่วนหนึ่ง
สนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติงานภาคสนามส�ำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์
อยุธยา เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา โดยได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผูส้ นับสนุนภาคเอกชน

กลุ่มผู้ผลิตชิน
้ ส่วนอีซซ
ู ุ

มอบลานอเนกประสงค์อซี ูซุเพือ่ เยาวชน

คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ น�ำโดย มร.อะซึชิ
โนงุจิ ผูจ้ ดั การกลุม่ งานบริหารการจัดซือ้ และควบคุมการ
จัดหา บริษทั อีซซู มุ อเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบเงิน
สมทบทุนสร้างลานอเนกประสงค์ จ�ำนวน 100,000 บาท
พร้อมทัง้ มอบสิง่ ของจ�ำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านปรางคล้า
จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.อรัญ ขวัญเอกพันธุ์ เป็น
ผูร้ บั มอบ

วาโก้บริจาคเงินแด่มล
ู นิธริ ามาธิบดีฯ
ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู

วรเทพ อัศวเกษม (กลาง) รองผู้อ�ำนวยการผลิตภัณฑ์
วาโก้ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงิน
บริจาคใน “โครงการวาโก้โบว์ชมพู” แด่มลู นิธริ ามาธิบดีฯ โดย
มี ผช.ศ.สุพตั รา ลีลาภิวฒ
ั น์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร
มูลนิธริ ามาธิบดีฯ เป็นผูร้ บั มอบ โดยน�ำรายได้บางส่วนจากการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ บริจาคเข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เป็นจ�ำนวนเงิน 500,000 บาท
พร้อมด้วย ณัฐชรินธร พงศ์สภุ าจินตภา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ
บริหาร บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ณ มูลนิธิ
รามาธิบดีฯ เมือ่ เร็วๆ นี้
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เคทีซี ชวนสมาชิกจิบไวน์เสวนา
10 สิง่ ทีไ่ ม่นา่ พลาดในนิวซี แลนด์

“เคทีซ”ี หรือบริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับการท่องเทีย่ ว
นิวซีแลนด์ และนิตยสาร Lonely Planet Traveller ชวนสมาชิกทีเ่ ป็น
ไวน์เลิฟเวอร์รว่ มเสวนา “การท่องเทีย่ วนิวซีแลนด์ตามแบบฉบับ Lonely
Planet Traveller กับ 10 สิ่งที่ไม่ควรพลาดที่นิวซีแลนด์” โดยนริสา
ลีละถาวรปัญญา ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ นิตยสาร Lonely Planet Traveller
และวีรพงษ์ หงษ์สกุล เจ้าของรางวัล Top 15 Thailand Wine Sommelier
5 ปีซอ้ น ใน กิจกรรม Travel Talk & Wine Tasting ภายใต้ธมี “Tomorrow
A New Season Will Rise” ณ B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ เร็วๆ นี้

เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ใช้มอ
ื ถืออย่างไร
ให้ปลอดภัย
ทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถือเป็ นปั จจัยที่ 5 ซึ่ งกลายมาเป็ น
ส่วนหนึ่งในชี วติ ประจ�ำวันของเราไปแล้วนะคะ แต่บอ่ ยครัง้ เราก็มกั
จะได้ยนิ คนพู ดถึงการใช้โทรศัพท์มอื ถือนานๆ จะท�ำให้เกิดปั ญหา
ด้านสุขภาพ จนเกิดความวิตกกังวล และอยากจะเลิกใช้โทรศัพท์
มือถือไปเลย
โดยมากแล้ ว คนส่ ว นใหญ่ มั ก มี ค วามกั ง วลในเรื่ อ งของคลื่ น
สัญญาณทีส่ ง่ ออกมาจากตัวเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือ แต่จากผลการวิจยั
ของ “สมาคมวิจยั วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย” ชีช้ ดั ว่า คลืน่ สัญญาณ
จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่คลื่นจากเสาส่งสัญญาณนั้น
ล้วนแต่เป็นคลื่นธรรมชาติที่แผ่กระจายอยู่บนโลกใบนี้ เช่นเดียวกับ
คลืน่ วิทยุ โทรทัศน์ และคลืน่ ไมโครเวฟ

ถ้าเช่นนัน้ แล้ว... อะไรกันทีเ่ ป็นสาเหตุให้เราเกิดอาการปวดหัว
ตาพร่า จากการใช้โทรศัพท์มอื ถือนานๆ ?
ตามรายงานการวิจยั ของสมาคมดังกล่าวระบุวา่ อาการต่างๆ นัน้
โดยมากแล้วมักมีปจั จัยมาจากพฤติกรรมของผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ เนือ่ งจาก
เป็นความเคยชินจึงท�ำให้เราละเลยเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ไปว่า นอกจากคลืน่
สัญญาณแล้ว ก็ยงั มีความร้อนจากตัวเครือ่ ง ทีถ่ อื เป็นตัวการส�ำคัญของ
อาการต่างๆ เลยก็ว่า ดังนั้นแล้ว การป้องกันล�ำดับแรก ผู้ใช้โทรศัพท์
มือถือจะต้องพยายามจ�ำกัดเวลาในการใช้งาน เพราะความร้อนของ
ตัวเครื่องที่เกิดจากการใช้งานนานเกินไปจะท�ำให้ท่านรู้สึกไม่สบายตัว
และมีอาการไม่พงึ ประสงค์ตามมา แต่หากจ�ำเป็นต้องพูดคุยผ่านโทรศัพท์
มือถือเป็นเวลานานๆ แนะน�ำให้ใส่หฟู งั แทนจะดีกว่า เนือ่ งจากท�ำให้เรา
ไม่ตอ้ งสัมผัสกับความร้อนจากตัวเครือ่ งโดยตรง
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์มือถือในที่อับสัญญาณ
เช่น ในลิฟต์ เพราะหากท�ำเช่นนัน้ ร่างกายของท่านก็จะไม่แตกต่างอะไร
กับการน�ำอาหารเข้าไปอยูใ่ นไมโครเวฟ ทีไ่ ด้รบั ทัง้ คลืน่ และความร้อนไป
พร้อมๆ กัน และหากเป็นไปได้กค็ วรปิดโทรศัพท์มอื ถือก่อนนอนทุกครัง้
เพือ่ เป็นการพักแบตเตอรีไ่ ม่ให้รอ้ นจนเกินไป
ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานและมีการ
รับรอง ยอมจ่ายแพงสักนิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็น
การช่วยยืดอายุการใช้งานของโทรศัพท์มือถือควบคู่กันไปด้วย
เพียงเท่านีท้ า่ นก็สามารถใช้งานเครือ่ งมือสือ่ สารนีไ้ ด้อย่างสบายใจ
แล้ว และในช่วงหน้าฝนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็อย่าลืมหาซอง
พลาสติกใส่โทรศัพท์มอื ถือของท่านก่อนออกไปข้างนอก เพือ่ ป้องกันน�ำ้
เข้าโทรศัพท์มอื ถือ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ “ไม่โทร ไม่แชต ไม่แชร์ ขณะขับรถ
เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ และเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้รถใช้ถนน” ค่ะ
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

5 ประเทศทีด่ ชั นีความสุข

ของผู้คนมากทีส
่ ด
ุ ในโลก ณ ตอนนี้
ดัชนีความสงบสุขโลก (จีพไี อ) จัดอันดับประเทศต่างๆ ทีม่ คี วามสงบสุข
ที่สุดในโลก ภายใต้เงื่อนไข 3 อย่างด้วยกัน คือ ระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม ขอบเขตความขัดแย้งภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ และระดับก�ำลังทหาร ซึง่ 5 อันดับแรกได้แก่

1. ไอซ์แลนด์

ประเทศทีม่ คี วามสงบสุขมากทีส่ ดุ ในโลกในปีนี้ โดยมาตรวัดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ไอซ์แลนด์ได้ตำ� แหน่งนีไ้ ปครอง คือ การไม่มกี องทัพ และระบบสวัสดิการทีด่ แู ล
ด้านสุขภาพ และการศึกษาของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ยังมีการน�ำ
พลังงานความร้อนจากใต้โลกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานใหญ่สดุ ของประเทศ และ
ยังเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกสุดที่อนุญาตให้กลุ่มรักรวมเพศแต่งงานกันได้
อย่างถูกกฎหมาย

2. เดนมาร์ก

เดนมาร์กดินแดนทีเ่ หมาะส�ำหรับการท�ำธุรกิจ และมีความปลอดภัยมาก
ทีส่ ดุ ในโลกมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การอยูใ่ นอันดับ 2 ของดัชนีความสงบสุข ท�ำให้
เดนมาร์กเป็นประเทศทีม่ คี วามสงบสุขมากทีส่ ดุ ในยุโรป โดยในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศ ถูกกองทัพนาซีเข้ายึดครอง
ชาวเดนมาร์กได้เลือกใช้วธิ กี ารทีป่ ราศจากความรุนแรงในการต่อต้านการยึดครอง

3. ออสเตรีย

ปัจจัยหลักๆ เพียงไม่กขี่ อ้ ทีท่ ำ� ให้ออสเตรีย ขึน้ มาอยูใ่ นอันดับ 3 ของดัชนี
ความสงบสุข คือ ความสงบสุขโดยรวมของประเทศ และการลดการน�ำเข้าอาวุธ
ทีล่ ดลงอย่างมาก

4. นิวซี แลนด์

การติดอยูใ่ นอันดับ 4 ของดัชนีความสงบสุขนี้ ท�ำให้นวิ ซีแลนด์
เป็นประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
ทัง้ ยังเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ สุดในเรือ่ งความเป็นไปได้ที่
จะเกิดความขัดแย้งขึน้ มา โดยนิวซีแลนด์ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ใน
ฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ ว หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่
ถ่ายท�ำภาพยนตร์เรือ่ งลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และเดอะ ฮอบบิท

5. สวิตเซอร์แลนด์

เมือ่ พูดถึงความขัดแย้งภายนอกประเทศ ก็แทบจะไม่เคยเห็น
ชือ่ สวิตเซอร์แลนด์เข้าไปเกีย่ วข้องแต่อย่างใด โดยสวิตเซอร์แลนด์
สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองขึน้ มาในฐานะประเทศเป็นกลาง และ
ยังคงอยูใ่ นสถานะนีม้ าจนถึงปัจจุบนั ทัง้ ยังเป็น 1 ในไม่กปี่ ระเทศ
ทีไ่ ด้รบั คะแนนต�ำ่ สุดในเรือ่ งความขัดแย้งทุกรูปแบบ

วันเด็กครัง้ แรกเกิดขึน้ เมือ่ ใด

วันเด็กนัน้ เป็นวันทีผ่ คู้ นแสดงถึงความให้เกียรติและการปกป้องเด็กๆ ทัว่ โลก โดยวันพิเศษนีเ้ กิดขึน้ ครัง้ แรก
จากเหตุการณ์ในปี 1954 ทีป่ กป้องเด็กจากการท�ำงานหนักสาหัสและจากสถานการณ์ทอี่ นั ตรายในสถานที่
ท�ำงาน รวมทั้งหยิบยื่นให้เด็กทุกคนนั้นได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(The United Nations General Assembly) ได้แนะน�ำให้ในทุกๆ ประเทศมีวนั พิเศษเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ
ในวันใดวันหนึง่ ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ วันเด็กของแต่ละประเทศจึงเกิดขึน้ โดยเริม่ ต้นครัง้ แรก
ในกรุงเจนีวา โดยมี International Union for Child เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการเฉลิมฉลองวันเด็ก และงานวันเด็ก
ครั้งนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly)
คิดให้มวี นั เด็กสากลขึน้
ส�ำหรับในประเทศไทยจะนับวันเสาร์ทสี่ องของเดือนมกราคมเป็นวันเด็ก มีการท�ำกิจกรรมให้เด็กๆ และ
สังสรรค์ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ร่วมกัน เพือ่ ให้เด็กๆ เติบโตเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า อย่าลืมให้ความส�ำคัญกับเด็กๆ กัน
ด้วยนะ
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อลังการงานสร้าง

กับเมืองใต้มหาสมุทรญีป
่ ่น
ุ
ล่าสุดมีรายงานข่าวเผยว่า บริษทั
ชิมิสุ บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการสร้างเมือง
ใต้น�้ำขนาดยักษ์ อยู่ใต้ทะเลลึก
4.5 กม.ใช้ชอื่ ว่า “Ocean Spiral”
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน ซึ่ง
เมืองแห่งนีจ้ ะมีการผลิตพลังงานเองเพือ่ ใช้ภายใน โดยอาศัย
จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมีเทน
เมืองใต้น�้ำขนาดยักษ์แห่งนี้จะตั้งอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นลึกลง
ไปใต้ทะเลประมาณ 4.5 กม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
500 เมตร โดยจัดเป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ามารถจุคนได้ 5,000
คน และพืน้ ทีส่ ำ� หรับผลิตพลังงานเพือ่ ใช้เอง นอกจากนีย้ งั มี
พืน้ ทีส่ ำ� หรับร้านค้าและโรงแรม รวมทัง้ ท่าเทียบเรือด�ำน�ำ้ บริษทั
ชิ มิ สุ ตั้ ง เป้ า ว่ า จะใช้ เ วลาในการก่ อ สร้ า งโครงการแห่ ง นี้
ประมาณ 5 ปี ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจินตนาการครั้งนี้จะ
เป็นจริงไหม

ปลาเปลีย
่ นเพศได้นะ…
เพื่ อรักษาสิง
่ แวดล้อม

ปลา “ชีพเฮด” ซึง่ อาศัยอยูต่ ามแนวพืน้ ทีส่ าหร่ายทะเลสีนำ�้ ตาล
หรื อ เคลป์ บริ เ วณนอกชายฝั ่ ง เกาะเเชเนล ทางตอนใต้ ข อง
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกือบจะสูญพันธุไ์ ปจนหมดจากการ
ท�ำประมง จนทางการต้องประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
อนุรกั ษ์โดยรอบเกาะเมือ่ ปี 2002 เมือ่ กลับลงไปส�ำรวจอีกครัง้ หนึง่
พบว่า ปริมาณของปลาฟื้นฟูกลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิมแล้ว
นอกจากนั้นยังพบความประหลาดใจที่ว่า ปลาชีพเฮดในพื้นที่นี้
มีขนาดตัวโดยเฉลีย่ ใหญ่ขนึ้ และมีปลาตัวผูม้ ากขึน้ ปลาชีพเฮดนัน้
เมื่อแรกเกิดจะเป็นตัวเมีย ต่อเมื่อโตขึ้นจนสามารถท�ำหน้าที่
ปกป้องถิน่ ทีอ่ ยูไ่ ด้กจ็ ะเปลีย่ นเพศเป็นตัวผู้ และมีขนาดตัวใหญ่ขนึ้
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว ทีมนักชีววิทยาทีล่ งไปส�ำรวจพบว่า สาเหตุ
ส�ำคัญที่ทำ� ให้ปลาชีพเฮดในบริเวณดังกล่าวเปลีย่ นเป็นตัวผู้และ
มีขนาดใหญ่มากขึ้น สืบเนื่องจากปลาขนาดใหญ่วัดความยาว
ได้ราว 45 เซนติเมตร สามารถจัดการกับเม่นทะเลได้ดีกว่าและ
มากกว่า ช่วยท�ำให้ประชากรของเม่นทะเลซึ่งจะกัดกินสาหร่าย
สีน�้ำตาลเป็นอาหาร อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ก่อให้เกิดสมดุล
ทางนิเวศในบริเวณดังกล่าว และท�ำให้พนื้ ทีเ่ ต็มไปด้วยเคลป์ทเี่ ป็น
แหล่งทีอ่ ยูข่ องสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดได้ นอกจากจะเปลีย่ นเพศ
เป็นตัวผู้มากขึ้นแล้ว ทีมวิจัยพบว่าชีพเฮดตัวเมียในพื้นที่นี่ก็เพิ่ม
ขนาดใหญ่ขนึ้ ด้วยเช่นกัน
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

กินแป้งอย่างไร
ไม่ให้อว้ น

แม้ จ ะผ่ า นเทศกาลสั ง สรรค์ ส ่ ง ท้ า ยปลายปี ม าแล้ ว
เชือ่ ว่าหลายๆ คนก็ยงั มีอกี หลายงานสังสรรค์รออยู่ ส�ำหรับ
หนุ่มสาวที่ชอบกินอาหารประเภทแป้งเป็นชีวิตจิตใจแต่
กลัวอ้วน ลองท�ำตามวิธีเหล่านี้ดูสิ

เลือกขนมปั งมัลติเกรนแทนขนมปั งขาว
เพราะขนมปั ง จากแป้ ง ผสมธั ญ พื ช มี ไ ฟเบอร์ สู ง ท� ำ ให้
ร่างกายดูดซึมได้ช้า เผาผลาญได้ง่าย ไม่ไปสะสมไว้ที่พุง
เลือกบะหมี่เหลืองแทนเส้นใหญ่
เพราะในเส้นขาวนั้นมีปริมาณสัดส่วนของแป้งที่มากกว่า แถม
ในบะหมี่ยังมีโปรตีนจากไข่ด้วย
เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาว
ข้าวกล้องจะช่วยให้รสู้ กึ อิม่ ได้นานมากกว่า ในขณะทีข่ า้ วขาว
นัน้ ท�ำให้ลงพุงได้มากกว่าและกระตุน้ ให้รา่ งกายอยากของหวาน
อีกด้วย
เลือกข้าวโอ๊ตแทนโจ๊ก
แม้ว่าในข้าวโอ๊ตจะมีปริมาณของแป้งสูงแต่ก็มีไฟเบอร์
เช่นกัน ส่วนในโจ๊กนั้นมีแต่แป้ง
เลือกธัญพืชอบแห้งแทนคอนเฟล็กซ์
ธัญพืชอบแห้งนัน้ ช่วยให้อมิ่ ท้องได้มากกว่าและยังมีไฟเบอร์
ด้วย แตกต่างจากคอนเฟล็กซ์ที่มีแต่แป้ง
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มารู้จก
ั โรคแบคทีเรียกินเนือ
้ คน

หรือโรคเนือ้ เน่ากัน

โรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคเนื้อเน่า Necrotizing Fascitis
เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง อาทิ ไขมันใต้ผิวหนัง
ผังพืดและกล้ามเนื้อ พบบ่อยบริเวณเเขน ขา บริเวณฝีเย็บและล�ำตัว
ในผู้ที่มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ ไปเที่ยวทะเล หรือถูกก้างปลาต�ำ
โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ Streptococcus เมื่อเชื้อเข้าสู่
เนื้อเยื่อผ่านทางแผลที่ผิวหนัง เชื้อจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเเละ
หลั่งสารพิษ Toxin ที่มีฤทธิ์ท�ำลายเนื้อเยื่อ มีผลท�ำให้เลือดมาเลี้ยง
บริเวณนั้นไม่เพียงพอท�ำให้กล้ามเนื้อตาย และเชื้อจะเข้าสู่กระแส
เลือดลุกลามไปทั่วร่างกาย ส่งผลให้มีไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน
เหงื่อออก เป็นลมและช็อก
หมดสติได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้
เกิ ด โรคเนื้ อ เน่ า นั้ น ได้ แ ก่
ผิวหนังมีแผลจากแมลงกัด
ต่ อ ย อุ บั ติ เ หตุ จ ากการถู ก
ของมีคมบาด ต�ำ หรือแผล
จากการผ่าตัด มีโรคประจ�ำตัว
เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด
โรคตั บ โรคเบาหวาน โรค
มะเร็ง โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
วั ณ โรค ผู ้ ที่ ใ ช้ ย า Steroid
และหลั ง ของผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น
โรคไข้สกุ ใส ส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นอาจมีอาการแทรกซ้อน เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ
การติดเชื้ออาจจะท�ำให้เส้นประสาท กล้ามเนื้อ และหลอดเลือดถูก
ท�ำลายจนต้องตัดอวัยวะทิ้ง ดังนั้น เมื่อมีอาการควรไปพบเเพทย์ทันที
และเพื่อหลีกเลี่ยงโรคนี้ เมื่อเกิดแผลควรรีบท�ำความสะอาดแผล
ด้วยน�้ำสะอาดทันที ใช้อุปกรณ์ท�ำแผลที่สะอาด ระหว่างมีแผลควร
หลีกเลี่ยงการใช้สระน�้ำหรืออ่างอาบน�้ำร่วมกับผู้อื่น

อาหารช่วยรักษาหวัดเรือ้ รัง
หากมปี ั ญหานอนกรน
ลองนอนบนฟูกทีม่ คี วามแข็ง
จากนั้นใช้หมอนรองศีรษะให้ต�่ำ
ล� ำ คอ ตั้ ง ตร ง เพื่ อ ช่ ว ยล ดก าร
ขวางทางการหายใจ
มีปัญหาขับถ่ายยาก
ลองรับประทานไข่ลวก 1 - 2
จะช่วยท�ำให้การขับถ่ายคล่องต ฟองขณะที่ท้องว่าง
ัวมากยิ่งขึ้น
อย่าเล่นมือถือในที่มืด
กา รเ พ่ ง จอ มื อ ถื อ ที่ ส ว่ า งใ นท
อาจท�ำให้ความดันในลูกตาสูงเส ี่ มื ด เป ็ น เว ลา นา น
ี่ยงเป็นต้อหินในที่สุด

อาการหวัดเรือ้ รังเป็นๆ หายๆ นัน้ สร้างความร�ำคาญใจและ
ลดทอนประสิทธิภาพของร่างกายในการเรียนและการท�ำงานให้
ลดน้อยลง ดังนั้น เพื่อป้องกันอาการหวัดเรื้อรังควรดูแลรักษา
สุขภาพอยู่เสมอ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ รวมทั้งเลือก
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อยู่เสมอ คู่หูเดินทางฉบับนี้
ขอแนะน�ำบรรดาอาหารทีช่ ว่ ยต้านโรคหวัดเป็นอย่างดีมาบอกกัน
ซุปไก่
เนื่องจากไก่มีกรดอะมิโน
ตามธรรมชาติ ชื่ อ ซี ส เทอี น
ซึ่งละลายในน�้ำเมื่อต้มซุป สาร
ตั ว นี้ มี สู ต รโครงสร้ า งทางเคมี
คล้ายคลึงกับอะเซทีลซีสเทอีน
ซึ่งใช้เป็นยาละลายเสมหะ จาก
การวิจยั จึงพบว่า ซุปไก่มฤี ทธิช์ ว่ ยลดการอักเสบในปอดและลดอาการ
ไอได้
พริก
สารแคปไซซินที่อยู่ในพริก
มี คุ ณ สมบั ติ ช ่ ว ยลดน�้ ำ มู ก และ
สารคัดหลั่งที่ขัดขวางระบบทาง
เดินหายใจ อีกทัง้ สารแคโรทีนอยด์
ในพริกยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ
ต่างๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวหนัง ช่องปาก จมูก ล�ำคอและปอดได้
แถมยังช่วยขับเหงือ่ และขจัดสารพิษออกจากร่างกายเพราะความเผ็ด
ร้อนอีกด้วย

ภาพสามมิตน
ิ น
ั้

ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก

ANES หน่วยงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประเทศฝรัง่ เศส
ได้ออกมาเตือนถึงการรับชมภาพสามมิติ ทั้งจากจอภาพยนตร์
จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์และวิดีโอ ของเด็กอายุต�่ำกว่า 6 ขวบ
ไม่ควรรับชม ขณะที่เด็กอายุ 6 - 13 ปี ก็ไม่ควรรับชมมาก
จนเกินไป เพราะเวลาดูภาพสามมิตนิ นั้ สายตาคนเราจะมองภาพ
ต่างไปจากปกติ ตาแต่ละข้างจะมองภาพสองภาพที่แตกต่าง
กัน จากนั้นสมองจะท�ำหน้าที่รวมภาพทั้งสองเป็นภาพเดียวกัน
ซึ่ ง เป็ น การรบกวนการปรั บ โฟกั ส สายตาของเด็ ก อายุ น ้ อ ย
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการระบบสายตา ขณะทีบ่ ริษทั นินเทนโด
ผูผ้ ลิตเกมวิดโี อชือ่ ดังก็ยอมรับเช่นกันว่า การรับชมภาพสามมิติ
ของเด็กอายุ 6 ขวบหรือต�ำ่ กว่า อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สายตา
ของเด็กๆ ได้
  

นมเปรี้ยว
ในนมเปรีย้ วมีเชือ้ แลคโตบาซิลลัส
ซึง่ เป็นจุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
ช่วยกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในร่างกายให้สงู ขึน้
การดืม่ นมเปรีย้ วทุกวันยังช่วยลดอาการ
ภูมิแพ้และหวัดได้อีกด้วย
ฝรัง่
ในบรรดาผลไม้ ฝรั่ง ถือเป็น
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงสุด
พร้อมสารต้านอนุมลู อิสระทีช่ ว่ ยเสริม
ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ในผลสุก
จ ะ มี ส า ร เ พ ค ติ น ที่ มี ฤิ ท ธิ์ เ ป ็ น
ยาระบายอ่ อ นๆ มี ก ากใยอาหาร
และช่วยรักษาโรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือรวมทั้งช่วยขับสารพิษ
ออกจากร่างกายได้ด้วย
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

ขอแนะน�ำบิวตีก
้ รู ห
ู น้าใหม่

ที่กำ� ลังโด่งดัง

การฉีดแก้มลูกส้ม

คือ อะไร

ใบหน้าพิมพ์นยิ มของสาวเกาหลีรนุ่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังมาแรง
นอกจากมีใบหน้าเรียวรูปตัววี (V) ไม่มเี หลีย่ มมุมขากรรไกร
แล้ว การมีแก้มป่องเล็กน้อยแบบแก้มลูกส้มยังช่วยให้
ใบหน้าดูอ่อนเยาว์และสดใสได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ท�ำให้
สาวๆ ส่วนมากนิยมไปฉีดเเก้มลูกส้มกันมากขึน้ หลาย
คนอาจสงสัยว่าแล้วฉีดเเก้มลูกส้มนัน้ คืออะไร
การฉีดเเก้มลูกส้ม คือ การฉีดฟิลเลอร์ที่เเก้มเพื่อปรับ
รูปหน้าและเติมเเก้ม เพือ่ ช่วยให้รปู หน้าและเเก้มดูอมิ่ เอิบขึน้
ดูมีสุขภาพดีมองดูบนพวงเเก้มจะเห็นคล้ายส้มจีนลูกเล็กๆ
ซึง่ ฝรัง่ มักเรียกเเก้มเช่นนีว้ า่ มินแิ อปเปิล้ สาวเกาหลีนนั้ นิยม
ฉีดเเก้มให้ปอ่ งเล็กน้อยแบบนีเ้ พือ่ ท�ำให้ใบหน้าแลดูเป็นรูปไข่
หรือรูปหัวใจ มีความโค้งมนและกลมบริเวณครึง่ หน้าด้านบน
และค่อยๆ เรียวเล็กลงบริเวณครึง่ ล่าง ไม่ใช่หน้ารูปสามเหลีย่ ม
แบบตัววีเลยทีเดียว การฉีดฟิลเลอร์รปู แบบนีย้ งั ช่วยแก้ปญ
ั หา
หน้าตอบของผูท้ ดี่ ดั ฟันได้อกี ด้วย แต่เพือ่ ความสวยงามแบบ
ปลอดภัยอย่างยาวนานอย่าลืมเลือกสถาบันหรือคลินกิ ความงาม
ที่ได้รับการรับรองถูกต้องและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เท่านัน้
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ต้องยอมรับว่า Youtube Star นั้น
มีอทิ ธิพลเหลือเกิน ดูอย่างสาวน้อยลูกครึง่
ไทย - อเมริกันคนนี้ Ingrid Nilsen ที่มี
สาวกตามกรี๊ ด มากมายในฐานะที่ เ ธอ
เป็นกูรูบิวตี้หน้าใหม่ จากยูทูบภายใต้
ชือ่ Missglamorazzi เธอมีเเฟนคลับใน
ยูทูบมากกว่า 2.5 ล้านคนเลยทีเดียว
ตอนนีแ้ บรนด์เครือ่ งส�ำอางต่างๆ พากันส่งผลิตภัณฑ์
ไปให้เธอทดลองและรีววิ แบบล้นหลาม หลายๆ ครัง้ เธอมักจะมาพักร้อน
นอนอาบเเดดเปลีย่ นผิวเป็นสีแทนทีเ่ มืองไทยด้วยนะ

ขจัดผิวส่วนท่แี ห้งกร้านได้แบบง่ายดาย

น�ำวาสลีนมาผสมกบั เกลอื ทะเลเลก็ น้อยก่อนจะ
น�ำมาขดั ผิว
บริเวณที่แห้งกร้าน เมื่อล้างออกเซลล์ผิวที่ต
ายแล้วจะหลุดออก
อย่างอ่อนโยน ส่วนผิวใหม่ที่เผยก็จะมีความ
เนียนนุ่มน่าสัมผัส
หากเป็นผิวริมฝีปากแนะให้เปลยี่ นจากเกลือทะเ
ลเปน็ น�ำ้ ตาลทราย
แดงแทน ขัดบริเวณริมฝีปากสัปดาห์ละหน
ึ่งครั้ง เพื่อริมฝีปาก
อิม่ เอิบสดใส

เก็บรักษารองพื้ น

อย่างไรดีนะ

ปกติแล้วรองพื้นโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานและการเก็บ
ประมาณ 1 ปีถงึ 1 ปีครึง่ ควรเก็บโดยหลีกเลีย่ งไม่ให้โดนแสงแดด
และไม่ควรเก็บไว้ในทีเ่ ย็นจัดแบบตูเ้ ย็น เพราะจะท�ำให้เกลีย่ ยาก
และเสือ่ มสภาพไว อากาศทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คืออุณหภูมหิ อ้ ง โดย
ปิดฝาให้สนิทเสมอเพื่อคงความชุ่มชื่นและป้องกันฝุ่นละออง
ตกลงไปปะปน หากพบว่าสีและกลิน่ รวมทัง้ เนือ้ สัมผัสของรองพืน้
เปลีย่ นไปควรทิง้ ทันที เพือ่ ป้องกันอาการระคายเคืองผิว

เทคนิคแสนง่าย
เพื่อผิวอ่อนเยาว์ยาวนาน

เหล่านี้คือวิธีแสนง่ายดายที่จะท�ำให้คุณหน้าเด็กตลอดกาล
โดยไม่ตอ้ งพึง่ การศัลยกรรมใดๆ

1.

พักผ่อนให้เพียงพอ
การนอนเต็มทีช่ ว่ ยผลัดเซลล์ผวิ ได้ดี ลองปรับนาฬิกาชีวติ เสียใหม่
เลิกกิจกรรมที่รบกวนเวลานอนยามค�่ำคืนให้หมด ไม่ว่าจะติดซีรียส์
เกาหลี ติดแชท ติดเกม จากนัน้ ตัง้ ใจเข้านอนให้ไวเป็นประจ�ำทุกวัน
ล้างหน้าด้วยน�้ำเย็น
น�้ำเย็นจะช่วยลดการบวมของใบหน้าในตอนตื่นนอน แถมช่วย
ให้ผวิ รูส้ กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า ข้อนีถ้ อื เป็นเคล็ดลับทีส่ าวเกาหลีและ
สาวญีป่ นุ่ นิยมท�ำกันเป็นประจ�ำด้วย

2.
3.

แต่งหน้าเบาๆ ช่ วยได้
ลุคแต่งหน้าเบาเบาใสๆ แบบเป็นธรรมชาติจะช่วยให้สาวๆ ดูเด็ก
ลงได้อย่างง่ายดาย สีชมพู สีเบจเเละสีสม้ พีชเป็นสียอดฮิตตลอดกาล
ส�ำหรับลุคธรรมชาติ

4.

อย่าลืมให้ความส�ำคัญกับอาหาร
อย่าละเลยอาหารเช้าโดยเด็ดขาด เพราะมีสว่ นส�ำคัญในการบ�ำรุง
สมองและร่างกาย จากนัน้ ลด ละ เลีย่ งอาหารประเภททอดและอาหารที่
มีไขมันปริมาณมาก อย่าลืมเพิม่ ปริมาณผักและผลไม้ในแต่ละมือ้ อาหาร
เพือ่ เติมวิตามินและเเร่ธาตุเข้าสูร่ า่ งกาย ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ สดใส
ดื่มน�้ำสะอาดสม�่ำเสมอ
การดืม่ น�ำ้ เปล่าสะอาดในปริมาณทีเ่ หมาะสม 8 - 10 แก้วในแต่ละวัน
จะช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท�ำงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ลองลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพื่อ
ผิวพรรณทีส่ ดใสกว่าเคย

5.

ผิวเเห้งลอกมากกว่าปกติ

เพราะอะไร

มี ห ลายปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ผิ ว
แห้งและลอกได้ง่าย ทั้งความ
ไม่สมดุลของผิว ผิวขาดน�ำ้ ขาด
ความชุ่มชื้น หรือแม้แต่การกิน
หรือทายารักษาสิว การใช้สกินแคร์
ประเภทโทนเนอร์ที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ ก็ อ าจท� ำ ให้
ผิวหน้าแห้งลอกเป็นขุยได้ง่าย
แนะน�ำให้เปลีย่ นไปใช้สกินแคร์
ทีอ่ อ่ นโยน ปราศจากส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์และเติมความ
ชุม่ ชืน้ ให้ผวิ ด้วยมอยส์เจอไรเซอร์
เป็นประจ�ำ หลีกเลี่ยงการใช้น�้ำอุ่นและน�้ำร้อนในการล้างหน้า
เพือ่ ลดการสูญเสียน�ำ้ ของผิวและลดอาการแห้งตึงของผิว
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School Food

ฮัลโหล
บางกอก

The Modern K Cuisine

เรื่อง : Yamaki

พรีเมียมแบรนด์จากเกาหลีหนึง่ เดียวในไทยที่
เปิดให้คณ
ุ ได้สมั ผัสรสชาติอาหารแปลกใหม่มเี อกลักษณ์ ส�ำหรับ
สาขาที่ 2 ในสยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ คุณจะได้พบกับความแปลกต่าง
ของรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีกลิ่นอายทั้งความโมเดิร์น
และวินเทจสุมรวมอยู่
Eat time : ทีส
่ คูลฟูด้ สาขาสยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ มีเมนูใหม่
ที่ชวนให้ลิ้มลอง อย่าง Spoon Pizza ครั้งแรกในเมืองไทย
กับพิซซ่าตักได้ ทีฮ่ อ็ ตฮิตเหลือเกินในหมูว่ ยั รุน่ เกาหลี ทัง้ ยังมีอกี
กว่า 50 เมนูให้เลือกอิม่ ไม่วา่ จะเป็น Blooming Mari, Carbonara
Topokki, Bal bi Jjol-Myun หรือของหวานอย่าง Bing Su และ
Melon Bing Su เป็นต้น
The Connection : School Food The Modern K Cuisine
ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 4 สยามเซ็นเตอร์ เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น.
สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2658 1717
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

18 – 22 ม.ค.
เทศกาลภาพยนตร์โปแลนด์
แห่งกรุงเทพ 2015
สถานทู ต โปแลนด์ ป ระจ� ำ ประเทศไทย
และสถาบับภาพยนตร์โปแลนด์ ร่วมกันจัดงาน
Polish Film Festival เทศกาลภาพยนตร์โปแลนด์
เพื่อให้ฟิล์มสะท้อนมุมมองต่อประวัติศาสตร์
และดราม่าร่วมสมัย เนื่องจากภาพยนตร์จาก
ประเทศโปแลนด์นับเป็นภาพยนตร์ที่มีความ
รุม่ รวยวัฒนธรรม โดยจะจัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง
เด่นตัง้ แต่วนั ที่ 18 – 22 มกราคม ศกนี้ ณ เอส
เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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วันนี้ – 26 ม.ค.

วันนี้ – 29 ม.ค.

อารมณ์ มนุษย์ ผู้ชาย
ละครใบ้ 8 เรือ่ งสัน้ แสดงโดยนักแสดง
5 คน กับตัวละคร 14 ตัว นี่คือโจทย์สุด
ท้าทายที่ท�ำให้ละครใบ้นี้มีเสน่ห์ เต็มไป
ด้วยอรรถรสความแตกต่างของอารมณ์ของ
ตัวละคร เชิญมาหาให้สดุ ติม่ อบอุน่ ให้อบอวล
ระหว่างวันนี้ ถึง 19 มกราคม และ 22 ถึง 26
มกราคม ศกนี้ บัตรราคา 500 บาท แสดงที่
ทองหล่อ อาร์ตสเปซ สุขมุ วิท 55 สอบถาม
โทร. 09 5542 4555 หรือ 09 5924 4555

นิทรรศการธรรมชาติ
ของธรรมชาติ 2
นิทรรศการจิตรกรรมทีด่ ำ� เนินการจัดแสดงขึน้
เป็นรอบที่ 2 ผ่านการรังสรรค์ของศิลปินผูห้ ลงใหล
ในธรรมชาติ 2 ท่าน ได้แก่ อิศเรศ วงศ์สงิ ห์ ผูเ้ ชือ่
ว่ามนุษ์สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสธรรมชาติ
โดยตรง ถ่ายทอดผ่านภาพเขียนสีอะคริลคิ และ
จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม ผูเ้ ห็นว่าธรรมชาติมคี วาม
จริ ง มี เ สน่ ห ์ มี ก ารเกิ ด
ด�ำรงอยู่ และเสื่อมสลาย
ตามวัฏจักร ถ่ายทอดผ่าน
ภาพเขี ย นสี น�้ ำ มั น จั ด
แสดง ณ People’s Gallery
หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ

My Dear Cafe

Reef Sushi Bar & Grill

์ ิ วชั่น
ความสุขสไตลฟ

ลิม้ รสซูชิฟิวชั่ นใต้ทอ้ งทะเล

ร้านอาหารสไตล์ฝรัง่ -ไทยฟิวชัน่ มุง่ ให้การบริการ
อบอุ่นบวกบรรยากาศร้านสไตล์ยุโรปวินเทจ รับแรงบันดาลใจจาก
French café และสีในกลุม่ พาสเทลมาใช้รงั สรรค์ ท�ำให้รา้ นอบอวล
ด้วยกลิน่ ไอความรักทีม่ อบแก่ลกู ค้าทุกท่าน สะท้อนผ่านทุกเมนูทเี่ สิรฟ์
ด้วยความพิถพี ถิ นั และความอร่อย
Eat time : ชูทก
ุ เมนูดว้ ยความรักและความใส่ใจตามคอนเซ็ปต์
ของชื่อร้าน มั่นใจในความอร่อยจากทายาทร้านอาหารบ้านคุณแม่
มี เ มนู ใ ห้ ลิ้ ม ลองทั้ ง คาวและหวานกว่ า 70 เมนู ในระดั บ ราคา
ตั้งแต่ 100-300 บาท ชวนชิมลิ้มรสอาหารที่มีความหลากหลาย
ในรสชาติ แ ละทั น สมั ย มากขึ้ น หากเป็ น อาหารไทยก็ จ ะมี
รสจัดจ้านตามสูตรร้านบ้านคุณแม่ ส่วนถ้าเป็นเมนูอาหารฝรั่ง
ก็จะอร่อยเด็ดตามสูตรแบบ เลอ กอร์ดอง เบลอ
The Connection : My Dear Café ตั้ ง อยู ่ ใ นศู น ย์ ก ารค้ า
สยามสแควร์วนั บริเวณชัน้ 5 โซนวินเทอร์ สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่
โทร. 0 2115 1342 หรือ facebook.com/mydearcafe
Ring a bell :

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ฟิวชัน่ ทีไ่ ม่ยอมแพ้ใครเรือ่ งความ
อร่อย ตัง้ คอนเซ็ปต์โดดเด่นเอาไว้วา่ “ยกทะเลมาสูโ่ ต๊ะอาหาร” เชือ่ มโยง
สู่การตกแต่งที่เรียบหรู มีจุดเด่นอยู่ที่ตู้ปลาฉลามเป็นๆ ปะการัง
และดอกไม้ทะเลสีสนั สุดสวย ทัง้ โทนสีของร้านยังเร้าอารมณ์ให้รสู้ กึ
เหมือนนัง่ ชิมอาหารญีป่ นุ่ อยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลลึก
Eat time : ห้ามพลาดเมนูซชุ ท
ิ สี่ ดใหม่ และมีคณ
ุ ภาพ ผ่านการ
รังสรรค์โดยเชฟมากประสบการณ์ระดับห้าดาว ทั้งเชฟไทยและ
เชฟญีป่ นุ่ จนคลอดออกมาเป็นเมนูรสชาติถกู ปาก อย่าง ทูนา่ ทาทากิ,
หอยเชลล์ยา่ งซอสเบอรี,่ ฮามาจิทาทากิ หรือแม้แต่เมนูลกู ครึง่ คาวหวาน
อย่าง ทูนา่ ชีสเค้ก ก็ลว้ นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทอี่ ยากจะตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารญีป่ นุ่ ของคนรุน่ ใหม่ทผี่ สมทัง้
สูตรต้นต�ำรับและฟิวชัน่ เพือ่ ให้ลนิ้ สัมผัสเกิดความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
The Connection : Reef Sushi Bar & Grill ตัง้ อยูใ่ ต้คอนโด
ศุภาลัย ปาร์ค ถ.รัชโยธิน เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น. สอบถาม
และส�ำรองทีน่ งั่ facebook.com/Reefsushibar
Ring a bell :

31 ม.ค.

7 ก.พ.

วันนี้ – 28 ก.พ.

หล่อมากมากคอนเสิร์ต
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จับมือ เซิร์ช
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ระดมคนหล่อระดับ
ประเทศ 12 ชีวิต มาอยู่บนคอนเสิร์ต
เดียว อาทิ บอย ปกรณ์, เจมส์ จิรายุ,
หมาก ปริญ, ต่อ ฮอร์โมน และสน ยุกต์
เป็นต้น โดยโปรเจ็คท์ที่ว่าจะจัดอย่าง
อลังการใน 2 รอบ ของวันที่ 31 มกราคม
ที่ อิ ม แพค อารี น ่ า เมื อ งทองธานี
ติ่งทั้งหลาย
ส� ำ รองที่ นั่ ง
ด่วน!

คอนเสิร์ต คนไทย... ตัง
้ ใจท�ำอะไร
ไม่แพ้ชาติใดในโลก Bird Ekachai
Jearakul
ถึงเวลาที่เขาจะเผยความสามารถให้คนไทย
ประจักษ์กบั การประชันพรสวรรค์ทางดนตรี ในฐานะ
แชมป์กตี า้ ร์คลาสสิคอันดับ 1 ของโลก โดยในคอนเสิรต์
นี้ นอกจาก เบิรด์ -เอกชัย เจียรกุล แล้ว ยังมีศลิ ปินชัน้ น�ำ
คุณภาพคับแก้วขึ้นโชว์โดย
พร้อมเพรียง ส่วนจะมีใคร
บ้างนัน้ ต้องติดตามในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์
เฮ้าส์ ซือ้ บัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ต
เมเจอร์

ชวนชิม หอยเชลล์ฮอกไกโด
ทีอ
่ ากะ
ร้านอาหารอากะ ขอร่วมเป็นหนึ่งใน
การคืนความสุขช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแก่
คนไทย ด้วยเมนู ‘หอยเชลล์ ฮอกไกโด’ ซึง่ เป็น
หอยเชลล์ขนาดใหญ่ เนือ้ นุม่ หวานสด ส่งตรง
มาจากเกาะฮอกไกโด มาให้คุณฟินพร้อม
น�้ำจิ้มสูตรเด็ดในราคาพิเศษ เพียง 69 บาท
เท่านัน้ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ
28 กุมภาพันธ์ศกนี้
ที่ อ ากะ ทุ ก สาขา
หรือ facebook.com/
akarestaurant
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คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ห้วยห้อม
สดชืน
่ รับปีใหม่ กับธรรมชาติสดใสของจริง

เมื่ออากาศหนาวเริ่มมาเยือน สิ่งแรกที่ทกุ คนต่างคิดกัน คือ “ฉันต้องออกไปสัมผัส
อากาศหนาวเย็นที่ใดสักที่ในปี นีใ้ ห้ได้” แต่การจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่ง วัน
เวลา สถานที่ ระยะทาง และความพร้อมของร่างกายและปั จจัย เป็นสิ่งที่ทกุ คนต้องค�ำนึง
ถึงเช่ นกัน และเมื่อคุณส�ำรวจความพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางไปแตะ
ขอบฟ้ากันได้เลยครับ

คูห่ พู าเทีย่ วฉบับนี้ เรามีจดุ หมายปลายทางที่ บ้านห้วยห้อม ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ เป็นสถานทีป่ ลูกกาแฟพันธุอ์ ราบิกา้ ส่งสตาร์บคั ส์ กาแฟทีเ่ ป็นทีช่ นื่ ชอบ
อันดับต้นๆ ในความหอมละมุนของกลิ่นและรสชาติ และเป็นแหล่งเลี้ยงแกะบนดอย
ยอดสูง เพือ่ น�ำขนแกะมาทอเป็นเครือ่ งใช้ดว้ ยครับ
ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง ผมมีจดุ แวะพักเทีย่ วถ่ายรูปสวยๆ มาแนะน�ำกันก่อน
ครับ 2 ทีค่ รับ อยูบ่ นถนนสายฮอด – แม่สะเรียง ซึง่ เป็นทางผ่านส�ำหรับใครทีใ่ ช้เส้นทาง
มาจากล�ำปางหรือเชียงใหม่ รับรองความสวยสะท้านไม่ทำ� ให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นผิดหวังแน่นอน
ทีแ่ รกทีม่ คี วามภูมใิ จน�ำเสนอ คือ อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติ
ล�ำดับที่ 68 ของประเทศไทย ตัง้ อยูใ่ นเขต อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอฮอด และอ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 345,625 ไร่ หรือ 553 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือ-ใต้ ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาถนนธงชัยต่อจากดอยอินทนนท์ มีแม่นำ�้ สายใหญ่ คือ ล�ำน�ำ้
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แม่แจ่มกัน้ กลาง อันเป็นเขตแบ่งระหว่างอ�ำเภอจอมทองและอ�ำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าต้นน�้ำล�ำธารชั้นหนึ่ง มีล�ำห้วย
หลายสายไหลลงล�ำน�ำ้ แม่แจ่มและล�ำน�ำ้ แม่ปงิ ตอนล่าง ภูมปิ ระเทศส่วน
ใหญ่มที รี่ าบน้อยมาก ทางเข้าตัง้ อยูท่ างด้านขวามือ มีปา้ ยชือ่ อุทยานบอก
ไว้อย่างชัดเจน ด้านในมีทพี่ กั และลานกลางเต้นท์พร้อม จากจุดจอดรถเดิน
ไปเพียง 150 เมตรก็จะพบช่องเขาขาดออบหลวงอยูเ่ บือ้ งหน้าแล้ว แต่ทาง
เดินขึน้ จากป้ายไปยังสะพานด้านบนค่อนข้างแคบและสูงชัน อาจไม่เหมาะ
กับเด็กเล็กและผูส้ งู วัย
“ออบหลวง” เป็นภาษาท้องถิน่ หมายถึง “ช่องแคบหินขนาดใหญ่”
ซึง่ เป็นชือ่ เฉพาะทีใ่ ช้เรียกกันทัว่ ไป โดยช่องแคบออบหลวงนัน้ เบือ้ งล่างมี
สายน�ำ้ แม่แจ่มหรือแม่นำ�้ สลักหินได้กดั เซาะแนวโขดหินน้อยใหญ่จนเกิด
เป็นรูปร่างสวยงามแปลกตาน่าอัศจรรย์ยิ่ง จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ
ช่องเขาขาดบนผาสูงชันทีม่ สี ะพานเล็กๆ เชือ่ มต่อกันไว้ จุดนีถ้ า้ ใครไปห้าม
พลาดถ่ายรูปเด็ดขาด สะพานแห่งนีร้ บั น�ำ้ หนักได้ไม่เกินครัง้ ละ 5 คน เมือ่
มองลงมาด้านล่างจะเห็นแนวล�ำน�ำ้ แม่แจ่มไหลลัดเลาะโขดหินน้อยใหญ่
มากมาย ซึง่ เป็นอีกจุดหนึง่ ในการชมทัศนียภาพของออบหลวงจากมุมบน
แต่หากใครเป็นโรคกลัวความสูงก็ระวังเสียวกันด้วยนะครับ
เมือ่ เดินข้ามสะพานด้านบนไปแล้วจะเป็นจุดทีม่ กี ารขุดค้นพบแหล่ง
โบราณคดียคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ เช่น หลุมฝังศพของมนุษย์โบราณ โครง
กระดูกของมนุษย์ในสมัยยุคส�ำริด มีอายุระหว่าง 2,500 - 3,500 ปี ก่อน
คริสตกาล และภาพเขียนสีขาวที่บริเวณเพิงผาช้าง เป็นต้น แต่ใครที่
ชืน่ ชอบความท้าทายสนุกสนานแบบมันส์ๆ ก็ตอ้ งนีค่ รับ กิจกรรมล่องแก่ง

เรื อ ยางหรื อ เรื อ คายั ค เพื่ อ ให้ คุ ณ
ได้สัมผัสกับความงดงามของล�ำน�้ำ
แม่แจ่มอย่างใกล้ชิด สอบถามราย
ละเอียดโทร. 08-7715-4998
เมื่อออกจากอุทยานแห่งชาติ
ออบหลวงให้เลีย้ วขวา ขับรถมุง่ หน้า
ตรงไปทางแม่ ส ะเรี ย ง ประมาณ
กิโลเมตรที่ 36 สังเกตที่ป่าสนทาง
ด้ า นซ้ า ยมื อ ของคุ ณ จะได้ พ บกั บ
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สถานีทดลองปลูกพันธุไ์ ม้บอ่ แก้ว หรือสวนสนบ่อแก้ว ตัง้ อยูบ่ นถนนเส้นทางสายฮอด –
แม่สะเรียง เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการส�ำรวจวัตถุดบิ เพือ่ ท�ำเยือ่ กระดาษ มีแปลงทดลองปลูก
พืชจ�ำพวกสน และยูคาลิปตัส บนเนือ้ ทีก่ ว่า 2,000 ไร่ เมือ่ ขับรถมาถึงบริเวณนีเ้ ราจะสังเกต
เห็นต้นสนเป็นจ�ำนวนมาก แต่ทโี่ ดดเด่นและเป็นทีด่ งึ ดูดใจนักท่องเทีย่ วก็คงจะเป็นแนวสน
หน้าถนนทางเข้าฝัง่ ซ้ายมือ ทีม่ กี ารปลูกเรียงไว้เป็นแนวอย่างสวยงามทัง้ สองข้างทาง มีนกั
ท่องเทีย่ วให้ความสนใจแวะมาถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกจ�ำนวนมาก ซึง่ ดูแล้วก็คล้ายๆ
แนวต้นสนทีเ่ กาะนามิของประเทศเกาหลีเหมือนกัน แต่ของเราก็สวยดูดมี เี สน่หไ์ ปอีกแบบ
นึงครับ ใครทีช่ นื่ ชอบหนังเกาหลีแต่ยงั ไม่มโี อกาสได้ไปเทีย่ ว ก็แวะมาทีน่ กี่ นั ก่อนได้ อากาศ
ดี เย็นสบาย หายใจได้อย่างเต็มปอดครับ
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ทริปนีผ้ มมาเทีย่ ว 3 วัน 2 คืน เมือ่ ออกจากสวนสนบ่อแก้วแล้วจึงขับรถมุง่ หน้า
ขับตรงเข้าทีพ่ กั ที่ ต�ำบลแม่ลาน้อย อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเลยครับ ซึง่
ใช้เวลาเดินทางเกือบ 3 ชัว่ โมงจึงถึงทีพ่ กั ตอนไปเทีย่ วดอกบัวตองโรยหมดแล้วจึงไม่
ได้แวะเก็บภาพสวยๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นกัน ทีอ่ ำ� เภอแม่ลาน้อยมีทพี่ กั หลายแห่ง แต่
ผมเลือกพักที่ เฮินไต รีสอร์ท รีสอร์ทสวยเก๋ เรียบง่าย ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ
และความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว
เช้าวันแรกตืน่ สายหน่อย ด้วยความเพลียทีเ่ กิดจากการเดินทางไกลผ่านมา
หลายโค้งมากๆ จนไม่อยากนับ วันนีผ้ มจะพาขึน้ ไปชมโครงการหลวงแม่ลาน้อย
และหมูบ่ า้ นกระเหรีย่ งห้วยห้อม ทางขึน้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามไปรษณียแ์ ม่ลาน้อย สังเกต
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ง่าย เมือ่ เลีย้ วเข้าไปแล้วก็ขบั ไปตามทาง เกือบ 30 กิโลก็จะถึง โครงการหลวง
แม่ลาน้อย อยูท่ างด้านขวามือ ทีน่ จี่ ะปลูกผักเมืองหนาวส่งให้รา้ นอาหารหรูใน
เมืองกรุงปรุงเป็นผักสลัดปลอดสารพิษ เมื่อขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเราก็จะพบ
เจอกับวิถชี วี ติ ทีน่ า่ รัก เรียบง่าย ใจดีของคนกระเหรีย่ งบนยอดดอยสูง มีสตั ว์เลีย้ ง
น่ารักวิง่ ไปมาบนท้องถนน เรียกว่า “หมูดอย” เลีย้ งพอโตได้ทกี่ จ็ ะกลายเป็นอาหาร
ของคนทีน่ คี่ รับ ปกติคนส่วนใหญ่มกั มาชมนาขัน้ บันไดทีจ่ ะเริม่ ปลูกกันในเดือน
สิงหาคม และพอปลายเดือนกันยายนก็จะเริม่ ออกรวงสีทองรอการเก็บเกีย่ วเพือ่
น�ำมาเก็บไว้กนิ ในครัวเรือนต่อไป วิถชี วี ติ แบบนีผ้ มว่าดีมากๆ เลยครับ รูจ้ กั กิน รูจ้ กั
ใช้ มีชวี ติ ทีพ่ อเพียงอย่างแท้จริง
เมื่อออกจากโครงการหลวงแม่ลาน้อย ขับรถมุ่งหน้าต่อไปอีกประมาณ 7
กิโลเมตร ก็จะพบกับ หมูบ่ า้ นกระเหรีย่ งห้วยห้อม เป็น 1 ใน 8 หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมจากศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บนดอยแห่งนีม้ โี ฮมสเตย์
ไว้รองรับนักท่องเทีย่ ว พร้อมพาชมวิถชี วี ติ ของชาวกระเหรีย่ ง และละว้า ซึง่ ปลูก
26

พืชผักไว้กินเอง รวมทั้งการท�ำเกษตรกรรมต่างๆ เพื่อ
การด�ำรงชีวติ เท่านัน้ ส่วนรายได้ของแต่ละครัวเรือนมา
จากการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า เพื่อส่งขายให้กับร้าน
กาแฟดังอย่างสตาร์บคั ส์ ปีละ 5,000 ตัน รวมถึงการทอ
ผ้าขนแกะเพือ่ จ�ำหน่ายนักท่องเทีย่ ว เป็นอีกหนึง่ รายได้ทที่ ำ� ให้พวกเขาสามารถเลีย้ ง
ตัวเองได้อย่างมีความสุขในพืน้ ทีข่ องตัวเอง แกะทีน่ เี่ ริม่ แรกมีเพียง 2 ตัว โดยได้รบั
พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถฯ ให้นำ� มาเลีย้ งเพือ่ เป็นการ
สร้างอาชีพ ณ ปัจจุบนั มีแกะรวมๆ กันแล้วเกือบ 40 ตัว เป็นการเลีย้ งแบบสหกรณ์
รวมกัน ได้ผลผลิตมาก็นำ� มาแบ่งกันไปทอตามบ้านใครบ้านมัน ทอเสร็จก็นำ� มาส่ง
ขาย แล้วน�ำรายได้มาแบ่งกันเป็นรอบๆ ครับ
วันนีผ้ มได้นอ้ งอังคณาพาเทีย่ วชมวิถชี วี ติ พร้อมเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ให้เราฟัง คุณ
ตาของน้องเคยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงด้วยครับ ซึง่ เป็นความปลาบปลืม้ ใจอย่าง
ยิง่ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่างๆ ทีพ่ ระองค์ทรงได้มอบให้กบั ชาวบ้านบนยอดดอย
สูงแห่งนี้ โดยเราจะได้เห็นภาพประทับใจนีแ้ ขวนไว้ทขี่ า้ งฝาบ้านของน้อง แต่ตอนนี้
คุณตาก็อายุเยอะมาก เลยคุยอะไรกับเราไม่คอ่ ยได้ และช่วงที่
ไปก็อากาศค่อนข้างหนาว วิธงี า่ ยๆ ทีท่ ำ� ให้รา่ งกายอบอุน่ คือ
การไปยืนตากแดดนัน่ เอง
ก่อนจะช่วยอุดหนุนผ้าขนแกะและกาแฟสดกลับไป
ฝากคนทีบ่ า้ น น้องอังคณาได้พาเราไปชมฝูงแกะ แต่แกะ
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ออกไปกินหญ้าบริเวณทุง่ นาใกล้เคียงหมดแล้ว คนเลีย้ งจึงแนะน�ำเราให้ซอื้ อาหาร
ไปให้กนิ เพือ่ แกะจะได้มาให้เราถ่ายรูปได้ ราคาถุงละ 20 บาท ทีแรกนึกว่าถุงเล็กๆ
เลยซือ้ ไป 2 ถุงกลัวแกะกินไม่พอ แต่ทไี่ หนได้ครับ ถุงนึงใหญ่เท่ากระสอบปุย๋ ทีนี้
แกะก็กม้ หน้าก้มตากินอย่างเดียวไม่มองหน้าเราเลย 5555 นีแ่ หละครับการเทีย่ ว
แบบเชิงนิเวศน์ ชมวิถชี วี ติ ทีแ่ ท้จริง ได้พดู คุยกับคนทีใ่ ช้ชวี ติ จริง คือเสน่หข์ องการ
ท่องเทีย่ วแบบนี้ คุยไปคุยมา ถามโน่นถามนีก่ เ็ กือบเย็นเราจึงขอตัวกลับ สนใจติดต่อ
ทีพ่ กั หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. 08-9555-3900, 08-9854-0914
เช้าวันทีส่ องก่อนออกเดินทางไปต่อทีจ่ งั หวัดเชียงราย เราตืน่ กันตัง้ แต่ตหี า้ เพือ่
ขึน้ ไปถ่ายรูปทะเลหมอกยามเช้าบนภูเขาลูกเดิม ประมาณกิโลเมตรที่ 7 จะเป็นพืน้ ที่
ลาดเล็กน้อย มีมมุ กว้างให้เราสามารถถ่ายรูปได้ อากาศหนาวเย็นมาก ลมพัดแรง
รอ รอ รอ ไปจนพระอาทิตย์ขนึ้ ก็ไม่มที ะเลหมอกสักที แต่กไ็ ม่ได้ผดิ หวังอะไรมาก
แค่อยากถ่ายรูปมาสร้างแรงบันดาลใจให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นเท่านัน้ ครับ แต่กไ็ ด้ภาพภูเขา
สีทองทีแ่ สงแดดส่องมาแทน ซึง่ งดงามเช่นกันครับ
การได้ออกมาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องฟันฝ่า
รถติด ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท�ำ มันช่างเป็นความสุขในวันพักผ่อนปีใหม่ปนี ขี้ องผม
จริงๆ ครับ แล้วมาติดตามอ่านต่อในฉบับหน้า ผมจะพาไปสัมผัสอากาศหนาวกัน
ทีจ่ งั หวัดเชียงรายครับ
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การเดินทาง
• รถยนต์สว่ นตัว
สามารถมาได้ 2 เส้นทาง จากจังหวัดเชียงใหม่ และ
แม่ฮอ่ งสอน
• เส้นทางเชียงใหม่ – แม่ลาน้อย ใช้เส้นทางหางดงไป
สูท่ างหลวง 108 สายฮอด – แม่สะเรียง - แม่ลาน้อย
• เส้นทางแม่ฮอ่ งสอน – แม่ลาน้อย ใช้เส้นทางหลวง
108 สายแม่ฮอ่ งสอน – แม่สะเรียง
• รถโดยสารสาธารณะ
มีรถออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
ทุกวัน เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติม โทร.1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

สม้ ตำ�ทอด

แวะชิม
ริมทาง

เรื่อง : ตัวกลม

ครัวเฮินไต ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณ เฮินไต รีสอร์ท
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางรีสอร์ทได้จัด
แบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ เปิดเป็นร้านอาหาร เพือ่ ให้บริการ
นักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นไปมาแต่ไม่ได้พกั ค้างแรม
ตัวร้านจะเป็นเรือนไม้ผสมปูน มีทนี่ งั่ ให้บริการ
หลายจุด เลือกได้ตามชอบ บรรยากาศดี โดยมีวิว
ธรรมชาติของต้นไม้และสายน�ำ้ พร้อมทัง้ อาคารบ้าน
พักของทางรีสอร์ทที่จัดวางเรียงเป็นหมู่สลับไปมา
เป็นฉากหลังทีส่ วยงาม เรียบง่าย เพิม่ บรรยากาศแนว
วิถชี วี ติ ด้วยลานปลูกนาข้าวบันได แต่ตอนทีเ่ ราไปเขา
เกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้ว และก�ำลังลงมือปลูกต้น
กระเทียมและต้นถัว่ เขียวอยู่ ก็ดสู บายๆ ได้บรรยากาศ
ไปอีกแบบหนึง่ ค่ะ
ในส่วนของเมนูอาหาร ทีน่ มี่ ใี ห้เลือกกว่า 70 เมนู
มีทั้งเมนูอาหารท้องถิ่น อาหารไทใหญ่ อาหารไทย
และอาหารนานาชาติรสเลิศเตรียมไว้ให้คณ
ุ ได้ลมิ้ ลอง
เริม่ กันทีเ่ มนู ต้มฮินโหย่ว เป็นอาหารไทใหญ่ โดยใส่
กระดูกหมูออ่ น หัวหอมแดง มะเขือเทศ และเพิม่ ความ
อมเปรีย้ วเล็กน้อยด้วยใบกระเจีย๊ บแดง รสชาติอร่อย

ชอื่ ร้าน : ครัวเฮนิ ไต
านอ้ ย อ.แมล่ านอ้ ย
ีท่ งั้ : 420 ม.1 ต.แมล่ ร. 08-6915-3555
ต
โท
จ.แมฮ่ อ่ งสอน 58120 tmail.com
ho
e.mail : herntairesort@

ครัวเฮินไต

หมูตำ�

ยำ�เฮินไต

ปีกไก่ทอดน�ำ้ ปลา

ซดคล่องคอ คล้ายซุปทั่วไป แต่มีไฮไลท์เด่นที่ใบกระเจี๊ยบช่วยเพิ่ม
สีสนั ของรสชาติให้เข้มข้นขึน้ ปกติมกั สัง่ ทานคูก่ บั แกงฮังเล เพือ่ ช่วย
ลดความมันเลีย่ นไปในตัว ต่อด้วย ย�ำเฮินไต ทีน่ ำ� ถัว่ พู หัวปลี และ
น�ำ้ พริกคัว่ กุง้ สูตรของทางร้านมาคลุกเคล้าผสมกันให้นวั แล้วจัดใส่จาน
เสิรฟ์ คูก่ บั ไข่ตม้ หากดูเผินๆ ก็คล้ายย�ำถัว่ พูของภาคกลางแต่ไม่ได้ใส่
เนือ้ สัตว์ลงไปคลุกเคล้าด้วยเท่านัน้ รสชาติอร่อยเข้มข้นถึงเครือ่ งเพราะ
ได้นางเอกอย่างน�ำ้ พริกคัว่ กุง้ มาเป็นตัวชูโรง ต่อกันอีกจานส�ำหรับผูท้ ี่
ชืน่ ชอบความแซ่บกับเมนู ส้มต�ำทอด ทีล่ กู ค้าส่วนใหญ่นยิ มสัง่ กัน รอง
จานด้วยเส้นมะละกอทอด ทีโ่ รยหน้ามาด้วยถัว่ ฝักยาว กุง้ ปลาหมึก เม็ดถัว่ ลิสงคัว่ และเม็ด
มะม่วงหิมะพานต์ ราดด้วยน�ำ้ ส้มต�ำทีป่ รุงมาได้อย่างถึงรสถึงเครือ่ ง เผ็ดก�ำลังดี เสิรฟ์ แบบจาน
ใหญ่ทานได้หลายคน ปิดท้ายทีเ่ มนูเบาๆ ปีกไก่ทอดน�ำ้ ปลา เมนูนเี้ รียกว่าอร่อยแบบธรรมดา
ทีไ่ ม่ธรรมดา เพราะทอดออกมาได้สเี หลืองทอง กรอบนอกนุม่ ใน รสชาติเค็มก�ำลังดี เหมาะ
ส�ำหรับทานเล่น หรือทานเป็นกับข้าวก็ได้ นอกจากเมนูทกี่ ล่าวมาแล้ว ทางร้านยังมีเมนูอนื่ ๆ
ชวนให้นา่ ลิม้ ลองอีกไม่นอ้ ย เช่น ต้มย�ำปลาสาละวิน แกงฮังเล ย�ำวุน้ เส้น เป็นต้น ทีส่ ำ� คัญหาก
ใครได้พกั ค้างแรมทีน่ สี่ กั คืน เค้ามีบริการอาหารมือ้ เช้าด้วย เมนูหมูตำ� อาหารไทใหญ่ทอี่ ร่อย
แปลก ทานคูก่ บั ข้าวเหนียวร้อนๆ อร่อยมากๆ ค่ะ โดยเขาจะน�ำเนือ้ หมูมาย่างให้สกุ แห้ง จาก
นัน้ น�ำไปต�ำให้ละเอียดพอประมาณ แล้วน�ำมาคลุกเคล้ากับเครือ่ งแกงสด หอมอร่อย รสชาติ
ดี ถ้าใครมีโอกาสได้มา.. ขอบอกเลยว่า ห้ามพลาดเด็ดขาด!
ใครสะดวกแวะมารับประทานอาหารก็มา หรือใครพอมีเวลาว่างก็นา่ จะมานอนพักค้าง
แรมสักคืนนะคะ บรรยากาศดี บริการรวดเร็ว เป็นกันเอง แถมราคาก็ยอ่ มเยาด้วยค่ะ
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Logitech :
Wireless Combo MK240

ชุดคอมโบคีย์บอร์ดไร้สายและเม้าส์ไร้สายจากค่าย โลจิเทค
ควงคูม่ ากับดีไซน์แจ่มแจ๋ว กะทัดรัด สะดวกในการจัดวาง ตัวคียบ์ อร์ด
ปุม่ คีย์ และคุณสมบัตติ า่ งๆ ถูกออกแบบพิเศษเพือ่ ให้รองรับการใช้งาน
ได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี Advanced 2.4 GHz ช่วยให้คยี บ์ อร์ดและ
เม้าส์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ รวมถึงมีฟเี จอร์โดดเด่นและทรงพลัง ผลิตจาก
วัสดุคงทนปลอดภัย ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ เพิม่ ความสะดวกในการพิมพ์งานที่
เร็วกว่า เงียบกว่า และสบายมือมากกว่า สามารถเข้ากันได้กับทั้ง
คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ และโน้ตบุค๊ วางจ�ำหน่ายให้คณ
ุ เป็นเจ้าของได้แล้ว
วันนี้ ทีร่ า้ นตัวแทนจ�ำหน่ายทุกสาขา

Dell : Bluetooth Portable
Speaker – AD211

ล�ำโพงบลูทธู ไร้สายรุน่ อัจฉริยะ จาก เดลล์ อาบล้นด้วย
คุณสมบัตเิ พียบพร้อม ทัง้ เทคโนโลยี NFC Wireless รองรับ
สัญญาณบลูทธู ทางไกลได้ถงึ 10 เมตร ขนาดเล็กกระทัดรัด
ไม่ถงึ 7 นิว้ พกพาสบาย แม้วา่ จะตัวเล็กจิว๋ แต่กลับแผดเสียงดัง
ฟังชัด กระหึ่มแบบเต็มพลัง ส่วนรูปลักษณ์นั้นก็โมเดิร์น
น่าคบหา เมือ่ ชาร์ตพลังอย่างเต็มทีจ่ ะอยูไ่ ด้นานถึง 10 ชัว่ โมง
หาซือ้ ได้ในราคา 2,790 บาท สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิม่ เติม
facebook.com/DellThailand

Jawbone : UP3

สายรัดข้อมือรุน่ ล่าสุดจาก Jawbone เห็นรูปร่างเพรียวบางอย่าง
นี้ บอกเลยว่าภายในบรรจุแพลตฟอร์มแบบมัลติเซ็นเซอร์ทไี่ ด้รบั การ
จดสิทธิบตั ร UP3 สามารถท�ำหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลและเผยข้อมูลเชิงลึก
เกีย่ วกับสุขภาพของคุณได้อย่างละเอียดยิบ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
ด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสมแก่คณ
ุ โดยประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลือ่ นไหว, เซ็นเซอร์วดั อิมพีแดนซ์ของสิง่ มีชวี ติ และเซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมผิ วิ หนังและอุณหภูมแิ วดล้อม มีเทคโนโลยีทตี่ ดิ ตามอัตรา
การเต้นของหัวใจขณะพัก ซึง่ เป็นตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญของสุขภาพหัวใจ
โดยรวม แม้ในยามหลับ UP3 ยังท�ำงานโดยเก็บบันทึกระยะการนอน
หลับอย่างละเอียด พร้อมทัง้ สรรพคุณความเก่งอีกเพียบทีค่ ณ
ุ สามารถ
ติดตามได้จากเว็บไซต์ของ Jawbone จ�ำหน่ายในราคา 7,990 บาท
ที่ Jawbone.com และร้านอิเล็กโทรนิกส์ชนั้ น�ำทัว่ ประเทศ
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หิวเหรอ? ช้อปอาหารออนไลน์สิ

ธุรกิจค้าขายและบริการในตอนนี้ต่างพึ่งตลาดออนไลน์
เป็นทิวแถว ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจขายอาหารออนไลน์ที่มียอด
การสัง่ ซือ้ เติบโตอย่างน่าพอใจ แค่เจ้าดังอย่าง foodpanda.co.th
ผู้น�ำบริการสั่งอาหารออนไลน์ระดับโลกแค่เจ้าเดียว ก็กวาด
ยอดขายได้ถล่มทลาย เนือ่ งเพราะคุณภาพของอาหาร ความเร็ว
ในการจัดส่ง และโปรโมชัน่ ทีด่ งึ ดูด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ทผี่ กู ชีวติ อยูก่ บั เทคโนโลยี อยากทดลองสัง่ อาหารออนไลน์
เชิญคลิกไปที่ foodpanda.co.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
foodpanda ส�ำหรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ

ดูหนัง
ฟังเพลง

Project Almanac

เรื่อง : ตัวกลม

กล้า ซ่ าส์ ท้าเวลา

แนวหนัง : วิทยาศาสตร์, ตื่นเต้นเร้าใจ
ผู ก้ ำ� กับ : ดีน อิสราเอลไลท์
นักแสดง : จอนนี่ เวสตัน, โซเฟี ย แบล็ค ดาเลีย,
แซม เลิรน์ เนอร์, อัลเลน อีวานเจลิสตา, จีนนี การ์ดเนอร์
ก�ำหนดฉาย : 29 มกราคม 2558
เรื่องย่อ
ผลงานล่าสุดจากไมเคิล เบย์
ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์นำ� เสนอเรือ่ งราวของเดวิด
นักเรียนไฮสคูลสุดฉลาดปราดเปรือ่ ง
และผองเพื่ อ น ที่ ไ ด้ ค ้ น พบแบบ
พิมพ์เขียวของอุปกรณ์ลึกลับ ซึ่งมี
ศักยภาพไร้ขดี จ�ำกัด และน�ำพาชีวติ
พวกเราไปสูอ่ นั ตราย  ติดตามเรือ่ งราว
ของเดวิดและเพือ่ น ๆ กับการเดินทาง
ข้ามเวลาและการกลับไปแก้ไขอดีต
ที่ ผิ ด พลาดหรื อ ท� ำ สิ่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจุบนั อย่างไม่คาดคิด

เถ้าแก่ใหม่ใจถึง
ผู เ้ ขียน : เกียรติรตั น์ จินดามณี
ส�ำนักพิมพ์ : THING GOOD
ราคา 200 บาท / จ�ำนวน 240 หน้า
การทีเ่ ราจะลงทุนท�ำธุรกิจ
อะไรสักอย่างให้สำ� เร็จนัน้ ไม่ใช่
เรือ่ งง่าย เราควรศึกษาหาข้อมูล
ให้รอบทิศทาง ทัง้ การล้มเหลว
และการประสบความส� ำ เร็ จ
เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ ง
ในการลงทุน “เถ้าแก่ใหม่ใจถึง”
ได้ถ่ายทอดวิธีการคิดและการ
ท�ำออกมาแบบอ่านง่ายๆ ครบ
ทุกด้าน และสามารถน�ำวิธคี ดิ
ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดไว้ไปปรับ
ใช้ได้ทนั ที

The Remaining

หายนะสูบโลก
Sound of 80s

งานเพลงเก่าบรรจงเล่าใหม่ โดยศิลปิ นชื่ อดัง
กับบทเพลงดีๆ ถึง 37 เพลง
ถือว่าเป็นอัลบัม้ ชุดพิเศษสุด
และเป็นงานส�ำคัญที่คอเพลง
ทุกคนห้ามพลาด เมือ่ สถานีวทิ ยุ
บีบีซี 2 ของอังกฤษ จับมือกับ
วอร์นเนอร์ มิวสิค และศิลปิน
ชือ่ ดัง 30 กว่าคน ให้พวกเขาและ
เธอเลือกสรรงานเพลงฮิตจาก
ยุค 80s มาท�ำใหม่ในสไตล์ของ
ตัวเอง เป็นอัลบั้มชุด “ซาวนด์
ออฟ 80s” เช่น เพลง “ฮาว วิว
ไอ โนว์” ของ วิทนีย์ ฮุสตัน ทีร่ อ้ งใหม่โดย แซม สมิธ ขณะทีเ่ บอร์ดี้ ก็เลือก
เพลง “ลักกี้ สตาร์” จาก มาดอนนา มาท�ำในแบบของเธอเอง หรือเอ็ดชีแรน
ทีท่ ำ� เพลง “แอดแลนติค ซิต”ี้ ของบรูซ๊ สปริงสทีน ได้อย่างน่าฟัง
หาซื้อ Sound of 80s ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีดีชั้นน�ำทั่วไป โดย
วอร์นเนอร์ มิวสิค หรือดาวน์โหลดได้จาก ไอทูนส์ สโตร์		

แนวหนัง : ระทึกขวัญ
ผู ก้ ำ� กับ : เคซี ย์ ลา สกาล่า
นักแสดงน�ำ : จอห์นนี่ ปาก้า, ไบรอัน ดิชาร์ท
เรื่องย่อ
เป็นเรือ่ งราวของเพือ่ นกลุม่
หนึง่ ทีม่ ารวมตัวกันในวันแต่งงาน
แต่แล้วการเฉลิมฉลองต้องถูก
ท�ำลายเพราะภัยพิบตั หิ ลากหลาย
ทีเ่ กิดขึน้ ติดๆ กันตามค�ำท�ำนาย
ของพระคั ม ภี ร ์ ผู ้ ร อดชี วิ ต
ส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
ความหวาดหวั่น และอนาคตที่
ไม่แน่นอน เมือ่ พวกเขาต้องดิน้ รน
เพือ่ หาทีป่ ลอดภัย ท่ามกลางโลก
รายล้อมพวกเขาทีก่ ำ� ลังพังทลาย
ด้ ว ยความโกลาหลและความ
สยดสยอง พวกเขาจะเลือกใช้ชีวิตไปตามความศรัทธา หรือต่อสู้
เพือ่ เอาตัวรอด?
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คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

ขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีปีใหม่กันอย่างเป็นทางการ
อี ก ครั้ ง ค่ ะ คนดู ด าวขออวยพรให้ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น
มีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจ
ที่ ส ดใสเบิ ก บานตลอดทั้ ง ปี การงานเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
ใครท� ำ ธุ ร กิ จ ก็ ข อให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ กิ จ การ
ค้าขายดีมกี ำ� ไร ทีส่ ำ� คัญขอให้การเงินลืน่ ไหลคล่องไม้
คล่องมือเหลือกินเหลือเก็บกันทุกๆ คนนะคะ
คู่หูดูดวงฉบับนี้ เรามาต่อกันที่ดวงของปี 2558 ที่
ค้างไว้ให้ติดตามอ่านต่อจากฉบับที่แล้ว ใครราศีไหน
เป็นอย่างไรก็ติดตามเช็คดวงกันต่อได้เลยค่ะ
ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
หากคุณมีผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ดูแลอยู่ ท่านนั้นแหละที่
จะคอยมาอยู่ข้างๆ คุณ คอยปลอบใจยามที่คุณเผชิญ
ปัญหาหนักๆ ในชีวติ เพราะในปีนี้ ท่านทีม่ คี แู่ ล้วมีลกู ยาก
สักหน่อย หรือมีแล้วแท้ง! ควรใช้ชีวิตชิลล์ๆ ด้วยความเข้าใจกัน
ทัง้ สองคนต้องดูแลครอบครัวให้ดี หนักนิดเบาหน่อย อภัยให้กนั อย่า
เอาแต่ใจ วู่วาม มีโอกาสเตียงหักสูง ท�ำอะไรติดขัด ทะเลาะกันใน
ครอบครัว วิง่ เข้าหาผูใ้ หญ่ให้ทา่ นช่วยเหลือ ครึง่ ปีแรกอาจจะเหนือ่ ย
สักหน่อย พอย่างเข้ากลางปี เหตุการณ์จะเริม่ คลีค่ ลาย มีโอกาสเดินทางไกล
ไปแล้วดี การเงินปีนี้ เข้ามามากแต่เก็บให้อยูย่ าก คุณมักอดใจไม่ได้กบั
สิง่ เย้ายวน ระวังอย่าจ่ายให้เกินตัว! ไม่ควรเล่นการพนันทุกประเภท จะ
ติดจนกลายเป็นหนีท้ ว่ มหัว ปลายปี การเงินดีขนึ้ การงานมีการเลือ่ น
ต�ำแหน่ง ใครท�ำธุรกิจครอบครัว จับมือกันเดินให้ดๆี ปีนมี้ เี ฮ.. ความรัก
คนโสดต้องเริม่ จากความเป็นเพือ่ น ถึงจะอยูก่ นั ยาว...
ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
สองปีกว่าที่ผ่านมา คุณอาจรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง
ชีวติ ไม่ไปไม่มา แต่ในปีนี้ ชีวติ คุณจะเริม่ ก้าวเดินต่อไป
คุณจะมีรายได้ใหม่ๆ ทยอยเข้ามาหลายทาง หลายคน
อาจเปลีย่ นชีวติ ไปรับงานอิสระ ซึง่ จะสร้างรายได้มากกว่างานประจ�ำ
คุณจะได้เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เคยติดต่องานด้วยซึ่งอายุน้อยกว่า
คอยช่วยเหลือหางาน สร้างรายได้ให้ เรือ่ งใหญ่ของปีนอี้ กี เรือ่ งคงไม่พน้
เรื่องรัก แนะน�ำให้ใช้เวลาศึกษากันไปก่อน อาศัยเวลาเข้าช่วยดีกว่า
ตัดสินใจบุม๋ บ่าม เพราะคุณมีแนวโน้มจะอยูด่ ว้ ยกันก่อนแต่ง ซึง่ อาจ
ท�ำให้ผิดหวังเสียใจภายหลัง และจะสร้างปัญหามีปากเสียงกับญาติ
พี่น้องด้วย โดยเฉพาะในช่วงกลางปี ต้องมีสติใช้สมอง อย่าใช้หัวใจ
น�ำทาง! การเงินพอไปได้เรื่อยๆ ตลอดปี อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อดใจ
ไว้บา้ ง พยายามหลีกเลีย่ งการมีปากเสียงกับคนรอบข้าง จะท�ำให้เสีย
รายได้ ความรัก กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว ค่อยๆ ดูไป ท�ำตัวสวย/
หล่อ อย่างมีคณ
ุ ค่า
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ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
โล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก เมื่อเสาร์ยกออกจาก
ลัคนาตุลย์ เดินมาอยูข่ า้ งหน้า ท�ำให้คณ
ุ รอบคอบกว่า
เก่า บทเรียนที่ผ่านมาคงสอนอะไรได้ดีหลายอย่าง
คุณจะค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท�ำ บางเรือ่ งอาจไม่เห็นผลทันตา แต่เชือ่ เถอะ
ว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม การงานของคุณทีเ่ คยนิง่ ๆ เบือ่ ๆ ปีนดี้ นู า่ สนใจ
ขึน้ เพราะคุณจะได้เลือ่ นต�ำแหน่งสูงขึน้ เหนือ่ ยแต่กน็ ำ� พารายได้มาก
ขึ้นด้วย งานติดต่อต่างประเทศโดยเฉพาะโซนเอเชียด้วยกันมีความ
ก้าวหน้าดี คุณจะมีการเดินทางบ่อยขึ้น ซึ่งจะน�ำโชคลาภมาให้ การ
เงินยังไม่นงิ่ รับซ้ายจ่ายขวา ต้องรูจ้ กั วางแผนการใช้จา่ ยให้รอบคอบ
และควบคุมอารมณ์ให้นิ่ง พูดมาก/บ่นมาก ลาภหาย โดยเฉพาะกับ
เจ้านาย อย่าเถียง!! กลางปีจะมีลทู่ างการท�ำงานใหม่ๆ บางคนจะเริม่
ลงทุนจัดการธุรกิจส่วนตัวให้เป็นรูปเป็นร่าง เป็นเวลาเหมาะแก่การชวน
คูไ่ ปพักผ่อนท่องเทีย่ วไกลๆ ปลายปี คุณจะมีการตัดสินใจจากผลของ
สิง่ ทีท่ ำ� มาตลอดปี เพือ่ ให้เกิดแนวทางการด�ำเนินชีวติ ในรูปแบบใหม่
ความรัก ระวังจะพังเพราะความใจอ่อน ช่วยเขาเราบ้านแตก!! ควรท�ำใจ
ให้มนั่ คง คนทีผ่ า่ นเข้ามายังไงก็ไม่ใช่ตวั จริง!
ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
คนพิจกิ นัน้ ถ้าเทียบกับดวงโลก คุณคือคนทีอ่ ยูใ่ นเรือน
มรณะ ดังนัน้ จึงเหมือนแมงป่องทีเ่ ดาใจ เดาทางได้ยาก
ยิง่ ปีนี้ เสาร์จรมาสถิตในราศีคณ
ุ ถ้าเป็นราศีอนื่ เจอเสาร์
เข้าไปเต็มๆ แบบนีค้ งแย่ แต่พอเป็นพิจกิ ...กลับดี!!! เพราะจะเป็นปีที่
คุณได้ฟน้ื ตัว หากมีไร่ มีสวน คุณจะมีรายได้จากทรัพย์ในดิน สินในน�ำ้
อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ งานเกษตรดูจะเหมาะกับชาวราศีนที้ สี่ ดุ คุณอาจ
เป็นหนึง่ ในคนไทยไปครัวโลกก็ได้! แต่ถา้ ท�ำงานด้านอืน่ หากคุณมีทที่ าง
จากมรดกพกห่อ น�ำมาวางแผนท�ำธุรกิจก่อรายได้ให้มากโข คนทีท่ ำ� งาน
ประจ�ำ คุณจะมีความมัน่ คงด้านการงานมากขึน้ กลางปีมจี งั หวะไปอยู่
ต่างประเทศสักระยะ หรือธุรกิจน�ำเข้าส่งออกก้าวหน้าดีกว่าทีผ่ า่ นมา
ปีนี้ คุณจะหันเหความสนใจไปทางศาสนามากขึ้น ขยันหมั่นท�ำบุญ
เป็นพิเศษ ปลายปีมโี อกาสได้บา้ นใหม่ หรือย้ายถิน่ ทีอ่ ยูใ่ หม่ ความรัก
คนโสดช่างเลือกก็เลือกต่อไป!!! คนมีคู่ พยายามฟังกันไว้ โอกาสแยก
ทางไปเป็นศิลปินเดีย่ ว มีความเป็นไปได้สงู !
ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
ปีที่ผ่านมา คุณรู้สึกอึดอัด เบื่อหน่ายกับสรรพสิ่งรอบ
ข้าง รูส้ กึ อยากอยูล่ �ำพัง อยากถือสันโดษ ปีนี้ ชีวติ คุณ
จะเหมือน “ฟ้าเปิด” ม่านหมอกทีค่ ลีค่ ลุมชีวติ คุณอยูจ่ ะ
ค่อยๆ พัดหายไป คุณจะมองเห็นหนทางชีวติ ข้างหน้าแจ่มชัด รูต้ วั ว่า
ควรจะเดินไปทางไหน ควรท�ำอย่างไรกับชีวติ ดี แต่คณ
ุ ต้องระวัง.. การ
ท�ำงานร่วมกับคนใต้ปกครอง มักสร้างปัญหาความเดือดร้อนเสียหายมา
ถึงคุณได้ การเงินทีเ่ คยมาๆ หายๆ กระปริบกระปรอย จะไหลคล่องขึน้
เหมือนน�ำ้ จากท่อประปา แม้ไม่รวยเลิศ แต่กไ็ ม่ลำ� บากยากจน หลาย
คนจะมีงานสร้างรายได้มากกว่า 1 อย่าง ท�ำอาชีพเสริมในปีนจี้ ะไปได้
ดี โดยเฉพาะงานเกีย่ วกับต่างประเทศ กลางปีชวี ติ จะดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั
จะมีความเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ถ้ามีคนรัก คุณอาจตัดสินใจ
แต่งงานปุป๊ ปัป๊ ! หรือ อาจตัดสินใจซือ้ บ้านใหม่แบบไม่ได้คดิ มาก่อน!
การงานอาจมีการย้ายงานกลางปีไปสูต่ ำ� แหน่งทีด่ กี ว่า คุณจะตัดสินใจ
โดยไม่ลงั เล! หรือบางคนจะเลือกไปปฎิบตั ธิ รรมโดยไม่มวี แี่ ววมาก่อน!

ร่วมสนุกกับ

SCG

สุขภาพควรระวังเรื่องกระดูก อย่ายกของหนัก อย่าออกก�ำลังหักโหม
จะป่วยยาว ปลายปีนาทีทอง! ผู้ใหญ่ให้ลาภ ประสบความส�ำเร็จใน
หน้าทีก่ ารงาน ความรัก ปีนอี้ าจมีจดุ พลิกผัน ตามท�ำนองคนในอยาก
ออก คนนอกอยากเข้า...

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
ปีนี้ การเงินคุณจะดีเกินคาด ที่วางแผนไว้ ฝันจะเป็น
จริง แต่ก็ไม่หมูหรอกนะ ต้องขยันพันธุ์อึดกว่าจะได้
แต่ละบาท ซึง่ ก็นบั ว่าคุม้ ค่า เพราะเป็นปีทคี่ ณ
ุ จะตัง้ หลัก
สร้างเนือ้ สร้างตัวได้ คนโสดทีร่ อใครสักคน กลางปี มีโอกาสทีฟ่ า้ จะส่ง
มา หรืออาจได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ที่กว้างขวางกว่าเก่า การงานจะรุ่ง
ถ้าคุณไม่พดู มาก ช่างบ่น (นายว่าอย่าเถียง!) หากท�ำงานวงการอสังหาฯ
นับเป็นเวลาดีมคี วามก้าวหน้า สร้างรายได้ดมี าก หรือหากลงทุนท�ำมา
หากินในทีด่ นิ ของตัวเองก็ถกู โฉลกกับดวงในปีนี้ แต่ตอ้ งระวังรายจ่ายให้ดี
เดินทางไปไหนอย่าประมาท มีเกณฑ์เจ็บตัว หมัน่ ท�ำบุญให้เจ้ากรรม
นายเวรบ่อยๆ เก็บเงินเผือ่ เอาไว้ดแู ลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างบ้าง
ปลายปีการงานก้าวหน้ามีผใู้ หญ่ชว่ ยดัน และเป็นอีกก๊อกทีค่ ณ
ุ จะตัดสินใจ
ซือ้ บ้าน หรือ ลงทุนในทีด่ นิ ของตัวเอง ต้องระวังเรือ่ งสุขภาพของคนใน
บ้านอาจเจ็บป่วย รักษายาว
ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
เรียกได้วา่ เป็นปีทโี่ หด หิน พอสมควร เพราะงานง่ายๆ
มักไม่ตกถึงมือคุณ ทีไ่ ด้มาแต่ละงานก็ยากสุดๆ คิดซะว่า
เพราะคุณเป็นคนเก่ง ใครๆ จึงต้องการ จะได้สบายใจ แถม
สบายกระเป๋า เพราะยิง่ ยาก ยิง่ สร้างรายได้ คุณจะได้ทำ� งานกับผูค้ นหลาก
หลาย เป็นสีสนั สร้างความสนุกในการท�ำงาน การเงินไม่ตอ้ งห่วง ถ้าคุณ
ท�ำงานอิสระแบบจบเป็นจ๊อบๆ จะรุง่ กว่าท�ำงานประจ�ำ แต่การเงินยังไม่
มัน่ คง เพราะเป็นปีตงั้ หลักของชีวติ คุณจึงยังมีรายจ่ายแบบเบีย้ หัวแตก
อยูเ่ ยอะ กลางปี มีโอกาสไปศึกษา หรือดูงานยังต่างถิน่ หรือได้รว่ มงาน
กับคนต่างภาษา จะมีงานใหม่ๆ ผ่านมือเข้ามาเยอะ ควรจัดเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญให้ดี ปลายปีเป็นช่วงกอบโกย เงินไหลมา มีโอกาสถอยรถ
ใหม่ปา้ ยแดง หรือน�ำเงินไปปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัย ความรัก ถ้ายังไม่เจอใคร
ปลายปี คุณจะได้เจอคนเป็นหม้าย หรือได้แฟนต่างชาติ

เพียงคุณถ่ายรูป A Place We Stand Showcase @ บางแสน
ณ หาดวอนนภา ในมุมมองทีค่ ณ
ุ คิดว่า
“ใช่และน�ำสมัยทีส่ ดุ ”
แล้วน�ำมาโพสต์ในหน้าเฟสบุค๊ ของนิตยสารคูห่ เู ดินทาง
www.facebook busbuddythailand

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
นับเป็นปีทดี่ ขี องคุณ โดยเฉพาะงานด้านอสังหาฯ ทีจ่ ะมา
เป็นดาวรุง่ พุง่ แรง สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ หากคุณมี
ทีด่ นิ เปล่า หรือบ้านว่างๆ อยู่ อย่าปล่อยไว้เฉยๆ น�ำมา
ลงทุนแปลงเป็นรายได้ดกี ว่า ปีนจี้ ะมีเรือ่ งดีๆ ผ่านเข้ามามากมาย ใคร
เป็นหนีอ้ ยู่ มีโอกาสล้างหนีห้ มด ท�ำอะไรจะมีผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือ ขอแค่คณ
ุ
ไม่ขดั ใจท่าน หรือท�ำอะไรให้ทา่ นไม่พอใจก็โอเคแล้ว กลางปีจะมีเรือ่ ง
การเงินผันผวนอยูส่ กั สองเดือน ควรจัดสรรงบใช้จา่ ยให้ดี หากจะไปขอ
กูแ้ บงค์ในระยะนี้ คงจะยากสักหน่อย และคุณยังมีเรือ่ งยุง่ ๆ ในบ้านให้
ต้องจัดการอีกด้วย หลังจากนัน้ จึงค่อยๆ คลีค่ ลาย ท�ำอะไรควรวางแผน
คิดให้รอบคอบ ปลายปีเป็นจังหวะดีทจี่ ะได้เพิม่ หุน้ ส่วนเข้ามาเกือ้ หนุน
กิจการ หากท�ำงานประจ�ำ ผลงานจะเข้าตากรรมการ ได้เลือ่ นต�ำแหน่ง
งานสมกับทีย่ อมเหนือ่ ยมาทัง้ ปี ความรัก ครึง่ ปีแรกหากคุณได้เจอคน
ถูกใจ อย่าตกลงปลงใจง่ายๆ รอดูใจกันให้จบปีจะดีกว่า

ภาพใดมีคนกด LIKE มากที่สุด รับไปเลย “รางวัลที่ 1
บัตรที่พัก The Tide Resort 2 วัน 1 คืน
ส�ำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า”
และส�ำหรับภาพอื่นๆ ที่มีคนกด LIKE รองลงมา
“รับของระลึกจาก SCG
จ�ำนวน 5 รางวัล”
*หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2558

อยู่เป็น
เย็นสุข

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

สวัสดีปแี พะ ปี 2558 ครับ คงมีหลายๆ คนเริม่ กังวลแล้วว่า
ปีนเี้ ราจะชงหรือเปล่า หรือปีนเี้ ราควรไปไหว้พระเสริมดวงทีไ่ หน
กันดี ตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ก่อนทีจ่ ะถึงวันตรุษจีน เราก็สามารถเริม่ ไปสักการะเทพเจ้าไท้สว่ ยเอีย้
หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตากันได้เลยครับ เพื่อช่วยบรรเทา
เคราะห์กรรมได้ เช่น ทีว่ ดั เล่งเน่ยยี่ เป็นต้นครับ หรือการไปไหว้
พระ 9 วัด ท�ำบุญท�ำทาน โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชวี ติ โค
ช่วยชีวติ สัตว์ ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ ได้ครับ
ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี ชวด ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ ปีกอ่ น
คนปีชวดปะทะชนกับปีมะเมีย 100% แต่พอย่างเข้าปีมะแมก็ยงั คงเป็นคูศ่ ตั รู
กับคนทีเ่ กิดปีชวดอยูบ่ า้ ง แต่กค็ งไม่หนักเท่าปีทผี่ า่ นมา ผมเชือ่ ว่าท่านทีเ่ กิด
ปีชวดมีประสบการณ์รับมือกับปัญหามาแล้ว ถึงอย่างไรก็คงไม่เลวร้ายไป
กว่าปีกอ่ นแน่ โดยส่วนใหญ่คนปีชวดปีนมี้ กั จะมีปญ
ั หาด้านการเงิน โชคลาภ
จึงควรจัดตัง้ “ก้อนทองคู”่ ไว้ทาง “ทิศเหนือ” ของโต๊ะท�ำงาน หรือห้องรับแขก
เพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีชวด
ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี ฉลู ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 นี้ ปีนเี้ ป็น
ปีมะแมจึงปะทะชนกับคนปีฉลูหลายด้าน ไม่ว่าเรื่องชีวิต สุขภาพ การเงิน
การงาน ครอบครัว และความรัก ล้วนเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ สิน้ จึงควรไป
สักการะเทพเจ้าไท้สว่ ยเอีย้ หรือ เทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตา เพือ่ ช่วยบรรเทา
เคราะห์กรรมได้ และจึงควรจัดตัง้ “ปีเ่ ซีย้ ะ” หันหน้าไปทาง “ทิศเหนือ” ซึง่ เป็นทิศ
มงคลของปีนคี้ รับ การจัดตัง้ ปีเ่ ซีย้ ะ ควรจัดตัง้ เป็นคู่ จึงจะมีพลังมากพอ ควรตัง้
ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน หรือห้องรับแขก เพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีฉลู
ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี ขาล ในปีมะแมนี้ ไม่มที งั้ เรือ่ งปะทะชน
และไม่สมพงศ์ แต่จะมีปญ
ั หาด้านการงาน จึงควรจัดตัง้ “กิเลน” หันหน้าไปทาง
“ทิศใต้” ของตัง้ ท�ำงาน หรือห้องรับแขก เพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีขาล
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ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี เถาะ เมือ่ ปีมะเมียทีผ่ า่ นไป
ให้โทษต่อคนปีเถาะได้รบั ผลกระทบบ้าง พอเข้าสูป่ มี ะแมสมพงศ์
กั บ ท่ า น แต่ จ ะมี ป ั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ จึ ง ควรจั ด ตั้ ง “เต่ า ”
หันหน้าไปทาง ”ทิศเหนือ” ของห้องนอน เพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี อง
คนปีเถาะ
ส�ำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปี มะโรง ในปีมะแมนีใ้ ห้
โทษต่อคนปีมะโรง ทัง้ ด้านสุขภาพ การเงิน การงาน แต่กไ็ ม่หนัก
เท่าคนปีฉลูครับ จึงควรไปสักการะเทพเจ้าไท้สว่ นเอีย้ หรือ เทพเจ้า
คุม้ ครองดวงชะตา เพือ่ ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรม และควรจัดตัง้
“องค์ ฮก ลก ซิว่ ” โดยหันหน้าไปทาง “ทิศใต้” ของโต๊ะท�ำงาน หรือ
ห้องรับแขก เพือ่ ป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีมะโรง
ส� ำ หรั บ ดวงชะตาของคนที่ เ กิ ด ปี มะเส็ ง ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558 นี้ จะมีปญ
ั หาทางด้านการเงินและสุขภาพ จึงควรจัด
ตัง้ “ปลาหลีฮอื้ ” หันหน้าไปทาง “ทิศเหนือ” ของโต๊ะท�ำงาน หรือ
ห้องรับแขก เพือ่ เป็นการป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ดขี องคนปีมะเส็ง
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