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

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทกุท่านครบั
ปีใหม่ปีนี ้ คงมหีลายสิง่หลายอย่างทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ เช่น ราคา

น�า้มนัทีล่ดลง ก็ท�าให้หลายภาคส่วนมีการปรบัลดราคาสนิค้าและบรกิารต่างๆ ตาม
มา ซ่ึงถอืว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายภาคครวัเรอืนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศอย่างเหน็ได้ชดั พลงังาน
ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิชีวติ ทัง้พลงังานน�า้ พลงังานไฟฟ้า และพลงังานเชือ้เพลงิ ซึง่เป็น
พลงังานสิน้เปลอืง ใช้แล้วหมดไป ปีใหม่ปีนีผ้มจงึอยากเชญิชวนทุกท่านให้ร่วมกันใช้พลังงานอย่าง
รูค้ณุค่า เพือ่ประโยชน์วนัข้างหน้าของลกูหลานเราสบืต่อไป เช่น การเดนิขึน้บนัไดเพยีงหนึง่ถงึสองชัน้
แทนการใช้ลฟิต์ นอกจากเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว ยงัถอืว่าได้ออกก�าลงักายเป็นผลดต่ีอ
สขุภาพเราอกีด้วย หรอืการใช้น�า้ซักผ้าน�า้สดุท้ายไปลดน�า้ต้นไม้ต่อ กเ็ป็นการช่วยประหยดัพลงังาน
น�า้เช่นกนั เพยีงเราทกุคนช่วยกันท�าคนละเลก็คนละน้อย แต่หากท�ากนัทุกคนกจ็ะเห็นผลท่ียิง่ใหญ่ครับ

ฉบบันีคู้ห่เูดนิทางพาไปสมัผสัอากาศหนาวเย็นกันถึงจังหวดัแม่ฮ่องสอน ขบัรถผ่านมาหลายโค้ง 
พร้อมเกบ็เกีย่วประสบการณ์ดีๆ  สองข้างทางมาฝากคณุผูอ่้านกนัเหมอืนเช่นเคยครบั 

สดุท้ายนี ้ผมคงต้องกล่าวค�าอ�าลาคณุผูอ่้านทกุๆ ท่าน เพือ่ไปปฏบิตัหิน้าที ่ณ สถานทีแ่ห่งใหม่ 
ผมขอขอบคณุทกุก�าลงัใจและการสนบัสนนุทีด่เีสมอมาของทกุคนครบั ถงึแม้วนันีผ้มจะไม่ได้ปฏบิตัิ
งานในต�าแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ่ที ่บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด หรอื บขส. แล้ว แต่นติยสารคูห่เูดนิทางก็
ยงัคงเดนิหน้าผลติหนงัสอืดีๆ  แจกฟรใีห้กับผูอ่้านทกุท่านเหมือนเดมิครบั    
            ขอบคณุครบั  

        (วฒุชิาต ิ กลัยาณมิตร)
                   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
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โอนเงนิเข้าบญัชใีนนาม บรษิทั เอม็ เจ มเีดยี จ�ากดั 
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ส�านกัรชัโยธนิ ประเภทบญัช ีออมทรพัย์ 
เลขท่ีบญัชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงนิ พร้อมชือ่ ทีอ่ยู่ 
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Where 
to Find 

      
ในรปูแบบ E-Magazine 
ได้ง่ายๆ เพยีง
ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่
ของ BookSmile 
มาไว้ทีส่มาร์ทโฟน
หรอืแทบ็เลต็ของคณุ 
ใช้ได้ทัง้ระบบ 
Android 
และ ios

ข่าวดี

ทักทาย

คณุสามารถอ่าน
นติยสารคูห่เูดินทาง

สารบัญ
6  บขส.อินไซด์

11  เล่าสู่กันฟัง : 
 ใช้มือถอือย่างไร? ให้ปลอดภยั
12  รอบรู้รอบโลก : 
 5 ประเทศทีมี่ดชันคีวามสขุมากทีส่ดุในโลก
14  มุมสุขภาพ : 

 มารู้จักโรคแบคทเีรียกนิเนือ้คนหรอืโรคเนือ้เน่ากนัเถอะ
16  เคล็ดลับความงาม : 

 เทคนคิแสนง่าย เพ่ือผิวอ่อนเยาว์ยาวนาน
22  คู่หูพาเที่ยว : 
 อวบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ห้วยห้อม
 สดชืน่รับปีใหม่ กบัธรรมชาตสิดใสของจริ
30 ไฮเทคอัพเดท

31 ดูหนัง ฟังเพลง

34 อยู่เป็น เย็นสุข

   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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บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

 นายวุฒชิาติ กลัยาณมติร กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผูบ้ริหาร 
บริษทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) เข้ารบัรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส คร้ังที ่4 
ประจ�าปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) โดย พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพิธ ีพร้อมกล่าวปาฐกถาพเิศษ
เรือ่ง “ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กรของประเทศไทย” เพือ่ 
ส่งเสริมและให้ก�าลงัใจแก่หน่วยงาน องค์กร ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ี
ความพยายามสร้างความโปร่งใสแก่สงัคมผ่านการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ตนเอง ซึง่ต้องประกาศเกยีรตคิณุต่อสงัคม ทัง้ทางด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
และความซือ่สตัย์สจุริต ณ ห้องนนทบรีุ 1 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนนนทบรีุ

บขส. รบัรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส 
ครัง้ที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2556
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. จดัพิธถีวายสตัยป์ฏญิาณและจุดเทยีนชัย
ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว 5 ธนัวาคม 2557
 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น
พนักงานที่ดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 5 ธนัวาคม 2557 โดยมี 
นายวุฒชิาต ิกลัยาณมิตร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ผู้ประกอบการรถร่วมฯ 
ประชาชน ร่วมถวายสตัย์ฯ และจุดเทยีนชัยถวายพระพร บรเิวณ ชัน้ 1 
อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจัุกร)

บขส. แถลงข่าวเตรยีมความพรอ้ม
เทศกาลปีใหม ่2558
 นายวฒิุชาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) เป็นประธานในการประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ 
ผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�าเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร)

กจิกรรมรณรงคป้์องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ช่วงเทศกาลปีใหม ่2558
 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  
พร้อมด้วย นายเพิม่พงษ์ เชาวลติ เลขาธกิาร ป.ป.ส. พลต�ารวจตรี  
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล นายพินิจ  
ค�าปู ่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) และ
ผู้แทนจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันแถลงข่าว
มอบของขวัญให้ประชาชน “เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์” เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาในช่วงวันหยุดเทศกาล 
ปีใหม่ 2558 โดยมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าจดุตรวจชัว่คราว เพือ่ตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะและวดัระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขบัรถโดยสาร
ก่อนออกจากต้นทาง รวมท้ังรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูท้ีจ่ะเดนิทาง
กลับภมูลิ�าเนาหรือท่องเท่ียว ให้ปฏเิสธการรบัฝากสิง่ของและกระเป๋า
จากบุคคลแปลกหน้า ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบ
ขนยาเสพติดท่ีมกัใช้โอกาสในช่วงน้ีหลบเล่ียงเจ้าหน้าที ่ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแส 
ยาเสพติด ให้แจ้งมาท่ีสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1388 ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร
กรุงเทพ (จตุจกัร)

กจญ. มอบกระเช้าอวยพร รวค. 
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม ่2558
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วย 
ผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ร่วมมอบกระเช้าอวยพร
แก่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เนือ่งในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ กระทรวงคมนาคม
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บขส. จดัพธิที�าบุญ ตกับาตร 
เนื่องในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่2558
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผู้จดัการใหญ่ พร้อมด้วย 
ผูบ้รหิารระดบัสงู พนักงาน บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ผูป้ระกอบการ 
รถร่วมฯ ร่วมพิธีท�าบุญ ตักบาตร ถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุสงฆ์  
เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2558

คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรช้ันนายพัน
ดา้นการขนสง่ฯ เขา้ศกึษาและเยี่ยมชมกจิการ บขส.
 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) ให้การต้อนรบัและเป็นวทิยากรในการให้ความรูเ้กีย่วกบั
การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ แก่คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชั้น 
นายพนัด้านการขนส่งฯ ณ ห้องประชมุ 1 อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร
กรงุเทพฯ (จตจุกัร)

รวค. ตรวจเยี่ยม บขส. ช่วงเทศกาลปีใหม ่2558
 พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เข้าตรวจเยีย่ม บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
และเข้ารับฟังถึงมาตรการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาชนท่ีจะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ สถานีขนส่ง 
ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร)

โครงการเมาไมข่บั 2558
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมาไม่ขับ ประจ�าปี 2558  
“ปีใหม่ ตายเป็น ศนูย์”  โดยม ีนายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) พร้อมด้วยภาคเีครอืข่าย
สมาชกิ ร่วมรณรงค์ในโครงการดงักล่าว ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(จตจุกัร)

กระทรวงพาณชิยร์ว่มกบั บขส. คมุเขม้
จ�าหนา่ยสนิคา้ในสถานขีนสง่ ป้องกนัฉวยโอกาส
เอาเปรยีบ ปชช.ช่วงเดนิทางเทศกาลปีใหม ่2558
 นายบณุยฤทธิ ์กลัยาณมติร อธบิดกีรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณชิย์ พร้อมด้วย นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ลงพืน้ทีต่รวจสอบการจ�าหน่ายอาหาร
และน�า้ดืม่ บรเิวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจัุกร) เพือ่ป้องกนั
การฉวยโอกาสปรบัราคาสนิค้าบรเิวณสถานขีนส่งฯ ช่วงทีม่กีารเดนิทาง 
กลับภูมิล�าเนาของประชาชนจ�านวนมาก ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล 
ปีใหม่ 2558  และจากการตรวจสอบยังไม่พบการเอารดัเอาเปรยีบ หรอื 
ขายสนิค้าเกนิราคา แต่กไ็ด้ก�าชับเรือ่งการตดิป้ายแสดงสนิค้าให้ชดัเจน 
และให้มสีนิค้าเพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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เคทซีี ชวนสมาชิกจบิไวน์เสวนา 
10 สิง่ทีไ่ม่น่าพลาดในนิวซีแลนด์
 “เคทซี”ี หรือ บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัการท่องเท่ียว 
นวิซแีลนด์ และนติยสาร Lonely Planet Traveller ชวนสมาชกิทีเ่ป็น
ไวน์เลิฟเวอร์ร่วมเสวนา “การท่องเท่ียวนิวซแีลนด์ตามแบบฉบบั Lonely 
Planet Traveller กับ 10 สิ่งที่ไม่ควรพลาดที่นิวซีแลนด์” โดยนริสา  
ลลีะถาวรปัญญา ผูช่้วยบรรณาธกิาร นติยสาร Lonely Planet Traveller  
และวรีพงษ์ หงษ์สกลุ เจ้าของรางวลั Top 15 Thailand Wine Sommelier  
5  ปีซ้อน ใน กจิกรรม Travel Talk & Wine Tasting ภายใต้ธมี “Tomorrow 
A New Season Will Rise”  ณ B2S สาขาเซน็ทรลัเวลิด์ เมือ่เรว็ๆ นี้  

วาโก้บรจิาคเงนิแด่มูลนิธริามาธบิดฯี 
ภายใตโ้ครงการวาโกโ้บวช์มพู 
 วรเทพ อัศวเกษม (กลาง) รองผู้อ�านวยการผลิตภัณฑ์ 
วาโก้ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) มอบเงนิ
บรจิาคใน “โครงการวาโก้โบว์ชมพ”ู แด่มลูนธิริามาธบิดฯี โดย
ม ีผช.ศ.สพุตัรา ลลีาภวัิฒน์ (ที ่ 2 จากขวา) กรรมการบรหิาร  
มลูนธิริามาธบิดฯี เป็นผูร้บัมอบ โดยน�ารายได้บางส่วนจากการ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์วาโก้ บรจิาคเข้าร่วมสมทบทนุมลูนธิริามาธบิดฯี 
เพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วยยากไร้ เป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท  
พร้อมด้วย ณฐัชรินธร พงศ์สภุาจนิตภา (ที ่2 จากซ้าย) กรรมการ 
บรหิาร บรษิทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเกยีรต ิณ มลูนธิิ 
รามาธบิดฯี เม่ือเรว็ๆ นี้

“ยนูคิ รนันิง่ อยธุยา มาราธอน 2014” 
รวมพลนกัวิง่กวา่ 5,000 คนรว่มรกัมรดกโลก
 “ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2014” ส่วนหนึ่งของงาน “ยอยศยิ่งฟ้า  
อยุธยามรดกโลก” งานยิง่ใหญ่ประจ�าปีของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาในปีนี ้ได้รวมพล
นกัวิง่กว่า 5,000 คน สร้างก้าวย่างทีย่ิ่งใหญ่ด้วยการ “วิง่เพือ่มรดกโลก” ต่อเนือ่งเป็น 
ปีที่ 5 มอบประสบการณ์พิเศษอย่างมีเอกลักษณ์กับงานวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบ
ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานอันทรงคุณค่า พร้อมน�ารายได้ส่วนหนึ่ง
สนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติงานภาคสนามส�าหรับเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์
อยธุยา เมือ่วนัอาทติย์ที ่ 14 ธนัวาคมทีผ่่านมา โดยได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดี 
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานจังหวัด
พระนครศรอียธุยา ตลอดจนผูส้นบัสนนุภาคเอกชน

กลุ่มผู้ผลติช้ินส่วนอซีซูุ
มอบลานอเนกประสงคอ์ซูีซุเพือ่เยาวชน
 คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ น�าโดย มร.อะซึชิ 
โนงจิุ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารการจัดซือ้และควบคมุการ
จดัหา บรษิทั อซีซูมุอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั มอบเงนิ
สมทบทนุสร้างลานอเนกประสงค์ จ�านวน 100,000 บาท 
พร้อมทัง้มอบสิง่ของจ�าเป็นให้แก่โรงเรยีนบ้านปรางคล้า  
จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.อรัญ ขวัญเอกพันธุ์ เป็น 
ผูร้บัมอบ

ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ



1 1

เล่าสู่กันฟัง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 ทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ซ่ึงกลายมาเป็น 

ส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของเราไปแลว้นะคะ แตบ่อ่ยครัง้เรากม็กั
จะไดย้นิคนพูดถงึการใช้โทรศพัทม์อืถอืนานๆ จะท�าใหเ้กดิปัญหา
ดา้นสขุภาพ จนเกดิความวติกกงัวล และอยากจะเลกิใช้โทรศพัท์
มอืถอืไปเลย 

 โดยมากแล้วคนส่วนใหญ่มักมีความกังวลในเรื่องของคลื่น
สญัญาณทีส่่งออกมาจากตวัเครือ่งโทรศพัท์มอืถอื แต่จากผลการวจัิย
ของ “สมาคมวจิยัวศิวกรรมชีวการแพทย์ไทย” ช้ีชัดว่า คลืน่สัญญาณ
จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่คลื่นจากเสาส่งสัญญาณนั้น  
ล้วนแต่เป็นคลื่นธรรมชาติที่แผ่กระจายอยู่บนโลกใบนี้ เช่นเดียวกับ
คลืน่วิทย ุโทรทศัน์ และคล่ืนไมโครเวฟ

ใช้มอืถอือย่างไร
ใหป้ลอดภยั

 ถ้าเช่นนัน้แล้ว... อะไรกนัทีเ่ป็นสาเหตใุห้เราเกดิอาการปวดหวั 
ตาพร่า จากการใช้โทรศพัท์มอืถอืนานๆ ?
 ตามรายงานการวจิยัของสมาคมดังกล่าวระบวุ่า อาการต่างๆ นัน้ 
โดยมากแล้วมกัมปัีจจยัมาจากพฤตกิรรมของผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือ เนือ่งจาก
เป็นความเคยชนิจงึท�าให้เราละเลยเรือ่งส�าคญัทีส่ดุไปว่า นอกจากคลืน่
สัญญาณแล้ว ก็ยังมคีวามร้อนจากตัวเครือ่ง ท่ีถือเป็นตวัการส�าคญัของ
อาการต่างๆ เลยก็ว่า ดังน้ันแล้ว การป้องกันล�าดับแรก ผู้ใช้โทรศัพท์ 
มือถือจะต้องพยายามจ�ากัดเวลาในการใช้งาน เพราะความร้อนของ 
ตัวเครื่องท่ีเกิดจากการใช้งานนานเกินไปจะท�าให้ท่านรู้สึกไม่สบายตัว 
และมอีาการไม่พงึประสงค์ตามมา แต่หากจ�าเป็นต้องพูดคยุผ่านโทรศพัท์
มอืถือเป็นเวลานานๆ แนะน�าให้ใส่หูฟังแทนจะดีกว่า เนือ่งจากท�าให้เรา 
ไม่ต้องสมัผสักบัความร้อนจากตวัเครือ่งโดยตรง
 นอกจากน้ี ควรหลีกเล่ียงการคุยโทรศัพท์มือถือในที่อับสัญญาณ 
เช่น ในลฟิต์ เพราะหากท�าเช่นนัน้ ร่างกายของท่านกจ็ะไม่แตกต่างอะไร
กบัการน�าอาหารเข้าไปอยูใ่นไมโครเวฟ ทีไ่ด้รบัทัง้คลืน่ และความร้อนไป
พร้อมๆ กัน และหากเป็นไปได้ก็ควรปิดโทรศัพท์มอืถอืก่อนนอนทกุครัง้ 
เพือ่เป็นการพกัแบตเตอรีไ่ม่ให้ร้อนจนเกนิไป 
 ที่ส�าคัญที่สุดก็คือการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานและมีการ
รับรอง ยอมจ่ายแพงสักนิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็น 
การช่วยยืดอายุการใช้งานของโทรศัพท์มือถือควบคู่กันไปด้วย
 เพยีงเท่านีท่้านกส็ามารถใช้งานเครือ่งมอืสือ่สารน้ีได้อย่างสบายใจ
แล้ว และในช่วงหน้าฝนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็อย่าลืมหาซอง
พลาสตกิใส่โทรศพัท์มอืถอืของท่านก่อนออกไปข้างนอก เพือ่ป้องกนัน�า้
เข้าโทรศัพท์มอืถอื และท่ีส�าคัญท่ีสดุ “ไม่โทร ไม่แชต ไม่แชร์ ขณะขบัรถ 
เพ่ือลดอบุตัเิหต ุและเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้รถใช้ถนน” ค่ะ
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เรื่อง : ชญานี

วนัเดก็ครัง้แรกเกดิข้ึนเมือ่ใด
     วนัเดก็นัน้เป็นวนัท่ีผู้คนแสดงถึงความให้เกียรติและการปกป้องเด็กๆ ท่ัวโลก โดยวนัพเิศษนีเ้กดิขึน้ครัง้แรก 
จากเหตกุารณ์ในปี 1954 ท่ีปกป้องเด็กจากการท�างานหนักสาหัสและจากสถานการณ์ท่ีอนัตรายในสถานที่ 
ท�างาน รวมทั้งหยิบยื่นให้เด็กทุกคนนั้นได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  
(The United Nations General Assembly) ได้แนะน�าให้ในทกุๆ ประเทศมวีนัพเิศษเฉลมิฉลองให้แก่เดก็ๆ  
ในวนัใดวนัหนึง่ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ วนัเดก็ของแต่ละประเทศจงึเกดิขึน้ โดยเริม่ต้นครัง้แรก 
ในกรงุเจนวีา โดยม ี International Union for Child เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการเฉลมิฉลองวนัเดก็ และงานวนัเดก็
ครั้งนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly)  
คดิให้มีวนัเดก็สากลขึน้ 
        ส�าหรบัในประเทศไทยจะนบัวนัเสาร์ทีส่องของเดอืนมกราคมเป็นวนัเดก็ มกีารท�ากจิกรรมให้เดก็ๆ และ
สงัสรรค์ เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ร่วมกนั เพือ่ให้เดก็ๆ เตบิโตเป็นบคุลากรทีม่คีณุค่า อย่าลมืให้ความส�าคญักับเดก็ๆ กนั 
ด้วยนะ

	 4.	นวิซีแลนด์
 การตดิอยูใ่นอนัดบั 4 ของดชันคีวามสงบสขุนี ้ท�าให้นวิซแีลนด์
เป็นประเทศท่ีมีความสงบสุขมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก  
ทัง้ยงัเป็น 1 ใน 6 ประเทศ ทีไ่ด้คะแนนต�า่สดุในเรือ่งความเป็นไปได้ที ่
จะเกดิความขดัแย้งขึน้มา โดยนวิซแีลนด์ ได้รบัความนยิมมากข้ึนใน 
ฐานะจดุหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียว หลังจากถกูใช้เป็นสถานที่ 
ถ่ายท�าภาพยนตร์เรือ่งลอร์ด ออฟ เดอะ รงิส์ และเดอะ ฮอบบทิ

	 5.	สวติเซอร์แลนด์
 เมือ่พดูถงึความขดัแย้งภายนอกประเทศ กแ็ทบจะไม่เคยเหน็
ชือ่สวติเซอร์แลนด์เข้าไปเก่ียวข้องแต่อย่างใด โดยสวติเซอร์แลนด์
สร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองขึน้มาในฐานะประเทศเป็นกลาง และ
ยังคงอยู่ในสถานะน้ีมาจนถึงปัจจุบนั ท้ังยังเป็น 1 ในไม่กีป่ระเทศ 
ทีไ่ด้รบัคะแนนต�า่สดุในเรือ่งความขดัแย้งทกุรปูแบบ

5 ประเทศทีด่ชันคีวามสขุ
ของผู้คนมากทีส่ดุในโลก ณ ตอนนี้
         ดัชนคีวามสงบสขุโลก (จพีไีอ) จดัอนัดบัประเทศต่างๆ ทีมี่ความสงบสขุ 
ท่ีสุดในโลก ภายใต้เงื่อนไข 3 อย่างด้วยกัน คือ ระดับความปลอดภัย  
และความมั่นคงในสังคม ขอบเขตความขัดแย้งภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ และระดับก�าลงัทหาร ซึง่ 5 อนัดับแรกได้แก่

	 1.	ไอซ์แลนด์
 ประเทศทีม่คีวามสงบสขุมากทีส่ดุในโลกในปีนี ้โดยมาตรวดัส�าคญัทีท่�าให้
ไอซ์แลนด์ได้ต�าแหน่งนีไ้ปครอง คอื การไม่มีกองทพั และระบบสวสัดกิารทีด่แูล
ด้านสุขภาพ และการศึกษาของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ยังมีการน�า
พลงังานความร้อนจากใต้โลกมาใช้เป็นแหล่งพลงังานใหญ่สดุของประเทศ และ
ยังเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกสุดที่อนุญาตให้กลุ่มรักรวมเพศแต่งงานกันได้
อย่างถกูกฎหมาย

	 2.	เดนมารก์
 เดนมาร์กดนิแดนทีเ่หมาะส�าหรบัการท�าธรุกจิ และมคีวามปลอดภยัมาก
ทีส่ดุในโลกมาอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงการอยู่ในอันดบั 2 ของดชันคีวามสงบสขุ ท�าให้
เดนมาร์กเป็นประเทศทีม่คีวามสงบสขุมากทีส่ดุในยุโรป โดยในช่วงสงครามโลก
ครัง้ที ่2 เมือ่กรงุโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศ ถูกกองทพันาซเีข้ายดึครอง 
ชาวเดนมาร์กได้เลอืกใช้วธิกีารทีป่ราศจากความรนุแรงในการต่อต้านการยดึครอง

	 3.	ออสเตรยี
 ปัจจยัหลกัๆ เพยีงไม่ก่ีข้อ ทีท่�าให้ออสเตรยี ข้ึนมาอยู่ในอนัดบั 3 ของดชันี
ความสงบสขุ คอื ความสงบสขุโดยรวมของประเทศ และการลดการน�าเข้าอาวธุ
ทีล่ดลงอย่างมาก
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อลงัการงานสร้าง
กบัเมอืงใต้มหาสมทุรญีปุ่่น 
      ล่าสุดมรีายงานข่าวเผยว่า บรษิทั 
ชิมิสุ บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการสร้างเมือง
ใต้น�้าขนาดยักษ์ อยู่ใต้ทะเลลึก 
4.5 กม.ใช้ชือ่ว่า “Ocean Spiral” 
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน ซึ่ง
เมอืงแห่งนีจ้ะมกีารผลติพลงังานเองเพือ่ใช้ภายใน โดยอาศยั
จุลินทรีย์เพ่ือเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมีเทน 
เมืองใต้น�้าขนาดยักษ์แห่งนี้จะตั้งอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นลึกลง
ไปใต้ทะเลประมาณ 4.5 กม. มเีส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 
500 เมตร โดยจดัเป็นพืน้ทีอ่ยู่อาศยัทีส่ามารถจุคนได้ 5,000 
คน และพ้ืนทีส่�าหรบัผลติพลงังานเพือ่ใช้เอง นอกจากนีย้งัมี
พืน้ทีส่�าหรบัร้านค้าและโรงแรม รวมทัง้ท่าเทยีบเรอืด�าน�า้ บรษิทั  
ชิมิสุตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างโครงการแห่งน้ี 
ประมาณ 5 ปี ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจินตนาการครั้งนี้จะ
เป็นจรงิไหม ปลาเปลีย่นเพศได้นะ…

เพ่ือรกัษาสิง่แวดล้อม
 ปลา “ชพีเฮด” ซึง่อาศยัอยูต่ามแนวพืน้ทีส่าหร่ายทะเลสนี�า้ตาล 
หรือเคลป์ บริเวณนอกชายฝั ่งเกาะเเชเนล ทางตอนใต้ของ
แคลิฟอร์เนีย สหรฐัอเมริกา เกือบจะสูญพนัธุไ์ปจนหมดจากการ
ท�าประมง จนทางการต้องประกาศให้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่
อนรุกัษ์โดยรอบเกาะเมือ่ปี 2002 เมือ่กลบัลงไปส�ารวจอกีครัง้หนึง่
พบว่า ปริมาณของปลาฟื้นฟูกลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิมแล้ว 
นอกจากน้ันยังพบความประหลาดใจท่ีว่า ปลาชีพเฮดในพื้นที่นี้ 
มขีนาดตวัโดยเฉลีย่ใหญ่ขึน้และมปีลาตวัผูม้ากขึน้ ปลาชพีเฮดนัน้ 
เมื่อแรกเกิดจะเป็นตัวเมีย ต่อเมื่อโตขึ้นจนสามารถท�าหน้าที่
ปกป้องถิน่ทีอ่ยูไ่ด้กจ็ะเปลีย่นเพศเป็นตวัผู ้และมขีนาดตวัใหญ่ขึน้
เพือ่ท�าหน้าท่ีดังกล่าว ทีมนักชวีวทิยาท่ีลงไปส�ารวจพบว่า สาเหตุ
ส�าคัญที่ท�าใหป้ลาชพีเฮดในบริเวณดังกล่าวเปลีย่นเปน็ตัวผู้และ 
มีขนาดใหญ่มากขึ้น สืบเน่ืองจากปลาขนาดใหญ่วัดความยาว
ได้ราว 45 เซนติเมตร สามารถจัดการกับเม่นทะเลได้ดีกว่าและ
มากกว่า ช่วยท�าให้ประชากรของเม่นทะเลซึ่งจะกัดกินสาหร่าย 
สีน�้าตาลเป็นอาหาร อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดสมดุล 
ทางนเิวศในบรเิวณดงักล่าว และท�าให้พืน้ทีเ่ตม็ไปด้วยเคลป์ทีเ่ป็น
แหล่งทีอ่ยูข่องสตัว์ทะเลอกีหลายชนดิได้ นอกจากจะเปลีย่นเพศ
เป็นตัวผู้มากขึ้นแล้ว ทีมวิจัยพบว่าชีพเฮดตัวเมียในพื้นที่นี่ก็เพิ่ม
ขนาดใหญ่ขึน้ด้วยเช่นกนั
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

กนิแป้งอย่างไร
ไมใ่ห้อว้น
 แม้จะผ่านเทศกาลสังสรรค์ส่งท้ายปลายปีมาแล้ว  
เชือ่ว่าหลายๆ คนกย็งัมอีกีหลายงานสงัสรรค์รออยู ่ส�าหรับ 
หนุ่มสาวที่ชอบกินอาหารประเภทแป้งเป็นชีวิตจิตใจแต ่
กลัวอ้วน ลองท�าตามวิธีเหล่านี้ดูสิ

 เลือกขนมปังมัลติเกรนแทนขนมปังขาว
 เพราะขนมปังจากแป้งผสมธัญพืชมีไฟเบอร์สูง ท�าให้
ร่างกายดูดซึมได้ช้า เผาผลาญได้ง่าย ไม่ไปสะสมไว้ที่พุง
 เลือกบะหมี่เหลืองแทนเส้นใหญ่
เพราะในเส้นขาวนั้นมีปริมาณสัดส่วนของแป้งที่มากกว่า แถม 
ในบะหมี่ยังมีโปรตีนจากไข่ด้วย
 เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาว
 ข้าวกล้องจะช่วยให้รูส้กึอิม่ได้นานมากกว่า ในขณะทีข้่าวขาว 
นัน้ท�าให้ลงพุงได้มากกว่าและกระตุน้ให้ร่างกายอยากของหวาน
อีกด้วย
 เลือกข้าวโอ๊ตแทนโจ๊ก
 แม้ว่าในข้าวโอ๊ตจะมีปริมาณของแป้งสูงแต่ก็มีไฟเบอร์ 
เช่นกัน ส่วนในโจ๊กนั้นมีแต่แป้ง
 เลือกธัญพืชอบแห้งแทนคอนเฟล็กซ์
 ธญัพชือบแห้งนัน้ช่วยให้อิม่ท้องได้มากกว่าและยงัมไีฟเบอร์
ด้วย แตกต่างจากคอนเฟล็กซ์ที่มีแต่แป้ง

มารู้จกัโรคแบคทเีรยีกนิเนือ้คน
หรอืโรคเนือ้เนา่กนั
 โรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคเนื้อเน่า Necrotizing Fascitis 
เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง อาทิ ไขมันใต้ผิวหนัง  
ผังพืดและกล้ามเนื้อ พบบ่อยบริเวณเเขน ขา บริเวณฝีเย็บและล�าตัว 
ในผู้ที่มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ ไปเที่ยวทะเล หรือถูกก้างปลาต�า
 โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ Streptococcus เม่ือเชื้อเข้าสู่
เน้ือเยื่อผ่านทางแผลท่ีผิวหนัง เชื้อจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเเละ
หลั่งสารพิษ Toxin ที่มีฤทธิ์ท�าลายเนื้อเยื่อ มีผลท�าให้เลือดมาเลี้ยง
บริเวณน้ันไม่เพียงพอท�าให้กล้ามเน้ือตาย และเชื้อจะเข้าสู่กระแส 
เลือดลุกลามไปทั่วร่างกาย ส่งผลให้มีไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน 
เหงื่อออก เป็นลมและช็อก
หมดสติได้ 
 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�าให้
เกิดโรคเน้ือเน่าน้ัน ได้แก่ 
ผิวหนังมีแผลจากแมลงกัด
ต่อย อุบัติเหตุจากการถูก 
ของมีคมบาด ต�า หรือแผล
จากการผ่าตัด มโีรคประจ�าตัว 
เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด 
โรคตับ โรคเบาหวาน โรค
มะเรง็ โรคภมูคิุม้กนับกพร่อง 
วัณโรค ผู ้ที่ใช้ยา Steroid 
และหลังของผู ้ป ่วยที่ เป ็น 
โรคไข้สุกใส ส�าหรบัผูท่ี้เป็นอาจมอีาการแทรกซ้อน เกดิภาวะโลหติเป็นพษิ 
การติดเชื้ออาจจะท�าให้เส้นประสาท กล้ามเนื้อ และหลอดเลือดถูก
ท�าลายจนต้องตัดอวัยวะทิ้ง ดังนั้น เมื่อมีอาการควรไปพบเเพทย์ทันที 
และเพื่อหลีกเลี่ยงโรคนี้ เมื่อเกิดแผลควรรีบท�าความสะอาดแผล
ด้วยน�้าสะอาดทันที ใช้อุปกรณ์ท�าแผลท่ีสะอาด ระหว่างมีแผลควร 
หลีกเลี่ยงการใช้สระน�้าหรืออ่างอาบน�้าร่วมกับผู้อื่น
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ภาพสามมตินิัน้
ไมเ่หมาะกบัเดก็เล็ก
 ANES หน่วยงานเฝ้าระวงัด้านสขุภาพของประเทศฝรัง่เศส
ได้ออกมาเตือนถึงการรับชมภาพสามมิติ ทั้งจากจอภาพยนตร์ 
จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์และวิดีโอ ของเด็กอายุต�่ากว่า 6 ขวบ 
ไม่ควรรับชม ขณะที่เด็กอายุ 6 - 13 ปี ก็ไม่ควรรับชมมาก 
จนเกนิไป เพราะเวลาดภูาพสามมิตนิัน้ สายตาคนเราจะมองภาพ
ต่างไปจากปกติ ตาแต่ละข้างจะมองภาพสองภาพที่แตกต่าง 
กัน จากนั้นสมองจะท�าหน้าที่รวมภาพทั้งสองเป็นภาพเดียวกัน 
ซึ่งเป็นการรบกวนการปรับโฟกัสสายตาของเด็กอายุน้อย  
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการระบบสายตา ขณะทีบ่รษิทันนิเทนโด  
ผูผ้ลติเกมวดิโีอชือ่ดงักย็อมรบัเช่นกันว่า การรบัชมภาพสามมติิ 
ของเด็กอาย ุ6 ขวบหรอืต�า่กว่า อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สายตา
ของเด็กๆ ได้

    

อาหารช่วยรกัษาหวดัเรือ้รงั
 อาการหวดัเร้ือรังเป็นๆ หายๆ นัน้ สร้างความร�าคาญใจและ
ลดทอนประสทิธภิาพของร่างกายในการเรยีนและการท�างานให้
ลดน้อยลง ดังนั้น เพ่ือป้องกันอาการหวัดเรื้อรังควรดูแลรักษา
สุขภาพอยู่เสมอ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ รวมท้ังเลือก 
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อยู่เสมอ คู่หูเดินทางฉบับนี้  
ขอแนะน�าบรรดาอาหารทีช่่วยต้านโรคหวดัเป็นอย่างดมีาบอกกนั

 ซุปไก่
 เนื่องจากไก่มีกรดอะมิโน 
ตามธรรมชาติชื่อ  ซีสเทอีน  
ซึ่งละลายในน�้าเมื่อต้มซุป สาร
ตัวนี้มีสูตรโครงสร้างทางเคมี
คล้ายคลึงกับอะเซทีลซีสเทอีน 
ซึ่งใช้เป็นยาละลายเสมหะ จาก
การวจัิยจึงพบว่า ซุปไก่มฤีทธิช่์วยลดการอักเสบในปอดและลดอาการ
ไอได้ 

   พริก
   สารแคปไซซินที่อยู่ในพริก 
มีคุณสมบัติช่วยลดน�้ามูกและ
สารคัดหล่ังท่ีขัดขวางระบบทาง
เดนิหายใจ อกีทัง้สารแคโรทนีอยด์
ในพริกยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ 

ต่างๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวหนัง ช่องปาก จมูก ล�าคอและปอดได้ 
แถมยังช่วยขบัเหงือ่และขจัดสารพษิออกจากร่างกายเพราะความเผด็
ร้อนอีกด้วย 

 นมเปรี้ยว
 ในนมเปรีย้วมเีชือ้แลคโตบาซลิลสั 
ซึง่เป็นจลิุนทรย์ีท่ีมปีระโยชน์ต่อร่างกาย 
ช่วยกระตุ้นภมูคุ้ิมกันในร่างกายให้สูงขึน้ 
การดืม่นมเปรีย้วทกุวนัยงัช่วยลดอาการ
ภูมิแพ้และหวัดได้อีกด้วย

  ฝรัง่
  ในบรรดาผลไม้ ฝรั่ง ถือเป็น

ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงสุด 
 พร้อมสารต้านอนุมลูอสิระทีช่่วยเสริม

ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ในผลสุก 
จ ะ มี ส า ร เ พ ค ติ น ที่ มี ฤิ ท ธิ์ เ ป ็ น 
ยาระบายอ่อนๆ มีกากใยอาหาร 

และช่วยรักษาโรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือรวมทั้งช่วยขับสารพิษ
ออกจากร่างกายได้ด้วย

 หากมปัีญหานอนกรน
 ลองนอนบนฟกูทีม่คีวามแขง็ 
จากนั้นใช้หมอนรองศีรษะให้ต�่า 
ล�าคอตั้งตรง เพื่อช ่วยลดการ 
ขวางทางการหายใจ
 มีปัญหาขับถ่ายยาก
 ลองรับประทานไข่ลวก 1 - 2 ฟองขณะที่ท้องว่าง  จะช่วยท�าให้การขับถ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่าเล่นมือถือในที่มืด

 การเพ่งจอมือถือที่สว ่างในที่มืดเป ็นเวลานาน  อาจท�าให้ความดันในลูกตาสูงเสี่ยงเป็นต้อหินในที่สุด



1 6

เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

การฉดีแก้มลกูส้ม 
คอื อะไร
 ใบหน้าพมิพ์นยิมของสาวเกาหลรีุน่ใหม่ทีก่�าลงัมาแรง 
นอกจากมีใบหน้าเรยีวรปูตวัว ี(V) ไม่มเีหลีย่มมมุขากรรไกร
แล้ว การมีแก้มป่องเล็กน้อยแบบแก้มลูกส้มยังช่วยให้
ใบหน้าดูอ่อนเยาว์และสดใสได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ท�าให้
สาวๆ ส่วนมากนยิมไปฉีดเเก้มลกูส้มกันมากขึน้ หลาย
คนอาจสงสยัว่าแล้วฉดีเเก้มลกูส้มนัน้คอือะไร
 การฉีดเเก้มลูกส้ม คือ การฉีดฟิลเลอร์ที่เเก้มเพื่อปรับ 
รปูหน้าและเตมิเเก้ม เพือ่ช่วยให้รปูหน้าและเเก้มดอ่ิูมเอิบข้ึน
ดูมีสุขภาพดีมองดูบนพวงเเก้มจะเห็นคล้ายส้มจีนลูกเล็กๆ 
ซ่ึงฝรัง่มกัเรยีกเเก้มเช่นนีว่้า มินแิอปเป้ิล สาวเกาหลนีัน้นยิม 
ฉดีเเก้มให้ป่องเลก็น้อยแบบนีเ้พือ่ท�าให้ใบหน้าแลดเูป็นรปูไข่ 
หรอืรปูหวัใจ มคีวามโค้งมนและกลมบรเิวณครึง่หน้าด้านบน
และค่อยๆ เรยีวเลก็ลงบรเิวณครึง่ล่าง ไม่ใช่หน้ารปูสามเหลีย่ม
แบบตวัวเีลยทเีดยีว การฉดีฟิลเลอร์รปูแบบนียั้งช่วยแก้ปัญหา
หน้าตอบของผูท้ีด่ดัฟันได้อกีด้วย แต่เพือ่ความสวยงามแบบ
ปลอดภยัอย่างยาวนานอย่าลมืเลอืกสถาบนัหรอืคลนิกิความงาม 
ที่ได้รับการรับรองถูกต้องและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เท่านัน้

ขอแนะน�าบวิต้ีกรููหน้าใหม่
ที่ก�าลงัโด่งดัง
 ต้องยอมรับว่า Youtube Star น้ัน 
มอีทิธพิลเหลอืเกนิ ดอูย่างสาวน้อยลกูครึง่
ไทย - อเมริกันคนนี้ Ingrid Nilsen ที่มี
สาวกตามกรี๊ดมากมายในฐานะที่เธอ
เป็นกูรูบิวตี้หน้าใหม่ จากยูทูบภายใต ้
ชือ่ Missglamorazzi เธอมเีเฟนคลบัใน
ยูทูบมากกว่า 2.5 ล้านคนเลยทีเดียว 
ตอนน้ีแบรนด์เครือ่งส�าอางต่างๆ พากันส่งผลิตภณัฑ์
ไปให้เธอทดลองและรวีวิแบบล้นหลาม หลายๆ ครัง้เธอมกัจะมาพกัร้อน 
นอนอาบเเดดเปลีย่นผวิเป็นสแีทนทีเ่มอืงไทยด้วยนะ

ขจัดผิวส่วนที่แห้งกร้านได้แบบง่ายดาย น�าวาสลนีมาผสมกบัเกลอืทะเลเลก็น้อยก่อนจะน�ามาขดัผวิบริเวณที่แห้งกร้าน เมื่อล้างออกเซลล์ผิวที่ตายแล้วจะหลุดออกอย่างอ่อนโยน ส่วนผิวใหม่ที่เผยก็จะมีความเนียนนุ่มน่าสัมผัส  หากเป็นผวิรมิฝีปากแนะให้เปลีย่นจากเกลอืทะเลเป็นน�า้ตาลทรายแดงแทน ขัดบริเวณริมฝีปากสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อริมฝีปาก อิม่เอบิสดใส



เกบ็รกัษารองพ้ืน
อยา่งไรดีนะ
 ปกติแล้วรองพื้นโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานและการเก็บ
ประมาณ 1 ปีถงึ 1 ปีครึง่ ควรเกบ็โดยหลกีเลีย่งไม่ให้โดนแสงแดด 
และไม่ควรเก็บไว้ในท่ีเย็นจดัแบบตู้เย็น เพราะจะท�าให้เกลีย่ยาก
และเสือ่มสภาพไว อากาศทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอือณุหภมูห้ิอง โดย
ปิดฝาให้สนิทเสมอเพื่อคงความชุ่มชื่นและป้องกันฝุ่นละออง
ตกลงไปปะปน หากพบว่าสแีละกลิน่ รวมท้ังเน้ือสมัผสัของรองพืน้ 
เปลีย่นไปควรทิง้ทนัท ีเพือ่ป้องกนัอาการระคายเคอืงผวิ
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เทคนคิแสนง่าย
เพื่อผวิอ่อนเยาว์ยาวนาน
 เหล่าน้ีคือวิธีแสนง่ายดายที่จะท�าให้คุณหน้าเด็กตลอดกาล
โดยไม่ต้องพึง่การศลัยกรรมใดๆ

1. พักผ่อนให้เพียงพอ
การนอนเตม็ทีช่่วยผลดัเซลล์ผวิได้ด ีลองปรบันาฬิกาชีวติเสียใหม่ 

เลิกกิจกรรมที่รบกวนเวลานอนยามค�่าคืนให้หมด ไม่ว่าจะติดซีรียส์
เกาหล ีตดิแชท ตดิเกม จากนัน้ตัง้ใจเข้านอนให้ไวเป็นประจ�าทกุวนั

2. ล้างหน้าด้วยน�้าเย็นน�้าเย็นจะช่วยลดการบวมของใบหน้าในตอนตื่นนอน แถมช่วย 
ให้ผวิรูส้กึสดชืน่ กระปรีก้ระเปร่า ข้อนีถื้อเป็นเคลด็ลบัทีส่าวเกาหลแีละ
สาวญีปุ่น่นยิมท�ากนัเป็นประจ�าด้วย

3. แต่งหน้าเบาๆ	ช่วยได้ลคุแต่งหน้าเบาเบาใสๆ แบบเป็นธรรมชาตจิะช่วยให้สาวๆ ดเูดก็
ลงได้อย่างง่ายดาย สชีมพ ูสเีบจเเละสส้ีมพชีเป็นสยีอดฮติตลอดกาล
ส�าหรบัลคุธรรมชาติ

4. อย่าลืมให้ความส�าคัญกับอาหาร
อย่าละเลยอาหารเช้าโดยเดด็ขาด เพราะมีส่วนส�าคญัในการบ�ารงุ

สมองและร่างกาย จากนัน้ลด ละ เลีย่งอาหารประเภททอดและอาหารที่
มไีขมนัปรมิาณมาก อย่าลมืเพิม่ปรมิาณผกัและผลไม้ในแต่ละมือ้อาหาร
เพือ่เตมิวติามนิและเเร่ธาตุเข้าสูร่่างกาย ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปล่ังสดใส

5. ดื่มน�้าสะอาดสม�่าเสมอการดืม่น�า้เปล่าสะอาดในปรมิาณทีเ่หมาะสม 8 - 10 แก้วในแต่ละวนั 
 จะช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท�างานได้ดยีิง่ขึน้ ลองลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพื่อ 
ผวิพรรณทีส่ดใสกว่าเคย

ผิวเเห้งลอกมากกว่าปกติ
เพราะอะไร
 มีหลายปัจจัยท่ีท�าให ้ผิว
แห้งและลอกได้ง่าย ท้ังความ 
ไม่สมดลุของผวิ ผวิขาดน�า้ ขาด
ความชุ่มชื้น หรือแม้แต่การกิน
หรอืทายารกัษาสิว การใช้สกนิแคร์ 
ประเภทโทนเนอร์ที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ก็อาจท�าให้ 
ผิวหน้าแห้งลอกเป็นขุยได้ง่าย 
แนะน�าให้เปลีย่นไปใช้สกนิแคร์
ท่ีอ่อนโยน ปราศจากส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์และเตมิความ
ชุม่ชืน้ให้ผวิด้วยมอยส์เจอไรเซอร์
เป็นประจ�า หลีกเลี่ยงการใช้น�้าอุ่นและน�้าร้อนในการล้างหน้า 
เพือ่ลดการสญูเสยีน�า้ของผวิและลดอาการแห้งตงึของผวิ







Ring a bell : พรเีมยีมแบรนด์จากเกาหลหีนึง่เดยีวในไทยที่
เปิดให้คณุได้สมัผสัรสชาตอิาหารแปลกใหม่มเีอกลกัษณ์ ส�าหรบั
สาขาที ่2 ในสยามเซน็เตอร์แห่งนี ้คณุจะได้พบกบัความแปลกต่าง 
ของรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีกลิ่นอายทั้งความโมเดิร์น
และวนิเทจสมุรวมอยู่ 
Eat time : ท่ีสคูลฟูด้สาขาสยามเซน็เตอร์แห่งนี ้ มเีมนใูหม่
ที่ชวนให้ลิ้มลอง อย่าง Spoon Pizza ครั้งแรกในเมืองไทย 
กับพซิซ่าตักได้ ท่ีฮ็อตฮิตเหลือเกินในหมูว่ยัรุน่เกาหล ีทัง้ยงัมอีกี
กว่า 50 เมนูให้เลือกอิม่ ไม่ว่าจะเป็น Blooming Mari, Carbonara 
Topokki, Bal bi Jjol-Myun หรอืของหวานอย่าง Bing Su และ 
Melon Bing Su เป็นต้น
The Connection : School Food The Modern K Cuisine 
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 สยามเซน็เตอร์ เปิดบรกิารทกุวนั 11.00-22.00 น. 
สอบถามและส�ารองทีน่ัง่โทร. 0 2658 1717

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

วนันี ้– 26 ม.ค.
อารมณ์ มนษุย์ ผู้ชาย
 ละครใบ้ 8 เรือ่งส้ัน แสดงโดยนักแสดง 
5 คน กับตัวละคร 14 ตัว นี่คือโจทย์สุด
ท้าทายที่ท�าให้ละครใบ้นี้มีเสน่ห์ เต็มไป
ด้วยอรรถรสความแตกต่างของอารมณ์ของ 
ตวัละคร เชญิมาหาให้สดุติม่ อบอุน่ให้อบอวล 
ระหว่างวนันี ้ถงึ 19 มกราคม และ 22 ถงึ 26 
มกราคม ศกนี ้บตัรราคา 500 บาท แสดงที่ 
ทองหล่อ อาร์ตสเปซ สขุมุวทิ 55 สอบถาม
โทร. 09 5542 4555 หรอื 09 5924 4555

วนันี ้– 29 ม.ค. 
นทิรรศการธรรมชาติ
ของธรรมชาต ิ2
 นทิรรศการจติรกรรมทีด่�าเนนิการจดัแสดงข้ึน
เป็นรอบที ่2 ผ่านการรงัสรรค์ของศลิปินผูห้ลงใหล
ในธรรมชาต ิ2 ท่าน ได้แก่ อศิเรศ วงศ์สงิห์ ผูเ้ชือ่
ว่ามนุษ์สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสธรรมชาติ
โดยตรง ถ่ายทอดผ่านภาพเขยีนสอีะครลิคิ และ  
จกัรกฤษณ์ ศรสีงคราม ผูเ้หน็ว่าธรรมชาตมิคีวาม
จริง มีเสน่ห์ มีการเกิด 
ด�ารงอยู่ และเสื่อมสลาย
ตามวฏัจกัร ถ่ายทอดผ่าน
ภาพเขียนสีน�้ามัน จัด
แสดง ณ People’s Gallery  
หอศลิป์ฯ กรงุเทพฯ 

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

18 – 22 ม.ค. 
เทศกาลภาพยนตร์โปแลนด์
แห่งกรงุเทพ 2015
 สถานทูตโปแลนด์ประจ�าประเทศไทย 
และสถาบบัภาพยนตร์โปแลนด์ ร่วมกันจัดงาน 
Polish Film Festival เทศกาลภาพยนตร์โปแลนด์ 
เพื่อให้ฟิล์มสะท้อนมุมมองต่อประวัติศาสตร์
และดราม่าร่วมสมัย เนื่องจากภาพยนตร์จาก
ประเทศโปแลนด์นับเป็นภาพยนตร์ที่มีความ 
รุม่รวยวัฒนธรรม โดยจะจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง
เด่นตัง้แต่วนัที ่18 – 22 มกราคม ศกนี ้ณ เอส 
เอฟ เวิลด์ ซเีนม่า ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์

School Food
The Modern K Cuisine
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Ring a bell :  ร้านอาหารญีปุ่น่ฟิวชัน่ทีไ่ม่ยอมแพ้ใครเรือ่งความ
อร่อย ต้ังคอนเซป็ต์โดดเด่นเอาไว้ว่า “ยกทะเลมาสู่โต๊ะอาหาร” เชือ่มโยง 
สู่การตกแต่งที่เรียบหรู มีจุดเด่นอยู่ที่ตู้ปลาฉลามเป็นๆ ปะการัง  
และดอกไม้ทะเลสสีนัสดุสวย ทัง้โทนสขีองร้านยงัเร้าอารมณ์ให้รู้สกึ
เหมอืนนัง่ชมิอาหารญีปุ่น่อยูใ่ต้ท้องทะเลลกึ
Eat time : ห้ามพลาดเมนซูชุทิีส่ดใหม่ และมคุีณภาพ ผ่านการ
รังสรรค์โดยเชฟมากประสบการณ์ระดับห้าดาว ทั้งเชฟไทยและ 
เชฟญีปุ่น่ จนคลอดออกมาเป็นเมนรูสชาตถิกูปาก อย่าง ทนู่าทาทาก,ิ 
หอยเชลล์ย่างซอสเบอรี,่ ฮามาจทิาทาก ิหรอืแม้แต่เมนลูกูครึง่คาวหวาน 
อย่าง ทนู่า ชสีเค้ก กล้็วนเกดิจากความคดิสร้างสรรค์ทีอ่ยากจะตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์การรบัประทานอาหารญีปุ่น่ของคนรุ่นใหม่ทีผ่สมทัง้
สตูรต้นต�ารบัและฟิวชัน่ เพือ่ให้ลิน้สมัผสัเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ
The Connection :  Reef Sushi Bar & Grill ตัง้อยูใ่ต้คอนโด 
ศภุาลยั ปาร์ค ถ.รชัโยธนิ เปิดบรกิารทกุวนั 11.00-23.00 น. สอบถาม
และส�ารองทีน่ัง่ facebook.com/Reefsushibar

Ring a bell : ร้านอาหารสไตล์ฝรัง่-ไทยฟิวช่ัน มุ่งให้การบรกิาร 
อบอุ่นบวกบรรยากาศร้านสไตล์ยุโรปวินเทจ รับแรงบันดาลใจจาก 
French café และสใีนกลุม่พาสเทลมาใช้รงัสรรค์ ท�าให้ร้านอบอวล
ด้วยกล่ินไอความรกัทีม่อบแก่ลกูค้าทกุท่าน สะท้อนผ่านทกุเมนท่ีูเสิร์ฟ
ด้วยความพถิพีถินัและความอร่อย
Eat time : ชทูกุเมนดู้วยความรกัและความใส่ใจตามคอนเซ็ปต์ 
ของชื่อร้าน มั่นใจในความอร่อยจากทายาทร้านอาหารบ้านคุณแม ่
มีเมนูให้ลิ้มลองทั้งคาวและหวานกว่า 70 เมนู ในระดับราคา
ต้ังแต่ 100-300 บาท ชวนชิมลิ้มรสอาหารที่มีความหลากหลาย 
ในรสชาติและทันสมัยมากข้ึน หากเป ็นอาหารไทยก็จะมี
รสจัดจ้านตามสูตรร้านบ้านคุณแม่ ส่วนถ้าเป็นเมนูอาหารฝร่ัง  
กจ็ะอร่อยเดด็ตามสตูรแบบ เลอ กอร์ดอง เบลอ 
The Connection : My Dear Café ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า
สยามสแควร์วนั บรเิวณชัน้ 5 โซนวนิเทอร์ สอบถามและส�ารองท่ีน่ัง
โทร. 0 2115 1342 หรอื facebook.com/mydearcafe

31 ม.ค. 
หล่อมากมากคอนเสร์ิต
 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จับมือ เซิร์ช 
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ระดมคนหล่อระดบั
ประเทศ 12 ชีวิต มาอยู่บนคอนเสิร์ต
เดียว อาท ิบอย ปกรณ์, เจมส์ จิรายุ, 
หมาก ปรญิ, ต่อ ฮอร์โมน และสน ยุกต์ 
เป็นต้น โดยโปรเจ็คท์ที่ว่าจะจัดอย่าง
อลงัการใน 2 รอบ ของวนัท่ี 31 มกราคม 
ที่  อิมแพค อารีน ่า เมืองทองธานี  
ต่ิงทั้งหลาย
ส�ารองที่นั่ง
ด่วน!

7 ก.พ.
คอนเสร์ิต คนไทย... ตัง้ใจท�าอะไร 
ไม่แพ้ชาติใดในโลก Bird Ekachai 
Jearakul
 ถึงเวลาที่เขาจะเผยความสามารถให้คนไทย
ประจักษ์กับการประชนัพรสวรรค์ทางดนตรี ในฐานะ
แชมป์กต้ีาร์คลาสสิคอันดับ 1 ของโลก โดยในคอนเสิร์ต
นี ้นอกจาก เบร์ิด-เอกชัย เจียรกุล แล้ว ยังมศิีลปินช้ันน�า
คุณภาพคับแก้วข้ึนโชว์โดย
พร้อมเพรียง ส่วนจะมีใคร
บ้างนัน้ ต้องตดิตามในวนัท่ี 7 
กุมภาพนัธ์ ณ จเีอม็เอม็ ไลฟ์ 
เฮ้าส์ ซ้ือบัตรได้ทีไ่ทยทคิเกต็
เมเจอร์

วนันี ้– 28 ก.พ.
ชวนชมิ หอยเชลล์ฮอกไกโด 
ทีอ่ากะ
 ร้านอาหารอากะ ขอร่วมเป็นหนึ่งใน
การคืนความสุขช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแก ่
คนไทย ด้วยเมน ู ‘หอยเชลล์ ฮอกไกโด’ ซึง่เป็น
หอยเชลล์ขนาดใหญ่ เนือ้นุม่หวานสด ส่งตรง
มาจากเกาะฮอกไกโด มาให้คุณฟินพร้อม
น�้าจิ้มสูตรเด็ดในราคาพิเศษ เพียง 69 บาท 
เท่านัน้ ตัง้แต่วนันีถ้งึ 
28 กุมภาพันธ์ศกนี ้
ที่อากะ ทุกสาขา 
หรือ facebook.com/
akarestaurant

My Dear Cafe
ความสขุสไตลฟิ์วช่ัน

Reef Sushi Bar & Grill
ลิม้รสซูชิฟิวช่ันใตท้อ้งทะเล

2 1
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

คู่หูพาเท่ียวฉบบัน้ี เรามจีดุหมายปลายทางท่ี บ้านห้วยห้อม ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน ซึง่เป็นสถานทีป่ลกูกาแฟพนัธุอ์ราบก้ิาส่งสตาร์บคัส์ กาแฟทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบ
อันดับต้นๆ ในความหอมละมุนของกลิ่นและรสชาติ และเป็นแหล่งเลี้ยงแกะบนดอย 
ยอดสงู เพือ่น�าขนแกะมาทอเป็นเครือ่งใช้ด้วยครบั

ก่อนจะถงึจดุหมายปลายทาง ผมมจีดุแวะพกัเทีย่วถ่ายรปูสวยๆ มาแนะน�ากนัก่อน
ครบั 2 ทีค่รบั อยูบ่นถนนสายฮอด – แม่สะเรยีง ซึง่เป็นทางผ่านส�าหรบัใครทีใ่ช้เส้นทาง
มาจากล�าปางหรอืเชยีงใหม่ รบัรองความสวยสะท้านไม่ท�าให้คณุผูอ่้านผดิหวงัแน่นอน

ทีแ่รกทีม่คีวามภมูใิจน�าเสนอ คอื อทุยานแห่งชาตอิอบหลวง เป็นอทุยานแห่งชาติ
ล�าดบัที ่68 ของประเทศไทย ตัง้อยูใ่นเขต อ�าเภอจอมทอง อ�าเภอฮอด และอ�าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ มเีนือ้ทีท่ัง้หมดประมาณ 345,625 ไร่ หรอื 553 ตารางกโิลเมตร ลกัษณะ
พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขาสงูชนั สลบัซบัซ้อนตดิต่อกนัเป็นเทอืกเขายาวในแนวเหนอื-ใต้ ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาถนนธงชยัต่อจากดอยอนิทนนท์ มแีม่น�า้สายใหญ่ คอื ล�าน�า้

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ห้วยห้อม

สดชืน่รบัปีใหม่ กบัธรรมชาตสิดใสของจรงิ

 เม่ืออากาศหนาวเริ่มมาเยอืน สิ่งแรกท่ีทุกคนตา่งคดิกัน คอื “ฉนัตอ้งออกไปสมัผสั
อากาศหนาวเยน็ท่ีใดสกัท่ีในปีน้ีใหไ้ด”้ แตก่ารจะเดนิทางไปท่องเท่ียวที่ไหนสกัแหง่ วนั 
เวลา สถานที่ ระยะทาง และความพรอ้มของรา่งกายและปัจจยั เป็นสิ่งที่ทุกคนตอ้งค�านึง
ถงึเช่นกนั และเมื่อคณุส�ารวจความพรอ้มทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ กอ็อกเดนิทางไปแตะ
ขอบฟ้ากันไดเ้ลยครบั
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ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ห้วยห้อม

สดช่ืนรบัปีใหม่ กบัธรรมชาตสิดใสของจรงิ

แม่แจ่มกัน้กลาง อนัเป็นเขตแบ่งระหว่างอ�าเภอจอมทองและอ�าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าต้นน�้าล�าธารชั้นหนึ่ง มีล�าห้วย
หลายสายไหลลงล�าน�า้แม่แจ่มและล�าน�า้แม่ปิงตอนล่าง ภมูปิระเทศส่วน
ใหญ่มทีีร่าบน้อยมาก ทางเข้าตัง้อยู่ทางด้านขวามือ มีป้ายช่ืออทุยานบอก
ไว้อย่างชดัเจน ด้านในมทีีพ่กัและลานกลางเต้นท์พร้อม จากจุดจอดรถเดิน
ไปเพยีง 150 เมตรกจ็ะพบช่องเขาขาดออบหลวงอยู่เบ้ืองหน้าแล้ว แต่ทาง
เดนิขึน้จากป้ายไปยงัสะพานด้านบนค่อนข้างแคบและสงูชัน อาจไม่เหมาะ
กบัเดก็เลก็และผูส้งูวยั

“ออบหลวง” เป็นภาษาท้องถ่ินหมายถึง “ช่องแคบหนิขนาดใหญ่” 
ซึง่เป็นชือ่เฉพาะทีใ่ช้เรยีกกนัทัว่ไป โดยช่องแคบออบหลวงนัน้เบือ้งล่างมี
สายน�า้แม่แจ่มหรอืแม่น�า้สลกัหนิได้กดัเซาะแนวโขดหนิน้อยใหญ่จนเกดิ
เป็นรูปร่างสวยงามแปลกตาน่าอัศจรรย์ยิ่ง จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ 
ช่องเขาขาดบนผาสงูชนัทีม่สีะพานเลก็ๆ เชือ่มต่อกนัไว้ จดุนีถ้้าใครไปห้าม
พลาดถ่ายรปูเดด็ขาด สะพานแห่งนีร้บัน�า้หนกัได้ไม่เกินครัง้ละ 5 คน เมือ่
มองลงมาด้านล่างจะเหน็แนวล�าน�า้แม่แจ่มไหลลดัเลาะโขดหนิน้อยใหญ่
มากมาย ซึง่เป็นอกีจดุหนึง่ในการชมทศันยีภาพของออบหลวงจากมมุบน 
แต่หากใครเป็นโรคกลวัความสงูก็ระวงัเสยีวกันด้วยนะครบั

เมือ่เดนิข้ามสะพานด้านบนไปแล้วจะเป็นจุดทีมี่การขุดค้นพบแหล่ง
โบราณคดยีคุก่อนประวตัศิาสตร์ เช่น หลมุฝังศพของมนษุย์โบราณ โครง
กระดูกของมนษุย์ในสมยัยคุส�ารดิ มีอายุระหว่าง 2,500 - 3,500 ปี ก่อน
คริสตกาล และภาพเขียนสีขาวที่บริเวณเพิงผาช้าง เป็นต้น แต่ใครที่ 
ชืน่ชอบความท้าทายสนกุสนานแบบมันส์ๆ ก็ต้องนีค่รบั กิจกรรมล่องแก่ง

เรือยางหรือเรือคายัค เพื่อให้คุณ
ได้สัมผัสกับความงดงามของล�าน�้า
แม่แจ่มอย่างใกล้ชิด สอบถามราย
ละเอยีดโทร. 08-7715-4998

เมื่อออกจากอุทยานแห่งชาติ 
ออบหลวงให้เลีย้วขวา ขบัรถมุง่หน้า 
ตรงไปทางแม่สะเรียง ประมาณ 
กิโลเมตรที่ 36 สังเกตที่ป่าสนทาง 
ด้านซ้ายมือของคุณจะได้พบกับ  
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สถานทีดลองปลกูพนัธุไ์ม้บ่อแก้ว หรอืสวนสนบ่อแก้ว ตัง้อยู่บนถนนเส้นทางสายฮอด – 
แม่สะเรยีง เป็นส่วนหนึง่ของโครงการส�ารวจวตัถดุบิเพือ่ท�าเยือ่กระดาษ มแีปลงทดลองปลกู
พชืจ�าพวกสน และยคูาลปิตสั บนเนือ้ทีก่ว่า 2,000 ไร่ เม่ือขับรถมาถงึบรเิวณนีเ้ราจะสงัเกต
เหน็ต้นสนเป็นจ�านวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นและเป็นทีด่งึดดูใจนกัท่องเท่ียวกค็งจะเป็นแนวสน
หน้าถนนทางเข้าฝ่ังซ้ายมอื ทีม่กีารปลกูเรยีงไว้เป็นแนวอย่างสวยงามท้ังสองข้างทาง มนัีก
ท่องเทีย่วให้ความสนใจแวะมาถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นทีร่ะลกึจ�านวนมาก ซึง่ดูแล้วกค็ล้ายๆ 
แนวต้นสนทีเ่กาะนามิของประเทศเกาหลเีหมอืนกนั แต่ของเรากส็วยดดูมีเีสน่ห์ไปอกีแบบ
นงึครบั ใครทีช่ืน่ชอบหนงัเกาหลแีต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเทีย่ว กแ็วะมาทีน่ีก่นัก่อนได้ อากาศ
ด ีเยน็สบาย หายใจได้อย่างเตม็ปอดครบั
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ทริปน้ีผมมาเท่ียว 3 วนั 2 คืน เมือ่ออกจากสวนสนบ่อแก้วแล้วจงึขบัรถมุง่หน้า
ขับตรงเข้าท่ีพกัท่ี ต�าบลแม่ลาน้อย อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวดัแม่ฮ่องสอนเลยครบั ซึง่
ใช้เวลาเดนิทางเกอืบ 3 ชัว่โมงจงึถงึทีพ่กั ตอนไปเทีย่วดอกบวัตองโรยหมดแล้วจงึไม่
ได้แวะเกบ็ภาพสวยๆ มาฝากคณุผูอ่้านกนั ทีอ่�าเภอแม่ลาน้อยมทีีพ่กัหลายแห่ง แต่
ผมเลอืกพกัที ่เฮนิไต รสีอร์ท รสีอร์ทสวยเก๋ เรยีบง่าย ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ
และความสะดวกสบายได้อย่างลงตวั 

เช้าวนัแรกต่ืนสายหน่อย ด้วยความเพลียท่ีเกิดจากการเดนิทางไกลผ่านมา
หลายโค้งมากๆ จนไม่อยากนบั วนันีผ้มจะพาขึน้ไปชมโครงการหลวงแม่ลาน้อย 
และหมูบ้่านกระเหรีย่งห้วยห้อม ทางข้ึนอยู่ฝ่ังตรงข้ามไปรษณย์ีแม่ลาน้อย สงัเกต
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ง่าย เมือ่เลีย้วเข้าไปแล้วกข็บัไปตามทาง เกอืบ 30 กโิลกจ็ะถงึ โครงการหลวง
แม่ลาน้อย อยูท่างด้านขวามอื ทีน่ีจ่ะปลกูผกัเมอืงหนาวส่งให้ร้านอาหารหรใูน
เมืองกรุงปรุงเป็นผักสลัดปลอดสารพิษ เม่ือขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเราก็จะพบ
เจอกบัวถิชีวีติทีน่่ารกั เรยีบง่าย ใจดขีองคนกระเหรีย่งบนยอดดอยสงู มสีตัว์เลีย้ง 
น่ารกัว่ิงไปมาบนท้องถนน เรยีกว่า “หมูดอย” เลีย้งพอโตได้ทีก็่จะกลายเป็นอาหาร
ของคนทีน่ีค่รบั ปกตคินส่วนใหญ่มกัมาชมนาขัน้บนัไดทีจ่ะเร่ิมปลูกกันในเดือน
สงิหาคม และพอปลายเดอืนกนัยายนกจ็ะเริม่ออกรวงสทีองรอการเก็บเก่ียวเพือ่
น�ามาเกบ็ไว้กนิในครวัเรอืนต่อไป วถิชีวีติแบบนีผ้มว่าดมีากๆ เลยครบั รู้จกักิน รูจ้กั
ใช้ มชีีวติทีพ่อเพยีงอย่างแท้จรงิ

เมื่อออกจากโครงการหลวงแม่ลาน้อย ขับรถมุ่งหน้าต่อไปอีกประมาณ 7 
กโิลเมตร กจ็ะพบกบั หมูบ้่านกระเหรีย่งห้วยห้อม เป็น 1 ใน 8 หมูบ้่านทีไ่ด้รบั
การส่งเสรมิจากศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บนดอยแห่งนีม้โีฮมสเตย์
ไว้รองรบันกัท่องเทีย่ว พร้อมพาชมวถิชีวีติของชาวกระเหรีย่ง และละว้า ซึง่ปลูก
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พืชผักไว้กินเอง รวมทั้งการท�าเกษตรกรรมต่างๆ เพื่อ
การด�ารงชีวติเท่าน้ัน ส่วนรายได้ของแต่ละครัวเรอืนมา
จากการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า เพื่อส่งขายให้กับร้าน
กาแฟดงัอย่างสตาร์บคัส์ ปีละ 5,000 ตนั รวมถงึการทอ
ผ้าขนแกะเพือ่จ�าหน่ายนกัท่องเทีย่ว เป็นอกีหนึง่รายได้ทีท่�าให้พวกเขาสามารถเลีย้ง
ตวัเองได้อย่างมคีวามสขุในพืน้ทีข่องตวัเอง แกะทีน่ีเ่ริม่แรกมเีพยีง 2 ตวั โดยได้รบั
พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ให้น�ามาเลีย้งเพือ่เป็นการ
สร้างอาชพี ณ ปัจจบุนัมแีกะรวมๆ กนัแล้วเกอืบ 40 ตวั เป็นการเลีย้งแบบสหกรณ์
รวมกัน ได้ผลผลิตมาก็น�ามาแบ่งกันไปทอตามบ้านใครบ้านมนั ทอเสรจ็กน็�ามาส่ง
ขาย แล้วน�ารายได้มาแบ่งกนัเป็นรอบๆ ครบั 

วนัน้ีผมได้น้องอังคณาพาเท่ียวชมวถีิชีวติ พร้อมเล่าเรือ่งราวต่างๆ ให้เราฟัง คณุ
ตาของน้องเคยได้เข้าเฝ้ารบัเสด็จในหลวงด้วยครับ ซ่ึงเป็นความปลาบปลืม้ใจอย่าง
ย่ิงในพระมหากรุณาธคุิณต่างๆ ท่ีพระองค์ทรงได้มอบให้กับชาวบ้านบนยอดดอย
สงูแห่งนี ้ โดยเราจะได้เหน็ภาพประทบัใจนีแ้ขวนไว้ทีข้่างฝาบ้านของน้อง แต่ตอนนี้
คุณตาก็อายุเยอะมาก เลยคุยอะไรกับเราไม่ค่อยได้ และช่วงท่ี
ไปกอ็ากาศค่อนข้างหนาว วธิง่ีายๆ ทีท่�าให้ร่างกายอบอุน่คอื
การไปยนืตากแดดนัน่เอง

ก่อนจะช่วยอุดหนุนผ้าขนแกะและกาแฟสดกลับไป
ฝากคนท่ีบ้าน น้องอังคณาได้พาเราไปชมฝูงแกะ แต่แกะ



การเดนิทาง

• รถยนต์ส่วนตวั
 สามารถมาได้ 2 เส้นทาง จากจงัหวดัเชยีงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน
 • เส้นทางเชยีงใหม่ – แม่ลาน้อย ใช้เส้นทางหางดงไป
สูท่างหลวง 108 สายฮอด – แม่สะเรยีง - แม่ลาน้อย 
 • เส้นทางแม่ฮ่องสอน – แม่ลาน้อย ใช้เส้นทางหลวง 
108 สายแม่ฮ่องสอน – แม่สะเรยีง

• รถโดยสารสาธารณะ
 มรีถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 
ทกุวนั เส้นทางกรงุเทพฯ – เชยีงใหม่ สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิ โทร.1490 เรยีก บขส. หรอื www.transport.co.th
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ออกไปกนิหญ้าบรเิวณทุง่นาใกล้เคยีงหมดแล้ว คนเลีย้งจึงแนะน�าเราให้ซือ้อาหาร
ไปให้กนิ เพือ่แกะจะได้มาให้เราถ่ายรปูได้ ราคาถุงละ 20 บาท ทแีรกนกึว่าถงุเลก็ๆ 
เลยซือ้ไป 2 ถงุกลวัแกะกินไม่พอ แต่ทีไ่หนได้ครบั ถุงนงึใหญ่เท่ากระสอบปุย๋ ทนีี้
แกะกก้็มหน้าก้มตากนิอย่างเดยีวไม่มองหน้าเราเลย 5555 นีแ่หละครับการเท่ียว
แบบเชงินเิวศน์ ชมวถิชีวีติทีแ่ท้จรงิ ได้พดูคยุกับคนทีใ่ช้ชีวติจรงิ คอืเสน่ห์ของการ
ท่องเทีย่วแบบนี ้คยุไปคยุมา ถามโน่นถามนีก่เ็กอืบเยน็เราจงึขอตวักลบั สนใจตดิต่อ
ทีพ่กั หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร.  08-9555-3900, 08-9854-0914

เช้าวนัทีส่องก่อนออกเดนิทางไปต่อทีจ่งัหวดัเชยีงราย เราตืน่กนัตัง้แต่ตห้ีา เพือ่
ขึน้ไปถ่ายรปูทะเลหมอกยามเช้าบนภเูขาลกูเดมิ ประมาณกโิลเมตรท่ี 7 จะเป็นพืน้ท่ี
ลาดเลก็น้อย มมีมุกว้างให้เราสามารถถ่ายรปูได้ อากาศหนาวเยน็มาก ลมพดัแรง 
รอ รอ รอ ไปจนพระอาทติย์ขึน้กไ็ม่มทีะเลหมอกสกัท ีแต่กไ็ม่ได้ผิดหวงัอะไรมาก 
แค่อยากถ่ายรปูมาสร้างแรงบนัดาลใจให้คณุผูอ่้านเท่านัน้ครบั แต่กไ็ด้ภาพภเูขา 
สทีองทีแ่สงแดดส่องมาแทน ซ่ึงงดงามเช่นกันครบั 

การได้ออกมาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องฟันฝ่า
รถติด ค่อยๆ คดิ ค่อยๆ ท�า มันช่างเป็นความสขุในวนัพกัผ่อนปีใหม่ปีน้ีของผม
จรงิๆ ครบั แล้วมาตดิตามอ่านต่อในฉบับหน้า ผมจะพาไปสมัผสัอากาศหนาวกนั
ทีจั่งหวดัเชยีงรายครบั



แวะชิม
ริมทาง

ชือ่ร้าน : ครวัเฮนิไต

ทีต่ัง้ :  420 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย 

จ.แม่ฮ่องสอน 58120  โทร. 08-6915-3555

e.mail : herntairesort@hotmail.com

เรื่อง : ตัวกลม
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ครวัเฮนิไต ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณ เฮินไต รสีอร์ท 
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซ่ึงทางรีสอร์ทได้จัด
แบ่งพืน้ทีส่่วนหนึง่เปิดเป็นร้านอาหาร เพือ่ให้บรกิาร 
นกัท่องเทีย่วทีผ่่านไปมาแต่ไม่ได้พกัค้างแรม

ตวัร้านจะเป็นเรอืนไม้ผสมปนู มทีีน่ัง่ให้บรกิาร
หลายจุด เลือกได้ตามชอบ บรรยากาศดี โดยมีวิว
ธรรมชาตขิองต้นไม้และสายน�า้ พร้อมทัง้อาคารบ้าน
พักของทางรีสอร์ทที่จัดวางเรียงเป็นหมู่สลับไปมา
เป็นฉากหลงัทีส่วยงาม เรยีบง่าย เพิม่บรรยากาศแนว 
วิถชีีวิตด้วยลานปลกูนาข้าวบนัได แต่ตอนทีเ่ราไปเขา
เกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้ว และก�าลังลงมือปลูกต้น
กระเทยีมและต้นถัว่เขยีวอยู่ ก็ดสูบายๆ ได้บรรยากาศ
ไปอกีแบบหนึง่ค่ะ

ในส่วนของเมนอูาหาร ทีน่ีม่ใีห้เลอืกกว่า 70 เมนู 
มีทั้งเมนูอาหารท้องถิ่น อาหารไทใหญ่ อาหารไทย 
และอาหารนานาชาตริสเลศิเตรยีมไว้ให้คณุได้ลิม้ลอง 
เริม่กนัทีเ่มน ูต้มฮนิโหย่ว เป็นอาหารไทใหญ่ โดยใส่
กระดกูหมอู่อน หวัหอมแดง มะเขอืเทศ และเพิม่ความ
อมเปรีย้วเลก็น้อยด้วยใบกระเจ๊ียบแดง รสชาตอิร่อย 

ครวัเฮนิไต

ซดคล่องคอ คล้ายซุปทั่วไป แต่มีไฮไลท์เด่นที่ใบกระเจี๊ยบช่วยเพิ่ม
สสีนัของรสชาตใิห้เข้มข้นขึน้ ปกตมิกัสัง่ทานคูก่บัแกงฮงัเล เพือ่ช่วย
ลดความมนัเล่ียนไปในตัว ต่อด้วย ย�าเฮนิไต ท่ีน�าถ่ัวพ ู หัวปลี และ
น�า้พริกค่ัวกุ้งสูตรของทางร้านมาคลุกเคล้าผสมกันให้นัวแล้วจัดใส่จาน 
เสร์ิฟคูก่บัไข่ต้ม หากดเูผนิๆ กค็ล้ายย�าถัว่พขูองภาคกลางแต่ไม่ได้ใส่
เนือ้สัตว์ลงไปคลุกเคล้าด้วยเท่าน้ัน รสชาติอร่อยเข้มข้นถึงเคร่ืองเพราะ
ได้นางเอกอย่างน�า้พริกค่ัวกุ้งมาเป็นตัวชโูรง ต่อกันอีกจานส�าหรับผู้ท่ี 
ช่ืนชอบความแซ่บกบัเมน ูส้มต�าทอด ทีล่กูค้าส่วนใหญ่นยิมสัง่กนั รอง
จานด้วยเส้นมะละกอทอด ทีโ่รยหน้ามาด้วยถัว่ฝักยาว กุง้ ปลาหมกึ เมด็ถัว่ลสิงคัว่ และเมด็
มะม่วงหิมะพานต์ ราดด้วยน�า้ส้มต�าท่ีปรุงมาได้อย่างถึงรสถึงเครือ่ง เผ็ดก�าลงัด ีเสร์ิฟแบบจาน
ใหญ่ทานได้หลายคน ปิดท้ายทีเ่มนเูบาๆ ปีกไก่ทอดน�า้ปลา เมนนูีเ้รยีกว่าอร่อยแบบธรรมดา
ทีไ่ม่ธรรมดา เพราะทอดออกมาได้สีเหลืองทอง กรอบนอกนุ่มใน รสชาติเคม็ก�าลงัด ี เหมาะ
ส�าหรบัทานเล่น หรือทานเป็นกับข้าวก็ได้ นอกจากเมนูท่ีกล่าวมาแล้ว ทางร้านยงัมเีมนอูืน่ๆ 
ชวนให้น่าลิม้ลองอกีไม่น้อย เช่น ต้มย�าปลาสาละวนิ แกงฮงัเล ย�าวุน้เส้น เป็นต้น ทีส่�าคญัหาก
ใครได้พกัค้างแรมทีน่ีส่กัคนื เค้ามบีรกิารอาหารมือ้เช้าด้วย เมนหูมตู�า อาหารไทใหญ่ทีอ่ร่อย
แปลก ทานคูก่บัข้าวเหนยีวร้อนๆ อร่อยมากๆ ค่ะ โดยเขาจะน�าเนือ้หมมูาย่างให้สกุแห้ง จาก
นัน้น�าไปต�าให้ละเอยีดพอประมาณ แล้วน�ามาคลกุเคล้ากบัเครือ่งแกงสด หอมอร่อย รสชาติ
ด ีถ้าใครมโีอกาสได้มา.. ขอบอกเลยว่า ห้ามพลาดเดด็ขาด!

ใครสะดวกแวะมารบัประทานอาหารก็มา หรอืใครพอมเีวลาว่างก็น่าจะมานอนพกัค้าง
แรมสกัคนืนะคะ บรรยากาศด ีบรกิารรวดเรว็ เป็นกนัเอง แถมราคากย่็อมเยาด้วยค่ะ

ปีกไก่ทอดน�า้ปลา

หมตู�

ส้มต�ทอด

ย�เฮนิไต
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Dell : Bluetooth Portable 
Speaker – AD211
 ล�าโพงบลทูธูไร้สายรุน่อจัฉรยิะ จาก เดลล์ อาบล้นด้วย
คุณสมบติัเพยีบพร้อม ท้ังเทคโนโลยี NFC Wireless รองรบั
สัญญาณบลูทูธทางไกลได้ถงึ 10 เมตร ขนาดเลก็กระทดัรดั
ไม่ถงึ 7 น้ิว พกพาสบาย แม้ว่าจะตัวเลก็จิว๋แต่กลบัแผดเสยีงดงั 
ฟังชัด กระห่ึมแบบเต็มพลัง ส่วนรูปลักษณ์นั้นก็โมเดิร์น 
น่าคบหา เมือ่ชาร์ตพลงัอย่างเตม็ทีจ่ะอยูไ่ด้นานถงึ 10 ชัว่โมง 
หาซือ้ได้ในราคา 2,790 บาท สนใจคลกิดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
facebook.com/DellThailand

 

Jawbone : UP3
 สายรดัข้อมอืรุน่ล่าสดุจาก Jawbone เหน็รปูร่างเพรยีวบางอย่าง
นี ้บอกเลยว่าภายในบรรจแุพลตฟอร์มแบบมลัตเิซน็เซอร์ทีไ่ด้รบัการ
จดสทิธบิตัร UP3 สามารถท�าหน้าทีเ่กบ็ข้อมลูและเผยข้อมลูเชิงลึก
เกีย่วกบัสขุภาพของคณุได้อย่างละเอยีดยบิ พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า
ด้านสขุภาพทีเ่หมาะสมแก่คณุ โดยประกอบไปด้วยเซน็เซอร์ตรวจจบั
การเคลือ่นไหว, เซน็เซอร์วดัอิมพแีดนซ์ของสิง่มีชีวติ และเซน็เซอร์
วดัอณุหภมูผิวิหนงัและอณุหภมูแิวดล้อม มเีทคโนโลยทีีต่ดิตามอตัรา
การเต้นของหวัใจขณะพกั ซึง่เป็นตวับ่งชีท้ีส่�าคญัของสขุภาพหวัใจ
โดยรวม แม้ในยามหลบั UP3 ยงัท�างานโดยเกบ็บนัทกึระยะการนอน
หลบัอย่างละเอยีด พร้อมทัง้สรรพคณุความเก่งอกีเพยีบทีคุ่ณสามารถ
ตดิตามได้จากเวบ็ไซต์ของ Jawbone จ�าหน่ายในราคา 7,990 บาท 
ที ่Jawbone.com และร้านอิเลก็โทรนกิส์ช้ันน�าทัว่ประเทศ

หิวเหรอ? ช้อปอาหารออนไลน์สิ
 ธุรกิจค้าขายและบริการในตอนนี้ต่างพึ่งตลาดออนไลน ์
เป็นทิวแถว ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจขายอาหารออนไลน์ที่มียอด 
การสัง่ซือ้เตบิโตอย่างน่าพอใจ แค่เจ้าดงัอย่าง foodpanda.co.th 
ผู้น�าบริการสั่งอาหารออนไลน์ระดับโลกแค่เจ้าเดียว ก็กวาด 
ยอดขายได้ถล่มทลาย เนือ่งเพราะคณุภาพของอาหาร ความเรว็
ในการจดัส่ง และโปรโมชัน่ท่ีดึงดูด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน 
ยคุใหม่ทีผ่กูชวีติอยูก่บัเทคโนโลย ีอยากทดลองส่ังอาหารออนไลน์ 
เชญิคลกิไปที ่ foodpanda.co.th หรอืดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ 
foodpanda ส�าหรบัสมาร์ทโฟนทกุระบบ

Logitech : 
Wireless Combo MK240

 ชุดคอมโบคีย์บอร์ดไร้สายและเม้าส์ไร้สายจากค่าย โลจิเทค  
ควงคูม่ากบัดไีซน์แจ่มแจ๋ว กะทดัรดั สะดวกในการจดัวาง ตัวคีย์บอร์ด 
ปุม่คีย์ และคณุสมบตัต่ิางๆ ถูกออกแบบพเิศษเพือ่ให้รองรบัการใช้งาน
ได้อย่างลงตวั ด้วยเทคโนโลยี Advanced 2.4 GHz ช่วยให้คย์ีบอร์ดและ
เม้าส์พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ รวมถึงมีฟีเจอร์โดดเด่นและทรงพลงั ผลติจาก
วัสดุคงทนปลอดภยั ทัง้หมดนีก็้เพือ่เพิม่ความสะดวกในการพมิพ์งานท่ี 
เร็วกว่า เงียบกว่า และสบายมือมากกว่า สามารถเข้ากันได้กับทั้ง
คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ และโน้ตบุ๊ค วางจ�าหน่ายให้คณุเป็นเจ้าของได้แล้ว
วนันี ้ทีร้่านตวัแทนจ�าหน่ายทกุสาขา
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

Sound of 80s
งานเพลงเกา่บรรจงเลา่ใหม ่โดยศลิปินช่ือดงั
กบับทเพลงดีๆ  ถงึ 37 เพลง
 ถอืว่าเป็นอลับัม้ชดุพเิศษสดุ 
และเป็นงานส�าคัญที่คอเพลง 
ทกุคนห้ามพลาด เมือ่สถานวีทิยุ
บีบีซี 2 ของอังกฤษ จับมือกับ
วอร์นเนอร์ มิวสิค และศิลปิน 
ชือ่ดัง 30 กว่าคน ให้พวกเขาและ
เธอเลือกสรรงานเพลงฮิตจาก 
ยคุ 80s มาท�าใหม่ในสไตล์ของ
ตัวเอง เป็นอัลบั้มชุด “ซาวนด์ 
ออฟ 80s” เช่น เพลง “ฮาว ววิ 
ไอ โนว์” ของ วทินย์ี ฮสุตนั ทีร้่องใหม่โดย แซม สมิธ ขณะทีเ่บอร์ดี ้กเ็ลอืก
เพลง “ลกักี ้สตาร์” จาก มาดอนนา มาท�าในแบบของเธอเอง หรอืเอ็ดชีแรน  
ทีท่�าเพลง “แอดแลนตคิ ซิตี”้ ของบรูซ๊ สปรงิสทนี ได้อย่างน่าฟัง 
 หาซื้อ Sound of 80s ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีดีชั้นน�าท่ัวไป โดย 
วอร์นเนอร์ มวิสคิ หรอืดาวน์โหลดได้จาก ไอทนูส์ สโตร์  
 

เถ้าแก่ใหม่ใจถงึ
ผู้เขยีน : เกยีรตริตัน ์ จนิดามณี
ส�านกัพมิพ ์: THING GOOD
ราคา 200 บาท / จ�านวน 240 หนา้
  การท่ีเราจะลงทุนท�าธรุกจิ
อะไรสักอย่างให้ส�าเรจ็น้ันไม่ใช่
เรือ่งง่าย เราควรศึกษาหาข้อมลู
ให้รอบทิศทาง ท้ังการล้มเหลว
และการประสบความส�าเร็จ 
เพือ่เป็นการป้องกนัความเส่ียง
ในการลงทนุ “เถ้าแก่ใหม่ใจถงึ” 
ได้ถ่ายทอดวิธีการคิดและการ
ท�าออกมาแบบอ่านง่ายๆ ครบ
ทุกด้าน และสามารถน�าวธิคิีด
ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดไว้ไปปรับ
ใช้ได้ทนัที

The Remaining
หายนะสูบโลก
แนวหนงั : ระทกึขวญั
ผู้ก�ากบั : เคซีย ์ลา สกาลา่
นกัแสดงน�า : จอหน์นี่ ปากา้, ไบรอนั ดชิารท์
เรื่องยอ่ 
 เป็นเรือ่งราวของเพือ่นกลุม่
หน่ึงท่ีมารวมตัวกนัในวนัแต่งงาน 
แต่แล้วการเฉลิมฉลองต้องถูก
ท�าลายเพราะภยัพบิติัหลากหลาย 
ทีเ่กดิขึน้ตดิๆ กนัตามค�าท�านาย
ของพระคัมภี ร ์  ผู ้ รอดชี วิต 
ส ่วนหนึ่งต ้องเผชิญหน้ากับ
ความหวาดหวั่น และอนาคตที่
ไม่แน่นอน เมือ่พวกเขาต้องดิน้รน
เพือ่หาทีป่ลอดภยั ท่ามกลางโลก
รายล้อมพวกเขาท่ีก�าลังพงัทลาย
ด้วยความโกลาหลและความ
สยดสยอง พวกเขาจะเลือกใช้ชีวิตไปตามความศรัทธา หรือต่อสู ้
เพือ่เอาตวัรอด?

Project Almanac
กล้า ซ่าส ์ทา้เวลา
แนวหนงั : วทิยาศาสตร,์ ตื่นเตน้เรา้ใจ
ผูก้�ากบั : ดนี อสิราเอลไลท์
นกัแสดง : จอนนี่ เวสตนั, โซเฟีย แบลค็ ดาเลยี, 
แซม เลร์ินเนอร์, อัลเลน อวีานเจลสิตา, จนีน ีการด์เนอร์
ก�าหนดฉาย : 29 มกราคม 2558
เรื่องยอ่
 ผลงานล่าสุดจากไมเคิล เบย์ 
ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการสร้าง 
ภาพยนตร์น�าเสนอเรือ่งราวของเดวดิ 
นกัเรยีนไฮสคลูสดุฉลาดปราดเปรือ่ง
และผองเพ่ือน ที่ ได ้ค ้นพบแบบ
พิมพ์เขียวของอุปกรณ์ลึกลับ ซึ่งมี
ศกัยภาพไร้ขดีจ�ากดั และน�าพาชวีติ
พวกเราไปสูอ่นัตราย  ตดิตามเรือ่งราว
ของเดวดิและเพ่ือน ๆ  กบัการเดนิทาง 
ข้ามเวลาและการกลับไปแก้ไขอดีต
ที่ผิดพลาดหรือท�าส่ิงต ่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจบุนัอย่างไม่คาดคดิ
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มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

ราศสีงิห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
หากคุณมีผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ดูแลอยู่ ท่านนั้นแหละที่ 
จะคอยมาอยู่ข้างๆ คุณ คอยปลอบใจยามที่คุณเผชิญ
ปัญหาหนกัๆ ในชวีติ เพราะในปีนี ้ท่านทีม่คีูแ่ล้วมลูีกยาก 

สักหน่อย หรือมีแล้วแท้ง! ควรใช้ชีวิตชิลล์ๆ ด้วยความเข้าใจกัน  
ทัง้สองคนต้องดแูลครอบครวัให้ด ีหนกันดิเบาหน่อย อภยัให้กนั อย่า
เอาแต่ใจ วู่วาม มีโอกาสเตียงหักสูง ท�าอะไรติดขัด ทะเลาะกันใน
ครอบครวั วิง่เข้าหาผูใ้หญ่ให้ท่านช่วยเหลอื ครึง่ปีแรกอาจจะเหนือ่ย 
สกัหน่อย พอย่างเข้ากลางปี เหตกุารณ์จะเริม่คลีค่ลาย มโีอกาสเดนิทางไกล 
ไปแล้วด ีการเงนิปีนี ้เข้ามามากแต่เกบ็ให้อยูย่าก คณุมกัอดใจไม่ได้กบั
สิง่เย้ายวน ระวงัอย่าจ่ายให้เกนิตวั! ไม่ควรเล่นการพนนัทกุประเภท จะ
ตดิจนกลายเป็นหนีท่้วมหวั ปลายปี การเงนิดขีึน้ การงานมกีารเลือ่น
ต�าแหน่ง ใครท�าธรุกจิครอบครวั จับมอืกนัเดนิให้ดีๆ  ปีนีม้เีฮ.. ความรกั 
คนโสดต้องเริม่จากความเป็นเพือ่น ถงึจะอยูก่นัยาว...

ราศกัีนย ์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
สองปีกว่าที่ผ่านมา คุณอาจรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง  
ชวีติไม่ไปไม่มา แต่ในปีนี ้ ชวีติคณุจะเริม่ก้าวเดนิต่อไป 
คุณจะมีรายได้ใหม่ๆ ทยอยเข้ามาหลายทาง หลายคน

อาจเปลีย่นชวีติไปรบังานอสิระ ซึง่จะสร้างรายได้มากกว่างานประจ�า 
คุณจะได้เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เคยติดต่องานด้วยซ่ึงอายุน้อยกว่า
คอยช่วยเหลอืหางาน สร้างรายได้ให้ เรือ่งใหญ่ของปีนีอ้กีเรือ่งคงไม่พ้น 
เรื่องรัก แนะน�าให้ใช้เวลาศึกษากันไปก่อน อาศัยเวลาเข้าช่วยดีกว่า
ตดัสนิใจบุม๋บ่าม เพราะคณุมแีนวโน้มจะอยูด้่วยกนัก่อนแต่ง ซึง่อาจ
ท�าให้ผิดหวังเสียใจภายหลัง และจะสร้างปัญหามีปากเสียงกับญาติ
พี่น้องด้วย โดยเฉพาะในช่วงกลางปี ต้องมีสติใช้สมอง อย่าใช้หัวใจ
น�าทาง! การเงินพอไปได้เร่ือยๆ ตลอดปี อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อดใจ
ไว้บ้าง พยายามหลกีเลีย่งการมปีากเสยีงกบัคนรอบข้าง จะท�าให้เสยี
รายได้ ความรกั กรงุโรมไม่ได้สร้างในวนัเดยีว ค่อยๆ ดไูป ท�าตวัสวย/ 
หล่อ อย่างมคีณุค่า

 ขอกล่าวค�าว่าสวัสดีปีใหม่กันอย่างเป็นทางการ 
อีกครั้งค่ะ คนดูดาวขออวยพรให้ผู ้อ ่านทุกท่าน 
มีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจ 
ที่สดใสเบิกบานตลอดทั้งปี การงานเจริญรุ ่งเรือง  
ใครท�าธุรกิจก็ขอให้ประสบความส�าเร็จ กิจการ
ค้าขายดีมกี�าไร ทีส่�าคัญขอให้การเงนิล่ืนไหลคล่องไม้ 
คล่องมือเหลือกินเหลือเก็บกันทุกๆ คนนะคะ 
 คู่หูดูดวงฉบับนี้ เรามาต่อกันที่ดวงของปี 2558 ที่
ค้างไว้ให้ติดตามอ่านต่อจากฉบับที่แล้ว ใครราศีไหน
เป็นอย่างไรก็ติดตามเช็คดวงกันต่อได้เลยค่ะ 

ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
โล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก เมื่อเสาร์ยกออกจาก
ลคันาตลุย์ เดนิมาอยูข้่างหน้า ท�าให้คณุรอบคอบกว่า
เก่า บทเรียนที่ผ่านมาคงสอนอะไรได้ดีหลายอย่าง  

คณุจะค่อยๆ คดิ ค่อยๆ ท�า บางเรือ่งอาจไม่เหน็ผลทนัตา แต่เชือ่เถอะ
ว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม การงานของคณุทีเ่คยนิง่ๆ เบือ่ๆ ปีนีด้นู่าสนใจ
ขึน้ เพราะคณุจะได้เลือ่นต�าแหน่งสงูขึน้ เหนือ่ยแต่กน็�าพารายได้มาก
ข้ึนด้วย งานติดต่อต่างประเทศโดยเฉพาะโซนเอเชียด้วยกันมีความ
ก้าวหน้าดี คุณจะมีการเดินทางบ่อยขึ้น ซึ่งจะน�าโชคลาภมาให้ การ
เงนิยงัไม่นิง่ รบัซ้ายจ่ายขวา ต้องรูจ้กัวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบ 
และควบคุมอารมณ์ให้นิ่ง พูดมาก/บ่นมาก ลาภหาย โดยเฉพาะกับ
เจ้านาย อย่าเถยีง!! กลางปีจะมลีูท่างการท�างานใหม่ๆ บางคนจะเริม่
ลงทนุจดัการธรุกจิส่วนตวัให้เป็นรปูเป็นร่าง เป็นเวลาเหมาะแก่การชวน
คูไ่ปพกัผ่อนท่องเทีย่วไกลๆ ปลายปี คณุจะมกีารตดัสนิใจจากผลของ
สิง่ทีท่�ามาตลอดปี เพือ่ให้เกดิแนวทางการด�าเนนิชวีติในรปูแบบใหม่  
ความรกั ระวงัจะพงัเพราะความใจอ่อน ช่วยเขาเราบ้านแตก!! ควรท�าใจ
ให้มัน่คง คนทีผ่่านเข้ามายงัไงกไ็ม่ใช่ตวัจรงิ! 

ราศพีจิกิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
คนพจิกินัน้ ถ้าเทยีบกบัดวงโลก คณุคอืคนทีอ่ยูใ่นเรอืน
มรณะ ดงันัน้จงึเหมอืนแมงป่องทีเ่ดาใจ เดาทางได้ยาก 
ยิง่ปีนี ้เสาร์จรมาสถติในราศคีณุ ถ้าเป็นราศอีืน่เจอเสาร์

เข้าไปเตม็ๆ แบบนีค้งแย่ แต่พอเป็นพจิกิ...กลบัด!ี!! เพราะจะเป็นปีที่
คณุได้ฟ้ืนตวั หากมไีร่ มสีวน คณุจะมรีายได้จากทรพัย์ในดนิ สนิในน�า้ 
อย่างเป็นกอบเป็นก�า งานเกษตรดจูะเหมาะกบัชาวราศนีีท้ีส่ดุ คณุอาจ
เป็นหนึง่ในคนไทยไปครวัโลกกไ็ด้! แต่ถ้าท�างานด้านอืน่ หากคณุมทีีท่าง
จากมรดกพกห่อ น�ามาวางแผนท�าธรุกจิก่อรายได้ให้มากโข คนทีท่�างาน
ประจ�า คณุจะมคีวามมัน่คงด้านการงานมากขึน้ กลางปีมจีงัหวะไปอยู่
ต่างประเทศสักระยะ หรอืธรุกจิน�าเข้าส่งออกก้าวหน้าดกีว่าทีผ่่านมา  
ปีนี้ คุณจะหันเหความสนใจไปทางศาสนามากขึ้น ขยันหมั่นท�าบุญ
เป็นพเิศษ ปลายปีมโีอกาสได้บ้านใหม่ หรอืย้ายถิน่ทีอ่ยูใ่หม่ ความรกั  
คนโสดช่างเลอืกกเ็ลอืกต่อไป!!! คนมคีู ่พยายามฟังกนัไว้ โอกาสแยก
ทางไปเป็นศลิปินเดีย่ว มคีวามเป็นไปได้สงู!

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
ปีท่ีผ่านมา คุณรู้สึกอึดอัด เบื่อหน่ายกับสรรพสิ่งรอบ
ข้าง รูสึ้กอยากอยูล่�าพงั อยากถอืสันโดษ ปีนี ้ ชวีติคณุ
จะเหมอืน “ฟ้าเปิด” ม่านหมอกทีค่ลีค่ลมุชวีติคณุอยูจ่ะ

ค่อยๆ พดัหายไป คณุจะมองเหน็หนทางชวีติข้างหน้าแจ่มชัด รูต้วัว่า
ควรจะเดนิไปทางไหน ควรท�าอย่างไรกบัชวีติด ีแต่คณุต้องระวงั.. การ
ท�างานร่วมกบัคนใต้ปกครอง มกัสร้างปัญหาความเดอืดร้อนเสยีหายมา
ถงึคณุได้ การเงนิทีเ่คยมาๆ หายๆ กระปรบิกระปรอย จะไหลคล่องขึน้
เหมอืนน�า้จากท่อประปา แม้ไม่รวยเลศิ แต่กไ็ม่ล�าบากยากจน หลาย
คนจะมงีานสร้างรายได้มากกว่า 1 อย่าง ท�าอาชพีเสรมิในปีนีจ้ะไปได้
ด ีโดยเฉพาะงานเกีย่วกบัต่างประเทศ กลางปีชวีติจะดีขึน้อย่างเหน็ได้ชัด 
จะมคีวามเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ ถ้ามคีนรกั คณุอาจตดัสนิใจ
แต่งงานปุป๊ป๊ัป! หรอื อาจตดัสนิใจซือ้บ้านใหม่แบบไม่ได้คดิมาก่อน! 
การงานอาจมกีารย้ายงานกลางปีไปสู่ต�าแหน่งท่ีดีกว่า คณุจะตดัสนิใจ
โดยไม่ลงัเล! หรอืบางคนจะเลอืกไปปฎบิตัธิรรมโดยไม่มวีีแ่ววมาก่อน! 



สุขภาพควรระวังเรื่องกระดูก อย่ายกของหนัก อย่าออกก�าลังหักโหม  
จะป่วยยาว ปลายปีนาทีทอง! ผู้ใหญ่ให้ลาภ ประสบความส�าเร็จใน
หน้าทีก่ารงาน ความรกั ปีนีอ้าจมจีดุพลกิผนั ตามท�านองคนในอยาก
ออก คนนอกอยากเข้า...

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
ปีนี้ การเงินคุณจะดีเกินคาด ที่วางแผนไว้ ฝันจะเป็น
จริง แต่ก็ไม่หมูหรอกนะ ต้องขยันพันธุ์อึดกว่าจะได้
แต่ละบาท ซึง่กน็บัว่าคุม้ค่า เพราะเป็นปีทีค่ณุจะตัง้หลกั

สร้างเนือ้สร้างตวัได้ คนโสดทีร่อใครสกัคน กลางปี มโีอกาสทีฟ้่าจะส่ง
มา หรืออาจได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ที่กว้างขวางกว่าเก่า การงานจะรุ่ง  
ถ้าคุณไม่พดูมาก ช่างบ่น (นายว่าอย่าเถยีง!) หากท�างานวงการอสงัหาฯ  
นบัเป็นเวลาดมีคีวามก้าวหน้า สร้างรายได้ดมีาก หรอืหากลงทุนท�ามา
หากนิในทีด่นิของตวัเองกถ็กูโฉลกกบัดวงในปีนี ้แต่ต้องระวงัรายจ่ายให้ดี 
 เดนิทางไปไหนอย่าประมาท มเีกณฑ์เจบ็ตวั หมัน่ท�าบญุให้เจ้ากรรม 
นายเวรบ่อยๆ เกบ็เงินเผือ่เอาไว้ดแูลสขุภาพตวัเองและคนรอบข้างบ้าง 
ปลายปีการงานก้าวหน้ามผีูใ้หญ่ช่วยดนั และเป็นอกีก๊อกทีค่ณุจะตดัสนิใจ 
ซือ้บ้าน หรอื ลงทนุในทีด่นิของตวัเอง ต้องระวงัเรือ่งสขุภาพของคนใน
บ้านอาจเจบ็ป่วย รกัษายาว 

ราศกุีมภ์ (15 ก.พ. - 14 ม.ีค.)
เรยีกได้ว่า เป็นปีทีโ่หด หนิ พอสมควร เพราะงานง่ายๆ 
มกัไม่ตกถงึมอืคณุ ทีไ่ด้มาแต่ละงานกย็ากสดุๆ คดิซะว่า 
เพราะคณุเป็นคนเก่ง ใครๆ จงึต้องการ จะได้สบายใจ แถม

สบายกระเป๋า เพราะยิง่ยาก ยิง่สร้างรายได้ คณุจะได้ท�างานกบัผูค้นหลาก
หลาย เป็นสสีนัสร้างความสนกุในการท�างาน การเงนิไม่ต้องห่วง ถ้าคณุ
ท�างานอสิระแบบจบเป็นจ๊อบๆ จะรุง่กว่าท�างานประจ�า แต่การเงนิยงัไม่
มัน่คง เพราะเป็นปีตัง้หลกัของชวีติ คณุจึงยงัมรีายจ่ายแบบเบีย้หวัแตก
อยูเ่ยอะ กลางปี มโีอกาสไปศกึษา หรอืดงูานยงัต่างถิน่ หรอืได้ร่วมงาน
กบัคนต่างภาษา จะมงีานใหม่ๆ ผ่านมอืเข้ามาเยอะ ควรจดัเรยีงล�าดบั
ความส�าคญัให้ด ีปลายปีเป็นช่วงกอบโกย เงนิไหลมา มโีอกาสถอยรถ
ใหม่ป้ายแดง หรอืน�าเงินไปปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยั ความรกั ถ้ายงัไม่เจอใคร 
ปลายปี คณุจะได้เจอคนเป็นหม้าย หรอืได้แฟนต่างชาติ

ราศมีนี (15 ม.ีค. - 14 เม.ย.)
นบัเป็นปีทีด่ขีองคณุ โดยเฉพาะงานด้านอสงัหาฯ ทีจ่ะมา
เป็นดาวรุง่พุง่แรง สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า หากคณุมี
ทีด่นิเปล่า หรอืบ้านว่างๆ อยู ่ อย่าปล่อยไว้เฉยๆ น�ามา

ลงทนุแปลงเป็นรายได้ดกีว่า ปีนีจ้ะมเีรือ่งดีๆ  ผ่านเข้ามามากมาย ใคร
เป็นหนีอ้ยู ่มโีอกาสล้างหนีห้มด ท�าอะไรจะมผีูใ้หญ่ช่วยเหลอื ขอแค่คณุ
ไม่ขดัใจท่าน หรอืท�าอะไรให้ท่านไม่พอใจกโ็อเคแล้ว กลางปีจะมเีรือ่ง
การเงนิผนัผวนอยูส่กัสองเดอืน ควรจดัสรรงบใช้จ่ายให้ด ีหากจะไปขอ
กูแ้บงค์ในระยะนี ้คงจะยากสกัหน่อย และคณุยงัมเีรือ่งยุง่ๆ ในบ้านให้
ต้องจดัการอกีด้วย หลงัจากนัน้จงึค่อยๆ คลีค่ลาย ท�าอะไรควรวางแผน
คิดให้รอบคอบ ปลายปีเป็นจงัหวะดทีีจ่ะได้เพิม่หุน้ส่วนเข้ามาเกือ้หนนุ
กจิการ หากท�างานประจ�า ผลงานจะเข้าตากรรมการ ได้เลือ่นต�าแหน่ง
งานสมกบัทีย่อมเหนือ่ยมาทัง้ปี ความรกั ครึง่ปีแรกหากคณุได้เจอคน
ถกูใจ อย่าตกลงปลงใจง่ายๆ รอดใูจกนัให้จบปีจะดกีว่า 

ภาพใดมีคนกด LIKE มากที่สุด รับไปเลย “รางวัลที่ 1 
บัตรที่พัก The Tide Resort  2 วัน 1 คืน 
ส�าหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า” 
และส�าหรับภาพอื่นๆ ที่มีคนกด LIKE รองลงมา 
“รับของระลึกจาก SCG 
จ�านวน 5 รางวัล”

*หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2558

เพยีงคณุถ่ายรปู A Place We Stand Showcase @ บางแสน 
ณ หาดวอนนภา ในมมุมองทีค่ณุคดิว่า 
“ใช่และน�าสมยัทีส่ดุ” 
แล้วน�ามาโพสต์ในหน้าเฟสบุค๊ของนติยสารคูห่เูดินทาง 
www.facebook busbuddythailand

ร่วมสนุกกับ

SCG
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อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

 สวสัดปีีแพะ ปี 2558 ครบั คงมหีลายๆ คนเริม่กงัวลแล้วว่า  
ปีนีเ้ราจะชงหรอืเปล่า หรอืปีนีเ้ราควรไปไหว้พระเสริมดวงทีไ่หน
กนัด ีตรษุจนีปีนี ้ตรงกบัวนัพฤหสับดทีี ่19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
ก่อนทีจ่ะถงึวนัตรษุจนี เรากส็ามารถเริม่ไปสกัการะเทพเจ้าไท้ส่วยเอีย้ 
หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตากันได้เลยครับ เพื่อช่วยบรรเทา
เคราะห์กรรมได้ เช่น ทีว่ดัเล่งเน่ยยี ่ เป็นต้นครบั หรือการไปไหว้
พระ 9 วดั ท�าบญุท�าทาน โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชวีติโค  
ช่วยชวีติสตัว์ กเ็ป็นการสะเดาะเคราะห์ ได้ครบั

 ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวด ประจ�าปี พ.ศ. 2558 นี ้ ปีก่อน 
คนปีชวดปะทะชนกบัปีมะเมยี 100% แต่พอย่างเข้าปีมะแมก็ยังคงเป็นคู่ศัตรู
กบัคนทีเ่กดิปีชวดอยูบ้่าง แต่กค็งไม่หนกัเท่าปีทีผ่่านมา ผมเชือ่ว่าท่านท่ีเกิด
ปีชวดมีประสบการณ์รับมือกับปัญหามาแล้ว ถึงอย่างไรก็คงไม่เลวร้ายไป
กว่าปีก่อนแน่ โดยส่วนใหญ่คนปีชวดปีนีม้กัจะมปัีญหาด้านการเงนิ โชคลาภ  
จงึควรจดัตัง้ “ก้อนทองคู”่ ไว้ทาง “ทศิเหนอื” ของโต๊ะท�างาน หรอืห้องรบัแขก 
เพือ่ป้องกนัสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีชวด

 ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกดิปีฉล ู ประจ�าปี พ.ศ. 2558 นี ้ ปีนีเ้ป็น 
ปีมะแมจึงปะทะชนกับคนปีฉลูหลายด้าน ไม่ว่าเรื่องชีวิต สุขภาพ การเงิน  
การงาน ครอบครวั และความรกั ล้วนเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ส้ิน จงึควรไป 
สกัการะเทพเจ้าไท้ส่วยเอีย้ หรอื เทพเจ้าคุม้ครองดวงชะตา เพือ่ช่วยบรรเทา
เคราะห์กรรมได้ และจงึควรจัดตัง้ “ป่ีเซ้ียะ” หนัหน้าไปทาง “ทศิเหนือ” ซึง่เป็นทิศ 
มงคลของปีนีค้รบั การจดัตัง้ป่ีเซ้ียะ ควรจัดตัง้เป็นคู ่ จึงจะมีพลงัมากพอ ควรต้ัง 
ทีโ่ต๊ะท�างาน หรอืห้องรบัแขก เพือ่ป้องกันสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีฉลู

 ส�าหรบัดวงชะตาของคนที่เกิดปีขาล ในปีมะแมนี ้ไม่มทีัง้เรือ่งปะทะชน
และไม่สมพงศ์ แต่จะมปัีญหาด้านการงาน จงึควรจดัตัง้ “กเิลน” หนัหน้าไปทาง 
“ทศิใต้” ของตัง้ท�างาน หรอืห้องรบัแขก เพือ่ป้องกันสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีขาล

 ส�าหรบัดวงชะตาของคนที่เกดิปีเถาะ เมือ่ปีมะเมียทีผ่่านไป 
ให้โทษต่อคนปีเถาะได้รบัผลกระทบบ้าง พอเข้าสูปี่มะแมสมพงศ์
กับท่าน แต่จะมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงควรจัดตั้ง “เต่า”  
หนัหน้าไปทาง ”ทศิเหนอื” ของห้องนอน เพือ่ป้องกนัสิง่ทีไ่ม่ดขีอง
คนปีเถาะ

 ส�าหรับดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะโรง ในปีมะแมนีใ้ห้
โทษต่อคนปีมะโรง ทัง้ด้านสขุภาพ การเงนิ การงาน แต่กไ็ม่หนกั
เท่าคนปีฉลูครบั จงึควรไปสักการะเทพเจ้าไท้ส่วนเอีย้ หรอื เทพเจ้า
คุม้ครองดวงชะตา เพือ่ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรม และควรจดัตัง้ 
“องค์ ฮก ลก ซิว่” โดยหนัหน้าไปทาง “ทศิใต้” ของโต๊ะท�างาน หรอื 
ห้องรบัแขก เพือ่ป้องกนัสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีมะโรง

 ส�าหรับดวงชะตาของคนที่ เกิดปีมะเส็ง ประจ�าปี  
พ.ศ. 2558 นี ้จะมปัีญหาทางด้านการเงนิและสขุภาพ จงึควรจดั
ตัง้ “ปลาหลฮีือ้” หนัหน้าไปทาง “ทศิเหนอื” ของโต๊ะท�างาน หรอื  
ห้องรบัแขก เพือ่เป็นการป้องกนัสิง่ทีไ่ม่ดขีองคนปีมะเสง็
 
 สามารถตดิตามรายละเอยีด อกี 6 ปีนกัษตัรทีเ่หลือกนัต่อ
ได้ในฉบบัหน้า ส่วนของมงคลทีใ่ช้ส�าหรบัแก้ปีชง มจี�าหน่ายที่  
ร้านฮวงจุย้ ชอ็ป สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ที ่ อ.เบสท์ 
081-298-8446 ครบั






