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อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว 
ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com

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

ข่าวดี คณุสามารถอ่าน
นติยสารคูห่เูดินทาง

   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

(นายนพรัตน์  การุณยะวนชิ)
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ

ท�าหน้าทีร่กัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บขส.

สวสัดคีณุผูอ่้านทกุท่านครบั
เดินไปเดินมาเพลินๆ เผลอแป๊ปเดียวก็เข้ากลางปีกันแล้วนะครับ ใครมีแผนงาน
โครงการต่างๆ ทีเ่ตรยีมไว้ตัง้แต่ต้นปีตอนน้ีเริม่เหน็เป็นรปูเป็นร่างหรอืเสรจ็สมบรูณ์
กนัหรอืยงัครบั ถ้ายงักค็งต้องเร่งมอืกนัหน่อยเพราะอกี 6 เดือนก็จะสิน้ปีกันอกีแล้ว

 คู่หูเดินทางฉบับนี้ พาไปตะลุยความสุข สนุกใกล้ๆ กันที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดที่มีของดีตื่นตาตื่น
ใจมากมาย เราคดัสรรมาให้ท่านแบบจดัเตม็ ทัง้กนิ เล่น เทีย่ว สนกุสนานแค่ไหนตามไปอ่านได้ในคูหู่ 
พาเทีย่ว พร้อมเปิดตวัคอลมัน์น้องใหม่ “เม้าท์มอยกบัญาญ่า” ทีไ่ด้นกัเขยีนหญงิสาวแสนสวยมาบอกเล่า 
เรือ่งราวต่างๆ ทีอ่ยูใ่นกระแสสงัคม มากระจายขยายความเพือ่ให้เกดิความชดัเจนมากขึน้ ฉบบันีป้ระเดมิด้วย 
ความรูใ้นเรือ่งการบรจิาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพือ่ให้นกัศึกษาแพทย์ได้ใช้ร่างหลงัหมดลมหายใจ
ของเราในการศกึษา ใครบรจิาคได้หรอืไม่ได้อย่างไร หรอืมขีัน้ตอนตรงไหนทีเ่ราควรทราบตดิตามอ่านได้ 
ทีน่ี ่ฉบบันีย้งัคงมเีรือ่งราวดีๆ  ทีไ่ด้เกบ็รวบรวมมาฝากเหมือนเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้วกพ็ลกิหน้าต่อไปได้เลย...
 
 

              สวสัดคีรับ 
  
     
สารบัญ
6  บขส.อินไซด์ 

 : One Day One Night 
 ส่งของทัว่ไทย..รบัได้ในวนัเดยีว
10  ข่าวรายทาง

12  รอบรู้รอบโลก 
 : ‘รทูเบยีร์’ ทีค่นนยิมดืม่นัน้ 
 มนัคอืน�า้อะไรกนัแน่
14  มุมสุขภาพ 
 : มาสนกุกบัการต่อยมวย
 ออกก�าลงักายกนัเถอะ
16  เคล็ดลับความงาม 
 : อยากท�านม...จะดหีรอืไม่ดนีะ
18  คู่หูพาเที่ยว 

 : Happy Funny Yummy @ ชลบรุี
27 เม้าท์มอยกับญาญ่า

30 เที่ยวรอบบ้าน 
 : ข้อยฮกัเจ้า.. หลวงพระบาง
33 คู่หูดูดวง 
 : 15 ม.ิย. - 14 ก.ค. 2558
34 แวะชิมริมทาง 
 : 33 Seafood
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บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

One Day One Night 
ส่งของทัว่ไทย...รับได้ในวันเดียว
 บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) เปิดให้บรกิาร รบั – ส่งพสัดภุณัฑ์ด่วนทัว่ไทย ส่ง
เย็นถึงเช้า รับได้ในวนัเดียว บรกิารด้วยใจดูแลห่วงใยถึงมอืผู้รบัปลายทาง ด้วย
ความรวดเรว็และปลอดภยั พสัดภุณัฑ์ของท่าน 1 ชิน้ ส่งได้ไม่ต้องรอรวมปรมิาณ 
ไปกบัรถโดยสารและรถรบั – ส่งพสัดภุณัฑ์ของบรษิทัฯ ทีม่สีถานเีดนิรถ บขส. ทัว่
ประเทศ เปิดท�าการตัง้แต่เวลา 04.30 น. – 22.30 น. ทกุวนั ไม่เว้นวนัหยดุราชการ

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดการส่งพสัดภุณัฑ์

• สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) หรอื หมอชติ 2 ส่งของออกต่างจงัหวดั 
 โทร.0-2537-8480

• สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) หรอื หมอชติ 2 รับของเข้ามาจาก 
 ต่างจงัหวดั โทร.0-2537-8732

• สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนน ีโทร.0-2422-4413

• สถานเีดนิรถรงัสติ โทร.0-2901-2673

ภาคเหนอื ตัง้แต่ จงัหวดันครสวรรค์ ถงึทกุจงัหวดั (ยกเว้น จงัหวดัแม่ฮ่องสอน)
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้แต่ สระบรุ ีถงึทกุจงัหวดั
ภาคตะวนัออก ถงึจงัหวดัตราด
ภาคใต้ ตัง้แต่เพชรบรุ ีถงึทกุจงัหวดั
ภาคใต้ (ส่งของที ่หมอชติ 2) ตัง้แต่เพชรบรุ ีถงึ ปัตตาน ี (ยกเว้น ระนอง, พงังา
และนราธวิาส)

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่รบฝากพสัดภุณัฑ์ ดงันี้

• สารเคมทีีเ่ป็นพษิทกุชนดิ

• สารเสพตดิและสารตัง้ต้นทกุชนดิ

• วตัถไุวไฟทกุชนดิ

• สิง่ของผดิกดหมาย

Call Center 1490 เรียก บขส.





บขส. มอบอปุกรณ์จราจร แก่ สถานตี�ารวจนครบาลบางซ่ือ
 นายมาโนช สายชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) มอบอุปกรณ์จราจร แก่ 
สถานตี�ารวจนครบาลบางซือ่ ประกอบด้วย 1.กรวยยางจ�านวน 130 ตัว  2.แผงเหล็กก้ันจราจร จ�านวน 100 แผง 3.เส้ือสะท้อนแสง จ�านวน 100 ตวั  
เพือ่น�าไปใช้จดัการจราจรและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบต่อไป

บขส.พัฒนา Application “บขส.ชวัร์” 
เพิ่มช่องทางการส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายตั๋วผ่าน Smart Device
 
 บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั พฒันา Application “บขส.ชัวร์” เพิม่ช่องทางการส�ารองท่ีน่ังและจ�าหน่ายต๋ัวผ่าน Smart Device เพือ่อ�านวย 
ความสะดวกและตอบสนองต่อวถิชีวีติทีท่นัสมยัมากข้ึน สามารถตรวจสอบเท่ียวรถและส�ารองท่ีน่ังได้ทุกท่ีทุกเวลา เพยีงดาวน์โหลดและ 
ตดิตัง้ Application “บขส.ชัวร์” 
 Application “บขส.ชัวร์” สามารถค้นหาเที่ยวรถและส�ารองท่ีน่ังรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ท้ังเดินทางเท่ียวเดียวและ 
ไป-กลบั และแสดงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับเทีย่วรถ แสดงผังท่ีน่ังและให้ผู้ใช้เลือกท่ีน่ังได้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบสถานะการจองพร้อมทัง้
ส่ง E-Mail และ SMS ยนืยนัการจองและรหสัการจอง 10 หลัก เพือ่น�าไปช�าระเงนิท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ท้ังน้ีผู้ใช้บรกิารสามารถดาวน์โหลด 
Application “บขส.ชัวร์” ได้จากทัง้  App Store และ Play Store กบัอปุกรณ์ iOS Ver 7.0 ขึน้ไป และ Android Ver 4.0 ขึน้ไป

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.อัพเดท



พลาสปอรต์ใบเดยีว เที่ยวตา่งประเทศ กบั บขส. 

จ�านวน 12 เสน้ทาง ไดแ้ก่
1.  หนองคาย – นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
2.  อดุรธาน ี– นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
3.  อบุลราชธาน ี– ปากเซ    
4.  มกุดาหาร – สะหวันนะเขต
5.  ขอนแก่น – นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
6.  กรงุเทพฯ – นครหลวงเวยีงจนัทน์
7.  นครพนม – ท่าแขก    
8.  เชยีงใหม่ – หลวงพระบาง
9.  อดุรธาน ี– หนองคาย – วงัเวยีง  
10.  กรงุเทพฯ – ปากเซ
11.  เชยีงราย – เชยีงของ – แขวงบ่อแก้ว 
12.  เลย – ไชยบรุ ี– หลวงพระบาง

จ�านวน 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่
1. กรงุเทพฯ – พนมเปญ    
2. กรงุเทพฯ – เสยีมราฐ

โดยสามารถซือ้ตัว๋ได้ทีช่่องจ�าน่ายตัว๋ภายในสถานขีนส่งฯ หรอืเชค็ตารางเวลาเดนิรถและจองตัว๋ได้ที่ 
www.transport.co.th หรอื โทร. Call Center 1490 เรยีก บขส. 

   ขณะนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจกัรกมัพูชางา่ยนดิเดยีว มเีพยีงแค่
พาสปอรต์ ไมต่อ้งขอวซ่ีา เรากส็ามารถออกไปพบกบัประสบการณด์ีๆ  จาก 
ประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว การเดินทางก็สะดวกสบายมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบัน  

บขส. ไดเ้ปิดเสน้ทางเดนิรถโดยสารระหวา่งประเทศดังนี้

ประเทศไทย – สปป.ลาว 

ประเทศไทย - ประเทศกัมพูชา
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MTI จดัอบรมแต่งหน้า
เพือ่พัฒนาบุคลกิภาพตวัแทนเพือ่นรกัสขุภาพ 
 บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (MTI)  
จัดการอบรมแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวแทนเพื่อนรัก
สุขภาพในโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส” ปี 2558  
โดยทีมงานวิทยากรจากโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI ซึ่ง
ภายในงานมี คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกกิจการ
บรรษัท กิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส ได้มอบดอกไม้ขอบคุณแด่  
คณุอนรุ ีอนลิบล กรรมการบรหิาร บรษิทั เมคอพัเทคนคิอนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (MTI) และให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

อซูีซุมอบรางวลัแชมป์วาดภาพโครงการ 
“อีซซูเุยาวชนสมัพันธ์” ครัง้ที ่22 
 มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จ�ากัด และคุณพินิจ สุขะสันติ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 
ช�านาญการพเิศษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ ่น”  
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 
ที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�าขวัญในโครงการ  
“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 22 ด้วยหัวข้อรอบชิงชนะเลิศ  
คือ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกล กับ AEC” ณ ห้องประชุมชั้น 20  
อาคารส�านักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด  

ททท.ส�านกังานแพร่ 
ชวนมาอยูน่า่น นาน นาน นะ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานแพร่  
ขอชวนคุณมาสัมผัสเมืองน่าน นาน นาน นะ กับ “10 กิจกรรม
สร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว @น่าน” โดย

เชิญชวนให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเรยีนรู้ 
วิถีไทย..ในสไตล์คนเมืองน่านกับ 10 
สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้พร้อมรับ
ของรางวัลแฮนด์เมดน่ารักๆ ฟรี! ตั้งแต ่
วันนี้ – สิงหาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติม 
ไ ด ้ ที่  ศู น ย ์ บ ริ ก า ร นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว  
เทศบาลเมืองน่าน โทร.0 5475 1169 
หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 
ได้ที ่ททท.ส�านกังานแพร่ โทร.0 5452 1127

“อาคเนย์ ชีวติ ด๊ีดี 3/1” 
ทางเลอืกใหม่สวนกระแสดอกเบีย้ต�า่
 บมจ. อาคเนย์
ประกันชีวิต เปิดตัว 
“อาคเนย์ ชีวิต ดี๊ดี 
3/1” เจาะกลุ่มลูกค้า
ท่ีมองหาผลตอบแทน
สูงให้เงินออมในภาวะ
ดอกเบี้ยต�่า จ่ายเบี้ย
ประกันเพียงครั้งเดียว
และรับความคุ้มครองชีวิต 3 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา 
3% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ส�าหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 วัน
ถงึ 70 ปี เปิดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนอาคเนย์ประกนัชวีติทัว่ประเทศและ
ช่องทางออนไลน์ www.selic.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726
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 เอไอเอส มอบลานสุขภาพชุมชน พร้อมเครื่อง 
ออกก�าลังกาย แห่งที่ 2 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล (รพ.สต.) หนองแวง อ.สงูเนนิ จงัหวดั
นครราชสมีา ร่วมสนับสนนุการด�าเนนิงาน แก ่รพ.สต.  
ท่ีมุง่ดแูลสขุภาพคนในชุมชน และสง่เสรมิใหค้นในชุมชน
เห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี 
เหมาะสม และต่อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกดิ
โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง 

  เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ  
เอไอเอส ได้จัดสร้าง “ลานสุขภาพเอไอเอส รพ.สต.หนองแวง 
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองคนในชมุชน” พร้อมเครือ่งออกก�าลงักาย มอบ
ให้ รพ.สต.หนองแวง ด้วยเล็งเห็นถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข
ในปัจจุบันที่มีผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมาก
ขึน้ โดยส่วนใหญ่มสีาเหตมุาจากพฤตกิรรมในการรบัประทานอาหาร 
ความเครียด และขาดการออกก�าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมและ 

ต่อเนื่อง จึงส ่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ ท�าให้เกิดโรค 
ไม่ติดต ่อเรื้อรัง เช ่น โรค 
ความดัน โลหิตสู ง ,  โ รค 
เบาหวาน, โรคอ้วนลงพุง,  
โรคหลอดเลือดสมองและ
หัวใจ, โรคถุงลมโป่งพอง  
และโรคมะเรง็ เป็นต้น 

     ส� าหรับลานสุขภาพ 
เอไอเอสแห่งนี้  ได ้ ติดต้ัง
เครื่องออกก�าลังกายที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 

เอไอเอส มอบ ลานสขุภาพ ให ้รพ.สต.หนองแวง 
รว่มสง่เสรมิสุขภาพที่ดขีองคนในชุมชน

กล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเพิม่ความแข็งแรงของการหายใจ ปอด 
และกล้ามเน้ือหัวใจ ได้แก่ จกัรยานน่ังป่ันแนวนอน เคร่ืองบรหิารกล้ามเนือ้
แขน เครื่องบริหารเอวและออกก�าลังขาแบบย�่าสลับ และเคร่ืองเดินสลับ 
แนวราบ ตลอดจนลานเดนินวดเท้า ซึง่เอไอเอสต้องการให้ลานสขุภาพแห่งนี้ 
ได้เป็นศนูย์รวมของคนในชมุชนหนองแวงส�าหรบัใช้ออกก�าลงักาย และยงัเป็น
เครือ่งมอืเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานให้แก่ รพ.สต. ทัง้แพทย์ พยาบาล และ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน หรอื อสม.ในการดแูลสขุภาพของคน 
ในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มอบคู่มือแนะน�าวิธีการใช้เครื่องออกก�าลังกาย 
ให้แก่ อสม.เพือ่แจกจ่ายและเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกนัออกก�าลงักาย  
และใช้บันทึกข้อมูลเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าสุขภาพของชาวบ้านใน
ชมุชนได้อย่างสม�า่เสมอ และต่อเนือ่ง
 “เอไอเอส มุ ่งหวังให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญในการ 
ออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และ 
ลดภาวะเสีย่งเป็นโรคต่างๆ ลานสขุภาพชมุชนแห่งนี ้จะสามารถก่อให้
เกดิประโยชน์แก่ชาวบ้านทกุคน รวมทัง้เป็นการสนบัสนนุการท�างาน
ของแพทย์ พยาบาล และ อสม. เพื่อใช้ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชน 
หนัมาออกก�าลงักาย ซึง่จะสามารถช่วยลดจ�านวนกลุม่เส่ียงผูป่้วยได้
อย่างเป็นรปูธรรม” 
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เคยได้ยนิชือ่ 
“มะม่วงเบา” กนัไหม

 ส�าหรับคนใต้ เมื่อได้ยินค�าว่า
มะม่วงเบาคงไม่รูส้กึแปลกใจเท่าไรนกั 
เพราะเป็นช่ือของมะม่วงพนัธุห์นึง่ของ
ทางภาคใต้ โดยผลมะม่วงชนิดน้ีน้ัน
จะมขีนาดเลก็เท่าไข่ไก่เท่านัน้เอง ผล
ดิบมีรสเปรี้ยวกรอบ เมื่อสุกจะหวาน
อร่อย ส่วนเรือ่งทีม่าของชือ่นัน้ไม่เกีย่ว 
กับน�้าหนักของผลมะม่วงเลยสักนิด 

แต่มาจากมะม่วงพนัธุน์ีมั้กออกผลตลอดทัง้ปี และค�าว่า “เบา” 
ในความหมายของเกษตรกรนัน้ จะใช้เรยีกพชืและผลผลติท่ีออก
ผลทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ส่วนผลผลิตที่ออกผลในฤดูหนาว 
จะใช้ค�าว่า “หนกั” นัน่เอง

พิพิธภณัฑ์ภาพบาดใจ
     คนทุกคนบนโลกใบนี้ย่อมเคย 
มีความหลังความทรงจ�าทั้งสิ้น และ
แน่นอนว่าภาพความหลังบางอย่าง
เราอาจไม่อยากจดจ�าหรือเก็บมันเอา
ไว้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาพคนรกัเก่า ภาพ
เมาหมดสภาพ ภาพตอนแต่งหน้าแบบ
ผิดๆ ที่คิดแล้วสยอง ภาพสัตว์เลี้ยง
แสนรักที่จากไป ภาพทั้งหลายที่เห็น
แล้วสะเทอืนใจ บางคนเกบ็ไว้ในกล่อง
ใต้เตียง ซอกตู้หรือห้องเก็บของ วันดี
คืนดีเกิดบังเอิญไปเจออีกความรู้สึก 
ไม่แฮปปี ้ก็อาจจะเวียนกลับมาอีก  

ไม่ต้องกงัวลถ้าคณุอยากโยนภาพเหล่านีใ้ห้หายไปเลยจากชวีติ เวบ็ไซต์
ชือ่ Too Hard to Keep จะช่วยเก็บรกัษาภาพเศร้าๆ เหล่านัน้เอง โดย
นายเจสนั ลาซารสุ ศลิปินหนุม่จากชคิาโก ได้เริม่โปรเจคนีใ้นปี 2010 
ให้ผูค้นส่งภาพถ่ายหรอืไฟล์ภาพโดยจะบอกเหตผุลหรอืไม่บอกก็ได้ว่า
ท�าไมถงึอยากทิง้ภาพนี ้ หากสนใจจะส่งภาพของคณุไป เจสนัแนะว่า 
ให้เขยีนก�ากบัด้วยว่าคณุอนญุาตให้ใช้ใบหน้าเตม็ได้หรอืห้ามโชว์ใบหน้า 
หรือภาพไหนอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัว เพราะวันนึงภาพเหล่าน้ีอาจ
กลายเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่ไม่อยากอยู่ในความทรงจ�าก็เป็นได้  
สนใจส่งไปได้ที ่ toohardtokeep@gmail.com หรอืจะลองเเวะไปเยีย่ม
ความทรงจ�าแบบเจ็บๆ น้ีได้ที่ toohardtokeep.blogspot.com นี ่
อาจเป็นการเปลีย่นเรือ่งเศร้าให้เป็นเรือ่งไร้น�า้ตาก็ได้นะ

เทศกาลแห่งพระอาทติย์ในเปรู
  ในทุกๆ วันท่ี 24 มิถุนายนของทุกปี ในประเทศเปรู เป็นช่วง 
Festival of the Sun ผูค้นในเมอืงคสุโกจะพากนัไปรวมตวักนัทีโ่บราณ
สถานแซกซายมวัฮนัเพือ่รอดูลูกหลานชาวอินคาพืน้เมอืงในชดุพืน้เมอืง
ออกมาเดนิขบวนแห่ร่วมกนั พร้อมเต้นระบ�าและขบัร้องท�านองเพลง
ตามท้องถนนและจตัรุสัประจ�าเมอืง

  รูไ้หมว่า เยือ่ไผ่ท่ีเรานิยม
รับประทานกันนั้นไม่ได้
เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ต้นไผ่เลย แต่มันคือเห็ด
ชนดิหนึง่บนโลกน้ีนะจ๊ะ

ภาพประกอบ : thaimisc.pukpk.com



รูทเบยีร์ทีค่นนยิมดืม่นัน้
มนัคอืน�า้อะไรกนัแน่
 รทูเบยีร์ เครือ่งดืม่ประเภทซอฟท์ดรงิก์ 
ที่ผู้คนค่อนโลกนิยมดื่ม เป็นเครื่องดื่ม
คลายร้อนที่ปราศจากแอลกอฮอล์ และ
เป็นผลงานการทดลองวทิยาศาสตร์ของ 
“ชาร์ลส์ เอลเมอร์ ไฮร์ส” (Charles Elmer 
Hires) เภสชักรชาวเมอืงฟิลาเดลเฟีย รฐั
เพนซิลเวเนยี ซึง่เกดิเม่ือวนัที ่19 สงิหาคม 
พ.ศ. 2394 เขาท�างานและศึกษาด้าน
เภสชักรรมมาตัง้แต่อาย ุ12 ปี เดมิทผีลงานการทดลองวทิยาศาสตร์นี้ 
เขาต้องการทดลองเพ่ือให้ได้ยาทีเ่ขาต้องการ ด้วยการหมกัผลเบอร์รี ่
กบัสมนุไพรต่างๆ แต่ผลกลบัปรากฏว่าได้น�า้รทูเบียร์แทน โดยเขาน�า
มาจ�าหน่ายครัง้แรกเม่ือวนัที ่ 9 มถินุายน พ.ศ. 2412 และเป็นทีรู่จ้กั
แพร่หลายในเวลาต่อมา ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่19 ถึงต้นครสิต์
ศตวรรษที ่20 รทูเบยีร์ได้รบัความนยิมเป็นอันดบัหนึง่ แม้ในงานสังสรรค์
รืน่เรงิของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ในสหรฐัอเมรกิา ทีน่ยิมน�าเครือ่งดืม่
มาร่วมกันนั้น รูทเบียร์ก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลยอีกชนิดหนึ่ง 
และมนัยงัคงครองใจผูค้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

ก�าเนดิกางเกงลวีายส์
 นายลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss)  
ชาวเยอรมัน เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในยุคตื่น
ทอง เมือ่ปี พ.ศ. 1850 ซึง่ทกุคนต่างมุง่หน้า
ไปขดุทองทีเ่หมอืงในเมอืงซานฟรานซสิโก 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา สเตราส์เดินทางไป
ทีน่ัน่เช่นกนั เขาไปเพือ่ขายของ ซึง่ของที่
น�าไปขายได้ขายหมดระหว่างทาง เหลอื
เพียงผ้าเต็นท์เท่าน้ัน เมื่อไปถึงเหมือง 
ชาวเหมืองคนหน่ึงได้บอกให้เขาหากางเกงท่ีทนทานมาขายบ้าง 
เพราะกางเกงคนขุดเหมอืงขาดง่าย ค�าพดูน้ีจุดประกายความคดิ 
ให้นายสเตราท์ทันที เขาจึงน�าเอาผ้าเต็นท์มาให้ช่างตัดเป็น 
เสือ้และกางเกง แล้วน�าออกขาย ปรากฏว่าขายดอีย่างนกึไม่ถงึจน
ผ้าเตน็ท์หมดไปในไม่ช้า    
     สเตราท์จึงสั่งผ้าใบเรือมาตัดเสื้อผ้า ในขณะที่ผ้าเต็นท์ขาด
ตลาด เขาสัง่ผ้าหนาอกีหลายชนดิมาจากนวิยอร์ก และน�ามาย้อม
สเีป็นสนี�า้เงนิคราม อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเสือ้ผ้ากรรมกร จนในปี 
ค.ศ. 1860 ช่างตดัเสือ้ชือ่ นายจาคอบ เดวสิ (Jacob Davis ) จากรฐั
เนวาดา ได้ตอกหมดุตามมมุกระเป๋ากางเกงของคนงานเหมอืง เพือ่
ให้บริเวณน้ันท่ีมกัขาดเสมอ แข็งแรงข้ึน สเตราท์น�าวธิกีารตอกหมุด
มาใช้กบักางเกงเสือ้ผ้าทีม่เีนือ้ผ้าหนาของเขา และตัง้ชือ่ว่า “ลวีาย” 
(Levi’s) ในวนัที ่20 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 สเตราท์ได้จดทะเบยีน
สิทธิบัตรขึ้น ถือเป็นวันก�าเนิดกางเกงยีนส์ลีวายที่นิยมใช้ทั่วโลก
ขณะนี ้

ต�าแหน่งการยืนของเจ้าสาว
ในโบสถ์
 เหตุผลที่ เจ ้าสาวต้องยืน
ทางด้านซ้ายในพิธีแต่งงานตาม
ประเพณทีางครสิต์ เพราะในสมยั
โบราณเจ้าบ่าวต้องเหนบ็ดาบเอา
ไว้ทางด้านขวาเพือ่จะชกัออกมา
ได้ทนั หากเจ้าสาวนัน้กลายเป็น
อรศิตัรทูีแ่ฝงตวัเข้ามา
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี
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มาสนุกกบัการตอ่ยมวย
ออกก�าลงักายกนัเถอะ
 ช่วงนี้สาวๆ หลายคนหันมาต่อยมวยเพื่อออกก�าลังกายกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะการชกมวยแบบที่เรียกว่า Cardio Boxing 
ซึ่งผสมผสานระหว่างการชกมวยไทยและมวยสากลเข้าไว้ด้วย
กันแล้วเพิ่มความสนุกสนานด้วยการเล่นคู่กับ Personal Trainer 
เน้นการเตะ ต่อย ให้เป็นเรื่องสนุก เน้นการเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเป็นหลัก ความนิยมอันล้นหลามนั้นอาจเป็นเพราะ 
Cardio Boxing นัน้สามารถเผาผลาญได้มากถงึ 800 กโิลแคลอรี 
ต่อ 1 ชัว่โมงทเีดยีว การเล่น Cardio Boxing นอกจากจะสนกุแล้ว 
ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ดี เพราะเม่ือได้ลอง
เล่นแล้วเหงื่อจะออกมาจนท่วมตัวเชียวแหละ นอกจากนี้ยังช่วย
เผาผลาญไขมันและพลังงานที่สะสมในร่างกาย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
การออกก�าลังกายรูปแบบอื่นๆ นับว่าได้ผลดีรวดเร็วกว่ามาก  
ดงันัน้ร่างกายจงึรูส้กึกระชบัข้ึน ไขมันและน�า้หนกัลดลงกล้ามเนือ้ 
เพิ่มความทนทานและมีความแข็งแรงมากข้ึน เม่ือเล่นอย่าง 
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ

เทคนิคช่วยให้
คุณนอนหลับง่ายขึ้น
 การจบิน�า้ผึง้ครึง่ช้อนชาก่อนนอน จะช่วยให้ร่างกายหลัง่สารเซโรโทนินออกมา ส่งผลให้เกิดอาการง่วงและต้องการ พักผ่อน นอกจากนี้การเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ขณะนอนหลับจะรบกวนคล่ืนสมองของคุณและท�าให ้

ต่ืนข้ึนมาอีกครั้งกลางดึกได้แบบง่ายดาย 
ถ้าจะให้ดปิีดให้หมดทัง้ไฟ ทัง้คอมพิวเตอร์ 
ทั้งโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนเลยยิ่งดี

เทคนคิการดแูลสขุภาพ
แบบองคร์วมส�าหรบัวยัท�างาน
 อย่าปล่อยให้ความเครยีดจากการท�างานรมุเร้า จนละเลยการแบ่งเวลา
ส�าหรบัดแูลตวัเอง เพราะนัน่อาจคอืทีม่าของการเกดิโรคภยัไข้เจบ็ ลองปรับ
เปล่ียนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวติดูเพือ่ดูแลสุขภาพและผิวพรรณแบบองค์รวม 
เน้นลดปัจจยัความเครยีดเพราะความเครยีดเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้เกดิโรค
ต่างๆ รวมไปถงึความอ้วนได้ง่าย ลองท�าตามค�าแนะน�าเหล่านีดู้ 
 นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ควรนอนหลับหลัง 5 ทุ่ม เพราะใน
ช่วงเวลาประมาณ 00.30 น – 01.00 น. นั้น เป็นช่วงที่กลไกของร่างกายจะ
หลั่ง Growth Hormone ออกมา ซึ่งสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ เป็น
ตัวการส�าคัญท�าให้ร่างกาย ผิวพรรณเปล่งปล่ัง สดชื่น การนอนดึกท�าให้
อ้วนขึ้นได้ง่าย ท�าให้ฮอร์โมนการเผาผลาญลดลง ฮอร์โมนเพศเสื่อมลง
 ปรบักจิกรรมในแต่ละวนัให้มกีารเคลือ่นไหวมากขึน้ เพิม่การเผาผลาญ
และดึงพลังงานสะสมออกมาใช้ อย่ารบัประทานอาหารเยน็เกนิ 19.00 น. 
เพราะใกล้กบัช่วงเวลาเข้านอน ร่างกายมกีารเผาผลาญต�า่ลง ไม่ได้ดงึพลงังาน
มาใช้มากนกั บางรายอาจท�าให้เกดิอาการกรดไหลย้อนซ�า้เตมิเข้าไปอกีด้วย  
 ลดอาหารรสหวาน รวมถึงลดหรอืเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะมส่ีวน
ท�าให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล เกิดสารฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไป 
ท�าให้เกิดเซลลูไลต์ได้ง่ายขึ้น มีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้น
 เพิ่มสารแอนต้ีออกซิแดนท์เพื่อช่วยก�าจัดอนุมูลอิสระ ผลไม้ตระกูล
เบอร์ร่ีน้ันข้ึนช่ือว่ามีศักยภาพสูงในหน้าท่ีน้ี ลองรับประทานผลเบอร์รี่  
สตรอเบอร์รี่ ลูกพรุน เป็นประจ�า นอกจากนี้ควรเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกาย
บ้าง บางครัง้การทานผลไม้ในแต่ละวนัของคณุอาจได้รบัวติามินไม่เพยีงพอ  
ลองเพิม่วติามนิ C Complex วนัละ 1,000 มลิลิกรมั แต่ปกติร่างกายมัก 
ดูดซึมได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นภายใน 8 -10 ชั่วโมงก็จะ 
ขับออกมาในรูปของปัสสาวะ ดังนั้นแนะน�าว่าอาจจะหักครึ่งเม็ดทาน 
ใ น ต อ น ห ลั ง อ า ห า ร มื้ อ เ ช ้ า
แ ล ะ ท า น ที่ เ ห ลื อ อี ก ค รึ่ ง ใ น 
มือ้เย็น และไม่ควรทานวติามนิซี 
ร่วมกับฟอลรัส เพราะจะเกิด
ปฏิกิริยาภายในร่างกายที่ส่งผล
ให้ผิวพรรณดูหมองคล�้าได้
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เตรยีมกระเป๋ายา
ใหพ้รอ้มกอ่นเดินทาง 
 ก่อนออกเดินทางไกลเพื่อธุรกิจหรือ
ท่องเที่ยวทุกครั้ง ปัจจัยส�าคัญอีกอย่าง
ที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อให้การเดินทาง
ไม่มีสะดุดก็คือบรรดาหยูกยาต่างๆ เผื่อ
การเจ็บป่วยฉุกเฉินเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าก็แค่ยา
สามัญประจ�าบ้าน แต่ในจุดหมายปลายทาง
ที่คุณเดินทางไปในบางแห่งนั้น ยาธรรมดาๆ ก็ยังเป็นสิ่งหายาก
หรือมีไม่พร้อมสรรพ มาดูกันดีกว่าว่าบรรดายาและอุปกรณ์การ
ปฐมพยาบาลที่ควรเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง 
 แอสไพริน ยาบรรเทาอาการปวดต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทา
อาการปวดต่างๆ ทั้ง ปวดศีรษะ ปวดบวมบาดแผล ฯลฯ 
 ครีมทาแผลสด ช่วยสมานแผลสด เร่งการฟื้นฟูผิวให้เป็น
ปกติเร็วขึ้น และยังช่วยบรรเทาผิวไหม้จากแสงแดดได้อีกทาง
 แผ่นแปะแผลพุพอง บรรเทาแผลพุพอง พลาสเตอร์ชนิดนี้
ส�าหรบัแผลพพุองโดยเฉพาะ ช่วยเยยีวยาอาการปวดแสบปวดร้อน
จากการแพ้ยุงและแมลงต่างๆ ท�าหน้าที่เหมือนก�าแพงปกป้องผิว 
เร่งการตอบสนองของผิวหลังจากการโดนกดัและรกัษาแผลในตวั 
แถมยังบรรเทาความเจ็บจากรองเท้ากัดได้
 เกลือแร่ส�าหรับชงดื่ม ช่วยลดอาการขาดน�้าและบรรเทา
อาการแฮงก์ ช่วยรีเฟรชร่างกายส�าหรับอาการเมาค้าง ท้องเสีย 
เป็นลมแดด หรือต้องเสียเหงื่อจากการตากแดดนานๆ ด้วยเพราะ
กลูโคสและอิเล็กโทรไลต์ในเกลือแร่ สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายให้
ดูดซึมน�้าได้ดีขึ้น โดยแนะน�าว่า ค่อยๆ จิบทีละนิด อย่าดื่มทีเดียว
หมดแก้ว
 โลช่ันกนัยุงและแมลง ลองเลือกผลิตภณัฑ์กนัยงุและแมลงที่
มีส่วนผสมของน�้ามันยูคาลิปตัส เพราะจะช่วยบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อไปด้วยในตัว
 ยาแก้คลื่นไส้ เป็นตัวช่วยชั้น
เย่ียมของผู้ท่ีมักมีอาการเมารถ เมา
เรือทั้งหลาย มันจะช่วยให้คุณสบาย
เนื้อสบายตัวมากยิ่งขึ้น  
 

รา่งกายฟ้องหรอืเปลา่
ว่ามสีารพิษสะสม
 บางครั้งร่างกายของเราสะสมรับเอาสารพิษมาไว้เร่ือยๆ  
จากหลายๆ ทาง ทั้งสารเคมีที่ปะปนมากับอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ 
มลพิษในอากาศ รวมทั้งสารเคมีในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง 
ยาฉีดกันยุง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ
คอยท�าลายเซลล์ในร่างกายให้เสือ่มสภาพและเป็นพษิต่อร่างกาย 
 หน้าตาหมองคล�้า
 เหนื่อยง่าย 
 ปากเหม็น 
 มีแผลร้อนขึ้นตามร่างกายเป็นประจ�า
 เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ และผายลมบ่อย
 คลื่นเหียน อาเจียน มีไข้ต�่าๆ ตลอดเวลา 
 ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 ปวดศรีษะบ่อย
 ปวดท้อง ระบบขับถ่ายแปรปรวน ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายยาก 
 หรือท้องเสีย ถ่ายเหลวบ่อยๆ 
 ร่างกายไม่แข็งแรง อ่อนเพลีย ง่วงนอน สมาธิไม่ดี
 ความจ�าไม่ดี
 เป็นริดสีดวงทวาร 
 จากอาการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คู ่หูเดินทางแนะว่า 
ไม่ต้องรอให้มคีรบทกุข้อทีว่่ามา แค่หนึง่ข้อหรอืสองข้อทีเ่ป็นบ่อยๆ  
ก็ควรเริ่มต้นลด ละ เลิก รับสารกระตุ้นในชีวิตประจ�าวัน พร้อม 
ทั้งหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกาย การกิน ระบบขับถ่าย และ 
การดืม่น�า้ให้ถกูวธิ ีรวมไปถึงการมีจิตใจทีแ่จ่มใสร่าเรงิด้วยนะ   
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี อยากท�านม...จะดีหรือไม่ดีนะ

 การศัลยกรรมหน้าอกไม่ใช่เร่ือง
แปลกใหม่ในสงัคมไทย แต่สาวๆ ส่วนมาก 
ก็ยังมีความกังวลว่าจะท�าหรือไม่ท�าดี  
จะท�าก็กลัวเจ็บ กลัวไม่ปลอดภัยสารพัด 
คู่หูเดินทางฉบับนี้ได้ประมวลข้อควรรู้ 
และศึกษาก่อนท�าศัลยกรรมหน้าอกมา
ฝากสาวอกไข่ดาวทั้งหลายแล้ว
 อายุที่เหมาะสมในการผ่าตัดเสริม
หน้าอก อายุขั้นต�่าที่จะท�าการผ่าตัดเสริม
หน้าอกได้ คือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป อายุน้อยๆ 
กว่านี้แพทย์ศัลยกรรมที่ดีจะไม่แนะน�าให้ผ่าตัดแน่นอน เพราะร่างกายยัง 
เจรญิเติบโตได้ไม่เต็มท่ี โอกาสท่ีหน้าอกจะขยายใหญ่ขึน้ได้เองด้วยวิธีธรรมชาติ
ยังมีได้อีก   
 หาแพทย์ศลัยกรรมมอือาชพีทีผ่่าตดัศลัยกรรมหน้าอกเก่งทีส่ดุ เลอืกแพทย์
ศัลยกรรมท่ีน่าเช่ือถือได้ในสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ เพือ่ความปลอดภยัและผลลพัธ์ที่

น่าพึงพอใจ อาจจะสอบถามจากผู้ที่เคยผ่าน
การผ่าตัดเสริมหน้าอกมาแล้วจะดีที่สุด ควร
จะสอบถามซัก 2-3 คน ที่มีช่วงเวลาผ่าตัด
ห่างๆ กันด้วย เช่น  3 – 6 เดือน, 1 ปี หรือ 3 ปี  
ขึ้นไป เพื่อดูผลข้างเคียงระยะยาวด้วย
 ศึกษาข้อด ี ข้อเสยี ของการท�าหน้าอก 
ให้ดเีสยีก่อน ลองทบทวนดูว่าแน่ใจในทุก
ด้านไหมกับการผ่าตัดเสริมหน้าอกในครั้งนี้
 ศึกษาประเภทของวัสดุในการเสริม

หน้าอกด้วยจะดทีีส่ดุ วิวัฒนาการเรื่องความงามหน้าอกมีการพัฒนาต่อเนื่อง
อย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมหน้าอกให้สาวๆ มากมาย 
สมัยนี้วัสดุในการเสริมหน้าอกจึงไม่ได้มีแค่ถุงน�้าเกลือ หรือ ถุงซิลิโคน เท่านั้น 
แต่ยังมีอย่างอื่นอีกมากมาย ต้องศึกษาคุณสมบัติข้อควรระวังข้อดีและข้อเสีย
ของมันให้ดีก่อนการตัดสินใจ
 รปูทรงและขนาดหน้าอก สาวๆ ควรตัดสินใจให้ได้ก่อนว่ารูปทรงหน้าอก 
และขนาดหน้าอกแบบไหนที่ต้องการ หน้าอกตามธรรมชาติมีหลายรูปทรง แต่ 
2 ทรงยอดนิยม คือ หน้าอกทรงกลมเหมือนทรงแตงโม และทรงหยดน�้า ขนาด
หน้าอกนั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายเพื่อรูปร่างที่แลดูสมส่วน 
 ผลข้างเคยีงหลงัการผ่าตดัเสรมิหน้าอก สิ่งส�าคัญมากๆ อีกอย่างที่มักถูก
มองข้ามเสมอ และเป็นเป็นส่ิงท่ีสาวๆ ควรรู้ก่อนเข้ารบัการผ่าตดัคอื ผลข้างเคยีง 
หลังการผ่าตัดท�าหน้าอกมีหรือไม่? หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกเราต้องนวด
หน้าอกเพื่อป้องกันพังผืดเกาะหน้าอกต่อไปอีก 6 เดือน และควรหลีกเลี่ยงการ
ออกก�าลังกายหรือกิจกรรมหนักๆ ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายกับหน้าอกของเรา
 ท�าใจยอมรบัการผ่าตดัครัง้ต่อๆ ไป เมือ่มคีรัง้แรกกต้็องมคีรัง้ต่อไป เมือ่ผ่า
แล้ว ไม่ได้แปลว่าครัง้เดยีวจบ เมือ่เวลาผ่านไปคณุอาจจะต้องผ่าตดัหรอืซ่อมแซม
อกีตามวยัและสรรีะทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้แก้ไขในกรณทีีไ่ม่พงึพอใจด้วย
 หรือจะลองดูข้อมูลของสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อ
ความมั่นใจก่อนจะไปขึ้นเขียงนะจ๊ะสาวๆ

เก็บรักษาคุณภาพ
ของน�้าหอมให้ยาวนาน
 เป็นที่รู้กันว่าไม่ควรเก็บขวดน�้าหอมในที่มีความช้ืน
หรือมีความร้อนสูงหรือแม้แต่ในที่มีแสงสว่างมากเกิน
ไป แต่คู่หูเดินทางก็ไม่แนะให้เก็บน�้าหอมในตู้เย็น เพราะ
ความเย็นจัดและกลิ่นของอาหารที่อยู่ในตู้เย็นจะท�าให้
กล่ินน�้าหอมขวดนั้นผิดเพ้ียนไป เพียงเก็บไว้ในอุณหภูมิ
ปกติที่ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปก็พอ นอกเสียว่าคุณจะมี
ตู้เย็นเล็กๆ แยกเอาไว้เพื่อเก็บน�้าหอมและเครื่องส�าอาง
โดยเฉพาะเท่านัน้ ทีส่�าคญัอย่าลมืสงัเกตวนัหมดอายขุอง
น�้าหอมขวดนั้นๆ ด้วย 
น�้าหอมขวดนึงไม่ได้คง
ความหอมไปตลอดปี
ตลอดชาตินะจ๊ะ

เทคนิคการฟื้นฟู
ผิวให้สวยแบบเร่งด่วน

    ลองเติมน�้าร้อนที่ไม่ใช  ่
น�้าเดือดลงในกะละมัง แล้ว
หยดน�้ามันหอมระเหยกลิ่น
ลาเวนเดอร์ลงไปสกั 2-3 หยด 
หยดน�้ามันหอมระเหยกลิ่น
มะนาวลงในกะละมังน�้าเย็น
ที่มีก้อนน�้าแข็งด้วย แล้ววาง
ไว้ใกล้ๆ กัน จุ่มผ้าเช็ดหน้า
เนื้อนุ ่มลงในน�้าร ้อนกลิ่น
ลาเวนเดอร์และกดลงบนผวิ

หน้า หายใจเข้าลึกๆ ประมาณ 3 วินาที จากนั้นจุ่มผ้าลง
ในน�้าเย็นกลิ่นมะนาวและกดลงบนผิวประมาณ 3 วินาที  
ท�าซ�า้ไปมาประมาณหนึง่นาท ีอณุหภมูทิีห่มนุเวยีนสลบักนั
ระหว่างร้อนกบัเยน็จะช่วยท�าให้สผีวิสม�า่เสมอ และช่วยให้
ผวิหน้าสว่างกระจ่างใสขึน้ ลองใช้วธินีีล่้วงหน้าหนึง่วนัก่อน
งานปาร์ตี้ เพื่อผิวสวยเปล่งประกายฉับพลัน 



วัดความยาว “รอบใต้อก” แล้วเทียบกับตารางนี้

Size       รอบใต้อกที่วัดได้            (เซนติเมตร)
65  63  –  67
70  68  –  72
75  73  –  77
80  78  –  82
85  83  –  87
90  88  –  92
95  93  –  97
100 98  –  102
105 103  –  107
110 108  –  112

Size (ขนาดล�าตัว)

ผลต่างรอบอก – รอบใต้อก     Cup       (เซนติเมตร)
6.5  –  8.5  AA
9 –  11 A
11.5  –  13.5 B
14  –  16  C
16.5  –  18.5  D
19  –  21  E
21.5  –  23.5 F

ตาราง Cup

Cup (ขนาดของทรวงอก)
1. วัดความยาว “รอบอกผ่านหัวถัน” (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
2. วัดความยาว “รอบใต้อก” (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
3. น�าผลจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาลบกัน แล้วเทียบกับตารางนี้

 สาวๆ จ๋า... การเลือกใส่ชุดช้ันในที่พอดี
กับสรีระร่างกายของเราเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
อย่างยิ่ง คับไป หลวมไปไม่ดีแน่ วันนี้เรา
เลยขอน�าวธิกีารค�านวณหา Cup ท่ีใช่ และ 
Size ที่ถูกมาฝากกันค่ะ

รู้ Cup + เชค็ Size ด้วยตัวเอง

ขัดผิวหน้า
เพื่อเผยผิวใหม่ด้วยมะละกอ 
         หากไม่อยากเสยีเงนิเข้าสปาราคาแพงแต่อยากโชว์ผวิกายนุม่เนยีน 
ไม่ยากเลย เพียงน�ามะละกอสุก ข้าวโอ๊ต ไข่ขาวดิบ และน�้ามะนาวมา
ผสมรวมกนัให้เป็นเนือ้เดยีวกนั น�ามาขดัวนเบาๆ บนใบหน้าแล้วพอกทิง้

ไว้ประมาณ 15 นาท ีจากนัน้ล้างออก
ด้วยน�า้เปล่าให้สะอาด ท�าสปัดาห์ละ 
1 ครั้ง ผิวจะนุ ่มเนียนใสมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ดูแลผิวในช่วงหน้าฝน
 อย่าคิดว่าเวลาฝนตกร่างกาย 
ไม่ค่อยมีเหงื่อออก ไม่ต้องดื่มน�้า
มากๆ เหมือนหน้าร ้อน เพราะ 
ไม ่หิ วน�้ าบ ่อย  ก็ เลยไม ่ดื่ มน�้ า
สม�า่เสมอ อนัทีจ่รงิน�า้ระเหยสญูเสยี
ออกจากร่างกายตลอดเวลา หาก
ไม่ดื่มน�้าบ่อยๆ ก็เสี่ยงที่เซลล์จะ
ขาดน�้าโดยไม่รู้ตัว ร่างกายท�างาน
แปรปรวนป่วยง่าย ผิวแห้งเกิด 
ริว้รอยง่าย ผวิขาดความชุม่ชืน้ แลดู
ไม่สดใสเปล่งปลัง่ ดงันัน้ จงึจ�าเป็น
ต้องเติมน�้าให้กับร่างกายอย่างเพียงพอ วันละ 8-10 แก้ว โดย 
จิบสม�่าเสมอทั้งวันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ นอกจากนี้การทาครีม 
มอยส์เจอไรเซอร์เนื้อบางเบาแต่ซึมซาบไวก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
ละเลย แล้วอย่าลืมเลือกใช้เครื่องส�าอางสูตรกันน�้าด้วย เพื่อ
ป้องกันการไหลเลอะเทอะเปรอะเปื้อนในระหว่างวัน 

 หากรู้สึกว่าช่วงนี้เท้าของคุณดู

หยาบกร้านหรอืมผีวิด้านกว่าปกติ 

ลองแช่เท้าในกะละมังน�้าอุ่นแล้ว

หยดครีมอาบน�้ากลิ่นที่ชอบผสม

ลงไปเล็กน้อย ทีนี้ผิวส่วนที่หยาบ

ด้านจะนุม่ขึน้ จากนัน้กถ็งึเวลาของ 

การนวดเท้าด้วยสครับขัดเซลล์ผิว 

แล้วล่ะ เติมความนุ่มให้ผิวบริเวณเท้าด้วยการทาครีม 

มอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ทั่ว แล้วสวมถุงเท้าผ้าฝ้ายเข้านอน 

ติดกันสัก 1 เดือนดูสิ แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง

by

1
2
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : s88

ช่วงนีเ้ทรนด์การท่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่มาแรง คนไทย
หลายต่อหลายคนต่างพากันไปกิน ช้อป เท่ียวโพสต์รปูสวยๆ 
มาอวดกันในโลกออนไลน์ แต่ถ้าใครยังไม่เคยไป และทุน
น้อย คู่หูเดินทางขอแนะน�าท่ีน่ีเลยครับ j-PARK ช้อปป้ิงมอลล์
ไซด์มนิิ แนวอเวนิว มพีืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 15 ไร่ ได้รบัการ
ออกแบบตกแต่งอย่างพถิพีถินั ทัง้ตวัอาคาร สถานที ่ภายใน 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย บริเวณริมฝ่ังทะเลอ่าวไทย มี
ชายฝ่ังทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร สลับกับแนว
พื้นราบและภูเขา จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 

และยังเป็นแหล่งท่าเรือน�้าลึกส�าหรับใช้ขนถ่ายสินค้า 
เศรษฐกจิการเงินหมุนเวยีนของที่นี่จงึนบัวา่คลอ่งมอืกนั

ไม่น้อย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นัน้มีให้เลือกหลายแนว 
เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย ทัง้แบบแนวธรรมชาติ สวนสัตว์ ป่าเขา ท้องทะเล 
วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สวนน�้า สวนสนุก สวนดอกไม้ ร้านค้า ร้านอาหาร 
แหล่งช้อปป้ิง ฯลฯ ทุกอย่างล้วนเป็นสีสันที่ท�าให้จังหวัดนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
แวะเวียนไม่ขาดสาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลมาก 
การเดนิทางสญัจรสะดวกสบาย แถมมโีรงแรมสถานที่พกัใหเ้ลือกอีกหลากหลาย
สไตล์ตามชอบ.. สนกุจดัเตม็ทัง้กนิ นอน เที่ยวอยา่งนีแ้ลว้ มหีรอืที่เราจะพลาด!
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ภายนอก รวมถึงส่วนหย่อมให้มสีไตล์ย้อน
ยุคคล้ายๆ หมูบ้่านญีปุ่น่ในสมยัโบราณ 
ช่วงยคุปลายเอโดะ ทีไ่ม่ว่าคณุจะถ่ายรปู
มมุไหนๆ กด็คูล้ายว่าอยูใ่นประเทศญีปุ่น่
เลย ด้านหน้าเป็นท่ีต้ังของร้าน Max Value 
ส่วนด้านในก็จะมร้ีาน Daiso ท่ีขายของน�า
เข้าจากญี่ปุ่นราคาช้ินละ 60 บาท ร้านขาย
เส้ือผ้า ชุดช้ันใน กระเป๋า ก๊ิบช้อป โดยเน้นท่ีร้าน
อาหารญีปุ่น่เป็นหลัก ท้ังร้านราเมง ซูชิ อาหาร
จานร้อน เทปปันยะกิ วากิว เน้ือย่างระดับ 
พรีเมี่ยม ชาบูแบบญี่ปุ่น ขนมน�าเข้าจาก
ญีปุ่น่ และร้านไอศกรมี เป็นต้น และท่ีโดด
เด่นก็คงเป็นปราสาทสีทองสามชั้น ที่ตั้ง
อยูด้่านหลงั สร้างคล้ายๆ ทีว่ดัคนิคาคจุ ิแต่
มีขนาดเล็กกว่า และถูกดัดแปลงให้เป็นท่ีต้ัง
ของร้านอาหารการตกแต่งจะมกีารเปลีย่นแปลง
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ไปตามเทศกาลต่างๆ ของประเทศญีปุ่น่ เช่น 
เทศกาลใบไม้เปลีย่นส ี เทศกาลชมดอกซากรุะ
บาน เป็นต้น และด้วยความทีจ่งัหวดัชลบรุมี ี
นคิมอตุสากรรมเยอะ และมชีาวญีปุ่น่เดนิทาง
มาท�างานทีน่ีเ่ป็นจ�านวนมาก และนีก็่คงเป็น
อกีหนึง่แรงบนัดาลใจทีท่�าให้อ�าเภอศรรีาชาก็
มปีระเทศญีปุ่น่เหมอืนกนั ใครผ่านไปผ่านมาก็
อย่าลมืแวะมาเชค็อนิ ถ่ายรปูกบัสถานทีส่วยๆ 
พร้อมช้อปและชมิอาหารญีปุ่น่ในบรรยากาศที่
ทกุอย่างล้วนดเูป็นญีปุ่น๊.. ญีปุ่น่

j-PARK ตัง้อยู่บนถนนสายศรรีาชา 
– หนองค้อ ใกล้ทางหลวงหมายเลข 7 
เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 10.00 – 22.00 น.

เมือ่มาเท่ียวญีปุ่น่กนัแล้วหากอยากหาซือ้ของฝาก ของแปลกเก๋ๆ 
ส่งตรงมาจากประเทศญีปุ่น่เราก็มแีนะน�ากันครบั ร้านน้ีเพิง่เปิดมาได้เพยีง
เดือนกว่าๆ ช่ือร้าน “ของญีปุ่น่ของแปลกพทัยา” ต้ังอยู่บนถนนสขุมุวทิ เลย
ตลาดน�า้ส่ีภาคไป 200 เมตร เป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเครือ่งใช้ ของตกแต่ง
บ้าน จาน ชาม ตุ๊กตาโมเดล เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า รปูภาพ เครือ่งเล่นแผ่น
เสียง กีตาร์ ... ฯลฯ พดูได้ค�าเดียวว่า มนัเยอะมาก! ต้องลองมาเลอืกรือ้ซือ้ 
ดูกันเองครบั สาธยายไม่หมดจริงๆ ด้านหน้าร้านโดดเด่นด้วยกตีาร์และ 
อาคูเลเล่ยักษ์ สีสันอย่างจ๊าบ เปิดทุกวนั 9.00 – 21.00 น. โทร. 0 3825 5568
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เลยจากร้านของญีปุ่น่ของแปลกมา
ไม่ไกล จะเจอจะสถานท่ีพกัผ่อนแห่งใหม่  
A’ La Campagne  (อะ ลา คอมปาณย์) 
เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ชนบท สถานที่ 
สวยงามมาก สะดุดตาต้ังแต่แว๊ปแรก 
ทีเ่หน็ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรปทีดู่
กลมกลนืและเข้ากนักบัธรรมชาต ิ เหน็

ได้ถงึความตัง้ใจและความใส่ใจในรายละเอยีดต่างๆ ของ
เจ้าของสถานที ่ทกุอย่างล้วนจดัวางตกแต่งให้ดเูข้ากัน
แบบไม่ขัดเขิล ปัจจุบนัเปิดให้บริการอยู ่2 ส่วน คอื ส่วน
ของร้านอาหาร “ส้มต�า วลิล่า” และ “อะลาคอมปาณย์ 
ชอปแอนด์แกลอร่ี” เป็นร้านขายของทีร่ะลกึท้องถิน่และ

ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และอกีส่วนก�าลงั
ตามมาติดๆ คือ ร้านขายกาแฟและเบเกอรร่ี และจะมีโครงการ

ท�าต่อไปเรือ่ยๆ เป็นโซนสวนสตัว์ และโซนปลกูผกัออร์แกนคิ ถัด
จากสวนสไตล์อังกฤษท่ีต้ังอยู่ด้านหลัง

ในส่วนของร้านอาหารส้มต�า วลิล่า ก็มเีมนแูนะน�าอย่าง 
ส้มต�า วิลล่า ที่ใช้มะละกอสับคลุกเคล้ามากับน�้าย�า ปลา

แซลมอนและกุ้งลวก โรยหน้าด้วยเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ รสชาตผ่ิานครบั หรอื
จะเป็นเมนูปากเป็ดทอด หมสูามชัน้
ทอด ปีกไก่ทอดก็ม ีแซ่บได้สขุภาพกบั 
ย�าผักหวานรวม และย�าใบบัวบก 
... ทกุอย่างทีก่ล่าวมานีล้้วนเป็นของดี
ที่ต้องบอกต่อครับ ร้านเปิดบริการ 
ทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.  
โทร. 06 1441 5181
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และส�าหรับใครที่ชื่นชอบการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับ
มมุน่ารกัๆ ท่ามกลางววิธรรมชาตท้ิองฟ้าและภเูขา พร้อมนัง่
รับประทานอาหารแบบชิลล์ๆ ในบรรยากาศดี๊ดี.. ต้องที่นี่ Phu@Love  
(ภแูอทเลฟิ) ซึง่เป็นร้านอาหารทีต่ัง้อยูแ่ถวบางแสน ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์ 
โดยมีคอนเซ็ปง่ายๆ คือ อยากให้ลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารรู้สึก 
ผ่อนคลาย ไม่แออดั และสนกุไปกบัสถานทีส่วยๆ เน้นวตัถดุบิชัน้ดี มใีห้
เมนูอาหารให้เลือกหลายหลายทั้งไทยและเทศ มีดนตรีสดให้ฟังเพลินๆ  
ทกุค�า่คนื เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 11.30 – 23.00 น. โทร. 08 4533 3345 
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ใครทีม่ลีกูเลก็เดก็น้อยขอแนะน�า Pattaya Sheep Farm เป็นฟาร์มแกะแห่งแรก
ทีผ่สมผสานบรรยากาศชายทะเลทีม่ต้ีนมะพร้าวตกแต่งร่วมกบับรรยากาศฟาร์มแกะ
ได้อย่างลงตวั สามารถให้อาหารแกะและถ่ายรปูได้ นอกจากนัน้ยงัมสีตัว์ต่างๆ เช่น 
ม้า กวาง ควายเผอืก หมจูิว๋ กระต่าย และอลัปาก้า ฯ ทีเ่ดก็ๆ จะได้เรียนรู้การใช้ชีวติ
ของสตัว์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ สถานทีก่ว้างขวาง มทีางเดนิเชือ่มถงึกันได้โดยรอบ โซน 
กจิกรรมเบาๆ ทีเ่ดก็เล่นได้ ผูใ้หญ่ก็เล่นด ี (บางอย่าง) เช่น ปาเป้า ยงิปืน ปากระป๋อง  
ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมนุ บ้านลม ยงิธน ูและขีม้่าชมรอบฟาร์ม สถานทีร่่มรืน่ แต่ถ้ามาตอน
กลางวนัควรพกหมวกหรอืร่มมาด้วยจะด ี ด้านหน้าเป็นส่วนของร้านอาหารช่ือ THE 
BARN STEAK HOUSE เมนเูดด็กค็งหนไีม่พ้นสเต๊กสตูรเฉพาะของทางร้านน่ันเอง 

ฟาร์มแกะพัทยา ตัง้อยูท่ีถ่นนพทัยา-ระยอง เส้น 36 ฝ่ังเดียวกับสวนผ้ึงบิก๊บี 
(พทัยา-ระยอง) ผ่านถนนมอเตอร์เวย์ มุง่หน้าพทัยา มาตามถนนเล่ียงเมอืงชลบรุ ีให้
เลีย้วซ้ายบางละมงุเพือ่เข้าถนนพทัยา – ระยอง ตรงไปจะเจอกบัโรงเรยีนนานาชาติ 
เดอะรเีจนท์ ให้กลบัรถ ฟาร์มแกะพทัยาจะอยูฝ่ั่งตรงข้าม ราคาค่าเข้าชม ท่านละ  
50 บาท เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. เข้าฟรี เปิดบริการทุกวัน ฟาร์ม 9.00 –  
19.00 น. ร้านอาหาร 10.00 – 20.00 น. โทร. 09 2321-6718



สนกุสดุมนัส์กนัต่อทีพ่พิธิภณัฑ์ภาพวาด 3 มติ ิArt in Paradise 
เป็นการแอคชัน่ท่าถ่ายรปูทีส่นกุทีส่ดุตามแต่เราจะจนิตนาการ เพือ่ให้เข้า
กบัภาพวาดนัน้ๆ ซึง่มภีาพวาดมากกว่า 200 รปู จากจติรกร 12 ท่าน แบ่ง 
เป็นโซนๆ อาท ิAqua สมัผสัโลกใต้น�า้ไปกบัวาฬสนี�า้เงนิ ค้นหาสมบตัใิต้
ทะเลลกึ ต่อสูก้บัปลาหมกึยกัษ์ และแปลงร่างเป็นนางเงอืก หรอืจะเป็น 
Safari เดนิป่าอเมซอนและทุง่หญ้าอนักว้างใหญ่ พบกบัฝงูสตัว์มากมาย
ทัง้ช้าง ม้าลาย ยรีาฟ นกแก้ว และชนเผ่าดัง่เดมิในป่าอเมซอน สนุกต่ืนเต้น
ไปกบั อยธุยา ซึง่เป็นโซนภาพทีใ่หญ่อลงัการทีส่ดุ พบกบัเมอืงลับแลและ
โบราณสถานทีต่ืน่ตาตืน่ใจ พระพทุธรปูองค์ใหญ่และร่องน�า้ตกท่ีมเีพยีงไม้
พาดแผ่นเดยีว นอกจากนียั้งมโีซนอียิปต์ ไดโนเสาร์ แฟนตาซี  คลาสสคิอาร์ต 
ของเล่น และตุก๊ตาป้ันขนาดเลก็จ�าลองวถิชีวีติคนไทย สิง่ต่างๆ ทีถ่กูรงัสรรค์
ขึน้มาเหล่านี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมมีความสนกุสนานกับงานศลิปะ
อย่างแท้จรงิ ตัง้อยูท่ีถ่นนพทัยากลาง สาย 2 อ.บางละมงุ เปิดบริการ

ทกุวนั 9.00 – 21.00 น. โทร. 0 3842 4500
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การเดนิทาง

• โดยรถยนต์ส่วนตวั
มาจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 

34 (ถนนสายบางนา-ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 
กโิลเมตร นอกจากนีย้งัมเีส้นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 
หรอื Motorway (กรงุเทพฯ-ชลบรุ)ี ระยะทาง 79 กโิลเมตร 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาทเีท่านัน้

• โดยรถโดยสารสาธารณะ
สอบถามรายละเอียดและเส้นทางเดนิรถได้ที ่Call 

Center 1490 เรยีก บขส. หรอื www.transport.co.th

25

มาถึงพัทยาทั้งที ถ้าไม่เห็นทะเลก็เหมือนมา
ไม่ถึงนะ... แต่มาแล้วก็ต้องอ่ิมทั้งท้องและอิ่มทั้ง

บรรยากาศด้วย เราขอแนะน�าให้แวะมานัง่กนิลมชมววิ
ทะเลสวยๆ กับชายหาดส่วนตัวกันท่ี The Glass House 

ร้านอาหารสวยติดริมทะเล มีมุมให้เลือกนั่งสบายๆ ทั้งใน
ห้องแอร์ และด้านนอกแบบโอเพ่นแอร์ใต้ร่มเงาสนใหญ่ มทีัง้ทีน่ัง่ 
ทีน่อนทีแ่ต่ละโต๊ะสามารถมองเหน็ววิทะเลได้ แต่ถ้าอยากใกล้ชดิ 
มากๆ ก็ต้องลงไปน่ังท่ีโต๊ะริมหาด ในส่วนของเมนอูาหารกม็ใีห้
เลือกท้ังคาว หวาน อาหารซีฟูด้ เบเกอร่ี เคร่ืองดืม่สารพดั ไวน์  
ค๊อกเทล ชา กาแฟ น�า้ผลไม้มคีรบ ทางเข้าอยู่ฝ่ังตรงข้างโรงละคร
อลงัการ เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 11.00 – 24.00 น. ส�ารองท่ีน่ัง 
โทร. 0 3825 5922, 08 1266 6110

the glass
house



    เริม่กนัเมือ่เดนิเข้าไปด้านในแล้วพบภาพถกูใจ เรากช็วนเพือ่นถ่ายรปู 
ด้วยประโยคง่ายๆ ว่า Let’s take photo together. (เลท็’ส เทค โฟโต้ 
ทเูกท็เธอร์) แปลว่า มาถ่ายรปูด้วยกนัเถอะ อันจะประมาณว่า Selfie  
(เซลฟ่ี) ด้วยกนั หรอืจะไปโพสต์ท่าคูก่นัแล้วไหว้วานให้คนอืน่ช่วยถ่ายให้ก็ได้ 
อกีประโยคหนึง่คอืแบบผลัดกันถ่าย ก็จะเริม่ทีป่ระโยคง่ายๆ ว่า Shall we 
take photo for each other ? (แชล วี เทค โฟโต้ ฟอร์ อชี อทัเธ่อร์ ?) 
แปลว่า เรามาถ่ายรปูให้กนัเถอะ ซึง่เพือ่นกค็งจะตอบว่า Ok!, It’s so good 
idea. (โอเค อทิส โซ กูด้ ไอเดยี) แปลว่า โอเค! มนัเป็นไอเดยีทีด่มีาก So 
start at you first. (โซ สตาร์ท แอท ยวั เฟิส) แปลว่า ง้ันเริม่ทีเ่ธอก่อน 
และกเ็ดาได้ว่าประโยคต่อมา เพือ่นคงบอกว่า Come on, please stand 
here & pose as you wish to do. (คมัมอน, พลสี สแตนด์ เฮยี แอนด์ 
โพส แอส ย ูวชิ ท ูด)ู แปลว่า มานีม่า ยนืตรงนีน้ะ และโพสต์ท่าอย่าง
ท่ีเธอปรารถนาจะเป็น 
 เมือ่ถ่ายเสรจ็กค็งไม่พ้นว่าเราต้องวิง่เข้าไปดจูอภาพว่ามนัออกมาเป็นไง 
และโดยมารยาทก็ควรจะชมไปก่อนเลยว่าเค้าถ่ายดีถ่ายสวย Oh! You  
took it so good, I love it, Thanks (โอ้! ย ูทูก้ อทิ โซ กู้ด, ไอเลฟิอทิ, 
แธงคส) แปลว่า โอ้ เธอถ่ายเก่งมาก ฉันหลงรักภาพนี้เลยแหละ 
ขอบคณุค่ะ/ครบั จากนัน้เราก็บอกเพือ่นบ้างว่า Ok, It’s time your turn, 
Please sit there on the floor & pose, I hope you know well what 
to do it best. (โอเค, อทิ ไทม ยวัร์ เทร์ิน, พลสี ซทิ แธร์ ออน เธอร์ 
ฟลอร์ แอนด์ โพส, ไอ โฮพ ย ูโนว เวล ว้อท ท ูอทิ เบส) แปลว่า โอเค 
ถงึตาเธอแล้ว รบกวนนัง่ตรงนัน้นะ บนพืน้นัน่แหละ และโพสต์ท่า  
ฉนัเชือ่ว่าเธอต้องรูด้อียูแ่ล้วหละว่าจะโพสต์ยงัไงให้ดูดีทีส่ดุ และอาจ

English 
on the way

เสรมิต่ออกีนดิๆ หน่อย ตามความเหมาะสมว่า Ok, it’s good, But move 
to the left/right a little bit please. (โอเค, อทิส กูด้, บทั มฟูว ทู  
เธอะ เลฟ็ท์/ไรท์ อะ ลทิเทิล่ บทิ พลสี) แปลว่า โอเค, ดีมากๆ  
แต่ช่วยขยบัมาทางซ้าย/ขวา อกีสกันดิสคิะ/ครบั 
 ควรบอกให้เตรยีมตัวก่อนถ่ายรูปด้วยประโยคทีว่่า Please see  
me, 1 2 3 ok, good. (พลสี ซ ีม,ี วนั ท ูทร,ี โอเค กูด้) แปลว่า  
มองมาทีฉ่นั หนึง่ สอง สาม โอเค ดี 
 หรอื อาจจะพดูว่า Please don’t see me, Look at the right/left 
to see on the floor 3 metres far away from you. (พลสี ด้อนท์  
ซี มี, ลุค แอท เธอะ ไรท์/เล็ฟท์ ทู ซี ออน เธอะ ฟลอร์ ทรี  
เมตรส์ ฟาร์ ระเวย์ ฟรอม ย)ู แปลว่า โปรดอย่ามองฉนั ให้มองไป
ทางด้านขวา/ซ้าย มองลงพืน้ ห่างจากตวัเธอไป 3 เมตร 
 หรอืแนะน�าเพือ่นว่า Stand here please, lean against the pillar. 
(สแตนด์ เฮยี พลสี ลนี หนะเก้นสท ฺเธอะ พลิล่ะร์) แปลว่า ช่วยยนื
ตรงนีน้ะ พงิทีเ่สาเลยค่ะ/ครบั 

 ประโยคง่ายๆ ประมาณนี้น่าจะครอบคลุมการใช้งานที่จ�าเป็น 
พอสมควรทีจ่ะท�าให้คณุได้ถ่ายรปูอย่างสนกุสนานกบัเพือ่นๆ ชาวต่าง
ชาติได้สบาย ท้ังในพพิธิภณัฑ์แห่งน้ี และน�าไปประยกุต์ใช้ในสถานที่
อืน่ๆ ได้อกีทัว่โลกเชยีวแหละ 
 ขอให้ท่านสนุกกับภาพวาด 3 มติิ ตามโซนต่างๆ กว่า 200 รปู ตามแต่
จะ imagination (อมิแมจเิน้เฉิน่ = จนิตนาการ) พร้อมกบั create (ครเีอท 
= สร้างสรรค์) posing (โพสซิง่ = การวางท่าทาง) ให้ so cool (โซ้..คลู 
= เท่) และได้ภาพที ่perfect (เพ้อเฟ็คท์ = ยอดเยีย่มสมบรูณ์แบบทีส่ดุ)  
เทีย่วให้สนกุทกุท่านนะครบั แล้วพบกนัใหม่ 
ฉบบัหน้า

come on (คมั ออน / คมัมอน) = มานี่
pose (โพสต์) = วางท่าทาง
wish (วชิ) = ปรารถนา
took (ทู ้ก) เป็นกริยาที่แสดงความเป็นอดีตของ take = เอา  
ในบรบิทนีห้มายถงึถ่ายภาพ เมือ่เป็นอดตี กห็มายถงึ ได้ถ่ายเสร็จไปแล้ว
It’s time your turn (อทิ ไทม ยวัร์ เทร์ิน) = มนัคอืเวลาทีว่นมาถงึคณุ 

ในที่นี้หมายถึง มันถึงรอบของคุณแล้ว
หละ หรอื มนัถงึตาคณุแล้วหละ
a little bit (อะ ลทิเทิล่ บทิ) = นดิๆ 
lean against (ลนี หนะเก้นสท)ฺ = พงิ
pillar (เพลิล่ะร์) = เสา
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 สวสัดคีรบัคุณผูอ่้านทกุท่าน กลบัมาพบกนัอกีครัง้กบั English 
on the way คอลมัน์ทีจ่ะพาคณุไปรูจ้กักับบทสนทนาภาษาองักฤษ 
ศัพท์ และไวยากรณ์ง่ายๆ ก่อนเปิดประตูสู ่AEC ในปลายปีนี้ 
 ฉบบันีคู้ห่เูดนิทางพาไปเทีย่วทีจ่งัหวดัชลบรุ ี ซึง่เป็นจงัหวดั
ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย แต่ทีน่่าจะถกูใจเพือ่นต่างชาตกิน่็า
จะเป็นการพาไปชมพพิธิภัณฑ์ภาพวาด 3 มติิ Art in Paradise ที ่
ให้ผูม้าเทีย่วชมโพสต์ท่าตามแต่จะจนิตนาการเพือ่ให้เสมอืนเป็น
ส่วนหนึง่ไปกบัภาพวาดนัน้ๆ

เรื่อง : ครูหยาง
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เม้าท์มอย
กับญาญ่า

เรื่อง : ญาญ่า

 ก่อนอ่ืนขอแนะน�าตัวสวยๆ สวัสดีงามๆ ตามมารยาท
หญงิไทยแท้อันอ่อนหวานของบ้านเรานะคะ คอลมัน์เม้าท์มอย
น้องใหม่สวยสดใสสไตล์ญาญ่า ขอฝากเนือ้ฝากตวักบัคณุผูอ่้าน
นติยสารคู่หเูดนิทางทกุท่านทีต่ดิตามรอนแรมกนัมาเป็นอย่างดี 
ญาญ่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเม้าท์มอยตามประสาของผู้หญิง
สอดรู้ ท่ีจะพาคุณผู้อ่านได้สาระบ้าง ไม่ได้สาระบ้าง ก็ขอให้
ตดิตามอ่านกนัได้ค่ะ… ทีน่ีท่ีเ่ดียว (ยิม้หวานใส่)
 
 เมือ่วนัที ่ 16 พฤษภาคมทีผ่่านมา ได้เกิดการสญูเสยีครัง้ส�าคญั 
กับวงการพระพุทธศาสนาของบ้านเรา เม่ือพระเทพวิทยาคม หรือ 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ นักปราชญ์จาก
ท่ีราบสงู ทีพ่วกเรารูจ้กัและเคารพนบัถือศรทัธา พระผูซ่ึ้งเป็นแบบอย่าง
ทีด่งีามของพระสงฆ์และญาตโิยมทัว่ทกุสารทศิ ได้มรณภาพลงอย่าง
สงบทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา อายุรวม 92 ปี (71 พรรษา)
 หลงัจากการละสงัขารลง หลวงพ่อคณูได้ทิง้พนยักรรมไว้ให้หน่ึง
ฉบับ อันน�ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้น และน้อมน�าไว้
เป็นแบบอย่างทีด่ใีนสงัคมทีวุ่น่วาย หยบิฉวย ร�า่รวยแต่วตัถ ุหากแต่
หลวงพ่อได้แสดงให้เหน็ถงึความเรยีบง่าย ไม่ยดึตดิ และไม่ก่อให้เกิด
ความวุน่วาย โดยได้ท�าพนิยักรรมไว้เมือ่วนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2543 มี
ใจความส�าคญัระบวุ่า ให้มอบสงัขารแก่มหาวทิยาลยัขอนแก่ภายใน 
24 ช่ัวโมงนับตัง้แต่มรณภาพ แล้วให้ทางมหาวทิยาลยัมอบให้แก่  
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
เพื่อให้น�าไปศึกษาค้นคว้า ตามวัตถุประสงค์ของภาควิชา หรือ 
จะพดูภาษาชาวบ้านกค็อื การมอบร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพือ่ให้
นกัศกึษาแพทย์ได้ใช้ศกึษาประกอบการเรยีนนัน่เอง ท�าให้เกิดกระแสการ
บรจิาคร่างกายเพิม่มากขึน้ ใครทีไ่ม่เคยรบัรูห้รอืรูม้าบ้างอาจยงัไม่ทราบ 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิมาค่ะ.. ญาญ่าจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก 
  เม่ือเราพร้อมและตัดสินใจได้ว่าจะบริจาคร่างกาย จะเดินไปท่ี 
โรงพยาบาลเอง หรือจะโหลดแบบฟอร์มการบริจาคร่างได้เลยตาม 
ความสะดวก เม่ือยื่นความจ�านงแล้วทางโรงพยาบาลจะออกบัตร
ประจ�าตัวผู้อุทิศร่างให้เก็บไว้ ส�าหรับผู้ที่อายุต�่ากว่า17 ปี ต้องได้รับ

ร้อน ร้อน ร้อน!!! 
เปิดม่านมาก็ขอบ่นก่อนเลยว่าร้อนจริงร้อนจังมากค่ะ 
ไม่รู้ฤดูไหนเป็นฤดูไหนแล้ว...

ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็น
ลายลักษณ์อักษรนะคะ หลังจาก
นั้นผู้บริจาคร่างก็ควรบอกเรื่องนี้ไว้
กับญาติพี่น้อง เพื่อว่าเวลาจากไป
แล้วจะได้ไม่มปัีญหา และจะได้ท�า
ตามเจตนารมณ์ของตัวผู้บรจิาคเอง 
ทางโรงพยาบาลไม่มีข้อห้ามใดๆ 
เพราะถึงแม้เราจากไปแล้ว ญาติๆ 
จะไม่ให้ร่างเรากับโรงพยาบาลก็
สามารถท�าได้ ไม่ผิดกฎหมายค่ะ 
เพราะฉะนัน้ ควรท�าความเข้าใจกบัคนทีย่งัอยูใ่ห้เคลยีร์ๆ ก่อนนะคะ อนันีเ้ป็น 
ขัน้ตอนตอนทีเ่รายงัมลีมหายใจอยู ่กม็เีท่านีค่้ะ 
  ทีน้ีมาดูตอนเราหมดลมบ้างแล้วดีกว่า… เมือ่ผู้บริจาคร่างเสยีชวิีตลง ให้
ญาตติดิต่อโรงพยาบาลเพือ่จดัเจ้าหน้าทีไ่ปรบัศพ โดยเตรยีมใบมรณะบัตร 
ให้ทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ หากพืน้ท่ีท่ีจะรับร่างอยูน่อกเขต หรอืไกลมาก ใคร่ 
ขอให้ญาตบิรรจใุส่หบีเยน็หรอืใช้ถงุน�า้แขง็อย่างน้อย 2 ถงุ วางบนหน้าท้อง 
คลุมด้วยผ้าห่ม เพือ่รอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบร่างก่อน หากไม่สามารถน�ามาศกึษา 
ได้ ทางโรงพยาบาลจะให้ญาติน�าศพกลับไปบ�าเพ็ญกุศลได้ตามปกติ 
แล้วร่างผู้บรจิาคแบบไหนบ้างท่ีไม่สามารถน�าไปศึกษาได้? (คร่าวๆ นะคะ) 
 เสยีชวีติมาแล้วเกนิ 20 ชัว่โมง ยกเว้นได้เกบ็ไว้ในห้องเยน็ 
 ผู้บรจิาคเคยผ่านการผ่าตัดใหญ่ สูญเสียอวยัวะส�าคญั ยกเว้นดวงตา 
 อนันีไ้ม่เป็นไร 
 เป็นโรคมะเร็งที่ลุกลาม ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ  
 วณัโรค พษิสนุขับ้า 
 ผูบ้รจิาคเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุมคีดเีกีย่วข้อง ต้องผ่าพสิจูน์ 
 มนี�า้หนกัเกนิกว่า 80 กโิลกรมั หรอืผอมมากจนไม่มกีล้ามเนือ้
 แขนขาคดงอผดิรปูมากไป เหล่านีเ้ป็นต้นค่ะ 
 หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะท�าการเกบ็รกัษาร่างผูบ้รจิาค และ
น�าไปศกึษา ระยะเวลาการใช้ร่างจะประมาณ 1 ปี รวมๆ ระยะเวลาตัง้แต่ 
รบัร่างถงึพระราชทานเพลงิศพประมาณ 2-3 ปีค่ะ 

         มาคดิๆ ด ูหลวงพ่อคณูท่านได้ทิง้แบบอย่างทีด่ ีทีค่วรน้อมน�ามาไว้ใช้ 
ในการด�าเนนิชวีติมากเลยนะคะ ตอนอยูก่ส็ร้างคณุประโยชน์ เมือ่ละจากโลกนี้
ไปแล้ว กยั็งใช้ร่างกายเพือ่ประโยชน์ต่อผู้อืน่อีก การรอบคอบกบัภาระหลงัการ
มรณภาพของหลวงพ่อท�าให้ได้เรยีนรู้ว่า ‘การรบัเอาไม่เท่าการสละละให้’ 
 งานศพหลวงพ่อจึงเรียบง่าย สงบ งดงาม ดังพทุธวจนแห่งองค์พระสมัมา
สมัพทุธเจ้าทีว่่า ‘นตัถ ิสนัต ิปะรงั สขุงั ความสขุอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่ม’ี
  กราบนมสัการ กราบ...กราบ...กราบ...

 ขอบคณุภาพประกอบ : news.thaipbs.or.th



ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki
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วาช ิ(Vacii)
   บ ริ ษั ท  อิ ทธิ พั ทธ ์ เ ท รดดิ้ ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ผู ้น�าเข้าและ
จัดจ�าหน่ายสินค้ากิฟท์ช็อปและของ
ตกแต่งบ้านเพื่อผู ้บริโภคไลฟ์สไตล  ์
ทนัสมยั เปิดตวั “วาช”ิ (Vacii) แบรนด์สนิค้า 
ดีไซน ์สุดล�้าส�าหรับการจัดการพื้นที่ 
ส่วนตวัจากไต้หวนั มสีสีนัสดใสและลกูเล่น 
ไม่ซ�้าใคร เช่น โคมไฟรูปเห็ดพร้อมแท่น
ชาร์จโทรศพัท์มือถือ 2 หวั ราคา 1,750 
บาท, สายรดัเคเบิล้รปูกระบองเพชร ราคา 
299 บาท และอ่ืนๆ อีกมากมาย สัมผัส

ประสบการณ์อันสนุกสนานจาก “วาชิ” ได้แล้ววันนี้ที่ Betrend สาขา
สยามพารากอน ชัน้ 3, Betrend สาขาดเิอ็มโพเรีย่ม ช้ัน 4 และ Loft สาขา
พาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 2 หรอืชอ็ปออนไลน์ทีเ่วบ็ไซต์ของ Central Online ได้ที:่ 
http://www.central.co.th/search?q=Vacii

i-mobile ขอแนะน�า IQX PRO
 i-mobile IQX PRO (ไอควิ เอก็ซ์ โปร) สมาร์ทโฟนรุน่ใหม่  
ตอบโจทย์ทุกวัยแซ่บกับหน้าจอที่ให้สีสันจัดจ้าน ด้วยเทคโนโลยี 
Super Bright Amoled บนหน้าจอใหญ่ขนาด 5 นิว้ ความคมชดัระดบั 
HD มาพร้อมระบบปฏบิตักิารณ์แอนดรอย 4.4 Kitkat เรว็และแรง
ด้วยซพียี ู1.4 กกิะเฮริตช์ แบบออคต้าคอร์ (Octa-core) กล้องหลงั 
ความละเอียดสูง 18 ล้าน
พิกเซล BSI ออโตโฟกัส 
กลอ้งหน้ายงัแจม่ 8 ลา้น
พกิเซล ใช้งานได้พร้อมกนั 
สองซิม  (Dua l  S im) 
วางจ� าหน ่ ายในราคา 
6,590 บาท รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคลิก 
www.i-mobilephone.com

GoPro Hero+ LCD
 ล่าสดุ GoPro Hero เพิม่หน้าจอ LCD แบบ Touch Screen 
แบบ GoPro Hero4 Silver พร้อมความสามารถในการสัง่งานผ่าน 
WiFi และลกูเล่นอย่าง Auto Low Light, Quick Capture และ Hilight 
Tag ถ่าย VDO ความละเอยีด 1080p/60fps,720P/60fps ถ่ายภาพ
ความละเอยีด 8MP มาพร้อม Housing กนัน�า้ลกึถงึ 40 เมตร แต่ยงั
ถอด Housing ออกไม่ได้เหมอืน 
GoPro Hero รุน่ปัจจบุนั ราคา
อยู่ที่ 299.99USD หรือราวๆ 
9.000 บาท เริ่มวางจ�าหน่าย
ในอเมริกาวันท่ี 7 มิถุนายน  
ที่ผ่านมา ส่วนประเทศไทยจะ
วางจ�าหน่ายเมือ่ไหร่น้ันกค็งต้อง
ตดิตามกนัต่อไป

Fuji X-T10 
 เปิดราคาไทยแล้วส�าหรบักล้อง Fujifilm X-T10 กล้อง Mirrorless 
รุน่ใหม่ล่าสดุทีเ่น้นความเลก็พกพาสะดวก และยงัเน้นการใช้งานง่าย
ย่อส่วนมาจากรุน่พี ่Fujifilm X-T1 ส�าหรบักล้อง Fujifilm X-T10 นัน้มา
พร้อมกบัเซน็เซอร์ขนาด APS-C ความละเอยีด 16.3 ล้านพกิเซล ระบบ
โฟกสั 77 จดุ สามารถถ่ายภาพต่อเนือ่งได้เรว็ถงึ 8 ภาพต่อวนิาท ีระบบ
ประมวลผล EXR Processor II โดดเด่นด้วยววิไฟน์เดอร์แบบ OLED 
ความละเอยีด 2.36 ล้านจุด หน้าจอ LCD แบบบิดพบัได้ขนาด 3 นิว้ 
มรีะบบช่วยโฟกสัแบบ Digital Split Image และ Focus Highlight 
Peaking และระบบโฟกัสทีด่วงตา ปรบัตัง้ค่า ISO ได้ 200 - 6400 
หรอืปรบัเพิม่ขยายได้ 100 - 25600 รองรบัการถ่ายวดีโีอแบบ Full HD 
ส�าหรบัราคาเปิดตวัในไทยคอื
• Fuji X-T10 body  26,990 บาท
• Fuji X-T10 + Xc 16-50mm  31,990 บาท
• Fuji X-T10 + XF 18-55mm  38,990 บาท



SURVIVOR
แนวหนงั : แอคช่ัน
ผูก้�ากบั : เจมส ์แมค็ทคี
น�าแสดงโดย : เอม็มา่ ทอมสนั, มลิา่ โจโซวชิ
ก�าหนดฉาย : 18 มถินุายน 2558
 เรื่องยอ่ : มิล่า โจโววชิ รบับทเป็น 
เคท เจ้าหน้าทีท่�าวซ่ีาประจ�าสถานทตู
อเมริกาในลอนดอน ที่ค้นพบเบาะแส
แผนวนิาศกรรมของผูก่้อการร้าย ก่อน
ที่เธอถูกพวกมันใส่ร้ายและถูกตาม
ล่าโดยหน่วยงานที่อยู่ฝั่งเดียวกับเธอ  
เคทต้องพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ต ้อง
เปิดโปงแผนการของผูก่้อการร้ายก่อน
ทีจ่ะสายเกนิไป

ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

ส�าเร็จ สุข สมประสงค์
ส�านกัพมิพ ์: A Book 
ผู้เขยีน : สมประสงค ์บุญยะชัย
ราคา : 245 บาท
จ�านวนหนา้ : 294 หนา้
 ส�าเร็จ สุข สมประสงค์ เป็น
หนังสือท่ีบอกเล่าถึงประสบการณ์
ในด้านการท�างาน และการใช้ชีวิต
ของผู้เขยีน ซ่ึงเดินทางผ่านเร่ืองราว
ต่างๆ มาอย่างมากมาย จงึอยากน�า
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตถ่ายทอด
ข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ให้แก่คนรุ่น
ใหม่ได้น�าไปปรับใช้เพื่อความสุข
และความส�าเร็จในชีวิต หนังสือ 
เล่มนีจ้งึเป็นเหมอืนเขม็ทศิน�าทางชวีติให้แก่คณุ ซึง่มีเนือ้หาอ่านง่าย 
สนุกสนานและมีสาระ หลังจากอ่านเล่มนี้จบ คุณจะได้ข้อคิด
และเรียนรู้การใช้ชวีติอย่างไร ท่ีจะน�าไปสู่การประสบความส�าเรจ็  
สขุ และสมประสงค์

Chappie
จกัรกลเปลีย่นโลก
แนวหนงั : แอค็ช่ัน/ไซไฟ
นกัแสดง : ฮวิจ ์แจค็แมน, เดฟ พาเทล, ซิกอรน์ี่ย ์วเีวอร,์ 
ชารล์โต คอปลยี์   
ผู้ก�ากบั : นลี บลอมแคมป์
 เรื่องย่อ : เด็กทุกคนเกิดมา
บนโลกนี้พร้อมกับความหวัง ไม่ต่าง
อะไรกับแชปปี้ เขามีพรสวรรค์ ความ
พเิศษ เหมอืนกับเด็กอ่ืนๆ แชปป้ีจะเป็น
อย่างไรก็อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ถกูเลีย้งมา ดบ้ีาง เลวบ้าง แต่เขากจ็ะ
ใช้หัวใจและจิตวิญญาณเพื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์บนโลกใบน้ี ทว่า
มอียูส่ิง่หนึง่ทีท่�าให้แชปป้ีแตกต่างจาก 
ทกุคน...เขาคอืหุน่ยนต์ นีค่อืหุน่จกัรกล
ตัวแรกที่มีความรู้สึกและคิดเองเป็น ชีวิตและเรื่องราวของเขาจะเปลี่ยน 
มมุมองของโลกทีม่ต่ีอหุน่ยนต์และมนษุย์ไปตลอดกาล
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Ted 2
หมไีม่แอ๊บ แสบได้อกี 2
แนวหนงั : ตลก
ผูก้�ากบั : เซธ แมค็ฟารเ์ลน
น�าแสดงโดย : เลยีม นสีนั, อแมนดา้ ไซฟรดี, มารค์ วอหล์เบริก์
ก�าหนดฉาย : 25 มถินุายน 2558
 เร่ืองยอ่ : จากความส�าเรจ็ของ Ted หมีไม่แอ๊บ แสบได้อกี ที่
กวาดรายได้ทั่วโลกมากกว่า 549 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยูนิเวอร์แซล 
พิคเจอร์ส และ มีเดีย ไรท์ส แคปปิตอล จึงพร้อมจัดหนักให้แฟนๆ  
เจ้าหมสีดุแสบได้ฮากนัเตม็พกิดัอกีครัง้กบั Ted 2 โดย เซธ็ แมค็ฟาร์เลน 
กลับมารับหน้าที่เขียนบท ก�ากับการแสดง และให้เสียงพากย์ Ted  
อีกครั้ง เตรียมตัวบริหารขากรรไกรกันไว้ให้ดี เพราะกลับมาคราวน้ี  
หมเีทด็แต่งงานแล้วและอยากมีลกู เรือ่งราววุน่ๆ สดุฮาจึงเกิดขึน้
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เที่ยว
รอบบ้าน

 “โอ.้. ดนิแดนเลก็ๆ แหง่นีป้กป้อง
สรวงสวรรค์อันแสนสราญ แช่มช้อย 
ของพวกเขาไว้ได้อย่างไรหนอ.. ทัง้
จากกระแสโลกอันเกร้ียวกราด ทัง้ยงั
ต้องทัดทานต่อความทะยานอยากใน
สิ่งที่พวกเขาหาตอ้งการไม.่.” Marthe 
Bassene นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศษ 
ผู้หนึ่งกล่าวแก่ ‘หลวงพระบาง’ ซ่ึง 

เธอรอนแรมมาแสนไกลเพ่ือได้สัมผัส 
เมื่อราวสกัหนึ่งรอ้ยปีเศษ  
 “หลวงพระบางจะอดกลั้นต่อแรงบีบคั้นของศตวรรษแห่ง
วทิยาการ ผลประโยชนท์ี่โถมถลาเขา้ใส ่ชัยชนะของค�าวา่เงนิ หรอื
แมแ้ตเ่หลา่นกัฝันคนสดุทา้ย คูร่กัคูส่ดุทา้ย และจนิตกวรีายสดุทา้ย
ไดจ้รงิๆ ละ่หรอื?!?”
 เหลา่นัน้คืออารมณ์รูส้กึที่ระคนเคลา้ไปทัง้ดว้ยความอศัจรรย์
ใจ ความฉงน ซ่ึงปนเปไปพรอ้มๆ กบัขอ้หว่งใยของเธอ สตรผูีต้อ้ง
มนตเ์สนห่แ์หง่หลวงพระบาง

 หากนับจากปัจจุบัน.. เราสามารถสืบที่มาอันเป็นที่ไปของหลวง 
พระบางย้อนกลับไปไกลได้กว่า 1,200 ปี แต่เดิมดินแดนแถบนีถ้กูเรยีกว่า 
เมอืง ‘ซวา’ (ออกเสยีง ซวั) เมือ่ครัง้ ‘ขนุลอ’ ผูซ้ึง่ในบางต�าราถอืเป็นปฐม

ข้อยฮักเจ้า... หลวงพระบางเรื่อง  :  joesabf
ภาพ : ทัศศักดิ์, joesabf
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ข้อยฮักเจ้า... หลวงพระบาง

กษตัรย์ิลาว ทรงตัง้เมอืงซวาเป็นราชธานใีนราวพทุธศกัราช 1300 
ได้ทรงเปลีย่นชือ่เมอืงนีเ้สยีใหม่ว่า ‘เชียงทอง’ ต่อมาระหว่างช่วง
พุทธศักราช 1896 - 1915 เมื่อ ‘พระเจ้าฟ้างุ้ม’ เสด็จกลับจาก
อาณาจักรขอม อันเนื่องมาจากพระองค์และพระราชบิดาต้อง 
ลีภ้ยัเพราะถกูขบัไล่จากกษตัรย์ิองค์ก่อน ครัน้เมือ่รวบรวมไพร่พล
ได้เข้มแข็ง พระองค์จึงทรงกลับมากอบกู้ราชบัลลังก์คืนและได้
สถาปนาอาณาจกัรขึน้ใหม่ ทีซ่ึ่งคนไทยรูจั้กกันดนีาม ‘ล้านช้าง’ 
 ในรัชสมัยของ ‘พระโพธิสารราชเจ้า’ ได้ทรงอาราธนา  
‘พระบาง’ ซึง่แต่เดมิอยูท่ีเ่มอืงเวยีงค�า มาประดษิฐาน ณ เมอืงเชียง
ทอง จงึได้เปลีย่นชือ่เรยีกเมอืงหลวงแห่งนีใ้หม่อกีครัง้ว่า ‘หลวง
พระบาง’ ก่อนทีภ่ายหลงัจะกระจดัพดัพรายกลายเป็นอาณาจักร
ล้านช้างเวยีงจนัทน์ อาณาจักรล้านช้างจ�าปาสกั และอาณาจกัร
ล้านช้างหลวงพระบาง ในราวอีก 335 ปีต่อมา

 จากอดีตสู ่ป ัจจุบัน.. แม้วันนี้หลวง 
พระบางจะเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นรปูแบบการปกครอง วถีิสังคม ตลอดจน
ความเจรญิทีบ่่าท้นมาตามยคุสมยั ทว่านัน่ก็
อาจถือเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมนัียยะต่อ
การพัฒนา (ตามกระแสโลก) ท่ีซึ่งน้อยมาก 
เมือ่เทยีบกบัหวัเมอืงอืน่ๆ และโดยเฉพาะกบั
ประเทศบ้านใกล้อย่างไทยเรา จนองค์การ 
ยูเนสโกถงึกบัประกาศให้หลวงพระบางเป็น 
“เมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” (The Best 
Preserved City in South – East Asia) และ 
ได้รบัการยกสถานะให้เป็น ‘เมอืงมรดกโลก’ 
(World Heritage Site) อย่างเป็นทางการใน
ปีพุทธศักราช 2541 โดยเข้าหลักเกณฑ์การ
พจิารณา (ทางวฒันธรรม) ของยเูนสโกถงึ 3 
ใน 6 ข้อ ซึง่ปรกตสิถานทีใ่ดหากเข้าหลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาเพียงข้อใดข้อหน่ึงก็อยู่ในข่าย 
ที่อาจได้รับการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เหตุผล 
ซึ่งน่าสนใจส�าหรับผู้ที่ก�าลังคิดจะเดินทางไป
เยอืนเมอืงมรดกโลกแห่งนีค้อื..
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 (ข้อ 2) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนสุรณ์สถาน ประตมิากรรม สวน และภมูทิศัน์ ตลอดจน
การพฒันาศลิปกรรมทีเ่กีย่วข้อง หรอืการพฒันาการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์ ซึง่ได้เกดิขึน้
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรอืบนพืน้ทีใ่ดๆ ของโลกซึง่ทรงไว้ซึง่วฒันธรรม
 (ข้อ 4) เป็นตวัอย่างอนัโดดเด่นของประเภทของสิง่ก่อสร้างอนัเป็นตวัแทนของ 
การพฒันาทางด้านวฒันธรรม สงัคม ศลิปกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอตุสาหกรรม 
ในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ
 (ข้อ 5) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวฒันธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
แห่งสถาปัตยกรรม วธิกีารก่อสร้าง หรอืการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์ ซึง่เสือ่มสลายได้ง่าย
จากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และวฒันธรรมตามกาลเวลา

ส�ำหรับนักท่องโลกผู้หลงใหลในกลิ่นอำยวัฒนธรรมและวิถีแห่ง
ผูค้นอนัสขุสงบแลว้ เป็นไปไดว้่ำหลวงพระบำง อำจคลำ้ยดัง่เมอืง
สวรรค์อย่ำงที่ Marthe Bassene เคยว่าไว้
แม้นกาลเวลาจะล่วงผ่านมานับร้อยๆ ปี ทว่า เรายังอาจสัมผัสได้ถึงรูปรสอันเป็น 
เอกลกัษณ์แห่งล้านช้าง วดัเลก็วดัน้อยผดุแซมปรากฏตวัขึน้ท่ามกลางชมุชนแทบทกุระยะ
ร้อยเมตร อันแสดงถึงความมัน่คงต่อพทุธศาสนาในยุคท่ีหลวงพระบางเนอืงนองไปด้วย
แรงศรทัธา ฉะนัน้ จงึอาจพดูได้ว่าหลวงพระบางคอืมหานครแห่งแกเลอร่ีทางสายพทุธศลิป์ 
น้อยๆ ท่ียังมลีมหายใจ โดยอาศัยวถีิชวีติ สายน�า้ และภผูาปราการทางธรรมชาตอิย่าง 
ทิวเขาหลวงพระบางและเทือกเขาอนัน�า ขวางกัน้ส่ิงท่ีโลกเรียกว่า “ความเจรญิทางวตัถ”ุ  
มใิห้แทรกตัวเข้ามาท�าลายองคาพยพทุกส่ิงอย่างในความเป็นหลวงพระบางได้ 

หลวงพระบำงเหมำะส�ำหรับใคร?
อย่างส้ันง่าย...ท่ีน่ีเหมาะอย่างย่ิงส�าหรับใครก็ตามท่ีปรารถนาจะปล่อยชวิีตให้เลือ้ยไหล
ตามรอยอารยธรรมไปอย่างแช่มช้า
เสพสมัผสั - ในสิง่ทีเ่วยีนว่ายตามครรลอง (หากมากกว่านัน้.. ให้รูว่้านัน่ไม่ใช่หน้าทีข่องคณุ)
ก้าวย่าง - อย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมอืนจงัหวะการเต้นของหวัใจ (ทีม่นัรูว่้าเมือ่ไหร่ควรช้า
หรือเร่งเร็ว)
จากมา - พร้อมกบัทัศนคติอะไรสักอย่างท่ีเป็นผลจากสองข้อแรก (ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องมบีทสรปุ)
 “ข้อยฮกัเจ้า.. หลวงพระบาง” จงึมกัเป็นค�าลอยลมทีพ่ดัข้ามโขงมาพร้อมกบั
คนเดนิทางรุน่แล้วรุน่เล่า



 เน่ืองจากเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2558 ดาวมฤตยูจะจรเขา้ในเรอืนราศเีมษเป็นระยะเวลาสัน้ๆ แตค่งไมธ่รรมดาส�าหรบัดาวดวงนี ้ เพราะจะน�า
ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่องมาสู่ชาวราศีต่างๆ ส�าหรบัการด�าเนนิชีวติในครึ่งปีหลงั สว่นพระพฤหสัจะจรยา้ยราศไีปขา้งหนา้อกีหนึ่งราศ ีเป็นเวลา 1 ปี 
 ฉะนัน้ การพยากรณใ์นฉบบันี ้ เปรยีบเหมอืนจงัหวะหัวเลีย้วหวัตอ่เขา้สูก่ารเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ซ่ึงคงตอ้งท�าใจรบัทัง้เรื่องดแีละเรื่องนา่ตื่นเตน้ สดูลม
หายใจเข้าปอดลกึๆ แล้วมาอ่านกนัเลยค่ะ

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324

ราศเีมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
ชาวเมษหลายคนเพิง่ไปถอนฟันหรอืรกัษาช่องปากมาแท้ๆ พอมฤตยู
เข้ากมุลคันาป๊ัป.. เรือ่งสขุภาพเลือ่นจากบนลงล่างทนัท!ี!! ด้านการ

งาน โปรเจคเก่าจะได้เอามาปัดฝุน่ท�าใหม่ ใครทีท่�ากจิการทีบ้่าน รายรบัจะพุง่ขึน้ 
การเงนิมแีนวโน้มดขีึน้ ชวีติโดยรวมสขุสบายขึน้กว่าทีผ่่านมา หากใครมแีผน
งานอะไรในใจ ท�าเลย ความส�าเรจ็รออยู ่ เดนิทางไปไหน อย่าประมาท ความ
รกั มาพร้อมการเปลีย่แปลงใหม่ๆ 

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 14 ม.ิย.)  
ดทู่าทางชาวพฤษภ จะมอีะไรกงัวลอยูใ่นใจลกึๆ นะ เดนิทางดกีว่า..
ได้ลาภ สขุภาพให้ระวงัการผ่าตดัทีไ่ม่ทนัเตรยีมตวั หรอื ผ่าตดัจาก

โรคประจ�าตวัทีเ่ป็นมานานแล้ว ไม่ต้องกงัวล คณุจะได้หมอดมีฝีีมอืมารกัษา  
การงานจะได้ทมีเวร์ิคเก่ามาช่วยเบาแรง บรรยากาศในบ้านช่วงนี.้.. ชวีติดี ๊ ดี 
ความรักระยะนี ้ตวัตดิกนัแจ มองอะไรกห็วานไปหมด...

ราศมีถุิน (15 ม.ิย. - 14 ก.ค.) 
ระวังเรื่องผิดพ้องหมองใจกับเพื่อนฝูง หรือ ญาติพี่น้องด้วยเรื่อง 
ผลประโยชน์บางอย่าง ค่อยๆ ใช้สตกิ�ากบัวาจา อาจต้องเดนิทาง

ไปโน้นมานี่ตลอดเวลา การงานก็ค่อนข้างวุ่นวาย คนเก่าแก่มีแต่เรื่องมาให้ 
ปวดหวั การเงนิคณุกไ็ม่ได้เลวร้าย คณุยงัมพีอใช้สบายๆ ยกเว้นท่านทีม่โีรค
ประจ�าตวัเร้ือรัง ควรดแูลสขุภาพมากๆ ความรกั ค่อยๆ เริม่จากความเป็นเพือ่น 
คนมคีูแ่ล้วอย่าเว่ินเวอร์! คยุกนัดีๆ

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
การงานได้เวลาโยกย้าย เลื่อนขั้นกันอีกรอบ ส่งผลให้การเงินดี  
ระวงังานงอก ต้องเดนิทางในวนัทีค่ณุเคร่งเครยีดกงัวลใจแต่ปฏเิสธ

ไม่ได้ ท�าให้วนัธรรมดากลายเป็นวนัวุน่วายขึน้มาทนัตา..แต่โดยรวมๆ สภาพ
จติใจท่านดกีว่าครึง่ปีแรกมากมาย บางท่านมโีอกาสได้ถอยรถใหม่ ความรกั  
คนคุ้นเคยกันมาแต่เยาว์วัยอาจได้มาเป็นคู่กัน หรือ คู่ไหนคบหาดูใจกันมา 
เนิน่นาน ควรรีบอัพสเตตสัใหม่ได้แล้ว การเดนิทางไม่ราบรืน่ ต้องท�าใจ!

ราศสีงิห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
เป็นช่วงเวลาทีท่่านต้องท�าใจกบัความผดิหวังในสิง่ทีป่รารถนา หรอื 
หงดุหงดิผดิหวงักบัลกูหลาน บรวิารรอบตัว ควรท�าใจให้สงบ ไปวดั

ท�าบญุ สวดมนต์ เร่ืองเก่าๆ ผ่านมาแล้วกค็วรให้ผ่านไป การงานโดยรวมราบรืน่ดี 
แต่อย่าคาดหวังสงู การเงนิจะเพิม่ได้ต้องมกีารเดนิทาง ความรกั อย่าคดิมาก 
มวัแต่นัง่ทกุข์ร้อน อีกคนเขาไปไหนแล้ว! สขุภาพ ให้ระวงัโรคเก่าจะถามหา

ราศกัีนย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
คุณช่างดูคร�่าเคร่งวุ่นวายอยู่กับงานเก่าๆ มากเกินไปแล้วนะ... 
ลองท�างานเป็นทีมดูบ้างซิค่ะ เผื่อจะมีทางออก แล้วลองหาเวลา 

พักสมองบ้าง ระยะนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะได้พบปะมิตรสหายเก่าแก่ที่ห่าง
หายกนัไปนาน บางทคีณุอาจโชคดไีด้พบทางออกของปัญหาทีห่าค�าตอบมา
เนิน่นาน การเงนิ ได้มาหมดไปกบัเรือ่งตามใจตวัเอง ความรกั ถ้ามฝีรัง่/เกาหลี 
มาขอแลกไลน์ จัดไปอย่าให้เสยี!

ค�ำพยำกรณ์  15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2558

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ชวีติส่วนตวัดี ๊ด ีแม้เวลานีก้ารงานของคณุจะดยูุง่เหยงิ มปัีญหา
มากมายให้ขบคิด งานเยอะ เงินเท่าเดิม ก�าลังใจก็ห่อเห่ียว  

ขอให้อดทนรอไปอกีนดิท้องฟ้าจะสดใส อย่าใจเรว็ไปด่วนไฝท์กะเจ้านายเข้าล่ะ! 
โครงการต่างๆ ทีร้่องเพลงรอ จะได้เซน็สญัญา ใครทีร่องานใหม่ มโีอกาสได้
งานสงู การเงนิ ถ้าใครมเีงนิออมไว้กด็หีน่อย พอถไูถไปได้ แต่ถ้าไม่ม ีคงหากนั 
หวัฟ ูตวัเป็นเกลยีว หวัเป็นน๊อต ความรกั รกัจรงิแต่งเลย... คนอกหกัมโีอกาส 
เซอร์ไพร์ส จะเจอคนมาเตมิใจให้กนั

ราศพีจิกิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) 
การเงนิยงัหมนุติว้ๆ ให้เวยีนหวัสามเวลาหลงัอาหาร เรือ่งอะไรที่
ค้างคาในใจ ได้เวลาจบสกัท ีอย่าใช้อารมณ์! การงานช่วงนีม้เีหตุ

ให้ต้องชพีจรลงเท้าตลอด ค้าขายลกูค้าเชือ้สายจนีน�าโชคมาให้ ธรุกจิส่วนตวั 
มีโอกาสได้รับออเดอร์จากลูกค้าแดนไกล หรือ ลูกค้าจากวงสังคมใหม่ๆ  
ได้พบปะผูค้นหลากหลาย ซึง่เอือ้ในเรือ่งผลประโยชน์ให้คณุ ความรกั ใครที่ 
เคยแหกคอกเตลดิเปิดเปิงไป กลบัมาเข้าคอกได้แล้ว ทางบ้านให้อภยั!

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
ต้อนรบัการมาของมฤตยจูรในระยะนี ้ ด้วยชือ่เสยีงและเงนิทอง
ทีม่าเองโดยไม่ต้องร้องหา คณุจะมโีอกาสได้พบเจอบคุคลหลาก

หลายทีจ่ะเข้ามาสร้างสสีนัในชวีติ มเีรือ่งสนกุๆ รอคณุอยูอ่กีมาก การงาน
ที่เข้ามาในระยะนี้อาจท�าให้คุณวิตกกังวลว่าจะท�าได้ดีไหม แต่ไม่ต้องห่วง  
คุณมีทีมหนุนหลังดี ลุยไปโลด! ความรัก เป็นจังหวะตัดสินใจ อย่าลังเล  
เจอคนดแีล้ว แต่งเลย…. คนมคีู ่อยากแอบบอกว่าแฟนมตีงัค์นะ! 

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
เป็นจงัหวะเฮงๆ มโีชคจากทรพัย์สนิส่วนตวัดัง่เดมิ หรอื ทรพัย์มรดก 
มโีอกาสเปลีย่นรถใหม่ หรอื ย้ายทีอ่ยูใ่หม่ จะขาย หรอื ให้เช่าที ่กม็ี

คนตอบรบัด ีสขุภาพให้ดแูลเรือ่งช่องปาก เดก็เลก็ระวงัวิง่หกล้มปากแตก ผูใ้หญ่
ให้ระวงัเรือ่งการท�าฟันซ่อมเหงอืก การงาน ราบรืน่ด ีมคีนช่วยท�าตรมึ การเงนิ มใีช้
จ่ายสบาย  ๆแต่มกัหมดไปกบัเรือ่งสขุภาพ หรอื บรวิาร ความรกั ดเีวอร์กว่าทกุราศี 

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 ม.ีค.)
การเงินของคุณต้องมาจากการออกไปพบปะติดต่อผู้คนมากๆ 
อย่านั่งเฉยๆ อยู่กับที่ ชีวิตครอบครัวส่วนตัว ราบร่ืนดี เป็น 

พลงัผลกัดนัให้คณุก้าวต่อไป การงานทีเ่ข้ามาในระยะนี ้มแีต่งานยากๆ แต่
คณุจะท�าให้มนัผ่านไปได้สบายมาก ระวงัการมปัีญหาปะทะกบัลกูน้อง บรวิาร 
จะท�าให้งานสะดุด สุขภาพ คุณผู้หญิงอาจปวดท้องวันนั้นของเดือนมาก 
เป็นพเิศษ! ความรกั คนโสดจะมเีพือ่นแนะน�าให้รูจ้กัใครบางคน....

ราศมีนี (15 ม.ีค. - 14 เม.ย.) 
เตรยีมพร้อมเข้าสูค่วามสนกุของชวีติ ไม่ว่าอะไรทีจ่ะผ่านเข้ามา 
ขอให้คณุรบัมอืกบัมนัด้วยความตืน่ตวัเตม็ที!่ เพราะการเงนิของ

คณุแม้จะดเีลศิ แต่คณุกต้็องหมนุเงนิจนเป็นลกูข่าง ต้องวางระบบการเงนิให้ดี 
การงานเก่าๆ ได้เวลาน�ามาปัดฝุน่ท�าใหม่ แต่อย่างไรกต็าม ส�าคญัคอืคณุอย่า
พกความเครยีดเข้าบ้าน เพราะจะท�าให้เกดิบรรยากาศมาคขุึน้ได้ ความรกัดีๆ  
วนเวยีนอยูร่อบตวัคณุ ทกุอย่างอยูท่ีค่ณุมองและตดัสนิใจ....

คู่หูดูดวง



แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง : มะลิ
ภาพ : s88

      Seafood
 ร้านอาหารสวยเก๋ ต้ังอยู่ริมทะเลใกล้อ่าวบางพระ “33 Seafood”  
(33 ซฟีูด้) ร้านทีจ่ะไม่ท�าให้คณุผดิหวงัแน่นอน... อร่อยทัง้รสชาต ิเป็นเลศิทัง้
บรรยากาศและสถานที ่มองไปมมุไหนกส็มัผสัได้กบัธรรมชาตบิริสุทธิร์อบๆ  
ตัว ทั้งแผ่นฟ้า ผืนน�้า และสายลมที่พัดโชยเข้ามาตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
ยามเยน็ในช่วงพระอาทติย์ตกโรแมนตกิมากๆ เหมาะทีจ่ะมาทานเป็นคูห่รอื 

หมูค่ณะก็ด ีสถานทีก่ว้างขวางเลอืกนัง่ได้ตามใจชอบ
 เมนแูนะน�าวนันีเ้ริม่ที ่ส้มต�าปมู้า อาหารหลกั

ทีห้่ามพลาดเม่ือมาเทีย่วทะเล ทางร้านปรงุรสชาติ
มาอย่างแซ่บ เนื้อปูม้าสดหวานบวกกับความ 
กรุบกรอบของเส้นมะละกอและถ่ัวฝักยาวท่ี
ต�ามาแบบพอช�้า ท�าให้เมนูนี้ติดอันดับ 5 ดาว 

ต่อด้วยเมนูเบาๆ หมึกอาบแดด ก็คือการน�า
ปลาหมึกสดปรุงรสเล็กน้อยไปตากแดดอุ่นๆ สัก

หนึ่งแดด ไม่ต้องให้แห้งมาก แ ล ้ วน� าม าม า ทอ ด  
เสิร์ฟพร้อมซอสพริก อร่อยทานเพลินเลยค่ะ 
เพิ่มความคล่องคอกับเมนูต้มย�ารวมมิตร 
ที่น�ากุ ้ง ปลาหมึก ปลา หอย ขนมาจัดเต็ม 
ในหม้อไฟร้อนๆ ปิดท้ายกับเมนูซิกเนเจอร์ของ
ทางร้าน ทอดมนั 33 ทอดมันลกูกลมๆ ทีผ่สม
เนื้อปลากราย กุ้งและปลาหมึก คลุกเคล้ามา
กบัเครือ่งแกงเผด็ ชบุด้วยเกลด็ขนมปังก่อนทอด  
ให้ความกรอบนอกหนบึในได้ใจเราไปเตม็ 100 

ชือ่ร้าน 33 Seafood

ท่ีตัง้ : 340 หมู ่2 ถ.สขุุมวทิ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี

โทร. 0 3877 6228 เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 11.00-23.00 น.

การเดนิทาง : มาตามถนนสขุมุวทิ มุง่หน้าไปทางตลาดบางพระ  

จากนัน้จะผ่านกองพันต่อสูอ้ากาศยานที ่12 ซึง่อยูฝ่ั่งตรงข้าม แล้ว 

กลบัรถ ร้านจะตัง้อยู่ด้านหลงักองพันต่อสูอ้ากาศยานที ่12

 นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆ เช่น กุ ้งทอดราดซอสมะขาม  
ปลากะพงเผาเกลอื หอยหวานเผา ออส่วนหอยนางรม และ 
ย�า Sound of the sea โดยใช้อาหารทะเลสดๆ มาย�ากับน�้าย�า 
สุดแซ่บ ทานแกล้มกับก้านคะน้าและถั่วฝักยาว เพิ่มความ 
กลมกล่อม ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพยีงบางส่วนของรายการอาหาร
เท่านั้น หากท่านใดรักชอบเมนูไหนเป็นพิเศษก็ลองตามไปชิมกัน 
ได้ค่ะ.. ราคาย่อมเยา บรกิารด ีมทีีจ่อดรถพร้อม

 ชวีติคนเมอืงทกุวนันี ้จะกนิอยูแ่ต่ละมือ้แสนล�าบาก อยากกินอาหารใต้ร้านน้ี.. ก็ไม่มท่ีีจอดรถ อยากจะ
กนิข้าวต้มร้านโน้น.. ควิกแ็น่น หรอือยากจะกนิข้าวหมแูดงร้านดัง ก็ดันมาหยุดเสียอีก  ทีน้ีจะท�ายังไงละน่ี
   คอลัมน์เก็บมาฝากวันนี้ ขอเสนอตัวช่วยง่ายๆ ที่จะท�าให้คุณมีเสน่ห์ปลายจวักแบบรวดเร็วได้ทันที  

ด้วย “รสดเีมน”ู ผงปรงุรสส�าเรจ็ทีช่่วยให้คณุท�าอาหารให้อร่อยได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเมนยูากๆ อย่าง พะโล้ คัว่กลิง้ แกงไตปลา 
หรอืว่าจะเป็นเมนงู่ายๆ ทีใ่ครๆ กท็�าได้ แต่ท�าให้อร่อยยาก อย่างเมนูกะเพรา แกงจืด หรอืเมนูผัดน�า้มนัหอย และท่ีเด็ดสุด 
ส�าหรบัคนทีร่กัความเปรีย้วแซ่บ ในช่วงทีม่ะนาวแพงแสนแพงอย่างนีต้้อง “รสดเีมน ูผงน�า้ย�า” ทีจ่ะช่วยให้คณุท�าเมนยู�า

ต่างๆ ให้อร่อยได้ง่ายๆ แบบสบายกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นย�าวุน้เส้น ย�าสามกรอบ หรอื หมมูะนาว  
ก็อร่อย เปรี้ยวแซ่บถึงใจ เหมาะส�าหรับท้ังแม่ครัวมือใหม่หัดปรุง หรือ  

พ่อครวัมอืเก๋าทัง้หลาย ยงังีต้้องรีบไปหาซ้ือไว้ติดครวัโดยด่วน

ทอดมนั 33 หมกึอาบแดด






