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สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
เดินไปเดินมาเพลินๆ เผลอแป๊ปเดียวก็เข้ากลางปีกันแล้วนะครับ ใครมีแผนงาน
โครงการต่างๆ ทีเ่ ตรียมไว้ตงั้ แต่ตน้ ปีตอนนีเ้ ริม่ เห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือเสร็จสมบูรณ์
กันหรือยังครับ ถ้ายังก็คงต้องเร่งมือกันหน่อยเพราะอีก 6 เดือนก็จะสิน้ ปีกนั อีกแล้ว
คู่หูเดินทางฉบับนี้ พาไปตะลุยความสุข สนุกใกล้ๆ กันที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดที่มีของดีตื่นตาตื่น
ใจมากมาย เราคัดสรรมาให้ทา่ นแบบจัดเต็ม ทัง้ กิน เล่น เทีย่ ว สนุกสนานแค่ไหนตามไปอ่านได้ในคูห่ ู
พาเทีย่ ว พร้อมเปิดตัวคอลัมน์นอ้ งใหม่ “เม้าท์มอยกับญาญ่า” ทีไ่ ด้นกั เขียนหญิงสาวแสนสวยมาบอกเล่า
เรือ่ งราวต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นกระแสสังคม มากระจายขยายความเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ ฉบับนีป้ ระเดิมด้วย
ความรูใ้ นเรือ่ งการบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ใช้รา่ งหลังหมดลมหายใจ
ของเราในการศึกษา ใครบริจาคได้หรือไม่ได้อย่างไร หรือมีขนั้ ตอนตรงไหนทีเ่ ราควรทราบติดตามอ่านได้
ทีน่ ี่ ฉบับนีย้ งั คงมีเรือ่ งราวดีๆ ทีไ่ ด้เก็บรวบรวมมาฝากเหมือนเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้วก็พลิกหน้าต่อไปได้เลย...
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ประธานที่ปรึกษา

สวัสดีครับ

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

รองประธานที่ปรึกษา
ระพิพรรณ วรรณพินทุ

บขส.อินไซด์

: One Day One Night
ส่งของทัว่ ไทย..รับได้ในวันเดียว

คณะที่ปรึกษา

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

10 ข่าวรายทาง
12 รอบรู้รอบโลก

: ‘รูทเบียร์’ ทีค่ นนิยมดืม่ นัน้
มันคือน�ำ้ อะไรกันแน่

ฝ่ายบริหาร

มณฑกาล คงมั่น
สุรินทร์ ทองห่อ
วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์

14 มุมสุขภาพ

ข่าวดี

: มาสนุกกับการต่อยมวย
ออกก�ำลังกายกันเถอะ

16 เคล็ดลับความงาม

คุณสามารถอ่าน
นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine
ได้งา่ ยๆ เพียง
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
ของ BookSmile
มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตของคุณ
ใช้ได้ทงั้ ระบบ
Android
และ ios

: อยากท�ำนม...จะดีหรือไม่ดนี ะ

18 คู่หูพาเที่ยว

: Happy Funny Yummy @ ชลบุรี

27 เม้าท์มอยกับญาญ่า
30 เทีย่ วรอบบ้าน

: ข้อยฮักเจ้า.. หลวงพระบาง

33 คู่หูดูดวง

: 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2558

34 แวะชิมริมทาง

เจ้าของคู่หูเดินทาง
บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำ�กัด

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง

499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536

วิธสี มัครสมาชิก

499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam
Wa, Bangkok 10510
ฝ่ายโฆษณา 08-1751-3839
ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ
โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664
ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028
อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com
เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com
พิมพ์ที่ ซัน แพคเกจจิง้ (2014) โทร. 0-2913-2080

กองบรรณาธิการ

ชญานี อนุรักติพันธุ์
ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์

บรรณาธิการศิลปกรรม
สุรินทร์ ทองห่อ

ศิลปกรรม

ภาคภูมิ สุดเอื้อม

เว็บไซต์

วริษฐ์ ทั่งบุญ

ฝ่ายธุรการ

วราวุธ สุวรรณเทพ

ฝ่ายภาพ

ธันวา หยาง, s88

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด

วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ์,
วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

: 33 Seafood

MJ Media Company Limited

ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร,
จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง,
พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร,
อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์,
นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด

จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)

Where
to Find

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่
และเบอร์ตดิ ต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536
สอบถามเพิม่ เติม โทร. 08-1814-0028

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

http://www.facebook.com/busbuddythailand

•

พบนิ ต ยสารคู ่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น ประจ� ำ ที่
บนรถโดยสารปรั บ อากาศ ช่ อ งจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว
และจุดประชาสัมพันธ์ ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
ณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถ
สุ ว รรณภู มิ และสถานี บ ริ ก ารของ บขส. อี ก
กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ,ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่
ทุ ก สาขา, ร้ า นกาแฟ 94°coffee ทุ ก สาขา,
ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ
คาเฟ่ อ เมซอน และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

One Day One Night

ส่งของทัว่ ไทย...รับได้ในวันเดียว
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เปิดให้บริการ รับ – ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ดว่ นทัว่ ไทย ส่ง
เย็นถึงเช้า รับได้ในวันเดียว บริการด้วยใจดูแลห่วงใยถึงมือผูร้ บั ปลายทาง ด้วย
ความรวดเร็วและปลอดภัย พัสดุภณ
ั ฑ์ของท่าน 1 ชิน้ ส่งได้ไม่ตอ้ งรอรวมปริมาณ
ไปกับรถโดยสารและรถรับ – ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ถานีเดินรถ บขส. ทัว่
ประเทศ เปิดท�ำการตัง้ แต่เวลา 04.30 น. – 22.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

• สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) หรือ หมอชิต 2 ส่งของออกต่างจังหวัด
โทร.0-2537-8480
• สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) หรือ หมอชิต 2 รับของเข้ามาจาก
ต่างจังหวัด โทร.0-2537-8732
• สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี โทร.0-2422-4413
• สถานีเดินรถรังสิต โทร.0-2901-2673

ภาคเหนือ ตัง้ แต่ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ แต่ สระบุรี ถึงทุกจังหวัด
ภาคตะวันออก ถึงจังหวัดตราด
ภาคใต้ ตัง้ แต่เพชรบุรี ถึงทุกจังหวัด
ภาคใต้ (ส่งของที่ หมอชิต 2) ตัง้ แต่เพชรบุรี ถึง ปัตตานี (ยกเว้น ระนอง, พังงา
และนราธิวาส)
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบฝากพัสดุภณ
ั ฑ์ ดังนี้

• สารเคมีทเี่ ป็นพิษทุกชนิด
• สารเสพติดและสารตัง้ ต้นทุกชนิด
• วัตถุไวไฟทุกชนิด
• สิง่ ของผิดกดหมาย
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Call Center 1490 เรียก บขส.

บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. มอบอุปกรณ์จราจร แก่ สถานีตำ� รวจนครบาลบางซื่ อ

นายมาโนช สายชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบอุปกรณ์จราจร แก่
สถานีตำ� รวจนครบาลบางซือ่ ประกอบด้วย 1.กรวยยางจ�ำนวน 130 ตัว 2.แผงเหล็กกัน้ จราจร จ�ำนวน 100 แผง 3.เสือ้ สะท้อนแสง จ�ำนวน 100 ตัว
เพือ่ น�ำไปใช้จดั การจราจรและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนภายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบต่อไป

บขส.พั ฒนา Application “บขส.ชัวร์”
เพิ่มช่ องทางการส�ำรองที่น่งั และจ�ำหน่ายตั๋วผ่าน Smart Device
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด พัฒนา Application “บขส.ชัวร์” เพิม่ ช่องทางการส�ำรองทีน่ งั่ และจ�ำหน่ายตัว๋ ผ่าน Smart Device เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ทีท่ นั สมัยมากขึน้ สามารถตรวจสอบเทีย่ วรถและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เพียงดาวน์โหลดและ
ติดตัง้ Application “บขส.ชัวร์”
Application “บขส.ชัวร์” สามารถค้นหาเที่ยวรถและส�ำรองที่นั่งรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ทั้งเดินทางเที่ยวเดียวและ
ไป-กลับ และแสดงรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับเทีย่ วรถ แสดงผังทีน่ งั่ และให้ผใู้ ช้เลือกทีน่ งั่ ได้ดว้ ยตัวเอง ตรวจสอบสถานะการจองพร้อมทัง้
ส่ง E-Mail และ SMS ยืนยันการจองและรหัสการจอง 10 หลัก เพือ่ น�ำไปช�ำระเงินทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้บริการสามารถดาวน์โหลด
Application “บขส.ชัวร์” ได้จากทัง้ App Store และ Play Store กับอุปกรณ์ iOS Ver 7.0 ขึน้ ไป และ Android Ver 4.0 ขึน้ ไป

พลาสปอร์ตใบเดียว เที่ยวต่างประเทศ กับ บขส.
ขณะนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพู ชาง่ายนิดเดียว มีเพียงแค่
พาสปอร์ต ไม่ตอ้ งขอวีซ่า เราก็สามารถออกไปพบกับประสบการณ์ดๆี จาก
ประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว การเดินทางก็สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ งปั จจุ บัน
บขส. ได้เปิ ดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศดังนี้

ประเทศไทย – สปป.ลาว
จ�ำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
อุบลราชธานี – ปากเซ 			
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
นครพนม – ท่าแขก 			
เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง		
กรุงเทพฯ – ปากเซ
เชียงราย – เชียงของ – แขวงบ่อแก้ว
เลย – ไชยบุรี – หลวงพระบาง

ประเทศไทย - ประเทศกัมพู ชา
จ�ำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

1. กรุงเทพฯ – พนมเปญ 			
2. กรุงเทพฯ – เสียมราฐ

โดยสามารถซือ้ ตัว๋ ได้ทชี่ อ่ งจ�ำน่ายตัว๋ ภายในสถานีขนส่งฯ หรือเช็คตารางเวลาเดินรถและจองตัว๋ ได้ที่
www.transport.co.th หรือ โทร. Call Center 1490 เรียก บขส.

ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีซูซุมอบรางวัลแชมป์ วาดภาพโครงการ

MTI จัดอบรมแต่งหน้า

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จ�ำกัด และคุณพินิจ สุขะสันติ์ นักวิชาการช่างศิลป์
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
พร้ อ มโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชน
ที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�ำขวัญในโครงการ
“อี ซู ซุ เ ยาวชนสั ม พั น ธ์ ” ครั้ ง ที่ 22 ด้วยหัวข้อรอบชิงชนะเลิศ
คือ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกล กับ AEC” ณ ห้องประชุมชั้น 20
อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด

บริ ษั ท เมคอั พ เทคนิ ค อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด (MTI)
จัดการอบรมแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตัวแทนเพื่อนรัก
สุขภาพในโครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส” ปี 2558
โดยที ม งานวิ ท ยากรจากโรงเรี ย นสอนศิ ล ปการแต่ ง หน้ า MTI ซึ่ ง
ภายในงานมี คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกกิจการ
บรรษัท กิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส ได้มอบดอกไม้ขอบคุณแด่
คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหาร บริษทั เมคอัพเทคนิคอินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (MTI) และให้เกียรติเข้าร่วมงาน

“อีซซ
ู เุ ยาวชนสัมพั นธ์” ครัง
้ ที่ 22

เพือ่ พัฒนาบุ คลิกภาพตัวแทนเพือ่ นรักสุขภาพ

ททท.ส�ำนักงานแพร่

ชวนมาอยู น่ า่ น นาน นาน นะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานแพร่
ขอชวนคุณมาสัมผัสเมืองน่าน นาน นาน นะ กับ “10 กิจกรรม
สร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว @น่าน” โดย
เชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเรียนรู้
วิ ถี ไ ทย..ในสไตล์ ค นเมื อ งน่ า นกั บ 10
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้ พร้อมรับ
ของรางวัลแฮนด์เมดน่ารักๆ ฟรี! ตั้งแต่
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
หรื อ สอบถามข้ อ มู ล การเดิ น ทางและ
การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์
ได้ที่ ททท.ส�ำนักงานแพร่ โทร.0 5452 1127
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“อาคเนย์ ชีวต
ิ ดีด
๊ ี 3/1”

ทางเลือกใหม่สวนกระแสดอกเบีย้ ต�ำ่

บมจ. อาคเนย์
ประกั น ชี วิ ต เปิ ด ตั ว
“อาคเนย์ ชี วิ ต ดี๊ ดี
3/1” เจาะกลุ่มลูกค้า
ที่มองหาผลตอบแทน
สูงให้เงินออมในภาวะ
ดอกเบี้ ย ต�่ ำ จ่ า ยเบี้ ย
ประกันเพียงครั้งเดียว
และรับความคุ้มครองชีวิต 3 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา
3% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ส�ำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 วัน
ถึง 70 ปี เปิดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวติ ทัว่ ประเทศและ
ช่องทางออนไลน์ www.selic.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726

เอไอเอส มอบ ลานสุขภาพ ให้ รพ.สต.หนองแวง

เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดขี องคนในชุมชน
เอไอเอส มอบลานสุขภาพชุ มชน พร้อมเครื่อง
ออกก�ำลังกาย แห่งที่ 2 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หนองแวง อ.สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงาน แก่ รพ.สต.
ที่มุง่ ดูแลสุขภาพคนในชุมชน และส่งเสริมให้คนในชุมชน
เห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี
เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

		 เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ
เอไอเอส ได้จัดสร้าง “ลานสุขภาพเอไอเอส รพ.สต.หนองแวง
เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคนในชุมชน” พร้อมเครือ่ งออกก�ำลังกาย มอบ
ให้ รพ.สต.หนองแวง ด้วยเล็งเห็นถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข
ในปัจจุบันที่มีผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมาก
ขึน้ โดยส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
ความเครียด และขาดการออกก�ำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมและ
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เช่ น โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง , โรค
เบาหวาน, โรคอ้ ว นลงพุ ง ,
โรคหลอดเลื อ ดสมองและ
หั ว ใจ, โรคถุ ง ลมโป่ ง พอง
และโรคมะเร็ง เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ลานสุ ข ภาพ
เอไอเอสแห่ ง นี้ ได้ ติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งออกก� ำ ลั ง กายที่ จ ะ
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การสร้ า ง

กล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเพิม่ ความแข็งแรงของการหายใจ ปอด
และกล้ามเนือ้ หัวใจ ได้แก่ จักรยานนัง่ ปัน่ แนวนอน เครือ่ งบริหารกล้ามเนือ้
แขน เครื่องบริหารเอวและออกก�ำลังขาแบบย�่ำสลับ และเครื่องเดินสลับ
แนวราบ ตลอดจนลานเดินนวดเท้า ซึง่ เอไอเอสต้องการให้ลานสุขภาพแห่งนี้
ได้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนหนองแวงส�ำหรับใช้ออกก�ำลังกาย และยังเป็น
เครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานให้แก่ รพ.สต. ทัง้ แพทย์ พยาบาล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น หรือ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มอบคู่มือแนะน�ำวิธีการใช้เครื่องออกก�ำลังกาย
ให้แก่ อสม.เพือ่ แจกจ่ายและเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันออกก�ำลังกาย
และใช้บันทึกข้อมูลเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าสุขภาพของชาวบ้านใน
ชุมชนได้อย่างสม�ำ่ เสมอ และต่อเนือ่ ง
“เอไอเอส มุ ่ ง หวั ง ให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ความส� ำ คั ญ ในการ
ออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ลดภาวะเสีย่ งเป็นโรคต่างๆ ลานสุขภาพชุมชนแห่งนี้ จะสามารถก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านทุกคน รวมทัง้ เป็นการสนับสนุนการท�ำงาน
ของแพทย์ พยาบาล และ อสม. เพื่อใช้ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชน
หันมาออกก�ำลังกาย ซึง่ จะสามารถช่วยลดจ�ำนวนกลุม่ เสีย่ งผูป้ ว่ ยได้
อย่างเป็นรูปธรรม”
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

พิ พิธภัณฑ์

ภาพบาดใจ

คนทุ ก คนบนโลกใบนี้ ย ่ อ มเคย
มีความหลังความทรงจ�ำทั้งสิ้น และ
แน่นอนว่าภาพความหลังบางอย่าง
เราอาจไม่อยากจดจ�ำหรือเก็บมันเอา
ไว้อกี ไม่วา่ จะเป็นภาพคนรักเก่า ภาพ
เมาหมดสภาพ ภาพตอนแต่งหน้าแบบ
ผิดๆ ที่คิดแล้วสยอง ภาพสัตว์เลี้ยง
แสนรักที่จากไป ภาพทั้งหลายที่เห็น
แล้วสะเทือนใจ บางคนเก็บไว้ในกล่อง
ใต้เตียง ซอกตู้หรือห้องเก็บของ วันดี
คืนดีเกิดบังเอิญไปเจออีกความรู้สึก
ไม่ แ ฮปปี ้ ก็ อ าจจะเวี ย นกลั บ มาอี ก
ไม่ตอ้ งกังวลถ้าคุณอยากโยนภาพเหล่านีใ้ ห้หายไปเลยจากชีวติ เว็บไซต์
ชือ่ Too Hard to Keep จะช่วยเก็บรักษาภาพเศร้าๆ เหล่านัน้ เอง โดย
นายเจสัน ลาซารุส ศิลปินหนุม่ จากชิคาโก ได้เริม่ โปรเจคนีใ้ นปี 2010
ให้ผคู้ นส่งภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพโดยจะบอกเหตุผลหรือไม่บอกก็ได้วา่
ท�ำไมถึงอยากทิง้ ภาพนี้ หากสนใจจะส่งภาพของคุณไป เจสันแนะว่า
ให้เขียนก�ำกับด้วยว่าคุณอนุญาตให้ใช้ใบหน้าเต็มได้หรือห้ามโชว์ใบหน้า
หรือภาพไหนอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัว เพราะวันนึงภาพเหล่านี้อาจ
กลายเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่ไม่อยากอยู่ในความทรงจ�ำก็เป็นได้
สนใจส่งไปได้ที่ toohardtokeep@gmail.com หรือจะลองเเวะไปเยีย่ ม
ความทรงจ�ำแบบเจ็บๆ นี้ได้ที่ toohardtokeep.blogspot.com นี่
อาจเป็นการเปลีย่ นเรือ่ งเศร้าให้เป็นเรือ่ งไร้นำ�้ ตาก็ได้นะ

เทศกาลแห่งพระอาทิตย์ในเปรู

ในทุกๆ วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี ในประเทศเปรู เป็นช่วง
Festival of the Sun ผูค้ นในเมืองคุสโกจะพากันไปรวมตัวกันทีโ่ บราณ
สถานแซกซายมัวฮันเพือ่ รอดูลกู หลานชาวอินคาพืน้ เมืองในชุดพืน้ เมือง
ออกมาเดินขบวนแห่รว่ มกัน พร้อมเต้นระบ�ำและขับร้องท�ำนองเพลง
ตามท้องถนนและจัตรุ สั ประจ�ำเมือง

เคยได้ยน
ิ ชือ
่

“มะม่วงเบา” กันไหม

ส� ำ หรั บ คนใต้ เมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ ว่ า
มะม่วงเบาคงไม่รสู้ กึ แปลกใจเท่าไรนัก
เพราะเป็นชือ่ ของมะม่วงพันธุห์ นึง่ ของ
ทางภาคใต้ โดยผลมะม่วงชนิดนี้นั้น
จะมีขนาดเล็กเท่าไข่ไก่เท่านัน้ เอง ผล
ดิบมีรสเปรี้ยวกรอบ เมื่อสุกจะหวาน
อร่อย ส่วนเรือ่ งทีม่ าของชือ่ นัน้ ไม่เกีย่ ว
กับน�้ำหนักของผลมะม่วงเลยสักนิด
แต่มาจากมะม่วงพันธุน์ มี้ กั ออกผลตลอดทัง้ ปี และค�ำว่า “เบา”
ในความหมายของเกษตรกรนัน้ จะใช้เรียกพืชและผลผลิตทีอ่ อก
ผลทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ส่วนผลผลิตที่ออกผลในฤดูหนาว
จะใช้คำ� ว่า “หนัก” นัน่ เอง
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รูไ้ หมว่า เยอื่ ไผท่ เี่ รานิยม
รั บ ปร ะท าน กั น นั้ น ไม ่ ไ ด้
เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ต้นไผ่เลย แต่มันคือเห็ด
ชนดิ หนงึ่ บนโลกนนี้ ะจะ๊

ภาพประกอบ : thaimisc.pukpk.com

รูทเบียร์ทคี่ นนิยมดืม่ นัน้
มันคือน�ำ้ อะไรกันแน่

รูทเบียร์ เครือ่ งดืม่ ประเภทซอฟท์ดริงก์
ที่ผู้คนค่อนโลกนิยมดื่ม เป็นเครื่องดื่ม
คลายร้อนที่ปราศจากแอลกอฮอล์ และ
เป็นผลงานการทดลองวิทยาศาสตร์ของ
“ชาร์ลส์ เอลเมอร์ ไฮร์ส” (Charles Elmer
Hires) เภสัชกรชาวเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐ
เพนซิลเวเนีย ซึง่ เกิดเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2394 เขาท�ำงานและศึกษาด้าน
เภสัชกรรมมาตัง้ แต่อายุ 12 ปี เดิมทีผลงานการทดลองวิทยาศาสตร์นี้
เขาต้องการทดลองเพือ่ ให้ได้ยาทีเ่ ขาต้องการ ด้วยการหมักผลเบอร์รี่
กับสมุนไพรต่างๆ แต่ผลกลับปรากฏว่าได้นำ�้ รูทเบียร์แทน โดยเขาน�ำ
มาจ�ำหน่ายครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2412 และเป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายในเวลาต่อมา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20 รูทเบียร์ได้รบั ความนิยมเป็นอันดับหนึง่ แม้ในงานสังสรรค์
รืน่ เริงของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ในสหรัฐอเมริกา ทีน่ ยิ มน�ำเครือ่ งดืม่
มาร่วมกันนั้น รูทเบียร์ก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลยอีกชนิดหนึ่ง
และมันยังคงครองใจผูค้ นมาจนถึงปัจจุบนั นี้

ต�ำแหน่งการยืนของเจ้าสาว
ในโบสถ์

เหตุ ผ ลที่ เ จ้ า สาวต้ อ งยื น
ทางด้านซ้ายในพิธีแต่งงานตาม
ประเพณีทางคริสต์ เพราะในสมัย
โบราณเจ้าบ่าวต้องเหน็บดาบเอา
ไว้ทางด้านขวาเพือ่ จะชักออกมา
ได้ทนั หากเจ้าสาวนัน้ กลายเป็น
อริศตั รูทแี่ ฝงตัวเข้ามา

ก�ำเนิดกางเกงลีวายส์

นายลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss)
ชาวเยอรมัน เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในยุคตื่น
ทอง เมือ่ ปี พ.ศ. 1850 ซึง่ ทุกคนต่างมุง่ หน้า
ไปขุดทองทีเ่ หมืองในเมืองซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา สเตราส์เดินทางไป
ทีน่ นั่ เช่นกัน เขาไปเพือ่ ขายของ ซึง่ ของที่
น�ำไปขายได้ขายหมดระหว่างทาง เหลือ
เพียงผ้าเต็นท์เท่านั้น เมื่อไปถึงเหมือง
ชาวเหมืองคนหนึ่งได้บอกให้เขาหากางเกงที่ทนทานมาขายบ้าง
เพราะกางเกงคนขุดเหมืองขาดง่าย ค�ำพูดนีจ้ ดุ ประกายความคิด
ให้นายสเตราท์ทันที เขาจึงน�ำเอาผ้าเต็นท์มาให้ช่างตัดเป็น
เสือ้ และกางเกง แล้วน�ำออกขาย ปรากฏว่าขายดีอย่างนึกไม่ถงึ จน
ผ้าเต็นท์หมดไปในไม่ชา้
สเตราท์จึงสั่งผ้าใบเรือมาตัดเสื้อผ้า ในขณะที่ผ้าเต็นท์ขาด
ตลาด เขาสัง่ ผ้าหนาอีกหลายชนิดมาจากนิวยอร์ก และน�ำมาย้อม
สีเป็นสีนำ�้ เงินคราม อันเป็นสัญลักษณ์ของเสือ้ ผ้ากรรมกร จนในปี
ค.ศ. 1860 ช่างตัดเสือ้ ชือ่ นายจาคอบ เดวิส (Jacob Davis ) จากรัฐ
เนวาดา ได้ตอกหมุดตามมุมกระเป๋ากางเกงของคนงานเหมือง เพือ่
ให้บริเวณนัน้ ทีม่ กั ขาดเสมอ แข็งแรงขึน้ สเตราท์นำ� วิธกี ารตอกหมุด
มาใช้กบั กางเกงเสือ้ ผ้าทีม่ เี นือ้ ผ้าหนาของเขา และตัง้ ชือ่ ว่า “ลีวาย”
(Levi’s) ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 สเตราท์ได้จดทะเบียน
สิทธิบัตรขึ้น ถือเป็นวันก�ำเนิดกางเกงยีนส์ลีวายที่นิยมใช้ทั่วโลก
ขณะนี้
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

มาสนุกกับการต่อยมวย

ออกก�ำลังกายกันเถอะ

ช่วงนี้สาวๆ หลายคนหันมาต่อยมวยเพื่อออกก�ำลังกายกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะการชกมวยแบบที่เรียกว่า Cardio Boxing
ซึ่งผสมผสานระหว่างการชกมวยไทยและมวยสากลเข้าไว้ด้วย
กันแล้วเพิ่มความสนุกสนานด้วยการเล่นคู่กับ Personal Trainer
เน้นการเตะ ต่อย ให้เป็นเรื่องสนุก เน้นการเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเป็นหลัก ความนิยมอันล้นหลามนั้นอาจเป็นเพราะ
Cardio Boxing นัน้ สามารถเผาผลาญได้มากถึง 800 กิโลแคลอรี
ต่อ 1 ชัว่ โมงทีเดียว การเล่น Cardio Boxing นอกจากจะสนุกแล้ว
ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ดี เพราะเมื่อได้ลอง
เล่นแล้วเหงื่อจะออกมาจนท่วมตัวเชียวแหละ นอกจากนี้ยังช่วย
เผาผลาญไขมันและพลังงานที่สะสมในร่างกาย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
การออกก�ำลังกายรูปแบบอื่นๆ นับว่าได้ผลดีรวดเร็วกว่ามาก
ดังนัน้ ร่างกายจึงรูส้ กึ กระชับขึน้ ไขมันและน�ำ้ หนักลดลงกล้ามเนือ้
เพิ่มความทนทานและมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเล่นอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ

เทคนิคช่ วยให้
คุณนอนหลับง่ายขึ้น

การจิบน�ำ้ ผึง้ ครึง่ ช้อนชาก่อนนอน จะชว่ ยใหร้
า่ งกายหลงั่
สารเซโรโทนินออกมา ส่งผลให้เกิดอาการง
่วงและต้องการ
พั ก ผ่ อ น นอ กจ ากนี้ ก ารเ ปิ ด โทร ทั ศ น์ ทิ้ ง ไว้
ข ณะ นอ นห ลั บ
จะร บกวน คลื่ น สม องข องคุ ณแล ะท� ำ ให้
ตื่นขึ้นมาอีกครั้งกลางดึกได้แบบง่ายดาย
ถ้าจะให้ดปี ดิ ให้หมดทัง้ ไฟ ทัง้ คอมพิวเตอร์
ทั้งโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนเลยยิ่งดี
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เทคนิคการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมส�ำหรับวัยท�ำงาน

อย่าปล่อยให้ความเครียดจากการท�ำงานรุมเร้า จนละเลยการแบ่งเวลา
ส�ำหรับดูแลตัวเอง เพราะนัน่ อาจคือทีม่ าของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ลองปรับ
เปลีย่ นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชวี ติ ดูเพือ่ ดูแลสุขภาพและผิวพรรณแบบองค์รวม
เน้นลดปัจจัยความเครียดเพราะความเครียดเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดโรค
ต่างๆ รวมไปถึงความอ้วนได้งา่ ย ลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านีด้ ู
นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ควรนอนหลับหลัง 5 ทุ่ม เพราะใน
ช่วงเวลาประมาณ 00.30 น – 01.00 น. นั้น เป็นช่วงที่กลไกของร่างกายจะ
หลั่ง Growth Hormone ออกมา ซึ่งสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ เป็น
ตัวการส�ำคัญท�ำให้ร่างกาย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดชื่น การนอนดึกท�ำให้
อ้วนขึ้นได้ง่าย ท�ำให้ฮอร์โมนการเผาผลาญลดลง ฮอร์โมนเพศเสื่อมลง
ปรับกิจกรรมในแต่ละวันให้มกี ารเคลือ่ นไหวมากขึน้ เพิม่ การเผาผลาญ
และดึงพลังงานสะสมออกมาใช้ อย่ารับประทานอาหารเย็นเกิน 19.00 น.
เพราะใกล้กบั ช่วงเวลาเข้านอน ร่างกายมีการเผาผลาญต�ำ่ ลง ไม่ได้ดงึ พลังงาน
มาใช้มากนัก บางรายอาจท�ำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนซ�ำ้ เติมเข้าไปอีกด้วย
ลดอาหารรสหวาน รวมถึงลดหรือเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์ เพราะมีสว่ น
ท�ำให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล เกิดสารฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไป
ท�ำให้เกิดเซลลูไลต์ได้ง่ายขึ้น มีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้น
เพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนท์เพื่อช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระ ผลไม้ตระกูล
เบอร์รี่นั้นขึ้นชื่อว่ามีศักยภาพสูงในหน้าที่นี้ ลองรับประทานผลเบอร์รี่
สตรอเบอร์รี่ ลูกพรุน เป็นประจ�ำ นอกจากนี้ควรเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกาย
บ้าง บางครัง้ การทานผลไม้ในแต่ละวันของคุณอาจได้รบั วิตามินไม่เพียงพอ
ลองเพิม่ วิตามิน C Complex วันละ 1,000 มิลลิกรัม แต่ปกติร่างกายมัก
ดูดซึมได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นภายใน 8 -10 ชั่วโมงก็จะ
ขับออกมาในรูปของปัสสาวะ ดังนั้นแนะน�ำว่าอาจจะหักครึ่งเม็ดทาน
ในตอนหลั ง อาหารมื้ อ เช้ า
และทานที่ เ หลื อ อี ก ครึ่ ง ใน
มือ้ เย็น และไม่ควรทานวิตามินซี
ร่ ว มกั บ ฟอลรั ส เพราะจะเกิ ด
ปฏิกิริยาภายในร่างกายที่ส่งผล
ให้ผิวพรรณดูหมองคล�้ำได้

เตรียมกระเป๋ายา

ให้พร้อมก่อนเดินทาง

ร่างกายฟ้องหรือเปล่า
ว่ามีสารพิ ษสะสม

บางครั้งร่างกายของเราสะสมรับเอาสารพิษมาไว้เรื่อยๆ
จากหลายๆ ทาง ทั้งสารเคมีที่ปะปนมากับอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่
มลพิษในอากาศ รวมทั้งสารเคมีในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง
ยาฉีดกันยุง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ
คอยท�ำลายเซลล์ในร่างกายให้เสือ่ มสภาพและเป็นพิษต่อร่างกาย
หน้าตาหมองคล�้ำ
เหนื่อยง่าย
ปากเหม็น
มีแผลร้อนขึ้นตามร่างกายเป็นประจ�ำ
เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ และผายลมบ่อย
คลื่นเหียน อาเจียน มีไข้ต�่ำๆ ตลอดเวลา
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ปวดศรีษะบ่อย
ปวดท้อง ระบบขับถ่ายแปรปรวน ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายยาก
หรือท้องเสีย ถ่ายเหลวบ่อยๆ
ร่างกายไม่แข็งแรง อ่อนเพลีย ง่วงนอน สมาธิไม่ดี
ความจ�ำไม่ดี
เป็นริดสีดวงทวาร
จากอาการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คู่หูเดินทางแนะว่า
ไม่ตอ้ งรอให้มคี รบทุกข้อทีว่ า่ มา แค่หนึง่ ข้อหรือสองข้อทีเ่ ป็นบ่อยๆ
ก็ควรเริ่มต้นลด ละ เลิก รับสารกระตุ้นในชีวิตประจ�ำวัน พร้อม
ทั้งหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกาย การกิน ระบบขับถ่าย และ
การดืม่ น�ำ้ ให้ถกู วิธี รวมไปถึงการมีจติ ใจทีแ่ จ่มใสร่าเริงด้วยนะ

ก่อนออกเดินทางไกลเพื่อธุรกิจหรือ
ท่องเที่ยวทุกครั้ง ปัจจัยส�ำคัญอีกอย่าง
ที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อให้การเดินทาง
ไม่มีสะดุดก็คือบรรดาหยูกยาต่างๆ เผื่อ
การเจ็บป่วยฉุกเฉินเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าก็แค่ยา
สามัญประจ�ำบ้าน แต่ในจุดหมายปลายทาง
ที่คุณเดินทางไปในบางแห่งนั้น ยาธรรมดาๆ ก็ยังเป็นสิ่งหายาก
หรือมีไม่พร้อมสรรพ มาดูกันดีกว่าว่าบรรดายาและอุปกรณ์การ
ปฐมพยาบาลที่ควรเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง
แอสไพริน ยาบรรเทาอาการปวดต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทา
อาการปวดต่างๆ ทั้ง ปวดศีรษะ ปวดบวมบาดแผล ฯลฯ
ครีมทาแผลสด ช่วยสมานแผลสด เร่งการฟื้นฟูผิวให้เป็น
ปกติเร็วขึ้น และยังช่วยบรรเทาผิวไหม้จากแสงแดดได้อีกทาง
แผ่นแปะแผลพุ พอง บรรเทาแผลพุพอง พลาสเตอร์ชนิดนี้
ส�ำหรับแผลพุพองโดยเฉพาะ ช่วยเยียวยาอาการปวดแสบปวดร้อน
จากการแพ้ยุงและแมลงต่างๆ ท�ำหน้าที่เหมือนก�ำแพงปกป้องผิว
เร่งการตอบสนองของผิวหลังจากการโดนกัดและรักษาแผลในตัว
แถมยังบรรเทาความเจ็บจากรองเท้ากัดได้
เกลือแร่ส�ำหรับชงดื่ม ช่วยลดอาการขาดน�้ำและบรรเทา
อาการแฮงก์ ช่วยรีเฟรชร่างกายส�ำหรับอาการเมาค้าง ท้องเสีย
เป็นลมแดด หรือต้องเสียเหงื่อจากการตากแดดนานๆ ด้วยเพราะ
กลูโคสและอิเล็กโทรไลต์ในเกลือแร่ สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายให้
ดูดซึมน�้ำได้ดีขึ้น โดยแนะน�ำว่า ค่อยๆ จิบทีละนิด อย่าดื่มทีเดียว
หมดแก้ว
โลชั่ นกันยุ งและแมลง ลองเลือกผลิตภัณฑ์กนั ยุงและแมลงที่
มีส่วนผสมของน�้ำมันยูคาลิปตัส เพราะจะช่วยบรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อไปด้วยในตัว
ยาแก้ ค ลื่ นไส้ เป็นตัวช่วยชั้น
เยี่ยมของผู้ที่มักมีอาการเมารถ เมา
เรือทั้งหลาย มันจะช่วยให้คุณสบาย
เนื้อสบายตัวมากยิ่งขึ้น
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

เทคนิคการฟื้นฟู
ผิวให้สวยแบบเร่งด่วน

ลองเติ ม น�้ ำ ร้ อ นที่ ไ ม่ ใ ช่
น�้ำเดือดลงในกะละมัง แล้ว
หยดน�้ ำ มั น หอมระเหยกลิ่ น
ลาเวนเดอร์ลงไปสัก 2-3 หยด
หยดน�้ำมันหอมระเหยกลิ่น
มะนาวลงในกะละมังน�้ำเย็น
ที่มีก้อนน�้ำแข็งด้วย แล้ววาง
ไว้ใกล้ๆ กัน จุ่มผ้าเช็ดหน้า
เนื้ อ นุ ่ ม ลงในน�้ ำ ร้ อ นกลิ่ น
ลาเวนเดอร์และกดลงบนผิว
หน้า หายใจเข้าลึกๆ ประมาณ 3 วินาที จากนั้นจุ่มผ้าลง
ในน�้ำเย็นกลิ่นมะนาวและกดลงบนผิวประมาณ 3 วินาที
ท�ำซ�ำ้ ไปมาประมาณหนึง่ นาที อุณหภูมทิ หี่ มุนเวียนสลับกัน
ระหว่างร้อนกับเย็นจะช่วยท�ำให้สผี วิ สม�ำ่ เสมอ และช่วยให้
ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึน้ ลองใช้วธิ นี ลี้ ว่ งหน้าหนึง่ วันก่อน
งานปาร์ตี้ เพื่อผิวสวยเปล่งประกายฉับพลัน

เก็บรักษาคุณภาพ
ของน�้ำหอมให้ยาวนาน

เป็นที่รู้กันว่าไม่ควรเก็บขวดน�้ำหอมในที่มีความชื้น
หรือมีความร้อนสูงหรือแม้แต่ในที่มีแสงสว่างมากเกิน
ไป แต่คู่หูเดินทางก็ไม่แนะให้เก็บน�้ำหอมในตู้เย็น เพราะ
ความเย็นจัดและกลิ่นของอาหารที่อยู่ในตู้เย็นจะท�ำให้
กลิ่นน�้ำหอมขวดนั้นผิดเพี้ยนไป เพียงเก็บไว้ในอุณหภูมิ
ปกติที่ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปก็พอ นอกเสียว่าคุณจะมี
ตู้เย็นเล็กๆ แยกเอาไว้เพื่อเก็บน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง
โดยเฉพาะเท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญอย่าลืมสังเกตวันหมดอายุของ
น�้ำหอมขวดนั้นๆ ด้วย
น�้ำหอมขวดนึงไม่ได้คง
ความหอมไปตลอดปี
ตลอดชาตินะจ๊ะ
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อยากท�ำนม...จะดีหรือไม่ดีนะ

การศั ล ยกรรมหน้ า อกไม่ใช่เรื่อง
แปลกใหม่ในสังคมไทย แต่สาวๆ ส่วนมาก
ก็ ยั ง มี ค วามกั ง วลว่ า จะท� ำ หรื อ ไม่ ท� ำ ดี
จะท�ำก็กลัวเจ็บ กลัวไม่ปลอดภัยสารพัด
คู่หูเดินทางฉบับนี้ได้ประมวลข้อควรรู้
และศึกษาก่อนท�ำศัลยกรรมหน้าอกมา
ฝากสาวอกไข่ดาวทั้งหลายแล้ว
อายุที่เหมาะสมในการผ่าตัดเสริม
หน้าอก อายุขั้นต�่ำที่จะท�ำการผ่าตัดเสริม
หน้าอกได้ คือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป อายุน้อยๆ
กว่านี้แพทย์ศัลยกรรมที่ดีจะไม่แนะน�ำให้ผ่าตัดแน่นอน เพราะร่างกายยัง
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ โอกาสทีห่ น้าอกจะขยายใหญ่ขนึ้ ได้เองด้วยวิธธี รรมชาติ
ยังมีได้อีก
หาแพทย์ศลั ยกรรมมืออาชีพทีผ่ า่ ตัดศัลยกรรมหน้าอกเก่งทีส่ ดุ เลือกแพทย์
ศัลยกรรมทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ในสถาบันทีน่ า่ เชือ่ ถือ เพือ่ ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่
น่าพึงพอใจ อาจจะสอบถามจากผู้ที่เคยผ่าน
การผ่าตัดเสริมหน้าอกมาแล้วจะดีที่สุด ควร
จะสอบถามซัก 2-3 คน ที่มีช่วงเวลาผ่าตัด
ห่างๆ กันด้วย เช่น 3 – 6 เดือน, 1 ปี หรือ 3 ปี
ขึ้นไป เพื่อดูผลข้างเคียงระยะยาวด้วย
ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของการท�ำหน้าอก
ให้ดเี สียก่อน ลองทบทวนดูว่าแน่ใจในทุก
ด้านไหมกับการผ่าตัดเสริมหน้าอกในครั้งนี้
ศึกษาประเภทของวัสดุในการเสริม
หน้าอกด้วยจะดีทสี่ ดุ วิวัฒนาการเรื่องความงามหน้าอกมีการพัฒนาต่อเนื่อง
อย่างไม่หยุดยั้ง ท�ำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมหน้าอกให้สาวๆ มากมาย
สมัยนี้วัสดุในการเสริมหน้าอกจึงไม่ได้มีแค่ถุงน�้ำเกลือ หรือ ถุงซิลิโคน เท่านั้น
แต่ยังมีอย่างอื่นอีกมากมาย ต้องศึกษาคุณสมบัติข้อควรระวังข้อดีและข้อเสีย
ของมันให้ดีก่อนการตัดสินใจ
รูปทรงและขนาดหน้าอก สาวๆ ควรตัดสินใจให้ได้ก่อนว่ารูปทรงหน้าอก
และขนาดหน้าอกแบบไหนที่ต้องการ หน้าอกตามธรรมชาติมีหลายรูปทรง แต่
2 ทรงยอดนิยม คือ หน้าอกทรงกลมเหมือนทรงแตงโม และทรงหยดน�้ำ ขนาด
หน้าอกนั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายเพื่อรูปร่างที่แลดูสมส่วน
ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก สิ่งส�ำคัญมากๆ อีกอย่างที่มักถูก
มองข้ามเสมอ และเป็นเป็นสิง่ ทีส่ าวๆ ควรรูก้ อ่ นเข้ารับการผ่าตัดคือ ผลข้างเคียง
หลังการผ่าตัดท�ำหน้าอกมีหรือไม่? หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกเราต้องนวด
หน้าอกเพื่อป้องกันพังผืดเกาะหน้าอกต่อไปอีก 6 เดือน และควรหลีกเลี่ยงการ
ออกก�ำลังกายหรือกิจกรรมหนักๆ ที่อาจท�ำให้เกิดอันตรายกับหน้าอกของเรา
ท�ำใจยอมรับการผ่าตัดครัง้ ต่อๆ ไป เมือ่ มีครัง้ แรกก็ตอ้ งมีครัง้ ต่อไป เมือ่ ผ่า
แล้ว ไม่ได้แปลว่าครัง้ เดียวจบ เมือ่ เวลาผ่านไปคุณอาจจะต้องผ่าตัดหรือซ่อมแซม
อีกตามวัยและสรีระทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ แก้ไขในกรณีทไี่ ม่พงึ พอใจด้วย
หรือจะลองดูข้อมูลของสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อ
ความมั่นใจก่อนจะไปขึ้นเขียงนะจ๊ะสาวๆ

ดูแลผิวในช่ วงหน้าฝน

อย่าคิดว่าเวลาฝนตกร่างกาย
ไม่ ค ่ อ ยมี เ หงื่ อ ออก ไม่ ต ้ อ งดื่ ม น�้ ำ
มากๆ เหมื อ นหน้ า ร้ อ น เพราะ
ไม่ หิ ว น�้ ำ บ่ อ ย ก็ เ ลยไม่ ดื่ ม น�้ ำ
สม�ำ่ เสมอ อันทีจ่ ริงน�ำ้ ระเหยสูญเสีย
ออกจากร่างกายตลอดเวลา หาก
ไม่ดื่มน�้ำบ่อยๆ ก็เสี่ยงที่เซลล์จะ
ขาดน�้ำโดยไม่รู้ตัว ร่างกายท�ำงาน
แปรปรวนป่ ว ยง่ า ย ผิ ว แห้ ง เกิ ด
ริว้ รอยง่าย ผิวขาดความชุม่ ชืน้ แลดู
ไม่สดใสเปล่งปลัง่ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องเติมน�้ำให้กับร่างกายอย่างเพียงพอ วันละ 8-10 แก้ว โดย
จิบสม�่ำเสมอทั้งวันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ นอกจากนี้การทาครีม
มอยส์เจอไรเซอร์เนื้อบางเบาแต่ซึมซาบไวก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
ละเลย แล้วอย่าลืมเลือกใช้เครื่องส�ำอางสูตรกันน�้ำด้วย เพื่อ
ป้องกันการไหลเลอะเทอะเปรอะเปื้อนในระหว่างวัน

ขัดผิวหน้า

เพื่อเผยผิวใหม่ด้วยมะละกอ

หากไม่อยากเสียเงินเข้าสปาราคาแพงแต่อยากโชว์ผวิ กายนุม่ เนียน
ไม่ยากเลย เพียงน�ำมะละกอสุก ข้าวโอ๊ต ไข่ขาวดิบ และน�้ำมะนาวมา
ผสมรวมกันให้เป็นเนือ้ เดียวกัน น�ำมาขัดวนเบาๆ บนใบหน้าแล้วพอกทิง้
ไว้ประมาณ 15 นาที จากนัน้ ล้างออก
ด้วยน�ำ้ เปล่าให้สะอาด ท�ำสัปดาห์ละ
1 ครั้ ง ผิ ว จะนุ ่ ม เนี ย นใสมี ค วาม
ยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

by

รู้ Cup + เช็ค Size ด้วยตัวเอง
สาวๆ จ๋า... การเลือกใส่ชุดชั้นในที่พอดี
กับสรีระร่างกายของเราเป็ นเรื่องที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง คับไป หลวมไปไม่ดีแน่ วันนี้เรา
เลยขอน�ำวิธกี ารค�ำนวณหา Cup ที่ใช่ และ
Size ที่ถูกมาฝากกันค่ะ

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

ตาราง Cup
ผลต่างรอบอก – รอบใต้อก
(เซนติเมตร)

6.5
9
11.5
14
16.5
19
21.5

–
–
–
–
–
–
–

8.5
11
13.5
16
18.5
21
23.5

Size (ขนาดล�ำตัว)

Cup
AA
A
B
C
D
E
F

วัดความยาว “รอบใต้อก” แล้วเทียบกับตารางนี้

Size
หากรู้สึกว่าช่วงนี้เท้าของคุณดู
หยาบกรา้ นหรอื มีผวิ ด้านกวา่ ปกติ
ลองแช่เท้าในกะละมังน�้ำอุ่นแล้ว
หยดครีมอาบน�้ำกลิ่นที่ชอบผสม
ลงไปเล็กน้อย ทีนี้ผิวส่วนที่หยาบ
ด้านจะนุม่ ขึน้ จากนนั้ ก็ถงึ เวลาของ
การนวดเท้าด้วยสครับขัดเซลล์ผิว
แล้วล่ะ เติมความนุ่มให้ผิวบริเวณเท้าด้วยการทาครีม
มอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ทั่ว แล้วสวมถุงเท้าผ้าฝ้ายเข้านอน
ติดกันสัก 1 เดือนดูสิ แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง

65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		
100
105
110

รอบใต้อกที่วัดได้
(เซนติเมตร)

63 –
68 –
73 –
78 –
83 –
88 –
93 –
98 –
103 –
108 –

67
72
77
82
87
92
97
102
107
112

1
2

คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : s88

จังหวัดชลบุ รีตั้งอยู ่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย บริเวณริมฝั่ งทะเลอ่าวไทย มี
ชายฝั่ งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร สลับกับแนว
พื้นราบและภูเขา จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
และยังเป็นแหล่งท่าเรือน�้ำลึกส�ำหรับใช้ขนถ่ายสินค้า
เศรษฐกิจการเงินหมุ นเวียนของที่น่จี งึ นับว่าคล่องมือกัน
ไม่น้อย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นัน้ มีให้เลือกหลายแนว
เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย ทัง้ แบบแนวธรรมชาติ สวนสัตว์ ป่ าเขา ท้องทะเล
วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สวนน�้ำ สวนสนุก สวนดอกไม้ ร้านค้า ร้านอาหาร
แหล่งช้อปปิ้ ง ฯลฯ ทุกอย่างล้วนเป็นสีสันที่ท�ำให้จังหวัดนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
แวะเวียนไม่ขาดสาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลมาก
การเดินทางสัญจรสะดวกสบาย แถมมีโรงแรมสถานที่พกั ให้เลือกอีกหลากหลาย
สไตล์ตามชอบ.. สนุกจัดเต็มทัง้ กิน นอน เที่ยวอย่างนีแ้ ล้ว มีหรือที่เราจะพลาด!

ช่วงนีเ้ ทรนด์การท่องเทีย่ วประเทศญีป่ นุ่ มาแรง คนไทย
หลายต่อหลายคนต่างพากันไปกิน ช้อป เทีย่ วโพสต์รปู สวยๆ
มาอวดกันในโลกออนไลน์ แต่ถ้าใครยังไม่เคยไป และทุน
น้อย คูห่ เู ดินทางขอแนะน�ำทีน่ เี่ ลยครับ j-PARK ช้อปปิง้ มอลล์
ไซด์มนิ ิ แนวอเวนิว มีพนื้ ทีโ่ ดยรวมประมาณ 15 ไร่ ได้รบั การ
ออกแบบตกแต่งอย่างพิถพี ถิ นั ทัง้ ตัวอาคาร สถานที่ ภายใน
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ภายนอก รวมถึงส่วนหย่อมให้มสี ไตล์ยอ้ น
ยุคคล้ายๆ หมูบ่ า้ นญีป่ นุ่ ในสมัยโบราณ
ช่วงยุคปลายเอโดะ ทีไ่ ม่วา่ คุณจะถ่ายรูป
มุมไหนๆ ก็ดคู ล้ายว่าอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
เลย ด้านหน้าเป็นทีต่ งั้ ของร้าน Max Value
ส่วนด้านในก็จะมีรา้ น Daiso ทีข่ ายของน�ำ
เข้าจากญี่ปุ่นราคาชิ้นละ 60 บาท ร้านขาย
เสือ้ ผ้า ชุดชัน้ ใน กระเป๋า กิบ๊ ช้อป โดยเน้นทีร่ า้ น
อาหารญีป่ นุ่ เป็นหลัก ทัง้ ร้านราเมง ซูชิ อาหาร
จานร้อน เทปปันยะกิ วากิว เนือ้ ย่างระดับ
พรีเมี่ยม ชาบูแบบญี่ปุ่น ขนมน�ำเข้าจาก
ญีป่ นุ่ และร้านไอศกรีม เป็นต้น และทีโ่ ดด
เด่นก็คงเป็นปราสาทสีทองสามชั้น ที่ตั้ง
อยูด่ า้ นหลัง สร้างคล้ายๆ ทีว่ ดั คินคาคุจิ แต่
มีขนาดเล็กกว่า และถูกดัดแปลงให้เป็นที่ตั้ง
ของร้านอาหารการตกแต่งจะมีการเปลีย่ นแปลง
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ไปตามเทศกาลต่างๆ ของประเทศญีป่ นุ่ เช่น
เทศกาลใบไม้เปลีย่ นสี เทศกาลชมดอกซากุระ
บาน เป็นต้น และด้วยความทีจ่ งั หวัดชลบุรมี ี
นิคมอุตสากรรมเยอะ และมีชาวญีป่ นุ่ เดินทาง
มาท�ำงานทีน่ เี่ ป็นจ�ำนวนมาก และนีก่ ค็ งเป็น
อีกหนึง่ แรงบันดาลใจทีท่ �ำให้อำ� เภอศรีราชาก็
มีประเทศญีป่ นุ่ เหมือนกัน ใครผ่านไปผ่านมาก็
อย่าลืมแวะมาเช็คอิน ถ่ายรูปกับสถานทีส่ วยๆ
พร้อมช้อปและชิมอาหารญีป่ นุ่ ในบรรยากาศที่
ทุกอย่างล้วนดูเป็นญีป่ นุ๊ .. ญีป่ นุ่
j-PARK ตัง้ อยูบ่ นถนนสายศรีราชา
– หนองค้อ ใกล้ทางหลวงหมายเลข 7
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.
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เมือ่ มาเทีย่ วญีป่ นุ่ กันแล้วหากอยากหาซือ้ ของฝาก ของแปลกเก๋ๆ
ส่งตรงมาจากประเทศญีป่ นุ่ เราก็มแี นะน�ำกันครับ ร้านนีเ้ พิง่ เปิดมาได้เพียง
เดือนกว่าๆ ชือ่ ร้าน “ของญีป่ นุ่ ของแปลกพัทยา” ตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท เลย
ตลาดน�ำ้ สีภ่ าคไป 200 เมตร เป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเครือ่ งใช้ ของตกแต่ง
บ้าน จาน ชาม ตุก๊ ตาโมเดล เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า รูปภาพ เครือ่ งเล่นแผ่น
เสียง กีตาร์ ... ฯลฯ พูดได้คำ� เดียวว่า มันเยอะมาก! ต้องลองมาเลือกรือ้ ซือ้
ดูกนั เองครับ สาธยายไม่หมดจริงๆ ด้านหน้าร้านโดดเด่นด้วยกีตาร์และ
อาคูเลเล่ยกั ษ์ สีสนั อย่างจ๊าบ เปิดทุกวัน 9.00 – 21.00 น. โทร. 0 3825 5568
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เลยจากร้านของญีป่ นุ่ ของแปลกมา
ไม่ไกล จะเจอจะสถานทีพ่ กั ผ่อนแห่งใหม่
A’ La Campagne (อะ ลา คอมปาณย์)
เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ชนบท สถานที่
สวยงามมาก สะดุดตาตั้งแต่แว๊ปแรก
ทีเ่ ห็น ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รปทีด่ ู
กลมกลืนและเข้ากันกับธรรมชาติ เห็น
ได้ถงึ ความตัง้ ใจและความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ของ
เจ้าของสถานที่ ทุกอย่างล้วนจัดวางตกแต่งให้ดเู ข้ากัน
แบบไม่ขดั เขิล ปัจจุบนั เปิดให้บริการอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วน
ของร้านอาหาร “ส้มต�ำ วิลล่า” และ “อะลาคอมปาณย์
ชอปแอนด์แกลอรี”่ เป็นร้านขายของทีร่ ะลึกท้องถิน่ และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และอีกส่วนก�ำลัง
ตามมาติดๆ คือ ร้านขายกาแฟและเบเกอรรี่ และจะมีโครงการ
ท�ำต่อไปเรือ่ ยๆ เป็นโซนสวนสัตว์ และโซนปลูกผักออร์แกนิค ถัด
จากสวนสไตล์องั กฤษทีต่ งั้ อยูด่ า้ นหลัง
ในส่วนของร้านอาหารส้มต�ำ วิลล่า ก็มเี มนูแนะน�ำอย่าง
ส้มต�ำ วิลล่า ที่ใช้มะละกอสับคลุกเคล้ามากับน�้ำย�ำ ปลา
แซลมอนและกุ้งลวก โรยหน้าด้วยเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ รสชาติผา่ นครับ หรือ
จะเป็นเมนูปากเป็ดทอด หมูสามชัน้
ทอด ปีกไก่ทอดก็มี แซ่บได้สขุ ภาพกับ
ย�ำผักหวานรวม และย�ำใบบัวบก
... ทุกอย่างทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นเป็นของดี
ที่ต้องบอกต่อครับ ร้านเปิดบริการ
ทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.
โทร. 06 1441 5181
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และส�ำหรับใครที่ชื่นชอบการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับ
มุมน่ารักๆ ท่ามกลางวิวธรรมชาติทอ้ งฟ้าและภูเขา พร้อมนัง่
รับประทานอาหารแบบชิลล์ๆ ในบรรยากาศดี๊ดี.. ต้องที่นี่ Phu@Love
(ภูแอทเลิฟ) ซึง่ เป็นร้านอาหารทีต่ งั้ อยูแ่ ถวบางแสน ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์
โดยมีคอนเซ็ปง่ายๆ คือ อยากให้ลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารรู้สึก
ผ่อนคลาย ไม่แออัด และสนุกไปกับสถานทีส่ วยๆ เน้นวัตถุดบิ ชัน้ ดี มีให้
เมนูอาหารให้เลือกหลายหลายทั้งไทยและเทศ มีดนตรีสดให้ฟังเพลินๆ
ทุกค�ำ่ คืน เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30 – 23.00 น. โทร. 08 4533 3345

heep
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ใครทีม่ ลี กู เล็กเด็กน้อยขอแนะน�ำ Pattaya Sheep Farm เป็นฟาร์มแกะแห่งแรก
ทีผ่ สมผสานบรรยากาศชายทะเลทีม่ ตี น้ มะพร้าวตกแต่งร่วมกับบรรยากาศฟาร์มแกะ
ได้อย่างลงตัว สามารถให้อาหารแกะและถ่ายรูปได้ นอกจากนัน้ ยังมีสตั ว์ตา่ งๆ เช่น
ม้า กวาง ควายเผือก หมูจวิ๋ กระต่าย และอัลปาก้า ฯ ทีเ่ ด็กๆ จะได้เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ
ของสัตว์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชดิ สถานทีก่ ว้างขวาง มีทางเดินเชือ่ มถึงกันได้โดยรอบ โซน
กิจกรรมเบาๆ ทีเ่ ด็กเล่นได้ ผูใ้ หญ่กเ็ ล่นดี (บางอย่าง) เช่น ปาเป้า ยิงปืน ปากระป๋อง
ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน บ้านลม ยิงธนู และขีม่ า้ ชมรอบฟาร์ม สถานทีร่ ม่ รืน่ แต่ถา้ มาตอน
กลางวันควรพกหมวกหรือร่มมาด้วยจะดี ด้านหน้าเป็นส่วนของร้านอาหารชือ่ THE
BARN STEAK HOUSE เมนูเด็ดก็คงหนีไม่พน้ สเต๊กสูตรเฉพาะของทางร้านนัน่ เอง
ฟาร์มแกะพัทยา ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพัทยา-ระยอง เส้น 36 ฝัง่ เดียวกับสวนผึง้ บิก๊ บี
(พัทยา-ระยอง) ผ่านถนนมอเตอร์เวย์ มุง่ หน้าพัทยา มาตามถนนเลีย่ งเมืองชลบุรี ให้
เลีย้ วซ้ายบางละมุงเพือ่ เข้าถนนพัทยา – ระยอง ตรงไปจะเจอกับโรงเรียนนานาชาติ
เดอะรีเจนท์ ให้กลับรถ ฟาร์มแกะพัทยาจะอยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม 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
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สนุกสุดมันส์กนั ต่อทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ Art in Paradise
เป็นการแอคชัน่ ท่าถ่ายรูปทีส่ นุกทีส่ ดุ ตามแต่เราจะจินตนาการ เพือ่ ให้เข้า
กับภาพวาดนัน้ ๆ ซึง่ มีภาพวาดมากกว่า 200 รูป จากจิตรกร 12 ท่าน แบ่ง
เป็นโซนๆ อาทิ Aqua สัมผัสโลกใต้นำ�้ ไปกับวาฬสีนำ�้ เงิน ค้นหาสมบัตใิ ต้
ทะเลลึก ต่อสูก้ บั ปลาหมึกยักษ์ และแปลงร่างเป็นนางเงือก หรือจะเป็น
Safari เดินป่าอเมซอนและทุง่ หญ้าอันกว้างใหญ่ พบกับฝูงสัตว์มากมาย
ทัง้ ช้าง ม้าลาย ยีราฟ นกแก้ว และชนเผ่าดัง่ เดิมในป่าอเมซอน สนุกตืน่ เต้น
ไปกับ อยุธยา ซึง่ เป็นโซนภาพทีใ่ หญ่อลังการทีส่ ดุ พบกับเมืองลับแลและ
โบราณสถานทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจ พระพุทธรูปองค์ใหญ่และร่องน�ำ้ ตกทีม่ เี พียงไม้
พาดแผ่นเดียว นอกจากนีย้ งั มีโซนอียปิ ต์ ไดโนเสาร์ แฟนตาซี คลาสสิคอาร์ต
ของเล่น และตุก๊ ตาปัน้ ขนาดเล็กจ�ำลองวิถชี วี ติ คนไทย สิง่ ต่างๆ ทีถ่ กู รังสรรค์
ขึน้ มาเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมมีความสนุกสนานกับงานศิลปะ
อย่างแท้จริง ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพัทยากลาง สาย 2 อ.บางละมุง เปิดบริการ
ทุกวัน 9.00 – 21.00 น. โทร. 0 3842 4500
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the glass
house

มาถึงพัทยาทั้งที ถ้าไม่เห็นทะเลก็เหมือนมา
ไม่ถึงนะ... แต่มาแล้วก็ต้องอิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้ง
บรรยากาศด้วย เราขอแนะน�ำให้แวะมานัง่ กินลมชมวิว
ทะเลสวยๆ กับชายหาดส่วนตัวกันที่ The Glass House
ร้านอาหารสวยติดริมทะเล มีมุมให้เลือกนั่งสบายๆ ทั้งใน
ห้องแอร์ และด้านนอกแบบโอเพ่นแอร์ใต้รม่ เงาสนใหญ่ มีทงั้ ทีน่ งั่
ทีน่ อนทีแ่ ต่ละโต๊ะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ แต่ถา้ อยากใกล้ชดิ
มากๆ ก็ตอ้ งลงไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะริมหาด ในส่วนของเมนูอาหารก็มใี ห้
เลือกทัง้ คาว หวาน อาหารซีฟดู้ เบเกอรี่ เครือ่ งดืม่ สารพัด ไวน์
ค๊อกเทล ชา กาแฟ น�ำ้ ผลไม้มคี รบ ทางเข้าอยูฝ่ ง่ั ตรงข้างโรงละคร
อลังการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 – 24.00 น. ส�ำรองทีน่ งั่
โทร. 0 3825 5922, 08 1266 6110

การเดินทาง

สว่ นตัว
• โดยรถยนต์
มาจากกรุ ง เทพฯ ตามเส้ น ทางหลวงหมายเลข

34 (ถนนสายบางนา-ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81
กิโลเมตร นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุร)ี ระยะทาง 79 กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาทีเท่านัน้

• โดยรถโดยสารสาธารณะ
สอบถามรายละเอียดและเส้นทางเดินรถได้ที่ Call
Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th
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English
on the way
เรื่อง : ครูหยาง

สวัสดีครับคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครัง้ กับ English
on the way คอลัมน์ทจี่ ะพาคุณไปรูจ้ กั กับบทสนทนาภาษาอังกฤษ
ศัพท์ และไวยากรณ์งา่ ยๆ ก่อนเปิดประตูสู่ AEC ในปลายปีนี้
ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทางพาไปเทีย่ วทีจ่ งั หวัดชลบุรี ซึง่ เป็นจังหวัด
ทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมากมาย แต่ทนี่ า่ จะถูกใจเพือ่ นต่างชาติกน็ า่
จะเป็นการพาไปชมพิพธิ ภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ Art in Paradise ที่
ให้ผมู้ าเทีย่ วชมโพสต์ทา่ ตามแต่จะจินตนาการเพือ่ ให้เสมือนเป็น
ส่วนหนึง่ ไปกับภาพวาดนัน้ ๆ

เริม่ กันเมือ่ เดินเข้าไปด้านในแล้วพบภาพถูกใจ เราก็ชวนเพือ่ นถ่ายรูป
ด้วยประโยคง่ายๆ ว่า Let’s take photo together. (เล็ท’ส เทค โฟโต้
ทูเก็ทเธอร์) แปลว่า มาถ่ายรูปด้วยกันเถอะ อันจะประมาณว่า Selfie
(เซลฟี)่ ด้วยกัน หรือจะไปโพสต์ทา่ คูก่ นั แล้วไหว้วานให้คนอืน่ ช่วยถ่ายให้กไ็ ด้
อีกประโยคหนึง่ คือแบบผลัดกันถ่าย ก็จะเริม่ ทีป่ ระโยคง่ายๆ ว่า Shall we
take photo for each other ? (แชล วี เทค โฟโต้ ฟอร์ อีช อัทเธ่อร์ ?)
แปลว่า เรามาถ่ายรูปให้กนั เถอะ ซึง่ เพือ่ นก็คงจะตอบว่า Ok!, It’s so good
idea. (โอเค อิทส โซ กูด้ ไอเดีย) แปลว่า โอเค! มันเป็นไอเดียทีด่ มี าก So
start at you first. (โซ สตาร์ท แอท ยัว เฟิส) แปลว่า งัน้ เริม่ ทีเ่ ธอก่อน
และก็เดาได้วา่ ประโยคต่อมา เพือ่ นคงบอกว่า Come on, please stand
here & pose as you wish to do. (คัมมอน, พลีส สแตนด์ เฮีย แอนด์
โพส แอส ยู วิช ทู ดู) แปลว่า มานีม่ า ยืนตรงนีน้ ะ และโพสต์ทา่ อย่าง
ทีเ่ ธอปรารถนาจะเป็น
เมือ่ ถ่ายเสร็จก็คงไม่พน้ ว่าเราต้องวิง่ เข้าไปดูจอภาพว่ามันออกมาเป็นไง
และโดยมารยาทก็ควรจะชมไปก่อนเลยว่าเค้าถ่ายดีถ่ายสวย Oh! You
took it so good, I love it, Thanks (โอ้! ยู ทูก้ อิท โซ กูด้ , ไอเลิฟอิท,
แธงคส) แปลว่า โอ้ เธอถ่ายเก่งมาก ฉันหลงรักภาพนี้เลยแหละ
ขอบคุณค่ะ/ครับ จากนัน้ เราก็บอกเพือ่ นบ้างว่า Ok, It’s time your turn,
Please sit there on the floor & pose, I hope you know well what
to do it best. (โอเค, อิท ไทม ยัวร์ เทิรน์ , พลีส ซิท แธร์ ออน เธอร์
ฟลอร์ แอนด์ โพส, ไอ โฮพ ยู โนว เวล ว้อท ทู อิท เบส) แปลว่า โอเค
ถึงตาเธอแล้ว รบกวนนัง่ ตรงนัน้ นะ บนพืน้ นัน่ แหละ และโพสต์ทา่
ฉันเชือ่ ว่าเธอต้องรูด้ อี ยูแ่ ล้วหละว่าจะโพสต์ยงั ไงให้ดดู ที สี่ ดุ และอาจ
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เสริมต่ออีกนิดๆ หน่อย ตามความเหมาะสมว่า Ok, it’s good, But move
to the left/right a little bit please. (โอเค, อิทส กูด้ , บัท มูฟว ทู
เธอะ เล็ฟท์/ไรท์ อะ ลิทเทิล่ บิท พลีส) แปลว่า โอเค, ดีมากๆ
แต่ชว่ ยขยับมาทางซ้าย/ขวา อีกสักนิดสิคะ/ครับ
ควรบอกให้เตรียมตัวก่อนถ่ายรูปด้วยประโยคทีว่ า่ Please see
me, 1 2 3 ok, good. (พลีส ซี มี, วัน ทู ทรี, โอเค กูด้ ) แปลว่า
มองมาทีฉ่ นั หนึง่ สอง สาม โอเค ดี
หรือ อาจจะพูดว่า Please don’t see me, Look at the right/left
to see on the floor 3 metres far away from you. (พลีส ด้อนท์
ซี มี, ลุค แอท เธอะ ไรท์/เล็ฟท์ ทู ซี ออน เธอะ ฟลอร์ ทรี
เมตรส์ ฟาร์ ระเวย์ ฟรอม ยู) แปลว่า โปรดอย่ามองฉัน ให้มองไป
ทางด้านขวา/ซ้าย มองลงพืน้ ห่างจากตัวเธอไป 3 เมตร
หรือแนะน�ำเพือ่ นว่า Stand here please, lean against the pillar.
(สแตนด์ เฮีย พลีส ลีน หนะเก้นสทฺ เธอะ พิลล่ะร์) แปลว่า ช่วยยืน
ตรงนีน้ ะ พิงทีเ่ สาเลยค่ะ/ครับ
ประโยคง่ายๆ ประมาณนี้น่าจะครอบคลุมการใช้งานที่จ�ำเป็น
พอสมควรทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ได้ถา่ ยรูปอย่างสนุกสนานกับเพือ่ นๆ ชาวต่าง
ชาติได้สบาย ทัง้ ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานที่
อืน่ ๆ ได้อกี ทัว่ โลกเชียวแหละ
ขอให้ทา่ นสนุกกับภาพวาด 3 มิติ ตามโซนต่างๆ กว่า 200 รูป ตามแต่
จะ imagination (อิมแมจิเน้เฉิน่ = จินตนาการ) พร้อมกับ create (ครีเอท
= สร้างสรรค์) posing (โพสซิง่ = การวางท่าทาง) ให้ so cool (โซ้..คูล
= เท่) และได้ภาพที่ perfect (เพ้อเฟ็คท์ = ยอดเยีย่ มสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ )
เทีย่ วให้สนุกทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า

come on (คัม ออน / คัมมอน) = มานี่
pose (โพสต์) = วางท่าทาง
wish (วิช) = ปรารถนา
took (ทู้ก) เป็นกริยาที่แสดงความเป็นอดีตของ take = เอา
ในบริบทนีห้ มายถึงถ่ายภาพ เมือ่ เป็นอดีต ก็หมายถึง ได้ถา่ ยเสร็จไปแล้ว
It’s time your turn (อิท ไทม ยัวร์ เทิรน์ ) = มันคือเวลาทีว่ นมาถึงคุณ
ในที่นี้หมายถึง มันถึงรอบของคุณแล้ว
หละ หรือ มันถึงตาคุณแล้วหละ
a little bit (อะ ลิทเทิล่ บิท) = นิดๆ
lean against (ลีน หนะเก้นสทฺ) = พิง
pillar (เพิลล่ะร์) = เสา

เม้าท์มอย
กับญาญ่า

ร้อน ร้อน ร้อน!!!

เรื่อง : ญาญ่า

เปิ ดม่านมาก็ขอบ่นก่อนเลยว่าร้อนจริงร้อนจังมากค่ะ
ไม่รู้ฤดูไหนเป็นฤดูไหนแล้ว...
ก่อนอื่นขอแนะน�ำตัวสวยๆ สวัสดีงามๆ ตามมารยาท
หญิงไทยแท้อนั อ่อนหวานของบ้านเรานะคะ คอลัมน์เม้าท์มอย
น้องใหม่สวยสดใสสไตล์ญาญ่า ขอฝากเนือ้ ฝากตัวกับคุณผูอ้ า่ น
นิตยสารคูห่ เู ดินทางทุกท่านทีต่ ดิ ตามรอนแรมกันมาเป็นอย่างดี
ญาญ่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเม้าท์มอยตามประสาของผู้หญิง
สอดรู้ ที่จะพาคุณผู้อ่านได้สาระบ้าง ไม่ได้สาระบ้าง ก็ขอให้
ติดตามอ่านกันได้คะ่ … ทีน่ ที่ เี่ ดียว (ยิม้ หวานใส่)
เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ได้เกิดการสูญเสียครัง้ ส�ำคัญ
กับวงการพระพุทธศาสนาของบ้านเรา เมื่อพระเทพวิทยาคม หรือ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ นักปราชญ์จาก
ทีร่ าบสูง ทีพ่ วกเรารูจ้ กั และเคารพนับถือศรัทธา พระผูซ้ งึ่ เป็นแบบอย่าง
ทีด่ งี ามของพระสงฆ์และญาติโยมทัว่ ทุกสารทิศ ได้มรณภาพลงอย่าง
สงบทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อายุรวม 92 ปี (71 พรรษา)
หลังจากการละสังขารลง หลวงพ่อคูณได้ทงิ้ พนัยกรรมไว้ให้หนึง่
ฉบับ อันน�ำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้น และน้อมน�ำไว้
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคมทีว่ นุ่ วาย หยิบฉวย ร�ำ่ รวยแต่วตั ถุ หากแต่
หลวงพ่อได้แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย ไม่ยดึ ติด และไม่กอ่ ให้เกิด
ความวุน่ วาย โดยได้ทำ� พินยั กรรมไว้เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2543 มี
ใจความส�ำคัญระบุวา่ ให้มอบสังขารแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่ภายใน
24 ชัว่ โมงนับตัง้ แต่มรณภาพ แล้วให้ทางมหาวิทยาลัยมอบให้แก่
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้น�ำไปศึกษาค้นคว้า ตามวัตถุประสงค์ของภาควิชา หรือ
จะพูดภาษาชาวบ้านก็คอื การมอบร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพือ่ ให้
นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ศกึ ษาประกอบการเรียนนัน่ เอง ท�ำให้เกิดกระแสการ
บริจาคร่างกายเพิม่ มากขึน้ ใครทีไ่ ม่เคยรับรูห้ รือรูม้ าบ้างอาจยังไม่ทราบ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ มาค่ะ.. ญาญ่าจะเล่าให้ฟงั แบบง่ายๆ ไม่ยงุ่ ยาก
เมื่อเราพร้อมและตัดสินใจได้ว่าจะบริจาคร่างกาย จะเดินไปที่
โรงพยาบาลเอง หรือจะโหลดแบบฟอร์มการบริจาคร่างได้เลยตาม
ความสะดวก เมื่อยื่นความจ�ำนงแล้วทางโรงพยาบาลจะออกบัตร
ประจ�ำตัวผู้อุทิศร่างให้เก็บไว้ ส�ำหรับผู้ที่อายุต�่ำกว่า17 ปี ต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็น
ลายลักษณ์อักษรนะคะ หลังจาก
นั้นผู้บริจาคร่างก็ควรบอกเรื่องนี้ไว้
กับญาติพี่น้อง เพื่อว่าเวลาจากไป
แล้วจะได้ไม่มปี ญ
ั หา และจะได้ทำ�
ตามเจตนารมณ์ของตัวผูบ้ ริจาคเอง
ทางโรงพยาบาลไม่มีข้อห้ามใดๆ
เพราะถึงแม้เราจากไปแล้ว ญาติๆ
จะไม่ให้ร่างเรากับโรงพยาบาลก็
สามารถท�ำได้ ไม่ผิดกฎหมายค่ะ
เพราะฉะนัน้ ควรท�ำความเข้าใจกับคนทีย่ งั อยูใ่ ห้เคลียร์ๆ ก่อนนะคะ อันนีเ้ ป็น
ขัน้ ตอนตอนทีเ่ รายังมีลมหายใจอยู่ ก็มเี ท่านีค้ ะ่
ทีนมี้ าดูตอนเราหมดลมบ้างแล้วดีกว่า… เมือ่ ผูบ้ ริจาคร่างเสียชีวติ ลง ให้
ญาติตดิ ต่อโรงพยาบาลเพือ่ จัดเจ้าหน้าทีไ่ ปรับศพ โดยเตรียมใบมรณะบัตร
ให้ทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ หากพืน้ ทีท่ จี่ ะรับร่างอยูน่ อกเขต หรือไกลมาก ใคร่
ขอให้ญาติบรรจุใส่หบี เย็นหรือใช้ถงุ น�ำ้ แข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง
คลุมด้วยผ้าห่ม เพือ่ รอเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบร่างก่อน หากไม่สามารถน�ำมาศึกษา
ได้ ทางโรงพยาบาลจะให้ญาติน�ำศพกลับไปบ�ำเพ็ญกุศลได้ตามปกติ
แล้วร่างผูบ้ ริจาคแบบไหนบ้างทีไ่ ม่สามารถน�ำไปศึกษาได้? (คร่าวๆ นะคะ)
เสียชีวติ มาแล้วเกิน 20 ชัว่ โมง ยกเว้นได้เก็บไว้ในห้องเย็น
ผูบ้ ริจาคเคยผ่านการผ่าตัดใหญ่ สูญเสียอวัยวะส�ำคัญ ยกเว้นดวงตา
อันนีไ้ ม่เป็นไร
เป็นโรคมะเร็งที่ลุกลาม ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ
วัณโรค พิษสุนขั บ้า
ผูบ้ ริจาคเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ มีคดีเกีย่ วข้อง ต้องผ่าพิสจู น์
มีนำ�้ หนักเกินกว่า 80 กิโลกรัม หรือผอมมากจนไม่มกี ล้ามเนือ้
แขนขาคดงอผิดรูปมากไป เหล่านีเ้ ป็นต้นค่ะ
หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะท�ำการเก็บรักษาร่างผูบ้ ริจาค และ
น�ำไปศึกษา ระยะเวลาการใช้รา่ งจะประมาณ 1 ปี รวมๆ ระยะเวลาตัง้ แต่
รับร่างถึงพระราชทานเพลิงศพประมาณ 2-3 ปีคะ่
มาคิดๆ ดู หลวงพ่อคูณท่านได้ทงิ้ แบบอย่างทีด่ ี ทีค่ วรน้อมน�ำมาไว้ใช้
ในการด�ำเนินชีวติ มากเลยนะคะ ตอนอยูก่ ส็ ร้างคุณประโยชน์ เมือ่ ละจากโลกนี้
ไปแล้ว ก็ยงั ใช้รา่ งกายเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ อีก การรอบคอบกับภาระหลังการ
มรณภาพของหลวงพ่อท�ำให้ได้เรียนรูว้ า่ ‘การรับเอาไม่เท่าการสละละให้’
งานศพหลวงพ่อจึงเรียบง่าย สงบ งดงาม ดังพุทธวจนแห่งองค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทีว่ า่ ‘นัตถิ สันติ ปะรัง สุขงั ความสุขอืน่ ยิง่ กว่าความสงบไม่ม’ี
กราบนมัสการ กราบ...กราบ...กราบ...
ขอบคุณภาพประกอบ : news.thaipbs.or.th
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

วาชิ (Vacii)
บ ริ ษั ท อิ ท ธิ พั ท ธ ์ เ ท ร ด ดิ้ ง
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ผู ้ น� ำ เข้ า และ
จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า กิ ฟ ท์ ช็ อ ปและของ
ตกแต่ ง บ้ า นเพื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคไลฟ์ ส ไตล์
ทันสมัย เปิดตัว “วาชิ” (Vacii) แบรนด์สนิ ค้า
ดี ไ ซน์ สุ ด ล�้ ำ ส� ำ หรั บ การจั ด การพื้ น ที่
ส่วนตัวจากไต้หวัน มีสสี นั สดใสและลูกเล่น
ไม่ซ�้ำใคร เช่น โคมไฟรูปเห็ดพร้อมแท่น
ชาร์จโทรศัพท์มอื ถือ 2 หัว ราคา 1,750
บาท, สายรัดเคเบิล้ รูปกระบองเพชร ราคา
299 บาท และอืน่ ๆ อีกมากมาย สัมผัส
ประสบการณ์อันสนุกสนานจาก “วาชิ” ได้แล้ววันนี้ที่ Betrend สาขา
สยามพารากอน ชัน้ 3, Betrend สาขาดิเอ็มโพเรีย่ ม ชัน้ 4 และ Loft สาขา
พาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 2 หรือช็อปออนไลน์ทเี่ ว็บไซต์ของ Central Online ได้ท:ี่
http://www.central.co.th/search?q=Vacii

GoPro Hero+ LCD

ล่าสุด GoPro Hero เพิม่ หน้าจอ LCD แบบ Touch Screen
แบบ GoPro Hero4 Silver พร้อมความสามารถในการสัง่ งานผ่าน
WiFi และลูกเล่นอย่าง Auto Low Light, Quick Capture และ Hilight
Tag ถ่าย VDO ความละเอียด 1080p/60fps,720P/60fps ถ่ายภาพ
ความละเอียด 8MP มาพร้อม Housing กันน�ำ้ ลึกถึง 40 เมตร แต่ยงั
ถอด Housing ออกไม่ได้เหมือน
GoPro Hero รุน่ ปัจจุบนั ราคา
อยู่ที่ 299.99USD หรือราวๆ
9.000 บาท เริ่มวางจ�ำหน่าย
ในอเมริ ก าวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน
ที่ผ่านมา ส่วนประเทศไทยจะ
วางจ�ำหน่ายเมือ่ ไหร่นนั้ ก็คงต้อง
ติดตามกันต่อไป

i-mobile ขอแนะน�ำ IQX PRO
Fuji X-T10

เปิดราคาไทยแล้วส�ำหรับกล้อง Fujifilm X-T10 กล้อง Mirrorless
รุน่ ใหม่ลา่ สุดทีเ่ น้นความเล็กพกพาสะดวก และยังเน้นการใช้งานง่าย
ย่อส่วนมาจากรุน่ พี่ Fujifilm X-T1 ส�ำหรับกล้อง Fujifilm X-T10 นัน้ มา
พร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ความละเอียด 16.3 ล้านพิกเซล ระบบ
โฟกัส 77 จุด สามารถถ่ายภาพต่อเนือ่ งได้เร็วถึง 8 ภาพต่อวินาที ระบบ
ประมวลผล EXR Processor II โดดเด่นด้วยวิวไฟน์เดอร์แบบ OLED
ความละเอียด 2.36 ล้านจุด หน้าจอ LCD แบบบิดพับได้ขนาด 3 นิว้
มีระบบช่วยโฟกัสแบบ Digital Split Image และ Focus Highlight
Peaking และระบบโฟกัสทีด่ วงตา ปรับตัง้ ค่า ISO ได้ 200 - 6400
หรือปรับเพิม่ ขยายได้ 100 - 25600 รองรับการถ่ายวีดโี อแบบ Full HD
ส�ำหรับราคาเปิดตัวในไทยคือ
• 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
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i-mobile IQX PRO (ไอคิว เอ็กซ์ โปร) สมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่
ตอบโจทย์ทุกวัยแซ่บกับหน้าจอที่ให้สีสันจัดจ้าน ด้วยเทคโนโลยี
Super Bright Amoled บนหน้าจอใหญ่ขนาด 5 นิว้ ความคมชัดระดับ
HD มาพร้อมระบบปฏิบตั กิ ารณ์แอนดรอย 4.4 Kitkat เร็วและแรง
ด้วยซีพยี ู 1.4 กิกะเฮิรตช์ แบบออคต้าคอร์ (Octa-core) กล้องหลัง
ความละเอียดสูง 18 ล้าน
พิกเซล BSI ออโตโฟกัส
กล้องหน้ายังแจ่ม 8 ล้าน
พิกเซล ใช้งานได้พร้อมกัน
สองซิ ม (Dual Sim)
วางจ� ำ หน่ า ยในราคา
6,590 บาท รายละเอียด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม คลิ ก
www.i-mobilephone.com

ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

SURVIVOR

แนวหนัง : แอคชั่ น
ผู ก้ ำ� กับ : เจมส์ แม็คทีค
น�ำแสดงโดย : เอ็มม่า ทอมสัน, มิลา่ โจโซวิช
ก�ำหนดฉาย : 18 มิถนุ ายน 2558
เรื่องย่อ : มิลา่ โจโววิช รับบทเป็น
เคท เจ้าหน้าทีท่ ำ� วีซา่ ประจ�ำสถานทูต
อเมริกาในลอนดอน ที่ค้นพบเบาะแส
แผนวินาศกรรมของผูก้ อ่ การร้าย ก่อน
ที่ เ ธอถู ก พวกมั น ใส่ ร ้ า ยและถู ก ตาม
ล่าโดยหน่วยงานที่อยู่ฝั่งเดียวกับเธอ
เคทต้องพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของตั ว เอง ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ ง
เปิดโปงแผนการของผูก้ อ่ การร้ายก่อน
ทีจ่ ะสายเกินไป

ส�ำเร็จ สุข สมประสงค์
ส�ำนักพิมพ์ : A Book
ผู เ้ ขียน : สมประสงค์ บุ ญยะชั ย
ราคา : 245 บาท
จ�ำนวนหน้า : 294 หน้า
ส�ำเร็จ สุข สมประสงค์ เป็น
หนังสือที่บอกเล่าถึงประสบการณ์
ในด้านการท�ำงาน และการใช้ชีวิต
ของผูเ้ ขียน ซึง่ เดินทางผ่านเรือ่ งราว
ต่างๆ มาอย่างมากมาย จึงอยากน�ำ
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตถ่ายทอด
ข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ให้แก่คนรุ่น
ใหม่ได้น�ำไปปรับใช้เพื่อความสุข
และความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต หนั ง สื อ
เล่มนีจ้ งึ เป็นเหมือนเข็มทิศน�ำทางชีวติ ให้แก่คณ
ุ ซึง่ มีเนือ้ หาอ่านง่าย
สนุกสนานและมีสาระ หลังจากอ่านเล่มนี้จบ คุณจะได้ข้อคิด
และเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ อย่างไร ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารประสบความส�ำเร็จ
สุข และสมประสงค์

Chappie
จักรกลเปลีย
่ นโลก

Ted 2
หมีไม่แอ๊บ แสบได้อก
ี 2

แนวหนัง : ตลก
ผู ก้ ำ� กับ : เซธ แม็คฟาร์เลน
น�ำแสดงโดย : เลียม นีสนั , อแมนด้า ไซฟรีด, มาร์ค วอห์ลเบิรก์
ก�ำหนดฉาย : 25 มิถนุ ายน 2558
เรื่องย่อ : จากความส�ำเร็จของ Ted หมีไม่แอ๊บ แสบได้อกี ที่
กวาดรายได้ทั่วโลกมากกว่า 549 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยูนิเวอร์แซล
พิคเจอร์ส และ มีเดีย ไรท์ส แคปปิตอล จึงพร้อมจัดหนักให้แฟนๆ
เจ้าหมีสดุ แสบได้ฮากันเต็มพิกดั อีกครัง้ กับ Ted 2 โดย เซ็ธ แม็คฟาร์เลน
กลับมารับหน้าที่เขียนบท ก�ำกับการแสดง และให้เสียงพากย์ Ted
อีกครั้ง เตรียมตัวบริหารขากรรไกรกันไว้ให้ดี เพราะกลับมาคราวนี้
หมีเท็ดแต่งงานแล้วและอยากมีลกู เรือ่ งราววุน่ ๆ สุดฮาจึงเกิดขึน้

แนวหนัง : แอ็คชั่ น/ไซไฟ
นักแสดง : ฮิวจ์ แจ็คแมน, เดฟ พาเทล, ซิ กอร์น่ยี ์ วีเวอร์,
ชาร์ลโต คอปลีย์
ผู ก้ ำ� กับ : นีล บลอมแคมป์
เรื่ องย่ อ : เด็กทุกคนเกิดมา
บนโลกนี้พร้อมกับความหวัง ไม่ต่าง
อะไรกับแชปปี้ เขามีพรสวรรค์ ความ
พิเศษ เหมือนกับเด็กอืน่ ๆ แชปปีจ้ ะเป็น
อย่างไรก็อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ถูกเลีย้ งมา ดีบา้ ง เลวบ้าง แต่เขาก็จะ
ใช้หัวใจและจิตวิญญาณเพื่อเติบโต
เป็นผูใ้ หญ่ทสี่ มบูรณ์บนโลกใบนี้ ทว่า
มีอยูส่ งิ่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้แชปปีแ้ ตกต่างจาก
ทุกคน...เขาคือหุน่ ยนต์ นีค่ อื หุน่ จักรกล
ตัวแรกที่มีความรู้สึกและคิดเองเป็น ชีวิตและเรื่องราวของเขาจะเปลี่ยน
มุมมองของโลกทีม่ ตี อ่ หุน่ ยนต์และมนุษย์ไปตลอดกาล
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เที่ยว
รอบบ้าน

เรื่อง : joesabf
ภาพ : ทัศศักดิ์, joesabf

ข้อยฮักเจ้า... หลวงพระบาง

“โอ้.. ดินแดนเล็กๆ แห่งนีป้ กป้อง
สรวงสวรรค์อันแสนสราญ แช่ มช้อย
ของพวกเขาไว้ได้อย่างไรหนอ.. ทัง้
จากกระแสโลกอันเกรีย้ วกราด ทัง้ ยัง
ต้องทัดทานต่อความทะยานอยากใน
สิ่งที่พวกเขาหาต้องการไม่..” Marthe
Bassene นักประพันธ์ชาวฝรั่ งเศษ
ผู ้หนึ่งกล่าวแก่ ‘หลวงพระบาง’ ซึ่ ง
เธอรอนแรมมาแสนไกลเพื่อได้สัมผัส
เมื่อราวสักหนึ่งร้อยปี เศษ
“หลวงพระบางจะอดกลั้นต่อแรงบีบคั้นของศตวรรษแห่ง
วิทยาการ ผลประโยชน์ท่โี ถมถลาเข้าใส่ ชั ยชนะของค�ำว่าเงิน หรือ
แม้แต่เหล่านักฝั นคนสุดท้าย คูร่ กั คูส่ ดุ ท้าย และจินตกวีรายสุดท้าย
ได้จริงๆ ล่ะหรือ?!?”
เหล่านัน้ คืออารมณ์รูส้ กึ ที่ระคนเคล้าไปทัง้ ด้วยความอัศจรรย์
ใจ ความฉงน ซึ่ งปนเปไปพร้อมๆ กับข้อห่วงใยของเธอ สตรีผูต้ อ้ ง
มนต์เสน่หแ์ ห่งหลวงพระบาง
หากนับจากปัจจุบัน.. เราสามารถสืบที่มาอันเป็นที่ไปของหลวง
พระบางย้อนกลับไปไกลได้กว่า 1,200 ปี แต่เดิมดินแดนแถบนีถ้ กู เรียกว่า
เมือง ‘ซวา’ (ออกเสียง ซัว) เมือ่ ครัง้ ‘ขุนลอ’ ผูซ้ งึ่ ในบางต�ำราถือเป็นปฐม
30

กษัตริยล์ าว ทรงตัง้ เมืองซวาเป็นราชธานีในราวพุทธศักราช 1300
ได้ทรงเปลีย่ นชือ่ เมืองนีเ้ สียใหม่วา่ ‘เชียงทอง’ ต่อมาระหว่างช่วง
พุทธศักราช 1896 - 1915 เมื่อ ‘พระเจ้าฟ้างุ้ม’ เสด็จกลับจาก
อาณาจักรขอม อันเนื่องมาจากพระองค์และพระราชบิดาต้อง
ลีภ้ ยั เพราะถูกขับไล่จากกษัตริยอ์ งค์กอ่ น ครัน้ เมือ่ รวบรวมไพร่พล
ได้เข้มแข็ง พระองค์จึงทรงกลับมากอบกู้ราชบัลลังก์คืนและได้
สถาปนาอาณาจักรขึน้ ใหม่ ทีซ่ งึ่ คนไทยรูจ้ กั กันดีนาม ‘ล้านช้าง’
ในรัชสมัยของ ‘พระโพธิสารราชเจ้า’ ได้ทรงอาราธนา
‘พระบาง’ ซึง่ แต่เดิมอยูท่ เี่ มืองเวียงค�ำ มาประดิษฐาน ณ เมืองเชียง
ทอง จึงได้เปลีย่ นชือ่ เรียกเมืองหลวงแห่งนีใ้ หม่อกี ครัง้ ว่า ‘หลวง
พระบาง’ ก่อนทีภ่ ายหลังจะกระจัดพัดพรายกลายเป็นอาณาจักร
ล้านช้างเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสัก และอาณาจักร
ล้านช้างหลวงพระบาง ในราวอีก 335 ปีตอ่ มา

จากอดี ต สู ่ ป ั จ จุ บั น .. แม้ วั น นี้ ห ลวง
พระบางจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ไม่วา่ จะ
เป็นรูปแบบการปกครอง วิถสี งั คม ตลอดจน
ความเจริญทีบ่ า่ ท้นมาตามยุคสมัย ทว่านัน่ ก็
อาจถือเป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ยะต่อ
การพัฒนา (ตามกระแสโลก) ที่ซึ่งน้อยมาก
เมือ่ เทียบกับหัวเมืองอืน่ ๆ และโดยเฉพาะกับ
ประเทศบ้านใกล้อย่างไทยเรา จนองค์การ
ยูเนสโกถึงกับประกาศให้หลวงพระบางเป็น
“เมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (The Best
Preserved City in South – East Asia) และ
ได้รบั การยกสถานะให้เป็น ‘เมืองมรดกโลก’
(World Heritage Site) อย่างเป็นทางการใน
ปีพุทธศักราช 2541 โดยเข้าหลักเกณฑ์การ
พิจารณา (ทางวัฒนธรรม) ของยูเนสโกถึง 3
ใน 6 ข้อ ซึง่ ปรกติสถานทีใ่ ดหากเข้าหลักเกณฑ์
การพิจารณาเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็อยู่ในข่าย
ที่อาจได้รับการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เหตุผล
ซึ่งน่าสนใจส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังคิดจะเดินทางไป
เยือนเมืองมรดกโลกแห่งนีค้ อื ..
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(ข้อ 2) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมทิ ศั น์ ตลอดจน
การพัฒนาศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการพัฒนาการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ ซึง่ ได้เกิดขึน้
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือบนพืน้ ทีใ่ ดๆ ของโลกซึง่ ทรงไว้ซงึ่ วัฒนธรรม
(ข้อ 4) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิง่ ก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของ
การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
ในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ
(ข้อ 5) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
แห่งสถาปัตยกรรม วิธกี ารก่อสร้าง หรือการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ ซึง่ เสือ่ มสลายได้งา่ ย
จากผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมตามกาลเวลา

ส�ำหรับนักท่องโลกผู ้หลงใหลในกลิ่ นอายวัฒนธรรมและวิถีแห่ง
ผู ค้ นอันสุขสงบแล้ว เป็ นไปได้ว่าหลวงพระบาง อาจคล้ายดัง่ เมือง
สวรรค์อย่างที่ Marthe Bassene เคยว่าไว้

แม้นกาลเวลาจะล่วงผ่านมานับร้อยๆ ปี ทว่า เรายังอาจสัมผัสได้ถึงรูปรสอันเป็น
เอกลักษณ์แห่งล้านช้าง วัดเล็กวัดน้อยผุดแซมปรากฏตัวขึน้ ท่ามกลางชุมชนแทบทุกระยะ
ร้อยเมตร อันแสดงถึงความมัน่ คงต่อพุทธศาสนาในยุคทีห่ ลวงพระบางเนืองนองไปด้วย
แรงศรัทธา ฉะนัน้ จึงอาจพูดได้วา่ หลวงพระบางคือมหานครแห่งแกเลอรีท่ างสายพุทธศิลป์
น้อยๆ ทีย่ งั มีลมหายใจ โดยอาศัยวิถชี วี ติ สายน�ำ้ และภูผาปราการทางธรรมชาติอย่าง
ทิวเขาหลวงพระบางและเทือกเขาอันน�ำ ขวางกัน้ สิง่ ทีโ่ ลกเรียกว่า “ความเจริญทางวัตถุ”
มิให้แทรกตัวเข้ามาท�ำลายองคาพยพทุกสิง่ อย่างในความเป็นหลวงพระบางได้

หลวงพระบางเหมาะส�ำหรับใคร?

อย่างสัน้ ง่าย...ทีน่ เี่ หมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับใครก็ตามทีป่ รารถนาจะปล่อยชีวติ ให้เลือ้ ยไหล
ตามรอยอารยธรรมไปอย่างแช่มช้า
เสพสัมผัส - ในสิง่ ทีเ่ วียนว่ายตามครรลอง (หากมากกว่านัน้ .. ให้รวู้ า่ นัน่ ไม่ใช่หน้าทีข่ องคุณ)
ก้าวย่าง - อย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจ (ทีม่ นั รูว้ า่ เมือ่ ไหร่ควรช้า
หรือเร่งเร็ว)
จากมา - พร้อมกับทัศนคติอะไรสักอย่างทีเ่ ป็นผลจากสองข้อแรก (ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องมีบทสรุป)
“ข้อยฮักเจ้า.. หลวงพระบาง” จึงมักเป็นค�ำลอยลมทีพ
่ ดั ข้ามโขงมาพร้อมกับ
คนเดินทางรุน่ แล้วรุน่ เล่า
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คู่หูดูดวง

เนื่องจากเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ดาวมฤตยู จะจรเข้าในเรือนราศีเมษเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ แต่คงไม่ธรรมดาส�ำหรับดาวดวงนี้ เพราะจะน�ำ
ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่องมาสูช่ าวราศีตา่ งๆ ส�ำหรับการด�ำเนินชี วติ ในครึ่งปี หลัง ส่วนพระพฤหัสจะจรย้ายราศีไปข้างหน้าอีกหนึ่งราศี เป็นเวลา 1 ปี
ฉะนัน้ การพยากรณ์ในฉบับนี้ เปรียบเหมือนจังหวะหัวเลีย้ วหัวต่อเข้าสูก่ ารเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่ งคงต้องท�ำใจรับทัง้ เรื่องดีและเรื่องน่าตื่นเต้น สูดลม
หายใจเข้าปอดลึกๆ แล้วมาอ่านกันเลยค่ะ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ชาวเมษหลายคนเพิง่ ไปถอนฟันหรือรักษาช่องปากมาแท้ๆ พอมฤตยู
เข้ากุมลัคนาปัป๊ .. เรือ่ งสุขภาพเลือ่ นจากบนลงล่างทันที!!! ด้านการ
งาน โปรเจคเก่าจะได้เอามาปัดฝุน่ ท�ำใหม่ ใครทีท่ ำ� กิจการทีบ่ า้ น รายรับจะพุง่ ขึน้
การเงินมีแนวโน้มดีขนึ้ ชีวติ โดยรวมสุขสบายขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา หากใครมีแผน
งานอะไรในใจ ท�ำเลย ความส�ำเร็จรออยู่ เดินทางไปไหน อย่าประมาท ความ
รัก มาพร้อมการเปลีย่ แปลงใหม่ๆ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ดูทา่ ทางชาวพฤษภ จะมีอะไรกังวลอยูใ่ นใจลึกๆ นะ เดินทางดีกว่า..
ได้ลาภ สุขภาพให้ระวังการผ่าตัดทีไ่ ม่ทนั เตรียมตัว หรือ ผ่าตัดจาก
โรคประจ�ำตัวทีเ่ ป็นมานานแล้ว ไม่ตอ้ งกังวล คุณจะได้หมอดีมฝี มี อื มารักษา
การงานจะได้ทมี เวิรค์ เก่ามาช่วยเบาแรง บรรยากาศในบ้านช่วงนี.้ .. ชีวติ ดี๊ ดี
ความรักระยะนี้ ตัวติดกันแจ มองอะไรก็หวานไปหมด...

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ระวังเรื่องผิดพ้องหมองใจกับเพื่อนฝูง หรือ ญาติพี่น้องด้วยเรื่อง
ผลประโยชน์บางอย่าง ค่อยๆ ใช้สติกำ� กับวาจา อาจต้องเดินทาง
ไปโน้นมานี่ตลอดเวลา การงานก็ค่อนข้างวุ่นวาย คนเก่าแก่มีแต่เรื่องมาให้
ปวดหัว การเงินคุณก็ไม่ได้เลวร้าย คุณยังมีพอใช้สบายๆ ยกเว้นท่านทีม่ โี รค
ประจ�ำตัวเรือ้ รัง ควรดูแลสุขภาพมากๆ ความรัก ค่อยๆ เริม่ จากความเป็นเพือ่ น
คนมีคแู่ ล้วอย่าเวิน่ เวอร์! คุยกันดีๆ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

การงานได้เวลาโยกย้าย เลื่อนขั้นกันอีกรอบ ส่งผลให้การเงินดี
ระวังงานงอก ต้องเดินทางในวันทีค่ ณ
ุ เคร่งเครียดกังวลใจแต่ปฏิเสธ
ไม่ได้ ท�ำให้วนั ธรรมดากลายเป็นวันวุน่ วายขึน้ มาทันตา..แต่โดยรวมๆ สภาพ
จิตใจท่านดีกว่าครึง่ ปีแรกมากมาย บางท่านมีโอกาสได้ถอยรถใหม่ ความรัก
คนคุ้นเคยกันมาแต่เยาว์วัยอาจได้มาเป็นคู่กัน หรือ คู่ไหนคบหาดูใจกันมา
เนิน่ นาน ควรรีบอัพสเตตัสใหม่ได้แล้ว การเดินทางไม่ราบรืน่ ต้องท�ำใจ!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

เป็นช่วงเวลาทีท่ า่ นต้องท�ำใจกับความผิดหวังในสิง่ ทีป่ รารถนา หรือ
หงุดหงิดผิดหวังกับลูกหลาน บริวารรอบตัว ควรท�ำใจให้สงบ ไปวัด
ท�ำบุญ สวดมนต์ เรือ่ งเก่าๆ ผ่านมาแล้วก็ควรให้ผา่ นไป การงานโดยรวมราบรืน่ ดี
แต่อย่าคาดหวังสูง การเงินจะเพิม่ ได้ตอ้ งมีการเดินทาง ความรัก อย่าคิดมาก
มัวแต่นงั่ ทุกข์รอ้ น อีกคนเขาไปไหนแล้ว! สุขภาพ ให้ระวังโรคเก่าจะถามหา

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

คุณช่างดูคร�่ำเคร่งวุ่นวายอยู่กับงานเก่าๆ มากเกินไปแล้วนะ...
ลองท�ำงานเป็นทีมดูบ้างซิค่ะ เผื่อจะมีทางออก แล้วลองหาเวลา
พักสมองบ้าง ระยะนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะได้พบปะมิตรสหายเก่าแก่ที่ห่าง
หายกันไปนาน บางทีคณ
ุ อาจโชคดีได้พบทางออกของปัญหาทีห่ าค�ำตอบมา
เนิน่ นาน การเงิน ได้มาหมดไปกับเรือ่ งตามใจตัวเอง ความรัก ถ้ามีฝรัง่ /เกาหลี
มาขอแลกไลน์ จัดไปอย่าให้เสีย!

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ชีวติ ส่วนตัวดี๊ ดี แม้เวลานีก้ ารงานของคุณจะดูยงุ่ เหยิง มีปญ
ั หา
มากมายให้ขบคิด งานเยอะ เงินเท่าเดิม ก�ำลังใจก็ห่อเหี่ยว
ขอให้อดทนรอไปอีกนิดท้องฟ้าจะสดใส อย่าใจเร็วไปด่วนไฝท์กะเจ้านายเข้าล่ะ!
โครงการต่างๆ ทีร่ อ้ งเพลงรอ จะได้เซ็นสัญญา ใครทีร่ องานใหม่ มีโอกาสได้
งานสูง การเงิน ถ้าใครมีเงินออมไว้กด็ หี น่อย พอถูไถไปได้ แต่ถา้ ไม่มี คงหากัน
หัวฟู ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน๊อต ความรัก รักจริงแต่งเลย... คนอกหักมีโอกาส
เซอร์ไพร์ส จะเจอคนมาเติมใจให้กนั

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

การเงินยังหมุนติว้ ๆ ให้เวียนหัวสามเวลาหลังอาหาร เรือ่ งอะไรที่
ค้างคาในใจ ได้เวลาจบสักที อย่าใช้อารมณ์! การงานช่วงนีม้ เี หตุ
ให้ตอ้ งชีพจรลงเท้าตลอด ค้าขายลูกค้าเชือ้ สายจีนน�ำโชคมาให้ ธุรกิจส่วนตัว
มีโอกาสได้รับออเดอร์จากลูกค้าแดนไกล หรือ ลูกค้าจากวงสังคมใหม่ๆ
ได้พบปะผูค้ นหลากหลาย ซึง่ เอือ้ ในเรือ่ งผลประโยชน์ให้คณ
ุ ความรัก ใครที่
เคยแหกคอกเตลิดเปิดเปิงไป กลับมาเข้าคอกได้แล้ว ทางบ้านให้อภัย!

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ต้อนรับการมาของมฤตยูจรในระยะนี้ ด้วยชือ่ เสียงและเงินทอง
ทีม่ าเองโดยไม่ตอ้ งร้องหา คุณจะมีโอกาสได้พบเจอบุคคลหลาก
หลายทีจ่ ะเข้ามาสร้างสีสนั ในชีวติ มีเรือ่ งสนุกๆ รอคุณอยูอ่ กี มาก การงาน
ที่เข้ามาในระยะนี้อาจท�ำให้คุณวิตกกังวลว่าจะท�ำได้ดีไหม แต่ไม่ต้องห่วง
คุณมีทีมหนุนหลังดี ลุยไปโลด! ความรัก เป็นจังหวะตัดสินใจ อย่าลังเล
เจอคนดีแล้ว แต่งเลย…. คนมีคู่ อยากแอบบอกว่าแฟนมีตงั ค์นะ!

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

เป็นจังหวะเฮงๆ มีโชคจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวดัง่ เดิม หรือ ทรัพย์มรดก
มีโอกาสเปลีย่ นรถใหม่ หรือ ย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ จะขาย หรือ ให้เช่าที่ ก็มี
คนตอบรับดี สุขภาพให้ดแู ลเรือ่ งช่องปาก เด็กเล็กระวังวิง่ หกล้มปากแตก ผูใ้ หญ่
ให้ระวังเรือ่ งการท�ำฟันซ่อมเหงือก การงาน ราบรืน่ ดี มีคนช่วยท�ำตรึม การเงิน มีใช้
จ่ายสบายๆ แต่มกั หมดไปกับเรือ่ งสุขภาพ หรือ บริวาร ความรัก ดีเวอร์กว่าทุกราศี

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การเงินของคุณต้องมาจากการออกไปพบปะติดต่อผู้คนมากๆ
อย่านั่งเฉยๆ อยู่กับที่ ชีวิตครอบครัวส่วนตัว ราบรื่นดี เป็น
พลังผลักดันให้คณ
ุ ก้าวต่อไป การงานทีเ่ ข้ามาในระยะนี้ มีแต่งานยากๆ แต่
คุณจะท�ำให้มนั ผ่านไปได้สบายมาก ระวังการมีปญ
ั หาปะทะกับลูกน้อง บริวาร
จะท�ำให้งานสะดุด สุขภาพ คุณผู้หญิงอาจปวดท้องวันนั้นของเดือนมาก
เป็นพิเศษ! ความรัก คนโสดจะมีเพือ่ นแนะน�ำให้รจู้ กั ใครบางคน....

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

เตรียมพร้อมเข้าสูค่ วามสนุกของชีวติ ไม่วา่ อะไรทีจ่ ะผ่านเข้ามา
ขอให้คณ
ุ รับมือกับมันด้วยความตืน่ ตัวเต็มที!่ เพราะการเงินของ
คุณแม้จะดีเลิศ แต่คณ
ุ ก็ตอ้ งหมุนเงินจนเป็นลูกข่าง ต้องวางระบบการเงินให้ดี
การงานเก่าๆ ได้เวลาน�ำมาปัดฝุน่ ท�ำใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำคัญคือคุณอย่า
พกความเครียดเข้าบ้าน เพราะจะท�ำให้เกิดบรรยากาศมาคุขนึ้ ได้ ความรักดีๆ
วนเวียนอยูร่ อบตัวคุณ ทุกอย่างอยูท่ คี่ ณ
ุ มองและตัดสินใจ....

แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง : มะลิ
ภาพ : s88

ทอดมัน 33

หมึกอาบแดด

Seafood

ร้านอาหารสวยเก๋ ตั้งอยู่ริมทะเลใกล้อ่าวบางพระ “33 Seafood”
(33 ซีฟดู้ ) ร้านทีจ่ ะไม่ทำ� ให้คณ
ุ ผิดหวังแน่นอน... อร่อยทัง้ รสชาติ เป็นเลิศทัง้
บรรยากาศและสถานที่ มองไปมุมไหนก็สมั ผัสได้กบั ธรรมชาติบริสทุ ธิร์ อบๆ
ตัว ทั้งแผ่นฟ้า ผืนน�้ำ และสายลมที่พัดโชยเข้ามาตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ยามเย็นในช่วงพระอาทิตย์ตกโรแมนติกมากๆ เหมาะทีจ่ ะมาทานเป็นคูห่ รือ
หมูค่ ณะก็ดี สถานทีก่ ว้างขวางเลือกนัง่ ได้ตามใจชอบ
เมนูแนะน�ำวันนีเ้ ริม่ ที่ ส้มต�ำปูมา้ อาหารหลัก
ทีห่ า้ มพลาดเมือ่ มาเทีย่ วทะเล ทางร้านปรุงรสชาติ
มาอย่างแซ่บ เนื้อปูม้าสดหวานบวกกับความ
กรุ บ กรอบของเส้ น มะละกอและถั่ ว ฝั ก ยาวที่
ต�ำมาแบบพอช�้ำ ท�ำให้เมนูนี้ติดอันดับ 5 ดาว
ต่ อ ด้ ว ยเมนู เ บาๆ หมึ ก อาบแดด ก็ คื อ การน� ำ
ปลาหมึ ก สดปรุ ง รสเล็ ก น้ อ ยไปตากแดดอุ ่ น ๆ สั ก
หนึ่งแดด ไม่ต้องให้แห้งมาก แล้ ว น� ำ มามาทอด
เสิร์ฟพร้อมซอสพริก อร่อยทานเพลินเลยค่ะ
เพิ่ ม ความคล่ อ งคอกั บ เมนู ต ้ ม ย� ำ รวมมิ ต ร
ที่ น� ำ กุ ้ ง ปลาหมึ ก ปลา หอย ขนมาจั ด เต็ ม
ในหม้อไฟร้อนๆ ปิดท้ายกับเมนูซิกเนเจอร์ของ
ทางร้าน ทอดมัน 33 ทอดมันลูกกลมๆ ทีผ่ สม
เนื้อปลากราย กุ้งและปลาหมึก คลุกเคล้ามา
กับเครือ่ งแกงเผ็ด ชุบด้วยเกล็ดขนมปังก่อนทอด
ให้ความกรอบนอกหนึบในได้ใจเราไปเต็ม 100

นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆ เช่น กุ ้ ง ทอดราดซอสมะขาม
ปลากะพงเผาเกลือ หอยหวานเผา ออส่วนหอยนางรม และ
ย�ำ Sound of the sea โดยใช้อาหารทะเลสดๆ มาย�ำกับน�้ำย�ำ
สุ ด แซ่ บ ทานแกล้ ม กั บ ก้ า นคะน้ า และถั่ ว ฝั ก ยาว เพิ่ ม ความ
กลมกล่อม ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของรายการอาหาร
เท่านั้น หากท่านใดรักชอบเมนูไหนเป็นพิเศษก็ลองตามไปชิมกัน
ได้คะ่ .. ราคาย่อมเยา บริการดี มีทจี่ อดรถพร้อม
ชือ่ ร้าน 33 Seafood
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี
ทีต่ งั้ : 340 หมู่ 2 ถ.สขุ มุ วิท ต.บางพระ
า 11.00-23.00 น.
โทร. 0 3877 6228 เปิดบรกิ ารทกุ วัน เวล ไปทางตลาดบางพระ
ง่ หนา้
การเดนิ ทาง : มาตามถนนสุขมุ วิท มุ
ี่ 12 ซึง่ อยฝู่ ง่ั ตรงข้าม แลว้
จากนนั้ จะผ่านกองพนั ต่อสูอ้ ากาศยานท ากาศยานที่ 12
อสูอ้
กลบั รถ ร้านจะตงั้ อยดู่ า้ นหลังกองพนั ต่

ชีวติ คนเมืองทุกวันนี้ จะกินอยูแ่ ต่ละมือ้ แสนล�ำบาก อยากกินอาหารใต้รา้ นนี.้ . ก็ไม่มที จี่ อดรถ อยากจะ
กินข้าวต้มร้านโน้น.. คิวก็แน่น หรืออยากจะกินข้าวหมูแดงร้านดัง ก็ดนั มาหยุดเสียอีก ทีนจี้ ะท�ำยังไงละนี่
คอลัมน์เก็บมาฝากวันนี้ ขอเสนอตัวช่วยง่ายๆ ที่จะท�ำให้คุณมีเสน่ห์ปลายจวักแบบรวดเร็วได้ทันที
ด้วย “รสดีเมนู” ผงปรุงรสส�ำเร็จทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ ท�ำอาหารให้อร่อยได้งา่ ย ไม่วา่ จะเป็นเมนูยากๆ อย่าง พะโล้ คัว่ กลิง้ แกงไตปลา
หรือว่าจะเป็นเมนูงา่ ยๆ ทีใ่ ครๆ ก็ทำ� ได้ แต่ทำ� ให้อร่อยยาก อย่างเมนูกะเพรา แกงจืด หรือเมนูผดั น�ำ้ มันหอย และทีเ่ ด็ดสุด
ส�ำหรับคนทีร่ กั ความเปรีย้ วแซ่บ ในช่วงทีม่ ะนาวแพงแสนแพงอย่างนีต้ อ้ ง “รสดีเมนู ผงน�ำ้ ย�ำ” ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ ท�ำเมนูยำ�
ต่างๆ ให้อร่อยได้งา่ ยๆ แบบสบายกระเป๋า ไม่วา่ จะเป็นย�ำวุน้ เส้น ย�ำสามกรอบ หรือ หมูมะนาว
ก็อร่อย เปรี้ยวแซ่บถึงใจ เหมาะส�ำหรับทั้งแม่ครัวมือใหม่หัดปรุง หรือ
พ่อครัวมือเก๋าทัง้ หลาย ยังงีต้ อ้ งรีบไปหาซือ้ ไว้ตดิ ครัวโดยด่วน

