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สวัสดีครับ...
อากาศร้อนๆ แบบนี้ จะมีอะไรดีไปกว่า การได้แพ็กกระเป๋า ชวนคนสนิทข้างๆ ตัว 
ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน หากมีเวลามากหน่อยหลายคนก็คงเลือกท่ีลงใต้สู่เกาะสวรรค ์
ที่ข้ึนช่ือของเมืองไทย ทั้ง สมุย กระบ่ี หรือภูเก็ต แต่ CHEVY TALK ฉบับน้ี เราจะชวนคุณ 
ขับรถไปหาดสวรรค์ใกล้ๆ ท่ีไปได้บ่อยเท่าท่ีต้องการอย่างทะเล ปราณบุรี ทะเลเงียบ 
ชายหาดสงบ ที่มีทั้งแหล่งกิน เที่ยว วิถีชาวบ้าน ตลาดเก่าท่ีฉายภาพอดีตที่เคยรุ่งเรือง
เรียกว่า ครบรส ครบทุกความต้องการของทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มจริงๆ

นอกจากน้ี CHEVY TALK ยังมีเร่ืองราวใหม่ๆ ให้คุณอัพเดท ท้ังเรื่องราวบนท้องถนน 
ที่เราอาจจะเจอกับเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่คาดไม่ถึง เช่น เงินไม่พอจ่ายค่าทางด่วน 
สุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ทุกอย่างมีทางออก ลองเปิดอ่านคอลัมน์ Car & Diving Tips 
คอลัมน์ที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจในการขับขี่มากขึ้น 

และในขณะที่บอลโลก 2014 ใกล้เข้ามาทุกที มาดู 32 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ พร้อมตารางแข่ง 
ที่จะท�าให้คุณไม่พลาดเชียร์ทีมโปรด อย่าพลาดนะครับ เร่ืองแบบนี้ 4 ปีมีคร้ังเดียว

ร้อนกาย แต่อย่าร้อนใจ หวังว่า CHEVY TALK จะเป็นเพื่อนน�าทาง และช่วยคลายร้อน 
ให้กับคุณได้ ไม่มากก็น้อย พบกันฉบับหน้าครับ

    สุภสิทธิ์ รักกสิกร
    บรรณาธิการอ�านวยการ
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News & Event

San Francisco Pride
Date : 28-29 มิ.ย. 2557

เทศกาลพาเหรดสุดอลังการที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนซานฟรานฯ กันนับล้านคนทุกปี San Francisco Pride คือการรวมตัว 
ครั้งย่ิงใหญ่ของชาวเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กช่วล และทรานส์เจนเดอร์ท้ังหลายท่ีเดินทางมาจากทุกสารทิศในอเมริกา 

ความส�าคัญของงานน้ันแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของขบวนพาเหรดในวันอาทิตย์ท่ี 29 มิถุนายน ตั้งแต่ช่วง 10.30 น. 
ด�าเนินไปจนถึงประมาณช่วงบ่าย Pride Parade น้ีรวบรวมผู้คนท่ีแต่งกายอย่างเปรี้ยวแปลกแตกต่างและเต็มไปด้วย 
ความสนุกสนานมาร่วมเดินขบวนตั้งต้นที่ถนน Beale ไปจนถึง 8th Street โดยสองข้างถนนจะอัดแน่นไปด้วยผู้คน 
ที่แห่แหนกันมาชมความอลังการของพาเหรดน้ี ส่วนของเฟสติวัลนั้นจะด�าเนินไปท้ัง 2 วัน โดยจะมีทั้งการแสดงคอนเสิร์ต
จากนักร้องช่ือดังมากมาย มีเวทีเต้นระบ�า และงานออกร้านขายของ ใครท่ีอยากสัมผัสบรรยากาศสนุกหลุดโลกไม่ควรพลาด
เทศกาลน้ีโดยประการทั้งปวง

ภาพจาก www.sfpride.org

Cannes 
International Film Festival
Date : 14-25 พ.ค. 2557

งานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกซึ่งจัดที่ คานส์ เมืองทาง
ตอนใต้ของฝรั่งเศส คานส์ตั้งอยู่ริมชายฝั่งริเวียร่าเคียงข้าง
ไปกับความงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Cannes 
International Film Festival ซึ่งจัดขึ้นปีน้ีเป็นครั้งท่ี 67  
เป็นงานย่ิงใหญ่ของโลกภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ทั่วไป 
และภาพยนตร์โฆษณา ในงานน้ีจะมีภาพยนตร์ดีๆ  
มาเปิดตัวกันท่ีนี่ มีการมอบรางวัลหลากหลายสาขาให้กับ 
กลุม่คนสร้างหนงั รวมถึงไปถึงมกีารเปิดร้านขายภาพยนตร์ดีๆ  
ให้กับตลาดโลก บรรยากาศของการมีผู้ก�ากับภาพยนตร ์
ชื่อดัง ดาราฮอลลีวู้ด และดาราดังท่ัวโลก รวมไปถึง 
เซเลบริต้ีคนดังทั้งหลายท่ีได้มารวมตัวอยู่ท่ีเมืองคานส์น้ี 
จึงท�าให้เมืองแสนงามแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความคึกคัก
แฝงหรูหราฟู่ฟ่าให้เต็มที่มากย่ิงขึ้นกว่าท่ีเคย 

ภาพจาก www.vimooz.com,  
http://www.festival-cannes.fr/, www.citmagazine.com

Wonderful Thailand 
Wonderful World 2014
Date : 15-18 พ.ค. 2557
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อกีหน่ึงงานท่ีท�าให้คนรกัการท่องเท่ียวทัง้หลายต้องเตรยีมตวั
เก็บเงินกันครั้งใหญ่เพ่ือมาจับจ่ายในงานมหัศจรรย ์
ท่องเท่ียวไทย มหัศจรรย์ท่องโลก นอกจากอัดแน่นไปด้วย
โปรโมชั่นดีๆ จากโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ แล้ว ยังมีส่วนลด
พิเศษจากสายการบิน เรือส�าราญ รถเช่า และสถานที ่
ท่องเท่ียวต่างๆ เดินเล่นจนหิวแล้วยังมีมุมของที่ระลึก
อาหารดี 4 ภาคให้ได้อิ่มท้องในงานก่อนไปท่องเที่ยวจริง
กันอีกด้วย

ภาพจาก http://www.wonderfulthailand.net/

Pet Expo Thailand
Date : 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 2557
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานแฟร์สัตว์เล้ียงที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกลับมา 
สร้างความสุขให้กับมวลหมู่คนรักสัตว์อีกครั้งในปีน้ีเป็น 
ปีที่ 14 การันตีความสนุกสนานของการพบกับสารพัน 
สัตว์เล้ียงแสนรัก เสวนาความรู้โดยสัตวแพทย์ชื่อดัง  
การประกวดแข่งขันแสนน่ารักต่างๆ นานา อีกท้ังยังม ี
โปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าและบริการเก่ียวกับ 
สัตว์เล้ียงครบวงจร 

ภาพจาก http://www.petexpothailand.net/

Thailand Mobile Expo 
Date :  8-11 พ.ค. 2557
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การเฝ้าอัพเดทอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือนั้น 
เป็นเทรนด์ร้อนในโลกยุคปัจจุบัน ท�าให้งาน Thailand 
Mobile Expo จัดกันปีละ 3 ครั้งโดยมีผู้คนมาเย่ียมชม
ล้นหลามอยู่ตลอด ในช่วงกลางปีน้ีมีไฮไลท์ส�าคัญ 
อย่างการเปิดตัวของโทรศัพท์ใหม่ๆ จากค่ายดังมากมาย
มาย่ัวยวนใจให้ได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนใคร แถมพกด้วย
สารพันโปรโมชั่นจากค่ายมือถือชื่อดังครบถ้วนทุกค่าย 
ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งสารพันแอกเซสซอรีเก่ียวกับ
โทรศัพท์มือถือ ไปจนถึงเหล่าแทบเลตต่างๆ ด้วย 

ภาพจาก http://www.thailandmobileexpo.com/

Music &  Movie

YouTube 
Don’t Miss

LOVELY VIRAL
Youtube search :  
Epic Funny Cats 20 Minutes

คลิปความน่ารักน่าชังของแมวเหมียวแสนรู้ที่มา 
รวมตวัทัง้แบบตลกเดีย่วตวัเดยีว หรอืตลกหมูร่วมกัน
หลายตัว แมวหน้าตาน่ารักน่าอุ้มท้ังหลายต่างโชว์
ความฉลาดเฉลยีวพร้อมกับความป�า้เป๋อท่ีเรยีกรอยย้ิม
และเสียงฮาจากเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงโดยถ้วนหน้า
www.youtube.com/watch?v=Kdgt1ZHkvnM

FUNNY VIRAL
Youtube search : Attention Very Funny 
Video be careful watching this

รวมความแปลกปนฮาสไตล์ AFV หรือรายการ 
American Funniest Home Video ท่ีเคยได้รับ
ความนิยมมาเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว ซึ่งจะรวมงานคลิป
คนหกล้มหกลุก เจ็บหัวเจ็บตัวเบาๆ คลิปสัตว์เลี้ยง
ท�าพฤติกรรมตลก ฯลฯ ใครที่ชอบความฮารูปแบบนี้
ห้ามพลาด เพราะคลิปยาวถึง 20 นาที
www.youtube.com/watch?v=zbfZkBzjDcg

INTERESTING VIRAL
Youtube search : Knife Guyz

อีกหน่ึงคลิปจากกลุ่ม RocketJump 
ที่ขยันท�า Viral สนุกๆ ออกมาให้คนได้ติดตาม 
ในเรื่อง Knife Guyz น้ีกลุ่มชายสุดฮาฝึกวิทยายุทธ
ด้านการใช้มีดมาโชว์เรียกเสียงฮือฮาจากสาวก 
Youtube ไปกว่า 5 ล้าน like แล้ว  
www.youtube.com/watch?v=wgeTrRQWDNw

ต�ำนำนสมเด็จพระเจ้ำนเรศวร ตอนยุทธหัตถี 
(ชีวประวติั)
ก�าหนดเข้าฉาย : 29 พฤษภาคม 2557

ความย่ิงใหญ่อลังการของภาพยนตร์ไทยโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล กลับมาอีกครั้งใน 
ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี เรื่องราวบอกเล่าช่วงประวัติศาสตร์ส�าคัญของ
การท�ายุทธหัตถีท่ีกลายเป็นต�านานเล่าขานของไทยมาจนถึงวันน้ี ย้อนกลับไปในตอนที ่
สมเด็จพระนเรศวร (พันโทวันชนะ สวัสดี) ทรงประกาศเอกราชท่ีเมืองแครง และได้เสด็จขึ้น
เสวยราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดา พระเจ้านันทบุเรงสั่งการรบอีกครั้ง

ซึ่งในการรบครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรประกาศท้าอุปราชหงสาให้ออกมากระท�ายุทธหัตถีให้ก่อเกิดเป็นเกียรติแก่แผ่นดิน 
ท้ายท่ีสุดสมเด็จพระมหาอุปราชาก็ปราชัยสิ้นพระชนม์ด้วยคมง้าวของสมเด็จพระนเรศ ในภาคยุทธหัตถีนี้ถือเป็นบทสรุป
ของต�านานสมเด็จพระเจ้านเรศวรมหาราชซึ่งรวมระยะเวลาการสร้างท้ังหมดราว 7 ปีเศษ ภาคน้ีจึงนับว่าเป็นบทส่งท้าย
ภาพยนตร์ท่ีย่ิงใหญ่อย่างไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

Transformer : Age of Extinction
(แอค็ช่ัน/แฟนตาซี)
ก�าหนดเข้าฉาย : 26 มถินุายน 2557

Transformer : Age of Extinction มหาวิบัติยุคสูญพันธ์บอกเล่าถึงโลกอนาคตช่วงที่เหล่า 
Autobots และ Decepticons ได้หายไปจากโลกมนุษย์ Cade Yeager (มาร์ค วอห์ลเบิร์ก)  
นักประดิษฐ์หนุ่มใหญ่ผู้อาศัยอยู่กับลูกสาว Tessa (นิโคล่า เพลท์ซ) ได้ค้นพบออพติมัสไพรม์
จากกองเศษเหล็กรถเก่าท่ีเขาเฝ้าซื้อมาเก็บไว้ การค้นพบครั้งนี้จึงน�าไปสู่การต่อสู้แย่งชิง 
ทรานสฟอร์มเมอร์อีกครั้ง ตามมาด้วยการร่วมกันต่อสู้กอบกู้โลกจากภัยคุกคามใหม่ท่ีร้ายกาจ

ย่ิงขึ้นไปกว่าเดิม ในภาค 4 นี้นอกจากนักแสดงน�าคนใหม่อย่างมาร์ค วอห์ลเบิร์ก แล้ว ผู้ก�ากับไมเคิล เบย์ ยังเตรียมปล่อย
หุ่นยนต์ตัวใหม่ Dinobots มาขึ้นจอเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าสาวกอีกด้วย

Let’s go to 
the Cinema

Listen To Music

X-Men : Days of Future Past  

(แอค็ช่ัน/แฟนตาซี)
ก�าหนดเข้าฉาย : 22 พฤษภาคม 2557

อีกหน่ึงหนังภาคต่อจากการ์ตูน Marvel ที่มีผู้เฝ้ารอคอยมากที่สุด ภาคใหม่ Days of 
Future Past เอ็กซ์เมน สงครามวันพิฆาตกู้อนาคต เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเหล่ามนุษย์

กลายพันธุ์ก�าลังโดนไล่ล่าก�าจัดโดยหุ่นยนต์ Sentinel คิตตี้ ไพรด์ (แอลเลน เพจ) ผู้มี
พลังในการบิดเบือนเวลาจึงส่ง Wolverine (ฮิวจ์ แจ๊คแมน) ย้อนเวลามาสู่อดีตเพ่ือเตือน

สติ Professor X (เจมส์ แมคเอวอย) ให้หันมาร่วมมือกับ Magneto (Michael Fass-
bender) เพ่ือสร้างอนาคตท่ีปลอดภัยขึ้นส�าหรับมนุษย์กลายพันธ์ ความน่าสนใจของภาคนี้จึงอยู่ท่ีสองผู้น�าในเวอร์ชั่น

ที่ยังหนุ่มแน่น พร้อมกับ Mystique (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) มนุษย์กลายพันธ์ผิวสีน�้าเงิน ภาคนี้อัดแน่นด้วยขบวน
ดาราดังที่มาร่วมกันแสดงเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษต่างๆ มากหน้าหลายตา การันตีความสนุก 

โดยฝีมือก�ากับของไบรอัน ซิงเกอร์ เจ้าเก่า

2NE1 : COME BACK HOME
4 สาวขาแดนซ์ พัก ซาน-ดาร่า (Sandara Park), ลี แช-ริน  
(Lee Chae Rin), พัก บอม (Park Bom), และ กง มิน-จ ี 
(Gong Min Ji) ในการรวมตัวของวง 2NE1 (To Anyone) หรือ 
ที่เลื่องชื่อในนาม BIG Bang เวอร์ชั่นเกิร์ลๆ ล่าสุดในปล่อย MV  
สุดล�้ายุคในเพลง COME BACK HOME ที่น�าเสนอเรื่องราวของ 
Virtual Paradise โลกเสมือนซึ่งดูดเอาจิตวิญญาณของมนุษย์ไป  
จนสาวๆ 2NE1 ต้องกระโดดเข้าไปท�าลายโลกเสมือนน้ัน ทั้งเทรนด์
การแต่งกายและแต่งหน้านั้นสะท้อนโลกอนาคตได้อย่างน่าสนใจ 
ในส่วนของท่วงท�านองดนตรีเป็นเพลงป๊อปแดนซ์ผสานฮิปฮอป 
รับรองว่า ต้องติดหูและติดใจเหล่าหนุ่มสาวผู้นิยมโคเรียนเทรนด์
อย่างแน่นอน CHEVYCHEVY
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Fashion 

2

THE NEW BEACH

MOMENT
ต้อนรบัหน้าร้อนกันอกีครัง้ส�าหรบัปี 2014 ซึง่คอลเลกชัน่ Spring/Summer ของแบรนด์แฟชัน่

ท้ังหลายก็สร้างสรรค์ชุดเสื้อผ้าส�าหรับบรรยากาศสดใสริมหาดมาให้หนุ่มสาวได้ช้อปปิ้ง 

นิวเทรนด์กันอย่างสนุกสนาน นี่คือสารพันแฟชั่นธีมใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดช้อปในซีซั่นน้ี

1  Aquamarine : โทนสีที่เข้ากับน�้าทะเลที่สุดเห็นจะหนีไปจากสีเขียวสดใสผสานคีย์ 

ความเจดิจ้าของฟ้าท�าให้เกิดสสีนัท่ีเรยีกว่า Aquamarine ขึน้มาเพ่ือท�าให้หนุ่มสาวได้สวมใส่ 

ให้สอดคล้องกับท้องน�้าทะเล ในปีนี้เราจึงได้เห็นของซัมเมอร์มากมายท่ีใช้คีย์สีน้ี รับรอง 

ได้ว่าเข้ากับผิวทุกสี ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวใส หรือน�้าตาลแทนคมเข้มก็เหมาะกับสีแห่ง

ธรรมชาติสีนี้อย่างแน่นอน 

ขอบคุณภาพ www.zazzle.com, www.modcloth.com, www.areyoufabulous.com 

2  Gold Chain : เหล่าเครื่องประดับที่โทนสีทองซึ่งออกแบบเส้นบางๆ น้ันเป็นอีกเทรนด์

เครื่องประดับท่ีจะท�าให้คุณผู้หญิงท้ังสาวน้อยสาวใหญ่ดูสวยงามน่าทะนุถนอม เข้ากับ 

การแต่งกายหลากหลายไม่ว่าจะใส่ไปเดินเล่นริมหาดยามเช้า หรือไปดินเนอร์ยามเย็น 

ก็เข้ากับทุกบรรยากาศ

ขอบคุณภาพ www.thisnext.com, www.examiner.com

3  Rattan Bag : ในที่สุดวัสดุธรรมชาติเรียบง่ายอย่างหวายก็ยังคงอยู่อย่างคงกระพันใน 

ฤดรู้อนไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม กระเป๋าทีเ่ข้ากับชายหาด ให้กลิน่อายความเรียบง่ายแต่งดงาม 

ขอบคุณภาพ http://herblog.com/

4  Flat Sandal : เดินชายหาดทั้งทีจะมาใส่รองเท้าผ้าใบก็คงจะไม่เข้ากับบรรยากาศ

ลมเย็นท่ีพัดโชยมาเท่าไหร่นัก รองเท้าแตะท้ังหลายจึงมักปรากฏกายในร้านเพ่ือให้สาวๆ 

ได้หยิบจับไปสวมใส่เดินเล่นริมทะเลกัน รองเท้าแตะหนีบที่ก�าลังอยู่ในกระแสซัมเมอร์นี้ 

ต้องยกให้กับรองเท้าแตะหนีบที่มีเส้นสายน้อย และรัดข้อให้เดินสบาย

ขอบคุณภาพ www.toryburch.com

SUMMER
TOP 10 MUST HAVE 
ส�าหรับคุณหนุ่มๆ ที่ก�าลังสงสัยอยู่ว่าหน้าร้อนน้ีจะไปเดินเล่นริมหาดอย่างไรให้ดูเท่ เก๋มีสไตล์ท่ีสุด นี้คือ 10 สิ่งส�าคัญท่ีคุณอาจจะลองค้นหาในตู้มาจัดกระเป๋าเตรียมไปชิล ริมทะเลนี้ได้อย่างลงตัวท่ีสุด

1  กางเกงขาสั้นสีสดใส เสื้อผ้าโปร่งสบายรับ summer
2  หมวกปานามา โทนสีขาวหรือสีครีม
3  กระเป๋าสตางค์ หลากหลายเฉดสีสไตล์ Paul Smith
4  กระเป๋าถือ ขนาดใหญ่ในโทนสีเทาพร้อมเก็บสัมภาระเดินทางสู่ทะเล
5  รองเท้าล�าลอง สี Galaxy Blue จาก Native
6  นาฬิกาข้อมือ ติดข้อมืออย่าลืมเป็นรุ่นกันน�้าด้วยย่ิงดี    
7  แว่นกันแดด ทรง AVIATOR ท่ีรับกับใบหน้าชายหนุ่มท่ีสุด 
8  เพ่ือรูปภาพท่ีเท่กว่าใครต้องใช้กล้องฟิล์ม สไตล์ Lomography
9  อีกหน่ึงเคร่ืองประดับกายที่ห้ามพลาดส�าหรับหนุ่มๆ ท่ีรักเสียงเพลง ก็คือ หูฟัง คุณภาพสูงดีไซน์สวยสักชิ้น

10  ซัมเมอร์สดใสกับ กระเป๋า ทูโทนสไตล์ Jack Spade
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CHEVY Activities

หลังจากท�างานหนักมาท้ังสัปดาห์ หลายคนคงก�าลังมองหากจิกรรมสนุกๆ ในวนัหยุด เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยล้า  
และเพิ่มพลังส�าหรับการท�างานในสัปดาห์ต่อไป แต่ส�าหรบัสมาชกิเชฟวี ่พลสั คงไม่ต้องคิดหนัก เพราะทางเชฟวี่ พลัส
ได้เตรียมสิทธิพิเศษ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ไว้ให้สมาชิกได้เลือกกันอย่างไม่รู้เบื่อเลยทีเดียว

วันนี้เรามีแพลนที่จะออกไปเติมเต็มความสนุกกับ
Chevy Plus movie day กับหนงัสดุมนัส์ Captain America
และการกลับมาครั้งล่าสุดของสาวน้อยมหัศจรรย์ 
ในคอนเสิร์ต “TURN BACK TIME WITH TATA” เราจึง 
เริ่มเดินทางด้วยรถยนต์เชฟโรเลตคู่ใจ แวะเติมน�้ามัน 
พร้อมกับพักเติมความสดชืน่ให้ร่างกาย ท่ีร้าน Café Amazon  
ซึ่งมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกเชฟว่ี พลัส ทุกคน ได้ด่ืมด�่ากับ
เครื่องดื่มที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาในปั๊มปตท.ฟรี 

Live a Privileged Life

หลังจากสดชื่นทั้งคนทั้งรถแล้ว เราก็ขับรถเพ่ือไปพบกับก๊วนเพ่ือนท่ีนัดกันไว้
ด้วยบรรยากาศสบายๆ และตอบโจทย์ความสุขในการใช้เวลากับเพ่ือนมากท่ีสุด
พวกเราจึงไม่ลังเลที่จะเลือก McDonald’s เป็นจุดนัดหมายในการเจอกัน
เพราะท่ีมากไปกว่าน้ันคือ เชฟวี่ พลัส ยังมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกด้วย ซึ่งสมาชิก
สามารถเลือกรับฟรีชุดอร่อยสุดคุ้มจาก McDonald’s ได้เลยทั้ง 3 เมนู
ทั้งชุดแมคฟิช ส�าหรับสาวๆ รักสุขภาพ ชุดเบอร์เกอร์หมูซามูไร รสชาติสไตล์ญ่ีปุ่น
หรือจะอิ่มอร่อยกับชุดดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ เพ่ือเพ่ิมพลังงานให้พร้อมกับ 
ความมันส์ กับกิจกรรมดีๆ ที่เชฟโรเลตจัดให้อย่างเต็มอิ่ม

Chevy Plus Movie Day with 
Captain America
เมื่อกองทัพได้เติมพลังกันจนเต็มอิ่มแล้ว พวกเราเหล่าสมาชิกเชฟวี่ พลัส ก็ได้จูงมือกัน 
มาดูหนังฟอร์มยักษ์ Captain America : The Winter Soldier ด้วยความเบิกบาน  
เพราะเชฟวี่ พลัส เอาใจคอหนัง ด้วยการให้สิทธ์ิ 2 ที่นั่ง ต่อสมาชิก 1 ท่าน ท่ี SF WORLD 
CINEMA เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อคนคอเดียวกัน มาร่วมท�ากิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน บรรยากาศ 
จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะสมาชิกเชฟว่ี พลัส ที่นอกเหนือจาก
การได้พกพารอยย้ิมและความสขุจากหนังดีๆ  แล้ว ยังได้ความประทบัใจและสานต่อมติรภาพดีๆ  
ระหว่างสมาชิกด้วยกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต การแสดง ละครเวที เพ่ือให้คุณ
ได้เพลิดเพลินกับความบันเทิง และตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกเชฟว่ี พลัส ทุกคน

 More Special More Fun 
with Chevy Plus

ความสนุกยังไม่จบ เมื่อยามค�่าคืนมาถึง ความคึกคักก็รออยู่ พวกเราจึง 
ออกเดินทางกันอีกครั้ง ด้วยความตื่นเต้นท่ีจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตการกลับ
มาของสาวน้อยมหัศจรรย์ ทาทา ยัง บรรยากาศก่อนเข้าคอนเสิร์ตน้ันเต็มไปด้วย 
บูธสปอนเซอร์มากมาย แต่ท่ีขาดไม่ได้ คือ บูธของเชฟโรเลต ท่ีสนับสนุนคอนเสิร์ต
ของ A-Time มาตลอด นอกจากนี้ ที่บูธยังมีเครื่องดื่มคอยบริการส�าหรับคนขับ 
เชฟโรเลต และเตรียมพร็อพน่ารักๆ เพ่ือเติมเต็มความสนุกของคอนเสิร์ตครั้งน้ี 
ให้สมบูรณ์แบบเม่ือคอนเสิร์ต TURN BACK TIME WITH TATA ได้เริ่มขึ้น  
ทาทา ยังก็ไม่ท�าให้ผิดหวังสามารถสร้างสีสันและความประทับใจให้กับแฟนคลับ
ให้สมกับการรอคอยมานาน และเป็นอีกครั้งท่ีสมาชิกเชฟว่ี พลัส สนุกมันส์กว่าใคร 
เพราะนอกจากจะได้ร่วมสนุกรับบัตรคอนเสิร์ตฟรีจากเชฟว่ี พลัส ถึง 50 ใบแล้ว 
ยังสามารถใช้สิทธิพิเศษเชฟว่ี พลัส เพ่ือรับส่วนลด 1,000 บาท ในการซื้อบัตร 
จาก Thai Ticket Major ส�าหรับสมาชิกเชฟว่ี พลัส วีไอพี และส่วนลด 500 บาท 
ส�าหรับสมาชิกเชฟว่ี พลัส ซึ่งสิทธิพิเศษนี้สมาชิก เชฟว่ี พลัส สามารถใช้ได้ทุกเดือน 
ตลอดทั้งปี

ความพิเศษส�าหรับลูกค้าเชฟวี่ พลัส ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้
จากเชฟโรเลตที่จะหมุนเวียนสร้างความสุขให้คนพิเศษเช่นคุณ ตลอดทั้งปี 2557

ลูกค ้าเชฟโรเลตลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได ้แล ้ววันน้ี ท่ี www.chevrolet.co.th หรือโทร 1734 กด 2

 สิทธิพิ เศษสามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยท่ีไม ่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า  

 ตรวจสอบสิทธิพิ เศษได ้ที่  www.chevrolet.co.th  

*เ ง่ือนไขเป ็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด
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หลายวิธีดับร้อนจากอากาศท่ีอบอ้าว 
แอร์ฉ�่าๆ กับน�้าเย็นๆ แค่บรรเทาได้แค่
ความร้อนกาย แต่จะมีอะไรสุขใจไปกว่า
การได้ชวนคนรัก เพื่อนสนิทท่ีรู้ใจ 
แพ็กกระเป๋ากันไปเริงร่าที่ชายทะเล 
ว่ากันว่า เที่ยวทะเลตอนน้ี ฟ้าสวยใส 
ทรายสีทอง ลงตัวทุกเหตุผล สามวัน 
สองคืนที่น่ารื่นรมย์ ทะเลสงบ แต่ท�าให้

มีความสุขได้ และอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ 
ใช้เวลาขับรถสบายๆ แค่สามช่ัวโมง 
ก็จะได้พบกับสถานท่ีพักผ่อนส�าหรับ
วันพิเศษ ปราณบุรี ท่ียังคงแวดล้อม
ด้วยธรรมชาติ หาดทรายสีทองทอดยาว
สุดสายตา ป่าไม้ชายเลนสมบูรณ์ตาม
นิเวศน์วิทยา เทือกเขาเขียวขจีสูงสลับ
ซับซ้อน ซ่อนถ�้าสวยงามรอการมาเยือน

The Journey

“ปราณบุรีเมืองเก่า
เสาหลักเมืองคู่บ้าน 
สับปะรดหวานข้ึนช่ือ

เล่ืองลือทะเลงาม
วนอุทยานสวยล�้า

 แม่น�้าปราณคือชีวิต” 

คือค�ำขวัญ  
ประจ�ำอ�ำเภอปรำณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 วนั 2 คืน
นอนนับดาว…เคล้าเสยีงคล่ืนที่ปราณบุรี
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DAY 1 : ควำมสุขง่ำยๆ ใกล้แค่น้ี ท่ีปรำณบุรี
ตั้งสติก่อนสตำร์ท
ก่อนอื่นควรเตรียมพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัย น�้ามันเครื่อง ลมยาง แบตเตอรี่ จะเช็กเองหรือเข้าศูนย์เพื่อความมั่นใจก็ได้ 
ออกแต่เช้าหน่อย เพื่อไม่ต้องเร่งรีบในการเดินทาง แล้วขับมาตามถนนพระรามสองมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้  ดวงอาทิตย์เร่ิมส่องสว่างอยู่ด้านหลัง 
ท�าให้วิสัยทัศน์ในการขับรถเป็นไปอย่างสบายตา ด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ท�าให้เรามองสองข้างทางได้อย่างร่ืนรมย์ 

มื้อเช้ำวันแรกกับกำแฟดีๆ
ที่มีมำกกว่ำควำมอร่อย

จุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางความสุข คือป้ายใหญ่ด้านซ้ายมือ ที่เชื้อเชิญให้แวะ
ที่ Porto Chino คอมมูนิตี้ มอลล์ ท่ีเปิดรับรองคนเดินทางเพ่ือลงสู่ทะเลใต้ 

ที่น่ีมีร้านอาหารมากมาย แต่เป้าหมายท่ีน่าสนใจในยามเช้า 
แบบนี้ คือร้านกาแฟสตาร์บัคส์ท่ีไม่เหมือนสาขาไหนในกรุงเทพฯ เลี้ยวรถ 

เข้าไปสั่งแบบไม่ต้องเสียเวลา ซึ่งถือเป็นสตาร์บัคส์สาขาแรก ที่มีบริการ
แบบ ไดร์ฟ-ทรู และยังมีอีกต�าแหน่งท่ีพ่วงมาด้วยอย่างตั้งใจ คือเป็น 

Green Coffee แห่งแรกของไทยและในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน การที่จะ 
เป็น Green Coffee หรือร้านกาแฟสีเขียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่าน 
การรับรองมาตรฐาน LEED® ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบ 

และสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด สตาร์บคัส์สาขานี ้

จงึมดีไีซน์ท่ีแตกต่างและแปลกตา ข้างนอกมแีรงบนัดาลใจมาจาก
“เพรยีงทะเล” ท่ีใช้เลีย้งหอย หลงัคาตรงกลางคล้ายเสากระโดงเรอื เพ่ือบ่งบอก

บรรยากาศของชายทะเล นอกเหนือจากการออกแบบ การสร้างร้านก็ต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยขยะและ

ของเสยีให้น้อยลง ลดการใช้น�า้และประหยัดไฟฟ้า เลอืกใช้วสัดท่ีุมสีารพิษ
น้อยท่ีสดุแล้ว สตาร์บัคส์ยังรเิริม่โครงการความร่วมมอืกับ ดร.สงิห์ อนิทรชโูต 

อาจารย์และนักออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม พัฒนากากกาแฟที่ใช้แล้ว
ภายในร้าน น�าไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล และน�าไปใช้จริงในสาขาอื่นๆ 

เมื่อสั่งกาแฟแบบ ไดร์ฟ-ทรู เสร็จรับของก็น�ารถไปจอด  
เพ่ือเข้าไปด้านใน น่ังจิบกาแฟแบบชิวๆ อีกพักใหญ่ ก่อนเคล่ือนตัว 

สู่เป้าหมายถัดไป

Starbucks สำขำ Porto Chino
ที่อยู่ : ถ.พระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

โทร. : 0-3411-0704 

Lat. 13.34355, Long.100.173846

วัดห้วยมงคล
ที่ตั้ง :  บ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 0-3257-6187

Lat. 12.552383, Long. 99.825488  

อิ่มเอมใจกับหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่...
แห่งชุมชนห้วยมงคล

รื่นรมย์..ชมเขื่อนปรำณบุรี
หากมีเวลาหรือยังไม่หิวจนเกินไป แวะไปดูเข่ือนปราณบุรีท่ีอยู่ใกล้ๆ  
กับวัดห้วยมงคล ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ขับรถออกจากวัดมาเรื่อยๆ 
ชมวิวริมทางที่เป็นแนวเทือกเขาเขียวขจีแบบเพลินๆ ไม่ต้องกลัวจะร้อน 
เพราะเราสามารถขับขึ้นไปบนสันเขื่อนซึ่งเป็นถนนลาดยางอย่างดีได้ 
รอบเขื่อนจะมีทัศนียภาพที่งดงาม เหมาะส�าหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยเฉพาะที่ปลายสันเขื่อน ท่ีเป็นเว้ิงทะเลสาบกว้างใหญ่ มีวิวทิวทัศน์
กว้างสุดลูกหูลูกตา สามารถมองเห็นเกาะเล็กๆ อยู่กลางเข่ือนได้ โดยมี
เทือกเขาตะนาวศรีเป็นฉากหลัง ไม่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น  
เขื่อนปราณบุรี ยังเป็นเขื่อนดินที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน�้าส�าหรับ
อุปโภคและบริโภค สามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยและเพ่ือการ 
เพาะปลูกได้อีกด้วย

เข่ือนปรำณบุรี 
เปิดบริการ : ให้เข้าชม เวลา 08.00-17.00 น.

Lat. 12.457433, Long. 99.794029

เมื่ออิ่มท้องกับกาแฟรสชาติมาตรฐานโลกแล้ว 
ก็ได้เวลาขับรถมุ่งหน้าไปตามป้ายบอกเส้นทาง 
ผ่านชะอ�า เข้าเส้นบายพาสไปประจวบฯ ปราณบุรี 
แบบไม่ต้องเข้าหัวหิน ตรงมาเรื่อยๆ จะเจอแยกท่ีมี 
ป้ายบอกว่าไปหัวหิน และป้ายไปวัดห้วยมงคล ให้ขับ 
ไปตามป้าย ซึง่ต้องขับวนแยก เพ่ือไปทางขวา แล้ว 
ขบัตรงไปอีกจะเจอสามแยกเห็นป้ายบอกทางไป 
วัดห้วยมงคล ให้เลี้ยวเข้าไปตามเส้นทาง รับรองว่า
ไม่มีหลง เพ่ือแวะนมัสการ หลวงปู่ทวด องค์ใหญ ่
ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล ซึ่งแต่เดิมชื่อว่า  
“วัดห้วยคต” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ทรงพระราชทานนามใหม่เป็น “ห้วยมงคล” และได ้
ใช้เป็นชือ่หมูบ้่าน วดั โรงเรยีนและโครงการต่างๆ มากมาย 

ส�าหรับ “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกน้ี  
พระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล 
องค์ปัจจุบัน พระนักพัฒนาซึ่งเป็นท่ีเคารพของคน 
ในชุมชนบ้านห้วยมงคล และ พลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล 
รองสมหุราชองครกัษ์ ได้มดี�ารทิีจ่ะสร้าง “หลวงพ่อทวด”
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวาย เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
๖ รอบ อีกท้ังให้เป็นท่ีเคารพสักการะบูชา และเป็น 
ที่พ่ึงทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ไหว้พระให้อิ่มใจ 
ก่อนจะอิ่มท้องด้วยอาหารรสแซบแห่งปราณบุรี
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La a Natu ลำเอนำตู
234 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 0-3268-9943, 08-1731-8688

Lat.12.292701, Long. 99.979437

หลังจากได้ท�าบุญที่วัดแล้ว ก็ขับรถออกจากวัดมาเรื่อยๆ ชมวิวริมทางเป็นแนวเทือกเขา 
เขียวขจีเป็นภาพธรรมชาติที่สวยเมื่อมาถึงสามแยกปราณบุรี เลี้ยวเข้าไปตามเส้นทาง
อุทยานสามร้อยยอด ประมาณสองกิโลเมตร สังเกตซ้ายมือจะเจอ ซอยรัฐบ�ารุง 19 ก็จะ 
ได้เจอกับ ร้านส้มต�าสามเหล่ียมทองค�า ท่ีเปิดรอรับให้มาสัมผัสความอร่อย แบบจัดจ้าน 
ของอาหารอีสาน ราคากันเอง แต่รสชาติไม่กันเอง เมนูเด็ดท่ีต้องสั่งเป็นจานแรก เพราะ 
มีจ�านวนจ�ากัดในแต่ละวัน เรียกว่าหมดแล้ว...หมดเลย ก็คือ หมี่ผัด เคล็ดลับความอร่อย
ของหมี่ผัดจานน้ี อยู่ที่ซีอิ๊วด�าซึ่งใช้ผสมกับน�้าตาลเมืองเพชร เอาไปเคี่ยวจนละลาย แล้วใช้
เส้นหมี่ขาวเหนียวนุ่มคุณภาพดีลงไปผัด สั่งมากินคู่กับส้มต�าเข้ากันอย่างลงตัว แล้วสั่ง 
ข้าวเหนียวร้อนๆ มากินคู่กับ ไก่ทอดกระเทียม ที่ทอดจนแห้งกรอบ ตามด้วย หมูแดดเดียว 
ย�าปลาดุกฟู และลาบหมู ราคาอาหารเริ่มต้นท่ี 30 บาทเท่านั้น อิ่มอร่อยแบบจัดจ้าน  
แต่อย่าเพ่ิงตื่นเต้นกับราคาแล้วสั่งอาหารมาจนอิ่มเกินไป ควรจะเหลือพ้ืนท่ีเอาไว้  
ส�าหรับขนมอร่อยๆ ยามบ่ายที่ข้ึนชื่อลือชาของปราณบุรี

แซบถูกใจ...ที่ส้มต�ำสำมเหลี่ยมทองค�ำ

จิบน�้ำชำ...ทำนขนม 
Afternoon Tea ยำมบ่ำย ที่ La a Natu

ขับรถตามป้ายไม้เล็กๆ สีขาว ตัวหนังสือสีฟ้า ของ La a Natu (ลาเอนาตู) ท่ีปักบอกทางเป็น
ระยะตามถนนท่ีไปทางอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอดประมาณสิบกว่ากิโลเมตร เมื่อมาถึงก็ตรง
เข้าจอดรถตรงลานจอด เพราะจะมีรถรับส่งมารอรับ แบบไม่ต้องขับเข้าไปด้านในให้เหน่ือยแรง 

เดินข้ามสะพานไม้เข้าไป ด้านในตกแต่งด้วยหลังคาลอมฟางแบบธรรมชาติ คือลอบบี้ท่ีดูเท่
และแปลกตาราวกับก้าวข้ามมิติ จากความเร่งรีบสู่ความเนิบช้า ที่นี่เวลาไม่ใช่สิ่งส�าคัญอีกต่อไป 

สูดลมหายใจรับกลิ่นไปธรรมชาติเต็มปอด แล้วค่อยสั่ง Afternoon tea ท่ีเล่ืองชื่อมาทาน  
ที่ La a Natu นอกจากจะเป็นรีสอร์ทที่น่าพักแล้ว ชุด Afternoon tea ของท่ีนี่ ยังเป็นที่ถูกใจ
ของใครหลายคน จนบอกต่อถึงความน่ารัก น่าทาน ถึงแม้จะไม่ได้พัก ก็มักจะมีนักท่องเท่ียว

แวะมาจิบน�้าชายามบ่ายที่นี่เสมอๆ Afternoon tea 1 เซต จะประกอบไปด้วย ขนมอร่อยทานคู่
กับน�้าชาร้อนๆ สโคนหอมๆ กับครีมนุ่มๆ ตัดกับรสชาติแยมโฮมเมด หรือเค้กชอคโกแลต บราวนี่ 

เค้กแครอท แต่ท่ีห้ามพลาดคือ เค้กมะพร้าว ท่ีนุ่มละมุนลิ้นไม่หวานจัด หากยังไม่เต็มอิ่มกับ 
ชุดน�้าชาเซตน้ี จะสั่งขนมเค้กเป็นชิ้นๆ มาเพ่ิมก็ได้ หากไม่ต้องห่วงเรื่องน�้าหนัก Afternoon Tea 

ที่ลาเอ นาตู เหมาะกับการนั่งพักเพ่ือหลบหนีจากความวุ่นวายได้พักใหญ่ๆ เพราะห่างไกล 
            จากสัญญาณมือถือ เรียกว่าน่ังเพลินจนลืมเวลากันเลยทีเดียว 

ล่องเรือยำมเย็นที่... คลองเขำแดง
ยามแดดอ่อนแสง คลองเขาแดง ท่ีอยู่ใกล้กับ บ้านปูละคอน รีสอร์ท ที่พัก

คืนนี้ เหมาะส�าหรับล่องเรือชมทิวทัศน์และสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศ
ป่าชายเลน โดยเฉพาะในยามเย็น สามารถเช่าเรือได้จากหมู่บ้านเขาแดง
และหมู่บ้านบางปู โดยลงเรือที่ท่าน�้าหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามล�าคลอง

ประมาณ 3-4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 1  ชั่วโมง 
ลดเลี้ยวผ่านป่าชายเลนสวยงาม สองข้างทางที่ล่องเรือจะมีภูเขาขนาด

ใหญ่น้อย รูปร่างแปลกตา สิ่งมีชีวิตริมน�้าเช่นนกกระยาง นกกาน�้า บางคน
เปรียบเปรยเอาไว้ว่า สวยงามราวกับกุ้ยหลินเมืองไทย และเวลาที่เหมาะ 

แก่การล่องเรือ ประมาณ 16.00-17.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อน และ 
สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม เมื่อขึ้นจากเรือแล้วใช้เวลา 

เดินทางอีกแค่ 5 นาที ก็ถึงจุดลงเรือบ้านปูละคอน 

GO GO GO!!!!
การเดินทางสู่ คลองเขาแดง 

และบ้านปูละคอน รีสอร์ท 

จากถนนเพชรเกษม แยกไฟแดงที ่2 

(ซ้ายมือเป็นห้างโลตัส  

ขวามือเป็นที่ว่าการอ�าเภอฯ) 

เล้ียวซ้ายข้ามทางรถไฟ ขับตรงไป 

จนถึงสามแยก (เจอร้านกาแฟ)  

เล้ียวขวาแล้วชิดซ้าย เพือ่เลีย้วซ้าย 

ไปตามทางถ�้าพระยานคร 

อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด

ขับไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร 

ผ่านด่านจ่ายเงินทางเข้าอุทยาน 

ตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร 

สังเกตซ้ายมือ ไปตาม 

ป้ายบ้านบางปู ตรงไปสุดทาง 

แต่ก่อนจะไปบ้านปูละคอน 

แวะล่องเรือคลองเขาแดง

ทีอ่ยู่ใกล้กนัก่อน ว่ากนัว่ายามเย็น 

สวยงามราวกับกุ้ยหลิน 

เมืองไทยเลยทีเดียว

คลองเขำแดง 
ที่ตั้ง : ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Lat. 12.13552, Long. 99.96164

ปูละคอน หรือ ปูก้ำมดำบ เป็นปูทะเลขนาดเล็ก  

ล�าตัวยาวประมาณ 3-4 ซม. กว้างประมาณ 2 ซม. 

มีก้าม 2 ก้าม ข้างหนึ่งเล็ก อีกข้างหนึ่งใหญ่ มีสีสัน

สวยงามหลายสี เช่น สีฟ้า สีน�้าเงิน สีด�า สีส้ม สีแดง 

มีลวดลายหลังกระดองพื้นหลากสี ในขณะที่ดิน 

ยังคงความอ่อนนุ่ม ปูละคอน จะออกจากรูเพื่อหา 

เศษอาหารกิน ที่เกิดจากแพลงตอนหลายชนิด  

โดยกินเข้าไปทั้งก้อน และคายออกมาเป็นก้อนกลม 

เฉพาะดินที่เป็นเม็ดเล็กๆ กองเต็มป่าชายเลน

นอนนับดำว
บนเกำะส่วนตัว...ที่บ้ำนปูละคอน
เพราะตั้งอยู่ตรงปลายแหลมของชายหาดหมู่บ้านบางปู และต้องนั่งเรือข้ามฟาก
ประมาณ 1 นาที บ้านปลูะคอน รสีอร์ท จึงให้ความรู้สึกเหมือนตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัว 
ที่มีแค่ รีสอร์ทขนาดเล็กเพียง 9 ห้อง ของบ้านปูละคอนต้ังอยู่เท่านั้น และด้วย
ทิวทัศน์ของเกาะที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาคอกะพัง-ปีกเขาเทียน และล้อมรอบ
ด้วยทะเลและคลองบ้านบางปู จึงสัมผัสได้ถึงการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวจริงๆ

ที่นี่ตกแต่งด้วยสไตล์ Contempolary แบบบาหลี หากแต่คงความเป็นธรรมชาติ
ของสถาปัตยกรรมไทยเอาไว้ด้วย และถึงจะเป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก แต่ก็เน้น 
ความสบายเป็นหลัก บ้านพักทุกหลังจึงถูกออกแบบให้เห็นวิวทะเลจากภายใน
ห้องพัก โดยเฉพาะในยามที่น�้าทะเลขึ้นสูงจนเกลียวคลื่นสัมผัสสนามหญ้า 
ด้านหน้า เมื่อน�้าทะเลลดลง เราจะเห็นแนวป่าชายเลนทอดยาว ซึ่งแสดงถึง 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้ดี และตอนน้ีก็จะได้เห็นปูละคอนนับล้านตัว
ตลอดแนวคลองบางปูจนถึงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นที่มาของรีสอร์ทแห่งนี้ 

และเมือ่มาพักท่ีบ้านปลูะคอน ทางรสีอร์ทจะจดัเตรยีมอาหารเย็นมือ้พิเศษไว้ส�าหรบั
แขกที่มาพักที่น่ีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆ อย่าง ปลากะพง
ทอดน�้าปลา ต้มย�ากุ้งน�้าข้น ปูม้านึ่ง หมึกน่ึงมะนาว ไข่เจียวกุ้งสับ และผลไม้   
ซึ่งภายใต้หมู่ดาวท่ีระยิบวิบวับอยู่เต็มท้องฟ้า ช่วยเติมคืนแห่งความสุขให้เต็มอิ่ม 
โดยเฉพาะเมื่อได้อยู่ข้างๆ กับครอบครัวหรือคนที่รัก  

บ้ำนปูละคอน รีสอร์ท 
99/9 ชายหาดบ้านบางปู อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 08-1548-3950, 08-1547-9610 

Lat. 12.234993, Long. 99.967843

ส้มต�ำสำมเหล่ียมทองค�ำ 
23/13 ถ.รัฐบ�ารุง ซ. 19 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 08-9910-0514

Lat.12.374682, Long.99.913886

CHEVYCHEVY
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อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 
หมู่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 0-3261-9078 

Lat.12.198499, Long. 99.951429

เสำะหำควำมงำม...
ที่ซ่อนตัวอยู่ภำยในถ�้ำ
เมือ่ได้พักผ่อนกันอย่างเตม็อิม่ วนันีจ้งึเหมาะกับ 
การไปตามหาสวรรค์บนดินท่ีซ่อนตัวอยู่ในถ�้า 
มานับร้อยปีแล้ว ทีช่ือ่ว่า ถ�า้พระยานคร เราต้อง
ล่องเรอืจากบ้านปลูะคอนเพ่ือไปยังแหลมศาลา 
แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไปยังถ�้าพระยานคร หรือ 
ถ้าใครฟิตหน่อย จะขบัรถมาตรงทางขึน้เขาเทียน 
แล้วเดินเท้าต่อประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง 
แต่เป็นหนึ่งกิโลเมตรที่ทดสอบความอึดของ
ร่างกายและจิตใจจริงๆ เพราะ 500 เมตร 
ก่อนจะถึงปากถ�้าน้ัน ต้องบอกว่า ไม่ง่าย  
แรงขาต้องดี แต่รับรองว่าจะหายเหนื่อย  
เมื่อมาถึงถ�้าพระยานคร แหล่งท่องเท่ียว 
ที่ได้ชื่อว่าเป็นอันซีนของเมืองไทย

ถ�้ำพระยำนคร เป็นถ�้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขต 
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ถูกค้นพบโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เมื่อครั้งที ่
เดินทางโดยเรือ มุ่งหน้าขึ้นมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์  
ได้น�าเรือเข้ามาจอดพักหลบพายุในแถบน้ี และส�ารวจ
พบถ�้าที่อยู่ด้านบน ถ�้านี้จึงได้ชื่อว่า ถ�้าพระยานคร 
และได้ขุดบ่อน�้าไว้ใช้ดื่มกิน เรียกว่า “บ่อพระยานคร” 
สามารถเก็บน�้าจืดไว้ดื่มได้เป็นเดือน

เมื่อถึงหน้าถ�้าพระยานคร จะมีบันไดเป็นเส้นทางเข้าสู่
ภายในบริเวณถ�้าพร้อมแผนท่ีอธิบายเส้นทางการเดินไว้
อย่างละเอียด ภายในถ�้าจะมี  3 คูหา ตรงปล่องถ�้าที่เห็น
แสงสว่างส่องเข้ามา จะมีลักษณะคล้ายสะพานหิน  
เรียกว่า สะพานมรณะ ภายในถ�้าจะมีจุดท่ีน่าสนใจ
ให้ชมอยู่ท้ังหมด 10 จุด โดยมี พระที่น่ังคูหาคฤหาสน์ 
เป็นจุดเด่นของถ�้าพระยานคร ซึ่งถูกใช้เป็นตราประจ�า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน ลายพระหัตถ์ จ.ป.ร 
(รัชกาลที่ 5) ป.ป.ร (รัชกาลที่7) อัฐิหลวงพ่อเงิน ต้นไม้
ซุ้มรอดคู่ ต้นไม้มีพิษ รอบถ�้ายังมีความสวยงาม 
เป็นอย่างมาก รอจนได้เวลาชมที่สวยงามที่สุด  
เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลอดปล่องลงมายังพระท่ีนั่ง  
สีทองสว่างทอประกายระยิบระยับ ลืมความเมื่อยล้า 
เมื่อสักครู่ไปจนหมดส้ิน ความประทับใจกับความงดงาม
ที่อยู่ตรงหน้า เป็นช่วงเวลาส้ันๆ ท่ีจะท�าให้ทุกคนจดจ�า
ความงามน้ีตลอดไป เพราะเพียงหน่ึงชั่วโมง หลังจากนี้ 
ความตื่นตาก็จะกลายเป็นความสงบ สวยงาม 
แต่เรียบง่ายเช่นเดิมเหมือนท่ีเคยเป็นมากว่าร้อยปี

DAY 2 : ตื่นตำกับควำมมหัศจรรย์ 
 สวรรค์บนดินอันซีนเมืองไทย

เพิ่มพลังกับปูตัวใหญ่ๆ ที่ยกซด
หลังจากใช้ก�าลังขาอย่างเต็มที่กับการปีนเขา หากเป็นวัยรุ่น (เล็ก)
คงไม่เท่าไหร่ แต่วัยรุ่น (ใหญ่) ต้องใช้เวลานานสักหน่อยกว่าจะ
คืนตัว เมื่อกลับออกมาจากถ�้า จึงต้องจัดหนักด้วยมื้อกลางวัน  
ซึ่งเป็นอาหารทะเล ที่ต้องบอกว่าสด อร่อย ไม่แพงตามคอนเซปต์
ร้าน “ยกซด” เป็นร้านอาหารแบบชาวบ้านเป็นเพิงมุงจาก ท่ีเปิด 
รับลมเย็นสบายและปลอดแมลงวัน 

อาจารย์ธชารัฐ มุตตามระ เจ้าของร้านยกซด เป็นนักวิชาการที่
อุทิศตัวเพ่ือช่วยเหลือชุมชน อยากให้คนในชุมชนได้มีความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น แบบพอมี พอกิน ทุกเดือนอาจารย์จะซื้อแม่ปูไข่ มาคัดเลือก 
ตวัอ่อน ท่ีมคีวามแขง็แรงหลายหมืน่ตวั ใส่บ่ออนบุาลไว้ ครบ 4 เดอืน 
ก็จะปล่อยออกสู่แหล่งน�้าหาอาหาร จนเติบโตตามธรรมชาติ  
แล้วให้ชาวบ้านจับปูมาขายให้กับทางร้าน ทีละตัวสองตัวบ้าง 
ไม่ใช่จ�านวนมากๆ เน่ืองจากมีข้อห้ามคือ  ห้ามใช้เครื่องมือจับ 
สัตว์ใดๆ เพราะต้องการให้สัตว์ได้เติบโตอย่างเต็มที่ ไร้สารเร่ง 
ปลอดจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

เมนูของร้านยกซด จึงมีดีที่ กุ้งสดๆ ตัวใหญ่ ปูทะเลตัวโต หอย  
เนื้อสด แน่นหนึบ หวานตามธรรมชาติ เมนูที่ข้ึนชื่อยังมี ปลากะพง
สามรส ที่ถูกราดมากับซอสเปรี้ยวหวาน ท�าจากสับปะรดปัตตาเวีย
พันธ์พ้ืนเมืองของประจวบฯ ท่ีหวานสดชื่น 

DO YOU KNOW
พระท่ีนั่งคูหาคฤหาสน์ สร้างใน 

สมัยรัชการที่ 5 เม่ือคร้ังเสด็จประพาส  

เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 

เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงค์เธอ 

พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์  นับว่า 

มีขนาดเล็กท่ีสุดในประเทศไทย  

ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพฯ แล้วจึง 

ส่งมาประกอบท่ีถ�้าพระยานคร  

โดยให้พระยาชลยุทธโยธินเป็น

นายงานก่อสร้าง รัชกาลที ่5 ได้เสดจ็มา 

ยกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง และ 

ลงลายพระหัตถ์ ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ 

นอกจากนี้ยังมี พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  

ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. 

เม่ือคร้ังเสด็จประพาสถ�้าในวันที ่

 20 มิถุนายน พ.ศ.2469 และ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เคยเสด็จ

ประพาสถ�า้พระยานคร 2 คร้ัง เมือ่วนัท่ี 

22 มิถุนายน พ.ศ.2501 และวันท่ี 

 31 พฤษภาคม พ.ศ.2524 

ยกซดซีฟู้ด 
64 ม.7 (นากุ้งบางปู) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทรส�ารองโต๊ะ : 08-5065-7123 (***ควรจองล่วงหน้า 1-2 วัน***)

Lat. 12.19420, Long. 99.99381

ศูนย์กำรเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลนสิรินำถรำชินี
ที่ตั้ง : ต.ปากน�้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น

โทร. : 0-3263-2255, 08-6607-7712

Lat. 12.394340, Long. 99.981131

ชื่นชมผืนป่ำประวัติศำสตร์...
ที่ศูนย์สิรินำถรำชิน ี
จากนากุ้งร้าง กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์  
อนุบาลพันธุ์สัตว์น�้าต่างๆ เป็นแหล่งอาหารส�าหรับการด�ารงชีวิตอย่างพ่ึงพากันและกัน
ระหว่างมนุษย์ สัตว์และป่าไม้ที่สมดุล หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จ 
มาทรงปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ ในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ในโอกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติเป็นปีท่ี 50 

เมื่อสิบกว่าปีผ่านไป พ้ืนที่ป่าชายเลนน้ีจึงเป็นผืนป่าประวัติศาสตร์ ท่ีอยู่ในความทรงจ�า
ของชาวไทยทั้งมวล ในวันนั้นทรงมีพระราชด�ารัสตอนหน่ึงว่า ปลูกป่าแล้ว..ต้องให ้
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วย เพ่ือสานต่อพระราชปณิธาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
จึงร่วมกันก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และได้รับ
พระราชทานชื่อว่า “สิรินาถราชินี” มีความหมายว่า “ท่ีพ่ึงอันกว้างใหญ่ไพศาล” อาคาร 
ในศูนย์เรียนรู้น้ี มีชื่อตามต้นไม้ในป่า ชายเลน อย่าง เรือนแสม หอชะคราม ท่ีมีไว้  
ขึ้นไปชมวิวมุมสูง เดินเล่น พร้อมกับได้ความรู้ เป็นแนวพระราชด�าริที่ทรงเป็นห่วง 
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติชายฝั่งทะเล ทรงให้อนุรักษ์ส�าหรับคนรุ่นหลังต่อไป

DON’T MISS
ควรจะมาให้ถึงจุดขึ้นเขาไม่เกิน

8 โมงเช้า เพราะแสงอาทิตย ์

จะส่องลอดช่องเพดาน ลงสู่

พระที่น่ังฯ  ช่วงเวลาท่ีสวยที่สุดคือ 

10.30-11.30 น.

ไร้เสี้ยน และใช้น�้าตาลกับน�้าปลาเคี่ยวจนรสกลมกล่อม หรือ ปลาหมึกผัดกะปิเคย ที่ท�ากันเองในครัวเรือน  
หอมอร่อย เมนูผักพ้ืนบ้านอย่าง ย�าใบชะคราม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ต้องรู้กระบวนการท�า หากอยากรู ้
เคล็ดลับไปสอบถามกันได้ 

ร้านยกซด เปิดมาเพ่ือรองรับอาชีพของชาวบ้าน ราคาอาหาร จึงไม่ค่อยสูงมากนัก แต่ด้วยความท่ีท�ากันเอง 
แบบชาวบ้าน จึงอาจมีข้อผิดพลาดบ้างในเรื่องการจัดการและการบริการ แต่สามารถแจ้งตรงกับอาจารย์ได ้
เพ่ือน�าไปปรับปรุง ส�าหรับวันหยุดคนจะแน่นมาก ควรโทรมาจองโต๊ะและปูทะเลล่วงหน้า 1-2 วัน เพ่ือให้ทางร้าน
เก็บปูทะเลเอาไว้ให้ เพราะมีจ�านวนจ�ากัดในแต่ละวันจริงๆ 
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ร้ำนกำแฟโปรดปรำณถนนคนเดิน 

โทร. : 08-7908-9080 

เปิดบริการ : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น.  

Lat. 12.376028, Long. 99.928181

ร้ำนน่ำรัก พักทำนขนม...
ที่ปรำณเบอรี่
ช่วงเวลาที่รอคอยให้ตลาดเก่าเปิด ซึ่งก็จะค่อนไปทางเย็นย�่า  
ถนนคนเดินจึงจะเปิดให้เดินเล่น จะมีอะไรดีไปกว่าการได้หา 
ร้านขนมน่ารักๆ กาแฟชื่นใจ นังชิวๆ คลายร้อนของแสงแดด 
ที่แรงกล้าในยามบ่ายได้ดี

ปราณเบอรี่ เป็นร้านกาแฟและขนม ท่ีเปิดเฉพาะวันเสาร์และ
อาทิตย์เท่าน้ัน เนื่องจากหุ้นส่วนร้าน ท�างานประจ�ากันที ่
บริษัทโฆษณาในกรุงเทพฯ ชื่อร้านมาจากท�าเลที่ตั้งอยู ่
ที่ปราณบุรี เปล่ียนค�าว่าลงท้ายเป็น “เบอรี่” ให้ดูน่ารักสมกับ 
เป็นร้านขนมท่ีท�ากันแบบโฮมเมด ถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆ  
แต่ความอร่อยได้ถูกบอกต่อจากปากลูกค้ากันเอง ท�าให้เป็น 
ที่รู้จัก โดยไม่ต้องท�าโฆษณา เมนูท่ีแนะน�าอย่าง โรตีพิซซา ใช้แป้ง
โรตีแทนแป้งพิซซา โรยชีส มะกอกด�า อบจนหอม กรอบ อร่อย  
ก�าลังพอดี หรือช็อกโกแลตลาวา ท่ีต้องอบในอุณหภูมิพอเหมาะ  
ซึ่งจะท�าให้ช็อกโกแลตด้านในไหลเย้ิมออกมาย่ัวน�้าลาย  
ดูน่ากินย่ิงนัก 

ย้อนอดีตวันวำน...บนถนนคนเดิน
คนอกหักส่วนใหญ่มักชอบไปทะเล แต่ปราณบุรีไม่ได้มีดีแค่น้ัน 
เพราะความรุ่งเรืองวันวานก�าลังถูกปลุกให้ตื่นในทุกๆ บ่ายวันเสาร์ 
ภาพการค้าขายตลาดริมทางรถไฟในอดีต กลับมีชีวิตขึ้นมา 
อีกครั้ง ก้าวผ่านประตูไม้แห่งกาลเวลาย้อนไปสู่ตลาดเก่าปราณบุรี  
ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 200 ปี ยังคงรักษาสภาพความเป็น 
ตลาดเก่าไว้ได้อย่างดี ในทุกๆ เย็นวันเสาร์จะมีถนนคนเดิน 
แถวตลาดเก่าปราณบุรี ซึ่งบริเวณนั้นมีบ้านไม้ ร้านกาแฟ  
ร้านอาหารเก่าแก่ที่เคยขึ้นชื่อ  ร้านขายของที่ระลึก ร้านหนังสือเก่าๆ 
ของเก่ามือสอง รวมถึงอาหารกินเล่น อาหารชาววัง  

ปรำณบุรี 
เป็นเมืองโบราณท่ีมีมาต้ังแต ่

สมยักรุงศรีอยุธยา มองซเิออร์ เซเบเรต์ 

ราชทูตชาวฝร่ังเศส ที่เดินทางเข้ามา

เมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ได้บันทึกว่า ปราณ (Pran) 

เป็นเมืองที่สร้างขนานไปกับปากแม่น�้า

ปราณ ตวัเมอืงเป็นรูปสีเ่หล่ียมผนืผ้า 

มีก�าแพงเมืองท�าด้วยไม้ไผ่ มีป้อม

ปราการทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยอิฐ 

เมืองปราณบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง

เร่ือยมา คร้ันมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 

ในปี พ.ศ. 2449 มีการตัดทางรถไฟ

ผ่านเมืองปราณฯ พร้อมกับตั้งสถานี

รถไฟขึน้ท่ีชมุชนบ้านเมอืงเก่า(ภายหลัง 

เปล่ียนช่ือมาเป็น ต.ปราณบุรี) ส่งผลให้ 

ชุมชนแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 

กลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 

ที่มี “ตลาดเมืองปราณ” (ตลาดเก่า 

เมืองปราณบุรี) เป็นย่านค้าขาย

ส�าคัญในระหว่างพื้นท่ีภาคกลาง 

ตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน

ทิวมะพร้ำว รีสอร์ท
คืนที่สองลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาพักที่พักเล็กๆ  
แต่อบอุ่นชื่อ ทิวมะพร้าว รีสอร์ทเล็กๆ ที่รายล้อมด้วย
ต้นมะพร้าวสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ท 
ทิวมะพร้าวตกแต่งด้วยสีสันสวยงามสดใส มีไม่ก่ีห้อง  
และถึงแม้จะไม่ติดชายหาด แต่ก็มีสระว่ายน�้าบ�าบัดด้วย
ระบบเกลือให้แช่เล่น คลายร้อน มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ หลายจุด
ที่ท�าให้ทุกคนเพลิดเพลิน เมื่อเวลามืดสนิท ที่น่ียังคง 
มองเห็นดวงดาวได้ชัดเจน ไร้ซึ่งแสงไฟใดๆ มารบกวน 
มาที่นี่แนะน�าว่าอย่านอนดึกมากนัก เพราะตอนเช้า จะ
มีพระเดินเท้ามาบิณฑบาต ให้ได้ใส่บาตรขอพรจากท่าน
ตั้งแต่เช้าท่ีหน้ารีสอร์ท ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ คน คงไม่มีโอกาส
ได้ท�าตอนอยู่ในเมือง ลองตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรดูสักวัน 
แล้วจะรู้ว่า ความสุขและความอิ่มเอมใจ เกิดข้ึนได ้
อย่างง่ายๆ แบบไม่น่าเชื่อ

ทิวมะพร้ำว รีสอร์ท
232 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 08-7087-4747  

Lat. 12.27325, Long. 99.970983

บรรยากาศไทยๆ น่ารัก ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นไทยแบบ 
ชมวิถีชาวบ้าน ความอบอุ่นของชุมชนท่ีร่วมกันจัด ผู้คนมากมาย
ออกมาเดินเล่น ถ่ายรูป มีของอร่อยๆให้ทานมากมาย แผงสินค้า 
ที่น�ามาตั้งวางริมถนนโดยลานกว้างหน้าสถานีรถไฟ จะเต็มไปด้วย
อาหารการกินหลากหลาย เช่น กวยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปิ้ง  
ขนมหวานแบบโบราณต่างๆ น�้าสมุนไพร ห่อหมก ข้าวห่อใบบัว 
ข้าวคลุกกะปิ หม่ีผัด ฯลฯ ท่ีปัจจุบันหากินค่อนข้างยาก  
ดูละลานตาน่าซื้อทั้งของกินของใช้

ท่ามกลางอาคารเก่าเรือนไม้ 2 ชั้น ประตูบานเฟี้ยม มีระเบียงบนชั้นสอง หลังคาสังกะสี  
แซมด้วยห้องแถวปูนท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ จุดน่าสนใจ อย่างเช่น “ร้านกาแฟโปรดปราณ”  

กับร้าน “บ้านอาม่า” ท่ีอยู่ใกล้กัน เป็นจุดถ่ายรูปส�าคัญของนักท่องเท่ียว 
ทั้ง 2 ร้านเก่า ตกแต่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ผสมผสานระหว่างความเก่ากับใหม ่

ได้อย่างลงตัว ร้านกาแฟโปรดปราณ  เสิร์ฟกาแฟสดจาก โมก้า พอต ชงแบบโบราณตาม 
ต�ารับดั้งเดิมของอิตาลี อีกอย่างท่ีแนะน�าคือ ปาท่องโก๋ปิ้ง จิ้มนมกินร้อนๆ กรอบอร่อยลืมตัว 

เพลิดเพลินใจ เพลินตากับตลาด บรยากาศย้อนยุคแบบอบอุ่น ฟังเพลงดัง 
ครั้งเก่าท่ีเปิดสร้างความรู้สึกร่วมสมัย(ก่อน)

ถนนคนเดินตลำดเก่ำเมืองปรำณบุรี (บริเวณลำนหน้ำสถำนีรถไฟปรำณบุรี) 
ที่ตั้ง : ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เปิดบริการ : ทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 16.00 น.-21.00 น. Lat.12.376028, Long. 99.928181

ปรำณเบอร่ี เบดแอนด์เบรคฟำสต์
ต.เขากะโหลก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

โทร. : 08-6789-8033  

Lat.12.356378, Long. 99.997328
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DAY 3 : จัดเต็มควำมอร่อย..พร้อมซ้ือของฝำกจำกปรำณ

ซี่โครงปรำณ (หลังธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ)
ซ.เทศบาล 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

โทร. : 08-9254-2546, 08-1943-0705

เปิดบริการ : เวลา 8.00-14.00 น. หยุดเฉพาะวันท่ี 1 และ 16 ของเดือน

Lat. 12.388451, Long. 99.903005

ครัวแจ๋ว
486/9 ต.ปากน�้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

โทร. : 0-3263-1302, 08-920-6647

เปิดบริการ : เวลา 09.00-21.00 น.

Lat. 12.398471, Long. 99.994337

เปิบควำมอร่อยมื้อเช้ำที่...
ซี่โครงปรำณ
มาปราณบุรีทั้งที จะไม่ไปเช็กอินร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองปราณมานานถึง 21 ปี  
ก็คงจะไม่ครบสูตร มื้อเช้าวันน้ี จะเป็นอะไรแบบง่ายๆ แต่อร่อยขึ้นชื่อเมืองปราณ
อย่าง ร้านซี่โครงปราณ ฟังแค่ชื่อ คงไม่ต้องเดาว่าร้านน้ีมี ทีเด็ดตรงไหน ไปถึงปุ๊บ
ก็ต้องส่ัง ซี่โครงหมูอบซีอิ๊วสีเข้มข้น ท่ีอยู่ในถ้วยขนาดกะทัดรัด วางคู่มากับ 
ข้าวสวยร้อนๆ กล่ินหอมน่ากิน เป็นสูตรเด็ดของร้าน ซี่โครงหมูท่ีหมักจนเข้าเน้ือ
รสชาติเข้มข้น แล้วอบจนเนื้อร่อนออกมาจากกระดูก เพราะใช้เวลาเคี่ยวกว่า 
2 ชั่วโมง ที่ส�าคัญคือหมดแล้วหมดเลยแค่วันละ 4 หม้อเท่าน้ัน หรือประมาณ  
60 กโิลกรมัต่อวัน หากมาช้าต้องรอวนัรุง่ขึน้ นอกจากเมนขู้าวซีโ่ครงหมอูบซอีิว๊แล้ว 
ยังมี ราดหน้าซี่โครงหรือหมูหมัก ให้เลือกสั่งเพ่ิม 

ช่วงเท่ียงของวันท�างาน คนจะแน่นจนตักแทบไม่ทัน ช่วงวันหยุดคนก็ทยอยกัน 
มาสม�่าเสมอไม่ได้ขาด ใครมาปราณบุรี ย�้าเด็ดขาดว่า...ห้ามพลาด 

ล่องเรือแม่น�้ำปรำณ..
ชมวิถีของอดีตเมืองท่ำที่เคยรุ่งเรือง
เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของอ�าเภอปราณบุรี คือการมีแม่น�้าปราณไหลผ่านตัวเมือง 
ในช่วงสายที่แดดยังไม่ร้อน เหมาะกับการเดินชมวนอุทยานปราณบุรี  
และล่องเรือชมแม่น�้าปราณ แม่น�้าท่ีเคยเป็นเส้นทางในการคมนาคมในอดีต 
ที่ปราณบุรีเคยเป็นเมืองท่า มีเรือส�าเภอล�าใหญ่จากแดนใต้ ล่องเข้าแม่น�้า 
มาจอดขนสินค้ากันที่นี่ แม้ว่าอดีตจะเลือนหาย แต่ปัจจุบันเสน่ห์ของแม่น�้าปราณ
ก็ยังคงอยู่ กิจกรรมการล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าสองฟากฝั่งและวิถีชาวเล 
พ้ืนบ้านยังเป็นสิง่ท่ีน่าสนใจ เพราะจะได้เห็นวิถีชาวบ้าน ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
ประมง หมู่บ้านแห่งน้ีจึงเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา 

DO YOU KNOW  
การล่องเรือ ช่วงตุลาคม-มีนาคม  

จะเป็นช่วงที่มีน�้ามาก สามารถน�าเรือ

ออกล่องได้ตลอดทั้งวัน ใช้เวลา 

ล่องเรือไปกลับเกือบสองช่ัวโมง  

ส่วนท่าส�าหรับขึ้นเรือนั้นมีอยู่มากมาย

หลายท่า ขึ้นอยู่ท่ีการนัดหมายกับ 

คนขับเรือ จากนั้นเรือก็จะน�าล่อง 

ออกไปเรื่อยๆ ตามล�าน�าสายกว้างใหญ ่

ให้ได้ชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทาง 

โดยเส้นทางการล่องเรือนั้นไม่มี

ก�าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้บริการ

ต้องการแวะเวียนชมที่ใดบ้าง 

อิ่มสบำยกับครัวแจ๋ว ที่ไม่ได้แจ๋ว...แต่ชื่อ
ส่งท้ายมื้อบ่าย ด้วยเมนูเด็ดแห่ง “ร้านครัวแจ๋ว” ข้าวขย�าปู เป็นเมนูเดียวท่ี 
หาทานได้ที่น่ีเท่าน้ัน แรงบันดาลใจของเมนูนี้ได้มาจากข้าวคลุกปลาทูท่ีกิน
ตอนเด็ก ส่วนเคล็ดลับความอร่อยก็คือ การใช้ข้าวสวยหอมมะลิขาวนุ่ม มาคลุก 
กับเนื้อและไข่ปูม้า เน้ือปูเป็นก้อนๆ กับน�้าปลาหมักเองสูตรลับของทางร้าน  
ซึ่งเป็นน�้าปลาท่ีมาจากเครื่องในปลาทูหมักกับเกลือระยะเวลาเป็นเดือน  
ได้น�้าปลามีกลิ่นรสเฉพาะตัว บีบมะนาว ใส่กระเทียม พริกสดและหอมแดง
สดซอยละเอียด อร่อยลืมคนข้างๆ ไปเลยทีเดียว สั่งแกงส้มพริกนกสดปลาเก๋า
และไข่ปลาริวกิว พริกนกสดเป็นพริกขี้หนูป่าเม็ดเล็ก ท่ีทั้งหอมทั้งเผ็ด ท�าให ้
น�้าแกงส้มรสเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมอร่อยสะใจ เรียกเหงื่อ เนื้อปลาสดชิ้นโต 
หนึบสด ไข่ปลาริวกิว เม็ดโตอร่อยแบบเต็มๆ ค�า อีกจานเด็ดท่ีต้องสั่ง  
ปลากุแลตัวเล็กๆ นิยมกินแบบสดๆ เหมือนกินปลาดิบหรือหอยนางรม จิ้มกับ
น�้าจิ้มโบราณที่ท�าจากน�้าจิ้มซีฟู้ดผสมถ่ัวตัด จึงมีรสหวานในตัวหอมอร่อย  
หรือจะเอาปลากุแล ไปท�าพล่าก็ได้รสชาติอร่อยเช่นกัน นอกจากนี้ก็มี ปลาทราย
ทอดกรอบ สดอร่อย แกล้มกระเทียมทอด อร่อย กรอบ เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี

“ปลำอกแร้ ปลำกุแร ปลำหลังเขียว
หรือปลำแชล้ัน ปลาเดียวกันแต่เรียกตาม

แต่ละส�าเนียงของแต่ละถิ่น แต่ชาวประมงปราณบุรี

จะเรียกว่า ปลาเง่ียน เน้ือสีชมพูแล่สดแล้วลอก

หนังออก ท�าเป็นปลาดิบ เปล่ียนจากโชยุผสม

วาซาบิ เป็นทานกับน�้าจิ้มถั่วตัดต�ากับพริกแห้ง 

กระเทียม น�้าส้มสายชูหรือมะนาว เคล็ดลับ 

ความอร่อย อยู่ที่ความสดหวานของเน้ือปลา

วนอุทยำนปรำณบุรี 
มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และมีเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติเป็นสะพานไม้ยกพื้น ยาวประมาณ 

1,000 เมตร สามารถเดินทางเข้าไปสัมผัสกับ 

ป่าชายเลนและแปลงเพาะพันธุ์ ไม้โกงกางอย่าง

ใกล้ชิด เวลาที่เหมาะแก่การเดินในยามเช้า คือ 

ตั้งแต่ 06.00-10.00 น. ส่วนตอนเย็น คือ 

16.00-18.00 น. เพราะบรรยากาศก�าลังด ี

แดดไม่ร้อน ที่นี่ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรม

บริการ แต่ถ้าหากนักท่องเท่ียวมีความประสงค์

จะไปพักแรมน�าเต็นท์ ไปกางเอง โดยทาง

วนอุทยานได้จัดสถานท่ีไว้ให้ พร้อมกับห้องสุขา 

ส่วนเร่ืองอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง 

กำรเดินตำมเส้นทำงธรรมชำติ :  
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย  

นอกจากนั่งเรือชมธรรมชาติ

ตดิต่อเข้ำชมวนอทุยำน และเรือล่องล�ำน�ำ้ปรำณ :  
โทร. : 08-9787-4812

อาหารทะเลท่ีขึ้นชื่อของท่ีน่ี คือ ปลาหมึกสด ปลาหมึกแดดเดียว ปลาหมึกแห้ง กะปิเคย กุ้งแห้ง ฯลฯ 
เส้นทางในการล่องเรือจะผ่านสถานท่ีส�าคัญๆ หลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม  
ไร่สับปะรด และหมู่บ้านชาวประมง ระหว่างทางสามารถชมนกหายากนานาชนิด ป่าโกงกาง 
อายุกว่าร้อยปีท่ียังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก

CHEVYCHEVY
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กรอบนำน...อร่อยด้วย  
ต้องกล้วยทอดกระทะทอง
ส�าหรับของหวานท่ีเหมือนจะธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาที่เรียกว่า 
กล้วยทอด ท่ีพิถีพิถันกันต้ังแต่วัตถุดบิหลกัทีใ่ช้ คอืการเลอืกใช้ 
กล้วยน�้าว้าที่ส่งตรงมาจากสวนป่าละอู ซึ่งมีขนาดใหญ่ และ
ต้องสุกตามธรรมชาติเท่านั้น ไม่บ่มแก๊ส หรือบางครั้ง ก็จะสัง่
จากสวนเพชรบรุแีละสวนสามร้อยยอดหากกล้วยทีส่วนป่าละอ ู
สุกไม่ทัน ซึ่งจะมีลูกใหญ่ที่มีรสชาติหวานไม่แพ้กัน 

กรรมวิธีการท�า ก็เริ่มจากการน�ากล้วยท่ีเตรียมไว้ มาปอก
เปลือก ตัดหัวตัดท้าย ฝานบางๆ เป็นชิ้นพอดี แล้วเอามา
ชุบแป้งสูตรเด็ด ที่มีส่วนผสมของ งาขาว มะพร้าวขูด และ
ถ่ัวลิสง น�ามาคลุกเคล้ากับกล้วยฝานเข้ากันจนได้ท่ี แล้วน�า
ลงมาทอดในกระทะทองเหลือง ใช้ไฟกลางๆ ท่ีมีความร้อน

กล้วยทอดกระทะทอง (ติดร้ำนอำหำรครัวแจ๋ว) 
โทร. : 08-3220-6886, 08-3855-1942 

Lat. 12.398471, Long. 99.994337

ร้ำนแม่จ�ำปี
353 ต.ปากน�้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร. : 0-3263-1279, 08-1012-8314

Lat. 12.401989, Long. 99.993576

แม่จ�ำปี...มีดีที่ของฝำก
ที่ปราณบุรีก็มีของฝากเลื่องชื่อ ส�าหรับซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ไม่ได้
มาด้วย หากออกจากร้านแจ๋ว ให้ย้อนข้ึนมาทางปากน�้าปราณ สองข้างทาง
เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝากจากทะเล ปลาหมึกแดดเดียว กะปิ น�้าปลา 
กุ้งแห้ง ขนมปังชสีเชคไส้สบัปะรด ซึง่เป็นสนิค้าของฝากของจงัหวัดประจวบฯ 
ที่รู้จักกันมานาน 

ส�าหรับร้านแม่จ�าปี เป็นร้านของฝากเก่าแก่ของเมืองปราณฯ ที่มีอายุมากว่า 
40 ปี จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการได้ และมขีองฝาก
หลากหลายอย่าง โดยเฉพาะปลาหมกึแห้งและปลาหมกึแดดเดยีว ท่ีท�ากัน
สดๆ หลังร้าน

อิ่มใจกับทะเลใกล้เมือง อย่างทะเลปราณบุรี ที่มีให้แบบครบทุกรส ท้ังโรแมนติก ผจญภัย อิ่มอร่อย

กับอาหารทะเลสดๆ ส้มต�ารสแซบ มีของฝากเล่ืองช่ือติดไม้ติดมือกลับบ้าน เป็น 3 วัน 2 คืนสั้นๆ 

ท่ีช่วยเติมความสุขใจ ท่ีช่วยให้อากาศร้อนๆ มีสีสันย่ิงข้ึน ;-)

สม�่าเสมอ ทอดจนสุกก�าลังดี เมื่อกล้วยทอดมีสีเหลืองทอง
เต็มกระทะ ก็น�าขึ้นมาพักเพ่ือสะเด็ดน�้ามัน รอสักพักจน 
กล้วยทอดอุ่นได้ที่  ก็จะมีความหอมมัน กรอบนอกนุ่มใน 
และกรอบนาน จะกินแบบจิ้มนมข้นหวานซึ่งมีขายท่ีร้าน  
ก็อร่อยถูกใจ...คนชอบรสหวาน

นอกจากน้ันยังมี ฟักทองทอด เผือกทอดและมันม่วงทอด  
ซึ่งฟักทองพันธุ์จะใช้เฉพาะพันธุ์ข้าวตอกเท่าน้ัน ซึ่งลูกจะเล็ก 
ท�าให้เนื้อ มันอร่อย ลองสั่งแบบรวมทุกอย่าง มาพิสูจน์ความ
อร่อยก่อนก็ได้ หรือจะซื้อไปฝากใครก็อร่อย รับรองกรอบนาน
จนถึงกรุงเทพฯ 

จึงท้ังอร่อยๆ และสดใหม่จริงๆ และเมื่อซื้ออาหารทะเล ทางร้านก็ห่อกระดาษ 
ใส่กล่องโฟมอย่างดี ไม่ต้องกังวลเรื่องกล่ินถ้าจะซื้อกลับบ้าน และของฝาก
ทุกอย่างราคายังไม่แพงอีกด้วย

และเนื่องจากอ�าเภอปราณบุรีกับสามร้อยยอด เป็นพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 
ผืนใหญ่ของจังหวัด จึงมีการคิดเอาสับปะรดมาแปรรูป เริ่มจากเป็น 
สับปะรดกวนและได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด 
ที่มีรสชาติดี ถูกปากลูกค้า ทางร้านแม่จ�าปีจะรับมาวางขายที่ร้าน เลือกท่ี
อร่อยๆ เท่านั้น เพ่ือความสะดวกในการหาของฝากถูกใจไปฝาก 
คนที่บ้าน

Car Driving Tips

เมื่อสุนัขวิ่งตัดหน้ำรถ!
อีกหน่ึงปัญหาปวดหัวก่ึงปวดใจส�าหรับคนรัก
สัตว์เลี้ยง เมื่อน้องสุนัขว่ิงตัดหน้ารถ ผู้ขับขี ่
ควรถอนคันเร่ง กดแตร แตะเบรคชะลอรถ 
โดยจับพวงมาลัยให้กระชับ หากโชคร้าย 
เกิดการชนกันขึ้น ตามกฏหมายแล้ว หากสุนัข
ว่ิงออกมาท่ีถนนสาธารณะ ฝ่ายสุนัขและเจ้าของสุนัขเป็นฝ่ายผิด เน่ืองจากถนนไม่ใช่ท่ีทาง
ส�าหรับสัตว์ เจ้าของสุนัขต้องมีการป้องกันดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ดี กรณีรถเสียหายจากการ 
ชนสุนัขจะเคลมประกันได้ (ส่วนน้องหมาที่ได้รับบาดเจ็บก็อาจจะต้องพาไปหาสัตวแพทย์โดย 
จ่ายค่ารักษากันเองไป) ท้ังนี้ท้ังน้ันเหตุการณ์นี้ย่อมเป็นเหตุท่ีไม่มีใครอยากให้เกิด ดังนั้นเรา 
แนะน�าว่าในเขตหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ควรขับรถเร็วนักพร้อมกับคงสติให้มั่นเสมอ
  สายด่วน กรมทางหลวง โทร. 1586

 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 ต�ารวจทางหลวง โทร. 1193
 อุบัติเหตุทางน�้า กองบังคับการต�ารวจ โทร. 1196
 ศูนย์ควบคุมจราจร (สอบถามเส้นทางรถยนต์)    โทร. 1197
 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล           โทร. 1554
 สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน FM102.75    โทร. 1677
 ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลต�ารวจ โทร. 1691
 ศูนย์นเรนทร (แจ้งป่วยฉุกเฉิน) โทร. 1669 

 หรือ 0-2354-8222
 ศูนย์บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ โทร.1646

Emergency Number จดไว้ไม่เสียหลำย

 

กำรจอดรถสำรพันรูปแบบ
ส�าหรับรถเกียร์ออโต้น้ัน เกียร์ P ส�าหรับ Parking  
เป็นการจอดที่ล้อรถจะถูกล็อคไว้ไม่สามารถเข็นได้และ
ป้องกันรถไหล เช่น การจอดท่ีลาดชัน หรือสะพาน รวมถึง
การจอดรถทิ้งไว้ในซองที่จอด บางท่านถนัดดึงเบรคมือด้วย
อีกส่วนหนึ่ง ส่วนเกียร์ N หมายถึง Neutral ซึ่งเป็นต�าแหน่ง
เกียร์ว่างนัน้ ใช้กับการจอดชัว่คราวเวลาตดิไฟแดง หรอืจอดรถ 
ทิ้งไว้โดยที่ยังสามารถเข็นได้ ซึ่งรถรุ่นใหม่ๆ เกือบทั้งหมด 
ต้องเข้าเกียร์ P ถึงจะดึงกุญแจรถออกได้ ดังนั้นเจ้าของรถ 
ที่จอดขวางทางรถคันอื่นจึงไม่ควรลืมกด Shift Lock เพื่อ
ปลดเกียร์ P มาไว้ที่ N เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกีดขวาง
ทางออกของรถคันอื่นๆ ที่ส�าคัญห้ามยกเบรคมือด้วย

กำรใช้ ไฟฉุกเฉินแบบผิดๆ
ด้วยพรบ. จราจร มาตรา 9 และกฏกระทรวง ข้อ 11 ระบุไว้ว่ากฏหมาย

ก�าหนดให้ใช้ไฟฉุกเฉินเฉพาะรถท่ีจอดเสียอยู่กับท่ีเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบัน 
ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักเปิดไฟฉุกเฉินในการขับรถตรงผ่านสี่แยก ซึ่งเป็น
อันตรายมากกว่าส่งผลดี เพราะผู้ขับข่ีที่อยู่ด้านซ้ายและขวา จะไม่

สามารถมองเห็นไฟทั้งสองมุมได้ จึงอาจเข้าใจผิดและท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 
อีกกรณีหนึ่งก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินในเวลาท่ีฝนตกหนัก โดยผู้ขับขี่มักจะ

คิดว่าเป็นการท�าให้รถท่ีตามมามองเห็นรถของเราได้ชัดเจนขึ้น แต่แท้จริง
แล้วการเปิดไฟฉุกเฉินค้างไว้ จะสร้างความสับสนให้กับรถท่ีตามมา เช่น

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนเลน การเปิดไฟเลี้ยวจะทับซ้อนกับไฟกระพริบ 
ท�าให้รถคันหลังไม่รู้ทิศทางการว่ิงที่แท้จริง รวมทั้งไฟฉุกเฉินท่ีกระทบกับ

สายฝนนั้นอาจท�าให้วิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่คันรอบข้างพร่ามัวอีกด้วย

กำรเอำตัวรอดจำกรถจมน�้ำ
หากตกอยู่ในภาวะที่รถก�าลังจมน�้าทีละนิด ควรตั้งสติ 
ปลดเข็มขัดนิรภัย ปลดล็อคประตู และเปิดกระจกให ้
น�้าไหลเข้ารถเพ่ือปรับความดันภายในรถและนอกรถ 
ให้เท่ากันจนเปิดประตูเพ่ือว่ายขึ้นเหนือน�้าได้ หรือ 
ว่ายออกจากช่องหน้าต่างโดยไม่ต้องเป็นห่วงของมีค่า 
ในกรณีที่เปิดกระจกรถไม่ได้ จ�าเป็นต้องทุบให้แตก  
ควรเลือกทุบกระจกด้านข้าง เพราะกระจกด้านหน้าน้ัน 
จะแตกยากกว่า เคล็ดลับอีกอย่างคือการถอดพนักพิง
ศรีษะของเบาะและงัดกระจกให้แตกจากทางด้านข้าง

สารพันวิธีส�าหรับแก้ปัญหเฉพาะหน้า 

ที่อาจเกิดข้ึนได้เสมอในยามขับข่ี

Drivers
forAll TIP

เมื่ออยู่ที่ด่ำนทำงด่วนแต่เงินไม่พอค่ำผ่ำนทำง!
ส�าหรับบางด่านนั้นจะมีประตูทางออกพิเศษให้ส�าหรับรถที่มีปัญหา แต่บางด่านก็สามารถเจรจา
กับพนักงานได้โดยเจ้าพนักงานจะแจ้งแผนกสื่อสารให้บันทึกหมายเลขทะเบียนรถไว้ว่าเป็นรถ 
ฝ่าด่าน และเมื่อกลับมาช�าระ ทางด่านจะเคลียร์ลิสต์การฝ่าด่านออก การขอผ่านด่านโดยวาง
บัตรประชาชนไว้เป็นตัวประกันน้ันสามารถใช้ได้กับบางด่านเท่าน้ัน สรุปแล้วคือเราแนะน�าให้คุณ
ซ่อนเงินไว้ในรถบ้างเล็กน้อย หลักสิบหลักร้อยเผื่อเป็นเงินทุนส�ารองยามยาก
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กลุ่ม เอ กลุ่ม บี กลุ่ม ซี
สเปน ฟุตบอลสไตล์ tiki-taka  
ไร้ข้อกังขา แม้สภาพร่างกายพวกเขา 
อาจสะบักสะบอมจากการกร�าศึกหนัก 

ไปบ้างก็ตาม หากตัวหลักอยู่กันครบ แชมป์เก่าทีมนี ้
ยังคงเป็นวัวกระทิงผู้น่าเกรงขามเสมอ  

โค้ช : บิเซนเต้ เดล บอสเก้  
ดาวเด่น : อันเดรียส อิเนียสต้า (กองกลาง-บาร์เซโลน่า) 

โคลอมเบีย แม้ดาวยิงตัวเก่ง 
อย่าง ราดาเมล ฟัลเกา อาจฟิตไม่ทัน
กลางปี ถึงอย่างไรโคลอมเบียยังมีนักเตะ

ฝีเท้าดีอีกหลายคนทดแทนกันได้ งานนี้วัดก๋ึนของ
กุนซือมากประสบการณ์เลยว่าจะเอาอยู่หรือไม่   

โค้ช : โฮเซ่ เปร์เกอร์มัน (อาร์เจนตินา)  
ดาวเด่น : เจมส์ โรดริเกวซ (กองกลาง-โมนาโก)

เนเธอร์แลนด ์อัศวินเลือดเก่าอยู่ใน 
จุดสูงสุดของการค้าแข้ง แต่เลือดสีส้ม 
ยุคใหม่ขึ้นมาแทนยังมีเครื่องหมาย

ค�าถาม บางทีโอกาสเฉียดถ้วยเวิลด์คัพอีกครั้ง 
อาจยังไม่กลับมาในเร็วนี้  

โค้ช : หลุยส์ ฟาน กัล   
ดาวเด่น : โรบนิ ฟาน เพอร์ซ ี(กองหน้า-แมนฯ ยูไนเตด็)

กรีซ เทพนยิายกรกีเคยผ่านประสบการณ์
ในฟุตบอลโลกสองหน ทว่าการจะ 
สร้างปาฏิหารย์เหมือนคว้าแชมป์ 

ยุโรป 2004 ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าผ่านเข้ารอบสองได้ถือว่า 
ประสบความส�าเร็จแล้ว 

โค้ช : แฟร์นานโด ซานโต๊ส (โปรตุเกส)   
ดาวเด่น : คอสตาส มิโตรกลู (กองหน้า-ฟูแล่ม)

ชิลี แม้ได้เปรียบเรื่องความคุ้นชิน 
กับสภาพแวดล้อม อกีท้ังวิธีการเล่นในแบบ 
ลาตินน่าจะสร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมกลุ่ม 

ได้ไม่น้อย แต่เอาเข้าจริงยังต้องพิสูจน์ว่าจะท�าได้ดี
แค่ไหน  

โค้ช : ฆอร์เก้ ซามปาโอลี่ (อาร์เจนตินา) 
ดาวเด่น : อเล็กซิส ซานเชซ (กองกลาง-บาร์เซโลน่า)

โกตดิวัวร์ อาจมเีครือ่งหมายค�าถามต่อ
ซาบรี้ ลามูชี่ อยู่บ้าง แต่หากอดีต 
กองกลางฝรั่งเศส มีขุมก�าลังให้เลือกใช้

สมบูรณ์ทั้งสองพี่น้องตูเร่ ทั้งโคโล่และยาย่า รวมถึง
จอมเก๋าอย่าง ดิดิเยร์ ดร็อกบา โกตดิวัวร์ก็เป็น 
อีกหนึ่งทีมที่ไม่ง่ายหากจะข้ามหัวพวกเขา 

โค้ช : ซาบรี้ ลามูชี่ (ฝรั่งเศส) 
ดาวเด่น : ยาย่า ตูเร่ (กองกลาง-แมนฯ ซิตี้)
                                    ออสเตรเลีย ขุนพลแดนจิงโจ้ 

อยู่ในช่วงผลัดใบ ดาวเตะของพวกเขา 
อาจไม่คุน้ชือ่มากนัก การผ่านเข้ารอบสอง 

ดูจะเป็นงานหนักเกินตัวไปเสียหน่อย 

โค้ช : อังเจลอส โปสเตโคกลู (กรีซ) 
ดาวเด่น : ทิม เคฮิลล์ (กองหน้า-นิวยอร์ก เรดส์บลู)

ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นวันนี้วางเป้าหมายว่า 
ต้องผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมเป็นอย่างน้อย 
การอุดมไปด้วยพ่อค้าแข้งจากลีกยุโรป

ช่วยยกระดับฟุตบอลของพวกเขาขึ้นมาประชิด 
ชาติชั้นน�าไม่ห่าง 

โค้ช : อัลเบอร์โต ซัคเคโรนี่  
ดาวเด่น :  ชินจิ คางาวะ (กองกลาง-แมนฯ ยูไนเต็ด)

กลุ่ม จี กลุ่ม เอช
เยอรมนี ช่วงเวลานีนั้บเป็น 
ขาขึ้นของบอลเยอรมัน 
อย่างแท้จริง ด้วยแกนหลัก 

ที่แทบยกจากบาเยิร์น มิวนิค มาทั้งหมด 
ประกอบกับโครงสร้างลีกท่ีเป็นระบบ  
และวินัยในการเล่นแบบฉบับด๊อยท์ 
อินทรีเหล็กตัวนี้พร้อมสยายปีกที่ริโอฯ 
ในฐานะตัวเต็งล�าดับต้นๆ 

โค้ช : โยอาคิม เลิฟ 
ดาวเด่น : เมซสุ โอซลิ (กองกลาง-อาร์เซน่อล)

เบลเยียม หายหน้าหายตา 
จากรายการเมเจอร์ไป
พักใหญ่ การกลับมาของ

เบลเยียมครั้งนี้อุดมไปด้วยพ่อค้าแข้ง
ดาวรุ่งฝีเท้าเยี่ยมมากมาย พร้อมถูก
จับตามองในฐานะม้ามืดของรายการ 
ปีศาจแดงแห่งยุโรปพร้อมแล้วส�าหรับ
การพิสูจน์ฝีเท้าให้โลกประจักษ์อีกครั้ง  

โค้ช : มาร์ก วิลม็อตต์  
ดาวเด่น : เอแดน็ อาร์ซาร์ (กองกลาง-เชลซ)ี

โปรตุเกส  
คริสเตียโน โรนัลโด้ ชื่อนี ้
การันตีความเก่งกาจ  

หากฝอยทองน�าทัพด้วยกัปตันจอมสับ 
อะไรท่ีเป็นไปไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้ด้วย
ปลายสตั๊ดของดาวเตะเบอร์หนึ่งร่วม 
ของโลก 

โค้ช :  เปาโล เบนโต้  
ดาวเด่น : คริสเตียโน่ โรนัลโด้  
(กองหน้า-เรอัล มาดริด)

แอลจีเรีย จอดเพียงแต ่
รอบแรกทุกครั้งที่มีส่วนร่วม 
ในรอบสุดท้าย หากจะลุ้น 

เข้ารอบสองเป็นครัง้แรก รยิาด บเูดอร์บซู, 
ซาฟีร์ ไตแดร์, โซฟียาน เฟกูลี หรือ  
อิซัค เบลโฟดิล เป็นรายชื่อที่อดีตกุนซือ 
เปแอสเช ต้องหนีบไปด้วยในฐานะตัว
ความหวังของชาติ  

โค้ช : วาฮิด ฮาลิลฮ็อดซิช (บอสเนียฯ)  
ดาวเด่น : โซฟิยาน เฟกูลี  
(กองกลาง-บาเลนเซีย)

กานา หากโปรตุเกส 
มโีรนัลโด้ กานาก็ม ีเควิน พรนิซ์ 
บัวเต็ง เนี่ยแหละที่เป็นตัว

ความหวัง พร้อมบอลริมเส้นที่มีปีก 
ฝีเท้าจัดและแบ็คจอมบุกเป็นทีเด็ด  
นี่คือหนึ่งตัวแปรส�าคัญต่อการเข้ารอบ
ของทั้งสามทีม 

โค้ช : เจมส์ คเวซี่ อัปเปียร์ 
ดาวเด่น : เควิน พรินซ์ บัวเต็ง 
(กองกลาง-ชาลเก้ 04) 

รัสเซีย อีกหนึ่งทีม 
ที่จัดอยู่ในกลุ่มม้ามืด  
ด้วยประสบการณ์และ 

ฝีเท้าของผู้เล่น ผนวกกับฝีมือของโค้ช 
ชาวอิตาเลี่ยน เช่ือขนมกินได้เลยว่า
รัสเซียไม่ได้บินมาเพ่ือเล่นแค่รอบ  
32 ทีมสุดท้ายแน่ๆ แต่จะเข้าไปลึก 
แค่ไหนกลางปีมีค�าตอบ 

โค้ช : ฟาบิโอ คาเปลโล่ (อิตาลี) 
ดาวเด่น : อลัน ซาโกเยฟ  
(กองกลาง-ซีเอสเคเอ มอสโก)

สหรัฐอเมริกา  
ประเทศมหาอ�านาจทาง 
เศรษฐกิจของโลกยังต้องดิน้รน

เมือ่ท�าการรบบนสนามหญ้า สไตล์การเล่น
กลิ่นอายเยอรมันผสานความเป็นอเมริกัน 
น่าจะสร้างวความปวดหวัให้เพ่ือนร่วมกลุม่
ได้ไม่น้อยแน่นอน  

โค้ช : เจอร์เก้น คลินท์ซมัน (เยอรมัน)  
ดาวเด่น : แลนดอน โดโนแวน  
(กองกลาง-แอลเอ กาแล็คซี่)

เกาหลีใต้ ภายใต้การคมุทีม 
ของอดีตกองหลังชุดคว้า
อันดับ 4 บอลโลก 2002  

‘โสมขาว’ ยังมีฟอร์มการเล่นที่ไม่นิ่งนัก 
เหลือเวลาไม่มากแล้วที่ต้องปรับจูนเครื่อง
ให้ติดก่อนรายการจะเริ่มขึ้น เป็นอีกหนึ่ง
งานที่ท้าทายส�าหรับ ฮอง มยอง โบ 
ก็ว่าได้   

โค้ช :  ฮอง มยอง โบ  
ดาวเด่น : ซอน ฮงึ มนิ (กองหน้า-เลเวอร์คเูซ่น)

กลุ่ม ดี กลุ่ม อี กลุ่ม เอฟ
อุรุกวัย การจับคู่ระหว่างหลุยส์ ซัวเรซ 
กับเอดินสัน คาวานี่ เหมือนการออกรบ
โดยมีเครื่องบินจู่โจม พร้อมด้วยขีปนาวุธ

อนุภาพร้ายแรง จะหยุดอุรุกวัยต้องปิดตายคู่หัวหอก 
คู่นี้เป็นอันดับแรก 

โค้ช : ออสการ์ วอร์ชิงตัน ตาบาเรซ  
ดาวเด่น : หลุยส์ ซัวเรซ (กองหน้า-ลิเวอร์พูล)

สวติเซอร์แลนด์ ทมีจากดนิแดนนาฬิกา 
มีผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีก้าวขึ้นมาช่วยงาน 
รุ่นพี่ตัวเก๋าหลายคน ภายใต้การคุมทัพ

ของยอดโค้ชอย่าง ฮติซ์เฟลด์ พวกเขาจะเป็นอกีหนึง่ชาต ิ
ท่ีน่าจบัตาในศกึฟุตบอลโลกกลางปีน้ีอย่างไม่ต้องสงสยั  

โค้ช : อ๊อตมาร์ ฮิตซ์เฟลด์  
ดาวเด่น : แซร์ดาน ชากิริ (กองกลาง-บาเยิร์น มิวนิค) 

อาร์เจนตินา ความหวังสูงสุดของ
ฟ้าขาว ยังคงฝากไว้ที่ ลิโอเนล เมสซี่ 
เหมือนเดิม แม้ผลงานในทีมชาติจะไม่สู้ดี

เท่ากับเล่นให้ต้นสังกัดแห่งแคว้นกาตาลุนญ่าก็ตาม 
แต่ใครบ้างจะกล้าประมาทพวกเขา  

โค้ช : อเลฮานโดร ซาเบลลา   
ดาวเด่น : ลิโอเนล เมสซี่ (กองหน้า-บาร์เซโลน่า)

คอสตาริกา การเข้าป้ายเป็นที่สอง 
ในรอบคดัเลอืกไม่ใช่เรือ่งเกินเลย เมือ่เทียบกับ 
ฟอร์มการเล่น พวกเขาสถาปนาตวัเอง 

ขึน้มาเป็นเบอร์สามของทวีปอย่างสง่าผ่าเผย แม้อยู่ใน
กลุ่มหินแต่พวกเขาคงไม่ยอมกร่อนให้ใครง่ายๆ แน่   

โค้ช : โฆเซ่ หลุยส์ ปินโต้ (โคลอมเบีย)  
ดาวเด่น : โจเอล แคมเบลล์ (กองหน้า-โอลมิเปียกอส)

เอกวาดอร ์หลังผ่านเรื่องราวร้ายๆ 
เมื่อคริสเตียน เบนิเตซ สิ้นลมกระทันหัน
เมื่อปีก่อน ฟ้าหลังฝนของอเมริกาใต ้

จะสดใสหรือเปล่า ต้องถามเพื่อนร่วมกลุ่มว่า 
แสงสว่างที่พวกเขาอยากเห็น จะยังเหลือเมฆ
ปกคลุมหนาบางเท่าไร  

ดาวเด่น : อนัโตนิโอ วาเลนเซยี (กองกลาง-แมนฯ ยูไนเตด็)

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
 อัสเมีย เบร์โกวิช, มิราเร็ม ปานิช และ 
เอดิน เชโก้ เป็นชื่อที่ไม่ขี้เหร่ส�าหรับ 

การชิมลางฟุตบอลโลกครั้งแรกในกลุ่มที่ไม่หนักหนา
สาหัสนัก ถือว่าแอบมีลุ้นเข้ารอบสองด้วยซ�้าไป 

โค้ช : ซาเฟต ซูซิช    
ดาวเด่น : เอดิน เชโก้ (กองหน้า-แมนฯ ซิตี้)

ฝร่ังเศส ทีมตราไก่ผ่านเข้ารอบสดุท้าย 
อย่างหวุดหวิด ความพร้อมของทพันกัเตะ 
ไม่มปัีญหากวนใจ แต่สิง่เดยีวท่ีแฟนบอล 

ไม่อยากเห็น คอืปัญหาเล้าแตกระหว่างทวัร์นาเมนต์
เกิดขึ้นอีกครั้ง  

โค้ช : ดิดิเยร์ เดอชองส์ 
ดาวเด่น : ฟร้องซ์ ริเบรี่ (กองกลาง-บาเยิร์น มิวนิค)

อิหร่าน นับตั้งแต่ปี 1998 หนึ่งเดียว
จากตะวันออกกลางทีมนี้เข้ามาเล่น 
รอบสุดท้ายแบบครั้งเว้นครั้งสลับกัน 

และไม่เคยมีครั้งไหนไปไกลกว่ารอบแรก ส่วนครั้งนี้
จะไปได้ไกลแค่ไหนเวลาจะให้ค�าตอบ 

โค้ช : คาลอส เคยรอซ   
ดาวเด่น : จาวัด เนกูนัม (กองกลาง-เอสเตกัล)  

โครเอเชีย ภายใต้การน�าทัพของ
กุนซือหนุ่มประสบการณ์น้อย และ 
การติดโทษแบนของ โจซิป ซิมูนิชแนวรบั

ตวัเก๋า ขนุพลตราหมากรกุคงต้อง รวมพลงักันอกีครัง้ 
หากหวังสร้างเซอร์ไพรส์เหมอืนในฟร้องซ์ 98  

โค้ช : นิโก้ โควัช  
ดาวเด่น : ลูก้า โมดริช (กองกลาง-เรอัล มาดริด)

บราซิล ในฐานะเจ้าบ้าน ขนุพล ‘เซเลเซา’ 
คาดหวังการชูถ้วยเวิลด์คัพสมัยที่ 6  
บนแผ่นดินตัวเอง แนวรุกที่มี เนย์มาร์ 

และออสการ์ น�าทัพพร้อมพลังเสียงรอบทิศทางจาก 
ผู้เล่นคนที่ 12 จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ 
ต้องติดตาม 

โค้ช : หลุยส์ เฟลิเป้ สโคลารี 
ดาวเด่น : เนย์มาร์ (กองหน้า-บาร์เซโลน่า)

เม็กซิโก ผลงานกระท่อนกระแท่น 
จนต้องกระเสอืกกระสนในการเตะเพลย์ออฟ 
แต่ถึงรอบสุดท้ายในกลุ่มไร้หมูให้เชือดนิ่ม 

ใครริอาจประมาทขุนพลจังโก้มีสิทธิ์น�้าตาตก 
ได้เหมือนกัน 

โค้ช : มิเกล เอร์เรร่า 
ดาวเด่น : ฮาเวยีร์ เฮอร์นานเดซ (กองหน้า-แมนฯ ยูไนเต็ด)

แคเมอรูน ยุคนี้อาจไม่ใช่ยุคทอง 
ของพวกเขา ก่อนเหล่าหมอผีจะพลกิต�ารา
เล่มใดร่ายคาถาอาคมก�าราบคู่แข่ง  

ต้องภาวนาให้นักเตะตัวหลักอยู่พร้อมหน้าเป็นส�าคัญ 

โค้ช : โวลเกอร์ ฟิงเก้ (เยอรมัน) 
ดาวเด่น : ซามูเอล เอโต้ (กองหน้า-เชลซี)

ฮอนดูรัส นักเตะส่วนใหญ่ค้าแข้ง 
ในประเทศและไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
ชื่อคุ้นหูมีแค่ มายเนอร์ ฟิเกรัว ฟูลแบ็ก

จากฮัลล์ ซิตี้ ส่วนวิลสัน ปลาซิออส หลุดจากทีมชาติ
ไปในพักหลงั บางทีพวกเขาอาจเป็นแค่ไม้ประดบัเท่านัน้  

โค้ช : หลุยส์ เฟร์นานโด ซัวเรซ (โคลอมเบีย)  
ดาวเด่น : มายเนอร์ ฟิเกรัว (กองหลัง-ฮัลล์ ซิตี้)

ไนจีเรีย เจ้าของฉายา ‘อินทรีมรกต’  
คงต้องหวังพึ่งความแข็งแกร่งของร่างกาย 
และความสามารถของผู้เล่นชั้นน�าอย่าง  

วิคเตอร์ โมเซส และ จอห์น โอบี มิเคล เป็นอาวุธไว้
ต่อกรเพื่อนร่วมกลุ่มหากหวังเข้ารอบ  

โค้ช : สเตฟาน เคซี่  
ดาวเด่น : จอห์น โอบี มิเกล (กองกลาง-เชลซี)

อิตาล ีปัญหาความฟิตของผู้เล่น 
ตวัหลกัในแดนหน้า ดจูะเป็นเรือ่งชวนปวดหัว 
ท่ีสดุส�าหรบัอิตาลก็ีว่าได้ นอกเหนือจากน้ัน

อิตาลค่ีอนข้างสมบรูณ์แบบในทุกต�าแหน่ง แม้คณุภาพ
ผู้เล่นที่มีไม่อาจเทียบกับชุดแชมป์โลกได้ก็ตาม  

โค้ช : เชซาเร่ ปลันเดลลี
ดาวเด่น : มาริโอ บาโลเตลลี่ (กองหน้า-เอซี มิลาน)

อังกฤษ ขวัญใจมหาชนมีขุมก�าลัง 
ไม่เป็นรองชาตใิด แต่มกัมาตกม้าตายเมือ่เจอ 
สถานการณ์กดดันเป็นประจ�า ยิ่งครั้งนี ้

ถูกจับมาอยู่ในสายแข็งพวกเขาคงต้องท�าการบ้าน
หนักขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว  

โค้ช: รอย ฮ็อดจ์สัน 
ดาวเด่น : สตีเว่น เจอร์ราร์ด (กองกลาง-ลิเวอร์พูล)

ARE YOU READY TO
WORLD CUP 2014

โลกแห่งความจริงไม่มีอะไรแน่นอน  

ฟุตบอลก็เช่นกัน เหนือฝีเท้ายังมีเร่ืองโชคชะตา 

และอีกหลายปัจจัยล้วนมีผลโดยตรงกับทุกชาติ 

ผลส�ารวจ 32 ทีมสุดท้าย ใครพร้อมที่สุด 

ไม่ต่างจากการวิ่งออกตัวไปก่อนหนึ่งก้าว

พร้อมลุยบอลโลกแล้วหรือยัง

Highlight Soccer



Highlight Soccer

GROUP B GROUP C GROUP D

GROUP E GROUP F GROUP G GROUP H

FIFA World Cup draw 2014
Brazil, June12 - July 13

Top two teams from each group progress to knockout stage tournament

Round of 16 Quarter-Final Semi-Final

Final

Third-Place 
Play Off

ส. 12 ก.ค. 5:00 PM
Brasilia 

Uruguay - England
พฤ. 19 มิ.ย. 4:00 PM

Sao Paulo 

Italy - Uruguay
อ. 24 มิ.ย. 1:00 PM

Natal 

Italy - Costa Rica
ศ. 20 มิ.ย. 1:00 PM

Recife 

England - Italy
ส. 14 มิ.ย. 6:00 PM

Manaus 

Uruguay - Costa Rica
ส. 14 มิ.ย. 4:00 PM 

Fortaleza 

Costa Rica - England
อ. 24 มิ.ย. 1:00 PM

Belo Horizonte 

Japan - Greece
พฤ. 19 มิ.ย. 7:00 PM

Natal 

Cote D’ivoire - Japan
ส. 14 มิ.ย. 10:00 PM

Recife  

Greece - Cote D’ivoire
อ. 24 มิ.ย. 5:00 PM

Fortaleza 

Colombia - Cote D’ivoire
พฤ. 19 มิ.ย. 1:00 PM

Brasilia 

Japan - Colombia
อ. 24 มิ.ย. 4:00 PM

Cuiaba 

Colombia - Greece
ส. 14 มิ.ย. 1:00 PM

Belo Horizonte

Australia - Netherlands
พ. 18 มิ.ย. 1:00 PM

Porto Alegre 

Chile - Australia
ศ. 13 มิ.ย. 6:00 PM

Cuiaba 

Spain - Netherlands
ศ. 13 มิ.ย. 4:00 PM

Salvador

Spain - Chile
พ. 18 มิ.ย. 4:00 PM

Rio De Janeiro 

Australia - Spain
จ. 23 มิ.ย. 1:00 PM

Curitiba 

Netherlands - Chile
จ. 23 มิ.ย. 1:00 PM

Sao Paulo 

GROUP A
Brazil - Croatia

พฤ. 12 มิ.ย. 5:00 PM 
Sao Paulo

Mexico - Cameroon
ศ. 13 มิ.ย. 1:00 PM

Natal

Brazil - Mexico
อ. 17 มิ.ย. 4:00 PM

Fortaleza 

Cameroon - Croatia
พ. 18 มิ.ย. 6:00 PM

Manaus 

Cameroon - Brazil
จ. 23 มิ.ย. 5:00 PM

Brasilia 

Croatia - Mexico
จ. 23 มิ.ย. 5:00 PM

Recife 

Switzerland - Ecuador
อำ. 15 มิ.ย. 1:00 PM

Brasilia 

France - Honduras
อำ. 15 มิ.ย. 4:00 PM

Porto Alegre 

Switzerland - France
ศ. 20 มิ.ย. 4:00 PM

Salvador

Honduras - Ecuador
ศ. 20 มิ.ย. 7:00 PM

Curitiba 

Honduras - Switzerland
พ. 25 มิ.ย. 4:00 PM

Manaus 

Ecuador - France
พ. 25 มิ.ย. 5:00 PM

Rio De Janeiro 

Argentina - Bosnia/Herzegovina
อำ. 15 มิ.ย. 7:00 PM

Rio De Janeiro 

Argentina - Iran
ส. 21 มิ.ย. 1:00 PM

Belo Horizonte 

Nigeria - Bosnia/Herzegovina
ส. 21 มิ.ย. 6:00 PM

Cuiaba 

Nigeria - Argentina
พ. 25 มิ.ย. 1:00 PM

Porto Alegre 

Iran - Nigeria
จ. 16 มิ.ย. 4:00 PM

Curitiba 

Bosnia/Herzegov - Iran
พ. 25 มิ.ย. 1:00 PM

Salvador

Germany - Portugal
จ. 16 มิ.ย. 1:00 PM

Salvador

Ghana - United States
จ. 16 มิ.ย. 7:00 PM

Natal 

Germany - Ghana
ส. 21 มิ.ย. 4:00 PM

Fortaleza 

United States - Portugal
อำ. 22 มิ.ย. 6 :00 PM

Manaus 

United States - Germany
พฤ. 26 มิ.ย. 1:00 PM

Recife 

Portugal - Ghana
พฤ. 26 มิ.ย. 1:00 PM

Brasilia 

Belgium - Algeria
อ. 17 มิ.ย. 1:00 PM

Belo Horizonte 

Russia - South Korea
อ. 17 มิ.ย. 6:00 PM

Cuiaba 

Belgium - Russia
อำ. 22 มิ.ย. 1:00 PM

Rio De Janeiro 

South Korea - Algeria
อำ. 22 มิ.ย. 4:00 PM

Porto Alegre 

South Korea - Belgium
พฤ. 26 มิ.ย. 5:00 PM

Sao Paulo 

Algeria - Russia
พฤ. 26 มิ.ย. 5:00 PM

Curitiba 

จ. 30 มิ.ย. 1:00 PM
Brasilia 

WIN 1E WIN 2F

จ. 30 มิ.ย. 5:00 PM
Porto Alegre 

WIN 1G WIN 2H

อ. 01 ก.ค. 1:00 PM
Sao Paulo 

WIN 1F WIN 2E

อ. 01 ก.ค. 5:00 PM
Salvador

WIN 1H WIN 2G
ส. 05 ก.ค. 5:00 PM

Salvador

พ. 09 ก.ค. 5:00 PM
Sao Paulo 

ส. 05 ก.ค. 1:00 PM
Brasilia 

อำ. 13 ก.ค. 4:00 PM  
Rio De Janeiro

อ. 08 ก.ค. 5:00 PM
Belo Horizonte 

ศ. 04 ก.ค. 5:00 PM
Fortaleza 

อำ. 29 มิ.ย. 5:00 PM
Recife

WIN 1D WIN 3C

อำ. 29 มิ.ย. 1:00 PM
Fortaleza 

WIN 1B WIN 2A

ส. 28 มิ.ย. 5:00 PM
Rio De Janeiro 

WIN 1C WIN 2D
ศ. 04 ก.ค. 1:00 PM

Rio De Janeiro 

ส. 28 มิ.ย. 1:00 PM
Belo Horizonte 

WIN 1A WIN 2B

Local time in BET Brazil Eastern Time UTC/GMT-3:00 hours

26 27
CHEVYCHEVY



ในยุคสมยัท่ีเทคโนโลยีคือองค์ประกอบส่วนหน่ึงในการใช้ชีวติ นอกจากความเท่ เข้ากบัยุคสมัยท่ีท�าให้ใครๆ กต้็อง
เหลยีวมองแล้ว ส่วนใหญ่ Gadget ต่างๆ นอกจากความสนุกที่ได้ใช้แล้ว จะถูกออกแบบให้มีประโยชน์ เพราะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายและท�าให้ชีวิตมีสีสันมากย่ิงข้ึน ลองเลือกสักช้ินท่ีเหมาะกับตัวคุณ

 Schwinn CycleNav 
Schwinn CycleNav เนวิเกเตอร์แสนฉลาด
ส�าหรับสิงห์นักปั่น หรือนักเดินทางที่มี
จักรยานเป็นเพ่ือนคู่กาย เพียงติดต้ัง
อุปกรณ์สุดไฮเทคชิ้นน้ีไว้ด้านหน้ารถ 
พร้อมดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น CycleNav 
บนสมาร์ทโฟน ส�าหรับเชื่อมต่อผ่านระบบ 
Bluetooth แสดงภาพแผนที่บนหน้าจอ 
อีกทั้งบนตัวเครื่องยังมีไฟกระพริบ 
บอกทิศทางให้ผู้ขับข่ีไปถึงจุดหมาย 
ได้อย่างสบายใจ

 MakerBot 3D Printer
MakerBot Replicator 2X เป็นนวัตกรรม Desktop 3D Printer จากอเมริกาที่ก้าวล�้า
การสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็วด้วยหัวฉีดพลาสติก 2 หัว และใช ้
เทอร์โมพลาสติก ABS หรือ พลาสติก PLA ออแกนิกพลาสติกท่ีใช้ท�าภาชนะ 
ใส่อาหารเป็นวัสดุหลัก ด้วยขนาดเพียง 320x466x382 มม.และใช้ไฟ 220 โวลต์  
จึงสามารถติดตั้งการใช้งานภายในบ้าน ส�านักงาน และสามารถเคล่ือนย้ายได้
สะดวก ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการผลิต

 3doodler
ทฤษฏีคล้ายกันกับ MakerBot 3D Printer  
แต่ส�าหรับ 3Doodler คือปากกาหัวฉีด
พลาสติกน�้าหนักเบา ขนาด 180x24 มม. 
ที่น�าเส้นพลาสติก ABS หรือ เส้นพลาสติก 
PLA ใส่เข้าทางด้านหลังของปากกา เพ่ือให้
ความร้อนราว 270 องศา บริเวณปลายปากกา
หลอมละลายเส้นพลาสติกให้เหลว และสร้าง
เป็นรูปวาด 3 มิติ จากความคิดสร้างสรรค ์
ให้เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างแห้งเร็วทันใจ

 Polaroid Socialmatic
กล้องถ่ายภาพ Polaroid ซึ่งมีความชัด 14 ล้านพิกเซล จากกล้องหน้า  
และ 2 ล้านพิกเซล จากกล้องหลัง มาพร้อมความจุ 4 GB แต่สามารถเพ่ิม
หน่วยความจ�าจากภายนอกด้วย Micro SD พร้อมกันน้ีเทคโนโลยี Zero-Ink 
ที่มากับกล้องสามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 2x3 น้ิว ออกมาเชยชม  
หรือจะเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth เพ่ือแชร์ภาพลงใน Social Network 
ก็สามารถท�าได้ในทันทีเช่นกัน

 Garmin  
XperiaEdition
เมื่อ Sony หันมาจับมือกับ

หน่ึงแอพลิเคชั่นไกด์ไฮเทคอย่าง Garmin 
ผ่านระบบการท�างานร่วมกันบนสมาร์ทโฟน

Sony Xperia และนาฬิกาข้อมอื SmartWatch2 
แอพฯ Garmin XperiaEdition น้ีสามารถ 

แจ้งเตือนความเร็วของรถ พร้อมบอก 
เส้นทางรถวิ่งหรือเดินเท้าในแผนที่บน 

หน้าจอได้อย่างชัดเจน บางทีอาจท�าให้เรา 
ลืมไปเลยว่าการขับรถ หรือกระทั่งเดินเท้า

ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่

 Pebble SmartWatch
นาฬิกาข้อมือยุคใหม่ต้องใส่แล้วสวยรวยประโยชน์ Pebble SmartWatch ก็คือหนึ่งในนั้น 
ด้วยดไีซน์อนัเรยีบหรมูใีห้เลอืกถึง 5 ส ีมาพร้อมหน้าจอขนาด 1.26 นิว้ ควบคมุการท�างาน
แบบอนาล็อกด้วย 4 ปุ่มด้านข้าง หน้าจอแสดงผลสีขาว-ด�า สามารถเชื่อมต่อ 
ด้วยสัญญาณ Bluetooth กับ iPhone หรือ Android เพ่ือแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้า 
ข้อความ และอีเมล์ รวมถึงควบคลุมการเล่นเพลง จับเวลาและความเร็วในกิจกรรมต่างๆ 
ได้อีกมากมาย ชาร์ตหนึ่งครั้งใช้งานได้นานสูงสุด 7 วัน และกันน�้าได้ลึกถึง 50 เมตร
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เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ 

เลขที่เป็นมงคล
เลข 2 รู้จักดูแลเอาใจใส่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของคน 
ในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ดูแล จึงเป็นท่ีรักของทุกคน

เลข 4 มีศิลปะในการพูดการเจรจา เชื่อมั่น 
ในตนเอง มตี�าแหน่งหน้าทีก่ารงานย่ิงใหญ่ อดุมไปด้วย
ทรพัย์สนิเงนิทอง

เลข 6 มีเสน่ห์ต่อคนท่ีพบเห็น เก่งในด้านให้ค�าปรึกษา 
วางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า มีชื่อเสียงโด่งดัง  
มีหัวด้านศิลปะ

เลขไม่เป็นมงคล เลข 1 / เลข 3 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ที่เกิดพุธ กลำงคืน

เลขที่เป็นมงคล
เลข 2 มบีญุวาสนาสงู ผูใ้หญ่ให้ความอนเุคราะห์ 
จนได้เป็นข้าราชการต�าแหน่ง ทรพัย์สนิเงนิทองไหลมาเทมา 

เลข 3 กล้าหาญเดด็เดีย่ว อาสาผูใ้หญ่ จงึได้รบั 
ความอปุถมัภ์คนืมา จนมบ้ีานช่องและหลกัทรพัย์มากข้ึน  
ยังมโีชคลาภบ่อยๆ

เลข 7 มคีวามอดทน หนักเอาเบาสู ้ไม่หวาดหว่ันกับอะไร
จงึได้ยศถาบรรดาศกัด์ิ มหีน้าตาในสงัคม แก่ตวัสบาย 

เลขไม่เป็นมงคล เลข 1 / เลข 4 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ท่ีเกิดวันพฤหัสบดี

เลขที่เป็นมงคล
เลข 1 มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ บุญวาสนาดี  
ท�าอะไรแล้วได้รบัการยกย่องตลอดเวลา มหีลกัทรพัย์สมบตัมิาก

เลข 2 มีท่ีรักคู่ครอง ลูกน้องช่วยอุปถัมภ์ค�้าชูช่วยเหลือ 
จนมีหลักทรัพย์เงิน ทองเพ่ิมพูน

เลข 6 มีโชควาสนาเพราะผู้ใหญ่ มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม
จึงได้คู่ครองฐานะดี ช่วยกันหาจนร�่ารวยมากข้ึน มีชื่อเสียง
ตามมา 

เลขไม่เป็นมงคล เลข 7 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ท่ีเกิดวันพุธ กลำงวัน

เลขที่เป็นมงคล
เลข 2 เป็นที่นิยมชื่นชอบ มีผู้อุปถัมภ์จุนเจือดี มีศิลปะ 
ในการพูดเจรจา ท�างานรอบคอบจนได้รับยศฐานะต�าแหน่ง
สูงขึ้น

เลข 4 การรูจ้กัพูดเจรจาตกลงต่อรองเชงิธุรกิจ ท�ามาหากิน
เก่ง ท�าธุรกิจลกูน้องบรวิารมากมายท�าให้ธุรกิจเจรญิรุง่เรอืงขึน้ 

เลข 5 เป็นคนเจ้าระเบยีบมวีนัิย อ่อนน้อม เป็นคนมเีหตผุล
ทีดี่ เข้าได้กับทกุคนจงึเป็นท่ีรกัใครของคนอืน่ๆ ผูใ้หญ่ก็เมตตา 

เลขไม่เป็นมงคล เลข 3 / เลข 7 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ท่ีเกิดวันอำทิตย์

เลขที่เป็นมงคล
เลข 4 พูดโน้มน้าวชักชวนคนเก่ง เจรจาต่อรองได้ดี  
เป็นนายหน้าตดิต่ออะไรก็ส�าเรจ็ ค้าขายก็เจรญิดีด้วยวาจาเป็นเอก

เลข 5 ความขยันหมั่นเพียรเข้าตาผู้ใหญ่และสนับสนุน
จนถึงฝั่ง มีมิตรสหายมากมาย รักสงบ ชีวิตผาสุก

เลข 7 รู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ  
ด้วยสติปัญญา ดูแลกิจการใหญ่โตได้ มีหลักทรัพย์มากมาย  
มีบ้านใหญ่โตมโหฬาร บริเวณกว้างขวาง มีความมั่นคง 
ในชีวิต มีชื่อเด่นดังทางราชการ การปกครอง

เลขไม่เป็นมงคล เลข 2 / เลข 3 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ท่ีเกิดวันอังคำร

เลขที่เป็นมงคล
เลข 5 อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะ เข้าได้กับทุกคน  
มีสติผิดชอบชั่วดี รู้จักใช้สติปัญญา จึงฉลาดเฉลียว  
เจริญในหน้าที่

เลข 7 รู้จักอดทนอดกลั้น ยังรู้จักเก็บหอมรอมริบจนม ี
ที่ทางอสังการิมทรัพย์ ม่ีอ�านาจวาสนา ได้รับการยกย่อง 
นับหน้าถือตา 

เลข 9 มีความเฉลียวฉลาด มองหาลู่ทางท�ามาหากินเก่ง 
ท�าอะไรหยิบจับอะไรก็สามารถหาเงินทองเข้ากระเป๋าได้ 

เลขไม่เป็นมงคล เลข 2 / เลข 4

“เลขศาสตร์” เป็นศาสตร์ว่าด้วยตวัเลขท่ีก�าลังได้รับความนยิมอย่างมากในปัจจบัุน เพราะสามารถน�าไปปรับใช้กับ 
ชีวติประจ�าวนัได้ ซึง่พลังของตวัเลข จะส่งผลถึงเร่ืองการงาน การเงิน ครอบครวั ความรัก การเดนิทาง และความปลอดภยั 
ดงันัน้สามารถน�าเลขมงคลตามวนัเกิดท่ีแนะน�าน้ี ไปใช้ในการเลือกเลขทะเบียนรถให้ถกูโฉลกกับวนัเกิดของท่านได้ 

เลขมงคลตำมวนัเกิด กับการเลือกเลขทะเบยีนรถ

วันจันทร์

วันพุธ 
กลำงคืน

วันพุธ 
กลำงวัน

วันอำทิตย์ วันอังคำร

ตัวเลขแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเรา ถ้าได้ 
เลขทะเบียนรถเหมาะสมกับดวงชะตาก็ส่งผลดี เช่น  
ส่งผ่อนรถได้แบบสบาย ส่งหมดไม่มีปัญหา ถ้าเลือก
ไม่เข้ากับดวงตัวเอง ก็หมุนเงินตัวโก่งผ่อนไม่ทัน 
โดนยึดรถ ชนกันบ่อย เป็นต้น จึงควรตรวจดวง 
ก่อนไปออกรถว่าชีวิตช่วงนั้นๆ เหมาะท่ีจะออกรถ 
หรือไม่ มีเลขมงคลและเลขที่ไม่เป็นมงคลอะไร  
แล้วความโชคดีจะเป็นของท่าน

วันพฤหัสบดี

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ท่ีเกิดวันเสำร์

เลขที่เป็นมงคล
เลข 3 ลูกน้องขยันขันแข็งไม่เกียจคร้าน 
มียศถาบรรดาศักดิ์ มีเงินทองไหลมาเทมา เดินทางบ่อย  
มีโชคมีลาภทางด้านการเงิน 

เลข 6 มีไอเดียแปลกใหม่ คิดวางแผนจัดการโครงงาน
ระยะยาวได้ยอดเย่ียม เตรียมตัวล่วงหน้า มีอารมณ์ศิลปิน
ท�าให้มีชื่อเสียง 

เลข 8 เป็นคนชอบท�างานหลายอย่าง ชอบอทิุศตนให้กับ
งานสงัคม จงึเป็นทีรู่จ้กักว้างขวาง มชีือ่เสยีงโดดเด่นในวงสงัคม

เลขไม่เป็นมงคล เลข 5 / เลข 2 

เลขมงคลตำมวันเกิด 
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

เลขที่เป็นมงคล
เลข 3 ไปไหนมาไหนมกัได้ลาภ มโีชคด้วยความขยันขนัแขง็ 
กล้าหาญท�าให้ประสบความส�าเร็จ ความเจริญไม่หยุดนิ่ง

เลข 4 มีคนรูจ้กักว้างขวาง มกีารพูดการเจรจาท่ีดี  
จงึได้รบัความเชื่อถือจากผู้ใหญ่ เงินทอง หลักทรัพย ์
ไหลมาเทมา

เลข 5 เฉลียวฉลาด เจ้านายรัก ผู้ใหญ่เมตตา จิตใจสูงส่ง
ไปด้วยคุณธรรม ชอบช่วยเหลือคนด้วยใจ ไม่หวังอยากได้
ของคนอื่น 

เลขไม่เป็นมงคล เลข 7 / เลข 8 

วันเสำร์วันศุกร์

พยากรณ์โดย อ.สมลักษณ์ โตใหญ ่
นักพยากรณ์จาก HoroWorld  
ผู้เช่ียวชาญด้านโหราศาสตร์ไทย, 
ไพ่พ่อมดเมอร์ริน, มหาทักษา,  
รหัสจักรวาล

www.horoworld.com
 Horoworldfanpage

อัพเดทความสุข กับเร่ืองราวดีๆ 
จาก Chevy Talk E-magazine

ทุกเร่ืองราวอัพเดทง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก ทั้งเร่ืองกิน ดื่ม เที่ยว  
ดูหนัง ฟังเพลงโปรด เทศกาลดีๆ ที่ไม่ควรพลาด สารพัดเทคนิค 

ของการขับรถ ช่วงเวลาความสุขของเซเลปคนดัง ทีมฟุตบอลสุดโปรด 
ที่คุณเชียร์ขาดใจ ดวงจะดีหรือร้าย ความเคลื่อนไหวของเชฟโรต 

และเร่ืองน่าอ่านอื่นๆ อีกมากมายท่ีจะท�าให้คุณเพลิดเพลิน
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