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สวัสดีครับ 
เวลาที่ฝนตก…คุณคิดถึงอะไร
…ความรัก ความเหงา คนท่ีอยูไกล หนังบางเรื่อง หรือบทเพลง 

ผมวาเพลง…บางเพลงจะเพราะที่สุด ถาฟงตอนฝนตก เหมือนกับสถานที่บางแหง…
เที่ยวหนาฝนถึงจะสวยที่สุด

ทุกครั้งที่ฝนตก…ผมมักจะนึกถึงการพักครึ่ง หลังจากที่ยุงๆ มาครึ่งปและมักจะใช
ชวงเวลานี้เพื่อพักรอน 

ผมวา…หนาฝนโรแมนติกดีครับ อากาศกําลังเย็นสบาย คนก็นอย เหมาะกับการพักผอน
อยางแทจริง

CHEVY TALK ฉบับนี้ ผมจะชวนคุณไปเท่ียวเมืองกาญจนบุรี เมืองท่ีมีครบทุกอยาง 
ทั้งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ ประวัติศาสตรท่ียาวนาน กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังผจญภัย 
แบบ CHILL OUT นอนเลนริมน้ํามองดูฝนพรําๆ ก็เพลินใจดี กลับมามีแรงลุยอีก
ครึ่งปหลังไดเลย

บอลโลกจบลงไปแลว อีก 4 ป คอยลุนกันใหม สําหรับฉบับน้ีเรามารูจักกับ 10 วาที่ดาวรุง
ของพรีเมียลีกในซีซันหนา 2014-2015 กันกอนดีกวา ไมนานเกินรอครับ พอถึงหนาฝน
ขับรถไปไหน ก็ตองระวังมากเปนพิเศษ เรื่องสัญญาณไฟก็สําคัญ รูเอาไวเพื่อความปลอดภัย
ในการขบัขี ่นอกจากนีย้งัม ีกจิกรรมดีๆ  ของเชฟโรเลต ทีม่ใีหกบัสมาชกิทกุเดอืนมาอพัเดทใหฟง 
พบกันฉบับหนาครับ

  สุภสิทธ์ิ รักกสิกร
    บรรณาธิการอํานวยการ
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Bristol International 
Balloon Fiesta
Date : 7-10 ส.ค. 2557 
สถานที่ : Bristol, England
ใครที่ยังมองหากิจกรรมตื่นตาตื่นใจที่นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เด่น
ในชีวิต ลองหาโอกาสไปงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ Ashton Court 
Estate เมืองบริสตอล อังกฤษดูสักครั้ง ในฤดูร้อนท้องฟาโปร่งและ

บรรยากาศเย็นสบายของชานเมืองอังกฤษจะปกคลุมไปด้วยบอลลูนขนาดยักษ์นับร้อยลูกลอยตัวอวดสีสันและการออกแบบ
ที่สวยงามตั้งแต่เช้าถึงค�่า งานอันยิ่งใหญ่นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 36 ทุกปีจะมีคนกว่าครึ่งล้านเดินทางไปเยี่ยมชมบอลลูน
จากนานาประเทศกว่า 150 ลูก พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆ มากมาย ทั้งส่วนของงานแฟร์ศิลปะหัตถกรรม การแข่งขันความเร็ว
ของบอลลูน โชว์กระโดดร่ม ฯลฯ ไฮไลท์ของงานคือ Breakfast and Balloon ซึ่งเริ่มต้นในยามฟาสางกับการชมวิธีการ
ปล่อยบอลลูนลูกยักษ์ และ Nightglows ในยามค�่าที่จะระดมจัดแสงสีเสียงส่องเข้าหาท้องฟาที่เต็มไปด้วยลูกบอลลูน 
ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bristolballoonfiesta.co.uk 

ขอบคุณภาพจาก www.bristolballoonfiesta.co.uk และ www.bristolphotoblog.com

Oktoberfest
Date : 20 ก.ย.-5 ต.ค. 2557
สถานที่ : Munich, Germany

คอนเสิรตขนนกกับดอกไม 
The Original Returns
Date : 30-31 ส.ค. 2557
สถานที่ : อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
GMM จัดคอนเสิร์ตต้นแบบต�านานเพลงรัก “ขนนกกับดอกไม้” 
ที่เคยจัดเม่ือปี 2538 ครั้งนี้ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
กลบัมาพร้อมดว่ีาขาใหญ่ทัง้ ใหม่ เจรญิปรุะ, ครสิตน่ิา อากล่ีาร์, 
มาช่า วัฒนพานิช, แอม เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร และ
ก้อย ศรณัย่า ส่งเสรมิสวสัดิ ์มีเพียง 3 รอบเท่านั้น

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 
Date : 4-7 ก.ย. 2557

สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เตรยีมเงนิให้เตม็กระเปาแล้วมาช้อปปิงความสขุของการท่องเทีย่ว

เมอืงไทยกนัอกีครัง้กบังานไทยเทีย่วไทย งานนีย้งัคงรวบรวมส่วนลดและ
โปรโมชัน่มากมายจากโรงแรมทีพ่กั แพคเกจการท่องเทีย่ว รวมถงึสายการบนิ

และการเดนิทางต่างๆ ท�าให้งานแต่ละครัง้นัน้มผีูเ้ข้าชมงานไม่ต�า่กว่า
ห้าแสนคน มองหาทรปิดีๆ  ราคากนัเองให้กบัวนัหยดุของคณุได้ในงานนี้ 

ขอบคุณภาพจาก www.pkexhibition.com

หากจะถามถึงประเทศที่เลื่องชื่อด้านเบียร์นั้น เยอรมัน
คงจะตดิอยูใ่นอนัดบั Top อย่างแน่นอน เทศกาล Oktoberfest 
เป็นการยืนยันที่ดีที่สุด เพราะเหล่านักดื่มจากทั่วโลก 
ล้วนต้องอยากเดินทางไปร่วมเทศกาลนี้กันสักครั้ง ประวัติ
ที่แท้จริงของงานนี้เริ่มต้นเม่ือปี 1810 เม่ือฝูงชนได้ร่วมกัน
เฉลิมฉลองการแต่งงานของเจ้าชาย Ludwig ของบาวาเรีย
และเจ้าหญิง Therese จากวันนั้นถึงวันนี้ทุกปีเมืองมิวนิก
จะจัดเต็นท์ขนาดใหญ่ราว 15 เต็นท์ที่จัดเตรียมเบียร์รสเลิศ
ของโรงเบียร์เยอรมันที่ตั้งอยู่ในแถบเมืองมิวนิคมารวมตัวกัน
ที่ลานกว้างชื่อ Theresienwiese พร้อมกับมีขบวนพาเหรด 
รถม้าที่ประดับประดาอย่างสวยงาม เต็มเปียมไปด้วย 
ความบันเทิงเริงใจส�าหรับนักดื่มอย่างที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่  www.oktoberfest-munchen.com

ขอบคุณภาพจาก www.oktoberfest-munchen.com

สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

Ibiza Closing Parties
Date : 4-5 ต.ค. 2557
สถานที่ : Ibiza, Spain
เมืองท่องเท่ียวชายทะเลอันแสนสวยงามอย่างอิบิซ่านั้นเป็นเมืองมรดกโลก
ที่ยามค�่าคืนจะแปลงร่างเป็นเมืองแห่งปาร์ตี้ที่รวบรวมดีเจระดับโลก
ไว้มากมาย ท้ังคลบับาร์และร้านอาหารต่างๆ ล้วนอดัแน่นไปด้วยนกัท่องเทีย่ว
และขาแดนซ์ท่ีเดินทางมาจากทั่วโลก ซึ่งอิบิซ่าจะพลุกพล่านไปยิ่งกว่าที่เคย 
เพราะน่ีคือปาร์ตี้ท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี แต่ละคลับต่างสร้างสรรค์
ความบันเทิงสุดอลังการและดึงเอาดีเจที่โด่งดังมาเปิดแผ่น นับเป็นปาร์ตี้
ส่งท้ายซัมเมอร์ของเมืองที่ยิ่งใหญ่สมภาคภูมิ

ขอบคุณภาพจาก www.festicket.com, loveurmusic.com
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Music &  Movie

YouTube
Don’t Miss

LOVELY VIRAL
Youtube search : 
Emotional Baby! Too cute!

คลิปความยาว 2 นาทีอันแสนน่ารักของเด็กน้อย
วัย 10 เดือนที่ออกอาการซาบซึ้งกับบทเพลงรัก
เคล้าความเศร้า ยอดวิวมหาศาลจนรายการทีวี
ของ Ellen DeGeneres ต้องเชิญเด็กน้อยและ
ครอบครัวไปสัมภาษณ์ออกรายการกันเลยทีเดียว
www.youtube.com/watch?v=nIsCs9_-LP8

INTERESTING VIRAL
Youtube search :  The Card Ninja - 
Pepsi Max. Unbelievable #LiveForNow

เปปซี่แมกซ์สร้างสรรค์ซีรีย์ไวรัลชุด Unbelievable 
ซึ่งรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษที่
น่าสนใจอย่างในคลิปนี้ ได้ชวน Javier Jarquin 
นักแสดงคอเมดี้มาโชว์ศิลปะการขว้างไพ่ที่เหนือจริง
นอกจาก Javier แล้ว ยงัมคีลปิของ Damien Walters &
Jack Howard และ Mindtrick&Adrian Bliss ให้ได้
ติดตามกันอีกด้วย 
www.youtube.com/watch?v=8-JXtGuwBII

Guardians of The Galaxy : รวมพันธุนักสูพิทักษจักรวาล
(แอค็ชัน่/แฟนตาซ)ี
กาํหนดเขาฉาย : 31 กรกฎาคม 2557

ฮอลลีวู้ดยังคงปอนหนังมาร์เวลเข้าสู่ตลาดอยู่อย่างสม�่าเสมอเพราะกลุ่มแฟนพันธ์ุแท้นั้น
เกาะกระแสอย่างใกล้ชิดไม่มีเบื่อ ล่าสุดหนังมาร์เวลเรื่องใหม่นั้นตามติดความแรงของ X-Men, 
Captain America, Avengers และ Thor กลุ่ม Guardians of the Galaxy คือกลุ่มแอนตี้ฮีโร่
กลุ่มใหม่ผู้อยู่ในคราบอาชญากรชื่อดังระดับจักรวาล 5 คน เริ่มจาก ปีเตอร์ ควิลล์ (คริส แพรท์) 
สมญานาม Star Lord นักโจรกรรมระดับจักรวาล Gamora (โซอี้ ซัลดาน่า) มนุษย์หญิงนักฆ่า
ที่ฝกการต่อสู้ของทหารมาก่อน Drax the Destroyer ร่างเหนือธรรมชาติของชายที่ตายไปแล้ว

ซึ่งได้กลับมาพร้อมกับความแค้นเต็มอกหลังจากลูกเมียถูกฆ่า อีกสองคาแรกเตอร์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆ ได้ไม่น้อยเลย
ก็คือ Rocket Raccoon แรคคูนนักขับยานอวกาศที่สวมวิญญาณนักฆ่าและมักเดินทางเคียงข้างไปกับ Groot มนุษย์ต่างดาว
ที่มีรูปร่างเป็นต้นไม้ เมื่อทั้ง 5 คนมาร่วมมือกันก�าจัดวายร้ายจึงกลายเป็นเรื่องราวต่อสู้สไตล์มาร์เวลที่แต่งเติมอารมณ์ขัน
สอดผสานไปด้วยกันอย่างลงตัว  

The Maze Runner : เกมสลาปริศนา ตอน เขาวงกตมฤตยู 
(แอค็ชัน่/แฟนตาซ)ี
กาํหนดเขาฉาย : 18 กนัยายน 2557

จากบทประพันธ์ชื่อดังของ James Dashner หนังสือได้วางจ�าหน่ายในปี 2009 และดังเป็นพลุ
ในช่วงเวลาอนัรวดเรว็ ฮอลลวีูด้จงึไม่รอช้า รบีหยบิจบัมาสร้างเป็นภาพยนตร์จอเงนิอย่างรวดเรว็ 
The Maze Runner น�าเสนอเรื่องราวของโธมัส (ดีแลน โอ ไบรอัน) เด็กหนุ่มความจ�าเส่ือมที่
หลงเข้าไปในโลกต่างมติซิึง่ล้อมรอบด้วยก�าแพงหนิสงูเสยีดฟาโดยด้านนอกคอืเขาวงกต เดก็ชาย
คนอืน่ๆ ทีพ่บทีน่ัน่ล้วนเป็นเดก็หนุม่ทีไ่ร้ความทรงจ�า ไม่รูท้ีแ่ห่งนัน้คอืทีไ่หน และใครจบัพวกเขามา 
ทุกคนรู้แต่ว่าข้างนอกนั้นมีสัตว์ประหลาดน่ากลัว แต่โธมัสผู้ไร้ความทรงจ�ากลับมีความต้องการ
ที่จะหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ แม้ว่าจะต้องไปเผชิญหน้ากับส่ิงอันตรายนอกก�าแพงก็ตาม  

Let’s go to 
the Cinema

Listen To Music

The Boxtrolls : บอกซโทรลล นี่แหละ…มอนสเตอร  
(แอนเิมชัน่)

กาํหนดเขาฉาย : 26 กนัยายน 2557

ใครที่ติดตามวงการหนัง 3D สต๊อปโมชั่นอยู่อย่างใกล้ชิดคงจะคุ้นหูชื่อ Laika Studio กันอยู่บ้าง 
สตูดิโอน้ีเป็นเจ้าของผลงานการ์ตูนเรื่อง Paranorman และ Coraline : A Handmade Fairy 

Tale การกลบัมาคร้ังน้ีพวกเขาจบัมอืกบั Focus Features สร้างสรรค์เรือ่งราวสนกุสนานของเอก็ส์ 
เด็กก�าพร้าตัวน้อยในเมืองชีสบริดจ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ธรรมดาจากเหล่าบ๊อกซ์โทรลล์ 

ยักษ์โทรลล์หน้าตาดุร้ายซึ่งผู้คนต่างเฝาหวาดกลัว แต่ตัวจริงนั้นกลับเป็นยักษ์ขนาดกะทัดรัดที่
มีจิตใจอ่อนโยนและมักจะสวมใส่กล่องเสมือนเสื้อผ้า เมื่อเด็กน้อยโตขึ้น (พากษ์เสียงโดย 
ไอแซค แฮมป์สเตด-ไรท์) เหล่าบ๊อกซ์โทรลล์ผู้อาศัยอยู่ใต้ดินก็ถูกรุกราน จนเอ็กส์ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกปองครอบครัว

มอนสเตอร์ของเขาจากอาร์ชิบัลด์ สแนทเชอร์ (พากษ์เสียงโดย เบน คิงสลีย์) จอมวายร้ายที่มุมานะในการก�าจัดเหล่าบ๊อกโทรลล์
ให้ส้ินซากจากโลกใต้ดินของเมืองชีสบริดจ์อันแสนงดงาม

Idina Menzel
ใครก็ตามที่ได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเยี่ยมอย่าง Frozen แล้ว
รับรองได้ว่าเสียงเพลง Let it go จะต้องตราตรึงอยู่ในห้วงความคิด
ค�านึงอย่างแน่นอน และนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ชื่อ Idina Menzel 
นักร้องและนักแสดงสาวชาวอเมริกันนั้นโด่งดังที่สุดในช่วงเวลานี้ 

เพราะเธอคือเจ้าของเสียงเพลงและพากษ์เสียงของ 
Elza ตัวเอกหญิงของการ์ตูนเรื่องดัง โดยบทเพลงนี้

ได้รับรางวัล Academy Award for Best Original 
Song ก่อนหน้านี้เธอได้เป็นเจ้าของรางวัล
โทนี่อวอร์ดจากละครบรอดเวย์จากมิวสิคัล
เรื่อง Wicked  ใครที่ชื่นชอบพลังเสียงของเธอ
ต้องคอยติดตามผลงานดีๆ ต่อไป

FUNNY VIRAL
Youtube search : BKK 1st Time

คลิปสั้นๆ ที่สร้างสรรค์โดยธนชาติ 
ศริภิทัราชยั เพือ่โปรโมทหนงัสอื New York 1st Time 
ที่จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ Salmon คลิปน�าเสนอ
บทสัมภาษณ์คุณลุง Nelson S.Howe เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การโดนคนไทยด่าเป็นครั้งแรกในชีวิต 
เรียกเสียงฮาได้ไม่หยุดตลอด 5 นาทีจนมียอดวิว
ร่วม 3 ล้านวิวแล้ว
www.youtube.com/watch?v=ve0WYVb-4po
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Fashion 

 ACTIVE ADVENTURE TREND FOR LADIES

6
3

5 1

เพื่อความทะมัดทะแมงในทริปการเดินทางผจญภัยไม ว าจะเป นการเดินทางใกล หรือไกล สาวๆ ท้ังหลายคงตองเลือกสวมใสเสื้อผาท่ีสะดวกสบายในการลุกนั่งยืนเดิน อยางไรก็ตามความงามและเทรนดก็เปนสิ่งท่ีคุณสาวๆ ละท้ิงไมไดแมจะบุกปาฝาเขาอยางไร นี่คือสารพันเทรนด 2014 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวที่คงความงามพรอมความสมบุกสมบัน
1  BOYFRIEND JEANS เริ่มต ้นกันด้วยกางเกงใส่สบายสไตล์ Boyfriend Jeans กางเกงยีนส์ตัวหลวมซ่ึงมี

การตัดเย็บแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันกับกางเกงยีนส์ชาย ใส่แล้วทะมัดทะแมงแถมท�าให้ดูแล้วเก๋เท่แตกต่างไปจาก
เหล่ากางเกงรัดรูปทั่วไป 
ขอบคุณภาพกางเกงคอลเลกชั่นใหม่ Jaspal / ภาพ เซเลบริตี้ http://thefashiondish.com
2  ANIMAL PRINT SCARF ผ้าพันคอพิมพ์ลาย Animal Print เป็นอีกหนึ่งความเปรี้ยวเก๋ที่ไม่ควรพลาด นอกจาก

การใช้งานกันแดดกันลมยามเดินท่องเที่ยวแล้ว ลวดลายสวยงามยังท�าให้การแต่งกายดูมีรายละเอียดน่ามองขึ้นด้วย 
ขอบคุณภาพภาพ ผ้าพันคอจาก Mango

3  BROWN SUNGLASSES ความคลาสสิคที่ควรมีติดอยู ่กับตัวเสมอ คือแว ่นกันแดดที่ มีกรอบโทนสีน�้าตาล
เพราะเป็นเฉดสีที่ดูดีเข้ากับทุกสีผิว และยามที่ออกเดินทางนั้นก็ไม่ดูดความร้อนมากมายเท่ากับโทนสีด�า แถมยังเข้ากับ
เสื้อผ้าทุกแบบอีกด้วย 
ขอบคุณภาพ แว่นกันแดดจาก Chanel

4  SPORT SILICONE WATCH บ่งบอกเวลาอย่างแม่นย�าด้วยนาฬิกาข้อมือที่ท�าจากวัสดุที่มีประสิทธิภาพคงทน
ด้วยสายนาฬิกาที่ท�าจากยางซิลิโคน ส�าหรับทริปที่ต้องบุกป่าและอาจต้องมีการฝ่าน�้าตกเลือกนาฬิกาที่กันน�้าได้ ใครที่ต้องการ
ความมีชีวิตชีวาเลือกประดับข้อมือด้วยสีสันที่จัดจ้านสักหน่อยก็ดูโดดเด่นไม่ซ�้าใคร ขอบคุณภาพ นาฬิกาข้อมือ NIXON

5  RUBBER BAG ปกปองสมบัติต่างๆ ให้พ้นจากแสงแดดและน�้าด้วยกระเปาถือที่กันน�้าได้ เลือกวัสดุของกระเปาที่เคลือบยาง ก่อนซื้อหาลองเทสต์ถือเดินเล่นสักหน่อยให้พอรู้ว่ากระเปามีน�้าหนักเบาหรือไม่ ดีไซน์ควรเลือกให้ใบใหญ่ก�าลังดี พอจุของกระจุกกระจิกทั้งหมดได้อยู่ในใบเดียวกัน ขอบคุณภาพ กระเปา Rubberlized Leather จาก Bally

6  SLIP ON SHOES รองเท้าคู่เก่งยามต้องเดินทางต้องเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย ไม่กัดให้ต้องเจ็บปวดกลางทางเลือกรองเท้าที่สวมง่ายถอดง่ายสไตล์ Slip on ที่ไม่ต้องก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้เมื่อย 
ขอบคุณภาพ รองเท้า Celine

7  เดรสซาฟารี เพื่อให้เข้ากับกลิ่นอายของป่าไม้และการก้าวเดินไปบนเนินดิน โทนสีที่เหมาะสมที่สุดคือสีกากี เฉดสีที่ใส่แล้วไม่ดูดแสงแดดจนร้อนผ่าว สามารถสวมใส่ได้เข้ากับสาวๆ หลากสไตล์

7

2

4
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คุณหนุมๆ ทั้งหลายที่กําลังจะตองออกเดินทางไปบุกตะลุยปาเขาเขาสูทริป

สัมผัสธรรมชาติที่นาตื่นตาตื่นใจ เสื้อผาหนาผมและการแตงกายนั้นเปน

เรื่องสําคัญที่ตองจัดเตรียมกันอยางตั้งใจ หากแตงกายผิดทริปอาจจะ

ไมสนกุสนานเทาท่ีควร น่ีคือของหามลมื จดัท้ัง 7 สิง่ท่ีควรมีอยูในกระเปาเดนิทาง 

MUST-HAVE STUFF
FOR ADVENTURE LIFE

1  รองเทาผ าใบคุณภาพดีสักคู ่  (หรือ

สองคู ่)หยิบเฉพาะคู่ที่การันตีได้ว่าใส่แล้ว

นุ ่มสบายเท้าไม่สร้างความล�าบากใจกับ

การเดินทางไกลในป่ากว้าง

2  กระเปาถือที่มีสายสะพาย 

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือ

ถือด้วยมือ

3  แจ็ ก เก็ ต โทนสีกากี  ห รือ

สีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัว

ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 

1 รองเทาผ าใบ

สองคู ่)หยิบเฉพาะคู่ที่การันตีได้ว่าใส่แล้ว
สองคู ่)หยิบเฉพาะคู่ที่การันตีได้ว่าใส่แล้ว

นุ ่มสบายเท้าไม่สร้างความล�าบากใจกับ
นุ ่มสบายเท้าไม่สร้างความล�าบากใจกับ
นุ ่มสบายเท้าไม่สร้างความล�าบากใจกับ
นุ ่มสบายเท้าไม่สร้างความล�าบากใจกับ

การเดินทางไกลในป่ากว้างการเดินทางไกลในป่ากว้าง

2  กระเปาถือ

เพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวก

ให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสะพายข้างหรือ

ถือด้วยมือถือด้วยมือถือด้วยมือ

3 แจ็ ก เก็ ตแจ็ ก เก็ ตแจ็ ก เก็ ต

สีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัวสีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัวสีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัวสีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัวสีเอิร์ธโทน การบุกเข้าป่าควรท�าตัว

ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด 

1

2

3

7

5

6

4

4  เข็มขัดสไตล์ธรรมชาติที่ท�าจากผ้า

น�้าหนักเบา

5  Brown T-Shirt เลือกท�าตัวให้เข้ากับ

บรรยากาศป่าเขาด้วยเสื้อผ้าเรียบง่ายอย่าง

เสื้อยืดผ้าคอตต้อนดีๆ สักตัวในเฉดสีน�้าตาล

ให้เข้ากับป่าไม้รอบกาย

6  กางเกงซาฟารี กางเกงที่ผู้ชายทุกคน

ต้องมียามเมื่อออกเดินทาง ดีที่สุดกับการมี

กระเปาไว้เก็บของต่างๆ ได้ไม่พะรุงพะรัง

7  แวนกันแดดนั้นส�าคัญที่สุดที่จะปกปอง

ดวงตาจากแสงแดดอันแผดกล้า  

ขอบคุณภาพเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก JASPAL MAN Spring/Summer 2014
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จากนั้นเราจึงเดินทางเข้าสู่ คีรีมายา รีสอร์ทระดับหร ู
ซึ่งอิงแอบอยู่กับของธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ ของผืนป่า 
เขาใหญ่ และยามค�่าคืน ณ รีสอร์ทสวยแห่งนี้ เราได้รับ
ความสนุกสนานไปกับปาร์ตี้สุดเก๋ ในคอนเซปต์ 
TRAILBLAZER Jungle Night Party ซึ่งทุกคนจะต้อง 
แต่งกายแฟนซีในสไตล์บุกตะลุยป่าผจญภัย หรือ 
Jungle Fancy งานนี้ผู้ที่แต่งตัวจัดจ้านเรียกได้ว่า
อินเดียน่าโจนส์ยังชิดซ้ายก็ได้รับรางวัลไปโดยปริยาย 
ส่วนที่สร้างความตื่นเต้นได้ไม่แพ้การแต่งแฟนซีเลย 
ก็คือการแจกรางวัลเซอร์ไพรส์ Treasure Hunt ซึ่ง 
ซ่อนกุญแจไว้และให้ผู้โชคดีมาเปิดกล่องสมบัติ ปิดท้าย
ค�่าคืนด้วยจังหวะดนตรีเต้นร�าชวนแด๊นซ์ของนักร้องดัง 
เจ เจตริน ที่ท�าเอาแขกทุกคนต้องขยับแข้งขยับขาออก 
สเตป็ งานนีเ้รยีกเสยีงฮอืฮาให้กบัปาร์ตีไ้ด้ตลอดทัง้ค�า่คนื

และแล้วกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์ก็ได้จบลงในวันต่อมา เม่ือทุกคนได้มาร่วมรับประทานอาหารเช้า
กันอีกครั้งก่อนจะขับรถมุ่งหน้ากลับสู่เมืองกรุงฯ งานนี้เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ได้พบปะ
กลุ่มคนที่ชื่นชอบบรรยากาศผจญภัยไม่หวั่นกับสายฝนและเส้นทางที่ยากล�าบาก ในเวลาสั้นๆ นี้
เชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆ กลับบ้านไปเช่นเดียวกับเรา... CHEVY Plus ความพิเศษ
ระหว่างทาง

CHEVY Activities

เมือ่ก้าวเข้าสูฤ่ดฝูนในช่วงเวลาน้ี เชฟโรเลตไม่เป็นกงัวลกบัสายฝนพร�าเพราะ TRAILBLAZER รถอเนกประสงค์สไตล์เอสยวูนีัน้
มีสมรรถนะทีเ่หมาะอย่างยิง่กบัการบุกตะลยุไปทกุที ่กจิกรรมดีๆ  อย่างการท�าเทสต์ไดรฟ์นัน้จงึเป็นความสนกุสนานทีเ่กดิขึน้กบั
เหล่าสาวกเชฟโรเลตทุกคน

ADVENTURE 
TEST DRIVE 
by Chevrolet TRAILBLAZER

ในการเทสต์ไดร์ฟคร้ังน้ี ทุกคนมาพร้อมหน้า
พร้อมตากันตั้งแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงกระแส
รถติดในตัวเมือง โดยนัดออกตัวพร้อมกันที่
ใจกลางเมืองกรุง ณ ลานกว้างของมอเตอร์
สปอร์ตแลนด์ เมื่อกลุ่มคนรักเชฟวี่มากัน
ครบแล้ว ความสนุกสนานก็เริ่มต้นขึ้น

นักขับทุกคนเข้าประจ�ารถ TRAILBLAZER แล้วเร่งเครื่องเพื่อมุ่งหน้าสู่ปลายทาง ณ เขาใหญ่ 
เวลาแห่งความเพลิดเพลินและกลิ่นอายความท้าทายในการขับขี่เริ่มต้นไปตลอดเส้นทาง
ถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านปทุมธานี อยุธยา เข้าสู่สระบุรีแบบสบายๆ ด้วยสปีดที่ก�าลังพอเหมาะ 
ในเวลาใกล้มื้อเที่ยงเราก็เดินทางมาถึงครัวเขาใหญ่ร้านอาหารดัง เมื่ออิ่มท้องเรียบร้อยแล้ว 
พวกเราก็ไม่รอช้า เข้าปฏิบัติการเทสต์ไดรฟ์กันทันที    

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเบาๆ อย่าง DJ MyLink กับเกมเปิด
เพลงด้วยการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน จุดนี้ท�าให้เราได้
ทดลองใช้ฟังก์ชั่น MyLink ที่ใช้งานง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
สัมผัส โดยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ที่สามารส่ังงาน
ผ่านหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 นิ้วก็ได้ หรือจะส่ังงานผ่าน
ปุ่มควบคุมพวงมาลัย ก็รวดเร็วทันใจ ครบทั้งการส่ือสาร
และความบันเทิง

ต่อมาการเทสต์ไดรฟ์ของเราก็เริ่มมีแอ็คชั่นกันมากขึ้นด้วยการเข้าขับรถเพื่อ Test Track 
ผ่านสเตช่ันต่างๆ ทุกคนจึงได้ศึกษาข้อมูลการท�างานและระบบต่างๆ ของตัวรถ เมื่อทุกคนได้
เชีย่วชาญช�านาญการขบัรถ TRAILBLAZER กนัมากขึน้อกีสเตป็แล้ว การเทสต์จงึด�าเนนิมาถงึ
จุดไฮไลท์ ด้วยการได้ทดสอบขับขี่ในเส้นทางออฟโรด งานนี้เส้นทางนั้นสุดหินสุดโหดกันเลย
ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทางลาดชัน เนินเอียง เส้นทางวิ่งที่ขรุขระเต็มไปด้วยหลุมโคลน 

     สถานที่ : เขาใหญ่

รวมถึงการขับขี่ในเส้นทางรกทึบที่ผ่านแอ่งน�้าที่มี
ความลึกถึง 80 เซ็นติเมตร อย่างไรก็ตามการขับขี่ก็
ด�าเนินไปอย่างปลอดภัยพร้อมด้วยเสียงเฮฮาของผู้ที่ได้
ทดลองขับขี่ทุกคน เมื่อถึงปลายทางเราจึงได้เห็นประกาย
ตาสดใสของนักขับที่ได้เผชิญบรรยากาศการผจญภัย
ที่ทุกคนไม่ได้พบเจอกันบ่อยนักในเขตเมืองกรุง
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ซึ่งงานนี้ลูกค้าของ Chevrolet  ได้ชมเรื่องนี้ก่อนใครอีกด้วย ภายในงานคึกคักด้วย
แฟนๆ ของหนังเรื่องนี้มาให้ก�าลังใจกันเต็มลานแฟช่ันฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
และยังสร้างสีสันให้กับงานด้วยรถยนต์สีส้มจ๊ีดโดนใจกับ Chevrolet Sonic ที่จอด

ให้แชะภาพสวยๆ แล้วโพสต์ลง instagram ส่วนตัว
พร้อมกับ hashtags ไปที่ #chevroletthai แค่นี้
ก็ได้ภาพน่ารักๆ รอรับกันได้เลยเพราะงานนี้ 
Chevrolet ขน instraprinta ไฮเทคสุดเก๋
มาปริ๊นท์ภาพผ่าน instagramให้เลยที่หน้างาน 
เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ 100 ท่านแรกยังได้แว่นตา

 

ลูกค าเชฟโรเลตลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ิได แล ววันนี้  ที่  www.chevrolet.co.th หรือโทร 1734 กด 2

*เงื่อนไขเป นไปตามท่ีบริษัทฯกําหนด

 ตรวจสสิทธิพิ เศษสามารถเปล่ียนแปลงได โดยที่ ไม ต องแจ งให ทราบลวงหนา  

 ตรวจสอบสิทธิพิ เศษได ที่  www.chevrolet.co.th  

แฟนๆ Transformers กลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อ Transformers 4 Age of Extinction หรือชื่อไทย
มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ แค่ได้ยินชื่อความมันก็บังเกิดข้ึนแล้ว โดยในครั้งนี้ได้เป�ดตัวรอบปฐมทัศน์ ที่สยามพารากอน 
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป�ดตัวยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ฮ่องกงกันเลยทีเดียว 

TRANSFORMERS 4: AGE OF EXTINCTION 
อลังการงานสร�างสมการรอคอย

สุดพิเศษจากหนังเรื่องนี้ด้วย กิจกรรมสนุกๆ แบบน้ีเราก็ไม่พลาดท่ีจะถ่ายรูปกับ  
Chevrolet Sonic จะถ่ายแบบ Selfie หรือจะให้เพื่อนถ่ายให้ก็ได้มุมสนุกไม่ซ�้าใคร 

หลังจากนั้นก็มีเครื่องดื่มกับเบเกอรี่แสนอร่อยท่ีพนักงานเดินเสิร์ฟให้ถึงมือกันท่ัวงาน 
เรียกได้ว่าอิ่มท้องก่อนจะไปใช้สายตากับความมันท่ีใกล้จะได้ดูพร้อมกัน แล้วก่อนจะ
ถึงเวลาที่รอคอยก็มีกิจกรรมเปิดตัวสุดเก๋ ท่ีเรียกความสนใจได้ดีทีเดียวกับโชว์สุดพิเศษ
จากศิลปินดารา แต่ที่ฮือฮาก็คือรถ Chevrolet Sonic ท่ีลวดลายสะดุดตาความสวยเท่
สะดุดใจมาก ปรากฏโฉมบนเวทีโดดเด่นด้วยลวดลายสีด�าดุ เป็นลายเดียวกับท่ีปรากฎ
ในหนังเรื่องนี้ ท�าให้นึกถึงตอนที่ Jack  Reynor ขับหนีการไล่ล่าฝ่าไร่ข้าวโพด
แล้วซิ่งต่อไปยังในเมือง แทบอยากจะกระโดดเข้าไปขับแทนไม่คิดว่า Chevrolet Sonic 
จะซิ่งได้ใจขนาดนี้โดยเฉพาะฉากที่ดิ่งลงมาจากตึกสูง OMG! หัวใจจะวาย เอาล่ะ..
เดี๋ยวจะหาว่าสปอยส์เนื้อหาส�าคัญจนหมดแล้ว ต่อให้เล่าท้ังเรื่องก็ไม่สนุกเท่าไปพิสูจน์
ด้วยตัวคุณเอง วันนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ แม้ว่าจะดูจบแล้วแต่หากยังไม่หายคิดถึง
ออพติมัส ไพร์ม “ให้คุณแหงนมองไปบนดวงดาว หน่ึงในน้ันคือดวงวิญญาณข้ารออยู่
ตรงนั้น” ไพร์ม กล่าว แหม! คมและเท่จนจบเลยทีเดียว 
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The Journey
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ป่าเขาและล�าน�้า น่าจะเป็นค�าจ�ากัดความได้ดีส�าหรับจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้นกาญจนบุรี

ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของคนหลากเชื้อชาติ  ก�าเนิดเป็น

แหล่งชุมชน ศิลปะ โบราณสถานอันล�้าค่าน่าตื่นตาตื่นใจ กลมกลืนไปกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่  

เท่ียวเมืองกาญจนบุรี อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาวันหยุดที่เรียบง่าย เพราะถ้าต้องการสัมผัสถึง

ส่ิงที่เป็นกาญจนบุรีจริงๆ นอกจากการรับประทานอาหารร้านอร่อยริมน�้า การนอนชมทิวทัศน์

จากรีสอร์ทแสนสบายแล้ว การผจญภัยอีกเล็กน้อย ออกแรงมากขึ้นอีกหน่อย ในดินแดนที่

ไกลออกไปอย่างสังขละบุรีหรือทองผาภูมิ ก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทายเช่นกัน
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สะพานข้ามแม่น�้าแคว
ถ.แควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

Lat. 14.041440, Long. 99.504030

1  HISTORICAL DESTINATIONS
กาญจนบุรี เมืองสวยที่มาพร้อมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นประวัติศาสตร์โลกส�าคัญที่เกิดข้ึน
ในสมัยโลกครั้งที่ 2 และไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เรื่องราวและสถานที่แห่งนี้ ก็ยังถูกระลึกถึงเสมอๆ ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจ�า
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สะพานข้ามแม่น�า้แคว
หากมาถึงเมืองกาญจน์ แล้วไม่มาเยือน “สะพานข้ามแม่น�้าแคว หรือทางรถไฟสายมรณะ” ก็คงพูดได้
ไม่เต็มปากนัก ว่ามาถึงเมืองกาญจน์แล้ว เพราะสะพานข้ามแม่น�้าแคว ที่อยู่เหนือแม่น�้าแควใหญ่ ถือเป็น
สถานที่ประวัติศาสตร์ส�าคัญ ที่ถูกจดจ�าไปทั่วโลก สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่น ที่ใช้แรงงาน
ของเชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ไม่เว้นแม้ทหารและแรงงานชาวญี่ปุ่นเอง เพื่อใช้ข้ามไปชายแดนประเทศพม่า 
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อสร้างใช้เวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น และได้แลกกับการสูญเสียชีวิต
ของเชลยศึก มากมาย รวมกันแล้วหลายหมื่นชีวิต ดังวลีที่ถูกพูดต่อๆ กันมา ถึงความสูญเสียในเหตุการณ์
ครั้งนี้ว่า “หน่ึงหมอนรถไฟ ต่อหนึ่งชีวิต”

การเท่ียวชมสะพานท�าได้หลายวิธี หากมีเวลามากหน่อย ไม่รีบร้อนอะไร สามารถเดินเล่นบนสะพาน
ชมสายน�้าท่ีอยู่เบ้ืองล่าง แวะพักถ่ายรูปได้ โดยไม่ต้องกังวล เพราะหากมีรถไฟแล่นผ่าน จะมีระเบียงพัก
ให้หลบ เป็นระยะๆ  หรือจะใช้วิธีนั่งรถราง(Fairmong) ที่มีให้บริการ นั่งเพลินๆ ไปกลับประมาณ 15 นาที 
ตั๋วราคา 20 บาทเท่านั้น อีกวิธีที่นิยมกันมากที่สุดก็คือ นั่งรับประทานอาหารสบายๆ ริมแม่น�้า พร้อมชม
สะพานและทิวทัศน์ของแม่น�้าไปด้วย ซึ่งก็มีหลายร้านให้เลือกตามความชอบ 



ANZAC Day (Australia and 
New Zealand  Army Corps) 
คือวันร�าลึกถึงโศกนาฏกรรมที่ร�าลึกถึง
ผู้เสียชีวิตของเชลยศึก จากการสร้าง
รถไฟในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่จะ
จดัขึน้ทกุวนัที ่25 เมษายน ของทกุปี
ที่ช่องเขาขาดแห่งนี้

ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
กองการเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 323 กม. 65 กาญจนบุรี-ไทรโยค-

ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 

โทร. : 0-3491-9605, 08-1733-0328  Lat. 14.352849, Long. 98.954791
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พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
เรือ่งราวในอดตีท่ีแสนเจบ็ปวด จากการสร้างทางรถไฟทีโ่หดร้ายในสมยั
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากแนวความคิดของอดีต
เชลยศึกชาวออสเตรเลีย นายเจ จี ทอม มอริส (J G Tom Morris) ผู้รอดพ้น
จากความตายในอีก 50 กว่าปีต่อมา 

หลังจากสงครามยุติ 40 ปี ต่อมา นายทอม มอร์ริส อดีตเชลยศึกชาวออสเตรเลีย
ได้มาตามหาที่ตั้งของช่องเขาขาด หรือที่ญ่ีปุ่นเรียกว่า ยูคอน คนอังกฤษเรียก 
Hellfire Pass หรือช่องไฟนรก จนได้พบและน�าเสนอความคิดที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้
ให้เป็นพื้นท่ีประวัติศาสตร์ เพื่อระลึกถึงทุกคนที่เสียชีวิต เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2530 
กองทุนได้ถูกน�ามาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเส้นทางเดินเท้าสู่ช่องเขาขาด 
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินไปยังช่องเขาขาด ที่จะช่วยให้รับรู้เรื่องราว
ที่เกี่ยวกับการสร้างรถไฟ ซึ่งเป็นทางแคบที่เกิดจากการเจาะภูเขาหินด้วยมือ 
ท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิตของเชลยศึกเป็นจ�านวนมาก

ต่อมาในปี 2537 จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น และเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อพ.ศ. 2542 นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของ แห่งความทรงจ�าที่
ถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปเกือบ 50 ปี ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน 
สวยงาม ผ่านรูปถ่าย มินิเธียร์เตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟในสมัยนั้น 
มีร่องรอยความทรงจ�า ในรูปแบบของโปสการ์ด สมุดบันทึกของเชลยศึกจัดแสดง
ไว้ให้ดู ซ่ึงจะมีผู้เข้าชมไม่ต�่ากว่า 800,000 คน/ปี



สะพานมอญ
หมู่บ้านมอญ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

Lat. 15.145134, Long. 98.450232

สะพานมอญ
สะพานมอญ หรือสะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นเสมือนแลนด์มาร์คของสังขละบุรี 
ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสะพานอูเบ็งของประเทศพม่า 
สะพานมอญแห่งนี้สร้างขึ้นโดยด�าริของหลวงพ่ออุตตมะในปีพ.ศ. 2529 เพื่อให้
ชาวไทยและชาวมอญท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้สัญจรข้ามไปมาได้สะดวกขึ้น 
และสะพานแห่งน้ีก็ส�าเร็จขึ้นด้วยการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทย-มอญในที่สุด

แต่เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2556) สะพานมอญ ได้พังทลายลง เหตุเกิดเพราะได้เกิด
น�้าป่าจากทุ่งใหญ่นเรศวร พัดขยะตอไม้ลงสู่แม่น�้าซองกาเลีย เข้าปะทะกับเสาสะพาน
จนขาดกลางในท่ีสุด ชุมชนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้ง ด้วยการสร้างสะพานไม้ไผ่
ชั่วคราวขึ้นโดยขนานกับสะพานมอญเดิม และออกแบบให้มีการยกระดับสะพาน
เพื่อให้เรือลอดผ่านไปมาได้ ชาวบ้านเรียกสะพานนี้ว่า สะพานไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็น
ทางสัญจรในระหว่างรอการบูรณะสะพานมอญเดิม ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงศรัทธา
ที่เหนียวแน่นจากชุมชน

DID YOU KNOW
การเที่ยวชม สะพานมอญ

ยังสามารถขึ้นไปเดินบน

สะพานได้จากทั้งสองฝั่ง

ของแม่น�้า เป็นจุดที่จะได้เห็น

ทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบ

บรเิวณสามประสบ และ การเดนิ

บนสะพานไม้ไผ่ เพื่อชม

สะพานมอญก็น่าต่ืนตาต่ืนใจ

ด้วยเช่นกัน 
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หมู่บ้านมอญ
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

Lat. 15.139472, Long. 98.447821

หมู่บ้านมอญ
หากมาสังขละบุรี การได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่ง
ของสะพานมอญเป็นส่ิงที่ไม่ควรพลาด ชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข คือนิยามของชุมชน
หมู่บ้านมอญแห่งนี้ หมู่บ้านมอญจะตั้งอยู่บนท่ีลาดชันโดยรอบ ซึ่งต่อลงมาจาก
วดัวงัก์วเิวการาม รวมประมาณกว่าพันหลังคาเรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมดด�ารงชีวิต
ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ท�าประมงตามบริเวณล�าน�า้เหนือเขื่อนทั่วๆ ไป คนหนุ่มสาว
มักรับจ้างเย็บผ้าไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านนัก 

เอกลักษณ์ของบ้านแบบมอญ คือใช้ไม้ไผ่ฝานมาสานกันเป็นผืนใหญ่ น�ามาประกอบ
เป็นผนังบ้าน รวมทั้งท�าเป็นรั้ว ดูสวยงามแปลกตา ในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็น ร้านรวง
ในหมู่บ้านจะคึกคัก เต็มไปด้วยผลผลิตและอาหารการกินของชาวบ้าน เช่น เมล็ดงา 
ข้าวเหนียว ปลาแห้ง ขนมจีนมอญ และอาหารป่า รวมถึงข้าวของเครื่องใช้แบบมอญ 
เช่น หมวกสาน แหวนทีท่�าจากหนิ และ เสือ้ผ้าสไตล์มอญหลากหลายแบบ การเดนิเทีย่วชม
หมู่บ้านมอญคือวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็สามารถน�ารถไปจอดในบริเวณหมู่บ้านได้ แต่ควรจอด
ให้ไกลจากบริเวณตลาดสักหน่อย เพื่อจะได้ไม่ท�าลายบรรยากาศการเที่ยวชมของ
นักท่องเที่ยวคนอื่นจนเกินไป 
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เมอืงบาดาล (วัดวังก์วิเวการามเดมิ)
ถ้าใครได้มาชมวัดใต้น�้าหรือเมืองบาดาลอย่างใกล้ชิด จะสัมผัส
ได้ถึงความศรัทธา ที่ยังคงหล่อเล้ียงตัววัดและชุมชนที่ยังคง
เหนียวแน่นไม่เปล่ียนแปลง วัดวังก์วิเวการามเดิมถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496 ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ได้สร้างเขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ขึ้นที่นี่ในปี พ.ศ.2527 

หลวงพ่ออุตตมะจึงได้ย้ายวัดขึ้นมาอยู่บนเนินเขาตามที่อยู่ในปัจจุบัน 
เพราะบรเิวณวดัเดมิได้จมอยูใ่ต้น�า้ไปโดยปรยิาย ปัจจบุนัวดัวงัก์วเิวการามเดมิ 

ยังคงเป็นโบราณสถานอันล�้าค่าที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังคงนั่งเรือแวะเวียน
กันมาสักการะหลวงพ่ออุตตมะในอุโบสถเก่าอยู่เสมอ โดยเรียกติดปากกันว่า
เมืองบาดาล เนื่องจากสภาพธรรมชาติที่เปล่ียนไป การที่จะได้เห็นตัววัดจมอยู่ใต้น�้า 
อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่เดือนตอนฤดูฝนเท่านั้น ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกอ�าเภอ
สังขละบุรี ท�าให้ต้องปันน�้าจากเขื่อนไปยังบริเวณอื่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ช่วงเวลาที่วัด
อยู่ใต้น�้าจึงน้อยลง ช่วงเวลาที่วัดโผล่พ้นน�้าบนเกาะจึงยาวนานมากขึ้น ตั้งแต่ประมาณ
เดือนมีนาคมไปถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถเดินชมวัดโดยรอบทั้งภายนอก
และภายในอุโบสถ

เมืองบาดาล (วัดวังก์วิเวการามเก่า)
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. 

Lat. 15.131622, Long. 98.456554

วัดวังก์วิเวการาม
บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. 

Lat. 15.133051, Long. 98.444946

 MUST KNOW  
  อยากได้ประสบการณ์การชมวัดใต้น�้า

ทั้งสองรูปแบบในทริปเดียวกัน อาจต้องตรวจสอบ

สภาพอากาศล่วงหน้าให้ดีว่าช่วงเวลาไหน

ที่น�้าไม่หลากจนเกินไปและไม่แล้งจนเกินไป

  การเดินทางมีวิธีเดียว คือทางเรือเท่านั้น

เรอืรบัจ้างมอียูท่ัว่ไปตามรมิฝ่ังของล�าน�า้สามประสบ

ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสะพานมอญ สะพานไม้ไผ่ 

ทุกที่จะคิดราคาเท่ากัน คือชั่วโมงละ 300 บาท 

คนขับเรืออัธยาศัยดี สุภาพอ่อนโยน

 MUST DO  
  การเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ข้ามไปฝั่งมอญ

(ขนานกับสะพานมอญที่ช�ารุดอยู่) 

คือวิธีที่จะท�าให้ได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน

ความเป็นอยู่แบบไทย-รามัญอย่างใกล้ชิด 

เพราะจะผ่านหมู่บ้านมอญ ร้านอาหาร 

ร้านขายของที่ระลึก ตลาดสด 

รวมระยะทางถึงวัดประมาณ 

2 กิโลเมตร

วัดวังก์วิเวการาม
ลักษณะของชุมชนโดยทั่วไปไม่ว่าที่ใด เราจะพบว่าสถานที่
ทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเสมอ เทพเจ้าของ
ชาวมอญ และ เทพเจ้าแห่งลุ่มน�้าสามประสบ คือนามที่ชาวมอญ
เรียก หลวงพ่ออุตตมะ ด้วยความเคารพและเทิดทูน เพราะท่าน
ไม่ได้เป็นเพียงผู้เผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนอันห่างไกลนี้เท่านั้น 
แต่ยังเป็นผู้รวบรวมคนพลัดถิ่นหลายเชื้อชาติ อาทิ มอญ พม่า 
กะเหรี่ยง ก่อร่างสร้างชุมชนจนเติบใหญ่แข็งแรง อยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้ 

วัดหลวงพ่ออุตตมะ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2496 ด้วยศิลปะแบบพม่า 
ตั้งอยู่บนที่เนินสูงริมแม่น�้าบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบ 
เพราะมีแม่น�้าสามสาย ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ไหลมาบรรจบ
กัน ในระยะแรกเริ่มมีเพียงกุฎิและศาลาเท่านั้น มีสถานะเป็นเพียง
ส�านักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญาตจากกรมศาสนา
ให้ใช้ชื่อว่า “วัดวังก์วิเวการาม” ตามชื่ออ�าเภอเดิม คืออ�าเภอวังกะ-
สังขละบุรี 

ปราสาทเก้ายอด คือเอกลักษณ์ของวัดวังก์วิเวการาม ภายใน
ปราสาทเก้ายอดเป็นที่เก็บสังขารหลวงพ่ออุตตมะ ด้านหน้า
ปราสาทมีรูปปั้นขี้ผึ้งของท่าน ซึ่งเสมือนจริงมากจนเหมือนมีชีวิต 
ทั้งซ้ายและขวามีปราสาทองค์เล็กห้ายอด ทุกส่วนของปราสาทนี้
เกิดจากอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญที่กระจาย
อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย หลอมรวมกันสร้างขึ้น
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เมืองบาดาล (วัดวังก์วิเวการามเก่า)
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. 

Lat. 15.131622, Long. 98.456554

เจดีย์พุทธคยา (วัดวังก์วิเวการาม)
พุทธคยา คือ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในประเทศอินเดีย และในปี พ.ศ. 2525 
หลวงพ่ออุตตมะได้สร้างเจดีย์พุทธคยาจ�าลองขึ้นมาที่สังขละ โดยใช้ชาวมอญในหมู่บ้าน
กว่า 400 คน เผาอิฐมอญกว่า  260,000 ก้อน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 6 ปี 
เมื่อสร้างเสร็จท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาติซึ่งเป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา
ของพระพุทธเจ้า ที่มีขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงา มาจาก
ประเทศศรีลังกา เพื่อมาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ไว้ที่ยอดเจดีย์ ให้เป็นที่สักการะของ
พุทธศาสนิกชน 

เจดีย์พุทธคยา อยู่ไม่ห่างจากวัดวังก์วิเวการามเท่าไรนัก สามารถขับรถ หรือเดินโดยใช้
เส้นทางเดียวกับการไปวัดได้ หากนั่งเรือ ก็จะใช้เส้นทางเดียวกันกับการล่องเรือไปชม
วัดเมืองบาดาล (วัดวังก์วิเวการามเก่า) จะได้เห็นความสวยงามขององค์เจดีย์ในอีกแบบหนึ่ง
ช่วงที่สวยที่สุด น่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดิน เพราะองค์เจดีย์จะรับแสง 
เป็นสทีองอร่ามสว่างไสวตดักบัภมูปิระเทศโดยรอบทีม่ดืลงจนเป็นสเีข้มขึน้ สวยงามตระการตา

เจดีย์พุทธคยา (วัดวังก์วิเวการาม)
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-20.00 น. 

Lat. 15.129550, Long. 98.450289

DID YOU KNOW
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีเทศกาลฉลอง

วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ มีพิธีกรรม

ทางศาสนา มหรสพของชาวมอญและชาวกะเหร่ียง

จะได้เห็นผู้มาร่วมงานล้วนแต่งกายในแบบ ไทย-รามัญ
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2  ENJOY EATING IN KANCHANABURI

ร้านกาแฟสิทธิสังข์
141 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

โทร. : 08-1858-1015

Lat. 14.021110, Long. 99.528850

DID YOU KNOW
บนถนนปากแพรก สองข้างทางจะมี

บ้านเก่างดงามอายุร่วมร้อยปีตัง้แต่สมยั

รชักาลที ่5 ตัง้อยูห่ลายหลงัได้รบัการอนรุกัษ์

ไว้อย่างด ีโดยมีป้ายแสดงประวัติของ

แต่ละบ้านให้เดินชม เดินต่อไปอีกนิดหนึ่ง

จะเจอวัดเทวสังฆาราม ซึ่งเป็นวัดที่

สมเดจ็พระญาณสงัวรบวชเณรครัง้แรก

ร้านกาแฟสิทธิสังข์
บนถนนปากแพรก ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวชวนจดจ�ามาตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีตึกเก่าสวยงามสไตล์ชิโน-โปตุกีสตั้งอยู่มากมาย
ทั้ง 2 ฝั่ง หนึ่งในตึกเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นั้นได้ถูกดัดแปลงใหม่
ให้กลายเป็นร้านกาแฟสีเหลืองสดใส ชวนให้แวะนั่งหลบร้อน ที่มีชื่อว่า 
สิทธิสังข์ นอกจากจะเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจ ทั้ง ชา กาแฟ หรือขนมเค้ก
โฮมเมดที่ท�าใหม่ๆ ทุกวันแล้ว บรรยากาศของร้านยังโล่งโปร่ง นั่งได้สบายๆ 
ถึงแม้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ ในร้านตกแต่งด้วยของกระจุกจิกมากมาย 
และยังมีมุมขายของกระจุกกระจิกน่ารัก ให้ซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ครัวชุกโดน
60 ซ.ลงท่าน�้าชุกโดน ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.30-22.30 น. 

โทร. : 0-3462-0441 Lat. 14.01170, Long. 99.531990

ส�าหรับเมืองที่แวดล้อมด้วยสายน�้าและป�าทึบ อาหารจ�าพวก 
ปลาน�้าจืด สด อร่อย คือสิ่งที่หาได้ง่ายในทุกมื้อ รวมทั้งอาหารป�า
รสชาติจัดจ้าน ร้านส่วนใหญ่มักจะต้ังอยู่ริมน�้าและในเส้นทาง
แห่งความทรงจ�า เรียกว่าได้ทั้งอ่ิมท้องและอ่ิมใจไปพร้อมๆ กัน 

ครัวชุกโดน
เป้าหมายหนึ่งของการมาเมืองกาญจน์ คงหนีไม่พ้นการได้นั่งรับประทาน
อาหารอร่อยๆ พร้อมดื่มด�่าบรรยากาศริมน�้าไปพร้อมๆ กัน เพราะให้ผลทั้ง
อิ่มท้องและอ่ิมใจในเวลาเดียวกัน ส�าหรับ ครัวชุกโดน คือร้านยอดนิยม
ตลอดกาลของที่นี่ เป็นร้านดังเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้าแม่กลอง ตรงท่าเรือชุกโดน
ที่จะข้ามไปเกาะเกษม เมนูที่แนะน�าแล้วต้องสั่งกันทุกโต๊ะ คือ หอยกระทะ
จานร้อน ที่หอมกรุ่นมาแต่ไกล หลังจากพนักงานยกมาถึงโต๊ะ พนักงานก็จะ
คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากัน กินร้อนราดด้วยซอสพริก หอมนุ่มละมุนล้ินเป็นที่สุด 
ตามด้วย แกงคั่วหอยขม หลนปลาอินทรีย์ ปลารากกล้วยทอด อร่อย กรอบมัน 
และต้มย�ากุ้งใหญ่ ถึงจะเป็นร้านที่ตกแต่งแบบธรรมดา แต่บรรยากาศดีมาก 
ถ้าเลือกโต๊ะที่อยู่บนแพ ก็จะมองเห็นทิวทัศน์แม่น�้าโดยรอบ ยามเย็นวันที่ฟ้าใส 
วิวจะสวยมากเป็นพิเศษ ที่นี่ยังมีแพลากไว้บริการส�าหรับจัดเลี้ยงและสัมมนา 
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อ้อมตีนไก่
277/66 (อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับโรงแรมริเวอร์แคว) 

ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี    

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 16.00-03.00 น.

โทร. : 0-3462-0336, 09-1879-3563 

Lat. 14.028144, Long. 99.530033

บ้านป้าเกล็น(เหมืองสมศักดิ์)
87 หมู่ 1 ป้าเกล็นโฮมสเตย์ ถ.ทองผาภูมิ-ปิล็อก  ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี      

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 16.00-03.00 น.

โทร. : 08-9161-1212, 08-1732-5262 Lat.14.672975, Long. 98.368642

อ้อมตีนไก่
อ้อมตีนไก่ เป็นร้านขวัญใจคนนอนดกึ เพราะเป็นร้านข้าวต้ม
ที่เปิดในช่วงเย็นไปจึงถึงเกือบเช้า ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังที่เปิด
มานานกว่า 20 ปี อยู่ในล�าดับต้นๆ ของร้านอาหารดังที่
เมืองกาญจน์ ความโด่งดังของร้านนี้ มาจากความแซ่บของ 
ซุปเปอร์ตีนไก่ ท่ีมีน�้าต้มย�าแซ่บถึงใจ หอมสมุนไพรเวลา
ซดน�้า ตีนไก่นุ่มล่อนจากกระดูก ลื่นเข้าปากจนแทบ
ไม่ต้องเคี้ยว พิเศษตรงที่มีเลือดใส่มาให้ด้วย สามารถสั่งได้
ทั้งแบบเป็นชามและเป็นแบบหม้อไฟ หากไม่ชอบตีนไก่ 
สามารถสั่งเป็นปีกซุปเปอร์ได้ด้วย และห้ามพลาด
อีกจานส�าหรับคนรักตีนไก่ คือ ย�าตีนไก่ ใส่มะนาวดอง 
ให้รสกลมกล่อมจัดจ้านถูกใจ 

ป้าเกล็นและลุงสมศักดิ์ 
ต�านานรักแห่งเหมืองปิล๊อก

ลุงสมศักดิ์และป้าเกล็นพบรักและแต่งงานกัน

ที่ออสเตรเลีย จากนั้นลุงสมศักดิ์ ได้มา

เปิดเหมืองที่เมืองกาญจน์ และมีป้าเกล็น

คู่ชีวิตตามมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยกัน เมื่อหมด

ยุคเหมืองรุ่งเรืองและปิดตัวลง ลุงสมศักดิ์

ได้ล้มป่วยด้วยความตรอมใจและจากไปในที่สุด 

แต่ด้วยความรักที่ป้าเกล็นมีต่อลุงสมศักดิ์ 

ป้าเกลน็จงึได้ดดัแปลงอดตีเหมอืง ให้กลายเป็น

บ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วยแมกไม้

และสายธาร ต่อมาจึงได้เปิดเป็นโฮมสเตย์

น่ารักๆ เหมือนบ้านน้อยกลางหุบเขา 

แม้การเดินทางจะยากล�าบากขนาดไหน แต่ใคร

ที่ได้มาที่นี่ ล้วนแต่ตกหลุมรักบ้านป้าเกล็น 

และขนมเค้กฝีมือป้าเกล็นกันทุกคน 

ขนมเค้กป้าเกล็น ทองผาภูมิ
หากใครได้มาเที่ยวเมืองปิล๊อก คงจะได้ยินต�านานรักอันโด่งดังของลุงสมศักดิ์กับป้าเกล็น อดีตสาวชาวออสซี่ ที่ข้ามน�้าข้ามทะเล
มาใช้ชีวิตคู่ ที่เหมืองปิล๊อกแห่งนี้ และได้เปิดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้เป็นที่พักที่แสนอบอุ่นในบรรยากาศเหมืองแร่ เพื่อต้อนรับนักเดินทาง 
โดยตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่มีรสนิยม มีภาพของลุงสมศักดิ์กับคนงานในเหมืองแร่ ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี 
และที่ไม่ธรรมดาคือ เค้กฝีมือป้าเกล็น ที่จะลงมือท�าเองด้วยสูตรต้นต�ารับ ที่มีความหวานอร่อยจนเป็นที่เลื่องลือ

ป้าเกล็นจะลงมือท�าขนมเค้กต่างๆ ไว้ให้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ทั้ง เค้กช็อคโกแล็ต เค้กกาแฟ เค้กส้ม เค้กแครอทใส่ทอปปิ้งมะนาว 
เค้กกล้วยน�้าว้าที่โรยหน้าด้วยอัลมอนด์ รวมถึง โยเกิร์ต และพุดดิ้ง ฝีมือท�าขนมของป้าเกล็น มีความนุ่มละมุน หอมหวาน ว่ากันว่า
ไม่แพ้เรื่องราวความรักของป้าและลุงสมศักดิ์ ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้เลยทีเดียว

แพมิตรสัมพันธ์
68 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 08.00–20.00 น.

โทร. : 0-3459-5261 Lat. 15.145551, Long. 98.449860

แพมิตรสัมพันธ์
มาถึงสังขละทั้งที จะมีอะไรดีไปกว่าการได้รับประทาน
อาหารกลางวันอร่อยๆ บนแพ ที่มีทิวทัศน์เป็นเวิ้งน�้าราบเรียบ
สบายตา มองเห็นสะพานมอญตั้งตระหง่าน ผู้คนเดินไปมา
บนสะพานไม้ไผ่ เรือสัญจรกันไปมา ริมฝั่งล�าน�้าเขียวขจี 
ตัดกับสีท้องฟ้าและก้อนเมฆที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

แพมิตรสัมพันธ์ เป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่าอยู่กลางลุ่มน�้า
สามประสบ ร้านนี้นอกจากจะมีทิวทัศน์ดี รสชาติอาหาร
ยังเป็นเลิศไม่แพ้กัน และราคายังสมเหตุสมผล เมนูที่พลาด
ไม่ได้ คือของในท้องถิ่นเช่น ฉู่ฉี่ปลากด ปลาสร้อยแดดเดียว 
ย�าสาวมอญ และที่หาทานยากมากถ้าไม่ได้มาแถบนี้คือ
ผักกูด มีทั้งผักกูดผัดน�้ามันหอย และย�าผักกูด นอกจาก
ร้านอาหารแล้ว ยังมีเรือน�าเที่ยวและส่วนที่เป็นรีสอร์ทบนแพ
ให้บริการด้วย ซึ่งเหมาะกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว
ที่ชอบความสนุก

นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดห้ามพลาดที่ทานได้ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ คือ ไข่เจียวฟู ที่ไม่เหมือนร้านไหน เพราะไข่เจียวฟู
ขนาดใหญ่มาก วางแผ่กระจายเต็มจาน หอม กรอบ นุ่ม
ละลายในปากตั้งแต่ค�าแรกจนค�าสุดท้าย ตามด้วย 
เมนูกระทะร้อนอีก 2 จาน ที่ห้ามพลาด คือ กระเพาะปลา
ผัดแห้ง และ ตีนเป็ดกระทะร้อน ทั้ง 2 จานนี้จะเสิร์ฟ
เหมือนกัน คือ น�ากระทะร้อนที่มีน�้ามันอยู่เล็กน้อยมาวาง
ทีโ่ต๊ะก่อน หลงัจากนัน้พนกังานกจ็ะน�ากระเพาะปลาผดัแห้ง 
หรือ ตีนเป็ด มาใส่ในกระทะพร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
ควันหอมฉุย เรียกน�้าย่อยเป็นที่สุด ความอร่อยสูสีกันมาก 
ใครชอบเมนูไหนส่ังได้เลย หรือชอบกินทั้ง 2 อย่าง ก็ส่ังได้
รับรองไม่ผิดหวัง

ส่วนใครติดใจในความแซ่บ สามารถซื้อตีนไก่ซุปเปอร์
กระป๋อง กลับบ้านในราคากระป๋องละ 50 บาทเท่านั้น
อยู่ได้นาน 2 ปี นอกจากที่ร้านแล้วยังมีวางจ�าหน่าย
ที่ TOPS และ THE MALL อีกด้วย
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3  SLEEP BY THE RIVER
นอนในแพริมสายน�้า ฟังเสียงธรรมชาติขับกล่อม 
คือการชาร์ตแบตในวันหยุด ที่ช่วยเติมความสุขให้เต็มเปี่ยม 
เมืองกาญจน์มีรีสอร์ทสวยมากมาย หลากรูปแบบ ให้เลือก
ตามไลฟ์สไตล์ ทั้งในทะเลสาบกว้างใหญ่ สายน�า้ตกไหลเย็น 
หรือธรรมชาติที่ชุ่มฉ�่ารอให้มาสัมผัส

เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค 
(Lake Heaven Resort & Park) 
241 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี    

โทร. : 08-4387-6771 Lat. 14.430618, Long. 99.126278

ริเวอร์แคว รีโซเทล (River Kwai Resotel)
55 ม. 5 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   

โทร. : 08-1734-5238  

Lat. 14.480060, Long. 98.849058

เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค 
(Lake Heaven Resort & Park) 
เปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสกับการพักผ่อนบนแพที่พักของ เลค เฮฟเว่น 
รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค ที่ถูกเรียกว่าเป็น มัลดีฟส์แห่งเมืองไทย 
เพราะตั้งอยู่ในท�าเลพิเศษเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มีทิวเขาเขียวขจี
ที่โอบล้อมอย่างงดงาม ในส่วนของทีพ่กัจะมหีลายรปูแบบ ให้เลอืกได้
ตามไลฟ์สไตล์ มีทั้งเรือนพักแฝดริมทะเลสาบ สบายด้วยบรรยากาศ
ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ พิเศษกว่าด้วยห้องอาบน�้า ที่สามารถ
เลือกได้ว่า จะเป็นตู้อบไอน�้าหรืออ่างธาราบ�าบัด มีแพพักไม้สัก
ขนาดกะทัดรัด พร้อมระเบียงชมวิว เหมาะส�าหรับคู่รักที่ต้องการดื่มด�่า
กับธรรมชาติ หรือแพบ้านพกัหลงัใหญ่ ทีเ่หมาะส�าหรบัครอบครวัใหญ่
หรอืเพือ่นฝงูท่ีมากนัเป็นก๊วน นอกจากบ้านพกัแสนสวย ทีโ่รแมนตกิมาก
ในยามค�า่คนืแล้ว ยังมีกิจกรรมทางน�้ามากมายให้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ 
ทั้งกิจกรรมท้าทาย อย่าง ภูเขาจ�าลองสูง 5เมตร Banana Boat Fly Fish  
Donut หรือจะเป็นกิจกรรมเบาๆ เช่น พายเรือคายัค สไลด์เดอร์น�้า 
สปริงบอร์ดกลางน�้า จักรยานน�้า หากต้องการเพลิดเพลินแบบชิวๆ 
ก็มี Speed Boat บริการเพื่อชมทิวทัศน์ทะเลสาบรอบเกาะที่แสนจะ
โรแมนติกในตอนเย็น

ริเวอร์แคว รีโซเทล
(River Kwai Resotel)
มาถงึเมอืงกาญจน์ การได้นอนในแพพกัรมิแม่น�า้แควน้อย คอืประสบการณ์
พิเศษที่ชวนให้จดจ�า กระท่อมไม้หรือชาเล่ต์ของ ริเวอร์แคว รีโซเทล
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีและแม่น�้าแควน้อยที่ไหลผ่าน 

หากจะมาที่นี่ จะต้องลงเรือหางยาวที่ท่าเรือของรีโซเทล หลังจากนั่งชมนก
ชมไม้สองข้างทางของแม่น�้าแควได้สัก 10 นาที ก็จะเจอรีสอทร์ทสวยที่
ซ่อนตัวอยู่ในป่าใหญ่ ด้วยรูปแบบห้องพักที่ตั้งลดหลั่นกันตามแนวระดับ
ความสูงของไหล่เขา ท�าให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของแม่น�้าแควน้อยจาก
หน้าต่างห้องพักได้เลยทีเดียว นอกจากน้ี ท่ีน่ียังมีสระว่ายน�้ากลางแจ้ง 
ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น ขี่จักรยาน 
พายเรือคายัค อยากล่องเรือ ล่องแพไม้ไผ่ เที่ยวชมถ�้าละว้า หรือจะ
ชิลล์แบบสปาผ่อนคลาย เลือกซื้อของที่ระลึก ชมการแสดงจาก
หมู่บ้านหัตถกรรมก็สามารถติดต่อผ่านทางรีสอร์ทได้เช่นกัน 

ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ที่ขับรถมา สามารถน�ารถ

ไปจอดที่ท่าเรือรีโซเทลโดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเดินทางสู่ 

รีสอร์ทด้วยเรือหางยาว 

ในลักษณะเดินทางร่วมกัน 

(แต่หากท่านต้องการเรือรับ-ส่ง

ในรูปแบบส่วนตัวสามารถ

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ล่วงหน้าได้เช่นกัน) 
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แบมบูฮัทแอททองผาภูมิ
3/7 หมู่ 4 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

โทร. : 0-3451-0826, 08-4413-2233 

Lat. 14.632170, Long. 98.762190

ยู อินจันทรี 
รางวัล World Travel Award 2011-Thailand Leading Romantic Resort 

คงท�าให้คุณอยากรู้จักกับ บูติครีสอร์ทริมแม่น�้าแควแห่งนี้มากขึ้น ยู อินจันทรี 
เปรียบเหมือนบ้านพักหลังเล็กริมน�้า 2 ชั้น ขนาด 26 ห้อง ที่ล้อมรอบด้วยสวนสวย

และต้นอินจัน ที่มาของชื่อรีสอร์ทแห่งนี้ นอกจากจะได้ชื่นชมบรรยากาศของ
แม่น�้าแควแล้ว ว่ากันว่า พระอาทิตย์ตกดินที่นี่ยังโรแมนติกไม่แพ้ที่ไหน 

และยังสามารถนั่งชมสะพานแม่น�้าแควได้จากเทอเรส เลานจ์อีกด้วย

มากกว่าความสวยงามแบบบูติครีสอร์ทที่สวยงามและอบอุ่นแล้ว ที่นี่ยังเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง บริการทุกอย่างจึงถูกคิดขึ้นมา เพื่อช่วยให้

การพักผ่อนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การเช็คอินเวลาใดก็ได้และ
สามารถเช็คเอาท์ได้ในเวลาเดียวกัน บริการอาหารเช้าได้ทุกที่ ทุกเวลาที่เข้าพัก 
คุณสามารถเลือกหมอนที่ชอบหนุน ชา สบู่ เพลง ในแบบที่คุณชอบได้ล่วงหน้า
ตอนเช็คอิน รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อย่าง ไอพอต เครื่องเล่น DVD 
ในห้องพัก หรือจักรยานฟรีเพื่อขี่ชมเมือง รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการประจ�าวัน
อย่าง โยคะ ไทเก็ก เพื่อให้คุณยืดเส้นก่อนออกไปท�าความรู้จักกับเมืองกาญจน์

แบมบูฮัทแอททองผาภูมิ
หากต้องการที่พักที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวทองผาภูมิแท้ๆ 
แบมบูฮัท คือค�าตอบ เพราะบริเวณโดยรอบและเฟอร์นิเจอร์
ของรีสอร์ท ล้วนเป็นการน�าไม้ไผ่มาประดับตกแต่ง ในแนวศิลปะ
ชาวไทยทรงด�าหรือลาวโซ่ง ผสมผสานกับศิลปะมอญ ดูเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับธรรมชาติ 

ห้องพักของแบมบูฮัท เป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนกัน อยู่ห่างกัน
พอไม่ให้รู้สึกเปลี่ยวเหงา เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้น มีบันไดไม้
ขึ้นไป ด้านบนมีระเบียง ท�าเป็นชานบ้าน มีเก้าอี้ และเปลเก๋ๆ
ให้นอนเล่นด้วย ด้านในตกแต่งแบบเรียบๆ ผนังห้องเป็น
เปลือกไม้ไผ่สาน มีหน้าต่าง ประตูกระจกให้มองเห็นวิวธรรมชาต ิ

DID YOU KNOW
 ที่นี่สามารถพาสุนัขน�้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

เข้าพักได้ แต่ต้องจัดเตรียมที่นอนส่วนตัว

 ของสุนัขมาเอง 

 หากไปในช่วงหน้าแล้ง (เดือนมีนาคม - เมษายน) 

น�้าในน�้าตกค่อนข้างน้อย ช่วงก�าลังเข้า

 หน้าฝน หรือช่วงปลายฝน (เดือนพฤศจิกายน- 

กุมภาพันธ์) จะเล่นน�้าตกได้สนุกกว่า

 สามารถแวะน�้าพุร้อนได้เพราะอยู่ใกล้กัน

เตียงท�าด้วยไม้ไผ่ล�าใหญ่ สมกับชื่อ Bamboo Hut ในห้องพัก
มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น และมินิบาร์ ห้องน�้าในตัวพร้อมเครื่องท�าน�้าอุ่น
มีให้บริการ WiFi ส่วนที่เป็นห้องอาหารและลานนั่งเล่นกลางแจ้ง 
อยู่บริเวณริมน�้าตก จึงสามารถทานอาหารพร้อมกับเพลิดเพลิน
กับเสียงน�้าที่ไหลมาจากน�้าตกผาสวรรค์ได้เลย 

ยู อินจันทรี จ.กาญจนบุรี
443 ถ.แม่น�้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   

โทร. : 0-3452-1584  Lat. 14.000000, Long. 98.00000
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มาผ่อนคลายในดินแดนที่หลากสีสัน ที่มีทั้งธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม\วิถีชีวิตที่เรียบง่าย กับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ที่มีอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้

4  HIDDEN TREASURE 

เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)
เขื่อนวชิราลงกรณ หรือ เขื่อนเขาแหลม ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั้ง
อ�าเภอทองผาภูมิ ไปจนถึงอ�าเภอสังขละบุรี ซึ่งสังขละบุรีนั้นก็อาจพูดได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน�้าเหนือเขื่อนเขาแหลมนั่นเอง การท่องเที่ยวในพื้นที่
เหนือเขื่อน ที่นิยมมากที่สุดคือ การนั่งเรือรอบเขื่อนเพื่อชมวิวทิวทัศน์ แต่เป็น 
เรือใหญ่เหมาะที่จะมีกันหลายคน ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง และมี
ร้านอาหารและที่พักให้บริการ

เข่ือนวชิราลงกรณ
ทางหลวงหมายเลข 3272 ต.ท่าขนนุ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

โทร. : 0-3459-8030 Lat.14.801806, Long. 98.595813

เจดีย์ยุทธหัตถี - พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นข้อถกเถียงกันมานานหลายปี ถึงสถานที่ส�าคัญที่สุด 
แห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ย้อนไปไกลถึง
สมัยอยุธยา คือ สถานที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงท�าสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ท�าให้
กรุงศรีอยุธยาได้รับเอกราช และด้วยหลักฐานที่ขุดพบ จนได้รับ
การพิสูจน์และยอมรับในที่สุดว่า ที่นี่คือเจดีย์ยุทธหัตถีองค์จริง 
ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯและเจดีย์ยุทธหัตถี ได้มี
อาคารนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบ และให้ความรู ้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต่างๆ ให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

เจดีย์ยุทธหัตถี
ม.2 ต.ดอนเจดย์ี อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี  

โทร. 0-3465-2166 

Lat. 14.058699, Long. 99.679763

GO GO GO
จากตัวเมืองกาญจนบุรี 

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 ไป

ประมาณ 14 กิโลเมตร มีป้าย

บอกทางให้เลี้ยวขวา หลังจากนั้น

เข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร
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น�้าพุร้อนหินดาด
อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ของกาญจนบุรี มีการค้นพบน�้าพุร้อนธรรมชาติแห่งนี้ ที่ล�าห้วยกุยม่ัง 
โดยทหารญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยที่มาสร้างทางรถไฟ
ไปพม่าที่นี่ ซึ่งอยู่ติดกับธารน�้าเย็นที่ไหลมาจากน�้าตกผาตาดที่อยู่ใกล้กัน

แต่เดิมมีชื่อว่า น�้าพุร้อนกุยม่ัง เพราะเป็นน�้าพุร้อน ที่พุ่งออกจากเนินย่อมๆ 
ของล�าธารห้วยกุยม่ัง ส่วน หินดาด นั้นเชื่อกันว่าเพี้ยนมาจาก หินดาน

ซึ่งเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่มากมายที่เรียงรายอยู่ใต้ล�าธาร บ่อน�้าพุร้อน
หินดาด มีอุณภูมิอยู่ที่ 45-55 องศาเซลเซียส ไม่มีกลิ่นก�ามะถันให้ปวดหัว 
และเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคได้ เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบ 
แถมยังมีความพิเศษตรงที่ มีล�าธารน��้าเย็นไหลผ่านอยู่ด้านล่าง เม่ือแช่
น�้าร้อนได้ที่แล้ว จะย้ายไปแช่ตัวในน�้าเย็นที่ล�าธารด้านข้าง ก็สบายตัวดี 

ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงอย่างสวยงาม สะอาดได้มาตรฐานเพื่อต้อนรับ 
นักท่องเที่ยว และเก็บค่าเข้าคนละ 10 บาทเท่าน้ัน มีทั้งห้องส่วนตัว 
บ่อมาตรฐาน ซุ้มนวดตัว สถานที่กางเต๊นท์ ร้านอาหาร และร้านขายของ 
ที่ระลึก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ของทุกปี

ดอยต่องปะแล
หากจะมาท่ีดอยแห่งนี ้ต้องใช้ความพยายามกนัมากหน่อย เพราะต้องผจญภยักนัพอสมควร 

เน่ืองจากมเีส้นทางทีค่ดโค้งไปตามไหล่เขา และมแีต่รถโฟร์วลีเท่านัน้ทีเ่ข้าถงึ แต่กส็วยงามคุม้ค่า 
เมือ่มาถงึ เพราะดอยต่องปะแล ถอืเป็นจดุชมทวิทศัน์ทีส่วยงามแห่งหนึง่ในเขตอทุยานแห่งชาติ
ทองผาภูม ิทีส่ามารถมองเหน็น�า้ตกจ๊อกกระดิน่ทีอ่ยูช่ายแดนไทย-พม่าได้ ยิง่ในช่วงทีอ่ากาศดีๆ  

ท้องฟ้าปลอดโปร่งจะมองเหน็ทะเลอนัดามนัของฝ่ังประเทศพม่าได้ด้วย ถอืเป็นจดุชมพระอาทติย์ลบั
ขอบฟ้าเหนอืทะเลอนัดามนัในยามเยน็ทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่เลยทเีดยีว 

อต่ีอง เป็นภาษาพม่า หมายถงึ ภเูขาเทวดา บ้านอต่ีองในอดตี เป็นหมูบ้่านชายแดนไทย ทีเ่คยรุง่เรอืง
จากการค้าแร่ เมือ่เหมอืงแร่ปิดตวัลง ทีน่ีเ่ลยกลายเป็นเพยีงหมูบ้่านเลก็ๆ มวีถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

และเงยีบสงบ ต่องปะแล หรอืฐานช้างศกึ ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์จของชายแดนไทย-พม่า เพราะใช้เป็น
ฐานทีม่ัน่ของต�ารวจตระเวนชายแดนที ่135 บางทกีถ็กูเรยีกง่ายๆ ว่า ยอดดอยปิลอ็ก เพราะมอีากาศ

เยน็สบายตลอดปี ในยามเช้าตรูส่ามารถมองเหน็ทะเลหมอกในหบุเขาดนิแดนฝ่ังสหภาพพม่าผสมกบั
เสยีงสวดมนต์ ท่ีลอยมาจากวดัในหมูบ้่านอต่ีองเบือ้งล่าง ท�าให้เกดิบรรยากาศทีส่วยงามเตม็ไปด้วย

มนตร์ขลงั จึงกลายเป็นจดุชมววิยอดนยิมของนกัท่องเทีย่วทีม่หีวัใจผจญภยัทีห่นึง่ของกาญจนบรุี

น�้าพุร้อนหินดาด
หลักกิโลเมตรที่ 105-106 ทางหลวงหมายเลข 323 บ้านหินดาด 

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.

โทร. : 0-3468-5839 Lat. 14.631680, Long. 98.762350

ดอยต่องปะแล อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
กม. 32 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

Lat. 14.692922, Long. 98.404831
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Highlight Soccer
เรื่อง นวภัทร ดัสดุลย์

โชเซ่ มูรินโญ่ เคยกล่าวถึงเซ็นเตอร์แบ็คดาวรุ่งเลือดเช็กวัย 21 ปี เอาไว้ว่า
เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตสดใส ภายหลังประเดิมนัดแรกในลีกกับ
ลิเวอร์พูล เมื่อปลายฤดูกาลก่อนด้วยฟอร์มการเล่นที่นิ่งเกินวัย คาลาสย้าย
จากซิกมา โอโลมุซ มาอยู่กับเชลซีเดือนมกราคม ปี 2011 โดยลงเล่นใน
ทีมส�ารองก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับวิเทสส์ อาร์เน็ม ในฮอลแลนด์แบบยืมตัว 
และท�าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ความเป็นนักเตะอเนกประสงค์เล่นได้
ทั้งปราการหลังตัวกลางและแบ็คขวา มีความแข็งแกร่ง รวดเร็ว เหนียวแน่น
ในการดวลตัวต่อตัว นับเป็นคุณสมบัติของนักฟุตบอลยุคใหม่ก็ว่าได้ 
หากได้รับโอกาสต่อเนื่อง ไม่แน่เขาอาจเป็นหนึ่งตัวตายตัวแทนของ
จอห์น เทอร์รี่ ผู้ใกล้ปลดระวางในอนาคตได้ไม่ยาก

ชวงหลายปหลัง บรรดาทีมในศึกบารเคลยพรีเมียรลีก หันมานิยมใชบริการดาวรุงมากขึ้นกวาแตกอน แนนอนดวยคาเหนื่อย
ที่ไมแพงนัก ฝเทาที่ยังสามารถพัฒนาไดอีก โดยเฉพาะยิ่งเปนเด็กทองถิ่นดวยแลว ความภูมิใจลวนมีสวนเกี่ยวของ เพราะ
ดาวรุงเหลานี้คือรากฐานในระยะยาวของสโมสร และทุกฤดูกาลมักจะมีดาวรุงพุงขึ้นมาสรางสีสันประดับเวทีอยูเสมอ และ
นี่คือ 10 นักเตะดาวรุงที่วากันวาเกงที่สุดในลีก ซึ่งพวกเขาพรอมแลวที่จะกาวมาเปนซุปเปอรสตารคนตอไปของวงการ
ฟุตบอลอังกฤษและของโลก

10 วาท่ีดาวดวงใหมแหงเวทีบารเคลยพรีเมียรลีก 2014/15

โทมัส คาลาส
(เชลซี)

เจมส์ วิลสัน
(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)

ศูนย์หน้าวัย 18 กะรัต เจ้าของรางวัล ‘Jimmy Murphy Young Player 
of the Year 2013-2014’ จากศูนย์ฝกเยาวชนแคร์ริงตัน จารึกชื่อตัวเอง
ต้ังแต่นัดประเดิมพรีเมียร์ลีก ด้วยการยิง 2 ประตูใส่ฮัลล์ฯ ในนัดรองสุดท้าย
ของฤดกูาล ทว่าเมือ่ย้อนดจูากประวตักิารท�าประตอูาจไม่ใช่เรือ่งน่าประหลาดใจ

แต่อย่างใด เพราะวิลสันเคยยิงประตูแรกใส่
เอฟเวอร์ตันในทีมชุดยู-18 เมื่ออายุได้เพียง 

15 ปีมาแล้ว วิลสันเซ็นสัญญาเป็น
นักเตะอาชีพกับแมนฯ ยูไนเต็ด 
ในวันเกิดครบรอบ 17 ปีบริบูรณ์ 
เพชรที่รอวันเจียรนัยภายใต้การคุมทัพ
ของ หลุยส์ ฟาน กัล ที่ได้ชื่อเป็นกุนซือ
ที่ให้โอกาสนักเตะพิสูจน์ตัวเองโดย

ไม่เกี่ยงอายุ ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็น
หนุ่มน้อยจากสตาฟฟอร์ดเชียร์แจ้งเกิด

อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ก็เป็นได้

เจ้าของฉายา ‘เรดส์ คาฟู’ หายเงียบไปพักใหญ่
หลังทะลุขึ้นมาจากทีมส�ารองตั้งแต่อายุได้เพียง 18 ปี 

ในยุคที่เคนนี่ ดัลกลิช เป็นผู้จัดการทีม แต่การกลับมา
เกิดใหม่ครั้งนี้ของฟูลแบ็คลูกหม้อจากค่ายหงส์แดง 

เปล่ียนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ เม่ือเบรนแดน 
ร็อดเจอร์ส ให้โอกาสฟลาโน่พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง แล้วเขาก็

คว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยฝีเท้าและความมุมานะล้วนๆ จนที่สุด
รอย ฮ็อดจ์สัน ก็ใส่ชื่อเขาเป็นผู้เล่นสแตนด์บาย และเรียกตัว

ให้บินไปร่วมซ้อมกับทีมชาติอังกฤษก่อนศึกฟุตบอลโลก
จะเริ่มขึ้น ปีก่อนเขายิงหนึ่งประตูสุดสวยใส่สเปอร์ พร้อม

โชว์ความสม�่าเสมอในต�าแหน่งแบ็คซ้ายจ�าเป็นได้อย่าง
ยอดเยี่ยม ลิเวอร์พูลช่วงขาขึ้นฉุดฟอร์มของฟลานาแกน
ให้ขึ้นมาด้วยอย่างน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ 

จอน ฟลานาแกน
(ลิเวอร์พูล)

เจมส์ วอร์ด-พราวส์
(เซาธ์แฮมตัน)

มิดฟิลด์ร่างบางจากอคาเดมีของ
เซาธ์แฮมตัน ติดทีมชาติอังกฤษ
มาแล้วทุกชุดและเป็นก�าลัง
ส�าคัญของสิงโตค�ารามชุดเล็ก

อยู่ในขณะนี้ พราวส์มีลูกเปิดจากด้านข้างเป็นอาวุธเด็ด จนได้รับ
ฉายาว่าเป็น ‘เดวิด เบ็คแฮม’ คนใหม่ของวงการฟุตบอลอังกฤษ 
นั่นบ่งบอกถึงความสามารถของมิดฟิลด์หนุ่มแดนใต้เป็นอย่างดี 
ด้วยวัยเพียงแค่ 19 ปี แต่สามารถทะลุขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่

ของเมาริซิโอ โปรเช็ตติโน่ ในฤดูกาลก่อนได้อย่างน่าชื่นชม 
พราวส์เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางและริมเส้น 

หากปีนี้โชว์ฟอร์มได้ดี ประตูสู่ทีมชาติอังกฤษ
ชุดใหญ่ยุคใหม่ย่อมเปิดกว้าง

ส�าหรับดาวรุ่งเสมอ
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เข้าข่ายสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
ก็ว่าได้ นับต้ังแต่ฟิล จาร์กีลก้า 
กัปตันทีมเอฟเวอร์ตันบาดเจ็บยาว 
จอห์น สโตนส์ เซ็นเตอร์แบ็คดาวรุ่ง

ทีมชาติอังกฤษที่เดวิด มอยส์ ดึงตัวจากบาร์นสลีย์มายัง
ถิ่นเมอร์ซีย์ไซด์ ในเดือนมกราคม ปี 2013 ภายใต้สัญญา 5 ปีครึ่ง 
แบบไม่เปิดเผยค่าตัว ถูกโรแบร์โต้ มาร์ติเนซ ส่งลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่
อย่างเป็นทางการนัดแรกในศึกแคปปิตอลวันคัพ ที่พบกับสตีฟเนจ 
เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน หลังจากนั้นสโตนส์ก็มีส่วนร่วมในทีมมา 
โดยตลอด ทั้งยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนก้าวกระโดดจากทีมชาติอังกฤษ 
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ไปร่วมซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ก่อนฟุตบอลโลก
ในฐานะแข้งสแตนด์บายร่วมกับ จอน ฟลานาแกน จากลิเวอร์พูล 
โดยมีข่าวลือว่าสโตนส์ได้รับการจับตามองจากเชลซีและลิเวอร์พูล
ที่อยากได้ตัวไปเสริมทัพในอนาคต ว่ากันว่านี่คือว่าที่กองหลัง
ตัวจริงของอังกฤษในอีก 5 ปี ข้างหน้าโดยความเห็นของนักข่าวไทย
ที่ประจ�าอยู่ในกรุงลอนดอน  

ผลผลิตจากเซาธ์แฮมตันได้ชื่อว่าไม่เป็นสอง
รองใคร จากธีโอ วัลค็อตต์ รุ่นพี่ในทีมปืนใหญ่ 

จนถึงแกเร็ธ เบล ผู้มีค่าตัวแพงระยับ อ็อกซ์เลด- 
แชมเบอร์เลน นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ

นักบุญแดนใต้ที่อาร์เซน เวนเกอร์ ไปคว้ามาจาก
อ้อมอกเพื่อน�ามาปลุกปั้นต่อเมื่อปี 2011 ซึ่งมิดฟิลด์
เลือดใหม่ทีมชาติอังกฤษวัย 20 ปี ก็ไม่ท�าให้เจ้านาย 

ผิดหวัง หลายครั้งที่สถานการณ์ที่ทีมตกเป็นรองคู่แข่ง 
ก็เป็นเขาคนนี้ที่ลงมาเปล่ียนเกม หรือเมื่อได้รับโอกาส

เป็นตัวจริงบุตรชายของมาร์ค แชมเบอร์เลน ก็สร้าง
ความประทับใจได้ไม่แพ้กัน ผลงาน 5 ประตู 

จาก 55 นัด ในสีเส้ืออาร์เซนอลจะไม่หยุด
 อยู่แค่ตรงนี้อย่างแน่นอน 

หากเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน 
เป็นผู้รับฝากท้อง 
เครดิตส่วนหน่ึงคงต้องยก
ความดีความชอบให้กับ

เดวิด มอยส์ ในฐานะผู้ท�าคลอดให้กับ อัดนาน ยานาไซ 
ปีกจอมพร้ิวท่ีก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากทีมส�ารอง 
หลังท�า 2 ประตู เมื่อได้รับโอกาสในการลงตัวจริงนัดแรก
ในพรีเมียร์ลีก นัดพลิกชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 เมื่อฤดูกาลก่อน 
จนกลายมาเป็นขาประจ�าในทีมชุดใหญ่ เจ้าหนู 5 สัญชาติ
วัย 18 ปี ผู้เกิดในบรัสเซลล์ เลือกเล่นให้เบลเยียมและมีช่ือ 
ติดทีมไปลุยฟุตบอลโลกท่ีบราซิล มีความสามารถเฉพาะตัว
ที่ยอดเยี่ยม ท้ังลีลาการลากเล้ือยริมเส้น การบุกตะลุย
ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว และการเคล่ือนท่ีรับ-ส่งบอลท่ีดี
ภายใต้การท�างานกับหลุยส์ ฟาน กัล ในปีน้ี เช่ือเหลือเกินว่า
หากรักษาสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ได้ตลอดรอดฝั่ง ยานาไซ
จะมีแต่เก่งขึ้นไปอีก 

ต้นปีก่อนเกือบถูกลิเวอร์พูลปล่อยตัวให้ทีมอื่น 
ยืมไปใช้งานอยู่รอมร่อ ทว่าสเตอร์ลิงก็สามารถพิสูจน์
ตัวเองกลับมาโชว์ฟอร์มสุดยอด จนมีชื่อลุ้น
รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจ�าปีของพีเอฟเอ และ

เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลก 2014 ไม่เพียงความคล่องแคล่วและ
ปราดเปรียวที่มีอยู่เปี่ยมล้น สเตอร์ลิงยังพัฒนาการเล่นได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น
ตามแผนการเล่นของสโมสรต้นสังกัด ซึ่งเขาเล่นร่วมกับ SAS ได้อย่างไม่เคอะเขินเลย
แม้แต่น้อย งานนี้คงต้องยกเครดิตให้กับเบรนแดน ร็อดเจอร์ส  ที่สามารถยกระดับฝีเท้า
ของปีกผิวสีวัย 19 ปี ขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชม แน่นอนว่าในปีนี้เขาจะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่ง
ที่น่าจับตาอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งเวทีพรีเมียร์ลีก และเวทียุโรปกับลิเวอร์พูล

จอห์น สโตนส์ 
(เอฟเวอร์ตัน)

อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด 
แชมเบอร์เลน
(อาร์เซนอล)

ที่เซนต์ แมร์รี่ อาจเล็กเกินไปเสียแล้วส�าหรับ
แบ็คซ้ายเนื้อหอมวัย 18 ปี ซึ่งมีฤดูกาล
ที่ยอดเยีย่มหลงัตดิทมีแห่งปีของพรเีมยีร์ลกี 
พร้อมมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุย

ฟุตบอลโลก 2014 และได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็น
แบ็คซ้ายตัวหลักทัพสิงโตค�ารามในอนาคต ชอว์มีความเร็วในการเติม
เกมรุก และลูกครอสจากด้านข้างที่หวังผลได้ ความนิ่งซึ่งมีอยู่เกินตัว
ท�าให้เขาได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษ โดยเฉพาะ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นสถานีต่อไปที่ชอว์จะไป
วิ่งป่วนริมเส้นเป็นที่ประจ�า (ป่านนี้อาจชูเสื้อไปแล้ว) และหากเป็น
เช่นนั้น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ดที่รายล้อมด้วยสตาร์ และมีโค้ชผู้เปี่ยม
ประสบการณ์ในการปั้นดาวรุ่ง จะเป็นสถานที่ชั้นเยี่ยมในการพัฒนา 
ฝีเท้าของชอว์ให้ดียิ่งขึ้น หรือหากไม่เป็นไปตามคาดเขาก็ยังเป็น 
หนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่น่าจับตาอยู่เช่นเดิม  

ลุค ชอว์ 
(เซาธ์แฮมตัน)

อัดนาน ยานาไซ
(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)

ราฮีม สเตอร์ลิง
 (ลิเวอร์พูล)
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อีกหนึ่งสิงโตตัวน้อย
ส่งเข้าประกวดจาก
ค่ายกูดิสัน ปาร์ค 
มีคุณสมบัติเพียบพร้อม

ทีจ่ะขึน้มาเป็นดาวดวงใหม่ของวงการฟตุบอลองักฤษ 
ความมุทะลุดุดัน ลูกยิงอันทรงพลัง และความนิ่ง

เกินวัย ท�าให้เจ้าหนูวัยเพียง 19 ปี ผู้นี้ถูกน�าไป
เปรียบเทียบกับอดีตศิษย์รุ่นพี่จากเอฟเวอร์ตันเหมือนกัน

อย่าง เวย์น รูนีย์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สไตล์อาจใกล้เคียง
แต่ด้วยต�าแหน่งแล้วบาร์คลีย์แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง 

ในฐานะกองกลางตัวรุกที่สอดขึ้นไปท�าประตูได้ดี เขาผู้นี้น่าจะเป็น
ตัวแทนที่สมบูรณ์แบบในต�าแหน่งของ สตีเว่น เจอร์ราร์ด ในทีมชาติอังกฤษมากกว่า 
รวมทั้งเป็นก�าลังส�าคัญของโรเบอร์โต มาร์ติเนซ ในทีมท๊อฟฟี่สีน�้าเงินไปอีกนาน หรือ
หากมีการย้ายทีมเกิดขึ้น ค่าตัวของเขาคงไม่ใช่ถูกๆ เหมือนขายทอดตลาดเป็นแน่    

รอส บาร์คลีย ์
(เอฟเวอร์ตัน)
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Highlight Soccer

ใครจะเชื่อว่าอีก 9 เดือนต่อมามันจะกลายเป็นความจริง ใครจะเชื่อว่า
หลังการวางมือของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จะสร้างความส่ันสะเทือนต่อ
วงการฟุตบอลอังกฤษอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบสองทศวรรษ โดยเฉพาะ
เมืองแมนเชสเตอร์ที่เกิดอาฟเตอร์ช็อกระลอกแล้วระลอกเล่ากับโรงละครแห่ง
ความฝัน และเจ้าของแชมปลีกสูงสุด 20 สมัย อย่างไม่ทันตั้งตัว

การโดนทั้งอริตลอดกาลกับเพื่อนบ้านต่างสีตบหน้าฉาดใหญ่ ฝั่งลิเวอร์พูลโคจร
เข้าใกล้การเป็นแชมปลีกที่สุดในรอบ 24 ปี ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ก้าวไปถึง
ต�าแหน่งแชมปพรีเมียร์ลีก สมัยที่ 2 ในรอบ 3 ปี แต่ตัวเองกลับต้องมาจมปลัก
อยู่อันดับ 7 อย่างรวดร้าว เพราะฟอร์มการเล่นที่ไม่เอาไหน นับเป็นรอยด่าง
ที่ตอกย�้าช่วงเวลา 9 เดือนอันแสนเลวร้าย และคงไม่มีสาวกเร้ด อาร์มี่หน้าไหน
อยากบันทึกไว้ในความทรงจ�าอย่างแน่นอน

เดวิด มอยส์ ผู้มีแนวทางเป็นของตัวเองจรดปากกาผูกมัดสัญญายาว 5 ปี แต่
ล้มเหลวในการสานต่อภารกิจที่ใหญ่เกินตัว ทายาทผู้ถูกเลือกจึงต้องกลายเป็น
ผู้ถูกเชือดอย่างเลือดเย็นภายในระยะเวลาไม่ครบเทอม ขณะที่ไรอัน กิ๊กส์ ผู้รับ
ไม้ต่อก็ได้เวลาพิสูจน์ตัวเองเพียงน้อยนิด และคงเป็นการเส่ียงเกินไปหากจะฝาก
อนาคตของสโมสรไว้กับลูกหม้อ ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การคุมทีมมากพอ แม้ปีก
พ่อมดจะรู้ทุกเรื่องเบื้องลึกภายในก็ตาม ยิ่งเป็นการตอกย�้าช่วงเวลา 26 ปี ที่บรมครู
แห่งวงการฟุตบอลสร้างแนวทางความส�าเร็จเอาไว้หยั่งรากลึกเกินกว่าใครจะมา
เปล่ียนหรือสานต่ออย่างแนบเนียนในเร็ววัน 

การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจไม่เป็นผลส�าเร็จ ยังผลให้
สโมสรต้องมองหาผู้มีประสบการณ์มาช่วยกอบกู้อย่าง
เร่งด่วน และหากไม่มอีะไรผดิพลาด หลยุส์ ฟาน กลั จะได้รบั
การแต่งต้ังเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ หลังเกมอุ่นเครื่อง
ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ กับ เอกวาดอร์ จบลงอย่างเป็น
ทางการ และการบ้านชิน้ส�าคญัเมือ่ว่าทีผู่จ้ดัการทมีชาวดตัช์ 
วัย 62 ปี เดินทางมาถึงแคร์ริงตัน คือ เรียกความศรัทธา

จากผู้เล่นชุดเก่า ปลุกจิตวิญญานผู้ชนะที่เลือนหายไป
ในยุคเดวิด มอยส์ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

โดยเร็ว และเติมแต่งขุมก�าลังเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งในแนวลึกด้วยผู้เล่น

หน้าใหม่อย่างน้อย 4-6 ต�าแหน่ง 

โดยเฉพาะหลงับ้านทีเ่พิง่เสยีทัง้รโิอ เฟอร์ดนิานด์ และกปัตนัทมี เนมานย่า วดิชิ ออกไป
ก่อนหน้านี้ นับเป็นก้าวส�าคัญที่ท้าทายอย่างยิ่ง ส�าหรับการคุมทีมครั้งแรกบนเกาะ
อังกฤษ ของอดีตกุนซืออาแจก็ซ์ฯ บาร์เซโลนา และบาเยร์ิน มวินคิ ผูเ้ป่ียมประสบการณ์ 
บารม ีและความส�าเรจ็บนถนนสายลูกหนังที่สั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างแท้จริง

ฟุตบอลมีกรอบที่ไม่อาจฉีกหนีการเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้พ้น
ผู้เขียนเชือ่ว่าใครบางคนยงัคงคดิถงึมหาบรุษุผูเ้ป็นทกุสิง่อยูไ่ม่เสือ่มคลาย
เมือ่การเปลีย่นแปลงเป็นนิรันดร์ การเปิดใจยอมรับฟุตบอลในสไตล์ที่ต่างออกไป
ของผู้มาใหม่ ดูจะเป็นหนทางเดียวที่ผู้เล่นต้องพึงปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้ รวมถึง
แฟนบอลอย่างเราๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ�้ารอยกับฤดูกาลก่อน

ความจริงอันเป็นนิรันดร์อย่างหนึ่ง แม้ต้นไม้ผลัดใบยังต้องใช้เวลาผลิยอดคืน
ความเขียวขจี ฟุตบอลก็หนีไม่พ้นวัฏจักรเหล่านั้นที่ต้องมีการผันเปลี่ยนขั้วอ�านาจ 
เพียงแต่จะเหวี่ยงกลับไปกลับมา จะเร็วหรือว่าช้าก็เป็นอีกเรื่อง ซึ่งดูเหมือนว่า
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก�าลังเผชิญหน้ากับความจริงเข้าให้แล้ว 

แม้วันนี้น่านฟาเหนือเมืองแมนเชสเตอร์จะถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกสีฟา 
แต่ความรู้สึกจากส่วนลึกในหัวใจซึ่งเกิดจากความเคยชินของผู้เขียน แม้จะเป็น
เดอะ ค็อปตัวยงก็ยังคงเชื่อว่าสักวัน ท้องฟาจะกลับมาเป็นสีแดงที่คุ้นเคยอีกครั้ง 
เหมือนที่เป็นมาตลอดนับตั้งแต่โลกและแมนเชสเตอร์ได้รู้จักกับฟุตบอล 

ยี่หอแมนฯ ยู พักหายใจประเดี๋ยวเดียวก็กลับมายืนที่เดิม…

ยอนกลับไปกอนฟุตบอลบาร์เคลย์พรีเมียร์ลีก

จะเริม่ตนในฤดกูาล 2013/2014 ถาหากมคีนทาํนาย

ทายทักวา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะจบฤดูกาล

ดวยอันดับในตารางตํ่ากวาทีมอยางเอฟเวอร์ตัน 

หรือท็อตแนมฮ็อต สเปอร์ส เชื่อเหลือเกินวา

ใครก็ตามที่ไดยินคงแซวกลับไปดวยอารมณ์ขบขัน

ทํานองวา “นี่เสียสติหรือเปลา” และคงจะไมมี

แฟนฟุตบอลคนไหนเก็บมาใสใจเสียดวยซํ้า

ในวนัทีน่านฟาถกูปกคลมุดวยสฟีา 
แมนเชสเตอร

Highlight Soccer
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ทายทักวา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะจบฤดูกาล

ดวยอันดับในตารางตํ่ากวาทีมอยางเอฟเวอร์ตัน 

หรือท็อตแนมฮ็อต สเปอร์ส เชื่อเหลือเกินวา

ใครก็ตามที่ไดยินคงแซวกลับไปดวยอารมณ์ขบขัน

ทํานองวา “นี่เสียสติหรือเปลา” และคงจะไมมี
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เรื่อง นวภัทร ดัสดุลย์
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สโมสรต้องมองหาผู้มีประสบการณ์มาช่วยกอบกู้อย่าง
เร่งด่วน และหากไม่มอีะไรผดิพลาด หลยุส์ ฟาน กลั จะได้รบั
การแต่งต้ังเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ หลังเกมอุ่นเครื่อง
ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ กับ เอกวาดอร์ จบลงอย่างเป็น
ทางการ และการบ้านชิน้ส�าคญัเมือ่ว่าทีผู่จ้ดัการทมีชาวดตัช์ 
วัย 62 ปี เดินทางมาถึงแคร์ริงตัน คือ เรียกความศรัทธา

จากผู้เล่นชุดเก่า ปลุกจิตวิญญานผู้ชนะที่เลือนหายไป
ในยุคเดวิด มอยส์ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

โดยเร็ว และเติมแต่งขุมก�าลังเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งในแนวลึกด้วยผู้เล่น

หน้าใหม่อย่างน้อย 4-6 ต�าแหน่ง 
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Gadget & Trend

 SAMSUNG GALAXY NotePRO 
ขีดความสามารถในการท�างานแบบมัลติทาสกิ้ง ที่พัฒนาขึ้นโดยไม่ละทิ้ง
ความบนัเทงิซ่ึงรวมอยูใ่นเครือ่งเดยีว ด้วยจอแสดงผล WQXGA (2560 x 1600)
ขนาด 12.2 นิ้ว รองรับสีสัน ข้อมูล และรายละเอียดมากขึ้น บนหน้าจอ
อเนกประสงค์ของ SAMSUNG GALAXY NotePRO สามารถอ่าน 
E-Magazine หรือตรวจเอกสารโดยละเอียดได้ชัดเจน รวมถึงเพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์เร่ืองโปรดด้วยล�าโพงคู่ นอกจากนี้ยังปรับปรุง Multi Window 
เพื่อรองรับการดูหน้าจอ 4 มุมมองพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทั้งยังจัดประชุม
แบบ E-Meeting ด้วยออกาไนเซอร์ส่วนตัวที่เชื่อมต่อ AP แบบพกพา หรือ 
Wi-Fi อย่างสะดวก สามารถเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมการประชุม แชร์ข้อมูล 
และจดบันทึกบนไวท์บอร์ดเดียวกัน ทั้งยังสามารถควบคุมสั่งการด้วย
ปากกา S Pen ได้อย่างง่ายดาย 

www.samsung.com/th/

 Parrot MiniDrone 
หุ่นโดรนขนาดเล็กรูปทรงแนวนอน หรือ Flat

ที่แปลกตากว่าปกติ สามารถควบคุมการบินได้ง่าย 
เนือ่งจากโดรนตวันีม้ ี4 ใบพดัเลก็ กบั 2 วงล้อขนาดใหญ่
ซึ่งช่วยปกปองการกระแทกใบพัดและตัวโดรนเวลาชน
สิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ภาย ใน MiniDrone ยังประกอบ

ด้วย Accelerometer, Ultrasonic sensor, Gyro-
scope และการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน จึงสามารถ

มองเห็นภาพจากมุมสูงขณะบินอยู่ได้ โดยควบคุม
การท�างานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้วยการ

ส่งสัญญาณเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth 4.0 

www.parrot.com/ces

 myIDkey Shield    
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามันคือแฟลชไดร์ฟหรือ
กญุแจรถยนต์ เพราะ myIDKey Shield เป็น
อปุกรณ์ในกลุ่ม Home Network ซึ่งท�าหน้าที่
เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือส�าหรับพกพา
ได้สะดวก รองรับระบบการสั่งการด้วยเสียง 
และสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูง เพราะมี
การติดตั้ง Firewall หรือระบบปองกัน
การล้วงข้อมูล สามารถสั่งงานนอกบ้านได้
ด้วยการรองรับระบบ VPN ในตัว นับเป็น
อุปกรณ์ชิ้นเล็กที่ความสามารถไม่เล็ก
ตามขนาดเลยก็ว่าได้

www.myidkey.com

 Sony 4K Ultra Short Throw Projector 
โปรเจ็กต์เตอร์ยักษ์แบบโมดูลาร์ดีไซน์ เรียบหรูราวกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอก ผลิตจากวัสดุที่เป็น
อะลูมิเนียม ซึ่งมีความทน ทานแข็งแรง ประกอบด้วยชั้นวางของแบบมีลิ้นชักเปิด-ปิด 2 ตัว 
ล�าโพงเสียงคุณภาพ 2 ตัว และโปรเจ็กเตอร์ที่ท�า งาน ในระบบอัตโนมัติเม่ือเปิด-ปิดเครื่อง 
1 ตัว มีความยืดหยุ่นเพราะสามารถวางได้ทั้งแบบแยกส่วนหรือประชิดกัน ตัวโปรเจ็กเตอร์
ส่งสัญญาณภาพผ่านระบบเลเซอร์ เม่ือส่องกระทบผนังสีขาวเรียบจะช่วยให้ภาพคมชัดสมจริง
มากกว่าทีวีแบบ Full HD ถึง 4 เท่า เลนส์ขนาด 1.6 x power zoom สามารถย่อ-ขยายภาพ
ได้ตามระยะที่ต้องการ เพิ่มความหรูหราอย่างสมบูรณ์แบบให้กับห้องนั่งเล่น หรือมุมโปรด
ของทุกคนในบ้าน ให้ความรู้สึกราวกับโรงภาพยนตร์ขนาดย่อม

www.sony.net

 FMP-X1 4K Ultra HD Media Player
ใครทีย่งัคงคุน้ภาพการเช่ายมืภาพยนตร์กลบัมาดทูีบ้่าน ล่าสดุเจ้า FMP-X1 4K Media Player
คือฮาร์ดแวร์ 4K ที่มีความละเอียดแบบ Ultra High Definition มาพร้อมกับภาพยนตร์
จาก Hollywood จ�านวน 10 เรื่อง รวมถึงรายการโทรทัศน์ สารคดี และวิดีโอแบบส้ัน
อีกจ�านวนหนึ่ง ซ่ึงลูกค้าของ Sony สามารถซื้อไปส�าหรับเชื่อมต่อกับ Sony 4K Ultra 
HD TVs โดยเฉพาะเท่านั้น โดยราคา
เจ้าเครื่องนี้ตกอยู่ราวๆ 699 ดอลลาร์ 
หรือ ประมาณ 20,000 บาท ทั้งยัง
สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์
จากบริการ 4K วิดีโอเพิ่มเติมได้
ไม่จ�ากัด และสามารถเก็บไว้ใน
มีเดียเพลเยอร์สูงถึง 2TB

www.sony.net

 Hydrogen Reactor 
เครื่องชาร์จแบตส�ารองโดยใช้ไฟฟาจากพลังงาน
ไฮโดรเจน สามารถชาร์ตอุปกรณ์ขนาดพกพา
อย่างสมาร์ทโฟนได้ทีละหลายครั้ง ตัวเครื่องมีช่อง
บรรจุแท่งไฮโดรเจนบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อท�าปฎิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศจะเกิดกระแสไฟฟา โดยผลิต
ไฟฟาได้ในความจุสูงสุดถึง 8500 mAh จุดเด่น
ของแท่งไฮโดรเจนที่ดีกว่าแบตส�ารองทัว่ไป คอื 
สามารถผลติกระแสไฟฟาได้ แม้ปล่อยทิ้งไว้
พลังงานที่อยู่ในแท่งก็ไม่เสียหรือลดลง 

โดยแท่งดังกล่าวยังสามารถน�ากลับมาบรรจุพลัง งานไฮโดรเจนได้ใหม่อีกด้วย เรียกว่า
มีคุณสมบัติคล้ายกับถ่านชาร์ตแต่ให้พลังงานที่สะอาดกว่านั่นเอง และที่ส�าคัญการพก
ไฮโดรเจนเพียงแท่งเดียว เท่ากับเราก�าลังพกแท่งที่มีพลังงานมากกว่าถ่านขนาด AA 
กว่า 30 ก้อนเลยทีเดียว

www.brunton.com

โดยเฉพาะเท่านั้น โดยราคา
ตกอยู่ราวๆ 699 ดอลลาร์ 

myIDkey Shield 
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามันคือแฟลชไดร์ฟหรือ
กญุแจรถยนต์ เพราะ myIDKey Shield เป็น
อปุกรณ์
เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือส�าหรับพกพา
ได้สะดวก รองรับระบบการสั่งการด้วยเสียง 
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Car Driving Tips

ในกรณีขับตามกันอยู่ ในทาง

ในกรณีขับสวนทาง

USEFUL LIGHT CODES TO KNOW

ในกรณีที่เรากลับรถ รถที่ขับมา

กระพริบไฟส้ันๆ และไมชะลอความเร็ว

คาํแปล : ไม่ให้ทาง เราควรหยดุรอจนรถคนันัน้
ผ่านไปก่อน แล้วจึงค่อยออกตัวกลับรถ

สําหรับผูที่กําลังจะขับรถทางไกลนั้นหากไดรู เคล็ดไมลับ

ของการสงสัญญาณไฟจากรถทั่วไป, รถสิบลอหรือรถบรรทุก

ขนาดใหญทั้งหลายกอนออกตัวเดินทางคงจะชวยใหทริป

การเดินทางนั้นมีความปลอดภัยขึ้นอีกหลายเทาตัว

รถคันหนาเปดสัญญาณไฟ

กระพริบซาย-ขวาสลับกันไปมา 

คําแปล : ให้เราชะลอและ
ห้ามแซง เพราะข้างหน้า
อาจจะมีการเบรกกะทันหัน, 
มีด่าน หรือมีอุบัติเหตุ

รถคันหนาเปดสัญญาณไฟ

กระพริบซาย-ขวา และไฟฉุกเฉิน

คําแปล : รถก�าลังจะจอด
ให้เราระวัง

รถคันหนาเปดไฟเลี้ยวซาย

เมื่อเรามีทาทีจะแซง

คําแปล : เปิดทางให้แซงได้ 
และข้างหน้าทางโล่งปลอดภัย

รถคันหนาเปดไฟเลี้ยวขวา

เมื่อเรามีทาทีจะแซง

คําแปล : เตือนว่าข้างหน้า
มีรถสวน หรือเป็นทางโค้ง 
ให้เรารอก่อน อย่าเพิ่งแซง
ในเวลานั้น 

รถคันหนาเปดไฟสูง

ในเวลาทีเ่ราตคีูกาํลงัแซง

คําแปล : รถคนันัน้ช่วยส่องไฟ
ให้เราเหน็ทางข้างหน้าชดัเจนขึน้ 
ควรบบีแตรสัน้ๆ  1 ครั้งเป็นการ
แสดงความขอบคุณ

รถทีข่บัตามกนัหลายคนั

แลวคนัทีส่องในขบวน

เปดไฟเลีย้วขวา หรอืเปดไฟสงู 

หรอื กระพรบิไฟมาทางเรา

คําแปล : รถคันนั้นก�าลังจะ
แซงมาในเลนของเราและขอให้

เราหลบชิดซ้ายข้างไหล่ทาง

ในทางยูเทิร์น จุดกลับรถ

ท้ังนีท้ัง้นัน้กอนออกเดนิทางผูขบัขีท่กุคนตองเตรยีมตวัใหพรอม ตรวจเชค็เครือ่งยนตและลมยางใหดี และ ตัง้สตกิอนสตารท เพ่ือทริปการเดนิทางทีส่นกุสนานและปลอดภยัสาํหรับทกุคน

รถทีส่วนมาเปดไฟกระพรบิ 1 ครัง้

คําแปล : ถามเราว่าทางที่ผ่านมา
ปลอดโปร่งดีหรือไม่ ถ้าไม่มี
อุบัติเหตุอะไร เราก็กระพริบไฟ
ตอบไป 1 ครั้ง

รถที่สวนมากระพริบไฟ

และเปดไฟเลี้ยวขวา

คําแปล : เตือนว่าทางที่
เราวิ่งมุ่งหน้าไปอยู่นั้นมี

ด่านตรวจอยู่ข้างหน้า 

รถที่สวนมากระพริบไฟ

และเปดไฟเลี้ยวซาย

คําแปล : เตือนว่าทางที่เรา
วิ่งมุ่งหน้าไปนั้นมีด่าน แต่ด่าน
ตั้งอยู่ที่เลนตรงข้าม

L

R

RL

RL

รถที่ขับมากระพริบไฟส้ันๆ 2 คร้ัง

 หรือบีบแตรรวมดวย

คําแปล : เขาไม่ให้ทาง เพราะ
อาจจะขับมาด้วย ความเร็วสูง

X 2

รถที่ขับสวนมากระพริบไฟ 2 ที 

หรือปด-เปดไฟหนาตอนกลางคืน

คําแปล : เตือนว่าข้างหน้าเรา
มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ ควรลดความเรว็

จากเดิมที่ใช้อยู่ทันที

R

L

R
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Horoscope

พยากรณโดย อาจารยสุลตาน ปวิรภัทร  
ผูเช่ียวชาญ โหราศาสตรไทย คัมภีรมหาสัตตเลข 
ไพยิปซี เลขศาสตร

www.horoworld.com
 Horoworldfanpage

ประจาํเดือนกรกฎาคม-กนัยายน ป 2557
ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 ม.ิย.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีพฤษภ

ช่วงนีค้ณุมกัคดิอยูแ่ต่เรือ่งเงนิๆ ทองๆ มโีอกาสที่
จะเดินทางไปต่างประเทศ ระวังมีปากเสียงกับ
หุน้ส่วนหรอืเพือ่นร่วมงาน ต้องสขุมุให้มากในช่วงนี ้
สุขภาพ มักจะเป็นโรคทางสุขภาพจิต เช่น
คิดหวาดระแวงไปทุกเรื่อง มีปัญหาเรื่องของ
กล้ามเนือ้ และเส้นเอน็ หากเป็นหญงิมกัจะมดลกู
ไม่ค่อยด ีหมัน่เชค็สขุภาพ อย่าทานของหมกัดอง
มาก การเงนิ มเีงนิไม่ขาด จบัอะไรกม็กัจะเป็นเงนิ
เป็นทอง แต่อย่าเพิ่งเซ็นสัญญาในตอนนี้ จะมี
ปัญหากันได้ การงาน ดีมักมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ แต่
ช่วงนีไ้ม่เหมาะกบัการมหีุน้ส่วน เพราะจะมปีากเสยีง
และแตกคอกันได้โดยง่าย หากใครท�าอาชีพ
เกี่ยวกับของกินของสวยงามนับว่าต้องโฉลก 
ความรัก ชีวิตคู่มักจะมีปากเสียง ระหองระแหง 
ควรเลี่ยงการปะทะกัน คนโสด ยังไม่มีโชค
ทางความรกั เพราะว่าคนทีค่ณุเจอในช่วงนี ้จะเป็น
คนอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ อยู่ด้วยไม่ได้หรอก

ราศีเมถุน (14 ม.ิย.-14 ก.ค.) 
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีเมถุน

ชีวิตถือว่ามีความสุขดี เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์
และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีโอกาสใกล้ชิด
ครอบครัวและญาติพี่น้อง บางท่านอาจจะต้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน เรื่องรถ หรือสถานที่
ประกอบการ สุขภาพ ดี ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 
ช่วงนี้คุณจะเจริญอาหาร ควบคุมน�้าหนักไว้บ้าง 
การเงิน  ถือว่าดีมาก ได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกฝ่าย ต่างเพศจะน�าโชคลาภมาให้ เหมาะที่
จะเริ่มต้นท�าอะไรในช่วงนี้ การงาน ดีมาก 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ติดต่อกับ
สังคมหมู่มาก นบัว่าต้องโฉลก ใครทีว่าดฝัน
อะไรไว้ เป็นช่วงทีด่ทีี่คุณควรลงมือท�าได้แล้ว 
ความรัก แฟนของคุณมักจะช่วยส่งเสริมเรื่อง
การเงินเป็นอย่างดีมีโอกาสใกล้ชิดคนรัก
มากขึ้น ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ ช่วงนี้จะเนื้อหอม 
มีแต่คนมาชอบ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีกรกฎ

จะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัว เช่น มีปัญหากัน 
หรือมีคนเจ็บป่วย พยายามตรวจเช็คเรื่องสุขภาพ
คนในครอบครวัไว้บ้าง เพือ่นฝงูและสงัคมในช่วงนี้
มีแต่ท�าให้เดือดร้อน สุขภาพ จะปวดศีรษะบ่อย 
ระวงัเบาหวานและน�า้ตาลขึน้ เจบ็คอ รวมถงึระบบ
ทางเดินหายใจไม่ค่อยดี ควรหมั่นออกก�าลังกาย 
และกินอาหารที่มีประโยชน์ การเงิน ถือว่าดีมาก 
แต่กว่าจะได้มานั้น จะต้องเหนื่อยหน่อย ระวัง
อย่าให้เพื่อนยืมเงินเป็นอันขาด เดี๋ยวจะเดือดร้อน 
การงาน หากท�างานกับญาติพี่น้อง อาจจะต้อง
ปวดหัวช่วงนี้คุณไม่เหมาะท�างานร่วมกับใคร 
เพราะจะมเีรือ่งให้ขดัใจกนั แนะน�าให้เข้าหาผูใ้หญ่
เอาไว้แล้วจะดีเอง ความรัก คนมีคู่มักมีแต่เรื่อง
ทะเลาะกัน จนอาจท�าให้มีปัญหากับผู้ใหญ่ใน
ครอบครวัได้  ใครทีย่งัไม่มคีูใ่ห้อยูเ่ป็นโสดไปก่อน
มิฉะนั้นอาจจะได้ทุกขลาภก็ได้

ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีสิงห์

มีโอกาสที่จะได้เดินไปต่างประเทศ ระวังการ
มีปัญหากับผู้ใหญ่ให้มาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
ในครอบครัว หรือเจ้านาย  ควรเข้าหาด้วยความ
ระมัดระวัง มีดวงที่จะต้องซ่อมบ้าน ซ่อมรถ 
สขุภาพ ไม่ค่อยดเีท่าไรระวงัโรคเกีย่วกบั ความดัน  
หวัใจ ดวงตา โรคเกีย่วกบัเลอืด ตระควิ ชกั เป็นไข้
ตวัร้อน แนะน�าให้เลีย่งของมนัๆ การเงนิ ค่อนข้าง
ดีมีใช้ไม่ขาด แต่จะมีรายจ่ายมาก ท�าให้ปั่นป่วน
ได้ ต้องรู้จักประมาณตน อะไรไม่จ�าเป็น ก็ตัด
ไปบ้าง การงาน ไปได้เรือ่ยๆ ระวงัการมปัีญหากบั
เจ้านายให้ผูใ้หญ่ไว้ดีๆ  โชคลาภและความส�าเรจ็ 
ยังมีไม่ค่อยมาก ขาดคนอุปถัมภ์และช่วยเหลือ 
ไม่ควรลงทุนมากในช่วงนี้ ความรัก มักจะเสียเงิน
ไปกับคู่ครอง หากใครที่ยังไม่มีคู่ ความรักจะ
ขึ้นอยู่กับเงิน หากไม่มีเงิน ก็ยากที่จะส�าเร็จ

ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค )
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีกันย์

ท�าอะไรไม่ค่อยติดขัด ชีวิตจะสะดวกสบาย มีคน
ช่วยเหลือ ต้องระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่ใน
ครอบครัว หรือระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วย 
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ล�าไส้
หรือการปวดศีรษะเป็นประจ�า ท่านที่มีอายุแล้ว 
ระวังจะเป็นลม เดี๋ยวจะล้มหมอนนอนเสื่อได้ 
การเงิน มีเรื่องให้เสียเงินตลอดเวลา มแีต่รายจ่าย
รอบด้าน ควรอยูต่ดิบ้านไว้บ้าง จะได้ช่วยประหยดั 
การงาน ถือว่ายังดีมาก มีคนสนับสนุน ใครที่หวัง
เรื่องต�าแหน่ง มีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จ
ใครทีเ่ป็นเจ้าของธรุกจิ งานของคณุ ถอืว่า
ก้าวหน้าดีมาก ความรัก คู่ครองจะช่วยส่งเสริม
เป็นอย่างด ีใครยงัไม่มคีู ่จะมคีนเข้ามาชอบเยอะ 
และต่างเพศมักจะให้โชค พิจารณาดีๆ เพราะ
จะมีตัวเลือกเยอะ

ราศเีมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีเมษ

ช่วงนี้มักมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้าง 
โดยเฉพาะ คู่รักหรือคนที่เคยท�าสัญญาเอาไว้ 
ระวังบาดหมางใจกับหุ้นส่วน อาจจะต้องคดี
ความ อย่าท�าอะไรเสี่ยงเป็นอันขาด สุขภาพ จะ
เจ็บป่วย อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา ระวังอุบัติเหตุ
หรือการผ่าตัด ควรฝกสมาธิไว้บ้าง จะช่วย
ให้มีสติมากขึ้น การเงิน มีเงินเข้ามาเสมอแต่
เก็บไม่ค่อยได้ ลาภผลที่ได้มาจะถูกแบ่งไป
ช่องทางหาเงินเต็มไปด้วยอุปสรรค อดทนไว้ 
การงาน มักพบอุปสรรคและความล่าช้า ระวัง
จะมีเรื่องขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงาน 
ช่วงนี้คุณเหมาะกับงานที่ต้องเดินทาง หรือไม่ก็
เข้าสังคมให้บ่อยขึ้น ความรัก มักจะมีปากเสียง
บางคู่อาจจะต้องแยกกันอยู่ไปก่อนจะดีกว่า 
หากยังไม่มีคู่ คนที่คุณอาจจะเจอนั้น มีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่ความรักต้อง
ถกเถียงกันหน่อย

ราศีตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.) 
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีตุลย์

ชีวิตมักมีปัญหาและเรื่องทุกข์ตลอดเวลา ระวัง
มีปากเสียงกับคนรอบข้าง แต่กย็งัมคีนช่วยเหลอื
และอปุถมัภ์อยูเ่รือ่ยๆ จะเดนิทางบ่อย อยู่ไม่ค่อย
จะตดิที ่ควรจะเข้าวดัไปท�าบญุบ้าง สขุภาพ ระวงั
เรื่องของอารมณ์ เพราะช่วงนี้คุณมักใจร้อน
อาจน�ามาเรื่องการทะเลาะวิวาทได้ด้วย จิตใจ
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว อาจจะท�าให้มีอุบัติเหตุหรือ
การผ่าตดัเกดิ การเงนิ มเีข้ามาไม่ขาด แต่กว่าจะ
ได้เลือดตาแทบกระเด็น และมักจะล่าช้า ควร
อ้อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ แล้วท่านจะช่วยคุณ 
อย่าใช้เงนิกบัเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง การงาน งานล่าช้า
ท�าให้รูส้กึเบือ่หน่าย แต่ผูใ้หญ่ยงัให้โชค ต้องสขุมุ
และรอบคอบ งานถึงจะสามารถด�าเนินไป
ต่อได้ ความรัก มักจะขัดแย้งและมีปากเสียงกัน
ตลอดเวลา คุณต้องลดทิฐิที่มีอยู่ในตัวเองลง
เสียบ้าง ใครที่ยังไม่มีคู่ อยู่เฉยๆ ไว้ก่อน อย่าเพิ่ง
หาทุกข์ใส่ตัว

ราศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีพิจิก

มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน  แต่
การเดินทางนั้น มักมีปัญหาและอุปสรรค เป็นช่วง
ที่เหมาะแก่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตอนนี้ท�าอะไร
ไม่ค่อยลงตวัอย่างทีค่ดิ สขุภาพ ระวงัเรือ่งอบุตัเิหตุ 
เพราะช่วงนีค้ณุมกัจะอารมณ์ร้อน ดแูลตนเองไว้บ้าง
ระวงั เจบ็คอ ปวดศรีษะ น�า้ตาลข้ึน ควรงดของหวาน
ในตอนนี ้การเงนิ ยงัพอทีจ่ะหาโชคลาภได้ แต่เงินที่
หามาได้นั้น มักเก็บไม่ค่อยอยู่ ส่วนใหญ่เงินที่คุณ
ตั้งใจจะได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องของงาน ที่คุณตั้งใจ
รอคอยความส�าเร็จอยู่นั้นเอง การงาน มีผู้ใหญ่
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท�าอะไรมักประสบ
ผลส�าเรจ็ ใครหวงัอะไรเอาไว้ มโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความส�าเรจ็ แม้จะมอีปุสรรคก็ตาม ความรัก คนที่
มีคู่ ความรักมักซบเซา หรืออาจต้องห่างจาก
คนรักขณะหนึ่ง ใครที่ยังไม่มีคู่ โชคทางความรกั
ไม่ค่อยชดัเจน ให้ดใูจกนัไปก่อน แม้ว่าใจของคุณ 
จะไปอยู่ที่คนนั้นแล้วก็ตาม

ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีธนู

มีแนวโน้มว่าจะห่างจากคนในครอบครัว หรือ
ระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วย มีโอกาสที่จะได้
เดินทางไกล ชีวิตเป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยใน
การด�าเนินเรื่องต่างๆ สุขภาพ เจ็บป่วยบ่อยครั้ง 
ระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือล�าไส้ 
ปวดศีรษะบ่อย ช่วงนี้มักจะอารมณ์ร้อน อาจจะ
น�ามาซึ่งการมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ 
การเงิน คล่องมือดี แต่ควรเก็บออมเอาไว้บ้าง 
เพศตรงข้ามมักให้โชค  เป็นช่วงที่ควรเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่อย่าท�าให้ผู้อื่น
เดอืดร้อน การงาน วุน่วายเป็นพเิศษ ระวงัการถกู
กลั่นแกล้งหรือถูกผู้ใหญ่สอบสวน เจ้านายจะ
ทอดทิ้ง ควรพึ่งตนเองไว้ให้มาก ความรัก ถือว่า
ดีมาก สดชื่นดี ใครที่ยังไม่มีคู่ หรือแม้แต่มีคู่
อยู่แล้ว ช่วงนี้จะเนื้อหอม ไปที่ไหนก็มีแต่คน
มาชอบ ต้องเลือกให้ดี

ราศีมังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีมังกร

ต้องระวังเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างเอาไว้ด้วย 
แต่ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือไม่ก็คนรักของ 
สุขภาพ ระวังโรคปวดศีรษะบ่อย เบาหวานหรือ
ความดันขึ้น ควรลดอาหารประเภทน�้าตาล 
หมั่นออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ 
การเงิน เรื่องเงินกว่าจะได้แต่มา มักมีอุปสรรค
และล่าช้า ท�าใจเอาไว้บ้าง ท�าบัญชีรายรับ
รายจ่ายไว้ดีๆ การงาน ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
บริวารมักไม่ค่อยดี มีเรื่องให้ขัดใจอยู่ตลอดเวลา 
ต้องอดทน ความรัก คู่ครองช่วยเหลือดี แต่มักจะ
ขัดกัน มีความคิดไม่ลงลอยกัน ใครที่ยังไม่มีคู่ 
มีโอกาสที่จะเจอคู่ครอง อาจมีคนแนะน�าให้ 
แต่ยังไม่ลงตัว

ราศีกุมภ์(13 ก.พ.-13 มี.ค.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีกุมภ์

มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศระยะหนึ่ง หากใคร
ที่ไม่ได้เดินทาง แนะน�าให้หาโอกาส ไปนอนพัก
บ้านญาติที่ต่างจังหวัด หรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่
ต่างจังหวัดบ่อยๆ ถือเป็นการแก้เคล็ดดวง 
สขุภาพ ไม่ค่อยด ีระวงัโรคสมอง กระเพาะอาหาร 
ล�าไส้ ดวงตา และหัวใจ แนะน�าให้แก้เคล็ด
ด้วยการไปใช้ชวีติทีต่่างประเทศ หรอืไปต่างจงัหวดั 
การเงิน ฝืดเคือง ติดขัดไม่แน่นอน จะมีคนคอย
ช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆ แต่ต้องระวังการใช้จ่าย
ไว้หน่อย การงาน จะมีปัญหา มีคนคอยขัดขวาง 
ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนท�าอะไรมากนัก เสียทั้งเงิน 
เสียทั้งเวลา ความรัก คนที่มีคู่ แฟนจะจู้จี้ขี้บ่น
จนคุณร�าคาญ ใครที่ไม่มีคู่ จะมีอุปสรรคหรือ
คู่แข่ง ต้องควบคุมอารมณ์เอาไว้ดีๆ

ราศีมีน(14 มี.ค.-12 เม.ย.)
หรือผูที่มีลัคนาอยูราศีมีน

ชีวิตมักเจอแต่เรื่องวุ่นวาย ต้องระวังเรื่อง
คดีความ การถูกโกง โจรขโมย หรือจะถูกต�ารวจ
จับเอาได้ แต่ คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไป
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน สุขภาพ ต้องระวัง
โรคเป็นลมหน้ามืด บางทีวูบไปได้ หากเป็น
ผู้สูงอายุ ระวังอุบัติเหตุที่มักเกิดแบบไม่ทันตั้งตัว 
ควรมีบุตรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด การเงิน ติดขัด
มแีต่รายจ่าย อาจต้องเป็นหนี ้เพราะกูย้มืคนอืน่มา 
มีดวงถูกโกง อย่าให้ใครยืมเงิน ระวังจะไม่ได้คืน 
การงาน ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ใครที่มี
หุ้นส่วนต้องระวังการโกงกัน ท�าอะไรต้องรอบคอบ 
ความรัก อยู่กันแบบจืดจาง มีปากเสียงกัน คนที่
ไม่มีคู่ คนที่เจอช่วงนี้มักเป็นคู่เทียม เพราะคบ
ด้วยความหลงเท่านั้น

คาํพยากรณ 12 ราศี

พยากรณโดย 
ผูเช่ียวชาญ โหราศาสตรไทย คัมภีรมหาสัตตเลข 
ไพยิปซี เลขศาสตร อัพเดทความสุข กับเรื่องราวดีๆ 
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อัพเดทความสุข กับเรื่องราวดีๆ 
จาก Chevy Talk E-magazine

ทุกเรื่องราวอัพเดทง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก ทั้งเร่ืองกิน ดื่ม เที่ยว  
ดูหนัง ฟังเพลงโปรด เทศกาลดีๆ ที่ไม่ควรพลาด สารพัดเทคนิค 

ของการขับรถ ช่วงเวลาความสุขของเซเลปคนดัง ทีมฟุตบอลสุดโปรด 
ท่ีคุณเชียร์ขาดใจ ดวงจะดีหรือร้าย ความเคล่ือนไหวของเชฟโรต 

และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ อีกมากมายที่จะท�าให้คุณเพลิดเพลิน

หมายเหตุ
	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์	รับสมัครสมาชิก	รูปแบบ	E-magazine	เฉพาะลูกค้าที่ปัจจุบัน
	 ยังเป็นเจ้าของรถเชฟโรเลตและยังไม่เคยลงทะเบียนเท่านั้น	
 หากลกูค้าท่านใดสมคัรรบัเชฟวีท่อล์ค	รปูแบบ	E-magazine	หลงัวนัทีก่�าหนดไว้	 
ทางบรษิทัฯ	ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการส่ง	เชฟวีท่อล์คโดยอตัโนมตัิ
	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่สมัครรับ	E-magazine	แล้ว	 
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบการรับ	เชฟวี่ทอล์ค	แมกกาซีน	เป็นเล่มได้
	 ผูท้ีส่มคัรรบั	E-magazine	หากไม่ระบอุเีมลหรอืระบไุม่ชดัเจน	ทางบรษิทัฯ	จะถอืเป็นโมฆะ
	บริษัทฯ	จะเริ่มจัดส่ง	E-magazine	ผ่านทางอีเมลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2557 
เป็นต้นไป	และของสมนาคณุ	จะจดัส่งให้ลกูค้าตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในแบบฟอร์มการสมคัร
	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัคร 
E-magazine	เท่านั้น	
	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ	ของกิจกรรม 
และของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมุดโน๊ต Chevrolet 
สีด�ำสุดเก๋ 1 เล่ม

(เฉพำะ 50 ท่ำนแรกเท่ำนั้น) 

รับฟรี
ทันที หากลูกค้าท่านใดสมคัรรบัเชฟวีท่อล์คหากลูกค้าท่านใดสมคัรรบัเชฟวีท่อล์คหากล

ทางบรษิทัฯ
	บริษัทฯ	บริษัทฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบการรับ
	 ผูท้ีส่มคัรรบั
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบการรับ
	 ผูท้ีส่มคัรรบั
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบการรับ
	 ผูท้ีส่มคัรรบั
	บริษัทฯ
เป็นต้นไป
	บริษัทฯ

ทันที

อัพเดทความสุข กับเรื่องราวดีๆ 

“ร่วมส่งภาพความประทบัใจกบัทรปิการเดนิทางของแฟนๆ	Chevrolet	ด้วยรถ	Chevrolet	คูใ่จของคณุ	เพยีงเข้ามากด	Follow	ที	่Instagram	Chevroletthai	
หรอืกด	Like	บน	Facebook	Chevrolet	Thailand	แล้วอพัโหลด	Chevy	คูใ่จของคณุ	พร้อมใส่	#Chevyoftheweek	แค่นีภ้าพของแฟนๆ	Chevrolet	กม็ี
สทิธิล์ุน้เป็น	Chevy	of	the	week	ประจ�าสปัดาห์แล้วค่ะ”	แจ้งผลทกุสปัดาห์	ที	่Facebook	Chevrolet	Thailand	หรอื	Instagram	Chevroletthai	

ลุน้เป็น Chevy of the week …ไปกบั Chevrolet 
“มีแต่เรื่องดีๆ ที่ต้องแชร์” 
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www.facebook.com/chevyclubสมัครง่ายๆ เพียงกรอกแบบฟอร์มให้ครบ

ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)  

วัน/เดือน/ปีเกิด   

 ต้องการสมัครสมาชิก Chevy Talk E-magazine ทางอีเมล 

โปรดระบุที่อยู่ของท่านเพื่อจัดส่งของสมนาคุณ

เลขที่  อาคาร  ชั้นที่  ห้องที่  

หมู่บ้าน  ตรอก/ซอย  ถนน 

แขวง/ต�าบล  เขต/อ�าเภอ  

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ  

โทรสาร  อีเมล 
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