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สวัสดีครับ...
คุณจ�ำเพื่อนคนแรกของคุณได้มั้ย? หลำยๆ คน 

คง ลืมไปแล้ว ในขณะที่บำงคนยังคบกันมำจนถึงวันน้ี 

ในวัยเด็กจวบจนวัยรุ่น เพื่อนจะมีหลำยรูปแบบ มีทั้ง 

เพื่อนสนิท เพื่อนเรียน เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว เพื่อน

ร่วมงำน แต่เมื่อเรำยิ่งมีอำยุมำกข้ึนเท่ำไหร่ ยิ่งพบว่ำ 

จ�ำนวนเพื่อนที่เรำเคยคบอยู่ยิ่งน้อยลง นั่นเป็นเพรำะ

เวลำจะช่วยกลั่นกรอง จนเหลือเพื่อนที่มีนิสัยและ 

ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับเรำจริงๆ  กลำยเป็นเพื่อนสนิท 

หรอืเพือ่นแท้ไปโดยปรยิำย แต่ถงึแม้จะขึน้ชือ่ว่ำสนทิกนั 

มำกแค่ไหน ใช่ว่ำจะต้องตัวติดกันตลอดเวลำ เพรำะ

ยิ่งในวัยท�ำงำน ทุกคนล้วนมีภำระหน้ำที่ ทั้งด้ำน

ครอบครัวและกำรงำนหลำยอย่ำงที่ต้องรับผิดชอบ 

บำงครั้งปีนึงอำจจะได้เจอกันสักที แต่ส�ำหรับเพื่อนแท้

หรือเพื่อนสนิทแล้ว จะเจอกันกี่ครั้งก็ต่อกันติดทุกทีไป 

โดยส่วนตวัแล้ว ผมชอบค�ำพดูนงึทีเ่คยผ่ำนตำ เขำบอก 

เอำไว้ว่ำ “เพือ่น... ไม่จ�ำเป็นต้องอยูด้่วยกนัตลอดเวลำ 

แต่เมื่อเรำมีปัญหำ เพื่อนคนนี้จะมำถึงก่อนเสมอ”  
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ข้อมูล ภาพประกอบ ฯลฯ 
ที่ทางบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ากัด 
เป็นผู้จัดท�าขึ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในลิขสิทธิ์และความถูกต้อง

จัดท�าและข้อมูลโดย 

CHEVY TALK 07 จะขอแนะน�ำ 10 สถำนท่ีพิเศษ 

ส�ำหรับคุณและเพื่อน ให้คุณได้ไปชิลล์ น่ังเมำท์  

แฮงค์เอำต์ หรือสนุกสนำน เพื่อรื้อฟื้นควำมทรงจ�ำ

เก่ำๆ ให้คืนกลับมำ อ่ำนแล้วกรี๊งกร๊ำงนัดหมำยกัน 

ได้เลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง

และเชฟโรเลตยังท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสังคม 

และสมำชกิเชฟวีข่องเรำ เริม่จำก “Chevy 500 Million 

Thanks 500 ล้ำน ค�ำขอบคุณ” เพรำะได้ผลิต 

รถยนต์ครบ 500 ล้ำนคนั และเพือ่ตอกย�ำ้ถงึควำมส�ำคญั 

ที่ทำงเชฟโรเลตได้มอบให้กับลูกค้ำตลอดเวลำ 

ที่ผ่ำนมำ และยังมีโครงกำร “Chevrolet Football 

Hero” ท่ีได้รวมพลังกันฟื้นฟูและปรับปรุงสนำมกีฬำ

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนำส่ิงดีๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน  

นอกจำกนั้นยังมีอีกหลำยคอลัมน์ ท่ีเข้มข้นและเป็น

ประโยชน์ส�ำหรับทุกคน สนุกกับกำรอ่ำน แล้วพบกัน

ฉบับหน้ำนะครับ

สุภสิทธิ์ รักกสิกร  
บรรณาธิการอ�านวยการ

Segafredo Caf
Tom n Toms Coffee

Car-Lack
Meguiars 
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Complete Care

ด้วยค�ำสัญญำจำกใจวำ่เรำจะดูแลคุณในทุกสถำนกำรณ์ตลอดเส้นทำง นับตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เป็นเจำ้ของรถยนต์เชฟโรเลต ควำมห่วงใยและใส่ใจ

ของเรำก็เร่ิมต้นขึน้ทันทเีช่นกนั เชฟโรเลต คอมพลตี แคร์ (COMPLETE CARE) คอืทัง้หมดของควำมใส่ใจห่วงใยและควำมรบัผดิชอบจำกเชฟโรเลต 

ที่จะดูแลทุกคนอยำ่งดีเพื่อให้มั่นใจว่ำ ลูกค้ำของเรำทุกคนจะได้รับประสบกำรณ์ที่ดีในทุกๆ วัน

CALL CENTER 1734 
หรอืเบอร์ของศนูย์บรกิารลกูค้าทางโทรศพัท์ ทีอ่ยากให้ลกูค้าเชฟโรเลตจดจ�าให้ขึน้ใจ  
โดยจดัเตรยีมความช่วยเหลอืเบือ้งต้นโดยเจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญ พร้อมให้ข้อมลู  
ตอบค�าถามและให้ความช่วยเหลอืเกีย่วกบัรถรวมถงึการบรกิารต่างๆ ของเชฟโรเลต

CHEVY  
MOBILE SERVICE  

ศนูย์บรกิารเคลือ่นทีข่องเชฟโรเลต 
ทีม่ขีึน้เพือ่ดแูลรกัษารถเชฟโรเลต 
นอกสถานทีห่รอืนอกศนูย์บรกิาร 
ภายในมอีปุกรณ์และเครือ่งมอืที่ 
ได้มาตรฐานครบครนัคอยให้บรกิาร 
ส�าหรบัการบรกิารเบือ้งต้น และ 
มาพร้อมกบัทมีช่างผูช้�านาญของ 
เชฟโรเลตทีจ่ะออกเดนิทางไปให้
บรกิารถงึทีห่มาย  เพือ่ตอบรบัความ
ต้องการของทกุท่านทีอ่าจไม่สะดวกจะน�ารถเข้ารบับรกิารทีศ่นูย์ โดยลกูค้าสามารถตดิต่อ 
ใช้บรกิารนดัหมายล่วงหน้าและสอบถามอตัราค่าบรกิารต่างๆ ได้ทีศ่นูย์บรกิารทัว่ประเทศ 
ง่ายๆ เพยีงเท่านีศ้นูย์บรกิารเคลือ่นทีก่พ็ร้อมอ�านวยความสะดวกให้คณุ

CHEVY PLUS 

เติมเต็มความสุขให้ทุกวันด้วยสิทธิพิเศษมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องดื่ม กาแฟ ไอศกรีม  
ต่างๆ จากพันธมิตรชั้นน�า ที่มีมาให้คุณแบบจัดเต็ม 
ทุกสัปดาห์ และกิจกรรมสนุกๆ ไม่ว่าจะเป็น ดูหนัง  
ดูคอนเสิร์ต คาราวาน หรือ แรลลี่ที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี เพื่อให้การดูแลหลังการขายไม่เพียงแต่

ครอบคลุมแต่เรื่องรถแต่ยังรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง  
เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ที่เบอร์ 1734 กด 2 หรือ www.chevrolet.co.th

คอมพลีต แคร์จำกเชฟโรเลต เป็นมำกกว่ำกำรดูแลเร่ืองรถ แต่เป็นหัวใจ   

ในกำรดูแลลูกค้ำของเชฟโรเลตทุกท่ำน ให้มีประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสุดตลอด 

เส้นทำงของคุณกับเชฟโรเลต และมอบควำมใส่ใจเป็นพิเศษกับกำรดูแล    

ไปถึงรำยละเอียดของกำรใช้ชีวิตในทุกๆ วัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำรดูแล 

หลังกำรขำยที่จัดเต็มอย่ำงดีที่สุด เพื่อลูกค้ำคนพิเศษของเรำ

รับประกันคุณภาพ 3 ปี 
หรอื 100,000 กิโลเมตร  

ด้วยมาตรฐานดเียีย่มในการ
ผลติรถยนต์ระดบัโลกของรถ
เชฟโรเลต เราจงึมัน่ใจทีส่ดุ    
ในการรบัประกนัคณุภาพ 
ทกุชิน้ส่วน ของรถยนต์ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี หรอื 100,000 กม. 
(แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน)  
โดยผูข้บัขีส่ามารถน�ารถเข้าเชค็

ที่ศูนย์บริการเชฟโรเลตตามระยะที่ระบุบนคู่มือของรถแต่ละรุ่น คุณจะมั่นใจได้ว่ารถยนต ์
ที่คุณรัก จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานเชฟโรเลตซึ่งรวมไปถึงความพร้อมของเครื่องมือ 
และอปุกรณ์ในการซ่อมบ�ารุง และ และช่างผูเ้ชีย่วชาญอย่างดทีีส่ดุ คณุจงึสามารถใช้รถยนต์
ได้อย่างม่ันใจ และเตม็ประสทิธภิาพ 

ROADSIDE ASSISTANCE  

ไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ กับรถของคุณ คุณก็ยังอุ่นใจได้เสมอกับการบริการ 
Roadside Assistance หรือการให้บริการช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหา 
ทีเ่ก่ียวกบัรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเหตแุบตเตอรีห่มดระหว่างเดนิทาง รถยนต์สตาร์ทไม่ตดิ  
หรือแม้แต่การลืมกุญแจไว้ในห้องโดยสาร โดยเชฟโรเลตพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด  
24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ตลอดสัปดาห์ เพียง โทร. 1734 กด 1 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณทันที 



CHEVY
4

Advertorial CHEVY Talk

ส�ำหรับสมำชิกของเชฟโรเลต คงจะ 

ต้องรู้จัก CHEVY PLUS หรือโครงกำร 

ดูแลสมำชิกของ เชฟโรเลต ที่เปิดโอกำส 

ให้สมำชิกทุกคนได้ร่วมเขียนจดหมำย 

ส่งบอกเล่ำเรือ่งรำวดีๆ  ทีม่ต่ีอรถเชฟโรเลต 

คู่ใจของตัวเอง และส�ำหรับฉบับนี้เรำได ้

คัดเลือกสมำชิก 3 ท่ำน ที่ได้ร่วมแบ่งปัน 

เรื่องรำวควำมประทับใจที่เกิดจำก

ประสบกำรณ์จริงที่เกิดขึ้น 

เริ่มจาก คุณวรวุฒิ บุษบา WEB PROGRAMMER  
หนุ่มผู้รักการผจญภัยที่ตกหลุมรัก CHEVROLET 
COLORADO ตั้งแต่แรกพบ และได้ส่งเรื่องราวดีๆ  
ของรถกระบะคู่ใจ COLORADO 2.8 AT LTZ 
4 WD มาบอกกับเรา “ผมมีงานอดิเรกคือการถ่าย
ภาพนก มันต้องผจญภัย ต้องลุยบุกป่าฝ่าดง 
เพื่อไปเก็บภาพนกมาให้ได้ เป็นความสุขที่ได้ท�า 
ในสิ่งที่เรารักกับกลุ่มเพื่อนๆ ออกทริปกันแทบจะ 
ทุกอาทิตย์ ถ้าเป็นวันหยุดยาวก็ไปกันเป็นอาทิตย์
ขนสัมภาระไปเต็มคันรถ ผมขับไปทั่วเมืองไทย 
ไปแทบจะทุกอุทยานแห่งชาติแล้ว ขึ้นเหนือ ลงใต ้
ตะวนัออกสดุตะวนัตก ขึน้เขาดอยผ้าห่มปกนีส่บาย 
ลงห้วยลุยล�าธารภูลมโลก็ไปมาแล้ว ขับ 4 WD  
มันง่ายมาก ไม่ว่าทางจะทุรกันดารแค่ไหน บอกได ้
ค�าเดยีวว่าชลิล์มาก ส�าหรบัถนนทางเรยีบขบันุม่มาก 
เครือ่งเขาแรง แซงได้ดั่งใจ เข้าโค้งหนึบ ผมขับมา
เกือบจะ 3 ปี สองหมื่นกว่ากิโลเมตร วิ่งทางไกลๆ 
เที่ยวโหดๆ อย่างเดียวไม่มีงอแง ฝา กระโปรงรถ
แทบจะไม่เคยเปิดดู ผมว่ามันคุ้มค่าท่ีสุดแล้ว  
ไม่ผดิหวงัทีเ่ลอืกประสบการณ์ 100 ปี ของ CHEVY” 
คุณวรวุฒิบอกกบัเราพร้อมทิง้ท้ายว่า “ลบความเชือ่
เดมิๆ ถ้าได้ลองขบั COLORADO  พาไปได้ทุกที ่
ถ้าใจคุณอยากจะไป”

LOVE 
F I R S T  S I G H T

AT
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ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวความประทับใจดีๆ ของ CHEVY PLUS กับ เชฟโรเลตคู่ใจ หากคุณมีประสบการณ์ดีๆ แบบ 3 ท่านนี้  

ส่งความรู้สึกดีๆ มาบอกเล่ากับเราได้ เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ชายหนุ่มหัวใจ CHEVY คนต่อมาคือ คุณฐิติคมน์ ชราวุฒิ นักธุรกิจอิสระ วัย 23 ปี เจ้าของรถ 
CHEVROLET CRUZE ซึ่งเล่าย้อนวันวานเมื่อครั้งสอบใบขับขี่เสร็จราวๆ สองปีก่อนหน้านี้ให้เรา 
ฟังว่า “ตอนออกจากสนามสอบ ผมเห็นรถยนต์สีด�าคันหนึ่ง ดูสะดุดตามาก นึกว่าเป็นรถหรูราคา 
3-4 ล้าน จึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นด้านท้ายว่า CRUZE ร้องอ๋อเลย เพราะเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังถึง 
รถรุ่นนี้ว่าเท่ สปอร์ตมากๆ แต่ตอนนั้นผมยังไม่คิดจะซื้อรถ เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก พอมาเจอ 
คนัจรงิเหน็ดไีซน์ว่าเท่ จงึรบีหาข้อมลูทนัท ีเพราะโดยส่วนตวัผมเลอืกรถทีด่ไีซน์เป็นอนัดบัแรกอยูแ่ล้ว 
และราคาไม่สูงเกินไป”

หลังจากคุณฐิติคมน์ได้ท�าการศึกษาและปรึกษากับคนรอบข้างอย่างละเอียดแล้ว CHEVROLET 
CRUZE สีขาว 1.8 LT ก็ได้กลายมาเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาสมใจ “ในที่สุดผมก็ได้เป็นเจ้าของ 
CHEVROLET CRUZE ในขณะที่อายุเพียง 22 ปี ผมประทับใจมากๆ เวลามีเพื่อนๆ มาลอง 
ขับรถผม มีแต่ค�าชมว่าขับนิ่มบ้างล่ะ คอนโซลดีไซน์สวยบ้างล่ะ เข้ากับผมมากๆ บ้างล่ะ” 

“ผมอยู่กับรถคันนี้มา 1 ปี เป็นเพื่อนที่ไปกับผมทุกที่ เป็นรถคันแรกของผมและครอบครัว ตั้งแต ่
มีรถคันนี้ ยิ่งท�าให้ผมและครอบครัวผูกพันกันมากขึ้น เพราะผมจะขับกลับไปเยี่ยมครอบครัวที ่
ชลบุรีบ่อยๆ ตอนต้นเดือนเมษายน 58 รถผมยางรั่ว แล้วก็ซ่อมไม่เป็น แต่โชคดีที่จ�าเบอร์ 1734  
ได้ขึ้นใจ โทรไปแป๊บเดียวช่างก็มา ประทับใจมากครับ ยิ่งเชฟโรเลต มีให้กิน MCDONALD,  
COLD STONE, AUNTIE ANNE’S ฟรี ผมยิ่งฟินเลย มั่นใจเลยว่าถ้าคนใกล้ตัวผมจะเลือกรถ 
สักคัน ผมจะแนะน�า CHEVROLET อย่างแน่นอน” คุณฐิติคมน์กล่าว

และชายหนุ่มหวัใจ CHEVY คนสดุท้ายคอื คณุไพโรจน์ องัการกลุ 
จดหมายเล่าความประทับใจที่มีต่อเชฟโรเลต ของคุณไพโรจน์
ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 11 ปีก่อน เมื่อครั้งมีโอกาสได้ซื้อรถคัน
แรกในชีวิต 

โดยส่วนตัวคุณไพโรจน์เป็นคนชอบขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด  
จึงอยากได้รถที่สมบุกสมบันลุยไปได้ทุกที่ จาก 2-3 ตัวเลือกที่มี
ในใจ จนมาลงเอยที่รถกระบะติดโบว์สีทอง มีไฟหน้ารถแบ่งเป็น
สองชั้นดูเท่และสง่างาม ที่เจ้าตัวได้พบในงาน MOTOR SHOW 
ซึ่งก็คือ CHEVROLET COLORADO นั่นเอง

“หลังจากได้ศึกษาข้อมูล ไตร่ตรอง ครุ่นคิดอย่างมาก ผมก็
ตัดสินใจจอง CHEVROLET COLORADO เป็นรถที่ผลิต 
รุ่นแรกด้วย ผมชอบรถที่มีดีไซน์สวย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  
ไม่ชอบรถตลาดๆ ที่วิ่งกันพลุกพล่านบนถนน บางคนก็ทักถึง
ศูนย์บริการจะดีหรือเปล่า มีเยอะไหม ผมก็หาเหตุผลมาหักล้าง 
และที่ผมคิดก็ถูกต้องและเป็นจริง เพราะปัจจุบันเชฟโรเลต  
มีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง 
ทั่วทุกภูมิภาค เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ทั้งบริการดีด้วย
และราคาไม่แพงด้วย” คุณไพโรจน์เล่าความประทับใจ

ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่คุณไพโรจน์และ CHEVROLET COLORADO ได้ร่วม 
เดนิทางไปท่ัวทกุภาคของประเทศ รวมถงึประเทศเพือ่นบ้านอย่างประเทศลาว รวมระยะทาง
มากกว่าสองแสนกโิลเมตร คณุไพโรจน์บอกว่าเขาไม่เคยพบปัญหาจกุจกิกวนใจสกัครัง้ 

“จากประสบการณ์การขับ CHEVROLET COLORADO รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ช่วงล่าง
แข็งแรงทนทาน เข้าโค้งท้ายไม่ปัด เวลาใช้ความเร็วสูงรถก็ไม่สั่น ไม่โคลง ผมรู้สึกภูมิใจ
มากและคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกรถ CHEVROLET จนถึงทุกวันนี้ ผมยังรู้สึกอย่างนั้น
ไม่เปลี่ยนแปลง” 

และเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา คุณไพโรจน์มีโอกาสได้ซื้อรถ CHEVROLET CAPTIVA ต่อจาก

เพื่อนอีกหนึ่งคัน “CHEVROLET CAPTIVA ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของช่วงล่างที่มา

พร้อมกบัความนิม่นวลเวลานัง่ ไม่ว่าใครทีไ่ด้นัง่รถผม พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าห้องโดยสารกว้าง 

นัง่สบายมาก ทกุวนันีเ้จ้า CAPTIVA เลยกลายเป็นรถออกงานสงัคมของผมครบั ส่วนเวลาจะ

ลุยทางไกลๆ ถนนหนทางล�าบากก็จะไปกับเจ้า COLORADO เชฟโรเลตท�าให้ผมรูส้กึชอบ

และสนกุกบัการขบัรถมาก ไม่เคยเบือ่หรอืเหนือ่ยเลย จนถงึทกุวนันีเ้ชฟโรเลตได้กลายเป็น 

ส่วนหนึง่ในการเดนิทางและการใช้ชวีติของผมไปแล้วครบั” คณุไพโรจน์ทิง้ท้าย
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ท่ามหาราช VS ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค  
2 คอมมูนิตี้มอลล์ริมน�้าแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด บรรยากาศสบายๆ อันเป็นเอกลักษณข์อง
กรุงเทพมหานคร ที่เชื่อว่าใครก็ต้องตกหลุมรัก ยามเย็นย�่าริมแม่น�้าเจ้าพระยา สายลมพัดโชย
ผสานกับทัศนียภาพของสายน�า้กว้าง มนต์เสน่ห์ของบรรยากาศริมน�า้นี้ก่อก�าเนิดจุดนัดพบ 
แห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือ 

ท่ามหาราช ตัง้อยูใ่นตรอกมหาธาต ุถนนมหาราช อาคาร 3 ชัน้ รวม 7 อาคาร ได้รบัการออกแบบ
ในสไตล์โคโลเนียลฟิวชั่น น�าเสนอ ร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เคียงข้างไปกับ
ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจทั้ง ร้านจักรยาน ตลาดพระ และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ 

ส�าหรับ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค คือคอนเซปต์มอลล์ใจกลางปากคลองตลาด ได้แรงบันดาลใจจากการออกแบบอาคารในสไตล์โคโลเนียล
เช่นกัน สิ่งที่โดดเด่นคือระเบียงทางเดินกว้างเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาในคุ้งน�้าที่งดงามที่สุด ภายในอาคารน�าเสนอร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงสินค้าต่างๆ มากมาย 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม : www.thamaharaj.com และ www.yodpimanriverwalk.com

“ตลาดน�้าบ้านน๊อกก..ก บ้านนอก”  
ตลาดน�้าเชิงอนุรักษ์แห่งจังหวัดลพบุร ี  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.

ในกระแสการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย “ตลาดน�้าบ้านน๊อกก..ก 
บ้านนอก” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของจังหวัดลพบุรี ตลาดน�้า 
แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น�าเสนอเสน่ห ์
ความเป็นไทย ทั้งสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และการแต่งกายในแบบไทย ที่นี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวม 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยอาณาบริเวณ 
กว้างขวาง 75 ไร่ จัดเต็มด้วยห้องแสดงสินค้ากว่า 120 โครงการ 
ทั้งสินค้า OTOP อาหาร และผลไม้ประจ�าจังหวัด ใครที่ก�าลัง 
มองหาทริปท่องเที่ยวไม่ไกลจากเมืองกรุง และเต็มเปี่ยมไปด้วย 
วิถีไทยอันทรงเสน่ห์ ลพบุรีเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คุณห้ามพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.facebook.com/baannokfloating 
ขอบคุณภาพจาก : www.tiewpakklang.com

งานไทยเทีย่วไทย ครัง้ที ่36   
3-6 ก.ย. 2558     
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กลับมาอีกครั้งกับงานไทยเที่ยวไทย 
มหกรรมทีก่ลุม่ผูห้ลงใหลการท่องเทีย่ว 
ทั้งหลายห้ามพลาด เพราะนี่คือ
โอกาสพเิศษในการท่องเทีย่วทัว่ไทย 
พร้อมกับส่วนลดมากมาย จาก 
ผู้ประกอบการสายท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศกว่า 600 บูธ ที่มา
พร้อมกับสารพันโปรโมชั่นและ
ส่วนลดของโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ 
จนถึงตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ หรือ 
รถเช่าหลากหลาย ที่เรียงรายกัน 
มามอบส่วนลดให้กบัทกุคน ใครก�าลงั
มองหาทริปช่วงปลายปีกนัอยู ่งานนี้
ห้ามพลาดเด็ดขาด

TRAVEL UPDATE

Happening
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“BORN TO BE BEN -  
COME INTO MY WORLD  

โลกใบนี้ของฉัน” 
25 ก.ค. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ติดอันดับคอนเสิร์ตท่ีน่าชมมากท่ีสุดแห่งปี เม่ือ 
บอีซี–ีเทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จัดเต็มคอนเสิร์ต 
“เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ” ศิลปินระดับแนวหน้าของ
เมืองไทยผู้เพียบพร้อมทั้งพลังเสียงอันมีเสน่หค์วบคู่
มากับพรสวรรค์ในการเอ็นเตอร์เทนผู้ชม ส�าหรับ 
“Born to be Ben - Come into my World โลก
ใบนี้ของฉัน” ทุ่มโปรดักชั่นสุดอลังการเพื่อสร้าง
บรรยากาศแฟนตาซีไซไฟ น่าตื่นตาตื่นใจสมกับ
การต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โลกของเบน ชลาทิศ ใครที่
เคยได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเม่ือ 2 ปีที่แล้ว  
คงจดจ�าได้ถึงความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ตลอดการแสดง กลับมายิ่งใหญ่อย่างนี้ การันต ี
ได้ว่าความสนุกย่อมเพิ่มเป็นทวีคูณอย่างแน่นอน

CANON LEGRIA MINI
เตรยีมพร้อมส�าหรับงานเซลฟ์ฟ่ี กล้องวดิโีอแคนนอนรุน่ Legria Mini ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนยุคใหม่ที่รักการถ่ายวิดีโอ เพื่อแชร์ทุกสถานการณ์ในชีวิตเข้าสู่โลกโซเชียล  
ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายในตัว รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายจึงถ่ายโอน 
ไฟล์ทีต้่องการไปยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต หรอื 
แชร์ภาพขึน้เว็บไซต์โซเชียลมเีดยีได้อย่างอสิระ เลนส์มมุกว้างพเิศษ 
ครอบคลุม 170 องศา ภาพเคลื่อนไหว 160 องศา ท�าให้เก็บภาพ 
ได้ครบแม้ถ่ายระยะใกล้ ไซส์กะทัดรัดกับหน้าจอทัชสกรีนสามารถ 
พลิกและปรับหมุนได้ มีขาตั้งในตัว บันทึกภาพและเสียงคมชัดแบบ Full HD- 
Stereo Sound คุณภาพคับกล้องแบบนี้ ใครรักการอัพโหลดไม่ควรพลาด

วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ 
13-30 ส.ค. 2558    ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

อีกก้าวย่างหนึ่งของวงการละครเวทีมิวสิคคัลไทย  
เมื่อ “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ” ได้รวบรวมนกัร้อง
จาก 3 เวทีประกวดร้องเพลง ทั้ง เดอะสตาร์, เอเอฟ 

และเดอะว้อยซ์ มารวมตัวบนเวทีเดียวกัน เรื่องราวของ นพ สถาปนิกหนุ่ม
สุดเจ้าชู้ (แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ) ที่ก�าลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับดา แฟนสาว
ลูกเจ้าพ่อ (เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม) แต่แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้น  
เมื่อเหล่าโจทก์เก่าของฝ่ายชายได้เรียงรายกันมาสร้างความปั่นป่วนสุดฮา 

ฝีมือการก�ากับของ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ สันติ ต่อวิวรรธน์ ร่วมด้วยทีมนักแสดงเสียงดีระดับแนวหน้า
ของประเทศทั้ง รัดเกล้า อามระดิษ, อ๊อฟ ปองศักดิ์, กิต เดอะว้อยซ์ และ พัดชา เอเอฟ

GADGET & TECHNOLOGY UPDATE

GO PRO HERO 4
ใหม่ล่าสุดจากค่ายโกโปร กล้องวิดีโอไซส์มินิสไตล์ 
แอดเวนเจอร์ ซึ่งฮิตมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรม 
เอาต์ดอร์ และเอ๊กซ์ตรีมทั้งหลาย ส�าหรับ GoPro    

Hero 4 มาพร้อมกับหน้าจอ LCD แบบสัมผัสขนาด  
1.75 นิ้ว รองรับไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K/15fps, 

2.7K/30fps, 1080P/60fps ทีพ่เิศษขึน้อกีขัน้ คอืโหมด Night 
Photo และ Night Lapse ท�าให้สามารถเก็บแสงได้ดีในเวลา 
กลางคืน เหล่าคนรักการด�าน�้าสามารถพกติดตัวไปได้ถึงระดับ 
น�า้ลกึ 40 เมตร ด้วยน�า้หนกัเพยีงแค่ 83 กรมัท�าให้ GoPro Hero 4  
ติดอันดับกล้องน่าใช้ในใจคนรักการผจญภัยหลายคนเลยทีเดียว

MUSICAL 
COMEDY 

EVENT
UPDATE

“ MUSE” 
(MUSE LIVE IN BANGKOK 2015)
23 ก.ย. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 

ไลฟ์ เนชัน่ บอีซี ี-เทโร 
และ เออีจี ไลฟ์ ขอมอบ 
ประสบการณ์ความมนัส์ 
ทางดนตรี สู่สายตา 
ขาร็อคชาวไทย 
ทั้งหลายกับการแสดง

คอนเสิร์ตใหญ่ ที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก  
จากสุดยอดวงดนตรีร็อคยักษ์ใหญ่จากประเทศ
อังกฤษ MUSE (มิวส์) ในคอนเสิร์ต MUSE LIVE  
IN BANGKOK 2015

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วระเบิดความมันส์แบบทะลุ
โสตประสาทไปกบั 3 สมาชกิ ทัง้ Matthew Bellamy, 
Chris Wolstenholme และ Dominic Howard ที่จะ
มาขบักล่อมเพลงฮติทัง้เก่าและใหม่ อย่าง Sunburn 
และ Unintended รวมทัง้ผลงานเพลงล่าสดุจาก
อลับัม้ชดุที ่7 ทีเ่พิง่เปิดตวัไปสดๆ ร้อนๆ อย่าง Drones
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“แสตมป์ฟ้าผ่า” 
19 ก.ย. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

คอนเสิร์ตจัดเต็มของศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีแห่งยุค “แสตมป์ -
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข” ชายหนุ่มผู้มากด้วยความสามารถ  
เป็นทั้ง นักร้อง นักแต่งเพลง และโค้ชจากรายการเพลง 

ชื่อดัง และเป็นเจ้าของเพลงฮิตอีกนับไม่ถ้วนอย่าง มันคงเป็นความรัก ความคิด  
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ชายกลาง โอมจงเงย และเพลงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งครั้งนี ้
แสตมป์ได้เตรียมเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆ ได้ชมกันอีกครั้งตามค�าเรียกร้อง 
หลงัจากห่างหายไปนานถงึ 2  ปี และทางบอีซี ี- เทโร และเลฟิ อสิ โดยบอย โกสยิพงษ์ 
ได้การันตีความสนุกที่มาพร้อมกับเซอร์ไพร์สที่อัดแน่นสมกับคอนเซปต์ฟ้าผ่า  
รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 ชั่วโมงอย่างแน่นอน

INSIDE OUT  
มหัศจรรย์อำรมณ์อลเวง  
12 ส.ค. 2558 

อนิเมชั่นเรื่องล่าสุดจากค่าย PIXAR ฝีมือการก�ากับของ  
พีท ด็อกเตอร์ ที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจจาก 
Monster Inc และ UP ปู่ซ่าบ้าพลัง ‘INSIDE OUT’ น�าเสนอ 
เรื่องราวของไรลีย์ เด็กสาววัย 11 ปีที่ต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัย

อยู่เมืองซานฟรานซิสโก เมื่อต้องเผชิญกับชีวิตใหม่เหล่าอารมณ์ทั้ง 5 ของเธอจึงต้อง 
ร่วมกันปรับตัวโดยพร้อมเพรียง ทั้งอารมณ์ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความโกรธ 
และความขยะแขยง มาร่วมผจญภยัไปกบัคาแรคเตอร์ฮาๆ ของอารมณ์ทัง้ 5 ซึง่พร้อมจะ 
สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างจินตนาการในช่วงเทศกาลวันแม่นี้

PAN  
ปีเตอร์แพน    
8 ต.ค. 2558 

ปีเตอร์ แพน ฉบับ 
2015 น�าทีมด้วย 
นักแสดงระดับ 
แนวหน้าอย่าง  
ฮิวจ์ แจ๊คแมน และ  

รนูย์ี มาร์ร่า ภาพยนตร์แฟนตาซเีรือ่งนี ้นบัเป็นหนงั
ฟอร์มยกัษ์แห่งปีทีต้่องตดิตาม ส�าหรบัเวอร์ชัน่ใหม่
ของ “แพน” เป็นการเล่าเรื่องปฐมบทตั้งแต่ก�าเนิด
และวยัเดก็ของปีเตอร์ (Levi Miller) เดก็ชายก�าพร้า
ผู้ถูกพาตัวมาสู่ดินแดนแห่งเวทย์มนต์นามว่า 
“Neverland” ณ ดินแดนแห่งนี้ เด็กน้อยได้พบกับ 
โจรสลดัเคราด�า หรอื Blackbeard (ฮวิจ์ แจ๊คแมน)
ด้วยความกล้าหาญและชาญฉลาดของเขา  
จะช่วยกอบกู้ดินแดนเนเวอร์แลนด์จากการรุกราน
ของเหล่าโจรสลัดได้หรือไม่ ใครที่เป็นแฟนของ
วรรณกรรมเยาวชนชื่อก้องโลกเรื่องปีเตอร์แพน 
คงไม่ยอมพลาด 

MUSIC
UPDATE

MOVIE UPDATE

Happening
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BOOK
UPDATE

ในกระแสการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงของ 
ชาวไทยนั้น มีเนื้อหา 
ที่สอดคล้องไปกับชีวิต
ของ “จอห์น ร็อบบิ้นส์” 
ทายาทธุรกิจไอศกรีม
บาสกิ้น ร็อบบินส์  

ชายผู้น�าเสนอเกร็ดการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกับ 
ใครผ่านทางหนงัสอื ชวีติพองาม ความกล้าหาญ 
ที่จะหันหลังให้กับเงินและกองมรดกมหาศาล
ที่รออยู่ โดยจอห์นหันไปใช้ชีวิตที่เขาเชื่อมั่น 
คือการมัธยัสถ์ อดออม และมีความสุขกับ 
ชีวิตครอบครัวที่น่ารักได้ตามหลัก “ชีวิต 
พองาม” ทฤษฎีเข้าใจง่ายต่างๆ ทั้งการ
เยียวยาสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเงิน   
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีแนวใหม่ และเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข ทั้งหมดนี้จะ 
เป็นการจุดประกายให้เราพึ่งพาเงินน้อยลง  
แต่หันมาพึ่งพาศักยภาพในการใช้ชีวิตของ 
เราเองให้มากขึ้น

THE NEW GOOD LIFE  
ชีวิตพองำม 
หมวด : จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านกัพมิพ์ : John Robbins
ผูเ้ขยีน : Postbook

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์   

หนังสือที่จะช่วย 
เปิดกว้างทัศนคติ และ
เสริมสร้างมุมมองใหม่
ให้การ “คิดต่าง” 
ในทางสร้างสรรค์  
เริม่ต้นจากการบอกเล่า 
ความคิดด้านลบ ที่จะ 
กลายเป็นความคดิร้าย 

ที่บ่อนท�าลาย มาจนถึงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ เทคนคิสูค่วามส�าเรจ็ 
ของความคดิต่างอย่างสร้างสรรค์ ปิดท้ายด้วย
การบอกเล่าเรื่องราวของนานาประเทศ ที่เคย
ผ่านวาระสงคราม ถูกกดขี่ข่มเหง และเริ่มต้น
จากการไม่มีอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ และอิสราเอล สารพันความทุกข์ยาก
ได้หล่อหลอมและเสริมสร้างให้ประเทศ 
เหล่านัน้กลายเป็นประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในวันนี้

หมวด : จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านกัพมิพ์ : เป่ียมศกัดิ ์คณุากรประทปี
ผูเ้ขยีน : Postbook

ADIDAS ULTRA BOOST 
นวัตกรรมรองเท้าส�าหรับนักวิ่ง อีกระดับ
จากอะดิดาส Adidas Ultra Boost ได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาตามแบบฉบับ Energy Running เน้นการปรับตัวเข้ากับจังหวะ
การก้าวเท้าของผู้วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ รองรับแรงกระแทกได้ดี ด้วยวัสดุ
ลดแรงกระแทกด้วยนวัตกรรม BOOST ที่ผลิตขึ้นจากเม็ดแคปซูลพลังงาน
หลายพันเม็ด ผสานกับเทคโนโลยี PRIMEKNIT วัสดุผ้าทอซึ่งถักเป็นตาข่าย 
รองรับการขยายของเท้าขณะออกวิ่ง ลดความระคายเคือง และระบาย 
อากาศได้ดี สวมใส่สบายแม้วิ่งทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรในทุกสภาพพื้นผิว  
พื้นรองเท้าชั้นนอกสุดแบบ Stretch Web ยืดหยุ่นและขยายตัวตามแรง
กระแทกและการเคลื่อนไหวของเท้า สารพันเทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาภายใต้
งานดีไซน์ที่สวยอย่างมีสไตล์สมชื่อแบรนด์อะดิดาส

FASHION / 
SHOPPING  
UPDATE

ส�าหรับสาวกแฟชั่นที่หลงใหลในงานดีไซน์จากญี่ปุ่น คงรู้จักแบรนด์แฟชั่นและ 
ไลฟ์สไตล์ครีเอทเตอร์อย่าง BEAMS (บีมส์) เป็นอย่างดี จากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ 
ณ ฮาราจูกุ โตเกียว ในวันนี้ BEAMS ได้ขยับขยายมาเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ห้างเอ็มควอเทียร์ ส�าหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับ  BEAMS ที่นี่คือแบรนด์ที่คัดสรรและ
น�าเสนอแฟชั่น ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมหลากหลาย ทั้งชายหญิงทุกวัย แต่คงคอนเซปต์เดียวกันคือความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเก๋ เท่และไม่ซ�้าใคร เหล่านักช้อปชาวไทยคงต้องปลื้มไม่น้อย ที่จะได้ช้อปโดยไม่ต้องเสีย 
ค่าเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่น เพราะร้าน BEAMS จัดเต็มด้วยพื้นที่กว่า 170 ตารางเมตร ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ 
รองเท้า รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อัดแน่นเต็มพื้นที่ 

ติดตามความเคลื่อนไหวของ BEAMS ได้ที่ facebook และ instagram : BEAMS_Thailand_Official

BEAMS IN BANGKOK
เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพหานคร



CHEVY 500 Million Thanks

อีกหนึ่งควำมส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเจนเนอรัล  

มอเตอร์ส ผู้น�ำด้ำนธุรกิจยำนยนต์ระดับโลก ในวันนี้

ได้ผลิตรถคุณภำพเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ 

ทีเ่หนอืกว่ำมำสูท้่องถนนรวม 500 ล้ำนคันทั่วโลก 

ตลอดระยะเวลำ 106 ปีที่ผำ่นมำ งำนเฉลิมฉลอง 

ครั้งยิ่งใหญ่นี้จึงถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์กำรผลิตรถยนต์ 

จีเอ็ม ในเมืองส�ำคัญทั่วโลก ทั้งศูนย์กำรผลิตแคนซัส

ในสหรัฐอเมริกำ ศูนย์กำรผลิตรัสเซลไฮล์มในเยอรมนี 

ศูนย์กำรผลิตเซำเปำโลในบรำซิล และศูนย์กำรผลิต

เซี่ยงไฮ้ในจีน ส�ำหรับประเทศไทยนั้น จีเอ็มเชิญชวน

ลูกค้ำเชฟโรเลตมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวำระพิเศษ  

ณ ศูนย์กำรผลิตยำนยนต์จังหวัดระยอง

เพือ่แสดงค�าขอบคณุทีม่ต่ีอลกูค้าคนส�าคญั เชฟโรเลตได้จดั
งาน “Chevy 500 Million Thanks 500 ล้าน ค�าขอบคณุ” เพื่อ
ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้แชร์ความประทับใจ ที่มี
ต่อรถยนต์เชฟโรเลต บทสนทนาที่อบอุ่นพร้อมกับ 
ช่วงเวลาดีๆ ที่มีร่วมกันนี้ เป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับ 
ทีมงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการตอกย�า้ถึงความส�าคัญ
ที่ทางเชฟโรเลตได้มอบให้กับลูกค้าตลอดเวลาที่ผ่านมา 

สเตฟาน จาค็อบบี (Stefan Jacoby) รองประธานบริหาร
และประธานกรรมการของ จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

MILLION
T H A N K S500
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ระหว่างกิจกรรมการเฉลิมฉลองความส�าเร็จนี้ว่า “ในขณะที่เรามี
ความภาคภูมิใจ ที่ได้ผลิตรถครบ 500 ล้านคัน เราก็ตระหนักด้วย
ว่า ในก้าวต่อไปของเรา ที่จะสามารถผลิตรถอีก 500 ล้านคันได้นั้น 
เราจะยังคงให้ลูกค้าเป็นหัวใจในทุกสิ่งที่เราท�า”

ส�าหรบัไฮไลต์ของงานกคื็อการมอบรถโคโลราโด ไฮคันทรี ่เป็นรางวลั
ให้กับสมาชิกเชฟวี่พลัสผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ด้วยความใส่ใจ 
ที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมการร่วมส่ง 
คลิปวิดีโอ หรือข้อความประทับใจที่มีต่อเชฟโรเลตผ่านทาง
กิจกรรมเชฟวี่พลัส ทั้งนี้ผู้ใช้รถยนต์เชฟโรเลตทุกท่านได้ร่วมกัน 
ส่งประสบการณ์ชีวิต และความประทับใจจากการขับขี่รถยนต์
เชฟโรเลตในรูปแบบของคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที 
หรือเขียนบอกเล่าเรื่องราวนั้นๆ ส่งมาที่ทีมงานเชฟโรเลต เซลล์ 
(ประเทศไทย) จากกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยม ท�าให้ทีมงานได้รับ
คลิปวิดีโอและจดหมายที่ส่งเข้ามามากมายเหนือความคาดหมาย 

จากสารพันเรื่องราวที่น่าประทับใจจากสมาชิกเชฟวี่พลัส คุณสุพจน์ ขวัญคุ้ม เกษตรกร
จากจังหวัดพิจิตร ได้เอาชนะใจทีมงานด้วยการบอกเล่าถึงช่วงชีวิตวัยเริ่มต้นท�างาน
กับรถโคโลราโดซึ่งเป็นรถคันแรกของครอบครัว โดยวันรับมอบรถนั้นเป็นวันเกิดของ
ลูกชาย ทุกคนในครอบครัวจึงรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความโชคดีที่เกิดขึ้น 
หลังจากวันนั้น เรื่องราวน่าประทับใจนี้ท�าให้คุณสุพจน์ได้รับรางวัล รถโคโลราโด  
ไฮคันทรี่ จากผู้บริหารระดับสูงของจีเอ็ม

ส�าหรับการเฉลิมฉลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของจีเอ็ม กล่าวถึงความส�าคัญเกี่ยวกับรถแบรนด์ต่างๆ ของจีเอ็มที่มีบทบาทต่อชีวิต
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน การท่องเที่ยวพร้อมหน้ากันทั้ง
ครอบครัว ตลอดจนช่วงเวลาส�าคัญในชีวิตอย่างการแต่งงานและการส�าเร็จการศึกษา 
จีเอ็มพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความส�าเร็จต่อไป 

นี่คือค�ำสัญญำของเจอเนอรัล มอเตอร์ส ที่พร้อมเดินหน้ำผลิตรถที่มีควำมเป็นเลิศ 

ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญสูงสุดในด้ำนคุณภำพ เพื่อลูกค้ำทุกคนในอนำคต

CHEVY
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The Journey

WITH GANG
Take a Break
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ช่วงเวลาดีๆ ที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของคนเราได้อย่าง

ง่ายดายโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหา ก็คือเวลาอันแสนอบอุ่นและ

สนุกสนานไปกับสารพันบทสนทนาเฮฮาร่วมกับเพื่อนฝูงผู้รู้ใจ 

หลากหลายจุดนัดพบจึงถูกคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์การนัดพบ 

ที่ลงตัวดังต่อไปนี้

Take a Break
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ลอยละล่อง
เหล่าแฟนคลับของภาพยนตร์ไทยชื่อดัง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” คงคุ้นเคยกันดีกับ 
ภาพบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ของ “ลอยละล่อง” เพราะที่นี่คือฉากบ้านริมน�้าของคุณลุงพระเอก
ในเรื่อง ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ลอยละล่อง คือโรงแรมขนาดกะทัดรัดสไตล์เกสต์เฮาส์ ที่มี
ห้องพกัเพยีงแค่ 7 ห้อง แต่กลบัได้รบัความนยิมสงูสดุจากชาวไทย และนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
ด้วยความเรียบง่ายแต่อบอุ่นของบ้านไม้ 2 ชั้น ที่มีอายุอานามราว 30 ปี กลิ่นอายวินเทจ
แทรกซึมอยู่ทุกอณูและเติมเต็มความทรงจ�าของชีวิตริมน�า้ชาวเมืองให้กับทุกคนที่แวะเวียน
มาเยี่ยมเยือน ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้มาพักบ้านเพื่อน

ใครที่ถวิลหาความทรงจ�าเก่าๆ การได้แวะเวียนมาพักค้างอ้างแรม ณ ลอยละล่องกับ 
กลุ่มเพื่อนฝูงสักคืน ก็นับเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและชาร์ตพลังกายให้เต็ม เริ่มต้นกันที่
ยามบ่ายออกตัวส�ารวจพื้นที่น่าสนใจโดยรอบ ทั้งถนนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
งดงาม อย่างถนนทรงวาด หรือข้ามแม่น�้าไปเดินเล่นในตรอกซอกซอยฝั่งธนบุรี สัมผัส 
วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ยามเย็นกลับมาที่พัก เพื่อเอนหลังชมแสงอาทิตย์ลับฟ้า  
พดูคยุเคยีงแสงจนัทร์สะท้อนคลืน่น�า้ ตืน่มาพร้อมกบัอาหารเช้าสไตล์ไทยๆ อย่าง ไข่กระทะ 
หรืออเมริกันเบรคฟาสต์จานโต แล้วกลับบ้านอย่างมีพลังทั้งกลุ่มอย่างแน่นอน

ลอยละล่อง 
1620/2 ถ.ทรงวาด (ภายในวัดปทุม) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2639-1390, 08-9133-1131, 08-9454-1414 

LAT. 13.735553, LONG. 100.510449
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หลงัคลาสเรยีนแสนเข้มข้น หรอืชัว่โมงท�างานอนัเคร่งเครยีด การเชญิชวน 

กลุม่เพือ่นร่วมห้องมองหาแหล่งแฮงค์เอาต์ยามเยน็ เป็นสิง่ทีช่่วยผ่อนคลาย

เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องน�าเสนอสถานที่ใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ของการเดินทาง

ใกล้ๆ ภายในเขตเมือง นี่คือจุดหมายปลายทางใหม่สุดชิคอินเทรนด ์

ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

 
MOMENT WITH 
CLASSMATES

RIVER
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ท่ามหาราช
ด้วยคอนเซปต์หลัก Riverside Eatery, Urban Oasis, Art & Culture Market คอมมูนิตี้มอลล ์
แห่งใหม่ “ท่ามหาราช” นี้ ได้ขึ้นแท่นเป็นสถานที่สุดฮิตที่ทุกคนไม่ควรพลาด จากเดิมที่เคยเป็น 
เพียงท่าเรือเพื่อสัญจรข้ามแม่น�้า ในวันนี้ท่ามหาราชได้รับการพัฒนาปรับเปล่ียนให้กลายเป็น
ศูนย์กลางการนัดพบ ซ่ึงโดดเด่นที่สุดด้วยวิวแม่น�้าเจ้าพระยาอันแสนงดงาม

ณ ท่ามหาราชแห่งนี้ นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้ว ยังพร้อมสรรพไปด้วยสารพันร้านค้าทั้ง
เสื้อผ้าแฟชั่น งานศิลปะ และสินค้าเกี่ยวกับความงาม สิ่งที่น่าดึงดูดใจไม่น้อยไปกว่ากัน ก็คือ 
ร้านอาหารมากมาย ที่มีทั้ง ร้านส้มต�าแนวชิคอย่าง แซบอีลี่ หรือ ร้านเสวย กับเมนูอาหารไทย 
ในต�านานอย่างข้าวอบสับปะรด และถ้าหากชอบทานอาหารฝรั่งสไตล์โรงแรมก็ต้องไม่พลาด
ร้าน Gram แต่ถ้าอยากจิบกาแฟนั่งชิลล์ ทานขนมอร่อยๆ  ก็มีทั้งร้าน Starbucks Coffee, Favour 
Cafe, Trust Me I’m Baker ร้านเบเกอรี่แสนสวย หรือจะแวะร้านไอศกรีมน่ารักๆ อย่าง Creamery 
Boutique Ice Cream และ Stickhouse ส�าหรบัคนชอบขนมไทยต้องไม่พลาดร้าน กณัรย์ี ทีม่ขีนมไทย
โบราณให้เลือกมากมาย รวมทั้งร้าน คุณต๋อย Puff Stick กะหรี่ปั๊บแบบแท่ง กินง่าย อร่อยด้วย

ท่ามหาราช 
1/11 ตรอกมหาธาตุ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2024-1393 

LAT. 13.756246, LONG. 100.488777
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XXL KITCHEN
 

ในทริปวันพักผ่อนสั้นๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก 
หากคุณและกลุ่มเพื่อน เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวหัวหิน 
ร้าน XXL Kitchen Home of Giant Burger เตรียมพร้อม
เสิร์ฟอาหารจานโตให้คุณเสมอ เมนูจานเด่น อย่าง 
เบอร์เกอร์และซี่โครงหมูย่างนั้น นอกจากขนาดมาตรฐาน 
ที ่XXL แล้ว ยงัมขีนาด XXXL ให้เลอืกอกีด้วย บรรยากาศ
ของร้านโปร่ง โล่งสบาย ตกแต่งสไตล์ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ 
มทีัง้โซนอนิดอร์ห้องปรบัอากาศ หรอือยากชิลล์เอาต์  
ก็สามารถเลือกน่ังท่ีบริเวณในสวนได้

ขึ้นชื่อว่าอาหารจานยักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัญชาติ
ไหน ก็การันตีได้ว่ากลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก 
หรือกลุ่มใหญ่ ต้องให้ความสนใจกันโดยพร้อมเพรียง  
XXL Kitchen เลื่องชื่อในการจัดเสิร์ฟเมนูธรรมดา 
ที่ไม่ธรรมดา รายการอาหารชื่อคุ้นเคยอย่างเบอร์เกอร์ 
โฮมเมด พิซซ่า พาสต้า หรือสลัด หากพูดยี่ห้อว่า 
เป็นของ XXL Kitchen แล้วย่อมเรียกเสียงฮือฮาจาก 
แขกผู้มาเยือนได้เสมอ เพราะมาเสิร์ฟด้วยขนาดที ่
ยักษ์ใหญ่สมชื่อร้าน ใหญ่ทั้งขนาดของขนมปัง ใหญ่ทั้ง
ขนาดของเนื้อเบอร์เกอร์ แทรกมาด้วยปริมาณผักที่ใส ่
มาแบบไม่ยั้งมือ อิ่มท้องกันได้ทั้งกลุ่มอย่างแน่นอน

XXL KITCHEN 
32 ถ.เพชรเกษม ปากซอยหัวหิน 10  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร. 08-6132-2217 

LAT. 12.609778, LONG. 99.949911

ส�าหรับกลุ่มเพื่อนซ้ี ที่อาจจะแยกย้ายกัน 

ไปท�างานคนละที่ และมีเวลาแฮงค์เอาต์   

กันสั้นๆ ในระยะเวลา 1 คืน เป้าหมายของ 

การเดินทางต้องไม่ห่างจากเมืองกรุง 

มากนัก นัดแนะกันอย่างพร้อมเพรียง 

เตรยีมเก็บกระเป๋าใบเลก็ออกเดินทางไปใช้

เวลาร่วมกัน ในเมืองใกล้กรุงเหล่านี้

SHORT TRIP 
WITH THE
GANG

2 DAY 
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เดอะ ฟอร์ เรสท์ รีสอร์ท
(The For Rest Resort)
หากกลุ่มไหนที่ก�าลังมองหาทริปสั้น 2-3 วัน พร้อมท�ากิจกรรม 
สนุกๆ กับเพื่อนฝูง และเดินทางแบบใกล้ๆ จังหวัดกาญจนบุรี 
นับเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่น่าสนใจ ขอแนะน�ารีสอร์ทใหม่ที่ 
ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วอย่าง The For 
Rest Resort แพที่พักริมแม่น�้าแควน้อย ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้าง
สายน�า้ไหลเย็น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มท่ามกลาง 
ภูเขาสูง ที่เต็มไปด้วยวิวธรรมชาติที่งดงาม พร้อมกับกิจกรรม
พิเศษที่ห้ามพลาดคือการล่องแพไปตามแม่น�้าแควน้อย เพื่อ 
ชมวิวธรรมชาติที่งดงามตลอดสองฝั่ง ไฮไลต์คือการปล่อยให้ 
ผู้มาเยือนได้กระโจนลงน�้า แหวกว่าย ลอยคอเพื่อกลับสู่ที่พัก  
นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาความสนุกสนานของกลุ่มเพื่อนฝูง 
ที่พลาดไม่ได้

The For Rest Resort ยังเหมาะกับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะมาแบบเดี่ยว แบบคู่หรือแบบกลุ่ม นอกจากห้องพักที่
ตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย ยังสะดวกสบายในเรื่องอาหาร
เพราะรวมอยู่ในค่าที่พักแล้ว ทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นในรูปแบบ
ของบุฟเฟต์ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือ คุณสามารถนั่งชิลล์
หย่อนขาแกว่งไกวไปมาในสายน�้าเย็นได้อย่างเพลินใจที่หน้า
ห้องพักได้เลย แต่ถ้าหากเพื่อนฝูงท่านใดไม่ชอบเล่นน�้า แต่นิยม
ชมวิว นอนเอนหลังสักงีบบนเปลญวนที่ผูกไว้ตรงระเบียงเคียงน�า้ 
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความฝันสุดชิลล์ที่ชาวเมืองถวิลหา

เดอะ ฟอร์ เรสท์ รีสอร์ท  
(The For Rest Resort) 
99/15 หมู่ 8 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร. 09-5526-4478, 06-1545-7887

LAT. 14.520267, LONG. 98.820716
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The Park Adventure
กระซิบบอกเพื่อนซี้ให้เตรียมใจสักนิดก่อนเดินทางว่า ทริประยองในครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นวิวของทะเล
แต่อย่างใด เพราะ The Park Adventure เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาและ 
มลี�าธารไหลผ่านถงึ 3 สาย โดดเด่นด้านการผจญภยัทีเ่น้นกจิกรรมสนกุสนานเพลดิเพลนิมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น การขี่จักรยานเสือภูเขา ซิ่ง ATV มอเตอร์ไซค์ส่ีล้อ หรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หากเพื่อน
คนไหนอยากสัมผัสกับผืนน�้า ก็ยังสามารถใช้เวลาไปกับการพายเรือคายัคในบึงกว้างของรีสอร์ท

ด้วยอาณาบริเวณกว้างขวางกว่า 2,000 ไร่ จากเดิมที่เคยเป็นสวนยางพาราร่มรื่น ในปัจจุบันได้เสริม
ตัวอาคารเล็กๆ ที่ดีไซน์สวย เปิดเป็นรีสอร์ทที่พักสไตล์โมเดิร์น น�าเสนอการท่องเที่ยวแนว “ผจญภัย
เชิงเกษตร” นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเก็บเงาะหรือ
มังคุดในสวนผลไม้นานาพรรณด้วยตัวเอง หรือแวะเยี่ยมเยือนให้อาหารหมู่กวางตัวน้อยใหญ ่
ในฟาร์มของรีสอร์ท ส่วนเพื่อนนักปั่นก็สามารถขี่จักรยานรอบรีสอร์ทได้ ทั้งในรูปแบบของการ ถีบช้าๆ 
บนเส้นทางราบเรียบชมวิวสวย หรือจะขี่แบบผจญภัยผ่านฝายน�้าล้น ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ย่อมได้

The Park Adventure 
103 ม.5 บ้านเพ ต.ส�านักทอง อ.แกลง จ.ระยอง 

โทร. 02-713-6811-2, 08-6970-8877

LAT. 12.754646, LONG. 101.450936

สุดสัปดาห์ไหนที่มีวันหยุดยาวคงต้องกริ๊งกร๊าง 

นดัเพือ่นสนทิไปท่องเทีย่วในสถานทีใ่หม่ๆ และ 

ด้วยปรมิาณวนัหยดุทีม่มีากขึน้ ท�าให้จดุหมายของ

การเดนิทางนัน้มีหลากหลายมากขึ้น และนี่คือ 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในลสิต์ Must go! ทีก่ารนัตี

ได้ว่าคุม้ค่าวนัหยดุยาวอย่างแน่นอน

ADVENTURE FOR  
A LONG WEEKEND WITH 
CLOSE FRIENDS

THE BEST 
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แพ 500 ไร่
การเดินทางสู่ภาคใต้ เป็นทริปที่ต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยแต่ก็ถือว่า 
คุ้มค่า ละทิ้งความอึกทึกครึกโครมของเมืองหลวง รวมตัวกันแล้วชวนกัน
ปลีกวิเวกไปพักผ่อนแบบสงบเงียบ ท่ามกลางธรรมชาติที่ “แพ 500 ไร่” 
รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่มีลักษณะเป็นอ่าวส่วนตัว พื้นน�้าสีเขียว
มรกตนิ่งใสสะอาด ทับซ้อนด้วยทัศนียภาพชวนฝันของภูเขาหินปูนมุมกว้าง 

แพ 500 ไร่ เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเน้น
การพักผ่อนแบบเรียบง่าย จึงไม่มีสัญญาณมือถือใดๆ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลา 
อยู่กับเพื่อนฝูงได้เต็มที่ มีสระว่ายน�้าที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม 
ยามเช้ายังปรุงแต่งด้วยสายหมอกสีขาวดูนุ่มละมุน นับเป็นอีกหนึ่งความ
ประทับใจที่หาได้ยากยิ่ง

นอกจากการพักผ่อนสุดชิลล์ที่ห้องพัก หากคุณและเพื่อนๆ เป็นกลุ่มที่ชอบ
กจิกรรม กม็เีรือคายคัให้พายเล่นรอบรสีอร์ท และยงัมกีจิกรรมเชงิอนรุกัษ์
ต่างๆ ทีน่่าสนใจ ท้ังการท่องเทีย่วน�า้ตกแปดเซยีน เดนิป่าขึน้จดุชมววิไกรสร 
หรือนั่งเรือพายล�าเล็กเข้าชมถ�้าปะการังซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับรีสอร์ท แต่หากกลุ่ม
เพื่อนซี้ของคุณ ชื่นชอบการผจญภัยในดีกรีเหนือระดับ แนะน�าให้เลือก
กิจกรรมการเดินป่าตะลุยถ�้าน�้าทะลุ ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เคียงข้าง
ไปกับน�้าตกและล�าธารที่มีสายน�้าเชี่ยวกราก นับเป็นอีกหนึ่งการผจญภัย
เต็มรูปแบบที่จะ เติมเต็มทริปวันหยุดยาวนี้ให้สมบูรณ์

แพ 500 ไร่ 
21/5 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

โทร. 0-7795-3013

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น.

LAT. 9.057727, LONG. 98.630861
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19



บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์   
(Buri Tara Wine Bar & Restaurant)
ในย่านริมแม่น�้าเจ้าพระยาเลียบถนนพระราม 3 มีร้านอาหารให้เลือกสรรมากมาย ส�าหรับการ
นัดพบเพื่อนกลุ่มใหญ่ บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ เป็นทางเลือกต้นๆ ที่การันตีได้ว่า 
ทุกคนจะเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย มีที่จอดรถบริการและที่ส�าคัญมีวิวแม่น�้ายามเย็น 
ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานภูมิพลที่ทอดยาวข้ามไปถึงฝั่งธนฯ พร้อมอาหารนานาชาติมากมาย 
ให้เพื่อนแต่ละคน เลือกส่ังเมนูที่ชอบได้แบบไม่ซ�้ากัน 

การตกแต่งร้านเน้นความอบอุ่นของไม้ โดยน�าเอาความเป็นไทยโมเดิร์น มาผสมผสานกับ 
งานออกแบบสไตล์บาหลี อาหารไฮไลต์ของทางร้าน คืออาหารทะเลหลากหลายสัญชาต ิ
ทั้งอาหารไทย อย่าง กุ้งแม่น�้าทอดซอสมะขาม หรือแกงคั่วปู หากเป็นสไตล์จีน แนะน�าว่า 
ให้ส่ังเมนูปูผัดพริกเกลือ และหากเพื่อนร่วมรุ่นต้องการสั่งอาหารยุโรป จะลองสั่งสปาเก็ตตี้กุ้ง
แม่น�้าก็การันตีความอร่อยได้เช่นกัน  

บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์   
(Buri Tara Wine Bar & Restaurant) 
762/2 โครงการบางกอกสแควร์ (จตุจักร พระราม 3)  

ถ.พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-682-9457-8

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.

LAT. 13.672305, LONG. 100.533259

ในรอบปีต้องมีสักครั้ง ที่หมู่เพื่อนวัยเยาว์รวมตัวนัดพบปะเลี้ยงรุ่น หรือ

สังสรรค์เพื่อร�าลึกความหลังสมัยวันวานยังหวานอยู่ จุดนัดพบนั้นต้อง

เหมาะกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เฮกันมา อาหารต้องหลากหลาย ที่จอดรถ

ต้องพร้อม สองร้านอาหารต่อไปนีจ้ดัเสร์ิฟอาหารถกูปากหลากหลายเมนู 

อาณาบริเวณกว้างขวางนั่งเฮฮาได้ถึงค�า่คืน

GET READY FOR 
THE REUNITE

PARTY
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Eat Drink Love
เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในรีสอร์ทที่ทั้งร่มรื่น  
เย็นสบาย และแสนจะส่วนตัว แต่ Eat Drink 
Love เป็นร้านอาหารที่เหมาะกับการรวมตัว
ของเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่ต้องการจะมานั่ง 
กิน ดื่ม สังสรรกันในบรรยากาศที่อบอวลไป
ด้วยความรักตามคอนเซปต์ของร้าน 

ร้านตกแต่งตกแต่งสไตล์ยุโรปทันสมัย เน้นการ
ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักล้อมด้วยกระจกใส 
สามารถมองเห็นความร่มร่ืนที่อยู่รอบตัว มีทั้ง
โซนเอาต์ดอร์ และโซน The Dining Room ที่มี
ดนตรีเล่นสบายๆ ให้เพลิดเพลิน

ส�าหรับอาหารที่นี่จะเน้นอาหารสไตล์อิตาเลียน
และฝรั่งเศส ส่วนรสชาติของอาหารนั้นไม่ต้อง
พูดถึง เพราะ Eat Drink Love เป็นการรวมตัว 
ของหุ้นส่วน 4 คน ที่เป็นทั้งนักชิมไวน์และ 
นักปรุงอาหาร ซึ่งชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว 

Eat Drink Love 
26 ซอยพรีเมียร์ 1 (ศรีนครินทร์ 59) โครงการ The Park 9 Serviced Residence 

ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-707-8999 ต่อ 5

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 10.00 น. และ 17.00 - 23.00 น.

LAT. 13.683676, LONG. 100.649583

และได้ตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ และไวน์เลิศรส 
มาแล้วทั่วโลกนานนับสิบปี เมื่อเปิดร้านอาหาร
ของตัวเอง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ  
ให้กับลูกค้า ด้วยการครีเอทเมนูแนวใหม่ที ่
เรียกว่า “Modern comfort bistro’’ โดยการ
เลือกใช้วัตถุดิบและเทคนิคใหม่ๆ มาผสมกับ
อาหารพื้นบ้าน น�ามาเสิร์ฟเป็นอาหารจานเก ๋
ในแบบร้านอาหารในกรงุปารสี ทีย่งัคงความอร่อย 
และเรียบง่ายเป็นหลัก ยิ่งดื่มแกล้มกับไวน์ที ่
ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากทั่วโลก ยิ่งช่วยให้ 
บทสนทนาในหมู่เพื่อนฝูงรื่นรมย์มากยิ่งขึ้น 

และหากสงัสรรค์กนัจนเพลดิเพลนิทัง้บรรยากาศ 
รสชาติอาหาร และไวน์ที่เลิศล�้า จนติดลมและ
ไม่อยากเลิกรา ที่นี่ยังมีบริการห้องพักให้บรรดา
เพื่อนสนิทมิตรสหายได้กินดื่มและใช้เวลาดีๆ 
ร่วมกันได้อย่างสบายใจ
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Behind Bars
ใครที่สงสัยว่าท�าไม Bars ต้องเป็นรูปพหูพจน์ ตอบเลยว่าที่นี่มีบาร์สองรูปแบบ ทั้งบาร์กาแฟ และบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ลูกค้าสามารถมานั่งชิลล์ได้ตั้งแต่เช้าถึงค�่า เมนูอาหารมีให้เลือกทั้งหนักเบา ไล่ตั้งแต่อาหารคาวจานเด่น อย่าง ข้าวผัดลาบหมู 
ซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิว และต้มแซ่บเนื้อตุ๋น ไปจนถึงขนมหวานรสชาติดี อย่าง ฮันนี่โทสต์ ซึ่งน�าขนมปังชิ้นใหญ่ไปอบให ้
กรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยน�้าผึ้งคุณภาพดี เมนูนี้ชนะใจลูกค้ามาแล้วหลายต่อหลายกลุ่ม ส�าหรับคอกาแฟ รับรองไม่ผิดหวัง
เพราะที่นี่เลือกใช้กาแฟระดับพรีเมียมของดอยช้าง 

Behind Bars เลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นโครงสร้างหลัก ใช้สีที่โดดเด่นอย่างโทนสีส้ม-ด�า ดึงดูดสายตาให้ต้องเหลียวมอง
ภายในตกแต่งอย่างเรียบง่าย ใส่บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้านท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย ไฮไลต์ของร้านที่รับรองได้ว่าเพื่อนทั้งกลุ่ม
ต้องถกูใจ กค็อืบรรยากาศชลิล์ๆ บนดาดฟ้าบรเิวณชัน้ 2 ลมเยน็ทีพ่ดัผ่านมาช่างเข้ากนัได้ดกีบัเครือ่งดืม่ทีส่ัง่อย่างต่อเนือ่ง มโีต๊ะพลู 
ขนาดใหญ่ไซส์ L ให้สนุกสนานกันได้ทั้งกลุ่ม และ Behind Bars ยังเปิดถ่ายทอดกีฬาแมตช์ส�าคัญๆ ให้ดูผ่านจอโปรเจคเตอร์
ยักษ์ที่สูงเท่าตึก 3 ชั้น รับรองว่าเต็มอิ่ม เต็มตา เรียกเสียงเฮกันได้ทุกแมตช์อย่างแน่นอน

Behind Bars 
55 ม.11 ซ.ลาดปลาเค้า 11 ถ.ลาดปลาเค้า 

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร. 08-9690-9998

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น. 

LAT. 13.834609, LONG. 100.592414

ค้นหาค�่าคืนพิเศษเพื่อร่วมสังสรรค ์

กับเพื่อนนักดื่ม เอนหลังพักกาย 

พร้อมจิบสารพันเมนูดริงค์อย่าง

สนกุสนาน แก้วต่อแก้วรนิความสขุสนัต์ 

และเสียงหัวเราะในโต๊ะไม่มีวันจบ นี่คือ 

ร้านอาหารใหม่ล่าสดุ ทีข่ึน้แท่นร้านเด่น 

ยามค�่าคืนซึ่งเสิร์ฟบรรยากาศดีๆ  

เหมาะกับการรวมตัวของเพื่อนรัก 

นักดื่มทุกคน
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ซอย ศร�นคร�นทร59
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Roof 409 Bar & Bistro 
หากโจทย์ของการนัดพบในค�่าคืนนี้ คือร้านใจกลางเมือง 
บรรยากาศแบบรูฟท็อปบาร์ ตกแต่งงดงามและนั่งสบาย      
ที่ส�าคัญอาหารและเคร่ืองดืม่ต้องถกูปาก ลองน�าเสนอร้าน 
Roof 409 Bar & Bistro กับหมู่เพื่อนนักด่ืม รับรองได้ว่า 
ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด จากจุดที่ตั้งซึ่งสะดวกสบายเดินทางมา
ง่ายด้วยรถไฟฟ้าลงที่สถานีชิดลม Roof 409 Bar & Bistro  
จัดเสิร์ฟอาหารสไตล์ฝรั่งเศส อย่าง เป็ดกรอบ (กงฟี่ดักส์) 
มินิคิช  แซลมอนทาร์ท่าร์ คร็อกมาดาม ฯลฯ รับประทาน
พร้อมกับ จิบไวน์หรือค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจมา 
จากเมืองปารีส

นอกจากการตกแต่งภายในร้านและการเลือกเฟอร์นิเจอร ์
ที่ตั้งใจสร้างบรรยากาศอบอุ่นโรแมนติกสไตล์มหานคร 
ปารีสแล้ว สิ่งที่เหล่าเพื่อนนักด่ืมจะได้สัมผัสตลอดค�่าคืน  
ก็คือดนตรีสไตล์โซลฟูล และเฮ้าส์ ฟังสบายและเก๋ไก๋โดย 
ดีเจชาวไทยและต่างชาติ ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาเปิดเพลง 
อินเทรนด์จากฝั่งยุโรป น่ังจิบไวน์พูดคุยกันที่ Roof 409  
ในบางจงัหวะเวลาเสมอืนน่ังอยูใ่นมหานครปารสีเลยทเีดยีว

Roof 409 Bar & Bistro 
Mercury Ville ชั้น 4 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-658-5655

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. 

LAT. 13.743523, LONG. 100.544033

CHEVY
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CHEVY PLUS 
A C T I V I T I E S

CHEVY Plus มุ่งมั่นในการสรรหา

กิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานและ

ความบันเทิงหลากหลายให้สมาชิกทุกท่าน

ได้มีประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันอยู่เสมอ

ด้านสมาชิกเชฟวี่ พลัส ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตสนุกๆ ให้ได้ร่วมร้องเพลงและเต้นออกสเต็ป 
สนุกสุดเหวี่ยงในงาน คอนเสิร์ต “10 Years of ATIME SHOWBIZ” พบกับดาราศิลปินระดับซุปเปอร์สตารม์ากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงเต้นอย่าง เจ เจตรนิ หรอืมอส ปฏภิาณ ขวญัใจยคุ 90’s อย่าง ครสิตน่ิา อากล่ีาร์, อมิตา ทาทา
ยัง และแอม เสาวลักษณ์ พร้อมหน้าด้วยนักร้องพลังเสียงระดับแนวหน้าอย่าง เจนนิเฟอร์ คิ้ม, บอย Peacemaker, 
อ๊อฟ ปองศักดิ์, ป๊อป ปองกูล และว่าน ธนกฤต ที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกแบบยกก�าลัง10 เมื่อวันเสาร์ที่  
30 พฤษภาคมที่ผ่านมา

กิจกรรม CHEVY Plus Movie Day ในเดือนพฤษภาคมนั้น 
จัดให้ชมถึงสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือ ภาพยนตร์จากมาร์เวล 
สตูดิโอ “Avengers : Age of Ultron” การกลับมาพบกันของ 
เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ อันประกอบไปด้วยไอรอน แมน, กัปตันอเมริกา, 
ทอร์, ฮัลค์, แบล็ค ไวโดว์ และฮอร์ค อายส์ อกีเรือ่งคอื ภาพยนตร์
แฟนตาซเีรือ่ง “Tomorrowland ผจญแดนอนาคต” น�าแสดงโดย 
จอร์จ คลนูย์ี และ บรทิ โรเบร์ิตสนั ร่วมด้วยนกัแสดงระดบัแนวหน้า
อกีคบัคัง่ โดยสมาชกิเชฟวี ่พลสัได้เข้าชมก่อนใคร อีกทั้งยังได้ร่วม
สนุกสนานกันเต็มที่กับเกมและกจิกรรมต่างๆ ภายในบธู พร้อมรบั
ของทีร่ะลกึก่อนเข้าไปชมภาพยนตร์อีกด้วย

สทิธพิเิศษล่าสดุจาก 
ร้านแบลค็แคนยอน 
เพือ่เอาใจคอกาแฟ 

กค็อื เครือ่งดืม่ฟร ี1 แก้ว จาก 6 เมนยูอดนยิม 
ได้แก่ กาแฟเยน็แบลค็แคนยอน คาปูชิโน่ร้อน 
คาปูชิโน่เย็น ช็อกโกแลตเย็น ชาเขยีวมทัชะ 
ลาเต้เยน็ และ มกิซ์เบอร์รีเ่ฟรปเป้ เริ่มรับสิทธิ์
ได้ตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป



ติดตามข่าวสารและสิทธิพิเศษต่างๆ ส�าหรับลูกค้าเชฟโรเลต 
ได้ทาง www.chevrolet.co.th และสามารถสมัครสมาชิก 
เชฟวี่ พลัส ได้ที่ Call Center 1734 กด 2

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครสมาชิก รูปแบบ E-magazine เฉพาะลูกคาที่ปจจุบัน

 ยังเปนเจาของรถเชฟโรเลตและยังไมเคยลงทะเบียนเทานั้น 
 หากลกูคาทานใดสมคัรรบัเชฟวีท่อลค รปูแบบ E-magazine หลงัวนัทีก่าํหนดไว 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการสง เชฟวีท่อลคโดยอตัโนมตัิ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกคาที่สมัครรับ E-magazine แลว 
ไมสามารถเปลี่ยนเปนรูปแบบการรับ เชฟวี่ทอลค แมกกาซีน เปนเลมได

 ผูทีส่มคัรรบั E-magazine หากไมระบอุเีมลหรอืระบไุมชดัเจน ทางบรษิทัฯ จะถอืเปนโมฆะ
 บริษัทฯ จะเริ่มจัดสง E-magazine ผานทางอีเมลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557
เปนตนไป และของสมนาคณุ จะจัดสงใหลูกคาตามทีอ่ยูทีร่ะบไุวในแบบฟอรมการสมัคร

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อบของสมนาคณุเฉพาะลกูคาทีย่งัไมเคยสมคัรE-magazine เทานัน้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรม
และของสมนาคุณที่มีมูลคาใกลเคียงกัน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

แกวนํ้า Chevrolet 
สุดเก 1 ใบ

(เฉพาะ 50 ทานแรกเทานั้น) 

รับฟรี
ทันที

สามารถดาวนโหลด Chevy Talk E-Mag ไดทาง www.Chevrolet.co.th
Shelves: Ookbee, AIS, Se-ed

CHEVY TALK E-MAGAZINE :
MEMBER PRIVILEGES

www.facebook.com/chevyclubสมัครงายๆ เพียงกรอกแบบฟอรมใหครบ

ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)  

วัน/เดือน/ปเกิด   

 ตองการสมัครสมาชิก CHEVY Talk E-magazine ทางอีเมล 

โปรดระบุที่อยูของทานเพื่อจัดสงของสมนาคุณ

เลขที่  อาคาร  ชั้นที่  หองที่  

หมูบาน  ตรอก/ซอย  ถนน 

แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  

จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

โทรศัพทบาน  โทรศัพทมือถือ  

โทรสาร  อีเมล 

CHEVY Talk E-magazine 

สงแบบฟอรมมาที่ ตู ปณ. 11 ปณ.มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 กอนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้ 

กิจกรรมที่เดินทางไกลร่วมกันอีกนิดก็คือ The Ultimate Trailblazer Test Drive by 
#TrustChevrolet เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้จัดงาน
คาราวานทดลองขบั CHEVROLET TRAILBLAZER รุน่ล่าสดุ โดยเป้าหมายคอืการเดนิทาง 
ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี งานนี้ได้รับเกียรติจากแฟนเชฟโรเลตทั้ง 24 คนได้มาพบปะ
พูดคุยกับผู้บริหารและทีมงานเชฟโรเลตอย่างใกล้ชิด การขับรถทางไกลไปสู่กาญจนบุรี 
ในครั้งนี้ ท�าให้แฟนคลับได้สัมผัสกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ NEW DURAMAX และ
ความสะดวกสบายของออฟชั่นการใช้งานต่างๆ รวมถึงห้องโดยสารภายในที่กว้างขวาง
โอ่โถง นอกจากความสนกุสนานและความประทบัใจในการเดนิทางร่วมกนัแล้ว คาราวาน
ของแฟนเชฟโรเลตยังได้รับประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก รวมทั้งอิ่มหน�าส�าราญกับ
อาหารมื้อค�่าบรรยากาศดี ริมแม่น�้าแควที่ร้านคีรีธารา ก่อนจะเก็บความประทับใจ 
กลับบ้านไปอย่างมีความสุข

สมาชิกเชฟวี่ พลัสทุกคนคงคุ้นเคยกับ 

สิทธิพิเศษมากมาย ทั้งการรับไอศกรีม 

Custom Creations จาก Cold Stone, 

ชุดอร่อยสุดคุ้มจากแมคโดนัลด์ และ 

ชุดพรีเมี่ยมเพรทเซลพร้อมเครื่องด่ืม  

จากอานท์ตี้แอนส์ รวมถึงส่วนลดจาก  

Thai Ticket Major, Bangkok Airways 

และสิทธิ์ซื้อ1 แถม1 กับตั๋วชมภาพยนตร ์

ในเครือ SF Cinema
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เมื่อย่างเข้าฤดูฝนพร�า กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านควรต้องใส่ใจระมัดระวังการเดินทางกันมากกว่าปกติ เพราะนอกจาก

สายฝนชุ่มฉ�่าที่ท�าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต�า่ลงแล้ว ถนนที่เจิ่งนองไปด้วยแอ่งน�า้และบางครั้งก็มีระดับน�า้สูงเคียงล้อ 

ท�าให้การขับขี่เต็มไปด้วยอันตราย นี่คือเคล็ดลับที่จะท�าให้ฤดูฝนนี้เต็มไปด้วยความปลอดภัย

ขับขี่ปลอดภัยในหน้าฝน

ขับช้าและระมัดระวัง 
การขับรถฝ่าฝนนั้น สิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างแรก 
ก็คือการทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่า 
ปกติ ขับด้วยความเร็วที่เหมาะสม บนท้องถนน 
ที่เต็มไปด้วยน�้าฝนนั้น ท�าให้ล้อและถนนไม ่
ยดึเกาะได้ดเีท่าเวลาปกต ิการขบัด้วยความเรว็สงู 
ท�าให้ควบคุมรถได้ยาก ควรใช้มือทั้งสองข้าง
จับพวงมาลัยให้มั่น งดการใช้โทรศัพท์มือถือ
โดยเด็ดขาด และเตรียมพร้อมที่จะลดความเร็ว
โดยไม่เหยียบเบรคแรงจนเกินไป

หากต้องฝ่าแอ่งน�้า 
ส�าหรับท้องถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อและแอ่งน�้า  
ผูข้บัขีต้่องเพิม่ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ ควรหลกีเลีย่ง 
การขับฝ่าบริเวณที่มีน�า้ขัง แต่หากเลี่ยงไม่ได้ก็ควร
ชะลอความเร็วและขับขี่ด้วยเกียร์ต�า่ วิ่งไปอย่างช้าๆ 
สงัเกตดคูวามสงูของน�า้เทยีบจากล้อรถของรถรอบข้าง
และขอบฟตุบาท หากสงัเกตว่าน�า้สงูกว่าขอบประตรูถ 
หรือสูงขึ้นมาเกิน 1 ใน 3 ของล้อ ควรตัดสินใจ 
เปลี่ยนเส้นทาง

เปิดไฟอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
ไม่ควรเปิดไฟสงูโดยเดด็ขาด เพราะสายฝน 
จะสะท้อนกับแสงไฟจนท�าให้ทัศนวิสัย
ของผู้ขับขี่และคนรอบข้างลดต�า่ลง  
หากฝนตกหนักในช่วงเวลาที่ยังสว่างอยู่ 
ควรเปิดไฟหน้าแบบต�า่เพื่อให้ผู้ขับขี ่
รอบข้างเห็นรถของเราอย่างชัดเจน

เบรคอย่างมีสติ 
หลีกเลี่ยงการเหยียบเบรคแรงๆ เพราะอาจท�าให้รถเสียหลัก ชะลอรถให้ช้าที่สุด
เมื่อขอบทางมีแอ่งน�้า การขับด้วยความเร็วสูงผ่านน�้า อาจท�าให้เกิดน�า้กระเดน็สงู
ไปโดนกระจกรถคนัข้างเคยีงหรอืมอเตอร์ไซค์ จนอาจเกดิอนัตรายได้ เมื่อพ้นจาก
จุดที่น�้าขึ้นสูงและอยู่บนถนนโล่งที่ไม่มีรถตาม ควรเหยียบเบรคย�า้หลายๆ ครั้ง
เพื่อให้ผ้าเบรคแห้งเร็วขึ้น

1.5 : 1



ต้นฤดูฝน... 
เตรียมรถให้พร้อม 

ตรวจเช็คความพร้อมของ
อปุกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดเีสมอ

• ระบบปัดน�้าฝน ต้องท�างานได้ดี 
เพื่อกระจกหน้าที่ใสปิ๊งอยู่เสมอ  
หากยางปัดน�า้ฝน หมดสภาพ 
ต้องหาเวลาเปลี่ยน การเลือกใช้
ยางคณุภาพด ีอาจใช้งานได้ถงึ 
2 ปี 

• น�า้ส�าหรับฉีดกระจก คอยเติมให้
เต็มอยู่เสมอ หากน�า้ฉีดกระจก
ท�างานได้ไม่ดีอาจเกิดจากรูหัวฉีด
อุดตัน ให้ใช้เข็มขนาดพอเหมาะ
แทงสวนทางเข้าไป 

• ยางรถยนต์ ก็ไม่ควรมองข้าม 
ตรวจลมยางอย่างน้อยสัปดาห์  
ละ 1 ครั้ง ยางรถที่อ่อน รวมถึง 
ดอกยางที่สึกมากเกินไป จะท�าให้
เกิดการลื่นไถลได้ง่าย เพราะ 
ขาดประสิทธิภาพในการรีดน�า้ 
สังเกตดูร่องยางควรลึกไม่ต�า่กว่า 
1.5-2 มิลลิเมตร 

• ตรวจเชค็ระบบเบรค รวมถงึผ้าเบรค 
การท�างานของพวงมาลัย และ
ระบบไล่ฝ้าว่ายังคงท�างานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพเสมอ

อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต้องมีในรถ!  
จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินคุณภาพดีทั้งสายที่จั๊มป์ชาร์ต

ยางอะไหล่ ไฟฉาย ฟิวส์ ที่สูบลม อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การเตรียมพร้อมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้จะช่วยลดความวุ่นวายและ

ลดค่าใช้จ่ายหากเกิดเรื่องเหนือความคาดหมาย
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เลือกเส้นทางให้ดี 
ก่อนออกตัว 
หากฝนตกหนักก่อนที่เราจะออกเดินทาง
ควรรอให้ฝนซาก่อน แต่หากรีบเร่งมาก
ควรสละเวลาเล็กน้อย เพื่อตรวจเช็ค 
เส้นทางการจราจร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง
จากคลื่นวิทยุต่างๆ เช่น จส.100 หรือ 
สวพ. 91 อาจเปิดเช็คเส้นทางรถติด
จาก Google map เพื่อให้เดินทางอย่าง
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีอุบัติเหตุ 
มั่นจดจ�าเอาไว้ว่าถนนใดมีแอ่งน�้า หรือ
มีน�้าท่วมเสมอ ให้ลองค้นหาเส้นทาง
ใหม่ที่ดีกว่า

v



ด้วยความมุ่งมั่นของเชฟโรเลตที่เชื่อว่า “การเล่นกีฬา สามารถขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นไปได้” หลากหลายกิจกรรมดีๆ จึงก่อก�าเนิดขึ้นทั่วโลก  

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทุกชนชาติ ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของเกมการแข่งขันกีฬา และพื้นฐานของการท�างานเป็นทีม การศึกษาและ

ความแข็งแรงของร่างกาย ทั้งหมดนี้คือหัวใจส�าคัญของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเชฟโรเลต 

ล่าสุดเชฟโรเลตได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
องค์กรครสิเตยีนเพือ่การพฒันาและสาธารณกศุล รวมพลงักนั 
ฟื้นฟูและปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนบางบัว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ จากที่เคยมีแต่สนามปูนเพียงสนามเดียว จึงไม่พอ
กับเด็กนักเรียนจ�านวนกว่า 990 คน ส�าหรับสนามฟุตบอล
ใหม่ที่ได้มาตรฐานนี้ จะช่วยท�าหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ส�าหรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา กระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์ในการออกก�าลังกาย และอยู่ห่างไกลจากวงจร
ของยาเสพติดและความรุนแรง 

“สนามฟุตบอลแห่งนี้จะช่วยมอบโอกาสที่ดี และเปิดกว้าง
ส�าหรับชุมชนท้องถิ่นให้มีปฏิสัมพันธ์และรวมกลุ่มกันได้  
อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการเล่นอย่างยั่งยืนให้แก่เด็กๆ  
ในกรุงเทพฯ” ทิม ซิมเมอร์แมน ประธานกรรมการ จีเอ็ม 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “นี่คือความร่วมมือระหว่าง
โครงการวัน เวิลด์ เพลย์ กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อ 
ช่วงเวลาส�าคัญในชุมชนวันน้ีและพัฒนาสิ่งดีๆ ท่ีก�าลังจะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต” 

CHEVROLET
FOOTBALL HERO
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อีกหนึ่งไฮไลต์สุดเซอร์ไพรส์ของงานเปิดตัวสนามฟุตบอล 
ในครั้งนี้ ก็คือการปรากฏตัวของ “หลุยส์ ซาฮา” ต�านาน 
นักเตะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี 
นอกจากจะลงสนามร่วมเตะบอลกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง
แล้ว ซาฮายงัร่วมแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ดีๆ  ทีเ่ขา 
ได้รบัจากการใช้ชีวิตในฐานะนกัเตะอาชพี ให้ผูเ้ข้าร่วมงาน 
และเด็กๆ ได้ฟัง พร้อมกับเน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
การเล่นกีฬาในหมู่เยาวชนอีกด้วย 

นอกจากสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว 
เชฟโรเลตส่งมอบ “วัน เวิลด์ ฟุตบอล” จ�านวน 50 ลูก ให้แก่
โรงเรยีนบางบวั ซ่ึงลกูบอลทัง้หมดนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของลกูบอล
จ�านวน 1.5 ล้านลูก ที่เชฟโรเลตตั้งเป้าหมายที่จะมอบให้แก่

เด็กและเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ขาดแคลนโอกาส 
ทั่วโลก ในระยะเวลาสามปี  

โครงการดีๆ อย่างการฟื้นฟูสนามกีฬาและส่งมอบ
พลังแห่งการเล่นให้แก่ชุมชน ซึ่งเชฟโรเลตมุ่งมั่นที่
จะให้โอกาสแก่เด็กๆ ในเมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้ง บันดุง 
(อนิโดนเีซยี) ชคิาโก(สหรฐัอเมรกิา) และแฮมแมนสคราล 
(แอฟริกาใต้)  

ใครทีอ่ยากสมัผสัเรือ่งราวทีเ่ตม็ไปด้วยแรงบนัดาลใจนี้  
คลิกไปชมได้ที่ www.ChevroletFC.com หรือ 
www.facebook.com/ChevroletFC 

29
CHEVY



Highlight Soccer

30
CHEVYCHEVY 

หากเป็นช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะพบได้ว่า สื่อในอังกฤษเกือบทุกส�านักมักจะหยิบยก
ประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เจาะลึกก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้น จนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว
ก็ว่าได้ ฉบับนี้เราขอท�าตามธรรมเนียมปฏิบัติ เดาใจ 11 ตัวจริงในระบบ 4-2-3-1 ของ  
หลุยส์ ฟาน กัล ในฤดูกาลนี้ มาดูกันว่าจะตรงใจกับใครบ้าง

ดาบิด เด เคอา  
ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของ เด เคอา นายด่านชาวสแปนิช เจ้าของ
รางวลั เซอร์ แมตต์ บัสบี ้จากการโหวตของแฟนผ ีและเจ้าของรางวลั 
นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร จากการโหวตของเพื่อนนักเตะ  
2 สมัยซ้อน รวมถึงการติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ประจ�าฤดูกาล 
2014-2015 เป็นครั้งที่ 2 ในชีวิต หากเขาไม่ย้ายไป เรอัล มาดริด  
ตามที่เป็นข่าวหนาหู แมนฯ ยูไนเต็ดก็ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทายาท 
คนใหม่ และต�าแหน่งตัวจริงก็คงไม่มีใครแย่งจากเขาไปได้อย่างแน่นอน

ฟิล โจนส์ กับ คริส สมอลลิ่ง  
ข่าวลอืทีว่่าฟาน กลั ก�าลงัหาผูน้�าคนใหม่มาสูท่มีเพือ่ขนันอ็ต 
ในแนวรบัยงัคงหนาหูต่อไปจนกว่าจะมใีครสกัคนก้าวเข้ามาจรงิๆ  
แต่ ณ ตอนนี ้ฟิล โจนส์ กบั ครสิ สมอลลิง่ คอืคูเ่ซน็เตอร์ฮาฟเบอร์หนึง่ 
หากไม่มอีาการบาดเจ็บ สมอลลิง่ ทีร่ปูร่างสงูใหญ่และเล่น 
ลกูกลางอากาศได้ ส่วน โจนส์ มคีวามเรว็และเข้าปะทะหนกัหน่วง ทัง้คู่
ไม่เพยีงเป็นปัจจุบนัและอนาคตของแมนฯ ยไูนเตด็เท่านัน้ แต่ก�าลงัจะ 
ก้าวขึน้มาเป็นปัจจุบันและอนาคตในทมีชาตอิงักฤษอกีด้วย 

ดาลีย์ บลินด์ กับ อังเดร เอร์เรร่า (หรือผู้เล่นมาใหม่)  
ดาลีย์ บลินด์ ได้เป็นตัวจริงแน่ๆ จากหนึ่งในโควตา แต่ อังเดร เอร์เรร่า  
ยังต้องลุ้นอยู่เพราะแมนฯ ยูไนเต็ดก�าลังตกเป็นข่าวกับ อิลคาย กุนโดกัน 
มิดฟิลด์ร่างเล็กจากดอร์ทมุนด์ อยู่อีกหนึ่งคน อย่างไรก็ตามหากเรา 
ตัดสินจากฟอร์มการเล่นล้วนๆ องัเดร ผ่านฤดแูห่งการเรยีนรูแ้ละปรบัตวั 
กบัเกมหนกัหน่วงขององักฤษมาแล้ว ถงึเวลาทีเ่ขาจะแสดงให้เหน็แล้ว 
ว่าทีแ่มนฯ ยไูนเตด็จ่ายค่าฉีกสัญญาเขามาจาก แอธ.บิลเบา นั้นไม่สูญเปล่า  
อังเดรมีสัญชาตญาณในการท�าประตูที่ดีในฐานะมิดฟิลด์ มีเทคนิคและไหวพริบ 
ในการเล่นตามแบบฉบับนักเตะสเปน ประกอบกับวัยของ ไมเคิล คาร์ริค  
ที่โรยรา บลินด์ กับ อังเดร น่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในยามนี้

ฆวน มาต้า, อังเคล ดิ มาเรีย และ เมมฟิส เดอปาย  
หลังจาก ฆวน มาต้า ยิงประตูส�าคัญๆ ให้ทีมได้บ่อยครั้ง พร้อมได้รับ
โอกาสก้าวขึน้มาเป็นก�าลงัส�าคญัของทมีฟาน กลัอกีครัง้ในช่วงครึง่หลงั
ของฤดกูาล กน่็าทีจ่ะได้รบัโอกาสนัน้ต่อไปในปีนี ้3 ประตกูบัการจ่ายให้ 
เพือ่นยงิได้อกี 10 ลกู ของ องัเคล ด ิมาเรยี ทีย่งัไม่รูอ้นาคตว่าจะอยูห่รอื 
ย้าย หากว่าอยูต่่อด้วยฝีเท้า เขาน่าจะได้โอกาสพสิจูน์ข้อครหาทีม่ต่ีางๆ  
อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับผู้เล่นมาใหม่จากพีเอสวี จนถึงตอนนี ้
ยังไม่รู้ว่าฟาน กัล จะใช้ เมมฟิส เดอปาย ปีกดาวรุ่งยืนฝั่งไหนของ
สนาม แต่ถ้าสามตัวรุกที่เอ่ยถึงนี้ลงเล่นพร้อมหน้ากันแล้วเข้าฟอร์ม
เมื่อไหร่ แนวรุกของแมนฯ ยูไนเต็ด ก็ได้ชื่อว่าอันตรายไม่แพ้ทีมไหนๆ 
ในโลกเหมือนกัน

‘เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง’ น่าจะเป็นค�าที่ หลุยส์ ฟาน กัล ต้องก�าชับให้ลูกทีมท่องเอาไว้ เพราะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุคน้ี ห่างเพียงแค่ 2-3 แต้ม สามารถสร้างความแตกต่างในอันดับ

ของตารางคะแนนได้ แต่ก่อนจะโฟกัสไปที่ผู้ท้าชิงหน้าเดิมอย่าง ‘แชมป์เก่า’ เชลซี ของ โชเซ่ มูรินโญ่, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อริร่วมเมือง และอาร์เซน่อล ของ อาร์แซน เวนเกอร์ ที่ยกระดับ

ทีมให้แกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่ สิ่งที่เฮดโค้ชชาวดัตช์ต้องลงมือท�าเป็นอย่างแรก คือการผสมผสานระหว่างนักเตะเก่าและใหม่ให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมเลือก 11 ผู้เล่นตัวจริง 

ในใจกับระบบการเล่นที่แน่นอนให้ได้โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะแผน 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1 หรือ 3-5-2 สิ่งที่แฟนบอลต้องการเห็นมากท่ีสุด คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีฟอร์มการเล่น

สม�่าเสมอ เพื่อเป้าหมายใหญ่ของสโมสร ซึ่งก็คือการกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง

เวย์น รูนีย์ (กัปตันทีม)  
ที่ยิงได้แค่ 12 ลูกในลีกเมื่อปีก่อน อาจเพราะถูกจับลงไปยืนมิดฟิลด์
เสียเยอะ จ�านวนประตูที่เขาท�าได้จึงลดลงไปตามระยะห่างจากกรอบ
เขตโทษ แต่ถึงอย่างไรอิทธิพลและความเป็นผู้น�าในสนามของ 
กัปตันรูนีย์ไม่ได้ถดถอยลงไปด้วยแต่อย่างใด ในวัย 29 ปี ถือเป็น 
จุดพีคของการค้าแข้ง เมื่อแผงกลางพร้อมรบ ปีนี้รูนีย์จะถูกดันขึ้นไป
เล่นในต�าแหน่งที่อันตรายที่สุดของเขาอีกครั้ง บทบาทที่ว่านั้นคือกองหน้าตัวเป้า  
เป็นบทสรุปของเกมรุกที่สมบูรณ์แบบ...

เดาใจ 11 ตัวจริง
ของ หลุยส์ ฟาน กัล ในฤดูกาลนี้

CB ST

CM

CAM RAMLAMแบ็คขวา-แบ็คซ้าย

คู่เซ็นเตอร์ฮาฟ กองหน้าตัวเป้า

คู่มิดฟิลด์ตัวกลาง

มิดฟิลด์ตวัรกุ-รมิเส้นด้านขวาและซ้าย 

ผู้รักษาประตู

LB RB

GK

อนัโตนโิอ วาเลนเซยี (หรอืผูเ้ล่นมาใหม่) กบั ลคุ ชอว์  
นบัต้ังแต่ แกรี ่เนวลิล์ เจ้าของสมัปทานทีย่าวนานในต�าแหน่งนีเ้ลกิเล่น 
ต�าแหน่งแบ็คขวาเหมอืนเป็นเก้าอีด้นตรทีีย่งัหาตวัแทนในระยะยาว 
ไม่ได้เสยีท ีจงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีแ่มนฯ ยไูนเต็ด จะตกเป็นข่าวกบัฟลูแบค็ 
ชัน้น�ามากมาย อาทิ เชมสั โคลแมน, ฟิลปิป์ ลาห์ม, ดาน ีอลัเวส,  
เนธานเนียล ไคล์ เป็นต้น แต่กย็งัไม่มใีครย้ายเข้ามาจรงิๆ หากต้องเลอืกคนทีม่อียู ่
ระหว่าง ราฟาเอล หรือ วาเลนเซยี แบค็ขวาความเรว็สงู ใครจะได้โอกาสก่อน  
เชือ่ว่าแฟนบอลคงหาค�าตอบได้ไม่ยาก 

ส่วนอกีฟากหนึง่ของสนาม ลคุ ชอว์ หนุม่องักฤษวยั 19 ปี ย้ายมาพร้อมกบัค่าตวัมหาศาล  
ท้ายฤดกูาลก่อน เร่ิมปรับตวัได้และแสดงให้เหน็ถงึฟอร์มการเล่น ทีพ่อจะฝากความหวงัได้  
เชือ่ว่าปีนี ้ชอว์ จะปักหลกัเป็นเจ้าของสมัปทานในต�าแหน่งแบค็ซ้ายแบบเตม็ตวัอย่างไม่ต้องสงสยั
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พยากรณ์โดย  
อ.ชวดล เพ็ชรรัตน์

ลายเซ็นนั้นส�าคัญไฉน...นั่นเป็น

สิง่ทีท่กุคนสงสยัว่า ลายเซ็นนัน้ 

จะมีผลส่งเสริมหรือท�าลายเรา 

ได้อย่างไร หรือมีผลต่อดวงชะตา

เราได้อย่างไร

โดย : อ.ชวดล เพ็ชรรัตน์

ลักษณะลายเซ็นที่ดตีามธาตุเกิด 
สมมุติว่า มีคนปลอมลายเซ็นเราเพื่อท�านิติกรรมสัญญาเอกสารต่าง ๆ หลายคนที่รู้จักเรา ก็ต้องนึกว่าเป็นเรา 
ไปก่อคดีความเอาไว้ ท�าให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย และต้องใช้เวลานานกว่าจะพิสูจน์ตัวเอง บางคนป่วยบ่อย  
รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ต้องเปล่ียนลายเซ็นหรือถึงขั้นเปล่ียนชื่อจึงจะหายป่วย ดังน้ันเราจะเห็นว่าลายเซ็นน้ัน 
มีความส�าคัญ ย่ิงหน่วยงานราชการนั้นย่ิงมีความส�าคัญ เพราะเป็นส่ิงที่แสดงตัวตนของเราเอง 

ลายเซ็นที่ดีต้องมาจากชื่อที่ดี เพราะใช้น�าหน้าลายเซ็นตัวแรก จึงต้องให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ไทย 
และธาตุเกิดกเ็ป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องน�ามาพิจารณา ดังนี้ 

ส�าหรับใครที่อ่านบทความแล้ว แต่พบว่า ชื่อของตัวเอง ไม่ได้มีอักษรขึ้นต้นตามท่ีแนะน�า มีวิธีแก้ไขอยู่ 2 วิธี

ธาตุไฟ  
คนเกดิวันอาทติย์  
และคนเกดิวันเสาร์ 

• มีอุปนิสัย กระตือรือร้น 
ทะเยอทะยาน พูดจริงท�าจริง 

• ตัวอักษรลายเซ็นตัวแรกที่ 
ควรใช้ คอื ย ร ล ว และ จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ จะท�าให้มวีาสนาเรือ่ง
เกยีรตยิศ เป็นทีน่บัถอืของ 
คนทั่วไป เป็นคนกว้างขวาง 
ท�ากิจการมักร�า่รวย เป็นคน
ขยันขันแข็ง ท�ามาหากินเก่ง 

• ส่วนอักษรต้องห้ามที่ลายเซ็น
ตัวแรก คือ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
และ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ จะท�าให ้
ท�ากิจการใดมักเสียมากกว่า
ได้ มีศัตรูมาเบียดเบียน ท�าให้
ชื่อเสียงเสียหายได้

ธาตุลม  
คนเกดิวนัองัคาร  

และคนเกดิวนัพธุกลางคนื 

• เป็นคนทีม่ปีฏภิาณด ีมคีวาม
คดิและรู้อะไรรวดเร็ว ว่องไว 
โกรธง่าย หายเร็ว ขยันขันแข็ง 
ปราดเปรียว ปรับตัวได้ง่าย 

• ตัวอักษรลายเซ็นตัวแรกที่ 
ควรใช้ คือ ด ต ถ ท ธ น และ 
ตวัสระทกุตวั จะท�าให้มวีาสนา
เรื่องทุ่มเทการท�างานต่างๆ 
อย่างไม่หยุดนิ่ง มีความขยัน
ขนัแขง็ มไีหวพรบิปฏภิาณดี 
แก้ปัญหาได้ ท�ามาหากนิคล่อง 
กจิการเจรญิรุง่เรอืง มหีน้ามตีา 
และมีเกียรติ 

• ส่วนอักษรต้องห้ามที่ลายเซ็น
ตัวแรก คือ ก ข ค ฆ ง และ  
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม จะท�าให้ตวัเรา
เฉื่อยชา ไม่เข็มแข้ง ใจอ่อน 
โลเล เก็บเงินทองทรัพย์สิน 
ไม่อยู่ พวกพ้องเป็นศัตรู

ธาตุดิน 
คนเกดิวนัจนัทร์  

และคนเกดิวนัพฤหสับดี 

• มีความหนักแน่น สม�่าเสมอ  
มีความรู้สึกฝังใจในทางดี  
ทางร้าย สุดแต่อ�านาจจะเสริม
ทางใด 

• ตัวอักษรลายเซ็นตัวแรกที่ 
ควรใช้ คือ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
และ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ จะท�าให้ม ี
ปัญญาอันชาญฉลาดใน
กิจการงานต่างๆ มีผู้ใหญ่
ให้การช่วยเหลือ อุปถัมภ์ 
อุดหนุน จุนเจือในเรื่องต่างๆ 

• ส่วนอักษรต้องห้ามที่ลายเซ็น
ตัวแรก คือ ย ร ล ว และ จ ฉ 
ช ซ ฌ ญ จะท�าให้ตัวเราต้อง
พึ่งพาตัวเอง ผู้ใหญ่ไม่ให้ 
การสนับสนุน ปัญหาต่าง ๆ 
เข้ามาแล้วแก้ไขไม่ได้

ธาตุน�า้
คนเกดิวนัพธุ  

และคนเกดิวนัศกุร์ 

• มีอุปนิสัยละมุนละม่อม  
โอนอ่อนผ่อนตามได้ดี มีใจ
เมตตาอารี เผื่อแผ่ แต่มักเป็น
ไปตามสังคม มีใจรวนเร 
ไม่แน่นอน เปลี่ยนความคิด 
ได้ง่าย ใจเย็นสุขุม 

• ตัวอักษรลายเซ็นตัวแรกที่ 
ควรใช้ คือ ก ข ค ฆ ง และ  
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม จะท�าให้เป็น
ที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ มีฐานะดี 
ร�่ารวย มีต�าแหน่งสูงใหญ่ 

• ส่วนอักษรต้องห้ามที่ลายเซ็น
ตัวแรก คือ ด ต ถ ท ธ น  
และตัวสระทุกตัว จะท�าให้
อาภัพผู้ใหญ่ ไม่กระตือรือร้น 
เสน่ห์ความอ่อนหวานไม่มี  
ท�ามาค้าขายไม่คล่อง

1. ใช้ตัวอักษรในบทความเป็นตัวขึ้นต้น (คล้ายนามแฝง) 

สมมุติ อ.เรวัต แต่ใช้นามแฝง ‘ชวดล’ แทน เวลาเซ็น 

ใช้ตัว ช แทน

2. วิธีน้ีจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด คือ ขอชื่อ นามสกุล  

วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด มาวิเคราะห์ก่อนว่าของเดิม  

ดี-เสีย หรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะต้องเปล่ียนลูกเดียว 

Horoscope
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