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สวัสดีครับ...
ทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อน ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของ FAMILY TIME  

เช่นกัน เพราะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กๆ แถมยังมีวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ  

ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ หลายครอบครัวมองหาท่ีเท่ียวส�าหรับพักผ่อน CHEVY TALK ฉบับน้ี 

จึงน�าเสนอ Happy Destination for Family มีท้ังแบบใกล้และไกล เลือกเท่ียวได้ตามสบาย

แล้วแต่เงื่อนไขเวลาของแต่ละครอบครัว 

แต่ก่อนที่จะเดินทางอย่าลืมอ่าน 10 ข้อดูแลยางรถยนต์ ในคอลัมน์ Car Driving Tips  

เพื่อความปลอดภัย ส�าหรับทุกคนคงปฏิเสธกันไม่ได้ ความคุ้มค่าคือส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด  

ส�าหรับแฟนผีทั้งหลาย มาดูกันครับว่า ในรั้วโอลด์แทร็ฟฟอร์ดใครคือคนท่ีคุ้มค่ามากท่ีสุด 

ในตอนนี้ ท้ายสุดของเล่ม ลองมาเช็คดวงกันหน่อยว่า ในแต่ละราศี อัญมณีชนิดไหนที่จะ 

ช่วยเสริมส่งให้ชีวิตรุ่งเรือง

ส�าหรับ CHEVY TALK ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป จะมีขนาดที่เหมาะมือมากขึ้น หวังว่าคงจะ 

ถูกใจกันนะครับ เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่ิงแรกท่ีเรานึกถึงเสมอคือประโยชน ์

และความพอใจของสมาชิกเชฟวี่พลัสทุกท่าน

พบกันฉบับหน้าครับ
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เพ่ือไม่พลาดข่าวสาร และสิทธิพิเศษต่างๆ ของลูกค้าเชฟโรเลต สามารถสมัครสมาชิก Chevy Plus ที่ Call Center 1734 กด 2

หรือทางเว็บไซต์ www.chevrolet.co.th 

*เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด

 สิทธิพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

CHEVY Plus Activity 

MOVIE DAYS : 
Into The Woods
เปิดรับศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมประทับใจกับ 
“Chevy Plus Movie day” ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่  
17 มกราคม ที่ผ่านมา เม่ือเชฟโรเลตพา 
สมาชิกเชฟวี่พลัส ไปสัมผัสกับภาพยนตร ์
แนวมิวสิคัลแฟนตาซีที่ดูได้สนุกทั้งครอบครัว
กับภาพยนตร์เรื่อง “Into the Woods 
มหัศจรรย์ค�าสาปแห่งป่าพิศวง” ซึ่งเป็น 
การประชันกันครั้งแรกของสุดยอดนักแสดง
มากฝีมือ อย่าง Johnny Depp ในบทของ
หมาป่าจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดง และ  
Meryl Streep ในบทบาทแม่มด ตัวละครส�าคัญ
ที่ช่วยร้อยเรื่องราวจากเหล่าเทพนิยายชื่อดัง 
ไว้ด้วยกัน นอกจากสมาชิกเชฟวี่พลัส จะได้
สนุกครบรสกับภาพยนตร์ระดับโลกแล้ว  
ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ในบูธ  
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

CONCERT :  
The	Masterpiece	30	ป	ี 
นิติพงษ์	ห่อนาค
เม่ือวันที่ 24-25 มกราคม ที่ผ่านมา  
สมาชิกเชฟวี่พลัส ได้ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ต  
“The Masterpiece 30 ปี นิติพงษ์ ห่อนาค”  
ที่เป็นการรวบรวมบทเพลงระดับ  
Masterpiece ตลอด 30 ปี จากปลายปากกา
ของ ดี้ – นิติพงษ์ ห่อนาค และถูกถ่ายทอด 
โดยศิลปินต้นฉบับระดับต�านาน อาทิ  
เจ เจตริน, ใหม่ เจริญปุระ, คริสติน่า อากีล่าร์, 
แอม เสาวลกัษณ์, บลิลี ่โอแกน, มาช่า วฒันพานชิ 
และอ�าพล ล�าพูน  นอกจากจะได้ฟังเพลง 
ความหมายดีๆ แล้ว ภายในบูธเชฟโรเลตยังมี
เครื่องดื่มฟรีไว้ต้อนรับสมาชิกเชฟวี่พลัส  
และเม่ือร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพภายใน 
บูธเชฟโรเลต พร้อมอัพโหลดลง Instagram  
และ #ChevyPlus ยังได้รับของที่ระลึกจาก 
เชฟโรเลตอีกด้วย

THE PRIVILEGE WITH CHEVY PLUS
เพราะอยากให้ทุกวันเป็นวันพิเศษของคุณ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง 

ความประทับใจผ่านสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเชฟโรเลตด้วยกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง

MOVIE DAYS :  
The Lazarus Effect 

เพื่อต้อนรับซัมเมอร์ที่ก�าลังจะมาถึง  
เชฟโรเลตได้เตรียมดับร้อน ด้วยไอศกรีม
ระดับซูเปอร์พรีเมี่ยมที่ โคลด์ สโตน  
ครีมเมอรี่ ส�าหรับลูกค้าเชฟวี่พลัสทุกท่าน 
สามารถรบัฟรไีอศกรมี Custom Creations 
ขนาด Like it ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมนี้  
ที่โคลด์ สโตน ครีมเมอรี่ (เฉพาะสาขา 
ที่ร่วมรายการ) 

นอกจากนั้นเชฟโรเลตยังได้เตรียมความพิเศษไว้ต้อนรับสมาชิก
ไว้อีกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นชุดเบอร์เกอร์พร้อมเครื่องดื่ม
จากแมคโดนัลด์ และชุดพรีเมี่ยมเพรทเซลพร้อมเครื่องดื่มจาก 
อานท์ตี้แอนส์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ ส�าหรับลูกค้า VIP อาทิ 
ส่วนลดจาก Thaiticket Major และ Bangkok Airway และ 
สิทธิ์ซื้อ1 แถม1 กับตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema
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ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์กับ “Chevy Plus Movie day” เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กับภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ “The Lazarus 
Effect” เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่ท�าการทดลองการท�างานของ 
สมองมนุษย์ แต่กลับท�าให้เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลง  
และพยายามที่จะท�าทุกวิถีทาง เพื่อช่วยเพื่อนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง  
ซึง่ท�าให้เกดิเรือ่งราวระทกึขวญัตามมาด้วย ภายในงานสมาชกิเชฟวีพ่ลสั 
ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับคูปองฟรีเบอร์เกอร์จาก 
แมคโดนัลด์

WHERE TO FIND US
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ที่ทางบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำากัด 

เป็นผู้จัดทำาขึ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในลิขสิทธิ์และความถูกต้อง



ไร้ราก ไร้แผ่นดิน โหมโรง เดอะมิวสิคัล 
4	เม.ย.	-	3	พ.ค.	2558 

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

ในยุคปัจจุบันที่คนไทยมักจะลุ่มหลงไปกับเทรนด์ดนตรีจากต่างประเทศ 
การได้หันมาชมละครมิวสิคัลทีน่�าเสนอความเป็นไทยนัน้เป็นเรือ่งที่ 
น่ายนิดเีป็นอย่างยิง่ ดดัแปลงจากบทประพนัธ์ของ อนิธสินุทร วชิยัลกัษณ์ 
ละครเพลง โหมโรม เดอะมิวสิคัล “ไร้ราก ไร้แผ่นดิน” เป็นเรื่องราวของ
มหาคีตกวีไทย หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ชายหนุ่ม 
ผู้มีความสามารถในการบรรเลงระนาดเอก บอกเล่าเรื่องราวในชีวิต 
ทีผ่่านมา ตัง้แต่ยคุทองอนัแสนรุง่เรอืงไปจนถงึยคุตกต�า่ของวงการดนตรี
ไทย มีนักแสดงฝีมือเยี่ยมไม่ว่าจะเป็น สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง และครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ มาพบกบันักแสดง
รุน่ใหม่อย่าง อาร์ม กรกันต์ สุทธโิกเศศ และโย่ง อาร์มแชร์ อีกหนึ่งละครเวที
ที่น�าเสนอมนต์เสน่ห์ของดนตรีไทยซึ่งจะท�าให้ผู้ชมได้สัมผัส “ราก” ของ
ความเป็นไทยที่ไม่เคยเลือนหายไปจากกาลเวลา

จองบัตรได้ที่ : thaiticketmajor.com 

LIVE SHOW

APR-JUN 2015

งานสงกรานต์ศรีมหาราชา
และประเพณีกองข้าวประจำาปี 2558
19	-	21	เม.ย.	2558		
สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่ไทย หรอืเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ในเดอืนเมษายนนัน้ ทัว่เมอืงไทยล้วนจดังาน 
เฉลมิฉลองกนัโดยถ้วนหน้า จงัหวดัชลบรุกีเ็ช่นกนั 
ประเพณทีีส่บืต่อกนัมายาวนาน คอืประเพณกีองข้าว 
ซึง่แต่เดมินัน้เคยจดัในหลายอ�าเภอ ทัง้อ�าเภอเมอืงชล 
ศรรีาชา บางละมงุ หรอืพนสันคิม โดยชาวบ้านจะ 
แต่งกายสสีนัสดใสลายดอกไม้งดงาม มารวมตวักนั 
ที่จุดนัดหมายและน�าอาหารคาวหวานมาแบ่ง 
คนละเล็กละน้อย แล้วใส่กระทงรวมกัน จากนั้นจะ 
จุดธูปเทียน ร้องเชิญเหล่าภูตผีปีศาจมาแบ่งปัน
อาหาร เชื่อกันว่าหากวิญญาณพเนจรเหล่านี ้
อิม่หมพีมีนัแล้ว บ้านเมอืงจะสงบสขุ และส�าหรบั 
ปีนี ้งานที่จัดขึ้นในพื้นที่ศรีราชานั้น ทางเทศบาล 
ได้จัดงานอย่างตื่นตาตื่นใจ มีการแสดงต่างๆ  
มากมาย ทั้งขบวนการแห่กองข้าว การแสดงร้องร�า 
การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงดนตรี แสงสีเสียง 
นี่คืออีกหนึ่งเทศกาลที่ชาวเมืองชลบุรี ในหลายๆ 
อ�าเภอร่วมกันอนุรักษ์ไว้ 

มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย 
มหัศจรรย์ท่องโลก
Wonderful Thailand 
Wonderful	World	2015
14	-17	พ.ค.	2558  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อกีหนึง่งานทีเ่หล่าผูร้กั 
การท่องเทีย่วทัง้หลาย
ไม่ควรพลาด กบัการ
รวบรวมส่วนลด 
สดุพเิศษจากโรงแรม 
รสีอร์ท ทีพ่กั สถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ  
รวมถงึรายการทวัร์พเิศษ
จากตวัแทนจ�าหน่ายมากมาย
มาน�าเสนอโปรโมชัน่ อนัหลากหลาย 
ใครเล็งทริปท่องเที่ยวที่ไหน  
แต่อยากได้ดลีพเิศษๆ แวะเวยีน 
มาเยีย่มชมกนัได้  

ข้อมลูเพิม่เตมิ : www.wonderfulthailand.net

THAI EVENT

Nike	Air	Max	2015
รองเท้าส�าหรับนักวิ่งดีไซน์สุดเปรี้ยวอย่าง  
Nike Air ได้ออกคอลเลกชั่นใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม
ด้วย Nike Air Max 2015 คุณสมบัติเด่นใน 
การรองรับแรงกระแทกนั้นยังยอดเยี่ยมเช่นเคย 

ออกแบบตัวรองเท้าให้ห่อหุ้มด้วยตาข่าย 
ไร้ตะเข็บ ระบายอากาศได้ดี เบาสบาย  

เสริมด้วยเส้นใย Dynamic Flywire  
รวมกับเชือกผูกรองเท้าเพิ่มศักยภาพ 

ในการรองรับและปรับให้กระชับ 
กับเท้าได้มากขึ้น 

FASHION UPDATE
COACH Swagger  
คอลเลกชั่นกระเป๋าหลากสีรุ่น Swagger ที่ก�าลังอินเทรนด์
จาก COACH ด้วยรูปทรงเก๋ไก๋ โดดเด่นด้วยเข็มขัดดับเบิ้ลล็อค
ด้านหน้า กับขนาดที่ก�าลังพอเหมาะพอดกีบัการบรรจขุอง 
ทีไ่ม่หนกัจนเกนิไป ด้วยฝีมอืของ Stuart Vevers ออกแบบได ้
ตรงใจหญิงยุคใหม่ ผู้ชื่นชอบกระเป๋าที่ใช้งานสะดวกสบาย 
ดีไซน์ร่วมสมยั หนงัทีใ่ช้มใีห้เลอืกหลากหลายเฉดส ีสนนราคา 
แตกต่างกนัไปตามหนังแต่ละประเภท สอบถามเพิ่มเติมได้ที ่
ร้าน Coach ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

The Avengers Age of Ultron  
อเวนเจอร์ส มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก 
30	เม.ย.	2558

ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจมหาชนจากค่ายมาร์เวลอย่าง  
The Avengers กลับมาอีกครั้งแบบครบทีม ทั้ง ไอรอนแมน 
(โรเบร์ิต ดาวนีย่ จเูนยีร์) กปัตนัอเมรกิา (ครสิ อแีวนส์)  
ธอร์ (ครสิ แฮมส์เวร์ิธ) ฮอร์คอาย (เจเรมี ่เรนเนอร์)  
ฮลัค์ (มาร์ค รฟัฟาโร่) และแบลค็ วโิดว์ (สการ์เลต็ โจฮานสนั) 
ภาคใหม่ล่าสดุนี ้ทมียอดมนษุย์ของเราต้องรบัศกึหนกักว่า 
ที่เคย เพราะฝ่ายตรงข้ามผู้คิดจะท�าลายล้างโลกก็คือ  
อลัตรอน (พากษ์เสยีงโดย เจมส์ สเปเดอร์) ตวัร้ายผูแ้ขง็แกร่ง
กว่าใครๆ ที่ผ่านมา งานนี้ค่ายดิสนีย์จับมือกับ จอส วีดอน  
ผู้ก�ากับผู้คุ้นมือตั้งแต่ภาคแรกมาสร้างสรรค์ฉากต่อสู ้
สุดอลังการ ให้สมกับการรอคอยของสาวกมาร์เวลทุกคน

Jurassic World
11	มิ.ย.	2558

สวนสนุกไดโนเสาร์กลับมาอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ห่างกันถึง 22 ปี จากภาพยนตร์ในต�านาน
อย่าง Jurassic Park ทีก่�ากบัโดยสตเีว่น สปีลเบร์ิกในปี 1993 นีค่อืหนงัภาคต่อทีด่�าเนนิเรือ่ง
สืบเนื่องกัน อ้างอิงตามนิยายของไมเคิล ไครซ์ตัน ใน Jurassic World นี้น�าเสนอธีมพาร์ค
ไดโนเสาร์ทีเ่ปิดตวัอย่างเตม็รปูแบบบนเกาะอสิล่านบูล่าร์ (Isla Nublar) สวนสตัว์ทีต่ัง้อยูบ่น
เกาะอันแสนห่างไกล ภายในดนิแดนอนัเป็นส่วนตวันี ้เตม็เป่ียมไปด้วยสายพนัธุห์ลากหลาย

ของสัตว์โลกดึกด�าบรรพ์ที่ได้เพาะเลี้ยงโดยนักวิทยาศาสตร์ เมื่อการดัดแปลงสายพันธุ ์
ได้เลยเถดิไปจนก่อก�าเนดิไดโนเสาร์ทีพ่วกเขาควบคมุไม่ได้ เหล่านกัท่องเทีย่วกว่า 2 หมืน่คน 

จึงต้องตกอยูใ่นอันตรายถงึชวีติ น�าแสดงโดย ครสิ แพรต, จดูี ้เกยีร์ และ ไท ซมิพ์กนิส์  

Tomorrowland  
ผจญภัยแดนอนาคต 
28	พ.ค.	2558

หนงัฟอร์มยกัษ์แห่งปีจาก
ค่ายดิสนีย์ ทูมอร์โรว์แลนด์ 
คือหนังที่จะน�าพาผู้ชม
ทุกท่านก้าวกระโดดเข้าสู ่
โลกแห่งอนาคต ที่มีแต่
ความสุขสดใสปราศจาก
ความทุกข์โศกและสงคราม
ในโลกยุคปัจจุบัน เรื่องราว 
บอกเล่าผ่านหญิงสาววัยรุ่น 
ผู้ก�าลังอยู่ในช่วงวัยสับสน

ของชีวิต เคย์ซ่ี นิวตนั (บริท โรเบร์ิตสนั) เธอได้รบัเขม็กลดั 
ลึกลับซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่โลกต่างมิติ เราจะได้เห็น
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 
การเดนิทางในห้วงอวกาศ ซึง่ทัง้หมดเป็นความตืน่ตาตืน่ใจ 
ที่มนุษย์เรายังไม่มีใครเคยสัมผัส พร้อมได้นักแสดง 
มากฝีมืออย่าง จอร์จ คลูนีย์ มารับบท แฟรงค์ เวลเคอร์  
นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ผู้รักสันโดษ นี่คือ
ภาพยนตร์แฟนตาซีที่น่าสนใจที่สุดอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาด
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The	Monaco	Grand	Prix	2015		
21-24	พ.ค.	2558	เมืองมอนติคาโล ประเทศโมนาโค

ส�าหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการแข่งรถ F1 คงรู้จักการแข่งขัน Grand Prix de Monaco เป็นอย่างดี เพราะคือ
การแข่งขันรถ Formula One ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกสนามหนึ่ง ณ ประเทศโมนาโค จัดกันมาตั้งแต่ปี 1929  
โดยสนาม Circuit de Monaco ซึง่ปิดถนนใจกลางเมอืงมอนตคิาโล ให้กลายมาเป็นเส้นทางวิง่ทีค่่อนข้างแคบ 
แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงาม ทั้งวิวธรรมชาติและสถาปัตยกรรมของเมืองซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือน

สนามไหน งานนี้นอกจากจะเป็นการรวมตัวผู้ที่รักการประลองแข่งของรถ F1 แล้วเหล่านักท่องเที่ยว 
ทั้งหลายยังได้ก�าไรไปด้วย เพราะเหล่าภัตตาคาร โรงแรม ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็ได้จัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลนี้กันโดยถ้วนหน้า แม้ทุกหนแห่งจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็นับเป็นอีกช่วงเวลาส�าคัญของเมืองที่ไม่ควรพลาด

ขอบคุณภาพจาก : http://news.bbc.co.uk, www.musicandcommerce.com และ http://safas-monaco.com

Maroon	5	’s	SUGAR	
และแล้ว Maroon 5 กไ็ด้สร้างสรรค์เพลงฮติตดิหเูพิม่ขึน้อกีหนึง่บทเพลงกบั Sugar ซงิเกิล้หวานสมชือ่ทีม่มีวิสคิวดีโีอ 
อันเก๋ไก๋ไม่ซ�้าใครด้วยคอนเซปต์การบุกตะลุยไปเล่นดนตรีกันแบบสดๆ ในงานแต่งงานหลายแห่งทั่ว Los Angeles 
ท�าเอาเหล่าเจ้าสาว เจ้าบ่าวและแขกในงานเซอร์ไพรส์จนกรี๊ดกันไม่หยุด งานนี้ได้ผู้ก�ากับ เดวิด ด็อบคิน ซึ่งเคย
ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง Wedding Crashers มาเป็นแรงหนุนยิ่งท�าให้ MV ดูน่าสนใจขึ้นอีกไม่น้อย 

MUSIC UPDATE

Katy Perry The Prismatic 
World Tour Live in Bangkok
14	พ.ค.	2558	อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

อกีหนึง่คอนเสร์ิตสดุอลงัการจากค่ายบอีซีเีทโร นกัร้องสาวน�า้เสยีงทรงพลงั 
เคที่ เพอร์รี่ จะเดินทางมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวไทย 
ในคอนเสิร์ต The Prismatic อัลบั้มดัง ที่เธอก�าลังออนทัวร์อยู่รอบโลก  
และเดินสายมายังฝั่งเอเซียในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ งานนี้แฟนเพลงคงได้
คลั่งไปกบัการตะโกนร้องเพลงดงัมากมาย อาทเิพลง Roar, Fireworks,  
Dark horse ฯลฯ ราคาบตัรเริม่ตัง้แต่ 2,000 บาท ถึง 6,500 บาท สาวก 
ทั้งหลายต้องรีบเก็บสตางค์จองบัตรกันโดยด่วน

INTERNATIONAL 
EVENT 

APR-JUN 2015

CONCERT
UPDATE

BOOK UPDATE
The Anatomy of Peach  
อยูแ่ต่ใน “กล่อง” คณุจะไปเหน็อะไร
หมวด	:	จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านักพิมพ์	:	We Learn

ผู้เขียน	:	The Arbinger Institute

ผู้แปล	:	ตวงทอง สรประเสริฐ

จากหลักความคิด 
ที่ว่า อย่าปล่อยให้
ความมืดบอดท�าให้คุณ
พลาดโอกาสดีๆ 
ในชีวิต หนังสือเล่มน้ี 
บอกเล่าถงึการมองหา 
ต้นตอของปัญหาต่างๆ 
ซึ่งความคิดของคนเรา 
ส่วนใหญ่มักจะถูก
ครอบด้วยกล่องแห่ง

ความอคติทั้ง 4 ประกอบไปด้วย กล่องที่มองเห็น 
ตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่น กล่องแห่งความคู่ควร  
กล่องแห่งภาพลักษณ์ และกล่องแห่งความด้อยกว่า 
หากเรารูเ้ท่าทนักล่องเหล่านี ้และรูจ้กัวธิที�าลายกล่อง 
ที่ครอบง�าความคิดเหล่านี้ลงไปได้ เชื่อว่าความสุขใจ
และโอกาสดีในวาระต่างๆ อาจเดินทางเข้ามาถึง 
ตัวเราได้อย่างง่ายดาย

BOSE soundlink 
color Bluetooth
ล�าโพงรุ่นใหม่ล่าสุด กับรูปร่างกะทัดรัดสไตล์พกพา
ในตระกูล  Soundlink จาก Bose จุดเด่นคือการใช้
บลูทูธในการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น เม่ือปราศจาก 
สายไฟ ท�าให้การพกพาไปใช้งานเอาต์ดอร์เป็นเรื่อง
สะดวกสบาย ส่วนเรื่องพลังเสียงนั้น 
ยิ่งไม่ต้องห่วง เพราะ Bose นั้น  
เน้นพลังเสียงที่เน้นความทุ้มต�่า
ฟังง่าย ไม่เป็นที่สองรองใครอย่าง
แน่นอน ส่วนแบตเตอรี่เม่ือชาร์ต 
เตม็แล้ว จะใช้งานได้นานถงึ 8 ชัว่โมง 
ด้านดีไซน์ก็สวยงามเรียบง่าย 
และบาง เหมาะกับการพกพาใส่
กระเป๋าได้ง่าย มใีห้เลอืกถงึ 5 สี  
คอื ขาว ด�า เขยีวมนิท์ แดง และน�า้เงนิ 

Think the Best about Success 
ขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลก
หมวด	:	จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านักพิมพ์	:	Knowledge Maker

ผู้เขียน	:	เฌอมาลย์ รัตนพงษ์ตระกูล

หนังสือที่รวบรวม
แนวคิดในการ 
ด�าเนินชีวิต จาก 
บุคคลดังระดับโลก
ในหลากหลายสาขา
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มนักธุรกิจ นักกีฬา 
นักลงทุน อย่าง  
สตฟี จ๊อบส์, บลิ เกตส์,  
โดนลัด์ ทรมัป์,  

โอปราห์ วนิฟรย์ี, ไมเคลิ จอร์แดน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคน
ล้วนมีชีวิตที่น่าสนใจ ที่จะท�าให้เราได้สัมผัสกับ
แนวคิดมากมายของพวกเขา ในการก้าวเดินสู ่
ความส�าเร็จ ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่ต้น 
ใครที่ก�าลังมองหาเป้าหมายในชีวิต หนังสือเล่มนี้
อาจมส่ีวนช่วยให้ประสบความส�าเรจ็ ในด้านการงาน
และครอบครวั หากสามารถน�ามาปรบัใช้ในการ 
ด�ารงชีวิตได้อย่างลงตัว

GADGET UPDATE
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CHEVY Plus Surprise

UNFORGETTABLE TRIP WITH

อีกหน่ึงกิจกรรมในฝันท่ีเชพโรเลตมอบให้กับสมาชิกเชฟวี่พลัส ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ซึ่งทุกคนล้วนมีดวง 

การเดินทางแบบไม่รู้เน้ือรู้ตัว จากภารกิจเซอร์ไพรส์ที่ทีมเชฟวี่ได้ออกตามล่าค้นหาผู้โชคดีจากทั่วประเทศ 

ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา งานนี้เชฟโรเลตประเทศไทยจัดทริปบินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์ประทับใจไกลถึง 

ประเทศอังกฤษ เพ่ือชมและเชียร์ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบสดๆ ท่ีสนาม Old Trafford

เป้าหมายของทริปคือ ฟุตบอลแมตช์ส�าคัญ 
คู่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบกับ ท็อตแนม 
ฮ็อตสเปอร์ส  ณ เมืองแมนเชสเตอร์ แต่เม่ือ
เป็นทรปิองักฤษจากภารกจิเซอร์ไพรส์ของ 
เชฟวีท่ัง้ท ีงานนีย่้อมไม่ธรรมดาด้วยการ 
จัดเต็มลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญต่างๆ  
ของ 3 เมืองใหญ่ ทั้ง ลอนดอน ลิเวอร์พูล  
และแมนเชสเตอร์ พร้อมกับม้ืออาหาร 
อิ่มอร่อยจากร้านดังที่พลาดไม่ได้ เพื่อให ้
เหล่าผู้โชคดีทั้งหลายได้สัมผัสกับกลิ่นอาย
ความเป็นเมืองผู้ดีอย่างเต็มที่ที่สุด

ความคึกคักของทุกคนในทริปเริ่มต้นจากการเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ   
ของลอนดอน อาทิ รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร พระราชวังเวสต์มินสเตอร์   
หอนาฬิกาบิ๊กเบน บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง ซึ่งเป็นที่ประทับของ 
สมเด็จพระราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์พระองค์อื่นๆ เยี่ยมชมจตุรัสทราฟัลการ ์
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน และทาวเวอร์ออฟลอนดอน ปราสาทสยองขวัญ
ที่เคยจองจ�านักโทษมาแล้วมากมาย

ไฮไลต์ช่วงเวลาพิเศษของทริปในวันแรกนี้ก็คือการได้ขึ้น “ลอนดอน อาย”  
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป  เหล่าสมาชิกจึงได้ชื่นชมทัศนียภาพงดงาม 
ของเมืองในมุมสูง และเห็นทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนได้อย่างไกลสุดตา
 
การท่องเที่ยวในลอนดอนช่วงวันแรกๆ ถือเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นทริปนี้เท่านั้น 
เพราะไฮไลต์ส�าคัญ คือช่วงเวลาที่สมาชิกเชฟวี่พลัส ผู้เป็นสาวกปีศาจแดง 
ตื่นเต้นที่สุด ก็คือการเดินทางสู่สนามฟุตบอลอันเป็นต�านานสุดยิ่งใหญ ่
อย่างสนาม Old Trafford – Theater of Dreams ณ เมืองแมนเชสเตอร์  
เพื่อเข้าชมการแข่งขนัฟตุบอลพรเีมยีร์ลกีฤดกูาล 2014-2015 ระหว่างสโมสร  
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 

การได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในสนามอันยิ่งใหญ่นี้ท�าให้ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน
ได้มีโอกาสร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเหล่าสาวกปีศาจแดงตัวจริงที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
จิตวิญญาณ ตั้งแต่วินาทีที่เหล่านักเตะแมนยูฯ ทั้งทีมได้ก้าวสู่สนาม จนถึง
วินาทีสุดท้ายเม่ือกรรมการเป่าหมดเวลา นี่คือช่วงเวลาอันแสนสนุกสนาน
ท่ามกลางบรรยากาศอันเร้าใจ ทั้งเสียงเชียร์กึกก้องที่ดังควบคู่เสียง Glory Man 
United เพลงเชียร์ประจ�าสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นเสียงไพเราะ
ที่ยังคงดังติดหูอยู่เสมอแม้การแข่งขันจะจบลงแล้วก็ตาม

เตรียมพบกับความสนุกและความประทับใจไม่รู้จบ จากเชฟโรเลตในครั้งต่อไป
ได้ที่ www.chevrolet.co.th หรือ facebook Chevrolet Thailand และส�าหรับ
ลูกค้าเชฟโรเลตทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียง 
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเชฟวี่พลัส ที่ http://www.chevrolet.co.th/owners/
chevy-plus.html หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1734 กด 2

ผู้โชคดีสมาชิกเชฟวี่พลัส 

กับทริปบอลแมนยูฯ ติดขอบสนาม10CHEVY



เม่ือฤดูร้อนมาถึง เป็นช่วงของการปิดเทอม มีวันหยุดพิเศษต่างๆ มากมาย เชื่อว่า 
เหล่าผู้น�าของครอบครัวท้ังหลาย คงต้องเฟ้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ เพื่อน�าพา
ครอบครัวไปสัมผัสกับบรรยากาศรื่นเริงใจ ในฉบับนี้จึงขอแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว 
ท่ีท้ังใหม่และน่าสนใจ เหมาะท่ีสุดส�าหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะลูกเล็ก ลูกโต  
ครอบครัวใหญ่ท่ีมีปู่ย่าตายาย รับรองสนุกได้ทุกคน
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FAMILY TIME FOR 
KID LEARNING :
พัฒนาทักษะในช่วงวันหยุด

ส�าหรับมันสมองที่ก�าลังเจริญเติบโตของเด็กๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าตัวน้อยจอมซน ไปจนถึงวัยรุ่นมัธยมนั้น การได้พัฒนาความรู้ 
หรือทักษะด้านต่างๆ ในวันหยุดนับเป็นโบนัสให้แก่คุณพ่อคุณแม่  
นี่คือแหล่งศูนย์กลางทางการเรียนรู้ที่แฝงมากับความสนุกสุขสันต ์
ที่ท�าให้เด็กๆ เต็มใจที่สุดที่จะได้มาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร

หลังจากปิดปรับปรุงนานถึง 3 ปี ในที่สุดเม่ือวันเด็กของ
ปี 2558 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์เด็กโฉมใหม่ก็ได้เปิดตัวขึ้น 
อีกครั้งที่มีสีสันและทันสมัยไฉไลกว่าเดิม ด้วยสารพัน 
ความรู้ที่น�าเสนอได้อย่างน่าสนใจทั้งโซนเอาต์ดอร์ที่มี  
ลานน�้าพุขนาดย่อม และมุมการเรียนรู้ที่มาของน�้า  
ส่วนตัวอาคารนั้นได้เปิดให้เข้าชม 2 ตึกด้วยกัน  
ที่เรียกกันสั้นๆ แบบง่ายๆ ว่า ตึกเหลืองและตึกเขียว  
หรืออาคารสายรุ้ง

ส�าหรับตึกเหลืองมี 2 ชั้น มีห้อง PLAYGROUND  
ส�าหรับเด็กเล็ก 2-4 ขวบ และห้องสมุดให้น้องๆ ได้อ่าน
หนังสือพร้อมกิจกรรมในวันหยุด ส่วนชั้น 2 เป็น 
ห้อง RAINBOW TOWN ทีใ่ห้น้องๆ ได้สนกุกบัการ 
สวมบทบาท ในอาชพีต่างๆ ทั้ง พนักงานดับเพลิง  
นักข่าว นักบินอวกาศ กัปตันขับเครื่องบิน ร้านเสริมสวย 
ซ่อมรถ มินิมาร์ท โดยมีชุดให้กับน้องๆ ได้เปลี่ยนอีกด้วย

ส่วนอาคารทอตะวันตึกเขียวมีทั้งหมด 3 ชั้น อัดแน่นไป
ด้วยสาระความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมโลก
มากมายหลายหัวข้อ โซนที่ได้รับความสนใจไม่น้อยคือ 
โซนดึกด�าบรรพ์ Dino Detective ให้น้องๆ วัยเด็กได ้
สวมวิญญาณนักธรณีวิทยามาขุดซากฟอสซิลใต้แผ่นดิน
ล้านปีกัน พิพิธภัณฑ์เด็ก จึงขึ้นแท่นเป็นอาณาจักร 
ความรู้อันดับหนึ่งส�าหรับเด็กๆ ซึง่ผูใ้หญ่กไ็ด้รบัความ
สนกุสนานกลบับ้านไปด้วยพร้อมๆ กนั

Funarium กรุงเทพมหานคร

นับเป็นสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
ส�าหรับเด็กๆ ท่ีมีอาณาเขตกว้างกว่า 2,000 ตารางเมตร 
และไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะแรงกล้าเพยีงใด เดก็ๆ ทกุคน
ก็สามารถเล่นสนุกได้อย่างมีความสุขที่ Funarium

Funarium ประกอบไปด้วย โซนเด็กเล็ก ส�าหรับวัยแบเบาะไปจนถึง 
วัย 4 ขวบ และโซนเดก็อาย ุ4-13 ปี ทีเ่ตม็ไปด้วยเครือ่งเล่นให้ปีนป่าย  
คลาน กระโดด และทรงตัว โซนกีฬาซึ่งมีทั้งลานขี่จักรยาน และ 
สนามบาสเก็ตบอล ปิดท้ายด้วยโซนบ่อน�้าและบ่อทราย เด็กน้อยคนไหน
ที่ชอบใช้เวลาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ ที่นี่ยังมีมุมงานศิลปะ 
งานฝีมือ และคลาสสอนท�าอาหารอีกด้วย ส่วนคุณพ่อคุณแม่และ 
ผู้ปกครองนั้น สามารถจิบชากาแฟพร้อมรับประทานอาหารอร่อยๆ  
รอคุณลูกได้ที่ Fun Cafe ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดา Funarium 
ก็ท�าหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจอันแสนสนุกส�าหรับเด็กได้เสมอ

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถ.ก�าแพงเพชร 4 

ตรงข้ามตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ 

เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ 

เวลา 10.00-16.00 น.

โทร. 0-2246-6144

LAT. 13.803261, LONG. 100.550266

Funarium กรุงเทพมหานคร 
111/1 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท 

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

เปิดบริการ : วันจันทร์-พฤหัสบดี 

เวลา 9.00-18.00 น.  

และวนัศกุร์-อาทติย์ เวลา 9.00-19.00 น.

โทร. 0-2665-6555 

LAT. 13.719953,  

LONG. 100.570221
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Harbin Ice Wonderland 
กรุงเทพมหานคร

ไม่ต้องหอบลูกหอบหลานบินไปไกลถึงต่างประเทศ 
เพราะที่กรุงเทพฯ ก็มีเอ็ดดูเทนเมนท์ซิตี้ (Edutainment 
City) ที่แปลกใหม่และเย็นสบายเป็นที่สุด Harbin Ice 
Wonderland เมืองประติมากรรมน�้าแข็ง ที่สร้างขึ้นมา
จากฝีมือของนักแกะสลักน�้าแข็งที่มีชื่อเสียงของเมือง 
ฮาร์บิน ประเทศจีน 

ฮาร์บิน ไอซ์ วันเดอร์แลนด์ กรุงเทพฯ มีพื้นที่กว้างขวาง
กว่า 1,400 ตารางเมตร มีการแบ่งเป็นพื้นที่หลักคือ
ส่วนของ Harbin Ice Wonderland ที่น�าเสนอเรื่องราว
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ผ่านการแกะสลักน�้าแข็ง 
ให้เป็นแลนด์มาร์กของเมืองต่างๆ ทั่วโลก ทั้งซุ้มก�าแพง
เมืองจีน หอนาฬิกา โดม และฝูงปลาทะเล ล้วนแต่ท�า
มาจากน�้าแข็งจริงๆ 

นอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของน�้าแข็งผ่านการ 
จัดแสงสีที่สวยงามแล้ว ภายใต้อากาศเย็นจัดที่อุณหภูมิ  
-15 องศา ซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้ที่ไหนในเมืองไทยแล้ว 
หนูๆ ทั้งหลายคงไม่ยอมพลาด สไลด์เดอร์น�้าแข็ง
ขนาดเล็กส�าหรับเด็กๆ ที่จะเล่นกี่รอบก็ได้ไม่จ�ากัด 
หลังจากสนุกสนานกันเต็มที่ เพิ่มความเย็นให้สุดขั้วกัน
อีกนิด ด้วยการแวะมาจิบเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบ จากแก้วน�า้ 
ที่ท�ามาจากน�้าแข็งเช่นกัน ที่ Harbin Ice Bar เตรียม
ชุดกันหนาวให้พร้อม ถุงมือ ถุงเท้า หมวก ชุดกันหนาว 
หรือสามารถไปเช่าโอเวอร์โคตที่นั่นได้เลย

บ้านตีลังกา จ.ภูเก็ต 
20/20 ม. 5 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. 

โทร. 08-6267-5262

LAT. 8.928487, LONG. 98.342743

Harbin Ice Wonderland 
กรุงเทพมหานคร 
3776 ถ.สุขุมวิท 70/4 แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-21.30 น. 

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-21.30 น.  

โทร. 0-2117-4746, 09-1872-1268

LAT. 13.708744, LONG. 100.599610

บ้านตีลังกา จ.ภูเก็ต

เมืองท่องเที่ยวแสนงามอย่างภูเก็ต ได้มีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ที่ดึงดูดความสนใจของ
ทุกคนได้ตั้งแต่แรกเห็นจากภายนอก เพราะที่นี่คือ บ้านตีลังกา บ้านดีไซน์ตะวันตกหน้าตา
เรียบง่าย ที่ตั้งกลับหัวดูโดดเด่นอยู่ริมถนนเทพกระษัตรี ที่ใครได้เห็น ก็ต้องแปลกใจ 
บ้านกลับหัวแบบนี้นับเป็นหลังที่ 6 ของโลก และเป็นหลังแรกของเมืองไทย ภายในของบ้าน 
แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เสมือนบ้านที่อยู่อาศัยจริง มีทั้งห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว 
ห้องรับประทานอาหาร ระเบียง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้มีการตกแต่งและจัดวางเฟอร์นิเจอร์
ในแบบกลับหัว การเดินชมบ้านตีลังกานั้น จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเดินบนเพดานบ้าน 
นับเป็นมุมมองใหม่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนในครอบครัว

MOMENT 
FOR KID FUN :
ท่ีสุดแห่งความสุขสันต์
ของเด็กน้อย

หากจะถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของเด็กๆ รับรองได้ว่าจะต้องม ี
สวนน�้าติดอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการปีนป่าย 
ขึ้นเครื่องเล่นพร้อมกับลื่นลงสไลเดอร์มาด้วยสปีดสูงสุดหรือการวิ่งเริงร่า
ท่ามกลางน�า้แขง็อันเยน็ยะเยอืก นบัว่าได้ใจเดก็ๆ ทกุคนไปร้อยเปอร์เซนต์เตม็  
นี่คือจุดท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่ล้วนมี “น�้า” เป็นจุดเด่นโดนใจ
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Coco Splash Waterpark Koh Samui จ.สุราษฎร์ธานี 
หาดละไม ต.มะเร็ต เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น. 

โทร. : 08-1082-6035 

LAT. 9.547428, LONG. 99.931563 

Cartoon Network Amazone จ.ชลบุรี 
888 หมู่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น 

โทร. 0-3823-7707  

LAT. 12.785206, LONG. 100.914927 

Cartoon Network Amazone 
จ.ชลบุรี

หน้าร้อนนี้ใครที่เป็นสาวกของช่องสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล 
ที่เต็มไปด้วยรายการการ์ตูนดังจากอเมริกาคงได้เตรียม 
แพคกระเป๋าเดินทางมุ่งหน้าไปยังบางเสร่ จังหวัดชลบุรี  
เพื่อสรรหาความเย็นสดชื่นของสวนน�้าสุดอลังการจาก 
ค่ายการ์ตูนเน็ทเวิร์ค

โครงการสวนน�้า Cartoon Network Amazone คือธีมพาร์ค 
ที่สร้างภายใต้บรรยากาศป่าดิบร้อนชื้น ภายในพื้นที่กว่า 
35 ไร่ ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ถึง 10 โซน ซึ่งแต่ละจุดนั้น 
จัดวางเครื่องเล่นที่สื่อถึงเหล่าคาแรกเตอร์การ์ตูนดังมากมาย 
ทัง้ Ben10 หรอืสาวๆ จากเดอะพาวเวอร์พฟัฟ์เกร์ิล คูห่ฟิูน-เจค 
จากแอดเวนเจอร์ไทม์ และจอห์นนี่ บาร์โว

สไลเดอร์หรือเครื่องเล่นนั้น แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ตามระดับ
ความตื่นเต้นระทึกใจ เริ่มต้นกันที่โซน Cartoonival ส�าหรับ
คุณหนูๆ และผองเพื่อนตัวจิ๋ว สไลเดอร์ สระน�้าและน�้าพ ุ
ในโซนนี้จะมีระดับน�้าที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กเล็ก ในโซน 
Adventure และ Riptide Rapids นั้นจะเขยิบเป็นเครื่องเล่น
ผาดโผนขึ้นอีกส�าหรับเด็กโต และไฮไลต์อันแสนตื่นเต้นเร้าใจ 
ขอยกให้กับโซน The Omniverse ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของ  
The Omnitrix เครื่องเล่นความสูง 77 ฟุต ซึ่งเป็นสไลเดอร์
อุโมงค์ยาว มีน�้าวนความเร็วสูงช่วยกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรง  
เริงร่าท้าแดดซัมเมอร์ได้อย่างชุ่มฉ�่า

อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เลยคือ Surfarena ใครที ่
ต้องการลองหัดเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั้นไม่ต้องเดินทางไปทะเล 
ต่างแดน เพราะที่นี่ได้สร้างคลื่นลูกใหญ่ให้เราได้ทดลอง 
หัดเล่นเซิร์ฟกันอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ 
ที่นี่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยการเดินทางเพียงแค่  
2 ชั่วโมงเท่านั้น นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ในการ 
เล่นน�้าร่วมกันของครอบครัวเลยทีเดียว
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Coco Splash 
Waterpark Koh Samui 
จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย เพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอ่าวไทย ซึ่ง 
โอบล้อมไปด้วยชายหาดสวย ผนืน�า้ใส ณ บรเิวณหาดละไม
มีความยาวราว 4 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสวนน�้าแห่งแรก 
ของเกาะสมยุ ทีส่ร้างสรรค์ด้วยรปูแบบใหม่ เน้นบรรยากาศ 
ที่เป็นธรรมชาติของเกาะสมุย อย่าง Coco Splash  
Waterpark Koh Samui (โคโค่ สแปลช วอเตอร์พาร์ค) 

ความโดดเด่นของสวนน�้า คือการจัดสร้างเครื่องเล่น
นานาชนิดให้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
ของเหล่าต้นมะพร้าว และผืนหญ้ารอบตัว โดยไม่ท�าลาย
ธรรมชาติ ที่มีมาแต่ดั้งเดิม บรรยากาศการเล่นน�้า 
จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ และความร่มรื่นที่ได้
จากต้นไม้ใหญ่รอบๆ ตัว 

Coco Splash Waterpark มีเครื่องเล่นทางน�้ามากมาย 
4 สระว่ายน�า้กับกลุ่มสไลเดอร์ทั้ง 7 รวมทั้งอ่างน�า้จากุซซี่
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความตื่นเต้นและ
สนุกสนานส�าหรับครอบครัวที่ชอบความท้าทายได้เป็น
อย่างดี ทั้ง Air Bag Jump การกระโดดสูงลงสู่แอร์แบค, 
Bungee Trampoline, Bumper Boats, Tree to Tree 
Adventure และขับรถโกคาร์ท ส�าหรับเด็กเล็กนั้น  
ทางสวนสนุกได้จัดโซน มินิสแปลช สระน�้าส�าหรับเด็ก 
ทีก่ารนัตคีวามปลอดภยัโดยทมีงานคณุภาพ และของเล่น
อืน่ๆ อีกมากมาย เรียกว่าสนุกกันได้ทั้งครอบครัว
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คุ้มวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วนัหยดุสดุสปัดาห์นี ้ชวนเดก็ๆ ไปใช้ชวีติตดิดนิที่ 
ใกล้ชิดทั้งธรรมชาติและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แค่นิดเดียว  
ที่คุ้มวิมานดิน ซึ่งมีสโลแกนพ่วงท้ายมาว่า ธรรมชาติ 
งานศิลป์ และดินเหนียว

คุ้มวิมานดิน ไม่ใช่ที่พักสไตล์รีสอร์ท แต่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติภายในพื้นที่ 8 ไร่ ที่ให้ครอบครัว
ได้ใช้เวลาพักผ่อนสบายๆ ในบรรยากาศบ้านสวน 
อนัร่มรืน่ ใกล้ชดิกบัธรรมชาต ิขนานไปกบัร่องสวนผลไม้  
ทีน่ีเ่ราจะได้มโีอกาสเดนิเกบ็เกีย่วมะม่วงสดๆ ได้จากต้น 
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมนก ชมดอกไม้ประจ�า 
ท้องถิ่น

ส�าหรับเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมปั้นดิน  
ที่ช่วยสร้างสมาธิได้อย่างดีที่สุด โดยมีนักปั้นมาให้ 
ความรู้ ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่มีโซนร้านกาแฟนั่งสบาย 
เสิร์ฟกาแฟหอมกรุ่น ได้พักเอนหลังพร้อมดื่มด�่ากับ
ธรรมชาติรอบตัว ปิดท้ายด้วยสารพันของที่ระลึก  
ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเหล่าเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ  
ให้ทุกคนได้ช้อปกลับไปประดับบ้านกันอีกด้วย

4037

Unico Grand Sandara Hotel จ.เพชรบุรี

หากจะถามถึงเมืองตากอากาศยอดฮิตอีกแห่งส�าหรับชาวกรุงแล้ว ชะอ�าคงจะเป็นอีกหนึ่ง
ค�าตอบอนัดบัแรกๆ ทีโ่ดดเด่นในเรือ่งของบรรยากาศความคลาสสกิและสงบเงยีบต้นต�าหรบั
สโลว์ไลฟ์ของครอบครัวคนไทยมานานนับปี
 
ในบรรดาที่พักมากมายในแถบชะอ�า โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา (Unico Grand 
Sandara Hotel) เล่ืองชื่อในการเป็นที่พักยอดนิยมส�าหรับครอบครัว ด้วยความมุ่งหวัง 
ที่จะสร้างสรรค์ความสุขส�าหรับทุกคน ทางโรงแรมได้น�าเสนอสารพันสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่เอาใจคุณพ่อคุณแม่ และเครื่องเล่นแสนสนุกเอาใจคุณลูก อาทิ ห้องพัก
สไตล์คอมเทมโพรารี่ที่ดูอบอุ่น อย่างห้องแฟมิลี่รูมนั้น มีสองห้องนอนพร้อมห้องนั่งเล่น 
ตั้งอยู่ชิดกับสระว่ายน�้า ท�าให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเฝ้าดูแลลูกๆ ได้อย่างใกล้ชิดแม้จะ
นั่งรออยู่ในห้องพัก

ในพื้นที่ใกล้เคียงกันยังมีเครื่องเล่นสไลเดอร์ อุโมงค์ และที่ปีนป่ายบริเวณเอาต์ดอร ์
ตั้งอยู่กลางผืนทราย ยามเที่ยงซึ่งอุณหภูมิอากาศเริ่มร้อนขึ้น เด็กๆ ก็สามารถเปลี่ยน
บรรยากาศมาที่ห้องคิดส์รูม นับเป็นสวรรค์ส�าหรับเด็กน้อย มีทั้งบ้านบอล ของเล่น
เสริมพัฒนาการต่างๆ และมุมเกมสนุกๆ ให้เลือกมากมาย

ในส่วนของกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเอาใจคุณพ่อคุณแม่ก็คือ ห้องปิงปอง 
ห้องพูล ห้องซาวน่า โซนฟิตเนสอุปกรณ์ครบครัน โรงแรมตั้งอยู่ริมชายหาดชะอ�าตอนเหนือ 
จัดเสิร์ฟวิวทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาที่สร้างความสุขแบบสงบสบายทุกเวลา

FAMILY  
PEACEFUL TIME :
วันเวลาสุขสงบของครอบครัว 
อกีหนึง่รปูแบบการใช้ชวีติซึง่หลายๆ คนชืน่ชอบคอืการเลือก 

ที่จะหยุดความวุ่นวายสไตล์คนเมือง แล้วหันไปใช้วิถีชีวิต 

แบบแช่มช้าแต่เปี่ยมสุข ในวันหยุดที่จะถึงนี้ ชักชวนทุกคน 

ในครอบครัวหลบไปใกล้ชิดธรรมชาติ ค้นหาความสุขสงบ 

ในหัวเมืองใกล้กรุง

Unico Grand Sandara Hotel จ.เพชรบุรี 
243 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 

โทร. 0-3247-0777

LAT. 12.802218, LONG. 99.986742 

คุ้มวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา 
121/1 ม. 3 ต.คลองเขื่อน 

อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

เปิดบริการ : เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-18.00 น. 

โทร. 08-7825-1338, 08-8219-5422

LAT. 13.75566, LONG. 101.18723



วารีรักษา จ.กระบี่

หากมีโอกาสได้พาครอบครัวไปพักร้อนที่จังหวัดกระบี่ หลังจาก 
ด�าผุดด�าว่ายน�้าทะเลกันสมใจ หากอยากยืดเส้นยืดสายคลาย
ความเม่ือยล้า อย่าลืมแวะไปที่วารีรักษา สปาธรรมชาติ แห่งใหม่
ของเมืองกระบี่ รับรองถูกอกถูกใจทุกคนอย่างแน่นอน

วารีรักษา หรือที่ชาวต่างชาตินิยมเรียกกันว่า Wareerak Vocation 
Village Spa อยู่ในพื้นที่ของอ�าเภอคลองท่อม ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ
น�้าพุร้อนธรรมชาติที่รายล้อมด้วยขุนเขาเขียวชอุ่ม แต่เดิมที่นี ่
เป็นเพียงพื้นที่ส�าหรับท�าสวนยางพาราและสวนผลไม้ แต่เม่ือ 
ได้มีการขุดค้นพบตาน�า้ร้อนจึงปรับเปลี่ยนให้กลับกลายเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะผ่อนคลาย และกลายเป็นสปาที่ครบวงจร

วารรีกัษา มคีอร์สสปาให้เลอืก 2 แบบ ทัง้แบบครึง่วนั และแบบเตม็วนั 
สามารถเลือกได้ตามความสะดวก จุดเด่นอยู่ที่บ่อแช่ตัว 
สไตล์ออนเซ็นธรรมชาติ 6 บ่อ เหมาะส�าหรับทุกคนในครอบครัว 
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เพราะการท�าสปาที่นี่
เป็นการดแูลรกัษาสขุภาพร่างกาย และลดความปวดเมือ่ยไปด้วย 
ในตวั หลงัจากการแช่น�า้ร้อนกนัอย่างเตม็อิม่ ทีน่ีย่งัมบีรกิารนวดตวั 
อยู่ที่ซุ้มไม้ตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล 

ส่วนนกัท่องเทีย่วทีว่างแผนจะเทีย่วเมอืงกระบีใ่ห้ทัว่เมอืง วารรีกัษา
ยังตระเตรียมห้องพักทั้งสไตล์วิลล่าหรูหรา และแบบกระท่อมเป็น
กันเองให้เลือกพักผ่อนข้ามคืนกันอีกด้วย

The Deck by the River 
กรุงเทพมหานคร

พอถึงวันหยุด แดดร่มลมตก อากาศก�าลังดีๆ หลายครอบครัว
มองหาร้านอาหารบรรยากาศดทีีจ่ะมาใช้ช่วงเวลาแห่งความสขุ 
ร่วมกัน และถ้าอยากมาทานอาหารที่แกล้มด้วยบรรยากาศ
ความสุขริมแม่น�้าเจ้าพระยา พร้อมวิวที่มากเสน่ห์ของ 
วัดอรุณฯ ร้าน The Deck by the River คือค�าตอบ 

The Deck by the River ตัง้อยูใ่นบรเิวณโรงแรมอรณุเรสซเิด้นซ์ 
ซึ่งอยู่ในมุมที่ดีที่สุดมุมหนึ่งของแม่น�้าเจ้าพระยา เพราะมี
ฉากหลงัคอืพระปรางค์วดัอรณุฯ อนัแสนงดงาม เหมาะส�าหรบั
มื้อพิเศษของครอบครัวใหญ่ที่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยคุณปู่
คุณย่า คุณตาคุณยาย การได้จูงมือพาท่านมาลิ้มรสอาหาร
อร่อยพร้อมสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าของย่านพระนคร ถือเป็น 
อีกหนึ่งความอบอุ่นส�าหรับครอบครัวที่หาไม่ได้ง่ายๆ 

ทางร้านให้บริการในรูปแบบ All Day Dining น�าเสนอ 
อาหารตะวันตก และอาหารไทยฟิวชัน เมนูอร่อยที่เหมาะ 
กับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ซีซาร์สลัด ผัดเส้นหม่ี  
หรือส้มต�าก็ส่ังพิเศษให้เสิร์ฟมากับกุ้งแม่น�้าได้ ด้านวัตถุดิบ
ต่างๆ นั้น ทางร้านได้คัดสรรมาเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า 
ทุกคน  

The Deck by the River กรุงเทพมหานคร 
36-38 ซ.ประตูนกยูง ถ.มหาราช  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

เปิดบริการ : วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-22.00 น. 

และวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. 

โทร. 0-2221-9158-9

LAT. 13.74498, LONG. 100.49144

QUALITY TIME 
FOR BIG FAMILY :
เวลาแห่งความสุข
ส�าหรับญาติผู้ใหญ่

จูงมือคุณปู่คุณย่ามาร่วมสร้างความประทับใจในวันหยุด 
พักผ่อนด้วยการใช้เวลาร่วมกัน เริ่มจากการใช้เวลาสุขสันต ์
หลายโมงยามในช่วงเวลาดนิเนอร์ยามเย็น ตามด้วยทรปิการเดินทาง 
ต่างจังหวัดอันแสนประทับใจซึ่งจะท�าให้ครอบครัวได้มีเวลา 
กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วารีรักษา จ.กระบ่ี 
หมู่ 5 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม จ.กระบี่

โทร. 0-7563-7130, 09-8017-9680

LAT. 7.9559384, LONG. 99.2311865 
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ผมและครอบครวัจดัเตรยีมขาวของขึน้รถเพือ่ออกเดนิทางไป
เทีย่วกนัในวนัหยดุ ประตูหลงัของเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร 
ถกูเปดออก เผยใหเหน็พ้ืนทีเ่กบ็ของคอนขางกวางขวาง ภายใน
หองโดยสารกใ็หความรูสกึสะดวกสบาย ไมแออดั ทัง้ยงัโดดเดน
มีสไตล ดวยเบาะหนังสีสันแบบบราวน สโตน อีกดวย 
เมื่อทุกคนประจําที่นั่งกันแลว ก็ถึงเวลาเร่ิมตนการเดินทาง
ในครั้งนี้
 
การเดินทางดําเนินมาถึงจุดหมายแรก ภายในหองโดยสาร
เงยีบสงบ แตอบอวลไปดวยความสขุทกุคนตืน่เตนเมือ่ไดเห็น
ธรรมชาติเขียวขจีของ ‘คุงบางกะเจา’ หรือเรียกอีกชื่อวา 
‘ปอดแหงมหานคร’ อยูภายในอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่กวา 12,000 ไร  

ตนไมนานาพนัธุเรยีงรายเต็มสองขางทาง ผมและครอบครวั
ลงจากรถเพื่อไปสูดอากาศแสนบริสุทธิ์ก อนตัดสินใจ
เชาจักรยานมาปนสํารวจพื้นที่สีเขียวแหงนี้ 

เมื่อปนจักรยานเสร็จแลว พวกเราก็ไปลองเรือชมวิถีชีวิต
ของชาวบาน โดยเริ่มตนจากคลองแพเรื่อยมาจนถึงประตู
ระบายนํ้าที่เชื่อมตอกับแมนํ้าเจาพระยา รวมระยะทางกวา
หนึ่งกิโลเมตร ระหวางทางพบเห็นบานเรือนและสวนผลไม 
บางชวงเปนซุมใบจากและตนไทรใหญคอยใหรมเงา

พวกเราแวะรับประทานมื้อกลางวัน ณ ‘ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง’
กอนมุ งหนากลับเขาเมืองเพื่อเดินทางสู จุดหมายตอไป 
นั่นก็คือ ‘เพลินนารี มอลล’ ชอปปงมอลลแหงความสนุก
ขนาดใหญทีส่ดุของยานวัชรพล เนนการตกแตงดวยตุกตาหมี
จํานวนมาก ภายในมีรานคากวา 300 แหง รวมถึงจุด
ถายรปูและสนามวิง่เลนของคุณหนูๆ  และหามพลาดกบัการ
ถายรูปคูหมียักษที่ยืนโดดเดนอยูตรงกลาง ซึ่งคนสวนใหญ
จะมากันเปนครอบครัว

เปลี่ยนวันหยุดให�เป�นความสุขของคนในครอบครัว อย�ามัวแต�ร�รอ 

จัดของเตร�ยมตัวตะลุยให�ทั่วกับคนพ�เศษและพาหนะคู�ใจ  

ความสุขของครอบครัวไม�เคยหยุด   กับเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร�  

on the 
Something

Weekendwith 
Chevrolet Trailblazer
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เมื่อถึงเวลาพลบคํ่า การเดินทางไปกับครอบครัวและ
พาหนะคูใจอยางเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร ยังไมจบลง
งายๆ พวกเราไปกันตอบนถนนเกษตร-นวมินทร เพื่อ
ตามหารานอาหารสุดพิเศษสําหรับมื้อคํ่า จนกระทั่ง
มาเจอรานอาหารบรรยากาศดีมีสไตลแบบเมืองนอก
อยาง ‘ช็อกโกแลต วิลล’   

บริเวณลานจอดรถดานหนาตั้งโดดเดนดวยกังหันลม
แบบตะวันตก แลนดมารกสําคัญในการบอกที่ตั้งของ
สถานที่แหงนี้ การตกแตงของที่นี่มีสไตลเฉพาะตัว 
เหมือนเดินหลงทางเขาไปยังหมู บานเล็กๆ สักแหง 
ในอีกซีกโลกหนึ่งบานแตละหลังถูกสรางใหมีกลิ่นอาย
แบบตะวันตก สรางความผอนคลายดวยสีเอิรทโทน 
พวกเราแวะถายรูปตามมุมตางๆ พรอมเมนูอาหารกวา 
300 รายการ เรียงลําดับมาใหเลือก ทั้งไทย จีน ฝรั่ง 
และเม็กซิกัน 

เวลาผานไปไมนาน รายการอาหารตางๆ ทยอยเสิรฟ
ลงบนโตะ แตละจานโชยกล่ินหอมฉุย การจัดแตง
อาหารบนจานก็แลดูสวยงามไมแพรสชาติความอรอย 
ถูกอกถูกใจไปหมดโดยเฉพาะเมนูขาหมูเยอรมัน 
รสชาติชวนฝน กรอบนอกนุมใน ยิ่งรับประทานคูกับ
เครื่องเคียง ความอรอยยิ่งทวีคูณสวนอีกจานเปนเมนู
ปกไกราดซอส เสิรฟมาบนกระทะรอนๆ ฟุงกลิ่นหอม
ชวนหวิ ราดดวยซอสสตูรเฉพาะของทางราน วางเคยีงคู
กับผักตางๆ ทําใหสัมผัสความสุขไดตั้งแตคําแรกที่ได
รบัประทาน 

Pleanary Mall 
254/3 ถ.วัชรพล ท่าแร้ง 
บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2945 4128

Chocolate Ville 
ซ.นวมินทร์ 74 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทร. 08 1921 2016

พวกเราคอยๆ ดืม่ดํา่ไปกบับรรยากาศทามกลางสายลมพัดผานยามเยน็ 
กอนลิ้มลองความอรอยของอาหารมื้อคํ่าตรงหนา เปนความสุข
ในชวงวันหยุดที่ยากเกินบรรยายเลยจริงๆ   
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คุ้มค่าทุกนาทีมีใครบ้าง?
โอลด์แทร็ฟฟอร์ดชั่วโมงนี้ในรั้ว

เริ่มจากเกมที่ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายนัก เอฟซี ปอร์โต ทีมนักปั้นจากโปรตุเกส 
ซึง่ได้อเวย์โกลหลงับกุไปเสมอกบับาเซิล่ ถงึเซน็ต์ ยาคอ็ป ปาร์ค 1-1 ในนดัแรก กลบัมาเล่น 
ที่ดราเกาบ้านของตัวเองก็บดเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็น ในขณะที่ แอตเลติโก้ มาดริด 
รองแชมป์เก่าได้กลับมาเล่นในรัง บิเซนเต้ กัลเดร่อน ลูกทีมของดิเอโก้ ซิเมโอเน่ แม้ฟอร์ม
ในลีกระยะหลังยังไม่นิ่งนัก แต่ครั้งนี้พวกเขายิงจุดโทษได้ดีกว่า เอาชนะทีมห้างขายยา  
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ทีมแกร่งจากเยอรมัน พร้อมพลิกเข้ารอบไปได้แบบหืดจับ 

หรือเกมที่เหนือความคาดหมายเล็กน้อยอย่าง ชัคตาร์ โดเนสต์ ที่สามารถยันเสมอ  
บาเยร์ิน มวินคิ ได้แบบไร้สกอร์ในบ้านนดัแรก กลบัพงัพาบไม่เป็นท่าทีอ่าลอินัซ์ อารน่ีา  
เมื่อถูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลาร์ ถล่มไป 7 ลูก รวมถึงเกมที่ ซิกนัล อิดูนา พาร์ค ในแคว้น
รห์ู โบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ แม้จะแพ้มาก่อน ได้กลบัมาเล่นในบ้าน และลกูทมีเจอร์เก้น คลอ็ปป์ 
ต้องการยิงแค่ 1 ประตูโดยไม่เสียเป็นอย่างน้อย ก็เพียงพอต่อการเข้ารอบ แต่กลับถูก 
คาร์ลอส เตเวซ แห่งยูเวนตุส จ่าฝูงกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี บุกมาถล่มยับคาบ้าน 
อย่างง่ายดายถึง 3 ประตู  

ส่วนเกมที่ต้องลุ้นระทึกจนหยดสุดท้ายนั้น มีทั้งแชมป์เก่าอย่าง เรอัล มาดริด ที่แม้จะ 
บุกไปตุนอเวย์โกลมาได้ถึงสองลูกที่เฟลตินส์ อารีน่า ของ ชาลเก้ 04 แต่กลับมาแพ้คาบ้าน 
4-3 แบบพลิกล็อก จนเรียกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดทีเดียว หรือในเกมระหว่างสองทีม 
มหาเศรษฐี เชลซี กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แม้ลูกทีมของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะบุกไปชิง
ความได้เปรียบเหนือลูกทีม โรล็อง บล็อง ก่อนด้วยประตูอเวย์โกลถึงปารีส แต่เมื่อ 
กลับมาเล่นในบ้าน ดันเจอทีเด็ดของ ดาวิด ลุยซ์ เด็กเก่า และ ติอาโก้ ซิลวา เขี่ยตกรอบ 
ไปแบบเซอร์ไพรส์ 

และส�าหรับสองคู่ใหญ่ที่ผลนัดแรกผิดคาดไป มีโอกาสกลับมาแก้ตัวในนัดที่สองก็ยังไม่ฟื้น 
เริ่มจากสองประตูของ หลุยส์ ซัวเรซ ช่วยให้บาร์เซโลน่า บุกไปชิงความได้เปรียบเหนือ 

                          โรบิน ฟาน เพอร์ซีย์
ถ้าตารางคะแนนไม่เคยโกหกใคร จ�านวนครั้งในฐานะ

ตัวจบสกอร์ ที่ส่งลูกบอลกระทบตาข่าย ก็คงเข้าข่าย
เดียวกัน ในขณะที่ ราดาเมล ฟัลเกา แปลสภาพจาก

เสือร้ายกลายเป็นเสือร้องไห้ ถูกส่ือในอังกฤษและ
แฟนบอลบางกลุ่มรุมโจมตีว่าเล่นไม่คุ้มค่าเหนื่อย

มหาศาลต่อสัปดาห์ที่แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องจ่ายให้ 
ในทางกลับกัน ฟาน เพอร์ซีย์ ในฐานะคู่ขา 

ก็ยังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่ได้
ยอดเย่ียมตามมาตรฐาน 
ยิง 10 ประตู ส่งให ้
ต้นสังกัดขึ้นไปรั้งอันดับ 

ที่ 3 ในลีกอย่างสง่าผ่าเผย ซ่ึงหากไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวน 
นับจากนี้ เราน่าจะได้เห็นประตูที่ 11-12 ทยอยมาเรื่อยๆ อย่างน้อยๆ  
15 ประตูต่อฤดูกาลที่เราสามารถคาดหวังได้จากดาวยิงชาวดัตช์ผู้นี้ 

                                ดาบิด เด เคอา
ปลาหมึกที่ว่าเหนียวหนึบยังต้องอายม้วนไปเลยทีเดียว หากเทียบกับนายด่าน 
ร่างบางชาวสเปนผู้นี้ โดยเฉพาะ 8 เซฟส�าคัญๆ ในเกมพิชิตอาร์เซน่อลและลิเวอร์พูล 

4 ช็อตเซฟยากๆ ในเกมแบ่งแต้มกับสเปอร์ และอีก 5 เซฟสวยๆ  
ในเกมไล่เจ๊าเวสต์แฮม เป็นแค่เศษส่วนหนึ่งที่อดีต 

ลูกหม้อจากแอตเลติโก้ มาดริด งัดฟอร์ม 
สุดยอดออกมาช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้ง

ในฤดูกาลนี้ ดูเหมือนว่าการตัดสินใจ
ที่รวดเร็วและปฏิกริยาที่ว่องไวจะเป็น
พัฒนาการที่เด่นชัดที่สุดของเด เคอา 
ในระยะหลัง ถึงแม้นายใหญ่จะ 
เซ็นสัญญาดึงรุ่นพี่ในทีมชาติอย่าง  

บิคตอร์ บัลเดส เข้ามาเพื่อคอยกดดัน 
แต่ด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้ ต่อให้ใครหน้าไหนก็

กินเขาลงยาก

  ดาลีย์ บลินด์ 
2 ประตูกับอีก  
1 แอสซิสต์ ใน 
13 เกมลีก คือสถิติ
ยืนยันว่า อดีตเด็กปั้น
จากอาแจกซ์ เป็นหน่ึงใน
นักเตะใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ และทนแรงเสียดทานกับความหนักหน่วง 
ของฟุตบอลลีกเมืองผู้ดีได้อย่างรวดเร็ว แม้จะถูก
อาการบาดเจ็บลักพาตัวไปจากสนามช่วงหนึ่ง แต่เมื่อ 
ดาวเตะสารพัดประโยชน์กลับมาลงเล่นได้อีกครั้ง 
ลูกชายของ แดนนี่ บลินด์ ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่าง
แข็งแกร่ง และมีส่วนในการเซฟแต้มส�าคัญให ้
แมนฯ ยูไนเต็ดได้อีกด้วย กับประตูที่เขาท�าได ้
ในเกมไล่ตีเสมอเวสต์แฮม ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 
นับว่าเข้าตากรรมการอย่างยิ่ง นอกเหนือไปจาก 
ฟอร์มที่หวังพึ่งได้ในการเชื่อมเกมจากแดนหลัง 
ไปสู่แดนหน้า 

 อังเคล ดิ มาเรีย
เช่นเดียวกับ ดาลีย์ บลินด์ ปีกร่างบางชาวอาร์เจนไตน์ 
ทีต้่องล้างสนามไปช่วงหนึง่ เพราะปัญหาอาการบาดเจบ็ 
และยังคงเรียกฟอร์มระดับเทพกลับมาได้เหมือน 
เมื่อช่วงออกสตาร์ทใหม่ๆ ไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร ดิ มาเรีย 
ก็ยังคงเป็นแนวรุกริมเส้นตัวเลือกแรกของทีมเช่นเดิม  
ด้วยความสามารถในการเล้ียงบอลทะลุทะลวง 
แนวรับได้ดี รวมไปถึงมีการจ่ายบอลและการท�าประตู
ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งยังคงเป็นทีเด็ดให้แมนฯ ยูไนเต็ด  
ต้องฝากความหวังไว้ที่เขา 3 ประตูกับอีก 7 แอสซิสต์  
ในเกมลีก เป็นเครื่องการันตีความยอดเยี่ยมของ 
ปีกค่าตัวแพงผู้นี้กับปีแรกบนแผ่นดินอังกฤษ

  เวย์น รูนีย์
ในฤดูกาลนี้เป็น 
อีกครั้งที่กัปตันร่างท้วม 

ถูก หลุยส์ ฟาน กัล 
จับให้ถอยลงมาเล่นใน

ต�าแหน่งกองกลาง เช่นในยุคที่ 
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เคยใช้ รวมถึงเดวิด มอยส์ ซึ่ง
ไม่ประสบความส�าเร็จ แม้รูนีย์ต้องลดบทบาทในการ
ท�าประตูซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกองหน้าอาชีพ เพื่อมา 
สร้างสรรค์เกมกลางสนามมากขึ้น ทว่าด้วยวิสัยทัศน์
ในการเชื่อมเกมและความสามารถในการวางบอลยาว
ที่แม่นย�าไม่แพ้ใคร รูนีย์จึงสามารถปรับตัวและท�าได้ดี
ในระดบัหนึง่ ในบทบาทจ�าเป็นเช่นเดยีวกบัที ่พอล สโคลส์
เคยเล่น และเขาก็ยังเป็นผู้เล่นทรงอิทธิพลต่อเกมสูง
เช่นเดิม วัดได้จากการท�า 8 ประตู กับ 4 แอสซิสต ์
ใน 21 เกมลีก ถือว่าไม่เลวร้ายแต่อย่างใด ส�าหรับ 
คนที่ต้องสวมบทบาททั้งกองกลางและกองหน้า 
ในร่างเดียวกัน 

หลังเกมบุกไปชนะเปรสตัน ได้ถึงดีพเดล 3 ประตูต่อ 1 ในเกมเอฟเอคัพ พร้อมผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปพบกับแชมป์เก่า 

อาร์เซน่อล เท่ากับว่า 16 เกมหลังในทุกรายการ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ท�าสถิติชนะ 11 เสมอ 4 โดยแพ้ไปเพียงแค่ 1 นัดเท่านั้น 

แต่กย็งัมวิายมเีสยีงค่อนขอดจากทัว่ทกุสารทศิว่า ปีศาจแดงยคุนีเ้อาแต่เล่นฟุตบอลโยนยาว ถงึกระนัน้การเกบ็ชยั 

ได้อย่างต่อเนื่อง ก็นับเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องความคงเส้นคงวา แพ้ยาก แน่นอนว่าคงดีกว่าการเล่นบอลสวย 

แต่ไร้แต้มเป็นไหนๆ ถึงแม้แท็กติกของ หลุยส์ ฟาน กัล จะถูกโจมตีว่าดูน่าเบ่ือ แต่กุนซือเลือดอัศวินนับว่ามีส่วน

อย่างยิ่งในการยกระดับฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายคนที่เคยโชว์ฟอร์มไม่เอาอ่าวในยุค เดวิด มอยส์ ให้กลับมา 

คืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง พร้อมพาทีมรั้งอันดับที่ 3 ในลีก และแอบมีลุ้นแชมป์กับเขาห่างๆ นี่คือโฉมหน้าของ 5 นักเตะ 

ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้คุ้มค่าทุกนาทีท่ีลงสนาม (ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558)

57.4 ล้านยูโร 
คือยอดรายรับเน้นๆ ของ เรอัล มาดริด ภายหลังก้าวขึ้นครองบัลลังก์เจ้ายุโรปสมัย 10 ในฤดูกาล 2013/14 เม็ดเงินมหาศาลเป็นดัชนีบ่งชี้ว่า 

นอกจากรายการ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก จะมีศักดิ์ศรีและความส�าเร็จ ย่ัวยวนยักษ์ใหญ่ท้ังหลายให้หันมาจ้องกันแล้ว ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ 

ในบั้นปลายนั้นช่างคุ้มค่าจริงๆ สุดท้ายแล้วก็เป็น ปารีส แซงต์ แชร์กแมง บาเยิร์น มิวนิค เรอัล มาดริด เอฟซี ปอร์โต บาร์เซโลน่า 

ยูเวนตุส แอตเลติโก้ มาดริด และโมนาโก คือ 8 ทีมท่ีได้ผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลในปีน้ี

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในนัดแรก รวมกับอีกหนึ่งลูกจากอิวาน ราคิติช ส่งผลให้เจ้าบุญทุ่ม 
ล่มเรือใบพร้อมเข้ารอบต่อไปแบบสบายๆ และเกมสดุท้ายทีต้่องลุน้เหนือ่ยทีส่ดุ คอื  
ปืนใหญ่ อาร์เซน่อล ที่พลาดท่าให้กับ โมนาโก ไปก่อนอย่างเหลือเชื่อ ลูกทีมของ 
อาร์แซน เวนเกอร์ ต้องยกพลไปเยือน สต๊าด หลุยส์ เดอ โดยมีข้อแม้ว่าต้องยิงให้ได้  
3 ประตูโดยไม่เสีย กลับท�าได้ดีที่สุดแค่ 2 ประตู ต้องตกรอบไปแบบเฉียดฉิวและ 
น่าเสียดายอย่างยิ่ง 

จากบทสรุปนี้หมายความว่าทั้ง ปารีส แซงต์ แชร์กแมง บาเยิร์น มิวนิค เรอัล มาดริด 
เอฟซี ปอร์โต บาร์เซโลน่า ยูเวนตุส แอตเลติโก้ มาดริด และโมนาโก เหลือการแข่งขัน 
อีกเพียงแค่ 5 นัด ก็จะถึงเส้นชัย แต่ใช่ว่าหนทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะการที่
ต้องห�้าหั่นกันแบบเหย้า-เยือน จึงไม่แน่เสมอไปว่าทีมที่แพ้คาบ้านนัดแรก จะไม่ม ี
โอกาสพลิกกลับมาเข้ารอบ ยิ่งเมื่อย้อนกลับไปดูผลการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้าย 
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นได้ว่ามีทั้งผลที่เป็นไปตามคาดและไม่คาดคิด ตอกย�้าว่า 
ห้ามประมาทเด็ดขาด  

ในขณะที่เราก�าลังผลิตต้นฉบับอยู่นี้ อาจจะยังไม่ทราบผลการจับสลากประกบคู ่
ในรอบต่อไป แต่ถึงตรงนี้ไม่ว่าใครเจอกับใคร ก็น่าดู น่าลุ้นทั้งสิ้น แอตเลติโก้ มาดริด  
ยูเวนตุส และเปแอสเช ยังคงเป็นทีมที่มีพิษสงรอบตัว ซึ่งยากที่ใครจะเอาชนะได้ง่ายๆ 
หรอืหากใครประมาท โมนาโก กบั เอฟซ ีปอร์โต อดตีคูช่งิปี 2003 - 2004 กม็สีทิธิน์�า้ตาตก
ได้เช่นกัน แต่ทว่าเมื่อวัดกันด้วยขุมก�าลังที่มี ดูเหมือนบาเยิร์น มิวนิค เรอัล มาดริด และ
บาร์เซโลน่า จะมีผู้เล่นพร้อมก�าลังส�ารองที่แข็งแกร่ง และเหนือกว่าทีมที่เหลืออยู ่
พอสมควร ซึ่งถ้าหากไม่เกิดจับติ้วมาชนกันเองเสียก่อน คู่ชิงชนะเลิศในปีนี้จะต้องมี  
2 ใน 3 ทีมที่กล่าว โคจรมาเจอกันเองสูงมาก อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ ก็จะได้รู้แล้วว่า 
ความส�าเร็จและเม็ดเงินมหาศาลในแชมเปี้ยนส์ ลีก ปีนี้ ซึ่งมีเพียงแค่ 1 เดียวจาก  
8 อรหันต์ ที่จะได้ครอบครอง...จะเป็นใคร 

ความส�าเร็จและเม็ดเงินมหาศาลน้ีใครครอง?
แชมเป้ียนส์ ลกี
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ช่วงบ่ายวันเสาร์ในวันแห่งความรัก บรรยากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ เมื่อผู้คน 
มากมายจูงมือกันมาเดินช้อปปิ้งและรับประทานอาหารกันตามประสาวันหยุด ส่วนบรรยากาศภายในงาน  
‘The Inspiration to Go Beyond’ ซึ่งจัดขึ้นที่โถงลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ก็คึกคักไม่แพ้กัน เพราะมีทั้งคู่รักและบุคคลทั่วไป
ให้ความสนใจเดินเข้ามาทดลองนั่ง พร้อมชมการเปิดตัวยนตกรรมอเนกประสงค์ เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ใหม่ 
ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิต...ยังไปได้อีก’ ตอกย�้าความโดดเด่นด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพของรถเทรลเบลเซอร ์
ที่สามารถลุยไปได้ในทุกเส้นทาง

เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ มาพร้อมรูปโฉมอันหรูหราทันสมัย 
ภายในโฉบเฉี่ยวด้วยแผงคอนโซลกลางสีด�าเงา และเบาะหนัง 
สีน�้าตาลที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ห้องโดยสาร 
อันกว้างขวางส�าหรับ 7 ที่น่ัง เพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์ในการ 
เก็บสัมภาระได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วย 
เทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ปลอดภัยรอบด้าน ทั้งระบบควบคุม
ความเร็วขณะลงทางชัน และระบบป้องกันการไหลของรถ 
เมื่อข้ึนทางชัน แรงถึงใจด้วยขุมพลังเต็มพิกัดจากเครื่องยนต์
ดีเซลดูราแมกซ์ทั้งยังสามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนแบบ  
4 ล้อด้วยระบบไฟฟ้า เป็นต้น

อกีหนึง่ไฮไลต์ของงานทีไ่ด้รบัความสนใจจากผูค้นทีเ่ดนิผ่านไปมาอย่างล้นหลาม คอืการร่วม
พดูคยุกบั คณุหนึง่-วทิตินนัพ์ โรจนพานชิ คนไทยคนแรกทีปี่นขึน้บนยอดเขาเอเวอร์เรสต์ 
ได้ส�าเรจ็ และคณุโอ-สรุชยั กสุลางกรูวฒัน์ หนึง่บคุคลส�าคญัในทมีหน่วยเรอืพระราชทาน
ช่วยเหลอืสงัคม ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร สองแขกรบัเชญิหวัใจ
แอดเวนเจอร์ทีม่าร่วมถ่ายทอดแรงบนัดาลใจการขบัเคลือ่นให้ชวีติ...ยงัไปได้อกี

การปีนป่ายภูเขาน�้าแข็งสูงชันอันตรายมาแล้วทุกทวีปกว่า 7 ลูก ซึ่งต้องใช้ทั้งพลังกาย
และพลังใจในการฝ่าฟันความหนาวเหน็บและอุปสรรคนานับประการ คุณหนึ่งที่หลายคน 
รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี ในฐานะครีเอทีฟรายการโทรทัศน์และผู้ก�ากับภาพยนตร์
ระดับแนวหน้า บอกเคล็ดลับความส�าเร็จไว้อย่างน่าฟังว่า “ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้อง  
แล้ววางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรสต์  
ซึ่งเป็นเขาที่สูงและยากที่สุดในชีวิต จึงต้องใช้ทั้งกายและใจที่พร้อมเป็นอย่างมาก  
“โชคดีอย่างหนึ่ง เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรน่ากลัว หรือเป็นเรื่องจวนตัวมันจะมีสติ จะมี
การระวังและเตรียมพร้อม เป็นความพยายามที่จะเอาตัวรอด การขึ้นถึงภูเขาทุกยอด 
มันจะมีความสุขมาก ถือเป็นความส�าเร็จ เพราะกว่าเราจะเตรียมตัว เดินทาง และปีน
ไม่ใช่เรื่องง่าย” คุณหนึ่งเผยความรู้สึกเม่ือครั้งที่เขาสามารถน�าพระบรมฉายาลักษณ์  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นไปชูเหนือศีรษะบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้เป็น 
ผลส�าเร็จ พร้อมแบ่งปันแรงบันดาลใจดีๆ ในการใช้ชีวิตไว้อย่างน่าฟัง

“การเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะเสียไปไม่ได้ ต้องใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า ต้องถาม
ตัวเองว่าชอบอะไรมากที่สุด ท�าไมเราถึงรักสิ่งนั้น อยากท�าสิ่งนั้น เม่ือเจอตัวเราแล้วเอา
ตัวเรานั้นแหละปฏิบัติไปให้ถึงความปรารถนาสูงสุด ต้องเชื่อม่ันว่าเราท�าได้ สิ่งที่ต้อง
เชื่อม่ันเป็นอย่างแรกคือตัวเรา ถ้าเราไม่เชื่อตัวเราแล้วใครจะเชื่อตัวเรา”

ส�าหรับ คุณโอ-สุรชัย กุสลางกูรวัฒน์ นักธุรกิจหนุ่มที่ใช้เพียงรถหนึ่งคันบวกกับความรู ้
ที่ร�่าเรียน หันมาเปิดบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายกระดาษด้วยเงินเก็บเพียง 14,000 บาท 
จนสามารถท�ายอดขายได้กว่า 24 ล้านบาทตั้งแต่ปีแรก ด้วยวัยเพียง 23 ปี กระทั่ง 
ในปี 2552 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ จ.นครราชสีมา ส่งผลให้บริษัทของเขาได้รับ 
ความเสียหายอย่างหนัก เหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของคุณโอไปจากเดิม เพราะ
ชายหนุ่มผู้รักการผจญภัยทิ้งปัญหาส่วนตัวไว้เบื้องหลัง แล้วระดมทีมน�าเรือออก
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในจังหวัด ซึ่งเขาท�าอย่างนั้นเรื่อยมาทุกครั้ง ทุกที่ที่เกิดอุทกภัย
จนมีโอกาสได้พบกับราชเลขาธิการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ที่ลงไปช่วยประชาชนซึ่งก�าลังเดือดร้อน ภายหลังจึงได้รับพระราชทานให้เป็นหน่วยเรือ
พิเศษเพื่อคอยช่วยเหลือสังคมจวบจนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
 
“ผมมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยาก ได้ท�าในสิ่งที่คนอื่นไม่มีโอกาส 
ผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นที่อาจนั่งรอโอกาสมาถึง แต่ผมวิ่งสร้างโอกาสให้ตนเอง 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง สร้างโอกาสให้กับตัวเองเสมอ เราท�าด้วยใจของเรา 
การช่วยเหลือคนที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยากเป็นสิ่งที่ทีมภูมิใจ และเป็นเกียรติอันสูงสุดที่
พระองค์ท่านให้ความส�าคัญกับเรา” นักธุรกิจหนุ่มแห่งทีมเรือพระราชทานฯ สังกัด
กองต�ารวจน�้าภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยความปิติ พร้อมเผยแรงผลักดันให้
ชีวิตก้าวไปไว้อย่างน่าสนใจว่า “อย่าดูถูกตัวเอง หลายคนไม่มีโอกาสก้าวข้ามอุปสรรค
ไปได้ เพราะคิดว่าตัวเองท�าไม่ได้ เม่ือไหร่ที่ตั้งสมมติฐานว่าท�าไม่ได้ แสดงว่าคุณจะ
ไม่ลงมือท�า หรือท�าแล้วล้มเหลวก็จะหยุดทันที แต่ผมไม่ใช่ เม่ือไหร่ที่เราล้มเหลว  
ต้องหาสาเหตุ ตั้งสติ แล้วค่อยๆ แก้ปัญหาไป อะไรเป็นปัจจัยภายใน แก้ปัญหาได้ก็แก้  

ชีวิต...ยังไปได้อีก
THE INSPIRATION
TO GO BEYOND

Trailblazer Club Event

อะไรเป็นปัจจัยภายนอกที่แก้ไม่ได้ ยอมรับ แล้วปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ อย่าประมาท 
ความสามารถของตัวเอง”

ทั้งคุณหนึ่งและคุณโอ มีเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ เป็นรถยนต์คู่ใจที่เป็นพลังขับเคลื่อน 
ให้ก้าวไปไกลกว่าตามแนวคิด ชีวิต...ยังไปได้อีก “พี่พูดเสมอว่าชีวิตคือการเดิน Life is  
a journey, Life is a big journey ในพระพุทธศาสนาบอกว่า ชีวิตมันคือการเวียน ว่าย 
ตาย เกิด จนถึงวันหนึ่งที่เราเข้าสู่มรรคผลนิพพาน คือการหยุดเดินทางทั้งหลายทั้งปวง 
ฉะนั้นเมื่อเรายังไปไม่ถึงปลายสุดแห่งการเดินทาง ก็พึงระลึกไว้ว่าการเดินทาง 
ยังอีกยาวไกล ชีวิตมันยังไปได้อีก” คุณหนึ่งกล่าว พร้อมทิ้งท้ายถึงเป้าหมายต่อไป 
ในเร็ววันนี้ที่เขาและเทรลเบลเซอร์จะพาคุณเอกชัย วรรณแก้ว มนุษย์เพนกวินที่พิการ 
ไร้แขนขา และน้องทราย ลูกชายของคุณวอลเตอร์ ลี ที่เกิดมามีแขนเดียวไปปีน 
ยอดเขาคิลิมันจาโร ที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา “นี่คือเป้าหมายใกล้ๆ แต่ต่อไปยังมีอีก” 

ในขณะคุณโอที่พกสัมภาระมากมายไว้บนรถคันเก่งเผยว่า “เทรลเบลเซอร์เป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิต ไปด้วยกันตลอดทุกที่ ทั้งติดต่อธุรกิจ และท�ากิจกรรมต่างๆ คันเดียวตอบโจทย์
ได้ทุกอย่าง ชอบตรงสมรรถนะ ชอบแรงบิด ชอบแรงม้าเครื่องยนต์ ช่วงล่างแน่นมาก 
อีกเหตุผลหนึ่งคือเรามีน้อง ครอบครัวเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น เราก็เปลี่ยนจากรถเก๋งมาใช้
เอสยูวีเวลาเดินทาง เพื่อความสะดวกสบาย และไม่บ่อยครั้งนักที่เจ้าของรถจะไปนั่ง
เบาะแถวสอง เราเคยนั่งเบาะแถวสองของยี่ห้ออื่นๆ นั่งไปสักพักจะเกิดอาการเวียนหัว 
หรือถ้าเป็นจุดที่ต้องลุยเข้าไปในถนนลูกรังจะรู้สึกสะเทือน ช่วงล่างจะค่อนข้างกระด้าง 
แต่เทรลเบลเซอร์จะนุ่มและหนึบ ผมตอบตรงนี้ได้เลยครับ” 

เร็วๆ นี้นักธุรกิจหนุ่มตัวแทนจ�าหน่ายกระดาษทั่วไป ยังมีโครงการจะท�าธุรกิจออฟฟิศ
ซัพพลาย และกิจกรรมสังคมที่อาสาพาเด็กดอยจากอ�าเภออมก๋อยไปเที่ยวทะเล 
“เด็กเหล่านั้นไม่มีโอกาส ได้ลงมาเที่ยวทะเล เราอยากจะให้สิ่งที่เขาคาดหวัง ก็คุยกับ
เพื่อนๆ ว่า จะพาเด็กบนเขาลงมาเที่ยวอุทยานหว้ากอ ประมาณ 40-60 คน ให้เล่นน�้า
อย่างปลอดภัย และเที่ยวอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอด้วย” 

ได้สนทนาอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้ว รู้สึกได้เลยว่า ชีวิต...ยังไปได้อีก

ของทั้งสองคน ช่างน่าตื่นเต้น น่าติดตาม และเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในสังคมได้อย่างน่าภูมิใจ
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บ�ารุงรักษายางรถยนต์ให้ดีที่สุด ด้วยการ 
หมั่นตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละครัง้  
โดยเวลาทีเ่หมาะสมคือเวลาที่

ยางยังเย็นอยู่ และเลือกเติมให้ได้
มาตรฐานความดันลมยาง ตามที่
ระบุในคู่มือรถยนต์ (หากไม่ทราบ
ควรสอบถามจากบริษัทผู้ผลิต) 

ก่อนก้าวเท้าขึ้นรถ ตรวจเช็ค
ดูยางทั้ง 4 ล้อ สักนิด โดยเน้นที่

ร่องของดอกยาง ต้องมีความลึกที่เห็นชัดเจน 
ไม่สึกจนตื้นเสมอกับบั้ง (ดอกยางไม่ควรเหลือ
ความลึกต�่ากว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือขนาดของก้านไม้ขีดไฟ) 
รอยฉีกขาดคือ สัญญาณอันตราย!! เพราะเป็นต้นเหตุของ
ยางระเบิด และแก้มยางต้องเรียบเนียนปราศจาก
รอยยางแตกร้าว หากยางบวม รอยรั่ว ควรรีบซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนยางโดยด่วน

หม่ันใช้น�้าสะอาดฉีดเพื่อล้างสิ่งสกปรกจากการสัมผัส
พื้นถนน ทั้ง ฝุ่น ขี้ดิน โคลน ฯลฯ จากนั้นใช้ฟองน�้า 
หรือผ้าท�าการเช็ดถู ส่วนเศษหิน หรือกรวดขนาดเล็ก

ควรแคะออกอย่างระมัดระวัง หากวันไหนที่
ยางรถยนต์ต้องเผชิญศึกหนักจนสกปรกมาก 
หรอืสมัผสัน�า้มนั ควรใช้น�า้ยาท�าความสะอาดรถ
เช็ดถูยางโดยรอบ ล้างคราบออกจนสะอาด เพ่ือการขับขี่ท่ีปลอดภัย

คุณรู้หรือไม่ว่าการปล่อยให้ลมยางน้อยกว่า
ก�าหนดเป็นระยะเวลานาน จะท�าให้ไหล่ยาง 
สึกหรออย่างรวดเร็ว ในบางกรณีอาจท�าให้เกิด

ความร้อนสูงจนผ้าใบหรือเนื้อยาง
ไหม้ รวมถึงท�าให้ส้ินเปลืองน�้ามัน
เชื้อเพลิงอีกไม่น้อย

กฏเหล็ก
ดูแลยางรถยนต์

หากต้องขับขี่ในเส้นทางถนน 
ที่ไม่ธรรมดา ควรหลีกเลี่ยง 
ถนนขรุขระ หากจ�าเป็นต้องวิ่ง

ผ่านควรขับขี่ด้วยความเร็วต�่า และระมัดระวัง 
สิ่งมีคมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่ 
หรือกองไม้แหลมคม รวมถึงเหล่าน�้ามันและ
สารเคมีที่อาจอยู่ตามพื้นถนน

ยางรถยนต์ที่ติดมากับรถจากโรงงานนั้น
ถือเป็นยางผ่านการพิจารณาจากผู้ผลิต

แล้วว่าเป็นยางที่เหมาะสมที่สุดกับรถแต่ละรุ่น แต่บางกรณี
ผู้ขับขี่อาจต้องการเปลี่ยนยางใหม่ให้แตกต่างไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพิเศษอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรก
ก็คือ ยางใหม่นั้นต้องมีความสามารถในการรองรับน�้าหนัก 
และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรเลือก
ขนาดความกว้างของกระทะล้อให้เหมาะสมกับขนาดยางด้วย 
หากขนาดยางเล็กเกินไปจะท�าให้สิ้นเปลืองน�า้มันเชื้อเพลิง 
ลดประสิทธิภาพในการรับน�้าหนัก หากยางใหญ่เกินไปอาจเกิด
การเสียดสีกับส่วนต่างๆ ของรถ และพวงมาลัยหนักเวลาขับขี่
ความเร็วต�่า 

เพราะล้อทั้ง 4 ข้างนั้น เป็นอีกหนึ่งส่วนสำาคัญของรถยนต์ทุกคัน เป็นอะไหล่
ที่ใครๆ ก็อยากให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัยที่สุดในยามขับขี่ นี่คือ
ข้อควรรู้ง่ายๆ ที่หากคุณใส่ใจดูแล ยางรถยนต์ของเราก็จะมีอายุการใช้งาน
ที่ได้มาตรฐานไม่เสื่อมก่อนเวลาอันควร

เม่ือใช้ยางเรเดียลไปประมาณ 8,000-10,000 กิโลเมตร หรือยางผ้าใบประมาณ 5,000 กิโลเมตร 
ควรสลับต�าแหน่งยางรถยนต์และตรวจเช็คศูนย์ล้อให้ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยยืดอายุของยางรถยนต์ 
โดยล้อหน้านั้นมีอัตราการสึกหรอมากกว่า การสลับท�าให้ยางสึกเรียบในเวลาไล่เลี่ยกัน 

การบรรทุกของที่มีน�้าหนัก
มากเกินไป เป็นเหตุให้โครงยาง

บริเวณแก้มยาง หรือขอบยางแตกหักเสียหาย เนื่องจาก
ต้านน�้าหนักที่กดลงมาไม่ไหว รวมถึงยังท�าให้ความร้อน
ภายในยางสูงขึ้นจนท�าให้เนื้อยางกับโครงยางแยกจากกัน
ได้ง่าย 

หากสูบลมยางมากกว่า
มาตรฐาน จะท�าให้

สมรรถภาพในการยึดเกาะถนนลดลง โครงยางเบ่งตัวเต็มที่
เกินไป ท�าให้อัตราการยืดหยุ่นน้อยลง จนอาจระเบิดได้ หากได้รับ
การกระแทกแรงๆ หรือถูกส่ิงของมีคมทิ่มต�า ความดันที่มาก
เกินไปนั้น ยังมีส่วนท�าให้อายุยางลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดอกยางบริเวณตอนกลางจะสึกอย่างรวดเร็ว

ยางแข็งเกินไป 
ก็ไม่ดี

น�้าหนัก 
มากท�าร้ายยาง

1 3
2 เติมให้พอดี

ท่องไว้..เดือนละครั้ง

4

5วัดระยะแล้วสลับหน้าหลัง

ยางรถยนต์ก็ชอบอาบน�า้

ขับขี่อย่างใส่ใจ

เลือกยางใหม่
ให้ ไฉไลขึ้น

6
สังเกตการณ์
ยางสึก7

แม้จะเป็นยางตัวส�ารอง  
แต่ก็ส�าคัญไม่น้อย 

ในยามฉุกเฉิน ดังนั้นหากมีเวลาควร
ตรวจเช็คลมยางให้ยางอะไหล่ด้วย 
และควรเตมิลมยางให้มากกว่าอตัรา
ก�าหนดเลก็น้อย

อย่าลืม
ยางอะไหล่ 8 9

10
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พยากรณ์โดย : อ.สมศักด์ิ ศิษย์พระโหรา

ราศีเมถนุ (14 ม.ิย. ถงึ 14 ก.ค.)
เลขน�ำโชค  0 1 9

เลขนำ�โชค และเคล็ดลับเสริมดวง
สำ�หรับช�ว 12 ร�ศี 

เคล็ดลับ เสรมิดวง : อัญมณีส�าหรับชาวราศีเมษคือ 
เพชรสีขาวใสบริสุทธิ์ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ 
และความส�าเร็จ เกิดความแกล้วกล้า ความกล้าหาญ  
ซึ่งเหมาะเสริมดวงให้กับนักริเริ่ม นักบุกเบิกที่แข็งแกร่ง 
มีความมั่นคงในตนเอง เจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพ
ทุกๆ ประการที่ปรารถนา

เคล็ดลับ เสรมิดวง : หยก มรกต หรือพลอยสีเขียว  
คืออัญมณีของคนราศีพฤษภ ท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง  
อายุยืนยาว ค้าขายรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า
พลอยสีเขียวทั้งหลายจะท�าให้เกิดศรัทธาที่มั่นคง  
และความกล้าหาญในการตัดสินใจ และเป็นสัญลักษณ์
ของทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคั่งร�่ารวย

เคล็ดลับ เสรมิดวง : ส�าหรับชาวราศีเมถุนผู้แคล่วคล่อง
ว่องไว ชอบพดูคยุเจรจา และมชีวีติชวีา มคีวามเป็น 
หนุม่สาวทนัสมยั  เสรมิด้วยพลอยทีส่ามารถเปลี่ยนสีได้ 
หรือไข่มุก ซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ ความสดชื่น และ
สุขภาพแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาว และมีเสน่ห์ต่อมวลมิตร
รอบกายเรา

ราศีเมษ  (13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.)
เลขน�ำโชค  0 8 3

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. ถงึ 13 ม.ิย.)
เลขน�ำโชค  9 4 8

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.)
เลขน�ำโชค  3 9 8

เคล็ดลับ เสรมิดวง : อัญมณีสีเขียวใส คืออัญมณีประจ�า 
ราศีสิงห์  หรือ ทับทิม ก็ถือเป็นอัญมณีของราศีนี้ได ้
เช่นกัน ในสมัยโบราณทับทิมถือเป็นเครื่องราง 
เพิ่มความกล้าหาญและความสง่างาม เป็นสัญลักษณ์
ของความรัก การกล้าแสดงออก และความมั่งคั่งร�่ารวย

เคลด็ลบั เสรมิดวง : อัญมณขีองชาวราศกีรกฎ ทีเ่สรมิดวง 
ได้แก่ ไข่มุก มุกดาหาร (มูนสโตน) และทับทิม เป็น 
แร่รัตนชาติท่ีช่วยเสริมสง่าราศีให้มีสง่า เป็นสัญลักษณ์
ของความอ่อนโยนและการปกป้องคุ้มครองภัย  
มีความนุ่มนวลอ่อนหวาน เป็นที่เมตตาเอ็นดูรักใคร ่
ของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา

เคล็ดลับ เสรมิดวง : อัญมณีเสริมดวงของราศีกันย์  
คือไพลิน เป็นอัญมณีที่สื่อถึงความเมตตากรุณา 
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วน เพทาย หรือ โมรา  
ก็เป็นพลอยประจ�าราศีนี้ด้วย สามารถปรับความสมดุล 
ให้ร่างกายผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง ดูอ่อนกว่าวัยเสมอๆ

ราศสีงิห์ (17 ส.ค. ถงึ 16 ก.ย.)
เลขน�ำโชค  4 0 6

ราศีกนัย์ (17 ก.ย. ถงึ 16 ต.ค.)
เลขน�ำโชค  3 6 9

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.)
เลขน�ำโชค  1 8 0

เคล็ดลับ เสรมิดวง : ชาวราศตีลุย์เป็นคนรกัสงบ
ประนีประนอม และปรารถนาความสุข รักสวยรักงาม  
จึงเหมาะกับ อัญมณีหลากสีสันที่แต่ละเม็ดจะม ี
ความงามไม่ซ�้ากัน ผสมผสานสีสันที่สดใส ความสุข
และความสมหวัง สามารถบันดาลความรักและ 
ความสุขสมหวังให้กับผู้สวมใส่ 

ราศพีจิกิ (16 พ.ย. ถงึ 15 ธ.ค.)
เลขน�ำโชค  0 3 6

เคล็ดลับ เสรมิดวง : ชาวราศีพิจิก เป็นผู้มีความห้าวหาญ 
เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นสู่เป้าหมายของตน แต่มุทะลุดุดัน  
ควรเสริมด้วย บุษราคัม และคริสตัลสีเหลือง หรือ  
หินสีเขียว มีลายจุดสีส้มกระจายอยู่ไปทั่ว เสริมความ
รอบคอบ ช่วยปกป้องคุ้มภัย ช่วยเพิ่มพลังจิตใจให้มี
ความสดใสสดชื่น

เคล็ดลับ เสรมิดวง : หินสีเขียวน�้าทะเล และ เพทายสีฟ้า 
ถูกจัดเป็นอัญมณีของราศีนี้ พลอยทั้งสองชนิดนี้  
หมายถึง ความร�่ารวยและความม่ังคั่ง ยังมีคุณสมบัติ
ด้านความรักความเมตตา และช่วยเสริมสร้าง 
สติปัญญาให้ฉลาดเฉียบแหลม ช่วยน�าโชคลาภ 
มาให้ตัวเรา

ราศีธน ู(16 ธ.ค. ถงึ 15 ม.ค.)
เลขน�ำโชค  8 1 3

ราศีมนี (14 ม.ีค. ถงึ 12 เม.ย.)
เลขน�ำโชค  8 0 3

ราศกีมุภ์ (13 ก.พ. ถงึ 13 ม.ีค.)
เลขน�ำโชค  0 9 4

ราศีมังกร (16 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.)
เลขน�ำโชค  4 6 9

เคล็ดลับ เสริมดวง : ชาวราศีมังกรเป็นคนจริงจัง  
มีระเบียบแบบแผน แต่มักจะวิตกกังวล จึงส่งผลเสีย 
ต่อสุขภาพ และมักจะมีอาการเจ็บป่วยแบบผู้สูงอายุ 
เช่น ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง เป็นต้น อัญมณีที ่
เชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพที่ดีจึงเป็นอัญมณี
ประจ�าราศีนี้ นั่นคือ โกเมน หรือ หินเขียวที่ทึบแสง

เคล็ดลับ เสริมดวง : คนราศีนี้รักอิสระ รักพวกพ้อง 
ชอบคิดและท�าอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน แต่ก็ยังม ี
เพื่อนเยอะ เสริมด้วย พลอยสีม่วงคืออัญมณี ที่บ่งบอก
ถึงหัวใจที่เป็นอิสระ หินหิ่งห้อย บางก้อนเรืองแสงได้  
มีหลายสี เชื่อว่า เป็นหินที่มีพลังพิเศษ สามารถท�าให้
เกิดฌานหรือญานหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ 

เคล็ดลับ เสริมดวง : พลอยที่มีตั้งแต่สีเขียวน�้าทะเลจนถึง 
สีฟ้าเข้ม เป็นอัญมณีที่เสริมราศีมีน น�าความสมบูรณ์
และยิ่งใหญ่ดั่งท้องทะเลมาให้ ช่วยให้จิตใจสงบ  
อ่อนโยน มีเสน่ห์มีเมตตาเป็นที่นิยมชมชื่นแก่สังคม 
ที่ยกย่อง มีเกียรติมีสง่าราศีในตัวเรา

www.horoworld.com
 Horoworldfanpage

พยากรณ์โดย อ.สมศักดิ์ ศิษย์พระโหรา
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

อัพเดทความสุข กับเรื่องราวดีๆ 
จาก Chevy Talk E-magazine

ทุกเรื่องราวอัพเดทงายๆ แคปลายนิ้วคลิก ทั้งเรื่องกิน ดื่ม เที่ยว 
ดูหนัง ฟงเพลงโปรด เทศกาลดีๆ ที่ไมควรพลาด สารพัดเทคนิค

ของการขับรถ ชวงเวลาความสุขของเซเลปคนดัง ทีมฟุตบอลสุดโปรด
ที่คุณเชียรขาดใจ ดวงจะดีหรือราย ความเคลื่อนไหวของเชฟโรเลต

และเรื่องนาอานอื่นๆ อีกมากมายที่จะทําใหคุณเพลิดเพลิน

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 จะจดัสงใหลูกคาตามท่ีอยูท่ีระบุไวในแบบฟอรมการสมคัร

 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

ทันที

พิเศษสุด! สําหรับเจาของเชฟโรเลต กับทางเลือกใหมที่จะทําให
การอัพเดตทุกเรื่องราวกิน ดื่ม เที่ยว ในแบบของ Chevy Talk 
เขาถึงคุณงายขึ้น ดวย Chevy Talk E-Magazine: Member Privileges 
พิเศษอีกตอ! 50 ทานแรกที่สมัครกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
รับฟรีทันทีแกวนํ้า Chevrolet สุดชิค 1 ใบ

CHEVY TALK 
E-Magazine: 

Member Privileges

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 
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