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ผมว่าการมสีขุภาพทีด่ ีคอืของขวญัทีด่ทีีส่ดุส�าหรับทุกคน 

และส�าหรับเดือนมกราคมที่ยังอยู่ในเดือนแห่งความสุข

และการเฉลิมฉลอง Chevy Talk 09 ขอเปิดศกัราช 

ด้วยการพาคุณไปรูจ้กักบั 10 ร้านอาหารเพ่ือสขุภาพ  

ทีเ่สร์ิฟอาหารอร่อยมาพร้อมจานสวย และแน่นอน  

ต้องการันตีว่าดีต่อสุขภาพอย่างแท้จรงิ มทีัง้อาหาร 

จานหลกั ขนมเค้ก น�า้ปั่น ผลไม้ และผักสดๆ จากไร่  

ที่พ่วงท้ายด้วยค�าว่า ออร์แกนกิส์ ทัง้ 10 ร้านนี้  

จะท�าให้คณุลมืร้านเพือ่สขุภาพในแบบเดิมๆ ไปได้เลย 

ส�าหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ ถือเป็นปีวอกตามต�ารานักษัตร 

ใครที่มีดวงชงมากหรือชงน้อยคงรู้ และตามแก้เคล็ด 

กันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าใครยุ่งจนไม่มีเวลาเช็คดวง 

เปิดไปอ่านที่ท้ายเล่มได้เลยครับ เพื่อความสบายใจ   

และเนือ้หาส่วนอืน่ๆ ยังคงเข้มข้นเหมอืนเดิม นอกจาก

แฟนแมนยูฯ จะได้อ่านเรื่องราวของดาวรุ่งอย่าง 

อองโตนี่ มาร์กซอิลัแล้ว เรายังต้อนรับการเข้ามาของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการแนะน�า 

ให้รูจ้กักบั 10 นกัเตะดาวรุง่แห่งอาเซยีน ทีจ่ดัอนัดบัโดย
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โฟร์โฟร์ทู และ 5 คนในนั้น คือ นักเตะของทีมชาติไทย 

น่าภูมิใจมากๆ เลยใช่ไหมครับ 

ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย และกิจกรรมที่เรายังคงจัด

และมอบให้สมาชิกของ  Chevy Plus อย่างต่อเนื่อง 

ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก ผมอยากจะเชิญชวนเอาไว้ตรงนี้ 

ติดต่อไปที่ Call Center 1734 กด 2 หรือทางเว็บไซต์ 

www.chevrolet.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย  

ทัง้ชมภาพยนตร์ฟร ีออกทรปิแรลลีด้่วยกนั และส่วนลด 

พิเศษอีกมากมายที่ส่งมอบให้กับสมาชิกคนพิเศษของ

เราตลอดปี

“ถ้าอยากไปได้เร็ว ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปได้ ไกล  
เราต้องไปด้วยกัน” มาจากสุภาษิตแอฟริกัน ที่อยู่ใน 

ตอนจบของหนังเรื่อง The Good Lie...คือข้อคิดดีๆ  

ที่ผมอยากน�ามาฝาก

พบกันฉบับหน้านะครับ

กิตธนันท์ รักกสิกร  

บรรณาธิการอ�านวยการ
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เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร      
5-11 กุมภาพันธ์ 2559 / เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

 

อีกหนึ่งงานเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้ไปเยือนญี่ปุ่นได้ไม่น้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเวลาที่หิมะ 
ตกหนาที่สุด พื้นที่สวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโน และสึโดมุ ซัปโปโรคอมมูนิตี้มอลล์จะเต็มไปด้วยผลงาน 
น�้าแข็งแกะสลักมากกว่า 200 ชิ้น ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการตัดแต่งหิมะให้กลายเป็นประติมากรรม
ขนาดยักษ์มากมาย ในช่วงเวลาค�า่คืนยังมีการประดับไฟระยิบระยับตลอดทั้งเส้นทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับ 
ผลงานอีกด้วย หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ใครมีโอกาสไปอย่าลืมตระเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม

ขอบคณุภาพจาก : www.welcome.city.sapporo.jp
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คาร์นิวัลเมืองริโอ RIO CARNIVAL      
5-9 กุมภาพันธ์ 2559 / Rio De Janeiro ประเทศบราซิล

 

MADONNA REBEL HEART ALBUM & TOUR      
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

 

หลังจากเปิดตัวสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 13 ของควีนออฟป๊อป Madonna อัลบั้ม Rebel Heart ก็ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มป๊อปแด๊นซ ์
อันเป็นที่รักของเหล่าสาวกไปโดยปริยาย แม้จะอายุอานามย่างเข้าปีที่ 57 แต่เธอยังคงเป็นผู้น�าทางดนตรีสุดเปรี้ยวอยู่เสมอ  
โดยอัลบั้มนี้ดึงเอา Diplo, Avicii และ Kanye West ดีเจและโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานด้วย ท�าให้ซิงเกิ้ลเปรี้ยวๆ 
เรียงรายออกมาให้สาวกได้ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นเพลง Living for Love, Ghosttown และ Bitch I’m Madonna ในช่วงต้นปี 2559 
เธอยังคงออกเดินทางรอบโลกเพื่อแสดงคอนเสิร์ต Rebel Heart โดยแวะเวียนมาแสดงที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน

  MUSIC UPDATE

ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา อลหม่านนิทานไทย    
23 - 24 มกราคม 2559 / หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย

 

จากหนังสือนิทานชุด “ไดโนน้อยพัฒนา EQ และ ไดโนน้อยพัฒนานิสัย”  
ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ากัด ได้พัฒนามาเป็นละครเวทีฉบับครอบครัวเรื่อง 
ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา ตอนอลหม่านนิทานไทย เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนไดโนเสาร์
ตัวน้อย ซึ่งพบหนังสือวิเศษที่เกี่ยวกับนิทานไทยโบราณ หลังจากเหตุอลหม่าน 
จนท�าหนงัสอืวิเศษน้ันฉกีขาด เหล่าไดโนกไ็ด้หลงเข้าไปผจญภยัในดนิแดนแห่ง
วรรณคดไีทย ได้พบกบันางแก้วหน้าม้า นางผเีสือ้สมทุร พระอภยัมณ ีฯลฯ เหล่าเพือ่นจงึต้องจบัมอืกนัร่วมค้นหาทางกลบั
มาสูโ่ลกของพวกเขาให้ได้ ละครเวทดีีๆ  ที่การันตีความสนุกสนานไปพร้อมกับส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ อีกทั้ง 
ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยส�าหรับทุกคนในครอบครัว

ENTERTAINMENT UPDATE

หากจะนับเทศกาลคาร์นิวัลระดับโลกแล้ว คาร์นิวัล 
เมอืงรโิอเดจาเนโรนัน้นบัเป็นเทศกาลยิง่ใหญ่ตดิอนัดบัต้นๆ 
อย่างแน่นอน ตลอด 5 วันของงานนั้นแบ่งออกเป็น 
สองส่วนคือ ส่วนของการแข่งขันเต้นแซมบ้า ณ สนามกีฬา 
Sambadrome เป็นการแข่งขันของโรงเรียนสอนเต้นชื่อดัง 
ในบราซิล ขบวนพาเหรดสุดแสนอลังการเต็มไปด้วย 
นักเต้นนับพันชีวิตผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แต่ละกลุ่ม 
จะออกแบบการแสดงกันอย่างจริงจัง จัดเต็มตั้งแต่ 
ชุดเครื่องแต่งกายสไตล์บราซิลเลี่ยนอันสุดแสนจะฟู่ฟ่า  
ส่วนพาหนะหรือของตกแต่งประกอบขบวนนั้นต่างก็ลงทุน
เต็มเหนี่ยวเรียกเสียงฮือฮาจากนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชม 
ซึ่งนั่งเรียงรายอยู่บนอัฒจันทร์สองข้างทาง อีกส่วนของ 
งานเทศกาลคือ Street Samba จะเป็นอีกขบวนนักเต้นที ่
มาเต้นสนกุสนานกนัตามท้องถนนของเมอืงโดยไม่เกบ็สตางค์ 
เข้าชม รวมทั้งเหล่านักดนตรีที่มาร่วมสร้างความสุขสันต ์
นับเป็นอีกช่วงเวลาของเมืองริโอที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่สุด 

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.rio-carnival.net  
ขอบคุณภาพจาก : www.telegraph.co.uk /  
www.sambadrome.com

Happening
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MANDARINA DUCK 
LOGODUCK  
LUGGAGE

แบรนด์แฟช่ันจากประเทศอติาลอีย่างแมนดารน่ิาดัก๊นัน้ 
น�าเสนอสินค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งแว่นกันแดด 
น�้าหอม นาฬิกา หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ แต่สินค้า
ฮ็อตฮิตของแบรนด์น้ันต้องยกให้กับกระเป๋าเดินทาง
หลากหลายซีรีย์ท่ีโดนใจนกัท่องเทีย่วทัว่โลก คอลเลกชนั 
Logoduck เป็นอีกรุ่นที่เน้นการเดินทางแบบเบาสบาย 
วัสดุโพลคีาร์บอเนตแขง็แรงแต่น�า้หนกัเบา ระบบเคลือ่นที่
เป็นแบบสองล้อ และระบบลอ็คแบบ TSA นอกจากโทนสี 
เรียบๆ อย่างเทา ด�าหรือแดง ล่าสุดได้วางจ�าหน่าย 
Logoduck ที่พิมพ์ลายกราฟิกงดงามสีสันสดใส ใครที ่
ชื่นชอบกระเป๋าดีไซน์เก๋นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ 
ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพจาก : www.mandarinaduck.com

  THAI TRAVEL UPDATE

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ครั้งที่ 40  
5-7 กุมภาพันธ์ 2559 / สวนสาธารณะหนองบวกหาด จ.เชียงใหม่ 

งานประเพณียิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งงานของเมืองเชียงใหม ่
ซึง่จดัขึน้ทกุปีในช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ อลงัการด้วยขบวนแห่
บปุผชาตจิดัตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพนัธุ์ พร้อมกบัความงดงาม 
ของนางงามบปุผชาต ิเคยีงข้างมากบัคณะโยธวาทติร่วมบรรเลง
ดนตรีรื่นเริง และมีการประกวดการแข่งขันไม้ดอกไม้ประดบั
ประเภทต่างๆ และการจดัสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด 
เข้าชมนิทรรศการทางการเกษตรซึ่งให้ความรู้มากมาย  
ปิดท้ายด้วยมหกรรมอาหารและการออกร้านของกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกร น�าเสนอสนิค้าพืน้เมอืงทางเหนอืทีน่่าสนใจให้เลอืกช้อป 
เป็นอกีหนึง่งานเทศกาลใหญ่ทีไ่ม่ควรพลาดด้วยประการใดทั้งปวง

ขอบคุณภาพจาก : www.tourismchiangmai.org/ 
www.tatnewsthai.org

มหกรรมดนตรีนานาชาติ  
ปาย เรกเก้ แอนด์ สกา 
7-9 มกราคม 2559 / 
View Point อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

ในเดือนมกราคมอันเป็นช่วงฤดูหนาวของ
แม่ฮ่องสอน เมืองปายอันแสนงดงามนั้น 
ได้จัดมหกรรมดนตรีประจ�าปีเพื่อสร้าง
บรรยากาศสนุกสนานให้กับทุกคนด้วย 
เพลงครื้นเครงสไตล์เรกเก้และสกาที่ท�าให ้
เฮฮากนัไปทัง้หบุเขา พร้อมศลิปินนานาชาต ิ
อาทิเช่น Tony Rankin, UTD Ras I Ray, 
Poetica & Chaplian ฯลฯ รวมทั้งศิลปิน
ไทยและเอเซยีมากหน้าหลายตาต่างจบัมอืกนั 
มาร่วมขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตครบทุกรส
ตั้งแต่เรกเก้ สกา แดนซ์ ฮิปฮอป และดีเจ 
ท่ามกลางทัศนียภาพทิวเขากว้างใหญ่ของ 
View Point ในงานยังมีการออกร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม งานศิลปะกราฟิตี้และการ
แสดงไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วย 

ข้อมลูเพิม่เตมิ : www.paireggae.com

DIESEL MR.DADDY 2.0 
นาฬิกาข้อมือดีไซน์เท่ตามแบบฉบับแบรนด์ Diesel 
คอลเลกชัน Mr.Daddy มีความพิเศษเฉพาะตัวที ่
หน้าปัดทรงกลมบ่งบอกเวลาแบบโครโนกราฟได้ถึง  
4 ไทม์โซนด้วยกัน ปรับลุคจากรุ่นแรกมาสู่ซีรีย์ 2.0 
ด้วยความหรูเรียบพร้อมสโลแกน Only the Brave 
วัสดุแข็งแกร่งอย่างโลหะผสม เข้ากันได้ดีกับสายหนัง 
ซึ่งมีให้เลือกทั้งสีด�าและน�้าตาล ตัวเรือนท�าจาก 
สแตนเลสสตีล เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับนักธุรกิจที่ต้อง
รับรู้เวลาจากหลากหลายประเทศ หรอืเหล่านกัท่องเทีย่ว 
ที่จากบ้านเมืองมาอยู่ต่างไทม์โซน

FASHION / 
SHOPPING  
UPDATE

งานลานตา ลันตา 2559 
1-31 มีนาคม 2559 / เกาะลันตา จ.กระบี่ 

ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะลันตาในงานเทศกาลลานตา ลันตา 2559 งานประจ�าปีซึ่งเน้นสื่อวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่น่าสนใจของคนบนเกาะ ความโดดเด่นคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของ 4 ชาติพันธุ์ ทั้งไทยพุทธ  
ไทยมุสลิม จีน และชาวเลอูรักลาโว้ย ชมเทศกาลทั่วเกาะโดยจุดเด่นของเสน่ห์วัฒนธรรมจีนโบราณจะจัดขึ้น 
ในเขตตลาดยาวศรีรายา ส่วนเวทีลานวัฒนธรรมเป็นการน�าเสนอวัฒนธรรมและวิถีชาวมุสลิมภาคใต้อย่างน่าสนใจ 
ภายในงานมกีารออกร้านขายสนิค้าโอทอป อาหารและเครือ่งดืม่จากชาวบ้าน ร้านค้าต่างๆ พร้อมการแสดงทีน่่าสนใจ 
มากมาย ทั้งการร่ายร�าแบบกลุ่มชาวเลที่ใช้ภาษามลายูเป็นค�าร้อง การละเล่นดนตรีที่ดึงเอากลิ่นอายตะวันตก 
มาร่วมด้วย อีกทั้งยังมีสารพันกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งครอบครัว ตั้งแต่เด็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โทร. 0-7566-3246
ขอบคุณภาพจาก : www.thai.tourismthailand.org
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DJI OSMO     
รูปแบบการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นหลากหลาย 
รูปแบบ ส�าหรับหมวดหมู่งานถ่ายภาพ 
ที่เน้นเสถียรภาพ กล้อง DJI Osmo คือ 
ชดุกล้องรกัษาระดบัรปูแบบ Action Cam ทีเ่น้นการสร้างสรรค์ 
ภาพเคลื่อนไหวได้นิ่งไม่สั่นไหว แม้จะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง 
X3 Zenmuse Osmo ท�างานควบคูก่บัวดิโีอ 4K ถ่ายวดีโีอ 
ได้อย่างอิสระคมชัดไม่สั่นไหว แม้จะเดินถ่ายอยู่ที่ไหนกต็าม 
บนัทึกภาพได้ยาวถงึ 1 ชัว่โมง อกีทัง้ยงัมโีหมดการถ่ายภาพ  
360 องศา ท่ีใช้งานได้อย่างง่ายดาย ส�าหรบัการใช้ควบคูก่บัโดรน 
ก็สามารถสั่งงานได้จากสมาร์ทโฟน ลงตัวที่สุดส�าหรับ 
การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวด้วยมุมมองใหม่ๆ

IPAD PRO    
หลังจากที่ครองตัวเป็นฉบับมินิมาหลายซีรีย์ วันนี้ iPad น�าเสนอความยิ่งใหญ่ของหน้าจอ 
ขนาด 12.9 นิ้ว คมชัดที่สุดด้วยความละเอียด 2,732 x 2,048 พิกเซล หรือ 5.6 ล้านพิกเซล  

ระบบ Apple A9X สั่งการได้อย่างรวดเร็วฉับไว อีกทั้งยังสร้าง
ประสบการณ์เสียงแบบทรงพลังมากขึ้นกว่าเก่าด้วยระบบเสียง  

4 ล�าโพง แม้จะใหญ่กว่า iPad Air 2 ถึง 78% แต่ม ี
ความบางเพียงแค่ 6.9 มิลฺลิเมตร และน�า้หนัก  

713 กรัมเท่านั้น ตัวเครื่องมีให้เลือก 3 สีคือ เงิน, 
ทอง และสเปซเกรย์ ส่วน Apple Pencil นัน้ 

สามารถซื้อแยกได้เพื่อสร้างสรรค์การ
ขีดเขียนด้วยลายเส้นที่หลากหลาย 

  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปากกาหรือพู่กัน

SONY XPERIATM Z5 PREMIUM    
สมาร์ทโฟนจากค่ายโซนี่ ที่เน้นการถ่ายภาพให้มี
สีสันสดสวยคมชัดเหนือกว่าใคร ด้วยจอแสดงผล
ระดับ 4K Ultra HD ซึ่งดึงเอาเทคโนโลยีระดับทีวี
ของ โซนี่ มาใช้ หน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว เพิ่มพิกเซล
ให้ได้ความคมชดั 806 PPI สงูกว่าสมาร์ทโฟนรุน่อืน่ๆ 
เป็นเท่าตัว นอกจากการถ่ายภาพนิ่งแล้ว 
ยังถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้อย่างทรงคุณภาพ  
ผสมผสานเทคโนโลยี HandyCam อันเป็นเอกลักษณ์ของโซนี่ ร่วมกับ SteadyshotTM ท�าให ้
ภาพวีดีโอไม่สั่นไหว คลิปวีดีโอที่ได้จึงงดงามราบรืน่ เมือ่ถ่ายภาพเสรจ็ยงัสามารถส่งเข้าฉายขึน้บนทวี ี
ได้อย่างง่ายดายผ่าน Wi-Fi แถมด้วยฟังก์ชนัเซน็เซอร์ลายนิว้มอืทีด้่านข้างของโทรศพัท์ ท�าให้เปิดปิด 
ใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตวัและรวดเรว็ 

LITTLE BOY     
21 มกราคม 2559

 
ภาพยนตร์ดราม่าสะท้อน
ปัญหาสงคราม น�าเสนอ
ด้วยภาพและการเล่าเรื่อง
ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ
อบอุ่นของครอบครัว  
ผสมผสานความสดใส 
และน่ารักของเด็กชาย 
ร่างเล็ก ฝีมือการก�ากับ 

ของ Alejandro Monteverde บอกเล่าเรื่องราวย้อนไป
ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หัวหน้าครอบครัว เจมส์ บัสบี 
(ไมเคิล ราพาพอร์ท) ต้องจากลาครอบครัวอันแสนอบอุ่น
ไปเป็นทหารออกรบแนวหน้า ลกูชายคนเลก็ (จาคอบ ซัลแวติ) 
จึงเรียกศรัทธาในตัวเองเพื่อพาคุณพ่ออันเป็นที่รักกลับมา 
บ้านให้ได้ นอกจากความสดใสของดาราเด็กร่างเล็ก 
คนนีแ้ล้ว หนงัยงัได้นกัแสดงเจ้าบทบาทอย่างเอมลิี ่วตัสนั 
และ เดวิด อังรี มารับบทแม่และพี่ชายอีกด้วย

DEADPOOL    
4 กมุภาพนัธ์ 2559

 
พระเอกหนุ่มชื่อดัง  
ไรอัน เรย์โนลด์ กลับมา 
สวมบทซุปเปอร์ฮีโร่อีกครั้ง 
หลังจากภาพยนตร์เรื่อง  
Green Lantern เมือ่ปี 2011 
ครั้งนี้บทบาทที่ได้รับคือ  
เวด วลิสนั เจ้าหน้าทีห่น่วย
เฉพาะกจิทีก่ลายเป็นทหาร 

รับจ้างผู้ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งร้าย จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการลับเพื่อรักษาตัว จนในที่สุดกลับกลายเป็นชายที่
มพีลงัเหนอืมนษุย์ บวกกบัความสามารถในการสมานแผล
ร่างกายได้เอง จงึได้รบัการขนานนามว่า Deadpool ยอดมนษุย์ 
จากค่ายมาร์เวลคนนี ้มจีดุเด่นตรงนสิยัยยีวนกวนประสาท 
ซึ่งความตลกร้ายแบบดาร์กๆ นี้ก็เป็นความขบขันเฮฮา  
จนกลายเป็นทีช่ืน่ชอบของคนดบูางกลุม่อยูไ่ม่น้อย ก�ากบัโดย 
ทมิ มลิเลอร์ และได้ดาราหญงิคนงามอย่างโมรนีา แบคคารนิ 
มารับบทแฟนสาวของ Deadpool ด้วย

KUNG FU PANDA 3    
17 มนีาคม 2559

 
ใครที่เป็นสาวกการ์ตูน
แพนด้าจากค่ายหนัง 
Dreamworks คงได้ชื่นใจ 
กันเต็มที่กับ Kung Fu 
Panda ภาค 3 น�าเสนอ
เรื่องราวชีวิตของโพ 
แพนด้า สุดยอดกังฟู  
(เสียงโดย แจ็ค แบล็ค)  

ที่กลับมาพร้อมกับเพื่อนๆ ฝูงสัตว์ครบถ้วน ทั้งไทเกรส 
(เสยีงโดย แองเจลน่ิา โจลี่) แมนทิส (เสียงโดย เซท โรเกน) 
และ มังกี้ (เสียงโดย แจ็กกี้ ชาน) โดยผนึกก�าลังความเฮฮา
ให้มากขึ้นอีกหลายเท่า ลีชาน คุณพ่อแพนด้าผู้น่ารัก 
ผู้หายสาบสูญไปนานหลายสิบปี การกลับมาพบกันของ 
พ่อลูกแพนด้าในภาคนี้ท�าให้ทั้งสองได้จับมือกัน 
ออกเดนิทางผจญภยัอกีครัง้ พร้อมกบัต่อสูก้บัจอมวายร้าย
คนใหม่นามว่า ไค เพือ่กอบกูค้วามสงบสขุของประเทศจนี 
ให้กลับคืนมาอีกครั้ง

GADGET &  
TECHNOLOGY 
UPDATE

MOVIE UPDATE

Happening
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ทิ้งของเสีย ของชีวิต ออกไปซะ!
หมวด : จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง
ผู้เขียน : ตุลย์ จตุรภัทร
ส�านักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

ใครที่เคยชื่นชอบหนังสือขายดี “นับหนึ่งใหม่ ถ้าใจติดลบ” ที่เขียนโดย TARO 
รับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะต้องถูกใจคุณเช่นกัน เพราะนี่คือผลงานของ 
นักเขียนคนเดียวกัน ตุลย์ จตุรภัทร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งมี
ประสบการณ์ชีวิตและการร่วมพูดคุยกับเหล่าคนดังมากหน้าหลายตา 
ทั้งในวงการบันเทิงและอื่นๆ หลังจากที่ได้กลั่นกรองเอาเคล็ดลับการใช้ชีวิต

อันน่าสนใจจากบุคคลต่างสาขาอาชีพ ก็ได้สรุปใจความน�ามาบอกเล่าการก้าวเดินในชีวิตให้เร็วกว่า 
คนอื่นๆ และวิธีการขจัดความคิดด้านลบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชะลอความส�าเร็จในชีวิต

ALL IN STARTUP
หมวด : นวนิยายแปล
ผู้เขียน : Diana Kander / แปลโดย : นรา สุภัคโรจน์
ส�านักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

หนงัสอืนวนยิายทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัการเริม่ต้นวางแผนทางธรุกจิในโลกยคุปัจจบุนั 
นักเขียนชื่อดัง Diana Kander บอกเล่าประสบการณ์ด้านธุรกิจผ่านทาง 
หนังสือ “ALL IN STARTUP” ให้อ่านเข้าใจง่ายและมีประโยชน์กับทุกคน 
ที่ต้องการเริม่ต้นธรุกจิใหม่ของตนเอง แต่ยงัขาดความเข้าใจและมกัจะเริม่ต้น 

กนัแบบผิดๆ นอกจากเรื่องราวอ่านสนุกไหลลื่นแล้ว ผู้อ่านยังสามารถเก็บเก่ียวไอเดียในการท�าตลาด  
การเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการต่อสู้และพิทักษ์ธุรกิจของตัวเองให้ดีดั่งเดิมอีกด้วย

ที่คิดว่าสุขกลับไม่ ที่คิดว่าไม่กลับสุข
หมวด : จิตวิทยา
ผู้เขียน : Sonja Lyubomirsky / แปลโดย : วิลาสินี เดอเบส
ส�านกัพิมพ์ : มติชน

หนงัสอื “The Myths of Happiness” คอืคูม่อืส�าคญัทีน่�าเสนอข้อมลูเชงิวชิาการ
ด้านจิตวิทยาโดย Sonja Lyubomirsky อาจารย์ด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ เน้นตีแผ่มายาคติเกี่ยวกับความสุขซึ่งคนเรามักจะ
ปักใจเชื่อว่าความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จด้านความรัก การแต่งงาน 

ความร�่ารวยเงินทอง ฯลฯ ทั้งหมดนั้นได้กลับกลายมาเป็นเสมือนเงื่อนไขแห่งความสุข ซึ่งอาจกลับ 
กลายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ส�าหรับบางคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไป หนังสือเล่มนี้
เป็นเสมือนการปรับทัศนคติเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และเพิ่มความสุขอันจริงแท้ให้กับชีวิตอย่างที่คุณ 
อาจจะไม่เคยนึกมาก่อน

ใครมีความสุข คนนั้นชนะ 
หมวด : การพัฒนาตนเอง, จติวทิยา
ผูเ้ขยีน : อเุอะนิช ิอะกิระ / แปลโดย : อนิษา เกมเผ่าพนัธ์ 
ส�านักพิมพ์ : อมรนิทร์ฮาวทู

หนังสือแปลที่น�าเสนอหลักความคิดเรียบง่ายแต่น่าสนใจจากนักเขียนนักคิด
ชาวญี่ปุ่น อุเอะนิชิ อะกิระ บอกเล่าถึงวิธีการเรียกโชคดีเข้ามาหาตัวคุณ  
โดยเริ่มต้นจากพฤติกรรมประจ�าวันของเราเอง อ่านแล้วลองหันมาวิเคราะห์
พฤติกรรมหลายๆ อย่างของตนเองได้ อาทิ การเฝ้าเก็บของต่างๆ มากมาย 

ไม่ยอมทิง้สือ่ว่าคณุเป็นคนทีไ่ม่ต้องการให้เกดิความเปลีย่นแปลงในชวีติ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมเีกรด็ความรู ้
เพื่อพัฒนาตนเองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปรับทัศนคติด้านลบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น มาลองปรับ 
สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้เพื่อเรียกความสุขรอบตัวให้วิ่งเข้ามาสู่ตัวเรากันดีกว่า

CONCERT

JAN-MAR 2016

DIANA KRALL  
WALLFLOWER WORLD TOUR  
LIVE IN BANGKOK 2016    
19 กมุภาพนัธ์ 2559 / รอยลั พารากอน ฮอลล์ 

 

อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่ควรพลาดในช่วงเดือนแห่งความรัก  
ไดอาน่า ครอลล์ ศิลปินเพลงแจ๊สชื่อดังระดับโลก จะเดินทาง
มาบรรเลงบทเพลงไพเราะโรแมนติกในคอนเสิร์ต Diana Krall 
Wallflower World Tour Live in Bangkok 2016 บทเพลงจาก 
อลับัม้ใหม่ของเธอเป็นการเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่โดย 
ใส่เสน่ห์เพลงแจ๊สอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอลงไปอย่างงดงาม 
ทั้งเพลง California Dreaming, Desperado, Don’t Dream 
It’s Over ฯลฯ การันตีได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาพิเศษสุดที่จะได้
สัมผัสเพลงเก่าที่เราคุ้นเคยในรูปแบบป๊อปแจ๊สอันแสนไพเราะ

RIMPHA MUSIC FESTIVAL 4 : 
FOR PLAY 6 กุมภาฯ น่า...เป็นท่ีสดุ    
6 กมุภาพนัธ์ 2559 / เขาไทรอ็ค จ.สระบรุี

 

รวบรวมนักดนตรีไทยชื่อดังของยุค 
ไว้มากมายในงานเทศกาลคอนเสิร์ต
ริมผาครั้งที่ 4 ไม่ว่าจะเป็น แสตมป์, 
Tattoo Colour, สงิโต น�าโชค, โจอี ้บอย,
สล็อตแมชชีน, สิงห์เหนือเสือใต้ 

คล้องแขนกับศิลปินอินดี้มากหน้าหลายตามาร่วมบรรเลงเพลง 
สนุกรับลมหนาวริมผาไทร็อค นอกจากเวทีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ทั้ง 2 
เวทีที่สลับกันเล่นตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าแล้ว ยังมีมุมดีเจ 
ที่จะเปิดเพลงให้ทุกคนได้แด๊นซ์กันกลางหุบเขา ส่วนใครอยากพัก
จากเวทีดนตรีก็สามารถปลีกมาเดินเล่นในส่วนของบูธเปิดท้าย 
ขายของกนัได้ เพราะมโีซนทีจ่ดัแสดงสนิค้าเก๋ไก๋หลากหลาย 
ร้าน ทั้งช้อปปิ้งกินดื่มเต้นร�าอย่างนี้รับรองได้ว่าสนุกกันจนถึง 
เช้าอย่างแน่นอน

SO IN ART SO IN LOVE     
6 กมุภาพนัธ์ 2559 / Scenery Vintage Farm จ.ราชบรุี 

 

เทศกาลดนตรีที่จะมาร่วมสร้าง

ความอบอุ่นให้กับบรรยากาศ

หนาวๆ ของจังหวัดราชบุรี  

So in Art, So in Love, Singha 

Soda คือเทศกาลดนตรีที ่

น�าเอาเสน่ห์ของงานอาร์ท 

อย่างประตมิากรรมของศลิปินดงัมาจดัวางไว้กลางขนุเขา พร้อมกบั 

เวทีดนตรีที่รวบรวมศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายมาขับขานเพลงรัก

อันแสนโรแมนติก อีกหนึ่งงานดนตรีที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีเสน่ห์

สไตล์วินเทจคาร์นิวัล ณ เมืองท่องเที่ยวสุขสงบอย่างสวนผึ้ง 

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/SoInArtSoInLove

BOOK UPDATE
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Chevrolet Day

จากกิจกรรมมากมายที่ Chevrolet สร้างสรรค์ขึ้นมา  

เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้ขับขี่เชฟวี่ทุกท่าน 

มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแรลลี่เทสต์ไดรฟ์  

การดูแลลูกค้าสมาชิกผ่านโปรแกรม Chevy Plus 

หรือสารพันการร่วมสนุกที่มีของรางวัลมากมาย  

ล่าสุดเชฟโรเลตมแีนวคิดใหม่ในการพฒันาแบรนด์ 

ให้ก้าวหน้าไปอย่างมัน่คง ด้วยการจัดให้ผู้บริหารเข้าร่วม

ท�างานที่ศูนย์จัดจ�าหน่าย พร้อมกับได้พบปะลูกค้าและ

พนักงานอย่างใกล้ชิด

น�าทีมโดยคุณมาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ (MD) ผู้น�า- 
การปฏบิตังิานของจเีอม็ในประเทศไทย และคณุณฐพร จริมหาโภคา  
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจ�าหน่าย  
ในวนัเชฟโรเลตเดย์นี้ ทั้งสองท่านขอเปลี่ยนบทบาทการท�างาน 
อนัคร�า่เคร่งในส�านกังานใหญ่ มาลงสนามพบปะลกูค้าตวัจรงิเสยีงจรงิ 
ในฐานะ Service Advisor “SA” หรือที่ปรึกษาฝ่ายบริการ  
ณ ศูนย์ผู้จัดจ�าหน่าย เชฟโรเลต เทพารักษ์ งานนี้ทั้งสองท่าน 
ได้ท�าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลของรถรุ่นต่างๆ ไปจนถึง 
กระบวนการส่งมอบรถให้กับลูกค้า

GM and Chevrolet
executives joined   Chevrolet Day
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ส่วนงานด้านบรกิารหลงัการขายนัน้เป็นหน้าทีข่องคณุวนัชนะ อนุากลู  
ผูอ้�านวยการทัว่ไปฝ่ายวิศวกรรม GMIO และคณุวรพรรณ พนัธุแ์มน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการหลังการขายของเชฟโรเลต ทั้งคู่ได้ร่วม 
ปฏิบัติการจริงร่วมกับช่างของศูนย์ผู้จัดจ�าหน่าย เชฟโรเลต ชลบุรี 
บายพาส นอกจากจะได้พบปะพดูคุยกบัลกูค้าเกีย่วกบังานซ่อมบ�ารงุแล้ว
ทั้งสองท่านยังได้ร่วมลงมือตรวจเช็คสภาพรถกับทีมช่างด้วย

นอกจากนี้ผู้บริหารของจีเอ็มและเชฟโรเลตประเทศไทยทุกท่าน 
ยงัได้รบัมอบหมายให้ดแูลศนูย์ผูจ้ดัจ�าหน่ายประจ�าตวั เพือ่ร่วมท�างาน 
กับศูนย์นั้นๆ ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่านให้
สมบูรณ์แบบที่สุด

ทัง้หมดนีค้อือกีหนึง่ความมุง่มัน่ทีจ่ะสมัผสัปัญหาทีเ่กิดข้ึนจรงิ 
ที่หน้างาน และน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ที่สุดเพื่อลูกค้าต่อไปในอนาคต 
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The Journey



Bon Appetit ว่ากันว่าความสุขของคนเรา คือ

การได้กินของอร่อยๆ ถูกปาก แต่การดูแล

สุขภาพตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง 

การกิน ก็เป็นมิชชั่นของใครหลายๆ คนในยุคนี้  

ที่ดูสวนทางกันยิ่งนัก แต่ใช่ว่าจะไม่มีทางออก 

เลยซะทีเดียว เพราะส�าหรับปีใหม่นี้ เราขอมอบ 

ของขวัญ ด้วยการคัดสรรร้านอาหารส�าหรับ 

คนรักสุขภาพ ที่มากด้วยความอร่อย  

เมนูหลากหลาย และมีสุขภาพที่ดีเป็นของแถม
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CHIC 39 BED BAR AND BAKERY  
240 หมู่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

โทร. 09-2275-3939 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. 
LAT.18.963386, LONG.98.956169

Chic 39 คือสถานพ�านักซบตักไออุ่นธรรมชาติของคนรักสุขภาพ
และชวีติสโลว์ไลฟ์ เพราะนอกจากเป็นร้านอาหารที่ขายพิซซ่า 
สไตล์โฮมเมด, พาสต้า, เค้ก และกาแฟ ยังมีห้องพักอีก 4 ห้อง 
ที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเรียกได้ว่า 
เป็นที่พักแนว Hipster ที่มีกลิ่นอายลูกทุ่งอารมณ์โฮมสเตย์ 
ริมชนบท มีการบริการแบบเป็นกันเอง เฉิดฉายอยู่ท่ามกลาง 
ทุ่งกว้าง แปลงดอกไม้ และทิวเขาแอบอิงความเงียบสงบ 
คุณโจ๊ก-จักษ์ ลัดพลี สถาปนิกอิสระเจ้าของร้าน ชูคอนเซ็ปต์  

Slow & Simply life หรอือยูแ่บบเนบิช้าและเรยีบง่าย เคล้ากลิน่อาย 
ธรรมชาตอินัน่าหลงใหลมาเป็นจดุขายของ Chic 39 เน้นการพกัผ่อน 
เหมอืนอยูบ้่าน ตกแต่งโดยเน้นความโปร่งโล่ง พร้อมเสร์ิฟอาหารเช้า
แบบพืน้ถิน่ สดูอากาศบรสิทุธิเ์ข้าปอด เดนิตากลมและแสงแดดอุน่ๆ 
ยามเช้ากลางแปลงผัก พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา ท้ายที่สุดแล้ว 
เรามิอาจสรรหาค�าใดเพื่อชักชวนคุณได้ดีเท่ากับการได้ไปสัมผัส
บรรยากาศจริงด้วยตัวของคุณเอง

CHIC 39 BED BAR AND BAKERY
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MEENA RICE BASED CUISINE    
13/5 หมู่ 2 ซอยบ้านมอญ 11 ต.สันกลาง อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่

โทร. 08-7177-0523 เปิดบริการ : เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันพุธ 
LAT.18.784628, LONG.99.045664

MEENA RICE BASED CUISINE
ร้านมีนา มีค�าอธิบายย่อในเฟซบุ๊กแฟนเพจของตัวเองว่า  
‘ร้านอาหารไทย ที่มี “ข้าว” เป็นหลัก’ นั่นก็เพราะว่าที่นี่คือ
ร้านอาหารที่ปรับปรุงมาจากหลองข้าวเก่า ซ่ึงต้ังอยู่ริมน�้า
ภายใต้ร่มเงาของแมกไม้เขียวขจี ตัวร้านถูกโอบกอดโดย
ความสดชื่นรื่นรมย์ของบริบทที่เป็นธรรมชาติ ส่วนข้าวที ่
น�ามาหุงและปรุงแต่งเป็นเมนูชวนชิมทั้งหลายก็มาจากนา 
ของตัวเอง โดยมีเมนูข้าวที่ไม่ควรพลาดชิมก็คือข้าว 5 สี 
หรือที่เรียกรวมกันว่าข้าวพละ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 
สีขาว ข้าวไรซ์เบอร์รี สีม่วง ข้าวกล้องแดง สีแดง ข้าวดอก
ค�าฝอย สีเหลือง และข้าวดอกอัญชัน สีน�้าเงิน 

นอกจากธรรมชาติจะสามารถบ�าบัดความเครียดของสมอง 
ท้องยงัสามารถอ่ิมอร่อยไปกบัอาหารพืน้เมอืงเพือ่สขุภาพ อาท ิ
ย�าข้าวสาลสีสีนัชวนกนิ ส่วนเมนผูกัและแกงร้อนต้องลอง  
ต้มจืดไข่น�้าดอกขจร ดอกขจรหรือว่าดอกสลิดนั้น อุดมไปด้วย
สารอาหารและคุณประโยชน์มากมาย ช่วยรักษาอาการหวดั 
บ�ารงุสายตา ตบั และเลอืด รวมทัง้ยงัเป็นสมนุไพรช้ันดีแก้อาการ
ท้องอืดท้องเฟ้อ หรือจะเป็นแกงเลียงยอดอ่อนทานตะวัน  
ที่ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งแกงรวมกับ
ฟักทองที่มีเบต้าแคโรทีนสูง มีส่วนช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ 
น�้าเต้า บวบ ใบแมงลัก ข้าวโพดอ่อน และเห็ดออรินจิ  
รวมผักทุกชนิดที่ดีต่อสุขภาพทั้งสิ้น 

Chic 39

Coro Field

Meena Rice Based Cuisine

ยทไวาอ

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม

อ.แมร�ม จ.เชียงใหม

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร�
3
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CORO FIELD
หากขับรถเที่ยวสวนผึ้ง บนเส้นทางหมายเลข 3208 หรือ 

ถนนราชบุรี-ผาปก แล้วได้พบกับเจ้าโคโรโระคุง มาสคอตเมล่อน

แสนน่ารัก ยิ้มทักทายอยู่ริมทาง แสดงว่าคุณได้มาถึงพิกัด 

ที่ตั้งของฟาร์มเมล่อนออร์แกนิกส์แห่งใหม่ของสวนผึ้งนามว่า  

Coro Field แล้วนั่นเอง 

ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าร้อยไร่ ท�าให้ Coro Field คือ Lifestyle 

Farming สไตล์ญี่ปุ่นแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มีกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบให้ผูม้าเยอืนได้สนกุสนาน และลิม้ลองเมล่อนหวานลิน้ชืน่ใจ 

อย่างไม่มีใครเหมือน ไม่ว่าจะเป็น การนั่งชิลใน Coro Café คาเฟ่ 

มนิมิลัทีอ่อกแบบโดยทมีสถาปนกิเลอืดใหม่ของวงการสถาปัตย์ 

CORO FIELD  
117 ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.ป่าหวาย 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โทร. 09-2569-4791 

เปิดบรกิาร : วนัจนัทร์-พฤหสั  

เวลา 10.00-18.00 น. 

วนัศกุร์-อาทติย์ เวลา 9.00-20.30 น.

LAT.13.544942, LONG.99.423874

เมืองไทยอย่าง IF (Integrated Field) พร้อมชิมเมล่อนหวานๆ  
สลดัผกัปลอดสารพษิ และพชืพรรณผลไม้นานาชนดิทีป่รงุแต่งสดๆ 
จากฟาร์ม มาเป็นอาหารน่าล้ิมลองหลากหลายเมนูส�าหรับ
ผู้รักสุขภาพ อิม่หน�ากนัแล้วไปต่อกนัทีโ่ซน Coro Market ส�าหรบั 
จบัจ่ายของฝาก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือใครจะแวะชม 
กรีนเฮ้าส์ล�า้สมัย Coro House ที่เพาะปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทดลองปลูกและเก็บผัก ผลไม้ที่ Coro  
Garden และตบท้ายด้วยการตกแต่งต้นไม้ในสไตล์ของตัวเอง 
ที่ Coro Me ทั้งหมดคือกิจกรรมดีๆ ที่คุณจะได้พบเมื่อมาที่  
Coro Field
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BROCCOLI REVOLUTION  
899 ซอยสุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 0-2662-5001, 09-5251-9799

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 23.00 น.

LAT.13.726763, LONG.100.57532

BROCCOLI REVOLUTION
ด้วยแนวคิดฉีกกรอบเพื่อจัดเมนูเสิร์ฟให้กับคนที่รักสุขภาพของ  
คุณหนู-ณยา เอียร์ลิคซ์-อาดัม เจ้าของร้าน Broccoli Revolution 
หลังจากสะสมประสบการณ์กับกิจการร้านอาหารที่เวียดนาม 
และพม่ามานานกว่า 15 ปี Broccoli Revolution คือร้านอาหาร
แห่งที่สามของเธอในเมืองไทย ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 49 
ตกแต่งสไตล์ลอฟต์ โดยรักษาโครงสร้างเดิมของอาคารเก่าแก ่
ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีเอาไว้ เน้นวัสดุที่ท�าจากเหล็ก คอนกรีต ไม้ 
และอิฐ ให้บรรยากาศดิบเท่ แต่สอดแทรกความเป็นธรรมชาต ิ
เอาไว้ด้วยการประดับต้นไม้ภายในอาคาร

Broccoli Revolution ตั้งใจเสิร์ฟเฉพาะเมนูผักและผลไม้ล้วนๆ 
คัดสรรความสดใหม่ให้ทุกจานเป็นอาหารมังสวิรัติขนานแท้ 
ปราศจากซึ่งเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม เพราะอยากให้เป็นสถาน
ที่ของคนรักผัก ผลไม้ และธัญพืชอย่างแท้จริง แต่ละเมนู อาทิ 
สลัดผักอโวคาโดและคีนัว สปาเกตตีโฮลวีทซอสเพสโต้ และ
บล็อกโคลี่-คีนัวชาโคลเบอร์เกอร์ เป็นต้น ล้วนปรุงแต่งขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องโลกแล้วได้ชิมอาหารอร่อยๆ 
มากมายทั้งสิ้น รวมถึงตัวของคุณหนูเองก็เป็นผู้บริโภคน�้าผัก 
และผลไม้เป็นชีวิตจิตใจเช่นกัน
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ไม่ผิดนักหากเราจะเรียก Homefresh Hydrofarm ว่าเป็นทั้ง 
แหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกโดยไม่ใช้ดิน) 
ซึ่งเป็นการทดลองปลูกผักกันเองภายในฟาร์ม รวมไปถึงเป็น 
ร้านอาหารที่รวมของสดและอร่อยไว้มากมาย ไล่ตั้งแต่เมนูสเต็ก 
น่าลิ้มลองต่างๆ พาสต้าสไตล์อิตาเลียนเพื่อสุขภาพ สลัดผัก 
ปลอดสารพิษส่งตรงมาปรุงกันสดๆ จากฟาร์มไฮโดรโปนิกส์  
รวมไปถึงเบเกอรีและเครื่องดื่มแสนสดชื่นที่มีให้เลือกหลากหลาย

Homefresh Hydrofarm เป็นร้านสไตล์อิงลิชคันทรี ตั้งอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศของฟาร์มกับผักสลัดที่ตอนแรกตั้งใจปลูกไว้กินเอง ต่อมา
ภายหลงัจงึเปิดมาเป็นร้านอาหารมาจนถงึปัจจบุนั บรรยากาศความเป็น 
บ้านทีด่สูบายๆ ตกแต่งด้วยการใช้ผดัสดแทนดอกไม้ลงในถงัสแตนเลส 
จัดวางเรียงรายกระจายไปทั่วทั้งร้านดูน่ารักและเป็นกันเอง หลังจาก
อิม่อร่อยกบัสารพดัเมนเูพือ่สขุภาพแล้ว ยงัสามารถซือ้ผกัสลดัทีบ่รรจุ
ในถุงอย่างดี พร้อมน�้าสลัดแบบโฮมเมดติดไม้ติดมือกลับไปฝาก 
คนที่บ้านได้อีกด้วย

HOMEFRESH HYDROFARM

HOMEFRESH HYDROFARM  
2 ซอยรามค�าแหง 167 สะพานสูง กรุงเทพฯ

โทร. 0-2917-2445, 08-1844-8801

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.

LAT.13.793059, LONG.100.702082
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THEERA  
ซอยสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 09-0506-2222, 08-6515-9263 

เปิดบริการ : วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.30-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

LAT.13.7148647716459, LONG.100.584473450446

กว่าจะกลายมาเป็น ธีรา คาเฟ่แสนอบอุ่นกะทัดรัดอย่างทุกวันนี้ 
คุณเอื้อง-ธีตา โหตระกิตย์ เจ้าของร้านสาวสวยผู้ซึ่งนอกจาก 
ชื่นชอบในการท�าและชิมเบเกอรีเป็นทุนเดิมแล้ว เธอยังเป็น 
คุณแม่นักคิดค้นสูตรอาหารเพื่อลูกชายผู้แพ้แป้งสาลี นม เนย 
และไข่ไปพร้อมกันอีกด้วย และด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของ
คาเฟ่เพื่อคนรักสุขภาพ รังสรรค์เมนูความอร่อยที่ปราศจากนม 
เนย ไข่ และแป้งสาลี แต่ปรับสูตรมาเป็นการใช้วัตถุดิบทดแทน 
อย่าง แป้งข้าวกล้อง แป้งอัลมอนด์ และถั่วเหลือง ในการ 
ปรุงอาหารแทนนั่นเอง

หากใครที่มีปัญหาเรื่องแพ้แป้งสาลี นม เนย และไข่เหมือนกับ 
ลูกชายของคุณเอื้องละก็ ลองแวะมาชิมเมนูเพื่อสุขภาพแบบ 
Gluten Free อาทิ พายฟักทองสอดไส้แอปเปิ้ลคาราเมล หรือ 
อีกหนึ่งเมนูอย่างขนมปังโทสต์แป้งข้าวกล้องที่มีส่วนผสมของ
เมล็ดฟักทองและงา ท็อปปิ้งด้วยชีสและแซลมอนรมควัน  
พร้อมจิบชาเขียวนมถั่วเหลืองไปด้วย ส�าหรับคอกาแฟ 
ใครแวะไปแล้วอย่าลมืจิบกาแฟรสชาตเิข้มข้นไม่เหมอืนใครอย่าง  
ธีรา ซิกเนเจอร์ คอฟฟี่ ซึ่งเป็นลาเต้ที่ปรับสูตรจากการใช ้
นมสดมาใช้นมถั่วเหลืองและครีมถั่วเหลืองแทน แล้วจะเข้าใจ
ถ่องแท้ว่าเหตุใดเราจึงเรียกคาเฟ่แห่งนี้ว่าก�าเนิดขึ้นมาจาก 
ความรักและความใส่ใจได้เต็มปาก

THEERA
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GREENMADE CAFE 
AIA Capital Center ชั้น 2 Zone Plaza 89 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

โทร. 09-8832-4590, 08-1287-8284 เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-21.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.30 น.

LAT.13.7652854, LONG.100.5679982

ไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเช้า อาหารมื้อสาย หรืออาหารมื้อไหนๆ  
หากใครอยู่ในละแวกรัชดาฯ แล้วเกิดอยากทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ขึ้นมา ให้เล็งพิกัดมาที่ Greenmade Café ร้านอาหารเพื่อคนรัก
สุขภาพของ คุณปอย-วาสินี ตาปัญญา อดีตพยาบาลที่เคยรักษา 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและจบการศึกษาด้านธรรมชาติบ�าบัด ผันตัวเอง 
มาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ที่กลั่นออกมาจาก
ความรู้ทางโภชนาการที่มีอยู่

GREENMADE CAFE
Greenmade Café คาเฟ่กะทัดรัดแห่งนี้ตกแต่งอย่างเรียบง่าย  
แต่อบอุ่นด้วยโทนสีธรรมชาติและเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการหยิบจับ 
วัตถุดิบที่ใช้และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่างๆ ให้กลายมาเป็นของตกแต่ง 
ส�าหรับเมนูอาหารนั้น เน้นหนักด้วยวัตถุดิบสดๆ จากธรรมชาติ  
ผ่านกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่พิถีพิถัน พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารไทย 
ฟิวชั่น และมังสวิรัติที่ปราศจากผงชูรส หากใครอยากชิมอาหาร 
มากด้วยคณุประโยชน์และมรีสชาตทิีถ่กูปากไม่ควรรรีออย่างแท้จรงิ
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ABC ESSENCE IN EATERY 
ชั้น 3 โครงการ 9:53 Community Mall ซอยทองหล่อ 9 วัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 0-2262-0876, 08-3096-0425 

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 น.

LAT.13.731441, LONG.100.5762353

หากจะมร้ีานอาหารไหนทีอ่ิม่อร่อยและได้คณุค่าทางโภชนาการ 
ครบ 5 หมู ่ABC Essence In Eatery ร้านสไตล์ฟิวช่ันย่านทองหล่อ 
ต้องมชีือ่ตดิอยูเ่ป็นหนึง่ในนัน้แน่นอน ด้วยแนวคดิของคณุนน่ีา- 
ภคมน สมบรูณ์เวชการ ทีว่่า ‘Make it simple but significant’ 
หรือ ท�าให้ง่ายแต่มคีวามหมาย เธอจงึน�าเสนอแก่นแท้ของอาหาร
ทีม่หีน้าตาน่ารบัประทาน และยงัมคีณุค่าทางโภชนาการครบถ้วน
สมบรูณ์ เรียกได้ว่าอ่ิมท้อง แถมราคาไม่แพงอกีด้วย โดยเฉพาะเมนู
ขายดอีนัดับหนึง่ของร้านอย่าง ‘Skinny Sumo Salad’ ไก่ยากโิตริ  
เหด็ย่าง- ซวีดิโรลทีด้่านในมกีมิจ ิมอสซาเรลล่าชสี และผกัต่างๆ 
ราดด้วยน�า้สลดังาใส่ขงิสบัปรงุรส

ส�าหรับคอกาแฟ ‘ABC Signature Coffee’ เป็นเมนซิูกเนเจอร์ของร้าน 
กาแฟเอสเพรสโซ่เสร์ิฟมาในเหยอืกแก้ว พร้อมนมสด ไซรปั และ 
คุ้กกี ้ABC ให้เราเลอืกปรบัระดบัความหวาน เข้ม หรอืมนัของ
รสชาติกาแฟ และนมกบัไซรปัด้วยตวัเอง ด้วยบรรยากาศ 
ทีโ่ปร่งโล่ง ผสานการตกแต่งภายในทีเ่น้นความเป็นธรรมชาต ิ
ในโทนสขีาว ดอูบอุน่เรยีบง่าย โดยอนิทเีรยีดไีซเนอร์จากบรษิทั
สถาปนกิคดิด ี(Architech KidD) ABC Essence In Eatery จึงเป็น 
ค�าตอบทีด่ผูสานลงตวัไปเสยีทกุอย่างจรงิๆ

ABC ESSENCE IN EATERY
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VEGANERIE VEGAN 
BAKERY BANGKOK 
The Mercury Ville ชั้น 4 

ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2252-2120,  

08-1390-2396 

เปิดบริการ : ทุกวัน  

เวลา 10.00 – 20.00 น.

LAT.13.743573, 

LONG.100.544104

VEGANERIE VEGAN BAKERY 
BANGKOK
ด้วยความที่สมาชิกภายในครอบครัวเจ้าของร้าน Veganerie -  
Vegan Bakery Bangkok เป็นคนชื่นชอบรับประทานเจและ
มังสวิรัติเป็นชีวิตจิตใจ Veganerie จึงได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ 
Gluten Free ที่ปราศจากวัตถุดิบจ�าพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม และเนย 
ในทกุเมน ูไม่ว่าจะเป็นเบเกอร ีวาฟเฟิล ไอศกรมี และเค้กสขุภาพ(เจ) 
โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากร้านค้าออนไลน์และจ�าหน่ายตามงาน
มาร์เก็ตแฟร์ต่างๆ จนกระทั่งมาเปิดหน้าร้านประจ�าอยู่บนชั้น 4 
ของศูนย์การค้าเดอะเมอร์คิวรี่วิลล์ 

หนุม่สาวออฟฟิศชาวเพลนิจติ ชดิลม หลงัสวน หรอืละแวกใกล้เคยีง 
สามารถแวะมาอิ่มท้องแบบสุขภาพดีกับอาหารหลากหลายเมนู 
Gluten Free ที่คิดค้นทดลองจนได้สูตรอร่อยลงตัวจากวัตถุดิบ
ทดแทนเนื้อ นม ไข่ อย่างธัญพืช นมถั่วเหลือง งา และมะพร้าว 
เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้า อย่างกราโนลาเสิร์ฟพร้อม 
นมถั่วเหลือง หรือหนักท้องขึ้นมาหน่อยกับเมนูวาฟเฟิล เสิร์ฟพร้อม
ไอศกรีมน�้าตาลน้อยหลากรสอย่าง Fruity Delight Waffle with 
Ice Cream รวมไปถึงขนมปังเจที่มีให้ลิ้มลองโดยสามารถจับคู่กับ
เครื่องดื่มหรือกาแฟรสชาติเยี่ยมได้ตามใจชอบ

FARM TO TABLE ORGANIC CAFE
แค่ชื่อร้านก็ฟ้องอยู่แล้วว่าสดจากฟาร์มเสิร์ฟถึงโต๊ะ เพราะที่ 
Farm to Table ไม่เพียงแค่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ในการรังสรรค ์
เมนูเพื่อสุขภาพของคนรักสุขภาพ แต่ยังตั้งใจผลิตรสชาต ิ
ความอร่อยต่างๆ อย่างละเมียดละไมและเสมอต้นเสมอปลาย 
จนกลายมาเป็นคาเฟ่ทีถ่กูอกถกูใจของชาวกรงุ ด้วยเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัทีน่�าเสนอความน่ารกัผ่านความกะทดัรดั การตกแต่งร้าน
ให้ดูอบอุ่นเป็นกันเอง ประดับผนังด้วยกรอบรูปสไตล์วินเทจ 
พร้อมแฝงรายละเอียดที่แสดงออกถึงความใส่ใจในการใช้
อุปกรณ์และจานชามอย่างพิถีพิถัน 

แม้คาเฟ่จะมีพิกัดที่ตั้งอยู่ใต้อาคารเก่าใกล้กับปากคลองตลาด
จะมีที่นั่งไม่มากนัก แต่ถูกทดแทนด้วยความอร่อยจากขนมปัง
และแซนด์วิสโฮมเมด ไอศกรีมหลากรสทั้งเปรี้ยวและหวาน 
ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาให้เลือกชิมได้ไม่ซ�า้ รวมไปถงึ 
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FARM TO TABLE ORGANIC CAFE 
179 ถ.อัษฎางค์ วงับรูพาภริมย์ พระนคร กรงุเทพฯ  

โทร. 0-2115-2625 

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.

LAT.13.7455397, LONG.100.4964654

สลดัผกัออร์แกนกิสดใหม่เพือ่สขุภาพส่งตรงจากฟาร์มออร์แกนกิ 
ในจงัหวดัเชียงราย ทีม่ยีอดสัง่จองเรยีงควิกันมาอย่างแน่นขนัด
ทุกวันทีเดียว 

นอกจากน้ี Farm to Table Organic Café ยงัได้ขยายหน้าร้าน 
เพิ่มออกไปอีกหนึ่งสาขาชื่อว่า Farm to Table, Hideout  
โดยตัง้อยูห่่างออกไปจากร้านเดมิซึง่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งพืน้ทีจ่อดรถ
ด้วยการเดินเท้าราว 5 นาทีเท่านั้น โดยเปิดให้บริการแล้ว
เรียบร้อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
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Chevy Colorado

เริ่มแต่เช้า รวมพลนัดพบกันที่เซ็นเตอร์พ้อยท์สตูดิโอ บางนา  
แขกผูม้เีกยีรตขิองเราเดนิทางมาร่วมงานกนัอย่างสดใส เริม่เปิดงาน 
โดยผู้บริหารและบอกเล่าการเดินทางในทริปวันนี้ หลังจากที่ได ้
พูดคุยและถ่ายภาพร่วมกันแล้ว ก็ถึงวินาทีในการก้าวเท้าสตาร์ท 
รถโคโลราโด ไฮคนัทร ีเพือ่ออกตวัมุง่หน้าสูส่ถานทีน่ดัพบจดุต่อไป

การขับขี่ที่ไหลลื่นและการเดินทางแบบสบายๆ แล้วรถทั้ง 20 คัน  
ก็มาถึง “Villa De Bear” ร้านอาหารเก๋ไก๋ในย่านราชพฤกษ์ ซึง่เป็น
สถานทีน่ดัพบจดุทีส่องอย่างรวดเรว็ ณ จดุนีม้กีจิกรรมเบาๆ อย่าง 
Giant Jigsaw หรือการเล่นเกมต่อจิกซอว์ภาพขนาดยักษ์ จากน้ัน
จึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันอย่างเอร็ดอร่อย 

เป้าหมายต่อไปคือการพิสูจน์ศักยภาพในการขับขี่ของไฮคันทรี
อย่างเตม็ภาคภมู ิด้วยการขบัไปสูจ่ดุนดัพบทีส่าม “ปทมุธานสีปีดเวย์” 
สนามทดสอบรถที่มีรูปแบบออฟโรด งานนี้ผู้ขับขี่จะได้สัมผัส

กิจกรรมแรลลี่ครั้งล่าสุดของ Chevrolet ได้เชิญชวนลูกค้าและผู้ขับขี่เชฟโรเลตร่วมกันทดสอบรถ 

Colorado High Country, On the Move และท�ากิจกรรมสนุกสนานมากมาย นอกจากจะได้

สัมผัสความแขง็แกร่งและความแรงของกระบะอเมรกินัพนัธุแ์ท้แล้ว ยงัได้แรลลีไ่ปยงัสถานทีแ่ปลกใหม่ 

น่าสนใจอีกหลากหลายที่ 

HIGH COUNTRY,
ON THEMOVE
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สมรรถนะสุดแกร่งของเครื่องยนต์ดูราแมกซ์ 2.8 มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภยัทีเ่หนอืกว่าของรถโคโลราโด 
จากนัน้เช็คพอยท์ท�าแต้มกนัด้วยเกม Angry Bird ทีน่�าเอาเกมดังมาสร้างสรรค์ในขนาดใหญ่เท่าคนจริง

ต่อกันด้วยการเดินทางสู่ “นวมินทร์ซิตี้อเวนิว” เพื่อเล่นเกมด่านต่อไปคือ Giant Jenga หรือการดึงแท่งไม้ออก  
โดยไม่ให้กองไม้นั้นล้ม วินาทีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนต่างร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน เพราะไม่เคยได้เล่น 
Jenga ขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน จากนั้นก็สตาร์ทรถออกเดินทางอีกครั้งไปยังเป้าหมายสุดท้ายในวันนี้ก็คือ “IF IT IS”  
ร้านอาหารดไีซน์สวยในซอยทองหล่อ 23 เพือ่ท�าคะแนนสดุท้ายคือด่าน Treasure Hunt ค้นหาไข่พลาสตกิในก้อนน�า้แขง็
ขนาดใหญ่

ในช่วงเย็นทุกคนต่างร่วมรับประทานอาหารมื้ออร่อย พร้อมฟัง
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันอย่างตื่นเต้น ซึ่งรางวัลส�าหรับผู้ชนะ 
The Winner of Amazing Rally  คือ Casio G-Shock จ�านวน 
3 รางวลัๆ ละ 3,800 บาท และรางวลัพเิศษ The Most Social Like  
คือ Apple Watch 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท รวมทั้งรางวัลอื่นๆ 
อีกมากมาย และปิดท้ายค�า่คืนที่น่าจดจ�านี้ด้วยการขับกล่อม
บทเพลงไพเราะจากวงดนตรีสินเจริญบราเธอร์ส 

แรลลี่ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการพิสูจน์พลังการขับขี่ของรถกระบะ

โคโลราโด ไฮคันทรี อีกขั้นของความแรงผสานความประหยัด 

ด้วยการขับท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ปิดท้ายค�า่คืนด้วยการอ�าลา

งานแรลลีโ่คโลราโดเดย์ กจิกรรมทีเ่ชฟโรเลต ตัง้ใจสร้างสรรค์ขึน้

เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นกลับบ้านไป 

เต็มกระเป๋า
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Car Driving Tips

STEP 1 : เลื่อนเบาะเพื่อหา 
ระยะใกล้ ไกลที่ถูกต้อง
เร่ิมต้นจากการก้าวเข้าไปประจ�าที่นั่งคนขับ  
ทดลองเลื่อนเบาะไปข้างหน้าและเขยิบถอยไป
เร่ือยๆ เพื่อหาระยะของเบาะที่เหมาะสมที่สุด  
โดยทดสอบจากการวางเท้าขวาที่คันเร่ง และ
ทดลองขยับเท้าย้ายมาเหยียบเบรกอย่างรวดเร็ว
สลับไปมา เท้าต้องเหยียบแป้นอย่างมีน�้าหนัก
พอควรโดยไม่ต้องเหยียดขาตึง ระยะที่พอดีคือ
ระยะที่เข่างอเล็กน้อยประมาณ 120 องศา  
ถ้างอเป็นมุมฉากแสดงว่าเบาะใกล้จนเกินไป  
จะมีส่วนท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าได้ง่าย

หลากหลายเสียงที่โอดครวญถึงอาการเหน็ดเหนื่อย ปวดหลัง เมื่อยขาต่างๆ นานา ยามเมื่อต้องเผชิญกับ 

เหตุรถติด นับเป็นอีกปัญหาใหญ่ในชีวิตปัจจุบัน หนึ่งสาเหตุที่ใครๆ อาจไม่เอะใจก็คือท่านั่งขับขี่ประจ�าวัน 

ที่ไม่ถูกต้อง ลองหันมาใส่ใจกับท่านั่งและต�าแหน่งของเบาะกันสักนิด เพื่อให้การขับขี่ในทุกวันนั้นไปสู่จุดหมาย

อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้ันตอน
เพื่อท่านั่งขับรถที่ปลอดภัย
และสบายตัว

120๐
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STEP 2 : ปรับระดับของพนักพิงหลังให้เอนพอดี
ลองเลื่อนพนักให้ตั้งตรงที่สุด พิงหลังและสะโพกให้ชิดไปที่พนักพิง จากนั้นค่อยๆ ปรับ
พนักให้เอนไปด้านหลังทีละขั้น หาระดับที่ถูกต้องโดยยืดแขนมาลองจับที่พวงมาลัย  
มือซ้ายอยู่ที่ต�าแหน่ง 9-10 นาฬิกา และมือขวาอยู่ที่ต�าแหน่ง 2-3 นาฬิกา ท่าที่ถูกต้อง
ที่สุดคือแขนจะหย่อนเล็กน้อย ข้อศอกไม่ตึงจนเกินไป หากเลื่อนมือซ้ายหรือขวาขึ้นไปถึง
ด้านบนสุดของพวงมาลัย จะต้องอยู่ในระดับพอดีโดยไม่ต้องยกตัวขึ้นมาจากพนักพิง

STEP 4 : พวงมาลัย 
ต้องปรับให้ถูกจุด
ในรถยนต์หลายๆ รุ่นที่สามารถ
ปรับพวงมาลัยได้ทั้งระยะใกล้ไกล 
และสูงต�่านั้น ต�าแหน่งของ 
พวงมาลยัทีด่ ีให้สงัเกตดจูาก 

ระยะห่างของพวงมาลัยกับช่วงขาของผู้ขับขี่ ไม่ควรลดลงต�า่จนใกล้ขา 
มากเกนิไป และไม่ยกเชิดสงูมากจนแขนเหยยีดตงึ การปรับพวงมาลัยให้ได้ 
ระดับจะช่วยลดความเมื่อยล้าของช่วงแขนและต้นคอ อีกทั้งยังท�าให้บังคับ
ทิศทางของรถยนต์ได้ดีขึ้น 

STEP 3 : หาจุดที่ถูกต้อง 
ของหมอนพิงศีรษะ
หมอนพิงศีรษะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 
อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์ที่จะคอยดูแล 
กระดูกต้นคอของเราในยามที่เกิดอุบัติเหตุ 
ต�าแหน่งที่ถูกต้องของหมอนพิงศีรษะคือ
หมอนต้องอยู่ช่วงกลางศีรษะของผู้ขับขี่  
หรือช่วงใบหู ไม่สูงหรือต�่าจนเกินไป  
พึงตระหนักไว้เสมอว่าหมอนนี้ได้รับ 
การออกแบบมาให้ปกป้องศีรษะ และคอ 
เราจงึไม่ควรปรบัให้ต�า่ลงหนนุรบัตรงท้ายทอย 
เพราะความสบายนี้อาจเป็นอันตราย 
กับกระดูกคอได้ยามประสบอุบัติเหตุ

STEP 5 : มองกระจกรอบข้างให้เห็นภาพชัดเจน
ก่อนจะออกตัวอย่าลืมมองกระจกทุกชิ้น ทั้งกระจกมองหลัง กระจกหูช้างทั้งซ้ายและขวา ให้ผู้ขับขี่
นัง่ในท่าทีถ่กูต้องกบัต�าแหน่งเบาะทีน่ัง่ทีป่รบัแล้วทัง้หมด จากนัน้จงึมองกระจกมองหลงั หมนุหาจดุ
ที่ท�าให้เห็นมุมมองที่กว้างที่สุดและเห็นถนนรอบๆ ได้อย่างชัดเจน ส่วนกระจกมองข้างนั้นปรับให้
กระจกอยู่ในระดับตั้งฉาก เมื่อมองไปควรเห็นตัวถังของรถยนต์และเห็นพื้นถนนเพียงเล็กน้อย  
แต่เห็นเลนด้านขวาและซ้ายอย่างชัดเจนที่สุด

10 2

9 3
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คัดเลือกโดยโฟร์โฟร์ทู สื่อกีฬาผู้คร�่าหวอดในวงการลูกหนังโลก

ต้อนรับ AEC
Highlight Soccer

1. เมสซี่เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ประเทศไทย
มิดฟิลด์ร่างเล็กหาตัวจับยากของไทยวัย 22 ปี จาก บีอีซี เทโรศาสน  
ผู้มีลีลาการเล่นที่คล่องแคล่วและการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้อย่าง 
น่าทึ่ง เจ้าของฉายา เมสซี่เจ เป็นขุนพลเอกของโค้ชซิโก้-เกียรติศักดิ์ 

เสนาเมอืง ชุดพาทมีชาตไิทยคว้าเหรยีญทองซเีกมส์ 2013 คว้าอนัดบั 4 กฬีาเอเชีย่นเกมส์ 
2014 ที่เกาหลีใต้ คว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014  คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2015  
ที่สิงคโปร์ และก�าลังจะพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ 12 ทีมสุดท้าย ศึกฟุตบอลโลก 2018 
รอบคดัเลือกโซนเอเชีย ในปีทีผ่่านมาเจ้าเจยงัสามารถคว้ารางวลันกัเตะยอดเยีย่มอาเซยีน 
จากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) มาครองอีกด้วย ทุกตัวอักษรที่ผ่านมา 
บ่งบอกถึงคุณภาพที่ไม่เล็กเหมือนสรีระของร่างกายเขาแต่อย่างใด

2. เหงียน คง เฟือง ประเทศเวียดนาม
ไทยมเีมสซีเ่จ เป็นความภมูใิจของชาติ ทีเ่วยีดนามกม็เีมสซี ่ส่งเข้าประกวด 
เช่นกัน เหงียน คง เฟือง คือมิดฟิลด์ตัวรุกจาก ฮองอนัห์ยาลาย  
ทีเ่ป็นความหวังใหม่ของทัพดาวทอง คุณสมบัติของดาวรุ่งวัย 20 ป ี

คือความคล่องแคล่ว เท้าฉบัไวไปกบับอลยอดเยีย่ม ถงึขนาด อาร์แซน เวนเกอร์ เอ่ยปากชม 
เมือ่ครัง้เจ้าตวัไปร่วมซ้อมกบัทมีอาร์เซนอล รุน่อายไุม่เกนิ 17 ปี เมือ่ปี 2012

3. ธนบูรณ์ เกษารัตน์ ประเทศไทย
มิดฟิลด์และกองหลังสารพัดประโยชน์วัย 22 ปี เพื่อนร่วมสโมสร 
ของชนาธิป เป็นกองกลางดาวรุ่งที่ครบเครื่องทั้งรุกและรับ  
ซึ่งมีจุดเด่นที่การอ่านเกม ตัดเกม และยิงไกลได้ดีคนหนึ่งในภูมิภาค  

ฉายา บุสเกตส์เมืองไทย ไม่ได้ท�าให้เจ้าตั้มหลงระเริงกับเสียงเยินยอ หน�าซ�้ายังคงพัฒนา
ฝีเท้าและความสงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนก้าวมาเป็นก�าลังหลักในทีมชาติไทยชุดใหญ ่
ที่กวาดมาหมดแล้วทุกรางวัลในอาเซียน  

4. อิรฟาน ฟานดี้ ประเทศสิงคโปร์
ช่ือของศนูย์หน้าดาวรุง่วยั 18 ปี เจ้าของความสงู 186 เซนตเิมตร จาก
สโมสร Courts Young Lion อาจคุน้หแูฟนบอลรุน่เก่าอยูบ้่าง เพราะเขา
เป็นทายาทคนโตของฟานดี ้อาหมดั ดาวยงิระดบัต�านานของสงิคโปร์

นัน่เอง ด้วยรูปร่างทีส่งูใหญ่และแขง็แกร่งท�าให้เจ้าหนฟูานดี ้จเูนยีร์ เป็นดาวเตะเจ้าเวหา 
ทีอ่นัตรายในการเล่นลกูกลางอากาศ ถ้าหากเขาพฒันาฝีเท้าอย่างต่อเนือ่ง เชือ่เหลอืเกนิว่า
กองหลงัฝ่ังตรงข้าม ต้องเจอกับงานยากในการตามประกบ อริฟาน ฟานดี ้ผูน้ีอ้ย่างแน่นอน

เมื่อปลายปีก่อนเว็บไซต์ www.fourfourtwo.com เคยน�าเสนอบทความ
การคัดเลือก 23 ผู้เล่น อายุไม่เกิน 23 ปี ที่มีพรสวรรค์และน่าจับตามอง
มากที่สุดแห่งอาเซียนในปี 2558 โดยกองบรรณาธิการโฟร์โฟร์ท ู
ประจ�าภูมิภาคอาเซียนช่วยกันคัดสรรค์มา นี่คือ 10 นักเตะพรสวรรค ์
จาก 23 คน ที่เราประทับใจในฝีเท้ามากที่สุด ซึ่งผ่านการการันตีโดย 
สื่อกีฬาผู้คร�่าหวอดในวงการลูกหนังโลก

ด้วย 10 นักฟุตบอลดาวรุ่ง
แห่งอาเซียน (รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี)

5. นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ประเทศไทย
แม้ในทีมชาติไทยจะถูกทริสตอง โด ก้าวขึ้นมาท้าทายต�าแหน่งตัวจริง 
แต่ถึงอย่างไรแบ็คขวารูปหล่อขวัญใจวัยรุ่นจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  
วยั 21 ปี กย็งัเป็นหนึง่ในดาวรุง่พรสวรรค์ทีน่่าจบัตามอง การเตมิเกมรกุ 

ที่รวดเร็วคือจุดเด่นของเจ้าต้น หรือเรียกได้ว่านฤบดินทร์ขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวาได้มันส์ที่สุด
คนหนึ่งของประเทศ อีกทั้งการได้เล่นเวทีเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
กระดูกบอลให้ศิษย์รักคุณเนวิน ชิดชอบ แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยเลยทีเดียว 

6. อิวาน ดิมาส ประเทศอินโดนีเซีย
อิวาน ดิมาส สร้างชื่อขึ้นมาจากการท�าแฮตทริกใส่ทีมชาติเกาหลีใต้  
ในเกมฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต�า่กว่า 19 ปี เมื่อปี 2013 
ครั้งนั้นอินโดนีเซียเอาชนะไปได้ 3-2 ก่อนจะโชว์ฟอร์มต่อเนื่องมาถึง 

รายการแข่งขนัซเีกมส์ทีส่งิคโปร์ ซึง่มดิฟิลด์วยั 20 ปี จากสโมสร Persebaya Surabaya เป็น
ผู้ยิงประตูเขี่ยเจ้าภาพตกรอบไปด้วย และถูกโฟร์โฟร์ทูยกย่องให้เป็นนักเตะที่น่าจับตามอง 
ในฟุตบอลซูซูกิ คัพ 2014 มาแล้วครั้งหนึ่ง 

7. พีระพัฒน์ โน้ตชัยยา ประเทศไทย
แบ็คซ้ายและปีกซ้ายวัย 22 ปี จาก บีอีซี เทโรศาสน เจ้าของ 
เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย ติดเป็น 1 ใน 11 ผู้เล่นยอดเยี่ยมของ 
สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ในปีที่ผ่านมาด้วยฟอร์ม 

การเล่นที่ปราศจากข้อครหาใดๆ ด้วยการครอสบอลที่แม่นย�าและการยิงไกลที่หนักหน่วง
คืออาวุธเด็ดของเจ้าบาส ท�าให้ปัจจุบันคณะทีมชาติไทยมีตัวเลือกทางฝั่งซ้ายที่ยอดเยี่ยม
ถึงสองคนด้วยกัน คือเจ้าอุ้ม-ธีราธร บุญมาทัน กัปตันทีม และเจ้าบาสตีนระเบิดคนนี้

8. จัน วัฒนากา ประเทศกัมพูชา
แฟนบอลชาวไทยน่าจะจ�า จัน วัฒนากา ได้ เพราะเมื่อช่วงต้นปีก่อน 
เขาเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิก หรือ ฟุตบอลชิงแชมป์ 
เอเชีย ปี 2016 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือกกับทีมชาติไทย 

ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาแล้ว กองหน้ากึ่งปีกวัย 21 ปีจากสโมสร Boeung Ket 
Angkor ตดิทมีชาตกิมัพชูาชดุใหญ่ไปแล้วกว่า 10 นดั บางคนถงึกบัตัง้ฉายาให้จนั วฒันากา 
ว่าเป็นเนย์มาร์ แห่งกัมพูชาเลยทีเดียว เพราะด้วยพรสวรรค์ทางลูกหนังของจัน ที่มีทั้ง
ความเร็ว ทักษะการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่ว และมีเท้าซ้ายที่ไว้ใจได้ นอกจากนี้เจ้าตัว 
ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะกัมพูชาคนแรกที่ยิงประตูได้ถึง 8 ลูกในเกมเดียวในลีกเสียด้วย 

9. โด๊ะ ยี หม่าน ประเทศเวียดนาม
มดิฟิลด์วยั 19 ปี จากทแีอนด์ท ีฮานอย บ้านเกดิ และทมีชาตเิวยีดนาม 
เริ่มเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนหลังได้รับโอกาสจากโทชิยะ มิอุระ 
โค้ชใหญ่ชาวญี่ปุ่น ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลโลก 2018  

รอบคดัเลอืก นดัพบกบัอริกั และไทย เมือ่ปีก่อนเป็นต้นมา และเป็นทีค่าดกนัว่าในอนาคต
เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย

10. วรชิต กนิตศรีบ�าเพ็ญ ประเทศไทย
แม้จะยังไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ แต่มิดฟิลด์ตัวรุกพรสวรรค์ 
วัย 18 ปีจากชลบรุ ีเอฟซ ีศษิย์รกัของโค้ชเฮง วทิยา เลาหกลุ คอืดาวเตะ 
ทีน่่าจบัตามองคนหนึง่ของวงการฟตุบอลไทยขณะนี ้เจ้ายมิเป็นกปัตนั 

ทมีชาตไิทย รุน่อายไุม่เกนิ 19 ปี ชดุทีค่ว้าแชมป์อาเซยีนและชดุรองแชมป์กลุม่รายการ 
ชิงแชมป์เอเชีย 2016 รอบคัดเลือก ที่ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่บาห์เรน 
ในปีนี้ เขายังเคยตกเป็นข่าวฮือฮาว่าสโมสรลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพ หลังจาก 
มีสต๊าฟโค้ชของยอดทีมแห่งเมอร์ซีย์ไซต์ประทับใจฟอร์มจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์  
เฟรนช์ อินเตอร์เนชั่นแนล คัพ 2015 ที่อินโดนีเซีย เมื่อต้นปีก่อน แต่สุดท้ายทีมหงส์แดง
เลือกคว้าตัว อัลลัน โรดริเกวซ เดอ ซูซ่า มิดฟิลด์ชาวบราซิลเลี่ยน ที่ขณะนั้นเล่นให้กับ
อินเตอร์นาซิอองนาลซึ่งคว้าแชมป์ได้ไปแทนอย่างน่าเสียดาย
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Highlight Soccer

เขาคือความหวังใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในการจบสกอร์

THE MARTI(GO)AL
อองโตนี่ มาร์กซิอัล อสูรกายวัยรุ่นที่นิ่งเกินวัย

ข้อความ : fiatwriterfoto

Credit photo : www.manutd.com

ชื่อเสียงของ อองโตนี่ มาร์กซิอัล อาจเป็นที่รู้จักอยู่บ้าง 
ในเวทีลีก เอิง ของฝร่ังเศส แต่หาใช่ท่ีแผ่นดินผู้ด ี
เวทีพรีเมียร์ลีก อังกฤษไม่ เพราะก่อนที่เจ้าหนูดาวรุ่ง
วัย 19 ปี ผู้นี้จะย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง 36 ล้านปอนด์ แม้กระทั่ง 
ตัวเวย์น รูน่ีย์ เองก็ยังเกิดค�าถามชวนสงสัยว่าเจ้าหน ู
ดาวรุ่งค่าตัวแพงที่สุดในโลก ผู้นี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่?

แล้วเคร่ืองหมายค�าถามของกัปตันหมายเลข 10 จากการเปิดเผยของมอร์กกาน ชไนเดอร์ลนิ 
รวมไปถึงใครอีกหลายคนที่อาจมองว่าค่าตัวที่แมนฯ ยูไนเต็ด จ่ายให้กับโมนาโกไปนั้น
จะคุ้มค่าหรือไม่? ก็ได้ค�าตอบที่ชัดแจ้งเพียงแค่นัดแรกที่เจ้าของฉายา นิว อองรี เปิดตัว
ในโรงละครแห่งความฝัน เหมือนกับบทละครที่ถูกเขียนเอาไว้ เพราะเจ้าหนูมาร์กซิอัล 
หรือชื่อที่แฟนบอลผีแดงเมืองไทยบางกลุ่ม เรียกกันติดตลกว่า น้องหมาก หรือ มาเที่ยว 
(MARTIAL) ดันเปิดตัวสุดเฟี้ยว ด้วยการโชว์ฟอร์มแหวกแนวรับหงส์แดง ลิเวอร์พูล 
เข้าไปท�าประตูสุดสวย ใส่อริตลอดกาลในศึกแดงเดือด พร้อมเค้นฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นดาวรุ่งทันทีด้วยลีลาการเล่นฟุตบอลที่นิ่งเกินวัย

ในวันที่ฟอร์มของเวย์น รูนี่ย์ ยิ่งนับวันยิ่งดร็อปลงไป ค�าถามมีอยู่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง 
ที่อดีตเด็กปั้นของโอลิมปิก ลียงจะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
แล้วตัวของ MARTIAL พร้อมจะกลายร่างเป็น MARTI(GO)AL แบกรับกับความกดดัน 
ทีถ่าโถมเข้ามามากน้อยแค่ไหน กบับทบาทของปีกแรกบนแผ่นดนิองักฤษ นีค่อืปัจจยัหลกัที ่
หลุยส์ ฟาน กัล ต้องรับมือและจัดการ เพื่อปั้นอสูรกายวัยคะนองผู้นี้ให้ทวีความอันตราย
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะยิ่งเขาเข้าใกล้กรอบเขตโทษ แมนยูฯ ย่อมได้ประโยชน์จากความนิ่งและ 
ไม่เกรงกลัวต่อความกดดัน (เธียร์รี่ อองรี ยังออกปากชม) 

เลกิพดูถึงฉายา ‘นิว อองร’ี แล้วปลกุป้ันให้มาร์กซอิลัมแีนวทาง(สไตล์) 
เป็นของตัวเองเป็นอันดับแรก
ได้ยินฉายา นิว อองรี เชื่อว่าแฟนผีบางคนอาจสะดุ้ง พลันนึกถึงอดีตเด็กเก่าเจ้าของฉายานี ้
อย่าง ดาวิด เบลลิยง ขึ้นมาจับใจ เพราะในบางครั้ง ค�าว่านิวทั้งหลาย มักมาพร้อมกับ
ความกดดัน แน่นอนว่ามาร์กซิอัลย่อมหนีไม่พ้นการเปรียบเทียบสไตล์การเล่น ที่คล้ายคลึง
กบัต�านานลกูหนงัทีย่งัมลีมหายใจชาวฝรัง่เศส แต่จะดกีว่าไหม
ถ้าปล่อยให้เด็กหนุ่มมีแนวทางเป็นของตัวเอง เพราะเขาเอง 
ก็คงไม่ชอบใจนัก หากใครทึกทักไปว่าเขาเป็นเงาของ 
เธียร์รี่ อองรี ซึ่งหน้าที่ของฟาน กัล ก็คือการจัดระบบ 
เกมรุกโดยมีมาร์กซิอัลเป็นแกนหลัก โดยที่จะท�าอย่างไร 
ไม่ให้แฟนบอลคาดหวังว่าเขาจะต้องเล่นหรือยิงประตูได ้
แบบอองรีทุกนัดที่ลงสนาม เพราะจะยิ่งสร้างความกดดัน 
ให้เขาโดยไม่รู้ตัว 

ต�าแหน่งทีด่ทีีส่ดุของมาร์กซิอลัคอืศูนย์หน้าตัวเป้า
จริงอยู่ที่นักฟุตบอลยุคใหม่ต้องเล่นได้หลากหลายต�าแหน่ง 
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ทว่าการที่หลุยส์ ฟาน กัล  
จับมาร์กซิอัลถ่างออกไปเล่นกองหน้าริมเส้น แม้ว่าจะพอ 
เล่นได้แต่ประสิทธิภาพ อาจไม่ดีเท่ากับการปักหลัก 

ตรงกลางสนาม เพราะบางทีความรวดเร็ว ปราดเปรียว และสงบนิ่งเมือ่ต้องเจอทัง้ปีก 
และฟลูแบค็ คอยซ้อนป้องกนัถงึสองชั้น ก็มักจะใช้ไม่ได้ผลเสมอไป โดยเฉพาะกบัเดก็ 
วยัเพยีง 19 ปี ทีค่วามสม�า่เสมอยงัเป็นเครือ่งหมายค�าถาม ไม่เชือ่ดฟูอร์มของเมมฟิส  
เดปายเป็นตวัอย่าง

หาเพลย์เมกเกอร์คู่ใจมาเป็นผู้ช่วยโดยเร็ว
ฆวน มาต้า คือเพลย์เมกเกอร์ชั้นยอดของวงการ แต่ถูกหลุยส์ ฟาน กัล จับไปเล่นริมเส้น
ด้านขวา ในขณะที่ อังเดร เอร์เรร่า ก็ยังไม่อาจเรียกฟอร์มการเล่นที่สม�า่เสมออกมาได้  
ไม่ต้องพูดถึงเวย์น รูนีย์ ที่ไม่ใช่ตัวสร้างสรรค์เกมโดยธรรมชาติ เรียกว่า แมนฯ ยูไนเต็ด  
ยังขาดมิดฟิลด์จอมทัพขนานแท้ ที่หวังพึ่งได้ทั้งวิชั่นการจ่าย และการสอดขึ้นไปท�าประต ู
มาช่วยงานกองหน้า ถ้าหากฟาน กัล แก้โจทย์ตรงนี้ได้โดยเร็ว มาร์กซิอัลได้เพลย์เมกเกอร์
คู่ใจมาช่วยงาน ก็อาจเครื่องติดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ 

รู้จักพักและผ่อนร่างกายไม่ให้กร�าศึกหนักจนเกินไป 
อยากได้หอก ต้องบอกเอ็ด วู้ดเวิร์ด ให้วิ่งสิ! ในขณะที่เจมส์ วิลสัน ยังไม่อาจพึ่งพาได้  
ล�าพัง รูนี่ย์ และมาร์กซิอัล สองคนไม่เพียงพอแน่นอน หากมีใครคนหนึ่งบาดเจ็บ เรื่องนี ้

ฟาน กัล ต้องน�าเรื่องไปถึงหูเอ็ด วู้ดเวิร์ด โดยเร็วพอๆ กับ 
การหาเพลย์เมกเกอร์ตัวจับยากมาช่วยทีม เพราะถึงอย่างไร
มาร์กซอิลักเ็ป็นแค่นกัฟตุบอลเหนือ่ยได้ เจบ็เป็น การเขน็เขา 
ลงสนามทุกนัดตลอดฤดูกาล ไม่ใช่เรื่องดีแน่ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคตการค้าแข้ง

การทีอ่องโตนี ่มาร์กซอิลัถกูจบัเซน็สญัญายาว 4 ปี พร้อมออ็ปชัน่ 
ขยายสัญญาเพิ่มได้อีก 1 ปีในอนาคต ย่อมเป็นการการันต ี
ว่าเขาถูกมองว่า จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในความหวังใหม่ของ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บนข้อแม้ที่ว่า ห้ามป่วย ห้ามพัก  
ห้ามรักหมอ ต้องเป็นกองหน้าเจ้าประจ�า ไม่ใช่กองหน้า 
ฟรีแลนซ์ที่เล่นหนึ่งเกม เจ็บไปสามเกม ขาดความต่อเนื่อง
เหมือนนักฟุตบอลกระดูกเปราะทั่วไปที่พบเห็นได้ในเกม 
ที่เร็วและหนักของพรีเมียร์ลีก
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CHEVY Plus Event

กลับมาอัพเดทกันอย่างสม�า่เสมอกับกิจกรรมสร้างความสุขมากมายที่ CHEVY จัดสรรมาเสิร์ฟให้กับ 

เหล่าสมาชิก CHEVY PLUS ส�าหรับวาระส่งท้ายปีเก่า 2015 ที่ผ่านมามีกิจกรรมแสนสนุกดังต่อไปนี้

CHEVY PLUS EVENT UPDATE

MOVIE DAY

THE HUNGER GAMES : 
MOCKINGJAY PART2
อีกหนึ่งภาพยนตร์ภาคต่อสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนตั้งตารอ 
Chevy Plus ไม่ยอมให้เหล่าสมาชกิพลาดความตืน่เต้น 
ระทกึใจน้ี จึงจัด Movie Day รับขวัญปีใหม่ในวันศุกร์ที่  
20 พฤศจกิายนทีผ่่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SFW เซ็นทรลัเวลิด์ 
เหล่าสมาชิกพากนัร่วมกจิกรรมกนัเนอืงแน่นเช่นเคย เพือ่ชม
การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพาเน็ม น�าโดยแคทนิส เอเวอร์ดีน 
กับพวกพ้อง ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าของมวลชน เดินทางมาสู่
แคปปิตอลเพื่อเอาชนะสโนว์ ผู้น�าแห่งความชั่วร้ายที ่
ครอบครองชีวิตของทุกคน 

สมาชิกที่เป็นสาวกของ The Hunger Games: Mockingjay 
Part2 คงได้ความประทับใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยม เพราะ 
นีคื่อภาคจบทีผู่ช้มทัว่โลกเฝ้ารอคอยมากทีส่ดุ นอกจากนีท้กุคน 
ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในบูธ ทั้งการถ่ายภาพ
ด้วยรูปโพลารอยด์สุดเก๋ และเล่นเกมได้ของเป็นที่ระลึก 
ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย

เพื่อนพ้องทั้ง ฮุค และไทเกอร์ลิลลี่ให้ต่อสู้กับโจรสลัด 
แบล็คเบียร์ดจอมโหดให้ได้ 

ก่อนการเข้าชมหนงัแสนสนกุทีโ่รงภาพยนตร์ SFX Cinema 
เซน็ทรลัลาดพร้าว เหล่าสมาชกิได้ร่วมถ่ายภาพในบรรยากาศ 
ของ Pan เป็นที่ระลึก พร้อมกับเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล
มากมายจากบูธของ Chevrolet เก็บเกี่ยวความประทับใจ
จากภาพยนตร์ พร้อมพกของขวัญกลับบ้านเต็มกระเป๋า

PAN
เพือ่เตมิเตม็โลกแห่งจนิตนาการ พร้อมรบัปีใหม่อย่างสดใส 
Chevy Plus ชวนสมาชกิมาโบยบนิไปในดนิแดนมหศัจรรย์ 
ของปีเตอร์แพน เรื่องราวน่าตื่นตาตื่นใจแฝงด้วยความ
อบอุ่นของเด็กน้อยนามว่าปีเตอร์ ผู้ซึ่งได้ก้าวผ่านเข้าไป 
ใน Neverland ดินแดนที่ทุกคนยังคงความเป็นเด็ก 
ตลอดกาล ณ ที่แห่งนี้เหล่าสมาชิกเชฟวี่จะได้สัมผัส 
ความตื่นตาตื่นใจกับโจรสลัด นักรบ ชนเผ่าพิศดาร และ
เทพธิดาคนงาม ร่วมกันลุ้นเอาใจช่วยปีเตอร์แพนและ 
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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 จะจดัสงใหลกูคาตามทีอ่ยูทีร่ะบไุวในแบบฟอรมการสมคัร

 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

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  หองท่ี  

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 กอนวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 น้ี 

สิทธิพิเศษเหนือใครที่โรงแรมในเครือ ONYX  

            ส�าหรับสมาชิก CHEVY PLUS VIP เท่านั้น

เมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายนทีผ่่านมา 

บรษิทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ได้เพิ่มความพิเศษ 

ส�าหรับลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยว  

โดยคุณพิพัฒน์ หล่อไกรเลิศ  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด 

เชฟโรเลต ประเทศไทย และ 

คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี  

ผู้อ�านวยการแผนกโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์และพันธมิตรสัมพันธ์ของออนิกซ์  

ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ร่วมกันเปิดตัวสิทธิพิเศษใหม่อย่างเป็นทางการ ส�าหรับลูกค้า

สมาชิกเชฟวี่พลัส วีไอพี ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ด้วยการมอบส่วนลดพิเศษ

ส�าหรับห้องพักมูลค่า 1,000 บาท จากราคาปกติ ให้กับลูกค้าเชฟวี่ พลัส วีไอพี  

ได้พกัผ่อนอย่างมรีะดบัเหนอืใคร กบัทีพ่กัมากมายในเครอืโรงแรม ออนกิซ์ (ONYX) 

ทัว่ประเทศ ได้แก่ โรงแรม AMARI, ORIENTAL RESIDENCE, SHAMA, OZO, 

THE MOSAIC COLLECTION เมือ่จองผ่านทาง WWW.ONYX-HOSPITALITY.COM/ 

CHEVY-PLUS ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2559 

สทิธพิเิศษมากมายเหล่านีน้�าเสนอให้กบัสมาชกิ Chevy Plus 
เท่านัน้ ภาพยนตร์เรือ่งดงัมากมายตลอดปี 2016 เตรยีมพร้อมให้ 
ทกุท่านได้มโีอกาสได้ชมก่อนใคร เจ้าของรถ Chevrolet ท่านใดท่ี 
ยงัไม่ได้สมคัรสมาชกิสามารถตดิต่อไปที ่Call Center 1734 กด 2 
หรือทางเวบ็ไซต์ www.chevrolet.co.th
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Horoscope

ท�ำนำยโดย : อ.แหม่ม รหัสจักรวำล

ปีชงปี 2559(ปีวอก)
ปีชงหลัก ได้แก่ ปีขาล / ปีคัก เป็น ปีวอก / ปีเฮ้ง เป็น ปีกุน / ปีผั่ว เป็น ปีมะเส็ง 

เพราะฉะนั้น 4 นักษัตร ต้องระวังเรื่องเคราะห์ภัยต่างๆ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องแก้เคล็ดเสริมดวงชะตา 
ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ส�าหรับเดือนที่ชง มี 4 เดือน ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ เดือน ก.พ., พ.ค., ส.ค. และ พ.ย. 

เมื่อนักษัตรปีส่งผลแล้ว ถ้ารายเดือนส่งผลกระทบด้วยเท่ากับว่าโดนสองทางจึงจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไข

พยากรณ์โดย  
อ.แหม่ม รหัสจักรวาล

www.DeeDaily.com by Horoworld
 Deedailyfanpage  @Deedaily

แก้เคล็ดปี “เฮ้ง” ปีกุน 

จะได้รับอิทธิพลเศษเคราะห์จากปีขาล ซึ่งเป็นปีชงหลัก ท�าให้ดวงชะตา 
อ่อนก�าลัง เกิดปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงาน ควรแก้เคล็ดเสริมดวง 

ด้วยการไปไหว้ พระพุทธชินราช หลวงพ่อซ�าปอกง ท่านท้าวมหาพรหม ด้วยดอกบัว 
5 ดอก ฟักทอง ฟักเขียว ดอกแคขาว 19 ดอกใส่กระทง ใส่บาตรด้วยอาหารประเภทกุ้ง 
ท�าบุญ ถวายผ้าไตร สบง จีวร สร้างประตู หน้าต่างวัด อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร 
เพื่อทุเลากรรมให้ลดน้อยลง

วิธีแก้เคล็ด 
ปี “ชง” ปีขาล 
ปีนักษัตรที่ตรงกับปี 

พ.ศ. 2559 คือ ปี “วอก” ซึ่งไม่ถูกโฉลกกับ 
ปี “ขาล” จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหาต่างๆ เข้ามา เรียกว่าถูกเหนี่ยวรั้ง 
พลังอ�านาจและวาสนาในทุกๆ ด้าน  
เรื่องที่ต้องระวังมากที่สุด คือ สุขภาพ 
อาจจะเจ็บป่วยแบบปัจจุบันทันด่วน  
ทัง้ตัวเองและญาติผู้ใหญ่ในบ้าน และยัง 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงด้านการเงิน
และหน้าทีก่ารงานด้วย ขอแนะน�าให้ไป
ไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์น�าดวงชะตาไปฝากเอาไว้
กับองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อช่วย 
ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล และควร 
สักการะบูชาเสริมดวงบารมีตัวเองด้วย
การไหวเ้จ้าแม่กวนอิมปางประทานพร 
แล้วอธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม  
เปิดทางชีวิตให้พ้นจากเคราะห์กรรม 
อุปสรรค ปัญหา และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
และควรพกยันต์หมอเทวดาจะช่วย 
ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลได้ ท�าบุญสร้างบุญ
สร้างกุศล ด้วยการบริจาค เครื่องเวชภัณฑ์
หรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล  
และอย่าลมืปล่อยปลาหมอ 9 ตวั เต่า 1 คู่  
เพือ่เป็นการถ่ายเทพลงัร้ายออกจากตวัเอง
และครอบครัว

แก้เคล็ดปี “คัก” ปีวอก 
ปีวอก ต้องระวงัในเรือ่งของครอบครวัและคนรอบข้าง มีแต่ปัญหาทะเลาะ
เบาะแว้ง ลูกหลานบริวารสร้างความเดือดร้อนมาให้ ต้องตั้งสติอย่าท้อแท้

กับปัญหาที่เข้ามา แก้ไขสถานการณ์ด้วยสติจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ควรไปสักการะ 
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ สวดมนต์ขอพรช่วยปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาออกไป เพื่อให้เกิด
ความเป็นสิริมงคล เป็นการถ่ายเทเคราะห์กรรม หรือบริจาคเงินช�าระหนี้สงฆ์ก็ได้ 

แก้เคล็ดปี “ผั่ว” ปีมะเส็ง 
ต้องระวงัเรือ่งของสขุภาพ จะมโีรคภยัไข้เจบ็เข้ามามากมาย เพราะเป็นปีที ่
ดวงชะตาอ่อนแรง สิง่ทีก่ระทบต่อไปคอืหน้าทีก่ารงาน ควรพกยนัต์หมอเทวดา 

เพือ่ให้เกดิบารมแีละเกดิก�าลงั จะช่วยปัดเป่าสิง่อปัมงคลได้ ท�าบญุสร้างบญุสร้างกศุล  
ด้วยการบรจิาค เครือ่งเวชภณัฑ์ ยารกัษาโรค บรจิาคเงนิสร้างโรงพยาบาล เพือ่ให้เกดิมงคล 
ทางด้านสุขภาพ และท�าการสะเดาะเคราะห์ เมื่อไปท�าบุญที่วัดแล้ว อย่าลืมปล่อยปลาหมอ  
9 ตัว เต่า 1 คู่ เพื่อเป็นการถ่ายเทพลังร้ายออกจากตัวเองและครอบครัว
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