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Mr. MU-X
อีซูซุส่งรุ่นพิเศษ!
“ISUZU MU-X THE ICONIC”
เขย่าตลาดต่อเน่ือง 

Care for Your Car

เลือกรถ ให้ได้รถ 
เม่ือเร่ิมต้องการจะหาซ้ือรถยนต์มาไว้ใช้งานสักหน่ึงคัน 

ต้องต้ังคำาถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า
“จะเอารถยนต์มาใช้งานอย่างไร?” 
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Health Tips

DIY  Tips

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ใช้เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไป 50%

และปราศจากสารคลอรีนในการผลิต

คุณลินดา โกมลารชุน

คุณธนะชัย สุนทรเวช

MU-X Roadtrip

Feel Good

เจ้าของ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด

1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2966-2111

ที่ปรึกษา : โทชิอากิ มาเอคาวะ, ปนัดดา เจณณวาสิน, ทาเคชิ คาซาฮาระ

บรรณาธิการอำานวยการ : วิชัย สินอนันต์พัฒน์

บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญลาภ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนรางกูร, ชญานิน เจียรพัฒนาคม,  

รวีพร รักษ์กรรณกร, นันทิกา แสนสุขสำาราญ, ปรียานุช จึงมานะกิจ,

วิศรุต ใจบุญ, สุกฤษฎ์ิ กิตติธนโสภณ, วริศรา พูนสุขเลิศ, ชเนตตี กีรติวิทยานันท์

Editor’s Talk

The Team

Contributors

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club ทุกท่าน

 ขอต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่วารสาร Isuzu MU-X VIP Club 

ฉบับนี้มาพร้อมกับการเปิดตัว รถรุ่นพิเศษ “Isuzu MU-X The Iconic” 

รถยนต์นัง่อเนกประสงค์สดุหรทูีม่าพร้อมชดุแต่งพเิศษสปอร์ตเท่รอบคนั 

ห้องโดยสารโทนเข้ม ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต รวมทั้งเทคโนโลยีและ

ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งท่านสมาชิกสามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Mr. MU-X ได้เลยค่ะ ฉบับนี้

ทางทมีงานยังได้อพัเดตกจิกรรมต่างๆ มากมายให้ท่านสมาชิกได้ตดิตาม

อีกด้วยค่ะ

 สำาหรับคอลัมน์ “The Leader” ทีมงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์

พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ สื่อมวลชนอาวุโสด้านยานยนต์ ที่มาเล่าถึง 

ความประทับใจต่อรถ The New Isuzu MU-X ของตัวเอง ภายใต้

คำานิยามที่ว่า “รถยนต์ที่เราสามารถอยู่กับเขาได้ทั้งวัน” นอกจากนี้พบ

กับแนวคิดดีๆ ในการวางแผนการใช้ชีวิตจาก คุณธนะชัย สุนทรเวช  

ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ 

“Feel Good” ค่ะ

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้

จะถูกใจท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

มาได้ทีก่องบรรณาธิการ “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่ายสือ่สารการตลาด-บี  

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ ส่งe-mail มาที่ info@isuzu-tis.com

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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What’s New?

 เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรมสุด

พเิศษ “Isuzu MU-X VIP Club… Privileged Trip to Ayutthaya 

ร่วมไหว้พระขอพรปีใหม่ เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพเก็บความ

ประทับใจจากมือถือ” พาสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ 

ร่วมไหว้พระ ทำาบุญ ถวายสังฆทานเสริมสิริมงคลต้อนรับ

ปีใหม่ พร้อมเรียนรู ้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือจาก 

อ.รัมภาพร วรสีหะ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มามอบความรู้และให้คำาแนะนำาตลอดทั้งวัน ปิดท้ายทริป 

สดุพเิศษทีศ่นูย์ท่องเทีย่วอยธุยา เรยีกว่าได้รบัครบทัง้ความสขุ  

ความสนุก และความรู้กันเลยทีเดียว 

Isuzu MU-X VIP Club…
Privileged Trip to Ayutthaya 
ร่วมไหว้พระขอพรปีใหม่ เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจจากมือถือ

 งานมหกรรมญี่ปุ่นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

และในเอเชีย “Japan Expo Thailand 2018” จัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 เนรมิตศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ จัดเต็มสุดอลังการท้ังความบันเทิงจาก

ศิลปินญี่ปุ ่น ความน่ารักสดใสจากตัวการ์ตูนและ 

แอนิเมชั่น การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมือง 

พร้อมลิ้มลองรสชาติอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำารับ โดยใน

ครัง้นีอ้ซีซูไุด้ร่วมออกบธูเพือ่จดัแสดงสดุยอดนวตักรรม

รถยนต์น่ังอเนกประสงค์ “The New Isuzu MU-X”  

พ่วงท้ายโชว์สุดพิเศษจากคุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา  

อีกด้วย 

อซีซูรุ่วมงานมหกรรม Japan Expo Thailand 2018
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What’s New?

 กลุม่ตรเีพชร ร่วมกบัเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ เปิดตวัภาพยนตร์

เทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 ชุดที่ 17 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา

เรื่องความพอเพียง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้ชื่อชุด “คุณค่าของ

เศษเหลก็” ถ่ายทอดเรือ่งราวของคณุป่ิน-ศรุตา เกยีรตภิาคภมู ิศลิปิน

และนักออกแบบคนรุ่นใหม่ เจ้าของแบรนด์ “PiN” ที่สร้างมูลค่า

จากเศษเหล็กเหลือใช้ในโรงงานของธุรกิจครอบครัวจนกลายเป็น

เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านระดับโลก และมีคุณปั๊บ โปเตโต้ ร่วมเป็น 

แขกรับเชิญพิเศษ ถ่ายทอดเร่ืองราวการถ่ายทำาภาพยนตร์ชุดนี้ 

ผ่านการถ่ายภาพ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงความสามารถพิเศษของคุณปั๊บ 

ท้ังน้ีสามารถรับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดน้ีได้แล้ววันน้ี 

ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

อีซูซุจับมือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ

ชุด “คุณค่าของเศษเหล็ก”

ตรีเพชรอีซูซุจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในคอนเซ็ปต์

“ISUZU BLUE & RED GREAT ADVENTURE”
 งานเลีย้งขอบคุณส่ือมวลชน ประจำาปี 2561 นี ้จดัขึน้ท่ามกลางสือ่มวลชน

ที่เข้าร่วมงานกว่า 800 คน ปีนี้อีซูซุจัดเต็มความสนุกแบบครบรส และของ

รางวัลคับค่ัง เพื่อแทนคำาขอบคุณจากใจสำาหรับมิตรภาพดีๆ ที่ส่ือมวลชนมีให้

กันอย่างเหนียวแน่นมาตลอดทั้งปี และหนึ่งกิจกรรมพิเศษ! การประกวด Cover 

เพลง “เธอทำาให้ได้รู้” บทเพลงฉลองครบรอบ 60 ปีทองของการดำาเนินธุรกิจ

อีซูซุในประเทศไทย ซึ่งสื่อมวลชนได้ต้ังใจสร้างสรรค์และส่งผลงานกันมาอย่าง

คับคั่ง ได้รับรางวัลจากอีซูซุกันไปครบทุกทีม เติมเต็มความสนุกสนานยิ่งขึ้นกับ

มินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงสาวสุดฮอต “เบลล่า-ราณี” และ“วงโปเตโต้” ที่ยกวง

ดนตรีพร้อมกองทัพเพลงดังมาเอาใจพี่น้องสื่อมวลชนกันแบบ non-stop 
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 มร. โทชิอากิ  มาเอคาวะ 

กรรมการผู้จัดการ และคุณปนัดดา 

เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

ส่งมอบรถอเนกประสงค์ “The New 

Isuzu MU-X” ให้กับ “อ.พัฒนเดช 

อาสาสรรพกิจ” กูรูด้านยานยนต์ชื่อดังของประเทศไทย ที่เลือกใช้รถอีซูซ ุ

มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงไม่พลาดที่จะเลือก “The New Isuzu MU-X” เป็นรถ

อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอีกครั้ง ณ อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท 

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ถนนวิภาวดีรังสิต 

What’s New?

 “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีซูซุดีแมคซ์ พร้อม

น้องสาว “วนัใหม่ ฉตัรบรริกัษ์” ร่วมงาน “World Toon Tour 2018” จดัโดย 

Cartoon Network Amazone Water Park ทีเ่ซน็ทรลัพระราม 9 เมื่อเดอืน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไฮไลท์อยู่ที่เครื่องคีบตุ๊กตายักษ์ (Toon Machine)  

ที่สามารถนำาคนลงไปเล่นได้ด้วย โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่านเป็นผู้ควบคุม 

และอีก 1 ท่านเป็นผู้ใจกล้าลงไปเล่น เพื่อจับของรางวัลภายใน Toon 

Machine นอกจากน้ียังได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่คือรถยนต์อเนกประสงค์  

“The New Isuzu MU-X” พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ภายหลัง

จากที่จบกิจกรรม Toon Machine Roadshow ท่ีจะไปยังศูนย์การค้า 

ในเครือเซ็นทรัลตลอดทั้งปีนี้ 

“บอย ปกรณ์” ควงน้องสาว “วันใหม่”
ชวนพิชิตเครื่องคีบตุ๊กตายักษ์ในงาน “World Toon Tour 2018”

พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ “The New Isuzu MU-X”

อีซูซุส่งมอบรถ “The New Isuzu MU-X”
แก่กูรูด้านยานยนต์ อ.พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ



7

What’s New?

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและ

บริการหลังการขายอีซูซุ รอบชิงชนะเลิศ ประจำาปี 2560 เมื่อเดือนมกราคม

ทีผ่่านมา มุ่งสนบัสนุนการพฒันาความรูค้วามสามารถของเจ้าหน้าทีก่ลุม่ขาย

และกลุม่ธรุกจิหลงัการขายของผูจ้ำาหน่ายอซีซูทุัว่ประเทศ รวมถงึผูจ้ำาหน่าย

อีซูซุจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ให้แก่แบรนด์อีซูซุ และยกระดับความพอใจสูงสุดของลูกค้า 

 การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำา

ปี 2560 รอบชิงชนะเลิศนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้น

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

ทักษะด้านบริการหลังการขายประเภททีม ทีมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ 

ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ พนักงานช่างประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ 

ทักษะงานอะไหล่อีซูซุ และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อีซูซุ 

อซีซุูจัดการแข่งขันทักษะ
ด้านการขายและบริการหลังการขาย

มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการให้แก่ผู้จำาหน่ายอีซูซุ

 อซีซูรุ่วมกบักรงุเทพมหานคร สบืสานกจิกรรมสานสมัพนัธ์

แห่งวิถีไทย-จีน นำา “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ที่สวยงาม

และยาวถึง 90 เมตร ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงพิเศษประกอบ

แสงสีเสียงตระการตา โดดเด่น อลังการ ผาดโผน และตื่นเต้น 

เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 2561 เสริมสิริมงคล

ในปีนักษัตรปีจอ พร้อมแห่ไปตามถนนเยาวราชให้ประชาชน

ได้สัมผัสพลังบารมีของพญามังกรทองที่จะเหนี่ยวนำาพลังแห่ง

โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และรำ่ารวยตลอดไป 

อีซูซุนำาพลังแห่ง “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” 
                                       เสริมสิริมงคลงานฉลองตรุษจีนเยาวราช
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อีซูซุส่งรุ่นพิเศษ!
“ISUZU MU-X THE ICONIC” 
เขย่าตลาดต่อเนื่อง
 อซีซูไุด้เขย่าตลาดรถเมืองไทยระลอกสองอย่างต่อเน่ือง ด้วยการแนะนำา รุน่พิเศษ! “ISUZU MU-X THE ICONIC” 
รถยนต์นัง่อเนกประสงค์สดุหรทูีม่าพร้อมชุดแตง่พเิศษสปอร์ตเท่รอบคนั จบักลุม่คนรุน่ใหม่ทีช่ื่นชอบรถทีต่อบสนอง
ไลฟ์สไตล์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
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 “รุ ่นพิเศษ! “อีซูซุมิว-เอ็กซ ์ THE ICONIC” เป็นรถยนต์นั่ง

อเนกประสงค์สุดหรูรุ่นล่าสุด ท่ีมาเพิ่มทางเลือกและต่อยอดความแรงของ 

“The New Isuzu MU-X” ภายใต้นิยาม Signature of Privilege เอกลักษณ์

แห่งเอกสิทธ์ิ โดยเพ่ิมเติมความโฉบเฉี่ยว หรูหรา งดงามทุกรายละเอียด 

อาทิ สปอร์ตเท่รอบคันกับชุดแต่ง Iconic Style ห้องโดยสารโทนเข้ม Lava 

Black ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต ระบบความบันเทิงพร้อม Built-in Navigator 

และ Digital TV Tuner และล้ออัลลอย 18” Iconic Cross ทำาให้เป็น

ยนตรกรรมไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้รถท่ีมีสไตล ์

อันโดดเด่น ไม่ซำ้าใคร มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ 

บลูเพาเวอร์ ท่ีให้การตอบสนองการขับขี่ท่ีดี ประหยัดนำ้ามัน และรักษา 

สิ่งแวดล้อม ชุดเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมช่วงล่างที่นุ่มนวล 

รวมถึงเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้ผู้ใช้

รถได้สูงสุดในทุกด้าน โดยมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ ขาวมุกเอเวอร์เรสต์ 

(Everest Pearl White) และดำาออสเตรเลียนโคล (Australian Coal Black) 

ราคาจำาหน่าย 1,354,000 – 1,411,000 บาท 

 เชิญสัมผัสรถรุ่นล่าสุด รุ่นพิเศษ! “ISUZU 
MU-X THE ICONIC” ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ 
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 อาจารย์พัฒนเดชเร่ิมต้นการสนทนาด้วยการพูดถึงตัวตนและ
หลักการดำาเนินชีวิตของท่านอย่างน่าสนใจว่า “ผมเป็นคนที่เชื่อมั่น
ในการตดัสนิใจของตัวเอง บนพืน้ฐานของข้อมลูทีถ่กูต้องและเป็นจรงิ
เท่าน้ัน” ดงันัน้จุดเริม่ต้นการทำางานด้านยานยนต์จงึเกดิจากความชอบ
และความสนใจส่วนตัว นำาไปสู่การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ อย่างจริงจัง 
โดยเริม่จากการเป็นนกัแข่งรถยนต์ทำาให้ต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจกลไกการ
ทำางานของเครื่องยนต์เพราะสมัยนั้นนักแข่งรถต้องซ่อมเคร่ืองยนต์ 
ดูแลรักษา ตลอดจนแต่งรถยนต์ด้วยตนเอง และมักถูกไหว้วาน 
จากนักข่าวกีฬาให้ช่วยเขียนรายงานผลการแข่งขัน ด้วยความชอบ
การเขยีนเป็นทนุเดมิทำาให้อาจารย์พฒันเดชไม่เพียงแต่เขยีนรายงาน
ผลการแข่งขนัเท่านัน้ หากยงัเสรมิด้วยบทวิเคราะห์ข้อมลูด้านเทคนคิ
ยานยนต์ไปด้วย และนี่เองคือจุดเร่ิมต้นที่ทำาให้ท่านเป็นนักส่ือสาร
มวลชนด้านยานยนต์ทีค่นในวงการรูจ้กักนัอย่างดใีนปัจจบุนั

“จุดยืนที่ชัดเจน คือ จุดเด่นด้านนวัตกรรม”
 “เมื่อเริ่มต้นชีวิตการทำางานผมต้องเดินทางเยอะมากเพื่อ
แข่งรถและจดัแรลลีท่ัว่ประเทศ ต้องขบัรถมากกว่า 100,000 กโิลเมตร
ต่อปี ดังน้ันเม่ือต้องตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิต ช่วงนั้นเป็น
ช่วงเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว รายได้ยังไม่มาก รถที่ผมต้องการจึงต้อง

“อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ” กับ

The New Isuzu MU-X
“รถยนต์ที่เราสามารถ

อยู่กับเขาได้ทั้งวัน”

เน้นการประหยัดนำ้ามันเป็นหลัก ณ เวลานั้นอีซูซุเป็นรถปิกอัพยี่ห้อ
เดียวที่ใช้ระบบเครื่องยนต์ Direct Injection ซึ่งช่วยประหยัดนำ้ามัน
และมีอัตราเร่งที่ดีกว่ารถยี่ห้ออื่นๆ ที่ยังใช้ระบบ Swirl Chamber 
นอกจากนี้อีซูซุยังมีศูนย์บริการอยู่ทั่วไป อะไหล่หาง่ายจึงตอบโจทย์
ความต้องการของผมได้ดทีีส่ดุในตอนนัน้ หลงัจากน้ันไม่นานประมาณ
ปี 2535 อีซูซุก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตรถปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อ (4 wheel 
drive) ในประเทศไทย ตอนนัน้ผมต้องทำางานเข้าป่า ต้องสมบกุสมบนั 
รถอีซูซุก็ตอบโจทย์ใช้งานของเราอีก ต่อมาอีซูซุผลิตรถปิกอัพ 
มีแคปก่อนรถปิกอัพย่ีห้ออื่น ผมก็เปล่ียนอีกเพราะเรามีครอบครัว 
มีลูก รถก็นั่งสบายมากขึ้นไม่ต้องเอาของไปวางไว้ท้ายรถ ในมุมมอง
ของผม อีซูซุคือผู้นำาด้านนวัตกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่อง”

“บุคลิกชัดเจน ทุกการเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ผู้ ใช้งาน”
 ผมใช้รถอีซุซุเกินกว่าสิบคันแล้ว ต้ังแต่ตระกูลรถปิกอัพจนถึง
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ “ล่าสุดก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ The New Isuzu 
MU-X คันนี้ ผมก็ใช้ Isuzu MU-7 ขับเคลื่อน 4 ล้อ Isuzu MU-7 รุ่น 
Gold Series และ Isuzu MU-X มาก่อน หลายคนมักจะถามผมว่า
จะซ้ือใหม่ทำาไมทั้งที่ฟังก์ชั่นการทำางานก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ซึ่งใน
ความเห็นของผม รถอีซูซุมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกท่ีชัดเจนมากกว่า

คำานิยามน้ีน่าจะบ่งบอกตัวตน
ของ The New Isuzu MU-X ได้เป็น
อย่างดี เพราะผู้ที่ให้คำานิยามน้ี คือ 
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ 
นักส่ือสารมวลชนด้านยานยนต์และ 
ผู ้ เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ที่คนใน
วงการรถยนต์รู้จักกันเป็นอย่างดี
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ตามวตัถปุระสงค์การใช้งานนัน้ อย่าเลอืกซือ้รถตามอารมณ์ ข้อต่อมา 
คุณมีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานกับรถคันน้ันมากน้อยเพียงใด  
รถแต่ละคันมีคุณสมบัติแตกต่างกันจึงทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
เช้ือเพลิง ค่าซ่อมบำารุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แตกต่างกันไปด้วย  
การเลือกรถต้องให้สอดคล้องกับงบประมาณส่วนน้ีด้วย และข้อ
สุดท้ายที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ คุณต้องรู้ว่าเมื่อซ้ือรถแล้วคุณจะ
ครอบครองรถคันน้ีก่ีปี รถบางรุ่นเม่ือนำาไปขายต่อราคาตกมาก 
บางรุน่เป็นทีน่ยิมในตลาดรถมอืสอง อซีซูเุป็นอกีตวัอย่างของรถยนต์
ทีไ่ด้รบัความนยิมในตลาดรถมอืสองมาโดยตลอด จงึเป็นเหตผุลหนึง่
ที่ผมตัดสินใจเลือกใช้อีซูซุ ดังน้ันก่อนซ้ือรถทุกครั้งขอให้นำาคำาถาม
เหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจ จะทำาให้คุณได้รถที่เหมาะสมกับตัวคุณ
และมีความสุขตลอดการครอบครองรถคันนั้น” 

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็มัก
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเสมอ
 ตอนที่ผมใช้ Isuzu MU-7 ก็บอกหลายคนว่าที่นั่งแถวหลังนั่ง
สบายมาก แต่หลายคนค้านว่าช่วงล่างแบบแหนบจะนั่งสบายกว่า
แบบคอยส์สปรงิได้อย่างไร ซึง่ตอนนีผ้ลตอบรบัจากผูใ้ช้งานส่วนใหญ่
ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเบาะแถวหลังนั่งสบายจริงๆ และยังมีระบบปรับ
อากาศแบบราว 3 ท่อนบนหลังคา ทำาให้แถวหลังเย็นสบาย ตอนนี้ 
Isuzu MU-7 ไม่มีขาย เอาไปปล่อยในตลาดมือสองคนก็แย่งกันซื้อ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงและความนิยมของผู้บริโภคต่อรถยนต์
อเนกประสงค์ของอีซูซุ ซึ่ง Isuzu MU-7 ลูกชายผมก็เอาไปใช้อยู่ 
ส่วนผมก็ถอยคันใหม่เป็น The New Isuzu MU-X คันนี้”

“The New Isuzu MU-X รถยนต์ที่เราสามารถอยู่กับเขา
ได้ทั้งวัน”
 “ผมคิดว่านิยามนี้น่าจะบ่งบอกตัวตนของ The New Isuzu 
MU-X ได้ชัดเจนท่ีสุด” พร้อมอธิบายคุณสมบัติของสมาชิกใหม่
ของบ้านอาสาสรรพกิจคันนี้เพื่อให้เราเข้าใจย่ิงขึ้นว่า “รถคันนี้เป็น
รถที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรถครอบครัว เม่ืออยู่ในรถแล้วจึงรู้สึก
ผ่อนคลายเหมือนอยู่ที่บ้าน เบาะที่นั่งกว้างขวางนั่งสบายเหมาะแก่
การขับขี่ในระยะไกล เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ท่ีสามารถใช้งาน
ได้แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ มีความประหยัดคุ้มค่า  
ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเพราะไม่ว่าจะไปทางไหน มองซ้าย 
มองขวากเ็จออีซูซทุัง้นัน้เสมอืนมเีพือ่นข้างกาย มศีนูย์บรกิารมากมาย
ทั่วประเทศ อะไหล่หาง่ายไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน ดังนั้น The New 
Isuzu MU-X จึงเป็นรถยนต์ที่เราสามารถอยู่กับเขาได้ทั้งวัน”

“เลือกถูกใช้ถูก...คุณจะเป็นทุกข์กับรถน้อยมาก”
 ก่อนจบบทสนทนาอาจารย์พัฒนเดชได้ฝากข้อคิดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถไว้อย่างน่าสนใจว่า “รถมีหลายบุคลิก ถ้าคุณ
เลือกถูกใช้ถูก คุณจะเป็นทุกข์กับรถน้อยมาก”
 “ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถ คุณต้องตอบคำาถามสามข้อนี้ให้ได้ 
ข้อแรก คุณต้องการซื้อรถมาเพื่อใช้งานอย่างไร แล้วจึงเลือกซ้ือรถ

 “รถคันน้ีเป็นรถท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นรถ
ครอบครัว... มีความประหยดัคุ้มค่า มีศูนย์บรกิาร
มากมายท่ัวประเทศ อะไหล่หาง่ายไม่ต้องเสียเวลา
คอยนานดังนั้น The New Isuzu MU-X จึงเป็น
รถยนต์ที่เราสามารถอยู่กับเขาได้ทั้งวัน”
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อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

ตลอดระยะเวลาประมาณ 40 ปี ท่ีผมทำางานส่ือด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ และ ส่ืออเีลคทรอนิคส์ 
ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ คำาถามยอดนิยมที่ได้รับจากผู้ติดตามเป็นประจำาก็คือ “ผมจะซื้อรถอะไรดี ครับ/คะ?”  
โดยส่วนมากมักจะมีข้อมูลประกอบมาเป็นจำานวนเงินหรืองบประมาณสำาหรับซื้อรถ เช่น “ผมมีเงินแปดแสนบาทจะ
เลือกรถอะไรดีครับ?” “ดิฉันมีเงินห้าแสนบาทควรจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อไหนดีคะ?” เป็นต้น ซึ่งทุกครั้งที่ผมได้รับคำาถาม
ในทำานองน้ีผมจะตอบกลับไปทุกครัง้เช่นกนัว่า “ผมตอบไม่ได้หรอกว่าคุณจะซือ้รถยนต์อะไรหรอืย่ีห้อไหน เพราะผม 
ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอารถยนต์ไปใช้งานอย่างไร? ใช้งานวันละมากน้อยแค่ไหน? คิดจะใช้รถยนต์คันน้ีนานกี่ปี?  
และมีเงินจ่ายเป็นค่าใช้งานและดูแลรักษารถยนต์เท่าใด?” ซึ่งคำาตอบดังกล่าวก็มักจะไม่เป็นที่ถูกใจผู้ถาม ถึงขนาดที่
หลายท่านออกปากว่าผมเป็นคนมากเรื่องโยกโย้ เขาถามดีดีก็ไม่รู้จักตอบให้จบๆ เรื่องไป

เลือกรถ
      ให้ไดร้ถ

การเลือกซื้อรถยนต์โดยการเอางบประมาณ หรือตัวเงินใน

วันแรกซื้อมาเป็นโจทย์นั้น ถือว่าเป็นการเลือกรถที่ผิดวิธีอย่างมาก

ที่สุด เมื่อเริ่มต้องการจะหาซื้อรถยนต์มาไว้ใช้งานสักหนึ่งคัน ต้องตั้ง

คำาถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า “จะเอารถยนต์มาใช้งานอย่างไร?”  

แล้วจงึเริม่ไปเลือกประเภทของรถยนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพและสมรรถนะ

สนองตอบความต้องการใช้งานได้ครอบคลมุ จากนัน้จงึไปเลอืกยีห้่อ 

และ ขนาดของรถยนต์ ว่าแบบใดทีม่รีาคาเหมาะสมกบังบประมาณท่ี

เรามีอยู่ ทั้งนี้ต้องนับเอางบประมาณสำาหรับค่าใช้จ่ายที่ตามมาทันที 

ท่ีซื้อรถ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าฟิล์มกรองแสง  

ค่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบ 

ของค่าตัวรถ ยกเว้นแต่ในกรณีที่บางรายการผู้จำาหน่ายรถยนต์รับ

ภาระเป็นผู้จัดหาแถมมาให้

ที่สำาคัญที่สุดคือต้องดูด้วยว่ามีเงินรายรับเพียงพอที่จะเป็น

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการใช้รถยนต์หรือไม่ เช่น ค่านำ้ามัน ค่าทางด่วน 

ค่าท่ีจอดรถรายเดือน ค่าเปล่ียนถ่ายนำ้ามันเคร่ืองตามระยะทาง

หรือระยะเวลาการใช้งาน ค่าเปลี่ยนยาง และค่าซ่อมบำารุง เป็นต้น 

ซึ่งในกรณีเช่นนี้รถยนต์ซึ่งมีศูนย์บริการแพร่หลาย มีอะไหล่ให้เลือก

หลากหลายระดับคุณภาพและหลากหลายระดับราคา มีให้เลือกทั้ง

อะไหล่ใหม่และอะไหล่ใช้แล้วจากแหล่งจำาหน่ายเฉพาะ จะได้เปรยีบ

รถยนต์ที่มีประชากรบนท้องถนนน้อยกว่า หรือได้เปรียบรถยนต์ที่มี 
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เมือ่ต้องการไปซือ้ของแต่งบ้านทีม่ขีนาดใหญ่หรอืซือ้ต้นไม้มาประดบั

บ้าน รถยนต์เก๋งทัง้สองคนักไ็ม่สามารถบรรทกุของทีจ่ะซือ้มาได้ ต้อง

ไปจ้างวานรถยนต์อื่นๆ ให้บรรทุกของมา ส่งผลทำาให้เสียค่าใช้จ่าย

ไปโดยใช่เหตุ หรือในกรณีท่ีทุกคนในครอบครัวต้องการเดินทางไป

พักผ่อนต่างจังหวัด โดยมีกระเป๋าสัมภาระติดตัวไปด้วยจำานวนหนึ่ง 

รถยนต์เก๋งนั่งก็จะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่อย่างที่ต้องการ แต่หาก

ครอบครวัในกรณตีวัอย่างทีย่กขึน้มา หนัไปเลอืกซือ้รถยนต์คนัทีส่อง

เป็นรถยนต์แบบอเนกประสงค์รูปแบบต่างๆ เช่น รถยนต์แบบ MPV 

หรือแบบ SUV สำาหรับครอบครัวที่มีงบประมาณเป็นจำานวนมากพอ 

หรือหันมาเลือกรถยนต์แบบ PPV ซึ่งมีขีดความสามารถ สมรรถนะ 

และ ประสทิธภิาพเท่าเทยีมกนักบัรถยนต์แบบ SUV แต่มรีาคาถกูกว่า

มากและมคีวามสะดวกในการเข้าซ่อมบำารงุในศนูย์บรกิารทีแ่พร่หลาย

มากกว่า กจ็ะทำาให้ครอบครวันัน้มรีถยนต์ให้เลอืกใช้งานได้ครอบคลมุ

ทกุสถานการณ์ทีต้่องการใช้งาน หรอืสำาหรบัครอบครวัทีไ่ม่ต้องการใช้

จ่ายเงนิจำานวนมากเพือ่รถยนต์คนัทีส่อง หรอืจะเป็นรถยนต์คนัเดยีว

ของครอบครัวก็ตาม ที่ต้องการใช้งานแบบอเนกประสงค์ ครอบคลุม

ได้ทกุสภาพดนิฟ้าอากาศและผวิถนน กส็ามารถเลือกใช้รถยนต์ปิกอพั

แบบส่ีประตูได้อย่างลงตัว เพราะรถยนต์ปิกอัพในปัจจุบันนี้มีเกียร์

อัตโนมัติท่ีใช้งานได้ง่ายให้เลือกใช้ มีพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ช่วยผ่อน

แรงได้มาก มสีิง่อำานวยความสะดวกและระบบความบนัเทงิ ตดิรถมา

ให้ไม่น้อยหน้ารถยนต์เก๋งนั่งชั้นดี หรือในกรณีของรถยนต์แบบ PPV  

เช่น รถยนต์ Isuzu MU-X นอกจากจะมรีะบบขบัเคลือ่นทีค่วบคมุง่าย  

มีระบบช่วงล่างท่ีนุ่มนวล มีอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ง่ายมี

ระบบความปลอดภัยสูงแล้ว ยังมีขนาดความยาวของตัวรถและ

วงเลี้ยวที่ไม่ต่างไปจากรถยนต์เก๋งนั่งขนาดกลางอีกด้วยครับ 

Care for Your Car

ศูนย์บริการจำากัด เพราะรถยนต์เป็นเครื่องใช้หรือเป็นยานพาหนะที่

ต้องมีการซ่อมบำารุงอยู่ตลอดเวลาที่ใช้งาน หากไปเลือกรถยนต์ที่มี

ศูนย์บริการน้อย มีอะไหล่ไม่แพร่หลาย ฯลฯ เมื่อถึงเวลาที่ต้องซ่อม

บำารุงก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น ยิ่งเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน

นานๆ ยิ่งต้องการการซ่อมบำารุงในระยะเวลาถี่มากขึ้น รถยนต์ที่มี

จำานวนประชากรบนท้องถนนน้อยก็จะยิ่งหาอะไหล่มาทำาการซ่อม

บำารุงได้ยากมากขึ้น หรือถึงหาได้ก็จะต้องมีราคาแพงมากข้ึนตาม

หลักอุปสงค์และอุปทาน

คนจำานวนไม่น้อยที่เลือกรถยนต์ตามเพื่อนหรือตามแฟชั่น 

ทำาให้เมือ่ได้รถยนต์มาไว้ในครอบครองแล้วกลบัยงัไม่สามารถใช้งาน

ได้เตม็ท่ี เช่น คนท่ีมีบ้านอยู่ในละแวกทีม่กีารก่อสร้างถนนหนทางเป็น

ระยะเวลานานปี หรือมีความจำาเป็นต้องเดินทางผ่านถนนที่สภาพ

ผิวทางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เป็นประจำา หรือต้องผ่านถนนที่

มีนำ้าท่วมขังบ่อยๆ หรือต้องบรรทุกคนเป็นจำานวนเต็มพิกัดส่ีหรือ

ห้าคนเป็นประจำา แต่ไปเลือกรถยนต์เก๋งนั่งขนาดเล็กเพราะเห็นว่า

มีรูปร่างสวยงาม และหลงในคำาโฆษณาว่ามีอัตราการประหยัดเช้ือ

เพลงิสงู แต่เมือ่เอามาใช้งานในชวีติประจำาวันเป็นประจำา กลบัพบว่า

มีความสึกหรอสูงมาก เพราะโครงสร้างของตัวรถและระบบช่วงล่าง 

ไม่สามารถทนกับสภาพผิวถนนที่ต้องวิ่งผ่านเป็นประจำาได้

หรือในกรณีที่ต้องการซื้อรถยนต์เป็นคันที่สองของบ้าน  

การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถยนต์คันที่สอง ถือเป็นเร่ืองสำาคัญ 

อย่างย่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าเงินหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แล้ว 

เม่ือรถคนัแรกของครอบครวัเป็นรถยนต์เก๋งนัง่ขนาดกลาง คนส่วนมาก 

ก็ยังคงเลือกรถยนต์คันที่สองเป็นรถยนต์เก๋งนั่ง ในระดับหรือ

ขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคันแรกอยู่ดี ซึ่งทำาให้เกิดรถยนต ์

ที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะซำ้าซ้อนกัน จนกระทั่งไม่สามารถ 

เติมเต็มช่องว่างของการใช้งานของรถยนต์แต่ละคันได้ ตัวอย่างเช่น 
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ภูเก็ต Get Together

MU-X Roadtrip
คุณลินดา โกมลารชุน

ยังไม่หายตัวดำาจากการเที่ยวทะเลช่วงวันหยุดปีใหม่ 
โรงเรียนก็ปิดเทอมหน้าร้อนอีกครั้ง ออกเดินทางด้วยกัน
สนุกด้วยกันทั้งครอบครัวอีกที ...
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 กิจกรรมท่องเที่ยวในภูเก็ตมีมากเสียจนเรียกได้ว่า นอนค้าง 3-4 คืนก็ยังไม่พอ บางวันเรา

ซื้อทัวร์ไปเที่ยวเกาะใกล้ๆ แบบไปเช้าเย็นกลับ มีหลายเกาะให้เท่ียวแต่เด็กๆ เลือกทัวร์เกาะเฮ 

โดยให้เหตผุลง่ายๆ ว่าแค่ฟังชือ่กเ็ฮฮาน่าสนกุแล้ว แถมไม่ต้องนัง่เรอืนาน เอาเวลาไปเล่นนำา้ชายหาด

ดีกว่า อีกวันพวกเราเลือกไปสวนนำ้าแห่งเดียวในภูเก็ตคือ "สแปลช จังเกิ้ล" พอเห็นสไลเดอร์วน

เป็นทางยาวปุ๊บ ความคิดในหัวของพ่อแม่ลูกลอยเป็นบอลลูนขึ้นมาต่างกันทันที ขณะที่ลูกคิดว่า ‘มนั

แน่ๆ วนันี’้ พ่อจะคดิว่า ‘ต้องเล่นเป็นเพือ่นกีร่อบนี’่ ส่วนแม่คิดว่า ‘ไถลกนัยาวแบบนี ้กางเกงว่ายนำา้ตัว

ใหม่คงได้เป็นรูบ้างล่ะ’ 

 หลังจากพักอยู่หาดแถวสนามบินมา 2 คืน พวกเราก็ขับรถ The New Isuzu MU-X เข้ามาพัก

ในตัวเมืองภูเก็ตบ้าง ระหว่างทางผ่านอำาเภอกระทู้ เลี้ยวรถแวะท่ี ‘พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต’ 

ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่แห่งเดียวในประเทศไทย ในอดีตมีการทำาสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก

ในบริเวณนี้จนกระทั่งดีบุกล้นตลาดโลกและราคาตกตำ่า กิจการเหมืองแร่ก็ต้องยุติลงโดยปริยาย 

เด็กยุคนี้เกิดไม่ทันรู้จักการทำาเหมืองแต่โชคดีมีโอกาสมาศึกษาจากนิทรรศการ เขาจำาลองเหมืองรู 

เหมืองปล่อง เหมืองหาบ และเหมืองสูบ ให้เห็นว่าเป็นอย่างไร อุปกรณ์ที่ชาวเหมืองใช้มีอะไรบ้าง  

รถสองแถวรับจ้างท่ีรับส่งคนงานและชาวบ้าน รวมถึงฉากจำาลองเรือสำาเภาท่ีพาคนจีนข้ามทะเล

มาแสวงโชคตั้งรกรากถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชน

 พิพิธภัณฑ์ดีๆ มีคุณค่าที่ควรพาเด็กๆ ไปชมอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตัวเมือง ชื่อ ‘พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต

ไทยหัว’ ปรับปรุงจากอาคารเก่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนจีนที่เก่าแก่

ที่สุดของภูเก็ต นิทรรศการเล่าเรื่องตามลำาดับเวลาและให้เดินชมตามเส้นทางที่กำาหนด เราจะเห็นว่า

ชาวจีนเดินทางสู่ภูเก็ตและลงหลักปักฐาน ต่อมาลูกหลานชาวจีนแต่งงานกับคนไทย เกิดประเพณี

แต่งงาน การเกิด และงานศพควบคู่ไปกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิ คนจนีข้ึนชือ่เรือ่งขนมที่ทำาจาก

แป้งและถั่ว แต่ปัจจุบันไม่รู้เราจะไปหาเกี้ยมโก้ย (ขนมถ้วย) เจี๊ยะโก้ย (ปาท่องโก๋) ต๋าวป๋าวอ๊ะโก้ย 

(ขนมต้มไส้ถั่วเขียว) กินได้ที่ไหนนอกจากดูรูปที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์

 เที่ยวกับแม่ทีไรมีเงื่อนไขทุกที วันน้ีเล่นนำ้าให้เต็มที่แต่พรุ่งน้ีต้องเข้าพิพิธภัณฑ์นะ ลูกๆ 

แอบบ่นบ้างก็ไม่เป็นไร โตขึ้นเมื่อไหร่ขี้คร้านจะมาขอบคุณ 

สแปลช จังเกิ้ล
ไม้ขาว ซ. 4 อ.ถลาง ภูเก็ต
พิกัด N8.116667 E98.307167

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ถ.กระบี่ อ.เมือง ภูเก็ต
พิกัด N7.885000 E98.386833

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
ถ.กระทู้-เกาะแก้ว อ.กระทู้ ภูเก็ต
พิกัด N7.933667 E98.349667

MU-X Roadtrip
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

การวางแผน
   ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

 ด้วยเหตุนี้ สำานักพิมพ์เล็กๆ ของผมใช้วันพุธนี่แหละเป็นวัน

ผ่อนคลายและให้รางวลักบัตวัเอง ผมเคยให้น้องนกัวาดภาพประกอบ

ทำางานที่บ้านในวันพุธ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถมาทำางาน เธออยากจะ

ตื่นสาย หรือจะทำางานครึ่งวันหรือเต็มวันก็แล้วแต่ หรือจะปั่นงาน

ตั้งแต่วันอังคารให้เสร็จ แล้ววันพุธออกไปเที่ยวก็ได้ เพราะวันพุธ

มีทั้งร้านอาหารและโรงหนังลดราคาพิเศษ ผมเองก็มักจะรีบทำาธุระ

ให้เสร็จตั้งแต่เช้าวันพุธ ช่วงบ่ายก็ผ่อนคลายได้

 นัน่เป็นสำานกัพมิพ์ของผมเอง ผมจะตัง้กฎอะไรกไ็ด้ แต่ถ้าเป็น

องค์กรหรือบริษัททั่วไปคงจะมาหยุดอะไรอย่างนี้ไม่ได้แน่ๆ อย่างไร

ก็ตาม ผมอยากให้มีสิ่งที่เราชอบทำาเตรียมไว้สำาหรับวันพุธ ตั้งไว้เป็น

รางวัลครับ 

 ทีก่ล่าวมาข้างบนเป็นการวางแผนระยะสัน้ถ้าเป็นการวางแผน

ระยะยาว ผมต้องมองภาพใหญ่และมองไกล เราอาจจะเคยได้ยินว่า 

การใช้ชีวิตเหมือนการถือลูกบอลหลายๆ ลูกพร้อมกัน มัน

ไม่ง่ายเลยที่จะประคองลูกบอลทุกลูกไปได้ตลอดทาง  

มีท้ังลูกบอลครอบครัว งาน เพื่อน ความชอบ 

ส่วนตัว ฯลฯ บางคนเลือกท่ีจะพยายามหยิบ

ลกูบอลทกุลกูไปหมด แต่บางคนเลอืกทีจ่ะวาง

ลูกบอลบางลูก แล้วเลือกที่จะถือเพียงบางลูก

เพือ่ทำาให้ชวีติง่ายและคล่องตวัข้ึนซ่ึงแต่ละคนให้

ความสำาคญัในแต่ละเรือ่งไม่เหมอืนกนั อย่างไร

กต็าม ระหว่างทางมกัมอีบัุติเหตทุีไ่ม่คาดคิด สิง่ท่ี 

คาดไว้อาจจะต้องเปล่ียนแผนใหม่ทัง้หมดกเ็ป็นได้

 ไม่ว่าแต่ละคนจะมีแผนในการใช้ชีวิตอย่างไร  
ขอให้คิดอย่างรอบคอบและใช้ชวีติให้คุ้มค่า จะได้ไม่คดิเสียใจทหีลัง
ว่า “รู้งี้ไม่น่า...เลย”

 ผมมักได้ฟังดีเจในคล่ืนวิทยุยามเช้า
บ่นเรือ่ง “ตืน่สาย” “มาสายเพราะรถตดิ” 
“เม่ือไหร่จะถึงวันศุกร์เสียที” อยู่บ่อยๆ 
แต่ก่อนผมก็เคยบ่นแบบน้ี แต่ช่วงหลาย
เดือนทีผ่่านมา ผมลองปรบัวธิกีารและแก้
ปัญหาได้ผลมาสกัระยะแล้วครบั

 การต่ืนนอน อาจจะเคยเหน็คนทีต่ัง้นาฬิกาปลกุในมอืถือทกุๆ 

5 นาทีเรียงกันเป็นสิบ ดูตลกดีแต่ผมก็ทำาคล้ายๆ อย่างน้ันนะครับ 

โดยผมตัง้เวลาไว้สำาหรบักจิวตัรตอนเช้าไม่ให้ไหล ไม่งัน้นะมนัจะเฉือ่ย

และเอ้อระเหย แล้วทำาให้กจิกรรมอืน่ๆ ตลอดท้ังวนัพงัไปหมดเพราะ

จุดเริ่มต้นไม่ดีนั่นเอง 

 ผมจะกำาหนดเวลาไว้เลยว่าตืน่กีโ่มง มตีัง้ปลกุ 2 รอบด้วยครบั  

มรีอบแจ้งให้ทราบกบัรอบต่ืนจริง หลงัจากนัน้กจ็ะรู้เวลาคร่าวๆ อยู่แล้ว 

ว่าต้องทำาอะไรกีน่าที กฎเหลก็สำาคัญคือห้ามเปิดดูโซเชยีลมีเดีย 

โดยเดด็ขาด เผลอเข้าไปอ่านเมือ่ไหร่ รบัรองมนัจะวาง

ลงยาก ถ้าเราตืน่ได้ตามเวลาทีก่ำาหนด ทุกอย่างก็

จะง่ายขึน้ ข้าวของอะไรทีต้่องใช้กเ็ตรียมไว้ต้ังแต่

เม่ือคนื เช้ามากห็ยบิไปได้เลย พอออกเช้าขึน้ 

10-15 นาทีนีช่วีติเปลีย่นเลยนะครบั 

 อันนั้นเป็นเรื่องระหว่างวัน แต่ถ้าเป็น

เรือ่งระหว่างอาทติย์ ท่ีบ่นๆ ว่าเมือ่ไหร่จะถงึวนั

ศุกร์เพราะกว่าจะผ่านไปถึงปลายสปัดาห์ ร่างกาย

และจติใจมันล้าเตม็ท ีถ้าทำาผลสำารวจว่าคนทำางานไม่

ชอบวนัอะไรมากทีส่ดุ “วนัจนัทร์” คงจะโดนหมายหวัเป็น

อันดับแรก รองลงมาอาจจะเป็น “วันพุธ” ที่อยู่กลางสัปดาห์เพราะ

เพิ่งจะผ่านมาได้แค่ครึ่งทางเอง 
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Health Tips

รายการ Dr. Smith ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-8.05 น. ทางช่อง GMM ONE

รายการสุขภาพแนวใหม่ ย่อเรื่องใหญ่ ให้ย่อยง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
 เบื่อกันหรือยังกับรายการสุขภาพชวนหลับ ข้อมูลอัดแน่นแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย แถมยิ่งดูยิ่งงง 

กว่าเดิม ความเช่ือแบบนี้กำาลังจะหมดไปเมื่อคุณได้ดูรายการ Dr.Smith ที่จะนำาพาเอาทุกเรื่องสุขภาพ  

ที่เป็นปัญหายอดฮิตมานำาเสนอในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สิ่งที่ควรต้องระวังเป็นอย่างมากก็คือ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ในช่วงนี้พบจำานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 
เฉียบพลันเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยพบมากบริเวณภาคกลางในเขตกรุงเทพมหานคร และสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่ร้อยละ 80  
เกดิจากเชือ้ไวรสัโรต้า ทีเ่หลือเกดิจากเชือ้โนโรไวรัส หรอืสาเหตอุืน่ๆ ซึง่การตดิเชือ้ไวรสัโรต้านีมั้กพบในผูป่้วยเด็ก แต่จากสถานการณ์ขณะนี้
มีการพบโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ ใหญ่มากขึ้น ตั้งแต่วัยทำางานถึงอายุมากกว่า 60 ปี และมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ไวรัสโรต้านี้สามารถ
แพร่กระจายเชื้อได้เร็ว และอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเย็น

 สำาหรับอาการของโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า ผู้ป่วยจะมีไข้ นำ้ามูก อาเจียน และถ่ายเหลวมากกว่า 
3 ครั้ง ใน 1 วัน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ร่วมด้วย อาจมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าหากมี
อาการไม่รนุแรง วธิกีารรกัษาให้ดืม่นำา้เกลอืแร่ สลบักบันำา้ข้าว นำา้แกงจดื หรอืนำา้ชา งดนม และผกัผลไม้ 
รับประทานอาหารอ่อนๆ ที่ย่อยง่าย แต่ถ้าหากว่ามีอาการเกิน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์

 ข้อส�าคัญ หากมีอาการท้องร่วง อย่าซื้อยาฆ่าเชื้อมารับประทานเอง เพราะอาการท้องเสีย
ส่วนใหญ่มักเกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้น จึงควรรับยาตามที่แพทย์แนะน�าเท่านั้น

 วิธีการป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส จึงควร
ต้องเรียนรู้วิธีป้องกัน เพื่อให้ห่างไกลจากโรคนี้ ซึ่งวิธีการป้องกันโรคนี้ ได้แก่

 1. การรักษาสุขอนามัย  รักษาความสะอาด ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ (ด้วยนำ้า และสบู่) โดยเฉพาะหลังการ
ขบัถ่าย และก่อนรบัประทานอาหาร รวมทัง้การใช้ช้อนกลาง และหลกีเลีย่งการใช้สิง่ของร่วมกนั เช่น แก้วนำา้ หลอดดูด 
ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

 2. วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน เป็นวัคซีนชนิดกิน มี 
2 ชนิด มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงและมีความปลอดภัยสูงเท่าเทียมกันทั้ง
สองชนดิ โดยการหยอดวคัซนี จะต้องหยอด 2-3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 2 เดอืน วคัซนีนีเ้หมาะสำาหรบั
เด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และครั้งสุดท้ายไม่เกินอายุ 8 เดือน

ไวรัสท้องร่วง
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

 หากมข้ีอสงสยั สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 การระบาดของโรคเหล่านี้รุนแรงข้ึนทุกปีๆ ตามสภาพอากาศหนาวเย็นที่แปรปรวน ทุกคนควรใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการฝึกอุปนิสัยใน
การล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสด สะอาด สุกอยู่เสมอ เพราะเม่ือเป็นแล้วการรักษาทำาได้เพียงประคับประคอง 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ฆ่าเชื้อโรต้าได้โดยตรงครับ 
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 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการดำาเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 11:00-11:25 น. ทาง ททบ.5" 

DIY  Tips
คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

น�้ำพริกกะปิ...เมนูง่ายๆ ผอมได้ไม่ยาก

วิธที�ำน�้ำพริกกะปิ
1. โขลกพริกขี้หนูสวน และกระเทียม พอหยาบ
2. ใส่กะปิ กุ้งแห้ง นำ้าตาลปี๊บ มะเขือพวง และมะอึกลงโขลกให้เข้ากัน
3. ปรงุรสด้วยนำา้ปลา และนำา้มะนาว เตมินำา้ต้มสกุ คนผสมให้เข้ากนั ปรงุรสเพิม่ตามใจชอบ
4. ตักใส่ถ้วย รับประทานคู่กับผักสด หรือผักลวก และปลาทูทอด

วตัถดุิบ

 	 แม่ก็คือแม่!!		ความทรงจำาวัยเด็ก เราจะคิดเสมอว่ากับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุด และอร่อยทุกอย่าง!! ในวันนี้ วันที่ฉันได้เป็นแม่ ฉันได้ถ่ายทอด
ความเป็นผู้หญิงที่รักและต้องดูแลครอบครัว ผ่านการปรุงอาหารที่มาจากความทรงจำาในวัยเด็กที่แม่ของฉันได้เคยทำาไว้

 เมนอูาหารทีโ่ปรดปรานของฉนัคอื “น�้ำพรกิ” ชอบเพราะรสชาติทีคุ่น้ลิน้มาตัง้แต่เดก็ ชอบความเผด็ร้อนของสมนุไพร ฉันชอบกลิน่และรสชาตขิอง
หอมแดง กระเทียม พริกที่นำาไปเผาก่อนนำาลงโขลก ได้กลิ่นของความไหม้เดิมๆ จากเตาถ่าน ฉันโปรดปรานนำ้าพริกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นนำ้าพริกขี้กาที่นำา
เอาพริกหนุ่มไปย่างไฟ นำ้าพริกมะขาม นำ้าพริกอ่อง และที่สุดก็หนีไม่พ้น นำ้าพริกกะปิ ยิ่งถ้าได้ผักสดๆ หลากหลายชนิดเป็นเครื่องเคียงคู่กับปลาทูทอดทีไร 
นี่มันสวรรค์ของมื้ออาหารชัดๆ เลยล่ะ 

	 “น�้ำพรกิกะปิ+ผกัสด+ปลำททูอด”	พรกิเมด็เลก็ๆ แต่ประโยชน์ไม่เลก็ ถือว่าเป็นสดุยอดสมนุไพรทีม่รีสชาติเผด็ร้อน มคีณุค่าทางอาหาร วติามนิ C สงู  
ช่วยยับยั้งสารไนโตรชามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร อุดมด้วยแร่ธาตุ ช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระ และ
อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นส่วนผสมอื่นๆ ของนำ้าพริกกะปิ อาทิ กระเทียม มะอึก กุ้งแห้ง กะปิ ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกเยอะมากมาย

• กะปิเคย 2 ช้อนโต๊ะ
• พริกขี้หนูสวน 1 ช้อนโต๊ะ
• กระเทียม (ปอกเปลือก) 1 ช้อนโต๊ะ
• นำ้าตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
• มะเขือพวง 1 ช้อนโต๊ะ
• นำ้าปลา 1 ช้อนโต๊ะ
• นำ้ามะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
• นำ้าต้มสุก 2 ช้อนโต๊ะ
• กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ
• ลูกมะอึก 2 ลูก
• ปลาทู (จำานวนตามชอบ) ทอดจนเหลืองกรอบ
• ผัดสด หรือผักลวก อาทิ ผักบุ้ง มะเขือเปราะ 
 แตงกวา มะระขี้นก ฯลฯ

 แน่นอนว่าจริงๆ แล้วสำาหรับลูกทุกคน คงไม่มีเครื่องปรุงรสยี่ห้อใดๆ ในโลกที่จะ
ให้ความอร่อยได้เทียบเท่ากับเครื่องปรุงที่มาจาก “รสมือแม่” ที่ทำาให้เราท้ังอร่อยและ
อบอุ่นใจ เพราะอาหารคือหลักฐานที่แสดงถึงความรักของแม่

 ขอให้ผู้อ่านอิ่มหนำาสำาราญใจกับอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพนะคะ 
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1. คุณทิวาพร อยู่อิ่ม จ. อุตรดิตถ์
2. คุณศุภชัย ลิ่มพฤกษ์เกษม จ. สงขลา
3. คุณธริกานต์ ลิ้มนุสนธิ์ จ. ลพบุรี

4. คุณสมชัย เติมฤทธิกุล จ. บุรีรัมย์
5. คุณคณิษฐา พึ่งสวัสดิ์ จ. สมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ Jacket Isuzu Uniqlo รางวัลละ 990 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล จาก Isuzu MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 4/2017

เพียงใชโทรศัพทมือถือถายรูปตัวเองคูกับ Isuzu MU-X พรอมคำบรรยายส้ันๆ ไมเกิน 3 บรรทัด

สงเขามาไดท่ี mu-xmagazine@isuzu-tis.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ถูกใจกรรมการรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

อีกไมก่ีวันก็จะถึงเทศกาลวันหยุดพักผอนประจำป หลายๆ ทานคงไดวางแผนท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวกับครอบครัวและเพ�อนๆ อีกคร้ัง และเพ�อเปนการ

ชารจพลังใหตัวเอง ขอเชิญทุกทานพบกับกิจกรรมสุดพิเศษกับการประกวดถายภาพดวยมือถือ 

“กระเปาเดินทางพรอมเปอีซูซุ”

Isuzu MU-X VIP Club Photo Contest….

ถายภาพสวยดวย Smartphone

จำนวน 5 รางวัล

Fun Zone

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “Isuzu MU-X VIP Photo Contest” :

1. ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพตัวเองคู่กับรถ Isuzu MU-X พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน 3 บรรทัดและส่งภาพเข้ามาที่ mu-xmagazine@isuzu-tis.com  

โดยเขียนหัวข้อเป็น ชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมประกวด 2. บริษัทฯ จะทำาการคัดเลือกภาพถ่าย และ ประกาศผลในวารสาร ISUZU MU-X VIP Club เล่มถัดไป  

3. รางวลั กระเป๋าเดนิทางพร้อมเป้อซีซู ุจำานวน 5 รางวัล โดยของรางวลัไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้ 4. ผูช้นะการประกวด มีสทิธิไ์ด้รับรางวลัเพียงรางวลัเดยีว  

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์  

สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในภาพถ่ายดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายท่ีได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม  

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของภาพถ่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในภาพถ่าย

ดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายของบุคคลอื่น หากบริษัทฯ ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่นในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเรียกร้องหรือ

ฟ้องร้องใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรือเกีย่วข้องกบัภาพถ่ายของผู้สมคัร ผู้สมคัรตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบในความเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ 7. พนกังานและครอบครัวของพนกังาน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ผู้จำาหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำาเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
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