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อีซูซุมิว-เอ็กซ์ นวัตกรรมท่ีคุ้มค่า
ตอบโจทย์การใช้งาน

Mr. MU-X

Digital TV Tuner

ฟังก์ชันใหม่ท่ีมาพร้อม Isuzu MU-X The Iconic 







2

Contents

10

08

03 Editor’s Talk / The Team

04 What’s New?

08 The Leader

10 Care for Your Car

12 MU-X Road Trip

14 Feel Good

15 Your Privilege

16 Mr. MU-X

17 Fun Zone

19 DIY  Tips

04

19

16



3

MU-X Road Trip

DIY  Tips

คุณลินดา โกมลารชุน

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เลือกพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาที่ช่วยลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 30% 

และใช้พลังงานน้ำาในการผลิต

คุณธนะชัย สุนทรเวช

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

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก Isuzu Mu-X VIP Club ทุกท่าน

 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วารสาร Isuzu Mu-X VIP Club ขณะนี้ก็

ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะทุกท่านอย่าลืมหาเวลาว่างออกไปพักผ่อนกับ

ครอบครัวบ้าง วารสารฉบับนี้นอกจากจะมีการอัพเดตกิจกรรมต่างๆ 

ของ The New Isuzu MU-X ในช่วงซัมเมอร์แล้ว ฉบับนี้มาพร้อมกับ

เทคนิคความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์หากต้องจอดรถตากแดด

นานๆ เป็นประจำา ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน

คอลัมน์ “Care for Your Car” อีกด้วยค่ะ

 สำาหรบัคอลมัน์ “The Leader” อซีซูไุด้รบัเกยีรตจิาก คณุสมเกยีรติ 

คณุานธิิพงศ์ ผู้จัดการดาราชือ่ดงั ทีจ่ะมาบอกเหตุผลและความประทบัใจ 

ในการเปลี่ยนมาใช้ ISUZU MU-X รุ่น THE ICONIC นอกจากนี้จะมา 

เติมสีสันในการใช้ชีวิตให้ทุกท่าน โดยการเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองให้

หลากหลายเหมือนกับสีที่มีหลายสี ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตาม

รายละเอียดได้ในคอลมัน์ “Feel Good” โดยคณุธนะชัย สนุทรเวช ด้วยค่ะ 

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu Mu-X VIP Club ฉบับนี้

จะถกูใจท่านผูอ่้านทกุท่าน หากมข้ีอตชิม หรอืข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

มาได้ทีก่องบรรณาธิการ “Isuzu Mu-X VIP Club” ฝ่ายส่ือสารการตลาด-บี 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่ง e-mail มาที่ info@isuzu-tis.com

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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What’s New?

รางวัลอันทรงเกียรติของแบรนด์อีซูซุ 

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 และ 
Innovation Brand 2018
 คณุปนดัดา เจณณวาสนิ กรรมการรองผู้จดัการ บรษัิท ตรเีพชร

อีซูซุเซลส์ จำากัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “แบรนด์ท่ีได้รับ

ความเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย ประจ�าปี 2018” (Thailand’s 

Most Admired Brand 2018) ประเภทรถปิกอัพ ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 9  

ติดต่อกัน และรางวัล “แบรนด์แห่งนวัตกรรมยอดเย่ียมประจำาปี 

2018” (Innovation Brand 2018) ซึง่เป็นรางวลัทีน่ติยสาร BrandAge 

ได้ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดจากสถาบันการศึกษา

หลายแห่งของไทย สำารวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศตาม

หลกัวชิาการ โดยมคีณุสนธริตัน์ สนธจิริกลุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

รางวัล Thailand Top Company Award 2018
 คณุปนดัดา เจณณวาสนิ กรรมการรองผู้จดัการ บรษัิท ตรเีพชร

อซีซูเุซลส์ จำากดั เป็นตวัแทนรบัมอบรางวัลเกยีรตยิศบรษิทัยอดเยีย่ม

แห่งปี “Thailand Top Company Award 2018” ในด้าน “Best 

Customer Focus” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรท่ีให้ความ

สำาคัญต่อลูกค้าดีที่สุด จากนิตยสาร Business+

รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ตำารวจตระเวนชายแดน
 คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 

จำากัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ต�ารวจ

ตระเวนชายแดน” จากกจิกรรมเพือ่สงัคม “พลังดี...เปลีย่นโลก” ของ 

Isuzu V-Cross 4x4

รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี
 คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 

จำากัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี” 

ในงานประกาศรางวัล Daradaily Awards ครั้งที่ 7 จากภาพยนตร์

เทิดพระเกียรติชุดท่ี16 “สุขเพียงพอเพราะพอเพียง” เรื่องราว

เกี่ยวกับไร่รื่นรมย์ ท่ีได้รับคะแนนโหวตจากประชาชนท่ัวประเทศ  

ซึ่งภาพยนตร์ชุดนี้เป็นการร่วมมือกันของอีซูซุกับกลุ ่มเมเจอร ์

ซีนีเพล็กซ์เป็นปีที่ 11 ในการสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อ

สบืสานแนวพระราชดำารอินัทรงคณุค่าของในหลวงรชักาลที ่9 ให้อยู่

คู่สังคมไทย และเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่จะทำาให้เกิดความ

สขุอย่างยัง่ยนืตลอดไป นอกจากนี ้ทกุท่านสามารถรับชมภาพยนตร์

เทิดพระเกียรติฯ ชุดล่าสุด ชุดที่ 17 “คุณค่าของเศษเหล็ก” ได้แล้ว

วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
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What’s New?

 อซีซูพุาลกูค้าผูโ้ชคดทีีไ่ด้รางวลัแพค็เกจทวัร์ญีปุ่น่ 

จากการแนะนำาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาซ้ือรถปิกอัพ

อีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ใน

โครงการ “เพื่อนดีแนะนำารถดีๆ ให้เพื่อน” เมื่อวันที่ 

16-22 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ผู้โชคดนีอกจากจะได้ 

ท่องเที่ยวแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเต็มอิ่ม ทั้งเมือง

โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เมืองเกียวโต เมืองโอซาก้า และ

เมืองนาราแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้าชมการประกอบรถ

อีซูซุ ณ โรงงานอีซูซุฟูจิซาว่า และอีซูซุพลาซ่า อาคาร

ท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเทคโนโลยี

ต่างๆ ของรถอีซูซุอีกด้วย 

อีซูซุส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาด แห่งที่ 29 
ช่วยโรงเรียนและชุมชนให้มีน�้าดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน

อีซูซุพาลูกค้าท่องแดนอาทิตย์อุทัย ในโครงการ 

“เพื่อนดีแนะน�ารถดีๆ ให้เพื่อน”

 กลุ ่มอีซูซุ ในประเทศไทยและกรม 

ทรัพยากรนำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ร ่วมส ่งมอบ 

ระบบนำ้ าดื่ มสะอาดในโครงการ “อีซูซุ 

ให้น�้า...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 29  

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อำาเภอลานสัก 

จั งหวัดอุทัยธานี  เ พ่ือแก ้ ไขป ัญหาการ

ขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาดของโรงเรียนอย่าง

ยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ตามปณิธานโครงการที่ว่า  

“เราจะดำาเนนิโครงการนีจ้นกว่าจะไม่มโีรงเรยีน

ในประเทศไทยประสบปัญหานำ้าด่ืมสะอาด

อีกต่อไป” ตอกยำ้าปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 

“วิถีอีซูซุ - ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้

สังคมพัฒนา” นอกจากนี้ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์

อีซูซุ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ได้ร่วมมอบทุน 

การศกึษา 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอกีด้วย 
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 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา กลุ่มตรีเพชรได้เปิดตัว “สนาม

รถขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุ” แห่งใหม่แก่ส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นสนามทดสอบ

รถขับเคล่ือนส่ีล้อท่ีรวมขีดสุดแห่งความท้าทายกับ 7 สถานีทดสอบที่

จำาลองรูปแบบของอุปสรรคตามธรรมชาติไว้อย่างครบครัน บนเนื้อที่ 

30 ไร่ ที ่จ.ปทมุธาน ีซึง่พร้อมให้ผูท้ีร่กัการขบัขีแ่บบโฟร์วลีไดรฟ์ได้ทดสอบ

สมรรถนะของรถอีซูซุ 4x4 และขุมพลังของเครื่องยนต์ “อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ  

บลูเพาเวอร์” ป ิดท้ายงานด้วยโชว์สุดพิเศษจากคุณบอย-ปกรณ์ 

ฉตัรบรริกัษ์ ซเูปอร์พรเีซนเตอร์อซีซูดีุแมคซ์ และคณุก้อง-สหรถั สังคปรชีา 

ซเูปอร์พรเีซนเตอร์อซีซุูมวิ-เอก็ซ์ ทีม่าร่วมสร้างความสขุให้กบัสือ่มวลชน 

What’s New?

 อซีซูจัุดกจิกรรมสดุพเิศษ ISUZU MU-X VIP CLUB… Privileged Camp 

with Mad Science Thailand ณ โพธาลยั เลเชอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมือ่กลางเดอืน

พฤษภาคมทีผ่่านมา โดยพาลกูค้าอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบั ร่วมกจิกรรม 

แคมป์วิทยาศาสตร์จาก Mad Science ค่ายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจาก

ประเทศแคนาดา โดยสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ได้เรียนรู้

และทดลองวทิยาศาสตร์ร่วมกนั พร้อมการแสดงโชว์วทิยาศาสตร์สดุพเิศษ

ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานต่ืนเต้นให้กับผู้ร่วมงาน งานนี้นอกจาก

ช่วยให้เข้าใจวทิยาศาสตร์มากขึน้แล้วยงัเป็นการสานสมัพนัธ์ในครอบครวั

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย 

 นอกจากนี้ ภายในงานอีซูซุยังได้สนับสนุนเงินให้กับสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิหรอื “UNHCR” รวมทัง้ได้รบัเกยีรติ

จากคณุอาร์ม - พพิฒัน์ วทิยาปัญญานนท์ พธิกีรรายการเดก็ชือ่ดังมาร่วม

มอบความบนัเทงิและของรางวลัให้กบัสมาชกิอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบั 

อีกด้วย 

ISUZU MU-X VIP CLUB… Privileged Camp with Mad Science Thailand

แคมป์วทิย์ คดิสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครอบครัว

อีซูซุเปิดตัว “สนามรถขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุ” แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี
ขีดสุดแห่งความท้าทายและสมบูรณ์แบบ
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What’s New?

ประชาคม…อีซูซุมิว-เอ็กซ์
 มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ และคุณปนัดดา 

เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

ส่งมอบรถยนต์นัง่อเนกประสงค์ “Isuzu MU-X the Iconic” สดีำา ให้กบั 

“ป.ต.ท. เพชรรุ่งเรือง” แชมป์อีซูซุคัพ ครั้งที่ 26 และแชมป์ไทยไฟท์ 

2016 และ 2017 “ป.ต.ท. เพชรรุง่เรอืง” ประทับใจในสมรรถนะของรถ

อซีซู ุจงึตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่อเนกประสงค์ “Isuzu MU-X the Iconic” 

ไว้ใช้เป็นรถสำาหรับครอบครัว เพิ่มเติมจากรถปิกอัพ Isuzu D-Max 

ที่มีอยู่แล้ว 

 มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ คุณปนัดดา 

เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ และคุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ 

กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ส่งมอบรถยนต์นั่ง

อเนกประสงค์ “Isuzu MU-X the Iconic” สขีาวมกุ ให้กบั “คณุสมเกยีรติ 

คุณานิธิพงศ์” พิธีกรและนักแสดงผู ้มีผลงานมากมายในวงการ

บันเทิง ณ อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

ถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากน้ีคุณสมเกียรติยังให้เกียรติเป็นพิธีกร

ให้กับอีซูซุในหลากหลายกิจกรรมเน่ืองจากช่ืนชอบในรถยนต์อีซูซุ 

เมือ่ตรเีพชรฯ ได้ออกรุน่พเิศษ “Isuzu MU-X the Iconic” คณุสมเกยีรติ

จึงไม่พลาดที่จะเลือกซื้อเพื่อไว้ใช้ส่วนตัว 

 อีซูซุจัดการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2018” สำาหรับลูกค้าอีซูซุ

และนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศ ร่วมประลองวงสวิงกับทัวร์นาเมนท์กอล์ฟ

สุดยิ่งใหญ่ โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ณ สนามกอล์ฟชั้นแนวหน้าระดับ

เฟิร์สคลาสของเมืองไทย ได้แก่

• สนามบลูแคนยอน คันทรีคลับ จ.ภูเก็ต วันที่ 23 เมษายน 2561

• สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

• สนามกรังด์ปรีซ์กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2561

• สนามอลัไพน์กอล์ฟรสีอร์ทเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ วนัที ่23 กรกฎาคม 2561

• สนามเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ จ.ปทุมธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

• สนามสงิห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลบั จ.ขอนแก่น วนัที ่24 กนัยายน 2561

และรอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ 

จ.ปทุมธานี โดยในแต่ละสนามยังมีรางวัลโฮลอินวันเป็น The New Isuzu MU-X 

อีกด้วย โดยผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัลแพ็คเกจไปเล่นกอล์ฟที่ 

เจดดราก้อน สโนว์เมาน์เทน กอล์ฟคลับ เมืองลี่เจียง ประเทศจีน 
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 ปัจจบุนัคณุสมเกยีรตยิงัคงทำาหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการให้กับนกัแสดง

ชื่อดัง เช่น คุณแอน ทองประสม คุณธัญญาเรศ รามณรงค์ และเป็น

ผู้ช่วยผู้จัดละคร รวมทั้งเป็นนักจัดรายการวิทยุเก่ียวกับอาหารและ

การท่องเที่ยวในรายการ Color of Life คลื่น FM 99 และเล่น

ละครเมื่อมีเวลาว่าง

 คุณสมเกียรติ เล่าให้ฟังถึงเหตุผลในการ

เปล่ียนรถครั้งนี้ว่า “ก่อนที่จะเปล่ียนมาใช้รถอีซูซุ

มิว-เอ็กซ์คันน้ี ผมใช้รถเก๋งของคุณแม่ที่ผมมักจะ

เรียกมันว่ารถสปอร์ต เพราะในรถนั่งได้แค่คนขับ

และคนโดยสารอีกหนึ่งคน แม้เราจะมีเพื่อนเยอะ 

แต่เพื่อนก็ไม่สามารถน่ังรถเราได้ เพราะภายในรถ

ผมอัดแน่นไปด้วยของใช้ต่างๆ มากมาย ตอนนั้นผม

ยังไม่กล้าเปลี่ยนรถใหม่เพราะเกรงใจคุณแม่ ท่านอยากให้

ประหยัดและรถเก๋งก็ยังใหม่อยู่ และเมื่อถึงเวลาอันควร ผมคิดไว้

สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ (เกียรติ)
ผู้จัดการดาราชื่อดัง

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ นวัตกรรมที่คุ้มค่า
ตอบโจทย์การใช้งาน

 จากการได้ร่วมงานกับตรีเพชรอีซูซุ ในฐานะผู้ดูแลศิลปินและจัดหาดารา นักแสดงเพ่ือมาร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของอีซูซุมากกว่า 10 ปี คุณสมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ (เกียรติ) หรือหลายคนที่เคยเป็นแฟนคลับภาพยนตร์ 
ยอดฮติอย่าง “บุญช”ู เมือ่หลายสิบปีก่อนคงรูจั้กเขาในบทบาทของ “ปอง” เจ้าของร้านอาหารปากร้าย จึงเปล่ียน
มาใช้รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว
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มากมาย เช่น โครงการอีซูซุให้นำ้า...เพื่อชีวิต ที่ต้องการให้โรงเรียน

ในถ่ินทุรกันดารมีนำ้าดื่มท่ีสะอาด โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 

ซ่ึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และการให้ทุนการศึกษา

แก่นักเรียน นอกจากน้ันยังมีการพาดารา ศิลปินท่ีประชาชนชื่น

ชอบไปทำากิจกรรมร่วมกันในต่างจังหวัด หรือแม้กระท่ังการช่วย

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ซ่ึงผมมองว่ากลุ่ม

คนเหล่าน้ันอาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักท่ีจะมาซ้ือรถอีซูซุ แต่ทาง

อซีซูมุองลกึไปกว่านัน้ คอืมองว่าเป็นการตอบแทน สร้างโอกาส และ

มอบความสุขให้กับคนในสังคม การได้ร่วมกิจกรรมกับอีซูซุ จึงทำาให้

ผมรู้สึกภาคภูมิใจ ได้บุญ และสุขใจไปด้วยทุกครั้ง

ขับรถต้องมีสติก่อนสตาร์ท ทำางานต้องรับผิดชอบ
 คณุสมเกียรตทิิง้ท้ายและฝากแนวคดิในการทำางานว่า “ส�าหรบั

ส่วนตัวผมแล้วเป็นคนชอบท�างาน ในแง่ของการท�างานเราต้อง

รับผิดชอบและดูแลงานที่เราท�าให้ดีที่สุดในทุกวินาที เรื่องของความ

ขยัน ตั้งใจ และรับผิดชอบจึงเป็นส�าคัญ ส�าหรับเรื่องการซื้อรถให้ดู

ตามความเหมาะสมของตนเอง เพราะรถก็เหมือนบ้านหลังที่สอง

ของเรา และส่ิงส�าคัญก่อนขับรถควรมีสติก่อนสตาร์ททุกครั้ง ถ้าวัน

ไหนที่เราไม่มีสติ หรือเหนื่อยมากควรหยุดหรือพักผ่อนให้เพียงพอ 

เมื่อใดที่เราขับรถเราต้องมีสติพร้อมเสมอ” 

แล้วว่าจะเปลี่ยนมาเป็นอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์ที่ผม

แอบชอบมานานแล้ว และน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากกว่า”

จากสมรรถนะทีเ่คยทดลองใช้มาก่อน ม่ันใจเหมาะกับสไตล์
 ผมเคยขับอีซูซุมิว-เอ็กซ์มาแล้วหลายคร้ังจากการเดินทางไป

ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางอีซูซุในต่างจังหวัด เวลาไปต่างจังหวัด

ผมมักจะขับรถเอง ทำาให้ผมม่ันใจในเร่ืองความปลอดภัยและ

สมรรถนะของรถคันนี้ รวมทั้งมีเพื่อนหลายคนแนะนำา ไม่ว่าจะ

เป็นเพ่ือนที่จัดรายการวิทยุด้วยกัน รวมท้ังคุณก้อง สหรัถ ซูเปอร์

พรีเซนเตอร์อซีซูมุวิ-เอ็กซ์ และคณุมกิค์ ทองระย้า ดาราชือ่ดงั แต่หาก

ถามว่าเหตุผลหลักที่เปลี่ยนเพราะอะไร คำาตอบง่ายมากคือ เพราะ

ความสบาย ถ้าขับไม่สบายเราก็คงไม่เปลี่ยน ซึ่งรถอเนกประสงค์ 

7 ท่ีนั่งสมัยนี้มันทำามาจนเป็นนวัตกรรมใหม่ ทำาให้เรารู้สึกเหมือน

นั่งรถเก๋งแต่ทัศนวิสัยดี เคร่ืองยนต์เสียงไม่ดัง เหมือนเราขับรถเก๋ง

แต่สบายกว่า อเนกประสงค์กว่า บรรทุกของได้เยอะ บางทีเราช่วย

ผู้จัดทำาละคร รถคันนี้มันช่วยได้เยอะมาก เพราะจะมีคนมาฝากของ 

เสือ้ผ้า อุปกรณ์ต่างๆ เวลาไปถ่ายทำาละครทีไ่หนก็สะดวกขึน้ นอกจาก

นีย้งัประหยดันำา้มนัเคยขบัไปเทีย่วช่วงปีใหม่นำา้มนัลดไปน้อยมากจน

บางครั้งเกือบลืมเติมนำ้ามัน

นวัตกรรมที่คุ้มค่า ราคาสัมผัสได้
 นอกจากนี ้อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ยงัมนีวตักรรมทีท่ำาให้ผมมัน่ใจในการ

ขับขี่ มีกล้องด้านหน้าและกล้องมองหลัง ระบบ GPS และอุปกรณ์

ไอทีต่างๆ ทำาให้เห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ชัดเจนและคล่องตัว

ถือว่าเป็นการดูแลตัวเราเองและคนรอบข้างที่อยู่บนท้องถนนด้วย

เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีเกิด

ขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะ

ผูใ้หญ่อย่างผมในปัจจบุนั และสิง่สำาคญัผมมองว่าราคาไม่แพงเกนิไป 

อีกทั้งสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถที่ให้มาน้ันคุ้มค่ากับการ

ใช้งานมากทีเดียว

กิจกรรม CSR ภูมิใจ ได้บุญ และสุขใจ
 ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกับตรีเพชรอีซูซุ นอกจากผมจะเห็น

อีซูซุพัฒนาเรื่องรถยนต์แล้ว บริษัทฯ ยังทำากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  

"เรื่องการซื้อรถควรดูตามความเหมาะสมของตนเอง 

เพราะรถกเ็หมอืนบ้านหลงัทีส่องของเรา และสิง่ส�าคัญ

ก่อนขบัรถควรมสีตก่ิอนสตาร์ททุกครัง้ ถ้าวนัไหนทีเ่รา

ไม่มสีต ิ หรอืเหนือ่ยมากควรหยดุหรอืพกัผ่อนให้เพยีง

พอ เม่ือใดทีเ่ราขบัรถเราต้องมีสตพิร้อมเสมอ"
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อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

อันตรายจาก

และในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการนำาเอาแสงแดดมาแปรเป็น

พลงังานไฟฟ้า เพือ่เป็นต้นกำาเนดิพลงังานสำาหรบัขบัเคลือ่นอปุกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อให้รับพลังงานจาก

แสงแดดมาเก็บไว้ก่อนจะจ่ายออกต่อไปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งกำาลังได้รับ

การวิจัยและพัฒนากันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก เพราะเชื่อกันว่า

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงแดดหรือดวงอาทิตย์ด้วยวิธีการนี้ เป็น

พลงังานท่ีได้มาฟรีๆ  และมมีลพษิท่ีเกดิจากขัน้ตอนการผลติน้อยมาก 

ถึงกับให้ชื่อกันว่าเป็นพลังงานสะอาดกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังเชื่อกัน

ว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก เพราะตราบใดที่ยังมีดวง

อาทิตย์ก็ยังมีแสงแดดมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่ตลอดเวลานั่นเอง

แต่ใดๆ ในโลกนี้เมื่อมีข้อดีก็ย่อมต้องมีข้อเสียเกิดมาคู่กัน

เสมอ แสงแดดและความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เช่นกัน ความร้อนที่

มากเกินไปจากแสงแดดก็ย่อมทำาให้ผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ เช่น

ทำาให้ผวิหนงัไหม้เกรยีมจนปวดแสบปวดร้อน หรอือาจจะถงึขัน้ทำาให้

เกิดมะเร็งที่ผิวหนังขึ้นมา ในขณะที่ความร้อนที่สูงมากๆ ก็ทำาให้คน

เกดิอาการทีเ่รยีกกันว่า ฮทีสโตรค หรอืเป็นลมได้ รวมไปถงึความร้อน 

แสงแดด

คนเรารู้จักเอาแสงแดดมาใช้ให้เป็นประโยชน์นานแล้ว ในอดีตเคยใช้ความร้อนจากแสงแดดมาสร้างความอบอุ่น
ให้กับร่างกาย ก็พัฒนามาเป็นการใช้เพื่อการถนอมอาหาร ด้วยการนำาเอาพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์มาตากแดดจนแห้ง 
ทำาให้สามารถเก็บไว้กินได้นานนับเดือนนับปีโดยไม่บูดเน่าเสียหาย มีการนำาเอาแสงแดดมาใช้ฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบต่างๆ 
เช่นการนำาเอาเส้ือผ้าท่ีเปียกชื้นมาตากแดดเพ่ือป้องกันเชื้อรา หรือเปิดให้แสงแดดเข้าส่องในพ้ืนที่อยู่อาศัยเพ่ือขับไล่
ความชื้นออกไป เป็นต้น หรือแม้แต่คนบางชาติบางเผ่าพันธุ์ก็เชื่อกันว่า การได้ออกมาให้แสงแดดอาบไล้ผิวกายจนทั่ว 
จะทำาให้ร่างกายได้รับพลังงานและวิตามิน D จากแสงแดดด้วย ดังจะเห็นได้จากคนท่ีอยู่ในประเทศแถบหนาวมักจะนิยม
การนอนอาบแดดตามชายหาดทั่วไป
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จนทำาให้เสียหายไม่สามารถนำามาสวมใส่

ได้อีก หรือในกรณีที่เป็นแว่นสายตาแล้ว

ถูกนำามาวางไว้ในจุดท่ีแสงแดดส่องถึง 

แสงแดดที่ส่องผ่านเลนส์ของแว่นสายตา

ซ่ึงมีลักษณะเป็นเลนส์นูน ก็จะเกิดการ

หักเหของแสงหรือมีการรวมลำาแสงเข้า

ด้วยกัน จนไปตกกระทบกับสิ่งของหรือ

อุปกรณ์อื่นใดที่ติดไฟง่าย ความร้อน

จากแสงแดดที่ส่องผ่านเลนส์นูนจนมีจุด

ตกกระทบรวมศูนย์อยู่ ก็จะทำาให้เกิดไฟ

ลกุไหม้ขึน้มาได้เช่นกนั ส่วนของทีล่ะลาย

ได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน ก็ต้องใช้ความ

รอบคอบระมัดระวังอย่างมากในการวาง

ไว้ในรถ เพราะหลายคร้ังท่ีพบว่ามีการ

วางตลับยาหม่องไว้บนแผงหน้าปัด เมื่อมีความร้อนจากแสงแดด

เกิดขึ้น ยาหม่องก็ละลายไหลเยิ้มออกจากตลับมาเปื้อนอยู่กับแผง

หน้าปัดหรืออุปกรณ์อื่น ทำาให้เกิดรอยด่างซึ่งไม่สามารถขจัดออกไป

ได้จนทำาให้รถขาดความสวยงามและเสยีราคาเม่ือต้องขายต่อออกไป

การต้องจอดรถกลางแจ้งทีก่ระทบกบัความร้อนจากแสงแดด

โดยตรงบ่อยๆ และแต่ละครั้งเป็นเวลานานๆ น้ัน เจ้าของรถยนต์

คันน้ันต้องหมั่นคอยตรวจสอบและเอาใจใส่ส่ิงของต่างๆ ท่ีมักจะ

ถูกวางเอาไว้ให้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายดังท่ีได้ยกตัวอย่าง

ขึ้นมา และแม้กระทั่งอุปกรณ์ประจำารถเองก็ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษหากต้องจอดรถตากแดดเป็นประจำา อุปกรณ์ที่ทำามาจากวัสดุ

จำาพวกพลาสติกหรือหนังเทียมและยางโฟมทั้งหลาย มักจะเสียหาย

จากการบิดเบ้ียวเสียรูปทรงหรือกรอบแตกได้ง่ายเมื่อโดนความร้อน

จากแสงแดด จึงต้องหมั่นเช็ดถูทำาความสะอาดด้วยนำ้ายาหรือสาร

เคมีที่ใช้เฉพาะเท่านั้น หรืออย่างน้อยก็ต้องหาอุปกรณ์ที่สามารถบัง

แสงแดดไม่ให้ส่องเข้ามาในห้องโดยสารรถยนต์ได้โดยตรงมาใช้งาน

เมื่อต้องจอดรถยนต์กลางแสงแดดที่ร้อนจัดครับ 

Care for Your Car
จากแสงแดดก็อาจจะสร้างความเสียหาย

ให้เกิดขึ้นกับสิ่งของเครื่องใช้ได้ไม่น้อย 

เช่นส่งผลให้เครื่องใช้ที่เป็นวัสดุจำาพวก

พลาสติกกรอบแตก หรือทำาให้สีของ

เสื้อผ้าหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่ต้องตากแดด

บ่อยๆ หรือตากแดดนานๆ ซีดจางลงไป 

หรือทำาให้เกิดความแห้งแล้งจนต้นไม้ใบ

หญ้ายืนต้นตายลงไป

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็

เช่นกัน แสงแดดมีทั้งคุณและโทษต่อการ

ใช้รถยนต์อย่างกว้างขวาง ในส่วนของ

โทษที่ได้รับจากแสงแดดที่รับรู ้กันมาก

ท่ีสุดคือความร้อน รถยนต์ท่ีใช้ในเขต

ร้อนเช่นประเทศไทยเกือบทุกคัน จึงได้

รับการติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและป้องกันความร้อนที่กระจกเกือบ

ทุกบานรอบตัวรถ แต่กระนั้นก็ตามก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความร้อน

จากแสงแดดให้เข้ามาในตวัรถได้หมดสิน้ จนบางครัง้ทำาให้ของใช้หรอื

อปุกรณ์ในรถหลายอย่างต้องเสยีหายไป การจะเกบ็วางสิง่ของต่างๆ 

ท้ิงไว้ในรถจงึต้องระมดัระวงัอย่างยิง่ ทีจ่ะไม่ให้เกดิความเสยีหายจาก

ความร้อนของแสงแดดข้ึนมา เพราะบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น

นั้นมากมายจนนึกไม่ถึงทีเดียว

สิ่งของที่ไม่สมควรทิ้งไว้ในรถตรงบริเวณที่แสงแดดส่องถึง

โดยตรงเช่น ไฟแช๊คชนดิใช้แก๊สทัง้หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ไฟแช๊ค

แก๊สแบบท่ีมตัีวโครงเป็นพลาสตกิ เพราะหากทิง้ไว้ในรถตรงบรเิวณที่

แสงแดดส่องถงึโดยตรง เมือ่ตวัไฟแช๊คมีความร้อนสงูจากแสงแดดทีส่่อง

มาโดน กอ็าจจะเกดิการระเบดิข้ึนมาจนทำาให้ไฟลกุไหม้รถยนต์ทัง้คัน

ได้ เครือ่งใช้ต่างๆ ท่ีบรรจกุระป๋องอดัแก๊สกไ็ม่ควรเกบ็ไว้ในรถบรเิวณที่

แสงแดดส่องถึง เพราะเมือ่เกดิความร้อนจนแก๊สภายในกระป๋องเหล่า

นัน้ขยายตวัขึน้มากจ็ะเกดิการระเบดิกระจายขึน้มาในห้องโดยสาร หาก

เป็นแก๊สแบบไวไฟ เช่นกระป๋องสเปรย์ต่างๆ กจ็ะทำาให้เกดิไฟลกุไหม้ได้

ไม่ต่างไปจากการระเบิดของไฟแช๊คแก๊ส หรอืแม้แต่กระป๋องนำา้อดัลม 

ทีด่ืม่กันทัว่ไป หากวางไว้ในห้องโดยสารของรถยนต์บรเิวณทีแ่สงแดด

ส่องถึง กอ็าจจะระเบดิจนนำา้อดัลมกระจายไปทัว่ทัง้ห้องโดยสาร ทำาให้

ยากต่อการทีจ่ะล้างทำาความสะอาดเป็นอย่างยิง่

ผู้ใช้รถยนต์บางท่านชอบวางของใช้ที่เป็นพลาสติกเอาไว้

บรเิวณหน้าปัดหรอืคอนโซลหน้ารถ เช่นวางแว่นกนัแดดเอาไว้บนหน้า

ปัดท่ีแสงแดดส่องถงึ เมือ่แว่นกนัแดดซึง่ส่วนใหญ่มพีลาสตกิเป็นส่วน

ประกอบสำาคญัได้รบัความร้อนสงูๆ กจ็ะเกดิการบดิเบีย้วเสยีรปูทรง

"การต้องจอดรถกลางแจ้งที่กระทบ

กับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง

บ่อยๆ และแต่ละคร้ังเป็นเวลานานๆ นัน้ 

เจ้าของรถยนต์คันนั้นต้องหมั่นคอย

ตรวจสอบและเอาใจใส่สิง่ของต่างๆ ท่ี

มักจะถกูวางเอาไว้ให้ด"ี
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ระยอง ลองไม่ลงทะเล

MU-X Road Trip
คุณลินดา โกมลารชุน

คณุพ่อกบัคุณแม่เท่ียวระยองทไีรกอ็ยูแ่ถว
บ้านเพ เกาะเสมด็ แหลมแม่พิมพ์มาตัง้แต่ยงั
ไม่แต่งงานกนั จนมลูีกแล้วกย็งัพาลูกเทีย่ว
วนทีเ่ดมิ กระท่ังวนัหนึง่เราลองเปล่ียนแผน 
ขับไประยอง แต่ลองอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง
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 มาถงึระยองเอากใ็กล้เทีย่ง เราตรงดิง่ไปที ่‘มดีี ฟาร์มปนูิม่’ เป็น

จดุแรก หาโต๊ะน่ังสัง่อาหารก่อนแล้วค่อยเดนิสำารวจฟาร์มปขูนาด 4 ไร่ 

เขาบอกว่าปกติไร่หนึ่งจะเลี้ยงปูได้ถึง 10,000 ตัวเลย โดยนำาเข้าลูกปู

มาจากอินเดียเพราะแข็งแรงเลี้ยงง่ายกว่า แต่การทำาฟาร์มปูก็ขึ้นอยู่

กับสภาพนำ้าด้วย อย่างตอนนี้นำ้าไม่ค่อยดีปูก็ตายหมด ตอนแรกๆ 

ฟาร์มคัดปูเกรดรองมาเปิดเป็นร้านก๋วยเต๋ียวต้มยำาปูนิ่ม ต่อมาก็เร่ิม

เพ่ิมเมนูปูนิ่มต่างๆ เช่น ปูน่ิมทอดกระเทียม หลนปูนิ่ม ยำาปูน่ิม 

ที่เด็กๆ ชอบคือบรรยากาศนั่งห้อยขาลงไปเหนือบ่อเลี้ยงปูนี่ล่ะค่ะ

 ปากซอยทางเข้าฟาร์มปนูิม่

มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเปิดให้คนทั่วไป

เข้าเยี่ยมชม ‘พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง’ 

ตกแต่งทางเข้าได้เชิญชวนน่าไปดู

ข้างใน ครูกังเคยเป็นครูสอนศิลปะ 

พอเกษยีณแล้วกน็ำาเอาของเก่าทีส่ะสมไว้มา

จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ลงทุนสร้างอาคารหลังเล็กๆ และออกแบบ

นิทรรศการด้วยตัวเอง แกบอกว่าจ้างนักออกแบบมาก็เล่าเรื่องหรือ

ลำาดับเวลาไม่ถูกหรอกถ้าไม่ใช่นักสะสมตัวจริง ชั้นล่างอาคารจึงแบ่ง

เป็นห้องๆ คอืบ้าน ครวั โรงเรยีน โรงหนงั ร้านค้า ธนาคารออมสนิ 

ฯลฯ ของเยอะขนาดนีไ้ม่มฝีุน่จบัสกันดิ เคยมชีาวญีปุ่น่มาชมลงไปนัง่ๆ 

นอนๆ กับพื้นเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลย ส่วนชั้นบนจะแสดงของใช้

เก่าๆ อย่างนาฬิกา โทรศพัท์มอืถอืต้ังแต่รุน่บกุเบกิ ตะเกยีงเก่า เป็นต้น

มีดี ฟาร์มปูนิ่ม
พิกัด N12.688930 E101.646745
อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 08-9834-6898
เปิดทุกวัน 8.00 – 18.00

พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง
พิกัด N12.687187 E101.632622
อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 08-7129-9405
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 30 บาท

MU-X Road Trip

 จากบ้านครกัูง เราขบัรถต่อไปอกีไม่ไกลกถ็งึอนสุรณ์เรอืรบหลวง

ประแส ไม่ต้องคอยเช็คว่าเรือจอดเทียบท่าอยู่หรือออกไปปฏิบัติ

หน้าที่ เพราะลำานี้ปลดประจำาการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 และถูกยกมาตั้ง

อยู่บนชายหาดประแสตลอดเวลา เดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู ้สึกว่า

น่าเกรงขาม ยิ่งถ้ารู้ว่าครั้งหนึ่งเรือลำาน้ีเคยปฏิบัติหน้าที่ช่วงสงคราม

เกาหลี ทำาหน้าท่ีคุ้มกันเรือลำาเลียงนำ้ามันและเรือกวาดทุ่นระเบิด

ยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่ เด็กๆ เดินขึ้นไปถึงสะพานเรือข้างบนได้เลย

 คนืนัน้เรานอนค้างกันในตวัเมอืงระยอง มโีรงแรมเลก็ๆ ซ่อนอยู ่

กลางใจเมืองช่ือ มาคีส์ บูติคโฮเทล ตกแต่งสไตล์อังกฤษต้ังแต่ 

อาคาร ห้องพกั ไปจนสวนสวยด้านข้าง ไม่มใีครคิดถงึทะเลเลยเพราะ

สระว่ายนำ้าน่าเล่นออกอย่างนั้น มีอาหารเช้าให้ด้วยค่ะ

 เช้าวันต่อมา พาเด็กๆ ไปเดิน

ออกกำาลังกายกันในศูนย์เรียนรู ้

ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนพระเจดีย์

กลางนำ้า บริเวณปากนำ้าระยอง  

มีทางเดินไม้สะดวกสบายใต้ร่ม

โกงกางตลอดทางไม่ร้อน ลุงกับ

ป้านั่งขายหอยพอกกิโลละ 20 บาท ตอนแรก

นึกว่าจะให้เราซื้อไปปรุงอาหาร ลุงบอก 

ม่ายยย...ลุงรับมาจากที่อื่นเพื่อขายให ้

นกัท่องเทีย่วซือ้แล้วโยนไว้ตามโคนต้นแสม

ต้นโกงกาง เพื่อขยายพันธุ์ให้ระบบนิเวศน์

บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ เด็กๆ อุดหนุนกัน

โลนึงแล้วขว้างหอยลอยละลิ่วลงนำ้า  

กะว่าจะไม่ให้ลงุตามไปเกบ็มาขายวนไงคะ  

ตลอดสองข้างทางมีคอนโดปูท่ีองค์กรต่างๆ  

มาทำากิจกรรม CSR สร้างจากเศษไม้ สุดทางเดินเป็นหอชมวิว

เฉลมิพระเกยีรตสิงู 11 ชัน้ มองเหน็วิวยอดไม้ของป่าชายเลนโดยรอบ 

ทริปนี้เห็นทะเลแต่ไม่ได้ลงเล่นสักนิดจริงๆ นะคะ 
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

จะใส่สีอะไร…
     ให้กับชีวิต

เป็นการแสดงเอกลักษณ์ประจำาตัวหรือประจำาองค์กร อันนี้เป็นสี

ที่อยู่ภายนอกร่างกาย ถ้าเป็นสีภายใน นั่นหมายถึงอารมณ์ ฝรั่งก็

จะมีสีที่บอกอารมณ์ต่างๆ (ง่ายที่สุดไปดูการ์ตูนเรื่อง Inside Out) 

สีเหลืองหมายถึงอารมณ์แห่งความสุข สีฟ้าหมายถึงอารมณ์ซึมเศร้า 

สีแดงหมายถึงอารมณ์โกรธ สีเขียวหมายถึงความรู้สึกอี๋น่ารังเกียจ 

สีม่วงหมายถึงอารมณ์กลัวและหวาดระแวง 

 ถ้ามีแว่นตาวัดอารมณ์สักอัน ส่องไปที่คนไหนก็เห็นอารมณ์ 

เป็นสีๆ ขึ้นมา เหมือนเครื่องสแกนผู้โดยสารในสนามบินคงแปลกดี 

นะครับ ครอบครัวที่เพิ่งทะเลาะกันมาคงตัวสีแดงกันหมด คนที่กลัว

ตกเคร่ืองบินและกลัวเคร่ืองบินตกคงตัวเป็นสีม่วง พระสงฆ์เดิน

จงกรมผ่านไป เราอาจจะไม่ปรากฏสีไหนเลย

 การดำาเนนิชวีติของเราถ้าทำาอะไรเดมิๆ ไปเรือ่ยๆ กบ่็นว่าชวิีต

จืดชืด ให้ไปเติมสีสันให้กับชีวิตบ้าง ลองทำาอะไรแปลกๆ ที่ไม่เคยทำา

ดูบ้าง ผมเองก็จะเข้าข่ายพวกสีจัดจ้านประเภทนี้ ชอบหยอดสีให้กับ

ชีวิตเป็นประจำา ที่ไหนไม่เคยไปต้องลองไป อะไรไม่เคยกินต้องลอง

กิน อะไรไม่เคยทำาต้องลองทำา ในปีหนึ่งนี่เติมสีสันไม่รู้กี่สี มันสนุก

ท้าทายและตื่นเต้นดีครับ ผิดกับภรรยาผม เธอชอบอยู่บ้านเพราะรู้

แล้วว่าชอบอะไรก็ทำาแต่อย่างนั้นและกินส่ิงที่ชอบเป็นประจำา ส่วน

เจ้าลูกชายเป็นประเภท นานๆ ขอลองที จะทำาส่ิงที่ทำาได้จนมั่นใจ

ก่อน ถึงจะกล้าลองเปล่ียนเป็นส่ิงใหม่ “อย่าให้ทำานู่นนี่บ่อยเกินไป

นะพ่อ…เหนื่อย” ก็จะอยู่กลางๆ 

 อย่างน้ีก็ไม่แปลกอะไรครับ เพราะแต่ละคนชอบสีสันไม ่
เหมอืนกัน ไม่ต่างอะไรกบัตอนเด็กๆ 

 สมยัผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กบัเด็กๆ เรือ่งสีมกัจะเป็น
เรื่องพ้ืนฐานท่ีผมมักชวนเด็กๆ คุยเสมอ เด็กแต่ละคนชอบสีไม่
เหมือนกัน สีจะมคีวามหมายและให้อารมณ์แตกต่างกนั เด็กผูห้ญงิ
ส่วนใหญ่ชอบสชีมพูก็จะแสดงถึงความอ่อนหวาน เด็กผูช้ายชอบ
สีนำา้เงนิสีฟ้าก็จะดูสงบเยอืกเยน็ บางคนชอบสีแดงสีส้มกจ็ะดูมพีลัง
กระฉับกระเฉง บางคนชอบสีขาวเพราะดูสะอาดบรสุิทธิ ์เด็กบางคน
ชอบสดีำา คลาสสกิ ดลึูกลับน่าค้นหา บางคนก็เลือกไม่ถกูเพราะ
ชอบไปหมดทกุสหีรอืไม่รูว่้าตวัเองชอบสีไหนกนัแน่

 พอโตขึ้นเราก็จะชัดเจนและเข้าใจเรื่องสีมากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการแต่งกาย การตกแต่งหรือการออกแบบ ต่างก็ต้องใช้สี 
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Tripetch AD [Create Outline].pdf   1   6/5/18   4:12 PM Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

เปิดประสบการณ์กับสุดยอดอาหารจีน
สร้างสรรค์จาก เชฟกระทะเหล็ก ที่จะให้คุณ
ได้รู้สึกถึงการกินอาหารที่แปลกใหม่ ไม่จำาเจ 
ที่นี่ แห่งแรก และแห่งเดียวในโลก

เปิดให้บริการระหว่าง 11.00 น.-14.00 น. และ 17.00 น.-24.00 น.

รับส่วนลดพิเศษ 10%
สำาหรับผู้แสดงบัตร Isuzu MU-X VIP Club
ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2561

ร้านอาหาร 
IRON CHEF DRAGON 
ทองหล่อ ซอย 11
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Mr. MU-X

 สวัสดีครับ ผม Mr.MU-X กลับมาอีกครั้ง…หลังจากเล่มท่ีแล้ว  
ผมได้แนะน�า Isuzu MU-X The Iconic ไป ลูกค้าบางท่านอาจได้จับจองเป็น
เจ้าของเรยีบร้อย ซึง่ดีไซน์ภายนอกและภายในรวมถึงฟังก์ชนัก็เพ่ิมเตมิจาก
รุน่มาตรฐานอยูห่ลายจุด ซึง่วนัน้ีผมอยากจะแนะน�าฟังก์ชนัใหม่ทีม่าพร้อม 
Isuzu MU-X The Iconic คือ Digital TV Tuner

 สำาหรับวิธีใช้งานให้ลูกค้าเลือกที่เมนู Media บนหน้าจอ ต่อ

ด้วยเลือกเมนู AUX หลังจากนั้นเลือกช่องที่ต้องการรับชมได้ตาม

ต้องการง่ายๆ เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถเพิ่มอรรถรสในการขับขี่

ด้วย Digital TV Tuner บน Isuzu MU-X The Iconic ครับ สำาหรับ

ลูกค้าที่ยังไม่ได้จับจอง รีบติดต่อไปที่โชว์รูมของผู้จำาหน่ายใกล้บ้าน

ท่านเลยครับ (Mr.MU-X ขอแอบกระซิบบอกว่ารุ่นนี้มีจำานวนจำากัด

นะครับ) 

Digital TV Tuner

 หากย้อนกลับไปสัก 10 ปี เราอาจจะต้องต่ืนเช้ามาดูข่าวสาร

ผ่านทางโทรทัศน์ที่บ้านก่อนออกไปทำางาน หรือช่วงเย็นสาวๆ 

อาจรีบกลับบ้านไปดูละครหลังข่าว แต่เดี๋ยวนี้ไม่จำาเป็นอีกต่อไป 

เพราะเราสามารถดโูทรทศัน์บนรถยนต์ได้แล้วเสมอืนอยูบ้่าน! ทำาให้

การใช้ชีวิตบนท้องถนนที่แม้จะเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัด

เพลิดเพลินขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ สำาหรับ Digital TV Tuner ใน Isuzu 

MU-X The Iconic สามารถดทูวีีในระบบ Digital ได้ผ่านหน้าจอสมัผสั

ขนาด 8 นิ้ว และจอเพดานสำาหรับผู้โดยสารด้านหลัง ซึ่งสามารถ

ควบคุมได้จากทั้งหน้าจอสัมผัส รีโมตคอนโทรล และสวิตช์ควบคุม

เครื่องเสียงที่พวงมาลัย 
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Fun Zone

2. อาชีพ

3. กิจกรรมพิเศษ/สิทธิประโยชน์ที่ท่านสนใจเข้าร่วมงาน ?

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ 

 ท่องเที่ยว (นำ้าตก ทะเล ภูเขา)  

 ชมภาพยนตร์/การแสดง

 กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ

 สัมมนา เรื่อง 

 อื่นๆ โปรดระบุ

1. หมายเลขสมาชิก Isuzu Mu-X VIP Club

 หลังจากผ่านช่วงเวลาการทำางานมาครึ่งปีแล้ว หลายๆ 
ท่านอาจจะเหน่ือยล้าจากการทำางานและไม่มีเวลาออกไป 
พักผ่อน คอลัมน์ Fun Zone ฉบับนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่าน 
มาร่วมสนุกผ่อนคลายความเครียด ด้วยการตอบคำาถาม
ง่ายๆ เพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์ของคุณ ส่งแบบสอบถามกลับมาที่ 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้โชคดี 200 ท่านแรก จะได้รับรางวัลพิเศษ

“กระเป๋าใส่ทิชชู่อเนกประสงค์”

4. เนื้อหาในคอลัมน์ใดที่ท่านอ่านแล้วชื่นชอบมากที่สุด 
 เพราะอะไร?

 What's new?  Mr.MU-X

 The Leader  Care for Your Car

 MU-X Roadtrip  Feel Good

 Your Privilege  Fun Zone

 DIY Tips

 อื่นๆ

เหตุผล

5. สื่อ Social Media ที่ท่านใช้เป็นประจำา ?

 Facebook  Instagram

 Line  Twitter

 You Tube  อื่นๆ



Fun Zone

1. คุณ ณฐกร อุดมลาภ 
2. คุณ กฤติยา ปาณะจำานงค์ 
3. คุณ ยุวรีย์ สุธานนท์ 
4. คุณ ศุภศิริ พืชทองหลาง 
5. คุณ สมศักดิ์ บุญทวีพิทักษ์ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋าเดินทางพร้อมเป้อีซูซุ รวมทั้งสิ้น 

5 รางวัล จาก Isuzu MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 1/2018

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/412 ปณจ.จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์

(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด-บี ชั้น 12
1088 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

บริการธุรกิจตอบรับ

6. ส่ือ Social Media ท่ีท่านชอบใช้มากท่ีสุด? เพราะเหตใุด ?

7. ท่านตดิตามข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับ Isuzu Mu-X V.I.P CLUB  
 ผ่านทางช่องทางใดบ้าง ?

 Isuzu MU-X Facebook Fan Page 

 Isuzu MU-X VIP Club Application บนสมาร์ตโฟน  

 Website : http://vipclub.isuzumu-x.net

8. ท่านได้สมคัรสมาชกิในเวบ็ไซต์ http:// vipclub.isuzumu-x.net  
 เพื่อรับเอกสิทธิ์ต่างๆ ใช่หรือไม่ ?

 ใช่ 

 ไม่ใช่

9. ท่านม ีApplication Isuzu MU-X V.I.P CLUB บนมือถอื สำาหรบั 
 รบัเอกสิทธิพิ์เศษใช่หรอืไม่ ?

 ใช่ 

 ไม่ใช่

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

ชื่อ – นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

หมายเหตุ : ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน โปรดติดต่อกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด เบอร์ 02-1180777 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
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 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการด�าเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 11:00-11:25 น. ทาง ททบ.5" 

DIY  Tips
คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

Homemade Sugar Wax :

เจลแว๊กซ์ขนสูตรก้นครวั

วิธที�ำ
1. ต้มนำ้าให้พอเดือด 
2. ใส่นำา้ตาลทรายขาวลงไป กวนจนนำา้ตาล

ละลายหมด 
3. ใส่นำ้าผึ้งแล้วคนให้เข้ากัน
4. แล้วจึงใส่นำ้ามะนาวลงไป กวนต่อจน

เหนียวข้น หนึบ เป็นเนื้อเจลใส สังเกต
สีจะออกเหลืองใส 

5. ยกลงมาพกัไว้ให้เยน็ นำาไปใช้แว๊กซ์ขนขา  
หรือขนในบริเวณที่ต้องการได้เลยค่ะ 

วตัถดุิบและอุปกรณ์

 ความสวย เนียนสะอาดตา ส�าหรบัสาวๆ นัน้เป็นเรือ่งใหญ่ นชุเข้าใจดี ยิง่เร่ืองขนบนเรียวขา  
หรือบนร่างกายของสาวๆ นั้น ถ้าเผลอลืมดูแล แป๊บเดียวก็กลุ้ม บางครั้งเราอยากใส่กางเกง
ขาสั้น ใส่ชุดว่ายน�้า หรือใส่เสื้อแขนกุดต่างๆ มีเรื่องให้ต้องโชว์ผิวสวยใส แต่ถ้ามีขนเพียบก็คง
เป็นปัญหาน่าหนักใจ หลายคนเลือกวิธีการก�าจัดขนด้วยการโกน แต่การโกนนั้นยิ่งจะท�าให้ขน
ขึ้นใหม่เร็ว และยังแข็งระคายผิวอันบอบบางของคุณอีก 

 บางคนอยากไปแว๊กซ์ขนที่ร้าน แต่ก็ทนความเหนียวสุดเจ็บของเจลแว๊กซ์ขนที่สกัดจากเคมี
ไม่ไหว เพราะเหนียวหนึบเวลาลอกออกที นำ้าตาไหลเลย นุชมีเคล็ดลับการทำาเจลแว๊กซ์ขน สูตรก้น
ครวัมาฝากกนั แม้ว่าจะรบีเร่งแค่ไหน ก็ไม่เสยีเวลามากมายเลย เพราะอปุกรณ์นชุหามาจากในครวัที่
บ้านทั้งนั้น เชื่อว่าทุกๆ บ้านน่าจะมีติดครัวไว้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสูตรนี้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา 
แถมได้ขาที่เนียนสวยปราศจากขนและไม่แพ้แน่นอนค่ะ

1. นำ้าตาลทรายขาว 2 ถ้วยตวง
2. นำ้ามะนาว 1/4 ถ้วยตวง
3. นำ้าผึ้งสด 1/4 ถ้วยตวง
3. นำ้าเปล่า 1/4 ถ้วย   
4. หม้อต้ม หรือกระทะ 
5. เตาแก๊ส 
6. ช้อนคนไม้ หรือพลาสติกทนร้อน

 ซ่ึงวิ ธีการใช ้แว ๊กซ ์ สูตรน้ีก็ไม ่ยากเลย 
เพียงแค่ทำาความสะอาดผิวบริเวณที่ต้องการจะ
กำาจัดขนให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วเอาแว๊กซ์เจล
ที่เราทำาป้ายทาให้หนาทั่วกัน ทิ้งไว้สักพักแล้ว 
ลอกออก หรือจะเอาผ้าขาวบาง หรือกระดาษท่ี
เตียมไว้มาแปะแล้วกดให้แนบสนิท และดึงออก
เบาๆ บอกเลยนะคะ ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บ แต่
จริงๆ พอนุชลองทำาใช้กับตัวเองแล้ว ไม่เจ็บเลย
ค่ะ ทีส่ำาคญัขนหลดุเกลีย้ง สามารถทำาซำา้ได้บ่อยๆ 
แว๊กซ์สูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายครั้งเลย 
ล่ะค่ะ เพียงแค่ปิดฝาแล้วเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิปกติ  

ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะ 
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