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เลือกพิมพ์ด้วยกระด�ษถนอมส�ยต�ที่ช่วยลด

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ม�กกว่� 30% 

และใช้พลังง�นน้ำ�ในก�รผลิต

เจ้าของ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด

1088 ถ.วิภ�วดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2966-2111

ที่ปรึกษา : โทชิอ�กิ ม�เอค�วะ, ปนัดด� เจณณว�สิน, ท�เคชิ ค�ซ�ฮ�ระ

บรรณาธิการอำานวยการ : วิชัย สินอนันต์พัฒน์

บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญล�ภ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนร�งกูร, ชญ�นิน เจียรพัฒน�คม,  

รวีพร รักษ์กรรณกร, นันทิก� แสนสุขสำ�ร�ญ, ปรีย�นุช จึงม�นะกิจ,

วิศรุต ใจบุญ, วริศร� พูนสุขเลิศ, ชเนตตี กีรติวิทย�นันท์

Editor’s Talk

The Team

Contributors

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club ทุกท่าน

 ขอต้อนรับทุกท่�นเข้�สู่ว�รส�ร Isuzu MU-X VIP Club ขณะนี้

ยังคงอยู่ในช่วงก�รเฉลิมฉลองเทศก�ลปีใหม่ 2562 ขอให้ลูกค้�ทุกท่�น

มีคว�มสุขม�กๆนะคะ นอกจ�กก�รอัพเดตข่�วส�รและกิจกรรมต่�งๆ                

ของ The New Isuzu MU-X แล้ว ฉบับนี้ยังม�พร้อมกับวิธีก�รแบ่งปัน

คว�มสุขด้วยก�รห่อของขวัญสุดเก๋สำ�หรับคนพิเศษ ซ่ึงท่�นสม�ชิก

ส�ม�รถตดิต�มร�ยละเอียดเพิม่เตมิได้ในคอลมัน์ D.I.Y. Tips ได้เลยค่ะ

 สำ�หรบัคอลมัน์ “The leader” ทมีง�นได้รบัเกยีรตจิ�ก คณุอรอุม� 

เกษตรพชืผล นกัสือ่ส�รมวลชนคณุภ�พ ทีจ่ะม�บอกเหตผุลในก�รเลอืก 

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ Isuzu MU-X ม�เป็นสมก�รคว�มสุขใน

ครอบครัวของเธอ รวมทั้งวิธีก�รดูแลรักษ�รถยนต์ให้ทุกท่�นได้ติดต�ม

อีกด้วยค่ะ 

 นอกจ�กนีพ้บกบัคำ�แนะนำ�ดีๆ  ในก�รเตรยีมรถยนต์คูใ่จให้พร้อม

สำ�หรับก�รเดินท�งไปต่�งประเทศในช่วงเทศก�ลพิเศษนี้ โดยอ�จ�รย์

พัฒนเดช อ�ส�สรรพกจิ สือ่มวลชนอ�วโุสด้�นย�นยนต์ ซึง่ท่�นสม�ชกิ

ส�ม�รถตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เติมได้ในคอลมัน์ “Care for Your Car”  ค่ะ

 เนื่องในโอก�สต้อนรับเข้�ปีใหม่นี้ ทีมง�นของนำ�เสนอคอลัมน์

ใหม่ล่�สดุ “Smart Health” โดยได้รบัเกยีรตจิ�ก คณุเต้ นนัทศยั พศิลยบตุร  

นักแสดงหนุ่มรูปหล่อที่ใส่ใจในสุขภ�พ จะม�แชร์เคล็ดลับในก�รดูแล

ตัวเองให้แข็งแรงและมีสุขภ�พดีอย่�งยั่งยืน

 ทีมง�นหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ว�รส�ร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้ 

จะถูกใจท่�นผูอ่้�นทกุท่�น ห�กมข้ีอตชิม หรือข้อเสนอแนะ ส�ม�รถส่งม� 

ได้ที่กองบรรณ�ธิก�ร “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่�ยสื่อส�รก�รตล�ด-บี  

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด 1088 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่ง e-mail ม�ที่ info@isuzu-tis.com

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร

MU-X Roadtrip

DIY  Tips

คุณลินด� โกมล�รชุน

คุณนุชน�รถ รัตนเวโรจน์ 

คุณธนะชัย สุนทรเวช

คุณเต้ นันทศัย พิศลยบุตร

Feel Good

Smart Health

Care for Your Car
อ�จ�รย์พัฒนเดช อ�ส�สรรพกิจ
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อีซูซุสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนผลการเรียนดี ประจ�าปี 2018

 อี ซู ซุ จั ดกิ จกรรมมอบทุนก�รศึกษ� 

“Outstanding Scholarship Granting Ceremony” 

ให้แก่นกัศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตรทีีม่ผีลก�รเรยีนดี

จ�ก 5 มห�วทิย�ลยั จำ�นวนทัง้สิน้ 59 ทนุ รวมมลูค่�  

1,820,000 บ�ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

และยกระดับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ที่ดีขึ้นให้แก่ 

เย�วชนไทย ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก มร.โทชิอ�กิ 

ม�เอค�วะ ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

และกรรมก�รผู ้จัดก�ร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส์ จำ�กัด เป็นประธ�นในพิธีมอบทุนดังกล่�ว  

ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด เมื่อวันท่ี  

16 พฤศจิก�ยน 2561 ที่ผ่�นม� 

What’s New?

โครงการ 168 ตามรอยท่ีพ่อสร้าง
เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 
ตามแนวพระราชด�าริ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 กิจกรรมพิ เศษสำ�หรับสม�ชิก อีซูซุมิ ว - เอ็กซ ์ 

วี.ไอ.พี. คลับ กับโครงก�ร 168 ต�มรอยที่พ่อสร้�ง  

ครั้ งที่  6  เมื่ อวันอ�ทิตย ์ที่  28  ตุ ล�คม 2561 

พ�ครอบครัวอีซูซุเดินท�งสู่จังหวัดก�ญจนบุรี เที่ยวชม

ตล�ดนำ้�ซึ่งเป็นหนึ่งในสถ�นที่ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์เรื่อง 

“ตำ�น�นสมเดจ็พระนเรศวรมห�ร�ช” ทีก่องถ่�ยฯ ค่�ยสรุสห์ี  

กองพลทห�รร�บที่ 9 และร่วมกิจกรรมก�รทำ�เกษตร

แบบพึ่งพ�ตนเองอย่�งเป็นระบบต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

ของ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช  

บรมน�ถบพิตร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติท่�มะข�ม 

นอกจ�กนีย้งัเรยีนรูก้�รทำ�สมนุไพรจ�กวัชพชื ก�รทำ�ผกัสลดั 

พร้อมใกล้ชิดนักแสดงจ�กไทยทีวีสีช่อง 3 เฟิร์ส ภ�ร�ด� 

จ�กละคร แก้วกุมภัณฑ์ และ ณมล พัชรวลัย จ�กละคร 

อังกอร์ ที่ม�ร่วมทำ�กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ด้วย 
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What’s New?

 อีซูซุจัดกิจกรรมท่องเท่ียวพิเศษสำ�หรับลูกค้� 

ผูโ้ชคดีทีไ่ด้ร�งวลัแพค็เกจทวัร์เทีย่วญีปุ่่น จ�กโครงก�ร  

“เพื่อนดีแนะน�ำรถดีๆ ให้เพื่อน” โดยก�รแนะนำ�

เพือ่นหรอืคนใกล้ชดิม�ซ้ือรถปิกอัพ อซีซูดุแีมคซ์ หรอื

รถอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยพ�ท่�นลูกค้�

เข้�ชมก�รประกอบรถอซีซู ุณ โรงง�นอซีซูฟุจูซิ�ว่� และ 

อซีซูพุล�ซ่� อ�ค�รท่ีรวบรวมประวตัศิ�สตร์คว�มเป็นม� 

และเทคโนโลยีต่�งๆ ของรถอีซูซุ พร้อมท่องเที่ยว 

ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งเมืองเกียวโต ภูเข�ไฟฟูจิ และ

เมืองโตเกียว อย่�งเต็มอิ่ม เมื่อวันที่ 28 กันย�ยน -  

4 ตุล�คม 2561 ที่ผ่�นม� เรียกได้ว่�นอกจ�กลูกค้�

จะได้ใช้และแนะนำ�รถดีๆแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมดีๆ 

ที่พิเศษสุดสุดจ�กอีซูซูอีกด้วย 

 อีซูซุจัดทัพยนตรกรรมในตระกูล “อีซูซุ บลูเพำเวอร์” ทั้ง

สุดยอดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ “The New Isuzu MU-X” รถปิกอัพ

ดีสุดสุด “Isuzu D-Max” หล�กรุ่น ครบทุกเครื่องยนต์ ร่วมอวดโฉม

ในง�นมหกรรมย�นยนต์ ครั้งที่ 35 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิก�ยน -  

10 ธนัว�คม 2561 ณ อมิแพค็ ช�เลนเจอร์ เมืองทองธ�น ีในง�นนอกจ�ก

จะได้ร่วมสมัผสักบัทพัยนตรกรรมคณุภ�พระดบัโลกแล้ว ผูเ้ข้�ร่วมง�น 

ยังมีโอก�สรับสิทธิพิเศษ และร่วมสนุกกับกิจกรรมจ�กซูเปอร์

พรีเซนเตอร์สุดฮอตของอีซูซุ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีช�“ และ “บอย-

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ที่หมุนเวียนม�สร้�งสีสันที่บูธอีซูซุตลอดทั้งวัน 

Isuzu Friend gets Friend
“เพื่อนดีแนะน�ารถดีๆ ให้เพื่อน”

พาลูกค้าอีซูซุผู้โชคดีท่องเที่ยวดินแดนอาทิตย์อุทัย

อซีซูนุ�าทพัยนตรกรรม “บลูเพาเวอร์”
ลุยงานมหกรรมยานยนต์ ครัง้ที ่35
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What’s New?
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุร่วมสนับสนุน

มูลนิธศิลิปะเพ่ือมวลมนษุย์

 บรษิัท ตรีเพชรอีซซูุเซลส ์จำ�กัด รบัมอบใบประก�ศเกียรติคณุในฐ�นะผู้ทำ�ประโยชน์ให้สังคม จ�กคณุวรีะ โรจน์พจนรัตน์ รฐัมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีเปิดโครงก�รค่�ยศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ปีที่ 22 ของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุให้ก�ร

สนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เย�วชนที่บกพร่องท�งก�รมองเห็น ก�รได้ยิน ก�รเคลื่อนไหว และสติปัญญ� ตลอดจนเย�วชนที่ไม่พิก�รที่มีคว�ม

แตกต่�งทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจให้ได้รับก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์ควบคู่คุณธรรมอย่�งมีศักยภ�พและมีคว�มสุข ผ่�นกระบวนก�รเรียน

รู้ร่วมกันภ�ยในค่�ยศิลปะนี้ 

 เป็นอีกหนึ่งคว�มสนุกสน�น สำ�หรับ “Isuzu - 

Press Sports Day 2018” กฬี�ส�มคัคีเชือ่มสมัพนัธ์

ระหว่�งคนสื่อย�นยนต์และช�วตรีเพชรอีซูซุให้

แน่นแฟ้นม�กย่ิงขึน้ นำ�ทมีโดย มร.โทชอิ�ก ิม�เอค�วะ 

กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด 

และ คุณภูวน�ถ เผ่�จินด� น�ยกสม�คมผู้สื่อข่�ว

รถยนต์และรถจักรย�นยนต์ไทย 

 เปิดก�รแข่งขันด้วยนัดชิงสุดพิเศษระหว่�ง

สื่อมวลชนอ�วุโส พบกับ ทีมผู้บริห�รตรีเพชรอีซูซุ 

จ�กนัน้เป็นเกมส์ก�รแข่งขนักฬี�หล�กหล�ยประเภท

ระหว่�งทีมสื่อมวลชนและทีมอีซูซุ นอกจ�กนั้น ยังมี

เกมส์สนุกๆ ให้ได้เล่นกันในระหว่�งพักเบรกที่สร้�ง

สีสันและคว�มสนุกให้ผู ้เข้�ร่วมกิจกรรมได้ท้ังยิม  

แถมยังมีของร�งวัลน่�รักๆ มอบให้ทุกคนติดไม้

ติดมือกลับบ้�นกันไป ปิดท้�ยด้วยง�นเลี้ยงขอบคุณ

สื่อมวลชน อิ่มหนำ�ทั้งก�ยและใจกันอย่�งล้นเปี่ยม 

Isuzu - Press Sports Day 2018
สานสัมพันธ์ส่ือยานยนต์กับชาวตรเีพชรอซีซู ุ
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What’s New?

“ของขวัญจากความพอเพียง”
ภาพยนตร์ส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง

โดยอีซูซุและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

อีซูซุสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล
“The One Love Concert for Children in Need”

 อีซูซุร ่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป เปิดตัวภ�พยนตร์ 

เทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช  

บรมน�ถบพิตร เพื่อสืบส�นศ�สตร์แห่งพระร�ช�ต�มแนวท�ง 

“ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง” ในชือ่ชดุ “ของขวญัจำกควำมพอเพียง” 

ผ่�นเรื่องร�วของคุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร บริษัท บ�ธรูมดีไซน์ จำ�กัด ที่น้อมนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจ

พอเพยีงม�ใช้ในก�รบรหิ�รง�นเพือ่สร้�งองค์กรแห่งคว�มสขุทีย่ัง่ยนื 

โดยส�ม�รถรับชมได้ในโรงภ�พยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2561เป็นต้นไป 

 ผ่�นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ ที่อีซูซุร่วมกับมูลนิธิ 

หนึ่งนำ้�ใจ (One Love) จัดคอนเสิร์ตก�รกุศล “The One  

Love Concert for Children in Need” เมื่อวันอ�ทิตย์ที่  

16 ธันว�คม 2561 ณ GMM Live House ชั้น 8  

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้เชิญสม�ชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์  

วี.ไอ.พี. คลับ ร่วมรับชมคอนเสิร์ตจ�กวงดนตรีชื่อดัง  

"Nuvo" นำ�โดย ก้อง-สหรัถ สังคปรีช� ซูเปอร์พรีเซนเตอร์ 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยเหลือ

ผู้ป่วยเด็กย�กไร้ที่ข�ดโอก�สด้�นก�รรักษ� ซึ่งไม่ใช่แค่ 

ผู ้ป ่วยเด็กเท่�นั้น ยังเป็นก�รสร้�งกำ�ลังใจที่ดีให้แก่

ครอบครวัและคนรอบข้�งให้ผ่�นอปุสรรคของโรคร้�ยต่�งๆ  

ไปได้อีกด้วย 
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 ด้วยน�า้เสียงท่ีกังวานเป็นเอกลักษณ์ วาทศลิป์ในการพูดท่ีโดดเด่นและคร�า่หวอดอยู่ในแวดวงวทิยแุละโทรทัศน์ 
ท�าให้คุณอรอุมา เกษตรพืชผล หรือ คุณปุ๊ก พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง เป็นที่รู้จักกันดีในวงการสื่อมวลชน
และประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ีเธอยังเป็นนักจัดรายการวิทยุทางคล่ืนต่างๆ เจ้าของบริษัทออแกไนเซอร์และ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรับบทบาทคุณแม่ลูก 3 ในชีวิตจริงอีกด้วย

อรอุมา เกษตรพืชผล
นักสื่อสารมวลชนคุณภาพ 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์
สมการแห่ง
ความสุข
ความปลอดภัย
ของครอบครัว

ในเรื่องสมรรถนะและคุณภาพ” คุณปุ๊กเล่�ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ

รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ สีข�วคันนี้ 

อิสระและผ่อนคลาย
ตอนเลือกรถเร�ก็ต้องดูก�รใช้ง�นในระยะย�วด้วย ระยะย�ว

ในที่นี้หม�ยถึงก�รขับรถท�งไกลหรือกรณีต้องอยู่ในรถน�นๆ เช่น  

รถตดิ คนขบัและผูโ้ดยส�รจะรูส้กึอย่�งไรบ้�ง ซึง่รถคนันีค้นขบักขั็บรถ

ได้อย่�งสบ�ย เพร�ะเบ�ะนุม่ ไม่เมือ่ย ทำ�ให้ขบัรถได้น�นขึน้ อ�รมณ์

ดเีวล�ขบัรถ ซึง่ส่วนใหญ่แล้วถ้�เดนิท�งไปทัง้ครอบครวัส�มจีะเป็นคน

ขับรถ เร�ก็จะกล�ยเป็นผู้โดยส�ร บ�งครั้งต้องไปทำ�ง�นหล�ยๆ ที่ 

ความปลอดภัยเรื่องสำาคัญของครอบครัว
“สิ่งส�าคัญของการขับขี่คือความปลอดภัย ยิ่งเมื่อมีครอบครัว

และมีลูก 3 คน ท�าให้ตนเองให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งก่อน

ตัดสินใจมาซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์คันนี้ เคยใช้รถอีซูซุมิว-เซเว่นมาก่อน 

การขับรถคันใหญ่ท�าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนมากขึ้น ให้

ความรู้สึกปลอดภัย สบายใจมากขึ้นนอกจากนี้ภายในรถก็กว้างขวาง 

สามารถบรรทุกของได้เยอะ ทั้งเสื้อผ้า หนังสือเด็ก และเสบียงต่างๆ 

เวลาไปส่งลูกไปโรงเรียน เด็กๆ ก็มีพื้นที่ในท�ากิจกรรมต่างๆ ในรถ

มากขึ้น อีกทั้งตนเองยังคุ้นเคยกับแบรนด์อีซูซุต้ังแต่ยังเด็ก เพราะ

ที่บ้านคุณพ่อก็ใช้รถปิกอัพอีซูซุ จนกลายเป็นความผูกผันและมั่นใจ
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แรลลีช้่างที ่จ.สรุนิทร์ ท�าให้มโีอกาสเหน็ถงึการท�างานทีเ่ป็นมอือาชพี

ของทีมงานอีซูซุที่ทุกคนท�างานด้วยรอยยิ้ม มีชีวิตชีวา มีสปิริต และ

ตัง้ใจทีจ่ะมอบสิง่ด ีๆ  ให้กบัลกูค้า ซึง่สิง่นีเ้องทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วย

ขับเคลื่อนให้อีซูซุเติบโตเคียงคู่สังคมไทยมาโดยตลอด” 

มุมมองการดูแลรถ ดูแลลูก ดูแลตนเอง
สำ�หรับก�รดูแลรักษ�รถนั้น ตนเองเป็นคนค่อนข้�งมีวินัยและ

ห่วงรถม�ก จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รเข้�ศูนย์บริก�รต�มระยะเวล�ที่

กำ�หนดไว้ และพย�ย�มขับรถด้วยสติ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เวล�เกิด

อบุตัเิหตกุจ็ะเรยีกประกนัทนัท ีด้�นมมุมองในก�รเลีย้งลกูนัน้ เรือ่งดีๆ  

ที่พ่อแม่เคยสอนตนก็พย�ย�มถ่�ยทอดไปที่ลูก เช่น เรื่องก�รไหว้

เพร�ะเป็นก�รกระทำ�ทีไ่ม่ต้องลงทนุ และจะทำ�ให้พวกเข�ได้รบัคว�ม

เมตต�จ�กคนอืน่ เรือ่งของก�รเป็นพ่ีน้องกนัต้องช่วยเหลอืกนั รกักนั 

และเรื่องของก�รประหยัดอดออม 

จ�กก�รเป็นพิธีกรในหล�กหล�ยร�ยก�รทำ�ให้คุณปุ๊กได้มี

โอก�สพบปะพูดคุยกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหล�ยท่�น เธอให้มุมมอง

ที่น่�สนใจว่�บ�งประเด็นเธอก็มีคว�มเห็นท่ีแตกต่�งจ�กแขกรับเชิญ 

ก�รถ�มทีด่ทีำ�ให้เร�ได้เหน็มมุมองทีห่ล�กหล�ยและนำ�มมุมองเหล่�

นั้นม�ประยุกต์ให้เหม�ะกับตนเอง และคนฟังก็จะได้รับส�ระดีจ�ก

ก�รพูดคุยในแต่ละครั้งด้วย 

นอนดึก ตื่นเช้� เร�ก็ส�ม�รถปรับเบ�ะข้�งหลังเพ่ือปรับเอนนอน

เอ�แรงก่อนได้ จึงเป็นรถอเนกประสงค์ท่ีตอบโจทย์ได้ครบ ส่ิงใดที่

เร�ต้องก�ร อีซูซุคันนี้ก็ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของเร�ได้ 

คุณปุ๊กเล่�ถึงคว�มประทับที่มีต่อรถคันนี้ว่� เคยขับรถติดใน

กรุงเทพฯ น�นถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งรถติดน�นๆ ก็ต้องห�วิธีในก�รผ่อน

คล�ยหรือสร้�งคว�มบันเทิงให้กับตนเอง ซึ่งฟังก์ชั่นต่�งๆ ในรถมี

พร้อม สำ�หรับเธอแล้ว ห�กรถติดน�นๆ ก็จะทำ�ง�นไปด้วย ฟังเพลง 

หรือห�กมีเวล�ก็จะดูหนังในรถ เวล�นั่งน�นๆ ก็มีพื้นที่ในก�รผ่อน

คล�ย ขยับร่�งก�ยได้สบ�ย เพร�ะพื้นที่ในรถกว้�งม�กกว่�รถคันอื่น 

ทำ�ให้มีคว�มเป็นอิสระม�กขึ้น ไม่ถูกบีบ ถูกจำ�กัดด้วยพื้นที่ 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ สมการของความสุข
 ดังนั้นห�กจะให้คำ�จำ�กัดคว�มของรถคันนี้ คุณปุ๊กกล่�วว่�  

“หากเราอยากมีความสุขทุกขณะท่ีเราด�าเนินชีวิต ไม่เฉพาะความ

สุขจากการมีเงินทอง มีบ้าน เท่านั้น แม้แต่การขับรถเราก็ควรจะหา 

ความสขุได้ ถ้าความสขุคอืความสบายกายและสบายใจ อซีซูมุวิ-เอก็ซ์  

คันนี้คือความสุข เพราะทุกคร้ังที่เราใช้รถท�าให้เกิดความสบายกาย

และสบายใจ นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับจากรถคันนี้” 

เช่นเดยีวกบัเม่ือถ�มถงึคว�มคดิเหน็ทีม่ต่ีออซีซู ุคุณปุก๊กล่�วว่� 

“กว่า 15 ปีที่ได้ร่วมงานและผูกพันกับทางอีซูซุ นับจากครั้งแรกที่จัด

 “หากเราอยากมคีวามสขุทุกขณะทีเ่ราด�าเนนิชวิีต 

ไม่เฉพาะความสขุจากการมีเงนิทอง มบ้ีาน เท่านัน้ แม้แต่

การขับรถเราก็ควรจะหาความสุขได้ ถ้าความสุขคือ

ความสบายกายและสบายใจ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ คันน้ีคือ

ความสขุ เพราะทกุครัง้ทีเ่ราใช้รถท�าให้เกิดความสบาย

กายและ สบายใจ นีเ่ป็นสิง่ทีเ่ราได้รับจากรถคนันี”้
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Care for Your Car
อ�จ�รย์พัฒนเดช อ�ส�สรรพกิจ

ขับรถเที่ยวเมืองนอก

ก�รจะขบัรถยนต์ส่วนตวัเดนิท�งไปท่องเทีย่วต่�งประเทศนัน้  

ต้องเริ่มต้นด้วยก�รนำ�รถไปทำ�ทะเบียนเป็นส�กล หรือที่เรียก

กันว่�สมดุทะเบยีนเล่มสีม่วง ซึง่ส�ม�รถทำ�ได้ท่ีสำ�นกัง�นขนส่งใหญ่ๆ 

ท้ังหล�ย ซึ่งต้องมีหนังสือให้ก�รยินยอมจ�กผู้เป็นเจ้�ของรถยนต์

ต�มทะเบียนอนุญ�ตให้นำ�รถออกไปนอกประเทศได้ ซึ่งในท�ง 

ปฏิบัติจริงแล้วห�กเจ้�ของรถยนต์ต�มสมุดทะเบียนไม่เดินท�ง 

ไปด้วย จะมีคว�มขลุกขลักเกิดขึ้นพอสมควร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

รถยนต์ทีย่งัตดิภ�ระก�รผ่อนส่งค่�งวดกบัสถ�บนัก�รเงนิ ยิง่มโีอก�ส

น้อยม�กทีจ่ะได้รบัอนญุ�ตให้นำ�รถยนต์ออกไปนอกประเทศได้ และ

เมื่อถึงด่�นช�ยแดนที่จะต้องนำ�รถยนต์ผ่�นออกไปนอกประเทศ 

ก็ต้องทำ�ก�รติดป้�ยทะเบียนที่แปลตัวอักษรเป็นภ�ษ�อังกฤษติด

เอ�ไว้ด้วย จะเป็นแบบสตกิเกอร์หรอืเป็นกระด�ษแปะตดิกไ็ด้ ขึน้อยู่

กับกฏระเบียบประจำ�ด่�นของประเทศที่เร�ต้องผ่�นเข้�ไป สะดวก

ที่สุดก็คือก�รแจ้งขอป้�ยทะเบียนที่สำ�นักง�นขนส่งท�งบก ซึ่งต้องมี 

ค่�ใช้จ่�ยและใช้เวล�เตรียมก�รล่วงหน้�พอสมควร ซึ่งเรื่องเอกส�ร

ประจำ�รถยนต์ทัง้หมดนัน้ ห�กมเีอกส�รตวัจรงิครบถ้วนและตดัสนิใจ 

ทีจ่ะขบัรถยนต์ออกนอกประเทศแบบไม่ได้เตรยีมตวัล่วงหน้� กส็�ม�รถ

ไปจ้�งบรษิทัทีร่บัทำ�เอกส�รประจำ�ด่�นใหญ่ๆให้เป็นธรุะจดัก�รให้ได้

เสร็จจ�กเร่ืองของตัวรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ก็ม�ถึงเรื่องของ

บุคคลที่จะต้องทำ�หน้�ที่ขับรถ ห�กผู้ขับรถยนต์มีใบขับขี่ชนิดใหม่

ท่ีมีแถบแม่เหล็กอยู่แล้ว ต�มข้อตกลงระหว่�งประเทศก็ส�ม�รถ

ใช้ง�นในประเทศสม�ชิกอ�เซียนทั้งหมดและอีกหล�ยประเทศ

ทั่วโลกได้ แต่คำ�แนะนำ�ส่วนตัวจ�กประสบก�รณ์ของข้�พเจ้�ผู้เขียน 

ปัจจบุนัน้ีคนไทยท่ีไปเทีย่วต่างประเทศ นยิมเช่ารถยนต์มาขับด้วยตนเองกนัเป็นจำานวนมาก เพราะหลายๆประเทศ
ต่างทำาป้ายสัญญาณจราจรทั้งแบบเครื่องหมายและแบบภาษาให้เป็นสากลกันมากข้ึน ส่วนเส้นทางการเดินทางต่างๆ
ก็สามารถใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีพร้อมแอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาอำานวยความสะดวกให้ไปมาง่ายดายข้ึนด้วยเช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากการไปเช่ารถยนต์ขับในต่างประเทศแล้ว คนไทยจำานวนมากยังนิยมขับรถยนต์ส่วนตัว จากประเทศไทย
ไปเทีย่วยงัประเทศเพ่ือนบ้าน ท้ังใกล้และไกลกนัมากข้ึนอกีด้วย มีท้ังแบบเดินทางไปเป็นกลุ่มในรปูแบบขบวนคาราวาน และ
เดินทางกันเองตามลำาพังคันเดียว หรือสองสามคันกับคนที่สนิทสนมกันเท่านั้น
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ค่�ม�ตรฐ�นต่�งๆ เช่น ค่�ออกเทนในนำ้�มัน

เบนซนิ และค่�กำ�มะถนัในนำ�้มนัดเีซลทีอ่�จจะ 

ส่งผลถึงก�รทำ�ง�นของเครื่องยนต์ได้ รวมทั้ง

คว�มแพร่หล�ยของสถ�นีบริก�รท่ีส�ม�รถ 

ห�เตมิเชือ้เพลงิได้ อกีท้ังต้องห�ข้อมลูเกีย่วกบั 

ข้อห้�มในก�รนำ�เชือ้เพลงิสำ�รองตดิรถเข้�และ

ออกประเทศต่�งๆ ด้วย

ประเทศที่นักท่องเที่ยวช�วไทยนิยม

ขับรถยนต์ส่วนตัวไปม�กท่ีสุด น่�จะได้แก่

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ส่วนม�กจะออกจ�ก

ประเทศไทยท�งจังหวัดหนองค�ย ซึ่งมีปัญห�น้อยที่สุดเพร�ะเป็น

ด่�นถ�วรที่เปิดม�น�น เจ้�หน้�ที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งล�วแม่นยำ�ใน 

กฏระเบยีบและข้อบงัคบัเพยีงพอ รองลงม�กเ็ป็นด่�นช่องเมก็ของท�ง

ฝ่ังไทยในเขตจงัหวดัอบุลร�ชธ�นซีึง่ตรงกบัด่�นวงัเต่�ของฝ่ังล�ว และ

ด่�นมุกด�ห�รในฝั่งไทยซึ่งตรงกับด่�นสะหวันเขตของฝั่งล�ว โดยที่

ด่�นสะหวันเขตนี้ยังเป็นด่�นที่นิยมกันม�กท่ีสุด ของผู้ที่ต้องก�รขับ

รถทะลขุ้�มไปถงึประเทศเวียดน�มด้วย เพร�ะจ�กช�ยแดนไทยไปถึง

ช�ยแดนเวียดน�ม มรีะยะท�งประม�ณสองร้อยกโิลเมตรเท่�นัน้ ส่วน

ผูท้ีต้่องก�รจะขับรถยนต์ส่วนตวัเดนิท�งข้�มไปถึงประเทศจนี แนะนำ�

ว่�ให้ข้�มจ�กประเทศไทยที่ด่�นอำ�เภอเชียงของ แล้วข้�มไปล�วที่

ด่�นห้วยทร�ย จ�กนั้นขับรถยนต์ไปที่ด่�นบ่อเต็นของล�วเข้�สู่จีน

ต่อไป ส่วนคนทีต้่องก�รขับรถยนต์ส่วนตวัไปเทีย่วเมยีนม่�ร์นัน้ ห�ก

ต้องก�รขบัรถยนต์ไปทีน่ครหลวงย่�งกุง้ ก�รข้�มด่�นแม่สอดไปด่�น

เมียวดีจะใช้ระยะท�งไปย่�งกุ้งส้ันและสะดวกที่สุด หรือห�กไปข้�ม

ช�ยแดนทีแ่ม่ส�ยไปท่�ขีเ้หล็ก แล้วไปเชยีงตงุ กเ็ป็นเส้นท�งทีส่ะดวก 

ในขณะทีฝ่ั่งช�ยแดนไทยต่อกบักมัพชู�นัน้ ด่�นอรัญประเทศ

ต่อกบัปอยเปตไปเสยีมร�ฐ เป็นด่�นทีม่รีถยนต์เข้�ออกม�กทีส่ดุและ

สะดวกทีส่ดุ และสำ�หรบัมอืใหม่หดัขบัรถยนต์เทีย่วด้วยตนเองในต่�ง

ประเทศ ขอแนะนำ�ให้ขบัออกจ�กประเทศไทยไปท�งด่�นสะเด� เข้�

ม�เลเซียที่รัฐปะลิศแล้วไปต่อท่ีปีนังหรือรัฐอื่นในม�เลเซีย จะง่�ย

ทีส่ดุและสะดวกม�กทีส่ดุ เพร�ะทกุอย่�งเป็นส�กลม�กกว่�ประเทศ

รอบบ�้นเร�อื่นๆ อีกท้ังยังเป็นประเทศเดียวในบรรด�ประเทศรอบ

บ้�นเร� ทีข่บัรถชดิขอบท�งด้�นซ้�ยใช้รถยนต์พวงม�ลยัขว�เหมอืน

บ้�นเร� และประช�ชนทั่วไปส่ือส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษได้ม�กกว่�

ประเทศอืน่ๆ และมสีถ�นทีท่่องเทีย่วม�กม�ยและส�ม�รถขบัผ่�นไป

จนถงึสงิค์โปร์ได้อกีด้วย ขอให้ทกุท่�นโชคด ีปลอดภยั และสนกุสน�น

กับก�รขับรถยนต์ส่วนตัวท่องเที่ยวต่�งแดนกันนะครับ 

Care for Your Car

แนะนำ�ว่�ห�กมีเวล�ก็

ควรท่ีจะไปทำ�ใบขบัขีส่�กลทีส่ำ�นกัง�น

ขนส่งหลกั จะสะดวกกว่�โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่เมือ่ต้องเจอกับเจ้�หน้�ที่

ในบ�งประเทศที่ยังไม่ยอมรับรู้กับข้อตกลงดังกล่�ว ใบขับขี่ส�กลดัง

กล่�วมีอ�ยุก�รใช้ง�น 1 ปี และค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ประม�ณ 500 บ�ท 

ใช้เวล�ทำ�ไม่เกินครึ่งช่ัวโมงเท่�นั้น (กรณีทำ�ที่กรมก�รขนส่งท�งบก 

จตจุกัร) จ�กนัน้ต้องศกึษ�กฏจร�จรของประเทศทีจ่ะขบัรถยนต์เข้�ไป

ให้ละเอียด รวมถงึธรรมเนยีมและประเพณปีฏบิตัทิีไ่ม่ได้มกีำ�หนดเอ�

ไว้ในกฏหม�ยของประเทศนั้นๆ ด้วย ตัวอย่�งเช่น ก�รขับรถยนต์ใน

ประเทศเมียนม่�ร์หรือพม่� ซึ่งต้องขับรถยนต์ชิดขอบท�งด้�นขว�

และแซงท�งด้�นซ้�ยเท่�นั้น แต่เมื่อเร�ขับรถต�มหลังรถยนต์คันอื่น 

และให้สัญญ�ณแตรหรือสัญญ�ณไฟเพื่อขอท�งแซงขึ้นหน้� แล้ว

รถยนต์คนัหน้�เปิดไฟเลีย้วด้�นขว�ให้เร�เหน็ กรณเีช่นนีห้�กเป็นใน

ประเทศไทยก็เท่�กับเข�เปิดไฟเลี้ยวซ้�ยบอกเร�  เพร�ะประเทศเร�

ขับรถยนต์ชิดขอบท�งด้�นซ้�ย แต่เข�ขับชิดขอบท�งด้�นขว�  กรณี

ดังกล่�วในประเทศไทยของเร�หม�ยคว�มว่� รถยนต์ที่แล่นอยู่ข้�ง

หน้�บอกเร�ว่�ท�งข้�งหน้�โล่ง ไม่มรีถแล่นสวนท�งม�ให้แซงขึน้หน้�

ไปได้ แต่ในประเทศเมียนม่�ร์นั้น สัญญ�ณดังกล่�ว เป็นก�รบอกให้

รถยนต์ทีข่บัต�มหลังม�รูว่้� อย่�เพิง่แซงเป็นอนัข�ดจงขบัชิดขอบท�ง

ด้�นขว�เอ�ไว้ต่อไป เพร�ะท�งข้�งหน้�มรีถแล่นสวนท�งม� หรอืไม่

อยู่ในระยะปลอดภัยที่จะแซงขึ้นไปนั่นเอง

จ�กนั้นก็ต้องศึกษ�เส้นท�งให้ละเอียด แม้จะมีระบบนำ�ท�ง

ด้วยสัญญ�ณด�วเทียมจ�กโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ต�ม เพร�ะใน

บ�งประเทศสัญญ�ณโทรศัพท์อ�จจะข�ดๆ ห�ยๆ ระหว่�งท�ง 

หรือถนนบ�งส�ยอ�จจะยังไม่แสดงให้เห็นในเครื่องมือนำ�ท�ง หรือ 

ชือ่เมอืงทีป่ร�กฏอ�จจะไม่ตรงกบัทีเ่ร�ออกเสยีงและสะกด ดงันัน้จงึ

ควรพกแผนท่ีแบบกระด�ษด้ังเดิมติดรถเอ�ไปด้วยเพื่อใช้ประกอบ

คู่กัน แผนท่ีดังกล่�วส�ม�รถห�ซื้อได้ต�มร้�นจำ�หน่�ยหนังสือ

ชั้นนำ�ทั่วไป สนนร�ค�เพียงแค่ฉบับละหลักร้อยบ�ทเท่�นั้น และ

อย่�ลืมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่รถยนต์ต้องใช้ ทั้งในเรื่องของร�ค� 
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เมืองอาร์ต
  คนคราฟท์

MU-X Road Trip
คุณลินด� โกมล�รชุน

ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ 
เรามักจะต้องหาโอกาสไปเยอืนตลาดยามเช้า ตลาดนัด 
สินค้าเกษตร ตลาดศิลปหัตถกรรม หรืองานถนน
คนเดินสักแห่งในเมืองน้ันเสมอ เพ่ือซึมซับและเข้าใจ
เรื่องราววิถีชุมชนในเมืองนั้น ซึ่งบอกเล่าผ่านสินค้า
ที่วางขายอยู ่บนพ้ืนหรือโต๊ะชั่วคราวในพ้ืนท่ีเล็กๆ  
แค่ช่วงแขนกาง
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 เชียงใหม่ เป็นเมืองท่ีช่�งฝีมือด้�นง�นศิลปหัตถกรรมหล�ย
แขนงม�รวมตัวกัน หล�ยคนไม่ได้จัดแสดงผลง�นให้ชมเหมือนภ�พ
ว�ดหรือประติม�กรรมในหอศิลป์ แต่นำ�ม�ประยุกต์ใส่ในข้�วของ
เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่ใกล้ตัวเร� ไม่ว่�จะเป็นแก้วก�แฟ จ�น 
ช�ม กระเป๋� เสื้อผ้� เครื่องประดับ หรือของแต่งบ้�น คว�มน่�สนใจ
อยู่ตรงที่แต่ละช้ินแม้รูปแบบจะคล้�ยคลึงกัน แต่ไม่มีชิ้นไหนเหมือน
กันเสียทีเดียว เพร�ะผลิตชิ้นต่อชิ้นนั่นเอง

 ‘บ้�นข้�งวัด’ ซึ่งต้ังอยู่ตรงข้�มวัดรำ่�เปิงในตัวเมืองเชียงใหม่ 
เป็นต้นแบบของหมู่บ้�นคร�ฟท์เล็กๆ ประกอบด้วยบ้�นสองชั้นครึ่ง
ปูนคร่ึงไม้ 13 หลงั เจ้�ของบ้�นแต่ละหลงัซึง่เป็นเพือ่นกันมคีว�มถนดั
ต่�งกันไป บ�งคนเป็นศลิปินภ�พว�ดสนีำ�้ กจ็ำ�หน่�ยภ�พว�ดและเปิด
สอนว�ดภ�พสีนำ้�เป็นรูปดอกไม้หรืออ�ห�ร ใช้เวล�เพียง 3 ชั่วโมง 
บ�งคนเป็นช่�งออกแบบโลหะ ตัดเชื่อมเคร่ืองประดับอย่�งแหวน 
ต่�งห ูกใ็ช้พืน้ทีน่ัน้ส�ธติและจำ�หน่�ยผลง�นไปพร้อมกนั บ้�นหลงัอืน่
เป็นร้�นอ�ห�ร ร้�นก�แฟที่มีหนังสือบนชั้นสูงจรดเพด�น และร้�น
เสื้อผ้�ของใช้ ส่วนล�นรอบอัฒจันทร์กล�งแจ้งมีไว้จัดง�นประจำ�ปี 
ทุกเช้�วันอ�ทิตย์ พ่อค้�แม่ค้�สัญจรจะนำ�สินค้�ที่ตนเองผลิตม�
จำ�หน่�ย ทั้งผัก ผลไม้ เบเกอรี่หอมกรุ่น เสื้อผ้�ฝ้�ยตัดเย็บเอง เด็กๆ 
ของเร�ใช้เวล�อยู่ที่นี่พักใหญ่เลยค่ะ เรียนรู้ก�รเย็บเล่มหนังสือที่ไม่
เคยสงัเกตม�ก่อนว่� แต่ละเล่มคอืก�รรวมสมดุเลก็ๆ เข้�ด้วยกนัก่อน
จะร้อยด้�ยหุ้มปก แรงบันด�ลใจของสังคมแห่งก�รเรียนรู้น้ียังถูก
ส่งต่อไปจนทำ�ให้เกิดหมู่บ้�นคร�ฟท์ที่ขอนแก่นชื่อ ‘โคลัมโบ คร�ฟท์ 
วิลเลจ’ ใครมีโอก�สลองแวะไปเที่ยวดูนะคะ

 ซอยวัดอุโมงค์ใกล้ๆ กันนั้นยังมีชุมชนเล็กๆ ของคนคร�ฟท์ 
อีกสองแห่ง ‘ล�นเสีย่ว’ เพิง่เปิดตวัไปเมือ่กล�งปี เป็นพืน้ทีเ่ชือ่มโยง
มิตรภ�พด้วยศิลปะและคว�มคิดสร้�งสรรค์ จำ�หน่�ยเสื้อผ้�ย้อมสี
ธรรมช�ตจิ�กใบไม้และดอกไม้ ง�นปักผ้�สวยๆ ทีน่ี่มตีล�ดนดัตอนเยน็
ทกุวนัเส�ร์ จำ�หน่�ยง�นแฮนด์เมด ของมอืสอง ร้�นอ�ห�รรปูแบบฟูด้ทรัค  
ส่วนเด็กๆ สนุกได้กับเวิร์กชอปฟรีอย่�ง ร้อยลูกปัด เพ้นท์กระถ�ง  
ป้ันแป้ง ฯลฯ ส่วน ‘เวิง้ม�ลัย’ ประกอบด้วยบ้�นหลงัน้อย 4-5 หลงัของ
กลุม่เพือ่น นอกจ�กร้�นก�แฟในสวนแล้ว ยังจำ�หน่�ยง�นเย็บปักถกัร้อย 
ทัง้เสือ้ผ้�เดก็และผู้ใหญ่ รวมถงึมห้ีองพกัเลก็ๆ เพิง่สร้�งเสรจ็ใหม่ๆ  
ให้บริก�รนกัเดินท�งท่ีชอบนอนบ้�นม�กกว่�โรงแรม

บ้านข้างวัด
พิกัด N18.776283 E98.948455
Facebook/Baankangwat
ลานเสี่ยว
พิกัด N18.778054 E98.950546
Facebook/LanSieow
เวิ้งมาลัย
พิกัด N18.780767 E98.952844
โหล่งฮิมคาว
พิกัด N18.785345 E99.047522
Facebook/LoangHimKao
บ้านออนใต้
พิกัด N18.719040 E99.179068
Facebook/ontaiciv

MU-X Road Trip
 ‘โหล่งฮิมค�ว’ เป็นชุมชนแถวบ้�นมอญในอำ�เภอสันกำ�แพง  
ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ ระยะจ�กต้นซอยไปท้�ยซอยย�วพอให้เดินเล่น
กำ�ลังดี สองข้�งท�งมีบ้�นหล�ยหลังเปิดประตูเชิญให้ชมเส้ือผ้�ฝ้�ย
ทอมือหรือเสื้อมัดย้อมคร�ม หมอน กระเป๋� พวงกุญแจ ทุกเช้�ถึง
บ่�ยสองของวันเส�ร์ พื้นท่ีใต้ต้นฉำ�ฉ�กล�งซอยคือตล�ดนัดร้�นค้�
สัญจร สินค้�แต่ละชิ้นเย็บปักถักร้อยหรือปั้นปรุงด้วยใจ ดูเรียบง่�ย
แต่มคีณุค่� สดุซอยคอืร้�นอ�ห�รมนี� อ�ห�รไทยท่ีงดง�มทัง้หน้�ต�
และรสช�ต ิเทศก�ลประจำ�ปีนัน้ยิง่น่�สนกุ คนทำ�ง�นคร�ฟท์ท้องถิน่
ม�รวมตวักันจำ�หน่�ยสนิค้�และจดัเวร์ิกชอปแบ่งปันคว�มรูใ้ห้ผูส้นใจ

 จ�กโหล่งฮิมค�วขับรถต่อไปอีกแค่ครึ่ง
ชัว่โมง ‘บ้�นออนใต้’ ได้รบัก�รขน�นน�มว่�เป็น
หมู่บ้�นอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ มีก�รจัดก�ร
ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนอย่�งเป็นระบบ และ
ยังคงอนุรักษ์ไว ้ซึ่งจ�รีตประเพณีล ้�นน�
โบร�ณ ง�นคร�ฟท์ขึ้นชื่อคือเซร�มิกเคลือบ
เขียนล�ยรูปปล�ว่�ยวนซ่ึงเป็นสัญลักษณ์
ประจำ�ชุมชน ตุ๊กต� กระเป๋�ผ้�ปัก ข้�วแต๋น
นำ�้แตงโม ฯลฯ แต่ทีบ้่�นออนใต้นีร้้�นต่�งๆ 
ไม่ได้อยูร่วมกนัใกล้ๆ เหมอืนชมุชนทีเ่ล่�ม�ก่อนหน้�นะคะ 
แต่ละหลงัตัง้อยูก่ระจ�ยกันไปในหมูบ้่�น เปิดประตตู้อนรบัผู้ม�เยอืน
ทกุวนั แนะนำ�ให้ด�วน์โหลดแผนทีแ่ละคูม่อืท่องเทีย่วก่อนขับรถเข้�ไป
จะได้แวะอุดหนุนได้ครบทุกบ้�นเลย

 ตระเวนเที่ยวอยู่ต�มหมู่บ้�นคร�ฟท์กันเพลิน พอกลับถึงบ้�น
ได้ 2-3 วัน ลูกส�วเย็บซองใส่โทรศัพท์มือถือใบเล็กๆ ทำ�จ�กเศษผ้�
สักหล�ดม�ให้คุณแม่ ตะเข็บห่�งบ้�งถี่บ้�ง แต่แม่สิ ปลื้มใจยิ่งกว่�ได้
กระเป๋�แบรนด์เนมเสียอีก 

บ้านข้างวัด

เวิ้งมาลัย

โหล่งฮิมคาว
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Mr. MU-X

คุ้มค่า คุ้มเวลา
ด้วยบริการนัดหมายล่วงหน้า
พร้อมการเช็กระยะด่วนพิเศษ

คว�มรวดเร็วและคว�มสะดวกสบ�ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องก�ร

ม�กขึ้นในชีวิตประจำ�วัน และเพื่อก�รให้บริก�รที่ดีที่สุด ต�มคว�ม

ต้องก�รของลูกค้�ทุกท่�น ศูนย์บริก�รม�ตรฐ�นอีซูซุทั่วประเทศ 

จึงมีบริก�รท่ีเรียกว่� “บริกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ” ที่จะทำ�ให้ท่�น

ส�ม�รถเลือกวันและเวล�ท่ีต้องก�รเข้�รับบริก�รได้ล่วงหน้� โดย

จะมีก�รเตรียมช่องซ่อมและอะไหล่แท้ไว้ต�มเวล�ท่ีกำ�หนด โดย

ไม่มีค่�ใช้จ่�ย เพื่อให้ท่�นส�ม�รถว�งแผนในก�รใช้รถได้ต�มท่ี

ต้องก�ร อีกทั้งห�กท่�นต้องก�รเปลี่ยนแปลงวันและเวล�ก็ส�ม�รถ

แจ้งเจ้�หน้�ที่ได้ โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

นอกจ�กคว�มสะดวก

ทีเ่พิม่ขึน้แล้ว สทิธพิเิศษอกีชัน้ที่

ลกูค้�ทีน่ดัหม�ยล่วงหน้�จะได้

รบักค็อื “บรกิำรเชก็ระยะด่วน

พเิศษ” หรอื “อซีซูซุเูปอร์ฟำสต์เซอร์วสิ” เป็นก�รเชก็ระยะในเวล� 

เพยีง 60 น�ท ีด้วยช่�งผูช้ำ�น�ญก�ร 2 คน สะดวกกว่� รวดเรว็กว่�  

คุ้มค่�กว่� ที่สำ�คัญคือไม่มีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมใดๆทั้งส้ิน มีเพียงข้อ

ยกเว้นสำ�หรบัก�รเชก็ระยะ 40,000 หรือ 80,000 กม. ซึง่เป็นระยะทีม่ี

คว�มสำ�คญั ท่ีจะใช้เวล� 90 น�ที ซึง่ลดลงจ�ก 180 น�ท ีโดยประม�ณ

การเข้ารับบริการซูเปอร์ฟาสต์เซอร์วิส มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

 นอกจากจะได้ความสบายใจ และม่ันใจได้มากกว่า ด้วยมาตรฐานการซ่อมและด�าเนินการส�าหรับรถอีซูซุแล้ว 
ยังมีห้องพักส�าหรับลูกค้าที่สะดวกสบายอีกด้วย เพราะเราอยากให้ทุกท่านได้ลองบริการดีๆ ท่ีเราตั้งใจมอบให้  
เพ่ือให้ท่านได้มีประสบการณ์ บริการดีอีซูซุ ร่วมกันกับเรา ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 
ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุใกล้บ้านท่าน 

1 2 3

โทรนัดหมายล่วงหน้า
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

ซ่อมโดยช่างผู้ชำานาญการ 2 คน รถเสร็จ รอรับได้เลย 
ภายใน 60 นาที
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1. การทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 

2. การออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ

3. การพักผ่อนที่เพียงพอ

 ซึ่ง 3 อย่างน้ี เป็นปัจจัยหลักในการดำารงชีวิตของเราและผมก็
เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะทราบดีอยู่แล้ว แต่เราจะแบ่งสัดส่วนอย่างไร
ให้เหมาะสมและดีที่สุด

Smart Health  

คุณเต้ นันทศัย พิศลยบุตร

 ก่อนอืน่ผมต้องบอกว่�อ�ห�ร ก�รออกกำ�ลงัก�ย และก�รพกัผ่อนนัน้เป็นสิง่ทีส่ำ�คญักบัชวีติ
มนษุย์ทกุคน คนเร�จะท�นอ�ห�รด ีออกกำ�ลงัก�ยสมำ�่เสมอ แต่ไม่นอนหลบัพักผ่อนกเ็ป็นไปไม่ได้ 
หรอืบ�งคนจะออกกำ�ลงัก�ยเป็นประจำ� นอนหลับพกัผ่อนอย่�งเตม็ที ่แต่ไม่ท�นอ�ห�รเลยกไ็ม่ได้  
หรือแม้กระทั่งบ�งคนจะพักผ่อนอย่�งเต็มที่ ท�นอ�ห�รดีมีประโยชน์ แต่ไม่ออกกำ�ลังก�ยเลย  
แบบน้ีกส็�ม�รถดำ�เนนิชีวิตไปได้ แต่สขุภ�พกจ็ะไม่ด ีดงันัน้จงึกล่�วได้ว่� อ�ห�ร ก�รออกกำ�ลงัก�ย 
และก�รพักผ่อน 3 อย่�งนี้ คือสิ่งสำ�คัญและเป็นองค์ประกอบรวมที่จะทำ�ให้เร�มีสุขภ�พที่ดี

 โดยผมขอแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมดังนี้ครับ

อยากสุขภาพดี
มี 3 อย่าง

**ทีส่ำ�คัญไม่ควรท�นนำ�้ต�ลเกนิ 6 ช้อนช� ไม่ควรท�นไขมนัเกนิ 16 ช้อนช� หรอื 65 กรัม ไม่ควรท�นโซเดยีมเกนิ 1 ช้อนช� หรอื 2,300 มลิลกิรมั ต่อวนั  
(ข้อมูลจ�กสถ�บันวิจัยโภชน�ก�รมห�วิทย�ลัยมหิดล)**

 ครั้งหน้าผมจะนำาเคล็ดลับดีๆ ที่จะสร้างร่างกายและสุขภาพของเราให้แข็งแรงมาฝากกันอีก ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับ 

คนอายุเฉลี่ย 18-64 ปี ควร 
พักผ่อนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมง/วัน
(ข้อมูลจ�กมูลนิธิก�รนอนหลับแห่งช�ติ

ประเทศสหรัฐอเมริก�)

ควรออกก�าลังกายด้วยความหนัก
ปานกลาง 150 นาที/สัปดาห์ หรือ 

30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 5 วัน
(ข้อมูลจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข

ประเทศไทย)

ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
อย่างน้อย 3 มื้อ/วัน หรือ  

2,000 กิโลแคลอรี่/วัน
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Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

Kalima Resort & Spa Phuket
338/1 Prabaramee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket, Thailand 83150, Tel: +66 76 358 999  Fax: +66 76 358 988  E-mail: info@kalimaresort.com

1.	 มอบส่วนลดห้องพัก	15%	จากราคาปกติ	พร้อมอาหารเช้าส�าหรับ	2	ท่าน
2.	 มอบส่วนลด	10%	ส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม
3.	 มอบส่วนลด	บุษบาสปา 30%	(เฉพาะเมนูสปา	ไม่รวมสปาแพ็คเกจ)
4.	 สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่	11	มกราคม	2562	-	30	เมษายน	2562	
5.	 แสดงบัตร	ISUZU MU-X VIP club	ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ

หมายเหตุ : 1. กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rsvn@kalimaresort.com
 2. เงื่อนไขส่วนลดขอสงวนสิทธิ์ในวันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2562

Kalima Resort & Spa Phuket

1. ลดทันที 200 บาท	เมื่อสั่งอุปกรณ์ปาร์ตี้ทุกประเภท	 
	 หรือลูกโป่งจัดช่อ	ครบ	1,000	บาท	(ไม่รวมค่าขนส่ง)
2.	 ลูกโป่งจัดช่อจัดส่งได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลเท่านั้น
3.	 รับสิทธิ์ได้เพียงถ่ายภาพจากวารสารฉบับนี้	 
	 โดยสั่งซื้อผ่านทางไลน์ไอดี	@party.Animals
3.	 ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4.	 สมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์	วี.ไอ.พี.	คลับ	รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562
5.	 ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

FB: partyanimals.bangkok I IG: partyanimals.bkk
Line: @party.Animals I Tel: 097-247-8270

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ

ลดทันที 200 บาท เม่ือส่ังซื้ออุปกรณ์ปาร์ตี้หรือลูกโป่งจัดช่อ  
ครบ 1,000 บาท กับร้าน PARTY ANIMALS BANGKOK  
ชมสินค้าทั้งหมดได้ที่ http://www.partyanimalsbkk.com
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 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการด�าเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกวันเสาร์ เวลา 16:30-17:00 น. ทาง อมรินทร์ทีวี" 

DIY  Tips
คุณนุชน�รถ รัตนเวโรจน์ 

วิธที�ำห่อของขวัญ
ทรงสำมเหลี่ยม
1. ตัดกระด�ษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� 

2. ขีดเส้นต�มภ�พประกอบเพื่อเป็นรอยพับ
 (บนกระด�ษด้�นที่ไม่ได้โชว์)

3. พับต�มรอยเพื่อประกบกันเป็นรูปส�มเหลี่ยม

4. ใช้ที่เจ�ะกระด�ษเจ�ะ เพื่อผู้เชือกให้ห่อของขวัญอยู่ทรง 

5. ตกแต่งให้สวยง�มต�มใจชอบ

 เทศกาลปีใหม่ใกล้มาถึงแล้ว หลายคนก�าลังวางแผนเตรียมหาของ
ขวญัให้กบัคนพิเศษกัน นอกจากของขวญัทีต่ัง้ใจเลือกให้กนัแล้ว มอีกีเรือ่ง
ทีจ่ะบ่งบอกแสดงถงึความตัง้ใจ น่ันคอืการห่อของขวญัอย่างพิถีพิถัน ทีจ่ะ
ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ 

 นอกเหนือจ�กคว�มรักท่ีเร�มีต่อคนพิเศษแล้ว เร�ยังส�ม�รถแสดง
คว�มรักต่อโลก สิ่งแวดล้อม และธรรมช�ติได้ โดยก�รเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม เลือกใช้ทรัพย�กร หรือสิ่งเหลือใช้ ม�สร้�งสรรค์ด้วยก�รประดิษฐ์
ให้สวยง�ม แถมยังเป็นก�รใช้ทรัพย�กร ได้อย่�งคุ้มค่� และมีประโยชน์สูงสุด
อีกด้วย ม�ดูกันดีกว่�ว่�มีวัสดุอะไรบ้�งท่ีเร�ต้องเตรียมกัน ห�ได้จ�กสิ่งของ
รอบๆ ตัวเร�นี่แหละ... ไม่ย�กเลย

 ก�รเลือกวัสดุแนวๆ นี้ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วงเทศก�ลปีใหม่
เท่�นั้น เร�ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ตลอดปีในทุกๆ โอก�ส เช่น วันเกิด 
วันรับปริญญ� วันครบรอบแต่งง�น เรียกว่�ใช้สิ่งของรอบๆ ตัวให้เกิด
ประโยชน์ แล้วยังเป็นใช้วัสดุรีไซเคิลม�ทำ�ได้อีกด้วย 

 ทั้งนี้แล้ว “ของขวัญ” จะยิ่งมีคว�มพิเศษม�กขึ้น เพร�ะม�
จ�กคว�มตั้งใจ คว�มจริงใจของเร�ที่ใส่ลงไปในร�ยละเอียดก�รทำ�  
สวย ประหยัด คุ้มค่� และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ผู้รับต้อง
ปลื้มแน่ๆ เลย 

 สวัสดีปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข พบแต่สิ่งดีๆ 
เข้ามาในชีวิตนะคะ 

วสัดุ อุปกรณ์
1. กระด�ษสีนำ้�ต�ล /กระด�ษหนังสือพิมพ์ /ผ้�กระสอบ /กระด�ษรองแก้ว
2. กิ่งไม้ /ดอกไม้แห้ง /ดอกสนแห้ง 
3. เชือกป่�น /ริบบิ้น 
4. กระดุมสวยๆ
5. ของตกแต่งต�มใจชอบ 
6. ก�ว, กระด�ษก�วสองหน้�,  

กรรไกร, คัตเตอร์, ไม้บรรทัด 
7. ที่เจ�ะกระด�ษ

Eco Friendly Gift Wrap
ห่อของขวัญรักษ์โลก

1. ตัดกระด�ษเป็นรูปสี่เหลี่ยม

4. พับต�มรูป

2. ขีดเส้นเพื่อเป็นรอยพับ

5. เจ�ะรู

3. พับต�มรอย

6. ร้อยผูกเชือก

7. ตกแต่งให้สวยง�ม
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คุณธนะชัย สุนทรเวช

สมัยเด็ก ผมก็จะมีกลุ ่มลูกพี่ลูกน้องที่อ�ยุรุ ่นร�วคร�ว

เดียวกัน พอเจอหน้�กัน ก็จะพ�กันไปเล่นจนกว่�พ่อแม่จะม�เรียก

ให้กลบับ้�น พอโตขึน้ก็เริม่คยุกบัคนรุน่ทีโ่ตกว่�และผูอ้�วุโส เพือ่เปิด

มุมมองใหม่ๆ และรับฟังประสบก�รณ์จ�กเครือญ�ติ

ญ�ติฝั่งคุณพ่อของผมส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ก�รไปม�

ห�สู่ไม่ย�กนัก ส่วนญ�ติฝั่งคุณแม่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ แม้จังหวัด

นครสวรรค์ไม่ไกลเกินไป แต่ย�นพ�หนะและถนนหนท�งเมื่อสมัย

ยงัเด็กยงัไม่ได้ดขีน�ดทกุวันนี ้ถ้�ครัง้ไหนไม่ได้ไปรถยนต์ ผมจะนัง่รถ

ทัวร์ บขส. ไปกับคุณแม่ เร�ต้องไปขึ้นรถที่หมอชิต นั่งหลับๆ ตื่นๆ 

ไปถึงท่�รถในตัวเมือง ญ�ติเอ�รถม�รับต่อไปอีกอำ�เภอ ผมมักจะ

เล่�ให้ลูกฟังประจำ�ว่�สมัยก่อนบ้�นเก่�ของคุณย่�ไม่มีไฟสว่�ง เข้�

ห้องนำ้�แต่ละทีจะมองห�สวิตช์ไฟก็ไม่มี นำ้�อุ่นหรือฝักบัวก็ไม่มี มีแต่

นำ้�เย็นเจี๊ยบให้ตักอ�บ และสิ่งที่ผมจำ�ได้แม่นคือ ข้�วเย็นที่ดูแล้วผม

กนิอะไรไม่เป็นเลย กนิได้แต่ไข่เจยีวอย่�งเดยีว ย่ิงวนัท่ีญ�ตผิมทำ�เมนู

อึง่ย่�งม�ให้ชมิ แค่ได้ยนิชือ่ผมกไ็ม่กล้�มองสิง่ทีอ่ยูใ่นจ�นแล้วล่ะครบั

แม้ท่ีน่ันคว�มสะดวกสบ�ยและอ�ห�รก�รกินจะไม่ดีเท่�

กรุงเทพฯ แต่คว�มเป็นอยู่ต่�งจังหวัดกลับสร้�งคว�มทรงจำ�ดีๆ 

คร้ังแรกให้กบัผม เช่น ผมได้น่ังซ้อนท้�ยมอเตอร์ไซค์ไปทุกทีท่ีอ่ย�กไป  

(แม่ผมเป็นพย�บ�ล เห็นคนเจ็บจ�กอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ม�ม�ก 

จึงไม่ค่อยยอมให้นั่ง) แต่ที่บ้�นญ�ติผมแถวนครสวรรค์ ใครๆ ก็ขี่

มอเตอร์ไซค์กนัทัง้นัน้ ผมเลยมโีอก�สได้นัง่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ครัง้แรก 

ผมไปชูต้บ�สในสน�มบ�สของโรงเรยีนเทศบ�ลและเป็นครัง้

แรกที่หันหลังชู้ตลงห่วงได้สำ�เร็จ ผมเคยไปโรงสีของญ�ติ วิ่งเล่นบน

 ในยคุท่ีเราใช้ Social Media ตดิต่อกันอย่างทุกวนันี ้ อาจทำาให้เราเจอหน้ากันน้อยลงไปบ้าง เพราะมีอะไรเราก็คุยกันทางไลน์บ้าง 
Facebook บ้าง ผมเองกอ็าศยักลุ่มไลน์ของญาตคิอยอพัเดทข่าวคราวกนัอยูเ่สมอ ถ้าเป็นญาตผิู้ ใหญ่ก็จะส่งรปูดอกไม้มาทักทายทกุเช้า 
ใครไปเทีย่วไหน ชอบเร่ืองอะไรกจ็ะมาบอกกนั ถ้าไปทำาบุญหรอืนดัรวมญาตก็ิจะแจ้งข่าวกนัด้วยช่องทางน้ีเช่นกนั แม้จะเห็นข้อความกนั
ทกุวนั แต่กไ็ม่เหมอืนได้พบเจอะเจอกนัจรงิๆ นะครบั

ความสุข…
จากการไปเยี่ยมญาติ

ในช่วงปีใหม่
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กระสอบข้�วนับร้อยๆ ใบ ผมได้เห็นกรรมกรใช้ตะขอเกี่ยวข้�วและ

แบกขึ้นหลัง เห็นคุณลุงเอ�หล�วที่เป็นเหล็กแหลมเสียบกระสอบ

เพื่อตรวจสอบข้�ว ตอนนั้นก็สงสัยว่�ทำ�อย่�งน้ีข้�วไม่รั่วออกม�

หมดเหรอ พอเข้�ไปดูใกล้ๆ ข้�วในกระสอบมันอัดแน่นม�ก ไม่ไหล

ออกม�เลย

ผมได ้เจอเด็กรุ ่นเดียวกันแถวนั้น เข�พ�ผมผจญภัย 

เดินไปจนถึงฟ�ร์มหมู เข�ให้ผมเอ�อ�ห�รไปให้หมูกิน ถือเป็น

ครั้งแรกผมได้ใกล้ชิดหมูตัวใหญ่ ร้องเสียงดัง ตอนหลังผมลองเด็ด

หญ้�ย�วๆ ให้มันกิน มันก็กิน เอ�อะไรม�ให้ มันก็กินทุกอย่�ง…

ทุกเหตุก�รณ์เหล่�นี้ ผ่�นไปน�นแค่ไหน ผมก็ไม่เคยลืมเลือนเลย

ม�ถึงปัจจุบัน เวล�ผมจะออกเดินท�งไปต่�งจังหวัดที 

ก็ต้องเตรียมตัวกันทั้งคนทั้งรถ ผมต้องเช็กสภ�พรถ โดยเฉพ�ะย�ง

รถยนต์และระบบเบรกว่�พร้อมออกเดนิท�งไกลหรอืไม่ ผมเพิง่เอ�รถ

เข้�ศูนย์บริก�รของอีซูซุแหละครับ ช่�งแจ้งว่�ผ้�เบรกยังพอใช้ได้อยู่

อีกสักระยะ ส่วนผมเองก็นึกได้ว่� รถซื้อม� 3 ปีแล้ว ควรจะเปลี่ยน

ย�งเสียที ดอกย�งเริ่มสึกและย�งอ�จจะเสื่อมสภ�พได้ ผมเปล่ียน

ย�งใหม่ทั้ง 4 ล้อเพื่อคว�มสบ�ยใจก่อนออกเดินท�งไกล

ส่วนเรื่องก�รขับรถ ถ้�เป็นสมัยหนุ่มๆ จะขับระยะท�งไกล

แค่ไหน ผมมักขับมือเดียวยิงย�วจนถึงที่หม�ย แต่พออ�ยุม�กขึ้นมี

ครอบครัวแล้ว เร�ไม่ได้ลุยแบบตัวคนเดียวอีกต่อไป ร่�งก�ยก็ไม่ได้

อดึเหมอืนเมือ่ก่อน เวล�จะเดนิท�งผมต้องว�งแผนเส้นท�ง ดรูะยะที่

แวะพกัเป็นช่วงๆ ผลดัแรกอ�จจะย�วหน่อย แล้วค่อยแวะพกัครึง่ท�ง

เพือ่รับประท�นอ�ห�ร ผลดัต่อไปสัน้ลง แวะพกัเข้�ห้องนำ�้ ดืม่ก�แฟ 

ออกไปเดินเปลี่ยนอิริย�บถ ทำ�แบบนี้มันสดชื่นกว่�กันเยอะครับ แต่

ถ้�รูส้กึง่วงจรงิๆ แวะพกัแล้วนอนไปเลยครบั 15-20 น�ท ีนอนดทีีส่ดุ 

ตื่นม�ขับต่อไปได้อีกย�วเลย

ครั้งล่�สุดท่ีไปเยี่ยมญ�ติที่ต่�งจังหวัด เร�ไม่ต้องรอให้ใคร

ม�รับอีกต่อไป แค่กดดูแผนที่ในรถ แล้วโทรศัพท์ไปบอกญ�ติว่�ใกล้

ถึงแล้ว ก็ไปเจอกันได้สะดวกขึ้นม�ก ทุกวันนี้คนที่เคยเล่นด้วยกันม� 

ต่�งกม็คีรอบครวัแล้วเช่นกนั ลกูช�ยผมเพิง่ได้ไปนครสวรรค์กจ็ะรูส้กึ

แปลกๆ หน่อยเวล�เจอกบัญ�ตทิีไ่ม่เคยรูจ้กัม�ก่อน แต่เดก็กค็อืเดก็

ครบั อยูด้่วยกนัแป๊บเดียวเดีย๋วก็เล่นด้วยกนัได้ ส่วนผูใ้หญ่อย่�งเร�ก็

นั่งคุยเรื่องเก่�กันอย่�งสนุกสน�น (บ่งบอกถึงวัยที่เริ่มแก่!) และที่เจ๋ง

ที่สุดคือ บ้�นญ�ติที่ผมเคยกินอะไรไม่ได้เลยสมัยเด็กๆ ตอนนี้กลับ

ทำ�เป็นร้�นอ�ห�รและรบัจดัโต๊ะจนี โอ้โห..สวรรค์ทีจั่งหวดันครสวรรค์

เลยครับ ผมกินเต็มคร�บได้หมดทุกอย่�ง

 ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาวเป็นโอกาสดท่ีีจะได้พบเจอญาตพ่ีิน้อง ยิง่คนท่ีไม่ค่อยได้พบตวัจริงๆ ไม่ได้กอดตวัเป็นๆ พอไปเจอ มนัคยุ
ได้อรรถรสมากกว่าการเห็นรูปแล้วแค่ไปคลิกไลค์เยอะเลย ปีใหม่นีข้อให้ท่านผูอ่้านเชก็สภาพรถให้มัน่ใจ ขับข่ีอย่างปลอดภยั แล้วเดินทาง
ไปพบกับคนทีเ่ราอยูด้่วยแล้วมีความสขุพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครบั 



Fun Zone

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

(กรุณ�พับส่วนนี้ไว้ด้�นนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับม�ยังบริษัทฯ)

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

บริการธุรกิจตอบรับ

หมดเขตร่วมเล่นเกม ภ�ยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 โดยผู้โชคดีจะได้รับก�รติดต่อกลับเพื่อรับร�งวัลจ�กทีมง�น
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 คอลัมน์ Fun Zone ฉบับนี้ขอเชิญท่านร่วมสนุก “ค้นหาความสุข ต้อนรับปีกุน” กติกาการ
เล่นง่ายมากเพียงท่านลากเส้นจากจุดเร่ิมต้นไปยังเป้าหมายหรือความปรารถนาท่ีคุณต้องการ
ในปี 2562  ระหว่างทางจะเป็นอย่างไร ความสุขเหล่าน้ีสามารถกำาหนดได้ด้วยตัวคุณเอง  
ร่วมแชร์ความสุข ความปรารถนาของคุณ โดยส่งกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้โชคดี จ�านวน 10 ท่านจะได้รับรางวัลพิเศษ “กระเป๋ากีฬาอีซูซุ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋าผ้าแคนวาสอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 
10 รางวัล จาก Isuzu MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 3/2018

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

ชื่อ – น�มสกุล

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อHappy

Wealthy

Prosperous

Healthy

1. คุณ นริศ สรรพวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
2. คุณ อิสเรศ รุจิโมระ สมุทรปราการ
3. คุณ ปนุสราญ ภูวงศ์ นครราชสีมา
4. คุณ จรินทร์ อ่อนสองชั้น ร้อยเอ็ด
5. คุณ ฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชา อุตรดิตถ์
6. คุณ ประทีป ขันเงิน ลำาปาง
7. คุณ บุญเชิด  รินพล ระยอง
8. คุณ กิตติชัย  น้อยบ้านป่า ตาก
9. คุณ ประภา สรรเสริญ พัทลุง
10. คุณ สิริพร คุณสนอง สตูล
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