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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, 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 ตอนนี้

เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว ทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ 

ฉบับนีม้าพร้อมกบัความรูท้ีน่่าสนใจมากมายเกีย่วกบัระบบความบนัเทงิ

ในรถยนต์ทีจ่ะเปล่ียนมมุมองของทกุท่านให้ต่างออกไป สามารถตดิตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ “Care for Your Car” นอกจากนี้ 

ทางทมีงานยังได้อพัเดตกจิกรรมต่างๆ มากมายให้ท่านสมาชิกได้ตดิตาม

อีกด้วยค่ะ

 สำาหรบัคอลมัน์ “The Leader” อซีซูไุด้รบัเกยีรตจิาก คณุแพท ชาน -  

พัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ช่างภาพระดับอินเตอร์ ที่มีโอกาสถ่ายภาพ

ให้กับบุคคลสำาคัญของโลกมากมาย จะมาถ่ายทอดความประทับใจต่อ

การใช้รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ISUZU MU-X นอกจากนี้ คุณธนะชัย 

สุนทรเวช จะมาแบ่งปันเร่ืองราวประสบการณ์แห่งความสุขท่ีเกิดขึ้น

ในรถยนต์กับท่านสมาชิกทุกท่าน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน

คอลัมน์ “Feel Good” อีกด้วยค่ะ

 สำาหรับวารสารฉบับที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่

ร่วมตอบแบบสอบถามคอลัมน์ Fun Zone กันมามากมายค่ะ ทีมงาน

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลพิเศษ “กระเป๋าใส่ทิชชู่อเนกประสงค์ 

อีซูซุ” ให้สำาหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาให้

กับทีมงานค่ะ 

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้ 

จะถูกใจท่านผูอ่้านทกุท่าน หากมข้ีอตชิม หรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งมา 

ได้ที่กองบรรณาธิการ “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่ายสื่อสารการตลาด-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?

“Play for Pray Concert”
คอนเสิร์ตการกุศล ส่งพลังแห่งศรัทธา

“ISUZU MU-X VIP CLUB… The Legendary Swordsman”
เดชคัมภีร์เทวดา กายกรรมกวางเจา

 อีซูซุจัดกิจกรรมสุดพิเศษสำาหรับสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ พาชมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “Play for Pray Concert” 

ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีศิลปินใจบุญมากมายมาร่วมมอบความสุข นำาทัพโดยคุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา  

โดยรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะนำาไปร่วมสร้างศนูย์ปฏบิติัธรรมไตรสกิขา เพือ่ทำานบุำารงุศาสนาและส่งเสรมิจรยิธรรมทางปัญญา เรยีกได้ว่า 

นอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆ แล้ว ยังได้รับความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ทำาบุญร่วมกันกลับบ้านไปเต็มๆ 

 เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรม 

สุดพิเศษสำาหรับสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ 

“Isuzu MU-X VIP Club… The Legendary Swordsman 

เดชคมัภร์ีเทวดา กายกรรมกวางเจา” โชว์ชุดใหม่ล่าสดุ

จาก กวางเจา อะโครบาติก อาร์ท เธียเตอร์ ประเทศ

จีน กับการถ่ายทอดเรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีในยุทธ

จักร จากนวนิยายกำาลังภายในสุดคลาสสิค เดชคัมภีร์

เทวดา ผลงานของนักเขียนนิยายกำาลังภายในระดับ

ปรมาจารย์ กิมย้ง ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี  

โดยในงานสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ ได้ร่วม

รับประทานอาหาร และร่วมเล่นเกมรับของรางวัล  

ในบรรยากาศสนกุสนาน พร้อมปิดท้ายด้วยความสนกุ

กับการแสดงสุดอลังการครั้งนี้ 
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What’s New?

 อีซูซุร่วมนำานวัตกรรม “บลูเพาเวอร์” ทั้งยนตรกรรม

อเนกประสงค์ “The New ISUZU MU-X” และ “รุ่นพิเศษ! ISUZU 

MU-X THE ICONIC” และ “ISUZU D-Max 1.9/3.0 Ddi Blue 

Power” ปิกอัพดีสุดสุด ในงาน Big Motor Sale 2018 มหกรรม

ยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 

ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

นอกจากนี้ภายในงาน ISUZU X-Series 1.9 Ddi Blue Power  

ยังได้รับรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยม ประเภทปิกอัพตำ่ากว่า 2.4  

สุดประหยัด พร้อมกับกิจกรรมความสนุกหลากหลายที่มอบให้

กับลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในบูธอีกด้วย 

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ยกทัพยนตรกรรม 

“บลเูพาเวอร์” ส่งรถยอดนยิมไม่ว่าจะเป็น รถยนต์นัง่อเนกประสงค์ 

“The New ISUZU MU-X” และ “รุ่นพิเศษ! ISUZU MU-X THE 

ICONIC” และรถปิกอัพดีสดุๆ “ISUZU D-Max 1.9/3.0 Ddi Blue 

Power ร่วมอวดโฉมในงาน “FAST Auto Show Thailand 2018” 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  

ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา โดยภายในงาน

ลูกค้าสามารถเลือกรถอีซูซุคันที่ชอบ ถอยรถอีซูซุคันที่ใช่ พร้อม

ทดลองขบัสดุยอดยนตรกรรม “บลเูพาเวอร์” และข้อเสนอพเิศษ

ที่ตอบรับทุกฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย 

อีซูซุโชว์นวัตกรรม “บลูเพาเวอร์”
ยนตรกรรมดีสุดสุด ในงาน

BIG Motor Sale 2018

อีซซูจัุดทัพยนตรกรรม “บลเูพาเวอร์” ลยุงาน

“FAST Auto Show Thailand 2018” 
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What’s New?
กิจกรรมสุดพิเศษส�าหรับสมาชิก

“อซีซูซุเูปอร์แฟน”
 อีซูซุจัด กิจกรรมพิ เศษสำาหรับสมาชิก “อีซูซุ

ซูเปอร์แฟน” เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยพา 

สมาชกิซเูปอร์แฟน ร่วมทดสอบสมรรถนะรถอซีซู ุวี-ครอส 4x4  

ณ สนามรถขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุแห่งใหม่ จ.ปทุมธานี 

ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกใหม่ยังได้เย่ียมชมโรงงานประกอบ 

รถอีซซู ุณ เกตเวย์ซติี ้จ.ฉะเชงิเทรา พร้อมทัง้ร่วมงานเลีย้ง

รบัรองสดุพเิศษเพือ่แทนคำาขอบคณุสมาชกิอซีซูซุเูปอร์แฟน

ทุกท่าน ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซา 

ลาดพร้าว ภายในงานมีทั้งกิจกรรมความสนุกและลุ้นรับ

รางวลัพเิศษมากมาย นอกจากนีย้งัได้รบัความเพลดิเพลนิ

จากศิลปินช่ือดงั คณุป้ันจัน่-ปรมะ และคณุปราง-กัญญ์ณรณั 

ที่มามอบความบันเทิงให้กับลูกค้า พร้อมเล่นเกมแจกของ

รางวลั สร้างความสขุให้แก่ลกูค้าอย่างเป็นกนัเอง 

 อซูีซจุดักจิกรรมสดุพเิศษ ISUZU MU-X VIP CLUB… Privileged Camp 

with Mad Science Thailand โดยพาลูกค้าอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ ร่วม

กิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์จาก Mad Science ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมแคมป์

วทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงจากประเทศแคนาดา โดยกจิกรรมเป็นการทดลอง

วทิยาศาสตร์ร่วมกนัระหว่างคณุพ่อ คณุแม่ และเดก็ๆ เพือ่ให้เกิดการเรยีนรู้ 

และลงมอืทำาร่วมกนั รวมทัง้มีการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์สดุพเิศษ ทีม่าสร้าง

ความตื่นเต้น ความสนุกสนาน และให้ความรู้กับเด็กๆ เรียกได้ว่านอก

จากจะได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว 

ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 ซ่ึงกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่โพธาลัย 

เลเชอร์ ปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่สองจัดที่สวนนำ้า Cartoon 

Network Amazone จงัหวดัชลบุร ีและครัง้สดุท้ายจดัขึน้ทีโ่รงแรม TR Rock 

Hill จ.สงขลา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

ISUZU MU-X VIP CLUB… 
Privileged Camp with Mad Science Thailand 
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What’s New?
อีซูซุส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาด

ในโครงการ “อีซูซุให้น�้า…เพื่อชีวิต”
แห่งที่ 30 และ 31 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“VEC Instructor Training 2018” 
อีซูซุจัดสัมมนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมมอบสื่อ

การเรียนการสอน ให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

 กลุ ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรนำ้า

บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ร่วมส่งมอบระบบนำา้ดืม่สะอาดในโครงการ “อซีซุูให้น�ำ้…

เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 30  ณ โรงเรียนบ้าน

หนองตะไก้ อำาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

และแห่งท่ี 31 ณ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร อำาเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

นำา้ดืม่สะอาด พร้อมท้ังเสรมิสร้างคณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้อย่าง

ยั่งยืนให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน เพื่อตอกยำ้าปรัชญา

ในการดำาเนนิธรุกจิ หรอื “วถิอีซีซู ุคอื ผู้ใช้สุขใจ เพิม่พนู

รำยได้ ช่วยให้สังคมพัฒนำ” 

 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “หลักสูตรเทคโนโลยียำนยนต์ อีซูซุ” ประจำาปี 

2561 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันรวม 

20 รุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยียานยนต์อันทันสมัยของ

อีซูซุให้แก่อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

 การจัดงานในครั้งนี้ได ้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ดร.บญุส่ง จำาปาโพธิ ์พร้อมกบั ผูบ้รหิาร

ของบรษัิท ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั มร.โทชอิากิ มาเอคาวะ กรรมการ

ผูจ้ดัการ คณุปนดัดา เจณณวาสนิ กรรมการรองผูจ้ดัการ และคณุวชิยั 

สนิอนนัต์พฒัน์ กรรมการ ร่วมพธิมีอบประกาศนยีบตัรและพธิมีอบสือ่

การเรยีนการสอน ประกอบด้วย ชดุสาธติระบบรถยนต์เพือ่การศกึษา 

เครือ่งยนต์อซีซู ุชดุโครงสร้างรถยนต์เพือ่ตวัถงัและส ีและชดุฝึกระบบ

ไฟฟ้าตวัถงัรถยนต์ ให้แก่สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จำานวน 32 แห่ง ทั่วประเทศ 
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 จากความชื่นชอบ น�ามาสู่งานที่ใช่ คุณแพท ชาน หรือ พัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ (แพท) ช่างภาพสตรีสาว
สวยชาวไทยที่มีผลงานระดับสากลคนนี้เป็นคนที่เลือกทุกสิ่งจากความลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเธอกล่าวถึง
รถยนต์ที่ต้องไปกับเธอในทุกหนแห่ง เธอมั่นใจในรูปลักษณ์และสมรรถนะของ Isuzu MU-X เท่านั้น

คุณแพท ชาน
พัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ 

Isuzu MU-X สตูดิโอเคลื่อนที่
การันตีโดยช่างภาพหญิงระดับสากล

จากช่างภาพฟรีแลนซ์ สู่ช่างภาพระดับสากล
เมื่อถามถึงความเป็นมาของอาชีพช่างภาพมือโปรท่ีมีชื่อ

เสียงเป็นท่ียอมรับระดับโลกว่าเร่ิมต้นได้อย่างไร เราเห็นถึงแววตา

อันเป็นประกายของเธอที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจและความรักใน

อาชีพนี้ คุณแพทเล่าว่าขณะที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เมือง

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ได้หาวิธีในการซื้อกล้องโดยการไป

เสนอขอถ่ายรูปให้กับร้านจิวเวลร่ี โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องออกเงิน

ค่ากล้องคนละครึ่ง จากนั้นได้มีเพื่อนคนนึงมาขอรูปถ่ายเพื่อไปใช้ใน

งานของเขา หนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็ได้รับโทรศัพท์ให้ไปเก็บรูปภาพและ

แจ้งว่าให้แต่งตัวสวยด้วยเพราะจะต้องไปรับรางวัล เขาแจ้งว่าเป็น

รางวัลภาพแห่งความประทับใจที่จัดแสดงที่เมืองโอ๊คแลนด์

ซ่ึงเมื่อไปเก็บภาพและรับรางวัลในวันงาน ทันทีที่ก้าวลงจาก

เวทีกม็คีนมาขอซือ้ภาพนัน้ทนัท ีจงึคดิว่าการถ่ายภาพน่าจะเป็นอาชพี

อย่างหนึ่งได้ โดยได้ทำางานและใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี

นักวางแผนการตลาดด้วยภาพ
ตอนเร่ิมทำางานถ่ายภาพเป็นอาชีพได้ปักหลักอยู่ 3 เมือง

ด้วยกัน คือ ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก และแอลเอ จนวันหนึ่งได้

พบกับนักพูดท่านหน่ึงในร้านอาหาร เขาบอกให้เราไปช่วยถ่าย

ภาพให้ เช้าวันทำางานน้ันเราถือกล้องเข้าไปในงานตัวเดียว เริ่ม

ถ่ายตั้งแต่เก้าโมงเช้า พอช่วงเบรค 10.30 น. เขาเดินหน้าบึ้งตึงมา

หาพร้อมถามว่าทำาไมจึงไม่จัดไฟ เพราะปกติงานของเขาจะต้อง
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คุณแพทกล่าวเสริมว่าแท้จริงภาพถ่ายสามารถถ่ายทอด

เรื่องราวว่าเราเป็นใคร มีความสุข มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 

เป็นประตูบานแรกในการสร้างความประทับใจก่อนที่จะเจอตัวจริง 

ภาพถ่ายจึงเป็นเซลล์ที่อึดที่สุด และทำางาน 24 ชั่วโมง จึงต้องดูแล

และให้ความใส่ใจมากๆ ขณะเดียวกันช่างภาพต้องมีจิตวิทยา ต้อง

รู้วิธีที่จะบอกให้ลูกค้าถ่ายทอดอินเนอร์ของตัวเองอย่างดูดี เพื่อให้

ได้รูปภาพที่สะท้อนบทบาทความเป็นตัวตนของผู้ถูกถ่ายในทุกมุม

อย่างมีเสน่ห์และน่าอัศจรรย์ ซึ่งเธอใส่ใจทุกรายละเอียดและทำามัน

ด้วยหัวใจเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดซ่ึงจะกลายเป็นรางวัลแห่งความสุข

ระหว่างเธอและผู้ถูกถ่ายภาพนั่นเอง

Isuzu MU–X สตูดิโอเคลื่อนที่
สำาหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ ISUZU MU-X คันนี้ที่เป็น 

รถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่และหลายคนมองว่าน่าจะเหมาะกับ

จัดไฟสำาหรับถ่ายภาพตลอด พอเรายื่นกล้องให้เขาดู เขาก็ดูรูปทีละ

รูปและก็ทำาท่าทางพอใจ บอกว่ารูปโอเค ไม่ต้องจัดไฟแล้ว ให้ถ่าย

ต่อไปได้เลย เราได้ทำางานให้กับนักพูดท่านนี้พักใหญ่จนในที่สุดเขา

ได้ก้าวไปทำางานระดับอินเตอร์ 

คุณแพทกล่าวถึงลักษณะการทำางานของเธอว่าเป็นการ

ถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและบุคคล เรียกได้ว่า 

เป็นนักวางแผนการตลาดด้วยภาพ ไม่ใช่ช ่างภาพที่ถือกล้อง

ถ่ายรูปอย่างเดียว ก่อนถ่ายภาพจะคุยกับลูกค้าเสมอว่าจะใช้ภาพ

เพ่ือวัตถุประสงค์ใด โดยช่วยวางแผน ให้คำาปรึกษา ซึ่งการทำางาน

ในรูปแบบนี้ได้นำาไปสู่เส้นทางการถ่ายภาพให้กับผู้นำาขององค์กร

ชั้นนำาระดับโลกต่างๆ เช่น อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน, 

Robert Kirosaki, Antony Robbin การถ่ายภาพงานอีเวนต์ให้กับ 

Sir Richard Branson, Richard Tan, T. Harv Eker, Jeff Slayter 

และ Kane Minkus 

จิตวิทยาการถ่ายภาพ กับความสุขทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ เธอยังเป็นวิทยากรและสอนถ่ายภาพ เช่น สอน

ถ่ายภาพออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.patchan.com โดยร่วมมือกับ

บริษัท JSL Global Media สอนทักษะการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน 

สอนโพสต์ท่าหรอืวชิาอยูห่น้ากล้อง วชิาทีท่ำาให้คนธรรมดากลายเป็น

ซเูปอร์สตาร์ด้วยภาพถ่ายเพยีงแค่รูเ้ทคนคิในการโพสต์ท่า การวางขา

และวางมือ สีหน้า รอยยิ้ม มุมกล้อง เป็นต้น ไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมก็

สามารถใช้เทคนคิทีเ่ธอสอนไปประยกุต์ใช้เพือ่ให้ได้ภาพทีด่ ีวชิานีจึ้ง

ทำาให้คนในองค์กรมรีอยยิม้และมคีวามสขุมากขึน้เมือ่เหน็รปูถ่ายของ

ตนเอง เรียกได้ว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาอยู่หน้ากล้อง

 "รถ ISUZU MU - X คู่ใจคันนี้จึงใช้ทั้งวันไปท�างานและ 

วันไปเที่ยว ซึ่งสะดวกมากกับการท�างานเพราะว่ามันจุของได้ 

เยอะสดุๆ พบัเบาะเก็บได้ ตอนทีเ่ลอืกซือ้รถกเ็ลอืกรถให้เข้ากบั 

ไลฟ์สไตล์ เหมาะกับวิถีชีวิต เป็นคนที่ข้าวของค่อนข้างเยอะ  

รถลกัษณะนีจ้งึสามารถตอบโจทย์ได้ มนักลายเป็นสตดูโิอเคลือ่นที่  

ซึง่ปกตช่ิางภาพส่วนใหญ่จะนัดคนมาถ่ายภาพทีส่ตดูิโอ แต่เรา 

จะพบัสตดูิโอใส่ไว้ในรถ แล้วก็ไปหาลกูค้าแทน"
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ผู้ชายมากกว่านั้น คุณแพทให้คำาตอบว่าตอนขับ ISUZU MU-X 

ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่เทอะทะเลย รู้สึกว่ารถคันนี้ดูดี ก่อนจะย้ายมา

อยู่เมืองไทยก็มองอยู่ว่าจะใช้รถอะไรดี พิจารณาอยู่นาน แต่ก็ได้

รับคำาแนะนำาจากพี่ชายให้ไปซื้อรถอีซูซุ พอมาใช้เองก็มีความสุข

มาก เพราะถ้าไม่ชอบอะไรก็จะปฏิเสธทันที ตอนไปทดลองขับ 

ISUZU MU-X ครั้งแรกรู้สึกว่าน่ิมมาก ท้ังๆ ที่ขับขึ้นลูกระนาด

แบบไม่เหยียบเบรกเลย และเมื่อต้องหยุดรถบนทางชัน รถไม่ไหล

ถอยหลังเลย ส่วนเรื่องประหยัดนำ้ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่า

ตอบโจทย์ เติมนำ้ามันครั้งเดียวไปได้ไกลมาก เนื่องจากต้องเดิน

ทางเยอะ และเป็นคนเท่ียวเก่ง ทางลำาบากแค่ไหนจะเป็นภูเขาหรือ

ทะเล ISUZU MU-X คันนี้ก็ไปได้ทุกที่

รถ ISUZU MU-X คู ่ใจคันนี้จึงใช้ทั้งวันไปทำางานและวัน

ไปเที่ยว ซึ่งสะดวกมากกับการทำางานเพราะว่ามันจุของได้เยอะ

สุดๆ พับเบาะเก็บได้ ตอนที่เลือกซื้อรถก็เลือกรถให้เข ้ากับ

ไลฟ์ไตล์ เหมาะกับวิถีชีวิต เป็นคนที่ข้าวของค่อนข้างเยอะ รถ

ลักษณะนี้จึงสามารถตอบโจทย์ได้ มันกลำยเป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ 

ซึ่งปกติช่างภาพส่วนใหญ่จะนัดคนมาถ่ายภาพที่สตูดิโอ แต่เราจะ

พับสตูดิโอใส่ไว้ในรถ แล้วก็ไปหาลูกค้าแทน

รถสวย ดูดี ไปได้ด้วยทุกที่ 
หากจะให้คำาจำากดัความ ISUZU MU-X  ในมมุมองของช่างภาพ

เรยีกได้ว่า “รถสวย ดดู ีไปได้ด้วยทกุที”่ เวลาเราเปลีย่นล้อใหม่ มนักด็ู

เป็นรถผูช้ายขึน้ไปอกี และไปตดิฟิล์มกรองแสงให้เข้มขึน้ เพราะบางที

เราใช้รถไปรับลูกค้าหรือบางทีเรามีนางแบบท่ีต้องเปล่ียนเสื้อผ้า

ในรถ ซึง่ถ้ามองจากข้างนอกจะมดื แต่ถ้ามองออกไปนอกรถจะสว่าง 

ตอนนี้อยากลองไปทดลองขับรุ่นใหม่ดู เพราะในใจก็ยังรัก ISUZU 

MU-X อยู่ เป็นรถ Luxury ใช้งานได้จริง ดูดี ภูมิฐาน ประหยัด และ

ถือว่าอีซูซุออกแบบโฉมของรถรุ่นนี้ได้ดี เพราะส่วนตัวก็คุ้นเคยกับ

รถปิกอัพที่โรงงาน รถใช้งานหนัก แต่พอมาเจอรุ่นนี้ถือว่าถูกพัฒนา

ให้เป็นรถ Luxury ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ถ้าคุณไม่รู้เรื่องรถ คุณก็ไม่ต้องรู้ ขับอย่างเดียวได้เลย
คุณแพท กล่าวท้ิงทายว่า อยากจะฝากถึงท่านสุภาพสตรี

ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญเร่ืองรถ ISUZU MU-X เป็น

รถอีกคันท่ีสามารถไว้วางใจในเร่ืองน้ีได้ ตนเองขับมา160,000 

กิโลเมตรแล้ว ไม่เคยมีปัญหาต้องซ่อมสักครั้งเลย ซึ่งส่วนตัวจะเข้า

ไปเช็กระยะที่ศูนย์บริการตลอด สามารถตัดความกังวลเรื่องใช้ไป

ซ่อมไป ถ้าคุณไม่รู้เรื่องรถ คุณก็ไม่ต้องรู้ ขับอย่างเดียวได้เลย ^_^

เรื่องราวดีๆ ของคุณแพทยังมีอีกมากมาย สามารถติดตามผลงานของคุณแพท ได้ที่ www.patchan.com และ Line ID: @patchan 
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ISUZU SMART PROTECTION
ทางเลือกที่คุ้มค่า ให้มากกว่าการคุ้มครอง

• SMART A เหมาะสำาหรบัลกูค้าทีใ่ช้รถน้อย (น้อยกว่า 20,000 กม./ปี)  

การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาเพิ่มอีก 2 ปี ไม่รวม

ระยะทาง (5 ปี หรือ 100,000 กม.)

• SMART B เหมาะสำาหรบัลกูค้าทีใ่ช้รถมาก (มากกว่า 20,000 กม./ปี)  

การรับประกันจะครอบคลุมทั้งระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 2 ปี และ 

ระยะทางเพิ่มอีก 60,000 กิโลเมตร (5 ปี หรือ 160,000 กม.)

 Isuzu Smart Protection เป็นโปรแกรมบริการพิเศษส�าหรับลูกค้า Isuzu MU-X และ Isuzu D-Max ที่จะท�าให้รถยนต์ของคุณได้รับ
การขยายความคุ้มครองเพิ่มอีก 2 ปี หรือระยะทาง 60,000 กิโลเมตร ซึ่งปกติแล้วรถยนต์อีซูซุทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง
ตามระยะรับประกันปกติที่ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน เท่ากับว่ารถยนต์ของคุณจะได้รับ
การคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ปี หรือระยะทาง 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยโปรแกรมนี้ มีทางเลือกให้ลูกค้า
สมคัรได้ใน 2 รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัลักษณะการใช้งานรถยนต์ของคณุครับ

 ฟังดูแล้วน่าสนใจทีเดียวเลยใช่ม้ัยครับ ถ้าหากว่าคุณสนใจและ

ต้องการสมคัรโปรแกรมนี ้เรายงัมรีาคาโปรโมชัน่พเิศษสำาหรบัลกูค้าที่

สมัครภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 นี้ โดยสามารถซื้อโปรแกรมได้

ในราคาพิเศษ ตามภาพด้านล่าง และสามารถผ่อนจ่ายดอกเบี้ย 0% 

นาน 10 เดือน เม่ือจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้อีกด้วยครับ

 ถ้าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์อีซูซุที่ยังอยู่ในระยะรับประกันปกติ 

ไม่มีการดัดแปลงรถและมีการนำารถเข้าเช็กระยะท่ีศูนย์บริการอีซูซุ

อย่างสมำ่าเสมอ อย่ารอช้านะครับ สมัครโปรแกรม Isuzu Smart 

Protection ได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ อีซูซุเราพร้อม

ที่จะตอบทุกข้อสงสัยและดูแลคุณลูกค้าอยู่เสมอครับ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://service.isuzu-tis.com/isuzu-smart-protection/ 
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Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

ขับรถปลอดภัย ไม่เสียสมาธิ

ผู ้ผลิตรถยนต์ที่ดีจึงพยายามคิดและสร้างอุปกรณ์ต่างๆ 

ตดิต้ังมาให้ในรถ เพือ่ให้ผูท้ีต้่องใช้เวลาอยูก่บัรถนานๆ จะได้ไม่เครยีด 

และจะได้มีสมาธิกับการขับรถยนต์ได้ดีมากขึ้น ด้วยเป็นที่รับรู้กันดี

โดยทัว่ไปว่า การขับรถยนต์ทีดี่มปีระสทิธภิาพและมีความปลอดภยัสงู 

ผู้ขบัขีจ่ะต้องมสีมาธอิยูก่บัสภาพการจราจร และการควบคมุรถเอาไว้

ตลอดเวลา ในขณะเดยีวกันอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิหรอืเพือ่ช่วยให้

ผูข้บัรถยนต์เพลดิเพลนิเหล่านัน้ กต้็องถกูคดิค้นมาให้ใช้งานได้มากขึน้ 

ผูข้บัรถจะได้ไม่ต้องละสายตาจากสภาพการจราจรเบือ้งหน้า หรอืไม่

ต้องละมือจากการควบคุมพวงมาลัย มาปรับปุ่มโน้นเปลี่ยนสวิทช์นี่

ให้วุ่นวายมากเหมือนในอดีต

ระบบการส่ังการท่ีทำาได้ง่ายๆ หรือการย้ายสวิทช์ควบคุม

ให้มาอยู่ใกล้ เพื่อใช้งานง่ายเพียงแค่เหยียดนิ้วออกไปเขี่ยหรือโยก

โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย จึงถูกนำามาใช้งานในรถยนต์มากขึ้น 

พวงมาลัยรถยนต์ทุกวันน้ี จึงเป็นพวงมาลัยที่มากกว่าเครื่องบังคับ

ทิศทางของรถยนต์ แต่เป็นพวงมาลัยสมัยใหม่ที่ทันสมัยแบบที่เรียก

กันว่า มัลติฟังค์ช่ัน สเตียริ่งวีล (Multi-function steering wheel) 

หรือพวงมาลัยอเนกประสงค์ กล่าวคือพวงมาลัยรถยนต์สมัยใหม่นี้ 

จะมสีวทิช์ควบคมุระบบความบนัเทิงทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่น

คล่ืนวิทยุ การเพิ่มและลดเสียงของเครื่องเสียง การเปล่ียนระบบ

บันเทิงจากวิทยุไปเป็นระบบอื่นๆ เช่นรับความบันเทิงจากแผ่นซีดี  

ปัจจุบันนีค้นเราใช้เวลาอยู่ในรถกนัมากข้ึน และเคยมกีารสำารวจระบุเอาไว้ว่าคนในกรงุเทพ ใช้เวลาอยู่ในรถมากกว่า
วันละสามชั่วโมง อาจจะด้วยความที่มีสภาพการจราจรติดขัดมากขึ้น หรือเป็นเพราะคนในกรุงเทพ ต้องไปหาซื้อบ้านที่
อยู่อาศัยในย่านชานเมือง ไกลออกไปจากแหล่งธุรกิจซึ่งเป็นสถานที่ทำางานมากข้ึนก็ตาม แต่ส่ิงที่เป็นจริงซ่ึงเราพบเห็น
กันได้เสมอๆ ก็คือ คนเราต้องดำารงชีวิตบนรถยนต์มากขึ้นจริงๆ เด็กเล็กต้องกินอาหารและทำาการบ้านบนรถ ผู้ ใหญ่ 
กต้็องทำางานหรอืตดิต่อส่ือสารจากบนรถ บางคนต้องแต่งตวับนรถหรือต้องงบีหลับบนรถ หรอืแม้แต่คลอดลูกบนรถ 
ก็มีเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งขึ้น
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การฝ ึกที่ว ่ามา 

นั้ น ก็ คื อ ต ้ อ ง ใช ้ ง า น 

บ่อยๆ ใช้งานเป็นประจำา 

ทำาให้เหมือนกันการโยก

เท้าไปมาระหว่างแป้น

คันเร ่งและแป ้นเบรก 

ซึ่งผู ้ขับรถยนต์ทุกท่าน

สามารถทำาได้โดยไม่ต้อง

เหลือบตาลงไปมองที่

เท้าแต่อย่างใด การทำา

ซำา้ๆ ดังกล่าวนัน้จะทำาให้

เกดิความจำาโดยอตัโนมตัิ 

ขึ้นมาเอง หรืออาจจะ

กล่าวได้ว่าการทำาซำ้าๆ 

จ ะ ทำ า ใ ห ้ ก ล า ย เ ป ็ น

สัญชาตญาน ที่สมอง 

ส่ังการขึ้นมาโดยไม่ต้อง

เสียเวลาคิดทบทวนขึ้นมาอีกน่ันเอง แต่หากไม่ฝึกฝนหรือไม่ใช ้

งานบ่อยๆ ซำ้าๆ ความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  

ยกตัวอย่างเช่นคนท่ีเคยขับรถยนต์ท่ีมีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาโดย

ธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่าคุ้นเคยกับการขับรถยนต์ญี่ปุ่น แล้วต้อง

เปลี่ยนไปขับรถยนต์ที่พื้นฐานจากพวงมาลัยอยู่ด้านซ้าย หรือที่รู้จัก

กันในนามของรถยนต์ยุโรป คนขับรถยนต์ท่ีเปล่ียนไปและยังไม่มี

ความคุน้เคยดงักล่าว จงึมกัจะเปิดสวทิช์ทีปั่ดนำา้ฝนกบัสวทิช์ไฟเลีย้ว

สบักนัอยูเ่สมอๆ พอถงึเวลาทีต้่องการเปิดไฟเลีย้วบอกผูขั้บรถคนัอืน่  

ก็กลายเป็นเปิดสวิทช์ที่ปัดนำ้าฝนข้ึนมา ทำาให้ตัวเองเกิดความตกใจ

ขึ้นมาได้

ในเมื่อผู ้ผลิตรถยนต์ท้ังหลายได้ค้นคว้าและคิดประดิษฐ์

ขึน้มา เพือ่ให้ผู้ขบัรถยนต์จะได้ทำาการขบัรถยนต์แบบมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้นเช่นนี้ ผู้ขับรถยนต์สมัยใหม่จึงควรที่จะเริ่มต้นศึกษาจากสมุด

คู่มือประจำารถเป็นอันดับแรก ว่าสวิทช์ไหนใช้งานอย่างไรและอยู่ใน

ตำาแหน่งใดของพวงมาลัยหรือบนแผงหน้าปัด เมื่ออ่านหรือศึกษา

จากสมุดคู่มือ ซ่ึงเท่ากับเป็นการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีแล้ว ก็ต้อง

หมั่นใช้งานบ่อยๆ หมั่นฝึกฝนบ่อยๆ จึงจะได้ประโยชน์จากสวิทช์

หรืออุปกรณ์อำานวยความสะดวก ท้ังประเภทท่ีช่วยให้สร้างความ

บันเทิงในรถยนต์ได้ง่ายขึ้น และทั้งประเภทที่ช่วยให้การขับขี่รถยนต์

มีสมาธิที่ดีมากขึ้นด้วยครับ 

Care for Your Car
รั บความ บัน เ ทิ งจาก

ทรัมป์ไดรฟ์ หรือแม้แต่

รั บความบัน เทิ งด ้ วย

การเชื่อมต่อกับเครื่อง

โทรศัพท์มือถอื ทกุสิง่ทุก

อย่างเหล่านี้ล้วนถูกติด

ตั้งเอาไว้บนพวงมาลัย

ของรถยนต์สมัยใหม่นี้

ด้วยกันทัง้สิน้ ทำาให้ผูข้บัขี่

สามารถสั่งการทุกอย่าง

ได้ โดยไม่ต้องละมอืจาก

พวงมาลัย และไม่ต้อง

ละสายตาจากสภาพถนน

เบ้ืองหน้า ส่งผลให้เกิด

ความปลอดภัยจากการ

ใช้รถมากขึน้

นอกเหนือไปจากการติดตั้งสวิทช์ที่เกี่ยวกับความบันเทิงบน

พวงมาลยั เพือ่อำานวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภยัในขณะขบั

รถให้มากข้ึนแล้ว พืน้ทีบ่รเิวณรอบพวงมาลยัหรอืพืน้ทีบ่นพวงมาลยั  

ยงัได้รบัการตดิตัง้สวทิช์ควบคุมระบบต่างๆ มาให้มากขึน้ไปกว่านัน้อีก  

เช่น สวิทช์ควบคุมความเร็วคงที่ขณะเดินทาง (Cruise control) ซึ่งใน

ปัจจบุนันีส้ามารถเพิม่หรอืลดความเรว็ได้ด้วย โดยทัง้หมดทีก่ล่าวมา

นี้ล้วนแล้วแต่เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ขับรถยนต์ จะได้มีสมาธิ

ในการขับรถยนต์ให้มากขึ้น เป็นการลดอุบัติเหตุลงได้อีกทางหนึ่ง

แต่ท้ังนี้และทั้งนั้นผู้ขับขี่เอง ก็ต้องทำาความคุ้นเคยกับส่ิง

อำานวยความสะดวกสบายทั้งหลายเหล่านั้นให้ดีด้วย ต้องพยายาม

ฝึกฝนการใช้สวิทช์ควบคุมเหล่านั้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของผู้ผลิต กล่าวคือต้องฝึกฝนว่า เหยียดน้ิวไปตรงไหนถึงจะปัด

ก้านสวิทช์ควบคุมความเร็วได้ถูกต้อง หรือต้องกดปุ่มไหนโดยที่

ไม่ต้องละสายตาจากสภาพถนนเบื้องหน้า จึงจะเป็นการส่ังการ

ให้มีการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคล่ือนที่กับรถยนต์ เพ่ือที่จะได้

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งสมาธิไปกับการถือเครื่อง

โทรศพัท์ ซึง่การฝึกฝนเพือ่ใช้ระบบควบคมุหรอืสวทิช์ต่างๆ เหล่านัน้ 

ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่งจำาเป็นและต้องฝึก จนกล้ามเนือ้ของผูข้บัรถยนต์

จำาทิศทาง ระยะ และตำาแหน่งของสวิทช์ต่างๆ ได้เป็นอัตโนมัติ 

จึงจะถือว่าเป็นการใช้งานอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ของผู้ผลิตได้มากที่สุด

"หมั่นใช้งานบ่อยๆ หมั่นฝึกฝนบ่อยๆ จึงจะได้ประโยชน์จาก

สวทิช์หรอือปุกรณ์อ�านวยความสะดวก ทัง้ประเภททีช่่วยให้สร้าง

ความบันเทิงในรถยนต์ได้ง่ายขึน้ และทัง้ประเภทท่ีช่วยให้การขบัข่ี

รถยนต์มีสมาธท่ีิดีมากขึน้"

สวิทช์ควบคุม
เครื่องเสียง

สวิทช์ควบคุม
ความเร็วคงที่
ขณะเดินทาง 

(Cruise Control)
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เรื่องของโอ่ง
และบ้านโป่งวันวาน

MU-X Road Trip
คุณลินดา โกมลารชุน

คุณปู่เป็นคนเจ้าระเบียบและดุมาก คุณพ่อเล่าว่าตอนเด็กๆ 
เคยโดนคุณปู่ลงโทษด้วยการให้ลงไปอยู่ในโอ่งเกือบชั่วโมง 
ลูกๆ พากันสงสัย คุณปู่มีโอ่งไว้ท�าอะไร

 เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักโอ่งกันแล้วล่ะค่ะ ในเมื่อโตมากับก็อกนำ้าประปาเปิดปุ๊บ

ไหลปั๊บ แถมผ่านเครื่องทำานำ้าอุ่นอาบสบายทุกครั้ง ไม่ต้องจ้วงทีละขัน ทริปนี้เรา

เลยขับ Isuzu MU-X พาเด็กๆ ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรี มีโรงงานปั้นโอ่งเหลืออยู่

ไม่กี่แห่ง แต่โชคดีท่ีทายาทรุ่นหลังเห็นคุณค่าและพยายามช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

อย่างเช่นโรงงานโอ่งเถ้าฮงไถ่ ใส่ดีไซน์ทันสมัยสีสดใส ทำาให้โอ่งดินกลายเป็น

งานศิลป์ในแกลเลอรี่ ส่วนโรงโอ่งเรืองศิลป์ก็ได้ทายาทที่จบการศึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวมาสร้างศูนย์การเรียนรู้ ‘เรื่องของโอ่ง’ ได้อย่างน่าสนใจ



15

 ศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งนีจ้ดัให้เข้าชมเป็นรอบๆ เพราะต้องมคีนนำา

บรรยายให้ความรู ้เริม่ตัง้แต่ประวตัศิาสตร์กว่าร้อยปีของโอ่งมังกร โอ่ง

รูปทรงต่างๆ ที่หายาก และสาธิตการปั้นโอ่งแบบด้ังเดิมซึ่งผู้สาธิตก็

เป็นนายช่างฝีมือซึ่งประจำาโรงงานมานานหลายสิบปี ปัจจุบันช่างปั้น

โอ่งเก่งๆ ในราชบุรีมีเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้ว โซนสุดท้ายมีเตาเผาโอ่ง

จำาลองขนาดใหญ่ให้เดินเข้าไปชมได้ด้วย เด็กๆ ได้ความรู้เพิ่มเติมว่า

ดินจะเก็บความเย็นได้ดี คนโบราณจึงเก็บนำ้าไว้ในโอ่งเหมือนเราเอา

นำ้าแช่ตู้เย็นนั่นเอง ชมเสร็จหิวข้าวพอดี มีร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งนำ้า

อยู่ในบริเวณเดียวกัน อาหารไทยหลากหลายเมนูรสชาติก็ดี

 ขั บ ร ถ ไ ปต ามถนน

เพชรเกษมอีกนิดเดียวมีทาง

แยกเลี้ยวซ้ายไปอุทยานหิน

เขางู ไม่มีงูเหมือนช่ือสัก

หน่อย มีแต่สะพานข้ามบึง

ไปในหุบเขา มีทางเดินปู

กระเบือ้งอย่างดทีอดยาวคดเคีย้วไปตามเชงิ

เขาให้เดินชม เดิมภูเขาหินบริเวณนี้เป็นแหล่งระเบิดหินเพื่อนำาไปใช้

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลงัยตุสัิมปทานกถ็กูท้ิงร้างอยูน่านจนกระทัง่

ทางจังหวัดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รูปร่างของเขาหินปูน

สวยงามเหมอืนภาพทวิทศัน์ภเูขาเมอืงจนีเลย ว่ากนัว่าช่วงคำา่ๆ จะมี

หิ่งห้อยจำานวนมากบินเหนือบึงนำ้าในบริเวณนี้ด้วย แต่เราอยู่ไม่ถึงคำ่า

จึงได้เห็นแต่ลิงแสมหลายตัวกระโดดจากยอดไม้หนึ่งไปอีกยอดหนึ่ง

 เราเลือกใช้เส้นทางกลับบ้านโดยผ่านนครปฐม แต่ก่อนจะสุด

เขตราชบุรีนั้นมีทางแยกเข้าเทศบาลตำาบลหนองโพแล้วเล้ียวไป

บ้านโป่ง มีพิพิธภัณฑ์เอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่งน่าสนใจชื่อ บ้านโป่ง

วันวาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้กันในช่วง

พ.ศ. 2480 จนถึงปัจจุบัน แยกหมวดหมู่โดยแต่งพื้นที่ให้เป็นเหมือน

หมูบ้่านเลก็ๆ ทีม่อีาคารห้องแถวสองชัน้ ร้านขายยา โรงรบัจำานำา ร้าน

ขายทอง ร้านเครื่องดนตรี ร้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ทำาการ

ธนาคารนครหลวงไทยในยุคที่พนักงานยังใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดและเปิด

ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่ง
พิกัด N13.498022 E99.794141 
ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี 
โทรศัพท์ 09-8241-9148

บ้านโป่งวันวาน
พิกัด N13.814217 E99.900515 
ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
โทรศัพท์ 09-8549-1932

อุทยานหินเขางู
พิกัด N13.568549 E99.775685
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง ราชบุรี

MU-X Road Trip

พัดลมอยู่ข้างๆ แต่ละร้านค้า

จดัวางสนิค้าเอาไว้ให้ชม ล้วนแต่

เป็นรุ ่นโบราณที่เราไม่เคยเห็น 

มแีม้กระทัง่เครือ่งส่งสญัญาณ

เตือนภัยในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 แบบใช้มือหมุนแล้ว

ส่งเสียงหวอโหยหวน

 เจ้าของพิพิธภัณฑ์

เคยเป็นผู้จัดการธนาคาร

นครหลวงไทย เริ่มสะสม

ของเก่ามาตัง้แต่พ.ศ. 2514 เมือ่เกษียณแล้วจึง

พบว่ามข้ีาวของทีส่ะสมไว้อยูน่บัหมืน่ชิน้จงึได้ออกแบบบ้านและสวน

ในพื้นที่ 3 ไร่ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนเข้าชม เด็กๆ รุ่นหลังจึงมี

โอกาสจินตนาการถึงความแตกต่างของการดำารงชีวิตประจำาวันสมัย

คุณปู่คุณย่ากับสมัยนี้ โทรศัพท์แบบเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงแป้นกลมที่มี

ตัวเลข หมุนแล้วปล่อยมือให้มันตีกลับอย่างนี้ก็เป็นของแปลกไม่เคย

เห็น เมื่อรวมกับโอ่งดินเผาท่ีเมื่อเช้าแวะไปชมกันมา ย่ิงรู้สึกว่ามี

หลายสิ่งที่สูญหายไป

 “แต่บำงอย่ำงทีห่ำยไปกถ็อืว่ำเป็นโชคดขีองเรำนะครบั เช่น 

ไม่ถูกท�ำโทษโดยให้ลงไปอยู่ในโอ่งเพรำะบ้ำนเรำไม่มีโอ่งแบบ

คุณปู่” เด็กๆ สรุป

 “อ๊ะ อ๊ะ แต่ของบำงอย่ำงก็ยังไม่หำยไป ยังไม่อยู่ใน

พิพิธภัณฑ์ และยังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันก็มีนะจ๊ะ” คุณแม่แย้ง 

“ไม้เรียวยังไงล่ะจ๊ะ” 
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

 เมื่อเดือนที่ผ่านมา น้องสาวผมกลับมา

เยี่ยมบ้านจากอเมริกา เธอพาหลานชายอายุ

รุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกชายผมมาด้วย ด้วย

ความที่เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกัน มีความชอบ

ความซนคล้ายๆ กัน เด็กสองคนนี้สนิทกันเร็ว

มาก เวลาไปไหนพวกเขาจะขอให้ผมเปิดเบาะ

แถวสาม แล้วไปนั่งคุยกันท้ายรถกันอยู่สองคน 

มีอยู ่วันหน่ึงหลานชายอยากจะขอไปรับเจ้า

ลกูชายผมทีโ่รงเรยีน เขาอยากดวู่าโรงเรยีนไทย

และกิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักเรียนไทยเป็น

อย่างไรบ้าง เด็กสองคนเล่นกันเป็นช่ัวโมงทั้ง

นอกรถและในรถ เมื่อถึงบ้าน ทุกคนลงรถกัน

หมดแล้ว แต่เด็กสองคนยังเล่นต่อสู้กันอยู่ ผม

จึงพับเบาะลง แล้วเปิดเวทีมวยปลำ้าให้สู้กันต่อ

ในรถ ปล่อยให้สนุกกันจนหมดแรงไปข้างหนึ่ง

แล้วค่อยเข้าบ้าน รถของเราเลยกลายเป็นพื้นที่

แห่งความสุขท่ีผมเช่ือว่าเด็กๆ ท้ังสองคนจะ

ประทับใจไปจนโตเลยล่ะครับ 

 นอกจากหนังสือนิทานแล้ว ช่วงลูกอยู่อนุบาลและประถมต้น ครอบครัวผมชอบเล่น

เกมต่อคำากัน ถือเป็นการทดสอบคลังคำาศัพท์ของลูกว่าเขารู้คำาศัพท์ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษมากน้อยขนาดไหน จะเริ่มด้วยคำาไทยหรือคำาอังกฤษก็ได้ ขอให้มีความหมาย มีคำา

แปล และที่สำาคัญคือต้องมีเสียงคล้องจองต่อกันไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น พ่อเริ่ม “สนุก-

fun” แม่ “run-วิ่ง” ลูก “ลิง-monkey” กลับมาพ่อ “ดี-good” แม่ “shoot-ยิง” ลูก “สิงโต-lion” 

ฯลฯ จะเห็นว่าใช้คำาศัพท์สั้นๆ ง่ายๆ อะไรก็ได้รอบตัว ห้ามใช้คำาซำ้า ใครต่อไม่ได้แพ้ บางที

ผมขับจนถึงบ้าน เกมยังไม่จบเลยครับ…เป็นการช่วยฆ่าเวลาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 กาลเวลาผ่านไป ลกูชายเริม่โตขึน้ ก่อนขึน้รถ เขาจะเลอืกหนงัสอืทีต่วัเองชอบตดิมอื

ไปด้วย พอรถตดิเขากจ็ะหยบิหนงัสอืขึน้มาอ่านเองเงียบๆ แต่บางวนันกึสนกุอยากจะคกึคกั

ไปกับเสียงดนตรี เขาก็จะขอให้พ่อเปิดแผ่น DVD คอนเสิร์ต เปิดจอดูกันสองคนแม่ลูกด้าน

หลัง ผมรับหน้าที่คนขับรถอยู่ด้านหน้าได้ยินแต่เสียงเพียงอย่างเดียว (เพื่อความปลอดภัย

ในการขับครับ) ต้องรอให้รถติดถึงจะได้ดึงเบรกมือ แล้วร่วมดูคอนเสิร์ตกับครอบครัวได้

รถแสนสนุก ความสุข
และความประทับใจ

 ตอนน้ีบรเิวณรอบๆ บ้านของผมอยู่ในเขตการก่อสร้างรถไฟฟ้าท้ังหมด ไม่ว่าจะออกเส้นทางไหนกโ็ดน แต่เราต้องอดทนเพราะรู้ว่า
รถตดิในวนันี ้อนาคตการจราจรจะดีขึน้ในวนัข้างหน้า ตัง้แต่สมยัลกูผมยงัเลก็ๆ (และเรายงัคงทำาจนถึงปัจจุบนั) เบาะด้านหลังคนขับมักจะ
เสียบนิทานไว้หลายเล่มอยูเ่สมอ ถ้ารถตดิยาวๆ ภรรยากจ็ะหยบิหนังสือข้ึนมาอ่านให้ลกูฟัง นอกจากนทิานของลกู เราจะเตรยีมนิทานเล่ม
เล็กๆ ไว้บางส่วน เผือ่เจอเด็กขายพวงมาลัย เรากจ็ะเรยีกเขามาแล้วยืน่นทิานให้ไป เดก็บางคนดีใจมากถงึขนาดเดินถือนทิานกลบัไปอ่านที่
เกาะกลางถนนทนัท ีจนลืมเรือ่งการขายของไปชัว่คราว
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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 

โต๊ะเอนกประสงค์ในรถ

อุปกรณ์
1. ผ้าเนื้อหนาสีตามชอบ (เราเลือกสีแดง), ผ้าตาข่ายสีกรม, กระดานไม้อัด
2. ผ้ากุน๊, ฟองนำา้แบบบาง, สายกระเป๋าเป้แบบผ้า, ยางยดื, ตัวลอ็คสายกระเป๋า

ก้ามปูพลาสติก
3. จักร, ด้าย, กรรไกร, เข็มหมุด, สายวัด, ไม้บรรทัด, ดินสอเขียนผ้า

การเตรียมอุปกรณ์
1. ตัดผ้าเนื้อหนาสีแดง 2 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 13.5 x 16 นิ้ว ตัดด้าน

ยาวเป็นโค้งลึก 1.5 นิ้ว ให้เว้นมุมไว้ข้างละ 2.5 นิ้ว (สำาหรับเป็นถาดวาง) 
2. ตัดฟองนำ้า 1 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 12 x 15 นิ้ว ตัดด้านยาวเป็น

โค้งลึก 2.5 นิ้ว ให้เว้นมุมไว้ข้างละ 1 นิ้ว (สำาหรับเป็นฐานรองด้านใน)
3. ตดักระดานไม้อดัชิน้ 1 ชิน้ เป็นสีเ่หลีย่มพืน้ผ้าขนาด 12 x 15 นิว้ ตดัด้าน

ยาวเป็นโค้งลกึ 2.5 นิว้ ให้เว้นมุมไว้ข้างละ 1 นิว้ (สำาหรบัเป็นฐานรองด้านใน)
4. ตัดผ้าเนื้อหนาสีแดง 1 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 5.5 x 42.5 นิ้ว พับครึ่ง 

และแบ่งผ้าเป็น 3 ช่อง โดยให้ด้านซ้ายและขวา ความยาว 13 นิ้ว ตรงกลาง 
16 นิ้ว (สำาหรับทำาขอบ)

5. ตัดฟองนำ้า 3 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 
 5.1 ตัดฟองนำ้าขนาด 1.7 นิ้ว x 12 นิ้ว จำานวน 2 ชิ้น
 5.2 ตัดฟองนำ้าขนาด 1.7 นิ้ว x 16.7 นิ้ว จำานวน 1 ชิ้น
6. ตัดผ้าเนื้อหนาสีแดง 2 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 4.5 x 13 นิ้ว (สำาหรับ

ใส่ของด้านข้าง)
7. ตัดผ้าเนื้อหนาสีแดง 4 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 6.5 x 13 นิ้ว (สำาหรับ

ใส่ของด้านข้าง)

วิธกีารท�า
1. วธิกีารทำาถาดวาง ให้นำาผ้าสแีดงมาวาง 1 ชิน้ ฟองนำา้ กระดานไม้อัด 

และผ้าสแีดง 1 ชิน้ นำาหวูางด้านโค้งทัง้ 2 ด้าน และเนาไว้ก่อน
2. วธีิการทำาขอบ นำาผ้าสแีดงทบครึง่มาวาง กุน๊ ท้ัง 2 ช่วง นำาฟองนำา้

มาใส่ ทำาการกุ๊นให้รอบ 
3. วิธีทำาช่องใส่ของด้านข้าง นำาผ้าตาข่ายกุ๊นด้านบน ทั้ง 2 ชิ้น 

จากนัน้ นำาผ้าสแีดงขนาด 6.5 x 13 นิว้ ตามด้วยผ้าตาข่ายวางบน  
เก็บแบ่งช่อง แล้วทำาการกุ๊น 3 ด้านเป็นตัวยู 

4. วิธีการประกอบ นำาผ้าทำาถาดมาวาง ตามด้วยผ้าทำาขอบ และผ้า
สำาหรับใส่ของด้านข้าง เนา แล้วเย็บให้เสร็จเรียบร้อย

 เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางส�าคัญไม่น้อยไปกว่าจุดหมายปลายทาง 

 การเดนิทางโดยรถยนต์นัน้ต้องคำานงึถงึความปลอดภยัและความสขุระหว่างการเดินทาง ยิง่มเีด็ก
เดินทางไปด้วยนั้น คนเป็นแม่อย่างเราก็ไม่อาจละเลยความสุขของสมาชิกตัวน้อยๆ ได้เลย 

 ในแต่ละทรปิของนชุต้องครบ!! เพราะการบรหิารจดัการเป็นสิง่ทีส่ำาคญั หากจดัเตรยีมทกุสิง่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ชีวิตก็จะสมดุล นอกจากเช็คเรื่องระยะทาง จุดแวะพักต่างๆ เรื่องเสบียงก็ห้ามบกพร่อง 
และความบนัเทงิบนรถทัง้เพลงและกจิกรรมต่างๆ กต่็างเป็นสิง่สำาคญัทีจ่ะทำาให้บรรยากาศของการเดนิ
ทางในครั้งนั้นๆ น่าจดจำา ทริปนี้ได้ไอเดียทำาอุปกรณ์เสริมให้ลูกได้อ่านหนังสือ เล่นของเล่น หรือวาดรูป
เมื่อเราหยุดพักในจุดที่วิวสวยๆ ซึ่งนุชขอเรียกว่า “โต๊ะเอนกประสงค์ในรถ” ทำาได้ง่าย อุปกรณ์ก็ไม่
มากชิ้น แถมทำาเสร็จแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายค่ะ

 ที่นุชเลือกผ้าสีเข้มเพื่อให้ทำาความสะอาดง่าย เลอะเทอะก็ไม่
เห็นชัด ผู้หญิงสมัยนี้ เราต้องฉลาดเลือก รู้จักประหยัด สิ่งใดที่เรา
สามารถจะทำาเองได้ก็ควรทำาเอง 

 ช่วงเวลาระหว่างการเดินทาง ถ้าเราสามารถท�าให้สนุก และ
เป็นช่วงเวลาทีม่คีวามสุข กจ็ะท�าให้การเดินทางนัน้ กลายเป็นความ
ทรงจ�าดีๆ ที่จะจดจ�าไปอีกนาน…  
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Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

หมายเหตุ : กรุณาสำารองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม โดยใช้รหัส “IsuzuMUX”  

สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562
แสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

มอบส่วนลดห้องพัก 10% จากราคาปกติ
มอบส่วนลด 10% ส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท)

สามารถใช้ส่วนลดได้ตามรายชื่อโรงแรมดังนี้
 1. The Grand Luang Prabang Hotel, Laos
 2. Imm Hotel Thaphae Chiang Mai
 3. The Imperial Chiang Mai Resort & Sports Club
 4. The Imperial Golden Triangle Resort, Chiang Rai
 5. The Imperial River House Resort, Chiang Rai
 6. The Imperial Mae Hong Son Resort
 7. The Imperial Phukaew Hill Resort, Phetchabun
 8. Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok
 9. The Tarntawan Hotel Surawong Bangkok
 10. The Raweekanlaya Bangkok Wellness Cuisine Resort
 11. The Imperial Hua Hin Beach Resort
 12. The Metropole Hotel Phuket
 13. The Imperial Narathiwat



Fun Zone

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

 หมดเขตร่วมเล่นเกม ภายในวนัที ่15 ธนัวำคม 2561 โดยผูโ้ชคดีโปรดตดิต่อกลบัมาท่ี บรษิทั ตรเีพชรอีซซูเุซลส์ จำากดั เบอร์ 02-1180777
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 เพ่ือเพ่ิมความบันเทิงและผ่อนคลายระหว่างการขับข่ี รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ จึงมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการ
เดินทาง เสิร์ฟเมนูความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุ ดูวิดีโอหรือโทรทัศน์ คอลัมน์ Fun Zone ฉบับนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
วดัดกีรีความบันเทงิในตวั เพียงจับคู่รปูภาพฟังก์ชัน่บนหน้าจอคูก่บัภาพเมนูการใช้งาน  โดยเตมิหมายเลขในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ผู้โชคดี จ�านวน 10 ท่านจะได้รับรางวัลพิเศษ "กระเป๋าผ้าแคนวาสอีซูซุ"

 สำาหรับ Fun zone ฉบับที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่
ร่วมตอบแบบสอบถามกันมามากมายอย่างล้นหลาม ทีมงานยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลให้กับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาส่ง
แบบสอบถามกลับมาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ค่ะ

เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทางก่อนเชือ่มต่อบลูทูธ 
ผูขั้บข่ีต้องเข้าเกยีร์ “P” และดึงเบรกมือทุกครัง้ใช่หรือไม่ 

 ใช่             ไม่ใช่
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