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เที่ยวไร่ เที่ยวฟาร์ม
หน้าร้อนนี้ขับรถพาลูกไปเที่ยว
อยู่ตามไร่ตามฟาร์มกันดีกว่า

Mr. MU-X

ISUZU MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX
รถอเนกประสงค์สุดหรูที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
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บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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�สู ่ว�รส�ร Isuzu MU-X VIP Club 

ฉบบันีม้�พร้อมกบัก�รแนะนำ� “ISUZU MU-X The ONYX ” จดุประก�ย

คว�มรู้สึกใหม่ในตัวคุณ รถอเนกประสงค์สุดหรูซึ่งท่�นสม�ชิกส�ม�รถ

ตดิต�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิได้ในคอลมัน์ Mr. MU-X ค่ะ นอกจ�กนีท้�ง

ทมีง�นยงัได้อพัเดตกจิกรรมอืน่ๆ ทีน่่�สนใจม�ให้ท่�นสม�ชกิได้ตดิต�ม

อีกด้วยค่ะ 

 สำ�หรับคอลัมน์ “The Leader” ทีมง�นได้รับเกียรติจ�ก คุณแม็ค- 

เคซี่ โกห์ ผู้บริห�รบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ�ช�วสิงคโปร์ ที่จะม�เล่�คว�ม

ประทับใจในก�รเลือกรถอีซูซุ มิว-เอ็กซ์ เป็นรถที่ใช่สำ�หรับคุณแม็ค 

และครอบครัว และในคอลัมน์ “Care for your car” อ�จ�รย์

พัฒนเดช อ�ส�สรรพกิจ สื่อมวลชนอ�วุโสด้�นย�นยนต์ จะม�

แนะนำ�วิธีก�รรับมือและเทคนิคดูแลรักษ�รถยนต์เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น

ต่�งๆ นอกจ�กนี้ คุณเต้-นันทศัย พิศลยบุตร นักแสดงหนุ่มรูปหล่อ 

ท่ีใส่ใจสุขภ�พ จะม�เล่�ถึงข้อดีและเหตุผลของก�รออกกำ�ลังก�ย 

ซึ่งท่�นสม�ชิกส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์  

“Smart Health” ค่ะ

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

จะถกูใจท่�นผูอ่้�นทกุท่�น ห�กมข้ีอตชิม หรอืข้อเสนอแนะ ส�ม�รถส่ง

ม�ได้ทีก่องบรรณ�ธิก�ร “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่�ยสือ่ส�รก�รตล�ด-บี  

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด 10800 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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What’s New?
Isuzu MU-X VIP Club...Privileged Trip to Koh Kret
ทรปิสุขีรบัปีใหม่…พาสุขใจลัดเลาะเกาะเกร็ด

อซีซู ุเปิดตวัภาพยนตร์โฆษณาชดุใหม่ล่าสุด
“THE POWER OF STEALTH”

 ช ่วงเดือนมกร�คมที่ผ ่�นม� อีซูซุจัด

กิจกรรมสุดพิเศษสำ�หรับสม�ชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 

วี.ไอ.พี. คลับ กับ ทริปสุขีรับปีใหม่..พาสุขใจ

ลัดเลาะเกาะเกร็ด ณ เก�ะเกร็ด จ.นนทบุรี 

โดยพ�ลูกค้�ร่วมถว�ยสังฆท�นที่วัดกู้ ขึ้นเรือ

เยี่ยมชมเก�ะเกร็ดไปยังวัดปรมัยยิก�ว�ส และ

วัดไผ่ล้อม พร้อมทั้งเย่ียมชมหมู่บ้�นโอ่งอ่�ง 

แหล่งข�ยสินค้� OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัด

นนทบุรี นอกจ�กนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป

ที่ร้�นอ�ห�ร Rongsi Studio พร้อมรับประท�น

อ�ห�รและฟังเพลงเพร�ะๆ จ�กคณุก้อง- สหรถั 

สงัคปรีช� ซเูปอร์พรเีซนเตอร์ อซีซูมุวิ-เอ็กซ์ ทีม่�

ร่วมให้คว�มบนัเทงิลกูค้�อกีด้วย เรยีกได้ว่�นอก

จ�กจะอิม่บญุอิม่ใจแล้ว ยงัได้รบัคว�มประทบัใจ

กลับบ้�นไปเต็มๆ 

 เมื่อกล�งเดือนมกร�คมท่ีผ่�นม� อีซูซุร่วมกับ

เอสเอฟ กรุ้ป เปิดตัวภ�พยนตร์โฆษณ� Digital Sound 

Check ชุดใหม่ล่�สุด “THE POWER OF STEALTH” 

ภ�ยใต้แนวคิด “ทะย�นเหนือชั้น ดุดันทุกองศ�” เร้�ใจ

ไปกบั ใหม่! อซีซูดุแีมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุน่พเิศษ “สเทลธ์” 

พร้อมด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นของยนตรกรรมไลฟ์

สไตล์ ผ่�นระบบภ�พและเสียงที่ดีที่สุดแห่งคว�ม

สมบรูณ์แบบของโลกภ�พยนตร์ ภ�ยในง�นได้รบัเกยีรติ

จ�ก บอย - ปกรณ์ ฉตัรบรริกัษ์ ซเูปอร์พรเีซน็เตอร์อซีซูุ 

ม�ร่วมพูดคุยและชมภ�พยนตร์โฆษณ�ชุดใหม่ล่�สุด

พร้อมกัน ณ โรงภ�พยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่� 

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ และพร้อมรับชม Digital 

Sound Check ชดุใหม่ล่�สุดได้ท่ีโรงภ�พยนตร์ เอสเอฟ 

ซีเนม่� ทุกส�ข�ทั่วประเทศ 
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What’s New?

 อซีซูนุำ� “มงักรทองเฉลมิพระเกยีรต”ิ ทีส่วยง�มและย�วทีส่ดุถงึ 90 เมตร 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รแสดงพิเศษ ประกอบแสงสีเสียงตระก�รต� เพื่อเฉลิม

ฉลองเทศก�ลตรุษจีนปีหมูทองในง�น “ตรุษจีนเยาวราช ประจ�าปี 2562” 

ภ�ยใต้แนวคิด “ปีหมูทอง ร�่ารวย สมบูรณ์ พูนสุข” พร้อมแห่ไปต�มถนน

เย�วร�ชหรอืถนนส�ยมงักร เพือ่ให้ประช�ชนท่ีม�ร่วมง�นได้สมัผสัและรบัพลงั

อำ�น�จแห่งพญ�มังกรทองเสริมสร้�งสิริมงคลแก่ชีวิต 

 บรษัิท ตรเีพชรอซูีซเุซลส์ จำ�กดั จดัก�รแข่งขนัประกวดว�ดภ�พ 

โปสเตอร์พร้อมคำ�ขวัญ ในโครงก�ร “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 

2561” รอบชิงชนะเลิศ โดยพ�น้องๆ ร่วมเปิดโลกทัศน์ เจ�ะลึกถึง

กระบวนก�รจัดก�รขยะอย่�งถูกวิธี ณ โรงง�นผลิตบรรจุภัณฑ์และ

แปรรูปขยะพล�สติก บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์ส จำ�กัด (มห�ชน) 

จังหวัดนครปฐม ก่อนเริ่มก�รแข่งขันในวันถัดม� สำ�หรับก�รตัดสิน

รอบชิงชนะเลิศ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 8 กุมภ�พันธ์ 2562 ท่ีผ่�นม�  

ทมีน้องๆ เย�วชนคนเก่งต้องแข่งขนัพร้อมกนัแบบสดๆ ภ�ยใต้หวัข้อ 

“เด็กไทยใส่ใจรีไซเคิล” ซึ่งเป็นหัวข้อก�รประกวดที่ได้กำ�หนดขึ้น

ใหม่และประก�ศให้ทร�บในวิน�ทีแรกของก�รแข่งขัน น้องๆ แต่ละ

ทมีจะต้องทำ�ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นทีน่ำ�ประสบก�รณ์ทีไ่ด้รบัจ�กก�ร

ทัศนศึกษ�ม�เป็นองค์ประกอบ และดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน

เวล� 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศที่ได้รับคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�ร

ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับร�งวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” 

อีซูซุร่วมตรุษจีนเยาวราช 2562
น�าเชิด “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ฉลองปีหมูทอง

“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” 
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�าขวัญ

ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
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What’s New?

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด จัดง�นเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำ�ปี 2562 อย่�งยิ่งใหญ่ มีสื่อมวลชนเข้�ร่วมง�นอย่�งคับคั่ง โดย

อีซูซุถือโอก�สอันดีนี้ เผยโฉม “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ ดิ ออนิคซ์” รถอเนกประสงค์สุดหรูที่โดดเด่นด้วยคว�มคมเข้ม แฝงอ�รมณ์สปอร์ต

ให้สื่อมวลชนได้เห็นเป็นครั้งแรก! พร้อมจัดเต็มคว�มบันเทิงต่�งๆ ทั้งเกมสนุกๆ กิจกรรมเวิร์กชอป และของร�งวัลม�กม�ย และพิเศษสุดๆ 

กับมินิคอนเสิร์ตจ�กศิลปินส�วม�กคว�มส�ม�รถ “ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน” และ “ปร�ง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” นักแสดงส�วเจ้�เสน่ห์ ที่ม�

ร่วมสร้�งสีสันตลอดคำ่�คืน เพื่อแทนคำ�ขอบคุณ สำ�หรับมิตรภ�พอันดีระหว่�ง “อีซูซุ” และ“สื่อมวลชน” ที่มีให้กันม�ตลอดปี 

อีซูซุจัดแข่งขัน
ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย

มุ่งพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อยกระดับ
ความพอใจของลูกค้า

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด ตอกยำ้�คว�ม

เป็นผู ้นำ�วงก�รรถยนต์เมืองไทย จัดก�รแข่งขัน 

“ทกัษะด้านการขายและบรกิารหลังการขายอซีซู”ุ 

ประจำ�ปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อปล�ยเดือน

มกร�คมท่ีผ่�นม� มุง่ส่งเสริมก�รพฒัน�คว�มรูค้ว�ม

ส�ม�รถของบคุล�กรทัง้ส่วนง�นข�ย และบรกิ�รหลงั

ก�รข�ย เพื่อขับเคล่ือนไปสู่คว�มสำ�เร็จขององค์กร 

สร้�งคว�มพอใจสูงสุดแก่ลูกค้� ชิงเงินร�งวัลรวม

กว่� 5.5 ล้�นบ�ท โดยมีผู้จำ�หน่�ยอีซูซุทั่วประเทศ 

ผู้จำ�หน่�ยอีซูซุใน สปป.ล�ว และประเทศกัมพูช� 

ส่งทมีเข้�ร่วมก�รแข่งขนั ณ ศนูย์แสดงสนิค้�และก�ร

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 

“Black & Red Great Night” 
ตรีเพชรอีซูซุจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนอย่างยิ่งใหญ่
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อีซูซุคว้า 8 รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี 
จากเวที “CAR OF THE YEAR 2019”

What’s New?

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด ประเดิมรับร�งวัลเกียรติยศ ร�งวัลแรก

ของปี 2562 “ความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ (Best Practice Awards 2019)”  

ส�ข�อุตส�หกรรมย�นยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จ�กมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  

ในฐ�นะองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

และได้สร้�งประโยชน์ให้กบัส่วนรวม สงัคมและประเทศช�ต ิพร้อมทัง้ตอบแทน

คุณแผ่นดินในรูปแบบต่�งๆ ให้แก่สังคมไทย 

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด รับมอบ 8 ร�งวัล 

“รถยอดเย่ียมประจำ�ปี 2019” (CAR OF THE YEAR 2019) 

จ�กง�น BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 

ครั้งที่ 40 ได้แก่ 

 ร�งวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ยอดเยี่ยม  

: อีซูซุดีแมคซ์ สเทลธ์ 

 ร�งวัลรถปิกอัพยอดนิยม  

: อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพ�เวอร์ 

 ร�งวัลรถปิกอัพประหยัดนำ้�มันยอดเยี่ยม

เครื่องยนต์ 2,500 ซีซี  

: อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพ�เวอร์

 ร�งวัลรถปิกอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด  

: อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพ�เวอร์

 ร�งวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อยอดเยี่ยม  

: อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส Max 4x4

 ร�งวัลรถปิกอัพไลฟ์สไตล์ยอดเยี่ยม  

: อีซูซุดีแมคซ์ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

 ร�งวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคลื่อน  

2 ล้อ ดีเซลยอดเยี่ยม : อีซูซุมิว-เอ็กซ์

 ร�งวัลโครงก�รเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี  

: โครงก�ร “อีซูซุให้นำ้�...เพื่อชีวิต”

อีซูซุคว้ารางวัล

“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”
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Mr. MU-X

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อีซูซุได้เปิดตัว รถ ISUZU MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX รถอเนกประสงค์สุดหรู 
ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยความคม…เข้ม แฝงความสปอร์ต พร้อมที่จะจุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณ

ภ�ยนอกม�พร้อมชุดแต่งแบบฉบับ ONYX DESIGN EDITION 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ด้�นหน้�จรดด้�นท้�ย ไม่ว่�จะเป็นชุดกันชน

หน้�-หลัง พร้อมสเกิร์ตดีไซน์พิเศษ ให้ลุคสปอร์ต กระจังหน้�ดีไซน์ใหม่! 

แบบ Sport 3D ให้มติสิงูสง่� อ�รมณ์สปอร์ต คิว้โป่งล้อสดีำ�ด้�น เพิม่คว�ม

ทันสมัยโฉบเฉี่ยว ไฟท้�ยรมดำ�แบบ LED ลงตัวทุกมุมมอง ล้ออัลลอยด์

ใหม่! Flash Black Design ขน�ด 18 นิ้ว และ Roof Rail สไตล์สปอร์ต 

ออกแบบรับกับตัวรถ 
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Mr. MU-X

สำ�หรับภ�ยใน ห้องโดยส�รโอ่โถงโทนเข้ม แต่งแต้มด้วย 

AMBIENT LIGHT ช่วยเพิ่มมิติในบรรย�ก�ศห้องโดยส�ร เบ�ะนั่ง

ก่ึงหนังแท้สีดำ�แบบ Sport Cut โอบกระชับรับกับสรีระ ให้คว�ม

สุนทรียภ�พในก�รขับขี่กับระบบคว�มบันเทิงเต็มรูปแบบพร้อม 

Built-in Navigator และ Digital TV Tuner และเพิ่มคว�มมั่นใจด้�น

คว�มปลอดภัยอีกระดับด้วย ใหม่! BOS (Brake Override System) 

ระบบลดกำ�ลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก และใหม่! แอร์แบค 6 ใบ

เพื่อปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยส�รรอบคัน 

ISUZU MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX ม�พร้อมขุมพลังเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ 

บลเูพ�เวอร์ ให้สมรรถนะสงู แรงแต่ประหยดันำ�้มนั และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมท่ีสุดในรถระดับเดียวกัน 

เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีดีเซลจ�กอีซูซุ โดยมีให้เลือกเฉพ�ะรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

พร้อมสีให้เลือก 4 สี ได้แก่ ใหม่! แดงเอทน่� (Etna Red) ข�วมุกเอเวอร์เรสต์ (Everest Pearl White) 

ดำ�ออสเตรเลียนโคล (Australian Coal Black) และเงินไอซ์เบิร์ก (Iceberg Silver) ร�ค�จำ�หน่�ย 

1,364,000 – 1,421,000 บ�ท  นอกจ�กนั้นยังม�พร้อม “ใหม่!  อีซูซุมิว-เอ็กซ์” รุ่นม�ตรฐ�นที่มีก�ร

ปรับโฉมสู่ลุคใหม่สไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้น

และพเิศษยิง่ขึน้ กบั ฟร!ี โปรแกรมบำ�รงุรกัษ�รถต�มระยะ Isuzu Service Inclusive 

(ISI) ทีจ่ะช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของลกูค้� เมือ่นำ�รถเข้�ตรวจเชก็ต�มระยะ ฟร!ี ค่�อะไหล่ 

เคมีภัณฑ์ รวมถึงค่�แรง ต�มร�ยก�รบำ�รุงรักษ�ม�ตรฐ�นในแต่ละระยะ จำ�นวน 6 ครั้ง 

ทุกๆ 6 เดือน หรือทุก 10,000 กม. (แล้วแต่อย่�งใดอย่�งหนึ่งจะถึงก่อน) ภ�ยใน 3 ปี

รายละเอียด อะไหล่ และเคมีภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรแกรม

สอบถ�มร�ยละเอียดและวันเริ่มต้นสิ้นสุดแคมเพจ์น ISI ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

เคมีภัณฑ์ อะไหล่
นำ้�มันเครื่องกึ่งสังเคร�ะห์ ไส้กรองนำ้�มันเครื่อง + แหวนรองถ่�ยนำ้�มันเครื่อง

นำ้�มันเฟืองท้�ยลูกหน้�/หลัง แหวนรองถ่�ย-เติมนำ้�มันเฟืองท้�ยลูกหน้�/หลัง

นำ้�มันเบรก ไส้กรองระบบปรับอ�ก�ศ

นำ้�มันพวงม�ลัยเพ�เวอร์ ไส้กรองอ�ก�ศ

จ�ระบีสำ�หรับลูกปืนล้อ และเพล�กล�ง ซีลดุมล้อหน้�

นำ้�มันเกียร์ธรรมด� (MT) แหวนรองถ่�ย-เติมนำ้�มันเกียร์
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The Leader

 Mr.Casey Goh (เคซี่ โกห์) หรือ คุณแม็ค ผู้บริหารบริษัทโลจิสติกส์ชั้นน�าชาวสิงคโปร์ ซึ่งตัดสินใจย้ายมา
ใช้ชีวิตครอบครัวในเมืองไทยเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการท�างานและ
ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว นอกจากน้ียังต้องเล้ียงดูตัวเองมาตั้งแต่ยังเล็กเน่ืองจากคุณพ่อ-แม่เสียชีวิต จึงขยัน
ขันแข็งท�างานหนักมาโดยตลอด เรียกได้ว่าเป็นคนสู้ชีวิตที่เก่งกาจอย่างแท้จริง

เคซี่ โกห์ กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์  

เลือกสิ่งที่ใช่ 
เพื่อความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ของครอบครัว

ต้องก�รของตนเอง แม้จะคล่องตัวแต่ขณะขับรถจะรู้สึกอึดอัดเพร�ะ

รถเล็กเกินไป 

“ผมได้หาข้อมูลจากรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่งทุกยี่ห้อ ทั้งค้นหา

ข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ สอบถามคนรอบข้าง จนกระทัง่ทดสอบรถทกุ

ยี่ห้อด้วยตัวเอง โดยสิ่งที่ผมให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ คือ ขนาดของ

ครอบครัวจุดเปลี่ยนการเลือกใช้รถ
คณุแมค็เล่�ว่�ก่อนเปลีย่นม�ใช้ รถอซีซู ุมวิ-เอก็ซ์ได้ใช้รถยนต์

นั่งขน�ดเล็กม�ก่อน เนื่องจ�ก ตอนนั้นอยู่กับภรรย�เพียงสองคนจึง

มองห�รถที่มีขน�ดพอเหม�ะ และประหยัดนำ้�มัน แต่เมื่อมีลูกสอง

คนและต้องเดินท�งไกลไปบ้�นเกิดของภรรย�ที่จังหวัดอำ�น�จเจริญ

อยู่บ่อยครั้ง ทำ�ให้ก�รขับรถยนต์นั่งขน�ดเล็ก ไม่ตอบโจทย์คว�ม
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The Leader

นอกจ�กนี้ ระบบฟังก์ชั่นของรถมีคว�มครอบคลุม มีจอ 

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน ไม่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มเติม 

เป็นรถท่ีใช้ม�ตลอดแล้วรู้สึกประทับใจ รวมไปถึงรูปลักษณ์ดีไซน์

สวยลำ้�สมัย และที่สำ�คัญศูนย์บริก�รอีซูซุส�ม�รถเดินท�งได้สะดวก 

เนื่องจ�กมีหล�กหล�ยส�ข� 

สำ�หรบัเทคนคิก�รดูแลรกัษ�รถนัน้ เนือ่งจ�กรถเป็นเกยีร์ออโต้  

ควรใช้เทคนิคก�รเหยียบคันเร่งเวล�ขับให้นุ่มนวล เน้นเรื่องของ 

ก�รรกัษ�คว�มเรว็ และกฎจร�จรเป็นหลกั อย่�งไรก็ต�มตนเองมองว่�  

“การใช้รถอย่างถูกวิธี คือวิธีการดูแลรถท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง หากเรา 

ดูแลรถ รถจะดูแลเราด้วย” คุณแม็คกล่�วเพิ่มเติม

ปรับตัวและให้เกียรติ 
ในฐ�นะของช�วต่�งช�ติท่ีม�อยู่เมืองไทยว่�คุณแม็คฝ�ก 

ทิง้ท้�ยว่�ก�รขบัรถและก�รชีวติในเมอืงไทย ช�วต่�งช�ตต้ิองให้คว�ม

สำ�คัญกับก�ร “ให้เกียรติ” และเค�รพกฏหม�ยคนไทย ควรเรียนรู้  

ปรบัตัวและเข้�ใจในวฒันธรรมและวิถชีวีติของประเทศไทยให้ม�กขึน้ 

ซึง่แต่ละประเทศจะมวีฒันธรรมท่ีแตกต่�งกนั ก�รปรบัตวัเข้�ห�กนัจะ

ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชวีติในเมอืงไทยมคีว�มสมดลุม�กยิง่ขึน้  

รถที่กว้างขวาง ทั้งคนขับ และผู้โดยสารทุกคนต้องนั่งได้อย่างสะดวก

สบายไม่ว่าจะนั่งอยู่เบาะหน้าหรือเบาะหลัง เมื่อได้ทดลองขับ และ

ตรวจสอบฟังก์ชั่นการท�างานทั้งหมดอย่างจริงจังแล้ว พบว่า รถอีซูซุ 

มวิ-เอก็ซ์สามารถตอบโจทย์สิง่ทีต้่องการได้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะทีน่ัง่

แถวท่ี 3 สามารถปรบัเบาะได้ง่าย ไม่แคบจนเกนิไปจนท�าให้ผู้โดยสาร

ทั้งหมดอึดอัด”

ปลอดภัย อุ่นใจทั้งผู้ขับ และผู้โดยสาร
จุดเด่นและคว�มประทับใจต่อรถอีซูซุ มิว-เอ็กซ์ คันน้ี คือ 

“คว�มปลอดภัย” เวล�ขับรถแล้วรู้สึกปลอดภัยอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะ

เมื่อเบรกรถกะทันหัน เบรกที่มีคว�มนุ่ม ไม่กระช�ก ทำ�ให้ผู้โดยส�ร

รู้สึกปลอดภัยขณะนั่งด้วย รวมถึงมีที่นั่งกว้�งขว�งทำ�ให้เวล�ขับรถ

รู้สึกสบ�ย ทัศนวิสัยในก�รขับขี่ดี มีคว�มสูงพอเหม�ะ ประหยัด

นำ�้มนั และเนือ่งจ�กต้องเดนิท�งไกลบ่อย และพบท�งขรขุระบ่อยครัง้ 

ก�รใช้รถอีซูซุ มิว-เอ็กซ์ เวล�ขับจะรู้สึกนุ่มนวลม�กขึ้นกว่�ตอนใช้

รถยนต์นั่งขน�ดเล็ก 

 “เมือ่ได้ทดลองขบั และตรวจสอบฟังก์ชัน่การ

ท�างานท้ังหมดอย่างจรงิจังแล้ว พบว่า รถอซีซูุ 

มวิ-เอก็ซ์สามารถตอบโจทย์สิง่ทีต้่องการได้มาก

ทีส่ดุ โดยเฉพาะทีนั่ง่แถวที ่ 3 สามารถปรับเบาะ

ได้ง่าย ไม่แคบจนเกนิไปจนท�าให้ผู้โดยสารท้ังหมด

อดึอดั”
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Care for Your Car
อ�จ�รย์พัฒนเดช อ�ส�สรรพกิจ

ฝุ่น เจ้าปัญหา

ฝุ่นไม่เพียงแต่เป็นศัตรูตัวร้�ยต่อก�รดำ�รงชีวิตของคนเร�

เท่�นั้น แต่ฝุ่นยังเป็นศัตรูตัวร้�ยสำ�หรับก�รใช้รถอีกด้วย ในอดีตเมื่อ

ครั้งที่ถนนหนท�งยังไม่ได้พัฒน�ม�กนัก ก�รขับรถยนต์บนเส้นท�ง

ที่เป็นดินหรือเป็นลูกรัง ซึ่งมีฝุ่นเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนม�กจนทำ�ให้มอง

เห็นสภ�พท�งไม่ชัดเจน ฝุ่นก็เป็นตัวอันตร�ยที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นบ่อยครั้ง ผู ้ผลิตรถยนต์ทุกร�ยต่�งรู ้ดีว่�ฝุ ่นเป็นอันตร�ยต่อ

เครือ่งยนต์และอปุกรณ์ในรถหล�ยชิน้ จงึมีก�รตดิตัง้อปุกรณ์สำ�หรบั

ดักจับฝุ่นไม่ให้เข้�ไปทำ�คว�มเสียห�ยต่อเครื่องยนต์เอ�ไว้ อุปกรณ์

ที่ทำ�หน้�ที่ดักจับฝุ่นดังกล่�วเร�รู้จักกันในชื่อของ “เครื่องกรอง” ซึ่ง

มีทั้งกรองอ�ก�ศ กรองนำ้�มันเครื่อง กรองนำ้�มันเชื้อเพลิง และ 

กรองนำ้�มันเกียร์ โดยทั้งหมดก็ต้องได้รับก�รดูแลรักษ�อย่�งถูกต้อง 

มิฉะน้ันห�กมีฝุ่นผงหรือส่ิงสกปรกใดๆ เล็ดลอดผ่�นเข้�ไป ก็จะ

ทำ�คว�มเสียห�ยให้เกิดขึ้นอย่�งใหญ่หลวงทีเดียว

ก�รดแูลรกัษ�บรรด�ตวักรองหรอืไส้กรองเหล่�นัน้บ�งอย่�ง

ก็ทำ�ได้ง่�ยๆ ด้วยตนเอง แต่บ�งอย่�งก็ต้องใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ท�งด้�นช่�ง และเครื่องมือสำ�หรับช่�งเข้�ม�ช่วยเหลือด้วย ในกรณี

ของไส้กรองอ�ก�ศนัน้เร�ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเอง  ด้วยก�รเปิดเอ�

ฝ�ครอบกรองอ�ก�ศออกม�ตรวจสอบ ห�กพบว่�มีคว�มสกปรก

หรอืมฝีุน่จบัอยูก่บัไส้กรองม�ก กเ็อ�ตวักรองออกม�เค�ะเบ�ๆ เพือ่

ฝุน่ถอืว่าเป็นตวัปัญหาอย่างยิง่สำาหรับคนเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในท่ีปิดมิดชดิขนาดไหนเพียงใด ฝุน่ก็ตามไปรังควาน
เราได้ทุกหนแห่ง แม้แต่ในบ้านเรือนที่ปิดเอาไว้สนิทแน่นทั้งประตูและหน้าต่าง แต่เพียงไม่กี่วันก็จะพบว่ามีฝุ่นมากมายเต็ม
บ้านไปหมด มนุษย์เราจึงพยายามคิดค้นเคร่ืองมือกำาจัดฝุ่นข้ึนมาหลายชนิด เริ่มกันตั้งแต่ใช้ไม้กวาดเพ่ือเอาฝุ่นไปทิ้ง 
ใช้ผ้าชบุนำา้ท่ีเรยีกกนัว่าผ้าข้ีริว้มาเชด็ถู เพ่ือให้ความเปียกชืน้มาเป็นตวัทำาลายฝุน่ หรอืแม้กระท่ังคิดค้นเคร่ืองดูดฝุน่หรอื
เครือ่งเก็บกวาดฝุน่ ทัง้แบบทีต้่องใช้คนควบคมุการทำางาน และแบบทีป่ล่อยให้มันเคล่ือนไหวทำางานได้ด้วยตวัมนัเองข้ึนมา 
แต่ทั้งหมดก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ยังไม่มีใครสามารถกำาจัดฝุ่นให้หมดไปได้อย่างแท้จริง
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ท่ีมีนำ้�ท่วมขังเป็นประจำ� ก็ควรร่น

ระยะท�งที่ต ้องเข ้�รับบริก�รให ้

เร็วขึ้นกว่�ที่กำ�หนดเอ�ไว้

นอกจ�กน้ันฝุ่นยังเป็นศัตรู

ตัวร้�ยของระบบปรับอ�ก�ศด้วย

เช ่นกัน ผู ้ผลิตรถยนต์จึงทำ�ก�ร

ติดตั้ งตั วกรองฝุ ่นในระบบปรับ

อ�ก�ศทีเ่รยีกกนัว่� “กรองแอร์” ม�ให้  

หน้�ที่หลักของกรองแอร์ก็คือทำ�

หน ้�ที่ ดักจับฝุ ่นที่ผ ่�นเข ้�ไปใน

เครื่องปรับอ�ก�ศและทะลุไปถึง 

ห้องโดยส�ร เมื่อมีก�รใช้ง�นไป

ได้ระยะหน่ึงหรือเม่ือต้องว่ิงผ่�น

เส ้นท�งห รือพื้ น ท่ี ซ่ึ งมี ฝุ ่ นม�ก  

ตวักรองแอร์กจ็ะเกดิก�รอดุตนัส่งผล 

ให้เครื่องปรับอ�ก�ศทำ�คว�มเย็น 

ลดลง หล�ยครั้งที่เจ้�ของรถหลง

คิดว่�เป็นเพร�ะส�เหตุอ่ืน ทำ�ให้มีก�รรื้อช้ินส่วนต่�งๆ ของระบบ

ปรับอ�ก�ศเพื่อซ่อมแซมทั้งท่ีมันยังทำ�หน้�ท่ีได้ดีต�มปรกติ ทั้งที่ 

คว�มผิดปรกตินั้นเกิดขึ้นจ�กตัวกรองฝุ ่นของระบบปรับอ�ก�ศ

อุดตันเท่�น้ัน ดังน้ันตัวกรองหรือไส้กรองของระบบปรับอ�ก�ศ 

กต้็องได้รบัก�รตรวจและซ่อมบำ�รงุหรอืเปลีย่นต�มระยะด้วยเช่นกนั  

ซึง่ระบบปรบัอ�ก�ศของรถยนต์ในปัจจบุนันีเ้ป็นระบบฝังท่ีได้รบัก�ร

ติดตั้งออกม�จ�กโรงง�นโดยตรง จึงควรที่จะนำ�รถเข้�ไปให้ช่�งใน

ศูนย์บริก�รของรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เป็นผู้ทำ�หน้�ที่จะดีที่สุด

ก�รใช้เครื่องปรับอ�ก�ศในรถยนต์ที่ดีและเพื่อป้องกันก�ร

อดุตนัทีต่วักรองคอื ต้องปิดกระจกให้แน่นสนทิทกุครัง้ทีข่บัรถผ่�นใน

พืน้ทีซ่ึง่มฝุ่ีน และต้องเปิดระบบปรบัทศิท�งของลมให้อยูใ่นตำ�แหน่ง

หมนุเวยีนภ�ยในรถยนต์เท่�นัน้ ฝุ่นจ�กภ�ยนอกรถจะได้ไม่ส�ม�รถ

เข้�ม�ในห้องโดยส�รได้ ท้�ยที่สุดศัตรูตัวร้�ยอีกอย่�งหนึ่งที่ทำ� 

ให้เกิดฝุ่นภ�ยในรถ จนทำ�ให้ระบบปรับอ�ก�ศทำ�ง�นได้ไม่เต็มที่

เพร�ะตัวกรองอุดตันบ่อยๆ ก็คือ ฝุ่นที่เกิดจ�กแป้งซึ่งสุภ�พสตรีใช้

แต่งหน้�กันนั่นเอง ปัจจุบันนี้สุภ�พสตรีหล�ยท่�นมักจะแต่งหน้� 

ท�แป้งกนัในรถ ฝุน่หรอืแป้งฝุน่กจ็ะถกูดดูลอยไปอดุตนัต�มครบีของ

ระบบปรบัอ�ก�ศและทีต่วักรองได้ เพร�ะฉะนัน้ใครทีแ่ต่งหน้�ท�แป้ง

ในรถบ่อยๆ ก็ต้องควรระวังเอ�ไว้ด้วยนะครับ 

Care for Your Car
ให้ฝุ่นหลุดออกม�จ�กไส้กรอง หรือ

อ�จจะใช้ลมเป่�เบ�ๆ ไปที่ตัวกรอง 

โดยต้องเป่�จ�กด้�นในออกม�ด้�น

นอก จะเห็นฝุ่นหลุดฟุ้งออกม�จ�ก

ตัวกรองได้ชัดเจน ก�รทำ�เช่นนี้ต้อง

ระวังไม่ให้ฝุ่นที่หลุดออกม�จ�กตัว

กรองปลิวฟุ้งเข้�ป�ก จมูก หรือต�

ของเร� เพร�ะจะทำ�ให้เป็นอันตร�ย

ต่อสุขภ�พของเร�ขึ้นม�ได้ ทั้งนี้ห�ก

พบว่�มีฝุ่นเก�ะติดกับตัวกรองเป็น

จำ�นวนม�กจนย�กท่ีจะเอ�ออก หรอื

พบว่�ตวักรองมีคว�มเปียกชืน้เกดิขึน้ 

แนะนำ�ว่�ให้เปลี่ยนตัวกรองอ�ก�ศ

ใหม่จะเป็นก�รดีต่อเครื่องยนต์ม�ก 

เพร�ะนอกจ�กจะทำ�ให้อตัร�เร่งดขีึน้

แล้วยงัช่วยให้มีอัตร�สิน้เปลอืงนำ�้มนั

เชื้อเพลิงลดลงอีกด้วย

มีผู้ใช้รถยนต์จำ�นวนม�กที่ไปทำ�ก�รดัดแปลงระบบกรอง

อ�ก�ศของเครื่องยนต์ เช่นเปลี่ยนไปใช้กรองอ�ก�ศแบบเปลือย 

เพร�ะเห็นว่�บรรด�รถแข่งทั้งหล�ยใช้กันอยู่ จึงทำ�ให้คิดว่�น่�จะดี

สำ�หรับรถยนต์ของตนเองด้วย เร่ืองนี้ต้องทำ�คว�มเข้�ใจกันก่อนว่� 

รถยนต์ใช้ง�นปรกติทั่วไปซึ่งต้องเผชิญกับสภ�พถนนที่แตกต่�งกัน 

บ�งคร้ังต้องเจอถนนท่ีมีฝุ่นม�กและเป็นฝุ่นขน�ดเล็ก ก�รใช้กรอง

อ�ก�ศแบบกรองเปลือยจะทำ�ให้ประสิทธิภ�พก�รกรองฝุ่นลดลง 

อ�จจะทำ�ให้มีฝุ่นขน�ดเล็กหลุดเข้�ไปทำ�ล�ยเครื่องยนต์ได้ หรือ

บ�งคนเปลี่ยนไปใช้กรองอ�ก�ศแบบที่เรียกกันว่�กรองเปียก เพร�ะ

มีคว�มเช่ือว่�กรองอ�ก�ศแบบเปียกมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รกรอง

ฝุ่นได้ดีกว่�กรองอ�ก�ศแบบแห้ง โดยไม่รู้ว่�กรองอ�ก�ศแบบเปียก

ทำ�ให้อ�ก�ศไหลผ่�นได้น้อยกว่�กรองอ�ก�ศม�ตรฐ�นประจำ�รถ 

จึงทำ�ให้ส่วนผสมของนำ้�มันและอ�ก�ศคล�ดเคลื่อน ซึ่งก่อให้เกิด 

อ�ก�รเร่งไม่ขึ้น กินนำ้�มันม�กขึ้น และเกิดควันดำ�ขึ้นม�ได้ ก�รใช ้

กรองอ�ก�ศม�ตรฐ�นที่ติดม�กับรถยนต์ จึงเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับ

รถยนต์ใช้ง�นในชีวิตประจำ�วันทั่วๆ ไป ส่วนตัวกรองหรือไส้กรอง

อื่นๆ เช่น กรองนำ้�มันเกียร์ กรองนำ้�มันเคร่ือง และกรองนำ้�มัน 

เชื้อเพลิงนั้น ควรนำ�รถเข้�ไปรับบริก�รตรวจหรือเปลี่ยนในศูนย์

บริก�รต�มระยะท�งที่กำ�หนดในสมุดคู่มือเท่�นั้น หรือห�กมีก�รใช้

รถยนต์ในเส้นท�งทีม่ฝีุน่ฟุง้ม�กกว่�ปรกต ิหรอืต้องใช้รถผ่�นเส้นท�ง 
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บ้านไร่ลุงคริส จ.สระบุรี

 เดมิพืน้ทีแ่ห่งนีก้เ็หมอืนพืน้ท่ีเกษตรทัว่ไป ลงุครสิเป็นฝรัง่ทีม่�สร้�งครอบครวัอยูใ่นเมอืงไทย 
ปลูกอะไรก็ใช้ย�ฆ่�แมลง พอเวล�ผ่�นไปดินเสื่อม ผลผลิตก็น้อยลง ลุงคริสจึงเริ่มศึกษ�ทฤษฎี 
ของในหลวงรชัก�ลที ่9 แล้วกร็ูว่้�ต้องปลกูต้นไม้อย่�งไรให้ดนิกลบัม�ดเีหมอืนเดมิ เรยีนรูก้�รสร้�ง
ฝ�ยชะลอนำ�้และทำ�ถนนเชือ่มบ่อนำ�้ม�ยงัแปลงเกษตร ถงึวนันีล้งุคริสไม่อยู่แล้ว แต่ต้นจ�มจุรยีกัษ์
บนยอดเนนิท่ีปลกูไว้นัน้ แผ่กิง่ก้�นให้ร่มเง�จนกล�ยเป็นล�นกจิกรรมเพือ่ก�รเรยีนรู ้ทีซ่ึง่คณุแคลร์
ลูกส�วลุงคริสชวนเด็กๆ ม�นั่งดูละครนิท�น ฟังเร่ืองร�วของธรรมช�ติ ก่อนจะพ�ไปจับแมลง  
ว�ดภ�พ และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมช�ติ ช่วงบ่�ยมีคนจูงม้�จ�กฟ�ร์มข้�งๆ ม�ให้เด็กๆ ข่ีแล้ว 
พ�เดินเล่น ก่อนจะไปเล่นสไลเดอร์ดินลงบ่อนำ้�ตัวเปียกมอมแมม คุณแคลร์จัดกิจกรรมเรียนรู ้
นอกห้องเรียนทุกสุดสัปด�ห์ ให้ทุกครอบครัวพ�เด็กๆ ไปรู้จักเพื่อนใหม่ที่นั่น

MU-X Roadtrip
คุณลินด� โกมล�รชุน

Uncle Chris Farm

Uncle Chris Farm

เที่ยวไร่ เที่ยวฟาร์ม
ถ้าเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างโดเรมอน จะเห็นว่าพอปิดเทอมหน้าร้อน เด็กญี่ปุ่นจะ
ถือสวิงกับกล่องใส่แมลงออกไปวิ่งอยู่ตามทุ่งหญ้า มีแมลงสีสวยๆ หลายพันธุ์ให้ดู 
แต่เด็กที่โตมาในเมืองอย่างลูกๆ เรา เห็นแต่แมลงวันกับแมลงเม่าหน้าฝน หน้าร้อนนี้
ขับรถพาลูกไปเที่ยวอยู่ตามไร่ตามฟาร์มกันดีกว่าค่ะ 
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MU-X Roadtrip

ฟาร์มเดอเล็ก จ.นครนายก

 กว่� 40 ปีก่อน ต�เลก็เคยทำ�สวนมะม่วงเตม็พืน้ที ่44 ไร่อยูแ่ถว
คลอง 15 รังสิต-นครน�ยก ตอนนี้คุณเก๋ หล�นส�วต�เล็กซึ่งเคยไป
ใช้ชีวิตอยู่ต่�งประเทศเป็นสิบปี กลับม�พัฒน�ฟ�ร์มให้เป็นที่วิ่งเล่น 
ปีนต้นไม้ กระโดดนำ�้ เรยีนรูง้�นเกษตรและก�รเลีย้งสตัว์สำ�หรบัเดก็เมอืง 
นอกจ�กกจิกรรมแบบไปเช้�เยน็กลบัแล้ว ยงัมแีคมป์ช่วงปิดเทอม 3 วนั 
2 คืน สำ�หรับเด็กอ�ยุ 8-12 ปี เพื่อให้ใช้ชีวิตในฟ�ร์มใกล้ชิดกับสัตว์
และธรรมช�ต ิสร้�งทกัษะก�รเกษตรต้ังแต่ก�รปลกู ก�รเลีย้ง ก�รเก็บ 
ก�รบรรจุ ก�รข�ย ไปจนถึงก�รปรุงและบริโภค

 มีเหมือนกันค่ะท่ีเวลาเราชวนเด็กครอบครัวอื่นไปเท่ียวด้วย เจอเล้าเป็ดเล้าไก่หรือคอกหมูครั้งแรกก็จะท�าหน้าเหยเก ทนกล่ิน
ไม่ได้เพราะไม่คุ้นเคย แต่หลังจากท�ากิจกรรมไปสักพักจะลืมเร่ืองกล่ินยิ่งถ้าไปกับเพ่ือนหลายคน ช่วยกันโปรยอาหารให้ไก่คนละไม้ละมือ 
คราวนี้เริ่มสนุกขึ้นมาแล้ว ส�าคัญที่คุณพ่อคุณแม่ที่ไปด้วยกันต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีม ถือสวิงไล่จับแมลงด้วยกัน เดินเก็บผักด้วยกัน 
ไม่ใช่หลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้แล้วบอกออกไปเล่นสิลูก ช่วงเวลาของความเป็นเด็กอยูไ่ม่นาน ตอนอาย ุ13-14 เขากค็งไม่อยากปีนต้นไม้เล่นแล้ว 
รีบตักตวงเก็บความทรงจ�าเอาไว้นะคะ 

บ้านของพ่อ จ.อยุธยา

 ศูนย์ก�รเรียนรู ้เศรษฐกิจ 
พอเพียงบ้�นของพ่อมีพื้นท่ีเพียง 
3.5 ไร ่  แต ่แบ ่งพื้นที่ต�มหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงคือมี พ้ืนที่น� พื้นที่กักเก็บนำ้� พื้นที่เพ�ะปลูก 
และพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์ เม่ือเดนิเข้�ไปถงึเดก็ๆ ก็ว่ิงเข้�ห�ลกูแพะทนัทแีล้ว
ขอลองป้อนนมจ�กขวด จ�กน้ันก็เดินต�มแม่เป็ดลูกเป็ดท่ีเดินเล่น
อย่�งอิสระรอบบ่อปล�นิล ลึกเข้�ไปมีแปลงผักสวนครัวและเล้�ไก่ 
วิง่เล่นกนัจนเหนือ่ยแล้วก็ม�นัง่พกัด่ืมนำ�้หว�น ช� ก�แฟกนัทีด้่�นหน้� 
ถ้�นัดกันล่วงหน้�แล้วม�เป็นกลุ่มใหญ่หน่อย จะม�ทำ�น� เก็บไข่ไก่ 
หรือเก็บผักปรุงอ�ห�รกันที่นี่ก็ยังได้

บ้านไร่ลุงคริส
พิกัด  N14.435812 E101.051276 
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทรศัพท์ 06-1554-6914 
Facebook/chriskoorganicfarm

บ้านของพ่อ
พิกัด N14.366947 E100.539213 
ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ 06-4932-1838 
Facebook/bankongpor

Farm de Lek
พิกัด N14.121481 E100.946380 
ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โทรศัพท์ 09-8463-8223 
Facebook/farmdelek

bankongpo
r
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Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

จากราคาปกติ เมื่อแสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club
ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ

ส่วนลด 10% จากการช�าระโดยเงินสด เฉพาะค่าอาหาร 
เมื่อแสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club 

• สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (แยกเพชรพระราม)

 โทร 099-417-5128

• สาขาสยามสแควร์ (ชั้น G อาคารสยามกิตติ์)

 โทร  02-251-1336

• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5) โทร 064-201-1680

• สาขาเซ็นทรัลพระราม3 (ชั้น 6) โทร 082-946-8492

• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 6 หน้าทางเข้า Isetan)

 โทร 065-331-0706

ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ  ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

Le Monte Hotel Khao Yai
882 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ต�าบลหมูสี อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  โทร 044-077 770-5

หมายเหตุ 
1. ต้องจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน 
2. Non refundable (ทางโรงแรมของสงวนสิทธิการคืนเงินหลังการโอน แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้)
3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว  โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนใช้บริการ

ส่วนลด
ค่าห้องพัก 50%
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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�ำ แม้ว่าการพูดถึงปริมาณฝุ่นควันในบ้านเราจะซาลงไป
บ้าง แต่ปริมาณฝุ่นควันและมลภาวะในอากาศบ้านเราก็ยังต้อง
เป็นที่จับตาอยู่ ดังนั้นการดูแลและป้องกันตัวเองและคนที่คุณ
รักให้ปลอดจากอันตรายของมลพิษทางอากาศน้ันจึงส�าคัญ
มาก นอกจากเครื่องฟอกอากาศที่ต้องมีติดบ้าน ติดรถแล้ว 
เคร่ืองมือป้องกันตัวเองที่หาซ้ือได้สะดวกและพกพาง่ายก็คือ 
MASK หรือ “หน้ากากอนามัย” แต่แน่นอนว่าในช่วงท่ีทุกคน
ต้องการหน้ากากอนามัยกัน ราคาในท้องตลาดก็จะสูงขึ้นมา
หน่อย ดังนั้นเราเลยมีวิธีท�าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง อีกทั้งยัง
สามารถซักแล้วเก็บมาใช้ซ�้าได้อีก 

 นอกจ�กคว�มน่�รักแล้ว หน้�ก�กนี้ยังส�ม�รถป้องกันฝุ่น
ควัน และป้องกนัเชือ้โรคในวันท่ีเร�ป่วย ไม่ให้กระจ�ยไปสูค่นอืน่ๆ 
รอบข้�งได้อีกด้วย

 เร่ืองของมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องใหญ่ของสังคม ที่พวกเราทุกคน
สามารถช่วยกันแก้ไขได้โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมกันคนละไม้คนละมือ ส่วนเจ้า 
MASK หน้ากากเก๋ๆ น้ี นอกเหนือจากจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองมลพิษได้แล้ว 
ยังสามารถช่วยสาวๆ ในวันฉุกเฉินที่ไม่ได้แต่งหน้า ช่วยอ�าพรางใบหน้าด้วย
ความเก๋ไก๋น่ารัก เรียกว่าทั้งช่วยเรื่องสุขภาพ ความงาม และแฟชั่นจบครบ
ในคราวเดียวเลยค่ะ 

“หน้ำกำกอนำมัย”
       เก๋ไก๋ ปลอดภัยและซักได้

อุปกรณ์
1. ผ้�เนื้อละเอียด (เร�เลือกผ้�คอตตอน) สีที่ชอบ 
2. ผ้�สำ�ลี 
3. ผ้�กุ๊น (ล�ยต�มชอบใจ)
4. เข็ม, ด้�ย, เข็มหมุด,  

ไม้บรรทัด, กรรไกร

กำรเตรียม
อุปกรณ์
1. ตัดผ้�คอตตอน  

ตัดขน�ดกว้�ง 6 นิ้ว  
ย�ว 7 นิ้วครึ่ง  
จำ�นวน 2 ชิ้น

2. ตัดผ้�สำ�ลี ให้เป็นรูปจมูกสัตว์ต�มรูป 1 ชิ้น 
3. ตัดผ้�กุ๊น เป็นเส้นย�วไว้สำ�หรับกุ๊นขอบและทำ�ที่เกี่ยวหู

1. นำ�ผ้�คอตตอนทีตั่ดไว้ม�ประกบกัน 
แล้วเย็บแบบเน�ให้รอบ

1 2

3 4

2. นำ�ผ้�กุ๊น กุ๊นให้รอบตัวหน้�ก�ก
ทั้งบนและล่�ง โดยเผื่อคว�มย�ว
ให้เหลือเยอะๆ สำ�หรับม้วนทำ�ที่
เกี่ยวหู

3. เย็บผ้�กุ๊นติดกับตัวหน้�ก�กให้
เรียบร้อย 

4. ทำ�ก�รเย็บผ้�สำ�ลีที่ตัดเป็นรูป
จมูกสัตว์เพื่อตกแต่งและช่วย
กรองฝุ่นละอองอีกชั้นหนึ่ง
ได้ด้วย
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

 ภรรยาผมชอบไปเที่ยวมากๆ คงจะเป็นเพราะสมัยเด็กๆ 
คุณพ่อของเธอชอบพาไปเท่ียวทุกปิดเทอม ครอบครัวเธอจะ
วางแผนขับรถกันไปยาวๆ ตามเส้นทางสายเหนือบ้าง อีสานบ้าง 
สมัยน้ันปั๊มนำ้ามันยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ ทำาให้ต้องเตรียมเสบียง
ใส่กระติกนำ้าแข็งไปเต็มท่ีตลอดการเดินทาง ทุกคนจะช่วยกันดู
แผนที่ไปด้วยและอ่านเร่ืองเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะไป มีอยู่คร้ังหน่ึง
ที่ครอบครัวภรรยาตั้งใจจะไปเที่ยวสถานที่หนึ่งในจังหวัดแพร่ แต่
ปรากฏว่าขับรถหลงทางไปเจอ “แพะเมืองผี” (แกรนด์แคนยอน
เมืองไทย) กลายเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจจากการได้พบ
สิ่งใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ภรรย�ของผมมีเพื่อนสนิทหล�ยกลุ่ม ทั้งกลุ่มเพื่อนโรงเรียน

เก่�และเพื่อนที่เคยไปง�นอบรมสัมมน�ต่�งๆ ต้ังแต่สมัยยังไม่ได้

แต่งง�น แต่เด๋ียวนี้ไม่ค่อยได้มีเวล�ไปห� จึงต้องอ�ศัยช่วงเวล�

ระหว่�งก�รรับ-ส่งลูกไปโรงเรียน หรือระหว่�งทำ�ง�นที่ต้องออกไป

พบลกูค้� ไปส่งของ กจ็ะชอบออกไปห�ร้�นก�แฟหรอืร้�นทีอ่อกแบบ

ตกแต่งสวยๆ โดยอ�ศัยดูชื่อสถ�นที่และห�เส้นท�งจ�กเพื่อนที่เคย

ไปม�ก่อน หรอืไม่ก็อ่�นจ�กเพจทีร่วีวิม�ให้แล้ว บ�งทีไปเจอทีใ่หม่ๆ 

เด็ดๆ ก็ไม่ลืมที่จะซื้อของอร่อยม�ฝ�กคนที่บ้�นด้วย แล้วก็กะว่�ไว้

ช่วงวันหยุดจะได้ไปกับคนในครอบครัวบ้�ง 

ส่วนผมเองเวล�ขับรถก็ชอบลองเส้นท�งใหม่ๆ เสมอ 

ยิง่เทคโนโลยสีมยันีม้ ีGoogle Maps ช่วยบอกเส้นท�ง กจ็ะมตีวัเลอืก

ที่จะประหยัดเวล�ได้ม�กกว่� ถึงที่หม�ยเร็วกว่� ผมก็มักจะเสี่ยงไป

เส้นท�งที่ไม่คุ้นเคยบ้�งเพร�ะถือว่�เป็นก�รเปิดประสบก�รณ์ใหม่

พดูถงึเส้นท�งใหม่ๆ ผมชอบทีจ่ะไปเรยีนรู ้เหมอืนเวล�ได้เจอ

พี่แท็กซี่ที่ชอบขับซอกแซกเล�ะไปต�มซอย แล้วไปโผล่ในที่ใหม่และ

ใกล้กว่� เส้นท�งใหม่ๆ เหล่�นี้มักจะทำ�ให้ผมตื่นเต้นเสมอ เพร�ะได้

รู้ท�งลัดและได้ดูสภ�พแวดล้อมแถวนั้นไปด้วย  อย่�งไรก็ต�ม เมื่อ

พดูถงึเส้นท�งใหม่ท่ีไม่คุน้เคย กต้็องมหีล�ยปัจจัยเกบ็ไว้พจิ�รณ�ครบั 

จะเสี่ยงลุยไปเลยก็อ�จจะเสี่ยงอันตร�ยและเสียเวล� แต่ถ้�เคยเห็น

เคยผ่�นต�ม�ก่อนแล้ว ก็น่�ลองครับ เพร�ะฉะนั้นต้องลองประเมิน

สมรรถนะของย�นพ�หนะและตวัท่�นเองว่�ไปไหวหรอืเปล่� เวล�มี

เพียงพอ เผื่อเหลือเผื่อข�ดบ้�งเผื่อพล�ดบ้�งหรือไม่ 

ผมขอเล่�เรื่องรุ ่นน้องคนหนึ่ง เธอกำ�ลังเรียนต่ออยู่ที่ 

ต่�งประเทศ ตอนน้ีเธอฟิตฮิตขี่จักรย�นไปทุกท่ี ไม่ยอมนั่งรถไฟ

รถบัส เธอบอกว่�ขี่จักรย�นประหยัดดี ได้ชมวิวข้�งท�ง แถมได้

ออกกำ�ลังก�ยไปในตัว มีอยู่วันหนึ่งเธอเล่�ว่�ได้ลงเวิร์คช็อปทำ�ง�น

ศิลปะไว้นอกเมือง เปิด Google Maps เปรียบเทียบก�รไปรถยนต์

หรือไปจักรย�น เวล�ไม่ต่�งกันม�ก เธอก็ข่ีจักรย�นคู่ใจของเธอไป 

ไปได้ครึ่งท�ง เธอต้องตกใจม�ก เส้นท�งจักรย�นที่ไม่คุ้นเคย ต้องขี่

เข้�ป่�ยังไม่พอ ต้องขี่ขึ้นภูเข�ด้วย (เลนจักรย�นที่แสดงทำ�ไว้สำ�หรับ

จักรย�นเสือภูเข�) เธอคิดว่�ม�ถึงขน�ดนี้แล้ว จะทิ้งหรือขี่จักรย�น

กลบักไ็ม่ได้ เธอตดัสนิใจเอ�จักรย�นแม่บ้�นขีล่ยุข้ึนไป แล้วกข็ีล่งเข� 

จนสำ�เร็จ เธอไปถึงช้�กว่�เวล�นัดคร่ึงช่ัวโมงและร่�งก�ยอยู่ใน

สภ�พสะบักสะบอม รุ่นน้องได้บทเรียนว่� ถ้�จะไปเส้นท�งใหม่ต้อง

ตรวจสอบให้ดีก่อน แต่เธอก็ได้ประสบก�รณ์ชีวิตที่ไม่มีวันลืม 

ช่วงเวล�ของก�รจร�จรกส็ำ�คญัครบั ยกตัวอย่�งเช่น ผมขับรถ 

ไปเล่นฟิตเนสในเมือง พอใครทร�บก็ห�ว่�คุ ้มที่จะขับไปเหรอ  

แต่เผอิญผมพอรู้เส้นท�งลัดเล�ะและไปเล่นรอบรับอรุณเช้�ตรู ่  

ถนนยังโล่ง พอเล่นเสร็จส�ยๆ แม้ว่�รถจะหน�แน่นม�ก แต่เส้นท�ง 

ก�รกลับของผมมันสวนท�งกับคนอื่น ทำ�ให้ถึงบ้�นได้เร็วเหลือเชื่อ  

เพร�ะผมลองวิ่งเส้นท�งใหม่ๆ ม�หล�ยเส้นท�ง จนพบว่�เส้นท�ง

ไหนดีที่สุดในช่วงเวล�นั้นๆ ครับ

 เส้นทางใหม่สำาหรับบางคนคือความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ 
ถ้ามีวันหยุดช่วงไหนได้จัดทริปหยุดยาว ลองเตรียมแผนเดินทาง
ไปสู่สถานที่ใหม่ๆ และเส้นทางใหม่ๆ ที่สำาคัญ อย่าลืมเตรียมความ
พร้อมของรถยนต์คู่ใจให้พาเราไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ กันนะครับ

การได้ขับรถ
ไปในที่ใหม่ๆ
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Smart Health  

คุณเต้ นันทศัย พิศลยบุตร

 ผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบถึงประโยชน์ของการออกกำาลังกายดีอยู่
แล้วนะครบั สำาหรบัตวัผมน้ันเล่นกฬีาและออกกำาลังกายมาตัง้แต่เด็กๆ 
โดยผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรืออายุ
ประมาณ 6 ขวบ เป็นทั้งนักวิ่ง นักฟุตบอลของโรงเรียน เป็นตัวแทน
นักกีฬาปิงปองของโรงเรียน เรียกว่ากีฬาอะไรเอาหมด พอโตหน่อย
ก็มาเล่นเทนนิสอย่างจริงจัง เพราะคุณพ่อผมเป็นนักกีฬาเทนนิสดีกรี
แชมป์ประเทศไทย จนทกุวนันีผ้มก็มาออกกำาลงักายในรปูแบบการสร้าง
กล้ามเนื้อหรือ Weight Training

การออกก�าลังกายดีอย่างไร
แล้วท�ำไมเรำถึงต้อง
ออกก�ำลังกำย

“แล้วกีฬาและการออกกำาลังกายให้อะไรกับตัวผม”

  อย่�งแรกท่ีผมจำ�ได้ก็คือ ตอนผมเด็กๆ ช่วงอ�ยุประม�ณ 
2-5 ขวบ ผมจะคัดจมูก คันโพรงจมูก มีนำ้�มูกและห�ยใจไม่สะดวก
เวล�นอนทุกคืน เนื่องจ�กอ�ก�รภูมิแพ้อ�ก�ศท่ีเป็นกรรมพันธุ์
จ�กคุณปู่ ซึ่งผมบอกเลยว่�มันทรม�นจริงๆ ครับ แต่เม่ือผมได้ม� 
ออกกำ�ลงัก�ยและเล่นกฬี�อย่�งต่อเนือ่ง อ�ก�รเหล่�น้ีกห็�ยไปโดยที่
ผมไม่ต้องกินย�เลย

  อย่�งที่สอง ถึงผมจะเล่นกีฬ�และออกกำ�ลังก�ยม�โดยตลอด 
แต่ผมก็ไม่เคยเล่นเวทหรือออกกำ�ลังก�ยแบบสร้�งกล้�มเน้ือเลย 
รูปร่�งและหุ่นของผมก็เลยไม่ค่อยดี เรียกได้ว่�เป็นคนผอมแต่มีพุง
หน่อยๆ ฮ่�ฮ่�ฮ่� พอผมได้ม�เล่นเวทและสร้�งกล้�มเนือ้อย่�งจรงิจงั 

ผมก็มี ก�ร พัฒน�
ของกล้�มเนื้อและ
ระบบก�รเผ�ผล�ญ
ที่ดีขึ้น เพร�ะเมื่อ
เร�มมีวลกล้�มเนือ้ท่ี
เยอะก�รเผ�ผล�ญ
ก็จะเพิ่มม�กขึ้นไป
ด้วย ผมจึงมีหุ่นและ
รูปร่�งอย่�งทุกวันนี้
ครับ

  แต่ส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีสุดท่ีกีฬ�
และก�รออกกำ�ลงัก�ยมอบให้กบั
ผมนั่นก็คือ ก�รมีวินัยและทำ�ให้
ผมเข้�ใจในคำ�ว่� รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั 
หรือก�รมีนำ้�ใจเป็นนักกีฬ� โดย
ผมก็ใช้ส่ิงเหล่�น้ีม�เป็นหลักใน
ก�รดำ�เนินชีวิตและก�รทำ�ง�น

 เห็นไหมครับว่�กีฬ�และก�รออกกำ�ลังก�ยให้ประโยชน์กับเร�
ม�กแค่ไหน ถ้�คุณอย�กมีสุขภ�พร่�งก�ยท่ีดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ มีหุ่นที่ดี มีรูปร่�งที่ดี มีชีวิตที่ดี เพื่ออยู่กับคนที่เร�รักไปน�นๆ 
แบ่งเวล�ให้กบัก�รออกกำ�ลงัก�ยบ้�งนะครบั แล้วเร�ม�มสีขุภ�พทีด่ี
ไปด้วยกันครับผม

“กีฬาเป็นยาวิเศษ”

“ออกกำาลังกายวันละนิด
ชีวิตจะแฮปปี้”



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 31 พฤษภาคม 2562 โดยผู้โชคดีจะได้รับก�รติดต่อกลับเพื่อรับร�งวัลจ�กทีมง�น
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 เปิดตัวไปเรยีบร้อยแล้วสำาหรบั Isuzu MU-X รุน่พเิศษ “The ONYX” รปูลกัษณ์ใหม่ทีพ่ร้อมอวดโฉมและเพิม่อรรถรสแบบ
อารมณ์สปอร์ตที่พร้อมยั่วยวนทุกสายตาในทุกมิติ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันและสะดวกทุกการใช้งาน
 คอลัมน์ Fun Zone ฉบับนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี คลับ ทุกท่านร่วมสัมผัสและค้นหาความแปลกใหม ่
ของ Isuzu MU-X รุ่นพิเศษ “The ONYX” เพียงแค่เช็กว่ารถรุ่นนี้มีสิ่งใดที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง  
โดยส่งกลับมาท่ี บริษัท ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้โชคดี จ�านวน 5 ท่านจะได้รับรางวลัพิเศษ 
“กระเป๋าเป้ Samsonite”

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

ชื่อ – น�มสกุล

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋ากีฬาอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 
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