
MU-X Roadtrip

เที่ยวไร่ เที่ยวฟาร์ม
หน้าร้อนนี้ขับรถพาลูกไปเที่ยว
อยู่ตามไร่ตามฟาร์มกันดีกว่า

Mr. MU-X

ISUZU MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX
รถอเนกประสงค์สุดหรูที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
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กับ สมาชิกคันใหม่  
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Mr. MU-X

Isuzu MU-X
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ กับประโยชน์ที่มากกว่า
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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�สู่ว�รส�ร Isuzu MU-X VIP Club ขณะนี้

เข้�สู่ช่วงหน้�ฝนแล้ว ทุกท่�นอย่�ลืมดูแลสุขภ�พกันด้วยนะคะ ฉบับนี้ 

จะพ�ทุกท่�นไปร่วมเที่ยวท้�ฝนพร้อมด่ืมดำ่�กับบรรย�ก�ศท่�มกล�ง

ธรรมช�ติ ซึ่งท่�นสม�ชิกส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คอลัมน์ MU-X Road Trip ค่ะ และคอลัมน์ MR. MU-X ฉบับนี้จะม�

แนะนำ�ไอเดียที่น่�สนใจในก�รปรับใช้พื้นที่ภ�ยในรถอย่�งคุ้มค่� 

 สำ�หรบัคอลมัน์ “The Leader” ทมีง�นได้รบัเกยีรตจิ�ก ดร.ธญัญ� 

โพธิ์วิจิตร หรือ คุณเป็ด เชิญยิ้ม ศิลปินตลกชื่อดัง ผู้สร้�งรอยยิ้มและ 

เสียงหัวเร�ะให้กับผู้ชมม�ย�วน�นกว่� 40 ปี จะม�เล่�เหตุผลในก�ร

ตัดสินใจเลือก Isuzu MU-X The Onyx ม�เป็นสม�ชิกคันใหม่ของ

ครอบครัวและยังเป็นรถยนต์คู่ใจในก�รเดินท�งทั่วประเทศ 

 นอกจ�กนี้ คอลัมน์ “Care for Your Car”  โดย อ�จ�รย์พัฒนเดช 

อ�ส�สรรพกิจ สื่อมวลชนอ�วุโส ด้�นย�นยนต์ จะม�แนะนำ�วิธีก�รที่ 

ถูกต้องในก�รขับรถผ่�นสภ�วะแวดล้อมในแบบต่�งๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มคว�มปลอดภัยในก�รขับขี่ม�กยิ่งขึ้นอีกด้วย 

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

จะถูกใจท่�นผู้อ่�นทุกท่�น ห�กมีข้อติชม หรือข้อเสนอแนะ ส�ม�รถ 

ส่งม�ได้ที่กองบรรณ�ธิก�ร “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่�ยส่ือส�ร 

ก�รตล�ด-บี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด 1088 ถนนวิภ�วดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่ง e-mail ม�ท่ี  

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



What’s New?

อีซูซุคว้า 2 รางวัลเกียรติยศปี 2019
รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019”
และ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”

ตรีเพชรอซีซุูเซลส์ รบัรางวลัองค์กรต้นแบบ
การท�าความดีเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี

จากงานประกาศรางวัล Daradaily Awards ครั้งที่ 8

 คุณปนัดด� เจณณว�สิน กรรมก�รรองผู้จัดก�ร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด เป็น

ตัวแทนรับมอบร�งวัล แบรนด์ที่ได้รับคว�มน่�เชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย ประจำ�ปี 2019 

“Thailand’s Most Admired Brand 2019” ประเภทรถปิกอัพ พร้อมด้วยร�งวัลเกียรติยศ

สงูสดุหนึง่เดยีว “Hall of Fame” สำ�หรบัแบรนด์ทีไ่ด้รบัร�งวลัต่อเนือ่งกนั 10 ปีซ้อน ณ สถ�บนั

บัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ร�งวัลนี้เป็นผลจ�กก�รสำ�รวจ 

คว�มคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ โดยนติยส�ร BrandAge ได้ร่วมมอืกบัสถ�บนัก�รศกึษ�

ชั้นนำ�หล�ยแห่งในประเทศไทยจัดทำ�ก�รสำ�รวจขึ้น 

 นอกจ�กนี้ในวันเดียวกันคุณปนัดด� ยังเป็นตัวแทนรับมอบร�งวัลเกียรติยศบริษัท 

ยอดเยีย่มแห่งปี “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ประเภทอตุส�หกรรม

ย�นยนต์ ภ�ยใต้แนวคดิ “Innovation Challenges the Business World นวตักรรมเปลีย่นโลก

ธรุกิจ” ซึง่เป็นร�งวลัทีม่อบให้กับสดุยอดองค์กรในประเทศไทย โดยนติยส�ร Business+ ร่วมกบั

มห�วิทย�ลยัหอก�รค้�ไทย จดัง�นมอบร�งวลันีเ้พือ่เป็นก�รยกย่ององค์กรธรุกจิทีป่ระสบคว�ม

สำ�เรจ็สงูสดุประจำ�ปี 2562 ทีม่ผีลก�รดำ�เนนิง�นยอดเยีย่มและมคีว�มเป็นเลศิในแต่ละด้�น 

 มร.โทชิอ�กิ ม�เอค�วะ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ตรีเพชร

อีซูซุเซลส์ จำ�กัด รับมอบร�งวัลองค์กรต้นแบบก�รทำ�คว�มดีเพื่อสังคม

ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 “The Best Role Model Organization For Social 

Contribution of the Year 2018” ในง�นประก�ศร�งวัล Daradaily 

Awards ครั้งที่ 8 จ�กโครงก�รอีซูซุให้นำ้�…เพื่อชีวิต” (Isuzu Gives 

Water…for Life) ซึ่งเป็นร�งวัลลำ�ดับที่ 14 ของอีซูซุในปีนี้ และยังเป็น

ร�งวัลที่ 10 สำ�หรับโครงก�ร “อีซูซุให้นำ้�…เพื่อชีวิต” นับตั้งแต่เริ่มต้น

คว�มร่วมมอืกบักรมทรพัย�กรนำ�้บ�ด�ล กระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม ในก�รช่วยแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ดื่มสะอ�ดให้

แก่โรงเรียนที่ประสบปัญห�ในจังหวัดต่�งๆ ทั่วประเทศ ด้วยเอกลักษณ์

อนัโดดเด่นของโครงก�ร จงึทำ�ให้อซีซูเุป็นองค์กรธรุกจิเดยีวทีไ่ด้รบัเลอืก

ให้รับร�งวัลเกียรติยศในง�นประก�ศร�งวัลครั้งนี้ 
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What’s New?

“เพื่อนดีแนะน�ารถดีๆ ให้เพื่อน”
ISUZU Friend Gets Friend พาลกูค้าผู้โชคดีเท่ียวญ่ีปุ่น

ISUZU MAX CHALLENGE กับ บอย-ปกรณ์ 
สร้างสถติปิระหยดัน�า้มัน “24.99 กม./ลิตร”

เซีย่งไฮ้ - ฉางซา ระยะทางรวม 1,212 กม.

 เมื่อวันที่ 17-23 เมษ�ยน 2562 ที่ผ่�นม� อีซูซุ 

พ�ลูกค้�ที่ได้รับร�งวัลแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวดินแดน 

อ�ทิตย์อุทัย จ�กก�รแนะนำ�เพื่อนหรือคนใกล้ชิดม�ซ้ือ 

รถปิกอพัอีซซุูดแีมคซ์ หรอืรถอเนกประสงค์อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ใน

โครงก�ร ISUZU Friend Gets Friend “เพื่อนดีแนะน�ำรถ

ดีๆ  ให้เพือ่น” โดยลกูค้�ได้มโีอก�สพเิศษในก�รเข้�เยีย่มชม

อซูีซพุล�ซ่� อ�ค�รทีร่วบรวมประวตัศิ�สตร์คว�มเป็นม�และ

เทคโนโลยีต่�งๆ ของรถอีซูซุ รวมถึงสัมผัสคว�มสนุกสน�น

และประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่�งเต็มอิ่ม 

ทั้งเมืองโตเกียว เมืองค�ม�คุระ ภูเข�ไฟฟูจิ เมืองโอซ�ก้� 

เมืองเกียวโต และเมืองน�ร�อีกด้วย 

 เมื่อต ้นเดือนมิถุน�ยนที่ผ ่�นม� อีซูซุประก�ศ 

คว�มสำ�เร็จกับภ�รกิจท้�ท�ยครั้งยิ่งใหญ่ “ISUZU MAX 

CHALLENGE กับ บอย-ปกรณ์” บทพิสูจน์ก�รขับ

รถประหยัดนำ้�มันครั้งแรกของซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีซูซุ  

ที่ขับรถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพำเวอร์”  

โดยมีคุณภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ น้องช�ยทำ�หน้�ท่ีผู้นำ�ท�ง 

เดินท�งจ�กมห�นครเซี่ยงไฮ้สู่เมืองฉ�งซ� ระยะท�งรวม 

1,212 กิโลเมตร ได้สถิติประหยัดนำ้�มันเช้ือเพลิงเฉลี่ย 

“24.99 กม./ลิตร” ด้วยคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 เต็ม  

ยิ่งไปกว่�นั้นคือใช้นำ้�มันไม่ถึง 1 ถัง ตอกยำ้�คว�มเชื่อมั่น  

“รถอีซูซุใครขับก็ประหยัด” พร้อมเปิดโอก�สให้ผู ้ท่ี 

ท�ยผลได้ถูกต้อง ลุ้นเป็นผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวรับร�งวัล

ทองคำ�มูลค่� 1 ล้�นบ�ท 
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ISUZU Thailand Master 2019
ประลองวงสวิง ชิงชัยทัวร์กอล์ฟสุดพิเศษ

What’s New?

 อซีซูจุดัพธิมีอบร�งวลัแก่นสิตินกัศกึษ�ทีไ่ด้รบัร�งวลั

จ�กก�รประกวดแคมเปญออนไลน์พร้อมแผนโปรโมท ใน

โครงก�ร ISUZU Creative Brains Challenge 2018 

ภ�ยใต้หัวข้อ “1-Day Mission with Isuzu X-Series 

ภำรกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์” โดยทีม “XSecrets” 

จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โชว์ไอเดียสุดครีเอทในก�ร

สร้�งสรรค์แคมเปญ ออนไลน์ คว้�แชมป์ รับร�งวัลทุนก�ร

ศึกษ� 200,000 บ�ท พร้อมโล่และประก�ศนียบัตร รวมทั้ง

เงินสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ของสถ�นศึกษ� 50,000 บ�ท  

และร�งวัลสำ�หรับทีมรองชนะเลิศอื่นๆ มูลค่�รวมกว่�  

1 ล้�นบ�ท 

อีซูซุจัดพิธีมอบรางวัลแก่สุดยอด
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ในโครงการ 

ISUZU Creative Brains Challenge 2018

 ผ่�นไปแล้วกับก�รแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มำสเตอร์ 2019”  

รอบคัดเลือก 2 สน�มแรก ได้แก่ สน�มบลูแคนยอน คันทรีคลับ จ.ภูเก็ต และ 

สน�มกรังด์ปรีซ์กอล์ฟคลับ จ.ก�ญจนบุรี ท่ีลูกค้�อีซูซุและนักกอล์ฟสมัครเล่น 

ทั่วประเทศ ได้ม�ร่วมประลองอวดวงสวิง ชิงชัยเข้�ร่วมก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

เพือ่เฟ้นห�สดุยอดนกักอล์ฟไปร่วมทวัร์กอล์ฟสดุพเิศษท่ี “ด�ลดัพ�เลซกอล์ฟคลบั” 

ประเทศเวียดน�ม ง�นนี้มีนักกอล์ฟเข้�ร่วมก�รแข่งขันอย่�งหน�แน่น บรรย�ก�ศ

เต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�น พร้อมมีร�งวัลพิเศษม�กม�ยให้เหล่�นักกอล์ฟ 

ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้�นกัน 

สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ที่ www.isuzu-tis.com/isuzuthailandmaster2019 
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What’s New?

 คุณปนัดด� เจณณว�สิน กรรมก�รรองผู้จัดก�ร 

และคุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมก�ร บริษัท ตรีเพชร

อีซูซุเซลส์ จำ�กัด ส่งมอบรถยนต์น่ังอเนกประสงค์ 

“Isuzu MU-X The Onyx” สขี�ว ให้กับ ดร.ธญัญ� โพธิ์

วจิติร หรอื “เป็ด เชญิย้ิม” ศลิปินตลกชือ่ดงั เจ้�ของดกีรี

ดษุฎบีณัฑิตคนแรกของวงก�รตลกไทย ทีต่ดัสนิใจเลอืก

ซือ้เป็นรถใช้ส่วนตวัเพร�ะหลงใหลในคว�มสวยง�มของ 

“Isuzu MU-X The Onyx” ซึง่ออกแบบได้สะดดุต�และ

ส�ม�รถแต่งรถให้สวยง�มได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 กลุ ่ มอี ซู ซุ ใ นประ เทศ ไทย

ร่วมกับกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล 

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมส่งมอบระบบ

นำ้�ด่ืมสะอ�ดในโครงก�ร “อีซูซุให้

น�้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่ง

ที่ 33 ณ โรงเรียนด่�นอุดมศึกษ� 

อ.ร�ษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อแก้ไข

ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ดื่มสะอ�ด

ในโรงเรียน และเสริมสร้�งคุณภ�พ

ชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และ

คนในชุมชน ตอกยำ้�ปรัชญ�ก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่น

คือ “ผู ้ใช้สุขใจ เพ่ิมพูนรำยได้ 

ช่วยให้สังคมพัฒนำ” นอกจ�กนี้

ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ คุณก้อง 

สหรัถ ยังได้ร่วมมอบทุนก�รศึกษ� 

10,000 บ�ท ให้แก่โรงเรยีนอกีด้วย 

ประชาคม... อีซูซุมิว-เอ็กซ์

อซีซูสุ่งมอบระบบน�า้ด่ืมสะอาด แก่โรงเรียนแห่งท่ี 33

ในโครงการ “อีซูซุให้น�้า...เพื่อชีวิต” 
ช่วยโรงเรียนและชมุชนให้มนี�า้ด่ืมสะอาดอย่างยัง่ยนื
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Mr. MU-X

 ส�าหรับคนท่ีก�าลังตดัสินใจจะซือ้รถยนต์นัน้ รถยนต์น่ังอเนกประสงค์ก็เป็นตวัเลือกทีน่่าสนใจ เพราะนอกจาก
สมรรถนะในการขับข่ีท่ีดีเยี่ยมแล้ว รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบสมช่ือ วันนี้  
Mr. MU-X จะมาแนะน�าว่ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์ท�าอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

Isuzu MU-X
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ กับประโยชน์ที่มากกว่า
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Mr. MU-X

เริม่ต้นด้วยรถยนต์นัง่อเนกประสงค์นัน้ม�พร้อมกบัเบ�ะนัง่ 

3 ตอน 7 ที่นั่ง ทำ�ให้ไม่ว่�คุณจะไปที่ไหนก็ส�ม�รถพ�ครอบครัวที่

คุณรัก นั่งสบ�ยๆ ไปได้ทุกที่ โดยเฉพ�ะเบ�ะนั่งตอนที่ 3 นั้นเป็น

ที่โปรดปร�นสำ�หรับเด็กๆ

ห�กไม่ได้นั่งเบ�ะนั่งตอนที่ 3 นั้น ก็ส�ม�รถพับเก็บได้ 

เพิ่มพื้นที่ขนสัมภ�ระจุใจ ที่ไม่ว่�จะเป็นกระเป๋�เดินท�ง ถุงกอล์ฟ 

ต้นไม้ หรือแม้แต่ถุงช็อปปิ้งต่�งๆของคุณแม่ แถมบ�งครอบครัวก็

ยังมีคุณสัตว์เลี้ยงแสนน่�รัก ที่จะคอยสร้�งสีสันให้อยู่เสมอ ทีนี้ก็

ไม่ต้องกลัวว่�เจ้�สัตว์เลี้ยงนั้นจะว่ิงเพ่นพ่�นให้คุณเสียสม�ธิเวล�

ขับรถอีกด้วย

สุดท้�ยม�เอ�ใจคุณพ่อกันบ้�ง สำ�หรับคุณผู้ช�ยที่มักใช้

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ก็ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรถของคุณให้มี 

ไลฟ์สไตล์ บอกคว�มเป็นตวัตนของคณุ ไม่ว่�จะเป็นตดิแรคหลงัค� 

Thule เพ่ือจับจักรย�น ยึดเรอืค�ยคั แถมยังส�ม�รถตดิตัง้เตน็ท์เพือ่

ปีนขึ้นไปนอนพักผ่อนได้ ห�กงบประม�ณเยอะหน่อยก็ส�ม�รถ

ซื้อรถบ้�นเพิ่มเติม ม�ล�กต่อท้�ยรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ของ

คุณได้อีกด้วย

 Isuzu MU-X รุ่นพิเศษ The Onyx 
นอกจากจะเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย
แล้ว ยังมาพร้อมกับ Digital TV Turner 
ท�าให้ไม่พลาดทุกรายการโปรด และระบบ
ความปลอดภยัท่ีท�าให้อุน่ใจในทกุการเดิน
ทางกับแอร์แบค 6 ต�าแหน่ง ในต�าแหน่ง
คูห่น้า ด้านข้างและม่านถุงลมด้านข้าง ซึง่
แน่นอนว่า รถเก๋ง ไม่สามารถท�าได้อย่าง
แน่นอน
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The Leader

 “สวยงาม เชื่อมั่น มั่นใจและปลอดภัย” นี่คือนิยามที่ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร หรือ “เป็ด เชิญยิ้ม” ศิลปินตลก
ชื่อดัง เจ้าของดีกรีดุษฎีบัณฑิตคนแรกของวงการตลกไทย ผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมายาวนาน 
กว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวเองสู่งานเบื้องหลังและผลักดันตลกรุ่นใหม่มาประดับวงการ รวมถึงบทบาท 
ทางสังคมในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาระดับชาติ ได้ให้ไว้กับ Isuzu MU-X 
The Onyx สมาชิกคันใหม่ ของเขา

“เป็ด เชิญยิ้ม” กับ สมาชิกคันใหม่  

“Isuzu MU-X The Onyx”

รถปิกอพัสกัคนั อซีซูคุอืตวัเลอืกแรกสำ�หรบัผูใ้ช้ง�นเสมอ ถงึแม้ว่�ผม

จะไม่ได้เริม่ต้นใช้รถปิกอพั แต่ได้ยนิม�ตลอดว่� ถ้�จะใช้รถปิกอพัต้อง

ใช้อีซูซุ นั่นเป็นสิ่งท่ีก�รันตีถึงคว�มเป็นที่หนึ่งในตล�ดรถปิกอัพม�

อย่�งต่อเนือ่งย�วน�น อีซซูเุป็นรถทีม่คีว�มอเนกประสงค์ม�ก ส�ม�รถ

ดัดแปลงต่อเติมให้เหม�ะกับก�รใช้ง�นได้เป็นอย่�งดี จึงทำ�ให้มีฐ�น

อีซูซุคือรถยนต์ที่ทุกคนกล่าวถึง 
“ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอีซูซุม�กว่� 30 ปี โดยรถอีซูซุคัน

แรกที่ซื้อนั้นไม่ได้ใช้เอง แต่ซื้อให้คุณพ่อเพื่อใช้บรรทุกผลผลิตในไร่ที่

จังหวัดตรัง สำ�หรับเหตุผลท่ีเลือกอีซูซุไม่มีอะไรซับซ้อนเลย นั่นคือ  

อีซูซุคือรถท่ีทกุคนกล่�วถงึและบอกต่อ หรอืพดูง่�ยๆ ว่�ถ้�จะเลอืกซือ้ 
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The Leader

ผมชอบสงัเกตรถบนท้องถนนว่�คนัไหนตกแต่งอย่�งไร จงึจะส�ม�รถ

ดึงดูดคว�มสนใจผู้คนได้ รถคันนี้เป็นอีกคันท่ีแต่งแล้วยิ่งสวยง�มดูดี

ม�กๆ ดังนั้น ผมจึงหลงรักรถยนต์คันนี้” นี่คือคำ�ตอบของก�รเลือก

รถ Isuzu MU-X The Onyx คันนี้

คุณเป ็ดกล ่ �วอีกว ่ �  “อ�ชีพของผมต ้อง เดินท�งไป

ทั่วประเทศไทย ทั้งก�รไปแสดงตลกและไปทำ�ง�นด้�นกีฬ�ให้

หน่วยง�นต่�งๆ บ�งคร้ังไม่ส�ม�รถเดินท�งโดยเคร่ืองบินได้จึง

จำ�เป็นต้องเดนิท�งโดยรถยนต์ ดงันัน้รถยนต์ทีใ่ช้ต้องเป็นรถทีม่คีว�ม

ปลอดภัยและต้องมีคว�มสะดวกสบ�ย สิ่งที่ชอบที่สุดสำ�หรับรถคันนี้

คือ ห้องโดยส�รที่กว้�งขว�ง นั่งสบ�ย ก�รเดินท�งระยะไกลๆ นั้น  

รถที่นั่งสบ�ยจะทำ�ให้เร�มีคว�มสุขในก�รเดินท�ง รถคันนี้มีคว�ม

พิเศษม�กกว่�รถอเนกประสงค์อื่นๆ เพร�ะที่นั่งกว้�งขว�งนั่งสบ�ย 

ยืดข�ได้สะดวกไม่ทำ�ให้เม่ือยล้� ซ่ึงจำ�เป็นอย่�งม�กสำ�หรับรถ

ครอบครัวที่ต้องเดินท�งครั้งละหล�ยคน รถคันนี้จึงทำ�ให้สม�ชิกใน

ครอบครัวทุกคนมีคว�มสุขในก�รเดินท�งทุกครั้ง”

เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องตลก จงอย่าประมาทในการใช้ชีวิต
คณุเป็ดยงัฝ�กทิง้ท้�ยไว้เป็นข้อคดิแก่ผูใ้ช้รถด้วยว่� “ก�รขบัรถ

ต้องขับด้วยคว�มมีสติ รักษ�กฎจร�จร ต้องมีวินัยในก�รตรวจสภ�พ

และซ่อมบำ�รุงอย่�งเคร่งครัด และที่สำ�คัญคือ รถยนต์ที่เลือกใช้ต้อง

คำ�นงึถงึวัตถปุระสงค์ก�รใช้ง�นเป็นสำ�คญั ซ่ึงรถคนันัน้ต้องสร้�งคว�ม

ปลอดภัยและเสริมคว�มมั่นใจให้กับผู้ใช้ง�นตลอดเวล�ที่อยู่บนท้อง

ถนนและตลอดระยะเวล�ก�รใช้ง�น” 

ก�รตล�ดที่กว้�งและเป็นท่ีต้องก�รของผู้ใช้ง�นทั้งในตล�ดรถใหม ่

และตล�ดรถมือสอง ดังน้ันเมื่อเริ่มหันม�ใช้รถปิกอัพ แน่นอนว่�รถ

ปิกอัพที่ผมเลือกใช้ก็คืออีซูซุอย่�งไม่มีข้อสงสัย” คุณเป็ดได้กล่�วถึง

คว�มประทับใจและคว�มผูกพันที่มีต่อรถยนต์อีซูซุม�อย่�งย�วน�น

รูปทรงสวยงาม สะดวกปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้งาน
“สำ�หรบั Isuzu MU-X The Onyx คนันีเ้หน็ครัง้แรกแล้วอย�กได้

ม�กเพร�ะสวยเกนิเหต ุสรรีะเรยีวง�ม ไม่เทอะทะ ส�ม�รถออกแบบ

ได้สะดดุต�และน่�จะแต่งรถให้สวยง�มได้ดยีิง่ขึน้อกีด้วย โดยส่วนตัว

 “การขบัรถต้องขบัด้วยความมสีต ิรักษา

กฎจราจร ต้องมีวินัยในการตรวจสภาพและ

ซ่อมบ�ารุงอย่างเคร่งครัด และที่ส�าคัญคือ 

รถยนต์ที่เลือกใช้ต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์

การใช้งานเป็นส�าคัญ ซึง่รถคันน้ันต้องสร้าง

ความปลอดภยัและเสรมิความม่ันใจให้กบัผู้ใช้

งานตลอดเวลาที่อยู่บนท้องถนนและตลอด

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

ขับถูกวิธี ชีวีปลอดภัย

ในสภ�พถนนร�บเรียบเป็นปรกติปร�ศจ�กอุปสรรคและส่ิง

กดีขว�ง คนทีท่ำ�หน้�ทีข่บัรถยนต์กเ็พยีงแค่ปฏบิตัติ�มกฎจร�จรและ

เคลื่อนไหวไปกับรถอืน่ๆ บนท้องถนนเท่�นัน้ แต่ในบ�งสถ�นก�รณ์

ผูข้บัขีร่ถยนต์กต้็องปรบัวธิกี�รขบัรถยนต์ให้สอดคล้องด้วยจงึจะผ่�น

พ้นไปได้ด้วยด ีเช่นเมือ่ขับรถยนต์ในสภ�พดนิฟ้�อ�ก�ศทีฝ่นตกหนกั 

ผู้ขับรถยนต์ต้องเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคดังกล�่วนี้ต้ังแต่เห็นฝน

ตั้งเค้� ด้วยก�รเปิดไฟหน้�ที่เป็นไฟใหญ่เอ�ไว้ก่อน เพ่ือให้รถที่วิ่ง

สวนท�งม�หรอืผู้ใช้ถนนอืน่ๆ ส�ม�รถมองเหน็รถของเร�ได้ในระยะ

ไกล และห�กสังเกตพบว่�กระจกบังลมหน้�มีฝุ่นเก�ะอยู่ ก็ให้เปิด

นำ้�ฉีดกระจกและใบปัดนำ้�ฝนเพื่อทำ�คว�มสะอ�ดกระจกก่อนที่ฝน

จะตก เพร�ะห�กปล่อยให้มฝีุน่เก�ะอยู่กับกระจกบงัลมหน้�จนฝนตก  

เมื่อเม็ดฝนชุดแรกๆ ตกกระทบกับกระจก ก็จะทำ�ให้เกิดคร�บโคลน

ที่กระจก แม้ตอนนั้นจะเปิดใบปัดนำ้�ฝนให้ทำ�ง�นขึ้นม� ก็จะกล�ย

เป็นกว�ดให้เกิดคร�บโคลนเปื้อนไปทั้งบ�นกระจก ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

มองเห็นทัศนวิสัยเบื้องหน้�ได้ดีเพียงพอ

และห�กขับรถอยู่บนถนนด้วยคว�มเร็ว และมองไปเบื้อง

หน้�พบว่�มีฝนตั้งเค้�ทำ�ท่�ว่�จะตกหนัก นอกจ�กจะต้องเปิดไฟ

หน้�รถขึ้นม�และทำ�คว�มสะอ�ดกระจกแล้ว ยังต้องลดคว�มเร็ว

ลงระดับหนึ่ง เพร�ะรถที่เร�ขับอยู่อ�จจะแล่นฝ่�เข้�ไปในส�ย

ฝนท่ีตกหนักอย่�งทันทีทันใดได้ ก�รขับรถอยู่ท่�มกล�งส�ยฝนที่

ตกหนัก ให้เปิดไฟตำ่�เท่�นั้นเพื่อที่จะได้สังเกตเห็นเส้นแบ่งช่องท�ง

ทุกวันนี้มีรถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนนจำานวนหลายล้านคัน คนที่ทำาหน้าที่ขับรถก็หลากหลายแตกต่างกันออกไป แตกต่าง
กันทั้ง เพศ วัย ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่ตนเองขับ ฯลฯ จนทำาให้เกิดคำาพูด
ประชดประชนัว่า คนสมัยนีจ้ำานวนมาก “ขับรถได้ แต่ขบัรถไม่เป็น” หมายความว่าทำาได้เพียงแค่สตาร์ทเครือ่งยนต์ขึน้มา แล้วพารถ
ให้เคลื่อนที่ไปตามยถากรรม หรือตามแต่โชคชะตาและดวงจะกำาหนดให้เท่านั้น แต่ไม่สามารถกำาหนดด้วยตนเองได้ว่า จะสามารถ
ขับรถไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ ใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆ หรือไม่ 
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ถ้�ท�งลงภเูข�หรอืท�งลงนัน้มคีว�ม

ล�ดชนัม�กและมีระยะท�งย�ว ให้ใช้

เกยีร์ตำ�่และเบรกเพือ่ชะลอคว�มเรว็

เป็นระยะๆ โดยต้องขับชิดขอบท�ง

ด้�นซ้�ยและคอยเปิดท�งให้รถท่ี

แล่นต�มหลงัม�ด้วยคว�มเร็วสงูกว่�

รถของตนเอง ถ้�พบกล่ินไหม้จ�ก

คว�มร้อนของระบบเบรก ให้จอดพกั

รถเพื่อระบ�ยคว�มร้อนจ�กระบบ

เบรก ก่อนท่ีจะเกิดอ�ก�รเบรกไม่

อยูเ่พร�ะคว�มร้อนได้ และในก�รขบั

รถบนท�งข้ึนลงภเูข�ทีม่คีว�มคดโค้ง

ของเส้นท�งนัน้ ห้�มแซงรถทีแ่ล่นอยู่

ข้�งหน้�ขณะอยู่บริเวณท�งโค้งปิด  

ทีไ่ม่ส�ม�รถมองเหน็ท�งข้�งหน้�ได้

ปลอดภัยเพียงพอเป็นอันข�ด 

ในกรณีที่ต้องขับรถบนถนน

ที่ผิวท�งเป็นลูกรังร่วน ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้คว�มเร็วสูงเกินไป และต้อง

กุมพวงม�ลัยด้วยมือทั้งสองข้�งเอ�ไว้ตลอดเวล� เพร�ะคว�มร่วน

ของผิวท�งแบบลูกรังอ�จจะทำ�ให้ล้อหน้�เกิดอ�ก�รดิ้นหรือสะบัด

ส่�ยได้ตลอดเวล� หรือบ�งคร้ังเมื่อล้อหน้�เกิดตกหลุมที่อยู่บน

ผิวท�ง พวงม�ลัยก็อ�จจะสะบัดจนทำ�ให้รถเสียก�รทรงตัวขึ้นม�ได้  

ในสถ�นก�รณ์เช่นนั้นห�กจับพวงม�ลัยด้วยมือข้�งเดียว หรือจับ 

พวงม�ลยัไม่มัน่คงเพยีงพอ พวงม�ลยักจ็ะหลดุจ�กมอืทำ�ให้รถแฉลบ

เสียทิศท�งได้

และเมือ่ต้องขบัรถเข้�ไปในเส้นท�งทีม่นีำ�้ท่วมขงั ต้องประเมนิ

ระดับคว�มลึกของนำ้�ให้ได้ก่อนว่�สมควรจะขับลุยฝ่�ไปหรือไม่  

เมื่อตัดสินใจจะขับลุยนำ้�แล้ว ต้องใช้คว�มเร็วตำ่�โดยที่คว�มเร็วรถ

ต้องคงที่ ไม่เร็วๆ ช้�ๆ จนทำ�ให้รถกระตุกกระช�ก เพร�ะจะทำ�ให้

เกิดคล่ืนกระฉอกจนเครื่องยนต์ดับได้ หรือต้องไม่ขับด้วยคว�มเร็ว

สูงเกินไปจนรถเกิดอ�ก�รแฉลบเหินนำ้� และอ�จจะทำ�ให้มีนำ้�ส�ด

กระเซ็นเข้�ไปในห้องเครื่อง จนทำ�คว�มเสียห�ยให้กับระบบไฟฟ้�

ของเครือ่งยนต์ได้ และห�กนำ�้ทีท่่วมขงัเป็นนำ�้ทีไ่หลเชีย่วสงูถึงระดบั

พืน้ใต้ท้องรถ อกีทัง้ยังเป็นก�รไหลเชีย่วในแนวขว�งตดักบัตวัรถ ห้�ม

ขบัรถข้�มนำ�้นัน้เป็นอนัข�ด เพร�ะกระแสนำ�้ทีไ่หลเชีย่วจะพดัพ�รถ

ให้ไหลตกจ�กถนนได้ครับ 

Care for Your Car

เดินรถได้ชัดเจน และห้�มเปิดไฟ

ฉุกเฉินขณะที่รถวิ่งอย่�งเด็ดข�ด  

อกีทัง้ห้�มหยุดหรอืจอดรถท่�มกล�ง

ส�ยฝนที่ตกกระหนำ่� เพร�ะอ�จจะ

ทำ�ให้รถคันอ่ืนท่ีแล่นต�มม�มอง

ไม่เห็นและชนกันขึ้นม�ได้ ถ้�คิด

ว่�ขับไม่ไหวและจำ�เป็นต้องจอด  

ให้จอดหลบบนไหล่ท�งให้ไกลจ�ก 

ผวิก�รจร�จรม�กทีส่ดุเท่�ทีจ่ะม�กได้  

ในกรณีที่รถยนต์ที่ขับอยู ่มีระบบ

ขับเคล่ือนสี่ล้อและต้องก�รเปิดใช้ 

ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังม�กขึ้น เพร�ะ

ขณะทีอ่ยูใ่นระบบขบัเคลือ่นสีล้่อนัน้ 

ล้อคู่หน้�จะมแีรงฉดุและแรงดงึส่งม�

ที่พวงม�ลัยม�กกว่�ปรกติ

เมื่อขับรถฝ่�เข้�ไปในม่�น

ควัน หมอก หรือฝุ่น ก็เช่นกัน ต้อง

เปิดไฟหน้�ในตำ�แหน่งไฟตำ่�ขึ้นม�ทันที และต้องลดคว�มเร็วลงใน

ระดับที่ส�ม�รถมองเห็นท�งเบื้องหน้�ได้ดีพอ และไม่ควรจอดรถ

หรือหยุดรถท่�มกล�งหมอก ควัน หรือ ฝุ่นอย่�งเด็ดข�ด โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในกรณีที่เป็นควันจ�กก�รเผ�หญ้�หรืออื่นๆ เพร�ะไฟอ�จ

จะล�มม�ถึงรถได้ด้วย

เมื่อต้องขับรถขึ้นภูเข�สูงชันและคดโค้ง ผู้ขับต้องใช้เกียร์ให้

สัมพันธ์กับคว�มเร็วและคว�มสูงชันรวมทั้งคว�มย�วของเส้นท�ง

นั้นๆ ถ้�ไม่มั่นใจว่�จะใช้เกียร์และคว�มเร็วระดับใด ให้ใช้คว�มเร็ว

ตำ่�ๆ ในเกียร์ที่สัมพันธ์กัน โดยสังเกตจ�กรอบเครื่องยนต์ต้องไม่สูง

เกินไป และต้องขับรถชิดขอบท�งด้�นซ้�ยเท่�นั้น ในกรณีที่มีรถอื่น

ขับต�มหลังม�และต้องก�รแซง ห�กพบว่�มีไหล่ท�งกว้�งพอให้ขับ

หลบเข้�ไปในช่องไหล่ท�งและให้สญัญ�ณรถทีต่�มหลงัม�ให้แซงผ่�น

ขึ้นหน้�ไป กรณีขับรถในสถ�นก�รณ์เช่นนี้ ผู้ขับต้องคอยหมั่นสังเกต

ม�ตรวดัคว�มร้อนเอ�ไว้ตลอดเวล� ห�กพบว่�เขม็ม�ตรวดัคว�มร้อน

ชี้ไปที่ระดับเศษส�มส่วนสี่ของม�ตรวัด ก็ให้ห�พื้นท่ีปลอดภัยจอด

พักรถและเครื่องยนต์ เพื่อให้คว�มร้อนลดลงก่อนจะเดินท�งต่อไป

สำ�หรับก�รขับรถลงจ�กภูเข�หรือท�งล�ดชันนั้น ห้�มใช้

เบรกเป็นระยะเวล�ย�วน�นต่อเนื่องแบบที่เรียกกันว่�เลียเบรก  

"ส�าหรับการขับรถลงจากภูเขาหรือทางลาดชันนั้น 

ห้ามใช้เบรกเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนือ่งแบบทีเ่รยีก

กนัว่าเลียเบรก ถ้าทางลงภเูขาหรอืทางลงนัน้มคีวาม

ลาดชนัมากและมรีะยะทางยาว ให้ใช้เกยีร์ต�า่และเบรก

เพือ่ชะลอความเรว็เป็นระยะๆ "
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หมู่บ้าน
เต่ามัญจ

าคีรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

MU-X Roadtrip
คุณลินด� โกมล�รชุน

โฮงมูนมัง

พิพิธภ
ัณฑ์ได

โนเสา
ร์ภูเวีย

ง

เที่ยวไม่กลัวฝน
ผจญภัยในขอนแก่น

 คนส่วนใหญ่พักการเดินทางหน้ามรสุม 
เพราะมีโอกาสสูงท่ีจะได้นอนมองเพดานห้อง
อยูแ่ต่ในโรงแรม เห็นด้วยค่ะถ้าจุดหมายเป็นทะเล  
ไม่ปลอดภยัเลยถ้าจะนัง่เรือออกไปในวนัเมฆคร้ึม  
ไม่รู้ว่าจู่ๆ คลื่นลมจะแรงขึ้นมาตอนไหน จะเที่ยว
ภูเขาก็กลัวน�้าป่าหลาก ครอบครัวนักเดินทาง
อย่างเราเลยต้องหาจุดหมายดีๆ ต้องมีท่ีไหน
สักแห่งล่ะที่เดินทางช่วงฤดูฝนได้ไม่ต้องกลัว
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หมู่บ้านเต่ามัญจาคีรี

MU-X Roadtrip

ขับรถม�เที่ยวขอนแก่นกันแบบว�งแผนหลวมๆ ว่� วันไหน

ฝนไม่ตกเร�จะเที่ยวกล�งแจ้ง แต่ถ้�ฝนลงเม็ดเร�ก็เข้�พิพิธภัณฑ์ 

แน่นอนว่�พิพิธภัณฑ์ไดโนเส�ร์ภูเวียงเป็นไฮไลท์ของจังหวัด  

ตัวอ�ค�รอ�จจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่นัก แต่ต้ังอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่ง

ขดุพบโครงกระดกูไดโนเส�ร์ชิน้แรกในประเทศไทย นทิรรศก�รแสดง

โครงกระดูกจำ�ลองไดโนเส�ร์ขน�ดเท่�จริงหล�ยชิ้น และยังมีห้อง

นิทรรศก�รโซนสวนป่�ดึกดำ�บรรพ์ มีหุ่นไดโนเส�ร์หล�ยพันธุ์ยืน 

ส่�ยห�งส่งเสียงคำ�ร�มพอให้เด็กๆ รู้สึกสนุก

พิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่น่�สนใจอยู ่กล�งตัวเมืองขอนแก่น  

ออกเสียงชวนให้ลิ้นพันกันว่� “โฮงมูนมัง” เพร�ะเป็นภ�ษ�อีส�น 

โฮงหม�ยถึงโถง มูนมังแปลว่�มรดกหรือทรัพย์สิน โฮงมูนมังจึงมี

คว�มหม�ยว่� ห้องโถงที่เก็บสมบัติ รวมเรื่องร�วที่ม�อันเป็นสมบัติ

ของเมืองขอนแก่น มีคว�มน่�สนใจตรงฉ�กจำ�ลองหุ่นปั้นขน�ดจิ๋ว 

บรรย�ยให้เห็นประเพณีคว�มเชื่อของคนอีส�นที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ประจำ�วัน เช่น คว�มเชื่อเรื่องเชิญผีเข้�ร่�งทรงเพื่อรักษ�อ�ก�ร 

เจ็บป่วย ก�รแห่บั้งไฟขอฝน หรือก�รค้�ข�ย

แล้วสิ่งที่เร�ว�งแผนไว้ก็มักจะไม่เป็นไปต�มแผน วันที่เร�

เข้�พิพิธภัณฑ์นั้นแดดดีเชียวค่ะ ส่วนวันที่เร�ขับรถไปเที่ยวหมู่บ้�น

อนรุกัษ์คว�ยไทยรมิเขือ่นอบุลรตัน์ ระหว่�งท�งฝนกพ็รำ�ลงม�จนได้ 

แต่นัดคุณต�บวัลมเอ�ไว้แล้วว่�จะขอลองนัง่เกวียนเทยีมคว�ยชมววิ

เขือ่นกเ็ลยไม่ย่อท้อ ใส่หมวกก�งร่มลยุกันไป ถงึสน�มหญ้�รอบเขือ่น

จะเร่ิมแฉะเป็นโคลนแบบคว�ยชอบ แต่รถของเร�คอื Isuzu MU-X รุน่

ขบัเคลือ่น 4 ล้อ กเ็ลยกข็บัลยุเข้�ไปได้สบ�ย หมูบ้่�นโนนสว่�งอยูต่ดิ

เขื่อนอุบลรัตน์ ช�วบ้�นยังทำ�น�โดยใช้แรงง�นคว�ยเหมือนในอดีต 

คณุต�บวัลม อดตีสตัวแพทย์ชุมชนจงึจดัตัง้กลุ่ม “วสิ�หกจิคว�ยแสนรู้

ภมูิปัญญ�ท้องถิน่” เพื่ออนรุักษ์คว�ยไทยและส่งเสรมิก�รใช้แรงง�น

คว�ยในก�รเกษตร ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่สำ�หรับกิจกรรมเรียนรู้

สำ�หรบัเย�วชนจ�กโรงเรยีนต่�งๆ ศกึษ�ก�รทำ�น�โดยใช้คว�ยไถ และ

ลองนั่งเกวียนเทียมคว�ย โดยค่�ใช้จ่�ยที่สนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ นี้ 

จะกล�ยม�เป็นค่�กองฟ�งอ�ห�รคว�ยในฤดูนำ้�หล�ก

วันต่อม�หลังฝนหยุด

ตกไม่น�น เร�ขับรถไปหมู่บ้�น

เต่�มญัจ�ครี ีห่�งจ�กตวัเมอืง

ขอนแก่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ใน

หมูบ้่�นมเีต่�นับพนัตัวอ�ศัย

อยู ่ต�มธรรมช�ติร ่วมกับ

ช�วบ้�นม�เป็นเวล�กว่� 200 ปี

แล้ว ไม่มีใครรู้ว่�แรกเร่ิมมันม�จ�กไหน แต่ก็ไม่มีใครคิดทำ�

อนัตร�ยหรอืจบัไปข�ย เพร�ะเช่ือกนัว่�เป็นเต่�ของเจ้�คณุปูฟ้่�ระงมึ 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เค�รพของคนในหมู่บ้�น ตอนที่เร�ไปถึงมีเต่�

ออกม�เดินต�มถนนบ้�ง ออกม�เดินต�มกอหญ้�ริมท�งบ้�ง เดิน

เข้�ไปในบ้�นของช�วบ้�นละแวกนั้นก็มี คุณป้�คนหนึ่งยืนคุยข้�ม

กำ�แพงบ้�น บอกเร�ว่�ปกตถ้ิ�แดดร้อนๆ เต่�เหลอืงหรอืเต่�บกพวก

นี้มันไม่ออกม�ให้เห็นหรอก มันจะหลบแดดอยู่ใต้พุ่มไม้ หลังฝนตก

เป็นช่วงเวล�ทีม่นัชอบออกม�เดนิห�อ�ห�ร กนิลกูยอทีห่ล่นอยู่ต�ม

พื้น เร�จึงได้เห็นเต่�ม�กม�ยเดินไปม�ทั่วหมู่บ้�น 

กลายเป็นว่ามาถูกเวลา โชคดีจริงๆ ที่มาเที่ยวตอนหน้าฝน

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
N16.694792 E102.562430
บ้านโนนสว่าง ต.นาหว้า อ.ภูเวียง ขอนเก่น
โทรศัพท์ 09-8613-4413 Facebook/วิสาหกิจ
ควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่บ้านเต่ามัญจาคีรี
N16.156800 E102.555500
บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี 
ขอนแก่น  โทรศัพท์ 09-3497-7509
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แสดงบัตรสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club

รับส่วนลด 10% 
เมื่อช�าระด้วยเงินสด เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวม เครื่องดื่ม 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

โรงสี สตูดิโอ (Rongsi Studio) 
ที่อยู่ : 8 หมู่ 5 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี 11120
เปิดทุกวัน 08.00-22.00 น.  โทร. 0 2082 8865
Facebook : โรงสี สตูดิโอ (Rongsi Studio) 
จุดสังเกตการเดินทาง : ขับรถไปจอดที่ท่าเรือวัดปากคลองพระอุดม ข้ามเรือแล้วถึงร้านเลย

Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

Address: 21 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Mobile : 034-322-588-93  Website : www.suansampran.com

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ

Suan Sampran
35 acres of certified organic gardens by the river

หมายเหตุ : บริการห้องพัก 
ขอสงวนสิทธิ์ช่วงวันหยุดยาว 
หรือช่วงที่มีแพคเกจพิเศษของ
ทางโรงแรม และสอบถามราย
ละเอียดก่อนใช้บริการ

1. ส่วนลดห้องพัก 25% จากราคาปกติ พร้อมอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน
2. ส่วนลดห้องอาหารอินจัน 10% เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-15.00 น. และวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และส่วนลดห้องอาหาร

ริมนำ้า 10% เปิดบริการทุกวัน เวลา 6.00-10.00 น. (บริการอาหารเช้า) และเวลา 15.00-23.00 น. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
3. ส่วนลด อุรุษยาสปา 10% สำาหรับบริการสปาทุกโปรแกรม เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา 12.00-21.00 น.
4. สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2562
5. แสดงบัตร Isuzu MU-X VIP Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
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 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเร่ืองราวการด�าเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ ์
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกวันเสาร์ เวลา 16:30-17:00 น. ทาง อมรินทร์ทีวี" 

DIY  Tips
คุณนุชน�รถ รัตนเวโรจน์ 

 นุชออกแบบ “ราวแขวนอเนกประสงค์” 
ให้ดูหรูหร�ขึ้นนิดหน่อยเพื่อช่วยให้รถท่ีบรรทุกของ
เยอะๆ ของเร�ดูสวยง�ม อีกทั้งยังช่วยให้ส�ม�รถ
จัดก�รพื้นที่ใช้สอยในรถได้ดียิ่งขึ้น คร�วนี้จะแขวน
เสื้อผ้�กี่ชุด เอ�ไว้เผื่อเลือกเท่�ไหร่ก็ได้ หรือแม้แต่
ก�รเดินท�งไปต่�งจังหวัด ก็ไม่ต้องพับเสื้อผ้�ให้
เกิดรอยยับ และเสียทรง แต่อย่�งไรก็ต�ม เพื่อ
คว�มปลอดภัยในก�รขับขี่ ไม่ควรแขวนเสื้อผ้�ให้
บังส�ยต�เวล�มองกระจกหลังนะคะ 

 “จัดระเบียบในรถ หยิบใช้ง่าย ถอดออกก็ได้ ท�าให้รถเป็นมากกว่ารถ เพราะรถคือที่ๆ คนเมืองอย่างเรา ใช้เวลาอยู่ด้วยมากพอๆ  
กับห้องนอนเลย ... ทุกความสุขเกิดได้ ถ้าเราจัดการให้เป็น ... ชีวิตดี๊ดีเมื่อมีอีซูซุ 

ราวแขวนอเนกประสงค ์ในรถ

อุปกรณ์
1. ท่อเหล็ก (ท่อเหล็กด้�มไม้ถูพื้นเก่�ที่พังแล้ว)
2. ลวด (ลวดแขวนผ้�ม่�น) 
3. ผ้�กำ�มะหยี่สีม่วงอ่อน (หรือสีที่ชอบ) 
4. ปืนก�ว, ที่ดัดลวด, สว่�นเจ�ะเหล็ก 
5. กรรไกร, ส�ยวัด, ไม้บรรทัด, ชอล์คเขียนผ้�

วิธที�ำ
1. ท่อเหล็กคว�มย�ว 105 ซม. 1 ชิ้น ทำ�ก�รเจ�ะรูหัว-ท้�ย
2. ดัดลวดเป็นรูปทรงตะขอ 2 ชิ้น
3. ตัดผ้�กำ�มะหยี่ 1 ชิ้น ขน�ดคว�มย�ว 105 ซม.
4. นำ�ผ้�กำ�มะหยี่ม�ติดกับเหล็ก โดยใช้ปืนก�วยิงไปเหล็ก นำ�ผ้�กำ�มะหยี่หุ้มทั้งเส้น ช�ยผ้�

ส่วนที่เหลือเก็บด้วยก�รพับใส่รูหัวและท้�ยของเหล็กให้สวยง�ม นำ�ตะขอติดยึดใส่ที่ปล�ย
หัว-ท้�ยของท่อเหล็ก 

5. เสร็จเรียบร้อยนำ�ไปใช้เป็นร�วแขวนผ้�ในรถยนต์ได้เลย

 ทุกวันน้ีชีวิตของคนเมืองค่อนข้างเร่งรีบ บางวัน
ออกไปท�างานตอนเช้า ค�่าต้องไปงานเล้ียง หรือวันหยุด
ไปเท่ียวต่างจังหวัดกันต่อ จะให้วนรถกลับบ้านไปอาบน�้า
เปลี่ยนเสื้อผ้าช่วงเวลารถติดก็ไม่ค่อยอ�านวย ส�าหรับคน
ท่ีมีรถบางครั้งแม้ว่าจะวางแผนมาดี ด้วยการเตรียมตัว 
เตรียมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์พร้อมก่อนออก
จากบ้าน แต่พื้นที่แขวนในรถที่มีจ�ากัด ท�าให้บางครั้ง มันก็ 
ไม่ได้ดังใจเสียจริงๆ วันนี้นุชจะชวนทุกท่านมาจัดระเบียบ
ข้าวของในรถกันค่ะ ... ชีวิตเราจะง่ายข้ึน เพียงมีตัวช่วย
ตัวนี้ “ราวแขวนอเนกประสงค์” 
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

 บ้านเมืองเราเพ่ิงผ่านช่วงเวลาสำาคัญ คนไทยได้เห็น
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีไม่ได้จัดข้ึนมาอย่างยาวนาน เราได้
เห็นคนใส่เสื้อเหลืองไปน่ังตากแดดบนบาทวิถีท่ามกลางอากาศ
ร้อนอุณหภูมิ 40 องศานานนับชั่วโมง หลายๆ คนอาจเลือกที่จะ
เปิดแอร์นั่งดูอยู่หน้าจอโทรทัศน์อยู่บ้านก็ได้เห็นงานพระราชพิธี 
เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนท่ีเข้าร่วมในงาน
พระราชพิธีท่ีต้องอดทนรอคอยเพ่ือท่ีจะได้เห็นภาพท่ีน่าประทับ
ใจเมื่อขบวนเสด็จผ่านเพียงไม่กี่วินาทีและบอกให้พระองค์รู้ว่า 
คนไทยรกัและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัรย์ิมากเพียงใด พวกเขา
จะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ครั้งนี้ไปตลอดชีวิต

ถ้�พูดถึงคว�มรู้สึกที่ได้ร่วมอยู่ในช่วงเหตุก�รณ์สำ�คัญไม่

ว่�เล็กหรือใหญ่ เริ่มจ�กตัวเร�เท่�นั้นที่จะเป็นคนกำ�หนดว่�จะไป

หรือไม่ไป ทำ�หรือไม่ทำ� ผมยังจำ�สมัยเรียนตอนปี 1 ที่มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ได้ ผมเข้�ไปเป็นนักศึกษ�ใหม่ เพิ่งเปิดเทอมได้ไม่น�น 

ไหนก็จะต้องปรับตัวเรื่องก�รเรียน ก�รเดินท�ง กิจกรรม แล้วก็ต้อง

ทำ�คว�มรู้จักกับเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งในคณะก็จะแบ่งเป็น

กลุ่มๆ (เรียกเป็น “โต๊ะ”) 

วนัหนึง่เพือ่นในโต๊ะบอกว่�จะไปสมคัรประกวดร้องเพลง TU 

Band ผมลงัเลม�กว่�จะไปเชยีร์ดหีรอืไม่ไปด ีเพร�ะเพือ่นโรงเรยีนเก่�

ก็ชวนเตะฟุตบอลอยู่ที่ธรรมศ�สตร์รังสิต แต่ถ้�ไปดูเพื่อนใหม่ก็ต้อง

นั่งรถ ปอ.39 เพื่อไปธรรมศ�สตร์ท่�พระจันทร์ สุดท้�ยผมกับเพื่อน

กลุม่หนึง่ เดินท�งไปเชยีร์เพือ่นใหม่คนนี ้เข�ประกวดร้องเพลงส�กล

ซึ่งผมก็ไม่รู้จักด้วยซำ้�ว่�คือเพลงอะไร (ตอนหลังทร�บว่�คือเพลง 

Speak Softly, Love เพลงประกอบภ�พยนตร์เรื่อง The Godfather) 

พอประก�ศร�งวัล ผลปร�กฏว่�เพื่อนใหม่ของผมคนนี้ได้

ร�งวัลชนะเลิศ เข�ลงจ�กเวที เพื่อนๆ กลุ่มเล็กต่�งช่ืนชมยินดี 

ผมสวมกอดเพื่อนคนนั้น เข�กล่�วขอบคุณเพื่อนๆ ที่น่ังรถเกือบ 

2 ช่ัวโมงเพื่อม�เชียร์ เข�บอกว่� มันคงจะอ้�งว้�งม�กถ้�เข�ทำ�

สำ�เร็จแล้ว แต่ไม่มีคนที่รักหรือคนที่เข�รู้จักได้ม�เห็น ผมจำ�ประโยค

นี้ไว้ เพื่อนำ�ม�ใช้กับชีวิตของตัวเองต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ ผมมักจะไม่พล�ดเหตุก�รณ์สำ�คัญในชีวิตของลูก

เลยตัง้แต่เลก็จนโต ไม่ว่�จะเป็นก�รพรเีซนต์ง�นครัง้แรกสมยัอนบุ�ล 

ง�นแสดงในโรงเรยีนของลกู ก�รประกวดร้องเพลง หรอืก�รแข่งกฬี� 

ผมและภรรย�ไม่ได้ไปเพื่อเชียร์ให้ลูกได้เหรียญหรือแข่งให้เหนือกว่�

คนอื่น เร�ไปอยู่ในเหตุก�รณ์เพื่อบอกให้ลูกรู้ว่�พ่อและแม่อยู่ตรงนี้

สงัเกตไหมครบั เวล�หนงัฝรัง่ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งครอบครวั มกัจะ

มีตอนที่พ่อหรือแม่ต้องฟันฝ่�อุปสรรคทำ�ทุกอย่�งเพื่อให้ได้ไปดูลูก

แสดงบนเวทีในง�นประจำ�ปี แม้จะเป็นเพียงไม่ก่ีน�ทีก็ต�ม แต่มัน

สำ�คัญม�ก…สำ�คัญกับทั้งสองฝ่�ย พ่อและแม่ได้เห็นและเป็นกำ�ลัง

ใจให้ลกูรูว่้�พ่อแม่อยูต่รงนีเ้พือ่เข� ตวัลกูเองเมือ่มองลงม�ท่�มกล�ง

คนดูนับร้อยนับพัน แต่ถ้�เข�เห็นว่�คนที่เข�รักได้ม�ดู มันสร้�งพลัง

ได้อย่�งยิ่งใหญ่

 ผมเช่ือว่าการที่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์สำาคัญของคนใน
ครอบครัวเป็นเรื่องสำาคัญมาก ถ้าเขาเกิดพลาดหรือทำาไม่ได้
อย่างท่ีหวัง เขาจะได้มีคนช่วยแบ่งเบาความเสียใจและปลอบใจ 
ในทางกลับกัน หากเขาทำาได้ตามท่ีฝันไว้ เขาก็จะดีใจท่ีมีคนมา
ช่วยกันแชร์รอยยิ้มและความสำาเร็จนั้นไปด้วยกัน 

ความรู้สึกที่ได้ร่วม

อยู่ในช่วงเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ
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Smart Health  

คุณเต้ นันทศัย พิศลยบุตร

   ท่าบริหารกล้ามเนื้อง่ายๆ
ลดความเมื่อยล้าบนรถ

 หันหน้�ตรงแล้วก้มศีรษะลง 
โดยใช้มอืทัง้สองข้�งประส�นไว้หลงั
ศีรษะ แล้วใช้แรงกดลงเบ�ๆค้�งไว้ 
15-20 วิน�ทีทำ�แบบนี้ 3 เซ็ต

 ยกแขนขึ้น งอศอกไปด้�นหลัง 
จ�กนั้นใช้มือฝั่งตรงข้�มดึงศอกไป
ด้�นหลัง ค้�งไว้ 15-20 วิน�ที แล้ว
สลับฝั่งทำ�ทั้ง 2 ข้�ง รวม 3 เซ็ต

 เอียงศีรษะไปด้�นข้�งแล้วใช้
มือข้�งเดียวกันดึงศีรษะไปเบ�ๆ 
ค้�งไว้ 15-20 วิน�ที แล้วสลับฝั่ง
โดยทำ�ทั้ง 2 ข้�ง รวม 3 เซ็ต

 ทำ�โดยควำ่�แขน เหยียดแขนไป
ด้�นหน้� เหยียดศอกให้สุด กระดก
ข้อมอืขึน้แล้วใช้มอือกีข้�งดนัปล�ย
นิ้วเข้�ห�ลำ�ตัวค้�งไว้ 15-20 วิน�ที 
แล้วสลบัฝ่ังทำ�ทัง้ 2 ข้�ง รวม 3 เซต็

 เหยียดแขนไขว้ไปฝั่งตรงข้�ม 
แล้วใช้แขนอกีข้�งงอศอก ลอ็คและ
ออกแรงดงึไปฝ่ังตรงข้�มค้�งไว้ 15-
20 วนิ�ท ีแล้วสลบัฝ่ังทัง้ 2 ข้�ง รวม 
3 เซ็ต

 การขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆ หรือปัญหารถติด ที่ทำาให้เราต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลานานๆนั้น จะทำาให้เราเกิดอาการ
เมื่อยล้า และถ้าปล่อยไปนานๆ อาจทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยไม่รู้ตัว วันน้ีผมมีวิธีบริหารร่างกายง่ายๆ เพ่ือลดอาการ
เมื่อยล้าในขณะที่ขับรถด้วยการยืดและเหยียดกล้ามเนื้อมาฝากครับ

 เป็นท่าง่ายๆ ท่ีคุณสามารถทำาได้ ในขณะรถติด ลองนำาไป
ใช้กันดูนะครับ และการน่ังขับรถอย่างถูกวิธี โดยปรับเบาะให้
ถูกกับสรีระของเรา ก็ช่วยให้เรานั่งขับข่ีได้อย่างสบาย และเพ่ิม
ประสทิธภิาพในการขับข่ีให้ปลอดภัยยิง่ข้ึนอกีด้วย แต่ส่ิงท่ีสำาคญั
ที่สุดในการขับข่ีก็คือ “ควรมีสติอยู่เสมอ” เพ่ือความปลอดภัย
ของตัวคุณเองและเพ่ือนร่วมทางครับ 

ท่าที่ 1 ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอ ท่าที ่4 ท่ายืดกล้ามเนือ้ท้องแขน 

ท่าที่ 2 ท่ายืดกล้ามเนื้อบ่า ท่าที่ 5 ท่ายืดกล้ามเนื้อแขน
ท่อนล่าง ข้อมือและนิ้วมือ 

ท่าที่ 3 ท่ายืดกล้ามเนื้อสะบัก 
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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 สิงหำคม 2562 โดยผู้โชคดีจะได้รับก�รติดต่อกลับเพื่อรับร�งวัลจ�กทีมง�น
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี อีซูซูได้ร่วมแบ่งปันความสุขสู่สังคมกับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลากหลายโครงการ ไม่ว่า
จะเป็นด้านกีฬา ศิลปะ สังคม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนทำาความดีและแบ่งปันความสุขสู่สังคม คอลัมน์ Fun Zone ฉบับนี้จึงขอเชิญ 
ท่านร่วมสนุกเพียงลากเส้นจับคู่กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีอีซูซุจัดทำาข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และร่วมเดินทางไปกับวิถีอีซูซุ  
“ผู้ ใช้สุขใจ เพ่ิมพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ไปด้วยกันนะคะ ส่งคำาตอบกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้โชคดีจะได้รบัรางวลั "ร่มมหศัจรรย์อซีซู"ุ จ�านวน 10 รางวลั

1. “อซีซูใุห้น�า้...เพ่ือชีวติ”
อีซูซุร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่วยเหลือโรงเรยีนในจังหวดัต่างๆ ทีป่ระสบปัญหาเรือ่งนำา้ด่ืมสะอาด 

2. “ มลูนธิกิลุม่อซีซู ุ” 
จัดตัง้ขึน้เพ่ือแสดงความตัง้ใจท่ีจะตอบแทนสังคม โดยได้สนบัสนุน
กจิกรรมในด้านต่างๆ มากมาย รวมทัง้ร่วมมือกบัองค์กรการกุศล
อืน่ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

3. “โครงการอซูีซเุยาวชนสมัพันธ์”
กิจกรรมการประกวดทักษะทางศิลปะ สำาหรับเยาวชนไทยที่กำาลัง
ศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. นาฏมวยไทยอีซซูุ
การแข่งขันกฬีาประจำาชาตไิทยท่ีมีเอกลักษณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์

5. อซีซู ุวคีรอส พลงัดี...เปลีย่นโลก 
กิจกรรมสนับสนุนผู้ที่ตั้งใจทำาความดีเพ่ือสังคมให้เดินหน้าอย่าง 
เตม็กำาลัง เพ่ือเป็นตวัอย่างทีดี่ให้แก่ผูค้นในสังคมไทย

6. ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรือ่งราวของบุคคลทีน้่อมนำาหลักปรชัญาแห่งเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช้ ในชีวิตประจำาวัน หรือการบริหารงาน เพ่ือเผยแพร่ใน
โรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ กรุ้ป ท่ัวประเทศ

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

ชื่อ - น�มสกุล

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋าเป้ Samsonite  

รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล จาก Isuzu MU-X VIP Club  
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