
VOL. 4/2017

MU-X Roadtrip

เมืองน่าเยือน... ในเดือนหนาว...
รับเทศกาลปีใหม่ 

Health Tips

เดินทางอย่างผ่อนคลาย 
เคล็ดลับสบายๆ เม่ือต้องน่ังนาน







2

Contents

14

10

03 Editor’s Talk / The Team

04 What’s New?

10 The Leader

12 Care for Your Car

14 MU-X Roadtrip

16 Feel Good

17 Mr. MU-X

18 Health Tips

19 DIY  Tips

20 Fun Zone

04

19
18



3

Health Tips

DIY  Tips

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ใช้เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไป 50%

และปราศจากสารคลอรีนในการผลิต

คุณลินดา โกมลารชุน

คุณธนะชัย สุนทรเวช

MU-X Roadtrip

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, สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ, วริศรา พูนสุขเลิศ

Editor’s Talk

The Team

Contributors

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club ทุกท่าน

 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วารสาร Isuzu Mu-X VIP Club ฉบับนี้ 

มาพร้อมกับความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว และการต้อนรับเข้าสู่

เทศกาลปีใหม่ 2561 นอกจากเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เก่ียวกับ  

The New Isuzu MU-X ที่ทุกท่านจะได้ทราบแล้ว ฉบับนี้ยังมาพร้อมกับ 

สถานที่ท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจมากมายที่ทุกท่านจะได้เตรียมตัวเดินทาง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน

คอลัมน์ “Mu-X Roadtrip” ได้เลยค่ะ

 สำาหรับคอลัมน์ “The Leader” ทีมงานได้รับเกียรติจาก 

คุณเป้ิล - ศริวิมิล กติะพาณชิย์ เจ้าของไร่รืน่รมย์ ทายาทธรุกจิร้อยล้าน 

ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่ท่านสมาชิกทุกท่าน 

นอกจากนีใ้นคอลมัน์ “Care for Your Car” อาจารย์พฒันเดช อาสาสรรพกจิ  

กรูยูานยนต์ของประเทศไทย จะมาแนะนำาเส้นทางหลีกเล่ียงรถตดิในช่วง

เทศกาลปีใหม่เพือ่การเดนิทางอย่างราบรืน่และปลอดภยัค่ะ

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu Mu-X VIP Club ฉบับนี้

จะถกูใจท่านผูอ่้านทกุท่าน หากมข้ีอตชิม หรอืข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

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

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 10800 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

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

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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What’s New?

	 อีซูซุจัดใหญ่จัดเต็ม	 3	 วันซ้อน!	 งานฉลอง	 60	 ปีทอง	 	 เปิดต�านานแห่งความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของอีซูซุ
ท่ีอยู่เคียงคู่สังคมไทย	 สานต่อปณิธานจากก้าวแรกในการพัฒนายานยนต์	 เทคโนโลยี	 และการบริการด้วยหัวใจ
สู่ความส�าเร็จในการส่งมอบความสุข	 ความพึงพอใจให้แก่คนไทยยาวนานถึง	 6	 ทศวรรษ	 	 เล่าเรื่องราวในรูปแบบ
นิทรรศการผ่านส่ือมัลติมีเดียท่ีทันสมัย	 และกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมสนุกในโซนต่างๆ	 พร้อมเปิดตัวรถปิกอัพ
รุ่นล่าสุด	“ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก	สู่สายตาผู้ ใช้รถ
ชาวไทย	เมื่อวันที่	9-11	พฤศจิกายน	2560	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	1	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

อีซูซุฉลอง 60 ปีทอง
แห่งความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่

มุ่งมั่นนำา “วิถีอีซูซุ” ขับเคลื่อนความสุขของคนไทยสู่อีก 60 ปีข้างหน้า
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What’s New?

	 กลุ่มตรีเพชร	 โดย	 มร.โทชิอากิ	 มาเอคาวะ	 กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จ�ากัด	เผยว่า	“นับตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2560	

อีซูซุได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมฉลองครบรอบ	 60	 ปีทองของ

การด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความตั้งใจ

ทีจ่ะส่งมอบความพเิศษเหล่านีเ้พือ่เป็นการขอบคณุคนไทยทัว่ประเทศ

ที่ให้ความเช่ือม่ันในรถอีซูซุ	 ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจของอีซูซุ 

เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างมั่นคงยาวนานถึง	 6	 ทศวรรษ	 และ 

ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขของคนไทยสู่ทศวรรษต่อๆ	 ไป	 

ด้วยนวัตกรรมและการบริการที่พร้อมตอบความสุขของผู้ใช้รถอย่าง

แท้จรงิ	ตาม	“วถิอีซีซู”ุ	ทีย่ดึมัน่มาโดยตลอด	และยงัคงยดึมัน่ตลอดไป	 

นั่นคือ	“ผู้ใช้สุขใจ	เพิ่มพูนรายได้	ช่วยให้สังคมพัฒนา”

 ดังนั้นในวาระพิเศษเพื่อฉลองส่งท้าย 60 ปีทอง อีซูซุจึงได ้

จัดงานพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ นอกจากการแนะนำารถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุด 

“อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ขีดสุดแห่งนวัตกรรม

เปลีย่นโลก เทคโนโลยเีพือ่อนาคตทีย่กระดับการขบัขีใ่ห้ถงึขดีสดุแล้ว 

ยงัได้นำาเสนอเรือ่งราวความสำาเรจ็อนัยิง่ใหญ่ของอซีซูใุนการขบัเคลือ่น

ความสุข ความพึงพอใจ และการส่งเสริมความก้าวหน้าในฐานะคู่คิด

มอือาชพีให้กบัคนไทย การเป็นผูน้ำาด้านนวตักรรมยานยนต์ ตลอดจน

การตอบแทนสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ผ่านรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย

ทีท่นัสมยั อาท ิ“ไคเนตคิ แลนด์มาร์ค (Kinetic Landmark)” ขนาดมหมึา

กลางสถานที่จัดงาน กลุ่มบอลไฟและจอรอบทิศ ที่ดึงดูดความสนใจ

ด้วยการเปล่ียนสีและรูปร่าง ส่ือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมโซน

นิทรรศการมัลติมีเดียที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย รวม 6 โซน 

สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับผู้ร่วมงานนับพันคน

 1. The Path from History : เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์
 นำาเสนอประวัติศาสตร์แห่งความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของอีซูซ ุ 

นับจากจุดเร่ิมต้นท่ีประเทศญี่ปุ ่นในปี พ.ศ. 2459 สู่รถบรรทุก 

อีซูซุคันแรกที่นำามาสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน 

ผ่านเทคโนโลยี Interactive Wall เพ่ิมความน่าสนใจในการรับชม

ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอีซูซุ รวมทั้งนวัตกรรมอันเลื่องชื่อ และ

ภาพยนตร์โฆษณาของอีซูซุในแต่ละยุค 
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 2. The Path to Prosperity : เส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง
 อีซซูเุป็นผูน้ำารถเพือ่การพาณชิย์ทีค่นไทยไว้วางใจ ด้วยนวตักรรม

ที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้าน เป็นคู่คิดมืออาชีพที่ช่วยสนับสนุน

ให้คำาปรึกษาและดูแลลูกค้าตลอดการใช้งาน เพื่อต่อยอดและ 

เพ่ิมโอกาสทางธุรกจิให้ก้าวหน้าอย่างมัน่คง ค้นพบเคลด็ลบัความมัง่ค่ัง

ผ่านความสำาเร็จของลูกค้าผู้ใช้รถอีซูซุตัวจริงจากหลากหลายธุรกิจ

ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย 

 3. The Path to Happiness : เส้นทางแห่งความสุข
 ทุกนวัตกรรมของอีซูซุสรรค์สร้างภายใต้แนวคิด “ยานยนต์แห่ง 

ความสขุ” เพือ่ตอบสนองการใช้งานจรงิในชวีติประจำาวนัให้มากทีส่ดุ 

พร้อมทัง้ยกระดบัการบริการให้เหนอืชัน้กว่าด้วยมาตรฐานการบรกิาร

ด้วยหวัใจทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของอีซซู ุโซนนีจ้งึเป็นการบอกเล่าความสขุ 

ของผู้ใช้รถอีซูซุผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 4. The Path to Social Contribution : เส้นทางแห่งการ 
เสียสละเพื่อสังคม
 นอกจากทำาให้ผู้คนมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว 

อซีซูยุงัมนีโยบายหลกัในการ “เสยีสละเพือ่สงัคมไทย” อย่างต่อเนือ่ง 

ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ “อีซูซุให้นำ้า...เพ่ือชีวิต” 

คาราวาน “พลังดี...เปล่ียนโลก” กิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และ

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ 

 5. The Path to the Future : เส้นทางสู่อนาคต
 นำาเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีอนาคตในแบบฉบับของอีซูซุ 

ส่งตรงจาก “อซีซูพุลาซ่า” สถานทีจ่ดัแสดงนวตักรรมและความสำาเรจ็

ของอีซูซุจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมการจัดแสดง

ผลงานการออกแบบรถอนาคตอซีซูใุนจนิตนาการ (Isuzu Dream Car 

Design Contest) จากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 

ในโครงการ “อีซูซุ...คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ (Isuzu Creative  
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Brains Challenge 2017)” อกีทัง้ยงัสนุกไปกบัการเลือกรถอนาคตอซีซู ุ

ในแบบที่ชอบมาโลดแล่นในเมืองแห่งอนาคต (Futuristic City)  

ด้วยเทคนิค Mapping สุดลำ้า

 6. The New ISUZU D-Max Blue Power Display : โซนจัด
แสดงรถปิกอัพใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์
 การจัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมปิกอัพรุ ่นล่าสุด “ใหม่! อีซูซุ

ดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ขีดสุดแห่งนวัตกรรม 

เปลี่ยนโลก ที่พัฒนาให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกๆ ด้าน สะท้อนภาพ

ลักษณ์นวัตกรรมยานยนต์ปิกอัพแห่งอนาคตทั้งภายนอกและภายใน 

ทรงพลัง หรูหราและสง่างามยิ่งขึ้น ผสานความสปอร์ตและลำ้าสมัย  

รวมท้ังบรรยากาศใหม่ภายในห้องโดยสารแต่ละรุ ่นที่บ ่งบอก

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ควบคูก่บัการตดิตัง้นวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้รถ โดยตอกยำ้าจุดยืนการเป็นหน่ึงเดียว 

ของวงการปิกอัพท่ีออกแบบบคุลกิรถแต่ละรุน่ให้แตกต่างอย่างชดัเจน 

 งานฉลอง 60 ปีทองอีซูซุจัดติดต่อกัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 

พฤศจกิายน 2560 โดยเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ที ่ 

11 พฤศจกิายน ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานนบัหมืน่คนสนุกสนานไปกับโชว ์

สุดพิเศษจากอีซูซุ ที่ได้รวมสุดยอด 3 ศิลปิน จากวงโปเตโต้  

ศลิปินเพลงคณุภาพ พร้อม “ก้อง-สหรถั สงัคปรชีา” ซเูปอร์พรเีซน็เตอร์  

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ และ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์  

อีซูซุดีแมคซ์ โดยเฉพาะการร่วมร้องเพลง “เธอทำาให้ได้รู้” เพลงท่ี

ระลึกในวาระฉลอง 60 ปีอีซูซุ เพื่อส่งต่อความรักความผูกพันร่วมกัน 

ของแบรนด์ “อีซูซุ” ที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้ใช้รถเสมอ ทั้งยามทุกข์

และยามสุข และอีซูซุเติบโตอย่างมั่นคงในวงการรถยนต์เมืองไทย

มายาวนานได้จนถึงปัจจุบันนั้น เพราะความรักที่ผู ้ใช้รถชาวไทย 

มีต่อแบรนด์อีซูซุ
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What’s New?

 เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรมสุด

พิเศษ “Isuzu MU-X VIP Club…Privileged Party ชมละครเวที  

หยาดเพชร”  ละครเวที รักโรแมนติกเรื่อง ย่ิงใหญ ่แห ่งป ี  

ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานสมาชิก 

อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบั ได้ร่วมรบัประทานอาหาร และร่วมเล่น

เกมรับของรางวัลกับพิธีกรอารมณ์ดี คุณใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร  

ในบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมปิดท้ายด้วยความสุขกับการชม 

ละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ครั้งนี้ 

Isuzu MU-X VIP Club... Privileged Party
ชมละครเวที หยาดเพชร

อีซูซุพาสุดยอดนักกอล์ฟจากการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017”
ไปอวดวงสวิง ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

 อีซูซุพานักกอล์ฟผู้ชนะจากการแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” 

รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีพบินลัดฟ้าไปโชว์วงสวิง ณ The Vines Golf and Country 

Club เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี 3-6 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา  

สนามกอล์ฟแห่งน้ีขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ ซ่ึงจะพบ

สัตว์ท้องถ่ินอย่างจิงโจ้ได้ทั่วไปด้วย ในครั้งนี้มีนักกอล์ฟรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน  

จาก 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภท Isuzu Professional 

Partner และประเภทสื่อมวลชน พร้อมท่องเที่ยวชมเมืองเพิร์ธและเมืองฟรีแมนเทิล 

โดยทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากกันด้วยนะคะ 
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อซีซูเุตมิเตม็ความสำาเร็จฉลอง 60 ปีทอง
ยกทพัยนตรกรรมครบรุน่ร่วมงาน “มหกรรมยานยนต์ คร้ังท่ี 34”

 อีซูซุร ่วมนำานวัตกรรมเปลี่ยนโลกจัดแสดง 

ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” (Thailand 

International Motor Expo 2017) ระหว่างวันท่ี 30 

พฤศจกิายน – 11 ธนัวาคม 2560 ณ อมิแพค็ ชาเลนเจอร์ 

เมืองทองธานี โดยนำาทั้งยนตรกรรมอเนกประสงค์  

The New Isuzu MU-X และสุดยอดรถปิกอัพ 

New! Isuzu D-Max 1.9/3.0 Ddi Blue Power 

ครบทุกรุ ่น ทุกเครื่องยนต์ พร้อมกิจกรรมความ

สนุกหลากหลายจากซู เปอร ์พ รี เซ็นเตอร ์ อีซูซุ 

ทั้ งก ้อง -สห รัถ สั งคป รีชา และบอย-ปกรณ ์ 

ฉัตรบริรักษ์ ท่ีผลัดกันมามอบความบันเทิงให้กับ 

ลูกค้า พร้อมเล่นเกม แจกของรางวัล สร้างความสุข 

ให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

What’s New?

อีซูซุพาคณะสื่อมวลชนร่วมเติมเต็มความสุขตามแบบฉบับของ 

“The New Isuzu MU-X Privileged Press Trip” กับกิจกรรมแบบ

วันเดียวเที่ยวสนุก พร้อมสัมผัสประสบการณ์เหนือชั้นของ “The New 

Isuzu MU-X” โดยเริ่มต้นทริป ณ คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี (Big Dog Café) 

ทีส่ร้างความหรรษาให้กบัคณะสือ่มวลชนได้ถ่ายรปูกนัอย่างสนกุสนาน 

ต่อด้วยการร่วมทำากิจกรรมดีๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บ้านราชาวดี (หญิง) ปิดท้ายด้วยการฉลองคืนวันฮาโลวีน ณ ร้าน 

“What Monday” ร้านอาหารบรรยากาศชิลล์ๆ ของ “มิกค์  ทองระย้า” 

พระเอกสุดฮอตขวัญใจสาวๆ และยังเป็นเจ้าของรถ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์” 

ตัวจริง ที่แอบมาเซอร์ไพรส์พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง เรียกได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เติมเต็มเอกสิทธิ์แห่งความสุข

ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ 

วันเดียวเที่ยวสนุก เติมเต็มความสุขสไตล์ชีวิตเมือง
กับ “The New Isuzu MU-X Privileged Press Trip” 
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The Leader

ไร่รื่มรมย์ ชุมชน และความยั่งยืน
 คณุเป้ิล เล่าถงึแรงบันดาลใจในการทำาไร่แห่งนีว่้าจากความฝันที่

ต้องการเป็นนักพัฒนาชุมชน เป็นครูและความชอบออกค่ายอาสา 

เพราะรู้สกึว่าทำาให้ชีวติมีคณุค่ามากขึน้ ดงันัน้เม่ือเธอค้นหาตวัเองเจอ  

จึงตัดสินใจเดินหน้าทำาในสิ่งที่ชอบ แม้ว่าเส้นทางนี้เธอแทบจะ 

ไม่มีความรู้และห่างไกลจากสิ่งที่เธอเรียนมา เธอตัดสินใจเข้าร่วม 

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งเป็นโครงการที่เรียนรู ้การทำาเกษตร

แบบพอเพียงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อสั่งสมองค์ความรู ้ด้านเกษตร 

เปิ้ล – ศิริวิมล

คนรุ่นใหม่...หัวใจพอเพียง
กับอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ส่วนผสมระหว่างธรรมชาติกับเมือง

 “กล้าที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะลองทำา  เผชิญความกลัวด้วยความกล้า” หนึ่งในเหตุผลที่ทำาให้ เปิ้ล - ศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ 
คนรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ท่ีตัดสินใจเปล่ียนเส้นทางจากนักนิเทศศาสตร์ดีกรีปริญญาโทจากออสเตรเลีย ทายาทนักธุรกิจ
ร้อยล้าน หันมาทำาเกษตรผสมผสานภายใต้ชื่อ “ไร่รื่นรมย์” ใน อ.เทิง จ.เชียงราย โดยน้อมนำาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนประสบความสำาเร็จและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่ทางอีซูซุคัดเลือกให้เป็น
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ในภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด “สุขเพียงพอเพราะพอเพียง”  

หลังจากนั้นจึงหันมาทำาไร่รื่นรมย์ เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 200 ไร่ 

ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และการทำาธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงเน้นการอยู่

ร่วมกันกับชุมชน โดยไร่รื่นรมย์แห่งนี้ถูกจัดสรรพื้นที่เป็นโซนต่างๆ 

เช่น พื้นที่ปลูกข้าว แหล่งนำ้า ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้กลาง พืชระยะสั้น 

ระยะกลาง ระยะยาว นอกจากนี้ยังทำาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

หรือ Farm Stay  และร้านอาหารเพื่อเป็นห้องทดลองวัตถุดิบต่างๆ 

โดยนำาผลผลิตจากไร่มาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
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The Leader

ประหยัดน�้ามัน	นั่งสบาย	และรู้สึกปลอดภัย	ประกอบกับเราท�าธุรกิจ	

เวลาไปไหนบางครัง้ต้องดดูใีนขณะเดยีวกนักต้็องลยุ	“อซีซูมุวิ-เอก็ซ์”	

คันน้ีจึงเป็นรถที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะท�าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้าน

เกษตรหรือธรุกจิอืน่ๆ	เพราะสามารถเอารถมารบัลกูค้าได้	ไปซ้ือของ

ก็พับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่	ฟังก์ชั่นต่างๆ	ปรับให้เหมาะของการใช้งาน

และไลฟ์สไตล์	เรียกได้ว่า	“อีซูซุมิว	–	เอ็กซ์”	คันนี้เป็นรถที่ผสมผสาน

ไลฟ์สไตล์ระหว่างธรรมชาติกับเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์

การใช้ชีวิตของเปิ้ลได้อย่างลงตัวที่สุด” 

ค้นหาเส้นทางใหม่ เปิดประสบการณ์ชีวิต
 คุณเปิ ้ลฝากท้ิงท้ายพร้อมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาล

ปีใหม่นี้ว่า “อยากให้ปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนพร้อมครอบครัว

ได้มีโอกาสร่วมค้นหาเส้นทางใหม่ๆ	 ในชีวิตด้วยกัน	 เพื่อจะได้

เห็นและพบคุณค่าของเรามากขึ้น	 โดยรถจะเป็นพาหนะให้เราไป

ในเส้นทางต่างๆ	 พร้อมเปิดตา	 เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	 เข้าใจ

คนรอบข้างมากขึ้น	 และมีมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆ	 เกิดข้ึน	 โดย

เฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทีไ่ม่ได้ไปเทีย่วเพือ่รบัแต่อย่างเดยีว	แต่

ไปเที่ยวเพื่อเป็นผู้มอบกลับคืนสู่สังคมในเวลาเดียวกัน” 

 ติดตามชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุด “สุขเพียง
พอเพราะพอเพียง” ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของคุณเปิ้ลไว้ได้
อย่างน่าสนใจ ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
ทั่วประเทศ  

	 “จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าให้เราม่ันใจได้ว่าการพัฒนา

ชุมชนอย่างย่ังยืนร่วมกับการด�าเนินธุรกิจสามารถท�าได้	 ตอนแรกที่

เราเข้ามาหลายคนคิดว่ามาลองมากกว่า	 คงไม่นาน	 และไม่น่าท�าได้	

เพราะเราเป็นเด็กกรุงเทพฯ	 ไม่ใช่คนในพื้นที่	 ดังนั้นกลยุทธ์ของเรา

คือ	พิสูจน์และท�าให้ชาวบ้านเห็น	ตามที่ในหลวงรัชกาลที่	9	ท่านทรง

ท�าให้เห็น	จากจุดนี้ธุรกิจของเราจึงท�างานร่วมกับชุมชน	เพราะเราไม่

ได้มาแบบนายทุน	 ที่นี่ไม่มีรั้ว	 ไม่มีการเก็บค่าเข้า	 ชาวบ้านสามารถ

มาเที่ยว	มาพักผ่อนได้	เราไม่ได้มาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลง	แต่เรา 

มาแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 โดยยึดหลักความดั้งเดิมของ

ชุมชน	แต่เอาเรื่องเทคโนโลยี	การจัดการต่างๆ	มาปรับใช้	เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนให้กับชุมชน	และหวังว่าต่อไปอีก	5	ปีข้างหน้า	ไร่รื่นรมย์

ในวันนี้จะกลายเป็นไร่แห่งความร่มรื่นที่ไม่ได้มีแค่นาข้าว	 แต่จะมี

ต้นไม้ใหญ่เพ่ิมขึ้น	 โดยเฉพาะต้นไม้ประจ�าท้องถิ่น	 อย่างต้นตะขบ	

ประดู่ป่า	 และมีส่วนร่วมท�าให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

มากขึ้นกว่าเดิม”

อีซูซุ ความผูกพัน ระหว่างเส้นทางชีวิต
	 “เปิ้ลผูกผันกับอีซูซุมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อกับแม่ซ่ึงท�าธุรกิจ

เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ได้ใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้ว	 เมื่อเห็นรถอีซูซุจะนึกถึง

ภาพเรื่องราว	 ความผูกพันและประสบการณ์ต่างๆ	 ระหว่างตนเอง

กับรถ	 ก่อนมาใช้อีซูซุมิว-เอ็กซ์	 ได้ใช้รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์มาก่อน

โดยเริ่มหัดขับรถจากไร่แห่งนี้	 ประทับใจอีซูซุมิว-เอ็กซ์เพราะตัวรถ

 “อีซูซุมิว – เอ็กซ์” คันนี้
เป็นรถที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์
ระหว่างธรรมชาติกับเมืองที่
เป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์
การใช้ชีวิตของเปิ้ลได้อย่าง
ลงตัวที่สุด” 



12

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ            รู้หลบเป็นปีก...

  รู้หลีก ขับสบาย... 

ถนนทีถ่กูพดูถงึมากทีส่ดุในเรือ่งการจราจรตดิขดัช่วงเทศกาล
ได้แก่ ถนนพหลโยธินและวิภาวดีรังสิตที่ทับซ้อนกันอยู่ ช่วงตั้งแต่
ในกรุงเทพฯออกไปจนถึงทางแยกหัวถนนสายเอเซีย หรือทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข 32 บรเิวณเขตตลาดประตูนำา้พระอินทร์ และถนน
พหลโยธินยังมีการจราจรที่ติดขัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงถนนมิตรภาพ 
หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะผ่าน
ช่วงตัวเมืองนครราชสีมาไปแล้ว ส่วนถนนสายเอเซียหรือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 นั้น กว่าท่ีการจราจรจะเบาบางลงไปได้ก็ต้อง
ผ่านเขตตัวเมืองนครสวรรค์ไปก่อนเช่นกัน วันนี้ผมจึงจะมาแนะนำา 
เส้นทางเลี่ยงสำาหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ในช่วงวันหยุด
ต่อเน่ืองหลายวนัและช่วงเทศกาลสำาคญัๆ ทีม่คีนเดนิทางกนัมากๆ

สำาหรับคนที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปยัง
ภาคเหนือ แนะนำาให้ใช้เส้นทางสาย 340 หรอืท่ีเรยีกกนัตดิปากว่าถนน
สายตล่ิงชัน - สพุรรณบุร ีเพราะจะมีรถใช้เส้นทางสายนีไ้ม่มากนกั และ
สามารถขบัผ่านจงัหวดัสพุรรณบรุไีปจนสดุถนนหมายเลข 340 ทีเ่ขต
ตัวเมืองจังหวัดชัยนาท จากนั้นจะเข้าบรรจบกับถนนสายเอเซียหรือ
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 32 บรเิวณรอยต่อจงัหวดัชัยนาท, จงัหวดั
อทัุยธานแีละจงัหวัดนครสวรรค์ท่ีอำาเภอพยุหคีรี หรือก่อนถึงตวัเมอืง

จังหวัดชัยนาท ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 ผ่านอำาเภอ
วดัสงิห์ ผ่านตวัเมอืงอทุยัธานแีล้วค่อยไปบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 32 กไ็ด้ หรอืจากจงัหวดัอทุยัธานจีะขับผ่านไปยงัอำาเภอทพัทนั 
อำาเภอสว่างอารมณ์ โดยทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3013 แล้วไปต่อ
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1072 ไปบรรจบกบัทางหลวงหมายเลข 1 
หรอืถนนพหลโยธนิในเขตอำาเภอเก้าเลีย้ว จงัหวดันครสวรรค์ กจ็ะสะดวก
ทีส่ดุสำาหรบัการเดนิทางไปสูภ่าคเหนอืในช่วงทีม่กีารจราจรติดขดัมาก 
โดยไม่ต้องไปกงัวลกบัปรมิาณรถยนต์ทีม่จีำานวนมาก บนถนนช่วงจาก
กรงุเทพมหานครไปจนถงึตัวเมอืงนครสวรรค์แต่อย่างใด

ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดทาง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนใต้หรือทีเ่รยีกกนัว่าอสีานใต้นัน้ แนะนำา
ว่าให้ขับรถออกจากกรุงเทพฯทางแถบมีนบุรีโดยใช้ถนนสุวินทวงศ์ 
แล้วไปผ่านอำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำาเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านเขตตัวจังหวัดปราจีนบุรี แล้วบรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 หรือถนนสุวรรณศร มุ่งหน้าไปสู่
อำาเภอกบินทร์บุรี ไปอำาเภออรัญประเทศ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข 348 มุง่หน้าสูอ่ำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย์ แล้วจงึ
เข้าสู่ถนนหมายเลข 24 เพื่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, 
อุบลราชธานี, อำานาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร ได้ตามที่
ต้องการโดยไม่ต้องไปเผชญิกบัการจราจรตดิขดัสาหสับนถนนมติรภาพ
แถบสระบุรี, สีคิ้ว, ปากช่อง, ลำาตะคอง แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

และผูท้ีต้่องการขับรถไปยงัจุดหมายปลายทางภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานเหนือ อันไดแ้ก่อำาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย, จังหวัดหนองบัวลำาภู, อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัด
ชัยภูมิหรือแม้แต่จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเทศกาลที่ถนนมิตรภาพ
มีการจราจรคบัคัง่ติดขดัสาหสั กส็ามารถเดินทางโดยใช้ถนนพหลโยธนิ
ไปจนผ่านตัวเมืองสระบุรี แล้วแยกเข้าสู่ต้นทางถนนหมายเลข 21 
สระบรีุ - หล่มสกั ท่ีบริเวณสวนพฤกษศาสตร์พุแค ถ้าต้องการเดนิทาง
ไปยงัเขาค้อ, อำาเภอด่านซ้าย, อำาเภอภเูรือ, อำาเภอเชียงคาน หรอืไปยงั 
ตัวจังหวัดเลย ก็สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปได้จน

เม่ือถึงเวลาเทศกาลหรอืช่วงเวลาทีม่วีนัหยดุราชการตดิต่อกนัหลายวนั ถนนหนทางท่ีทอดตวัไปสู่แหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
มักจะเนืองแน่นไปด้วยรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายหลักที่ทอดตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคต่างๆ บางครั้ง
การจราจรตดิขัดถึงขนาดต้องใช้เวลานานมากกว่าสามหรอืส่ีชัว่โมง เพ่ือขับรถเคล่ือนตวัออกจากเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
ไปได้เพียงระยะทางไม่เกินสามสิบกิโลเมตรภายในเวลาดังกล่าว 
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ผ่านอำาเภอด่านช้าง, เข้าสู่อำาเภอ
บ ้านไร ่  จังหวัดอุทัยธานี ผ ่าน
อำาเภอหนองขาหย่าง เข้าสู่ตัวเมือง
จังหวัดอุทัยธานี โดยไม่ต้องผ่าน
เส้นทางที่มีการจราจรติดขัดบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยรอบแต ่อย ่างใด หรือหาก
เริ่มต้นมาจากทางอำาเภอปราณบุรี 
และกลัวว่าต้องเจอรถติดหนักบน
ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 ต้ังแต่เขต
อำาเภอชะอำา ผ่านบริเวณตัวเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ไปจนถึงทางแยก
วังมะนาวเขตอำาเภอปากท่อจังหวัด
ราชบุรี ก็สามารถใช้เส้นทางเลี่ยง
โดยทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 330 
ตรงบริเวณวัดห้วยมงคล อำาเภอ

หัวหิน ขับผ่าน อำาเภอแก่งกระจาน ผ่านอำาเภอหนองหญ้าปล้อง, 
อำาเภอบ้านคา, อำาเภอจอมบึง จงัหวดัราชบรุ ีแล้วตดัเข้าอำาเภอหนอง
ตากยา, อำาเภอท่าม่วง, อำาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถนนมาลัยแมนที่บริเวณ
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่ต้องไปพบกับรถยนต์จำานวน
มหาศาลที่ทำาให้เกิดการจราจรติดขัดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีระบบนำาทางด้วยดาวเทียมหรือ GPS 
ใช้กันแพร่หลายแล้วก็ตาม แต่หลายครั้งพบว่าการแนะนำาเส้นทาง
โดยแผนที่นำาทางระบบดาวเทียมนั้นยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง 
การหาเส้นทางใหม่ๆ หรือเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
ในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงควรใช้วิธีการผสมผสานกันระหว่างแผนที่
นำาทางด้วยดาวเทียมหรือ GPS, สมุดแผนที่แบบดั้งเดิม และการจอด 
สอบถามเส้นทางแบบไทยๆ ท่ียังใช้ได้ผลเสมอ เพราะการใช้
วิธีการที่หลากหลายมาประยุกต์ร่วมกัน จะทำาให้การเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายๆ สำาหรับทุกคนในทุกเทศกาลครับ 

Care for Your Car

สุดทางที่อำาเภอหล่มสัก แล้วไปต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 
ผ่านอำาเภอหล่มเก่า, อำาเภอด่านซ้าย, อำาเภอภูเรือ ไปจนถึงตัวเมือง
จังหวัดเลย จากน้ันจึงต่อไปบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 
ไปจนถึงอำาเภอเชียงคาน

ส่วนผู ้ที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดชัยภูมิและ 
อำาเภอชุมแพ เมื่อขับไปบนถนนหมายเลข 21 จนถึงบริเวณสี่แยก
ม่วงค่อม เขตอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าสู ่
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 205 ผ่านอำาเภอลำาสนธ,ิ อำาเภอเทพสถติย์, 
จากนั้นเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 201 ผ่านอำาเภอจตุรัส, เข้าตัวจังหวัด
ชัยภูมิ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ต่อไปจนผ่านอำาเภอ
แก้งคร้อ, อำาเภอภูเขียว ไปจนถึงอำาเภอชุมแพ ผ่านอำาเภอภูกระดึง, 
ผ่านอำาเภอด่านซ้าย เข้าสูต่วัจงัหวดัเลย ผ่านไปจนถงึอำาเภอเชยีงคาน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือเมื่อถึงอำาเภอชุมแพก็สามารถใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 228 ผ่านอำาเภอสีชมพู, อำาเภอศรีบุญเรือง ผ่าน
จังหวัดหนองบัวลำาภู แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เข้าสู่
จังหวัดอุดรธานี ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนคนที่ขับรถผ่านมาจากทางภาคใต้เพื่อเดินทางขึ้น
ไปยังภาคเหนือ ก็ไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องผ่านเข้ามากรุงเทพฯ 
อีกต่อไป เพราะเมื่อถึงจังหวัดนครปฐม ก็สามารถใช้ทางหลวงแผ่น
ดินหมายเลข 321 หรือ ถนนมาลัยแมน ผ่านอำาเภอดอนตูม, อำาเภอ
กำาแพงแสน, อำาเภออู่ทอง, จากนัน้ใช้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 333  
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	 เราเรียกช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมว่าเป็น
เทศกาลแห่งความสุข	อาจเป็นเพราะอากาศเย็นสบายจน
อารมณ์ดีท้ังว่ีทัง้วนั	ช่วงเวลาอย่างนีล่้ะค่ะทีเ่หมาะกับการ
ขับรถพาครอบครัวไปใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่	 ถ้าให้
ไล่เรียงทุกเมืองที่เราชอบ	เนื้อที่แค่นี้ไม่พอแน่ๆ	เลือกมา
ให้	3	เมืองที่ได้คะแนนโหวตจากสมาชิกในครอบครัวมาก
เป็นพิเศษก็แล้วกันนะคะ

      เมืองน่าเยือน...
ในเดือนหนาว...

MU-X Roadtrip
คุณลินดา โกมลารชุน
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MU-X Roadtrip
เชียงราย
 เราหลงเสน่ห์เชียงรายตรงที่เป็นเมือง

แห่งศิลปินล้านนา ไม่ว่าจะเป็นวดัร่องขุน่ 

ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, 

พิพิธภัณฑ์บ้านดำา ของอาจารย์ถวัลย์ 

ดัชนี  หรือ ขัวศิลปะ ที่แสดงงาน

หมุนเวียนของศิลปินท้องถิ่น เส้นทาง

ขับรถที่พลาดไม ่ ได ้คือทางหลวง

หมายเลข 1 แยกขวาออก 1016 

ไปจนจรดสามเหลี่ยมทองคำา 

ตรงที่มองเห็นแผ่นดินของสาม

ประเทศ ขับขึ้นมาไกลขนาดนี้

เ พ่ือจะพาเด็กๆ มาเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์หอฝิ ่น เวลาแค่

ชั่วโมงกว่าๆ สรุปให้เด็กๆ 

เข้าใจจากสิง่ทีเ่หน็ว่า กว่าจะ

ถางไร่ฝิ่นหมดจนเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ เชียงรายผ่าน

เหตุการณ์สำาคัญมาอย่างไรโดยวิธีไหน

  เส้นทางกลับจากเชียงแสนเข้าตัวเมือง นอกจากจะผ่านไร่ชา

ฉยุฟงทีน่่าแวะไปนัง่แช่เป็นชัว่โมงๆ เพ่ือจบินำา้ชาคูก่บัเค้ก (หลังจดัการ

ขาหมูหมั่นโถวหมดจานไปแล้ว) ชมวิวไร่ชาเขียวๆ บนภูเขา ถ้าแยก

ออกทางขวาไปไม่ไกลจะถึงดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงและพระตำาหนัก

ดอยตุง ท่ีประทับของสมเดจ็ย่า แนะนำาว่าค้างสกัคนืได้จะดมีากเพราะ

กจิกรรมสำาหรบัเดก็เยอะเหลอืเกนิ ช่วงเดอืนธนัวาคมถงึมกราคมเขา

จะจัดงาน ‘สีสันแห่งดอยตุง’ ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว เที่ยวถนนคนเดิน

ท่ีมีพ่อค้าแม่ค้า 8 ชนเผ่านำาสนิค้าทีผ่ลติเองมาจำาหน่าย อาหารท้องถิน่ 

น่าชิม งานศิลปะสร้างสรรค์น่าลอง แล้วได้ผจญภัยเดินบนยอดไม้ 

ด้วยสะพานเชือก Tree Top Walk เป็นของแถมด้วยค่ะ

น่าน
 เมืองเหนอือีกจงัหวดัซึง่เรามา

คราวก่อน 6 วันยังเที่ยวไม่หมดเลย 

เด็กๆ ประทับใจกับเส้นทางขึ้นดอย

ภูคา เพราะต้องผ่านอำาเภอปัว มีต้น

ดิ ก เดี ยมในวั ดปรางค ์  ต ้ น ไม ้

มหัศจรรย์เกาเบาๆ ก็จักจ้ีจนใบสั่น 

บ้านพกัในอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา

หลังใหญ่มี 4 เตียง แต่ทุกคนอยาก

มานอนกอดกันในเตียงเดียว

เพราะลมหนาว 10 องศา

แทรกเข้ามาตามร่องฝาบ้าน 

กลางคืนมืดตื๋อแต่เห็นดาว

เต็มฟ้า สนุกเหมือนไปเข้า

ค่ายลกูเสอื ตืน่เช้ามากข็บัไป

ยงับ่อเกลอื ช่วยเขาเค่ียวนำา้เกลอื

ในกระทะใบใหญ่และตักเกลือ

ใส่ถุงขาย เลยไปคุยกับชาวเผ่า

มลาบรีในศูนย์วัฒนธรรมโครงการภูฟ้า

พัฒนาเป็นชั่วโมง ให้เขาพาดูไร่มัลเบอร์รี่ สอนหา 

ของป่าและสมุนไพร ถ้ากลับเข้าตัวเมืองก็มีโฮงเจ้าฟองคำา เรือนไม้

หลังคากระเบื้องอายุ 200 ปี มีเครื่องไม้เครื่องมือสำาหรับปั่นด้าย 

สาวไหมและหูกทอผ้าให้ได้หยิบได้จับได้เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา  

เสร็จแล้วไปชมวดัในเมอืง สวยๆ ทัง้นัน้ ประดบัปนูป้ันลวดลายละเอยีด 

เป็นสีขาวเงินบ้าง สีทองบ้าง อยู่ได้นานเลยนะน่านเนี่ย

ตรัง
 ชาวยุ โรปหนีหนาวมา

ทะเลไทยกนัตอนปลายปีเพราะ

แดดจัดทะเลอุ่น เท่ียวทะเล

อันดามันสวยที่ สุดก็ช ่วงนี้ 

หาเรือไปเท่ียวเกาะมุก เกาะกระดาน 

ดำานำ้าดูปลาตะปูตัวเล็กๆ นับพันตัวท่ีว่ายรวมเป็นฝูงเหนือ

ปะการังอ่อนสีม่วง แล้วลอยคอลอดถำ้ามรกตท่ีมืดตื๋อปลุกความ 

เป็นนักผจญภัยในตัวลูก เลือกค้างคืนแถวๆ ปากเมงก็ได้ค่ะ มีที่พัก

หลายแห่งและร้านอาหารรมิทะเลหลายร้าน ใกล้กบัพพิธิภณัฑ์สตัว์นำา้ 

ราชมงคลที่มีเต่ายักษ์อายุ 100 ปีด้วย กลับเข้าตัวเมืองก็ยังมีอะไร 

ให้ดูให้ทำาอีกมาก อย่างยางพาราต้นแรกของประเทศไทย และ 

บ้านของอดีตเจ้าเมืองตรังนักพัฒนา ผู้นำายางพาราเข้ามาส่งเสริมให้

ราษฏรปลูกเป็นอาชีพ พูดถึงตัวเมืองตรังแล้วต้องพูดถึงร้านราดหน้า

ซุปเปอร์โกเกี้ย เส้นใหญ่ราดหน้ากุ้งและปลาหมึกฝีมือเดียวกับที่ปรุง

ถวายสมเด็จพระเทพฯ จอดรถข้างทางแวะสั่งคนละจานให้ได้นะคะ

 เด็กๆ บ้านน้ีเช่ือว่าได้ของขวัญจากซานตาคลอสทุกปีค่ะ  
ส่วนพ่อกับแม่ไม่ได้ซือ้อะไรให้เป็นพิเศษเลย พวกเขาก็ไม่ได้บ่นน้อยใจ
อะไรนะคะ เพราะรูว่้าเราให้ ‘เวลา’ กบัพวกเขาเป็นของขวญัปีใหม่  
ซึง่จะอยู่ในความทรงจำาได้นานกว่าอะไรก็ตามทีแ่กะกล่องออกมา 
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

จะเล็กหรือใหญ่...
          ยังไงก็ต้องฉลอง

 ส่วนตัวผมก็ปลุกตัวเองให้กลับมาวิ่งอีกครั้ง โดย

กำาหนดไว้ว่าจะวิ่งสัปดาห์ละ 2 วัน กลางสัปดาห์จะวิ่ง

สั้นๆ ราว 5-6 กิโลเมตร พอสุดสัปดาห์จะว่ิงยาวขึ้นมา

อีกนิดราวๆ 10 กิโลเมตร โดยการวิ่งยาวนี้ ผมตั้งรางวัล

ไว้ให้กับตัวเองด้วย ถ้าวิ่งเข้าเส้นชัยได้ตามระยะที่ตั้งใจไว้ 

ผมจะถ่ายรูปชูถ้วยแมวดำาทุกครั้ง ถ้วยแมวดำาที่ว่าก็คือ  

“คุโระ” แมวท่ีบ้านผมน่ันเองครับ ปกติคุโระจะมานั่ง

หน้าบ้านดูผมวิ่งทุกครั้ง ไหนๆ ดูผมวิ่งแล้ว ขอตัวคุโระ

มาเป็นถ้วยด้วยแล้วกัน ผมวิ่งอย่างนี้มาเกือบหนึ่งเดือน

และได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่แปลกใจจัง ช่วงหลังผม

แค่ใส่รองเท้าวิ่ง เจ้าคุโระ…ถ้วยรางวัลของผมวิ่งหนีหาย

ไปไหนแล้วก็ไม่รู้

 บางคนอาจจะคิดว่าการเฉลิมฉลองเป็นเรื่อง

ฟุ่มเฟือยไร้สาระ แต่เราทำาแบบสนุกๆ ก็ได้ ผมกลับคิดว่า

มนัคอืการตอบแทนและให้รางวลัสำาหรบัความเหนือ่ยยาก

ทีไ่ด้ทุม่เทมาตลอด นอกจากนี ้สิง่เลก็ๆ ทีเ่ราทำาอย่างเตม็ที ่

นี่มันยังสามารถส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจให้กับคนที่

อยู่รอบข้างได้อย่างไม่น่าเช่ืออีกด้วย ใครท่ีตั้งปณิธาน

อะไรเอาไว้เมื่อต้นปี ไม่ว่าจะสำาเร็จไปมากน้อยแค่ไหน  

อย่าลืมหาเวลาฉลองให้ตัวเองและชักชวนคนอ่ืนๆ  

มาเตรยีมตวัตัง้ปณธิานรอบใหม่ไปพร้อมๆ กนัดนูะครบั 

 คนส่วนใหญ่หลังจากประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้แล้วก็
มักจะมีการเฉลิมฉลอง การวัดผลความสำาเร็จอาจจะดูจากระยะเวลาท่ีทำามา
อย่างยาวนาน ดูจากผลงานที่เสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด บางทีก็ดูผลลัพธ์
ตามเน้ืองานที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ ถ้ารู้สึกว่าทำาได้ดีข้ึนกว่าเดิม 
กจ็ะมกีารฉลองเพ่ือขอบคุณและให้กำาลงัใจตวัเองรวมไปถงึคนในทีมทีลุ่ยงาน 
มาด้วยกัน

 เมื่อพูดถึงการฉลองแล้ว ทำาให้ผมนึกถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Meet the 

Fockers ที่คุณพ่อคุณแม่ของพระเอกจะทำาถ้วยรางวัล ทำาเหรียญ ทำาเกียรติบัตร

มาประดับจนเต็มฝาบ้าน ไม่ว่าลูกชายของเขาจะได้ลำาดับที่เท่าไหร่..แม้แต่ลำาดับ

สุดท้ายก็ตาม ตอนดูก็ขำาๆ ดีนะครับ แต่ผมได้ลองนำามาใช้ในชีวิตจริงดูบ้าง 

ครอบครวัผมให้รางวลัทกุครัง้ทีล่กูชายได้เข้าร่วมการแข่งขนัอะไรสกัอย่างและเล่น

ได้จนจบกถ็อืว่ายอดเยีย่มแล้วครบั ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรยีนหรอืด้านกฬีา ขอให้

เขาตัง้ใจทำาให้เตม็ทีแ่ละยอมรบัผลทีอ่อกมา เรือ่งไหนทีย่งัทำาไม่ได้กน็ำามาปรบัปรงุ 

อย่างเจ้าลกูชายผมชอบเล่นกอล์ฟ เรารูว่้าฝีมอืเขาไม่ได้ถงึขนาดตดิอนัดับได้ถ้วย 

แต่ผมก็จะให้เขาตัง้เป้าหมายทีพ่อเป็นไปได้ไว้ในใจ พอเล่นจบแล้วเราก็ไปฉลองกนั 

ด้านการเรียนก็เช่นกัน ผมมักจะมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกเพื่อเป็นกำาลังใจ 

อย่างน้อยสุดก็ต้องมีคำาชมในวิชาที่เขาทำาได้ดี ส่วนสิ่งที่ยังทำาไมไ่ด้ก็ค่อยมาแกไ้ข

กันต่อไป
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วิธีดูแลรักษาสภาพรถ
หลังใช้งานทางไกล

Mr. MU-X

 กลบัมาพบกันอกีคร้ังกบั Mr. MU-X ก่อนอืน่ต้องขอกล่าว สวสัดปีีใหม่ 2561 ลกูค้าอซีซูมิุว-เอก็ซ์ทุกท่านครบั....
ช่วงปีใหม่น้ีหลายท่านคงได้ขับรถไปเท่ียวทางไกลกันมาใช่ไหมครับ... วันน้ีผมจึงอยากมาแนะนำาวิธีดูแลรักษาสภาพรถ
หลังใช้งานทางไกล เพื่อให้รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ของคุณ ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับ

 นอกจากตรวจเช็กด้วยรายการข้างต้นแล้ว หลังจาก 
เดินทางไกล คุณลูกค้าควรนำารถคู ่ ใจเข้าตรวจเช็ก 
ให้ละเอยีดจากช่างอซีซูผุูช้ำานาญการ ทีศ่นูย์บรกิารอซีซูุ
ทัว่ประเทศ เนือ่งจากการตรวจเชก็บางรายการอาจมอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า หวังว่าข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อคุณลูกค้าและรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ของท่าน....
แล้วพบกันใหม่เล่มหน้าครับ 

ตรวจเช็กสภาพรถทั่วไป เช่น

ระดับลมยางและสภาพยางรถ การเดินทางไกลอาจ

ทำาให้ระดับลมยางลดลง และหากลูกค้าขับไปสภาพ

ถนนที่ค่อนข้างโหด ต้องตรวจเช็กสภาพยางว่ามีรอย

ปริแตก หรือสิ่งใดทิ่ม ตำา อยู่หรือไม่ ซึ่งหากขับต่อไป

อาจเกิดอันตรายขณะขับขี่ได้

ระดับนำา้มนัเครือ่ง ไม่ควรพร่องลงไปจากก่อนเดนิทาง 

มากนัก หากเป็นเช่นนั้นควรตรวจเช็กว่ามีการร่ัวซึม 

ที่จุดใดหรือไม่

ระดับนำ้าในหม้อนำ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบระบาย

ความร้อนของรถยนต์ หากนำ้าแห้งก็จะเกิดอาการ 

Overheat ทำาให้ไม่สามารถขับต่อไปได้ จึงควร

ตรวจเช็กให้นำ้าในหม้อนำ้าอยู่ระดับที่เหมาะสม

ตรวจเช็กระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น

ระบบไฟส่องสว่าง ทั้งไฟสูง ไฟตำ่า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก 

ควรพร้อมใช้งานทุกดวง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางครับ

ระบบเบรก เป็นอีกหน่ึงอย่างท่ีต้องตรวจเช็กเพื่อ

ความปลอดภัยขณะขับขี่ ย่ิงหากลูกค้าเดินทาง 

ไปทางที่ค่อนข้างลาดชันมา ซึ่งอาจต้องใช้เบรก

มากกว่าปกติ จึงต้องตรวจสอบว่าผ้าเบรกมีการ

สึกหรอหรือไม่ 

ระบบอากาศ หากลูกค ้าขับไปทางที่มีฝุ ่นมาก 

อาจทำาให้ไส้กรองสกปรกมาก ส่งผลให้รถของคุณ

สิ้นเปลืองนำ้ามันมากขึ้น

ตรวจเช็กสภาพรอบตัวถัง เช่น

ตรวจสอบรอยขีดข่วน จากกิ่งไม้หรือจากสิ่งต่างๆ 

หรือไม่ หากมีรอยมาก ควรนำารถเข้าศูนย์เพ่ือทำาสี

ให้รถของอีซูซุมิว-เอ็กซ์คู่ใจของคุณเงางามเช่นเคย

ล้างทำาความสะอาดรอบคัน รวมถึงช่วงล่าง เช่น 

แชสซีส์ ยางกันโคลน
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Health Tips

รายการ Dr. Smith ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.55-8.00 น. ทางช่อง GMM ONE

รายการสุขภาพแนวใหม่ ย่อเรื่องใหญ่ ให้ย่อยง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
 เบื่อกันหรือยังกับรายการสุขภาพชวนหลับ ข้อมูลอัดแน่นแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย แถมยิ่งดูยิ่งงง 

กว่าเดิม ความเช่ือแบบนี้กำาลังจะหมดไปเมื่อคุณได้ดูรายการ Dr.Smith ที่จะนำาพาเอาทุกเรื่องสุขภาพ  

ที่เป็นปัญหายอดฮิตมานำาเสนอในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหนึ่งทางเลือกท่ีสะดวกสบายที่นอกจากจะสามารถเดินทางได้ตามใจชอบของครอบครัว
เราแล้ว ยังได้เห็นทัศนียภาพสองข้างทางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แต่หากต้องเดินทางในระยะไกล สิ่งที่ต้องแลกมาคือความเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้าเมื่อต้องนั่งนานๆ ในฉบับน้ีหมอจึงตั้งใจนำาเอาเคล็ดลับดีๆ ในการผ่อนคลายอิริยาบถเพ่ือสุขภาพที่ดีระหว่างการเดินทางโดยรถส่วนตัว
มาฝากกันครับ 

 • ปรับเบาะให้พอดี  สิ่งสำาคัญมากๆ ระหว่างการนั่งรถนานๆ คือท่าทางในการนั่งครับ ท่านั่งที่ถูกต้อง
คือต้องปรับระดับพนักพิงหลังให้รับนำ้าหนักได้พอดี ไม่เอนหรือควำ่ามากเกินไปจนเกิดจุดลงนำ้าหนักท่ีเจ็บ
บริเวณก้นกบ อาจใช้เบาะรองนั่งมาช่วยเสริมการกระจายนำ้าหนักเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อกระดูกสันหลัง 
และก้นกบอักเสบครับ 

 • ใช้หมอนรองคอที่ช่วยพยุงคอระหว่างการเดินทาง  โดยควรเลือกที่ล็อคพอดีกับคอให้สามารถขยับ
ได้เล็กน้อย แต่ไม่คำ้าคอจนแอ่นมากเกินไป หรือหลวมจนคอตกระหว่างหลับเพราะอาจทำาให้เกิดอาการ
คอเคล็ดได้

 ระหว่างการเดินทางที่ต้องนั่งนานๆ ควรระมัดระวังการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน หรือที่เรียกกันว่า Economy Syndrome ปัญหานี้หลายคนละเลยเนื่องจาก
เข้าใจว่าเกดิขึน้เฉพาะผูท่ี้โดยสารทางเครือ่งบนิเท่านัน้ แต่แท้จรงิแล้วการนัง่นิง่ๆ เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางด้วยวธิใีด กส็ามารถทำาให้เกดิโรคนีข้ึน้
ได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้ที่รับประทานยาคุมกำาเนิด ผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วน นำ้าหนักเกิน สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เพิ่ง
รับการผ่าตัดดังนั้นจึงมีข้อแนะนำาขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหลายข้อได้แก่

 • แนะนำาให้ผู้โดยสารเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ  บริหารกล้ามเนื้อขาระหว่างการเดินทางโดยการเหยียดเกร็งข้อเท้าทั้งสองข้าง ขึ้นลงอยู่เสมอเมื่อนึกได้ 
เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณน่อง 

 • บริหารกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเพิ่มเติม  ด้วยการเหยียดหัวเข่าตรง สลับกับงอเข่า เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาทำางานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 •  ดื่มนำ้าสะอาดอยู่เสมอเพื่อรักษาไม่ให้ร่างกายขาดนำ้า  งดเว้นการดื่มสุราจนเมามายระหว่างการเดินทางไกล เพื่อป้องกันภาวะขาดนำ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

 ที่สำาคัญคือระหว่างการเดินทางควรจอดแวะพักตามจุดพักรถเพื่อลงเดินผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้าง อาจใช้ผ้าอุ่นประคบระหว่างพักผ่อนคลาย
ร่วมกับการเหยียดยืดกล้ามเน้ือท้ังร่างกายเท่าท่ีจะทำาได้ รวมถึงการเลือกที่นั่งรถท่ีมีความกว้างขวางเป็นพิเศษ ปรับเบาะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ยืดขา
ได้อย่างสบายอย่าง The New Isuzu MU-X ก็ช่วยให้เดินทางด้วยความสุข สุขภาพดีด้วยนะครับ 

        เดินทางอย่างผ่อนคลาย 
เคล็ดลับสบายๆ เมื่อต้องนั่งนาน
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 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการดำาเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 11:00-11:30 น. ทาง ททบ.5" 

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

DIY  Tips

วางแผนดี จัดปาร์ตี้ได้โดนใจ
 ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลแห่งความสุข ท่ีหลายคนตั้งตารอคอย วันที่จะได้กลับบ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ที่บ้านกับครอบครัว เพื่อนรัก หรือญาติสนิท ซึ่งเข้าทางนุชเลย ไอเดียบรรเจิด การจัดปาร์ตี้ คืองานที่นุชถนัดที่สุด มาดูกันค่ะ ว่าต้องวางแผนและ
ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

 การลำาดับความสำาคญัของการจัดงานไว้ล่วงหน้า เป็นการช่วยให้เราไม่หลงลืมในรายละเอยีดต่างๆ

 1. สถานที่ ควรเลือกสถานที่ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (หรือจ่ายน้อยที่สุด) เพราะจะช่วยเรื่องการประหยัด
งบประมาณได้เป็นอย่างมาก เลอืกสถานทีใ่ห้เหมาะกบัวยั จำานวนของแขก และช่วงเวลางานทีจ่ะจัดข้ึนด้วยค่ะ

 2. สร้างบรรยากาศ ควรสร้างบรรยากาศโดยการกำาหนด ธีมของงาน Mood & Tone การแต่งกาย 
โดยการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ผ้าคลุม โต๊ะ ภาชนะ ลูกโป่ง ดอกไม้ เทียน ฯลฯ ให้เข้ากับธีม และโทนสีของ
งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 ***	 แนะน�าให้ส�ารวจจากอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่แล้วว่ามีอะไรที่จะเหมาะสมน�ามาใช้กับงานปาร์ตี้นี้บ้าง	
จะได้ช่วยประหยัดงบลงไปได้อีก

 3. อาหาร ควรจะจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มด้วยตัวเอง สำาหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องโภชนาการการทำาอาหาร 
ก็ไม่ต้องถอดใจนะคะ มเีมนมูากมายๆ ง่ายๆ จะแนะนำาให้ค่ะ เช่น คานาเป้, หมกูระทะ, BBQ ป้ิงย่าง แค่ขยนัหา
สูตรนำ้าจิ้มแซ่บๆ เด็ดๆ และวิธีการหมักเนื้อสัตว์แบบง่ายๆ แล้วจัดวางให้สวยงาม ก็รอดค่ะ 
  เมนูสไตล์นี้รอดและเริ่ด เนื่องจากแขกมาร่วมงาน มักไม่มาในเวลาเดียวกัน เมนูหมูกระทะ หรือ
ป้ิงย่างตอบโจทย์ตรงที ่ใครมาตอนไหนป้ิงย่างกนัสดๆ ใหม่ๆ ร้อนๆ กนัตอนนัน้ แถมได้บรรยากาศสนุกสนาน
ที่ได้ลงมือทำาอาหารทานด้วยกันอีกด้วย 

 4. ของขวัญ หรือขนมเค้ก ของขวัญ เป็นกิมมิคน่ารักๆ ที่ช่วยให้บรรยากาศของปาร์ตี้ตื่นเต้นขึ้น 
อีกท้ังยังเป็นสัญลักษณ์ของปาร์ตี้ปีใหม่ พอได้ ของขวัญและขนมเค้ก อร่อยๆ แล้วก็มองหามุมจัดโต๊ะ
แยกออกไป ให้ดูเป็นไฮไลท์ สวยเก๋ นำาของขวญัทีน่ำามาจบัฉลากและขนมเค้ก จัดวางสร้างสสีนัของงานให้สวย 
ชวนถ่ายรูปแน่นอนค่ะ

 5. กิจกรรม หากิจกรรมที่จะทำาให้เรียกเสียงหัวเราะและสามารถให้ทุกคนที่มาในงานสามารถมีส่วนร่วม
สนุกได้ เช่น เล่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง ร้องเพลง เก้าอี้ดนตรี หรือเปิดเพลงเต้นรำากัน ฯลฯ 

 6. Backdrop มมุถ่ายรปูเริด่ๆ ข้อนีข้าดไม่ได้เลยค่ะ ต้องมมีมุถ่ายรปูสวยๆ แสงแจ่มๆ อยูบ่รเิวณหน้างาน 
หรอืมมุทีส่วยน่ารกัของสถานที ่มมุนีต้้องประโคมจัดให้เริด่สดุๆ เพือ่ให้แขกทีม่าร่วมงานจะได้ถ่ายภาพสวยๆ 
ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
	 ***	 การเลือกท�า	 Backdrop	 ให้ดูขนาดความเหมาะสมของสถานที่	 และธีมงาน	 ก�าหนดไซส์ให้แขก
ยืนร่วมถ่ายรูปออกมาสวยๆ	

 หลักๆ ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะ ลองนำาไอเดียเหล่านี้ไปลองดูนะคะ นอกเหนือจากความสุขที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันพิเศษแล้ว ความสุขที่คุณได้เพิ่ม

คือ ความภูมิใจกับงานปาร์ตี้ที่ตัวคุณเองจัดขึ้นเองอีกด้วยค่ะ

 ขอให้มีความสุขกับปาร์ตี้ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มตลอดปีค่ะ 
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Fun Zone

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

(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด-บี ชั้น 12
1088 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

บริการธุรกิจตอบรับ

 หมดเขตร่วมเล่นเกม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลจากทีมงาน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

หมายเลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1. คุณตวงพร สุธีระวงค์ กรุงเทพมหานคร

2. คุณอาทิตย์ เรืองศรี จ.นครศรีธรรมราช

3. คุณฟ้าลั่น บุญเพ็ชร จ.อุทัยธานี

4. คุณศกุลตลา ฉัตรสุวรรณ จ.ขอนแก่น

5. เรือเอกสุเทพ สุนทรรัตน์ จ.จันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรถ 
Meguiar’s  มูลค่า 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 3/2017

  1. กรุงเทพฯ – สายเหนือ   2. กรุงเทพฯ – อสีานใต้

  3. กรุงเทพฯ – อสีานเหนอื   4. กรุงเทพฯ – สายใต้

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่การเดินทางข้ึนเหนือล่องใต้มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น การเรียนรู ้
เส้นทางลัดหรือเส้นทางเล่ียงรถติดช่วงเทศกาลนอกจากจะทำาให้ทุกท่านประหยัดเวลาในการ 
เดินทางแล้ว ยงัช่วยลดความเครียดจากการขับรถได้อกีด้วย คอลมัน์ Fun Zone ฉบับนีจึ้งขอเชญิ
ทุกท่านร่วมสนุกจับคู่เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล พร้อมส่งคำาตอบกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล Jacket Isuzu Uniqlo รางวัลละ 990 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
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