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Health Tips

Bon Appétit

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ใช้เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไป 50%

และปราศจากสารคลอรีนในการผลิต

คุณลินดา โกมลารชุน

MU-X Roadtrip

เจ้าของ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด

1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2966-2111

ที่ปรึกษา : โทชิอากิ มาเอคาวะ, ปนัดดา เจณณวาสิน, ฮิโรยาสุ ซาโต้

บรรณาธิการอำานวยการ : วิชัย สินอนันต์พัฒน์

รองบรรณาธิการอำานวยการ : เพชรณี วงศ์สอาด 

บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญลาภ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : ชญานิน เจียรพัฒนาคม

กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนรางกูร, พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ,  

รวีพร วิมลทรง, นันทิกา แสนสุขสำาราญ, ปรียานุช จึงมานะกิจ, วิศรุต ใจบุญ,  

ธนบูลย์ โฆษิตวานิช, สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ

Editor’s Talk

The Team

Contributors

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB ทุกท่าน

 ขอต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่วารสาร ISUZU MU-X VIP Club 

ฉบับน้ีเข ้าสู ่ฤดูหนาวที่ เย็นสบาย เหมาะที่จะขับอีซูซุ มิว-เอ็กซ ์  

คู ่ใจของคุณไปเที่ยวทั่วไทยกันเลย ฉบับนี้จะขอนำาเสนอเรื่องราว 

เกี่ยวกับอีซูซุในช่วงที่ผ่านมากันสักเล็กน้อยค่ะ

 สำาหรบัคอลมัน์ “The Leader” ทีมงานได้รบัเกยีรตจิาก คุณปนดัดา 

เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

มาเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อกลุ ่มอีซูซุในประเทศไทย และพบกับเร่ือง

เชือ้เพลงิชวีภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ในคอลัมน์ “Care for Your Car” พร้อมอัพเดทกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ

ในช่วงผ่านมาในฉบับนี้ได้เลยค่ะ

 ทมีงานหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสาร ISUZU MU-X VIP Club ฉบบันี้ 

จะถูกใจท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

มาได้ท่ีกองบรรณาธกิาร “ISUZU MU-X VIP Club” ฝ่ายสือ่สารการตลาด 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

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

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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 บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากัด ได้จดัทำาภาพยนตร์สัน้ "เรือ่งจรงิ... พลงั

แห่งความดทีีอ่มก๋อย" สร้างขึน้จากเหตกุารณ์จรงิของคณะครแูละนกัเรยีน

โรงเรยีนบ้านแม่สะเต อำาเภออมก๋อย จงัหวัดเชยีงใหม่ ซ่ึงความเป็นอยู่ขาดแคลน

ในหลายด้าน โดยเฉพาะการเดนิทางทีแ่สนยากลำาบาก แต่คณะครแูละนกัเรยีน

ทกุคนยงัคงมุง่มัน่ ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีข่องตัวเองอย่างไม่ย่อท้อ ภาพยนตร์สัน้

ดังกล่าว ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 

เป็นต้นมา และได้รบัความสนใจเป็นอย่างสูง มยีอดเข้าชมกว่า 3 ล้านววิ

 นอกจากนี ้เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2559 ทีผ่่านมา กลุ่มอซีซูรุ่วมกบั 

สมาชิกชมรมผูจ้ำาหน่ายอซีซุูรุน่ใหม่ (Isuzu Young Owners Club) จัดกจิกรรม 

อซีซุูว-ีครอส 4x4 : คาราวาน “พลงัด.ี..เปล่ียนโลก” เดินทางไปยงัโรงเรียน

บ้านแม่สะเต เพือ่มอบรถอีซซูวุ-ีครอส 4x4 จำานวน 1 คนั พร้อมเงินช่วยเหลอื

จากการรบับรจิาคอปุกรณ์ทางการศกึษา และยงัร่วมกนัปรบัปรงุถนนให้กบัทาง

โรงเรยีน เพือ่ช่วยเหลือเดก็ๆ ให้มคีณุภาพชวีติทางการศึกษาทีดี่ขึน้ 

 ท่านสามารถตดิตาม ภาพยนตร์ส้ันดงักล่าวได้ทาง Youtube "เรือ่งจรงิ...

พลงัแห่งความดทีีอ่มก๋อย" 

 J.D. Power เผยผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายของ

กลุม่รถยนต์แบรนด์ยอดนยิมในประเทศไทย ประจำาปี 2559 (J.D. Power 

2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI)) แบรนด์ “ISUZU” เป็น

เพียงรายเดียวที่ครองอันดับสูงสุดในด้านบริการงานขายสองปีซ้อน 

ด้วยคะแนน 822 คะแนน โดยอีซูซุทำาได้ดีเป็นพิเศษด้านการเริ่มต้น

การขาย ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกของผู้จำาหน่าย ด้านการเจรจา

ตกลง ด้านพนักงานขาย และขั้นตอนในการส่งมอบรถ นอกจากน้ี 

จากการสำารวจในหัวข้อความช่ืนชอบในแบรนด์ (Loyalty) อีซูซุยังได้

What’s New?

“อีซูซุ” ครองแชมป์อันดับหนึ่ง
ด้านบริการงานขายในประเทศไทย สองปีซ้อน

พลังแห่งความดีที่อมก๋อย

 มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด รับมอบรางวัล

อันดับหนึ่งทั้ง 2 หัวข้อ โดยผู้ใช้รถยินดีที่จะแนะนำาต่อกับผู้อื่น และซื้อซำ้าทดแทนคันเก่าอีกด้วย 

 “อีซูซุ” ให้ความสำาคัญในเร่ืองการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการขายและการบริการมาโดยตลอด โดยยึดมั่น

วัฒนธรรมการบริการ “อีซูซุ...ยิ้มจากใจ” ที่กลุ่มอีซูซุได้ปลูกฝังทั้งผู้จำาหน่าย พนักงาน และผู้บริหารทุกคนให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ต้ังไว้ นั่นคือ “ความพอใจสูงสุดของลูกค้า” ซึ่งเป็นส่ิงที่อีซูซุยึดมั่นมาตลอดเกือบ 60 ปีของการดำาเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย 
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What’s New?

ISUZU MU-X Privileged Talk
เสริมดวงด้วยศาสตร์ด้านตัวเลข

“เพื่อนดีแนะนำารถดีๆ ให้เพื่อน”
ISUZU Friend gets Friend พาลูกค้าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

 อีซูซุจัดกิจกรรมสุดพิเศษ “ISUZU MU-X Privileged Talk” กับ อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร 

ซินแสชื่อดังที่มาแนะนำาเคล็ดลับการเสริมดวงด้วยศาสตร์ด้านตัวเลขซึ่งสามารถนำามาปรับใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้ โดยครั้งน้ีอีซูซุพาสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 

วี.ไอ.พี. คลับ มาร่วมเสวนากันที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย 

เช่น การออกแบบ “ลายเซ็นพันล้าน” และการทำาป้ายบ้าน

เลขทีต่ามศาสตร์ด้านตวัเลข เรยีกได้ว่าเตม็อิม่ทัง้ความรูแ้ละ

ความสนุกสนานทั้งงานเลยทีเดียว 

 อีซูซุพาลูกค้าท่ีได้รับรางวัลสุดพิเศษแพ็คเกจทัวร์เท่ียวญี่ปุ ่น 

จากโครงการ “เพื่อนดีแนะน�ารถดีๆ ให้เพื่อน” โดยการแนะนำาเพื่อน

หรือคนใกล้ชิด ให้มาซ้ือรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์

อซีซูมุวิ-เอ็กซ์ ในครัง้น้ีลกูค้าผูโ้ชคดไีด้มโีอกาสเข้าเยีย่มชมการประกอบ

รถอีซูซุ ณ โรงงานอีซูซุฟูจิซาว่า รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยว

สถานที่ต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกรุงโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ  

เมืองนารา เมืองเกียวโต และเมืองโอซาก้า ซึ่งภาพบรรยากาศความ

ประทับใจทางทีมงานได้เก็บมาฝากท่านผู้อ่านกันด้วยนะคะ 
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 กลุม่อซูีซใุนประเทศไทย นำาโดย มร. โทชอิาก ิมาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด และคุณวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำานวยการ

สำานักควบคุมกิจการนำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ร่วมส่งมอบระบบนำ้าดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น�้า... เพื่อชีวิต” ต่อเนื่อง

เป็นแห่งที่ 24 ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการติดตั้งชุด

อุปกรณ์ขุดเจาะนำ้าบาดาลครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาด

ในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และคนในชุมชน 

ซึง่อีซซูจุะยงัคงเดนิหน้าเพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาเรือ่งนำา้สะอาดต่อไป 

ตอกยำ้าปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพ่ิมพูนรายได้ 

ช่วยให้สังคมพัฒนา” 

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
 เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญต่อการสร้างคน

เพื่อพัฒนาชาติอย่างมั่นคง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำาโดย 

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และ

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ได้เดินหน้า

สานต่อเจตนารมณ์แห่งการเป็น “นิติบุคคลท่ีดีของสังคมไทย” 

ด้วยการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปี 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษา 

ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเหมาะสม จากสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ทั่วประเทศ จำานวน 694 ทุน มูลค่ารวม 4,950,000 บาท 

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบ “นำ้าดื่มสะอาด” แก่โรงเรียนแห่งที่ 24

ในโครงการ “อีซูซุให้นำ้า... เพื่อชีวิต”

What’s New?
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อีซูซุตอกยำ้าความแรงในงาน Motor Expo 2016
เชื่อมโลก...เชื่อมคน ยานยนต์อัจฉริยะ

 การแข่งขนั "THAI FIGHT" รอบคดัเลอืกรอบแรกทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที ่ 15 ตลุาคม 

พ.ศ.2559 ณ เสฉวน เอ๋อเหมยซาน ซิตี ้สเตเดีย้ม เมอืงเฉิงต ูมณฑลเสฉวน สาธารณรฐั

ประชาชนจีน

 ในรอบรองชนะเลศิทีจ่ดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ.2559 ณ สนามบนิ

อูต่ะเภา จังหวดัระยอง 

 และสำาหรบัรอบชงิชนะเลศิ ทีจั่ดขึน้ในวันเสาร์ที ่24 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ณ ศนูย์การค้า

เซน็ทรัลเวลิด์ กรงุเทพมหานคร “ป.ต.ท. เพชรรุง่เรอืง” แชมป์อีซซูคุพัคร้ังที ่26 และแชมป์

อซีซุูคัพซเูปอร์ไฟต์ 2016 ขึน้สังเวยีนพบกับ “ณอน เคยีร์นีย์่” (Sean Kearney) นักชกจาก 

ประเทศแคนาดา ในการชกแบบสวมนวม รุ่นซเูปอร์เวลเทอร์เวท พกิดั 67 กโิลกรมั เพยีงยกแรก  

ป.ต.ท.เตะเจาะยางเข้าแข้งซ้ายของณอนจนนอนคาเวที ส่งผลให้ ป.ต.ท. เพชรรุ่งเรือง  

ชนะนอ็กยก 1 ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ส่วน “แสนชยั พ.ีเค.แสนชยัมวยไทยยิม” เจ้าของฉายาโคตรมวยแห่งสยาม ขึน้สงัเวียนพบกบั 

 อซีซูตุอกยำา้กระแสความแรงโดยการนำา “อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ 1.9 และ 3.0 ดดีไีอ 

บลเูพาเวอร์” “ใหม่สดุ! อซีซูดุแีมคซ์ V-Cross MAX 4x4 3.0 ดดีีไอ บลเูพาเวอร์” 

“อซีซูดุแีมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดดีไีอ บลเูพาเวอร์” และ “อีซซูเุอก็ซ์-ซรีส์ี 1.9 ดดีไีอ 

บลูเพาเวอร์” ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 หรือ Motor Expo 2016  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศนูย์แสดงสนิค้าอมิแพค เมืองทองธาน ีโดยคณุปนัดดา 

เจณณวาสนิ กรรมการรองผู้จัดการ เป็นตวัแทนของบรษัิท ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั  

ร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในพิธีเปิดงานได้มีการยืนถวาย

ความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เพือ่รำาลกึถงึ

พระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงมต่ีออตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

 งานในปีนีจ้ดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “เชือ่มโลก...เชือ่มคน ยานยนต์อจัฉรยิะ” 

ในส่วนของบรรยากาศภายในบูธ อีซูซุได้นำาเกมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้ได้

เล่นกัน พร้อมกิจกรรมบนเวทีที่มีสองซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ คุณก้อง-สหรัถ 

สังคปรีชา และคุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์มาร่วมกิจกรรมแจกรางวัลให้กับ

ผู้ร่วมงานอีกด้วย 

What’s New?
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด

ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันชกมวยไทยโลก

"THAI FIGHT"

“จลูโิอ โลโบ” (Julio Lobo) นักชกจากประเทศบราซลิ ในการชกแบบคาดเชือก รุน่มดิเดิลเวท พกิดั 70 กโิลกรมั แสนชัยออกลลีาเป็นต่อตลอด 

3 ยก ชนะคะแนนเป็นเอกฉนัท์ ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู นอกจากนี ้ แชมป์มวยทัง้ 

2 รุน่ยงัได้รบัรางวลัชนะเลศิรถปิกอัพ “อีซซูดุแีมคซ์” ไฮแลนเดอร์ 2 ประต ู1.9 ดีดไีอ รุน่ Z เกียร์ธรรมดา พร้อมเงนิสด 1 ล้านบาทไปครองอกีด้วย 
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	 กลุ่มอีซูซุมีความซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างท่ีงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	มาตลอดระยะเวลา	60	ปีของการด�าเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย	และยังคงความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 
เม่ือคณะผู้บริหารของกลุ่มอีซูซุ	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
โปรดเกล้าฯ	 ให้เข้าเฝ้าเพ่ือน้อมเกล้าฯ	 ถวายรถอีซูซุรุ่นต่างๆ	 เช่น	 รถตู้อีซูซุบัดด้ี	 รถปิกอัพอีซูซุ	 ฟาสเตอร์แซด	
รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์	และรถอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เซเว่น	รวมทั้งการทูลเกล้าฯ	ถวายเงินสดในหลายวาระด้วย

W ระจริยวัตรอันงดงาม ตราตรึงในความทรงจำา
“กลุ่มอีซูซุ” น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน
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 คณุปนดัดา เจณณวาสนิ กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ตรเีพชร

อซีซูเุซลส์ จำากดั เผยถงึความประทบัใจส่วนตัวว่า “ดฉินัคงนบัเป็นคน

ไทยที่เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่โชคดี  

ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดถึง 5 ครั้งใน

ชวีติท้ังทีว่งัไกลกงัวลและพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน ครัง้สดุท้ายคอื 

ปีพุทธศักราช 2550 ในวาระครบรอบ 50 ปีของการด�าเนนิธรุกิจอีซซูใุน

ประเทศไทย กลุม่อซูีซขุอรบัพระบรมราชานญุาตทลูเกล้าฯ ถวายเงนิสด

จ�านวน 50 ล้านบาท แต่พระองค์ท่านทรงมรีบัสัง่ให้เปลีย่นเป็นเงนิสด 

40 ล้านบาท และรถอเนกประสงค์ “อซีซูมุวิ-เซเว่น” จ�านวน 10 คนั 

คณะอซีซูไุด้รบัพระบรมราชานญุาตให้เข้าทางประตพูเิศษทีเ่ราไม่เคย

มโีอกาสได้เข้าในครัง้ก่อนๆ มทีหารรกัษาพระองค์แต่งชุดขาวยนืเรยีง

รายตัง้แต่หน้าประตจูนถงึสถานทีน่ดัหมาย นบัเป็นพระมหากรุณาธคิณุ

อนัหาทีส่ดุมิได้เพราะมีเราเพยีงคณะเดียวทีไ่ด้เข้าเฝ้าในวนัน้ัน และได้

รบัเกียรตอิย่างสงูสดุ พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ให้จดัของว่างแบบไทย

ท่ีหารับประทานได้ยากไว้รับรองพวกเราก่อนเวลานัดหมาย ที่ยังจ�า

ได้มริูลื้ม เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนินออกมาพบคณะอซีซู ุ พระองค์ท่าน

พระราชทานพระหตัถ์แก่ชาวญีปุ่น่ทกุคนในคณะ พวกเขามบีญุเหลอื

เกนิทีไ่ด้สมัผสั “เทพ” ของชาวไทย เม่ือผู้แทนของคณะอีซซู ุกราบบงัคม

ทูลเชิญทอดพระเนตร “อีซูซุมิว-เซเว่น” ที่จอดไว้นอกพระต�าหนัก 

พระองค์ท่านตรสัตอบเป็นภาษาองักฤษว่า “Of Course”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี

รับสั่งเรื่องสเปคต่างๆ ของรถอีซูซุ และทรงมีรับสั่งถามดิฉันว่า 

“คนญีปุ่น่ทีม่าด้วยกนันีพ้ดูภาษาไทยได้ไหม” เมือ่ดฉินักราบบงัคมทลู

ว่า “พูดได้ พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์จึงทรงเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยเมื่อทรงมีรับส่ังกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และทรงมีรับสั่ง

ต่อดิฉันอีกว่า “พวกเขารู้จักทองแดงไหม?” ดิฉันกราบบังคมทูลว่า 

“รู้จัก พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ทรงมีรับส่ังว่า “รู้จักได้ยังไง” ดิฉัน

กราบบงัคมทลูว่า“พวกเขาอ่านหนงัสือเกีย่วกับคณุทองแดงภาคภาษา

องักฤษ พระพทุธเจ้าข้า” พระองค์ท่านทรงมรีบัสัง่ถามดฉินัอกีด้วยว่า 

“รู้ไหมว่าทองแดงนอนที่ไหน” ดิฉันทูลว่า “ไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้า” 

พระองค์ท่านแย้มพระสรวลและตรัสว่า “นอนกับเราเอง นอนหน้า

เตียงเรา” หลังจากนั้น พระองค์ท่านทรงมีรับสั่งเรื่องราวต่างๆ ของ

คุณทองแดง และบรรดาลูกๆ ให้พวกเราฟังด้วยพระเมตตา รวมทั้ง

เรื่องต้นไม้จ�านวนมากที่ปลูกไว้รอบบริเวณนั้น พระองค์ท่านทรงมี

รบัสัง่ให้พวกเราฟังเสยีงนกทีร้่องเป็นระยะและตรสัว่า “เสยีงธรรมชาติ

ช่วยบ�ารุงจิตใจ” รวมเวลาที่พวกเราได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ท่าน ท้ังสิ้น 

45 นาที พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อคณะผู้บริหารบริษัท 

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด และกลุ่มอีซูซุ รวมทั้งดิฉันในครั้งนั้นยังคง

ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ามิลืมเลือน 

 คณุปนดัดา ยงัเผยต่อว่านอกจากการน้อมเกล้าฯ ถวายรถอีซซูุ

รุ่นต่างๆ แล้ว บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ได้จัดสร้าง “มังกรทอง

เฉลมิพระเกยีรต”ิ โดยครัง้แรกจดัทำาเมือ่ปี พ.ศ. 2542 เพือ่น้อมถวาย

ความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ  
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72 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ณ ท้องสนามหลวง 

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสำาคัญเพื่อเทิดพระเกียรติในงาน 

ตรษุจนีบนถนนเยาวราช ทำาเลแห่งมงักรทอง นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544  

จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ.2550 อีซูซุได้จัดสร้าง “มังกรทอง

เฉลมิพระเกยีรติ” ความยาว 80 เมตรในวโรกาสมหามงคลทีพ่ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ 

80 พรรษา และในปี พ.ศ.2554 อีซซูไุด้เพิม่ความยาวช่วงลำาตัวมังกรเป็น 

84 เมตร เพือ่เทิดพระเกยีรตเินือ่งในวาระมหามงคลท่ีพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชทรงเจรญิพระชนมายุ 84 พรรษา

 นอกจากนี้อีซูซุภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ทักษะทางศิลปะให้กับเยาวชนไทยภายใต้ชื่อ “โครงการ

อซีซูเุยาวชนสมัพนัธ์” เพือ่ร่วมเฉลมิและเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลต่างๆ 

โครงการนีจ้ดัขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 แต่ละวาระมเียาวชนไทยร่วมส่งผล

งานเพือ่เทดิพระเกยีรตกิว่า 1,000 ผลงานจากทัว่ทกุภาคของประเทศ

 ด้านการน้อมนำาหลกัปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะ

แนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ยึดถือปฏิบัตินั้น  

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป จำากัด (มหาชน) จัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริม

หลกัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัแิก่ประชาชน โดยได้ดำาเนนิ

การต่อเนื่องถึง 10 ปี รวมทั้งสิ้น 14 ชุด

The Leader
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 นอกจากกิจกรรมต่างๆ อีซูซุยังได้น้อมเกล้าฯ ถวายรถอีซูซุ

และมอบเงนิให้แก่มลูนธิใินพระบรมราชปูถมัภ์หลากหลายมลูนธิผ่ิาน

ทางมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ อาทิ น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์อีซูซุแด่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่

มลูนธิพิระดาบส สำาหรบัไว้ใช้ในการปฏบิตังิานของโครงการฝึกอาชพี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำาโครงการอบรมยานยนต์แก่นักเรียนใน

มูลนิธิพระดาบส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง และ

บรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัผ่านมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

 พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต ่อ

ประชาชนชาวไทยจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำาตลอดไป กลุ่มอีซูซุ

มุง่มัน่ทีจ่ะสบืสานพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยตาม

ปรชัญาการดำาเนนิธรุกจิ “วถิอีซีซู”ุ คือ “ผู้ ใช้สุขใจ... เพ่ิมพูนรายได้...  
ช่วยให้สังคมพัฒนา” ตลอดไป 

The Leader

ปนัดดา  เจณณวาสิน

กรรมการรองผู้จัดการ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด
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Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

ธ ผู้ทรงอัจฉริยภาพ
 คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง กล่าวถึง 

พระราชดำาริเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมิน 

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหนังสือ "๗๒ ปี แก้วขวัญ วัชโรทัย 

เลขาธิการพระราชวัง" ว่า

 "พระองค์ทรงรับส่ังมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๔ แล้วว่า
ค่ารถจะแพง ก็แปลว่านำ้ามันจะแพง บังเอิญผมรู้จักกับ
พวกอุตสาหกรรมนำ้ามันแล้วคุยกันเร่ืองน้ี เขาบอกว่า
เขาแข่งขันกันมันก็ต้องลดราคาลงไปเร่ือยๆ พระองค์
ก็รับส่ังให้ทดลองผลิตแอลกอฮอล์ทำานำ้ามันเชื้อเพลิง 
ทำาเป็นนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ และ ดีโซฮอล์ ในสวนจิตรลดา

 ตอนน้ันทรงมีพระราชปรารภว่า เมืองไทยกำาลัง
เห่อปลูกต้นยูคาลิปตัส ที่ไหนๆ ก็ปลูกหมด ยูคาลิปตัส

ต้อง ๓ ปี จึงจะตัดได้ แล้วท่านก็รับสั่งว่า ระหว่าง ๓ ปี
เขาจะเอาอะไรกิน แต่ถ้าเผื่อปลูกอ้อย ปลูกทุกปีขายได้
ทุกปี แล้วก็เอาอ้อยมาทำาแอลกอฮอล์ เอาแอลกอฮอล์
มาผสมเบนซิน เราก็ทดลองผสมตั้งแต่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งเบนซินทั้งนำ้ามันดีเซลใช้ได้ รถยนต์ของโครงการส่วน
พระองค์ใช้นำ้ามันแก๊สโซฮอล์และดีโซฮอล์"

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเช้ือเพลิงชีวภาพของโครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ด้วยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำาริว่า 

ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนนำ้ามัน จึงมีพระราชประสงค์ให้

นำาอ้อยมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระราชทาน

เงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจำานวน ๙๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท
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 โรงงานผลติแอลกอฮอล์ของโครงการดงักล่าวเริม่เดนิเครือ่งได้

ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยในระยะเริ่มแรกสามารถผลิตแอลกอฮอล์ ๙๑ 

เปอร์เซ็นต์ได้ชั่วโมงละ ๒.๘ ลิตร ต่อมาจึงมีการพัฒนาจนสามารถ

ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ได้ ทั้งนี้วัตถุดิบที่ถูกนำามา

ใช้ในการผลิตมาจากอ้อยที่ปลูกจากแปลงทดลองในสวนจิตรลดา  

และต่อมายังได้ออกไปรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรมาเพิ่มอีกด้วย และ

ในระยะเวลาต่อมาจึงได้ปรับมาใช้กากนำ้าตาลเป็นวัตถุดิบเพื่อการ

ผลติแอลกอฮอล์แทน แต่ในระยะแรกนัน้แอลกอฮอล์ ๙๕ เปอร์เซน็ต์

ทีน่ำาไปผสมกบันำา้มนัเบนซนิยงัไม่สามารถใช้งานได้ดนีกั เพราะยงัมี

นำ้าจำานวนหนึ่งผสมอยู่ในแอลกอฮอล์ดังกล่าวด้วย

 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจึงได้นำาเอาแอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ไปผ่านกระบวนการแยกนำ้าที่สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย เพือ่ให้ได้เป็นเอทานอล

และนำากลับมาผสมกับนำ้ามันเบนซินที่โครงการสวนจิตรลดาในขั้น

ตอนต่อไป จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

จึงขยายกำาลังการผลิตเอทานอล เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสำาหรับ

การนำาไปผสมกับนำ้ามันเบนซินออคเทน ๙๑ ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๙ 

เป็นนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ใช้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา

 เชื้อเพลิงชีวภาพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรท่ียาวไกลและ

ทรงพระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้น ประกอบไปด้วยเชื้อเพลิง

หลักๆ ที่ทุกวันนี้ถูกนำามาใช้ในประเทศไทย นอกเหนือไปจากนำ้ามัน

แก๊สโซฮอล์ก็คือ นำ้ามันไบโอดีเซล ที่ใช้กันกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป 

เพราะนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำาริ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กข้ึนที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ และยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงาน

สกัดนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส จนกระทั่งในปี 

พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกองงานส่วน

พระองค์ วงัไกลกงัวล อำาเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จงึเริม่นำา

เอานำา้มนัปาล์มมาใช้เป็นเชือ้เพลงิสำาหรบัเครือ่งยนต์ดีเซล ซึง่พบว่า

นำา้มันปาล์มบรสิทุธิ ์๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ สามารถใช้เป็นเชือ้เพลงิสำาหรบั

เครื่องยนต์ดีเซลได้ โดยไม่ต ้องผสมกับนำ้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ  

แต่อย่างใด และสามารถนำาไปผสมกับนำ้ามันดีเซลได้ทุกอัตราส่วน

 จากผลความสำาเรจ็ดงักล่าว เมือ่วนัที ่๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

คณุอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองค์ ยืน่จดสทิธิบัตร  

"การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ

เครือ่งยนต์ดเีซล" และโครงการนำา้มนัไบโอดเีซลสตูรสกดัจากนำา้มนั

ปาล์มนี ้ยงัได้รบัเหรยีญทองประกาศนยีบตัรสดดุเีทดิพระเกยีรตคิณุ

พร้อมถ้วยรางวลัจาก งานนทิรรศการสิง่ประดษิฐ์นานาชาต ิBrussels 

Eureka 2011 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อีกด้วย

 พระอจัฉรยิภาพของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช ไม่เพียงประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยัง

ขจรไกลไปยังเหล่านานาชาติด้วย 

อ้างอิงจาก www.eppo.go.th/royal/m170_0020.html



14

คุณลินดา โกมลารชุน

	 ช่วงเวลาที่คนไทยยังอยู่ในความเศร้าโศกนี้	มีเรื่องราวมากมายทางสื่อ
ต่างๆ	ให้ได้เห็นได้ฟัง	และได้รูสึ้กว่าพ่อหลวงไม่ได้จากเราไปไหน	ยงัมร่ีองรอย
ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จ	ประทับอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกหนแห่ง	กล้าไม้ทรง
ปลูกกลายเป็นไม้ใหญ่แผ่กิ่งสาขา	ผืนดินแล้งทรงให้พัฒนาก็กลายเป็นแปลง
พืชผักกว้างสุดสายตา

ขับรถตามรอย...

MU-X Roadtrip

ที่พ่อทิ้งไว้ 
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-9509767

 พวกเราเพิ่งเดินทางไปเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้เอง 

ขับรถ Isuzu MU-X 1.9 Ddi Blue Power ไปตามทางหลวงหมายเลข 

107 มุ่งหน้าอำาเภอแม่ริม ว่ากันว่าถนนสายแม่ริม-สะเมิงนั้นมีแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่มาก แค่ปักหมุดปลายทางที่ม่อนแจ่ม แล้วแวะจอด

ระหว่างทางจุดนั้นทีจุดนี้ที 2-3 วันก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้ได้สบาย

 ม่อนแจ่ม เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หนองหอย แม้ว่านักท่องเที่ยวเพิ่งจะคุ้นชื่อช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้  

เพราะเห็นรูปท่ีแชร์ต่อกันในสื่อโซเชียล แต่ในหลวงรัชกาลท่ี 9  

เสด็จมาเย่ียมชาวบ้านหนองหอยต้ังแต่พ.ศ. 2512 โน่นแล้ว และ

ทรงมพีระราชดำารว่ิาควรจะส่งเสรมิการเกษตรแทนการแผ้วถางทำาไร่

เลือ่นลอยและปลกูฝ่ิน ปัจจบุนัชาวบ้านซึง่ประกอบไปด้วยคนท้องถิน่ 

ชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมกนัราว 400 ครวัเรอืนกม็คีณุภาพชวีติและความ

เป็นอยู่อย่างดี มีวัดและโรงเรียนในชุมชมด้วย ถ้ามาถึงแล้วอย่ามัว

ไปมองหาสำานักงานหรืออาคารแบบสถานีเกษตรใหญ่ๆ อย่างดอย

อินทนนท์นะคะ เพราะจะหาไม่เจอ สิ่งที่จะเจอคือแปลงเกษตรแบบ

ขั้นบันไดและสวนผักไฮโดรโปนิกส์เท่านั้นค่ะ ซึ่งหมายถึงการทำางาน

ของศูนย์พฒันาแห่งนีจ้ะเป็นต้นแบบสาธติให้ชาวบ้านได้นำาวธิกีารไป

ใช้กับพื้นที่เกษตรในความรับผิดชอบของตนเอง

 ฝั่งตรงข้ามแปลงผักของศูนย์พัฒนาฯ คือสวนองุ่นเอเดน ให้

เดก็ๆ เขาตืน่ตาตืน่ใจกบัองุน่ไร้เมล็ดสม่ีวงเข้มทีห้่อยระย้าเป็นทวิแถว

เหนอืศรีษะสกัประเดีย๋ว ก่อนจะขบัขึน้ม่อนแจ่มอย่างระวงัเพราะทาง

ขึ้นเขานั้นถนนเป็นดินบดอัดและมีความลาดชัน แต่รถของเราเกาะ

ถนนเย่ียมอดึใจต่อมากถ็งึลานจอดรถ ทวิทศัน์ทีเ่หน็โดยรอบคอืแปลง

ผักขั้นบันไดตามเนินเขาหลายลูกลดหลั่นกันไป เขาว่าวันไหนที่ฟ้า

โปร่งจะมองเลยไปเห็นดอยสุเทพอยู่ลิบๆ อาจารย์ธุรพล สิทธิคงตั้ง 

นักวิชาการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเล่าให้พวกเราฟังว่า ม่อมแจ่ม

มีพื้นที่ราว 15 ไร่ บริเวณนี้คือต้นแบบของการปลูกพืชผักเมืองหนาว 

ไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 องุ่นไร้เมล็ด พลับ 

อะโวคาโด ผักกาดหอม ผักซาโยเต้ นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้าน

อาหาร และพื้นที่สำาหรับกางเต็นท์

 เย็นนั้นเราจองโต๊ะริมผา ซึ่งทำาเป็นซุ้มไม้ไผ่มีหญ้ามุงหลังคา

แยกซุ้มใครซุ้มมัน รายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควร ล้วนแต่

ชวนนำา้ลายสอ ไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ทอด หมสูบัปลาเคม็ ขาหมมู่อนแจ่ม 

ยำาผักกรอบ ต้มแซ่บ ต้มซี่โครงหมูนำ้ากะทิ ผัดผักซาโยเต้ สนนราคา 

100-150 บาท บรรยากาศตอนพระอาทติย์ลบัลงหลงัเขานีเ่องท่ีทำาให้

ใครต่อใครดัน้ด้นมากนิข้าวบนม่อนแจ่มจนต้องรอควินานโดยเฉพาะ

วันหยุดสุดสัปดาห์

 ท่ีจริงแล้วอยากแนะนำาให้ขับรถขึ้นเขาก่อนเวลาอาหารเย็น

จะได้มีเวลาไปถ่ายรูปสวยๆ เพิ่ม ตรงป้ายทางแยกไปม่อนแจ่มนั้น

หากเล้ียวอีกทางจะเป็นม่อนตะวัน ม่อนวิวงาม และม่อนอิงดาว 

คือเป็นม่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับม่อนแจ่มโดยมีหุบเขาคั่นกลาง ฝั่งนี้

มีไร่กะหลำ่าปลีขั้นบันไดและรีสอร์ตน่าพัก แต่ถ้ามาหน้าหนาวล่ะก็  

เราจะได้เห็นการปลูกเต็นท์แบบขั้นบันไดซึ่งก็แปลกไปอีกอย่าง 

 ครอบครวัของเราจงึชอบเดนิทางขึน้เหนอืช่วงปลายฝน เพราะ

มองไปทางไหนกเ็ขยีวชอุม่ อากาศกไ็ม่ร้อน ปลายปีหรอืต้นปีอากาศ

เย็นจัดก็จริงแต่ป่าสวยไม่เท่า แถมนักท่องเที่ยวผุดขึ้นทุกที่ราวกับ

ดอกเห็ด ว่าแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านจับใจ คงจะทรงเลือกแล้ว

เลือกอีกก่อนจะเสด็จไปท่ีใด แต่เลือกว่าที่ไหนแห้งแล้งกันดารท่ีสุด 

ชาวบ้านใช้ชีวิตยากลำาบากที่สุด แล้วก็ทรงเลือกเสด็จไปที่นั่นก่อน

เพื่อไปแก้ปัญหา ทำาให้ดินแห้งๆ กลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม

 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดไม่ได้ 

MU-X Roadtrip
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Health Tips

 มาถึงช่วงฤดูหนาวปลายปีแบบนี้ กิจกรรมครอบครัวที่พลาดไม่ได้ของหลายๆ ครอบครัวคงเป็นการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด รับลมหนาว 

พร้อมมื้อพิเศษปิ้งย่างกลางแจ้ง แต่อย่างไรก็ตาม อาหารปิ้งๆ ย่างๆ นั้น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคร้ายแรงคือมะเร็งชนิดต่างๆ นั่นเองครับ 

เพราะโปรตนีในเนือ้สตัว์ เมือ่ถกูอณุหภมูสิงู จะเกดิการเปลีย่นแปลงโมเลกลุด้วยปฏกิิรยิา Millard ทำาให้มกีลิน่และ

รสชาติที่ดีกว่าการปรุงด้วยอุณหภูมิที่ตำ่ากว่าอย่างการต้ม การตุ๋นเป็นไหนๆ อาหารปิ้งๆ ย่างๆ ทั้งหลายยัง

ประกอบไปด้วยสารประกอบตัวร้ายอื่นๆ เป็นผลลัพธ์จากการปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิสูงได้แก่

 1. สาร Heterocyclic amines  หรือเรียกสั้นๆ ว่า HCA สารกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อสัตว์ได้รับการ

ปรุงด้วยความร้อนที่สูง จนเกิดการไหม้เกรียมขึ้น พบมากที่สุดในการย่างสเต๊ก สารในกลุ่ม HCA นี้ถือ

เป็นสารก่อมะเร็งหรือที่เรียกกันว่า Carcinogen ตัวร้ายที่ทำาให้เกิดการทำาลาย DNA จนเกิดการกลาย

พันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเรา 

 2. สารประเภท Polycyclic aromatic hydrocarbon  เรียกสั้นๆ ว่าสารกลุ่ม PAHs โดยสารในกลุ่ม

นี้เกิดจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ท่ีติดมันและเกิดการละลายของไขมันในอาหารไปสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง 

จนเกิดเป็นเขม่าของสาร PAHs ขึ้นจับกับอาหารจานโปรดของเรา สารในกลุ่มนี้เป็นสารก่อมะเร็งตัวร้าย 

 ฟังดูแล้วอาหารปิ้งย่างก็น่ากลัวไม่น้อย ผมจึงมีเคล็ดลับดีๆ มาฝากในการปรุงอาหารปิ้งย่างอย่างปลอดภัยมาฝากกันครับ 

1. ตัดใจ ตัดบริเวณส่วนท่ีไหม้เกรียมออก บริเวณที่ไหม้เกรียมจนดำาเข้มนี่เองที่เต็มไปด้วยสาร HCA 

ดังนั้นยอมตัดออกเสียง่ายๆ นั่นหล่ะครับ ลดจำานวนสารก่อมะเร็งไปได้มากทีเดียว

2. หมักก่อนย่างด้วยเครื่องเทศ ซอส หัวหอม กระเทียม โรสแมรี่ และอื่นๆ ทำาให้สารก่อมะเร็ง

เกิดขึ้นน้อยลงได้จริง 

3. หั่นชิ้นเล็กไว้ก่อน เราพบว่าเนื้อสัตว์ที่แล่บาง หรือหั่นชิ้นเล็กๆ ให้สุกได้ง่าย จะสัมผัสกับเขม่าจาก

ไขมันและความร้อนน้อยกว่า ทำาให้เกิดสารก่อมะเร็งน้อยกว่า 

4. ผักย่างไม่มีสารก่อมะเร็ง ผักและอาหารประเภทอื่นๆ ที่มีโปรตีนน้อย เช่น ขนมปังหรือแป้งต่างๆ 

ไม่ได้ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งโดยตรง อาจมีได้จากการสัมผัสเขม่าจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ร่วมด้วยเท่านั้น 

5. อย่าสมัผสัไฟโดยตรง การทีไ่ขมนัจากเนือ้สตัว์ละลายหยดลงไปสมัผสัไฟโดยตรงจะเป็นการก่อให้

เกิดสาร PHAs ขึ้นได้ หากใช้กระทะรองย่างด้วยไฟอ่อนๆ และเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันจะช่วยได้ครับ 

 อย่าลืมนำาเคล็ดลับต่างๆ ไปใข้เพื่อสุขภาพที่ดีรับปีใหม่ทั้งครอบครัวด้วยนะครับ 

รายการ Dr. Smith รูปแบบใหม่ 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 

Family outing :
บาร์บีคิวปลอดภัย ครอบครัวห่างไกลมะเร็ง 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล
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Bon Appétit

 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการดำาเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9:00-9:30 น. ทาง ททบ.5" 

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

ผักห่อไส้สลัดกุ้งย่างอะโวคาโด

วิธที�ำ
1. ทำาสลัดโดยผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเตรียมไว้
2. ทำากุ้งย่าง โดยนำานำ้ามันรำาข้าว ผงยี่หร่า พริกป่น ผงกระเทียม ผงพริกปาปริก้า เกลือป่น 

และพริกป่นคาเยน คนผสมให้เข้ากัน ใส่กุ้งสดลงไปหมักสักครู่
3. ใส่นำ้ามันรำาข้าวลงในกระทะ นำากุ้งหมักลงไปย่างจนสุก เตรียมไว้
4. ตักสลดัวางลงไปบนก่ึงกลางใบผกักาด วางอะโวคาโดทีห่ัน่แล้วทบัลงไป ตามด้วยกุง้ย่าง 

3 ตัว โรยพริกจาลาปิโนและผักชีสับลงไป พร้อมเสิร์ฟ

ส่วนผสม

  "พ่อ" บอกแก่เราเสมอ ให้อยูอ่ย่างพอเพียง พ่ึงตนเองได้ ดำาเนนิชวีติด้วยความสมดลุและยัง่ยนื  ความโชคดีของประเทศไทยมีความสมบรูณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติมาก มีพืชพรรณธัญญาหารหลากหลาย ผลผลิตในไทยนอกเหนือจะบริโภคในไทยแล้ว ยังสามารถส่งออกต่างประเทศ
ได้อีก เวลาที่ไปต่างประเทศได้เห็นผลผลิตไทยแปะสติกเกอร์ว่ามาจากโครงการหลวง จากประเทศไทย ก็รู้สึกหัวใจพองโตยิ้มกว้างอย่างภาคภูมิใจ

 เมนูวันนี้ มีความเห่อผลอะโวคาโดสดๆ ผลโตๆ จากดอย และใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบอย่างพอเพียง ใช้เวลาทำาอย่างเพียงพอ คุณประโยชน์และ
รสชาติออกมาอย่างพอใจ อวดชื่อเมนูุเลยละกันนะคะ "ผกัห่อไส้สลัดกุ้งย่างอะโวคาโด" ค่ะ

ส่วนผสมสลดั
ผักดิบตามชอบหั่นฝอย ¾ ถ้วย
นำ้ามะนาว 2 ช้อนชา
นำ้าผึ้ง ½ ช้อนชา
ผักชีสับ 2 ช้อนชา
เกลือ  พริกไทย

ส่วนผสมกุ้งย่ำง
กุ้งสดปอกเปลือก 6 ตัว
ผงยี่หร่า ½ ช้อนชา
พริกป่น ½ ช้อนชา
ผงกระเทียม ½ ช้อนชา
ผงพริกปาปริก้า ½ ช้อนชา
เกลือป่น ¼ ช้อนชา
พริกป่นคาเยน 1/8 ช้อนชา
นำ้ามันรำาข้าว 1 ช้อนชา

ส่วนผสมผกัห่อไส้สลัดกุ้งย่างอะโวคาโด
ผักกาด 2 ใบใหญ่ (หรือผักสลัดอื่นๆ ตามชอบ)
อะโวคาโด 1/2 ลูก
พริกหยวก (จาลาปิโน่) หั่นแว่น 1 เม็ด
ผักชีสับ

ดังนั้นเมนูนี้ เปลือกกุ ้งและหัวกุ ้งที่เหลือจากเมนูนี้ 

ฉันได้ซุปกุ้งเพิ่มอีกอีกเมนูด้วยความดีงาม 

ความสุขที่แท้จริง..มันไม่ได้อยู่ว่าเรายิ้มบ่อย
แค่ไหน แต่มันอยู่ที่ว่า เรารู้สึกยังไง....... 
เวลาที่เรายิ้มออกมา 
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Mr. MU-X

 แบตเตอรี่แบ่งได้เป็น 3 ชนิดได้แก่ 

 1. แบตเตอรี่แบบธรรมดา  (เติมนำ้ากลั่น) มีฝาเปิด-ปิดสำาหรับเติม

นำ้ากลั่น จะต้องเติมนำ้ากลั่นแล้วชาร์จไฟใน

ครั้งแรก จากนั้นต้องหมั่นดูแลระดับนำ้าให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมทุกสัปดาห์ 

 สวัสดีครับ ผม Mr.MU-X วันนี้เรามารู้จักแบตเตอรี่ ให้
มากขึ้นกันดีกว่าครับ... แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บ และจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่สตาร์ทเตอร์ และระบบจุดระเบดิเครือ่งยนต์ เพ่ือ
ให้เครื่องยนต์หมุนและติดเครื่องได้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งให้
พลังงานแก่ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถยนต์ เม่ือระบบไฟฟ้าในรถยนต์
ต้องการกำาลังไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบจ่ายไฟของรถยนต์จะจ่ายได้

แบตเตอรี่ไฟหมดโดยไม่รู้ตัวนั้น 

จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่

ว่าจะเป็นแบตเตอร่ีหมดในช่วง

เวลารีบเร่งท่ีมีนัดสำาคัญ หรือ

ช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเดินทาง

ไปในสถานทีท่ีไ่ม่คุน้เคย กย็ิง่เสีย่งต่อการเกดิอนัตรายต่างๆ มากขึน้ 

ทั้ง การโจรกรรม หรือการฉ้อฉลจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นช่าง เป็นต้น

 ปัจจุบันศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเริ่มจำาหน่าย “ตรีเพชร

แบตเตอรี”่ ซึง่แบตเตอรีไ่ด้ถกูออกแบบและผ่านการทดสอบ เพือ่ให้

เหมาะสมกบัสมรรถนะของรถอซีซูโุดยเฉพาะ ผลติจากวัสดคุณุภาพ

สูงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ส่งตรงจากผู้ผลิต ไม่ค้างสต๊อก จึงเป็น

แบตเตอรี่คุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีการ

รับประกันแบตเตอรี่นานถึง 18 เดือน หรือ 

30,000 กิโลเมตร

 อี กทั้ ง ยั ง มี ค ว ามสะดวก 

ประหยัดเวลาและค่าใช ้จ ่าย

ในการเดินทาง เพียงนำารถ

เข ้าตรวจเช็กตามระยะ 

ทีศ่นูย์บรกิารมาตรฐาน

อีซูซุก็สามารถตรวจ

เช็ ก และ เปลี่ ยน

แบตเตอ ร่ี ให ้ ได ้

อีกด้วย 

แบตเตอรี่ (Battery)

 2. แบตเตอร่ีชนดิบำารงุรกัษาน้อย  สามารถเปิดฝาเพือ่เตมินำา้กลัน่

หากระดับนำ้าในแบตเตอรี่ลดลง ซึ่งควรดูแล

ระดบันำา้ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมทกุเดอืน 

 3. แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำารุงรักษา  ถูกออกแบบมาให้ไม่มีช่อง

เติมนำ้ากลั่น จึงไม่ต้องตรวจดูระดับนำ้ากล่ัน

ตลอดอายุการใช้งาน

 สัญญานเตือนแบตเตอร่ีเสื่อม

นั้นสามารถสังเกตได้จากหลายอาการ 

อาทิ เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ขณะ

หยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้า

ลดลง ระดบันำา้กลัน่ในแบตเตอรีต่ำา่ และ

ใช้งานมามากกว่า 18 เดือน สถานการณ์
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เอกสิทธิ์สำาหรับผู้ถือบัตร ISUZU MU-X VIP Club

Address: 21 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Mobile : 034-322-544, 034-322-588-93  Website : www.sampranriverside.com

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ

Sampran Riverside
"An eco-cultural destination since 1962"

Blue Corner Shop 3 สาขา และ
Portland Shop 9 สาขา

ส่วนลดพิเศษ 20% สำาหรับสินค้า New Arrival

ส่วนลดพิเศษ 10% สำาหรับสินค้าที่มีรายการโปรโมชั่น

Blue Corner Shops :
1. เซ็นทรัล บางนา ชั้น 2 โทร. 02-3610612
2. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 2 โทร. 053-904039
3. เมญ่า เชียงใหม่ ชั้น 2 โทร. 052-081042

Portland Shops :
1. เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 2 โทร. 02-6736270
2. เมกาบางนา ชั้น 1 โทร. 02-1051432
3. ซีคอนสแควร์ ชั้น 2 โทร. 02-7218759
4. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 1 โทร. 053-272394
5. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 โทร. 076-249726
6. ภูเก็ต จังซีลอน ชั้น 1 โทร. 076-600062
7. เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 1 โทร. 02-4296845
8. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 โทร. 053-288544
9. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 2 โทร. 074-339950

Outlet Shops :
1. พัทยา โทร. 038-906680
2. เขาใหญ่ โทร. 044-377528
3. ชะอำา โทร. 032-473033
4. อยุธยา โทร. 035-747459
5. เชียงใหม่ โทร. 053-336778

หมายเหตุ : บริการห้องพักขอ
สงวนสิทธิ์ช่วงวันหยุดยาว หรือ
ช ่วงที่ มีแพคเกจพิเศษของทาง
โรงแรม และสอบถามรายละเอียด
ก่อนใช้บริการ

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560

Outlet Shop 5 สาขา ส่วนลดพิเศษ 10%
สำาหรับสินค้าที่มีรายการโปรโมชั่น

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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
5. แสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง



Fun Zone

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

(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด ชั้น 12
1088 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

บริการธุรกิจตอบรับ

 หมดเขตร่วมเล่นเกม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลจากทีมงาน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 มาร่วมค้นหาพืชชนิดแรกท่ีใช้เร่ิมต้นสำาหรับผลิต "นำ้ามันแก๊สโซฮอล์และนำ้ามันดีโซฮอล์" ในโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ แล้วส่งกลับมาท่ี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง 
ผู้โชคดีจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

หมายเลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1. คุณรัตนชัย  เย็นใจ จ.เพชรบุรี

2. คุณประพันธ์  มายูร จ.กำาแพงเพชร

3. คุณสุวัฒน์  ตั้งกิจเชาวลิต จ.สงขลา

4. คุณอมรา  ภักดี จ.อุดรธานี

5. คุณพนม  รัตนประยูร จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ ร่มกอล์ฟอีซูซุ 
รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 3/2016
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