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Mr. MU-X

“The New Isuzu MU-X” Signature of Privilege
ภายใต้การออกแบบและปรับโฉมคร้ังใหญ่ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ 

ความเป็นตัวตนท่ีแตกต่างและโดดเด่นย่ิงข้ึน 

What’s New?
อีซูซุจัดงานขอบคุณส่ือมวลชน พร้อมประกาศ
ก้าวสู่ปีท่ี 60 อย่างม่ันคง
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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, 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 

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่อีซูซุครบรอบ 60 ปี ของการดำาเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 นี ้บรษัิท ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั ขอแนะนำา 

“The New Isuzu MU-X” ที่ปรับโฉมภายนอก และภายในเน้นความ

สปอร์ตหรู งามสง่า ภายใต้นยิาม “Signature of Privilege” ซึง่ท่านสมาชกิ

สามารถติดตามรายละเอียดของ “The New Isuzu MU-X” ในคอลัมน์ 

Mr. MU-X ได้เลยค่ะ 

     สำาหรบัคอลมัน์  “The Leader” ทมีงานได้รบัเกยีรตจิาก คณุแบ้งค์ 

ตันติปรัชญาภรณ์ นักธุรกิจไฟแรงที่มาพร้อมแนวคิด “มากกว่าความ

คุ้มทุน คือ ความสมดุลของชีวิต” นอกจากนี้วารสาร Isuzu MU-X VIP 

Club ยังได้รับเกียรติจากพรีเซ็นเตอร์รับเชิญ Isuzu MU-X “คุณธนะชัย 

สุนทรเวช” นักเล่านิทานชื่อดัง มาเขียนคอลัมน์ “Feel Good” สร้างแรง

บันดาลใจให้สมาชิกทุกท่าน

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้ 

จะถูกใจท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ สามารถ

ส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่ายส่ือสาร

การตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่ง e-mail มาท่ี  

info@isuzu-tis.com

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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อีซูซุจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมประกาศ
ก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง

 “อีซูซุจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำาปี 2560” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน

ท่ีให้การสนับสนุนอีซูซุอย่างดียิ่งตลอดมา พร้อมประกาศก้าวย่างสู่ความ

สำาเร็จอันยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปีอีซูซุในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ

จากสื่อมวลชนไทยร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

 นอกจากของที่ระลึกสุดเก๋และการลุ้นรางวัลมากมายแล้ว ส่ือมวลชนยัง

อิ่มเอมใจไปกับโชว์พิเศษจากดีว่าเสียงทรงพลัง “เจนนิเฟอร์ ค้ิม” และซูเปอร์

พรเีซ็นเตอร์อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ “ก้อง-สหรถั สังคปรชีา” ด้วยบทเพลงไพเราะเพือ่รำาลกึ

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ก่อนปิดท้ายด้วยคำาขอบคุณจากใจของ มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 

 กลุ ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด รับ

มอบรางวัล Best Initial Quality Study Score (IQS) 

จาก เจ.ดี.พาวเวอร์ ในโอกาสที่รถอเนกประสงค์

ระดับหรู “อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ได้รับการจัดอันดับสูงสุด

ประเภทกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาด

ใหญ่ จากผลการศกึษาความพงึพอใจในคณุภาพรถใหม่

ในประเทศไทย ประจำาปี 2559 ในช่วง 2 ถึง 6 เดือน

แรกของการเป็นเจ้าของ 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ได้รับรางวัล IQS
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพรถใหม่ 

จาก เจ.ดี.พาวเวอร์

What’s New?
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ISUZU MU-X Privileged Trip…on Cruise
เสริมบุญปีระกา…ล่องเจ้าพระยารับพรวันตรุษจีน

อีซูซุยกระดับคุณภาพงานขายและการบริการ ด้วยการแข่งขัน

“ISUZU Sales & After-Sales Skills Contest 2016”

 ช่วงวนัตรษุจนีทีผ่่านมา อซีซูจุดักจิกรรมสดุพเิศษ “ISUZU MU-X 

Privileged Trip…on Cruise” พาสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ  

ล่องเรือสำาราญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมไหว้พระ ทำาบุญ ถวายสังฆทาน 

และเวียนเทียนรับปีระกา ณ วัดสำาคัญริมแม่นำ้าเจ้าพระยา ได้แก ่

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัล

มากมาย เรียกได้ว่าทั้งอิ่มบุญและอิ่มสุขรับปีใหม่กันอย่างถ้วนหน้า 

 บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั จัดการแข่งขนัทกัษะด้าน

การขายและบรกิารหลงัการขาย ประจำาปี 2559 รอบชงิชนะเลศิ 

(Isuzu Sales & After-Sales Skills Contest 2016) เมือ่วันที ่ 22 

มกราคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี เพื่อยกระดับคุณภาพงานขายและการบริการให้

แก่พนักงานอีซูซุทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 

1,900 คน นับว่ามากที่สุดเท่าท่ีเคยจัดมา ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น

ครัง้แรกทีท่มีช่างจากประเทศลาวและกมัพชูาเข้าร่วมแข่งขนัอีกด้วย

 ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ

  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อีซูซุ

  การแข่งขันทักษะด้านการขาย

  การแข่งขันทักษะด้านการบริการหลังการขาย

 การแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะพัฒนาทักษะด้านงานขาย

และการบริการหลังการขายท่ีมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยสร้างความ

พอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า มุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล 

อีกด้วย 

What’s New?
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What’s New?

อีซูซุช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“168 สืบสานภูมิปัญญา เจตนาของพ่อ”
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กลุ่มตรีเพชร โดยคุณปนัดดา เจณณวาสิน 

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 

จำากัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ บริจาคอาหารและ

นำ้าด่ืมอีซูซุเพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทางภาคใต้ โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง

ต่างๆ ได้แก่ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำากัด 

(New TV) โดยมีพลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ 

ผู ้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นผู้รับมอบ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

และบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหาร

จากแต่ละสถานโีทรทศัน์เป็นผูรั้บมอบส่ิงของก่อน

นำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อช่วงต้นปี

ที่ผ่านมา 

 อีซูซุร่วมกับรายการ 168 ชั่วโมง ทางไทย

ทีวีสีช่อง 3 ร่วมกันสานต่อโครงการตามแนว

พระราชดำาริและได้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช พาครอบครวัอซีซูไุปสมัผสั

ภมูปัิญญาชาวบ้านชุมชนบ้านหัวเวียง อำาเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนมีนาคม 

ทีผ่่านมา เพือ่เรยีนรูก้ารทำาการเกษตรผสมผสาน

ตามจดุต่างๆ ของศนูย์การเรยีนรู ้และได้ร่วมการ

ทำาพิธขีวญัข้าว ซึง่หาดไูด้ยากในปัจจบุนั อกีทัง้ยัง

ได้เรียนรู้การทำาเครื่องปั้นจ๋ิว และการทำาเคร่ือง

จกัสาน ซึง่เป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิของชมุชน โดยมี

นักแสดงจากไทยทีวีช่อง 3 คุณดรีม ณฐณพ และ 

คุณแก๊ป ชนกสุดา ร่วมเดินทางและสร้างสีสัน

อย่างเป็นกันเองให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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ประชาคม…อีซูซุมิว-เอ็กซ์
 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ขอขอบคุณ ศ.ดร.ไชยา 

ยิม้วไิล คณุทพิย์สดุา ยิม้วไิล และคณุเอกลกัษณ์ ยิม้วไิล บรษิทั 

แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำากัด  ที่เลือกรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 

3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สีเงินไอซ์เบิร์ก และอีซูซุดีแมคซ์ 

ไฮ-แลนเดอร์ 4ประตู 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สีเงินไอซ์เบิร์ก 

เป็นรถคู่ใจ 

 บรษิทั ตรเีพชรอซูีซเุซลส์ จำากัด จดัแพค็เกจเล่นกอล์ฟสดุหรฉูลองชยัให้แก่

แชมป์ ISUZU Thailand Master 2016 นำา 26 นักกอล์ฟพร้อมคณะสื่อมวลชน 

สัมผัสประสบการณ์ พร้อมอวดวงสวิงสะท้านทะเลทราย ณ สนาม Jumeirah 

Golf Estates ทีส่ดุแห่งสนามกอล์ฟระดับเวลิด์คลาส ของเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส์ 

 นอกจากน้ี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดการแข่งขัน อีซูซุได้

จัดทริปนำาชมวิถีชีวิต และสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ดูไบ 

สถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำาลองวิถีชีวิตชนพื้นเมืองดูไบในอดีต การเดินเที่ยวชม

ย่านการค้าเก่าแก่อย่างบัสตาคิย่า (Bastakiya) ชมตลาดเครื่องเทศ และตลาด

ทองคำาอันเลื่องชื่อ รวมถึง ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น สวนดอกไม้กลางทะเลทราย

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการช้อปปิ้ง ณ ดูไบมอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์ 

และยังได้เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ลำ้าค่ามากมาย อาทิ มัสยิดชีค ซาเญด แกรนด์ 

(Sheikh Zayed Grand Mosque) ศาสนสถานอนัเป็นศนูย์กลางของกรงุอาบดูาบี 

เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ฉลอง 10 ปี ISUZU Thailand Master
ณ Jumeirah Golf Estates ดูไบ

What’s New?
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Mr. MU-X

 “The New Isuzu MU-X” Signature of Privilege ภายใต้การออกแบบและ

ปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนที่แตกต่างและโดดเด่นยิ่งขึ้น 

ด้วยสไตล์สปอร์ต โฉบเฉี่ยว ทันสมัย เหนือระดับมากยิ่งขึ้น  พร้อมบรรยากาศในห้อง

โดยสารทีก่ว้างขวาง และการออกแบบใหม่ให้หรหูราสง่างาม นัง่สบายในแบบฉบบัรถยนต์

นั่งระดับหรู โดยยังคงจุดเด่นส�าคัญคือ เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์  

ที่ให้การตอบสนองการขบัขีท่ีด่ ีโดยเน้นความประหยดัน�า้มันและรกัษาสิง่แวดล้อม พร้อม

ช่วงล่างที่นุ่มนวลและเกาะถนน 
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Mr. MU-X
Signature of Style เตม็ตาด้วยดีไซน์ภายนอก สดุเท่ งามสง่าทกุมติ ิออกแบบใหม่หมด
ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง ปรบัลุคให้สปอร์ตทนัสมยั โดดเด่น และหรหูราสง่างามเหนอื
ระดับยิ่งขึ้น ให้ความรู้สึกถึงพลังที่ไม่หยุดนิ่ง สะดุดตาทุกครั้งที่มอง

• กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ แบบ Sport 3D ให้มิติสูงสง่า เด่นชัด สปอร์ต หรูหราขึ้น
อีกระดับ

• ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ แบบ Bi-LED ปรับสูงต�่าอัตโนมัติ พร้อมไฟ Daylight 
 ในโคมเดียวกัน และ LED Guiding Light แบบรถระดับหรู
• กันชนหน้า – หลังดีไซน์ใหม่ เสริมลุคสปอร์ตให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
• ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ แบบ Sharp Horizon โดดเด่น ลงตัว
• ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ 18 นิ้ว Cross Star สง่างาม 
• Roof Spoiler รูปทรงใหม่ สีทูโทน รับกับตัวรถ

Signature of Luxury เต็มอารมณ์กับประสบการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ
ในบรรยากาศห้องโดยสารใหม่ สทีโูทน Sandstone Beige ตดัด้วยสดี�าเข้ม อบอุน่ 
กว้างขวาง สร้างสรรค์ทกุรายละเอยีดแบบรถยนต์นัง่ระดบัหร ูพร้อมการออกแบบ
ภายในด้วยแนวคิด Universal Design ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการ

• เบาะนั่งกึ่งหนังแท้ดีไซน์ใหม่ Sport Cut โอบกระชับรับกับสรีระนุ่มนวล 
 นั่งสบาย แม้ในเส้นทางยาวไกล
• ผิวสัมผัสใหม่แบบ Soft Touch เพิ่มความนุ่มนวลให้เหนือระดับ ในบริเวณ

คอนโซลหน้า แผงข้างประตู และที่พักแขน

• หรูหราด้วยลายไม้ Fine Walnut ที่แผงข้างประตู หัวเกียร์ และคอนโซลหน้า
• ชุดตกแต่งสีด�า Piano Black คมเข้มมีสไตล์ บริเวณคอนโซลกลาง และแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า
• ระบบความบันเทิง iConnect พร้อม Built-in Navigator พร้อม Air Mirroring รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ 

Smartphone 
• หน้าปัดดีไซน์ใหม่ เพิ่มความสปอร์ต หรูหรามีระดับด้วยขอบโครเม่ียม อ่านค่าง่าย พร้อมหน้าจอสีแสดงข้อมูลการ

ขับขี่ Color Display MID

Signature of Safety อุ่นใจทุกเส้นทางกับระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ 
ปกป้องทุกชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบฉบับของ
อีซูซุ พร้อมเสริมความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกระดับด้วย

• ใหม่! ไฟหน้าแบบ Bi-LED และไฟ Daylight อยู่ในโคมเดียวกัน สว่าง 
โดดเด่น เห็นชัดเจนแม้ในระยะไกล พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต�่า
อัตโนมัติ ป้องกันการรบกวนสายตาผู้ร่วมทาง

• ใหม่! ระบบควบคมุความเรว็ขณะลงทางลาดชนั HDC (Hill Descent Control) 
ช่วยควบคมุความเรว็ของรถขณะลงทางลาดชนั ให้ความมัน่ใจยิง่ข้ึน

ท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club สามารถสัมผัสและทดลองขับ “The New Isuzu MU-X” Signature of Privilege  
ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศนะครับ
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ชีวิตนักพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ
 คุณแบ ้งค ์  เล ่าที่มาของการเข ้าสู ่ วงการพัฒนาธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ว่าหลงัจากท่ีเรยีนจบด้านสถาปัตยกรรมภายในได้ไป

เรยีนต่อปรญิญาโทด้านธรุกิจระหว่างประเทศ ทีป่ระเทศออสเตรเลยี 

พอเรียนจบก็ได้มาช่วยกิจการของคุณลุงซึ่งเป็นประธานบริษัทดูแล

ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างผลิตเครื่องสำาอางให้กับ

แบรนด์ต่างๆ โดยลูกๆ ของคุณลุงดูแลธุรกิจที่กรุงเทพฯ ส่วนตนเอง

เข้ามาดแูลงานด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีโ่คราช โดยสองโครงการ

ที่ดูแลเป็นหลักคือโรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท โคราช และโครงการ

แพลททินัม อพาร์ทเมนท์ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในนครราชสีมาซึ่งใช้เงิน

ลงทุนกว่าพันล้านบาท

The Leader

แบ้งค์ ตันติปรัชญาภรณ์ 
นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มากกว่าความคุ้มทุน
คือ ความสมดุลของชีวิต

	 “ส�ำหรับหน้ำท่ีรับผิดชอบเรียกได้ว่ำดูแลตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง

ปลำยน�ำ้	เช่น	ส�ำรวจท�ำเลทีด่นิ	ขออนญุำตก่อสร้ำง	ดแูบบ	ออกแบบ	

วำงแผนโครงกำร	 ดูแลงำนก่อสร้ำง	 เมื่อสร้ำงเสร็จก็ต้องดูแลด้ำน

บริหำร	มีกำรจ้ำงมืออำชีพมำบริหำรบ้ำง	 ได้ผลดีบ้ำงไม่ดีบ้ำง	ตอน

หลงัเริม่เรยีนรูแ้ละมำบรหิำรเอง	ในช่วงแรกๆ	ทีท่�ำงำนแม้รูส้กึไม่ค่อย

ตรงกับสำขำที่เรียนมำกนัก	 แต่ถือว่ำเป็นโอกำสและประสบกำรณ์ที่

ดีมำกในกำรท�ำงำนนี้	 เพรำะต้องบริหำรเงินทุนค่อนข้ำงสูง	 ซึ่งตอน

น้ันคิดว่ำต้องเป็นลูกคนรวยจริงเท่ำน้ันจึงจะโชคดีได้มีโอกำสท�ำ”	

คุณแบ้งค์เล่าถึงรายละเอียดงานที่ทำา
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The Leader

 จากความชอบในสมรรถนะของรถอีซูซุมิว - เซเว่น จนเปลี่ยน

มาใช้อีซูซุมิว-เอ็กซ์คันนี้ ก็ยิ่งชอบมากขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบ

ที่โฉบเฉี่ยว ดูทันสมัย วัยรุ่นขึ้น การออกแบบภายในเหมาะกับการ

ใช้งาน เช่น มีที่ใส่แก้วกาแฟ นำ้าดื่มหลายจุด มีจุดยึดสำาหรับเบาะนั่ง

สำาหรับเด็ก มีความปลอดภัยสูง นั่งสบาย กว้างขวาง เวลาเดินทางไป

ไกลไม่อดึอดัทำาให้การเดนิทางสบายมากขึน้ พาไปไหนกไ็ม่เคยทำาให้

ผิดหวัง ไม่เคยมีปัญหาระหว่างทาง เอาไปลุยได้ทุกท่ี ตัวภรรยาผม

เองก็ชอบมาก รถบรรทุกของได้เยอะเพราะยิ่งมีลูกสัมภาระต่างๆ 

ก็เยอะขึ้น ทั้งจักรยาน ถุงกอล์ฟ ที่นั่งติดรถยนต์สำาหรับเด็ก กระเป๋า 

รองเท้าทุกอย่างอยู่ในรถหมด ดังนั้นรถยนต์ 7 ที่นั่งสำาหรับสมาชิก

ในครอบครัวตอนนี้ 4 คน คือ ผม ภรรยา และลูกสองคน ผมคิดว่า 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ เป็นรถที่ลงตัว และหากเปรียบเทียบอีซูซุมิว-เอ็กซ์  

คนันีก็้คงเป็นเหมอืนสมาชกิคนที ่5 ของครอบครวัเพราะไปไหนมาไหน 

ด้วยกันตลอดเวลา 

 คุณแบ้งค์ ฝากท้ิงท้ายถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตว่า “ไม่ว่า 
การท�างานหรือชีวิตส่วนตัว หากเรายึดติดมากเกินไปจะทุกข์  
อย่าพยายามมองหาส่ิงทีด่ท่ีีสุด แต่ให้มองหาส่ิงท่ีท�าให้ชวีติสมดุล
ที่สุด สิ่งใดที่มากเกินไปก็ไม่ดี น้อยเกินไปก็ไม่ดี ดังนั้นขอให้ทุกคน
หาจุดสมดุลของชีวิตให้เจอ” 

คุณค่าตัวชี้วัดความสำาเร็จ
 ตลอดระยะเวลา 12 ปี ทีไ่ด้ลองผดิลองถกูและสัง่สมประสบการณ์

ในแวดวงนี ้รวมทัง้ผลตอบรบัของโครงการทีด่แูลได้ขยายตวัและพฒันา

อย่างต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่มาจากการให้โอกาสและการเรียนรูจ้ากคณุลงุ

ท่ีเขาเรยีกว่า “ท่านประธาน” ตลอดการสนทนาว่า

 “กำรท�ำงำนกับผู้ใหญ่ต่ำงรุ่นนั้นท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีคิด	 วิธีกำร

ท�ำงำนหลำกหลำย	เช่น	แนวคดิเรือ่งกำรบรหิำรคน	มมุมองทำงธรุกจิ	 

ที่เรำมักมองเรื่อง	 “ควำมคุ้มทุน”	 เป็นหลัก	 คือถ้ำไม่คุ้มทุนก็ไม่ท�ำ	 

แต่ในชีวติจรงิเรำไม่ได้มองแค่นัน้	ยกตวัอย่ำง	เช่น	วตัถปุระสงค์เริม่แรก 

ของท่ำนประธำนในกำรสร้ำงโรงแรมเมืองทองธำนีฯ	 ไว้เพื่อต้อนรับ

และดูแลลูกค้ำที่ครอบครัวเรำเคยท�ำมำค้ำขำยกันก็ถือว่ำคุ้มค่ำแล้ว	

ดังนั้นแม้โครงกำรนี้อำจได้ก�ำไรน้อย	 แต่คุณค่ำที่ได้รับมำกมำย	 เช่น	

กำรได้มีโอกำสดูแลและสนับสนุนงำนของจังหวัด	 กำรได้ช่วยให้

พนักงำนหลำยๆ	 คนมีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และส่งผลดีต่อ

กำรท�ำธุรกิจอื่นๆ	 ของครอบครัว	 ดังนั้น	 ผลต่ำงหรือมูลค่ำที่ไม่ใช่ 

ผลประกอบกำรมันมีมำกอยู่	 มันมีเร่ืองอื่นๆ	 เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย	

ทั้งนี้จำกกำรท�ำงำนก็ได้เรียนรู้ว่ำหำกเรำมัวกังวลเร่ืองควำมคุ้มทุน

หรือควำมสมบูรณ์แบบ	เรำอำจไม่ได้ลงมือท�ำอะไรเลย”

"อีซูซุมิว-เอ็กซ์" หนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
 การให้ความสำาคัญกับคุณค่าสะท้อนมาสู่การเลือกซื้อรถของ

หนุ่มนักพัฒนาอสังหาฯ เช่นกัน คุณแบ้งค์ กล่าวว่า การเลือกรถนั้น

ดูจากไลฟ์สไตล์เป็นหลัก ผมชอบรถที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ เพราะ

มีสัมภาระเยอะ การจะใช้รถเก๋งคงไม่เหมาะ โดยเฉพาะการทำาธุรกิจ

อสงัหาฯ ในช่วงปีแรกๆ จะต้องขบัรถไปสำารวจทีด่นิบ่อย บางครัง้ต้อง

เข้าป่า รถจงึต้องลยุและทรหดหน่อย ผนวกกบัใช้ชวีติส่วนใหญ่บนรถ

จงึเลอืกใช้ตัง้แต่อีซซุูมวิ-เซเว่นรุน่แรกจนถงึรุน่แพลททนิมั เพราะตอบ

โจทย์ทกุการใช้งาน โดยเฉพาะเวลามคีนขบัรถให้จะชอบทีน่ั่งแถวสอง

เป็นพิเศษเพราะเบาะกว้างขวาง นุม่ นอนหลบัสบาย นอกจากนี้หนึ่ง

ในเหตุผลสำาคัญท่ีใช้เลือกรถอีซูซุคือความประทับใจในการให้บริการ

ของผู้จำาหน่ายและท่ีปรกึษาการขายซึง่คอยดูเอาใจใส่เรือ่งการบรกิาร

ต่างๆ เป็นอย่างดี
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 ระยะแรกที่รถปิกอัพขนาดหนึ่งตันเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น  

ผู ้ผลิตส ่วนใหญ่เน ้นการผลิตที่ ใช ้ เค ร่ืองยนต ์ เบนซินขนาด

ความจุไม่เกิน 1,600 ซีซี. เป็นหลัก ไม่เว้นแม้กระทั่ง “อีซูซุ” ที่ก้าว

เข้าสู่การผลิตและจำาหน่ายรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 อีซูซุจึงผลิตรถปิกอัพขนาด

หนึ่งตันรายแรกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000 ซีซี. ในรถปิกอัพ

อีซูซุ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์ปิกอัพขนาดหนึ่งตันทั้งใน

ประเทศไทยและทัว่โลก ล้วนแต่หนัมาใช้เครือ่งยนต์ดเีซลด้วยกนัหมด 

หลังจากผ่านการเป็นผู้นำาที่มองเห็นตลาดล่วงหน้าได้ก่อนคนอ่ืน 

ในก้าวแรกไปแล้ว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 อีซูซุได้ผลิต

 หากพูดถึงรถปิกอัพขนาดหนึ่งตัน ซึ่งปัจจุบันนี้มีวิ่งอยู่บนท้องถนนมากที่สุดในโลกแล้ว ประเทศไทยมีการใช้งาน
รถยนต์ประเภทนี้มากที่สุด และยังเป็นฐานการผลิตสำาคัญที่สุดในการผลิตรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันส่งออกไปจำาหน่าย
ทั่วโลก และการพัฒนารถปิกอัพขนาดหนึ่งตันหลายครั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนที่อื่นในโลก ประเทศไทยจึงถือได้ว่า
เป็นศูนย์กลางของรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันในทุกๆ ด้าน

ก้าวหนึ่งที่ล้�าหน้า

รถปิกอพัขนาดหนึง่ตนั ประเภททีม่พีืน้ทีใ่นห้องโดยสารเพิม่ขึน้ตอน

หลังที่นั่งคนขับเรียกว่ารุ่น "สเปซแค็บ" ซ่ึงต่อมาผู้ผลิตรถปิกอัพ

ทุกยี่ห้อท้ังในประเทศไทยและในโลกนี้ ล้วนแต่ทำาการผลิตประเภท 

"สเปซแค็บ" ออกจำาหน่ายทุกราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 อีซูซุได้

ส่งเครื่องยนต์ดีเซลแบบไดเร็คอินเจคชั่นเข้าสู่ตลาด และกลายเป็น

ผู้นำาในด้านเครื่องยนต์ดีเซลสำาหรับรถปิกอัพขนาดหนึ่งตัน ถือเป็น

อีกก้าวหนึ่งที่อีซูซุมองการณ์ไกลและก้าวนำาคู่แข่งทั้งหมด ส่งผลให้

อีซูซุขึ้นมาสู่ความเป็นรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันที่ขายดีที่สุดในตลาด

ประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นยาวนานต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2535 อีซูซุจึง

เป็นผู้ผลิตรถยนต์เจ้าแรกในประเทศไทย ที่ผลิตรถปิกอัพขับเคลื่อน

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
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 ปี พ.ศ. 2556 อีซูซุจึงได้พัฒนารถยนต์น่ังอเนกประสงค์

รุน่ใหม่อกีครัง้หนึง่ นัน่คอื "อซีซูมุวิ-เอก็ซ์" ซึง่ได้รบัการออกแบบใหม่ 

ท้ังรูปทรงภายนอก และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเต็มท่ี ด้วยการ

ปรับปรุงช่วงล่างใหม่เพื่อให้มีความนุ่มนวลในห้องโดยสารมากขึ้น  

โดยที่ไม่เสียประสิทธิภาพการทรงตัวเมื่อใช้ความเร็วสูง มีการ

ออกแบบทีน่ัง่ให้เล่นระดบัลดหลัน่กนัไป ทำาให้คนทีน่ัง่ในห้องโดยสาร

ทกุตำาแหน่งสามารถมองเหน็ด้านหน้ารถได้โดยไม่บงักนั ส่งผลให้รูส้กึ

ถงึความโปร่งโล่งสบาย ช่วยให้ความรูส้กึผ่อนคลายมากขึน้เมือ่อยูใ่น

ห้องโดยสารนั่นเอง แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อีซูซุมิว-เอ็กซ์  

กไ็ม่เคยละเลย ตวัอย่างเช่นทีว่างขวดนำา้หรอืแก้วนำา้ ในอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ 

ก็จัดไว้ให้ถึง 12 ตำาแหน่งด้วยกัน

 ส่วนทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถ

ควบคุมรถได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้สามารถพัฒนาการขับขี่ของ

ตนเองให้ถูกวิธี ประหยัด และลดการสึกหรอลงไปได้ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

ยงัได้จดัระบบอจัฉรยิะ "อซีซูอุนิไซท์" เอาไว้ให้ตรวจสอบวธิกีารขบัขี่

ได้อย่างแม่นยำาอกีด้วย ซึง่ระบบนีเ้ป็นทีน่ยิมกนัอย่างมากในหมูผู่ใ้ช้ 

เพราะช่วยประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงได้เพิ่มมากขึ้นอีก นอกเหนือไป

จากการประหยดันำา้มนัทีไ่ด้จากเครือ่งยนต์ของอีซซูเุองแล้วส่วนหนึง่

ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 อีซูซุมิว-เอ็กซ์ จึงได้บรรจุ "เครื่องยนต์ 

1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์" ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุลดลงแต่ให้

กำาลังสูงมากขึ้น และคายมลพิษจากไอเสียตำ่าที่สุด เข้ามาไว้ให้เป็น

ทางเลอืกของคนทีต้่องการใช้รถยนต์นัง่เอนกประสงค์ อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ 

อีกหนึ่งทางเลือกด้วย

 ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ีเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า 

อซีซู ุคอืผูผ้ลติรถยนต์ทีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกล มมีมุมองทีก้่าวหน้ากว่า

คู่แข่งรายอื่นๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ปิกอัพ

ขนาดหนึง่ตนัและรถยนต์นัง่เอนกประสงค์ในโลกนี ้และเป็นวสิยัทศัน์

และมุมมองที่ส่งผลให้ต่อมาคู่แข่งรายอื่นๆ ต้องก้าวเดินตามตลอด

มานั่นเองครับ 

Care for Your Car

สี่ล้อภายใต้ชื่อรุ่น “โรดีโอ” และได้กลายเป็นรถปิกอัพขับเคล่ือน

สี่ล้อขนาดหนึ่งตันที่ขายดีที่สุดในเวลาต่อมาอีกด้วย จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2546 อีซซุูเป็นผู้ผลติรถปิกอพัขนาดหนึง่ตนัรายแรกทีจ่บักระแส

ความนิยมของผู้บริโภคในด้านนี้ได้ จึงได้ทำาการผลิตรถปิกอัพขนาด

หนึง่ตนัขบัเคลือ่นสองล้อยกสงู โดยยกระดับความสงูของช่วงล่างและ

ตัวถัง ให้ดูจากภายนอกคล้ายกับเป็นรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 

ออกมาจำาหน่ายภายใต้ชื่อรุ่นว่า "ไฮแลนเดอร์" และได้รับการ

ตอบรับอย่างดียิ่งจนทำาให้ผู้ผลิตทุกราย ต้องผลิตรถยนต์ในลักษณะ

เดยีวกนัตามออกมา และมกีารตัง้ชือ่คล้ายกนักบัรุน่ไฮแลนเดอร์ของ

อีซูซุอีกด้วย ในขณะที่ผู้ผลิตรถปิกอัพเครื่องยนต์ดีเซลทุกราย ต่าง

มุ่งหน้าแข่งขันกันผลิตเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบมากหรือ

มี ซีซี. สูงๆ จนถึงขั้นมากกว่าสามพันซีซี. ปลายปี พ.ศ. 2558 อีซูซุ 

เป็นผู้ผลิตรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันเจ้าแรก ที่ผลิตเคร่ืองยนต์ดีเซล

ขนาดความจุตำ่ากว่าสองลิตร หรือตำ่ากว่าสองพันซีซี. มาใช้กับรถ

ปิกอพัขนาดหนึง่ตนั ซึง่ได้รบัความนยิมสงูขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้มาก

 ในส่วนของรถยนต์นัง่อเนกประสงค์หรอืทีเ่รยีกว่า PPV นอก

เหนอืจากอซูีซไุด้นำาเอารถยนต์รุน่ "คาเมโอ" เข้าสูต่ลาดเมอืงไทยและ

ได้รบัผลตอบรบัอย่างดีมากจากผูใ้ช้รถยนต์ในลกัษณะนี ้ซึง่แม้เวลาจะ

ผ่านมานานมากกว่ายีส่บิปีแล้วกต็าม ราคาซือ้ขายรถยนต์คาเมโอใน

ตลาดรถยนต์มอืสอง ยังซือ้ขายกนัในระดบัราคาทีใ่กล้เคยีงกบัราคา

รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเมื่อคร้ังวางจำาหน่ายบนโชว์รูม แสดงให้เห็น 

สมรรถนะ ประสิทธิภาพที่สะท้อนไปสู่ความนิยมรถยนต์ลักษณะนี้

ของอีซูซุได้เป็นอย่างดี และผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยก็ยังตอบรับ

กบัรถยนต์อซีซูรุุน่ "เวก้า" ทีอ่อกตามหลงัมาอย่างสงูยิง่ด้วยเช่นกนั 

จนเมื่อกฎหมายว่าที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์หรือรถ PPV  

มีความชัดเจนขึ้น อีซูซุจึงได้นำาเอา "อีซูซุมิว-เซเว่น" มาให้เป็นทาง

เลือกแก่ผูบ้รโิภคชาวไทย ซึง่ถือว่าเป็นรถยนต์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า

มพีืน้ทีภ่ายในห้องโดยสารกว้างขวางทีส่ดุ น่ังสะดวกสบายมากทีส่ดุ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรถยนต์แบบเดยีวกนัยีห้่ออืน่ๆ แม้ว่าปัจจุบนันีจ้ะ

เลกิทำาการผลติและจำาหน่ายไปแล้วก็ตาม แต่รถยนต์นัง่เอนกประสงค์

อีซูซุมิว-เซเว่น ยังเป็นรถยนต์ที่ถูกถามซื้อมากในท้องตลาด เพราะ

นอกจากเหตุผลของความสะดวกสบายและความนุ ่มนวลแล้ว 

ยงัเป็นรถยนต์ทีม่คีวามทนทานและมค่ีาบำารงุรกัษาตำา่มากอกีด้วย
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คุณลินดา โกมลารชุน

MU-X Roadtrip

 แหล่งท่องเที่ยวไทยที่อินเทรนด์ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ไม่ใช่

สถานที่จ�าลองฉากต่างประเทศอย่าง เวนิส ลอนดอน หรือโรม 

แต่กลายเป็นชุมชนเล็กๆ ในที่ห่างไกล พอมีความเจริญเข้าไปได้

บ้างแต่ไม่ถึงกับมีห้างหรือร้านอาหารท่ีมีเครือข่ายท่ัวประเทศ

เปิดบริการ ยิ่งถ้าไม่มีร้านสะดวกซื้อ ในหมู่บ้านด้วยแล้ว ถือว่า

น่าไปนอนค้างเป็นอย่างยิ่ง

ก�าหัวใจ
ยกให้แม่กำ�ปอง
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MU-X Roadtrip

 Isuzu MU-X 1.9 Ddi Blue Power พาพวกเราออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ 

มุ่งเหนือไปตามทางหลวงหมายเลข 1317 เพียงชั่วโมงเดียวก็ถึง ‘ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก’ ซึ่งต้ังอยู่ติดถนน ด้านหน้าดูเหมือนร้านจำาหน่ายของ

ที่ระลึก ส่วนด้านหลังเป็นร้านกาแฟและร้านอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2524 ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำานวน 300,000 บาท เพื่อก่อตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริม 

การเพาะเห็ดหอมและกาแฟ เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนอกเหนือไปจากการปลูกเมี่ยง 

ตลอด 30 กว่าปีทีผ่่านมา ชาวบ้านมรีายได้ยัง่ยนืและศนูย์กย็งัต่อยอดโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ  

ไม่ว่าจะเป็นการทดลองเพาะกล้วยไม้ หรือการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงให้บริการ

บ้านพักสำาหรับนักท่องเที่ยวด้วย

 เหตุผลท่ีใครต่อใครต้องแวะที่นี่ เพราะเมนูน่าลองอย่างขาหมูวานิลลา ยำาใบเมี่ยง 

ซี่โครงหมูอบนำ้าผึ้ง เสียงธารนำ้าเล็กๆ ซึ่งไหลมาจากแม่นำ้าแม่ลายช่วยเสริมบรรยากาศชวน

เจรญิอาหาร เดก็ๆ พากนัลงไปยนืดปูลาพวงสกัประเดีย๋วกว็ิง่กลบัมาบอกแม่อย่างตืน่เต้นว่า 

เห็นเต่าหางยาวเฟื้อยแอบอยู่ในบ่อหลายตัว เอ...เต่าหางยาวมีด้วยหรือ ค้นกูเกิ้ลดูก็เพิ่งได้

ความรู้ใหม่ว่า เต่าปูลูเป็นเต่าหางยาวที่ใกล้สูญพันธุ์และอาศัยอยู่ตามลำาธารบนภูเขาเท่านั้น

 จากโครงการหลวงตนีตกขับรถขึน้เขาต่ออกีประมาณ 10 กโิลเมตรจะเข้าสูเ่ขตกิง่อำาเภอ

แม่ออน บ้านแม่กำาปองเป็นหมูบ้่านเลก็ๆ มเีพยีงบ้านไม้ไม่กีห่ลงัคาเรอืน ตัง้อยูส่องฟากของ

ถนนคอนกรีตสองเลน เราจอดรถไว้ที่ลานจอดของศูนย์ฝึกอบรมแล้วชวนเด็กๆ ลงมาออก

กำาลงัขาต้านแรงโน้มถ่วง ถนนลาดขึน้เขาทำาให้ต้องเดนิช้าๆ และมเีวลาสงัเกตสิง่รอบตวั ร้าน

ก๋วยเตี๋ยว ร้านปาท่องโก๋ รถสองแถวที่แปรสภาพเป็นตลาดของสดเคลื่อนที่ช่วยให้ชาวบ้าน

ไม่ต้องลงไปจ่ายกบัข้าวตนีดอย สะดดุตาทีร้่านแมวดอยขายของทีร่ะลกึพมิพ์ภาพวาดแมวใน

อริยาบทต่างๆ เราไม่ได้รีบไปไหนนี่นา นั่งคุยกับศิลปินเจ้าของผลงานพักใหญ่ ก่อนจะเลือก

ซื้อสมุดบันทึกเอาไว้เก็บเรื่องราวที่ได้เจอ

 ร้านกาแฟในหมู่บ้านบรรยากาศต่างกันแต่ก็น่าน่ังแช่ไปเสียทุกร้าน ร้านลุงปุ๊ดป้าเป็ง 

อยู่ติดลำาธาร เดินเข้าไปส่วนใหญ่เกิดคำาถาม คนไหนลุงปุ๊ดกับป้าเป็งคะ ไม่เห็นมีใครเคย

เจอเจ้าของชื่อสักที นั่งห้อยขาจิบชากาแฟฟังเสียงนำ้าก็เพลินพอแล้ว หรือจะขับรถขึ้นไปสูง

กว่าน้ี จากร้านกาแฟชมนกชมมองลงมาจะเหน็หบุเขาและหมูบ้่านทีต่ัง้อยู่ระหว่างเขาสองลกู 

มุมมหาชนสำาหรับถ่ายรูปเลยล่ะ

 งานหัตถกรรมขึ้นชื่อในหมู ่บ้านคือการทำาหมอนใบชา ตากแดดและบรรจุกันที่

วัดคันธาพฤกษาแทบทุกวัน ใบชานี้คนละแบบกับใบชาที่เราเอามาชงนำ้า คือเป็นใบใหญ่เท่า

ฝ่ามือเด็ก หมอนใบใหญ่ใช้หนุนนอนให้ได้

กล่ินใบชาอ่อนๆ โชยมาผ่อนคลายระบบ

ประสาทหลับสบาย ส่วนหมอนใบเล็กเอา

ไว้ใส่ตามตู ้เสื้อผ้าลดกลิ่นอับไล่มดและ

แมลง นั่งดูคุณป้าคุณยายบรรจุหีบห่อแล้ว

ก็อุดหนุนกลับบ้านเป็นของฝากน่ารักดี

 หลงรักแม่กำาปองเข้าแล้วล่ะสิคะ 

โฮมสเตย์เขาก็มี ลองไปนอนค้างสักคืน

สองคืนเป็นไรไป 
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Feel Good

"ผมมักจะชื่นชมคนที่ประสบความส�าเร็จด้วย 
การคิดและสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่า

เป็นผลงานของหนึ่งสมองสองมือโดยแท้"

เกษตรบ�าบัด…ดีต่อใจ ให้เด็กพิก�ร 

 แต่เมื่อผมได้ไปท่ีบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

คำาว่า “หนึ่งสมองสองมือ” ยังไม่ครบเลยครับ เพราะเด็กพิการ

บางคนในบ้านน้ีไม่มีน้ิวมอืเลยสกันิว้ เดก็บางคนไม่มขีาต้องนัง่รถเขน็ 

อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้งอกงามออกมาได้

จากการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ข้างตึกที่พวกเขาพัก โดยมีผู้สนับสนุน

คือ อาจารย์จากโครงการลูกพระดาบสเป็นให้ความรู้ในการปลูกผัก

ชนิดนี ้และผูต้้องหาเรอืนจำาจากจงัหวดัปทมุธานเีป็นผู้สร้างแปลงผกั  

วดัระดับความสงูของรางให้เท่ากบัความสงูของรถเขน็ สร้างทางเดนิ

ให้กว้างกว่าปกติ เพื่อให้รถเข็นของน้องๆ กลับรถได้

 เดก็พกิารทีน่ีม่หีลายประเภท ส่วนใหญ่จะลกุเดินขึน้มาลำาบาก 

เรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียง อาจารย์ผู ้ดูแลจึงเลือกงานที่ไม่ยาก 

(แต่แสนจะสำาคัญ) มาให้กับเด็กๆ ที่นอนอยู่บนเตียง นั่นก็คือการ

ใส่เมล็ดลงในฟองนำ้า เพราะต้องอาศัยความช่างสังเกตและความ

ใส่ใจ เชื่อไหมครับว่า...หากเมล็ดกลับหัว ต้นกล้าจะงอกช้ากว่าปกติ

ถึง 15 วันเลยทีเดียว ส่วนเด็กๆ พิการที่พอจะลุกขึ้นมาและเดิน

ทางไปที่แปลงผักได้มี 12 คน ก็จะได้รับมอบหมายให้จัดเวรดูแลผัก

ในแต่ละวัน แต่ปรากฏว่าเด็กๆ ทุกคนต่างก็ขออาสาลงไปดูแลผัก

ทุกวัน เริ่มด้วยการเปิดสแลนบังแสง การรดพรมนำ้าในช่วงเช้าเพื่อ

ให้ผักชุ่มชื้น บางคนจะขอไปดูต้นกล้าที่แปลงอนุบาล คอยเช็กว่า

ต้นไหนใบงอกขึ้นมา 3 ใบ จะได้ย้ายมาที่แปลงใหญ่ เพื่อให้นำ้าและ

สารอาหารท่ีมากขึ้น ส่วนเด็กๆ ท่ีนอนอยู่บนตึกจะขอให้อาจารย์

ช่วยเข็นเตยีงมาท่ีรมิระเบยีง เพราะพวกเขาอยากจะดวู่าผักทีเ่ขาปลกู

ทุกๆ วันโตข้ึนขนาดไหนแล้ว เป็นภาพประทับใจที่ทุกกระบวนการ

ของการปลูกผักนี้มีผลดีต่อใจของพวกเขาอย่างมาก

คุณธนะชัย สุนทรเวช

 และช่วงเวลาท่ีทุกคนรอคอยมากที่สุดก็คือ วันท่ีผักโต

เตม็ท่ี เดก็ๆ จะลงไปตดัผกัจนเตม็ตะกร้า ส่วนหนึง่เกบ็ไว้รบัประทาน 

อีกส่วนจะนำาไปขายท่ีหน้าอาคารบ้านนนทภูมิ เสียงตามสายจะ

ประกาศบอกเจ้าหน้าท่ีและผู้คนที่มาทำากิจกรรมว่าวันนี้มีผักมาขาย 

เดก็ๆ เป็นคนหยบิผกัใส่ถงุและขายเอง เงนิทีไ่ด้มาถกูเกบ็สะสมเพือ่

เป็นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ สารอาหาร และอุปกรณ์ต่อไป

 ค�าว่า ประสบความส�าเรจ็ อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นสิง่ทีม่มีลูค่า
มหาศาล แต่เป็นงานที่ทุกคนช่วยกันลงมือท�าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้
เห็นผลลัพธ์ ผมว่างานปลูกผักแปลงเล็กๆ ของน้องๆ คนพิการ
กลุ่มนี้ช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน

 ใครทีช่อบกนิผกั ถ้ามโีอกาสผ่านไปทีบ้่านนนทภมู ิอ.ปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี ลองแวะไปเยี่ยมชมแปลงผัก ทักทายและให้กำาลังใจ

เกษตรกรตวัน้อยทีพ่วกเขาปลกูผกัไฮโดรโพนกิส์ด้วยใจ เมือ่กลบับ้าน

แล้ว นอกจากจะได้กินผักแสนอร่อย ผมเชื่อว่าคุณจะได้พลังใจจาก

แปลงผักแห่งนี้ไปด้วยแน่นอนครับ 



17

ส่วนลดห้องพัก 10%
จากออนไลน์เว็บไซต์โปรโมชั่น (Website โรงแรมเท่านั้น) 
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ได้มอบ

เอกสิทธิ์พิเศษส�ำหรับสมำชิก “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ”

ส่วนลดห้องอำหำร Creek Cafe 10%
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.30 น.
(เฉพาะอาหารเท่านั้น)

ส่วนลด Green House Spa 30%
จากราคาปกติ สำาหรับสปาทุกโปรแกรม
เปิดบริการ 10.00-19.00 น.
(ยกเว้น Spa Package)

สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2560
แสดงบัตร Isuzu MU-X VIP Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

โรงแรมฟลอร่ำ ครีค เชียงใหม่ (Flora Creek Chiang Mai)
ตั้งอยู่ที่ 90 หมู่ 4 ต�ำบลบ้ำนปง อ�ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230  Phone:  +66(0)52 001 400  Fax: +66(0)52 001 403  www.floracreekchiangmai.com

Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

ซึง่เป็นเจ้าของรถ “อซีซูมุวิ-เอก็ซ์” และ “อซีซูมุวิ-เซเว่น” เพ่ือเป็นการขอบคณุและตอบแทนลูกค้าทีไ่ว้วางใจเลือกใช้รถอซีซูุ 
บริษัทฯ ได้จัดทำาเว็บไซต์ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” (https://vipclub.isuzumu-x.net) เพื่อเป็นช่องทางในการรับ
เอกสิทธิ์ให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญ บัตรกำานัล สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและข่าวสารต่างๆ

ในปีนี้เป็นวาระพิเศษครบรอบ 60 ปีของการดำาเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศ บริษัทฯ ได้จัดทำาแอปพลิเคชันมือถือ 
“อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” สำาหรับสมาชิก “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเอกสิทธิ์
พิเศษได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟนของสมาชิก เพียงค้นหาคำาเหล่านี้ใน Play Store ในระบบ Android หรือ App Store 
ในระบบ IOS ได้แก่ อีซูซุ, มิวเอ็กซ์, เอกสิทธิ์พิเศษ, Isuzu, MU-X, MU-X VIP Club, หรือ Privilege
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Health Tips

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 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

ถ้านึกถึงปัญหาความงามท่ีจุกจิกกวนใจทุกๆ ท่านมากท่ีสุด ปัญหาริ้วรอยเป็นปัญหาที่ต้องติดอันดับท็อปตลอดกาลเป็นแน่ เพราะเมื่อกาลเวลา
ผ่านไป การสูญเสียคอลลาเจนจากสารอนุมูลอิสระและปัจจัยอื่นๆ ทั้งความเครียด อายุ อาหาร มลภาวะ และอื่นๆ อีกมากมาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดร้ิวรอยได้เพ่ิมข้ึนทุกวันๆ ก่อนที่เราจะข้ามไปถึงวิธีการรักษาปัญหาริ้วรอยนั้น เราควรต้องทำาความเข้าใจกับลักษณะของริ้วรอยก่อน
นะครับ ริ้วรอยของมนุษย์เรานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันนั่นก็คือ

 ร้ิวรอยจากการแสดงอารมณ์  ร้ิวรอยประเภทนีจ้ะเกดิจากการเคลือ่นไหวของกล้ามเนือ้บนใบหน้าของเราเป็นหลกั จนก่อให้เกดิการนนูหนาตวัของกล้ามเนือ้ที่
เราติดนิสัยในการขยับ ขมวด หรือแสดงอารมณ์บ่อยๆ 

 ร้ิวรอยเลก็ๆ ทีเ่กิดข้ึนบนผวิหนังท่ัวใบหน้า  ร้ิวรอยเหล่านีจ้ะปรากฏอยูบ่นใบหน้าของเราอย่างถาวรโดยไม่เกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหวของกล้ามเนือ้บนใบหน้า 
สาเหตุของริ้วรอยประเภทนี้คือความเสื่อมถอยของคุณภาพของผิวหนัง ซึ่งเกิดขึ้นตามอายุ มลภาวะ ความเครียด แสงแดด และสารอนุมูลอิสระที่ทำาให้คุณภาพ
ของคอลลาเจน อิลาสติน รวมไปถึงผิวหนังชั้นบนเสื่อมโทรมลง

 สำาหรับในบทความนี้ หมอขอสรุปริ้วรอยจากแต่ละส่วนในใบหน้าที่พบได้บ่อยๆ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถจัดการอย่างได้ผลกันนะครับ

 - ริ้วรอยรอบดวงตา เนื่องจากผิวบริเวณรอบดวงตานั้นเป็นผิวที่บอบบาง และมีกล้ามเนื้ออยู่ในบริเวณนี้จำานวนมาก ทำาให้เกิดปัญหาริ้วรอยได้บ่อยเป็น
อันดับต้นๆ เลยทีเดียว การแก้ไขปัญหาส่วนรอบดวงตานั้น ควรแยกย่อยปัญหาออกเป็นหลายๆ ส่วน ได้แก่

   รอยทีเ่กดิด้านข้างของหางตาจากการยิม้หยตีาหรอืหลับตาป๋ี ท่ีเรยีกกันว่ารอยตนีกา ร่องรอยในกลุ่มน้ี
มสีาเหตชุดัเจนมาจากกล้ามเนือ้บรเิวณรอบดวงตา หากจะแก้ไขให้ตรงจดุต้องฝึกปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมด้วยการเลกิยิม้
ตาหยี หรี่ตามอง หรือหากรู้สึกดวงตาอ่อนล้า ก็ควรรีบบริหารสายตาด้วยการมองวิวในระยะไกลเพื่อผ่อนคลายกล้าม
เนื้อตา จนสุดท้ายถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆ แนะนำาปรึกษาแพทย์เพื่อใช้การรักษาด้วยการฉีดสารคลายกล้ามเนื้อต่อไป

   รอยเล็กๆ บริเวณรอบดวงตาที่คงอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ได้แสดงอารมณ์ เกิดจากการเสื่อมโทรมของ
คุณภาพผิวในบริเวณนี้ มักต้องการการรักษาผิวรอบดวงตาให้ชุ่มชื้นด้วยครีมรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
ที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเช่นกลุ่ม เรตินอล หรือวิตามินซี และอย่าลืมดื่มนำ้ามากๆอย่าให้ผิวขาดความชุ่มชื้น 

   รอยลึกใต้ดวงตา ร่องเหล่านี้มักเกิดจากปัญหาการสูญเสียเนื้อเยื่อผิวใต้ดวงตา การเคลื่อนที่ของชั้นไขมันใต้ดวงตา และการเปลี่ยนแปลงของ
กระดูกรอบเบ้าตา การแก้ไขในส่วนนี้ค่อนข้างจะแก้ไขยากสักหน่อย อาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการใช้สารเติมประเภทฟิลเลอร์เติมเต็มร่องบริเวณนี้ให้ตื้นขึ้น ส่วน
บริเวณใต้ตาที่คลำ้า แนะนำาว่าใครที่มีอาการภูมิแพ้ให้รีบจัดการโดยเร็ว ด้วยการออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงแสงแดด  
ร่วมกับครีมใต้ตาที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งอย่างสมำ่าเสมอ

 - ริว้รอยหน้าผาก บรเิวณนีม้กัเกดิปัญหาจากกล้ามเนือ้หน้าผากทีท่ำาหน้าทีใ่นการยกคิว้ขึน้เป็นหลกั เราควรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการย่น
หน้าผากโดยเรว็ และรกัษาผวิบรเิวณนีใ้ห้ห่างไกลจากผืน่แพ้ สวิอกัเสบหรือรอยสวิ เพราะจะเป็นตวัเร่งให้เกดิความเสือ่มโทรมของผวิโดยตรง 

 - ริ้วรอยหว่างคิ้ว บริเวณนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหว่างคิ้วซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มีกำาลังมาก โดยเฉพาะหากคนไข้ติดนิสัยในการ
ขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลา จะทำาให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นูนหนาขึ้นอย่างมาก ก่อนอื่นจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหยุดการขมวดคิ้วโดยเร็ว ใคร
ที่รู้ตัวว่าห่างไกลการวัดสายตามานาน ก็ควรรีบไปตรวจเช็กเพื่อปรับแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ให้เข้ากับสายตาปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยง

การเพ่งขมวดคิ้วโดยไม่จำาเป็น

        จะเห็นได้เลยว่าปัญหาเรื่องความงามนั้นต้องการความเข้าใจและทักษะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ที่สำาคัญคืออย่าลืม 
กฎสำาคัญในการดูแลรักษาผิวหน้าเพ่ือป้องกันและชะลอริ้วรอยให้เกิดข้ึนช้าที่สุด ได้แก่ การทาครีมกันแดดอย่างสมำ่าเสมอ  
หยุดทำาร้ายคอลลาเจนในผิวด้วยบุหร่ี สุรา สารเสพติด หรือแม้แต่อาหารที่ไม่ดีเช่น อาหารหวานนำ้าตาลสูง หลีกเล่ียง
ความเครียด และพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นการติดนิสัยขมวดคิ้วหรือเลิกหน้าผากอยู่เสมอ หากเกิดภาวะผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ 
โรคผิวหนัง ก็ควรรีบดูแลรักษาให้เหมาะสม ก็จะช่วยหมอในการดูแลจัดการกับปัญหาริ้วรอยได้มากทีเดียวครับ 

สารพัดปัญหาริ้วรอย 
       และวิธีแก้ไขอย่�งได้ผล
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DIY  Tips

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

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

‘กระเป๋าจัดระเบียบรถ’จากเสื้อยืดตัวเก่า

ขั้นตอน
1. นำาเสื้อยืดทั้ง 3 ตัว มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าให้ได้ 

3 ขนาดดังนี้
- ชิน้ที ่1 ขนาด 6.5 x 12.5 นิว้  เนือ่งจากชิน้ที ่1 ต้องแบ่งหน้าเป็น 2 ส่วนเพือ่แบ่งเยบ็ 

ตัดตามรูปประกอบนะคะ / เผื่อเย็บไว้ข้างละ 1 นิ้วก็บวกเพิ่มไปค่ะ
- ชิ้นที่ 2 ขนาด 8.5 x 10.5 นิ้ว
- ชิ้นที่ 3 ขนาด 8.5 x 9 นิ้ว / เผื่อเย็บไว้ข้างละ 1 นิ้ว 

ก็บวกเพิ่มไปค่ะ

2. นำาผ้าชิ้นที่ 1 มาพับเก็บขอบ แล้ววางประกอบบนแผนรอง
ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ แล้วเย็บจักร (หรือด้นถอย
หลังให้แน่น) ด้านข้างทั้ง 2 ด้านและด้านล่าง

3. นำาช้ินที่ 2 มาพับเก็บขอบ แล้ววางทับส่วน
ของชิ้นที่ 1 กลัดเข็มหมุดไว้ที่ประมาณ 6 นิ้ว
ที่เหลือ และเย็บจักรทั้ง 3 ด้านเหมือนชิ้นแรก

4. นำาชิ้นที่ 3 มาพับเก็บขอบ แล้ววางทับส่วนของชิ้นที่ 2 เล็กน้อย  
ให้พอดีกับแผ่นรอง เย็บทั้ง 3 ด้านเหมือนชิ้นที่ 1-2 เย็บยำ้าแน่นๆ 
เพื่อเวลาเราใส่ของจะได้คงทนแข็งแรง

5. จัดทรงให้เข้าท่ีเรียบร้อย จะได้ที่ใส่ของซูเปอร์จุมาช่วยให้คุณ
จัดระเบียบสิ่งของในรถได้สวยงามแล้วค่ะ

อุปกรณ์

 ยอมรับแบบตรงไปตรงมา นุชเองเป็นสาวนักช็อป นักซื้อ ชอบโน้น ชอบนี่ ชอบซื้อๆๆ หมดเงิน หมดสติ มานึกได้อีกที หยุด!! ต้องหยุดค่ะ เพราะ
ที่บ้านของเยอะแยะไปหมด บางชิ้นก็ซื้อมาโดยยังไม่ได้ใช้ วางไว้เฉยๆ มานานปี ยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย ตั้งใจกับตัวเองว่า หากนุชอยากจะได้สิ่งใด 
เราเองต้องลองคิดลองทำา หาไอเดียบรรเจิดตอบโจทย์ความต้องการนำามาประยุกต์ใช้ เชื่อมั้ยคะ ประโยชน์ที่ได้จากการมีสติในครั้งนี้คือ มีเงินออมเงินเก็บ 
ลดปริมาณขยะของมนุษย์โลก และที่สำาคัญยังช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้นด้วย ทางออกของนุช ก็คือ DIY (Do it yourself) ค่ะ

 DIY คืออะไร? DIY เป็นค�าย่อจากภาษาอังกฤษค่ะ มาจากค�าว่า Do it yourself แปลตามตัวคือ “อยากได้ต้องท�าเอง” อันน้ีก็ตรงตัวไป  
ถ้าให้สุภาพขึ้น “ท�าขึ้นมาด้วยตนเองค่ะ” โดยการน�าของที่เหลือใช้ หรือไม่ได้เกิดประโยชน์ มาสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ 

 วันนี้ขอนำาเสนอที่ใส่หนังสือและของใช้ในรถ ซึ่งขอตั้งชื่อว่า ‘กระเป๋าจัดระเบียบรถ’ ค่ะ DIY ชิ้นนี้พิเศษตรงที่ดัดแปลงมาจากเสื้อยืดตัวเก่าของ

ลูกชายที่โตขึ้นทุกๆ วันๆ แต่สีสันยังสดใส เนื้อผ้าอยู่ในสภาพที่ดี ประโยชน์ของกระเป๋าซูเปอร์ฮีโร่ใบนี้คือ เราสามารถใส่หนังสือเล่มโปรด เอกสาร แว่นตา 

โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ หยิบง่าย หายก็รู้ มาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่านะ

1. เสื้อยืดเก่า (สีสันยังสดใส) 3 ตัว

2. ผ้าเนื้อหนาหน่อยสำาหรับทำา 
 ฐานรองเย็บ ขนาด 8.5 x 24 นิ้ว

3. จักร หรือ เข็มเย็บผ้า

4. เข็มหมุด ด้าย กรรไกร ไม้บรรทัด 
 ดินสอเขียนผ้า

ทุกวันนี้นุชเองขออวดกับความสุขที่แท้จริง มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสร้างความสุขเองได้ในทุกๆ วัน เคล็ดลับนะเหรอคะ ซื่อสัตย์
กับตนเอง สุขที่รู้จัก “พอ” ค่ะ เชื่อเถอะค่ะ พอคุณได้ลองคิด ลองท�าอะไรสักอย่างขึ้นมาเอง คุณเองและคนรอบข้างก็จะภูมิใจ 
แต่ถ้าคิดและไม่ท�า ที่สุดแล้วก็อาจมีค่าเท่ากับการไม่คิดอะไรเลยค่ะ 
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Fun Zone

1. คุณ วรรณา  นกโต กรุงเทพมหานคร
2. คุณ อวยชัย  บุณยนิภา จ. นครปฐม
3. จ.ส.อ.อักษร  บุญต้น จ. ตาก

4. คุณ สุวัฒน์  ดวงมาลย์ จ. ยโสธร
5. คุณ สอิ้ง  ทองงาม จ. ยะลา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ เสื้อแจ๊คเก็ตอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล จาก Isuzu MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 4/2016

ตั้งแต 4 มีนาคม - 9 เมษายน 2560

เอกสิทธิ์ดีๆ ที่ใหคุณลุนอิ่มฟรี กับ The New Isuzu MU-X

เจอ The New Isuzu MU-X ที่ไหน แคถายรูปในแบบที่คุณชอบ

แลวลงใน    ของคุณ พรอมพิมพ #thenewisuzumux ลุนรับเอกสิทธิ์พิเศษ

 

 5,000
บัตรกำนัลฟูจิ 

มูลคา
บาท
จำนวน 20 รางวัล

แชะแลวแชร กับ The New Isuzu MU-X

เง�อนไขการรวมกิจกรรม “แชะแลวแชร กับ The New Isuzu MU-X” :  1. ถายภาพคูกับรถ The New Isuzu MU-X หรือถายภาพรถ The New Isuzu MU-X  2. แชรภาพลงใน Facebook ของทาน พรอมใส Hashtag #thenewisuzumux และตั้งคาบัญชีผูใชเปนสาธารณะ 

3. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมภาพถาย และจับรางวัล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โชวรูมอีซูซุคารแกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู 2 ถนนรังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โชวรูมอีซูซุทั่วประเทศและใน Facebook 

Fanpage Isuzu MU-X  4. รางวัลบัตรกำนัลภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ มูลคา 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล โดยของรางวัลไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได 5. ผูโชคดีจะตองยืนยัน ช�อและนามสกุล พรอมเบอรติดตอภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันประกาศผล โดยยืนยันผานทางขอความ inbox 

ใน Facebook  6. ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลจะตองชำระภาษีหัก ณ ที่จาย 5% หรือตามกฎหมายกำหนด 7. ผูโชคดี มีสิทธิ์ไดรับรางวัลเพียงรางวัลเดียว 8. ผูเขารวมกิจกรรมตกลงยินยอมใหภาพถายที่สงเขารวมกิจกรรมตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด แตผูเดียว 

รวมทั้งยินยอมใหลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพยสินทางปญญาอ�น และสิทธิใดๆ ในภาพถายดังกลาวตกเปนของบริษัทฯ แตผูเดียว ไมวาจะเปนภาพถายที่ไดรับรางวัลหรือไมก็ตาม 9. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองเปนเจาของภาพถาย โดยผูเขารวมกิจกรรมตองมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ 

สิทธิในทางทรัพยสินทางปญญาอ�นและสิทธิใดๆ ในภาพถายดังกลาว โดยหามมิใหสงภาพถายของบุคคลอ�น หากบริษัทฯ ถูกเรียกรองหรือฟองรองจากบุคคลอ�นในกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการเรียกรองหรือฟองรองใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับภาพถายของผูสมัคร 

ผูสมัครตกลงเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวทั้งสิ้น10. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซตของบริษัท www.isuzu-tis.com 11. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด และบริษัทในกลุมอีซูซุ/ผูจำหน�ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณา 

ที่เกี่ยวของ/คณะกรรมการดำเนินงานไมมีสิทธิ์รวมรายการ  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โชวรูมอีซูซุทั่วประเทศ หรือติดตอลูกคาสัมพันธ 0-2118-0777
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