
ISUZU MU-X VIP CLUB  Vol.1/2016

VOL. 1/2016







2

Contents

04

08

10

03 Editor’s Talk / The Team

04 What’s New?

08 The Leader

10 Care for Your Car

12 MU-X Roadtrip

14 Mr. MU-X

16 Health Tips

17 Fun Zone

18 Around AEC

19 Bon Appétit

20 Your Privilege

12

16



3

Health Tips

Bon Appétit

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

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, 

ธัญรัศม์ จิรัสย์ชำานะ, รวีพร วิมลทรง, ปรียานุช จึงมานะกิจ, วิศรุต ใจบุญ, 

ธนบูลย์ โฆษิตวานิช, สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ, ภมรี กุลทอง

Editor’s Talk

The Team

Contributors

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ISUZU MU-X VIP Club

 กลับมาพบกันอีกคร้ังกับวารสาร ISUZU MU-X VIP Club 

วารสารฉบับนี้จะมาแนะนำา ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power 

นวัตกรรมล่าสุดของอีซูซุซึ่งกำาลังเป็นที่สนใจอย่างมากในขณะนี้ 

นั่นคือเครื่องยนต์ 1.9 Ddi Blue Power ที่ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง  

แต่มสีมรรถนะทีย่อดเยีย่มยิง่ขึน้ ทัง้ในแง่ของขมุพลงัและความแข็งแกร่ง

ทนทาน ถ้าได้ทดลองขบัแล้วจะต้องประทบัใจในสมรรถนะอนัยอดเยีย่ม

แน่นอนค่ะ สำาหรบัแขกรบัเชญิคนพเิศษทีม่าให้สมัภาษณ์กบัเราในฉบบันี้

คือ “คุณธนะชยั สนุทรเวช” หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “น้าเมฆ” โดยคณุธนะชยั 

เป็นทั้งเจ้าของสำานักพิมพ์ นักเขียน นักเล่านิทาน และเป็นคุณพ่อ 

ที่น่ารัก มาถ่ายทอดมุมมองการใช้ชีวิตที่ทำาให้เห็นว่าการได้แบ่งปัน 

ความสขุให้กบัผูค้นมีความหมายมากกว่าชือ่เสยีง หรือ รางวัลใดๆ และ

เช่นเคย ทางทีมงานได้ประมวลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

ของอีซูซุมาอัพเดทให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบค่ะ

 ทีมงานหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับ  

ISUZU MU-X VIP Club Magazine ฉบับนี้ หากมีข้อติชม หรือ 

ข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ “ISUZU MU-X VIP 

Club” ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 

ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 หรอืส่ง e-mail 

มาที่ info@isuzu-tis.com ค่ะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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What’s New?

อีซูซุร่วมงานมหกรรม

Japan Expo Thailand 2016
 งานมหกรรมญี่ปุ่นท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในไทยและแถบเอเชีย "Japan 

Expo Thailand 2016" ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 

2559 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ในครั้งน้ีอีซูซุได้ร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดง

สุดยอดยนตรกรรมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์” และ “อีซูซุ

ดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ที่กระแสตอบรับร้อนแรงที่สุดในเวลานี้  

อีกท้ังยังมีโชว์พิเศษจากคุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ท่ีร่วมขับร้องเพลง

เป็นภาษาญี่ปุ่น ภายในงานยังอบอวลไปด้วยบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น

ขนานแท้ ไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารที่ผู้ร่วมงานจะได้ล้ิมลองรสชาติอาหาร

ญี่ปุ่นแบบต้นตำารับจากเชฟชาวญี่ปุ่นตัวจริง โซนวัฒนธรรมที่มีการแสดง

และวัฒนธรรมพื้นเมืองของแดนอาทิตย์อุทัย โซนอะนิเม่ที่ดูสดใสและ

มีสีสันด้วยเด็กๆ ในชุดคอสเพลย์ โซนกีฬาที่มีโชว์แสดงมวยปลำ้า กีฬา

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น โซนท่องเที่ยวที่มีข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น

แบบครบครัน โซนการศึกษาที่พร้อมให้ข้อมูลกับท่านท่ีสนใจศึกษาต่อที่

ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ 

อีซูซุตอกย�้าทุกกระแสความแรง
ที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32
 ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่กับงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 ระหว่าง

วนัที ่2-13 ธนัวาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

ซ่ึงอีซูซไุด้ตอกยำา้ทกุกระแสความนยิม ไม่ว่าจะเป็นอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ สดุยอด

ยนตรกรรมที่รวมความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์จากดีไซน์อันน่าหลงใหล 

สมรรถนะขับเคลื่อนอันยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบ โดยในงานได้อวดโฉม 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ สีขาวมุก เอเวอเรสต์ ตกแต่งพิเศษ เติมเสน่ห์เร้าใจ

เพิ่มความโฉบเฉี่ยวแบบไม่ซำ้าใคร อีกทั้งยังมีการจัดแสดงรถปิกอัพ  

“รุ่นใหม่ ! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” นวัตกรรมเปลี่ยนโลก  

ที่กำาลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ช่วยให้ตลาดรถยนต์เมืองไทยกลับมา

คึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานยังได้พบกับ 2 พรีเซ็นเตอร ์

สุดฮอต “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” และ “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” และ 

ยังได้ร่วมกิจกรรมความบันเทิงรวมถึงชมการแสดงที่น่าสนใจภายในบูธ

เช่นเคย เรียกได้ว่าตอกยำ้าความแรงแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว 
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What’s New?

ก้าวสู่ปีที่ 4
โครงการ “อีซูซุให้น�้า...เพื่อชีวิต”

ส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่อง 

อีซูซุรับรางวัลอันทรงคุณค่า

“โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559”

 กลุ ่มอีซูซุในประเทศไทยเดินหน้าสานต่อโครงการ 

“อีซูซุให้นำ้า...เพื่อชีวิต” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งถำ้า อำาเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก (แห่งที่19) และโรงเรียนบ้านโคกไพล 

อำาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (แห่งที่ 20) ที่ประสบปัญหา

เรือ่งนำา้ดืม่สะอาด ด้วยการตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ขดุเจาะนำา้บาดาล

ครบวงจร และศูนย์ผลิตนำ้าดื่มสะอาด โดยกรมทรัพยากร

นำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งอีซูซุยังคงพา 2 ซูเปอร์

พรีเซ็นเตอร์อีซูซุและเหล่าบรรดาศิลปิน ร่วมทำากิจกรรมทาสี

และติดกระเบื้อง พร้อมสร้างความบันเทิงและมอบความสุข

แก่เด็กๆ ทั้งคุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และ คุณก้อง-สหรัถ 

สังคปรีชา พร้อมพรีเซ็นเตอร์รับเชิญของ "อีซูซุมิว-เอ็กซ์" 

คุณธนะชัย สุนทรเวช ไปเล่านิทานในคร้ังน้ีอีกด้วย อีซูซุ

จะยังคงเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาเร่ือง

นำ้าสะอาดต่อไป 

  เ ม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ ์ที่ผ ่านมา คุณวิชัย 

สนิอนนัต์พฒัน์ กรรมการ บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากดั เป็น

ตัวแทนรับรางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” 

จากงานประกาศรางวัล Thailand Top Company Awards 

2016 จัดโดยนิตยสาร Business+ ที่มอบให้กับโครงการ 

“อีซูซุให้นำ้า...เพื่อชีวิต” ณ โรงแรมดุสิตธานี จากการเสนอชื่อ 

บริษัทโดยนักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ 

รวมถึงกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับ

องค์กรที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส ่วนร ่วมใน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าของอีซูซุ 
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ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่...
มังกรทองเฉลิมพระเกียรติจากอีซูซุ

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อีซูซุร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ฉลองเทศกาลตรุษจนีเยาวราช 2559 อย่างยิง่ใหญ่ด้วยโชว์แสงสเีสยีง

สุดตระการตากับชุด “มหาเทพวานร จอมอิทธิฤทธิ์” และการแสดง 

“มงักรทองเฉลมิพระเกยีรต”ิ ไปตามถนนเยาวราชเพือ่ให้ผูม้าร่วมงาน

ฉลองเทศกาลตรุษจนี ได้ร่วมชืน่ชมและเสรมิสริมิงคลในนกัษัตรปีวอก  

ซึง่ไม่เพยีงแต่มคีวามยาวถึง 84 เมตร มงักรทองเฉลมิพระเกยีรตนิีย้งัม ี

ลักษณะเป็นมงคลตามคติโบราณของจีนอย่างครบถ้วน ทางทีมงาน

ได้เกบ็ภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากท่านผูอ่้านทกุท่านค่ะ 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อีซูซุ 

จดักจิกรรมสุดพเิศษพาสมาชกิอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี  

คลับ ไปสัมผัสประสบการณ์ถอดรหัสตัวเลขแบบ 

เอ็กซ์คลูซีฟกับงาน Isuzu MU-X Privileged Talk and 

Concert by Love Leisure ณ โรงแรม เอทสั ลมุพนิ ีกบั 

การเสวนาโดย อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ซินแสชื่อดังที่มา 

เผยเคล็ดลับเสริมดวงเกี่ยวกับปีชงและศาสตร์ตัวเลข  

นอกจากนี้ผู้โชคดีภายในงานจะได้รับการออกแบบ  

“ลายเซ็นพันล้าน” จาก อ.เป็นหนึ่ง โดยเฉพาะ 

ป ิดท ้ายด ้วยมินิคอนเสิร ์ตสุดพิเศษจากซูเปอร ์

พรเีซน็เตอร์อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ “คณุก้อง-สหรถั สงัคปรชีา” 

ทีม่าร้องเพลงและเล่นเกมอย่างสนกุสนาน เรยีกได้ว่า 

งานน้ีสมาชกิอซีซุูมวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบัฟินไปตามๆ 

กันเลยทีเดียว 

Isuzu MU-X Privileged Talk and Concert
by Love Leisure

What’s New?
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 ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อีซูซุได้พาสุดยอดแชมป์กอล์ฟจาก

ทัวร์นาเมนท์ ISUZU Thailand Master 2015 ไประเบิดวงสวิงสุดมันส์ไกล

ถงึประเทศไต้หวนั ซึง่รอบนีอ้ซีซูพุาสดุยอดนกักอล์ฟไปสมัผสัประสบการณ์

ตีกอล์ฟกันอย่างจุใจทั้งที่สนาม “SUNRISE GOLF & COUNTRY CLUB” 

หน่ึงในสนามช้ันนำาของไต้หวันท่ีใช้เป็นสนามแข่งขันในระดับนานาชาต ิ

และสนาม "MIRAMAR GOLF & COUNTRY CLUB" สุดยอดสนามกอล์ฟ 

บนเขาท่ีท้ังสวยงามและท้าทาย นอกจากน้ีอีซูซุยังได้พานักกอล์ฟไป

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณกว่า 5,000 ปี 

ตกึไทเป 101 ตกึสงูระฟ้า และขาดไม่ได้กบัการพาไปลิม้ลองอาหารพ้ืนเมอืง

ขึ้นชื่อของไต้หวันอีกด้วย 

 สมาชกิอซีซูมุวิ-เอ็กซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบั ทีเ่ป็นสาวกกอล์ฟห้ามพลาดนะคะ  

การแข่งขัน ISUZU Thailand Master จะกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2118-0777 รับรองว่าปีนี้ยิ่งใหญ่

และเร้าใจกว่าเดิมแน่นอนค่ะ!! 

แชมป์กอล์ฟ “ISUZU Thailand Master 2015”
ระเบิดวงสวิงสุดมันส์ที่ประเทศไต้หวัน

 อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับเอาใจคอเพลงเรโทรด้วยการพา

ท่านสมาชิกไปร่วมชมคอนเสิร ์ต "YESTERDAY ONCE MORE  

RETRO MUSIC FESTIVAL : VOLUME 2" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558  

ณ ไบเทค บางนา ก่อนเริ่มคอนเสิร ์ตท่านสมาชิกทุกท่านได้ร ่วม 

พบปะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมเล่นเกมกัน

อย่างสนุกสนานในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมได้รับเสื้อยืดสุดพิเศษ 

ตดิไม้ตดิมอืเป็นของทีร่ะลกึ และเมือ่ถงึเวลาของคอนเสร์ิตคอเพลงเรโทร

ทุกท่านกไ็ด้เตม็อิม่ไปกบัเพลงโปรดจากศลิปินโปรดทัง้ 14 วง ไม่ว่าจะเป็น 

วงนูโว นำาโดยคุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา พรีเซ็นเตอร์รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์  

วงเบิร์ดกะฮาร์ท คุณตู้-ดิเรก คุณเท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ คุณแหม่ม และ

คณุปุม้ (สาว สาว สาว)  และศิลปินชือ่ดงัอกีมากมาย ท่านสมาชกิทุกท่าน

ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มอารมณ์ไปกับดนตรีอันไพเราะแบบจัดเต็มตลอด 

8 ชัว่โมง โอกาสหน้าหากมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ ว.ีไอ.พ.ี คลบั 

จะนำาข่าวสารดีๆ มาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบกันค่ะ 

ISUZU MU-X VIP Club เอาใจคอเพลงเรโทรกับคอนเสิร์ต

Yesterday Once More

What’s New?
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จุดเริ่มต้นของนักเล่านิทาน 
 น้าเมฆ เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะผันตัวเองไปเป็นนักเล่านิทาน 

เริ่มจากการเป็นนักแต่งนิทานก่อน ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนที่มีพื้นฐาน

ด้านการเขียนหนังสืออยู่แล้ว พอมีลูก ด้วยความเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ 

กอ็ยากให้ลกูฟังเพลงคลาสสกิ หานทิานดีๆ  มาอ่านให้ฟัง เวลามงีาน

สัปดาห์หนังสือก็จะไปซื้อมาเก็บไว้อ่านให้ลูกฟังเยอะมากจนมีแนว

ความคิดว่าอยากทำานิทานเป็นของตัวเอง คนเขียนก็มีแล้ว คนวาดก็

มแีล้ว กระบวนการทำาสำานกัพมิพ์กร็ูแ้ล้ว เลยคดิว่าน่าจะมนีทิานเป็น

ของตัวเองสักเล่มก็ดี 

 ในที่สุด สำานักพิมพ์ก้อนเมฆ จึงถือกำาเนิดขึ้นประมาณปี 2550 

ซึ่งเป็นสำานักพิมพ์เล็กๆ เกี่ยวกับนิทานสำาหรับเด็ก โดยมีสองแรง

หลักๆ คือ น้าเมฆ และแม่เอ๋ย-นวิษฐา สุนทรเวช โดยปณิธานของ

สำานักพิมพ์หลักๆ คือ เนื้อหาต้องดี รูปและสีต้องสวย รูปเล่มของ

หนังสือต้องมีคุณภาพ และขายในราคาที่คุณพ่อคุณแม่พอซื้อได้ 

 ส�าหรับเขาแล้ว เหนือความส�าเร็จ ชื่อเสียง รางวัล คือการได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้คน “ธนะชัย สุนทรเวช” 
เจ้าของส�านกัพิมพ์ก้อนเมฆ นกัเขยีน และนักเล่านทิาน ทีคุ่ณพ่อ คณุแม่และเด็กๆ คอนิทานรูจั้กในนาม “น้าเมฆ” อาชพี
เหล่าน้ีนอกจากจะสร้างทัง้ความสขุใจ รอยยิม้ และเสียงหัวเราะให้กบัคนอ่านและคนฟังนิทานแล้ว ยงัช่วยเตมิเตม็ความ
สุขให้กบัคนในครอบครัวด้วยนิทานของน้าเมฆ โดยมีอซีซูมิุว-เอก็ซ์เป็นพาหนะคู่ใจคอยพาไปแบ่งปันความสุขเหล่านีท้ีมี่
คุณค่าเกินกว่าจะประเมินเป็นมูลค่าได้  

 น้าเมฆ เล่าว่า แรกเริ่มเลยตั้งใจจะทำาปีละเล่ม พอทำาเล่มแรก

แล้วเข้ารอบประกวดก็มีกำาลังใจดีขึ้น ปีที่สองก็ทำาอีกเล่ม แต่เล่มนี้

เป็นเล่มที่มีคนพูดถึงค่อนข้างมาก และมีผู้ปกครองท่านหนึ่งส่งอีเมล

มาถามว่ามีอีกไหม เพราะในร้านหนังสือเห็นแค่ 2 เล่ม อยากได้อีก 

กเ็ลยมานัง่คยุกนัว่าจะทำาเพิม่ดไีหม พอเข้าสูปี่ทีส่าม เลยคดิว่าจะทำา

จริงจัง หลังจากนั้นหนังสือก็ออกมาเยอะขึ้น ผลตอบรับออกมาดี 

 พอเข้าสูปี่ทีส่ี ่ครัง้นีอ้าจเป็นจดุเปลีย่นรอบใหม่ของสำานกัพมิพ์

ก้อนเมฆ เป็นจังหวะที่ลูกชายของน้าเมฆเข้าเรียนอนุบาล แล้วครูก็

เชิญผู้ปกครองให้มาทำาสิ่งที่ถนัดให้เด็กๆ ดู ซึ่งน้าเมฆก็เลือกที่จะทำา

สิ่งถนัด นั่นคือ เล่านิทานในห้องเรียนของลูก พอเล่าจบก็ได้รับเสียง

ปรบมือ จนครูห้องข้างๆ ให้ความสนใจ และอยากให้ไปเล่าห้องของ

ตัวเองบ้าง ก็ได้รับเสียงปรบมืออีก จนเรื่องไปถึงครูใหญ่ของโรงเรียน 

ครใูหญ่เลยเชญิไปเล่านทิานให้เดก็ทัง้โรงเรยีนฟัง เดก็นิง่ และฟังอย่าง

ตั้งใจ เพราะเด็กชอบ ซึ่งคงเป็นเพราะพลังของนิทาน 

เมฆ-ธนะชัย สุนทรเวช

เปลี่ยนโลกด้วยเรื่องเล่าในนิทาน
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 นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเล่านิทาน หลังจากนั้นก็แต่ง

นิทานไป แล้วก็ไปเล่านิทานตามสถานที่ต่างๆ เริ่มมีอุปกรณ์มากขึ้น 

เริ่มมีแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการบริจาคหนังสือ ซึ่ง

เริ่มจากช่วงปลายปี 2554 ที่นำ้าท่วมครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดของไทย 

รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วย ตอนนั้นเห็นข่าวว่ามีห้องสมุดโรงเรียนหลาย

แห่งถูกนำ้าท่วม ต้องซื้อหนังสือใหม่ และทำาห้องสมุดใหม่ 

 พอสถานการณ์นำา้ท่วมคลีค่ลาย ก็มาเริม่ต้นทำาโครงการบรจิาค

หนังสืออย่างจริงจัง เดิมทีจะบริจาคให้เฉพาะโรงเรียนที่นำ้าท่วม 

แต่มคีนอยากบรจิาคให้เดก็บนดอยด้วย เลยเปิดกว้างบรจิาคหนงัสอื

ให้โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจากการหารือกับครูโรงเรียนต่างๆ ก็พบว่า 

หลายครัง้หนังสอืบรจิาคไม่ตรงกบัความต้องการของเด็กโรงเรียนนัน้ๆ 

จะทำาให้ใช้งานไม่ได้ จึงเกิดแนวคิดว่าจะคัดสรรหนังสือที่เหมาะกับ

เด็กแต่ละแห่ง แล้วไม่ได้แค่ส่งหนังสือไป แต่จะไปให้หนังสือกับมือ

เด็กพร้อมกับเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังด้วย 

 “เวลาปิดเทอม ก็ไปกันทั้งครอบครัว ไปเล่านิทาน ลูกชายก็ขอ

เป็นผู้ช่วย บางทีก็อยากเล่าด้วย บางทีก็ช่วยหยิบจับอุปกรณ์ เป็น

ตัวประกอบ ซ่ึงแม้งานท่ีท�าจะไม่ได้ท�าให้ร�่ารวย แต่ถือว่าได้ท�างาน

ตามความต้องการของตัวเอง คือ ได้อยู่กับครอบครัวด้วย ได้ท�าให้

คนอื่นมีความสุขด้วย”

รถยนต์ส่วนเติมเต็มความสุขของชีวิต
 อีกส่ิงหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องครอบครัว

และเรื่องงานเล่านิทาน นั่นคือ การเลือกใช้รถให้เหมาะ โดยปัจจุบัน

น้าเมฆเลอืกใช้รถ “อซีซุูมวิ - เอ็กซ์” เพราะมองว่าตอบโจทย์รอบด้าน  

ซึ่งก่อนหน้านี้คุ ้นเคยกับแบรนด์อีซูซุตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก เพราะ 

คณุพ่อใช้รถอซีซูมุาตลอด ด้วยความท่ีบ้านอยู่ย่านเสนา นำา้ท่วมทกุปี 

เลยต้องใช้รถลักษณะนีล้ยุนำา้ ได้เหน็ถงึสมรรถนะของอซีซู ุและไม่เคย

คิดจะเปลี่ยนยี่ห้อ 

 พอวันหน่ึงโตขึ้น มีโอกาสต้องซ้ือรถเป็นของตัวเอง ตอนที่

เป็นอีซูซุมิว-เซเว่น ก็ยังไม่ได้สนใจมากนัก จนพออีซูซุออกรุ่นใหม่ 

อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ กร็ูส้กึว่าหล่อขึน้ โดยเฉพาะช่วงท้าย เริม่สนใจ เริม่อยาก

ทดลองขับ พอได้ทดลอง ก็รู้สึกว่าลงตัว นั่งสบาย บรรทุกหนังสือได้

สบายขึ้น ฉากละคร อุปกรณ์ทุกอย่างขนได้ครบ ยิ่งปัจจุบันลูกชาย 

ตีกอล์ฟด้วย ต้องขนอุปกรณ์ ต้องขับพาเขาไปตามสนาม ก็ยิ่งรู้สึกว่า  

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ตอบสนองชีวิตครอบครัว และชีวิตงานได้ดีมาก

 น่ีคือเร่ืองราวดีๆ จากชายผู ้เล่านิทานท่ีเวลาน้ีได้เติมเต็ม

ความสุขให้กับทั้งตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม ซึ่งน้าเมฆ  

กล่าวท้ิงท้ายว่า การพัฒนานิทานดีๆ สักเล่มก็เพื่อเป็นส่ือที่ดีใน

การสอดแทรกเรื่องที่อยากบอก อยากเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ให้สังคม

ไทยดีขึ้น เพราะเด็กยุคนี้ จะรอให้เป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยสอนคงช้าไป  

ซึง่ความเป็นเดก็จะรบัได้ง่ายกว่า และโดยส่วนตวัมคีวามเชือ่เลก็ๆ ว่า 

“เราเปลี่ยนโลกได้ด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากนิทาน”
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อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

 หัวใจสำาคัญท่ีทำาให้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในทำางานได้ก็คือ นำ้ามัน อากาศ และไฟหรือความร้อน  
ทัง้สามอย่างน้ีต้องผสมผสานกันในอตัราส่วนทีเ่หมาะสม และมาเจอกันในเวลาทีถ่กูกำาหนดเอาไว้พอดี อย่างหน่ึง
อย่างใดมากไปหรอืน้อยไปกไ็ม่ดี มาเจอกนัหรอืมาผสมกนัช้าไปหรือเรว็ไปก็ไม่เป็นผลด ีแต่ถ้าทกุอย่างมาถกูต้อง
ตรงเวลาเครื่องยนต์ก็จะทำางานสมบูรณ์ให้พลังงานได้เต็มที่

เล็กพริกขี้หนู

 สถานที่ซึ่ง นำ้ามัน อากาศ และความร้อนจะต้องเข้ามา

ทำาการผสมกัน คือบริเวณท่ีเรียกว่า ห้องเผาไหม้หรือพื้นที่ว่าง

ภายในกระบอกสูบ ซึ่งจากหลักการดังกล่าวน้ีเองทำาให้ในอดีตเมื่อ

ต้องการให้เครือ่งยนต์มกีำาลงัมากๆ วศิวกรยานยนต์จึงต้องออกแบบ 

ห้องเผาไหม้ให้มีพื้นท่ีมากๆ ท่ีเรียกกันว่ามีกระบอกสูบโตๆหรือ 

มคีวามจ ุซึง่นยิมวัดเป็นหน่วยลกูบาศก์เซนตเิมตรหรอืซซีมีากๆ เพือ่

ที่จะได้ใส่อากาศและนำ้ามันเข้าไปได้มากขึ้น แต่เทคโนโลยียานยนต์ 

ในปัจจุบันนี้สามารถจัดเก็บอากาศในปริมาณมากได้ โดยไม่ต้องใช้

พื้นที่ใหญ่โตเช่นในอดีตที่ผ่านมา ด้วยการใช้เครื่องมือบีบอัดอากาศ

ให้มีขนาดเป็นก้อนเล็กลง แต่ปริมาณและนำ้าหนักยังคงเท่าเดิม  

เครื่องมือหรืออุปกรณ์บีบอัดอากาศดังกล่าวรู ้จักกันในชื่อของ 

เทอร์โบชาร์จเจอร์นั่นเอง 
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 ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็สามารถควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิงให้ 

ถูกนำาไปเผาผลาญได้หมดจดและคุ้มค่ามากที่สุดในปริมาณเท่าเดิม 

โดยจากเดิมเมื่อนำ้ามันเชื้อเพลิงถูกแรงดันฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้  

ก็จะแตกตัวกลายเป็นละอองหรือหยดนำ้าใหญ่ๆ เพราะยุคนั้นยัง

ใช้แรงดันค่อนข้างตำ่า เมื่อมีการพัฒนาโลหะที่นำามาผลิตเป็นลูกสูบ

และกระบอกสูบให้แข็งแกร่งข้ึนจนสามารถทนกับแรงดันและความ

ร้อนสูงๆ ได้ดี วิศวกรจึงเพิ่มแรงดันในการฉีดนำ้ามันเชื้อเพลิงให้

สูงขึ้นที่รู ้จักกันในนามระบบคอมมอนเรล ส่งผลให้การเผาไหม้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นำ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ 

จึงถูกเผาไหม้หมดจดมากขึ้น ไม่ถูกขับทิ้งออกมาเป็นควันดำาหรือ

ละอองนำ้ามันทางท่อไอเสียเช่นแต่ก่อน

 เช่นเดียวกันกับไฟหรือความร้อนที่สามารถเพิ่มแรงอัดให้เกิด

ความร้อนสูงมากขึ้นได้ จากการที่มีห้องเผาไหม้ที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ทนแรงอัดสูงๆ ได้นั่นเอง ทั้งหมดนี้จึงทำาให้สามารถผลิตเครื่องยนต์

ที่มีพ้ืนท่ีในกระบอกสูบหรือห้องเผาไหม้หรือมีซีซีตำ่าลงได้ โดยท่ี

เครื่องยนต์ยังคงผลิตกำาลังออกมาได้สูงเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม 

และมีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงตำ่าลงจากการเผาไหม้ที่หมดจด

มากขึ้น การที่สามารถลดพื้นที่ในกระบอกสูบหรือในห้อง

เผาไหม้ลงได้ เท่ากับว่าสามารถลดขนาดและ

นำ้าหนักของเครื่องยนต์ลงไปได้ด้วย นำ้าหนัก

รวมของตัวรถยนต์จึงลดลงไปได้อีกส่วน

หนึ่ง รวมถึงพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์

ก็สามารถปรับลดลง และเอาพื้นที่ส่วนที่

หายไปนัน้มาขยายให้ห้องโดยสารใหญ่ขึน้ 

หรือเอาไปขยายพื้นท่ีในส่วนบรรทุกของ

ได้มากขึ้นด้วย

 จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาทุกด้าน

ดังกล่าวนี้เอง จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในการแข่งขัน

รถยนต์สูตรหน่ึงหรือรถฟอร์มูล่า วัน ซ่ึงเคยกำาหนดความจุของ

เครื่องยนต์เอาไว้ที่ 3,000 ซีซี ก็ยังกำาหนดให้มีความจุลดลงเหลือ

เพียงแค่ 2,000 ซีซี แต่ยังคงมีเครื่องยนต์ที่มีกำาลังแรงม้าเท่าเดิม 

หรือสูงกว่าเดิมและทำาความเร็วได้มากกว่าเดิม ในเครื่องยนต์ของ 

อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ก็ใช้หลักการเดียวกัน จึงสามารถลด

ความจขุองห้องเผาไหม้หรอืภายในกระบอกสบูลงได้ และผลติกำาลงั

เครื่องยนต์วัดออกมาเป็นแรงม้าได้สูงมากขึ้น มีขีดความสามารถ

ในการบรรทุกและลากจูงสูงขึ้น โดยที่มีอัตราการส้ินเปลืองนำ้ามัน

เชื้อเพลิงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขนาดของเครื่องยนต์เล็กหรือใหญ่

จึงไม่ใช่ส่ิงสำาคัญอีกต่อไป เพราะปัจจุบันนี้และในอนาคตคำากล่าว

ท่ีว่า “เล็กพริกขี้หนู” เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วย

ตนเอง และเชื่อว่าต่อไปผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ก็คงต้องเดินตาม

รอยแนวทางนี้เช่นเดียวกันครับ 
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คุณลินดา โกมลารชุน

 จ้วงไม้พายไปทางซ้ายไม่ก่ีทีก็ถึงพม่า จ้วงมาทางขวาก็ถึงลาว จุดที่เราก�าลังยืนมองเพ่ือนบ้านสองประเทศ
พร้อมกันโดยมีเพียงแม่น�้าโขงกั้นอยู่นี้ เรียกกันว่าสามเหล่ียมทองค�าแผ่นดินท่ีคร้ังหน่ึงเคยมั่งคั่งด้วยทองค�า 
จากการค้ายาเสพติด

เชียงราย...
ที่ปลายแผ่นดิน

MU-X Roadtrip
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 ในอดีตศูนย ์กลางการผลิตยาเสพติดโลกอยู ่ที่ เม็กซิโก 

โคลอมเบีย และสามเหลี่ยมทองคำานี่เอง แต่ทุกวันนี้สามเหล่ียม

ทองคำาหลุดจากโผไปเรียบร้อย ไม่มีทุ่งฝิ่นซึ่งลักลอบปลูก ไม่มีเส้น

ทางขนส่งเฮโรอีน เหลือแต่เพียงตำานานและหลักฐานอย่างอุปกรณ์

สูบฝิ่น หรือตุ้มชั่งนำ้าหนักสำาหรับซื้อขายฝิ่นดิบ การเดินทางมาเที่ยว 

สามเหลี่ยมทองคำาวันนี้จึงเป็นการมาชมนิทรรศการที่ “หอฝิ ่น  

อุทยานสามเหลี่ยมทองคำา” ต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย

ทีเดียว เมื่อพิจารณาว่าเปิดให้คนเข้าชมมาแล้วถึง 14 ปี ทั้งการ

ออกแบบจัดวาง การเรียงลำาดับเร่ืองราวความเป็นมาของยุคฝิ่นไป

จนถึงสงครามฝิ่นระหว่างสหราชอาณาจักรกับจีน กระทั่งสื่อวิดีทัศน์

ที่มาพร้อมเก้าอี้นั่งสบายกับหูฟังดีๆ มีให้เลือกฟัง 2 ภาษา ไม่แปลก

ใจเลยว่าทำาไมชาวต่างชาติจึงยกให้เป็น a must ต้องมาให้ได้เมื่อ

เยือนเชียงราย

 แผ่นดินเดียวกันนี้ถ้าย้อนเวลาไปไกลกว่ายุคฝิ่นก็โน่นเลย...

เมืองเชียงแสน เมืองลูกหลวงของแคว้นล้านนาสมัยปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 19 เราขับรถพาเด็กๆ ไปที่วัดพระธาตุผาเงา ซึ่งอยู่ห่าง

จากสามเหลี่ยมทองคำาไปประมาณ 15 กิโลเมตร ภาพที่เห็นในวิหาร 

แปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหน คือมีองค์หลวงพ่อผาเงาอายุราว 700-

1,300 ปีตัง้อยูด้่านหน้าส่วนด้านหลงัเป็นซากอฐิและพระพทุธรปูปนู

ในสภาพครึง่องค์ตัง้แต่บ่าจนถงึเอว ซึง่แต่เดมิหลวงพ่อผาเงาถกูซ่อน

ไว้ในพระพทุธรูปปนูองค์ใหญ่นีอ้กีท ีทางวดัจงึรกัษาสภาพพระพทุธรปู 

ไร้เศียรไว้เช่นเดิมอย่างนั้น

 ภายในบริเวณวัดมีหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสร้าง

ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา เป็นอาคารไม้สักทอง

สร้างบนเสา 80 ต้นมีนำ้าล้อมรอบ ภายในมีตู้พระไตรปิฎก 9 ภาษา 

จาก 9 ประเทศคอื ไทย ลาว พม่า กัมพชูา ญีปุ่น่ จนี อินเดยี ศรลีงักา 

และอังกฤษ แต่ตู้ที่เด็กๆ ชอบที่สุดคือตู้หยอดเหรียญซื้ออาหารปลา

คาร์พ หยอด 10 บาทได้อาหารเม็ดมาขันใหญ่เอาไปเลี้ยงปลารอบ

หอพระไตรปิฎกกันเพลิน

 จากริมนำ้าโขง ขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข 1016 ราว  

45 นาที ก็เป็นเส้นทางขึ้นดอย ยิ่งสูงขึ้นไปสภาพอากาศ และ

ภูมิประเทศก็ยิ่งเหมาะกับการทำาเกษตรข้ันบันได ถ่ินน้ีจึงมีไร่ชา

อูห่ลงหลายแห่งทีใ่ห้ผลผลติใบชาคณุภาพ ผลติกนัจนตัง้โรงงานบรรจุ

หีบห่อส่งขายเป็นลำ่าเป็นสัน และเมื่อนักท่องเที่ยวชาวเมืองโหยหา

บรรยากาศธรรมชาตแิบบช้าๆ ชลิๆ แต่ต้องแฝงความเป็นบตูกินดิๆ 

เอาไว้ถ่ายรูปลงไอจี ไร่ชาอย่างฉุยฟงก็เลยจัดให้มีร้านนำ้าชาก๊ิบเก๋

บนยอดเขา เสิร์ฟขาหมูหมั่นโถวเป็นของว่าง มีไอศกรีมกับเค้กชา

เขียวเป็นของหวาน อาคารโปร่งเปิดรอบด้านให้ชมทัศนียภาพของ

ไร่ชาจนจุใจ 

 คราวหน้าถ้าใครถามว่าสามเหล่ียมทองคำามีอะไร ให้ตอบไป

เลยว่าใบชา 

MU-X Roadtrip



 มาเร่ิมกันท่ีภาพลักษณภายนอกกันเลยครับ ส่ิงท่ีเดนชัดอยางแรกคือลออัลลอยใหม ขนาด 17 น้ิว ลาย DYNAMIC BLACK 

ท่ีสะทอนอารมณสปอรตไดเต็มแม็กซ ชายลางกันชนหนา-หลัง และบันไดขางสีใหม ท่ีชวยขับเนนสีรถท้ัง 4 สีใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

และกระจกมองขางสีเดียวกับตัวรถสไตล SPORT SUV 

…มาตอกันที่ภายในตัวรถ สัมผัสแรกของคุณ...จะเปยม 
ไปดวยความสะดวกสบาย ภายใตอารมณสปอรตเต็มขั้น 
จากการตกแตง ดวยวัสดุ Hi-gloss Black และโครเมี่ยม 

พวงมาลัยหนังและที ่พักแขนขางประตู ถูกหุมดวยหนัง
แบบใหม ที่ใหความนุมนวลมากกวา นอกจากน้ีหองโดยสาร 
ยังเงียบขึ้น ดวยฉนวนซับเสียงใหมรอบคัน

…ขยับเขามาท่ีรายละเอียดในแตละจุดเลยนะครับ หนาปด 
ดีไซนใหม 3D SHAPE POINT ชวยใหการอานคางายย่ิงข้ึน 
พรอมแสดงขอมูลการขับขี่แบบ COLOR DISPLAY (MID)

และครั้งแรก! ในวงการรถอเนกประสงคเมืองไทย กระจก 
มองหลัง แบบตัดแสงอัตโนมัติ (AUTO DIMMING) พรอม 
BUILT - IN SAFETY CAMERA 

…เติมเต็มมิติเสียงดวย ROOF SPEAKER ขนาดใหญ พรอม 
ลำโพง KENWOOD ท่ีใหรายละเอียดของเสียงระดับ Hi-Fi… 
และทุกการเชื่อมตออุปกรณไฟฟาจะเปนเรื่องงายขึ้น ดวย 
ชองตอไฟฟา 220v ท่ีดานหลังคอนโซลกลาง และจุดเช่ือมตอ 
USB ชารจไฟ 2 จุด

นอกจากนี้ คุณยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงสมบูรณ 
แบบ ISUZU CONNECT WORLD ระบบความบันเทิงหนาจอ 
สัมผัสขนาด 8 น้ิว ท่ีสามารถเช่ือมตอผาน SMARTPHONE 
ไดอยางงายดาย

 สวัสดีครับผู�อ�านทุกท�าน ISUZU MU-X VIP Club Magazine ฉบับนี้ มาพร�อมเร�่องราวที่หลายท�าน 
ต้ังตารอ “อานุภาพใหม�” …นวัตกรรมเทคโนโลยีดีเซลแห�งอนาคต ทำงานเง�ยบ…อีกท้ังยังประหยัดน�ำมัน 
มาพร�อมกับความหรูหราเหนือระดับ ความอเนกประสงค�ท่ีมากข�น้ และมอบการขับข�ท่ี่สมบูรณ�แบบให�คุณ 
ด�วยเกียร� 6 สป�ด ท่ีมีให�เลือกท้ังแบบออโตเมติก และแบบธรรมดา ใน ISUZU MU-X 1.9 Ddi BLUE POWER 
และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับความแรง ISUZU MU-X 3.0 Ddi BLUE POWER
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 มาเร่ิมกันท่ีภาพลักษณภายนอกกันเลยครับ ส่ิงท่ีเดนชัดอยางแรกคือลออัลลอยใหม ขนาด 17 น้ิว ลาย DYNAMIC BLACK 

ท่ีสะทอนอารมณสปอรตไดเต็มแม็กซ ชายลางกันชนหนา-หลัง และบันไดขางสีใหม ท่ีชวยขับเนนสีรถท้ัง 4 สีใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

และกระจกมองขางสีเดียวกับตัวรถสไตล SPORT SUV 

…มาตอกันที่ภายในตัวรถ สัมผัสแรกของคุณ...จะเปยม 
ไปดวยความสะดวกสบาย ภายใตอารมณสปอรตเต็มขั้น 
จากการตกแตง ดวยวัสดุ Hi-gloss Black และโครเมี่ยม 

พวงมาลัยหนังและที ่พักแขนขางประตู ถูกหุมดวยหนัง
แบบใหม ท่ีใหความนุมนวลมากกวา นอกจากน้ีหองโดยสาร 
ยังเงียบขึ้น ดวยฉนวนซับเสียงใหมรอบคัน

…ขยับเขามาท่ีรายละเอียดในแตละจุดเลยนะครับ หนาปด 
ดีไซนใหม 3D SHAPE POINT ชวยใหการอานคางายย่ิงข้ึน 
พรอมแสดงขอมูลการขับขี่แบบ COLOR DISPLAY (MID)

และครั้งแรก! ในวงการรถอเนกประสงคเมืองไทย กระจก 
มองหลัง แบบตัดแสงอัตโนมัติ (AUTO DIMMING) พรอม 
BUILT - IN SAFETY CAMERA 

…เติมเต็มมิติเสียงดวย ROOF SPEAKER ขนาดใหญ พรอม 
ลำโพง KENWOOD ท่ีใหรายละเอียดของเสียงระดับ Hi-Fi… 
และทุกการเชื่อมตออุปกรณไฟฟาจะเปนเรื่องงายขึ้น ดวย 
ชองตอไฟฟา 220v ท่ีดานหลังคอนโซลกลาง และจุดเช่ือมตอ 
USB ชารจไฟ 2 จุด

นอกจากนี้ คุณยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงสมบูรณ 
แบบ ISUZU CONNECT WORLD ระบบความบันเทิงหนาจอ 
สัมผัสขนาด 8 น้ิว ท่ีสามารถเช่ือมตอผาน SMARTPHONE 
ไดอยางงายดาย

 สวัสดีครับผู�อ�านทุกท�าน ISUZU MU-X VIP Club Magazine ฉบับนี้ มาพร�อมเร�่องราวที่หลายท�าน 
ต้ังตารอ “อานุภาพใหม�” …นวัตกรรมเทคโนโลยีดีเซลแห�งอนาคต ทำงานเง�ยบ…อีกท้ังยังประหยัดน�ำมัน 
มาพร�อมกับความหรูหราเหนือระดับ ความอเนกประสงค�ท่ีมากข�น้ และมอบการขับข�ท่ี่สมบูรณ�แบบให�คุณ 
ด�วยเกียร� 6 สป�ด ท่ีมีให�เลือกท้ังแบบออโตเมติก และแบบธรรมดา ใน ISUZU MU-X 1.9 Ddi BLUE POWER 
และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับความแรง ISUZU MU-X 3.0 Ddi BLUE POWER

15
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Health Tips

 ในโลกยุคปัจจุบัน ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา ทำาให้หลายๆ สิ่งที่เราใช้กันในอดีตมี
ขนาดเล็กลงอยู่เสมอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เล็กลงแต่ Smart ขึ้น โทรทัศน์ที่คมชัดแต่บาง
เฉียบ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนในรถยนต์ที่ขนาดจิ๋วแต่ทรงพลังเต็มเปี่ยม ในเรื่องสุขภาพเราก็ไม่แพ้กันครับ ไม่น่าเชื่อว่า
เหล่าแบคทเีรยีในร่างกายจะส่งผลต่อสขุภาพหลายๆ ด้านด้วยกนั ปัจจบัุนจงึไม่น่าแปลกใจเลยทีช่นดิของแบคทเีรยี
ในลำาไส้ หรอื Microbiota ในร่างกายของเราน้ัน พบว่ามงีานวิจัยแสดงถงึความสมัพันธ์อย่างมากต่อโรคภยัไข้เจ็บ
ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนได้ ทัง้โรคภมูแิพ้ มะเรง็กระเพาะอาหาร โรคลำาไส้อกัเสบ สวิ เบาหวาน มะเรง็ลำาไส้ใหญ่ หรอืแม้แต่

ความอ้วน !! ดังนั้นวันนี้ หมอจะขอฝากวิธีรักษา Microbiota แบคทีเรีย
ชนิดดีๆ ขนาดเล็กๆ แต่สำาคัญจนเกือบเหมือนเป็นอีกหนึ่งอวัยวะของ

ร่างกายเรากันนะครับ

 กฎข้อท่ี 1 Remove  กำาจดัปัจจยัทีท่ำาร้ายเหล่าแบคทเีรยีชนดิดี ด้วยการลดปรมิาณการบรโิภคนำา้ตาล 
และไขมันสูง ลดการรับประทานเนื้อแดงอย่างเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ แม้แต่นำ้าตาลเทียม สุรา หรือ

ความเครียดก็เป็นตัวร้ายที่แบคทีเรียชนิดที่ดีไม่ชอบ 

 กฎข้อที่ 2 Replace  ทดแทนด้วยสิ่งดีๆ ให้กับเหล่าประชากร Microbiota ที่ดี ด้วยการรับประทาน 
แป้งไม่ขัดสี ยิ่งเสริมด้วยผักอย่างกะหลำ่าดอก บรอกโคลี หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบมอญ จะช่วยเสริมการเพิ่ม
ประชากรแบคทีเรียที่ดีได้อย่างมาก 

 กฎข้อที่ 3 Reinoculate  หมายถึงการเติมแบคทีเรียขนิดดีๆ เข้าไป จากการเติมอาหารสุขภาพสุดยอด
คลาสสิกที่มีมากว่า 6,000 ปีมาแล้วอย่างโยเกิร์ต โดยมีหลักการเลือกซื้อคือ ต้องมีการ
ระบุว่ามีแบคทีเรียชนิดที่มีชีวิตอยู่ (บางยี่ห้ออาจเขียนว่า Live cultures หรือ Active 
cultures) สำาคัญมากคือต้องเลือกชนิดรสธรรมชาติ ห้ามปรุงแต่งนำ้าตาลเพิ่มเติม และเป็น
ชนิดไขมันตำ่า ควรรับประทานอย่างสมำ่าเสมอ โดยเฉพาะเวลาท่ีมีภัยมาเยือนเช่น การรับประทานยาปฏิชีวนะ ช่วงที่มีอาการ
ท้องเสีย ติดเชื้อ หรือ ดื่มสุราบ่อยๆ ควรเน้นหนักเป็นพิเศษครับ 

 กฎข้อท่ี 4 Repair  คอืการช่วยซ่อมแซมลำาไส้ของเราครบั จำาเป็นต้องใช้สารอาหารหลายๆ ตวัช่วยกัน 
เชน่ กรดอะมิโน L-glutamine เพือ่การซ่อมแซมเซลลเ์ราให้แข็งแรง ร่วมกบั Lactoferrin ซึ่งเปน็โปรตนี
ในนำา้นมช่วยในการแบ่งตวัของเซลล์ลำาไส้ และแร่ธาตสุงักะส ีท่ีช่วยทำาให้การฟ้ืนตวัของลำาไส้เราดขีึน้ 
และเสริมด้วยนำ้ามันปลา นำ้ามันกุ้งฝอย หรือนำ้ามันเมล็ดแฟลกซ์ ที่ช่วยต้านการอักเสบก็จะยิ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูลำาไส้ได้เป็นอย่างดีครับ

 เห็นเลยนะครับว่า บ่อยครัง้เราใส่ใจกบัส่ิงรอบๆ ตวัเราทีม่องเห็นง่ายๆ ด้วยตาเปล่าทัง้เร่ืองการเงนิ การงาน แฟชัน่ ความงาม แต่กลับหลงลืม
ส่ิงเล็กๆ ในร่างกายทีส่ำาคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน เร่ิมดแูลกนัตัง้แต่วนันี ้เพราะส่ิงทีเ่ราไม่เห็น อาจไม่ได้แปลว่าไม่มอียูจ่ริง ถกูต้องม้ัยครับ 

ปล. ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Microbiota อวัยวะที่ถูกลืม โดยแพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล สำานักพิมพ์ Please Health ครับ

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

จิ๋วแต่ส�าคัญ กับ
Microbiota ในร่างกาย

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 



Fun Zone

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

(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

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

บริการธุรกิจตอบรับ

หมดเขตร่วมตอบคำาถามสำารวจเส้นทาง กับรถอซูีซุมิว-เอก็ซ์ ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2559 โดยผูโ้ชคดจีะได้รบัการตดิต่อกลบัเพือ่รบัรางวลัจากทมีงาน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

 ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมสำารวจเส้นทาง R3A (ไทย-ลาว-จีน) กับ คอลัมน์ Fun Zone ว่าในเส้นทาง R3A ผ่านเมือง
น่าเท่ียวเมืองไหนบ้าง เติมชื่อเมืองลงในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วส่งกลับมาที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายในการส่ง ผู้โชคดีจะได้รับ ISUZU Travel Kit รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

เช�ยงใหม�

เช�ยงราย

ไทย

ลาว

จ�น หมายเลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1. คุณสุนิสา เชื้อถิระพงษ์ ปทุมธานี 

2. คุณวิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ กรุงเทพฯ 

3. ด.ช. รพีภัทร พิมานสกุลวัฒน์ จ.นครราชสีมา 

4. คุณกฤษดา จริยรัตน์ไพศาล จ.ฉะเชิงเทรา 

5. คุณวรวีร์ คำาจีน จ.นนทบุรี 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี  
จ�านวน 4 ที่นั่ง ส�าหรับโรงภาพยนตร์ในเครือ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 7/2015
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เช�ยงใหม�

เช�ยงราย เช�ยงของ
ห�วยทราย

เว�ยงภูคา

หลวงน�ำทา
บ�อเต็น
บ�อหาน

เมืองหล�า

จ�่งหง/เช�ยงรุ�ง/สิบสองป�นนา

ไทย

ลาว

จ�น

R3A เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมไทย-ลาว-จีน
 การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ระหว่างอาเซียนมีหลากหลายเส้นทาง Around AEC ฉบับนี้จึงหยิบยกเส้นทางยอดฮิต “เส้นทาง 

R3A” ที่นอกจากจะเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงระหว่างไทย-ลาว แล้วยังเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนอีกด้วย เส้นทาง “R3A” เรียกได้

ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมไทย-ลาว-จีน เริ่มต้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามแม่น้ำาโขงโดยสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 4 ไปยังเมือง

ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว และ เมืองเวียงภูคา เมืองหลวงน้ำาทา และเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำาทาของลาว เชื่อมต่อไปยังจีน ผ่านเมืองบ่อหาน  

เมืองลา เมืองเชียงรุ่งหรือจิ่งหง ในแคว้นสิบสองปันนา สู่นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน รวมระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร 

ที่มา : เอกสารข้อแนะน�าในการท่องเที่ยวไทย – ลาว - จีน เส้นทางเชียงราย บ่อแก้วหลวงน้�าทา บ่อเต็น หนองหานและสิบสองปันนา จาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

เชียงราย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

Around AEC

สาระน่ารู้
- เอกสารสำาหรับเดินทางเข้า สปป.ลาว : คนไทยใช้หนังสือเดินทาง (passport) สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ
- การนำารถยนต์ส่วนตัวข้ามไปฝั่งลาว จะต้องดำาเนินการตามข้ันตอน และระเบียบที่ฝ่ายไทยและลาวกำาหนด โดยต้องมีเอกสารรถยนต์ครบถ้วน 

และต้องทำาประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง
- การขับรถในฝั่งลาวใช้ระบบพวงมาลัยซ้าย และ จำากัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- เอกสารเดินทางเข้าสปป. จีน : ใช้หนังสือเดินทาง หากยังไม่ได้ทำาวีซ่าจากสถานทูตจีน ให้เตรียมรูปถ่าย พื้นหลังสีฟ้า จำานวน 2 รูป ใช้สำาหรับทำา

วีซ่า เข้าประเทศจีน หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน หรือที่เรียกว่า visa on arrival ค่าธรรมเนียมคนละ 1000 บาท

เชียงราย
- วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย 

เป็็นวัดที่ค้นพบพระแก้้วมรกต 
- สามเหลี่ยมทองค�า อ.เชียงแสน  

เชื่อมดินแดน 3 ประเทศ  
ไทย-ลาว-พม่า

- บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ  
สัมผัสทิวทัศน์ริมฝั่งโขง  
หมู่บ้านไทลื้อ ขึ้นชื่อเรื่อง 
การทอผ้า

หลวงน�้าทา
- ตลาดเช้าหลวงน�้าทา สัมผัสวิถีชีวิต

และความหลากหลายของวัฒนธรรม  
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรมหลวงน�้าทา 

จำาหน่ายสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน

จิ่งหง/เชียงรุ่ง/สิบสองปันนา
- สวนป่าดิบ สวนพฤกษศาสตร์และป่าเขต

ร้อนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาชนิด 
ภายในยังมีหมู่บ้านจำาลองของชนเผ่าต่าง ๆ

เวียงภูคา
- วัดมหาพรต ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 

ชาวเมืองเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

R3A
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 คนรักการท�าอาหาร จะได้รับสารแห่งความสุขเมื่อได้ลงมือท�า ลงมือปรุง นุชเชื่อว่าความสุขเป็นทักษะที่สร้างได้ และส่งต่อได้เหมือนการท�า
อาหาร  ที่คุณสามารถน�าไปใช้ออกแบบความสุขจานโปรดของคุณเองได้ และสามารถแชร์ให้กับคนรอบตัวมีความสุขไปด้วยกันค่ะ  

 วันนี้เรามาท�าเรื่องหมูๆ ท�ากันเองได้ง่ายจัง กับเมนู “พอร์คช็อปกับสลดัส้ม” กันนะคะ มาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าใช้อะไรกันบ้าง

พอร์คช็อปกับสลัดส้ม คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

ส่วนผสมสารแห่งความสุข

Tips : • เคล็ดลับการเลือกพอร์คช็อปท่ีนำามาหมักควรเลือกท่ีติดกระดูก ทีโบน (T-Bone)  
จะทำาให้จานนี้สวยงามค่ะ

 • การขดูผิวส้มไม่ให้ตดิส่วนสขีาวนะคะ เพราะจะมรีสขม ถ้าไม่มทีีข่ดูผวิให้ใช้มดีคมๆ 
ผ่านเปลือกส้มออกบางๆ แล้วซอยเป็นเส้นค่ะ

ส่วนประกอบ
• พอร์คช็อปเนื้อหมูสันนอก 2 ชิ้น
• ผิวส้มขูด 2 ผล 
• ใบไทม์รูดใบ 2 ช้อนโต๊ะ
• นำ้าเลม่อน มะนาวเหลือง 1 ช้อนโต๊ะ
• นำ้าส้มคั้น 1 ถ้วย
• เนื้อส้มซันคิสต์ หั่นเป็นกลีบ  1 ผล
• ส้มเช้ง หั่นเป็นกลีบ 1 ผล
• ส้มเขียวหวาน หั่นเป็นกลีบ  1 ผล
• เลม่อน  หั่นเป็นกลีบ 1 ผล
• นำ้าส้มคั้น 1 ถ้วย
• นำ้าผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ
• ซีอิ๊วขาว 2-3 ช้อนชา
• ใบไทม์สด 2 กิ่ง
• ใบสะระแหน่ซอย 5-6 ใบ
• พริกไทยดำา บดหยาบเล็กน้อย
• นำ้ามันรำาข้าว
• เกลือทะเล

Bon Appétit

 "รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย  
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการด�าเนินชีวิตท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันท่ีส่งต่อถึงกัน 
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความรัก มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 8:50 - 9:15 น. ทาง ททบ.5" 

 ใบไทม์ เป็นสมุนไพรหรือเครื่องเทศชนิดหนึ่งมีถิ่นก�าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
ใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หมักหรือซุปค่ะ โดยรวมแล้วโทนสีของอาหารจานนี้จะออกมา
สีสวยสดใส  ส�าหรับนุชแล้วอาหารไม่เพียงแค่ต้องการมีรสชาตทีิอ่ร่อยเท่านัน้ แต่ความสวยงาม
คืออีกหน่ึงรสชาติที่คนต้องการค่ะ ขอให้มีความสุขกับเมนูพอร์คช็อปกับสลัดส้มจานน้ีนะคะ 
Recommend 

วิธสีร้างความสุข
1. หมักพอร์คช็อปกับนำ้าส้มคั้น ผิวส้มขูด ใบไทม์ เกลือทะเล และพริกไทยดำาเข้าด้วยกัน หมักทิ้งไว้ 

2-3 ชั่วโมง 
2. ทำาซอสส้มโดยเทนำ้าที่ใช้หมักพอร์คช็อปลงในหม้อ นำาขึ้นตั้งไฟต้มให้

เดือด ใส่นำา้ผึง้ และซอีิว๊ขาวลงไป ต้มจนงวดลงเลก็น้อย ใส่นำา้เลม่อน
และเกลือลงไป ชิมรสให้เปรี้ยว หวานและเค็มเล็กน้อย

3. ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่นำ้ามันรำาข้าวลงไปเล็กน้อย วางพอร์คช็อปที่
หมักไว้และกิ่งใบไทม์สดลงไป รอจนพอร์คช็อปมีสีนำ้าตาลและ 
ลายสวย จากนัน้ให้กลบัด้านแล้วย่างต่อจนสสีวย ทัง้ 2 ด้าน 

4. หั่นเนื้อส้มท้ังหมด และเลม่อนเป็นกลีบๆ โรยใบ
สะระแหน่ซอย คนผสมให้เข้ากัน เสิร์ฟพร้อม
พอร์คช็อป ราดด้วยซอสส้ม
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เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร ISUZU MU-X VIP Club และ ISUZU MU-7 VIP Club

ส�วนลดราคาห�องพิเศษสุด
ส�วนลดอาหารเคร�่องดื่ม 15% เพียงแสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club หร�อ บัตร ISUZU MU-7 VIP Club

 * ต�องจองล�วงหน�า 7 วัน ข�น้กับห�องท่ีว�าง Non refundable (ทางโรแรมขอสงวนสิทธ�การคืนเง�นหลังการโอนแต�สามารถเล่ือนวันเข�าพักได�)
 ** เว�นช�วง หยุดยาว long weekend  
 *** ใช�สิทธ�์ได�ตั้งแต� 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2559

www.facebook.com/PuripaiVilla

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 053-065-175

www.instagram.com/puripaivilla

ตั้ ง แ ต�  1  เ ม ษ า ย น  –   3 0  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9

Promotion
1. ส�วนลด 10% จากการชำระโดยเง�นสด

เฉพาะค�าอาหาร  สำหรับผู�แสดงบัตร
  Isuzu MU-X VIP Club และ Isuzu MU-7 VIP Club

2. ส�วนลดนี้ไม�สามารถใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอื่นๆ ได�

สาขาสยาม (ชั้น G อาคารสยามกิตติ์) โทร 022511336

สาขาเพชรบุร� (แยกเพชรพระราม) โทร 026111001

Promotion
1. ส�วนลด 10% จากการชำระโดยเง�นสด

เฉพาะค�าอาหาร สำหรับผู�แสดงบัตร
  Isuzu MU-X VIP Club และ Isuzu MU-7 VIP Club

2. ส�วนลดนี้ไม�สามารถใช�ร�วมกับรายการส�งเสร�มการขายอื่นๆ ได�

สาขาสยามสแควร (ชั้น G อาคารสยามกิตติ์) โทร 02-251-1336

สาขาเพชรบุร�ตัดใหม (แยกเพชรพระราม) โทร 02-611-1001
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