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ดีไซน์ชีวิตให้สมาร์ทด้วยอีซูซุมิว-เอ็กซ์

รักรถ รักโลก

"ในรถยนต์อีซูซุรุ่นใหม่ ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์
เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของรถยนต์รักโลกช่วยลดโลกร้อน..."

Contributors

Editor’s Talk
สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ISUZU MU-X VIP Club ทุกท่าน
ขอต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่วารสาร ISUZU MU-X VIP Club
ฉบับนีม้ าพร้อมกับสายฝนเย็นชุม่ ฉ�ำ่ ทีพ่ ร้อมน�ำเสนอเนือ้ หาสาระต่างๆ
หลังจากการเปิดตัวของอีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ 1.9 ดีดไี อ บลูเพาเวอร์ ช่วงปลาย
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งและเป็นรถที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในรถระดับเดียวกัน ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษ์โลกที่ทุกท่านสามารถท�ำกันได้ง่ายๆ ค่ะ
ส�ำหรับคอลัมน์ “The Leader” ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณฝนนภนีรา รักษาสุข เจ้าของธุรกิจออกแบบสร้างแบรนด์มาเล่าถึงความ
ประทับใจต่อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์คู่ใจ และพบกับข้อมูล ECO Sticker
อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซื้อรถคันใหม่ ในคอลัมน์ “Mr.MU-X”
พร้อมอัพเดทกิจกรรมต่างๆของอีซซู ใุ นช่วงทีผ่ า่ นมาในฉบับนีไ้ ด้เลยค่ะ
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าวารสาร ISUZU MU-X VIP Club ฉบับนี้
จะถูกใจท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน หากมีขอ้ ติชม หรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง
มาได้ทกี่ องบรรณาธิการ “ISUZU MU-X VIP Club” ฝ่ายสือ่ สารการตลาด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่ง e-mail มาที่ info@isuzu-tis.com

Care for Your Car

อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

Health Tips

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

MU-X Roadtrip
คุณลินดา โกมลารชุน

Bon Appétit
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส พุทธเจริญลาภ
บรรณาธิการบริหาร

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์

The Team

เจ้าของ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด
1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2966-2111
ที่ปรึกษา : โทชิอากิ มาเอคาวะ, ปนัดดา เจณณวาสิน, ฮิโรยาสุ ซาโต้
บรรณาธิการอำ�นวยการ : วิชัย สินอนันต์พัฒน์
รองบรรณาธิการอำ�นวยการ : เพชรณี วงศ์สอาด
บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญลาภ
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : ชญานิน เจียรพัฒนาคม
กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนรางกูร, พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ,
รวีพร วิมลทรง, ปรียานุช จึงมานะกิจ, วิศรุต ใจบุญ, ธนบูลย์ โฆษิตวานิช,
สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ, ภมรี กุลทอง

1

Contents
02

03

03
07
08

10
16

19

2

Editor’s Talk / The Team
What’s New?
Health Tips

08

The Leader

10

Care for Your Car

12

MU-X Roadtrip

14

Your Privilege

16

Trendy Picks

17

Fun Zone

18

Around AEC

19

Bon Appétit

20

Mr. MU-X

What’s New?

ISUZU MU-X Blue Power Super Family Trip

“ปิดเทอมลั้นลา แรลลี่เฮฮาที่สวนผึ้ง”
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน ที่ผ่านมา อีซูซุร่วมกับนิตยสาร
ซูเปอร์จิ๋วจัดกิจกรรมสุดพิเศษ พาครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 20
ครอบครัวหนีรอ้ นเดือนเมษา มาแรลลีเ่ ฮฮาทีส่ วนผึง้ กับกิจกรรม
“ISUZU MU-X Blue Power Super Family Trip” ณ รีสอร์ท
สุดเก๋ เดอะบันยันลีฟ รีสอร์ท สวนผึง้ งานนีไ้ ด้เต็มทีก่ บั กิจกรรม
สนุกๆ มากมายตลอดเส้นทาง เช่น ภารกิจสุดน่ารักที่โคโรฟิลด์
(Coro Field) ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้ครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ได้
ตกแต่งต้นไม้จิ๋วตามสไตล์ของตนเอง ตกเย็นนั่งฟังนิทานสร้าง
จินตนาการจากนักเล่านิทานชือ่ ดัง “น้าเมฆ” เจ้าของส�ำนักพิมพ์
ก้อนเมฆ พรีเซ็นเตอร์รับเชิญของ ISUZU MU-X ต่อด้วยโชว์
มายากลจาก “พี่มิ้ว” ซูเปอร์เมจิก จากรายการซูเปอร์จิ๋ว ที่สร้าง
ความตืน่ เต้นเเละเรียกเสียงฮาจนท้องเเข็งไปตามๆ กัน ปิดท้าย
ด้วยคำ�่ คืนสุดฟินกับมินคิ อนเสิรต์ จากพรีเซ็นเตอร์อซี ซู มุ วิ -เอ็กซ์
“ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงเพราะๆ
ท่ามกลางขุนเขา งานครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความประทับใจ เเละ
รอยยิ้มเเห่งความสุขให้คืนนี้หลับฝันดี

อีซูซุมอบรถยนต์ ISUZU MU-X
ให้กับ Miss Thailand World 2016

อีซซู ขุ อแสดงความยินดีกบั Miss Thailand World คนใหม่ของ
ประเทศไทย "ไดร์-จิณณ์ณติ า บุดดี" สาวสวยมากความสามารถจาก
จังหวัดเชียงรายในวัย 22 ปี
น้องไดร์ Miss Thailand World คนล่าสุด ได้รบั รถยนต์ ISUZU
MU-X รุ่น 1.9 Ddi Blue Power สีขาวมุก มูลค่า 1,336,000 บาท
เงินสด มูลค่า 1,000,000 บาท มงกุฎเพชรประดับไข่มุกมูลค่า
1,500,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย
ทัง้ นี้ ไดร์-จิณณ์ณติ า ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยเธอตอบค�ำถามในรอบตัดสิน 5 คนสุดท้ายได้น่าประทับใจ
มัดใจกรรมการจนสามารถคว้าต�ำแหน่ง Miss Thailand World 2016
ไปครอบครอง
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What’s New?

“อีซูซุคาราวานสัญจร 2559”
อีซซู ไุ ด้จดั กิจกรรม “อีซซู คุ าราวานสัญจร” ประจ�ำปี 2559 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยปีนี้จัดขึ้นใน 4 เส้นทาง ประเดิมเส้นทางแรก
เมือ่ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ด้วยสีสนั แห่งภาคตะวันออก กรุงเทพฯ-ระยอง สัมผัส
การด�ำเนินชีวติ แบบอิสระของสัตว์ปา่ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมอิม่ เอมกับบุฟเฟต์
ผลไม้ที่ตัดสดจากสวน รวมถึงร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน
ชั้นอนุบาล-ประถมวัย “โรงเรียนบ้านเขายายชุม” ก่อนไปสูดกลิ่นไอทะเลและร่วม
งานเลี้ยงสุดพิเศษกับซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์ของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา”
เส้นทางที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 สัมผัสสายหมอกและลมหนาว
บนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่โดยขบวนคาราวานออกเดินทางบนเส้นทางแม่รมิ -สะเมิง
มุ่งหน้าสู่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ก่อนเดินทางไปชมความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ “ถำ�้ เชียงดาว"แวะสะสมบุญกันต่อที่ “โรงเรียนบ้านห้วยเป้า”
ต่อจากนั้นเดินทางมุ่งสู่ไฮไลท์ของการเดินทางไปยัง “รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง”
พบกับอีซซู คุ าราวานสัญจรอีกสองเส้นทางทีเ่ หลือ คือไทย (อุบลราชธานี)-ลาว
วันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 และ ชุมพร-เพชรบุรี วันที่ 10-11 กันยายน 2559
จะสนุกแค่ไหน รอติดตามรายละเอียดและภาพจาก วารสาร ISUZU MU-X VIP Club
ฉบับหน้านะคะ

ISUZU MU-X Privileged Trip to Khao Yai
ตอน “ชิล ฟินเว่อร์ทั้งเขาใหญ่!!!”

ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมพิเศษ ISUZU MU-X Privileged Trip to
Khao Yai ที่ครั้งนี้ได้จัดทัพน�ำขบวนรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ไปในงาน F.A.M
FEST (Food Art Music) จุดชนวนความฟินเต็มอิ่มความสนุกกับกองทัพ
ศิลปินชั้นแนวหน้าของไทย ก่อนไปร่วมงานครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์
เตรียมพร้อมความฟินด้วยการเดินทางไปร่วมกิจกรรมท�ำช็อกโกแลตที่
Chocolate Factory ต่อด้วยรับประทานอาหารเย็นสุดพิเศษที่ Midwinter
Green และปิดท้ายค�่ำคืนที่น่าจดจ�ำด้วยคอนเสิร์ตสุดชิล
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What’s New?

The 37 th Bangkok International Motor Show

อีซูซุยกทัพเปิดตัวรถรุ่นใหม่ พร้อมคว้า 8 รางวัล รถยอดเยี่ยมแห่งปี
อีซูซุได้เสริมทัพด้วยการเปิดตัว “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” “อีซูซุ
ดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และเกียร์ธรรมดา 6 สปีด และ
“อีซซู เุ อ็กซ์-ซีรสี่ ์ 1.9 ดีดไี อ บลูเพาเวอร์” ทีท่ กุ คนรอคอย ในงานบางกอกอินเตอร์เนชัน่ แนลมอเตอร์
โชว์ ครั้งที่ 37 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี และพิเศษไปกว่านั้น
อีซูซุได้น�ำอีซูซุดีแมคซ์วี-ครอสรุ่นลิมิเต็ดจ�ำนวนจ�ำกัดมาโชว์ในงานอีกด้วย ส�ำหรับอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 1.9
ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ แรงสะใจถึง 150 แรงม้า มาพร้อมล้ออัลลอยด์ดีไซน์ใหม่ Dynamic Black กระจก
มองข้างแบบคัลเลอร์คีย์ สีเดียวกับตัวรถ ห้องโดยสารสีเข้มอารมณ์สปอร์ตด้วยวัสดุ Hi-gloss Black
และโครเมี่ยม ใหม่! กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ พร้อมกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าขณะขับขี่
และ Cruise Control ในรุ่น 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 177 แรงม้า ทางเลือกส�ำหรับเครื่องยนต์ก�ำลังสูง
ในส่วนของบรรยากาศภายในบูธอีซูซุได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรม
บนเวทีที่สองซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์ "ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา" และ "บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" มาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเหล่าประชาคมอีซูซุ
และล่าสุดในการประกาศรางวัล “รถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยีย่ มแห่งปี” (CAR AND BIKE OF THE YEAR 2016) ของงานบางกอก
อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 นั้น อีซูซุได้รับรางวัลถึง 8 รางวัล ได้แก่
1. เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : เครื่องยนต์ที่มีนวัตกรรมไฮ-เทคที่สุด
2. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต�่ำกว่า 2,500 ซีซี ยอดเยี่ยม
3. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด
4. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพประหยัดน�้ำมันยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต�่ำกว่า 2,500 ซีซี
5. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพยอดนิยม
6. อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีคุณภาพ
การขับขี่ดีที่สุด
7. อีซูซุมิว-เอ็กซ์ : รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต�่ำกว่า
3,200 ซีซี ยอดเยี่ยม
8. โครงการ “อีซูซุให้น�้ำ…เพื่อชีวิต” : โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี

ISUZU MU-X Blue Power Press Trip 2016

สื่อมวลชนร่วมสัมผัสพลัง ISUZU MU–X 1.9 Ddi Blue Power
อีซูซุจัดทริปพิเศษส�ำหรับสื่อมวลชน เพื่อสัมผัสกับพลังและสมรรถนะของ
“ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power” เกียร์ออโตเมติก 6 สปีด เอกสิทธิ์แห่งผู้น�ำ...
ก�ำหนดอนาคต ซึง่ เป็นรถยนต์นงั่ อเนกประสงค์สดุ หรูทใี่ ช้เครือ่ งยนต์ขนาด 1,900 ซีซี
ครั้งแรกในโลก เริ่มต้นออกเดินทางจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด มุ่งหน้าสู่
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนระยะทางเกือบสองร้อยกิโลเมตร สัมผัส
ได้ถึงสมรรถนะของ “ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power” ความนุ่มนวลในการ
ขับขี่ ด้วยระบบช่วงล่างมีการกระจายน�ำ้ หนักทีด่ จี งึ ให้เสถียรภาพการทรงตัว การยึด
เกาะถนน อีกทั้งชุดส่งก�ำลังเกียร์ออโตเมติก 6 สปีด ยังท�ำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ
พร้อมเกียร์โอเวอร์ไดร์ฟถึง 2 ต�ำแหน่ง ทั้งเกียร์ 5 และ 6
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What’s New?

ฉลองยิ่งใหญ่ครบ 10 ปี

“ISUZU Thailand Master 2016”
อี ซู ซุ ฉ ลองปี ที่ 10 ของการแข่ ง ขั น “อี ซู ซุ ไ ทยแลนด์ ม าสเตอร์ 2016”
อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อค้นหาสุดยอดนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศ และถือโอกาส
ขอบคุณลูกค้า และนักกอล์ฟที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี กับสนามกอล์ฟ
ชั้นแนวหน้าระดับเฟิร์สคลาสของเมืองไทย ได้แก่
สนามเรด เมาท์เทิน กอล์ฟ คลับ จ.ภูเก็ต วันที่ 28 เมษายน 2559
สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สนามเมาน์เท่นครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ. นครราชสีมา
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
สนามกรังด์ปรีซ์กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
สนามไทยคันทรี่คลับ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 สิงหาคม 2559
สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 กันยายน 2559
และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สยามคันทรีคลับ (โอลด์คอร์ส)
จ.ชลบุรี ซึง่ ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลแพ็คเกจไปเล่นกอล์ฟที่ Jumeirah สนามกอล์ฟระดับ
เวิลด์คลาส ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย โดยทีมงานจะเก็บ
ภาพบรรยากาศการแข่งขันในทุกสนามมาให้ทกุ ท่านอย่างแน่นอนค่ะ

อีซูซุพาลูกค้าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการ ISUZU Friend gets Friend “เพื่อนดีแนะน�ำรถดีๆให้เพื่อน”

เมือ่ วันที่ 16-23 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา อีซซู พุ าลูกค้าผูโ้ ชคดีทไี่ ด้
รางวัลแพ็คเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น จากการแนะน�ำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
ให้มาซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์
ในโครงการ “เพื่อนดีแนะน�ำรถดีๆ ให้เพื่อน” โดยลูกค้าได้มีโอกาส
เข้าชมการประกอบรถอีซูซุ ณ โรงงานอีซูซุฟูจิซาว่า และท่องเที่ยว
อย่างเต็มอิ่ม ทั้งเมืองโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เมืองนารา เมืองเกียวโต
และเมืองโอซาก้า ซึ่งทางทีมงานได้เก็บภาพความประทับใจมาฝาก
ท่านผู้อ่านด้วยนะคะ
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Health Tips
นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

กินมังสวิรัติ

รักสุขภาพ รักษ์ โลก

การรับประทานอาหารมังสวิรตั ิ เป็นหนึง่ ในรูปแบบของอาหารเพือ่ สุขภาพทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในยุคสมัยนี้ จากการวิจยั พบว่า ผูท้ งี่ ดเว้น
เนื้อสัตว์มีแนวโน้มได้รับอาหารประเภทกากใยซึ่งดีต่อล�ำไส้ ได้รับวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวส�ำคัญ เบต้าแคโรทีนสารต้าน
อนุมูลอิสระและต้านมะเร็งยอดนิยม หรือแม้แต่กรดโฟลิกจากธัญพืชและถั่วเมล็ดแข็งที่จ�ำเป็นต่อระบบประสาทและการป้องกันโรคหัวใจ
ผูท้ รี่ บั ประทานมังสวิรตั อิ ย่างถูกต้อง ดีตอ่ ทัง้ การควบคุมน�ำ้ หนัก การดูแลระดับคอเลสเตอรอล และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันอีกด้วย
การลดการรับประทานเนื้อสัตว์ยังสามารถช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ของเราได้ด้วยครับ สาเหตุได้แก่
1. ฟาร์มปศุสัตว์เป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์จ�ำนวนมหาศาล ทั้งจาก
ตัวสัตว์เองและจากมูลสัตว์ ดังนัน้ หากรับประทานเนือ้ สัตว์นอ้ ยลงเท่ากับท�ำลายสิง่ แวดล้อมน้อยลง
2. การเลีย้ งสัตว์ตอ้ งใช้อาหารสัตว์จ�ำนวนมาก จึงต้องมีการปลูกพืชชนิดเดิมๆ เป็นพืน้ ทีข่ นาด
ใหญ่มากเช่น ท�ำไร่ข้าวโพดหรือถั่วเหลืองเพื่อเลี้ยงสัตว์ ท�ำให้ต้องสิ้นเปลืองพื้นที่จ�ำนวนมาก
3. น�้ำสะอาดเป็นสิ่งส�ำคัญมากในการเลี้ยงสัตว์ สัตว์หลายชนิดต้องการน�้ำเป็นปริมาณมาก
เช่น หมู วัว เป็นต้น เชือ่ หรือไม่ครับว่ากว่าจะได้นมวัวมานัน้ วัวต้องดืม่ นำ�้ สะอาดในหนึง่ วันมากกว่า
2.5 เท่าของปริมาณนมที่ผลิตได้
4. กว่าจะได้เนื้อสัตว์มาบริโภคนั้น มีผลผลิตระหว่างทางคือมูลสัตว์จ�ำนวนมากมายมหาศาล ถึงประมาณ 40 กิโลกรัม ต่อเนื้อวัว
1 กิโลกรัมเลยนะครับ ซึ่งการก�ำจัดท�ำได้ยากเป็นอย่างยิ่ง หากมีการปล่อยทิ้งลงแหล่งน�้ำ จะเป็นการเพิ่มจ�ำนวนสาหร่ายเซลล์เดียวให้เติบโต
มากผิดปกติ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน�้ำน้อยลงจนน�้ำเน่าเสียและกระทบต่อสัตว์ทะเลในที่สุดครับ
หากพิจารณากันตามจริงเนื้อสัตว์ก็ยังจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่เราควรมีการวิเคราะห์
ในการเลือกซื้อให้ดี ทั้งชนิดของเนื้อสัตว์ คุณภาพและมาตรฐานของการเลี้ยงดูที่ไม่กระทบกระเทือน
สิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมอย่างจริงจังจากภาครัฐ หรือแม้แต่การเลือกบริโภคเท่าที่จ�ำเป็นอย่าง
รู้คุณค่าไม่ทิ้งขว้างและบริโภคของจากท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งจากแดนไกลเท่าที่ท�ำได้คงจะจ�ำเป็น
ต่ออนาคตของลูกหลานเราไม่น้อย สุดท้ายหากอยากรับประทานมังสวิรัติให้ดีต่อสุขภาพ พยายาม
เลือกโปรตีนจากพืชเช่น ถัว่ เห็ด เต้าหูใ้ ห้เพียงพอ เสริมสารอาหารทีม่ กั ขาดบ่อยๆ ในผูท้ เี่ ป็นมังสวิรตั ิ
มาเป็นเวลานาน เช่น เหล็ก วิตามินบี 12 หรือกรดไขมันโอเมก้า 3 ทีป่ กติได้จากนำ�้ มันปลาแต่ถา้ เคร่งครัด
อาจต้องปรับใช้จากอะโวคาโด หรือน�ำ้ มันเมล็ดแฟลกซ์แทน เพราะโลกในยุคใหม่นอกเหนือจากทีเ่ ราต้อง
แคร์สุขภาพตัวเองแล้ว ก็ควรดูแลสุขภาพของสิ่งแวดล้อมโลกเราไปพร้อมๆ กันนะครับ
รายการ Dr.Smith รูปแบบใหม่ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.55-8.00 น. ทางช่อง GMM ONE

รายการสุขภาพแนวใหม่ ย่อเรื่องใหญ่ ให้ย่อยง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
เบื่อกันหรือยังกับรายการสุขภาพชวนหลับ ข้อมูลอัดแน่นแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย แถมยิ่งดูยิ่งงง
กว่าเดิม ความเชื่อแบบนี้ก�ำลังจะหมดไปเมื่อคุณได้ดูรายการ Dr.Smith ที่จะน�ำพาเอาทุกเรื่องสุขภาพ
ที่เป็นปัญหายอดฮิตมาน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง
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The Leader

นักปั้นแบรนด์ “ฝน-นภนีรา”

ดีไซน์ชีวิตให้สมาร์ทด้วยอีซูซุมิว-เอ็กซ์

นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าทีน่ บั เป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าแล้ว การออกแบบ
บุคลิกของสินค้าผ่านการสร้างแบรนด์ให้ดงึ ดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมายก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการออกแบบองค์ประกอบโดยรวมของสินค้าให้ดี สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ�ำ ย่อมเป็น
โอกาสที่จะท�ำให้แบรนด์นั้นๆ ก้าวเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้
การสร้างแบรนด์จึงเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายส�ำหรับเธอคนนี้
“ฝน-นภนีรา รักษาสุข” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จ�ำกัด
หัวเรือใหญ่ของบริษทั รับออกแบบและสร้างแบรนด์ทชี่ ว่ ยขับเคลือ่ นและ
พลิกโฉมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ
คุณฝน เล่าว่า หลังจากเรียนจบโฆษณาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เริ่มท�ำงานโฆษณาที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาประมาณ 2 ปี จึงวางแผน
ว่าหลังจากนัน้ จะลาออกไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่โชคไม่เข้าข้าง เพราะ
เป็นจังหวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก จึงต้องหยุดความตั้งใจ
ดังกล่าวไว้ แล้วผันตัวเองไปรับงานฟรีแลนซ์ ท�ำกราฟฟิก โดยใช้เวลา
คลุกคลีอยู่ในแวดวงโฆษณาและกราฟฟิกได้ระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจตั้ง
บริษัทของตัวเอง
แรกเริม่ เลยได้ใช้ชอื่ บริษทั ว่า “Breakfast” ตามแนวคิดทีว่ า่ ท�ำงาน
กราฟฟิก ไม่นอนดึก ตื่นมากินข้าวเช้าได้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ยินดี
ดีไซน์” เพราะรู้สึกมีความสุขกับงานที่ท�ำ  และรู้สึกยินดีที่ได้ออกแบบ
งานให้กับลูกค้า โดยภาพรวมของงานที่สร้างสรรค์ภายใต้ “ยินดีดีไซน์”
จะดู แ ลด้ า นการออกแบบและการสร้ า งแบรนด์ แ บบองค์ ร วมให้ กั บ
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สินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค บริการและการสื่อสาร ให้กับ
ผู้ประกอบการ SME และบริษัทชั้นน�ำหลายแห่ง
จุดส�ำคัญทีท่ �ำให้บริษทั มีความโดดเด่น คือ การหลอมรวมระหว่าง
“ดีไซน์” และ “สร้างแบรนด์” อย่างลงตัว โดยลักษณะของงาน การดีไซน์
เป็นเหมือนงานเชิงปฏิบตั ลิ งมือออกแบบชิน้ งาน ไม่มกี ารวิเคราะห์อะไร
ทั้งสิ้น ส่วนการสร้างแบรนด์ ต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากการวิเคราะห์ก่อน
วิเคราะห์ตวั สินค้า วิเคราะห์บคุ ลิกของสินค้า วิเคราะห์แบรนด์ ซึง่ แนวทาง
การท�ำงานของ “ยินดีดีไซน์” จะน�ำงานดีไซน์และการสร้างแบรนด์มา
ท�ำงานร่วมกัน มีการท�ำงานเป็นระบบ ลึกซึง้ และมีรายละเอียดมากขึน้
จากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ
มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศของ “ยินดีดีไซน์” เช่น รางวัล
DEmark ของไทย และรางวัล G-mark ของญี่ปุ่น ฯลฯ นับเป็นเครื่อง
ยืนยันความส�ำเร็จในแนวทางทีเ่ ลือกเดิน ซึง่ คุณฝนมองว่า นอกจากการ
อวดโฉมผลงานดีไซน์จนเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลได้แล้วนั้น การท�ำให้
เจ้าของธุรกิจ หรือผูป้ ระกอบการเข้าใจว่างานดีไซน์มคี วามส�ำคัญอย่างไร
นับเป็นก้าวส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จ

The Leader

“ฝน-นภนีรา รักษาสุข” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดี
ดีไซน์ จ�ำกัด ซึง่ ถือเป็นหัวเรือใหญ่ของบริษทั รับออกแบบ
และสร้างแบรนด์ที่ช่วยขับเคลื่อนและพลิกโฉมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ

ความพิถพี ถิ นั ในการดีไซน์ผลงานต่างๆ ยังท�ำให้นกั ออกแบบและ
นักสร้างแบรนด์ผู้นี้ พิถีพิถันในการเลือกซื้อรถด้วยเช่นกัน
คุณฝนกล่าวว่า ส�ำหรับตัวเธอแล้วไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์อื่น
ในใจเลยนอกจากอีซซู ุ อาจเป็นเพราะความคุน้ เคยและเชือ่ มัน่ ในแบรนด์
อีซซู มุ ายาวนาน ตัง้ แต่หดั ขับรถครัง้ แรกทีม่ อี ซี ซู มุ งั กรทอง เกียร์ธรรมดา
ต่อด้วยอีซูซุคามิโอที่ใช้งานแล้วไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่ลุยน�้ำและขับรถ
ในเวลากลางคืนได้อย่างมั่นใจ ด้วยความชอบและคุ้นเคยกับรถปิกอัพ
ก่อนตัดสินใจซือ้ อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ เธอตัง้ ใจจะขายอีซซู ดุ แี มคซ์ เมือ่ ค�ำนวณ
ค่าใช้จา่ ยของรถคันดังกล่าวตลอด 10 ปีทผี่ า่ นมาทัง้ ค่าซือ้ รถ ราคาขาย
ค่านำ�้ มัน ค่าต่อทะเบียน ค่าซ่อมแซม และ ค่าอืน่ ๆ พบว่า ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
ต่อวันอยูท่ เี่ พียง 130 บาท ถูกกว่าใช้บริการรถแท็กซี่ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีป่ ระทับใจ
จนต้องบอกต่อยังคนรอบข้าง และแน่นอนว่าทุกคนทีไ่ ด้ฟงั ล้วนตืน่ เต้น
ถึงความคุม้ ค่าทีล่ งทุนไป นอกจากนีย้ งั ประทับใจในบริการของศูนย์อซี ซู ุ
ที่มีศูนย์ใกล้บ้านกับค่าบริการไม่แพงในการเช็กรถ แถมยังล้างรถให้อีก
ด้วยเมือ่ เปรียบเทียบกับศูนย์รถยีห่ อ้ อืน่ เมือ่ ท�ำงานมีรายได้จงึ ตัดสินใจ
ซือ้ อีซซู ดุ แี มคซ์ รุน่ 4 ประตูเป็นของตนเอง และคันล่าสุดกับอีซซุ มุ วิ -เอ็กซ์
สีนำ�้ ตาลสแปนิช (Spanish Brown) ซึง่ เป็นสีทถี่ กู โฉลกกับเธอ
หากมองในแง่การดีไซน์ รถอีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ คันนีส้ สี วย ถูกใจ รูปร่าง
สมส่วน แม้จะมีความบึกบึก ทนทานแข็งแรง แต่กย็ งั มีความโมเดิรน์ และ
ความสวยงามที่ผสมผสานลงไปท�ำให้รูปทรงสวยเฉี่ยวขึ้น ท�ำให้ดูเท่ เก๋
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ และรถคันนี้ยังได้รับรางวัลงาน
ออกแบบที่ดีหรือ G-mark จากประเทศญี่ปุ่นด้วย
“อีซูซุส�ำหรับฝนมันคือการสะท้อนภาพลักษณ์ของการท�ำงาน
อย่างชาญฉลาด รู้จักใช้ความคิดและรู้จักใช้เงิน ขับไปที่ไหนก็มีความ
ภูมใิ จทีเ่ ราเป็นคนท�ำงาน และอีซซู กุ ท็ ำ� งานไปกับเรา มันคือความลงตัว”

ในส่วนเรื่องงานก็ติดต่อได้สะดวก เพราะตั้งค่าทุกอย่างไว้ในรถ
สามารถประชุมสายได้สะดวก ส่วนทุกวันอาทิตย์ก็ขับรถพาคุณแม่ไป
โบสถ์ วันหยุดก็จะหาเวลาพักผ่อนกันทั้งครอบครัว เวลาไปต่างจังหวัด
ก็นั่งได้สบายมากขึ้น บรรทุกของได้เยอะ ทุกคนก็อดพูดไม่ได้ว่ารถคันนี้
มีองค์ประกอบโดยรวมทีด่ มี าก ซึง่ คนฟังในฐานะผูเ้ ลือกซือ้ รถคันนีม้ าใช้
งานก็อดทีจ่ ะปลืม้ ใจไม่ได้ทตี่ ดั สินใจไม่ผดิ ทีเ่ ลือกอีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ เพราะไม่
เคยท�ำให้ผิดหวังเลย

จุดหมาย ความปลอดภัยและไว้วางใจ

คุณฝนกล่าวทิ้งท้ายส�ำหรับคนที่จะซื้อรถ โดยเฉพาะผู้หญิงว่า
อีซูซุมิว-เอ็กซ์เป็นรถที่สูง ท�ำให้เห็นภาพรวมท้องถนนทั้งหมด ซึ่งใน
ฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ต้องท�ำงานหนักและกลับดึก การขับรถในกรุงเทพฯ
บางครัง้ ก็กงั วลเรือ่ งความปลอดภัย แต่รถทีส่ งู คนทีม่ องจากด้านนอกก็จะ
สังเกตได้ยากขึ้น
นอกจากนี้ การขับรถสูงอย่างอีซูซุมิว-เอ็กซ์ให้ความรู้สึกถึงพลัง
ในการขับเคลื่อนและทัศนวิสัยบนท้องถนน ซึ่งจากที่เคยลองขับรถ
รุ่นอื่นๆ ที่ตัวรถต�่ำกว่าอีซูซุมิว-เอ็กซ์ จะไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นเลย
อีซซู มุ วิ -เอ็กซ์ จึงเป็นอะไรมากกว่าทีเ่ ป็นรถ เพราะถ้าเป็นรถทัว่ ไป ก็คอื
พาเราเคลื่อนย้ายจากจุด A ไปจุด B แต่มากกว่าความเป็นรถ นั่นคือ
การพาเราไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและวางใจได้
ดังนั้น อีซูซุมิว-เอ็กซ์ จึงเหมือน Work and Smart คือ ท�ำงานกับ
เราไปได้อย่างเต็มที่ เราเต็มที่ รถก็เต็มที่ และเขาก็สมาร์ท ซึ่งเทคโนโลยี
อันทันสมัยภายในรถสามารถตอบโจทย์ผขู้ บั ขีไ่ ด้ครบทุกความต้องการ

อีซูซุ ขวัญใจของครอบครัว

ไม่เพียงแต่ความประทับใจส่วนตัว แต่รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ คันนี้
ยังกลายเป็นขวัญใจของครอบครัว ทั้งสามี ลูกสาวและคุณแม่ของเธอ
โดยคุณฝนจะขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน ระหว่างที่นั่งรถไปโรงเรียน
ลูกสาวก็สามารถไปนั่งเล่นข้างหลังกับเพื่อนๆ ได้ มีกิจกรรมให้เขาได้ท�ำ
มากกว่าการนั่งเฉยๆ และสิ่งส�ำคัญคือรู้สึกปลอดภัยเมื่อนั่งรถคันนี้
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โลก

รักรถ รัก

เมื่ อ คนทั้ ง โลกต้ อ งพบกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของดิ น ฟ้ า อากาศ และการเกิ ดภั ย ธรรมชาติ ร ้ า ยแรง
สร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ ท รั พ ย์ สิ น และชี วิ ต บ่ อ ยครั้ ง มากขึ้ น จึ ง หั น มาให้ ค วามสนใจกั บ ปฏิ กิ ริ ย าเรื อ นกระจก
และภาวะโลกร้อนกันอย่างจริงจัง
รถยนต์เป็นเครื่องจักรกลที่มีความใกล้ชิดกับคนมากที่สุด
จึงถูกจับตามองมากที่สุดด้วยเช่นกัน แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดล้วนแต่สร้างมลภาวะให้กบั โลกนีร้ ว่ มกัน
มากกว่ารถยนต์ก็ตาม แต่การพุ่งเป้ามาที่รถยนต์จะท�ำให้เกิดความ
ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้ผลิต
รถยนต์จึงทั้งเต็มใจและต้องท�ำภายใต้กรอบกติกาที่แต่ละประเทศ
สร้างกันขึ้นมา เพื่อให้รถยนต์ของตนเองปล่อยมลภาวะออกมาสู่
บรรยากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ โดยเริ่มต้นท�ำทุกขั้นตอนตั้งแต่
การเลือกวัตถุดิบ, ขั้นตอนการผลิต, ขั้นตอนการใช้งาน ไปจนถึงขั้น
ตอนสุดท้ายคือการท�ำลายซาก ที่ไม่สามารถน�ำไปใช้งานในรูปแบบ
ของรถยนต์ได้อีกต่อไป
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ทุ ก วั น นี้ ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ พ ยายามเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ท�ำลาย
ธรรมชาติให้น้อยที่สุด และพยายามน�ำวัตถุดิบที่เคยใช้จนหมด
สภาพแล้วน�ำกลับมาใช้ซ�้ำใหม่อีกครั้ง ในส่วนของขั้นตอนการผลิต
นั้นก็พยายามลดการปล่อยก๊าซพิษออกมาสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อย
ที่สุด ส่วนขั้นตอนการท�ำลายซากนั้นก็เลือกก�ำจัดเฉพาะวัสดุที่
ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อีก หรือหมุนเวียนน�ำไปผลิตเป็น
วัสดุใช้งานอื่นๆ ให้มากที่สุด ส่วนส�ำคัญที่สุดที่จะช่วยลดโลกร้อน
และลดการท�ำลายชั้นบรรยากาศของโลก คือขั้นตอนการใช้งานซึ่ง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้ผลิตจึงได้
คิดค้นกระบวนการท�ำงานของเครื่องยนต์ให้สร้างมลพิษต�่ำ และ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเช่นเชื้อเพลิงให้น้อยที่สุดด้วย
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ในเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเคยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงค่อน
ข้างสูงต่อระยะทาง และมีมลพิษถูกขับออกมาปะปนกับไอเสีย
จ�ำนวนมาก วิศวกรผูผ้ ลิตรถยนต์จงึ คิดค้นระบบการจ่ายเชือ้ เพลิงด้วย
แรงดันสูงหรือที่รู้จักกันในระบบคอมมอนเรล เพื่อให้เครื่องยนต์ได้
ใช้น�้ำมันในปริมาณน้อยแต่ให้ก�ำลังเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้น�ำเอาระบบ
อัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ เข้ามาช่วยเสริมให้การเผาไหม้
ของเชือ้ เพลิงมีความสะอาดหมดจดมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ขัน้ ตอนของการใช้
งานนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถก็จะมีผลเกิดขึ้นน้อยมาก
เช่น หากผูใ้ ช้รถยนต์เลือกใช้นำ�้ มันดีเซลทีม่ สี ว่ นผสมของก�ำมะถันสูง
มลพิ ษ จากไอเสี ย ที่ อ อกมาจะยั ง คงมี ป ริ ม าณสู ง อยู ่ ดี หรื อ ผู ้ ใช้
รถยนต์จ�ำนวนมากที่น�ำเอารถยนต์ของตนเองไปท�ำการอุดอุปกรณ์
ทีเ่ รียกกันว่า EGR ซึง่ เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญในการทีจ่ ะท�ำให้มลพิษจาก
ไอเสียต�่ำ เครื่องยนต์นั้นก็ยังให้ปริมาณมลพิษสูงอยู่ดีเช่นกัน ทั้งนี้
รวมถึงผู้ใช้รถยนต์ที่น�ำรถไปตัดเครื่องกรองไอเสียหรือ Catalytic
Converter ทิ้งออกไปด้วย
ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ บ างรายยั ง พยายามออกแบบตั ว รถและ
เครื่ อ งยนต์ ให้ ท�ำลายบรรยากาศของโลกลดน้ อ ยลงด้ ว ย เช่ น
ออกแบบรูปทรงของรถยนต์ให้มแี รงเสียดทานของอากาศต�ำ่ เพือ่ ให้
มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดน้อยลง หรือพยายามลดการ
เสียดสีของชิ้นส่วน ทั้งในเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนด้วย ดังจะ
เห็นได้ว่ารถยนต์สมัยใหม่ส่วนมาก ก�ำหนดให้มีการใช้น�้ำมันเครื่อง
ที่มีค่าความหนืดต�่ำ หรือที่รู้จักกันในชื่อของน�้ำมันเครื่องเบอร์ต�่ำๆ
ด้วยว่าหากชิน้ ส่วนต่างๆ มีแรงเสียดทานต�ำ่ ก็จะส่งผลให้เครือ่ งยนต์
ท�ำงานน้อยลง หรือหมายถึงเครือ่ งยนต์กนิ นำ�้ มันน้อยลงนัน่ เอง นอก
เหนือจากการพัฒนาให้เครือ่ งยนต์ใช้เชือ้ เพลิงอย่างคุม้ ค่า หรือท�ำให้
รถยนต์มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงแล้ว ยังต้องพยายาม
คิดให้มีการใช้สารหล่อลื่นหรือน�้ำมันเครื่องให้น้อยลง เพราะน�้ำมัน
เครื่องไม่ว่าจะเป็นแบบสังเคราะห์ หรือน�้ำมันเครื่องพื้นฐานที่ได้มา
จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันดิบ ล้วนแต่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้
ด้วยกันทั้งสิ้น

ในรถยนต์อีซูซุรุ่นใหม่ ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์
เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของรถยนต์รักโลกช่วยลดโลกร้อน
เพราะการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีขนาดความจุลดลง เท่ากับว่า
ท�ำให้มกี ารใช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาตินอ้ ยลง และเครือ่ งยนต์ทมี่ ขี นาด
เล็กก็มนี ำ�้ หนักน้อยกว่าเครือ่ งยนต์ทมี่ ขี นาดความจุมากกว่า นำ�้ หนัก
ที่น้อยลงนั้นท�ำให้เครื่องยนต์ท�ำงานน้อยลง และมีอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงต�่ำลง แต่มีก�ำลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์
ดีเซลแบบคอมมอนเรลในรถยนต์ปิกอัพทั่วไป ปกติต้องใช้น�้ำมัน
เครือ่ งเพือ่ หล่อลืน่ และลดความร้อนของเครือ่ งยนต์ ในปริมาณเฉลีย่
ตั้งแต่ 7 ลิตรจนถึง 8.5 ลิตร แต่เครื่องยนต์ดีเซลของอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
บลูเพาเวอร์ ใช้น�้ำมันเครื่องเพียงแค่ 5 ลิตรเศษๆ เท่านั้น ส่งผลให้
ลดปริมาณการใช้น�้ำมันเครื่องน้อยลง และมีขยะพิษซึ่งก�ำจัดยากที่
เกิดจากน�้ำมันเครื่องใช้แล้วออกสู่โลกน้อยลงตามไปด้วย
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพี ย งเหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ ง ที่ ย กมาบอกว่ า
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ด้ ต ระหนั ก ดี ถึ ง ภาวะโลกร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
และผู ้ ผ ลิ ต ได้ พ ยายามออกแบบรถยนต์ ใ ห้ มี ส ่ ว นช่ ว ยลดภาวะ
โลกร้อนในทุกขั้นตอน แต่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยนต์ก็ต้องตระหนัก
ร่ ว มด้ ว ย โดยเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาซื้ อ รถยนต์
มาใช้งาน ไปจนถึงขั้นตอนการใช้งานและการบ�ำรุงรักษาก็ต้อง
กระท�ำอย่างถูกต้องตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตซึ่งยังเป็นการใช้รถได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยครับ
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MU-X Roadtrip
คุณลินดา โกมลารชุน

เปลี่ยนลูกลิง

เป็นสมหญิงในหนึ่งวัน...
ลูกสาวของดิฉันอายุ 9 ขวบแล้ว แต่เรื่องเล่นซุกซนยกให้ไม่มีใครเกิน นอกจากจะมีพี่ชายแล้วยังมีเพื่อนรุ่นพี่
ในหมู่บ้านเป็นเด็กผู้ชายอีกหลายคน ชวนเธอขี่จักรยาน ตีปิงปอง ปีนป่ายเครื่องเล่นที่สนาม และตีลังกาล้อเกวียน
โชว์อยู่เป็นนิจ สัปดาห์นี้เราก็เลยจะพาเธอขับรถเที่ยวเปิดหูเปิดตา โดยบอกว่าจะพาดูดอกไม้สวยๆ งามๆ แบบที่
ผู้หญิงเขาชอบกัน
12

MU-X Roadtrip

ขับรถไปทางมหาวิทยาลัยมหิดล เลี้ยวซ้ายตรงหอนาฬิกา
พอถึ ง แยกไฟแดงเลี้ ย วขวา ผ่ า นศาลายามอลล์ แ ล้ ว ตรงไป 16
กิโลเมตรก็ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ ‘แอร์ออร์คิดส์’ ที่นี่เป็นฟาร์ม
กล้วยไม้ทันสมัย มีรถเข็นให้เดินเข้าไปเลือกหยิบกล้วยไม้แล้วช�ำระ
เงินทีเดียวตอนจะกลับ ทั้งฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis) และ
กล้วยไม้สกุลหวายบานสะพรั่งละลานตาไปหมด ที่โดดเด่นกว่าใคร
ในกระถางใบใหญ่คือกล้วยไม้พันธุ์พระราชทาน ‘ม่วงราชกุมารี’
สีเข้มและ ‘โสมสวลี’ สีชมพูอ่อน ชวนสาวน้อยเลือกซื้อดอกกล้วยไม้
กลับบ้าน เธอหายไปสักพักแล้ววิง่ กลับมาพร้อมกระถางกระบองเพชร
หัวเราะร่าถูกใจ แม่คะ...ต้นนีห้ นามเยอะสะใจเอาไว้แกล้งพีๆ
่ ได้เลย
นั่ ง จิ บ กาแฟเย็ น และคลายร้ อ นกั บ ไอศกรี ม ในร้ า น The
Flask Café ในฟาร์มสักพักก่อนออกเดินทางต่อ ย้อนกลับมาที่
ศาลายามอลล์ เห็นป้าย ‘หมู่บ้านโขน’ ชัดเจน ทางเข้ามีซุ้มหลังคา
ทรงไทยเล็กๆ หลายหลัง เป็นเรือนเครื่องแต่งกายไทย เรือนประทับ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ โรงละครหุน่ กระบอก หมูบ่ า้ นโขนนีส้ ร้างขึน้ ตาม
โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ไทยโบราณ ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย
ในวัง) ส่วนที่เรียกว่าบ้านโขนนั้น มีชิ้นงานจริงวางแสดงให้เห็น
ล�ำดับขั้นการท�ำหัวโขนตั้งแต่ปั้นหุ่น ถอดพิมพ์ ปิดหุ่น กลึงยอด
แอร์ออร์คิดส์
อ.บางเลน จ.นครปฐม  โทรศัพท์ 08-5168-7007
เปิดทำ�การทุกวัน 8.00-17.00 น.  www.airorchids.com

กระแหนะลาย เขียนสี ยืนดูไม่เบือ่ เพราะอาจารย์สาธิตให้เห็นอยูต่ รงหน้า
แถมเล่าประวัติที่มาของการแสดงโขนในสมัยโบราณให้ฟังด้วย
แล้วก็ถงึ เวลาทีส่ าวน้อยต้องเรียนรูห้ ดั งานฝีมอื แบบชาววังบ้าง
พีๆ
่ ชวนนุง่ โจงกระเบนให้สมสมัย แล้วนัง่ พับกลีบบัวกับอาจารย์สเุ มธ
ดูเหมือนจะยากแต่กลายเป็นว่านิว้ เล็กๆ จับกลีบบัวได้ถนัดกว่าผูใ้ หญ่
ไม่ทนั ไรก็ได้บวั ชมพูพบั กลีบซ้อนในรูปแบบทีเ่ รียกว่าตรีรตั น อันทีจ่ ริง
การพับบัวนี้มีถึง 30 รูปแบบ เช่น ตรีมณี เดือนฉาย กมลฉัตร ฯลฯ
แต่วันนี้พับได้แบบเดียวแม่ก็ดีใจน�้ำตาจะไหล
ต่อจากพับบัวเป็นกิจกรรมท�ำขนมไทย อาจารย์กาญจนาสอน
ปัน้ ขนมกลีบล�ำดวนสีชมพูและสีฟา้ ตัวแป้งนัน้ ท�ำไม่ยาก ใช้แป้งสาลี
ผสมน�้ำตาลไอซิ่งและน�้ำมันหมูเล็กน้อย นวดรวมกันแล้วพักไว้ 15
นาทีก็ปั้นได้ แต่จะปั้นขนมกลีบล�ำดวนได้ต้องรู้จักดอกล�ำดวนเสีย
ก่อน เพราะดอกล�ำดวนมีรูปร่างเฉพาะไม่เหมือนใคร คือมี 6 กลีบ
แต่ 3 กลีบด้านในจะงุ้มปิดเข้าหากันจนดูเหมือนเกสรกลมๆ ส่วน
3 กลีบที่เหลือบานออกด้านนอก ขนมอบเสร็จใหม่ๆ แสนอร่อย
รสละมุนละไมไม่ต้องพึ่งนมเนยเหมือนคุกกี้ฝรั่งเลย
แม้จะยังไม่มีโอกาสเรียนร�ำไทย แต่กลับบ้านวันนี้สมหญิงก็
สุขใจแล้วค่ะ

หมู่บ้านโขน
เดอะ ศาลายา มอลล์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทรศัพท์ 08-1727-2500
เปิดทำ�การทุกวัน 10.00-19.00 น.  www.thesalaya.com
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Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�ำหรับผู้ถือบัตร ISUZU MU-X VIP Club และ ISUZU MU-7 VIP Club

Promotion

1. ส่วนลด 20% ใช้ได้ส�ำหรับอาหารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วม
กับเซ็ต "The Capital Feast" และ เซ็ตอาหารกลางวัน

2. Free Corkage Charge

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559

(3/F Empire Tower, Sathorn)
โทร: 061-852-5451 / 094-726-7777
อีเมล : thecapital@waterlibrary.com

เปิด
11:30 น. –14.30 น.
17:00 น. –22:00 น.

หลายท่านคงจะได้เคยชมภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติฯ ชุดพิเศษ “รื่นรมย์เพราะพอเพียง” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำมา
ถ่ายทอดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงแนวพระราชด�ำริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ง่ายยิ่งขึ้น หากท่านสมาชิกสนใจร่วมสัมผัสและ
ใกล้ชิดธรรมชาติกับการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงที่ รื่นรมย์ ออแกนิค จังหวัดสุรินทร์ ใบบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่ง โดยมี 2 หนุ่มสาวคน
รุ่นใหม่ คุณโจ-เกรียงไกร บุญเหลือ และ คุณแก้ว-ดวงแก้ว ตั้งใจตรง ชาวนายุค 4G ผู้ก�ำเนิด “รื่นรมย์ Organic Living” เป็น
ผู้ดูแลและพาท�ำเวิร์คช้อปในรอบต่างๆ จากชาวเมืองสู่ชาวนาที่ร่วมกันค้นหาค�ำตอบให้ตัวเอง ผ่านการอ่านหนังสือ การเดินทาง และ
การพูดคุยกับผู้คนในหลายสาขาอาชีพ จนได้ข้อสรุปที่ว่า “การมีสุขภาพกายและใจที่ดแี ละสามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัย 4 คือ
ค�ำตอบของชีวต
ิ ” และได้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.facebook.com/
RuenromOrganicLiving ได้เลยครับ
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Trendy Picks
Parrot Pot ตัวช่วยสำ�หรับการปลูกต้นไม้
มาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพิม่ โอโซนให้โลกกันเถอะ กระถางต้นไม้ Parrot Pot
ตัวช่วยในการดูแลต้นไม้ให้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถรดน�้ำได้เองโดยอัตโนมัติ อีกทั้ง
ยังมีเซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณน�้ำ ปุ๋ย ความชื้น อุณหภูมิ และสภาพ
อากาศให้เหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิด โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Parrot Pot
ซึง่ มีฐานข้อมูลการดูแลต้นไม้กว่า 8,000 ชนิด นอกจากนีย้ งั สามารถติดตามสภาพ
และการเติบโตของต้นไม้แบบ Real-time ทั้งใน Indoor และ Outdoor
ที่มา http://parrot.com/usa/products/parrot-pot

Hydrao Smart Shower ฝักบัวอัจฉริยะ
ฝักบัวอาบน�้ำอัจฉริยะ ตัวช่วยในการประหยัดน�้ำได้ถึง 25%
เพราะฝั ก บั ว นี้ จ ะคอยแจ้ ง เตื อ นปริ ม าณการใช้ น�้ำ ในแต่ ล ะครั้ ง
โดยจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ 4 สี คือ สีเขียวเมื่อใช้น�้ำไม่เกิน 10 ลิตร
สีม่วง 10-30 ลิตร สีส้ม 30-50 ลิตร และสีแดงเมื่อใช้น�้ำเกิน 50 ลิตร
ซึ่งท�ำงานร่วมกับ แอปพลิเคชัน ทั้งระบบ iOS และ Android
ที่มา https://www.hydrao.fr/en/

Lifepack กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์
กระเป๋ า ที่ มี ค รบทุ ก ฟั ง ก์ ชั่ น ส�ำหรั บ ผู ้ ชื่ น ชอบกระเป๋ า แบบ
อเนกประสงค์ มาพร้อมล�ำโพงบลูทูธ และแผงที่ชาร์จพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยสามารถชาร์จไอโฟนได้ถงึ หกครัง้ กันน�ำ้ กันกระแทก
และแยกฟังก์ชั่นการท�ำงานเป็นสัดส่วนคือ lifezone และ workzone
ส�ำหรั บ ใส่ อุ ป กรณ์ ท�ำงานและอุ ป กรณ์ เ ดิ น ทาง เช่ น โน้ ต บุ ๊ ค
กล้องถ่ายรูป มีช่องลับส�ำหรับเก็บเอกสารส�ำคัญ ที่ล็อคกระเป๋า
รวมถึงที่เปิดขวดอีกด้วย
ที่มา http://www.indiegogo.com

รองเท้า Adidas x Parley แปลงขยะรีไซเคิลจากท้องทะเล
รองเท้าที่ท�ำจากเศษขยะใต้ท้องทะเล เช่น ขยะพลาสติกและอวนจับปลาที่
ผิดกฎหมาย น�ำมารีไซเคิลเพื่อช่วยลดปริมาณขยะใต้ท้องทะเลและใช้เทคโนโลยี
ถักทอเส้นใยเฉพาะในแบบของ Adidas หรือ Adidas Tailored Fibre Technology
ที่ขึ้นรูปและได้เอกลักษณ์ของผู้สวมใส่ ลวดลายบนรองเท้าคล้ายตาข่ายและ
พลาสติก เพือ่ ให้ผสู้ วมใส่ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลกันมากขึน้
ที่มา : http://gadgets.siamsport.co.th/adidas-x-parley-celebrate-world-oceans-day/
และ facebook.com/adidasTH
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Fun Zone
อี ซู ซุ มิ ว -เอ็ ก ซ์ ขอเชิ ญ ร่ ว มสนุ ก กั บ กิ จ กรรมรั ก ษ์ โ ลกมาช่ ว ยค้ น หา "ECO Sticker" ที่ ถู ก ต้ อ ง แล้ ว ส่ ง กลั บ มาที่
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้ โชคดีจะได้รับกระเป๋าสะพายอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

หมายเลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ประกาศรายชื่อผู้ โชคดีที่ได้รับ ISUZU Travel Kit
รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 1/2016
1. คุณนงลักษณ์ เรือนนินทร
2. คุณจ�ำนอง ขันทะบุตร
3. คุณสุวัฒน์ ตั้งกิจเชาวลิต
4. คุณเจษฎา จันทนาภรณ์
5. คุณสมเจตน์ ไพศาล

กรุงเทพฯ
จ. แพร่
จ. สงขลา
จ. ยโสธร
จ. กาญจนบุรี

หมดเขตร่วมค้นหา ECO Sticker กับรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลจากทีมงาน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

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

บริการธุรกิจตอบรับ

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

Around AEC

ตะลุยเส้นทาง R1 เชื่อมไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
หลังจากฉบับทีแ่ ล้ว Around AEC ได้แนะน�ำเส้นทาง R3A เส้นทางเชือ่ มไทย-ลาว-จีน ฉบับนีข้ อแนะน�ำอีกหนึง่ เส้นทางทีอ่ ยูต่ อนใต้ลงมา
นัน่ คือ เส้นทาง R1 ถนนสายกรุงเทพฯ - พนมเปญ - โฮจิมนิ ห์ - วังเตา หนึง่ ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor) ทีเ่ ชือ่ มไทย-กัมพูชา-เวียดนาม นัน่ เอง
เส้นทาง R1 เรียกได้วา่ เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งของทัง้ สามประเทศ เริม่ ต้นจากกรุงเทพฯ - กบินทร์บรุ ี - สระแก้ว - อรัญประเทศ
ในส่วนของกัมพูชา เริ่มจากจุดผ่านแดนคลองลึก-ปอยเปต เข้าสู่กรุงพนมเปญ โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 5 ของกัมพูชา (ด้านใต้ของ
โตนเลสาป) ผ่านจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทาง 420 กม. และถนนสายนี้ยังเชื่อมต่อ
ไปยังทางหลวงหมายเลข 6 (ด้านเหนือของโตนเลสาป) ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ผ่านเสียมเรียบ เพื่อไปชมนครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก ผ่านกัมปงธม เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทาง 470 กิโลเมตร จากกรุงพนมเปญเชื่อมต่อด้วยทางหลวงหลายเลข 1 ผ่านจังหวัดกันดาล
โดยอ้อมแม่น้ำ�โขงที่เนี๊ยกเลือง จังหวัดไปรเวง สู่จังหวัดสวายเรียงจรดชายแดนกัมพูชา - เวียดนามที่ด่านบาเวด ระยะทางประมาณ 170 กม.
ในส่วนของเวียดนามเริม่ ต้นจากจุดผ่านแดนถาวรบาเวด (กัมพูชา) - มอคไบ (เวียดนาม) ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 22 ไปยังนครโฮจิมนิ ห์
และเชื่อมต่อไปยังวังเตา ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศของเวียดนามโดยทางหลวงหมายเลข 51 ระยะทางประมาณ 180 กม.

R1

กัมพูชา
กบินทร์บุรี
กรุงเทพฯ

สระแก้ว
อรัญประเทศ
ปอยเปต
เสียมเรียบ

ไทย

- สระแก้ว : พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เขาฉกรรจ์ ตลาดโรงเกลือ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา

- เมืองเสียมเรียบ : นครวัด นครธม
ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายศรี
- กรุงพนมเปญ : พระราชวังหลวง
วัดพนม ท่าเรือสีสุวัตถิ์ โตนเลสาบ
ตลาดพะซาทะไม ตลาดรัสเซีย

พนมเปญ
บาเวด-มอคไบ

โฮจิมินห์
วังเตา

เวียดนาม

- นครโฮจิมินห์ : จัตุรัสโฮจิมินห์ ตลาดบินถั่น โบสถ์นอร์ทเธอดาม
ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี พิพิธภัณฑ์สงคราม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
กัมพูชา
- สกุลเงิน เรียล (Riel : KHR)
- คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า ถ้าพักไม่เกิน 14 วัน
- ขับรถชิดขวา พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย

เวียดนาม
- สกุลเงิน : ด่ง (Dong : VND)
- คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า ถ้าพักไม่เกิน 30 วัน
- ขับรถชิดขวา พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย ในเมืองจ�ำกัดความเร็วรถ 40-60 กม./ชม

ที่มา : - เว็บไซต์กรมทางหลวง http://www.doh.go.th/web/international/develop.html
- กรมการขนส่งทางบก : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน
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สลัดปูทาราบะ

Bon Appétit
คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์

เมนูอาหารของวันนี้ท�ำไปก็ซาบซึ้งไปกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเล ที่ครั้งนี้นุชได้มีโอกาสมาถึงฮอกไกโดค่ะ นอกเหนือจะ
ได้ลิ้มรสอาหารทะเลที่แปลกใหม่และสดตามฤดูกาลแล้ว ยังท�ำให้เข้าใจและตระหนักว่าการบริโภคอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติค่ะ
ชาวประมงญีป่ นุ่ ทีน่ ี่ มีความเข้มงวดและรูจ้ กั คุณค่าของท้องทะเล เขาจะหลีกเลีย่ งการจับสัตว์ทะเลทีย่ งั มีอายุโตไม่เต็มวัยหรือใกล้สญ
ู พันธุ์ ทุกคนทีน่ มี่ ี
ความซาบซึง้ ถึงบุญคุณทีธ่ รรมชาติได้มอบรายได้ อาชีพ ให้พวกเขาได้เลีย้ งดูครอบครัวและเขารูว้ า่ ผูท้ จี่ ะอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และสามารถรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในล�ำดับต้นๆ ก็คือชาวประมงอย่างพวกเขานั่นเอง
เมนูวันนี้นะคะ นุชได้ปูทาราบะที่โตเต็มวัยมาค่ะ เป็นปูขนาดใหญ่มาก บางตัวมีน้ำ�หนักหลายสิบกิโลกรัม ด้วยความใหญ่ ความหวาน เนื้อแน่น
มีรสชาติอร่อยจนได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งปู” จึงตั้งใจว่าจะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปู ที่อุดมไปด้วย
• วิตามินA ช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน การติดเชื้อในทางเดินหายใจ
• วิตามินB1 ช่วยบำ�รุงระบบประสาท ช่วยระบบย่อยอาหาร
• วิตามินB2 ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวพรรณ เล็บ เส้นผม
• วิตามินB3 มีส่วนสำ�คัญในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ
• วิตามินC มีบทบาทในการสร้างคอลลาเจน ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ
• วิตามินD ส่งเสริมการใช้แคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึง่ จำ�เป็นต่อความแข็งแรง
ของกระดูกและฟัน และสารไอโอดีนสูง ช่วยให้ไม่เป็นโรคคอหอยพอก
• โอเมก้า3 ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วย
นีย่ งั ไม่รวมกับความอร่อยแบบสดชืน่ กับผักสลัดสดๆ และน้�ำ สลัดใสสไตล์
ญี่ปุ่นอีกนะคะ มาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้าง?

ส่วนผสม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เนื้อปูทาราบะ (ตามชอบ)
น�้ำส้มสายชูหมัก
150 มิลลิลิตร
น�้ำตาลทราย
150 กรัม
เกลือ
1/4 ช้อนโต๊ะ
งาขาวคั่วตามชอบ
วาซาบิ
1/4 ช้อนโต๊ะ
ซอสโชยุญี่ปุ่น
125 มิลลิลิตร
น�้ำมันร�ำข้าว
2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำมะนาว
1 ช้อนชา

วิธที ำ�

1. เทซอสโชยุญปี่ นุ่ ใส่ในถ้วยผสมนำ�้ ซอส ตามด้วยนำ�้ ส้ม
สายชูหมัก น�้ำตาลทราย และเกลือ
2. ใส่งาขาว ตามด้วยวาซาบิลงไปคนให้เข้ากัน จากนัน้ เติม
น�้ำมันร�ำข้าว และน�้ำมะนาว คนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
3. ตักใส่ถ้วย เสิร์ฟพร้อมผักสลัดและเนื้อปูทาราบะ หรือ
เก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้
นาน 20 วัน
รสชาติความหวานของปูและความเปรี้ยวเบา ๆ จากน�้ำสลัดที่ได้ บวกกับความสดชื่นของ
สลัดผัก ท�ำให้ทานไปก็รู้สึกขอบคุณไปกับคุณค่าของทรัพยากรและเข้าใจดีว่าธรรมชาติเป็นของ
เราทุกคน ดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษากันนะคะ

"รายการ Lighthouse Family ครอบครัวแห่งรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่น จอห์น นุช จัสติน และสกาย
ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัว กับเรื่องราวการด�ำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน ความผูกพันที่ส่งต่อถึงกัน
การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยหั ว ใจที่ เ ต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ยความรั ก มาร่ ว มแบ่ ง ปั น และแชร์ ป ระสบการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 8:50-9:15 น. ทาง ททบ.5"
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Mr. MU-X

สวัสดีครับ วันนี้ Mr.MU-X มีสิ่งดีๆ มาแนะน�ำเช่นเคย คุณลูกค้าเคย
สังเกตไหมครับว่าพักหลังๆเวลาเราไปดูรถที่โชว์รูมหรืองานโชว์รถต่างๆ
เราจะเห็นกระดาษสีขาวๆ ใบนึงติดอยู่ที่กระจกรถ กระดาษที่ว่าเราเรียกมัน
ว่า “ECO Sticker” ซึ่งเป็นป้ายข้อมูลรถยนต์ที่ระบุข้อมูลและผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ส�ำคัญของรถยนต์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

1) ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์
1.1 อัตราการใช้น�้ำมันอ้างอิง (หน่วย ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
หรือ กิโลเมตรต่อลิตร) หมายถึง ปริมาณการใช้น�้ำมันอ้างอิงของ
รถยนต์ โดยประกอบด้วย อัตราการใช้น�้ำมันอ้างอิงในสภาวะรวม
สภาวะในเมือง และสภาวะนอกเมือง
1.2 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย : กรัม
ต่อกิโลเมตร) หมายถึง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออก
จากท่อไอเสียของรถยนต์
1.3 มาตรฐานสิง่ แวดล้อม หมายถึง ระดับมาตรฐานการปล่อย
สารมลพิษจากรถยนต์
1.4 มาตรฐานความปลอดภัย หมายถึง รายการมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยระดับสากลที่รถยนต์ได้ท�ำการทดสอบผ่าน
2) ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ประกอบด้วย ยี่ห้อ รุ่น รหัส
โครงรถ รหัสเครือ่ งยนต์ เครือ่ งยนต์ ระบบเกียร์ นำ�้ หนักรถ ขนาดยาง
จ�ำนวนที่นั่ง เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิต
3) ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้า
4) รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน หมายถึง รายการ
อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริม ที่ถูกติดตั้งเข้ากับ
ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์ นอกจากจะหาได้จากแคตตาล็อกแล้ว ข้อมูลที่อยู่ ใน Eco Sticker ยังเป็นประโยชน์ต่อคุณลูกค้า
ในการเลือกซื้อรถอีซูซุคันใหม่ ซึ่งปัจจุบันรถใหม่ทุกคันต้องติด Eco Sticker ดังกล่าว ดังนั้นอย่าลืมมองหา Eco Sticker เวลาจะซื้อ
รถใหม่นะครับ

20

