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Care for Your Car

รักรถ รักโลก
"ในรถยนต์อีซูซุรุ่นใหม่ ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์

เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของรถยนต์รักโลกช่วยลดโลกร้อน..."

The Leader

นักปั้นแบรนด์ “ฝน-นภนีรา” 
ดีไซน์ชีวิตให้สมาร์ทด้วยอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 
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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,  

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 ทุกท่าน

 ขอต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่วารสาร ISUZU MU-X VIP Club 

ฉบับนีม้าพร้อมกบัสายฝนเยน็ชุม่ฉำา่ทีพ่ร้อมนำาเสนอเนือ้หาสาระต่างๆ 

หลงัจากการเปิดตวัของอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ 1.9 ดดีไีอ บลเูพาเวอร์ ช่วงปลาย

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งและเป็นรถที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในรถระดับเดียวกัน ฉบับนี้จึงขอนำาเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษ์โลกที่ทุกท่านสามารถทำากันได้ง่ายๆ ค่ะ

 สำาหรับคอลัมน์  “The Leader” ทีมงานได้รับเกียรติจาก คุณฝน-

นภนีรา รักษาสุข เจ้าของธุรกิจออกแบบสร้างแบรนด์มาเล่าถึงความ

ประทับใจต่อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์คู่ใจ และพบกับข้อมูล ECO Sticker 

อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซื้อรถคันใหม่ ในคอลัมน์ “Mr.MU-X” 

พร้อมอพัเดทกจิกรรมต่างๆของอซีซูใุนช่วงทีผ่่านมาในฉบบันีไ้ด้เลยค่ะ

 ทมีงานหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสาร ISUZU MU-X VIP Club ฉบบันี้ 

จะถกูใจท่านผูอ่้านทกุท่าน หากมข้ีอตชิม หรอืข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

มาได้ท่ีกองบรรณาธกิาร “ISUZU MU-X VIP Club” ฝ่ายสือ่สารการตลาด 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

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

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส  พุทธเจริญลาภ

บรรณาธิการบริหาร
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What’s New?
ISUZU MU-X Blue Power Super Family Trip

“ปิดเทอมลั้นลา แรลลี่เฮฮาที่สวนผึ้ง”

อีซูซุมอบรถยนต์ ISUZU MU-X
ให้กับ Miss Thailand World 2016

 เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน ที่ผ่านมา อีซูซุร่วมกับนิตยสาร

ซูเปอร์จิ๋วจัดกิจกรรมสุดพิเศษ พาครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 20 

ครอบครวัหนร้ีอนเดอืนเมษา มาแรลลีเ่ฮฮาทีส่วนผึง้ กบักจิกรรม 

“ISUZU MU-X Blue Power Super Family Trip” ณ รีสอร์ท

สดุเก๋ เดอะบนัยนัลฟี รสีอร์ท สวนผึง้ งานนีไ้ด้เตม็ท่ีกบักจิกรรม

สนุกๆ มากมายตลอดเส้นทาง เช่น ภารกิจสุดน่ารักที่โคโรฟิลด์ 

(Coro Field) ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้ครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ได้

ตกแต่งต้นไม้จิ๋วตามสไตล์ของตนเอง ตกเย็นนั่งฟังนิทานสร้าง

จนิตนาการจากนกัเล่านทิานชือ่ดงั “น้าเมฆ” เจ้าของสำานกัพมิพ์ 

ก้อนเมฆ พรีเซ็นเตอร์รับเชิญของ ISUZU MU-X ต่อด้วยโชว์

มายากลจาก “พี่มิ้ว” ซูเปอร์เมจิก จากรายการซูเปอร์จิ๋ว ที่สร้าง

ความตืน่เต้นเเละเรยีกเสยีงฮาจนท้องเเขง็ไปตามๆ กนั ปิดท้าย

ด้วยคำา่คนืสดุฟินกบัมนิคิอนเสร์ิตจากพรเีซน็เตอร์อซีซูมิุว-เอ็กซ์ 

“ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” ท่ีมาร่วมขับกล่อมบทเพลงเพราะๆ 

ท่ามกลางขุนเขา งานครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความประทับใจ เเละ

รอยยิ้มเเห่งความสุขให้คืนนี้หลับฝันดี 

 อซีซูขุอแสดงความยนิดกีบั Miss Thailand World คนใหม่ของ

ประเทศไทย "ไดร์-จณิณ์ณติา บดุด"ี สาวสวยมากความสามารถจาก

จังหวัดเชียงรายในวัย 22 ปี 

 น้องไดร์ Miss Thailand World คนล่าสดุ ได้รบัรถยนต์ 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 

 ท้ังน้ี ไดร์-จิณณ์ณติา กำาลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีที ่4 คณะศลิปศาสตร์ 

สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

โดยเธอตอบคำาถามในรอบตัดสิน 5 คนสุดท้ายได้น่าประทับใจ  

มดัใจกรรมการจนสามารถคว้าตำาแหน่ง Miss Thailand World 2016 

ไปครอบครอง 
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What’s New?

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

 ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมพิเศษ ISUZU MU-X Privileged Trip to 

Khao Yai ที่ครั้งนี้ได้จัดทัพนำาขบวนรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ไปในงาน F.A.M  

FEST (Food Art Music) จุดชนวนความฟินเต็มอิ่มความสนุกกับกองทัพ

ศิลปินช้ันแนวหน้าของไทย ก่อนไปร่วมงานครอบครัวอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 

เตรียมพร้อมความฟินด้วยการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทำาช็อกโกแลตที่ 

Chocolate Factory ต่อด้วยรับประทานอาหารเย็นสุดพิเศษที่ Midwinter 

Green และปิดท้ายคำ่าคืนที่น่าจดจำาด้วยคอนเสิร์ตสุดชิล 

“อีซูซุคาราวานสัญจร 2559”

 อซีซูไุด้จดักจิกรรม “อีซซูคุาราวานสญัจร” ประจำาปี 2559 กจิกรรมลกูค้าสมัพนัธ์

ที่ดำาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยปีนี้จัดขึ้นใน 4 เส้นทาง ประเดิมเส้นทางแรก 

เมือ่วนัที ่14-15 พฤษภาคม 2559 ด้วยสสีนัแห่งภาคตะวนัออก กรงุเทพฯ-ระยอง สมัผสั 

การดำาเนนิชวีติแบบอสิระของสตัว์ป่าในสวนสตัว์เปิดเขาเขยีว พร้อมอิม่เอมกบับุฟเฟต์

ผลไม้ท่ีตัดสดจากสวน รวมถึงร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน

ชั้นอนุบาล-ประถมวัย “โรงเรียนบ้านเขายายชุม” ก่อนไปสูดกล่ินไอทะเลและร่วม

งานเลี้ยงสุดพิเศษกับซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์ของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา”

 เส้นทางที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 สัมผัสสายหมอกและลมหนาว

บนดอยอ่างขาง จ.เชยีงใหม่โดยขบวนคาราวานออกเดนิทางบนเส้นทางแม่รมิ-สะเมงิ 

มุ่งหน้าสู่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ก่อนเดินทางไปชมความ

มหศัจรรย์ทางธรรมชาตทิี ่“ถำา้เชยีงดาว"แวะสะสมบญุกนัต่อที ่“โรงเรยีนบ้านห้วยเป้า”  

ต่อจากนั้นเดินทางมุ่งสู่ไฮไลท์ของการเดินทางไปยัง “รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง”

 พบกบัอซีซูคุาราวานสญัจรอกีสองเส้นทางทีเ่หลอื คอืไทย (อบุลราชธาน)ี-ลาว  

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 และ ชุมพร-เพชรบุรี วันที่ 10-11 กันยายน 2559  

จะสนุกแค่ไหน รอติดตามรายละเอียดและภาพจาก วารสาร ISUZU MU-X VIP Club 

ฉบับหน้านะคะ 



5

 อีซูซุจัดทริปพิเศษสำาหรับสื่อมวลชน เพื่อสัมผัสกับพลังและสมรรถนะของ 

“ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power” เกียร์ออโตเมติก 6 สปีด เอกสิทธิ์แห่งผู้นำา... 

กำาหนดอนาคต ซึง่เป็นรถยนต์นัง่อเนกประสงค์สดุหรทูีใ่ช้เครือ่งยนต์ขนาด 1,900 ซซีี 

ครั้งแรกในโลก เริ่มต้นออกเดินทางจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด มุ่งหน้าสู่

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนระยะทางเกือบสองร้อยกิโลเมตร สัมผัส

ได้ถึงสมรรถนะของ “ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power” ความนุ่มนวลในการ

ขบัขี ่ด้วยระบบช่วงล่างมกีารกระจายนำา้หนกัท่ีดีจงึให้เสถยีรภาพการทรงตวั การยดึ

เกาะถนน อีกทั้งชุดส่งกำาลังเกียร์ออโตเมติก 6 สปีด ยังทำางานได้อย่างรวดเร็วทันใจ  

พร้อมเกียร์โอเวอร์ไดร์ฟถึง 2 ตำาแหน่ง ทั้งเกียร์ 5 และ 6 

 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 
“อซูีซุเอก็ซ์-ซรีีส์่ 1.9 ดดีีไอ บลเูพาเวอร์” ทีท่กุคนรอคอย ในงานบางกอกอนิเตอร์เนช่ันแนลมอเตอร์
โชว์ ครั้งที่ 37 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี และพิเศษไปกว่าน้ัน 
อีซูซุได้นำาอีซูซุดีแมคซ์วี-ครอสรุ่นลิมิเต็ดจำานวนจำากัดมาโชว์ในงานอีกด้วย สำาหรับอีซูซุมิว-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 ทางเลือกสำาหรับเครื่องยนต์กำาลังสูง
 ในส่วนของบรรยากาศภายในบูธอีซูซุได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรม
บนเวทีที่สองซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์ "ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา" และ "บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" มาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเหล่าประชาคมอีซูซุ
 และล่าสดุในการประกาศรางวลั “รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ยอดเยีย่มแห่งปี” (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 เครื่องยนต์ดีเซลตำ่ากว่า 2,500 ซีซี ยอดเยี่ยม
3. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด
4. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพประหยัดนำ้ามันยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ตำ่ากว่า 2,500 ซีซี

ISUZU MU-X Blue Power Press Trip 2016
สื่อมวลชนร่วมสัมผัสพลัง ISUZU MU–X 1.9 Ddi Blue Power

The 37 th Bangkok International Motor Show 
อีซูซุยกทัพเปิดตัวรถรุ่นใหม่ พร้อมคว้า 8 รางวัล รถยอดเยี่ยมแห่งปี

What’s New?

5. อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพยอดนิยม
6. อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ : รถปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีคุณภาพ

การขับขี่ดีที่สุด
7. อีซูซุมิว-เอ็กซ์ : รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคล่ือน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลตำ่ากว่า 

3,200 ซีซี ยอดเยี่ยม
8. โครงการ “อีซูซุให้น�้า…เพื่อชีวิต” : โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี



6

อีซูซุพาลูกค้าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการ ISUZU Friend gets Friend “เพื่อนดีแนะน�ารถดีๆให้เพื่อน”

 เมือ่วนัที ่16-23 พฤษภาคม ทีผ่่านมา อซีซูพุาลกูค้าผูโ้ชคดทีีไ่ด้

รางวัลแพ็คเกจทัวร์เท่ียวญ่ีปุ่น จากการแนะนำาเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 

ให้มาซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์  

ในโครงการ “เพื่อนดีแนะนำารถดีๆ ให้เพื่อน” โดยลูกค้าได้มีโอกาส

เข้าชมการประกอบรถอีซูซุ ณ โรงงานอีซูซุฟูจิซาว่า และท่องเที่ยว

อย่างเต็มอิ่ม ทั้งเมืองโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เมืองนารา เมืองเกียวโต 

และเมืองโอซาก้า ซึ่งทางทีมงานได้เก็บภาพความประทับใจมาฝาก

ท่านผู้อ่านด้วยนะคะ 

What’s New?

 อีซูซุฉลองปีท่ี 10 ของการแข่งขัน “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 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.ชลบรีุ ซึง่ผูช้นะจะได้รับรางวลัแพค็เกจไปเล่นกอล์ฟที ่Jumeirah สนามกอล์ฟระดับ

เวิลด์คลาส ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย โดยทมีงานจะเกบ็

ภาพบรรยากาศการแข่งขนัในทกุสนามมาให้ทกุท่านอย่างแน่นอนค่ะ 

ฉลองยิ่งใหญ่ครบ 10 ปี
“ISUZU Thailand Master 2016”
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Health Tips

 การรบัประทานอาหารมังสวรัิต ิ เป็นหนึง่ในรปูแบบของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นทีนิ่ยมในยคุสมัยนี ้ จากการวจัิยพบว่า ผูท่ี้งดเว้น
เนื้อสัตว์มีแนวโน้มได้รับอาหารประเภทกากใยซึ่งดีต่อลำาไส้ ได้รับวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำาคัญ เบต้าแคโรทีนสารต้าน 
อนุมูลอิสระและต้านมะเร็งยอดนิยม หรือแม้แต่กรดโฟลิกจากธัญพืชและถั่วเมล็ดแข็งที่จำาเป็นต่อระบบประสาทและการป้องกันโรคหัวใจ  
ผูท้ีรั่บประทานมังสวริตัอิย่างถกูต้อง ดีต่อท้ังการควบคมุนำา้หนกั การดูแลระดบัคอเลสเตอรอล และโรคหลอดเลือดหวัใจอดุตนัอกีด้วย

 การลดการรับประทานเนื้อสัตว์ยังสามารถช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ของเราได้ด้วยครับ สาเหตุได้แก่ 

 1. ฟาร์มปศุสัตว์เป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์จำานวนมหาศาล  ทั้งจาก

ตวัสตัว์เองและจากมลูสตัว์ ดงันัน้หากรับประทานเนือ้สตัว์น้อยลงเท่ากบัทำาลายสิง่แวดล้อมน้อยลง

 2. การเลีย้งสัตว์ต้องใช้อาหารสตัว์จำานวนมาก  จงึต้องมกีารปลกูพชืชนดิเดมิๆ เป็นพืน้ทีข่นาด

ใหญ่มากเช่น ทำาไร่ข้าวโพดหรือถั่วเหลืองเพื่อเลี้ยงสัตว์ ทำาให้ต้องสิ้นเปลืองพื้นที่จำานวนมาก 

 3. นำ้าสะอาดเป็นส่ิงสำาคัญมากในการเล้ียงสัตว์  สัตว์หลายชนิดต้องการนำ้าเป็นปริมาณมาก 

เช่น หม ูววั เป็นต้น เชือ่หรอืไม่ครบัว่ากว่าจะได้นมววัมาน้ัน ววัต้องดืม่นำา้สะอาดในหนึง่วันมากกว่า  

2.5 เท่าของปริมาณนมที่ผลิตได้ 

 4. กว่าจะได้เนื้อสัตว์มาบริโภคน้ัน มีผลผลิตระหว่างทางคือมูลสัตว์จำานวนมากมายมหาศาล  ถึงประมาณ 40 กิโลกรัม ต่อเนื้อวัว  

1 กิโลกรัมเลยนะครับ ซึ่งการกำาจัดทำาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง หากมีการปล่อยทิ้งลงแหล่งนำ้า จะเป็นการเพิ่มจำานวนสาหร่ายเซลล์เดียวให้เติบโต

มากผิดปกติ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในนำ้าน้อยลงจนนำ้าเน่าเสียและกระทบต่อสัตว์ทะเลในที่สุดครับ

 หากพิจารณากันตามจริงเนื้อสัตว์ก็ยังจัดว่าเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ แต่เราควรมีการวิเคราะห์

ในการเลือกซื้อให้ดี ท้ังชนิดของเนื้อสัตว์ คุณภาพและมาตรฐานของการเล้ียงดูท่ีไม่กระทบกระเทือน

สิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมอย่างจริงจังจากภาครัฐ หรือแม้แต่การเลือกบริโภคเท่าที่จำาเป็นอย่าง

รู้คุณค่าไม่ทิ้งขว้างและบริโภคของจากท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งจากแดนไกลเท่าที่ทำาได้คงจะจำาเป็น

ต่ออนาคตของลูกหลานเราไม่น้อย สุดท้ายหากอยากรับประทานมังสวิรัติให้ดีต่อสุขภาพ พยายาม

เลอืกโปรตนีจากพชืเช่น ถัว่ เหด็ เต้าหูใ้ห้เพยีงพอ เสรมิสารอาหารทีมั่กขาดบ่อยๆ ในผูท้ีเ่ป็นมงัสวริตัิ

มาเป็นเวลานาน เช่น เหลก็ วติามนิบ ี12 หรอืกรดไขมนัโอเมก้า 3 ทีป่กตไิด้จากนำา้มนัปลาแต่ถ้าเคร่งครดั

อาจต้องปรบัใช้จากอะโวคาโด หรอืนำา้มนัเมลด็แฟลกซ์แทน เพราะโลกในยคุใหม่นอกเหนือจากทีเ่ราต้อง

แคร์สุขภาพตัวเองแล้ว ก็ควรดูแลสุขภาพของสิ่งแวดล้อมโลกเราไปพร้อมๆ กันนะครับ 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

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

รายการสุขภาพแนวใหม่ ย่อเรื่องใหญ่ ให้ย่อยง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
 เบื่อกันหรือยังกับรายการสุขภาพชวนหลับ ข้อมูลอัดแน่นแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย แถมยิ่งดูยิ่งงง 

กว่าเดิม ความเชื่อแบบนี้กำาลังจะหมดไปเมื่อคุณได้ดูรายการ Dr.Smith ที่จะนำาพาเอาทุกเรื่องสุขภาพ  

ที่เป็นปัญหายอดฮิตมานำาเสนอในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง 

                   กินมังสวิรัติ
รักสุขภาพ รักษ์โลก
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The Leader

 การสร้างแบรนด์จึงเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายสำาหรับเธอคนนี้ 

“ฝน-นภนีรา รักษาสุข” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จำากัด 

หวัเรอืใหญ่ของบรษิทัรบัออกแบบและสร้างแบรนด์ทีช่่วยขบัเคลือ่นและ

พลิกโฉมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ประสบความสำาเร็จ

 คุณฝน เล่าว่า หลงัจากเรยีนจบโฆษณาจากมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ได้เริ่มทำางานโฆษณาที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาประมาณ 2 ปี จึงวางแผน

ว่าหลงัจากนัน้จะลาออกไปเรยีนต่อต่างประเทศ แต่โชคไม่เข้าข้าง เพราะ

เป็นจังหวะท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก จึงต้องหยุดความตั้งใจ

ดังกล่าวไว้ แล้วผันตัวเองไปรับงานฟรีแลนซ์ ทำากราฟฟิก โดยใช้เวลา

คลุกคลีอยู่ในแวดวงโฆษณาและกราฟฟิกได้ระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจตั้ง

บริษัทของตัวเอง 

	 แรกเริม่เลยได้ใช้ชือ่บรษิทัว่า	“Breakfast”	ตามแนวคดิทีว่่าท�างาน

กราฟฟิก	 ไม่นอนดึก	 ตื่นมากินข้าวเช้าได้	 ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น	 “ยินดี

ดีไซน์”	 เพราะรู้สึกมีความสุขกับงานที่ท�า	 และรู้สึกยินดีที่ได้ออกแบบ

งานให้กับลูกค้า	 โดยภาพรวมของงานที่สร้างสรรค์ภายใต้	 “ยินดีดีไซน์”	

จะดูแลด้านการออกแบบและการสร้างแบรนด์แบบองค์รวมให้กับ

 นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าท่ีนบัเป็นหัวใจส�าคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว การออกแบบ
บคุลกิของสนิค้าผ่านการสร้างแบรนด์ให้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอกีหน่ึงปัจจัยแห่งความส�าเรจ็
ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการออกแบบองค์ประกอบโดยรวมของสินค้าให้ดี สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ�า ย่อมเป็น
โอกาสที่จะท�าให้แบรนด์นั้นๆ ก้าวเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้ 

สินค้าต่างๆ	 ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค	 บริการและการสื่อสาร	 ให้กับ

ผู้ประกอบการ	SME	และบริษัทชั้นน�าหลายแห่ง	

 จดุสำาคญัทีท่ำาให้บรษัิทมีความโดดเด่น คอื การหลอมรวมระหว่าง 

“ดไีซน์” และ “สร้างแบรนด์” อย่างลงตวั โดยลกัษณะของงาน การดไีซน์

เป็นเหมอืนงานเชงิปฏบิตัลิงมอืออกแบบชิน้งาน ไม่มกีารวิเคราะห์อะไร

ทั้งสิ้น ส่วนการสร้างแบรนด์ ต้องมีจุดเร่ิมต้นมาจากการวิเคราะห์ก่อน 

วเิคราะห์ตวัสนิค้า วิเคราะห์บุคลกิของสนิค้า วเิคราะห์แบรนด์ ซึง่แนวทาง

การทำางานของ “ยินดีดีไซน์” จะนำางานดีไซน์และการสร้างแบรนด์มา

ทำางานร่วมกนั มกีารทำางานเป็นระบบ ลกึซึง้และมรีายละเอียดมากขึน้

 จากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบ

มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศของ “ยินดีดีไซน์” เช่น รางวัล 

DEmark ของไทย และรางวัล G-mark ของญี่ปุ่น ฯลฯ นับเป็นเครื่อง

ยนืยนัความสำาเรจ็ในแนวทางทีเ่ลอืกเดนิ ซึง่คณุฝนมองว่า นอกจากการ

อวดโฉมผลงานดีไซน์จนเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลได้แล้วนั้น การทำาให้

เจ้าของธรุกจิ หรอืผูป้ระกอบการเข้าใจว่างานดีไซน์มีความสำาคญัอย่างไร 

นับเป็นก้าวสำาคัญแห่งความสำาเร็จ 

นักปั้นแบรนด์ “ฝน-นภนีรา” 
ดีไซน์ชีวิตให้สมาร์ทด้วยอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 
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 ความพถีิพถัินในการดไีซน์ผลงานต่างๆ ยงัทำาให้นกัออกแบบและ

นักสร้างแบรนด์ผู้นี้ พิถีพิถันในการเลือกซื้อรถด้วยเช่นกัน

 คุณฝนกล่าวว่า สำาหรับตัวเธอแล้วไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์อื่น

ในใจเลยนอกจากอซีซุู อาจเป็นเพราะความคุน้เคยและเชือ่มัน่ในแบรนด์

อซีซูมุายาวนาน ตัง้แต่หดัขบัรถครัง้แรกทีม่อีซีซูมุงักรทอง เกยีร์ธรรมดา

ต่อด้วยอีซูซุคามิโอที่ใช้งานแล้วไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่ลุยนำ้าและขับรถ

ในเวลากลางคืนได้อย่างมั่นใจ ด้วยความชอบและคุ้นเคยกับรถปิกอัพ 

ก่อนตดัสนิใจซือ้อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ เธอตัง้ใจจะขายอซีซูดุแีมคซ์ เมือ่คำานวณ

ค่าใช้จ่ายของรถคนัดังกล่าวตลอด 10 ปีทีผ่่านมาทัง้ค่าซือ้รถ ราคาขาย 

ค่านำา้มนั ค่าต่อทะเบยีน ค่าซ่อมแซม และ ค่าอืน่ๆ พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลีย่

ต่อวนัอยูท่ีเ่พยีง 130 บาท ถูกกว่าใช้บรกิารรถแทก็ซี ่ซึง่เป็นเรือ่งทีป่ระทบัใจ 

จนต้องบอกต่อยงัคนรอบข้าง และแน่นอนว่าทกุคนทีไ่ด้ฟังล้วนตืน่เต้น

ถึงความคุ้มค่าทีล่งทนุไป นอกจากนีย้งัประทบัใจในบรกิารของศนูย์อซีซูุ 

ที่มีศูนย์ใกล้บ้านกับค่าบริการไม่แพงในการเช็กรถ แถมยังล้างรถให้อีก

ด้วยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัศนูย์รถยีห้่ออ่ืน เมือ่ทำางานมรีายได้จงึตดัสนิใจ

ซือ้อีซซูดุแีมคซ์ รุน่ 4 ประตเูป็นของตนเอง และคนัล่าสดุกบัอซีซุมุวิ-เอก็ซ์  

สนีำา้ตาลสแปนชิ (Spanish Brown) ซึง่เป็นสทีีถ่กูโฉลกกบัเธอ

 หากมองในแง่การดไีซน์ รถอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ คนันีส้สีวย ถกูใจ รปูร่าง 

สมส่วน แม้จะมคีวามบกึบกึ ทนทานแข็งแรง แต่กย็งัมคีวามโมเดร์ินและ

ความสวยงามที่ผสมผสานลงไปทำาให้รูปทรงสวยเฉี่ยวขึ้น ทำาให้ดูเท่ เก๋  

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ และรถคันน้ียังได้รับรางวัลงาน 

ออกแบบที่ดีหรือ G-mark จากประเทศญี่ปุ่นด้วย

 “อีซูซุส�าหรับฝนมันคือการสะท้อนภาพลักษณ์ของการท�างาน

อย่างชาญฉลาด	 รู้จักใช้ความคิดและรู้จักใช้เงิน	 ขับไปที่ไหนก็มีความ

ภมูใิจท่ีเราเป็นคนท�างาน	และอซีซูกุท็�างานไปกบัเรา	มนัคอืความลงตวั”	

อีซูซุ ขวัญใจของครอบครัว 
 ไม่เพียงแต่ความประทับใจส่วนตัว แต่รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ คันนี้

ยังกลายเป็นขวัญใจของครอบครัว ทั้งสามี ลูกสาวและคุณแม่ของเธอ 

โดยคุณฝนจะขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน ระหว่างที่น่ังรถไปโรงเรียน

ลูกสาวก็สามารถไปนั่งเล่นข้างหลังกับเพื่อนๆ ได้ มีกิจกรรมให้เขาได้ทำา

มากกว่าการนั่งเฉยๆ และสิ่งสำาคัญคือรู้สึกปลอดภัยเมื่อนั่งรถคันนี้

 ในส่วนเรื่องงานก็ติดต่อได้สะดวก เพราะตั้งค่าทุกอย่างไว้ในรถ 

สามารถประชุมสายได้สะดวก ส่วนทุกวันอาทิตย์ก็ขับรถพาคุณแม่ไป

โบสถ์ วันหยุดก็จะหาเวลาพักผ่อนกันทั้งครอบครัว เวลาไปต่างจังหวัด

ก็นั่งได้สบายมากขึ้น บรรทุกของได้เยอะ ทุกคนก็อดพูดไม่ได้ว่ารถคันนี้

มอีงค์ประกอบโดยรวมทีด่มีาก ซึง่คนฟังในฐานะผูเ้ลอืกซือ้รถคนันีม้าใช้

งานกอ็ดทีจ่ะปลืม้ใจไม่ได้ทีต่ดัสนิใจไม่ผดิทีเ่ลอืกอซีซูมุวิ-เอก็ซ์ เพราะไม่

เคยทำาให้ผิดหวังเลย

จุดหมาย ความปลอดภัยและไว้วางใจ
 คุณฝนกล่าวทิ้งท้ายสำาหรับคนที่จะซื้อรถ โดยเฉพาะผู้หญิงว่า 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์เป็นรถที่สูง ทำาให้เห็นภาพรวมท้องถนนทั้งหมด ซึ่งใน

ฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ต้องทำางานหนักและกลับดึก การขับรถในกรุงเทพฯ 

บางครัง้กกั็งวลเรือ่งความปลอดภยั แต่รถท่ีสงูคนท่ีมองจากด้านนอกกจ็ะ

สังเกตได้ยากขึ้น 

 นอกจากนี้ การขับรถสูงอย่างอีซูซุมิว-เอ็กซ์ให้ความรู้สึกถึงพลัง 

ในการขับเคลื่อนและทัศนวิสัยบนท้องถนน ซึ่งจากที่เคยลองขับรถ

รุ่นอื่นๆ ท่ีตัวรถตำ่ากว่าอีซูซุมิว-เอ็กซ์ จะไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นเลย 

อซีซูมุวิ-เอก็ซ์ จงึเป็นอะไรมากกว่าทีเ่ป็นรถ เพราะถ้าเป็นรถทัว่ไป กค็อื 

พาเราเคลื่อนย้ายจากจุด A ไปจุด B แต่มากกว่าความเป็นรถ นั่นคือ 

การพาเราไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและวางใจได้ 

 ดังนั้น อีซูซุมิว-เอ็กซ์ จึงเหมือน Work and Smart คือ ทำางานกับ

เราไปได้อย่างเต็มที่ เราเต็มที่ รถก็เต็มที่ และเขาก็สมาร์ท ซึ่งเทคโนโลยี

อนัทนัสมยัภายในรถสามารถตอบโจทย์ผูข้บัขีไ่ด้ครบทกุความต้องการ 

“ฝน-นภนีรา รักษาสุข” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดี
ดีไซน์ จ�ากัด ซึง่ถอืเป็นหัวเรอืใหญ่ของบริษัทรบัออกแบบ
และสร้างแบรนด์ท่ีช่วยขับเคล่ือนและพลิกโฉมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ประสบความส�าเร็จ
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Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

 เ ม่ือคนท้ังโลกต้องพบกับความเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติร ้ายแรง 
สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตบ่อยคร้ังมากข้ึน จึงหันมาให้ความสนใจกับปฏิกิริยาเรือนกระจก 
และภาวะโลกร้อนกันอย่างจริงจัง

รักรถ รักโลก
 รถยนต์เป็นเครื่องจักรกลที่มีความใกล้ชิดกับคนมากท่ีสุด

จึงถูกจับตามองมากที่สุดด้วยเช่นกัน แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว

โรงงานอตุสาหกรรมทกุชนดิล้วนแต่สร้างมลภาวะให้กบัโลกน้ีร่วมกัน

มากกว่ารถยนต์ก็ตาม แต่การพุ่งเป้ามาที่รถยนต์จะทำาให้เกิดความ

ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้ผลิต

รถยนต์จึงทั้งเต็มใจและต้องทำาภายใต้กรอบกติกาที่แต่ละประเทศ

สร้างกันขึ้นมา เพื่อให้รถยนต์ของตนเองปล่อยมลภาวะออกมาสู่

บรรยากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยเร่ิมต้นทำาทุกขั้นตอนตั้งแต่

การเลือกวัตถุดิบ, ขั้นตอนการผลิต, ขั้นตอนการใช้งาน ไปจนถึงขั้น

ตอนสุดท้ายคือการทำาลายซาก ที่ไม่สามารถนำาไปใช้งานในรูปแบบ

ของรถยนต์ได้อีกต่อไป

 ทุกวันนี้ผู ้ผลิตรถยนต์พยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่ทำาลาย

ธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด และพยายามนำาวัตถุดิบท่ีเคยใช้จนหมด

สภาพแล้วนำากลับมาใช้ซำ้าใหม่อีกครั้ง ในส่วนของขั้นตอนการผลิต

นั้นก็พยายามลดการปล่อยก๊าซพิษออกมาสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อย

ท่ีสุด ส่วนขั้นตอนการทำาลายซากน้ันก็เลือกกำาจัดเฉพาะวัสดุที่

ไม่สามารถนำากลับมาใช้งานได้อีก หรือหมุนเวียนนำาไปผลิตเป็น

วัสดุใช้งานอ่ืนๆ ให้มากที่สุด ส่วนสำาคัญที่สุดท่ีจะช่วยลดโลกร้อน

และลดการทำาลายชั้นบรรยากาศของโลก คือขั้นตอนการใช้งานซึ่ง

ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้ผลิตจึงได้

คิดค้นกระบวนการทำางานของเครื่องยนต์ให้สร้างมลพิษตำ่า และ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเช่นเชื้อเพลิงให้น้อยที่สุดด้วย
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 ในเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเคยมีอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงค่อน

ข้างสูงต่อระยะทาง และมีมลพิษถูกขับออกมาปะปนกับไอเสีย

จำานวนมาก วศิวกรผู้ผลติรถยนต์จงึคดิค้นระบบการจ่ายเชือ้เพลงิด้วย 

แรงดันสูงหรือท่ีรู้จักกันในระบบคอมมอนเรล เพื่อให้เคร่ืองยนต์ได้

ใช้นำ้ามันในปริมาณน้อยแต่ให้กำาลังเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้นำาเอาระบบ

อัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ เข้ามาช่วยเสริมให้การเผาไหม้

ของเชือ้เพลงิมคีวามสะอาดหมดจดมากยิง่ขึน้ ซ่ึงขัน้ตอนของการใช้

งานนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถก็จะมีผลเกิดขึ้นน้อยมาก 

เช่น หากผูใ้ช้รถยนต์เลอืกใช้นำา้มนัดเีซลทีม่ส่ีวนผสมของกำามะถนัสงู  

มลพิษจากไอเสียที่ออกมาจะยังคงมีปริมาณสูงอยู ่ดี หรือผู ้ใช ้

รถยนต์จำานวนมากที่นำาเอารถยนต์ของตนเองไปทำาการอุดอุปกรณ์

ทีเ่รยีกกนัว่า EGR ซึง่เป็นอปุกรณ์สำาคญัในการทีจ่ะทำาให้มลพษิจาก

ไอเสียตำ่า เครื่องยนต์นั้นก็ยังให้ปริมาณมลพิษสูงอยู่ดีเช่นกัน ทั้งนี้

รวมถึงผู้ใช้รถยนต์ที่นำารถไปตัดเครื่องกรองไอเสียหรือ Catalytic 

Converter ทิ้งออกไปด้วย

 ผู ้ผลิตรถยนต์บางรายยังพยายามออกแบบตัวรถและ

เครื่องยนต์ ให้ทำาลายบรรยากาศของโลกลดน้อยลงด้วย เช่น

ออกแบบรปูทรงของรถยนต์ให้มแีรงเสยีดทานของอากาศตำา่ เพือ่ให้ 

มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดน้อยลง หรือพยายามลดการ 

เสียดสีของชิ้นส่วน ทั้งในเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนด้วย ดังจะ

เห็นได้ว่ารถยนต์สมัยใหม่ส่วนมาก กำาหนดให้มีการใช้นำ้ามันเครื่อง

ที่มีค่าความหนืดตำ่า หรือที่รู้จักกันในชื่อของนำ้ามันเครื่องเบอร์ตำ่าๆ 

ด้วยว่าหากชิน้ส่วนต่างๆ มแีรงเสยีดทานตำา่ กจ็ะส่งผลให้เครือ่งยนต์

ทำางานน้อยลง หรอืหมายถงึเครือ่งยนต์กนินำา้มนัน้อยลงนัน่เอง นอก

เหนอืจากการพฒันาให้เครือ่งยนต์ใช้เชือ้เพลงิอย่างคุม้ค่า หรอืทำาให้

รถยนต์มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงแล้ว ยังต้องพยายาม

คิดให้มีการใช้สารหล่อลื่นหรือนำ้ามันเครื่องให้น้อยลง เพราะนำ้ามัน

เครื่องไม่ว่าจะเป็นแบบสังเคราะห์ หรือนำ้ามันเครื่องพื้นฐานที่ได้มา

จากกระบวนการกลั่นนำ้ามันดิบ ล้วนแต่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

ด้วยกันทั้งสิ้น 

 ในรถยนต์อีซูซุรุ่นใหม่ ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 

เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดท่ีสุดของรถยนต์รักโลกช่วยลดโลกร้อน 

เพราะการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีขนาดความจุลดลง เท่ากับว่า

ทำาให้มกีารใช้วตัถดุบิจากธรรมชาตน้ิอยลง และเครือ่งยนต์ทีม่ขีนาด

เลก็กม็นีำา้หนักน้อยกว่าเครือ่งยนต์ทีม่ขีนาดความจุมากกว่า นำา้หนกั

ท่ีน้อยลงน้ันทำาให้เคร่ืองยนต์ทำางานน้อยลง และมีอัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงตำ่าลง แต่มีกำาลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์

ดีเซลแบบคอมมอนเรลในรถยนต์ปิกอัพท่ัวไป ปกติต้องใช้นำ้ามัน

เครือ่งเพือ่หล่อลืน่และลดความร้อนของเครือ่งยนต์ ในปรมิาณเฉลีย่

ตั้งแต่ 7 ลิตรจนถึง 8.5 ลิตร แต่เครื่องยนต์ดีเซลของอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ 

บลูเพาเวอร์ ใช้นำ้ามันเครื่องเพียงแค่ 5 ลิตรเศษๆ เท่านั้น ส่งผลให้

ลดปริมาณการใช้นำ้ามันเครื่องน้อยลง และมีขยะพิษซึ่งกำาจัดยากที่

เกิดจากนำ้ามันเครื่องใช้แล้วออกสู่โลกน้อยลงตามไปด้วย

 ท้ั งหมดน้ี เป ็น เพียง เหตุผลส ่วนหน่ึง ท่ียกมาบอกว ่ า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักดีถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น  

และผู ้ผลิตได้พยายามออกแบบรถยนต์ให้มีส่วนช่วยลดภาวะ 

โลกร้อนในทุกขั้นตอน แต่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยนต์ก็ต้องตระหนัก 

ร ่วมด ้วย โดยเริ่มต ้นตั้งแต ่ขั้นตอนการพิจารณาซื้อรถยนต ์

มาใช้งาน ไปจนถึงข้ันตอนการใช้งานและการบำารุงรักษาก็ต้อง 

กระทำาอย่างถูกต้องตามคำาแนะนำาของผู้ผลิตซ่ึงยังเป็นการใช้รถได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยครับ 
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คุณลินดา โกมลารชุน

 ลูกสาวของดิฉันอายุ 9 ขวบแล้ว แต่เรื่องเล่นซุกซนยกให้ไม่มีใครเกิน นอกจากจะมีพี่ชายแล้วยังมีเพื่อนรุ่นพี่
ในหมู่บ้านเป็นเด็กผู้ชายอีกหลายคน ชวนเธอขี่จักรยาน ตีปิงปอง ปีนป่ายเครื่องเล่นที่สนาม และตีลังกาล้อเกวียน
โชว์อยู่เป็นนิจ สัปดาห์น้ีเราก็เลยจะพาเธอขับรถเท่ียวเปิดหูเปิดตา โดยบอกว่าจะพาดูดอกไม้สวยๆ งามๆ แบบท่ี
ผู้หญิงเขาชอบกัน

เปลี่ยนลูกลิง
เป็นสมหญิงในหนึ่งวัน...

MU-X Roadtrip
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แอร์ออร์คิดส์ หมู่บ้านโขน

อ.บางเลน	จ.นครปฐม		โทรศัพท์	08-5168-7007	 เดอะ	ศาลายา	มอลล์	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม		โทรศัพท์	08-1727-2500

เปิดท�าการทุกวัน	8.00-17.00	น.		www.airorchids.com	 เปิดท�าการทุกวัน	10.00-19.00	น.		www.thesalaya.com

 ขับรถไปทางมหาวิทยาลัยมหิดล เลี้ยวซ้ายตรงหอนาฬิกา 

พอถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวา ผ่านศาลายามอลล์แล้วตรงไป 16 

กิโลเมตรก็ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ ‘แอร์ออร์คิดส์’ ที่นี่เป็นฟาร์ม

กล้วยไม้ทันสมัย มีรถเข็นให้เดินเข้าไปเลือกหยิบกล้วยไม้แล้วชำาระ

เงินทีเดียวตอนจะกลับ ทั้งฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis) และ

กล้วยไม้สกุลหวายบานสะพร่ังละลานตาไปหมด ที่โดดเด่นกว่าใคร

ในกระถางใบใหญ่คือกล้วยไม้พันธุ์พระราชทาน ‘ม่วงราชกุมารี’ 

สีเข้มและ ‘โสมสวลี’ สีชมพูอ่อน ชวนสาวน้อยเลือกซื้อดอกกล้วยไม้

กลบับ้าน เธอหายไปสกัพกัแล้ววิง่กลบัมาพร้อมกระถางกระบองเพชร 

หวัเราะร่าถกูใจ แม่คะ...ต้นนีห้นามเยอะสะใจเอาไว้แกล้งพี่ๆ  ได้เลย

 นั่งจิบกาแฟเย็นและคลายร้อนกับไอศกรีมในร้าน The 

Flask Café ในฟาร์มสักพักก่อนออกเดินทางต่อ ย้อนกลับมาท่ี

ศาลายามอลล์ เห็นป้าย ‘หมู่บ้านโขน’ ชัดเจน ทางเข้ามีซุ้มหลังคา

ทรงไทยเล็กๆ หลายหลัง เป็นเรือนเครื่องแต่งกายไทย เรือนประทับ

พระบรมสารรีกิธาต ุโรงละครหุน่กระบอก หมูบ้่านโขนนีส้ร้างขึน้ตาม

โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ไทยโบราณ ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็น

อาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย

ในวัง) ส่วนที่เรียกว่าบ้านโขนนั้น มีชิ้นงานจริงวางแสดงให้เห็น 

ลำาดับข้ันการทำาหัวโขนตั้งแต่ปั้นหุ่น ถอดพิมพ์ ปิดหุ่น กลึงยอด  

กระแหนะลาย เขยีนส ียนืดไูม่เบือ่เพราะอาจารย์สาธติให้เหน็อยูต่รงหน้า  

แถมเล่าประวัติที่มาของการแสดงโขนในสมัยโบราณให้ฟังด้วย

 แล้วกถ็งึเวลาทีส่าวน้อยต้องเรยีนรูห้ดังานฝีมอืแบบชาววงับ้าง 

พี่ๆ  ชวนนุง่โจงกระเบนให้สมสมยั แล้วนัง่พบักลบีบวักบัอาจารย์สเุมธ 

ดเูหมอืนจะยากแต่กลายเป็นว่าน้ิวเล็กๆ จับกลบีบวัได้ถนดักว่าผูใ้หญ่ 

ไม่ทนัไรกไ็ด้บวัชมพพูบักลีบซ้อนในรปูแบบท่ีเรยีกว่าตรรีตัน อนัทีจ่รงิ

การพับบัวนี้มีถึง 30 รูปแบบ เช่น ตรีมณี เดือนฉาย กมลฉัตร ฯลฯ 

แต่วันนี้พับได้แบบเดียวแม่ก็ดีใจนำ้าตาจะไหล

 ต่อจากพบับวัเป็นกจิกรรมทำาขนมไทย อาจารย์กาญจนาสอน

ป้ันขนมกลบีลำาดวนสชีมพูและสฟ้ีา ตวัแป้งนัน้ทำาไม่ยาก ใช้แป้งสาลี

ผสมนำ้าตาลไอซิ่งและนำ้ามันหมูเล็กน้อย นวดรวมกันแล้วพักไว้ 15 

นาทีก็ปั้นได้ แต่จะปั้นขนมกลีบลำาดวนได้ต้องรู้จักดอกลำาดวนเสีย

ก่อน เพราะดอกลำาดวนมีรูปร่างเฉพาะไม่เหมือนใคร คือมี 6 กลีบ 

แต่ 3 กลีบด้านในจะงุ้มปิดเข้าหากันจนดูเหมือนเกสรกลมๆ ส่วน 

3 กลีบที่เหลือบานออกด้านนอก ขนมอบเสร็จใหม่ๆ แสนอร่อย 

รสละมุนละไมไม่ต้องพึ่งนมเนยเหมือนคุกกี้ฝรั่งเลย

 แม้จะยังไม่มีโอกาสเรียนรำาไทย แต่กลับบ้านวันนี้สมหญิงก็

สุขใจแล้วค่ะ 

MU-X Roadtrip
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เอกสิทธิ์ส�าหรับผู้ถือบัตร ISUZU MU-X VIP Club และ ISUZU MU-7 VIP Club

(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.

Promotion 
1. ส่วนลด 20% ใช้ได้สำาหรับอาหารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วม

กับเซ็ต "The Capital Feast" และ เซ็ตอาหารกลางวัน 

2. Free Corkage Charge
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559

	 หลายท่านคงจะได้เคยชมภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติฯ	 ชุดพิเศษ	 “รื่นรมย์เพราะพอเพียง”	 ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์	
ซีนีเพล็กซ์	และอีจีวี	ทั่วประเทศ	ซึ่งบริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จ�ากัด	ร่วมกับ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้น�ามา
ถ่ายทอดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงแนวพระราชด�าริเรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ได้ง่ายยิ่งขึ้น	หากท่านสมาชิกสนใจร่วมสัมผัสและ
ใกล้ชิดธรรมชาติกับการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงที่	รื่นรมย์	ออแกนิค	จังหวัดสุรินทร์	ใบบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่ง	โดยมี	2	หนุ่มสาวคน
รุ่นใหม่	คุณโจ-เกรียงไกร	บุญเหลือ	และ	คุณแก้ว-ดวงแก้ว	ตั้งใจตรง	ชาวนายุค	4G	ผู้ก�าเนิด	“รื่นรมย์ Organic Living”	เป็น
ผู้ดูแลและพาท�าเวิร์คช้อปในรอบต่างๆ	จากชาวเมืองสู่ชาวนาที่ร่วมกันค้นหาค�าตอบให้ตัวเอง	ผ่านการอ่านหนังสือ	การเดินทาง	และ
การพูดคุยกับผู้คนในหลายสาขาอาชีพ	จนได้ข้อสรุปที่ว่า	“การมสีุขภาพกายและใจที่ดแีละสามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัย 4 คอื
ค�าตอบของชวิีต”	และได้สอดคล้องกับแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	สามารถดูรายละเอยีดและสมัครได้ที	่www.facebook.com/
RuenromOrganicLiving	ได้เลยครับ
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Trendy Picks

 Parrot Pot ตัวช่วยส�าหรับการปลูกต้นไม้

 รองเท้า Adidas x Parley แปลงขยะรีไซเคิลจากท้องทะเล

 Lifepack กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 Hydrao Smart Shower ฝักบัวอัจฉริยะ

 มาช่วยกนัปลกูต้นไม้ เพิม่โอโซนให้โลกกนัเถอะ กระถางต้นไม้ Parrot Pot 

ตัวช่วยในการดูแลต้นไม้ให้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถรดนำ้าได้เองโดยอัตโนมัติ อีกทั้ง

ยังมีเซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณนำ้า ปุ๋ย ความชื้น อุณหภูมิ และสภาพ

อากาศให้เหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิด โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Parrot Pot  

ซึง่มฐีานข้อมลูการดแูลต้นไม้กว่า 8,000 ชนดิ นอกจากนีย้งัสามารถตดิตามสภาพ

และการเติบโตของต้นไม้แบบ Real-time ทั้งใน Indoor และ Outdoor
ที่มา http://parrot.com/usa/products/parrot-pot

 รองเท้าที่ทำาจากเศษขยะใต้ท้องทะเล เช่น ขยะพลาสติกและอวนจับปลาที่

ผิดกฎหมาย นำามารีไซเคิลเพื่อช่วยลดปริมาณขยะใต้ท้องทะเลและใช้เทคโนโลยี

ถักทอเส้นใยเฉพาะในแบบของ Adidas หรือ Adidas Tailored Fibre Technology  

ที่ขึ้นรูปและได้เอกลักษณ์ของผู้สวมใส่ ลวดลายบนรองเท้าคล้ายตาข่ายและ

พลาสตกิ เพือ่ให้ผูส้วมใส่ตระหนกัถงึการอนรุกัษ์ธรรมชาตใิต้ท้องทะเลกนัมากขึน้
ที่มา : http://gadgets.siamsport.co.th/adidas-x-parley-celebrate-world-oceans-day/

และ facebook.com/adidasTH

 กระเป๋าที่มีครบทุกฟังก์ช่ันสำาหรับผู ้ชื่นชอบกระเป๋าแบบ

อเนกประสงค์ มาพร้อมลำาโพงบลูทูธ และแผงท่ีชาร์จพลังงาน

แสงอาทติย์ โดยสามารถชาร์จไอโฟนได้ถงึหกครัง้ กนันำา้กนักระแทก 

และแยกฟังก์ชั่นการทำางานเป็นสัดส่วนคือ lifezone และ workzone 

สำาหรับใส่อุปกรณ์ทำางานและอุปกรณ์เดินทาง เช่น โน้ตบุ ๊ค 

กล้องถ่ายรูป มีช่องลับสำาหรับเก็บเอกสารสำาคัญ ท่ีล็อคกระเป๋า 

รวมถึงที่เปิดขวดอีกด้วย
ที่มา http://www.indiegogo.com

 ฝักบัวอาบนำ้าอัจฉริยะ ตัวช่วยในการประหยัดนำ้าได้ถึง 25% 

เพราะฝักบัวนี้จะคอยแจ้งเตือนปริมาณการใช้นำ้าในแต่ละครั้ง 

โดยจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ 4 สี คือ สีเขียวเมื่อใช้นำ้าไม่เกิน 10 ลิตร 

สีม่วง 10-30 ลิตร สีส้ม 30-50 ลิตร และสีแดงเมื่อใช้นำ้าเกิน 50 ลิตร 

ซึ่งทำางานร่วมกับ แอปพลิเคชัน ทั้งระบบ iOS และ Android
ที่มา https://www.hydrao.fr/en/



Fun Zone

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

(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

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

บริการธุรกิจตอบรับ

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

 อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมรักษ์โลกมาช่วยค้นหา "ECO Sticker" ท่ีถูกต้อง แล้วส่งกลับมาที่  
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าสะพายอีซูซุ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

หมายเลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1. คุณนงลักษณ์ เรือนนินทร กรุงเทพฯ 

2. คุณจำานอง ขันทะบุตร จ. แพร่

3. คุณสุวัฒน์ ตั้งกิจเชาวลิต จ. สงขลา 

4. คุณเจษฎา จันทนาภรณ์ จ. ยโสธร 

5. คุณสมเจตน์ ไพศาล จ. กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ ISUZU Travel Kit
รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 1/2016
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ตะลุยเส้นทาง R1 เชื่อมไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
 หลังจากฉบบัทีแ่ล้ว Around AEC ได้แนะนำาเส้นทาง R3A เส้นทางเชือ่มไทย-ลาว-จีน ฉบับน้ีขอแนะนำาอกีหน่ึงเส้นทางทีอ่ยูต่อนใต้ลงมา  
น่ันคือ เส้นทาง R1 ถนนสายกรงุเทพฯ - พนมเปญ - โฮจิมินห์ - วงัเตา หนึง่ในเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor) ทีเ่ชือ่มไทย-กมัพูชา-เวยีดนาม น่ันเอง
 เสน้ทาง R1 เรยีกได้ว่าเปน็ถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง่ของทัง้สามประเทศ เริม่ตน้จากกรงุเทพฯ - กบนิทรบ์รุ ี- สระแกว้ - อรญัประเทศ  

ในส่วนของกัมพูชา เริ่มจากจุดผ่านแดนคลองลึก-ปอยเปต เข้าสู่กรุงพนมเปญ โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 5 ของกัมพูชา (ด้านใต้ของ

โตนเลสาป) ผ่านจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทาง 420 กม. และถนนสายนี้ยังเชื่อมต่อ 

ไปยังทางหลวงหมายเลข 6 (ด้านเหนือของโตนเลสาป) ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ผ่านเสียมเรียบ เพ่ือไปชมนครวัด นครธม ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลก ผ่านกัมปงธม เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทาง 470 กิโลเมตร จากกรุงพนมเปญเชื่อมต่อด้วยทางหลวงหลายเลข 1 ผ่านจังหวัดกันดาล 

โดยอ้อมแม่น้ำาโขงที่เนี๊ยกเลือง จังหวัดไปรเวง สู่จังหวัดสวายเรียงจรดชายแดนกัมพูชา - เวียดนามที่ด่านบาเวด ระยะทางประมาณ 170 กม.

 ในสว่นของเวียดนามเริม่ตน้จากจดุผา่นแดนถาวรบาเวด (กมัพชูา) - มอคไบ (เวียดนาม) ตามเสน้ทางหลวงหมายเลข 22 ไปยงันครโฮจมินิห ์ 

และเชื่อมต่อไปยังวังเตา ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศของเวียดนามโดยทางหลวงหมายเลข 51 ระยะทางประมาณ 180 กม.

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

	 -	กรมการขนส่งทางบก	:	หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน

Around AEC

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

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

R1

กรุงเทพฯ

กบินทร์บุรี
อรญัประเทศ

สระแก้ว

ปอยเปต

เสียมเรียบ

พนมเปญ

บาเวด-มอคไบ โฮจิมินห์

วังเตา

ไทย
- สระแก้ว : พระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
ปราสาทสด๊กก๊อกธม   
เขาฉกรรจ์ ตลาดโรงเกลือ 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา

เวียดนาม
- นครโฮจิมินห์ : จัตุรัสโฮจิมินห์ ตลาดบินถั่น โบสถ์นอร์ทเธอดาม 

ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี พิพิธภัณฑ์สงคราม

กัมพูชา
- เมืองเสียมเรียบ : นครวัด นครธม 

ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทบันทายศรี

- กรุงพนมเปญ :  พระราชวังหลวง 
วัดพนม ท่าเรือสีสุวัตถิ์ โตนเลสาบ 
ตลาดพะซาทะไม ตลาดรัสเซีย
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 เมนูอาหารของวันน้ีทำาไปก็ซาบซึ้งไปกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเล ที่คร้ังน้ีนุชได้มีโอกาสมาถึงฮอกไกโดค่ะ นอกเหนือจะ
ได้ล้ิมรสอาหารทะเลที่แปลกใหม่และสดตามฤดูกาลแล้ว ยังทำาให้เข้าใจและตระหนักว่าการบริโภคอย่างไรให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติค่ะ 
ชาวประมงญีปุ่น่ทีน่ี ่มีความเข้มงวดและรูจั้กคุณค่าของท้องทะเล เขาจะหลีกเล่ียงการจับสัตว์ทะเลทีย่งัมีอายโุตไม่เตม็วยัหรอืใกล้สูญพันธุ ์ทุกคนท่ีน่ีมี
ความซาบซึง้ถงึบุญคณุท่ีธรรมชาตไิด้มอบรายได้ อาชพี ให้พวกเขาได้เล้ียงดูครอบครัวและเขารูว่้าผูท่ี้จะอนุรกัษ์ธรรมชาต ิและสามารถรับผดิชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในลำาดับต้นๆ ก็คือชาวประมงอย่างพวกเขานั่นเอง
 เมนูวันนี้นะคะ นุชได้ปูทาราบะที่โตเต็มวัยมาค่ะ เป็นปูขนาดใหญ่มาก บางตัวมีน้ำาหนักหลายสิบกิโลกรัม ด้วยความใหญ่ ความหวาน เนื้อแน่น 

มีรสชาติอร่อยจนได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งปู” จึงตั้งใจว่าจะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปู ที่อุดมไปด้วย 

• วิตามินA ช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน การติดเชื้อในทางเดินหายใจ

• วิตามินB1 ช่วยบำารุงระบบประสาท ช่วยระบบย่อยอาหาร 

• วิตามินB2 ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวพรรณ เล็บ เส้นผม

• วิตามินB3 มีส่วนสำาคัญในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ 

• วิตามินC มีบทบาทในการสร้างคอลลาเจน ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ

• วติามนิD สง่เสรมิการใชแ้คลเซียมและฟอสฟอรสั ซ่ึงจำาเปน็ตอ่ความแขง็แรง

ของกระดูกและฟัน และสารไอโอดีนสูง ช่วยให้ไม่เป็นโรคคอหอยพอก

• โอเมก้า3 ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วย

 นีย่งัไมร่วมกบัความอรอ่ยแบบสดช่ืนกบัผกัสลดัสดๆ และน้ำาสลดัใสสไตล์

ญี่ปุ่นอีกนะคะ มาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้าง? 

สลัดปูทาราบะ คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

ส่วนผสม

• เนื้อปูทาราบะ (ตามชอบ)
• นำ้าส้มสายชูหมัก 150 มิลลิลิตร
• นำ้าตาลทราย  150  กรัม
• เกลือ 1/4  ช้อนโต๊ะ
• งาขาวคั่วตามชอบ
• วาซาบิ 1/4 ช้อนโต๊ะ
• ซอสโชยุญี่ปุ่น 125 มิลลิลิตร
• นำ้ามันรำาข้าว 2 ช้อนโต๊ะ
• นำ้ามะนาว 1 ช้อนชา

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" 

 รสชาติความหวานของปูและความเปรี้ยวเบา ๆ  จากน�้าสลัดที่ได้ บวกกับความสดชื่นของ
สลัดผัก ท�าให้ทานไปก็รู้สึกขอบคุณไปกับคุณค่าของทรัพยากรและเข้าใจดีว่าธรรมชาติเป็นของ
เราทุกคน ดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษากันนะคะ 

วิธที�า
1. เทซอสโชยญ่ีุปุน่ ใส่ในถ้วยผสมนำา้ซอส ตามด้วยนำา้ส้ม

สายชูหมัก นำ้าตาลทราย และเกลือ
2. ใส่งาขาว ตามด้วยวาซาบลิงไปคนให้เข้ากนั จากนัน้เตมิ

นำ้ามันรำาข้าว และนำ้ามะนาว คนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
3. ตักใส่ถ้วย เสิร์ฟพร้อมผักสลัดและเนื้อปูทาราบะ หรือ

เก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้
นาน 20 วัน
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Mr. MU-X

 1) ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์

 1.1 อัตราการใช้น�้ามันอ้างอิง (หน่วย ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร 

หรือ กิโลเมตรต่อลิตร) หมายถึง ปริมาณการใช้นำ้ามันอ้างอิงของ

รถยนต์ โดยประกอบด้วย อัตราการใช้นำ้ามันอ้างอิงในสภาวะรวม 

สภาวะในเมือง และสภาวะนอกเมือง 

 1.2 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย : กรัม

ต่อกิโลเมตร) หมายถึง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออก

จากท่อไอเสียของรถยนต์

 1.3 มาตรฐานส่ิงแวดล้อม หมายถงึ ระดบัมาตรฐานการปล่อย

สารมลพิษจากรถยนต์

 1.4 มาตรฐานความปลอดภัย หมายถึง รายการมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยระดับสากลที่รถยนต์ได้ทำาการทดสอบผ่าน

 2) ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ประกอบด้วย ยี่ห้อ รุ่น รหัส

โครงรถ รหสัเครือ่งยนต์ เครือ่งยนต์ ระบบเกียร์ นำา้หนกัรถ ขนาดยาง 

จำานวนที่นั่ง เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิต

 3) ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า

 4) รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน หมายถึง รายการ

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริม ที่ถูกติดตั้งเข้ากับ

 ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์ นอกจากจะหาได้จากแคตตาล็อกแล้ว ข้อมูลท่ีอยู่ใน Eco Sticker ยังเป็นประโยชน์ต่อคุณลูกค้า 
ในการเลือกซื้อรถอีซูซุคันใหม่ ซึ่งปัจจุบันรถใหม่ทุกคันต้องติด Eco Sticker ดังกล่าว ดังนั้นอย่าลืมมองหา Eco Sticker เวลาจะซื้อ 
รถใหม่นะครับ 

 สวัสดีครับ วันนี้ Mr.MU-X มีส่ิงดีๆ มาแนะน�าเช่นเคย คุณลูกค้าเคย
สังเกตไหมครับว่าพักหลังๆเวลาเราไปดูรถท่ีโชว์รูมหรืองานโชว์รถต่างๆ 
เราจะเห็นกระดาษสีขาวๆ ใบนึงติดอยู่ท่ีกระจกรถ กระดาษที่ว่าเราเรียกมัน
ว่า “ECO Sticker” ซึ่งเป็นป้ายข้อมูลรถยนต์ที่ระบุข้อมูลและผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ส�าคัญของรถยนต์ตามข้อก�าหนดของส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญ 4 ส่วน ได้แก่
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