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Care for your car

ขับรถลุยฝน

"การขับรถฝ่าสายฝนและเจิง่ นองไปด้วยน้�ำ นัน้ ผูข้ บั ต้องนึก
เสมอว่ามีโอกาสทีร่ ถจะแฉลบจากการเหินน้�ำ ได้ทกุ วินาที"

The Leader

“มิกค์ ทองระย้า” นักแสดงมากความสามารถ

กับ The New Isuzu MU-X
บ้านหลังทีส่ อง...ใช้งานได้จริง คุม้ ค่า และประหยัด
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Editor’s Talk
สวัสดีค่ะท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club ทุกท่าน
ขอต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่วารสาร Isuzu MU-X VIP Club
ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว คุณลูกค้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ในฉบับนี้
ก็ จ ะขออั พ เดทกิ จ กรรมต่ า งๆที่ อี ซู ซุ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในวาระ
ครบรอบ 60 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย
ส�ำหรั บ คอลั ม น์ “The Leader” อี ซู ซุ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณ “มิกค์ ทองระย้า” พระเอกหนุ่มชื่อดัง ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ
ครอบครัว The New Isuzu MU-X มาบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อ
รถอีซูซุ นอกจากนี้ในคอลัมน์ “Care for your car” อาจารย์พัฒนเดช
อาสาสรรพกิจ กูรยู านยนต์ของประเทศไทย จะมาแนะน�ำเทคนิคการขับรถ
ให้ปลอดภัยในหน้าฝน
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้
จะถูกใจท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง
มาได้ที่กองบรรณาธิการ “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่ายสื่อสารการตลาด
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

DIY Tips

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์

Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สรรวรส พุทธเจริญลาภ
บรรณาธิการบริหาร

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ใช้เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไป 50%
และปราศจากสารคลอรีนในการผลิต

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
บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญลาภ
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : ชญานิน เจียรพัฒนาคม
กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนรางกูร, พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ,
รวีพร รักษ์กรรณกร, นันทิกา แสนสุขสำ�ราญ, ปรียานุช จึงมานะกิจ,
วิศรุต ใจบุญ, ธนบูลย์ โฆษิตวานิช, สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ
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What’s New?

“อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017”
เพิ่มดีกรีความสนุกกับครบรอบ 60 ปีอีซูซุ

“อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” การแข่งขันกอล์ฟมือสมัครเล่นที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดรายการหนึ่งของประเทศ เพิ่มดีกรีความ
พิเศษในวาระฉลองครบรอบ 60 ปีของการด�ำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย ทั้งสนามแข่งขันระดับพรีเมี่ยมของไทย แพ็คเกจตีกอล์ฟพร้อมทัวร์
แบบ Exclusive ส�ำหรับแชมป์ ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย รางวัลพิเศษ “จี้ทองค�ำสัญลักษณ์ 60 ปีอีซูซุ” มูลค่า 20,000 บาท ส�ำหรับ
ผู้ที่ท�ำคะแนนดีที่สุด (Overall Low Gross) ของแต่ละสนาม โอกาสลุ้นรับรางวัลโฮลอินวัน รถ “The New Isuzu MU-X” มูลค่า 1,341,000 บาท
และกิจกรรมพิเศษ “Isuzu 60-yard Challenge” (อีซูซุ 60 หลา แชลเลนจ์) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแข่งขันชิพลูกกอล์ฟ
ประลองความแม่นระยะ 60 หลา รับสิทธิ์เข้าแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” ของแต่ละสนามฟรี พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ
อีกมากมาย

Isuzu Thailand Master 2017

Isuzu 60-yard Challenge

วันและเวลาจัดกิจกรรม

วันแข่งขัน
2 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
26 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
21 ส.ค. 60
18 ก.ย. 60
รอบชิงชนะเลิศ
9 ต.ค. 2560

สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต
สนามกรังด์ปรีซ์กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี
สนามไทยคันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา
สนามแรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา
สนามกอล์ฟ
สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี

วันและสถานที่จัดกิจกรรม

วันที่รับสมัคร
29 มี.ค. 60
26 เม.ย. 60
24 พ.ค. 60
14 มิ.ย. 60
19 ก.ค. 60
16 ส.ค. 60

วันและเวลาแข่งขัน
27 พ.ค. 2560
(17.00-20.00 น.)
23 พ.ค. 2560
(17.00-20.00 น.)
11 มิ.ย. 2560
(17.00-20.00 น.)
29 ก.ค. 2560
(17.00-20.00 น.)
3 ส.ค. 2560
(17.00-20.00 น.)
8 ก.ย. 2560
(17.00-20.00 น.)

สนามกอล์ฟ

รางวัล

สนามไดร์กอล์ฟนอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ

สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

สนามไดร์กอล์ฟสตาร์โดม กอล์ฟ คลับ จ.เชียงใหม่

สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี
คลับ จ.ภูเก็ต
สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามกรังด์ปรีซ์กอล์ฟคลับ
จ.กาญจนบุรี
สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามไทยคันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา

สนามไดร์กอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต
สนามไดร์กอล์ฟออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์
กรุงเทพฯ
สนามไดร์กอล์ฟพาร์ 3 ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
สนามไดร์กอล์ฟเอกสีมา จ.นครราชสีมา

สิทธิ์เข้าแข่งขัน ณ สนามแรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท
แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.isuzu-tis.com หรือสายด่วนอีซูซุ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777
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What’s New?

คาราวาน
“168 สืบสานภูมิปัญญา เจตนาของพ่อ”
ณ กระท่อมเห็ดฟาร์ม จ.นนทุบรี

เมื่อไม่นานมานี้ อีซูซุได้จัดกิจกรรมคาราวาน
“168 สืบสานภูมิปัญญา เจตนาของพ่อ” พาลูกค้า
The New ISUZU MU-X ออกเดินทางไปที่ Mushroom
Cottage Farm หรือกระท่อมเห็ดฟาร์ม อ. บางบัวทอง
จ.นนทบุ รี โดยมี คุ ณ จ๊ ะ จ๋ า พริ ม รตา และคุ ณ ภั ท ร
ฉั ต รบริ รั ก ษ์ น้ อ งชายสุ ด หล่ อ ของคุ ณ บอย ปกรณ์
ฉัตรบริรักษ์ ซูเปอร์พรีเซนเตอร์ Isuzu D-MAX พร้อม
ด้วยคุณทิพย์ ศศิมา พิธีกร-นักแสดงจากทางช่อง 3 ร่วม
เดินทางในทริปนี้ด้วย ภายในกระท่อมเห็ดฟาร์ม ผู้ร่วม
คาราวานได้เรียนรู้ ชมการสาธิตการท�ำหัวเชือ้ เห็ด พร้อม
ลงมือท�ำก้อนเห็ดด้วยตนเอง และชมโรงเรือนเพาะเห็ด
หลังจากนัน้ เดินทางไปรับประทานมือ้ เทีย่ งทีร่ า้ น Tanwa
Design & The Food Project โดยมีคุณจ๊ะจ๋า พริมรตา
และคุณภัทร ฉัตรบริรกั ษ์ ร้องเพลงและร่วมสนุกกับลูกค้า
อีซูซุอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

แจกรางวัลใหญ่

The New ISUZU MU-X
1.9 Ddi Blue Power
เมือ่ ปลายเดือนเมษายน ทีผ่ า่ นมา บริษทั ตรีเพชร
อีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั อินดิเพนเด้นท์ จ�ำกัด
จัดงาน THANK GOD IT’S ONE DAY ให้กบั ผูฟ้ งั วิทยุ
คลืน่ FM One 103.5 ที่ เดอะสตรีท รัชดา ภายในงานมี
กิจกรรมสนุกสนานให้ผฟู้ งั จ�ำนวน 1,035 คน ทีผ่ า่ นการ
เล่นเกมรอบแรกทางคลืน่ วิทยุ ได้รว่ มเล่นเกมในด่านต่างๆ
จนได้ผู้ชนะคือคุณกรุณา ฤกษ์ล้วน ที่ได้รับ The New
ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power รางวัลใหญ่สุด
ของงานไปครอง
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ISUZU MU-X VIP CLUB…Privileged Party @ The Theatre

ดูหนัง ฟังนิทาน ร่วมสร้างจินตนาการกับเด็กๆ
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรมสุด
พิเศษ “ISUZU MU-X VIP CLUB…Privileged Party
@ The Theatre” พาลูกค้าอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ
ชมภาพยนตร์ SMURFS: The Lost Village
ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
พร้อมฟังนิทานจากคุณธนะชัย สุนทรเวช หรือ น้าเมฆ
เจ้ า ของส�ำนั ก พิ ม พ์ ก ้ อ นเมฆและนั ก เล่ า นิ ท านชื่ อ ดั ง
เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้
กับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมสอนท�ำหนังสือนิทาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มอบหนังสือนิทานและเงิน
สนับสนุนกิจกรรมให้กับเครือข่ายจิตอาสา “กลุ่มดินสอ
สีรงุ้ ” รวมทัง้ ยังได้รบั เกียรติจากพิธกี รอารมณ์ดคี ณ
ุ ใหญ่ฝันดี จรรยา-ธนากร มาร่วมมอบความบันเทิง พร้อม
เล่นเกม แจกของรางวัล เรียกเสียงหัวเราะให้กับสมาชิก
อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ ตลอดทั้งงานอีกด้วย

อีซูซุจัดกิจกรรมสุดพริวิเลจ ส�ำหรับคณะสื่อมวลชน
เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิก์ บั The New ISUZU MU-X
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด จัดทริปสุดพิเศษส�ำหรับคณะสื่อมวลชนร่วม
สัมผัสเอกสิทธิ์แห่งผู้น�ำกับ “The New ISUZU MU-X” รถยนต์อเนกประสงค์สุดหรู
เริ่มต้นทริปโดยออกเดินทางจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ไปสู่จุดหมายแรก
ร้าน “PATA Plantation” ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมด
ในคอนเซ็บต์ Family Dining พร้อมกับการเวิร์คช็อปถ่ายภาพอาหารสุดชิค โดยใช้
สมาร์ทโฟน กับคุณมด-มนัญญา ช่างภาพ Packshot Food จากนิตยสารแฟชัน่ ชือ่ ดัง
เพื่อจะได้ “แชะ แอนด์ แชร์” ภาพอาหารจานโปรดลงบนโซเชียลได้อย่างสวยงาม
หลังจากนัน้ คณะสือ่ มวลชนได้เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
เพื่อร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของส�ำหรับอุปโภคบริโภคโดยมีนายสุรศักดิ์ ก้อนใส
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช�ำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
เป็นตัวแทนรับมอบ
ปิดท้ายด้วยการขับ “The New ISUZU MU-X” ไปรับประทานอาหารคำ�่ เลิศรส ณ ร้าน “เขียวไข่กา” ร้านอาหารไทยชือ่ สะดุดหู ย่านลาดพร้าว
ทีภ่ ายนอกร้านตกแต่งแบบโมเดิรน์ สไตล์ Glass House อิม่ อร่อยกับอาหารไทยโบราณ และอาหารไทยพืน้ ถิน่ ทีห่ ารับประทานยากกับเมนูแนะน�ำ
อาทิ แกงรัญจวน แสร้งว่ากุ้ง-ปลาดุกฟู เสือร้องไห้ และผัดพริกขิงหมูกรอบ เป็นอีกหนึ่งวันที่สุดแสนพิเศษส�ำหรับทุกคนที่ได้มาร่วมทริปสัมผัส
เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กับ The New ISUZU MU-X
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What’s New?

อีซูซุ ฉลอง 60 ปี

พาผู้จ�ำหน่ายกว่า 200 คน ชมต้นก�ำเนิดแบรนด์ “อีซูซุ”
ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปีของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุม่ ตรีเพชร
น�ำโดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด น�ำทัพผู้จ�ำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศกว่า 200 คนเดินทาง
สู่เมืองอิเสะ ประเทศญี่ปุ่น ย้อนรอยสู่แม่น�้ำ “อีซูซุ” ที่มาแห่งยนตรกรรม “อีซูซุ”
พร้อมจัดพิธีเสริมบารมี ณ มหาวิหาร “อิเสะ” (Ise Grand Shrine) อันศักดิ์สิทธิ์
และจัดงานเลี้ยงฉลอง 60 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงโตเกียว
นอกจากนี้ ผูจ้ �ำหน่ายอีซซู ยุ งั ได้เยีย่ มชม “อีซซู ุ พลาซ่า” อาคารขนาดใหญ่
3 ชัน้ ทีร่ วบรวมประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาและเทคโนโลยีตา่ งๆ ของรถ “อีซซู ”ุ ซึง่
ใช้มลั ติมเี ดียในการจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ณ เมืองฟูจซิ าวะ มีไฮไลท์ส�ำคัญ อาทิ
เมืองจ�ำลองขนาดใหญ่ที่มีรถอีซูซุวิ่งอยู่เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ของ แบรนด์อีซูซุที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินชีวิต
นิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ของอีซซู ทุ วั่ โลก ภายใต้แนวคิด “อีซซู สุ นับสนุน
ทุกการขนส่ง”
การจัดแสดงรถบรรทุกรุ่นต่างๆ ของอีซูซุ ตั้งแต่รุ่น “วูลสเล่ย์ ซีพี”
ซึ่งเป็นรุ่นเก่าแก่ที่สุด ตลอดจนรถรุ่นที่มีชื่อเสียงในอดีต พร้อมอธิบาย
ภูมิหลังของยุคสมัยในแต่ละช่วง
รถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์” จากฐานการผลิตประเทศไทยที่ส่งออกไป
จ�ำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
กลุ่มอีซูซุมุ่งมั่นจะอยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไปและจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจทีย่ ดึ ถือปฏิบตั เิ สมอมา นัน่ คือ ผูใ้ ช้สขุ ใจ เพิม่ พูนรายได้
ช่วยให้สังคมพัฒนา”

มิกค์ ทองระย้า เลือก“The
เป็นรถอเนกประสงค์คู่ใจ

New Isuzu MU-X”

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
จ�ำกัด ส่งมอบรถอเนกประสงค์ “The New Isuzu MU-X” 4x4 3.0 เกียร์
ออโตเมติก สีขาวมุกเอเวอเรสต์ ให้กับ “คุณมิกค์ ทองระย้า” นักแสดงชื่อดัง
มากความสามารถ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด
ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งคุณมิกค์ ประทับใจในความหรูหราสะดวกสบาย อีกทั้ง
ยังตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี จึงท�ำให้คุณมิกค์
ตัดสินใจเลือกใช้ “The New Isuzu MU-X” เป็นรถอเนกประสงค์คู่ใจ
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Mr. MU-X

ติดกล้องหน้ารถ

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย

สวัสดีครับ กลับมาพบกับ Mr.MU-X อีกครั้ง...ในฉบับที่แล้วเราได้แนะน�ำ The New Isuzu MU-X ที่ปรับโฉมทั้ง
ภายนอกและภายในให้ดูเท่และหรูหรามากขึ้น ภายใต้นิยาม Signature of Privilege นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความ
ปลอดภัยทั้งแบบ Active และ Passive เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจขณะขับขี่มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “กล้องบันทึกภาพ
วิดีโอด้านหน้าขณะขับขี่ แบบ Built in ในกระจกมองหลัง” ที่จะช่วยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆขณะขับขี่ อีกทั้งยังสามารถ
น�ำมาเป็นหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลไทยประกาศให้รถยนต์ที่ติดกล้องหน้ารถได้
รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เชิญติดตามในคอลัมน์นี้ได้เลยครับ
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 รัฐบาลได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ ส�ำหรั บ รถยนต์ ที่ ติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่
เป็นประโยชน์กับคุณลูกค้า คือ
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่ติดกล้องหน้ารถจะได้รับ
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิส�ำหรับกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3
มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์
สามารถแจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันย้อนหลังที่ได้ช�ำระให้
แก่บริษัทประกันภัยไปแล้ว ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่
3 มีนาคม พ.ศ.2560 แต่ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่
เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้น
ไป ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณลูกค้าสามารถติดตามได้ที่
เว็บไซต์ http://www.oic.or.th/th/consumer/news/
releases/86494 ของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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เห็นอย่างนี้แล้ว หากลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้จอง The New Isuzu
MU-X เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ท่ีโชว์รูมผู้จ�ำหน่ายอีซูซุทุกสาขา
ทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะเท่และหรูหราแล้ว ยังได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน
อีกด้วยครับ

Special Column

อีซูซุฉลอง 60 ปี
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรี

“เธอทำ�ให้ได้รู้”

อีซูซุ ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด
(มหาชน) จัดท�ำภาพยนตร์สั้นประกอบเพลงและมิวสิค
วิ ดี โ อเพลง “เธอท�ำให้ ไ ด้ รู ้ ” เวอร์ ช่ั น พิ เ ศษ ผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรีรว่ มกันครัง้ แรกระหว่าง "วงโปเตโต้"
และซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา”
โดยมี “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์” ร่วมแสดงภาพยนตร์สนั้
และมิ ว สิ ค วี ดี โ อเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ ป็ น เพลงส�ำหรั บ
วาระฉลองครบรอบ 60 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจอีซูซุ
ในประเทศไทย ส่งต่อความรักความผูกพันร่วมกันของ
แบรนด์ “อีซูซุ”
สมาชิก Isuzu MU-X VIP Club สามารถติดตาม
ชมมิวสิควิดโี อชุดเต็ม “เธอท�ำให้ได้ร”ู้ เวอร์ชนั่ พิเศษ ได้ที่
YouTube, Official Line : Isuzu Thailand หรือ Facebook
Fanpage : Isuzu Mu-X ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปั๊ป โปเตโต้ : สำ�หรับเพลง “เธอทำ�ให้ได้รู้” มีพี่ก้องและรถอีซูซุมาเกี่ยวข้องด้วย เลยเป็น
โอกาสที่ดีที่วงโปเตโต้เอง จะได้ร่วมงานกับพี่ก้องที่เป็นเหมือนฮีโร่ในหลายๆ เรื่องของ
น้องๆ รวมถึงพวกผมด้วย ซึ่งเป็นแฟนนูโวมานาน ได้ร่วมงานด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นมากๆ
ก้อง สหรัถ : โปเตโต้บอกผมว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง “เธอทำ�ให้ได้รู้” มาจาก
เพลง “นิยามรัก” ของวงนูโว เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เพลงเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ
น้องๆ เพลงนี้ก็พูดถึงความรักหลายๆ รูปแบบ ก็เหมือนกับเพลงนิยามรักที่พูดถึง
ความรักที่สมหวัง-ผิดหวัง เพลง “เธอทำ�ให้ได้รู้” ก็เหมือนกัน ที่ความรักทำ�ให้เกิด
อารมณ์ได้ต่างๆ นานา ทำ�ให้ได้รู้สึกอะไรหลายๆ แบบ ผมเชื่อว่าจะเป็นทั้งเพลง
และภาพยนตร์สั้นที่น่าประทับใจทุกคนที่ได้ชม
บอย ปกรณ์ : ดีใจมากเลยเพราะผมเองก็ได้เจอพี่ก้องอยู่เรื่อยๆ เพราะเราเป็น
พรีเซ็นเตอร์ของอีซูซุเหมือนกัน แต่ว่าส่วนใหญ่เจอกันตามงานอีเวนต์ นี่ก็เป็นครั้งแรก
ที่เกี่ยวกับการแสดง ก็เลยตื่นเต้นเล็กน้อย เพราะเจอรุ่นใหญ่ พี่ก้องน่ารักอยู่แล้ว
ถ้าคิดถึงผมในผลงานมิวสิควิดีโอ ก็ฝากผลงานเพลง “เธอทำ�ให้ได้รู้”
เวอร์ชั่นพิเศษนี้ด้วย ใครเป็นแฟนพี่ก้องและโปเตโต้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะครับ
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The Leader

“มิกค์ ทองระย้า”
นักแสดงมากความสามารถ กับ

The New Isuzu MU-X

บ้านหลังที่สอง...ใช้งานได้จริง คุ้มค่า และประหยัด
“มิกค์ ทองระย้า”พระเอกหนุม่ ไฟแรงทางช่อง 7 สี
ฝากผลงานแสดงไว้หลากหลายบทบาท และได้รับเสียง
ตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะบทฮีโร่สายพันธุ์ไทยขวัญใจ
เด็ก ๆ จากเรือ่ ง “ลูกผูช้ ายพันธุด์ ”ี ตอนนีเ้ ขายังมีละคร
ชุด ”ภารกิจรัก” เรือ่ ง “ยึดฟ้าหาพิกดั รัก” รวมถึงเรือ่ ง
“มัสยา” ที่ก�ำลังออนแอร์
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The Leader
สำ�หรับผมแล้ว
หากจะให้นิยามความเป็น
The New Isuzu MU-X
คันนี้ คือรถยนต์ที่

“ใช้งานได้จริง คุ้มค่า
และประหยัด”
นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว คุณมิกค์ ยังหันมาท�ำธุรกิจ
ส่วนตัว เปิดร้านอาหาร ชื่อ "What Monday" ย่านเมืองทองธานี
ตามสไตล์คนชอบทาน และอยากส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและ
เป็นจุดนัดพบปะกับแฟนคลับ

ก้าวผ่านข้อกังวล ทดลองแล้วประทับใจ

คุณมิกค์ เล่าถึงเหตุผลในการเลือกซื้อรถว่า “เราต้องหารถที่
เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆ ด้วยบทบาทละครที่
ได้รบั ส่วนใหญ่ตอนนีเ้ ป็นบทบู๊ สถานทีถ่ า่ ยท�ำละครต้องขึน้ เขา เข้าป่า
บวกกับเป็นคนชอบเที่ยว ชอบเดินทาง การใช้รถเก๋งก็เริ่มมีข้อจ�ำกัด
อีกทั้งยังเป็นคนตัวสูง เวลาขับรถเก๋งก็รู้สึกไม่เข้ากับบุคลิก แต่พอมา
ขับ The New Isuzu MU-X คันนี้ ก็ยิ่งรู้สึกชอบเพราะมีขนาดใหญ่กว่า
เดิม ภายในรถยังกว้างขวาง ฟังก์ชนั่ การใช้งานครบเครือ่ งหลากหลาย
ทั้งระบบ GPS ระบบมัลติมีเดีย มีที่ใส่แก้วน�้ำ ช่องเสียบไฟและ USB
หลายจุดท�ำให้การใช้งานง่ายและสะดวกขึ้น และยังขับได้นุ่มนวล
เหมือนรถเก๋ง เคยขับไปเที่ยวเขาใหญ่ตอนฝนตกรถยังเกาะถนนได้ดี
ขับรถคันนี้ไปกองถ่ายทุกคนบอกว่าเหมาะกับผมมาก ดูเท่และค่อน
ข้างลุยเลยทีเดียว ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อรถคันนี้ยังมีข้อกังวลใจเหมือน
กันว่าสมรรถนะของรถจะเป็นอย่างไร พอได้มีโอกาสสัมผัสรถคันนี้
จริงๆ ทั้งในฐานะคนนั่งและคนขับแล้ว ผมคิดว่าตัดสินใจไม่ผิด”

ประชาคมอีซูซุ สนุก อบอุ่น

นอกจากนี้คุณมิกค์ยังเล่าถึงความประทับใจที่ท�ำให้ตัดสินใจ
ซื้อรถคันนี้ว่า "ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมขอบคุณลูกค้าของอีซูซุ

วันนั้นเครื่องบินดีเลย์ ท�ำให้เวลาในการเดินทางจากสนามบินไป
สถานที่จัดงานซึ่งอยู่นอกเมืองดูแล้วไม่น่าทันเวลา ทางทีมงานต้อง
ขับรถเพื่อให้ทันเวลา ในช่วงจังหวะเข้าโค้งรถก็ยังเกาะถนนได้ดีเยี่ยม
ตรงจุดนั้นท�ำให้ผมตัดสินใจได้เลยว่ารถคันต่อไปของผมต้องเป็น
The New Isuzu MU-X เพราะรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยและ
สมรรถนะของรถคันนี้ และการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นยังท�ำให้ผม
รู้สึกสนุก อบอุ่น และประทับใจที่ได้มามอบความบันเทิงและเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอีซูซุ"

The New Isuzu MU-X บ้านหลังที่สอง ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ใช้งานได้จริง

“ส�ำหรับผมแล้ว หากจะให้นิยามความเป็น The New Isuzu
MU-X คันนี้ คือรถยนต์ที่ “ใช้งานได้จริง คุ้มค่า และประหยัด”
นอกจากเป็นรถส�ำหรับการใช้งานแล้วยังเป็นรถส�ำหรับครอบครัวด้วย
ซึ่งผมใช้เวลาส่วนใหญ่กับรถคันนี้ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านไป
กองถ่าย ไปร้านอาหาร ใช้สำ� หรับนอนพักผ่อน มันจึงเป็นทัง้ ห้องนอน
ห้องอาหาร ห้องนัง่ เล่น ถ้าเปรียบเทียบ The New Isuzu MU-X คันนี้
ก็คงเหมือนบ้านหลังทีส่ อง ดังนัน้ จึงอยากให้หลายคนทีก่ ำ� ลังมองหา
สิง่ ทีใ่ ช่และเหมาะกับตนเอง มาทดลองขับ The New Isuzu MU-X
ซึง่ แต่ละโชว์รมู จะให้ลกู ค้าได้ทดลองขับก่อน แล้วคุณจะพบว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ
ต้องการอยูต่ รงหน้าคุณ เช่นเดียวกับผมทีไ่ ด้พบกับรถทีใ่ ช่ และมัน่ ใจ
ในสมรรถนะและความปลอดภัยของรถคันนี”้ คุณมิกค์ฝากทิง้ ท้าย
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ขับรถลุยฝน
การขับรถฝ่าสายฝนนัน้ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งเพิม่ ขึน้ กว่าการขับรถปรกติ เพราะฝนทีต่ กลงมานอกจากจะ
ท�ำให้พนื้ ถนนลืน่ มากกว่าปรกติแล้ว สายฝนยังท�ำให้ทศั นวิสยั ของคนขับด้อยลงไปด้วย การขับรถในขณะทีฝ
่ นตกหนัก
จึงต้องใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นกว่าการขับรถทั่วไป และจะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน
ในฤดูฝน มีเกิดขึ้นมากกว่าในฤดูอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในภูมิภาคร้อนชื้น มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักได้
ตลอดเวลา คนทีท่ �ำหน้าทีข่ บั รถจึงต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารรับมือกับการขับรถในขณะฝนตกเอาไว้ เพือ่ ความปลอดภัยของ
ตัวเองและต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน
ทางด้านที่เกี่ยวกับตัวรถก็ต้องได้รับการตรวจและเตรียมการ
ให้ถูกต้อง เริ่มจากสภาพของยางต้องมีร่องดอกยางลึกเพียงพอที่
จะยึดเกาะถนนได้ดีเมื่อฝนตก ต่อมาก็เป็นเรื่องของยางใบปัดน�้ำฝน
ต้องอยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาด และเมื่อเปิดสวิทช์ใช้งานขึ้นมาต้อง
ปัดคราบน�้ำบนกระจกได้สะอาดหมดจด ไม่มีรอยครูดหรือมีเสียง
โลหะขู ด กั บ กระจก อี ก ทั้ ง น�้ ำ ส�ำหรั บ ฉี ด ท�ำความสะอาดกระจก
ก็ต้องเติมให้อยู่ในระดับพร้อมใช้งานเสมอ และหากต้องการให้ยาง
ใบปัดน�้ำฝนท�ำความสะอาดกระจกได้ง่ายและเกลี้ยงเกลามากขึ้น
จะผสมน�ำ้ ยาล้างกระจกลงไปในนำ�้ ส�ำหรับฉีดล้างกระจกได้ดว้ ยก็ยง่ิ ดี
วิธกี ารเปิดสวิทช์ให้ใบปัดน�ำ้ ฝนท�ำงานขึน้ มาในครัง้ แรกเมือ่ มีเม็ดฝน

12

ตกลงมากระทบกระจกหน้า ควรเปิดในจังหวะทีใ่ บปัดน�ำ้ ฝนกวาดเร็ว
ที่สุดก่อน เพราะการกวาดของใบปัดน�้ำฝนครั้งแรกๆ จะกวาดเอา
ฝุน่ ละอองทีเ่ กาะติดกับกระจกและปนเปือ้ นกับน�ำ้ ฝนท�ำให้เกิดคราบ
โคลนบนกระจก จนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ดี การเปิด
สวิทช์ให้ใบปัดน�ำ้ ฝนท�ำงานครัง้ แรกด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมกับฉีดนำ�้
ท�ำความสะอาดกระจกขึ้นมาพร้อมกัน จะช่วยลดเวลาที่คราบโคลน
ดังกล่าวเกาะติดกระจกลงไปได้มาก ท�ำให้ผทู้ ขี่ บั รถสามารถมองเห็น
ทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อกระจกใสจนมอง
เห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนแล้ว จึงลดความเร็วของใบปัดน�้ำฝนลง
ให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับปริมาณน�้ำฝนต่อไป

Care for Your Car

ต่อมาจึงเป็นเรือ่ งของไฟส่องสว่างทัง้ หลายอันประกอบไปด้วย
ไฟหน้า, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย และไฟเบรก ต้องตรวจดูว่าไฟดังกล่าวทุก
ต�ำแหน่งยังท�ำงานปรกติ และมีความสว่างอยู่ในระดับที่มองเห็นได้
ชัดเจน และควรเปิดไฟหน้าทีเ่ ป็นไฟตำ�่ ขึน้ มาตัง้ แต่กอ่ นฝนตก แม้วา่
รถยนต์ในปัจจุบนั นีจ้ ะมีระบบไฟเดย์ไทม์รนั นิง่ ติดตัง้ มาให้แล้วก็ตาม
แต่การเปิดไฟใหญ่ด้านหน้าขึ้นมาจะท�ำให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ เห็นรถ
ของเราได้ชัดเจนกว่า และไฟหน้ารถจะท�ำให้เรามองเห็นอุปสรรค
ด้านหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย จึงควรเริ่มเปิดไฟหน้ารถในต�ำแหน่ง
ไฟต�่ำตั้งแต่ฟ้าครึ้มก่อนฝนจะตก และแม้ว่าฝนจะตกลงมาแล้วไม่
ว่าจะตกหนักมาเพียงใดก็ตาม ก็ให้เปิดในต�ำแหน่งไฟต�่ำเท่านั้นอย่า
เปิดไฟสูงเป็นอันขาด เพราะไฟสูงทีส่ อ่ งสว่างเป็นล�ำแสงบานกระจาย
ออกในวงกว้าง จะท�ำให้แสงของไฟไปจับอยู่กับม่านของเม็ดฝน
จนมองเห็นขาวโพลนไปหมดไม่สามารถมองเห็นพืน้ ถนนเบือ้ งหน้าได้
ในกรณีทรี่ ถยนต์ของท่านได้รบั การติดตัง้ ไฟตัดหมอกหรือสปอทไลท์
และไฟเพิ่มความสว่างที่ไฟท้ายมาด้วย ให้เปิดช่วยเมื่อฝนตกหนัก
มาเท่านั้น และต้องปิดเมื่อฝนซาเม็ดลงไปแล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ยังมี
คนขับรถท�ำผิดกันจนเป็นปรกติวิสัยก็คือ การเปิดไฟฉุกเฉินขับรถฝ่า
สายฝน ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกจากจะท�ำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
สัญญาณไฟแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอีกด้วย จึงห้ามเปิดไฟ
ฉุกเฉินขณะรถวิ่งอยู่โดยเด็ดขาด
การขับรถฝ่าสายฝนหรือขับรถบนถนนทีพ่ นื้ เปียกและเจิง่ นอง
ไปด้ ว ยน�้ ำ นั้ น ผู ้ ขั บ ต้ อ งนึ ก เสมอว่ า มี โ อกาสที่ ร ถจะแฉลบจาก

การเหินน�้ำได้ทุกวินาที จึงต้องขับรถด้วยความระมัดระวังต้องจับ
พวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตลอดเวลา และต้องลดความเร็วลง
กว่าปรกติจนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเมื่อรถยนต์ที่ขับอยู่มีอาการแฉลบหรือ
เหินน�ำ้ ขึน้ มา อย่าเพิง่ รีบเบรกทันทีทนั ใดเป็นอันขาด สิง่ ทีต่ อ้ งกระท�ำ
เป็นอย่างแรกเมื่อรู้ว่ารถแฉลบหรือเหินน�้ำก็คือ ให้ลดความเร็วด้วย
การถอนเท้าออกจากคันเร่งและมองกระจกส่องหลังไปพร้อมๆ กัน
ในขณะเดียวกันก็ต้องคุมพวงมาลัย ให้รถวิ่งกลับเข้าสู่เส้นทางที่
ปลอดภัยไปพร้อมกันด้วย การเบรกกระทันหันทันทีทันใดอาจจะ
ท�ำให้รถอื่นที่วิ่งตามหลังมาชนท้ายเอาได้ และอาจจะท�ำให้รถยิ่ง
เซไถลออกนอกทางจนยากที่จะควบคุมให้กลับคืนมาได้ง่ายๆ
ในกรณีที่ขับรถบนถนนที่เป็นทางขึ้นๆ ลงๆ ในขณะฝนตก
ให้พงึ ระวังการขับรถลงพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ซึง่ อาจจะมีนำ�้ กระจายกระเซ็นขึน้ มา
ทีก่ ระจกหน้า ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าไปได้ชวั่ ขณะหนึง่
และส�ำคัญทีส่ ดุ คือคนขับรถมักจะตกใจจนท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ ทาง
ป้องกันในเรือ่ งเช่นนีก้ ค็ อื เมือ่ รูว้ า่ ต้องขับรถผ่านถนนทีเ่ ป็นทางขึน้ ๆ
ลงๆ ขณะฝนตก ต้องลดความเร็วลงจนอยูใ่ นระดับทีเ่ มือ่ ขับรถไปบน
พืน้ ทีม่ นี ำ�้ ท่วมขัง แล้วน�ำ้ จะไม่กระเซ็นขึน้ มาทีก่ ระจกหน้ารถ หรือเมือ่
มีน�้ำกระเซ็นขึ้นมาเต็มกระจกหน้ารถแล้ว ก็ต้องตั้งสติให้ดีอย่าตกใจ
ห้ามเหยียบเบรกทันทีทันใด จับพวงมาลัยรถให้ตรงทาง ถอนเท้า
จากคันเร่ง และเปิดใบปัดน�ำ้ ในในจังหวะทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ทันที เมือ่ มองเห็น
ถนนข้างหน้าแล้วจึงค่อยเพิม่ ความเร็วและจับพวงมาลัยบังคับรถเข้าสู่
เส้นทางทีป่ ลอดภัยต่อไป และเมือ่ ต้องขับรถลุยถนนทีม่ นี ำ�้ ท่วมขังไป
ระยะทางหนึง่ แล้ว หลังจากผ่านพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วมขังไปแล้วต้องใช้เท้าซ้าย
เหยียบเบรกลงไปเบาๆ ในขณะที่เท้าขวายังคงขับรถไปตามปรกติ
ด้วยความเร็วไม่สูงนัก และสองมือจับพวงมาลัยอย่างมั่นคง เหยียบ
เบรกอย่างนัน้ สามสีค่ รัง้ จนรูส้ กึ ว่ารถชะลอความเร็วลงเป็นปรกติ และ
ไม่แฉลบซ้ายหรือขวาในขณะเหยียบเบรก จึงหยุดท�ำและขับรถต่อไป
ตามปรกติ การท�ำดังกล่าวเป็นการไล่นำ�้ ออกจากระบบเบรกนัน่ เองครับ
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คุณลินดา โกมลารชุน

บางสะพาน...ก็สวย
บางสะพาน...ก็อาจรวยได้
ขึ้นชื่อเรื่องมาแบบนี้ผู้อ่านคงมีงง ทริปนี้เราจะพาขับ The New Isuzu MU-X ไปเที่ยว
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
ผ่านตัวเมืองหัวหินแวะอุทยานราชภักดิ์เพื่อสักการะอนุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์
แล้วใช้เส้นเพชรเกษมลงใต้ต่อไปเรื่อยๆ บ่ายแก่ๆ ก็ถึงแล้วค่ะบางสะพาน แนะน�ำว่าควรวางแผน
อยู่ค้างอย่างน้อยสัก 2 คืนเพราะมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ท�ำหลายอย่าง นอกจากเช่าห่วงยางเป็ดยักษ์ลง
เล่นน�้ำชายหาด โดยเฉพาะหาดบ้านกรูดเป็นหาดทรายยาวถึง 12 กิโลเมตร
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MU-X Roadtrip

บริเวณหาดบ้านกรูดนั้นมีรีสอร์ทให้เลือกหลายแห่ง คืนแรกเราเลือกพักที่บ้านกรูด
อาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปาเพราะอยูห่ า่ งทะเลแค่ถนนคัน่ ประกอบกับตัง้ ใจจะไปเวียนเทียน
วันวิสาขบูชา รอบพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศซึ่งตั้งอยู่ในวัดทางสายบนยอดเขาด้วย
พระมหาธาตุเจดีย์ 5 ชั้นที่สวยงามแห่งนี้ ประชาชนและคณะสงฆ์ร่วมกันสร้างถวายเป็น
พระราชกุศลในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ เถลิงราชสมบัติ
ครบ 50 ปีเมื่อพ.ศ. 2539
รุ่งขึ้นเราขับตามระบบน�ำทางที่ติดตั้งในระบบความบันเทิง ISUZU iConnect ของรถ
The New Isuzu MU-X ผ่านสวนมะพร้าวลงใต้ไปเรื่อยๆ จากบ้านกรูดไปถึงท่าเรือหาด
แหลมสนเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ต้องมาลงเรือให้ทัน 8 โมงครึ่งเพื่อจะไปทัวร์ด�ำน�้ำที่
เกาะทะลุ ทัวร์ด�ำน�้ำมีหลายเจ้าหลายราคา ใช้เวลาอยู่บนเรือแค่ 25 นาทีก็เดินทางถึงเกาะ
ทะลุและจุดด�ำน�้ำจุดแรก ปกติเรือใหญ่ต้องจอดห่างจากแนวปะการังพอสมควร จากนั้นจะ
มีคนว่ายน�ำทางลากแพโฟมให้เด็กๆ เกาะเข้าไป ปะการังบริเวณนีม้ หี ลากหลายชนิดแผ่เป็น
บริเวณกว้างไม่ต้องเบียดเสียดแย่งกันชม ดอกไม้ทะเลพุ่มใหญ่มาก กระเพื่อมล้อกับปลา
ลายริ้วตัวเบ้อเริ่มที่ว่ายวนเวียนอยู่ตรงหน้าเราแบบไม่เกรงกลัว เจ้าตัวเล็กของเราเสียอีกที่
เป็นฝ่ายกลัวหอยเม่น (ที่ไม่รู้ว่ามันจะลอยมาต�ำเท้าหรือเปล่า) กลัวหอยมือเสือ (ที่ไม่รู้ว่า
มันจะงับขาตอนไหน) และกลัวปะการังสยอง (ทีแ่ ลดูเป็นตุม่ ๆ เหมือนโดนยุงกัดทัว่ ทัง้ ก้อน)
ลืมบอกไปว่า ลูกบ้านนี้เป็นเด็กช่างจินตนาการค่ะ
วันต่อมาเราพาเด็กๆ ไปเจอประสบการณ์ใหม่ครัง้ แรกในชีวติ นัน่ คือการร่อนหาทอง
คุณตาเล็ก ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมต�ำบลร่อนทองเป็นผู้พาเราไปยังคลองทอง พร้อมกับ
เล่าประวัติให้ฟงั ว่า ในสมัยอยุธยาพระเจ้ากุยบุรไี ด้ขดุ แร่ทองค�ำในบางสะพานนีส้ ่งไปถวาย
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อตีเป็นทองหุ้มพระมณฑปพระพุทธบาท ก่อนหน้านี้คุณตาเล็ก
ได้พยายามสร้างศูนย์เรียนรูก้ ารร่อนทอง รวมถึงสร้างลานวัฒนธรรมให้ความรูโ้ ดยจัดบอร์ด
นิทรรศการเล็กๆ และจ�ำลองบ่อขุดทองแบบโบราณซึง่ มีกว้านส�ำหรับน�ำดินขึน้ น่าเสียดาย
ที่น�้ำท่วมเมื่อต้นปีพัดเอานิทรรศการตาเล็กลงคลองไปหมดแล้ว เหลือแต่บ้านที่ใช้เป็น
ทัวร์ด�ำน�้ำเกาะทะลุ
ท่าเรือหาดแหลมสน พิกัด N11.087889 E99.491120
โทร. 08-1292-2930 ทัวร์ครึ่งวัน ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 250 บาท
www.talutrips.com

ศูนย์กลางนีล่ ะ่ ทีย่ งั เปิดประตูให้ความรูอ้ ยูท่ กุ วัน
เราเช่าอุปกรณ์ชุดละ 100 บาท ประกอบ
ไปด้วยพลั่วขุดดิน, ถังพลาสติก และเลียงไม้
รูปร่างคล้ายถาดไม้กลมแต่ผิวจะลาดลงไปเป็น
หลุมตรงกลาง เด็กๆ ดูป้าที่มาร่อนหาทองแต่
เช้าเป็นตัวอย่างแล้วลงไปแช่น�้ำครึ่งแข้งก้มๆ
เงยๆ แกว่งเลียงดูบ้าง อยากให้เจอทองเม็ด
เล็กๆ เต็มกระป๋องเหมืองของป้าจัง ในทีส่ ดุ โชค
ก็เข้าข้างเสียที เราจะรวยกันใหญ่แล้วทีนี้ แต่ชว่ ย
หายใจเบาๆ หน่อยนะทุกคน เดี๋ยวทองค�ำจะ
ปลิวไปเสียก่อน
ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่
มักจะมาเสีย่ งโชคในวันหยุดนะคะ นักท่องเทีย่ ว
ต่างถิน่ ก็มาทีค่ ลองทองอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะทีน่ เี่ ปิด
ให้ทกุ คนเข้าออกได้อย่างอิสระโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
นอกจากจะเช่าอุปกรณ์หรืออุดหนุนน�้ำหวาน
ของชาวบ้าน เจอทองเท่าไหร่ก็เอากลับบ้านไป
ได้เลย นี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เด็กๆ ไม่เคยอ่าน
เจอในต�ำราเรียนมาก่อน ไปเล่าให้เพือ่ นฟังก็รอ้ ง
ว้าวกันทุกคน วันหยุดเธอไปเที่ยวไหนมา อ๋อ...
ฉันไปร่อนทอง รวยกลับมาเลย รวยประสบการณ์
น่ะรู้ไหม

ศูนย์เรียนรู้การร่อนทอง
คุณกฤษดา หมวดน้อย (ตาเล็ก) ใกล้ที่ท�ำการไปรษณีย์ร่อนทอง
พิกัด N11.295747 E99.421980
โทร. 08-1378-8258
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Feel Good
คุณธนะชัย สุนทรเวช

ความอ้วน

ขอบคุณนะ...

ช่ ว งนี้ ผ มท�ำการท้ า ทายตั ว เองด้ ว ยการตั้ ง 60 Days
Challenge ให้กบั ตัวเองว่าจะลดน�ำ้ หนักให้ได้ภายใน 60 วัน ทีท่ �ำ
อย่างนีเ้ พราะทนเห็นสภาพพุงของตัวเองไม่ไหว ใส่เสือ้ ผ้าก็อดึ อัด
แถมผลตรวจสุขภาพล่าสุด ค่าคอเรสเตอรอลขึ้น ค่าน�้ำตาลใน
เลือดก็ขนึ้ ค่าไขมันไม่ดกี ข็ นึ้ มาหมด จะให้อยูเ่ ฉยๆ ต่อไปคงไม่ได้แล้ว

ครั้นจะไปโหมออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 5-6 วันเหมือนสมัย
หนุ่มๆ ก็ไม่ไหว ผมเลยวางแผนใหม่ เราต้องจัดการปัญหาตั้งแต่ต้น
เหตุนั่นคือการกินนั่นเอง ผมเริ่มควมคุมการกินของตัวเองทุกมื้อ
ลดแป้ง ข้าว น�้ำตาล เน้นกินโปรตีนและผัก งดขนมหวาน ของทอด
ต่างๆ ที่มีไขมันทรานส์ (อร่อยทั้งนั้นเลย ฮือๆๆๆ) หัดดื่มน�้ำเปล่า
งดน�้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ทุกชนิด เสริมด้วยการออกก�ำลังกาย
สัปดาห์ละ 3 วัน
นอกจากนี้ ผมยั ง ประจานการกิ น ของตั ว เองผ่ า นทาง
โซเชียลมีเดียทุกวัน โดยการถ่ายรูปอาหารทุกมื้อว่าวันนี้กินอะไรไป
บ้างตัง้ แต่ Day 1 ไม่มปี ดิ บังซ่อนเร้น โชว์หมดว่าวันไหนกินดีและออก
ก�ำลังกาย หรือวันไหนกินเยอะหรือกินอาหารต้องห้ามก็ตอ้ งยอมรับ
ให้ทงั้ เทรนเนอร์และคนรอบข้างได้เห็นว่ามือ้ นัน้ พังยังไง ผ่านไปหนึง่
เดือนผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจครับ น�้ำหนักลงไปได้ 5 กิโลแล้ว
สิ่งที่ท�ำผมคิดว่าเวิร์คเพราะก่อนจะกินแต่ละครั้ง
ผมต้องถ่ายรูป เมื่อต้องถ่ายรูปทีไรก็จะได้สติกลับมา

ทุกที สัปดาห์แรกจะทรมานมาก พอเห็นของอร่อยและขนมที่เคย
กิน แต่ไม่ได้กิน อย่างไรก็ตามพอตัดใจได้เรื่อยๆ จิตเริ่มแข็งขึ้น บาง
มื้อลืมติดกล้องไป ไม่มีใครรู้ แต่ตัวเรารู้ ก็ตัดใจได้อยู่ดี เมื่อผ่านไป
หลายวันเข้า ร่างกายและจิตใจเริ่มไปทางเดียวกัน ร่างกายหิวเป็น
เวลา กินข้าวตรงมื้อ บางครั้งนอกมื้ออาจจะมีสิ่งมายั่วยวน แต่จิตใจ
บอกไม่เอาแล้ว พอแล้ว ก็ไม่อยากกินอะไรเข้าไปเพิ่ม (เป็นแต่ก่อน
คงคว้าหยิบกินแบบไม่ต้องคิด) แสดงว่าตัวเองเริ่มมี ‘สติ’ มากขึ้น
ผมเลยใช้ ‘สติ’ แบบนี้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เห็นผลว่าตัวเองมี
เหตุมีผลขึ้น ใจเย็นลง ไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินอะไรง่ายๆ ที่เห็นชัดๆ
คือเรื่องขับรถ ผมรู้จักวางแผนเส้นทาง ออกก่อนเวลา และ
ใจเย็นลงมากเวลาอยู่หลังพวงมาลัย หรืออีกเรื่องคือการ
ดุลูก แต่ก่อนลูกท�ำอะไรผิดปั๊บ ผมดุทันที ตอนนี้ใจเย็น
รับฟังและค่อยๆ ถามเหตุผลจากลูก แล้วอธิบายสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
แทนการดุว่าที่รุนแรง ผลคือ ผมรู้สึกว่าลูกรักผมขึ้น มีอะไรก็
กล้าบอกกล้าคุย และเชื่อฟังผมมากกว่าเดิม
ต้ อ งขอบคุ ณ “เจ้ า ความอ้ ว น” ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
เรือ่ งราวดีๆ ได้ฝึกทัง้ ร่างกายและจิตใจ แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็จะ
ไม่เก็บมันไว้หรอกครับ เดือนหน้าเตรียมโบกมือลาเจ้าความอ้วน
แน่นอนครับ
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Your Privilege
เอกสิทธิ์ส�ำหรับผู้ถือบัตร Isuzu MU-X VIP Club

PANTONE : Warm Red C

C :0
Y : 90

M : 75
K :0

เงื่อนไขส่วนลด/สิทธิพิเศษ
1. ส่วนลดห้องพัก 10 % จากออนไลน์เว็ปไซต์ (Website โรงแรมเท่านั้น)
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
2. เมื่อพัก 2 คืนขึ้นไปรับ Thai Set Dinner ฟรี 1 ชุด
3. สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 19 ธันวาคม 2560
4. แสดงบัตร ISUZU MU-X VIP Club ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

SHASA RESORTS & RESIDENCES, KOH SAMUI

116/1 Moo 2 Tambon Mared, Laem Set, Koh Samui, SuratThani 84310, Thailand Tel : +66 (77) 913 888 Fax : +66 (77) 913 899

PANTONE : Warm Red C

ร้าน "What Monday" ย่านเมืองทองธานี
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น ทั้งอาหารไทย อาหารอิตาเลียน
เหมาะแก่การสังสรรค์ อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสพร้อม
สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลายด้วยดนตรีสดทุกวัน

Promotion
ส่วนลด 10%

C :0
Y : 90

M : 75
K :0

PANTONE : Warm Red C

เฉพาะค่าอาหาร
ส�ำหรับผู้แสดงบัตร Isuzu MU-X VIP Club
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560

เปิดบริการทุกวัน 16.30 – 24.00 น.

โทรศัพท์ : 062 369 4462
การเดินทาง : เมืองทองธานี ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
(ถนน มสธ. มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช)
*ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

C :0
Y : 90

M : 75
K : 0 17

Health Tips
นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

Emergency Kit

จัดเวชภัณฑ์ง่ายๆ สู้ภัยน�้ำท่วม

ถึง

ฤดูฝนแบบนี้แล้ว สิ่งที่ตามมาเป็นข่าวใหญ่ทุกปี คงหนีไม่พันอุทกภัย ภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ปัญหาน�้ำท่วม น�้ำขัง
รวมกับความชื้นในอากาศที่ฝนตกหนักทุกวันๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งโรคน�้ำกัดเท้า ท้องเสีย โรคผื่นแพ้
ผื่นคัน แผลเปิดติดเชื้อ แมลงสัตว์กัดต่อยหรือแม้แต่โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด
ในฉบับนี้ หมอจึงตั้งใจรวบรวมข้อมูลดีๆ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ก่อนจัดชุดปฐมพยาบาล ทั้งเพื่อครอบครัวเราเอง หรือเพื่อบริจาคให้กับพี่น้อง
ชาวไทยที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้ มาท�ำ check list ไปพร้อม กันนะครับ
1. ยาส�ำหรับน�้ำกัดเท้า หนึ่งในปัญหาหลักเมื่อมีน�้ำท่วมคือปัญหาโรคผิวหนังจากการลุยน�้ำสกปรกที่ท่วมขัง ปัญหานี้เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง
ความอับชืน้ ระคายเคืองกับการทีต่ อ้ งลุยนำ�้ เป็นเวลานาน อาการแพ้ ผืน่ คัน รวมไปถึงการติดเชือ้ ราจากความอับชืน้ ทีต่ ามมาในทีส่ ดุ ส�ำหรับยาทาทีแ่ นะน�ำ
ให้การรักษาหรือบรรเทาอาการโรคในกลุ่มนี้ แนะน�ำว่าเริ่มต้นจากแป้งโรยเท้าเพื่อลดความชื้น โดยบางยี่ห้อในปัจจุบันมีการผสมยาฆ่าเชื้อราไปด้วย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทางการรักษา ร่วมกับยาฆ่าเชือ้ รา โดยต้องเน้นยำ�้ ให้หลีกเลีย่ งการลุยนำ�้ โดยตรงให้มากทีส่ ดุ หลังจากลุยนำ�้ ควรเช็ดเท้าให้แห้งโดยเร็ว
ยาประเภททีไ่ ม่แนะน�ำให้ทาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ได้แก่ กลุม่ สเตียรอยด์เพือ่ ลดอาการแพ้ผนื่ คัน หากไม่แน่ใจ เนือ่ งจากอาจท�ำให้การติดเชือ้ ลุกลามมากขึน้ ได้
2. ยาทาหรือสเปรย์กนั ยุง เป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีห่ ลายๆ คนมองข้ามไม่ได้จดั เตรียมให้เพียงพอ จากสถิตขิ องกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2560 นี้ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจ�ำนวนมาก เพียงครึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้วถึง
24,259 คน เสียชีวิตถึง 33 คน โดยยังไม่ได้ผ่านช่วงที่มักมีการระบาดมากที่สุดคือเดือน สิงหาคมและกันยายน
ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด และหลีกเลี่ยงแหล่งน�้ำท่วมขังให้มากที่สุดครับ
3. กลุ่มยาแก้ท้องเสีย จากการเดินทางที่ไม่สะดวกเมื่อเกิดอุทกภัย อาหารที่บริจาคอาจไม่สดใหม่
ร่วมกับความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ ท�ำให้การติดเชื้อทางเดินอาหารก็มีมากขึ้น ดังนั้น
จึงควรเตรียมผงเกลือแร่ให้อยู่ใกล้มือ ส�ำหรับผสมน�้ำสะอาดตามสัดส่วนให้ถูกต้อง เพื่อทดแทนการสูญเสียน�้ำจากการท้องเสีย
ยาในกลุม่ ยาปฏิชวี นะหรือยาฆ่าเชือ้ นัน้ ควรพบแพทย์กอ่ นทีจ่ ะซือ้ มาใช้จงึ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะบริจาคโดยทัว่ ไป เพราะหากเป็นการวินจิ ฉัย
ที่ผิด อาจเป็นปัจจัยท�ำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ครับ
4. ยาทาแผลสด และชุดท�ำแผล มีความจ�ำเป็นอย่างมาก ในช่วงอุทกภัย แนะน�ำผลิตภัณฑ์ประเภทขี้ผึ้งฆ่าเชื้อที่ติดทนนานจะช่วยปกปิดแผลและ
ให้การฆ่าเชื้อไปด้วยในตัว ร่วมกับการจัดเตรียมชุดท�ำแผลแบบใช้แล้วทิ้งจะมีประโยชน์มาก รวมไปถึงน�้ำเกลือสะอาดก็มีประโยชน์ส�ำหรับทั้งการล้างแผล
และล้างตากรณีผู้ประสบภัยสัมผัสกับน�้ำสกปรก
5. แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จากปัญหาความสกปรกที่เกิดขึ้นขณะอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจึงแนะน�ำให้ล้างมือ
บ่อยๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่หากหาน�้ำสะอาดได้ไม่พอเพียง จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เจลอยู่เสมอ
ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้จริงๆ ครับ
อยากฝากข้อคิดดีๆ ดังนี้ไว้ ทั้งเพื่อการดูแลตนเอง คนในครอบครัว และเผื่อแผ่สู่เพื่อนร่วม
แผ่นดินไทยที่ก�ำลังเดือนร้อนกับอุทกภัยในขณะนี้ ขอส่งก�ำลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็งและร่วมส่งน�้ำใจให้กัน
และกัน เพราะเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะครับ

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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DIY

Tips

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์

‘กระเป๋าตาข่าย’
ใส่ของจุใจ

ความสุขมักอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ! อีกความสุขใจของฉัน ก็คือการได้ขับรถไปเที่ยว มีความสุขระหว่างการเดินทาง เปิดเพลงโปรด แต่งหน้า
ดูหนังที่ชื่นชอบ ไปท�ำงาน กอดลูกเล่านิทาน นอนพัก รู้สึกปลอดภัย สะดวกสบาย เหล่านี้คือความสุขที่มีในรถของฉัน
ในแต่ละวันผู้หญิงอย่างฉันต้องท�ำหลายบทบาทหน้าที่ เป็นคุณแม่บ้าน เป็นผู้หญิงท�ำงาน ท�ำให้ฉันต้องเดินทางไปหลายต่อหลายที่มาก
ในแต่ละวันฉันอยูก่ บั เพือ่ นคนนีค้ ะ่ เธอชือ่ “Snow White” เธอเป็นเพือ่ นร่วมเดินทางทีด่ ที สี่ ดุ ทีค่ อยอยูเ่ คียงข้างตลอดการเดินทาง ไม่วา่ ยามรถติด
ฝนตก เธอก็จะร้องเพลงให้ฟังคลายเครียด เธอมีหนังสนุกถูกใจลูกชาย คอยปกป้องดูแลท�ำให้ฉันสบายใจ มั่นใจในความปลอดภัย และไม่เคยพาฉัน
ไปหลงทาง ให้ต้องเสียเวลา เธอเป็นสาวประหยัด แน่นอนสวยโฉบเฉี่ยวสีขาวสวยสะอาดตา “Isuzu MU-X”
ฉันมีครอบครัว สามี และลูกชาย 2 คน เรื่องเยอะของแยะ จะไปไหนทีต้องครบถ้วน ทริปนี้ฉันวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวป่าบุกไพร ดังนั้นทุกอย่าง
ต้องเพียบและพร้อม ฉันตัดสินใจออกแบบและลงมือตัดเย็บและแต่งตัวสวยให้ Snow White ทันที แต่เธอต้องไม่ใช่แค่สวย ชุดเธอต้องมีประโยชน์และ
คุ้มค่า อยากรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าชุดเธอจะเลิศแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ

ขั้นตอน

อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผ้าด�ำลายดอกไม้
ผ้าลูกไม้ตาข่ายสีครีม
ผ้าเคมีกาว
ผ้าลูกไม้ด�ำ, ริบบิ้นผ้า ส�ำหรับกุ๊นขอบ
จักร หรือ เข็ม
เข็มหมุด, ด้าย, กรรไกร, ไม้บรรทัด, ดินสอเขียนผ้า

1. น�ำผ้าด�ำลายดอกมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ชิ้น
• ชิ้นที่ 1 ขนาด 41.5 x 24 นิ้ว (ฐานกระเป๋า)
• ชิ้นที่ 2 ขนาด 13.5 x 9 นิ้ว (กระเป๋า)
2. ตัดผ้าเคมีกาว 1 ชิ้น ขนาด 41.05 x 24 นิ้ว
3. ตัดผ้าลูกไม้ตาข่าย 1 ชิ้น ขนาด 41.5 x 8 นิ้ว
4. ตัดผ้าลูกไม้ 1 ชิ้น ขนาด 107 นิ้ว
5. ตัดริบบิ้นผ้า 3 ชิ้น ขนาด 12.5 นิ้ว
6. น�ำผ้าชิ้นที่ 1 วาง แล้วน�ำผ้าเคมีกาววางด้านบน
ท�ำการรีด หลังจากนั้น พับมุมผ้า เข็มหมุดกลัดไว้ก่อน
7. น�ำผ้าชิน้ ที่ 2 เย็บเก็บขอบด้านบน จากนัน้ น�ำไปวาง ระหว่างกึง่ กลาง
ของผ้าฐานกระเป๋า เย็บเป็นรูปตัวยู และเย็บกึ่งกลาง
8. น�ำผ้าลูกไม้วางด้าบบน เย็บแบ่งเป็นช่องๆ 3 ช่อง ขนาดตามความ
ต้องการ แล้วเนา (หรือกลัดเข็มหมุด) ไว้ก่อน แล้วเย็บจักรย�้ำอีกครั้ง
9. น�ำผ้าลูกไม้มาติดขอบทั้ง 4 ด้าน ใช้เข็มหมุดกลัด (หรือเนา)
ไว้ก่อน แล้วเย็บ
10. น�ำริบบิ้นผ้ามาท�ำเป็นห่วงคล้องด้านบน เย็บย�้ำ ให้แน่น

“การเลือกคู่ต้องใช้รสนิยม รถที่เราขับก็บ่งบอกรสนิยมของเราเช่นกันค่ะ”
"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 9:00-9:30 น. ทาง ททบ.5"
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Fun Zone
เนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย คอลัมน์ Fun Zone
ขอวัดดีกรีแฟนคลับของอีซูซุ กับค�ำถาม 3 ข้อที่หลายท่านต้องตอบได้อย่างแน่นอน บางข้อ
มีค�ำตอบซ่อนอยู่ในเนื้อหาฉบับ VOL. 1/2017 (ฉบับที่ผ่านมา) ร่วมส่งค�ำตอบกลับมาที่
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้ โชคดีจะได้รับ กระเป๋ากีฬา
60 ปีอีซูซุ มูลค่า 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

1.

กระเป๋ากีฬา 60 ปีอีซูซุ
มูลค่า 2,500 บาท

รถปิกอัพเครื่องยนต์ดีเซลขนาดหนึ่งตันที่อีซูซุผลิตขึ้นเป็นเจ้าแรก
มีขนาดเครื่องยนต์กี่ซีซี
A. 1,500 ซีซี
B. 2,000 ซีซี

2.

ข้อใดเรียงล�ำดับชื่อรุ่นรถอเนกประสงค์จากรุ่นแรกถึงรุ่นล่าสุดได้ถูกต้อง
A. อีซูซุคาเมโอ - อีซูซุเวก้า - อีซูซุมิว-เซเว่น - อีซูซุมิว-เอ็กซ์
B. อีซูซุเวก้า - อีซูซุคาเมโอ - อีซูซุมิว-เซเว่น - อีซูซุมิว-เอ็กซ์

3.

The New Isuzu MU-X มีขนาดเครื่องยนต์กี่ซีซี
A. 1,900 ซีซี 2,500 ซีซี และ 3,000 ซีซี
B. 1,900 ซีซี และ 3,000 ซีซี
หมดเขตร่วมเล่นเกม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 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
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(กรุณาพับส่วนนี้ไว้ด้านนอก ปิดผนึกเพื่อส่งกลับมายังบริษัทฯ)

