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หญิงแกร่งแห่งวงการขนส่งภาคเหนือ 
…ความผูกพันตลอด 24 ปี 
24 ช่ัวโมงกับอีซูซุ

Mr. MU-X

บริการนัดหมายล่วงหน้า
สะดวกทันใจ ไม่ต้องรอคิว
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Health Tips

DIY  Tips

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ใช้เยื่อไม้น้อยกว่ากระดาษทั่วไป 50%

และปราศจากสารคลอรีนในการผลิต

คุณลินดา โกมลารชุน

คุณธนะชัย สุนทรเวช

MU-X Roadtrip

Feel Good

เจ้าของ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด

1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2966-2111

ที่ปรึกษา : โทชิอากิ มาเอคาวะ, ปนัดดา เจณณวาสิน, ฮิโรยาสุ ซาโต้

บรรณาธิการอำานวยการ : วิชัย สินอนันต์พัฒน์

บรรณาธิการบริหาร : สรรวรส พุทธเจริญลาภ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : พูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

กองบรรณาธิการ : จิรยุทธ อดิเทพนรางกูร, ชญานิน เจียรพัฒนาคม,  

รวีพร รักษ์กรรณกร, นันทิกา แสนสุขสำาราญ, ปรียานุช จึงมานะกิจ,

วิศรุต ใจบุญ, สุกฤษฎิ์ กิตติธนโสภณ

Editor’s Talk

The Team

Contributors

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก Isuzu MU-X VIP Club ทุกท่าน

 สำาหรับวารสาร Isuzu MU-X VIP Club เล่มนี้ ยังคงอยู่ในปีแห่ง

การเฉลมิฉลองครบรอบ 60 ปี ทีอ่ซีซูดุำาเนนิธรุกจิในประเทศไทย เนือ้หา

ทีน่ำามาฝากในเล่มนี ้จะเน้นเกีย่วกบัประโยชน์ของการนำาอซีซูมุวิ-เอก็ซ์

คู่ใจของคุณ มาให้ทีมงานมืออาชีพของอีซูซุตรวจเช็กอย่างเป็นประจำา 

เพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่ของคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

 ในคอลัมน์ What’s New? มีกิจกรรมที่เพลิดเพลินสำาหรับ

ประชาคมอซีซูใุห้ตดิตามเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมสำาหรบัคณุลกูค้า 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ สื่อมวลชน หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

สำาหรับคอลัมน์ “Care for your car” อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ 

กรูยูานยนต์ของประเทศไทย จะมาบอกเล่าถงึความสำาคญัของการนำารถ

เข้าศูนย์บริการมาตรฐาน รวมถึง Mr.MU-X ที่มาแนะนำาบริการดีๆ จาก

อีซูซุคือ บริการนัดหมายล่วงหน้าและ ISUZU SUPER FAST SERVICE

 ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Isuzu MU-X VIP Club ฉบับนี้ 

จะถูกใจท่านผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ง

มาได้ที่กองบรรณาธิการ “Isuzu MU-X VIP Club” ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

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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 อีซูซุฉลองครบรอบ 60 ปีของการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย 

จัดเต็ม! ภารกิจครั้งใหม่พิสูจน์ความทนทานของสุดยอดเครื่องยนต์

ประหยัดนำ้ามัน เครื่องยนต์ “อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ตอกยำ้า

ความเป็นผู ้นำาด้านยนตรกรรมที่แข็งแกร่งและประหยัดนำ้ามันใน 

“คาราวาน “อซีซู ุ1.9 ดดีไีอ บลเูพาเวอร์” พสิจูน์ความแกร่ง ประหยดั 

6,128 กม. วิ่งท้ังวันท้ังคืนไม่ดับเคร่ืองยนต์” เส้นทางปักกิ่ง (กำาแพง

เมืองจีน) - ซีอาน ผ่าน 4 มณฑล (มณฑลเหอเป่ย์ เขตปกครองตนเอง

มองโกเลยีใน มณฑลซานซ ีและ มณฑลส่านซ)ี โดยผูใ้ช้รถตวัจรงิ 12 ท่าน 

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

 สำาหรับภารกิจครั้งล่าสุดนี้ได้สร้างสถิติใหม่ด้านความทนทาน 

ของสุดยอดเครื่องยนต์ประหยัดนำ้ามันอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์  

ด้วยเวลาเพียง 80 ชั่วโมง 3 นาที โดยไม่ดับเครื่องยนต์ แม้ว่าจะต้อง 

ฝ่าเส้นทางภูเขาลาดชัน หุบเหว ทะเลทรายและทางฝุ ่น พายุฝน 

ลมกรรโชกแรง อากาศหนาวในยามคำ่าคืน และอากาศร้อนจัดเกินกว่า 

40 องศาในช่วงกลางวัน รวมถึงการจราจรอันคับคั่งของเมืองใหญ่ 

หรอืมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ทำาให้บางเส้นทางใช้งานไม่ได้จงึต้องลงมาวิง่ตาม 

เส้นทางท้องถิ่นที่ไม่ใช่ทางไฮเวย์อีกด้วย 

 อีซูซุชวนสื่อมวลชนร่วมสัมผัสประสบการณ์อัน

เหนือช้ันของ “The New Isuzu MU-X” พร้อมกับร่วม

กิจกรรมเติมเต็มความสุขให้กับผู ้พิการทางสติปัญญา 

อ่ิมอร่อยกับอาหารนานาชาติในสไตล์ฟิวช่ัน ณ ร้าน 

เควนท์ แบงคอก (Quaint Bangkok) ซอยสุขุมวิท 61 

และปิดท้ายด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเรียน

รู้กีฬาขี่ม้าประเภท Dressage หรือศิลปะการบังคับม้า

อย่างถูกวิธีโดยผู้เช่ียวชาญ ท่ีสโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้น 

ฮอร์สไรดิ้งคลับ ซอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 12 ย่าน

กรุงเทพกรีฑา สนุกสนานตามแบบฉบับกิจกรรม “The 

New Isuzu MU-X Privileged Press Trip” 

What’s New?

คาราวาน “อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์”
พิสูจน์ความแกร่ง ประหยัด บนระยะทาง 6,128 กม.

อีซูซุชวนสื่อมวลชนร่วมเติมเต็มความสุขและเปิดประสบการณ์ใหม่

“The New Isuzu MU-X Privileged Press Trip”
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 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา อีซูซุได้ร่วมสนับสนุน

คอนเสิร์ตการกุศล “THIS ABILITY” พลังเปลี่ยนโลก บริเวณ 

Quartier Avenue ศูนย์การค้า Emquartier โดยมีน้องวันใหม ่

ฉัตรบริรักษ์ น้องสาวคนเก่งของคุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 

ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต เพื่อแชร์โอกาส 

ความฝัน และแรงบันดาลใจ จากกลุ่มคนตัวเล็กท่ีมีฝันพร้อมจะ

พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ งานน้ีนอกจากจะสร้างความ

สนุกสนาน ความประทับใจแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 

ในหลายๆ ด้านให้แก่ผู้ร่วมชมได้เป็นอย่างมาก 

  

อีซูซุร่วมกิจกรรมดีๆ

“THIS ABILITY”
พลังเปลี่ยนโลก

อีซูซุส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาด ให้แก่โรงเรียน
แห่งที่ 26 และ 27 ในโครงการ
“อีซูซุให้น�้า…เพื่อชีวิต”

 กลุม่อซีซูใุนประเทศไทยร่วมกบักรมทรพัยากรนำา้บาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบนำ้าดื่มสะอาดใน

โครงการ “อซีซูใุห้น�า้...เพือ่ชวีติ” ต่อเนือ่งเป็นแห่งที ่26 ณ โรงเรียนบ้าน

ห้วยหว้า อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และแห่งที่ 27 ณ โรงเรียนนครชุม

พิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำาบลนครชุม อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้าง

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของนกัเรียน คร ูและคนในชมุชน เพือ่ตอกยำา้ปรัชญา

การดำาเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้  

ช่วยให้สังคมพัฒนา” 
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What’s New?

กิจกรรมพิเศษส�าหรับสมาชิก “อีซูซุซูเปอร์แฟน”

 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรมสุดพิเศษสำาหรับสมาชิก 

“อีซูซุซูเปอร์แฟน” พาท่านสมาชิกเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถอีซูซุ 

ณ เกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้ง 

ร ่วมงานเลี้ยงรับรองสุดพิเศษล่องแม่นำ้าเจ ้าพระยา โดยมีซูเปอร์

พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ ท้ังคุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา และคุณบอย-ปกรณ์ 

ฉัตรบริรักษ์ ผลัดกันมามอบความบันเทิง พร้อมเล่นเกม แจกของรางวัล 

สร้างความสุขให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

 ผ่านไปแล้วสำาหรับปรากฏการณ์ความมันส์ การรวมตัวกันระหว่าง 2 วงดนตรี 

ชือ่ดงั Nuvo และ Potato ในคอนเสร์ิตใหญ่ 88.5 E-D-S Present E-D-S Double Hits 

Concert Nuvo Potato มันส์... สุดสุดไปเลย!! เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ณ สยามภาวลยั รอยลั แกรนด์ เธยีเตอร์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน งานนีค้ณุก้อง-

สหรัถและวงโปเตโต้ยังได้ร่วมร้องเพลงพิเศษ “เธอท�าให้ได้รู้” ซึ่งเป็นเพลงสำาหรับ

ฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการดำาเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย โดยมีเหล่า

แฟนคลับของทั้งสองวงมาร่วมงานอย่างคับคั่ง 

E-D-S Double Hits Concert Nuvo Potato
มันส์… สุดสุดไปเลย!!
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What’s New?

อีซูซุ สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ

“สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง”
 อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดงาน 

เปิดตวัภาพยนตร์เทิดพระเกยีรต ิเพือ่ส่งเสรมิปรัชญา

แห่งความพอเพียง สืบสานปณิธานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 11 ภายใต้ช่ือชุด “สุขเพียงพอ เพราะ 

พอเพียง” เมื่อวันที่  23 สิงหาคม ที่ผ ่านมา  

ณ พารากอน ซนีเีพลก็ซ์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน  

โดยมี คุณเปิ้ล - ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่

รื่นรมย์ ทายาทนักธุรกิจร้อยล้าน ดีกรีนักเรียนนอก

เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียงสู่สังคมไทย

ในครั้งนี้ 

 สมาชิก อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ สามารถ

ตดิตามชมได้ในโรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ 

กรุ้ป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีซูซุจัดกิจกรรม

สุดพิเศษ ISUZU MU-X VIP Club…Privileged Talk 

กับซินแสชื่อดังผู ้ เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของตัวเลข 

อ.เป็นหน่ึง วงษ์ภูดร ท่ีให้เกียรติมาแนะนำาเคล็ดลับ 

“ตามล่าหาความเฮง” ด้วยศาสตร์ด้านตัวเลขที่สามารถ

นำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยครั้งน้ีได้พาสมาชิก 

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี.คลับ มาเสวนาร่วมกัน ทั้งจังหวัด

นครราชสีมาและเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสุดพิเศษ

มากมาย เช่น การออกแบบ “ลายเซน็พนัล้าน” และทำาป้าย 

บ้านเลขท่ีเสริมความเฮง กิจกรรมเกมแจกของรางวัล 

เรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้งความรู้และความสนุกสนานทั้งงาน

กันเลยทีเดียว 

ISUZU MU-X VIP Club…Privileged Talk
กับ อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร



8

2. บรกิารแจ้งเตอืนก่อนถงึวนันัดหมาย

 ก่อนถงึวนันดัหมาย เจ้าหน้าทีจ่ะโทร

แจ้งเตือนก่อนวันเข้ารับบริการล่วงหน้า 

(หากนดัหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารบับรกิาร

มากกว่า 1 วัน)

3. นำารถเข้ารับบริการ

 ลกูค้านำารถเข้ารบับรกิารตรงตามวนั 

เวลาที่นัดหมายไว้ จะได้รับบริการทันที

โดยไม่ต้องรอคิว

บริการนัดหมายล่วงหน้า
สะดวกทันใจ ไม่ต้องรอคิว

Mr. MU-X

 ด้วยบริการโทรนัดหมายล่วงหน้ากับอีซูซุ ท่ีให้คุณวางแผนเลือกวันและเวลาที่สะดวก  
เม่ือท่านนำารถเข้ารบับริการตรงตามเวลานดัหมาย รถของท่านจะได้รับบริการทันทโีดยไม่ต้อง
รอคิว เพราะเราเตรียมอะไหล่และช่องซ่อมพร้อมให้บริการ อีกท้ังยังม่ันใจได้ว่ารถของท่าน 
จะได้รับการดูแลด้วยทีมช่างท่ีเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ให้คุณยิ้มได้ สบายใจกว่า  
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 สวัสดีครับ วันนี้ผม Mr. MU-X จะมาแนะนำา “บริการนัดหมายล่วงหน้า” บริการดีๆ เมื่อท่านนำารถเข้ารับบริการ 
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ที่จะมอบประสบการณ์ให้ท่านประทับใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากบริการนดัหมายล่วงหน้าแล้ว
ขอแนะน�าบรกิารเช็กระยะด่วนพิเศษ Isuzu Super Fast Service
 ซึ่งเป็นบริการตรวจเช็กตามระยะแบบด่วนพิเศษ สำาหรับรถปิกอัพ
อีซูซุและรถยนต์น่ังอเนกประสงค์อีซูซุ เพ่ือลดระยะเวลารอคอยในการให้
บรกิารโดยช่างผูช้ำานาญและเครือ่งมอืท่ีเป็นมาตรฐานจากบรษัิท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จำากัด ทำาให้ลูกค้าสามารถรอรับรถได้ภายในระยะเวลาเพียง  
60 นาที* สำาหรับบริการตรวจเช็คระยะ นำารถเข้าศูนย์บริการคร้ังต่อไป
อย่าลืมใช้บริการนัดหมายล่วงหน้านะครับ 

ขั้นตอนง่ายๆกับบริการนัดหมายล่วงหน้า

1. โทรนัดหมายล่วงหน้า

 ลูกค้าสามารถโทรเข้ามานัดหมาย 

วนัเวลา ท่ีลกูค้าสะดวกก่อนเข้ารบับรกิาร

ได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 วัน

*หมายเหตุ : ยกเว้นงานตรวจเช็คระยะ 40,000 กม. และ 80,000 กม. ใช้เวลา 90 นาที
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Trendy Picks

 BroomX MK Player 360 สัมผัสสุดยอด
ประสบการณ์เสมือนจริงและมุมมอง 360 องศา

 DJI Spark โดรนจิ๋ว พกพาง่าย
สั่งการด้วยท่าทาง

 Prynt Pocket เปลี่ยนไอโฟนเป็นกล้องโพลารอยด์

 MK Player 360 โปรเจค็เตอร์ทีผ่สมผสานเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ซึ่งรวมเอาระบบฉายภาพ, CPU, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ระบบ

ควบคุมเสียงและระบบควบคุมแบบ Domotics มาไว้ด้วยกัน ทำาให้

สัมผัสถึงมุมมองการฉายภาพเกือบ 360 องศา (180° H x 120° V)  

ด้วยความละเอียดแบบHD นอกจากนี้ให้มุมมองแบบสี่มิติหรือ

เสมือนจริง ประสานกราฟฟิคและเสียงแบบเรียลไทม์ เหมาะสำาหรับ

นำามาฉายในห้องเพื่อจัดงานสังสรรค์ หรือจะเปลี่ยนวิวและผนัง 

ห้องนอนของคุณได้แบบไม่มีเบื่อ นอกจากนี้สามารถเชื่อมต่อกับ

โทรศัพท์มือถือ ควบคุมผ่านทางแอพลิเคชัน และเลือกคอนเทนต์

ด้วยตัวคุณเองหรือผ่านแพลตฟอร์ม MK App ที่มีก็ได้

www.broomx.com

 Prynt Pocket ที่จะเปลี่ยน iPhone ของคุณให้เป็นเสมือนกล้อง

โพลารอยด์ ทีถ่่ายรูปปุบ๊สามารถปริน้ท์ภาพออกมาได้ทนัที ทกุทีท่กุเวลา 

แต่ทีม่ากกว่านัน้ คอื Prynt Pocket ยงัช่วยให้คณุสามารถเล่นคลปิวดิโีอ

จากภาพที่ปริ้นท์ออกมาได้ โดยโหลดแอพพลิเคชัน Prynt และสแกน

ภาพเพื่อปลดล็อกเข้าชมวิดีโอภาพดังกล่าวได้อย่างมหัศจรรย์

www.prynt.co

 DJI Spark โดรนจิ๋ว อัจฉริยะ ท่ีสั่งการได้ง่ายด้วยท่าทาง 

ไม่จำาเป็นต้องมีรีโมท มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถบังคับโดรนตัวนี้ 

ได้อย่างง่ายดาย ตัวกล้องความละเอียด 12 ล้านพิกเซล สามารถ

บันทึกวิดีโอแบบ HD และมีระบบ Quickshot สามารถถ่ายวีดีโอ 

ด้วยมุมกล้องหลากหลายด้วยการแตะแค่ครั้งเดียว แถมตัดต่อคลิป

วิดีโอง่ายและแชร์ต่อในโลกโซเชียลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบ

เซ็นเซอร์หลบหลีกส่ิงกีดขวางในระยะ 0.2 - 5 ม. ความเร็วสูงสุด 

ในการบิน 50 กม. / ชม.  

www.dji.com
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The Leader

หญิงแกร่งแห่งวงการขนส่งภาคเหนือ 

…ความผูกพันตลอด 24 ปี 
24 ชั่วโมงกับอีซูซุ

 จากอาชีพพยาบาล “คุณพวงเพชร  ใจเย็น หรือ เจ๊พวง” 
ผันตัวเองเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขายอาหารทะเลสด และ
ต่อยอดธรุกจิสู่วงการขนส่งด้วยรถบรรทกุหกล้ออซีซูมุอืสอง 
หมายเลข 9 เมื่อ 24 ปีก่อน ก่อร่างสร้างตัวจนปัจจุบันมีรถ
บรรทุกกว่า 70 คัน และรถคันสุดท้อง คือ “Isuzu MU-X”

 “คณุพวงเพชร” เล่าว่าทำาอาชพีพยาบาลได้ห้าปีกล็าออกมาช่วยสามเีปิด
บรษิทั คำาเทีย่ง ซแีลนด์ จำากดั ขายอาหารทะเลสด ตดัสนิใจลงทนุซือ้รถบรรทกุ
หกล้ออซีซูมุอืสองมาเป็นเพือ่นคูก่ายคอยขนสินค้าจากมหาชัยมายงัเชยีงใหม่ 
โชคดีได้งานประมูลการส่งอาหารทะเลและปลาทูจำานวนมาก และเพื่อไม่ให ้
ตรีถเทีย่วเปล่าจงึนำาสนิค้าจากเชยีงใหม่และใกล้เคยีงไปขายจงึขยายมาสูธ่รุกจิ
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The Leader

สะดวกสบาย ประหยดัน�า้มันสงู ส่วนด้านความปลอดภยัต่างๆ กร็ูส้กึ
มัน่ใจว่าอยูใ่นแถวหน้า หากถามความเหน็ลกูน้องคดิว่าเขากค็งติดใจ
รถรุ่นนี้” คุณพวงเพชรกล่าว
 ส่วนการดแูลรกัษารถนัน้ ด้วยบรษิทัฯ เน้นให้คนขบัมคีวามรูส้กึ
ว่าเป็นเจ้าของรถ เขาจะช่วยดูแลรถเป็นอย่างด ีแต่เมือ่รถมปัีญหาเรากม็ี
ศนูย์บรกิารอซูีซ ุคอยให้บรกิาร ซึง่รถแต่ละคนัอาจจะดแูลไม่เหมอืนกนั 
ต้องคอยสงัเกต ถ้าส่วนไหนทีเ่ป็นงานเทคนคิกต้็องใช้ผูเ้ช่ียวชาญ

24 ปี สะท้อนความจริงใจ
 “การได้มโีอกาสใช้รถอซีซูหุลากหลายรุน่ ตลอด 24 ปีทีผ่่านมา  
ยังเช่ือมั่นในแบรนด์อีซูซุ เพราะอีซูซุโฆษณาอย่างไร สินค้าก็เป็น 
ตามนั้น เมื่อมีข้อผิดพลาดก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ไม่หมกเม็ด 
แสดงให้เห็นถึงความซ่ือสัตย์จริงใจในการท�าธุรกิจ นอกจากนี้การ
ติดต่อประสานงานกับผู้จ�าหน่ายก็เป็นกันเอง การบริการประทับใจ  
ดังน้ันจึงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีตนเองต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้มันยุ่งยาก 
และในฐานะของคนใช้จริงท�าให้เรามั่นใจที่จะบอกต่อคนอื่น  
หากถามว่าจะซือ้รถอะไรต่อไปกต้็องนกึถงึอซีซูเุป็นอนัดบัแรกแน่นอน” 
คุณพวงเพชรกล่าวทิ้งท้าย 

ขนส่ง บริษัท พงษ์ศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำากัด ซึ่งการเริ่มธุรกิจทั้งสอง
นั้นตนเองแทบไม่มีความรู้ แต่ใช้วิธีการทดลองและเรียนรู้ ผนวกกับ
การได้รับคำาแนะนำาที่ดีจากเพื่อนในวงการต่างๆ และยึดหลัก “ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน” เป็นปรัชญาพื้นฐาน ทำาให้ก้าวมาสู่ความ
สำาเร็จระดับหนึ่งที่ตนพอใจ 

รถ...คน...มาตรฐานและความผูกพัน
 “วงการขนส่งมีการแข่งขันสูง นอกจากการใช้และดูแลรถ
ให้ได้มาตรฐานแล้ว การสร้างคนขับรถที่มีคุณภาพจะช่วยให้ธุรกิจ
แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งตนเองจะคอยดูแลเอาใจใส่คนขับรถ เปิดโทรศัพท์
ตลอด 24 ช่ัวโมงเพ่ือให้ปรึกษาทัง้เรือ่งงานและส่วนตวั ท�าให้พนกังาน
รู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจมากขึ้น” 
 แม้ว่าการทำาธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุก แต่สำาหรับชีวิต
ส่วนตวัและการทำางานนัน้คณุพวงเพชรตดัสนิใจเลอืกซือ้ Isuzu MU-X 
อย่างไม่ลังเล เพราะคุ้นเคยและผูกผันกับแบรนด์ “รถคันนี้ยังเป็น 
รถที่พนักงานขับไปส�ารวจสภาพถนนในเส้นทางต่างๆ ให้กับคนขับ 
รถบรรทุกด้วย ซึ่งการใช้ Isuzu MU-X ท�าให้คนขับและคนนั่งไปด้วย 
ไม่เหนื่อยมาก สามารถเดินทางได้หลายคน เพราะภายในกว้างขวาง 

 "การได้มีโอกาสใช้รถอีซูซุ
หลากหลายรุ่น ตลอด 24 ป ี
ทีผ่่านมา ยงัเชือ่ม่ันในแบรนด์อซูีซุ  
เพราะอซีซูโุฆษณาอย่างไร สินค้า
กเ็ป็นตามน้ัน…. หากถามว่าจะซือ้
รถอะไรต่อไปก็ต้องนึกถึงอีซูซุ
เป็นอันดับแรกแน่นอน"
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โลกของรถยนต์ในอดตีเคยมคีำากล่าวเชงิเสยีดสปีระชดประชนั 

เอาไว้เช่นกันว่า “ไฟตัน น�้ามันชอร์ท” หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่

เครือ่งยนต์สตาร์ทไม่ตดิหรอืทำางานไม่สมบรูณ์เตม็ทีข่ึน้มา พอเอารถ

ไปหาช่างให้ทำาการตรวจสอบหรือซ่อมบำารุง ช่างท่ีขาดความรู้ความ

เข้าใจก็จะซ่อมให้แบบขอไปที หรือซ่อมจนบางครั้งปัญหาลุกลาม

บานปลายเพราะความไม่รู้หรือไม่เข้าใจของช่าง ด้วยว่าหัวใจสำาคัญ

ในการทำางานของเคร่ืองยนต์สมัยก่อน ขึ้นอยู่กับระบบไฟจุดระเบิด

และระบบการจ่ายนำ้ามันเช้ือเพลิง เพียงแค่สองอย่างนี้เป็นสำาคัญ

เท่านัน้ เมือ่เคร่ืองยนต์ไม่สามารถสตาร์ทติดได้หรือทำางานไม่สมบรูณ์ 

ช่างท่ัวไปกจ็ะตรวจสอบระบบไฟแรงสงูสำาหรบัจดุระเบดิว่าจ่ายไฟมา

ถกูต้องหรอืไม่ และตรวจสอบระบบการจ่ายนำา้มันว่ามีนำา้มันไหลมาสู่ 

 คำาโบราณท่ีกล่าวว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” เป็นคำากล่าวท่ียังทันสมัยใช้เตือนสติผู้คนมาได้จนทุกวันนี้ 
เพราะความหมายของคำาดังกล่าวก็คือ หลายคร้ังท่ีคนเราคิดจะซื้อหาส่ิงของ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองไม้เครื่องมือบางอย่าง 
แทนที่จะคิดถึงประโยชน์ของการใช้งานเป็นที่ตั้ง กลับไปเอาเรื่องของราคามาเป็นตัวการสำาคัญประกอบการตัดสินใจ ครั้นพอ
ซือ้เครือ่งมอืหรอืเครือ่งใช้ทีม่รีาคาถกูมาแล้ว เมือ่ตอ้งการใชง้านกลบัปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้ตามทีต่ัง้ใจไว ้หรอืใช้ได้ไม่
เท่าไหร่ก็เสียหายจนต้องเสียเงินซื้อใหม่อีกครั้ง หรือบางครั้งมีความเสียหายลุกลามใหญ่โตเกินกว่าความคาดหมายด้วยซำ้าไป 
คำาโบราณดังกล่าวจึงเท่ากับว่าเป็นเครื่องเตือนสติคนเรา ให้คำานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงในการใช้งานระยะยาว อย่าไปคำานึงถึง
ตัวเงินที่จะต้องจ่ายเบื้องต้นเท่านั้น ต้องคิดถึงความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปตลอดเวลาที่ครอบครองหรือใช้งานด้วยนั่นเอง

ห้องเผาไหม้เพยีงพอหรือไม่เท่านัน้ ซึง่ในระบบไฟฟ้าแรงสงูสำาหรบัการ

จดุระเบดิส่วนใหญ่ ปัญหากจ็ะเกดิจากการลดัวงจรหรอืไฟฟ้าชอร์ทตามที่

เรยีกกัน ส่วนในระบบจ่ายนำา้มันก็จะมีปัญหานำา้มันไหลไม่สะดวกเพราะ

เกดิการอดุตนัในระบบ ดงันัน้ถ้าจะพดูให้ถกูต้องกจ็ะต้องพดูว่า “เขม็

ไฟฟ้าชอร์ทและน�า้มันอุดตนั” แต่เม่ือไปเจอช่างท่ีทำางานแบบรูไ้ม่จรงิ

หรือขอไปทีจงึสบัสนกลายเป็น ไฟตันแต่นำา้มันชอร์ทสลบักนัไปนัน่เอง

ช่างซ่อมรถยนต์ที่เก ่งๆ ในยุคก่อนจึงต้องเป็นช่างที่มี

ประสบการณ์การซ่อมรถยนต์มายาวนานหลายสิบปี สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ด้วยประสบการณ์ เป็นช่าง

ท่ีถูกเรียกว่าใช้วิธีการวิเคราะห์ในแบบ “ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น” 

หมายถึงใช้สายตาตรวจดูการสึกหรอของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ 

Care for Your Car
อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

เสียน้อย เสียยาก
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มูลค่าหรือมีราคาสูงหรือ

เป็นข้อมูลลับเฉพาะของ

ผู้ผลิตเท่านั้น ยากที่อู่ทั่วไป

จะสามารถลงทุนซื้ อมา

ใช้งานได้ครบถ้วน แถมช่าง

หรือคนที่จะมาทำาหน้าที่

ควบคมุหรือใช้เคร่ืองมอืและ

อ่านค่าให้แม่นยำา ยังต้อง

ผ่านการอบรมจากท้ังผู้ผลิตเครื่องมือและผู้ผลิตรถยนต์จนมีความ

ชำานาญและเช่ียวชาญมากอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือหรือ

บุคลากรที่เป็นผู้ใช้และแปลค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือ ล้วนแต่ต้องใช้

ทุนสูงมากในการสร้างสิ่งต่างๆ ท่ีว่ามา ซึ่งยากนักที่อู่ธรรมดาท่ัวไป

จะสามารถลงทุนถึงขั้นนั้นได้

ดังนั้นสำาหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีระบบอำานวยความสะดวก

ให้แก่คนขับหรือผู้ใช้งานมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยบรรจุมาไว้

มากขึ้น มีอุปกรณ์หรือท่ีเรียกกันว่ากล่องควบคุมถูกติดต้ังมาเพื่อ

ควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำางานสัมพันธ์กัน โดยหวังผลให้เครื่องยนต์

ทำางานได้อย่างสมบรูณ์ท่ีสดุ รถยนต์ท่ีเข้าข่ายตามท่ีกล่าวมานัน้ หรอื

รถยนต์ท่ีอยู่ในยคุสบิกว่าปีท่ีผ่านมาท้ังหลาย การนำารถเข้าศูนย์บรกิาร

ของผู้จำาหน่ายเพื่อทำาการตรวจสอบ ซ่อมบำารุง ฯลฯ จึงเป็นการทำาที่

เหมาะสมที่สุด เพราะศูนย์บริการของผู้จำาหน่าย ย่อมมีทั้งเครื่องมือ

พเิศษสำาหรบัการตรวจวดัและวเิคราะห์ มข้ีอมลูสำาคญัหรอืซอฟท์แวร์ 

มีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยผู้ผลิตและผู้ออกแบบอันเป็นต้น

ตำาหรับโดยเฉพาะ จึงมีความสามารถทุกด้านประกอบกันในการที่จะ

วิเคราะห์และซ่อมบำารุงได้แม่นยำากว่า 

มฉิะนัน้หากคิดแต่เพียงว่าเอารถไปให้ช่างหรอือูท่ีไ่หนทำาการ

ตรวจสอบหรือซ่อมบำารุงก็ได้ ก็อาจจะกลายเป็นการกระทำาที่เข้าข่าย

คำาโบราณที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” เพราะอู่ทั่วๆ 

ไปขาดเครื่องมือทันสมัยสำาหรับตรวจและวิเคราะห์อาการต่างๆ ให้

ถูกต้องที่สุดนั่นเองครับ 

Care for Your Car

ว่ายงัอยูใ่นระดบัเพียงพอต่อการใช้งาน หรอืถงึระดบัทีต้่องเปลีย่นใหม่

แล้ว และใช้หฟัูงเสยีงทีแ่ปลกปลอมซึง่อาจจะเกดิขึน้ ในขณะท่ีชิน้ส่วน

ต่างๆ ของเครื่องยนต์เคลื่อนไหวขณะเครื่องยนต์ทำางาน ถ้าพบว่ามี

เสียงแปลกๆ เกิดขึ้นก็ต้องฟังต่อไปว่าเกิดขึ้นจากจุดไหนหรือบริเวณ

ใดของเครื่องยนต์ เพื่อจะวิเคราะห์หรือคาดเดาว่าเสียงผิดปรกตินั้น

เกดิจากชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์ใด ในเวลาเดยีวกนักต้็องคอยสงัเกตด้วย

ว่าขณะที่เครื่องยนต์ทำางานนั้น มีกล่ินแปลกปลอมผิดปรกติเกิดขึ้น

หรือไม่ เช่นกลิ่นเหม็นไหม้หรือกล่ินนำ้ามันเช้ือเพลิง ถ้ามีกล่ินแปลก

ปลอมเกิดขึ้นก็ต้องจำาแนกลักษณะของกล่ินให้ดี เพื่อท่ีจะได้ติดตาม

หาสาเหตุของกลิ่นมาทำาการซ่อมแซมได้ตรงจุด

แต ่ เทคโนโลยียานยนต ์ ยุคใหม ่ ทุกวันน้ีเปล่ียนแปลง

ไปมาก อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนมากถูกควบคุมการทำางาน

ด้วยชุดควบคุมซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นที่ทราบกันดี

ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้น 

ไม่สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานหรือความสึกหรอได้ด้วยการ

ใช้สายตาดูจากการสึกหรอของชิ้นส่วน นอกจากจะต้องใช้เครื่อง

พิเศษเฉพาะเท่านั้นมาทำาการตรวจวัดว่าอุปกรณ์ช้ินน้ันๆ ผ่าน

การใช้งานมากี่ชั่วโมงหรือผ่านการใช้งานเท่าใดแล้ว และยังเหลือ

อายุการใช้งานไปได้อีกเท่าใด หรือแม้แต่หมดอายุการใช้งาน

ไปแล้ว ซึง่อปุกรณ์หลายตวัแม้จะหมดอายุการใช้งานไปแล้ว แต่สภาพ

ภายนอกก็ยังดูด้วยสายตาแล้วไม่ต่างไปจากอุปกรณ์ใหม่เอ่ียมแต่

อย่างใด เคร่ืองมือตรวจวัดเฉพาะทางเฉพาะด้านจึงเข้ามามีบทบาท

มากขึ้นในการตรวจวิเคราะห์อาการที่แม่นยำา สิ่งสำาคัญนอกเหนือ

จากการมีเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางนั้นๆ แล้ว ผู้ใช้เคร่ืองมือพิเศษ

นั้นซึ่งก็คือช่างทั้งหลาย ยังต้องเรียนรู้วิธีการอ่านค่าที่ได้จากการวัด 

และแปลงค่านั้นออกมาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

ใดในเครื่องยนต์หรือรถยนต์คันนั้น หรือที่เรียกกันว่านอกจากจะมี

เครือ่งมอืวดัและอ่านค่าแล้ว ช่างยงัต้องม ีซอฟท์แวร์ หรอืคู่มอืท่ีระบุ

ค่ามาตรฐานที่ถูกต้องเอามาใช้งานประกอบกันไปด้วยนั่นเอง

ซ่ึงทั้งเคร่ืองมือพิเศษเฉพาะทางที่กล่าวมามักจะมีราคา

แพงมาก และค่ามาตรฐานหรือซอฟท์แวร์ท่ีสำาคัญน้ันล้วนแต่มี
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	 ทริปนี้เราขับรถ	Isuzu	MU-X	เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ	บ้างนะคะ	เด็กๆ	บอกว่าอยากไปเที่ยวแนวสนุกๆ	แบบกระโดด
โลดเต้นตีลังกา	 เล่นกลางแจ้ง	กินของอร่อยจุบๆ	จิบๆ	กับสารพัดน�้าหวานและไอศกรีม	แม่ก็เลยนึกถึงที่เที่ยวใหม่ๆ	
ในนครปฐมขึ้นมาทันที

นครปฐม
วันเดียวเที่ยวหลายที่

(บ้านกลับหัว VS ทุ่งบัวแดง)

MU-X Roadtrip

 ตลาดนำ้าทุ่งบัวแดงที่อำาเภอบางเลน จ.นครปฐม เกิดจากความ

ตั้งใจของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มองเห็นบ่อปลาขนาด 20 ไร่ของพ่อแล้ว

เกดิความคดิว่า น่าจะปรบัปรงุเป็นสถานทีท่่องเท่ียวดงึดูดคนให้เข้ามา

ในชมุชน เหมอืนกบัทะเลบวัแดงทีส่ร้างชือ่เสยีงให้จงัหวดัอดุรราชธานี 

จึงได้ลองผิดลองถูกเพาะบัวแดงคู่ไปกับเลี้ยงปลาอยู่ถึง 2 ปี กว่าปลา

กับบัวจะอยู่ร่วมกันได้จนบัวออกดอกบานสะพรั่งได้เต็มพื้นที่ขนาดนี้ 

เรายืนอยู่ข้างบนมองลงไปในบึงเห็นบัวสุดลูกหูลูกตาก็ว่าสวยแล้ว 

แนะนำาว่าถ้าลงเรือแจวจะได้เห็นภาพดอกบัวในระนาบสายตา เป็น

ภาพท่ีสวยยิ่งกว่า สนนราคาเหมาลำาละ 100 บาทน่ังได้ 5-6 คน 

ถ้าจะให้ดีควรมาถึงที่นี่ช่วงเช้าแดดจะได้ไม่ร้อนตอนนั่งเรือ

คุณลินดา โกมลารชุน
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MU-X Roadtrip
 ขึน้จากเรอืมาได้เวลาอาหารกลางวนัพอด ีรอบๆ บงึ

เป็นร้านจำาหน่ายอาหารคาวหวานและเคร่ืองดืม่นานาชนดิ 

ส้มตำา ไก่ทอด ไก่ย่างนีข่าดไม่ได้ราวกบัป็นอาหารคูต่ลาดนำา้ 

ผัดไทย หอยทอด ก๋วยเต๋ียว ทอดมัน ยำาแซ่บ เฉาก๊วย 

ลอดช่อง กาแฟโบราณ ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์

ดจีรงิ ซ้ือจากร้านโน้นนดิร้านนีห้น่อยแล้วมานัง่ด้วยกนัตรง

โต๊ะว่างริมบึง ต้องเตือนคุณพ่อว่าอย่าให้แน่นพุงมาก 

ยังต้องขับรถต่อ เดี๋ยวจะหลับเสียก่อน

 เม่ือเช ้าเราใช ้ เส ้นทางถนนราชพฤกษ์ตัดเข ้า

บางกรวย-ไทรน้อยมายังบางเลน ช่วงบ่ายนี้ เราใช้

ทางหลวงหมายเลข 3004 ออกจากตลาดนำ้ามุ ่งหน้า 

ม.มหิดล ศาลายา ใช้เวลาเดินทางร่วมชั่วโมงเพราะรถติด

บางช่วง รมิถนนบรมราชชนนตีรงสีแ่ยกถัดจากพทุธมณฑล

นั้นเองก็จะพบอาคารทรงบ้านชั้นเดียวทาสีเหลืองแจ่ม 

ติดป้ายชื่อ ‘Upside Down World’ ตอนซื้อตั๋วก็ถือโอกาส

สอบถามด้วยเลยว่า เป็นสาขาของบ้านตลีงักาทีภ่เูกต็หรอื

พัทยาหรือเปล่า พนักงานเล่าว่าไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะ

เจ้าของบ้านกลับหัว Upside Down World แห่งนี้ไปเที่ยว

บาหลีประเทศอินโดนีเซียแล้วชอบใจจึงขอซื้อลิขสิทธ์ิ

มาสร้าง ระหว่างการออกแบบตกแต่งก็มีผู้เชี่ยวชาญจาก

บริษัทแม่มาดูแลเรื่องการติดตั้งให้แข็งแรงปลอดภัยด้วย

 ภายในบ้านแบ่งเป็นห้องต่างๆ ถงึ 14 ห้อง ออกแบบ

ให้เดินทางเดยีวจะได้ไม่พลาดห้องใดห้องหนึง่ เห็นบรรดา

ตลาดน�้าทุ่งบัวแดง ณ บางเลน
ซ.เทอดด�าริห์ 9 อ.บางเลน นครปฐม 
พิกัด N14.013347 E100.157219
เปิดทุกวัน 9.00 – 18.00 ไม่เสียค่าเข้าชม

บ้านกลับหัว
ถ.บรมราชชนี อ.สามพราน นครปฐม
พิกัด N13.787000 E100.301688
เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น. ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

เฟอร์นเิจอร์แล้วจึงเข้าใจว่าทำาไมการตดิตัง้จงึเป็นเรือ่งยาก เพราะแทนทีจ่ะวาง

บนพื้น ทั้งตู้ โต๊ะ เตียงจะต้องติดไว้บนเพดานแทน บางชิ้นต้องทนแรงยื้อยุด

จากท่าห้อยโหนสารพนั ถ้าไม่แขง็แรงคงได้หล่นโครมบนศรีษะใครสกัคนไม่รูต้วั

 ใครจะไปคิดว่าการถ่ายรูปเป็นเรื่องเหนื่อย มาที่นี่เหนื่อยกันทั้งคนถ่าย

ทัง้คนโพสต์ท่าให้ถ่าย คือต้องคิดว่าทำาท่าอะไรจงึจะพลกิรปูแล้วเหมอืนเรากำาลงั

ห้อยลงมาจากเพดาน หรือเหาะทะยานได้แบบมีกำาลังภายใน เล่นไปได้เรื่อย

จากห้องรับแขก ห้องสนุกเกอร์ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องซักผ้า ไปจนท่า

ตีลังกาล้างโถส้วม

 หมดแรงท้องร้องหาของกินอีกแล้ว ขับตามถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไป

สถานีสายใต้เก่า ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึง ‘ช่างชุ่ย’ พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อกิจกรรม

บันเทิงด้าน ศิลปะ ภาพยนตร์และดนตรี รวมถึงสุนทรียะในการกินดื่มและ

จบัจ่าย เมือ่ก่อนเข้าฟร ีแต่ตอนนีต้้องตตีัว๋เข้าแล้วค่ะ บรรยากาศในช่างชุย่เตม็

ไปด้วยพลังอย่างเคร่ืองบินลำาใหญ่อันเป็นจุดศูนย์กลาง หรือบางทีก็แอบ

เสยีดสนีดิๆ ด้วยรปูป้ันเทพใจดผูีกผ้าแพรสามสีให้จดุธปูขอโชคลาภ พ่อค้าแม่ค้า

ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอาความคิดและความฝันมาผลิตเป็นสินค้า แม้แต่

อาหารและเครื่องด่ืมก็ใช่ว่าจะหารับประทานได้ทั่วไป ขนมปังเยิ้มชีสยืดไปถึง

ดาวองัคาร นมบางกรวยผสมกะทสิตูรปูท่วดทีข่ายอยูใ่นห้องเครือ่งของเรอืดำานำา้ 

สนิค้าเก่ามอืสองสไตล์วนิเทจขายในอาคารอาเหนกป้าสง และอาคารฟู้ดคอร์ท

ชื่อแดกดิ้นซึ่งขายอาหารจานละ 40-50 บาท

 เราใช้หนึ่งวันนี้เสียคุ้มค่าจนนาทีสุดท้าย นึกแล้วก็เสียดายเวลาบางวันที่

หมดไปบนโซฟาหน้าทีวีเปล่าๆ ปล้ีๆ หน่ึงวันมี 24 ช่ัวโมงเท่ากันจริงๆ 

หรือเปล่านี่ 

ช่างชุ่ย
ถ.สิรินทร เขตบางพลัด กรุงเทพ
พิกัด N13.788555 E100.470847
เปิดอังคาร-ศุกร์ 13.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 11.00 – 22.00 น.
ปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชม อ.-ศ. 20 บาท ส.-อา. 40 บาท
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Feel Good

 ช่วงเด็กๆ ผมติดคุณพ่อนะครับ ผมมักจะยึดที่นั่งด้านหน้าของรถ  
ปล่อยให้น้องสาวนัง่เบาะหลังกบัคณุแม่ เพราะจะได้ดูววิและได้น่ังคูกั่บคณุพ่อ 
ในระดับเดียวกัน เวลานอนก็ต้องแย่งชิงท่ีนอนเพ่ือให้นอนติดกับคุณพ่อ  
ผมเชือ่ว่าตอนเด็กๆ คุณพ่อย่อมเป็นฮีโร่ของทกุคน ท่านช่างรอบรู ้ถามอะไร
ก็ตอบได้ทุกเร่ือง ร่างกายแข็งแรงมพีลัง แต่ไม่เข้าใจว่าพอเข้าวยัรุน่ ผมช่างดือ้
และต่อปากต่อคำากับท่านเหลือเกนิ บางคร้ังกโ็กรธและไม่คยุกบัท่านเป็นวนัๆ และ
มีหลายส่ิงท่ีไม่เข้าใจ พร้อมตัง้คำาถาม เช่น ทำาไมบ้านเราไม่รวยเหมือนคนอืน่เขา 
ทำาไมคุณพ่อไม่ออกไปทำางานเพ่ิมจะได้เงนิเยอะๆ อย่างไรก็ตาม คุณพ่อผมไม่
เคยตอบคำาถามเหล่าน้ี แต่ท่านดำาเนินชวีติสมถะตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบันให้ผมดู

 เวลามีคนถามว่าทำาไมผมถึงมาทำาหนังสือนิทาน ผมมักจะบอกว่าผมได้รับ

แรงบันดาลใจจากการมีลูกชาย แต่จริงๆ แล้ว ผมได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง

มาจากการที่คุณพ่อเคยวาดรูปด้วยดินสอดำาลงบนกระดาษสีขาว ทำาเป็นแผ่นๆ 

ให้ผมอ่านตั้งแต่เด็ก

 หลงัจากมลีกูแล้วผมเร่ิมเข้าใจคุณพ่อมากขึน้ ผมอยากให้เวลากบัครอบครวัให้

มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทำาได้ เงนิทองอะไรกไ็ม่สำาคญัเท่ากบัการได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า 

ผมเลอืกใช้ชีวิตแบบธรรมดาเหมอืนทีค่ณุพ่อผมเคยเป็น ทำาให้รูส้กึว่าชีวติของเรามี

ความหมายไม่เพยีงเฉพาะแค่ตัวเราคนเดียว แต่คอืการได้อยูร่่วมกนักบัคนท่ีเรารกั

 ปัจจุบันคุณพ่อผมอายุมากและความทรงจำาของท่านเริ่มหายไปบางส่วน 

อยู่ๆ ท่านก็จำาตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ กินยาไป

แล้วเดินกลับมากินอีก นึกช่ืออาหารและ

ผลไม้ที่กินทุกวันไม่ออก จำาชื่อเดือน 

12 เดือนไม่ได้ ผมก็เคยคิดเหมือน

กันว่า แล้วถ้าต่อไปคุณพ่อลืม

เรื่องผมและครอบครัวจะทำา

อย่างไร แต่ถ้ามัวคิดแบบนี้คง

จมอยูกั่บความเครยีดและความ

เศร้าหมอง ผมมองว่าร่างกาย

มนุษย์ย่อมเสื่อมเป็นธรรมดา 

การเจ็บป่วยเป็นไปตามธรรมชาติ 

ลองเปลี่ยนวิธีคิดที่กลัวว่าท่านจะลืม

คุณธนะชัย สุนทรเวช

เรือ่งอะไรบ้าง มากระตุน้ความทรงจำาของคณุพ่อกนัดีกว่า 

เพื่อที่จะได้ดูว่าท่านยังจำาเรื่องอะไรได้บ้าง แม้ว่าจะจำาไม่

ได้ก็ถือว่าได้คุยเรื่องความหลังกัน

 ช่วงคำ่า ผมจะมอบหมายให้เจ้าลูกชายโทรไปถาม

คำาถามอะไรก็ได้กับคุณปู่ 3 คำาถาม ตอบได้หรือไม่ได้ไม่

สำาคัญ ผมแค่อยากจะนำาคำาตอบเหล่านั้นมาเป็นข้อมูล

ในการคุยรื้อฟื้นความทรงจำากับคุณพ่อ เวลาชวนท่าน

คุยผมก็จะขึ้นประโยค “คุณพ่อจ�าได้มั้ยครับว่า….” แม้ว่า

แรกๆ ท่านยังนึกเรื่องราวไม่ออก แต่พอผมเริ่มให้ข้อมูล

ที่มากขึ้น คุณพ่อก็จะบอกว่า “อ๋อๆๆ จ�าได้แล้ว” แล้วก็

หัวเราะชอบใจ…ผมกับลูกชายก็จะมีภารกิจส้ันๆ แต่ทำา

สมำ่าเสมออย่างนี้ทุกวัน

 เรื่องราวของคุณพ่อกับความทรงจำาท่ีค ่อยๆ 

จางหาย กลับทำาให้ผมเห็นภาพความประทับใจในอดีต

ได้แจ่มชัดขึ้น ได้ย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันใน

ครอบครัว และยิ่งทำาให้เราเห็นคุณค่าของทุกๆ นาทีที่

กำาลังจะมาถึง เพื่อที่จะได้ทำาส่ิงดีๆ ให้กับคนที่เรารักให้

มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

 ขอบคณุนะครบั ทีท่ำาให้ผมได้รู้...ว่าพ่อยงัจำาได้ 

คุณพ่อจำ�ได้มั้ยครับ….
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Your Privilege
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Health Tips

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

รายการสุขภาพแนวใหม่ ย่อเรื่องใหญ่ ให้ย่อยง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
 เบื่อกันหรือยังกับรายการสุขภาพชวนหลับ ข้อมูลอัดแน่นแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย แถมยิ่งดูยิ่งงง 

กว่าเดิม ความเช่ือแบบนี้กำาลังจะหมดไปเมื่อคุณได้ดูรายการ Dr.Smith ที่จะนำาพาเอาทุกเรื่องสุขภาพ  

ที่เป็นปัญหายอดฮิตมานำาเสนอในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง 

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล

สถานการณ์โรคภูมิแพ้ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตก็ว่าได้ จากการสำารวจพบว่า มีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึน 3 เท่าภายใน
เวลาเพียง 40 ปีที่ผ่านมา โดยอาการที่เกิดมากที่สุด ก็คงไม่พ้นอาการทางเดินหายใจส่วนบน เช่น อาการนำ้ามูกไหลย้อย คัดจมูก คันจมูก 

ไอ จาม เป็นต้น ที่มีมากที่สุดถึงประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยภูมิแพ้ทั้งหมดเลยทีเดียว ปัญหาเรื่องภูมิแพ้นั้นดูเผินๆ อาจจเหมือนกับปัญหาเล็กๆ  
ที่พวกเราพบเจอกันอยู่ทั่วไป แต่หากปล่อยปละละเลย จนเกิดปัญหาเรื้อรังข้ึนแล้วนั้น จะกลับกลายเป็นการรบกวนคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก  
เช่น ภาวะจมูกตัน หายใจไม่ออก จนรบกวนการนอนหลับ ส่งผลต่อสมาธิการทำางาน หรือแม้แต่ทักษะการเรียนหนังสือของเด็กๆ อีกด้วย 

 โรคภูมิแพ้เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอย่างชัดเจน กล่าวคือบิดาและมารดามีประวัติ 

โรคภูมิแพ้นั้น ลูกย่อมจะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้มากขึ้น คิดเป็นอัตราประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ในเด็กที่มีพ่อหรือ

แม่เป็นภูมิแพ้หนึ่งคน และอัตราเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว หากทั้งพ่อและแม่ มีประวัติ

ภูมิแพ้ด้วยกันทั้งคู่ 

 ปัญหาภมูแิพ้นัน้ ถ้าอธบิายง่ายๆ คอืเกดิขึน้จากภาวะทีร่่างกายของเรา มปีฏกิรยิาต่อระบบภมูคิุม้กนัต่อสาร

บางอย่างมากเกินไป เช่น ฝุ่น ควัน ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ เป็นต้น เมื่อหายใจเข้าไปแล้วนั้น  

ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านข้ึนมา จากการกระตุ้นการทำางานของเม็ดเลือดขาว และสารฮิสตามีนที่กระตุ้นให้เกิด

อาการระคายเคือง อาการคัน นำ้ามูกไหล นำ้าตาไหล รวมไปถึงอาการผื่นคันทางผิวหนังอีกด้วย หลายๆ ท่านไม่เพียงแต่มีอาการภูมิแพ้จากสารก่อภูมิแพ้

ทางอากาศเท่านั้น แต่กลับกระตุ้นได้จากสาเหตุอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป การอยู่ในที่อับชื้น ความชื้นสูง

เป็นต้น ดังนั้นทางท่ีดีจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ให้สัมผัสน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการดูแลสภาวะแวดล้อมให้

สะอาด ไม่อับชื้น และอุณหภูมิคงที่ในระดับพอเหมาะ 

 ลักษณะอาการของภูมิแพ้นั้น สำาคัญอย่างมากท่ีเราต้องสังเกตอาการเพื่อแยกประเภทของอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจให้ได้ เพื่อการให้ประวัติกับ

แพทย์และเลือกการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปกติโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ จะมีอาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

 1. กลุ่ม Running Nose  ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพาะคือมีอาการนำ้ามูกไหล เป็นอาการสำาคัญ อาจจะมาด้วยอาการมี

นำา้มกูมาก ต้องสัง่หรอืเชด็ตลอดเวลา ทำาให้ต้องสดูนำา้มูกอยูเ่สมอ แต่ไม่ได้รูส้กึว่ามกีารอดุกัน้ทางเดนิหายใจในจมกูมากนกั 

 2. กลุ่มคดัจมกู  ผูป่้วยในกลุม่นี ้จะมีอาการคดัจมูก หายใจไม่สะดวก รูส้กึเหมอืนจมกูบวมอยูภ่ายใน แต่ไม่มนีำา้มกูมากนกั 

 3. กลุ่มผสม  คือมีอาการทั้งการคัดจมูก อุดกั้นทางเดินหายใจร่วมกับมีนำ้ามูกมากด้วย

 4. กลุ่มอาการไอ มีเสมหะ  เกิดจากการที่มีนำ้ามูกตกไปด้านหลังโพรงจมูก ร่วมกับมีอาการไอ มีเสมหะ หรืออาการอื่นๆ 

ของภูมิแพ้เช่นคัน ระคายเคืองที่ตา ตาบวมชำ้า เป็นต้น 

 หากรูต้วัว่ามอีาการดังนี ้ควรรบีจัดการรกัษาโดยเร็ว ก่อนจะปล่อยให้ลุกลาม จนมอีาการหอบหดื หรอือาการอืน่ๆ ทีร้่ายแรงตามมา แนะนำาว่า 
ควรจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่มีการสะสมของฝุ่น ไรฝุ่น หรือส่ิงสกปรกต่างๆ รวมไปถึงการใช้เครื่องฟอกอากาศที่ได้มาตรฐาน ทำาความ
สะอาดสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศในบ้าน หรือภายในรถยนต์อย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ควรดูแลตัวเองด้วยการนอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ และรับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องด้วยครับ 

หยุดโรคภูมิแพ้
เริ่มต้นจ�กรอบตัวเร�
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ส�าหรับนุชแล้วการเป็น 
“ผู้หญิง” ในทุกๆ เรื่องที่ท�า 

คืองานส�าคัญของนุชเสมอค่ะ

DIY  Tips

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

คุณนุชนารถ รัตนเวโรจน์ 

สบู่ตาลโตนดโฮมเมด
     เพื่อผิวกระจ่างใส

 ช่วงนีน้ชุสนใจเก่ียวกบัเรือ่งการดูแลตวัเองค่อนข้างมาก เพราะสำาหรับ
นชุแล้ว ผู้หญิงอย่างเราไม่ว่าจะอยูใ่นบทบาทไหน ก็ต้องใส่ใจในการดแูลตวัเอง 
นชุสนใจเรือ่งธรรมชาต ิ เพราะเช่ือว่าธรรมชาตนิัน้ดีท่ีสดุสำาหรับมนษุย์อย่าง
เราๆ โดยเฉพาะ “ผูห้ญงิ” อย่างนชุ เวลาทำาอะไรกจ็ะคดิถงึลกู คดิถงึสามี 
ครอบครวัต้องมาเป็นอนัดบัหนึง่เสมอ นชุจงึพยายามสรรหาสิง่ทีค่ดิว่าดทีีส่ดุ 
อ่อนโยน ปลอดภยัต่อท้ังสขุภาพร่างกายและผวิพรรณมาใช้ภายในบ้าน
 ช่วงเดอืนก่อนมโีอกาสได้เดินทางไปถ่ายทำารายการท่ีจงัหวัดเพชรบรุี 
แน่นอนว่านุชต้องขับรถคู่ใจ “สโนไวท์” Isuzu MU-X ไปด้วย จึงจะมั่นใจใน
เร่ืองความปลอดภยัตลอดการเดนิทาง ตอนแรกทีค่ดิว่าจะไปทีน่ี ่นุชต้ังเป้า
เลยว่าต้องไปเสาะหาลกูตาล นำา้ตาลสด ขนมตาลท่ีใครเค้าว่าอร่อยกลบัมา
ฝากคนทีบ้่าน เพราะไปถงึเมืองต้นตาล ถ้าพลาดการชมิลกูตาลก็อาจถือว่า
ไปไม่ถึง พอเอาเข้าจริงนุชได้ลูกตาลสดๆ มาหลายทะลายเลย 
 ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำาขนม แต่ตอนนี้คิดไอเดียแจ่มๆ มาเพิ่ม 
นอกจากการกินแล้ว ในเนื้อลูกตาลโตนดยังมีประโยชน์มากมาย อาทิ 
ในลูกตาลสุกมีสารเบต้าแคโรทีน มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือรา ช่วยให้ผิวพรรณไม่
เหี่ยวย่นง่าย ช่วยป้องกันผิวที่อาจเกิดอันตรายจากแสงแดด มีวิตามินเอ
ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิว ลดริ้วรอย ลดการสร้างไขมัน ทำาให้ผิวนุ่ม
ชุม่ชืน้ คณุสมบตัดิขีนาดนี ้นชุขอนำาเสนอสตูร “สบูต่าลโตนดโฮมเมดเพ่ือ
ผวิกระจ่างใส” แถมยังอ่อนโยนต่อผิว และปลอดภยัไม่มสีารตกค้าง เพราะ
เป็นสบู่สดที่เราทำาเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน

วตัถดุิบ
1. เกล็ดสบู่ 250 กรัม
2. เนื้อลูกตาลโตนด 30 กรัม 
3. นำ้าผึ้งรวง 15 กรัม

4. นำ้ามันรำาข้าว 10 กรัม
5. นำ้าหอมกลิ่นธรรมชาติ 10 หยด

อุปกรณ์
1. หม้อสเตนเลส 2 ใบ (ไว้สำาหรับตุ๋นนำ้ามัน)
2. เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)
3. ไม้พาย (สำาหรับคน), ทัพพี (สำาหรับตักสบู่)
4. ถ้วยตวงแก้ว 1 ใบ (สำาหรับผสมสารละลายโซดาไฟ)
5. ถาดใส่นำ้า 1 ใบ (สำาหรับหล่อที่ใส่สารละลายโซดาไฟให้อุณหภูมิลดลง)
6. เหยือก 1 ใบ (สำาหรับใส่สารสะลายโซดาไฟที่อุ่นลงแล้ว) 
7. แท่งแก้ว (สำาหรับกวนโซดาไฟ)
8. เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
9. เครื่องชั่งขนาด 1-2 กิโลกรัม
10. ถุงมือ, แว่นตา, เสื้อคลุม, ที่ปิดจมูก
11. แม่พมิพ์สบู ่ใช้กล่องไม้ หรอื กระดาษแข็งรอด้วยกระดาษไข หรอืพลาสตกิ
12. อื่นๆ ผ้าเช็ดมือ, กระดาษทิชชู่, กระดาษหนังสือพิมพ์ใช้แล้ว, กระดาษ

วัดค่า pH

ขั้นตอนในการท�า
1. ฉีกเนื้อลูกตาลให้ละเอียด แล้วคั้นและบีบเอาแต่นำ้า 
2. นำานำ้าลูกตาลไปนึ่ง ก็จะได้นำ้าเนื้อตาลเข้มข้น นำามาพักไว้ให้เย็น 
3. หั่นเกล็ดสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำาไปต้มจนละลาย
4. นำานำ้าลูกตาลโตนดที่พักไว้ ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน
5. ใส่นำา้ผึง้รวงและนำา้มนัมะกอกลงไปแล้วคนให้เข้ากนัไปเรือ่ยๆ จนอุน่ 
6. แล้วจึงใส่หัวนำ้าหอมลงไป คนให้เข้ากัน
7. ตักใส่บล็อกท่ีเตรียมไว้ พักอย่างน้อย 2-3 วัน ให้แห้งสนิท ก็จะได้ 

สบู่สดโฮมเมดที่หอม มั่นใจว่าปลอดภัยค่ะ
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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

 หมดเขตร่วมเล่นเกม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลจากทีมงาน
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของรางวัล

หมายเลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1. คุณจิราภรณ์ เกื้อบุญ จ.สงขลา

2. คุณวิรัตน์ ศรีสุรภานนท์ จ.สระบุรี

3. คุณไพรัช พืชทองหลาง จ.นครราชสีมา

4. คุณพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา จ.เชียงราย

5. คุณภูมิธนินท์ ยั่งยืนสิน จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋ากีฬา 60 ปีอีซูซุ 
มูลค่า 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
จาก ISUZU MU-X VIP Club Magazine เล่มที่ 2/2017

1. การบำารุงรกัษารถ The New Isuzu MU-X ควรเชก็ระยะทีก่ี่กิโลเมตรหรอืก่ีปี  
 A. 10,000 กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 B. 10,000 กม. หรือ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

2. ISUZU MU-X มอบเอกสิทธิก์ารรับประกันก่ีปีหรอืก่ีกิโลเมตร 
 A. 2 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 B. 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

3. ไส้กรองอากาศควรดูแลรักษาอย่างไร
 A. ตรวจสอบและทำาความสะอาดทุกๆ 10,000 กม. หรือทุกๆ 6 เดือนและ
เปลี่ยนใหม่ทุกๆ 40,000 กม.หรือ 2 ปี

 B. ตรวจสอบและทำาความสะอาดทุกๆ 20,000 กม.หรือ 1 ปี และเปลี่ยนใหม่
ทุกๆ 60,000 กม.หรือ 3 ปี

4. บรกิารเชก็ระยะด่วนพิเศษ หรอื Isuzu Super Fast Service ลูกค้าใช้ระยะเวลา
กีน่าทีในการรอรับรถ
 A. 60 นาที
 B. 120 นาที

5. Isuzu Excellency Club มอบอภิสิทธิเ์หนอืระดับสำาหรบัคนพิเศษของอซีซูุ 
โดยให้ส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุดก่ีเปอร์เซ็นต์ 
 A. ระดับ Platinum ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่บำารุงรักษาสูงสุด 15%
 B. ระดับ Platinum ได้รับส่วนลดค่าอะไหล่บำารุงรักษาสูงสุด 20%

 การดแูลและบำารุงรกัษารถอย่างถกูวธิ ีนอกจากจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย สร้างความปลอดภยัในการเดินทางแล้ว
ยงัช่วยยดือายกุารใช้งานของรถได้อกีด้วย คอลัมน์ Fun Zone ฉบบัน้ีจึงขอชวนท่านเปิดสมุดรับประกนั สำารวจคู่มือ
การดูแลรักษารถ พร้อมร่วมสนุกตอบคำาถามแล้วส่งกลับมาที ่บรษัิท ตรเีพชรอซีซูเุซลส์ จำากัด โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ในการส่ง ผู้โชคดจีะได้รับรางวลั ชดุผลิตภณัฑ์ดูแลรถ Meguiar’s รางวลัละ 1,000 บาท รวมทัง้ส้ิน 5 รางวลั
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