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KEYS TO HAPPINESS
เมือ่ พูดถึง “ความรูส้ กึ ” กับ “เวลา” ก็พลันให้นกึ ถึงเรือ่ ง “ความสุข”
ตามมาด้วย เพราะทัง้ สามสิง่ นีม้ คี วามเกีย่ วพันและเชือ่ มโยงถึงกันเสมอ
ความรู ้ สึ ก กั บ เวลา อาจเปรี ย บเหมื อ นกุ ญ แจดอกส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
ช่ ว ยปลดล็ อ กประตู ใ ห้ เ ปิ ด ออก และน� ำ พาเราไปพบกั บ ความสุ ข
ที่รออยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของประตูก็ได้ ซึ่งการค้นหากุญแจเหล่านั้น
ไม่ใช่เรื่องยากเลย แค่ลองปรับพฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิต
ก็จะพบกับกุญแจแต่ละดอกที่จะน�ำพาไปพบกับความสุขแล้ว
นอกเหนื อ จากการค้ น หากุ ญ แจแห่ ง ความสุ ข แล้ ว นิ ต ยสาร
MOTIVO ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ
อาทิ เรื่องราวสุขภาพในคอลัมน์ Be Healthy ที่น�ำเสนอให้รู้จักกับ
โรคอุโมงค์ข้อมือ ไปจนถึงคอลัมน์ Best Day Out เพื่อเป็นทางเลือก
ในการวางแผน หรื อ จั ด ตารางเวลาท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง คอลั ม น์
Gourmet ที่มาแนะน�ำอาหารคลีน ที่มีความแซ่บถูกใจ และคอลัมน์ DIY
กับไอเดียการท�ำโคมไฟสวยๆ ส�ำหรับแต่งบ้าน
พร้อมกับการเติมเต็มความสุขด้วยคอลัมน์ Tips & Tricks ทีน่ ำ� เสนอ
ข้อแนะน�ำดีๆ จากเว็บไซต์ www.lh.co.th และทีพ
่ ลาดไม่ได้เลยคือ คอลัมน์
Exclusive Interview ทีน่ ำ� เสนอวิสยั ทัศน์และประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร
ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ กับการท�ำงานด้านบริการ และการดูแล
ความปลอดภัยภายในโครงการทีพ
่ กั อาศัยอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
ที่มุ่งหมายให้ทุกคนในโครงการอยู่อย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน
ยังจะได้รับทราบความประทับใจของลูกบ้าน ที่มีต่อโครงการแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จากงานบริการและการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องราวหลากสาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน
อีกมากมาย ที่ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เตรียมไว้ให้กับทุกคนได้อ่าน
และเก็ บ เป็ น ความรู ้ ก่ อ นน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และ
ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน โดยสามารถคลิกเข้าไปดูได้ท่ี www.lh.co.th ซึง่
ดีไซน์เว็บไซต์ใหม่ ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ใช้งานง่ายบนสมาร์ทโฟน
และสร้างประสบการณ์ของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ให้เกิดความประทับใจ
แล้วคุณจะรู้ถึงความส�ำคัญของบ้านในแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน

บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses
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www.instagram.com/lhhome

CONTENTS

November 2017 - January 2018
04 Keys to Happiness

28 Single Home : South

08 Home Gadget

30 Living Guide : South Zone

TECHNOLOGY FOR PETS

HAPPY MEAL

09 Tips & Tricks

32 Single Home : East

50 L&H Highlights

• สีวลี อยุธยา 2
ที่สุดของชีวิต หนึ่งเดียวในอยุธยา

51 L&H Highlights

• มัณฑนา นครปฐม
คุณภาพชีวิตที่แท้จริง ของวันนี้และอนาคต

LH LIVING TIPS
ถอดรหัสค่า IP
เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อหลอดไฟ

34 Living Guide : East Zone

10 Be Healthy

36 Single Home : West

CARPAL TUNNEL SYNDROME
กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
เหตุจากใช้งานข้อมือหนักเกินไป

THE STEAK GARAGE
สเต็กอร่อย...ได้สุขภาพดี

38 Living Guide : West Zone

53 Gourmet

12 DIY

40 Townhome

DOILY LAMP
โคมไฟจากผ้าลูกไม้
14 Exclusive Interview

SMILE - SMART - SMOOTH
หัวใจหลักบริการหลังการขาย
18 Metro Focus

TAO POON - BANG SUE
CONNECTION ROUTE
20 L&H Network
22 L&H Living
24 Single Home : North

MAKE A SURPRISE

TO MAKE EXTRA INCOME

42 Condominium
44 Major Cities
46 Best Day Out

PASSION OF FLOWERS
ชมพันธุ์ไม้-ดอกไม้ ทั่วไทย
เพลินตาเพลินใจ รับปีใหม่
48 L&H Highlights

• THE BANGKOK THONGLOR
ที่บางที่...บอกคุณค่าได้ไม่รู้จบ

49 L&H Highlights

26 Living Guide : North Zone

HAPPY ACTIVITY FOR FAMILY

• THE KEY SATHORN - CHAROENRAJ
GRAND OPENING IN SEASON
GREETING

52 Dining Delight

HEALTHY MENU
เปาะเปี๊ยะสด รสแซ่บ
54 My Best Friend

SCOTTISH FOLD
เจ้าแมวหูพับ น่ารักและน่ากอด
55 Calendar

SHOPPING TIME

56 Fresh Idea

UPCYCLED BIKE
เปลี่ยนจักรยานคันเก่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สวย
58 Library

KEY TO KNOWLEDGE
59 More Than Words

3

KEYS TO HAPPINESS
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HAPPINESS

The key to happiness
is not to make yourself
into a different person;
it is to let yourself be
even more of who you
really are.
Robert Holden
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กุ ญ แจแห่ ง ความสุ ข อาจมองไม่ เ ห็ น ได้
ด้ ว ยตาเปล่ า แต่ เ มื่ อ ใช้ หั ว ใจสั ม ผั ส แล้ ว
ก็สามารถรับรูไ้ ด้วา่ กุญแจทีว่ า่ นี้ ล้วนวางอยู่
รายรอบตัวของเรา เพียงแต่เราไม่เคยหยิบ
กุญแจดอกนัน้ ออกมาไขประตูเปิดออกไปยัง
อีกฟากฝัง่ หนึง่ เพือ่ พบกับความสุขทีร่ ออยู่
ส� ำ หรั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ราทุ ก คน
สามารถหยิบกุญแจความสุขขึ้นมาได้นั้น
ไม่ใช่เรือ่ งยากนัก แค่ทำ� สิง่ เหล่านีด้ ว้ ยหัวใจ
ก็เพียงพอ

หรือสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเท่านั้น
แต่นั่นยังท�ำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปพร้อมๆ
กั บ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ด ้ ว ย การท� ำ เพื่ อ ผู ้ อื่ น
ก็เปรียบเสมือนการให้ ที่ช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แนบแน่นยิง่ ขึน้ รวมถึง
ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด สั ง คมที่ มี ค วามสุ ข ส� ำ หรั บ ทุ ก คน
ซึง่ การช่วยเหลือคนอืน่ นัน้ อาจไม่ใช่แค่การให้เงิน
แต่เราสามารถให้ได้ทั้งเรื่องของเวลา ความคิด
และพละก�ำลัง ดังนั้นหากใครอยากมีความสุข
ก็ต้องท�ำสิ่งดีๆ เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ตัวเอง

การท�ำเพื่อคนอื่น

สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัว

การดูแลใส่ใจผู้คนที่อยู่รอบข้าง ถือเป็นการ
ปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขให้กับเรา
ซึง่ การช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไม่ได้เป็นแค่การกระท�ำความดี

การสร้างความสัมพันธ์ คือส่วนส�ำคัญที่จะเป็น
ตัวสร้างความสุขขึ้นมา ใครก็ตามที่มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างเหนียวแน่น

และแผ่กว้างในสังคม จะช่วยให้เกิดความสุข
มีสุขภาพดี และชีวิตที่ยืนยาว ซึ่งความสัมพันธ์
ที่แนบแน่นกับครอบครัวและเพื่อนฝูง จะท�ำให้
เราได้มาซึ่งความรัก การสนับสนุน และยังเพิ่ม
ความรูส้ กึ มีคณุ ค่าในตัวเองมากขึน้ เช่นเดียวกับ
การสร้างความสัมพันธ์ในวงกว้าง ก็จะน�ำมาซึ่ง
ความรู้สึกได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
และสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงท�ำให้ความสัมพันธ์ของ
เรากับคนรอบตัวแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย
โดยทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของความสุขนัน่ เอง

ไม่เพียงแค่ท�ำให้เกิดความสุขเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยให้ร่างกายเกิดความกระปรี้กระเปร่าขึ้น
ด้วย ขณะเดียวกันยังเป็นการปรับอารมณ์ของ
เราให้ดีขึ้น และน�ำพาเราออกจากภาวะความ
ซึมเศร้า วิธีการดูแลร่างกายให้แข็งแรง อาจ
ไม่จ�ำเป็นต้องวิ่งมาราธอน แต่สามารถท�ำในสิ่ง
ง่ายๆ ที่ท�ำกันได้ทั่วไปในแต่ละวันเพื่อกระตุ้น
ความกระปรี้กระเปร่า และไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีใดๆ เข้ามาช่วย แค่ก้าวขาออกไป
นอกบ้านรับความสดชื่น รวมถึงเราเองจะต้อง
มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย

การดูแลสุขภาพร่างกาย

ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ร่างกาย และจิตใจ เป็นสิง่ ทีถ่ กู เชือ่ มโยงเข้าไว้
ด้วยกัน การท�ำให้จติ ใจเกิดความสดชืน่ มีชวี ติ ชีวา

เคยรู้สึกอยากให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตบ้าง
หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็บอกได้เลยว่า

สิ่ ง ดี ๆ เหล่ า นั้ น ก็ ม าอยู ่ ต รงหน้ า เราแล้ ว
เพียงแค่หยุด และหันมาสนใจเรียนรู้การใช้สติ
อย่างลึกซึง้ อันน�ำมาซึง่ ความอัศจรรย์ทจี่ ะสร้าง
ความผาสุกให้เกิดขึน้ รอบๆ ตัวเรา เช่นในทุกเช้า
เราอาจใช้วิธีเดินไปท�ำงาน แทนความรีบเร่ง
เพื่อให้ถึงที่ท�ำงานเร็วขึ้น เพราะบนเส้นทางที่
เราเดิน อาจจะพบหรือเจอเรื่องดีๆ ก็ได้ เช่น
อาหารอร่อย หรือได้สร้างความสัมพันธ์กับคน
รอบข้างเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ท�ำให้เรามีเวลา
มากเพียงพอที่จะปรับความรู้สึกของตัวเราเอง
และหยุดจมอยู่กับความคิดในอดีต หรือวิตก
กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งจะท�ำให้เราได้
รับประโยชน์มากขึ้นในทุกๆ วัน
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ค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่

การเรียนรู้ย่อมส่งผลให้เกิดความคิดเชิงบวก
ที่จะท�ำให้เราได้ค้นพบไอเดียใหม่ๆ และสร้าง
ความกระตื อ รื อ ร้ น กั บ การเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในสังคม และเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้น
ในวันนีม้ หี ลากหลายวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้เราได้เรียนรู้
สิ่งใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิต และความรู้ใหม่
เหล่านั้นไม่ได้เพียงแค่ท�ำให้ตัวของเรามีคุณวุฒิ
เพิม่ ขึน้ ทว่า เรายังสามารถแบ่งปันทักษะความรู้
ทัง้ หมดให้กบั เพือ่ นๆ ได้อกี ด้วย เช่นการเข้าร่วม
สโมสร การเรียนร้องเพลง การเล่นกีฬาชนิดใหม่
ที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อน เป็นต้น
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ตั้งเป้าหมายในชีวิต

ความรู ้ สึ ก หรื อ มี มุ ม มองที่ ดี กั บ ภาพอนาคต
คื อ อี ก สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ รามี ค วามสุ ข
เพราะเราทุกคนต่างก็จ�ำเป็นต้องมีเป้าหมาย
ในอนาคตให้กับตัวเองทั้งสิ้น ซึ่งก็ถือเป็นความ
ท้าทายที่ดีในการกระตุ้นให้เรามีพลังเดินไปยัง
เป้าหมายนั้นๆ แต่ทั้งนี้เป้าหมายที่ว่าจะต้อง
สามารถท�ำได้จริงด้วย เพราะถ้าสิ่งที่เราฝันไว้
ยากที่จะท�ำให้เป็นจริงได้ ก็อาจกลายเป็นความ
กดดันที่ท�ำให้เราเครียดขึ้นได้ ในทางกลับกัน
หากเราตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้น
จริงได้ และเมื่อเราท�ำได้ส�ำเร็จ เราก็จะเกิด
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับความส�ำเร็จทีไ่ ด้รบั ไปด้วย

ยอมรับความเป็นตัวตน

ย่อมรูก้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่า ในโลกนีไ้ ม่มใี ครสมบูรณ์แบบ
ทีส่ ดุ แต่บอ่ ยครัง้ ทีเ่ รามักจะเปรียบเทียบตัวของเรา
กับคนอื่นอยู่เสมอ และไม่ยอมรับความบกพร่อง
ในตัวของเรา ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้ตวั เรายากทีจ่ ะพบกับ
ความสุ ข ได้ ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ยอมรั บ
ตัวตนที่เป็นอยู่ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ ดีๆ กับตัวเราเอง แม้บางครัง้ เราอาจจะ
ท�ำอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ตาม ในขณะเดียวกัน
ยังท�ำให้เรารูจ้ กั การใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามยืดหยุน่ มากขึน้
และไม่ใช่แค่การรูจ้ กั ยอมรับในความเป็นตัวเราเอง
อย่างดีเท่านั้น แต่ยังสอนให้เรารู้จักยอมรับ
ความเป็นตัวตนของคนรอบข้างอีกด้วย

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

บุคคลที่มีเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตแล้ว ย่อมถือเป็นคนที่
มีความสุขคนหนึ่ง และการวางเป้าหมายเส้นทางชีวิตนั้น
ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียด ตลอดจนภาวะซึมเศร้าในตัว
ให้ลดลงด้วย ซึง่ การค้นหาเป้าหมายของชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งยากนัก
แค่การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มคน เช่น การร่วมท�ำ
กิ จ กรรมทางศาสนาในวั น ส� ำ คั ญกั บ สมาชิ กในครอบครั ว
หรือการท�ำงานเป็นจิตอาสาร่วมกับเพื่อนๆ ในที่ท�ำงานและ
คนในสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ซึ่งบางครั้งค�ำตอบการค้นหาเป้าหมายการด�ำเนินชีวิตของ
แต่ละคนอาจแตกต่างกันไปในท้ายสุดก็ตาม แต่สิ่งส�ำคัญคือ
ทุกคนต่างบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทีไ่ ด้เป็นส่วนเล็กๆ ในงานใหญ่
ที่เกินกว่าตัวของเราจะท�ำเองได้เพียงล�ำพัง
...วันนีค้ ณุ พบกับกุญแจความสุขทีว่ างอยูข่ า้ งตัวคุณหรือยัง...
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HOME GADGET

TECHNOLOGY
FOR PETS

ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฮเทคไม่ได้สร้างขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนเท่านั้น แต่ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
สัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ให้เกิดอันตราย รวมถึงเป็นอุปกรณ์
เชื่อมต่อความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

01

GIBI Pet Locator

เรียกง่ายๆ ว่า ปลอกคอติดตามสัตว์เลี้ยง ที่สามารถบอกให้
เจ้าของรู้ว่าสมาชิกตัวน้อย ไม่ว่าจะสุนัขหรือแมว แอบหนีไป
วิ่งซนเล่นนอกบ้านตรงไหน เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบออนไลน์ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา
เจ้าสีข่ าตัวน้อยว่าอยูบ่ ริเวณใด ซึง่ อุปกรณ์ชนิ้ นีส้ ามารถท�ำงานควบคู่
กับกูเกิลแมพ และหากสัตว์เลีย้ งวิง่ ออกไปจากโซนความปลอดภัยที่
ก�ำหนดไว้ อุปกรณ์ก็จะส่งข้อความไปยังอีเมล์หรือโทรศัพท์มือถือ
แบบเรียลไทม์ทันที ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้ อยู่ที่ 99.99
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,322 บาท

03

เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพให้กับสุนัขและแมวได้เป็น
อย่างดี โดยหน้าที่ส�ำคัญของอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นนี้จะช่วยดูดและ
ก� ำ จั ด ขนที่ ห ลุ ด ร่ ว งแล้ ว ของสุ นัขและแมวออกจากตั ว ก่ อนที่
ขนดังกล่าวจะไปติดตามเบาะที่นั่ง พรม หรือแม้แต่เสื้อผ้าของ
คนในบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการกับปัญหาขนของสุนัข
ได้อย่างดีที่สุด และยังท�ำให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ไม่ต้องกังวลใจ
กับปัญหาการฟุ้งกระจายของขนสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ราคาของ
อุ ป กรณ์ ดู ด ก� ำ จั ด ขนชิ้ น นี้ อ ยู ่ ที่ 39.99 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ
ประมาณ 1,330 บาท
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Halo Mini Dog Collar

ปลอกคอสุนขั เรืองแสง เป็นอีกอุปกรณ์ไฮเทคทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ มาเพือ่ ให้
เจ้าของสามารถมองเห็นสุนัขของตัวเองในที่มืดหรือเวลากลางคืน
ได้ง่าย ไม่เพียงเท่านั้น บางคนที่ไม่มีเวลาพาสุนัขออกมาวิ่งเล่น
นอกบ้านในเวลากลางวัน อาจจะใช้อปุ กรณ์ชนิ้ นีส้ วมให้สนุ ขั ก่อนพา
เจ้าสี่ขาออกไปเดินเล่นยามค�่ำคืนก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขถูก
รถชน โดยปลอกคอเรืองแสง Halo Mini Dog Collar นี้ มีสีให้เลือก
ตามความชอบ อาทิ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง สีแดง ฯลฯ ส�ำหรับราคา
ของอุปกรณ์ชิ้นนี้เพียง 35 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,160 บาท
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Dyson Groom

Dual Dog Leash

ใครเลีย้ งสุนขั 2 ตัว จะรูด้ วี า่ เวลาจูงเจ้าสีข่ าออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
พร้อมกัน ช่างเป็นเรื่องน่าร�ำคาญใจเสียเหลือเกิน เพราะมักเกิด
ปัญหาเชือกจูงสุนขั พันกัน แต่หากมีอปุ กรณ์ชนิ้ นีแ้ ล้ว ปัญหาดังกล่าว
ก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบ
มาเป็นพิเศษ และไม่วา่ สุนขั 2 ตัวจะวิง่ สลับกันไปมาอย่างไร ก็ไม่มที าง
ที่เชือกจะพันกันวุ่นวายแน่นอน ที่สำ� คัญยังท�ำให้เจ้าของรู้สึกสนุก
และอยากจะพาสุนัขออกมาวิ่งเล่นด้วยกันตลอด ราคาของเชือกจูง
พิเศษนี้ อยู่ที่ 99.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,322 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS
ถอดรหัสค่า IP เรื่องต้องรู้
ก่อนซื้อหลอดไฟ

เคล็ดลับเรื่องบ้าน ไม่ใช่แค่ช่วยเติมเต็มความรู้
ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของบ้าน ทว่ายังท�ำให้เข้าใจ
และรู้จักเลือกใช้ของอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คุ้มค่าที่สุด ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่น�ำมาบอกเล่าคือ
“การเลือกซื้อหลอดไฟฟ้า” ที่หลายคนเข้าใจผิด
มาตลอดว่า รูแ้ ค่ “สีของแสง” และ “ก�ำลังวัตต์” ก็พอแล้ว
แต่ในความจริง เราทุกคนควรรู้เรื่องค่า “IP” ด้วย
แต่คา่ ทีว่ า่ นีค้ อื อะไร และส�ำคัญอย่างไร ไปดูคำ� ตอบกัน

“IP” หรือเรียกชือ่ เต็มว่า “Ingress Protection Ratings”
เป็นค่ามาตรฐานส�ำหรับการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เช่น หลอดไฟฟ้า ซึ่งตามปกติแล้วค่ามาตรฐานนี้จะถูก
ระบุอยู่ข้างกล่องหรือบนตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีการแทนค่า
ด้วยสัญลักษณ์ IPxy ซึง่ ในส่วนของ “xy” คือรหัส (Code)
ทีจ่ ะถูกแทนด้วยตัวเลขทีแ่ ตกต่างกันไปตามคุณสมบัตทิ มี่ ี
สามารถอธิบายได้ดังนี้
“x” เป็นตัวเลขหลักแรก หมายถึง ค่าการป้องกันอนุภาค
ของแข็ง (Solid Particle Protection) ไม่ให้เข้ามาภายใน
หลอดไฟฟ้า เช่น ฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งตัวเลขหลักแรก
จะมีตงั้ แต่ 0-6 ยิง่ ตัวเลขสูงมากเท่าไร ก็จะสามารถป้องกัน
อนุภาคของแข็งได้มากขึ้น แต่ค่าป้องกันนี้เป็นคนละตัว
กับการป้องกันแรงกระแทกและรอยขีดข่วน
“y” ถัดมาจะแทนค่าตัวเลขหลักที่สอง หมายถึง
ค่ามาตรฐานป้องกันของเหลวพวกน�ำ้ แทรกซึม (Liquid
Ingress Protection) เข้ า ไปภายในหลอดไฟฟ้า

โดยค่าป้องกันหลักนีม้ ตี งั้ แต่ 0-8 ยิง่ ค่าตัวเลขสูงมากขึน้ เท่าไร หลอดไฟฟ้า
นั้นๆ ก็จะป้องกันน�้ำได้ดี
ส�ำหรับการเลือกซือ้ หลอดไฟฟ้า ถ้าน�ำมาใช้ภายในบ้านซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ ม่
และมีการท�ำความสะอาดอยูเ่ สมอ ค่า IP อาจไม่มปี ญั หาอะไร แต่หากซือ้
เพือ่ น�ำไปติดตัง้ หรือใช้งานกลางแจ้ง อาจประสบกับปัญหา แดด ลม ฝน
และฝุน่ ละออง จึงอยากแนะน�ำว่าควรเลือกซือ้ หลอดไฟฟ้าทีม่ คี า่ IP65 ขึน้ ไป
ส่วนหากน�ำมาใช้บริเวณชานบ้าน หรือบริเวณกึง่ เอาต์ดอร์ ควรเลือกซือ้
หลอดไฟฟ้าที่มีค่า IP44 เป็นอย่างต�่ำ
หลังจากที่ได้รู้จักกับค่า IP กันแล้ว หากต้องเลือกซื้อหลอดไฟฟ้ามา
ใช้ครั้งต่อไป ก็อย่าลืมมองดูค่า IP ก่อนซื้อ เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน
ตามพื้นที่ของบ้านและการใช้งานของหลอดไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดด้วย
อ่านเรื่องราวดีๆ ใน LH Living Tips หมวดเนื้อหาใหม่ล่าสุดของ
เว็บไซต์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพิม่ เติมได้ที่ www.lh.co.th/th/lh-livingconcept/living

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการบ้านพฤกษ์ลดา / ทาวน์โฮม The Landmark
เอกมัย-รามอินทรา / บ้าน Villaggio / ทาวน์โฮม indy / บ้านชัยพฤกษ์
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BE HEALTHY

CARPAL
TUNNEL
SYNDROME

กลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ
เหตุจากใช้งานข้อมือหนักเกินไป

ก่อนจะไปรูจ้ กั กับกลุม่ อาการอุโมงค์ขอ้ มือ (Carpal
Tunnel Syndrome) มาท�ำความรูจ้ กั “อุโมงค์ขอ้ มือ”
กันก่อนว่าคืออะไร ซึ่งจริงๆ แล้ว อุโมงค์ข้อมือ
ก็ คื อ ปลอกเอ็ น ที่ ขึ ง ผ่ า นเข้ า ไปในข้ อ มื อ
ในรูปแบบเดียวกับท่อน�้ำ มีกล้ามเนื้อจากแขน
และเส้ น เลื อ ด เส้ น ประสาทวางตั ว อยู ่ ร วมกั น
เป็นจุดอย่างหลวมๆ ท�ำให้เราสามารถขยับมือ
และนิ้วได้อย่างสะดวก

ทว่า เมื่อไรที่มีอาการบวมหรือเกิดแรงดันมากเกินไป
ในปลอกเอ็น ก็จะท�ำให้เส้นเลือดและเส้นประสาทภายใน
ไหลเวียนไม่สะดวก ยิง่ เซลล์เนือ้ เยือ่ ในบริเวณดังกล่าว
ตายลง ก็จะกลายเป็นอาการอักเสบ ส่งผลให้การท�ำงาน
ของเส้นประสาทลดลง จนเกิดอาการมือชา ปวดเส้นเอ็น
ในข้อมือ และไม่สามารถขยับมือได้เป็นปกติ อาการ
ทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ งึ ถูกเรียกว่า “กลุม่ อาการอุโมงค์ขอ้ มือ” หรือ
“อาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ”
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สาเหตุของอาการ

ส่วนสาเหตุของอาการนี้ มักเกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมือ
ทีม่ ากเกิน หรือมีการเคลือ่ นไหวข้อมือซ�ำ้ ๆ เป็นเวลานาน เช่น แม่บา้ น
อาจใช้แรงข้อมือในการบิดผ้าทีม่ คี วามหนา กรรมกร ผูใ้ ช้แรงงาน
ที่มักจะใช้ข้อมือหิ้วถังปูนที่มีน�้ำหนักอยู่เป็นประจ�ำ หรือแม้แต่
พนักงานออฟฟิศ ทีต่ อ้ งท�ำงานอยูก่ บั คอมพิวเตอร์และจับเมาส์เกือบ
ทัง้ วัน ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเกิดอาการทีว่ า่ นีไ้ ด้เหมือนกัน นอกจากนี้
อาการดังกล่าวยังสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคเบาหวาน
รูมาตอยด์ ไทรอยด์ รวมถึงหญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดอาการบวมน�ำ้ ด้วย
แม้กระทั่งผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนส่งผลกระทบกับข้อมือ
จนเกิดแผลเป็น หรือกระดูกกดทับในช่องข้อมือ ก็มีโอกาสเกิด
อาการดังกล่าวได้เช่นกัน
การรักษา

การรักษาอาการอุโมงค์ข้อมือ หรืออาการเส้นประสาทข้อมือ
ถูกกดทับ มีอยู่หลายวิธี ตั้งแต่การรักษาด้วยยารับประทาน ซึ่ง
มักจะใช้ได้ดใี นผูป้ ว่ ยระยะเริม่ แรก หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มปี ญั หาอาการ

เส้นประสาทตึงตัว หรือเคยมีประวัติการระคายเคืองที่เกี่ยวกับ
เส้นประสาทบริเวณอื่นๆ โดยยารับประทานที่ใช้ ก็จะอยู่ในกลุ่ม
ยาลดอาการอักเสบและการบวมของเนือ้ เยือ่ นอกจากนีก้ ม็ วี ธิ รี กั ษา
ด้วยการฉีดยากลุ่ม “สเตียรอยด์” ที่ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
แบบเฉียบพลัน ส่งผลให้อาการบวมในข้อมือลดลง แต่ยาฉีด
ประเภทนี้ อาจส่งผลข้างเคียงกับผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จะฉีดยา
เท่าที่จ�ำเป็น และไม่ฉีดให้ผู้ป่วยซ�้ำมากจนเกินไป กายภาพบ�ำบัด
ก็เป็นอีกหนึง่ วิธกี ารรักษาตามสภาพอาการทีถ่ กู ตรวจพบ เช่น หาก
มีอาการบวมของข้อมือ ก็จะใช้การประคบร้อน-เย็น ในการบ�ำบัด
เช่นเดียวกับการใช้คลื่นเสียง (Ultrasound Treatment) ก็สามารถ
รักษาได้เช่นกัน และยังเป็นการเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนือ้ เยือ่
ให้เร็วขึ้น หรือแม้แต่การรักษาด้วยมืออย่างการจัด การดัดข้อต่อ
และการนวด ก็น�ำมาใช้บ�ำบัดอาการดังกล่าวได้ด้วย แต่ทั้งหมด
ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของนักกายภาพบ�ำบัดทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
กระนั้นก็ตาม หากรักษาด้วยวิธีข้างต้นแล้วยังไม่หาย หรือมีอาการ
รุนแรงมากขึ้น การผ่าตัด อาจเป็นวิธีรักษาในขั้นตอนสุดท้าย
ในการรักษา โดยผู้ป่วยที่เข้าข่ายการรักษาด้วยวิธีนี้ คือผู้ป่วยที่

สูญเสียความรูส้ กึ ปลายนิว้ มือ หรือกล้ามเนือ้ มือฝ่อลีบมากแล้ว
แนวทางการป้องกัน

จากข้อมูลข้างต้น แนวทางป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื ลดการใช้งาน
ข้อมือจากทีห่ นักให้เบาลง รวมถึงการปรับท่าท�ำงานของมือให้
เหมาะสม โดยเฉพาะคนทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ต้อง
ปรับเก้าอีแ้ ละโต๊ะท�ำงานให้สงู พอเหมาะ ขณะเดียวกัน ระหว่าง
การท�ำงานก็ควรหาทีว่ างพักมือมาใช้หรือการเลือกเมาส์ทขี่ นาด
ใหญ่พอดีมอื เพราะจะได้ไม่ตอ้ งเกร็งข้อมือเป็นเวลานาน ควร
หยุดพักมือเป็นช่วงๆ สะบัดมือและบีบนวดมือบ้าง เช่นเดียวกับ
ผูใ้ ช้แรงงานหรือแม่บา้ นทีต่ อ้ งใช้มอื หิว้ ของหนัก ควรลดน�ำ้ หนัก
ของสิ่งของที่จะยกหรือหิ้ว และควรใช้สองมือสลับกันหิ้วหรือ
ยกของ ต้องหยุดพักข้อมือเป็นระยะ ซึง่ อาการทีว่ า่ นีห้ ากเป็น
ในระยะเริม่ แรก ก็สามารถรักษาได้ดว้ ยตัวเองและหายเองได้ แต่
หากมีอาการเรือ้ รังและเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ควรรีบปรึกษาแพทย์
เพือ่ หาวิธกี ารรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสมต่อไป

11

DIY

DOILY LAMP
โคมไฟจากผ้าลูกไม้

ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ การตกแต่งบ้าน
หรือสถานทีเ่ พือ่ ฉลองปาร์ตี้ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
ที่ ห ลายคนพยายามคิ ด สร้ า งความแปลกใหม่
ให้กับงานในรูปแบบที่ไม่ซ�้ำใคร โคมไฟก็เช่นกัน และ
อาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น อุ ป กรณ์ ช้ิ น ส� ำ คั ญ ที่ จ ะมา
เปลีย่ นบรรยากาศงานปาร์ตเี้ ดิมๆ ให้กลายเป็นงาน
ที่ดูสวยและหรูหราขึ้น และเพื่อให้บรรยากาศของ
งานปาร์ตใี้ นปีนมี้ คี วามหรูหรามากขึน้ จึงขอแนะน�ำ
วิธีประดิษฐ์ “โคมไฟลายลูกไม้” (Doily Lamp) ที่ใช้
อุปกรณ์ง่ายๆ มาให้ลองท�ำกัน

วัสดุอุปกรณ์

• ผ้าลายลูกไม้ที่ชอบ หรือแผ่นผ้ารองจาน
ลายลูกไม้
• ลูกโป่ง
• กาวลาเท็กซ์
• ชุดอุปกรณ์โคมไฟ (หลอดไฟเล็ก
ขั้วหลอด สายไฟ ปลอกสายไฟ)
• เชือก
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วิธีท�ำ

• เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดของโคมไฟที่ต้องการ แล้วมัดให้แน่น
• น�ำผ้าลูกไม้หรือแผ่นผ้ารองจานลายลูกไม้ มาตัดตามลายดอกไม้
ให้ได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กะจ�ำนวนชิ้นของผ้าให้
พอดีกับขนาดของลูกโป่งที่เป่ารอไว้
• เมื่อได้จ�ำนวนดอกไม้จากผ้าลายลูกไม้ตามที่ต้องการแล้ว
ให้น�ำผ้าเหล่านั้นมาทาด้วยกาวลาเท็กซ์ให้ทั่วทั้งลายดอก
ให้ครบทุกชิ้น แล้วผึ่งไว้ให้กาวแห้งพอหมาดๆ
• น�ำแผ่นลายดอกไม้แต่ละชิ้นที่ทากาวแล้ว มาปะติดกับลูกโป่ง
ทีละชิ้นจนรอบลูกโป่ง โดยให้เหลือช่องว่างบริเวณปากลูกโป่ง
ส�ำหรับท�ำช่องใส่หลอดไฟ
• ผึ่งลูกโป่งที่แปะติดลูกไม้ให้แห้งสนิท แล้วตรวจดูว่าลูกไม้
แต่ละชิ้นประกบติดสนิทเข้ากันเป็นอย่างดีแล้ว จึงใช้เข็มทิ่ม
ลูกโป่งให้แตก ก่อนน�ำเศษลูกโป่งออกจากภายในช่องว่าง
ด้านในของทรงกลมลายลูกไม้
• ติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟเข้าไปภายในทรงกลมลายลูกไม้
จากนั้นน�ำเชือกมาร้อยบริเวณปากโคมไฟ เพื่อท�ำเป็นเชือกแขวน
โคมไฟ เพียงเท่านี้ ก็จะได้โคมไฟสวยๆ ที่สร้างบรรยากาศความ
หรูหราให้กับงานปาร์ตี้แล้ว

Tips

• เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโคมไฟ หลังจากที่ดึงเศษลูกโป่ง
ที่เจาะให้แตกออกหมดแล้ว อาจใช้สเปรย์กาวพ่นให้ทั่ว แล้วผึ่ง
ให้แห้งอีกครั้ง ก็จะได้โคมไฟทรงกลมที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น
• หากต้องการให้โคมไฟที่น�ำมาประดับมีสีสันมากขึ้น ก็สามารถ
ใช้หลอดไฟ LED สีสันต่างๆ แทนหลอดไฟแสงสีขาวปกติก็ได้
ก็จะท�ำให้บรรยากาศดูมีสีสันมากขึ้น
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EXCLUSIVE INTERVIEW

SMILE-SMART-SMOOTH

คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์

หัวใจหลักบริการหลังการขาย

หนึ่งในความส�ำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
ธุ ร กิ จ โครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของบริ ษั ท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) มานาน
นับทศวรรษ จนเรียกได้ว่า เป็นจุดเด่นของ
ภาพลัก ษณ์ที่ทุก คนพูด ถึง ในการเลือก
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ซึ่ ง ภาพลั ก ษณ์ ท่ี ว ่ า นั้ น คื อ
การให้บริการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย
ทีย่ ดึ หลักการสร้างความสุข และความอบอุน่
ให้กับลูกบ้านทุกคนในโครงการ

“การบริการหลังการขาย” เป็นหนึง่ ในพันธกิจส�ำคัญ
ทีต่ อกย�ำ้ ภาพลักษณ์ความเป็น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ในฐานะของผูน้ ำ� ธุรกิจโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ เล็งเห็น
ความต้องการของลูกบ้าน รวมถึงการสร้างความ
อบอุน่ ความเชือ่ มัน่ และความสุข โดยคุณสมเกียรติ
ยินดีสมปอง ผูจ้ ดั การฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มีประสบการณ์ท�ำงานมาเกือบ 30 ปี อธิบายถึง
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แนวคิดของงานฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ว่า
วันนีง้ านบริการและการรักษาความปลอดภัยได้กลายเป็น
ภาพลักษณ์และโลโก้ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไปแล้ว
“เวลาลูกบ้านพูดถึงโครงการที่อยู่อาศัยของเรา
ทุกคนจะนึกถึงการบริการหลังการขาย ซึง่ ผมขอใช้
ค�ำ 3 ค�ำคือ Smile Smart และ Smooth ทีจ่ ะท�ำให้
ลูกค้าสัมผัสความประทับใจได้ตั้งแต่หน้าประตู
ทางเข้าโครงการที่จะมองเห็นรอยยิ้มของ รปภ.
และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการ ที่มาพร้อมกับ
การแต่งกายอย่างมีระเบียบวินยั ตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้า
และแยกประเภทตามหน้าที่ของแต่ละแผนก”
“นอกจากนี้ เรายังมีทีมบริการที่มีการท�ำงาน
ชัดเจนทุกโครงการทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ในรูปแบบ One Stop Service ผ่านบริการ
Service Center (โทร 1198 กด 2) ศูนย์บริการ
ทีใ่ ห้บริการลูกค้าอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ตัง้ แต่
การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จนถึงการตอบ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้าน เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี

ทีน่ ำ� มาใช้รองรับความต้องการของลูกบ้าน หรือแม้แต่
การดูแลความเป็นอยูข่ องลูกบ้าน งานสาธารณูปโภค
และความปลอดภัยภายในโครงการ ที่ส�ำคัญ
ทางฝ่ายบริการยังเน้นการท�ำงานที่เชื่อมโยง
และประสานกันอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ ง ไปพร้อมๆ
กับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. และอุปกรณ์
ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อให้งานบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”
คุณสมเกียรติบอกด้วยว่า “งานบริการบางอย่าง
ทีห่ ลายคนมองว่าเป็นเรือ่ งเล็ก แต่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ถือเป็นเรือ่ งใหญ่และจ�ำเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็น
การคัดเลือกคนเข้ามาท�ำหน้าที่ รปภ. จะต้องเป็น
ผูช้ ายสัญชาติไทยทุกคน หรือแม้แต่การก�ำหนดสเป็ก
ของรถจักรยานยนต์ทใี่ ช้ในโครงการ ต้องมีเครือ่ งยนต์
ที่เงียบ มีความเร็วพอดีและไม่ก่อมลพิษรบกวน
ลูกบ้าน เช่นเดียวกับไฟไซเรนติดตัง้ รถจักรยานยนต์
สายตรวจ ก็ทำ� งานโดยไม่สง่ เสียงรบกวนในยามค�ำ่ คืน
เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนนอนหลับเต็มอิ่ม นอกจากนี้

เรายังมีบริการขนย้ายเข้าบ้านใหม่ส�ำหรับลูกค้า
ทีซ่ อื้ บ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยบริษทั ขนย้าย
บ้านมืออาชีพ ทีส่ ร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
มาอย่างยาวนาน”
คุณสมเกียรติ เล่าถึงความภูมใิ จกับงานบริการ
หลังการขายทีไ่ ม่เคยลืมด้วยว่า “เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้
ผมรู้สึกประทับใจที่สุด ก็คงจะเป็นเมื่อครั้งที่เกิด
น�้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปลายปี 2554 ตอนนั้น
ฝ่ายบริการของเราต้องลงพื้นที่ดูแลลูกบ้าน
ทุกโครงการ รวมถึงช่วยเหลือโครงการทีป่ ดิ การขาย
ไปแล้วด้วย ถือเป็นการท�ำงานหนักมากครั้งหนึ่ง
แม้บา้ นในโครงการหลายหลังจะถูกน�ำ้ ท่วม และไม่มี
ลูกบ้านอยู่ก็ตาม ทีมบริการของเราก็ยังดูแล
ความปลอดภัยบ้านแต่ละหลังเป็นอย่างดี เรียกว่าไม่มี
เหตุโจรกรรมเกิดขึ้นในโครงการของเราเลยแม้แต่
รายเดียว
ขณะเดียวกันเรายังจัดบริการส่งอาหาร น�้ำดื่ม
ไปให้กบั ลูกบ้านทีย่ งั อยูใ่ นบ้านบางส่วน ตลอดจน

ให้บริการเรือรับส่ง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการเข้าออก
หมู่บ้านให้กับลูกบ้านจนสร้างความประทับใจ
ให้กับทุกคน”
“สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนี้ อาจเรียกได้วา่ เป็นความมุง่ มัน่
และตัง้ ใจของทีมงานฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
เพือ่ สร้างความสุขและความประทับใจให้กบั ลูกบ้าน
ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้นอนหลับอย่างเต็มอิม่
ก่อนทีจ่ ะตืน่ ขึน้ มาพร้อมกับรอยยิม้ ในตอนเช้าอย่างมี
ความสุข” คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง พูดทิง้ ท้ายไว้
อย่างน่าประทับใจ ถือเป็นการตอกย�ำ้ ความตัง้ ใจ
ในการท�ำงานของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ สร้างรอยยิม้
แห่งความสุขให้ลกู บ้านในโครงการทุกคนด้วยหัวใจ
เพือ่ ย�ำ้ ถึงความใส่ใจในการดูแลลูกบ้านในโครงการ
อย่างดี ตามค�ำอธิบายของคุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษทั แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ก็ตอ้ งมาฟังเสียงจากลูกบ้าน
กันบ้าง เพือ่ เป็นการยืนยันถึงความประทับใจของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยต่อการบริการหลังการขายในโครงการ
อย่างแท้จริง
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คุณสิริธร กรีวงษ์ ลูกบ้านโครงการ LADAWAN พระราม 2

เริ่มต้นด้วยมุมมองของคุณสิริธร กรีวงษ์
นักธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับแบรนด์ MS. GEM
by Siritorn เจ้าของคฤหาสน์หลังงามในโครงการ
LADAWAN พระราม 2 ทีม่ าช่วยเติมเต็มความสุข
ความสะดวกสบาย และยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับเธอและครอบครัวมากขึ้นในวันนี้
คุณสิริธรเล่าว่า “จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ตัดสินใจ
มาอยู่โครงการนี้ก็คือ ท�ำเลที่ตั้งของบ้านที่ท�ำให้
สะดวกสบายกับการเดินทางไปท�ำงานของตัวเอง
และที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่ลูกๆ เรียนอยู่
หรือแม้แต่โรงพยาบาลก็อยู่ไม่ไกลจากบ้าน
ก่อนหน้านีพ้ ไี่ ปดูมาแล้วหลายโครงการแต่ไม่ถกู ใจ
กระทั่งมองเห็นภาพบนป้ายโฆษณาของแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ก็รสู้ กึ ว่าน่าจะตรงใจเรามากทีส่ ดุ
แต่ครั้งแรกที่จะมาดูบ้านตัวอย่างก็ไม่สามารถ
เข้ามาได้ เพราะ รปภ. แจ้งว่าจะต้องนัดล่วงหน้า
กับทางโครงการก่อน พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการ
ท�ำนัดอย่างละเอียด ซึง่ ตอนนัน้ พีเ่ องก็ไม่เข้าใจ
และคิดว่าท�ำไมโครงการบ้านของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ถึงมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากจัง”
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“กระทั่งซื้อและเข้ามาอยู่จริง ก็รู้ว่าการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวดตัง้ แต่หน้าประตูโครงการ
ท�ำให้พี่และครอบครัวมั่นใจว่าพวกเราทุกคน
จะปลอดภัย และยังไม่ตอ้ งกังวลใจเมือ่ ต้องปล่อยให้
คุ ณ แม่ แ ละคุ ณ ยายของพี่ อ ยู ่ บ ้ า นตามล� ำ พั ง
ในช่วงกลางวัน หรือในทุกเช้าที่พี่ต้องพาคุณแม่
และคุณยายออกไปใส่บาตรหน้าโครงการ ทาง รปภ.
ก็จะบริการและดูแลอย่างดี ด้วยการเปิดประตู
ตอนหกโมงเช้าเป๊ะทุกวันด้วยรอยยิ้ม ที่ส�ำคัญ
หากมีใครจะเข้ามาหาพี่หรือคนในบ้าน รปภ.
หน้าโครงการก็จะสอบถามอย่างละเอียด และโทรศัพท์
เข้ามาทีบ่ า้ นเพือ่ สอบถาม และขออนุญาตว่าพีจ่ ะให้
เข้ามาพบได้หรือไม่ หากไม่อนุญาต ก็ไม่มที างทีใ่ คร
จะเข้ามาในโครงการได้เลย”
“เช่นเดียวกับช่วงกลางคืน เราทุกคนในบ้าน
ก็นอนหลับได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่ต้องกังวล หรือ
ระแวงเรื่องโจรกรรม เพราะที่นี่มีการตรวจยาม
รอบหมูบ่ า้ นตลอดคืน และสิง่ ทีท่ ำ� ให้พเี่ ชือ่ มัน่ เรือ่ ง
การรักษาความปลอดภัยของทีน่ มี่ ากขึน้ คือทุกวัน

พี่จะเห็น รปภ. มารวมพลอยู่หน้าโครงการ
เพือ่ ออกก�ำลังกาย และฝึกทักษะการรักษาความปลอดภัย
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย
ให้เต็มประสิทธิภาพและทันท่วงที”
นอกจากนี้ คุณสิริธรยังเล่าเพิ่มเติมถึงคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ หลังจากทีไ่ ด้มาอยูใ่ นโครงการอีกด้วยว่า
“ทุกวันนีพ้ แี่ ละครอบครัวมีความสุขมาก เพราะไม่ตอ้ ง
เร่งรีบตืน่ แต่เช้าเพือ่ ไปท�ำงาน เพราะบ้านของเราอยูบ่ น
เส้นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ต่างๆ เช่นเดียวกับลูกๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งรีบลุกขึน้ จากเตียง
เพื่อไปโรงเรียน และยังมีเวลาเหลือมากพอที่จะ
รับประทานอาหารเช้าที่บ้านก่อนไปเรียนหนังสือ
หรือแม้แต่คณุ แม่กบั คุณยาย ทีบ่ อกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หลังจากทีม่ าอยูบ่ า้ นหลังนีแ้ ล้ว ก็มคี วามสุขเหมือนกับ
อยู่ในรีสอร์ต และไม่อยากออกไปไหนอีกเลย”
ลูกบ้านอีกหนึ่งครอบครัวของโครงการแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ทีม่ คี วามมัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในงานบริการ
รักษาความปลอดภัยคือ พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ
รองผูบ้ งั คับการต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 และ

พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ และภรรยาคือคุณอรณิช วัจนะพุกกะ จากโครงการบ้านนันทวัน บางนา กม.7

ภรรยาคือคุณอรณิช วัจนะพุกกะ จากโครงการบ้าน
นันทวัน บางนา กม.7 ซึง่ ทัง้ คูเ่ ล่าว่า จริงๆ แล้ว
เพิง่ ย้ายเข้ามาอยูไ่ ด้เพียงแค่ 6 เดือนหลังจากที่
ซือ้ บ้านหลังนีม้ าเกือบ 2 ปี และช่วงเวลาดังกล่าว
ก็ได้สมั ผัสและเห็นการบริหารหลังการขายทีส่ ร้าง
ความประทับใจมาตลอด
พ.ต.อ.วีระวิทย์ เล่าว่า “ประเด็นแรกทีต่ ดั สินใจ
เลือกบ้านนันทวัน บางนา กม. 7 ก็เพราะว่า
ท�ำเลที่ตั้ง มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย และ
รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล
รวมถึงสนามบิน ที่โยงไปถึงการเจริญเติบโต
ของพืน้ ทีย่ า่ นนีใ้ นอนาคต ทีส่ ำ� คัญผมและภรรยา
ยังมองความเป็นแบรนด์ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ลูกบ้านทุกคนในโครงการ โดยมีการออกแบบไว้
อย่างเป็นระบบ และมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เช่นระบบสัญญาณเตือนภัย และหมายเลขโทรศัพท์
ทีเ่ ชือ่ มต่อโดยตรงไปยังระบบความปลอดภัยไปยัง
ป้อมยามด้านหน้าโครงการ ยิง่ ไปกว่านัน้ สัญญาณ

เตือนภัยนีย้ งั เชือ่ มโยงไปยังโทรศัพท์มอื ถือของเรา
เพื่อ แจ้ง เตือ นให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของเรา
รวมถึงรูค้ วามคืบหน้าในการแก้ไขในแบบเรียลไทม์
ซึง่ ผมถือว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะด้วยหน้าทีก่ ารงาน
ของผมทีต่ อ้ งเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ
อยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงมัน่ ใจว่าทางโครงการจะดูแลความปลอดภัย
ของทุกคนในครอบครัว ตลอดจนทรัพย์สนิ ของมีคา่
ของเราไว้เป็นอย่างดี”
“ยิง่ ไปกว่านัน้ การบริการหลังการขายของทีน่ ี่
ยังคงดูแลลูกบ้านต่อเนือ่ ง เช่นหากเรามีปญั หา หรือ
ข้อขัดข้องทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งบ้านทีต่ อ้ งการการแก้ไข
นอกจากจะติดต่อไปยังส�ำนักงานขายแล้ว ก็ยงั สามารถ
ติดต่อไปยัง Service Center (โทร 1198 กด 2) ได้ดว้ ย
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอด”
ขณะทีค่ ณุ อรณิช ยังเสริมถึงความประทับใจกับ
การบริการหลังการขายด้วยเช่นกัน “เหตุการณ์ทพี่ ี่
ประทับใจล่าสุด ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี้ หลังเกิด
พายุฝนเข้าถล่มพืน้ ทีท่ วั่ กรุงเทพฯ และท�ำให้ตน้ ไม้

ในโครงการโค่นล้มลงมา แต่เชือ่ หรือไม่วา่ หลังจากนัน้
ไม่นานทุกอย่างก็ได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็ว มีการ
ระดมก�ำลังเจ้าหน้าทีด่ แู ลสาธารณูปโภคในโครงการ
เข้ามาด�ำเนินการท�ำความสะอาดโดยไม่รอช้า
และไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่หักโค่นในโครงการเท่านั้น
แม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของลูกบ้าน
ทีห่ กั โค่นลงมาสร้างความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่
ก็มีการเร่งแก้ไขในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
ถือเป็นเรือ่ งน่าประทับใจอย่างมาก”
อย่างไรก็ดี พ.ต.อ. วีระวิทย์ เน้นย�้ำด้วยว่า
“การบริการและการดูแลรักษาความปลอดภัยทัง้ หมด
จะไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างดีเยี่ยมได้เลย
หากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ไิ ม่เคร่งครัดในหน้าทีข่ องตัวเอง
แต่ทโี่ ครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นัน้ ทุกอย่าง
ล้วนประสานสอดรับ รวมถึงยังมีการซักซ้อมกัน
อย่างเป็นขัน้ ตอนอย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ลกู บ้านทุกคน
ในโครงการเชื่อมั่น และมั่นใจว่าจะอยู่อาศัย
ในโครงการนีอ้ ย่างมีความสุขตลอดไป”
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METRO FOCUS

แยกนนทบุรี 1

YAEK NONTHABURI 1

ศูนย์ราชการนนทบุรี

NONTHABURI CIVIC CENTER

บางกระสอ

BANG KRASOR

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

แผนที่แสดงสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีเตาปูน)
และ สถานีรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (สถานีบางซื่อ)
พหลโยธิน

PHAHON YOTHIN

แยกติวานนท์
YAEK TIWANON

วงศ์สว่าง

M

ก�ำแพงเพชร

WONG SAWANG

KAMPHAENG PHET

สวนจตุจักร

CHATUCHAK PARK

บางซ่อน

BANG SON

บางซื่อ

BANG SUE

M

สะพานควาย
SAPHAN KHWAI

เตาปูน

TAO POON

อารีย์
ARI

TAO POON-BANG SUE
CONNECTION ROUTE
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ในที่สุดความฝันของคนกรุงเทพฯ ก็เป็นจริง เมื่อระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) สายเฉลิมรัชมงคล
(สายสี น�้ ำ เงิ น ) และสายฉลองรั ช ธรรม (สายสี ม ่ ว ง)
ช่วงบางซื่อและเตาปูน ได้เชื่อมต่อเป็นเส้นทางเดียวกัน
สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารจากสถานีบางซื่อ
ไปยังสถานีเตาปูน ในระยะทาง 1.2 กิโลเมตร

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนจะด�ำเนินการแล้วเสร็จและ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายช่วง
เตาปูน-บางซือ่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เชือ่ มสุข เพือ่ ประชาชน”

การเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ (สายสีน�้ำเงิน) และสถานี
รถไฟฟ้าเตาปูน (สายสีม่วง) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงิน ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-บางซือ่ โดยเกิดขึน้ หลังจาก
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในสัญญาการว่าจ้าง บริษทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บีอเี อ็ม มาเป็นผูต้ ดิ ตัง้
ระบบและจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงเตาปูน-บางซื่อ
1 สถานี เป็นระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการนีใ้ ช้วงเงินราว 918 ล้านบาท

ส�ำหรับแนวเส้นทางการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-บางซือ่ นัน้ จะเป็นระบบอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบ (Full Auto) โดยมีการควบคุมการเดินรถด้วยสัญญาน
คอมพิวเตอร์จากศูนย์สงั่ การ ซึง่ รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินจะใช้เส้นทางวิง่
ใต้ดินจากสถานีหัวล�ำโพงมาถึงสถานีบางซื่อ ก่อนที่จะวิ่งต่อไป
ยังสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ซึ่งอยู่บนจุดตัดของถนนประชาราษฎร์
สาย 2 และกรุงเทพ-นนทบุรี โดยที่ผู้โดยสารไม่จ�ำเป็นต้องลง
จากรถไฟฟ้า

แนวเส้นทาง

บริเวณทางขึ้นสถานีเตาปูน ต้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รถไฟฟ้าสีน�้ำเงิน เข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง

จากสถานีบางซือ่ รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินจะเริม่
ไต่ระดับขึ้นสู่ทางวิ่งยกระดับตามแนวเส้นทาง
ทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ก่อนทีจ่ ะ
เทียบชานชาลาบริเวณชัน้ 3 ของสถานีเตาปูน ซึง่
ทีน่ ผี่ โู้ ดยสารจ�ำเป็นต้องเดินออกจากรถไฟฟ้า แล้ว
เดินต่อขึ้นมาบริเวณชานชาลาชั้น 4 ของสถานี
รถไฟฟ้าเตาปูน เพื่อเดินทางต่อไปตามเส้นทาง
ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากสถานีเตาปูน ไปยัง
สถานีคลองไผ่ ที่มีทั้งหมด 16 สถานี ระยะทาง
23 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากต้นสาย
ไปยังปลายทางประมาณ 30 นาที
ประโยชน์ของผู้โดยสาร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายช่วง
เตาปูน-บางซือ่ เรียกได้วา่ เป็นโครงการทีส่ ร้างประโยชน์

สูงสุดในการเดินทางให้กบั ผูโ้ ดยสารอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความสะดวกรวดเร็ว ช่วย
ให้เดินทางได้ตรงตามนัดหมาย ปลอดภัย และ
บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด หรือแม้แต่
การลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงการมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การลงทุน ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ การขยายความเจริญของ
เมืองออกไป และที่ส�ำคัญคือการประหยัดเวลา
เดินทางจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีบางซือ่ ทีแ่ ต่
เดิมจะใช้รถโดยสารบริการพิเศษเชือ่ มต่อ 2 สถานี
จากเดิมที่ต้องใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที หรือ
มากกว่านั้น ตามสภาพการจราจรตามช่วงเวลา
ซึง่ จะท�ำให้ผโู้ ดยสารสามารถเดินทางเข้ามาสูพ่ นื้ ที่
ใจกลางเมืองได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมถึงการเชือ่ มต่อ
ไปยังเส้นทางคมนาคมอื่นๆ ได้ง่ายเช่นกัน

ภายในรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้คาดการณ์ดว้ ยว่า หลังจาก
ที่โครงการเชื่อมต่อสถานีเตาปูน-บางซื่อ เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการจะท�ำให้มีผู้โดยสาร
เข้ า สู ่ ร ะบบการเดิ น ระบบราง โดยเฉพาะ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงเวลาปกติ
(จันทร์-ศุกร์) เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คนต่อวัน
เมือ่ เทียบกับการเปิดบริการช่วงแรก ทีม่ ผี โู้ ดยสาร
เพียง 20,000 คนต่อวัน และคาดว่าจะมีปริมาณ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในอนาคตอย่างแน่นอน
ขอบคุณข้อมูล
กระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (www.bemplc.co.th)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (www.mrta.co.th)
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK

21

L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

20 - 50 ล้านบาท
6 - 20 ล้านบาท
4 - 7 ล้านบาท
3 ล้านบาท
3.69 - 5 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.6 - 15 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.2 - 5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
333 RIVERSIDE
The Room
THE KEY

18 ล้านบาท
5.99 ล้านบาท
5.1 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 150 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

9 - 15 ล้านบาท

njr@lh.co.th

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3.69 - 5 ล้านบาท

ir2@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

3.9 - 6 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

25

LIVING GUIDE : NORTH ZONE

N

HAPPY

ACTIVITY FOR FAMILY

ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจของแต่ละวัน
คุณแม่บ้านบางคนอาจเลือกใช้เวลาดังกล่าว
พักผ่อนเพื่อชาร์จพลัง แต่ก็มีคุณแม่บ้าน
ที่เลือกจะท�ำกิจกรรมเสริมความสุขส�ำหรับ
ครอบครัว อย่างเช่นการไปเรียนท�ำขนม
อร่อยๆ ชนิดใหม่ๆ เป็นเมนูสุดพิเศษให้กับ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึง่ วันนีก้ ม็ โี รงเรียน
สอนท�ำขนมหลายแห่งให้คณ
ุ แม่บา้ นได้เลือก
เรียนกัน

คัปเค้กราสเบอร์รี่ So Sweet By Yui

สถานที่แนะน�ำ

• So Sweet By Yui

เป็นโรงเรียนสอนท�ำขนมขนาดเล็กกะทัดรัด
So Sweet By Yui (By ครูยยุ้ ) ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบคลาส
ส่วนตัวและคลาสแบบกลุ่ม โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท�ำเบเกอรี่ ในบรรยากาศของห้องสอน
ที่ตกแต่งให้เป็นห้องครัวที่มีความทันสมัย และ
ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ท�ำขนมหลากหลาย
รูปแบบ ส�ำหรับขนมที่ทางโรงเรียนสอน ส่วนใหญ่
จะเป็นขนมอบประเภทเบเกอรี่ โดยเฉพาะขนม
เค้กสไตล์โฮมเมด อาทิ เอแคลร์ ดาร์กช็อกชีส
มอคค่าแมคาเดเมีย เค้กส้มหน้านิ่ม ฯลฯ
ที่เหมาะส�ำหรับเป็นของเมนูของว่างให้คุณ
พ่อบ้านรับประทานคู่กับกาแฟหรือให้ลูกๆ
รับประทานหลังกลับจากโรงเรียน หรือวันหยุด
เพิ่มความสุขให้ทุกคนในครอบครัวในแบบง่ายๆ
ทีต่ งั้ : 99/75 หมูบ่ า้ นสิรธี ร ต�ำบลคูคต เทศบาล
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12130
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ติดต่อ : 084-952-4526
เปิดสอน : วันอาทิตย์-วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์)

ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.sosweet-yui.com
เฟซบุ๊ก : So Sweet By ครูยุ้ย
การเดินทาง : จากบริเวณหน้าสนามกีฬากองทัพ
อากาศ ขับรถไปบนถนนล�ำลูกกา มุ่งหน้า
ไปทางโลตัส คลอง 2 ประมาณ 2 กิโลเมตร
ทางซ้ายมือจะเป็นหมู่บ้านสิรีธร เลี้ยวเข้าไป จนพบ
กับบ้านเลขที่ 99/75 โรงเรียนสอนท�ำขนม
So Sweet By Yui
• Friday Kitchen

โรงเรียนสอนท�ำขนมที่จะมอบประสบการณ์
การท�ำขนมอบในสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีคุณครูผู้มาก
ประสบการณ์ จ ากสถาบั น สอนการท� ำ ขนม
ชื่อดัง Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit ที่มา

น�้ำแข็งไสคากิโกริ ฝีมือนักเรียน So Sweet By Yui

พร้อมกับคอนเซปต์ “เพราะขนมคือความสุข
ของเรา” ซึ่งถือเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงเรียน
ท�ำขนมแห่งนี้ ขณะเดียวกันผู้เรียนยังจะได้เรียน
รู้และลงมือท�ำขนมจริงในทุกขั้นตอน รวมถึงยัง
ได้เรียนรู้กับเมนูขนมใหม่ๆ ตลอด โดยผู้เรียน
จะใช้เวลาเรียนราว 2-3 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ทาง
โรงเรียนยังรับให้ค�ำปรึกษาและตอบค�ำถาม
ต่างๆ หลังจากเรียนจบคลาสอีกด้วย ท�ำให้
ผูเ้ รียนน�ำไปประกอบอาชีพได้ ส�ำหรับคอร์สเบเกอรี่
ที่เปิดสอนประกอบด้วย Italian Macron, Soft
Cookies Set, Say Cheese Set และยังมีคอร์ส
เรียนท�ำขนมอีกมากมาย

สตรอว์เบอร์รี่โทส
สูตรโรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์

ที่ตั้ง : 79/271 ซอย B8 หมู่บ้านเศรษฐศิริ

แจ้งวัฒนะ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ : 099-293-5664 และ 099-245-6624
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
เว็บไซต์ : www.friday-kitchen.com
เฟซบุ๊ก : Friday Kitchen
การเดินทาง : ใช้เส้นทางด่วน ลงทีด่ า่ น “ศรีสมาน”
แล้วให้ชดิ ซ้าย มาทางทีเ่ ขียนว่าติวานนท์ ตรงไป
30 เมตร เลี้ยวเข้าซอยซ้ายแรกที่เขียนว่า
“ศรีสมาน 6” แล้วตรงไปตามทาง จนเลียบขนาน
ย้อนขึน้ ไปใต้ทางด่วน พอเจอซ้ายแรกใต้ทางด่วน
ให้เลีย้ วซ้าย ยูเทิรน์ แล้วจะเห็นหมูบ่ า้ นเศรษฐสิริ
เข้ามาในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ 79/271 ซอย B8
บ้านหลังแรกตรงหัวมุมด้านขวามือ

แพนเค้กของโรงเรียน Friday Kitchen

บรรยากาศการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์

• โรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลกั ษณ์

ถนนสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กรุงเทพฯ (ตรงข้าม
ส�ำนักงานเขตสายไหม)
ติดต่อ : 089-483-5064
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
เว็บไซต์ : www.lakcookingschool.com
เฟซบุก๊ : โรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลกั ษณ์
การเดินทาง : จากห้าแยกวัชรพล มุง่ หน้าไปตามถนน
สุขาภิบาล 5 ตรงไปจะผ่านโครงการบ้านลัดดารมย์
วัชรพล และบ้านนันทวัน วัชรพล กระทั่ง
ถึงโครงการเศรษฐสิริ วัชรพล และ B-Avenue
วัชรพล อยูท่ างซ้ายมือ ตรงข้ามกับส�ำนักงานเขต
สายไหมทีอ่ ยูข่ วามือ เข้าไปภายในโครงการก็จะพบ
กับโรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์

โรงเรียนสอนท�ำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์
เป็นโรงเรียนสอนท�ำอาหารและขนมขนาด
เล็กๆ บรรยากาศอบอุ่น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาหาร และเบเกอรีเ่ ฉพาะทาง อาทิ อ.ลักษณ์
(ศิริลักษณ์ รอตยันต์) ผู้เชี่ยวชาญและเขียน
ต�ำราหนังสืออาหารแนวอาชีพมากกว่า 40 เล่ม,
เชฟติ่มซ�ำภัตตาคารห้องอาหารจีน, อาจารย์
จากสถาบันสอนท�ำอาหารชื่อดังหลายแห่ง,
ผูป้ ระกอบการร้านค้า, เชฟเสีย่ วหลงเปาโดยเฉพาะ
รวมถึงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�ำเบเกอรี่
ขนมอบ อาทิ ขนมปังอบไส้ตา่ งๆ คุกกี้ เครปเค้ก
เอแคลร์ หรือแม้แต่ ซาลาเปาไส้ลาวา และขนมอีก
หลากหลายเมนู ตามที่ผู้เรียนสนใจ
ทีต่ งั้ : 555/110 โครงการบี อเวนิว เศรษฐศิร-ิ วัชรพล
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 120 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4.3 - 6 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.15 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.8 - 6 ล้านบาท

vv2@th.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

S

HAPPY
MEAL

ขนมหวาน ใช่ว่าเป็นอาหารที่ไร้ซึ่งประโยชน์
แต่หากเรารูแ้ ละเข้าใจในส่วนผสมส�ำคัญของ
วัตถุดิบ เพื่อรังสรรค์ให้เป็นขนมแสนอร่อย
ส�ำหรับทุกคนในบ้านแล้ว ขนมหวานเหล่านั้น
ก็ จ ะยิ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความสุ ข ให้ กั บ สมาชิ ก
ทุกคนในบ้านมากขึ้นอีกด้วย และเพื่อให้
เข้าถึงส่วนผสมเหล่านั้นอย่างแท้จริง ก็คง
จะต้องเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ควรทาน
ในปริมาณที่เหมาะสม และหมั่นดูแลสุขภาพ
ด้วยการออกก�ำลังกายอยู่เสมอด้วย

บรรยากาศในห้องเรียน Olive Oyl Baking Studio

สถานที่แนะน�ำ

• Olive Oyl Baking Studio

โรงเรียนสอนท�ำเบเกอรีแ่ ละขนมนานาชนิด ทีเ่ กิด
จากความตัง้ ใจและความรักในการท�ำขนม โดยมี
Diplôme de Pâtisserie จากเลอกอร์ดองเบลอ
ดุสิต เป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานการเรียน
การสอนและสูตรขนมแต่ละชนิดที่จะอร่อย
ด้วยธรรมชาติของวัตถุดบิ ทีเ่ ลือกสรรอย่างดี ทีน่ ี่
เปิดสอนทัง้ คลาสเรียนแบบส่วนตัวและแบบกลุม่
ให้เลือกตามความต้องการ สามารถเรียนได้
ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ภายในห้องเรียนจัดตกแต่งเป็น
ห้องครัวทันสมัย ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนได้
ตัง้ แต่การท�ำเค้ก คุกกี้ พาย และขนมอบนานาชนิด
ทีร่ บั ประกันว่าเรียนจบแล้วสามารถท�ำเป็นอย่าง
แน่นอน
ทีต่ งั้ : 17,1-2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ติดต่อ : 02-874-5585
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : http://oliveoylbakingstudio.com
30

เฟซบุ๊ก : Oliveoyl Baking Studio
การเดินทาง : ขับรถมาจากถนนพระราม 2

จนมาถึงแยกบางปะแก้ว เลีย้ วขวาเข้าถนนสุขสวัสดิ์
ตรงไปผ่านโรงพยาบาลบางปะกอก จะเจอทาง
กลับรถ (U-Turn) ให้กลับรถมาฝั่งตรงข้าม แล้ว
ชิดขวา เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยสุขสวัสดิ์ 30
สังเกตหน้าปากซอยจะมีโชว์รูมรถยนต์ Mazda
พอเข้าซอยมาแล้วตรงมาเรือ่ ยๆ จะเจอสามแยก
ให้เลีย้ วซ้าย สตูดโิ อจะตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ ติดกับ
ร้านกาแฟ Three Bears Pastry สามารถน�ำรถ
เข้ามาจอดภายในพื้นที่ร้านได้
• Patisserie Baking School

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และรางวัล
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศ
การแข่งขันท�ำขนม จึงก่อให้เกิดโรงเรียนสอน
ท�ำขนม Patisserie Baking School ขึ้นมาเพื่อ

มาการง ฝีมือนักเรียน Patisserie Baking School

ถ่ายทอดประสบกรณ์การท�ำขนมที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ให้กับผู้รักการท�ำขนมอบเบเกอรี่ ได้
เข้าใจพืน้ ฐานการท�ำขนมก่อนไปพัฒนาต่อยอดเป็น
สูตรขนมอบต่างๆ พร้อมการบอกเทคนิค และ
เคล็ดลับการท�ำขนมทีม่ รี สชาติถกู ใจคนไทย แต่
ยังคงสไตล์การเป็นขนมยุโรป ซึง่ เรียนง่ายและเป็น
เร็ว ไม่ว่าจะเป็น มาการอง มินิทาร์ต ขนมปัง
ชนิดต่างๆ เค้กพื้นฐาน ไปจนถึงเค้กชั้นสูง
ที่ตั้ง : 16/58 (219) หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2
ซอย 51 แยก 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อ : 02-415-5226, 089-448-9979

ขนมกุยช่าย วิชชาลัยในสวน บางมด

เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
เว็บไซต์ : www.PatisserieBakingSchool.com
เฟซบุก๊ : เรียนท�ำขนม Patisserie Baking School
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์ ตรงมายัง

แยกบางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 2
ผ่านโรงพยาบาลบางมด ชิดซ้ายเพื่อเตรียม
เลี้ยวเข้าซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 สังเกต
หน้าปากซอยจะมีปั๊มน�้ำมัน ปตท. ตรงเข้ามา
ในซอย เลี้ยวขวามาทางวัดเลา วิ่งมาตามทาง
ขึน้ สะพาน เลีย้ วเข้าแยก 11 ตรงเข้าไปจะเจอกับ
โรงเรียนสอนท�ำขนม Patisserie Baking School
• วิชชาลัยในสวน บางมด

ศูนย์การเรียนรูท้ เี่ ปิดสอนหลักสูตรการท�ำอาหาร

คุกกี้ช็อกโกแลตชิปสูตร Olive Oyl Baking Studio

บรรยากาศการเรียนท�ำขนมของ
วิชชาลัยในสวน บางมด

และขนม โดยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละช�ำนาญ
การโดยเฉพาะจากวิทยาลัยในวัง ที่มีจุดเด่น
โดยเฉพาะอยูท่ กี่ ารท�ำอาหารและขนมไทยโบราณ
เช่น ลูกชุบ ปัน้ ขลิบ ขนมชัน้ ช่อม่วง จีบนก หรือ
แม้แต่ขนมเหนียวเบญจรงค์ ขนมฟักแฟง รวมไปถึง
อาหารและขนมไทยร่วมสมัยรสชาติอร่อยอีก
นานาชนิดทีย่ ากจะหารับประทานได้ทวั่ ไปในท้อง
ตลาด ท�ำให้สถาบันแห่งนีเ้ ปรียบเสมือนศูนย์รวม
การเรียนรูต้ ามแบบวิถไี ทย ซึง่ การเรียนการสอน
ของทีน่ อี่ าจจะแตกต่างไปจากโรงเรียนหรือสถาบัน
อาหารทั่วไป เพราะจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติของสวนทีร่ ม่ รืน่ โดยมีการเปิดการเรียน
การสอนแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คนเท่านั้น
ที่ตั้ง : 64 ถนนเลียบทางด่วน ประชาอุทิศ 76

เขต/แขวง ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ติดต่อ : 081-349-1874
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วิชชาลัยในสวน บางมด
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้ามา
ในซอยสุขสวัสดิ์ 70 ตรงมาเรือ่ ยๆ ตามเส้นทาง
จนเข้าสูถ่ นนครุใน ขับตรงมาจนถึงปากทาง เลีย้ วซ้าย
ออกถนนประชาอุทิศ ขับออกมาจนถึงทางแยก
ตัดผ่านถนนพุทธบูชา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพุทธ
บูชา มุ่งหน้าตรงไปยังคลองบางมด จะมอง
เห็นป้ายตลาดน�้ำบางมด ให้หาทางกลับรถเพื่อ
มายังอีกฝัง่ ถนน แล้วเลีย้ วซ้ายเข้าซอยตลาดน�ำ้
บางมด ประมาณ 16 เมตร จะพบกับศูนย์การ
เรียนรู้วิชชาลัยในสวน บางมด
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

โซนรามอินทรา - วัชรพล - เลียบด่วนรามอินทรา
โซนศรีนครินทร์ - บางนา - สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร ลาดพร้าว
บางซื่อ
ดุสิต

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา บางนา กม.7

12 - 20 ล้านบาท

mk7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

7 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

5 - 15 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.7

9.19 ล้านบาท

c7@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.59 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.59 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.8 - 5 ล้านบาท

va@lh.co.th
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LIVING GUIDE : EAST ZONE

E

MAKE

A SURPRISE
การท�ำเรือ่ งเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ ให้กบั ทุกคน
ในบ้าน อาจเป็นจุดเริม่ ต้น และน�ำมาซึง่ ความสุข
ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึง่ วิธเี ซอร์ไพรส์
สามารถคิดและท�ำได้หลายแบบ แต่ทดี่ งู า่ ยและ
ทุกคนน่าจะชื่นชอบมากที่สุด และยังมอบได้
ในทุกโอกาสพิเศษก็คือ การท�ำขนมอร่อยๆ
ที่เป็นฝีมือของคนในบ้าน ทว่า ถ้าไม่มีใคร
ในบ้านท�ำขนมเป็นจะท�ำอย่างไร ค�ำตอบก็คือ
ไปเรียนทีโ่ รงเรียนสอนท�ำขนม ทีเ่ ดีย๋ วนีเ้ รียน
แค่วันเดียว ก็สามารถท�ำเป็นแล้ว

สถานที่แนะน�ำ

• A Little Catz Kitchen

เป็นโรงเรียนสอนท�ำขนมกึง่ ร้านอาหาร ทีร่ บั ประกัน
ได้วา่ ทุกเมนูทไี่ ด้เรียนไปจากโรงเรียนแห่งนี้ สามารถ
น�ำไปรับประทานเองในบ้านก็ได้ ท�ำขายก็รวย
เพราะทีโ่ รงเรียนนีจ้ ะสอนท�ำขนมทีไ่ ม่คอ่ ยมีขาย
ทัว่ ไปนัก หรือจะเป็นขนมทีท่ ำ� โดยไม่จำ� เป็นต้อง
ใช้เตาอบให้ยุ่งยาก เช่น ขนมชื่อดังของญี่ปุ่นที่
คนไทยหลายๆ คนชืน่ ชอบ อย่าง ไดฟูกไุ ส้ถวั่ แดง
สตรอว์เบอร์รี่ และอีกหลากหลายไส้รสชาติหอม
หวาน ราวกับซือ้ มาจากญีป่ นุ่ จริงๆ นอกจากนีก้ ็
จะมี เครปหลากหลายไส้ และฮันนี่โทส เป็นต้น
โดยทางโรงเรียนเปิดสอนทั้งแบบส่วนตัวและ
แบบกลุม่ โดยครูผเู้ ชีย่ วชาญตัวจริงเสียงจริง ภายใต้
บรรยากาศที่สนุกสนาน เย็นฉ�่ำในห้องแอร์
แถมด้วยที่จอดรถสะดวกสบาย
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กะหรี่ปั๊ปของ A Little Catz Kitchen
ที่ตั้ง : ซอยรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อ : 086-986-5633
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : A Little Catz
การเดินทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขับรถ
มุง่ หน้าตรงไปตามถนนพหลโยธิน จนถึงอนุสาวรีย์
บางเขน แล้ววนเข้าถนนรามอินทรา ขับตรงไป
ผ่านเซ็นทรัล อีสวิลล์ (รามอินทรา) สังเกตซอย
รามอินทรา 5 (สุขาภิบาล 1) จะอยู่ทางซ้ายมือ
เลี้ยวเข้าไปในซอยประมาณ 100 เมตร ก็จะพบ
กับร้านอาหาร และโรงเรียนสอนท�ำอาหารและ
ขนม A Little Catz Kitchen
• Little By Little

คาเฟ่สไตล์อังกฤษน่ารัก ที่ไม่เพียงแค่การเสิร์ฟ
ขนมในแบบโฮมเมดในบรรยากาศสบายท่ามกลาง
แมกไม้ และการตกแต่งร้านเสมือนได้นงั่ เล่นอยู่
ในบ้านชนบทอังกฤษ เพื่อเอาใจบรรดาเหล่า
คนรักของหวาน แต่ที่นี่ยังเปิดเป็นสตูดิโอ

ภาพบราวนี่โรยเกลือที่ท�ำเสร็จใหม่ๆ
จาก Little By Little

สอนท�ำขนมที่มาพร้อมเครื่องครัวและอุปกรณ์
น่ารัก ทันสมัยส�ำหรับการท�ำเบเกอรี่ โดยแต่ละ
คลาสสามารถรองรับผูเ้ ข้าเรียนได้ 10 คน ส�ำหรับ
เมนูขนมทีเ่ ปิดสอน ส่วนใหญ่จะเป็นขนมอบ และ
เบเกอรี่ เช่น ขนมเค้กชีฟองส้ม หรือแม้แต่ Salted
Fudge Brownies (บราวนีโ่ รยเกลือ) และขนมอบ
อีกหลากหลายเมนูในสไตล์โฮมเมด
ที่ตั้ง : 8/36-37 ถนนลาดพร้าว 8 แยก 9 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ : 081-312-4848 หรือ 02-512-5973
เปิดสอน : ทุกวัน (หรือตามทีม่ ผี จู้ องเข้ามาเรียน)
ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

เค้กช็อกโกแลตบราวนี่ Little By Little

เฟซบุ๊ก : Little By Little at L House
การเดินทาง : ร้าน Little By Little อยู่ตรงข้าม

โรงเรียนเซนต์จอห์น ถ้ามาจากถนนวิภาวดีรังสิต
ตรงไปตามถนนลาดพร้าว จนถึง Big C ให้กลับรถ
แล้วชิดซ้าย เข้ามาซอย 8 ตรงเข้าไปถึงซอยแยก
9 ตรงไป ร้านอยู่ซ้ายมือตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาว
• Smile Cooking Club (รามค�ำแหง 160)

สถาบันสอนท�ำอาหารและขนมขนาดเล็กทีเ่ ปิดขึน้
เพื่อคงสูตรอาหารต้นต�ำหรับไม่ให้สูญหายตาม
กาลเวลา และมีหลักสูตรอาหารตามยุคสมัย เพือ่
ให้ทุกคนได้ท�ำรับประทานเองหรือเพื่อประกอบ
อาชีพ เน้นการเรียนพื้นฐานจากทฤษฏีอาหาร
และขนม เพื่อให้อ่านต�ำราอาหารและขนมอื่นๆ
ได้อย่างเข้าใจก่อนต่อยอดให้กับความรู้ที่ได้

ชิฟฟ่อนเค้กกาแฟ อัลมอนด์ Smile Cooking Club

ภาพการสาธิตการท�ำซูชิของ Smile Cooking Club

ขณะเดียวกันการเรียนในแต่ละคลาสยังเน้นให้
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองทุกขัน้ ตอนโดยไม่มกี ารจับกลุม่
ส�ำหรับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนมีให้เลือกมากมาย และ
แต่ละหลักสูตรจะเปิดรับครัง้ ละ 4-12 คนเท่านัน้
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละประเภท ตั้งแต่อาหาร
ไทย จีน ญีป่ นุ่ และเบเกอรี่ ทัง้ แบบหลักสูตรเพือ่
การค้า และการท�ำรับประทานเอง รวมถึงหลักสูตร
Café Dessert ที่ใช้เตาอบและไม่ใช้เตาอบ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นสูตรที่มาจากโรงเรียนสอนท�ำขนม
ชื่อดังระดับโลก โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทีต่ งั้ : 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ : 02-540-4870, 081-909-3284,
095-707-2564
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-18.00 น.

(ตามคอร์สที่มีการจองเรียน)
เว็บไซต์ : www.smilecookingclub.com
เฟซบุ๊ก : Smile Cooking Club
การเดินทาง : จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขับรถ
มุ่งหน้าตรงไปตามถนนพระราม 9 จนถึงแยก
รามค�ำแหง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามค�ำแหง
ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ตรงไปขึ้น
สะพานข้ามแยกล�ำสาลี แล้ววิ่งตรงไปตาม
ถนนรามค�ำแหง จนถึงซอยรามค�ำแหง 167
หาทางกลับรถ เข้าไปยังถนนราษฎร์พฒั นา ตรงเข้าไป
ผ่านบริษัท โอมมหารวย จ�ำกัด ด้านขวามือ
ก็จะพบกับ Smile Cooking Club อยู่ทางด้าน
ขวามือเช่นกัน
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 150 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

20 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 8 - 20 ล้านบาท

mrc@th.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

Inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4 ล้านบาท

ir3@th.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3 - 6 ล้านบาท

v4@lh.co.th
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

W

TO MAKE

EXTRA
EXTRA INCOME

ในยุคทีเ่ ศรษฐกิจชะลอ การมองหาช่องทางเพือ่
สร้างรายได้เสริมขึ้นมาจะช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวได้ โดยช่องทางทีว่ า่ นัน้ ก็คอื การท�ำขนม
หรือของว่างขายส่งตามร้านกาแฟ แต่ถ้าจะให้
ขนมขายดีแล้ว ก็ตอ้ งเรียนเสริมหาความรูจ้ าก
โรงเรียนท�ำขนมมาช่วยต่อยอด เพื่อให้ได้ขนม
ที่มีรสชาติอร่อยและถูกใจลูกค้ามากขึ้น

บรรยากาศการท�ำเบเกอรี่โรงเรียน Knowhowbake

สถานที่แนะน�ำ

• Knowhowbake

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะเบเกอรี่และขนมอบ
โดยเฉพาะ ด้วยหลักสูตร Hands-on Learning
Experience และเป็นสถานที่เดียวที่ผู้เรียนจะได้
เสริมสร้างทักษะการท�ำเค้กและเบเกอรรีเ่ สมือนเป็น
เชฟมืออาชีพ โดยผูเ้ รียนจะอยูภ่ ายใต้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในครัวโรงแรม พร้อมเชฟ
ผู้สอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนระดับ
สากลมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชดิ และผูเ้ รียนสามารถ
เลือกเรียนเบเกอรี่และเค้กได้ตามความชอบใจ
และไม่จำ� เป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน หรือหาก
ประกอบอาชีพอยูแ่ ล้วก็สามารถพัฒนาและต่อยอด
สู่ระดับมืออาชีพได้ไม่ยาก โดยที่นี่แบ่งคลาส
การเรียนเป็น 3 คลาส ทั้งแบบคลาสระยะสั้น
คลาสระยะยาว และคลาสส่วนตัว
ทีต่ งั้ : 4/70 ม.9 ซ.บรมราชชนนี 77 ถนนบรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
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ติดต่อ : 02-887-7026, 02-005-4155 หรือ

089-897-0478
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
เว็บไซต์ : www.knowhowbake.in.th
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี
ขับตรงมาเลยห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ปิ่นเกล้า
จะเจอหมูบ่ า้ นนันทวัน เลยมาประมาณ 50 เมตร
จะเจอซอยบรมราชชนนี 77 เข้าซอย 100 เมตร
โรงเรียนอยู่แยกที่ 2
• Chom & Cher Homemade Bakery

ร้านเบเกอรี่และรับสอนท�ำเบเกอรี่แนวใหม่ โดย
เน้นการสอนเป็นกลุม่ เล็ก ไปจนถึงการสอนแบบ
ส่วนตัว เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูอ้ ย่างครบถ้วน
และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพท�ำขายได้จริง
ในทุกหลักสูตร รวมถึงยังมีการเปิดสอนคลาส

คุกกี้อัลมอนด์จากโรงเรียน Knowhowbake

พิเศษส�ำหรับท�ำขนมในเทศกาลต่างๆ ที่ก�ำลัง
จะมีขนึ้ ในแต่ละเดือน โดยครูผเู้ ชีย่ วชาญ ทีจ่ ะมา
บอกเทคนิคและหลักสูตรการท�ำเบเกอรีร่ ะดับสากล
ที่บอกให้รู้ขั้นตอนการท�ำอย่างละเอียด ภายใต้
บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง
ที่ตั้ง :หมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า 3 ซอยบางใหญ่
ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบลเสาธงหิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ติดต่อ : 089-829-9535
เปิดสอน : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
เฟซบุ๊ก : Chom&Cher Homemade Bakery
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี มุ่งหน้า
ไปทางพุทธมณฑล วนซ้ายขึ้นสะพานข้ามไปยัง
ถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าตรงไปทางอ�ำเภอ

เครปเค้กสตรอว์เบอร์รี่ LeFranc Cafe'

บางบัวทอง ผ่านเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต ตรงขึน้ ไป
ชิดซ้ายออกทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก เลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 1009
ตรงไปแล้วเลี้ยวเข้าซอย 4 ขับไปตามเส้นทาง
บังคับ ก็จะพบหมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า 3
ขับเข้าไปในถนนหมู่บ้าน ก็จะพบกับ Chom &
Cher Homemade Bakery
• LeFranc Cafe'

ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหาร หรือขายเบเกอรี่เท่านั้น
แต่ทนี่ ยี่ งั เป็นโรงเรียนเล็กๆ ทีส่ อนท�ำขนมเบเกอรี่
ให้กบั ผูส้ นใจ ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งร้าน
ที่สวยงามและดูโรแมนติก ขณะที่หลักสูตรสอน
ท�ำขนมก็มีครบ ทั้งคุกกี้และเค้กชนิดต่างๆ

เรดเวลเวตครีมชีสเค้ก Chom & Cher Homemade Bakery

เค้กส้มจาก LeFranc Cafe'

ทีร่ บั ประกันว่า มีคณุ ภาพตัง้ แต่การเลือกใช้วตั ถุดบิ
ไปจนถึงการใช้อปุ กรณ์ทำ� เบเกอรีท่ ที่ นั สมัย และ
บอกวิธกี ารท�ำอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะ
เบเกอรีท่ ที่ างร้านท�ำและจ�ำหน่ายเองด้วย โดยเปิด
สอนทัง้ แบบกลุม่ และแบบส่วนตัว ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้
รับความรูจ้ นสามารถน�ำไปต่อยอดเพือ่ ประกอบ
อาชีพได้อีกด้วย
ทีต่ งั้ : หมูบ่ า้ นกฤษดานคร 39 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุงเทพมหานคร
10170
ติดต่อ : 086-226-2616
เปิดสอน : ทุกวัน (ตามที่มีผู้เรียนจองเรียนใน
แต่ละหลักสูตร) ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
เฟซบุ๊ก : LeFranc Cafe'

การเดินทาง : จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 3 ก่อนถึงบุญถาวร
จะเจอ หมู่บ้านกฤษดานคร 39 ตรงเข้าไปใน
โครงการร้าน LeFranc Cafe' จะอยู่ริมซอย
วาสนา 5
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.6 - 15 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy บางนา กม.7 (2)

3 - 5 ล้านบาท

d7@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 - 4 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.9 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

333 Riverside

5.99 ล้านบาท

333@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

เชียงราย - เชียงใหม่ - ขอนแก่น - โคราช - มหาสารคาม - อุดรธานี - อยุธยา - นครปฐม - หัวหิน - ภูเก็ต
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.45 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.8 - 5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.2 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.79 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

11.5 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.15 - 13 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

4.8 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

1.99 - 3.81 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

12 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

6.98 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

4.93 ล้านบาท

info@lhphuket.com
45

BEST DAY OUT

PASSION
OF FLOWERS

ชมพันธุ์ไม้-ดอกไม้ ทั่วไทย
เพลินตาเพลินใจ รับปีใหม่
ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถือเป็น
เวลาแห่งการพักผ่อนของใครหลายๆ คน
เพือ่ เติมเต็มพลังให้คนื กลับมา ก่อนทีจ่ ะลุกขึน้
ก้ า วเดิ น ไปบนเส้ น ทางตามเป้ า หมายของ
ชีวิตอีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในวิธีการพักผ่อนที่ดี
ที่สุดในเวลานี้คือ การท่องเที่ยวท่ามกลาง
ความสดชืน่ ของพันธุไ์ ม้ ทีจ่ ะช่วยเร่งให้พลังกาย
พลั ง ใจ คื น กลั บ มาพร้ อ มกับความสดชื่น
และสดใสได้ เ ร็ ว ขึ้ น โดยแหล่ ง เที่ ย วชม
พันธุไ์ ม้-ดอกไม้สวยๆ ทีจ่ ะขอแนะน�ำมีดงั นี้
ไร่ชาฉุยฟง ในอ�ำเภอแม่จัน ต้นชาสีเขียวสดแนวยาว เป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม

ก่อนทีจ่ ะตืน่ นอนตอนเช้ามาดืม่ ด�ำ่ กับกาแฟหอมๆ
ในช่วงฤดูหนาวต้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอีกด้วย
เป็นต้นไป บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี
คือดินแดนสวรรค์ของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว ไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างให้ความสนใจเดินทางมาเยือนทุกปี เชี ย งรายไม่ ไ ด้ มี แ ค่ วั ด ร่ อ งขุ ่ น บ้ า นด� ำ
เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติของพันธุ์ไม้หลากสีสัน หรือดอยตุง เป็นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วส�ำคัญแล้ว
ทีก่ ำ� ลังบานสะพรัง่ อย่าง ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ ที่ นี่ ยั ง มี ไ ร่ ช าที่ ส วยงาม อย่ า งไร่ ช าฉุ ย ฟง
และดอกทิ ว ลิ ป ชู ช ่ อ รอต้ อ นรั บ ผู ้ ม าเยื อ น ในอ�ำเภอแม่จัน ของบริษัท ฉุยฟงที จ�ำกัด
บนความสูงเหนือระดับน�้ำทะเล 700 -1400 เมตร ผู ้ ผ ลิ ต ใบชารายใหญ่ ข องจั ง หวั ด เชี ย งราย
กลางหุบเขา ที่มีบรรยากาศเย็นสบายเฉลี่ย ซึ่งปลูกต้นชาสีเขียวสดเป็นแนวยาว ไล่เรียง
18 องศาเซลเซียส และยังอยู่ใกล้เขตรักษาพันธุ์ ลงไปตามเชิ ง เขา กลายเป็ น ภาพทิ ว ทั ศ น์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นอกจากจะมีพันธุ์ไม้ดอก ที่สวยงาม และเป็นจุดหมายในการเดินทางมา
เมืองหนาวให้ชมกันแล้ว ที่นี่ยังมีไร่กะหล�่ำปลี ท่องเที่ยวที่จังหวัดแห่งนี้ นอกจากมีไร่ชาสวยๆ
ไร่สตรอว์เบอร์รี รวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทย ให้ได้เดินชมความงามอย่างเพลินตาเพลินใจ
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่าย ภายในไร่ชา ยังมีคาเฟ่เล็กๆ รอต้อนรับ
และยังมีทพี่ กั เป็นโฮมสเตย์ให้นอนดูดาวยามค�ำ่ คืน นักท่องเที่ยวให้เข้ามาลองลิ้มชิมเค้กอร่อย
บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี

ดอกเบญจมาศ สีชมพู บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทยั ธานี
ทีก่ ำ� ลังบานสะพรัง่ ชูชอ่ รอต้อนรับผูม้ าเยือน
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เดอะบลูสกาย การ์เด้น (The Blue Sky Garden) เป็นสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ

เสาหินรูปอานม้า ตั้งโดดเด่นอยู่กลางลานหิน ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี

คู่กับจิบชาอุ่นๆ ที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
ไปพร้อมกับการชมทิวทัศน์ของไร่ชาในบรรยากาศ
ที่เย็นสบาย
ทุ่งดอกไม้ภูอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว ที่ตั้งอยู่
ทางเขตภาคอี ส านที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
จากนักท่องเที่ยว โดยไฮไลต์ของภูอานม้า
นอกจากจะมีเสาหินรูปอานม้า ตั้งโดดเด่น
อยู่กลางลานหิน และรอยเกวียนที่ปรากฏเป็น
ทางยาว ที่นี่ยังมีทุ่งดอกไม้ภูอานม้า สถานที่
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรั ช กาลที่ 9 เคยเสด็ จ ทอดพระเนตร
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้ที่นี่ และทรง
พระราชทานชือ่ ให้กบั ดอกไม้นานาพันธุท์ เี่ บ่งบาน
อวดความงามอยู่ในทุ่งด้วย ไม่ว่าจะเป็น

ดอกดุสิตา ดอกสร้อยสุวรรณนา ดอกทิพย์เกสร
ดอกมณีเทวา และดอกสรัสจันทร ที่มีลักษณะ
และความงามที่แตกต่างกันไป พากันอวดกลีบ
บางสีสวยอยู่เต็มทุ่ง สร้างสีสันและบรรยากาศ
ให้ทุ่งอานม้าแห่งนี้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
เดอะ บลูสกาย การ์เด้น จังหวัดเพชรบูรณ์

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เดอะบลูสกาย การ์เด้น (The Blue
Sky Garden) เป็นสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง The Blue Sky Resort @ Khao Kho
และอยู่บนพื้นที่สูงราว 800 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเล ท�ำให้สถานที่แห่งนี้มีอากาศเย็น
สบายและบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ส�ำหรับสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ

ดอกลิลลี่สีเหลือง พันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว
บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์คนเดียว
กับทีอ่ อกแบบ Palio ทีเ่ ขาใหญ่ มีการจัดแบ่งสวน
ออกเป็น 4 โซน ตามฤดูกาลคือฤดูรอ้ น (Summer)
ฤดูใบไม้ผลิต (Spring) ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)
และฤดูหนาว (Winter) และมีการปลูกพันธุไ์ ม้ดอก
และไม้ใบหลากสีสนั ทีผ่ สมกลมกลืนกับการจัด
แต่งสวนที่สวยงาม เติมความโดดเด่นด้วยน�้ำพุ
และสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มความ
โรแมนติกให้กับสวนแต่ละโซน ราวกับได้เข้ามา
เดินอยู่ในสวนดอกไม้ของอังกฤษจริงๆ
L&H MOTIVO
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THONGLOR

ภาพถ่ายจากสถานที่ จริ ง

ภาพถ่ายจากสถานที่ จริ ง

ภาพถ่
ภาพถ่
า ยจากสถานที
า ยจากสถานที
่ จ ริ่ จงริ ง

ที่ บางที่ … บอกคุ ณ ค่ า ได้ ไม่ รู ้ จบ
เชิญชมห้องตัวอย่ า งเหนื อ ระดั บ ที่ Sales Gallery ที่ โครงการ
นั ดหมายเข้ าชม โทร.1198
เริ่ ม 30 ล้ าน

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ า ยจากสถานที
ภาพจ�ำลองบรรยากาศแบบบ้
าน REBEL่จริง

Grand Opening in Season Greeting
สั มผั ส ประสบการณ์ การใช้ ชี วิต
ที่ คุ้ มค่ ายิ่ ง กว่ าใจกลางสาทร
เริ่ ม 3.9 ล้ า น

www.lh.co.th
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www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

ชุด Steak Combine
อร่อยค�ำโต

THE STEAK GARAGE
สเต็กอร่อย...ได้สุขภาพดี

Pizza 4 Cheeses

สปาเกตตีฟิวชันแซลมอน
รสชาติไทยๆ ในสไตล์อิตาเลียน

การตกแต่งร้านสไตล์อินดัสทรี

รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหาร
เงื่อนไขการใช้
52

1. ส่วนลด 10% เมือ่ รับประทานอาหาร อาราคาร์ท (ตามสัง่ )
มูลค่า 500 บาท ขึน้ ไป
2. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของร้านได้
3. เฉพาะรับประทานภายในร้าน
ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561

เป็นอีกหนึง่ ร้านอาหารอร่อยทีค่ นรักสุขภาพ
ไม่ควรพลาด ส�ำหรับ “THE STEAK GARAGE”
ร้านสเต็กโฮมเมดสไตล์อติ าเลียนทีอ่ มิ่ อร่อย
กันได้ทุกเพศทุกวัย

THE STEAK GARAGE ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 4 ของโครงการ
เดอะ สตรีท (THE STREET) รัชดา ทีม่ กี ารตกแต่งร้าน
ในสไตล์อนิ ดัสทรี หากใครได้มารับประทานอาหาร
ที่ร้านนี้แล้ว จะสัมผัสได้ทันทีว่าเป็นร้านอาหาร
ที่ไม่ได้แค่ท�ำอาหารอร่อยให้ลูกค้ารับประทาน
อย่างเต็มอิม่ เท่านัน้ แต่ยงั ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า
ด้วยการลดปริมาณเกลือและไม่ใช้ผงชูรสปรุงอาหาร
แต่เน้นใช้สมุนไพรและเครือ่ งเทศทีส่ ง่ ตรงมาจากอิตาลี
ในการปรุงรสชาติอาหารแทน เพือ่ ให้คงความเป็น
อาหารอิตาเลียนแบบดัง้ เดิม จนได้ชอื่ ว่าเป็น ร้านอาหาร
Italian Low Sodium เช่นเดียวกับการเลือกสรร
วัตถุดบิ อย่าง เนือ้ สเต็ก ไม่วา่ จะเป็น เนือ้ วัว เนือ้ หมู
หรือปลาแซลมอน ทางร้านก็เลือกวัตถุดบิ เกรดพรีเมีย่ ม
มาบริการ โดยเฉพาะหอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ ทีน่ ี่
เลือกไซส์ L และน�ำเข้ามาเป็นแพ็ก จึงมัน่ ใจได้วา่
วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาปรุงอาหารมีคณุ ภาพจริงๆ
ส�ำหรับเมนูอร่อยของร้านมีให้เลือกหลากหลายเมนู
และสามารถเลือกได้วา่ จะรับประทานแบบบุฟเฟต์
หรืออาราคาร์ท (ตามสั่ง) ก็ได้ ซึ่งรับประกันว่า
ทุกเมนูเป็นอาหารที่ท�ำสดใหม่แบบจานต่อจาน

โดยเฉพาะพิซซ่า ทีล่ กู ค้าเลือกได้ถงึ 2 หน้าในถาดเดียว
อาทิ ซีฟดู้ ฮาวายเอีย้ น ซาลามิ โฟร์ชสี เป็นต้น
เหมาะเป็นอาหารทานเล่นก่อนเริ่มต้นเมนูหลัก
อย่างสเต็ก ไม่วา่ จะเป็น พอร์กชอปกับสันคอหมู
พริกไทยด�ำ หรือสเต็กเนือ้ ทีโบน รวมถึงสเต็กปลากะพง
หอมกรุน่ ด้วยเครือ่ งเทศ และน�ำ้ เกรวีทเี่ สิรฟ์ มาในจาน
เช่นเดียวกับเมนูพาสตาของทางร้าน ทีบ่ อกได้คำ� เดียวว่า
กลมกล่อมตัง้ แต่เส้นสปาเกตตี ไปจนถึงเครือ่ งปรุง
และวัตถุดบิ ทีป่ รุงมาได้ถกู ใจ อย่างสปาเกตตีฟวิ ชัน
แซลมอน ทีห่ อมกรุน่ ในแบบไทย แต่ยงั ให้อารมณ์
ของความเป็นอาหารอิตาเลียนจริงๆ
จุดเด่นอีกอย่างของร้านที่อดพูดถึงไม่ได้เลยคือ
หากลูกค้าท่านใดอยากรับประทานอาหารนอกเหนือ
เมนูที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถบอกกับพนักงานของ
ทางร้านได้ ไม่วา่ จะเป็น แกงจืด แกงเผ็ด และอืน่ ๆ
(ใช้ตามวัตถุดบิ ทีท่ างร้านมีอยูแ่ ล้วเท่านัน้ ) เพือ่ ให้
ลูกค้าทุกคนรูส้ กึ เหมือนกับก�ำลังรับประทานอาหาร
จากครัวทีบ่ า้ นของตัวเอง เป็นอีกหนึง่ บริการทีท่ ำ� ให้
ลูกค้าทุกคนประทับใจและกลับมาทีร่ า้ นเป็นประจ�ำ
และพิเศษสุดส�ำหรับ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทางร้าน
ขอมอบโปรโมชันสุดพิเศษ ด้วยการลดราคาอาหาร
(อาราคาร์ท) 10% เมือ่ รับประทานครบ 500 บาทขึน้
ไป (ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชันส่วนลด
ทีท่ างร้านมีอยูแ่ ล้ว)

GOURMET

HEALTHY MENU
ปอเปี๊ยะสดรสแซ่บ

เมื่ อ พู ด ถึ ง “อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ” ขึ้ น ชื่ อ ในยุ ค นี้ ก็ คื อ
“ปอเปี๊ยะสด” หรือ “ปอเปี๊ยะเวียดนาม” ที่มีส่วนประกอบ
เป็นผักส่วนใหญ่ รับประทานคู่กับน�้ำจิ้มรสเด็ดอย่างน�้ำจิ้ม
ซีฟู้ด แซ่บ! สะใจ และอร่อยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน�้ำหนัก

ส่วนประกอบส�ำหรับปอเปี๊ยะสด
กุง้ ลวกสุก ปูอดั หรือซีฟดู้ (ปลาหมึก / ปลาแซลมอน
/ เนื้อปูทะเลลวกสุก) ตามความชอบ
ผักสลัดตามความชอบ เช่น ผักกาดเรดคอรัล, ผักชิโครี,
ผักเรดโอ๊กและกรีนโอ๊ก
ผักสมุนไพร อาทิ สะระแหน่ โหระพา
ผักชีฝรั่ง ต้นหอม ผักหวานบ้าน (ส�ำหรับแกล้ม)
แตงกวาปอกเปลือกแล้วหั่นครึ่งตามแนวยาวแบ่งเป็น 4 ส่วน
แผ่นแป้งเวียดนาม แบบแผ่นกลม
ส่วนประกอบและเครื่องปรุงส�ำหรับน�้ำจิ้มซีฟู้ด
กระเทียมสับหยาบ
2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำมะนาว
3 ช้อนโต๊ะ
น�้ำปลาดี
2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำตาลมะพร้าว
1 ช้อนโต๊ะ
รากผักชีโขลกละเอียด 3 ราก
พริกขี้หนูสวน
1 ช้อนโต๊ะ
วาซาบิ
½ ช้อนชา (หรือตามความชอบ)

วิธีท�ำ
• เริ่มจากน�ำแผ่นแป้งเวียดนามมาแช่น�้ำสะอาด
ให้แผ่นแป้งนิ่มลงเล็กน้อยพอม้วนได้
• เมื่อแป้งนิ่มแล้ว น�ำมาปูวางลงบนจานใบใหญ่
แล้วฉีกผักสลัดที่ชอบวางลงบนแผ่นแป้งตามแนวยาวให้เป็นแถวเดียว
• น�ำกุ้งลวก หรือปูอัดและซีฟู้ดที่หั่นเป็นชิ้นยาว
วางทับลงบนผักสลัด
• จากนั้นพับแผ่นแป้งด้านข้างเข้ามาเพื่อเก็บหัวท้าย
แล้วม้วนปลายของแผ่นแป้งเข้าหากันเหมือนการท�ำปอเปี๊ยะทอด
• หั่นครึ่งด้วยการตัดเฉียง ก่อนน�ำมาวางเรียงบนจาน
ให้สวยงาม พักรอไว้ หรือจะน�ำเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้
วิธีการท�ำน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ
น�ำส่วนผสมทั้งหมดลงโถเครื่องปั่นจนละเอียด แล้วชิมรสว่าถูกใจ
หรือยัง หากชอบความเปรี้ยวหรือความเผ็ดมากกว่านี้ ก็สามารถ
เติมน�้ำมะนาวหรือพริกลงไปอีกได้ และการใส่วาซาบิลงไปใน
น�้ำจิ้ม ก็จะช่วยเพิ่มความจี๊ดจ๊าดมากยิ่งขึ้น ตักใส่ถ้วย หรือชาม
เสิร์ฟพร้อมกับจานปอเปี๊ยะและผักสมุนไพรที่จัดไว้อย่างสวยงาม
Tips
• สามารถเลือกผักได้ตามความชอบ ถ้าไม่ชอบแตงกวา
ก็เปลี่ยนเป็นแครอทก็ได้
• การเลือกแผ่นแป้งเวียดนาม ควรเลือกใช้แผ่นแป้ง
ขนาดกลาง เพราะจะท�ำให้ห่อง่าย และถนัดมือมากกว่า
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MY BEST FRIEND

SCOTTISH FOLD

เจ้าเหมียวหูพับ น่ารักและน่ากอด

ของเจ้าของอยูก่ ไ็ ด้ ถ้าพูดถึงเรือ่ งของกิจกรรม สก็อตทิช โฟลด์
เป็นแมวทีช่ อบท�ำกิจกรรมระดับปานกลาง แต่ถา้ เป็นเรือ่ ง
เล่นมันจะให้ความส�ำคัญมากทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อมี
เจ้าของมาเล่นด้วย เจ้าเหมียวบางตัวอาจไม่ชอบนอนบนตัก
เจ้าของเท่าไรนัก แต่กจ็ ะนอนหรือนัง่ อยูใ่ กล้ๆ กับเจ้าของ
ท่านั่งที่เจ้าเหมียวพันธุ์นี้ชอบมากที่สุด คือท่า Sitting Up
คือการนอนแผ่แบนบนหลังของตัวมันเอง คล้ายกับตัวนาก
เมื่อเอ่ยชื่อ “สก็อตทิช โฟลด์” (Scottish Fold)
บรรดาทาสแมวก็คงจะรู้จักกันดีว่า เจ้าเหมียว
พันธุ์นี้ช่างน่ารักและน่ากอด ยิ่งท�ำตากลมโต
แบ๊ ว ๆ ด้ ว ยแล้ ว อาจจะท� ำ ให้ เ หล่ า ทาสแมว
หลงใหลและหลงรักเลยก็ได้

ลักษณะรูปร่าง
แมวสก็อตทิช โฟลด์ เป็นแมวขนาดกลาง มีหวั กลม
มีช่วงคอสั้น มีทั้งแบบขนสั้น และขนยาว ตัวผู้มี
น�ำ้ หนักอยูป่ ระมาณ 4-6 กิโลกรัม ขณะทีต่ วั เมียน�ำ้ หนัก
อยู่ที่ 2.7-4 กิโลกรัม แมวพันธุ์น้ีมีความโดดเด่น
อยู่ที่ใบหูทั้งสองข้างที่มีขนาดเล็กกว่าแมวทั่วไป
และจะพับลงมาด้านหน้าแบบหลวมๆ โดยจะเริ่ม
พับลงหลังจากที่เกิดมาได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์
แต่บางครั้งลูกแมว 1 คอกอาจจะมีบางตัวที่หูต้ัง
ไม่พับเหมือนลูกแมวตัวอื่นก็ได้
นอกจากนี้ แมวสายพันธุน์ ยี้ งั มี จมูกสัน้ โค้ง กว้าง
ซึ่งรับกับดวงตาที่กลมโต แสดงให้เห็นถึงความสดใส
เช่นเดียวกับปากทีโ่ ค้งรับกับคางกลมมน จึงท�ำให้แมว
พันธุ์นี้ได้รับฉายาอีกหนึ่งชื่อว่า แมวยิ้ม (Smiling Cat)
ลักษณะนิสัย
สก็อตทิช โฟลด์ เป็นแมวที่ไม่ค่อยส่งเสียงร้อง
แต่มกั จะชอบและมองดูเจ้าของอยูต่ ลอด จนบางครัง้
อาจนึกไปว่า เจ้าเหมียวก�ำลังควบคุมการท�ำงาน
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การดูแล
แมวพันธุ์นี้เป็นแมวที่เลี้ยงไม่ยาก ท�ำให้การดูแล
ไม่ยากด้วยเช่นกัน เพราะไม่จ�ำเป็นต้องอาบน�้ำบ่อย
แต่เพื่อให้ขนของเจ้าเหมียวดูสวยและเป็นเงา ก็ควรจะ
หวีขนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเอาขนเก่าที่หลุดแล้ว
ออกมา โดยสก็อตทิช โฟลด์พันธุ์ขนสั้น อาจจะแปรงขน
2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่หากเป็นพันธุข์ นยาว ก็อาจจะ
ต้องแปรงขนให้บอ่ ยขึน้ สักหน่อย อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้
นอกจากขนแล้ว หูของแมวก็ควรท�ำความสะอาด
เป็นประจ�ำเช่นกัน เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
และก�ำจัดขี้หู โดยสามารถท�ำความสะอาดหูของแมว
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับทีท่ ำ� ความสะอาดขนของแมว
Tips
• การแปรงขน หากใช้แปรงหวีทเี่ ป็นเหล็ก จะท�ำให้การ
แปรงขนท�ำได้ดีและง่ายขึ้น
• ควรใช้ผา้ ชุบน�ำ้ สะอาด แล้วเช็ดท�ำความสะอาดบริเวณ
หัวตาของแมว เพื่อก�ำจัดสิ่งสกปรก

CALENDAR

SHOPPING
TIME

17th – 26th November

9th – 17th December

HomePro Expo ครั้งที่ 26

Thailand Best Shopping Fair Year End

14th - 17th December

1st - 4th February

SmartHeart Presents Pet Variety

Thailand Baby & Kids Best Buy 2018

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
มหกรรมความสุ ข ตั ว จริ ง เรื่ อ งบ้ า นที่ สุ ด คุ ้ ม กลั บ มาอี ก ครั้ ง
กับ Home Pro Expo ครัง้ ที่ 26 จัดโดย บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ "โฮมโปร" ผูน้ ำ� ธุรกิจ ศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านครบวงจร และเป็นงานเดียว ที่ขนขบวนสินค้าเพื่อบ้าน
จากผูผ้ ลิตชัน้ น�ำกว่า 300 บริษทั พร้อมลดกระหน�ำ่ สินค้าอย่างคาดไม่ถงึ
เพื่อให้คุณเลือกชอปปิงกัน อย่างจุใจ นอกจากนี้ ภายในงานยังมี
ความบันเทิงหลากหลายมาสร้างสีสนั และความสนุกให้เกิดขึน้ ตลอดงาน
ระหว่างวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เป็นอีกครัง้ ทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนได้สนุกสนานพร้อมกับการชมความน่ารัก
ของสัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์ ในมหกรรมสารพัดสัตว์เลี้ยง
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย SmartHeart Presents Pet
Variety งานเดียวทีร่ วบรวมสัตว์พนั ธุแ์ ปลกและหายาก แบบทีไ่ ม่เคย
เปิดตัวที่ไหนมาก่อน พร้อมการชอปปิงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ที่พากันมาลดกระหน�่ำ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่ส�ำคัญ
ภายในงานยังมีการประกวดสุนขั บูลลี่ การแข่งขันพิทบูลลากน�ำ้ หนัก
การประกวดแมวสวยตาใส การประกวดแต่งชุดแฟนซีสัตว์เลี้ยง
และการแสดงโชว์นกบินผาดโผน รวมถึงพบกับมหัศจรรย์สัตว์น�้ำ
นานาพันธุ์ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี พร้อมทั้งกิจกรรมอัดแน่น
เต็ม 4 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ทีอ่ มิ แพ็ค เมืองทองธานี

ไบเทค บางนา
เรียกได้ว่า ใหญ่ที่สุด มากที่สุด ครบที่สุด ด้วยกลุ่มสินค้า
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในงาน Thailand Best
Shopping Fair Year End ที่จัดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี
โดยขนทัพสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สินค้าแฟชั่น
อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที ตลอดจน
ธุรกิจสตูดิโอ Wedding ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม สินค้าสุขภาพ
และความงาม สินค้าเกี่ยวกับเด็กและของเล่น ต้นไม้นานาพรรณ
และการจัดสวน สินค้าเกี่ยวกับอาหาร มาน�ำเสนอผู้บริโภคโดยตรง
พบกันได้ ระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทค บางนา

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พบกันเป็นประจ�ำทุกปี กับมหกรรมสินค้าแม่และเด็ก ครั้งที่ 27
ภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพส�ำหรับแม่และเด็กกว่า 1 ล้านรายการ
จาก 400 ผู้ผลิตแบรนด์ดัง ครบครันกับสินค้าคุณภาพส่งออก
ทีค่ ดั สรรมาให้เลือกช้อปกันอย่างคุม้ ค่าในราคาสุดพิเศษ สนุกสนานกับ
กิจกรรมเพือ่ แม่และเด็กตลอดงาน ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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FRESH IDEA

UPCYCLED BIKE

เปลี่ยนจักรยานคันเก่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สวย

BIKE STOOLS
จักรยาน ถูกประดิษฐ์ขน้ึ เพือ่ การคมนาคมขัน้ พืน้ ฐาน
ในช่วงศตวรรษที่ 19 และถือเป็นพาหนะเพือ่ สิง่ แวดล้อม
โดยแท้จริง แต่เมือ่ วันหนึง่ จักรยานคันโปรด เสือ่ มสภาพ
และทรุดโทรมลง ชิ้นส่วนของพาหนะชนิดนี้ ก็ยัง
มี ป ระโยชน์ อ ยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย และยั ง น� ำ มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้หลากหลาย

วงล้อจักรยานเก่า คือชิน้ ส่วนส�ำคัญของการน�ำมาประกอบ
เป็นเก้าอีส้ ตูล โดยน�ำวงล้อจักรยานเก่าทัง้ ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่มาขัดถูและท�ำความสะอาด ก่อนตัดล้อ
ส่วนหนึง่ ส�ำหรับท�ำเป็นขาตัง้ แล้วน�ำวงล้อทีเ่ หลือมาเชือ่ มติด
และประกอบขึน้ เป็นเก้าอีส้ ตูล ให้มที งั้ พนักพิงและมือจับ
จากนั้นจึงเคลือบเงาด้วยโครเมี่ยม แล้วประกอบเบาะ
ที่นั่งนุ่มๆ เข้าไปเป็นชิ้นส่วนสุดท้าย แค่นี้ก็ได้เก้าอี้สตูล
ไว้นั่งเล่นสวยๆ แล้ว

BICYCLE TIRES ART

ใครอยากได้กรอบรูปงานศิลปะสุดเท่ ไม่เหมือนใคร
ก็ลองดูงานชิน้ นีเ้ ป็นตัวอย่าง เพียงแค่นำ� กรอบไม้ตามขนาด
ที่ต้องการ แล้วน�ำยางรถจักรยานเก่าแต่ละขนาดที่มี
ลายดอกยางต่างกัน น�ำมาตัดเป็นชิ้นๆ ให้ได้ความยาว
ทีต่ อ้ งการ แล้วจัดเรียงใหม่จนกลายเป็นลายเส้นทีส่ วยงาม
พาดกันไปมา และเพื่อให้งานศิลปะชิ้นนี้สวยงามส�ำหรับ
ตกแต่งบ้านได้ ก็อาจจะพ่นสีโลหะ หรือ Metal Color ลงไป
เพิม่ ความอาร์ต เท่านีก้ ไ็ ด้งานศิลปะมาติดผนังห้องสวยๆ
แล้ว แลดูทันสมัยไม่เหมือนใคร
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RECYCLED BIKE CHAIN
CLOCK

ใครจะคิดบ้างว่า โซ่จักรยานเก่าๆ เมื่อน�ำมาขัด
และท�ำความสะอาด ก็สามารถน�ำมาประดิษฐ์เป็นกรอบนาฬิกา
ที่มีลวดลายสวยๆ ได้เหมือนกัน แค่ขดและงอขึ้นลง
ก่อนประกอบกับแผ่นไม้หรือแผ่นอลูมเิ นียม และอุปกรณ์
อะไหล่นาฬิกา ก็จะกลายเป็นนาฬิกาแขวนผนังไว้ใช้
แต่งห้องให้สวยตามสไตล์คณุ ได้เช่นกัน เท่านีก้ ก็ ลายเป็น
ของตกแต่งบ้านสุดชิกได้แล้ว

FUNKY BIKE CHAIR

อีกไอเดียสร้างสรรค์ กับการน�ำชิน้ ส่วนล้อของจักรยาน
มาประกอบเป็นเก้าอี้นั่งเล่น โดยวงล้อจักรยานที่ถูกถอด
ซีล่ วดมาผ่าครึง่ ส�ำหรับเป็นขาเก้าอี้ ขณะทีว่ งล้อทีถ่ กู ถอด
ซีล่ วดอีก 2 วง ทีย่ งั มียางรถจักรยานอยู่ จะถูกเชือ่ มประกบกัน
เพื่อใช้เป็นโครงสร้างฐานที่นั่งและแขนเก้าอี้ และสุดท้าย
คือวงล้อทีม่ ซี ลี่ วด จะเชือ่ มต่อกันเป็นฐานรองนัง่ และพนักพิง
ก่อนน�ำเบาะกลมติดตรงกลางท�ำเป็นที่รองนั่ง เท่านี้ก็ได้
เก้าอี้สวยๆ ไว้นั่งเล่นกลางสนามหญ้าได้แล้ว

BIKE CHAIN CHANDELIERS

โซ่จกั รยานเก่าก็มปี ระโยชน์เหมือนกัน โดยเฉพาะการน�ำมาท�ำเป็น
แชนเดอเลียหรือโคมไฟระย้า ซึง่ โคมไฟห้อยเพดานนี้ อาจต้อง
ใช้โซ่จักรยานที่มีความยาว และหลายเส้นหน่อย เพื่อให้ได้
ลวดลายของโซ่ทสี่ วยงาม และเพือ่ ให้เป็นโคมไฟทีม่ าจากจักรยาน
เก่าจริงๆ ก็อาจจะน�ำวงล้อจักรยานมาเป็นส่วนประกอบทีจ่ ะท�ำให้
เกิดชัน้ ของโคมระย้า ก่อนน�ำอุปกรณ์หลอดไฟฟ้ามาประกอบ
ในขั้นตอนสุดท้าย และนี่อาจจะเป็นแชนเดอเลียชิ้นเดียวในโลก
ที่เกิดจากฝีมือคุณก็ได้

HAWAII LAMP

เป็นโคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกระโปรงระบ�ำ
ฮาวาย โดยใช้ซี่ลวดจากวงล้อและเฟืองเกียร์จักรยานเก่า
มาใช้ร่วมกัน โดยเฟืองเกียร์ที่นำ� มาใช้จะต้องมีทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ เพื่อเวลาวางเรียงซี่ลวดแล้วจะได้ดู
เหมือนกระโปรงยิง่ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะประกอบเข้ากับชุดอุปกรณ์
หลอดไฟ ก็จะได้โคมไฟดีไซน์ในแบบกระโปรงฮาวายแล้ว
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นครคนนอก
ชื่อผู้แต่ง : พลัง เพียงพิรุฬห์
เป็นหนังสือที่คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือ “รางวัลซีไรต์”
ประจ�ำปี 2559 ด้วยความโดดเด่นของงานเขียนที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความเป็นสากล และวิธีการน�ำเสนอที่แปลกใหม่
เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยกวีนิพนธ์นั้น บอกเล่าถึงภาพเมือง
ที่ มี ก ารปะทะสั ง สรรค์ ร ะหว่ า งผู ้ ค นกั บ กระแสคลื่ น โซเชี ย ล
ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมเก่าไปสู่วัฒนธรรมใหม่อย่าง
ฉับพลัน ทัง้ ยังแสดงวิถแี ละทัศนะของผูค้ นในตรรกะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากสังคมไทยที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ยังคงมีชีวิตของคน
บางกลุม่ ทีย่ งั ด�ำเนินวิถชี วี ติ อย่างเป็นสุข โดยไม่เกีย่ วข้องกับโซเชียล
เน็ตเวิร์กที่ก�ำลังถาโถมเข้าสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า...

แค่ใช้ค�ำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง
ก็พลิกสถานการณ์ได้
ชื่อผู้แต่ง : Sasaki Keiichi (ซาซากิ เคอิจิ)
แปลโดย : ทินภาส พาหะนิชย์
เคยสงสัยไหมว่าเวลาเจอเรื่องน่าหนักใจ ท�ำไมบางคนพูด
แค่ไม่กคี่ ำ� ก็ทำ� ให้สถานการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้ ในขณะที่
บางคนพร�่ำพูดอะไรออกมามากมาย แต่กลับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
ซ�้ำยังท�ำให้เรื่องเลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิมอีก หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
ค�ำตอบอย่างดี ในการเผยเคล็ดลับการใช้ค�ำอย่างชาญฉลาด
และยังมีการอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างการ
ใช้งานในสถานการณ์จริง อาทิ พูดอย่างไรให้ลกู ค้าทีช่ อบต่อราคา
ตัดสินใจซื้อโดยไม่ขอลดสักบาท หรือจะยกเลิกนัดอย่างไรไม่ให้
แฟนโกรธ แถมยังรักคุณมากกว่าเดิมเสียอีก และอืน่ ๆ อีกมากมาย
เพียง "แค่ใช้ค�ำให้เป็น"
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9 พฤติกรรม

เพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ท�ำ
ชื่อผู้แต่ง : ฮิเดกิ วาดะ
แปลโดย : ณิชยา รักเกียรติงาม
หลายครัง้ ทีค่ วามคิดและความรูส้ กึ ของเราพรัง่ พรูออกมามากมาย
อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง และหลายครั้งที่เรากลับไม่ลงมือท�ำ
กลัว กังวล ทั้งที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้างกับตัวเองว่ายัง
ไม่พร้อม ปล่อยโอกาสและเวลาให้ผา่ นเลยไป ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง
ยั ง มี ค วามเป็ น ไปได้ อ ี ก มากมายซึ่ ง เราคาดไม่ ถ ึ ง ด้ ว ยซ�้ ำ
พฤติกรรม 9 อย่างจากประสบการณ์ของตัวผูเ้ ขียนเองทีไ่ ด้พสิ จู น์ให้
เห็นแล้วว่า การลงมือท�ำไม่ใช่เรือ่ งยาก การคิดมากเกินไปต่างหากที่
ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งยาก ไม่วา่ ผลทีไ่ ด้จะออกมาดีหรือแย่แค่ไหน
หากลองทบทวนด้วยเหตุผล ทุกผลลัพธ์ของการลงมือท�ำ
ล้วนเป็นบันไดอีกขั้นให้เราก้าวต่อไป

เลี้ยงบวก ลูกบวก
ชื่อผู้แต่ง : พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร
เลี้ยงบวก ลูกบวก เป็นหนังสือที่น�ำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ความเชือ่ ซึง่ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมอง
ส่วนความคิดวิเคราะห์ และควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้น
พร้อมกับค�ำว่า “คิดเป็น” ขณะที่เด็กแต่ละคนยังมีความพิเศษ
ที่สุดแสนวิเศษ รวมถึงมีความแตกต่างกันค่อนข้างหลากหลาย
หนังสือเล่มนี้จึงจะมาน�ำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ด้วยการน�ำเอาศาสตร์และศิลป์ซึ่งไม่มีวิธีการตายตัว
มาแนะน�ำ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ของคุณพ่อ
และคุณแม่ เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตามวัย และนิสยั ของเขาเอง

MORE THAN WORDS

"สิ่งส�ำคัญของชีวิตที่คนเราควรแสวงหาคือ ความสงบสุข"
MOTIVO ชวนคุณส่งภาพที่คุณประทับใจ เป็นภาพอะไรก็ได้พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ
ขนาดไม่เกิน 2 MB แต่ต้องถ่ายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น (ท่านละ 1 ภาพต่อฉบับ)
แล้วส่งมาที่ e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้าของภาพประทับใจที่ผ่านการคัดเลือกลงในคอลัมน์ More Than Words 2 ภาพในฉบับหน้า
จะได้รับของรางวัลพิเศษจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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A smile is happiness you'll find right under your nose.
Tom Wilson

www.lh.co.th

