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FRIENDSHIP
ค�ำว่า “มิตรภาพ” เมือ่ ถูกพูดขึน้ มา สิง่ แรกทีท่ กุ คนอาจนึกถึงก็คอื “เพือ่ น”
คนทีอ่ ยูก่ บั เราตลอดเวลา ทัง้ ในช่วงเวลาทีเ่ รามีความสุข หรือแม้บางช่วง
ทีเ่ ราอยูใ่ นห้วงแห่งความทุกข์ มีความเดือดร้อน เพือ่ นทีแ่ สนดีนกี้ จ็ ะอยู่
เคียงข้างเราเสมอ ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งผ่านไป ...แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ค�ำว่า “มิตรภาพ” ไม่ได้ใช้เฉพาะกับเพือ่ นอย่างเดียวเท่านัน้
แต่ยงั สามารถใช้ได้กบั คนรอบข้างทุกคน ทัง้ คนในครอบครัวเราเอง หรือ
แม้แต่ญาติๆ รวมถึงคนในทีท่ ำ� งานและทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะ “มิตรภาพ”
เป็นเสมือนสายสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” นั่นเอง
เพื่อให้เข้าใจถึงค�ำว่า “มิตรภาพ” อย่างแท้จริง เนื้อหาสาระภายใน
นิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ จึงอัดแน่นด้วยเรื่องราวมากมาย เริ่มต้น
ด้วยการบอกเล่าปัจจัยต่างๆ ทีป่ ระกอบเข้ากันกว่าจะกลายเป็นมิตรภาพ
ที่ดีที่สุด ก่อนจะไปพบกับโครงการคอนโดมิเนียมที่มาพร้อมแนวคิดและ
การดีไซน์ในสไตล์ Personal Living ทีผ
่ สานงานศิลปะให้เป็นส่วนหนึง่ กับ
ธรรมชาติ อย่างโครงการ The Room Sukhumvit 38 ในคอลัมน์ Welcome
ซึง่ จะท�ำให้คุณได้พบกับความสุนทรีย์แห่งการพักอาศัยที่ไม่ซ�้ำใคร
จากนัน้ มาสร้างพัฒนาการให้กบั ลูกน้อยด้วยการแต่งห้องนอนลูกด้วย
ธีมต่างๆ ทีไ่ ม่เพียงจะท�ำให้ลกู เติบโตไปพร้อมๆ กับฉลาดสมวัยอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้เด็กๆ มีจิตใจที่ดี มองโลกในมุมบวก กับคอลัมน์
Tips & Tricks และเมือ่ สนุกกับการเรียนรูเ้ ทคนิคการแต่งห้องแล้ว ก็ไปต่อ
กันทีเ่ รือ่ งราวสุขภาพ Be Healthy มาดูกนั สิวา่ โรคหมอนรองกระดูก
เคลือ่ นทับเส้นประสาทคืออะไร แล้วใครมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคนีก้ นั บ้าง
ก่อนทีจ่ ะไปซึมซับความหมายของค�ำว่ามิตรภาพและครอบครัวของอาจารย์
คฑา ชินบัญชร ผูช้ ายทีแ่ ม้จะมีงานยุง่ ตลอดวันตัง้ แต่เช้าถึงค�ำ่ แต่เขาก็
มักจะแบ่งเวลาส่วนตัวทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิดให้กบั ครอบครัวทีเ่ ขารักอยูเ่ สมอ
เรื่องราวและสาระมากมายที่ถูกบันทึกในนิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้
ยังมีอกี มากมาย โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังคงตัง้ ใจทีจ่ ะสรรค์สร้างเนือ้ หา
สาระอันเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกคน รวมถึงสร้างความสุขให้กับ
ทุกครอบครัวของเรา

บรรณาธิการ

www.lh.co.th/contactus
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FRIENDSHIP

“มิตรภาพ” ความหมาย
ที่มากกว่า “เพื่อน”

If you haven't learned
the meaning of friendship,
you really haven't learned
anything.
… by Muhammad Ali
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หากคุณเปิดพจนานุกรมเพือ่ ดูความหมาย
ของค�ำว่า “มิตรภาพ” อาจพบความหมายที่
บอกถึงความสนิทระหว่างคนสองคน ซึง่ อยู่
ในสถานะของค�ำว่า “เพือ่ น” แต่แท้ทจ่ี ริงแล้ว
ค�ำนีม้ คี วามหมายทีล่ กึ ซึง้ มากกว่านัน้ โดย
ไม่จำ� กัดอยูแ่ ค่คนสองคน ทว่ายังแผ่ขยาย
สั ม พั น ธภาพที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น คนใน
ครอบครัวเดียวกัน ไปถึงบุคคลรอบข้าง
อีกมากมาย แต่คำ� ว่า “มิตรภาพ” นัน้ จะไม่
สามารถคงอยูอ่ ย่างถาวรได้ หากปราศจาก
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

เลยก็ว่าได้ เพราะค�ำว่าเมตตานั้นมีความหมาย
ที่บ่งชี้ในตัวชัดเจนอยู่แล้วว่า มีความเป็นมิตร
เป็ น เพื่ อ น และเป็ น ผู ้ ที่ ห วั ง ดี ปรารถนาดี
ต่อบุคคลรอบกาย ดังนัน้ หากเรามีเมตตาให้กบั
ใครก็ตาม โดยทีเ่ ราไม่ได้หวังหรือต้องการเรียกร้อง
ผลประโยชน์จากคนคนนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า
เราก� ำ ลั ง สร้ า งความเป็ น มิ ต ร และอยากให้
มิตรของเราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เมตตาจึงเป็น
เสมือนคุณธรรมประการแรกที่จ�ำเป็นต้องมีอยู่
ในค�ำว่า “มิตรภาพ”

ความเมตตา

อาจจะสงสัยว่าพูดถึง ‘มิตรภาพ’ แล้ว ความรัก
เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร ความรักในที่นี้ไม่ใช่
ความรักแบบหนุ่มสาว แต่เป็นความรักที่เพื่อน

ความเมตตา อาจเรียกได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีน่ ำ� ไป
สู่การสร้างสัมพันธภาพจนเกิดเป็นมิตรภาพ

ความรัก

มนุษย์คนหนึง่ มีให้แก่เพือ่ นมนุษย์อกี คนหนึง่ และ
ความรักนี้ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาซึ่งการก่อ
ก�ำเนิดมิตรภาพขึน้ มา หากเราส่งมอบความรักให้
กับอีกคนหนึ่ง ความรักนั้นก็จะถูกส่งกลับมาให้
เราอีกครั้ง ความรักในจุดนี้จึงถือเป็นสิ่งมีค่า
และเป็นตัวประสานให้ค�ำว่า “มิตรภาพ” คงอยู่
ถาวรและมั่นคงตลอดไป
ความเชื่อใจ

ความเชื่อใจหรือความไว้ใจซึ่งกันและกัน ก็ถือ
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้คำ� ว่า “มิตรภาพ”
เป็นมากกว่าค�ำว่า “เพื่อน” เพราะการเชื่อใจกัน
หรือการไว้ใจซึ่งกันและกันนั้น ไม่เพียงแต่จะ
ท�ำให้เราหรืออีกฝ่ายหนึ่งได้มองและได้เห็นแง่
มุมที่ดีของกันและกันมากขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยงั ท�ำให้เราและอีกฝ่ายไม่คดิ ทีจ่ ะพูดให้รา้ ยกัน
อี ก ด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะต่ อ หน้ า หรื อ ลั บ หลั ง ก็ ต าม
แต่การจะท�ำให้ใครเชือ่ ใจเราได้นนั้ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั ติ วั ให้เป็นทีไ่ ว้วางใจ หรือเป็นที่
เชื่อใจของอีกฝ่ายหนึ่งก่อน หรือแม้แต่เราเอง
ก็ตอ้ งพยายามบอกตัวเองให้รจู้ กั ไว้ใจและเชือ่ ใจ
อีกฝ่ายหนึ่งก่อนด้วยเช่นกัน เพื่อท�ำให้เกิด
“มิตรภาพ” ที่ดีตามมา
คุณธรรม

คุ ณ ธรรมถื อ เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ค� ำ ว่ า
“มิตรภาพ” มีความสมบูรณ์แบบ โดยจ�ำเป็นต้อง
มีองค์ประกอบ 7 อย่างร่วมด้วย เริม่ จาก ความมี
เมตตากรุณา ทีม่ งุ่ จะสร้างประโยชน์สขุ ให้คนอืน่
ตามมาด้วยความน่าเคารพ ทีผ่ จู้ ะสร้างมิตรภาพ

ต้องมีความประพฤติทเ่ี หมาะสม และท�ำให้คนอืน่
รู้สึกอบอุ่นใจ ล�ำดับต่อมา เป็นผู้ที่มีความรู้จริง
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการรูจ้ กั พูดให้ได้ผล และรูว้ า่ ควรจะ
พูดหรือท�ำอะไร เมื่อไหร่ อันเป็นคุณสมบัติที่
จะเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ดียามที่มิตรหรือเพื่อน
ต้องการค�ำปรึกษา ขณะเดียวกัน ตัวของเราก็
จะต้องอดทนต่อถ้อยค�ำ ต้องท�ำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี
ไม่ใช้อารมณ์ รวมถึงต้องพูดในสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ หรือสิง่ ที่
เข้าใจยากให้เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจง่าย และสุดท้ายจะ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ชักน�ำเพื่อนไปสู่หนทางเสื่อมเสีย
หรือกระท�ำเรื่องเหลวไหล ทั้งหมดนี้เรียกว่า
คุณธรรม ซึง่ จะส่งเสริมให้ “มิตรภาพ” เกิดความ
สมบูรณ์แบบอย่างที่สุด
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ความเห็นอกเห็นใจ

การจะมีมิตรภาพที่ดีให้ใครสักคน เราจ�ำเป็น
ต้องรู้จักค�ำว่า “เห็นอกเห็นใจ” ผู้อื่นด้วย เพราะ
ความหมายของการเห็นอกเห็นใจ คือ การเข้าใจ
ในสิ่งที่คนคนนั้นก�ำลังเป็นหรือก�ำลังเผชิญอยู่
ซึง่ ถือเป็นข้อดี เพราะจะท�ำให้เรารูจ้ กั ระมัดระวัง
ในค�ำพูด หรือการกระท�ำที่จะไม่เป็นการตอกย�้ำ
ต่อความรู้สึกของคนคนนั้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายัง
สามารถตอบสนองหรือช่วยเหลือบุคคลที่ก�ำลัง
ประสบความทุกข์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย นีจ่ งึ
จะเรียกว่าเป็นการสร้างมิตรภาพที่แท้จริงให้
เกิดขึ้น
ความซื่อสัตย์

ความซือ่ สัตย์ ถือเป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำไปสู่
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การสร้างความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดมิตรภาพอย่าง
ยาวนาน เพราะการคบค้าสมาคมกับคนในสังคม
คงไม่มใี ครอยากจะหวาดระแวงคนรอบตัวเป็นแน่
หากเราไม่มีความซื่อสัตย์ให้กับคนในสังคม
ก็อาจส่งผลกระทบใหญ่ตามมาได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการขาดความสามัคคี หรือการหักหลังกัน
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากเรามีความซื่อสัตย์
ให้กับทุกคนในสังคม ก็ย่อมท�ำให้เรามีเพื่อน
มีมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างยาวนาน

การสร้างมิตรภาพว่ามีมากน้อยแค่ไหน ยิ่งเรา
มีคนรักและศรัทธาในตัวของเรามากขึ้นเท่าไร
ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่า มิตรภาพที่เราน�ำเสนอไป
ให้พวกเขานัน้ ได้รบั การตอบรับ และสะท้อนกลับมา
ให้เรามากเป็นเท่าทวีคณู แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ การทีเ่ รา
จะได้รับความภักดีมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับว่า
เราเคยให้ความภักดีกับคนเหล่านั้นไปมากน้อย
เท่าไรเช่นกัน

ความภักดี

หากจะพูดถึงความหมายของ ‘ปรัตถนิยม’ แล้ว
ค�ำนี้ในทางพุทธศาสนาหมายถึง รูปแบบของ
การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของสรรพชีวิต และ
ช่วยให้ทกุ สรรพชีวติ พ้นจากความทุกข์ แต่เมือ่ น�ำ
มาใช้กับค�ำว่า “มิตรภาพ” แล้ว ปรัตถนิยมจึง

จะว่าไปแล้ว ความภักดีกเ็ ปรียบเสมือนความเชือ่ มัน่
ที่เรามีต่อคนหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หรือ
แม้แต่การที่กลุ่มคนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในตัวของเรา ซึ่งความภักดีนี้เองคือตัวชี้วัด

ปรัตถนิยม

อาจมีความหมายได้วา่ การกระท�ำของคนคนหนึง่
เพื่ออีกคนอื่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ การท� ำ อะไรก็ ต ามเพื่ อ ให้
คนรอบตัวของเรามีความสุข และรอดพ้นจาก
ความทุกข์หรือปัญหาที่เขาก�ำลังเผชิญอยู่นั่นเอง
ซึง่ เมือ่ เราสามารถท�ำสิง่ ทีว่ า่ นีไ้ ด้สำ� เร็จ ก็ยอ่ มท�ำให้
เกิดมิตรภาพทีแ่ ท้จริงและยัง่ ยืนตามมาในท้ายทีส่ ดุ
...เมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกัน ก็จะท�ำให้
ค�ำว่า “มิตรภาพ” มีความหมาย ที่หากใครได้
สัมผัสก็ย่อมจะรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่สวยงามและ
น่าประทับใจยิ่ง...
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WELCOME

THE ROOM
SUKHUMVIT 38
DESIGNED SPACE FOR
SERENITY INSIDE

สัมผัสคอนโดฯ เหนือระดับ ที่ออกแบบทุก
รายละเอียดอย่างลงตัว หนึง่ ในแนวคิดของ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ ใฝ่หาการพักผ่อนแบบเป็น
ส่วนตัว The Room Sukhumvit 38 จึงเป็น
ค�ำตอบของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
ช่องแสง Full Height ออกแบบให้แสงและลมธรรมชาติเข้าสู่ห้องนอนได้

พืน้ ทีห่ อ้ งนัง่ เล่นขนาดใหญ่ เชือ่ มโยงกับครัวแบบปิด
Peninsula แต่เปิดมุมมองด้วย Top Counter Glazing
ช่วยในการดูแลเด็กๆ เวลาท�ำครัว
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The Room Sukhumvit 38 โครงการ
คอนโดมิเนียมบนพืน้ ที่ 2.1 ไร่ ในซอยสุขมุ วิท 38
Freehold คอนโดมิเนียม 26 ชัน้ ภายใต้แนวคิด
ดีไซน์ Personal Living ทีผ่ สานงานศิลปะให้เป็น
ส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ เพื่อให้คุณได้สัมผัสถึง
ความเป็น “บ้าน” อย่างแท้จริง และรายล้อมด้วย
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีใ่ ห้รม่ เงา และยังช่วยดักจับมลภาวะ
ท�ำให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังช่วย
ลดเสียงรบกวนจากภายนอก ไปพร้อมๆ กับ
การสร้างมุมมองส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย
คอนโดมิเนียมเพียง 229 ยูนิต ยังได้รับ
การออกแบบพื้นที่ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ
ผูพ้ กั อาศัยได้อย่างลงตัว โดยมีให้เลือกทัง้ แบบ 1
ห้องนอน ขนาด 44-69 ตารางเมตร และแบบ 2

ห้องนอน ขนาด 77-91 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละ
ห้องนอกจากจะมีระเบียงห้องส่วนตัวแล้ว ทาง
โครงการยังได้จดั บิวท์อนิ เฟอร์นเิ จอร์ให้ในส่วน
ของห้องครัว และส่วนของห้องน�้ำที่มาพร้อม
อ่างอาบน�ำ้ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ เช่น
ตู้เสื้อผ้า Built-in ผ้าม่าน เครื่องปรับอากาศ
ครบทุกห้อง
ที่ส�ำคัญแต่ละยูนิตนอกจากจะได้รับการ
ติดตั้งระบบเทคโนโลยีไหลเวียนอากาศ “Air
Post” นวัตกรรมที่ท�ำให้คอนโดฯ “หายใจได้”
ระบบระบายอากาศอัจฉริยะที่บริเวณประตู
ของทุกห้อง เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยระบายความ
ร้อนอบอ้าวและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้ว

จัดวางพื้นที่เปิดโล่ง เชื่อมโยง Living Area กับ Pantry และ Breakfast Bar
ริมหน้าต่าง ท�ำให้การใช้ชีวิตมีหลายอิริยาบถมากขึ้น
ชื่นชมกับทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวนลอยฟ้า

ยังเสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ สมัย
จากเกาหลี “Digital Door Lock” ที่ถูกน�ำ
มาใช้กับโครงการ The Room Sukhumvit 38
เป็นแห่งแรก ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถเลือกใช้วิธี
ตั้งรหัสผ่าน สแกนลายนิ้วมือ หรือใช้คีย์การ์ด
ในการเข้าออกห้องได้ตามความสะดวก ขณะ
เดียวกันยังติดตั้งกล้อง CCTV และระบบ Key
Card เข้าออกโครงการ รวมถึงมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีจุดเด่นอยู่ที่
Central Facilities-Serenity Swimming Pool
ขนาดใหญ่ ท�ำให้บรรยากาศดูรื่นรมย์เหมือน
กับ Resort Condo โดยออกแบบให้เป็น Sky
Greenery Garden บนชัน้ 15,18 และ 25 สวน 3 ชัน้

3 บรรยากาศ ทีอ่ ยูท่ งั้ ด้านทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก ท�ำให้ผู้พักอาศัยสามารถเลือกชื่นชม
บรรยากาศและทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ขนึ้ และ
แสงสุดท้ายยามดวงอาทิตย์กำ� ลังจะลาลับขอบฟ้า
ในช่วงเย็นได้อย่างสุนทรีย์
คอนโดมิเนียมหรูสดุ พรีเมียมแห่งนีย้ งั ถือได้วา่
มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางอย่างทีส่ ดุ ด้วย
เพราะตั้งอยู่บนท�ำเลศักยภาพใจกลางสุขุมวิท
ที่เชื่อมต่อได้ทุกเส้นทางคมนาคม ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ และอยูใ่ กล้ใจกลาง
ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ รวมถึงใกล้ห้าง
สรรพสินค้าชัน้ น�ำ สถานศึกษา และโรงพยาบาล
จึงถือเป็นอีกหนึง่ โครงการทีพ่ กั อาศัยทีจ่ ะตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่อย่างแท้จริง

มุมรับประทานอาหารตกแต่งอย่างสวยงาม
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HOME GADGET

MAKE LIFE EASIER
เทคโนโลยีแห่งความสุข

เจออะไรหนักๆ วุน่ วาย ๆ กับชีวติ มาตลอดสัปดาห์การท�ำงาน
พอมาถึงวันหยุดปลายสัปดาห์ ก็ขอเอาใจทุกคนด้วยการน�ำเสนอ
Gadgets ดีๆ ทีจ่ ะมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย อ�ำนวยความสะดวก
และสร้างความบันเทิงให้คุณในวันพักผ่อนกันบ้าง
01

Smallest Portable Bluetooth Speaker

เป็ น หนึ่ ง ในแก็ ด เจ็ ต ยอดนิ ย มของผู ้ ชื่ น ชอบ
การฟังดนตรีของยุคนี้ก็ว่าได้ เพราะถือเป็นอุปกรณ์
เชือ่ มต่อแบบพกพา หรือ เรียกง่ายๆ ว่า ล�ำโพงไร้สาย
ที่จะท�ำให้การฟังเพลงหรือดนตรีของคุณง่ายขึ้น
ในทุกสถานที่ แถมมีความเป็นส่วนตัว ทว่าส�ำหรับ
อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้มีดีเพียงที่ว่ามาแค่นั้น จุดเด่นที่
เห็นได้ชัดเลยก็คือ มีขนาดเล็กที่สุดในโลกก็ว่าได้
เพราะสามารถพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้อย่างสบาย
โดยมาพร้อมกับเสียงที่คมชัด เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
ได้รวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาที มีรัศมีครอบคลุม
พื้นที่ได้ไกลถึง 30 ฟุต และที่เด็ดไปกว่านั้นยังมีปุ่มที่เป็นเสมือนรีโมท ช่วยท�ำให้
การใช้สมาร์ทโฟนเซลฟี่รูปตัวคุณเองได้ง่ายขึ้น ราคา 13.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 480 บาท

02

Wifi Video Doorbell

เป็นหนึง่ ในแก็ดเจ็ตทีเ่ รียกได้วา่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั เจ้าของบ้านได้ดที เี ดียว
เพราะ Wifi Video Doorbell นี้มีข้อดีมากกว่าการเป็น “กริ่งประตู” ไร้สาย
เจ้าอุปกรณ์ลำ�้ สมัยนีม้ ปี ระสิทธิภาพมากมาย เริม่ ตัง้ แต่การเป็นกล้องบันทึกวิดโี อ
ทีจ่ ะบันทึกทุกเรือ่ งราวการเข้าออกบ้านตลอด 24 ชัว่ โมง ขณะเดียวกัน เมือ่ ใครก็ตาม
มากดกริง่ หน้าบ้าน คุณก็ไม่จำ� เป็นต้องวิง่ ออกมาดู เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเรียก
พร้อมๆ กับเผยให้เห็นภาพของคนทีอ่ ยูน่ อกรัว้ บ้าน ผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์มอื ถือ
แม้วา่ วันนัน้ คุณจะไม่อยูบ่ า้ นก็ตาม แถมด้วยการเป็นยามรักษาความปลอดภัย
เฝ้าหน้าประตูในเวลาค�ำ่ คืนได้อย่างดี ด้วยภาพทีค่ มชัดในเวลากลางคืน ส�ำหรับ
ราคาของอุปกรณ์ชนิ้ นีอ้ ยูท่ ี่ 165.92 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,450 บาท
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03

Sleep Aid Device

ใครทีก่ ำ� ลังมีปญั หาเรือ่ ง “นอนไม่หลับ” จะหมดกังวลกับปัญหาทีก่ ำ� ลัง
เกิดขึน้ นี้ เมือ่ มีการคิดค้นอุปกรณ์ทถี่ อื เป็นนวัตกรรมด้านการนอนหลับ
ขึน้ มาใหม่ลา่ สุด นัน่ คือ Sleep Aid Device อุปกรณ์ทจี่ ะช่วยคนนอน
ไม่หลับ ให้นอนหลับอย่างสนิทและหลับลึก ด้วยระบบการตรวจจับ
จังหวะการหายใจ การเคลือ่ นไหว รวมไปถึงการจับเวลาไปพร้อมๆ
กับการฉายแสงสีนำ�้ เงินอ่อนส่องขึน้ บนเพดาน ซึง่ แสงสีนำ�้ เงินอ่อนนี้
จะช่วยให้สมองผ่อนคลาย และกระตุน้ ให้รสู้ กึ อยากนอนหลับ เพียง
วางไว้ขา้ งๆ เตียงเวลานอน โดยอุปกรณ์ชนิ้ นี้มีราคาอยูท่ ี่ 59 เหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 1,950 บาท

04

iBetterLife LED Toilet Night Lights

เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ทจี่ ะช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ทีม่ า
พร้อมกับความตืน่ ตาตืน่ ใจ ส�ำหรับ iBetterLife LED Toilet Night Lights
เพราะอุปกรณ์ชนิ้ นีจ้ ะท�ำให้การเข้าห้องน�ำ้ กลางดึกดูนา่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ
ด้วยแสงสดใสถึง 16 สีทหี่ มุนเวียนเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้โถสุขภัณฑ์
ธรรมดาในห้องน�้ำดูน่าใช้มากยิ่งขึ้น ที่สุดยอดไปมากกว่านั้น ก็คือ
อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังจะมาช่วยก�ำจัดเชื้อโรคด้วยแสงยูวี พร้อมๆ กับการ
ก�ำจัดกลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์หลังใช้หอ้ งน�ำ้ ท�ำให้หอ้ งน�ำ้ ในบ้านสะอาด
ทัง้ วัน ส่วนราคาของอุปกรณ์ชนิ้ นีอ้ ยูท่ ปี่ ระมาณ12.99 เหรียญสหรัฐ ฯ
หรือประมาณ 428 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

2 IDEAS FOR KID’S ROOM

แต่งห้องนอนสมวัยให้ลูกน้อย
หนึง่ ในสิง่ ดีๆ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่ยคุ ใหม่พยายามสรรหามาให้
กับลูกๆ สมาชิกในบ้านอันเป็นทีร่ กั ของครอบครัวก็คอื พืน้ ที่
ส่วนตัวทีจ่ ะท�ำให้ลกู อย่าง ห้องนอน แต่จะท�ำอย่างไรให้หอ้ ง
นอนของลูก เป็นห้องนอนทีไ่ ม่ใช่แค่หอ้ งส�ำหรับการพักผ่อน
อย่างเดียว แต่จะต้องเป็นห้องนอนทีส่ ามารถช่วยเสริมสร้าง
ให้ลกู น้อยเกิดพัฒนาการทีส่ มวัย ซึง่ นัน่ อาจจะดูเป็นเรือ่ งยาก
ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ไม่นอ้ ยเลย ในวันนีเ้ ราจึงมีไอเดียดีๆ
มาให้เลือกกันถึง 2 ไอเดีย
การใช้โทนสีสว่างและสดใส

หนึ่งในการแต่งห้องเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ สิ่งแรกที่
ต้องนึกถึงก็คือ เรื่องการใช้โทนสี เพราะโทนสีแต่ละโทนจะให้
อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไป อย่างโทนสีเข้มที่ออกไป
ทางมืดนัน้ อาจท�ำให้อารมณ์ของผูท้ อี่ ยูภ่ ายในห้องดูเศร้า หม่นหมอง
หรือลึกลับได้ ขณะที่โทนสีสว่างไม่ได้ช่วยแค่ท�ำให้ห้องดูสะอาด
โปร่งโล่งสบายอย่างเดียว แต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
ของผู้ใช้ห้องด้วย หากเป็นห้องของเด็กๆ เราควรแต่งห้อง
ให้มีความสว่าง และเพิ่มสีสันสดใสเข้าไปร่วมด้วย จะท�ำให้
พัฒนาการของเด็กเกิดการกระตุ้นทางด้านความคิด และยัง
เป็นการเพิ่มสมาธิให้กับเด็ก โดยสีที่เหมาะกับห้องของเด็ก
จะมีตั้งแต่โทนสีเขียวพาสเทลหรือสีฟ้าอ่อน ซึ่งช่วยให้เด็กๆ
รูส้ กึ ผ่อนคลาย โทนสีชมพูพาสเทล ช่วยให้เด็กมีความอ่อนหวาน
(เหมาะกับเด็กผู้หญิง) โทนสีเขียวสว่างออกเหลือง ช่วยกระตุ้น
ให้เด็กๆ เกิดพลังงาน
อย่างไรก็ตาม หากใช้โทนสีสดใสหลายๆ สี มาแต่งห้องให้ลกู ๆ
ก็จะช่วยให้เด็กเกิดความสดใส แต่กม็ ขี อ้ ควรระวังคือ การใช้สสี ดใส
ที่มากเกินไปในห้องนอนของเด็ก อาจส่งผลท�ำให้สมองของเด็ก
ถูกกระตุน้ มากเกินไปจนท�ำให้เด็กไม่มสี มาธิ ถือเป็นสิง่ ทีค่ วรระวัง
และตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง

แต่งห้องด้วยธีมการ์ตนู

การเลือกแต่งห้องด้วยธีมตัวการ์ตนู น่ารักๆ ทีเ่ ด็กๆ ชอบ ก็เป็น
อีกหนึ่งไอเดียในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการส�ำหรับเด็ก ซึ่งไม่
เพียงแต่จะได้เห็นห้องนอนที่ดูมีสีสัน และความน่ารักตามสไตล์
ของเด็กอย่างเดียว ไอเดียการแต่งห้องด้วยตัวการ์ตูนตัวโปรด
ของลูกน้อย เป็นอีกสิ่งที่จะท�ำให้สมองของเด็ก เกิดการพัฒนา
โดยเฉพาะด้านความคิดและจินตนาการในตัวเด็ก ท�ำให้เด็กเกิด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ปพร้ อ มๆ กั น แต่ ท้ั ง นี้ ก ารแต่ ง ห้ อ ง
ด้วยธีมตัวการ์ตูน อาจไม่จ�ำเป็นต้องแต่งห้องให้มีลวดลาย
การ์ ตู น หมดทั้ ง ห้ อ งก็ ไ ด้ แค่ ม องหามุ ม ใดมุ ม หนึ่ ง ของห้ อ ง
แล้วหาอุปกรณ์หรือภาพการ์ตูนน่ารักๆ รวมถึงบอร์ดตัวอักษร
ที่ มี ตั ว การ์ ตู น ที่ เ ด็ ก ๆ ชอบมาติ ด แค่ นี้ ก็ ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ย
ดึงความสนใจ ท�ำให้เด็กๆ เกิดสมาธิและจินตนาการ ที่ส�ำคัญ
สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก โดย
นอกจากจะท�ำให้เด็กมีความอ่อนโยนแล้ว ยังท�ำให้เด็กอารมณ์ดี
และสามารถต่อยอดการเรียนรูใ้ นอีกหลายด้านให้เกิดขึน้ ได้
แม้จะเป็นเพียงไอเดียการแต่งห้องง่ายๆ แต่กถ็ อื เป็นจุดเริม่ ต้นที่
ไม่เพียงท�ำให้ลกู ๆ ของคุณพ่อคุณแม่มคี วามสุข และเกิดการพัฒนา
ต่อยอดทางด้านความคิดและจิตใจเท่านัน้ แต่ยงั เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะมาเติม
เต็มให้ทกุ คนในครอบครัวมีความรัก ความสุข และความอบอุน่ ตลอดไปด้วย
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย โดยสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรูเ้ รือ่ งบ้าน
ทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำเพือ่ ความสุขของคนรักบ้าน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการบ้านมัณฑณา
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BE HEALTHY

HERNIATED DISC
ภาวะหมอนรองกระดูก
เคลื่อนทับเส้นประสาท

ภาวะหมอนรองกระดูกเคลือ่ นทับเส้นประสาท ถือเป็น
โรคความเสื่ อ มที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ ข้ อ ต่ อ กระดู ก สั น หลั ง
ได้ตงั้ แต่บริเวณต้นคอไปจนถึงเอว โดยเฉพาะส่วนของ
เนื้อเยื่อที่เป็นเสมือนตัวรองรับและผ่อนแรง ซึ่งอยู่
ระหว่างข้อต่อกระดูกสันหลัง หรือทีเ่ รียกว่า “หมอน
รองกระดูก” มีความยืดหยุน่ น้อยลงเมือ่ อายุมากขึน้
รวมถึงมีการใช้งานกระดูกสันหลังอย่างหนัก จนท�ำให้
เกิดความเสื่อม แตก หรือเคลื่อนหลุดออกมา และ
เคลื่ อ นไปกดทั บ เส้ น ประสาทของกระดู ก สั น หลั ง
ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรง

พฤติกรรมของผู้ป่วย เช่น การยกของหนักด้วยท่าทางที่
ไม่ถูกต้องเป็นประจ�ำ การนั่งท�ำงานในท่าที่ไม่ถูกต้อง
เป็นเวลานานๆ หรือแม้แต่การปล่อยให้นำ�้ หนักตัวมากเกินไป
นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
บริเวณกระดูกสันหลังก็เป็นอีกสาเหตุที่ท�ำให้เกิดภาวะ
หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเช่นกัน ซึ่งหาก
ปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็มีโอกาสที่
จะท�ำให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ในท้ายที่สุด
ส่วนกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสเป็นโรคนีจ้ ะมีอายุตงั้ แต่ 40 ปีขน้ึ ไป
รวมถึงผูท้ ชี่ นื่ ชอบกีฬาหรือการออกก�ำลังกายแบบโลดโผนด้วย

สาเหตุของโรค

อาการของโรค

สาเหตุของภาวะหมอนรองกระดูกเคลือ่ นทับเส้นประสาทนัน้
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก
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อาการของโรคนีจ้ ะแสดงออกได้ตงั้ แต่บริเวณต้นคอไล่ลงมา
จนถึงเอวและขาทั้งสองข้าง อาการที่ว่านี้จะแสดงออกใน

ขณะนั่ง หรือนั่งโน้มตัวไปด้านหน้า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
การโน้มตัวไปข้างหน้าจะท�ำให้หมอนรองกระดูกได้รับแรง
กดทับมากที่สุด เช่นเดียวกับส่วนขา อาการจะแสดงออก
3 แบบ คือ ปวด ชา และมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เอว ต้นขา น่องขา ไปจนถึง
เท้ า และนิ้วเท้า เนื่องจากกล้า มเนื้อมัด ที่ ถูก เลี้ ย งด้ ว ย
เส้นประสาทถูกกดทับ
แนวทางการรักษา

ในส่วนของการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับ
เส้นประสาทนั้น สามารถท�ำได้ตั้งแต่การกินยาแก้อักเสบ
หรือยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวด ตลอดจน
การท�ำกายภาพบ�ำบัด ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงมากนัก
แต่หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะต้องฉีดยา

สเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท ไปจนถึงการผ่าตัดหมอนรอง
กระดูกด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแพทย์จะวินิจฉัย
แนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตัวของผู้ป่วยในแต่ละราย
อย่างไรก็ดี การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำเพือ่ ควบคุมน�ำ้ หนัก
และการปรับเปลี่ยนท่าทางที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การยกของในท่าที่ถูกต้อง หรือมีอุปกรณ์พยุงหลังมาช่วย
ตลอดจนการไม่นั่งท�ำงานในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ หรือ
การหาเก้าอี้ที่เหมาะสมหรือหาที่รองหลังมาใช้ ตลอดจน
การไม่สะพายของหนักๆ รวมถึงไม่สวมรองเท้าส้นสูงเป็น
เวลานานๆ ของสุภาพสตรี จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน
และลดผลกระทบทีอ่ าจจะท�ำให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูก
เคลื่อนทับเส้นประสาทได้เป็นอย่างดี
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DIY

CLAY BOWL

ถ้วยดินปั้นมือใบสวย

เคยคิดอยากปั้นถ้วยดินใช้เองไหม...หลายคนอาจ
ตอบว่ า “เคย” แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ อย่ า งที่ ตั้ ง ใจไว้ สั ก ที
เพราะคิดว่าการปั้นถ้วยดินนั้นต้องใช้อุปกรณ์เยอะ
และที่ส�ำคัญต้องใช้เตาอบเฉพาะ ซึ่งดูจะเป็นเรื่องใหญ่
เกินตัวไป แต่ความจริงแล้วเราสามารถปั้นถ้วยดิน
ใบสวยได้ง่ายๆ แถมไม่ต้องใช้เตาอบอีกด้วย โดยมี
วิธีการท�ำง่ายๆ ดังนี้

อุปกรณ์

• ดินญี่ปุ่น ดินเกาหลี หรือดินปั้นอเนกประสงค์
• ตรายางเนื้อแข็ง เช่น ตราปั๊มจากไม้ ตราปั๊มใสพลาสติก
หรือตรายางลบที่มีลวดลายตามชอบ
• หมึกปั๊มแบบตลับ
• ถ้วยหรือชามต้นแบบ ขนาดตามต้องการ
• ไม้นวดแป้ง
• มีด
• กระดาษทราย
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วิธีท�ำ

• น�ำดินญีป่ นุ่ หรือดินอเนกประสงค์มานวดจนดินเริม่ นิม่ แล้วใช้
ไม้นวดแป้งคลึงดินให้เป็นแผ่นหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร จากนัน้
น�ำตราประทับลวดลายทีต่ อ้ งการ ปัม๊ ลงบนตลับหมึก แล้วกดลงไปบน
แผ่นดินทีเ่ ตรียมเอาไว้ กดให้เกิดรอยนูนขึน้ มา ท�ำแบบนีใ้ ห้ทวั่ ทัง้ แผ่น
• เมือ่ ปัม๊ จนทัว่ แล้ว ให้นำ� ชามหรือถ้วยขนาดทีเ่ ตรียมไว้ มาคว�ำ่ ลงบน
แผ่นดิน ก่อนทีจ่ ะตัดดินให้เป็นวงกลมตามแบบและขนาดของปากถ้วย
หรือชาม แล้วจึงค่อยๆ แกะแผ่นดินปัน้ ออกมาให้เป็นแผ่นอย่างเบามือ
เพือ่ น�ำไปวางลงในชามหรือถ้วย ก่อนใช้นวิ้ ค่อยๆ กดแผ่นดินปัน้ ลงไป
ให้ได้โค้งตามรูปของชามต้นแบบ จากนัน้ ทิง้ ไว้แบบนัน้ 1 คืน เพือ่ ให้
ดินแห้งสนิท
• เมือ่ ดินแห้งสนิทดีแล้ว ค่อยๆ แกะชิน้ งานออกมาจากถ้วยหรือชาม
(หากแกะออกมาแล้วพบว่าดินยังไม่แห้งสนิทดี ให้นำ� ดินปัน้ มาคว�ำ่ บน
ตะแกรง ผึง่ ไว้จนแห้งสนิทจริงๆ แต่อย่าให้โดนแดดโดยตรงเพราะจะท�ำ
ให้ดนิ แตก) และหลังจากทีด่ นิ แห้งทัว่ ทัง้ หมดแล้ว ให้ใช้กระดาษทราย
ขัดบริเวณขอบถ้วยของดินปัน้ ให้เรียบเนียน แต่หากต้องการให้ถว้ ยดินปัน้
เป็นเงามันสวย ก็สามารถใช้สเปรย์เคลือบผิว ฉีดพ่นเพือ่ เคลือบผิวให้ทวั่
และทิง้ ไว้จนแห้งสนิท ก่อนน�ำไปใช้งาน เพียงเท่านีเ้ ราก็จะได้ถว้ ย
ดินปัน้ สวยๆ ส�ำหรับใช้ใส่ของกระจุกกระจิกทีเ่ ป็นเครือ่ งใช้สว่ นตัว
หรือจะน�ำไปตัง้ โชว์สวยๆ เป็นของประดับบ้านก็ได้เหมือนกัน

Tips

• ถ้วยดินปัน้ นีไ้ ม่เหมาะกับการน�ำไปใช้ใส่อาหารหรือของ
ทีร่ บั ประทานได้ รวมถึงไม่ควรให้ถว้ ยดินสัมผัสกับน�ำ้
หรือของเหลวโดยตรง เพราะอาจท�ำให้ถว้ ยดินเกิดความ
เสียหายได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

คฑา ชินบัญชร

ครอบครัวและมิตรภาพอันอบอุ่น
หากใครไม่รจู้ กั ตัวจริงนักพยากรณ์ดวงชือ่ ดัง
"อาจารย์คฑา ชินบัญชร" ก็คงคิดว่าผูช้ ายคนนี้
เป็นคนทีว่ นั ๆ ท�ำแต่งาน หรือออกงานสังคม
เท่านัน้ แต่สำ� หรับคนทีใ่ กล้ชดิ กลับเห็นว่า
เขาคนนีแ้ ม้จะท�ำงานอย่างหนัก แต่เขาก็รกั และมี
ความผูกพันกับทุกคนในครอบครัวอย่างแนบ
แน่นและอบอุน่ แถมยังเผือ่ แผ่ความรักไปยัง
คนภายนอก จนกลายเป็นมิตรภาพแบบไม่รจู้ บ

อาจารย์คฑา ชินบัญชร ไม่ได้เป็นแค่นกั พยากรณ์
ชะตาชีวติ ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังเท่านัน้ วันนีเ้ ขายังเป็นหัวหน้า
ทัวร์ไหว้พระเสริมบารมี รวมทัง้ ยังเป็นพิธกี รรายการ
โทรทัศน์และแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ La Mer
และอีกหลากหลายอาชีพทีน่ บั ไม่ถว้ น เขาเล่าให้ฟงั ว่า
เขาเกิดในครอบครัวคนจีนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวใหญ่ “เราอยูร่ ว่ มกันอย่างนัน้ จนผมย่างเข้า
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สูว่ ยั รุน่ ผมเรียนอยูป่ ระมาณ ม.6 ป๊ากับม๊าก็แยกออกจาก
ครอบครัวใหญ่มาซือ้ บ้านอยูเ่ อง และนัน่ ก็ทำ� ให้ผมเริม่
รูจ้ กั กับค�ำว่า 'บา้ น' อย่างแท้จริง เพราะบ้านใหม่ของเรา
มีพนื้ ทีก่ ว่า 100 ตารางวา ซึง่ ถือว่าค่อนข้างกว้างขวาง
เป็นสัดส่วน มีพนื้ ทีส่ ว่ นตัวของแต่ละคนอย่างชัดเจน”
“แม้วา่ ผมหรือทุกคนในบ้านจะมีหอ้ งนอนทีก่ ว้าง
และมีหอ้ งน�ำ้ ในตัว แต่กแ็ ปลกมากทีเ่ ราไม่ได้อยากใช้
พืน้ ทีใ่ นห้องนอนสักเท่าไร เราทุกคนโหยหาทีจ่ ะมานัง่
อยูด่ ว้ ยกันในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง นัง่ ดูทวี บี า้ ง กินอาหารด้วย
กันบ้าง หรือท�ำกิจกรรมอะไรก็ตามร่วมกัน ซึง่ แม้จะ
ไม่ได้คยุ กันสักเท่าไร แต่แค่ได้เห็นทุกคนมาอยูด่ ว้ ยกัน
ท�ำสิง่ ต่างๆ ทีท่ กุ คนชอบ แค่นเี้ ราก็มคี วามสุขกันแล้ว”
อาจารย์คฑาเล่าถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาเรียกว่า การโหยหา
ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
และความโหยหานีเ้ องทีท่ ำ� ให้นกั พยากรณ์ชะตาชีวติ
คิดได้วา่ นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้พวกเขาเกิดความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นอย่างไม่นา่ เชือ่ “สมัยก่อนเราโหยหาความ

เป็นส่วนตัว แต่เมื่อถึงเวลาจริง พอเราเลิกงานกลับ
มาบ้าน ก็ไม่ได้อยากเข้าไปนอนในห้องนอนเลย
แต่อยากจะมานั่งอยู่ร่วมกับทุกคน ท�ำให้เรารู้สึกว่า
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางของบ้านมีความส�ำคัญมาก ท�ำให้ทกุ คน
เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งไม่เพียงท�ำให้เรา
รู้สึกรักครอบครัวของเราอย่างเดียว ทว่ายังท�ำให้
บ้านมีความเป็นบ้านที่อบอุ่นมากขึ้น”
“ขณะเดียวกัน ความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนี้
ยังช่วยปลูกฝังเรือ่ งความรักให้กบั เรา สอนให้เรารูจ้ กั การ
แบ่งปันความรักไปยังคนรอบตัว ไม่วา่ จะเป็นลูกน้อง
ในทีท่ ำ� งานของเรา หรือแม้แต่เพือ่ นบ้านของเราเอง
คนเราจะอยูล่ ำ� พังคนเดียวไม่ได้ จ�ำเป็นต้องมีเพือ่ น
เหมือนสุภาษิตทีบ่ อกว่า นกไม่มขี น คนไม่มเี พือ่ น บินสูง
ไม่ได้ ทีผ่ มสามารถมีงานท�ำทุกวัน ท�ำวันละไม่ตำ�่
กว่า 3 งานได้นนั้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเรามีมติ รภาพ
คือเพือ่ นทีด่ ี มีความสัมพันธ์ทดี่ ี ซึง่ ผมเองก็ได้ตวั อย่าง
เรือ่ งของการสร้างสัมพันธ์ทดี่ มี าจากคุณพ่อ ท่านเป็น

คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก โดยเฉพาะในหมู่บ้าน
ทีเ่ ราอยู่ ท่านเป็นคนทีไ่ ด้รบั ของฝากจากเพือ่ นบ้าน
เยอะมาก เพราะท่านเป็นคนทีอ่ ะลุม่ อล่วยกับเพือ่ นบ้าน
อย่างมีใบไม้หรือกิง่ ไม้จากต้นไม้ของเพือ่ นบ้านร่วง
เข้ามาในเขตบ้านของเรา คุณพ่อก็ไม่ได้ไปต่อว่า
อะไรเขา ท่านก็เก็บและท�ำความสะอาดไป เพราะคิดว่า
เป็นเรื่องธรรมดา แต่ขณะเดียวกัน เราเองก็โชคดี
ทีม่ เี พือ่ นบ้านทีด่ ดี ว้ ย ท�ำให้ทกุ วันนีเ้ ราอยูอ่ าศัยกัน
อย่างสงบสุข” อาจารย์คฑาเล่าพร้อมย�้ำอีกว่า
“มิตรภาพทีเ่ ริม่ ต้นจากสิง่ ใกล้ตวั คือสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้
ชือ่ เสียงของเราดีหรือไม่ดี และมิตรภาพนีย้ งั ส่งผลกับ
ชีวติ ของเราโดยตรงอีกด้วย ผมมองว่านีค่ อื ส่วนหนึง่
ทีท่ ำ� ให้ตวั ของเราไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว หรืออยูค่ นเดียวบนโลก
ใบนี้ แต่การจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากใครสักคน
เราเองก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มสร้างมิตรภาพที่ดีขึ้นมา
ก่อน ซึง่ สุดท้ายแล้วสิง่ นีจ้ ะท�ำให้เรามีความสุขและ
ได้รับความอบอุ่นจากทุกคนตลอดไป”

อย่างไรก็ดี ในช่วงท้ายของการพูดคุย อาจารย์คฑา
ก็ได้แอบกระซิบบอกเคล็ดลับการสร้างความส�ำเร็จ
ให้เกิดขึน้ ในชีวติ ด้วยการจัดเตียงนอนด้วย “ฮวงจุย้
ในห้องนอนก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่จะท�ำให้เรา
อยู่บ้านได้อย่างอบอุ่น ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม
ให้เกิดความส�ำเร็จในชีวติ ซึง่ วันนีห้ ลายคนอาจจะเน้น
ทิศทาง การหันหัวเตียงนอนให้ถกู ทิศถูกทางส�ำคัญก็จริง
แต่ทุกคนก็ยังหลงลืมไปว่า ปลายเตียงก็มีความ
ส�ำคัญไม่แพ้กัน และเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุข
และมีความส�ำเร็จเข้ามา สิ่งแรกที่ต้องท�ำก็คือ
การท�ำพืน้ ทีป่ ลายเตียงให้โล่ง จะต้องไม่ให้มขี า้ วของ
มาวางเกะกะทีป่ ลายเตียง นัน่ จึงจะท�ำให้ชวี ติ ของเรา
มีพนื้ ทีย่ นื อย่างมัน่ คง และไม่มปี ญั หาอุปสรรคใดๆ
เข้ามารบกวน”
...ใครรู้แล้วก็ลองน�ำไปปรับใช้กับห้องนอนของ
แต่ละคนดู คุณอาจจะได้พบกับความสุขและความ
ส�ำเร็จอย่างไม่คาดฝันก็ได้...
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MRT BLUE LINE EXTENSION PROJECT
HUA LAMPHONG-BANG KHAE
พร้อมเปิดบริการ ปี 2562

เรียกว่าเป็นข่าวดีสำ� หรับคนเมืองย่านฝัง่ ธนบุรี ทีจ่ ะ
ได้รับ ความสะดวกสบายในการเดิน ทางมากขึ้น
หลังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพงบางแค และเตาปูน-ท่าพระ ว่ามีความคืบหน้าไปมาก
และมีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปีหน้าแน่นอน

ตามทีก่ ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย (รฟม.)
ได้ออกมาให้ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ ถึงความก้าวหน้าของ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ
และก�ำหนดเปิดให้บริการในปี 2562 โดยเวลานีอ้ ยูร่ ะหว่าง
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การด�ำเนินงานติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า (M&E) ซึ่งมี
ความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 41.30 เช่นเดียวกับตัวโครงสร้าง
ก็มคี วามก้าวหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 98.25 ท�ำให้มคี วามเป็น
ไปได้วา่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย ช่วง
หัวล�ำโพง-บางแค จะสามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึน้ ประมาณ
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถือเป็นการเปิดให้บริการเร็วกว่า
ก�ำหนดเดิมทีว่ างเอาไว้ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน โดยจะ
เปิดทดลองเดินรถเพือ่ ทดสอบระบบในเดือนมิถนุ ายน 2562
ส�ำหรับรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพงบางแค มีระยะทางอยู่ที่ 15.9 กิโลเมตร ลักษณะ
โครงการช่วงที่ 1 เป็นเส้นทางวิง่ ใต้ดนิ ซึง่ เริม่ ต้นโครงการ
ทีบ่ ริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ หัวล�ำโพง ผ่านไปตามแนว
ถนนพระราม 4 เข้าสูถ่ นนเจริญกรุง ก่อนทีจ่ ะเข้าสูอ่ โุ มงค์

บรรยากาศภายในสถานีสนามไชย

(ภาพจ�ำลอง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายหัวล�ำโพง-บางแค และเตาปูน-ท่าพระ

คู่รางเดี่ยว ลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาที่บริเวณ
ปากคลองตลาด ลอดผ่านใต้คลองบางกอกใหญ่
และลอดผ่านถนนอิสรภาพ ก่อนเปลีย่ นเป็นเส้นทาง
ยกระดับ ลักษณะทางวิง่ รางคูบ่ นเสาตอม่อบริเวณ
เกาะกลางถนนเข้าสูส่ แี่ ยกท่าพระ รวมระยะทาง
ทัง้ สิน้ 5.4 กิโลเมตร มีสถานีให้บริการทัง้ หมด
4 สถานี คือ สถานีวดั มังกรฯ สถานีสามยอด สถานี
สนามไชย และสถานีอสิ รภาพ
จากนัน้ ลักษณะทางวิง่ จะเป็นทางยกระดับรางคู่
ไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า
บางแค ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทาง
คือ สถานีหลักสอง ที่บริเวณวงแหวนรอบนอก
ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเส้นทางวิ่งช่วงนี้จะมี

ระยะทางทัง้ สิน้ 10.5 กิโลเมตร และมีสถานีให้
บริการทัง้ หมด 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีทา่ พระ
สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48
สถานีภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนี้ ไม่เพียง
จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเท่านัน้ แต่ยงั เป็น
การอ�ำนวยความสะดวกสบายให้กบั ผูท้ อี่ าศัยอยู่
ภายในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าฯ โดยเฉพาะ
The Key MRT Phetkasem 48 โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ใกล้สถานีเพชรเกษม 48 คอนโดฯ ของแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ทีอ่ อกแบบภายใต้แนวคิด "เพราะ
รายละเอียดที่แตกต่าง เปลี่ยนชีวิตให้เป็นจริง
ได้มากกว่า" สามารถตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่

ภายในชานชาลาชัน้ บน บริเวณเหนือแยกท่าพระ

ที่ ต ้ อ งการที่ พั ก อาศั ย ที่ ส ามารถเดิ น ทางได้
สะดวกสบายโดยรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน มีความพิเศษ
คือเป็นวงแหวนรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
สายต่างๆ กว่า 10 สาย ที่สามารถเชื่อมต่อการ
เดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพงบางแค จึงเป็นมากกว่าเส้นทางคมนาคมทีเ่ กิดขึน้
เพื่อชีวิตคนเมืองย่านฝั่งธนบุรีโดยแท้
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org//wiki/รถไฟฟ้ามหานคร_สายเฉลิมรัชมงคล
รถไฟฟ้า" www.mrta.co.th/th/news/information/ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ณ30เมษายน-2561/
https://www.thaipost.net/main/detail/15028
https://www.thairath.co.th/content/1351005
ขอบคุณภาพจาก Render Thailand
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L&H NETWORK

ถนนคลอ
ถนนเทิด
พระเกีย
รติ

งถนน
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
3.86 - 7 ล้านบาท
2.5 - 7 ล้านบาท
4.3 ล้านบาท

TOWNHOME

VIVE
Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

12 - 20 ล้านบาท
7.85 - 20 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.3 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

18 - 50 ล้านบาท
5.1 - 25.7 ล้านบาท
3.9 - 9.9 ล้านบาท
1.8 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 400 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว

ÁÕ¹ºØÃÕ

ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´
·ÇÕÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¡Í¡
¹ŒÍÂ

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

Ë¹Í§á¢Á

¨ÍÁ·Í§

´Ô¹á´§
ÃÒªà·ÇÕ

ºÒ§¡Í¡
ãËÞ‹

ºÒ§¤ÍáËÅÁ
ÂÒ¹¹ÒÇÒ
ÃÒÉ¯ÃºÙÃ³Ð

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

¾ÞÒä·

ºÒ§¡Ð»

ËŒÇÂ¢ÇÒ§

ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

ÇÑ²¹Ò
¤ÅÍ§àµÂ

©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÊÇ¹ËÅÇ§
¾ÃÐâ¢¹§

»ÃÐàÇÈ

ºÒ§¹Ò

ºÒ§ºÍ¹
·Ø‹§¤ÃØ
ºÒ§¢Ø¹à·ÕÂ¹
ÊØÁ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

24

โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.4 - 7 ล้านบาท

vr2@lh.co.th
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

COFFEE IN
THE GARDEN

ดื่มด�่ำกาแฟในสวนสวย
เบือ่ ! กันหรือยัง กับการนัง่ ดืม่ กาแฟในร้านกาแฟ
ธรรมดา ทีม่ องออกไปนอกร้านก็มแี ต่ภาพเดิม ๆ
ผูค้ นมากมายเดินกันขวักไขว่ หรือบ้างก็เห็นการ
จราจรบนท้องถนนที่แน่นขนัดไปด้วยรถยนต์
...จะดีกว่าไหม หากได้เปลี่ยนบรรยากาศไปนั่ง
ในร้านกาแฟที่อยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ร่มรื่น
ไปด้วยพรรณไม้สเี ขียวขจี นัง่ จิบกาแฟกันแบบ
เพลินๆ ในวันหยุด หรือวันพักผ่อน

สถานที่แนะน�ำ
• Coffee Tree

ร้านกาแฟที่เกิดจากความตั้งใจ ที่ต้องการให้
ลูกค้าได้มานัง่ ดืม่ กาแฟและพักผ่อนไปในตัว โดย
ลักษณะของการออกแบบ ตัวร้านจะเป็นการต่อเติม
ออกมาจากตัวร้านที่มีอยู่แล้ว ท�ำให้เมื่อลูกค้า
เดินจากหน้าร้านไปยังหลังร้าน จะเห็นโซนสวน
กลางแจ้งที่มีชิงช้า บ่อปลา และโต๊ะตัวใหญ่
อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ ซึง่ รายล้อมไปด้วยสวนเล็กๆ ให้ความ
รู้สึกเหมือนก�ำลังดื่มกาแฟอยู่ในสวนหลังบ้าน
มีสายลมเย็นอ่อนๆ พัดมาเป็นระยะ และเมือ่ มาถึงร้าน
นีแ้ ล้ว เมนูทหี่ า้ มพลาดเลยคือ “Coffee Tree Classic”
กาแฟรสชาติเข้มข้นสุดละมุน หรือใครอยากจะ
รับประทานขนมหวานอย่างเค้ก หรืออาหารมือ้ หนัก
เช่น สเต๊ก สลัด แฮมเบอร์เกอร์ ที่ร้านนี้ก็มีให้
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บรรยากาศสวนกลางแจ้งร้าน Coffee Tree

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและดื่มกาแฟที่ร้าน Coffee Tree

เลือกอร่อยกันด้วย
ทีต่ งั้ : ซอยวิภาวดีรงั สิต 58 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : 08-3189-9012
เปิดบริการ : วันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น.
เฟซบุ๊ก : Coffee Tree at Soi Vipawade58
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรงั สิต เลีย้ วเข้าซอย
วิภาวดีรังสิต 58 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร
ร้านกาแฟจะอยู่ถัดไปจากร้านข้าวซอยล�ำดวน
ฟ้าฮ่าม โดยจะมองเห็นป้ายร้านอย่างชัดเจน
• Foresta Cafe

ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบสวนป่า ต้องชอบร้าน

Foresta Cafe แน่นอน เพราะร้านนีม้ คี วามเป็น
สวนป่ามากจริงๆ หากใครไม่รจู้ กั ก็คงจะนึกว่า
ได้มาเที่ยวป่าอเมซอน เพราะที่นี่เขาออกแบบ
พื้นที่กว่า 4 ไร่ให้มีสไตล์สวนเป็น “ป่าดิบชื้น”
คล้ายป่าอเมซอน แถมยังมีบ่อปลาและน�ำ้ ตก
ขนาดใหญ่ มีปลาหลากหลายสายพันธุแ์ หวกว่าย
ไปมา แถมด้วยเต่าตัวน้อยคลานต้วมเตีย้ มอยูใ่ น
บริเวณรอบๆ บ่อปลา แซมด้วยเสียงนกทีร่ อ้ งจิบ๊ ๆ
ภายในสวนป่า ท�ำให้รสู้ กึ เพลิดเพลินเป็นอย่างมาก
ขณะทีน่ งั่ ดืม่ กาแฟ มาทีร่ า้ นนีน้ อกจากกาแฟและ
เครื่ อ งดื่ ม อร่ อ ยๆ ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กเยอะแยะ
มากมายแล้ว อาหารหวานอย่างเบเกอรี่ ที่นี่ก็มี
ให้เลือกทานกันอย่างละลานตาเช่นกัน
ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ

บรรยากาศสวนสไตล์ป่าดิบชื้นที่ร้าน Foresta Cafe

บรรยากาศร้านกาแฟชายทุ่ง

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : 08-8254-4444 และ 08-8277-2222
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : Foresta cafe'
การเดินทาง : จากห้าแยกลาดพร้าว ขับรถมา
ทางถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าตรงมาทางหลักสี่
เบี่ยงเข้าถนนก�ำแพงเพชร 6 ตรงมาเรื่อยๆ
จนเจอสี่แยกถนนเชิดวุฒากาศ ตรงไปตามถนน
เชิดวุฒากาศ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเดชะตุงคะ 1
แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านศศิวัลย์ ตรงไปเรื่อยๆ
ร้านจะอยู่ทางขวามือ
• ร้านกาแฟชายทุ่ง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร้านกาแฟชายทุ่ง

คือร้านกาแฟที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
ในเวลานี้ โดยเฉพาะเหล่าคอกาแฟย่านปทุมธานี
และย่านใกล้เคียง เพราะที่ร้านแห่งนี้เป็นร้าน
กาแฟทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้
ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในพืน้ ที่ 19 ไร่ของโครงการศูนย์การ
เรียนรูเ้ กษตรชุมชนในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว โดยตัวร้าน
เป็นอาคารชั้นเดียว และรายล้อมไปด้วยความ
เขียวขจีของแมกไม้ สร้างความร่มรื่นให้กับร้าน
ที่ร้านนี้นอกจากจะมีกาแฟหอมอร่อยอย่าง
ชายทุง่ คอฟฟีแ่ ล้ว ยังมีชาเขียวนม น�ำ้ หม่อน และ
เบเกอรี่ เช่น Red Velvet Cake, Cheese Pie
หรือบราวนี่ ที่อร่อยไม่แพ้กัน มารับประทานคู่
กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

เมนูฮันนี่โทสต์ที่ร้าน Foresta Cafe

ทีต่ งั้ : ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลบึงยีโ่ ถ อ�ำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 09-2889-0898
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.30-17.30 น.
เฟซบุ๊ก : กาแฟชายทุ่ง
การเดินทาง : จากถนนพหลโยธิน เลีย้ วเข้าถนน
รังสิต-นครนายก ตรงมาเรือ่ ยๆ ผ่านเทสโก้โลตัส
คลองสี่ ขับตรงมาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกต
ด้านซ้ายมือ จะเห็นไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร้านจะ
อยู่ติดกัน (ก่อนถึงสะพานลอยคนข้ามเล็กน้อย)
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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

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.59 - 6.79 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.86 - 6.5 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.9 - 5.3 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.5 - 4 ล้านบาท

vp1@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

AFTERNOON
COFFEE BREAK
พักเบรกกาแฟ พักสมอง
“กาแฟ” ไม่ใช่เครือ่ งดืม่ หลังอาหารอย่างเดียว
เท่านัน้ ทว่า กาแฟยังถือเป็นเครือ่ งดืม่ ทีท่ ำ� ให้
ผูด้ มื่ เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย โดยเฉพาะยามที่
รู้สึกเกิดความเครียดจากการท�ำงานด้วย
ดืม่ กาแฟสักแก้วรับรองได้วา่ สมองแล่นปรืด้ !
แน่นอน แต่หากได้ดื่มกาแฟในบรรยากาศ
ร้านสวยๆ ที่ถูกแต่งเติมด้วยธรรมชาติด้วย
แล้ว ก็ยิ่งท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย และบางครั้ง
อาจเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึน้ มาด้วย

บรรยากาศสบายๆ ที่ร้าน Sunday MorningCafe Nong Khaem

เมนูกาแฟเย็นทีร่ า้ น Sunday Morning-Cafe Nong Khaem

สถานที่แนะน�ำ

• Mitta Cafe

เป็นคาเฟ่นา่ รักๆ ทีอ่ ยูต่ ดิ ริมถนนพระราม 2 ถือเป็น
อีกหนึง่ คาเฟ่แนวสวน เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ
หลีกหนีความวุ่นวายไปได้สักพัก โดยร้านนี้มี
บรรยากาศสบาย เป็นร้านแบบกลางเเจ้ง และ
จัดแต่งร้านให้เป็นเหมือนสวนหย่อมขนาดย่อมๆ
นั่งรับลมเย็นตามธรรมชาติ แตกต่างไปจาก
ร้านกาแฟอื่นทั่วไป มาที่นี่ไม่เพียงจะสนุกกับ
การถ่ายรูปเซลฟีค่ กู่ บั กาแฟกลิน่ หอมในสวนสวยๆ
เท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั มีเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่ ทีน่ า่ สนใจ
ไม่แพ้กนั อย่างลิน้ จีอ่ ญั ชันโซดาทีด่ มื่ แล้วสดชืน่
รวมถึงมีเบเกอรีอ่ ร่อยๆ เช่น Banana Caramel
Waffle วาฟเฟิลหอมราดคาราเมล ท็อปปิงด้วยกล้วย
และไอศกรีมรสวานิลลา เป็นความอร่อยทีล่ งตัวสุดๆ
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ที่ตั้ง : เลขที่ 520 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 08-6564-4152, 08-4005-6563,
08-9135-7953
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : MITTA CAFE
การเดินทาง : จากถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้า
ตรงทางถนนพระราม 2 ขึน้ ทางยกระดับข้ามแยก
มาลงบนถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ)
ขับตรงมาเรือ่ ยๆ จะเจอสะพานกลับรถ ข้ามมาอีกฝัง่
แล้วขับตรงมาเข้าถนนเส้นใน สังเกตป้ายซอย
ร้ า นจะตั้ ง อยู ่ ริ ม ถนนระหว่ า งซอย 80-78
อยู่ในรั้วเดียวกับร้านสะอาด ลูกชิ้นปลาเสวย
(ร้านตรงข้ามกับ เอส.พี.พลาสติกตรางูเห่า)

• The Gardenhouse Cafe
เดอะ การ์เด้นเฮ้าส์ คาเฟ่ เป็นร้านกาแฟริมถนน
ประชาอุทศิ ตกแต่งได้อารมณ์เหมือนนัง่ ดืม่ กาแฟ
อยูใ่ นบรรยากาศสวนสวยๆ ทัง้ ในร้านและนอกร้าน
เหมาะที่จ ะมานั่งดื่ มกาแฟในช่วงสายและ
ช่วงบ่ายแก่ๆ ที่แดดไม่ร้อนจัด แต่หากใคร
กลัวร้อน อยากนั่งในห้องแอร์เย็นฉ�่ำ ก็มีที่นั่ง
ภายในร้านทีต่ กแต่งได้อย่างลงตัว และสอดรับกับ
สวนสวยทีอ่ ยูน่ อกร้าน ทีน่ จี่ งึ เป็นอีกหนึง่ สถานทีน่ ง่ั
ดืม่ กาแฟชิวๆ ยิง่ ได้ดมื่ กาแฟลาเต้ทแี่ ต่งหน้าด้วย
ครีมนมเป็นลวดลายสวยๆ และอร่อยกับทีรามิสดุ ว้ ย
เรียกได้ว่าเพลิดเพลินกันไปเลยทีเดียว
ที่ตั้ง : 557 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

การจัดแต่งร้าน Mitta Cafe ให้เป็นเหมือนสวนหย่อม

บรรยากาศภายในร้าน The Gardenhouse Cafe

ติดต่อ : 09-5828-8989, 08-9450-8668
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา11.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น.
เฟซบุ๊ก : The Gardenhouse Cafe
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวซ้าย
เข้ามายังถนนประชาอุทิศ ผ่านซอยประชาอุทิศ
131 ข้ามทางแยกแล้วขับตรงมาเรื่อยๆ จะพบ
กับร้าน The Gardenhouse Cafe อยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ (ร้านจะอยู่ห่างจากบิ๊กซีประชาอุทิศ 90
ประมาณ 1 กิโลเมตร)

• Sunday Morning-Cafe Nong Khaem

เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ในย่านหนองแขมทีเ่ ปิดมากว่า
6 ปีแล้ว จุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่การตกแต่ง

ภายนอกรอบบริเวณร้านให้ร่มรื่นด้วยแมกไม้
เขียวขจีนานาพรรณ สร้างความสดชืน่ และสบายตา
ให้ทุกคนที่ผ่านไปมา หรือก�ำลังจะเดินเข้ามา
ภายในร้าน ขณะทีภ่ ายในก็มกี ารตกแต่งในแบบที่
เรียบง่าย เป็นโทนสีขาว มีกระจกใสบานใหญ่
ท�ำให้มองเห็นความเขียวของต้นไม้ได้อย่างชัดเจน
ท�ำให้ได้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ในบ้าน คนไม่
พลุกพล่านเพราะในร้านจะมีที่นั่งอยู่ประมาณ
4-5 โต๊ะเท่านั้น มาที่นี่แล้วนอกจากเมนูกาแฟ
รสนุ่มและเครื่องดื่มอร่อยๆ แล้ว ก็ยังมีเมนู
เบเกอรีอ่ ร่อยๆ อย่าง Raspberry Scone ทีเ่ ลือก
ใช้วัตถุดิบชั้นดี หรือจะเป็น Banoffee Cheese
Cake with Passion Fruit ที่รับรองว่าใครได้ชิม
ต้องติดใจแน่นอน

เมนู Banana Caramel Waffle ที่ร้าน Mitta Cafe

ที่ตั้ง : ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง

หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 02-807-2948
เปิดบริการ : วันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร)
เฟซบุก๊ : Sunday Morning -Cafe Nong Khaem
การเดินทาง : ร้านอยู่เลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งใต้ สามารถขับรถเข้ามาทางซอยเพชรเกษม
69 (คลองขวาง) แล้ววิง่ ตรงไปตามถนน เมือ่ เจอ
สะพานข้ามคลองให้เลี้ยวขวาซอยแรก จากนั้น
ขับตรงไปเรือ่ ยๆ จะเห็นร้านอยูท่ างด้านซ้ายมือ
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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

ราคา

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

14 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 16 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.5 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.5 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4.6 - 8 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 6 ล้านบาท

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

INSPIRATIONAL
COFFEE SHOPS

ร้านกาแฟแห่งแรงบันดาลใจ
นอกจากกาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่ให้อารมณ์
พักผ่อนอย่างดีเยีย่ มแล้ว การได้นงั่ ดืม่ กาแฟ
ที่ร้านกาแฟก็ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
หนึ่งที่จะท�ำให้รสชาติและบรรยากาศการดื่ม
กาแฟมีความสุนทรียะในรสชาติมากขึ้น ยิ่ง
เป็นร้านกาแฟทีต่ งั้ อยูใ่ นสวนร่มรืน่ ด้วยแมกไม้
ก็จะยิ่งท�ำให้รสชาติของกาแฟหอมหวนและ
ละมุนมากขึ้นเป็นเท่าตัว

บรรยากาศภายในร้าน Flowerpot Cafe

เค้กกระถางสุดน่ารักของร้าน Flowerpot Cafe

สถานที่แนะน�ำ

• TREAT Cafe & Hangout

เป็นร้านอาหารกึ่งร้านกาแฟ ที่อยู่ในบรรยากาศ
สวนเขียวทีม่ าพร้อมกลิน่ อายของความเป็นวินเทจ
และดีไซน์รา้ นในแบบศิลปะตะวันตก ซึง่ ให้ความ
รูส้ กึ อบอุน่ เหมือนก�ำลังนัง่ เล่นอยูภ่ ายในบ้านของ
ตัวเอง ความพิเศษและความโดดเด่นของร้านนี้
อยูท่ กี่ ารออกแบบบ้านเรือนกระจกขนาดเล็กบน
ต้นไม้ เอาไว้ให้ลกู ค้าได้ขนึ้ ไปนัง่ จิบกาแฟ ถ่ายรูป
สวยๆ กัน เป็นอีกหนึง่ ร้านกาแฟทีม่ บี รรยากาศดี
ไม่เบาทีเดียว ขณะทีท่ างร้านก็ยงั มีโซนให้นงั่ ดืม่
กาแฟและรับประทานอาหารแบบสบายๆ ทัง้ โซน
ห้องแอร์เย็นฉ�ำ่ หรือจะนัง่ รับลมเย็นธรรมชาติใน
โซนสวนรอบบริเวณร้านก็ได้ เช่นเดียวกับอาหาร
และเครื่องดื่มของร้านนี้ ที่ราคาไม่แพงมากนัก
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เหมาะทีจ่ ะพาสมาชิกในครอบครัว หรือเพือ่ นฝูง
มานั่งเล่นเป็นอย่างมาก
ที่ตั้ง : 563 ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ : 09-3264-9292
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-23.00 น.
เฟซบุ๊ก : TREAT Cafe & Hangout
การเดินทาง: จากถนนรัชดาภิเษก มุง่ หน้ามาทาง
แยกพหลโยธิน เลีย้ วซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน ตรงไป
ตามเส้นทางจนถึงสีแ่ ยก ให้เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นน
เสนานิคม 1 แล้วขับตรงมาตามถนน ให้สงั เกต
ร้านจะอยูท่ างซ้ายมือ อยูร่ ะหว่างเสนานิคม 1 ซอย
17 กับซอย 19 อยูต่ รงข้ามกับโรงเรียนสมิทธิโชติ
(หน้าร้านสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 4 คัน)

• บ้านก้ามปู
เป็นร้านกาแฟทีน่ า่ นัง่ อีกร้านหนึง่ ในย่านรามอินทรา
และถือเป็นสถานทีช่ าร์จแบตให้กบั ร่างกายได้เป็น
อย่างดี เพราะทีน่ อี่ อกแบบตัวร้านให้อยูภ่ ายใต้ความ
ร่มรืน่ ของต้นไม้ และพืชพรรณสีเขียวมากมาย
เรียกว่าพอเข้ามาเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่ง
เลยทีเดียว และทีน่ นี่ อกจากจะมีโซนทีน่ งั่ ในตัวร้าน
ที่เย็นสบายแล้ว โซนนอกร้านก็น่านั่งเช่นกัน
ทัง้ มุมศาลาและมุมทีน่ งั่ บนลานกลางสวน นัง่ มอง
น�้ำตกไปด้วย ให้ความรูส้ ึกสดชื่นและเพลินตา
เพลินใจกันทีเดียว ยิง่ ได้กาแฟลาเต้รอ้ นๆ สักแก้ว
มานัง่ จิบด้วย รับประกันได้เลยว่ามีความสุขแน่นอน
ทีต่ งั้ : 5/61 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230

บรรยากาศที่ร้านบ้านก้ามปู
ตกแต่งร้านให้อยู่ภายใต้ความร่มรื่นของต้นไม้

ร้าน TREAT Cafe & Hangout บรรยากาศดีๆ พร้อมกลิ่นอายความวินเทจ

ติดต่อ : 02-946-6016
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : Bankampu Tropical Gallery&Cafe
การเดินทาง : จากถนนรามอินทรา ตรงมาทาง

ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ข้ามสะพาน
ข้ามแยก (สะพานข้ามแยกนวมินทร์-เกษตร)
พอลงสะพาน ผ่านทางขึ้นทางด่วนมาสักพัก
ก็จะเจอป้ายซอยโยธินพัฒนา 3 ให้เลี้ยวเข้าไป
พอเข้าไปจะเจอกับปั๊มน�้ำมันบางจาก ให้เลี้ยว
ซ้ายไปในซอยอีกที จากนัน้ ตรงไปเรือ่ ยๆ ร้านจะ
อยู่ด้านซ้ายมือ
• Flowerpot Cafe

หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังมองหาร้านกาแฟสวยๆ

มีความเงียบสงบ น่านั่งแล้ว Flowerpot Cafe
อาจเป็นร้านทีค่ ณุ ก�ำลังมองหาอยูก่ ไ็ ด้ คุณสามารถ
สัมผัสบรรยากาศร่มรืน่ ได้ตงั้ แต่ทางเข้าหน้าร้าน
ที่มีพุ่มไม้เล็กๆ รอต้อนรับ ก่อนจะสัมผัสได้ถึง
บรรยากาศสดชืน่ และไอเย็นของต้นไม้สเี ขียวทีท่ าง
ร้านปลูกเอาไว้โดยรอบ และเมือ่ เดินเข้าไปในตัว
ร้านด้านใน ก็จะได้เห็นการตกแต่งทีด่ นู า่ รักและ
อบอุน่ เพราะทางร้านเน้นโทนสีขาวแซมสีเหลือง
ท�ำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและเย็นสบาย โดยที่นี่
ลูกค้าสามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบ ทั้งโซนใน
ร้านแอร์เย็นฉ�ำ่ และโซนเอาต์ดอร์ ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับ
ต้นไม้นานาพรรณได้อย่างใกล้ชดิ ยิง่ ได้จบิ กาแฟ
หรือชาอุน่ ๆ คูก่ บั เค้กกระถางอันเลือ่ งชือ่ ของร้าน
ก็ยิ่งท�ำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มเข้าไปอีก

ดื่มด�่ำกับรสกาแฟและบรรยากาศที่
ร้าน TREAT Cafe & Hangout
ทีต่ งั้ : 269/2 ซอยรามค�ำแหง 21 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : 09-99594615
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-19.00 น. หยุดวันจันทร์
เฟซบุ๊ก : Flowerpot Cafe
การเดินทาง : จากแยกรามค�ำแหง เข้าสู่ถนน
รามค�ำแหง วิ่งตรงมาจนถึงซอยรามค�ำแหง 21
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย แล้วตรงไปตามถนน
จะเห็นป้ายร้าน Flowerpot Cafe ร้านตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามสถาบันรัชต์ภาคย์รามค�ำแหง
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 400 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 25 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.7 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.3 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.5 - 5 ล้านบาท

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

LET’S TALK
OVER COFFEE

นั่งคุยตามประสาคอกาแฟ
การมาร้านกาแฟ อาจไม่แค่การมองหากาแฟ
รสอร่อยๆ ทีถ่ กู ใจดืม่ อย่างเดียว แต่ทรี่ า้ นกาแฟ
ยังเป็นอีกหนึง่ สถานทีพ่ บปะของเพือ่ นๆ ทีม่ สี ไตล์
การใช้ชีวิตในแบบเดียวกัน หรือครอบครัวได้
มารับประทานอาหารและใช้เวลาร่วมกัน มาบอก
เล่าเรือ่ งราวมากมาย มาเล่าสูก่ นั ฟัง ท่ามกลาง
บรรยากาศร่มรืน่ ของสวนทีท่ ำ� ให้ใครหลายๆ คน
ได้รบั รูถ้ งึ มุมมอง และสัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่สามารถน�ำไปปรับใช้กับชีวิตของ
พวกเขาได้ต่อไป

สถานที่แนะน�ำ

• Little Tree Garden

ร้าน Little Tree Garden เป็นร้านที่ออกแบบ
มาให้ตงั้ อยูภ่ ายในสวนดัง่ เทพนิยาย โดยทีน่ เี่ ป็น
กึ่งร้านกาแฟและร้านอาหาร ที่ให้บรรยากาศ
สุดแสนจะร่มรื่นในแบบสวนสวยสไตล์อังกฤษ
ที่จัดแต่งอย่างสวยงามบนพื้นที่กว่า 4 ไร่
ริมแม่น�้ำท่าจีนของจังหวัดนครปฐม โดยที่นี่
แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นโซนต่างๆ เริม่ จากโซนร้านอาหาร
เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ไปจนถึงห้องรับประทาน
อาหารในสวนสวย และโรงเรียนสอนศิลปะ
ที่จะท�ำให้ลูกค้าที่เข้ามาได้สัมผัสและประทับใจ
กับพันธุไ์ ม้มากมาย มาทีน่ นี่ อกจากกาแฟสดหอม
อร่อยแล้ว ยังมี “ลิ้นจี่กุหลาบ” น�้ำสีชมพูสวย
ที่ตกแต่งมาพร้อมกลีบกุหลาบ ดูหรูหรา รวมถึง
เบเกอรี่ อ ย่ า งบลู เ บอรี่ ชี ส เค้ ก รสชาติ ถู ก ใจ
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บรรยากาศภายในร้าน Little Hideout กับ
มุมถ่ายรูปสวยๆ ทั่วทั้งร้าน

เมนูเค้กแสนน่ารักของร้าน Little Hideout

ให้ได้ลองลิ้มกันอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 43 หมู่ 5 (อยูใ่ กล้กบั แม่นำ�้ ท่าจีน) บ้านใหม่
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ติดต่อ : 08-1824-4119, 08-1694-6090
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : Little tree
การเดินทาง : การเดินทางมายังร้านนี้ เส้นทาง
อาจจะซับซ้อนและเข้าไปลึกสักหน่อย โดยวิธี
การเดินทางที่น่าจะง่ายที่สุด คือมาทางเส้น
ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่อ�ำเภอสามพราน
เข้าทางซอยเทศบาล 15 ก็จะพบกับป้ายร้าน
ให้ขับรถเข้ามาจอดรถด้านหน้าร้านได้เลย
• Little Hideout

เป็นร้านกาแฟทีอ่ อกแบบมาให้เป็น “บ้านสวนเล็กๆ”

ย่านตลิ่งชัน โดยรอบบริเวณร้านถูกตกแต่งให้มี
บรรยากาศร่มรืน่ จากต้นไม้นอ้ ยใหญ่ และมีการจัด
พื้นที่ได้อย่างลงตัวในทุกมุม ท�ำให้กลายเป็น
เหมือนกระท่อมเล็กๆ ที่เหมือนอยู่กลางสวน
ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนจะรู้สึกเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศแน่นอน ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่
บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือเครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ ภายในร้าน รสชาติอร่อยจริงๆ เพราะ
ที่นี่เน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพมาไว้บริการลูกค้า
ส่วนขนมก็มีให้เลือกมากมายเช่นกัน ทั้งโทสต์
ไอศกรีม วาฟเฟิล และบิงซู ที่ไม่ว่าจะผู้ใหญ่
หรื อ เด็ ก ก็ ส ามารถรั บ ประทานกั น ได้ อ ย่ า ง
เอร็ดอร่อยทีเดียว
ที่ตั้ง : 172 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

บรรยากาศดีๆ ที่ร้านกาแฟบ้านสวนปันสุข

Little Tree Garden ออกแบบให้เหมือนกับสวนในเทพนิยาย

ติดต่อ : 08-1821-8795
เปิดบริการ : วันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา

09.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
10.30-19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Little Hideout
การเดินทาง : จาก The Circle ถนนราชพฤกษ์
พอข้ามสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี ให้ชดิ ซ้าย
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนฉิมพลี และ
จะเห็นป้ายร้านชัดเจนอยู่ปากซอยฉิมพลี 8/1
ตรงหัวมุมพอดี ทีร่ า้ นมีบริการทีจ่ อดรถหน้าร้านด้วย
• ร้านกาแฟบ้านสวนปันสุข

เป็นร้านกาแฟสวยที่อยู่ในสวนบรรยากาศดีๆ
อีกร้านหนึง่ ทีค่ งคอนเซ็ปต์ความเป็น “บ้านสวน”
ได้อย่างดี และท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาในร้านไม่เพียง

แต่จะได้หลงใหลไปกับความร่มรื่นของต้นไม้
ที่ปลูกอยู่รอบๆ บริเวณร้านอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยังท�ำให้รู้สึกเพลิดเพลินเหมือนมาเดินที่
บ้านสวนจริงๆ เพราะทางร้านเลี้ยงไก่และเป็ด
ปล่อยให้เดินเล่นไปมาอยู่ภายในบริเวณร้าน
ส่ ว นโซนที่ นั่ ง ดื่ ม กาแฟก็ มี ทั้ ง ภายในร้ า น
และโซนนอกร้าน ทีเ่ ป็นเสมือนมุมพักผ่อนส่วนตัว
ได้อย่างดีทีเดียว ที่ส�ำคัญทางร้านยังมีผลผลิต
ทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวคุณภาพจาก
มือเกษตรกรส่งตรงมาจ�ำหน่ายที่ร้าน รวมไปถึง
ขนมอร่อยๆ และเครื่องดื่มเย็นๆ ให้เลือกอร่อย
กันด้วย
ที่ตั้ง : 46/3 ซอยขจรเนติยุทธ 3 ต�ำบลคลอง
พระอุดม อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ : 08-9489-7171

จิบชาเขียวร้อนพร้อมเพลินกับบรรยากาศสวยๆ
ที่ร้านกาแฟบ้านสวนปันสุข
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา

06.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : กาแฟบ้านสวนปันสุข
การเดินทาง : จากห้าแยกปากเกร็ด ใช้เส้นทาง
ถนนชัยพฤกษ์ ตรงขึ้นสะพานพระราม 4
ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึงสะพานยกระดับข้าม
ถนนราชพฤกษ์ ให้กลับรถใต้สะพานข้ามถนน
ราชพฤกษ์ ขับย้อนกลับมาบนเส้นทางถนนชัยพฤกษ์
เลยหมู่บ้านมัณฑนา ขับตรงมาเรื่อย จากนั้น
ให้ชิดซ้าย สังเกตป้ายบอกทางไปวัดสะพานสูง
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธาธิการ นนทบุรี 2020
ขับตรงเข้ามาเรือ่ ยๆ จนถึงแยกให้เลีย้ วซ้าย สังเกต
ร้านอาหารปักษ์ใต้ครัวปากพนัง เลี้ยวซ้ายเข้า
ร้านกาแฟบ้านสวนปันสุขได้เลย
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE บางนา กม.7

12 - 20 ล้านบาท

v7@lh.co.th

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

22 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2.2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.5 - 4 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.65 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.6 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.3 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 25.7 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 16 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

5.99 - 15 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 9.8 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5.5 - 15.9 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 - 9.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3 - 5.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.8 - 4 ล้านบาท

ep2@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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

4.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.79 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.95 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.2 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.5 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.99 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.99 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.06 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

4.79 - 8.5 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

13 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.55 - 10 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.9 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.58 - 8.75 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

LOCAL WAY
OF LIFE
เที่ยวสนุกในแบบ
วิถีชีวิตชุมชน

การเดินทางท่องเทีย่ วในปัจจุบนั มีอยูด่ ว้ ยกัน
หลากหลายรูปแบบ แต่ที่แน่ๆ หนึ่งในการ
ท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังมาแรงแซงทางโค้งของยุคนี้
คือ การท่องเทีย่ วเพือ่ เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของ
คนท้องถิน่ ตามแต่ละจังหวัด แต่ละภูมภิ าค
ของประเทศไทย หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า
การท่องเทีย่ วตามวิถชี วี ติ ชุมชน ซึง่ จะแสดง
ให้เห็นถึงวิถชี วี ติ จริงของชุมชนในแต่ละพืน้ ที่
ได้เห็นธรรมชาติทสี่ วยงาม แถมยังมีโอกาสได้
ลองทานอาหารพืน้ บ้านทีบ่ างครัง้ อาจจะหา
รั บ ประทานได้ ย าก หรื อ ไม่ ส ามารถหา
รับประทานได้ตามทัว่ ไป โดยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ตามวิถชี วี ติ ชุมชนทีจ่ ะแนะน�ำมีดงั นี้

สัมผัสวิถชี วี ติ เรียบง่ายของชาวอาข่าทีบ่ า้ นหล่อโย

ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สนุกสนานระหว่างวันกันอีกด้วย
ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวตามแบบวิถีชีวิต เช่น การแข่งขันขว้างลูกข่างไม้ การขีร่ ถสามล้อไม้
ชุมชน ซึง่ ก�ำลังเป็นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วในเวลานี้ ลงเนิน ...นีจ่ งึ เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
เพราะไม่ใช่แค่จะได้สมั ผัสกับธรรมชาติทสี่ วยงาม ซึง่ บอกเลยว่าควรจะไปเทีย่ วชมสักครัง้ ให้ได้
บนดอยสูงทางภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้
การใช้ชวี ติ ของชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า ทีเ่ ข้ามา ชุมชนชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา
ตัง้ รกรากอยูท่ นี่ นี่ านกว่า 80 ปีดว้ ย ยิง่ ไปกว่านัน้ อีกหนึง่ เสน่หข์ องการท่องเทีย่ วตามวิถชี วี ติ ชุมชนที่
การเข้ามาท่องเทีย่ วทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนี้ ยังจะท�ำให้ได้ อยากจะแนะน�ำว่าต้องไปให้ได้คอื ชุมชนชาวเกาะยอ
รับประสบการณ์แปลกใหม่ โดยเฉพาะการได้เข้าไป ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
พักและนอนค้างแรมในบ้านดินอาข่าที่แสนสบาย ซึง่ ยังคงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมไปถึง
ได้จบิ น�ำ้ ชาอุน่ ๆ ทีเ่ สิรฟ์ โดยใช้กระบอกไม้ไผ่แทนถ้วย ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทงี่ ดงามซึง่ ถูกสืบทอด
จุดขายของทีร่ ะลึก เช่น เครือ่ งประดับต่างๆ แล้วก็ยงั ได้ลองทานผลไม้ทชี่ อื่ ว่า “มะหลอด” ผลไม้ มายาวนานกว่า 200 ปี โดยเฉพาะประเพณี
ของชาวเขาเผ่าอาข่าทีบ่ า้ นหล่อโย ทีม่ เี ฉพาะทางภาคเหนือ ตลอดจนได้รบั ประทาน การห่มผ้าเจดียส์ มเด็จเจ้าเกาะยอ บนเขาวัดกุฏิ
อาหารอร่อยๆ ในแบบชาวอาข่า ทีร่ บั ประกันได้วา่ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 6 ของทุกปี
คุณจะต้องติดใจแน่นอน และทีห่ มูบ่ า้ นอาข่าแห่งนี้ ขณะเดียวกัน เมื่อมาที่นี่นักท่องเที่ยวยังจะ
ไม่ได้มดี แี ค่ทกี่ ล่าวมาเท่านัน้ เพราะทีน่ ยี่ งั มีกจิ กรรม ได้สัมผัสกับภูมิปัญญาของชาวบ้านเกาะยอ
ชนเผ่าอาข่า บ้านหล่อโย จังหวัดเชียงราย
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การท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผา วิถชี วี ติ ของชาวเกาะเกร็ดทีย่ งั คงรักษาเอาไว้อย่างดี

บริการล่องเรือประมงรอบเกาะ ชมการท�ำประมง สัมผัสชีวติ ของชาวเกาะยอ
กรรมวิธกี ารทอผ้าครามทีบ่ า้ นดอนกอย

อย่างการทอผ้าเกาะยอที่มีลวดลายสวยงาม
ไม่เหมือนใคร หรือแม้แต่การได้ลองทานผลไม้
และอาหารอร่อยๆ ด้วย ส่วนใครอยากจะเจาะลึก
วิถีชีวิตของชาวเกาะยออย่างจริงจัง ที่นี่เขาก็มี
บริการล่องเรือประมงรอบเกาะ ชมการท�ำประมง
การกู้ไซกุ้ง การเลี้ยงปลา ให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกสัมผัส หรือใครอยากจะพักค้างแรม ทีน่ กี่ ม็ ี
โฮมสเตย์กลางน�ำ้ ไว้บริการเช่นกัน
บ้านมอญ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หลายคนอาจจะมองว่ า เกาะเกร็ ด เป็ น เพี ย ง
เกาะเล็ ก ๆ ที่ ตั้ ง อยู ่ ก ลางแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
แต่ทนี่ กี่ ลับมีเรือ่ งราวและความน่าสนใจซ่อนอยู่
อีกมากมาย โดยเฉพาะชาวรามัญ หรือที่เรา
เรียกกันว่า ‘ชาวมอญ’ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
นานกว่า 2 ศตวรรษ ชาวมอญทุกคนบนเกาะ

แห่งนี้ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง
รวมถึงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม
เอาไว้ อ ย่ า งดี จนกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์ อั น
โดดเด่ น ที่ เ ห็ น ครั้ ง ใดก็ จ ะต้ อ งนึ ก ถึ ง ชุ ม ชน
บนเกาะเกร็ดแห่งนี้ทุกครั้ง เมื่อมาท่องเที่ยวบน
เกาะเกร็ด สิ่งแรกที่อยากแนะน�ำและอยากให้
ลองลิ้มกันก็คือ อาหารในแบบชาวรามัญ เช่น
แกงมะสัน้ ทอดมันหน่อกะลา รวมถึงขนมหวาน
นานาชนิดทีม่ ใี ห้เลือกทานและอร่อยตามใจชอบ
ก่อนที่จะไปเดินท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาว
เกาะเกร็ ด ที่ ยั ง คงรั ก ษาเอาไว้ อ ย่ า งดี อาทิ
การท�ำเครื่องปั้นดินเผา การทอเสื่อ การสาน
ตะกร้า และการทอผ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูหาชม
ได้ยากอย่างยิ่งในเมืองหลวงทุกวันนี้ ที่นี่จึงเป็น
เหมือนมนต์เสน่ห์ที่ยังคงหลงเหลือรอให้ทุกคน
มาสัมผัส

บ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร

บ้านดอนกอย ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร อาจถือได้วา่ เป็นต้นก�ำเนิดของ
การทอผ้าย้อมครามเลยก็วา่ ได้ เพราะมีการถ่ายทอด
ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านกันมานานหลาย
ชัว่ อายุคน จนท�ำให้ผา้ ทอย้อมครามของทีน่ กี่ ลาย
เป็นสินค้า OTOP ประจ�ำหมูบ่ า้ น ซึง่ ไม่เพียงโด่งดัง
เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ผา้ ทอของทีน่ ยี่ งั
โด่งดังไปถึงประเทศอังกฤษด้วยเช่นกัน หากมา
ท่องเทีย่ วทีน่ ี่ ไม่เพียงแต่จะได้เลือกซือ้ ผ้าทอสวยๆ
กลับไปเป็นของฝากเท่านัน้ นักท่องเทีย่ วยังจะได้
เห็นวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน ตลอดจนกรรมวิธกี ารทอผ้า
และการย้อมผ้าให้เป็นสีครามตามแบบวิธธี รรมชาติ
และยังจะได้รจู้ กั ต้นคราม วัตถุดบิ ส�ำคัญในการท�ำ
ผ้าย้อมครามด้วย เรียกได้วา่ มาทีน่ ไี่ ด้ทงั้ ความรู้
และของดีๆ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้านไปพร้อมกันเลย
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L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบโครงการใหม่
มัณฑนา สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มัณฑนา Westgate อีกขั้นของสังคมคุณภาพ ท่ามกลางการใช้ชีวิตที่เหนือชั้น

ที่สุดของใจกลางความสะดวกสบาย ติดถนนกาญจนาภิเษก
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตลาดบางใหญ่เพียง 300 เมตร และเซ็นทรัล Westgate

แล้วคุณจะรู้ว่า…อีกขั้นของการใช้ชีวิตที่รายล้อมด้วยสังคมคุณภาพที่เพียบพร้อม…นั้นเป็นอย่างไร
มัณฑนา Westgate ราคา 10-20 ล้านบาท
Presale โครงการใหม่พร้อมรับสิทธิพิเศษ

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบโครงการใหม่ เร็วๆ นี้
มัณฑนา สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มัณฑนา 2 บางนา กม.7 โครงการท�ำเลศักยภาพ ใกล้ Mega บางนา
พร้อมแบบบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด
มัณฑนา 2 บางนา กม.7 ราคา 9-20 ล้านบาท

www.lh.co.th
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เตรียมพลิกชีวิตให้สมาร์ท
ที่โครงการใหม่ ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ
ราคา 5 7 ล้านบาท

พลิกทุกดีไซน์ เพื่อชีวิตยุคใหม่

www.lh.co.th
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คอนโดใหม่ล่าสุด! ติดรถไฟฟ้า สถานีเพชรเกษม 48
LITTLE THINGS MAKE A REAL DIFFERENCE

เพราะรายละเอียดที่แตกต่าง เปลี่ยนชีวิตให้เป็นจริงได้มากกว่า
เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้
เริ่ม 3 ล้านบาท
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

อร่อยไปกับเมนูหมูกรอบ
และเนื้อสามชั้นชุ่มฉ�่ำนุ่มลิ้น

XOHO
CHINESE CAFE

เมนูขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมู ขนมจีบไส้หอยเป๋าฮื้อ ฮะเก๋าไส้กุ้ง

Modern Chinese Cuisine

เมนูฟองเต้าหู้ทอดอร่อยๆ

ร้ าน XOHO Chinese Cafe

สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน

แถมฟรี Dimsum Combo 2 มูลค่า 119 บาท
เมือ่ รับประทานอาหารในร้านครบ 800 บาทขึน้ ไป
ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

เมื่อนึกถึงอาหารจีน สิ่งแรกที่คนทั่วไปคิด
ก็คอื จะต้องเป็นโต๊ะจีนใหญ่ๆ และจะรับประทานกัน
เฉพาะเทศกาลหรือช่วงเวลาส�ำคัญๆ เท่านั้น
แต่สำ� หรับ XOHO Chinese Cafe (โซโห ไชนีส
คาเฟ่) ถือเป็นร้านอาหารจีนรูปแบบใหม่ทเี่ พิง่
เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นครัง้ แรก

XOHO Chinese Cafe เกิดขึน้ จากการสะสมความรู้
ด้านอาหารจีนมานานกว่า 10 ปี ประกอบกับเจ้าของร้าน
ทีช่ นื่ ชอบการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง
และอังกฤษ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการน�ำเอาสูตร
อาหารจีนสไตล์ฮ่องกงมาผนวกกับบรรยากาศร้าน
อาหารจีนในย่าน Soho กรุงลอนดอน ผสานเข้ากัน
จนเกิดเป็นร้านอาหารจีนในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อม
การแต่งร้านที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างสรรค์เมนู
ทีแ่ ปลกใหม่ เน้นเป็นอาหารจานเดียว (Single Dish)
ขณะเดียวกันยังรับประทานง่าย และรสชาติอร่อย
ได้มาตรฐาน ด้วยวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพเทียบเท่าระดับ
ภัตตาคารหรู แต่ราคาคุม้ ค่าและจับต้องได้
มาทีร่ า้ นนีแ้ ล้ว เมนูทแี่ นะน�ำให้รบั ประทานกันให้ได้
เลยคือ “ติม่ ซ�ำ” ซึง่ มีให้เลือกทัง้ ขนมจีบกุง้ ขนมจีบหมู
ขนมจีบไส้หอยเป๋าฮือ้ ฮะเก๋าไส้กงุ้ ทีแ่ ต่ละลูกมากัน
แบบเต็มค�ำจริงๆ ทัง้ เนือ้ กุง้ เนือ้ หมู ต่างก็อดั แน่นมา
ในขนมจีบแต่ละลูก บอกเลยว่าอร่อยจนหยุดทานไม่ได้เลย
ทีเดียว ตามมาอีกหนึง่ เมนูโปรดของใครหลายๆ คน คือ
BBQ Combo ที่ประกอบด้วย หมูแดง เป็ดย่าง
หมูกรอบเรียงชิ้นสวยมาในจาน แต่ละชิ้นหัน่ หนา

เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความอร่อยอย่างเต็มค�ำ โดย
เฉพาะหมูกรอบบอกเลยว่า หนังกรอบจริงๆ แถม
เนื้อสามชั้นก็ยังนุ่มลิ้นและชุ่มฉ�่ำ เพราะกว่าจะได้
หมูกรอบทีก่ รอบนุม่ ลิน้ ได้นนั้ ล้วนต้องผ่านกระบวนการ
ย่างและรีดน�ำ้ มันอยูห่ ลายขัน้ ตอน ก่อนทีจ่ ะทอดและ
เสิร์ฟให้ลูกค้ารับประทานกันอย่างอร่อย
อีกเมนูทที่ างร้านแนะน�ำคือ ซุปเสฉวน รสชาติบอก
เลยว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรสชาติความเปรี้ยว
ความหวาน และความเผ็ด มากันอย่างครบรส ขณะที่
เครือ่ งเคราในซุปก็อดุ มไปด้วยเนือ้ ไก่หมักฉีกเป็นเส้น
เห็ดหอมและหอยเป๋าฮือ้ หัน่ เป็นเส้น ท�ำให้รบั ประทาน
ได้อย่างละมุนทุกค�ำแถมยังคล่องคอ และพร้อมที่
จะทานเมนูอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัด XOHO
ข้าวผัดซอส XO ข้าวผัดราดหน้าซีฟู้ด กระเพาะปลา
และฟองเต้าหูท้ อด หรือใครทีช่ อบซาลาเปาทีน่ กี่ ม็ ใี ห้
เลือกมากมาย เช่น เบาบัน (แผ่นแป้งนุม่ ๆ วางรอง
ผักดองกรอบๆ ก่อนห่อหมูสามชัน้ ตุน๋ XOHO) หรือจะ
เป็นซาลาเปาไส้ลาวา ก็เรียกได้ว่าอร่อยล�้ำจริงๆ
เพื่อให้ทุกท่านได้ไปลองลิ้มชิมความอร่อยกับ
อาหารจีนสไตล์โมเดิรน์ ร้าน XOHO Chinese Cafe
ขอมอบโปรโมชันสุดพิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร
MOTIVO เท่านั้น ด้วยการแถม Dimsum Combo 2
มูลค่า 119 บาท ให้รับประทานกันฟรีๆ ทันที เมื่อ
รับประทานอาหารภายในร้านครบ 800 บาทขึ้นไป
โดยสิทธิพเิ ศษนีส้ ามารถใช้ได้กบั ร้าน XOHO Chinese
Cafe ทัง้ 4 สาขา คือ สาขาศูนย์การค้าเอ็ม บี เค
เซ็นเตอร์ (ชัน้ 7) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชัน้ 6 โซน
Beacon) สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ (ชัน้ 3 โซน New
island) และสาขาเทอร์มนิ อล 21 พัทยา (ชัน้ 2 โซนโตเกียว)

GOURMET

EASY CHEESY HAM &
EGG BREAD BOWL
อาหารเช้าแสนอร่อย

เพื่อเป็นการเอาใจคนรักขนมปัง ในฉบับนี้ขอน�ำเสนออาหาร
เช้าทีม่ ขี นมปังเป็นส่วนประกอบ และท�ำได้งา่ ยๆ กันบ้าง นัน่ คือ
Easy Cheesy Ham and Egg Bread Bowl หรือเรียกง่ายๆ
ว่า “ขนมปังอบไข่แฮมชีส” ที่ไม่ว่าใครได้ลองชิมแล้ว จะต้อง
ติดใจแน่นอน

เครื่องปรุงเเละส่วนประกอบ
ขนมปังก้อน (Bread Bowl)
แฮม
ไข่ไก่
มอซซาเรลล่าชีสขูดฝอย
ผักชีและต้นหอมซอย
แผ่นฟอยล์ ส�ำหรับห่อขนมปัง

วิธีท�ำ
• ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการท�ำขนมปังอบไข่แฮมชีสนั้น ล�ำดับแรกที่
ต้องเตรียมคือ การตั้งอุณหภูมิของเตาอบไว้ที่ 180 องศาเซลเซียส
เพื่อการอุ่นเตาอบรอไว้ จากนั้นจึงน�ำขนมปังก้อนมาตัดส่วนบนของ
ขนมปังออก ส�ำหรับท�ำเป็นฝา แล้วจึงค่อยคว้านเอาเนือ้ ขนมปังด้านใน
ของส่วนที่เหลือออกให้เป็นช่องว่าง คล้ายกับชาม
• จากนัน้ น�ำแฮมมาวางรองไว้ทดี่ า้ นในขนมปัง และตอกไข่ใส่ลงไป 1 ฟอง
แล้วน�ำต้นหอมผักชีที่ซอยไว้แล้วโรยลงไป จากนั้นให้โรยด้านบน
ด้วยมอซซาเรลล่าชีสขูดฝอย แล้วจึงค่อยวางฝาขนมปังส่วนที่ตัดไว้
ตั้งแต่ตอนแรกปิดทับอีกที
• น�ำกระดาษฟอยล์มาห่อขนมปังให้หมดทั้งก้อน แล้วน�ำเข้าเตาอบ
ที่ก�ำลังร้อนได้ที่ ใช้เวลาอบประมาณ 10-15 นาที หรืออาจใช้
เวลามากกว่านั้นก็ได้ ตามแต่ต้องการว่าจะให้ไข่ในขนมปังสุกมาก
น้อยแค่ไหน เมื่อครบตามเวลาที่ต้องการแล้ว ให้น�ำขนมปังออกจาก
เตาอบ แกะฟอยล์ที่ห่อออก จัดวางใส่จาน พร้อมน�ำเสิร์ฟ

1 ก้อน
1-2 แผ่น
1 ฟอง
ปริมาณตามชอบ
ปริมาณตามชอบ
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MY BEST FRIEND

SAMOYED

“ซามอยด์” สุนัขหน้ายิ้ม

สุนัขพันธุ์ “ซามอยด์” ถือเป็นสุนัขที่มีหน้าตาน่ารัก
แม้จะดูตัวใหญ่ แต่ก็นิสัยดีไม่เบา ท�ำให้สุนัขสายพันธุ์นี้
กลายเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายในยุคนี้ หากพูดถึง
ต้นก�ำเนิด ซามอยด์จัดเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ถูกน�ำมา
ใช้งานตั้งแต่อดีต เกิดมาจากการผสมพันธุ์ร่วมกัน
ระหว่างหมาป่ากับสุนัขจิ้งจอก ก่อนที่จะได้รับการ
พั ฒ นาสายพั น ธุ ์ โ ดยชาวซามอยด์ ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ น
เขตไซบีเรีย และมักถูกน�ำมาใช้เพือ่ ไล่ตอ้ นกวางเรนเดียร์
และลากเลื่อน หรือแม้แต่แบกของให้นักไต่เขา ถือเป็น
สมบัติล�้ำค่าของชาวซามอยด์ในอดีต ก่อนที่ปัจจุบัน
จะนิยมน�ำมาเลี้ยงตามบ้าน

ลักษณะทัว่ ไป
ซามอยด์เป็นสุนขั ทีม่ ขี นหนา มีสตี งั้ แต่สขี าวบริสทุ ธิ์ สีครีม
และสีขนมปังกรอบ ขณะทีศ่ รี ษะมีลกั ษณะเป็นรูปลิม่ กว้าง ไม่กลม
ปากมีสดี ำ� ริมฝีปากกระชับ มีรอยหยักบริเวณมุมปาก ท�ำให้
ดูเหมือนมีรอยยิม้ ฟันแข็งแรง จัดเรียงสวยงาม ดวงตาเป็น
วงรีทรงอัลมอนด์ ลูกตามีสเี ข้ม ตาลึก ขอบตาด�ำ หางตาช่วง
ล่างตวัดขึน้ ไปทีต่ ำ� แหน่งฐานหู ขณะทีใ่ บหูมคี วามหนาแข็งแรง
ตัง้ ตรงเป็นทรงสามเหลีย่ ม ส่วนปลายใบหูโค้งมนเล็กน้อย ภายในหู
มีขนปกคลุม มีจมูกด�ำสนิท คอแข็งแรงตัง้ รับกับไหล่อย่างสง่างาม
ในส่วนของล�ำตัว มีกระดูกและกล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งแรง มีความ
สมดุลรับกับช่วงขาหน้าและขาหลัง ขณะทีข่ นาดล�ำตัวของเพศผู้
จะมีสว่ นสูงอยูร่ ะหว่าง 21-23.5 นิว้ น�ำ้ หนักประมาณ 20-30
กิโลกรัม ส่วนเพศเมียมีสว่ นสูงประมาณ 19-21.5 นิว้ น�ำ้ หนัก
เบากว่าเพศผู้ อยูท่ ป่ี ระมาณ 17-25 กิโลกรัม
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ลักษณะนิสยั
ซามอยด์เป็นสุนัขที่มีความฉลาด แต่ก็อ่อนโยน เชื่อฟัง
และเป็นมิตร สามารถเข้ากันได้ดีกับเด็กๆ ชอบเล่นไล่จับ
สิง่ ต่างๆ เช่น สิง่ ของ หนู แมว หรือสัตว์ตวั เล็กๆ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นสุนขั ทีช่ อบวิง่ ชอบเห่า และเป็นสุนขั ทีม่ พี ลังงานเหลือเฟือ
ถ้าหากรูส้ กึ เบือ่ หน่ายหรืออารมณ์ไม่ดี เจ้าซามอยด์จะเห่าและวิง่ ไป
วิง่ มา หรือบางครัง้ อาจท�ำลายข้าวของ แต่อย่างไรก็ตาม ซามอยด์
เป็นสุนขั ทีค่ อ่ นข้างตืน่ ตระหนกง่าย ไม่ควรพาออกไปอยูน่ อกบ้าน
เป็นเวลานานๆ
การดูแล
การท�ำความสะอาด ควรอาบน�ำ้ ให้ประมาณเดือนละ 1 ครัง้
ไม่ควรอาบบ่อยเกินไป เพราะจะท�ำให้น�้ำมันที่ขนและผิวหนัง
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติถูกชะล้างออกไปหมด ท�ำให้ผิวแห้ง
และอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา บางครั้งขนของเจ้า
ซามอยด์อาจจะพันกันยุ่ง จึงควรแปรงขนเป็นประจ�ำทุก
สัปดาห์ และควรแปรงบ่อยครัง้ ขึน้ ในช่วงฤดูผลัดขน ส่วนใครที่
กังวลว่าซามอยด์อาจจะเลี้ยงยากในประเทศไทย และต้องอยู่
ห้องแอร์ตลอดเวลา เรือ่ งนีไ้ ม่ตอ้ งกังวล เพราะซามอยด์เป็นสุนขั ที่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดี
นอกจากนี้ ซามอยด์ยงั ต้องการการออกก�ำลังเป็นประจ�ำทุกวัน
จึงควรพาออกไปวิง่ ออกก�ำลัง เพือ่ ให้รา่ งกายได้เผาผลาญพลังงาน
ไม่เพียงเท่านัน้ ซามอยด์ยงั มีนสิ ยั ต้องการความรัก ความเอาใจใส่
เป็นพิเศษ และต้องการอยูร่ วมกับคนในครอบครัว จึงควรให้ความ
ใกล้ชดิ และไม่ควรทิง้ ให้อยูบ่ า้ นล�ำพังเพียงตัวเดียว
ข้อควรระวัง
นอกจากการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ผู้ที่เลี้ยงซามอยด์
ยังจ�ำเป็นต้องระวังโรคสะโพกเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน ประสาท
ตาเสีย และโรคเบาหวาน ในสุนัขพันธุ์นี้ด้วย ดังนั้นจึงควรพา
ซามอยด์ไปตรวจร่างกายอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
และอยู่กับเราไปนานๆ

CALENDAR

VARIETY
ACTIVITIES

นานาสาระกับวันสบายๆ

17th November 2018
- 17th March 2019

13th - 17th February
2019

appearing unannounced

Thai International Travel Fair 2019

ฤกษ์ฤทธิ์ สตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 11.00-17.00 น.
เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง
และการค้นหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นกลยุทธ์ทางศิลปะและเทคนิคต่างๆ
ในหัวข้อที่ให้ความส�ำคัญต่อสังคมการเมือง โดยนิทรรศการ
“appearing unannounced” เป็นนิทรรศการกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของเทศกาลศิลปะ ‘Painnale 2018: Lost Map’ (โปรแกรม B)
ที่ผู้เข้าชมนิทรรศการตลอดระยะเวลา 4 เดือน จะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิทรรศการ ณ ฤกษ์ฤทธิ์ สตูดิโอ
(ใกล้ อบต. ต�ำบลน�ำ้ บ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่) สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ appearing.unannounced@gmail.com

3rd March 2019
Ultra Park Run Thailand 100

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
งานวิง่ ทีไ่ ม่ได้มแี ค่เรือ่ งของสุขภาพทีด่ ี แต่ยงั เป็นงานวิง่ ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ อิม่ อก
อิ่มใจอย่างที่สุด เพราะ Ultra Park Run Thailand 100 เกิดขึ้นโดย
ชมรมวิง่ สวนรถไฟ องค์การจัดงานวิง่ เพือ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี พร้อมๆ
กับหารายได้ชว่ ยเหลือมูลนิธคิ นตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์ รวมถึงการส่งเสริมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ของนักกีฬาทัว่ ไปและคนตาบอด และการสนับสนุนให้คนตาบอด
มีโอกาสทดสอบสมรรถภาพในระยะไกล เพือ่ ฝึกความอดทนและ
เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักวิง่ ทัว่ ไป พร้อมตอกย�ำ้ ว่าคนตาบอดนัน้ ไม่ได้เป็น
ภาระให้กบั สังคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/
Ultra-Park-Run-Thailand-100-256603941712460/

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา 10.00-20.00 น.
มหกรรมงานท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งปีมาถึงแล้ว “เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก"
ครั้งที่ 24 (TITF#24) งานเดียวเท่านั้นที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจาก
องค์กรส่งเสริมการท่องเทีย่ วทัว่ โลกมากทีส่ ดุ รวมไปถึงยังเป็นแหล่งรวม
บริษัทน�ำเที่ยว โรงแรม ที่พัก ราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้า
ร่วมงานจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเทีย่ วมากมาย รวมทัง้ ยังได้
เพลิดเพลินกับสินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัดที่น�ำมาร่วมงาน สอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ทสี่ มาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว โทร. 02-214-6175-8 หรือ
เว็บไซต์ www.titf-ttaa.com และ Facebook : เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก

2nd - 4th May 2019
ASEANbeauty 2019 จัดแสดงสินค้า
ความงามและสุขภาพ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
อีกหนึง่ ทีส่ ดุ แห่งงานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในภูมภิ าค ทีพ่ ร้อมเป็นเวทีสำ� คัญพาธุรกิจคุณก้าวไกลสูต่ ลาดโลกไป
พร้อมๆ กับการสัมผัสประสบการณ์และการอัปเดตนวัตกรรมด้าน
ความงามใหม่ลา่ สุดจากทัว่ ทุกมุมโลก ทีม่ าจัดแสดงมากกว่า 350 บูธ
ตลอดจนเป็นงานเดียวที่จะท�ำให้โอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจของ
คุณก้าวไกลกว่าทีเ่ คย โดยเฉพาะการจับคูเ่ จรจาธุรกิจระหว่างผูซ้ อื้ และ
ผูอ้ อกงาน ขณะเดียวกันยังมีกจิ กรรมให้ความรูแ้ ละความสนุกสนาน
เกีย่ วกับความงามอีกมากมาย ในงานระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม
2562 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanbeautyshow.com และ
Facebook : ASEANbeauty Exhibition
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FRESH IDEA

TIRE RECYCLING
ยางรถเก่ากับไอเดียสุดฮิป

เมือ่ เอ่ยถึง “ยางรถยนต์” กับการน�ำมารีไซเคิล สิง่ แรกที่
คนทัว่ ไปนึกถึงคือกระถางต้นไม้ แต่ในความเป็นจริงแล้วยาง
รถยนต์เก่า สามารถน�ำมาสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์หรือของใช้
ตกแต่งบ้านทีไ่ ม่มใี ครคิดถึงได้อกี มากมายแถมยังดูดอี กี ด้วย

COFFEE TABLE ROTATION
เป็นไอเดียการสร้างโต๊ะกาแฟ ทีแ่ ม้จะดูแปลกแต่กส็ วยเข้าที
เหมือนกัน เพราะเป็นการน�ำยางเก่ามาประกอบเข้ากับขาเหล็ก
ก่อนทีจ่ ะปิดด้านบนด้วยการน�ำยางในรถยนต์เก่ามาตัดเป็นเส้นยาว
แล้วสานขัดเป็นลายตารางหมากรุก ก่อนจะเสริมเทคนิคทีท่ ำ� ให้
โต๊ะกาแฟตัวนีส้ ามารถหมุนได้ ถือเป็นไอเดียสร้างชิน้ งานสนุกๆ
จากวัสดุเก่าทีไ่ ม่ซำ�้ ใครจริงๆ

SMALL SOFA FOR THREE
เป็นโซฟาที่แตกต่างจากโซฟาที่เราเห็นกันทั่วไปจริงๆ เพราะ
เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ นี้ เป็นการน�ำยางเก่าขนาดเล็กหลายๆ เส้น มาเรียงและ
ซ้อนกันให้เป็นฐานส�ำหรับนั่ง ส่วนยางขนาดใหญ่ก็ถูกน�ำมาผ่าครึ่ง
เพื่อประกอบเป็นอาร์มแชร์และพนักพิงด้านหลัง ส่วนตรงกลางที่นั่ง
ก็บดุ ว้ ยฟองน�ำ้ แล้วใช้แผ่นหนังหรือแผ่นผ้ามาปู โดยเจาะตาไก่เพือ่ ใช้
ร้อยเชือกยึดติดกับพนักทีเ่ ป็นยางรถยนต์และขอบด้านหน้าของโซฟา
เท่านี้ก็จะได้โซฟาสวยๆ ไว้นั่งเล่นแล้ว

STOOLS TIRES BAR
คาดไม่ถึงใช่ไหมว่า ยางเก่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์
สวยได้ขนาดนี้ นีค่ อื อีกหนึง่ ชิน้ งานสวยๆ ทีน่ ำ� ยางเก่ามาประกอบเข้า
กับโครงเก้าอี้แบบสตูลบาร์ โดยใช้ล้อแม็กรถยนต์มาเป็นฐาน ท�ำให้
สตูลบาร์ตัวนี้ดูสวยงามจนคิดไม่ถึงว่าจะท�ำมาจากยางเก่า
INTENSE LIGHT
อีกหนึ่งไอเดีย ไฟแขวนเพดานที่ท�ำมาจากยางรถยนต์เก่า
โดยไฟแขวนเพดานชิ้นนี้แม้จะดูว่าเป็นการออกแบบอย่างเรียบง่าย
แต่ก็ดูสวยงาม ยิ่งเมื่อมีการใช้กระจกฝ้าหรือแผ่นพลาสติกโปร่งแสง
มาประกอบ ก็ยิ่งท�ำให้ไฟแขวนเพดานชิ้นนี้มีความทันสมัยมากขึ้น
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MOVING SUPPLIES SOFA TWO
SEATS
เป็นอีกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสวยที่เกิดจากไอเดียใช้ยางรถยนต์เก่า
มาท�ำเป็นโซฟา โดยจุดเด่นของโซฟาตัวนี้นอกจากจะดูมีสีสัน
สวยงามจากการน�ำผ้าผืนสวยมาบุเป็นที่รองนั่งแล้ว โซฟาตัวนี้
ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพราะผู้ออกแบบได้ใช้ยางรถเก่ามา
ประกอบเข้ากับแผ่นไม้ที่ติดล้อ ท�ำให้สามารถเคลื่อนย้ายโซฟาไป
นั่งตรงมุมไหนของบ้านก็ได้
COMFORTABLE DECK TIRES
ใครชอบเก้าอี้โยกก็คงจะชอบเก้าอี้ดีไซน์เก๋ตัวนี้แน่นอน เพราะ
เก้าอี้โยกตัวนี้ท�ำจากยางในที่น�ำมาตัดเป็นเส้นยาว แล้วประกอบ
เข้ากับโครงไม้ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถโอนเอนไปมาได้
แล้วสานให้ทั่วทั้งด้านหน้าของเก้าอี้ ก่อนตรึงติดกับโครงไม้
กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามมาประดับบ้านให้ดูสวยยิ่งขึ้น

FLOWER POTS
งานชิน้ นีบ้ ง่ บอกได้ดถี งึ การน�ำวัสดุเก่ามาเปลีย่ นเป็นของชิน้ ใหม่
เพื่อใช้งานภายในบ้าน แม้จะเป็นการน�ำยางในรถยนต์เก่าๆ
มาตัดเป็นเส้นยาวๆ แล้วม้วนพันขึน้ มาเป็นแจกัน แต่กเ็ รียกได้วา่
เป็นไอเดียสุดบรรเจิดและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แถมเมื่อ
น�ำดอกไม้มาปักลงในแจกันยางรถยนต์แล้วก็ดสู วยงามแปลกตา
ไปอีกแบบ
CHANDELIERS FROM TIRE
ยางรถยนต์เก่าใช่ว่าจะน�ำมาท�ำเป็นเก้าอี้หรือสตูลนั่งได้เท่านั้น
แต่ยงั สามารถน�ำมาท�ำเป็นแชนเดอเลียร์สวยๆ ได้อกี ด้วย โดยใช้ยาง
รถยนต์เก่ามาเช็ดถูทำ� ความสะอาดจนขึน้ เงาสวย จากนัน้ ก็ตดิ ตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าและหลอดไฟ รวมถึงประดับตกแต่งด้วยเครื่องแขวนชิ้นเล็กๆ
ก่อนที่จะใช้โซ่เส้นเล็กหรือเชือกที่มีความแข็งแรง ร้อยเข้าไปในยาง
รถยนต์ ก่อนน�ำไปแขวนกับเพดาน เท่านี้ก็จะได้แชนเดอเลียร์สวยๆ
ไว้ประดับสถานที่แล้ว
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หนังสือสร้างฝันให้เป็นจริง

แค่เราเข้าใจ
ผู้เขียน : ภูวณัฎฐ์ แท่นวัฒนกุล (ครูภู)
เคยคิดไหมว่า...ถ้าเขาไม่ปฏิเสธความรักของเรา
เราคงจะมีความสุขกว่านี้ ถ้าเขาไม่ทงิ้ เราไป เราคง
ไม่ต้องมาทุกข์ใจแบบนี้ ถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่
เราต้องการ เราคงมีชวี ติ ทีด่ กี ว่านี้ นีห่ รือเปล่าหัวขโมยทีเ่ อาความสุข
ไปจากชีวิตเรา คนที่งี่เง่า คนที่ท�ำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราสักอย่าง
คนที่เป็นความทรงจ�ำแย่ๆ ที่คอยท�ำร้ายจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา
แต่ความทุกข์ ความผิดหวัง ความเสียใจ เราสามารถอยูก่ บั มันได้
"แค่เราเข้าใจ" หนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง
มากขึน้ ด้วยจิตวิทยาทีน่ ำ� เสนออย่างเข้าใจง่าย หลายเรือ่ งราวจะ
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนก�ำลังใจที่ดีให้คุณเติมเต็มพลัง
ในการด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

เข็นฝันขึ้นภูเขา
ผู้เขียน : พ.ญ.เบญจพร ตันตสูติ
เราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า ชีวิตจะมีความหวังได้
ก็ต่อเมื่อเรามีฝันเป็นของตัวเอง การมีความฝัน
ถือเป็นแรงบันดาลใจที่เลิศมากอย่างหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นความฝันที่ฟังดูเหมือนการมโนอย่างหนัก
หรือแค่ความฝันเล็กๆ เบาๆ เหล่านีก้ ส็ ามารถกลายเป็นจริงได้หมด
ถ้าเราเลือกเดินในเส้นทางทีเ่ หมาะสม แต่ระหว่างทีก่ ำ� ลังจะเดินไป
คว้าฝัน อาจจะมีโมเมนต์ทที่ ำ� ให้เรารูส้ กึ ท้อใจและอยากจะยอมแพ้
หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยฉุดเพือ่ นๆ ออกมาจากช่องว่างตรงนัน้ และคอย
เป็นก�ำลังใจให้เพือ่ นๆ ก้าวไปสูด่ วงดาว ทีเ่ ป็นเป้าหมายให้ได้ในทีส่ ดุ
เรียกว่าเป็นหนังสือน่าอ่านอีกเล่มที่สามารถอ่านกันได้ทุกเพศ
ทุกวัยเลยทีเดียว
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อยากท�ำก็ทำ� ! อย่าให้คำ� พูดคนฆ่าคุณ
(You Are a Badass)
ผู้เขียน : Jen Sincero
ผู้แปล : กานต์สิริ โรจนสุวรรณ
จะท�ำหรือไม่ทำ� ขอให้ฟงั เสียงจากใจคุณเอง ไม่ใช่
จากปากคนอื่น..ค�ำพูดที่ว่า "เป็นไปไม่ได้หรอก" "อย่าท�ำเลย"
"จะสูค้ นอืน่ ได้เหรอ" "เสียเวลาเปล่า" กีค่ รัง้ แล้วทีค่ ำ� พูดของคนอืน่
ท�ำให้คุณล้มเลิกความตั้งใจ? ไม่ว่ามันจะเป็นค�ำสบประมาท
หรือค�ำแนะน�ำด้วยความหวังดี สุดท้ายคุณก็ลงเอยด้วยการยืน
อยูท่ เี่ ดิม หนังสือเล่มนีจ้ ะมาเผย 27 วิธคี ดิ ทีช่ ว่ ยปลดปล่อยชีวติ
คุณให้หลุดพ้นจากพันธนาการทางค�ำพูดของคนอื่น หนังสือที่
คุณจะค้นพบเป้าหมายที่มีความหมายที่สุด และใช้มันเป็น
แรงผลักดันเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง!

#ถ�้ำหลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิต
ทีมหมูป่า

ผู้เขียน : MThai
หนังสือที่ MThai ได้บนั ทึกเรือ่ งราวเหตุการณ์ และ
ภาพส�ำคัญ ทีส่ นั่ สะเทือนหัวใจของผูค้ นทัว่ ทัง้ โลก ตลอดเวลากว่า 16 วัน
กับภารกิจตามหากลุม่ เด็กนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูปา่ อะคาเดมี่
ทีห่ ายเข้าไปในถ�ำ้ หลวง ขุนน�ำ้ นางนอน จังหวัดเชียงราย ทุกภาพที่
อยู่ภายในหนังสือ ไม่เพียงแค่บอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรก
จนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น แต่ทุกภาพยังบอกเล่าถึงความรัก ความ
สามัคคี ความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ความเสียสละ และ
ความเอื้ออาทรจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ทุกคนต่างมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด

MORE THAN WORDS

"เราจะเห็นความรักของมิตรในเวลาที่เลวร้าย ไม่ใช่เวลาที่มีความสุข"
ยูริพิดีส

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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There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Thomas Aquinas
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