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NEW NORMAL
“New Normal” หรือ “ชีวติ วิถใี หม่” ฟังดูอาจเป็นค�ำใหม่ทถี่ กู น�ำ
มาใช้เรียกกันในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-19 ทว่าในความจริงแล้ว เรือ่ งของชีวติ วิถใี หม่นนั้ เราเคย
ผ่านเรือ่ งของการปรับตัวและเปลีย่ นวิถกี ารด�ำรงชีวติ มาแล้วหลายครัง้
ในวิกฤติต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีต
แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะค่อยๆ
คลี่คลายและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่นั่นก็ยังไม่สามารถ
วางใจได้ การปรับตัวให้เป็นไปตามแนวทาง “ชีวิตวิถีใหม่” จึงถือเป็น
สิ่งจ�ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายนี้กลับมาท�ำร้ายตัวของเราและคน
รอบข้างเราได้อีก... MOTIVO ในฉบับนี้จึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่เพื่อให้ทุกคนได้น�ำไปประยุกต์ใช้กัน
เริ่มต้น เรื่องราวในเล่มด้วยการท�ำความรู้จักกับค�ำว่า “New
Normal” เพื่อเป็นการตอกย�้ำถึงการปรับตัว ปรับชีวิต และเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีบทบาทในการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
มากขึน้ ตามติดมาด้วยคอลัมน์ DIY กับการท�ำถุงผ้าส�ำหรับใส่ชอ้ นส้อม
แบบพกพาส�ำหรับน�ำไปใช้รับประทานอาหารนอกบ้านในขณะที่ยังไม่
สามารถไว้วางใจอะไรได้นักในช่วงเวลานี้
จากนั้นไปท�ำความเข้าใจกับค�ำว่า New Normal จาก นพ.ม.ล.
ทยา กิติยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างชัดๆ
อีกครั้งใน Exclusive Interview ก่อนจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อใน
คอลัมน์ Be Healthy ทีจ่ ะมาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคเครียด
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโรคภัยที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยเป็น
อย่างมาก
จากนัน้ จะพาทุกคนไปเทีย่ วกินลมชมวิวริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาให้ชนื่ ใจ
กับคอลัมน์ Best Day Out แล้วค่อยพาไปออกก�ำลังกายกันที่ “สนาม
ปัน่ จักรยาน” ในโซนต่างๆ ของกรุงเทพฯ ตัง้ แต่สนามปัน่ จักรยานแบบ
ฝึกซ้อมอย่างจริงจังไปจนถึงการปั่นจักรยานกันชิลๆ ในแบบฉบับ
ของครอบครัวเพือ่ เป็นไอเดียให้ทกุ คนได้ลองเปลีย่ นวิธกี ารออกก�ำลังกาย
กันใน Living Guide
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่
อยากจะถ่ายทอดเรือ่ งราวดีๆ ให้ทกุ คนได้นำ� ไปประยุกต์ใช้กบั ไลฟ์สไตล์
ของตัวเอง เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัว รวมไปถึงสังคม
ของเราต่อไป
บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome

CONTENTS

AUGUST - OCTOBER 2020
04 New Normal

ชีวิตวิถีใหม่...เปลี่ยนเพื่อชีวิต
08 Welcome

24 Single Home : North
26 Living Guide : North Zone

BICYCLE TRACKS
NANTAWAN
เส้นทางนักปั่น
SERENE LAKE - CHIANG MAI
THE ONE & ONLY LAKEFRONT RESIDENCE 28 Single Home : South
10 Home Gadget

NEW NORMAL GADGETS
แก็ดเจ็ตในชีวิตวิถีใหม่
11 Tips & Tricks

LH LIVING TIPS
4 เคล็ดลับแต่งคอนโดฯ
สบายกระเป๋า
12 Be Healthy

โรคเครียด
ภาวะเสี่ยงส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิต
14 DIY

UTENSIL POUCH
ถุงผ้าใส่ช้อนส้อมพกพา
16 Exclusive Interview

นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่าง
18 Metro Focus

30 Living Guide : South Zone

CHILL ON THE ROUTE
ปั่น กิน ลม ชม วิว

48 L&H Highlights

พบแบบบ้านซีรีส์ใหม่ 100+ พร้อมเรือนรับรอง
ที่ 2 โครงการในสังคมส่วนตัว
• มัณฑนา วงแหวน - บางบอน
• มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก
50 L&H Highlights

anya

HOME FOR ALL FUNCTIONS
บ้านแนวคิดใหม่ บน 3 ท�ำเลดี
51 L&H Highlights

32 Single Home : East

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่
NEW VISION OF SUPERIOR LIVING
สังคมมีระดับ...ส�ำหรับชีวิตที่มีวิสัยทัศน์

34 Living Guide : East Zone

52 Dining Delight

CHALLENGE CYCLING ROUTE
สนามปั่นสุดท้าทาย

BONSAI JAPANESE RESTAURANT
ครบทุกสไตล์ เพื่อคนรักอาหารญี่ปุ่น

36 Single Home : West

BAKED ALMOND CHICKEN BREASTS
อกไก่อัลมอนด์

38 Living Guide : West Zone

CYCLING TRAINING
เส้นทางฝึกซ้อมก่อนเป็นนักปั่น
40 Townhome
42 Condominium

53 Gourmet

54 My Best Friend

PAPILLON
THE CONTINENTAL TOY SPANIEL
55 Calendar

GOOD EVENTS FOR FAMILY
งานดีๆ เพื่อครอบครัว
56 Fresh Idea

BTS GOLD LINE
รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีทอง

44 Major Cities

WOODEN RESIN FURNITURE
ผสานความกลมกลืนแห่งความหรูหรา

20 L&H Network

46 Best Day Out

58 Library

CHAO PHRAYA RIVER VIEW
กินลม ชมวิว ริมเจ้าพระยา

22 L&H Living

EXPAND OUR KNOWLEDGE
เปิดกว้างความรู้
59 More Than Words

NEW NORMAL
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ชีวติ วิถใี หม่...เปลีย่ นเพือ่ ชีวติ

The final act of an unraveling
society isn't immoral behavior;
it's canonizing immoral behavior
as a new normal and celebrating
it as a moral victory.
… by Jeff Iorg
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New Normal หรือทีเ่ รียกว่า “ชีวติ วิถใี หม่”
เป็นหนึง่ ในรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาหรือโควิด-19 (COVID-19) และเป็น
ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับ
เปลี่ยนการใช้ชีวิต เพื่อปกป้องตัวเอง
และคนในสังคมให้ปลอดภัยจากวิกฤติที่
เกิดขึ้น

ท�ำให้ธุรกิจอยู่รอดได้คือต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่
ตัวเองมีอยูใ่ นมือให้สามารถสร้างรายได้เพือ่ เป็น
การประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้
นักธุรกิจยังต้องมองหาช่องทางการตลาดและ
กลุม่ ลูกค้าใหม่เพือ่ ให้ธรุ กิจยังคงอยูร่ อด ในส่วน
ของบุคคลเองก็ตอ้ งปรับการใช้จา่ ย ไม่ฟมุ่ เฟือย
รู้จักวางแผนการเงิน เพราะงานที่ท�ำอาจได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ก็ได้

เศรษฐกิจ

Work from Home

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ
“โควิด-19” เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกต้องตกอยู่
ในสภาวะชะงักงันและยากต่อการผลักดันให้
เศรษฐกิจฟืน้ ขึน้ ในระยะเวลาอันสัน้ ด้วยเหตุนี้
บรรดานักธุรกิจและผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งปรับตัว
ให้สอดรับกับสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ หนึง่ ในวิธที ี่

เป็นหนึ่งในการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เรา
เรียกกันว่า Social Distancing ลดการติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 อีกหนึง่ การปรับตัวในยุค “ชีวติ วิถใี หม่”
โดยมีเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย
ส�ำคัญ ท�ำให้การท�ำงานแบบ Work from Home
มีประสิทธิภาพอย่างคาดไม่ถึง ทั้งนี้ข้อดีของ

การท�ำงานในลักษณะนี้ไม่เพียงจะลดปัญหา
การเดินทางไปท�ำงานที่บริษัท แต่ยังเป็นอีกวิธี
ที่ช่วยบริษัทลดต้นทุนในธุรกิจอีกด้วย ในเวลา
เดียวกันยังช่วยลดความหนาแน่นของจ�ำนวน
พนักงานในออฟฟิศ โดยบางบริษัทแบ่งกลุ่ม
พนักงานสลับวันกันเข้ามาท�ำงานก็มี ถือเป็นอีก
แนวคิดที่น่าจับตามองว่าอาจเป็นแนวทางใหม่
ของการท�ำงานในอนาคต
Online Business

ในช่วงโควิด-19 หนึ่งในธุรกิจที่ดูจะเฟื่องฟู
รวดเร็วคือธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขาย
ของออนไลน์หรือแม้แต่ผู้ให้บริการด้านความ
บันเทิงผ่านโลกออนไลน์ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง
เพราะเป็นช่วงเวลาทีท่ กุ คนต้องกักตัวอยูก่ บั บ้าน
และดูเหมือนว่าแม้วกิ ฤติจะผ่านมาแล้วแต่ธรุ กิจ

เหล่านีก้ ย็ งั คงมีกระแสความร้อนแรงต่อไป เพราะ
ผู้บริ โภคเข้ าถึ ง ง่ ายและรวดเร็ ว ที่ สุ ด ในยุ คที่
เทคโนโลยีการสื่อสารเปิดกว้างมากขึ้นส�ำหรับ
ทุก คน และนี่ ก็เป็ นอี กธุ รกิจ ที่น่าจั บ ตามอง
หลังจากนี้
Online Learning

การเรียนออนไลน์คืออีกหนึ่ง “ชีวิตวิถีใหม่”
ทีม่ าสร้างปรากฏการณ์ให้กบั วงการศึกษาของไทย
และเชื่อว่าน่าจะเป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้การเรียนออนไลน์ไม่ใช่แค่
การสอนผ่านระบบดิจทิ ลั แพลตฟอร์มอย่างเดียว
แต่เป็นการเรียนทีห่ ลากหลายมิตแิ ละต้องท�ำความ
เข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เพราะการเรียนรูปแบบนี้
จะท�ำให้เราเรียนรูไ้ ด้ทกุ เนือ้ หาในทุกที่ ทุกเวลา
และสามารถค้นหาความรูอ้ นื่ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ได้มากเพียงพอ แต่ไม่ว่าจะเรียนในรูปแบบใด
จ� ำ เป็ น อย่ า งมากที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาและเข้ า ใจ
ในตัวของผูเ้ รียนด้วยเหมือนกัน เพราะเด็กบางคน
อาจจะอยากนั่งฟังคุณครูบรรยายในห้องเรียน
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มากกว่านั่งเรียน
ผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือทีวีอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะ
ให้เด็กๆ เรียนรูปแบบใดก็ต้องพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนด้วย
การดูแลสุขภาพ

ราวร้อยละ 79.1 ของผลส�ำรวจของ Super Poll
ต่อประเด็น “จริตใหม่ของประชาชนหลังพ้น
โควิด-19” จากกลุม่ คนทัว่ ประเทศ 1,255 ตัวอย่าง
พบว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองคือสิ่งส�ำคัญ
ซึ่งเป็นการตอกย�้ำชัดเจนว่าผู้คนมีความห่วงใย
ในสุขภาพของตัวเองมากขึน้ คนจ�ำนวนไม่นอ้ ย
5

แสวงหาวิธกี ารเสริมสร้างความแข็งแรงแตกต่างกันไป
ทั้งการกินอาหารเสริม การออกก�ำลังกาย และ
การรักษาตัวเองยามเจ็บป่วย เพื่อให้มีชีวิต
ที่ยืนยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เชื่อได้ว่าใน
อนาคตหลังจากนี้ ผูค้ นจ�ำนวนอีกไม่นอ้ ยจะยอม
ทุ่มเทเวลาและเงินทองในการรักษาและดูแล
สุขภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นแน่นอน
ความคิดสร้างสรรค์

ในห้วงวิกฤติทเี่ กิดขึน้ ไม่เพียงจะได้เห็นแนวทาง
การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เท่านั้น แต่ยังได้เห็น
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึน้
เพือ่ ปกป้องตัวเองจากเชือ้ โรคร้าย ทุกคนพยายาม

6

ทีจ่ ะคิดและประดิษฐ์เครือ่ งมือใหม่ๆ มาปกป้องตัวเอง
รวมถึงผู้คนในสังคม โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญไปกว่ านั้ น ในเหตุการณ์นี้
ยังได้เห็นความร่วมมือทางการแพทย์และความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ในหลายประเทศทีร่ ว่ มกัน
คิ ด ค้ น ยารั ก ษาไวรั ส โควิ ด -19 เพื่ อ ช่ ว ยกั น
ปกป้องโลก ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้พบ
กับนวัตกรรมล�้ำสมัยมากขึ้นก็ได้
การติดต่อสื่อสาร

ประเด็นการติดต่อสื่อสารของผู้คนในยุคชีวิต
วิถีใหม่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยผูค้ นจะเน้นไปทีก่ ารติดต่อสือ่ สารผ่านระบบ

ดิจิทัลมากขึ้นเพราะต้องเว้นระยะห่าง ท�ำให้
การติดต่อสื่อสารโดยตรงอย่างที่เคยท�ำมานั้น
อาจค่อยๆ ลดความส�ำคัญลง แต่อย่างไรก็ดี
เชื่อว่าการติดต่อสื่อสารโดยตรงจะกลับมาเป็น
ปกติอีกครั้งเมื่อยารักษาโรคโควิด-19 สามารถ
น�ำมาใช้รักษาได้จริง
การเคารพกฎของสังคม

การเคารพกฎของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้น ในยามที่ทุกคน
ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติโรคร้าย การปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบที่ถูกบัญญัติขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกฎ
ของก�ำหนดจ�ำนวนคนใช้ลิฟต์ การห้ามพูดคุย

ในลิฟต์ การลงทะเบียนเข้าออกห้างสรรพสินค้า
และร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ "ไทยชนะ" ที่จะช่วย
ตรวจสอบการเดินทางย้อนหลังของแต่ละคน หากเกิด
การระบาดของโควิด-19 อีกรอบ หรือแม้กระทั่ง
การห้ามรวมตัวหรือจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ การไม่ออก
จากบ้านในเวลาเคอร์ฟวิ ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ มา
เพือ่ ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึง่ แต่เพือ่ ประโยชน์
ของทุกคน หากเราเชื่อในกฎและเคารพในข้อห้าม
ที่กลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว เราทุกคนก็จะพ้นจาก
วิกฤติที่เป็นอยู่นี้ได้ไม่ยากเลย
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WELCOME

NANTAWAN
SERENE LAKE - CHIANG MAI

THE ONE & ONLY LAKEFRONT RESIDENCE

เพราะเชือ่ ว่าบ้านและสังคมคุณภาพระดับทีส่ ดุ ของ
การใช้ชวี ติ เป็นสิง่ ทีค่ คู่ วรแก่ความส�ำเร็จของคุณ
โครงการนันทวัน ซีรนี เลค - เชียงใหม่ จึงรังสรรค์
ตั้งแต่แนวคิดโครงการ การออกแบบบ้านและ
พื้นที่ใช้สอย รวมถึงภูมิสถาปัตย์อันงดงาม
เพื่ อ สะท้ อ นความเป็ น ที่ สุ ด ของการใช้ ชี วิ ต
ส�ำหรับคุณ
ชมความงดงามของทิวเขาและทะเลสาบ

ซีรีนเลค - เชียงใหม่
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นันทวัน ซีรนี เลค - เชียงใหม่ ตัง้ อยูใ่ นซีรนี เลค เชียงใหม่ อีกโครงการบ้านหรูรมิ ทะเลสาบ บนท�ำเล
เมืองหรูหราที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์
โดยมีจดุ เด่นอยูท่ ตี่ วั อุโมงค์ตน้ ไม้ทปี่ ลูกเรียงขนาน
เคียงคู่กับถนนสายหลักในโครงการ ซึ่งสามารถ
เชือ่ มต่อไปสูส่ วนพักผ่อนริมทะเลสาบและจุดชมวิว
อีกหลายจุดที่จะท�ำให้คุณได้สัมผัสถึงความ
งดงามของทิวเขาและทะเลสาบ ถือเป็นสังคม
ส่วนตัวอย่างแท้จริง และทีส่ ำ� คัญโครงการนีม้ เี พียง
98 ครอบครัวเท่านั้น
ส�ำหรับแบบบ้านในโครงการจะเป็นแบบบ้าน

ซีรสี ์ The Colonial Luxury Collection ซึง่ มาพร้อม
Modern Colonial Elements มี Half Round
Palladian Arched เป็นจุดเด่นพิเศษและอยู่
ภายใต้โทนสี Pastel Beige/Natural Grey
ที่สวยงามและภูมิฐาน ขณะที่พื้นที่ใช้สอย
ของบ้านแต่ละหลังยังได้รับการออกแบบด้วย
แนวคิด Complete & Convenience ที่จะ
เชือ่ มต่อพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในให้ใช้งานได้ตอ่ เนือ่ ง
มาพร้อมความสบาย อบอุ่น และกลมกลืน
และยังมีระเบียงรับลมภายนอกหรือระเบียง
ส่วนตัวในห้องนอนด้วย

โครงการนันทวัน ซีรีนเลค - เชียงใหม่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์

แบบบ้านซีรีส์ The Colonial Luxury Collection
อุโมงค์ต้นไม้ปลูกเรียงขนานเคียงคู่กับถนนสายหลักภายในโครงการ

เช่นเดียวกับระบบรักษาความปลอดภัยทีน่ บั ว่า
มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เริ่มจากประตูทาง
เข้าออกเป็นแบบ Security Gate เข้าออกด้วย
Bluetooth พร้อมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้อง CCTV ติดตั้งตาม
จุดส�ำคัญทัว่ ทัง้ โครงการ หรือแม้แต่ภายในบ้าน
ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นกัน ทั้งระบบ
ป้องกันการงัดแงะ การบุกรุก รวมถึงระบบตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวซึ่งจะเชื่อมต่อสัญญาณส่งต่อ
ไปยังป้อมรักษาความปลอดภัย ท�ำให้รสู้ ึกได้ถงึ
ความปลอดภัยอย่างแท้จริง

นันทวัน ซีรนี เลค - เชียงใหม่ ตัง้ อยูใ่ นท�ำเล
ศักยภาพสูง ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
ทางด้านแม่เหียะทีเ่ ต็มไปด้วยร้านอาหารชิคๆ
อย่าง The Good View Village และร้านชม
คาเฟ่ นอกจากนีท้ ตี่ งั้ โครงการยังอยูห่ า่ งจาก
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง 5 กิโลเมตร
เท่านั้น ท�ำให้โครงการนันทวัน ซีรีนเลค เชียงใหม่ เป็นอีกโครงการเพชรน�้ำเอกของ
เชียงใหม่ที่จะท�ำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขที่สุด โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 17.59
ล้านบาท

ห้องนอนทีม่ าพร้อมความอบอุน่ และสบาย
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HOME GADGET

NEW NORMAL
GADGETS
แก็ดเจ็ตในชีวิตวิถีใหม่

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ
ของใครหลายๆ คน การป้องกันตัวเองจึงเป็นเรือ่ ง
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง แก็ดเจ็ตจึงเป็นอีกหนึ่งค�ำตอบที่จะ
ช่วยท�ำหน้าที่เป็นการ์ดป้องกันทุกคนได้เป็นอย่างดี

03

Kooty Key

แม้วันนี้จะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้แล้ว แต่การป้องกัน
และลดการสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์
ลูกบิดประตู และอีกมากมายก็ยงั คงมีความจ�ำเป็น และนีค่ อื
Kooty Key อุปกรณ์เสริมที่จะมาช่วยท�ำหน้าที่แทนมือของ
ผู้ใช้ สามารถใช้กดปุ่มลิฟต์และเปิดประตูได้ เพราะดีไซน์
ของอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นเหมือนตะขอเกี่ยวและสามารถ
พกพาติดตัวไว้กับพวงกุญแจหรือจะคล้องติดไว้กับสร้อย
ข้อมือก็ได้ ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ $12.99 หรือ
ประมาณ 410 บาท

CARSULE - Car Pop-up Tent
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เป็นแคปซูลเต็นท์แบบพกพาทีจ่ ะมาช่วยให้การท่องเทีย่ วของทุกครอบครัว
มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะเต็นท์รุ่นล่าสุดจาก MOGICS จะเชื่อมต่อ
เข้ากับท้ายรถ ท�ำให้คณุ และลูกๆ ไม่จำ� เป็นต้องออกนอกตัวรถและสามารถ
เข้าออกจากรถไปยังเต็นท์ได้อย่างสบาย ที่ส�ำคัญเต็นท์รุ่นนี้ยังช่วยป้องกัน
ทุกคนจากแมลงและช่วยรักษาระยะห่างจากคนอื่นๆ ได้ดีในช่วงชีวิต
วิถใี หม่แบบนี้ ส�ำหรับราคาของเต็นท์รนุ่ นีอ้ ยูท่ ี่ $299 หรือประมาณ 9,409 บาท
02

LG PuriCare Mini Air Purifier

เครือ่ งฟอกอากาศแบบพกพาทีส่ ามารถ
ท�ำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอากาศบริสุทธิ์
ให้สดู หายใจได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน
เพราะอุปกรณ์ชนิ้ นีม้ พี ดั ลมคูท่ ที่ ำ� งานด้วย
พลังมอเตอร์ดูอัลอินเวอร์เตอร์ที่ช่วย
ดูดฝุ่นละอองและสารที่ท�ำให้เกิดภูมิแพ้
ผ่านเข้ามาที่แผ่นกรองอากาศก่อนปล่อย
อากาศบริสทุ ธิใ์ ห้กระจายออกมาสูร่ อบๆ ตัว
ของคุณ ส่วนราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่
7,990 บาท
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04

UV Phone Sanitizer

เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ สมาร์ทโฟนทีเ่ ราใช้กนั อยูค่ อื แหล่งสะสม
ของเชือ้ โรคมากมาย แม้บางทีเราจะใช้นำ�้ ยาท�ำความสะอาด
เช็ดแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่แน่ว่าจะก�ำจัดเชื้อโรคได้หมด
ดังนัน้ อุปกรณ์ฆา่ เชือ้ โรคจาก HoMedics จึงเป็นทางเลือกใหม่
ในการก�ำจัดเชื้อโรคบนโทรศัพท์ เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้จะ
ก�ำจัดเชือ้ โรคด้วยแสงยูวภี ายในระยะเวลาเพียง 60 วินาที
รับรองได้ว่าสมาร์ทโฟนจะสะอาดและปราศจากเชื้อโรค
แน่นอน ส่วนราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ $79.99 หรือ
ประมาณ 2,500 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS
4 เคล็ดลับแต่งคอนโดฯ
สบายกระเป๋า

“พืน้ ทีใ่ ช้สอย” ในคอนโดมิเนียมเรียกว่าเป็นข้อจ�ำกัดทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ “ห้องพักอาศัย” ในแต่ละโครงการ
ของใครหลายๆ คน เพราะเนือ่ งจากมีพนื้ ทีไ่ ม่ได้กว้างขวาง
มากนัก และวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งห้องบน
คอนโดฯ ให้เหมาะกับผู้พักอาศัยที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมา
พร้อมฟังก์ชัน ความสวยงาม แถมยังมีราคาการตกแต่ง
ที่สบายกระเป๋าอีกด้วย เทคนิคการแต่งห้องที่ว่านี้มี
อะไรบ้างนั้น ...ไปดูกันได้เลย
เฟอร์นิเจอร์

ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มีจ�ำกัด การเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบของ
มัลติฟงั ก์ชนั จึงเป็นหนึง่ วิธที ชี่ ว่ ยประหยัดพืน้ ทีใ่ ช้งานได้เป็นอย่างดี
เพราะเฟอร์นเิ จอร์แบบนีส้ ามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 หรือ 3 รูปแบบ
ของการใช้งาน ท�ำให้รสู้ กึ เหมือนห้องสามารถใช้งานได้เพิม่ มากขึน้

ห้องนอนคือหัวใจ

หัวใจหลักของบ้านคือการได้พักผ่อนที่บ้านหลังการท�ำงานหนัก
ดังนั้นการตกแต่งห้องควรเลือกห้องนอนเป็นอันดับแรก เพราะใน
วันหนึง่ คนเราใช้เวลานอน 1/3 ของวัน ดังนัน้ เฟอร์นเิ จอร์ทคี่ ณุ ควรเลือกให้
ดีทสี่ ดุ จึงเป็น “เตียง” และ “ชุดเครือ่ งนอน” แนะน�ำให้เลือกเซตนีก้ อ่ น
เพื่อดูว่าเหลืองบประมาณไว้ใช้ตกแต่งส่วนอื่นๆ อีกเท่าไร
เคล็ดไม่ลบั ง่ายๆ นีส้ ามารถน�ำไปปรับใช้กนั ได้ตามสไตล์ของแต่ละคน
เพราะพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องแต่ละบ้านมีความแตกต่างกัน
ลองปรับ ลองผสาน หาสิง่ ทีเ่ หมาะกับตัวเองให้มากทีส่ ดุ เพราะแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ใส่ใจทุกความต้องการของผู้พักอาศัยเป็นหลัก เราเน้น
ออกแบบพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างสูงสุด อีกทั้งยังปรับแต่งห้อง
ในหลากสไตล์ให้ตรงกับทุกยุคสมัยอย่างแท้จริง
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

สวยและทน

เรื่องของรูปลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ อย่าลืมว่า
เฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิน้ ทีน่ ำ� มาตกแต่งจะแสดงออกถึงตัวตนของผูอ้ ยู่
อาศัยได้มากทีส่ ดุ และแน่นอนว่าสวยแล้วต้องใช้งานได้ดอี ีกด้วย
ของเก่าอย่าทิ้ง

ถึงแม้จะเป็นของเก่าแต่กย็ งั มีความเก๋า ของเก่าจะมีเอกลักษณ์
ทีช่ ว่ ยให้หอ้ งดูคลาสสิกขึน้ ได้ ลองแต่งให้เก๋ดว้ ยของเก่าก่อนออกไป
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ส�ำรวจของที่เป็นตัวแทนความทรงจ�ำดีๆ
มาประดับก่อน เพือ่ ช่วยประหยัดงบแถมยังดูเก๋แบบวินเทจอีกด้วย

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ THE KEY RAMA III
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BE HEALTHY

โรคเครียด

ภาวะเสี่ยงส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิต

ความเครียด เรียกได้วา่ เป็นภาวะของอารมณ์หรือ
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ บุคคลต้องเผชิญกับความ
กดดันของปัญหาต่างๆ หรือแม้แต่การถูกบีบคั้น
จนท�ำให้รู้สึกไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว และวิตก
กังวล ยิ่งหากต้องเผชิญภาวะกดดันที่หนักขึ้น
หรือเหตุสะเทือนขวัญรุน แรงก็อาจท�ำ ให้กลาย
เป็น “โรคเครียด” และส่งผลต่อสุขภาพได้ในที่สุด
สาเหตุการเกิดโรค

ส่วนใหญ่แล้วโรคเครียดมักเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่
นั่นคือปัจจัยภายนอกที่มาจากเรื่องของหน้าที่การงาน
ความขัดแย้งในครอบครัว หรือแม้แต่การต้องพบเจอกับ
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เหตุการณ์ที่ท�ำให้รู้สึกกลัว ตื่นตระหนก และสะเทือนขวัญ
รวมไปถึงการประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนรู้สึกเสียขวัญ
ขณะทีป่ จั จัยภายในทีส่ ง่ ผลให้กลายเป็นโรคเครียดก็อาจจะ
มาจากการเป็นคนที่มีนิสัยคิดมาก มีความวิตกกังวลในใจ
หรือบางรายอาจเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุล ท�ำให้
เกิดอารมณ์เครียดและเศร้าง่าย ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงมีตั้งแต่
กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงกลุ่มสตรีวัยใกล้หมดประจ�ำเดือนและ
กลุ่มชายวัยทอง
อาการ

นอกจากอาการวิตกกังวลหรือหงุดหงิดง่ายทีบ่ อกให้รวู้ า่
ก�ำลังตกอยูใ่ นภาวะโรคเครียดแล้ว ยังมีอาการอืน่ ๆ ร่วมด้วย

เช่น ปวดหัว ปวดตามร่างกาย ล�ำไส้ท�ำงานผิดปกติ มี
ปัญหาการย่อยอาหาร ท้องเสีย ใจสั่น เหงื่อออก อ่อนล้า
ไม่อยากท�ำอะไร ความดันโลหิตสูง ไม่มสี มาธิ ผูป้ ว่ ยบางราย
อาจมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย ซึ่งหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้น
ต่อเนือ่ งจนไม่สามารถควบคุมความรูส้ กึ ของตัวเองได้ ควร
รีบไปปรึกษาจิตแพทย์ทันที
การรักษา

การรักษาโรคเครียดจะเริม่ จากการวินจิ ฉัยด้วยการพูดคุย
เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและสาเหตุของความเครียด
ก่ อ นใช้ วิ ธี ก ารบ� ำ บั ด ความคิ ด และพฤติ ก รรมเพื่ อ ปรั บ
ทัศนคติของผู้ป่วย แต่หากอาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจใช้ยา

“เบต้า บล็อกเกอร์” (Beta Blockers) เพือ่ บรรเทาอาการป่วย
ทางร่างกายซึ่งเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนความเครียดและ
“ไดอะซีแพม” (Diazepam) กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์
(Benzodiazepines) หรือกลุ่มยาระงับประสาท ใช้เพื่อ
คลายความวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น
นอกจากนี้แพทย์อาจใช้ยาอื่นร่วมด้วย เช่น ยาระงับ
อาการวิตกกังวล ยาต้านเศร้ากลุม่ เอสเอสอาร์ไอ และยาต้าน
เศร้ากลุม่ อืน่ ๆ หรือแม้แต่รกั ษาจิตบ�ำบัดด้วยการสะกดจิต
(Hypnotherapy) ส่วนผู้ป่วยบางรายที่มีอาการหนักและ
เสี่ยงฆ่าตัวตาย หรือมีแนวโน้มท�ำร้ายผู้อื่น อาจต้องเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อแพทย์จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
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DIY

UTENSIL POUCH
ถุงผ้าใส่ช้อนส้อมพกพา

ด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่น่าไว้ ใจ
การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อร้ายนี้จึงเป็น
สิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักให้มากทีส่ ดุ การพกพาช้อนส้อมหรือ
อุปกรณ์การรับประทานอาหารไปนอกบ้านก็เรียกได้วา่
เป็นการป้องกันตัวเองให้พน้ จากเชือ้ โรคร้ายอีกวิธหี นึง่
ดังนั้นวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ถุงผ้าหรือซองผ้าส�ำหรับ
ใส่ช้อนส้อมแบบพกพากัน

อุปกรณ์

• ผ้าโทเรลายที่ชอบ			
• กระดุมแป๊กหรือกระดุมสแน๊ป 			
• เข็มหมุด 			
• ด้ายและเข็ม
• กรรไกร
• ไม้บรรทัด
• ดินสอส�ำหรับมาร์กจุด
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1 ผืน
1 คู่

วิธีท�ำ

• น�ำผ้าโทเรลายทีช่ อบมาตัดขนาด 18 X 49 เซนติเมตร เมือ่ พับครึง่
ตามแนวยาวจะเหลือความกว้าง 9 เซนติเมตร โดยให้ตวั
ลายผ้าอยูด่ า้ นใน จากนัน้ ใช้เข็มหมุดกลัดเพือ่ ยึดผ้าให้อยูก่ บั ที่
ก่อนจะใช้เข็มกับด้ายหรือใช้จกั รเย็บผ้าเย็บขอบทัง้ 4 ด้านของผ้า
โดยรอยเย็บจะต้องห่างจากขอบผ้าประมาณ 0.7 เซนติเมตร
และต้องเหลือช่องว่างส�ำหรับกลับผ้าด้านในออกมาประมาณ
5-7 เซนติเมตร
• เมือ่ เย็บขอบทัง้ 4 ด้านแล้วให้กลับผ้าด้านในออกมา จากนัน้
ให้นำ� ไม้บรรทัดมาวัดจากขอบผ้าตามแนวยาวด้านใดด้านหนึง่
ลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร
• ใช้ดินสอมาร์กจุดไว้แล้วพับปลายผ้าอีกด้านหนึ่งที่ยาวกว่า
ขึน้ มาให้อยูต่ รงจุดทีม่ าร์กไว้ ก่อนใช้เข็มหมุดกลัดผ้าให้อยูก่ บั ที่
แล้วเย็บผ้าให้ตดิ กัน โดยครัง้ นีจ้ ะเย็บให้หา่ งจากขอบผ้าประมาณ
0.2 เซนติเมตร ก็จะท�ำให้ได้ช่องส�ำหรับใส่ช้อนส้อม
• จากนั้นให้พับปากของซองผ้าลงมาแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดหา
จุดกึ่งกลางตามแนวขวางของซองผ้าเพื่อจะก�ำหนดจุดส�ำหรับ
ติดกระดุมสแน๊ปหรือกระดุมแป๊ก โดยใช้ดินสอมาร์กจุดไว้
• เย็บติดกระดุมแป๊ก (ตัวเมีย) เอาไว้ด้านในของซองผ้าที่เป็น
ฝาปิดซอง แล้วเย็บกระดุมแป๊ก (ตัวผู้) ไว้ที่ด้านบนของซองผ้า
(ดูตามแบบ) เมื่อเย็บเสร็จแล้ว ซองใส่ช้อนส้อมจะมีขนาด
ประมาณ 7.5 X 19 เซนติเมตร
เพียงเท่านี้ก็จะได้ถุงผ้าหรือซองผ้าส�ำหรับใส่ช้อนส้อมแบบ
พกพาแล้ว

Tips

• ในการเย็บกระดุม (ตัวเมีย) อาจท�ำให้เห็นรอยเย็บของด้าย
ดังนั้นสามารถน�ำวัสดุประดับตกแต่งมาปิดทับรอยเย็บเพื่อ
เพิ่มความสวยงามได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่าง

การรักษาระยะห่าง
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ค�ำว่า New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่
ของตัวคุณมีความหมายอย่างไร หลายคน
อาจจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ชีวิตหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ทว่าส�ำหรับ
นายแพทย์ หม่อมหลวงทยา กิติยากร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว อาจมีมุมมอง
และความหมายของค�ำค�ำนี้ต่างไปจาก
หลายๆ คน

นายแพทย์ หม่อมหลวงทยา กิติยากร บอกว่า
ความหมายของค�ำว่าชีวิตวิถีใหม่ในมุมมองของเขา
มีความแตกต่างไปจากคนอื่นๆ “ส�ำหรับผมแล้ว
New Normal หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
และป้องกันตัวเอง รวมถึงคนอื่นๆ ในสังคมไม่ให้
กลับไปติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ซ�้ำอีก
หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นช่วงของการเฝ้าระวัง
นั่นเอง”
“ประเด็น New Normal ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งนี้
เป็นครัง้ แรก ทีผ่ า่ นมาในอดีตเราก็เคยเจอกับเหตุการณ์
แบบนี้มาแล้ว อย่างการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส

หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
การใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและป้องกันตัวเอง รวมถึงคนอื่นๆ ในสังคม

ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพือ่ ป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาด
ซ�ำ้ อีก เพราะหากเกิดการระบาดในรอบที่ 2 และเรา
ไม่ได้มีการป้องกันหรือตั้งการ์ดไว้เป็นอย่างดีแล้ว
ก็จะไม่เพียงแค่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบไปถึงสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย” คุณหมอกล่าว
ส่วนเราจะต้องใช้ชวี ติ แบบวิถใี หม่นไี้ ปอีกนานแค่ไหน
คุณหมอก็บอกด้วยว่า ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้อง
อยู่กันแบบ New Normal นานแค่ไหน “ตอนนี้ก็คง
ต้องขึ้นอยู่กับว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะสิ้นสุด
ลงเมื่อไหร่ รวมถึงจนกว่าจะมียารักษาและวัคซีนที่

ใช้ได้ผลและสามารถผลิตขึ้นมาได้อย่างพอเพียง
ซึ่งก็เชื่อว่าภายในปีนี้อาจจะยังไม่สามารถบอก
ได้วา่ ยาทีค่ ดิ ค้นนัน้ จะใช้ได้จริง เพราะเท่าทีไ่ ด้พดู คุย
กับบุคลากรทางการแพทย์ทดี่ แู ลทางด้านนีก้ ย็ งั ไม่มี
ค�ำตอบที่ชัดเจนมากนัก”
กระนัน้ ก็ตาม คุณหมอยังเน้นย�ำ้ ไปถึงประชาชน
ทัว่ ไปด้วยว่าการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น ไม่วา่ จะเป็น
การล้างมือ การรักษาระยะห่าง ยังคงมีความจ�ำเป็น
“ผมคิดว่าเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองในระดับ
พื้นฐานให้ดีที่สุด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและ
รักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม”

“นอกจากนี้ หากครอบครัวใดมีผู้สูงอายุหรือ
ผูป้ ว่ ยอยูภ่ ายในบ้านก็ตอ้ งดูแลให้ดที สี่ ดุ เพราะกลุม่ นี้
ถือเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการติดเชือ้ โควิด-19
ค่อนข้างสูง แต่ทงั้ นีก้ อ็ ยากฝากเตือนทุกคนด้วยว่า
ควรต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งมี
การชุมนุมหรือปาร์ตขี้ องคนกลุม่ ใหญ่ เช่น ผับ บาร์
หรือสนามมวย เพราะจะท�ำให้เราปลอดภัยจาก
โรคโควิด-19 และใช้ชีวิตแบบ New Normal
ได้อย่างมีความสุข” นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
กล่าวทิ้งท้าย
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METRO FOCUS

ลง 1919

สถานีประชาธ�ปก

สถานี
สะพานพุทธ

วัดทอง
ธรรมชาติ

ถนนปร

รถไฟฟาสายสีมวง

ะชาธ�ปก

สถานีคลองสาน
รถไฟฟาสายสีแดง

ญา

ถนนลาดห

รถไฟฟา

สายสีทอง

สถานีเจร�ญนคร

ICON
SIAM

แมน�ำเจาพระยา

สถานี
วงเว�ยนใหญ

วัดสุวรรณ

สถานี
วงเว�ยนใหญ

สถานีกรุงธนบุร�

สถานี
สะพานตากสิน

รถไฟฟาสายสีเข�ยว

BTS GOLD LINE

รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีทอง
ใกล้เป็นจริงแล้วส�ำหรับความฝันที่จะได้ ใช้บริการ
“รถไฟฟ้าสายสีทอง” สถานีกรุงธนบุร–ี สถานีประชาธิปก
ทีย่ อมรับกันว่าเป็นโครงการทีม่ รี ะยะทางสัน้ ทีส่ ดุ จ�ำนวน
สถานีน้อยที่สุด และเป็นรถไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุด
โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้
ภายในปลายปีนี้ และรถไฟฟ้าสายนี้ก็ยังเป็นอีก
เส้นทางคมนาคมที่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบ
ขนส่งมวลชนสายหลักถึง 3 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้า
สายสีเขียว (BTS สายสีลม ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการ
ถึงสถานีบางหว้า) รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และรถไฟฟ้าสายสีแดง
ช่วงหัวล�ำโพง-บางบอน-มหาชัย ซึง่ จะช่วยให้ประชาชน
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นในอนาคต

ท�ำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีทอง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองแบ่งการก่อสร้างออกเป็น
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2 เฟส คือ เฟสที่ 1 ตัง้ แต่สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และ
สถานีคลองสาน ในส่วนนี้เป็นการร่วมกันลงทุนระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับกลุ่มไอคอนสยาม โดยมีระยะทาง 1.77
กิโลเมตร ส่วนเฟสที่ 2 เป็นการก่อสร้างเส้นทางตั้งแต่สถานี
คลองสาน ก่อนไปสิ้นสุดที่สถานีประชาธิปก ซึ่งจะมีการ
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสถานีสายสีม่วงในอนาคต โดยในเฟสนี้
กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ออกเงินทุนในการก่อสร้างเอง
มีระยะทาง 0.95 กิโลเมตร (แต่เวลานีย้ งั ไม่มแี ผนการก่อสร้าง)
ลักษณะระบบขนส่ง
ส�ำหรับระบบการขนส่งของโครงการเป็นระบบขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ซึ่งรูปแบบ
ของขบวนรถไฟฟ้าที่น�ำมาใช้ในโครงการเป็นรถไฟฟ้ารุ่น
Bombardier Innovia APM 300 ผลิตทีเ่ มืองอูห่ ู มณฑลอานฮุย
ประเทศจีน ซึง่ เดินทางมาถึงและผ่านพิธกี ารทางศุลกากรแล้ว
และก�ำลังอยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ โดยรถไฟฟ้ารุน่ ดังกล่าว

ภายในของตู้ขบวน

รถไฟฟ้าสายสีทองขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยใช้รางน�ำทาง และมีผิวสัมผัสระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง

มีความพิเศษอยู่ที่เป็นรถไฟฟ้ารูปแบบไร้คนขับ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยใช้รางน�ำทาง มีผิวสัมผัส
ระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง ซึ่งท�ำให้เกิด
ความนุ่มนวลและก่อให้เกิดเสียงรบกวนต�่ำ และ
สามารถท�ำความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ส่วนขบวนรถไฟฟ้าในระยะแรกจะมีดว้ ยกันทัง้ หมด
3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ สามารถจุผู้โดยสารได้ 137
คนต่อขบวน และรองรับผูโ้ ดยสารได้ถงึ 4,200 คนต่อ
ชัว่ โมงต่อทิศทาง ขณะทีต่ วั ของรถไฟฟ้ามีความกว้าง
2.8 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูง 3.5 เมตร
ประตูกว้าง 1.9 เมตร ความสูงของพืน้ รถ 1.1 เมตร
น�้ำหนัก 16,300 กิโลกรัม

ไปจนถึงการก่อสร้างสถานีทั้ง 3 สถานี คือ สถานี
กรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน
มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 88% แบ่งออกเป็นความ
ก้าวหน้างานโยธา 93% และความก้าวหน้างานระบบ
การเดินรถอีก 81% ส่วนการเปิดให้บริการนัน้ คาดว่า
จะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ภายใน
เดือนตุลาคม 2563 ส่วนค่าโดยสารคาดว่าจะจัดเก็บ
ที่ราคา 15 บาทตลอดสาย

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
หลังจากทีโ่ ครงการรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วเสร็จ
จะกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สร้างความเจริญ
ให้กับย่าน “เจริญนคร” และฝั่งธนบุรีเพิ่มขึ้น โดย
ความคืบหน้าโครงการ
เฉพาะการตอกย�้ำถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะ
ขณะทีค่ วามคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ชวนให้คนทุกเพศทุกวัยได้มารู้จักวัฒนธรรมและ
วันนี้ ตั้งแต่งานก่อสร้างโรงจอดรถและซ่อมบ�ำรุง ประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ในย่านนี้ อาทิ วัดทองนพคุณ

ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีทอง

วัดทองธรรมชาติ ล้ง 1919 หรือแหล่งชอปปิง ตลาดนัด
อย่างเช่นตลาดคลองสาน และ “ไอคอนสยาม”
ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในย่านนี้ รวมไปถึง
ยังมีสตรีทฟู้ดและร้านอาหารอร่อยๆ อยู่ในย่านนี้
อีกมากมาย
“รถไฟฟ้าสายสีทอง” จึงไม่ใช่แค่รถโดยสารที่
จะมาสร้างความสะดวกสบายให้กบั คนย่านฝัง่ ธนฯ
เท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะพาทุกคน
ไปท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก
- https://www.facebook.com/GoldlineBangkok/
- www.thanakom.co.th/17306532/สายสีทอง
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
indy
Villaggio

28 - 80 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 40 ล้านบาท
4.9 - 9 ล้านบาท
4.9 - 8 ล้านบาท
4.39 ล้านบาท
2.5 - 4.5 ล้านบาท
2.46 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.3 - 5 ล้านบาท
2.3 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

13 - 50 ล้านบาท
4.09 - 20 ล้านบาท
3.19 - 6 ล้านบาท
1.89 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

35 - 100 ล้านบาท

23

SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.5 - 7 ล้านบาท

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

BICYCLE TRACKS
เส้นทางนักปัน่

การปัน่ จักรยานเป็นอีกหนึง่ วิธกี ารออกก�ำลังกาย
ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายได้เป็น
อย่างดี และถือเป็นอีกหนึง่ กีฬาทีใ่ ครหลายๆ คน
นิยม แต่การจะออกไปปัน่ จักรยานบนท้องถนน
อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ ดังนัน้ เราจะมาแนะน�ำ
สถานทีป่ น่ั จักรยานทีไ่ ม่เพียงแค่มคี วามปลอดภัย
เท่านั้น แต่ยังมีความสวยงามของเส้นทาง
ปั่นจักรยานอีกด้วย

สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

บรรยากาศร่มรื่นที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

สถานที่แนะน�ำ

• สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

ชือ่ ก็บอกอยูแ่ ล้วว่าเป็นสวนสุขภาพทีต่ งั้ อยูภ่ ายใน
กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งที่สวน
สุขภาพแห่งนีม้ พี นื้ ทีม่ ากถึง 70 ไร่ นอกจากจะเป็น
สถานทีอ่ อกก�ำลังกายของคนทัว่ ไปแล้ว ทีน่ ยี่ งั เป็น
สวนสุขภาพทีน่ กั ปัน่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยนิยมน�ำจักรยาน
คันโปรดมาปั่นออกก�ำลังกายด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะในช่วงเย็น เพราะที่นี่มีเส้นทางปั่นลู่
แอสฟัลติก (ลาดยาง) ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
ที่แยกออกมาเพื่อการปั่นจักรยานโดยเฉพาะ
ท�ำให้นักปั่นและคนที่มาออกก�ำลังกายภายใน
สวนแห่งนี้มีความปลอดภัย ไม่เพียงเท่านั้น
บรรยากาศสองข้างทางการปัน่ ยังดูรม่ รืน่ เพราะลูป่ น่ั
จักรยานนีจ้ ะขนานไปตามขอบบึงน�ำ้ และต้นไม้ใหญ่
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ท�ำให้รู้สึกสดชื่นในระหว่างการออกก�ำลังกาย
ทีต่ งั้ : กองทัพอากาศดอนเมือง ซอยเลียบคลองสอง
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ : 0-2534-3957
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : สวนสุขภาพกองทัพอากาศ
การเดินทาง : สามารถเข้าออกได้สองทาง คือเส้นทาง
จากฝั่งถนนพหลโยธินซึ่งสะดวกมาก และเส้นทาง
จากฝัง่ ถนนวิภาวดีซงึ่ เหมาะส�ำหรับยานพาหนะทีม่ ี
บัตรผ่านของกองทัพอากาศเท่านั้น

โดยสนามปัน่ จักรยานแห่งนีถ้ อื เป็นโครงการเพือ่ สังคม
ตัวเลนจักรยานเป็นพืน้ คอนกรีตเรียบกว้าง 8 เมตร
และมีความยาว 1,900 เมตร มีด้วยกันถึง 4 โค้ง
แต่ละโค้งได้รับการออกแบบโดยค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยระดับมาตรฐานของการปั่นจักรยาน
นอกจากนีท้ างโครงการยังได้ตเี ส้นเหลืองแบ่งพืน้ ที่
ให้เป็นลู่วิ่งของคนที่จะมาวิ่งออกก�ำลังกายด้วย
ท�ำให้มปี ระชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้ามาใช้พนื้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย
กันเป็นจ�ำนวนมาก ที่ส�ำคัญแม้จะเป็นช่วงค�่ำแต่
ที่นี่ก็ยังสามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย
เพราะมีการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่างไว้ตลอดเส้นทาง
• Solar Track
ปั่นจักรยาน
เป็นสนามปั่นจักรยานที่ตั้งอยู่รอบโครงการ Solar ที่ตั้ง : เลขที่ 16/16 หมู่ที่ 2 ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอ
Farm โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของภาคเอกชน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บรรยากาศสวนรอบโครงการ North Park

บรรยากาศการปั่นจักรยานที่ Solar Track

โครงการ North Park

• North Park
ติดต่อ : 0-2904-9917
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.
เปิดบริการ : ทุกวัน วันละ 2 รอบ รอบเช้า ถึงจะไม่ได้เป็นสนามปัน่ จักรยานทีจ่ ดั ขึน้ มาเฉพาะ การเดินทาง : หากเดินทางมาจากดินแดงและก�ำลัง

เวลา 06.00-08.00 น. และรอบเย็นเวลา 16.3020.30 น.
เฟซบุ๊ก : Solar Track Thailand
การเดินทาง : จากถนนรังสิต-นครนายกไปทาง
สะพานคลองสี่ ขับรถลงสะพานคลองสี่ แล้วเลีย้ วซ้าย
ขับตรงไปจนถึงตลาดคลองสีเ่ มืองใหม่ จากนัน้ ให้เลีย้ ว
ซ้ายและเลีย้ วขวา แล้วขับตรงไปตามถนนเลียบคลองสี่
จนถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผ่านโรงเรียน
ไปประมาณ 200 เมตรจะเห็นหมู่บ้านภูมิศิริอยู่
ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาแล้วจะเห็นทางเข้า Solar
Track อยูต่ ดิ กับหมูบ่ า้ นภูมศิ ริ ิ

แต่ก็เป็นพื้นที่ของเอกชนที่เปิดให้ทุกคนเข้ามา
ออกก�ำลังกายโดยรอบโครงการได้ โดยเฉพาะรอบ
บริเวณสนามไดร์ฟกอล์ฟทีเ่ ส้นทางปัน่ จักรยานจะเป็น
พืน้ คอนกรีต ซึง่ ถือได้วา่ เป็นพืน้ ทีป่ น่ั จักรยานทีม่ คี วาม
ปลอดภัยพอสมควร เพราะไม่คอ่ ยมีรถวิง่ พลุกพล่าน
เหมาะส�ำหรับนักปั่นจักรยานที่เพิ่งเริ่มต้นและ
ผู้ที่ชอบออกก�ำลังกาย โดยที่นี่จะมีนกั ปั่นจักรยาน
มาออกก�ำลังกายกันในช่วงเช้าและช่วงเย็น เพราะจะ
ได้รบั อากาศบริสทุ ธิย์ ามเช้าและบรรยากาศร่มรืน่ ใน
ยามเย็น
ทีต่ งั้ : โครงการนอร์ธปาร์ค เลขที่ 37 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อยูบ่ นถนนวิภาวดี ให้มงุ่ หน้าสูส่ นามบินดอนเมือง
โดยสังเกตสะพานกลับรถรูปเกือกม้าทีห่ ลักกิโลเมตรที่
16+300 ใต้สะพานเกือกม้านีจ้ ะมีปา้ ยบอกทางไป
นอร์ธปาร์ค ให้ชดิ ซ้ายทันทีเพือ่ เข้าสนามกอล์ฟ
นอร์ธปาร์ค สามารถเข้าได้ทงั้ ทางราบและลอดอุโมงค์
(หากลอดอุโมงค์กจ็ ะไม่ตดิ รถไฟ) จากนัน้ ขับตรงไป
อีกนิดก็จะเข้าเขตสนามกอล์ฟแล้ว
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

35 - 60 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

7.9 - 15 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.9 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

4.35 - 7.99 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.99 - 5.59 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.69 - 5.19 ล้านบาท

v90@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.46 - 5 ล้านบาท

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

CHILL ON
THE ROUTE

ปั่น กิน ลม ชม วิว
การปัน่ จักรยานในสถานทีร่ ม่ รืน่ และมีบรรยากาศ
ทีส่ ดชืน่ นอกจากจะได้ออกก�ำลังกายแล้ว ยังให้
ความรูส้ กึ เหมือนกับการพักผ่อนด้วย แม้จะเป็น
เพียงช่วงระยะเวลาไม่กชี่ วั่ โมง แต่กท็ ำ� ให้ชาร์จพลัง
ได้อย่างเต็มอิม่ ในแต่ละวัน เตรียมแรงไว้ให้พร้อม
เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพในวันต่อไป

สถานที่แนะน�ำ

• สวนสาธารณะบางแคภิรมย์

เรียกอีกชื่อว่า “สวนจ�ำปี” เป็นสวนสาธารณะ
บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ย่านบางแค ส�ำหรับใช้เป็นที่
พักผ่อนและออกก�ำลังกายของประชาชน จุดเด่น
ของสวนสาธารณะแห่งนี้ นอกจากจะอนุญาตให้
น�ำสัตว์เลีย้ งอย่างสุนขั เข้ามาออกก�ำลังกายภายใน
โซนที่เรียกว่า “สวนสุนัข” หรือ Dog Park แล้ว
ทีน่ ยี่ งั ถูกออกแบบให้มลี วู่ งิ่ ออกก�ำลังกาย สนาม
เด็กเล่น ศาลานัง่ พักริมบึงน�ำ้ ขนาดใหญ่ รวมไปถึง
เลนปัน่ จักรยานทีม่ รี ะยะทางประมาณ 1,100 เมตร
เป็นวงรอบในสวนไว้รองรับนักปัน่ จักรยานอีกด้วย
ถือเป็นอีกสวนสาธารณะทีม่ ากประโยชน์ใช้สอย
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เส้นทางการปั่นจักรยานบางขุนเทียน-ชายทะเล

บรรยากาศระหว่างทางของเส้นทาง
การปั่นจักรยานบางขุนเทียน-ชายทะเล

และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนใน
ยุคนีจ้ ริงๆ
ที่ตั้ง : ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
เฟซบุก๊ : สวนสาธารณะบางแคภิรมย์-Fanpage
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าไป
ทางเพชรเกษม 69 สังเกตศาลพระพรหมตรง
หัวมุมถนน เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปตามทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตป้ายสวนสาธารณะ
บางแคภิรมย์จะอยูซ่ า้ ยมือ เมือ่ เลีย้ วเข้าไปด้านใน
จะเจอลานจอดรถ

• เส้นทางบางขุนเทียน-ชายทะเล
เป็นเส้นทางปัน่ จักรยานยอดนิยมอีกเส้นทางหนึง่
ที่มีระยะทางกว่า 26.8 กิโลเมตร และอยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ แถมบรรยากาศระหว่างทางก็สดชืน่
โดยสามารถเริ่มต้นเส้นทางปั่นได้จากบริเวณ
เลียบทางด่วนพระราม 2 เพื่อไปยังถนนบาง
ขุนเทียน-ชายทะเล ถือเป็นอีกหนึง่ เส้นทางทีน่ กั ปัน่
จักรยานชื่นชอบ เพราะมีเลนจักรยานไว้ให้
โดยเฉพาะ รถไม่เยอะด้วย ท�ำให้มคี วามปลอดภัย
ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันเส้นทางนี้ยังมีร้าน
อาหารทะเลตัง้ เรียงรายกันหลายร้านให้เลือกแวะชิม
รับรองว่ามาปัน่ จักรยานเส้นทางนีไ้ ด้อมิ่ อร่อยตลอด

บรรยากาศร่มรื่นของสวนธนบุรีรมย์

บรรยากาศของสวนสาธารณะบางแคภิรมย์

เส้นทางอย่างแน่นอน
ทีต่ งั้ : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
เปิดบริการ : ทุกวัน (ขอแนะน�ำให้ปน่ั ตัง้ แต่เวลา
05.00-18.00 น. เพราะหากเช้าหรือดึกกว่านี้
เส้นทางบางช่วงจะมืดและค่อนข้างเปลี่ยว)
การเดินทาง : เส้นทางนีอ้ ยูบ่ ริเวณบางขุนเทียนชายทะเล สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ โดยใช้
ถนนพระราม 2 ขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมแล้ว
ลงเลียบทางด่วน

• สวนธนบุรีรมย์

อาจบอกได้วา่ เป็นสวนสาธารณะทีม่ คี วามรืน่ รมย์
อีกแห่งหนึง่ ทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นกรุงเทพฯ และภายใน
สวนยังร่มรืน่ ด้วยพันธุไ์ ม้และนกนานาชนิด ท�ำให้
ประชาชนในย่านนีน้ ยิ มเข้ามานัง่ พักผ่อนหย่อนใจ
และรวมกลุ่มกันมาออกก�ำลังกายด้วย สวน
สาธารณะแห่งนีจ้ งึ ถือได้วา่ เป็นสถานทีฝ่ กึ หัดของ
นักปัน่ จักรยานมือใหม่ทดี่ อี กี แห่งหนึง่ โดยเฉพาะ
เด็กๆ เพราะพวกเขาจะได้เรียนรูก้ ฎหมายจราจร
จากแผ่นป้ายทีท่ างเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ตามเส้นทาง
ปั่นจักรยาน แถมยังเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
ภายในสวนอีกด้วย

สวนธนบุรีรมย์

ทีต่ งั้ : 203 หมู่ 2 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
การเดินทาง : วิ่งมาจนถึงถนนประชาอุทิศ
จากนั้นขับไปเรื่อยๆ จนเห็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากนัน้ ขับตรงไป
แล้วเลีย้ วขวาทีแ่ ยก โดยจะเข้าไปทีถ่ นนพุทธบูชา
จากนัน้ ขับไปจนถึงค่ายลูกเสือธนบุรี (จะอยูท่ าง
ซ้ายมือ) ขับตรงไปอีกนิด ให้สงั เกตทางขวามือไว้
จะเห็นทางเข้าสวนธนบุรีรมย์
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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

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE บางนา

30 - 40 ล้านบาท

vv7@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

30 - 40 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

11 - 25 ล้านบาท

mk72@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 6 - 20 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

9 - 20 ล้านบาท

msr@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 15 ล้านบาท

srr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.89 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.79 - 9 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.9 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

anya บางนา - รามค�ำแหง 2

5.9 - 8 ล้านบาท

ab1@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

5.89 - 8 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.8 - 5.5 ล้านบาท

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

CHALLENGE
CYCLING ROUTE
สนามปั่นสุดท้าทาย

ความท้าทายของนักปั่นจักรยานก็คือเส้นทาง
วิบากและอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นมา เพราะนั่นจะ
ท�ำให้นักปั่นรู้สึกเหมือนกับก�ำลังผจญภัยอยู่บน
เส้นทางทุรกันดารจริงๆ ขณะเดียวกันยังเป็น
การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาที่นักปั่นต้องเจอใน
เส้นทางแต่ละเส้นทางด้วย

สนามราษฎร์ ณ สวนหลวง ร.9

บรรยากาศแสนร่มรืน่ ทีส่ นามราษฎร์ ณ สวนหลวง ร.9

สถานที่แนะน�ำ

• Peppermint Bike Park

เป็นสนามปัน่ จักรยานบนพื้นทีก่ ว่า 10 ไร่ทเี่ ต็มไป
ด้วยความสนุก มีการออกแบบเส้นทางตลอด
2 กิโลเมตรที่ท�ำให้นักปั่นได้รับประสบการณ์
การปัน่ จักรยานในรูปแบบใหม่ ทัง้ ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน รูปแบบสนามตอบโจทย์ทกุ กลุม่ ไม่วา่ จะ
เป็นมือใหม่หดั ปัน่ หรือแม้แต่เด็กๆ ก็สามารถมาปัน่
ด้วยได้ ยิ่งมากันทั้งครอบครัวก็ยิ่งสนุกสนาน
ทั้งนี้การมาใช้สนามปั่นแห่งนี้มีอัตราค่าบริการ
ต่างๆ อาทิ ช�ำระค่าเข้าสนาม 200 บาท ค่าเช่า
จักรยานชั่วโมงละ 150 บาท ค่าเช่าหมวกครั้งละ
60 บาท หรือจะซือ้ เป็นชุดคูปอง 5 ใบ (คูปองผูใ้ หญ่
ชุดละ 800 บาท และคูปองเด็กชุดละ 600 บาท)
ส�ำหรับลูกค้าทีม่ ากันเป็นจ�ำนวนมากหรือมาบ่อยๆ
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ทีต่ งั้ : 127 ซอยโยธินพัฒนา 3 เลียบทางด่วนเอกมัย-

รามอินทรา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ : 09-0980-1368
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Peppermint Bike Park
การเดินทาง: หากมาจากรามอินทราหรือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เลี้ยวเข้าถนน
เกษตร-นวมินทร์ มองหาปัม๊ บางจากเอาไว้ เจอแล้ว
ให้เลี้ยวเข้าซอยโยธินพัฒนา 3 ขับไปเรื่อยๆ
จนเจอสถาบันสุขภาพโพธาลัย ขับตรงไปอีกนิด
จะเจอ Peppermint Bike Park อยู่ทางซ้ายมือ
• สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต
สนามแห่งนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Happy and

Healthy Bike Lane ซึง่ หลายคนอาจเรียกติดปาก
ไปแล้วว่า Sky Lane ทีน่ ถี่ อื เป็นสนามปัน่ จักรยานที่
นักปัน่ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงหลายคน
ติดอกติดใจ เพราะมีสง่ิ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
รวมถึงลานจอดรถกว่า 1,500 คันไว้รองรับ ทีส่ ำ� คัญ
หากมากันทัง้ ครอบครัว เด็กๆ ก็สามารถเข้าไป
ปัน่ จักรยานได้อย่างสนุกสนานกับสนามปัน่ ส�ำหรับ
เด็กแบบเต็มรูปแบบทีจ่ ดั มารองรับไว้ดว้ ยเช่นกัน
ส่วนจุดเด่นของสนามปั่นแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็น
ลูป่ น่ั จักรยานหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตรทีแ่ บ่งเป็น
เลนสีฟา้ ซึง่ สามารถใช้ความเร็วปกติ และเลนสีมว่ งที่
ใช้ความเร็วสูง และเส้นทางสะพานจักรยานลอยฟ้า
รวมถึงลูป่ น่ั จักรยานระยะสัน้ 1.6 กิโลเมตรทีข่ นาน
ไปกับลู่วิ่งในระยะทางเดียวกันด้วย ส�ำหรับผู้ที่

เส้นทางสะพานจักรยานลอยฟ้า
ที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

รูปแบบสนามที่ Peppermint Bike Park

มาครัง้ แรกแนะน�ำให้ลงทะเบียนเพือ่ รับสายรัดข้อมือ
ที่ตู้จ่ายสแนป (Snap) ส�ำหรับใช้ผ่านเข้าออก
ทางเข้าสนาม สมัครฟรีและใช้เวลาไม่ถงึ 3 นาที
แค่เสียบบัตรประชาชน กรอกเบอร์โทรศัพท์
ถ่ายภาพ และรับสายรัดข้อมือได้ทนั ที แนะน�ำว่าควร
เติมเงินติดไว้สกั 200 บาท ส�ำหรับใช้เป็นกระเป๋าเงิน
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในสนามปั่น
ทีต่ งั้ : ถนนสุวรรณภูมิ 3 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : 08-3023-7777
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต
- Happy and Healthy Bike Lane
การเดินทาง : ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-

ชลบุรีสายใหม่ สังเกตป้ายทางบอกเข้าถนน
สุวรรณภูมิ 2 ขับตรงไปตามทางจนถึงทางแยก
ตัดเข้าถนนสุวรรณภูมิ 4 เลีย้ วซ้ายตรงไป จะเห็น
สถานีตำ� รวจสุวรรณภูมิ จากนัน้ ให้ชดิ ซ้ายเพือ่ ขึน้
สะพานวนเข้าสู่ลานจอดรถของสนาม
• สนามราษฎร์ ณ สวนหลวง ร.9

สนามราษฎร์เป็นส่วนหนึ่งของสวนหลวง ร.9
เป็นหนึง่ ในสนามทีน่ กั ปัน่ จักรยานรุน่ เก่าและรุน่ ใหม่
นิยมมาออกก�ำลังกาย จุดเด่นของสนามแห่งนี้
เป็นสนามทีม่ เี ลนปัน่ จักรยานวนเป็นรอบเวียนไป
ทางซ้ายทางเดียว มีระยะทางวนรอบประมาณ 600
เมตร พื้นสนามเป็นถนน มีความเรียบและกว้าง
ท�ำให้ปน่ั ได้งา่ ยและมีความปลอดภัย ในช่วงเย็นๆ

ลู่ปั่นจักรยานแบ่งเป็นเลนสีฟ้าและเลนสีม่วง
ที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

ของทุกวันมักจะมีคนมาใช้บริการเยอะ โดยเฉพาะ
กลุ่มครอบครัวมักจะพาเด็กๆ มาปั่นจักรยาน
ออกก�ำลังกายด้วย
ที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ : 0-2328-1395
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-19.00 น
เว็บไซต์ : www.suanluangrama9.or.th/
การเดินทาง : ลงทางด่วนสุขุมวิท 42 วิ่งตรงไป
ทางเส้นสุขมุ วิทขาออก เลีย้ วเข้าสุขมุ วิท 103 (อุดมสุข)
ขับตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกอุดมสุข
ขับตรงไปเรื่อยๆ สวนหลวงจะอยู่ทางซ้ายมือ
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 100 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

28 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 18 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.8 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5.5 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya WESTGATE

4.9 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.39 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy WESTGATE

2.5 - 4.5 ล้านบาท

dk3@lh.co.th
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

CYCLING TRAINING
เส้นทางฝึกซ้อมก่อนเป็นนักปั่น

การเป็นนักปัน่ จักรยานทีด่ นี นั้ จ�ำเป็นต้องฝึกซ้อม
อย่างเข้มข้น ดังนัน้ สถานทีส่ ำ� หรับฝึกซ้อมถือว่ามี
ความจ�ำเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนการเตรียม
ร่างกายและทักษะก่อนทีจ่ ะออกไปสูส่ นามปัน่ ใหญ่ๆ
หรือไปตามเส้นทางธรรมชาติ และนีก่ เ็ ป็นสนามปัน่
จักรยานที่เหมาะจะเป็นที่ฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศการปั่นจักรยานที่สนามปั่นจักรยาน
กรมชลประทาน

สนามปั่นจักรยาน กรมชลประทาน

สถานที่แนะน�ำ

• สนามปั่นจักรยาน กรมชลประทาน

สนามแห่ ง นี้ ตั้ ง อยู ่ ภ ายในกรมชลประทาน
ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสนามปั่นที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งใน
ย่านนนทบุรี รูปแบบของเลนปัน่ จักรยานเป็นถนนเรียบ
ระยะทางรวมไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร มีไฟฟ้า
ส่องสว่างอยู่ตลอดแนวถนน รวมถึงมีแผงและ
เสากั้นไม่ให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามา
ในเลนปัน่ จักรยาน ท�ำให้นกั ปัน่ มีความปลอดภัย
และท�ำให้ที่นี่เป็นสถานที่รวมนักปั่นที่ต้องการ
มาฝึกกล้ามเนื้อขากันในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
ทีต่ งั้ : ภายในกรมชลประทาน ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-20.00 น.
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การเดินทาง: จากถนนรัตนาธิเบศร์ขาออก ขับไปถึง

แยกแครายให้เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนติวานนท์ ขับตรงไป
ทางปากเกร็ด ผ่านแยกสนามบินน�ำ้ แยกสามัคคี
ขับตรงไปเรื่อยๆ ข้ามคลองบางตลาด ตรงไป
อีกนิดให้สงั เกตป้ายกรมชลประทานทางซ้ายมือ
เมือ่ เข้าประตูหลักของกรมชลประทานไปจะเจอ
ลานกว้างโล่งๆ ทางซ้ายมือ สามารถจอดรถได้เลย
หากมาในช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์จะมีรถมา
จอดเยอะเพราะมีตลาดนัด
• สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเป็นสวนสาธารณะ
แบบใหม่บนพื้นที่ 31 ไร่ บนถนนบรมราชชนนี
ที่สวนนี้ออกแบบโดยการใช้พื้นที่ว่างในเขตทาง

ให้เกิดประโยชน์สงู สุด จุดน่าสนใจของสวนอยูท่ ี่
เลนจักรยานทีม่ รี ะยะทางกว่า 1.33 กิโลเมตร เหมาะ
ส�ำหรับนักปัน่ จักรยานทีต่ อ้ งการมาออกก�ำลังกาย
และต้องการความปลอดภัยสูงในพืน้ ทีโ่ ครงการทีม่ ี
ความร่มรืน่ นอกจากนีย้ งั มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับกิจกรรมต่างๆ
อย่าง สนามกีฬาฟุตซอล รวมถึงมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน�้ำ ที่จอดรถ และ
ยังมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนครบาลธรรมศาลาเข้ามา
ตรวจตราบริเวณ เพือ่ ความปลอดภัยต่อประชาชนด้วย
ทีต่ ั้ง : อยู่บนทางหลวงหมายเลข 338 ถนนอรุณ
อมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 บริเวณ กม.ที่ 8 ฝัง่ ขาออก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุงเทพมหานคร
10170
ติดต่อ : แขวงทางหลวงธนบุรี โทร. 0-2354-6668-75

เลนจักรยานที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

เส้นทางปั่นจักรยานย่านตลิ่งชัน

หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
การเดินทาง : จากสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไป
ทางถนนบรมราชชนนีขาออก ตรงไปจนผ่าน
ทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ตรงไปอีกนิด
จะเห็นสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าอยูท่ างซ้ายมือ
เมื่อขับเลยไปเล็กน้อยจะเจอทางแยกของถนน
เส้น 338 และลานจอดรถ
• เส้นทางปั่นจักรยานย่าน “ตลิ่งชัน”
ถือเป็นเส้นทางปัน่ จักรยานทีน่ ยิ มอีกเส้นทางหนึง่
ของนักปั่นจักรยาน ทั้งแบบมือสมัครเล่นและ
นักท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบบรรยากาศแบบวิถชี าวบ้าน
และเส้นทางนี้เหมาะส�ำหรับการมาปั่นจักรยาน

ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เพราะอาจต้อง
ใช้เวลาถึง 1 วันเต็มเลยทีเดียว โดยเส้นทางนี้มี
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดตั้งต้น
การปั่นจักรยานอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน
โดยจะปั่นตามถนนเลียบทางรถไฟไปเรื่อยๆ
ก่อนจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในย่าน
ตลิง่ ชัน ได้แก่ สะพานผัก บ้านจักรยาน ตลาดน�ำ้
วัดตลิง่ ชัน และบ้านศิลปินหรือบ้านหุน่ ละครเล็ก
แห่งคลองบางหลวง ส่วนขากลับนักปั่นจักรยาน
เมื่อออกจากบ้านศิลปินแล้วสามารถออกสู่ถนน
จรัญสนิทวงศ์หรือถนนราชพฤกษ์ และถนน
เพชรเกษมใต้ได้เลย
ที่ตั้ง : ซอยฉิมพลี 12 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แวะชมบ้านจักรยานระหว่างเส้นทางปั่นย่านตลิ่งชัน

เปิดบริการ : ทุกวัน (แนะน�ำให้มาในวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์) เวลา 06.00-18.00 น.
การเดินทาง : การเดินทางมาปัน่ จักรยานบนเส้น
ทางตลิ่งชันนี้สามารถเข้าและออกได้หลายทาง
แต่ทอี่ ยากจะแนะน�ำและน่าจะสะดวกทีส่ ดุ ในการ
จอดรถก็คอื ทีศ่ นู ย์กลางตลาดดอกไม้ ปากคลอง
ตลาดใหม่ ซึง่ มีทจี่ อดรถมากกว่า 2,000 คัน โดย
สามารถขับรถไปทางถนนราชพฤกษ์จากสถานี
รถไฟฟ้าบีทเี อสบางหว้า มุง่ หน้าไปทางถนนบรม
ราชชนนีประมาณ 5 นาที ชิดซ้ายเข้าถนนเลนใน
เพือ่ เลีย้ วขวาเข้าสูแ่ ยกตัดกับถนนพรานนก-พุทธ
มณฑลสาย 4 ขับตรงไปเล็กน้อยจะเห็นตลาด
ดอกไม้อยู่ทางซ้ายมือ สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไป
และจอดรถตรงที่จอดรถได้เลย
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

2.89 - 4 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 5 ล้านบาท

db@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.79 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.5 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.29 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2.3 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

13 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

12.59 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

8.99 - 20 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 17 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

4.09 - 5.59 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

4.99 - 15 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.89 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

44

โครงการ

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.59 - 50 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.59 - 49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.19 - 17.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.2 - 17 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.19 - 11.19 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.99 - 7.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.7 - 12 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.95 - 16 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.25 - 5.55 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 4.5 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.35 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.5 - 30 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.69 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.35 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

CHAO PHRAYA
RIVER VIEW

กินลม ชมวิว ริมเจ้าพระยา

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เดิมทีหลายคน
อาจจะมีแผนเดินทางไปท่องเทีย่ วตามต่างจังหวัด
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ท�ำให้หลายคน
ยังไม่อยากเดินทางไปไหนไกลๆ ในฉบับนี้จึง
ขอแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ด้วย
การพาไปนั่งกินลม ชมวิว ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
กับ 4 ท่าน�้ำที่หลายคนชื่นชอบกัน

ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ในเขตคลองสานทีล่ ง้ 1919
ท่ามหาราช

"ท่ามหาราช" คอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ติดริมแม่นำ�้
เจ้าพระยาฝั ่ ง เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ ห รื อ บนถนน
มหาราช ทีน่ นี่ อกจากจะมีบรรยากาศดีแล้วก็ยงั มี
แหล่งชอปปิง ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มที่ทุกคน
สามารถนั่งกินดื่มไปพร้อมๆ กับชมทิวทัศน์ของ
สายน�้ำไปด้วยได้ ที่ส�ำคัญที่นี่ยังเรียกได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยศิลปะและ
มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงยังมีกลิน่ อายของวิถี
ชุมชนเก่าแก่ในย่านนีอ้ กี ด้วย ซึง่ ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์
ที่ว่า “Riverside Eatery, Urban Oasis, Art &
Culture Market” ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ล้ง 1919 แหล่งท่องเที่ยวแนว Heritage ย่านฝั่งธนบุรี ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถมา
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นั่งกินลมชมวิวและเดินชอปปิงได้เกือบทั้งวัน
เลยทีเดียว
ท่าวังหลัง

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท่าพรานนก หรือท่าศิริราช
เป็นท่าน�้ำริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
หรือฝั่งธนบุรี บริเวณปลายถนนวังหลัง เขต
บางกอกน้อย อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่ามหาราช ที่นี่
มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของการเป็นแหล่งชอปปิงเสือ้ ผ้า
และเครือ่ งแต่งกายทีถ่ กู และดีอกี แหล่งหนึง่ ก็วา่ ได้
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารริมน�้ำให้นั่งกินลม
ชมสายน�ำ้ เจ้าพระยา ตลอดจนมีของกินอร่อยๆ
หลายเมนูให้เลือกซื้อหาไปเป็นของฝาก รวมถึง

วัดระฆังโฆสิตารามฯ แหล่งท่องเทีย่ วเก่าแก่ยา่ นวังหลัง

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ศูนย์การค้าแนวราบริมแม่นำ�้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย
ท่ามหาราช ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ต็มไปด้วยศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม

ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของย่านวังหลังให้ไป
ท่องเที่ยว เช่น วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี และ
ตลาดศาลาน�้ำร้อน ตลาดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวใน
อดีตซุกซ่อนอยู่มากมาย
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เป็นโครงการศูนย์การค้าแนวราบริมแม่นำ�้ ทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชีย โดยตัง้ อยูบ่ ริเวณริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
บนถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม ในอดีตทีน่ เี่ ป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า
รวมถึงยังเคยถูกใช้เป็นฐานก�ำลังและคลังแสง
ของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลก แต่

ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงโรงละครคาลิปโซ่
และโรงละครโจหลุยส์ หรือแม้แต่ชงิ ช้าสวรรค์สขี าว
ส�ำหรับขึ้นไปชื่นชมทิวทัศน์ในมุมสูง แต่ที่ดูจะ
เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ก็คงจะเป็นบริเวณลานกว้างที่ทอดตัวยาวไป
ตามริมแม่น�้ำ โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ทุกคน
จะมานั่ ง รั บ ลมเย็ น ๆ และถ่ า ยรู ป กั น อย่ า ง
สนุกสนาน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกท่าน�้ำที่
ทุกคนต้องมาเที่ยวชมกัน
ล้ง 1919

เป็นอีกหนึง่ ท่าน�ำ้ ทีก่ ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแนว

Heritage ทีน่ า่ สนใจย่านฝัง่ ธนบุรี บริเวณปลายสุด
ของถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน เพราะที่นี่
มีเรื่องราวแห่งอดีตให้ทุกคนได้ค้นหา โดยเฉพาะ
เรื่องราวการท�ำการค้าระหว่างไทยกับจีนในอดีต
นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมจีนที่เคยเป็นโกดังเก็บสินค้าเก่า
รวมไปถึงศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว ศาลเจ้าจีนเก่าแก่
ในเขตคลองสานทีห่ ลายคนมักแวะเวียนไปสักการะ
ขอพร ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ร ้ า นอาหารอร่ อ ยๆ
อีกหลายร้านให้เลือกนัง่ ด้วย หากมาในช่วงเย็นๆ
แนะน�ำให้ไปนั่งเล่นรับลมที่ลานกว้างริมน�้ำเพื่อ
สัมผัสอีกหนึง่ บรรยากาศริมน�ำ้ ทีอ่ าจท�ำให้ทกุ คน
ได้หวนนึกไปถึงอดีตอันรุ่งเรืองของย่านนี้
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

แบบบ้านซีรีส์ใหม่ 100+ พร้อมเรือนรับรอง จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตที่แท้จริง ให้ครอบครัวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
ผ่อนคลายได้เต็มร้อย เติมเต็มทุกการพักผ่อนบนพื้นที่ 100 ตารางวา+
รองรับการเติบโตของครอบครัวขยาย

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

พบแบบบ้านซีรีส์ใหม่ 100+ พร้อมเรือนรับรองที่ 2 โครงการในสังคมส่วนตัว
ซึ่งท�ำให้ครอบครัวได้พักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
• มัณฑนา วงแหวน - บางบอน ราคา 9-15 ล้านบาท
• มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก ราคา 13-18 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

ภาพบ้านและบรรยากาศจ�ำลอง

ราคา 4.85 7 ล้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

New Vision of Superior Living
สังคมมีระดับ...ส�ำหรับชีวิตที่มีวิสัยทัศน์
มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่ บ้านเดี่ยวโครงการใหม่บนท�ำเลศักยภาพ
เริ่ม 7 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1198

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนู Seafood Teppanyaki Set

BONSAI JAPANESE
RESTAURANT

ครบทุกสไตล์ เพื่อคนรักอาหารญี่ปุ่น

เมนูบอนไซโรลหรือข้าวปัน้ โรลหน้าปลาทูนา่

ถึงจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดมาได้ไม่นาน แต่
บอกเลยว่า “Bonsai Japanese Restaurant”
เป็นหนึง่ ในร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีม่ คี รบทุกสไตล์เพือ่
คนรักอาหารญีป่ นุ่ ทีแ่ ท้จริง เพราะมีอาหารญีป่ นุ่
ทั้งแบบเทปันยากิและอาลาคาร์ท รวมถึงสไตล์
โอมากาเสะมาให้เลือกอร่อยกันอย่างจุใจ

ภายในร้าน “Bonsai Japanese Restaurant” แบ่ง
ออกเป็น 3 โซน คือ โซนโอมากาเสะ (ต้องโทรจอง
ล่วงหน้าก่อน 1 วัน) ห้องอาหารทีต่ กแต่งในสไตล์ญปี่ นุ่
แบบดั้งเดิม ซึ่งพร้อมเสิร์ฟคอร์สอาหาร (ตั้งแต่ราคา
1,900-6,500 บาท) ในแบบค�ำต่อค�ำ โดยเชฟชาวญีป่ นุ่
ทีบ่ นิ ลัดฟ้ามาอวดลีลาการปรุงอาหารให้เห็นกันต่อหน้า
มาต่อในโซนที่ 2 โซนเทปันยากิที่จะได้เพลิดเพลิน
กับเสียงสับตะหลิวญี่ปุ่นของเชฟผู้มาปรุงอาหารสดๆ
ร้อนๆ ให้ลกู ค้าได้เอร็ดอร่อย และโซนสุดท้าย คือ โซน
อาลาคาร์ท ลูกค้าสามารถนัง่ รับประทานในห้องส่วนตัว
ที่รองรับได้ 6 คน หรือจะนั่งรับประทานที่โต๊ะหรือ
ซูชิบาร์ก็ได้เช่นกัน
หากมาร้ า นนี้ ต ้ อ งขอแนะน� ำ เมนู เ ด็ ด ที่ เ ริ่ ม ด้ ว ย
บรรยากาศร้าน Bonsai Japanese Restaurant Natsu Sashimi Set (นัตสึ ซาชิมิเซต) ประกอบด้วย
เนื้อปลาต่างๆ อย่างแซลมอน ชูโทโร่ ฮามาจิ อิคุระ
ปลามาได รวมถึงโอตาเตะและอามาเอบิ (หอยเชลล์ยกั ษ์
และกุ้งหวาน) ตามติดมาอีกเมนูที่ต้องมาชิมคือ Nigiri
สิทธิพิเศษให้กับ
Sushi ข้าวปัน้ ซิกเนเจอร์หน้าต่างๆ ทีร่ วมไว้ในจานเดียว
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ไม่วา่ จะเป็นข้าวปัน้ หน้าปลาฮามาจิ ข้าวหน้ากุง้ โมตานิบิ
เงื่อนไขโปรโมชัน
Bonsai Japanese Restaurant ขอมอบ
ส่วนลด 30% ส�ำหรับผู้สั่งเมนูอาลาคาร์ทของ
ทางร้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563

เมนู Natsu Sashimi Set

ข้าวหน้าโทโร่ (ทูน่าส่วนท้อง) ท็อปปิ้งด้วยคาเวียร์
ข้าวหน้าโฮตาเตะ หอยเชลล์ทอ็ ปปิง้ ด้วยฟัวกราส์ ข้าวปัน้
หน้าเนือ้ วากิวฟุระโนะ (A5) บอนไซ (ข้าวหน้าปลาโทโร่)
ท็อปปิง้ ด้วยทรัฟเฟิล ข้าวหน้าทูนา่ อากามิ ข้าวหน้าอูนิ
และ Seafood Teppanyaki Set
นอกจากนี้ ยังมีบอนไซโรลหรือข้าวปัน้ โรลหน้าปลาทูนา่
ที่มีทั้งความมัน ความเผ็ดเล็กๆ อร่อยไม่ซ�้ำใคร หรือ
หากใครอยากจะมารับประทานเป็นเซตอาหารกลางวัน
ที่ นี่ ก็ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายเมนู แต่ ที่ อ ยากจะแนะน� ำ คื อ
Grilled Unagi Rice Box Set หรือเซตข้าวปลาไหลใน
กล่องข้าวทีเ่ สิรฟ์ พร้อมผักสลัด น�ำ้ ซุป ผลไม้ และเครือ่ งดืม่
ชาเขียว หรือใครอยากจะกินข้าวหน้าหมูชาชูทที่ อ็ ปปิง้ ด้วย
ไข่ออนเซน ความหอมหวานของเนื้อหมูชาชูนุ่มผสาน
เข้ากันอย่างดีกับไข่ออนเซนหอมอ่อนๆ อร่อยอย่าบอก
ใครเชียว
ยังมีเมนูจานเด็ดอีกมากมายที่ขอบอกเลยว่าต้อง
มารับประทานกันให้ได้ โดยร้าน Bonsai Japanese
Restaurant ตั้งอยู่ชั้น M ของอาคาร The Millennia
SG Tower ซอยมหาดเล็ กหลวง 3 ถนนราชด� ำ ริ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีราชด�ำริ
เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (A La Carte และ
Teppanyaki) เวลา 11.00 -14.30 น. และ 17.30 - 22.00 น.
ส่วน Omakase เวลา 11.00-14.30 น. และ 18.00-22.00 น.
และเพื่ อ สิ ท ธิ พิ เศษสุ ด ส� ำ หรั บ แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์
Bonsai Japanese Restaurant ขอมอบส่ ว นลด
30% ส�ำหรับผูส้ งั่ เมนูอาลาคาร์ทของทางร้าน ตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ 0-2117-3964, 09-5208-0216

GOURMET

BAKED ALMOND
CHICKEN BREASTS
อกไก่อัลมอนด์

ถึงจะมีคนกล่าวว่า “อาหารคลีน” (Clean Food) เป็นอาหารที่
ลดการใช้เครือ่ งปรุง เปรีย้ ว เค็ม หรือหวานก็ตาม แต่กใ็ ช่วา่
เมนูคลีนหลาย ๆ เมนูจะจืดชืด เพราะยังมีเมนูคลีนอีกมาก
ที่ มี ร สชาติ อ ร่ อ ย เช่ น เดี ย วกั บ เมนู “อกไก่ อั ล มอนด์ ”
ทีม่ ที งั้ คุณประโยชน์ ถูกหลักอาหารคลีน แถมยังอร่อยอีกด้วย
มาดูกันว่าเมนูคลีนนี้มีวิธีและขั้นตอนท�ำอย่างไร

ส่วนประกอบ
เนื้ออกไก่ผ่าครึ่ง (จะได้สุกง่าย) 		
เกลือ		
พริกไทยด�ำบดหยาบ		
น�้ำผึ้ง (ส�ำหรับทา) 		
อัลมอนด์แผ่นอบสุก 		
พาร์สลีย์สับส�ำหรับโรยหน้า
น�้ำมะนาวเล็กน้อย

วิธีท�ำ
• หมักอกไก่กับเกลือและพริกไทยให้เข้ากัน โดยพักทิ้งไว้ประมาณ
15 นาที จากนั้นน�ำไปย่างในกระทะจนเกือบสุก (ประมาณ 90%)
ตักขึ้นใส่จาน
• ทาน�ำ้ ผึง้ บางๆ ทีผ่ วิ เนือ้ อกไก่ให้ทวั่ โรยอัลมอนด์แผ่นลงบนด้านหน้า
ของเนื้ออกไก่ จากนั้นทาน�้ำผึ้งบางๆ ทับลงไปอีกครั้ง
• น�ำไปอบในเตาอบทีอ่ ณุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 นาที
หรืออบจนอัลมอนด์เหลืองสวย จากนัน้ ให้นำ� ออกจากเตาอบ ก่อนเพิม่
ความหอมของเนื้ออกไก่ให้มากขึ้นด้วยการโรยพาร์สลีย์สับและบีบ
มะนาวลงไปเล็กน้อยก่อนน�ำเสิร์ฟ
เพียงเท่านี้ก็จะได้อกไก่อัลมอนด์หอมๆ ชวนให้รับประทาน
หนึ่งเมนูอาหารคลีนส�ำหรับตัวเองหรือคนที่เรารัก

1 ชิ้น
1/3 ช้อนชา
1/3 ช้อนชา
1-2 ช้อนโต๊ะ
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MY BEST FRIEND

PAPILLON

THE CONTINENTAL TOY SPANIEL

นอกจากนี้ปาปิยองยังมีจุดเด่นอยู่ท่ีใบหูซึ่งมีลักษณะคล้าย
ปีกผีเสื้อ โดยลักษณะเด่นนี้เองที่เป็นที่มาของชื่อสุนัขสายพันธุ์นี้
เพราะค�ำว่า Papillon ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงผีเสื้อ
ปาปิยอง (Papillon) เป็นสุนขั ขนาดเล็กอีกสายพันธุห์ นึง่
ที่ถือว่าได้รับความนิยมจากคนรักสัตว์เลี้ยงมาอย่าง
ยาวนาน เพราะไม่เพียงแค่มีความน่ารักเท่านั้น แต่
ยังเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้
ในประวัตศิ าสตร์ของยุโรปอีกด้วย ว่ากันว่าสุนขั สายพันธุน์ ี้
มีถนิ่ ก�ำเนิดอยูใ่ นประเทศฝรัง่ เศส ก่อนจะไปแพร่ขยายพันธุ์
อย่างกว้างขวางในประเทศสเปน และพบว่าเป็นสุนขั ทีน่ ยิ ม
น�ำมาเป็นแบบวาดรูปของอิตาลีในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 13-15

ลักษณะทั่วไป
ปาปิยองเป็นสุนัขที่มีความสูงจนถึงระดับไหล่ทั้งเพศผู้
และเพศเมียอยู่ระหว่าง 8-12 นิ้ว มีน�้ำหนักตั้งแต่ 3-10
ปอนด์ (1-5 กิโลกรัม) มีขนยาวและนุ่มคล้ายเส้นไหม
หางเป็นแพพลิ้วไหว ไม่มีขนชั้นใน ขณะเดียวกันขนที่ยาวจะ
ไม่คอ่ ยจับตัวเป็นก้อนเหมือนสุนขั ขนยาวทัว่ ไป ส่วนสีของสุนขั
จะมีตงั้ แต่สขี าวลายด�ำ สีแดง สีสม้ แทน หรือสีนำ�้ ตาลอมแดง
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ลักษณะนิสัย
เรียกได้ว่าเป็นน้องหมาที่มีความฉลาดและมีไหวพริบ
ขีป้ ระจบ เชือ่ ฟัง และมีความว่องไว นอกจากนีย้ งั เป็นมิตรกับเด็ก
คนในครอบครัว และคนแปลกหน้า มีความสามารถในการท�ำโชว์
การแสดงต่างๆ ได้ดี บางครั้งหากอารมณ์ไม่ดีก็จะออกอาการ
เอาแต่ใจและเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของ หรืออาจดื้อเงียบ
เป็นบางครั้ง
การเลี้ยงดู
ด้วยเป็นสุนัขที่มีขนค่อนข้างยาวและมักผลัดขนปีละ 2 ครั้ง
การท�ำความสะอาดจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำอยู่เสมอ โดยจะ
ต้องแปรงขนเป็นประจ�ำทุกวัน และต้องใช้แปรงที่มีความอ่อนนุ่ม
นอกจากนี้ควรจะอาบน�้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหมั่นท�ำความ
สะอาดหูเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการอักเสบที่เกิดกับหู ไม่เพียง
เท่านัน้ ควรหมัน่ พาน้องหมาไปออกก�ำลังกายทุกวัน รวมถึงการหา
กิจกรรมสนุกให้ท�ำ เพราะจะท�ำให้น้องหมามีความสุขมากขึ้น

CALENDAR

GOOD EVENTS
FOR FAMILY
งานดีๆ เพื่อครอบครัว
21st – 30th August 2020
BIG Motor Sale 2020 @ ไบเทคบางนา

ไบเทค บางนา
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 - 21.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 - 21.30 น.
มหกรรมยานยนต์เพื่อการขายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน "Bangkok
International Grand Motor Sale" หรือ BIG Motor Sale 2020 เป็น
งานมหกรรมการซือ้ ขายรถยนต์ รถอเนกประสงค์ และรถมอเตอร์ไซค์
บิ๊กไบค์ที่จะมาสร้างความเคลื่อนไหวในตลาดยานยนต์และถือเป็น
ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า รวมทั้งยังเป็นแรงผลักดันมหาศาลกับ
วงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีทงั้ การเปิดตัวรถรุน่ ใหม่
ครัง้ แรกในประเทศไทยและครัง้ แรกในโลก ถือเป็นอีกหนึง่ งานมหกรรม
ที่ประสบความส�ำเร็จมาโดยตลอด เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สร้างงานสร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์

3rd - 5th September 2020
TAIWAN EXPO 2020

Hall EH 100 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 15.00 น.
กลับมาอีกครั้งกับกองทัพชานมไข่มุกจากไต้หวัน
พร้อมแก็ดเจ็ตสุดล�ำ้ มากมายในงาน “Taiwan Expo 2020”
โอกาสดีทคี่ ณุ จะได้ลมิ้ รสอาหารจานเด็ดและแหล่งท่องเทีย่ วสวยงาม
ที่ลัดฟ้าส่งตรงมาจากไต้หวัน ภายในงานยังจะได้พบกับการแสดง
ไลฟ์สไตล์วถิ ชี วี ติ ชาวไต้หวันและวัฒนธรรมงดงามทีม่ าพร้อมสินค้า
ไต้หวันคุณภาพสูงระดับโลกหลากหลายประเภท ไต้หวันเอ็กซ์โปถือเป็น
อีกงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงปีทผี่ า่ นมา ซึง่ พร้อม
ทีจ่ ะกลับมาสร้างกระแสอีกครัง้ ในเดือนกันยายนปี 2020 เคลียร์ควิ
ของคุณให้พร้อมแล้วมาชิมชานมไข่มุกต้นต�ำรับจากไต้หวันกัน!

17th - 19th September
2020
Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2020
(CCA)

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 18.00 น.
นับเป็นครัง้ แรกส�ำหรับงานจัดแสดงสินค้าเพือ่ ธุรกิจความงามระดับโลก
ในประเทศไทย คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2020 (ซีซีเอ) งานเดียวที่
คุณจะได้พบกับผูซ้ อื้ -ผูร้ ว่ มจัดแสดงสินค้าชัน้ น�ำจากทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศมากมาย ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ความสวย
ความงามที่มาพร้อมกับเวทีการจับคู่เจรจาทางธุรกิจระดับนานาชาติ
รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายมาให้ร่วมสนุกกันภายในงาน

1st - 4th October
2020
SmartHeart presents Thailand International
Pet Variety Exhibition ครั้งที่ 10
ตอนสี่ขาพาชอป! [Shopaholic]

Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 21.00 น
มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ในการรวมพลสัตว์เลี้ยงมาเอาใจ
คนรักสัตว์โดยเฉพาะ พร้อมต้อนรับพลพรรคคนรักสัตว์ด้วยสัตว์เลี้ยง
แสนน่ารักนานาชนิดทีย่ กขบวนมาอยูภ่ ายใต้หลังคาเดียวกัน นอกจากนี้
ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการประกวดสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมสุดพิเศษ
ที่จะโชว์ความสามารถของเหล่าน้องหมาและผองเพื่อน ทั้งแมว นก
ปลา กระต่าย และเหล่าสัตว์พิเศษอย่าง Exotic Pet ที่จะออกมา
ประชันความน่ารักกันอย่างที่คุณคาดไม่ถึง! รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน
ยังจะได้เพลิดเพลินกับสินค้าราคาพิเศษส�ำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
อีกมากมายด้วยเช่นกัน
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FRESH IDEA

WOODEN RESIN
FURNITURE

ผสานความกลมกลืนแห่งความหรูหรา
บางครัง้ เศษไม้หรือรากไม้เก่าๆ อาจจะดูไม่มปี ระโยชน์ในสายตา
ของใครหลายๆ คน และเป็นเสมือนขยะทีไ่ ร้ประโยชน์ แต่เมือ่ ไร
ก็ตามที่น�ำวัสดุอย่างเรซิ่นมาผสานเข้ากับเศษไม้เ หล่านั้น
ซึง่ ไม่เพียงจะท�ำให้เศษไม้ไร้คา่ กลับมามีคณ
ุ ค่าอีกครัง้ แต่ยงั เป็น
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีห่ รูหราไว้ประดับบ้านอีกด้วย

CRACKED WOOD COFFEE
TABLE
เป็นโต๊ะกาแฟสุดอาร์ตทีศ่ ลิ ปินผูส้ ร้างน�ำเอารากไม้และแผ่นไม้สกั เก่า
มาสร้างเป็นโต๊ะกาแฟที่สวยงาม โดยใช้อีพ็อกซี่เรซิ่นผสมสีน�้ำเงิน
มาเป็นตัวผสาน ก่อนจะเชือ่ มต่อขาโต๊ะด้วยท่อนเหล็กขนาดพอเหมาะ
ท�ำให้โต๊ะกาแฟตัวนีไ้ ม่เพียงมีความแปลกใหม่และดูทนั สมัยเท่านัน้
แต่ยังมีความหรูหราเหมาะกับการน�ำมาตกแต่งบ้านเป็นอย่างยิ่ง
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TEAK ROOT AND RESIN STOOL /
SIDE TABLE
หากใครชืน่ ชอบงานไม้ รับรองว่าต้องชอบสตูลไม้เรซิน่ ตัวนีแ้ น่นอน
เพราะสตูลตัวนี้เป็นการน�ำรากไม้สักมาหล่อเข้ากับอีพ็อกซี่เรซิ่น
แล้วน�ำไปไสให้แต่ละด้านมีขนาดเท่ากัน จากนั้นจึงขัดเงาให้สวยงาม
ถือเป็นอีกเฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้ประดับบ้านแล้วไม่อายใครแน่นอน

GALAXY DECOR
อีกหนึง่ เฟอร์นเิ จอร์ประดับบ้านทีม่ คี วามสวยแปลกตาและดูทนั สมัย
ซึง่ นีค่ อื โคมไฟตัง้ พืน้ ทีจ่ ะมาเติมแต่งให้หอ้ งต่างๆ ภายในบ้านดูมสี สี นั
แต่ก็ยังคงความหรูหรา เพราะโคมไฟนี้เป็นการน�ำเศษไม้สักเก่า
มาหล่อกับเรซิ่นที่เติมสีม่วงคราม รวมถึงใส่ผงโลหะส่องประกาย
แล้วใส่หลอดไฟฟ้าไว้ภายใน ซึง่ หากเปิดในช่วงเวลากลางคืนจะท�ำให้
เหมือนได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้าเลยทีเดียว

WOODEN WALL CLOCK
นาฬิกาแขวนผนังทีเ่ ติมไอเดียสุดอาร์ตด้วยการน�ำเศษแผ่นไม้
มาหล่อกับเรซิ่นแล้วติดตั้งอุปกรณ์นาฬิกาเข้าไป ถือเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องประดับตกแต่งบ้านที่สวย ทันสมัย และดูหรูหรา ที่ส�ำคัญ
หากมองนาฬิกาแขวนผนังเรือนนีแ้ ล้วอาจท�ำให้รสู้ กึ อยากเดินทาง
ออกไปท่องเที่ยวก็ได้ เพราะสีสันและตัวเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ในตัว
เรือนนาฬิกา ท�ำให้รู้สึกเหมือนกับมีเสียงคลื่นและภาพทะเล
อยู่ข้างหน้านั่นเอง
CANDLE HOLDER
เรียกว่าเป็นการผสมความคลาสสิกของเนื้อเทียนไว้กับความ
ทันสมัยของเนือ้ เรซิน่ สีนำ�้ เงินไว้ได้อย่างลงตัวส�ำหรับเชิงเทียนชิน้ นี้
โดยศิลปินได้น�ำเอาท่อนไม้ผุมาหล่อกับเรซิ่นแล้วกลึงจนได้
รูปร่างตามทีต่ อ้ งการ รับรองว่าหากน�ำไปตัง้ ไว้ทโี่ ต๊ะรับประทานอาหาร
แล้วจะดูหรูหรามีระดับมากเลยทีเดียว

FUNCTIONAL WOOD AND
RESIN STOOLS
เป็นอีกหนึ่งสตูลที่เป็นการน�ำเอาเศษไม้หลายๆ ชิ้นมาหล่อ
กับเรซิ่นแล้วขัดให้เรียบเป็นแผ่นกลมจนได้หน้าสตูลที่สวยงาม
ก่อนที่จะติดตั้งขาไม้ ถือเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ผสานไม้กับ
เรซิ่นที่เข้ากันอย่างลงตัว นับเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับเศษไม้ได้
กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง

WOODEN RESIN TABLE
เป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้มานั่ง
อยูร่ มิ ธารน�ำ้ อย่างไรอย่างนัน้ ด้วยเส้นลายของเรซิน่ สีฟา้ เป็นแนวยาว
ตามลายของไม้ทถี่ กู หล่อเข้ากับแผ่นไม้ ก่อนติดตัง้ ขาเหล็กทีแ่ น่นหนา
ซึง่ รับประกันได้วา่ หากใครได้มานัง่ รับประทานอาหารบนโต๊ะนีแ้ ล้ว
จะรู้สึกเพลิดเพลินกับอาหารและลวดลายของเส้นสายที่อยู่บน
โต๊ะแน่นอน
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ตามฝูงปลาออกไป
ผู้เขียน : ปราชญ์ อันดามัน
"ไกวหัวใจของเราไป อย่าหมายแม้หมู่เกาะใดๆ
อรุณรุง่ ก�ำลังจะมา อรุณรุง่ ก�ำลังจะมา ไสหัวเรือของเรา
ออกห่างพลัน ไกวหัวใจของเราไป แนบหูบนผืนน�้ำ
ท้องทะเลลึกส่งเสียงจ�ำนรรจามาแล้วเร็วเข้า ฝูงปลา
น�ำทางเรา..." เป็นหนึ่งในบทกวีที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ “ตามฝูงปลาออกไป” ของปราชญ์ อันดามัน ที่ท�ำให้
รูส้ กึ ถึงความพยายามในการจ�ำลองประสบการณ์กบั ธรรมชาติผา่ น
จินตนาการทีก่ รองเป็นถ้อยค�ำ ชวนให้ผอู้ า่ นสลัดตัวเองออกจาก
พันธนาการของความเป็นมนุษย์และกาลเทศะที่จ�ำกัด ออกไป
โลดแล่นสู่ความเป็นชีวิตในอีกรูปแบบที่ต่างสถานที่และเวลา
ขณะเดียวกันหนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้เราตระหนักถึงบทบาทที่
แท้จริงของมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอีกด้วย
...อยากให้ทุกคนลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านกัน!
อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว
ผู้เขียน : Natsume Soseki
ผู้แปล : ชัญพัส วรศักดิ์
“I Am a Cat" นวนิยายเรื่องแรกของ "Natsume
Soseki" เป็นนวนิยายแนวเสียดสีสังคมญี่ปุ่นใน
ช่วงยุคเมจิ (1868-1912) โดยเฉพาะประเด็นการ
พยายามผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับ
ขนบธรรมเนียมของญีป่ นุ่ โดยใช้ถอ้ ยค�ำผ่านมุมมอง
ของแมวตัวหนึง่ ซึง่ ปฏิบตั ติ วั ประหนึง่ เป็นมนุษย์ ถ่ายทอดเรือ่ งราว
เล่าถึงวิถีชีวิตของเหล่าชนชั้นกลางของญี่ปุ่นในยุคนั้น เสียดเย้ย
ชนชั้นสูงตัวจริงและผู้พยายามจะเป็น เสน่ห์ของนวนิยายเรื่องนี้
คือการวิพากษ์มนุษย์ผ่านสายตาของแมว การเสียดเย้ยมนุษย์
โดยทั่วไปผ่านความถือตนว่าเหนือกว่าของมวลแมว ซึ่งจัดว่าเป็น
รูปแบบใหม่ของนวนิยายญี่ปุ่นในสมัยนั้น
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GRIT : สิ่งที่ต้องมี เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อ
ในชีวิต
ผู้เขียน : Angela Duckworth
ผู้แปล : จารุจรรย์ คงมีสุข
GRIT : สิ่งที่ต้องมี เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต
เป็นหนังสือทีเ่ ปรียบเสมือนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่มาสนับสนุนรองรับความจริงที่ว่า “ความทรหด
อาจส�ำคัญกว่าพรสวรรค์” ซึ่งสามารถเปลี่ยนและ
ฝึกกันได้ "Angela Duckworth" นักจิตวิทยาชื่อดังและผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ได้ศึกษาคนที่ก้าวขึ้นมาประสบความส�ำเร็จใน
หลากหลายวงการ ทั้งดนตรี กีฬา ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์
แล้วพบว่ากุญแจทีน่ ำ� คนเหล่านัน้ ให้กา้ วไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ไม่ใช่
พรสวรรค์ ฐานะ การศึกษา หรือประสบการณ์ทพี่ วกเขามี แต่เป็น
สิ่งที่เรียบง่ายทว่าทรงพลังกว่านั้นมาก นั่นคือ "GRIT" นั่นเอง
และเมื่อคุณรู้แล้วว่า "GRIT" คืออะไรและจะสร้างมันขึ้นมาได้
อย่างไร ทุกความส�ำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แม้จะต้องเริ่ม
จากจุดที่ติดลบก็ตาม...
Futuration เปลีย่ นปัจจุบนั ทันอนาคต
ผู้เขียน : สันติธาร เสถียรไทย
ด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่น�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงของทุกโครงสร้างในแทบทุกวงการ
กันแบบวินาทีต่อวินาที ทั้งเรื่องของการศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมไปถึงไลฟ์สไตล์
ระดับปัจเจกที่ท�ำให้คนทั้งโลกเกิดการเชื่อมต่อ
และเข้าถึงกันได้ง่าย แต่นั่นก็ท�ำให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลัง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน
การขโมยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยินยอม "ดร.สันติธาร
เสถียรไทย" นักเศรษฐศาสตร์รนุ่ ใหม่จงึ อธิบายถึงประเด็นทีน่ า่ คิด
ต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือน "จดหมาย"
ถึงลูกชายตนเอง เป็นหลักฐานถึง "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่"
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ซึ่งส่งผลมา
จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล นับได้ว่าเป็นบทบันทึก
ส�ำคัญทีจ่ ะส่งต่อให้คนรุน่ ถัดไปได้ศกึ ษา เรียนรู้ เข้าใจ และเดินไป
ในอนาคตได้อย่างมั่นคง

MORE THAN WORDS

"ความเป็นอยู่ปกติแบบใหม่ของคนในสังคม ชีวิตที่เรียบง่ายแบบใหม่
ชีวิตใหม่ที่มีความเรียบง่าย"
ปราชญ์ สามสี
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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We sense that normal isn’t coming back,
that we are being born into a new normal: a new kind of society,
a new relationship to the earth, a new experience of being human.
Charles Eisenstein
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