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CHANGE
การเปลีย่ นแปลงตามความหมายทีเ่ ข้าใจตรงกันก็คอื การท�ำสิง่ ที่
อยู่รอบๆ ตัวหรือสังคมที่อยู่ให้แตกต่างไปจากเดิมที่เคยเป็นมา โดย
ไม่จำ� กัดถึงกลวิธี ทิศทาง หรือระยะเวลา ซึง่ บางครัง้ การเปลีย่ นแปลง
ในสิ่ ง หนึ่ ง อาจจะน� ำ มาทั้ ง ความก้ า วหน้ า หรื อ ความถดถอย และ
สามารถเกิดขึ้นอย่างถาวรหรือแค่ชั่วคราวก็ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การเปลี่ยนแปลงของประเพณีและวัฒนธรรม หรือแม้แต่
การเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ข องผู ้ ค นในสั ง คม
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับคน
ในสังคมก็ได้ ส�ำหรับเรือ่ งราวของการเปลีย่ นแปลงทีป่ รากฏอยูภ่ ายใน
เนือ้ หาของนิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ เป็นการบอกเล่าถึงความพยายาม
ในการปรับตัวของผูค้ นให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย การเปลีย่ นแปลงของสังคม วัฒนธรรม
หรือแม้แต่การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับมนุษย์ทกุ คน คือการเปลีย่ นแปลง
ของวัยและร่างกายที่เติบโตขึ้นพร้อมๆ กับประสบการณ์ของชีวิต
ทีเ่ ป็นตัวจุดประกายให้ความคิดเปลีย่ นแปลงไปด้วย แต่ทงั้ นี้ ไม่วา่ จะเกิด
การเปลีย่ นแปลงอะไรก็ตาม สายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ก็ยงั คงแน่นแฟ้นด้วยดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพราะความสัมพันธ์
เหล่านีจ้ ะช่วยให้ทกุ คนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทาง
ของการเปลี่ยนแปลงให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
นอกจากนี้ ยังมีเนือ้ หาของการปรับเปลีย่ นบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ดูแล
และสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูส้ งู อายุอย่างในคอลัมน์ Tips & Tricks
หรือจะเป็นคอลัมน์ Be Healthy ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งของโรคอารมณ์ 2 ขัว้
ที่เรียกกันว่า Bipolar Disorder ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดโรค
เพือ่ หาแนวทางในการป้องกันและรักษากันต่อไป เช่นเดียวกับคอลัมน์
SMART WAYS ที่ครั้งนี้จะขอพาไปพบกับมิติใหม่ของการเดินทางข้าม
อ่าวไทยจากฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตก “เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน”
เส้นทางใหม่ทจี่ ะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างหัวหิน
และพัทยา แถมยังสะดวกสบายเพิม่ ขึน้ รวมถึงคอลัมน์ทเี่ ป็นสาระความรู้
อีกหลากเรื่องราว

บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus
www.facebook.com/landandhouses
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CHANGE FOR BETTER LIFE

CHANGE

FOR BETTER LIFE
Change is the law of life.
And those who look only
to the past or present are
certain to miss the future.
John F. Kennedy
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การเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ในสังคมจะต้อง
พบเจอกันทุกคน โดยทีไ่ ม่สามารถคาดเดามาก่อน
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้น
จะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับ
ตัวของเราได้ แต่ไม่วา่ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้ามา
จะส่งผลกระทบอะไรกับเรานั้น เราจ�ำเป็นต้อง
ท�ำความเข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน
ทุกเวลา ซึ่งอาจเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดยุคสมัย
ทีใ่ หม่กว่าและท�ำให้เกิดสิง่ ดีๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะ
การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ และสังคม และการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

ก็ไม่ได้นำ� ประโยชน์มาแค่กลุม่ คนใดกลุม่ คนหนึง่
เท่านัน้ ทว่ายังสร้างประโยชน์ให้กับคนทุกคน
บนโลกใบนีด้ ว้ ย ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยอาจน�ำพาสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่
และสิง่ ทีเ่ ป็นคุณประโยชน์อย่างทีเ่ ราไม่เคยคิดหรือ
คาดหวังให้เป็นจริงในแต่ละยุคสมัยด้วยเช่นกัน
สังคมเดิมสู่สังคมใหม่

ในอดีตสังคมส่วนใหญ่ไม่ว่าสังคมไทยหรือ
ต่างประเทศมักจะเปลีย่ นแปลงอย่างช้าๆ จนเรียก
ได้วา่ แทบจะไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าเกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปเลยแม้แต่นอ้ ย ตัง้ แต่วถิ ชี วี ติ การด�ำรงชีพทีแ่ ต่กอ่ น
มักจะมุ่งเน้นเกษตรกรรม แต่ภายหลังจากเกิด
การปฏิวัติสังคมในประเทศกลุ่มชาติตะวันตก
ก็ท�ำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น

และเปลีย่ นไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม ท�ำให้วถิ ชี วี ติ
ทีเ่ คยเป็นแบบวิถสี งั คมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง
ทีม่ คี วามเร่งรีบในการใช้ชวี ติ และต้องแข่งขันกัน
สูงขึน้ การเปลีย่ นแปลงของสังคมเดิมสูส่ งั คมใหม่
เช่นนี้ ช่วยปลุกเร้าคนในสังคมให้เกิดการตืน่ ตัว
และพัฒนาตัวเองเพือ่ ตอบรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมได้ตลอดเวลา
วัฒนธรรมเก่าสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ทัว่ ทุกมุมโลกเกิดจากการตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ โดยมีปจั จัยมาจากความเจริญของสังคม
เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ หรือแม้แต่การเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ระหว่างชนชาติ การเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรม

ดั้งเดิมสู่วัฒนธรรมใหม่ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ
การแต่งกายที่มีความคล่องตัวและทันสมัยขึ้น
นอกจากนี้ เรื่ อ งวั ฒ นธรรมการกิ น อยู่ก็ จ ะมี
การผสานวัฒนธรรมเข้ามาด้วยเช่นกัน เพื่อท�ำให้
ไม่รู้สึกจ�ำเจ หรือแม้แต่ศิลปะและการดนตรี
ที่ ถื อ เป็ น วั ฒ นธรรมอี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต
ท�ำให้ศลิ ปะและดนตรีในยุคใหม่มเี สน่หแ์ ละสีสนั ขึน้
อะนาล็อกสู่ดิจิตอล

“ดิจติ อล” เป็นค�ำทีถ่ กู พูดถึงมากทีส่ ดุ ในช่วง
ไม่กี่ปีมานี้ เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ และกลายเป็นปัจจัยทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น ไปจนถึง

เศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก ส่งผลให้
ระบบอะนาล็อกแบบเดิมๆ ที่มีกระบวนการ
ที่มากมายหลายขั้นตอน รวมถึงมีข้อจ�ำกัดใน
การใช้งานนั้นกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไป แต่ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนมาสู่
ยุคดิจิตอลอาจท�ำให้คนรุ่นเก่าอย่างรุ่นคุณปู่
คุณย่า ตามไม่ทนั ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องสมาชิก
ในครอบครัวทุกคนทีจ่ ะคอยอธิบายความรูใ้ นโลก
ดิจิตอลให้พวกท่านเข้าใจ พร้อมใช้งานอุปกรณ์
ทันสมัยที่เกิดในยุคใหม่นี้ไปพร้อมกัน
ความคิดเติบโตในวันที่เปลี่ยนแปลง

ความคิดและทัศนคติของมนุษย์จะเกิดขึ้น
และเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาโดยมีปจั จัยมาจาก
อายุ เพศ และวัย รวมไปถึงประสบการณ์ทั้งที่
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ได้เห็นมาตัง้ แต่วยั เด็กจนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ จาก
สมัยยังเด็กเคยคิดว่าอยากได้ของสิ่งใด แค่บอก
พ่อกับแม่กจ็ ะได้สงิ่ นัน้ มาโดยง่าย แต่เมือ่ วันหนึง่
โตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ ก็รแู้ ล้วว่าของแต่ละสิง่ ไม่ใช่ได้มา
ง่ายเลย ต้องแลกด้วยหยาดเหงือ่ ด้วยการท�ำงาน
เพือ่ ให้เกิดรายได้แล้วน�ำมาซือ้ หาสิง่ ของทีต่ อ้ งการ
ดังนั้น จึงอาจเป็นข้อสรุปได้ว่าเมื่อเราทั้งหลาย
เจริญวัยขึน้ ความคิดก็จะเปลีย่ นตามไปด้วยและ
เริ่มมีวิจารณญาณมากขึ้น เพื่อสร้างความสุข
ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง

สู่การเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัย
ทีน่ า่ ห่วงทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นจากวัยเด็กสูก่ ารเป็น
วัยรุ่น เพราะช่วงวัยนี้อาจมีความสับสนและ
ความเข้าใจผิดจนท�ำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
ในชี วิ ต ถื อ เป็ น ช่ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต่อ ของคน
คนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ช่วงวัยรุน่ นีจ้ งึ เป็นวัยทีค่ นใน
ครอบครัวต้องใช้ความอดทนในการดูแลเด็กทีย่ งั
ขาดประสบการณ์ชีวิตให้เขาได้เข้าใจสิ่งต่างๆ
รอบตัวอย่างถูกต้อง และก้าวเดินไปบนเส้นทาง
ของชีวิตเพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

วัยและอายุที่เปลี่ยนไป

กายที่เปลี่ยนแปลง

การเปลีย่ นแปลงของช่วงวัยและอายุจะเริม่
จากความเป็นเด็กไปสูก่ ารเป็นวัยรุน่ และเปลีย่ นไป
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การเปลี่ยนแปลงของร่างกายถือเป็นอีก
ความส�ำคัญจากเดิมทีร่ า่ งกายเคยสวยงามและมี

ความคล่องแคล่ว แต่เมือ่ วันเวลาผ่านไป เมือ่ ย่างเข้าสู่
ช่วงวัยชรา ร่างกายก็จะเริ่มเคลื่อนไหวช้าลง
ความสวยงามของร่างกายก็จะค่อยๆ เสือ่ มสลาย
ทว่า ในทางกลับกันแม้จะสูญเสียความผ่องใส
ของร่างกายไป แต่คนในช่วงวัยนีก้ จ็ ะได้สงิ่ ส�ำคัญ
เข้ามาแทนที่ นัน่ คือประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นร้อน
ผ่านหนาวมานับครัง้ ไม่ถว้ น ทีจ่ ะมาถ่ายทอดให้กบั
คนรุน่ หลังเอาไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ต่อไป อย่างไรก็ดี
สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงส�ำหรับคนในช่วงวัยชราก็คือ
ความรัก เพราะเป็นสิ่งทีค่ นในช่วงวัยนีต้ อ้ งการ
มากที่สุด เพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไป
ซึง่ ความรักทีพ่ วกเขาต้องการไม่ใช่จากใครทีไ่ หน
แต่เป็นคนในครอบครัวนั่นเอง

ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายครั้งหลายหน
ก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรี ย มพร้ อ มใน
การยอมรับและท�ำความเข้าใจเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงตรงหน้าให้ได้ แม้บางครัง้ จะต้องใช้ระยะเวลา
เพือ่ ให้เราค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าจะต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเดียว ทุกคนยังต้องถนอมและรักษาไว้ซงึ่ ความรัก
ของคนในครอบครัว ให้สายสัมพันธ์ยงั คงแน่นเหนียว เพือ่ น�ำพา
ให้ทุกคนก้าวผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมๆ กันอย่าง
มีความสุข ภายใต้ความรักทีร่ วมกันของทุกคนในครอบครัว
ต่อไป
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WELCOME

VILLAGGIO

NEW LANDMARK FOR
ENGLISH LIVING STYLE

Villaggio รังสิต-คลอง 3 อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ได้รับการออกแบบ
มาไม่ ซ�้ ำ ใคร ถื อ เป็ น แลนด์ ม าร์ ก แห่ ง ใหม่ ที่ เ ผยถึ ง รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ในสไตล์ อั ง กฤษที่ แ รก
บนถนนรังสิต-คลอง 3 โดยมาพร้อมความสะดวกสบาย ความทันสมัย และนวัตกรรมที่คิด
มาเพื่อ ที่อ ยู ่ อ าศั ย อย่ า งแท้ จ ริ ง

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในรูปแบบการใช้ชีวิต
สไตล์อังกฤษ
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ทาวน์โฮม-บ้านเดีย่ ว Villaggio รังสิต-คลอง 3
โครงการที่ผสมผสานที่พักอาศัยใน 2 รูปแบบ
ที่สอดประสานการดีไซน์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว
ด้วยแนวความคิด Smart Living และการออกแบบ
ที่ฉีกสไตล์บ้านพักอาศัยให้แตกต่างไปจากเดิม
ที่เคยเห็นกันทั่วไป เพื่อไม่ให้รู้สึกจ�ำเจกับสไตล์
บ้านแบบเดิมๆ โดยบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการนี้
ประกอบด้วยบ้านแบบ “ทาวน์โฮม” ที่ได้รับ
การดีไซน์ในสไตล์ Modern Vintage ขนาด 18
ตารางวา มาพร้อมกับพืน้ ที่ Living Area ทีม่ หี น้ากว้าง
เต็ม 5 เมตร และห้องนอนขนาดใหญ่ 2 ห้อง

ทีม่ หี อ้ งน�ำ้ ในห้อง และสวนหย่อมบริเวณด้านหน้า
ขณะทีร่ ปู แบบของบ้านเดีย่ วภายในโครงการ
ก็ออกแบบมาในแนวทางเดียวกันในสไตล์ Urban
English Cottage ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ
ได้อยูบ่ า้ นแถบชนบทของอังกฤษ ซึง่ ประกอบด้วย
บ้าน 3 สไตล์ คือ Vaney 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ
2 ที่จอดรถ พร้อมพื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร
Venti 3 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ้ 2 ทีจ่ อดรถ พร้อมพืน้ ที่
ใช้สอย 136 ตารางเมตร และ Panesy 3 ห้องนอน
3 ห้องน�้ำ 1 ห้องพักชั้นบน และ 2 ที่จอดรถ
พร้อมพื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร

Living Area มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพราะหน้าห้องกว้างถึง 5 เมตร
บ้านเดี่ยว 3 สไตล์ในแบบ Urban English Cottage

Air Plus บ้านหายใจได้

ห้องครัวดีไซน์ใหม่ด้วยการติดกระจกใสแทนการท�ำฝาผนังทึบ

นอกเหนือจากความกว้างขวางทีเ่ พิม่ ขึน้
รวมถึงการเพิม่ ห้องพักอเนกประสงค์เข้ามาให้
สอดรับกับรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่
ในการเลือกที่พักอาศัยได้อย่างถูกใจแล้ว
ในส่วนของห้องครัวก็ได้รับการดีไซน์ใหม่
ด้วยการติดกระจกใสแทนการท�ำฝาผนังทึบ
เพื่อให้คุณแม่บ้านสามารถมองเห็นลูกๆ
อยูใ่ นสายตาได้ตลอดในขณะก�ำลังปรุงอาหาร
หรือหากคุณพ่อบ้านกลับจากทีท่ ำ� งานก็จะได้
เสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆ ได้ทันใจ
ไม่เพียงเท่านัน้ บ้านเดีย่ วทุกหลังจะได้รบั

การตกแต่งห้องด้วยโทนสีอ่อนดูอบอุ่นเหมาะกับบ้าน English Living Style

การติดตัง้ ฝาชักโครกอัตโนมัตเิ พือ่ การประหยัดน�ำ้
และความทันสมัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน้
บ้านเดีย่ วทุกหลังยังได้รบั การติดตัง้ นวัตกรรมที่
คิดค้นและเป็นลิขสิทธิข์ อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วย
นั่นคือระบบ Air Plus ที่ช่วยสร้างอากาศ
หมุนเวียนภายในบ้าน แม้จะปิดบ้านไว้กต็ าม
ช่วยลดกลิ่นอับภายในบ้าน และยังให้ทุกคน
ได้รับอากาศดีตลอดเวลา
โครงการ Villaggio รังสิต-คลอง 3 ยังอยู่
ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นน�ำและศูนย์
สรรพสินค้าซึ่งอยู่ห่างเพียงแค่ 15-20 นาที

เท่านั้น รวมถึงโครงการนี้ยังอยู่ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั ่ง เหนือช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
2562) เพียงแค่ 15 นาที หรือประมาณ 6 กิโลเมตร
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
อีกหนึง่ โครงการดีๆ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทีจ่ ะมาสร้างสีสนั ให้กบั ชีวติ ทีท่ นั สมัยด้วยสไตล์
ที่มีรูปแบบไม่ซ�้ำใคร
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HOME GADGET

GAME LOVER
เอาใจคนรักการเล่นเกม

01

HTC Vive

อุปกรณ์การเล่นวิดีโอเกมที่แสนทันสมัย ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์
Vive Pre ที่จะท�ำหน้าที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android
และ iOS ท�ำให้สามารถรับสาย ดูข้อความ หรือการแจ้งเตือนอื่นๆ
ได้ภายในหน้ากากขณะทีก่ ำ� ลังเล่นเกมอย่างสนุกสนาน โดยไม่จำ� เป็น
ต้องถอดออกไปดูโทรศัพท์ให้เสียเวลา โดย HTC Vive ยังมาพร้อมกับ
2 เกมสนุกอย่าง Job Simulator และ Fantastic Contraption ที่
จะท�ำให้ทกุ คนสนุกสนานได้อย่างถึงใจ ส�ำหรับราคาขาย HTC Vive
เครื่องนี้อยู่ที่ 799 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 28,000 บาท

02

Microsoft Xbox One S

“Xbox One S” รุน่ ใหม่ลา่ สุดจาก Microsoft ทีจ่ ะมาปลดล็อกการเล่น
เกมจากเครือ่ งเกมรุน่ ก่อน ด้วยการเพิม่ สมรรถนะความแรงของเครือ่ ง
ให้แรงขึน้ อีกเกือบเท่าตัวทีจ่ ะท�ำให้ภาพคมชัดขึน้ ท�ำให้เข้าไปอยูใ่ น
ฉากของเกมจริงๆ นอกจากนี้ เครือ่ งเล่มเกมรุน่ นีย้ งั ได้รบั การพัฒนา
ให้สามารถรองรับ VR แบบเต็มรูปแบบ เอาใจคอเกม Microsoft
Xbox One S ราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 291 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว
10,000 บาท
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03

Sony PlayStation VR

หลังจากที่ประสบความส�ำเร็จแบบถล่มทลายไปแล้วกับอุปกรณ์
การเล่นเกมจนก้าวมาเป็นเบอร์ 1 ของวงการเกมไปแล้ว Sony ก็ยงั ไม่หยุดนิง่
กับการพัฒนาอุปกรณ์เล่นเกม ล่าสุดได้เปิดตัว PlayStation VR
ที่มาพร้อมกับรูปทรงทันสมัยและประสิทธิภาพที่เปี่ยมล้น และ
สามารถใช้งานได้งา่ ย ให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมแบบ 360 องศา
นอกจากนี้ ยังมีต�ำแหน่งเซนเซอร์ที่คอยจับการเคลื่อนไหวทิศทาง
การมองของผูเ้ ล่นเกม ทีไ่ ม่วา่ จะหันไปทางไหนหรือแม้แต่กลับหลังหัน
ก็ให้ความรู้สึกเหมือนก�ำลังมองผ่านดวงตาของผู้เล่นเกมเอง Sony
PlayStation VR ส�ำหรับราคาขายเครื่องนี้อยู่ที่ 595 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือราว 21,000 บาท

TIPS & TRICKS

HOME FOR AGING
แต่งบ้านใส่ใจผู้สูงอายุ

ปูพื้นไม้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุลื่นหกล้ม
แนวคิดการแต่งบ้านอาจไม่ได้มีแค่ท� ำ ให้ บ ้ า นเกิ ด
ความสวยงามเท่านัน้ แต่ทลี่ มื ไม่ได้และต้องใส่ใจอีกสิง่
คือ การให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยกับ
ผู้สูงอายุ สมาชิกคนส�ำคัญของบ้านด้วย โดยมี
เทคนิคที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้

• ต�ำแหน่งห้องที่เหมาะสม
เรียกได้วา่ เป็นสิง่ แรกทีต่ อ้ งคิดถึงก่อน เพราะข้อจ�ำกัด
ของผูส้ งู อายุคอื สุขภาพและร่างกายทีว่ นั นีอ้ าจจะเสือ่ มถอย
ลงไป ดังนัน้ การเลือกห้องนอนทีเ่ หมาะสมก็คอื ต้องสงบเงียบ
และอยู่ชั้นล่างของบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุพักผ่อนได้เต็มที่
และหลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุพลัดตกบันได โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ
ที่ต้องนั่งรถเข็น แต่ทั้งนี้ ห้องนอนผู้สูงอายุก็ควรจะอยู่
ห่างจากห้องครัว เพื่อป้องกันปัญหากลิ่น ควัน จาก
การปรุงอาหารเข้าไปรบกวนภายในห้อง
• เปลี่ยนลูกบิดประตู
ลูกบิดประตูกถ็ อื ว่ามีสว่ นส�ำคัญในการเพิม่ ความสะดวก
ให้กับผู้สูงอายุเช่นกัน การเปลี่ยนลูกบิดแบบกลมเป็น
ลูกบิดแบบก้านโยก (ลูกบิดเขาควาย) สามารถช่วยลด
อาการบาดเจ็บของผูส้ งู อายุได้ดี และยังลดปัญหาผูส้ งู อายุ

ติดค้างอยูภ่ ายในห้อง เพราะบางครัง้ ลูกบิดกลมอาจลื่น และต้องใช้ก�ำลัง
ในการบิดค่อนข้างมาก แต่หากเป็นลูกบิดแบบก้านโยก ก็จะท�ำให้
สามารถบิดประตูเข้าออกได้ง่ายขึ้น
• เลือกที่นอนเหมาะกับผู้สูงอายุ
การเลือกทีน่ อนส�ำหรับผูส้ งู อายุนนั้ จะต้องไม่นมิ่ หรือแข็งจนเกินไป
เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่าย ขณะเดียวกันเตียงนอนก็จะ
ต้องไม่สงู จากพืน้ มากด้วย เพือ่ ป้องกันการพลัดตกขณะนอนหลับของผูส้ งู
อายุ และหากต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ก็อาจจะติดตั้งยาง
กันกระแทกบริเวณขอบและมุมเตียงหรือมุมโต๊ะด้านข้าง ก็จะเป็นการดี
• เลี่ยงการปูพื้นห้องหรือบ้านด้วยวัสดุผิวลื่น
การเลือกใช้วสั ดุปพู นื้ ก็เป็นอีกสิง่ ทีจ่ ะช่วยลดปัญหาอุบตั เิ หตุภายในบ้าน
ของผูส้ งู อายุได้ วัสดุปพู นื้ ทีม่ คี วามมันวาวอาจท�ำให้ลนื่ หกล้มง่าย โดยเฉพาะ
เมื่อมีน�้ำหกบนพื้น การใช้วัสดุปูพื้นไม้ กระเบื้องเคลือบกันลื่น ก็จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุลื่นหกล้ม โดยเฉพาะภายในห้องน�้ำอาจจะเลือก
กระเบื้องปูห้องน�้ำที่มีพื้นผิวหยาบไม่ลื่น หรือสังเกตจากข้อความที่ระบุ
ค่ากันความลื่น (Slip Resistance) ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ระดับ R9-R13 โดย
พืน้ ห้องน�ำ้ ทีต่ อ้ งสัมผัสกับความเปียกตลอด จะต้องมีคา่ ป้องกันความลืน่
อยู่ที่ R10 ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเลือกกระเบื้องปูห้องน�้ำที่มีสีสันและ
ลวดลายมากเกินไป เพราะอาจท�ำให้ผู้สูงอายุตาลายได้
• ติดตั้งปลั๊ก/สวิตช์ไฟฟ้า
ปลัก๊ และสวิตช์ไฟฟ้าเป็นอีกสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง เพราะการติดตัง้ ปลัก๊
และสวิตช์ไฟฟ้าให้อยูใ่ กล้ตวั จะสะดวกในการใช้งานโดยไม่ตอ้ งเอือ้ มมือ
จนสุดแขนเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ ก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากการ
ใช้ไฟฟ้าของผู้สูงอายุได้ โดยความสูงที่พอดีของสวิตช์ไฟฟ้าควรจะอยู่
สูงที่ระดับ 42-48 นิ้วจากพื้น ซึ่งมาตรฐานการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้านี้
ยังเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นด้วย
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BE HEALTHY

BIPOLAR DISORDER
โรคอารมณ์สองขั้ว

ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อ
แต่เป็นโรคทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งทีส่ ร้างอันตราย
แก่ชวี ติ ของผูป้ ว่ ยได้ ขณะทีไ่ บโพลาร์ถอื เป็นหนึง่
ในกลุ่มโรคอารมณ์ผิดปกติอันดับที่ 6 ที่ส่งผล
ให้เกิดความพิการ

ไบโพลาร์จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางอารมณ์ ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้าที่แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
ชัดเจน บางช่วงอาจจะมีการแสดงอารมณ์สนุกสนาน
รื่นเริงผิดปกติสลับกับอารมณ์ซึมเศร้า ตามรายงาน
ขององค์การอนามัยโลกล่าสุดเปิดเผยว่า อัตราการป่วย
ของคนที่เป็นโรคไบโพลาร์ทั่วโลกมีถึง 51 ล้านคน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 18 ปี มีอยู่ถึง 1.1% โดยจีน
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มีผปู้ ว่ ยด้วยโรคนีอ้ ยูถ่ งึ 12 ล้านคน ตามมาด้วยอินเดีย 8.7 ล้านคน
และสหรัฐอเมริกา 2.2 ล้านคน ถือเป็นโรคทางอารมณ์อันดับที่ 6
ของโลก ทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีความเสีย่ งกลายเป็นบุคคลพิการ ขณะที่
ประเทศไทย กรมสุขภาพจิตเคยเปิดเผยรายงานในปี 2558 พบว่า
คนไทยป่วยเป็นโรคไบโพลาร์อยู่มากถึง 9,100 คน
ส่วนอาการของโรคนัน้ สามารถสังเกตได้งา่ ยจากการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่อาจมีอารมณ์ดีจนผิดปกติมากกว่าที่ควรจะเป็น
และไม่มเี หตุผลในการแสดงออก เช่น ช่างพูดช่างคุย หรือคุยไม่หยุด
ไม่ย อมนอน แต่อ ยากจะออกไปเที่ ย วเตร่ใ นเวลากลางคื น
มีการใช้จา่ ยเงินมากผิดปกติ และยังมีอารมณ์ทางเพศมากขึน้ ด้วย
ในบางราย และหากถูกขัดใจก็จะแสดงออกด้วยอาการหงุดหงิด
ฉุนเฉียวทันที ขณะทีบ่ างช่วงผูป้ ว่ ยโรคนีอ้ าจจะแสดงออกในทาง
ตรงกันข้ามเช่นกัน โดยจะมีอาการซึมเศร้าก่อนที่จะแยกตัว

ออกจากกลุ่ม มีค วามเบื่อหน่าย เฉื่อยชา ไม่อ ยากกิ น อาหาร
หวาดระแวง หรือบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า
ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงและอันตรายมากที่สุด เพราะช่วงเวลานี้ผู้ป่วย
อาจคิดฆ่าตัวตายก็ได้
แม้ว่าไบโพลาร์จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ แต่ก็สามารถ
รักษาให้หายได้ เนือ่ งจากต้นเหตุของโรคเกิดจากการท�ำงานผิดปกติ
ทางสมอง ที่สารสื่อน�ำประสาทอย่างสารซีโรโทนิน (Serotonin)
และสารนอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) มีความไม่สมดุลกัน
โดยยาที่น�ำมารักษาจะอยู่ในกลุ่มยาควบคุมอารมณ์อย่าง Mono
Stabilizers หรือยารักษาอาการทางจิต Antipsychotics และยาแก้
อาการซึมเศร้า Antidepressants นอกจากนี้ ก็ยังมียาที่นิยมน�ำมา
ใช้รักษาอาการป่วยของโรคดังกล่าวอีกหลายชนิด เช่น Lithium,
Valproate, Carbamazepine, Lamotrigine, Gabapentin และ

Topiramate เป็นต้น ซึ่งหลังจากได้รับการรักษา อาการป่วย
ก็จะค่อยๆ ทุเลาหายไป และกลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลา
1 สัปดาห์ หรือบางรายอาจช้าถึง 1 เดือน แต่ทั้งนี้ เมื่ออาการ
ดีขนึ้ ก็ยงั จ�ำเป็นต้องใช้ยารักษาเพือ่ คุมอาการต่อไปอีกระยะหนึง่
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อาการของผูป้ ว่ ย และจ�ำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด
ทุกครั้ง โดยไม่จ�ำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
กระนัน้ ก็ตามแม้จะมียารักษาโรคไบโพลาร์ แต่คนรอบข้าง
หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย ก็ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยดูแลรักษาให้ผู้ป่วยหายจากโรคไบโพลาร์ได้เร็วขึ้น
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DIY

STONE FLOOR MAT
พรมเช็ดเท้าเพื่อสุขภาพ

หลังจากทีท่ ำ� ของตกแต่งบ้านสวยๆ ตามสไตล์ DIY
กันไปหลายชิ้นแล้ว ก็ขอลองท�ำของแต่งบ้าน ที่
สามารถน�ำมาช่วยเรือ่ งสุขภาพกันบ้าง นัน่ คือแผ่น
พรมหิน ซึ่งช่วยนวดเท้าให้รู้สึกสบายขึ้น

วัสดุอุปกรณ์

• พรมเช็ดเท้ายาง (เลือกชนิดที่แผ่นยาง
ด้านหนึ่งเรียบและมีรูระบายน�้ำ)
• พรมเช็ดเท้าที่ท�ำจากผ้า
• ก้อนหินกรวดส�ำหรับแต่งสวนชนิดผิวเรียบ
• กาวซิลิโคน
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วิธีท�ำ

• น�ำพรมยางมาท�ำความสะอาด ตัดปุ่มยางหรือส่วนเกิน
ทีย่ นื่ ออกมา โดยเฉพาะด้านผิวเรียบแล้วผึง่ ให้แห้ง หากแผ่นยาง
ที่เลือกซื้อมาไม่มีรูระบายน�้ำ ก็สามารถใช้มีดกรีดหรือเจาะรู
ลงบนแผ่นยาง
• น�ำพรมเช็ดเท้าทีท่ ำ� จากผ้ามาวางทาบกับพรมยาง วัดขนาด
แล้วตัดให้เท่ากัน ก่อนที่จะทากาวซิลิโคนลงบนแผ่นพรมยาง
ด้านที่ไม่ได้ติดก้อนหินแล้ววางทับลงบนพรมผ้าอีกทีหนึ่ง เพื่อ
ป้องกันการลื่นและช่วยซับน�้ำไม่ให้ไหลเลอะด้วย
• ลองวางก้อนหินแต่ละก้อนลงบนแผ่นยาง เพื่อกะขนาด
ของก้อนหินให้เท่ากันและเรียงเป็นแนวสวย จากนัน้ ค่อยทากาว
ซิลิโคนใต้ก้อนหินแต่ละก้อนตามแนวที่วางไว้จนครบทุกก้อน
เพี ย งแค่ นี้ ก็ได้ พรมหิ น ส� ำ หรั บ เช็ ด เท้ า ที่ ม าช่ วยสร้ า ง
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้กบั บ้าน และยังสามารถน�ำมา
สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันด้วย

Tips

• หากต้องการพรมหินรูปทรงอืน่ ๆ อาทิ ครึง่ วงกลมก็สามารถ
ตัดพรมยางให้มลี กั ษณะครึง่ วงกลมก่อนติดก้อนหินก็ได้
• ถ้าอยากให้พรมหินทีม่ สี สี นั ก็อาจจะเลือกก้อนหินกรวด
สีขาว สีด�ำ หรือสีน�้ำตาลเข้มวางสลับกันก็ได้ แต่จะต้อง
ให้ ก ้ อ นหิ น มี ข นาดเท่ า กั น เพื่ อ ความสวยงาม
• สามารถใช้พรมเช็ดเท้าผ้าผืนเก่ามาท�ำเป็นแผ่นรองทับ
พรมยางได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

บรมวุฒิ หิรณ
ั ยัษฐิติ

การเปลี่ยนแปลงน�ำมาซึ่งความสุข
ในมุมมองของหลายคน การเปลีย่ นแปลง
อาจท�ำให้พวกเขารูส้ กึ กังวลกับสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ทว่า มิก-บรมวุฒิ หิรณ
ั ยัษฐิติ
แล้ว ผู้ชายคนนี้กลับมีความสุขมากขึ้น
เรื่อยๆ

นักแสดงหนุ่มที่ขึ้นชื่อในเรื่องเสียงหัวเราะ
สนุ ก สนาน มิ ก -บรมวุ ฒิ หิ รั ณ ยั ษ ฐิ ติ เล่าว่ า
“การเปลีย่ นแปลงของผมเกิดขึน้ มาทีละก้าว โดยเริม่
ตัง้ แต่กอ่ นแต่งงานกับ น้องเบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา
ที่เรียกได้ว่าปรับตัวกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะ
ในช่วง 2 ปีแรกทีค่ บหาดูใจกัน แต่ทว่า หลังจากที่
แต่งงานกันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และ
ไม่ใช่ค่อยๆ เปลี่ยนด้วย แต่เรียกว่าเปลี่ยนไป
แบบทันทีเลยทีเดียว ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ตัวของเราไม่เคยมีปญั หาหรือท�ำอะไรให้เบนซ์รสู้ กึ
ระแวงเลยแม้แต่นอ้ ย ตลอดเวลาทีค่ บกันเป็นแฟน
ราว 8-9 ปี เลย”
“ยิ่งหลังจากที่มีลูกด้วยแล้ว ผมคิดว่าครั้งนี้
มิก-บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ มีความเปลีย่ นแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะทุกอย่าง
ทีเ่ ราท�ำล้วนมีความหมายทัง้ สิน้ เพราะก่อนหน้านี้
เราท�ำงานหรือท�ำอะไรหลายๆ อย่าง ก็เพื่อ
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ครอบครัวที่มีแค่ตัวของมิกกับเบนซ์เท่านั้น และ
ตั้งแต่มีน้องปริมก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้แทบจะ
ไม่มคี ำ� ว่าเหนือ่ ยออกจากปากของมิกเลย ทัง้ ๆ ที่
มิกต้องท�ำงานคนเดียว เพราะมิกให้เบนซ์หยุดท�ำงาน
ซึ่งเราดีใจมากที่เบนซ์ยอมหยุดท�ำงานที่ตัวเองรัก
มาเลี้ยงลูกอย่างเดียว ท�ำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ชาย
ที่โชคดีมาก”
มิกเล่าต่อด้วยว่า “ก่อนหน้านี้มิกกับเบนซ์
คุยกันมาตั้งแต่เบนซ์เริ่มท้องแล้วว่าเราสองคน
จะเลี้ยงลูกกันเองโดยไม่จ้างพี่เลี้ยง ซึ่งช่วงแรกที่
เลีย้ งลูกยอมรับเลยว่าอ่านหนังสือเกีย่ วกับการเลีย้ ง
ลูกเยอะมาก ท�ำให้เรารู้สึกเครียดว่าท�ำไมลูกเรา
ไม่เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ กระทัง่ พบว่าสิง่ ทีอ่ า่ นมานัน้
ไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกครอบครัว เพราะเด็กทุกคน
ก็มพี ฒั นาการทีต่ า่ งกันไป อย่างตอนแรกลูกผมอ้วน
กว่าคนอืน่ แต่ผา่ นมาสักระยะเขาเริม่ สูงกว่าคนอืน่
แต่ตอนนี้น�้ำหนักน้อยกว่าคนอื่น หากเราไปกังวล
กับเรือ่ งนีม้ ากเกินไป ก็อาจท�ำให้เราเครียดมากขึน้
วันนี้มิกก็เลยใช้วิธีปรึกษาและท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ของคุณหมอดีกว่า โดยคุณหมออธิบายว่าเด็ก
ตัวสูงขึ้นหรือผอมลงเป็นผลมาจากพัฒนาการ
ทางร่างกายของเด็กทีเ่ รียกว่ายืดตัว และไม่ใช่เรือ่ ง

น่าวิตกกังวลอะไร”
นักแสดงหนุ่มอารมณ์ขันเล่าย้อนกลับไป
เมื่ อ ครั้ ง ที่ รู ้ ว ่ า ภรรยาตั้ ง ท้ อ ง “มิ ก และเบนซ์
เราทัง้ คูอ่ ยากมีลกู แต่คดิ ว่าเราสองคนคงจะมีลกู ยาก
เลยไปพบคุณหมอ จนกระทัง่ พบว่าเบนซ์มเี นือ้ งอก
ในมดลูก ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบ คุณหมอท�ำการ
รักษาจนหาย และระบบร่างกายภายในกลับมาท�ำงาน
เป็นปกติ และหลังจากนัน้ ไม่นานนักเบนซ์กต็ งั้ ท้อง
ซึง่ พอรูว้ า่ จะมีลกู ก็ดใี จอย่างมาก ตอนแรกมิกอยากได้
ลูกชาย เพราะเราเป็นคนที่มีของเล่นเยอะมาก
อยากจะเอาของเล่นทีม่ อี ยูใ่ ห้ลกู เล่น แต่พอรูว้ า่ ได้
ลูกสาวก็ดีใจไม่แพ้กัน”
“ส่วนชือ่ ปริมทีต่ งั้ ให้ลกู นัน้ เริม่ มาจากทีเ่ บนซ์
ตั้งโจทย์ว่าอยากได้ชื่อเล่นพยางค์เดียวและต้อง
ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเราคิดกัน
อยูน่ านมาก กระทัง่ มาถึงเดือนที่ 8 เกือบเดือนที่ 9
ซึง่ ใกล้ครบก�ำหนดคลอดแล้ว เบนซ์กเ็ ปรยขึน้ มาว่า
ชอบพี่ปริมอดีตนางแบบชื่อดัง ประกอบกับชื่อนี้
หากเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Prim ซึง่ มาจากค�ำว่า
Primary ซึ่งมีความหมายดีด้วย เราเลยตัดสินใจ
ให้ลูกใช้ชื่อว่าปริมเป็นชื่อเล่น ส่วนชื่อจริงก็ต้อง
ขอบคุณหมอช้าง ทศพร ศรีตลุ า ทีช่ ว่ ยหาชือ่ มาให้

เราเลือกประมาณ 10 ชือ่ ซึง่ ล้วนแต่มคี วามหมาย
ดีๆ ทัง้ สิน้ ก่อนทีม่ กิ กับเบนซ์จะใจตรงกันเลือกชือ่
รัตน์นรี ที่แปลว่า ผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุด”
เมือ่ พูดถึงการวางแผนอนาคตให้กบั ลูกสาวคนนี้
คุณพ่อมิกก็ปล่อยมุกข�ำๆ ให้หัวเราะกัน “ตอนนี้
ผมวางแผนว่าเดือนหน้าจะพยายามมีลกู คนทีส่ อง
(หัวเราะ) เพือ่ ให้มาเป็นเพือ่ นเล่นกับน้องปริม ไปพร้อมๆ
กับการท�ำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับลูก
ซึ่งวันนี้แม้ว่าจะท�ำงานเหนื่อยมาแค่ไหน แต่เมื่อ
กลับมาเจอหน้าลูกและเห็นเขายิ้มให้กับเรา
ประกอบกับภรรยาคอยเป็นก�ำลังใจให้อยู่ตลอด
ก็หายเหนื่อยทันที และยิ่งท�ำให้เรามีแรงพลังใน
การท�ำงาน เพือ่ สร้างหลักประกันว่าลูกได้รบั สิง่ ดีๆ
การศึกษาดีๆ ผลิตภัณฑ์ของใช้ทปี่ ลอดภัย รวมถึง
อนาคตทีด่ ที สี่ ดุ นอกจากนี้ มิกก็ยงั ได้ผลพลอยได้
ดีๆ อีกด้วยโดยเฉพาะการจัดการกับค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ�ำเป็น อย่างการออกไปกินข้าวนอกบ้านก็
เปลีย่ นมาเป็นการท�ำอาหารรับประทานกันในบ้าน
ซึง่ ยิง่ ท�ำให้มกิ มีเวลาและได้เล่นกับลูกมากขึน้ ได้ปอ้ น
อาหารลูกด้วย ถือเป็นช่วงเวลาทีเ่ รามีความสุขมาก”
“ส�ำหรับความสุขวันนี้ของมิกก็คือ การได้
อยูด่ ว้ ยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลกู ซึง่ วันนีว้ นั ทีเ่ ราพูด

คุยกันน้องปริมอายุ 9 เดือนพอดี และผมคิดว่า
เวลาผ่านไปเร็วมาก จากทีเ่ ราเคยอุม้ เขาด้วยแขน
ข้างเดียว จนวันนีต้ อ้ งอุม้ ด้วยสองมือ และเป็นสิง่ ที่
ท�ำให้ผมรูส้ กึ ดีใจมากที่ได้อุ้มเขา เพราะว่าเมื่อเขา
โตขึ้น ก็คงจะไม่ได้อมุ้ ได้กอดเขาแบบนีอ้ กี ตอนนี้
ผมก็เลยอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่ทกี่ ำ� ลัง
จะมีลกู ว่าอย่าเครียด และอย่าอ่านหนังสือเลีย้ งลูก
เพราะจะเป็นการตั้งมาตรฐานการเลี้ยงลูกให้สูง
เกินไป จริงๆ แล้วผมคิดว่าความสุขของลูกและของ
พ่อแม่คอื การมีเวลาได้อยูด่ ว้ ยกันคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
ปล่อยให้ลูกมีพัฒนาการของเขาตามธรรมชาติ
ไม่ตอ้ งไปเปรียบเทียบกับใคร และอย่าคิดว่าการมีลกู
คือเรือ่ งล�ำบาก ซึง่ การมีลกู คือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับมิก
เพราะท�ำให้เรามีความสุขทุกวินาที และอย่าไป
เสียใจทีล่ กู งอแง เพราะนัน่ เป็นช่วงเวลาทีเ่ ราจะได้
ปลอบ ได้อ้อน และสื่อสัมผัสให้เขารู้ว่าเรารักเขา
มากแค่ไหน” นักแสดงหนุม่ ส่งท้ายค�ำพูดได้อย่าง
อ่อนโยน สมกับเป็นคุณพ่อที่ทุ่มเทความรักให้กับ
ครอบครัวอย่างแท้จริง
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SMART WAYS

FERRY PATTAYA-HUAHIN

มิติใหม่แห่งการเดินทางจากตะวันออก-ตะวันตก
นอกจาก “พัทยา” จะเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวแล้ว “หัวหิน” ก็เป็นอีกอ�ำเภอที่ข้ึนชื่อว่า
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลไม่แพ้กนั และวันนีห้ วั หินก็ไม่ได้
เป็ น แค่ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น สถานที่ พั ก
ตากอากาศส�ำหรับพักผ่อนของครอบครัว คอนโดมิเนียม
สวยริมทะเลหัวหิน-เขาเต่า ก�ำลังได้รับความนิยมจาก
นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการความเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศ
ที่เป็นธรรมชาติ

ในฐานะที่หัวหินและพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของ
ประเทศไทย ที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จึงท�ำให้เกิดแนวคิด
การย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างพัทยา-หัวหิน ขึน้ มาภายใต้
โครงการใหม่ล่าสุดของทางกระทรวงคมนาคม โดยมีกรมเจ้าท่า
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เป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินการ ซึ่งโครงการที่ว่านี้ก็คือโครงการ
เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน ทีเ่ ชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเลระหว่าง
ฝัง่ ตะวันออกและตะวันตก ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่
1.40 ชั่วโมง แทนการเดินทางโดยรถยนต์ที่ต้องวิ่งอ้อมจังหวัด
เป็นระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร ใช้เวลานานถึง 4-5 ชั่วโมง
โครงการเรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย
การเดินเรือของกรมเจ้าท่าทีร่ ว่ มมือกับบริษทั รอยัล พาสเสนเจอร์
ไลเนอร์ ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์และโรงแรมในจังหวัดชลบุรี
ทีใ่ ห้ระยะเวลาสัมปทานเดินเรือในเส้นทางฝัง่ ตะวันออก (พัทยาสัตหีบ) กับฝั่งตะวันตก (ชะอ�ำ-หัวหิน-ปราณบุรี) เป็นเวลา 10 ปี
ซึง่ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เรือโดยสารเฉพาะเส้นทาง
พัทยา-หัวหิน เป็นเรือโดยสาร Catamaran Ferry เป็นเรือ
ขนาดใหญ่แบบปรับอากาศขนาด 2 ชั้น จ�ำนวน 2 ล�ำ บรรทุก
ผู ้ โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน ใช้ เ วลาเดิ น ทางเพี ย ง

เรือโดยสาร Catamaran Ferry
รองรับผู้โดยสารได้ถึง 150 คน และ 262 คน

1.40 ชั่วโมง ระยะทาง 113 กิโลเมตร โดยเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่
16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ บ ริ ก ารเดินเรือ
วันละ 2 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30-09.40 น. โดย
เรือจะออกจากท่าเทียบเรือสะพานปลา หัวหิน
ไปยังท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา และ
อีกรอบคือเวลา 15.30-16.40 น. ซึง่ จะออกเดินทาง
จากท่าเที ย บเรื อ แหลมบาลี ฮ าย เมื อ งพั ท ยา
กลับมายังท่าเทียบเรือสะพานปลา หัวหิน โดยมี
ราคาค่าโดยสารอยู่ที่ 1,200 บาทต่อคนต่อเที่ยว
ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นการเปิดให้บริการส�ำหรับ
รถยนต์ โดยเวลานี้อยู่ระหว่างการน�ำเสนอท่าเรือ
หรือจุดขึน้ -ลงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเฟอร์รที่ บี่ รรทุก
ทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ให้กับทางกรมเจ้าท่า

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การเปิดเส้นทาง
คมนาคมในทะเลอ่าวไทยครั้งนี้ กรมเจ้าท่ามี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดพัฒนาการเชือ่ มโยงระบบ
คมนาคมขนส่งและการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ า่ วไทย
ตอนบนฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตก และยังเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้โดยสารได้รับความสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ รวมถึงสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ของรัฐบาล อันจะก่อ
ให้เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว และบริการของประเทศอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ โครงการเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน ยัง
ถือได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความปลอดภัย
อีกทางหนึ่ง เนื่องจากกรมเจ้าท่าได้ด�ำเนินการ
ดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น

การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของเรือ การตรวจสอบ
สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพในเรือ ระบบสัญญาณ
การติดตาม การควบคุมเรือเข้า-ออก มาตรฐาน
คนประจ�ำเรือ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ในการเดินทางทางน�้ำของประชาชนตามแนวคิด
"ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย" และ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในโครงการ
เฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ให้
บริการเฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน 03-8488-999 และ
09-8625-9949 หรือทาง Facebook : FERRY
Pattaya-Huahin เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย
พัทยา-หัวหิน
ข้อมูลจาก http://www.md.go.th/app/mdadmin/images
/upload/news/5613-001.pdf (กรมเจ้าท่า),
http://www.royalferrygroup.com และ www.facebook.com/
RoyalPassengerLiner/ (ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่)
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คลอง3

L&H NETWORK

Villaggioง 3

รังสิต-คลอ

ถนนราชพฤกษ-นนทบุรี 1

มัณฑนา

ราชพฤกษ-สะพานมหาเจษฎา

ถนน

บาง

มัณฑนา

บดินทรฯ

บอ

น4

วงแหวน-บางบอน

INDY

บางนา กม.7

มัณฑนา

บางนา กม.7

ทะเล
น-ชาย

ขุนเทีย
ถ.บาง
ซอยทรัพยบุญชัย

ชัยพฤกษ

ศรีนครินทร
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ช

บ

L&H
NETWORK

ถ.เจริญพัฒนา

ถ.พระยาสุเรนทร
ถ.ราษฎพัฒนา

วงแหวน

www.lh.co.th

SINGLE HOME

มัณฑนา

ศรีนครินทร - รมเกลา

ถนนเคหะรมเก
ลา

TOWNHOME
ถนนเจาคุณทหาร

CONDOMINIUM
FUTURE PROJECTS

ชัยพฤกษ

บางนา กม.7
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

20 - 50 ล้านบาท
5 - 20 ล้านบาท
4 - 8 ล้านบาท
3 - 6 ล้านบาท
3.75 - 5 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.5 - 12 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.2 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
333 RIVERSIDE
The Room
THE KEY

15 ล้านบาท
5.89 ล้านบาท
5.1 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 160 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

9 - 19 ล้านบาท

njr@lh.co.th

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3.7 - 5 ล้านบาท

ir2@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

3.8 - 5 ล้านบาท

vr3@lh.co.th
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

N

COFFEE

BEFORE WORKING

การได้ดื่มกาแฟสดหอมๆ รสชาติดีสักแก้ว
ในตอนเช้าก่อนเริม่ ต้นการงานของวัน เป็นสิง่
ที่ช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้เพิ่มขึ้น
และหากได้ไปนัง่ ดืม่ กาแฟในร้านทีต่ กแต่งสวย
บรรยากาศดีด้วยแล้ว ก็ยิ่งท�ำให้การท�ำงาน
ในวันนั้นดูสดชื่นและคล่องแคล่วมากขึ้นก็ได้

สถานที่แนะน�ำ

• 99 Coffee Delight

ร้าน 99 Coffee Delight เป็นร้านกาแฟสดอาราบิกา้
กรุ่นกลิ่นหอม ที่มาพร้อมกับเมนูอาหาร เค้ก
เบเกอรีเกรดพรีเมียมแสนอร่อย และเครื่องดื่ม
หลากรสชาติมาให้เลือกอร่อยกัน ขณะทีภ่ ายในร้าน
ได้รับการตกแต่งอย่างมีสไตล์อยู่ท่ามกลาง
สวนหย่อมเล็กๆ สีเขียวขนาดกะทัดรัด มาช่วย
เสริมให้บรรยากาศการดื่มกาแฟมีความสุนทรีย์
มากยิง่ ขึน้ โดยร้าน 99 Coffee Delight เป็นหนึง่
ในร้านกาแฟยอดนิยมย่านดอนเมือง
ที่ตั้ง : 99 ถนนเทิ ด ราชั น ซอยเทิ ด ราชั น 5
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บรรยากาศภายในร้าน 99 Coffee Delight

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-6323-6040
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น

เว็บไซต์ : www.facebook.com/99 Coffee Delight
การเดินทาง : จากห้าแยกลาดพร้าวตรงไป

ตามถนนวิภาวดีมงุ่ หน้าท่าอากาศยานดอนเมือง
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสรงประภา ขับตรงไปแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนาวงประชาพัฒนา ตรงไป
เลีย้ วขวาเข้าซอยเลียบคูนายกิม สาย 1 แล้วตรงไป
อีกนิดก็จะพบกับ 99 Coffee Delight

บรรยากาศสวนด้านหน้าร้าน Foresta Cafe’
• Foresta Cafe'

หากพูดถึงร้าน Foresta Cafe’ สิ่งแรกที่นึกถึง
ก็คือกลิ่นกาแฟหอมๆ ของคาปูชิโนฟอเรสต้า
และเอสเพรสโซ่ฟอเรสทีม่ คี วามเข้มข้นถึงรสกาแฟ
จริงๆ ขณะที่ภายในและภายนอกร้านก็จัดแต่ง
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะสวนด้านหน้าที่เสริม
ให้บรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่ง
เป็นที่นิยมของลูกค้าที่แวะเวียนมานั่งดื่มด�่ำกับ
รสชาติของกาแฟและอาหารหลากหลายเมนู

หอมกรุ่นด้วยกลิ่นกาแฟของคาปูชิโนฟอเรสต้า

บรรยากาศด้านในของร้าน Foresta Cafe’

ตั้งแต่เช้าจนถึงค�่ำเป็นอีกหนึ่งที่สังสรรค์ส�ำหรับ
ครอบครัวไปแล้วในวันนี้
ทีต่ งั้ : เลขที่ 6 ถนนเดชะตุงคะ 1 (สรงประภา 30)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-8254-4444
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-22.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/forestacafecoffee
การเดินทาง : วิง่ เข้ามาตามทางถนนสรงประภา

กลับรถแล้วเลี้ยวเข้าซอยสรงประภา 30 ขับมา
ตามทางแล้วเลีย้ วขวาเข้าซอยเดชะตุงคะ 1 ตรงเข้ามา
ร้านฟอเรสต้าคาเฟ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

• Coffee & Puppy

เป็นร้านกาแฟในบรรยากาศสบายๆ ที่ไม่เพียง
แค่มกี าแฟรสชาติกลมกล่อมและเบเกอรีอร่อยๆ
รวมถึงอาหารจานด่วนให้บริการเท่านัน้ แต่ทรี่ า้ น
แห่งนีย้ งั มีบริการสุดพิเศษเอาใจคนรักสุนขั อีกด้วย
นัน่ คือการให้บริการอาหารส�ำหรับน้องหมา ทีม่ า
พร้อมกับบริการรับฝากเลีย้ งสุนขั และการจ�ำหน่าย
สินค้าส�ำหรับสมาชิกของบ้านตัวน้อยนีด้ ว้ ย ถือเป็น
อีกหนึ่งร้านกาแฟที่ก�ำลังมาแรงทีเดียว
ทีต่ งั้ : 36/3-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ด้านหน้าของร้าน Coffee & Puppy

ติดต่อ : 0-2982-6519
เปิดบริการ : เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา

10.00-20.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

เว็บไซต์ : www.facebook.com/coffeepuppy
การเดินทาง : จากห้าแยกปากเกร็ดมุง่ หน้าไปทาง

หลักสีใ่ ช้ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านบิก๊ ซีสาขาแจ้งวัฒนะ
และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วชิดซ้ายตรงไป
ประมาณ 50 เมตร จะเห็นร้าน Coffee & Puppy
ตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือปากซอยทางเข้าหนึง่ คอนโดมิเนียม
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN พระราม 2

39 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

8 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4 - 7 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.1 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 ล้านบาท

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

S

CHILL

WEEKEND

ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ การได้มานั่ง
ชิวชิวจิบเครือ่ งดืม่ รสชาติดๆี อย่างกาแฟอุน่ ๆ
หรือเย็นชื่นใจสักแก้วหรือสองแก้ว รวมถึง
เครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ และขนมอร่อย ก็คงจะรูส้ กึ ผ่อน
คลายไม่น้อยทีเดียว ยิ่งได้ไปนั่งร้านกาแฟ
ที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศสบายๆ ในสไตล์
ที่แปลกใหม่ด้วยแล้ว ก็อาจจะเป็นการช่วย
เสริมสร้างพลังกาย พลังใจ ให้กลับมาแข็งแรง
พร้อมที่จะสู้กับงานในสัปดาห์ถัดไปก็ได้

สถานที่แนะน�ำ

• GN Coffee & Bakery

ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ ทีเ่ หมาะจะไปนัง่ จิบกาแฟ
ชิวชิวในวันหยุดโดยเฉพาะสาวๆ เพราะที่ร้านนี้
ได้น�ำตุ๊กตาหมีน่ารักน่ากอดมาตกแต่ง ขณะ
เดียวกันยังน�ำเฟอร์นิเจอร์สุดชิกมาเพิ่มสีสัน
ให้กับร้าน และก�ำลังเป็นที่ชื่นชอบของนักเซลฟี่
ทีจ่ ะต้องมาเก็บภาพมุมสวยๆ ภายในร้านไปอวด
เพื่อนๆ อย่างไม่ขาดสาย และที่ส�ำคัญร้านนี้
ยังค�ำนึงถึงผูบ้ ริโภคด้วยการเลือกสรรวัตถุดบิ ทีม่ ี
คุณภาพและท�ำสดใหม่ทกุ วันโดยเฉพาะขนมอบ
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บรรยากาศหน้าร้าน GN Coffee & Bakery

บรรยากาศด้านหน้าร้าน LOMA Bike Cafe'

และอาหาร มาทีน่ แี่ ล้วต้องแนะน�ำให้สงั่ ลาเต้รอ้ น
หรือคาปูชโิ นร้อนมานัง่ ดืม่ รับรองถูกใจในราคา
ที่สุดแสนจะสบายกระเป๋าจริงๆ
ที่ตั้ง : 33/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ซอยเทียนทะเล 7 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-9799-7796
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30-18.30 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/gncoffeeshop/
การเดินทาง : สามารถเดินทางมาได้ทั้งจาก

ถนนท่าข้าม ก็จะพบร้านอยู่ข้างๆ HomePro
พระราม 2 หรือมาเส้นทางซอยเทียนทะเล 7 ก็ได้
• LOMA Bike Cafe'

ร้าน LOMA Bike Cafe' (โลมา ไบค์ คาเฟ่)
เป็นร้านกาแฟขนาดกะทัดรัดทีอ่ อกแบบในสไตล์
โมเดิรน์ ซึง่ ประกอบด้วยกระจกและโครงเหล็กสีดำ�
ภายในร้านมีมมุ ให้ลกู ค้าได้เลือกนัง่ ทัง้ ในห้องแอร์
เย็นฉ�ำ่ หรือจะเป็นบริเวณเปิดโล่งด้านหน้า ทีร่ า้ น
แห่งนีม้ เี สน่หอ์ ยูท่ มี่ ลี านจอดรถจักรยานไว้บริการ

หลากหลายเมนูของทางร้าน La Memoire

โซนด้านนอกเปิดโล่งรับอากาศเย็นสบายในแบบธรรมชาติ
ของร้าน La Memoire

เอาใจลูกค้านักปั่นด้วย และยังเป็นร้านที่อยู่ติด
ริมถนนบางขุนเทียนไปมาสะดวก
ที่ตั้ง : ริมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-9810-3291
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/lomabikecafe/
การเดินทาง : จากถนนพระราม 2 เลีย้ วเข้าถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล ตรงตามทางมาเรื่อยๆ
สังเกต BIG C เทียนทะเล 28 ร้านตัง้ อยูด่ า้ นขวามือ

• La Memoire

ลาเมมัวร์ ร้านกาแฟเล็กๆ ทีม่ าพร้อมบรรยากาศ
สบายๆ อยู่ใต้ร่มเงาไม้และกลิ่นอายของกาแฟ
หอมกรุ่นในราคาที่แสนจะย่อมเยา โดยทางร้าน
แบ่งพืน้ ทีน่ งั่ ออกเป็น 2 โซน คือ ภายในเป็นห้องแอร์
เย็นฉ�ำ่ และโซนด้านนอกทีเ่ ปิดโล่งรับอากาศเย็น
สบายในแบบธรรมชาติ แถมทางร้านยังเปิดเพลง
คลอเบาๆ ให้ฟงั เพลินๆ อีกด้วย นอกจากกาแฟ
หอมๆ แล้ว ทีน่ กี่ ม็ เี ค้กอร่อยๆ มากินคูก่ บั กาแฟ
พร้อมกับเล่น Free Wi-Fi คุยกับคนรักแบบชิวชิว

เค้กส้มพร้อมเสิร์ฟของร้าน LOMA Bike Cafe'

ที่นี่จึงเป็นร้านกาแฟในฝันของใครหลายๆ คน
ทีต่ งั้ : ซอยก�ำนันแม้น กรุงเทพฯ ร้านอยู่แยก
ก�ำนันแม้นตัดกับถนนเทอดไท
ติดต่อ : 0-2464-2057-8
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-20.00 น .
หยุดวันอังคาร
เว็บไซต์ : www.facebook.com/lamemoirecoffee
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้า

ถนนบางแค ร้านกาแฟลาเมมัวร์อยูใ่ กล้กบั แยก
ก�ำนันแม้นบางแค
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE
โซนรามอินทรา - รามค�ำแหง - สุวินทวงศ์
โซนศรีนครินทร์ - บางนา - สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร ลาดพร้าว
บางซื่อ
ดุสิต

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

20 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา บางนา กม.7

10 - 20 ล้านบาท

mk7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

5 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

5 - 15 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

5 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.7

6 - 8 ล้านบาท

c7@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.4 - 7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

4 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.5 - 8 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.8 - 5 ล้านบาท

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

E

CAFE'
DESIGN

ร้านกาแฟอาจไม่ใช่แค่สถานที่ส�ำหรับการนั่ง
ดืม่ ด�ำ่ กับรสชาติของกาแฟหอมๆ เท่านัน้ แต่วนั นี้
ร้านกาแฟที่ตกแต่งในสไตล์ไม่ซ�้ำใคร ยังเป็น
อีกหนึง่ สถานทีส่ ำ� หรับคนทีช่ อบการถ่ายภาพ
ในมุมแปลกๆ เอาไว้แบ่งปันกับเพือ่ นๆ ในโลก
โซเชียลได้อีกด้วย สร้างสีสันให้กับชีวิตในวัน
พักผ่อนได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศสไตล์วินเทจ เพิ่มความรู้สึกสบาย
ของร้าน Clear Story Coffee, ETC

Tiramisu ร้าน Clear Story Coffee, ETC

สถานที่แนะน�ำ

• Casa Lapin X Chic Republic

ร้านกาแฟย่านถนนบางนา-ตราด ที่ใครผ่านไป
ผ่านมาก็นยิ มแวะเวียนเข้ามาดืม่ ด�ำ่ กับความหอม
ของกลิ่นกาแฟ ที่ทางร้านการันตีรสชาติ และ
สายพันธุ์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อนักดื่ม
ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งร้านทีเ่ น้นแนวสวน
ดิบๆ โดยมีเฟอร์นเิ จอร์ไม้และโซฟาตัวใหญ่ยกั ษ์
ตัง้ อยูก่ ลางร้านเป็นจุดเด่นทีใ่ ครไปถึงก็ตอ้ งเซลฟี่
อยู่เป็นประจ�ำ มาถึงที่นี่แล้วไม่ได้มีแค่กาแฟ
รสชาติดีอย่างกาแฟสกัดเย็นและมอคค่าร้อน
ที่ถูกอกถูกใจคอกาแฟเท่านั้น แต่ยังมีเบเกอรี
และอาหารอร่อยให้เลือกชิมกันด้วย
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ที่ตั้ง : ชั้น 1 ภายในศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งบ้าน Chic Republic ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-1261-2040
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30-22.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/CasaLapin/
การเดินทาง : จากแยกบางนา-ตราด ขับตรงไป

เรื่อยๆ ร้านจะอยู่ภายใน Chic Republic ถนน
บางนา-ตราด กม.4 ขาออก ฝั่งตรงข้ามกับ
ตึกเนชั่น

• Clear Story Coffee, ETC

แม้จะเป็นร้านกาแฟที่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็มี
ความโดดเด่นในเรื่องการตกแต่งที่ลงตัวที่สุด
ซึ่งให้ความรู้สึกโปร่งและโล่งสบาย โดยตัวร้าน
ออกแบบด้วยการใช้กระจกโดยรอบและฝ้า
เพดานที่สูงมาก พร้อมตกแต่งบรรยากาศภายใน
ร้ า นให้ เ ป็ น แบบวิ น เทจ และเพิ่ ม ความรู ้ สึ ก
สบายๆ ด้วยภาพสถาปัตยกรรมต่างๆ ขณะ
ที่ด้านนอกร้านก็ตกแต่งด้วยต้นไม้โดยรอบ
เหมือนก�ำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในสวนเช่นเดียวกับ
ร้านกาแฟหลายแห่ง ที่นี่ยังมีขนมเบเกอรีท�ำเอง
ที่เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างสีสัน

เมนูเครื่องดื่ม Vampire Drink ร้าน Kaethy The Witch

บรรยากาศสุดขลังที่แฝงไปด้วยความเร้นลับ Kaethy The Witch

ของขนมที่ใช้ดอกอัญชันมาเสริมเสน่ห์ให้กับ
ขนมมากขึน้ แถมหากใครขับรถมาทีน่ กี่ ม็ ที ี่จอดรถ
รองรับอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 180 ถนนศรีนครินทร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2398-7244
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-22.00 น.

เว็บไซต์ : www.facebook.com/clearstorycoffee/
การเดินทาง : ลงทางด่วนบางนาออกทางคูข่ นาน

แล้วเลีย้ วซ้ายแยกวัดศรีเอีย่ มเข้าสูถ่ นนศรีนครินทร์
ร้าน Clear Story Coffee, ETC ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับ
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

• Kaethy The Witch

ใครที่ช่ืนชอบร้านกาแฟบรรยากาศที่แปลกและ
ลึกลับ ก็ตอ้ งไม่พลาดทีจ่ ะมาร้าน เคธี เดอะ วิธช์
หรือคาเฟ่แม่มด อีกหนึง่ สถานทีน่ งั่ ชิวชิวส�ำหรับ
การจิบชาหรือกาแฟหอมกรุน่ พร้อมเบเกอรีหน้าตา
แปลกๆ แต่อร่อย ท่ามกลางบรรยากาศสุดขลังทีแ่ ฝง
ไปด้วยความเร้นลับ เพราะที่นี่เน้นการตกแต่ง
ร้านให้มีความคล้ายคลึงกับห้องแม่มด และเน้น
เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงของตกแต่งร้านทีอ่ าจท�ำให้
นึกได้วา่ ก�ำลังอยูใ่ นภาพยนตร์เรือ่ งแฮร์รี่ พอตเตอร์
ก็เป็นได้
ที่ตั้ง : 24 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71)

บรรยากาศร้าน Casa Lapin X Chic Republic

ซอยนาคนิวาส 41 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-1916-8447
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-20.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/kaethythewitch
การเดินทาง : ขับรถตรงเข้ามาในซอยลาดพร้าว

71 พอเห็นซอยย่อยที่ชื่อว่า “นาคนิวาส 41” ให้
เลีย้ วเข้าซอยมาอีก 200 เมตร ก็จะเจอร้านอยูท่ าง
ด้านขวามือ สามารถจอดรถบริเวณหน้าร้านได้
2 คัน หรือจะจอดบริเวณริมถนนก็ได้
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

40 - 160 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

LADAWAN รัตนาธิเบศร์

39 ล้านบาท

lrr@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

20 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 7 - 20 ล้านบาท

mrc@th.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

4.5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3 - 6 ล้านบาท

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

W

RIVERSIDE

COFFEE SHOP

ใครว่ามีแต่รา้ นอาหารทีจ่ ะมีบรรยากาศริมแม่นำ�้
เย็นสบายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ร้านกาแฟ
ก็มบี รรยากาศสดชืน่ ริมน�ำ้ ได้เหมือนกัน ลมพัด
เบาๆ แสงแดดอ่อนๆ กับสายน�้ำเย็นตา ยิ่ง
ท�ำให้กาแฟแก้วที่ดื่มอยู่นั้นเพิ่มความหอมกรุ่น
และละเมียดละไมยิ่งขึ้น

สถานที่แนะน�ำ

• Riva Floating Cafe

ร้านกาแฟลอยน�้ำที่มาพร้อมบรรยากาศสบายๆ
ริมแม่นำ�้ ซึง่ มีทนี่ งั่ ให้เลือกจิบกาแฟและเมนูอร่อยๆ
ไม่ว่าเป็นโซนที่นั่งริมแพหรือโซนที่นั่งแบบห้อยขา
และโซนที่นั่งริมระเบีบงที่ยื่นออกไปในแม่น�้ำ ซึ่ง
นอกเหนือจากบรรยากาศนั่งสบายๆ แล้ว เมนู
กาแฟและเครื่องดื่มของทางร้านที่พลาดไม่ได้เลย
ก็คือ RIVA Hot Coffee และ Latte on the Rock
(แบบเย็น) ทีม่ คี วามหอมทีโ่ ดดเด่น รวมถึงรสชาติ
เปรี้ยวติดลิ้นนิดๆ ที่ออกมาจากเมล็ดกาแฟแท้ๆ
ที่ตั้ง : 29 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต�ำบล
หอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อ : 08-1620-4559, 0-3431-2190
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
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บรรยากาศสบายๆ ริมน�้ำยามค�่ำคืน
ร้าน Riva Floating Cafe

10.30-20.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

เว็บไซต์ : www.facebook.com/RIVAfloatingcafe/
การเดินทาง : จากปิน่ เกล้าตรงมาถนนบรมราชชนนี

มุง่ หน้านครปฐม ตรงมาเรือ่ ยๆ จนถึงพุทธมณฑล
สาย 7 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย 7
ตรงมาเล็กน้อย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่จะไป
วัดหอมเกร็ด ตรงมาแล้วเลีย้ วขวาทีส่ แี่ ยก ตรงไป
ตามทางไปปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านจะตั้งอยู่ภายในรีสอร์ท
• Balagus Coffee

ใครอยากจะมานัง่ ดืม่ กาแฟกลางริมน�ำ้ เจ้าพระยา
ก็ต้องขอแนะน�ำร้าน Balagus Coffee (บารากัส
คอฟฟี่) ที่อยู่บนเกาะเกร็ดซึ่งตกแต่งในสไตล์

บรรยากาศด้านหน้าร้าน Balagus Coffee

น่ารัก ท่ามกลางทิวทัศน์ที่มองเห็นริมฝั่งแม่น�้ำ
เจ้าพระยาฝัง่ ตรงข้าม โดยร้านแห่งนีไ้ ม่ได้ตกแต่ง
ขึ้นมาเพียงแค่ให้คนที่รักการถ่ายภาพมาเซลฟี่
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นร้านทีส่ ร้างขึน้ มาส�ำหรับคนรัก
กาแฟได้มาชิมรสชาติกาแฟหอมกรุ่น กลมกล่อม
ทีแ่ ค่ได้กลิน่ ก็ชวนให้หลงเสน่ห์ เดินเข้ามาเหมือน

เมนู อา-ลม-ดี คาเฟ่

บรรยากาศภายในร้าน Arelomdee Cafe (อา-ลม-ดี คาเฟ่)

ถูกมนตร์สะกดแล้ว นอกจากนี้ ในร้านยังมี
ขนมอบและอาหารอร่อยๆ อีกหลากหลายเมนู
ให้เลือกลองชิมกันอีกด้วย
ที่ตั้ง : 64/2 หมู่ 2 ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 08-7667-4104
เปิดบริการ : เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 09.00-20.00 น.
การเดินทาง : นัง่ เรือข้ามฟากจากวัดกลางเกร็ด
นนทบุรี มายังเกาะเกร็ด แล้วจะเช่ารถจักรยานคันละ
40 บาท หรือนัง่ รถจักรยานยนต์รบั จ้างมาทีร่ า้ นก็ได้
โดยตามทางจะมีป้ายบอกทางมาร้านเป็นระยะ
หรือสามารถเช่าเรือแบบเหมาล�ำจากท่าเรือ
วัดกลางเกร็ดมาที่ร้านโดยตรงก็ได้เช่นกัน

• Arelomdee Cafe (อา-ลม-ดี คาเฟ่)

อีกหนึ่งร้านกาแฟหอมๆ ริมแม่น�้ำที่อยากให้
มาลองสัมผัสกัน เพราะร้าน Arelomdee Cafe
เป็นร้านทีไ่ ด้รบั การตกแต่งด้วยสไตล์ทเี่ รียบง่าย
เน้นการใช้โทนสีดำ� และไม้เป็นหลัก ขณะเดียวกัน
ภายในร้านยังออกแบบให้โล่งสบายด้วยหลังคา
เพดานสูง สอดรับกับเฟอร์นเิ จอร์ในสไตล์โมเดิรน์
มาทีน่ แี่ ล้วนอกเหนือจากกาแฟหอมๆ หลากรสชาติ
ตามแบบฉบับทีช่ อบกันแล้ว ยังมีเมนูขนมหวาน
และเค้กให้ได้อร่อยกันอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นกาแฟ
ชา เครื่องดื่มเย็นๆ ซ่าๆ ขนมเค้กอาลมดี และ
อื่นๆ อีกมากมาย
ทีต่ งั้ : ถนนเทอดพระเกียรติ ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Latte on the Rock (แบบเย็น)
เครื่องดื่มที่ไม่ควรพลาดของร้าน Riva Floating Cafe
ติดต่อ : 0-2883-6093
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี

ตัง้ แต่เวลา 10.30-21.00 น. และวันศุกร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. หยุดวันอังคาร
เว็บไซต์ : www.facebook.com/arelomdeecafe/
การเดินทาง : จากเซ็นทรัลปิน่ เกล้ามุง่ หน้าตรงไป

ตามถนนบรมราชชนนี กลับรถใต้สะพานแล้วเข้าสู่
ถนนสิริธรแล้วชิดซ้ายเข้าบางกรวย จะเห็นป้าย
สภ.บางกรวยหรือโรงพยาบาล/อ�ำเภอบางกรวย
ก็จะพบกับร้านอาลมดีคาเฟ่
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.5 - 12 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy บางนา กม.7 (2)

2.9 - 4 ล้านบาท

d7@lh.co.th

indy บางใหญ่

2.7 - 4 ล้านบาท

dk@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 - 3 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
42

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Thonglor

25 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

15 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sathorn

14.5 ล้านบาท

rsathorn@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.5 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

333 Riverside

5.89 ล้านบาท

333@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคาเริ่มต้น

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

15.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.59 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.45 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.29 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.69 - 5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.2 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.79 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

9 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.25 - 13 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

4.7 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

1.98 - 3.75 ล้านบาท

vab@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

12 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.61 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

4.93 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

FOG AND MIST
IN RAINY SEASON
สายหมอกในฤดูฝน

ใครว่าสายหมอกสวยๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมไป
ชืน่ ชมตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ในประเทศไทย
จะมีแต่ในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ ในฤดูฝนทีท่ กุ แห่ง
เปียกปอนไปด้วยละอองน�ำ้ จากฟากฟ้า ก็ยงั
มีสายหมอกล่องลอยออกมาให้เหล่าผู้รัก
ธรรมชาติได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติ
เหมือนกัน ซึ่งในครั้งนี้จะขอแนะน�ำสถานที่
ท่อ งเที่ ย วที่ มี ส ายหมอกสวยๆ ในฤดู ฝ น
จุดชมวิวบนภูเขาสูงของดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ให้แวะเวียนไปเที่ยวชมกัน
เขากระโจม จังหวัดราชบุรี

หากใครทีเ่ คยได้ไปท่องเทีย่ วในอ�ำเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี มาแล้ว ก็คงจะรู้ดีว่าเขากระโจมเป็น
จุดสัญลักษณ์ทแี่ สดงอาณาเขตจุดสิน้ สุดเขตทางฝัง่
ตะวันตกของประเทศไทย ไปพร้อมๆ กับการเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ และเมือ่ ยิง่ ใครได้เดินทางมาทีเ่ ขากระโจม
ในช่วงฤดูฝนด้วยแล้ว ไม่เพียงจะได้เห็นภาพของ
ป่าที่มีความเขียวขจีและชุ่มฉ�่ำไปด้วยละอองน�้ำ
จากฟ้าเท่านัน้ ทว่ายังจะได้ชนื่ ชมกับปรากฏการณ์

ผจญไพรขึ้นดูจุดชมวิวเขากระโจม จังหวัดราชบุรี
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ทางธรรมชาติอย่างสายหมอกทีโ่ อบกอดแนวเขา
จนกลายเป็นทะเลหมอกอันกว้างใหญ่สดุ สายตา
ไปด้วยแน่นอน แต่เดิมชาวกะเหรีย่ งทีอ่ าศัยอยูใ่ น
พืน้ ทีจ่ ะเรียกภูเขาแห่งนีว้ า่ “เขาลันดา” ทีม่ ี ความหมาย
ว่าภูเขาที่มีพื้นราบ แต่ต่อมาได้ถกู เปลีย่ นชือ่ เป็น
“เขากระโจม” เพราะด้วยรูปร่างทางภูมปิ ระเทศ
ที่มีลักษณะคล้ายกระโจมอินเดียนแดงนั่นเอง
โดย “เขากระโจม” ตั้งอยู่ภายในหน่วย ตชด.
137 อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และอยู่สูง
จากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ 1,045 เมตร ถือเป็น
ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะนาวศรี ที่บริเวณ
จุดชมวิวเขากระโจมคือสถานที่ชมทะเลหมอก
พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม
ทีส่ ดุ ของอ�ำเภอสวนผึง้ นอกจากนี้ ทีน่ ยี่ งั มีสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ วยงามอย่างน�ำ้ ตกผาแดง หรือจะเป็น
“เนินมหัศจรรย์” จุดที่จะท�ำให้ฉงนไปกับถนน
ที่จะท�ำให้รถยนต์ค่อยๆ เคลื่อนตัวขึ้นเนินเอง
โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องยนต์

ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อพูดถึง "ม่อนแจ่ม" ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อาจชวนให้สงสัยว่าที่นี่
เป็นสถานที่ส�ำหรับชมทะเลหมอกในหน้าหนาว
ใช่หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วม่อนแจ่ม
ไม่ได้มีทะเลหมอกในหน้าหนาวเท่านั้น แต่ใน
หน้าฝน ทะเลหมอกที่ม่อนแจ่มยังมีเยอะและ
สวยงามไม่แพ้กัน
ม่อนแจ่มเป็นส่วนหนึง่ ในพืน้ ทีข่ องศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงหนองหอยหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า
"โครงการหลวงหนองหอย" ทีก่ อ่ ตัง้ ขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิน่ และท�ำไร่เลือ่ นลอย ซึง่ สภาพ
ภูมปิ ระเทศของดอยม่อนแจ่มมีลกั ษณะพืน้ ทีเ่ ป็น
แนวสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตร
จากระดับน�ำ้ ทะเล และเป็นจุดชมวิวบนภูเขาทีอ่ ยู่
ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก นักท่องเทีย่ ว
นิยมเดินทางขึ้นมารับชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ไปพร้อมๆ กับการสัมผัสอากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ เสน่ห์

พระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดในจังหวัดพังงา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

ของม่อนแจ่มในช่วงหน้าฝน หากใครได้มโี อกาส
ขึน้ มาแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน เริม่ ตัง้ แต่
การได้ตนื่ ตะลึงกับภาพสวยงามของทะเลหมอก
สีขาวกว้างใหญ่หลังสายฝนโปรยปราย ขณะ
เดียวกันยังจะได้เห็นทิวทัศน์ของหมูบ่ า้ นชาวเขา
และแปลงปลูกผักแบบขัน้ บันไดทีไ่ ต่ระดับไปตาม
แนวเขา นอกจากนี้ ในช่วงหน้าฝนที่ม่อนแจ่ม
ยังมีเสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ทีใ่ ครได้ไปเห็นแล้วจะต้อง
ประทับใจและไม่มวี นั ลืมเลย นัน่ คือการได้มาชม
แปลงปลูก “ดอกเวอร์บีน่า” ดอกไม้สีม่วงอ่อน
ทีจ่ ะบานสะพรัง่ สวยงามในหน้าฝน รวมถึงดอกไม้
สีสนั สวยงามอีกหลากหลายพรรณ อันเป็นเสน่ห์
ทีจ่ ะมาดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ วให้ขนึ้ มา
เที่ยวชมที่นี่อยู่เสมอ
เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

มาที่เดียวเที่ยวได้คุ้มจริงๆ ส�ำหรับเสม็ด
นางชี จังหวัดพังงา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ของประเทศไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนัก และ
เป็นสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในภาคใต้ที่จะได้เห็น
ความสวยงามของทะเลหมอกที่เกิดขึ้นกลาง
ผืนทะเลของอ่าวพังงา โดยมีภเู ขาหินปูนหลากหลาย
รู ป ทรงที่ ขึ้ น อยู่ก ลางทะเลเป็ น องค์ ป ระกอบ
ที่มาช่วยเสริมให้บรรยากาศการชมทะเลหมอก
สวยงามยิง่ ขึน้ ดุจราวกับว่าได้มองดูสรวงสวรรค์
ลอยอยู่เบื้องหน้าก็ไม่ปาน โดยภาพเหล่านี้จะ
สวยงามมากหลังจากที่ฝนตกลงมา
เสม็ดนางชีเป็นค�ำที่แปลงมาจากภาษาใต้
คือเหม็ดที่หมายถึงการยกผ้าขึ้นให้พ้นจากน�้ำ
ขณะทีแ่ ต่เดิมสถานทีต่ รงนีจ้ ะมีคลองทีน่ ำ�้ ขึน้ ลง
บ่อยมาก ประจวบเหมาะกับเป็นเส้นทางทีพ่ ระและ
แม่ชีเดินผ่านเป็นประจ�ำ และทุกครั้งที่เดินผ่าน
หากไม่เหม็ดผ้า (ยกผ้าทีน่ งุ่ ห่มอยูข่ นึ้ ) ก็จะท�ำให้
ผ้าเปียกได้ จากนัน้ จึงมีการเรียกสถานทีต่ รงนีว้ า่
“เสม็ดนางชี” เป็นต้นมา โดยจุดชมวิวเสม็ดนางชี
ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุด

ทะเลหมอกม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา ที่วันนี้มีนักท่องเที่ยว
ต่างพากันมาชื่นชมความงามอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะตอนทีพ่ ระอาทิตย์กำ� ลังแทรกตัวขึน้ จาก
ขอบฟ้าด้านหลังหุบเขา และหากเป็นช่วงหลังจากที่
สายฝนพร�ำลงมาด้วยแล้ว ก็จะเห็นสายหมอกขาว
บางๆ ลอยเอื่อยๆ อยู่บนยอดภูเขาหินปูน
กลางทะเล ตัดกับสีฟา้ น�ำ้ ทะเลทีจ่ ะท�ำให้หลายคน
ประทับใจอย่างไม่มีวันลืม
หากใครอยากรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3
สถานที่ข้างต้นมีเสน่หน์ า่ หลงใหลแค่ไหน ก็ลอง
เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ แล้วจะรู้ว่า
ฤดูฝนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแปลกตา
ไม่แพ้ฤดูไหนเลย
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L&H HIGHLIGHTS
ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

ภาพจ�ำลองบรรยากาศ

เตรียมพบโครงการใหม่เร็วๆ นี้ TUNNEL OF LIFE
คุณ ภาพชีวิตตัดใหม่. ..ใต้ร่มเงาธรรมชาติ
มัณฑนา ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า บ้านคุณภาพส�ำหรับครอบครัว
บนถนนตัดใหม่ ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2560
ห่างจากโครงการเพียง 3 กม. เท่านั้น เชื่อมสู่เมืองอย่างสะดวกสบาย
อีกระดับของคุณภาพชีวิต ใกล้ Airport Link รถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพูในอนาคต
เหนือกว่าด้วยอุโมงค์ต้นไม้ทอดยาวตลอดทางเข้าโครงการ
ที่สุดของสังคมคุณภาพใต้ร่มเงาแห่งพัฒนาการ และร่มเงาสุขภาพดี
เพื่ออนาคตของทุกคนในครอบครัว
เริ่ ม 5 - 15 ล้า นบาท
มัณฑนา สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคตจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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www.lh.co.th

L&H HIGHLIGHTS
ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
วงแหวน - บางบอน
บางนา กม. 7

ภาพจ�ำลองบรรยากาศแบบบ้าน REBEL

ปฏิวัติความคิด สู่ชีวิตรูปแบบใหม่ เปิ ด ตั ว แบบบ้ า นใหม่ ล ่ า สุ ด
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตที่แท้จริง
ฉีกกรอบเดิมๆ ของบ้านเดี่ยว ให้คุณพิสูจน์ที่มัณฑนา 3 โครงการ
สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคตจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
• มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
• มัณฑนา วงแหวน - บางบอน
• มัณฑนา บางนา กม.7

เริ่ม 7 - 19 ล้านบาท
เริ่ม 8 - 14 ล้านบาท
เริ่ม 9 - 20 ล้านบาท

www.lh.co.th
49

L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

ที่บางที่...บอกคุณค่าได้ไม่รู้จบ

คอนโดที่ดีที่สุด บนท�ำเลที่ดีที่สุดของการอยู่อาศัยบนทองหล่อ
ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกการออกแบบ กับส่วนกลางที่เหนือระดับ
เพื่อการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า

เริ่ม 25 ล้านบาท
นัดหมายเข้าชมห้องตัวอย่าง โทร. 1198
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ภาพจ�
ำลองำลอง

YOUR NEW LIFE STARTS TODAY
เริ่มต้นชีวิตใหม่.. ใจกลางสาทร

แลกเวลาเดิ น ทาง ให้ เวลาการใช้ ชี วิต
เพี ย ง 5 นาที จ ากสาทร
สัมผัสประสบการณ์ ก ารใช้ ชี วิต ที่ คุ้ ม ค่ า ยิ่ งกว่ า
GRAND OPENING
JUNE 2017

เริ่ม 3.9 ล้านบาท
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

UNO MAS

Cochinillo Roasted Sucking Pig
หมูอบสไตล์สเปน

DELICIOUS IN SPAIN STYLE

บรรยากาศภายในร้าน UNO MAS

กุ้งผัดกระเทียมในชามดินเผา

รับส่วนลด 15% ส�ำหรับค่าอาหาร
เงื่อนไขการใช้
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1. ใช้ได้ที่ร้าน UNO MAS (อูโน มาส)
2. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
3. เฉพาะรับประทานภายในร้าน
ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2560

บรรยากาศโอ่โถง ทิวทัศน์มมุ สูงทีม่ องเห็น
กรุงเทพฯ 180 องศา รวมถึงรสชาติอาหาร
ในสไตล์ที่ต่างจากเดิม ท�ำให้ห้องอาหาร
UNO MAS บนชัน้ 54 ของโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รบั ความนิยม
จากนักธุรกิจ เซเลบริตี้ และคนทัว่ ไปมาเยีย่ มเยือน
และชิมอาหารของที่นี่อย่างไม่ขาดสาย

การตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าและสีขาวตั้งแต่
ทางเข้าคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ UNO MAS
ห้องอาหารสเปนทีจ่ ดั แบ่งโซนทีน่ งั่ ไว้ให้เลือกนัง่
อย่างเป็นสัดส่วนถึง 3 โซน ตัง้ แต่โซน Wine Cellar
ทีม่ ไี วน์ชนั้ ดีรวบรวมไว้อย่างอลังการ หรือจะเป็น
โซน Dining Desk และ Tapas & Raw Bar
โซนเปิดโล่งให้ชมทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ สุดลูกหู
ลูกตา รับลมเย็นสบายแบบธรรมชาติ ที่ให้
บริการอาหารรสชาติครบเครื่องตามแบบฉบับ
ของอาหารสเปน เมดิเตอร์เรเนียน
มาถึงห้องอาหารแห่งนีแ้ ล้วพลาดไม่ได้ทตี่ อ้ ง
ลิม้ ลองอาหารจานเด็ดคือ Cochinillo Roasted
Sucking Pig หรือที่เรียกว่าหมูอบสไตล์สเปน
ที่ต้องใช้เวลาในการหมักถึง 24 ชั่วโมง และมี
จ�ำนวนจ�ำกัดเท่านัน้ และสิง่ ทีถ่ อื เป็นจุดเด่นของ
เมนูนี้อยู่ที่ขั้นตอนการเสิร์ฟที่เชฟจะออกมาตัด
เนือ้ หมูออกเป็นชิน้ ๆ ด้วยจานกระเบือ้ ง ก่อนจะ
ได้ยนิ เสียงเพล้งดังไปทัว่ ห้อง เพราะเชฟจะโยน

Huevos Rotos

จานกระเบื้องให้แตกตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาว
สเปน เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปพร้อมๆ กับการรับ
สิ่งดีๆ เข้ามา แล้วเฉลิมฉลองด้วยอาหารมื้ออร่อย
ในช่วงที่ก�ำลังรอหมูอบสไตล์สเปนที่ต้องใช้เวลาใน
การปรุงก็มีเมนูรองท้องมาให้อร่อยกันก่อน เริ่มจาก
ขนมปังโฮมเมดสไตล์สเปน ทั้งกรอบนอกนุ่มใน
หรือแบบเนือ้ นุม่ ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมกับน�ำ้ มันมะกอก ตามติด
มาด้วยขาแฮม โฮเซริโต้ ที่หมักแห้งแบบพิเศษนาน
36 เดือน รสชาติละมุนลิน้ หรือจะเป็น Huevos Rotos
หรือมันฝรั่งอบสอดไส้มายองเนสรสกระเทียมและ
ซอสมะเมื อ เทศ ท็ อ ปปิ ้ ง ด้ ว ยไข่ ด าวนกกระทา
หน้าตาน่ารับประทาน ไม่ใช่แค่นั้นยังมีเห็ดพอร์ชินี
ชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบนอกนุม่ ในรสชาติเข้มข้น
หากใครชอบรับประทานอาหารทะเล ก็พลาดไม่ได้
ที่จะต้องสั่งกุ้งผัดกระเทียมจานร้อนที่จะเลือกใช้กุ้ง
ลายเสือไซส์พอดีค�ำอยู่ในชามดินเผาอุ่นร้อนที่มี
เครือ่ งเทศอย่างกระเทียม พริกปาปริกา้ และน�ำ้ มันมะกอก
ผสมอยูแ่ ล้ว ก่อนเสิรฟ์ พร้อมกับขนมปังปิง้ อร่อยเข้ากัน
อย่างลงตัว และเพือ่ ให้เข้าถึงบรรยากาศความเป็นสเปน
ก็ต้องสั่งข้าวอบสเปนที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไก่และ
อาหารทะเลแบบเต็มไปด้วยคุณภาพ
ห้องอาหาร UNO MAS เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่ 16.00-01.00 น. แต่จะเปิดรับออร์เดอร์จนถึง
23.00 น. เท่านัน้ และสิทธิพเิ ศษส�ำหรับแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทางห้องอาหารได้มอบส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
(ไม่รวมเครือ่ งดืม่ ) ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม
2560 ให้ได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารในแบบ
ฉบับความเป็นสเปน และเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม
ในแบบที่ไม่ซ�้ำใคร

GOURMET

BLUEBERRY
CHEESE PIE

ขนมอร่อยรับหน้าฝน

ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนพร�ำในฤดูฝน หลายคนคง
อยากจะนั่งจิบน�้ำชาอุ่นๆ แถมด้วยขนมแสนอร่อย รสชาติ
เปรี้ยวๆ หวานๆ มาสร้างความเพลิดเพลินให้กับอารมณ์
และขนมอร่อยที่เหมาะกับการจิบชาอย่างหนึ่งและท�ำเองได้
ไม่ยากก็คือบลูเบอร์รีชีสพาย ขนมที่ท�ำได้ง่าย ไม่ต้องใช้
อุปกรณ์การอบให้วนุ่ วาย ก็สามารถได้ขนมอร่อยไว้สำ� หรับ
รับประทาน

ส่วนประกอบ
ขนมปังแครกเกอร์
เนยสดชนิดเค็ม/จืด
ครีมชีส
นมข้นหวาน
นมจืด
มะนาวคั้นน�้ำ
บลูเบอร์รีกระป๋อง

1 ห่อ หรือประมาณ 200 กรัม
80 กรัม (ละลายให้เหลว)
250 กรัม
5 ช้อนโต๊ะ
8 ช้อนโต๊ะ
1 ผล
1 กระป๋อง หรือตามความชอบ

Tips
• หากเลือกแครกเกอร์ที่มีรสเค็ม ก็ควรจะใช้เนยชนิดจืด
ในการท�ำหน้าที่ประสานเนื้อแครกเกอร์ เพราะจะไม่ท�ำให้
ตัวพายมีความเค็มนิดๆ เข้ากับครีมชีสทีอ่ อกรสชาติเปรีย้ วน�ำ
• ถ้าอยากให้พายแข็งตัวเร็วขึ้น ก็สามารถน�ำไปแช่ในช่อง
แช่แข็งในตู้เย็น
• เพื่อให้บลูเบอร์รีชีสพายน่ารับประทานมากขึ้น ก็อาจจะ
น�ำบลูเบอร์รีสดมาวางประดับ

วิธีท�ำ
• เริ่มต้นด้วยการท�ำฐานพายด้วยการน�ำแครกเกอร์มาบด
ให้ละเอียด จากนั้นจึงน�ำเนยเค็มหรือเนยจืดที่ละลายแล้ว
ใส่ลงในชามทีม่ แี ครกเกอร์บดละเอียดไว้แล้ว จากนัน้ คลุกให้
เข้ากันก่อนตักใส่ถว้ ยพิมพ์ทเ่ี ตรียมไว้ โดยอัดเนือ้ แครกเกอร์
ให้แน่นเป็นรูปถ้วยพิมพ์ แล้วค่อยน�ำไปพักไว้ในตูเ้ ย็นเพือ่ ให้
แครกเกอร์เซตตัว
• ขณะที่ก�ำลังรอให้ฐานพายเซตตัว ก็มาเริ่มท�ำตัวครีมชีส
ด้วยการน�ำครีมชีส นมข้นหวาน และนมจืดมาผสมให้เข้ากัน
จนเป็นเนื้อเดียว
• เทน�ำ้ มะนาวลงไปในส่วนผสมครีมชีสเพือ่ เพิม่ รสชาติเปรีย้ ว
แล้วผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว จากนั้นจึงน�ำฐานพาย
ทีไ่ ปแช่ในตูเ้ ย็นจนเซตตัวดีแล้วออกมา เพือ่ ตักครีมชีสทีท่ ำ� ไว้
ลงไปในฐานพาย โดยกะความสูงให้เกินครึง่ ของพิมพ์เล็กน้อย
แล้วน�ำกลับไปแช่ในตูเ้ ย็นอีกครัง้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง เพือ่ ให้
ครีมชีสเซตตัว
• เมื่อครบ 1 ชั่วโมงแล้วก็น�ำพายชีสออกจากตู้เย็น แล้วตัก
เนือ้ บลูเบอร์รกี ระป๋องใส่ลงไปในพายชีส โดยกะระยะให้อยู่
กึง่ กลางของพายและให้เห็นขอบครีมชีสสีขาวเพือ่ ความสวยงาม
ซึ่งหลังจากที่ตักบลูเบอร์รีลงไปในชีสพายแล้ว ก็สามารถ
รับประทานคูก่ บั น�ำ้ ชาหรือกาแฟอุน่ ๆ ทันทีเลยหรือจะน�ำไป
แช่ในตู้เย็นอีกครั้งก่อนน�ำมารับประทานก็ได้
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MY BEST FRIEND

ตัวบนด้านซ้าย(สีเหลือง) สายพันธ์ุฮิการิ-อุจึริโมโน

KOI FISH

JAPANESE FANCY CARP

ตัวล่างด้านขวา(สีขาวแดง) สายพันธ์ุโคฮากุ,
ตัวบนด้านขวา(สีขาวแดงด�ำ) สายพันธ์ุไทโช-ซันโชกุ
ปลาคาร์ปสายพันธ์ุไทโช-ซันโชกุ
ใครทีช่ อบเลีย้ งปลาคงจะรูจ้ กั “ปลาคาร์ป” (Fancy
Carp) หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “Koi” (โค่ย)
แน่นอน เพราะปลาชนิดนีไ้ ม่ได้มแี ต่ความสวยงาม
เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นปลาที่น�ำเงินแสน เงินล้าน
มาให้ผู้เลี้ยงอีกด้วย

ปลาคาร์ปเดิมเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับปลาไน
(Crucian Carp) ปลาน�้ำจืดที่มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศ
อิหร่าน ก่อนทีจ่ ะแพร่พนั ธุไ์ ปทัว่ โลกแล้วกลายพันธุเ์ ป็น
สีส้ม จนมาถึงศตวรรษที่ 18 ที่เมืองโอจิยาในจังหวัด
นิกาตะของญีป่ นุ่ ปลาชนิดนีก้ เ็ ริม่ พัฒนาสายพันธุใ์ ห้มี
สีสันมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าปลาแฟนซีคาร์ป ในปัจจุบัน
มีปลาแฟนซีคาร์ปแล้ว15 สายพันธุ์ดังนี้
1. โคฮากุ (Kohaku) คือปลาแฟนซีคาร์ปที่มี
สีขาวและสีแดง
2. ไทโช-ซันโชกุหรือซันเก้ (Taisho Sanshoku or
Sanke) ที่มีสีขาว สีแดง และสีด�ำ
3. โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) มีสีขาว
สีแดง และสีด�ำ เป็นลายอยู่ที่ตัว แต่สีด�ำจะมากกว่า
ไทโช-ซันโชกุ ทีห่ างและครีบอก รวมถึงต้องมีแถบสีดำ�
ที่เรียกว่าโมโตกุโร (Motoguro) ขณะที่ส่วนหัวจะต้อง
มีลายสีด�ำพาดผ่านจนถึงปากและลายคมเข้มชัดเจน
4. ชิโร่-เบคโกะ (Shiro Bekko) ปลาแฟนซีคาร์ป
สีแดง ทีม่ สี ดี ำ� เป็นจุดกระจายอยูท่ ตี่ วั และจุดด�ำชัดเจน
5. อุจึริโมโน (Utsurimono) ปลาแฟนซี คาร์ ป
ทีม่ ีลายสีด�ำมากกว่าเบคโกะ (Bekko) และลายด�ำเข้ม
ชัดเจน
6. อาซากิ (Asagi) จะมีสีเทา มีเกล็ดเรียงเหมือน
ตาข่ายทั่วตัว ส่วนครีบอก ท้อง และหางมีสีแดง
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7. ซูซุย (Shusui) ปลาแฟนซีคาร์ปที่เป็นดอยท์ซุ (Doitsu) หรือ
ปลาทีม่ เี กล็ดเพียงบางส่วน สีฟ้ามีเกล็ดที่แนวสันหลังใหญ่เรียงยาว
ตลอดแนว ส่วนครีบอก หาง และข้างล�ำตัวมีสีแดง
8. โกโรโมะ (Koromo) เป็นปลาแฟนซีคาร์ปที่ไขว้สายพันธ์ุ
หลายสายพันธ์ุเข้าไว้ด้วยกัน
9. คาวาริโมโน (Kawarimono) เป็นปลาแฟนซีคาร์ปที่แยก
ออกมาจากสายพันธ์ุหลักที่มีลักษณะแปลกออกไปกว่าสายพันธ์เุ ดิม
10. โอกอน (Ogon) คือปลาแฟนซีคาร์ปสีเหมือนทองและผิวมันทัง้ ตัว
11. ฮิการิ-โมโยโมโน (Hikari-moyomono) ปลาแฟนซีคาร์ปเป็น
สีมันเงาที่มีรูปแบบของสี 2 สีหรือมากกว่า
12. ฮิการิ-อุจึริโมโน (Hikari Utsurimono) คือปลาแฟนซีคาร์ป
สายพันธุ์อุจึริที่มีสีพื้นเป็นมันเงา
13. คินกินริน (Kinginrin) จะเป็นปลาแฟนซีคาร์ปทีม่ เี กล็ดเป็น
ประกายทั้งตัว
14. ตันโจ (Tancho) เป็นปลาแฟนซีคาร์ปสีแดงเป็นวงกลมอยูท่ หี่ วั
15. บัตเตอร์ฟลาย-กอย (Butterfly Goi) เป็นปลาแฟนซีคาร์ป
ที่มีครีบและหางยาวคล้ายผีเลื้อขณะว่ายน�้ำ
วิธีเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ป
การเลีย้ งปลาแฟนซีคาร์ปเริม่ ต้นด้วยการขุดบ่อ 80 x 120 เซนติเมตร
ลึก 50 เซนติเมตร มีสะดือที่ก้นบ่อขนาด 1 x 2 ฟุต ลึกประมาณ
4-6 นิว้ ไว้ใช้เป็นทีเ่ ก็บของเสียจากปลาและสิง่ สกปรก และควรติดตัง้
ระบบถ่ายเทน�้ำเสียเพื่อช่วยให้น�้ำในบ่อสะอาด รวมถึงบ่อควรอยู่
ใต้ตน้ ไม้ใหญ่หรือร่มเงา ป้องกันไม่ให้บอ่ ร้อน ส่วนน�ำ้ สามารถใช้นำ�้ ประปา
ทีก่ กั น�ำ้ ไว้ 2-3 วัน ให้คลอรีนระเหย และไม่ควรใช้นำ�้ ฝนหรือน�ำ้ คลอง
เพราะจะท�ำให้สีของปลาไม่สวยและเกิดโรคติดต่อได้ ขณะที่อาหาร
เลี้ยงปลานิยมใช้เนื้อปลาป่น กุ้งสดบด เนื้อหอย หนอนแดง รวมถึง
อาหารส�ำเร็จรูป โดยต้องให้วันละ 2 เวลา คือเช้าและเย็น ส่วนราคา
ของปลาแฟนซีคาร์ปจะสูงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสีสัน ขนาด และ
ลวดลายบนตัว รวมถึงอายุของปลา แต่มาตรฐานแล้วราคาของ
ลูกปลาจะอยู่ที่ 1,500 บาทขึ้นไป และหากผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงปลา
ให้มีสีสันชัดเจน สวยงาม ตามมาตรฐานของแต่ละสายพันธุ์แล้ว
ก็อาจท�ำให้ปลาแฟนซีคาร์ปมีราคาสูงถึงหลักแสนและหลักล้านบาททีเดียว

CALENDAR

FAMILY'S
TIME

25th - 28th May 2017

16th - 18th June 2017

Pet Expo Thailand 2017

มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ครั้งที่ 1

6th - 8th July 2017

25th - 30th July 2017

InterCare Asia 2017

เทศกาลขนมหวาน ริมน�้ำแห่งความรัก

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานแสดงสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งทีช่ ว่ ยตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของผูร้ กั สัตว์เลีย้ ง รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจ
พื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งภายในงานไม่เพียงแต่จะมี
ผลิตภัณฑ์ดๆี มีคณุ ภาพ ทัง้ อาหารสัตว์และสินค้าเพือ่ การดูแลและบ�ำรุงขน
หรือแม้แต่ของเล่นส�ำหรับสัตว์เลีย้ งน่ารักเท่านัน้ แต่ยงั มีกจิ กรรมให้ความรู้
และความบันเทิงให้ทกุ คนได้สนุกสนานกันอีกด้วย โดยงาน Pet Expo
Thailand 2017 นีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา
10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
งานทีร่ วบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการทีจ่ ะมาอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสุขภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันผู้สูงอายุถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไปแล้ว โดยมี
อัตราการเติบโตของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปัจจุบัน
ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจนการจ�ำหน่ายสินค้า อาหาร เครือ่ งดืม่ และอุปกรณ์การช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุ รวมถึงธุรกิจบริการทีจ่ ะมาท�ำหน้าทีช่ ว่ ยดูแล
ผู้สูงอายุ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ

รอยัล พารากอนฮอลล์
มหกรรมพาลูกเทีย่ วดะ ครัง้ ที่ 1 ตอน พาลูกตะลุยเทีย่ วเก็บเกีย่ วประสบการณ์
(The Family Trip Expo 2017) เป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กับเพจพาลูกเที่ยวดะ ที่เน้นแนวคิดการกระชับ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและ
เยาวชน เป็นอีกมหกรรมการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รวบรวมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วคุณภาพ
ที่เหมาะส�ำหรับครอบครัว พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรมาช่วย
สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาการให้กับเด็กๆ ที่น�ำไปสู่การส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวรักการท่องเที่ยว
สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 16-18 มิถนุ ายน 2560 ณ รอยัลพารากอน
ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

The Crystal SB Ratchapruk
เป็นงานทีค่ นรักขนมหวานต้องชอบ เพราะงานนีค้ รบครันทัง้ ขนมหวานไทย
และของเล่นแบบไทย จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักขนมไทยโดยเฉพาะ และ
ภายในงานเด็กๆ ยังได้เรียนรูแ้ ละสนุกไปกับของเล่นแบบเด็กไทยสมัยอดีต
ได้เคยเล่นกันอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศทีส่ ร้างขึน้ ให้เหมือนกับอยูร่ มิ น�ำ้
จริงๆ และยังท�ำให้ใครหลายคนได้หวนคิดถึงอดีตขึ้นมาอีกครั้ง โดยงาน
เทศกาลขนมหวานริมน�้ำแห่งความรักครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30
กรกฎาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 11.00-21.00 น. ณ The Crystal SB Ratchapruk
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FRESH IDEA

RECYCLING OLD CAR PARTS
FOR UNIQUE FURNITURE

ใครจะคิดบ้างว่ารถยนต์เก่าทีเ่ สือ่ มสภาพและไม่สามารถ
น�ำออกมาขับขีไ่ ด้อกี ต่อไปแล้ว จะสามารถกลายเป็น
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่ให้อารมณ์และความรู้สึกของ
ความหรูหรากลับมาอีกครั้ง เพียงแค่น�ำโครงสร้าง
ของรถเก่าทีย่ งั อยูใ่ นสภาพดีมาขัดๆ ถูๆ ก่อนผสาน
กับไอเดียการออกแบบทีแ่ สนจะทันสมัย จนกลายเป็น
ของแต่งบ้านที่คนรักรถยนต์อาจต้องทึ่งกันเลย

MODERN LEATHER SEAT

เป็นการน�ำเอาโครงสร้างตัวถังของรถยนต์เก่าหรือรถยนต์โบราณ
ทีเ่ สือ่ มสภาพและไม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไปแล้วมาออกแบบใหม่
ด้วยแนวคิดการผสานกับเบาะหนังสุดคลาสสิก เล่นลายเส้นสาย
ให้โค้งรับกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์เก่า จนเกิดเป็นโซฟาสุดทันสมัย
ให้ความรู้สึกสบายในแบบที่ไม่ซ�้ำใคร
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RED SOFA

แค่เห็นรูปร่างชองโซฟาสุดจี๊ดตัวนี้ ก็คงจะเดาออกไม่ยากว่า
เป็นไอเดียทีน่ ำ� เอาโครงสร้างส่วนท้ายของตัวถังรถยนต์เก่ามาดัดโค้ง
จนเกือบเข้าหากัน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ไฟท้ายของรถยนต์เก่าสีแดง
ก่อนเสริมด้วยเบาะหนังลวดลายเรียบหรูวางเรียงชิดติดกัน ให้อารมณ์
เหมือนก�ำลังนั่งอยู่บนรถลีมูซีนเลยทีเดียว

FUNKY LIGHTING

นอกเหนือจากโครงสร้างตัวถังเหล็กของรถยนต์แล้ว อะไหล่
ชิ้นต่างๆ เช่น แผ่นคลัตช์ อะไหล่ลูกสูบ เป็นต้น ก็สามารถน�ำมา
ประกอบเข้ากันจนกลายเป็นโคมไฟมากประโยชน์ใช้สอย และมีรปู แบบ
ที่ดูสนุกสนานในตัวเอง ทั้งเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และยังเป็น
ของประดับตกแต่งบ้านได้ด้วย ที่ส�ำคัญช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก
ท�ำให้โลกสะอาดขึ้น

STOOL MADE FROM WHEEL RIMS
กระทะล้อของรถยนต์ก็สามารถน�ำมาท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือ
ของตกแต่งบ้านได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่ประดิษฐ์
มาจากกระทะล้อรถยนต์กค็ อื สตูลนัง่ ตัวสวยทีน่ ำ� เอากระทะล้อสองชิน้
มาเชือ่ มติดกันให้แน่น ก่อนทีจ่ ะเสริมด้วยเบาะผ้าสีสนั สดใสหรือเบาะหนัง
นุ่มๆ ไว้ด้านบน เพียงเท่านี้ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่สวยแปลกตาเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งชิ้น

LIGHTING WHEELS

ใครว่ายางรถยนต์จะเอามาท�ำแค่รองเท้ายางใส่เล่นหรือกระถาง
ต้นไม้ได้เท่านั้น ยิ่งเป็นยางรถยนต์เก่าๆ ด้วยแล้ว หากน�ำมากลับ
เอายางด้านในออกมาแล้วใช้อุปกรณ์ตอกลายหนังมาช่วยสร้าง
ลวดลายให้รอบยาง ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟเข้าไปแล้วน�ำ
ขึ้นแขวนก็จะได้โคมไฟสวยมาแต่งห้องแล้ว

WHEEL COVER CLOCK

แม้แต่ฝาครอบกระทะล้อทีถ่ กู ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กส็ ามารถ
น�ำมาท�ำเป็นของตกแต่งบ้านได้เช่นกัน ด้วยความสวยงามและความกลม
ของตัวฝาครอบกระทะล้อ ไอเดียทีน่ า่ จะเหมาะสมในการท�ำของตกแต่ง
ได้ดีที่สุดก็คือนาฬิกา แค่น�ำชิ้นส่วนและอุปกรณ์นาฬิกามาประกอบ
เข้าด้วยกันก็จะเป็นนาฬิกาเรือนสวยแล้ว
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ง่ายงามในความธรรมดา

ชื่อผู้แต่ง : เพม่า โชดรัน
ผู้แปล : อัญชลี คุรุธัช
โดย ส�ำนักพิมพ์ปลากระโดด
ทุกสิง่ เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ไม่วา่ เราจะรูห้ รือไม่
ก็ตาม พุทธะสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจาก
ความเป็นอนิจจัง ทว่าเกิดจากการต่อต้านขัดขืน
ความไม่แน่นอนที่เราประสบและการพยายาม
ท�ำให้ความฝันที่จะมีความปลอดภัยตลอดกาล
กลายเป็นจริง ค�ำถามคือเราจะใช้ชวี ติ อย่างเต็มที่
บนความไม่แน่นอนได้อย่างไร และจะเป็นเช่นไร
เมื่อตระหนักว่าเราไม่มีวันได้ทุกอย่างที่หวังไว้
ทัง้ หมด หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมค�ำสอนธรรมะ
ในสายปฏิบัติของธิเบตที่เรียกกันว่า ค�ำมั่น
สามประการ ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ในทุกศาสนา
ซึง่ หนังสือเล่มนีอ้ าจจะอ่านไม่งา่ ยเท่าไร แต่หาก
ค่อยๆ อ่านและท�ำความเข้าใจ ก็อาจจะมองเห็น
ภาพและเข้าใจได้ในที่สุด

READ

FOR INSPIRATION

JAPAN ONLY !

FUTURE

ชื่อผู้แต่ง : Suzuki Nobuhiro
โดย ส�ำนักพิมพ์มติชน
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ว่าด้วยการจัดบ้านในเชิง
รายละเอียด คือย้ายเข้าบ้านมาแล้ว แต่บา้ นรกจัง
จะท�ำอย่างไรดีนะ แต่จะชวนไปส�ำรวจหลักคิด
ตั้งแต่เชิงโครงสร้าง เผื่อใครอยากเปลี่ยนแปลง
บ้านให้น่าอยู่ในอนาคตจะได้มีความรู้มากขึ้น
หรือใครก�ำลังสงสัยว่าท�ำไมบ้านดูรกไม่มที สี่ นิ้ สุด
ก็จะได้กระจ่างถึงต้นตอปัญหา หนังสือเล่มนี้
จะอธิบายว่าแต่ละส่วนของบ้านเป็นพื้นที่ที่ดี
ได้อย่างไร โดยยึดโยงกับพฤติกรรมของมนุษย์
และฟังก์ชนั การใช้งาน ตัง้ แต่จดุ รับแขกหน้าบ้าน
ไปจนถึงห้องครัว ห้องน�้ำ การจัดแสง จนถึง
เรื่องของสัตว์เลี้ยง ใครตั้งใจจะปรับปรุงบ้าน
หรือก�ำลังจัดบ้านใหม่อยูพ่ อดีควรซือ้ มาอ่านกัน

ชื่อผู้แต่ง : ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
โดย ส�ำนักพิมพ์ Openbooks
"สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในโลกแห่งความวุ่นวาย
โกลาหล" คือค�ำโปรยปกหลังของหนังสือเล่มนี้
ขณะที่เนื้อหาในภาพรวมคือประสบการณ์จาก
การเดินทางในหลายประเทศของผู้เขียน ที่มา
พร้อมข้อมูลเชิงลึกกว่าสิง่ ทีเ่ ห็นและบทวิเคราะห์
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูย้ อ่ ยและจัดสรรเป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้
ผู้อ่านได้เรียนรู้และพร้อมน�ำไปสู่การสร้างตัวตน
ขึ้นใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ในหนังสือเล่มเดียว
เราจึงได้ตกั ตวงปัญญาจากเรือ่ งราวของลี กวน ยู,
พอล สมิธ, เลโอนาโด ดาวินชี และอีกมากมาย
นับไม่ถว้ น เพือ่ เลือก-รับ-ปรับ-ใช้เพือ่ ให้ปจั เจกชน
ธรรมดาสามารถก�ำหนดอนาคตของตนได้
ในยุควุ่นวายโกลาหล

ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง
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ปัญญาอนาคต

SELF POWER

งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย

ชื่อผู้แต่ง : Dr. Kim Jong-Shik
โดย ส�ำนักพิมพ์ Amarin How-to
ต้องสารภาพว่าชอบหนังสือเล่มนีต้ งั้ แต่ชอื่ เรือ่ งแล้ว
(เพราะดูสะกดจิตมนุษย์เงินเดือนดี) ยิ่งพอ
เปิดเข้าไปก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังสือที่คนท�ำงาน
ชอบกัน ใครทีท่ ำ� งานอย่างหมดไฟ ท�ำไปตามค�ำสัง่
ท�ำๆ ไปให้ถงึ เสาร์-อาทิตย์ หนังสือเล่มนี้จะชวน
คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพือ่ กลายเป็น
คนทีพ่ บความสนุกในงานจนประสบความส�ำเร็จได้
รวมถึงอธิบายการเปลีย่ นแปลงในระดับแนวคิด
องค์กรเพื่อมีพื้นที่ให้พนักงานที่ท�ำงานด้วย
ความสนุกทุกคน ส�ำหรับใครที่อยากท�ำงานเดิมๆ
ด้วยความรูส้ กึ สนุกมีไฟกว่าเดิม ลองอ่านเล่มนี้ดู

MORE THAN WORDS

“ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง”
หากไม่ก้าวเดินตั้งแต่วันนี้ ก็คงจะไม่มีวันพรุ่งนี้
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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You must be the change you wish to see in the world.
Mahatma Gandhi

www.lh.co.th

