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OPEN MIND
อากาศทีช่ มุ่ ฉ�ำ่ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนีค้ งท�ำให้หลายๆ คน
รู้สึกอยากจะพักผ่อนกันบ้าง แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
ให้ แ ข็ ง แรงอยู ่ เ สมอด้ ว ยการออกก�ำ ลั ง กายและรั บ ประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ส�ำหรับ MOTIVO ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเนื้อหาด้วยเรื่องราวของ
“Open Mind” ที่จะมาบอกเล่าถึงการเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่
ความรู้ใหม่ โดยเริ่มต้นเนื้อหาด้วยความหมายของการเปิดใจ
ก่อนที่จะมาสร้างมุมใหม่ๆ ของบ้านให้กลายเป็นสถานที่เรียนรู้
ให้กับลูกๆ ในคอลัมน์ “Trend” แล้วไปปูพื้นฐานความรู้เพิ่มเติม
พร้อมๆ กับการท�ำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวกับคอลัมน์
“Living Guide” ทีจ่ ะมาแนะน�ำแหล่งเรียนรู้ เสริมทักษะ ในรูปแบบ
ต่างๆ ก่อนที่จะตามติดมาด้วยการประดิษฐ์ของตกแต่งที่ช่วย
สร้างสีสันให้กับบ้านได้ด้วยมือของเราเองในคอลัมน์ “DIY”
เช่นเดียวกับ “Tips & Tricks” มาช่วยกันแต่งห้องน�้ำของคุณให้ดู
ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ หรือจะเป็นคอลัมน์ “Exclusive Interview”
การสัมภาษณ์มุมมองความคิดของ โทนี่ รากแก่น นักแสดง
หนุ่มสุดฮอต ก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานด้วย
การมองหาสถานที่พักริมแม่น�้ำ เพื่อรับบรรยากาศความเป็น
ธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนี้
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความตัง้ ใจทีแ่ ลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ได้รังสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนได้รับสาระความรู้ไป
พร้อมๆ กับความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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OPEN MIND

Open Mind
เปิดใจสู่โลกกว้าง

Without an open-minded
mind, you can never be
a great success.
By Martha Stewart
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ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จน
อาจเรี ย กได้ ว ่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกั น แบบ
วันต่อวันก็วา่ ได้ ซึง่ สิง่ เหล่านีถ้ อื เป็นประโยชน์
ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ราได้ เ รี ย นรู ้ แ ละเกิ ด การพั ฒ นา
ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง วิสัยทัศน์
ความรู้ จนปูทางไปสู่การต่อยอดความคิดใน
อีกหลากหลายรูปแบบทีจ่ ะช่วยให้ชวี ติ ของเรา
ปรับเปลีย่ นดีขนึ้ ทว่า การพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดต่างๆ นั้นจะไม่สามารถประสบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ หากเราไม่ ย อม “เปิ ด ใจ”
รับสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมา

ดังนัน้ “การเปิดใจ” จึงกลายเป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นล�ำดับ
แรกในการช่วยให้เกิดการยอมรับ และน�ำเอาสิ่ง
ใหม่เข้ามาปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น แต่จะมีวิธีท�ำอย่างไร
ให้เราสามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่เหล่านั้นได้
การคิดบวก
จุดเริม่ ต้นแรกเลยของการเปิดใจยอมรับในสิง่ ใหม่
ที่อยู่ตรงหน้า ก็คือการคิดบวกกับสิ่งที่เห็นหรือ
เจอเป็นครั้งแรก ซึ่งการคิดบวกนี้เองถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่จะท�ำให้คนคนนั้นสามารถประสบ
ความส�ำเร็จได้ไม่ยากนัก มิหน�ำซ�้ำการคิดแบบนี้
ยังจะท�ำให้มองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งนั้นๆ
ได้เสมอ ซึง่ จะท�ำให้เราสามารถหยิบออกมาใช้ให้

เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและส่วนรวมได้ โดยวิธี
การฝึ ก ให้ คิ ด บวกนั้ น จะต้ อ งเริ่ ม จากตั ว เรา
ก่อน ท�ำความเข้าใจกับตัวเอง ฝึกจิตใจให้ยอมรับ
กับสิ่งใหม่ที่เข้ามา จากนั้นจึงเริ่มมองไปข้างหน้า
โดยวางเป้าหมายในสิ่งเล็กๆ ก่อน และที่ส�ำคัญ
จะต้องให้อภัยตัวเองและคนรอบข้างก่อนที่จะ
ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า
ลดมิจฉาทิฐิและอัตตา
“มิจฉาทิฐิ” คือ การเห็นผิดไปจากความเป็นจริง
หรือยังคงติดอยู่กับความเชื่อที่ตัวเองยึดถือ ขณะ
ที่ “อัตตา” คือ ความเชือ่ และการยึดติดในตัวเอง
หรือแม้แต่การยึดติดในของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งหาก
เราสามารถลดความมีมจิ ฉาทิฐแิ ละความเป็นอัตตา

ลงไปแล้ว ก็ย่อมจะท�ำให้เราสามารถยอมรับกับ
สิง่ ที่อยูร่ อบๆ ตัวได้อย่างไม่ยากเย็นนัก วิธีหนึ่งที่
จะช่วยลดความมีมจิ ฉาทิฐหิ รือความมีอตั ตาลงได้
ก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก่อนที่จะ
มาคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่
เพียงเท่านี้ก็จะท�ำให้เรามีความสุขแล้ว
พิจารณาด้วยใจบริสุทธิ์
อีกหนึ่งปัจจัยที่จะท�ำให้การเปิดใจยอมรับเกิดขึ้น
ได้นั้น ก็คือการพิจารณาหรือวิเคราะห์สิ่งที่เกิด
ขึ้นตรงหน้านั้นว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
ท�ำให้เป็นจริงได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ การวิเคราะห์
หรือพิจารณาในสิ่งนั้นๆ เราเองจะต้องคิดอย่าง
ไม่มีอคติหรือมีทัศนคติที่ต่อต้านสิ่งนั้นๆ อยู่ก่อน

และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาด้วยความคิด
ที่เป็นกลางด้วยนั่นเอง
ค้นหาองค์ความรู้
เพื่อให้การพิจารณาสิ่งใหม่เกิดขึ้นและเป็นไป
อย่างมีเหตุและมีผล การค้นหาองค์ความรู้และ
การค้นคว้าเรื่องราวความแปลกใหม่ที่ได้พบเจอ
คือสิง่ จ�ำเป็นอันจะน�ำไปสูก่ ารได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ นัน้
ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะยิ่งท�ำให้เรามีความเข้าใจ
และรู้จักกับเรื่องราวใหม่ๆ ด้วย รวมไปถึงยังได้
รู้ถึงต้นตอหรือที่มาของสิ่งก�ำเนิดใหม่เหล่านั้นว่า
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และนี่จะเป็นความรู้ชั้นเลิศ
ทีท่ �ำให้เราสามารถมองเห็นลูท่ างและโอกาสอืน่ ๆ
ได้อีกมากมาย
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เรียนรู้รอบตัว
นอกจากการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ จากต�ำราหรือ
วิทยาการที่มีการบันทึกเป็นตัวอักษรแล้ว การได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากเรื่องราวรอบๆ
ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติและประสบ
ความส�ำเร็จมาแล้ว หรือแม้กระทัง่ การลองผิดลองถูก
ของผู้ที่ปฏิบัติมาก่อนหน้า ซึ่งจะยิ่งท�ำให้เรามี
ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือ
ความแปลกใหม่เหล่านั้น อันจะท�ำให้เรามีความ
ระมัดระวังและความรอบคอบในการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้
กล้าสู้ความท้าทาย
ความกลัวคืออุปสรรคส�ำคัญทีจ่ ะปิดกัน้ การยอมรับ
ในสิง่ ใหม่ๆ เพราะคิดไปเองว่าสิง่ นัน้ ๆ จะมาท�ำให้
การด�ำเนินชีวติ มีความยากล�ำบาก และอาจท�ำให้
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ตัวเองต้องเสียเวลา ถือเป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ อย่างยิง่
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องขจัดความกลัวเหล่านัน้ ทิง้ ไป
แล้วแสดงความกล้าออกมา เพือ่ ต่อสูก้ บั ความท้าทาย
ที่อยูต่ รงหน้าให้ได้ ซึ่งนี่จะช่วยท�ำให้เราได้พบกับ
โลกใบใหม่ที่มีสิ่งเรียนรู้อีกมากมายที่มีประโยชน์
ทั้งแก่ตัวเราเองและประเทศชาติ
ลองท�ำสิ่งใหม่
หลังจากที่ได้แสดงความกล้าเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายไปแล้ว การลองปฏิบตั แิ ละน�ำเอาสิง่ ใหม่ที่
เกิดขึ้นมาทดลองใช้ก็ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งการทดลองไม่ใช่เพียงแค่ท�ำให้เราได้สัมผัสกับ
สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเท่านั้น แต่ยัง
ท�ำให้เราได้รู้ลึกไปอีกว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์จริง
อย่างที่เราคิดและค้นคว้าจากต�ำราหรือไม่ และ

หากเป็นไปได้จริงตามคาดไว้ ก็จะเป็นอีกแนวทาง
ในการน�ำมาพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ตา่ งๆ
บันทึกให้เป็นหลักฐาน เพือ่ ส่งต่อให้คนรุน่ ต่อไปได้
เรียนรู้และใช้อ้างอิงได้เป็นอย่างดี
ประยุกต์ใช้
เมื่อผ่านทุกกระบวนการทางความคิดบวก เรื่อย
มาจนกระทัง่ น�ำมาทดลองเพือ่ ให้รจู้ ริงแล้ว การน�ำ
มาประยุกต์ใช้คืออีกขั้นตอนของการน�ำไปสู่
การใช้งานจริง ที่ผู้ใช้จ�ำเป็นต้องคิดวิเคราะห์
ให้ละเอียดและรอบคอบอีกชั้นหนึ่งว่าของใหม่
หรือระบบใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น
มีความเหมาะสมกับวิธกี ารท�ำงาน หรือสอดคล้อง
กับชีวติ ประจ�ำวันของเราในด้านใดบ้าง เพราะไม่ใช่
ว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นจะสามารถน�ำมาใช้ได้ดี

ในทุกเรื่อง และหากน�ำไปใช้ได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น
แล้ว ก็จะท�ำให้งานหรือชีวิตของเราสามารถก้าวไปสู่จุดแห่ง
ความส�ำเร็จได้ไม่ยากนัก
การเปิดใจจึงไม่ใช่แค่การยอมรับในความแตกต่างหรือ
สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่การเปิดใจนี้ยังจะน�ำมาซึ่งความรู้
และความสุขอีกมากมายทั้งกับตัวเราเองและคนรอบข้าง
หรือบางครั้งก็ยังส่งผลดีต่อประเทศชาติด้วย ดังนั้น ในวันนี้
เราลองมา “เปิดใจ” ให้กันดีกว่า เพื่อจะได้พบกับความสุขและ
ความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
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TREND

Small Library
มุมห้องสมุด มุมของครอบครัว

“ห้องสมุด” พื้นที่เล็กๆ ที่หลายคนฝันอยากให้มีในบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ
ถ้าคุณยังไม่ปง๊ิ ไอเดียว่าจะปรับมุมไหนในบ้านให้กลายเป็นห้องสมุดในฝันของครอบครัว เรามีไอเดีย
ดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนภายในบ้านมีพื้นที่สำ� หรับ
เสริมสร้างทักษะ และท�ำให้ลูกๆ ของคุณมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

การสร้างห้องสมุดโดยทัว่ ไปจะมีการเก็บรวบรวม
ฟังก์ชนั การเก็บข้าวของและหนังสือไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้
ห้องสมุดจึงเป็นหนึง่ ในห้องทีค่ ณุ สามารถออกแบบให้
ตอบโจทย์การใช้งานและการจัดวางหนังสือทีส่ ะสมไว้
ซึ่งสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำห้องสมุดก็คือชั้นเก็บหนังสือ
เก้าอี้นั่งสบายๆ และโคมไฟส่องสว่าง
• เนรมิตพื้นที่ใต้บันไดให้กลายเป็นห้องสมุด
พื้นที่เล็กๆ ใต้บันไดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นพื้นที่
ทีแ่ คบและอับ แต่จริงๆ แล้วคุณสามารถปรับเปลีย่ น
บริเวณใต้บันไดให้กลายเป็นห้องสมุดมากประโยชน์
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ได้ด้วยการท�ำชั้นวางหนังสือ พร้อมกับติดตั้งโคมไฟ
ส�ำหรับอ่านหนังสือ และเสริมเก้าอี้นั่งสบายๆ เพิ่ม
อีก 2-3 ตัว หรือใครอยากให้มีความเป็นส่วนตัว
มากขึน้ คุณอาจจะจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้กลายเป็นห้องสมุด
ขนาดย่อม แต่หากคุณจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ท�ำห้องสมุด
ก็ควรให้ความส�ำคัญกับการติดตัง้ ไฟ เพราะใต้บนั ได
ไม่คอ่ ยมีแสงสว่าง ดังนัน้ ควรเสริมไฟให้สว่างก็จะดีมาก
• เนรมิตผนังเป็นชั้นหนังสือขนาดจัมโบ้ ผนัง
ห้องนัง่ เล่นหรือห้องรับแขกโล่งๆ คุณลองจ้างช่างท�ำ
ตู้หนังสือแบบบิวต์อิน ท�ำให้สูงขึ้นไปจนจรดเพดาน

คุณจะมีพื้นที่เก็บหนังสือได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่ถ้าอยาก
ขยับขยายพื้นที่ในอนาคตก็เลือกใช้ตู้แบบลอยตัวก็ได้
แต่ไม่ควรท�ำสูงจรดเพดาน เพราะมีโอกาสล้มลงมาได้
การท�ำห้องสมุดติดผนังแบบสูงจรดเพดาน คุณควรเตรียม
จัดหมวดหมูห่ นังสือและติดประเภทหนังสือก�ำกับไว้ พร้อม
ทั้งบันไดที่มีความแข็งแรง เพื่อไว้ปีนหยิบหนังสือ ถ้าคุณ
มีลูกเล็กๆ ที่ก�ำลังซุกซน และไม่อยากวางชั้นลอยตัวสูงๆ
ลองปรับมาท�ำห้องสมุดแบบเสริมชัน้ วางหนังสือบริเวณริม
หน้าต่าง คุณก็จะได้ที่เก็บหนังสือไม่สูงมาก และที่ส�ำคัญ
ยังได้แสงสว่างจากหน้าต่างอีกด้วย
• แบ่งสเปซสร้างพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดใหม่ หากคุณมีพนื้ ทีใ่ น
ห้องรับแขกหรือพืน้ ทีห่ ลังบ้านทีม่ ขี นาดกว้าง คุณสามารถ
เนรมิตห้องสมุดขึ้นได้ด้วยการกั้นผนังกระจกหรือผนังเบา
เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องสมุดขึ้นมาในบ้าน ตกแต่งด้วยโคมไฟ
วางชั้นหนังสือ ใครชอบแบบนั่งพื้นก็อาจใช้เบาะนุ่มๆ
พร้อมวางโต๊ะญี่ปุ่น หรือใครชอบนั่งอ่านหนังสืออาจจะ
วางโต๊ะ เก้าอี้ ก็จะได้บรรยากาศแบบเดียวกับห้องสมุด
ที่โรงเรียน แต่ถ้าคุณไม่อยากกั้นแบบถาวร ก็ลองวางชั้น
แบบลอยตัวกั้นพื้นที่ขึ้นมาในห้องนั่งเล่น แล้วเสริมโต๊ะ
เก้าอี้ ส�ำหรับอ่านหนังสือ เท่านี้คุณก็มีห้องสมุดขนาดย่อม
เป็นของตัวเองแล้ว
• ห้องสมุดชัน้ ลอยใช้พนื้ ทีเ่ ต็มประสิทธิภาพ หากบ้านคุณมี
เพดานสูงมากๆ หรือมีชนั้ ลอย ลองดัดแปลงมาท�ำเป็นห้องสมุด
ลอยฟ้าในลักษณะห้องใต้หลังคา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้าน ลองจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ และจัดสรรพื้นที่เข้า
มุมเพื่อให้ห้องไม่คับแคบ เท่านี้คุณก็มีห้องสมุดในฝันได้แล้ว
การจัดสรรพื้นที่ในบ้านอย่างเหมาะสมและลงตัวจะช่วย
ให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว
และเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน เพือ่ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น
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HOME GADGET

New
Idea
Support Life & Nature
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทุกวันนี้ ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทว่า
ทุกวันนี้นวัตกรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์และออกแบบขึ้นมาใหม่
อย่างมากมายนั้น ได้กลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นส�ำคัญที่ช่วยท�ำให้
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน
01

Waterpebble

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน�ำ้ ได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับ Waterpebble ที่จะมาบอกให้รู้ว่า
การอาบน�้ำของคุณแต่ละครั้งใช้ปริมาณน�ำ้ มาก
แค่ไหน เพียงตั้งเวลาแล้วน�ำเครื่องนี้ไปวางไว้
ที่จุดที่สามารถสังเกตเห็นง่ายๆ โดยไฟสีเขียว
จะปรากฏเมื่อคุณเริ่มอาบน�้ำ และจะปรากฏไฟ
สีเหลืองก่อนเปลีย่ นเป็นไฟสีแดง ซึง่ หมายถึงเวลา
ของการอาบน�้ำควรจะเสร็จสิ้นได้แล้ว ส�ำหรับ
ราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ 11.95 เหรียญสหรัฐ

02

02

03

Aeropress

ทุกวันนี้การหาซื้อกาแฟรสชาติดีๆ อาจไม่ใช่
เรื่องยากนัก แต่กาแฟหอมรสชาติกลมกล่อม
ก็ยอ่ มต้องมากับราคาทีค่ อ่ นข้างแพงทีเดียว ดังนัน้
Aeropress จึงเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบ
กาแฟ แถมประหยัดเงินด้วย เพียงตักเมล็ดกาแฟ
คัว่ บดใส่ลงไปในเครือ่ งแล้วเติมน�้ำร้อน จากนัน้ ก็
กดเบาๆ ทีก่ า้ นกด ก็จะได้กาแฟทีห่ อมกรุน่ ถูกใจ
แล้ว สนนราคาอยู่ที่ 49.9 เหรียญสหรัฐ
L&H Motivo

04

Vacuum Beard Trimmer

เครือ่ งโกนหนวดรุน่ ใหม่ “Philips Norelco QT4070
Vacuum Beard” ทีจ่ ะมาสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับสุภาพบุรุษเพิ่มขึ้นด้วยการเสริมใบมีด
ที่มีความคมและโกนหนวดอย่างเกลี้ยงเกลา
แถมด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ดูดเศษผมและ
หนวดเคราได้อย่างหมดจด ไม่ต้องมาเสียเวลา
ท�ำความสะอาดใบมีด ท�ำให้สามารถใช้เครื่อง
โกนหนวดได้ทกุ ครัง้ ทีต่ อ้ งการ ส�ำหรับราคาของ
เครื่องโกนหนวดรุ่นนี้อยู่ที่ 49.99 เหรียญสหรัฐ
03
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01

04

Kolibree Toothbrush

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อการดูแลสุขภาพใน
ช่องปากส�ำหรับคนยุคใหม่ กับแปรงสีฟันไฟฟ้า
อัจฉริยะ หนึ่งเดียวในโลกที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพียงโหลดแอปพลิเคชัน
ข้อมูลการแปรงฟัน ตลอดจนผลการวิเคราะห์
สุขภาพในช่องปาก ก็จะปรากฏให้เห็นว่าคุณ
แปรงฟันนานเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ฟนั สะอาดหรือไม่
รวมไปถึงสุขภาพฟันและเหงือกในเวลานั้นเป็น
อย่างไร โดยราคาของแปรงสีฟันไฟฟ้านี้จะอยู่
ระหว่าง 99-200 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
แปรงสีฟันไฟฟ้า

TIPS & TRICKS

ทิลแลนด์เซีย

GREEN Bathroom
สร้างพื้นที่สีเขียวให้ห้องน�้ำ

สภาพอากาศที่ขมุกขมัวในช่วงปลายฝนต้นหนาว
อาจท�ำให้บรรยากาศภายนอกบ้านดูไม่ค่อยสดใส
เหมือนช่วงฤดูร้อน และเพื่อเป็นการคืนความสดใส
และสดชื่นให้กับบ้านในช่วงเวลานี้ จึงขอน�ำเสนอ
การจัดสวนมุมใหม่ในบ้าน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้ว รับรอง
ได้ว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของบ้าน ที่ไม่ว่าใคร
ก็ตามที่ได้เห็นก็คงจะรู้สึกประทับใจไม่น้อย

การจัดสวนมุมใหม่ของบ้านที่ว่านี้ก็คือ “สวนสวยใน
ห้องน�ำ้ ” ทีแ่ ม้วา่ จะใช้พนื้ ทีไ่ ม่มากนัก แต่กส็ ร้างบรรยากาศ
ให้รู้สึกสดชื่นและสดใสขึ้นมาได้ แถมยังช่วยท�ำให้ห้องน�้ำ
ของเราดูสวยแปลกตาน่ามอง และมีความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติมากขึ้น
ส�ำหรับวิธีการจัดสวนในห้องน�้ำนั้นก็ไม่ได้ยากเย็น
อะไรเลย อันดับแรกเลยก็ตอ้ งเลือกมุมและวัดพืน้ ทีส่ �ำหรับ

เฟิรน์ บอสตัน

เฟิร์นบลูไนต์

จัดสวนขนาดย่อมให้ได้มุมและขนาดที่เหมาะสมไม่กินพื้นที่มากเกินไป
จากนั้นจึงมองถึงรูปแบบของการจัดวาง ว่าหากห้องน�้ำมีขนาดเล็กอาจ
จะใช้วิธีการประดับเป็นไม้แขวน แต่หากมีพื้นที่มากหน่อยก็อาจเลือกใช้
เป็นไม้กระถางก็ได้ เมือ่ ก�ำหนดวิธกี ารได้แล้ว ก็เข้าสูข่ นั้ ตอนของการเลือก
ต้นไม้ทจี่ ะมาแต่งสวนในห้องน�ำ้ โดยต้นไม้ทเี่ ลือกปลูกนัน้ ควรมีคณุ สมบัติ
ทนความชื้นสูงได้ดี รวมถึงต้องดูแลรักษาง่าย เช่น เฟิร์นบอสตัน
ลิ้นมังกร พืชรากอากาศตระกูลต่างๆ (Tillandsia) เป็นต้น
นอกจากการหาต้นไม้หรือพืชชนิดต่างๆ มาปลูกในห้องน�้ำ ก็ควรจะ
ค�ำนึงถึงเรื่องแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามาในห้องน�้ำด้วยว่ามีมากน้อย
แค่ไหน อย่างพืชรากอากาศจะชอบแสงแดดแบบร�ำไร จึงควรหามุมวาง
ที่ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง รวมไปถึงต้องดูในเรื่องของการถ่ายเท
อากาศให้อยู่ในความเหมาะสม สวนสวยในห้องน�้ำของเราก็จะมี
ความสวยสดและเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน และสิ่งสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลย
ในการแต่งสวนในห้องน�้ำให้มชี วี ติ ชีวามากขึน้ ก็คอื การน�ำวัสดุตกแต่งอืน่ ๆ
อย่างหินกรวดหรือตุ๊กตาดินเผามาเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปพอเป็น
กิมมิกเล็กๆ ก็จะท�ำให้สวนสีเขียวในห้องน�้ำของเราดูสวยงามขึ้น
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BE HEALTHY

Chickenpox
อีสุกอีใส โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ร่างกาย
มักเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย เราจึงควรที่จะเตรียมพร้อม
และเรียนรู้หาทางป้องกันไว้ และโรคฮิตในช่วงเวลานี้
ก็คือโรคอีสุกอีใสที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
แต่หารูไ้ ม่วา่ ปัจจุบนั โรคอีสกุ อีใสได้พฒ
ั นาตัวเองขึน้ มา
จนกลายเป็นโรคอีสุกอีใสสายพันธุ์ใหม่

12
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โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) เกิดจากเชื้อโรควาริเซลลา
ซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella Zoster Virus) หรือ Human Herpes
Virus Type 3 ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับที่ทำ� ให้เกิดโรคงูสวัด แต่ใน
ปัจจุบันนี้มีไวรัสโรคอีสุกอีใสสายพันธุ์ใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรงกว่า
เดิมเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จากความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าใครเคยเป็นโรค
อีสุกอีใสแล้วเมื่อตอนเด็กจะไม่กลับมาเป็นอีกนั้น ขอบอกให้ลบ
ความเชื่อนี้ทิ้งไปได้เลย เพราะใครก็ตามที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส
หากได้รับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอีสุกอีใส
ได้อีกครั้ง เพราะเกิดจากเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน
ลักษณะอาการของโรค เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว
จะเริ่มมีอาการคล้ายคนเป็นไข้หวัด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวในช่วงแรก แต่หลังจากนัน้

2-4 วัน จะเกิดผื่นแดงตามใบหน้า ล�ำตัว ในเยื่อบุช่องปาก
ก่อนจะมีตุ่มน�้ำใสเกิดขึ้นพร้อมอาการคันร่วมด้วย ในช่วงนี้ตุ่ม
ใสจะทยอยเกิดขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อ
ตุ่มน�้ำโตเต็มที่ก็จะกลายเป็นตุ่มหนอง และจะเริ่มยุบตัวแห้ง
และตกสะเก็ด
รวมระยะการเป็นโรคอีสุกอีใสจะอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์
ซึ่งโดยทั่วไปผื่นจากโรคอีสุกอีใสจะหายโดยไม่มีแผลเป็นตาม
ผิวหนัง ยกเว้นผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนก็จะท�ำให้
ผื่นที่ขึ้นกลายเป็นตุ่มหนอง และเมื่อแผลตกสะเก็ดก็จะเกิดเป็น
แผลเป็นตามมา ส่วนในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงนั้นมัก
เป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียกระจายเข้าสู่กระแสเลือด ท�ำให้
เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษและปอดบวม ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�ำ่
หรื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง หรื อ ยาสเตอรอยด์ นั้ น
เชื้อแบคทีเรียอาจจะกระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
เช่น สมอง ปอด และตับ เป็นต้น
วิธกี ารรักษาโรคอีสกุ อีใส ทางการแพทย์ยงั ไม่มยี าทีร่ กั ษาโรค

ชนิดนี้ได้โดยตรง แต่ผู้ป่วยสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน
ได้รับเชื้อ รวมถึงการประคับประคองเพื่อรับการรักษาตามลักษณะ
อาการทีเ่ กิดโรคอีสกุ อีใส และควรแยกผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคอีสกุ อีใสออก
จากผูอ้ นื่ เพือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ หากมีไข้ควรเช็ดตัวให้ไข้ลดลง ดืม่ น�ำ้
มากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ป่วยสามารถทานยาลดไข้ชนิด
ยาพาราเซตามอลได้เท่านั้น ห้ามทานยาแอสไพรินเด็ดขาด เพราะ
จะส่งผลข้างเคียงต่อตับให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงได้ ทั้งนี้ ผู้ป่วย
ควรท�ำความสะอาดร่างกายให้สะอาด โดยอาจใช้สบู่ที่มียาฆ่าเชื้อ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน และหากมีอาการคัน
ควรทายาคาลาไมน์ หรือทานยาบรรเทาอาการคัน
อย่างไรก็ดี หากเกิดลักษณะอาการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ก็ควรทีจ่ ะ
ไปพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อเป็นการรักษาอาการ
ให้ตรงจุด แม้ว่าจะเป็นโรคที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่อดีตก็ตาม เพราะ
ทุกวันนี้เชื้อโรคได้มีการพัฒนาตัวเองให้มีความรุนแรงมากขึ้นตาม
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

L&H Motivo
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DIY

Flower Vases
So nice

ที่บ้านของหลายๆ คนอาจจะมีขวดแก้วใส่เครื่องดื่ม
ที่ไม่ใช้แล้ว และมักจะถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่า นับแต่นี้ไป
ขวดแก้วเหล่านัน้ จะถูกน�ำกลับมาแปลงโฉมให้กลายเป็น
ของตกแต่งบ้านไอเดียเก๋ ทีจ่ ะมาช่วยเติมเต็มการสร้าง
บรรยากาศบ้านของเราให้สดชื่นขึ้นทันตา เพราะเราจะ
ประดิษฐ์ “แจกันแก้วสีสวย” กัน

วัสดุ-อุปกรณ์

• ขวดแก้ว (รูปทรงใดก็ได้ตามใจชอบ)
• สีสเปรย์ (เลือกสีตามใจชอบ)
• กระดาษลายฉลุวงกลม/กระดาษลายลูกไม้
(ที่ใช้รองในกล่องขนม)
• กาว
• กรรไกร
• ดอกไม้ส�ำหรับตกแต่งแจกัน
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วิธีท�ำ

1. ล้างท�ำความสะอาดขวดแก้ว ลอกฉลากที่ติดอยู่ผิวด้านนอก
ออกทั้งหมด
2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษลายลูกไม้เป็นครึ่งวงกลม ทากาวที่
กระดาษลายลูกไม้แล้วน�ำไปแปะที่บริเวณก้นขวดแก้วด้านนอก
จัดกระดาษให้เสมอกัน
3. จากนั้นจึงพ่นสีสเปรย์ให้ทั่วทั้งขวดแล้วน�ำไปผึ่งให้แห้งก่อนที่
จะพ่นสีสเปรย์ทับลงไปอีกครั้ง เพื่อให้สีติดกับขวดแก้วและมี
ความคมชัดมากขึ้นแล้วน�ำไปผึ่งให้แห้งอีกครั้ง
4. เมื่อสีแห้งสนิทดีแล้วค่อยๆ ลอกแผ่นกระดาษลายลูกไม้ออก
ก็จะได้ลายสวยติดอยู่ที่ก้นขวดแก้ว แค่นี้ก็ได้แจกันดอกไม้สีสวย
ไว้ส�ำหรับน�ำดอกไม้มาประดับตกแต่งบ้านแล้ว

Tips

• เพื่อให้ฉลากที่ติดขวดลอกง่าย ควรน�ำขวดไปแช่น�้ำสบู่
  ประมาณ 30 นาที จากนั้นใช้ฟองน�้ำล้างจานขัดออก
• ควรพ่นสีในพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  และควรสวมผ้าปิดจมูกป้องกันการสูดดมสีสเปรย์

L&H Motivo
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EXCLUSIVE INTERVIEW

Inspiration from THE Inside
หาเจอง่ายๆ แค่ “เปิดใจ”

เพราะโลกใบนีม้ อี ะไรให้เราเรียนรูอ้ ยูม่ าก ความรู้
มีอยู่ทุกที่ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอก่อนเท่านั้น
แต่บางครั้งเมื่อเจอแล้วก็ใช่ว่าจะเข้าใจในสิ่งที่อยู่
ตรงหน้า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ “การเปิดใจ” เรียนรู้
กับสิ่งนั้นหรือเปล่า ทว่า... กับผู้ชายที่ชื่อ โทนี่
รากแก่น หรือ “ธีรชัย วิมลชัยฤกษ์” ลูกชาย
คนสุดท้องของนักร้องหมอล�ำ “บานเย็น รากแก่น”
ที่วันนี้เขาได้ค้นพบความรู้ ใหม่ๆ ด้วยเพราะ
ค�ำว่า “เปิดใจ”

คอนแทกเลนส์ Mimi by Toni
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นักแสดงหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาได้อธิบายถึง
ความหมายของค�ำว่า “เปิดใจ” ให้กับทีมงาน
นิตยสาร MOTIVO ฟังว่าเป็นการยอมรับสิ่งใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ
อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ และ
สามารถน�ำมาปรับใช้ได้กับตัวเราหรือคนรอบข้าง
โดยทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้แค่แรงบันดาลใจ หรือ

การลงมือท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังเท่านั้น เขายัง
ต้องอาศัย “การเปิดใจ” ของตัวเองให้ยอมรับกับ
สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ที่ท�ำอยู่ รวมไปถึงค�ำติชมของหลายๆ คนด้วย
เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
“ตอนนีผ้ มก�ำลังเริม่ ต้นท�ำธุรกิจส่วนตัวอย่างทีเ่ คย
ตัง้ ใจไว้กอ่ นหน้านี้ มีคอนแทกเลนส์ Mimi by Toni
และแชมพู A better by Toni ซึง่ แม้วา่ จะไม่ได้เป็นธุรกิจ
ใหญ่โตอะไร เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ไม่ได้ลงทุนเยอะ
แต่สงิ่ เหล่านีผ้ มถือว่าเป็นธุรกิจทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
และได้สะสมประสบการณ์มาเป็นอย่างดีตั้งแต่
เมื่อครั้งเข้าวงการ และเป็นสิ่งที่ผมเคยลงมือท�ำ
มาก่อน ผมเพียงแค่ต่อยอดความคิดและเปิดใจ
เรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ เพือ่ ปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจในวันนี้
ให้มากขึ้นเท่านั้น” โทนี่เล่าให้ฟังอย่างภูมิใจ

ร้านตัดผม ธุรกิจศิลปะของโทนี่

“นอกจากเรือ่ งของธุรกิจส่วนตัวแล้ว วันนีผ้ มยังมีงาน
เกีย่ วกับศิลปะด้วยอย่างการเป็นช่างตัดผม หากถาม
ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ผมท�ำงานนี้ ผมบอกได้
เลยครับว่า แรงบันดาลใจของผมมีอยูท่ กุ ที่ ทุกย่างก้าว
ทุกอย่างทีผ่ มไปพบ ทุกคนทีผ่ มคุยล้วนมีแรงบันดาลใจ
อยูใ่ นนัน้ หมด อยูท่ วี่ า่ เราจะมองอย่างไร และอะไร
ตรงกับสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังค้นหาและอยากได้พอดี ทุกวันนี้
ผมชอบเข้าไปคุยกับทุกคน คุยเล่นๆ เรื่อยเปื่อย
ไปแบบนี้ เพื่อเป็นแบบศึกษา แล้วไอเดียดีๆ จะ
มาเอง แต่สิ่งส�ำคัญคือเราต้องเปิดใจส�ำหรับ
ทุกอย่างเหมือนกันครับ” โทนี่เล่าอย่างสนุกสนาน
เมือ่ ถามว่าหากต้องเผชิญกับปัญหาในการท�ำงาน
จะมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร นักแสดงหนุม่ ก็เล่าให้ฟงั
ต่อว่า สิง่ ทีช่ ว่ ยให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ส�ำเร็จ
ก็คือธรรมะ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือน�ำทางการใช้ชีวิต

ในปัจจุบันของเขาเป็นอย่างดี

ความสุขครับ” โทนี่พูดพร้อมส่งยิ้ม

“ธรรมะในที่นี้ตามความหมายของผมไม่ได้
มองว่าเป็นเรื่องของบุญหรือการท�ำบุญ แต่มองว่า
เป็นการปรับสมดุลในการใช้ชีวิตของตัวเอง บาง
อย่างทีม่ ากไปหรือน้อยไปเราก็ปรับให้มคี วามพอดี
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสถานการณ์ต่างๆ
จิตใจของเราเดี๋ยวนี้เรามีการปรุงแต่งเยอะ” โทนี่
เล่าพอสังเขป

วันนี้คุณโทนี่ยังเล่าให้ฟังด้วยว่า ตอนนี้เขามี
ผลงานการแสดงอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นละครซิตคอมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ
ภาพยนตร์เรื่องปอบหน้าปลวก รวมไปถึงธุรกิจ
ส่วนตัวที่ร่วมกันท�ำกับเพื่อนๆ

“ส�ำหรับเรื่องราวของความสุขในวันนี้ของผม
คือ การได้ทำ� อะไรในสิง่ ใหม่ๆ และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ
รอบตัวให้ถอ่ งแท้กอ่ นน�ำมาประยุกต์ใช้ แต่ถา้ ถาม
ถึงการใช้ชีวิต ความสุขของผมก็จะเป็นไปใน
แบบธรรมดาครับ อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งถือเป็น
สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วส�ำหรับผม และผมก็มี

“การเปิดใจ” รับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ก่อนที่
จะผนวกความรู้เดิมที่มีอยู่ผสานเข้าไป คืออีก
หนึ่งแรงพลังที่ท�ำให้วันนี้ นักแสดงหนุ่มที่ชื่อ
“โทนี่ รากแก่น” สามารถสร้างอนาคต และเดินไป
ตามเส้นทางทีว่ าดฝันเอาไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
และเชื่อว่าในวันหนึ่งข้างหน้า นักแสดงหนุ่ม
คนนี้จะต้องประสบความส�ำเร็จตามที่เขาตั้ง
ความประสงค์ไว้เป็นแน่

L&H Motivo

17

METRO FOCUS

สถานีธรรมศาสตร์
สถานีเชียงราก

สถานีคลองหนึ่ง

Commuter Rail System

สถานีรังสิต

The Red Line Project

สถานีหลักหก
สถานีดอนเมือง
สถานีการเคหะ
สถานีบางเขน
สถานีทุ่งสองห้อง
สถานีวัดเสมียนนารี
สถานีจตุจักร
สถานีเขตบางซื่อ

ในวั น นี้ ต ้ อ งยอมรั บ ว่ า ชุ ม ชนเมื อ งใหญ่ ๆ อย่ า ง
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ย่านใจกลางเมือง
ก�ำลังมีอัตราความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น
ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม คนบางส่ ว นต้ อ งกระจายตั ว ออกไป
อยู ่ บ ริ เ วณรอบนอกของเมื อ งใหญ่ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“ชานเมือง” ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง
เข้าสู่ใจกลางเมือง โครงการขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อ
กันเป็นโครงข่ายการเดินทางจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (Commuter Rail System)
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส�ำหรับการเดินทางของกลุ่มคนที่อยู่
รอบนอกเมืองใหญ่ ให้สามารถเข้าสู่ย่านใจกลางธุรกิจได้
สะดวกขึ้น โดยหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองที่ก�ำลัง
กลายเป็นความหวังใหม่ของผู้คนชานเมืองก็คือ รถไฟฟ้า
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โครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

ชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์-มหาชัย) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์-มหาชัย) ระยะทางรวมกว่า 80.8 กิโลเมตร
มีทงั้ หมด 36 สถานี ถือเป็นเส้นทางหลักในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวทางรถไฟเดิมของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่ชานเมืองด้านทิศเหนือ (ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง
รังสิต ปทุมธานี) และพื้นที่ชานเมืองด้านทิศใต้ (ครอบคลุมพื้นที่เขตบางบอนและมหาชัย)
โดยโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มนี้ได้แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ธรรมศาสตร์ (รังสิต)-บางซือ่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2560
ระยะที่ 2 บางซื่อ-หัวล�ำโพง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2559
ระยะที่ 3 หัวล�ำโพง-บางบอน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562
ระยะที่ 4 คือ บางบอน-มหาชัย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2572
ส�ำหรับเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มระยะแรกทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้างนัน้ โครงการเริม่ ต้นบริเวณด้านทิศใต้ของแยกประดิพทั ธ์ ห่างจากทางแยก 200 เมตร
เลียบฝั่งตะวันตกของทางรถไฟ มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามเส้นทางรถไฟสายเหนือ/
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงสร้างยกระดับสูง 17 เมตร โดยปรับใช้โครงสร้างของโครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โฮปเวลล์เดิม ผ่านสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
ยกข้ามทางพิเศษศรีรัชบริเวณถนนก�ำแพงเพชร 2
และข้ามทางแยกต่างระดับรัชวิภาแล้วขนานไปกับ
ถนนวิภาวดีรังสิต
จากนัน้ ก็ยกข้ามสะพานข้ามทางแยกตามแนวถนน
งามวงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ ตัดกับโครงการ
รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (โครงการในอนาคต)
ก่อนจะเบี่ยงไปเลียบถนนก�ำแพงเพชร 6 แทน ไป
จนถึงสถานีรถไฟดอนเมือง จึงกลับมาเลียบทาง
รถไฟฝัง่ ตะวันตก และเริม่ ลดระดับเป็นแนวระดับดิน
ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟของถนนรังสิตปทุมธานี เข้าสู่สถานีรถไฟรังสิต รวมระยะทาง
เฉพาะช่วงสถานีบางซื่อถึงรังสิต 24.6 กิโลเมตร

สนามบินดอนเมือง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หรือรวมระยะทางทั้งโครงการ 26.22 กิโลเมตร
เมื่อออกจากสถานีรถไฟรังสิตจะผ่านสถานีรถไฟ
คลองหนึ่ง สถานีรถไฟเชียงราก และไปสิ้นสุดที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมระยะ
ทางช่วงหลัง 10 กิโลเมตร
นอกจากโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม
จะมาช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางของ
ประชาชนมากขึ้นแล้ว โครงการนี้ยังท�ำให้ทุกคน
สามารถเดินทางไปยังสถานที่ส�ำคัญๆ หลายแห่ง
อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
สนามบินดอนเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ
หากแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการ ก็จะยิ่งสร้าง

ความสะดวกให้กบั การเดินทางท่องเทีย่ วด้วย เพราะ
เส้นทางโครงการนีจ้ ะเชือ่ มต่อให้เราสามารถเดินทาง
ไปชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินทีช่ ายทะเล
บางขุนเทียน และอิม่ อร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ที่
ตลาดมหาชัย รวมไปถึงยังมีหา้ งสรรพสินค้าชือ่ ดัง
รอรับบริการอยู่มากมาย
โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มจึงเป็น
อีกหนึง่ ทางเลือกส�ำหรับการเดินทางของประชาชน
ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความสะดวกในการเดินทางในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp
L&H Motivo
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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

15 - 30 ล้านบาท
5 - 15 ล้านบาท
3 - 6 ล้านบาท
3.5 - 5 ล้านบาท
3 - 4 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
The TERRACE
Baan mai
Villaggio
indy

12.5 ล้านบาท
7.29 ล้านบาท
4.29 ล้านบาท
1.85 ล้านบาท
1.85 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
333 RIVERSIDE
TheRoom
THE KEY
Ease

12.9 ล้านบาท
5 ล้านบาท
4 ล้านบาท
1.7 ล้านบาท
1.5 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

30 ล้านบาทขึ้นไป
L&H Motivo
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
นนทบุรี

บางเขน

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางซื่อ

ลาดพร้าว
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

11 - 15 ล้านบาท

njr@lh.co.th

มัณฑนา แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

6 - 8 ล้านบาท

m4@lh.co.th

พฤกษ์ลดา 3 รังสิต - คลอง 4

3.49 - 6 ล้านบาท

pd3@lh.co.th

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3 - 4 ล้านบาท

ir@lh.co.th

L&H Motivo
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

LEARN TO BE
CREATIVE

N

เรียนรู้นอกห้องเรียน

การศึกษาอาจไม่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้จากต�ำรา
หรือตามหลักวิชาการที่บรรจุอยู่ในการเรียน
การสอนตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่
เพียงเท่านัน้ ทว่า การศึกษานัน้ ยังมีหลากหลาย
รูปแบบให้ได้ค้นหานอกห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่
เพียงแค่เด็กเท่านั้นที่จะเรียนเสริมความรู้
เหล่านีไ้ ด้แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่หรือผูใ้ หญ่ในวัยใด
ก็สามารถค้นหาการเรียนรู้เหล่านี้ได้เช่นกัน
เพื่อเสริมความรู้ให้กับตัวเอง รวมถึงเป็นการ
พักผ่อนในอีกรูปแบบหนึ่ง

  สถานที่แนะน�ำ

• Little Bit Horse Club

เป็นสถาบันสอนการขี่ม้าส�ำหรับเด็กตั้งแต่อายุ
3 ขวบขึน้ ไป และบุคคลทัว่ ไปทีม่ ใี จรักในการขีม่ า้
ซึง่ จุดเด่นของสถาบันสอนขีม่ า้ แห่งนี้ ไม่เพียงแต่
จะท�ำให้ทุกคนได้สัมผัสกับการขี่ม้าอย่างจริงจัง
เท่านั้น แต่ยังสอนให้ทุกคนมีความรักต่อเพื่อน
ร่วมโลกของเราด้วย ซึง่ ทุกคนต้องรูถ้ งึ การดูแลม้า
อย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันที่แห่ง
นี้ยังเน้นในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเด็กๆ
ทีม่ าเรียนขีม่ า้ โดยมีอปุ กรณ์ส�ำหรับการฝึกซ้อม
ที่จ�ำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่ร่มรื่นและไร้มลพิษ
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เสริมทักษะด้านการขี่ม้าได้ทั้งครอบครัว

ที่ตั้ง : 15/88 ซ.ล�ำลูกกา 23 ถ.ล�ำลูกกา อ.คูคต

จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : 0-2995-7751
เว็บไซต์ : www.littlebithorseclub.com
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.

(รอบการเรียนสุดท้ายเวลา 18.00 น.)
การเดินทาง : เมื่อผ่านสนามบินดอนเมือง
ประมาณ 5 นาที จะมีปา้ ยสะพานใหม่-ล�ำลูกกา
ขับตามป้ายนั้น ขึ้นสะพานวนแล้ววิ่งรถมาตาม
ป้าย “ล�ำลูกกา” จากนัน้ มองหาปัม๊ น�้ำมัน ปตท.
ปั๊มที่สองแล้วชิดซ้ายจะเห็นป้าย ซ.ล�ำลูกกา 23
ให้เลีย้ วซ้ายเข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร ก็จะ
พบกับ Little Bit Horse Club

สนุกสนานกับกิจกรรมเรียน-เล่น
• Global Art & Creative

เป็นสถาบันสอนศิลปะและการเรียนศิลปะ
รูปแบบใหม่ ที่จะมาช่วยให้ทุกคนที่ชื่นชอบ
ศิลปะสนุกสนานไปกับการเรียน พร้อมกับ
สร้างพัฒนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งหลักสูตรการเรียนของ
ที่นี่ได้อิงตามพัฒนาการของผู้เรียนทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่สนใจศิลปะ ขณะที่คุณครูของสถาบัน

เปิดจินตนาการให้ลูกรัก

ผลงานศิลปินตัวน้อย

ยังได้รับการทดสอบและอบรมอย่างเข้มงวด
เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ทีต่ งั้ : 32/11 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
ติดต่อ : 0-2961-7705
เว็บไซต์ : www.globalart.co.th
เปิดบริการ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 14.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
การเดินทาง : จากฝั่งธนฯ ขับรถไปตามทาง
ตัดใหม่เส้นถนนราชพฤกษ์แล้วข้ามสะพานพระราม 5
ตรงไปข้ามแยกปากเกร็ดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
เมืองทองธานี จากนั้นวิ่งไปตามทางก็จะพบกับ

Global Art & Creative @ ติวานนท์
• Star Maker Voice Academy

ร้อง เต้น พูด ได้เก่งดังฝัน เป็นนิยามของสถาบัน
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา โดยครูอ้วน
มณีนุช เสมรสุต ที่มุ่งเน้นสอนการใช้เสียงไป
พร้อมๆ กับการออกลีลาท่าทาง ที่จะท�ำให้
ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาความรู้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการออกเสียงให้กบั ตัวเอง ซึง่ ไม่
จ�ำเป็นว่าผูเ้ รียนจะต้องเป็นเด็กๆ เสมอไป ผูใ้ หญ่
ทีร่ กั ในการร้องเพลง หรือต้องการเพิม่ ทักษะด้าน
การออกเสียง เพือ่ เป็นนักร้องและพิธกี ร ก็สามารถ
เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้เหมือนกัน เพราะสถาบัน

ฝึกเจ้าตัวน้อยนั่งบนหลังม้า

แห่งนีไ้ ด้สร้างบุคลากรขึน้ มาประดับวงการเพลง
ไว้มากมาย เช่น แกงส้มเดอะสตาร์
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2958-5466-8
เว็บไซต์ : www.starmakeracademy.net
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.30-21.00 น.
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้โทลเวย์ฝง่ั ขาออก
วิ่งไปจนสุดทางแล้วไปกลับรถที่สะพานกลับรถ
หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าช่องทางด่วน เพือ่
เข้าทางเข้า 3 ด้านพหลโยธิน

L&H Motivo
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SINGLE HOME : SOUTH

ÊÒÂäËÁ
ËÅÑ¡ÊÕè

¹¹·ºØÃÕ

ºÒ§à¢¹
Ë¹Í§¨Í¡

SOUTH ZONE
ºÒ§«×èÍ

¨µØ¨Ñ¡Ã
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สวนหลวง
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คลองเตย

บางคอแหลม
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พระโขนง

ราษฎร์บูรณะ

บางนา

บางบอน
ทุ่งครุ

ดุสิต

บางขุนเทียน
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

มัณฑนา ประชาอุทิศ 72

8 - 15 ล้านบาท

m72@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 2 - เทียนทะเล

7 - 12 ล้านบาท

mpt@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

3.79 - 6 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

3.79 - 6 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.49 - 6 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio พระราม 2

3.5 - 5 ล้านบาท

vb@lh.co.th

L&H Motivo
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

Getting a Talent
by yourself S
พรสวรรค์ที่เลือกได้

ในวันนี้การสร้างความส�ำเร็จให้กับตัวเอง
นั้น ไม่ได้มาจากการเรียนในหลักสูตรตาม
ต�ำราทีท่ างกระทรวงศึกษาได้ก�ำหนดไว้เท่านัน้
แต่ความส�ำเร็จของคนหลายคน สามารถ
เกิดขึ้นได้จากพรสวรรค์ของตัวเอง ซึ่ง
พรสวรรค์ที่ว่านี้ บางครั้งก็สามารถค้นพบ
ได้เมื่อตอนเป็นเด็ก ขณะที่บางคนอาจจะเพิ่ง
ค้นพบได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่นั่นก็
ไม่ได้ถอื ว่าสายเกินไปทีจ่ ะใช้พรสวรรค์เหล่านัน้
ให้เป็นประโยชน์ เพียงแค่มองหาโอกาสและ
จังหวะ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถพิเศษ
เหล่านั้นด้วยการเติมทักษะความรู้ให้แน่น
ยิ่ ง ขึ้ น ก็ จ ะท� ำ ให้ คุ ณ สามารถก้ า วไปถึ ง
จุดแห่งฝันได้แล้ว

  สถานที่แนะน�ำ

• KPN Music Academy

หากใครมีทักษะด้านการดนตรีแล้วก็ไม่ควร
นิ่งเฉย ลองมองหาสถาบันดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับมาตรฐานอย่างสถาบันดนตรีเคพีเอ็น ที่
ถือเป็นสถาบันดนตรีแห่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้
ครบทุกความต้องการด้านดนตรี โดยเฉพาะ

30

L&H Motivo

ดนตรีสื่อสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาการเด็ก

หลักสูตรที่ได้ออกแบบมาอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสมกับผูเ้ รียนตัง้ แต่เด็กจนถึงบุคคลทัว่ ไป
ซึง่ มาพร้อมอุปกรณ์การเรียนทีไ่ ด้มาตรฐานระดับ
โลกจริงๆ
ที่ตั้ง : 1/2 โครงการพาร์ควิลเลจ พระรามที่ 2
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 101-103 ซ.พระรามที่ 2 ซ.56
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2896-1417, 08-1173-5773
เว็บไซต์ : www.kpnmusic.com
เปิดบริการ : วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. หยุด
วันจันทร์
การเดินทาง : จากถนนฝั่งขาออก เมื่อถึงถนน
พระรามที่ 2 ให้ใช้ทางออกไปยังดาวคะนองเข้า
กรุงเทพฯ ขับรถประมาณ 2 กิโลเมตร ออกทาง
คูข่ นานและเลีย้ วซ้ายเข้าซอยพระรามที่ 2 ซอย 56
(ซอยจะอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม 2) เข้ามา
ประมาณ 50 เมตร โครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือ

เรียนท�ำขนมช่วยเสริมความสุขของครอบครัว
• Patisserie Baking School

โรงเรียนสอนท�ำขนมอบและเบเกอรี่ เค้ก อร่อย
ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพร้อมจะถ่ายทอด
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นขนมอบให้กบั ทุกท่าน
ทีส่ นใจ ไม่วา่ ผูท้ ตี่ อ้ งการจะน�ำไปประกอบอาชีพ
หรือจะฝึกฝีมือเพื่อไปอวดสมาชิกในครอบครัว
ก็ได้ รวมถึงเด็กๆ ที่นี่ก็มีเปิดสอนให้เรียน

เสริมสร้างทักษะสมองของลูกรัก

คุณแม่คุณลูกสนุกสนานกับการท�ำคุกกี้

เป็นกลุ่ม ด้วยหลักสูตรการท�ำขนมง่ายๆ เอาไว้
ไปอวดคุณพ่อคุณแม่กัน
ที่ตั้ง : 16/58 (219) หมู่ 1 ถ.พระรามที่ 2
ซ.51 แยก 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2415-5226, 08-9448-9979
เว็บไซต์ : www.PatisserieBakingSchool.com
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนสาทร มุ่งหน้าไป
ยังฝั่งธนฯ ข้ามสะพานสาทรลงมาแล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนตากสิน มุง่ หน้าไปดาวคะนอง วิง่ ตรงไป
จนถึงแยกบางปะกอก เลีย้ วขวาเข้าถนนพระราม
ที่ 2 แล้ววิง่ ตรงมาจนถึงทางเข้าซอยพระรามที่ 2
ซอย 51 หน้าปากซอยจะมีปั๊ม ปตท. เป็นจุด

สังเกตแล้วเลี้ยวเข้ามา ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย
ก็จะพบกับโรงเรียนสอนท�ำขนมอบ Patisserie
Baking School
• สถาบันสอนศิลปะภูศิลป์

สถาบันสอนศิลปะภูศลิ ป์เป็นสถาบันทีจ่ ะมาช่วย
สร้างจุดเริม่ ต้นแห่งความคิด และปูพนื้ ฐานระบบ
ความคิดผ่านกระบวนการศิลปะ ไปพร้อมๆ กับ
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ หรือแม้แต่นักศึกษาที่ต้องการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาศิลปะ ให้สามารถ
ค้นพบตัวเอง เข้าใจตัวเอง เพื่อให้ด�ำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข และประสบความส�ำเร็จใน
อนาคต ซึง่ หลักการส�ำคัญของภูศลิ ป์นนั้ จะเน้นไปที่

เพลินอารมณ์กับเสียงดนตรี

ตัวของผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง และให้มกี ารเรียนรู้
ทฤษฎีทางศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้
ทางสถาบันยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้
สนุกสนานกับงานศิลปะด้วย
ที่ตั้ง : อาคารกรีนเมล พระราม 2 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2450-1322, 08-1702-4452
เว็บไซต์ : www.phusilp.com
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
การเดินทาง : ขับรถมาตามถนนพระรามที่ 2
มุ่งหน้าไปยังตลาดมหาชัย สถาบันศิลปะ
ภูศลิ ป์จะตัง้ อยูต่ รงข้ามกับห้างโลตัส พระรามที่ 2
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SINGLE HOME : EAST

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

จตุจักร

คันนายาว

ลาดพร้าว
บึงกุ่ม

ดุสิต พญาไท
ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

ดินแดง

คลองเตย

ยานนาวา

บางกะปิ

L&H Motivo

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง
บางนา
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มีนบุรี

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา

แฟชั่นไอส์แลนด์

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

มัณฑนา รามอินทรา - วงแหวน

7 - 15 ล้านบาท

mr2@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 9 - ศรีนครินทร์

6 - 18 ล้านบาท

mkk@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 3

7 - 18 ล้านบาท

mos@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 4

7 - 15 ล้านบาท

moa@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

5 - 18 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

สีวลี บางนา

5 - 8 ล้านบาท

sba@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - วงแหวน 2

4 - 6 ล้านบาท

cq@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางนา

3 - 5 ล้านบาท

pba@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

3.89 - 5 ล้านบาท

ph@lh.co.th
L&H Motivo
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LIVING GUIDE : EAST ZONE

Find YOUR SkillS

E

ค้นหาทักษะในตัวตน

การค้นหาความสามารถของเราที่ซ่อนอยู่
ข้างใน ก็เป็นหนึ่งในการปูทางไปสู่เส้นทาง
แห่งความส�ำเร็จ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มี
ความเก่งหรือทักษะพิเศษอยูแ่ ล้ว ขึน้ อยูก่ บั ว่า
คนคนนั้นจะค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่นี้ออกมาแล้ว
ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จต่อไปได้หรือไม่ ดังนั้น
การมองหาสิง่ ปลุกเร้าและการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับตัวเราจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

สนุกไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง

สถานที่แนะน�ำ

• Martial Arts Taekwondo Academy

กีฬาถือเป็นอีกหนึ่งทักษะความรู้ที่สามารถ
สร้างให้ผเู้ รียนก้าวขึน้ สูเ่ ส้นทางแห่งความส�ำเร็จ
ได้ไม่ยากนัก Martial Arts Taekwondo จึงถือ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่เพื่อการเรียนรู้ด้านกีฬา
ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส ร้ า งสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรงเท่ า นั้ น
แต่อาจจะเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาให้
กับเด็กๆ หรือบุคคลทีส่ นใจศิลปะการป้องกันตัว
โดยหลักสูตรของโรงเรียนแห่งนีไ้ ด้รบั การรับรอง
จากสหพั น ธ์ เ ทควั น โดโลก (WTF) และมี
ประกาศนียบัตรทีร่ บั รองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย หลักสูตรเด่นของที่นี่ก็มีตั้งแต่ฮับกิโดหรือ
วิชาการป้องกันตัวในแบบฉบับเกาหลี ไปจนถึง
กระบองสองท่อน และหากใครได้มาเรียน
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ที่ นี่ แ ล้ ว ก็ อ าจจะได้ เ รี ย นภาษาเกาหลี ที่
อินเทรนด์ในวันนี้ด้วย
ทีต่ งั้ : Martial Arts Taekwondo Academy เซ็นทรัล
รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-5169-3999 (ครูฮ้อบ)
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-18.30 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/thailandmartialarts
การเดินทาง : ขึน้ ทางด่วนทีด่ า่ นพระราม 4 มุง่ หน้า
ไปดินแดง พอถึงทางแยกต่างระดับไปพระราม 9
ก็มุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์แล้วขึ้นทางด่วนไป
รามอินทราอีกครั้ง ซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังถนน

ต่อยอดจินตนาการด้วยการเล่นที่สร้างสรรค์

รามอินทรา แล้วก็จะพบกับเซ็นทรัลรามอินทรา
• Play Chef

เป็ น สถาบั น สอนท� ำ อาหารที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ฉพาะ
ส�ำหรับเด็กเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไป
ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการท�ำอาหารได้
โดยที่นี่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มา
พร้อมกับการพัฒนาทักษะทุกคนด้วยการสัมผัส

ฝึกการฝืมือพ่อครัว แม่ครัวตัวน้อย

“ครัว” สื่อความรักของทุกคนในบ้าน

และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน การเรียนของที่นี่
จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมอาหารไปจนถึง
การประกอบอาหาร ทีเ่ สริมท้ายด้วยการสร้างสูตร
ศิลปะการท�ำอาหารทีแ่ สนสนุกและอร่อยอีกด้วย
ที่ตั้ง : 61 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2746-0546
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.
หยุดวันจันทร์
เว็บไซต์ : www.playchefthai.com
การเดินทาง : จากแยกพัฒนาการมุ่งหน้า
ไปยังถนนศรีนครินทร์ ตรงมาก็จะเห็นห้าง
พาราไดซ์ พาร์ค

• Smile Cooking Club

เป็นอีกหนึ่งสถาบันสอนการท�ำอาหารส�ำหรับ
ทุกคนทีร่ กั ในการท�ำอาหาร โดยสูตรอาหารของ
ที่นี่จะเน้นไปที่อาหารสูตรต้นต�ำรับ รวมถึงสูตร
อาหารตามยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็นอาหารไทย ญีป่ นุ่
ตะวันตก หรือแม้แต่เบเกอรี่และขนมอบต่างๆ
เพื่อให้ทุกคนสามารถท�ำรับประทานกันเองใน
ครอบครัว หรือน�ำไปประกอบอาชีพก็ได้ โดย
การเรียนการสอนที่นี่จะเน้นการปฏิบัติ ดังนั้น
ในแต่ละคอร์สจึงเปิดรับผู้เรียนครั้งละ 4-12 คน
เท่านั้น ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนที่สนุก
อบอุ่น และเป็นกันเอง
ที่ตั้ง : 2/112 โครงการเวร่า ปากซอยมิสทิน

ศิลปะการป้องกันตัวส�ำหรับเด็ก

รามค�ำแหง 160 ถ.ราษฎร์พฒั นา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2540-4870, 08-1909-3284,
09-5707-2564
เว็บไซต์ : www.smilecookingclub.com หรือ
www.faceook.com/Smilecookingclub
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนรามค�ำแหง จาก
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงมุง่ หน้าไปยังสุขาภิบาล
ก็จะพบกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (บริษัท มิสทิน) ให้กลับรถมายังฝั่ง
ตรงข้ามก็จะพบกับ Smile Cooking Club
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
โซนราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า
โซนรัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่ - บางบัวทอง

บางซื่อ

จตุจักร

พุทธมณฑล
บางพลัด
ทวีวัฒนา

ตลิ่งชัน

บางกอกน้อย

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

บางแค
หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก
สาทร
บางคอแหลม
ยานนาวา
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ดินแดง

ราชเทวี

ธนบุรี
จอมทอง

พญาไท

ดุสิต

วัฒนา
สาทร
คลองเตย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

30 - 130 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

LADAWAN รัตนาธิเบศร์

30 - 100 ล้านบาท

lrr@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

18 - 30 ล้านบาท

npr@lh.co.th

นันทวัน อุทยาน - อักษะ

10 - 15 ล้านบาท

nu@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

4 - 6 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - สาย 5

4 - 6 ล้านบาท

c5@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ - วงแหวน

4 - 6 ล้านบาท

crb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางใหญ่

3.49 - 5 ล้านบาท

py@lh.co.th

inizio 2 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

3.49 - 4 ล้านบาท

ip2@lh.co.th

inizio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.29 - 4 ล้านบาท

i4@lh.co.th
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

WE CAN DO

W

เปิดใจรับการเรียนรู้สู่ความส�ำเร็จ

การเปิดใจรับการเรียนรู้นอกกรอบการเรียน
ตามปกติ อาจท�ำให้เราค้นพบตัวเองในอีก
ด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และหากได้รับ
การพัฒนาฝึกฝนอย่างถูกวิธีและถูกต้อง
ตามหลักการแล้ว ก็จะยิ่งเสริมสร้างให้เรามี
ความสามารถเพิ่มขึ้น และหากเราสามารถ
พัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นได้อย่างใจปรารถนาแล้ว
สิ่งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ ที่จะน�ำเรา
ไปสู่เส้นทางความส�ำเร็จในอนาคตได้

  สถานที่แนะน�ำ

• City of Art

การวาดรูปก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการพักผ่อนและ
เสริมทักษะด้านการขีดๆ เขียนๆ ที่ไม่ว่าผู้ใหญ่
หรือเด็กก็สามารถเรียนรู้กันได้ ซึ่งสถาบันศิลปะ
City of Art จะมาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของความคิด การสัมผัส หรือแม้แต่
การพัฒนาด้านจิตใจ โดยสถาบันนีเ้ ปิดสอนศิลปะ
ในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะส�ำหรับเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ไปจนถึงผู้สูงอายุ
ที่สนใจงานวาดภาพการ์ตูน การวาดเส้น สีฝุ่น
และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรอง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : 7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
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ระบายสี ระบายความฝัน

ชั้ น 17 ห้ อ ง 1701B ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2884-6918
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.30- 20.00 น.
เว็บไซต์ : www.cityofartschool.com
การเดินทาง : ขับรถมาตามถนนบรมราชชนนี
มุ่งหน้าไปปิ่นเกล้า แล้วไปกลับรถใต้สะพาน
ข้ามแยกบริเวณแยกปิ่นเกล้า แล้วชิดซ้ายเข้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
• ICT School

ปัจจุบนั เรือ่ งของเทคโนโลยีกเ็ ป็นอีกหนึง่ การเรียนรู้
ส�ำคัญ ทีเ่ ด็กยุคใหม่ตอ้ งเรียนรูก้ นั ไม่มากก็นอ้ ย
โดยโรงเรียนบูรณาการคอมพิวเตอร์ หรือ ICT
School มีหลักสูตรให้เลือกเรียนตั้งแต่หลักสูตร

“ไหมพรม” สื่อรักถักร้อย

คอมพิวเตอร์ไปจนถึงหลักสูตรการต่อหุ่นยนต์
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการจัดแบ่งการเรียนรู้เป็นล�ำดับขั้นจาก
ง่ายไปยาก ขณะเดียวกันทุกบทเรียนที่สอนใน
โรงเรียนยังมุ่งเน้นไปที่การน�ำเอากิจกรรมต่างๆ
มาร่วมสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รียน และยังท�ำให้

สื่อยุคใหม่ของเด็กไทย

เรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว

การเรียนนั้นมีความสนุกสนานไปพร้อมกันด้วย
ที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานตั้งแต่คอร์สเด็ก
ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่รักในเทคโนโลยี
ที่ตั้ง : เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ทาวเวอร์ A) ชั้น 6
ส�ำนักงานอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2884-8314
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.30-20.00 น.
เว็บไซต์ : www.ictschool.ac.th
การเดินทาง : ขับรถมาตามถนนบรมราชชนนี
มุ่งหน้าไปปิ่นเกล้า แล้วไปกลับรถใต้สะพาน
ข้ามแยกบริเวณแยกปิ่นเกล้า แล้วชิดซ้ายเข้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

• NuKoy Shop

แม้วา่ จะไม่ได้เป็นโรงเรียนหรือสถาบันเพือ่ การเรียน
การสอน แต่ที่นี่ NuKoy Shop ก็ถือเป็น
แหล่งการเรียนรูเ้ พือ่ อาชีพเสริมได้อย่างดีทเี ดียว
เพราะที่นี่เปิดสอนหลักสูตรการถักไหมพรม
ทัง้ แบบนิตติง้ โครเชต์ และลูมนิตติง้ โดยคุณครู
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึง่ รับรองได้ว่าร้านนีจ้ ะเป็นที่ถกู อก
ถูกใจสาวๆ ทีร่ กั การท�ำงานฝีมอื ทีส่ ำ� คัญการเรียน
ถักไหมพรม ไม่เพียงจะท�ำให้เราได้สิ่งของ
น่ารักๆ ทีเ่ กิดจากฝีมอื ของเราแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิ
มากขึ้นด้วย เรียกได้ว่าเป็นการเรียนที่มาพร้อม
กับการผ่อนคลายก็ว่าได้

เรียนรู้นอกห้องเรียน

ที่ ตั้ ง : อยู ่ ใ นโครงการเดอะ เซอร์ เ คิ ล

ราชพฤกษ์ 39 กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2863-8553
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 12.00-20.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/nukoyfb
การเดินทาง : ขึน้ ทางด่วนมาลงสาทรแล้วเลีย้ ว
ซ้ายข้ามสะพานตากสิน จากนั้นขับรถตรงเข้า
ถนนราชพฤกษ์ ตรงมาตามทางจะเจอแยกเข้า
มาถนนเพชรเกษมปิน่ เกล้า ให้เข้าซ้ายแล้วขับรถ
ตรงมาเรือ่ ยๆ ข้ามสะพานข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์
13 และ 35 พอลงสะพานแล้วชิดซ้ายก็จะ
พบกับโครงการเดอะ เซอร์เคิล
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TOWNHOME

TOWNHOME

40

L&H Motivo

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

12.5 ล้านบาท

lss@lh.co.th

The TERRACE รามอินทรา

7.29 ล้านบาท

t65@lh.co.th

Baan mai พระราม 2 - พุทธบูชา (2)

4.29 ล้านบาท

bb2@lh.co.th

Villaggio บางนา

1.85 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์

2.69 ล้านบาท

ds@lh.co.th

indy บางใหญ่

2.59 ล้านบาท

dk@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 3

1.95 ล้านบาท

dr3@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ (2)

1.85 ล้านบาท

dp2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Sathorn

12.9 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room เจริญกรุง 30

9 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 21

7.9 ล้านบาท

r21@lh.co.th

The Room Sathorn

7 ล้านบาท

rsathorn@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

5.5 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room สาทร - เซนต์หลุยส์

4 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

333 Riverside

5 ล้านบาท

333@lh.co.th

The Key BTS Wutthakat

4.5 ล้านบาท

kw@lh.co.th

The Key สาทร - เจริญราษฎร์

3 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

The Key เฉลิมพระเกียรติ ร.9

1.7 ล้านบาท

ku@lh.co.th

Ease พระราม 2

1.5 ล้านบาท

ep@lh.co.th
L&H Motivo
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES
เชียงใหม่ - ขอนแก่น - โคราช - อุดรธานี - หัวหิน - ภูเก็ต
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ 5.45 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.19 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

4.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

3.94 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.03 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น

3.95 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.40 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ โคราช

3.95 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.15 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

6.7 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

7.52 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 6.3 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

info@lhphuket.com

4.38 ล้านบาท
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BEST DAY OUT

Chill
Out
on
the
River
Relax WITH Nature
ในช่ ว งปลายฝนต้ น หนาวที่ มี ส ายลม
เย็นๆ ผสานสายฝนที่ชุ่มฉ�่ำเย็น ถือเป็น
เวลาที่ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง ในการมองหา
สถานที่พักผ่อน หรือนอนเล่นริมแม่น�้ำ
ชืน่ ชมความงามของสายน�ำ้ ทีไ่ หลเอือ่ ยๆ
มีปลาแหวกว่ายไปมา และมีนกตัวเล็กๆ
บิ น ไปมาส่ ง เสี ย งร้ อ งจิ๊ บ ๆ ใกล้ ชิ ด
ธรรมชาติ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆ
โดยสถานทีพ่ กั ผ่อนริมน�ำ้ ทีม่ คี วามใกล้ชดิ
ธรรมชาติมีอยู่หลายแห่ง ดังนี้

อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

หนึ่งในสถานที่ใกล้ชิดและอิงแอบธรรมชาติ
และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ที่
ทุกครอบครัวสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนได้
ไม่ยากนัก เพียง 1.30 ชั่วโมงเท่านั้น ที่อ�ำเภอ
บางคล้านี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมไปถึง
อาหารอร่อยและสถาปัตยกรรมทีท่ รงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้รับความประทับใจ
โดยเฉพาะบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติ
ความสวยงามริมฝัง่ น�ำ้ ทีเ่ ป็นสวนผลไม้ ท�ำให้ใน
ช่วงเช้าจะมีนกบินออกมาอวดโฉมและส่งเสียง
ให้ได้ยินกัน ขณะที่เวลากลางคืนเราสามารถ
ล่องเรือชมความงามของหิง่ ห้อยทีพ่ ากันส่องแสง
สร้างบรรยากาศการพักผ่อนให้อมิ่ เอมเป็นอย่างดี
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ตลาดน�้ำอัมพวายามโพล้เพล้

อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อัมพวาถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตส�ำหรับ
ทุกคนในยุคนี้จริงๆ และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ เพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น หากใครได้
มาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยแล้ว รับรอง
ได้ว่าจะประทับใจมากขึ้น ด้วยเพราะในช่วงเวลา
นี้ทุกคนจะได้ลองลิ้มชิมอาหารทะเลที่สดใหม่

เส้นทางคดเคี้ยวมุ่งสู่เมืองปาย

โดยเฉพาะปลาทูที่จะมีความมันและอร่อยเป็น
พิเศษ ที่ส�ำคัญที่อัมพวาในวันนี้ยังมีรีสอร์ตหรู
และสวยๆ ไว้รองรับผู้มาเยือนอยู่มากมาย ซึ่ง
รีสอร์ตแต่ละแห่งจะถูกปลูกสร้างอยู่ริมแม่น�้ำ

บรรยากาศบริเวณโดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์

ใกล้ชิดธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนครินทร์

ที่ทุกเช้าจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมๆ กับ
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นด้วย
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี

ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงเดินทางจากกรุงเทพฯ ก็
จะได้พบกับบรรยากาศและทิวทัศน์สวยงามของ
เขือ่ นศรีนครินทร์ทแี่ วดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั
เขียวขจี ยิง่ ได้มาในช่วงหลังฝนพร�ำแล้ว ก็จะพบ
กับภาพความประทับใจของท้องฟ้าและสายน�้ำ
เหนือเขื่อน ซึ่งที่นี่ยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติส�ำคัญหลายแห่งของจังหวัด ไม่วา่
จะเป็น ถ�ำ้ น�ำ้ พุรอ้ น น�ำ้ ตกสวย และเกาะกลางน�ำ้
ทีย่ งั อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ความโดดเด่น

ความเย็นฉ�่ำของแม่น�้ำปาย
นั่งมองสายน�้ำบางปะกงยามพระอาทิตย์
ลับขอบฟ้าที่ อ.บางคล้า

ของการมาพักผ่อนที่เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่
การได้นอนพักค้างแรมบนแพตามรีสอร์ตต่างๆ
ทีม่ อี ยูร่ อบๆ เขือ่ น ซึง่ แต่ละแห่งก็จะมีเอกลักษณ์
ที่เป็นจุดเด่นไม่ซ�้ำกัน รวมไปถึงอาหารอร่อยๆ
ที่หาได้ง่ายในแถบนั้น
อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่สุดฮอตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ปายก็
ยังคงมีมนต์เสน่ห์ท�ำให้ผู้มาเยือนหลงใหลได้อยู่
ไม่รู้คลาย โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น�้ำปายที่ถือ
เป็นแม่น�้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของแม่ฮ่องสอน
มีความยาวกว่า 180 กิโลเมตร และยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางน�้ำที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
รองรับผูม้ าเยือน รวมไปถึงวิถชี วี ติ และบรรยากาศ
ความเป็นภาคเหนืออย่างแท้จริง หรือแม้แต่สถานที่
ท่องเทีย่ วทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากทีน่ มี่ ากนัก อย่างน�ำ้ ตก
แม่เย็น โป่งน�้ำร้อน หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอย่างวัดน�ำ้ ฮู ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปโลหะทองสัมฤทธิอ์ ายุกว่า 500 ปี และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงเย็นก็จะได้พบกับบรรยากาศ
ของพระอาทิตย์สีแดงกลมโตที่ก�ำลังคล้อยต�่ำ
ลงเหนือขุนเขาทีท่ อดยาวตลอดแนวริมฝัง่ แม่น�้ำ
ท่ามกลางรีสอร์ตมากมายที่สร้างขึ้นให้สอดรับ
กับความเป็นธรรมชาติให้ได้ชื่นใจกัน
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ภาพจ�ำลองบรรยากาศ

มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน 4
โครงการใหม่ ในบรรยากาศรีสอร์ทหรู

ท�ำเลสะดวก ติดถนนวงแหวน อ่อนนุช เชื่อมต่อถนนหลายสาย
ทั้งวงแหวนตะวันออก พระราม 9 มอเตอร์เวย์ และบางนา
พร้อมแบบบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ราคา 7-15 ล้านบาท
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www.lh.co.th

L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

indy บางใหญ่

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ใกล้รถไฟฟ้า

THE NEW DEFINITION OF LONDON LIVING
“ปฐมบทใหม่ของการใช้ชีวิตในสไตล์คุณ”
กลิ่นอายแห่งลอนดอน…บนท�ำเลใกล้เมือง
เชื่อมติดชีวิตเมือง ด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ราคาเริ่ม 2.49 ล้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เพนเน่แฮมเห็ดในไวต์ซอส

BUONO BISTRO

Italian Restaurant & Wine

ถึงรสอิตาเลียนแท้

โซน My Lady Hall

ซีซ่าร์สลัดกับไก่ย่าง
รับส่วนลด 15% ส�ำหรับค่าอาหาร
พิเศษ! รับ Welcome Drink เมื่อยื่นคูปอง
เริ่ม ส.ค.-ต.ค. 2557
เงื่อนไขการใช้

1. ส่วนลดนี้ใช้เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
2. ส่วนลดนี้ส�ำหรับอาหาร ไม่รวม Soft Drink
3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

สิทธิพเิ ศษส�ำหรับผูอ้ า่ น MOTIVO และคนพิเศษ
ในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารแสนอร่ อ ย
บรรยากาศสุดหรูในร้านอาหารชื่อดัง ที่ทาง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้จดั ขึน้ เพือ่ สร้างความสุข
ให้กับทุกคน วันนี้เราขอแนะน�ำร้านอาหาร
อิตาเลียนบรรยากาศสุดหรู “BUONO BISTRO
Italian Restaurant & Wine” ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2
เดอะ พรอมานาด รามอินทรา

ร้าน “BUONO BISTRO” นั้นตกแต่งร้านใน
คอนเซปต์ Romantic Casual Style โทนสีน�้ำตาลครีม ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ น Old Town ในยุโรป
ภายในร้านมี 2 โซนให้เลือกนัง่ โซนด้านหน้าเรียกว่า
My Lady Hall ตกแต่งได้อารมณ์แบบผู้หญิง มี
แจกันใหญ่ใส่ดอกไม้สดกลางโถงห้อง และที่ผนัง
ตกแต่งด้วยจานขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Willow Plate
และทีส่ ำ� คัญในร้านมีเตาอบพิซซ่าแบบโบราณ เพือ่
ไว้อบพิซซ่าเสิร์ฟลูกค้ากันแบบสดๆ อีกด้วย ส่วน
โซนด้านในเรียกว่า My Lord Hall ตกแต่งโทนสีเทา
ด�ำให้อารมณ์แบบผูช้ าย ผนังมีหวั กวางสีเงินประดับ
ประดาดูหรูหรา
อาหารของที่นี่เป็นแบบอิตาเลียนแท้ๆ รวมทั้ง
ยังมีเมนูอาหารยุโรปอืน่ ๆ ไว้บริการมากกว่า 200 เมนู
รับรองว่ารสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทย เราเริ่มต้น

โซน My Lord Hall

ออกสตาร์ตกับเมนูเบาๆ อย่างซีซาร์สลัดกับไก่ยา่ ง
สลั ด ชื่ อ คุ ้ น หู แต่ ข อบอกว่ า ซี ซ าร์ ส ลั ด ของที่ นี่
รสชาติเข้มข้น ผักสดกรอบ ที่ส�ำคัญทางร้านใส่
พาร์เมซานชีสและเบคอนบิตมาแบบไม่หวงเครื่อง
อร่อยถูกปากจริงๆ
ส�ำหรับจานหลักทีเ่ ราสัง่ มาลองวันนีก้ ค็ อื เพนเน่
แฮมและเห็ดในไวต์ซอส จานนี้รสชาติเข้มข้น
หอมชีสแต่ไม่เลีย่ น หรือใครชอบเส้นสปาเกตตีหรือ
เฟตตูชินีก็สามารถเปลี่ยนเส้นได้ตามชอบ
มาร้านอาหารอิตาเลียนทั้งทีต้องลองสั่งพิซซ่า
ที่นี่เขามีหลายหน้าให้เลือก วันนี้เราเลือกสั่งพิซซ่า
หน้าปลาแซลมอน เขาใช้แซลมอนสดแทนแซลมอน
รมควัน ท�ำให้รสชาติกลมกล่อมและไม่เค็มเกินไป
แถมด้านบนยังท็อปปิ้งด้วยคอตเทจชีสให้รสชาติ
มันๆ ช่วยเสริมรสให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
ร้าน BUONO BISTRO Italian Restaurant
& Wine เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 2 เปิด
บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. พิเศษสุด
ส�ำหรับผูอ้ า่ น MOTIVO เพียงตัดคูปองจาก Motivo
จะได้ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารทันที 15% พร้อมรับ
Welcome Drink ฟรีทันทีอีก 1 แก้ว เริ่มใช้คูปอง
ตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค. 2557

GOURMET

Shibuya

Honey Toast

ถ้าพูดถึงขนมสุดฮิตในตอนนี้ คงหนีไม่พน้ เมนู “Shibuya Honey
Toast” ขนมหน้าตาดี รสชาติแสนอร่อย วันนี้เราเลยน�ำเสนอ
วิธีการท�ำเมนูสุดฮิตตัวนี้ รับรองว่าท�ำไม่ยาก และอร่อยไม่แพ้
ร้านดังๆ แน่นอนค่ะ

วิธีท�ำ
• หั่นสตรอว์เบอร์รีเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า พักไว้ในตู้เย็น
• หั่นแบ่งขนมปังให้หนาประมาณ 2 1/2 นิ้ว จากนั้นใช้มีดตัดเซาะ
ขนมปังให้เป็นตารางสี่เหลี่ยม 12 ช่อง อย่าให้ขนมปังขาดจากชิ้น บาก
ขนมปังให้ลึกประมาณ 1 นิ้ว
• จากนั้นหั่นเนยสดรสเค็มแช่เย็นให้เป็นแผ่นบางๆ ให้ได้ 12 ชิ้น
แล้วใส่ตามร่องขนมปังที่ตัดไว้
• เอาเนยสดรสเค็ม 2 ช้อนโต๊ะใส่ไมโครเวฟ 1 นาทีจนละลาย แล้ว
ใช้แปรงจุ่มเนยทาให้รอบขนมปังที่ใส่เนยสดทุกด้าน
• จากนั้นตั้งอุณหภูมิเตาอบไว้ที่ 180 องศาเซลเซียส น�ำขนมปังใส่
ถาดที่ปูด้วยแผ่นฟอยด์ น�ำเข้าอบประมาณ 10 นาที หรือจนขนมปัง
ด้านนอกมีสีเหลืองทองกรอบเป็นอันใช้ได้
• น�ำขนมปังที่ได้จัดใส่จานเสิร์ฟ ราดด้วยน�้ำผึ้งตามชอบ ตกแต่ง
ด้วยวิปปิ้งครีม สตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมรสชาติตามชอบ
เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เสิร์ฟตอนขนมปังร้อนๆ จะอร่อยมากขึ้น

ส่วนผสม (ส�ำหรับเสิร์ฟ 2 ที่)
ขนมปังปอนด์แบบ White Bread
แบบไม่สไลซ์เป็นแผ่น		
สตรอว์เบอร์รีสด 		
เนยสดรสเค็มส�ำหรับท�ำละลาย		
เนยสดรสเค็มส�ำหรับแช่เย็น
น�้ำผึ้งตามใจชอบ		
วิปปิ้งครีมแบบกระป๋องส�ำเร็จรูป
ไอศกรีมรสชาติที่ชอบ
น�้ำตาลไอซิ่ง

1 ปอนด์
3-4 ผล
2 ช้อนโต๊ะ

Tips
• การเทน�้ำผึ้งใส่ขนมปังตอนร้อนจะช่วยให้ขนมหอม
น�้ำผึ้งมากยิ่งขึ้น
• ใครชอบผลไม้ ถั่ว หรือช็อกโกแลตสามารถ
ดัดแปลงสูตรได้ตามใจชอบ
• ถ้าใส่เนยน้อยเกินไป เวลาอบขนมปังจะแข็ง ไม่กรอบ
และไม่ชุ่มฉ�่ำ
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MY BEST FRIEND

Chinchilla
เจ้าโปเกมอนมีชีวิต

วิธีการเลือกซื้อ
คุณควรเลือกตัวทีร่ า่ เริง ขีเ้ ล่น กระปรีก้ ระเปร่า มีความคึกคัก
อยู่ตลอดเวลา ดูที่ก้นต้องไม่มีคราบอุจจาระเหนียวๆ
ติดอยู่ ขนไม่ร่วง ตาใสไม่ขุ่น ไม่มีขี้ตาเหนียวข้นติดอยู่

ชินชิลลา (Chinchilla) หนูตัวใหญ่ที่ชอบยืนสองขา
หน้าตาน่ารัก และเจ้านี่ก็คือต้น แบบในการออกแบบ
ตัวการ์ตูน “โปเกมอน” มันมีนิสัยคล้ายตัวการ์ตูน
จะผิดกันก็ตรงเจ้าหนูเ หล่านี้มันหากินตอนกลางคืน
และชอบนอนกลางวัน เลี้ยงดูง่ายมาก ท�ำให้ชินชิลลา
กลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตในขณะนี้

ลักษณะทั่วไป
เจ้าหนูชนิ ชิลลามีถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมบนทีร่ าบสูงแถบเทือกเขา
แอนดิส ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล และชิลี จัดว่าเป็น
สัตว์เลีย้ งเมืองหนาว อยูใ่ นสัตว์จำ� พวกฟันแทะแต่รกั สะอาด
ขาหลังคล้ายจิงโจ้ไว้กระโดดสูงๆ ขนละเอียดฟูนมุ่ หลากหลาย
สี ทั้ง Standard Gray ซึง่ เป็นสีมาตรฐานที่นยิ มทั่วไป หรือ
มีสีพิเศษอย่าง Solid White พวกขนขาวตาแดง, สี Moses
จะเป็นโทนสีเหลือบ, สี Ebony เป็นสีด�ำทั้งตัว, สี Violet
และ Pink จะเป็นโทนสีเทาอมม่วงและชมพู

วิธีการดูแล
คุณควรเลีย้ งไว้ในห้องแอร์ เพราะโดยธรรมชาติแล้วชินชิลลา
เป็นสัตว์เมืองหนาว ท�ำให้มันขี้ร้อน แต่เดี๋ยวนี้ลูกที่เกิดใน
ประเทศไทยสามารถปรับตัวให้อยูใ่ นห้องอุณหภูมปิ กติได้แล้ว
ควรเลี้ยงในกรงขนาดใหญ่ เพื่อให้มันได้วิ่งเล่น เป็น
การออกก�ำลังกาย ชินชิลลาไม่อาบน�ำ้ เหมือนสัตว์เลีย้ งประเภท
อื่นๆ เพียงแค่คุณน�ำทรายขี้เถ้าภูเขาไฟใส่ถาด มันก็จะลง
ไปคลุกๆ ท�ำความสะอาดตัวเอง แป๊บเดียวขนก็กลับมาฟู
นุม่ เหมือนเดิม ส่วนอาหารจะมีหญ้าอัลฟัลฟาแห้ง หญ้าแห้ง
อาหารเม็ด ผลไม้แห้งนิดหน่อย ห้ามให้อาหารสด นม
หรือน�้ำมันโดยเด็ดขาด ซึ่งอาหารทั้งหมดหาซื้อได้ตาม
Pet Shop ขนาดใหญ่

Tips
• ชินชิลลามีขนยาวและแน่นมาก ต้องระวังเรื่องความร้อน ถ้าอากาศร้อนมากๆ อาจเกิดอาการ Heat Stroke ได้
• ห้ามให้อาหารสดกับชินชิลลาเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้ท้องเสีย
• เมื่อชินชิลลาอายุครบ 8 เดือน ควรเลี่ยงให้กินหญ้าอัลฟัลฟา เพราะอาจท�ำให้เกิดโรคนิ่วได้
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CALENDAR

ACTIVITY
FOR FAMILY
14th - 17th August

9th - 17th August

Thai International Travel Fair 2014

Thailand Best Shopping Fair 2014

11th - 19th October

15th - 26th October

Furniture Fashion Food Festival 2014

19th Book Expo Thailand 2014

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อีกครั้งในรอบปีส�ำหรับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวในการจัดงาน
“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” หรือ Thai International Travel Fair 2014
งานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวไว้ในงานนี้
งานเดียว ภายในงานพบกับโปรโมชั่นแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษจาก
หลากหลายบริษัทน�ำเที่ยวชั้นน�ำทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงที่พัก อุปกรณ์การท่องเที่ยว และบริการรถเช่า
ภายในงานยังรวบรวมสินค้า OTOP กว่า 1,000 ร้านค้า รวมถึง
การแสดงบนเวทีตลอดทัง้ วัน ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โทร. 0-2214-6175-78

อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
งานแสดงสินค้าที่รวบรวมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
เสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตลอดจนอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ที่จะมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การท�ำธุรกิจ แลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ในแบบสบายๆ และ
เป็นกันเอง อันน�ำมาซึง่ ความรูด้ า้ นต่างๆ ให้กบั ทุกคนทัง้ ในเรือ่ งของ
การแต่งบ้าน การสาธิตท�ำอาหาร รวมถึงมีบูธจ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวด้วย
ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ บริษทั โฮมโชว์ จ�ำกัด
0-2719-0408 หรือเว็บไซต์ www.homeshow.co.th

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานชอปปิงแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของประเทศไทย ที่เนรมิตพื้นที่
กว่า 47,000 ตารางเมตรของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้เป็นสุดยอด
งานแสดงสินค้าเพือ่ การชอปปิงทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของเมืองไทย กับกลุม่
สินค้าไลฟ์สไตล์นบั หมืน่ รายการ ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์ ของแต่งบ้าน สินค้า
เบ็ดเตล็ด รวมทั้งอาหารและของฝาก งานแสดงสินค้าไทยแลนด์
เบสต์ ชอปปิง แฟร์ 2014 จะเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างปรากฏการณ์แก่
วงการแสดงสินค้าไทย โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียด
ได้ที่ 0-2731-1331

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เป็นอีกหนึง่ งานทีส่ ง่ เสริมนิสยั รักการอ่าน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ จัดขึน้ โดยสมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยภายในงานยัง
มีบูธจ�ำหน่ายหนังสือราคาพิเศษจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำกว่า 400 แห่ง
ทั่วประเทศ ที่คัดสรรกองทัพหนังสือดีคุณภาพเยี่ยมมาเอาใจ
คนรักการอ่าน ภายในงานยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจให้ทกุ คนได้รว่ มสนุก
มากมาย และยังได้พบกับนักเขียนชือ่ ดังทีท่ า่ นชืน่ ชอบ รวมถึงกิจกรรม
บนเวทีกลาง และการอบรมสัมมนาตลอดงาน ผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.thailandbookfair.com
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Fresh Idea

RECYCLED
FURNITURE
บางครั้งของไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ที่ถูกทิ้งไว้เป็นขยะ ก็อาจ
กลายเป็นของสวยงามขึ้นมาทันที หากเรามองเห็นคุณค่าใน
ของสิ่งนั้นในมุมที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็น ก่อนที่จะผสาน
ไอเดี ย สุ ด บรรเจิ ด ที่ ม าพร้ อ มแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ เท่ า นี้ ก็
สามารถฟื้นคืนชีวิตให้กับสิ่งของเหล่านั้นได้แล้ว

Bottle Cap Chair

เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ของ Benjamin Rollins
Caldwell นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ได้น�ำเอาฝาขวดน�้ำ
หลากสีสันมาวาดลวดลายลงบนโครงสร้างของเก้าอี้
อาร์มแชร์ที่ท�ำจากแผ่นเหล็กรีไซเคิล แล้วเชื่อมรอยต่อ
ของฝาขวดน�้ำด้วยปูนยาแนว ก่อนจะกลายสภาพเป็น
เก้าอี้ที่มีสีสันชวนให้ลองนั่ง ซึ่งเก้าอี้ตัวนี้สามารถน�ำไป
ตัง้ ไว้กลางสวนได้ดว้ ย กลายเป็นอีกหนึง่ เฟอร์นเิ จอร์สสี วย
สร้างสีสันให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี

Magazines Stool

The Fridge Couch

ใครจะเชื่อบ้างว่า ตู้เย็นเก่าๆ ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น
เฟอร์นเิ จอร์สดุ หรูกบั เขาได้เหมือนกัน เมือ่ Adrian Johnson ศิลปิน
และนักออกแบบชาวแคนาดา ได้คดิ และน�ำเอาตูเ้ ย็นเก่าๆ มาตัด ปะ
และดัดก่อนทีจ่ ะบุดว้ ยเบาะหนังแสนนุม่ ทีเ่ มือ่ ส�ำเร็จออกมาก็กลายเป็น
โซฟาตัวใหญ่ นั่งสบาย แถมยังได้ความรู้สึกเย็นฉ�่ำชื่นใจอีกด้วย
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ใครมีหนังสือหรือนิตยสารเก่าอย่าเพิง่ ทิง้ เพราะนีอ่ าจเป็น
อีกอุปกรณ์ส�ำคัญในการสร้างของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ โดย
บริษัทนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ NJU Studio เกิดไอเดีย
สุดจี๊ด น�ำนิตยสารเก่าไม่ใช้แล้วมาวางเรียงซ้อนกันบน
ฐานไม้ ขณะที่ด้านบนอาจใช้หมอนใบเล็กหรือเบาะนุ่ม
มาวางทับบนกองนิตยสารอีกชั้น แล้วจึงใช้เข็มขัดหนัง
2 เส้นมารัดนิตยสารและแท่นไม้ให้ติดกัน กลายเป็น
สตูลส�ำหรับนั่งเล่น แถมยังสามารถปรับความสูงต�่ำได้
ตามความชอบอีกด้วย

Beer Bottle
Chandeliers

คงถูกใจคนรักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่น้อย ส�ำหรับ
แชนเดอเลียร์ขวดเบียร์รูปทรงเก๋และสีสันสวยงาม เมื่อ
ยามต้องแสงไฟสร้างความสว่างไสวและสีสันให้บ้านดู
สดใส ซึ่งแชนเดอเลียร์ชิ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบของ
บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่อ Barlite ที่มองเห็นส่วน
เว้าส่วนโค้งของขวดเบียร์หลากยี่ห้อที่ถูกทิ้งให้กลายเป็น
ขยะ ก่อนน�ำมาขัดล้างท�ำความสะอาดแล้วน�ำมาแขวน
เข้ากับโครงเหล็กแชนเดอเลียร์โดยวางสลับสีกัน เท่านี้
ก็จะได้แชนเดอเลียร์สุดอลังการแล้ว

A Hose Chair
Dining Lamp

เรียกได้วา่ เป็นการประยุกต์เอาอุปกรณ์เหลือใช้จากโรงงาน
มาประดิษฐ์ให้กลายเป็นของประดับบ้านได้อย่างเก๋ไก๋ โดย
Cory Barkman นักออกแบบโคมไฟ ได้น�ำเอาอะไหล่เก่า
ของเครื่องจักรโรงงานที่ดูไร้คุณค่าแล้วมาสร้างสรรค์ตาม
ไอเดีย จนกลายเป็นโคมไฟตัง้ โต๊ะประดับห้องทีม่ คี วามคลาสสิก
ที่เข้ากับสไตล์ของบ้านสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

หากสายยางรดน�ำ้ ต้นไม้รวั่ คุณจะมีวธิ จี ดั การกับมันอย่างไร?
หลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ทิ้งไปสิ!! ซึ่งก็อาจเป็น
ค�ำตอบที่ถูกใจคนทั่วไป แต่ส�ำหรับ Danny Seo นักออกแบบ
และผูค้ ร�ำ่ หวอดในการน�ำเฟอร์นเิ จอร์จากสิง่ ของเหลือใช้ภายใน
บ้านมาเปลี่ยนรูปแปลงร่าง เขามีวิธีจัดการกับสายยางรดน�้ำ
เก่าๆ ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาเป็นเก้าอี้สนามสุดเก๋ที่ทนแดดทนฝน
เพียงแค่น�ำสายยางมาพันไขว้ไปมา เท่านี้ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์
สวยราคาถูกมาอวดสีสันสวยในสวนได้แล้ว
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LIBRARY

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ
ชื่อผู้แต่ง : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
หนังสือแนวจิตวิทยาที่สอนคนให้มองโลกใน
แง่ดีและมีความสุข แม้ว่าเวลานี้จะต้องเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม โดยในเนือ้ หา
ของหนังสือเล่มนีย้ งั ได้รวบรวมทัศนคติการมอง
โลกด้านบวกจากกรณีตา่ งๆ ให้แง่คดิ การด�ำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการยึดเอาบทเรียนที่
เกิดขึน้ อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ให้กลายมาเป็น
อุทาหรณ์สอนใจ ผสมผสานเรือ่ งราวยกเป็นกรณี
ศึกษา สามารถให้เราน�ำไปดัดแปลงมาประยุกต์
ใช้กับชีวิต บางเรื่องอาจจะดูหนักหนาสาหัส
กับชีวิต แต่หากใช้สติปัญญาแก้ไข ก็สามารถ
ทลายก�ำแพงปัญหาเหล่านัน้ ได้อย่างไม่ยากเย็น

OPEN

THE BOOKS

สุขบนหลังเสือ
ชื่อผู้แต่ง : ชาติ ภิรมย์กุล
มีคนบอกเอาไว้ว่า หากใครก็ตามที่ได้ขึ้นนั่ง
บนหลังเสือแล้ว ก็ย่อมที่จะลงจากหลังเสือยาก
แน่นอน แต่สำ� หรับหนังสือทีช่ อื่ “สุขบนหลังเสือ”
นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเสือจริงๆ เท่าไร
เป็นเพียงการเล่าถึงเรือ่ งราวความสุขของผูเ้ ขียน
(ชาติ ภิรมย์กุล) กับจักรยาน “เสือภูเขา” คู่ใจ
ที่เขามักจะตระเวนขี่ไปอย่างมีความสุขไปตาม
สถานทีต่ า่ งๆ โดยเฉพาะความสุขกับการได้แวะ
ลิม้ ลองเมนูพเิ ศษ รวมไปถึงเรือ่ งราวของ “ชีวติ
ติดก�ำ” ทีจ่ ะเผยนิสยั คนไทยในการมองหาความสุข
ในหลากรูปแบบ ที่จะมาท�ำให้คุณได้บริหาร
กล้ามเนื้อขากรรไกร และคิดถึง “เสือภูเขา”
ตัวนี้จนไม่อยากลงเลยก็ได้
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ความทรงจ�ำบางอย่างช่างรางเลือน
ชื่อผู้แต่ง : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
ท่ามกลางความจริง ความลวง และความทรงจ�ำ
ทีว่ นเวียนอยูใ่ นชีวติ ของปุถชุ นทัว่ ไป ใครจะเชือ่
ว่าทัง้ สามสิง่ เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ไม่อาจเชือ่ ถืออะไร
ได้ “ความทรงจ�ำบางอย่างช่างรางเลือน” จึงถือ
ก�ำเนิดขึน้ มาท่ามกลางความสับสนของสังคมใน
ทุกวันนี้ ด้วยการน�ำเสนอเรื่องสั้น 10 เรื่อง ที่
ล้วนเคี่ยวกร�ำประเด็นไว้ในทุกมุมมอง นับเป็น
งานเขียนทีเ่ ข้มข้น ลุม่ ลึก สะท้อนโครงสร้างทาง
สังคมอันบิดเบี้ยว ก่อนที่จะจบลงด้วยอารมณ์
เศร้ากึ่งสุข แต่ก็แฝงไว้ซึ่งการมองโลกไป
ข้างหน้าอย่างมีความหวังเสมอ

ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย
ชื่อผู้แต่ง : หนุ่มเมืองจันท์
“ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย” เป็นหนังสือที่
รวบรวมบทความจากคอลัมน์ยอดฮิต “ฟาสต์
ฟู้ดธุรกิจ” ของ “หนุ่มเมืองจันท์” ซึ่งบอกเล่า
ถึงเรือ่ งราวของคนในแวดวงธุรกิจ ทัง้ แง่คดิ ดีๆ
ในการลงทุน หรือแนวคิดที่ใช้ด�ำเนินธุรกิจจน
ประสบความส�ำเร็จ ผนวกกับมุมมองส่วนตัว
ของผู้เขียนในการใช้ชีวิตให้มีความสุข อยู่กับ
ปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ ไม่ยึดติด
และปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและ
แง่มุมธุรกิจที่น่าสนใจ รวมถึงเรื่องราวดีๆ ที่
สร้างแรงบันดาลใจ รอยยิม้ ให้กบั คุณผูอ้ า่ นด้วย
แง่มุมที่น่ามอง

MORE THAN WORDS

“เปิดใจ”
การเปิดตามองอาจท�ำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้
แต่หากเปิดใจมอง ก็จะสามารถมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นมากขึ้น

MOTIVO ชวนคุณส่งภาพที่คุณประทับใจ เป็นภาพอะไรก็ได้พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ
ขนาดไม่เกิน 2 MB แต่ต้องถ่ายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น (ท่านละ 1 ภาพต่อฉบับ)
แล้วส่งมาที่ e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้าของภาพประทับใจที่ผ่านการคัดเลือกลงในคอลัมน์ More Than Words 2 ภาพในฉบับหน้า
จะได้รับของรางวัลพิเศษจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is not open.
Frank Zappa

www.lh.co.th

