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MINDSET
เมือ่ พูดถึง Mindset หลายคนอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงกระบวนการ
ทางความคิดและทัศนคติทที่ ำ� ให้คนแต่ละคนมองโลกในแง่มมุ ทีแ่ ตกต่าง
กันไป และคิดว่านั่นคือลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกได้ถึงความเป็นตัวตน
ของคนแต่ละคน จนอาจหลงคิดไปว่า คนทีม่ กี ระบวนความคิดเกีย่ วกับ
บางสิ่งบางอย่างแล้ว ก็คงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนั้น
ทว่าในความเป็นจริง Mindset ของแต่ละคนนัน้ สามารถปรับเปลีย่ นได้
ตามประสบการณ์และข้อมูลความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มา ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่า
จะท�ำให้คนนั้นมีมุมมอง ความคิด การตัดสินใจ รวมถึงพฤติกรรม
หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่
ข้อมูลความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งเรื่องราวของ Mindset ในฉบับนี้ จะมาบอกเล่าถึงการปรับเปลี่ยน
กรอบความคิดและการพัฒนาความคิดของคนในทางบวกเพือ่ น�ำไป
สู่การมี Mindset ที่ดีต่อไป
นอกจากเรือ่ งราวของ Mindset แล้ว ภายในเล่มยังประกอบด้วย
เนื้อหาที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นไอเดียการแต่งห้องใน
คอนโดมิเนียมที่จะช่วยท�ำให้ห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัดดูกว้างและมีพื้นที่
ใช้สอยได้มากขึน้ ซึง่ ไอเดียเหล่านีอ้ ยูใ่ นคอลัมน์ Tips & Tricks หรือจะ
เป็นคอลัมน์ DIY กับการลองเปลี่ยนงานประดิดประดอยมาเป็นการ
ปลูกต้นไม้ในขวดน�ำ้ และน�ำมาจัดแต่งห้องเพือ่ ความสวยงามและช่วย
ฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาดสดชื่น
ตามติดมาทีค่ อลัมน์ Welcome ในฉบับนีจ้ ะพาไปเยีย่ มชมโครงการ
บ้านแบรนด์ใหม่ “anya” บางนา-รามค�ำแหง 2 บ้านแฝดพรีเมียม
ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ “French Country Style” ผสานแนวคิดแบบ
“Home For All Functions” ตอบโจทย์ชวี ติ ไลฟ์สไตล์ทา่ มกลางธรรมชาติ
ทีแ่ วดล้อมและมีกลิน่ อายความเป็นเมืองชนบทของฝรัง่ เศส ไม่เพียง
เท่ า นั้ น ในคอลั ม น์ ถั ด มา Exclusive Interview จะพาทุกคนไปท�ำ
ความรู้จักกับ “รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง” คุ ณ หมอที่ มี
ความเชีย่ วชาญด้านโรคสมอง โดยเฉพาะในกลุม่ ผูส้ งู อายุ จะมาบอกเล่า
เรือ่ งราวและแนะน�ำวิธกี ารดูแลผูส้ งู อายุในบ้านให้มคี วามสุขอีกด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ในวาระโอกาสที่ก�ำลังจะก้าวข้ามผ่านปี 2563 เข้าสู่ปี
2564 ที่ก�ำลังจะมาถึง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พร้อมด้วยทีมงาน
กองบรรณาธิการนิตยสาร MOTIVO ขอ “สวัสดีปีใหม่ 2564”
กับผู้อ่านทุกท่าน พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก จงดลบันดาลให้ผอู้ า่ นทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ความสมหวัง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมตามความมุ่งมาด
ปรารถนา พบกัลยาณมิตรทีด่ ี ประสบโชคชัยและความส�ำเร็จตลอดปีใหม่
ทุกท่านเทอญ
บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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เปลีย่ นความคิด พลิกชีวติ

Once your mindset changes,
everything on the outside
will change along with it.
… by Steve Maraboli
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Mindset หรือเรียกอีกอย่างว่ากระบวนการ
ทางความคิด เป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ในชีวิตของแต่ละคน Mindset ของคนเรา
จะแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ซึง่ กลุม่ แรก
เรียกว่า Fixed Mindset คือแนวคิดที่
นึกถึงข้อจ�ำกัดของตัวเอง ไม่เปิดรับสิง่ ใหม่
ไม่ชอบความท้าทาย มักจะคิดแค่วา่ เราท�ำได้
แค่นี้ หรือเราไม่มโี อกาสเหมือนคนอืน่ ขณะที่
อีกกลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนเอง เป็นแนวคิดของการพัฒนา
การอยากเรียนรู้ หรือการปรับตัว เชื่อว่า
คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ ซึง่ เรียกว่า
Growth Mindset แต่ ทั้ ง นี้ ก ารจะปรั บ
กรอบความคิดเพื่อพลิกชีวิตนั้น จ�ำเป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

กระบวนการทางความคิด

เป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ใช้สร้างแนวความคิดไปพร้อมๆ
กั บ การจ� ำ แนกความแตกต่ า ง จั ด กลุ ่ ม และ
ก�ำหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับมา
ขณะเดียวกัน กลไกดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึง
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวของ
มนุษย์แต่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน ท�ำให้เกิด
ทัศนคติและประสบการณ์ด้านต่างๆ นั่นเอง
ปรับทัศนคติ

การปรับทัศนคติเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเปลี่ยน
Mindset ที่ จ ะท� ำ ให้ ชี วิ ต ของคุ ณ เปลี่ ย นไป
ในทางที่ ดี ขึ้ น ตามแบบ Growth Mindset
หรือการปรับทัศนคติโดยลองมองโลกในแบบที่

น่าจะเป็นไปได้ จะช่วยให้เรามีความสุขและ
สบายใจ โดยหนึ่งในวิธีการปรับทัศนคติก็คือ
การหยุดบังคับให้ทกุ อย่างเป็นไปอย่างทีต่ วั ของเรา
ต้องการ เพราะหลายๆ ครั้งสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ ว่าอะไรรอบๆ ตัวไม่เป็นไปอย่างทีค่ ดิ
เอาเสียเลย หากเราลองท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ให้มากขึน้ จะรูว้ า่ นีค่ อื เรือ่ งปกติและเป็นธรรมชาติ
ของการมีชีวิต ดังนั้นจงอย่าไปบังคับหรือฝืน
ตัวเองจนท�ำให้ไม่มคี วามสุขจะดีกว่า
มองให้เห็นตัวเอง มองให้เห็นปัญหา

การมองเห็นตัวเองหรือมองเห็นปัญหาของตัวเอง
เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะโดยปกติคนเราจะ
ไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็น และมักไม่ยอมรับว่า
นั่นคือปัญหา ดังนั้นการยอมรับและมองเห็น

ปัญหาของตัวเองนัน้ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต รวมถึงยังท�ำให้
เราได้ยินเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างมากขึ้น
ขณะเดียวกันยังท�ำให้เราได้เห็นความหวังดีของ
ผูค้ นรอบตัวอีกด้วย เช่น หากเป็นคนยิม้ ยาก เมือ่ เรา
ยอมรับและมองเห็นถึงปัญหานี้ เราก็จะวิเคราะห์
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยการ
ลองยิม้ ให้มากขึน้ เชือ่ ว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวก็
จะดีขึ้นและมีโอกาสอีกมากมายเข้ามาหาเรา
อย่างแน่นอน
อย่าปลอบใจตัวเอง

การปลอบใจตั ว เองในบางเรื่ อ งถื อ เป็ น สิ่ ง ดี
แต่บางครัง้ การปลอบใจตัวเองก็ไม่ได้ชว่ ยให้เรา
เปลี่ยนกระบวนความคิดได้ ดังนั้นการปลอบใจ

ดังกล่าวอาจท�ำให้เรากลายเป็นคนยึดติดในนิสยั
แบบเดิมๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาอะไรได้เลย การไม่ปลอบใจตัวเอง
เป็ น หนทางที่ ช ่ ว ยให้ เ ราสามารถเห็ น ปั ญ หา
ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของเรา และท�ำให้เรา
ออกจากปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ท�ำให้เป็นเรื่องเร่งด่วน

เมื่อต้องเจอกับวิกฤติในชีวิต การนั่งนิ่งๆ และ
ปล่อยให้วิกฤติค่อยๆ ทับถมเรามากขึ้น คงจะ
ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อวิกฤติ
เกิดขึน้ การเร่งแก้ไขปัญหา ลองคิดหาวิธจี ดั การ
กับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้าอย่างทันทีทันใดน่าจะ
เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ทุกคนก�ำลังเผชิญวิกฤติ
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หากเราลองคิดหาวิธสี ร้างโอกาสหรือหาอาชีพใหม่
ให้กับตัวเอง โดยไม่นั่งรอให้โอกาสเข้ามาหา
ก็นา่ จะท�ำให้เราสามารถก้าวพ้นจากวิกฤติทเี่ กิดขึน้
ได้เร็วมากยิง่ ขึน้

เส้นทางเดินชีวติ ใหม่ๆ ให้กบั ตัวเองก็ลว้ นท�ำให้
เราเกิดการพัฒนาความคิดและพัฒนาศักยภาพ
ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เพื่อน�ำออกมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป

ออกเดินทาง

การฝึกฝน

การออกเดินทางดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับ
Mindset แต่รหู้ รือไม่วา่ การออกเดินทางจะท�ำให้
เรามองเห็นโลกในมุมทีก่ ว้างมากขึน้ มองเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่แตกต่างกันไป รวมถึง
ยังท�ำให้มองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งการออกเดินทางนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการท่องเที่ยว แต่อาจเป็น
การออกเดินทางเพื่อหาความรู้ ไปพบบุคคลที่มี
คุณวุฒิ หรือแม้แต่การออกเดินทางไปค้นหา

6

ตามหลักของ Growth Mindset เชื่อว่าการ
พัฒนาตัวเอง เรียนรู้ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
จะท�ำให้เรากลายเป็นคนเก่งและมีความสามารถ
มากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนความเชื่อที่ว่า ความ
พยายามและการท�ำงานหนักคือพาหนะทีจ่ ะน�ำพา
ทุกคนไปสูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่ เรามักจะเห็นคนเหล่านี้
ใช้เวลาไปกับการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ และพัฒนาตัวเอง
เพื่อที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อยู่เสมอ

ความเพียรและความอดทน

ในการพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง
สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ คือความเพียรและความอดทน
เพราะความเพียรและความอดทนไม่ใช่แค่เป็น
เครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เราสามารถท�ำงานใดงานหนึง่ ได้
อย่างเต็มทีใ่ นระยะยาวเท่านัน้ แต่ยงั เป็นเสมือน
เกราะก�ำบังที่ท�ำให้จิตใจของเราต้านทานต่อ
ความล้มเหลวหรือความย่อท้อทีม่ กั จูโ่ จมเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นยิ่งเรามีความเพียรและ
ความอดทนมากเท่าไร ความล้มเหลวก็จะถอยห่าง
ออกจากตัวเรามากขึ้นเท่านัน้ และยังท�ำให้เรา
สามารถเข้าใกล้เป้าหมายของความส�ำเร็จที่วาง
เอาไว้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นิสัยใหม่สู่ความยั่งยืน

การเปลี่ยนนิสัยไปพร้อมๆ กับการสร้างนิสัยใหม่
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนกรอบความคิด
ที่จะท�ำให้เราได้พบกับสิ่งใหม่ๆ แม้บางครั้งการ
เปลี่ยนนิสัยเดิมๆ นั้นอาจจะยาก แต่หากเราตั้งใจ
และพยายามท�ำบ่อยๆ จนชิน เราก็จะได้นสิ ยั ใหม่มา
ได้ในที่สุด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนนิสัยเดิมมาเป็น
นิสยั ใหม่นนั้ สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความ
ส�ำเร็จได้คือ จะต้องมี “สติ” ในการใช้ชีวิตทุกวัน
ตลอดจนไม่ปล่อยให้อารมณ์ ความขี้เกียจ และ
ความคุน้ ชินแบบเดิมๆ ดึงเรากลับไปอยูใ่ นจุดเดิมได้อกี
เพราะนั่นเท่ากับว่าเรายอมแพ้กับชีวิตไปอย่าง
น่าเสียดาย
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WELCOME

anya บางนา - รามค�ำแหง 2
HOME FOR ALL FUNCTIONS

anya เป็นแบรนด์ใหม่ลา่ สุดของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
โครงการ anya บางนา - รามค�ำแหง 2 มาพร้อม
ดีไซน์และแนวคิดการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ที่จะ
ช่วยยกระดับการพักอาศัยให้มคี วามสมบูรณ์แบบ
มากขึน้ ท่ามกลางมาตรฐานและคุณภาพทีไ่ ม่เคย
เปลี่ยนแปลง
ดีไซน์ใหม่ล่าสุดในสไตล์ “French Country”

ส่วนกลางที่มีกลิ่นอายความเป็นเมือง
ในชนบทของฝรั่งเศส
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โครงการบ้าน anya บางนา - รามค�ำแหง 2
เป็นบ้านแฝดพรีเมียมที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่
ล่าสุดในสไตล์ “French Country” ที่ผสาน
แนวคิดของความเป็น “Home For All Functions”
ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้เป็นจริง สอดรับ
กับชีวิต New Lifestyle ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
อันแสนอบอุ่นตามแบบฉบับภูมิสถาปัตย์และ
กลิน่ อายความเป็นธรรมชาติทา่ มกลางบรรยากาศ
เมืองในชนบทของฝรั่งเศสที่เชื่อว่าไม่มีใครเคย
เห็นในแบรนด์ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มาก่อน
ส่วนของแบบบ้านมีให้เลือก 2 แบบ คือ “EVA”
บนพื้นที่ขนาด 38 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 146
ตารางเมตร มาพร้อม 2 ห้องนอนขนาดใหญ่
ไซส์ XL พร้อมมุมแต่งตัว Walk-in Closet ใน
ห้องนอนใหญ่ และมีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัวภายในห้อง ขณะที่

“VEDA” อยู่บนพื้นที่ขนาด 42 ตารางวา
มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้น 168 ตารางเมตร
มาพร้อม 2 ห้องนอน ขนาดใหญ่ไซส์ XL พร้อม
มุมแต่งตัว Walk-in Closet ในห้องนอนใหญ่
และมีห้องน�้ำส่วนตัวในห้อง และด้วยพื้นที่ที่
กว้างมากขึน้ ท�ำให้บริเวณห้องโถงมีพนื้ ทีใ่ ช้สอย
มากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นมุมห้องพระ มินิบาร์ หรือ IT Corner ได้
นอกจากนี้ โครงการยังมีจุดเด่นอยู่ที่พื้นที่
สวนภายในบ้านที่กว้างขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้
สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ขณะที่
ผนังบ้านแต่ละหลัง แม้จะเป็นบ้านแฝดก็
ไม่ได้ใช้ผนังร่วมกัน ท�ำให้ไม่ต้องกังวลเรื่อง
เสียงรบกวน รวมถึงบ้านทุกหลังในโครงการ
ยังมีโถงหน้าบ้าน “Foyer” ท�ำให้บ้านมีความ

ห้องนอน Master Bedroom

ห้องโถงกว้างตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
พื้นที่สวนที่ท�ำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น

Luxury มากขึ้น ขณะที่ห้องครัวเป็นแบบ See
Thru Kitchen ที่ช่วยเปิดมุมมอง Connect กับ
พืน้ ทีภ่ ายในบ้าน และการปรับเปลีย่ นบันไดทางขึน้ มา
อยูท่ างด้านหน้า ท�ำให้ไม่ตอ้ งเดินผ่านห้องรับแขก
รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ อย่าง AirPlus ระบบสัญญาณกันขโมย และ
ระบบ Home Automation ที่สามารถสั่งการได้
จากสมาร์ทโฟน เพิม่ ความสะดวกและช่วยให้ชวี ติ
มีระดับมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Village
District พร้อมด้วยสระว่ายน�ำ้ ระบบเกลือ มีหอ้ ง
ออกก�ำลังกายและสนามเด็กเล่นที่จะมาช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ในแบบ Natural Park
รวมถึงลานน�้ำพุที่เด็กๆ จะได้มาสนุกสนาน

ด้วยกันอย่างเต็มที่
ท�ำเลทีต่ งั้ โครงการก็มคี วามโดดเด่นไม่ซำ�้ ใคร
เพราะ anya บางนา - รามค�ำแหง 2 อยูต่ น้ ถนน
บางนา สามารถเข้าออกได้ทงั้ ถนนบางนา-ตราด
และถนนเลียบวงแหวนทีร่ ายล้อมด้วยสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิต และยังเป็นพื้นที่ที่
สามารถเชือ่ มต่อไปยังโซนต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้
อย่างสะดวก เช่น สวนหลวง-พัฒนาการ รวมถึง
การเดินทางไปท่องเทีย่ วในจังหวัดใกล้เคียง อีกทัง้
ยังใกล้กับเมกาบางนา ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ
แหล่งรวมร้านอาหารอร่อยๆ เพียง 2 กม. ทีพ่ ร้อม
ท�ำให้ไลฟ์สไตล์ชวี ติ ของคุณสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
anya บางนา - รามค�ำแหง 2 จึงเป็น “บ้าน”
ที่ตอบรับทุกการใช้ชีวิตของทุกคน
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HOME GADGET

TECHNOLOGY
FOR HAPPY LIFE
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตมีสุข

ด้วยเทคโนโลยีทมี่ คี วามก้าวหน้ามากขึน้ ในปัจจุบนั ท�ำให้
มีแก็ดเจ็ตมากมายเกิดขึน้ หลายชิน้ ซึง่ ไม่เพียงแค่ชว่ ยอ�ำนวย
ความสะดวกและสอดรับกับชีวติ ประจ�ำวันเท่านัน้ แต่ยงั
ช่วยท�ำให้ชวี ติ ของผูค้ นมีความสุขมากขึน้ และช่วยดูแล
ทุกสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

01

Sleep and Wake-Up Light

ชุดโคมไฟส�ำหรับผ่อนคลายจาก Philips Somneo
ทีจ่ ะมาช่วยท�ำให้คณุ พักผ่อนและนอนหลับได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึง
ท�ำให้รสู้ กึ สดชืน่ เมือ่ ตืน่ นอน โดยชุดโคมไฟนีเ้ ป็นการจ�ำลอง
แสงธรรมชาติทั้งแบบพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
มาพร้อมเสียงดนตรีผ่อนคลายที่จะช่วยให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
ไปตามเสียงดนตรี โดยอุปกรณ์ชุดนี้ยังออกแบบให้ใช้เป็น
ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ส�ำหรับราคาของโคมไฟชุดนี้
อยู่ที่ $179.95 หรือประมาณ 5,628 บาท

Shiatsu Back and Neck Massager Pillow

ท�ำงานหนักมาทั้งวัน หากได้นวดสักหน่อยก็คงดีไม่น้อย และนี่ก็คือ
อีกนวัตกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์นวด
“Shiatsu Massager” ของ Zyllion เป็นค�ำตอบส�ำหรับคนทีม่ กั ปวดเมือ่ ยตัว
เพราะสามารถพกพาไปใช้ได้ทุกที่ ทั้งในบ้านและบนรถ โดยสามารถนวด
ได้ทั้งต้นคอ บ่า ไหล่ หรือแม้แต่ต้นขาที่จะท�ำให้คุณรู้สึกได้ถึงความ
ผ่อนคลาย ไม่เพียงเท่านั้น หมอนใบนี้ยังมีระบบความร้อนที่ช่วยท�ำให้
กล้ามเนือ้ ฟืน้ ตัวได้ดขี นึ้ อีกด้วย ราคาของเครือ่ งนีอ้ ยูท่ ี่ $49.95 หรือประมาณ
1,562 บาท
SoundLiberty 79 Wireless
Earbuds
02

เป็นหูฟังไร้สายของ TaoTronics ที่
ออกแบบมาไม่ใช่แค่เพือ่ การสวมใส่ทส่ี บาย
และดูหรูหราอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อม
ระบบควบคุมเสียงที่มีประสิทธิภาพและ
ท�ำให้คุณสัมผัสได้ถึงคุณภาพของเสียงที่
คมชัดและไม่สะดุด ทั้งการฟังเพลงและ
การสนทนา และหูฟังไร้สายนี้ยังสามารถ
เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
แล็ปท็อปได้อย่างง่ายดายอีกด้วย โดยราคา
อยู่ที่ $49.99 หรือประมาณ 1,564 บาท
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03

04

Wi-Fi Smart Lock

กลอนประตูอัจฉริยะแบรนด์ August รุ่นนี้ถือเป็น
อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน
ซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยกลอนอัจฉริยะชิ้นนี้จะ
สามารถล็อกและปลดล็อกได้โดยผ่านแอปพลิเคชันที่มา
กับอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน นอกจากนี้
กลอนประตูอจั ฉริยะชิน้ นีย้ งั สามารถสัง่ การได้จากระยะไกล
โดยสามารถเปิดประตูบา้ นได้ในขณะทีค่ ณุ ไม่อยูบ่ า้ น หรือ
ตรวจสอบสถานะของกลอนประตูในเวลานั้นได้ด้วย
ว่าล็อกหรือไม่ ส�ำหรับราคาอยู่ที่ $249.99 หรือประมาณ
7,820 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

4 ไอเดีย แต่งห้องคอนโดมิเนียม
กว้างและน่าอยูใ่ นสไตล์โมเดิรน์

ซึง่ ไม่เพียงแค่ชว่ ยเพิม่ ฟังก์ชนั การใช้งานและเชือ่ มโยงพืน้ ทีใ่ ห้ตอ่ เนือ่ ง
ถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น เพราะความโปร่งแสงจะช่วยท�ำให้
ห้องดูโปร่ง โล่ง กว้างขวาง และไม่อึดอัดด้วย
เปิดมุมมองด้วยหน้าต่างกว้าง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนโดฯ กลายเป็นที่พักอาศัยที่คนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจ เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ครบครัน
ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อยู่ใจกลางเมือง เดินทาง
สะดวกรวดเร็ว แต่ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจ�ำกัด
อาจท�ำให้หอ้ งดูคบั แคบ ใครทีก่ ำ� ลังมองหาไอเดียแต่งห้อง
ให้ดกู ว้างและอยูส่ บาย ขอแนะน�ำ 4 ไอเดียแต่งห้องในสไตล์
โมเดิร์นให้ลองน�ำไปปรับใช้กัน
น้อยแต่มาก

การแต่งห้องในสไตล์โมเดิรน์ ควรเลือกเฟอร์นเิ จอร์แบบมัลติฟงั ก์ชนั
น้อยชิ้นแต่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย สอดรับกับการใช้งานจริง
เช่น ตู้โชว์ อาจมีบานพับกางออกมาเป็นโต๊ะกินข้าวได้ หรือเตียง
ก็อาจจะเลือกที่มีชั้นวางของอยู่ด้านล่าง เป็นต้น
ชิดติดขอบ

ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ชิดติดผนังเป็นหลัก เพราะไม่เพียง
ช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยเท่านัน้ แต่ยงั เปิดมุมมองกลางห้องให้ดกู ว้าง
และสบายตามากขึ้นด้วย การที่ของอยู่ชิดติดผนังเป็นแนวเดียว
จะท�ำให้ห้องดูเป็นระเบียบ มีเส้นน�ำสายตาที่เรียบง่ายตามสไตล์
โมเดิร์น เรียกว่าเป็นไอเดียแต่งห้องที่ท�ำตามได้ไม่ยาก แถมช่วย
ท�ำให้ห้องกว้างและเปิดโอกาสให้สามารถใช้พื้นที่ในห้องได้
อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้วอีกด้วย

ปิดท้ายไอเดียแต่งห้องสไตล์โมเดิรน์ ทีส่ ร้างมิตใิ ห้หอ้ งกว้างขึน้ ทันตา
ด้วยบานหน้าต่างกว้างๆ ซึง่ นอกจากจะเผยให้เห็นวิวภายนอกแบบเต็มตา
แล้วยังท�ำให้ไม่รู้สึกอึดอัดด้วย รวมถึงช่วยน�ำแสงจากภายนอกเข้ามา
ท�ำให้ห้องสว่างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอย่ากลัวร้อนจนต้องน�ำเฟอร์นิเจอร์
หรือของประดับมาตัง้ บังวิวหน้าต่างจนหมด เพราะนัน่ อาจท�ำให้ภายใน
ห้องร้อนมากกว่าเดิม เนือ่ งจากทางหมุนเวียนลมถูกปิดกัน้ และยังท�ำให้
ห้องดูอึดอัดคับแคบมากขึ้นด้วย
เป็นอย่างไรกันบ้างส�ำหรับไอเดียแต่งห้องบนคอนโดฯ ทีน่ ำ� มาฝากกัน
หวังว่าคงถูกใจคนที่หลงใหลความเรียบง่ายในสไตล์โมเดิร์น โดยทั้ง
4 ไอเดีย สามารถน�ำไปปรับใช้กับห้องของแต่ละคนได้ตามความชอบ
และความเหมาะสม เพราะไม่เพียงจะได้ห้องที่กว้างขึ้น แต่ยงั ได้พื้นที่
ใช้สอยเพิม่ ด้วย เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองรุน่ ใหม่ได้เป็นอย่างดี
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ลวงตาด้วยกระจก

การติดกระจกเงาทีผ่ นังเป็นอีกหนึง่ ไอเดียแต่งห้องทีด่ ทู นั สมัย
และช่วยลวงตาให้ห้องดูกว้างขึ้น หรือหากต้องการแบ่งพื้นที่
ใช้สอยก็อาจจะใช้กระจกใสเป็นฉากกัน้ พืน้ ทีร่ ะหว่างห้องได้เช่นกัน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ Ease 2 พระราม 2
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BE HEALTHY

GALLSTONE
นิ่วในถุงน�้ำดี

หากคุณรูส้ กึ ปวดท้อง อย่านิง่ นอนใจเพราะคิดว่า
ไม่มอี ะไร เดีย๋ วรับประทานยาก็คงหาย เพราะไม่แน่วา่
อาการปวดท้องทีว่ า่ นัน้ อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุ
ที่มาเตือนให้รู้ว่า คุณอาจจะก�ำลังเป็น “โรคนิ่วใน
ถุงน�้ำดี” ก็ได้
ท�ำความรู้จักนิ่วในถุงน�้ำดี

“นิว่ ในถุงน�ำ้ ดี” (Gallstone หรือ Cholelithiasis) เป็นหนึง่
ในโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดได้กับทุกคน สาเหตุ
อาจมาจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอล
ในถุงน�ำ้ ดี โดยก้อนนิว่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจมีขนาดเล็กเท่าเม็ดทราย
หรือใหญ่เท่าลูกกอล์ฟ ขณะทีจ่ ำ� นวนก้อนนิว่ ก็สามารถมี
ได้มากนับร้อยก้อน โดยอุดตันอยูใ่ นถุงน�ำ้ ดี หากปล่อยทิง้ ไว้
นานอาจเป็นอันตราย เนือ่ งจากโรคนีม้ กั ไม่แสดงอาการ
ในระยะเริ่มต้น อาการในระยะแรกอาจคล้ายกับอาการ
ของโรคกระเพาะอาหาร ท�ำให้หลายคนเข้าใจผิดและ
ซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ท�ำ
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การรักษาอย่างถูกต้องอาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อในช่องท้อง
จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อาการของโรค

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่านิ่วในถุงน�้ำดีเป็นโรคระบบ
ทางเดินอาหารที่มักไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน หากไม่ได้
เกิดการอักเสบอย่างเฉียบพลันหรือมีการติดเชือ้ ในช่องท้อง
มักตรวจพบในผูท้ มี่ กี ารตรวจสุขภาพอย่างละเอียด แต่กส็ ามารถ
สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายที่อาจเป็นสัญญานเตือน
ของโรคนีไ้ ด้ ซึง่ ผูท้ เี่ ป็นโรคนิว่ ในถุงน�ำ้ ดีมกั มีอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ แน่นท้อง อาหารไม่ยอ่ ย บางครัง้ แสบร้อนกลางอก
มีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน หากอาการของโรคหนักขึน้ ผูป้ ว่ ย
จะปวดท้องรุนแรงบริเวณใต้ลนิ้ ปี่ ชายโครงขวา บางรายอาจ
มีอาการไข้หนาวสั่นร่วมกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระสีซีดเทา เป็นลม หากพบอาการ
ดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพือ่ ท�ำการรักษาต่อไป

กลุ่มเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน�้ำดี

นอกจากกลุม่ ผูท้ มี่ ภี าวะอ้วนซึง่ มีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง
จะเสีย่ งต่อการเป็นนิว่ ในถุงน�ำ้ ดีแล้ว ยังมีกลุม่ คนอีกหลายกลุม่
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เช่นกัน โดยเพศหญิง
มีความเสีย่ งต่อการเป็นนิว่ ในถุงน�ำ้ ดีมากกว่าเพศชาย และ
พบบ่อยทีส่ ดุ ในกลุม่ ทีม่ อี ายุ 40 ปีขนึ้ ไป รวมถึงผูท้ มี่ ปี ระวัติ
คนในครอบครัวเป็นโรคนิ่วในถุงน�้ำดี ผู้ดื่มแอลกอฮอลล์
เป็นประจ�ำ ผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือด
หรือผูท้ รี่ บั ประทานยาคุมก�ำเนิดหรือฮอร์โมนทดแทน เพราะ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลต่อการเพิม่ ปริมาณคอเลสเตอรอล
ในถุงน�้ำดี รวมไปถึงผู้ที่ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง
ก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน
การรักษา

หน้าท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง ซึง่ การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องนัน้
แพทย์จะเลือกใช้ในกรณีที่มีการอักเสบมาก ถุงน�้ำดีแตก
หรือมีการติดเชือ้ ในช่องท้อง แต่ในปัจจุบนั การผ่าตัดผ่านกล้อง
คืออีกหนึง่ ทางเลือกในการรักษานิว่ ในถุงน�ำ้ ดีทไี่ ด้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้องช่วยให้ผู้ป่วยมี
ขนาดแผลที่เล็กลง เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว และยังช่วยลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อหลังผ่าตัดได้อีกด้วย
การป้องกัน

โรคนิ่วในถุงน�้ำดี แม้จะเป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการ
ออกมาให้เห็น แต่เราก็สามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการลด
การรับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง รวมถึงการหมัน่ ออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำ

ในส่วนของการรักษาขั้นแรก แพทย์จะตรวจโดยการ
อัลตราซาวด์ช่องท้องเพื่อดูว่ามีนิ่วในถุงน�้ำดีหรือไม่ หาก
ตรวจพบก้อนนิ่วสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดทั้งแบบเปิด
13

DIY

เลือกต้นไม้แต่งห้อง
ปลูกง่าย ไม่ง้อดิน

ต้นไม้สีเขียวๆ ไม่เพียงจะช่วยฟอกอากาศให้มนุษย์
อย่างเราๆ ได้หายใจอย่างเต็มปอดเท่านั้น แต่สีเขียวๆ
ของต้นไม้ยงั ช่วยท�ำให้จติ ใจของเรารูส้ กึ เบิกบานและสดชืน่
ได้ดว้ ย วันนีจ้ ะชวนทุกคนมาเลือกต้นไม้สเี ขียวๆ สักต้น
ไปประดับไว้ในบ้านหรือในห้องให้ได้สดชืน่ กัน โดยต้นไม้
ที่เลือกมานี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ในน�้ำ ไม่ต้องง้อดิน

พลูฉลุ

ฟิโลเดนดรอน

อุปกรณ์

• ต้นไม้ที่ปลูกในน�้ำได้ 		
• ขวดโหลหรือแก้วสวยๆ ส�ำหรับเป็นแจกัน 		
• น�้ำประปา
• กรรไกรตัดกิ่งไม้

เล็บครุฑ
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เศรษฐีเรือนใน

แคคตัส

พลูด่าง

วิธีท�ำ

พลูด่าง

ฟิโลเดนดรอน

Tips

อะโวคาโด

• หากอยากให้ต้นไม้สวยและโตเร็ว สามารถใส่ปุ๋ยชนิดน�้ำ
ผสมลงไปในน�้ำที่แช่ต้นไม้ได้
• การน�ำต้นไม้ออกไปรับแสงธรรมชาติบ้างจะช่วยให้ต้นไม้
โตเร็วและมีสีเขียวชอุ่ม

1. ก่อนลงมือปลูกต้นไม้โดยไม่ใช้ดนิ ต้องเลือกต้นไม้ทสี่ ามารถ
ปลูกและเติบโตได้ในน�้ำ เช่น
- ต้นเล็บครุฑ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถือเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่ง
ทีช่ ว่ ยป้องกันภัยและคุม้ ครองคนในบ้าน บางคนนิยมน�ำยอดอ่อน
มากินเป็นผักสดแกล้มกับน�้ำพริก รวมถึงท�ำเป็นชาชงดื่มเพื่อ
บ�ำรุงร่างกาย
- ต้นพลูอินโดนีเซีย ไม้เลื้อยที่นิยมปลูกในอาคาร ปลูกง่าย
ทนทาน และดูแลง่าย ไม่ต้องการแสงเยอะ
- ต้นอโกลนีมา หรือเรียกอีกชื่อว่าแก้วกาญจนา ไม้ประดับ
ทรงพุม่ ขนาดเล็ก เป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภและเมตตามหานิยม
แถมยังช่วยลดมลพิษภายในอาคารได้ดีอีกด้วย
- ต้นเงินไหลมา ไม้มงคลทีเ่ ชือ่ ว่าจะช่วยน�ำเงินทองมาให้และ
สร้างเสน่หแ์ ก่ผคู้ นในบ้าน เป็นพรรณไม้เลือ้ ย ลักษณะใบคล้าย
ลูกศร ออกดอกคล้ายต้นบอน
- ต้นไอวี่ อังกฤษ ปลูกในบ้านหรือวางบนโต๊ะท�ำงานก็ได้
มีคณุ สมบัตชิ ว่ ยดูดซับสารพิษในอากาศ ดูแลง่ายเพราะเป็นต้นไม้
ที่ปรับตัวได้ดี จัดอยู่ในจ�ำพวกไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก
2. เมือ่ เลือกต้นไม้ทชี่ อบได้แล้ว ให้ใช้กรรไกรส�ำหรับตัดกิง่ ไม้
ตัดที่บริเวณใต้ข้อของกิ่งต้นไม้ที่เลือก โดยตัดเฉียงประมาณ
45 องศา
3. เติมน�ำ้ ลงไปในขวดโหลหรือแก้วทีเ่ ตรียมไว้ประมาณ 3 ใน 4
ของภาชนะ จากนัน้ น�ำกิง่ ไม้ทตี่ ดั ไว้แช่ลงไปในน�ำ้ ทิง้ ไว้จนกว่า
รากจะเริม่ งอกออกมา (ระยะเวลาการออกรากขึ้นอยู่กับชนิด
ของต้นไม้) โดยควรเปลีย่ นน�ำ้ เดือนละ 1-2 ครัง้ หรือหากน�ำ้ ขุน่
ก็สามารถเปลี่ยนน�้ำได้เลย

พลูด่าง
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EXCLUSIVE INTERVIEW

รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
ความสุขในสังคมผูส้ งู อายุ

วันนี้หนึ่งในความวิตกกังวลที่หลาย
ครอบครัวก�ำลังประสบอยู่ก็คือ การท�ำ
อย่างไรให้ผู้สูงอายุในบ้านมีความสุข
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับ “สมอง” เช่น โรคพาร์กินสัน โรค
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ความสุขของสมาชิก
ในบ้านลดลง ไม่ใช่เพียงแค่ผสู้ งู อายุเท่านัน้

บ้านฟื้นฟูพักใจมีสุข
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รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง อดีตหัวหน้า
ภาควิชาอายุรศาสตร์และอดีตรองคณบดีฝ่าย
ต่างประเทศ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมอง รวมถึงเป็น

ผู้ก่อตั้ง “บ้านฟื้นฟูพักใจมีสุข” ที่มีแรงจูงใจใน
การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและโรคสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ จะมาเป็นผู้ที่ช่วยไขความลับของ
การดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ท่านเหล่านั้นมีความสุข
ซึ่งคุณหมอเล่าว่า ความสุขของผู้สูงอายุก็คือการ
ได้อยู่กับลูกหลาน แต่ด้วยวัยที่มากขึ้นและโรคภัย
อย่างโรคทางสมอง ท�ำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ยาก
ล�ำบากมากขึ้น “นี่จึงเป็นที่มาที่ท�ำให้เราก่อตั้งบ้าน
ฟื้นฟูพักใจมีสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่
เป็นโรคพาร์กินสันและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
รวมไปถึงการให้ความรู้กับลูกหลานเพื่อสร้างความ
เข้าใจและเรียนรู้โรคพาร์กินสันไปพร้อมๆ กัน”
ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
เข้าใจ คุณหมอได้อธิบายว่า “โรคพาร์กนิ สันเป็นโรค

บรรยากาศภายในบ้านฟื้นฟูพักใจมีสุข
กิจกรรมนันทนาการที่บ้านฟื้นฟูพักใจมีสุข

ทีเ่ กิดจากความเสือ่ มของบริเวณสมองส่วนกลางและ
ระบบประสาท ซึ่งมักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปี
ขึน้ ไป และยังเป็นโรคทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
แต่กส็ ามารถรักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ให้ลกุ ลาม
ไปยังส่วนอืน่ ของร่างกายได้ การดูแลในส่วนนีส้ มาชิก
ในครอบครัวหรือผู้ดูแลจะต้องมีความเข้าใจใน
เรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับโรค เช่น อาการของโรคพาร์กนิ สัน
ระดับการออกฤทธิข์ องยา ผลข้างเคียง และสิง่ ทีต่ อ้ ง
ดูแลตามอาการ”
แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ ถามว่าเรามีวธิ ปี อ้ งกันหรือชะลออาการ
ของโรคสมองเสื่อม รวมถึงพาร์กินสันในผู้สูงอายุ
หรือไม่ คุณหมอก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า วิธีชะลอ
อาการของโรคดังกล่าวในผูส้ งู อายุคอื “การหลีกเลีย่ ง
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และต้องไม่

ท�ำให้เกิดความเครียดบ่อย ขณะเดียวกันเพือ่ เป็นการ
ป้องกัน การออกก�ำลังกายก็ถอื ว่ามีสว่ นส�ำคัญ และ
หากได้ฝึกนั่งสมาธิด้วยก็จะยิ่งดี และที่ส�ำคัญเลย
จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย”
ส่วนเรือ่ งของข้อควรระวังในการดูแลผูส้ งู อายุนนั้
คุณหมอเน้นไปทีเ่ รือ่ งของความเข้าใจในอารมณ์กบั
ความคาดหวังของผูส้ งู อายุเป็นส�ำคัญ “นอกจากนี้
เรายังต้องเน้นไปที่การดูแลตามความเสื่อมของ
ร่างกายอันเนือ่ งมาจากแต่ละโรคของผูส้ งู อายุแต่ละ
คนด้วยเหมือนกัน โดยทั้งหมดนี้จะท�ำให้คนใน
ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านของตัวเอง
ได้อย่างมีความสุข”
ในช่วงท้ายของการพูดคุย คุณหมอได้ทงิ้ ท้ายถึง
การท�ำงานหรือการอยูร่ ว่ มกับผูส้ งู อายุให้มคี วามสุข

ด้วยว่า “วิธีง่ายๆ ก็คือการให้ความสุขสบายทาง
กายและทางใจ ให้ผสู้ งู อายุสามารถด�ำรงชีวติ อย่าง
มีความสุขกับเวลาทีเ่ หลืออยู่ ในขณะทีค่ รอบครัวและ
ญาติมติ รเองก็ตอ้ งมีความสุขและความสะดวกสบาย
ด้วยเช่นกัน ได้มเี วลาพักผ่อนอย่างเต็มทีไ่ ปพร้อมกัน
ไม่เพียงเท่านัน้ การได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ชีวติ ในหลากหลายด้านระหว่างคน 3 รุน่ รวมไปถึง
การแลกเปลีย่ นความรูอ้ นั ทรงคุณค่าจากคนรุน่ ก่อน
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ คนรอบข้าง
และสังคมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้สมาชิกใน
ครอบครัวและผูส้ งู อายุอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างมีความสุข”
และนีก่ ค็ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้สงั คมของผูส้ งู อายุมแี ต่ความสุข
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METRO FOCUS
ม. ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สถานีราชภัฏ
พระนคร

า8
3

สถานีวัดพระศร� สถานี
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THE PINK LINE

คืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย - มีนบุรี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี หรือ
มีชอื่ เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า รถไฟฟ้าบีทเี อส สาย
รามอินทรา เป็นหนึ่งในโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด กับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี
รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดีย่ ว (Monorail) ถือเป็นหนึง่
ในรถไฟฟ้าที่มีรูปแบบเป็น Feeder Line ในการน�ำพา
ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ
ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย มีนบุรี ซึ่งมีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีความก้าวหน้า
ด้านงานโยธาแล้ว 64.85% งานระบบรถไฟฟ้า 59.71%
และความก้าวหน้างานรวม 62.23% (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน
2563) ขณะที่ขบวนรถของรถไฟฟ้าสายดังกล่าวได้เข้ามา
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ถึงประเทศไทยแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคม โดยสามารถรองรับ
ผูโ้ ดยสารได้ 28,000 คน/ชัว่ โมง/ทิศทาง ซึง่ ภายในห้องโดยสาร
ของขบวนรถดังกล่าวได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
เช่น กล้อง CCTV เครื่องตรวจจับควัน ปุ่มติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ ถังดับเพลิง และที่เปิดประตูฉุกเฉิน
จากความคืบหน้าดังกล่าวท�ำให้มีความเป็นไปได้ว่า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี จะแล้วเสร็จ
และพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2564 เป็นไปตาม
ก�ำหนดที่วางไว้ ซึ่งช่วงแรกวางแผนจะทยอยเปิดให้บริการ
ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดช่วงแรกจาก
สถานีมนี บุรถี งึ สถานีศนู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งวัฒนะ)
ได้ประมาณเดือนตุลาคม 2564 ส่วนช่วง 2 จากสถานีศูนย์
ราชการฯ ถึงสถานีกรมชลประทาน และช่วงสุดท้ายจาก
สถานีกรมชลประทานถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี น่าจะ
เปิดให้ใช้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2565

ความคืบหน้าการสร้างรางรถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ภาพจ�ำลอง)

สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ส�ำหรับโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายนี้ มีโครงสร้าง
สถานีเป็นสถานียกระดับทั้งหมด มีชั้นจ�ำหน่าย
บัตรโดยสารอยูบ่ นชัน้ 2 และชัน้ ชานชาลาอยูท่ ชี่ นั้ 3
ก่อสร้างอยู่เหนือพื้นที่ผิวจราจรบนถนนสายหลัก
โดยมีทั้งสิ้น 30 สถานี ประกอบด้วย สถานีศูนย์
ราชการนนทบุรี สถานีแคราย สถานีสนามบินน�้ำ
สถานีสามัคคี สถานีกรมชลประทาน สถานีปากเกร็ด
สถานีเลีย่ งเมืองปากเกร็ด สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 28
สถานีเมืองทองธานี สถานีศรีรชั สถานีแจ้งวัฒนะ 14
สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ สถานีทีโอที
สถานีหลักสี่ สถานีราชภัฏพระนคร สถานีวดั พระศรี
มหาธาตุ สถานีรามอินทรา 3 สถานีลาดปลาเค้า
สถานีรามอินทรา 31 สถานีมัยลาภ สถานีวัชรพล
สถานีรามอินทรา 40 สถานีคบู้ อน สถานีรามอินทรา 83

ภายในของตู้ขบวน

สถานีวงแหวนตะวันออก สถานีนพรัตนราชธานี จึงอาจเรียกได้วา่ เป็นข้อดีของโครงการรถไฟฟ้า
สถานีบางชัน สถานีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ สถานีตลาด สายนี้ เพราะนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่
ติดขัดได้อย่างชัดเจนแล้ว การด�ำเนินงานในโครงการ
มีนบุรี และสถานีมีนบุรี
ดังกล่าวยังช่วยท�ำให้พื้นที่โดยรอบของรถไฟฟ้า
สายสีชมพูมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นหลังจากที่
Feeder Line ในระบบขนส่ง
ด้วยเป็นรถไฟฟ้าที่ท�ำหน้าที่เป็น Feeder Line โครงการรถไฟฟ้าตัดผ่าน เช่น แยกแคราย ปากเกร็ด
พาผู้โดยสารไปยังจุดที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า และตลาดมีนบุรี รวมถึงย่านวัชรพล - รามอินทรา
สายหลัก ท�ำให้รถไฟฟ้าสายนี้มีจุดเชื่อมต่อกับ ซึง่ ถือเป็นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีใ่ กล้หา้ งสรรพสินค้าแฟชัน่
รถไฟฟ้าด้วยกันถึง 4 จุด ได้แก่ สถานีศนู ย์ราชการ ไอส์แลนด์และซาฟารีเวิลด์ เพราะนอกจากจะช่วยท�ำให้
นนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีวัด การเดินทางคล่องตัวและสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ แล้ว
พระศรีมหาธาตุเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ยังท�ำให้พื้นที่โดยรอบมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย
สถานีหลักสีเ่ ชือ่ มต่อกับรถไฟสายสีแดง และสถานี รถไฟฟ้าสายสีชมพูถอื เป็นอีกโครงการทีจ่ ะช่วย
มีนบุรเี ชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีสม้ ซึง่ เมือ่ แล้วเสร็จ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผลักดันให้
จะท�ำให้การเดินทางของผูโ้ ดยสารมีความคล่องตัว เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก
มากยิ่งขึ้น
- https://www.mrta.co.th/
- https://www.facebook.com/CRSTECONPINKLINE
- https://trea.or.th/
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

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

28 - 80 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 40 ล้านบาท
5.5 - 9 ล้านบาท
4.85 - 8 ล้านบาท
4.39 ล้านบาท
2.74 - 5 ล้านบาท
2.48 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.3 - 7 ล้านบาท
2.3 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

13 - 50 ล้านบาท
4.09 - 20 ล้านบาท
3.19 - 6 ล้านบาท
2.1 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

35 - 100 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.5 - 7 ล้านบาท

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

FARM IN THE CITY
สวนเกษตรของคนเมือง

การเรียนรูว้ ถิ กี ารเกษตรก�ำลังเป็นหนึง่ ในกิจกรรม
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนเมืองในปัจจุบนั ทัง้ เด็ก
และผูใ้ หญ่ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำความรูเ้ รือ่ งของการเกษตร
ในแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีบ่ า้ นของตัวเอง
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษส�ำหรับรับประทาน
กันเองในครอบครัว เรียกว่าเป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
ที่สร้างความสุขให้กับคนในบ้านได้อย่างมีสีสัน
ซึง่ แหล่งเรียนรูว้ ถิ กี ารเกษตรในเมืองทีอ่ ยากจะ
แนะน�ำมีดังนี้

สถานที่แนะน�ำ

• สวนเกษตรดาดฟ้า ส�ำนักงานเขตหลักสี่

เป็นสวนเกษตรที่ไม่ได้อยู่บนพื้นดินเหมือนสวน
เกษตรทั่วๆ ไป แต่ที่นี่เป็นการยกแปลงปลูก
ขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของส�ำนักงานเขตหลักสี่
ตามแนวคิดการปลูกผักบนพืน้ ปูน ซึง่ ในช่วงเริม่ แรก
เป็นการทดลองปลูกในกระถาง ก่อนทีจ่ ะพัฒนา
มาเป็นแปลงผักทีม่ กี ารน�ำกาบมะพร้าวทีส่ ามารถ
เก็บความชืน้ ได้ดมี าใช้ ซึง่ ท�ำให้ได้ผลดีมาก ทัง้ นี้
การสร้างสวนเกษตรบนดาดฟ้านี้มีจุดประสงค์
เพือ่ มุง่ ให้ความรูก้ บั ผูส้ นใจทัว่ ไปทีต่ อ้ งการศึกษา
วิธีการปลูกพืชผักบนพื้นที่จ�ำกัด รวมถึงแปลง
ปลูกผักของที่นี่ยังสร้างประโยชน์ให้กบั คนงาน
ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานเขตด้วย
ทีต่ งั้ : ส�ำนักงานเขตหลักสี่ ชัน้ 8 เลขที่ 999 ซอย
แจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
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คาเฟ่ที่บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ Cafe' & Farm

บรรยากาศของสวนเกษตรดาดฟ้า
ที่ส�ำนักงานเขตหลักสี่

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : 02-982-2096 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ (ปิดเสาร์-อาทิตย์)
เวลา 08.30-16.30 น.
เฟซบุ๊ก : สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่
การเดินทาง : จากถนนแจ้งวัฒนะ มุง่ หน้าตรงขึน้ ไป
ทางถนนวิภาวดีรงั สิต ชิดซ้ายจะเห็นซอยแจ้งวัฒนะ 10
ให้เลีย้ วซ้ายและขับตรงเข้าไปเรือ่ ยๆ จะมีปา้ ยบอก
ทางไปส�ำนักงานเขตหลักสี่ ขับตรงไปจะเห็นทางแยก
ให้เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 100-200 เมตร
จะเห็นส�ำนักงานเขตหลักสีอ่ ยูท่ างซ้ายมือให้เลีย้ วรถ
เข้าไปยังที่จอดรถของส�ำนักงานเขตได้เลย

ส�ำหรับคนเมืองที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้
สามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมไปถึงการฝึกฝนด้าน
จิตวิญญาณในการด�ำรงชีวติ ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรร่วม
ด�ำเนินการคือมูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษา
แห่งประเทศไทยและมูลนิธศิ นู ย์สอื่ เพือ่ การพัฒนา
ซึง่ ทีน่ เี่ ปิดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าเรียนรูด้ า้ นการเกษตร
แบบลงมือปฏิบตั จิ ริง หรือหากใครอยากจะเข้าไป
เก็บผักสด ทั้งผักสลัดอินทรีย์ กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก
กรีนคอส เรดคอส คะน้า และกวางตุ้ง ในราคา
สุดคุ้มเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท
ทีต่ งั้ : ชุมชนนิเวศน์สนั ติวนา ซอยวัดเวฬุวนาราม
18 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
• Santi Wana Eco Community
กรุงเทพมหานคร 10210
เรียกอีกชือ่ ว่าชุมชนนิเวศน์สนั ติวนา เป็นแหล่งเรียนรู้ ติดต่อ : 09-5067-2728

เรือนเพาะช�ำที่ Santi Wana Eco Community

แหล่งเรียนรู้บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ Cafe' & Farm

ผักสดและผักสลัดอินทรีย์ราคาย่อมเยา
ที่ Santi Wana Eco Community

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. เยาวชนรุน่ ใหม่แล้ว ภายในพืน้ ทีย่ งั เปิดเป็นร้านอาหาร เฟซบุ๊ก : บ้าน๑,๐๐๐ไม้cafe'&farm
เฟซบุ๊ก : Santi Wana Eco Community ชุมชน และคาเฟ่ให้บริการทุกท่านได้อิ่มอร่อย ทั้งอาหาร การเดินทาง : จากถนนรังสิต-ปทุมธานี มุง่ หน้าไป

สลัดผักสดและเครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศ
ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็น
เหมือนอาณาจักรส�ำหรับเด็ก โดยมีโซนกิจกรรมต่างๆ
ให้เด็กๆ ได้ลองมาเรียนรูเ้ รือ่ งของการเกษตร เช่น
ด�ำนา เก็บไข่ไก่ ท�ำไข่เค็ม ปลูกต้นไม้ หรือแม้แต่
เล่นพายเรือและระบายสีด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด
ส�ำหรับครอบครัวอย่างแท้จริง
ที่ตั้ง : 48/8 หมู่ 6 ต�ำบลบางเตย อ�ำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160
• บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ Cafe' & Farm
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ติดต่อ : 09-1998-2466
ส�ำหรับทุกครอบครัวก็วา่ ได้ เพราะทีน่ นี่ อกจาก เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่
จะเป็นสถานทีถ่ า่ ยทอดความรูด้ า้ นการเกษตรให้กบั เวลา 10.00-17.00 น.
นิเวศน์สันติวนา
การเดินทาง : จากถนนศรีสมานมุง่ หน้าไปทางถนน
เลียบคลองประปา เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบคลอง
ประปา ตรงไปจะเห็นทางเข้าหมู่บ้านเศรณีอยู่
ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปในซอยและขับตรงไป
จะเจอป้ายบอกซอยแยกวัดเวฬุวนาราม 18 เลีย้ ว
เข้าไปแล้วขับตรงไปจนสุดทางจะเจอกับชุมชน
นิเวศน์สันติวนา ด้านในมีที่จอดรถรองรับ

ทางจังหวัดปทุมธานี ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา ตรงไป
จนถึงสี่แยกสันติสุข เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข
3111 ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ขับตรงไปเรื่อยๆ
สังเกตซอยเทศบาล 1 ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวเข้าไป
ในซอยแล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตร
จากนัน้ เลีย้ วขวาเพือ่ ข้ามสะพานข้ามคลองบางเตย
ขับตรงไปตามทางจะเจอป้ายบอกทางไปบ้าน
๑,๐๐๐ ไม้ Cafe' & Farm ที่จอดรถมีทั้งด้านใน
ฟาร์มและด้านนอก (ของเอกชน) ค่าจอด 20 บาท
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

35 - 60 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6 - 10 ล้านบาท

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

7.9 - 15 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.85 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

4.35 - 7.99 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.99 - 6.09 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.69 - 4.99 ล้านบาท

v90@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.48 - 5.5 ล้านบาท

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

HAPPINESS
IN THE FARM

ความสุขในฟาร์มเกษตร
ฟาร์มเกษตรในเมืองหลายแห่งเกิดขึน้ จากความ
ภาคภูมใิ จและความสุขทีพ
่ ร้อมจะแบ่งปันความรู้
ให้กบั ผูส้ นใจ เพราะไม่ใช่แค่จะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปลูก
พืชผักอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น แต่นั่น
ยังท�ำให้ทกุ คนทีไ่ ด้สมั ผัสกับธรรมชาติ และการใช้
ชีวติ ในแบบวิถที างเกษตรพอเพียงได้รจู้ กั ความสุข
ทีแ่ ท้จริงทีห่ ลายๆ ครัง้ เราทุกคนอาจหลงลืมไป

โรงเรือนเมล่อนที่ฟาร์มบางหว้าเมล่อน

ต้นกล้าเตรียมปลูกที่ฟาร์มลุงรีย์

สถานที่แนะน�ำ

• Bangwa Melon Farm

ฟาร์มบางหว้าเมล่อนเป็นฟาร์มเล็กๆ ย่านฝั่ง
ธนบุรีที่เกิดจากความรัก ความทุ่มเท และ
ความสนใจในธรรมชาติของ “พี่โหน่ง” ศราวุธ
จันทะพรหม อดีตวิศวกรเจ้าของฟาร์ม โดย
ภายในฟาร์มมีทงั้ โรงเรือนเมล่อน มีกรงเลีย้ งไก่
มีบ่อเลี้ยงปลาและแปลงผักผลไม้อีกนานาชนิด
ที่ปลูกไว้ในบริเวณโดยรอบ ที่ส�ำคัญที่นี่ยังเป็น
ฟาร์มทีป่ ลอดจากการใช้สารเคมี รวมถึงยังเป็น
เสมือนแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่พร้อม
ให้ความรู้เรื่องของการเกษตรในทุกๆ ด้านแก่
ผูท้ สี่ นใจ และหากใครมาในช่วงทีต่ น้ เมล่อนออกผล
ท่านก็อาจจะได้เลือกซือ้ และเลือกชิมเมล่อนสดๆ
เนื้อหวานกรุบกรอบอีกด้วย
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ที่ตั้ง : 450 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 08-1209-3226
เปิดบริการ : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Bang Wa Melon • บางหว้าเมล่อน
การเดินทาง : ฟาร์มบางหว้าเมล่อนอยูบ่ นถนน
ราชพฤกษ์ขาออกจากเมือง สามารถนัง่ รถไฟฟ้า
บีทเี อสมาลงทีส่ ถานีบางหว้าได้เลย โดยปากซอย
ทางเข้าฟาร์มจะมีร้านอาหารครัวอัปษรเป็น
จุดสังเกต และเมื่อเข้าไปในซอยก็จะเจอกับ
ฟาร์มบางหว้าเมล่อน

• Uncle Ree Organic Farm
ฟาร์มลุงรีย์เป็นฟาร์มที่เกิดมาจากชายหนุ่ม
ไฟแรงที่ชื่อว่าลุงรีย์ อดีตมัณฑนศิลป์ ครูสอน
ศิลปะและเชฟร้านอาหารที่สนใจและหลงใหล
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการท�ำเกษตร ซึ่งได้
จัดสรรพืน้ ทีใ่ นโรงรถเก่ามาปลูกผักสวนครัว เลีย้ ง
ไส้เดือน เลีย้ งไก่ หมู แพะ ห่าน ฯลฯ รวมถึงการท�ำ
ปุย๋ หมัก ก่อนทีจ่ ะเป็นทีร่ จู้ กั และเริม่ มีคนสนใจเข้า
มาจองท�ำเวิรก์ ช็อปกันอย่างมากมาย จนกระทัง่
ได้เปิดเป็นคอร์สสอนการเกษตรให้เลือกเรียนกัน
ทัง้ คอร์สเพาะเห็ด คอร์สปลูกผัก และการท�ำระบบน�ำ้
รวมถึงยังมีคอร์สแปรขยะเป็นปุ๋ยและเทคนิค
การเลี้ยงไส้เดือนด้วย เรียกได้ว่าใครสนใจ
คอร์สไหนก็เลือกเรียนได้เลย

ต้นเมล่อนที่ฟาร์มบางหว้าเมล่อน

บรรยากาศแสนร่มรื่นที่ภูมิใจการ์เด้น

ที่ตั้ง : 19/29 ซอยเพชรเกษม 46 แยก 11 แขวง

บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 08-3236-0006
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
10.00-12.00 น.
เฟซบุ๊ก : Uncleree farm
การเดินทาง : ใช้ถนนเพชรเกษม ขับมุ่งหน้าไป
ทางบางแค สังเกตซอยเพชรเกษม 46 หรือซอย
สวนอ้อยทางซ้ายมือ จากนัน้ ให้เลีย้ วเข้าไปในซอย
แล้วตรงเข้าไปตามทางจนถึงซอยเพชรเกษม 46
แยก 11 จะเจอกับฟาร์มลุงรีย์อยู่ทางซ้ายมือ
• Poomjai Garden

ภูมใิ จการ์เด้นเป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูก้ ารเกษตร

ในแบบวิถชี าวบ้านทีภ่ ายในมีความร่มรืน่ เขียวขจี
ด้วยต้นไม้ใหญ่ น�้ำในคลองใสสะอาด รวมถึง
อากาศบริสุทธิ์ โดยที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
การปลูกลิ้นจี่ ซึ่งปลูกไว้และส่งต่อมารุ่นต่อรุ่น
รวมกว่า 100 ปี ขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่ง
สถานทีพ่ กั ผ่อนของครอบครัวในเมืองกรุงทีไ่ ม่ตอ้ ง
เดินทางไปไหนไกล เพราะทีน่ มี่ คี าเฟ่และอาหาร
อร่อยๆ มีจดุ เช็กอินให้ได้ถา่ ยรูปกันอย่างสนุกสนาน
อีกด้วย ที่นี่จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นสถานที่
สร้างความสุขให้กับทุกครอบครัว
ที่ตั้ง : 9/3 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 09-9004-1124 หรือนัดหมายล่วงหน้าที่
08-5123-1386

เมล่อนของฟาร์มบางหว้าเมล่อน

เปิดบริการ : ทุกวัน จันทร์-อังคาร ศุกร์-เสาร์

เวลา 10.00 -18.00 น. พุธ-พฤหัสบดีและอาทิตย์
เวลา 10.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : Poomjai Garden ภูมิใจการ์เด้น
การเดินทาง : หากเดินทางด้วยรถยนต์ให้ใช้
เส้นทางฝั่งธนบุรีไปยังซอยจอมทอง 19 หรือ
ซอยพระราม 2 แยก 18 ตรงเข้าไปในซอยเรือ่ ยๆ
จะเจอภูมใิ จการ์เด้น โดยสามารถเลี้ยวเข้าไป
จอดรถทีล่ านจอดรถได้เลย หรือใครทีน่ งั่ รถไฟฟ้ามา
ให้ลงที่สถานีวุฒากาศ แล้วนัง่ เรือจากวัดใหม่
ยายนุย้ ไปยังภูมใิ จการ์เด้น ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE บางนา

30 - 50 ล้านบาท

vv7@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

30 - 40 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

9 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

9 - 20 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 6.5 - 20 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 15 ล้านบาท

srr@lh.co.th

anya บางนา - รามค�ำแหง 2

5.85 - 8 ล้านบาท

ab1@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.79 - 9 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.69 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

5.89 - 8 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.89 - 5.5 ล้านบาท

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

LEARNING
AT FARM CENTER
ฟาร์มเกษตรเพื่อการเรียนรู้

หลายๆ ครัง้ ฟาร์มเกษตรก็ไม่ใช่เป็นแค่แหล่งผลิต
อาหารเพือ่ เลีย้ งผูค้ นเท่านัน้ แต่สถานทีเ่ ดียวกันนี้
ยังเป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ สร้างชีวติ และสร้างอนาคต
ให้กบั ผูค้ นอีกมากมาย รวมถึงยังท�ำให้คนบางคน
ได้ค้นพบความฝันของตัวเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนมา
เป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว อาชีพที่ท�ำให้พวกเขา
ได้ค้นพบความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน

สวนผักคนเมือง “บ้านเจ้าชายผัก”

สอนการปลูกผักสวนครัวทีบ่ ้านเจ้าชายผัก

สถานที่แนะน�ำ

• บ้านเจ้าชายผัก

เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรในเมืองของโครงการสวนผัก
คนเมืองทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางกรุงเทพฯ “บ้านเจ้าชายผัก”
เกิดขึ้นจากความฝันของคุณนคร ลิมปคุปตถาวร
หรือปริน๊ ซ์ ซึง่ ได้รบั ฉายาว่า “เจ้าชายผัก” ทีต่ งั้ ใจ
อยากให้คนเมืองหันมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเอง
ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองมากขึน้ จนได้
กลายเป็นชมรมเกษตรในเมืองขึ้นมาอย่างที่เห็น
ในวันนี้ โดยจุดเด่นของที่นี่จะเน้นการปลูกพืชผัก
หลายชนิดที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่
รวมถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัว
ขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ ะให้ความรูด้ า้ นการเกษตร
อย่างถูกวิธีแก่ผู้สนใจเรื่องท�ำการเกษตรอีกด้วย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 9/711 สตรีวทิ ยา 2 ซอย 3 ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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ติดต่อ : 09-2956-3994 (คุณจิ๊ก)
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 -16.00 น.
เฟซบุ๊ก : ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้าน

เจ้าชายผัก

การเดินทาง: จากถนนลาดพร้าว เลีย้ วเข้าซอย

ลาดพร้าว 71 ขับตรงไปจนถึงแยกไฟแดงจากนัน้
ให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปจนสังเกตเห็นป้ายซอย
สตรีวิทยา 2 ซอย 3 จากนั้นเลี้ยวเข้าไปในซอย
ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆ จะเห็นแปลงผักอยู่เยื้องๆ
กับบ้านเลขที่ 9/711 ก็จะถึงศูนย์เรียนรู้เกษตร
บ้านเจ้าชายผัก
• Hip Incy Farmville
ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์พอเพียง เป็นฟาร์มเกษตรทีเ่ กิด
จากความตัง้ ใจของคุณธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทกั ษ์กลุ

หรือคุณโอ๋ อดีตนักร้องน�ำวง P2WARSHIP ที่
ตัดสินใจละทิ้งงานในวงการดนตรีมาสู่การเป็น
เกษตรกร ด้วยการเปลีย่ นพืน้ ทีส่ นามฟุตบอลเก่า
ขนาดหนึง่ ไร่ครึง่ ในซอยลาดพร้าว 71 นาคนิวาส 30
ให้เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในลักษณะสวนเกษตร
ผสมผสานทีม่ ที งั้ การเลีย้ งไก่ไข่ เลีย้ งกบ เลีย้ งปลา และ
ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงการปลูกไม้ผล โดยทีน่ ี่
พร้อมให้ความรูใ้ นเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง การเป็น
เกษตรกรตัวจริงต้องท�ำอย่างไร และขั้นตอน
การปลูกพืชผักในพื้นที่จ�ำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 11 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230
ติดต่อ : 08-0586-0822
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-15.00 น.

เวิร์กช็อปการเลี้ยงไก่ที่ฟาร์มดวงตวัน บ้านสวน

บรรยากาศภายในฟาร์มเกษตร Hip Incy Farmvil e

เฟซบุ๊ก : Hip Incy Farm, P2WARSHIP Self-

Sufficiency Farming
การเดินทาง : จากถนนประดิษฐ์มนูญธรรม มุ่ง
หน้าไปทางถนนลาดพร้าว ขับตรงไปจนถึงซอย
ประดิษฐ์มนูญธรรม 15 ให้เลีย้ วซ้ายแล้วตรงเข้าไป
ในซอย ซึง่ ซอยนีจ้ ะเชือ่ มต่อกับซอยนาคนิวาส 16
ทะลุออกมาจนถึงถนนนาคนิวาส จากนัน้ เลีย้ วขวา
ไปตามถนน สังเกตซอยนาคนิวาส 30 ทางขวามือ
แล้วเลีย้ วเข้าไปในซอย ขับตรงไปประมาณ 600700 เมตร ก็จะเจอกับฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์
พอเพียงอยู่ทางซ้ายมือ
• Duangtawan Baansuan

ดวงตวัน บ้านสวน เป็นสถานทีส่ าธิตการเพาะปลูก
ตามวิถีเกษตรธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 17 ไร่

ซึง่ ภายในพืน้ ทีม่ ที งั้ นาข้าวและแปลงผักนานาชนิด
ที่ไม่ใช่สารเคมีเลย จุดเด่นของ “ดวงตวัน บ้าน
สวน” อยู่ที่เจ้าของซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษา
จะเป็นคนจัดสรรแปลงเกษตรขนาดย่อมๆ ใน
พื้นที่ให้แต่ละครอบครัวได้มาทดลองปลูกผัก
พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาคอยให้
ค�ำแนะน�ำและวางแผนการเพาะปลูก รวมถึง
ยังจัดเกษตรกรมืออาชีพมาช่วยดูแลแปลงผัก
ให้กับแต่ละครอบครัว หากไม่สามารถมาดูแล
ด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสินค้าแบรนด์
“แสงตะวัน เกษตรธรรมชาติ” จ�ำหน่ายในราคา
ย่อมเยาอีกด้วย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 18/1 ถนนเลียบคลองสิบสาม แขวง
คลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530

ผลผลิตจากฟาร์มดวงตวัน บ้านสวน

ติดต่อ : 08-6163-1780
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : ดวงตวัน บ้านสวน
การเดินทาง : ใช้ถนนเจ้าคุณทหาร เลี้ยวขวา

เข้าสู่ถนนฉลองกรุง ขับตรงไปข้ามแยกมหานคร
เข้าสู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนน
สกุลดี ตรงไปจนเข้าถนนเลียบคลองสิบสามซอยฝัง่
ตะวันออก ขับตรงไปเรือ่ ยๆ สังเกตทางด้านขวามือ
จะมีป้าย “ดวงตวัน บ้านสวน” ให้เลี้ยวขวาเข้า
ซอยไปเล็กน้อยเพือ่ เข้าทีจ่ อดรถ (ดวงตวัน บ้านสวน
อยูต่ ดิ กับถนนเลียบคลองสิบสามซอยฝัง่ ตะวันออก)
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 100 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

28 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

13 - 18 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5.5 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya WESTGATE

4.85 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.39 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy WESTGATE

2.74 - 5 ล้านบาท

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

FARM LAB

ฟาร์มทดลองกลางธรรมชาติ

ฟาร์มเกษตรเพื่อการเรียนรู้เปรียบเสมือนห้อง
ทดลองทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่พร้อมให้
ทุกคนที่สนใจด้านการเกษตรเข้ามาค้นหาและ
เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำการเกษตร อาจมีผดิ พลาดไปบ้าง
แต่กเ็ ป็นการย�ำ้ เตือนให้เราเข้าใจถึงวิถกี ารเกษตร
ที่ต้องมีความละเอียดอ่อนและเข้าใจในสิ่งที่พืช
แต่ละชนิดต้องการ ซึ่งวันนี้มีฟาร์มเกษตรที่เป็น
เหมือนห้องทดลองให้แวะเวียนไปเรียนรูม้ าแนะน�ำกัน

เกษตรอินทรีย์ที่ฟาร์มป้าจิ๊บ

เล้าไก่เลี้ยงที่ฟาร์มป้าจิ๊บ

สถานที่แนะน�ำ

• Smart Nine Farm

เป็นฟาร์มเกษตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของ
เพื่อนที่อยากท�ำฟาร์มเกษตรอินทรีย์เหมือนกัน
โดยทีน่ ใี่ ช้แนวคิดการท�ำฟาร์มตามแนวพระราชด�ำริ
ด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ
การชูเรื่องดินเป็นหัวใจของการปลูกพืช เพราะ
เมือ่ ดินดีพชื ก็จะเจริญงอกงาม และพร้อมเปิดกว้าง
ให้ผทู้ อี่ ยากเรียนรูเ้ รือ่ งเกษตรอินทรียเ์ ข้ามาดูงาน
และขอค�ำแนะน�ำเรื่องการปลูกผัก โดยทุกคน
จะได้ลงมือปลูกจริง ตัง้ แต่งานบ่มดิน งานเพาะเมล็ด
งานปลูกผักสลัด-ผักไทย งานตัดผักและอื่นๆ
นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังวางจ�ำหน่ายผลผลิต
ออร์แกนิก เช่น อะโวคาโด น�้ำผึ้ง น�้ำส้มคั้น
ไข่ไก่ เป็นต้น
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ที่ตั้ง : 56/4 ถนนสายเลียบคลองบางกระบือ
ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 11140
ติดต่อ : 06-5512-8808
เปิดบริการ : เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.30-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : Smart Nine Farm
การเดินทาง: จากถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้า
ไปทางบางใหญ่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแก้ว
อินทร์ 1.90 กิโลเมตร เมือ่ เจอสามแยกให้เลีย้ วซ้าย
เข้าถนนทางหลวงชนบท นบ.1016 ไปอีก 500
เมตร จะเจอถนนสายเลียบคลองบางกระบือ
ตรงไปอีก 500 เมตร จะเจอฟาร์มอยูท่ างขวามือ

• Pa Jeep Farm

ฟาร์มป้าจิบ๊ เป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูท้ เี่ ป็นเหมือน
โลกกว้างของเด็กๆ ที่ไม่เพียงจะได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตพอเพียงแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น แต่ยัง
ได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่จะท�ำให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปพร้อมๆ กับ
การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ติดตัวกลับไป
อย่างเต็มที่จากกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกก�ำหนดไว้
อย่างเหมาะสมส�ำหรับเด็ก ไม่วา่ จะเป็นการป้อน
อาหารสัตว์ ท�ำไอศกรีม เก็บไข่ เก็บผักปลอด
สารเคมีและอื่นๆ อีกมากมาย ท�ำให้เด็กๆ
ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของเด็กๆ
ที่ตั้ง : ถนนฉลองราชย์ ร.9 ต�ำบลบ้านใหม่

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Smart Nine Farm

ส�ำรวจแปลงมันหวานที่ฟาร์ม Land Lab

อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ติดต่อ : 06-4636-9656
เปิดบริการ : เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
(หยุดวันพุธ) วันเสาร์ เปิดเวลา 08.30-19.00 น.
และวันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : Pa Jeep Farm
การเดินทาง: ใช้ถนนเส้นตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
(ถนนกาญจนาฯ) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคลองถนน
ขับตรงไปประมาณ 6.9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนคลองประปา ข้ามสะพานแรก จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยฉลองราชย์ ร.9 สังเกตทาง
ซ้ายมือจะเห็นที่ตั้งฟาร์มป้าจิ๊บ

• Land Lab

Land Lab เป็นเหมือนห้องทดลองทางธรรมชาติ
ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ส�ำหรับทุกคน
ในครอบครัว ที่นี่จะช่วยบ่มเพาะลักษณะนิสัย
ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับการสร้างทักษะ
ความสามารถด้านสังคมทีส่ อดรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตร ซึ่งจะ
ท�ำให้เด็กๆ ได้ลองผิดลองถูกร่วมกับเพือ่ นๆ และ
ได้มาสนุกร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนีภ้ ายใน
พืน้ ทีย่ งั จัดเตรียมเป็นโซนวิง่ เล่น นัง่ เล่น นอนเล่น
และกินขนม ท�ำให้นอ้ งๆ หนูๆ และคุณพ่อคุณแม่
ได้สร้างจินตนาการให้โลดแล่นไปพร้อมกับหา
ค�ำตอบทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน
ที่ตั้ง : บ้านคลองสอง ต�ำบลทวีวัฒนา อ�ำเภอ

เมนูเมี่ยงปลาทูกับผักปลอดสารพิษที่ Smart Nine Farm

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
ติดต่อ : 08-2461-5987
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
เฟซบุก๊ : LandLab - กิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับ
ครอบครัว พาลูกเที่ยวใกล้เมือง
การเดินทาง: ใช้ถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์
เลี้ ย วเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นบ.4012
ขับตรงไปเรื่อยๆ ข้ามสะพานคลองสองแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นนทบุรี สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้าย
Land Lab
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

2.89 - 4 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 7 ล้านบาท

db@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.59 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.59 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2.3 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th

41

CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

13 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

12.59 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

8.9 - 20 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 17 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.39 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

4.09 - 5.59 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

2.1 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th

43

MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 - 18.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.59 - 50 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.59 - 49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.2 - 14 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.19 - 17.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.49 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.99 - 7.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.7 - 12 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 18 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.95 - 16 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5.6 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.09 - 5.5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.5 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.89 - 10 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.5 - 33 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.69 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.35 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

ONE DAY TRIP
FROM BANGKOK
เทีย่ ว 1 วันใกล้กรุงเทพฯ

แม้บางช่วงเวลาอาจไม่ได้มวี นั หยุดยาวหลายวัน
ต่อเนือ่ งกัน หรืออาจด้วยภารกิจทีม่ อี ยูล่ น้ มือ
จึงท�ำให้เหลือวันหยุดหรือวันพักผ่อนเพียงแค่
ไม่กวี่ นั แต่เราก็สามารถมีความสุขกับสมาชิก
ในครอบครัวได้ เ ช่ น เคย เพราะหากลองหา
ข้อมูลดูก็จะพบว่าแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจและ
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้าเย็นกลับได้นั้นมีอยู่
หลายแห่ง ซึง่ ในฉบับนีเ้ ราจะพาทุกคนไปไหว้พระ
และเทีย่ วโบราณสถานและเมืองจ�ำลองกัน
วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นจังหวัดทีอ่ ยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ เพียง 75 กิโลเมตร
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย โดยพระนคร
ศรีอยุธยาเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคกลางที่ไม่ใช่
แค่เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส�ำคัญเท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
ประเทศไทย ด้วยความเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
เมืองหนึ่ง ท�ำให้ที่นี่มีวัดและโบราณสถานทีเ่ ก็บ
รวบรวมประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว
ต่างๆ ทัง้ ในแง่ของวัฒนธรรม ประเพณี งานศิลป์
และสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีตที่ดีที่สุดแห่งหนึง่
เช่น วัดมหาธาตุที่มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในราก
เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ที่วัดมหาธาตุ ต้นโพธิ์ หรือจะเป็นวัดนิเวศธรรมประวัตริ าชวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดที่ผสานศิลปะตะวันตกรวมกับศิลปะไทยได้
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อย่างลงตัว หรือจะเป็นพระราชวังบางปะอิน พระราชวัง
โบราณทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยอยุธยาโดยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง รวมถึงหมู่บ้านญี่ปุ่นและหมู่บ้าน
ฮอลันดา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวต่างชาติที่
เคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสมัยอยุธยา รับรองว่ามา
เยือนพระนครศรีอยุธยาจะได้ทงั้ ท�ำบุญ ไหว้พระ
ขอพร และได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอน
จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นจังหวัดทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วได้สะดวกสบายทีส่ ดุ
ในเวลานี้ และเมือ่ มาทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการก็ตอ้ ง
นึกถึง “เมืองโบราณ” แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง
และเป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมงานสถาปัตยกรรมอันทรง
คุณค่าของไทยไว้มากมาย บนพื้นที่กว่า 800 ไร่

เมืองโบราณทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดั ฉะเชิงเทรา
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขทีว่ ดั สมานรัตนาราม
จังหวัดั ฉะเชิงเทรา

โดยมีทงั้ สถานทีจ่ ำ� ลองและสถาปัตยกรรมของจริงทีถ่ กู
รือ้ ถอนและน�ำมาปลูกสร้างไว้ทนี่ ี่ รวมถึงสถาปัตยกรรม
จ�ำลองขนาดเท่าของจริงอีกมากมาย เช่น พระที่นั่ง
สรรเพชญปราสาทจ�ำลองที่ท�ำให้เราสามารถ
จินตนาการได้ถึงสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณที่มี
ความวิจติ รสวยงามในอดีต ซึง่ บางส่วนของเมือง
จ�ำลองแห่งนี้ก็ยังเคยถูกใช้เป็นฉากในละครดัง
อย่างบุพเพสันนิวาสด้วยเช่นกัน หากอยากรู้ว่า
สถานทีแ่ ห่งนีส้ วยงามและวิจติ รตระการตาแค่ไหน
ต้องลองไปเทีย่ วชมกันให้ได้สกั ครัง้ โดยเมืองโบราณ
แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้สนใจสามารถเดินทางไปได้โดยใช้บริการรถ
ไฟฟ้าบีทเี อสสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริว้ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ
ไม่ถึง 100 กิโลเมตร ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้กรุงเทพฯ สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่สุดก็คือ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่
ติดกับแม่นำ�้ บางปะกง และเป็นสถานทีป่ ระดิษฐาน
“หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิท์ คี่ นไทย
ทัว่ ประเทศนับถือและนิยมมากราบไหว้ นอกจากนี้
ยังมีวดั สมานรัตนาราม วัดทีม่ พี ระพิฆเนศปางนอน
เสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ดลบันดาล
ความสุขและความสบายให้กับผู้มากราบไหว้
และนอกจากวัดและศาสนสถานแล้ว ทีจ่ งั หวัด
ฉะเชิงเทรายังมีตลาดบ้านใหม่ ซึง่ เป็นตลาดเก่า

อายุมากกว่า 100 ปี ให้ได้เดินเทีย่ วพลางหวนนึกถึง
วันเวลาเก่าๆ ก่อนทีจ่ ะไปท�ำบุญทีว่ ดั จีนประชาสโมสร
(เล่งฮกยี)่ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน โดยถือเป็นวัดที่ชาวจีน
เชื่อว่าเป็นส่วนท้องของมังกรที่จะท�ำให้มีกินมีใช้
ตลอดไปนัน่ เอง...ไปไหว้พระและเดินเทีย่ วตลาดเก่า
พร้อมชมโบราณสถานกับ 3 จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ
ที่แนะน�ำกันแล้ว ก็ขอให้ทุกคนประสบแต่โชคดี
ในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยเทอญ...
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

VIVE บางนา บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในเมืองจาก LH ที่คุณหาไม่ได้อีกแล้ว
ใกล้เมกาบางนา เพียง 1.5 กม.
ออกแบบมาในสไตล์ Modern Minimal ที่มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดทั้งภายในและภายนอก
ให้ทุกมุมห้องได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย ด้วย Nature Touch Living Concept
พบบ้านตัวอย่างดีไซน์ใหม่ ด้วยแรงบันดาลใจจากเส้นสาย Graffiti Art ใน New York
ผสมผสานกับความ Modern ได้อย่างลงตัว

ราคา 30-40 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

มัณฑนา โครงการใหม่
ดีไซน์จากแนวคิด Urban Sanctuary พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ
ต้อนรับทุกการมาเยือนด้วยอุโมงค์ต้นไม้ พร้อมแบบบ้าน Rebel More New Series
บนท�ำเลสะดวกของถนนพุทธสาคร และรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 สังคมที่พร้อมเพื่อวันนี้และอนาคต
ราคาเริ่มต้น 6 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

พบโครงการใหม่ มัณฑนา บางนา - วงแหวน
บนท�ำเลศักยภาพ เข้าออกได้ 2 เส้นทาง
ทั้งทางบางนา - ตราด และวงแหวน
ใกล้เมกาบางนาเพียง 2.2 กม.
กับบ้าน Rebel More โฉมใหม่ 4 ห้องนอน 		

ราคา 10-25 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจ�ำลอง

โครงการแนวคิดใหม่
บ้านที่ตอบรับทุกความเป็นไปได้ของชีวิตยุคใหม่
ด้วยแนวคิด Home For All Functions
• 2 XL Master Bedroom พร้อมห้องน�้ำในตัว
• Open Plan Concept เปิดโล่งแต่เป็นสัดส่วน รับวิวสวน
พร้อมพื้นที่อเนกประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์
• See Thru Kitchen ห้องครัวเปิดมุมมองเชื่อมต่อพื้นที่ในบ้าน
3 ท�ำเล
บางนา - รามค�ำแหง 2 เริม่ ต้น 5.85 ล้านบาท
Westgate เริม่ ต้น 4.85 ล้านบาท

เพชรเกษม - สาย 4 เริม่ ต้น 4.85 ล้านบาท
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนูราดหน้าปลาเต้าซี่

ห้องอาหารจีน
หนานหยวน

สุดยอดติ่มซ�ำ - อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง

เมนูของหวานสาคูแคนตาลูป

เรียกว่ามีชื่อเสียงมานานกว่า 30 ปีแล้ว ส�ำหรับ
อาหารจี น สไตล์ ก วางตุ ้ ง ของห้ อ งอาหารจี น
หนานหยวน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
ที่ มี ร างวั ล การั น ตี ค วามอร่ อ ยระดั บ 5 ดาว
มาแล้วมากมาย โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดอาหารจีนจากมหกรรมอาหารอร่อย
ทั่วแผ่นดิน

ห้องอาหารจีน หนานหยวน มีการจัดแบ่งพื้นที่ไว้
อย่างเป็นสัดส่วน และมีความเป็นส่วนตัวหากมาเป็น
ครอบครัวใหญ่ หรือจะเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนกลุ่มใหญ่
ที่นี่ก็มีห้องรับรองเฉพาะส�ำหรับ 10 ท่าน และ 15 ท่าน
หรือถ้ามากกว่านั้นก็สามารถเปิดห้องยาวต่อเนื่องกัน
ได้ถงึ 3 ห้องกันเลยทีเดียว โดยรวมแล้วสามารถรองรับ
ลูกค้าได้ถึง 100 ท่าน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศหรูหราแล้วก็มาถึงอาหาร
จานเด็ดของที่นี่ มาห้องอาหารจีนก็ต้องไม่พลาดเมนู
บุฟเฟต์ติ่มซ�ำที่เสิร์ฟกันร้อนๆ ซึ่งมีมากถึง 36 รายการ
ทัง้ ของทอด ของนึง่ เริม่ จากฟองเต้าหูท้ อด ปอเปี๊ยะ
บรรยากาศของห้องอาหารจีน หนานหยวน ปลาแซลมอนทอด ข้าวเหนียวห่อใบบัว เห็ดหอมเยื่อไผ่
สอดไส้กงุ้ ซีโ่ ครงหมูเต้าซี่ ซาลาเปาไส้หมูแดง ขนมจีบ
ฮ่องเต้ กรรเชียงปูนงึ่ ผงกะหรี่ รวมถึงขนมจีบกุง้ ฮะเก๋ากุง้
ก๋วยเตีย๋ วหลอดกุง้ ทีใ่ ช้เนือ้ กุง้ ล้วนๆ เนือ้ เด้งกรอบอร่อย
สิทธิพิเศษให้กับ
(ติ่มซ�ำของที่นี่มีเสิร์ฟทั้งมื้อกลางวันและมื้อค�่ำ)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงือ่ นไขโปรโมชัน
ห้องอาหารจีน หนานหยวน ขอมอบส่วนลด 10%
เมื่อมารับประทานบุฟเฟต์ติ่มซ�ำและอาหารจีน
สไตล์กวางตุง้ ทีโ่ รงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564

เมนูบุฟเฟต์ติ่มซ�ำกว่า 36 รายการ

นอกจากบุฟเฟต์ติ่มซ�ำแล้ว เมนูอาลาคาร์ทของห้อง
อาหารแห่งนี้ก็อร่อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็น
เมนูกงุ้ ลายเสือซอสกวางตุง้ ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมหมัน่ โถวนึง่ ร้อนๆ
และซุปไก่ด�ำหอยสังข์ตุ๋นโสม เมนูบ�ำรุงร่างกายชั้นเลิศ
หรือจะเป็นรากบัวจีนสอดไส้กุ้งเจี๋ยน เมี่ยงปลาหิมะ
กุ้งทอดซอสไข่เค็ม เป็ดปักกิ่ง ปลาหิมะซอสเต้าโซ่ว
ซุปกระเพาะปลาสดตุ๋นกังป๋วย เนื้อปลาอบหมี่ รวมถึง
ราดหน้าปลาเต้าซี่และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ก่อนจะ
ตามมาด้วยเมนูของหวานอย่างบัวลอยน�้ำขิง แปะก๊วย
และสาคูแคนตาลูปให้ได้อมิ่ สบายท้องปิดท้ายมือ้ อาหาร
สุดอร่อย
เพื่อเอาใจคนรักติ่มซ�ำและอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
ทางห้องอาหารจีน หนานหยวน ขอมอบส่วนลด 10%
ส�ำหรับผู้อ่านนิตยสาร MOTIVO เมื่อมารับประทาน
บุฟเฟต์ตมิ่ ซ�ำและอาหารจีนสไตล์กวางตุง้ ทีห่ อ้ งอาหารจีน
หนานหยวน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 โดย
เปิดบริการ 2 ช่วงเวลาทุกวัน คือ มือ้ กลางวัน เวลา 12.0014.30 น. และมือ้ ค�ำ่ เวลา18.00-22.30 น. ส�ำรองความอร่อย
ได้ที่ โทร. 02-641-1500 ต่อ หนานหยวน หรือที่
เว็บไซต์ : www.grandmercurebangkokfortune.com
และเฟซบุ๊ก : Grand Mercure Bangkok Fortune

GOURMET

TERIYAKI SALMON
POKE BOWL

สูตรเด็ด เทริยากิแซลมอนเพื่อสุขภาพ

อาหารจานเดียวอาจไม่ใช่แค่อาหารที่รับประทานได้ง่ายและ
รวดเร็วเท่านั้น แต่วันนี้อาหารจานเดียวหลายๆ เมนูเป็น
อาหารที่ครบเครื่องด้วยแนวคิดเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
อีกด้วย เช่นเดียวกับสูตรอาหารเมนูเด็ดในฉบับนี้ “เทริยากิ
แซลมอน”

ส่วนประกอบ
เนื้อปลาแซลมอนหั่น		
ซอสเทริยากิ 		
น�้ำมันมะกอก 		
ถั่วแระญี่ปุ่นหรือเอดามาเมะ 		
ข้าวสารญี่ปุ่นส�ำหรับหุงไมโครเวฟ		
ผักสลัด 		
แตงกวา 		
ต้นหอมญี่ปุ่นซอย		
ขิงดองส�ำหรับแกล้ม (ตามชอบ)
น�้ำมันสลัดงาหรือน�้ำสลัดตามชอบ

2 ชิ้น
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
400 กรัม
450 กรัม
400 กรัม
1 ลูก
2 ต้น

วิธีท�ำ
• น�ำปลาแซลมอนที่ซื้อมาล้างท�ำความสะอาดและซับให้แห้ง
จากนั้นน�ำไปคลุกเคล้ากับซอสเทริยากิในชาม แช่ทิ้งไว้ในตู้เย็น
ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ซอสซึมเข้าไปในเนื้อปลา
• จากนั้นน�ำถั่วแระญี่ปุ่นลงไปต้มในกระทะที่มีน�้ำเดือด ประมาณ
10 นาที แล้วแกะเอาเมล็ดถั่วแระออกมาใส่ในชามที่เตรียมไว้
• ตัง้ กระทะและใส่นำ�้ มันมะกอก รอจนน�ำ้ มันร้อนพอดีโดยใช้ไฟปานกลาง
จากนั้นน�ำเนื้อปลาแซลมอนที่หมักไว้ในตู้เย็นออกมาจี่ในกระทะ
ประมาณ 4-5 นาที หรือจนกว่าเนื้อปลาจะสุกเป็นสีเหลืองทองหรือ
สุกพอดีตามที่ชอบ
• ขณะที่ก�ำลังรอเนื้อปลาสุกให้น�ำข้าวสารหุงในไมโครเวฟ หุงจน
ข้าวสุก จากนั้นล้างผักสลัดใส่ในชามใบใหญ่ เติมน�้ำสลัดลงไป
แล้วคลุกเคล้าให้ทั่ว
• ตักข้าวใส่ชามที่เตรียมไว้ วางทับด้วยผักสลัด เมล็ดถั่วแระ
ปลาแซลมอนที่สุกก�ำลังดี แตงกวา ต้นหอมซอย และขิงดองลงไป
ในชามแล้วจัดให้สวยงาม
ก่อนเสิร์ฟให้ราดซอสเทริยากิลงบนเนื้อปลาแซลมอน เพื่อเพิ่ม
ความชุ่มฉ�่ำให้เนื้อปลาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
Tips
• ข้าวสามารถหุงด้วยหม้อหุงข้าวเตรียมไว้ก่อนก็ได้
• หากไม่ชอบรับประทานหนังปลาก็สามารถน�ำออกได้
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MY BEST FRIEND

FORPUS

นกแก้วพันธุ์เล็ก เพื่อนรัก

แหล่งชุมชนและหอพัก ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านหรือ
ห้องข้างเคียง กินอาหารไม่มาก เลี้ยงลูกเก่ง อายุยาวนาน และ
ไม่มโี รคติดต่อ ถือเป็นนกทีน่ ยิ มถูกน�ำมาเลีย้ งไว้ดเู ล่นและเป็นเพือ่ น
"ฟอพัส" เป็นนกแก้วพันธุห์ นึง่ ทีอ่ ยูใ่ นตระกูลนกปากขอ
ซึ่งเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดในโลก ถือเป็นนกที่นิยม
ถูกน�ำมาเพาะเลีย้ งมากทีส่ ดุ สายพันธุห์ นึง่ เพราะมีสสี นั
สวยงาม เชื่อง ไม่ส่งเสียงดัง ท�ำให้สามารถเลี้ยงใน
พื้นที่จ�ำกัดอย่างคอนโดมิเนียมได้

ลักษณะทั่วไป
นกฟอพัสถูกจัดให้ขึ้นบัญชีไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญู พันธุ)์
ประเภท 2 โดยจ�ำแนกออกได้ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ นกฟอพัส
มีขนาดประมาณ 12 - 15 ซม. ซึง่ มีความใกล้เคียงกับนกหงส์หยก
สายพันธุ์ฮอลแลนด์ แต่หางจะสั้นกว่า ส่วนสีสันและรูปร่าง
ของนกฟอพัสจะมีความใกล้เคียงกับนกเลิฟเบิร์ด โดยสีสัน
ของนกฟอพัสจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ สี คือ สีฟา้ และสีเขียว
ซึง่ แต่ละกลุม่ สีจะแบ่งเป็นกลุม่ ย่อยอีกมากมายหลายสี เช่น
สีพายด์ สีพาสเทล เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาสายพันธุ์
และการเพาะเลีย้ งของแต่ละฟาร์ม
ลักษณะนิสัย
นกชนิดนี้ชอบปีนป่ายคล้ายนกแก้วหรือนกในตระกูล
พาราคีต ชอบเล่นของเล่นเหมือนนกหงส์หยก ขี้เล่นและ
ติดเจ้าของมาก สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จ�ำกัดหรือเลี้ยงใน
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การเลี้ยงดู
หากเป็นลูกนกต้องใช้หลอดหยดปลายแหลมหรือเข็มฉีดยา
ขนาด 0.1 cc ดูดอาหารแล้วป้อนใส่ปากลูกนก โดยป้อนทีละน้อยๆ
ระวังอย่าให้เข้าหลอดลม เพราะจะท�ำให้ลกู นกตาย ควรป้อนอาหาร
ให้กระเพาะอาหารมีที่ว่างเหลือประมาณ 10-20% หรือให้อาหาร
ประมาณ 4-6 cc อย่าป้อนจนแน่นกระเพาะอาหาร เพราะจะ
ท�ำให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง หากนกโตเต็มวัยสามารถ
ให้อาหารได้หลากหลาย เช่น ข้าวฟ่าง มิลเล็ต ทานตะวันเล็ก
ข้าวโพด เป็นต้น
นอกจากนี้ การให้ผักและผลไม้ก็สามารถท�ำได้ โดยควรให้
น�ำ้ ผสมวิตามิน และเปลีย่ นทุกวันกับอาหารนก รวมถึงให้กระดอง
ปลาหมึกเพือ่ ช่วยให้นกรักษาปริมาณแคลเซียมในร่างกายให้สมดุล
โดยเฉพาะนกเพศเมียทีจ่ ะต้องใช้แคลเซียมในการสร้างเปลือกไข่
หากเลี้ยงอย่างถูกวิธีนกจะมีอายุยืนถึง 20 ปีเลยทีเดียว
ข้อควรระวัง
การเลี้ยงนกฟอพัสควรซื้อลูกนกจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ และ
ควรฝากป้อนข้าวลูกนกจนเชื่องก่อนน�ำมาเลี้ยงต่อ ไม่ควรซื้อ
นกโตที่ไม่ผ่านการเลี้ยงแบบลูกป้อน เพราะนกอาจไม่เชื่อง และ
อาจท�ำให้นกเครียดได้ รวมถึงควรศึกษาการเลีย้ งนกสายพันธุน์ กี้ ่อน
และข้อระวังอีกอย่างคือหากเลี้ยงแบบปล่อยบินอิสระในบ้าน
ต้องระวังเรือ่ งพัดลมเพดาน เพราะนกชนิดนีบ้ นิ เร็วและมักบินขึน้ สูง
หากถูกพัดลมปั่นตกลงมาอาจท�ำให้นกตายได้

CALENDAR

INTERESTING
EVENTS
งานดีส่งท้ายปี
26th – 29th November 2020

5th - 13th December 2020

Commart XTreme

Bangkok Furniture Fair 2020 and
Electronica Amazing Sale

EH 98-99 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 21.00 น.
Commart XTreme สุดยอดงานแสดงสินค้าไอที
และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ของไทย
งานเดียวมีครบทุกตัวเลือกจบในที่เดียว ทั้งสินค้าไอทีและเทคโนโลยี
โน้ตบุ๊ก พีซี มือถือ แก็ดเจ็ต อุปกรณ์เสริม ฯลฯ ที่มาพร้อมโปรโมชัน
สุดพิเศษส่งท้ายปลายปีจากแบรนด์ดังและร้านตัวแทนจ�ำหน่ายชั้นน�ำ
ยกขบวนมาแสดงและจ�ำหน่ายภายในงานอย่างคับคัง่ พร้อมร่วมกิจกรรม
และสัมผัสกับเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ทีแ่ ต่ละค่ายน�ำมาอัปเดตให้ผรู้ กั เทคโนโลยี
ได้ชมก่อนใคร

EH103-104 ไบเทค บางนา
เวลา 11.00 - 21.00 น.
งานเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจากโรงงานผู้ผลิต บริษัทรับ
ตกแต่งภายใน เฟอร์นเิ จอร์บลิ ต์อนิ เฟอร์นเิ จอร์เอาต์ดอร์ ชุดห้องครัว
ชุดห้องนอนทีม่ าพร้อมโปรโมชันพิเศษสุดเฉพาะงานนีเ้ ท่านัน้ นอกจากนี้
ยังมีงาน Electronica Amazing Sale อีกงานหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้านจากแบรนด์ชั้นน�ำทุกยี่ห้อที่มาลดกระหน�่ำราคา
นาทีทอง พร้อมโปรโมชันส่วนลด ผ่อน 0% จากบัตรเครดิตอีกมากมาย
เรียกว่าเป็นงานมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านที่ทุกคนต้องมาและไม่ควร
พลาดอย่างยิ่ง

2nd - 13th December 2020

10th - 12th December 2020

Motor Expo 2020

ASIA FASHION (THAILAND) SHOW H&B

Challenger Hall IMPACT เมืองทองธานี
เวลา 12.00 - 22.00 น.
Motor Expo 2020 หรือมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37
ทีม่ ชี อื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า Thailand International
Motor Expo 2020 งานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้มาพร้อมแนวคิด "พร้อมขับเคลื่อนไปใน
ความเปลีย่ นแปลง - Whatever Changes will be…Move on" เพือ่ เป็น
ก�ำลังใจให้บรรดาผู้ผลิตสร้างสรรค์ยานยนต์ที่ใช้พลังงานประเภทต่างๆ
อย่างไร้ข้อจ�ำกัด ขณะเดียวกันภายในงานปีนี้ผู้เข้าชมยังจะได้พบกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์และพลังงานทางเลือก ส�ำหรับ
การขับเคลือ่ นยานยนต์ทจี่ ะมาเขย่าวงการตลาดยานยนต์ในประเทศไทย

EH 100 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 19.00 น
Asia Fashion Show งานนิทรรศการแฟชั่นที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานเดียวทีค่ รบครัน
ด้วยสินค้ามากมาย ไม่วา่ จะเป็นกระเป๋า, เครือ่ งหนัง, กระเป๋าเดินทาง
รวมถึงเครื่องแต่งกายต่างๆ ขณะเดียวกันยังอาจเรียกได้ว่าเป็น
นิทรรศการที่รวมผู้น�ำด้านแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียที่มีจุดมุ่งหมายใน
การเชื่อมต่อธุรกิจด้านแฟชั่นระหว่างกลุ่มผู้ซ้ือและผู้ขายโดยตรง
รวมไปถึงการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
แฟชั่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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FRESH IDEA

RECYCLE OLD CDS
เปลี่ยนซีดีเก่าเป็นของแต่งบ้าน

จ�ำได้ไหมว่าช่วงหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี แผ่น
ซีดีหรือดีวีดีถูกน�ำมาแทนที่เทปคาสเซ็ท แต่เมื่อเทคโนโลยีได้
พัฒนาประสิทธิภาพขึ้นไปเข้าสู่ยุคดิจิทัล แผ่นซีดีหรือดีวีดี
วันนี้ก�ำลังถูกลืมเลือนและถูกทิ้งให้เป็นกองขยะ แล้วเราจะ
มีวิธีน�ำแผ่นซีดีหรือดีวีดีเก่ามาใช้ประโยชน์อย่างไรไปดูกัน

PANDA CHAIR
เป็นเก้าอีน้ งั่ ทีด่ แู ปลกตาทีต่ งั้ ชือ่ และออกแบบโดย Belen Hermosa
ซึ่งเป็นการน�ำเอาแผ่นซีดีหรือดีวีดีนับร้อยนับพันแผ่นมาสอดเข้าไป
ในแท่งไม้ของโครงเก้าอี้ ให้เรียงเป็นแถวเท่าๆ กันจนกลายเป็นเก้าอี้
ทีม่ คี วามแปลกตา ส�ำหรับใช้ตกแต่งบ้านหรือจะนัง่ เล่นเพลินๆ ก็ได้
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MOSAIC TABLE
โต๊ะกาแฟสุดหรูตัวนี้ ใครจะเชื่อว่าเดิมทีแล้วเป็นเพียงโต๊ะไม้สีขาว
ธรรมดาๆ ไม่มีลวดลายอะไรเลย แต่เมื่อน�ำแผ่นซีดีเก่ามาตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วน�ำมาติดกับแผ่นหน้าโต๊ะทีละชิน้ แสงทีส่ ะท้อนจากแผ่นซีดี
หรือดีวีดี ท�ำให้โต๊ะตัวนี้กลายเป็นชิ้นงานที่สวยงาม เหมาะส�ำหรับ
การตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี

MOSAIC MIRROR
กระจกถือเป็นของประดับตกแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งที่มาช่วยเพิ่ม
ความสวยงามให้กบั ห้อง แต่หากทีบ่ า้ นของใครมีกระจกเก่าๆ ลองน�ำ
ซีดหี รือดีวดี เี ก่ามาตัดแปะท�ำเป็นกรอบรูปดู ก็จะท�ำให้กระจกบานเก่าๆ
ที่เกือบจะทิ้งไปแล้ว สามารถน�ำกลับมาใช้แต่งบ้านได้ใหม่อีกครั้ง
แถมยังสวยกว่าเดิมอีกด้วย

CD CASE CHANDELIER
นอกจากซีดีหรือดีวีดีแล้ว กล่องใส่ซีดีก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ที่สามารถน�ำมาดัดแปลงให้กลายเป็นของแต่งบ้านสวยๆ ได้
โดยเฉพาะกล่องใสทีเ่ มือ่ น�ำมาวางเรียงและติดกาวให้เป็นรูปวงกลม
แล้วใส่อปุ กรณ์ชดุ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างไว้ตรงกลาง จากนัน้ น�ำไป
ติดตัง้ บนฝ้าเพดาน เท่านีก้ จ็ ะได้โคมไฟสวยๆ แปลกตาไว้ใช้กนั แล้ว

CD LANTERN
แผ่นซีดีหรือดีวีดีมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือ การสะท้อนแสงที่สวยงาม
ออกมาให้เห็น หากเราน�ำแผ่นซีดีมาขูดผิวหน้าของแผ่นซีดีให้เป็น
ลวดลายต่างๆ แล้วน�ำมาติดกันให้เป็นลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม
จากนัน้ น�ำแก้วเทียนหอมไปวางไว้ตรงกลางและจุดเทียน เท่านีเ้ ราก็จะได้
โคมไฟเล็กๆ วางประดับห้องรับแขกทีม่ าพร้อมกลิน่ หอมๆ หรือหากใครไม่
อยากใช้เทียนหอมก็เปลีย่ นเป็นติดชุดหลอดไฟส่องสว่างดวงเล็กๆ ก็ได้เช่นกัน

ANIMAL SCULPTURES
ใครจะเชือ่ ว่าแผ่นซีดหี รือดีวดี จี ะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ
ส�ำหรับแต่งบ้านได้ โดยศิลปินได้นำ� แผ่นซีดมี าตัดเป็นชิน้ เล็กๆ และ
ใหญ่ไม่เท่ากัน แล้วน�ำมาปะติดด้วยกาวจนกลายเป็นรูปนากสีเงิน
ตัวน้อยทีด่ เู หมือนมีชวี ติ จริง ก่อนน�ำไปวางไว้ในห้องนัง่ เล่น สร้าง
เสน่หแ์ ละสีสนั ให้กบั ห้อง คอยต้อนรับแขกทีม่ าเยือนในทุกโอกาส
CD CLOCK
เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่อยากจะน�ำมาอวดให้ทุกคนได้เห็นและ
ลองท�ำกันดู ส�ำหรับนาฬิกาแขวนผนังที่ท�ำจากแผ่นซีดีหรือ
ดีวีดีด้วยวิธีการง่ายๆ คือ การน�ำแผ่นซีดีมาวางเรียงซ้อนกันให้
เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยหันด้านเงาสะท้อนออกมา ก่อนติดตั้งชุด
อุปกรณ์นาฬิกาเข้ากับแผ่นซีดี เท่านีก้ จ็ ะได้นาฬิกาแขวนผนังสวยๆ
เท่ๆ ไว้ใช้กันแล้ว
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Soil Soul Society
ดิน – วิญญาณ – สังคม
ผู้เขียน : Satish Kumar
ผู้แปล : นัยนา นาควัชระ
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเสมือนธรรมนูญแห่งชีวติ ทีจ่ ะช่วย
น�ำทางให้ไปพบกับเข็มทิศทางการงาน จิตวิญญาณ
และชีวิต รวมถึงยังช่วยเยียวยาจิตวิญญาณที่ก�ำลัง
ถูกท�ำให้แตกสลาย ช่วยให้เกิดการใคร่ครวญ มองเห็น
และด�ำรงอยู่ของโลกภายในของเรา ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงโลกของ
จิตวิญญาณ แต่เป็นตัวตน ผู้คน เป็นความว่าง เป็นธรรมชาติ
เป็นทุกอย่างของความเป็นและไม่เป็นเราทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันในโลกนี้
ขณะเดียวกัน ยังมีพลังของความเย็นและความรัก ทั้งมุมมอง
เรือ่ งเล่าของสิง่ แวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ต�ำนาน
ศาสนา ไปจนถึงการภาวนา ถือเป็นหนังสือทีเ่ ปีย่ มด้วยความรัก
ความกรุณา และความปรารถนาดีต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง
Unstructured วิธีคิดไร้กระบวนท่า
ผู้เขียน : รวิศ หาญอุตสาหะ
หนังสือทีน่ ำ� เสนอบทความมาจาก Mission to the
Moon Podcast ในปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 44 บท
เป็นการบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงาน รวมถึง
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและบทเรียนจากคนดัง
ระดับโลกทีน่ า่ สนใจ เพือ่ อธิบายความแตกต่างของ
ความคิดและความเชือ่ ระหว่างรุน่ ระดับความสัมพันธ์
ชนชั้นทางสังคม รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อสื่อว่าการปรับตัวคือกุญแจ
สูค่ วามส�ำเร็จในโลกาภิวตั น์ วิธคี ดิ แบบไร้กระบวนท่าแบบนีแ้ หละ
ที่ชวนให้ตกผลึกทางความคิดและน�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงชีวติ
ในโลกที่ไม่เคยเหมือนเดิม
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ในการแพร่ระบาด
ผู้เขียน : Paolo Giordano
ผู้แปล : นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
ผูเ้ ขียนคือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านฟิสกิ ส์ เขาเป็นอิตาเลียน
โดยก�ำเนิดและใช้ชวี ติ อยูใ่ นอิตาลี ทีซ่ งึ่ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็น
หนึง่ ในประเทศทีม่ ผี เู้ สียชีวติ จากโควิด-19 มากทีส่ ดุ
และมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ เขาใช้
เวลาระหว่างกักตัวอยู่ในบ้านเขียนหนังสือเล่มนี้
จนเสร็จ ถึงแม้จะเป็นหนังสือเล่มเล็ก แต่ชวนตั้งค�ำถามยิ่งใหญ่
ต่อโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเพราะผลจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ว่าในสภาวการณ์เช่นนี้เราควรท�ำอย่างไร?
นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมีที่มาและเหตุผล
ของการด�ำรงอยู่ทั้งสิ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่
เรือ่ งใหม่ เพราะล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึน้ มาก่อนแล้ว หากแต่เรายัง
อาจไม่ทันได้ครุ่นคิดหรือเรียนรู้เพื่อรับมืออย่างจริงจัง

The Mindset of Success
คนเป็นผู้น�ำ เขาคิดกันแบบไหน?
ผู้เขียน : Jo Owen (โจ โอเวน)
ผู้แปล : ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
บ่อยครั้งที่เราสงสัยว่าคนที่เป็นระดับหัวหน้า
หรือคนที่อยู่ต�ำแหน่งสูง เขามีความคิด มุมมอง
ทัศนคติอย่างไร หรือคนที่ประสบความส�ำเร็จ
ในด้านต่างๆ มีวิธีการคิดอย่างไร และอะไร
ท�ำให้พวกเขาเหล่านีก้ า้ วไปถึงเป้าหมายได้สำ� เร็จ
หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปท่องโลกแห่งความคิดของบุคคล
ที่ประสบความส�ำเร็จรอบโลก เช่น บิลล์ เกตส์ (Bill Gates)
วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ผ่านวิธีการคิดของเขา
และมีแบบทดสอบให้ท�ำเพื่อทดสอบความเป็นผู้น�ำในแต่ละบท
อีกด้วย ไม่ตอ้ งกังวลว่าอ่านแล้วจะปวดหัวเพราะภาษาการเขียน
ของหนังสือเล่มนี้ท�ำให้เราเข้าใจง่าย สนุก อ่านเพลิน แถมยัง
ครบครันด้วยความรู้และสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ เมื่อไรก็ตามที่
อ่านหนังสือเล่มนีจ้ บ การเป็นผู้นำ� จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

MORE THAN WORDS

"ทัศนคติที่ดีแม้จะไม่ใช่ทางออกของปัญหา
แต่มันกลับช่วยให้คุณมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ได้"
Anonymous
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 positive mindset is one of the attributes of successful people.
Sandra Leon
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