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BE POSITIVE
จากสถานการณ์และวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีมานี้ อาจท�ำให้หลายๆ คนรู้สึกสูญเสียก�ำลังใจ
ในตัวเองไปไม่นอ้ ย ซึง่ การสูญเสียก�ำลังใจไม่เพียงท�ำให้เกิดความเศร้าซึม
เท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลร้ายต่อตัวเองและคนรอบข้างด้วย นิตยสาร
MOTIVO ฉบับนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มก�ำลังใจ ด้วยการ
น�ำเสนอมุมมอง “คิดบวก” ทีจ่ ะมาเติมเต็มก�ำลังใจดีๆ ให้กบั ทุกๆ คน
ก่อนจะไปอ่านสาระความรู้ ในเล่มก็ต้องมาท�ำความรู้จักกับวิธีการ
สร้ า งมุ ม มองคิ ด บวกในแบบต่ า งๆ ให้ กั บ ตั ว เองใน “Be Positive”
ซึ่งเชื่อว่าบางเรื่องใกล้ตัวก็สามารถท�ำให้เราคิดบวกได้เหมือนกัน และ
เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นก็ต้องไม่พลาดคอลัมน์ Exclusive Interview
กับ “น้องธันย์ - ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ”์ หญิงสาวหัวใจแกร่งที่แม้ว่า
จะต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปจากอุบัติเหตุในต่างประเทศ แต่เธอก็ปรับ
วิธคี ดิ เพือ่ ให้ตวั เองสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข มาอ่านเรือ่ งราวการ
มองโลกในมุมบวกตามแบบฉบับของเธอกัน
จากนัน้ ไปกันทีค่ อลัมน์ Welcome ทีจ่ ะพาไปชมโครงการบ้านเดีย่ วซีรสี ใ์ หม่
Rebel More ในสไตล์ Modern Tropical “มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4” โดยจะมา
แนะน�ำบ้านสวยทีม่ าพร้อมดีไซน์ ซึง่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุน่ ใหม่
และรายล้อมด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียว ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
จริงๆ หลังจากทีเ่ พลิดเพลินกับบ้านสวยๆ ไปแล้ว ก็มาต่อกันทีอ่ กี หนึง่
เรือ่ งราวดีๆ กับแนวคิดการแบ่งปันใน #THINK แบ่งปัน ทีจ่ ะมาชวนทุกคน
ไปร่วมท�ำบุญด้วยการสนับสนุนกระเป๋าผ้าแคนวาส โดยรายได้ทั้งหมด
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ บริจาคให้กบั ศิรริ าชมูลนิธิ ถือเป็นอีกหนึง่ โครงการ
แบ่งปันที่จะท�ำให้ทุกคนมีความอิ่มเอมใจในความสุขที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแบ่งปันครั้งนี้
“การคมนาคม” เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องส�ำคัญ ซึ่งคอลัมน์ Metro
Focus ฉบับนีจ้ ะไปตามติดความคืบหน้าของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
ตลิง่ ชัน-บางซือ่ -รังสิต ทีล่ า่ สุดได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการฟรีเป็นเวลา
3 เดือน ก่อนจะเปิดบริการเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ จากนัน้ จะพาทุกคนไป
เทีย่ วป่าในเมืองทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานทีซ่ งึ่ หากไม่บอกก็
ไม่มใี ครรูแ้ น่นอนว่าในเมืองใหญ่จะมีพนื้ ทีส่ เี ขียวอันร่มรืน่ เสมือนป่าจริงๆ
อยูใ่ กล้ๆ กับเราแค่เพียงเอือ้ มมือ
นอกจากนี้นิตยสาร MOTIVO ยังมีสาระและเรื่องราวดีๆ อีกหลาย
คอลัมน์ที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้คดั สรรมาให้ทกุ คนได้อา่ นและน�ำไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ สร้างความสนุกและความสุขให้กบั ทุกคนในครอบครัว
อย่างแท้จริง
บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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คิดบวกสร้างก�ำลังใจ
One small positive
thought can change
your whole day.
… by Zig Ziglar
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“การคิดบวก” เป็นอีกหนึง่ วิธขี องการสร้าง
พลังใจ สามารถใช้เป็นประจ�ำได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ยิง่ ในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังจะได้กลับมาใช้ชวี ติ เป็น
ปกติสขุ เหมือนเดิมนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องการ
มากทีส่ ดุ ในช่วงเวลานีค้ อื “พลังใจ” ซึง่ เป็น
แรงผลักดันส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กลับมามีเรีย่ วแรง
อีกครั้งกับการใช้ชีวิตหรือด�ำเนินชีวิตใหม่
โดยวิธกี ารสร้างพลังใจให้กลับมาเหมือนเดิมนัน้
ตัวของเราเองจะต้องสร้างวิธคี ดิ บวก หรือ
สร้างการมองโลกในแง่ดีให้กับตัวเองก่อน
เป็นอันดับแรก โดยวิธีคิดบวกหรือวิธีการ
มองโลกในแง่ดมี ดี งั นี้

มองไปที่สิ่งดี

ในช่วงทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับความท้าทายและปัญหา
อุปสรรคของชีวิต การมองหาสิ่งดีๆ ในปัญหา
เหล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระเสมอไป ในทาง
กลับกันอาจท�ำให้เรามองเห็นสิง่ ดีๆ ทีซ่ กุ ซ่อนอยู่
ในปัญหาเหล่านัน้ แม้วา่ อาจจะดูไม่ชดั เจนก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่น หากมีคนยกเลิกนัดกับเราก็เท่ากับว่า
เราจะมีเวลาว่างมากขึน้ ที่จะติด ตามรายการทีวี
หรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบได้
ฝึกตัวเองให้คิดบวก

การฝึกขอบคุณตัวเอง ไม่เพียงจะช่วยท�ำให้ลด

ความเครียด แต่ยังท�ำให้เกิดความนับถือตัวเอง
มากขึ้น รวมถึงท�ำให้เรารู้จักยืดหยุ่นกับตัวเอง
ในเวลาที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก
ลองนึกถึงผู้คน ช่วงเวลา หรือสิ่งต่างๆ ที่ท�ำให้
รูส้ กึ สบายใจหรือมีความสุขอย่างน้อยวันละครัง้
ก็จะท�ำให้มีพลังบวกเพิ่มมากขึ้นได้

ท�ำให้เราคิดลบตามไปด้วย แต่หากคบกับคน
คิดบวกก็จะท�ำให้เราคิดบวกตามไปด้วยเช่นกัน
ขณะเดียวกันการอยูท่ า่ มกลางคนคิดบวกยังช่วย
เพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวของเราและเพิ่ม
โอกาสในการบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย

อยู่กับคนคิดบวก

การดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทานอาหาร การ
นอนหลับตามระยะเวลาที่เหมาะสม และการ
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เป็นอีกสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ร่างกายมีสุขภาพดี เมื่อร่างกายของ
เรามีความสมบูรณ์ แข็งแรง ก็จะท�ำให้เรามีพลัง

ไม่วา่ จะเป็นการคิดลบหรือการคิดบวก ล้วนเป็น
สิ่งที่สามารถแพร่กระจายให้กับคนรอบข้างได้
ดั ง นั้ น การเลื อ กที่ จ ะคบหาใครสั ก คนจึ ง เป็ น
สิง่ จ�ำเป็น เพราะหากเลือกคบคนทีค่ ดิ ลบอาจจะ

ดูแลสุขภาพ

ทั้งกายและใจ รวมถึงท�ำให้เราคิดและมองแต่ใน
สิ่งดีๆ ตามไปด้วย
บันทึกเรื่องราวด้านบวก

การบันทึกเรือ่ งราวด้านบวกในแต่ละวัน เป็นส่วนหนึง่
ที่จะช่วยยกระดับจิตใจ และท�ำให้เราคิดบวก
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ แนวทางการสร้างเรือ่ งราวดีๆ สามารถ
เริ่มต้นด้วยการบอกตัวเองว่า แต่ละวันของเรา
เป็นวันที่ดี การฟังเพลงที่ท�ำให้มีความสุขหรือ
ฟังเพลงทีม่ เี นือ้ หาด้านบวก รวมไปถึงการแบ่งปัน
ความคิดด้านบวกให้กับคนรอบข้าง เช่น อาจจะ
เป็นการชมเชยหรือการท�ำอะไรดีๆ ให้ก็ได้
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สร้างอารมณ์ขันให้ตัวเอง

จากการศึกษาพบว่าการหัวเราะจะช่วยลด
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้
ขณะเดียวกันยังช่วยปรับทัศนคติ อารมณ์ และ
ความเชือ่ มัน่ ในตัวเองเมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหา
ได้อกี ด้วย บางครัง้ การมองเหตุการณ์ตา่ งๆ ให้
เป็นเรื่องตลกก็สามารถช่วยเราได้มาก ไม่ว่า
จะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตาม หากเราผ่านไปได้
เมือ่ มองย้อนกลับไปก็อาจจะเป็นแค่เรือ่ งตลก
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เรื่องหนึ่งเท่านั้น
แชร์ปัญหากับคนคิดบวก

การแชร์ปัญหาหรือการบอกเล่าปัญหาให้กับ
คนอื่นบ้าง ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งของการระบาย
ความกังวลและความวิตกของเราได้ แต่ทั้งนี้
คนทีเ่ ราจะสามารถแชร์ปญั หาให้เขารับฟังได้นนั้
จะต้องเป็นคนทีค่ ดิ บวกหรือมีแนวคิดในเชิงบวก
ด้วยเช่นกัน เพราะไม่เพียงจะท�ำให้เราลดความ

วิตกในใจ แต่ปญั หาเหล่านัน้ ยังจะได้รบั การแก้ไข
อย่างถูกต้องด้วย
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบ้าน

คุณจะเป็นคนคิดบวกได้มากขึน้ หากอยูอ่ าศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดี และบ้านก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพราะนอกจากจะเป็นที่พักอาศัยและใช้ส�ำหรับ
พักผ่อนแล้ว บ้านยังเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะท�ำให้เรา
เกิดมุมมองความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะการคิดบวก

ดังนั้นการจัดบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด
น่าอยูอ่ าศัย ก็จะท�ำให้เรามีวสิ ยั ทัศน์ ทัศนคติ และ
การท�ำงานที่ดีตามไปด้วย
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WELCOME

มัณฑนา
เพชรเกษม - สาย 4
URBAN SANCTUARY

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 โครงการบ้านเดีย่ ว
ซีรสี ใ์ หม่ (Rebel More) ในสไตล์ Modern
Tropical ทีเ่ น้นดีไซน์พนื้ ทีใ่ ช้สอยให้ตอบโจทย์
ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็ยังให้ความส�ำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายใน
บริเวณบ้าน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของ
โครงการที่มีขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือน
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ

ห้องรับแขกดีไซน์ทันสมัย ตอบทุกโจทย์การใช้งาน
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คลับเฮ้าส์ สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 มีพนื้ ทีภ่ ายในโครงการ
กว่า 57.5 ไร่ มีบา้ นเดีย่ วจ�ำนวน 228 ยูนติ โดยแต่ละ
ยูนติ ได้รบั การออกแบบผ่านแนวคิด Urban Sanctuary
ผสานการใช้ชวี ติ แบบคนเมืองให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ที่ดูทันสมัย โดยมีแบบบ้านซีรีส์ใหม่ให้เลือกด้วยกัน
ถึง 4 แบบ ตามขนาดพืน้ ที่ ได้แก่ GREATER บนทีด่ นิ
ขนาด 50 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ และ 2 ที่จอดรถ ตามมาด้วย
แบบบ้าน AMPLIFY บนพื้นที่ขนาด 65 ตารางวา
ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยถึง 158 ตารางเมตร 3 ห้องนอน
3 ห้องน�้ำ 1 มุมท�ำงาน 2 ที่จอดรถ แบบบ้าน
CONTINUO ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 77 ตารางวา
มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 185 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 4 ห้องน�ำ้
1 มุมท�ำงาน 2 ที่จอดรถ และแบบบ้าน MULTIPLY
บนพื้นที่ 85 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 222 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ 1 มุมท�ำงาน 1 ห้องแม่บ้าน

2 ที่จอดรถ โดยทุกหลังมาพร้อมฟังก์ชันที่
รองรับความสะดวกสบายภายในบ้าน รวมถึงยังคง
เน้นนวัตกรรมสมัยใหม่ Airplus2 พร้อมกรองฝุน่
PM 2.5 ท�ำให้อากาศภายในบ้านสะอาดและ
ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อาศัย
ในส่วนของพื้น ที่ส ่วนกลางโครงการก็ยัง
กว้างขวางส�ำหรับทุกคน ไม่วา่ จะเป็นสวนสาธารณะ
สนามเด็กเล่นทีม่ าพร้อมเครือ่ งเล่นปีนป่ายส�ำหรับ
เด็กๆ และเครือ่ งออกก�ำลังกายกลางแจ้งส�ำหรับ
ผูใ้ หญ่ และเทรคกิง้ เดินวิง่ ในสวนและรอบสระน�ำ้
นอกจากนีย้ งั มีคลับเฮ้าส์ สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส และ
Co-Living Space โดยทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้
เช่นเดียวกับระบบรักษาความปลอดภัยของ
โครงการทีม่ กี ารดูแลแบบ Triple Security System
ตั้งแต่ทางเข้าออกโครงการ ซึ่งแยกส่วนทาง
เข้าออกของลูกบ้านและผู้มาเยือนอย่างชัดเจน

ห้องนอนขนาดใหญ่ Master Bedroom

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 บ้านเดี่ยว ในสไตล์ Modern Tropical

โดยทางเข้าออกของลูกบ้านจะใช้ระบบสัญญาณ
Bluetooth ท�ำให้สะดวกและไม่ตอ้ งรอต่อคิว ส่วนทาง
ของผูม้ าเยือนจะต้องแลกบัตรตามมาตรฐานโครงการ
โดยมีกล้อง CCTV และมี รปภ. คอยบันทึกข้อมูล
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้โครงการยังได้ท�ำรั้วโดย
รอบโครงการสูงถึง 2.80 - 3.60 เมตร และมี รปภ.
คอยตรวจตราตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ความปลอดภัย
และความอุ่นใจของลูกบ้าน
นอกจากนี้ มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 ยังตั้ง
อยู่ใกล้ถนนใหญ่พุทธสาคร 8 เลนเพียง 100 เมตร
ซึ่งเป็นท�ำเลศักยภาพแห่งอนาคตที่เชื่อมต่อการ
เดินทางได้สะดวกสบาย ไม่วา่ จะเป็นถนนเพชรเกษม
ถนนพระราม 2 และถนนบรมราชชนนี โดยเฉพาะ
ถนนเพชรเกษม ในอนาคตยังจะเชือ่ มต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้า MRT สายสีนำ�้ เงินทีค่ าดว่าจะขยายส่วนต่อ
ขยายจากสถานีหลักสองมาถึงพุทธมณฑลสาย 4

ซึง่ จะยิง่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั การเดินทางใน
อนาคตมากขึ้น
ยังเป็นอีกโครงการที่อยู่ในโซนที่ครบครันด้วย
สถานศึกษา อย่างโรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศพัชรมณฑล
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึงใกล้
กับศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เช่น เดอะมอลล์
บางแค Victoria Gardens เพชรเกษม 69 บิ๊กซี
เอ็กซ์ตร้า นอกจากนี้ตัวโครงการยังอยู่ไม่ห่าง
จากโซนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อย่างพุทธมณฑล
ที่เหมาะส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนและออกก�ำลังกาย
ส�ำหรับครอบครัว
มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4 จึงเป็นโครงการ
ที่พักอาศัยของผู้ที่ต้องการยกระดับที่พักอาศัย
และอยู่ร่วมกับสังคมคุณภาพอย่างแท้จริง ราคา
6 - 12 ล้านบาท

โครงการมัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นภายในโครงการ
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# THINK

“แบ่งปัน” ถือเป็นการส่งต่อ “การให้” ไปยังอีกบุคคลหนึง่
ทีไ่ ม่เพียงจะท�ำให้ผรู้ บั ได้รบั ความสุขเท่านัน้ แต่ยงั ส่งกลับ
ความสุขมายังผู้ให้อกี ด้วย โดยความสุขทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ งึ เป็น
ทีม่ าของโครงการ #THINK แบ่งปัน อีกหนึง่ กิจกรรมดีๆ
ในเรือ่ งของการช่วยเหลือสังคมในวันนี้

#THINK แบ่งปัน เป็นส่วนหนึง่ ของแนวคิดของ แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ “คิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Think for Better Living)
“โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้
ความส�ำคัญกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม และเห็นว่าการคิด
เพื่อคนอื่นน�ำมาซึ่งการเริ่มต้นแบ่งปัน”
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดเผยถึงคีย์เวิร์ดส�ำคัญของแนวคิด
ดังกล่าวว่า “ต้องการให้เกิดการแบ่งปัน ด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วมโดยมี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นสือ่ กลางชวนกันแบ่งปัน
ผูอ้ นื่ ซึง่ ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เชือ่ ว่าสังคมใดมีการแบ่งปัน
สังคมนั้นย่อมมีความสุข”
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ส�ำหรับการเข้าร่วมโครงการ #THINK แบ่งปัน กิจกรรมแรก
ซึง่ น�ำร่องด้วยการชวนแบ่งปันสินค้าทีร่ ะลึก กระเป๋าผ้าแคนวาส
แนวมินมิ ลั ใบละ 250 บาท ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ในหลากหลายโอกาส “ผูส้ นใจสามารถบริจาคเงินโดยตรงเข้าสู่
ศิรริ าชมูลนิธิ กองทุนเพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่
น�ำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ทุกโรคผ่าน QR
Code บัญชีมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ระบุ
ทัง้ นีผ้ ทู้ สี่ นใจสามารถสนับสนุนกระเป๋าทีร่ ะลึกได้ทสี่ ำ� นักงานขาย
โครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 30 ธันวาคม 2564
หรือจนกว่าสินค้าที่ระลึกจะหมด
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด และมุง่ มัน่
ที่จะท�ำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป

TIPS & TRICKS

LH LIVING TIPS
4 เรือ่ งต้องระวัง
ก่อนการซือ้ โซฟา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกบ้าน คอนโด
หรือทาวน์โฮมต้องมีคือ “โซฟานุ่มๆ” ส�ำหรับนั่งพักผ่อน
ซึ่งหากใครที่ก�ำลังวางแผนจะซื้อโซฟาไปใช้ ลองมาอ่าน
4 เรื่องต้องระวังก่อนการเลือกซื้อโซฟา หากไม่ต้องการ
เสียเงินเพราะเลือกพลาด...
ไม่วัดพื้นที่ก่อน

ก่อนจะเลือกซื้อโซฟาสักตัว หากซื้อผิดขนาดก็อาจจะตั้งจริง
ไม่ได้ และหากโซฟามีขนาดใหญ่เกินไปก็จะท�ำให้บ้านดูอึดอัด
แต่ถ้าเล็กไปก็จะท�ำให้ห้องหรือบ้านขาดความสมดุล ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นต้องมีการวัดขนาดพืน้ ทีก่ อ่ นซือ้ โซฟา เพือ่ ให้บา้ นหรือห้อง
มีพื้นที่เหลือและดูไม่เทอะทะ รวมถึงยังต้องมีพื้นที่ให้พอเหมาะ
ส�ำหรับการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น
โต๊ะกลาง โคมไฟ เป็นต้น

ซักท�ำความสะอาดได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเนื้อผ้าที่
ไม่ท�ำให้ระคายเคืองผิว หรือเลือกสีผ้าที่เปื้อนยาก จึงควรศึกษาข้อมูล
ให้ดีก่อน แล้วเลือกให้เหมาะกับเรา จะได้ไม่ล�ำบากในการใช้งานและ
ดูแลรักษาภายหลัง
ไม่ยอมลงทุน

โซฟาเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทใี่ ช้งานบ่อยจึงควรเลือกแบบทีค่ งทนและแข็งแรง
ทั้งนี้โซฟาที่มีคุณภาพดี ราคาก็อาจจะค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นเรื่องที่
น่าลงทุนเพราะหากซื้อโซฟาที่คุณภาพไม่ดีนักก็อาจจะพังเร็ว ท�ำให้
ต้องเสียเงินในการซือ้ ใหม่อยูด่ ี แถมต้องเสียเวลากับการเลือกซือ้ โซฟา
ตัวใหม่อีกด้วย
...รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมศึกษาทุกข้อก่อนเลือกซื้อโซฟา เพราะคุณ
และครอบครัวจะได้มโี ซฟาแสนสบายไว้ใช้พกั ผ่อนและนอนเล่นสบายๆ
กันได้ทุกวัน
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ไม่ทดสอบความสบาย

โซฟาทีส่ วยแต่นงั่ ไม่สบายก็คงไม่ใช่ตวั เลือกทีด่ นี กั จึงอยากแนะน�ำ
ให้ลองนั่งจริงก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ลองเหยียดแข้งเหยียดขา
แล้วดูว่าโซฟานั้นพอดีกับสรีระของเราหรือเปล่า และที่ส�ำคัญ
ต้องเลือกโซฟาให้มีที่นั่งพอกับจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวด้วย
ไม่รู้ความแตกต่างของวัสดุ

โซฟาที่ใช้หนังแท้จะให้ความรู้สึกนุ่มสบาย ใช้งานได้นาน แต่
อาจดูแลรักษายากนิดหน่อย ส่วนโซฟาที่เป็นผ้าก็สามารถถอด

ขอบคุณภาพจากโครงการนันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์
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BE HEALTHY

AEFI : ADVERSE EVENTS
FOLLOWING IMMUNIZATION
ภาวะแพ้วัคซีน

Adverse Events Following Immunization (AEFI) มี
ความหมายทีเ่ ป็นทางการคือความผิดปกติทางการแพทย์
ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โดยความผิดปกติดงั กล่าวอาจเป็นความรูส้ กึ ไม่สบาย
หรือผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร รวมถึง
มีการแสดงอาการของโรค ซึง่ เรียกง่ายๆ ก็คอื ภาวะ
อาการแพ้วคั ซีนนัน่ เอง

อาการแพ้วัคซีน
อาการแพ้วัคซีนพบได้ไม่บ่อยนัก จะเกิดขึ้นเพียง 0.90 1.84% ต่อการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส โดยอาการแพ้วัคซีนจะ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. อาการแพ้ทไี่ ม่รนุ แรง (Allergic Reaction) จะเกิดอาการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ภายใน 24 ชัว่ โมง เช่น มีผนื่ ลมพิษ บวมที่
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ใบหน้าหรือบวมทั่วไป รวมถึงหายใจมีเสียงหวีด
2. อาการแพ้ปานกลาง (Anaphylactoid Reaction) จะ
แสดงอาการอย่างน้อย 1 อาการ ภายในเวลา 2 ชัว่ โมงหลังได้
รับวัคซีน เช่น หายใจมีเสียงหวีด หายใจหอบเร็ว หายใจตืน้ หรือ
หายใจมีเสียง (Stridor) เนือ่ งจากหลอดลมหดเกร็ง หรือบางราย
อาจมีอาการทางผิวหนังอย่างลมพิษ หน้าบวม ตัวบวม เป็นต้น
3. ภาวะแพ้รนุ แรง (Anaphylaxis) จะท�ำให้ภาวะไหลเวียน
โลหิตล้มเหลว โดยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังได้รับวัคซีน
เริ่มจากความดันต�่ำ ชีพจรเบาและเร็ว โดยอาจมีอาการอื่น
ร่วมด้วย เช่น หายใจมีเสียงหวีด เนือ่ งจากผนังทางเดินหายใจ
ตีบแคบอย่างรุนแรงจนเกือบปิด รวมถึงอาการหายใจหอบเร็ว
และมีเสียงฮืด (Stridor) ซึง่ เกิดจากการตีบแคบของกล่องเสียง
และหลอดลม หรือมีอาการที่ผิวหนัง เช่น ลมพิษ หน้าบวม
ตัวบวม เป็นต้น

สาเหตุการแพ้วัคซีน
การแพ้วัคซีนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การแพ้ส่วนประกอบ
ในวัคซีน เช่น ไข่ไก่ ซึ่งอยู่ในวัคซีนไข้เหลืองหรือ
วัคซีนพิษสุนขั บ้า รวมไปถึงนมวัวทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการผลิต
วัคซีนคอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก เช่นเดียวกับยีสต์
ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนตับอักเสบบี หรือจะเป็นเจลาติน
สารท�ำให้วัคซีนคงตัว และน�้ำยาง (Latex) ที่มีอยู่
ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องวั ค ซี น หลายชนิ ด รวมไปถึ ง สาร
อะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ สารกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน Thimerosal/
Formaldehyde สารกันเสีย และ Polyethyleneglycol
(PEG) หรือ Polysorbate ตัวช่วยท�ำละลายน�้ำใน
วัคซีนก็เป็นอีกสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอาการแพ้วัคซีนได้
เหมือนกัน

แนวทางป้องกันและการรักษา
หากสงสัยว่ามีภาวะแพ้วัคซีน แพทย์อาจพิจารณา
การทดสอบด้วยการสะกิดผิวหนัง (Skin prick test) จาก
ส่วนประกอบวัคซีนต่างๆ หรือจากตัวของวัคซีนเอง หรือ
ท�ำการทดสอบด้วยการฉีดน�้ำยาวัคซีนเข้าผิวหนังเป็น
จุดเล็กๆ (Intradermal test) เพื่อประกอบการวินิจฉัย
หากผูป้ ว่ ยมีการทดสอบผิวหนังเป็นบวก แพทย์อาจให้วคั ซีนอืน่
เป็นทางเลือก หรือหากจ�ำเป็นต้องให้วคั ซีนนัน้ ๆ จะต้องใช้
วิธีค่อยๆ เพิ่มปริมาณทีละน้อย (Desensitization) ขึ้นอยู่
กับประวัติความรุนแรงของอาการแพ้
กระนัน้ ก็ตาม หลังจากทีฉ่ ดี วัคซีนแล้ว เพือ่ ความปลอดภัย
ให้เฝ้าสังเกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 15 - 30 นาที หากเป็น
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตกิ ารแพ้วคั ซีนรุนแรงหลังได้รบั วัคซีนมาก่อน
ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางและสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ
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DIY

PROTECT YOURSELF
ไอเทมจ�ำเป็นเพื่อการป้องกัน

หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นไอเทมจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคน
ในเวลานี้ก็ว่าได้ แต่หลายๆ ครั้งด้วยเหตุจ�ำเป็น
หลายคนก็คงจะกลัวว่าหน้ากากอนามัยของตัวเอง
อาจจะหล่นหายหรือปนเปือ้ นสิง่ สกปรก วันนีจ้ งึ ขอ
แนะน�ำไอเดียดีๆ ในการท�ำ “ซองเก็บหน้ากากอนามัย”
ไว้ใช้สำ� หรับใส่หน้ากากส�ำรองในแต่ละวัน หรือใช้เก็บ
หน้ากากที่ถอดออกมาแบบง่ายๆ มาฝากกัน

อุปกรณ์

• แฟ้มพลาสติกแบบอ่อน
• คัตเตอร์
• ไม้บรรทัด
• กรรไกร
• ปากกามาร์กเกอร์ (Marker)
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วิธีท�ำ

1. น�ำแฟ้มพลาสติกมาตัดขอบด้านที่ติดกันออกเพื่อให้แฟ้ม
กางออกได้เป็นแผ่นใหญ่
2. กรีดบริเวณสันแฟ้มเพื่อแยกพลาสติกออกเป็น 2 แผ่น
3. วัดขนาดให้ได้ 12 x 19 เซนติเมตร แล้วตัดออกมา จากนั้น
พับครึ่งตามแนวยาว แล้วใช้สันกรรไกรหรือสันคัตเตอร์รีดตรง
รอยพับเพื่อให้อยู่ทรง
4. พับครึ่งอีกครั้งแล้วรีดรอยพับเบาๆ จากนั้นกางออกแล้ว
วัดตรงรอยพับครึ่ง (ตามแนวขวาง) ให้ห่างจากรอยพับครึ่ง
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วตัดออก
5. ตัดช่อง 4 เหลี่ยม ด้านข้างของพลาสติกส�ำหรับใช้เป็นช่อง
สอดสายคล้องหน้ากากอนามัย

Tips

• ควรหมั่นท�ำความสะอาดซองใส่หน้ากากอนามัยหลังใช้งาน
ในแต่ละวัน โดยล้างด้วยสบู่และน�ำ้ จากนั้นเช็ดให้แห้งหรือใช้
สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
ภาพอ้างอิงจาก...http://www.eat543.com, www.dhgate.com/
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EXCLUSIVE INTERVIEW

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
มองชีวิตในมุมบวกผ่านวิกฤตชีวิต

เมือ่ ชีวติ ต้องเผชิญกับวิกฤต คนจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยอาจปิดกัน้ ความคิดของตัวเองและ
แยกตัวออกห่างจากสังคม อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
ล�ำพัง ซึง่ นัน่ จะยิง่ ท�ำให้ปญ
ั หาหรือวิกฤตที่
เกิดขึน้ ลุกลามบานปลาย แต่สำ� หรับเด็กสาว
คนหนึ่งเธอไม่ได้คิดอย่างนั้น

“น้องธันย์” หรือ คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
หญิงสาวที่ต้องเจอกับวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่จนเป็น
ข่าวใหญ่มาแล้วเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ซึ่งเมื่อย้อน
กลับไปในวันนั้นน้องธันย์มีอายุเพียง 14 ปี เป็น
ชีวติ ทีก่ ำ� ลังสดใสร่าเริง แต่ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ก็เกิดขึ้น “ตอนนั้นธันย์ไปเรียนคอร์สภาษาสั้นๆ
3 เดือนทีส่ งิ คโปร์คะ่ จ�ำได้วา่ เป็นวันหยุดและก�ำลัง
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ไปหาเพือ่ นตามทีน่ ดั หมาย ขณะทีย่ นื รอรถไฟฟ้าอยู่
บนสถานี ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีค่ นเบียดเสียดและออกันแน่น
เราเองยืนอยูด่ า้ นหน้าสุด พอดีรถไฟฟ้าก�ำลังวิง่ เข้าสถานี”
และนัน่ ก็เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้นอ้ งธันย์ประสบอุบตั เิ หตุ
ที่ท�ำให้เธอต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างและกลายเป็น
จุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอตลอดไป
เด็กหญิงในวัย 14 ปี ในวันนัน้ เล่าด้วยว่าในช่วงแรกๆ
หลังเกิดอุบตั เิ หตุมคี นตัง้ มายด์เซตให้กบั ตัวเธอเยอะ
มาก “เขาคิดว่าเราคงมีชีวิตที่ล�ำบาก รวมถึงมองว่า
เราจะมีที่เรียนหนังสือไหม หรือจะท�ำงานอย่างไร
ท�ำให้เราเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเราต้องยากล�ำบาก
ขนาดนัน้ เชียวเหรอ แต่ดว้ ยตอนนัน้ เราอายุ 14 ก็ไม่ได้
รูส้ กึ ว่าจะใช้ชวี ติ ยากในโลกอนาคตเท่าไร แล้วพอมา
ถึงตอนนีเ้ ราก็ได้พบว่าเรามีโอกาสดีมากๆ เลย รวมถึง

การท�ำงานเป็นผู้ตรวจสอบความสุขของผู้ป่วย

เส้นทางทีผ่ า่ นมายังสอนให้เรารูจ้ กั การวางแผนชีวติ
มากขึ้นด้วย”
“เมือ่ ก่อนธันย์เป็นคนทีไ่ ม่เคยวางแผนชีวติ อะไร
ให้ตัวเองเลย และมักจะท�ำตามคนอื่นอยู่เสมอ
พอมาถึงวันนี้เรากลายเป็นคนที่ดีไซน์ชีวิตตัวเอง
โดยทีไ่ ม่ได้สนใจว่าใครจะว่าเราอย่างไร และก็เป็น
คนทีว่ างแผนในชีวติ ไว้ลว่ งหน้า 2 - 3 แบบด้วย เพราะ
เรารูส้ กึ ว่าหากมีแผนใดแผนหนึง่ ล่มลงไป เราก็ยงั มี
แผนสองและแผนสามรองรับไว้” น้องธันย์เล่าเรือ่ งราว
ด้วยมุมมองด้านบวกในแบบฉบับของเธอ
เจ้าตัวบอกว่ามุมมองบวกทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มาจากการ
หาต้นแบบและการฟัง “ธันย์รู้สึกว่าหลายๆ คน
จะชอบมองวิกฤตที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นปัญหาที่
หนักมาก แต่เราไม่เคยฟังเสียงของคนอืน่ ว่ามีคนที่

ล�ำบากกว่าเรา ช่วงแรกที่ธันย์รักษาตัวก็จะดูเรื่อง
ของคนพิการเยอะมาก อยู่ดีๆ ก็เป็นความสนใจ
เราอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ด้วยความที่
ไม่เคยสัมผัสและพอเรามาเป็นคนพิการจริงๆ เรา
เริม่ รูว้ า่ ต้องใช้วลี แชร์แบบไหน มีชวี ติ แบบไหน โดย
ทีเ่ ราไม่ได้รสู้ กึ ว่าท้อแท้เลย อาจจะมีบา้ งในช่วงแรก
ที่เรารู้สึกว่างเปล่าไปเลยก็ว่าได้ แต่สุดท้ายเราก็
ยอมรับความจริงและก็มงุ่ ไปให้สดุ ทาง ท�ำทุกอย่าง
เท่าที่เราจะท�ำได้ให้ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นวันนี้”
จากเด็กหญิงเมื่อเข้าสู่วัยสาว อาจเรียกได้ว่า
เธอประสบความส�ำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคจน
สามารถท�ำงานทุกอย่างทีเ่ ธออยากท�ำได้ “งานแรก
ทีธ่ นั ย์ทำ� คือการเป็นผูต้ รวจสอบความสุขของผูป้ ว่ ย
ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นโปรเจกต์สน้ั ๆ

เพียง 6 เดือน และเป็นงานทีไ่ ด้ทำ� อย่างไม่คาดฝัน
จริงๆ ท�ำให้ธนั ย์มองว่าวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง
หากเรามีสติและรูจ้ กั วางแผนชีวติ อย่างเป็นขัน้ ตอน
จะท�ำให้ไม่เพียงแค่เจอทางออกของวิกฤตชีวิต
เท่านัน้ แต่นนั่ ยังท�ำให้เราพบกับโอกาสดีๆ ทีซ่ กุ ซ่อน
อยู่ในวิกฤตเหล่านั้นด้วย” อาจเรียกได้ว่าเป็นอีก
มุมมองความคิดดีๆ ทีน่ อ้ งธันย์อยากจะฝากบอก
ไปถึงคนทีก่ ำ� ลังท้อแท้กบั ชีวติ ในเวลานี้ ซึง่ น้องธันย์
ยังคงมีความตั้งใจที่จะเดินตามความฝันของเธอ
ไปให้สดุ ทาง ทัง้ การเรียนและการท�ำงานเพือ่ ช่วย
เหลือผู้พิการอีกนับร้อยเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ขอบคุณภาพจาก : World Medical Hospital
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METRO FOCUS

สถานีรังสิต
สถานีหลักหก

รถไฟฟาชานเมือง

สถานีดอนเมือง
สถานีการเคหะ
สถานีหลักสี่

ชวงบางซื่อ - รังสิต
ชวงตลิ�งชัน - บางซื่อ
สถานีบางซอน

สถานีทุงสองหอง
สถานีบางเขน
สถานีวัดเสมียนนาร�
สถานีจตุจักร
สถานีกลางบางซื่อ

สถานีตลิ�งชัน
สถานีบางบำหรุ

SOFT OPENING SRT RED LINE
เปิดหวูดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง

เรียกว่าเป็นความคืบหน้าครั้งส�ำคัญของรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดง ตลิ่งชัน - บางซื่อ - รังสิต ที่อยู่
ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจาก
ทีเ่ ฝ้ารอมานานกว่า 10 ปี โดยล่าสุดได้เปิดให้ประชาชน
ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายนีเ้ มือ่ วันที่ 2 สิงหาคม
2564 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีประมาณ
3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2564) ก่อนจะเปิดให้บริการ
เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนนี้
ความคืบหน้า

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
คือสายสีแดงอ่อน ตลิง่ ชัน - บางซือ่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
โดยมีแนวเส้นทางในทิศตะวันออก - ตะวันตกของกรุงเทพฯ

18

ซึ่งระยะแรกเปิดให้บริการตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อจนถึง
สถานีตลิง่ ชัน ประกอบด้วยสถานีกลางบางซือ่ สถานีบางซ่อน
สถานีบางบ�ำหรุ และสถานีตลิง่ ชัน ส่วนโครงการในอนาคต
ของรถไฟสายสีแดงอ่อนเส้นทางทิศตะวันออก จะมีการต่อขยาย
ไปทางหัวหมาก ผ่านลาดกระบังไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนทิศตะวันตกจะขยายไปทางศาลายา ผ่านนครชัยศรี
ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม
ขณะที่ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม บางซื่อ รังสิต ทีเ่ ริม่ ต้นจากสถานีกลางบางซือ่ สถานีจตุจกั ร สถานี
วัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทงุ่ สองห้อง สถานีหลักสี่
สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานี
รังสิต ในส่วนของเส้นทางนีจ้ ะเป็นแนวเส้นทางในทิศเหนือ
ถึงทิศใต้ของกรุงเทพฯ ซึง่ ในอนาคตจะมีโครงการส่วนต่อขยาย

ภายในรถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายสีแดง

โดยทิศเหนือจะขยายไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ผ่านอยุธยาไปจนถึงบ้านภาชี ทิศใต้
จะต่อขยายไปทางมหาชัย ผ่านแม่กลองไปจนถึง
ปากท่อ
ส่วนอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีแดง
จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 - 42 บาท
หลังเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในเดือน
พฤศจิกายน 2564 โดยคาดว่าจะมีประชาชนใช้
บริการประมาณ 80,000 คน/วัน

สะดวกในเรื่องของการเดินทางจากชานเมืองเข้า
ไปในเมืองชั้นในแล้ว โครงการนี้ยังมีความพิเศษ
อยูท่ ขี่ บวนรถไฟฟ้าทีม่ คี วามสวยงามเหมือนรถไฟฟ้า
ในประเทศญีป่ นุ่ สามารถวิง่ ด้วยความเร็วถึง 160 กม./
ชม. โดยขบวนรถเป็นระบบไฟฟ้ารางหนัก (Heavy
Rail Transit) รองรับผู้โดยสารได้ถึง 18,000 คน /
ชั่วโมง / ทิศทาง

สถานีกลางบางซื่อ

บางซื่อ - รังสิต ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
เช่น ตลาดรังสิต หรือห้างสรรพสินค้าอย่างฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต เมเจอร์ซนิ เี พล็กซ์ ไอทีสแควร์ สนามบิน
ดอนเมือง รวมถึงมีสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ชื่อดังที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้
อีกด้วย

เส้นทางท่องเที่ยว

นอกจากนีเ้ ส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิง่ ชัน บางซือ่ - รังสิต ยังถือเป็นอีกเส้นทางท่องเทีย่ วส�ำคัญ
จุดเด่นโครงการ
ส�ำหรับจุดเด่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยเฉพาะช่วงบางซือ่ - ตลิง่ ชัน ทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ตลิง่ ชัน - บางซือ่ นอกจากจะมาช่วยอ�ำนวยความ อย่าง ช่างชุย่ แหล่งชอปปิงของวัยรุน่ หรือจะเป็นช่วง

ขอบคุณข้อมูลจาก
- http://www.bangsue-rangsitredline.com/
- https://www.railway.co.th/
ขอบคุณภาพอ้างอิงจาก
- https://www.facebook.com/pg/AirportRailLink/photos/?ref=page_internal
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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

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
Villaggio

30 - 80 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
5 - 12 ล้านบาท
4.59 - 8 ล้านบาท
4.39 ล้านบาท
3.59 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.39 - 6 ล้านบาท
2 - 5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

14.69 - 40 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.5 ล้านบาท
2.15 - 3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 80 ล้านบาท

SINGLE HOME
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.59 - 7 ล้านบาท

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

GREEN IN
THE BIG CITY
ป่าเขียวในเมืองใหญ่

ถึงเมืองใหญ่จะมีตึกสูงใหญ่ทันสมัย แต่สิ่งหนึ่งที่
จะขาดไม่ได้เลยก็คือพื้นที่สีเขียว พื้นที่ซึ่งจะเป็น
ทีพ
่ กั ผ่อนของผูค้ นในเมือง เพือ่ ใช้เป็นทีน่ งั่ พักหลังจาก
เหนื่อยจากงาน หรือแม้แต่การใช้เป็นที่สูดอากาศ
บริสุทธิ์และดื่มด�่ำกับธรรมชาติในบางเวลา

สวนป้าอินทร์ ร้านกาแฟที่ตกแต่งในบรรยากาศ
ของสวนป่า

เมนูกาแฟที่สวนป้าอินทร์

สถานที่แนะน�ำ

• สวนป้าอินทร์

เป็นร้านกาแฟทีต่ กแต่งในบรรยากาศของสวนป่า
ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในป่าจริงๆ เพราะ
นอกจากจะมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและตั้งอยู่ริมน�้ำ
ที่ให้ความเย็นสบายแล้ว ภายในร้านกาแฟสวน
ป้าอินทร์ยงั มีนำ�้ ตกเล็กๆ ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ กับ
ทุกคนที่เข้ามาที่ร้านกาแฟแห่งนี้ ความโดดเด่น
ของร้านกาแฟที่รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว และ
ยังมีรา้ นขายต้นไม้ให้คนทีเ่ ข้ามาพักผ่อนในร้าน
กาแฟได้ซื้อหากลับไปปลูกเติมเต็มสีเขียวให้กับ
บ้านของตัวเองอีกด้วย
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ที่ตั้ง : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15

ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
26120
ติดต่อ : 09-7359-3937
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันพุธ) เวลา 08.00 18:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00 - 18.00 น.
เฟซบุ๊ก : ร้านกาแฟสวนป้าอินทร์
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนรังสิต - นครนายก ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ลอดใต้ทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน ขับตรงไปจนถึง
คลอง 15 หรือซอยหมูบ่ า้ นไม้ดอกไม้ประดับ สังเกต

มีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่หน้าปากทาง ตรงเข้าไป
อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ร้านกาแฟสวนป้าอินทร์
จะอยู่ขวามือติดริมคลอง
• Foresta Cafe

เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่สวยที่ให้บรรยากาศความร่มรื่น
เหมือนได้เข้ามาอยูใ่ นป่าแอมะซอนจริงๆ เพราะแค่
เดินเข้ามาหน้าร้านก็จะเจอกับน�้ำตกจ�ำลองคอย
ต้อนรับ ขณะที่บรรยากาศรอบๆ ก็ร่มรื่นไปด้วย
แมกไม้ ให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และมีที่
นัง่ ให้เลือกนัง่ พักผ่อนหลายมุมด้วยกัน โดยเฉพาะ

สวนรักษ์ธรรมชาติที่สถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ

Foresta cafe คาเฟ่สวยที่ให้บรรยากาศความร่มรื่นเหมือนได้เข้ามาอยู่ในป่า

มุมทางเดินไม้รมิ สระน�ำ้ ทีม่ ปี ลาตัวใหญ่แหวกว่ายอยู่
ในน�ำ้ เรียกว่าเป็นอีกมุมโปรดของใครหลายคนก็วา่ ได้
ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : 08-8254-4444
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
เฟซบุ๊ก : Foresta cafe'
การเดินทาง : จากวิภาวดีรงั สิตขับตรงไปทางหลักสี่
เลีย้ วซ้ายตรงถนนสรงประภา ตรงไปจะเจอทางยูเทิรน์
ให้ยเู ทิรน์ มาอีกฝัง่ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยสรงประภา
30 ขับตรงไปเรือ่ ยๆ จะออกไปทางถนนเดชะตุงคะ

เมนูพายมะนาวหน้าเมอแรงค์ที่ Foresta cafe

Foresta Cafe จะอยูด่ า้ นหน้าโครงการ Forest Ville ขณะเดียวกันภายในพืน้ ทีย่ งั เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้
หลากสายพันธุ์ ทัง้ ต้นยาง ต้นกระดุมทอง ต้นรวงผึง้
ทางซ้ายมือ
และอืน่ ๆ ท�ำให้มมี มุ สวยๆ เอาไว้ให้คนทีร่ กั การถ่ายภาพ
ได้มาหามุมถ่ายภาพสวยๆ ไปพร้อมกับการได้รับ
• สวนรักษ์ธรรมชาติ
สวนรักษ์ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ก่อสร้าง ออกซิเจนท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วย
สถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ และถือเป็น ทีต่ งั้ : แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ปอดสีเขียวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยที่นี่ 10220
นอกจากจะมีความตั้งใจให้เป็นพื้นที่สีเขียวใน เปิดบริการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
กรุงเทพฯ แล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อน เว็บไซต์ : www.mrta-greenlinenorth.com/
ของคนในละแวกดอนเมือง สามารถมาวิง่ จ๊อกกิง้ สัน้ ๆ การเดินทาง : สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า
และออกก�ำลังกายตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ได้ด้วย บีทีเอส ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ทางออก 4
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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

40 - 80 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6 - 12 ล้านบาท

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

11 - 18 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.59 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

5 - 8 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

3.99 - 5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.69 - 5.19 ล้านบาท

v90@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

TOUCH NATURE
สัมผัสความเป็นธรรมชาติ

ความเป็นคนเมืองทีต่ อ้ งท�ำงานหนัก หยุดงานเพียง
วันเสาร์และอาทิตย์ อาจท�ำให้ยากที่จะได้สัมผัสกับ
ความเป็นธรรมชาติเหมือนคนในชนบท การโหยหา
ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่คนในเมืองใหญ่หลายๆ คน
ต้องการ การได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวที่รายล้อม
ไปด้วยธรรมชาติและอยูไ่ ม่ไกลจากทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก
จึงกลายเป็นสิ่งทดแทนได้ดี

สถานที่แนะน�ำ

• สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับการออกแบบให้เป็น
ธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดย
มีแนวคิด “สวนสุนทรีย์วิถีไทย” ที่ส�ำคัญการ
ออกแบบดังกล่าวยังสอดรับกับสภาพของพื้นที่
ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเป็นพืน้ ทีอ่ ยูร่ มิ ฝัง่
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ท�ำให้บรรยากาศสวยงามมากขึน้
และที่โดดเด่นไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งนี้
ยังเป็นอีกจุดหนึง่ ทีจ่ ะได้เห็นปรากฏการณ์นำ�้ ขึน้ น�้ำลง ท�ำให้ไม่ใช่แค่การมานั่งพักผ่อนสูดอากาศ
บริสทุ ธิเ์ ท่านัน้ แต่ยงั ได้ความรูเ้ รือ่ งธรรมชาติอกี ด้วย
ทีต่ งั้ : ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
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สวนป่าเบญจกิติ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

ความรื่นรมย์ของธรรมชาติ
ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ : 0-2289-1578
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 - 21.00 น.
การเดินทาง : จากแยกคลองเตย ขับเข้าสู่ถนน
พระราม 3 มุ่งหน้าตรงไปจนกว่าจะเห็นสะพาน
พระราม 9 ลอดใต้สะพานพระราม 9 แล้วชิดซ้าย
จากนัน้ ตรงไปประมาณ 200 เมตร จะเจอทางเข้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม
พรรษา เลีย้ วซ้ายเข้าไปจอดรถทีล่ านจอดรถ
• ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
เป็นสวนป่าชายเลนแห่งเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของ
กรุงเทพฯ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง

ธรรมชาติปา่ ชายเลนตามแนวชายฝัง่ รวมถึงเป็น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ โดยภายในศูนย์
การเรียนรูแ้ ห่งนี้ จุดเด่นอยูท่ ที่ างเดินไม้ไผ่ระยะทาง
150 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวและ
ผูส้ นใจได้เดินเทีย่ วชมและศึกษาธรรมชาติ ท�ำให้
ทุกคนได้รับความรื่นรมย์กับธรรมชาติได้อย่าง
เต็มอิ่ม และหากใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
เติมเต็มธรรมชาติกส็ ามารถร่วมปลูกป่าชายเลน
กับทางศูนย์ฯ ได้เช่นกัน
ทีต่ งั้ : 54/2 หมู่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 08-8231-9446 หรือ 0-2415-0138
(มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา)

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

บรรยากาศของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00- 18.00 น.
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษมบริเวณเดอะมอลล์

บางแค (เส้นขาออก) เลีย้ วซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก
มุง่ หน้าสูถ่ นนพระราม 2 ข้ามแยกถนนพระราม 2
ขึน้ ทางด่วนบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์ มุง่ หน้าสูถ่ นน
บางขุนเทียนชายทะเล ลงจากทางด่วนเข้าถนน
สะแกงาม ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางขุนเทียน
ชายทะเล ขับตรงไปจนเกือบสุดทางก็จะเจอกับ
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
• สวนป่าเบญจกิติ
ถือเป็นสวนป่าที่เกิดขึ้นล่าสุดในกรุงเทพฯ และ
ถือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ ภายใต้สวนที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามของบึงน�้ำขนาดใหญ่ และมีฉากหลัง
เป็นตึกสูงของกรุงเทพฯ โดยสวนสาธารณะแห่งนี้
จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อชีวิต
ของคนเมืองกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามสวนป่าเบญจกิตอิ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน
งานสร้างเฟสที่ 2 และ 3 โดยคาดว่าจะสามารถ
สร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2565
ที่ตั้ง : 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : 0-2262-0810 ติดต่อส�ำนักงานอุทยาน
เบญจกิติ
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 -20.00 น.

การเดินทาง : จากถนนสาทรเลีย้ วขวาเข้าถนน

พระราม 4 มุง่ หน้าไปทางแยกคลองเตย ลอดใต้
ทางด่วน ตรงไปถึงแยกแล้วเลีย้ วซ้าย เข้าสูถ่ นน
รัชดาภิเษกตรงไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชิดซ้ายก็จะเจอสวนเบญจกิติ สามารถเลีย้ วเข้าไป
จอดรถทีล่ านจอดรถภายในสวนสาธารณะได้เลย
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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

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 25 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

10 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 7 - 15 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

anya บางนา - รามค�ำแหง 2

5.89 - 8 ล้านบาท

ab1@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.15

8 - 12 ล้านบาท

c15@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.75 - 8 ล้านบาท

crc@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 8 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@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

OZONE IN BANGKOK
โอโซนในกรุงเทพฯ

จะดีมากแค่ไหน หากเราได้ใช้เวลาหลังเลิกงานหรือ
ช่วงเวลาในวันหยุดออกไปเดินเทีย่ วเล่นในป่า แต่เป็น
ป่าทีอ่ ยูไ่ ม่ไกล ไม่ตอ้ งขับรถเป็นร้อยกิโลเมตร เป็นป่า
ทีอ่ ยูใ่ นเมืองหลวงหรือปริมณฑลทีท่ ำ� ให้เราสามารถ
ชื่นชมกับความสวยงามของแมกไม้ ดอกไม้ และ
ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ได้แบบสบายๆ ที่สำ� คัญ
ยังท�ำให้ได้สูดโอโซนและรับอากาศบริสุทธิ์ใหม่ๆ
ได้ในทุกๆ วันที่ต้องการอีกด้วย

สถานที่แนะน�ำ

• ป่าในกรุง

หรือเรียกอีกชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.
ถือเป็นป่าในอีกแนวคิดหนึง่ ของกลุม่ คนทีต่ ระหนัก
ถึงความส�ำคัญของธรรมชาติ ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่
การเป็นสถานที่ในการพักผ่อนของคนทุกคนและ
ทุกครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ
ให้อยู่กับโลกใบนี้ต่อไป จุดเด่นของป่าในกรุง
อยู่ที่หอคอยสูงที่เรียกว่า “หอชมป่า” ซึ่งเรา
สามารถชื่นชมกับธรรมชาติได้ในแบบ 360 องศา
ด้วยทางเดินลอยฟ้าทีผ่ า่ นต้นไม้ใหญ่ ท�ำให้สมั ผัส
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สะพานทางเชื่อมต่อของอาคาร ให้ความรู้สึก
เหมือนก�ำลังเดินอยู่ในป่าที่ในป่า อาร์ท คอมเพล็กซ์

พืน้ ทีส่ เี ขียวกลมกลืนกับอาคารทันสมัย
ทีใ่ นป่า อาร์ท คอมเพล็กซ์

กับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด
ที่ตั้ง : 81 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ : 0-2136-6380
เปิดบริการ : วันอังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
เว็บไซต์ : www.pttreforestation.com
การเดินทาง: จากแยกพัฒนาการ เลีย้ วซ้ายเข้า
ถนนสุขมุ วิท 77 แล้วเลีย้ วขวาเข้าถนนสุขาภิบาล 2
โครงการป่ากลางกรุงจะอยู่ทางซ้ายมือระหว่าง
ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 23 กับซอย 25 สามารถ

จอดรถได้ทรี่ มิ ถนน (เฉพาะเวลา 09.01 - 15.59 น.)
• ซาฟารีเวิลด์
เป็นสวนสัตว์ทอี่ อกแบบมาให้เหมือนป่าในธรรมชาติ
ซึง่ มีทงั้ สัตว์ปา่ นานาชนิดและกิจกรรมสนุกๆ อยู่
ภายในสถานทีแ่ ห่งนี้ โดยทีน่ แี่ บ่งออกเป็น 3 โซน
ด้วยกัน คือ โซนซาฟารีปาร์ค ซึง่ สามารถขับรถไป
ชมสัตว์ปา่ ในบรรยากาศทุง่ กว้างในแบบแอฟริกาได้
ต่อมาเป็นโซนมารีนปาร์ค เป็นโซนการแสดง
ของสัตว์ต่างๆ ที่มาแสดงความสามารถในแบบ
เฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิด และโซนจังเกิลวอล์ก

เที่ยวชมสัตว์ป่าในบรรยากาศทุ่งกว้างที่ซาฟารีเวิลด์

ทางเดินชมชั้นเรือนยอดที่ป่าในกรุง

ที่ทุกคนสามารถป้อนอาหารให้กับยีราฟและชม
นิทรรศการเกี่ยวกับนกได้
ที่ตั้ง : 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อ : 0-2518-1000
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
เฟซบุ๊ก : Safari World
การเดินทาง : ใช้ถนนเส้นรามอินทรา เลีย้ วซ้าย
เข้าถนนคู้บอน ขับเข้าสู่ถนนเลียบคลองสอง
ผ่านบางกอกฟาร์ม จนถึงสีแ่ ยกให้เลีย้ วซ้ายแล้ว
ตรงไปจะเจอซาฟารีเวิลด์

• NAIIPA ART COMPLEX

ในป่า อาร์ท คอมเพล็กซ์ เป็นป่าจ�ำลองทีต่ ง้ั อยู่
ในพื้นที่ของเอกชน โดยมีการปรับพื้นที่ให้เป็น
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีผ่ สานกลมกลืนกับอาคารทันสมัย
โดยภายในมีทั้งส�ำนักงานให้เช่า ร้านอาหาร
และคาเฟ่ จุดเด่นของในป่า อาร์ท คอมเพล็กซ์
อยูท่ คี่ วามร่มรืน่ ของต้นไม้และสะพานทีเ่ ป็นทาง
เชือ่ มต่อของอาคารทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ เหมือนได้อยูใ่ น
ป่าแห่งใดแห่งหนึง่ ในต่างประเทศ แต่ความจริง
แล้วกลับอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่เราแทบจะ
ไม่เคยนึกถึงเลย

ชมการแสดงของโลมาได้ที่โซนมารีนปาร์ค
ซาฟารีเวิลด์

ที่ตั้ง : 46/2 ซอยภูมิจิตร พระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : 06-5551-4147
เปิดบริการ : วันจันทร์ - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนสุขุมวิท ขับตรงไปทาง
สุขุมวิท 46 สังเกตสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จากนั้น
เลีย้ วซ้ายเข้าซอยสุขมุ วิท 46 ขับไปประมาณ 100 เมตร
สังเกตป้าย ในป่า อาร์ท คอมเพล็กซ์ และสามารถ
น�ำรถเข้ามาจอดภายในโครงการได้เลย
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

30 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

15 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

8 - 18 ล้านบาท

mri@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

5.89 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

4.59 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.39 ล้านบาท

ip4@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

v4@lh.co.th

37

LIVING GUIDE : WEST ZONE

RELAX IN NATURE
พักผ่อนกลางธรรมชาติ

การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เป็นอีกความใฝ่ฝนั
ของหลายคนในเมืองใหญ่ท่ีต้องท�ำงานหนักกัน
ไม่เว้นแต่ละวัน การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติโดยที่ไม่
ต้องเดินทางไกลจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ กุ คนต้องการ
ดังนัน้ การมีปา่ หรือพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองใหญ่ทแี่ วดล้อม
ด้วยแมกไม้และความร่มรื่น ถือเป็นการตอบโจทย์
ความฝันเหล่านัน้ ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการได้
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติไม่เพียงจะท�ำให้ได้รับ
ความสดชื่นแต่ยังเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กับ
ร่างกายตัวเองอีกด้วย

สถานที่แนะน�ำ

• สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ทีเ่ ปรียบเสมือนปอดของคนกรุง โดยทีส่ วนป่าแห่งนี้
นอกจากจะมีความร่มรืน่ ของต้นไม้ใหญ่แล้ว ยังเป็น
อีกสถานทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังกายและท�ำกิจกรรมต่างๆ
ของประชาชน ขณะเดียวกันพันธุไ์ ม้ทมี่ อี ยูใ่ นสวนป่า
แห่งนีย้ งั เน้นเป็นไม้ดอกทีม่ สี สี นั สดใส เช่น ต้นชมพู
พันธุท์ พิ ย์ ต้นอินทนิล ต้นหางนกยูง เป็นต้น ซึง่ จะมา
ช่วยเติมเต็มสีสนั ให้กบั ย่านพุทธมณฑลได้เป็นอย่างดี
ที่ตั้ง : ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : 0-2354-6668-75 หรือสายด่วนกรม
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ความร่มรื่นที่อยู่รายรอบร้าน Foreste' Cafe

เมนูเครื่องดื่มที่ Foreste' Cafe

ทางหลวง 1586
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 - 21.00 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนบรมราชชนนี มุ่งหน้าไป
ทางพุทธมณฑลสาย 2 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
พุทธมณฑลสาย 2 ให้ชิดขวาเพื่อกลับรถมาอีก
ฝัง่ หนึง่ จากนัน้ ขับตรงไปแล้วชิดซ้ายเข้าไปทาง
ด้านหลังของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงไปอีก
จะมีทจี่ อดรถอยูด่ า้ นข้างของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
• สวนกู เดอะคาเฟ่
เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ในสถานทีเ่ ดียวกัน โดย
ทางร้านออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยรอบของร้าน

ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้รู้สึกเหมือนอยู่ท่าม
กลางธรรมชาติ รวมถึงได้รบั ความสุนทรียไ์ ปพร้อม
กับการซึมซับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและ
อากาศบริสทุ ธิท์ หี่ าได้ยากในเมืองใหญ่ จุดเด่นของ
สวนกู เดอะคาเฟ่ อยู่ที่การจัดโซนที่นั่งของร้าน
ให้กับลูกค้าเป็นศาลาเล็กๆ คล้ายกระท่อมอยู่
กลางสวน ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด�่ำกับ
ธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียว
ที่ตั้ง : 8/8 หมู่ 7 ซอยผู้ใหญ่ประเสริฐ ต�ำบล
บางกร่าง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : 09-6775-5553
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า พื้นที่สีเขียว
อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

บรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่สวนกู เดอะคาเฟ่

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
เฟซบุ๊ก : สวนกู เดอะคาเฟ่
การเดินทาง : ใกล้กับตลาดเจ้าพระยา ถนน
บางกรวย - ไทรน้อย เลี้ยวเข้าซอยที่มีประตูวัด
บางแคในด้านหน้า ขับเลี้ยวลดคดเคี้ยวเข้าไป
จะมีป้ายน�ำตลอดทาง
• Foreste' Cafe

เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีการออกแบบให้แตกต่างไป
จากคาเฟ่ทวั่ ๆ ไป เมือ่ เข้ามาในร้าน สิง่ แรกทีไ่ ด้
เห็นคือความร่มรืน่ ทีอ่ ยูร่ ายรอบของร้าน มองแล้ว
คล้ายเข้ามาอยู่ในป่าแอมะซอนกันเลยทีเดียว

โดยภายในบริเวณของร้านมีการจ�ำลองป่าและ
น�้ำตกขนาดย่อมๆ มาให้ลูกค้าได้ดื่มด�่ำกับ
ความเป็นธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก
หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ทรี่ บั ประกันได้วา่ คนทีช่ อบ
ธรรมชาติจะได้สมั ผัสกับความสดชืน่ อย่างเต็มอิม่
กันจริงๆ
ที่ตั้ง : ซอยหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน 3 ซอย 9
ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
ติดต่อ : 08-1909-4031
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00 -18.00 น.
เฟซบุ๊ก : Foreste' cafe

ดื่มด�่ำกับบรรยากาศและอาหารอร่อยๆ
ที่สวนกู เดอะคาเฟ่

การเดินทาง : ใช้ถนนราชพฤกษ์ มุ่งหน้าไปทาง

ถนนชัยพฤกษ์ ให้ชิดซ้ายขึ้นสะพานกลับรถเพื่อ
เข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์ ขับตรงไปเข้าถนนแจ้งวัฒนะ
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตรงไปตาม
เส้นทางแล้วสังเกตซอยหมูบ่ า้ นสหกรณ์เคหสถาน 3
ซอย 9 ให้เลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วตรงไปจนกว่า
จะเจอโรงแรมอัณณา - นาวา ปากเกร็ด อยูท่ างด้าน
ขวามือ และจะพบร้าน Foreste' Cafe อยู่ติด
กับโรงแรม
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์

3 - 5 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

3 - 5 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

3 - 4 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.39 - 4 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 - 4 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

2 - 4 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

indy 2 บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 6 ล้านบาท

db2@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.79 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.79 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy WESTGATE

2.74 - 4.5 ล้านบาท

dk3@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.39 ล้านบาท

dy@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

14.69 - 40 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 20 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

2.15 - 3.9 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 - 19.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.69 - 55 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.89 - 53 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 16.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.39 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.59 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.19 - 7.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 - 5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.24 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.8 - 11 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.95 - 12 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10.5 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.96 - 10 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

3.99 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.99 ล้านบาท

dab@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.9 - 33 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.89 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.35 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

FORESTS IN THE CITY
เทีย่ วป่ากลางกรุง

หากพูดถึง “ป่า” ในกรุงเทพฯ หลายคนก็คงจะ
นึกถึง “ป่าคอนกรีต” ทีเ่ ป็นตึกสูงระฟ้าเท่านัน้
แต่ความจริงแล้วในเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังมี
“ป่า” จริง ๆ ซุกซ่อนตัวอยู่ด้วย ซึ่งวันนี้จะพา
ทุกคนไปเทีย่ วชม “ป่า” กลางกรุงกัน เพือ่ ใช้เป็น
อีกจุดหมายของการท่องเที่ยวเมืองหลวง
ในวันพักผ่อนกับคนในครอบครัว

บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ที่สวนรถไฟ

สวนรถไฟ

เรียกอีกชื่อว่า “สวนวชิรเบญจทัศ” เป็นสวนป่า
กลางเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 375 ไร่ ย่านจตุจักร
ทีน่ นี่ อกจากจะเป็นทีพ่ กั ผ่อนและเป็นสถานทีส่ ำ� หรับ
การท�ำกิจกรรมของครอบครัวแล้วยังร่มรืน่ ไปด้วย
แมกไม้ ยิง่ ในช่วงปลายปีถงึ ต้นปีของปีถดั ไปทีส่ วน
แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เหมาะกับการมาถ่ายรูปเก็บไว้ รวมถึงยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์
ผีเสือ้ แมลง และดอกไม้ ตลอดจนนกนานาชนิดที่
อาศัยอยู่ภายในสวนแห่งนี้ ซึ่งจะท�ำให้เด็กๆ ได้
สวนสาธารณะเสรีไทย เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสนุกกับการมาพักผ่อน
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ในวันหยุด มาทีน่ ไี่ ม่ตอ้ งเสียค่าผ่านประตูอกี ด้วย
สวนเสรีไทย

เดิมชื่อ “สวนน�้ำบึงกุ่ม” ถือเป็นหนึ่งในสวน
สาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ โดยตัง้ อยูใ่ น
หมู่บ้านสหกรณ์ ย่านบึงกุ่ม ซึ่งภายในสวน
นอกจากความร่มรืน่ ของต้นไม้แล้ว ทีน่ ยี่ งั ถือเป็น
อีกสถานทีพ่ กั ผ่อนทีเ่ หมาะส�ำหรับทุกครอบครัว
มีจดุ พักผ่อนอยูห่ ลายจุด แต่ละจุดก็จะมีจดุ เด่น
และเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
เช่น พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ห้องสมุด

Baan Nai Suan ร้านอาหารและคาเฟ่ทา่ มกลางธรรมชาติ

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่
Baan Nai Suan

สนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ทใี่ ห้ทกุ คน
ได้เข้ามาท�ำกิจกรรมและออกก�ำลังกาย โดยสวนน�ำ้
บึงกุม่ เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เช้าตรูโ่ ดยไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จ่าย
Baan Nai Suan

บ้านในสวน คาเฟ่ & โยคะ เป็นร้านอาหารและ
คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ที่หัวหมากซอย 17 ย่านรามค�ำแหง
โดยตัวร้านออกแบบมาให้อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
ร่มรื่นด้วยแมกไม้ที่ผสานการออกแบบและการ
จัดสวนที่สวยงามท�ำให้ได้กลิ่นอายเหมือนอยู่

ในสวนป่า เพราะมีทั้งเสียงน�้ำไหลและนกร้อง
จุดเด่นของทีน่ อี่ ยูท่ กี่ ารจัดวางโต๊ะและเก้าอีต้ าม
มุมต่างๆ ทีพ่ อถ่ายรูปออกมาแล้วจะท�ำให้เหมือน
เข้าไปอยู่ในป่าจริงๆ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่
ต้องมาเทีย่ วชม โดยทีน่ เี่ ปิดบริการทุกวัน (ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถือเป็นป่าในเมืองทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดยฝีมอื ของ
มนุษย์ทพี่ ร้อมรองรับกิจกรรมในแบบ Living Style
เช่น การวิ่งจ๊อกกิ้ง การปั่นจักรยาน หรือจะมา
นัง่ พักผ่อนกับครอบครัว โดยจุดเด่นของอุทยานฯ
อยู่ที่อุโมงค์ใหญ่ใจกลางอุทยานที่สามารถวิ่งเล่น
และถ่ายรูปได้อย่างสบายๆ ส�ำหรับการเปิดบริการ
ทางอุทยานฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
06.00 - 18.00 น. เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียกว่าเป็นป่ากลางเมืองทีต่ งั้ อยูภ่ ายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน บนเนือ้ ที่ 30 ไร่ ซึง่ ทีน่ ี่
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

โครงการใหม่ บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่บางกรวย - ไทรน้อย
ท�ำเลเด่นใกล้รถไฟฟ้า เพียง 2 กม.
HAPPINESS STATION FOR ALL GENERATIONS
ค�ำตอบเดียว เพื่อทุกคนส�ำคัญในชีวิต
ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางร่มรื่น
รองรับการใช้งานของ 3 Gen วัยซน วัยสร้าง วัยสุข

ราคา 8 - 18 ล้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

THE NEW WAY HAPPINESS ARRIVES
เส้นทางใหม่ที่ใกล้ทุกจุดหมายของชีวิต
โครงการในบรรยากาศหมู่บ้านชายทะเลแคลิฟอร์เนีย
ใกล้ถนนตัดใหม่ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า เพียง 3 กม.

ราคา 6 - 10 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

THE ROOM เจริญกรุง 30
The Heritage of LIVING LEGACIES
สุนทรียภาพของการใช้ชีวิตกลางเมืองใหญ่
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน การใช้ชีวิตบนที่แห่งนี้ยังคงล�้ำค่า
คอนโดหรู ที่สุดแห่งท�ำเล เชื่อมต่อสีลม - สาทร ใกล้ทางด่วน 1.5 กม.
เพียบพร้อมส่วนกลาง Bedroom กว้าง Living Area ใหญ่

1 BED เริ่มต้น 8.29 ล้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

THE KEY MRT PHETKASEM 48
คอนโด High Rise 30 ชั้น ติด MRT เพชรเกษม 48
LITTLE THINGS MAKE A REAL DIFFERENCE
เพราะรายละเอียดที่แตกต่างเปลี่ยนชีวิตให้เป็นจริงได้มากกว่า
โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่
นัดหมายเพื่อชมห้องจริง บรรยากาศจริงได้แล้ว โทร.1198

เริ่มต้น 3.19 ล้านบาท
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนูข้าวเหนียวมูนมะม่วงน�้ำดอกไม้

HEY CHOM
THAI DESSERT BAR
“เห่ชม” คาเฟ่เสน่ห์ขนมไทย

เมนูชุดน�้ำชาเห่ชม

พาตระเวนชิมขนมอร่อยใน “คาเฟ่” กันมาหลายทีแ่ ล้ว
ในฉบับนีข้ อพาทุกคนมาลองลิม้ ชิมความอร่อยและ
มนต์เสน่หข์ องคาเฟ่ในอีกรูปแบบหนึง่ ทีบ่ อกเลยว่า
จะต้องถูกอกถูกใจคนชอบขนมไทยอย่างแน่นอน
เพราะขนมไทยของทีน่ มี่ เี อกลักษณ์ของความเป็น
ขนมไทยในอดีต แต่ปรับรสชาติได้ถกู ปากคนรุน่ ใหม่
จริงๆ

คาเฟ่ทวี่ า่ นีช้ อื่ ว่า “เห่ชม” ซึง่ เกิดจากแรงบันดาลใจ
ของเจ้าของร้านทีเ่ ห็นเสน่หค์ วามเป็นขนมไทย รวมถึงมา
จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และ
ความตั้งใจที่ต้องการให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักของคนไทย
และคนต่างชาติมากขึน้ และยิง่ ไปกว่านัน้ “เห่ชม” ยังตัง้
อยู่ในย่าน “ท่าเตียน” ตรงข้ามวัดโพธิ์ อีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญของกรุงเทพฯ
ไม่ใช่แค่ทำ� เลทีต่ งั้ เท่านัน้ ทางร้านยังเลือกวัตถุดบิ สดใหม่
ไม่วา่ จะเป็นกะทิ มะพร้าว มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ หรือแม้แต่
น�ำ้ ตาลทีน่ ำ� มาใช้ทำ� ขนมก็จะเลือกใช้นำ�้ ตาลโตนดแท้ๆ
จากสวนในจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของขนมไทย
ของร้านนี้ เพราะคาเฟ่แห่งนีม้ สี โลแกนสุดอินเทรนด์ทวี่ า่
บรรยากาศภายในร้านเห่ชม “รส นิยม ไทย” คือ รสชาติขนมทีอ่ ร่อย ตามด้วยการท�ำให้
ลูกค้าประทับใจ และคงคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อ
กันมาอย่างยาวนาน
ชื่นชมกับจุดเด่นของร้านพอหอมปากหอมคอแล้ว
สิทธิพิเศษให้กับ
ก็
ต
อ
้
งมาชิมขนมอร่อยๆ ของร้านกันบ้าง โดยทีพ่ ลาดไม่ได้เลย
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และต้องสั่งมาชิมให้ได้ก็คือ “ข้าวเหนียวมูนมะม่วง
เงือ่ นไขโปรโมชัน
เห่ชม ขอมอบส่วนลดทันที 10% เมื่อรับประทาน
อาหารและเครือ่ งดืม่ ในร้านหรือซือ้ กลับบ้าน ครบ 500
บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564

เมนูข้าวเหนียวมูน

น�้ำดอกไม้” ที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี และยังเป็น
เมนูแรกเริ่มนับตั้งแต่เปิดร้านที่ยังคงได้รับความนิยม
มาจนถึงทุกวันนี้ หรือจะเป็น “บัวลอยสามเกลอ” เมนูทลี่ กู ค้า
หลายคนประทับใจ ด้วยความนุม่ ละมุนของฟักทองญีป่ นุ่
มันม่วงบด และเผือกบดทีถ่ กู ปัน้ เป็นก้อนกลมเล็กๆ เสิรฟ์
มาในน�ำ้ กะทิหวานหอมและแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนกับ
เผือก ดูนา่ รับประทานมาก แต่เมนูนจี้ ะมีขายเฉพาะวัน
เสาร์และวันอาทิตย์เท่านัน้
ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ “เห่ชม” ก็จะมีเครือ่ งดืม่ น�ำ้ สมุนไพร
และชาหอมๆ ให้เลือกดืม่ เช่น น�ำ้ อัญชันมะนาว น�ำ้ ใบเตย
ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน�้ำแข็งที่เป็นน�้ำสมุนไพรแต่ละชนิด
เช่น ชาไทยก็จะเป็นน�ำ้ แข็งชาไทย หากเป็นชามะลิกจ็ ะเป็น
น�ำ้ แข็งชามะลิ ทางร้านจะแยกเสิรฟ์ เป็นน�ำ้ แข็ง น�ำ้ และ
น�้ำเชื่อม ซึ่งลูกค้าสามารถผสมเองตามความชอบของ
แต่ละท่านได้เลย และยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นอีกไอเดียสนุกๆ
ให้ลกู ค้าสามารถถ่ายรูปอวดเพือ่ นได้ดว้ ย
หากมากันเป็นก๊วนเพือ่ น แนะน�ำให้สงั่ เป็นชุดน�ำ้ ชาเห่ชม
โดยทางร้านจะเสิรฟ์ ขนมไทยอร่อยๆ ครบทุกเมนู อาทิ
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองเอก เสน่หจ์ นั ทน์
ดาราทอง สัมปันนี ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวหน้ากุง้
พร้อมกับน�ำ้ ชาร้อนหอมๆ ให้ดมื่ กัน
ร้าน “เห่ชม” ตัง้ อยูบ่ นถนนมหาราช แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดบริการวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10.30 - 17.00 น. และเพือ่ ให้ผอู้ า่ น
นิตยสาร MOTIVO ได้มาสัมผัสกับเสน่หข์ นมไทย ทางร้าน
ขอมอบส่วนลดทันที 10% เมื่อรับประทานอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในร้านหรือซือ้ กลับบ้านครบ 500 บาท ตัง้ แต่วนั ที่
1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 เพียงน�ำคูปองทีม่ มุ คอลัมน์
นิตยสาร MOTIVO มาแสดงตอนสัง่ ซือ้ กับทางเจ้าหน้าทีร่ า้ น
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 09-9239-9246
หรือ Line ID : @heychom

GOURMET

HEALTHY CHOCOLATE
PANCAKES

แพนเค้กช็อกโกแลตสูตรเพือ่ สุขภาพ

หากเอ่ยถึงชือ่ ขนม “แพนเค้ก” เหล่าคนรักสุขภาพอาจจะรูส้ กึ
ไม่สบอารมณ์สักเท่าไร เพราะรู้กันดีว่าขนมชนิดนี้มีแป้งเป็น
ส่วนประกอบหลัก แต่สำ� หรับแพนเค้กช็อกโกแลตเพือ่ สุขภาพ
สูตรนีบ้ อกเลยว่าคนรักสุขภาพสบายใจได้ เพราะไม่มแี ป้งเป็น
ส่วนประกอบเลยแม้แต่นดิ เดียว ส่วนจะมีวตั ถุดบิ อะไรบ้างนัน้
ไปดูกันเลย

ส่วนประกอบ (ส�ำหรับแพนเค้ก 4 - 5 ชิ้น)
กล้วยหอมสุก
ไข่ไก่ 		
ผงคาเคา (เมล็ดโกโก้บดเย็น) 		
เมล็ดเจีย 		
เมล็ดแฟลกซ์ 		
น�้ำมันมะกอกเล็กน้อย

วิธีท�ำ
• เริม่ ต้นด้วยการน�ำกล้วยหอมสุกใส่ลงในชามแล้วบดให้ละเอียด
ก่อนจะใส่เมล็ดเจีย เมล็ดแฟลกซ์ คาเคา และไข่ไก่ลงไป คนจนเป็น
เนื้อเดียวกัน
• จากนัน้ ตัง้ กระทะเทฟลอน โดยใช้ไฟอ่อน แล้วเทน�ำ้ มันมะกอก
ลงไปเล็กน้อยพอให้เคลือบกระทะ
• ใช้ช้อนตักแพนเค้กหยอดลงไปในกระทะ รอจนสุกทั้ง 2 ด้าน
ท�ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าส่วนผสมที่เตรียมไว้จะหมด
• น�ำแพนเค้กที่สุกแล้วมาวางเรียงเป็นแนวตั้งให้สวยงามลงใน
จานเสิรฟ์ แล้วราดด้วยน�ำ้ ผึง้ หากมีผลไม้ทชี่ อบก็สามารถน�ำผลไม้
มารับประทานคู่กับแพนเค้กได้
Tips
• รูปร่างของแพนเค้กสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการ
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน
• เพื่อความรวดเร็วในการผสมวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ
สามารถน�ำทุกอย่างไปปั่นในเครื่องปั่นน�้ำผลไม้ได้

1 ลูก
1 ฟอง
1 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
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MY BEST FRIEND

PYGMY RABBIT
กระต่ายแคระสายพันธุแ์ ท้

หากพูดถึงกระต่า ยแคระที่น อกเหนือ จากสายพัน ธุ์
Netherland Dwarf (ND) แล้ว กระต่ายแคระ Pygmy
Rabbit ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจไม่น้อย และ
เป็นสายพันธุ์ท่ีถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธ์ในเวลานี้อีกด้วย

ลักษณะเด่น
Pygmy Rabbit หรือ Brachylagus idahoensis เป็น
กระต่ายสายพันธุ์ท้องถิ่นของอเมริกาเหนือที่อาศัยอยู่บริเวณ
ลุม่ แม่นำ�้ โคลัมเบีย ส�ำหรับลักษณะเด่นของกระต่ายสายพันธุน์ ี้
หากเป็นลักษณะของขนาดตัว เพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่า
เพศผูเ้ ล็กน้อย โดยมีนำ�้ หนักเมือ่ โตเต็มวัยอยูท่ ี่ 400 - 500 กรัม
และมีความยาวของล�ำตัวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ขณะที่
ลักษณะทางกายภาพทัว่ ไปของกระต่ายพันธุน์ จี้ ะมีหสู นั้ ขนสีเทา
มีสนี ำ�้ ตาลแซมเล็กน้อยและขาสัน้ ชอบอาศัยอยูใ่ นโพรงใต้ดนิ
ลักษณะนิสัย
กระต่ายถือเป็นสัตว์สังคมที่ค่อนข้างซับซ้อน ตัวผู้จะ
สร้างอาณาเขตของตัวเองโดยการน�ำเอาคางถูไปรอบๆ ที่อยู่
ขณะเดียวกันกระต่ายยังมีนิสัยกินมูลของตัวเองเพื่อให้ได้
รับสารอาหารและแบคทีเรียทีจ่ ำ� เป็นต่อระบบการย่อยอาหาร
เช่นเดียวกับฟันกระต่ายจะโตขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ย 3 มิลลิเมตร
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ต่อสัปดาห์ และยังอาศัยได้ในทุกสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาว
แต่ต้องเป็นพื้นที่ลมโกรก ไม่ชื้น และสะอาด
กระต่ายเป็นสัตว์ฉลาดที่น�ำมาฝึกตามค�ำสั่งได้ ส่วนอารมณ์
ของกระต่ายเมือ่ มีความสุขหรือรูส้ กึ ผ่อนคลายจะนอนราบกับพืน้
เก็บขาทัง้ 4 ไว้ใต้ลำ� ตัว หรือบางครัง้ ก็จะกระโดดด้วยขาทัง้ 4 ข้าง
แต่หากรู้สึกกลัวก็จะอยู่ในท่าหมอบ กล้ามเนื้อตึงเครียด หูกาง
และลูไ่ ปด้านหลัง ตาเบิกกว้างอยูใ่ นท่าหวาดระแวง และหากรูส้ กึ
หงุดหงิดหรือโกรธก็จะหันหลังให้เจ้าของและกระโดดหนีพร้อม
สะบัดขาหลัง หูจะลู่ไปด้านหลัง บางครั้งจะท�ำท่านั่งบนขาหลัง
ตั้งตัวตรง หูตั้ง ขาหน้ายกขึ้นเหมือนต่อยมวย อาจมีเสียงขู่
และตาเบิกกว้าง
การเลี้ยงดู
กระต่ายเป็นสัตว์ทมี่ รี ะบบย่อยอาหารไม่เหมือนสัตว์ชนิดอืน่
จึงต้องเลือกอาหารเฉพาะส�ำหรับกระต่าย โดยอาหารหลัก
คือ หญ้าแห้ง หญ้าเขียว และผักสด แต่กส็ ามารถให้ผกั ชนิดกินหัว
และผลไม้เป็นอาหารเสริมได้ นอกจากนีย้ งั ต้องเตรียมน�ำ้ สะอาด
โดยเปลี่ยนน�้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และต้องเป็นน�้ำที่
ไม่เย็นเกินไป ส่วนอาหารประเภทมูสลีที่มีข้าวโอ๊ต ถั่ว และ
ธัญพืช ไม่ควรให้กระต่ายกินเพราะส่งผลต่อสุขภาพฟันและ
กระเพาะอาหารของกระต่าย เช่นเดียวกับอาหารส�ำเร็จรูปก็ไม่ควร
ให้กระต่ายกินมากเกินไป เพราะจะท�ำให้กระต่ายไม่กินหญ้า
อย่างไรก็ดกี ารเลีย้ งกระต่ายจ�ำเป็นต้องมีพนื้ ทีก่ ว้างเพียงพอ
ให้ได้กระโดด วิ่งไปมา ขุดดิน นอนยืดขา และควรหาอุปกรณ์
แต่งกรง เช่น สะพาน อุโมงค์ ของเล่น ฯลฯ ให้กระต่ายได้ออก
ก�ำลังกายระหว่างวัน หากเลีย้ งในกรงก็ควรเลือกกรงทีก่ ว้างและสูง
เพื่อไม่ให้กระต่ายอึดอัด
ภาพอ้างอิงจาก...www.reddit.com

CALENDAR

FAIRS YOU CAN'T MISS
งานแฟร์ที่ไม่ควรพลาด

26th – 29th August 2021

9th - 17th October 2021

Bakery & Sweets Fest 2021

ONE STOP SHOPPING EXPO

2nd - 5th September 2021

28th - 30th October 2021

CARE EXPO l Healthy Living Asia 2021

InterCare Asia 2021

Hall 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 20.00 น.
กลับมาแล้วส�ำหรับงานทีร่ วมความอร่อยและความรูใ้ นเรือ่ งของขนม
ทั้งเบเกอรี่ ของหวาน พร้อมอุปกรณ์ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
งานเดียวที่เป็นเหมือนสวรรค์ของผู้ชื่นชอบการท�ำเบเกอรี่และ
ขนมหวาน หรือเพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริม โดยภายในงาน
มีกิจกรรม และ Workshop มากมายที่คุณจะได้เทคนิค
จากเหล่าเชฟมืออาชีพที่น�ำมาเปิดเผยอย่างหมดเปลือก

EH 105 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
งานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย
อาทิ มาตรฐานความเป็นอยู่ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
การดูแลและการสนับสนุนทางการแพทย์ การเงิน การออม
และการลงทุน การดูแลสุขภาพและกิจกรรมยามว่าง โดยการ
จัดงานมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เชือ่ มโยง
และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
งานแสดงสินค้าด้านสังคมผูส้ งู อายุในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Hall 9 - 11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.30 - 21.00 น.
งานเดียวทีจ่ บทุกความต้องการ ซึง่ ประกอบไปด้วยงาน Home &
Furniture Expo : เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
งาน Electronics & Power Show : มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
รวมถึงงาน Wedding Expo : แพ็กเกจแต่งงาน ชุดแต่งงาน
เวดดิ้งสตูดิโอที่ตอบทุกโจทย์ของคู่รักในราคาที่เป็นกันเอง
นอกจากนี้ยังมีงานเที่ยวล่องท่องกินถิ่นสยาม และ Fashion,
Beauty & Spa Expo : รวมสินค้าแฟชัน่ ทันสมัยมากมายซึง่ น�ำมา
รวมไว้ในงานเดียวกัน มาทีเ่ ดียวได้ครบทุกความต้องการจริงๆ

ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 18.00 น.
INTERCARE ASIA 2021 “Smart Living for active elderly”
เป็นอีกหนึง่ งานทีไ่ ม่ควรพลาด เพราะงานนีจ้ ะมาช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยใจแอ็กทีฟ และการเรียนรู้เรื่องของ
ความเป็นอยู่ที่ชาญฉลาด โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้า
คุณภาพส�ำหรับผู้สูงวัย รวมถึงเทคโนโลยีและความรู้ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยไว้อย่างครบครัน
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FRESH IDEA

ECO FRIENDLY
DECORATION
ของแต่งบ้านรักษ์โลก

ขวดเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจะทิ้งไปเลยก็ดูไร้ประโยชน์และ
กลายเป็นขยะเสียเปล่า ดังนั้นหนึ่งในวิธีการที่จะท�ำให้
ขวดเหล่านี้กลับมามีคุณค่าและมีประโยชน์อีกครั้งก็คือ
การน�ำมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน ซึ่งบางครั้งเรา
อาจนึกไม่ถึงว่าขวดแก้วธรรมดาสามารถรังสรรค์ให้
กลายเป็นของใช้ที่สวยงามได้

WALL HOOKS
เป็นการน�ำขวดแก้วมาตัดเฉียงก่อนที่จะน�ำไปประกบติดกับ
แผ่นอะคริลิกใสให้แน่นสนิท โดยหันด้านปากขวดขึ้นเพื่อให้
สามารถเกี่ยวหรือแขวนสิ่งของที่ต้องการได้ จากนั้นก็น�ำแผ่น
อะคริลิกไปติดกับผนังของห้องบริเวณที่ต้องการ เท่านี้ก็จะได้
ที่แขวนสวยๆ เก๋ๆ ไว้ในห้องแล้ว
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SOFA TABLE
เรียกว่าได้ประโยชน์ถงึ สองต่อส�ำหรับโต๊ะกลางตัวนี้ เพราะไม่เพียง
จะเป็นโต๊ะทีด่ ทู นั สมัย เหมาะกับการตัง้ ไว้ในห้องรับแขกเท่านัน้ แต่ยงั
ใช้เป็นแจกันปักดอกไม้สวยๆ ทีเ่ ติมสีสนั ให้กบั ห้องนัง่ เล่นได้เป็นอย่างดี
ส่วนวิธกี ารท�ำนัน้ ก็เพียงน�ำแผ่นไม้มาตัดตามขนาดและรูปทรงทีต่ อ้ งการ
จากนั้นเจาะรูบนแผ่นไม้ให้ขนาดความกว้างพอดีกับปากขวดไวน์
แล้วจึงน�ำขวดไวน์มาสอดเข้าไปในช่องที่เจาะไว้ ยึดให้แน่นด้วยกาว
เท่านี้ก็ได้โต๊ะสวยๆ ประดับบ้านแล้ว

CANDLE HOLDERS
แม้จะเป็นเชิงเทียนรูปทรงแปลก แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้จริง
เพราะเป็นการน�ำขวดไวน์เก่ามาตัดครึ่ง โดยน�ำด้านปากขวดมา
ประกบติดกันกับอีกปากขวดหนึ่ง เท่านี้ก็จะได้เชิงเทียนสุดเท่
ไว้ใช้แล้ว

WINE BOTTLE TABLE LAMP
โคมไฟตัง้ โต๊ะทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะตัวฐานของโคมไฟ
เป็นการน�ำเอาขวดไวน์เก่ามาใช้ แล้วใส่ไอเดียด้วยไฟประดับ
ตกแต่งแบบ LED ในขวด สร้างสีสันและเติมเต็มความมีสุนทรีย์
ภายในห้องให้สวยงามยามค�่ำคืน

BOTTLE PLATTER
อีกหนึง่ ไอเดียสร้างสรรค์ในการน�ำเอาขวดเก่ามาท�ำให้เกิดประโยชน์
และเป็นของตกแต่งสวยงามโดยเฉพาะโต๊ะอาหาร ซึง่ เป็นการน�ำเอา
ขวดไวน์เก่ามาตัดด้านข้างออก 1 ใน 3 จากนั้นให้พ่นสีเงินหรือสี
ตามความชอบ ก็จะท�ำให้ได้จานใส่ขนมและผลไม้วางประดับบน
โต๊ะอาหารโดยไม่จ�ำเป็นต้องไปซื้อจานแพงๆ เลย
COFFEE TABLE
อีกหนึ่งไอเดียโต๊ะกาแฟที่น�ำเอาขวดเก่ามาใช้ประโยชน์ได้
ตรงตามคอนเซ็ปต์ “รักษ์โลก” เป็นอย่างดี โดยช่างได้ตัดแผ่นไม้
ให้เป็นรูปทรงสวยงาม ก่อนเจาะช่องขนาดพอที่จะให้ก้นขวด
เข้าไปได้ แล้วยึดติดด้วยกาวให้แน่น ขณะที่ขาโต๊ะก็ใช้ท่อนไม้
ขนาดเท่าๆ กันอุดปากขวด กลายเป็นขาโต๊ะสวยๆ เท่านี้ก็ได้
โต๊ะสุดทันสมัยมาประดับบ้านแล้ว

WINE BOTTLE WALL LAMP
ใครก�ำลังคิดจะเปลี่ยนโคมไฟติดผนัง ลองเข้ามาดูทางนี้ก่อน
เพราะเรามีโคมไฟติดผนังทีค่ ณุ สามารถท�ำเองได้งา่ ยๆ ด้วยการน�ำ
เอาขวดไวน์เก่ามาตัดก้นออก แล้วน�ำไปติดตั้งเข้ากับชุดโคมไฟ
ติดผนังอันเดิม เท่านีก้ จ็ ะได้โคมไฟสวยๆ ทีเ่ กิดจากไอเดียของคุณแล้ว
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LIBRARY

NEVER STOP READING
อย่าหยุดการเรียนรู้

อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น
ผู้เขียน : Yasuda Tadashi (ยาซุดะ ทาดาชิ)
ผู้แปล : ช่อลดา เจียมวิจักษณ์
หนังสือเล่มนี้เป็นการเผยทักษะการคุยเล่นของ
คนชัน้ แนวหน้าในทุกวงการ ซึง่ ช่วยให้พวกเขาก้าวสู่
จุดสูงสุดของอาชีพได้ ทั้งที่หลายคนไม่ใช่คนที่
คุยเก่งมาตัง้ แต่แรก ไม่วา่ จะเป็นการพูดโดยใช้เสียง
ในระดับ “ฟา” หรือ “ซอล” หัดเล่าถึงความผิดพลาด
เล็กๆ น้อยๆ ของตัวเอง ฝึกชมแบบ “พึมพ�ำ” ท�ำไมการถามว่า
“ท�ำไมล่ะ” ถึงดูสิ้นคิด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้
อธิบายเกีย่ วกับเทคนิคในการพัฒนาทักษะการคุยเล่น โดยหยิบยก
วิธกี ารทีน่ ำ� ไปทดลองปฏิบตั จิ ริงแล้วได้ผลมาสรุปเป็นค�ำแนะน�ำที่
ละเอียดชัดเจน เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ทักษะความสุข
ผู้เขียน : นิ้วกลม
หนังสือเล่มนีจ้ ะชวนผูอ้ า่ นท�ำความเข้าใจ “ความสุข”
ผ่านมุมมองของจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สารเคมีในสมอง
ความรัก กิเลส การจัดการเวลา ค่านิยมของสังคม
ไปจนถึงดีเอ็นเอ เพือ่ ให้เห็นว่าในส่วนหนึง่ ความสุข
ฝึกกันได้ เราสามารถสร้างนิสยั ของความสุขให้กบั
ตัวเอง แต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า “ทักษะ” ที่ว่านั้น
คืออะไร เพื่อท�ำความเข้าใจสุขและทุกข์ในใจเรา หนังสือเล่มนี้
มีเรือ่ งราวหลากหลายทีน่ ำ� มาเล่าในแบบเข้าใจง่าย เพือ่ เป็นคูม่ อื เล็กๆ
ส�ำหรับการฝึกคิด ฝึกมอง ฝึกนิสัย และฝึกใจให้เป็นสุข
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ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก
ผู้เขียน : Kugaya Akira (คุงายะ อากิระ)
ผู้แปล : ช่อลดา เจียมวิจักษณ์
ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักเป็นการบอกถึง
การท�ำงานของสมอง เนื่องจากสมองท�ำงานตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เราหลับ การท�ำงาน
อย่างไม่เคยหยุดพักเป็นบ่อเกิดของความเหนือ่ ยล้า
ความเสื่อมสภาพ และโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัว
แล้วเราจะช่วยให้สมองหยุดพักบ้างได้อย่างไร? “คุงายะ อากิระ”
แพทย์ด้านสมองชื่อดังชาวญี่ปุ่นจะพาเราออกส�ำรวจการท�ำงาน
ของสมอง พร้อมทั้งแนะน�ำวิธีพักสมองตามหลักวิทยาศาสตร์ที่
บุคคลชั้นแนวหน้าของโลกน�ำไปใช้แล้วได้ผล

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่าย
ที่สุดในโลก!

ผู้เขียน : Dan Ariely
ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นคู่มือตัดสินใจให้
ดีขนึ้ ในชีวติ ประจ�ำวัน… ตัง้ แต่การเลือกของขวัญ
ไปจนถึงการท�ำธุรกิจ โดยเป็นเรือ่ งราวของมนุษย์
เงินเดือนพ่อลูกสองทีเ่ จอเรือ่ งน่าปวดหัวมากมาย
ทีเ่ มือ่ ก่อนรูส้ กึ ว่าการจัดการกับปัญหาเหล่านีเ้ ป็น
เรื่องยุ่งยาก จนกระทั่งได้รู้จักชายคนหนึ่งที่พาไปส�ำรวจโลกแห่ง
“เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” ตัง้ แต่นนั้ มาเขาก็ตดั สินใจได้ดขี นึ้ เหมือน
เป็นคนละคน มาดูกันดีกว่าว่าชายคนนั้นบอกอะไรกับเขาบ้าง!
และนี่ก็เป็นหนังสือสือจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองที่ควรอ่าน
เป็นอย่างยิ่ง

MORE THAN WORDS

“เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
หน้าที่ของเราคือท�ำวันนี้ให้ดีและมีความสุขที่สุด”
ซิดนีย์ สมิธ
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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Live life to the fullest, and focus on the positive.
Matt Cameron

www.lh.co.th

