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MOVING FORWARD
“ก้าวไปข้างหน้า” ไม่ใช่แค่การก้าวเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
เท่านั้น แต่การก้าวเดินไปในแต่ละก้าวนั้น ยังท�ำให้เกิดการเรียนรู้
เกิดประสบการณ์ ให้เราได้นำ� มาปรับใช้เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ และความมัน่ คง
ให้กบั การก้าวเดินอันจะท�ำให้ตวั ของเรามุง่ ไปยังจุดเป้าหมายทีว่ างเอาไว้
และต่อยอดไปสูจ่ ดุ ความส�ำเร็จในล�ำดับต่อๆ ไปของช่วงชีวติ
ทุกวันนี้ คนหลายคนไม่ได้แค่เพียงหลงลืมในการใส่ใจกับก้าวย่างแต่ละ
ก้าวของชีวติ เท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้มกี ารวางแผนให้กบั การก้าวเดินในแต่ละ
ก้าวอีกด้วย ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่บอกได้ว่า ท�ำไมผู้คนเหล่านั้นจึงยัง
ก้าวเดินวนอยูก่ บั ที่ ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา แต่เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราวางแผนและเรียนรู้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะท�ำให้การก้าวเดินไปข้างหน้าของเราใกล้ถึง
จุดแห่งความส�ำเร็จได้เร็วขึน้
ด้วยเหตุนี้ เนือ้ หาสาระของนิตยสาร MOTIVO ในฉบับนี้ จึงเริม่ ต้น
บอกเล่าองค์ประกอบส�ำคัญของการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยเรือ่ งราวของ
“คุณชูชยั ชัยฤทธิเลิศ” ใน Exclusive Interview ทีม่ นี อ้ ยคนนักจะรูว้ า่ ชีวติ
ในอดีตของเขายากล�ำบากแค่ไหน ก่อนทีจ่ ะเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายเพชร
จนใหญ่โตเช่นทุกวันนี้
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี ค อลั ม น์ Be Healthy เปิ ด เผยสาเหตุ ข อง
โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ซึง่ หากรูท้ นั ก็แก้ไขได้ทนั รวมถึงการท่องเทีย่ ว
พั ก ผ่ อ นในรู ป แบบใหม่ ด้ ว ยการมองหา “ห้ อ งสมุ ด ” น่ า นั่ ง ทั้ ง
4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ ใน Living Guide และ Best Day Out ที่
แนะน�ำสถานทีก่ างเต็นท์นอนท่ามกลางธรรมชาติ ตลอดจนการแนะน�ำ
ร้านสุกใี้ นต�ำนานอย่าง Elvis สุกี้ ย่านยศเส ร้านอาหารทีย่ งั คงความอร่อย
จากรุน่ เก่าสูร่ นุ่ ใหม่มาอย่างต่อเนือ่ ง ในคอลัมน์ Dining Delight
และทีพ
่ ลาดไม่ได้อกี คอลัมน์ คือ Tips & Tricks โดยครัง้ นีเ้ ป็นเรือ่ งของ
เทคนิค “Magic Number” บอกระยะการจัดวางของตกแต่งบ้านให้สวยงาม
ด้วยมือของเราเอง รวมไปถึงคอลัมน์ Welcome เผยความโดดเด่นของ
โครงการ มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน 5 ซึง่ มาพร้อมแนวคิดการอยูอ่ าศัย
แบบ Nature Roof, Nurture Life แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสอู่ กี ขัน้ ของ
คุณภาพชีวติ
...นีค่ อื สิง่ ที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รังสรรค์มาไว้เพือ่ ให้ทกุ คนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในทุกๆ วัน

บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.instagram.com/lhhome
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MOVING
FORWARD

Yesterday is not ours to
recover, but tomorrow
is ours to win or lose.
… by Lyndon B. Johnson

เคยหรือไม่ ทีบ่ างครัง้ เราเกิดความรูส้ กึ กลัว
อะไรขึน้ มาสักอย่าง กลัวทีจ่ ะก้าวออกนอก
บ้านไปพบเจอผู้คน กลัวความเสี่ยง กลัว
ค วามผิดหวัง หรือแม้แต่กลัวว่าสิง่ ทีเ่ ราคิด
ไ ว้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่หากเรายังมัว
ก ลัวสิง่ ต่างๆ ทัง้ ทีย่ งั ไม่ได้เผชิญเลย ก็จะ
ท�ำให้เรายังเป็นแค่คนเขลา ซึง่ ยากทีจ่ ะสร้าง
ความส�ำเร็จให้เกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ การก้าวเดิน
ไปข้างหน้าเพือ่ เผชิญกับความกลัวเหล่านัน้
จึงเป็นสิง่ เดียวทีจ่ ะท�ำให้ตวั ของเราหลุดพ้น
จากความกลัว เกิดความกล้า และพร้อมรับ
ความท้าทายต่างๆ ทีเ่ ข้ามา

แต่ยงั หมายถึงการกล้าเผชิญหน้ากับอนาคตทีไ่ ม่รู้
ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับตัวของเราบ้าง ขณะเดียวกัน
การก้าวไปข้างหน้า ยังบอกให้รถู้ งึ พัฒนาการของ
ตัวเราเอง ทัง้ ความคิดและการใช้ชวี ติ บางครัง้ การ
ก้าวเดินไปข้างหน้าสูจ่ ดุ หมายใหม่ ก็อาจท�ำให้เรา
ได้รบั ค�ำตอบต่างๆ มากมาย อาทิ เป้าหมายของ
ชีวติ ทีอ่ าจมีทงั้ ความส�ำเร็จและความผิดหวังรออยู่
ข้างหน้า หรือแม้แต่ตวั ตนของเราเอง แต่หากวันนี้
เราไม่กล้าทีจ่ ะก้าวเดินออกจากจุดทีย่ นื อยูเ่ ดิม มัน
ก็ยากทีจ่ ะท�ำให้เราค้นพบตัวตนและเป้าหมายของ
ชีวติ ได้

ก้าวไปข้างหน้า

การก้ า วไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ ถึ ง เป้ า หมายที่ ว าง
ไว้นั้น สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงอีกสิ่งก็คือ ความรอบคอบ
ซึ่ ง ก็ ต ้ อ งรอบคอบทั้ ง ความคิ ด และการใช้ ชี วิ ต

“ก้าวไปข้างหน้า” ไม่ได้มคี วามหมายแค่การก้าวเท้า
เดินออกจากจุดหนึง่ เพือ่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ข้างหน้า
4

รอบคอบ

จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพราะการรอบคอบทาง
ความคิด จะท�ำให้เราเกิดการคิดวิเคราะห์และ
พิจารณาอย่างรอบด้าน ว่าผลลัพธ์ของเส้นทางการ
ก้าวไปข้างหน้านัน้ จะท�ำให้เราไปถึงเป้าหมายแห่ง
ความส�ำเร็จหรือไม่ หรือหากเป็นเส้นทางเดินทีย่ าก
และเป้าหมายที่วางไว้ดูแล้วยากเกินที่จะเกิดขึ้น
ได้ ก็ยังท�ำให้เราปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่และ
เป้าหมายใหม่ได้ทัน เช่นเดียวกับความรอบคอบ
ในการใช้ชีวิต ที่ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
และไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไป
ซึ่งจะเป็นก�ำลังเสริมที่ดีในการผลักดันให้ตัวเรา
มีก�ำลังแรงกายและแรงใจ ในการก้าวเดินไปสู่
เส้นทางข้างหน้าได้ส�ำเร็จ

ก้าวเดินไปข้างหน้าได้แล้ว การมองและลุยไป
ข้างหน้าคือล�ำดับขัน้ ต่อไปทีจ่ ะต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
การมองไปข้างหน้าเปรียบเสมือนการควบคุม
ให้ตัวของเราก้าวเดินไปบนแนวทางที่คิดวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถ
ก้าวผ่านไปได้ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการบังคับ
ไม่ ใ ห้ ตั ว ของเราหลงทางหรื อ หลุ ด ออกจาก
เส้นทางเดินด้วย ส่วนการ “ลุย” ก็คอื การน�ำพา
ตัวเองเดินออกไปจากจุดเริ่มต้นอย่างไม่เกรงกลัว
อุปสรรคข้างหน้า ดังนัน้ เมือ่ น�ำทัง้ สองส่วนมารวมกัน
ก็จะยิง่ ท�ำให้การก้าวเดินไปข้างหน้าเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสบความส�ำเร็จอย่างทีค่ ดิ
ไว้แน่นอน

มอง-ลุยไปข้างหน้า

เติมเต็มชีวิต

เมื่อเราตั้งเป้าหมายของจุดหมายปลายทางที่จะ

จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเติมเต็มความสุข ความรัก
ก�ำลังใจ ความรู้ และสิง่ อืน่ ๆ เข้ามาในชีวติ ของเราด้วย
อันจะเป็นพลังสร้างเรีย่ วแรงให้กา้ วเดินไปข้างหน้า
ทีส่ ำ� คัญยังเป็นเสมือนการสร้างความงดงามให้เกิดขึน้
ภายในจิตใจของเรา แต่ทงั้ นี้ การจะเติมเต็มสิง่ ดีๆ
เข้ามาในชีวติ นัน้ ตัวของเราจะต้องท�ำใจให้วา่ งเปล่า
ยอมรับความคิดเห็น และกล้าที่จะรับความคิด
ใหม่ๆ เข้ามา หรือเรียกง่ายๆ ว่า ท�ำตัวของเรา
ให้เหมือนแก้วทีว่ า่ งเปล่าอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้
ยังต้องหมั่นตรวจสอบและรักษาจิตใจของเรา
ให้ ดี อ ยู ่ ต ลอดเวลา ขณะเดี ย วกั น เราเองก็
จ�ำเป็นต้องแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เราได้รับมานั้น
ให้แก่ผู้อื่นด้วย เพื่อให้ทั้งตัวของเราและผู้อื่น
มีความสุขตลอดไป

บางครั้งระหว่างทางเดินของการก้าวไปข้างหน้า
5

ไม่หันหลังกลับ

การหั นหลั ง กลั บ ระหว่ า งการก้ า วเดิ น ถื อ เป็ น
ความล้มเหลวอย่างทีส่ ดุ เพราะนัน่ ถือเป็นตัวการ
ส�ำคัญที่ท�ำลายความหวังและอนาคตของเรา
ดังนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย
แล้ว สิ่งแรกที่ต้องปฏิญาณไว้ในความคิดก็คือ
การไม่หนั หลังกลับ จนกว่าจะได้คน้ พบเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหา
อะไรก็ตาม การตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดหมายของ
การก้าวเดิน จะยิ่งท�ำให้เรากล้าแกร่ง และกล้า
เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ทีถ่ าโถมเข้ามา
และยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
การันตีได้ว่า เราคือผู้ค้นพบตัวเอง และค้นพบ
ความหมายทีแ่ ท้จริงของค�ำว่า เป้าหมายของการ

6

ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง
ไม่ท้อ และไม่ถอย

อาจเรียกได้ว่า เป็นเครื่องเตือนใจที่ท�ำให้เกิดพลัง
แรงใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า แต่เพื่อไม่ให้
รู้สึกกดดันจนเกินไป บางครั้งการท�ำอะไรก็ตาม
ที่ยาก อาจเกิดความท้อตามมาได้ จึงเกิดเป็น
ค�ำคมที่ว่า “ท้อได้แต่อย่าถอย” ก็เพื่อให้เราได้
พักใจยามที่เกิดความท้อแท้ขึ้นมา พักเพียงชั่วครู่
เมือ่ ก�ำลังใจได้รบั การฟืน้ ฟูขนึ้ มาอีกครัง้ ก็จงลุกขึน้
มาสูก้ บั อุปสรรคและปัญหาตรงหน้าอีกครัง้ เพราะ
ในโลกแห่งความเป็นจริง ความส�ำเร็จจะไม่มีวัน
เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน หากบุคคลนั้นไม่มีความ
พยายามที่จะเพียรท�ำเพื่อให้ได้มา อย่างไรก็ดี

ความมัน่ ใจ และความมุง่ มัน่ ในตัวของเรา ก็ยงั เป็น
แรงพลังที่จะผลักดันให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้
อย่างไม่ท้อและไม่ถอยด้วย
เรียนรู้ และปรับปรุง

การก้าวเดินไปข้างหน้า ใช่ว่าเราจะได้เรียนรู้
สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางเดินชีวิตเท่านั้น แต่เรา
ยังได้เรียนรู้กับอุปสรรคและปัญหาสารพันที่มีอยู่
อย่างดาษดื่นข้างหน้าอีกด้วย ปัญหาหรืออุปสรรค
ทีเ่ จอก่อน อาจเป็นตัวช่วยส�ำคัญทีจ่ ะต่อยอดให้เรา
สามารถแก้โจทย์ปญั หาและอุปสรรคทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า
ได้อย่างราบรืน่ และท�ำให้เราไม่กลัวกับปัญหาทีจ่ ะ
ตามมาต่อๆ ไป

ดังนั้นการเรียนรู้กับปัญหาและอุปสรรค จึงเรียก
ได้ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เราเกิดการปรับปรุง
ตัวของเราเองและรู้จักประยุกต์วิธีการจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างแยบยล จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่
ท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการก้าวเดินไป
ข้างหน้าอย่างถึงที่สุด
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WELCOME

มัณฑนา

อ่อนนุช - วงแหวน 5

NATURE ROOF, NURTURE LIFE
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับโครงการ “มัณฑนา
อ่อนนุช-วงแหวน 5” โครงการใหม่ลา่ สุด
จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
จากการเปิดตัว และได้รบั การตอบรับจาก
ลูกค้าอย่างล้นหลามที่ผ่านมา บนท�ำเล
ศั ก ยภาพติ ด ถนนวงแหวน ใกล้ เ มกา
บางนา สะดวกในการเชือ่ มต่อถนนหลายสาย
สระว่ายน�้ำระบบเกลือ ทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่

มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน 5 ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 85 ไร่
ติดทางพิเศษกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
โดยทางโครงการได้นำ� แนวคิด “NatureRoof,NurtureLife”
แรงบันดาลใจทีเ่ กิดจากธรรมชาติ ก่อนจะเป็น
คอนเซ็ปต์ดไี ซน์ “A Passion for Nature” ทีก่ า้ วไป
สูอ่ กี ขัน้ ของคุณภาพชีวติ และเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ะท�ำให้
ทุกคนได้สมั ผัสถึงธรรมชาติอนั ร่มรืน่ ของต้นไม้
ภายในโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ฟิตเนส ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนในแบบ
พาโนรามา
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นอกเหนือจากศักยภาพของท�ำเลทีต่ งั้ ซึง่ มี
ความสงบร่มรืน่ แล้ว ยังติดกับถนนวงแหวน และ
ทางด่วนทีเ่ ชือ่ มต่อเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง

สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมถึง
ที่ตั้งโครงการยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษา และ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง เมกา บางนา
ขณะที่ภายในโครงการก็ยังมีสโมสรขนาดใหญ่
2 ชั้น ที่ได้รับการออกแบบในสไตล์โมเดิร์น
พร้อมสระว่ายน�้ำระบบเกลือ ทั้งสระเด็กและ
สระผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับ ฟิตเนส ที่ออกแบบมา
ให้เห็นทิวทัศน์ของสวนในแบบพาโนรามา พร้อม
เครือ่ งออกก�ำลังกายอย่างครบครัน ก่อนเติมเต็ม
ไลฟ์สไตล์ให้กบั ชีวติ ด้วยห้องเลานจ์ ทีจ่ ะมา
เป็นสถานที่นันทนาการของสมาชิกทุกคนใน
โครงการและยังสามารถใช้เป็นสถานทีร่ บั รอง
แขกคนส�ำคัญได้อกี ด้วย

เลานจ์ห้องนั่งเล่น มุมพักผ่อนแสนสบาย

ห้องนอนดีไซน์สไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมี่ยม
บ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ที่จะท�ำให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติ
อันร่มรื่นและสวยงาม
บ้านดีไซน์ใหม่

ขณะที่บ้านในโครงการแต่ละหลังก็เป็น
แบบบ้านดีไซน์ใหม่ลา่ สุด Rebel Series ปฏิวตั ิ
แนวคิดสูช่ วี ติ รูปแบบใหม่กบั แนวคิดบ้านทีไ่ ด้
รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตที่แท้จริง
ฉีกกรอบเดิมๆ ด้วยห้องนอนล่างทุกแบบบ้าน
ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ พร้อม
ขยายความสุขชั้นบนให้กว้างขึ้นด้วยห้อง
นอนใหญ่ถงึ 2 ห้อง โดยมีแบบบ้านให้เลือก
ถึง 6 แบบ ซึง่ มาพร้อมพืน้ ทีป่ ระโยชน์ใช้สอย
ตัง้ แต่ 142-335 ตร.ม. บนทีด่ นิ ขนาดตัง้ แต่
51 ตร.ว. ไปจนถึง 121 ตร.ว. โดยมีราคาเริม่ ต้น
6 ล้านบาทขึน้ ไปจนถึง 20 ล้านบาท

นวัตกรรมความปลอดภัย

นอกจากนี้ บ้านทุกหลังในโครงการยังเสริม
นวัตกรรมด้านความปลอดภัยล่าสุด อาทิ ประตู
บ้านที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปนุ่ ซึ่งมี
ตัวล็อคแน่นหนาด้วยกันถึง 3 ชัน้ และระบบ
สัญญาณกันขโมยทีต่ ดิ ตัง้ ภายในตัวบ้าน (Magnetic)
เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยในโครงการ
ทีย่ งั คงมีความเข้มงวด ตัง้ แต่ทางเข้าด้านหน้า
โครงการ ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ถือเป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นและส�ำคัญของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่
ให้ทกุ คนในโครงการได้อาศัยกันอย่างมีความสุข
ตลอดไป

มุมรับประทานอาหาร ตกแต่งอย่างสวยงาม
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HOME GADGET

SMART
FRIEND

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยในปัจจุบนั อาจไม่ใช่แค่เครือ่ งมือ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เท่านัน้ แต่บางครัง้ อุปกรณ์
ทันสมัยเหล่านัน้ ยังอาจเป็นเพือ่ นทีอ่ ยูข่ า้ งๆ เราเวลาทีเ่ หงา
หรือก�ำลังต้องการผูช้ ว่ ยสักคนก็ได้ ลองดูสวิ า่ Gadgets
เหล่านี้ ใช่เพือ่ นของคุณหรือเปล่า!
01

Google Pixel Buds

เป็นหูฟัง Wireless อัจฉริยะ ที่ไม่ได้มี
ประโยชน์แค่ให้คณุ ภาพเสียงดี เสียงไพเราะ
เท่านัน้ แต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการ
ช่วยแปลภาษา ซึ่งสามารถแปลได้ถึง 40
ภาษาในแบบเรียลไทม์ เหมือนกับมีล่าม
แปลภาษามายืนอยูข่ า้ งๆ เลยทีเดียว และ
นอกเหนือจากการแปลภาษาจากฝ่ าย
ตรงข้ามให้เป็นภาษาทีเ่ ราใช้อยูแ่ ล้ว หูฟงั นี้
ยังสามารถแปลภาษาทีเ่ ราใช้สอื่ สารออกไปให้เป็นภาษาของฝ่ายตรง
ข้ามผ่านล�ำโพงทีม่ าพร้อมกันได้อกี ด้วย โดยราคาของหูฟงั อัจฉริยะนี้
อยูท่ ี่ 159 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,300 บาท

03

ใครทีช่ นื่ ชอบ Segway พาหนะสุดเจ๋งทีเ่ คลือ่ นไหวปรูด๊ ปร๊าดได้ เมือ่ เจอ
Loomo Robot ก็คงจะหลงรักหุน่ ยนต์ตวั นีแ้ น่นอน เพราะเจ้า Loomo
Robot ตัวนี้ ไม่ได้เป็นเพียงหุน่ ยนต์ทจี่ ะมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนยานพาหนะ
ส่วนตัวเท่านัน้ แต่เจ้านีย่ งั เป็นผูช้ ว่ ยชัน้ เลิศในการขนย้ายสิง่ ของอีกด้วย
โดยได้รบั การพัฒนาให้มชี อ่ งเก็บของด้านหลัง ท�ำให้แบกรับน�ำ้ หนักได้มากขึน้
แต่ยังคงประสิทธิภาพในการเป็นพาหนะได้เหมือนเดิม ส�ำหรับราคาของ
หุ่นยนต์ตวั นีอ้ ยูท่ ี่ 1,299 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 41,500 บาท
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02

SAMSUNG The Wall

เรียกได้วา่ เป็นทีวรี นุ่ ใหม่แห่งปีเลยก็วา่ ได้ ส�ำหรับ SAMSUNG The Wall
ทีวีจอแบนที่มาพร้อมเทคโนโลยี MicroLED ซึ่งมีขนาดถึง 146 นิ้ว
ให้ความสว่างโดยไม่ต้องพึ่ง Backlight แต่สูงกว่า OLED โดยมี
ความละเอียดอยูท่ ี่ 4K เป็นทีวแี บบ Modular ทีส่ ามารถน�ำไปต่อ
กับทีวเี ครือ่ งอืน่ ๆ ให้กลายเป็นทีวขี นาดยักษ์โดยไม่มขี อบกัน้ ให้เกะกะ
สายตา ทีส่ ำ� คัญทีวรี นุ่ นีป้ ระหยัดไฟ และมีอายุการใช้งานทีม่ ากกว่าทีวี
ในแบบเดิมๆ ส่วนราคาของทีวรี นุ่ นีอ้ ยูท่ ี่ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 350,000 บาท
10

Loomo Robot

Sony New AIBO

หลังจากทีเ่ งียบหายไปหลายปี ล่าสุด บริษทั โซนี่ ก็ได้เปิดตัวหุน่ ยนต์สนุ ขั
รุน่ ล่าสุด ทีม่ หี น้าตาละม้ายคล้ายสุนขั มากทีส่ ดุ อีกครัง้ และการกลับมาของ
Aibo นี้ ยังมาพร้อมเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยท�ำให้หนุ่ ยนต์สนุ ขั มีปฏิกริ ยิ าตอบโต้
กับเจ้าของได้มากขึ้น เพียงแค่เพิ่มความรักและความเอาใจใส่เข้าไป
ขณะเดียวกัน ดวงตาของหุน่ ยนต์ทเี่ ป็นแบบ OLED ช่วยแสดงอารมณ์
รวมถึงยังมี Actuator แบบใหม่ ช่วยให้หนุ่ ยนต์เคลือ่ นไหวได้นมุ่ นวลขึน้
รวมถึงการใส่เทคโนโลยี Deep Learning ในการวิเคราะห์เสียงและภาพโดยรอบ
รวมถึงการสร้างอุปกรณ์เสริมอย่าง Aibone กระดูกของโปรดของเจ้า
Aibo ทีม่ าพร้อมกับแอปพลิเคชัน My Aibo ส�ำหรับติดตัง้ กับสมาร์ทโฟน
เพื่อตั้งค่าและดูภาพจากกล้องบนตัวหุ่นยนต์ ราคาอยู่ที่ 198,000 เยน
หรือประมาณ 57,742 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS
MAGIC NUMBER

ทริคแต่งบ้านสวยได้ด้วยตัวเอง
การตกแต่งบ้านประเภททาวน์โฮมหรือคอนโดมิเนียม
ให้สวยอย่างทีต่ อ้ งการนัน้ จริงๆ แล้วไม่ใช่เรือ่ งยากเลย และ
อาจไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พามัณฑนากร หรือนักออกแบบ
ภายในเลยก็ได้ เพียงแค่รู้ทริค “Magic Number”
หรือตัวเลขระยะจัดวางเฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิน้ ก็จะท�ำให้
บ้านของเราสวยได้แล้ว ในฉบับนี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก็ได้คดั เอาเทคนิคทีต่ รงจุดและน่าสนใจมาฝากกันด้วย
ตกแต่งโต๊ะกินข้าวด้วยโคมไฟ

ในการแต่งโต๊ะอาหารด้วยโคมไฟ “Magic Number”
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับโคมไฟ จะต้องอยูส่ งู จากพืน้ บ้าน 66 นิว้
เพื่อให้พอดีกับแสงสว่างที่ส่องลงมาบนโต๊ะอาหาร และ
ยังมีพื้นที่ห่างเหลือเพียงพอที่จะวางแจกันดอกไม้ ท�ำให้
ไม่รู้สึกอึดอัด
ตกแต่งผนังด้วยภาพ

เตียงก็ขนึ้ อยูก่ บั ขนาดของเตียงและห้องนอน หากเป็นเตียงใหญ่ ควรเลือก
โต๊ะข้างเตียงทีก่ ว้างหน่อย เพือ่ ให้ดสู มส่วน แต่ถา้ เป็นเตียงเล็ก
ก็ควรเลือกทีม่ ขี นาดเล็กตาม
แต่งห้องนั่งเล่นด้วยพรมและชุดโซฟา

“พรม” ควรวางห่างจากผนังประมาณ 12-18 นิว้ เพือ่ ให้มที เี่ หลือ
มองเห็นพืน้ ด้านล่าง ช่วยสร้างมิตใิ ห้หอ้ งดูกว้างขึน้ ส�ำหรับชุดโซฟา
ทีว่ างบนพรม ควรให้เฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิน้ ห่างกันประมาณ 1-2 ฟุต
จะท�ำให้รู้สึกสบายขึ้น
Magic Number ไม่เพียงแค่ท�ำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใน
บ้านดูสวยงามอย่างลงตัว แต่ยงั ท�ำให้สามารถเลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์
ที่เหมาะสมกับบ้านได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การเติมไอเดียเฉพาะ
ตัวของคุณ หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์เล็กๆ น้อยๆ ของการแต่งบ้าน
ก็จะท�ำให้บ้านที่รักของคุณสวยในแบบที่ไม่ซ�้ำใคร
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย ซึ่งสามารถ
คลิกเข้าไปอ่าน หรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

เพื่อให้ภาพดูเด่นสะดุดตา ควรติดตั้งภาพให้สูงจากพื้น
ราว 60 นิ้ว และหากต้องการวางภาพเรียงกันหลายภาพ
แต่ละกรอบควรห่างกันประมาณ 2 นิ้ว ที่ส�ำคัญบนผนัง
ควรโล่ง เพื่อให้รูปดูโดดเด่นมากขึ้น
แต่งห้องนอนด้วยโต๊ะข้างเตียง

โต๊ะข้างเตียงควรห่างจากเตียงประมาณ 2 นิว้ เพือ่ หยิบของใช้ได้
สะดวก และไม่ควรยืน่ ออกจากก�ำแพงเกิน 25 นิว้ เพือ่ ป้องกันกรณี
ทีล่ กุ นัง่ จากเตียงแล้วขาไปกระแทก ส่วนความกว้างของโต๊ะข้าง

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ Villaggio, คอนโด The Room และ คอนโด The Key
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BE HEALTHY

อัมพฤกษ์-อัมพาต
เหตุบอก “โรคหลอดเลือดสมอง”

หากมีอาการพูดอ้อแอ้ ปากเบี้ยว และแขนขาไม่มีแรง
นั่นแสดงว่า คุณก�ำลังเผชิญกับโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต
แบบเฉียบพลัน หรือเรียกตามภาษาทางการแพทย์ว่า
“โรคหลอดเลือดสมอง” ซึง่ นีอ่ าจส่งผลกระทบท�ำให้ชวี ติ
ที่เคยมีความสุข กลับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้
สาเหตุของโรค

โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์-อัมพาต (Stroke)
เกิ ด ขึ้ น จากสมองขาดเลื อ ดไปเลี้ ย ง โดยมี 2 สาเหตุ คื อ
หลอดเลือดแดงในสมองอุดตัน หรือหลอดเลือดแดงสมอง
ตีบตัน ซึ่งมีสาเหตุจากโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน
และการสูบบุหรี่จัด รวมไปถึงการมีภาวะลิ่มเลือดในหลอด
เลื อ ดแดงสมอง หรื อ ภาวะลิ่ ม เลื อ ดในหลอดเลื อ ดด� ำ ขา
หรือลิ่มเลือดจากโรคหัวใจเต้นรัว (AF, Atrial Fibrillation)
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หลุดลอยเข้าสูก่ ระแสเลือดจนท�ำให้เกิดการอุดตันหลอดเลือดในสมอง
อีกสาเหตุคือ อาการภาวะหลอดเลือดแดงในสมองแตก ซึ่งพบบ่อย
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ในประเทศไทยพบว่า บุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์-อัมพาต จะมีอายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป
รวมถึงคนที่อยู่ในช่วงวัยสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
เพศชายมีภาวะความเสีย่ งต่อการเกิดโรคสูงกว่าเพศหญิง นอกจากนี้
คนกรุงเทพฯ ยังมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคนีม้ ากกว่าคนในภาคอืน่ ของ
ประเทศ เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคไขมันในเลือดสูง ก็มภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
หรือแม้แต่บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่มีประวัติการเป็นโรคนี้มาก่อน
(พันธุกรรม) ก็อาจจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เหมือนกัน

อาการของโรค

อาการเบือ้ งต้นทีบ่ อกได้วา่ คุณก�ำลังเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบตัน เริม่ จาก เกิดตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน หรือแม้แต่เกิดอาการ
ชาครึง่ ซีก แขนและขาอ่อนแรง บางครัง้ อาจมีอาการใบหน้าเบีย้ ว
ปากเบีย้ วร่วมด้วย ท�ำให้พดู ล�ำบากจนฟังไม่เข้าใจ หากอาการรุนแรงขึน้
ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเวียนศีรษะ ปวดหัวรุนแรง ทรงตัวไม่ได้
เดินเซ กลืนน�ำ้ ลาย หรือกลืนอาหารล�ำบาก
การรักษา

การรั ก ษาโรคอั ม พฤกษ์ - อั ม พาต กรณี ท่ี เ กิ ด จากสาเหตุ
หลอดเลือดสมองแตกก็คือ การผ่าตัดสมอง หรือหากเกิดจาก
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ก็จะใส่สารอุดตันเข้าหลอดเลือด
เพือ่ ลดการโป่งพองของหลอดเลือดในสมอง แต่หากเกิดภาวะลิม่ เลือด
อุดตัน ก็อาจจะให้ยาละลายลิม่ เลือด โดยหลังจากรักษาสาเหตุของ

อาการเกิดโรคแล้ว ขัน้ ต่อไปก็จะเป็นการรักษาเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคซ�ำ้
ด้วยการให้ยาลดการแข็งตัวของเลือด เพือ่ ป้องกันการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
หลอดเลือด เช่น ยาแอสไพริน ไปพร้อมๆ กับการรักษาเพือ่ ควบคุม
โรคต่างๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดอัมพฤกษ์-อัมพาต อย่างการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง
ขณะเดียวกันก็จะต้องท�ำกายภาพบ�ำบัด เพือ่ ฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ แขนและขา
รวมถึงการฝึกหัดพูด การกลืนกินอาหาร และอืน่ ๆ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
กลับไปใช้ชวี ติ และช่วยเหลือตัวเองได้อกี ครัง้
อย่ า งไรก็ ดี การป้ อ งกั น ถื อ เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ของการเกิ ด
อัมพฤกษ์-อัมพาต แต่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ คือ ผูอ้ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งจะต้องหมัน่ ดูแล
รักษาสุขภาพ และพยายามออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรดืม่ น�ำ้ สะอาดให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รวมถึงควบคุมให้ความดันโลหิตให้อยู่ใน
ระดับปกติ เพราะจะท�ำให้ผทู้ มี่ ภี าวะเสีย่ งห่างไกลจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้
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DIY

เกลื อ หอม
ไล่ชื้น

ช่ ว งเวลาที่ มี ทั้ ง น�้ ำ ฝนและความเย็ น จากฤดู ห นาว
ทีเ่ รียกว่า ปลายฝนต้นหนาว แบบนี้ อาจท�ำให้บรรยากาศ
ภายในบ้านไม่คอ่ ยสดชืน่ สักเท่าไร กลิน่ อับ หรือกลิน่ ชืน้
แฉะ คือตัวการส�ำคัญ แต่เราก็มวี ธิ แี ก้ไขปัญหานีด้ ว้ ย
“เกลือหอม” ซึง่ สามารถท�ำเองได้งา่ ยๆ

อุปกรณ์และส่วนผสม

• เกลือเม็ดใหญ่ / เกลือปรุงอาหาร
500 กรัม
• พิมเสนบดละเอียด 			
3 ช้อนโต๊ะ
• สีผสมอาหารชนิดน�้ำ (ตามความชอบ)
• หัวน�้ำหอม (กลิ่นที่ชอบ)
• ขวดโหล / ภาชนะสวยๆ ส�ำหรับใส่เกลือหอม
• ถุงพลาสติก (ส�ำหรับผสมเกลือ)
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วิธีท�ำ

• น�ำเกลือใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วเติมพิมเสนลงไป ตามด้วย
สีผสมอาหาร (หยดทีละน้อย) จากนั้นปิดปากถุงพลาสติก
แล้วเขย่าให้เกลือ พิมเสน และสีเข้ากัน โดยช่วงนีส้ ามารถหยดสี
ลงไปเพิม่ ได้อกี หากต้องการให้สดี สู ดมากขึน้
• เมือ่ ได้สตี ามทีต่ อ้ งการแล้ว ให้หยดหัวน�ำ้ หอมทีช่ อบลงไป
ในถุงพลาสติก แล้วเขย่าทัง้ หมดให้เข้ากันอีกครัง้
• ตักเกลือทีผ่ สมเสร็จแล้วลงในภาชนะ หรือขวดโหลใบเล็กๆ โดย
ไม่ตอ้ งปิดฝา แล้วน�ำไปวางตามจุดต่างๆ ของบ้าน เพียงเท่านี้ ก็
จะท�ำให้บา้ นของเรามีกลิน่ สดชืน่ ไม่อบั ชืน้ อีกต่อไป

Tips

• เกลือทีน่ ำ� มาใช้ สามารถแบ่งออกมาผสมกับสีอนื่ ๆ และกลิน่ ทีช่ อบ
ได้ตามความต้องการ
• หากเป็นขวดโหล ก็สามารถสนุกกับการเล่นสี ด้วยการตักเกลือหอม
สีตา่ งๆ ทีถ่ กู ผสมขึน้ สลับชัน้ กันไปมาได้ดว้ ย แต่ทงั้ นีก้ ลิน่ ทีใ่ ช้
ควรจะเป็นกลิน่ เดียวกัน
• ควรใช้หวั น�ำ้ หอมกลิน่ มะนาว กลิน่ ส้ม หรือกลิน่ ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ สดชืน่
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EXCLUSIVE INTERVIEW

ZERO TO SUCCESS
ชูชัย ชัยฤทธิเ ลิศ

เริ่มจากศูนย์สู่ธุรกิจหมื่นล้าน
หากวันวานในอดีต ผูช้ ายตัวเล็กๆ คนหนึง่
ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความยากจนและ
อุปสรรคในชีวติ ก็เชือ่ แน่วา่ คงจะไม่มชี อื่ ของ
“ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ” ถูกบันทึกอยู่บนหน้า
สังคมไทยในวันนี้แน่นอน

ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจ้าของร้านเพชร Gem Peace
by Chuchai และ C2 by Chuchai รวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอย่าง ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา
เล่ า เรื่ อ งในอดี ต ที่ ยั ง คงจดจ� ำ ได้ จ นถึ ง วั น นี้ ว ่ า
เขาเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่ยากจน มีพี่น้อง
12 คน “ผมเป็นลูกคนที่ 8 อาศัยอยูใ่ นบ้านหลังเล็กๆ
ขนาด 16 ตารางเมตร ย่านตลาดพลู ซึ่งสภาพ
ไม่ต่างอะไรไปจากสลัมเท่าไรนัก”
“ความยากจนของผมคล้ายละคร มีอยู่หลาย
ครั้งที่เราไม่มีแม้ข้าวจะกิน ไม่ใช่แค่อดมื้อกินมื้อ
แต่ผมไม่ได้กินข้าวถึง 3 วันก็มี จ�ำได้ว่า ปลาทูเค็ม
ตัวเล็กๆ ตัวเดียว พวกเราทัง้ บ้านต้องกินกัน 3-4 วัน
และต้องเก็บผักบุ้งที่ขึ้นอยู่รอบๆ บ้านมาผัดกิน
16

เพือ่ ประทังชีวติ ส่วนเรือ่ งเรียนหนังสือ ผมเรียนจบ
แค่ชั้น ป.7 เท่านั้น ต้องออกมาช่วยพ่อกับ
แม่ท�ำงานหาเงินมาเลี้ยงน้องๆ และครอบครัว
ของเรา” เจ้าของร้านเพชรเล่าเรื่องทั้งน�้ำตา
“ตอนอายุได้แค่ 13-14 ปี ผมเริ่มขายของ
กิฟ๊ ช็อปเล็กๆ อยูท่ หี่ า้ งอินทรา แถวประตูนำ�้ ขณะที่
พี่สาวของผมก็รับจ้างขัดแหวนอยู่ที่นั่น เนื่องจาก
ชั้นบนของห้างเปิดเป็นพื้นที่ส�ำหรับร้านขายเพชร
และก็มีชาวต่างชาติเดินเข้าเดินออกมากมาย
และสิ่ ง นี้ เ องท� ำ ให้ ผ มซึ่ ง นั่ ง คิ ด อยู ่ ทุ ก วั น ว่ า
จะท�ำอย่างไรให้เราได้เงินเยอะๆ ก็เลยเกิดแรง
บันดาลใจที่จะขายเพชรเหมือนกับคนอื่นบ้าง
โดยช่วงแรกผมกับพี่สาวรับแหวนเพชรมาลอง
ขายดู ตอนนั้ น ผมรั บ มาขายแค่ 30 วง”
“ใช่วา่ รับเพชรมาขายปุบ๊ จะขายดีเลย ช่วงแรก
ขายไม่ได้เลยสักวง เพราะเราไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไร
แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดี เหมือนมีแรง
กระตุ้นให้ต้องท�ำอะไรสักอย่างอยู่ตลอด วันหนึ่ง
มีคสู่ ามีภรรยาชาวต่างชาติเดินมาซือ้ ของกิฟ๊ ช็อป
ในร้าน ซึ่งปกติผมจะขายได้แค่พันกว่าบาท

แต่วันนั้นลูกค้าฝรั่งคู่นี้เขามาถามหาของที่ระลึก
ผมก็ เ ลยน� ำ เสนอแหวนเพชรให้ กั บ ฝรั่ ง คู ่ นี้
โดยขายได้ในราคา 6,000 บาท นั่นจึงท�ำให้
ผมเริ่มเรียนรูเ้ ทคนิคการขายเบือ้ งต้น และท�ำให้
หลังจากนัน้ ไม่ถึงเดือน แหวนที่รับมาจากญาติ
ก็ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว และเริ่มมีทุนทรัพย์
มากพอ ทีจ่ ะรับของเซตต่อๆ ไปมาขาย ก่อนที่
จะค่อยๆ หันมาจับธุรกิจทางด้านนี้อย่างเต็มตัว
ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์และขยายออกมาเป็น
ร้านในห้างสรรพสินค้า ไปพร้อมๆ กับการสร้าง
แบรนด์ Gem Peace by Chuchai ขึ้นมา”
คุณชูชยั เล่าอีกว่า หนึง่ ในกลยุทธ์ทสี่ ร้างความส�ำเร็จ
ให้กบั ตัวของเขานัน้ นอกจากการดูเรือ่ งของตลาด
กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยแล้ว
ยังต้องเรียนรู้การสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆ กัน
“หลังจากที่เปิดร้านของเราขึ้นมาเอง ก็เรียกว่า
ขายดิบขายดีมาเรื่อยๆ ซึ่งลูกค้าของผมก็จะ
มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุม่ ลูกค้าชาวต่างชาติ ทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกัน
ตัง้ แต่ออสเตรเลีย เซาท์อเมริกนั ญีป่ นุ่ และแอฟริกา

ที่ถือ เป็น กลุ่ม ลูก ค้า รายใหญ่ข องเราทีเ ดีย ว
แต่ลูกค้ากลุ่มหลังนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลายรูปแบบ
ทั้งเล่ห์เหลี่ยมและกลโกง ที่ท�ำให้เราได้เรียนรู้
และรับประสบการณ์มากมายในท้ายทีส่ ดุ ส่วนลูกค้าคน
ไทยก็ถอื เป็นลูกค้าชัน้ ดี เพราะคนไทยเป็นคนจิตใจงาม
เอื้อเฟื้อและคุยกันรู้เรื่อง”
และนัน่ ก็เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้แบรนด์เพชรชูชยั
กลายเป็นทีร่ จู้ กั กันในกลุม่ สังคมไฮโซในประเทศไทย
แต่เพือ่ ให้แบรนด์ Gem Peace by Chuchai
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น หนึ่งในแผน
การตลาดทีค่ ณุ ชูชยั วางไว้กค็ อื การสร้างความ
รับรูใ้ นแบรนด์ “งานแรกทีส่ ร้างชือ่ เสียงของร้าน
Gem Peace by Chuchai ให้โด่งดังขึน้ มาก็คอื
การเปิดตัวหน้ากากนันทิดา หรือหน้ากากเพชร
The Eye of Heaven ไปจนถึงการเปิดตัวศิวลึงค์
ฝังเพชร ทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นเครือ่ งประดับอย่าง
แหวน สร้อยเพชร ได้ ตามมาด้วยการเปิดตัวตะปิง้ เพชร
และล่าสุด กระจับเพชร ทีแ่ ต่ละชิน้ มีมลู ค่านับ
สิบล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่า เพชร
และเครื่องประดับที่เรามีอยู่เป็นของคุณภาพดี

และสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆ”
คุณชูชยั ยังบอกเคล็ดลับความส�ำเร็จตลอดระยะเวลา
กว่า 30 ปีที่ผ่านมาด้วยว่า จะต้องประกอบด้วย
3 ความ “เริม่ จากความเก่ง คือมีความรอบรู้ ตามมาด้วย
ความดี คอยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก และสุดท้าย
คือความสุข คือเราต้องรูส้ กึ มีความสุขกับสิง่ ทีท่ ำ� อยู่
ทั้งหมดนี้เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้
ที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียน เทคนิคการขายการ
ตลาดหรือการดีไซน์เครื่องประดับ ผมเก็บเกี่ยว
ความรู้มาจากลูกค้า”
“นอกจากนี้ ผมก็จะคอยบอกตัวเองด้วยหลักการ 5 อย่าง
คือให้กำ� ลังใจตัวเองทุกวันด้วยการบอกตัวเราว่า
ฉันคือสิง่ ปาฏิหาริย์ ตามด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ
ไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ไม่ได้และจะต้องท�ำให้ดกี ว่าคนอืน่ ด้วย
เช่นเดียวกับการคิดบวก ต้องยิม้ ให้กบั ทุกสถานการณ์
ซึง่ จะมาพร้อมกับการบอกตัวเองให้มคี วามสุขในทุกวัน
และเมือ่ รวมหลักการทุกอย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน นัน่ ก็จะท�ำให้เรา
ก้าวไปบนเส้นทางแห่งความส�ำเร็จได้ไม่ยากเลย”
คุณชูชยั เสริมอีกด้วยว่า ถึงแม้วนั นีเ้ ขาจะมีทกุ อย่างแล้ว
แต่เขาก็ยงั ไม่หยุดทีจ่ ะสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึน้ ต่อไป
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METRO FOCUS
พิษณุโลก

Phitsanulok Central

พิจ�ตร

เสนทางรถไฟความเร็วสูงเฟสที่ 1

First Phase High Speed Train Route Map

Phichit

ตะพานหิน

Taphan Hin

นครสวรรค

Nakhon Sawan Central

ตาคลี

Taklee

ลพบุร�

Lopburi Central

สระบุร� ปากชอง
Saraburi Pakchong

นครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Central

ชุมทางบานภาช�

Ban Phachi Junction
อยุธยา
Ayutthaya Central
ดอนเมือง
Don mueang Central

นครปฐม ศาลายา

Nakhon Pathom Central Salaya

บางบำหรุ

ราชบุร�

Ratchaburi

กรุงเทพ-บางซ�่อ

Bangsue Grand Central

Bang Bamru
Central

เพชรบุร�

หัวหมาก
Huamak
มักกะสัน
Makkasan Central

Phetchaburi

หัวตะเข
ฉะเช�งเทรา
Hua Takhey Chachoengsao Central

สุวรรณภูมิ
Suvarnnabhumi

ชลบุร�
Chonburi

ชะอำ

ศร�ราชา
Si Racha

หัวหิน

พัทยา
Pattaya Central

Cha-am
Hua Hin Central

HIGH-SPEED TRAIN
BANGKOK-KORAT

เชื่อมเศรษฐกิจกรุงเทพฯ-โคราช
นครราชสีมา หรือ “โคราช” จังหวัดทีแ่ ต่เดิม มักถูกเรียก
ขานว่า “ประตู” การเดินทางสูจ่ งั หวัดในภาคอีสาน ทว่า
ปัจจุบนั จังหวัดแห่งนีก้ ำ� ลังกลายเป็นทีจ่ บั ตามองของ
นักลงทุนและนักธุรกิจหลายด้าน ตัง้ แต่อสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนการท่องเทีย่ ว ด้วยเพราะก�ำลังเกิดการพัฒนา
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมือ่ รัฐบาลประกาศ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเฟส 1
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
ถือเป็นการด�ำเนินการโครงการในเฟสที่ 1 ของโปรเจคต์การ
พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย
และการเชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงไปถึง
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีนตอนใต้
ซึง่ ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลจีน ได้บรรลุผลการเจรจาความร่วมมือ
กันเป็นครัง้ แรกไปก่อนหน้านี้ โดยการด�ำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เฟสที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีระยะทาง 252 กิโลเมตร ภายใต้
วงเงินการลงทุน 1.79 แสนล้านบาท โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 เริม่ ต้นทีส่ ถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
ซึง่ มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตอก
เสาเข็มการก่อสร้างเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มต่อ
เส้นทางช่วงที่ 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร
ตามด้วยเส้นทางช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 138.5
กิโลเมตร และเส้นทางช่วงที่ 4 กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กิโลเมตร
ซึง่ คาดว่าทัง้ หมดจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ก่อนทีจ่ ะมี

(ภาพจ�ำลอง) รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

การติดตัง้ ระบบรวมถึงทดสอบ และเปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2566
ในส่วนของสถานีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯนครราชสีมา ประกอบไปด้วย 6 สถานี คือ บางซือ่
ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา
ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 17 นาที ส่วนค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูง
เบือ้ งต้นก�ำหนดไว้ที่ 80 บาท บวก 1.8 บาทต่อกิโลเมตร
อาทิ กรุงเทพฯ-สระบุรี อัตราค่าโดยสารจะอยูท่ ี่ 278 บาท
หรือ กรุงเทพฯ-ปากช่อง อัตราค่าโดยสารอยูท่ ี่ 393 บาท
และกรุงเทพฯ-นครราชสีมา อัตราค่าโดยสารอยูท่ ี่ 535 บาท
ทัง้ นี้ โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-

นครราชสีมา ถือเป็นโครงการทีม่ คี วามส�ำคัญใน
เชิงยุทธศาสตร์การเชือ่ มโยงภูมภิ าคอาเซียนและจีน
เข้าไว้ดว้ ยกัน รวมไปถึงยังเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
One Belt One Road เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมภิ าค ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมให้ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทย เชือ่ มต่อกับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย
นอกจากนัน้ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้
ยังถือเป็นโอกาสส�ำคัญทีจ่ ะช่วยปลุกกระแสการท่องเทีย่ ว
ให้เกิดขึน้ ตามแนวเส้นทางรถไฟด้วย ไม่วา่ จะเป็น
อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ซึง่ มีสถาน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ทีท่ อ่ งเทีย่ วทางวัฒนธรรม ศาสนา และสถานที่
พักตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติทสี่ วยงามไว้
รองรับนักท่องเทีย่ วอยูอ่ ย่างมากมาย และยังเป็น
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนโอกาสการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กบั กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลให้
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://dip.mot.go.th/MOTC/News_Point/public/News_Onepage.jsp?id=4223
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t
=4542&postdays=0&postorder=desc&start=0
รถไฟความเร็วสูงประเทศไทย วิกิพีเดีย
เว็บข่าวจากส�ำนักข่าวต่างๆ
,มติคณะรัฐมนตรี
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99327475&key_wo
rd=%C3%B6%E4%BF%A4%C7%D2%C1%E0%C3%E7%C7%CA%D9%A7%20%B9%A
4%C3%C3%D2%AA%CA%D5%C1%D2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_
date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_
date_mm2=&meet_date_yyyy2=
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L&H NETWORK

Westgate

มัณฑนา

ถนนพุทธมณทล สาย2

ถนนบางแวก

พุพุททธมณทล
ธมณทลสาย2
สาย2--บางแวก
บางแวก
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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

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
4.3 - 7.25 ล้านบาท
2.2 - 5.5 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.85 - 20 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.2 - 4 ล้านบาท

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

18 - 50 ล้านบาท
5.1 - 16 ล้านบาท
3.9 - 9.5 ล้านบาท
1.7 - 4 ล้านบาท

LADAWAN

50 - 200 ล้านบาท

CONDOMINIUM

LUXURY HOME
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว

ÁÕ¹ºØÃÕ

ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´
·ÇÕÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¡Í¡
¹ŒÍÂ

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

Ë¹Í§á¢Á

¨ÍÁ·Í§

´Ô¹á´§
ÃÒªà·ÇÕ

ºÒ§¡Í¡
ãËÞ‹

ºÒ§¤ÍáËÅÁ
ÂÒ¹¹ÒÇÒ
ÃÒÉ¯ÃºÙÃ³Ð

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

¾ÞÒä·

ºÒ§¡Ð»

ËŒÇÂ¢ÇÒ§

ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

ÇÑ²¹Ò
¤ÅÍ§àµÂ

©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÊÇ¹ËÅÇ§
¾ÃÐâ¢¹§

»ÃÐàÇÈ

ºÒ§¹Ò

ºÒ§ºÍ¹
·Ø‹§¤ÃØ
ºÒ§¢Ø¹à·ÕÂ¹
ÊØÁ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
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โครงการ

ราคา

e-mail

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3.9 ล้านบาท

ir2@lh.co.th
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

UNLOCK
YOUR DAY OUT
ปลดล็อกวันหยุด

ในวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆ คน การเดินทาง
ไปท่องเทีย่ วต่างจังหวัด อาจเป็นหนึง่ กิจกรรมทีน่ ยิ มกัน
แต่รหู้ รือไม่วา่ ความหมายของการพักผ่อนนัน้ มี
อยูห่ ลายความหมาย และหนึง่ ในนัน้ ก็คอื การอ่าน
หนังสือ ทีถ่ อื เป็นอีกทางเลือกในการปลดล็อกวัน
พักผ่อนไปพร้อมกับการเสริมความรูใ้ ห้แก่ตวั เอง
ดังนัน้ ในวันหยุดพักผ่อนครัง้ ต่อไป ลองมองหา
ห้องสมุดใกล้บา้ นสักแห่งเพือ่ นัง่ อ่านหนังสือกัน

สถานที่แนะน�ำ

• ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอธัญบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอธัญบุรี
เป็นห้องสมุดที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานและแนวทางพระราชด�ำริ ในการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชน โดยจัดสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2545
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 100 ปี ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงก่อตัง้ เมืองธัญญบุรี
(ธัญบุร)ี ตลอดจนเพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทีท่ รงมีตอ่ ประชาชนชาวไทยและ
ชาวจังหวัดปทุมธานีดว้ ย จุดเด่นของห้องสมุดแห่งนี้
ไม่ได้มแี ค่หนังสือความรูต้ า่ งๆ เท่านัน้ แต่ยงั มี
บริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้ประชาชน
และนักเรียนได้ใช้บริการด้วย รวมถึงยังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยูเ่ ป็นประจ�ำด้วยเช่นกัน
ทีต่ งั้ : หมู่ 6 ต�ำบลประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130
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บรรยากาศของหอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มุมส�ำหรับอ่านหนังสือที่ห้องสมุด EM SPACE
ติดต่อ : 0-2549-9102
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-17.00 น.

วันเสาร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
อ�ำเภอธัญบุรี
การเดินทาง : บนถนนรังสิต-นครนายก จากบริเวณ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต 1
มุง่ หน้าขึน้ ไปทางซอยรังสิต-นครนายก 37 เมือ่ เลย
ซอยรังสิต-นครนายก 33 ให้สงั เกตทางซ้ายมือ จะเห็น
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ธัญบุรี อยูก่ อ่ นถึง
ปากซอยรังสิต-นครนายก 37 สามารถเลีย้ วรถเข้าไป
จอดรถด้านในได้
• EM SPACE, A Library and More

เป็นอีกห้องสมุด ”โฮมเมด” ย่านรังสิต โดยห้องสมุด
แห่งนีเ้ ป็นห้องสมุดเล็กๆ ทีซ่ อ่ นตัวอยูภ่ ายในบ้านสวน

หลังงามริมคลองสอง ถนนรังสิต-นครนายก ของ
ฝน - ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ นักแปลและอดีตอาจารย์
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีเ่ ธอมีความฝันในการแชร์หนังสือของเธอ
ให้แก่เหล่าผูร้ กั การอ่าน ได้มาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึง่ ทีน่ นี่ อกจากจะ
เป็นแหล่งอาหารสมองแล้ว ก็ยงั มีบริการเมนูอาหาร
เบเกอรี่ พร้อมเครือ่ งดืม่ อร่อยๆ ไว้คอยบริการด้วย
ขณะเดียวกันภายในห้องสมุดหลังเล็กๆ นี้
ยังจัดให้มมี มุ ของเล่นฝึกทักษะและเป็นมุมนัง่ เล่น
นอนเล่นของเด็กๆ ด้วย เรียกได้วา่ มากันได้ทงั้ ครอบครัว
ทีต่ งั้ : 68 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลประชาธิปตั ย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 06-1614-2261
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ตัง้ แต่เวลา 09.30-18.00 น.

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

บรรยากาศภายใน EM SPACE
มุมส�ำหรับอ่านหนังสือที่ห้องสมุด EM SPACE

เฟซบุก๊ : Em space, a library and more
การเดินทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ขับรถมุง่ หน้า

ตรงขึน้ ไปตามถนนรังสิต-นครนายก โดยขับรถชิดซ้าย
เมือ่ เจอซอยรังสิต-นครนายก 29 (สังเกต รพ.สัตว์
หน้าปากซอย) ให้เลีย้ วซ้ายเข้าไป แล้วเลีย้ วขวา
ซอยแยกแรก ตรงไปข้ามสะพานข้ามคลองเล็กๆ แล้ว
เลีย้ วซ้ายวิง่ ไปตามถนนเลียบคลอง แล้วคอยสังเกต
ทางขวา เมือ่ เห็นรัว้ บ้านยาวๆ มีปา้ ย Em Space
ก็จะพบกับประตูทางเข้า ให้เลีย้ วเข้าไปหาทีจ่ อดรถ
ด้านในได้เลย
• หอสมุด ป๋วย อึง๊ ภากรณ์

หอสมุด ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ตัง้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เป็นหอสมุดทีไ่ ด้รบั การตรวจ
ประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียว เนือ่ งจากมีการบริหาร
จัดการด้านพลังงานได้เป็นอย่างดี และนอกจากจะ
เป็นคลังสมองให้แก่นกั ศึกษาและประชาชนทีต่ อ้ งการ

ค้นหาข้อมูลทางวิชาการและความรูด้ า้ นต่างๆ แล้ว
ภายในหอสมุดแห่งนี้ ยังได้รบั การจัดแบ่งพืน้ ที่
จัดนิทรรศการถาวร อนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์
ซึ่งได้รวบรวมหนังสือและผลงานของอาจารย์
ปรีดี พนมยงค์ ไว้อย่างมากมาย ตลอดจนการ
จัดนิทรรศการประวัตอิ าจารย์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ หรือ
แม้แต่หอ้ งสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินนั ทน์ ทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนจากมูลนิธเิ รวัต พุทธินนั ทน์ และ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน)
เพือ่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัตขิ อง
เรวัต พุทธินนั ทน์ นักร้องและนักแต่งเพลงชือ่ ดัง ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่ผส้ ู นใจได้เข้าชมกันอีกด้วย
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ติดต่อ : 0-2564-4444 ต่อ 1305
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา

09.00 - 21.00 น. ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : https://library.tu.ac.th/th
การเดินทาง : ใช้เส้นทางเดียวกับการเดินทางไปมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยสามารถขึน้ ทางยกระดับดอนเมือง
โทลเวย์ ผ่านทางลงรัชดาภิเษก งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ
(หลักสี)่ แจ้งวัฒนะ (ปากเกร็ด) ดอนเมือง ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เข้าสูด่ า่ นเก็บเงินทางด่วนขัน้ ที่ 2 อนุสรณ์สถาน
ตรงไปผ่านทางลงรังสิต-ปทุมธานี (ไม่ตอ้ งลง) ขับรถไป
จุดสิน้ สุดโทลเวย์ ลงสูถ่ นนด้านล่าง ขับรถตรงมาจะ
ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผ่านมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ แล้วขับตรงมาเรือ่ ยๆ ก็จะพบกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต อยูด่ า้ นซ้ายมือ หรือ จะใช้ทางด่วน
แจ้งวัฒนะ-ม.ธรรมศาสตร์ ขับมาตามทางจนเจอป้ายทางลง
เชียงราก-ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต) ให้ชดิ ซ้ายลง
จุดนี้ แล้วชิดขวาขึน้ สะพานตามป้าย ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) สะพานจะวนขวา ตรงข้ามทางรถไฟ เมือ่ ลงจาก
สะพาน ม.ธรรมศาสตร์จะอยูซ่ า้ ยมือ ให้เลีย้ วขวาเข้าไปได้เลย
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.49 - 7.25 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4.3 - 7 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 - 6.59 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.8 - 5.5 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.2 - 4.5 ล้านบาท

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

BRAIN
EXERCISE

ฝึกสมองออกก�ำลัง
“การเรียนรูไ้ ม่มวี นั สิน้ สุด” เป็นค�ำพูดคุน้ หู ที่
มีความหมายถึง การเรียนรูด้ ว้ ยตัวของเราเอง
นอกเหนือจากการเรียนในสถาบันการศึกษา
ทุกสิง่ รอบตัวของเราคือต�ำราเล่มใหญ่ทพ
ี่ ร้อม
ให้เราเปิดอ่านอยูต่ ลอดเวลา แต่การจะอ่านต�ำรา
เล่มนีไ้ ด้นนั้ อาจต้องใช้เวลาและประสบการณ์
ทั้งชีวิตก็ว่าได้ ทว่า เราสามารถค้นหาข้อมูล
ของต�ำราเล่มใหญ่นี้ได้จาก ห้องสมุด

สถานที่แนะน�ำ

• ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูบ้ างขุนเทียน

ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูบ้ างขุนเทียน ก่อตัง้ ขึน้ โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านไป
พร้อมๆ กับการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็น “มหานคร
แห่งการอ่านและการเรียนรู”้ โดยห้องสมุดแห่งนี้
ถือเป็นห้องสมุดมิตใิ หม่อกี แห่ง เหมาะส�ำหรับคนทุกเพศทุกวัย
เพราะได้มกี ารจัดแบ่งหนังสือแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงยังมีบริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ต ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องประชุม ซึง่ ตกแต่งด้วยรูปแบบทีท่ นั สมัยและสวยงาม
มีเทคโนโลยีการเรียนรูส้ มัยใหม่แบบครบวงจร โดยเฉพาะ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสืบค้นข้อมูล ซึง่
จะท�ำให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว รวมถึง
ได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
ขณะทีบ่ รรยากาศภายในห้องสมุดก็ดผู อ่ นคลาย และ
มีสภาพแวดล้อมทีส่ ดชืน่
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บรรยากาศภายในห้องสมุดทุ่งครุ

ภายนอกห้องสมุดทุ่งครุ
ทีต่ งั้ : ห้องสมุดตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณสวนสมเด็จย่า

ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อ : 0-2416-3950, 0-2416-3962
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เปิดเวลา 08.3020.00 น. วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09.00-17.00 น.
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้-บางขุนเทียน
การเดินทาง : จากถนนตากสิน-ดาวคะนอง
มุง่ หน้ามาทางแยกบางปะกอก แล้วเลีย้ วขวาเข้า
สูถ่ นนพระราม 2 ขับรถมุง่ หน้าตรงไป สังเกตเมือ่
ผ่านห้างบิก๊ ซี พระราม 2 ให้ขบั รถเข้าสูถ่ นนเส้นใน
แล้วตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นห้างเทสโก้โลตัส หน้า
ปากทางมีป้ายบอกทางเข้าเคหะธนบุรี ตรงเข้า
มาเรื่อยๆ จะเห็นสวนสมเด็จย่าอยู่ด้านขวามือ

ให้เลี้ยวรถเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถ แล้ว
เดินไปเล็กน้อยก็จะพบกับห้องสมุดฯ
• ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูภ้ าษีเจริญ
เป็นห้องสมุดทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงขึน้ ใหม่ เป็นอาคาร
3 ชัน้ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยกว่า 654 ตารางเมตร และมี
การรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด โดยผูเ้ ข้าใช้
บริการจะต้องถอดรองเท้าไว้ทางด้านหน้าห้องสมุด
ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าเดินภายในห้องสมุด ขณะที่
การจัดระเบียบข้อมูลของหนังสือก็เป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นสัดส่วน ซึง่ ดูเหมือนว่าห้องสมุดแห่งนี้ จะเป็น
สถานทีโ่ ปรดปรานของเด็กๆ ในย่านนี้ โดยเฉพาะ
โซนให้บริการอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ด็กสามารถเล่นเกม
และใช้หาความรู้ ขณะเดียวกัน ทางห้องสมุดฯ ก็ยงั
น�ำเอาเทคโนโลยีสบื ค้นข้อมูลมาใช้เพือ่ การหาหนังสือ

มุมหนังสือที่ห้องสมุดบางขุนเทียน

มุมอ่านหนังสือที่ห้องสมุดภาษีเจริญ

ให้ตรงกับทีต่ อ้ งการด้วย
ทีต่ งั้ : ซอยเพชรเกษม 50/4 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ : 0-2458-1218
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เปิดเวลา 08.30 20.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา
09.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ ภาษีเจริญ
การเดินทาง : จากถนนพระราม 2 บริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส พระราม 2 มุง่ หน้าเข้า
สูถ่ นนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
ฝัง่ ตะวันตก ขับตรงมาจะเจอป้ายบอกทางไป
บางแค ผ่านทางแยกเข้าสูถ่ นนเพชรเกษม มุง่ หน้าไป
ทางตลาดบางแค แล้วขับตรงไปเรือ่ ยๆ สังเกต
ป้ายซอยเพชรเกษม 50/4 เลีย้ วรถเข้าซอยเล็กน้อย

จะพบกับห้องสมุดฯ อยูท่ างขวามือ (ทีน่ ไ่ี ม่มที จี่ อดรถ
ควรใช้บริการรถสาธารณะ)
• ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูท้ งุ่ ครุ

นอกจากจะเป็นห้องสมุดทีใ่ ห้ความรูห้ ลากหลายแล้ว
ทีน่ ยี่ งั ถือเป็นจุดเชือ่ มต่อระหว่างเด็กๆ และหนังสือให้มา
พบกัน เพราะหนึง่ ในกิจกรรมส�ำคัญของห้องสมุดแห่งนี้
ก็คอื การจัดรถห้องสมุดเคลือ่ นทีไ่ ปให้บริการกันถึง
ชุมชน ขณะเดียวกัน ทีห่ อ้ งสมุดเองก็มกี ารจัดกิจกรรม
อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมวาดภาพ
กิจกรรมการพับกระดาษ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้าง
นิสยั รักการอ่านให้กบั เด็กๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา ทีจ่ ะพาเด็กๆ ออกไปท่องเทีย่ วตาม
แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เพราะการเรียนรูไ้ ม่ได้มอี ยูแ่ ค่ใน
ห้องเรียน หรือห้องสมุดเท่านัน้ ถือเป็นห้องสมุดมิตใิ หม่

ภายนอกห้องสมุดบางขุนเขียน

ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคดิจทิ ลั
ทีต่ งั้ : ตัง้ อยูภ่ ายในสวนธนบุรรี มย์ ถนนประชาอุทศิ
แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
ติดต่อ : 0-2426-5256-8
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เปิดเวลา 08.3020.00 น. วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.00-17.00 น.
ปิดวันจันทร์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูท้ งุ่ ครุ
การเดินทาง : เนือ่ งจากสวนธนบุรรี มย์อยูต่ ดิ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดังนัน้ จึงสามารถใช้เส้นทางเดียวกันได้ โดยจาก
วงเวียนใหญ่ ขับรถมุง่ หน้าตรงมาตามถนนตากสินดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์ เมือ่ ผ่านแยกราษฎร์บรู ณะ
ให้เลีย้ วขวาเข้าถนนประชาอุทศิ แล้ววิง่ ตรงขึน้ มาจะ
เห็นสวนธนบุรรี มย์อยูท่ างด้านขวามือ
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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

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

10 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

9 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

6 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 16 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.7 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.5 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4.5 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.95 ล้านบาท

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

UNLIMITED
LEARNING

เรียนรู้ไร้ขีดจ�ำกัด
การเรียนรู้ ไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะใน
ห้องเรียนเท่านัน้ เราทุกคนสามารถค้นหาความ
รูไ้ ด้จากแหล่งต่างๆ มากมาย และหนึง่ ในสถานที่
ส�ำคัญซึ่งถูกเรียกว่า “คลังความรู้” หรือ
“แหล่งความรู้” ที่ดีที่สุดก็คือ “ห้องสมุด”
ซึง่ ห้องสมุดแต่ละแห่ง ก็มกั จะมีจดุ เด่นทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ตามความจ�ำเพาะเจาะจง และบริบทใน
ความเป็นห้องสมุดนัน้ ๆ ท�ำให้เราสามารถค้นหา
ความรูไ้ ด้อย่างหลากหลาย และไม่รสู้ กึ จ�ำเจเลย

สถานที่แนะน�ำ

• ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน

เป็นห้องสมุดทีไ่ ม่ได้เปิดขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรทางการกีฬา
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกีฬาเท่านัน้ แต่หอ้ งสมุดแห่งนี้
ยังเปิดให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าถึงข้อมูลความรู้
ทางด้านการกีฬาได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนากีฬาของประเทศอย่างสูงสุด
นอกจากจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรูด้ า้ นกีฬาแล้ว
ทีแ่ ห่งนีย้ งั เป็นศูนย์กลางงานวิจยั ทางด้านกีฬาที่
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีมาตรฐานด้วย
ที่ตั้ง : การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 286
ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : 02-186-7111
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มุมอ่านหนังสือที่โปร่งโล่งสบายตา
ภายใน Green Library

บรรยากาศภายในห้องสมุดบ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ปิดวันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดกีฬาเพือ่ ประชาชน กกท.
การเดินทาง : ขับรถมาตามถนนศรีนครินทร์
มุง่ หน้าแยกล�ำสาลี ข้ามทางรถไฟ แล้วเลีย้ วซ้าย
เข้าถนนพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร
ให้สงั เกตปัม๊ เอสโซ่ทางขวามือแล้วเตรียมกลับรถ
หลังจากกลับรถจะผ่านปัม๊ เอสโซ่เดิม ให้เลีย้ วซ้าย
ข้างปั๊ม วิ่งตรงไป จะมีที่จอดรถทางซ้ายมือ
หรือขับเข้าไปทางด้านหลังสนามกีฬามีทจี่ อดรถ
เดินไปห้องสมุดประมาณ 300-500 เมตร
• ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรูบ้ า้ นจิรายุ-พูนทรัพย์
เป็นแนวห้องสมุด 2 ชั้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ

พิพธิ ภัณฑ์บา้ นจิรายุ-พูนทรัพย์ โดยทีน่ นี่ อกจาก
จะเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน
แล้วจุดเด่นอีกอย่างก็คือ ห้องสมุดแห่งนี้คือ
ศูนย์การเรียนรูท้ างด้านภาษาศาสตร์ทสี่ ำ� คัญอีก
แห่งหนึง่ ทีเ่ ปิดให้ผสู้ นใจด้านภาษาศาสตร์เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่ปิดกั้น ขณะเดียวกัน
ทีน่ ยี่ งั ได้รวบรวมต�ำราและข้อมูลความรูห้ ลากหลาย
เอามาไว้ภายในห้องสมุด เพื่อให้ผู้รักการอ่าน
ได้เสพความรูแ้ ละเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจอย่างอิสระ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นฉ�่ำและเงียบสงบ
ทีต่ งั้ : 1166 ซอยวชิรธรรมสาธิต 34 สุขมุ วิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ติดต่อ : 02-398-2551
เปิดบริการ : วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08:30-20:00 น.
วันอาทิตย์ เปิด 09.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์

มุมอ่านหนังสือ ณ ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน

เฟซบุก๊ : เพจห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
การเดินทาง : ขับรถมาตามถนนสุขุมวิท

มุง่ หน้าตรงมาทางสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส ปุณณวิถี
ซอยสุขมุ วิท 101/1 จะอยูท่ างซ้ายมือ ให้เลีย้ ว
ซ้ายเข้าซอยมา แล้วตรงเข้ามาเรือ่ ยๆ ก็จะพบ
พิพธิ ภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
• ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

เป็นห้องสมุดสีเขียว ที่เกิดขึ้นมาเพื่อชุมชนใน
เขตลาดกระบัง โดยเฉพาะเยาวชนทีต่ ระหนักถึง
ความส�ำคัญของการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้
เด็กรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งภายในห้องสมุดยังมี
การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมความรูใ้ ห้แก่
เยาวชนอย่างต่อเนือ่ งด้วย จุดเด่นของห้องสมุดแห่ง
นี้ อยูท่ กี่ ารพัฒนาห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Leadership in Energy and Environment Design (LEED)
ทัง้ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศภายในห้องสมุดให้มีการไหลเวียน
อยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้อากาศภายในห้องสมุดแห่งนี้
สะอาด สดชืน่ ไม่มกี ลิน่ กระดาษรบกวน ขณะเดียวกัน
ตัวอาคารของห้องสมุดก็ตงั้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
ของสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินนี าถ ท�ำให้ผเู้ ข้ามาใช้บริการรูส้ กึ
ผ่อนคลายอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 160/462 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง
ต้นนุน่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อ : 02-5439-1878
เปิดบริการ : วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์
เฟซบุ๊ก : ห้องสมุดสีเขียว-Green Library

มุมอ่านหนังสือชิวๆ ที่ห้องสมุดสีเขียว

กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง : จากถนนรามค�ำแหง มุ่งหน้าไป
ทางแยกมิสทีน ข้ามแยกแล้วขับตรงไปจนถึง
ทางแยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า
ตรงไปจนเจอซอยร่มเกล้า 24 แล้วเลีย้ วขวาเข้าซอย
ตรงเข้ามาในถนนเคหะร่มเกล้า จนถึงสามแยก
ให้เลี้ยวซ้าย สังเกตด้านซ้ายมือจะเป็นสถานี
ต�ำรวจร่มเกล้า ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นสวน
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ให้เลี้ยวรถเข้าไป
จอดภายในสวน แล้วเดินไปเล็กน้อยก็จะถึงห้อง
สมุดสีเขียว ณ ลาดกระบัง
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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ÇÑ§·Í§ËÅÒ§
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ÊÒ¸Ã
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ÊÇ¹ËÅÇ§

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 200 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

12 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 10 - 25 ล้านบาท

mrc@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.3 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.4 - 4.9 ล้านบาท

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

FILL YOUR BRAIN

WITH KNOWLEDGE
เติมความรู้ให้สมอง

การพักผ่อนอย่างพอเพียง อาจเป็นส่วนช่วย
“สมอง” ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีระบบ แต่หาก
จะให้ “สมอง” ของเรามีพลัง และเกิดการพัฒนา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราจ�ำเป็นต้องเติมเต็ม
ความรูใ้ ห้กบั “สมอง” ด้วยเช่นกัน เพือ่ ให้เกิด
การคิด การวิเคราะห์ อันจะท�ำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึน้ มา และหนึง่ ในวิธกี ารเติม
เต็มความรูใ้ ห้กบั สมอง ก็ทำ� ได้งา่ ยแสนง่าย แค่
เดินเข้าห้องสมุด แล้วหยิบหนังสือดีๆ สักเล่มมา
อ่าน แค่นกี้ เ็ ท่ากับเป็นการช่วยท�ำให้สมองของ
เราเกิดการพัฒนาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว

สถานที่แนะน�ำ

• ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

หากใครเดินทางมาห้องสมุดประชาชนจังหวัด
นนทบุรี ก็เป็นเสมือนการได้มาเยีย่ มเยียนแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์เก่าแก่อกี แห่งหนึง่ ของจังหวัดนนทบุรี
ทีเดียว เพราะสถานทีต่ งั้ ของอาคารห้องสมุดแห่งนี้
อยูใ่ นบริเวณเดียวกับพืน้ ทีซ่ งึ่ เคยเป็นหลุมหลบภัย
ทางอากาศ เมือ่ ครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยบทบาท
หน้าทีข่ องห้องสมุดแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่คลัง
ความรูส้ ำ� หรับนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน
เท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั เป็นอีกแหล่งให้สาระความบันเทิง
แก่ทกุ คนด้วย เพราะมีการจัดโซนดูภาพยนตร์
ไว้รองรับ อย่างละครหรือภาพยนตร์เรือ่ งใดทีม่ ี
สาระความรู้ ก็จะน�ำมาให้นกั เรียนและประชาชน
ได้เปิดดูกนั ขณะเดียวกัน ทีห่ อ้ งสมุดแห่งนีย้ งั ได้
จัดรถห้องสมุดเคลือ่ นทีไ่ ปคอยให้บริการนักเรียน

38

ภายนอกห้องสมุดดนตรี จิ๋ว บางซื่อ

มุมอ่านหนังสือห้องสมุดดนตรี จิ๋ว บางซื่อ

ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อท�ำกิจกรรม
กับเด็กๆ รวมถึงเล่านิทานให้เด็กได้ฟงั กันอย่าง
เพลิดเพลินด้วย
ทีต่ งั้ : ถนนประชาราษฎร์ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : 0-2525-3254
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
การเดินทาง : การเดินทางมาห้องสมุดประชาชน
จังหวัดนนทบุรี ใช้เส้นทางเดียวกับการเดินทาง
มายังอาคารพิพธิ ภัณฑ์ประวัตธิ รรมชาติ จังหวัด
นนทบุรี โดยห้องสมุดจะอยูด่ า้ นหลังพิพธิ ภัณฑ์ฯ ซึง่
สามารถเดินทางมาโดยเรือด่วนเจ้าพระยา แล้วมา
ลงทีท่ า่ น�ำ้ นนทบุรี แล้วเดินเข้าซอยประชาราษฎร์ 19

Jiew Bangsue Music Library

ห้องสมุดดนตรี จิว๋ บางซือ่ หรือ Jiew Bangsue
Music Library เป็นห้องสมุดดนตรีของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ถือเป็นศูนย์บริการข้อมูลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางดนตรี ห้องบริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต โดยห้องสมุดแห่งนีจ้ ดั เป็นห้อง
สมุดเฉพาะด้านดนตรีทสี่ มบูรณ์แบบแห่งหนึง่ ใน
ประเทศไทย และยังเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและ
สิง่ พิมพ์ รวมถึงแผ่นเสียงต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่
การศึกษาดนตรี เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั ด้านดนตรี เพือ่ ให้บริการ
แก่นกั ศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผูส้ นใจทัว่ ไป
ทีต่ งั้ : ห้องสมุดดนตรี จิว๋ บางซือ่ ตัง้ อยูภ่ ายใน
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต�ำบลศาลายา

บรรยากาศภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศภายในห้องสมุดดนตรี จิ๋ว บางซื่อ

อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ติดต่อ : 0-2800-2525-34 ต่อ 3203
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ (เปิดภาคเรียน) เปิดเวลา
08.00-18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 13.00-17.00 น.
ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์-วันศุกร์ (ปิดภาคเรียน)
เปิดเวลา 09.00-17.00 น. ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เฟซบุก๊ : Jiew Bangsue Music Library
การเดินทาง : จากสถานีขนส่งสายใต้ ขับรถมาตาม
ถนนบรมราชชนนี มุง่ หน้าไปทางจังหวัดนครปฐม
เลีย้ วซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตรงไปเพือ่
หาทางกลับรถ เมือ่ กลับรถได้แล้วขับรถตรงขึน้
สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี ชิดซ้ายเพือ่ เข้าสูป่ ระตู
ทางเข้าวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แล้ววิง่ ไปตามทางภายในมหาวิทยาลัย ก็จะพบกับ

ห้องสมุดดนตรี จิว๋ บางซือ่
• ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอ
สามพราน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สร้างขึน้
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบพระนักษัตร โดยตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ของ
วัดไร่ขงิ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางการ
ศึกษาให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
ใกล้เคียง ซึง่ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลความรูแ้ ล้ว
ทีน่ ยี่ งั เป็นอีกหนึง่ สถานทีใ่ นการสร้างเสริมความรู้
ทางด้านพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน และนักเรียน
ในพืน้ ที่ ด้วยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ

มุมหนังสือใหม่ ที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

ไปพร้อมๆ กับการจัดรถห้องสมุดเคลือ่ นทีไ่ ว้คอย
บริการประชาชนและนักเรียนอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 52 หมู่ 2 ต�ำบลไร่ขงิ อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
ติดต่อ : 0-3432-5197
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 08.3017.00 น. ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์
เฟซบุก๊ : ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
อ�ำเภอสามพราน
การเดินทาง : ขับรถไปตามเส้นทางสายถนน
เพชรเกษม มุง่ หน้าไปทางสวนสามพราน พอรถ
ผ่านด้านหน้าสวนสามพราน ก็จะพบป้ายของวัด
ไร่ขงิ อยูท่ างขวามือ ให้กลับรถแล้วขับตรงมาจะ
เจอทางเข้าลานจอดรถวัดไร่ขงิ ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” จะอยูด่ า้ นข้างของวัด
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โครงการ

ราคา

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.85 - 20 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy 3 บางนา กม.7

3 - 4 ล้านบาท

d73@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า

2.8 ล้านบาท

dsr@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.5 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.45 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 16 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.9 - 15 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 9.8 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5.3 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 - 9.5 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.7 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.29 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.8 - 5.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.4 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.79 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

9.9 - 18 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.35 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

4.8 - 11.4 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.03 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

2.03 - 6.6 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

8 - 18 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.45 - 14.52 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.81 - 18.9 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.08 - 8.65 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

กางเต็ น ท์
ส่งท้ายปลายฝน
ต้อนรับสายลมหนาว

“ปลายฝน ต้นหนาว” อาจเรียกได้วา่ เป็นอีก
ช่วงเวลาดีๆ ส�ำหรับการพักผ่อนของใคร
หลายๆ คน ที่จะได้สัมผัสทั้งความชุ่มฉ�่ำ
ของละอองฝนในช่วงปลายฤดู และความเย็น
ของสายลมหนาวในช่วงต้นฤดู และเพื่อ
ให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศดังกล่าว การ
กางเต็นท์นอนท่ามกลางทุง่ หญ้า ไปพร้อมๆ
กับการนอนนับดาวบนท้องฟ้า จึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึง่ ของการพักผ่อน โดยสถานทีแ่ นะน�ำ
เพือ่ การกางเต็นท์ มีดงั นี้
อุทยานแห่งชาติขนุ สถาน สวรรค์บนดินของนักท่องเทีย่ ว
ขุนสถาน จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติ “ขุนสถาน” เรียกได้วา่ เป็นสถานที่
กางเต็นท์อนั ดับต้นๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนึกถึง และไปกางเต็นท์
มากทีส่ ดุ เพราะทีน่ นี่ อกเหนือจากความหนาวเย็นแบบ
จับขัว้ หัวใจแล้ว ยังมีธรรมชาติทสี่ วยงามให้ชนื่ ชมอีกด้วย
โดย “ขุนสถาน” ตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ 3 บ้านขุนสถาน ต�ำบล
สันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยูส่ งู จากระดับน�ำ้
ทะเลประมาณ 1,424 เมตร จุดเด่นอยูท่ ที่ ะเลหมอก
ทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ ในช่วงฤดูฝน และมีความหนาวเย็น
ตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้ ยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อาทิ น�ำ้ ตก
ขุนลี น�ำ้ ตกผาแดง และน�ำ้ ตกตาดหมอก รวมถึงเส้นทาง
ทุง่ ดอกบัวตอง สัญลักษณ์สำ� คัญของดอยแม่อคู อ เดินป่าให้นกั ผจญไพรได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติดว้ ย
ความสวยงามของขุนสถาน ไม่ได้อยูท่ กี่ จิ กรรมหรือ
ทิวทัศน์สวยงามในช่วงเวลากลางวันเท่านัน้ ในช่วง
กลางคืน ก็จะพบกับความงดงามของดาวบนดิน
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(ไฟฟ้าส่องสว่างของหมูบ่ า้ นในต�ำบลสันทะ ซึง่
อยูด่ า้ นล่าง) หยอกล้อกับดวงดาวบนท้องฟ้า เป็น
ภาพทีส่ วยงามน่าประทับใจ ส�ำหรับจุดกางเต็นท์
ของทีน่ ี่ จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 6 จุด พร้อมกับบริการให้
เช่าเต็นท์ รวมถึงมีรา้ นค้าสวัสดิการทีม่ สี นิ ค้าและ
เครือ่ งใช้จำ� เป็น เตรียมพร้อมไว้อย่างเสร็จสรรพรองรับ
นักท่องเทีย่ วทุกคน
มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

บรรยากาศความเย็นกว่า 16 องศาเซลเซียสใน
ช่วงต้นฤดูหนาวทีม่ าเยือน เป็นสิง่ ดึงดูดให้นกั ท่อง
เทีย่ วต่างหลัง่ ไหลมาทีม่ อหินขาว ในเขตอุทยาน
แห่งชาติภแู ลนคา บ้านวังค�ำแคน ต�ำบลท่าหินโงม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยอยูส่ งู จากระดับน�ำ้
ทะเลประมาณ 700-900 เมตร โดยเอกลักษณ์เด่น

ผาหัวนาค จุดชมวิวโดยเฉพาะการชม
พระอาทิตย์ตกดิน และพระอาทิตย์ขนึ้
มอหินขาว หนึง่ ในไฮไลท์สำ� คัญทีต่ อ้ งแวะชมกันให้ได้

ของมอหินขาวคือ กลุ่มเสาหินที่กระจายตัวอยู่
ตามลานพืน้ ดิน อาทิ กลุม่ เสาหิน 5 ต้น ทีม่ ี
ความสูงประมาณ 12 เมตร ซึง่ บางต้นมีขนาด
22 คนโอบ ถือเป็นหนึง่ ในไฮไลท์สำ� คัญทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ที่เข้ามาในอุทยานต้องแวะมาชม นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มหินรูปร่างแปลกๆ อย่าง หินเจดีย์
หินกระดองเต่ารองเท้าบูท รวมถึงมีกลุม่ เสาหิน
ขนาดเล็กกระจายตัวอยูบ่ นลานหินกว้าง โดยลาด
เอียงขึน้ ไปจดกับหน้าผา จนได้ชอื่ ว่า “ผาหัวนาค”
ทีถ่ อื เป็นจุดชมวิว โดยเฉพาะการชมพระอาทิตย์
ตกดินและพระอาทิตย์ขนึ้ ทีค่ นในพืน้ ทีเ่ รียกว่า
จุดเบิง่ ตะเวน ซึง่ ถือว่าเป็นมุมทีส่ วยทีส่ ดุ ของทีน่ ี่
ส�ำหรับจุดกางเต็นท์ ทางอุทยานได้จดั ให้อยูใ่ น
ส่วนของโซนค้างแรม โดยจะอยู่ใกล้กับบริเวณ
“ผาหัวนาค”

ดอยแม่อคู อ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

“ทุ่งดอกบัวตอง” ถือเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญ
ของดอยแม่อูคอ เพราะเมื่อถึงฤดูหนาวครั้งใด
ดอกบัวตองก็จะเบ่งบานชูชอ่ บานสะพรัง่ กลายเป็น
ไฮไลท์ทดี่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนดอยแห่งนี้
อย่างไม่ขาดสายตลอดฤดูหนาว ดอยแม่อคู อตัง้ อยูใ่ น
ต�ำบลแม่อคู อ อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,393 เมตร มีจุด
เด่นอยู่ที่ “ทุ่งบัวตอง” ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า
1,000 ไร่ จนเกือบสุดปลายทางถนน 108 ของ
อ�ำเภอขุนยวม ซึ่งจะบานสะพรั่งเหลืองอร่าม
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ถือเป็นทุง่ บัวตอง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีให้ชมเพียง
แค่ปลี ะครัง้ เท่านัน้ นอกจากนี้ ยังอยูไ่ ม่หา่ งจากน�ำ้ ตก
แม่สรุ นิ ทร์ ทีเ่ ป็นน�ำ้ ตกทีส่ วยทีส่ ดุ ในประเทศไทย

ความงดงามของจุดชมดาวทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติขนุ สถาน

และน�ำ้ ตกแม่ยวมหลวง ส�ำหรับจุดกางเต็นท์ของทีน่ ี่
มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 จุด คือ บริเวณดอยแม่อคู อ อยูใ่ น
การดูแลของ อบต.ขุนยวม และบริเวณทีท่ ำ� การ
อุทยานน�ำ้ ตกแม่สรุ นิ ทร์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากทุง่ บัวตอง
ประมาณ 11 กิโลเมตรเท่านัน้
กางเต็นท์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของการพักผ่อน ทีจ่ ะท�ำให้คณุ
ได้สมั ผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ
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เตรียมพบ โครงการใหม่
สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พร้อมแบบบ้านแนวคิดใหม่ บนท�ำเลศักยภาพ เร็วๆ นี้
• มัณฑนา พุทธมณฑลสาย 2 - บางแวก เริ่ม 12-20 ล้านบาท
• มัณฑนา Westgate เริ่ม 10-20 ล้านบาท
พร้อมรับสิทธิพิเศษ www.lh.co.th
สอบถามข้อมูล โทร 1198
www.lh.co.th
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www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

พื้ น ที่ ที่ ถู ก ดี ไ ซน์ ให้ ค วามวุ ่ น วายอยู ่ แ ค่ ภ ายนอก

Pre-Sale คอนโด 2 ท� ำ เลใหม่ สิ ง หาคมนี้
พร้ อ มรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษ
ที่ ส� ำ นั ก งานขายโครงการ

www.lh.co.th
50

L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ� ำ ลอง

เตรียมพบ...คอนโดใหม่ หลั งเซ็ นทรั ล พระราม 2
EASE 2 พระราม 2
จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์...เร็วๆ นี้
ราคาเริ่ ม 1.7 ล้ า น
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

ก๋วยเตีย๋ วไก่ควั่ ปรุงด้วยวิธโี บราณ

ELVIS SUKI
@YOTSE
สุกี้มิชลีน แห่งยศเส

สุกแี้ ห้งเลือ่ งชือ่ เสิรฟ์ ในชามใบโตทีแ่ น่นไปด้วยเครือ่ ง

ขนมผักกาด อีกหนึง่ เมนูยอดนิยม

ร้านเอลวิส สุกี้ สาขายศเส
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พูดถึงซอยยศเส ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ของอร่อย
ของร้านสตรีทฟู้ดเท่านั้น ทว่ายังมีร้านสุกี้
ระดั บ ต� ำ นาน ที่ เ ปิ ดมานานกว่ า 50 ปี
นั่นคือ ELVIS SUKI (เอลวิส สุก้ี) ร้านที่ได้
รับการยกย่องให้เป็นร้านอาหารแนะน�ำใน
มิ ช ลิ น ไกด์ 2018 ประเภทอร่ อ ยคุ ้ ม ค่ า
ในราคาย่ อ มเยา ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ดีแ ค่ สุ กี้ อ ร่ อ ย
น�ำ้ จิม้ รสเด็ดอย่างเดียว แต่ยงั มีอาหารทะเล กุง้
หอย ปู ปลา ให้เลือกอร่อยอีกหลากหลายเมนู

เอลวิส สุกี้ ตัง้ อยูใ่ นซอยยศเส เป็นร้านขนาด 1 คูหา
ทีจ่ ดั แบ่งทีน่ งั่ รับประทานเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะ
อยูภ่ ายในร้านหลัก และอีกส่วนจะอยูใ่ นตึกเยือ้ งกัน
สามารถเลือกนัง่ ในห้องแอร์เย็นฉ�ำ่ หรือเอาต์ดอร์กไ็ ด้
และเมือ่ มาถึงร้านแล้ว เมนูแรกทีต่ อ้ งสัง่ ให้ได้กค็ อื สุกี้
โดยเฉพาะสุกแี้ ห้งเลือ่ งชือ่ ซึง่ มีทงั้ สุกหี้ มู ไก่ ไปจนถึง
สุกที้ ะเล เสิรฟ์ มาในชามใบโตทีแ่ น่นไปด้วยเครือ่ ง
จุดเด่นของสุกแ้ี ห้งของทีน่ อ่ี ยูท่ กี่ รรมวิธกี ารผัดของทางร้าน
ทีส่ ง่ กลิน่ หอมของสุกี้ ไม่ใช่กลิน่ ไหม้กระทะ ยิง่ รับประทาน
คูก่ บั “น�ำ้ จิม้ สูตรครบรส” ของทางร้าน ก็จะยิง่ เพิม่
รสชาติความอร่อยขึน้ เป็นทวีคณู
เอลวิส สุกี้ ไม่ใช่มดี แี ค่สกุ เี้ นือ้ และทะเลทีเ่ ป็น
พระเอกกับนางเอกเท่านัน้ แต่ยงั มีเมนูอกี นับไม่ถว้ น
แต่ที่เป็นเมนูเด็ดไม่แพ้สุกี้ และเรียกได้ว่ามา
ที่ร้านแล้วต้องสั่งมารับประทานก็คือ ก๋วยเตี๋ยว
ไก่คั่ว ซึ่งมีความแตกต่างจากร้านทั่วไป เพราะ

สุกี้ทะเล เมนูเลื่องชื่อของร้าน

ที่นี่จะไม่ผัดให้เส้นกรอบ แต่จะผัดจนเส้นนุ่ม
และทีส่ ำ� คัญยังใช้การปรุงด้วยวิธโี บราณบนเตาถ่าน
ท�ำให้กว๋ ยเตีย๋ วไก่ควั่ เมนูนหี้ อมกรุน่ เช่นเดียวกับ
หอยเชลล์ทรงเครือ่ ง ทีจ่ ะใช้หอยเชลล์สดใหม่ทกุ วัน
พร้อมทัง้ ปรุงอย่างพิถพี ถิ นั ได้รสชาติเด็ดสะระตี่
นอกจาก 3 เมนูเด็ดทีล่ กู ค้าสัง่ กันประจ�ำแล้ว ทีน่ กี่ ็
ยังมีอาหารอีกหลากเมนู ไม่วา่ จะเป็น ผัดไท ข้าวผัด
ยากิโซบะ ข้าวหน้าหมู หอยหวาน หอยแครงลวก / เผา
กุง้ เผา หรือแม้แต่อาหารประเภทย�ำและทอด อย่าง
ย�ำเห็ด พล่าทะเล หมูมะนาว ทอดมันปลากราย และ
ปลาหมึกย่าง ทีน่ กี่ ม็ ใี ห้เลือกรับประทานตามใจชอบ
ในราคาย่อมเยาสุดคุม้ เมือ่ เทียบกับปริมาณของอาหาร
ในแต่ละเมนู
ร้านเอลวิส สุกี้ ปัจจุบนั มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 สาขา คือ
สาขาซอยยศเส (เปิดทุกวัน 17.00-23.00 น.) สาขา
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน�ำ้ (เปิดวันจันทร์-วันศุกร์
10.00-15.00 น.) และสาขาถนนปทุมธานี-สามโคก อ�ำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี (เปิดทุกวัน 10.00-22.00 น.)
นอกจากนีท้ รี่ า้ นยังมีให้บริการจัดเลีย้ งและบริการเดลิเวอรี่
ทัง้ อาหารชุด อาหารกล่อง และอาหารส�ำหรับการประชุม
สัมมนา โดยสัง่ ได้ที่ 08-7766-9761, 0-2223-4979,
(สาขายศเส) 08-1456-2982 (สาขากระทรวงพาณิชย์)
และ 08-0252-9730 (สาขาสามโคก ปทุมธานี)
หรือสัง่ อาหารผ่าน Line Man, Panda และ Now
สามารถสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์
www.elvis-suki.com

GOURMET

WILD EGGS
ไข่ป่าม

วิธีท�ำ
• ตอกไข่ไก่ / ไข่เป็ด ลงในชาม แล้วตีให้เข้ากัน แล้วปรุงรสด้วยเกลือ
• เติมสีสนั ให้กบั ไข่ดว้ ยพริกหยวกสีแดง / สีเขียว ทีห่ นั่ เป็นชิน้ เล็กๆ
แล้วตามด้วยต้นหอมซอย ก่อนตีทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้ง จากนั้น
จึงเทไข่ทปี่ รุงรสและใส่เครือ่ งผสมแล้ว ลงในกระทงใบตองทีเ่ ย็บหนา
อย่างน้อย 2 ชั้น
• (กรณีที่ใช้เตาแก๊ส) ตั้งกระทะก้นแบนลงบนเตาที่ใช้ไฟอ่อน แล้ว
น�ำกระทงทีใ่ ส่ไข่ลงไปตัง้ บนกระทะอีกที รอให้ไข่สกุ สังเกตผิวด้านหน้า
ของไข่ป่าม จะค่อยๆ สุกเป็นสีเหลือง เมื่อสุกแล้ว ก็สามารถยก
กระทงไข่ป่ามขึ้นวางบนจานแล้วเสิร์ฟทั้งกระทงได้เลย

ไข่ปา่ ม หรือ ไข่ออ็ ก เป็นอาหารพืน้ เมืองทางภาคเหนือ ซึง่ ท�ำง่าย
และกิ น อร่ อ ย ถื อ เป็ น อี ก เมนู เ ด็ ดที่ ไ ม่ ว ่ า เด็ ก หรื อ ผู ้ ใ หญ่
เมือ่ รับประทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอน และยังเป็นอีกหนึง่
อาหารคลีนเพื่อสุขภาพอีกด้วย

Tips
• ถ้าต้องการให้ไข่ป่ามมีรสชาติเผ็ด และเพิ่มรสสัมผัสมากขึ้น
ก็สามารถใช้พริกขีห้ นูสวนซอยใส่แทนพริกหยวก และเพิม่ เนือ้ หมูหรือ
ไก่สบั สัก 2-3 ช้อนโต๊ะลงไปผสมในระหว่างตีไข่ ก็จะท�ำให้อร่อยยิง่ ขึน้
• หรือหากต้องการเพิ่มสีสันและความหอมให้กับไข่ป่าม หลังจาก
ยกกระทงไข่ป่ามขึ้นจากเตาแล้ว สามารถโรยกระเทียมเจียว หรือ
หอมเจียวได้

เครื่องปรุงเเละส่วนประกอบ
ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด
3 ฟอง
พริกหยวกสีแดง / สีเขียว หัน่ ชิน้ เล็ก 2 ช้อนชา (ส�ำหรับแต่งหน้า)
ต้นหอมซอย
2 ช้อนชา
เกลือ
¼ ช้อนชา
ใบตองเย็บเป็นกระทง		
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MY BEST FRIEND

PEKINGESE
สวย เริ่ด เชิด แต่น่ารัก

สุนขั สายพันธุป์ กั กิง่ (Pekingese) เป็นหนึง่ ในสายพันธุส์ นุ ขั
ทีม่ คี วามน่ารักทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และยังมีความเป็นมาที่
ค่อนข้างยาวนานนับพันปี

ความเป็นมา
“ปักกิง่ ” เป็นสุนขั ทีเ่ กิดจากการเพาะพันธุข์ องกลุม่ ขันที
ในพระราชวังปักกิง่ ตามพระบัญชาของพระนางซูสไี ทเฮา
ที่ทรงปรารถนาให้ได้สุนัขสายพันธุ์ใหม่ที่มีความคล้ายกับ
สุนขั สิงโตแบบทีม่ หาจักรพรรดิของจีนทรงเลีย้ ง เมือ่ หลาย
ร้อยหลายพันปีก่อนหน้า โดยหนึ่งในกฎเกณฑ์เฉพาะของ
สุนขั สายพันธุท์ ตี่ อ่ มาถูกเรียกว่า “ปักกิง่ ” นี้ ถูกก�ำหนดไว้วา่
“...จงสวมคลุมขนแห่งความสง่างามรอบๆ คอ ขาคูห่ น้าต้องโค้ง
เพือ่ ไม่ให้เดินออกไปไกลๆ หรือเดินออกจากเขตพระราชฐาน
จงสอนให้มนั ละเว้นการเตร็ดเตร่ไปมา และต้องให้มขี นเหมือนสิงโต
เหมาะทีจ่ ะอุม้ ไว้ในชายแขนเสือ้ คลุม...” ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้ในอดีต
สุนขั สายพันธุน์ ไี้ ด้ถกู เลีย้ งเอาไว้เฉพาะในพระราชวังเท่านัน้ และ
สมัยนัน้ หากมีใครขโมยสุนขั สายพันธุน์ ี้ จะได้รบั โทษถึงขัน้ ประหาร
ชีวติ เลยทีเดียว ต่อมาเมือ่ จีนถูกยึดครองโดยทหารอังกฤษ ท�ำให้
สุนขั สายพันธุป์ กั กิง่ ถูกยึดและน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระราชินี
วิคตอเรีย ก่อนทีจ่ ะเกิดการแพร่พนั ธุก์ ระจายไปทัว่ โลกจนถึงวันนี้
ลักษณะ
ปักกิง่ เป็นสุนขั ขนาดเล็ก หรือ สุนขั ตุก๊ ตา (TOY) น�ำ้ หนัก
ไม่เกิน 14 ปอนด์ ศีรษะมีขนาดใหญ่ แข็งแรง กว้างและแบน
ช่วงระหว่างหูสองข้างต้องไม่โค้งนูนเป็นโดม และมีระยะระหว่าง
ตาทัง้ สองข้างกว้าง ฟันไม่ยนื่ ให้เห็นนอกริมฝีปาก ขณะทีป่ ากสัน้
แต่กว้าง มีรอยย่น ไม่ยนื่ แหลม ขากรรไกรล่างกว้างและแข็งแรง
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ดวงตากลมโต สีเข้มเป็นประกาย ใบหูเป็นรูปหัวใจ ปลายหูอยู่
ระดับต�ำ่ กว่าช่วงปากเล็กน้อย ห้อยตกลงแนบแก้ม ปกคลุมด้วย
ขนทีย่ าวมาก สุนขั พันธุป์ กั กิง่ มีตงั้ แต่ สีแดง ฟอน (สีโทนน�ำ้ ตาล)
สีดำ� สีดำ� กับแทน (Black and Tan) สีเซเบิล (ขนสีดำ� ปกคลุมสี
ของล�ำตัวทีม่ สี อี อ่ นกว่า) สีบรินเดิล (ขนสีเข้มและสีออ่ นขึน้ แซมทัว่
ตัว) และสีขาวทีจ่ ะมีขนอีก 2 สีขนึ้ แซม (Paticolor)
ลักษณะนิสยั
อาจเรียกได้วา่ เป็นสุนขั ทีไ่ ม่คอ่ ยกลัวอะไรง่ายๆ กล้าหาญ
เกินตัว แถมไม่สนใจสุนขั แปลกหน้า จนดูเหมือนหยิง่ แต่กม็ ี
ความซือ่ สัตย์ตอ่ เจ้าของ นอกจากนี้ ยังมีความอดทน เป็นมิตร
ชอบเล่น รักอิสระ อาจจะมีดอื้ หรือเอาแต่ใจบ้าง
การดูแล
แม้จะรักอิสระ แต่กต็ อ้ งการการดูแลเอาใจใส่ โดยผู้
เลีย้ งควรหมัน่ แปรงและท�ำความสะอาดขนอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้
นอกจากนัน้ ยังต้องท�ำความสะอาดบริเวณรอบดวงตา หู และ
บริเวณอวัยวะสืบพันธุเ์ ป็นประจ�ำ โดยเฉพาะเพศผู้ แต่ไม่ตอ้ งบ่อย
ขณะเดียวกัน ควรตัดเล็บเท้าให้สนั้ หากต้องจูงออกไปเดินเล่น
ก็ควรจูงเดินบนพืน้ แข็งๆ ทีม่ คี วามเรียบอย่างสม�ำ่ เสมอ และไม่
ควรไปไกลจากบ้านมากนัก เพราะ “ปักกิง่ ” เป็นสุนขั ทีร่ กั ความ
สะดวกสบาย และชอบอยูใ่ นบ้านมากกว่า
ข้อควรระวัง
ปักกิง่ เป็นสุนขั ทีต่ อ้ งการความอบอุน่ จากผูเ้ ลีย้ ง ดังนัน้
หากใครทีไ่ ม่คอ่ ยอยูต่ ดิ บ้านก็ไม่ควรเลีย้ งสุนขั พันธุน์ ี้ หรือ
หากครอบครัวใดมีเด็กเล็กๆ เยอะ ก็ไม่ควรจะเลีย้ งเช่นกัน เพราะ
นิสยั ส่วนหนึง่ ของสุนขั พันธุน์ คี้ อื ไม่คอ่ ยชอบเด็กเล็กสักเท่าไร
ผูเ้ ลีย้ งจึงควรศึกษาและเข้าใจนิสยั ของสุนขั พันธุน์ ใี้ ห้ดกี อ่ นเลีย้ ง

CALENDAR

LEARNING
FROM ACTIVITIES

23rd - 26th August

23rd - 26th August

PET EXPO CHAMPIONSHIP 2018

ช็อปเพือ่ ลูก 2018 by Baby Kids Best Buy

30th August - 2nd September

19th - 23rd September

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48

Digital Thailand Big Bang 2018

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
งานสัตว์เลีย้ งทีค่ นรักสัตว์หา้ มพลาด! “Pet Expo Championship 2018”
รวบรวมสินค้า ร้านค้ามากมาย และกิจกรรมการประกวดต่างๆ เพลิดเพลิน
ไปกับไลฟ์สไตล์ของสัตว์เลีย้ งแบบใกล้ชดิ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561
เวลา 10.00-20.00 น. ณ BCC Hall ชัน้ 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อีกครั้งกับงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48”
งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
ทีม่ ผี ปู้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วเข้าร่วมงาน
มากที่ สุ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง มาพร้ อ ม
แพ็กเกจดีๆ ส�ำหรับที่พัก รีสอร์ท และ
โรงแรม รวมถึงสิทธิพิเศษมากมายที่จะเกิดขึ้นภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00-20.00 น.
ณ Plenary Hall 1-3, Ballroom, Hall A, Zone C-2nd, Plaza
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กลับมาอีกครัง้ กับงานแสดงสินค้าแม่และเด็กยอดขายอันดับ 1 ของเมืองไทย
พร้อมความตืน่ ตาตืน่ ใจกับบูธใหม่ และสินค้าใหม่ๆ กว่า 1,000,000 รายการ
ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ อาทิ การแข่งขันคลาน กิจกรรม Baby
บรื๊น บรื๊น และสาระดีๆ เพื่อคุณแม่-คุณลูกอีกมากมาย โดยงานจะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Zone
C-Grd, C-2, Plaza ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรม
ด้ า นดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ร ะดั บ
นานาชาติ ง านเดี ย วของไทย
ที่รวมพลังเทคโนโลยีของประเทศและภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนมาจัดแสดง เพื่อเปิดโลก และปลุกทุกคนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ด้ า นนวั ต กรรมที่ ป ระสบความส�ำ เร็ จ อย่ า งล้ น หลามจาก Digital
Thailand Big Bang 2017 น�ำมาสู่การประกาศเพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น
รองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นน�ำ รวมถึงการเพิ่มวันจัดงาน เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมาสนุกกับดิจิทัลและเรียนรู้โลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงด้วยกัน
งานจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ Challenger Hall 1-3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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FRESH IDEA

TURN OLD BOOKS
INTO NEW FURNITURE

หนังสือเก่า บางครัง้ อาจไม่แตกต่างไปจากเศษกระดาษ
เก่าๆ แต่หากเราน�ำมาปรับเปลี่ยนสร้างประโยชน์การ
ใช้สอยใหม่ ก็เท่ากับการฟื้นชีวิตให้หนังสือเก่ากลาย
เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่ท�ำให้บ้านของเราดูดีมีเสน่ห์
ไม่ซ�้ำใคร

PAPERBACK CHAIR
ไม่ยากเลยส�ำหรับการน�ำหนังสือเก่ามาท�ำเป็นเก้าอี้ ขอเพียง
มีโครงเก้าอีเ้ ก่า ยิง่ เป็นเก้าอีเ้ หล็กเก่ายิง่ ดี จากนัน้ ก็นำ� หนังสือ
เก่าทีไ่ ม่ได้อา่ นแล้ว มาวางเรียงให้เป็นแนวเดียวกัน ตัง้ แต่สว่ น
ของทีน่ งั่ ไปจนถึงพนักพิง และทีว่ างแขนทัง้ สองข้าง โดยหนังสือ
ทีน่ ำ� มาเรียงกันในแต่ละส่วนของเก้าอี้ จะต้องมีขนาดทีเ่ ท่ากัน
ทัง้ หมด แต่อาจจะมีหน้าปกหรือสีสนั แตกต่างกันไปก็ได้ เพราะ
จะท�ำให้เก้าอีต้ วั นีด้ สู วยแปลกตาน่าใช้

BOOK VASES
หนังสือเก่าเล่มหนา หรือแม้แต่สมุดโทรศัพท์เล่มใหญ่
หากปล่อยทิ้งหรือชั่งกิโลขาย ก็คงได้เพียงไม่กี่สตางค์
งานนีจ้ งึ เป็นทีม่ าในการออกแบบดีไซน์หนังสือเล่มเก่าให้กลาย
เป็นแจกันสุดเท่ ด้วยวิธกี ารง่ายๆ แค่ตดั หรือพับหน้ากระดาษ
ของหนังสือให้ได้รปู ทรงแจกันทีต่ อ้ งการ ท�ำแต่ละหน้าให้เป็น
แบบเดียวกันในรูปแบบสมมาตร แล้วจับปกหน้าและหลังของ
หนังสือเก่าโดยพับไปทางด้านหลังแล้วติดกาวให้แน่น เพียงเท่านี้
ก็จะได้แจกันหนังสือแล้ว
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COUCH MADE OF BOOKS
อีกหนึง่ ไอเดียของการน�ำหนังสือเก่ามาท�ำเป็น “โซฟา”
หรือ “ทีน่ งั่ ยาว” ส�ำหรับนัง่ เล่นในห้อง เพียงแค่นำ� หนังสือ
เก่ามาวางเรียง และประกอบติดเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรง
ก่อนที่จะน�ำเบาะผ้าหรือเบาะหนังนุ่มๆ มาวางรองด้าน
บนและใช้เป็นพนักพิง แค่นี้ความสบายบนโซฟาตัวใหม่
ก็ไม่หนีไปไหนแล้ว

BOOKS AS PLANTERS
ใครจะคิดบ้างว่าหนังสือก็สามารถกลายมาเป็นกระถางใส่
ต้นไม้สวยๆ ได้เหมือนกัน เพียงน�ำหนังสือเก่าหรือหนังสือ
ทีไ่ ม่ใช้แล้ว มาเจาะให้เป็นวงกลมหรือสีเ่ หลีย่ มตามแต่จะ
จินตนาการ แล้วหากระถางต้นไม้ทมี่ ขี นาดเดียวกับช่องที่
เจาะไว้ตอนแรก เติมดินและน�ำพันธุไ์ ม้มาใส่ลงในกระถาง
ก่อนประดับตกแต่งหน้าดินให้สวยด้วยก้อนกรวดเล็กๆ
สีขาว เราก็จะได้กระถางต้นไม้สุดเก๋มาประดับห้องแล้ว

THE BOOKSHELF
“หิง้ ” หรือ “ชัน้ วางของ” แบบเดิมๆ อาจจะดูเป็นภาพจ�ำเจใน
สายตาของคนรักการแต่งบ้าน การน�ำหนังสือเก่าทีม่ คี ณุ ลักษณะ
หนาและแข็งแรงมาใช้แทนชั้นวางของที่เป็นไม้ คืออีกวิธีหนึ่ง
ในการเติมแต่งสีสันให้กับบ้าน รวมถึงช่วยรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย เพียงแค่น�ำหนังสือเก่าปกแข็งมาประกอบติด
กับเหล็กฉากรับชั้นวางของ เราก็จะได้ชั้นวางของไอเดียสุดเท่
ไว้ใช้งานแล้ว

THE BOOK ARCH
หัวเตียง ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งในการตกแต่ง
ห้องนอนให้ดูมีเสน่ห์ การน�ำแท่งทองเหลืองมาดัดให้โค้ง
แล้วน�ำหนังสือเก่าหลายๆ เล่มมาเจาะรู แล้วสอดเข้าไว้ใน
แท่งทองเหลือง เท่านี้ก็จะท�ำให้เราได้เฟอร์นิเจอร์ประดับ
หัวเตียงที่ดูทรงคุณค่าและไม่ซ�้ำใครแล้ว

THE BOOK CLOCK
ต้องเน้นย�ำ้ เลยว่า เฟอร์นเิ จอร์แต่งบ้านชิน้ นีจ้ ะต้องใช้
หนังสือเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้วจริงๆ และจะต้องเป็นหนังสือทีม่ หี น้า
ปกทีส่ วยสะดุดตา ส่วนวิธกี ารท�ำก็งา่ ยแสนง่าย แค่วางจุด
ต�ำแหน่งของตัวเข็มให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ แล้วเจาะรูเล็กๆ
จากนัน้ เปิดหนังสือด้านใน เจาะกระดาษให้เป็นช่องขนาด
เท่ากับกล่องกลไกชุดนาฬิกา ก่อนจะประกอบทัง้ หมดเข้า
ด้วยกัน ก็จะได้นาฬิกาตัง้ โต๊ะเท่ๆ เอาไว้แต่งบ้านรับแขกแล้ว
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ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น

ผู้เขียน : โตมร ศุขปรีชา 
‘ย่องเบาเข้าญีป่ นุ่ ’ สารคดีกงึ่ นิยายของโตมร ทีจ่ ะพาคุณไปส�ำรวจ
ความเป็นญีป่ นุ่ ผ่านสถานทีอ่ นั คุน้ ชิน เหตุการณ์ทคี่ นุ้ ตา ด้วยการ
พาตัวเองไปพูดคุยกับ ‘คนใน‘ ทีน่ อกจากจะท�ำให้การค้นหาตัวตน
ของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยปริศนาแล้ว ยังน�ำพาไปสู่เรื่องเล่าในหน้า
ประวัตศิ าสตร์เหตุการณ์สดุ ลึกลับทีย่ ากจะคาดเดา และท�ำให้การ
เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นญีป่ นุ่ นัน้ ตืน่ เต้นยิง่ กว่าเดิม ‘ย่องเบาเข้า
ญีป่ นุ่ ’ นอกจากจะเป็นการบอกเล่าเรือ่ งราวการเดินทางทีส่ นุกสนาน
ในญี่ปุ่นแล้ว ยังท�ำให้มองเห็นและเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นใน
มุมมองทีไ่ ม่เหมือนใคร รวมถึงยังรูส้ กึ ได้ทงั้ สุข เศร้า เหงา โดดเดีย่ ว
รืน่ รมย์ และชวนให้ขนลุกไปพร้อมๆ กัน

A piece of the moon
ผู้เขียน : Ha-Hyun
ผู้แปล : Hyunmeen
เชือ่ ว่าหลายคนรูจ้ กั หนังสือ “a piece of the moon” ทีเ่ ขียน
โดย Ha-Hyun เล่มนีเ้ ป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมือ่ เหล่าแฟนคลับ
นักร้องวงบอยแบนด์ของเกาหลี โพสต์ภาพของ มินฮยอน
สมาชิกวง Wanna One ก�ำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ ซึง่ จะว่าไปแล้ว
หนังสือเล่มนีถ้ อื เป็นหนังสือทีร่ วบรวมบทความสร้างแรงบันดาลใจ
ในมุมมองของความไม่สมบูรณ์แบบ รวมถึงมีการเปรียบเทียบการใช้ชวี ติ
แบบพระจันทร์ครึง่ เสีย้ ว โดยมีขอ้ เขียนสัน้ ๆ ทีส่ อดแทรกอารมณ์ตา่ งๆ
เอาไว้ได้อย่างแยบยล ไม่วา่ จะเป็นความสดใส ความเศร้าหมอง
ความรักโรแมนติก หรือความผิดพลาด ทีผ่ อู้ า่ นจะรูส้ กึ ประทับใจ

58

น�้ำหอม
ผู้เขียน : Patrick Suskind
ผู้แปล : สีมน
“น�้ำหอม” หรือ “Das Parfum” เป็นหนังสือภาษาเยอรมัน
เขียนโดย Patrick Suskind ก่อนที่ “สีมน” จะน�ำมาแปลเป็นภาษาไทย
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ “เกรอนุย” บุรุษผู้เกิดมาไร้กลิ่น ทว่าเขา
กลับมีพรสวรรค์การดมกลิ่นเป็นเลิศ จมูกของเขารับกลิ่นได้ดีเป็น
พิเศษ เมือ่ ดมกลิน่ ไม้รวู้ า่ นัน่ คือไม้อะไร เมือ่ ดมกลิน่ วัวก็รวู้ า่ มาจาก
วัวตัวไหน ความหลงใหลกลิน่ ส่งให้เกรอนุยมีโอกาสเรียนรูก้ ารผสม
น�้ำหอม เขาสามารถรังสรรค์กลิ่นหอมที่ผู้คนปรารถนา ทว่ากลับ
ไม่พอใจเพียงเท่านั้น เกรอนุยได้ทดลองสกัดน�้ำหอมจากสิ่งแปลก
ใหม่ต่างๆ ทั้งเหล็ก หิน แม่น�้ำ เลยไปจนถึงสัตว์นานาชนิด ทว่า
สุดยอดแห่งความปรารถนาของเกรอนุยคือการผสมน�ำ้ หอม “กลิน่
มนุษย์” ความปรารถนาทีจ่ ะเป็น “พระเจ้าแห่งกลิน่ ทัง้ มวล” น�ำมา
ซึง่ ความวิปริต เหตุฆาตกรรม และโศกนาฏกรรมสุดสยองเกินกว่า
ที่ใครจะคิดจินตนาการได้

เด็กสาวและชายยิปซี
(The Virgin and the Gipsy)
ผู้เขียน : ดี. เอช. ลอว์เรนซ์ (D. H. Lawrence)
ผู้แปล : พันทิพา บูรณมาตร์
นวนิยายขนาดสัน้ ทีม่ แี ก่นเรือ่ งเกีย่ วกับการปะทะกันระหว่าง ‘สัญชาตญาณ
ของมนุษย์‘ และ ‘ข้อก�ำหนดทางสังคม’ โดย นักเขียนผูท้ รงอิทธิพล
ในโลกวรรณกรรม ดี. เอช. ลอว์เรนซ์ (D. H. Lawrence) นักเขียน
น้อยคนนักทีจ่ ะเขียนถึงความปรารถนาอันซับซ้อนซึง่ ซ่อนเร้นอยูเ่ บือ้ ง
ลึกของจิตใจได้ดไี ปกว่านักประพันธ์ผนู้ ี้ และผลงานของเขาได้สร้าง
ความแตกตืน่ ต่อสังคมขณะนัน้ เป็นอย่างมาก ความแตกต่างทีไ่ ม่มี
จุดตรงกลางระหว่าง ‘จิตใจของมนุษย์ทเี่ กิดแก่เจ็บตาย’ กับ ‘ธรรมชาติ
อันเหลือล้นและไม่มวี นั หมด’ เขากล่าวไว้วา่ มันคือเกมทีไ่ ม่มวี นั จบสิน้

MORE THAN WORDS

"การเริ่มต้นเป็นเรื่องยาก แต่การก้าวต่อไปเป็นเรื่องยากกว่า"
ถกลเกียรติ วีรวรรณ

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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Change has to come for life to struggle forward.
Helen Hollick

www.lh.co.th

