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Beautifully Growing
ไม่วา่ ฤดูกาลจะผันเปลีย่ นอย่างไร การก้าวเดินของชีวติ ก็ยงั คง
ต้องเกิดขึ้น และด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
พร้อมๆ กับการรับประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิต...ไม่ว่าจะ
ต้องพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะต้องจ�ำไว้ให้มนั่
คือ ท้อได้แต่อย่าถอย เพราะนั่นจะเป็นแรงผลักดันที่ท�ำให้เราได้
เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพส�ำหรับ
สังคมต่อไป
ส�ำหรับ MOTIVO ในฉบับนี้ จะเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงการ
เจริญเติบโตของชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมไปถึงการขยายตัว
ของเมืองเพื่อรองรับกับการเติบโตของสังคม เศรษฐกิจ ที่ถือ
ได้ ว ่ า มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวด ตลอดจนเรื่ อ งราวดี ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ DIY หรือ BE HEALTHY ที่จะมา
ท�ำให้คณ
ุ พ่อ คุณแม่ และคุณลูกๆ ดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึง
เกิดไอเดียเก๋ๆ มาสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ ทีเ่ ป็นอันเดียว ชิน้ เดียว
ในโลกด้วยฝีมือของคุณเอง
และทีส่ ำ� คัญในฉบับนีย้ งั จะขอแนะน�ำคอลัมน์นอ้ งใหม่ลา่ สุดด้วย
กันถึง 2 คอลัมน์ คือ FRESH IDEA ที่น�ำเสนอแนวความคิดใน
การเลือกของใช้หรือของตกแต่งบ้านดีไซน์สวย แถมยังรักษา
สิง่ แวดล้อมด้วย เช่นเดียวกับคอลัมน์ LIBRARY ห้องสมุดขนาด
ย่อมที่จะแนะน�ำหนังสือดีๆ ส�ำหรับครอบครัวยุคใหม่ ทั้งหมดนี้
จึงเป็นสิ่งที่พวกเราคิดและตั้งใจสร้างสรรค์มา เพื่อสร้างความ
สุขให้กับทุกครอบครัวโดยแท้จริง
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You have to do your own growing
no matter how tall your grandfather
was.
Abraham Lincoln
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ความหมายของค�ำว่า “การเติบโต” อาจ
ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งแค่ เ รื่ อ งของการเจริ ญ ด้ ว ย
ภาวะทั้ ง ปวงของมนุ ษ ย์ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี
ความหมายรวมไปถึ ง การพั ฒ นาและ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบข้าง
ตัวมนุษย์ด้วย ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง
นั้นไปติดตามกันดู โดยเริ่มจาก

พัฒนาการลูกรัก
เป็นสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ทกุ คนต้องการเห็นลูกน้อยของตัวเอง
ค่อยๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย ความคิด และจิตใจ โดยการพัฒนาการ
ของลูกน้อยนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ช่วงวัย เป็นสิ่งส�ำคัญที่คุณพ่อและคุณแม่ยุคใหม่
ต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ โดยเฉพาะในโลก
ยุคใหม่ทมี่ สี งิ่ ยัว่ ยุมากมาย ความใกล้ชดิ และการดูแล

เอาใจใส่ลกู ในช่วงวัยทีก่ า้ วพ้นจากความเป็นเด็กเล็ก
มาเป็นเด็กโตมีความส�ำคัญมาก ซึ่งเป็นวิธีการ
ป้องกันพวกเขาให้ปลอดภัย และยังสร้างทัศนคติ
ในทางบวกให้พวกเขาด้วย
การศึกษาต่อยอดความส�ำเร็จ
ความรู้และการศึกษาเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวคนไป
ชั่วชีวิต ไม่มีใครมาแย่งไปได้ ส่วนหนึ่งของการ
ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จของมนุษย์ คือการได้ใช้
ความรูท้ เี่ ล่าเรียนมาด้วยความถนัดและเชีย่ วชาญ
ดังนัน้ การให้โอกาสลูกๆ ได้คดิ และเลือกตัดสินใจ
ทีจ่ ะเรียนรูใ้ นสาขาวิชานัน้ ๆ ด้วยตัวเอง จะยิง่ ช่วย
ให้พวกเขาเกิดการพัฒนาทางความคิด และรู้จัก
วางแผนปูทางไปสู่จุดมุ่งหมาย กระนั้นก็ตาม
คุณพ่อคุณแม่เองก็จ�ำเป็นต้องท�ำหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุน รวมไปถึงการให้

ค�ำปรึกษา อยู่เคียงข้าง และให้ก�ำลังใจลูกๆ แต่
ทั้งนี้ควรให้ลูกได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่ให้มากที่สุด
เพราะเขาจะต้องมีหนทางเดินด้วยตัวเองที่มี
ความรู้และการศึกษาเป็นเครื่องน�ำทาง
งานกับความก้าวหน้า
ถือเป็นหนึ่งในความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต
ที่บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง แต่เมื่อ
เรามีความตั้งใจที่จะท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ก็ย่อมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามมา ทว่า
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้งานก้าวหน้าได้นนั้ อยูท่ กี่ ารเรียนรู้
ทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ให้ความช่วยเหลือ และ
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ก รวมไปถึงสนใจต่อ
ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน เพราะเราไม่ได้อยู่
ในสังคมนีค้ นเดียว คนรอบข้างล้วนมีสว่ นสนับสนุน
ให้เราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

ความรักที่งอกเงย
ความรักไม่ได้มคี วามหมายแต่เพียงเฉพาะความรัก
ของคนหนุม่ คนสาวเท่านัน้ แต่ยงั หมายความรวมไป
ถึงความรักภายในครอบครัวทีม่ คี วามเข้าใจซึง่ กัน
และกัน และรูจ้ กั ให้อภัยช่วยเหลือกันยามทีต่ กอยู่
ในสภาวะของความทุกข์ แต่ในสังคมปัจจุบัน
ทุกคนต้องเร่งรีบจนอาจท�ำให้หลงลืมกันไปบ้าง
หากวันนี้เราได้หันหน้ามามองกันมากขึ้น พูดคุย
เล่าเรือ่ งราวทีไ่ ด้พบเจอ แค่แบ่งปันเวลาให้กบั คนที่
เรารักบ้างเท่านัน้ เพียงเท่านีเ้ มล็ดพันธุแ์ ห่งความรัก
ทีอ่ ยูใ่ นใจของทุกคนในครอบครัว ก็จะเติบโตและ
ผลิดอกรักบานโชยกลิ่นรักหอมฟุ้งทั้งบ้าน
ฐานะการเงินและความมั่นคง
เป็นหลักประกันให้กบั ชีวติ และครอบครัว ทีร่ บั รอง
ว่าจะมีความสะดวกสบายและมีอิสรภาพในการ

ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เพื่อความสุขของ
ตัวเองและสมาชิกในครอบครัว แต่กว่าจะมีฐานะ
การเงินและความมัน่ คงในชีวติ บางครัง้ ก็ตอ้ งรูจ้ กั
ลงทุนและเก็บออมเงิน รวมถึงการรูจ้ กั ใช้จา่ ยอย่าง
พอเพียง มีในสิ่งที่ควรมีและไม่มีในสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อ
เท่านี้ก็ช่วยสร้างและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง
ในฐานะทางการเงินของครอบครัวได้มากขึ้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
จัดเป็นเครือ่ งมือทีม่ าช่วยให้มนุษย์สามารถจัดการ
รวมไปถึงแก้ไขปัญหาได้สารพัด หากมองไปแล้ว
นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เหมือนเหรียญ 2 ด้าน
ที่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเท่าๆ กัน การหมกมุ่น
อยู่กับเทคโนโลยีจนกลายเป็นการเสพติดไปนั้น
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เยาวชนของเราก�ำลังเผชิญ
ไม่วา่ จะเป็นการเล่นเฟซบุก๊ แชตกันผ่านไลน์แบบ
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ก้มหน้าก้มตาโดยไม่สนใจสิง่ รอบข้าง ทัง้ หมดนีจ้ ะ
ไม่เกิดขึ้นเลยหากมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ และต้องจ�ำไว้ว่าเราจะต้องเป็น
นายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ใช่ปล่อยให้
เครื่องมือล�้ำสมัยเหล่านี้มาเป็นนายของเราได้
การเติบโตของสังคม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นกลไก
ส�ำคัญที่สร้างให้สังคมเติบโตก้าวหน้า ทว่า
นอกเหนือจากเรือ่ งเศรษฐกิจทีช่ ว่ ยให้สงั คมเติบโต
ขึน้ แล้ว การสร้างประสิทธิภาพให้กบั สมาชิกหน่วย
เล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “คน” ถือได้ว่ามีส่วน
ส�ำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาคนให้มีศักยภาพนั้น ก็
คงต้องเริม่ จากการสร้างส�ำนึกในหน้าทีข่ องแต่ละ
บุคคลในสังคม รวมไปถึงรูส้ กึ ถึงความรับผิดชอบ
ตลอดจนการรูจ้ กั การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ หรือช่วยเหลือ
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กันยามทีส่ งั คมเกิดความทุกข์หรือเดือดร้อน ท�ำได้
แค่ทวี่ า่ นีก้ ถ็ อื ว่ามีสว่ นทีจ่ ะผลักดันให้สงั คมเติบโต
ขึ้นอย่างแข็งแกร่งและมีความมั่นคงที่ถาวร
ความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิต
ในการด�ำเนินชีวิตของคนทุกคนที่เติบโตขึ้นมา
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งพบกับความผิดพลาดและพลาดพลัง้
ไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าเราจะสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ลุล่วง และสร้างความ
ส�ำเร็จต่อไปได้หรือไม่ การยอมแพ้ต่อความ
ผิดพลาด ก็เปรียบเสมือนปลาที่ไม่ยอมว่ายทวน
น�ำ้ รังแต่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์นกั ล่าทีต่ าม
มาเบื้องหลัง ดังนั้น การลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียนรู้
กับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วน�ำมาปรับแก้ไข จึงเป็นวิธี
เดียวที่จะท�ำให้บุคคลผู้นั้นสามารถก้าวเดินไปสู่
จุดมุ่งหมายที่เรียกว่า “ความส�ำเร็จ” ได้ไม่ยาก

การพัฒนาจิตภายใน
นอกเหนือจากการเติบโตทางด้านร่างกายและ
ความคิดอ่าน จะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา
ของมนุษย์ทางด้านกายภาพให้เห็นกันอย่างชัดเจน
แล้ว สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้มนุษย์เติบโต
ขึน้ อย่างมีคณุ ภาพก็คอื การพัฒนาด้านจิตใจทีอ่ ยู่
ภายในตัวของมนุษย์ การนัง่ สมาธิกถ็ อื เป็นการฝึก
จิตของเราให้มคี วามแข็งแกร่งอีกวิธหี นึง่ หลับตา
เพียงแค่ 5-10 นาที สงบกายและสงบใจลง
ชัว่ ขณะ ปฏิบตั แิ บบนีเ้ ป็นประจ�ำทุกวัน ก็จะช่วยให้
จิตใจของเราสามารถต้านทานต่อแรงกระทบจาก
ภายนอกได้แล้ว ที่ส�ำคัญยังช่วยให้จิตใจของเรา
มีความผ่องใสพร้อมที่จะเผชิญกับโลกแห่งความ
เป็นจริงได้อย่างมีสติ

ไม่ว่าเราจะเติบโตมาจากครอบครัวใดในสังคม หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมใดมาก่อน การเป็นคนดีหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของ
เราเองทีจ่ ะเลือกเดินไปข้างหน้า แม้บางครัง้ จะเดินผิดทางไปบ้าง
แต่เมือ่ รูต้ วั แล้วตัง้ สติได้ ก็ยงั ไม่สายเกินไปทีจ่ ะเลือกทางเดินให้
กับชีวิต เพื่อพบความส�ำเร็จบนปลายทางข้างหน้า

L&H MOTIVO
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TREND

NEW ROOM FOR MY CHILD
5 ไอเดียเก๋ปรับห้องเด็กเป็นห้องนอนสุดชิก

เมือ่ บรรดาลูกๆ ของคุณเริม่ โตเป็นหนุม่ เป็นสาว หลายคนก็อยากให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ปรับเปลีย่ น
โฉมห้องเด็กน้อยที่ติดวอลล์เปเปอร์ลายการ์ตูนใหม่ให้ดูทันสมัย เราเลยมีไอเดียแนะน�ำวิธีการ
ปรับเปลี่ยนห้องนอนเด็กให้กลายเป็นห้องนอนสุดชิก เพียงแค่เพิ่มสีสันและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่
รับรองว่าลูกๆ คุณต้องตื่นเต้นกับห้องนอนใหม่ของเขาแน่นอน

1. เปลีย่ นสีผนังใหม่ชว่ ยปรับลุกห้อง เพียงคุณลอก
วอลล์เปเปอร์ลายการ์ตนู แล้วทาสีผนังห้องใหม่ดว้ ย
โทนสีสดหรือสีเข้มอย่างน�้ำงิน เทา หรือด�ำ หรือ
เลือกจับคู่สีตรงข้ามเพื่อสร้างความสดใสและ
ทันสมัย ทางทีด่ คี ณุ ควรถามลูกๆ ว่าชอบสีไหน จะ
ได้เลือกสีได้ถูกใจพวกเขามากที่สุด หากใครแนว
หวานแบบวินเทจก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก เลือกใช้สพี าสเทล
หรือติดวอลล์เปเปอร์ลายดอกไม้สีสดใสแทนลาย
การ์ตูน เท่านี้คุณก็จะได้ห้องอารมณ์ใหม่ที่ไม่ใช่
ห้องเด็กเล็กอีกต่อไป และถ้าห้องมีขนาดเล็ก ลอง
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เปลี่ยนสีห้องให้เป็นโทนสว่างอย่างขาว ฟ้า หรือ
เขียวอ่อน ก็จะท�ำให้ห้องดูโปร่งขึ้น
2. ตกแต่งผนังด้วยรูปอาร์ตๆ การเปลี่ยนลุกของ
ห้องเด็กหวานแหววให้ดูทันสมัยขึ้นได้ง่ายๆ
เพี ย งคุ ณ เลื อ กภาพโปสเตอร์ รู ป เก๋ ๆ จาก
นิตยสารแฟชั่น หรือตัวอักษรไม้ขนาดใหญ่
มาติดเรียงเป็นค�ำทีช่ อบ เท่านีค้ ณุ ก็จะได้หอ้ งนอน
แนวเท่ๆ ที่ใช้งบประมาณอันแสนจะน้อยนิด

3. สร้างผนังชั้นเก็บของหรือตู้หนังสือ บางคนอาจ
เสียดายข้าวของเครือ่ งใช้ของลูกๆ ทัง้ ตุก๊ ตุน่ ตุก๊ ตา
หรือบรรดาของเล่น รวมไปถึงหนังสือต่างๆ ที่
สะสมไว้ ลองท�ำชั้นวางของแบบติดผนังห้อง หรือ
จะใช้ตู้โชว์แบบลอยตัวใบใหญ่ปิดผนังด้านที่ติด
วอลล์เปเปอร์ลายการ์ตูน ไม่ต้องเสียเวลาลอก
วอลล์เปเปอร์ ใช้ชั้นวางของตั้งติดก�ำแพงไปเลย
ส่วนข้าวของต่างๆ ลองแบ่งเป็นหมวดหมู่จัดลง
กล่องพลาสติกใสหรือใส่กล่องกระดาษแล้วติด
ป้ายบอกว่าเป็นอะไร นอกจากจะท�ำให้ห้องดูไม่
รกแล้ว ยังบดบังบรรยากาศแบบเด็กๆ ในห้องให้
หมดไปอีกด้วย
4. เปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนอารมณ์ห้อง ส่วน
ผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY อยากลองเปลี่ยนเตียง โต๊ะ
หรือตูเ้ สือ้ ผ้าเก่า ให้แปลงโฉมกลายเป็นข้าวของเครือ่ งใช้
ชิน้ ใหม่โดยไม่เสียสตางค์ ก็แค่ใช้กระดาษทรายหยาบ
ขัดสีเก่าออกแล้วทาสีใหม่เข้าไป อยากโมเดิร์น
ก็ทาสีพื้นเรียบให้เข้ากับบรรยากาศห้อง หรือใคร
ชอบแบบวินเทจก็ลองขัดลายให้ดูเก่าๆ หรือใคร
มีฝีมือก็ลองหาซื้อวอลล์เปเปอร์ลายสวยๆ มาหุ้ม
ตูเ้ สือ้ ผ้า เท่านีค้ ณุ ก็สามารถปรับลุกห้องใหม่ได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่

5. เตรียมพร้อมรองรับการเติบโต เมือ่ ลูกโตขึน้ กิจกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนก็จะเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้น
จึงควรเตรียมพร้อมรองรับสิ่งเหล่านี้ เช่น การส�ำรวจ
หรือดูปริมาณแสงสว่าง หากไม่เพียงพอก็เพิ่มจุด
แสงสว่างขึ้น เพื่อให้เด็กๆ มีแสงสว่างเพียงพอในการ
อ่านหนังสือในช่วงหัวค�่ำที่จ�ำเป็นต้องใช้สมาธิมาก
สักหน่อย ขณะเดียวกันก็ควรติดตัง้ ปลัก๊ ไฟทีร่ องรับการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ Wi-Fi ในห้องให้กับ
เขา เพื่อลูกๆ ของคุณจะได้ใช้งานส�ำหรับท�ำกิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
L&H MOTIVO
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HOME GADGET

SMART
LIFESTYLE

01

เมื่อชีวิตก้าวไปข้างหน้า เทคโนโลยียิ่ง
ต้องล�้ำสมัย ใช้งานง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ให้ทันกับการพัฒนาที่รุกคืบ
อย่างก้าวกระโดด
02

01

เอสเปรสโซท�ำมือ

หากคุณเป็นคนที่ชอบกลิ่นและรสชาติกาแฟสด
คั่วบด แต่ไม่อยากซื้อเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่
และไม่อยากต่อคิวที่ร้าน ลอง Handpresso
Handheld Portable Espresso Machine เครื่อง
ท�ำกาแฟพกพาทีส่ ะดวกและง่าย เพียงปัม๊ ลมเข้า
เครือ่ ง กาแฟหอมกรุน่ ก็ถกู กลัน่ ออกมาให้คณุ ได้
ดื่มทันใจ เพียงแค่นี้ไปไหนก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่า
จะหากาแฟ (สด) ทานไม่ได้
02

03

กระจกวิเศษไม่ได้มีแค่ในนิยายอีกแล้ว เมื่อมี
Cybertecture Mirror มาเพิ่มความสะดวกให้
กับคุณที่ต้องอัปเดตข่าวสาร ด้วยหน้าจอขนาด
พอเหมาะ สามารถติดบนผนังห้องน�้ำหรือ
ห้องแต่งตัวได้อย่างลงตัว เชือ่ มต่อด้วยระบบ Wi-Fi
พร้อมรีโมตสั่งการที่ท�ำงานคู่กับสมาร์ทโฟน
คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุก๊ แถมด้วยเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
สุดพิเศษ ที่ส่งตรงสัญญาณไปที่กระจกแสดงผล
นอกจากนี้ คุณยังเช็กอีเมล ข่าวสาร ได้จาก
กระจกวิเศษตัวนี้ด้วย
03

ผู้ช่วยแม่บ้าน Franca Measuring Jug

อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยแม่บา้ นท�ำงานครัวได้สะดวกรวดเร็ว
ต้องยกให้ Franca Measuring Jug ถ้วยทีไ่ ม่ใช่แค่
ใส่ของเหลวหรือตวงอาหารและขนม แต่เป็นเครือ่ งชัง่
ที่บอกน�้ำหนักของส่วนผสมแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างแม่นย�ำผ่านตัวเลขดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น
มาตรวัดแบบกรัมหรือปอนด์ ของเปียก ของแห้ง
ถ้วยใบนี้ท�ำได้หมด รับน�้ำหนักได้ถึง 3 กิโลกรัม
10
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04

กระจกวิเศษ Cybertecture Mirror

04

ส้อมลดน�้ำหนัก HAPIFork

ปัญหาเรื่องการกินของคุณจะหมดไปเมื่อใช้
HAPIFork หรือส้อมลดน�ำ้ หนัก เพราะเจ้าส้อมนี้
จะส่งข้อมูลปริมาณการกินไปยังโทรศัพท์มอื ถือ
ผ่านทาง Bluetooth ถ้าคุณกินเยอะเกินไป
ส้อมก็จะสัน่ เตือนพร้อมบอกระยะเวลา ปริมาณ
ที่กิน และรายงานวิธีการกินของคุณให้รู้
ในทันที อดใจรออีกนิด ปลายปีนี้ผู้ผลิตจะ
เริ่มวางจ�ำหน่ายในราคา 99.99 เหรียญสหรัฐ

TIPS & TRICKS

HYDROPONICS
DESIGN

ผักสุขภาพเพื่อบ้านสวย

ในยุ ค นี้ ป ระเด็ น เรื่ อ งสุ ข ภาพถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ค รอบครั ว
รุน่ ใหม่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้ไฮโดรโปนิกส์
(Hydroponics) วิธกี ารปลูกผักแบบใหม่ในท่อปลูกทีม่ นี �้ำ
และสารอาหารจ�ำเป็นหล่อเลี้ยง โดยไม่มีดินมาเกี่ยวข้อง
ท�ำให้รอดพ้นจากการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ กลายเป็น
สิง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในชีวติ ของเราในช่วงไม่กปี่ มี านี้ ส่วน
หนึ่งเป็น เพราะเติบโตง่าย ไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถน�ำมา
รับประทานได้

พื้นที่เพาะปลูกน้อยเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความนิยมปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์เพิ่มขึ้น แต่อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของการปลูกผัก
ประเภทนี้ คือสร้างสีสันและบรรยากาศในบ้านให้ดูเก๋ไก๋ ด้วย
เพราะปัจจุบันอุปกรณ์การปลูกได้ออกแบบมาให้เข้ากับแต่ละ
มุมภายในบ้านอย่างลงตัว แถมราคาก็จับจองเป็นเจ้าของ
ได้ไม่ยาก
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้สวยสมกับบ้าน ก่อนอื่น
ต้องดูสภาพของภูมิอากาศของบ้านที่อยู่ก่อน จากนั้นจึงตั้ง
ค�ำถามให้กับเหล่าสมาชิกในครอบครัวว่าชอบรับประทาน
ผักอะไร แต่ถ้าจะให้ดูมีฟอร์มสวยงามก็น่าจะเป็นผักสลัด
นานาชนิด อย่างกรีนโอ๊ก (Green Oak) เรดโอ๊ก (Red Oak)
กรีนคอส (Green Cos) บัตเตอร์เฮด (Butter Head)
เรดคอรอล (Red Coral) บัตตาเวีย (Batavia) แต่ควรสลับสี
ของผักแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวา
สนุกสนานกับการเลือกชนิดของผักที่จะปลูกแล้ว ก็เข้าสู่
โหมดหาจุดติดตัง้ อุปกรณ์ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากปลัก๊ ไฟเพือ่ ผลักดัน
น�้ำให้ไหลเวียนอยู่ภายในท่อปลูก ที่ส�ำคัญหากใกล้หน้าต่าง
หรือจุดที่มีแสงสว่างลอดถึงจะยิ่งดีมาก เพราะจะช่วยให้ผักมี
สีสันสดใส ใบสะพรั่งมากขึ้น
ความสวยงามของผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อตกแต่งนั้น เป็น
เพียงส่วนหนึง่ ในการสร้างบรรยากาศให้เกิดขึน้ ภายในบ้านของ
เรา แต่ความหมายส�ำคัญอยูท่ กี่ ารได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัว และยังช่วยให้ลูกๆ รู้จักค�ำว่าเพียงพอด้วย
L&H MOTIVO

11

BE HEALTHY

HEARTWORM DISEASE :
พยาธิหนอนหัวใจ อุบัติใหม่โรคสัตว์สู่คน

กระแสข่าวเรื่องโรคสัตว์สู่คน ถือเป็นประเด็นทอล์ก
ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
ยุคไหนก็ตาม ด้วยเหตุทมี่ กี ารแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
จนส่งผลให้มผี คู้ นล้มป่วยและเสียชีวติ ไปแล้วเป็นจ�ำนวน
มาก โรคอุบตั ใิ หม่ทมี่ ตี น้ ตอมาจากสัตว์ซงึ่ ก�ำลังเป็นภัย
คุกคามชีวิตมนุษย์อยู่ในวันนี้ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรค
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 รวมไปถึงโรคมือปาก
เท้าเปื่อย และล่าสุด คือ “โรคพยาธิหนอนหัวใจ” โดย
เฉพาะในช่วงฤดูฝนถือเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด

12

L&H MOTIVO

โรคพยาธิหนอนหัวใจเกิดจากเชื้อ Dirofilaria Immitis เป็น
หนึ่งในโรคอุบัติใหม่ชนิดข้ามสายพันธุ์ โดยมีต้นตอของโรคอยู่ที่
สุนัขหรือแมวแล้วมียุงเป็นพาหะ เมื่อยุงกัดกินเลือดของสุนัขที่
เป็นโรค ก็จะติดเอาตัวอ่อนของพยาธิมาด้วย ยิ่งในช่วงฤดูฝน
ถือเป็นจังหวะเหมาะทีเดียว ที่จะท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคให้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้ยุงจะแพร่พันธุ์อย่าง
รวดเร็ว หากยุงกัดคน ก็ท�ำให้ตัวอ่อนของพยาธิที่ติดมาแพร่เข้า
สูร่ า่ งกายมนุษย์ตอ่ ไป โดยในรายงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2555 ระบุว่ามีประชาชน
ในหลายประเทศทั่วโลกติดเชื้อโรคนี้แล้วนับร้อยราย โดยเฉพาะ
ทีญ่ ปี่ นุ่ พบผูป้ ว่ ยมากถึง 145 คน ขณะทีส่ หรัฐฯ พบผูป้ ว่ ย 110 คน
ซึ่งพบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่ 8-80 ปี
ส�ำหรับคนป่วยทีต่ ดิ เชือ้ โรคดังกล่าวไม่ตอ้ งตกใจ เพราะโรคนี้
ไม่อนั ตรายถึงชีวติ เนือ่ งจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่ใช่แหล่ง
เพาะเชื้อของโรคพยาธิหนอนหัวใจ ท�ำให้เมื่อตัวอ่อนของพยาธิ
เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ มันจึงไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย

จากนัน้ ก็จะตาย กลายเป็นก้อนเนือ้ อุดตันตามแขนงหลอดเลือด
ปอด ส่งผลให้เยื่อบุหลอดเลือดแดงอักเสบเป็นก้อนเนื้อตายใกล้
ผิวปอด โดยทั่วไปมักไม่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เห็น แต่ใน
บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปวดแน่นหน้าอก ไอปนเลือด
ไอเรื้อรัง มีไข้ต�่ำ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และไม่สบายตัว หากเข้า
รับการฉายรังสีจะพบว่าที่ปอดมีจุดขาวกระจาย ลักษณะคล้าย
มะเร็งปอด แต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้
เมื่อรู้ถึงต้นเหตุของ “โรคพยาธิหนอนหัวใจ” แล้วว่าเกิดขึ้น
ได้อย่างไร แนวทางต่อไปก็คอื การหาวิธปี อ้ งกันทีจ่ ะช่วยลดความ
เสีย่ งการแพร่ระบาดของโรคมาสูม่ นุษย์ โดยสิง่ แรกทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
ก็คือ การดูแลเอาใจใส่สุนัขหรือแมว ที่เลี้ยงไว้ภายในบ้าน
รวมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันพยาธิหนอนหัวใจกันไว้ก่อนด้วย
แต่หากพบว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการป่วย ต้องรีบพาไปพบ
สัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคในทันที
ไม่เพียงเท่านั้น ในเวลาเดียวกันก็จ�ำเป็นต้องดูแลท�ำความ
สะอาดบ้านอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะในบริเวณที่สุนัขหรือแมว
ชอบนอน พร้อมกันนั้นจะต้องมีการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้ง
ภายในบ้านและรอบบริเวณบ้านด้วย เพือ่ ลดจ�ำนวนพาหะน�ำโรค
ลงให้มากที่สุด
เพียงแค่รู้และป้องกันอย่างถูกวิธี เท่านี้ก็สามารถท�ำให้
เรารอดพ้นจากโรคร้ายต่างๆ ได้แล้ว

TIPS ก�ำจัดยุงด้วยน�้ำสมุนไพร
ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฤดูฝน หรือฤดูหนาว ปัญหาที่พบคือ
การถูกยุงกัด ซึ่งเราก็ไม่รวู้ ่ายุงทีม่ ากัดเรานั้นจะแพร่เชือ้ อะไรมา
สู่เราบ้าง ครั้นจะใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นภายในบ้าน ก็เกรงว่าจะมี
สารพิษตกค้างเป็นอันตรายกับลูกๆ และสัตว์เลีย้ งแน่ๆ ด้วยเหตุ
นี้จึงขอเสนอ “น�ำ้ สมุนไพรไล่ยุง” แบบโบราณที่ได้ผลชะงักนัก
มาให้ลองท�ำกัน รับรองได้ว่าปลอดภัยจริงๆ
อุปกรณ์/วัตถุดิบ
1. มะกรูด 5 ลูก (ไม่ปอกเปลือก)
2. มะนาว 1 ลูก (ใช้ทั้งลูกไม่ต้องปอกเปลือก)
3. น�้ำเปล่า 1.35-1.5 ลิตร
4. ขวดสเปรย์ฉีดน�้ำ
วิธีท�ำ
น�ำมะกรูดและมะนาวไปล้างให้สะอาดก่อน แล้วน�ำทัง้ หมดใส่ใน
หม้อที่ใส่น�้ำเตรียมไว้แล้ว จากนั้นเอาไปต้มให้เดือด
(รอจนเห็นว่าทัง้ มะกรูดและมะนาวเปือ่ ย) สังเกตว่าน�ำ้ จะมีสเี ขียว
เล็กน้อย พอเดือดแล้วก็ปิดไฟ พักให้เย็นสักครู่ก่อนรินแต่เฉพาะ
น�้ำใส่ในขวดสเปรย์ฉีดน�้ำที่เตรียมไว้
วิธีใช้
เพียงแค่น�ำน�้ำสมุนไพรที่ได้ไปฉีดพ่นภายในห้องนอน ห้องครัว
หรือจุดที่ต้องการไล่ยุง เพียงเท่านี้ยุงก็จะไม่มากวนใจเราอีก ที่
ส�ำคัญน�้ำสมุนไพรดังกล่าวยังใช้ฉีดพ่นตามแขนและขาได้ด้วย
เพราะไม่มีสารเคมีเจือปน รับรองได้ถึงความปลอดภัย
L&H MOTIVO
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DIY

HUG ME PLEASE
หมอนอิง DIY น่ารัก น่ากอด

คุณๆ ที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมด วันนีี้เรามีวิธีประดิษฐ์
หมอนอิงนุ่มน่ากอดจากเสื้อยืดตัวเก่าที่เลิกใช้แล้ว เป็น
อีกหนึ่งไอเดียในการแปลงโฉมของเหลือใช้ให้กลายเป็น
ของใช้สุดเก๋ ไก๋ ที่ไม่เพียงแต่จะท� ำให้คุณได้โชว์ฝีมือ
แม่ศรีเรือนแล้ว ยังท�ำให้คุณได้ของแต่งบ้านสุดเก๋ที่มี
ชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือคุณเอง

วัสดุ-อุปกรณ์

• เสื้อยืดตัวเก่า เลือกลายหรือแบบที่ชอบ
• กรรไกร
• จักรเย็บผ้าหรือเข็มกับด้าย
• เข็มหมุด
• ไม้บรรทัดและสายวัด
• ไส้หมอนอิงส�ำเร็จรูปหรือใยสังเคราะห์ส�ำหรับยัดไส้หมอน

14

L&H MOTIVO

วิธีท�ำ

1. รีดเสื้อที่จะใช้ให้เรียบเพื่อง่ายต่อการวัดขนาดและตัด
2. ตัดชายเสื้อเก็บไว้เป็นลิ้นหมอน
3. วัดขนาดแล้วกะลายให้อยู่กึ่งกลางพอดี ใช้กรรไกรตัดเสื้อจาก
ใต้แขนเสือ้ ลงมา ตัดให้เป็นชิน้ สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ให้ลายเสือ้ อยูก่ งึ่ กลาง
4. กลับผ้าเอาลายเสือ้ ไว้ดา้ นใน ขยับผ้าให้เท่ากัน ใช้เข็มหมุดกลัด
ฝัง่ ละ 1 นิว้ เพือ่ สร้างไลน์การเย็บ ถ้าเย็บมือให้เย็บด้นถอยหลังหรือ
เนาถีๆ่ หากเย็บจักรให้เย็บก้นหมอนและด้านข้าง เว้นปากหมอนไว้
5. เอาชายเสื้อที่ตัดไว้มาเย็บต่อท�ำเป็นลิ้นส�ำหรับเก็บหมอนไม่ให้
ไหลออกมา ใส่ไส้หมอนส�ำเร็จเป็นอันเสร็จ
6. ใครเย็บด้วยวิธีดังกล่าวไม่เป็น ก็ให้เย็บปลอกหมอนปิดทั้ง 4
ด้าน โดยให้เหลือช่องพอยัดไส้ เอาเส้นใยสังเคราะห์ยัดให้แน่น
ก่อนที่จะเย็บปิดช่องให้สนิท ถ้าใช้ไส้หมอนส�ำเร็จ ให้ใส่ไส้ก่อน
แล้วพับตะเข็บด้านใน เย็บปิดปากหมอน เท่านี้คุณก็ได้หมอนอิง
จากเสื้อยืดตัวเก่าแล้ว

TIPS

• เวลาวางผ้าต้องระวังอย่าวางลายเสื้อกลับหัว ไม่เช่นนั้นคุณจะ
เสียเวลาเลาะเพื่อเย็บใหม่
• เลือกใช้เสือ้ ยืดเนือ้ หนาหน่อย จะช่วยให้ตดั ง่ายและเย็บง่ายมากขึน้

L&H MOTIVO
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EXCLUSIVE INTERVIEW

TEENAGE GROWTH
พฤติกรรมลูกทีพ
่ ่อแม่ต้องรับมือ

เมื่อลูกโตขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือพฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงไปในแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งได้เป็น 3
ช่วง คือ วัยแรกรุน่ (10-13 ปี) วัยรุน่ ตอนกลาง
(14-16 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ซึ่ง
อาจท�ำให้คุณพ่อคุณ แม่รู้สึกสับสน ดังนั้น
สิ่งที่พ่อแม่ต้องปรับตัวรับให้ได้ก็คือ ลูกไม่ใช่
เจ้าตัวน้อยอีกต่อไป แต่เริม่ มีความรูส้ กึ นึกคิด
เป็นของตัวเอง มีบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อน ศิลปิน ที่เขามองเป็นไอดอล ถือเป็น
ธรรมชาติของเด็กที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์
จิตแพทย์และผู้อ�ำนวยการ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
16
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“ปัญหาที่เกิดขึ้น คือคุณพ่อคุณแม่ปรับตัว
รับกับสิ่งนี้ไม่ทัน เพราะจากลูกที่เคยเป็นคนว่า
นอนสอนง่าย พออายุ 12-13 ปีก็เริ่มมีความ
คิดของตนเอง และจากเมื่อก่อนที่พ่อแม่เป็น
ผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดของลูกทุกอย่าง ก็กลาย
เป็นโดนลูกตัง้ ค�ำถาม เมือ่ ให้ลกู ท�ำในสิง่ ทีเ่ ขาไม่
เข้าใจหรือไม่อยากท�ำ”
แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรงั สรรค์ จิตแพทย์และ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

พูดถึงปัญหาของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องเจอกับลูก
ที่ก�ำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น ถือเป็นเรื่องปกติ
ตามพัฒนาการของเด็ก เพียงแต่พ่อแม่ต้อง
ปรับตัวและรับมือให้ทัน เมื่อบอกลูกให้ท� ำ
หรือไม่ให้ท�ำสิ่งต่างๆ จากลูกที่เชื่อฟังมาตลอด
ก็มาเจอลูกตั้งค�ำถาม พ่อแม่ก็มองเป็นว่าลูก
ต่อต้าน ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่ วัฒนธรรมตะวันตก
จะดีตรงทีอ่ นุญาตหรือสนับสนุนให้เด็กตัง้ ค�ำถาม
การที่เด็กถามไม่ได้เป็นการท้าทาย ขัดแย้ง
ต่อต้าน หรือไม่เคารพพ่อแม่ แต่เป็นพัฒนาการ
ของวัยที่จะสงสัย มีเหตุผลของตนเอง พ่อแม่
บางคนจะคิดว่าเด็กเถียง แต่ถา้ เข้าใจก็จะรูว้ า่ เด็ก
ต้องการค�ำอธิบาย เหมือนเป็นการ Discussion
หารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน
พ่อแม่ต้องเป็นทีมเดียวกัน
สิ่งที่พ่อแม่ควรเตรียมตัว เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
ประการแรก คือ การมานั่งคุยกันว่าลูกเปลี่ยน
ไปแล้ว ดังนั้น ต้องตกลงกันว่าพ่อแม่จะต้อง
เป็นทีมเดียวกัน มีข้อสรุปที่ตรงกัน แม้จะมี

สิง่ ทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่เห็นต่างก็ตอ้ ง “อย่าถกเถียงกัน
ต่อหน้าลูก” ยกตัวอย่างเช่น ลูกจะขอพ่อแม่ออกไป
เที่ยวตอนกลางคืน พ่อให้ แม่ไม่ให้ เป็นสิ่งที่ไม่
ควรท�ำ ในบ้านต้องมีวินัย หรือ Discipline หาก
วินัยนี้ไปคนละทิศคนละทางก็มีปัญหา ต้องไป
คุยกันให้ชดั เจนก่อนแล้วค่อยกลับมาบอกลูกว่า
ยอมให้ลกู ไปหรือไม่และเพราะอะไร หากอนุญาต
ก็ต้องมีเงื่อนไข หนึ่ง สอง สาม สี่ เป็นข้อตกลง
ที่พ่อแม่ยอมร่วมกันแล้วจึงค่อยไปบอกกับลูก
ก�ำหนดเวลาของครอบครัว
แต่ละบ้านต้องมีการก�ำหนดเวลาของครอบครัว
ในวัยนีล้ กู จะเริม่ ออกห่างจากครอบครัวไปมีเพือ่ น
ไปเข้าร่วมชมรม ถ้าเราก�ำหนดวัน อย่างเช่น
ทุกวันอาทิตย์ไปบ้านคุณยายกินข้าวกัน ให้มวี นั
ที่เราจะเจอกัน มีวันที่คุยกันได้ มีการถามลูก
ว่าเป็นอย่างไร ที่โรงเรียนเป็นอย่างไร มีเพื่อน
เป็นอย่างไร พยายามจัดวันที่ครอบครัวจะมี
กิจกรรมร่วมกัน
“เวลาทีม่ คี วรจะเป็นเวลาทีน่ งั่ คุยกัน ได้รบั ฟัง
กัน ลูกพูด พ่อแม่พดู ได้มโี อกาสไปท�ำกิจกรรมดีๆ

ร่วมกัน ไปปลูกต้นไม้ ไปท�ำกิจกรรมที่เด็กๆ
ได้มีโอกาสร่วมกับพ่อแม่ ไปเยี่ยมคุณตา
คุณยาย หรือไปท�ำบุญ คือให้มีการก�ำหนดสิ่งที่
เป็นกิจกรรมของครอบครัว”
ความคาดหวังที่เป็นจริง
พ่อแม่ควรตัง้ ความคาดหวังทีเ่ ป็นจริง อย่าคาดหวัง
ว่าลูกจะท�ำผิดพลาดไม่ได้ ในช่วงที่เด็กเป็น
วัยรุน่ เขาอยากจะรูอ้ ยากจะลอง อาจจะหนีเรียน
อาจจะท�ำตัวผิดระเบียบ ตัดผมทรงแปลก
ตอนนี้พ่อแม่จะอกหักว่าท�ำไมลูกถึงเป็นแบบนี้
ลูกเสียคนไปแล้ว ตรงนี้พ่อแม่คือไม่ Realistic
มองเรื่องที่เด็กคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่
“อย่าคาดหวังว่าเด็กจะไม่มีอะไรผิดพลาด”
ให้มองว่านีค่ อื สิง่ ทีล่ กู จะเปลีย่ นผ่านไปสูค่ วามเป็น
ผูใ้ หญ่ ตัง้ ความคาดหวังให้เป็นจริง ถ้าคาดหวัง
อย่างเป็นจริงแล้วเกิดอะไรที่เป็นวิกฤตขึ้นมา
พ่อแม่จะตั้งรับได้
พัฒนาการการเรียนรู้
“พ่อแม่ตอ้ งมองว่าเป็นเรือ่ งของประสบการณ์ที่

เรียนรู้เรื่องข้อผิดพลาด มันไม่ส�ำร็จ มันไม่ผ่าน
ก็ตอ้ งไปซ่อม ถ้าพ่อแม่เข้าใจก็ดวี า่ เป็นกระบวน
การเรียนรู้ของเด็ก อาจจะต้องมีถอยหน้า
ถอยหลังบ้าง ต้องมีเจ็บตัวบ้างก็เข้าไปแก้ไข
ตรงนี้จะท�ำให้เด็กเก่ง เผชิญกับปัญหาได้ดีขึ้น”
นับถือในตัวลูก
ถ้าจะสรุป คือเหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่จะต้อง
นับถือในตัวลูก นับถือในความเป็นผูใ้ หญ่คนหนึง่
ทีก่ ำ� ลังเติบโตขึน้ มา รับฟังและให้เกียรติ อนุญาต
ให้เขาตัดสินใจ ขณะทีเ่ ขามีปญั หาอุปสรรคอะไร
พ่อแม่คือผู้ยืนเคียงข้างสนับสนุนช่วยเหลือเขา
แต่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาแบบว่านับถือว่า “ลูกเก่ง
ลูกท�ำได้” พ่อแม่เป็นก�ำลังใจให้มากกว่าการ
เป็นผู้นำ� ให้เหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กที่ยังต้อง
พึ่งพิงพ่อแม่ ตอนนี้พอเขาเป็นวัยรุ่น เขาจะ
แยกตัวออกมาจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็ต้องนับถือ
เขาในความเป็นตัวตนของเขาเหมือนกัน พ่อแม่
ทีไ่ ม่นบั ถือเขา มันก็สะท้อนออกมาว่าเขาก็จะไม่
นับถือในตัวเอง ให้มองเขาแตกต่างจากเด็ก
คนเดิม นับถือและให้เกียรติลูก
L&H MOTIVO

17

METRO FOCUS

ภาพจ�ำลองศูนย์การควบคุมและการบ�ำรุงรักษาระบบสายสีม่วง
สถานีปลายทางคลองบางไผ่

FROM WEST TO
CITY CENTER

รถไฟฟ้าสายสีม่วง
เชื่อมต่อโซนตะวันตกสู่ใจกลาง กทม.

รถไฟฟ้ามหานครสายสีมว่ งเป็นโครงสร้างยกระดับทัง้ หมด
เริ่มต้นโครงการช่วงแรกจากบางบัวทองไปเตาปูน จากนั้นมี
ส่วนต่อขยายเพิ่มเติมไปสิ้นสุดราษฎร์บูรณะ รวมระยะทาง
ทัง้ หมด 42.8 กิโลเมตร โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.)
เชื่อมโยงการเดินทางในแนวตะวันตกเข้าสู่เมือง

หากเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสาย
สีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) นั้น รถไฟสายสีม่วง
จะวิ่งไปแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ผ่านจุดตัดทางรถไฟบางซ่อน
ที่เชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ผ่านแยกวงศ์สว่าง
เข้าสูเ่ ขตต�ำบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี โดยเลีย้ วขวาทีแ่ ยกติวานนท์
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ภาพจ�ำลองสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
เข้าสู่ถนนติวานนท์แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกแคราย เพื่อเข้าสู่ถนน
รัตนาธิเบศร์ทจี่ ะไปตัดกับเส้นทางรถไฟฟ้าโมโนเรล ซึง่ เป็นโครงการ
ในอนาคตสายสีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุร)ี ทีส่ ถานีศนู ย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรี แล้วข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาทีส่ ะพานคูข่ นานกับสะพาน
พระนั่งเกล้าเข้าสู่พื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ ผ่านทางแยกต่างระดับ
บางรักน้อยที่เป็นจุดตัดของถนนราชพฤกษ์และแยกบางพลูไปที่
ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จนไปบรรจบกับแนวถนนกาญจนาภิเษก
แล้วเลี้ยวขวาผ่านชุมชนตลาดบางใหญ่ และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณ
คลองบางไผ่ของต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัด

ภาพจ�ำลองสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่
นนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร
โครงการนี้ส่งผลให้อ�ำเภอบางบัวทองในจังหวัด
นนทบุรี เกิดความคึกคักในเรื่องการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ มีโครงการที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ และโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น
แนวโน้มของชุมชนเมืองจากพื้นที่ชั้นในของ
กรุงเทพฯ เริม่ ขยายตัวออกชานเมืองและปริมณฑล
เพราะมีการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว เข้ามาให้
บริการ
ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ จะท�ำให้สามารถ
เดินทางได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังท�ำให้เกิด
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อย่างเซ็นทรัลเวสต์เกต
บางใหญ่ (Central Westgate) ศูนย์สรรพสินค้า
ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า
100 ไร่ ย่านบางใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณกว่า 1
หมืน่ ล้านบาท ตัง้ อยูบ่ นแยกบางใหญ่ โซนกรุงเทพฯ
ตะวันตก ที่สามารถเชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วย
กัน อาทิ วงแหวนตะวันตก โดยเฉพาะแยกบางใหญ่
เป็นจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกขนาด 12 เลน และ
ถนนรัตนาธิเบศร์ขนาด 10 เลน รองรับรถยนต์กว่า

85 ล้านคันต่อปี
เซ็นทรัลเวสต์เกตยังถือเป็นศูนย์สรรพสินค้าที่
มาช่วยยกระดับกรุงเทพฯ และประเทศไทยให้กลาย
เป็นศูนย์กลางการชอปปิงของภูมิภาคในรูปแบบ
ซูเปอร์รีเจียนัลมอลล์ที่ดีที่สุดในเอเชีย และยังจะ
ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความสุดยอดไลฟ์สไตล์
แห่งอนาคตของเอเชีย ขณะเดียวกันทีน่ กี่ ย็ งั สามารถ
รองรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ 15 จังหวัดโซนตะวันตก
ที่ถือเป็นโซนที่อยู่อาศัยในอนาคต และมีแนวโน้ม
จะเติบโตกว่า 1.5 แสนยูนิตในอีก 5 ปีข้างหน้า
โดยจะท�ำให้มีจ�ำนวนทราฟฟิก 2 แสนคนต่อวัน
ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและ
สามารถเปิดให้บริการได้ราวต้นปี 2558
นอกจากแหล่งชอปปิงทีเ่ กิดขึน้ ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้ว เส้นทางนี้ยังท�ำให้เราได้
เรียนรู้สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ
เช่น วัดจันทร์สโมสร วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
และเรือนพลตรีพระยาด�ำรงแพทยาคุณ รวมไปถึง
สถานที่อันเป็นโบราณสถานส�ำคัญหลายแห่ง

ภาพจ�ำลองสถานีบางซ่อน

ภาพจ�ำลองสถานีวงศ์สว่าง
อีกมากมาย
เส้นทางสายสีม่วงส่วนแรกมีกำ� หนดแล้วเสร็จ
เพือ่ เปิดบริการในเดือนตุลาคม  2558 เมือ่ ได้ศกึ ษา
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้ว ก็จะมองเห็น
ภาพร่างใหญ่ของระบบขนส่งมวลชน ที่สร้างการ
เชื่อมต่อของเขตชานเมืองรอบนอกเข้าสู่ใจกลาง
เมืองได้ชัดเจน อนาคตการเดินทางไปมาระหว่าง
คนที่อยู่ฝั่งตะวันตกเข้ามาสู่เมืองจะสะดวกสบาย
ขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้ามหานคร_สายสีม่วง, www.mrta-purpleline.com/mrtaview/35
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L&H
NETWORK
SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
FUTURE PROJECTS
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชลลดา
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา • ปาริชาต
inizio

7 - 25 ล้านบาท
5 - 15 ล้านบาท
5 - 7 ล้านบาท
3 - 6 ล้านบาท
3 ล้านบาท

TOWNHOME

The TERRACE
Baan mai
Villaggio
indy

5.09 ล้านบาท
3.5 ล้านบาท
1.8 ล้านบาท
1.6 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
TheRoom
THE KEY

10.5 ล้านบาท
5 ล้านบาท
1.79 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

30 ล้านบาทขึ้นไป

L&H MOTIVO
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
นนทบุรี

บางเขน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

10 - 15 ล้านบาท

njr@lh.co.th

มัณฑนา แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

5 - 8 ล้านบาท

m4@lh.co.th

พฤกษ์ลดา 3 รังสิต - คลอง 4

3 - 6 ล้านบาท

pd3@lh.co.th

inizio รังสิต - คลอง 3

3.09 ล้านบาท

ir@lh.co.th

L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

RATCHAPRUEK
New Road of Lifestyle

N

ราชพฤกษ์ ถนนสายส�ำคัญ
มุง่ สูใ่ จกลางเมือง
ถนนราชพฤกษ์หรือเรียกชื่อเป็นภาษา
ทางการว่า “ทางหลวงชนบท นบ.3021 สาย
ราชพฤกษ์” ถือเป็นถนนที่ทอดยาวจาก
กรุงเทพมหานครไปสูจ่ งั หวัดนนทบุรี และยังเป็น
เส้นทางคมนาคมส�ำคัญสายหนึง่ โดยสามารถ
เดินทางจากถนนสาทรถึงอ�ำเภอบางบัวทองได้
โดยไม่ต้องผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจร
(ไม่ติดไฟแดง) แม้แต่แห่งเดียว

เหตุผลที่ท�ำให้มีการตัดถนนสายนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และท�ำให้การ
คมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริเวณ
รอบนอกขยายตัวอย่างเป็นระบบ เมือ่ การก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปิดการจราจรในปี 2543 ก็ได้มี
การตัง้ ชือ่ ถนนแห่งนีใ้ นเบือ้ งต้นว่า ถนนตากสินเพชรเกษม ก่อนที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอ
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ถนนราชพฤกษ์” ต่อมา
โดยให้เหตุผลว่ามีโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ให้
เรียงรายไปตามแนวถนนสายนี้ และยังเป็นชื่อที่
ไม่ซ�้ำซ้อนกับถนนสายใดๆ ในกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑลด้วย
สถานที่แนะน�ำ

• The Circle

แหล่งจับจ่ายสินค้าในแบบ Village Shopping
Town มีรปู แบบสถาปัตยกรรมระหว่าง Modern,
European และ Thai Heritage ที่มีสีสัน ร้านค้า
ในโครงการรองรับความต้องการของนักซือ้ รุน่ ใหม่
รวมถึงร้านอาหารมากมาย และบริการส�ำหรับ
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บรรยากาศบริเวณ The Circle

กระบองเพชรหลากสายพันธุ์จาก Garden Center

ชอป ชิม ชิว @ The Circle

ชุมชนชานเมือง อาทิ ธนาคาร บริการทาง
การแพทย์และความงาม การตกแต่งร้านต่างๆ
ด้วยสีสันสวยงาม ท�ำให้มีมุมพิเศษส�ำหรับ
นักชอปที่ชื่นชอบการภ่ายภาพ
ที่ตั้ง : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2865-6850-53
เว็บไซต์ : www.thecircle.co.th
เปิดบริการ : 10.00-23.00 น.
การเดินทาง : ติดกับแยกตัดเข้าถนนบรมราชชนนี
ข้ามจากทางสะพานพระราม 5 ถึงวงแหวน เลีย้ ว

ซ้ายไปถนนบรมราชชนนีเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์
สังเกตป้าย The Circle ด้านขวามือชิดซ้ายเพือ่ ที่
จะกลับรถใต้สะพาน ตรงมาประมาณ 300 เมตร
• The Walk

Lifestyle Mall แนว Village Walking Street
ด้วยสถาปัตยกรรม Santa Monica Village
เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร ของใช้สว่ นตัว
และซูเปอร์มาร์เก็ต รองรับชุมชนโดยรอบ ในพืน้ ที่
มีการแบ่งร้านค้าเป็นสัดส่วน The Walk Market
แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Lifestyle Court,

บรรยากาศสบายๆ ใน The Walk

หลากร้านค้า หลายสไตล์ใน The Walk

Food Heaven และ Fashion
ที่ตั้ง : ถนนราชพฤกษ์ ต�ำบลบางขุนกอง
อ�ำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2489-6922
เว็บไซต์ : www.thewalk.co.th
เปิดบริการ : 10.00-22.00 น.
การเดินทาง : เส้นทางถนนราชพฤกษ์จาก
ปากเกร็ด, รัตนาธิเบศร์ บริเวณอุโมงค์วงเวียน
ไม่ตอ้ งลอดให้ตรงไป อยูท่ างซ้ายมือ ถ้ามาจากทาง
ถนนนครอินทร์ เมื่อถึงวงเวียนให้เลี้ยวซ้าย ส่วนที่
มาจากถนนบรมราชชนนีใช้วงเวียนเป็นที่กลับรถ

ตลอดสองฟากถนน จนได้ชอื่ ว่าถนนสายดอกไม้
Garden Center เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจ
ทีต่ งั้ : เลขที่ 98 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบล
เสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เปิดบริการ : 08.00-18.00 น.
การเดินทาง : จากปากเกร็ดเส้นทางถนนราชพฤกษ์
เลีย้ วขวาทีแ่ ยกรัตนาธิเบศร์ ร้านอยูท่ างด้านซ้ายมือ
มองเห็นป้ายชัดเจน หรือจากถนนบรมราชชนนี
เข้าถนนราชพฤกษ์ให้เลีย้ วซ้ายบริเวณวงเวียน เข้า
ถนนนครอินทร์ไปถนนกาญจนาภิเษก ทางที่จะ
ไปสุพรรณบุรี ร้านอยู่ขวามือ กลับรถใต้สะพาน

• Garden Center-ตลาดต้นไม้บางใหญ่

• ศูนย์ทอ่ งเทีย่ วและจ�ำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
นนทบุรี

จากถนนราชพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษก
ช่วงระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กบั ถนนนครอินทร์
ตลอดเส้นทางมีรา้ นจ�ำหน่ายต้นไม้ ของแต่งสวน

จัดหวัดนนทบุรี ดินแดนแห่งเกษตรกร อยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา มี

Garden Center

ชือ่ เสียงเรือ่ งสวนทุเรียน เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ไม้ผล
ไม้ประดับ ท�ำให้เกิดโครงการศูนย์ท่องเที่ยว
และจ�ำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับขึ้น โดยการ
รวมตัวของชาวสวน จัดเป็นแหล่งซื้อขาย
พรรณไม้ตา่ งๆ ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ไทยโบราณ
ไม้มงคลต่างๆ ที่ส�ำคัญยังมีต้นพันธุ์ทุเรียนและ
ผลไม้จ�ำหน่ายด้วย
ที่ตั้ง : ซอยช้าง ใกล้แยกถนนรัตนาธิเบศร์
กับถนนราชพฤกษ์ หมู่ 3 ต�ำบลบางรักน้อย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เปิดบริการ : 09.00-18.00 น.
การเดินทาง : จากสะพานพระนัง่ เกล้าประมาณ
2 กิโลเมตร มาทางถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้
สี่แยกมณียา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์
ศูนย์ฯ อยู่ทางด้านซ้ายมือ
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SINGLE HOME : SOUTH
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โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม
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ภาษีเจริญ
บางแค
หนองแขม

ปทุมวัน

บางกอก
ใหญ่

บางรัก

ธนบุรี

จอมทอง

สาทร
บางคอแหลม
ยานนาวา

ราษฏร์บูรณะ
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วัฒนา
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สวนหลวง
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คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
ทุ่งครุ

ดุสิต

บางขุนเทียน
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

มัณฑนา ประชาอุทิศ 72

8 - 12 ล้านบาท

m72@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 2 - เทียนทะเล

8 - 12 ล้านบาท

mpt@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

3.6 - 6 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3 - 6 ล้านบาท

pss@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

3.5 - 6 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

inizio บางกระดี่

3.29 ล้านบาท

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

RAMA 2
Beyond The Road to South

พระรามที่ 2 แหล่งชอปใหม่ใกล้กรุง

ถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ) เป็นถนน
ที่มีความยาวรวม 84 กิโลเมตร โดยแยกจาก
ถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
303) ในพื้นที่เขตจอมทอง และตัดผ่านพื้นที่
เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม สิ้นสุดที่
ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)
บริเวณทางต่างระดับวังมะนาว อ�ำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี เส้นทางถนนอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของส�ำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) และ
ส�ำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
กรมทางหลวง

เหตุผลที่ท�ำให้เรียกถนนสายนี้ว่า “ถนน
พระรามที่ 2” ก็เนื่องมาจากเป็นถนนสายที่
ตัดผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีอ�ำเภออัมพวา
อันเป็นสถานทีท่ พี่ ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงพระราชสมภพ และมีสะพานข้าม
แม่นำ�้ แม่กลองตัง้ อยูบ่ นทางหลวงสายนี้ สะพาน
ดังกล่าวได้อญั เชิญพระปรมาภิไธยของพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาเป็นนามของ
สะพานว่า “สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
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Porto Chino

นภาลัย” ดังนั้น เมื่อกรมทางหลวงได้สร้าง
ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ขอพระบรม
ราชานุญาตตัง้ ชือ่ ถนนสายนีว้ า่ “ถนนพระรามที่ 2”
แนวถนนพระรามที่ 2 ยังถือเป็นอีกหนึง่ พืน้ ที่
ซึง่ ได้มกี ารพัฒนาเตรียมพร้อมส�ำหรับการรองรับ
การขยายตัวของเมืองที่เริ่มกระจายออกมาจาก
พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ ใน โดยจะเห็นได้วา่ มีโครงการ
ที่อยู่อาศัยและศูนย์สรรพสินค้ามากมายเกิดขึ้น
ตามแนวถนนแห่งนี้ รวมไปถึงยังเป็นเส้นทางการ

มุมสบายๆ ที่ Porto Chino

คมนาคมขนส่งส�ำคัญทางด้านอาหาร โดยเฉพาะ
อาหารทะเลที่ส่งตรงมาจากจังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขณะเดียวกันราคาก็
ไม่แพงเกินไป และยังสดใหม่ตลอดเวลา ท�ำให้
ผู้ที่นิยมบริโภคอาหารทะเลสามารถมาเลือกซื้อ
สินค้าเหล่านี้ได้อย่างสบายใจ
สถานที่แนะน�ำ

• Porto Chino

Lifestyle Mall ทันสมัยแห่งใหม่ยา่ นถนนพระราม

บรรยากาศผ่อนคลาย
ส�ำหรับนั่งพักที่ Porto Chino

บรรยากาศด้านหน้าของ Porto Chino

ที่ 2 ในเส้นทางไปจังหวัดสมุทรสาคร รวบรวม
ร้านค้า ร้านอาหารแนวใหม่ส�ำหรับครอบครัว
ทีไ่ ม่ตอ้ งการเดินทางเข้าเมือง และยังเป็นจุดนัดพบ
ส�ำหรับนักเดินทาง ทีต่ อ้ งการท่องเทีย่ วในจังหวัด
ใกล้เคียง ไปตลาดมหาชัย ตลาดน�้ำอัมพวา
เรื่อยไปจนถึงหัวหิน นอกจากร้านอาหารมีชื่อ
เป็นที่รู้จัก ยังมีร้านจ�ำหน่ายเสื้อผ้าของใช้ และ
ซูเปอร์มาร์เก็ตของสด ผู้ที่ต้องการหนีความ
วุ่นวายในเมืองสามารถเดินทางมาจับจ่ายที่นี่ได้
ที่ตั้ง : 99/10-11 หมู่ 4 ถนนพระรามที่ 2
ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3442-6836, 08-3109-4499, 1793 # 4
เว็บไซต์ : www.portochino.com

เปิดบริการ : 10.00-22.00 น.
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตาม

เส้นทางถนนพระรามที่ 2 จะผ่านย่านมหาชัย
เมืองใหม่ไปประมาณ 4.4 กิโลเมตร เลยทาง
แยกถนนเอกชัย อยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามปั๊ม
น�้ำมันปตท.
• ตลาดทะเลไทย

ตลาดทีเ่ กิดจากการรวมตัวของผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับประมงในจังหวัดสมุทรสาคร
รวบรวมผู้จ�ำหน่ายไม่ต�่ำกว่า 232 ราย จัดเป็น
ศูนย์กลางการค้าสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูปครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีการซื้อขายอาหารทะเลที่นี่ตลอดทั้งวัน และมี

Porto Chino

ของสดจากแหล่งส่งเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
สินค้าอาหารทะเล ยังมีสินค้าด้านการเกษตร
ผักสด ผลไม้ รวมอยู่ด้วย
ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่
29 ต�ำบลท่าจีน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000
เปิดบริการ : 24 ชั่วโมง
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทาง
ถนนพระรามที่ 2 ไปทางจังหวัดสมุทรสาคร
ผ่านตลาดมหาชัย ประมาณหลักกิโลเมตรที่
29-30 ก่อนถึงสะพานท่าจีน กลับรถทางฝั่ง
ขาเข้ากรุงเทพฯ ทางซ้ายมือมีป้ายขนาดใหญ่
ชื่อตลาดทะเลไทย
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SINGLE HOME : EAST

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

จตุจักร

ลาดพร้าว

คันนายาว
บึงกุ่ม

ดุสิต พญาไท
ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

ดินแดง

คลองเตย

ยานนาวา

บางกะปิ

L&H MOTIVO

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง
บางนา
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มีนบุรี

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา

แฟชั่นไอส์แลนด์

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน ศรีนครินทร์

7 - 10 ล้านบาท

ns@lh.co.th

มัณฑนา รามอินทรา - วงแหวน

6 - 13 ล้านบาท

mr2@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 9 - ศรีนครินทร์

6 - 15 ล้านบาท

mkk@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 3

6 - 15 ล้านบาท

mos@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

5 - 15 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

สีวลี บางนา

5 - 8 ล้านบาท

sba@lh.co.th

สีวลี สุวรรณภูมิ

4.69 - 8 ล้านบาท

ss@lh.co.th

ชลลดา Lake Suvarnabhumi

5 - 7 ล้านบาท

ch@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - วงแหวน 2

4 - 5 ล้านบาท

cq@lh.co.th

ปาริชาต สุวินทวงศ์

5.59 ล้านบาท

px@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางนา

3 - 5 ล้านบาท

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

RAMA 9 - SRINAKARIN
Future Growth in The East

พระราม 9 – ศรีนครินทร์
การเติบโตเมืองฝัง่ ตะวันออก
ถนนพระราม 9 จัดเป็นเส้นทางทีช่ ว่ ยระบาย
การจราจรจากย่านธุรกิจออกสู่ภาคตะวันออก
ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะแยกรัชดาภิเษก
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ วิภาวดีรงั สิต เส้นทางที่
เชือ่ มต่อสูม่ อเตอร์เวย์เข้าสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ
ได้โดยสะดวก มีสว่ นหนึง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงเข้ากับถนน
ศรีนครินทร์ ช่วยระบายการจราจรจากทางฝัง่
เหนือของกรุงเทพฯ ให้เดินทางไปด้านตะวันออก
ของกรุงเทพฯ ได้ง่ายขึ้น ผังเมืองใหม่ของ
กรุงเทพฯ ยังมุง่ การพัฒนาพืน้ ทีด่ า้ นตะวันออก
ท�ำให้เส้นทางพระราม 9-ศรีนครินทร์ มีความ
โดดเด่นด้านการพัฒนาที่ดิน

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ เป็นตลาดกลางคืน
ที่เพิ่มความสะดวกให้กับคนย่านศรีนครินทร์ที่
ชอบตลาดนัดสินค้าแนวย้อนยุค ตั้งอยู่ในซอย
ศรีนครินทร์ 51 ด้านหลังห้างซีคอนสแควร์ สินค้า
จะมีตงั้ แต่ เฟอร์นเิ จอร์ ของสะสม ของแต่งบ้าน

E

บรรยากาศย้อนยุค
ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์

รถโบราณ อะไหล่รถคลาสสิก จักรยานโบราณ
เสื้อผ้าวินเทจ รวมถึงสินค้าส�ำหรับคนที่ชอบ
ความมีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำแบบใคร
ทีต่ งั้ : ซอยศรีนครินทร์ 51 (หลังห้างซีคอนสแควร์)
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 08-1827-5885, 08-1732-8778,
08-1752-5588 และ 08-7978-0578
เว็บไซต์ : www.facebook.com/taradrodfi
เปิดบริการ : โซนพลาซ่า เปิดวันอังคารวันอาทิตย์ โซนตลาดนัด Outdoor เปิดวันพุธ
และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-24.00 น.
การเดินทาง : หากใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสให้
ลงที่สถานีอ่อนนุช มีรถสองแถวบริการ ทางรถ
จากบางนาหรือสุขุมวิทไปถนนศรีนครินทร์
ถึ ง ห้ า งซี ค อนสแควร์ ใ ห้ ขึ้ น สะพานยู เ ทิ ร ์ น
กลับรถ ชิดซ้ายซอยด้านข้างซีคอนสแควร์
ตลาดนัดอยู่ด้านหลังห้างฯ
• The Nine Neighborhood Center

ถนนพระราม 9 ซอย 41 ที่ทะลุถนนรามค�ำแหง
ร้านค้าในโกดังตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
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บรรยากาศน่ารักๆ ที่ Thanya Shopping Park

มีสถานที่ชอปปิงในชื่อที่เรียกทั่วไปว่า The Nine
พระราม 9 ศูนย์การค้าแนวใหม่ในแบบ Community
Mall กึ่ง Open Mall มีแนวคิดการออกแบบ
เชือ่ มโยงระหว่าง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Natural,
Integrated, Neighborhood และ Environment
ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยสวนแนวตั้งที่ผสมผสาน
กับอาคารลักษณะ Tropical Village
ที่ตั้ง : 999, 999/1-4 ซอย 41 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2620-7485-6
เว็บไซต์ : www.thenine.co.th
เปิดบริการ : 11.00-22.00 น.

The Nine Neighborhood Center

ตลาดสวนหลวง ร.9

การเดินทาง เส้นทางถนนพระราม 9 จาก

สี่แยก อสมท ตรงไป ใช้สะพานข้ามแยก ใกล้
ทางลงทางด่วนศรีรัชบริเวณซอย 41 ตั้งอยู่
ทางด้านซ้ายมือ
• Thanya Shopping Park

ธัญญะ ชอปปิง พาร์ก วางรูปแบบให้เป็น ECO
Shopping Park แห่งแรกของเมืองไทย เน้นให้
ทุกคนห่วงใยสิง่ แวดล้อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ใน
การชอปปิง และเป็นเเหล่งพักผ่อนของครอบครัว
อาคาร 3 ชั้น 5 อาคารเป็นแบบ Free Form มีทั้ง
แบบ Open Air และใช้เครื่องปรับอากาศ ทาง
เชื่อมต่อกันทุกอาคารตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์
แนวทันสมัย สีสันสวยงาม ใช้เป็นมุมถ่ายรูป
รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เเละล�ำธาร เสมือน
ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

ที่ตั้ง : 3344 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2108-6000
เว็บไซต์ : www.thanyashoppingpark.com
เปิดบริการ : 10.00-22.00 น.
การเดินทาง : จากสุขุมวิทไปถนนศรีนครินทร์
ช่วงระหว่างซอยอ่อนนุชและพัฒนาการทาง
ด้านขวามือกลับรถเข้าโครงการ ถ้าลงทางด่วน
ศรีนครินทร์ (พัฒนาการ) เลยแยกพัฒนาการมา
ประมาณ 800 เมตร
• ตลาดสวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 แหล่งพรรณไม้งาม นอกจากเข้าไป
ชมแล้ว ยังมีสถานที่จ�ำหน่ายต้นไม้ ส�ำหรับผู้ที่
นิยมความงามสดชืน่ ของไม้ดอกทีบ่ ริเวณทางเข้า
ประตูเฟื่องฟ้า ขณะที่ด้านประตูมณฑารพจะมี

ตลาดยามเช้าบริการผูค้ นทีไ่ ปออกก�ำลังวันเสาร์
อาทิตย์ เริม่ ตัง้ แต่ประมาณตี 5 มีสนิ ค้าหลากหลาย
ของสด ของแห้ง อาหารส�ำเร็จรูป ขนมหวาน
หากอยากได้ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับพอมีบ้าง
ถ้าต้องการซื้อจ�ำนวนมาก สวนหลวง ร.9 มีการ
จัดงานชมและจ�ำหน่ายประมาณเดือนธันวาคม
ที่ตั้ง : 23/12-35 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาล
ที่ 9 ซอย 43 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2328-1385
เว็บไซต์ : www.suanluangrama9.or.th
การเดินทาง : หากใช้เส้นทางถนนศรีนครินทร์
เข้าซอยศรีนครินทร์ 55 ข้างพาราไดซ์ พาร์ค ตรง
ไปทางทีจ่ ะไปสวนหลวง ร.9 ตลาดอยูด่ า้ นซ้ายมือ
จอดรถบริเวณประตูมณฑารพทางเข้าสวนหลวง
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
โซนราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า
โซนรัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่ - บางบัวทอง

บางซื่อ

จตุจักร

พุทธมณฑล
บางพลัด
ทวีวัฒนา

ตลิ่งชัน

บางกอกน้อย

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

บางแค
หนองแขม

ดุสิต

ปทุมวัน
บางรัก
สาทร
บางคอแหลม
ยานนาวา
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ดินแดง

ราชเทวี

ธนบุรี
จอมทอง

พญาไท

วัฒนา
สาทร
คลองเตย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN รัตนาธิเบศร์

30 - 100 ล้านบาท

lrr@lh.co.th

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

30 - 130 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

15 - 25 ล้านบาท

npr@lh.co.th

นันทวัน อุทยาน - อักษะ

9 - 15 ล้านบาท

nu@lh.co.th

มัณฑนา บางใหญ่

5.79 - 8 ล้านบาท

my@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - สาย 5

4 - 6 ล้านบาท

c5@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ - วงแหวน

4 - 6 ล้านบาท

crb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางใหญ่

3.39 ล้านบาท

py@lh.co.th

inizio ปิ่นเกล้า - วงแหวน

3.19 ล้านบาท

ip@lh.co.th

inizio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.19 ล้านบาท

i4@lh.co.th
L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

PINKLAO - OUTER RING ROAD
Flora Shopping Center

วงแหวนปิน่ เกล้า แหล่งนักซือ้ ต้นไม้
วงแหวนเป็นชื่อที่คนทั่วไปใช้เรียกถนน
กาญจนาภิเษก โดยช่วงทีต่ ดิ ต่อกับด้านตะวันตก
ของกรุงเทพฯ คือแยกถนนบรมราชชนนีไป
พระปิน่ เกล้า จากฝัง่ ธนบุรผี า่ นสะพานข้ามแม่นำ�้
เจ้าพระยาที่น�ำไปสู่ฝั่งพระนครในพื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ ถนนปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล ใช้
เป็นเส้นทางส�ำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัด
นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี และเป็นที่
ทราบดีวา่ การเชือ่ มต่อกับถนนวงแหวนนี้ จะเป็น
การเดินทางที่สะดวกมากในการไปยังพื้นที่
จังหวัดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพฯ

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดน�้ำตลิ่งชัน

หากต้องการได้บรรยากาศบ้านสวนริมคลอง
มีเรือพาย และคนขายของต้องไปทีต่ ลาดน�ำ้ ตลิง่ ชัน
เป็นตลาดริมคลอง เปิดเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่นี่ยังค่อนข้างสงบร่มรื่น

W

ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม

นอกจากผลไม้จากสวนของชาวบ้าน ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่
แม่น�้ำบางขุนศรี หรือที่คนทั่วไปคุ้นเคยเรียกกัน
ติดปากว่า “คลองชักพระ” ที่นี่ยังมีของกินแบบ
พืน้ บ้าน และยังเป็นแหล่งจ�ำหน่ายต้นไม้ พันธุไ์ ม้
พื้นบ้านที่หายากอีกด้วย
ที่ตั้ง : 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เปิดบริการ : เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
การเดินทาง : ถนนปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล ผ่าน
หน้า สน.ตลิง่ ชัน เลีย้ วซ้ายเข้าซอย จากนัน้ เลีย้ ว
ขวาตรงไปสุดทาง จะพบทีท่ ำ� การส�ำนักงานเขต
ตลิ่งชัน เป็นพื้นที่จอดรถและตลาดนัดต้นไม้ที่
เดินไปริมคลองได้สะดวก
• ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)

หอยแมลงภู่อบชีสที่ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม
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ตลาดสนามหลวง 2 โดยรวมอาจไม่ได้คึกคัก
เท่ากับตลาดนัดจตุจักร แต่บริการและสินค้า
ที่นี่มีครบครัน โดยเฉพาะต้นไม้ ไม้ดอก

ริมคลองพร้อมของกินมากมาย
ที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน

ไม้ประดับ ของแต่งสวน และสัตว์เลี้ยง อาหาร
การกินก็ไม่ตอ้ งเป็นห่วงเพราะมีมากจนทานกัน
ไม่ไหว ตลาดนี้สร้างเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
สวนสาธารณะของเขตธนบุรี พร้อมกับการเป็น
แหล่งซื้อขายสินค้าเกษตร
ที่ตั้ง : 195/1 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวง
ทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2487-3228-9, 0-2421-4523-4,
0-2421-4326

เลือกซื้อดอกไม้นานาพรรณ
ได้ที่ตลาดสนามหลวง 2

แหล่งรวมพรรณไม้เพื่อสวนสวย
ในตลาดสนามหลวง 2

www.facebook.com/taladthonburi/info
เปิดบริการ : 08.00-18.00 น.
การเดินทาง : เข้าถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
จากปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล เลี้ยวขวาเข้าตลาด
ตรงแยกถนนบางแวกจากเพชรเกษม ทางเข้า
จะอยู่ซ้ายมือ
• ตลาดต้นไม้วงแหวนกาญจนาภิเษก

ช่วงวงแหวนรอบนอกหรือถนนปิน่ เกล้า-นครชัยศรี
ไปจนถึงถนนพระรามที่ 2 เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง
ทีม่ รี า้ นจ�ำหน่ายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเรียงราย
อยู่หลายแห่ง ใครที่ต้องการ ดิน ปุ๋ย หญ้า
อุปกรณ์แต่งสวน ต้นไม้เล็ก-ใหญ่ บริเวณนี้
มีบริการครบครัน ด้วยราคาทีไ่ ม่แพง ตลอดระยะ
ทาง 15 กิโลเมตรทั้งสองฟากถนน
ที่ตั้ง : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เปิดบริการ : 08.00-18.00 น.
การเดินทาง : ถนนปิน่ เกล้า-นครชัยศรี บริเวณ
แยกต่างระดับสิรนิ ธรให้เลีย้ วซ้ายเข้าถนนวงแหวน
จากจุดนีจ้ ะมีรา้ นต้นไม้เป็นระยะจนถึงแม็คโคร
บางบอน จากนั้นขึ้นสะพานเกือกม้ากลับรถ
มาอีกฝั่ง ก็มีร้านไปจนถึงทางต่างระดับสิรินธร
• ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม

เป็นตลาดทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของชาวชุมชน
ริมคลองลัดมะยม โดยโซนของตลาดจะแบ่ง
ออกเป็นสองฝั่งถนน มีการจ�ำหน่ายสินค้าที่
ผลิตกันเองภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้
อาหารคาว และขนมหวาน สิง่ ทีส่ มั ผัสได้เมือ่ มา
ถึงตลาดแห่งนี้ก็คือ ความเป็นมิตรของพ่อค้า
แม่ขายที่จะร้องทักทายเชิญชวนนักท่องเที่ยว

ให้เลือกชมและเลือกชิมสินค้าด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม
แจ่มใส
ที่ตั้ง : ถนนบางระมาด (เชื่อมต่อกับถนน
กาญจนาภิเษก) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-4270, 08-9215-2659
เปิดบริการ: เสาร์ - อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด
นักขัตฤกษ์ 09.00-15.00 น.
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ludmayom
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี (ฝัง่ ขาออก
มุ่งหน้าสู่พุทธมณฑล) จากนั้นวิ่งตรงมาแล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ถนน
บางระมาด (ทางลัดไป ซ.จรัญฯ 35) ตลาดน�้ำ
คลองลัดมะยมอยูต่ รงข้ามกับสมาคมชาวปักษ์ใต้
วิ่งตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นตลาด
ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง
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TOWNHOME

TOWNHOME

40

L&H MOTIVO

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The TERRACE รามอินทรา

5.09 ล้านบาท

t65@lh.co.th

Baan mai พระราม 2 - พุทธบูชา (2)

3.5 ล้านบาท

bb2@lh.co.th

Villaggio พระราม 2

1.8 ล้านบาท

vb@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ (2)

1.7 ล้านบาท

dp2@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 3

1.6 ล้านบาท

dr3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Sathorn

10.5 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room BTS Wongwian Yai

11.5 ล้านบาท

rs8@lh.co.th

The Room Sukhumvit 21

7.3 ล้านบาท

r21@lh.co.th

The Room Sathorn

6.5 ล้านบาท

rsathorn@lh.co.th

The Room Rama 4

6 ล้านบาท

rrama4@lh.co.th

The Room Sukhumvit

5 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Key BTS Wutthakat

2.25 ล้านบาท

kw@lh.co.th

The Key Udomsuk

1.79 ล้านบาท

ku@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES
เชียงใหม่ - ขอนแก่น - โคราช - หัวหิน - ภูเก็ต

44

L&H MOTIVO

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ 6.20 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

5.09 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค – เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง – เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

1.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น

3.6 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.2 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ โคราช

3.5 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

โอกาส หัวหิน

10 ล้านบาท

ocas@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน

6 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

7.52 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

4.38 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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L&H HIGHLIGHTS

ที่ที่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิต

โครงการใหม่จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เริ่ม 3 - 5 ล้านบาท ต.ค. นี้
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BEST DAY OUT

BEAUTY
TRIP
IN THE RAIN
สายฝนพร�ำ แมกไม้เขียวชอุ่ม เป็น
ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะในการออก
ท่องเที่ยวชมความงามธรรมชาติ
ที่ พ ากั น อวดความงามสะพรั่ ง
แข่ ง กั น อั น เป็ น เครื่ อ งหมายถึ ง
ความงอกงามและงอกเงย ดังนั้น
ในฉบั บ นี้ จึ ง ขอแนะน� ำ สุ ด ยอด
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วของฤดู ฝ นให้
รู้จักกัน

น�้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่
จัดตั้งขึ้นในปี 2505 บนเทือกเขาพนมดงรัก มี
เนือ้ ทีก่ ว่า 2,168 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและเดินป่าทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็น
มรดกโลก ด้วยเพราะมีเส้นทางเดินป่าหลาย
เส้นทาง ที่จะท�ำให้ได้ชมทั้งทุ่งหญ้าและน�ำ้ ตก
สวยงาม อย่างน�้ำตกเหวสุวัตและน�้ำตกเหวนรก
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พรรณไม้งามบนภูหลวง

รวมถึงสัตว์ป่านานาชนิด จุดเด่นทีท่ �ำให้อทุ ยาน
แห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องไพร คือ การได้
ดูชีวติ นกเงือก นกที่ถกู น�ำมาเป็นสัญลักษณ์แห่ง
รักแท้ ที่จะรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิต
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุตรดิตถ์

ยอดภูสอยดาวอยู่สูงจากระดับน�้ำทะเล 2,102
เมตร สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย จุดเด่น

ดอกหงอนนาคกระจายอยู่เต็มลานสนสามใบ
ภูสอยดาว

เฟิร์นและมอสฉ�่ำเย็นหลังฝนพร�ำ
บนภูหลวง

ดอกหงอนนาคชูช่อเล่นสายฝน

ลานสนสามใบ จุดหมายปลายทางของนักท่องไพร

ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องไพรให้มาเยือนอยู่ที่
น�้ำตกภูสอยดาว ซึ่งเป็นน�้ำตก 5 ชั้น และการ
ได้ผจญภัยกับเส้นทางทีม่ ่งุ หน้าสูล่ านสนสามใบ
ที่ ส วยงาม และที่ นี่ เ องคุ ณ ยั ง จะได้ พ บกั บ
“ดอกหงอนนาค” ที่ชูช่อล้อเล่นกับสายฝนบน
ทุ่งกว้างอย่างสวยงาม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เลย

เป็นภูทไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นแหล่งรวมไม้ดอกนานาพรรณ
กุหลาบขาวและกล้วยไม้ที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศ พร้อมกันนี้ยังมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติที่สามารถเดินต่อเนื่องกันได้ ท�ำให้ได้
สัมผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง ทั้งป่าดงดิบ
ล�ำห้วย ป่าสนสามใบ ทุ่งดอกไม้สลับทุ่งหญ้า
หลายชนิด โดยผาโหล่นแต้ถือเป็นจุดชมวิวที่จะ
มองเห็นทุง่ ดอกไม้ได้สวยทีส่ ดุ ภายในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังมีจุดชมทิวทัศน์สวยงาม
อีกมาก เช่น ภูหอ ภูกระดึง รวมถึงจุดท่องเที่ยว
น่าสนใจอย่าง ผากบ ผาชมวิว โหล่นช้างผึง้ และ
น�้ำตกสายทอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตาก

แหล่งอาศัยและหล่อเลีย้ งชีวติ ของชาวไทยภูเขา
ซึง่ ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด
รวมถึงเทือกเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม กิจกรรม
เด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมยามมาเยือนที่แห่งนี้ คือ
การล่องแพ ผจญภัยลัดเลาะแก่งน�้ำ จนไปถึง
น�้ำตก “ทีลอซู” หนึ่งในน�้ำตกที่สวยและยิ่งใหญ่
แห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความสูงกว่า 300
เมตร โดยในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
ถือเป็นจังหวะเหมาะในการเข้าไปชื่นชมความ
งดงามของธรรมชาติและสายน�้ำตก

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว เชียงใหม่

พื้นที่โดยรอบอุทยานครอบคลุมตั้งแต่อ�ำเภอ
เชียงดาว อ�ำเภอเวียงแหง และอ�ำเภอไชยปราการ
มีพื้นที่กว้างกว่า 1,155 ตารางกิโลเมตร และยัง
เป็นแหล่งต้นน�้ำสายส�ำคัญของแม่น�้ำปิง ถือเป็น
อุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ของป่ามาก
ที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ขณะที่ทิวทัศน์ที่
สวยงามบนยอดดอย คือเป้าหมายที่ท้าทาย
นักท่องไพรเพื่อขึ้นไปชมความงาม นอกจากนี้
ภายในอุทยานยังมีแหล่งท่องเทีย่ วสวยงาม อย่าง
น�ำ้ ตกศรีสงั วาลย์ทมี่ คี วามลดหลัน่ เป็นชัน้ ๆ หรือ
น�้ำตกห้วยหก น�้ำตกชั้นเดียวสูง 20 เมตร
ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึก หากใครอยากชื่นชม
ความงามก็ตอ้ งเดินเท้าเข้าไป ไม่มผี ดิ หวังแน่นอน
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SHARING

LH VOICE BOOK

เสียงสร้างสือ่ ... เพือ่ การเรียนรูไ้ ม่สนิ้ สุด

เสียงของคุณอาจเป็นโลกใบใหม่ให้ใครอีกหลายๆ คน...เพราะ
ที่นี่...เสียงของคุณมีความหมายมากกว่าค�ำพูด ...และยังช่วยเปิด
โลกแห่งการเรียนรู้ให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในการมองเห็น เสมือน
เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและจินตนาการงดงามในความมืดมน และ
เป็นส่วนสร้างอนาคตดีๆ ให้น้องๆ อีกหลายร้อยหลายพันคน

คุณรษิกา พีชาพันธุ์
ลูกบ้านโครงการสีวลี สุวรรณภูมิ

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ท�ำสิ่งที่ตัวเองชอบ
ท�ำให้คนสนุก คนฟังมีโอกาสที่ดี
และได้บุญในเวลาเดียวกัน
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แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ขอเชิญลูกบ้านในโครงการ ร่วมให้โอกาสการเรียนรู้
ให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ด้วยการจัดท�ำโครงการ “Voice Book
เสียงสร้างสือ่ ...เพือ่ การเรียนรูไ้ ม่สนิ้ สุด” ร่วมบันทึกเสียงเพือ่ สร้างหนังสือเสียง
ส่งมอบแด่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส
ลูกบ้านทุกครอบครัวในโครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามารถเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวได้งา่ ยๆ เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook
โดยอ่านรายละเอียดตามค�ำแนะน�ำ ตั้งแต่การเริ่มต้น การค้นหาหนังสือ
วิธีการอ่านหนังสือเสียง ระยะเวลาที่เหมาะสม และการบันทึกเสียง
เข้าคลังเสียง โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะท�ำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและ
น�ำลงแผ่นซีดีเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิฯ ต่อไป

แม้ว่าโครงการ Voice Book จะเป็นโครงการที่เริ่มต้นได้เพียงไม่นาน
แต่กไ็ ด้รบั กระแสตอบรับจากลูกบ้านแลนด์อาสาเป็นอย่างดี ลองฟังความคิดเห็น
บางส่วนของลูกบ้านแลนด์อาสากันดูวา่ มีความรูส้ กึ อย่างไรกับโครงการนีบ้ า้ ง
คุณสุธาน บัวใหญ่ พูดถึงโครงการนี้ว่า “สิ่งที่ท�ำให้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมหนังสือเสียงนี้ เพราะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ ชอบเขียน
หนังสือ แต่งกลอน แต่งนิยายมากๆ รู้สึกว่าหนังสือคือโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่
เมือ่ เราได้อา่ นหนังสือ ก็เหมือนได้เจอโลกทีน่ า่ สนใจใหม่ๆ มากมาย เลยรูส้ กึ ว่า
ถ้าหากวันหนึ่งโลกที่เราอยู่มืดดับลง เราจะท�ำอย่างไร เมื่อเสียงของเราช่วย
สร้างโลกให้แก่คนอืน่ ๆ อยูท่ า่ มกลางความมืดมิด บางทีค�ำแค่หนึง่ ค�ำสามารถ
จุดเปลวเทียนให้สว่างไสวในหัวใจคนฟังได้... แล้วท�ำไมเราจะไม่ชว่ ยกันล่ะคะ”
เช่นเดียวกับ ดร.รัตติพร ล้วนรัตน์ บอกว่า “เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ มี
ประโยชน์ต่อสังคม ส่วนตัวอยากท�ำสิ่งเหล่านี้มานานมากแล้ว แต่ไม่มีเวลา
มากพอที่จะออกไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีภาระงานที่มีอยู่
หลังจากที่ได้รับ E-mail จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รู้สึกดีใจมากๆ เพราะ
สามารถใช้ช่วงเวลาที่เราว่างเว้นจากงานมาท�ำ Voice Book ได้ที่บ้าน
โดยไม่ตอ้ งเดินทาง ไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งเวลา สถานที่ และก็ยงั สามารถใช้เวลา

ดร.รัตติพร ล้วนรัตน์
ลูกบ้านโครงการ พฤกษ์ลดา - บางนา

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์
มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนตัว
อยากท�ำสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว

ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม อยากให้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกจิ กรรมเช่นนี้
ออกมาเรื่อยๆ และถ้าเป็นไปได้อยากให้กิจกรรม Voice Book นี้คงอยู่
ตลอดไปค่ะ และขอบคุณทางโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทีห่ ยิบยืน่ โอกาสดีๆ
ให้แก่ลูกบ้านได้ท�ำประโยชน์ต่อสังคม”
ขณะที่ คุณรษิกา พีชาพันธุ์ เล่าว่า “เป็นเรือ่ งของแรงบันดาลใจค่ะ
คือปกติโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบเล่าเรื่องอยู่แล้ว เลยเห็นว่า
เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ท�ำให้คนท�ำสนุก คนฟังมี
โอกาสที่ดีและได้บุญไปด้วยในเวลาเดียวกัน ขอบคุณโครงการดีๆ ที่
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดขึ้นนี้ค่ะ”
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของลูกบ้านแลนด์อาสาทีไ่ ด้เข้ามาร่วม
สร้างสังคมดีๆ ร่วมกัน ซึง่ ลูกบ้านทุกท่านสามารถแบ่งปันน�ำ้ ใจด้วยการ
“ให้” ที่ใช้เสียง ใช้ใจ ใช้เวลา มีมูลค่าและคุณค่ามากกว่าเงินและราคา
หนังสือ เพราะเสียงของคุณจะมีประโยชน์ตอ่ น้องๆ ผูพ้ กิ ารทางสายตา
อีกหลายคนที่ก�ำลังรอฟังอยู่
คุณสุธาน บัวใหญ่
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ขอเป็นก�ำลังใจให้กบั น้องๆ ผูพ้ กิ ารทางสายตา
ลูกบ้านโครงการ indy ประชาอุทิศ
ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะท�ำหน้าที่แทนดวงตาของน้องๆ และขอเชิญ
บางทีค�ำพูดหนึ่งค�ำสามารถจุดเปลวเทียน ลูกบ้านมาร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมด้วยหนังสือเสียงกันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้
ให้สว่างไสวในหัวใจคนฟังได้
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DINING DELIGHT

Scones (Plain and Earl Grey)

Signature Earl Grey

TWININGS

TEA BOUTIQUE จิบชารสเลิศสไตล์ผู้ดีอังกฤษ
สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับลูกบ้าน
LH และคนพิเศษ ในการเลือกชิมอาหารอร่อย
ในร้านอาหารชื่อดัง เป็นสิ่งที่ LAND & HOUSES
ตัง้ ใจจัดขึน้ เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ทุกครอบครัว
ในโครงการ และเพือ่ ให้สมกับความเป็น LH Privilege
วันนี้จึงขอแนะน�ำร้านเก๋ๆ อย่าง Twinings Tea
Boutique ซึ่งมีชื่อเสียงมานานกว่า 300 ปีจาก
ประเทศอังกฤษ สาขาแรกและสาขาเดียวของโลก
ในประเทศไทย ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 ของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Atrium มาให้รู้จักกัน

Twinings Tea Boutique ร้านส�ำหรับการ
นัง่ จิบชาอุน่ ๆ มากกว่า 60 รสชาติ พร้อมขนมแสน
อร่อยในบรรยากาศสไตล์ Contemporary Twist
ที่ ผ สมผสานศิ ล ปะเก่ า แก่ แ ละความทั น สมั ย
ไว้ด้วยกัน เสมือนได้มานั่งจิบชาอยู่ในอังกฤษ
เมื่อมาที่ร้านนี้ เมนูที่ต้องสั่งให้ได้ คือ “Twinings
‘Elegant’ Afternoon Tea Set” ที่สามารถเลือก
ชาได้ตามใจชอบ ตั้งแต่ Signature Earl Grey,
Vintage Darjeeling ไปจนถึงชาผลไม้กลิ่นหอม
หลายชนิด ซึ่งจะมาพร้อมกับชุดขนม 1 เซตใหญ่
เริ่มจาก Chicken Hams & Cheese, Smoke
Salmon, Cucumber Sandwich และ Spinach
Mushroom Quiche ก่อนตามมาด้วยมินิเค้ก
หน้าตาจิ้มลิ้มอย่าง Raspberry Cheesecake,
‘Elegant’ Afternoon Tea Set
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Twinings Earl Grey Cambridge Burnt Cream
และ Twinings Signature Macarons และ Scones
(Plain and Earl Grey) อุ่นๆ ที่เสิร์ฟพร้อมกับ
ดิปปิ้ง 3 ชนิด คือ เนย แยมเลมอน และแยม
กลิ่นกุหลาบ
นอกจากชาร้อนหอมกรุ่นแล้ว ที่นี่ยังมีชาเย็น
มาเอาใจด้ ว ยโดยเฉพาะ The Strand 1706
ชามะนาวรสเข้มชืน่ ใจ ขณะทีจ่ ดุ เด่นอีกอย่างของ
ร้านนี้ ลูกค้าสามารถผสมรสชาติชาในแบบฉบับ
ของตัวเองพร้อมชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อเรา สนนราคา
การผสมชาอยู่ที่ 700 บาทต่อ 100 กรัม น�ำกลับ
ไปดื่มให้ชื่นใจที่บ้าน หรือน�ำมาดื่มที่ร้านวันหลัง
ก็ได้ไม่ผิดกติกา
ร้าน Twinings Tea Boutique เปิดบริการ
ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. และสิทธิพิเศษ
ส�ำหรับลูกบ้าน LH ที่เป็นสมาชิก LH Privilege
จะได้รับส่วนลดทันที 5% ส�ำหรับเครื่องดื่มและ
เบเกอรี่ (เฉพาะรับประทานที่ร้าน) เพียงแค่พิมพ์
LH153 แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ 4141333 รอรับ
CODE ตอบกลับทาง SMS แล้วน�ำไปแสดงสิทธิ์
ณ จุดบริการ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก
LH Privilege ก็สามารถไปลงทะเบียนและดู
รายละเอียดสิทธิพิเศษจากร้านค้าต่างๆ ได้ที่
www.lh.co.th/LHPV

GOURMET

HOT & SPICY

FETTUCCINE FRIES WITH SEAFOOD
SPICY PESTO SAUCE

เมนูอาหารอิตาเลียนสุดฮิตคงหนีไม่พน้ เมนูพวกพาสต้า
คราวนี้เราเลยเสนอเมนูแนวฟิวชัน ที่ผสานเมนูจานเส้น
แบบอิตาเลียนเข้ากับซอสสมุนไพรเผ็ดร้อนแบบไทยๆ
ในเมนูเฟตตูชินี่ทะเลผัดกับเพสโต้จัดจ้าน หอมๆ เผ็ดๆ
ใครเป็นหวัดรับรองโล่งจมูก โล่งคอแน่นอน

ขั้นตอนการท�ำ
1. ต้มเส้นเฟตตูชินี่ในน�้ำเดือดนาน 10 นาที ยกลง เทน�้ำทิ้ง
แล้วราดน�้ำเย็น พักให้สะเด็ดน�้ำ
2. ใส่น�้ำมันมะกอกลงในกระทะ 1 ช้อนโต๊ะ พอร้อนใส่หน่อไม้ฝรั่ง
กุง้ ปลาหมึก ผัดพอสุก ใส่ซอสทีท่ �ำไว้ 3-4 ช้อนโต๊ะ เติมเกลือประมาณ
2 ช้อนชา ใส่เนื้อปู
3. ใส่เส้นที่ต้มไว้ ผัดให้เข้ากันกับเครื่องที่ผัดไว้ เร่งไฟแรง ยกลง
ตักใส่จาน โรยหน้าด้วยใบโหระพา เสิร์ฟร้อนๆ

TIPS
• เวลาต้มเส้นให้เติมเกลือและน�้ำมันพืชลงไปเล็กน้อย จะช่วยให้เส้นไม่ติดกัน
• อย่าผัดของทะเลนานเกินไป เพราะจะท�ำให้กุ้งและปลาหมึกเหนียว ไม่อร่อย

ส่วนผสม (ส�ำหรับ 3 ที่)
เส้นเฟตตูชินี่แห้ง 			
กุ้งแชบ๊วยปอกเปลือกผ่าหลัง 		
ปลาหมึกกล้วยปอกหนังหั่นเป็นแว่น
เนื้อปูแกะ 			
หน่อไม้ฝรั่งหั่นเป็นท่อนสั้นๆ 		
ใบโหระพาเด็ดเอาแต่ยอด 		

200 กรัม
12 ตัว
1 ตัวใหญ่
1/3 ถ้วยตวง
1/3 ถ้วยตวง
6-7 ยอด

ส่วนผสมซอสสไปซี่ เพสโต้
น�้ำมันมะกอก 			
ใบโหระพาไทย 			
กระเทียมกลีบใหญ่ 			
เม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบ		
ตะไคร้ซอยหยาบ 			
หอมแดงซอยหยาบๆ 		
พริกขี้หนูสวนเขียวแดง 		

1/3 ถ้วยตวง
1/2 ถ้วยตวง
2 กลีบ
1 ช้อนโต๊ะ
1/2 ช้อนโต๊ะ
1 หัวใหญ่
9-15 เม็ด

วิธีท�ำซอส
น�ำส่วนผสมทัง้ หมดยกเว้นน�ำ้ มันมะกอกใส่เครือ่ งผสมอาหาร ปัน่ จน
ละเอียดแล้วค่อยๆ เติมน�้ำมันมะกอกลงไป คนให้เข้ากัน เทพักไว้
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MY BEST FRIEND

เจ้าแมวนิสัยดี ลายสวยตัวนี้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชอบ
แมวตาหวาน ขี้อ้อน ช่างเอาใจ เข้าได้กับทุกคนใน
บ้าน ที่ส�ำคัญดูแลก็ง่าย ถ้าคุณได้เลี้ยง รับรองว่า
คุณต้องตกหลุมรัก

IAMERICAN
LOVESHORTHAIR
YOU…
CAT

TIPS

• เรื่องอาหารส�ำหรับแมวเป็นเรื่องส�ำคัญมาก คุณควรให้
อาหารเกรดพรีเมียม และไม่ควรให้ขนมหรืออาหารที่มี
รสเค็มเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตในแมว
• อเมริกัน ชอร์ตแฮร์เป็นแมวขนสั้นแต่หนา คุณต้องให้
ความส�ำคัญเรื่องการบ�ำรุงขน โดยอาจให้อาหารเสริมที่มี
สารสกัดจากโอเมกา 3, 6 วิตามินอี และซี เพื่อช่วยบ�ำรุง
ผิวหนัง และลดการหลุดร่วงของขน
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แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์มีรูปร่างตั้งแต่ขนาดกลาง
ไปจนถึงขนาดใหญ่ โครงสร้างล�ำตัวโต มีกล้ามเนือ้ แข็งแรง
มองเห็นชัดเจน อกใหญ่ ขาใหญ่ ใบหูมขี อบเป็นทรงกลมมน
ส่วนหัวมีลักษณะรูปไข่ ดวงตากลมโต มีสีเขียวมรกต
ส่วนลักษณะสีขนของอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ มีมากกว่า
80 แบบ ตัง้ แต่สนี ำ�้ ตาลลายเสือ (Striking Tabby) สีเหลือบ
(Smoke) สีส้มอมแดง (Cameo) สามสี (Calico Van)
ไปจนถึงแมวสีขาวตาสีฟ้า (Shaded Silver) และสียอดฮิต
อย่างสีเงิน (Silver Tabby) ซึ่งจะเป็นแมวที่มีลายเสือ
สีเทาเข้ม ไปจนถึงด�ำพาดอยู่บนพื้นเทาเหลือบเงิน
ลักษณะนิสัยของอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ จะเป็นแมวที่
ช่างสงสัย นิสัยร่าเริง ชอบเล่นไปเรื่อยๆ มีเสน่ห์ แต่จะ
ฝึกค่อนข้างยาก ไม่เหมือนสุนัขที่ฝึกง่าย ดังนั้น คุณควร
เอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดี และควรพาไปตรวจสุขภาพ
และฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำ
แมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ส่วนใหญ่จะแข็งแรง
ไม่มีโรค ปัญหาที่พบคือการป่วยเป็นเชื้อราและโรคหวัด
ดังนั้น คุณควรให้ความส�ำคัญกับการดูแลความสะอาด
ขนให้แห้งอยู่เสมอ รวมทั้งควรจัดที่นอนนุ่มๆ ให้เขา
เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นหวัด ส่วนปัญหาเรื่องขนร่วง
มีน้อยมาก เพราะปีหนึ่งเจ้าตัวน้อยจะผลัดขนแค่ปีละ
2 ครั้งเท่านั้น
ใครทีเ่ ป็นมือใหม่หดั เลีย้ งแมว ลองเลือกแมวสายพันธุ์
อเมริกัน ชอร์ตแฮร์ รับรองว่าดูแลง่าย และที่ส�ำคัญ
นิสัยดี ไม่งอแง

CALENDAR

19-23 October
BIG+BIH OCT 2013

สุดยอดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค BIG+BIH ที่จัดขึ้นโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่รวบรวม
สินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งของขวัญ ของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ที่มี
ดีไซน์และการออกแบบระดับสากล โดยการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้น
2 ช่วง คือ ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2556 (วันเจรจาธุรกิจ)
และระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2556 (เปิดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชม
และเลือกซือ้ สินค้าในราคาพิเศษ) ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่
www.bigandbih.com

5-8 September
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28

16-27 October
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18

ร่วมรณรงค์สง่ เสริมรักษ์การอ่าน เพือ่ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คิดสร้างสรรค์ด้วยการอ่าน เพื่อให้เหมาะสมกับที่กรุงเทพมหานคร
ได้รบั การยกย่องให้เป็น เมืองหนังสือโลก ทางสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และ
ผูจ้ �ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จึงจัดงานมหกรรมหนังสือระดับ
ชาติครั้งที่ 18 ขึ้น โดยภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับการออกบูธ
และจัดจ� ำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษจากส� ำนักพิมพ์ชั้นน� ำ
400 แห่งทั่วประเทศ ที่จะน�ำกองทัพหนังสือสาระดีมาเอาใจคนอ่าน
ในงานนี้ และมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก อาทิเช่น การพบปะ
กับนักเขียนชือ่ ดังทีท่ า่ นชืน่ ชอบ พร้อมรับสาระความรูค้ คู่ วามบันเทิง
จากกิจกรรมบนเวทีกลาง การอบรมสัมมนาและอืน่ ๆ ตลอดงาน ใน
ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2954-9560-4 หรือเข้าเยี่ยมชมได้ที่
เว็บไซต์ www.thailandbookfair.com

พร้อมแล้วหรือยังกับการเตรียมพร้อมเดินทางท่องเที่ยวครั้งใหม่
กับงานไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 28 งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและ
บริการด้านการท่องเทีย่ ว ทีม่ ผี ปู้ ระกอบการทัง้ ในและต่างประเทศเข้า
ร่วมแสดงจ�ำนวนมากทีส่ ดุ อีกครัง้ หนึง่ ในประเทศไทย โดยภายในงาน
ทุกท่านจะได้พบกับส่วนลดและโปรโมชัน่ ต่างๆ มากมายจากโรงแรม
รีสอร์ต และที่พักชั้นน�ำ ที่จะมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับ
ครอบครัวและคนที่คุณรัก พบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน ศกนี้ สอบถามหรือดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.pkexhibition.com
L&H MOTIVO
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FRESH IDEA

FREESTYLE
FURNITURE
สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ไ ซเคิ ล ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่
สิ่งประดับตกแต่ง ที่ท�ำให้โลกใบนี้สวยขึ้นเพราะจ�ำนวน
ของเหลือทิ้งลดลงเท่านั้น แต่ยังท� ำให้บ้านของเรา
สวยและดู มี ส ไตล์ ม ากขึ้ น ด้ ว ย ลองมาดู กั น สิ ว ่ า
มีของประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทรีไซเคิลชิ้นไหน
เหมาะกับบ้านเราบ้าง

UNIQUE LIGHTING
ใครจะคิดบ้างว่า เครื่องซักผ้าเก่าๆ ก็สามารถน�ำมา
รีไซเคิล ให้กลายเป็นของประดับตกแต่งบ้านที่ใช้ได้
จริงและสวยงามด้วย เมื่อดีไซเนอร์คนเก่งของ
To Martins จับเอาขาตัง้ กล้องทีไ่ ม่ใช้แล้วมาคูก่ บั ไส้ในของ
เครื่องซักผ้า ติดตั้งหลอดไฟ และประดับตกแต่งด้วย
ลูกปิงปองสีขาวทีป่ กั หมุดสุดเก๋ กลายเป็นโคมไฟขาตัง้
ทีไ่ ม่วา่ จะน�ำไปตัง้ มุมไหนของบ้านก็ดดู ไี ปหมด นับเป็นหนึง่
ไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ได้จริง

BIKE TABLE
นีค่ อื ผลงานการออกแบบทีส่ ร้างความประทับใจได้จริงๆ
ใครจะคิดบ้างว่า ล้อจักรยานเก่าจะสามารถแปลงโฉม
ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สุดเท่ที่ไม่ซ�้ำซากและจ�ำเจ
เข้ากับบ้านสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ทีส่ �ำคัญสินค้าชิน้ นี้
ใครที่เป็นนักปั่นอยู่แล้วจะต้องถูกใจทีเดียว

SODA TAB LAMP
โคมไฟเก๋ไก๋เป็นอีกหนึ่งไอเดียสุดชิกที่ยากจะหาที่ใดเหมือน เพราะ
โคมไฟอันนี้ท�ำจากห่วงดึงฝากระป๋องน�้ำอัดลมที่เราเห็นกันทั่วไป
แต่ดีไซเนอร์ได้จัดวางให้ห่วงแต่ละอันเรียงสีสันไล่สลับกันให้เป็น
เกลียวสวยงาม หากใครสนใจลองเข้าไปค้นหาสินค้าชิ้นนี้ได้จาก
เว็บไซต์ขายสินค้า eBay
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RAG CHAIR
เป็นฝีมือการออกแบบโดย Tejo Remy ดีไซเนอร์
ชาวเนเธอร์แลนด์ ที่คิดน�ำเอาเศษผ้าหลากสีสัน
กับเก้าอี้เก่าๆ ตัวหนึ่งมาประกอบและมัดเข้าด้วย
เชือกหนัง จนท�ำให้เศษผ้าเก่าๆ มีค่าขึ้นในทันที และ
ยังกลายเป็นเก้าอีน้ มุ่ ๆ ทีส่ วยด้วยสีสนั ของผ้าแต่ละผืน
เอาไว้นั่งเล่นในห้องรับแขกหรือห้องนอน ใครสนใจก็
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.droog.com

KAO TOM MUD

UPCYCLED

โต๊ะอเนกประสงค์ที่มีจุดประสงค์ในการออกแบบ เพื่อ
ให้คนเห็นผลงานชิ้นนี้แล้วนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราว
ความทรงจ�ำที่ประทับใจในอดีต และเป็นผลิตภัณฑ์
“รักษ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยวัสดุที่ใช้ผลิตซึ่งประกอบด้วย
เศษอะลูมิเนียม เข็มขัดลูกเสือ และเศษไม้ สนใจ
สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ www.ecoshop.in.th

เก้าอีท้ สี่ ดุ แสนจะไม่ธรรมดาตัวนี้ เป็นผลงานการออกแบบ
ของดีไซเนอร์ Boris Bally ที่น�ำเอาป้ายสัญญาณจราจร
ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปและไม่ได้ใช้แล้วมาตัด ดัด และเชื่อม
ให้เป็นรูปร่าง จนสร้างความประหลาดใจ และชวนให้
ผู้ที่พบเห็นอยากจะลองนั่งดู ที่ส�ำคัญเก้าอี้ชิ้นนี้ยังมีความ
แข็งแรงทนทานเป็นหนึง่ เพราะเป็นป้ายเหล็กทัง้ แผ่นจริงๆ
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LIBRARY

พ่อแม่หมายเลข ๑ Number 1 Dad & Mom
ผูแ้ ต่ง : ปิน่ โต (เกรียงไกร วิหาร ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้นกล้า จังหวัด
ระยอง), ส�ำนักพิมพ์ : มติชน
“เด็กยุคใหม่มีความสามารถและฉลาดที่จะเรียนรู้ ไม่ต้องกังวล
ว่าลูกจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เป็น แต่ควรสนับสนุนดูแลให้ใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย พ่อแม่ยุคใหม่จึงต้อง
ยอมรับ” ปิ่นโตต้องการสื่อให้พ่อแม่ได้เรียนรู้เทคนิคการดูแลลูก
ที่ไม่ท�ำให้ลูกอึดอัด นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมประสบการณ์
ที่หลากหลายของผู้ปกครองบนพื้นฐานและปัจจัยที่มีความ
แตกต่างกันไป

คนแคระ
ผู้แต่ง : วิภาส ศรีทอง, ส�ำนักพิมพ์: สมมติ
“…พอจะสรุปได้ว่า ‘ความอิหลักอิเหลื่อ’ เป็นคุณสมบัติส�ำคัญ
ประการหนึ่งของมนุษย์ บางขณะเราวิงวอนและร้องขอ แต่ใช่ว่า
เราจะสยบยอมและไม่ตอ่ ต้าน บางคราวเรากลัวสยองกร้าว แต่กใ็ ช่
ว่าเราจะไม่คำ� ราม มนุษย์นนั้ แน่นเต็มและก็วา่ งเปล่าไร้ความหมาย
ไปพร้อมๆ กัน” บางส่วนที่ผู้แต่งมีกลวิธีเล่าเรื่องที่เนิบช้า ทว่า
มีพลัง สร้างจินตภาพที่ชวนให้เกิดการตีความที่หลากหลาย
คุณค่าของนวนิยายเรือ่ งนีอ้ ยูท่ กี่ ารกระตุน้ ให้เกิดการส�ำรวจภาวะ
ความเป็นมนุษย์ในโลกร่วมสมัยและสารัตถะของชีวิต และ
ยังเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ�ำปีพุทธศักราช 2555
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อาหารเสี่ยงเลี่ยงได้
ผู้แต่ง : ทัทยา อนุสสร (นักวรรณกรรมและผู้เชี่ยวชาญงานเขียน
เชิงสุขภาพ), ส�ำนักพิมพ์ : มติชน
“เราก�ำลังอยู่เพื่อกินอย่างส�ำเริงส�ำราญ จนหลงลืมวิถีการกิน
เพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพไปแล้วหรือ?” เมื่อพฤติกรรมการกิน
ของคนในสังคมเมืองถูกโน้มน้าวให้เอื้อต่อการค้าและธุรกิจ จึง
ไม่แปลกที่ในปัจจุบันนายทุนหรือนักธุรกิจมุ่งเน้นกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อควบคุมพฤติกรรมการบริโภคและมุ่งหวังผลก�ำไร
โดยละเลยถึง “ผลเสีย” ที่จะตามมาจากอาหารที่ไม่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมาช่วยผู้อ่านได้เห็นถึง
“ความเสีย่ ง” ในอาหารทีแ่ สนคุน้ ทว่า กลับเต็มไปด้วยความเสีย่ ง
ต่อโรคต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้นำ� เสนอวิธที ำ� อาหารมือ้ เล็กๆ ด้วย
ตัวเองแทนการซื้อกิน ด้วย “เมนูท้ายเล่ม” ที่สามารถลงมือปรุง
กินเองได้ง่ายและปลอดภัย

MORE THAN WORDS

“เติบโต”
หลักการของความแข็งแกร่งที่สุดของการเจริญเติบโต
อยู่ที่การเลือกที่จะเป็นตัวเราเอง

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
จะได้รับบัตรก�ำนัลพิเศษจากร้าน Wine I Love You มูลค่าท่านละ 1,000 บาท
**หมายเหตุ : 1. ทาง MOTIVO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ใช้บัตรก�ำนัลได้ที่ Wine I Love You สาขาเมกาบางนา, คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) และสุขุมวิท 26 เยื้อง K Village
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We grow by our dreams.
Woodrow T. Wilson

www.lh.co.th

