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“Dreamer” หรือ “คนช่างฝัน” มักถูกใช้เป็นค�ำพูดที่บอกเล่าถึง
บุคคลที่ชอบคิดและชอบจินตนาการ แต่ไม่ใช่แค่คิดหรือจินตนาการ
เท่านั้น บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ “พลัง” แห่งความเป็นคนช่างฝันนี้เอง
มาเป็นตัวจุดประกายในการสร้างสิง่ ทีพ
่ วกเขาฝันไว้ให้เป็นจริง ถือเป็น
บุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้อย่างน่าอิจฉาที่สุดเลยก็ว่าได้
ซึ่ง MOTIVO ฉบับนี้ได้น�ำข้อแนะน�ำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ “พลัง”
ของความฝันมาบอกเล่าในเล่มด้วย
Exclusive Interview เป็ น หนึ่ ง ในคอลั ม น์ ใ นนิ ต ยสารฉบั บ นี้
ทีจ่ ะบอกเล่าความฝันและแนวคิดของผูช้ ายทีช่ อื่ “ปัน้ -ปณิธิ เชาว์วศิ ษิ ฐ”
ทีย่ อมเดินออกจากชีวติ สังคมเมืองหลวง ไปสร้างธุรกิจรีสอร์ตเล็กๆ
ในอ�ำเภอหัวหิน แล้วก็ตามติดด้วยคอลัมน์ Living Tips กับการตกแต่ง
ห้องรับแขกให้สวยหรูเหมือนกับภาพฝัน เพราะห้องรับแขกไม่ใช่แค่
ห้องนั่งเล่นของสมาชิกในครอบครัวอย่างเดียว แต่ยังเป็นหน้าตา
ของบ้านอีกด้วย
เช่นเดียวกับคอลัมน์ Welcome ที่วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ
“i Design Application” ผู้ช่วยส�ำหรับการแต่งห้องที่มาพร้อม
ไอเทมเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อให้คุณแต่งบ้านได้สวยถูกใจ
และเพื่อส่งท้ายปีเก่าไปพร้อมๆ กับการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข
คอลัมน์ Best Day Out และ Living Guide Zone จึงขอแนะน�ำ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ทุกคน
ได้ ไ ปสั ก การะและเสริ ม ความเป็ น สิ ริ ม งคลให้กับชีวิตตัวเองและ
ครอบครัวในวันหยุดยาวทีจ่ ะถึง และปิดท้ายเล่มด้วยคาเฟ่สวยในสไตล์
ฝรั่งเศสตามแบบฉบับของ Elle Cafe ในคอลัมน์ Dining Delight
บอกได้เลยว่าต้องแวะไปสัมผัสกับความอร่อยของเมนูอาหารและ
เครื่องดื่มของที่นี่ให้ได้
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมาย ที่มาพร้อมกับ
ความสุข เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกันอย่างครบรส ตามแบบฉบับของ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โครงการบ้านคุณภาพที่จะช่วยเติมความฝันและ
แต่งแต้มจินตนาการของทุกคนตลอดไป
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คนช่างฝัน

Life without dreams is
like a bird with a broken
wing - it can't fly.
… by Dan Pena

“ความฝัน” บางคนอาจคิดว่าเป็น เพียง
ภาพจินตนาการที่เกิดขึ้นยามหลับ พอตื่น
ขึน้ มาฝันเหล่านัน้ ก็สลายหายไป หรือบางทีก็
จ�ำแทบไม่ได้เลยว่าตอนหลับเราฝันว่าอะไรบ้าง
นั่น เป็นหนึ่งในความหมายของความฝัน
แต่ในอีกความหมายของ “ความฝัน” คือ
การสร้างจุดมุ่งหมายของชีวิต เพื่อให้เรา
ก้าวเดินไปจนถึงจุดหมายของความส�ำเร็จ
แต่กอ่ นทีเ่ ราจะไปถึงจุดหมายแห่งความส�ำเร็จ
ที่ว่านั้น เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ประกอบ
เข้ามาด้วย

สิง่ แรกเลยทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจคือองค์ประกอบ
ของความฝัน อันได้แก่ “การมีเป้าหมายในชีวติ ”
ที่ต้องรู้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด ซึ่งจะต้อง
ตามมาด้วย “ต้นทุนชีวติ ” อันหมายถึงทรัพยากร
ทีเ่ รามีอยู่ หากมีตน้ ทุนดี ชีวติ ก็จะก้าวไปได้เร็ว
และไปได้แรง จากนั้นก็ต้องมี “ทักษะชีวิต”
ไม่วา่ จะเป็นด้านการใช้ชวี ติ การศึกษา การหา
รายได้ หรือการรู้จักจัดตารางชีวิตของตัวเอง
องค์ ป ระกอบทั้ ง หมดนี้ ถื อ ว่ า ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ฝันเป็นจริงได้

องค์ประกอบของความฝัน

ปลุกพลังความฝัน

ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวต่างๆ ของความฝัน
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เมื่อรู้องค์ประกอบของความฝันแล้ว สิ่งต่อไป

ที่ต้องท�ำก็คือการปลุกพลังความฝันในตัวเอง
ให้เกิดขึน้ ซึง่ ก็เป็นเสมือนการปลุกไฟในตัวของเรา
ให้มีความฮึกเหิมที่จะท�ำให้เราเดินหน้าไปสู่
เส้นทางของความฝันได้ แต่ทั้งนี้เราเองก็ต้อง
ค้นหาให้ได้ว่า ความฝันที่เราวาดไว้นั้นคืออะไร
เพราะการปลุกพลังความฝันจะท�ำไม่ได้หากเรา
ไม่มแี รงกระตุน้ ส�ำคัญอย่าง “แรงบันดาลใจ” ซึง่
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญและมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้
ไฟแห่งความฝันของเรายังคงลุกโชนอยูต่ ลอดเวลา
หมั่นเรียกความฝัน

การเรี ย กความฝั น ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง การกระตุ ้ น
และปลุกเร้าให้ไฟแห่งความฝันของเราไม่หยุดนิง่

อยูก่ บั ที่ การเรียกความฝันเริม่ ต้นจากการวางแผน
ซึ่ ง เราต้ อ งเขี ย นขั้ น ตอนที่ จ ะท� ำ ความฝั น ให้
เป็นจริงออกมาเป็นขั้นตอนแต่ละขั้น รวมถึง
ต้องบันทึกขั้นตอนความฝันที่ท�ำลงไปแล้วด้วย
เพราะนัน่ จะเป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถหยิบขึน้ มาดูวา่
ความฝันที่เราท�ำไปแล้วนั้นถึงขั้นไหนแล้วบ้าง
ถือเป็นการทบทวนและตอกย�้ำความฝันของเรา
ให้ยังด�ำเนินต่อไป
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยท�ำให้เรา
สามารถเดินไปถึงความฝัน และการเรียนรู้นั้น
ยังท�ำให้เราได้รจู้ ริงว่าเส้นทางความฝันทีเ่ ราเดิน
อยู่นั้นใช่สิ่งที่เราฝันอยู่หรือไม่ ขณะเดียวกัน

การเรียนรูย้ งั ท�ำให้เรามีความช�ำนาญในสิง่ ทีท่ ำ� ยิง่ ขึน้
และการเรี ย นรู ้ ทั้ ง หมดยั ง ถื อ เป็ น การสร้ า ง
ประสบการณ์ให้กับตัวของเราอีกด้วย โดยสิ่งที่
เรียนรู้นี้อาจมีทั้งผิดและถูก ซึ่งเราสามารถน�ำ
ไปใช้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตก่อนที่ความฝัน
จะถูกเติมเต็มได้
ความเชื่อ

การมีความเชื่อเท่ากับเป็นการเติมความมั่นใจ
ให้กบั ตัวของเราเองอย่างหนึง่ การท�ำอะไรก็ตาม
หากเรามีความเชื่อในสิ่งนั้นว่าดีหรือเหมาะกับ
ตัวเองก็จะยิ่งท�ำให้เราเกิดพลังที่จะท�ำความฝัน
ของเราให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด บางครั้งเราอาจ
ต้องเผชิญกับสิ่งที่บั่นทอนก�ำลังใจ เราก็ต้องมี
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ความเชือ่ มัน่ ในความฝันทีเ่ ราท�ำอยู่ เพราะหาก
เราให้ความบัน่ ทอนเหล่านัน้ มาสกัดกัน้ ความฝัน
ของเราแล้ว ก็เท่ากับว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
ในทางตรงกันข้าม ความฝันจะเป็นจริงได้นั้น
เราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของเราด้วย
ลุกทุกครั้งเมื่อล้ม

บนเส้นทางความฝันทีเ่ ราเดินอยูน่ นั้ ไม่ได้โรยด้วย
กลี บ กุ ห ลาบตลอดเส้ น ทางเดิ น อุ ป สรรค
ที่ ข วางอยู ่ ข ้ า งหน้ า ค� ำ พู ด ของคนใกล้ ตั ว
ที่บั่นทอนก�ำลังใจ หรือความยากของโจทย์
ความฝัน อาจท�ำให้เราต้องสะดุดล้มลงไปบ้าง
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หากเรายอมแพ้และนอนฟุบอยู่ตรงนั้นก็เท่ากับ
เราแพ้อย่างน่าเสียดาย แต่หากเราลุกขึน้ มาแล้ว
แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรค
ไปได้ นัน่ จะท�ำให้เราแข็งแกร่งและเรียนรูท้ จี่ ะน�ำ
อุปสรรคเหล่านัน้ มาเป็นบทเรียนใช้แก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นตลอดเส้นทางความฝันต่อไป ดังนั้น
เมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้เพื่อท�ำฝันให้
เป็นจริง

“อย่าหยุดฝัน” เพราะเมือ่ ไรทีเ่ ราหยุดฝัน เราก็จะ
ไม่มวี นั ได้พบเจอความฝันใดๆ อีกเลย ในอีกมุมหนึง่
หากเราไม่หยุดที่จะฝัน เราก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้
ชีวิตคุ้มค่าอย่างที่สุด ในขณะเดียวกันยังท�ำให้
เรารู้ถึงความสามารถและความเป็นตัวตนของ
ตัวเองอีกด้วย ทีส่ ำ� คัญจะท�ำให้เราไม่กลัวความ
ล้มเหลวอีกต่อไป

อย่าหยุดฝัน

ฝันทีเ่ ป็นจริงอาจดูเหมือนเป็นจุดหมายปลายทาง
สุดท้ายของความฝัน แต่จริงๆ แล้ว ถือเป็นเพียง
ก้าวแรกของการท�ำความฝันให้เป็นจริงมากกว่า

แม้จะต้องเจอกับปัญหามากมายบนเส้นทาง
ความฝั น สิ่ ง ที่ อ ยากจะบอกอี ก อย่ า งก็ คื อ

เพราะคนทุกคนมีความฝันมากมายหลายอย่าง
ไม่ใช่แค่ความฝันเดียว ดังนั้นเมื่อเราท�ำความฝัน
อย่างหนึ่งส�ำเร็จได้แล้ว เราจะรู้สึกภูมิใจและ
มีแรงบันดาลใจ ท�ำให้เรามีพลังใจทีจ่ ะสร้างความฝัน
ในเรื่องราวต่อไปให้เกิดขึ้นจริงอีกนับไม่ถ้วน

ฝันเป็นจริง
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จะดีมากแค่ไหน หากชีวิตเรามีอิสระในการ
เลือกสรรสิ่งต่างๆ ในแบบฉบับของเราเอง
โดยเฉพาะการได้เลือกอาศัยอยู่ภายในบ้าน
ที่ ต กแต่ ง จากแนวคิ ดและไอเดี ย ของเรา
ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการนี้ แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จึงจับมือกับคณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนาแอปพลิเคชัน
ส�ำคัญ “i Design” ที่จะมาท�ำให้ชีวิตมีอิสระ
ในการเลือกมากยิ่งขึ้น

สามารถชมห้องที่แต่งเสร็จได้ทุกมุมแบบ 360 องศา

สามารถปรับเปลีย่ นเฟอร์นเิ จอร์ ปรับเปลีย่ นสีผนังห้อง และพืน้ ห้องได้ตามทีต่ อ้ งการ

จุดมุ่งหมายหลักของแอปพลิเคชัน i Design
by Land & Houses ไม่เพียงแค่จะน�ำเสนอ
แบบบ้านที่มีมากกว่า 18 แบบ ใน 38 โครงการ
ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมของแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ เพื่อให้ผู้ก�ำลังมองหาที่อยู่อาศัย หรือ
ลูกบ้านในโครงการได้เลือกแบบบ้านกันอย่าง
ถูกอกถูกใจเท่านั้น แต่แอปพลิเคชันนี้ยังมา
เป็นตัวช่วยสร้างสรรค์ไอเดียการแต่งบ้านและ
แต่งห้องให้ตรงตามทีใ่ จต้องการได้งา่ ยแสนง่าย
เพื่อให้เป็นห้องในแบบฉบับของคุณเอง
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i Design ก็ไม่ยาก
อย่างทีค่ ดิ สามารถดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟน
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รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Homeprise ในเครือ Starmark
ที่คุณสามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการ

แอปพลิเคชัน i Design by Land & Houses ตัวช่วยสร้างสรรค์ไอเดียการแต่งบ้าน
ตามที่ใจต้องการในแบบฉบับของคุณเอง

ได้ทงั้ จาก App Store และ Play Store ทีส่ ำ� คัญ
แอปพลิเคชันนีไ้ ม่ได้จำ� กัดว่าจะต้องเป็นลูกค้า
หรือลูกบ้านในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านัน้
ใครๆ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ ทีม่ ากไปกว่านัน้
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นนี้ยังเชื่อมต่อกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ชื่อดังอย่าง Homeprise ในเครือ Starmark
ที่มาพร้อมส่วนลดพิเศษ โดยลูกค้าสามารถ
ติดต่อกับทางแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ได้โดยตรง
ซึง่ ในอนาคตอันใกล้จะมีแบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ดงั ๆ
อีกหลายแห่งมาให้เลือกสรร
ไม่เพียงแต่จะมีเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งบ้าน

ให้เลือกอย่างจุใจ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยน
สีผนังห้อง พื้นห้อง รวมถึงวัสดุพื้นได้ตาม
ต้องการ ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะ
ท�ำให้เห็นภาพห้องทีต่ กแต่งแล้ว ยังท�ำให้ทราบถึง
ระยะห่างในการจัดวางเฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ ท�ำให้
สะดวกในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัว
กับพืน้ ทีบ่ า้ น และทีส่ ำ� คัญ i Design ยังมีฟงั ก์ชนั
ประเมินงบประมาณของห้องที่ตกแต่งไปแล้ว
ให้คุณทราบล่วงหน้าด้วย
เมื่อตกแต่งห้องตามความต้องการเรียบร้อย
สามารถคลิก PREVIEW เพื่อดูการตกแต่ง
โดยรวมได้อีกครั้ง ทั้งในรูปแบบของ 360 องศา

หรือเชือ่ มต่อกับ VR (Virtual Reality) ทีท่ ำ� ให้
คุณเสมือนเข้าไปอยูใ่ นห้องทีต่ กแต่งนัน้ จริงๆ
และยังสามารถน�ำส่งภาพห้องที่คุณตกแต่ง
ในรูปแบบ Perspective ทีพ่ อใจ พร้อมไฟล์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งทั้งหมดกลับไปยัง
e-mail ของคุณเองได้อีกด้วย
i Design by Land & Houses จึงเป็น
แอปพลิเคชันที่จะน�ำคุณไปสู่การใช้ชีวิต
สมาร์ทไลฟ์และมีความสุขกับบ้านในสไตล์
ของคุณเองได้อย่างแท้จริง
แอปพลิเคชัน i Design สามารถดาวน์โหลดลงบน
สมาร์ทโฟนได้ทั้งจาก App Store และ Play Store
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HOME GADGET

TIPS &TRICKS

ENJOY LIFE

ความสุข พร้อมชีวิตสนุก
ความสุข บางครั้งก็ต้องมาพร้อมกับการใช้ชีวิตที่เต็ม
ไปด้วยความสนุกสนานด้วย อุปกรณ์ทันสมัยบางชิ้น
ไม่เพียงแต่จะท�ำให้เราสะดวกสบายในการท�ำงานได้มากขึน้
เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราได้มีเวลาสนุกกับชีวิตมากขึ้น
ด้วยเหมือนกัน

01

The Safety Pick

ผู้ช่วยส�ำคัญด้านความปลอดภัยส�ำหรับครอบครัว “The New Blink XT2
Indoor/Outdoor Security Camera” ทีไ่ ม่ใช่แค่มบี ทบาทเป็นกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบ้านเท่านั้น แต่ยัง
เพิ่มอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้สามารถคุยผ่านกล้องแบบ 2 ทาง ที่มาพร้อม
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ ครอบคลุมทัง้ กลางวันและกลางคืน
รวมถึงจัดเก็บข้อมูลใน Cloud ขณะทีแ่ บตเตอรีม่ อี ายุการใช้งานยาวถึง 2 ปี
ส�ำหรับราคาอยู่ที่ 99.99 ยูโร หรือราว 3,400 บาท
		

02

Smartphone Sanitizer

รู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
มีความสกปรกมากถึง 18 เท่าเมื่อเทียบกับความสกปรก
ในห้องน�้ำ เพราะมีทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรค
มากมายเกาะติดอยู่บนโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน
The PhoneSoap Smartphone Sanitizer จึงเป็นทางออก
ทีจ่ ะมาช่วยคุณท�ำความสะอาดโทรศัพท์เครือ่ งโปรดของคุณ
ด้วยการใช้ลำ� แสงยูวที มี่ ปี ระสิทธิภาพในการก�ำจัดสิง่ สกปรก
และเชือ้ โรคร้ายทีเ่ กาะติดให้สะอาดเอีย่ มอ่อง และใช้ได้อย่าง
มั่นใจอีกครั้ง ส�ำหรับราคาของเครื่องนี้อยู่ที่ 79.95 เหรียญ
สหรัฐ หรือราว 2,436 บาท

LH LIVING TIPS

ห้องรับแขก แต่งอย่างไร
ให้สวยถูกใจ

“ห้องรับแขก” นอกจากจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นห้องนัง่ เล่น
ของครอบครัวแล้ว ยังถือเป็นหน้าตาของบ้าน
อีกด้วย ดังนั้นบ้านแต่ละหลังจึงต้องพิถีพิถันกับ
การตกแต่ง “ห้องรับแขก” เป็นพิเศษ เพื่อให้แขก
ผู้มาเยือนประทับใจและสัมผัสได้ถึงความมีรสนิยม
และสไตล์ของเจ้าของบ้าน แต่จะแต่งห้องรับแขกให้
ประทับใจได้อย่างไรไปดูไอเดียทีว่ า่ นีก้ นั เลย
สีขาวสุดคลาสสิก

ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนสีขาวก็ยังครองใจทุกคนเสมอ
ความสว่างของสีขาวจะช่วยลวงตาและท�ำให้ห้องใน
บ้านดูกว้างขึ้น แต่ถ้าต้องการให้ห้องโปร่งและสว่างขึ้น
ก็ลองติดตั้งกระจกใสแทนผนัง หรือเลือกติดตั้งหน้าต่าง
แบบบานเปิดกระจกใส ก็จะท�ำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบาย และ
เห็นทิวทัศน์ของสวนด้านนอกได้ด้วย

The Instant Pick

เป็นอีกหนึง่ แก็ดเจ็ตสุดฮอตในช่วง
ส่งท้ายปลายปีกับกล้องโพลารอยด์
One Step Bluetooth ที่เป็นหนึ่ง
ในสินค้าที่ขายดีที่สุดแห่งปีทีเดียว
โดยกล้องโพลารอยด์ตัวนี้จะท�ำให้
คุณถ่ายภาพได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัด
เพราะคุณสามารถสลับระหว่างเลนส์
มาตรฐานและเลนส์แนวตั้งที่ท�ำให้
คุณได้ภาพสวยๆ อย่างที่ต้องการ
แถมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ก็ใช้ได้นานถึง 60 วันทีเดียว ราคาของโพลารอยด์
ตัวนี้อยู่ที่ 129.99 ยูโร หรือราว 4,380 บาท
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03

04

ProConnected 4 Wheel Hubless Roller

ต่อไปนีก้ ารเดินทางไปไหนต่อไหนจะไม่มปี ญั หาอีกต่อไป
ถ้ามีกระเป๋าเดินทางสุดอัจฉริยะใบนี้ ซึ่งภายนอกอาจจะ
ดูเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางแสนธรรมดา แต่ทว่าภายใน
กลับติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีคุณสมบัติมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นชุดแบตเตอรีข่ นาด 20,100 mAh ตัวช่วยทีท่ ำ� ให้กระเป๋า
เคลื่อนที่ได้เร็ว นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับขั้วต่อ USB-C
และ USB แบบเต็มรูปแบบที่จะท�ำให้คุณไม่ต้องกังวล
เรื่องแบตเตอรี่ส�ำรองส�ำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือแมคบุ๊ก
ส�ำหรับราคาของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ 399.95 เหรียญสหรัฐ
หรือราว 12,251.41 บาท

แชนเดอเลียร์ช่อใหญ่

อีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านที่ช่วยดึงสายตาและเป็น
เหมือนจุดเด่นของห้อง ช่วยยกระดับความหรูหราและความมี
รสนิยมและสไตล์การแต่งบ้านของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี

ภาพวาดศิลปิน

เป็นสิ่งที่จะช่วยสะกดสายตาของแขกผู้มาเยือน อาจเป็นภาพ
ทิวทัศน์ ภาพย้อนยุค หรือภาพวาดลายเส้นสวยๆ ก็ได้ แต่หาก
แต่งมากกว่า 1 ภาพ ควรเลือกรูปภาพที่มีขนาดต่างกันเพื่อให้
ห้องไม่ดูอึดอัด และควรเลือกกรอบรูปแบบเรียบที่เข้ากับโทนสี
ของห้องด้วย หรือจะแต่งด้วยชุดแก้วลิมิเต็ดเอดิชันแทนภาพ
ศิลปะก็ท�ำได้เช่นกัน
เพิ่มสีเขียวธรรมชาติ

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการน�ำต้นไม้มาปลูกในบ้านเท่ากับเป็น
การเพิม่ คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ความจริงยังมีพนั ธุไ์ ม้ฟอร์มสวย
ที่ปลูกในบ้านได้โดยไม่ส่งผลต่อผู้อาศัย แถมยังช่วยฟอกอากาศ
ในห้องได้อีกด้วย เช่น ว่านเสน่ห์จันทร์แดงที่มีใบคล้ายรูปหัวใจ
หรืออาจจะจัดสวนเล็กๆ ที่ดูแลง่ายไว้ที่มุมห้องก็เป็นอีกไอเดีย
เติมความสดชื่นให้ห้องรับแขกดูเท่และมีสไตล์
หากท�ำตามไอเดียทั้ง 5 ข้อแล้ว รับรองว่าห้องรับแขกในบ้าน
ของคุณจะไม่มีวันเงียบเหงาเลย เพราะจะมีแขกมาเยือนกันแบบ
ไม่เว้นวันแน่นอน
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย โดยสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวม
ความรู้เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ชุดโซฟาหนังและอาร์มแชร์

เป็นผูช้ ว่ ยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้หอ้ งรับแขกดูสง่างาม ซึง่ โซฟาหนัง
ที่เลือกใช้ต้องนั่งสบายและกลมกลืนกับห้อง ส่วนโทนสี
จะเป็นสีโทนเย็นหรือสีเคร่งขรึมก็ไม่ผิดกติกา แต่ถ้าเสริม
ด้วยหมอนอิงสีสดและสตูล หรือพรมทอลายสวยสักผืน
ก็จะดูมีสไตล์ไม่ซ�้ำใคร

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการนันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50,
Indy รังสิต คลอง 2, สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่
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BE HEALTHY

TEXTING THUMB
SYNDROME

อาการอักเสบของเอ็นข้อมือโคนนิว้ หัวแม่มอื

เคยเล่นสมาร์ทโฟนนานๆ แล้วมีความรู้สึกปวดที่
บริเวณโคนนิว้ หัวแม่มอื บ้างหรือไม่ หากตอบว่า “ใช่”
นั่นแสดงว่าคุณก�ำลังอยู่ในภาวะของความเสี่ยง
ที่จะเกิดอาการ “Texting Thumb Syndrome”
ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรคร้ายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟน
สาเหตุของโรค

Texting Thumb Syndrome คือกลุม่ อาการอักเสบของ
เอ็นข้อมือโคนนิ้วหัวแม่มือ (De Quervain Syndrome)
และการอักเสบของเอ็นที่นิ้วมือจนท�ำให้เกิดอาการ
นิว้ โป้งล็อก (Trigger Thumb) ซึง่ มีสาเหตุมาจากการใช้งาน
สมาร์ทโฟนมากเกินไป โดยเฉพาะการใช้นวิ้ กดตัวอักษร
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เพื่อตอบอีเมลหรือการแชท ยิ่งใช้สมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็ก
ยิ่งท�ำให้การกดตัวอักษรด้วยนิ้วโป้งจะต้องงอและเกร็ง
นิ้วโป้งทั้ง 2 ข้างเป็นเวลานานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
อาการดังกล่าวข้างต้นได้
อาการของโรค

ส�ำหรับอาการของโรค Texting Thumb Syndrome
เริม่ จากมีอาการเจ็บเวลาเคลือ่ นไหวนิว้ หัวแม่มอื โดยเฉพาะ
เมื่อขยับนิ้วโป้ง รวมถึงมีอาการปวดจี๊ดๆ หรืออาการชาที่
นิว้ โป้งด้วย หากอาการรุนแรงมากขึน้ จะมีกอ้ นทีบ่ ริเวณข้อมือ
ซึง่ เกิดจากอาการอักเสบของกล้ามเนือ้ ทีย่ ดึ ต่อกับเอ็นข้อมือ
โคนนิว้ หัวแม่มอื ควรรีบปรึกษาแพทย์เพือ่ รับการรักษาต่อไป

การรักษา

การรักษาอาการของโรค Texting Thumb Syndrome
หากเพิ่งมีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงมากนัก ผู้ป่วย
อาจพักการใช้ข้อมือและสามารถใช้ยาระงับการอักเสบ
ร่วมด้วยก็ได้ รวมถึงการรักษาด้วยการกายภาพบ�ำบัด
หรือใช้ผ้าอุ่นๆ ประคบบริเวณข้อมือที่ปวด อาการก็จะ
ทุเลาลง แต่หากอาการรุนแรงมากแพทย์อาจใช้สเตียรอยด์
ฉีดเข้าไปที่บริเวณปลอกหุ้มเอ็น เพื่อให้เอ็นลดการอักเสบ
แต่หากฉีดยาแล้วอาการยังไม่ทุเลาลง ก็จ�ำเป็นต้องเข้ารับ
การผ่าตัดด้วยการตัดขยายปลอกหุ้มเอ็นข้อนิ้วมือ เพื่อลด
การกดและการเสียดสีลง

การป้องกัน

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดบริเวณดังกล่าวต้องเป็นไป
อย่างระมัดระวัง เพราะบริเวณข้อนิ้วมือจะมีเส้นประสาท
หลายเส้น และหากเส้นประสาทได้รับความเสียหายจาก
การผ่าตัด อาจส่งผลให้เกิดอาการชาและปวดทีบ่ ริเวณข้อมือ
หลังการผ่าตัดก็ได้ ดังนั้นวิธีท่ีดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้
เกิดอาการ “Texting Thumb Syndrome” คือจะต้องหยุด
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทีท่ ำ� ให้ขอ้ นิว้ มือต้องงอนานเกินไป และต้องหมัน่ บริหารข้อนิว้
ด้วยการนวดหรือการเหยียดนิว้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้คลาย
ความตึงเครียดของเอ็นข้อนิ้ว
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DIY

DIY CUTLERY HOLDER

เปลี่ยนกระป๋องเก่าเป็นของใช้ในครัว

เป็นไอเดียสุดอินเทรนด์และรักษ์โลกที่สามารถใช้งาน
ได้จริง ส�ำหรับ DIY Cutlery Holder ซึง่ เป็นการแปลงร่าง
กระป๋องอะลูมิเนียมหรือสังกะสีที่เหลือใช้ให้กลายเป็น
อุปกรณ์เครื่องครัวสุดน่ารักที่มีประโยชน์มากมาย
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าท�ำอย่างไร ..ไปดูกันเลย!

วิธีท�ำ

• ท�ำความสะอาดกระป๋องและตรวจดูว่าปากกระป๋องด้าน
ฝาเปิดยังมีคมอยู่หรือเปล่า ถ้ามีความคมอยู่ก็ใช้ค้อนทุบ
เก็บคม (ในส่วนนี้อาจขอแรงคุณพ่อบ้านมาช่วยก็ได้)
จากนั้ น ก็ น� ำ มาพ่ น ด้ ว ยสี ส เปรย์ ห รื อ ทาสี น�้ ำ มั น ที่ เ ป็ น
สีโทนวินเทจตามที่ชอบ โดยทาสีทั้งด้านในและด้านนอก
กระป๋องแล้วน�ำไปตากแดดให้แห้งสนิท
• น�ำแผ่นไม้ทวี่ ดั ขนาดได้ตามความต้องการแล้ว โดยให้แผ่นไม้
มีความยาวเท่ากับความยาวของกระป๋อง 3 ใบเรียงติดกัน
และมีความสูงมากกว่ากระป๋อง 2 นิว้ มาทาสีเดียวกับกระป๋อง
จากนั้นน�ำไปตากให้แห้ง
• น�ำกระป๋องมาเจาะรูด้านข้างทุกใบด้วยสว่านหรือใช้ค้อน
ตอกตะปูให้เป็นรู โดยรูจะต้องอยู่ต�่ำกว่าขอบกระป๋องลงมา
ประมาณ ½ นิ้ว

อุปกรณ์

• กระป๋องอะลูมิเนียมหรือกระป๋องผลไม้
6 ใบ
• แผ่นไม้ขนาดความหนา 1 นิ้ว			
1 แผ่น
(ความยาวเท่ากับกระป๋อง 3 ใบเรียงติดกัน)
• นอตตัวเล็กและห่วงแหวน			
8 ตัว
• สว่าน / ค้อน
• ตะปู ขนาด 2 นิ้ว
• ไขควงหรือสกรูส�ำหรับไขนอต
• สีน�้ำมัน / สีสเปรย์ ใช้สีโทนวินเทจ
• สายเข็มขัดหนังเก่า ตัดเป็นท่อนขนาดความยาว 8 นิ้ว
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• วางกระป๋องทั้ง 6 ใบ เรียงซ้อนกันเป็น 2 แถว แถวละ 3 ใบ
โดยน�ำแผ่นไม้มาวางคัน่ ตรงกลาง ก่อนทีจ่ ะใช้นอตขันให้กระป๋อง
ติดกับแผ่นไม้ทงั้ สองด้าน (สามารถให้คณุ พ่อบ้านช่วยได้) แล้วใช้
สีที่ทากระป๋องมาแต้มที่หัวนอตให้เป็นสีเดียวกัน
• จากนั้ น น� ำ สายเข็ ม ขั ด ที่ ตั ด ตามความยาวที่ ก� ำ หนดไว้
มายึดติดด้านบนแผ่นไม้ทำ� เป็นหูหวิ้ โดยวัดระยะให้มคี วามสมดุลกัน
...แค่นกี้ จ็ ะได้กระป๋องใส่ชอ้ นส้อมและอุปกรณ์เครือ่ งครัวแล้ว....
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EXCLUSIVE INTERVIEW

บรรยากาศสวยๆ ของ Resort De Paskani
Resort De Paskani ของคุณปั้น - ปณิธิ เชาว์วิศิษฐ

ปณิธิ เชาว์วิศิษฐ

ชีวิตเรียบง่าย บนเส้นทางอิสระ
ในช่วงวัยเด็กของใครหลายคน อาจมี
ภาพคิดหรือภาพฝันอยากจะเป็นหมอ
หรือโตขึ้นอยากเป็นต�ำรวจ เป็นคุณครู
ตามแต่ จิ น ตนาการของเด็ ก แต่ ล ะคน
แต่ส�ำหรับ ปั้น-ปณิธิ เชาว์วิศิษฐ กลับ
ไม่ได้ฝันเหมือนกับเด็กๆ ในวัยเดียวกัน

คุณปั้น - ปณิธิ เชาว์วิศิษฐ
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ชายหาด น�้ำทะเล เสียงคลื่น และแสงอาทิตย์
ที่ค่อยๆ เคลื่อนตัวขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งของ
ฝั่งทะเล คือภาพฝันที่ชายหนุ่มในวัยเด็กคิดถึง
“ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะบ้านของเราชอบมาเทีย่ ว
และพักตากอากาศที่ทะเลหัวหิน ซึ่งบ้านเราเอง
ก็มีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วย ก็เลยท�ำให้เราต้อง
มาทีน่ บี่ อ่ ยๆ และผมก็รสู้ กึ ชอบทีน่ ดี่ ว้ ยเหมือนกัน

ท�ำให้ไม่ค่อยมีความฝันอะไรเป็นพิเศษเหมือน
เพื่อนหลายๆ คน” ปั้น ชายหนุ่มผู้มีชีวิตเรียบง่าย
และรักอิสระเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของเขา
“ตอนเด็กๆ ทุกครั้งที่เรามาหัวหินกัน นอกจาก
ทะเลแล้ว ตลาดหัวหินคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ผม
ประทับใจ เพราะมีของกินมากมายและหลากหลาย
ให้เลือกกินได้ตามใจชอบ” หลังจากที่เติบโตขึ้น
ชีวติ ในเมืองทีแ่ สนสบาย นัง่ โต๊ะท�ำงานในออฟฟิศทีม่ ี
แอร์เย็นฉ�่ำไม่ใช่สิ่งที่คุณปั้นชอบเท่าไรนัก “ถ้าให้
นั่งโต๊ะท�ำงานในออฟฟิศ ผมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ตัวของ
ผมเลย ถามว่าผมชอบกรุงเทพฯ ไหม ก็ชอบนะครับ
แต่ผมจะไม่ชอบความวุน่ วาย เบือ่ รถติด ซึง่ ผมก็เคย
ปลีกตัวไปอยู่จังหวัดบึงกาฬมาแล้ว”
“ตอนนั้นผมไปศึกษาธรรมะและก็บวชเรียนด้วย

รวมๆ ก็เกือบ 3 ปีเห็นจะได้ ก่อนทีจ่ ะกลับมาท�ำงาน
และเลือกที่จะมาช่วยงานของครอบครัว” Resort
De Paskani ในอ�ำเภอหัวหินคือหนึ่งในธุรกิจของ
ครอบครัวที่คุณปั้นตัดสินใจเลือกที่จะเข้ามาดูแล
และบริหารด้วยตัวเอง แทนการท�ำงานในออฟฟิศ
เย็นฉ�่ำย่านธุรกิจใจกลางเมืองหลวง
“ที่รีสอร์ตแห่งนี้ ผมมาช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา อย่างที่ผมบอก
ผมชอบวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด ประกอบกับ
รีสอร์ตของเราก็อยู่ในย่านชุมชนชาวประมง เราก็
จะยิ่งได้เห็นภาพความสวยงามในแบบคนท้องถิ่น
ตื่นเช้ามาผมก็จะเห็นคุณยายนั่งขายข้าวต้มมัด
ให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา เห็นชาวประมงออก
เรือหาปลา จับปู จับกุ้งมาขาย ท�ำมาหาเลี้ยงชีพ

ในแต่ละวัน”
“จากภาพที่เห็นอยู่ทุกวันและรีสอร์ตของเราเอง
ก็ตงั้ อยูใ่ นชุมชนของคนท้องถิน่ ด้วย การได้ชว่ ยเหลือ
ด้วยการซือ้ ขนม อาหารทะเลสดๆ ผลไม้ หรือแม้แต่
ปาท่องโก๋ เพื่อน�ำมาเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารเช้า
ร่วมกับเมนูอาหารอื่นๆ ที่ทางรีสอร์ตของเรามีนั้น
ไม่เพียงแต่จะช่วยท�ำให้ชาวบ้านในละแวกนีม้ รี ายได้
เพิม่ ขึน้ เท่านัน้ ยังท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าพักในรีสอร์ต
ของเราได้กินของอร่อยๆ ที่เป็นฝีมือของคนที่นี่
รวมถึงยังได้กินอาหารทะเลที่สดและใหม่ ซึ่งที่
ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาพักใน
รีสอร์ตของเราต่างก็ประทับใจและมักจะบอกต่อ
ถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินของ
บ้านเรากับเพื่อนๆ ในประเทศของพวกเขา และก็

พากันมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”
“ทั้งหมดที่ผมท�ำอยู่นี้คือความสุขของผมนะ
เป็นความสุขทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มกับชุมชน ความสุขทีไ่ ด้ใช้
ชีวติ อย่างอิสระในแบบฉบับของตัวผมเอง รวมถึง
เป็นความสุขทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ความเป็น
ชุมชนดั้งเดิม โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือท�ำลาย
เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่นี่” คุณปั้นพูด
พร้อมกับย�้ำในช่วงท้ายของการพูดคุยด้วยว่า
“ภาพความฝันของผมที่อยากเห็นทะเลในทุกเช้า
เป็นจริงแล้วในวันนี้”
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METRO FOCUS

N

สามยอด
ทาพระ

M

บางหวา

M

บางไผ

M

M
M

M

อิสรภาพ

สนามไชย

M

หัวลำโพง

M

วัดมังกร

สถานีสามยอดออกแบบให้คงความเป็น
ย่านวังบูรพา

4 BEAUTIFUL
MRT STATIONS

รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพง - บางแค
ความตื่น ตาตื่น ใจของโครงการรถไฟฟ้า สายสีน�้ำ เงิน
ส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพง-บางแค ไม่ได้มแี ค่การเป็นสถานี
ลอดอุโมงค์ใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย
แต่บนเส้นทางที่มีระยะทางรวมกว่า 15.9 กิโลเมตรที่เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมือ
่ วันที่ 29 กันยายน
2562 ที่ผ่านมา ยังมีความงดงามของสถาปัตยกรรม
และการออกแบบที่ตระการตาแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ
4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายหลักที่ก�ำลังกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งสร้างสีสันให้เกิดขึ้นในแต่ละย่าน
ทีต่ งั้ ของสถานีรถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ความงดงามของสถาปัตยกรรมใน 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายทีว่ า่ นีก้ ค็ อื สถานีวดั มังกร
สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอสิ รภาพ ซึง่ แต่ละสถานี
ล้วนมีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม รวมไปถึงมีแหล่งท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมและร้านอาหารให้ทกุ คนเลือกอิม่ อร่อยได้อย่างเต็มทีอ่ กี ด้วย
สถานีวดั มังกร
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เชื่อมต่อมาจากสถานีหัวล�ำโพง โดย
ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง บริเวณสี่แยกแปลงนาม เป็นสถานีที่
อยู่ใจกลางพื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพฯ ตัวอาคารสถานีก่อสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ขณะทีก่ ารออกแบบภายใน
18

สถานีวัดมังกรออกแบบภายในสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมแบบไทยและจีน
สถานีสนามไชยออกแบบภายในเป็นแบบ “รัตนโกสินทร์ตอนต้น”

สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมแบบไทยและจีน มีการน�ำลวดลายมังกร
มาประดับตัง้ แต่เพดานและหัวเสาภายในสถานี สลับกับประแจจีน
และลายดอกบัวบริเวณผนัง โดยทัง้ หมดได้รบั แรงบันดาลใจมาจาก
วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่
มาที่สถานีแห่งนี้แล้วพลาดไม่ได้เลย ต้องแวะไปสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดมังกรกมลาวาสอันเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนมาตั้งแต่อดีต หรือจะเป็นมูลนิธิเทียนฟ้า
และศาสนสถานศักดิส์ ทิ ธิอ์ นื่ ๆ ในย่านนี้ รวมไปถึงทีน่ ยี่ งั อยูใ่ กล้
เยาวราชซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่มีร้านอาหารอร่อยมากมาย เช่น
ก๋วยจับ๊ อ้วนโภชนา ผัดไทยโอเคตลาดเก่าเยาวราช บะหมีม่ งั กรขาว
หรือแม้แต่อาหารทะเลอย่าง T&K Seafood Restaurant
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วและนักชิมแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะ
ในยามค�ำ่ คืน
สถานีสามยอด
เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณเกาะรัตนโกสินทร์รอบนอก
บนถนนเจริญกรุง บริเวณแยกสามยอด ซึง่ การออกแบบของสถานีนี้
มีทงั้ ภายนอกและภายใน โดยยังคงความเป็นย่านวังบูรพา ท�ำให้เกิด
อาคารทางเข้า 3 หลังทีม่ กี ารผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5
ควบคูก่ บั สถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส หรือชิโนโปรตุกสี ขณะทีภ่ ายใน
สถานีตกแต่งด้วยการติดรูปภาพสมัยเก่าเพือ่ เล่าเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
และทีม่ าของพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูม้ าเยือน

ทีน่ ถี่ อื เป็นถิน่ “โก๋หลังวัง” เพราะเคยเป็นศูนย์กลาง
ไลฟ์สไตล์ของคนกรุง โดยเฉพาะวัยรุน่ กรุงเทพฯ เมือ่
ราว 50-60 ปีกอ่ น โดยยังคงหลงเหลือร่องรอยในอดีต
พอให้ได้เห็นอยูบ่ า้ ง เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์
และร้านขายปืน เมือ่ มาทีย่ า่ นนีแ้ ล้วก็ตอ้ งแวะไปที่
โรงแรมคชาเบด ตัวอาคารสีเขียวขาว ซึง่ ด้านล่างเปิด
เป็นร้านกาแฟ “Gallery กาแฟดริป” ทีม่ เี มนูกาแฟ
Coffee Jelly ล่อใจให้นงั่ จิบกาแฟ พร้อมๆ กับชม
บรรยากาศโดยรอบให้พอได้นกึ ถึงภาพในอดีต หรือ
จะเป็นที่ “ออน ล๊อก หยุน่ ” ร้านอาหารชือ่ ดังเก่าแก่
แห่งย่านพระนคร ส�ำหรับนักชิมสายเนือ้ ต้องมาที่
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ “เจ้ผอม” แห่งตลาดปีระกา
เวิ้งนาครเขษมที่ยา้ ยมาอยูท่ ี่ซอยเจริญกรุง 6 ซึ่ง
ถือเป็นอีกเสน่หข์ องสถานีสามยอด
สถานีสนามไชย
เป็นสถานีใต้ดนิ ก่อนลอดผ่านอุโมงค์ใต้นำ�้ ไป
ยังสถานีอสิ รภาพ ตัง้ อยูใ่ จกลางพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เกาะ
กรุงรัตนโกสินทร์ในแนวถนนสนามไชย บริเวณ
วัดพระเชตุพนฯ การออกแบบภายในสถานี
เป็นแบบ “รัตนโกสินทร์ตอนต้น” ออกแบบโดย
รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องพระโรงสมัย
รัตนโกสินทร์ มีการประดับด้วยเสาสดุมภ์ตงั้ ตระหง่าน
อยูร่ ะหว่างทางเดิน ลงลายกระเบือ้ งเป็นดอกพิกลุ
ปลายเสาประดับด้วยดอกบัวจงกลปิดทองค�ำเปลว
พืน้ และผนังจ�ำลองมาจากก�ำแพงเมือง ประดับด้วย
เสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง ส่วนเพดานเป็น
ลายฉลุแบบดาวล้อมเดือนปิดทองค�ำเปลว
มาถึงสถานีสนามไชยแล้วก็ตอ้ งแวะไปทีม่ วิ เซียม
สยาม พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ าพร้อมรูปแบบการน�ำเสนอ
ทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร ตามด้วยไปไหว้พระขอพรทีว่ ดั พระเชตุพนฯ
และแวะไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดกันให้ได้
ส่วนร้านอาหารรอบๆ สถานีกม็ ดี ว้ ยกันหลายร้าน
ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหารตามสัง่ อย่าง “ร้านเสียวหลัง”
หรือ “ร้านข้าวหมูแดงสนามหลวง” รวมไปถึง
คาเฟ่กึ่งร้านอาหารสุดชิคอย่าง Farm to Table
ก็เชือ่ ว่าน่าจะท�ำให้ใครหลายคนประทับใจ
สถานีอสิ รภาพ
ตัง้ อยูบ่ ริเวณซอยอิสรภาพ 23 จนถึงซอยอิสรภาพ
34 เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีแรกและสถานีเดียว
ของสายเฉลิมรัชมงคลทีต่ งั้ อยูใ่ นฝัง่ ธนบุรี เชือ่ มต่อ
ไปยังอุโมงค์ลอดใต้แม่นำ�้ เจ้าพระยาจากฝัง่ พระนคร

ภายในสถานีอิสรภาพ

ไปยังฝัง่ ธนบุรี ก่อนเปลีย่ นเป็นทางยกระดับมุง่ สู่
สถานีทา่ พระและสถานีอนื่ ๆ ซึง่ การออกแบบตัวสถานี
แห่งนีจ้ ะเป็นแบบเดียวกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลที่เราเห็นอยู่ แต่เปลี่ยนโทนสี
มาเน้นการใช้สีทองเป็นหลัก รวมถึงน�ำสัญลักษณ์
รูปหงส์ สัตว์สริ มิ งคลและศักดิส์ ทิ ธิม์ าตกแต่งพืน้ ที่
เป็นเสมือนตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของวัดหงส์
รัตนารามราชวรวิหาร
ดังนัน้ สถานทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งไปเยือนเมือ่ มาทีส่ ถานีนี้
ก็คอื วัดหงส์รตั นารามราชวรวิหาร หรือจะเป็นวัดอรุณ
ราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และชุมชนกุฎจี นี ชุมชน
เก่าแก่ทมี่ ขี นมอร่อยอย่างขนมฝรัง่ กุฎจี นี ทีส่ บื ทอดกัน
มานานตัง้ แต่อดีต นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหารอร่อยๆ
อย่าง ร้านข้าวบึ้ม ตลาดบางกอกน้อย และร้าน
342 Bar ที่อยู่ในซอยวัดระฆัง อีกหนึ่งสถานที่ที่
นักเทีย่ วยามราตรีจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง
และบรรยากาศริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.mrta.co.th/th/news/information/test_run_bluelineextension/
https://www.bemplc.co.th/CorporateNewsDetail?id=10187
https://www.bemplc.co.th/CorporateNewsDetail?id=10207
https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=10195
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L&H NETWORK

www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

28 - 80 ล้านบาท
25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
4-9 ล้านบาท
2.46 - 8 ล้านบาท
4.4 ล้านบาท

TOWNHOME

VIVE
indy
Villaggio

12 - 18 ล้านบาท
2 - 5 ล้านบาท
2.3 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

16 - 50 ล้านบาท
5.1 - 25 ล้านบาท
2.89 - 7.5 ล้านบาท
1.8 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 400 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
นนทบุรี

บางเขน

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

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.4 - 7 ล้านบาท

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

MAKING MERIT
@ HOLY TEMPLES
สร้างบุญในวัดศักดิส์ ทิ ธิ์

หลวงพ่อด�ำที่วัดราษฎร์นิยมธรรม - หนองผักชี
ช่วงปลายปีและต้นปีถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่มี
วันหยุดยาวหลายวัน ท�ำให้หลายครอบครัวมีเวลา
อยูด่ ว้ ยกันมากขึน้ และยิ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ดว้ ยแล้ว จะมีอะไรดีไปกว่าการได้พา
สมาชิกในครอบครัวไปกราบขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ในปีใหม่ทมี่ าถึง

วัดปัญญานันทารามแห่งนี้ได้ถอดแบบเจดีย์
พุทธคยาจากสถานที่จริงในประเทศอินเดีย
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดราษฎร์นิยมธรรม - หนองผักชี

การปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญานันทาราม

สถานที่แนะน�ำ

• วัดปัญญานันทาราม

เป็นวัดทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีร่ จู้ กั กันดี เพราะเป็น
วัดที่ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” อดีตเจ้าอาวาส
วัดชลประทานรังสฤษฏ์เป็นผูก้ อ่ ตัง้ และสร้างขึน้
เพื่อเป็นมรดกธรรม โดยวัดแห่งนี้ได้ถอดแบบ
เจดียพ์ ทุ ธคยาจากสถานทีจ่ ริงในประเทศอินเดีย
ซึง่ ถือได้วา่ มีความคล้ายกับสถานทีจ่ ริงอย่างมาก
และทีส่ ำ� คัญภายในเจดียพ์ ทุ ธคยาจ�ำลองแห่งนี้
ยังมีไฮไลท์ทหี่ ากใครไม่ได้เข้ามาเห็นหรือเข้ามา
ถ่ายรูปด้วยแล้ว เรียกว่ายังมาไม่ถงึ วัดนี้แน่นอน
นั่นคือภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ถือเป็นแห่งแรก
ในโลกก็ว่าได้ รับรองมาที่นี่ได้ทั้งภาพสวยๆ
และความเป็นสิริมงคลกลับบ้านแน่นอน

26

ทีต่ งั้ : 1 หมู่ 10 ต�ำบลคลองหก อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.watpanya.org
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรงั สิตถึงฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต เลีย้ วเข้าถนนรังสิต-นครนายก ขับตรงไป
เรือ่ ยๆ ผ่านคลอง 5 สังเกตศาลธัญบุรหี รือทางเข้า
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนเลียบ
คลองหก ขับต่อไปประมาณ 14 กิโลเมตร สังเกตป้าย
วัดปัญญานันทาราม เลีย้ วซ้ายตรงไปประมาณ 800 เมตร

กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึน้ ในสมัยจอมพลแปลก
พิบลู สงคราม (ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
เพือ่ เป็นอนุสรณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย
(เดิมชื่อวัดประชาธิปไตย) เจดีย์ของวัดนี้บรรจุ
พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้าทีน่ ำ� มาจาก
ประเทศอินเดีย รวมทัง้ ได้นำ� กิง่ พระศรีมหาโพธิ์ 5 กิง่
จากต้นทีส่ บื เนือ่ งมาจากต้นทีพ่ ระโคตมพุทธเจ้า
เสด็จประทับและตรัสรูม้ าปลูกไว้ พร้อมกับน�ำดิน
จากสังเวชนียสถานมาประดิษฐานที่วัด ท�ำให้
วัดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่
หากใครได้เข้ามากราบไหว้ก็เหมือนได้เข้าเฝ้า
• วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริง นอกจากนี้
วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดมหาธาตุหนึ่งในสองวัดของ ภายในยังประดิษฐานพระศรีสมั พุทธมุนที สี่ วยงาม

วัดเดิมเป็นบึงกว้างและลึก ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“บึงหนองผักชี” ต่อมาเมือ่ สร้างวัดเสร็จ เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเปลี่ยน
ชื่อใหม่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายก
รัฐมนตรีวา่ “วัดราษฎร์นยิ มธรรม” ซึง่ ทีน่ มี่ พี ระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อด�ำ” ประดิษฐาน เล่ากันว่าใน
อดีตองค์พระซึง่ มีพทุ ธลักษณะแบบเชียงแสนได้ลอย
มาเกยทีค่ ลองหน้าวัด แต่ชาวบ้านช่วยกันยกเท่าไร
ก็ยกไม่ขึ้น จนเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นต้องจุดธูป
อาราธนาจึงสามารถยกขึน้ จากน�ำ้ ขึน้ มาประดิษฐาน
• วัดราษฎร์นิยมธรรม
มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดหนองผักชี เนื่องจาก ในอุโบสถได้ โดยทางวัดยังได้จดั มหรสพเฉลิมฉลอง
เริม่ แรกก่อนทีจ่ ะมีการสร้างวัดแห่งนีข้ นึ้ พืน้ ทีส่ ร้าง ยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ขณะทีบ่ ริเวณของวัดก็มบี รรยากาศร่มรืน่ และเงียบสงบ
ที่ตั้ง : 149 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและ
ขาออก จะเห็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
(บางเขน) อยู่ตรงข้ามกับกรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์ ติดกับอู่รถเมล์ ขสมก. และใกล้
กับวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน

ทีต่ งั้ : 41 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน 52 (ซอยทหารอากาศ)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
10220
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดราษฎร์นิยมธรรม - หนองผักชี
การเดินทาง : จากถนนแจ้งวัฒนะ ขับรถเลีย้ วซ้าย
เข้าถนนพหลโยธินเส้นที่มุ่งไปทางรังสิต ตรงไป
ก่อนถึงตลาดยิง่ เจริญ ให้สงั เกตทางขวามือจะเห็น
ซอยพหลโยธิน 52 ให้กลับรถแล้วเข้าซอยตรงไป
ตามทางจะเจอวัดราษฎร์นยิ มธรรมหรือวัดหนองผักชี
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

วัฒนา

สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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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 มหาชัย

4 - 6 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.9 - 5.6 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.46 - 5.95 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.7 - 5 ล้านบาท

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

THE SPIRITUAL
ANCHOR
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

บรรยากาศของวัดนาคปรก
ในความเชือ่ ตามประเพณีนยิ มของคนไทย “วัด”
นอกจากจะเป็นสถานทีส่ ร้างบุญและกุศลแล้ว
ยังเป็นเสมือนสถานที่พึ่งพิงทางใจ หรือเรียก
อีกอย่างหนึง่ ว่าเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจ
ของคนได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามจารีต
ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่สากลและปีใหม่ไทย
คนไทยมักจะนิยมไปสักการะสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
เพื่อความเป็นสิริมงคล

เจดีย์ท่านขรัวแก้วที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อุทยานเขามอ (เขาเต่า) อยู่กลางสระน�้ำภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หลวงพ่อนาคปรก พระประธานในวิหารวัดนาคปรก

พระพุทธโมลีโลกนาถในวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

สถานที่แนะน�ำ

• วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วัดแห่งนีเ้ ป็นวัดเก่าแก่ทถี่ กู สร้างมาตัง้ แต่สมัย
อยุธยา ซึ่งเดิมเรียกกันว่า "วัดท้ายตลาด"
ด้วยความทีอ่ ยูต่ อ่ จากตลาดเมืองธนบุรี จนเมือ่
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาสร้างพระราชวัง
โดยอาณาบริเวณยาวลงมาครอบคลุมถึงวัดแห่งนี้
ด้วย และกลายเป็นวัดในเขตพระราชฐานใน
พระราชวังกรุงธนบุรี ภายในวัดจะมีวิหารที่
ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วิหารฉางเกลือ เพราะ
ในอดีตถูกใช้เป็นที่เก็บเกลือ ซึ่งถือว่ามีความ
ส�ำคัญมาก แต่ปจั จุบนั ได้กลายเป็นวิหารลักษณะ
ทรงไทยผสมจีน นอกจากนีส้ งิ่ ส�ำคัญอีกสิง่ หนึง่
ทีท่ ำ� ให้วดั แห่งนีม้ ผี คู้ นเลือ่ มใสศรัทธามากทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ นัน่ คือพระพุทธรูปโบราณทีไ่ ด้รบั การถวาย
พระนามว่า “พระพุทธโมลีโลกนาถ” ซึง่ ถือเป็น
พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิท์ รงพุทธานุภาพ เนือ่ งจาก
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เป็นพระพุทธรูปอันเป็นที่สักการะของพระเจ้า
แผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร
และเหล่าราษฎรมาตัง้ แต่ยคุ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ที่ตั้ง : 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-16.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
การเดินทาง : ไปตามเส้นทางถนนอรุณอมรินทร์
8 หรือเส้นทางถนนอิสรภาพ ถึงแยกโพธิส์ ามต้น
ให้เลี้ยวไปตามถนนวังเดิม ถึงสี่แยกซึ่งบรรจบ
กับถนนอรุณอมรินทร์แล้วเลี้ยวขวา เลียบซ้าย
ตรงเชิงสะพานอนุทินสวัสดิ์ (วัดอยู่ข้างสะพาน)
• วัดนาคปรก
เดิมทีเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างมาแต่โบราณ ตั้งแต่
สมัยอยุธยากระทัง่ เข้าสูก่ รุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่ 4-5
ได้มีพ่อค้าเรือส�ำเภาชาวจีนชื่อเจ้าสัวพุกเข้ามา
ค้าขายที่พระนครฝั่งธนบุรี ย่านตลาดพลู จนได้
รับบรรดาศักดิ์เป็น “พระบริบูรณ์ธนากร” และ
ได้ตงั้ หลักปักฐานทีเ่ มืองไทย แต่งงานกับหญิงไทย
ซึ่งตัวของภรรยาเจ้าสัวพุกเป็นคนที่เลื่อมใสใน
พุทธศาสนาอย่างมาก จึงชักชวนให้เจ้าสัวท�ำบุญ
ด้วยการบูรณะวัดที่ถูกทิ้งร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ จนกลายเป็น
วัดนาคปรกขึ้นมา ที่วัดแห่งนี้นอกจากจะต้อง
มาลอดใต้ถุนโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว
จะต้องมาสักการะ “หลวงพ่อเจ้าสัว” พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่หลายคนเชื่อว่าเมื่อใครมา
กราบขอพรท่านก็จะสมดัง่ ใจปรารถนา โดยเฉพาะ
เรื่องความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและ
การประกอบธุรกิจต่างๆ ดั่งที่เจ้าสัวพุกในอดีต

เคยเป็นมาก่อน
ที่ตั้ง : 342 ซอยเทอดไท 49 ถนนเทอดไท
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-16.00 น.
เว็บไซต์ : https://www.watnakprok.com/
การเดินทาง : จากแยกท่าพระตรงไปทาง
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กลับรถตรงไฟแดงแรก
แล้วชิดซ้ายเบี่ยงเข้าไปทางไปตลาดพลู (มีป้าย
บอกทาง) ข้ามทางรถไฟแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าไปทาง
ถนนเทอดไท ข้ามแยกไฟแดงตรงเข้าไปเรื่อยๆ
จะเจอกับประตูทางเข้าวัดนาคปรก
• วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ถือเป็นวัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ในระดับนานาชาติวัดหนึ่ง เนื่องจากวัดประยุร

วงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ
1 Award of Excellence อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจ�ำ
ปี 2556 ที่ผ่านมาจากองค์การยูเนสโก เนื่องจาก
ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างทาง
พุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเจดีย์
ประธานที่ตั้งอยู่ภายในวัด เดิมทีแล้ววัดประยุร
วงศาวาสวรวิหารถูกเรียกขานจากชาวบ้านว่า
“วัดรั้วเหล็ก” ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในย่าน
ฝัง่ ธนบุรี ซึง่ นอกจากจะมีชอื่ เสียงตามทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นแล้ว ทีน่ ยี่ งั ถือเป็นศาสนสถานทีป่ ระดิษฐาน
ของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ ากมาย อย่างเจดียท์ า่ นขรัวแก้ว
หรือวิหารพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ และที่นี่ก็ยังมี
อุทยานเขามอ (เขาเต่า) ที่อยู่กลางสระน�้ำ มีเต่า
อาศัยอยู่เยอะแยะให้ชมกันเพลินๆ ด้วย
ที่ตั้ง : 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดประยุรวงศาวาส
การเดินทาง : จากหั ว ล� ำ โพงขั บ รถผ่ า น
วัดไตรมิตร วนขวาที่วงเวียนโอเดียนเข้าถนน
เยาวราช ผ่านไป 2 ไฟแดง คือแยกเฉลิมบุรแี ละ
แยกราชวงศ์ ตรงไปจนถึงไฟแดงที่ 3 แยกวัดตึก
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรวรรดิ ผ่านทางม้าลาย
ปากซอยวานิช 1 (ส�ำเพ็ง) เบนขวาไปผ่านหน้า
วัดบพิตรพิมขุ เข้าโค้งซ้ายขึน้ สะพานพระปกเกล้า
ชิดซ้ายลงสะพาน เข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เลีย้ วซ้ายแยกแรก เข้าถนนพญาไม้ แล้วไปอ้อม
ใต้สะพานพุทธยอดฟ้า ตรงผ่านแยกซอยเทศบาล
สาย 1 (รร.ซางตาครู้ส) แล้วเลี้ยวขวาเข้าประตู
วัดประยุรวงศาวาสได้เลย
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE บางนา

28 - 35 ล้านบาท

vv7@lh.co.th

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 35 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

12 - 20 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

11 - 25 ล้านบาท

mk72@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ ร่มเกล้า

6 - 20 ล้านบาท

mmr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

7 - 17 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

6 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.5 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.8 - 8 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

4.9 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.7 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th
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PRAY AT TEMPLES

ขอพรเพือ่ เป็นสิรมิ งคลรับปีใหม่
หลวงพ่อพุทธสุวรรณบวรรังษีที่วดั สุวรรณประสิทธิ์
ในการด�ำเนินชีวิตของคนเรา เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นไม่ใช่แค่การเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง
เท่านั้น แต่บางครั้งเรายังต้องใช้ศาสนามาเป็นที่พึ่ง
และยึดเหนีย่ วทางด้านจิตใจเหมือนกัน การได้เข้าวัด
ท�ำบุญ ท�ำสมาธิ และสวดมนต์ ถือเป็นแนวทางที่จะ
ท�ำให้ชีวิตของเราด�ำเนินไปอย่างมีความสุข

ภายในวัดใหม่ล�ำนกแขวก

หลวงปู่ทวด (เหยียบน�้ำทะเลจืด) ที่วัดพระยาสุเรนทร์
เข้าฟังธรรมะได้ที่วัดใหม่ล�ำนกแขวก

สถานที่แนะน�ำ

• วัดพระยาสุเรนทร์

ถือเป็นวัดเก่าแก่ทมี่ อี ายุมากกว่า 120 ปี และยังเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา
ของผู้คนจ�ำนวนไม่น้อย ซึ่งที่วัดแห่งนี้นอกจาก
จะมีพระธาตุ 5 ประเทศทีอ่ ญั เชิญมาจากศรีลงั กา
อินเดีย เนปาล พม่า และไทยแล้ว ที่นี่ยังมี
หลวงปูท่ วด (เหยียบน�ำ้ ทะเลจืด) องค์ใหญ่ พระเกจิ
ชือ่ ดังทีม่ ผี คู้ นเคารพศรัทธามากทีส่ ดุ โดยภายใน
พระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
รวมถึงมีพระประธานในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้
ประชาชนกราบไหว้และยังมีไฮไลท์อยูท่ กี่ ารเสริม
ความเป็นสิริมงคลด้วยการลอดโบสถ์ที่เชื่อว่า
เป็นถ�้ำพญานาค และการไหว้ขอพรศาลปู่ย่า
หรือศาลพระยาสุเรนทร์และท่านหญิงบุญมี
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในย่านนี้
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เพือ่ สักการะขอพรอีกด้วย และหลังจากกราบพระ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้างๆ วัดยังเป็นที่ต้ังของ
ตลาดน�ำ้ ให้แวะพักผ่อนและชิมของอร่อยอีกมากมาย
เรียกว่ามาที่วัดแห่งนี้ อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งท้อง
กันเลยทีเดียว
ทีต่ งั้ : 32/8 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดพระยาสุเรนทร์
การเดินทาง: ขั บ ไปตามถนนรามอิ น ทรา
มุ่งตรงไปมีนบุรี ผ่านแยกทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์ แล้วตรงไปอีกประมาณ 800 เมตร
เจอแยกแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าถนนคูบ้ อน เมือ่ ถึงสีแ่ ยก
พระยาสุเรนทร์ให้เลีย้ วซ้ายเข้าถนนพระยาสุเรนทร์
ตรงเข้าซอยพระยาสุเรนทร์ 50 และขับตรงไป

ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงวัด
• วัดสุวรรณประสิทธิ์ นวมินทร์
เป็นวัดราษฎร์และยังเป็นวัดใหม่ที่สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยนายเกษียร วงศ์ชยั สุวรรณ
ได้บริจาคทีด่ นิ ร่วมกับนางอยู่ ปอประสิทธิ์ เพือ่ ใช้
ส�ำหรับสร้างวัด ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อวัดที่รวม
เอาค�ำสุดท้ายของนามสกุลของผูบ้ ริจาคทีด่ นิ คือ
“สุวรรณ” และ “ประสิทธิ์” มารวมกันเป็นชื่อวัด
เพือ่ เป็นเกียรติอนุสรณ์แห่งความดี ทีน่ นี่ อกจากจะ
มีอโุ บสถเป็นอาคารไม้ทรงไทยแกะสลักลวดลาย
สวยงาม และมีพระพุทธรูปตัง้ อยูร่ ายล้อมบริเวณ
มีศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทยสองชั้นแล้ว
ก็ยังมีปูชนียวัตถุที่ส�ำคัญคือหลวงพ่อปานและ
หลวงพ่อโสธรทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นทีเ่ คารพ

ศรัทธาของประชาชนทัว่ ไป รับรองได้วา่ มาทีน่ จี่ ะ
ได้รบั ความเป็นสิรมิ งคลให้กับชีวิตอย่างแน่นอน
ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 13 นวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดสุวรรณประสิทธิ์
การเดินทาง : จากถนนลาดพร้าว มุง่ หน้าตรงไป
ทางมีนบุรี โดยเลีย้ วซ้ายตรงหัวมุมตลาดบางกะปิ
และขับตรงไป ให้สังเกตตลาดอินทรารักษ์ที่อยู่
ด้านซ้ายมือ เมื่อเห็นซอยนวมินทร์ 42 (ซอยวัด
สุวรรณประสิทธิ์) อยู่ฝั่งตรงข้าม ให้กลับรถแล้ว
เข้าซอย ตรงเข้าไปในซอยจนสุดทางก็จะเจอกับ
วัดสุวรรณประสิทธิ์

• วัดใหม่ล�ำนกแขวก

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดล�ำนกแขวก” เป็น
วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่เดิมเป็น
เพียงโบสถ์ปลูกในลักษณะโรงสังกะสี แต่ต่อมา
ได้มกี ารสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ และได้อญั เชิญ
หลวงพ่อโตที่ขุดพบในวัดร้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นพระแกะสลักด้วยหินทั้งองค์ปางสมาธิเลียน
แบบสุโขทัย เป็นพระประธานในอุโบสถ อย่างไร
ก็ตาม วัดนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นตรงที่
มีเสมาติดกับตัวพระอุโบสถ นอกจากนีย้ งั มีศาลา
การเปรียญที่สร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ซึ่งบนศาลาการเปรียญเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์จ�ำลองที่บรรจุ

บรรยากาศบริเวณวัดสุวรรณประสิทธิ์

พระบรมสารีริกธาตุอยู่ในพระเกศ ซึ่งสร้าง
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ด้วย
ทีต่ งั้ : 9 หมูท่ ี่ 10 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดใหม่ล�ำนกแขวก มีนบุรี
การเดินทาง : จากถนนสุขาภิบาล 3 รามค�ำแหง
เลี้ยวขวาเข้าถนนสุวินทวงศ์ ขับตรงไปตามทาง
จนสังเกตเห็นสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก เยือ้ งๆ
ฝัง่ ตรงข้ามจะเป็นซอยวัดใหม่ลำ� นกแขวก จากนัน้ ให้
กลับรถและเลี้ยวเข้าซอย ตรงเข้าไปจะพบ
โรงเรียนวัดใหม่ลำ� นกแขวก โดยวัดจะอยูด่ า้ นข้าง
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WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 400 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

28 - 35 ล้านบาท

vir@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 19 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.7 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.4 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.6 - 5.2 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy Westgate

3 - 3.8 ล้านบาท

dk3@lh.co.th
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BLESSING FOR
GOOD LIFE
อ�ำนวยพร ชีวีมีสุข

หลวงพ่อสุโขทัยที่วัดสักใหญ่
การไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถานต่างๆ
ไม่ได้เป็นพียงการสะสมบุญอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น
แต่ยังเป็นเสมือนการน�ำพาตัวเราไปชาร์จพลัง
เติมความมั่นใจและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้
มีแรงและพลังมากพอทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ และลุกขึน้ ต่อสู้
เพื่อความฝันของตัวเองต่อไป

อุโบสถปางมารวิชยั ทีว่ ดั ไทรใหญ่

พระพุทธมงคลชัยที่วัดบางจาก
พระประธานในอุโบสถปางมารวิชยั ทีว่ ดั ไทรใหญ่

สถานที่แนะน�ำ

• วัดไทรใหญ่

เดิมชือ่ “วัดมหานิโครธาราม” เป็นวัดราษฎร์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลอง
พระพิมลราชาและคลองทวีวฒ
ั นา ทีผ่ า่ นทาง
ด้านทิศเหนือและตะวันตกของวัด ทีน่ มี่ อี าคาร
เสนาสนะสวยงามอยู่หลายจุด แต่ที่เด่นที่สุด
จะเป็น อุโ บสถทรงไทยหลัง คามุง กระเบื้อ ง
มีชอ่ ฟ้าใบระกา หน้าบันปิดทอง ขณะทีฝ่ าผนัง
ก็มภี าพจิตรกรรมทีเ่ ล่าพุทธชาดกเรือ่ งพระเจ้า
สิบชาติวาดไว้อย่างสวยงาม แต่ทเี่ ป็นจุดสนใจ
ของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปเห็นจะเป็น
พระประธานในอุโบสถปางมารวิชยั ทีห่ ล่อด้วยโลหะ
ทองสัมฤทธิ์ ซึง่ ชาวบ้านทัว่ ไปเรียกว่า “หลวงพ่อ
ทองค�ำ” ที่มีการบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์
มาอย่างยาวนาน และถ้าใครมาขอพรก็มกั จะ
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สมหวังอยูเ่ สมอ โดยดูได้จากสิง่ ของทีผ่ คู้ นนิยมน�ำ
มาแก้บน เช่น ร�ำละคร ถวายช้างไม้ หรือแม้แต่
การบวชแก้บน
ทีต่ งั้ : 65 หมู่ 5 บ้านไทรใหญ่ ถนนไทรน้อย-ต้นเชือก
ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : วัดไทรใหญ่
การเดินทาง: มาจากถนนรัตนาธิเบศร์ ขับตรงไป
จนถึงสามแยกบางใหญ่ ขึน้ สะพานวงแหวนเลีย้ วไป
ทางขวา มุง่ หน้าไปอ�ำเภอบางบัวทองแล้วตรงไป
เรือ่ ยๆ ผ่านมินบิ กิ๊ ซี-หมูบ่ า้ นบางบัวทอง ผ่านซอย
วัดลาดปลาดุก สังเกตทางซ้ายมือจะเป็นถนน
บ้านกล้วย-ไทรน้อย ให้เลี้ยวเข้าไป (มีป้ายบอก
ทางไปตลาดน�้ำไทรน้อย) ตรงเข้าไปเรื่อยๆ
ประมาณ 13 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณที่จอดรถ

ของตลาด โดยข้างๆ จะเป็นวัดไทรใหญ่
• วัดสักใหญ่
เป็นวัดเก่าแก่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้พ ระราชทานทรัพ ย์ส ่ว นพระองค์ร ่ว มกับ
บรรพบุรุษในท้องถิ่น ที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมี
จุดเด่นอยูท่ ภี่ าพพุทธประวัตพิ ระเจ้าเปิดโลกและ
พระบรมธาตุสำ� คัญของไทยให้ชมแล้ว ภายใน
พระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ “หลวงพ่อ
สุ โขทั ย” ที่ มี พุ ทธลั กษณะแบบสุ โขทั ยที่ มี
พระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรีประดิษฐานอยูภ่ ายใน
อุโบสถ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุทยานปลา
บ่อเต่าและตะพาบขนาดใหญ่ไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้
ให้อาหารกันอย่างเพลิดเพลิน รวมถึงด้านหลังวัด
ยังมีสวนผลไม้และสวนดอกไม้ของชาวบ้าน

ให้แวะเข้าไปเทีย่ วชมกันอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 104 หมู่ 9 ถนนเทอดพระเกียรติ ซอย
มหามิตร ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
เฟซบุ๊ก : วัดสักใหญ่
การเดินทาง : จากถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าไป
ทางถนนบางกรวย-จงถนอม เลีย้ วซ้ายเข้าถนน
บางกรวย-จงถนอม ขับตรงไปตามทาง (ถนนสาย
3014) เข้าซอยมหามิตร ขับไปตามทางจะมีปา้ ย
บอกทางไปวัดสักใหญ่ เลีย้ วซ้ายตรงป้ายบอกทาง
ตรงเข้าไปก็จะเจอกับทางเข้าวัดสักใหญ่
• วัดบางจาก

วัดเก่าแก่อกี วัดหนึง่ ทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2365

ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยจะสังเกตได้จาก
พระพุทธรูปปางมารวิชยั องค์ใหญ่ทมี่ ชี อื่ ว่า “พระพุทธ
มงคลชัย” หน้าตักขนาด 19 เมตร ตระหง่าน
อยู่ริมน�้ำหน้าวัด วัดนี้ถือเป็นอีกศาสนสถาน
ทีป่ ระชาชนต่างให้ความเลือ่ มใสศรัทธา เพราะ
ทีน่ มี่ ี “หลวงพ่อหนุนดวง” (พระโมคคัลลานะ)
และ “หลวงพ่อค�้ำดวง” (พระสารีบุตร) พระ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งวัดบางจาก ประดิษฐานอยูใ่ ต้ฐาน
อุโบสถ โดยพระทั้ง 2 องค์ตั้งวางในลักษณะ
คล้ายก�ำลังค�้ำฐานของอุโบสถไว้ ท�ำให้เชื่อว่า
หากได้มากราบไหว้จะท�ำให้ดวงชะตาได้รับ
การหนุนน�ำและค�้ำจุน ประสบความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานและชีวติ
ที่ตั้ง : 11 หมู่ 1 ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บรรยากาศภายในวัดสักใหญ่

เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-17.00 น
เฟซบุ๊ก : วั ด บางจาก ต.คลองพระอุ ด ม

อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
การเดินทาง : จากฝัง่ ธนบุรใี ห้ใช้ถนนตัดใหม่สาทร
มุง่ หน้าสูต่ ลิง่ ชัน ข้ามถนนบรมราชชนนีมงุ่ หน้า
ไปบางบัวทอง ผ่านสะพานข้ามถนนรัตนาธิเบศร์
สังเกตจากจุดนี้ประมาณ 5 กิโลเมตร มีป้ายชี้
สะพานพระราม 4 เลีย้ วขวามุง่ หน้าไปปากเกร็ด
ก่อนขึน้ สะพานพระราม 4 เข้าช่องคูข่ นานและ
ลอดใต้สะพานพระราม 4 จะเห็นป้ายบอกทาง
เข้าวัด

39

TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE บางนา กม.7

12 - 18 ล้านบาท

v7@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.69 - 5 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.69 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.35 - 4.29 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.39 ล้านบาท

dp3@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

27.5 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

16 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

8.9 - 25 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 15 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

13.59 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 9.8 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5.5 - 15 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.5 - 7.5 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

2.89 - 6.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.8 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

17.29 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE เชียงใหม่

11.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.09 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.25 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.5 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.99 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.19 - 5.4 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.17 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.25 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.5 - 30 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.91 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

info@lhphuket.com

5.8 - 10.2 ล้านบาท
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BEST DAY OUT

PRAY TO THE BUDDHA
FOR GOOD LIFE
สิริมงคลแห่งชีวิต

เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ การได้ไปสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละสถานที่ โดยเฉพาะ
วัดพระธาตุหรือวัดพระบรมธาตุต่างๆ
ถือได้วา่ เป็นการเพิม่ มงคลชีวติ ของทุกคน
และทุ ก ครอบครั ว ให้ มี ค วามร่ ม เย็ น และ
มีความสุขตลอดไป ซึ่งศาสนสถานที่จะ
เชิญชวนให้ทุกท่านไปสักการะมีดังนี้

วัดพระธาตุดอยค�ำ วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 1,300 ปี

หลวงพ่อทันใจทีว่ ดั พระธาตุดอยค�ำ
สักการะพระบรมธาตุเจดียท์ วี่ ดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระมหาธาตุแก่นนครเก้าชัน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
วัดพระธาตุดอยค�ำ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยค�ำตั้งอยู่บริเวณดอยค�ำ ด้านหลัง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร ถือเป็นวัดเก่าแก่
ที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และเป็นวัดที่มีชื่อเสียง
มากแห่งหนึง่ ของเชียงใหม่ เนือ่ งจากมี “หลวงพ่อ
ทันใจ” ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
โดยดูได้จากจ�ำนวนของผู้คนที่เดินทางมาขอพร
บนบานแล้วประสบความส�ำเร็จและกลับมาถวาย
ดอกมะลิ เ พื่ อ แก้ บ นเป็ น จ� ำ นวนมาก ส� ำ หรั บ
การเดินทางมาทีว่ ดั พระธาตุดอยค�ำ สามารถเข้าทาง
ถนนเลียบคลองชลประทานแยกจากถนนเชิงดอย
บริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ
6 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยค�ำจะอยู่ทางด้าน
วัดมหาธาตุวรวิหาร โบราณสถานและวัดส�ำคัญ ขวามือ
ของเมืองราชบุรี
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วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

ถื อ เป็ น โบราณสถานและวั ด ส� ำ คั ญ ของเมื อ ง
ราชบุรี สร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ตัววัดตั้งอยู่ใกล้กับแม่น�้ำแม่กลองในตัวเมือง
ราชบุรี ภายในเป็นที่ตั้งของพระปรางค์เก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยพระปรางค์
องค์ใหญ่และพระปรางค์บริวารอีก 3 องค์โดยรอบ
นอกจากนี้ด้านในของพระปรางค์ยังมีภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังโบราณที่หาชมได้ยาก และที่
ส�ำคัญกว่านั้น ที่นี่ยังเป็นวัดที่ประดิษฐานของ
พระธาตุถึง 6 องค์ และระฆังหิน โดยทางวัด
จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูป
ที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระปรางค์ในช่วงปีใหม่
ของทุกปี ส�ำหรับการเดินทางมาวัดมหาธาตุแห่งนี้
เมื่อเข้ามาในจังหวัดราชบุรีแล้วให้ใช้เส้นทาง

เดียวกับทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวารวดีผสมผสาน
แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 200 เมตรก็จะ ศิลปะอินโดจีน ชาวอีสานมีความเชื่อว่าหากได้
ถึงวัดมหาธาตุ
มากราบไหว้พระมหาธาตุองค์นจี้ ะพบกับความเจริญ
ก้ า วหน้ า และรุ ่ ง เรื อ ง เปรี ย บดั ง ได้ บู ช าองค์
พระมหาธาตุแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พระมหาธาตุแก่นนครตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวง ส่ ว นการเดิ น ทางนั้ น เมื่ อ ขั บ รถมาถึ ง สี่ แ ยก
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของพระมหาธาตุองค์นี้ ประตูเมือง ให้ขับไปตามถนนศรีจันทร์ เมื่อผ่าน
มีเก้าชัน้ ฐานสีเ่ หลีย่ มกว้างด้านละ 50 เมตร เรือน ตลาดบางล�ำพู ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนกลางเมือง
ยอดทรงเจดียจ์ ำ� ลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่น ผ่านสถานีต�ำรวจและวัดกลางไปประมาณ 400
สร้างขึน้ เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรม เมตร ก็จะเห็นวัดหนองแวงอยู่ด้านซ้ายมือ
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด
และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น นครศรีธรรมราช
ความสูงขององค์พระธาตุคอื 80 เมตร มีพระจุลธาตุ หรือทีช่ าวนครฯ เรียกว่า "วัดพระธาตุ" ตามต�ำนาน
4 องค์ตั้งอยู่ 4 มุม และมีก�ำแพงแก้วพญานาค เล่าว่าพระบรมธาตุองค์นสี้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 854

ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า)
ก่อนจะมีการบูรณะสร้างเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ครอบ
พระบรมธาตุองค์เดิม และได้มกี ารบูรณะเรื่อยมา
จนเป็นองค์เจดียท์ สี่ งู ใหญ่อย่างในปัจจุบนั ว่ากันว่า
พระบรมธาตุเมืองนครแห่งนี้ ไม่เพียงจะมีความงดงาม
อย่างเดียว แต่ยงั มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของพระบรมธาตุเจดียอ์ กี ด้วย จึงดึงดูดให้ผคู้ นจาก
ทัว่ สารทิศเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนือ่ ง
ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางไปสั ก การะพระบรมธาตุ ฯ
ให้ใช้ถนนเส้นทางสาย 401 ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ตรงไปทีถ่ นนราชด�ำเนิน เมือ่ ถึงต�ำบลในเมือง จะพบ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเด่นตระหง่านอยู่ทาง
ขวามือ
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L&H HIGHLIGHTS

L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบโครงการใหม่ ใกล้ถนนตัดใหม่ ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ราคา 6-20 ล้านบาท

ทางลัด...สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

www.lh.co.th
48

www.lh.co.th
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EXPRESSION OF ACHIEVEMENT

MANIFESTATION OF PINNACLE STATURE
INTIMATION OF LUXURIATE LIVING PLEASURE

พบ 3 โครงการใหม่บนท�ำเลบางนา จาก LH
• Villaggio บางนา-เทพารักษ์ The Urban Mediterranean ราคา 3.8 - 7 ล้านบาท
• Villaggio ศรีนครินทร์-บางนา European Passion
ราคา 3 - 8 ล้านบาท
• Indy บางนา-รามค�ำแหง2 Unseen European Village ราคา 3 - 5 ล้านบาท

The crown jewel of gilded street, rightfully for the achiever.
Meet the unparalleled & most sought-after asset,
‘The Infinite Residence of Infinite Value’
Ready to be witnessed … and yours to own
2 Bedroom Starts 27.5 MB.
Appointment only Tel.1198

www.lh.co.th
50

www.lh.co.th
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GOURMET

DINING DELIGHT

GREEK YOGHURT
WITH FRUITS
กรีกโยเกิร์ตกับผลไม้
เมนู Hainanese Rice Duck Leg Confit

ELLE CAFE

คาเฟ่สุดชิคสไตล์ฝรั่งเศส

เครื่องดื่มเย็น Sparkling Tomyum

ร้าน ELLE Cafe ที่ ICONSIAM

สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน

ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหาร
ที่ร้านครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

นอกจากจะเป็นผูน้ ำ� ด้านแฟชัน่ และวงการสือ่ สิง่ พิมพ์
แล้ว ELLE ก็มีไลฟ์สไตล์ของความเป็นตัวเอง
อีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ ELLE Cafe คาเฟ่ที่มีมิติ
และกลิน่ อายความเป็นฝรัง่ เศสทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร ซึง่ วันนี้
ได้มาเปิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเป็นสาขา
ที่ 3 ของโลก ถัดมาจากญีป่ นุ่ และจีนทีเ่ ปิดไปแล้ว
ก่อนหน้านี้

ELLE Cafe ตั้งอยู่บนชั้น 4 Siam Takashimaya
ใน ICONSIAM ที่มาพร้อมกับการตกแต่งในบรรยากาศ
อบอุ่นและเป็นกันเอง ภายในร้านเน้นโทนสีเทาแบบ
มินิมอล รวมถึงการใส่ลูกเล่นและสีสันที่จะเปลี่ยนไป
ตามแต่ละซีซั่น ขณะเดียวกันมาที่ร้านนี้แล้วไม่ใช่แค่จะ
ได้ความรู้สึกเหมือนนั่งในคาเฟ่ที่เมืองปารีส ประเทศ
ฝรัง่ เศสเท่านัน้ แต่ยงั สบายใจเรือ่ งของสุขภาพด้วย เพราะ
ทีค่ าเฟ่แห่งนีม้ แี นวคิดว่า ...สุขภาพดีและความงามเป็น
สิง่ ทีค่ กู่ นั และยากทีจ่ ะแยกออกจากกัน..เพราะเขาคัดเลือก
แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพก่อนน�ำไปปรุงเป็นเมนูอาหาร
แสนอร่อยที่มีรสชาติดีและให้สุขภาพดีไปพร้อมกัน
ขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่แล้ว สิ่งแรกเลยที่ต้องคิดถึงคือ
กาแฟทีใ่ ช้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีสง่ ตรงจากไร่มาให้ทกุ คน
ได้ดมื่ ด�ำ่ กับความหอมกรุน่ กันทุกวัน นอกจากกาแฟร้อน
หอมๆ แล้ว ยังมีเครือ่ งดืม่ เย็นๆ อย่าง Iced Yuzu Esso
กาแฟเอสเปรสโซที่ผสมน�้ำส้มยูซุ ให้กลิ่นหอมของ
กาแฟและส้มยูซุผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว หรือใคร
อยากดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ก็มีให้เลือกอีกหลายเมนู เช่น

เมนู Salted Caramel Honey
Comb Cruffin

Sparkling Tomyum ที่หอมกลิ่นสมุนไพรไทยชื่นใจ
หรือ Sparkling Yuzu หอมกลิ่นส้มยูซุอ่อนๆ
นอกจากเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้ว
ทีน่ ยี่ งั มีอาหารอร่อยๆ หลายเมนูทเี่ สิรฟ์ กันเป็นชุดเมนคอร์ส
อีกด้วย เริ่มจากแอพพิไทเซอร์ “Crisp & Crunch
Rosemary Wings” ปีกไก่ทอดกรอบนอกนุม่ ในหอมกลิน่
โรสแมรี่ตามมาด้วย Duck Confit Salad เมนูนี้ไม่ใช่
แค่ผักกรอบอร่อยที่มาพร้อมกับเนื้อเป็ดนุ่มๆ เท่านั้น
แต่ยังมีน�้ำซอสเปรี้ยวอมหวานที่มีส่วนผสมของน�้ำส้ม
บัลซามิก อร่อยจนต้องบอกต่อกันทีเดียว
มาถึงเมนคอร์ส เมนูที่อยากแนะน�ำต่อไปก็คือ
Hainanese Rice Duck Leg Confit หรือเรียกง่ายๆ
ว่าข้าวมันเป็ด เสิร์ฟมาพร้อมน�้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเด็ด
หรือใครอยากจะรับประทานในสไตล์ชาวยุโรปก็มี Duck
Leg Confit ที่รับประทานกับมันบดและผักโขมผัดก็มี
ให้เลือกเช่นกัน และมาที่คาเฟ่นี้ทั้งทีก็ต้องปิดท้ายกัน
ด้วยเบเกอรี่อร่อยๆ อย่าง Salted Caramel Honey
Comb Cruffin ซึ่งมีความแตกต่างจากร้านทั่วๆ ไป
รสชาติของ Salted Caramel ของที่นี่จะขมเล็กๆ
ติดปลายลิ้น ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องขนมสไตล์
ฝรัง่ เศสทีแ่ ท้จริง หรือจะเป็น Lemon Curd Meringue
Cruffin เปรี้ยวหวาน รวมถึงยังมีเบเกอรี่อร่อยๆ
อีกหลายเมนูให้อร่อยกัน
และทาง ELLE Cafe ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส�ำหรับผู้ที่ถือคูปองมุมคอลัมน์
Dining Delight ฉบับนี้มารับประทานอาหารที่ร้าน
ครบ 500 บาทขึน้ ไป รับฟรีเครือ่ งดืม่ 1 แก้ว ตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

วิธีท�ำ
• น�ำผลไม้ทงั้ หมดมาล้างท�ำความสะอาด ก่อนหัน่ เป็นชิน้ ขนาดพอดีคำ�
• จากนั้นน�ำผลไม้ทั้งหมดใส่ลงในชามผสมส�ำหรับคลุกเคล้า
• เติมกรีกโยเกิร์ตลงในชามผสม หากเป็นถ้วยเล็กให้ใช้ 1 ถ้วย
แต่หากเป็นถ้วยใหญ่ก็ค่อยๆ เติมแล้วชิม โดยให้รสชาติของโยเกิร์ต
กับผลไม้มีสัดส่วนที่เท่ากัน
• เมือ่ ผสมทัง้ หมดเข้ากันดีแล้ว ให้ตกั ลงในถ้วยทีเ่ ตรียมไว้สำ� หรับเสิรฟ์
…..ง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็จะได้เมนูอาหารยามดึกหรือยามว่างแล้ว....
รับรองฟินแน่นอน
เป็นอีกเมนูอาหารที่จะมาช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณ
ให้ดขี นึ้ แถมยังเป็นอาหารว่างยามดึกได้เป็นอย่างดี ไม่อว้ นด้วย
เพราะกรีกโยเกิร์ตและผลไม้ถือเป็นอาหารช่วยลดน�้ำหนัก
ชั้นดีทีเดียว ไปดูวิธีท�ำกันเลยดีกว่า

ส่วนประกอบ
กรีกโยเกิร์ตเลือกยี่ห้อที่ชอบ 		
สับปะรดหั่นชิ้นพอดีค�ำ (ตามชอบ) 		
สตรอว์เบอร์รี่หั่น 4 ชิ้น		
ส้มแกะกลีบ 		
บลูเบอร์รี่		
แอปเปิลเขียวหั่นชิ้นพอค�ำ 		

Tips: หากต้องการให้กรีกโยเกิร์ตที่ท�ำออกมามีความกรุบกรอบ
ก็ให้เติมคอร์นเฟลกส์หรือถัว่ อัลมอนด์หนั่ ลงไป จะท�ำให้โยเกิรต์ ถ้วยนี้
รับประทานได้เพลินมากขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนผลไม้ได้ตามชอบ
แต่ต้องเลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เพราะเข้ากันกับกรีกโยเกิร์ตที่มี
รสหวานอ่อนๆ ได้เป็นอย่างดี

1 ถ้วย
1 ชิ้น
4-5 ลูก (ตามชอบ)
1 ลูก
5-6 ลูก (ตามชอบ)
1 ลูก
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MY BEST FRIEND

CALENDAR

END OF THE YEAR
RELAXING EVENTS

SEALYHAM TERRIER
เพื่อนตัวน้อยสุดน่ารัก

สุ นั ข พั น ธุ ์ ซี ลี แ ฮมเทอร์ เ รี ย ร์ (Sealyham Terrier)
เป็นอีกสายพันธุส์ นุ ขั ทีม่ คี วามน่ารักโดดเด่น โดยเฉพาะ
รูปร่าง เชื่อว่าหากใครได้เป็นเจ้าของจะต้องหลงรัก
เจ้าตูบน้อยสายพันธุ์นี้แน่นอน และแทบไม่น่าเชื่อว่า
แต่ก่อนเจ้าตูบซีลีแฮมเทอร์เรียร์ ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ใน
ประเทศเวลส์จะถูกเลี้ยงเอาไว้ล่าสัตว์ตัวเล็กๆ โดย
เฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในรูหรือโพรง แต่เมื่อเวลาผัน
เปลี่ ย นไป สุ นั ข สายพั น ธุ ์ นี้ ก็ ถู ก น� ำ มาเลี้ ย งไว้ เ ป็ น
สัตว์เลี้ยงน่ารักประจ�ำบ้านแทน

ลักษณะทั่วไป
เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ซีลีแฮมเทอร์เรียร์กลายเป็นสัตว์เลี้ยง
แสนรัก ก็เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวเตี้ย ขาสั้น ล�ำตัวยาว มีขน
สีขาวและมีความหนาช่วยปกป้องความหนาวเย็นได้ดี
จัดเป็นสุนัขขนาดเล็ก โดยมีน�้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 10.4
กิโลกรัม สูงประมาณ 10 นิ้ว จมูกมีสีขาว และถึงแม้ขา
จะบิดงอแบบขาวัว แต่ก็มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว
ปราดเปรียวและวิ่งได้เร็ว
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ลักษณะนิสัย
สุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่รักความสงบและเป็นมิตรกับเจ้าของ
เด็ก หรือแม้แต่แมว เรียกว่าเป็นสุนขั ทีเ่ ป็นเพือ่ นกับทุกสิง่ ได้ไม่ยาก
ขณะเดียวกันก็มีนิสัยร่าเริง แต่ลึกๆ แล้วก็เป็นสุนัขที่มีความ
กล้าหาญมากทีเดียว และมีนิสัยรักที่อยู่ จึงเหมาะที่จะเลี้ยงไว้
ดูแลบ้าน เพราะหากมีอะไรผิดปกติภายในบ้าน สุนขั ก็จะเห่าทันที
โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกถึงอันตรายที่จะเข้ามา แม้จะดูเป็นสุนัขขี้เล่น
แต่บางครั้งก็มีอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกัน
การดูแลทั่วไป
เจ้าซีลีแฮมเทอร์เรียร์เป็นสุนัขที่มีขนค่อนข้างหนา และ
ขนด้านนอกมีความแข็ง จึงจ�ำเป็นต้องท�ำกรูมมิ่งปีละ 2 ครั้ง
รวมถึงต้องได้รบั การตัดแต่งขนทัง้ หมด โดยเฉพาะขนบริเวณใบหน้า
หนวด และขนคิว้ จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ และเจ้าของหรือ
ผู้เลี้ยงก็ควรจะหมั่นแปรงขนสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้ขนติดกัน
นอกจากนี้ควรจะพาสุนัขไปออกก�ำลังกายตามสวนสาธารณะ
หรือลานกว้างเป็นประจ�ำ โดยสิ่งที่เจ้าตูบพันธุ์นี้ชอบท�ำมาก
ก็คือการขุดดินนั่นเอง

29th November 8th December 2019

7th - 8th December
2019

Gifts Exports 2019

บิ๊กเมาน์เท่น มิวสิกเฟสติวัล 2019

อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)
เวลา 10.00 - 19.00 น.
งานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าส่งออกที่จัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปลายปี
ของทุกปี และเป็นงานเดียวที่ทุกคนจะได้พบกับสินค้าคุณภาพ
เพื่อการส่งออกหลากหลายรายการที่ผู้ผลิตน�ำมาจ�ำหน่ายโดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี ผ้าไหม รองเท้าหนัง
รวมไปถึงเครื่องหนังและเครื่องประดับจิวเวลรี ตลอดจนสินค้าเพื่อ
สุขภาพ ความงาม และของใช้ภายในบ้านที่ยกทัพจัดมาจ�ำหน่าย
ในราคาทีท่ กุ คนสามารถจับต้องได้ อีกหนึง่ งานสินค้าดีๆ ทีพ่ ลาดไม่ได้

4th - 31st December 2019 1st - 12th January 2020
สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6

ดอยตุง จังหวัดเชียงราย
เวลา 10.00 - 16.00 น.
เรียกว่าเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่เกิดขึ้นบนดอยตุง ซึ่งจัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปีนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดเก๋ว่า
"สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6" แอ่วดอยม่วนใจ๋ สนุกได้ทั้งครอบครัว...
ส�ำหรับสีสนั แห่งดอยตุงนัน้ ถือเป็นถนนคนเดินทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทย
โดยเปิดให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับอากาศสุดเย็นสบายไปพร้อมๆ
กับการเลือกชิมอาหารพื้นเมืองในสไตล์ชาวดอยที่หาชิมกันไม่ค่อย
ง่ายสักเท่าไร ไม่เพียงเท่านัน้ ในงานนีท้ กุ คนยังจะได้ชมความงามของ
สีสนั ดอกไม้ของสวนแม่ฟา้ หลวง รวมถึงชอปปิงและซือ้ ของฝากกันได้
อย่างสนุกสนาน สมกับการเป็นเทศกาลส�ำหรับครอบครัวอย่างแท้จริง

The Ocean เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 12.00 - 24.00 น.
เทศกาลดนตรีหรือมิวสิกเฟสติวลั ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ จะขนทัพ
ศิลปินแห่งวงการดนตรีทไี่ ม่จำ� กัดค่ายมาสร้างความบันเทิงให้กบั แฟนคลับ
ได้ปลดปล่อยความสนุกสนานกันตลอดทัง้ คืน สร้างประสบการณ์การฟังดนตรี
ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเย็นฉ�่ำในฤดูหนาว
บนเขาใหญ่ เหมือนกับได้มาปาร์ตกี้ บั เพือ่ นกลุม่ ใหญ่ทบี่ อกได้คำ� เดียวว่า
ถ้าพลาดแล้วจะต้องรอไปถึงปีหน้ากันเลยทีเดียว ใครสนใจสามารถซือ้ บัตร
ได้ที่ All Ticket Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
หรือ www.allticket.com

8th - 28th December
2019
HOME IDEAS @Mega Bangna

ศูนย์การค้าเมกา บางนา
บริเวณ Homepro Walkway
เวลา 10.00 - 22.00 น.
งานแสดงสินค้าตกแต่งบ้านที่มาพร้อมกับงานดีไอวาย เครื่องนอน
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหลากหลายแบบที่มีให้เลือกชอป
กันอย่างเพลิดเพลิน โดยสินค้าแต่ละชนิดมาพร้อมโปรโมชันและราคา
สุดพิเศษตลอดงาน นี่จึงเป็นงานเดียวที่จะมาอัปเดต และท�ำให้ชีวิต
ไลฟ์สไตล์ของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น
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FRESH IDEA

COFFEE TABLE
บ้านไหนก�ำลังอยากได้โต๊ะกาแฟขนาดกะทัดรัด ลองมาดูไอเดีย
ท�ำโต๊ะกาแฟจากกระป๋องน�ำ้ อัดลมทีเ่ ราน�ำมาฝากกัน วิธที ำ� ก็แสนง่าย
แค่นำ� กระป๋องน�ำ้ อัดลมจ�ำนวนหนึง่ มาติดและเรียงให้เป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
คล้ายกล่อง จากนั้นก็น�ำกระจกแผ่นใสขนาดตามความต้องการ
มาวางบนกระป๋อง เท่านี้ก็จะได้โต๊ะกาแฟสุดชิคไว้แต่งห้องแล้ว

RECYCLED
TIN CANS
เฟอร์นิเจอร์สวยด้วยกระป๋อง
กระป๋องน�ำ้ อัดลมหรือกระป๋องน�ำ้ ผลไม้ทใี่ ช้แล้ว ถ้าปล่อยไว้
ก็อาจจะเป็นขยะกองพะเนินก็ได้ แต่ถา้ เราเติมไอเดียใส่ลงไป
กระป๋องเหล่านัน้ ก็จะกลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทสี่ วยงามและ
มีประโยชน์ใช้สอยในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังเช่นตัวอย่าง
ที่น�ำมาให้ดูกันในฉบับนี้

BEAUTIFUL DESK
ถ้าบ้านของใครผิวหน้าโต๊ะไม้หรือโต๊ะเขียนหนังสือผุหรือ
หลุดลอกไม่สวยอีกต่อไป เรามีวิธีซ่อมง่ายๆ ด้วยการน�ำกระป๋อง
น�ำ้ อัดลมทีม่ สี สี นั สวยๆ มาตัดเป็นแผ่น (เลือกส่วนทีม่ สี สี นั สวยๆ )
มาวางเรียงกัน แล้วยึดติดกับผิวหน้าโต๊ะด้วยตะปูตัวเล็กๆ
เก็บขอบและมุมให้ดี เท่านีค้ ณุ ก็จะได้โต๊ะใหม่สำ� หรับวางของหรือ
เขียนหนังสือแล้ว

SOFT DRINK CANS ARMCHAIR
น่าจะเป็นอาร์มแชร์ทถี่ กู ใจใครหลายๆ คน เพราะอาร์มแชร์ตวั นี้
จะเป็นอาร์มแชร์ที่มีตัวเดียวในโลก เนื่องจากท�ำมาจากกระป๋อง
น�้ำอัดลมที่น�ำมาวางเรียงติดและซ้อนกันเป็นชั้นจนเป็นอาร์มแชร์
ทีม่ สี สี นั และลวดลายเฉพาะตัวตามสีสนั และยีห่ อ้ ของกระป๋องน�ำ้ อัดลม
ทีน่ ำ� มาใช้ ถือเป็นอีกไอเดียสุดเจ๋งส�ำหรับการแปลงร่างกระป๋องน�ำ้ อัดลม

TABLE TIN LAMP
เป็นโคมไฟตั้งโต๊ะที่ดูเก๋ไม่ซ�้ำใคร เพราะโคมไฟชิ้นนี้ท�ำมาจาก
กระป๋องนมผงของเด็ก ซึ่งน�ำมาติดลวดลายบนผิวนอกของ
กระป๋องใหม่ โดยเจาะรูทกี่ น้ กระป๋องและด้านข้างเพือ่ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
และหลอดไฟ ก่อนที่จะน�ำท่อนเหล็กขนาดเล็กมาท�ำเป็นขาตั้ง ...
แค่นี้ก็ได้โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ แล้ว
UNIQUE LOUNGE CHAIR
เป็นเก้าอี้เลานจ์ที่มีความแตกต่างไปจากเก้าอี้เลานจ์ทั่วไป
เพราะเก้าอี้ตัวนี้ท�ำมาจากกระป๋องน�้ำอะลูมิเนียมที่ตัดเป็นเส้นๆ
แล้วน�ำมาสอดเข้ากับผืนผ้าใบทีป่ ยู ดึ โครงเก้าอี้ ก็จะท�ำให้ได้เก้าอีเ้ ลานจ์
ที่สวยมีสไตล์ไม่ซ�้ำใครไว้นั่งเล่นหรือเอนตัวอ่านหนังสือแล้ว
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CANS CHANDELIER
อีกไอเดียสุดเจ๋งส�ำหรับการน�ำกระป๋องน�้ำอัดลมมาท�ำเป็น
แชนเดอเลียร์สดุ เท่ แค่การวางกระป๋องเรียงซ้อนกันจนเป็นรูปแชนเดอเลียร์
และติดตั้งระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ ก่อนน�ำไปติดตั้งกับเพดาน
ซึง่ หากต้องการให้แชนเดอเลียร์มคี วามสวยงามก็ควรจะเลือกกระป๋อง
น�้ำอัดลมที่มีสีสันสดใส

CEILING LIGHT
โคมไฟเพดานชิน้ นีก้ ท็ ำ� มาจากชิน้ ส่วนของกระป๋องน�ำ้ อัดลม
เช่นกัน โดยน�ำกระป๋องน�ำ้ อัดลมมาตัดให้เป็นแผ่นกลมหลายๆ ชิน้
จากนัน้ น�ำมาร้อยเข้ากับโครงเหล็กโดยรอบ แล้วติดตัง้ อุปกรณ์
หลอดไฟและระบบไฟ รวมถึงเชือกหรือโซ่ห้อยติดกับเพดาน
เท่านี้ก็จะได้โคมไฟเพดานสวยๆ ไว้ใช้แล้ว แต่หากต้องการ
ให้สวยมากขึ้นก็ลองเจาะรูเล็กๆ บนชิ้นส่วนกระป๋องน�้ำอัดลม
โคมไฟของคุณก็จะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่ง
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LIBRARY

READ AND APPLY
อ่านเพื่อประยุกต์ใช้

LAGOM ความพอดี นี่แหละดีที่สุด
ผู้เขียน : Linnea Dunne (ลินเนีย ดันน์)
ผู้แปล : รัตนา ธรรมพักตรกุล
ค�ำว่า “ลากอม” (Lagom) มาจากค�ำว่า
ลาเก็ต ออม (laget om) ภาษาของชาวไวกิ้ง
ซึ่งแปลว่า “ความพอดีที่ไม่มากเกินไปหรือน้อย
เกินไป” และถ้าเรารูว้ า่ เท่านีค้ อื ...พอ จะต้องการ
มากขึ้นอีกท�ำไม หนังสือเล่มนี้จึงน�ำเสนอ “ศาสตร์แห่งความ
พอเพียง” หรือ “การใช้ชีวิตในทางสายกลาง” ซึ่งก�ำลังเป็น
ทีน่ ยิ มในกลุม่ ชาวยุโรปเวลานี้ ขณะเดียวกัน หนังสือเล่มนีย้ งั เน้น
เรือ่ งของการใช้ชวี ติ ให้มคี วามสมดุลทัง้ เรือ่ งงานและชีวติ ตลอดจน
อาหารการกิน งานออกแบบแฟชั่น การตกแต่งบ้านเรือน
การดูแลสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือแม้กระทั่งการท�ำ
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับโลกของเรา และหากใครที่ก�ำลังอยากหนี
โลกทุนนิยมที่ฟุ้งเฟ้อไปสู่ความสุขแบบเรียบง่ายและกลมกล่อม
“Lagom”เหมาะส�ำหรับคุณแล้ว
มิยากุจิ เคล็ดลับจ�ำแม่น เลิกซะทีกับ
การหลงๆ ลืมๆ
ผู้เขียน : Kimitoshi Miyaguchi (คิมิโทชิ มิยากุจิ)
ผู้แปล : จุฑาทิพย์ บวบทอง
"มิยากุจิ เคล็ดลับจ�ำแม่น เลิกซะทีกบั การหลงๆ
ลืมๆ " เล่มนี้ จะพาผูอ้ า่ นไปพบกับเทคนิคการจ�ำ
ที่ไม่น่าจะท�ำได้จริง จดจ�ำเนื้อหา 100 หน้าได้
ในคืนเดียว ใช้เวลา 24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์
ได้เต็มที่ ท�ำงานที่ไม่ถนัดได้อย่างราบรื่น รู้วิธีคัดเลือกเอา
เฉพาะข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นออกมาจากข้อมูลมหาศาล หนังสือเล่มนี้
ไม่ได้เป็นแค่หนังสือแนะน�ำเทคนิคการเรียน แต่เป็นหนังสือที่
จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น เพียงแค่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่าง
มีเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นและฝึกปฏิบัติ
จนกลายเป็นกิจวัตร
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MORE THAN WORDS

ออกจากเขาวงกตได้แล้ว (Out of the
Maze)
ผู้เขียน : Spencer Johnson, M.D.
ผู้แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
"ออกจากเขาวงกตได้แล้ว (Out of the Maze)"
เป็นภาคต่อของ "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (Who
Moved My Cheese?)" เปรียบเทียบสถานการณ์
ยากล�ำบากและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ ซึ่งขัดขวางไม่ให้เรา
ออกไปตามหาเนยแข็งก้อนใหม่ กับความซับซ้อนวกวนของ
เขาวงกต หลายคนสงสัยว่ากว่าจะยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้นนั้
ต้องท�ำอย่างไร ผู้เขียนจึงให้ค�ำตอบผ่านตัวละครเฮมในเล่มนี้
นั่นคือไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าจนไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆ
เมื่อความเชื่อและความคิดเดิมไม่ได้ผล อย่าลังเลที่จะมอง
หาความเชื่อใหม่ๆ ประเด็นหลักยังคงอยู่ที่การรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง ภาษาเรียบง่าย เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน แต่ทิ้ง
อะไรไว้ให้ผู้อ่านคิดหรือไม่ ต้องติดตามกัน
13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ท�ำกัน
ผู้เขียน : Amy Morin (เอมี โมริน)
ผู้แปล : วิสาข์ ทองตัน
แค่ได้ยนิ ชือ่ ก็รสู้ กึ อยากเปิดอ่านแล้วกับ “13 สิง่
ที่คนเข้มแข็งเขาไม่ท�ำกัน” โดยหนังสือเล่มนี้
ได้รวมหลัก 13 ข้อที่จะฉุดเราขึ้นเมื่อพบอุปสรรค
ทางอารมณ์และจิตใจ จากบทความทีค่ นพูดถึงกัน
ปากต่อปากในนิตยสาร Forbes ผลงานของ "เอมี
โมริน" ซึ่งเป็นนักจิตบ�ำบัดจะอธิบายให้เห็นถึง
ต้นเหตุของปัญหาไปพร้อมๆ กับการใช้หลักจิตวิทยาและ
การแก้ไขให้ถูกจุด แต่การจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นั้นจ�ำเป็น
ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจิตใจ รวมถึงมุมมองความคิด
ปรับพฤติกรรมและลงมือท�ำโดยไม่ลังเล หากท�ำเช่นนี้ได้คุณก็จะ
พบกับชีวิตที่เป็นตัวคุณเองที่สุด เรียกพลังของตัวเองกลับคืนมา
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เผชิญหน้ากับความกลัวและฝึกสมอง
เพื่อต้อนรับความสุขและความส�ำเร็จในชีวิต!

"อย่าลดขนาดของความฝัน แต่จงเพิ่มขนาดของความพยายาม"
ส�ำนักพิมพ์ธรรมทาน
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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There is only one thing that makes a dream impossible
to achieve: the fear of failure.

