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DANCING IN THE RAIN
ท้องฟ้าที่มืดครื้ม อากาศที่เย็นฉ�่ำ และ สายฝนที่พร่างพรมลงมา
ตลอดทั้งวันในฤดูกาลนี้ อาจท�ำ ให้หลายคนรู้สึกถึงความเหงา
หรือหม่น เศร้าขึ้นมาในหัวใจ แต่หากมองด้านบวกแล้ว ฤดูฝนก็มี
ความหมายดีๆ ที่บ่งบอกให้เ ห็นถึงความมีชีวิตชีวา ความสดชื่น
และความรื่นเริงได้เหมือนกัน
“Dancing in the Rain” เรียกว่าเป็น ค�ำที่มีความหมายดีๆ
บอกถึ ง ความสุ ข อั น ลึ ก ซึ้ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ในฤดู ฝ น และเป็ น ค� ำ ที่ ส ร้ า ง
ก�ำลังใจและน�ำมาซึ่งการเสริมสร้างสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์
ที่แน่น แฟ้นกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว หรือแม้แต่ข้อคิดที่ท�ำให้
หัวใจซึ่งอาจจะก�ำลังอ่อนล้า ให้กลับมากระชุ่มกระชวยได้อีกครั้ง
นอกจากเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความสุขกับสายฝนที่เกิดขึ้น แล้ว
ภายในเล่มของนิตยสาร MOTIVO ยังประกอบด้วย บทความดีๆ
ที่ น ่ า สนใจ โดยเฉพาะคอลั ม น์ Welcome ที่ จ ะมาบอกเล่ า ถึ ง
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย ในการอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับ
การเยี่ยมชมโครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมถึงระบบรักษา
ความปลอดภัยของโครงการ ขณะเดียวกัน ยังพาทุกคนไปสัมผัส
กับบทสัมภาษณ์อันอบอุ่น ของครอบครัว “พลอย-ชิดจันทร์”
ในคอลั ม น์ Exclusive Interview ที่ ม าพร้ อ มภาพความน่ า รั ก
ของครอบครัว ตามด้วยคอลัมน์ Living Guide สัมผัสบรรยากาศ
ยามค�ำ่ กับตลาดนัดกลางคืนรอบกรุงเทพฯ หรือจะเป็น Dining Delight
กับ ITIM MORE FIRE YOTSE ไอศกรีมเย็นๆ ที่มาพร้อมกิมมิก
สนุกสนาน ท�ำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หาที่ ป ระกอบอยู ่ ภ ายใน
นิตยสาร MOTIVO ที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน
การเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้กับทุกครอบครัว รวมถึงการเฟ้นหาความรู้
สาระดีๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทนั สมัย เกีย่ วกับบ้าน มาสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของทุกครอบครัวให้ดีขึ้น
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DANCING IN THE RAIN

DANCING
IN THE RAIN

Life isn't about waiting
for the storm to pass...
It's about learning to
dance in the rain.
… by Vivian Greene
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ท้ อ งฟ้ า ที่ ถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยเมฆที่ มื ด ครึ้ ม
ในฤดูฝน อาจไม่ได้หมายถึง ความเศร้า หรือ
ความหม่นหมอง อย่างที่หลายคนน�ำมา
เปรียบเทียบกับอารมณ์ที่ต้องเผชิญกับ
ความย�่ำแย่เท่านั้น แต่สายฝนที่โปรยปราย
ลงมาอย่ า งหนั ก ในช่ ว งเวลานี้ ยั ง ท� ำ ให้
สัมผัสถึง ความสุข ความรัก ที่สามารถ
ส่งต่อถึงกันในยามฤดูฝนนี้ได้ด้วยเช่นกัน
ย้อนวันความสุขครั้งเป็นเด็ก

ภาพแรกของใครหลายๆ คน เมือ่ มองเห็นสายฝน
โปรยลงมา พร้อมกับความเย็นฉ�ำ่ อาจท�ำให้หวนนึก
ไปถึงชีวิตในสมัยเด็ก ที่จะต้องออกไปกระโดด
โลดเต้นกับพีน่ อ้ ง เพือ่ นๆ ในชุมชน หรือในหมูบ่ า้ น
พร้อมกับส่งเสียงร้องกันอย่างสนุกสนาน โดย
ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่สบายจากทีต่ อ้ งออกไปตากฝน

ขณะทีพ่ อ่ แม่ของเด็กหลายคนในสมัยนัน้ ก็ยอมให้
ลูกของตัวเองออกไปสัมผัสกับความเย็นของน�ำ้ ฝน
จนเปียกปอน เป็นหนึง่ ในการเรียนรูเ้ พือ่ การอยูร่ ว่ ม
กับธรรมชาติของคนในอดีต และยังเป็นข้อสังเกต
ได้ดอี กี ว่า เด็กๆ ทีอ่ อกไปกระโดดโลดเต้นกลางสายฝน
มักจะเป็นเด็กทีม่ สี ขุ ภาพดีตลอด ซึง่ ก็อาจเป็นเพราะ
อารมณ์ของความสนุกสนาน และความสุขทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงเวลานัน้ ก็ได้ ท�ำให้รา่ งกายรูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า
มีพลังกายมากพอที่จะต้านโรคภัยไข้เจ็บ นี่จึงอาจ
เรียกได้วา่ เป็นความสุขครัง้ แรกของชีวติ ทีไ่ ด้สมั ผัส
กับฤดูฝน
ปลดปล่อยจินตนาการ

ความสุขในฤดูฝน ไม่เพียงแค่การได้สัมผัสกับ
ความเย็นฉ�ำ่ ของสายฝน และสายลมทีส่ ดชืน่ เท่านัน้
ทว่า บรรยากาศความสบายที่แสนน่าพักผ่อน

ในฤดูนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดแรงกระตุ้น
ปลุกความคิด และจินตนาการภายในตัวของเรา
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะกลายเป็ น แรงบั น ดาลใจ
ให้เกิดก�ำลังกาย ทีจ่ ะท�ำความคิด และจินตนาการ
เหล่านั้นออกมาเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ และเป็น
รูปธรรมได้ ทีส่ ำ� คัญไปกว่านัน้ การปลดปล่อยภาพ
จินตนาการออกมาอย่างมีความสุขไม่เพียงท�ำให้
ได้ผลงานที่จับต้องได้จริงอย่างเดียวแต่ยังอาจ
ช่วยต่อยอดจินตนาการ ที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ตัวของเราเอง
ไปจนถึงสังคม และประเทศชาติอีกด้วย
สัมพันธภาพครอบครัวที่แนบแน่น

หากใครบอกว่า “สายฝน” ท�ำให้รู้สึกอ้างว้าง
หรือว้าเหว่นั้น คงจะไม่จริงสักทีเดียว เพราะ
ในความเป็นจริง “สายฝน” กลับเป็นสิ่งที่น�ำ

“ความห่วงใย” และ “ความรัก” ของคนรอบข้าง
โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวมาด้วย หากนึก
ดีๆ ทุกครั้ง นับตั้งแต่เป็นเด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม
เป็นสาว ยามที่เราต้องเปียกปอนเพราะสายฝน
กลั บ มาบ้ า น มั ก จะได้ ยิ น เสี ย งของพ่ อ กั บ แม่
หรือ คุ ณปู ่ คุณย่ า พู ด อย่ างเป็ น ห่ ว งคล้ ายๆ
กันว่า “รีบไปอาบน�้ำสระผมนะ จะได้ไม่เป็นหวัด”
นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สั ม พั น ธภาพของสมาชิ ก
ในบ้าน ที่ยังคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอ รวมถึง
ความอบอุ่นที่ท�ำให้เราไม่เคยรู้สึกอ้างว้างเลย
แม้แต่วนั เดียว และยิง่ วันทีฝ่ นตกหนัก ทุกคนในบ้าน
ไม่ได้ออกไปไหน ก็อาจท�ำให้เกิดช่วงเวลาดีๆ
ที่ทุกคนในบ้านจะมีความใกล้ชิด ได้นั่งพูดคุย
ปรับทุกข์ ให้ค�ำปลอบโยนระหว่างกัน ซึ่งส่ง
ผลดีให้ความรัก และความผูกพันของสมาชิก
ในบ้านแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้

“ฝน” ในสายตาของใครหลายคนแล้ว อาจดูเป็น
ตัวการร้ายที่ท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย แต่
รูห้ รือไม่วา่ “ฝน” ก็ยงั มีประโยชน์ทซี่ อ่ นอยู่ และไม่
ค่อยมีใครนึกถึง นัน่ คือ การก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้
มาก่อนก็ได้ว่า น�้ำที่หล่นมาจากฟ้า เรียกว่าอะไร
ซึ่งก็ถือเป็นจังหวะและโอกาสเหมาะ ที่พ่อและแม่
จะได้สอนลูกที่ยังเล็ก ให้รู้จักค�ำว่า “ฝน” หรือ
แม้แต่ “ฟ้าร้อง” และ “ฟ้าแลบ” รวมถึงสิ่งที่เกี่ยว
กับฝน ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการเล่านิทานเรื่องของ
“ฝน” ในแบบที่เด็กเข้าใจง่ายก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ที่
ท�ำให้เด็กเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยของการศึกษา ได้ค้นหา
ความจริงเกี่ยวกับฝนตามหลักวิทยาศาสตร์ อัน
เป็นบทพิสจู น์วา่ “ฝน” และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในฤดูกาลนี้
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แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ณ จุดนี้จึง
เป็นหน้าทีข่ องพ่อแม่ และผูป้ กครอง ทีจ่ ะต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับลูกหลาน แต่ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น
พ่อและแม่ไม่ควรหลอก หรือสร้างความกลัวเรื่อง
“ฝน” กับเด็ก เพราะความกลัวจะส่งผลเสียให้เด็ก
หยุดการเรียนรู้ และการพัฒนาตัวเองได้
ฟังเพลงไพเราะขึ้น

ท�ำไม “ฝน” จึงท�ำให้ฟังเพลงไพเราะขึ้นทั้งๆ ที่
บางเพลงฟังทุกวันจนคุ้นหู เหตุผลส�ำคัญที่เป็น
เช่นนั้น ก็คงมาจากบรรยากาศที่เย็นฉ�่ำ เมฆฝน
ที่ครึ้มผสานกับเสียงสายฝน ที่ตกลงมากระทบ
ใบไม้ ใบหญ้า จนเกิดเป็นเสียง เปาะแปะ เปาะแปะ
รวมถึง เสียงกบ เขียด ที่ร้องกันระงมในฤดูฝน
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ยังช่วยท�ำให้เกิดจินตนาการของภาพ ตามเนื้อหา
ของเพลงที่บรรเลงคลอเคล้า ยิ่งเนื้อเพลงบอกเล่า
ถึงความรัก หรือ ความสุขในสายฝนด้วยแล้ว ก็จะ
ยิ่งส่งให้อารมณ์ของผู้ฟังเพลงรู้สึกเคลิบเคลิ้มตาม
ไปด้วย เกิดเป็นความเพลิดเพลินและความผ่อน
คลาย หากใครไม่เชื่อ พอฝนตกก็ลองเปิดเพลง
ฟังดูสิ แล้วจะรู้ว่า เสียงสายฝน เมื่อผสานเข้ากับ
เสียงเพลงแล้ว ไพเราะขึ้นมากแค่ไหน
ห้วงเวลาของการพักกาย

ช่วงเวลาของการพักผ่อน อาจไม่จ�ำเป็นต้องเกิด
เฉพาะในฤดูร้อน หรือ ฤดูหนาว เท่านั้น ทว่า
ในฤดูฝน ก็ยงั เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนได้เป็น
อย่างดีเหมือนกัน เพราะธรรมชาติในช่วงเวลานี้

ถือได้วา่ อากาศมีความบริสทุ ธิม์ าก ขณะเดียวกัน
ทุกพื้นที่ต่างก็เต็มไปด้วยความสดชื่น ชุ่มฉ�่ำ และ
ใบไม้เขียวชอุม่ ไปทัว่ จึงเหมาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะมองหา
สถานที่ พั ก ผ่ อ น ที่ ตั้ ง อยู ่ ห รื อ รายล้ อ มด้ ว ย
ธรรมชาติบริสุทธิ์ อย่างรีสอร์ทที่อยู่ติดกับทุ่งนา
ที่ ใ บข้ า วก� ำ ลั ง เขี ย วขจี โ บกสะบั ด ตามแรงลม
หรื อ ภู เ ขาที่ ม องเห็ น ทุ ่ ง ดอกไม้ สี สั น สวยงาม
หรือ หมอกบางๆ ยามฝนซา และหากโชคดี
ก็อาจจะได้เห็นรุ้งตัวอ้วนๆ โค้งตัวรับแสงอาทิตย์
ทีส่ อ่ งผ่านละอองฝน มาให้ชนื่ ตาชืน่ ใจ เพือ่ ใช้เป็น
สถานที่พักร่างกาย และจิตใจให้หายเหนื่อยล้า
จากหน้าทีก่ ารงาน ไปพร้อมๆ กับการเติมพลังชีวติ
ให้กลับมาเบิกบานสดชื่นอีกครั้ง

หลังจากทีไ่ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งราวดีๆ เกีย่ วกับ “ฤดูฝน”
ความหมายของฤดูกาลนี้ จึงไม่ใช่ ความน่าเบือ่
อี ก แล้ ว และนั บ จากนี้ ไ ป “ฤดู ฝ น” จะมี
ความหมายถึ ง “ความสุ ข ” ที่ จ ะมาท� ำ ให้
ทุกคนเริงร่า เหมือนก�ำลังเต้นระบ�ำอยู่กลาง
สายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดไป
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TECHNOLOGY
FOR BETTER LIVING

ปัจจุบัน เทคโนโลยี ไม่ได้ท�ำให้รู้สึกสะดวก
สบายแค่ ก ารท� ำ งาน หรื อ การใช้ ชี วิ ต
ส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้น แต่เทคโนโลยี
ยังเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ความเป็นอยู่
ของใครหลายๆ คนดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ ได้ น� ำ เสนอกั บ
ลู ก ค้ า ซึ่ ง ช่ ว ยประหยั ด เวลา และสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ในการแวะชมโครงการ
รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน
ที่อยู่อาศัยในโครงการอีกด้วย

ตกแต่งห้องเองได้เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
VR (Virtual Reality)
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Application i-Design แอปพลิเคชันที่ช่วยในการออกแบบตกแต่งภายในแต่ละห้องของบ้าน L&H

การอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่แวะชม
โครงการมาพร้อมข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น
รวมไปถึง เทคโนโลยีที่ระบบความปลอดภัย
ภายในโครงการบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
ให้ลูกบ้านทุกคนได้อุ่นใจ ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้
มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1.Convenience : เทคโนโลยีที่จะมาช่วย
อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ แ วะชม
โครงการของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งประกอบ
ด้วย
- Application i-Design แอปพลิเคชัน ที่มา
พร้อมเครื่องมือในการช่วยออกแบบตกแต่ง
ภายในแต่ละห้องของบ้าน ที่ลูกค้าสามารถ
คิด และเลือกแต่งห้องได้เอง ทั้งการเพิ่มหรือ

เลือกแบบเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนสีพื้น ผนังบ้าน
ได้จากอุปกรณ์ Smart Device ซึ่งจะบอก
รายละเอียดงบประมาณการตกแต่งอย่าง
คร่าวๆ หรือแม้แต่การพาเยี่ยมชมห้องที่
ตกแต่งเองได้เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี
VR (Virtual Reality)
- Smart Catalog เป็นการน�ำ 2 เทคโนโลยี
คื อ AR (Augmented Reality) และ
VIDEO 3 มิติพร้อมเสียงบรรยาย มาพัฒนา
เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้า
สามารถมองผ่าน Smart Catalog ได้ด้วย
อุปกรณ์ Smart Device ทั้ง Tablet และ
Smart Phone โดย Smart Catalog จะบอก
ข้ อ มู ล ทั้ ง Concept ของการออกแบบ

Face Detection ระบบกล้องตรวจจับใบหน้า

Smart Catalog พัฒนาผ่านเทคโนโลยี AR ผสาน VIDEO 3 มิติพร้อมเสียงบรรยาย
โครงการชัยพฤกษ์ จตุโชติ-วัชรพล ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกบ้านด้วยเทคโนโลยี
กล้องสแกนป้ายทะเบียนรถ

และ Function พิเศษต่างๆ ของแบบบ้าน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แต่ละแบบ ที่ลูกค้าสามารถ
น�ำกลับไปพิจารณา หรือปรึกษากับสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวได้อย่างเต็มที่
2.Security & Safety : อีกหนึ่งเทคโนโลยี
ส�ำคัญ ที่จะมาเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน
ในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ประกอบ
ด้วยเทคโนโลยีดังนี้
- PRO License Plate เทคโนโลยีกล้องสแกน
ป้ายทะเบียนรถ Visitor ทุกคันที่เข้า - ออก
ภายในโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบวัน
เวลา และสถานที่ ป ลายทางของรถคั น
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ
- Face Detection ระบบกล้องตรวจจับ

ใบหน้า ซึ่งจะใช้ส�ำหรับคนงาน ที่เข้า - ออก
ภายในโครงการ โดยระบบจะเก็บบันทึกข้อมูล
ได้รวดเร็วและแม่นย�ำ พร้อมตรวจสอบบุคคล
ภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนงานได้ด้วย
ท�ำให้ลูกบ้านภายในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
อุ ่ น ใจและมั่ น ใจได้ ถึ ง ความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงภายในโครงการ
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ จึงมั่นใจได้ว่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คือโครงการบ้านที่คิด และ
ใส่ใจ รวมถึงดูแลลูกค้าและลูกบ้าน ตั้งแต่
วันแรกที่เยี่ยมชมโครงการ จนถึงวันที่มาร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ และอยู่อาศัยได้อย่าง
มีความสุขตลอดไป

กล้องวงจรปิด ทีม่ าพร้อมเทคโนโลยีลา่ สุด บันทึกข้อมูล
รถเข้า-ออก ตัง้ แต่ประตูทางเข้าจนถึงปลายทาง
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HOME GADGET

COOL IN
RAINY DAY

ในฤดูฝนทีบ่ รรยากาศเย็นฉ�ำ่ หากมีแก็ดเจ็ตดีๆ สักชิน้ สองชิน้
คงจะท�ำให้วนั ทีฝ่ นตกไปทัว่ ไม่ตอ้ งน่าเบือ่ หรือมองแค่สายฝน
อีกต่อไปแน่นอน
03

01

RAIN RHAPSODY

น่าจะเป็นทีถ่ กู อกถูกใจส�ำหรับนักกีฬาว่ายน�ำ้ ทีม่ หี วั ใจดนตรี เพราะ
Apple iPod Shuffle รุน่ Waterfi ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้
แม้จะอยูใ่ ต้นำ�้ โดยไอพอดรุน่ นีไ้ ม่เพียงแค่ออกแบบมาให้กนั น�ำ้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้วยังเสริมคุณสมบัตดิ ว้ ยแบตเตอรีท่ สี่ ามารถใช้งาน
ได้นาน 15 ชั่วโมง และสามารถบันทึกเพลงได้มากถึง 2GB แถม
น�้ำหนักเบาท�ำให้พกพาได้อย่างสะดวกสบายและไม่รู้สึกเกะกะ
หรือท�ำให้รำ� คาญ ส�ำหรับราคาอยูท่ ี่ 250 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
7,827 บาท
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UIMI U3 Solar Charging Power Bank

ไม่ต้องกังวลมองหาที่ชาร์จไฟให้กับพาวเวอร์แบงค์อีกต่อไป หากมี UIMI
U3 Solar Charging Power Bank พาวเวอร์แบงค์ทสี่ ามารถชาร์จไฟด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่จำ� เป็นต้องพึง่ ไฟบ้าน เพราะด้านหน้าของพาวเวอร์
แบงค์รนุ่ นีไ้ ด้รบั การออกแบบและติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ทพี่ ร้อมชาร์จไฟ
ได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ โดยสามารถจุพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 6000 mAh
พร้อมช่องเสียบเพื่อชาร์จโทรศัพท์ได้ถึง 2 ช่อง ขณะเดียวกันพาวเวอร์
แบงค์รนุ่ นีย้ งั สามารถกันน�ำ้ ได้อกี ด้วย จึงมัน่ ใจได้วา่ แม้จะอยูก่ ลางสายฝน
ก็ไม่ต้องกลัวพาวเวอร์แบงค์จะเสียหายเพราะน�้ำฝน โดยราคาอยู่ที่
749 รูปี (อินเดีย) หรือประมาณ 360 บาท
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Vuzix Blade AR

อาจจะดูเหมือนแว่นตาธรรมดา แต่แท้ที่จริงแล้ว แว่นตาชิ้นนี้คือ
AR Smartglasses หรือแว่นตาอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
ล�้ำสมัย และทรงประสิทธิภาพ ในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอันชาญฉลาด
ของคุณไม่ตา่ งจากคอมพิวเตอร์ ที่คณุ สามารถใช้เช็คอีเมลดูเฟซบุก๊
และส่งข้อความต่างๆ รวมถึงยังสามารถเป็นกล้องถ่ายรูปได้อีกด้วย
โดยภาพทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอของแว่นอัจฉริยะ ที่สามารถ
เก็บข้อมูลได้มากถึง 4GB ขณะที่แบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่อง
ได้นาน 2 - 2.5 ชั่วโมง และหากไม่ได้ใช้งาน แว่นอัจฉริยะชิ้นนี้
ก็ยงั เปลีย่ นเป็นแว่นตา หรือแว่นกันแดดเท่ๆ ได้อกี ด้วย ส�ำหรับราคา
อยู่ที่ 1,800 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 56,360 บาท
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UE ROLL Wireless Mobile Bluetooth Speaker

ล�ำโพงไร้สาย ที่จะไม่ท�ำให้คุณเหงาอีกต่อไป เพราะ UE ROLL Wireless
Mobile Bluetooth Speaker ทีไ่ ด้รบั การออกแบบให้พกพาง่าย และ
มีรูปร่างคล้ายเปลือกหอยนี้ จะตามติดคุณไปด้วยทุกที่ ไม่ว่าคุณ
จะออกไปผจญภัยที่ใดก็ตาม ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติกันน�้ำได้ลึกถึง
1 เมตร นานกว่า 30 นาที รวมถึงให้เสียงคมชัด และสามารถรับ
สัญญาณบลูทธู ได้ในรัศมี 65 ฟุต ตลอดจนใช้งานได้นานถึง 9 ชัว่ โมง
ด้วยแบตเตอรีท่ รงประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งาน
ได้กับโทรศัพท์ในระบบ Android และ ios ส่วนราคาของล�ำโพงรุ่นนี้
อยู่ที่ 69.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2,191 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

รู้ทันก่อนเกิดปัญหา
วิธีดูแลประตู - หน้าต่าง เมื่อฝนกระหน�่ำ
เป็นที่รู้กันดีว่า เมื่อฤดูฝนมาเยือนครั้งใด ก็จะพบ
ปัญหาเกี่ยวกับบ้านตามมา โดยเฉพาะเรื่องของ
น�้ำฝนเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งจุดที่พบการรั่วซึมมาก
ที่สุด นอกเหนือจากหลังคาบ้านและผนังบ้านแล้ว
บริเวณประตู - หน้าต่างของบ้าน ก็ถือว่าเป็น
จุดที่พบปัญหาการรั่วซึมของน�้ำฝนเช่นกัน ดังนั้น
ก่อนที่ฤดูฝนจะมาเยือน ลองมาตรวจเช็คสภาพ
ความพร้อมของประตูและหน้าต่างของบ้านให้ละเอียด
กั น อี ก ครั้ ง เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั น ดี ก ว่ า
เริ่มต้นจาก
บานพับประตู - หน้าต่าง

บานพับประตู - หน้าต่างส่วนใหญ่ ผลิตจากโลหะ เมื่อ
ต้องเผชิญกับแดดและน�้ำฝนอยู่เป็นประจ�ำ ก็อาจท�ำให้
เกิดสนิมได้ง่าย รวมทั้งอาจเจอกับพายุลมแรง ส่งผลให้
บานพับเกิดการช�ำรุด ดังนั้น จึงต้องควรหมั่นตรวจเช็ค
สภาพของบานพับให้ยงั สามารถใช้งานได้ดเี สมอ และหาก
พบสนิมก็ควรใช้กระดาษทรายขัดสนิมออก ก่อนพ่นหรือ
ทาด้วยน�้ำยากันสนิมเคลือบเอาไว้ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของบานพับออกไป ขณะเดียวกัน ในส่วนของวงกบและบาน
ประตู - หน้าต่าง ก็ไม่ควรละเลยเช่นกัน หากพบรอยแยก
บานประตู - หน้าต่าง หรือรอยแยกระหว่างผนังและวงกบ
ก็ตอ้ งรีบซ่อมแซมทันที ซึง่ อาจจะใช้ซลิ โิ คนอุดตามรอยแยก
แต่หากเห็นว่าบานประตู - หน้าต่างช�ำรุดเสียหายมาก
ก็ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดจะดีกว่า เพื่อป้องกันปัญหา
น�้ำรั่วซึมเข้ามาภายในบ้าน

ถ้าประตู - หน้าต่างท�ำจากไม้

การบวมของเนือ้ ไม้ ก็สง่ ผลให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน โดยเฉพาะประตู
และหน้าต่างที่ท�ำจากไม้ เมื่อประตูไม้หรือหน้าต่าง ต้องเผชิญกับ
น�้ำฝน ก็อาจท�ำให้เนื้อไม้บวม จนส่งผลให้เปิดปิดไม่สนิทและติดขัด
โดยทางแก้เบื้องต้นก็คือ การหมั่นหยอดน�้ำมันช่วย ซึ่งอาจจะแก้ไข
ปัญหาได้ชวั่ คราว แต่หากอาการบวมของเนือ้ ไม้ยากเกินกว่าแก้ไขแล้ว
ก็แนะน�ำให้เปลี่ยนมาใช้ประตู - หน้าต่างที่ท�ำจากวัสดุทันสมัย และ
มีคณุ ภาพสูงจะดีกว่า เพราะประตู - หน้าต่าง เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้งานอยู่
ทุกวัน หากไม่แก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันได้ เพราะ
เมื่อไม้ต้องเจอกับน�้ำอยู่บ่อยๆ และหากปล่อยให้เกิดปัญหาต่อไป
อาจท�ำให้เกิดเชื้อรา และสิ่งสกปรกตามมาได้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งตระหนักดี
ถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ จึงได้ปรับเปลี่ยนมา
ใช้ระบบประตู - หน้าต่างบ้านที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในบ้าน
ทุกหลังของโครงการ เช่น การเลือกใช้ประตู - หน้าต่างที่ผลิตจาก
ไวนิลคุณภาพสูง หรืออะลูมเิ นียมพิเศษ ซึง่ นอกจากจะมีความสวยงามแล้ว
ยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ยืด หด บวม หรือบิดงอ
ทีส่ ำ� คัญยังป้องกันการรัว่ ซึมของน�ำ้ ฝนเข้ามาภายในบ้านได้เป็นอย่างดี
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้าน ยังมีอีกมากมาย ซึ่งสามารถ
คลิกเข้าไปอ่าน หรือ เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้เรื่อง
บ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ indy ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า , Villaggio 2 พระราม 2 ,
Villaggio บางนา , Villaggio รังสิต คลอง 3 และ inizio 3 ปิ่นเกล้า-วงแหวน
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BE HEALTHY

ROTAVIRUS
ต้นเหตุโรคท้องร่วงในเด็ก - ผู้ใหญ่

จากสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ อากาศ
ร้อน ฝนตกและอากาศหนาว สลับสับเปลี่ยนไปมาอยู่
หลายรอบในช่วงหลายเดือน เมื่อต้นปีมานี้ได้กลายเป็น
ต้น เหตุของการเกิดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจนท�ำให้เด็กและ
ผู ้ ใ หญ่ เ กิ ด อาการท้ อ งร่ ว งในหลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ

สาเหตุของโรค

จากการเปิดเผยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
เชือ้ ไวรัสทีท่ ำ� ให้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่มอี าการท้องร่วงดังกล่าว เกิดจาก
เชือ้ ไวรัสทีช่ อื่ ว่า “โรตาไวรัส” (Rotavirus) ถูกจัดอยูใ่ นไวรัสกลุม่ อาร์
เอ็นเอ (Double-stranded RNA virus) ทีอ่ ยูใ่ นตระกูล Reoviridae
มีอยูด่ ว้ ยกัน 7 สายพันธุ์ (A, B, C, D, E, F, G) และไม่ได้เป็นไวรัส
ชนิดใหม่ แต่มมี านานแล้ว โดยเด็กทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 5 ขวบเกือบทุกคน
ต้องเคยติดเชือ้ ไวรัสชนิดนีม้ าแล้วครัง้ หนึง่ โดยอาการจะไม่รนุ แรง
เท่ากับอหิวาตกโรค ส่วนทีพ่ บการติดเชือ้ ไวรัสนีใ้ นผูใ้ หญ่ในหลาย
พืน้ ที่ ตัง้ แต่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และ กรุงเทพฯ
ก็มสี าเหตุจากสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากฝนเป็นหนาว ส่งผลให้
เชือ้ โรตาไวรัสเติบโตเร็วขึน้ ซึง่ ก็สอดรับกับรายงานของกรมควบคุมโรค
ทีเ่ ปิดเผยเช่นกันว่า ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 พบผูป้ ว่ ย
อุจจาระร่วงในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา
อาการของโรค

อาการท้องร่วงทีเ่ กิดจากเชือ้ โรตาไวรัส จะคล้ายกับอาการท้องร่วง
หรืออาหารเป็นพิษ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมักจะขับถ่ายบ่อย อุจจาระเหลวผิดปกติ
รวมถึงมีอาการซึม อ่อนแรง มือเท้าเย็น เหนือ่ ยหอบ อาเจียนมาก
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ปัสสาวะมีสเี ข้ม ไม่ปสั สาวะนานกว่า 4-6 ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั มี
อาการปากแห้ง ตาโหล ร้องไห้ไม่มนี ำ�้ ตา ส่วนอาการในเด็กเล็ก
จะสังเกตเห็นรอยบุ๋มของกระหม่อม ซึ่งควรระวังไม่ให้ร่างกาย
เกิดภาวะขาดน�ำ้ อาจส่งผลให้ชอ็ กได้
การรักษา

การรักษาโรคท้องร่วงทีเ่ กิดจากเชือ้ โรตาไวรัสนัน้ จะเป็นการรักษา
แบบประคับประคองตามอาการ โดยไม่ใช้ยาปฏิชวี นะ อย่างการให้
สารละลายเกลือแร่ ทดแทนการเสียน�ำ้ ในร่างกาย ส่วนในรายที่
มีอาเจียนบ่อยไม่สามารถดืม่ น�ำ้ เกลือแร่ได้ ก็อาจต้องให้นำ�้ เกลือแร่
ผ่านทางหลอดเลือด แต่หากมีอาการไข้ร่วมด้วย ก็สามารถใช้
ยาลดไข้ได้ และหมัน่ เช็ดตัวเพือ่ ลดอาการไข้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็กควร
งดดืม่ นมวัว เพราะอาจท�ำให้เด็กถ่ายท้องหนักขึน้ เนือ่ งจากอาการ
ป่วยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะขาดเอนไซม์แลคโตสทีย่ อ่ ยนมวัว
โดยคุณพ่อคุณแม่ อาจเปลีย่ นมาให้ลกู ดืม่ นมถัว่ เหลือง หรือนมที่
ไม่มแี ลคโตส หรือกินอาหารเหลวประเภทโจ๊กแทน ถ้าเด็กยังดืม่
นมแม่อยู่ ก็ให้ดมื่ นมแม่ตอ่ ไป หรือถ้าเด็กไม่ยอมดืม่ น�ำ้ เกลือแร่
ก็สามารถป้อนน�ำ้ อัดลมทีผ่ สมเกลือเล็กน้อยและน�ำ้ สะอาดลงไป
ก่อนให้เด็กดืม่ แทนน�ำ้ เกลือแร่

การป้องกัน

ตามรายงานทางการแพทย์ระบุว่า หากผู้ป่วยเคยได้รับเชื้อ
โรตาไวรัสแล้วครัง้ หนึง่ เมือ่ เกิดอาการป่วยด้วยเชือ้ ไวรัสเดียวกันนี้
อาการจะรุนแรงน้อยกว่าครัง้ แรกและน้อยลงไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งจาก
ร่างกายจะสร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ มาต้านทานโรคดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ เพือ่
ป้องกันการเกิดโรคท้องร่วง สิง่ แรกทีต่ อ้ งใส่ใจก็คอื การรักษาความ
สะอาด ทัง้ การล้างมือด้วยสบูห่ ลังเข้าห้องน�ำ้ ทุกครัง้ ล้างมือก่อน
เตรียมอาหาร และดูแลท�ำความสะอาดของเล่นเด็ก รวมถึงภาชนะ
ใส่อาหารและเครือ่ งครัวต่างๆ หรือการป้องกันด้วยการหยอดวัคซีน
ซึง่ ปัจจุบนั มีอยู่ 2 ชนิด คือ
- Pentavalent human-bovine rotavirus reassorted vaccine
(RV5, PRV, Rota Teq ) เป็นวัคซีนส�ำหรับเด็ก ใช้หยอด 3 ครัง้
ห่างกันครัง้ ละ 1 เดือน
- Monovalent rotavirus vaccine (RV1, HRV, Rotarix)
เป็นวัคซีนที่ใช้ส�ำหรับเด็กเช่นกัน โดยหยอด 2 ครั้ง ในเด็กที่
อายุ 2 เดือน และ 4 เดือน
อย่างไรก็ดี วัคซีนป้องกันเชือ้ โรตาไวรัส ถือเป็นวัคซีนมีชวี ติ
(Live Virus Vaccine) จึงไม่ควรใช้กับเด็กป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน
ต้านทานโรคบกพร่อง
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DIY

INDOOR DOG POTTY
ห้องน�้ำของเจ้าตูบ

เคยประสบปัญหาเจ้าสุนขั ตัวโปรด ไม่ยอมออกไป
ท� ำ ธุ ร ะส่ ว นตั ว นอกบ้ า นที่ เ ฉอะแฉะในหน้ า ฝน
แต่กลับทิ้งกองฉี่เลอะเทอะในบ้านบ้างหรือเปล่า
ถ้าค�ำตอบคือ “ ใช่ ” วันนีเ้ รามีวธิ จี ดั การกับปัญหา
ทีว่ า่ นี้ ด้วยการท�ำห้องน�ำ้ ส่วนตัวส�ำหรับน้องหมา
อย่างง่ายๆ มาบอกกัน ซึง่ ถือเป็นการฝึกเจ้าตูบให้
หัดขับถ่ายเป็นที่เป็นทางไปในตัว

วัสดุอุปกรณ์

• หญ้าเทียม
• ถาดรองฉี่ส�ำหรับสุนัข
• กระดาษหนังสือพิมพ์
• คัตเตอร์/กรรไกร
• ไม้บรรทัด
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วิธีท�ำ

Tips

• หากเจ้าตูบทีเ่ ลีย้ งไว้ เป็นพันธุใ์ หญ่ ก็สามารถเปลีย่ นถาดรองฉี่
เป็นกระบะทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ และสามารถรองรับน�ำ้ หนักของเจ้าตูบได้
• ถ้าต้องการให้ด้านล่างของถาดซึมซับได้ดีขึ้น สามารถเปลี่ยน
กระดาษหนังสือพิมพ์มาเป็นทรายอนามัย ทีส่ ามารถซึมซับน�ำ้ และ
ดับกลิ่นได้ดี
• จุดทีต่ งั้ ห้องน�ำ้ ส่วนตัวของเจ้าตูบ ควรจะอยูจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ของบ้าน
และไม่เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนจุดตั้งบ่อย เพราะอาจท�ำให้
เจ้าตูบสับสน

• น�ำถาดรองฉีส่ ำ� หรับสุนขั มาวัดขนาด โดยวัดความกว้าง ความยาว
ของพื้นที่ขอบด้านในของถาดชั้นบน (ส่วนที่เป็นตะแกรง)
• ตัดแผ่นหญ้าเทียมให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีขนาดเท่ากับ
พื้นที่ขอบด้านในของถาดชั้นบน
• น�ำกระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งแผ่นมาพับให้ได้ขนาดเท่ากับพื้นที่
ถาดรองฉี่สุนัขชั้นล่าง ส�ำหรับไว้ใช้ซับฉี่ของเจ้าตูบ ป้องกันการ
เลอะเทอะออกนอกถาด
• ประกอบถาดรองฉี่ทั้งสองชั้นเข้าด้วยกัน แล้วน�ำแผ่นหญ้าเทียม
ที่ตัดไว้แล้ว มาวางทับบนตะแกรงของถาดอีกชั้นหนึ่ง เพียงเท่านี้
ก็จะได้ห้องน�้ำส่วนตัวของเจ้าตูบ ส�ำหรับใช้ท�ำธุระส่วนตัวใน
หน้าฝน และไม่ต้องออกไปนอกบ้านให้เปียกหรือเหยียบย�่ำพื้น
หญ้าที่เฉอะแฉะแล้ว
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EXCLUSIVE INTERVIEW

LOVE WITHIN THE FAMILY
ความรัก และ ความอบอุ่นของ

ชิดจันทร์ รุจิพรรณ

ความสุข ความอบอุน่ ในครอบครัว เป็นสิง่ ที่
คู่รักหลายคู่ ต่างวาดฝันเอาไว้ หลังได้มาใช้
ชีวติ คูร่ ว่ มกัน เช่นเดียวกับ พลอย-ชิดจันทร์
รุจิพรรณ ห่ง และ ชาฟ ยิน เคน ห่ง ที่ไม่ได้
มีความสุขอยู่แค่การใช้ชีวิตคู่เท่านั้น แต่ยังมี
ความรักและความอบอุ่นในแบบครอบครัว
ที่สมบูรณ์แบบ

พลอย-ชิดจันทร์ เล่าถึงความรักในแบบฉบับ
ครอบครัวที่ผ่านช่วงเวลามากว่า 8 ปี แล้วว่า
การได้มาใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารักนั้น สอนให้เธอ
รูจ้ กั การปรับตัวและปรับอารมณ์เข้าหากันมากขึน้
“บางอารมณ์เขาอาจจะหนักบ้าง หรือเราหนักบ้าง
แต่จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งรู้จักที่จะเบาลง
เราก็พยายามท�ำสิ่งที่ดีที่สุดตรงนั้น”
“ยิ่ ง ในวั น ที่ มี ลู ก ซึ่ ง วั น นี้ พ ลอยและสามี
เรามีทายาทด้วยกันถึง 4 คน เป็นชาย 2 คน
หญิง 2 คน คือ ชิโน่ ชิลลี่ ชิตาร์ และ ชิลีน
ก็ยงิ่ ท�ำให้พลอยและสามี ไม่ใช่แค่ทำ� ความเข้าใจกัน
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และกันเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องท�ำความเข้าใจ
กับลูกๆ แต่ละคนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
ลูกแต่ละคน มีช่วงวัยและอารมณ์ที่แตกต่างกัน
ซนบ้าง อ้อนพ่อกับแม่บา้ ง หรือไม่กแ็ หย่ แกล้งกันบ้าง
เวลาลูกๆ อยูร่ วมกัน ก็มกั จะเกิดเหตุการณ์ทพี่ ลอย
และสามี ต้องมานั่งแก้ปัญหาของลูกแต่ละคน
ด้วยกันเรียกว่า พออยู่กับลูก วันทั้งวันก็ไม่ต้อง
ท�ำอะไรเลยก็มีค่ะ”
อดีตนักแสดงสาว พูดพร้อมแอบหัวเราะด้วยว่า
“ตอนแรกคิดว่าจะมีลูกแค่ 2-3 คนก็พอแล้ว
แต่พอมานั่งคิดอีกที ก็รู้สึกว่า ถ้ามีลูก 3 คน
อาจจะเกิดปัญหา Wednesday Child ซึ่งก็
สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำของคุณหมอ ที่อยากให้
เรามีลกู สัก 4 คนน่าจะดีกว่า พลอยก็เลยตัง้ ใจมีอกี คน
เป็นคนที่ 4 แล้วก็ตดั สินใจท�ำหมันเลย เพราะหาก
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ก็อาจมีเรื่อง
เซอร์ไพรส์ตามมาเรือ่ ยๆ แน่นอน เพราะตัวของพลอย
เป็นคนที่ท้องติดลูกง่าย” คุณพลอยอมยิ้มขณะ
เล่าให้ทีมงานฟัง ก่อนเสริมอีกว่า “การมีลูก
เยอะก็ทำ� ให้เราเหนือ่ ยเหมือนกันนะคะ แต่ตอนนี้

ก็เหนื่อยน้อยลงแล้วค่ะ เพราะแต่ละคนเริ่มโต
และพูดจารู้เรื่องกันแล้ว”
“ส�ำหรับวิธกี ารเลีย้ งลูกของพลอยกับสามี เราก็จะ
แบ่งหน้าที่กันค่ะ สามีจะดูแลลูกๆ เรื่องการเรียน
การกิน ไปจนถึงการเข้านอนตามเวลา และการไปเทีย่ ว
พักผ่อน ซึ่งสามีจะคุยกับลูกๆ แล้วแบ่งเวลากัน
บ้างก็วางแผนร่วมกับลูกๆ โดยเฉพาะเรือ่ งไปเทีย่ ว
ส่วนตัวของพลอย ก็จะคอยดูแลเรื่องอารมณ์
รวมถึงการเก็บรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับตัวของลูก
เมื่อพบปัญหาอะไร ก็จะค่อยๆ แก้ไขไปทีละเรื่อง
ส่วนเรือ่ งการแสดงออก พลอยและสามี ก็จะปล่อย
ให้เขาแสดงออกทางความคิดอยู่เสมอ ให้เขา
พูดความรู้สึกออกมาว่า แต่ละคนก�ำลังคิดอะไร
และก�ำลังต้องการอะไร เพือ่ แก้ไขให้ตรงจุดทีส่ ดุ ”
ยกตัวอย่าง น้องชิโน่ ซึ่งเป็นลูกชายคนโต
คุณแม่พลอยเล่าว่า “เขามักจะพูดว่า นั่นไม่แฟร์
นี่ไม่แฟร์ เหมือนเขาอยากบอกให้เรารู้ว่า ท�ำไม
น้องๆ ได้อะไร แล้วเขาไม่ได้ เราก็จะรู้แล้วว่า
ลูกชายคนนี้ก�ำลังต้องการอะไร พลอยก็จะมา
อธิบายให้เขาเข้าใจ พร้อมกับบอกให้ลกู ชายรูว้ า่

แม่และพ่อรักลูกๆ ทุกคนเท่ากัน และยิ่งวันนี้
ลูกแต่ละคนโตขึน้ มาก เขาก็จะมีความคิดเป็นของ
ตัวเองมากขึน้ ท�ำให้พลอยและสามี ต้องแบ่งเวลา
ให้ลกู ๆ มากขึน้ อย่างตอนเย็น พวกเราก็จะรูก้ นั ว่า
นีค่ อื เวลาของครอบครัว จะไม่มเี รือ่ งของงานเข้ามา
เกี่ยวข้องเลย จะเล่น จะดูลูกจนเข้านอน และ
หลังจากนัน้ ก็จะเป็นเวลาของพลอยกับสามี ทีจ่ ะ
ต้องมาเคลียร์เรือ่ งงานทีท่ ำ� ค้างอยูใ่ ห้เสร็จ นอกจากนี้
ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุด ก็จะถือ
เป็นวันแฟมิลี่เดย์ ที่พวกเราจะไปเที่ยวพักผ่อน
ตามแผนที่วางไว้ร่วมกันก่อนหน้านี้ บางทีก็ไป
ขึน้ ดอย ไปนอนกางเต็นท์กนั หรือบางครัง้ หากเป็น
ช่วงปิดเทอมของลูกๆ เราก็จะพากันไปเที่ยว
ต่างประเทศด้วยกันหมดค่ะ”
“ส่วนแนวคิดการพาลูกๆ ทั้ง 4 คนเข้าสู่วงการ
บันเทิงหรือไม่นั้น พลอยก็เปิดโอกาสให้ลูกๆ
ได้เคยไปเล่นละครซีรี่ส์สั้นๆ บ้างเหมือนกันค่ะ
หรืออย่างลูกสาวคนสุดท้อง ก็เคยให้ไปถ่ายโฆษณา
มาแล้วเหมือนกัน ซึ่งพวกเขาก็ท�ำได้ดีเป็นที่
น่าพอใจ แต่พลอยก็จะไม่บังคับลูกค่ะ ให้เขา

ตัดสินใจเองว่า อยากท�ำหรือไม่ เพราะจริงๆ
แล้วลูกก็ยังเล็กเกินไป อยากให้เขาโตขึ้นอีกนิด
แล้วค่อยว่ากันอีกที ตอนนี้อยากให้เขาตั้งใจเรียน
หนังสือเป็นหลักก่อน เพราะอนาคตอันใกล้นี้
พลอยกับสามี ก็ตั้งใจจะย้ายลูกมาเรียนหนังสือ
ในกรุงเทพฯ ด้วย”
ในช่วงท้ายของการพูดคุยกับอดีตนางเอกสาว
พลอยบอกด้วยว่า ความสุขของเธอในวันนี้
อยู่ที่ลูกชายและลูกสาว รวมถึงสามีของเธอ
“เราไม่ได้ต้องการหรืออยากได้อะไรอีกแล้ว
แค่ท�ำงานไปเลี้ยงลูกไป ก็มีความสุข ซึ่งทุกวันนี้
ไม่ว่าจะไปไหน ก็แทบไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองเลย
แต่พลอยและสามีจะนึกถึงและซื้อของให้ลูกๆ
มากกว่า เพราะพอเห็นพวกเขามีค วามสุข
เราสองคนก็จะมีความสุขไปด้วย ขณะเดียวกัน
หากเราเพิ่มการดูแลใส่ใจทุกคนในครอบครัว
และท�ำความเข้าใจในตัวของแต่ละคนให้มากทีส่ ดุ
ก็จะยิ่งเพิ่มความรักและความอบอุ่นให้กับชีวิต
ครอบครัวมากขึ้นเป็นทวีคูณด้วยค่ะ”
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รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย บางแค – พุทธมณฑลสาย 4
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รถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น ส่ ว นต่ อ ขยาย ช่ ว งบางแคพุทธมณฑลสาย 4 เป็นอีกโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้
แผนแม่บทเร่งด่วนช่วงระยะ 20 ปี (ปี 2572) เพื่อจัดการ
และแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงการเชื่อมต่อเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งมวลชนทัง้ สายหลัก และสายรองในเขต
เมืองหลวง และปริมณฑลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(Public Private Partnership: PPP) อันจะท�ำให้ รฟม. และรัฐบาล
ลดภาระการลงทุนได้ในอนาคต และต้องเลื่อนน�ำเสนอโครงการ
ให้ครม.อนุมัติออกไปเป็นปี 2562 ซึ่งเป็นไปได้ว่า โครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายแห่งนี้ จะเปิดด�ำเนินการได้ภายในปี 2566

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย
ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ทีเ่ คยคาดว่าจะด�ำเนินการได้ในปี 2561
หลังน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติก่อนเปิดใช้งานได้
ในปี 2563 นัน้ ล่าสุด รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ได้ทบทวนโครงการในภาพรวมอีกครัง้ เนือ่ งจากต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องการ
ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทการลงทุนมากขึ้น โดยปัจจุบัน รฟม.
ได้เร่งศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน

ส�ำหรับแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย
ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 นี้ ได้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อจาก
แนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพงบางแค ที่สถานีหลักสอง โดยมีทั้งหมด 4 สถานี ประกอบด้วย
สถานีพทุ ธมณฑลสาย 2 สถานีทวีวฒั นา สถานีพทุ ธมณฑลสาย 3
ใกล้กบั มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และส�ำนักงานเขตหนองแขม
ก่อนถึงสถานีสุดท้าย สถานีพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้
กับแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4

แนวเส้นทางรถไฟฟ้า

(ภาพจ�ำลอง) รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน โครงการเร่งด่วนเพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในปลายปี 2566

ส่วนลักษณะโครงการ จะเป็นเส้นทางยกระดับ
ความยาว 8 กิโลเมตร ทีท่ อดยาวไปตามเกาะกลาง
ของแนวถนนเพชรเกษม แล้วข้ามแยกเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย 2 ก่อนที่จะลดระดับลงมา
เพือ่ ลอดสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า
บางกอกน้อย แล้วยกระดับขึน้ ทีส่ ถานีพทุ ธมณฑลสาย 2
แล้วข้ามโครงการสะพานข้ามทางแยกในอนาคต
ของกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีทวีวฒั นา โดยจะคง
ระดับเดิมต่อไปจนผ่านสถานีพุทธมณฑลสาย 3
ข้ า มแยกเพชรเกษม-พุ ท ธมณฑลสาย 3
และสะพานข้ามทางแยกในอนาคตของ กทม.
วิ่งข้ามทางแยกมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81)
ข้ามโครงการสะพานข้ามทางแยกในอนาคต
ของ กทม. เข้าสูส่ ถานีพทุ ธมณฑลสาย 4 ซึง่ จะเป็น
สถานีสุดท้ายของโครงการ

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจ

นอกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4
จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของ
ประชาชนสูใ่ จกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว และลดปัญหา
การจราจรติดขัดลงแล้ว ในย่านถนนเพชรเกษม
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อย่างตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2) แหล่งรวมต้นไม้นานาพันธุ์
และของกินอร่อยๆ มากมาย หรือจะไปชม อูเ่ รือจิว๋
อนันต์ชัย ที่มีเรือไทยจ�ำลองขนาดจิ๋ว ซึ่งเป็น
สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาวของเขตหนองแขม
ให้ชมและซื้อเป็นของที่ระลึกกัน แต่ถ้าใครชอบ
กล้วยไม้ ที่ย่านนี้ก็เรียกว่ามีชื่อเสียงในฐานะ
แหล่งเพาะพันธุ์กล้วยไม้ เช่น สวนกล้วยไม้
ซอยเพชรเกษม 110 และสวนกล้วยไม้ขาวดิลก
ซึง่ เคยได้รบั รางวัลที่ 2 จากการประกวดกล้วยไม้โลก

ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ตลาดทีเ่ ป็น
แหล่งรวมต้นไม้นานาพันธุ์ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในกทม.

มาแล้ว แต่ถ้าใครชอบท�ำบุญ ย่านนี้ก็มีวัดดังนี้
เช่น วัดทองเนียม ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
หรือจะเป็น วัดศรีนวลธรรมวิมล ซึ่งอยู่ติดกับ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ สถานที่บวชของ
หลวงพ่อเสือด�ำ อดีตจอมขมังเวทย์ผู้โด่งดัง
และวัดนางสาว ที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินไป
กับการให้อาหารปลา หรือจะต่อรถวิ่งมาตาม
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ก็จะได้เข้าไปกราบ
สักการะ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธาน
พุทธมณฑลสุทรรศน์” พระพุทธรูปปางลีลา
ขนาดใหญ่ที่สวยงาม ภายในอุทยานพุทธมณฑล
ที่เป็นอีกสถานที่พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่
ขอบคุณข้อมูลจาก รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย บางแค - พุทธมณฑลสาย 4
https://www.facebook.com/BluelineExtension/
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=1ae0762c-bc06-4314-b4b6-988260fe34ff
http://dip.mot.go.th/MOTC/News_Point/public/News_Onepage.jsp?id=3397
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=1ae0762c-bc06-4314-b4b6-988260fe34
ff&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNECO6101120010016
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L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
4 - 7 ล้านบาท
3.3 - 7 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.85 - 20 ล้านบาท
2 - 3 ล้านบาท
2.2 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY

18 ล้านบาท
5.1 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 200 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว
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โครงการ

ราคา

e-mail

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3.9 ล้านบาท

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

N

CHILL AT NIGHT
MARKETS
เดินชิวตลาดนัดกลางคืน

“ตลาดนัดกลางคืน” อาจแตกต่างไปจากตลาดนัด
ทัว่ ไป ไม่ใช่แค่การเปิดขายสินค้าตัง้ แต่ชว่ งเย็น
ไปจนถึงกลางคืนเท่านัน้ แต่ตลาดนัดกลางคืน
ยังมีความต่างเรื่องของสินค้า และอาหารที่มี
ความทันสมัย รวมถึงสินค้าแฟชั่นละลานตา
ที่ ท� ำ ให้ เ หล่ า นั ก ชอปนั ก ชิ ม รู ้ สึ ก ชิ ว และ
เพลิดเพลินกันในยามค�ำ่ คืน ท่ามกลางแสงไฟ
ที่ประดับตกแต่งทั่วตลาดอย่างสวยงาม

สถานที่แนะน�ำ

• JJ Green

เจเจ กรีน หรือ จตุจักร กรีน ตลาดนัดกลางคืน
ทีเ่ หล่าวัยรุน่ และคนวัยท�ำงานชืน่ ชอบ เพราะตลาด
แห่งนี้อยู่ห่างจากตลาดนัดสวนจตุจักรเพียง
100 เมตรเท่านัน้ แถมการเดินทางก็สะดวกสบาย
ด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อสและรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ขณะที่
สินค้าทีบ่ รรดาพ่อค้าแม่คา้ ส่วนใหญ่นำ� มาขายกัน
ทีน่ ี่ จะเป็นสินค้าวินเทจมือสอง ทัง้ เสือ้ ผ้า กระเป๋า
ของสะสม รวมถึง สินค้าแฮนด์เมด เครือ่ งประดับ
และของตกแต่งบ้านทีเ่ ป็นงานดีไซน์ ก็มใี ห้เลือก
หลากหลายสไตล์ ถูกอกถูกใจบรรดาวัยรุ่นอินดี้
และผูท้ ชี่ นื่ ชอบงานดีไซน์ในแบบไม่ซำ�้ ใคร นอกจากนี้
ภายในตลาดนัด เจเจ กรีน ยังมีรา้ นอาหารอร่อย
ที่ตกแต่งร้านแบบง่ายๆ เข้ากับบรรยากาศของ
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เจเจ กรีน ตลาดนัดกลางคืนที่อยู่ห่างจาก
ตลาดนัดสวนจตุจักรเพียง 100 เมตรเท่านั้น

สถานที่หรือแม้แต่ร้านนั่งชิวดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ
ให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ทีน่ กี่ ม็ เี ปิดให้บริการ และยังเป็น
สถานที่ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียว
ทีต่ งั้ : ตลาด เจเจ กรีน ตัง้ อยูร่ มิ ถนนก�ำแพงเพชร 3
แขวงจตุจกั ร, เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ : 09-2461-5951
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวัน พฤหัสบดี-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 18.00-01.00 น.
เฟซบุ๊ก : JJ Green - จตุจักร กรีน
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรังสิต ขับรถ
มุ่งหน้าตรงมาตามเส้นทางไปห้าแยกลาดพร้าว
ขึ้นสะพานยกระดับห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวขวา
มุง่ หน้าไปทางสวนจตุจกั ร แล้วขับตรงมาเรือ่ ยๆ
สังเกตด้านขวามือจะเป็นตลาดนัดสวนจตุจักร
ให้ชิดรถเข้าเลนขวา แล้วขึ้นสะพานยกระดับ

สินค้าของตลาด เจเจ กรีน มีทงั้ สินค้าวินเทจมือสอง
ทัง้ เสือ้ ผ้า ของสะสม รวมถึงสินค้าแฮนด์เมด

เพื่อเลี้ยวขวา ตรงมาถึงสามแยก แล้วเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนก�ำแพงเพชร ตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเห็น
ตลาด เจเจ กรีน อยู่ด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับ
ตลาดนัดสวนจตุจักร
• AWAKE Market
ตลาดนัด AWAKE ถือเป็นตลาดนัดที่เกิดขึ้น
เพื่อเอาใจคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
ปทุมธานีอย่างแท้จริง และก�ำลังกลายเป็น
แหล่งชอปและเดินเล่นที่ส�ำคัญของคนในพื้นที่
และจังหวัดใกล้เคียง ที่ตลาดนัดแห่งนี้มีพื้นที่
มากกว่า 16 ไร่ และแบ่งโซนอย่างเป็นสัดส่วน

บรรยากาศครึกครื้นของตลาดนกฮูก

บรรยากาศภายใน AWAKE Market

ไม่วา่ จะเป็นโซนตลาดนัด ทีม่ อี าหารและเครือ่ งดืม่
หลากหลายจากร้านค้านับร้อยร้านมาให้เลือก
อย่างจุใจ หรือจะเป็นโซนเด็ก ที่มีกิจกรรม
และของเล่นเครือ่ งเล่นให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกัน
มีโซนส่วนกลาง ทีจ่ ดั พืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนได้นงั่ พักนัง่ ชิว
หรือนัง่ รับประทานอาหารทีซ่ อื้ มาจากโซนตลาดนัด
โดยทุกวันศุกร์ ทางตลาดได้จดั ดนตรีสดมาบรรเลง
ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี
เส้น 307 ต�ำบลบางเดือ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ : 08-9169-3923
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น.
เฟซบุก๊ : AWAKE ตลาดนัดแห่งใหม่ เพือ่ คนปทุมธานี
การเดินทาง : หากมาจากติวานนท์ ปากเกร็ด ให้ขบั รถ
จนมาถึงแยกบางคูวดั จากนัน้ ให้เลีย้ วขวาแล้วขับรถ

ตรงไปเรือ่ ยๆ จะเจอตลาดนัด AWAKE อยูซ่ า้ ยมือ
สังเกตจากป้ายขนาดใหญ่ และหากขับรถมา
จากบางบัวทอง ให้เลีย้ วซ้ายเข้าเส้น 307 ก็จะพบ
กับตลาดนัด AWAKE
• OWL Night Market

ตลาดนกฮูก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดนัด
เลี่ยงเมืองนนท์ แหล่งชอปปิงกลางคืน ที่ตั้งอยู่
ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
ซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมสินค้าทั้งใหม่และเก่า
รวมถึงของสะสม และของโบราณทีห่ ายาก ทีเ่ หล่า
นักสะสมพลาดไม่ได้จะต้องมาชม มาชอปเพราะทีน่ ี่
มีเสือ้ ผ้าแฟชัน่ และเครือ่ งประดับหลากสไตล์ แถมด้วย
ร้านอาหารแนวฟูด้ ทรัค ทีม่ อี าหารทัง้ คาวและหวาน
ไว้ให้เลือกหลายเมนู พร้อมกับจัดทีน่ งั่ ให้รบั ประทาน
กันด้วย โดยทุกอย่างได้รบั การจัดแบ่งโซนไว้ชดั เจน

ของโบราณที่หายาก ที่เหล่านักสะสมพลาดไม่ได้
จะต้องมาชมมาชอปที่ตลาดนกฮูก
ที่ตั้ง : 14/87 ม.1 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต�ำบล

บางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 08-0434-9999, 0-2102-4048
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 15.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดนกฮูก-เลี่ยงเมืองนนท์
การเดินทาง : ขับรถตรงมาทางห้าแยกปากเกร็ด
เลี้ยวซ้ายมาทางวัดชลประทาน ตรงมาผ่าน
ซอยสามัคคีและขับมาเรือ่ ย จนผ่านแยกสนามบินน�ำ้
ตรงมาจนถึงสี่แยกแคราย แล้วเลี้ยวขวาที่แยก
เข้าสูถ่ นนรัตนาธิเบศร์ ตรงไปจนผ่านศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะอยู่ด้านขวามือ จากนั้น
ตรงไปเรือ่ ยๆ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนเลีย่ งเมืองนนทบุรี
จะเห็นตลาดนกฮูกอยู่ซ้ายมือ
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4.3 - 7 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.19 - 6.59 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 - 6.59 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.7 - 5.2 ล้านบาท

vv2@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

COLORFUL NIGHT
สี สัน ยามค�่ ำคื น

บางครัง้ ชีวติ ของคนทุกคนอาจไม่จำ� เป็นต้อง
ถูกแต่งแต้มสีสนั เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านัน้
แต่ในช่วงเวลาที่พ ระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
ไปแล้ว เราก็ยงั สามารถเติมแต่งสีสนั ให้กบั ชีวติ
ได้เหมือนกัน และอาจเป็นสีสนั ทีด่ สู ดใสมากกว่า
กลางวันเสียอีก และตลาดนัดกลางคืน ก็เป็น
อีกหนึง่ สถานที่ ซึง่ จะมาท�ำให้สสี นั ในยามค�ำ่ คืน
ของใครหลายๆ คนโดดเด่นและสะดุดตามากขึน้

สถานที่แนะน�ำ

กรีนเดย์ ไนท์ มาร์เก็ต ตลาดนัดที่แต่ละคืนจะคลาคล�่ำไปด้วยผู้คนมากมายที่ออกมาใช้ชีวิตและจับจ่ายซื้อของ

• Green Day Night Market

กรีนเดย์ ไนท์ มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน
ย่านถนนพระราม 2 ทีแ่ ต่ละคืนจะคลาคล�ำ่ ไปด้วย
ผูค้ นมากมายทีอ่ อกมาใช้ชวี ติ และจับจ่ายซือ้ ของ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่เดินเล่นของวัยรุ่น และผู้คน
ทั่วไปที่อยู่อาศัยในย่านนี้ ท่ามกลางบรรยากาศ
สบายๆ รับลมเย็นๆ ในช่วงค�ำ่ คืน ไม่ตอ้ งกลัวแดด
หรือความร้อนทีร่ ะอุในช่วงกลางวัน ขณะทีส่ นิ ค้า
ทีน่ ำ� มาอวดกันภายในตลาดก็มใี ห้เลือกมากมาย
กว่า 700 ร้านค้า ทีส่ ว่ นใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมด
วินเทจ และสินค้าโอทอป รวมถึงสินค้ามือสอง
คุณภาพดี นอกจากนี้ตลาดยังได้มีการจัดแบ่ง
ออกเป็น 3 โซน คือ โซนด้านหน้าตลาด
โซนกลุม่ งานแฮนด์เมด วินเทจ และโซนพลาซ่า
ที่จ�ำหน่ายสินค้าทั่วไป และร้านอาหารอร่อยๆ
ให้เลือกชิมมากมาย
ที่ ตั้ ง : ถนนพระราม 2 แขวงแสมด� ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 อยู่ติดกับ
โรงเบียร์ฮอลแลนด์และเซ็นทรัลพระราม 2
ติดต่อ : 09-4441-1868
30

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 17.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดกรีนเดย์ไนท์
การเดินทาง : จากแยกสุขสวัสดิ์ ขับรถเข้ามา

บนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าตรงมาทางเซ็นทรัล
พระราม 2 สังเกตโรงเบียร์ฮอลแลนด์ อยูท่ างด้าน
ขวามือ ให้ขึ้นสะพานกลับรถ แล้วลงมายังถนน
อีกฝั่งหนึ่ง ขับตรงมาเลยโรงเบียร์ฮอลแลนด์
มาเล็กน้อยจะเห็นทางเข้าตลาดนัดกลางคืน
กรีนเดย์ ไนท์ มาร์เก็ต
• INDY Market

ตลาดอินดี้ ดาวคะนอง ถือเป็นแหล่งชอปปิง
สุดชิกในย่านฝัง่ ธนบุรี ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีก่ ว่า 10 ไร่
มีร้านค้ากว่า 500 ร้านค้า แบ่งแยกออกมา
เป็นโซนต่างๆ อย่างชัดเจน จ�ำหน่ายสินค้า
ตั้งแต่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
เสื้อผ้ามือสอง และสินค้าประเภทแฮนด์เมด
เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีโซนร้านอาหารที่มี
อาหารเมนูตา่ งๆ ให้เลือกลิม้ ลองหลากหลายแบบ

ร้านค้าส่วนใหญ่ของตลาด กรีนเดย์ ไนท์ มาร์เก็ต จะเป็นงาน
แฮนด์เมด, วินเทจ และสินค้าโอทอป รวมถึงสินค้ามือสองคุณภาพดี

เริ่มต้นด้วยราคาที่ไม่แพง และที่น่ีก็ถือเป็นอีก
หนึ่งตลาดกลางคืนที่มาเติมเต็มสีสันให้กับชีวิต
คนเมืองย่านฝั่งธนบุรี รวมถึงเป็นอีกหนึ่งสถาน
ที่พักผ่อนยามเย็นของผู้คนในย่านนี้ด้วย
ทีต่ งั้ : อยูบ่ ริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 08-0999-8872
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 16.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดอินดี้ - INDY Market

ตลาดนัดกลางคืนแบกะดิน ถือเป็นแหล่งชอปปิงใหม่ใน
ย่านเพชรเกษม และเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่านักชอป

ตลาดอินดี้ ดาวคะนอง ถือเป็นแหล่งชอปปิงสุดชิกในย่านฝั่งธนบุรี มีร้านค้ากว่า 500 ร้านค้า
แบ่งแยกออกมาเป็นโซนต่างๆ อย่างชัดเจน ตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นและโซนร้านอาหาร ร้านนั่งดื่มสุดชิกยามค�่ำคืน
โซนร้านอาหารของตลาดนัดกลางคืนแบกะดิน
ที่มีเมนูแปลกตาและรสชาติเด็ดถึงใจ
การเดินทาง : ขับรถจากถนนจรัญสนิทวงศ์

มุ ่ ง หน้ า มายั ง ถนนรั ช ดาฯ-ท่ า พระตั ด ใหม่
ผ่านห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ตรง
มาจนถึงแยกมไหสวรรค์ เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี
ดาวคะนอง และผ่านแยกดาวคะนองจอมทอง
ข้ามสะพานดาวคะนอง ก่อนยูเทิร์นรถมาอีก
ฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดอินดี้ ดาวคะนอง
• Baekadin Night Market

ตลาดนัดกลางคืนแบกะดิน ตั้งอยู่บนถนน
เพชรเกษม ถือเป็นแหล่งชอปปิงใหม่ในย่านนี้
และเป็นที่ถกู อกถูกใจของเหล่านักชอป เพราะมี
สินค้า และของกินอร่อยๆ ให้เลือกซือ้ เลือกอร่อย

มากมาย เรียกได้ว่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
คนรุน่ ใหม่ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน การจัดโซน
พื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าก็แบ่งอย่างชัดเจนออกเป็น
4 โซนใหญ่ๆ ตั้งแต่ โซนร้านตู้คอนเทนเนอร์
ที่มีการออกแบบอย่างมีสไตล์ โซนร้านอาหาร
ที่มีเมนูแปลกตาและรสชาติเด็ดถึงใจ ตามติด
มาด้วยโซนเบ็ดเตล็ด ที่จ�ำหน่ายสินค้าประเภท
เครือ่ งประดับ และของกิฟ๊ ช็อป และทีพ่ ลาดไม่ได้
อีกโซนคือ โซนเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย แนวแฟชัน่
ที่มีการออกแบบสวยงามตามแบรนด์ของตัวเอง
ที่ตั้ง : 101/2 ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 06-3307-3338

เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 17.00-01.00 น.
เฟซบุก๊ : ตลาดนัดกลางคืนแบกะดิน : Baekadin

Night Market

การเดินทาง : จากบางแค ขับรถตรงมาตาม

ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าไปทางหนองแขม
ผ่านส�ำนักงานเขตหนองแขม ตรงมาเล็กน้อย
จนถึงแยกไฟแดง เลีย้ วซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม 81
หรือถนนมาเจริญ ขับตรงมาตามถนน สังเกตป้าย
ชื่อตลาดแบกะดิน อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้ามา
ลานจอดรถได้เลย
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

10 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

6 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

5.8 - 16 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5 - 7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.3 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4.3 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.9 - 7 ล้านบาท

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

LIFESTYLE
AT NIGHT MARKETS

ไลฟ์ส ไตล์ย ามค�่ ำ
@ ตลาดนั ดกลางคืน
ตลาดนัดกลางคืน อาจเรียกได้วา่ เป็น อีกสถานที่
ที่ปลดปล่อยชีวิตความเป็นไลฟ์สไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ไปแล้วก็ได้ รวมถึงคนที่อยากจะ
เติมเต็มความมีสไตล์ให้กับตัวเองยามว่าง
โดยเฉพาะในช่วงเย็นย�ำ่ ทีว่ า่ งเว้นจากภารกิจ
หรืองานที่ท�ำอยู่ เพราะที่ตลาดนัดกลางคืน
มีทุกอย่างให้เลือกชอป เลือกชิว ไม่แตกต่าง
ไปจากห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ แถมราคาสินค้า
ก็แสนย่อมเยา ประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีก
เป็นกอง

สถานที่แนะน�ำ

• หัวมุม Market & More

เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ตลาดนัดหัวมุม หรือ ตลาดนัด
รถโบราณ ซึง่ ตัง้ อยูย่ า่ นถนนเลียบด่วนรามอินทรา
ตัดกับถนนเกษตรนวมินทร์ นอกจากจะมีการจัด
แสดงรถโบราณสวยๆ ทีห่ าชมได้ยากในปัจจุบนั แล้ว
ที่นี่ยังได้รับการเติมเต็มไปด้วยสินค้าแนวเก๋ไก๋
จากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี
การคัดสรรมาจ�ำหน่ายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือแม้แต่ของเล่น
มาให้เลือกซื้อกันมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังคง
คอนเซปต์ความเป็นตลาดนัดกลางคืนทีร่ วบรวม
ของเก่า ของสะสมหายาก มาให้เหล่านักสะสม
ได้เลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
ไปพร้อมๆ กับการชิมอาหารหลากเมนูจาก
ร้านอาหารแนวฟูด้ ทรัค ทัง้ อาหารไทย อาหารญีป่ นุ่
อาหารยุโรป รวมถึงขนมอร่อยที่เติมความมี
คอนเซปต์ลงไป สร้างความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
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ตลาดนัดหัวมุม ยังคงคอนเซปต์ โดยการรวบรวม
ของเก่า ของสะสมหายาก มาให้เหล่านักสะสมได้
เลือกซื้อและเลือกชม

ทีต่ งั้ : 678 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : 09-9492-2561
เปิดบริการ : เปิดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์
(หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : หัวมุม Market & More
การเดินทาง : จากถนนลาดพร้าว ขับรถผ่าน
ลาดพร้าวซอย 71 แล้วเลี้ยวซ้ายที่บริเวณใต้
ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ เพื่อเข้าสู่ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ขับตรงมาเรือ่ ยๆ ผ่านเซ็นทรัล
อีสวิลล์ ขับตรงมาเรื่อยๆ และชิดซ้ายเข้าถนน
ประเสริฐมนูกิจ ตลาดหัวมุม Market & More
ตัง้ อยูบ่ ริเวณหัวมุมถนนพอดี โดยมีจดุ สังเกตอยูท่ ี่
ตลาดจะอยู่ตรงข้ามกับ The Walk
• Liab Duan Night Market at Ram Inthra
ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา (เลียบทางด่วน
รามอินทรา-อาจณรงค์) เป็นหนึง่ ในตลาดนัดกลางคืน

สินค้าแนวเก๋ไก๋ จากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่
ซึ่งมีการคัดสรรมาจ�ำหน่ายเป็นอย่างดี ที่ตลาดหัวมุม

ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะตอบโจทย์ของ
คนทีไ่ ม่ชอบเข้าเมือง และผูท้ พี่ กั อาศัยตามโครงการ
หมูบ่ า้ นใหญ่ๆ ในย่านนี้ โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุน่
และคนวัยท�ำงานทีใ่ ช้เวลาหลังเลิกงาน มาเดิน
จับจ่ายซือ้ สินค้าทีม่ หี ลากหลาย เพราะทีต่ ลาด
แห่งนีท้ งั้ อาหาร ขนม ของกินเล่น รวมถึง สินค้า
แฟชัน่ เสือ้ ผ้า และแม้แต่เฟอร์นเิ จอร์ หรืองาน
ดีไซน์ ร้านขายของมือสองและร้านขายสินค้า
แฮนด์เมด ก็มใี ห้เลือกอย่างถูกอกถูกใจมากมาย
โดยภายในตลาดได้มกี ารแบ่งโซนขายสินค้าออก
เป็น 2 โซน คือ Indoor และ Outdoor ถือเป็น
ตลาดนัดกลางคืนทีไ่ ม่ควรพลาดอย่างยิง่ ในยุคนี้

เครื่องบินล�ำสวยๆ กลางตลาด Runway 3119
ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่

เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตลาดเลียบด่วนรามอินทราก็คือหุ่นยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางตลาด

ร้าน Monster ไอติมผัด @ ตลาดนัดเลียบด่วน

สนามบินเก่า บนพืน้ ทีก่ ว่า 50 ไร่ ซึง่ ไม่เพียงแค่
จะให้ทกุ คนได้ถา่ ยรูปเช็คอินกับเครือ่ งบินล�ำสวยๆ
ทีน่ ำ� มาเป็นซิกเนเจอร์ทตี่ ลาดเท่านัน้ แต่ยงั เป็นแหล่ง
รวมอาหารอร่อย และสินค้าแฟชัน่ ในบรรยากาศ
แปลกใหม่ ทีจ่ ะได้เห็นภาพของเครือ่ งบินของสาย
การบินต่างๆ บินผ่านตลาดตลอดทัง้ วัน เพราะทีน่ ี่
อยูไ่ ม่ไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�ำหรับ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าและอาหารในตลาด ก็เรียกได้วา่
มีความแตกต่างจากตลาดทั่วไป เพราะที่นี่มี
เอกลักษณ์ ในการดึงดูดลูกค้า ทีม่ ที งั้ ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ รวมถึงคนท�ำงานทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้
เคียง ให้แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เหมาะ
ส�ำหรับการเป็นทีพ่ กั ผ่อน และนัง่ รับประทานอาหาร
อร่อยๆ และเครือ่ งดืม่ ดีๆ หลังเลิกงาน
ที่ตั้ง : 708 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อ : 08-7111-8585, 08-7111-7676

เปิดบริการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวัน

ที่ตั้ง : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วน

รามอินทรา ใกล้แยกวัชรพล) แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ : 08-2357-3434, 08-2357-3535
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 17.00 - 02.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา
การเดินทาง : จากมีนบุรี เลีย้ วซ้ายเข้าเลียบ
ทางด่วน ตลาดนัดจะอยูซ่ า้ ยมือ แต่หากมาจาก
พระราม 9 ขับรถตรงมาจนสุดทางและกลับรถ
ตลาดนัดจะอยูซ่ า้ ยมือ, และถ้ามาจากหลักสี่ ให้
ขับรถขึน้ สะพานวนเหมือนจะไปพระราม9 พอลง
มาแล้ว ตลาดนัดจะอยูซ่ า้ ยมือ โดยมีจดุ สังเกตอยูท่ ี่
ตลาดนัดแห่งนี้ จะอยูต่ รงข้ามกับโรงเบียร์ตะวันแดง
• Runway 3119

ถือเป็นไนท์มาร์เก็ตน้องใหม่ และเป็นแห่งแรกใน
ย่านร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ทีม่ าพร้อมกับแนวคิด

จันทร์) ตัง้ แต่เวลา 17.00-24.00 น
เฟซบุ๊ก : Runway3119
การเดินทาง : จากถนนพระราม 9 มุ่งหน้า
มาทางถนนที่ตรงไปทางมอเตอร์เวย์ เจอสี่แยก
ให้เลีย้ วซ้ายเข้ามาทางถนนร่มเกล้า ทีจ่ ะมุง่ หน้า
ไปทางมีนบุรี ผ่านซอยร่มเกล้า 54 ให้สังเกต
ทางด้านขวามือ จะเห็นป้ายของไนท์มาร์เก็ต
Runway 3119 ให้เลยไปข้างหน้าอีกหน่อย
แล้วยูเทิรน์ รถกลับมาฝั่งตรงข้าม แล้วขับตรงมา
เล็กน้อย เลีย้ วซ้ายเข้ามาภายในตลาด จะมีทจี่ อดรถ
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 200 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 10 - 25 ล้านบาท

mrc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.2 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.3 - 4.8 ล้านบาท

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

WELCOME TO

THE NIGHTLIFE
ไลฟ์สไตล์ ชีวติ ไนท์มาร์เก็ต
ในช่วงกลางวัน ความร้อนและแสงแดด
อาจท�ำให้ใครหลายๆ คน ไม่อยากออกจากบ้าน
หรือทีท่ ำ� งานเพือ่ ตากแดด ตากลม มาจับจ่าย
ซื้อของอยู่บนท้องถนน “ตลาดนัดกลางคืน”
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของการออกมาใช้ชวี ติ
ได้อย่างอิสระ และสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้อง
กังวลถึงเรื่องแสงแดดและความร้อน แถมยัง
รูส้ กึ สบาย และเพลิดเพลินกับกิจกรรมทีม่ อี ยู่
ในตลาดนัดกลางคืนอีกด้วย

สถานที่แนะน�ำ

• Sai Tai Center Night Market

สายใต้เซ็นเตอร์ หรือ คลองหลอด 2 เป็นตลาดนัด
กลางคืนครบวงจรทีเ่ รียกได้วา่ กลายเป็นสถานที่
เช็คอินยอดนิยมของเหล่านักชอป นักชิม อีกแห่งหนึง่
ของกรุงเทพฯ ไปแล้ว เพราะทีน่ มี่ ขี า้ วของเครือ่ งใช้
ทัง้ ทีเ่ ป็นของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงเครือ่ งประดับ
และเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทันสมัยทีถ่ กู ใจกลุม่ วัยรุน่ วัยท�ำงาน
ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ และที่ส�ำคัญ
ที่ตลาดนัดกลางคืนแห่งนี้ ยังถือได้ว่าเป็นแหล่ง
รวบรวมอาหาร และของรับประทานเล่นอร่อยๆ
ทั้งคาวและหวาน หลากเมนู ให้บรรดานักชอป
ได้เอร็ดอร่อยกันอีกด้วย หรือแม้แต่ร้านตัดผม
ส�ำหรับผู้ชาย ร้านท�ำเล็บส�ำหรับสาวๆ ที่นี่ก็มี
เปิดบริการเช่นกัน โดยทุกอย่างถูกแบ่งพืน้ ทีอ่ อก
เป็นโซนอย่างชัดเจน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับนักชอป แถมยังมีที่จอดรถที่กว้างขวาง
สะดวกสบายโดยไม่เสียค่าจอดรถอีกด้วย
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บรรยากาศตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์ สายใต้ใหม่

ที่ตั้ง : 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี

เขตตลิ่งขัน กรุงเทพฯ 10170 (ข้างๆ สถานี
ขนส่งสายใต้ใหม่)
ติดต่อ : 08-1936-5392, 09-2273-9288
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 18.00 - 01.00 น.
เฟซบุ๊ก : saitaicentersaitaimai
การเดินทาง : จากสะพานปิ่นเกล้า ขับรถไป
ตามถนนบรมราชชนนี มุง่ หน้าพุทธมณฑลสาย 1
ตรงมาเรื่อยๆ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ จะอยู่
ทางซ้ายมือ (สังเกตอาคาร SC Plaza) เลี้ยวซ้าย
เข้ามาภายในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แล้วขับมา
ตามทางด้านหลังของสถานีขนส่งฯ เพือ่ เข้าลาน
จอดรถของตลาดนัดกลางคืน สายใต้เซ็นเตอร์
• World Market

ตลาดเวิลด์ มาร์เก็ต เป็นตลาดที่เกิดขึ้นมา
เพือ่ เอาใจคนรักการชอปปิงย่านทวีวฒั นา เพราะทีน่ ี่
ถือเป็นศูนย์รวมค้าส่งและปลีกแบบครบวงจร

ตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์ สายใต้ใหม่ แหล่งรวบรวมอาหาร
และของรับประทานเล่นอร่อยๆ ทั้งคาวและหวาน

กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะการเป็นตลาดสด
และการเป็นตลาดศูนย์รวมผลไม้ และดอกไม้
รวมถึงอาหารทะเลแบบครบวงจร โดยมีการ
แบ่งโซนตลาดออกเป็นสองโซนใหญ่ๆ คือ โซน
ตลาดสด ทีจ่ ะเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง และ
โซนตลาดนัดกลางคืน ที่จะมีอาหาร เครื่องดื่ม
และสินค้ามากมาย เอาใจผูใ้ หญ่และเด็ก รวมถึง
มีดนตรีเล่นให้ฟังกันเพลินๆ ด้วย โดยในโซนนี้
จะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ วันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์
เท่านั้น ขณะเดียวกันที่ตลาดแห่งนี้ ยังมีพื้นที่
กว้างใหญ่ และมีทจี่ อดรถกว้างขวาง เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการในตลาด
ที่ตั้ง : 109/17 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวง
ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ติดต่อ : 0-2053-3699

ตลาดเวิลด์ มาร์เก็ต แบ่งโซนตลาดออกเป็นสองโซนใหญ่ๆ
คือ โซนตลาดสด และโซนตลาดนัดกลางคืน

ช่างชุ่ย สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีดีแค่การเป็นตลาดนัดกลางคืนแต่ยังเป็นสถานที่ของคนรักงานศิลปะอีกด้วย

สินค้าวินเทจ มือ 2 หรือ มือ 3
มีให้เลือกมากมายที่ตลาดนัดช่างชุ่ย

หรือเป็นสถานที่เหนือจินตนาการ ส�ำหรับคนรัก
งานศิลปะเท่านั้น ที่สร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้น
มาแล้วในช่วงเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ
จนเกิดความโกลาหลด้านการจราจรไปพักใหญ่
ในช่วงแรก แต่ด้วยเนื้อที่กว่า 11 ไร่ ที่นี่จึงได้รับ
การจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพือ่ รองรับไลฟ์สไตล์
ของคนเมือง อย่างตลาดนัดกลางคืน ที่ก�ำลัง
ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในวันนี้อีกด้วย
โดยส่วนของตลาดนัดกลางคืนจะอยู่บริเวณ
ไนท์โซน ทีจ่ ะเปิดให้บริการตัง้ แต่ 16.00-23.00 น.
ซึ่งจะมีสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า งานศิลปะ รวมถึง
อาหารหลากหลายเมนู ทีน่ ำ� เสนอมาพร้อมไอเดีย
ที่แปลกใหม่ ให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมกัน หรือใคร
อยากจะหาซื้อของเก่า ก็ต้องลองมาเดินในโซน
ตลาดไฟฉาย ทีจ่ ะเปิดทุกวันพฤหัสบดี ตัง้ แต่ 1 ทุม่
จนถึงเที่ยงคืนหรือจะเป็นตลาดมือ 3 ซึ่งจัดอยู่

ในโกดังที่เต็มไปด้วยของมือ 2 และของมือ 3
ให้เลือกค้นหาของเก่ากัน โดยส่วนนีจ้ ะเปิดทุกวันศุกร์
ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น.
ที่ตั้ง : เลขที่ 462 ถนนสิรินธร แขวงบางบ�ำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ติดต่อ : 08-1817-2888
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ (หยุดวันพุธ) ตัง้ แต่
เวลา 11.00-23.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.changchuibangkok.com/
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนสิริธร กลับรถ
ใต้สะพานหน้าโรงพยาบาลตาหูคอจมูก ตรง
ไปผ่ า นช่ า งชุ ่ ย และศู น ย์ อี ซู ซุ เลี้ ย วซ้ า ย
ถนนรุง่ ประชา แล้วตรงไปเล็กน้อย จากนัน้ เลีย้ วซ้าย
ถนนเลียบทางพิเศษศรีรชั ให้จอดรถใต้ทางพิเศษ
ศรีรัชฝั่งเดียวกับช่างชุ่ย

เปิดบริการ : ส�ำหรับโซนตลาดนัดกลางคืน

เปิดเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ 17.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต ถนนเลียบคลอง
ทวีวัฒนา
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษม ขับรถ
มุง่ หน้าตรงไปทางพุทธมณฑลสาย 3 ข้ามคลองทวี
วัฒนา ให้สงั เกตด้านขวามือ เป็นห้างสรรพสินค้า
บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้า ยูเทิรน์ รถตรงทางแยก แล้วขับย้อนลงมา
ผ่านห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้า จะเห็นป้ายตลาด
สนามหลวง 2 ให้เลีย้ วซ้ายข้างหน้า วิง่ ไปตามถนน
เลียบคลองทวีวฒั นา จะเห็นป้ายตลาดเวิลด์ มาร์เก็ต
อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวรถเข้าไปจอดได้เลย
• ChangChui Night Market

ช่างชุ่ย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ย่านปิ่นเกล้า
ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ดี แ ค่ ก ารเป็ น ตลาดนั ด ของเก่ า
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TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.85 - 20 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 - 3 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 - 3 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy 3 บางนา กม.7

3 - 4 ล้านบาท

d73@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า

2.7 - 4 ล้านบาท

dsr@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 - 4 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 16 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.9 - 15 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 9.8 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 - 9.5 ล้านบาท

ksc@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.29 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.8 - 5.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.4 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.79 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

9.9 - 18 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.35 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

4.8 - 11.4 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.03 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

2.03 - 6.6 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

8 - 18 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.45 - 14.52 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.81 - 18.9 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.08 - 8.65 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

SIP COFFEE

ON RAINY DAY
จิบกาแฟ ยามฝนพร�ำ
ในวันฝนพร�ำ นอกเหนือจากการออกไป
ชื่นชมกับใบไม้ ดอกไม้ ในทุ่งกว้าง ที่ก�ำลัง
เต้นระบ�ำเริงร่ากับละอองฝนแล้ว อีกหนึ่ง
กิจกรรมส�ำหรับสาวๆ หรือใครที่ไม่อยาก
ออกไปตัวเปียกปอนกับสายฝน ก็คือการ
นั่งจิบชาหรือกาแฟอุ่นๆ สักแก้วอยู่ในร้าน
กาแฟที่จัดแต่งสวยๆ มองเห็นทิวทัศน์และ
ความงามของสถานที่ท่องเที่ยว ให้แปลกตา
ในอีกมุมหนึง่ ท่ามกลางสายฝนทีโ่ ปรยปราย
ลงมาไม่ขาดสาย โดยร้านกาแฟ ทีจ่ ะมาแนะน�ำ
มีดังนี้

Magic Mountain Cafe ร้านกาแฟหันหน้าเข้าหาทะเลหมอกทีโ่ อบกอดภูเขา เป็นภาพทิวทัศน์ทสี่ วยงาม
Pino Latte (จังหวัดเพชรบูรณ์)

พีโน่ ลาเต้ เป็นร้านกาแฟ ทีต่ งั้ อยูภ่ ายใน พีโน่ ลาเต้
รีสอร์ท โดยจุดที่ตั้งของร้านกาแฟแห่งนี้ ถือได้ว่า
อยูใ่ นจุดทีห่ อ้ มล้อมไปด้วยธรรมชาติ และทิวทัศน์
ที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของเขาค้อ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสามารถมองเห็นวัดพระธาตุ
ผาซ่อนแก้ว ทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลางแมกไม้และภูเขาสีเขียว
ยิง่ ใครได้มานัง่ จิบกาแฟ ทีร่ า้ นนีใ้ นช่วงฤดูฝนก็จะ
ได้เห็นความงามของธรรมชาติทส่ี วยงามในอีกมุมหนึง่
ทีง่ ดงามต่างจากทัศนียภาพทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงฤดูอนื่
พีโน่ ลาเต้ เป็นร้านกาแฟที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ โดยเฉพาะการได้มองเห็นหมอกบางๆ ลอยผ่าน
และทิวทัศน์ทสี่ วยงาม
แมกไม้สีเขียวในวันที่ท้องฟ้ามีฝนพร�ำ ซึ่งจะช่วย
ท�ำให้กาแฟอุ่นๆ แก้วที่จิบในวันนั้น มีรสชาติ
กลมกล่อมขึ้น พร้อมๆ กับการเติมเต็มสุนทรียรส
แห่งการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
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Magic Mountain Cafe (จังหวัดพะเยา)

เมจิก เมาท์เทน คาเฟ่ แม้จะเป็นร้านกาแฟ
เล็กๆ แต่ก็ถือว่า เป็นร้านกาแฟชื่อดังของ
ภูลงั กา รีสอร์ท ทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเขาในอ�ำเภอปง
จังหวัดพะเยา จุดเด่นของร้านนีไ้ ม่ได้อยูท่ กี่ ลิน่ หอม
ของกาแฟอุ่นๆ อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่
การตั้งให้ร้านกาแฟหันหน้าเข้าหาทะเลหมอก
ที่ โ อบกอดภู เ ขา ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ภาพทิ ว ทั ศ น์
ทีส่ วยงามอีกแห่งหนึง่ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา
ในร้าน มีความสุขขณะนั่งจิบกาแฟ ก่อนจะเดิน
ออกไปทีร่ ะเบียงร้าน เพือ่ เก็บบรรยากาศความงาม
ของธรรมชาติ และหากมาในช่วงฝนตก ก็อาจจะ
ได้เห็นหมอกที่สวยงามมากขึ้น หรือจะเป็นภาพ
ของทิวทัศน์หลังฝนพร�ำ ทีม่ แี สงอาทิตย์ทอประกาย
ลงมาพร้อมกับสายรุง้ ตัวอ้วน โค้งรับกับทิวเขาสูง
ที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตา

บรรยากาศด้านนอกของร้าน Little House in the Valley ทีม่ เี ปลนอนบนความสูง
15 เมตร ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถสัมผัสและชมความงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชดิ

ร้าน Little House in the Valley การออกแบบสไตล์ลอฟท์ กึง่ บ้านสวน
ดูแล้วให้ความรูส้ กึ สบายตาและสดชืน่ เหมาะทีจ่ ะไปเยือนในช่วงหน้าฝน
Little House in the Valley (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ชื่ อ ภาษาไทยคื อ ณ บ้ า นเล็ ก กลางหุ บ เขา
เป็นร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อที่สุดของหมู่บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตัวร้านตั้งอยู่บน
เนินสูงใกล้กับคลองเขาแก้ว ขณะที่ตัวร้าน
ทั้งภายในและภายนอก ก็ได้รับการออกแบบ
ในสไตล์ลอฟท์ กึ่งบ้านสวน ดูแล้วให้ความ
รู้สึกสบายตาและสดชื่น เหมาะที่จะไปเยือน
ในช่วงหน้าฝน เพราะว่าด้านหลังของร้านกาแฟ
ทางร้านได้จดั ทีน่ งั่ โดยเฉพาะเปลนอนบนความสูง
15 เมตร ยื่นออกมานอกตัวร้าน ที่จะท�ำให้
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส และชมความงาม
ของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด และมองเห็น
วิวภูเขาได้แบบ 180 องศา ขณะด้านล่างจะเป็น
ล�ำธารมีนำ�้ ไหลตลอดทัง้ ปี หากมาในช่วงฝนตก

ก็จะได้ยินเสียงสายฝนดังผสานกับเสียงล�ำธาร
ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจ หายเหนื่อย ก่อนที่จะจิบ
กาแฟอุ ่ น ๆ แล้ ว หลั บ ตาฟั ง เสี ย งธรรมชาติ
ที่ จ ะท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และพั ก ผ่ อ นได้
อย่างเต็มที่ในฤดูฝนนี้ หากใครไม่อยากนอน
ฟังเสียงสายฝนอยู่กับบ้าน ก็ลองออกไปเที่ยว
หาประสบการณ์ใหม่ เพื่อเติมพลังชีวิตให้กับ
ตัวเองบ้างก็คงจะดีไม่นอ้ ยทีเดียว เพราะสายฝน
ไม่เพียงน�ำพาความชุม่ ฉ�ำ่ มาให้เท่านัน้ แต่ยงั พา
ความสุขมาให้ด้วยเช่นกัน

จิบกาแฟอุน่ ๆ หลับตาฟังเสียงธรรมชาติ
ผ่อนคลายและพักผ่อนได้อย่างเต็มทีใ่ นฤดูฝนนี้

47

L&H HIGHLIGHTS

พระราม2

2

ภาพถ่ า ยจากสถานที่ จ ริ ง

เปิดโครงการใหม่ สไตล์ คอทเทจ
เพียงหนึ่งเดียวในโซนพระราม2
ใกล้ทางด่วนใหม่* สะดวกทุกการเดินทาง
ราคา 3.7 - 6 ล้าน
*ทางด่วนใหม่ พระราม3-ดาวคะนอง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ า ยจากสถานที่ จ ริ ง

เปิดโครงการใหม่ สไตล์ มินิมอล
ตอบโจทย์ ไลฟ์ ส ไตล์ คนรุ ่ นใหม่
ใกล้ ทางด่ วนเพี ยง 4 กม.
เริ่ ม 4 ล้ า น

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบความลงตั วของการใช้ ชี วิต ที่ แ ท้ จริ ง

บน 2 ท�ำเลใหม่ สุ ขุ มวิ ท 38 และ พญาไท เร็ ว ๆ นี้

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ� ำ ลอง

เตรี ยมพบ
คอนโดคุ ณ ภาพ
EASE พระราม 2
จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ ...เร็ วๆ นี้
เริ่ ม 1.7 ล้ า น
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

อร่อยไปกับไอศกรีมหลากรสชาติ
ได้ที่ร้าน ITIM MORE FIRE YOTSE

ITIM MORE
FIRE YOTSE
อร่อยควันฉุยกับ
ไอติมหม้อไฟ ยศเส

หม้อไฟเติมน�้ำแข็งแห้งควันฉุย

ร้าน ITIM MORE FIRE YOTSE สาขารามค� ำ แหง 64
สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน
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สัง่ 5 ลูก จ่ายเพียง 4 ลูก
ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
สามารถสอบถามเส้นทาง และรายละเอียดได้ที่
08-9111-6836 (สาขายศเส) และ 08-0215-4238 (สาขาบางปะกอก)

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศทีม่ รี า้ นสตรีทฟูด้
ที่มีเ มนูอาหาร ทั้งของคาวและของหวาน
ที่อร่อยที่สุดซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
ในวันนี้ โดยหนึง่ ในร้านสตรีทฟูด้ ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่า
อร่อยจนต้องบอกต่อ คือ ร้าน ไอติมหม้อไฟ
ยศเส เจ้าแรกและต้นต�ำรับของไอติมหม้อไฟ ที่
เกิดขึน้ จากหนุม่ ไฟแรง ทีม่ ดี กี รีนกั มาร์เก็ตติง้
และนักโฆษณา ด้วยการใช้ไอเดียสร้างกิมมิก
ให้กบั ไอศกรีมลูกกลมๆ ทีเ่ ข้มข้นด้วยรสชาติ
ของวัตถุดบิ คุณภาพ แถมราคาไม่แพง จนเป็น
ทีร่ จู้ กั กันทัว่ ประเทศในวันนี้

ชือ่ ของ ไอติมหม้อไฟ ยศเส เกิดขึน้ จากปีแรกจนถึง
ปัจจุบนั นับว่ายืนนานมาถึง 8 ปี และได้กา้ วเข้าสูป่ ที ี่ 9
ในวันนี้ พร้อมๆ กับมนต์เสน่หท์ ยี่ ากต่อการเลียนแบบ
โดยเฉพาะกิมมิก การน�ำหม้อไฟเติมน�้ำแข็งแห้ง
ควันฉุย มาเป็นภาชนะเสิรฟ์ สร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า ได้ถา่ ยรูปอวดเพือ่ นๆ ในโลกโซเชียลกัน
ไม่ใช่แค่กิมมิกเท่านั้น รสชาติไอศกรีมของที่นี่ก็
โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเช่นกัน อาจ
เรียกว่าเป็นไอศกรีมพรีเมียมจริงๆ ซึง่ ไปทีร่ า้ นนีแ้ ล้ว
พลาดไม่ได้ทจี่ ะต้องชิมไอศกรีม รสโคตรนม ทีท่ ำ� จาก
นมแท้ๆ หวานมัน หรือจะเป็น โคตรมัน ซึง่ ทางร้าน
คัดมะพร้าวกะทิมาปั่น พร้อมใส่เนื้อสัมผัสให้กับ

ไอศกรีมรสลินรี่จู รสบลูเบอร์รีมิลค์เชค และโยเกิร์ตสตรอว์เบอรี

ไอศกรีม เรียกว่า เหมือนได้กนิ มะพร้าวกะทิจริงๆ
กันเลยทีเดียว และรสชาติลา่ สุดทีไ่ ม่ควรพลาดเช่น
กัน คือ คุกกีม้ อนสเตอร์ ไอศกรีมลูกสีฟา้ ทีห่ วานมัน
และมีเนือ้ สัมผัสของชิน้ คุกกีแ้ ละชิน้ ช็อกโกแลต ให้
กรุบกรับเคีย้ วกันเพลินๆ
นอกจากนี้ ทางร้านก็ยงั มีไอศกรีมรสชาติตา่ งๆ อีก
กว่า 50 รสชาติ ซึง่ จะหมุนเวียนมาเติมเต็มความอร่อย
อยูต่ ลอด ไม่วา่ จะเป็น รสยาคูลท์ปโี ป้ ช็อกโกแลต
บราวนี่ รสเบียร์ กระทิงแดงวอดก้า รวมถึง
รสผลไม้ตามฤดูกาล ทีอ่ ร่อยและได้รบั ความนิยม
ไม่แพ้ใคร ทุกคนสามารถตามไปอร่อยกับไอศกรีม
หลากรสชาติได้ทรี่ า้ นไอติมหม้อไฟ ยศเส ทัง้ 6 สาขา
คือ สาขายศเส สาขารามค�ำแหง 64 สาขาอารีย์
สาขาบางปะกอก สาขาบางแสน ชลบุรี สาขาลพบุรี
ทางร้านไอติมหม้อไฟ ยศเส ยังขอมอบสิทธิพเิ ศษ
ให้กับ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพียงตัดมุมคอลัมน์
ของนิตยสาร MOTIVO น�ำไปแสดงให้กับทางร้าน
ไอติมหม้อไฟยศเส ทัง้ 6 สาขา จะได้รบั สิทธิพเิ ศษ
ด้วยโปรโมชัน สัง่ 5 ลูก จ่ายเพียง 4 ลูก ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 สามารถสอบถาม
เส้นทางและรายละเอียดได้ที่ 08-9111-6836
(สาขายศเส) และ 08-0215-4238 (สาขาบางประกอก)

GOURMET

INFUSED WATER
น�้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ

เรียกได้วา่ เป็นน�ำ้ หมักผลไม้ทที่ ำ� ง่าย ไม่ยงุ่ ยากอะไร แถมอร่อย
และก�ำลังกลายเป็น เครื่องดื่มอิน เทรนด์ในยุคนี้เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในกลุ ่ ม คนรั ก สุ ข ภาพ เพราะน�้ ำ หมั ก ผลไม้
“Infused Water” นี้ มาพร้อมกับสีสวยๆ และมีประโยชน์
ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วย

อุปกรณ์
ขวดโหลมีฝาปิด (ขนาดพอเหมาะส�ำหรับน�ำเข้าตู้เย็นได้)
ตะเกียบ / ช้อนยาว
ส่วนผสม
ราสเบอร์รี่
8-10 ผล (หรือตามความชอบ)
มะนาว หรือ เลมอน
2 ผล
น�้ำแร่ / น�้ำสะอาด
1-2 แก้ว
กะปริมาณตามขวดโหลที่ใส่น�้ำแข็งพอประมาณ (ใส่หรือไม่ก็ได้)

วิธีท�ำน�้ำหมักผลไม้
• น�ำมะนาวมาล้างท�ำความสะอาดผิวนอก แล้วหั่นออกเป็น 4 ชิ้น
(ถ้าเป็นผลเลมอนใหญ่ใช้ 1 ผล) หรือ ฝานเป็นชิน้ บาง (ถ้าหัน่ มะนาว
เป็นชิน้ ควรจะบีบชิน้ มะนาวให้นำ�้ ออกมาก่อน แล้วจึงใส่ชนิ้ ส่วนทีบ่ บี
แล้วลงไปในโหล)
• ใส่ผลราสเบอร์รี่ตามความชอบลงไป แล้วใช้ช้อน หรือตะเกียบ
กดเบาๆ ที่ผลราสเบอร์รี่ ให้พอแตก และมีน�้ำออกมา
• ใส่น�้ำแข็งตามลงไปเกือบเต็มขวดโหล เหลือที่ว่างเอาไว้ให้พอ
คนส่วนผสมทั้งหมดได้ แล้วจึงเติมน�้ำแร่ หรือน�้ำสะอาดลงไป จาก
นั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วปิดฝาขวดโหลก่อนน�ำเข้า
ตู้เย็นแช่เอาไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหมักค้างคืนไว้ 1 คืนก็ได้
เพียงเท่านี้ เราก็จะได้น�้ำหมักผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ และท�ำง่ายไว้ดื่ม
ได้ทุกวัน
Tips
• ผลไม้ที่น�ำมาใช้หมักน�้ำผลไม้ ควรเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือ
เป็นผลไม้ที่มีเนื้อกรอบ หอม หวาน ก็ได้ เช่น สตรอเบอร์รี่ องุ่น
สับปะรด แตงโม กีวี (ยกเว้น กล้วยหอม หรือผลไม้เนื้อนิ่มเละง่าย
เพราะจะท�ำให้สีของน�้ำหมักไม่น่าดื่ม) และสามารถใส่ผลไม้ลงไป
หมักได้มากกว่า 1 ชนิด
• หากต้องการเพิม่ ความหอมให้กบั น�ำ้ หมัก สามารถใส่ใบมิน้ ท์ หรือ
ตะไคร้ลงไปผสม โดยขยี้ หรือทุบพอให้มีกลิ่นหอมออกมา
• ในการดื่มน�้ำหมักผลไม้ หากให้ได้ผลดีควรดื่มหลังอาหารเช้า
และเที่ยง จะท�ำให้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวัน และช่วยย่อยอาหารได้ดี
ไม่ท�ำให้อึดอัดท้องหลังรับประทานอาหาร
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MY BEST FRIEND

JACK RUSSELL TERRIER
เจ้าตูบน่ารักจอมป่วน

หากคุณเป็นคนแอคทีฟ ชอบออกก�ำลังกายอยู่เป็น
ประจ�ำ และก�ำลังมองหาเพื่อนซี้ตัวเล็กๆ มาเป็นเพื่อน
วิ่งทุกเช้าหรือเย็นแล้ว “แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย” คือ
ค�ำตอบที่น่าจะโดนใจที่สุดก็ได้ เพราะสุนัขสายพันธุ์นี้ มี
ความแอคทีฟ ร่าเริง สนุกสนานอยู่ในตัวเอง ซึ่งจะไม่
ท�ำให้คุณเหงาอีกต่อไป

เอกลักษณ์เฉพาะตัว
“แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย” เป็นสุนขั ตัวเล็ก ทีม่ คี วามว่องไว
ฉลาด โดยถือก�ำเนิดขึน้ เมือ่ ต้นปี ค.ศ.1800 ในอังกฤษ และได้รบั
การตัง้ ชือ่ ตามศาสนาจารย์ “แจ็ก รัสเซลล์” ผูเ้ พาะพันธุส์ นุ ขั
เพือ่ ใช้สำ� หรับการติดตามเหยือ่ หรือสัตว์ตวั เล็กๆ ทัง้ นี้ แจ็ก
รัสเซลล์ เทอร์เรีย ได้ถกู จัดให้อยูใ่ นกลุม่ Terrier มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวคือ หัวโต ดวงตาเป็นรูปอัลมอนด์สเี ข้ม มีประกาย
ตาฉายความซุกซน ฟันแข็งแรงมีลกั ษณะแบบขบกรรไกร หูเป็น
รูปตัว V พับตกไปด้านหน้า จมูกและริมฝีปากมีสดี ำ� ขณะทีค่ อมี
ความยาวพอดี มีกล้ามเนือ้ แข็งแรง เรียบเนียน มัน่ คง ส่วนอก
จะแคบและตืน้ มีความกว้างและส่วนสูงของล�ำตัวสมส่วน โดย
ขนาดตามมาตรฐานอยูท่ ี่ 10 -15 นิว้ ขาหน้าทัง้ 2 ข้างชิดกัน
ช่วงท้ายล�ำตัวลาดลงไปยังส่วนหางทีส่ นั้ และชีข้ นึ้ ส�ำหรับขน
จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ คือ ขนสัน้ ขนหัก และขนยาว โดยสี
ของขนจะเป็นสีขาวส่วนใหญ่เกินกว่า 51% และจะมี Marking
ทีเ่ ป็นสีนำ�้ ตาล หรือสีดำ� อยูท่ บี่ ริเวณใบหน้า รอบตา หู ล�ำตัว
ก้น ไปถึงหางก็มี
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ลักษณะนิสยั
สุนขั สายพันธุน์ ี้ มีนสิ ยั ความเป็นนักล่าตัวเล็กๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
ถูกใช้เพือ่ ไล่ลา่ สัตว์ ตัง้ แต่สนุ ขั จิง้ จอก ไปจนถึงหมูตวั เล็กๆ
และมีนสิ ยั ทีเ่ ชือ่ ฟังค�ำสัง่ ของเจ้านายเป็นอย่างดี ซึง่ เรามักเห็น
ได้จากการน�ำสุนขั พันธุน์ อี้ อกแสดงโชว์ในงานต่างๆ ขณะเดียวกัน
แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย ยังเป็นสุนขั ทีม่ พี ลังงานสูง ชอบวิง่ เล่น
ออกก�ำลังกายแอคทีฟ สนุกสนาน ร่าเริงตลอดเวลา และชอบท�ำ
กิจกรรมร่วมกับเจ้าของ ดังนัน้ เจ้า “แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย”
จึงไม่เหมาะกับคนทีช่ อบอยูน่ งิ่ ๆ เฉยๆ หรือ บ้านเล็กทีไ่ ม่มพี นื้ ที่
วิง่ เล่นสักเท่าไร
การดูแล
แม้ แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย จะต้องการการดูแลเอาใจใส่
จากเจ้าของ แต่สำ� หรับการดูแลสุนขั พันธุเ์ ล็กนี้ แทบจะไม่ตอ้ ง
อาบน�ำ้ บ่อยเลย แค่เดือนละ 1 ครัง้ ก็พอแล้ว ยกเว้นว่า เจ้าตูบ
อาจไปเล่นซนจนเลอะเทอะมาก ก็สามารถจับอาบน�ำ้ ได้อกี แต่ก็
ไม่ควรบ่อยเกินไป เพราะจะท�ำให้ผวิ ของสุนขั แห้ง นอกจากนี้
ก็ไม่ควรใช้แชมพู หรือสบูข่ องคนมาอาบน�ำ้ ให้สนุ ขั เพราะจะ
ส่งผลต่อผิวหนังของสุนขั ควรใช้แชมพูสำ� หรับสุนขั โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ก็ควรหมัน่ แปรงขนอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ เพือ่
ก�ำจัดขนทีห่ ลุดร่วงออกไป รวมถึงต้องคอยสังเกต ดวงตา ฟัน
หู เท้า และเล็บของสุนขั เป็นประจ�ำ รวมถึงอาหารก็ควรเป็น
อาหารส�ำหรับสุนขั เท่านัน้
โรคและการรักษา
แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เรีย เป็นหนึง่ ในสุนขั ทีม่ โี อกาสเป็นโรค
ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โรคที่เกี่ยวกับดวงตา อย่างเช่น
ตาแฉะ ลืมตาไม่ได้ สีตาเปลีย่ น หรือแม้แต่โรคหัวใจและระบบ
ทางเดินหายใจ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ดว้ ย โรคตับ ทีท่ ำ� ให้สนุ ขั
ขับปัสสาวะมากผิดปกติ และการกินอาหารได้นอ้ ยลง ก็เป็น
อีกหนึง่ อาการทีบ่ อกให้รวู้ า่ สุนขั ทีเ่ ลีย้ งไว้เสีย่ งต่อการเจ็บป่วย
อย่างรุนแรง ซึง่ หากผูเ้ ลีย้ งพบความผิดปกติดงั กล่าวก็ควร
พาสุนขั ไปพบสัตวแพทย์ เพือ่ ตรวจหาสาเหตุ และรีบรักษา
อาการเบือ้ งต้นทันที

CALENDAR

ENJOY
LIFE

31st May - 3rd June
Pet Expo Thailand 2018

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Pet Expo Thailand 2018 งานแสดงสินค้า บริการ และกิจกรรม
ไม่วา่ จะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ดแู ลสัตว์เลีย้ ง
รวมถึงโรงแรมทีพ่ กั ส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง และอีกมากมายทีจ่ ะมาตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักในบ้านของคุณ
พร้อมๆ กับการส่งเสริมความรู้ ในเรื่องทัศนคติ และความเข้าใจระดับ
พื้นฐานให้กับผู้รักสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะท�ำให้การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงที่จะท�ำให้ผู้ร่วมงาน
สนุกสนานเพลิดเพลินตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน โดยงานจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถนุ ายน 2561 ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

12th – 14th July
InterCare Asia 2018 International
Expo for Elderly Care and Wellness

ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม ไบเทคบางนา (BITEC)
งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านสุขภาพ ที่จะ
มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์และเครือ่ งมือในการดูแลผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย และผูพ้ กิ าร ทีท่ นั สมัย
เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย ลิฟต์ส�ำหรับเคลื่อนย้าย รวมถึงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้สูงอายุ หรือแม้แต่
ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มาพร้อมกับงานสัมมนา
ให้ความรูจ้ ากวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียง ส�ำหรับน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจส�ำหรับผูส้ งู อายุดว้ ย ผูส้ นใจสามารถเข้าชม
งานได้ตั้งแต่วนั ที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ณ Hall EH 106 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม ไบเทคบางนา (BITEC)

21st - 24th June
Commart Joy 2018

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กลับมาอีกครัง้ กับมหกรรมสินค้าและบริการไอซีที ทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับประเทศ
เพื่อให้เหล่าไอซีทีเลิฟเวอร์ ได้ร่วมชมและชอป สินค้านวัตกรรมล�้ำสมัย
ทีส่ ดุ แห่งปี โดยการจัดงานในปีนี้ มาพร้อมกับแนวคิด "Enjoy Innovation”
ที่จะท�ำให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ชวี ติ
ในยุคดิจติ อลอย่างตรงใจ และโดนใจทีส่ ดุ ซึง่ ภายในงานยังมีโปรโมชัน
สินค้าไอทีให้เลือกซือ้ อย่างจุใจ รวมถึงกิจกรรมร่วมลุน้ รับของรางวัลทีจ่ ะท�ำ
ให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจ และประทับใจอีกครั้งหนึ่ง Commart Joy 2018
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ Plenary Hall 1-3, Zone C1-2, Atrium, Plaza ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์

9th - 12th August
Thai International Travel Fair 2018 (TITF#23)

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23 งานท่องเที่ยวที่ไม่เพียงจะส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย แต่ยังเปิดโอกาสทางการตลาดด้าน
การท่องเทีย่ วให้เพิม่ มากขึน้ โดยภายในงานมีแพ็กเกจทัวร์ทงั้ ในและต่างประเทศ
จากบริษทั ท่องเที่ยวชั้นน�ำ อย่างโรงแรมที่พัก เรือส�ำราญ รถเช่า สปา
และสายการบิน ที่มาพร้อมกับโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ภายในงาน ผูส้ นใจสามารถเข้าชมงานได้ตงั้ แต่วนั ที่ 9 -12 สิงหาคม 2561
เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
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FRESH IDEA

CREATIVE WAYS TO

REUSE AND RECYCLE PLASTIC BOTTLES

ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ก่อก�ำเนิด
ผลงานแปลกใหม่เท่านัน้ แต่ยงั เปลีย่ นของเหลือใช้ หรือ
ขยะ ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแสนสวย
มาใช้งานได้ อย่างขวดพลาสติก ทีน่ ำ� มาเสนอในฉบับนี้

COOL PLASTIC BOTTLE
CHAIR

เป็นได้ทงั้ งานดีไซน์แต่งบ้าน และเฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ามารถ
ใช้งานได้จริง ส�ำหรับเก้าอีส้ ดุ คูลตัวนี้ เพียงน�ำขวดน�ำ้ ทีม่ ี
รูปทรงเดียวกันมาวางเรียงตามรูปทรงสามเหลีย่ ม แล้วล็อค
คอขวดด้วยห่วงและท่อนเหล็กเล็กๆ ทีอ่ อกแบบมาเป็นพิเศษเข้า
ไว้ดว้ ยกันเป็นรูปสามเหลีย่ ม ก่อนจะดัดให้เกิดความโค้ง โดยให้
ส่วนของก้นขวดพลาสติกหงายขึน้ เสมือนเป็นเบาะนัง่ ทีโ่ อบรับ
กับร่างกาย ขณะทีส่ ว่ นของด้านหลังเก้าอี้ จะใช้ทอ่ นเหล็กยาว
เชือ่ มต่อกันรอบเก้าอี้ ส�ำหรับเป็นขาให้เก้าอีต้ งั้ ได้

BOTTLE STOOL

หากสตูลตัวโปรดเกิดพังขึ้นมา แต่ยังรู้สึกว่าผ้าคลุม
สตูลตัวโปรดยังใช้งานได้ดี ก็อย่าเพิ่งเศร้าไป เพราะ
เพียงแค่น�ำขวดพลาสติกที่เหลือใช้ มาวางเรียงแล้วรัด
หรือติดเข้าไว้ด้วยกันให้แน่นโดยให้เป็นวงกลม หรือ
สีเ่ หลีย่ มเหมือนกับสตูลโปรดตัวเก่าก็ได้ จากนัน้ อาจจะพัน
ด้านข้างด้วยแผ่นฟองน�ำ้ ทีม่ คี วามหนา แล้วน�ำเบาะทรงกลม
มาวางทับด้านบน ก่อนใช้ผา้ คลุมสตูลสีสวยๆ มาหุม้ อีกชัน้
เพียงเท่านี้ก็จะได้สตูลที่นั่งสบายๆ มาไว้ใช้งานโดยไม่
ต้องซื้อแล้ว
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CHIC BOTTLE CAP LAMP

เช่นเดียวกับฝาขวดน�้ำพลาสติก ก็สามารถน�ำมา
ประดิษฐ์เป็นโคมไฟสีสันสวยงามได้เช่นกัน แค่น�ำฝา
ขวดน�ำ้ สีสนั ต่างๆ มาวางเรียงกันเป็นวงกลม แล้วเรียงต่อ
ขึน้ เป็นชัน้ ๆ จนได้ขนาดทีพ่ อเหมาะ แล้วประกอบเข้ากับ
โคมไฟเก่า ก็จะได้โคมไฟสีสนั แปลกตา สร้างบรรยากาศ
ให้กับห้องนอนได้เป็นอย่างดี

A LAMP FROM RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

ถ้ารู้สึกเบื่อกับโคมไฟเก่าๆ บนหัวเตียงแล้ว ขวดน�้ำ
พลาสติกที่เหลือใช้ ก็สามารถน�ำมาแปลงโฉมโคมไฟได้
เช่นกัน แถมง่ายแสนง่าย เพียงใช้มีดคมๆ กรีดตาม
ความยาวของขวดน�้ำให้เป็นเส้นจนรอบขวด แล้วจึงดัน
ส่วนของฝาขวดลงมาให้ติดกับก้นขวด ก็จะได้ดอกไม้
พลาสติก ท�ำแบบเดียวกันนี้หลายๆ ชิ้น แล้วจึงน�ำมา
ประกอบเข้ากับโคมไฟเก่า เราก็จะได้โคมไฟดอกไม้สวยๆ
มาประดับหัวเตียง

OUTDOOR CHAIR

หากบ้านใครมีโครงเก้าอี้เหล็กเก่า ก็อย่าเพิ่งทิ้ง เพราะเรา
สามารถเปลี่ยนโครงเหล็กเก่าให้กลายเป็นเก้าอี้สนามที่ทนแดด
ทนฝนได้เป็นอย่างดี โดยใช้ขวดพลาสติกที่บรรจุน�้ำอัดลมที่มี
สีและขนาดเดียวกัน มาวางแถวละ 2 ขวด โดยให้ก้นขวดหัน
เข้าหากัน เรียงให้ได้ 4 แถว ท�ำแบบนี้ 2 ชุด แล้วพันหรือรัดด้วย
เชือกพลาสติกเพือ่ ยึดขวดให้แน่น ก็จะได้เบาะนัง่ และเบาะทีเ่ ป็น
พนักพิง จากนั้นก็น�ำไปติดตั้งกับโครงเก้าอี้ให้แน่น แค่นี้ก็จะได้
เก้าอี้สนามที่สวยแปลกตา ทนแดดทนฝน แถมนั่งสบายอีกด้วย

BOTTLE CAP SOFA

นี่ก็เป็นอีกไอเดียของการใช้ฝาขวดน�้ำสร้างสรรค์
เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านที่มีสีสัน ด้วยการน�ำโครงโซฟา หรือ
เก้าอี้ไม้ตัวเก่า มาทาสีให้สวย จากนั้นก็น�ำฝาขวดน�้ำ
พลาสติก หรือ ฝาน�้ำอัดลมหลากสีมาเจาะรูด้านข้าง
4 รู ให้มรี ะยะห่างกันแล้วร้อยด้วยเชือกเอ็นให้เป็นสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้าขนาดใหญ่ แล้วค่อยๆ คลุมลงบนโครงเก้าอี้ไม้
ที่ท�ำความสะอาดและทาสีไว้แล้ว ก่อนที่จะรัดผืนผ้าที่
ร้อยด้วยฝาขวดน�ำ้ ตามรูปทรงของเก้าอี้ เท่านีก้ จ็ ะได้เก้าอี้
ตัวใหม่ที่สวยงามไว้แต่งบ้านแล้ว
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LIBRARY

THINK

OUTSIDE THE BOX
สุขภาพดี อายุยืนคุณท�ำเองได้

วิ่งถูกวิธี เบิร์นดีมีแต่เฟิร์ม
ผู้เขียน : James Shuichi Nakano
ผู้แปล : กิ่งดาว ไตรยสนันท์
อาจจะเคยอ่านหนังสือที่แนะน�ำเกี่ยวกับ “การวิ่ง” มาแล้ว
หลายเล่ม แต่ส�ำหรับ “วิ่งถูกวิธี เบิร์นดีมีแต่เฟิร์ม” ที่เขียน
โดย James Shuichi Nakano เล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือที่จะมาบอก
แค่เคล็ดลับการสลายไขมันด้วยการวิ่งอย่างถูกวิธีเท่านั้น แต่
ผูเ้ ขียนยังต้องการบอกเคล็ดลับของการเลือกรองเท้าวิง่ เสือ้ ผ้าทีค่ วร
จะสวมใส่ขณะวิง่ เพือ่ ให้การลดน�ำ้ หนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนี้ เนื้อหาที่อยู่ภายในเล่ม ยังบอกถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการวิ่งเพื่อสลายไขมัน ที่จะท�ำให้ไขมันค่อยๆ หายไป
ในระยะเวลาอันสั้น หรือแม้แต่การบอกถึง เทคนิคการหายใจ ว่า
จะหายใจอย่างไรในขณะวิง่ เพือ่ ให้รา่ งกายเผาผลาญแคลอรีเ่ ร็วขึน้
โดยไม่ต้องวิ่งเร็ว หรือวิ่งมากเกินไป แถมวิธีนี้ก็ยังท�ำให้ร่างกายมี
แต่เฟิร์มกับเฟิร์มอีกด้วย

จัดสรรเวลาดี
มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า
ผู้เขียน : คะซึโยะ คัตสึมะ
ผู้แปล : ณิชากร อุปพงษ์
หนังสือ "จัดสรรเวลาดี มีรายได้เพิม่ 10 เท่า" ของ คะซึโยะ คัตสึมะ
เล่มนี้ มุ่งเน้นการน�ำเสนอวิธีใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
การชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมใดที่จะน�ำไปสู่การ "เพิ่มเวลา"
ให้กับชีวิต และพฤติกรรมแบบใดที่เป็นตัวการ "ขโมยเวลา" ของ
เราไปโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ เนื้อหาภายในหนังสือ ผู้เขียนยังชี้ให้
เห็นเทคนิคส�ำคัญที่จะมาช่วยเพิ่มเวลา และสร้างสมดุลให้กับชีวิต
ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีเลือก "ปฏิเสธงาน" และ "เลิกท�ำ" ในสิ่งที่ไม่คุ้ม
ค่ากับเวลา อีกทั้งยังสอนให้เรารู้จักวิธีการเลือก "ลงทุนกับเวลา"
รวมถึงเทคนิคการค�ำนวณ “รายได้ต่อชั่วโมง” เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การตัดสินใจว่าจะท�ำอะไร หรือไม่ทำ� อะไร ก่อนน�ำไปต่อยอดให้เรา
มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น และได้ท�ำในสิ่งที่เราถนัด อยากท�ำ และสิ่งที่ท�ำ
แล้วนั้น ท�ำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
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ผู้เขียน : โรสแมรี่
ถ้าเราเจ็บป่วย ก็ต้องไปหาคุณหมอ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี
แต่หลายๆ ครัง้ โรคทีเ่ กิดขึน้ บางอย่างไม่จำ� เป็นต้องไปหาคุณหมอ
เลยด้วยซ�ำ้ หากเรารูจ้ กั การปฏิบตั ติ วั และดูแลรักษาสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง และจริงจัง โดยหนังสือ “สุขภาพดี อายุยืนคุณท�ำเองได้”
ของ โรสแมรี่ ได้เขียนถึงวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเป็นโรคเรื้อรัง ที่ไม่ใช่แค่จะท�ำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น
แต่ยงั ช่วยลดค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาอาการป่วยได้ถงึ 10 เท่า
เช่นเดียวกัน หากใครที่ก�ำลังป่วย ก็สามารถน�ำเคล็ดลับและ
แนวทางการดูแลสุขภาพในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ได้เหมือนกัน
เพื่อให้อาการป่วยทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ ดีขนึ้ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนีย้ งั ได้
เรียบเรียงหลักการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ที่แม้แต่แพทย์บางคน
ก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ�้ำ แถมยังปฏิบัติได้จริงอีกด้วย

จงมีชีวิตที่เบิกบาน
ผู้เขียน : องค์ทะไลลามะ / เดสมอนด์ ตูตู / ดักลาส เอบรัมส์
ผู้แปล : ธีรา
"The Book of Joy" หรือ "จงมีชวี ติ ทีเ่ บิกบาน" ทีเ่ กิดขึน้ จากปลาย
ปากกาของนักเขียนเลือ่ งชือ่ อย่าง องค์ทะไลลามะ เดสมอนด์ ตูตู
และ ดักลาส เอบรัมส์ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการแบ่งปัน
บทสนทนาอันเรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง หนักแน่นมั่นคงแต่อ่อนโยน
เจ็บปวดแต่งดงาม พร้อมทัง้ หลักคิด หลักด�ำเนินชีวติ หลักการ
ฝึกฝนจิตใจจากองค์ทะไลลามะและอาร์ชบิชอป ซึ่งไม่ยากเกิน
กว่าทีเ่ ราทุกคนจะฝึกฝนให้ตนเองมีชวี ติ ทีเ่ บิกบาน และข้ามผ่าน
ความทุกข์ทงั้ ปวงไปได้ นอกจากความเข้าใจในศาสนาของแต่ละ
คนแล้ว สิ่งส�ำคัญที่ควรเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ทุกคน คือ
ความเข้าใจอันดีในความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างศาสนา
ระหว่างชาติพนั ธุ์ ในสังคมโลก และความเข้าใจอันดีนี้ จะน�ำมา
ซึง่ ความเบิกบานในใจของเราทุกคนตลอดไป

MORE THAN WORDS

"เมฆส่งความรักผ่านสายฝนมาให้ต้นหญ้า"
นิ้วกลม

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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Life isn't about waiting for the storm to pass;
it's about learning to dance in the rain.
Vivian Greene

www.lh.co.th

