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LIFE JIGSAW
เชื่่�อว่่า “ภาพชีีวิิต” เป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนเคยคิิด หรืือวาดฝัันเอาไว้้อย่่าง
แน่่นอน ซึ่่ง� แต่่ละภาพอาจจะเล็็กหรืือใหญ่่ไม่่เท่่ากััน ขึ้้น� อยู่่�กับั ว่่าภาพที่่ว่� า่ นั้้�น
มีีองค์์ประกอบที่่�สมบููรณ์์มากน้้อยแค่่ไหน โดยแต่่ละองค์์ประกอบก็็ไม่่
ต่่างอะไรจาก “จิ๊๊ก� ซอว์์” ที่่ห� ากใครได้้ครบทุุกชิ้้น� ก็็จะทำำ�ให้้ภาพภาพนั้้�น
มีีความสมบููรณ์์ และเป็็นภาพชีีวิติ ตามที่่ห� วัังไว้้ แต่่หากใครที่่ยั� งั ไม่่เจอชิ้้น�
ส่่วนอย่่างที่่ต้� อ้ งการ ก็็คงต้้องตามหากัันต่่อไป
ด้้วยเรื่่อ� งราวนี้้� นิิตยสาร MOTIVO จึึงจะมาบอกเล่่าถึึงวิิธีกี ารมอง
หาชิ้้�นส่่วน “จิ๊๊�กซอว์์” โดยสามารถนำำ�ไปเป็็น เทคนิิค หรืือปรัับใช้้กัับ
ตััวเองเพื่่�อให้้ได้้ชิ้้�นส่่วนของภาพที่่�ยัังคงขาดหาย ก่่อนนำำ�มาต่่อให้้
เป็็นภาพที่่สมบููร
�
ณ์์กันั ต่่อไป มาที่่� Exclusive Interview เป็็นอีีกหนึ่่�งคอลััมน์์
ที่่น่� า่ สนใจไม่่น้อ้ ย เพราะครั้้ง� นี้้�ได้้ไปพููดคุุยกัับ “คุุณชัยั ยุุทธ ชิินมหาวงศ์์”
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษัทั แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์
จำำ�กััด (มหาชน) กัับเรื่่�องราวนวััตกรรมเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย อาทิิ AirPlus2
(แอร์์พลััสสแควร์์) พร้้อมกัับนวััตกรรมอื่่�นๆ ที่่�จะมาเพิ่่�มความสะดวก
สบายให้้กับั ชีีวิติ ด้้วย
จากนั้้�นจะพาทุุกคนไปเยี่่ย� มชมโครงการใหม่่ในคอลััมน์์ Welcome กัับ
โครงการบ้้านเดี่่ย� ว มััณฑนา มอเตอร์์เวย์์ - โคราช จัังหวััดนครราชสีีมา
เพราะที่่นี่� มีี�่ ความโดดเด่่นด้้วยดีีไซน์์สถาปััตยกรรมสไตล์์ยุโุ รป ตอบโจทย์์
ความหรููหรา ที่่ม� าพร้้อมแบบบ้้านซีีรีส์ี ใ์ หม่่ French Chateau แล้้วไปต่่อ
กัันที่่ค� อลััมน์์ Be Healthy ที่่ม� าพร้้อมความรู้้� เมื่่อ� ต้้องเผชิิญกับั ภาวะ
Post-COVID-19 Conditions หรืือ “ลองโควิิด” (Long COVID) รวมถึึง
วิิธีีการดููแลตััวเองด้้วย ก่่อนจะไปตามติิดความคืืบหน้้าของโครงการ
รถไฟฟ้้าสายสีีเหลืืองใน Metro Focus ที่่อ� าจแล้้วเสร็็จ และเปิิดให้้บริิการ
ในช่่วงกลางปีีนี้้�
Best Day Out คอลััมน์พ
์ าเที่่ย� วในวัันหยุุดช่่วงสั้้�นๆ ที่่จ� ะพาไปค้้นหา
คาเฟ่่ลับั ที่่เ� ราไม่่เคยคิิดว่่าจะมีีร้้านกาแฟวิิวสวย ตกแต่่งดีี อยู่่ใ� นสถานที่่�
นั้้�นๆ ไม่่แน่่ว่า่ คุุณอาจจะหลงรััก และยึึดเป็็นหมุุดหมายสำำ�หรัับการมานั่่�ง
ชิิลล์์ๆ ครั้้ง� ต่่อไปก็็ได้้ หรืือจะเป็็น Living Guide อีีกหนึ่่�งคอลััมน์แ์ นะนำำ�
สถานที่่ต่� า่ งๆ โดยในฉบัับนี้้�จะมาแนะนำำ�สถานที่่วิ่่� ง� จ็็อกกิิงออกกำำ�ลังั กาย
ในบรรยากาศสบายๆ ร่่มรื่น�่ ทั้้�งในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพฯ และรอบเขตปริิมณฑล
อีีกคอลััมน์ห์ นึ่่�งที่่บ� อกเลยว่่าพลาดไม่่ได้้คืือ Dining Delight ที่่จ� ะพาทุุกคน
ไปชิิมส้มตำ
้ �ำ อร่่อยๆ คอหมููย่่างอบน้ำำ�ผึ้้
� ง� และไก่่ย่า่ งหนัังกรอบ กัับร้้าน
ส้้มตำ�คุ
ำ ณกั
ุ ญ
ั จณ์์ หรืือ ครััวคุณกั
ุ ญ
ั จณ์์
นิิตยสาร MOTIVO ยัังมีีเนื้้�อหาและสาระน่่ารู้้�อีีกหลายเรื่่อ� งราว ที่่จ� ะมา
ให้้ทั้้ง� ความรู้้� และให้้ความสนุุกสนานไปพร้้อมๆ กััน ซึ่่ง� เป็็นความตั้้�งใจ และ
ความใส่่ใจที่่� แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ต้้องการมอบให้้กับั ผู้้�อ่่านทุุกคน
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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จิ๊๊ก� ซอว์์ชีวิิี ต ต่่อถููกชีีวีมีี สุี ขุ

Life is like a jigsaw
puzzle, you have to
see the whole picture,
then put it together
piece by piece!
… by Terry McMillan
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ชีีวิิตของคน หากเปรีียบแล้้วก็ไ็ ม่่ต่า่ งอะไรจาก
ภาพจิ๊๊ก� ซอว์์ ที่ป�่ ระกอบกัันด้้วยชิ้้น� ส่่วนเล็็กๆ
หลายๆ ชิ้้น� หากขาดชิ้้�นใดชิ้้�นหนึ่่ง� ไป ภาพที่่�
ออกมาก็็จะดููไม่่สมบูรู ณ์์ ในทางตรงกัันข้้าม
หากทุุกภาพถููกต่่อติิดด้้วยชิ้้น� ส่่วนที่ถู�่ กู ต้้อง
เหมาะสม และครบถ้้วนแล้้ว ภาพที่่ว่� า่ นั้้น� ก็็จะ
ออกมาสวยงาม แต่่จะทำำ�อย่่างไรให้้ภาพชีีวิิต
ของเราสวย และเป็็นภาพที่่สมบู
� รู ณ์์เหมืือนกัับ
ภาพจิ๊๊ก� ซอว์์

วาดภาพชีีวิิต

การวาดภาพชีีวิติ ก็็เหมืือนกัับการวางแผนชีีวิติ ว่่า
เราอยากจะเป็็นอะไรหรืือทำำ�อะไร เพราะหากเรา
วางแผนได้้ดีี เราก็็จะประสบความสำำ�เร็็จในสิ่่�งที่่�
ทำำ�ได้้ไม่่ยากเลย เช่่น อยากมีีภาพชีีวิิตครอบครััว
ที่่มี� คี วามสุุข เราก็็จะต้้องวางแผนก่่อนว่่าจะต้้องมีี
จิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น� ใดบ้้าง จิ๊๊ก� ซอว์์ทางการเงิิน จิ๊๊ก� ซอว์์ทาง
การงาน หรืือทางธุุรกิิจที่่�เราต้้องวางแผนอย่่าง
รอบคอบ และจิ๊๊�กซอว์์อีีกชิ้้�นที่่�สำำ�คััญ คืือ จิ๊๊�กซอว์์
ที่่�เป็็นแผนรองรัับหากเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝััน

หากเราได้้จิ๊๊�กซอว์์เหล่่านี้้�ครบแล้้ว ก็็ไม่่ยากที่่�จะ
ต่่อให้้เป็็นภาพสวยได้้อย่่างที่่�ใจคิิดไว้้
หาจิ๊๊�กซอว์์ที่่�ใช่่

จิ๊๊�กซอว์์ที่่�ใช่่ เป็็นคำำ�ตอบที่่�ตอกย้ำำ��ให้้เรารู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�
เราคิิดหรืือทำำ�อยู่่�นั้้น� ถูกู ต้้อง และกำำ�ลังั เดิินมาถูกู
ทางแล้้ว เพราะในชีีวิิตของเรา มีีอยู่่�หลายครั้้�งที่่�
ต้้องเจอกัับจิ๊๊�กซอว์์มากมาย จิ๊๊�กซอว์์บางชิ้้�นอาจ
ต่่อภาพได้้ลงตััว ทว่่าเมื่่�อมองดููแล้้ว ภาพที่่�ออก
มากลัับขััดแย้้ง ดัังนั้้�นจึึงต้้องหาชิ้้�นส่่วนจิ๊๊�กซอว์์

ที่่�ใช่่ และเป็็นภาพที่่�เป็็นไปในแนวเดีียวกัับที่่�เรา
วาดไว้้ให้้ได้้ เพราะนั่่น� จะยิ่่ง� ทำำ�ให้้เราประสบกัับ
ความสำำ�เร็็จได้้เร็็วขึ้้�น

หมวดหมู่่�ของภาพจิ๊๊�กซอว์์ชิ้้�นเล็็กๆ ได้้แล้้ว จาก
นี้้ก็� ใ็ ช้้สติิแล้้วพิิจารณาว่่า จิ๊๊ก� ซอว์์แต่่ละหมวดควร
จะวางไว้้จุุดใดของชีีวิิตต่่อไป

แยกหมวดหมู่่�

เติิมเต็็มส่่วนที่่�ว่่าง

การแยกจิ๊๊�กซอว์์เป็็นหมวดหมู่่� ก็็เหมืือนกัับการ
วางแผนอย่่างเป็็นขั้้�นเป็็นตอน และเรีียงลำำ�ดัับ
การจััดการในแต่่ละเรื่่อ� ง ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เราสามารถ
บริิหารจััดการกัับชีีวิิตได้้ง่่ายขึ้้�น และไม่่ทำำ�ให้้
เกิิดความสัับสน จนเมื่่�อเราสามารถจััดการกัับ

บางครั้้ง� ภาพชีีวิติ ที่่ว� าดไว้้นั้้น� อาจมีีส่ว่ นที่่ข� าดหาย
ไป ทำำ�ให้้ภาพที่่�ออกมาไม่่สมบููรณ์์ แต่่อย่่าเพิ่่�ง
ตกใจ อย่่างที่่�บอกไปในหััวข้้อก่่อนหน้้าว่่า “สติิ”
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่จ� ะทำำ�ให้้เรารู้้�ว่า่ เราควรวางจิ๊๊ก� ซอว์์
หมวดใด ขณะเดีียวกััน “สติิ” ยัังทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่า
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จิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น� ใดที่่ข� าดหายไป แล้้วเราจะเสาะหาชิ้้น�
ส่่วนชิ้้น� นั้้น� ได้้จากที่่ไ� หน เมื่่อ� เราค้้นพบจิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น�
ที่่ข� าดหายไปได้้แล้้ว ก็็จะทำำ�ให้้ภาพชีีวิติ ที่่ว� าดไว้้
สมบููรณ์์ได้้ในที่่�สุุด
จิ๊๊�กซอว์์ส่่วนเกิิน

เชื่่�อว่่าภาพชีีวิิตของแต่่ละคนที่่�ผ่่านมา ย่่อม
ต้้องเจอกัับจิ๊๊�กซอว์์ส่่วนเกิินแทบทุุกคน แม้้จะ
ไม่่ ส ามารถต่่ อ ให้้ เ ข้้ า กัั บ ภาพชีี วิิ ต ภาพใหญ่่
ของเราได้้ แต่่ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าเราต้้องทิ้้�ง
จิ๊๊�กซอว์์ส่่วนเกิินนั้้�นเสมอไป เพราะบางครั้้�งเจ้้า
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ส่่วนเกิินที่่ว่� า่ นั้้น� ก็็อาจจะมีีประโยชน์์กับั เราได้้ใน
ภายหลััง เช่่น เป็็นบทเรีียนให้้เราใช้้ต่่อยอดกัับ
ภาพชีีวิิตอื่่�นๆ ของเราให้้สวยงามยิ่่�งขึ้้�น แต่่ทั้้�งนี้้�
ขอแนะนำำ�ว่่าจิ๊๊�กซอว์์ส่่วนเกิินนั้้�น ต้้องไม่่ควร
ทิ้้�งให้้ระเกะระกะ เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
ตามมาทีีหลัังได้้
ออกไปเจอโลกกว้าง

การออกไปเจอโลกกว้้าง เป็็นหนึ่่�งในการสร้้าง
แรงผลัั ก ดัั น ให้้ ตัั ว ของเรา ได้้ เ จอกัั บ จิ๊๊� ก ซอว์์
ชีีวิิตอีีกมากมาย ที่่�จะมาทำำ�ให้้ภาพชีีวิิตของ

เราสวยงามมากยิ่่�งขึ้้�น เพราะบนโลกกว้้าง จะ
ทำำ�ให้้เราได้้เจอเรื่่�องราวมากมายที่่�มีีมากกว่่าใน
ตำำ�ราเรีียน รวมถึึงยัังได้้รัับความรู้้�ใหม่่ๆ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ หรืือบางครั้้�งเราอาจจะเจอจิ๊๊�กซอว์์
ตััวสำำ�คัญั ที่่ใ� ครหลายๆ คนตามหาอยู่่�ก็ไ็ ด้้ ไม่่แน่่
ว่่าบนโลกกว้้างนั้้�น คุุณอาจจะเจอคนที่่�มาช่่วย
ต่่อภาพจิ๊๊�กซอว์์ชีีวิิตให้้สมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�นด้้วย
สร้้างแรงบัันดาลใจ

การมองหาแรงบัันดาลใจ เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยให้้
เราค้้นหาจิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น� เล็็กๆ มาเติิมเต็็มให้้กับั ภาพ

ชีีวิิตของเรา ให้้กลายเป็็นภาพที่่�สมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
ซึ่่�งวิิธีีการหาแรงบัันดาลใจก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องยาก แค่่ลอง
ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ชอบ หรืือสิ่่�งที่่�ตััวเองมีีความถนััด เช่่น
การทำำ�อาหาร หรืือการทำำ�งานศิิลปะ รวมไปถึึงการ
ไปเรีียนฝึึกอาชีีพต่่างๆ ก็็จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้
เราเกิิดแรงบัันดาลใจ และทำำ�ให้้รู้้�ลึึกจนกลายเป็็น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ก่่อนที่่�จะมองเห็็นภาพชีีวิิตอนาคตที่่�
ชััดเจนมากขึ้้�นก็็ได้้
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HOME GADGET

WORK FROM HOME
GADGETS
อุุปกรณ์์อััจฉริิยะช่่วง WFH

ในช่่วงที่่โ� ลกยัังคงต้้องเผชิิญกัับโรคระบาด การทำำ�งาน หรืือ
การเรีียนหนัังสืืออยู่่�ที่่�บ้้าน ก็็อาจจะต้้องใช้้อุุปกรณ์์ที่่�เป็็น
เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยเข้้ามาช่่วยทำำ�ให้้การเรีียนและการทำำ�งาน
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งจะมีีอะไรบ้้างไปดููกััน

01

Pocket Projector

KODAK Luma 150 Pocket Projector เรีียกว่่าเป็็นโปรเจกเตอร์์ขนาด
พกพา ที่่�จะมาสร้้างความเพลิิดเพลิินให้้กัับคุุณในช่่วงที่่�ต้้องเวิิร์์กฟอร์์มโฮม
เพราะโปรเจกเตอร์์รุ่่�นนี้้แ� ม้้จะมีีขนาดเล็็ก แต่่ก็มี็ ปร
ี ะสิิทธิิภาพสููง โดยเฉพาะ
ภาพวิิดีีโอที่่�มีีความละเอีียดสููง ติิดตั้้�งมาพร้้อมลำำ�โพงขนาด 1.5 วััตต์์ และ
จอสีี 16.7 ล้้านสีี สามารถใช้้เชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ความบัันเทิิงอื่่�นๆ เช่่น PC
Mac เกมคอนโซล หรืือแม้้แต่่เครื่อ่� งเล่่นวิิดีโี อ HDMI ได้้อย่่างง่่ายดาย ราคา
ของโปรเจกเตอร์์เครื่่�องนี้้�อยู่่�ที่่� 199.99 ปอนด์์ หรืือประมาณ 8,646 บาท
02

Rocketbook

หน้้าตาภายนอกอาจจะดููเหมืือนสมุุดจดงานที่เ่� ราเห็็นกััน
จนคุ้้�นเคย แต่่ทว่่าสมุุดอััจฉริิยะ Rocketbook Smart
Reusable Notebook เล่่มนี้้� กำำ�เนิิดมาพร้้อมหััวใจรััก
สิ่่�งแวดล้้อม และปากกา Pilot Frixion ที่่�สามารถเขีียนหรืือ
จดบัันทึึกได้้เหมืือนบัันทึึกทั่่�วไป  และเขีียนซ้ำำ��ได้้ไม่่รู้้�จบ
โดยข้้อความที่่�เขีียนแล้้วสามารถเชื่่�อมต่่อกัับสมาร์์ตโฟน
เก็็บเป็็นไฟล์์และส่่งต่่อได้้เลย สำำ�หรัับสมุุดโน้้ตที่่�เขีียนจน
เต็็มหน้้ากระดาษแล้้ว สามารถลบได้้ด้้วยการใช้้น้ำำ��หยดลง
บนผ้้าที่ม่� าพร้้อมกัับสมุุด เช็็ดทำำ�ความสะอาด หมึึกปากกา
ที่่�เขีียนไว้้ก็็จะถููกลบหายไปในพริิบตา เท่่านี้้�ก็็ใช้้ซ้ำำ��ใหม่่ได้้
แล้้ว สำำ�หรับั ราคาสมุุดโน้้ตพร้้อมปากกา อยู่่�ที่่� 34.99 ปอนด์์
หรืือประมาณ 1,512 บาท

Meeting Owl Pro

เรีียกว่่าเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มาช่่วยอำำ�นวยความ
สะดวกให้้กับั สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ได้้เป็็นอย่่างดีี
กัับกล้้องประชุุมประสิิทธิิภาพสููงที่่จ� ะช่่วยให้้การ
ทำำ�งานแบบเวิิร์ก์ ฟอร์์มโฮมเป็็นไปอย่่างคล่่องตััว 
เพราะกล้้องตััวนี้้ถู� กู ออกแบบมาให้้สามารถหมุุน
จัับภาพได้้ 360 องศา มาพร้้อมไมโครโฟน ลำำ�โพง
และสามารถซููมภาพได้้อย่่างชััดเจน รวมถึึงสามารถ
เชื่่อ� มต่่อกัับอิินเตอร์์เน็็ต และแอปพลิิเคชัันเพื่่อ�
การสื่่�อสารต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี สำำ�หรัับราคา
ของอุุปกรณ์์ชิ้้น� นี้้อ� ยู่่�ที่่� 999 ปอนด์์ หรืือประมาณ
43,189.50 บาท  
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04

UV Toothbrush Sterilizer

Dr.Faucet UV Toothbrush Sterilizer หรืือเครื่่�องฆ่่าเชื้้�อ
แปรงสีีฟัันแบบแขวนผนััง ที่่�จะมาเป็็นผู้้�ช่่วยในการปกป้้อง
คุุณจากเชื้้�อโรคและแบคทีีเรีียที่่�ซ่่อนอยู่่�ในแปรงสีีฟััน โดย
จะทำำ�หน้้าที่่�ทำำ�ความสะอาดแปรงสีีฟัันให้้กัับคุุณอย่่างถููก
สุุขอนามััย แถมไม่่มีีน้ำำ��ตกค้้าง โดยเครื่่�องจะใช้้ความร้้อน
อิินฟราเรดช่่วยอบแห้้งให้้แปรงของคุุณสะอาด ที่่�สำำ�คััญ
ยัังทำำ�งานแบบไร้้เสีียงรบกวน และยัังมีีขนาดเล็็กน้ำำ��หนััก
เบาด้้วย ราคาอยู่่�ที่่� 899 บาท

TIPS & TRICKS

LH LIVING TIPS

แต่่งครััวบนคอนโดมิิเนีียม
ถึึงพื้้�นที่่�เล็็ก แต่่สวยและใช้้งานได้้ดีีมาก
“ห้้องครััว” เป็็นหนึ่่�งในข้้อจำำ�กััดของการอยู่่�อาศััยบน
คอนโดมิิเนีียม บางแห่่งอาจทำำ�ได้้เพีียงการตั้้�งเคาน์์เตอร์์
หน้้าประตููเป็็น “ครััวเล็็กๆ” ทำำ�ให้้การใช้้งานไม่่สะดวก วัันนี้้�
แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ มีีคำ�ำ แนะนำำ�ดีๆี ในการปรัับพื้้น� ที่่ห้� อ้ งครััว
ขนาดเล็็ก ให้้ใช้้งานได้้อย่่างเต็็มที่่� ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 วััดขนาดพื้้�นที่่�ห้้องครััว

เป็็นขั้้�นตอนแรกซึ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด ต้้องวััดขนาดพื้้�นที่่�ครััวของ
คุุณก่่อนว่่ามีีความกว้้าง X ยาวกี่่�เมตร จากนั้้�นให้้ปรัับแนววาง
เคาน์์เตอร์์ครััวและเครื่่�องครััวอื่่�นๆ เช่่น ตู้้�เย็็น อ่่างล้้างจาน และ
เตาไฟฟ้้า สำำ�หรัับคอนโดฯ ที่่มีี� ขนาดเล็็ก “ห้้องครััว” จะตั้้ง� อยู่่�บน
พื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างระเบีียงและทางเดิิน การจััดเคาน์์เตอร์์ให้้
เป็็นแนวเส้้นตรงจะทำำ�ให้้ครััวดููกะทััดรััดเหมาะกัับพื้้�นที่่� (ห้้าม
จััดแบบตััว L เพราะกิินพื้้�นที่่�ใช้้สอยส่่วนอื่่�น) และยัังดููเรีียบง่่าย
ทัันสมััยด้้วย ขณะที่่ปั� จั จุุบันั นี้้มีีชุ
� ดุ เคาน์์เตอร์์ครััวหลายดีีไซน์์ และ
มีีขนาดตั้้ง� แต่่ 1.2 - 2 เมตร ตามขนาดพื้้น� ที่่ห้� อ้ งให้้เลืือกใช้้
หากห้้องครััวของคุุณมีีพื้้�นที่่�กว้้างสัักหน่่อย การวางเครื่่�อง
ครััวแบบชิิดผนััง 2 ด้้านก็็เป็็นอีีกทางเลืือก เช่่น คอนโดฯ ที่่�มีี
พื้้�นที่่�ตั้้�งแต่่ 32 ตร.ม. ขึ้้�นไป การวางเคาน์์เตอร์์แบบเข้้ามุุมก็็ช่่วย
ให้้มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งซ้้ายและขวา รวมถึึงการใช้้เครื่่�องครััวได้้สะดวกขึ้้�น
ขั้้�นตอนที่่� 2 ติิดตั้้�งชั้้�นลอยและตะแกรงลอย

หลัังจากที่่�วางเคาน์์เตอร์์ครััวเข้้ากัับขนาดพื้้�นที่่�ห้้องแล้้ว การ
ติิดตั้้�งเคาน์์เตอร์์ประเภทตู้้�ลอยก็็สำ�คั
ำ ัญ เพื่่�อทำำ�ชั้้�นวางของใช้้
เครื่่�องครััว เครื่่�องปรุุงรสประกอบอาหาร และอีีก 1 ไอเทม

ที่่�ขาดไม่่ได้้เลย “ตะแกรงลอย” สำำ�หรัับพัักจาน จะช่่วยให้้ทุุกพื้้�นที่่�
ตั้้�งแต่่เคาน์์เตอร์์ไปจนถึึงเพดานถููกใช้้งานอย่่างลงตััว
ขั้้�นตอนที่่� 3 การเลืือกเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในครััวแบบฝััง

ส่่วนห้้องครััวที่่�ไม่่ใหญ่่มาก แนะนำำ�ให้้เลืือกซื้้�อเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าใน
ครััวแบบฝัังในเคาน์์เตอร์์ เช่่น เตาอบแบบบิิวท์์อิินที่่�ฝัังมาพร้้อมกัับ
เคาน์์เตอร์์ครััว หรืือเคาน์์เตอร์์ที่มีีชั้้
่� น� วางด้้านล่่างสำำ�หรัับเตาไมโครเวฟ
เพราะจะช่่วยประหยััดพื้้�นที่่�ห้้องครััว เช่่นเดีียวกัับเตาไฟฟ้้าที่่�ฝัังใน
เคาน์์เตอร์์ จะช่่วยประหยััดพื้้�นที่่�และทำำ�ให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องซื้้�อเตาไฟฟ้้า
เพิ่่�มด้้วย และที่่�พลาดไม่่ได้้เลย คืือ เครื่่�องดููดควัันแบบฝัังบนแผงลอย
ซึ่่�งเรีียกได้้ว่่าสำำ�คััญไม่่แพ้้กััน
ขั้้�นตอนที่่� 4 เลืือกใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�มีีหลากหลายฟัังก์์ชััน

อีีกหนึ่่�งเทคนิิคที่่�จะช่่วยให้้ห้้องบนคอนโดฯ ไม่่รู้้�สึึกอึึดอััด คืือ การ
เลืือกใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ใช้้งานได้้หลายฟัังก์์ชัันในตััวเอง เช่่น โต๊๊ะกิิน
ข้้าวที่่�พัับเก็็บได้้เมื่่�อใช้้งานเสร็็จ ทำำ�ให้้เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องเสีียพื้้�นที่่�ไป
กัับเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้งานในเวลานั้้�น
สรุุปการแต่่งห้้องครััวในคอนโดมิิเนีียมขนาดเล็็ก

ไม่่ว่่าจะจััดครััวแบบไหน ถ้้าอยากได้้ความสะดวกสบายพร้้อม
ความทัันสมััยเข้้ากัับไลฟ์์สไตล์์คนอยู่่�คอนโดฯ อีีกสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่ต้� อ้ งแนะนำำ�
คืือ การเลืือกท็็อปเคาน์์เตอร์์ หรืืออุุปกรณ์์ครััวที่่�มีีความมัันเงาและมีีสีี
เรีียบ เช่่น สีีขาว หรืือจะเน้้นสีีเข้้มๆ เท่่ๆ อย่่าง สีีดำำ� สีีเทา ไปเลย ก็็
จะดููโมเดิิร์์นและง่่ายในการทำำ�ความสะอาด และแน่่นอนที่่�คอนโดฯ
แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อให้้ทุุกพื้้�นที่่�ได้้ใช้้สอย
อย่่างสะดวกและปรัับแต่่งได้้ตามใจชอบ ตามแต่่สไตล์์ของผู้้�พัักอาศััย
ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งเรื่่�องเล็็กๆ ที่่�แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ใส่่ใจ… เพื่่�อความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นของทุุกครอบครััว
ขอบคุุณภาพสวยๆ จากคอนโดฯ The Key MRT เพชรเกษม 48
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BE HEALTHY

POST–COVID-19
CONDITIONS
ภาวะผลกระทบระยะยาวหลัังป่่วย COVID-19

แม้้ที่ผ่
่� า่ นมา ผู้้ป่� ว่ ยหรืือผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� โควิิด-19 จะได้้รับั การ
รัักษาให้้หายจากอาการป่่วยแล้้ว แต่่ก็ใ็ ช่่ว่า่ ผู้้ป่� ว่ ยเหล่่า
นั้้�นจะหายจากอาการที่่�เกิิดจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�ง
ผู้้ป่� ว่ ยจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยต้้องเผชิิญกัับภาวะหลัังการติิด
เชื้้�อโควิิดที่่�เรีียกว่่า Post-COVID-19 Conditions หรืือ
เรีียกอีีกชื่่�อว่่า “ลองโควิิด” (Long COVID)

รู้้�จัักกัับ Post-COVID-19 Conditions
ภาวะผลกระทบระยะยาวหลัังป่่วยโควิิด-19 เป็็นภาวะ
หรืืออาการที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 หลัังจากที่่�ได้้
รัับเชื้้�อนาน 4 - 12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป ซึ่่�งในช่่วงเวลาดัังกล่่าว
ร่่างกายพยายามสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�นมาเพื่่�อจัับเซลล์์โปรตีีน
ของบางอวััยวะ ส่่งผลให้้เกิิดอาการอัักเสบภายในร่่างกาย
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รวมถึึงยัังทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายกัับอวััยวะนั้้�นๆ ก่่อน
ส่่งผลไปทั่่�วร่่างกาย เช่่น อาการปอดบวม หรืือเนื้้�อปอด
ถููกทำำ�ลาย ส่่วนระดัับความรุุนแรงของอาการนั้้น� ก็็ขึ้น้� อยู่่�กับั
ความรวดเร็็วในการรัักษา และการกำำ�จััดเชื้้�อโควิิดภายใน
ร่่างกาย
อาการของโรค
สำำ�หรัับอาการของภาวะดัังกล่่าว สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทั่่�ว
ร่่างกาย ตั้้�งแต่่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดิิน
อาหาร หรืือแม้้แต่่ระบบหััวใจและหลอดเลืือด ซึ่่�งในผลวิิจััย
ทางการแพทย์์พบว่่า ราวร้้อยละ 80 ของผู้้ที่� เ่� คยติิดเชื้อ้� โควิิด
จะมีีอาการใดอาการหนึ่่�ง โดยอาการส่่วนใหญ่่ที่่�พบบ่่อย
ที่่สุุ� ด คืือ ปวดศีรี ษะ สมาธิิสั้้น� ลง ผมร่่วง และหายใจลำำ�บาก

ขณะที่่�ผู้้�ป่่วยบางรายอาจมีีอาการแน่่นหน้้าอก ใจสั่่�น ไอ
ตาแดง ปวดข้้อ เหนื่่�อยง่่าย หรืือแม้้แต่่สููญเสีียการรัับรส
และรัับกลิ่่น� ซึ่ง่� อาการทั้้ง� หมดจะไม่่รุุนแรง โดยช่่วงระยะ
เวลาการเกิิดภาวะดัังกล่่าวจะอยู่่�ระหว่่าง 1 - 3 เดืือนแรก
หรืือหลัังจากนั้้�นอีีก 3 เดืือนถััดไปหลัังหายป่่วยโควิิด-19
กลุ่่�มเสี่่�ยง
ส่่วนกลุ่่�มที่่�อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยง จะเป็็นผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็น
เพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย รวมถึึงผู้้�ที่่�มีีภาวะอ้้วน และ
โรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคหอบหืืด โรคเบาหวาน รวมถึึง
ผู้้�ที่่�มีีระบบภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ�� และผู้้�ที่่�เคยมีีประวััติิการเข้้า
รัับการรัักษาในโรงพยาบาล เช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 ที่่�มีีอาการไม่่หนััก และผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อที่่�ไม่่

แสดงอาการ แต่่ทั้้ง� นี้้ผู้� ที่้� มีีภููมิ
่� คุ้ิ ม้� กัันจากการรัับวััคซีีน จะไม่่
พบภาวะดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น
การรักษา
	ผู้้�ที่่�อยู่่�ในภาวะผลกระทบระยะยาวหลัังป่่วยโควิิด-19 มีี
หลายอาการตามแต่่ละบุุคคล ดัังนั้้�นเมื่่�อเกิิดอาการป่่วยก็็
ควรไปพบแพทย์์ เพื่่�อตรวจหาสาเหตุุของอาการป่่วยที่่�เป็็น
ให้้แน่่ชััด และรัักษาให้้ตรงกัับแต่่ละอาการ แต่่ทั้้�งนี้้�หาก
ผู้้ป่� ว่ ยยัังไม่่เคยได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ควรเข้้ารัับการ
ฉีีดวััคซีีนภายใน 1 - 3 เดืือนหลัังจากหายป่่วย และควรเข้้า
รัับการตรวจสุุขภาพเพื่่�อหาความผิิดปกติิภายในร่่างกาย
และรัักษาโดยเร็็ว
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DIY

PET’S TENT FROM
AN OLD T-SHIRT
เต็็นท์์รัักสััตว์์เลี้้�ยง

ใครที่่กำ� �ำ ลัังเลี้้ย� งสุุนัขั หรืือกำำ�ลัังเป็็นทาสแมวอยู่่ใ� นช่ว่ งนี้้�
หนึ่่�งในข้้าวของจำำ�เป็็นสำำ�หรัับสมาชิิกตััวน้้อยก็็คืือ
“บ้้าน” หลัังน้้อยๆ ที่่จ� ะให้้พวกเขาได้้เข้้าไปซุุกตััวนอน
หลัับสบาย แต่่จะให้้ไปซื้้�อบ้้านสำำ�เร็็จรููปก็็คงจะแพง
ไม่่ใช่่น้้อย วัันนี้้�เลยขอนำำ�ไอเดีียในแบบ DIY มาแนะนำำ�
เหล่่าทาส ลองไปทำำ�ให้้กัับสััตว์์เลี้้�ยงเพื่่�อนรัักกััน

อุุปกรณ์์
•
•
•
•
•
•
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เสื้้�อยืืดเก่่า
กระดาษลััง
ไม้้แขวนเสื้้�อแบบลวด
เทปกาวแผ่่นใหญ่่
เข็็มกลััดซ่่อนปลาย 
คีีมสำำ�หรัับตััดลวด

1
1
2  
1

ตััว
แผ่่น
อััน
ม้้วน

วิิธีีทำำ�

1. ตััดกระดาษลัังให้้ได้้ขนาด 15 x 15 นิ้้ว� แล้้วใช้้กระดาษกาวติิด
ขอบกระดาษทั้้�ง 4 ด้้าน เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กัับกระดาษ
ไม่่ฉีีกขาดง่่าย 
2. นำำ�ไม้้แขวนเสื้้�อทั้้�ง 2 อััน มาตััดส่่วนที่่�เป็็นตะขอแขวนออก 
แล้้วยืืดเส้้นลวดให้้เป็็นแนวตรง เท่่านี้้�ก็็จะได้้ลวด 2 เส้้น
3. จากนั้้�นดััดลวดให้้โค้้งเป็็นรููปตััว U ทั้้�ง 2 เส้้น แล้้วจัับที่่กึ่� ง�่ กลาง
ของลวดทั้้ง� สองเส้้น ก่่อนไขว้้กันั แล้้วใช้้กระดาษกาวพัันให้้ลวด
ทั้้�งสองเส้้นติิดกััน เพื่่�อทำำ�เป็็นโครงสร้้างของเต็็นท์์
4. จัับส่่วนปลายลวดแต่่ละปลาย เจาะให้้ทะลุุกับั มุุมกระดาษลััง
ทั้้ง� 4 มุุม โดยรููที่่เ� จาะทะลุุควรอยู่่�ห่า่ งจากมุุมกระดาษประมาณ

1 นิ้้�ว แล้้วใช้้คีีมจัับปลายลวดแต่่ละปลายดึึงออกมาให้้ยาว
ประมาณ 1 นิ้้�ว แล้้วงอปลายลวดหัักเข้้าด้้านในจนแบนราบ
ไปกัับกระดาษ แล้้วใช้้เทปกาวมาปิิดทัับเพื่อ่� ป้้องกัันไม่่ให้้ปลาย
ลวดดีีดกลัับ
5. จััดแต่่งโครงลวดแต่่ละด้้านให้้สวยงาม  และมีีระยะห่่าง
เท่่าๆ กััน จากนั้้�นก็็นำ�ำ เสื้้อ� ตััวเก่่ามาสวมเข้้ากัับเต็็นท์์ โดยให้้
คอเสื้้�ออยู่่�กึ่�่งกลางด้้านใดด้้านหนึ่่�งของโครงลวด แล้้วให้้
พัับชายเสื้้�อและแขนเสื้้�อ (หรืือเย็็บให้้ติิดกััน) ก่่อนพัับเก็็บ
แล้้วซ่่อนไว้้ข้้างใต้้ของพื้้�นด้้วยการใช้้เข็็มกลััดซ่่อนปลาย
กลััดไว้้
6. นำำ�เบาะรองนั่่ง� หรืือผ้้าห่่มเก่่าๆ ปููเป็็นพื้้น� ด้้านในเต็็นท์์เพื่อ�่
เพิ่่�มความอบอุ่่�นและความนุ่่�มสบายให้้กัับแมวหรืือสุุนััขอีีก
ชั้้�นหนึ่่�ง เท่่านี้้�ก็็จะได้้บ้้านสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยงแสนรัักที่่�แทบ
ไม่่ต้อ้ งควัักเงิินไปซื้้อ� เลย 

Tips

• หากต้้องการเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กัับเต็็นท์์ DIY สามารถ
เปลี่่�ยนแผ่่นกระดาษลัังเป็็นแผ่่นฟิิวเจอร์์บอร์์ดก็็ได้้ จะยิ่่�งช่่วย
เพิ่่�มความทนทาน  
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EXCLUSIVE INTERVIEW

ชััยยุุทธ ชิินมหาวงศ์์

นวััตกรรมบ้้าน เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
“นวััตกรรม” อาจไม่่ได้้มีีความหมายแค่่
การสร้้างเทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวก
สบายให้้กัับการใช้้ชีีวิิตเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีี
ความหมายอีีกมากมายอยู่่�ในคำำ�คำำ�นี้้�

iDesign แอปพลิิเคชัันที่่�จะช่่วยสร้้างสรรค์์
ไอเดีียแต่่งบ้้านตามสไตล์์ของคุุณ
เพีียงปลายนิ้้�วสััมผััส
16

ชััยยุุทธ ชิินมหาวงศ์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษัทั แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ จำำ�กัดั
(มหาชน) เล่่าถึึงมุุมมองอีีกด้้านหนึ่่ง� ของ “นวััตกรรม”
ในแบบฉบัับของแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ว่่าไม่่เพีียง
ช่่วยให้้ชีีวิติ ของผู้้ที่่� อ� ยู่่�อาศััยในโครงการของแลนด์์
แอนด์์ เฮ้้าส์์ ดีีขึ้้�นเท่่านั้้�น “แต่่ยัังช่่วยปกป้้องดููแล
สุุขภาพ รวมถึึงสร้้างความสุุขและความสงบใน
ชุุมชน โดยวัันนี้้� แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ มีีนวััตกรรม
มากมาย ที่่�ได้้คิิดขึ้้�นมาเพื่่�อทุุกๆ คน”
เทคโนโลยีี AirPlus “บ้้านหายใจได้้” เป็็น
สิ่่�งที่่�แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ คิิดค้้นขึ้้�นมาประมาณ
10 ปีีที่่�แล้้ว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดระบบถ่่ายเทอากาศ

“ชััยยุุทธ ชิินมหาวงศ์์”
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

ลดการสะสมความร้้อน และช่่วยระบายความชื้้�น
ภายในบ้้านตลอดเวลา ซึ่่�งคุุณชััยยุุทธ อธิิบายอีีกว่่า
“ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศที่่�เปลี่่�ยนไป
ทำำ�ให้้วัันนี้้เ� ราได้้ต่่อยอดเทคโนโลยีี AirPlus จนมาเป็็น
นวััตกรรม AirPlus2 (แอร์์พลัสส
ั แควร์์) บ้้านหายใจได้้
พร้้อมกรองฝุ่่�น PM2.5 ช่่วยเติิมอากาศใหม่่ในบ้้าน
ได้้อย่่างปลอดภััย ด้้วยเซนเซอร์์วััดค่่าฝุ่่�นทั้้�งภายใน
และภายนอกบ้้าน เชื่่�อมต่่อระบบทำำ�งานอััตโนมััติิ
ให้้บ้้านหายใจได้้เต็็มที่่� สามารถตรวจสอบและสั่่�ง
การระบบ AirPlus2 ผ่่านแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟน
ไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ไหนก็็สามารถใช้้งานระบบได้้แบบ
Real Time
“หลัักเกณฑ์์ในการพััฒนาอะไรก็็ตามของแลนด์์
แอนด์์ เฮ้้าส์์ เราไม่่ได้้เน้้นไปที่่ต้้� องโก้้หรูู แต่่เราต้้องการ
แก้้ปััญหาให้้กัับลููกบ้้านในด้้านต่่างๆ รวมถึึงสร้้างความ
คุ้้ม� ค่่า และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดต้้นทุุนค่่าบำำ�รุงุ รัักษาที่่สูู� งเกิินไป
ขณะเดีียวกััน นวััตกรรมที่่เ� รานำำ�มาใช้้นั้้น� จะต้้องใช้้งานง่่าย

ตััวอย่่างภาพจากการตกแต่่งห้้องของ
แอปพลิิเคชััน iDesign
พััดลมดููดอากาศของนวััตกรรม AirPlus2 ช่่วยถ่่ายเทอากาศ
ภายในห้้องออกไปนอกบ้้าน ทำำ�ให้้ห้้องมีีอากาศใหม่่ไหลเวีียนตลอดเวลา

และมีีความคงทนของวััสดุุ การบำำ�รุงุ รัักษาง่่ายและ
ไม่่บ่่อยจนเกิินไป โดยเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันครบ
ทุุกสายงาน เช่่น ฝ่่ายออกแบบ ก่่อสร้้าง บริิการ และ
พััฒนาธุุรกิิจ เพื่่อ� รัับฟัังและพิิจารณาความคิิดเห็็น
ให้้ครบรอบด้้านก่่อนนำำ�นวััตกรรมออกสู่่�ตลาด”
“ด้้วยประสิิทธิิภาพของ AirPlus2 ในวัันนี้้�เราได้้
มีีการติิดตั้้�งให้้กัับบ้้านในทุุกโครงการของแลนด์์
แอนด์์ เฮ้้าส์์ โดยส่่วนใหญ่่จะยัังคงอยู่่�ในโครงการ
พื้้น� ที่่�กรุุงเทพฯ ก่่อน ยกเว้้นในส่่วนของทาวน์์เฮ้้าส์์
ขณะเดีียวกััน การติิดตั้้ง� AirPlus2 ในคอนโดมิิเนีียม
เป็็นสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลัังศึึกษาความเป็็นไปได้้ เนื่่�องจาก
โครงสร้้างของบ้้านและคอนโดมิิเนีียมมีีความ
แตกต่่างกััน จึึงต้้องศึึกษารายละเอีียดให้้มากขึ้้�น”
ไม่่ใช่่แค่่ AirPlus2 ที่่�สร้้างความเป็็นอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น
เท่่านั้้น� ผู้้บ� ริิหาร แลนด์์ แอนด์์ เฮ้า้ ส์์ เปิิดเผยด้้วยว่่า
“ด้้วยหลัักคิิดและการสร้้างชุุมชนคุุณภาพ ยัังมีี
อะไรอีีกมากมายที่่�ได้้คิิดขึ้้�นมาเพื่่�อลููกบ้้านใน

โครงการ อาทิิ Super Hood ระบบดัักจัับควัันจาก
ห้้องครััว ที่่�ช่่วยลดปััญหากลิ่่�นและควัันจากการทำำ�
อาหารไปรบกวนเพื่่�อนบ้้าน หรืือจะเป็็นตู้้�รัับกล่่อง
พััสดุไุ ปรษณีีย์์ ที่่ช่� ว่ ยลดการสััมผััสโดยตรง และช่่วย
ป้้องกัันการหายของพััสดุุไปรษณีีย์์”
“Air Post ระบบระบายอากาศ และเป็็นตู้้จ� ดหมาย
ในเวลาเดีียวกััน ที่่�ทำำ�ให้้ห้้องพัักบนคอนโดมิิเนีียม
มีีการระบายอากาศ ลดปััญหากลิ่่�นอัับ นอกจากนี้้�
ก็็ยัังมีีการคิิดค้้นรถเข็็นขนาดกะทััดรััด สำำ�หรัับขน
สิ่่�งของและเสื้้�อผ้้าที่่�ส่่งซัักรีีดจากชั้้�นล่่างขึ้้�นไปบน
ห้้องพัักอาศััยในแต่่ละชั้้น� พร้้อมระบบส่่งคืืนรถเข็็น
เพื่่อ� ให้้ผู้้ใ� ช้้งานอื่่น� ได้้ใช้้งานต่่อได้้อย่่างสะดวกขึ้้น� ”
“iDesign แอปพลิิเคชัันที่่�จะมาช่่วยสร้้างไอเดีีย
แต่่งบ้้านตามจิินตนาการเพีียงปลายนิ้้ว� สััมผััส ที่่วั� นั นี้้�
ได้้ปรัับโฉมใหม่่ให้้สามารถเลืือกตกแต่่งกัับแปลน
บ้้านจริิง ขนาดพื้้น� ที่่จริ
� งิ ทั้้ง� บ้้านเดี่่ย� วและทาวน์์โฮม
ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกสมจริิง ทั้้�งมุุมมองปกติิและมุุมมอง

360 องศา แถมยัังเชื่่�อมต่่อกัับ VR ทำำ�ให้้เสมืือน
ได้้เดิินเข้้าไปชมห้้องด้้วยตััวเองจริิงๆ ที่่�มากไป
กว่่านั้้�น ในแอปพลิิเคชัันยัังมาพร้้อมโปรแกรม
คำำ�นวณงบการตกแต่่ง และส่่วนลดจากร้้านค้้า
เมื่่�อซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์อีีกด้้วย”
ผู้้บ� ริิหาร แลนด์์ แอนด์์ เฮ้า้ ส์์ ยัังทิ้้ง� ท้้ายด้้วยว่่า
ในอนาคต แลนด์์ แอนด์์ เฮ้า้ ส์์ ยัังจะคงมีีนวััตกรรม
เกิิดขึ้้น� อีีกมาก “โดยเฉพาะที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับผู้้สูู� งอายุุ
ซึ่่�งเป็็นอีีกแนวคิิดการรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ ไม่่ว่่า
จะเป็็นระบบต่่างๆ ภายในบ้้าน ที่่จ� ะมาสร้้างความ
ปลอดภััยและความสะดวกสบาย ที่่จ� ะทำำ�ให้้การใช้้
ชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุมีีความสุุขมากยิ่่�งขึ้้�น”
แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับความ
ต้้องการของลููกค้้า และไม่่หยุุดนิ่่�งที่่�จะพััฒนา
นวััตกรรมใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ “เพื่่อ� ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� ”
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METRO FOCUS

สถานีลาดพราว
เชื่อมตอรถไฟฟามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
(สายสีน้ำเง�น)

สถานีโชคชัย 4

สถานีภาวนา

สถานีลาดพราว 83

สถานี
ลาดพราว 71

สถานีมหาดไทย
สถานี
บางกะป
สถานี
ลาดพราว 101
สถานีแยกลำสาลี
เชื่อมตอกับสายสีสม

สถานีศร�กร�ฑา

เชื่อมตอ
แอรพอรต เรล ลิงก

สถานีหัวหมาก
เชื่อมตอกับสายสีแดง

สถานีกลันตัน
สถานีศร�นุช

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง

สถานีศร�นคร�นทร 38

ชวงลาดพราว - สำโรง

สถานีสนามหลวง ร.9
สถานีศร�อุดม
อาคารจอดแลวจร 1 แหง
และศูนยซอมบำรุงฯ

สถานีศร�เอี่ยม
สถานีศร�ลาซาล
สถานีศร�แบร��ง

เชื่อมตอกับสายสีเข�ยว

สถานีทิพวัล

สถานีศร�ดาน

สถานีสำโรง
สถานีศร�เทพา

MRTA YELLOW LINE
รถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง
ช่่วงลาดพร้้าว - สำำ�โรง

เรีียกว่่าเป็็นข่่าวดีีอีีกหนึ่่�งข่่าวที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงต้้นปีี
2565 กัับการเตรีียมต้้อนรัับรถไฟฟ้้าสายใหม่่อย่่าง
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง ช่่วงลาดพร้้าว - สำำ�โรง
ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 3 ของรถไฟฟ้้า 3 สีี (เหลืือง ชมพูู ส้้ม)
ที่เ่� ตรีียมทยอยเปิิดให้้บริิการเส้้นทางคมนาคมในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพฯ ภายในปีี 2565 นี้้�

จะสามารถเปิิดโครงการรถไฟฟ้้าโมโนเรลสายสีีเหลืือง ช่่วง
ลาดพร้้าว - สำำ�โรง เพื่่อ� ให้้บริิการครั้้ง� แรกได้้ในช่่วงกลางปีี
2565 (ยัังไม่่มีกี ารระบุุวันั และเดืือนที่่ชั� ดั เจน) โดยมีีการกำำ�หนด
อััตราค่่าโดยสารเริ่่ม� ต้้นที่่� 14 บาท และสููงสุุดไม่่เกิิน 42 บาท
(เฉลี่่ย� ค่่าโดยสารกิิโลเมตรละ 1.38 บาท)

ความคืืบหน้้า

สำำ�หรับั โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง ช่่วงลาดพร้้าว - สำำ�โรง
เป็็นระบบขนส่่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้้ารางเดี่่ย� ว (Straddle
Monorail) โดยโครงสร้้างแนวรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง จะเป็็น
โครงสร้้างยกระดัับตลอดแนวเส้้นทาง มีีระยะทางรวมทั้้�ง
สิ้้น� 30.4 กิิโลเมตร ซึ่ง�่ แนวเส้้นทางของโครงการจะเริ่่ม� ต้้น
ที่่จุ� ดุ เชื่่อ� มต่่อกัับรถไฟฟ้้ามหานคร สายเฉลิิมรััชมงคล (สาย
สีีน้ำ��ำ เงิิน ระยะแรก) ที่่แ� ยกรััชดา - ลาดพร้้าว แล้้วเข้้าสู่่�
ตามแนวถนนลาดพร้้าว และยกระดัับข้้ามทางด่่วนฉลองรััช
จนมาถึึงแยกบางกะปิิ

จากรายงานของการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
(รฟม.) เปิิดเผยว่่า โครงการรถไฟฟ้้าโมโนเรลสายสีีเหลืือง ช่่วง
ลาดพร้้าว - สำำ�โรง ณ สิ้น�้ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีความคืืบหน้้า
อย่่างมาก โดยเฉพาะความคืืบหน้้าของการก่่อสร้้างด้้าน
งานโยธา ก้้าวหน้้าไปแล้้ว 91.88% ขณะที่่ค� วามคืืบหน้้าในส่่วน
งานระบบรถไฟฟ้้า ก้้าวหน้้าไปถึึง 89.55% โดยสามารถสรุุป
ความคืืบหน้้าภาพรวมว่่ามีีความก้้าวหน้้าไปแล้้วถึึง 90.87%
จากความก้้าวหน้้าที่่เ� กิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้มีกี ารคาดการณ์์กันั ว่่า
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ลัักษณะโครงการ

ภายในห้้องโดยสาร รถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง

รถไฟฟ้้าสายสีีเหลืืองทดลองวิ่่ง� เต็็มระบบการทำำ�งาน

จากนั้้น� แนวเส้้นทางจะเลี้้ย� วขวาไปทางทิิศใต้้ตาม
เส้้นทางถนนศรีีนคริินทร์์ เชื่่อ� มต่่อกัับโครงการรถไฟฟ้้า
สายสีีส้ม้ ที่่แ� ยกลำำ�สาลีี ก่่อนที่่แ� นวเส้้นทางจะยกระดัับ
ข้้ามแยกต่่างระดัับพระราม 9 แล้้วไปเชื่่อ� มต่่อกัับ
โครงการรถไฟฟ้้าเชื่่อ� มต่่อท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
(Airport Rail Link) และผ่่านแยกพััฒนาการ แยก
ศรีีนุชุ แยกศรีีอุดุ มสุุข แยกศรีีเอี่่ย� ม จนถึึงแยก
ศรีีเทพา จากนั้้น� แนวเส้้นทางจะเลี้้ย� วขวาไปทางทิิศ
ตะวัันตก ตามแนวถนนเทพารัักษ์์ ผ่่านจุุดเชื่่อ� มต่่อ
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว ช่่วงแบริ่่ง� - สมุุทรปราการ
ที่่ส� ถานีีสำ�ำ โรง และไปสิ้น�้ สุุดแนวเส้้นทางที่่บ� ริิเวณถนน
ปู่่เ� จ้้าสมิิงพราย รวมระยะทางทั้้ง� สิ้น�้ 30.4 กิิโลเมตร

สถานีีภาวนา สถานีีโชคชััย 4 สถานีีลาดพร้้าว 71
สถานีีลาดพร้้าว 83 สถานีีมหาดไทย สถานีีลาดพร้้าว
101 สถานีีบางกะปิิ สถานีีแยกลำำ�สาลีี สถานีีแยกศรีี
กรีีฑา สถานีีหัวั หมาก สถานีีกลัันตััน สถานีีศรีีนุชุ
สถานีีศรีีนคริินทร์์ 38 สถานีีสวนหลวง ร.9 สถานีีศรีี
อุุดม สถานีีศรีีเอี่่ย� ม สถานีีศรีีลาซาล สถานีีศรีีแบริ่่ง�
สถานีีศรีีด่า่ น สถานีีศรีีเทพา สถานีีทิิพวััล และสถานีี
สำำ�โรง รวมถึึงยัังมีีโรงจอดรถศููนย์์ซ่อ่ มบำำ�รุงุ 1 แห่่ง
และอาคารและลานจอดแล้้วจร 1 แห่่ง บริิเวณทาง
แยกต่่างระดัับศรีีเอี่่ย� ม
ในส่่วนของประโยชน์์จากโครงการรถไฟฟ้้าสายสีี
เหลืืองนี้้� นอกจากจะช่่วยให้้การเดิินทางของประชาชน
มีีความสะดวกมากขึ้้น� เพราะสามารถเชื่่อ� มต่่อกัับ
ข้้อมููลสถานีี
โครงการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนสายต่่างๆ แล้้ว ยััง
สำำ�หรับั โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง จะมีีสถานีี เป็็นการเปิิดเส้้นทางการเดิินทางไปท่่องเที่่ย� วตามแนว
รวมทั้้ง� หมด 23 สถานีี ประกอบด้้วย สถานีีลาดพร้้าว รถไฟฟ้้าหลายแห่่ง เช่่น สนามกีีฬาหััวหมาก สวนหลวง

รถไฟฟ้้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทย

ร.9 และอื่่น� ๆ รวมถึึงยัังเป็็นแนวเส้้นทางรถไฟฟ้้าที่่ช่� ว่ ย
ให้้การอยู่่�อาศััยในโซนนี้้มี� คี วามสะดวกสบายมากขึ้้น�
ด้้วย เพราะมีีทั้้ง� ห้้างสรรพสิินค้้า โรงพยาบาล และสิ่่ง�
อำำ�นวยความสะดวกอื่่น� ๆ อย่่างครบครัันพร้้อมอยู่่�แล้้ว
ถืือเป็็นอีีกโครงการรถไฟฟ้้าที่่จ� ะมาสร้้างความเติิบโต
ของธุุรกิิจในย่่านนี้้ใ� ห้้แข็็งแกร่่งมากยิ่่ง� ขึ้้น�

ข้้อมููลอ้้างอิิง
https://mrta-yellowline.com/wp/project-progress-th/
https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/
bangkok-and-vicinities/yellowline/
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L&H NETWORK

20

www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
CHAIYAPRUEK • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
Villaggio

40 - 50 ล้านบาท
40 - 60 ล้านบาท
6 - 30 ล้านบาท
5.79 - 15 ล้านบาท
5 - 8 ล้านบาท
4.6 - 5.49 ล้านบาท
3.89 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.76 - 6 ล้านบาท
2.3 - 4.5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

16 - 37 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.49 ล้านบาท
2.15 - 3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 60 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ลำ�ลูกกา

ดอนเมืือง
สายไหม
หลัักสี่่�
บางเขน

นนทบุุรีี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ลาดพร้้าว

บางซื่่�อ

คัันนายาว

ÁÕ¹ºØÃÕ

ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´

ÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¡Í¡
¹ŒÍÂ

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

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

3.89 - 6 ล้านบาท

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

JOGGING FOR
HEALTH
จ็็อกกิิงเพื่่อ� สุุขภาพ

การวิ่่ง� ถืือเป็็นหนึ่่ง� ในวิิธีีการออกกำำ�ลัังกายที่่ร� ายงาน
การวิิจััยทางการแพทย์์ระบุุแล้้วว่่าดีีที่่�สุุดวิิธีีหนึ่่�ง
เพราะไม่่เพีียงจะช่่วยเผาผลาญไขมัันส่่วนเกิินได้้ถึึง
93.5 กิิโลแคลอรีีต่่อการจ็็อกกิิง 1 กิิโลเมตรแล้้ว
การวิ่่�งจ็็อกกิิงอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อยครั้้�งละ 10
นาทีี ก็็จะช่่วยลดน้ำำ��หนัักได้้ดีีอีีกด้้วย แถมยัังทำำ�ให้้
ระบบไหลเวีียนเลืือด ตลอดจนการทำำ�งานของปอด
และหััวใจดีีขึ้น้� ด้้วย วัันนี้้�จึึงขอแนะนำำ�สถานที่จ็่� อ็ กกิิง
ใกล้้ๆ บ้้าน มาให้้ไปใช้้เป็็นสถานที่่อ� อกกำำ�ลัังกายกััน

สถานที่่�แนะนำำ�

• สวนสาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
กองทััพอากาศ

สวนสุุขภาพเฉลิิมพระเกีียรติิฯ หรืืออีีกชื่อ�่ คืือ สวน
สุุขภาพกองทััพอากาศ มีีพื้้น� ที่่กว่
� า่ 70 ไร่่ เรีียก
ได้้ว่า่ เป็็นที่่ที่่� เ� หมาะสำำ�หรัับการใช้้เป็็นสถานที่่วิ่่� ง�
จ็็อกกิิงเป็็นอย่่างมาก เพราะไม่่ใช่่จะมีีพื้้น� ที่่กว้
� า้ งใหญ่่
เท่่านั้้�น แต่่ที่่�นี่่�ยัังมีีลู่�วิ่่่ �งลาดยาง (แอสฟััลต์์ติิก)
ยาว 1.2 กิิโลเมตร ทำำ�ให้้การวิ่่ง� จ็็อกกิิงมีีความ
ปลอดภััยในระดัับหนึ่่ง� ทีีเดีียว ขณะเดีียวกััน เส้้น
ทางวิ่่ง� ของที่่นี่่� ยั� งั ได้้รับั การออกแบบให้้สองข้้างทาง
ร่่มรื่่น� ด้้วยต้้นไม้้ใหญ่่ รวมถึึงอยู่ร�่ อบบึึงน้ำำ�� ทำำ�ให้้
ได้้บรรยากาศเย็็นสบาย นอกจากจะเป็็นสถานที่่�
วิ่่ง� จ็็อกกิิงแล้้ว ที่่ส� วนสุุขภาพเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
ยัังมีีสนามฝึึกซ้้อมกอล์์ฟ (Driving range) ระดัับ
26

บรรยากาศช่่วงเย็็นของสวนสาธารณะ
ซอยรัังสิิต - ปทุุมธานีี 8

สวนรมณีีย์์ทุ่่�งสีีกััน

มาตรฐาน ไว้้ให้้บริิการสำำ�หรัับผู้ส้� นใจกีีฬากอล์์ฟด้้วย
และยัังมีีซุ้้�มขายเครื่่�องดื่่ม� และอาหารว่่าง ไว้้รองรัับผู้้�ที่่�
เข้้ามาออกกำำ�ลังั กายและมาพัักผ่อ่ นด้้วย ส่่วนที่่จ� อด
รถก็็กว้า้ งขวาง สามารถจอดได้้กว่า่ ร้้อยคัันเลยทีีเดีียว
ที่่�ตั้้�ง : 171 ถนนพหลโยธิิน แขวงสนามบิิน เขต
ดอนเมืือง กรุุงเทพมหานคร 10210
ติิดต่่อ : 0-2534-3957
เปิิดบริิการ : ทุุกวันั ตั้้ง� แต่่เวลา 05.00 - 21.00 น.
การเดิินทาง : จากห้้าแยกลาดพร้้าว ใช้้ถนน
พหลโยธิินมุ่่�งหน้้าตรงมาทางถนนธููปะเตมีีย์์ เลี้้ย� วซ้้าย
เข้้าถนนธููปะเตมีีย์์ ตรงมาจะเจอป้้ายกลัับรถให้้ชิดิ
ขวา แล้้วใช้้จุดกลั
ุ บั รถเลี้้ย� วขวาเข้้าประตููทางเข้้าพื้้น� ที่่�
สนามบิินกองทััพอากาศ แล้้วตรงเข้้ามาจะเห็็นสวน
สาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิฯ กองทััพอากาศอยู่ด้�่ า้ น

ซ้้ายมืือ
• สวนรมณีีย์์ทุ่่�งสีีกััน

นอกจากจะเป็็นสวนสาธารณะที่่เ� หมาะสำำ�หรัับการ
พัักผ่อ่ นหย่่อนใจแล้้ว ด้้วยพื้้น� ที่่กว่
� า่ 15 ไร่่ของสวน
สาธารณะ ยัังเหมาะสำำ�หรัับการใช้้เป็็นสถานที่่อ� อก
กำำ�ลังั กายยอดนิิยมของผู้้�คนในย่่านดอนเมืือง โดย
เฉพาะการมาวิ่่ง� จ็็อกกิิงทั้้ง� ในช่่วงเช้้าตรู่่แ� ละช่่วงเย็็น
เพราะทางวิ่่ง� จ็็อกกิิงของที่่นี่่� ปููพื้้
� น� ด้้วยอิิฐตััวหนอนเป็็น
ระเบีียบสวยงาม และยัังออกแบบให้้ทางวิ่่ง� อยู่ร�่ อบบึึง
น้ำำ�� ขณะเดีียวกััน ที่่นี่่� ยั� งั มีีฐานออกกำำ�ลังั กายอีีกกว่า่ 12
จุุด ที่่จ� ะทำำ�ให้้ได้้ออกกำำ�ลังั กายที่่มี� คี วามหลากหลาย
เหมาะสำำ�หรัับทุุกคน ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�สููงอายุุหรืือเด็็ก
ที่่�ตั้้�ง : 52/181 ถนนเวฬุุวนาราม แขวงสีีกััน

ยามเย็็นที่่�สวนสาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
กองทััพอากาศ

บรรยากาศช่่วงเย็็นของสวนสาธารณะ
ซอยรัังสิิต - ปทุุมธานีี 8

เขตดอนเมืือง กรุุงเทพมหานคร 10210
ติิดต่่อ : 09-4508-2157
เปิิดบริิการ : ทุุกวันั ตั้้ง� แต่่เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
การเดิินทาง : จากถนนวิิภาวดีีรังั สิิต ใช้้เลนซ้้าย
สุุดแล้้วเข้้าสู่่ถ� นนเชิิดวุฒ
ุ ากาศ ตรงไปแล้้วเลี้้ย� ว
ซ้้ายเข้้าสู่ถ�่ นนสรงประภา ตรงไปจนถึึงถนนวััดเวฬุุ
วนาราม ตรงไปตามถนนจนถึึงโค้้งถนน ให้้สังั เกต
ด้้านขวามืือจะเห็็นสวนรมณีีย์ทุ่่�์ งสีีกันั สามารถนำำ�
รถเข้้าไปจอดได้้เลย

เฉพาะในย่่านรัังสิิต - ปทุุมธานีี โดยลัักษณะของสวน
สาธารณะแห่่งนี้้นั้้� น� เป็็นสวนสาธารณะขนาดย่่อม มีี
ลานโล่่งที่่ปูู� หญ้้า และลานที่่ปูู� ด้้วยอิิฐ ไว้้สำ�ำ หรัับการ
ออกกำำ�ลังั กายกลางแจ้้งอย่่างโยคะและเต้้นแอโรบิิก
นอกจากนี้้�ยัังมีีลู่�วิ่่่ �งที่่�ได้้รัับการออกแบบมาให้้สอง
ข้้างทางร่่มรื่่น� ด้้วยต้้นไม้้ เหมาะสำำ�หรัับการเดิินและ
วิ่่ง� ออกกำำ�ลังั กายจริิงๆ
ที่่�ตั้้�ง : ซอยรัังสิิต - ปทุุมธานีี 8 ถนนพหลโยธิิน
ตำำ�บลคลองหนึ่่ง� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุมุ ธานีี
12120
• สวนสาธารณะซอยรัังสิิต - ปทุุมธานีี 8
ติิดต่่อ : 0-2567-6000 (สำำ�นักั งานเทศบาลนคร
อาจเรีียกได้้ว่า่ เป็็นสวนสาธารณะที่่เ� ปิิดใหม่่มาได้้ รัังสิิต)
ไม่่ถึึงปีีดีีนััก แต่่ก็็กลายเป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนและ เปิิดบริิการ : ทุุกวันั ตลอด 24 ชั่่ว� โมง
ออกกำำ�ลัังกายยอดนิิยมในเวลาอัันรวดเร็็ว โดย การเดิินทาง : จากถนนวิิภาวดีีรังั สิิต ใช้้เส้้นทาง

ลู่่�วิ่่�งลาดยางความยาวกว่่า 1.2 กิิโลเมตร
สวนสาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิฯ กองทััพอากาศ

ดอนเมืืองโทลล์์เวย์์เข้้าสู่่เ� ส้้นทางคู่่ข� นานพหลโยธิิน
ขัับตรงมาแล้้วเลี้้�ยวซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนประชาธิิปััตย์์
ตรงเข้้ามาเรื่่�อยๆ สัังเกตทางซ้้ายมืือจะเห็็น
ซอยวิิภาวดีี - ปทุุมธานีี ให้้เลี้้ย� วซ้้ายเข้้ามา แล้้วตรงไป
ตามถนนจะเจอสวนสาธารณะซอยรัังสิิต - ปทุุมธานีี
8 อยู่ด้�่ า้ นขวามืือ
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุุทิิศ - เพชรเกษม

ภาษีีเจริิญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่่
ธนบุุรีี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุุมวััน
บางรััก

ยานนาวา
ราษฎร์์บููรณะ

ทุ่่�งครุุ

สมุุทรปราการ

28

สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุุนเทีียน

วััฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 60 ล้านบาท	

lr2@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6.2 - 13 ล้านบาท	

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

11.5 - 18 ล้านบาท	

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

5 - 7 ล้านบาท	

ap1@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

5.49 ล้านบาท	

vsa@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

4.29 - 6 ล้านบาท	

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.9 - 6 ล้านบาท	

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

S

TRACK RUNNING

ตามหาเส้นทางวิง่ ออกก�ำลังกาย

แม้ “การวิ่ง” จะเป็นการออกก�ำลังกายที่ดีและ
ประหยัดทีส่ ดุ แต่การจะวิง่ บนท้องถนนก็อาจจะไม่ได้
ปลอดภัยสักเท่าไร การมองหาสถานทีส่ ำ� หรับการวิง่
อย่างสวนสาธารณะสักแห่ง จึงเป็นทางออกทีด่ ี ทีไ่ ม่
เพียงจะท�ำให้การออกก�ำลังกายอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัย
เท่านั้น ทว่ายังท�ำให้การออกก�ำลังกายในแต่ละครั้ง
ได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆ ไปพร้อมกันด้วย

สะพานข้ามแม่นำ�้ มีระยะรอบสวนประมาณ 1 กิโลเมตร
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ บางบอน

สวนบางแคภิรมย์

สถานที่แนะน�ำ

• สวนบางแคภิรมย์

เป็นสวนสาธารณะขนาดกลางของชาวฝัง่ ธนฯ มี
เนื้อที่ 70 ไร่ มีการแยกส่วนใช้งานอย่างชัดเจน
ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ทีน่ ง่ั พักผ่อน ลานสนามเด็กเล่น
รวมถึงมีเลนปัน่ จักรยาน และเลนส�ำหรับการเดิน
และการวิง่ โดยเฉพาะเลนวิง่ ซึง่ จะแยกจากเลน
ปัน่ จักรยานเพือ่ ความปลอดภัยของผูม้ าใช้พนื้ ที่
เพื่อการออกก�ำลังกาย โดยเลนส�ำหรับการวิ่งมี
ระยะทางโดยรอบประมาณ 900 เมตร นอกจากนี้
สวนสาธารณะแห่งนี้ยังจัดส่วนที่เรียกว่า “Dog
Park” ส�ำหรับให้พาสัตว์เลีย้ งเข้ามาวิง่ เล่นได้ดว้ ย
ที่ตั้ง : ซอยบ้ า นคลองขวาง แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 - 21.00 น.
เฟซบุก๊ : สวนสาธารณะบางแคภิรมย์-Fanpage
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การเดินทาง : จากตลาดบางแค ใช้ถนนเพชรเกษม

เส้นมุง่ หน้าออกนอกเมืองไปทางอ้อมน้อย ผ่านบิก๊ ซี
เพชรเกษม (ซ้ายมือ) ตรงไปสังเกตศาลพระพรหม
ทางซ้ายมืออยู่หัวมุมถนนซอยเพชรเกษม 69 ให้ขับ
ตรงไปแล้วสังเกตซอยสวนจ�ำปีอยู่ด้านซ้ายมือ ขับ
ตรงไปอีกนิดจะเห็น “วชิระยิม” อยู่หัวมุมปากซอย
ทางเข้าสวนสาธารณะ เลี้ยวเข้าซอยประมาณ 700
เมตร ก็จะเจอสวนสาธารณะอยู่ด้านขวามือ
• สวนธนบุรีรมย์ (พุทธบูชา)

เป็็นสวนสาธารณะที่่�ชาวบ้้านในย่่านทุ่่�งครุุ นิิยม
มาใช้้เป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนและออกกำำ�ลัังกาย อาจ
เรีียกได้้ว่่าเป็็นสวนสาธารณะที่่�เหมาะกัับการออก
กำำ�ลัังกายประเภทเดิิน และวิ่่�ง เพราะทางสวนฯ
ได้้ออกแบบเส้้นทางวิ่่�งอยู่่�ที่่�ประมาณ 1.05 กิิโลเมตร

ซึ่่�งจะมีีป้้ายบอกระยะทางทุุกๆ 250 เมตร และ
ที่่�นี่่�ก็็ไม่่อนุุญาตให้้นำำ�จัักรยานเข้้ามาปั่่�น ทำำ�ให้้
การเดิินและวิ่่�งมีีความปลอดภััยมากขึ้้�น นอกจากนี้้�
ภายในสวนยัังมีีอุุปกรณ์์เครื่่�องเล่่นออกกำำ�ลััง
กายติิดตั้้�งอยู่่�เป็็นจุุดๆ ภายในสวน รวมถึึงมีี
โต๊๊ะปิิงปองและกีีฬาในร่่มให้้ได้้เลืือกเล่่นเช่่นกััน
ที่ตั้ง : 203 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ติดต่อ : 0-2426-3210
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 - 21.00 น.
การเดินทาง : จากวงเวียนใหญ่ ใช้เส้นทาง
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มุ่งหน้าตรงมาทาง
แยกดาวคะนอง แล้วตรงมาเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์
ตรงมาจนถึงแยกพระราม 2 เลี้ยวขวาเข้าถนน
พระราม 2 ชิดซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธบูชา ตรงมา

ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดที่ปลูกภายในสวน
สวนธนบุรีรมย์ (พุทธบูชา)

บึงน�้ำในสวนบางแคภิรมย์

เบี่ยงซ้ายเพื่อออกสู่ถนนพระราม 2 เลนนอก
ผ่านซอยพระราม 2 ซอย 29 ตรงมาอีกนิดแล้ว
ชิดซ้ายเพื่อเข้าถนนพุทธบูชาอีกครั้ง แล้วตรง
ไปตามทาง ผ่านซอยพุทธบูชา 49 ตรงไปเลี้ยว
ซ้ายก็จะเห็นสวนธนบุรีรมย์อยู่ซ้ายมือ ซึ่งจะอยู่
ด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางมด)
• สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ บางบอน

เป็นสวนสาธารณะใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในกรุงเทพฯ ทีน่ ี่
มีบรรยากาศร่มรืน่ เหมาะส�ำหรับการเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน มีบึงน�้ำ และมุมถ่าย
รูปค่อนข้างเยอะ ขณะเดียวกัน ที่สวนสาธารณะ
แห่งนี้ยังมีลู่วิ่งที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ทั้งแบบ
ทางเรียบและสะพานข้ามแม่น�้ำ มีระยะรอบสวน

ประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางน�้ำ
ส�ำหรับใช้ท�ำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ถือเป็นสวน
สาธารณะที่อเนกประสงค์อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ที่ตั้ง : 563 ซอยรางโพธิ์ แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 0-2453-0161
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 17.00 น.
การเดินทาง : จากตลาดบางแค ใช้ถนนเพชรเกษม
เส้นออกนอกเมือง ข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางแค
แล้วชิดซ้ายเพือ่ เข้าสูถ่ นนกาญจนาภิเษก ตรงมาให้
สังเกตป้ายบอกทางมายังถนนบางบอน 2 แล้วเลีย้ ว
ซ้ายวิ่งมาตามถนนก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเอกชัย
ขับตรงไปตามถนน (ไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยก)
ให้กลับรถใต้สะพาน ข้ามมายังถนนเอกชัยอีกฝั่ง

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ บางบอน

หนึ่ง แล้วขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงซอยเอกชัย 109
ทางขวามือ เข้ามาในซอยแล้วตรงมาข้ามสะพาน
คลองบางบอน ตรงมาจนถึงสามแยก เลี้ยวซ้าย
เพื่อเข้าซอยรางโพธิ์ เจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายแล้ว
ตรงไป ก็จะเจอสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ บางบอน
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

โซนรามอินทรา - วัชรพล - เลียบด่วนรามอินทรา
โซนศรีีนคริินทร์์ - บางนา - สุุวรรณภููมิิ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
จตุุจัักร ลาดพร้้าว
บางซื่่�อ
ดุุสิิต

บึึงกุ่่�ม

พญาไท
ดิินแดง

ราชเทวีี
ปทุุมวััน
บางรััก
สาทร

วัังทองหลาง

ห้้วยขวาง
วััฒนา
คลองเตย

บางกะปิิ

แฟชั่่�นไอส์์แลนด์์
มีีนบุุรีี

สะพานสููง
ลาดกระบััง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คัันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 50 ล้านบาท

vva@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 30 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

CHAIYAPRUEK Bangna km 15

8.59 - 15 ล้านบาท

c15@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.79 - 8 ล้านบาท

crc@lh.co.th

inizio บางนา

4.6 ล้านบาท

i26@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 8 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th
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LIVING GUIDE : EAST ZONE

E

HEALTHY PARKS
HEALTHY PEOPLE

สวนสุุขภาพ เพื่่�อคนรัักสุุขภาพ
สวนสาธารณะ นอกจากจะเป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจ
ของหลายๆ ครอบครััวที่่ต้� อ้ งการชื่่น� ชมกัับธรรมชาติิแล้้ว
ยัังอาจเรีียกว่่าเป็็นสถานที่่�สำำ�คััญของคนรัักสุุขภาพอีีก
จำำ�นวนไม่่น้้อยทีีเดีียว เพราะวัันนี้้�สวนสาธารณะหลาย
แห่่งได้้จัดั เตรีียมอุุปกรณ์์เพื่่อ� การออกกำำ�ลังั กาย รวมถึึง
การออกแบบพื้้�นที่่�ให้้ตรงกัับความต้้องการของนัักออก
กำำ�ลัังกายด้้วย

สวนสาธารณะบึึงน้ำำ��ลาดพร้้าว 71

เครื่่�องเล่่นสำำ�หรัับเด็็กๆ ที่่�สวนสิิริิภิิรมย์์

สถานที่่�แนะนำำ�

• สวนสาธารณะบึึงน้ำำ��ลาดพร้้าว 71

สวนสาธารณะแห่่งนี้้� เรีียกว่่าอยู่่ใ� จกลางเมืืองของ
กรุุงเทพฯ ก็็ว่่าได้้ ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งพื้้�นที่่�บริิสุุทธิ์์�
ของคนเมืืองกรุุง โดยภายในสวนสาธารณะนี้้�มีี
พื้้�นที่่� 61 ไร่่ 68 ตารางวา ได้้รัับการออกแบบ
ให้้มีีการใช้้งานได้้ในหลากหลายรููปแบบ ทั้้ง� การ
เป็็นสถานที่่พั� กั ผ่่อน และการออกกำำ�ลังั กาย โดย
เฉพาะการออกแบบทางเดิินและทางวิ่่�ง ที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�มาออกกำำ�ลังั กายได้้สัมผั
ั สั กัับธรรมชาติิได้้อย่่าง
เต็็มที่่� นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดแบ่่งโซนให้้เด็็กๆ
ได้้สนุุกสนานกัับสนามเด็็กเล่่น รวมถึึงลานกีีฬา
ที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อออก
กำำ�ลัังกายได้้หลายรููปแบบ ที่่�สำำ�คััญที่่�นี่่�ยัังมีีลาน
หิินนวดเท้้าเพื่่�อสุุขภาพอีีกด้้วย
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ที่่�ตั้้�ง : ถนนลาดพร้้าว แขวงลาดพร้้าว เขตลาดพร้้าว

“มหานครสีีเขีียว สะดวกสบาย” โดยสวนแห่่งนี้้�
ตั้้ง� อยู่่บ� ริิเวณบึึงลำำ�ไผ่่ ในซอยประชาร่่วมใจ 7 เขต
มีีนบุุรีี มีีพื้้�นที่่� 78 ไร่่ 2 งาน 57 ตารางวา โดย
ภายในสวนได้้มีีการจััดแบ่่งเป็็นลานพัักผ่่อนริิมน้ำำ��
สนามเด็็กเล่่น รวมถึึงเส้้นทางเดิินและวิ่่ง� ออกกำำ�ลังั
กาย ระยะทาง 1,030 เมตร ที่่อ� อกแบบให้้เป็็นเส้้น
ทางคู่่ข� นานกัับเส้้นทางจัักรยาน โดดเด่่นด้้วยไม้้พุ่่�ม
ตามแนวเส้้นทาง และอยู่่�ในอุุโมงค์์ต้้นไม้้ใหญ่่
ที่่ทำ� ำ�ให้้รู้้�สึึกสดชื่่�นท่่ามกลางธรรมชาติิอย่่างแท้้จริิง
ที่่�ตั้้�ง : 37/148 ซอยประชาร่่วมใจ 41 แขวงทราย
• สวนสิิริิภิิรมย์์
กองดิินใต้้ เขตคลองสามวา กรุุงเทพมหานคร
เป็็นสวนสาธารณะใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในกรุุงเทพฯ โดยมีี 10510
จุุดประสงค์์เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�ปอดของคนเมืืองหลวง เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้ง� แต่่เวลา 05.00 - 20.00 น.
ตามยุุทธศาสตร์์แผนพััฒนากรุุงเทพฯ ในการเป็็น การเดิินทาง : จากถนนรามคำำ�แหง มุ่่�งหน้้า
กรุุงเทพมหานคร 10230
ติิดต่่อ : 0-2565-5510
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 05.00 - 21.00 น.
การเดิินทาง : จากถนนลาดพร้้าว เข้้าทางซอย
ลาดพร้้าว 71 ตรงเข้้ามาจะเจอซอยนาคนิิวาส 48
อยู่่ด้� า้ นขวามืือ ให้้เลี้้ย� วเข้้าซอยมา แล้้วตรงมาจนกว่่า
จะเจอแยก 6 หรืือแยก 8 ซึ่่�งทั้้�งสองแยกสามารถ
เข้้าไปถึึงสวนสาธารณะได้้

สวนหลวง ร.9

บรรยากาศภายในสวนหลวง ร.9

มาทางแยกสุุวิินทวงศ์์ ถึึงทางแยกเลี้้�ยวซ้้ายเข้้า
ถนนสุุวิินทวงศ์์ ตรงไปเข้้าสู่่�ถนนนิิมิิตใหม่่ ชิิด
ขวาไว้้เพื่่�อกลัับรถไปถนนอีีกฝั่่�งหนึ่่�ง แล้้วขัับตรง
ไปผ่่านซอยนิิมิิตใหม่่ 2 ให้้ชิิดซ้้ายเพื่่�อเข้้าสู่่�ถนน
ประชาร่่วมใจ ตรงไปข้้ามคลองบึึงลำำ�ไผ่่ ชิิดซ้้าย
แล้้วเลี้้�ยวซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนเลีียบคลอง ขัับไปตาม
ทางเจอทางแยกให้้เลี้้�ยวขวา ขัับต่่อไปจนเจอวง
เวีียนแรก ก็็จะเห็็นสวนสิิริิภิิรมย์์อยู่่�ข้้างๆ ซอย
ประชาร่่วมใจ 5

ขณะเดีียวกััน สวนสาธารณะแห่่งนี้้�ยัังถืือเป็็นสวน
สาธารณะระดัับเมืือง และสวนพฤกษศาสตร์์ที่่ใ� หญ่่
ที่่สุ� ดุ ในกรุุงเทพฯ โดยมีีขนาดพื้้�นที่่ก� ว่่า 500 ไร่่ มีีการ
จััดแบ่่งพื้้น� ที่่ไ� ว้้อย่่างลงตััวและสวยงาม ทั้้ง� พื้้น� ที่่พั� กั
ผ่่อน และพื้้น� ที่่อ� อกกำำ�ลังั กาย โดยเฉพาะเส้้นทางวิ่่ง�
ภายในสวนหลวง ร.9 ก็็เรีียกว่่าสวยงามและร่่มรื่่น�
ด้้วยพัันธุ์์�ไม้้มากมาย ทำำ�ให้้ที่่�สวนสาธารณะแห่่งนี้้�
เป็็นอีีกหนึ่่�งเส้้นทางสุุขภาพของผู้้�รัักสุุขภาพจริิงๆ
ที่่�ตั้้�ง : ซอยสุุขุมวิ
ุ ทิ 103 (อุุดมสุขุ ) ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ
ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุงเทพมหานคร
• สวนหลวง ร.9
10250
เป็็นสวนสาธารณะยอดฮิิตสำำ�หรัับการมาออก ติิดต่่อ : 0-2328-1358-86
กำำ�ลัังกาย รวมถึึงยัังเป็็นสถานที่่�สำำ�หรัับการฝึึก เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 06.00 - 18.00 น.
ซ้้อมของนัักวิ่่�งที่่�เตรีียมแข่่งวิ่่�งมาราธอนอยู่่�เสมอ เว็็บไซต์์ : www.suanluangrama9.or.th/

ลู่่�วิ่่�งลาดยางตลอดสวนหลวง ร.9

การเดิินทาง : สามารถขัับรถเข้้าทางซอยสุุขุุมวิิท

103 (ถนนอุุดมสุขุ ) ขัับตรงไปข้้ามแยกศรีีนคริินทร์์
เข้้าสู่่�ถนนเฉลิิมพระเกีียรติิ ร.9 สวนหลวงจะอยู่่�
ทางซ้้ายมืือ โดยทางเข้้าจะอยู่่�เลยถนนเฉลิิมพระ
เกีียรติิฯ ซอย 30 ไปเล็็กน้้อย

35

SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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ÊÇ¹ËÅÇ§

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

47.5 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

18 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

11 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

8.5 - 18 ล้านบาท

mri@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345

5.79 - 7 ล้านบาท

p345@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

6 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

5 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์

5.49 ล้านบาท

irr@lh.co.th

inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.69 ล้านบาท

ip4@lh.co.th

Villaggio บางใหญ่

4 - 7 ล้านบาท

vy@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.99 - 5.29 ล้านบาท

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

W

FIT & HEALTHY

ออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพดี

หนึ่่�งในวิิธีีการออกกำำ�ลัังกายที่่�เรีียกว่่าได้้ผลดีีมาก
ที่สุ่� ดุ คืือ การวิ่่ง� เหยาะ ซึ่่ง� วิิธีกี ารออกกำำ�ลัังกายชนิิด
นี้้�ไม่่เพีียงจะช่่วยทำำ�ให้้ได้้สุขุ ภาพกายที่ดี่� แี ล้้ว ทว่่ายััง
ช่่วยบำำ�บัดคว
ั ามเครีียดได้้ดีเี ช่่นกันั เพราะในขณะที่่เ� รา
วิ่่ง� จิิตใจเราและสติิจะจดจ่่ออยู่่แ� ต่่กับั การวิ่่ง� ไปเรื่่อ� ยๆ
ทำำ�ให้้เกิิดการปลดปล่่อยความคิิดไปพร้้อมๆ กัันใน
ระหว่่างทางที่่วิ่่� ง� บวกกัับสารเอ็็นดอร์์ฟินิ ที่ห่� ลั่่�งออก
มาก็็จะช่่วยสร้้างความรู้้�สึึกผ่่อนคลาย จึึงทำำ�ให้้รู้้�สึึก
สดชื่่�น และหายจากความเครีียดได้้นั่่�นเอง

ศูนย์รวมการออกก�ำลังกายท่ามกลางธรรมชาติ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สระน�้ำที่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์
อุทยานมกุฏรมยสราญ

สถานที่แนะน�ำ

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 - 20.00 น.
เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ล�ำดับ เว็บไซต์ : www.srinagarindrapark.org/
ที่ 11 และเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่สวยงาม content/detail/273
แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด การเดินทาง : จากท่าน�ำ้ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
• สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

กว่า 102 ไร่ ภายในสวนยังมีบึงน�้ำกว้างใหญ่
เหมาะส�ำหรับการใช้เป็นสถานที่พักผ่อน รวม
ถึงใช้เป็นสวนสุขภาพที่มีประชาชนนิยมมาใช้
เป็นสถานที่ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง นอกจากนี้
ยังมีลานอเนกประสงค์ส�ำหรับการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ อีกด้วย โดยจุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ที่
ศาลาไทยริมน�้ำ ที่หลายๆ คนมักจะเข้ามานั่ง
พักผ่อนรับลมชมวิวกัน
ที่ตั้ง : ถนนศรีสมาน ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ : 0-2960-9704-14 ต่อ 824
38

ใช้เส้นทางถนนติวานนท์ มุ่งหน้าไปยังสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ เมื่อถึงสี่แยกแรกแล้วให้เลี้ยวขวา
ไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ที่นี่มีลานจอดรถให้
• อุทยานมกุฏรมยสราญ

รวมถึึงแบ่่งโซนเป็็นจุุดนั่่�งพัักผ่่อน สนามเด็็กเล่่น
และพื้้�นที่่�ออกกำำ�ลัังกาย เช่่น ลานแอโรบิิก ทางเดิิน
และทางวิ่่�ง 2 วง ที่่�รายล้้อมไปด้้วยต้้นไม้้ ถืือเป็็น
อีีกหนึ่่�งศููนย์์รวมการออกกำำ�ลัังกายท่่ามกลาง
ธรรมชาติิที่่�สดชื่่�น ขณะเดีียวกัันในพื้้�นที่่�ของ
อุุ ท ยานฯ ยัั ง มีี ส ระน้ำำ��ที่่�มีี ป ลาหลากหลาย
สายพัันธุ์์�ว่่ายไปมา เหมาะสำำ�หรัับให้้นั่่�งดููเล่่นกััน
เพลิินๆ ด้้วย
ที่ตั้้่� ง� : อยู่่�ริมิ ถนนรััตนาธิิเบศร์์ (ใกล้้สี่่�แยกแคราย)
ตำำ�บลบางกระสอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
ติดต่อ : 0-2589-0505
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 04.00 - 20.00 น.

อีกจุดเช็กอินส�ำหรับการออกก�ำลังกายของผู้อาศัย
ในย่านสนามบินน�้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยอุทยาน
มกุุฏรมยสราญ อยู่่�ภายในบริิเวณศููนย์์ราชการ เว็บไซต์ : https://www.nakornnont.go.th/
จัังหวััดนนทบุุรีี เป็็นอีีกหนึ่่�งสวนสาธารณะที่่�มีีความ travel/detail/4
กว้้างขวาง ภายในแบ่่งเป็็นพื้้�นที่่�ปลููกพืืชสมุุนไพร การเดิินทาง : จากหลัักสี่่�ด้้านหน้้าไอทีีสแควร์์

สนามเด็กเล่น และพื้นที่ออกก�ำลังกาย
อุทยานมกุฏรมยสราญ

ความสวยงามของต้นลีลาวดีทั้ง 2 ข้างทาง สวนหลวงพระราม 8

ใช้้ถนนกำำ�แพงเพชร 6 (เส้้นทางคู่่�ขนานกัับถนน
วิิภาวดีีฯ) มุ่่�งหน้้ามาทางแยกงามวงศ์์วาน แล้้ว
เลี้้�ยวขวาเข้้าสู่่�ถนนงามวงศ์์วาน ตรงมาเรื่่�อยๆ
จนเข้้าสู่่�ถนนรััตนาธิิเบศร์์ ตรงต่่อไปจะเห็็นสวน
สาธารณะ (อุุทยานมกุุฏรมยสราญ) ขนาดใหญ่่
อยู่่�ทางขวามืือ ชิิดซ้้ายเพื่่�อขึ้้�นสะพานกลัับรถมา
อีีกฝั่่�งหนึ่่�ง ขัับตรงมาก่่อนชิิดซ้้ายเพื่่�อเข้้าซอย
แจ้้งวััฒนะ 4 ก็็จะถึึงลานจอดรถด้้านหน้้าสวน
สาธารณะ แต่่เพื่่�อความสะดวก สามารถใช้้บริิการ
รถไฟฟ้้า MRT สายสีีม่่วง (บางซื่่�อ - บางใหญ่่)
โดยลงสถานีีศููนย์์ราชการนนทบุุรีีได้้เลย

กลายเป็็นอีีกหนึ่่�งสวนสาธารณะที่่�อยู่่�ในใจของ
คนในย่่านฝั่่�งธนฯ รวมถึึงยัังเป็็นสถานที่่�ยอดนิิยม
ของนัักออกกำำ�ลัังกายทั้้�งรุ่่�นเล็็กและรุ่่�นใหญ่่ รวม
ถึึงคนที่่�ชอบวิ่่�งจ็็อกกิิงด้้วย เพราะไฮไลต์์ของที่่�นี่่�
นอกจากบรรยากาศและทิิวทััศน์์อัันสวยงามของริิม
ฝั่่�งแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาแล้้ว ยัังมีีเส้้นทางวิ่่�งที่่�ออกแบบ
มาให้้เป็็นเส้้นทางรอบสวนภายใต้้บรรยากาศร่่มรื่่�น
ให้้เหล่่านัักวิ่่�งหรืือคนที่่�มาออกกำำ�ลัังกาย ได้้มา
ออกกำำ�ลัังกายไปพร้้อมๆ กัับการสััมผััสธรรมชาติิ
โดยรอบภายในสวน โดยเวลา 16.00 น. จะเป็็น
ช่่วงที่่�มีีคนมาใช้้บริิการมากที่่�สุุด
ที่ตั้ง : เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์
• สวนหลวงพระราม 8
แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เป็็นสวนสาธารณะเพีียงไม่่กี่่�แห่่งที่่�ตั้้�งอยู่่�ติิดริิม ติดต่อ : 0-2225-7612-14
แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ทำำ�ให้้สวนหลวงพระราม 8 เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 05.00 - 21.00 น.

ทางวิ่งริมบึงที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
อุทยานมกุฏรมยสราญ

การเดิินทาง : จากถนนจรััญสนิิทวงศ์์ ใช้้เส้้นทาง

ถนนสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า มุ่่�งหน้้าไปทางถนนอรุุณ
อมริินทร์์ จากนั้้�นเลี้้�ยวซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนอรุุณอมริินทร์์
ตรงไปเรื่่�อยๆ แล้้วกลัับรถใต้้สะพานพระราม 8 จะ
พบสวนหลวงพระราม 8 ตั้้�งอยู่่�บริิเวณเชิิงสะพาน
พระราม 8
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์

2.89 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

2.99 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.49 - 4.5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

2.39 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

indy 2 บางนา - รามคำ�แหง 2

3.3 - 6 ล้านบาท

db2@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.99 - 5 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy WESTGATE

2.76 - 5.7 ล้านบาท

dk3@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.89 - 5 ล้านบาท

dy@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

16 - 35 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9.49 - 23 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.49 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

2.15 - 3.9 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.39 - 19.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.79 - 55 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.99 - 53 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 24 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.89 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

5.69 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.19 - 6.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 - 5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.24 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - โคราช

5 - 20 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.59 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.8 - 11 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.39 - 11 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.39 - 12 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5.6 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.49 - 6.5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.51 - 3.5 ล้านบาท

dab@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.9 - 33 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.85 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.95 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.85 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

SECRET CAFE’
IN BANGKOK

เที่ยวคาเฟ่ลับในเมืองกรุง

ในวันหยุดทีต่ อ้ งการอารมณ์ของการพักผ่อน
แบบชิลล์ๆ “คาเฟ่ลบั ” ทีม่ บี รรยากาศเงียบสงบ
มาพร้อมมุมของทิวทัศน์ที่สวยไม่ซ�้ำใคร คือ
อีกทางเลือกหนึ่งในการเติมเต็มวันพักผ่อน
ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ลองมาดู
กันซิว่า Best Day Out ฉบับนี้ จะพาทุกคนไป
เที่ยวคาเฟ่ลับในกรุงเทพฯ ที่ไหนกันบ้าง

โซน Indoor บนชั้นดาดฟ้า - MYND Rooftop Slow Bar

Deep Root Cafe’

วิวภูเขาทอง - MYND Rooftop Slow Bar
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คาเฟ่ ที่ ซ ่ อ นตั ว อยู ่ ใ นชุ ม ชนท่ า ดิ น แดงแถบ
คลองสาน ติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ท่ามกลาง
บรรยากาศของก�ำแพงอิฐตึกปูนเก่าที่ เ คยเป็ น
โรงสีข้าวในย่านนี้ สอดแทรกด้วยเถาไม้เลื้อยที่
ชวนให้มานั่งพักผ่อนเพื่อซึมซับบรรยากาศเก่าๆ
รวมถึงความเงียบสงบของสถานที่แห่งนี้ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับด้านนอกชุมชนที่แออัดไปด้วย
ยานพาหนะและเสีียงจอแจ เมื่่�อมาที่่�คาเฟ่่แห่่ง
นี้้� พลาดไม่่ได้้ต้อ้ งลองเมนููเด็็ด เช่่น กาแฟดริิป ที่่�
มีีเมล็็ดกาแฟคั่่�วหลากหลายสายพัันธุ์์�มาให้้เลืือก

หรืือจะเป็็นน้ำำ��มะม่่วงปั่่�นอิิตาเลีียนโซดา และ
หากใครอยากกิินอาหารเบาๆ รองท้้อง ที่่�ร้้านก็็
มีีพิิซซาเวีียดนาม ทาร์์ตไข่่ และผััดไทย ให้้อิ่่�ม
อร่่อยกัันแบบเพลิินๆ สำำ�หรัับที่่�ตั้้�งของ Deep
Root Cafe ตั้้�งอยู่่�ในซอยสมเด็็จเจ้้าพระยา 3
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (หยุดวัน
อังคาร) เวลา 10.00 - 20.00 น.
MYND Rooftop Slow Bar

คาเฟ่เล็กๆ สไตล์สโลว์บาร์ ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

มุมถ่ายรูปก�ำแพงอิฐตึกปูนเก่า - Deep Root Cafe’

macaron เมนูขนมหวานแสนอร่อย - Flints Kraft & Kafe
มุุมถ่่ายรููปสไตล์์มิินิิมััล - Flints Kraft & Kafe

ชั้น 4 ของตึกแถวที่แทรกตัวอยู่ในชุมชนหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร ติดกับศาลาว่าการ
กรุงเทพฯ โดยมีทางขึ้นเป็นบันไดเล็กๆ ขึ้นไป
บนดาดฟ้า ที่แบ่งโซนร้านให้มีทั้งแบบ Indoor
และ Outdoor โดยไฮไลต์ของร้านนี้นอกจาก
การมานั่งพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆ แล้ว
ยั ง อยู ่ ที่ทั ศ นี ย ภาพของดาดฟ้ าที่ ม องเห็ น วิ ว
ภูเขาทอง ผ่านภาพบ้านเรือนที่เป็นชุมชนบน
เกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่ซ�้ำใคร ส�ำหรับเมนูเด็ด
ของร้านนี้มีให้เลือกทั้งชาและกาแฟหลากหลาย
สายพันธุ์ รวมถึงเครื่องดื่มเติมความสดชื่น และ

เมนูเบเกอรี โดย MYND Rooftop Slow Bar ตั้ง
อยใู่ นตรอกวัดราชนัดดาฯ ถนนดินสอ แขวงบวร
นิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
วันพุธ - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และอังคาร)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
Flints Kraft & Kafe

อีกหนึง่ คาเฟ่ทซี่ อ่ นตัวอยใู่ นตรอกเก่าย่านเสาชิงช้า
ที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวทั้งภายนอกและภายใน
ท�ำให้ดโู ปร่ง สบายตา ผสานกับการตกแต่งด้วย
ต้นไม้และหิน ส�ำหรับในส่วนของตัวร้านมีอยดู่ ว้ ย

กัน 3 ชัน้ ซึง่ ชัน้ ที่ 1 ถกู จัดให้เป็นโซนคาเฟ่ ขณะที่
ชัน้ ที่ 2 เป็นส่วนของร้านจิวเวลรี และชัน้ ที่ 3 เป็นโซน
เวิรก์ ช็อปท�ำจิวเวลรี รวมถึงยังมีชน้ั ดาดฟ้าส�ำหรับ
เป็นจุดชมวิว เรียกได้วา่ เป็นคาเฟ่ทซี่ อ่ นตัวอยกู่ บั
ความหรูหราได้อย่างลงตัว มาทีค่ าเฟ่แห่งนีก้ ต็ อ้ งไม่
พลาดเครือ่ งดืม่ สุดฮอตขายดี อย่าง Matcha latte
และ Apple crumble macchiato โดยคาเฟ่แห่งนี้
ตั้งอยู่ในตรอกตึกดิน ถนนดินสอ เขตพระนคร
(ข้างหน้าซอยมีร้านข้าวหมูแดงนายชุน) เปิดให้
บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ (หยุดวันอังคาร) เวลา
09.00 - 18.00 น.
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่่ายจากสถานที่่�จริิง

ชีีวิิต... ที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใคร

3 BEDROOMS 3 LIFESTYLES
VIVE พระราม 9
ราคาเริ่่�มต้้น 28 ล้้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่่ายจากสถานที่่�จริิง

VIVE เอกมััย - รามอิินทรา
เลืือกใช้้ชีีวิิตไม่่ซ้ำำ��ใคร ที่่�ตอบโจทย์์ทุุกด้้านของชีีวิิต
สะดวกและใกล้้ชิิดธรรมชาติิในเวลาเดีียวกััน ในสัังคมส่่วนตััวเพีียง 48 ครอบครััว
บ้้านเดี่่�ยว 3 ชั้้�น สไตล์์ MODERN LUXURY
ดีีไซน์์หรููหราทัันสมััย ...ให้้คุุณภาพชีีวิิตที่่�เหนืือกว่่า

โอกาสสุุดท้้าย ที่่มีี� เพีียงไม่่กี่่�ครอบครััวที่่�จะได้้ครอบครอง
ในราคาพิิเศษก่่อนปิิดโครงการ

เริ่่�ม 43 ล้้านบาท พร้้อมรัับสิิทธิิพิิเศษ

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

CHAIYAPRUEK Bangna km 15
ต้้นแบบคุุณภาพชีีวิิตแนวคิิดใหม่่
โครงการใหม่่ ติิดถนนใหญ่่ ใกล้้ทางด่่วนเพีียง 3.5 กม.
เปิิดบ้้านเฟสใกล้้สวน และสโมสรขนาดใหญ่่

ราคา 8.59 - 15 ล้้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

เชิิญสััมผััสโครงการใหม่่
บ้้านเดี่่�ยวบรรยากาศ French Chateau
“บ้้านหรููในบรรยากาศพระราชวััง หนึ่่�งเดีียวในโคราช”
ติิดถนนบายพาส ใกล้้ทางขึ้้�นลงมอเตอร์์เวย์์

เปิิดบ้้านเดี่่�ยวเฟสแรก Royal Backyard Zone
ราคา 5 - 20 ล้้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

โซนด้้านหน้้าของร้้านส้้มตำำ�
คุุณกััญจณ์์

SOMTUM KHUNKAN
อาหารแซ่่บสไตล์์อีีสาน
ระดัับมิิชลิิน ไกด์์

ยำำ�กุ้้�งฟููกิินคู่่�กัับน้ำำ��ยำำ�รสเด็็ด
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หลัังจากที่พ
่� ากัันไปอิ่่�มอร่่อยกัับร้้านอาหารระดัับ
ไฟน์์ ไ ดนิ่่� ง กัั น มาแล้้ ว ครั้้� ง นี้้� ก็็ ข อพาไปแซ่่ บ กัั บ
อาหารสไตล์์อีีสาน ที่่�เจ้้าของร้้านตั้้�งใจอยากให้้
ลููกค้้าได้้รัับประทานอาหารที่่�มีีรสชาติิแบบดั้้�งเดิิม
แท้้ๆ พร้้อมกัับการคััดสรรวััตถุุดิบิ ชั้้น� ดีีจากแหล่่ง
ผลิิต ที่่�จะทำำ�ให้้ทุุกคนมั่่�นใจถึึงความสะอาด และ
ปลอดภััยกัับอาหารมากกว่่า 200 เมนูู

ร้้านส้้มตำำ�คุุณกััญจณ์์ หรืือ ครััวคุุณกััญจณ์์ เป็็น
ร้้านที่่�มีีประวััติิยาวนานกว่่า 13 ปีี ที่่�วัันนี้้�ได้้รัับความ
นิิยมอย่่างสููงจากนัักชิิมและลููกค้้าที่่�เข้้ามารัับประทาน
อาหารที่่�ร้าน
้ ซึ่ง่� ได้้รับั การการัันตีคี วามอร่่อยจากรางวััล
มิิชลิิน ไกด์์ 2 ปีีต่่อเนื่่�อง รวมถึึงยัังเคยได้้รัับการบัันทึึก
สถิิติิโลก Guinness World Records ในการจััดทำำ�
ข้้าวเหนีียวมะม่่วงจำำ�นวนมากที่่�สุุดในโลก ถึึง 4,500
กิิโลกรััม รวมถึึงรางวััลแชมป์์ส้้มตำำ�แห่่งประเทศไทย
และรางวััลอื่่�นๆ อีีกมากมายที่่�เป็็นเครื่่�องการัันตีีว่่า
อาหารแต่่ละเมนููของร้้านนี้้นั้้� น� คงมาตรฐานความอร่่อย
ไม่่เปลี่่�ยนแปลงเลย
เข้้ามาในร้้าน มีีการแบ่่งพื้้�นที่่�เป็็น 2 โซน ทั้้�งโซน
ด้้านในเป็็นห้้องแอร์์เย็็นฉ่ำำ�� และโซนด้้านนอกรัับลมเย็็น
ธรรมชาติิ สำำ�หรัับเมนููอาหารที่่�ขอแนะนำำ�เมื่่�อมาที่่�ร้้าน
คืือ “ส้้มตำำ�ไทย” หรืือใครชอบ “ส้้มตำำ�ปููปลาร้้า” ก็็ไม่่
ข้้าวเหนีียวมะม่่วง ผิิดอะไรเพราะอร่่อยเหมืือนกััน โดยปลาร้้าของร้้านนี้้�
ู เศษเฉพาะของร้้านจริิงๆ
Guinness World Records เป็็นแบบปรุุงสุุก และเป็็นสูตรพิิ
หรืือแม้้แต่่น้ำำ��ตาล ที่่�ร้้านก็็ใช้้ “น้ำำ��ตาลดอกมะพร้้าว” ที่่�
ไม่่เพีียงชููรสชาติิของส้้มตำำ�ให้้อร่่อยเท่่านั้้น� แต่่ยังั ให้้เรื่อ่� ง
ของสุุขภาพดีีด้้วย
เงื่่�อนไข
“ยำำ�กุ้้�งฟูู” ที่่�นี่่�ใช้้กุ้้�งก้้ามกรามตััวโตแกะเนื้้�อแล้้ว
การใช้้สิิทธิิพิิเศษ
ยีีก่่อนทอดจนฟููกรอบ เสิิร์์ฟพร้้อมกัับน้ำำ��ยำำ�มะม่่วง
นำำ�คููปองมาแสดงต่่อทางร้้าน โดยจะได้้รัับ
รสชาติิดีีทีีเดีียว หรืือจะเป็็น “ตำำ�มะพร้้าวอ่่อน” โดยนำำ�
“ข้้าวเหนีียวมะม่่วง” ขุุดเล็็ก มููลค่า่ 80 บาท
เมื่่อ� รัับประทานอาหารในร้้านครบ 700 บาท
ขึ้น�้ ไป ตั้้ง� แต่่วันที่่
ั � 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม
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เมนููส้้มตำำ� รางวััลส้้มตำำ�แชมป์์ประเทศไทย

เนื้้�อมะพร้้าวอ่่อนมาตำำ�แบบส้้มตำำ�ไทยแล้้วใส่่กุ้้�งตััวโต
ซึ่่�งใครสั่่�งเมนููนี้้�จะได้้น้ำำ��มะพร้้าวอ่่อนหอมหวานเย็็นชื่่�น
ใจแถมมาดื่่�มด้้วย 1 แก้้วโต (อัันนี้้�แนะนำำ�ให้้สั่่�งกัันเลย
เพราะคุ้้�มมาก) หรืือใครชอบอาหารปิ้้�งย่่าง ก็็ต้้อง “คอ
หมููย่่างอบน้ำำ��ผึ้้�ง” เพราะได้้รางวััลการัันตีีมาแล้้ว โดย
ทางร้้านใช้้เนื้้อ� สัันคอหมููชิ้น้� โต หมัักและย่่างจนหอมก่่อน
แร่่เป็็นชิ้น้� เสิิร์์ฟคู่่�กับั น้ำำ��จิ้้ม� แจ่่วหอมน้ำำ��มะขาม อร่่อยจน
ต้้องสั่่�งจานที่่� 2 กัันเลย
มาอีีกเมนูู “ไก่่ย่่างหนัังกรอบ” เมนููที่่�มิิชลิิน ไกด์์
แนะนำำ� เพราะย่่างจนหนัังกรอบ แต่่เนื้้อ� ไก่่ยังั นุ่่�ม กิินกัับ
ข้้าวเหนีียวดำำ�ร้้อนๆ หรืือจะเป็็นเครื่่�องดื่่�มเย็็นๆ ก็็ฟิิน
ไปอีีกแบบ และอีีกเมนููที่่ขา
� ดไม่่ได้้เลย “ต้้มแซ่่บหมููตุ๋๋น� ”
เนื้้�อหมููตุ๋๋�นที่่�ผ่่านการเคี่่�ยวนัับชั่่�วโมงจนนุ่่�มเปื่่�อยได้้ที่่�
ผสานกัับน้ำำ��ต้้มแซ่่บรสจััดจ้้าน บอกเลยแซ่่บ! ถึึงใจ
กิินคาวแล้้วก็็ต้อ้ งกิินของหวานด้้วย ขอแนะนำำ� “ข้้าว
เหนีียวมะม่่วง” ซึ่ง่� ที่่ร้� าน
้ จะทำำ�ข้้าวเหนีียวมููนทีลี ะน้้อยๆ
เพื่่อ� ให้้ลูกู ค้้าได้้กิินของสดใหม่่ตลอดเวลา กิินกัับมะม่่วง
น้ำำ��ดอกไม้้ที่่�คััดมาอย่่างดีี ราดด้้วยน้ำำ��กะทิิ เรีียกได้้ว่่า
อร่่อยจริิงๆ นอกจากนี้้�ทางร้้านยัังมีีขนมหวานอร่่อยๆ
อีีกหลายเมนูู เช่่น “ลอดช่่องน้ำำ��กะทิิ” และ “ทัับทิิม
กรอบน้ำำ��กะทิิ” ซึ่่�งทางร้้านทำำ�เอง รวมถึึงสููตรน้ำำ��กะทิิ
ที่่�ได้้เรีียนมาจากเชฟฝีีมืือระดัับประเทศ ...อ้้อ! เกืือบ
ลืืมบอก...ในเดืือนพฤษภาคมถึึงเดืือนมิิถุุนายนของทุุก
ปีี ทางร้้านยัังมีีบริิการ “ข้้าวแช่่ชาววััง” สููตร ม.ล. เติิบ
ชุุมสาย มาให้้บริิการเพิ่่�มอีีกหนึ่่�งเมนููเพื่่�อเป็็นการคลาย
ร้้อน รวมถึึง “ข้้าวเหนีียวน้ำำ��กะทิิทุุเรีียน” และ “ทุุเรีียน
ภููเขาไฟ” จากจัังหวััดศรีีสะเกษ มาให้้ทุกุ คนได้้อร่่อยกััน
ด้้วย ...อย่่าลืืมแวะไปอร่่อยกัันนะ...
ร้้านส้้มตำำ�คุุณกััญจณ์์ อยู่่�ในซอยวชิิรธรรมสาธิิต 23
สุุขุมุ วิิท 101/1 กรุุงเทพมหานคร เปิิดบริิการทุุกวััน ตั้้ง� แต่่
เวลา 10.00 - 21.00 น. สำำ�รองที่่นั่่� ง� ได้้ที่่� โทร. 08-7714-8983
และ 0-2397-0770 หรืือเว็็บไซต์์ www.facebook.com/
PageSomtumKhunkan

GOURMET

HEALTHY
NAM PRIK ONG
น้ำำ�� พริิกอ่อ่ ง สููตรคลีีน

เอาใจสายคลีีนกัันอีีกแล้้ว กัับเมนููอาหารที่่�กิินเมื่่�อไรก็็อร่่อย
เมื่่�อนั้้�น ซึ่่�งเมนููที่่�ว่่านี้้�ก็็คืือ “น้ำำ��พริิกอ่่อง สููตรคลีีน” น้ำำ��พริิก
แบบฉบัับชาวเหนืือ ที่ไ่� ม่่ว่า่ จะทำำ�กี่่ค� รั้้ง� ก็็ฟินิ ทุุกครั้้�งเลยทีีเดีียว
ที่่�สำำ�คััญยัังทำำ�ง่่ายอีีกด้้วย

วััตถุุดิิบ
อกไก่่สัับ 		
3 ขีีด
มะเขืือเทศ 		
2 ขีีด
หอมแดงหั่่�นเป็็นชิ้้�นๆ 		
3 ช้้อนโต๊๊ะ
พริิกแห้้งหั่่�นเป็็นชิ้้�นๆ 		
2 ช้้อนโต๊๊ะ
ตะไคร้้หั่่�นละเอีียด 		
2 ช้้อนโต๊๊ะ
ถั่่�วเน่่า		
1 แผ่่น
กระเทีียมสัับละเอีียด 		
2 ช้้อนโต๊๊ะ
ซีีอิ๊๊�วขาวสููตรโซเดีียมต่ำำ��		
1 ช้้อนโต๊๊ะ
น้ำำ��ตาลปี๊๊�บ		
1 ช้้อนโต๊๊ะ
น้ำำ��มัันพืืช 		
2 ช้้อนโต๊๊ะ
น้ำำ��เปล่่า 		
5 ช้้อนโต๊๊ะ
ผัักชีีและต้้นหอมซอย สำำ�หรัับแต่่งอาหาร
ผัักสดตามชอบ

วิ ิธีีทำำ�
• นำำ�ถั่่ว� เน่่าที่่ย่� า่ งไฟอ่่อนๆ แล้้ว กัับหอมแดง กระเทีียม พริกิ แดงแห้้ง
ตะไคร้้ โขลกให้้ละเอีียดจนเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
• ตั้้ง� กระทะให้้ร้อ้ นเล็็กน้้อยก่่อนเติิมน้ำำ��มันั พืืช แล้้วนำำ�พริกิ แกงที่่โ� ขลก
ไว้้ลงไปผััดจนมีีกลิ่่น� หอม จากนั้้น� ใส่่อกไก่่สับั ลงไปผััดกัับน้ำำ��พริกิ
จนเข้้ากััน แล้้วตามด้้วยมะเขืือเทศหั่่�น ผััดจนมะเขืือเทศเริ่่�มนิ่่�ม
เล็็กน้้อย
• จากนั้้�นเติิมรสชาติิด้้วยน้ำำ�ต
� าลปี๊๊�บ ซีีอิ๊๊�วขาวสููตรโซเดีียมต่ำำ��
และน้ำำ�� เปล่่า ลงไปผััดจนสุุก
• ชิิมและเติิมรสชาติิจนถููกใจ ก่่อนตัักใส่่ถ้้วยแล้้วแต่่งด้้วยผัักชีี
และต้้นหอมซอย แล้้วเสิิร์์ฟพร้้อมกัับผัักเคีียง รัับประทานกัับ
ข้้าวสวยร้้อนๆ แถมด้้วยไข่่ต้ม้ สัักฟอง รัับรองว่่าอร่่อยแน่่นอน
Tips
• หากเลืือกใช้้มะเขืือเทศผลเล็็ก จะทำำ�ให้้ได้้รสชาติิเปรี้้�ยวมากกว่่า
มะเขืือเทศผลใหญ่่ และได้้รสชาติิอร่่อยกว่่า
• การเติิมเครื่่อ� งปรุุง เช่่น น้ำำ��ตาลปี๊๊บ� และซีีอิ๊๊ว� ขาว ควรเติิมทีีละน้้อย
เพื่่�อให้้ได้้รสชาติิที่่�กลมกล่่อม
• ถั่่ว� เน่่า หากไม่่ใช้้เตาถ่่าน สามารถนำำ�ไปย่่างในไมโครเวฟ หรืือใน
หม้้อทอดลมร้้อนก็็ได้้ แต่่ไม่่ควรใช้้ไฟแรง
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MY BEST FRIEND

CICHLIDS FOR YOUR
AQUARIUM
ปลาหมอสีแสนสวย

ทันที แต่หากเลี้ยงจนคุ้นชิน ปลาหมอสีก็จะลดนิสัยก้าวร้าวลง
และให้ผู้เลี้ยงสามารถใช้มือไปลูบคล�ำตัวได้

ปลาหมอสี เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเลี้ยง
กันในประเทศไทย ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่าง
โหนกบนหัว ลวดลาย และสีสันสวยงามบนล�ำตัว รวม
ถึงเลี้ยงดูง่าย ซึ่งก่อนที่ปลาหมอสีจะแพร่ขยายจน
เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
นั้น เดิมทีแล้วเป็นปลาที่มีถิ่นก�ำเนิดในทวีปแอฟริกา
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึง่ แต่ละถิน่ ก�ำเนิดจะเกีย่ วพัน
ถึงสีสัน และลักษณะของปลาหมอสีที่แตกต่างกันไป

ลักษณะทั่วไป
ลักษณะของปลาหมอสีโดยทัว่ ไป จะคล้ายกับปลาหมอไทย
บางชนิด ที่มีโหนกบนหัวเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ (นิยมเลี้ยง
กันมาก) ล�ำตัวแบนค่อนข้างป้อม ช่วงไหล่กว้าง ส่วนหางสั้น
เกล็ดมีขนาดปานกลาง บริเวณล�ำตัวจะมีสีสันสวยงาม เช่น
สีชมพู สีน�้ำเงิน สีเหลือง รวมถึงบริเวณกลางล�ำตัวจนถึงส่วน
หัวมักพบลายจุดประสีดำ� ซึ่งบางคนมองเป็นลายตัวอักษรจีน
ท�ำให้เชือ่ ว่าปลาหมอสีเป็นปลามงคล และน�ำพามาซึ่งโชคลาภ
ลักษณะนิสัย
ปลาหมอสีมีลักษณะนิสัยอดทนและหวงถิ่นที่อยู่อาศัย
รวมถึงมีนิสัยดุ และมีความก้าวร้าวอยู่พอสมควร ยิ่งหากมี
ปลาตัวอื่นหลงเข้าไปในถิ่นที่อยู่ของปลาหมอสีก็จะถูกไล่กัด
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การเลี้ยงดู
ปลาหมอสีี แม้้จะเป็็นปลาที่่เ� ลี้้�ยงง่่ายแต่่ก็ต้็ อ้ งการพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น
ควรจััดหาตู้้�ปลาที่่�มีีขนาด 24 นิ้้�ว หรืือ 36 นิ้้�วขึ้้�นไป (ควรเลี้้�ยง
1 - 2 ตััวต่่อ 1 ตู้้�) รวมถึึงยัังต้้องเปลี่่ย� นถ่่ายน้ำำ��ในตู้้�ปลาอย่่างน้้อย
1 ครั้้�งต่่อเดืือน หรืืออาจใช้้วิธีิ ถ่ี า่ ยน้ำำ��ออก 10% แล้้วเติิมน้ำำ��ใหม่่ที่่�
ปราศจากคลอรีีน หรืือน้ำำ��ที่่�พัักไว้้ในถัังอย่่างน้้อย 2 - 4 วัันลงไป
โดยวิิธีนี้้�ี ควรทำำ�อาทิิตย์์ละครั้้�ง ซึ่ง่� ไม่่เพีียงจะช่่วยให้้ปลามีีสุขุ ภาพ
ดีีเท่่านั้้�น แต่่ยัังทำำ�ให้้สีีสัันบนตััวปลาสวยงามอีีกด้้วย
อาหาร
อย่างที่รู้กันว่าปลาหมอสีเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินง่าย อาหาร
ของปลาหมอสีจงึ เป็นได้ทงั้ อาหารสด เช่น ลูกกุง้ ไรทะเล ไส้เดือน
และหนอนแดง หรือจะเป็นอาหารส�ำเร็จรูป ปลาหมอสีก็กินได้
เหมือนกัน และหากต้องการให้ปลามีสีสันเด่นชัดขึ้น ก็อาจให้
อาหารประเภทเร่งสี เช่น ไรน�ำ้ นางฟ้าไทย ทีม่ สี ารเบต้าแคโรทีน
สามารถเร่งสีปลาหมอสีได้ดีที่สุด
Tips

ตู้ปลาที่ใช้เลี้ยงปลาหมอสี ไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป หาก
เป็นไปได้ให้ติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้ปลา
รวมถึงติดตั้งเครื่องกรองน�้ำเพื่อให้น�้ำใส และควรใส่หินลงในตู้
ปลาเพราะปลาหมอสีจะชอบอมหินเล่น
การติดไฟสีในตู้ปลา ควรเป็นไฟสีชมพู และต้องเป็นไฟจัด
ตู้ปลาเท่านั้น เพราะถ้าใช้ไฟแบบอื่นจะท�ำให้ปลาตาบอด ส่วน
ไฟสีชมพูจะช่วยท�ำให้สีสันของปลาสดมากขึ้น

CALENDAR

FAIRS YOU CAN’T MISS
มหกรรมงานใหญ่่ ที่่�พลาดไม่่ได้้

3rd - 9th May 2022
Japan Signature

เซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
เวลา 11.00 - 21.00 น.
หนึ่่ง� งานที่่จ� ะทำำ�ให้้คลายความคิิดถึึง
ประเทศญี่ปุ่่่� น� ไปได้้ไม่่น้อ้ ย สำำ�หรัับ
Japan Signature 2021 - 2022 ที่่�จะเวีียนจััดงานกัันไปตาม
สาขาของห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลทุุกสาขา ซึ่่ง� เริ่ม่� ต้้นมาตั้้ง� แต่่
ช่่วงปลายปีี 2564 จนถึึงวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 โดยในวัันที่่�
3 - 9 พฤษภาคม 2565 จะจััดขึ้้�น ณ ห้้างเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า
ซึ่่�งเป็็นการยกเทศกาล “มััตสึึริิ” ในแบบเจแปนนิิสแท้้ๆ มาให้้
คุุณได้้อิ่่�มอร่่อยเต็็มที่่�กัับจานเด็็ดประจำำ�เทศกาล และอาหาร
คาว-หวานกว่่า 500 เมนูู นอกจากนี้้ยั� งั มีีของที่ร่� ะลึึกสุุดคาวาอี้้�
และความสนุุกสนานอย่่างเต็็มอิ่่ม� กัับสีีสันั แห่่งเทศกาล “มััตสึึริิ”
สุุดคึึกคััก เหมืือนวาร์์ปไปเดิินเล่่นให้้เพลิินใจที่่�แดนอาทิิตย์์
อุุทััยจริิงๆ เลยทีีเดีียว
21st - 22nd May 2022
Bangkok Farmers’ Market

ชั้้�น M BTS Sky Link Gateway Ekamai
เวลา 10.00 - 19.00 น.
เป็็นงานที่่ร� วบรวมงานฝีีมืือเอาไว้้ในที่เ่� ดีียวกััน
ทั้้ง� งานโฮมเมด แฮนด์์เมด รวมถึึงยัังมีีสิินค้้า
ประเภทผัักผลไม้้ออร์์แกนิิก สิินค้้าสกิินแคร์์
ธรรมชาติิ งานคราฟต์์ งาน DIY งานไม้้ดอกไม้้ประดัับ
รวมไปถึึงงานปั้้�น งานเพนต์์ งานจัักสาน ที่่�เตรีียมพร้้อมให้้
ทุุกคนได้้ชอปปิิงกัันอย่่างสนุุกสนาน ไปพร้้อมๆ กัับการมอง
หาแรงบัันดาลใจในการสร้้างงานด้้วยตััวของคุุณเอง

5th - 8th May 2022

Traveler & Outdoor Expo 2022

ฮอลล์์ EH 101-102 BITEC
เวลา 11.00 - 20.00 น.
งาน Traveler & Outdoor Expo 2022 งานเดีียวที่่�จะชวนคุุณ
ออกไปท่่องเที่่�ยวตามหาความฝััน พร้้อมเปิิดประสบการณ์์
ใหม่่ๆ ให้้ตััวคุุณเอง เป็็นอีีกหนึ่่�งงานท่่องเที่่�ยวเชิิงกิิจกรรมที่่�
ตอบโจทย์์ทุุกไลฟ์์สไตล์์ โดยได้้รวบรวมสิินค้้าและบริิการการ
ท่่องเที่่�ยวทุุกรููปแบบ ตั้้�งแต่่ที่่�พััก ทััวร์์ โรงแรม การเดิินป่่า
การตั้้�งแคมป์์ จัักรยาน หรืือกิิจกรรมแนวเอ็็กซ์์ตรีีม อาทิิ
เซิิร์์ฟบอร์์ด เจ็็ตสกีี เซิิร์์ฟสเก็็ต และแหล่่งท่่องเที่่�ยวชั้้�นนำำ�อีีก
มากมาย จััดพร้้อมกัับ Thailand Golf Expo และ Thailand
Dive Expo ในงานเดีียวกััน
23rd June - 6th July 2022
Signature Sweets 2022

เซ็็นทรััล พระราม 2
เวลา 11.00 - 21.00 น.
คนรัักขนมหวานเตรีียมฟิินกัับงาน Signature
Sweets 2022 งานที่่�เวีียนจััดขึ้้�นภายในศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล
ทั้้�ง 21 สาขา เริ่่�มตั้้�งแต่่ 11 กุุมภาพัันธ์์ - 25 ธัันวาคม 2565
โดยระหว่่างวัันที่่� 23 มิิถุุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 งาน
Signature Sweets 2022 มีีกำำ�หนดจััดขึ้้น� ที่ศู่� นู ย์์การค้้าเซ็็นทรััล
พระราม 2 ซึ่่�งพร้้อมจะมาเสิิร์์ฟรสชาติิแห่่งความสุุขให้้กัับ
ทุุกๆ คน ได้้อิ่่�มเอมกัับขนมอร่่อยจากร้้านแบรนด์์ดััง แบรนด์์
ฮิิต ไปจนถึึงแบรนด์์ต้้นตำำ�รัับจากหลากหลายประเทศทั่่�วโลก
เพื่่�อให้้คุุณได้้เติิมความหวานกัันให้้ชุ่่�มฉ่ำำ��อย่่างถึึงใจ
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FRESH IDEA

RECYCLE SPORTS EQUIPMENT
INTO FURNITURE
เปลี่ยนอุปกรณ์กีฬา เป็นเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋
อุปกรณ์กฬ
ี าเก่าหรือช�ำรุดแล้ว อาจถูกมองว่าต้องโยน
ทิ้ง้� อย่่างเดีียว แต่่เดี๋๋ย� วก่่อน! วัันนี้้�อุปุ กรณ์์เก่่าๆ เหล่่านั้้� น
สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อีีกครั้้�ง โดยเฉพาะการปรัับ
เปลี่่�ยนให้้เป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ หรืือของตกแต่่งบ้้าน

OLD SOCCER BALL SOFA
ลูกฟุตบอลเก่าทีไ่ ม่สามารถเตะได้อกี แล้วก็ยงั มีประโยชน์ โดย
น�ำเอาลูกฟุตบอลหลากสีสนั มาตัดตามรอยหรือลายของลูกฟุตบอล
แล้วน�ำมาเย็บต่อกันก่อนประกอบเข้ากับโครงร่างของโซฟาเก่า เท่านี้
ก็ได้โซฟาสีสันสวยงามไว้นั่งลุ้นนั่งเชียร์ทีมฟุตบอลในใจได้แล้ว
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TENNIS RACQUET SHELF
ไม้้เทนนิิสเก่่าแถมหัักก็็อย่่าเพิ่่�งทิ้้�งนะ เพราะสามารถนำำ�มาแปลง
โฉมให้้กลายเป็็นของแต่่งบ้้านได้้ โดยนำำ�หน้้าไม้้แร็็กเกตที่่�หัักครึ่่�ง
มาดามให้้เป็็นลัักษณะมุุมฉาก แล้้วนำำ�มาติิดกัับผนััง สำำ�หรัับใช้้เป็็น
เชลฟ์์วางของด้้านบนได้้ ก็็เรีียกว่่าสวยไปอีีกแบบ

PING PONG BALL LAMP
ลูกปิงปองก็ท�ำเป็นโคมไฟสวยๆ ได้ไม่ยากนัก แค่น�ำเอาลูก
ปิงปองมาเรียงเป็นวงกลมตามขนาดที่อยากได้ แล้วน�ำชุดอุปกรณ์
โคมไฟมาติดตัง้ หลังจากนั้นสามารถน�ำไปแขวนเป็นแชนเดอเลียร์
หรือประกอบเข้ากับโครงแท่งเหล็กเป็นโคมไฟแบบตั้งก็สวยไปอีก
แบบ

TENNIS BALL LOVESEAT
เป็นอีกหนงึ่ ชิน้ งานโบว์แดง ทีเ่ กิดจากไอเดียสร้างสรรค์ในการน�ำ
ลูกเทนนิสมาประกอบเข้ากับโครงเก้าอีเ้ ก่าๆ โดยเรียงอัดลูกเทนนิส
ให้เป็นแถวสวยงาม เท่านีก้ จ็ ะได้เก้าอีน้ งั่ ตัวโปรดทีแ่ ถมด้วยการเป็น
เก้าอี้นวดคลายความเมื่อยได้ด้วย

TENNIS BALL OFFICE CHAIR
ลูกเทนนิสเก่าก็น�ำมาท�ำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ได้เหมือนกัน ด้วยการ
น�ำเก้าอี้ไม้เก่ามาเจาะรูให้มีขนาดเท่าๆ กับลูกเทนนิส โดยเรียง  
เป็นแถว แล้วน�ำลูกเทนนิสมาอุดตามช่องที่เจาะไว้ เท่านี้ก็จะได้
เก้าอี้แปลกตาไว้นั่งเล่นๆ ไม่ซ�้ำใคร

BASKETBALL-NET TABLE
ห่่วงบาสเกตบอลเก่่าๆ ก็็นำำ�มาแปลงเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์
แต่่งบ้้านได้้เช่่นกััน โดยเฉพาะการนำำ�มาทำำ�เป็็นโต๊๊ะกาแฟ
เพีียงนำำ�เอาห่่วงมาประกอบกัับโครงแท่่งเหล็็ก แล้้วนำำ�กระจก
มาปิิดด้้านบน เท่่านี้้�ก็็ได้้โต๊๊ะกาแฟสวยๆ ไว้้ใช้้งานได้้แล้้ว

PING PONG BALL LED CLOCK
เป็นการน�ำลูกปิงปองเก่ามาเจาะรูแล้วใส่ชุดหลอดไฟ ก่อน
ที่จะประกอบกับระบบนาฬิกาแบบ LED แล้วติดเข้ากับกรอบจน
กลายเป็นนาฬิกาบอกเวลา  บอกเลยน�ำไปติดผนังห้องไม่อาย
ใครแน่นอน  
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LESSONS TO
LEARN IN LIFE

บทเรียนสูก่ ารเรียนรู้ชีวิต
บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด

Ten Lessons for a Post-Pandemic World

ผู้เขียน : ฟารีด ซาคาเรีย
ผู้แปล : วิภัชภาค
บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด ไม่เพียงแต่
ให้ข้อมูลภาพรวมทั้งสภาวะที่ประเทศต่างๆ ต้อง
รับมือกับโรคร้ายแรงแห่งศตวรรษนี้ และผลลัพธ์
ที่ได้จากกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ รวมไปถึงการมอง
ไปเบื้องหน้ายังอนาคตอันใกล้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ใดกันแน่ เรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ซาคาเรียไม่เพียงแต่จะ
ฉายภาพโลกปัจจุบันได้ชัดเจน แต่ยังสามารถบอกเล่าถึงที่มา
ผ่านประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในแต่ละยุคได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ชวนให้พินิจ
พิจารณาตามไปด้วยอย่างแยบคาย
ปลุุกพลัังหญิิงให้้ยิ่่ง� ใหญ่่
THE MOMENT OF LIFT 		
ผู้้�เขีียน : Melinda Gates
ผู้้�แปล : พลอยแสง เอกญาติิ
เรีียกว่่าเป็็นหนัังสืือขายดีีของ New York Times
เล่่มหนึ่่�ง โดยชื่่�อภาษาไทยของหนัังสืือเล่่มนี้้�คืือ
“ปลุุกพลัังหญิิงให้้ยิ่่�งใหญ่่” ซึ่่�งเป็็นการสะท้้อนถึึง
เรื่่�องความเท่่าเทีียมกัันทางเพศระหว่่างหญิิงกัับ
ชาย รวมถึึงความพยายามที่่�จะเสนอแนวคิิดที่่�ว่่า “ถ้้าคุุณยกระดัับ
ให้้กัับผู้้�หญิิง เท่่ากัับคุุณได้้ยกระดัับให้้ทุุกคนมีีสิิทธิิเสมอกััน” เป็็น
แนวคิิดที่่� Melinda ได้้มาจากประสบการณ์์ในการทำำ�งานของเธอ
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงด้้วยกัันที่่�ต้้องประสบกัับปััญหาชีีวิิต และเรื่่�อง
ราวที่่�เล่่าผ่่านตััวอัักษรในหนัังสืือเล่่มนี้้� ยัังทำำ�ให้้เห็็นว่่าทุุกพื้้�นที่่�บน
โลกใบนี้้�ควรจะให้้สิิทธิิผู้้�หญิิงเท่่าเทีียมกัับผู้้�ชาย
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บ้้านหลัังเดีียวของเรา คำำ�วิงิ วอนเพื่่อ� โลก
และภููมิอิ ากาศ
OUR ONLY HOME
ผู้้�เขีียน : องค์์ทะไลลามะ และ ฟรัันซ์์ อััลท์์
ผู้้�แปล : นััยนา นาควััชระ
หนัังสืือเล่่มนี้้�จะพาไปทำำ�ความเข้้าใจแนวคิิดที่่�
ว่่าด้้วย “จริิยธรรมโลกวิิสััยที่่�ข้้ามพ้้นศาสนา” หรืือ
“จริิยธรรมเชิิงนิิเวศ” ซึ่ง�่ องค์์ทะไลลามะพยายามนำำ�
เสนอมาโดยตลอด เพื่่อ� สะท้้อนให้้เห็็นความเชื่่อ� มโยง
กันอย่างแนบแน่นระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศ และนั่นก็เป็นเหตุผล
ที่ตลอดมา พระองค์ทรงเรียกร้องและวิงวอนให้ประชาคมโลกให้
ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในแนวทางที่ดีขึ้น

BITCOIN 101 			
ผู้เขียน : สิราวรรณ สกุลมาลัยทอง
เป็็นหนัังสืือเล่่มที่่ม� าถ่่ายทอดความรู้้�และเรื่่อ� ง
ราวเกี่่�ยวกัับ Bitcoin จากประสบการณ์์จริิงของ
“สิิราวรรณ สกุุลมาลััยทอง” ที่่�เริ่่�มจากคนที่่�ไม่่มีี
ความรู้้�เรื่่�อง Bitcoin เลย แต่่เกิิดความสนใจ
จนอดใจไว้้ไม่่อยู่่� จึึงได้้เริ่่�มศึึกษาอย่่างจริิงจััง และ
เข้้าไปซื้้อ� และขายด้้วยตััวเอง จนได้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
Bitcoin มากัับตััว รวมถึึงเจอกัับการขาดทุุนและได้้กำ�ำ ไรจริิงใน
การซื้้�อ-ขาย ทำำ�ให้้ "Bitcoin 101" เล่่มนี้้� นอกจากจะอ่่านสนุุกแล้้ว
ยัังมาพร้้อมภาพการ์์ตูนู ประกอบสีีสัันสวยงาม ที่่เ� หมาะอย่่างยิ่่ง� ใน
การเป็็นคู่่�มือื สำำ�หรัับคนที่่�กำำ�ลังั เริ่่ม� ต้้นหรืือกำำ�ลังั เริ่่ม� สนใจใน Bitcoin

MORE THAN WORDS

จิ๊๊�กซอว์์ทั่่�วไป เราสามารถเห็็นภาพสมบููรณ์์แล้้วก่่อนลงมืือทำำ�ต่่อ
แต่่ตรงข้้ามกัับจิ๊๊�กซอว์์ชีีวิิต เราจะเห็็นภาพได้้ ก็็จนกว่่าจะต่่อเสร็็จ
มีีเพีียงเราเท่่านั้้�น ที่่�ต้้องต่่อภาพขึ้้�นทีีละนิิดทีีละน้้อย
คิิรัันโด
MOTIVO ชวนคุุณส่่งภาพที่่�คุุณประทัับใจ เป็็นภาพอะไรก็็ได้้พร้้อมคำำ�บรรยายสั้้�นๆ
ขนาดไม่่เกิิน 2 MB แต่่ต้้องถ่่ายในโครงการแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ เท่่านั้้�น (ท่่านละ 1 ภาพต่่อฉบัับ)
แล้้วส่่งมาที่่� e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้้าของภาพประทัับใจที่่�ผ่่านการคััดเลืือกลงในคอลััมน์์ More Than Words 2 ภาพในฉบัับหน้้า
จะได้้รัับของรางวััลพิิเศษจากแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์

“There are no extra pieces in the universe.
Everyone is here because he or she has a place to fill,
and every piece must fit itself into the big jigsaw puzzle.”
Deepak Chopra

Life Jigsaw
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