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FAITH
“ความเชื่อมั่นหรือความศรัทธา” อาจถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของการด�ำเนินชีวิตที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน และไม่ว่าเราจะเชื่อมั่นใน
บุคคลใด หรือสิง่ ใด ก็ตาม แต่สงิ่ ทีเ่ ราจะต้องเชือ่ มัน่ ไปพร้อมกันคือการเชือ่ มัน่
ในตัวเอง เพราะเมือ่ เรามีความเชือ่ มัน่ หรือความศรัทธาในตัวของเราเอง
มากเท่าไร เราก็จะยิง่ ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ
มากขึ้นเท่านั้น
เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความหมายของเรื่องราวการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั ตัวเอง เราได้สอดแทรกเนือ้ หาเหล่านีไ้ ปในคอลัมน์ตา่ งๆ โดย
เริม่ ต้นด้วยการท�ำความรูจ้ กั กับ Faith ทีจ่ ะให้เราได้เรียนรู้ รวมถึงหยิบเอา
มาใช้เพื่อต่อยอดความเชื่อมั่นของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น ก่อนจะตามมา
ท�ำความรูจ้ กั กับน้องเทนนิส-เรืออากาศตรีหญิง พาณิภคั วงศ์พฒ
ั นกิจ
สาวน้อยที่มีพลังความเชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นผู้ที่สร้างความภูมิใจให้
กับคนไทย ในเกมกีฬาระดับโลก “โตเกียว โอลิมปิก 2020” ด้วยการ
คว้าเหรียญทองจากกีฬาเทควันโดมาได้ส�ำเร็จ ในคอลัมน์ Exclusive
Interview ลองมาดูว่า สาวน้อยคนนี้เธอมีเทคนิคอะไรในการเอาชนะ
คู่แข่งที่แข็งแกร่งได้ส�ำเร็จ
จากนัน้ จะพาทุกคนไปเยีย่ มชม “Villaggio ศรีนครินทร์” โครงการบ้าน
ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ผสมผสานกันระหว่างบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
ไว้ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัว รวมถึงสไตล์การออกแบบบ้านซึ่งเป็น
ซีรสี ใ์ หม่ เน้นลายเส้นทีส่ ร้างความรูส้ กึ อบอุน่ ได้เป็นอย่างดี ผ่านคอลัมน์
Welcome หรือหากใครยังคงชื่นชอบกับกิจกรรมการท�ำความดีเพื่อ
สังคมของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็ยังคงติดตามกันได้ที่คอลัมน์ #THINK
แบ่งปัน ซึ่งแนะน�ำสินค้าที่ระลึก “กระเป๋าผ้าแคนวาส” โดยรายได้ทุกบาท
จากการจ�ำหน่ายกระเป๋า ผู้ซื้อสินค้าสามารถบริจาคเงินโดยตรงเข้าสู่
ศิริราชมูลนิธิ เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทุกโรค
มาต่อกันทีค่ อลัมน์ Be Healthy ในฉบับนีจ้ ะมาท�ำความรูจ้ กั กับ “ภาวะ
จิตสังคมของการเจ็บป่วย” (Psychosocial aspect of illness) เพื่อจะได้
เข้าใจผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังประสบกับภาวะดังกล่าว ตลอดจนแนะน�ำแนวทางการ
รักษาเบื้องต้นกับผู้ป่วยอีกด ้วย ก่อนที่จะไปมองหาสถานที่แคมปิ้ง
กางเต็นท์กนิ ลมชมธรรมชาติในสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ
กับคอลัมน์ Best Day Out หรือหากใครก�ำลังคิดจะจัดห้องใหม่บน
คอนโดมิเนียม ก็ลองน�ำแนวคิดการแต่งห้องแบบประหยัดพลังงานใน
คอลัมน์ Tips & Tricks ไปใช้ได้
ภายในนิตยสาร MOTIVO ยังมีคอลัมน์ที่มีเนื้อหาสาระดีๆ อีกหลาย
คอลัมน์ที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คัดสรรมาอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างความสุข
และมอบสาระดีๆ ให้ผู้อ่านทุกท่าน
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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พลังเชื่อมั่นสร้างหัวใจแข็งแกร่ง

Faith gives you an
inner strength and
a sense of balance
and perspective in life.
… by Gregory Peck
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ความเชื่อมั่น (Faith) เป็นหนึ่งในหลักการ
ด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยความหมายของ
ค�ำว่า “ความเชือ่ มัน่ ” หรือ “Faith” ในทีน่ ี้ ถูก
ตีความหมายในเชิง “ความศรัทธา” เพราะ
ทัง้ หมดเกิดจากการวิเคราะห์ และการพิสจู น์
อย่างมีเหตุมผี ล เป็นไปตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งทางจิตใจและกายภาพ ถือ
เป็นความเชื่อมั่นที่มีองค์ความรู้จริงๆ แต่
ทั้งนี้การจะสร้างความเชื่อมั่น แบบนี้ได้นั้น
ตัวของเราจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตัวเอง ดังนี้
รู้จักตัวเอง

คุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ของคนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเอง
คือการรูจ้ กั และเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดี ซึง่ ก็รวมถึง
การรู้ตัวเองว่ามีความกลัวหรือมีความไม่เชื่อมั่น
ตัวเองในจุดไหน หรือแม้แต่การรู้ด้วยว่าตัวเอง

มีข้อดีมีความสามารถในส่วนใด เรียกง่ายๆ ว่า
รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งจุดนี้ท�ำให้เกิด
การน�ำไปสูก่ ารแก้ไขตัวเองได้อย่างถูกจุดไปพร้อมๆ
กับการใช้จดุ แข็งของตัวเองสูก่ ารพัฒนาตัวเองให้
มีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นต่อไป
พูดดีกับตัวเอง

การพูดดีกบั ตัวเอง เป็นสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะช่วยเติมก�ำลังใจ
และความเชือ่ มัน่ ในตัวเองให้มากขึน้ แม้วา่ คุณจะ
รูต้ วั ดีอยูแ่ ล้วว่ามีจดุ อ่อนหรือข้อเสียตรงส่วนไหน
แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะท�ำให้เราต้องมาพูด
ให้ร้ายตัวเอง การพูดดีกับตัวเอง ปลอบประโลม
ตัวเองในยามท�ำสิ่งผิดพลาด และชื่นชมตัวเอง
ในยามส�ำเร็จ จะท�ำให้เกิดก�ำลังใจทีเ่ ข้มแข็งและ
ท�ำให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น
หากไม่เชื่อคุณลองชื่นชมตัวเองหลังตื่นเช้าใน

ทุกๆ วันดู แล้วคุณจะพบว่า ทุกสิง่ รอบตัวจะเป็น
วันดีๆ ในทุกๆ วัน
ดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัว

ครอบครัวเปรียบเสมือน “หลังบ้าน” ที่จะคอย
สนับสนุนให้คณุ หรือใครก็ตาม ไม่เพียงก้าวเดินไป
สูเ่ ส้นชัยของความส�ำเร็จได้เท่านัน้ แต่ “ครอบครัว”
ยังเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้
กับตัวของคุณเองอีกด้วย เพราะครอบครัวจะ
เป็นส่วนเสริมก�ำลังใจให้กับคุณได้อย่างดีเยี่ยม
ยิ่งคุณดูแลและเอาใจใส่คนในครอบครัวดีมาก
เท่าไร คุณก็จะยิง่ ได้รบั ก�ำลังใจมาเติมเต็มความ
เชื่อมั่นให้กับตัวของคุณเองได้มากเท่านั้น
พัฒนาทักษะการเข้าสังคม

หากคุณอยากเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

คุณจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะการ
เข้าสังคมให้ได้ ยิ่งคุณมีความสามารถในการ
เข้าหาเพื่อนใหม่ในสังคมหรือคนเก่งเรื่องการ
เข้าสังคมได้มากเท่าไร คุณจะยิ่งมีความเชื่อมั่น
และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และนั่นก็จะ
ท�ำให้คณุ ได้พบกับโอกาส รวมถึงคอนเน็กชันดีๆ
ที่จะท�ำให้คุณเชื่อมต่อกับสังคมได้ต่อไปเรื่อยๆ
เลือกคบคน

หนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิต่อการสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวของคุณได้คือคนรอบข้าง เพราะคนเหล่านี้
ไม่เพียงจะมีผลต่อความคิดเท่านั้น แต่ยังส่งผล
ต่อการเติบโตทางความคิดของคุณด้วย ดังนั้น
ใช่ว่าคุณจะสามารถคบหากับทุกคนได้ ซึ่งการ
เลือกคบคนจะมีผลต่อตัวของคุณเอง หากได้พูด
คุยกับคนที่คิดบวกและมีความมั่นใจ เชือ่ มัน่

ในตัวเองเหมือนกันก็จะยิง่ เป็นการเพิม่ พลังความ
เชือ่ มัน่ ในตัวคุณไปด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ คุณยังจะ
ได้แนวคิดและไอเดียใหม่ๆ รวมถึงได้รบั ก�ำลังใจดีๆ
จากคนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
บริหารการเงิน

ความเชื่อมั่นเกี่ยวอะไรกับ “การเงิน” ในความ
เป็นจริงแล้วหากเรามีปัญหาทางการเงิน ก็จะ
ท�ำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่น และความศรัทธา
ในตัวเอง รวมถึงบางครัง้ อาจท�ำให้เราขาดความ
เคารพในตัวเองด้วยซ�้ำ การบริหารจัดการด้าน
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพไม่ขดั สนจะท�ำให้คณุ
ลดความวิตกกังวลด้านการเงิน ซึ่งเมื่อคุณหมด
ความกังวลเรือ่ งการเงิน ตัวของคุณก็จะสามารถ
ใช้พลังความคิดได้อย่างเต็มที่ กับความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่ ท�ำให้ชวี ติ ของตัวคุณก้าวหน้าต่อไป
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ถือเป็นอีกหนึ่งการเติมเต็มความเชื่อมั่นและ
ความศรัทธาในตัวของคุณเอง

ท�ำให้สำ� เร็จ แล้วคุณจะพบว่า คุณมีความเชือ่ มัน่
และศรัทธาในตัวเองมากขึ้น

ตัวเอง คุณจ�ำเป็นต้องปล่อยวางให้ได้

บริหารความกลัวในตัวเอง

ปล่อยวางเรื่องบางเรื่อง

การนั่งๆ นอนๆ ไม่ได้ท�ำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่า
ในตัวเองแน่นอน การได้ออกไปท�ำสิง่ ต่างๆ เพือ่
ให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นจะช่วยท�ำให้คุณรู้สึกภูมิใจใน
ตัวเอง การท�ำตัวเองให้มีคุณค่าไม่จ�ำเป็นต้อง
ออกไปสู้รบปกป้องผู้คนเหมือนในภาพยนตร์
ซูเปอร์ฮีโร่ แต่สามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก
ตัวเอง เช่น การบริจาคสิง่ ของหรือเงินเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ เพียงแค่
ท�ำตามก�ำลังที่พอช่วยได้ ก็จะท�ำให้เรารู้สึก
ถึงคุณค่าในตัวเองที่มีต่อผู้อื่นมากขึ้น เท่ากับ
เป็นการเติมความเชื่อมั่นในตัวเราเองด้วย

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกคนต่างก็ล้วนมี
ความกลัวอยูใ่ นตัวเอง ยิง่ เราเติบโตขึน้ เจอโลก
มากขึน้ ความกลัวก็จะยิง่ ถูกพัฒนามาในหลาย
รูปแบบ ไม่วา่ จะกลัวถูกนินทา กลัวถูกปฏิเสธ
กลัวไม่ถกู รัก ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้คณุ ขาดความกล้า
ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้น ยิ่งกลัวมากเท่าไร
ก็จะยิ่งท�ำให้คุณขาดโอกาสขาดการสร้าง
ความส�ำเร็จให้ตวั เอง ดังนัน้ การบริหารจัดการ
กับความกลัวทีด่ ที สี่ ดุ คือต้องกล้าทีจ่ ะฟังเสียง
หัวใจตัวเอง เพิกเฉยต่อความกลัวแล้วท�ำสิง่ ทีจ่ ะ
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การเก็บเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมา
เป็นอารมณ์และเงือ่ นไขของการด�ำเนินชีวติ อาจ
ท�ำให้คณุ กลายเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเอง
รวมถึงอาจส่งผลต่อการแสดงความคิดสร้างสรรค์
ในตัวคุณ การปล่อยวางจึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด
ที่จะท�ำให้คุณรอดพ้นจากความเครียด และยัง
ท�ำให้จติ ใจของคุณสงบลงได้เมือ่ ต้องเผชิญหน้า
กับสิ่งเร้าต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ขณะเดียวกัน
ก็ยงั ท�ำให้คณุ ก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ
และหากคุ ณ ต้ อ งการจะเป็ น คนที่ เ ชื่ อ มั่ น ใน

ท�ำตัวเองให้มีคุณค่า

การฝึกทักษะ

การฝึกฝนในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่อยากท�ำ ไม่ใช่
แค่การช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆ เพิ่ม
มากขึ้ น อย่ า งเดี ย ว แต่ ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะความ
ช�ำนาญอยู่เป็นประจ�ำเป็นสิ่งที่ช่วยท�ำให้เราเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดสร้างอะไรใหม่ๆ
ให้เกิดขึน้ ได้อกี เรือ่ ยๆ และการคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ทีแ่ ปลกใหม่ออกมา ยังท�ำให้เราเกิดความเชือ่ มัน่ ใน
ความคิดของตัวเองอีกด้วย
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WELCOME

VILLAGGIO
SRINAKARIN

NEVER ENDING DREAM VILLE

“ความสุขไม่สิ้นสุด ในบรรยากาศเมืองแห่ง
ความฝัน” นิยามใหม่ของบ้านทีเ่ ป็นมากกว่า
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย กั บ "Villaggio ศรี น คริ น ทร์ "
โครงการบ้านซีรสี ใ์ หม่ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ที่จะมาเติมเต็มความสุขและความฝันให้กับ
ทุกคนที่ก�ำลังมองหาบ้านในฝันของตัวเอง
Villaggio ศรีนครินทร์

ห้องครัวตกแต่งครบพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
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Villaggio ศรีนครินทร์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว
และทาวน์โฮม บนพืน้ ที่ 47 ไร่ ทีม่ าพร้อมบ้านดีไซน์
ใหม่เน้นลายเส้นช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้น
โดยในส่วนของ “บ้านเดี่ยว” ซึ่งมี 118 ยูนิต ได้รับ
การออกแบบสไตล์ Simply Bliss Series ราคาเริ่มต้น
ที่ 5.89 - 6.99 ล้านบาท มีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบ
คือแบบ Cozy บนเนื้อที่ 50 - 62.5 ตารางวา ขนาด
3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ และจอดรถได้ 2 คัน มีพื้นที่
ใช้สอยรวม 137 ตารางเมตร และแบบ Comfy บนเนือ้ ที่
60.3 ตารางวา ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 1 ห้อง
พักผ่อนชัน้ บนซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความพอใจ
และจอดรถได้ 2 คัน รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอย 153 ตารางเมตร
ซึง่ ในส่วนของบ้านเดีย่ วยังมาพร้อมนวัตกรรม AirPlus2
ด้วยการติดตัง้ เครือ่ งกรองอากาศช่วยดักจับฝุน่ ละออง

PM 2.5 ท�ำให้ภายในบ้านมีอากาศที่สะอาด
หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา
ส�ำหรับบ้าน “ทาวน์โฮม” มีดว้ ยกัน 228 ยูนติ
เป็นแบบ Western Style ในราคาเริ่มต้นที่ 2.69
- 3.99 ล้านบาท มีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบ คือ
แบบ Duchess บนเนือ้ ทีเ่ ริม่ ต้น 18 ตารางวา ขนาด
2 ห้องนอน 3 ห้องน�ำ้ และทีจ่ อดรถ 1 คัน รวมพืน้ ที่
ใช้สอย 89 ตารางเมตร เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชอบ
ใช้ชีวิตแบบส่วนตัว และแบบ Prince บนเนื้อที่
เริ่มต้น 21.4 - 27.9 ตารางวา ขนาด 3 ห้องนอน
3 ห้องน�ำ้ และจอดรถได้ 2 คัน รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอย
122 ตารางเมตร เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตคู่
และก�ำลังสร้างครอบครัว
ในส่วนของพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการ ก็เป็น

ห้องรับแขกดีไซน์ทันสมัยตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ห้องนอนขนาดใหญ่ Master Bedroom

อีกส่วนส�ำคัญที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
และมีความร่มรืน่ ของต้นไม้ใหญ่ ทัง้ สนามเด็กเล่น
สวนหย่อม และพืน้ ทีอ่ อกก�ำลังกายกลางแจ้ง ขณะที่
ในส่วนของคลับเฮ้าส์ โคเวิร์คกิ้งสเปซ ก็ได้รับการ
จัดแบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงสระว่ายน�ำ้ ก็เป็น
แบบจากุชชี่ และห้องฟิตเนสยังมีเครือ่ งออกก�ำลังกาย
ที่หลากหลายและเพียงพอส�ำหรับลูกบ้านได้เข้า
ใช้บริการ
จุดเด่นของโครงการ Villaggio ศรีนครินทร์
ในซอยทรัพย์พัฒนา นอกจากจะอยู่ในบรรยากาศ
ชวนฝันแล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งท�ำเลศักยภาพที่จะ
ท�ำให้ผู้อยู่อาศัยสะดวกสบายในทุกด้าน ทั้งการ
เดินทางที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 3 เส้นทางตั้งแต่

ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท และถนนแพรกษา
รวมถึ ง ยั ง อยู ่ ห ่ า งจากสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส
ศรีนครินทร์เพียง 4 กิโลเมตร และอยู่ไม่ไกลจาก
ทางด่วนกาญจนาภิเษก (วงแหวนใต้)
นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการยังแวดล้อมไป
ด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร
และร้านสะดวกซือ้ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั โครงการ ตลอดจน
มีศนู ย์การค้าชัน้ น�ำ อย่าง โรบินสัน สมุทรปราการ
เซ็นทรัลบางนา เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ เมกา
และอีเกีย บางนา เช่นเดียวกันโครงการยังอยู่ไม่
ไกลจากโรงพยาบาลชัน้ น�ำ เช่น โรงพยาบาลเปาโล
สมุทรปราการ และโรงเรียนชื่อดังอย่างโรงเรียน
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ เป็นต้น

คลับเฮ้าส์ สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส

สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นภายในโครงการ
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# THINK

"การแบ่งปัน" นับเป็นการให้ ในรูปแบบหนึ่ง คือผู้ ให้มี
ความสุ ข และผู ้ รั บ ก็ มี ค วามสุ ข เช่ น กั น การให้ กั บ ผู ้ ที่
ต้องการความช่วยเหลือหรือก�ำลังได้รบั ความเดือดร้อน
เป็นสิ่งที่คนไทยมีน�้ำใจให้กันเสมอมา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จึงได้มีโครงการ #THINK แบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ
ในการช่วยเหลือสังคม

“กระเป๋าผ้าแคนวาส” แนวมินิมัลเป็นสินค้าทีร่ ะลึกน�ำร่อง
โครงการแรก “#THINK แบ่งปัน” ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทีเ่ ริม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจ�ำหน่าย
ผ่านส�ำนักงานขายของโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งผู้ซื้อ
สินค้าทีร่ ะลึกนีส้ ามารถบริจาคเงินผ่าน QR Code เข้าสู่บัญชี
ศิริราชมูลนิธิกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช
ได้โดยตรง ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือชมสินค้าที่
ระลึกดังกล่าวได้ที่ ส�ำนักงานขายโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564
นอกจากนี้เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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โควิด-19 ทางบริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินและชุดเวชภัณฑ์ทางการ
แพทย์ให้กับโรงพยาบาลและกลุ่มจิตอาสา ในการท�ำงานเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 1,300,000 บาท ซึง่ ประกอบด้วย
การบริจาคเงินจ�ำนวน 900,000 บาท ให้กบั โรงพยาบาล 10
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาล
สวนดอก เชียงใหม่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธุ โร อุทศิ
ส�ำนักการแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรง
พยาบาลชลประทาน ซึ่งเป็นเงินบริจาคเพื่อน�ำไปสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น รวมถึง
น�ำไปใช้ในกระบวนการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
บริษัทฯ ยังบริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ให้กับกลุ่ม
เส้นด้าย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ก�ำลังเดือดร้อนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งยัง
ได้มอบชุด PPE รวม 500 ชุด และกล่อง Fighting Set จ�ำนวน
200 ชุด ให้ทั้งกลุ่มเส้นด้ายและกลุ่มเราต้องรอด ซึ่งประกอบ
ด้วยชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ซงึ่ พร้อมใช้ได้ทนั ที เพือ่
การดูแลรักษาตัวเองทีบ่ า้ นส�ำหรับผูท้ มี่ อี าการน้อย เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน ยาลดไข้ ยาพ่นคอ ฟ้าทะลายโจร
ยาละลายเสมหะ ยาลดน�้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้อาเจียน และ
ถุงขยะสีแดง เป็นต้น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือเพื่อสังคมกลับมามีความสุขกันอีกครั้ง

TIPS & TRICKS

LH LIVING TIPS

แต่งห้องคอนโดฯ ให้สวย
ช่วยลดค่าไฟ-ประหยัดพลังงาน
ในช่วงของการ Work From Home ใครที่อาศัยอยู่บน
คอนโดมิเนียม อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกสบายนักกับ
การนั่งท�ำงานอยู่ในพื้นที่ที่จ�ำกัด อาจท�ำให้บางคนรู้สึก
อึดอัดทีจ่ ะต้องอยูแ่ ค่ในห้องสีเ่ หลีย่ ม และยังต้องใช้เครือ่ ง
ปรับอากาศตลอดทัง้ วัน ยิง่ ท�ำให้คา่ ไฟเพิม่ สูงขึน้ มิหน�ำซ�ำ้
การลงไปใช้พนื้ ทีส่ ว่ นกลางก็ไม่คอ่ ยสะดวกนัก เพราะต้อง
ค�ำนึงถึงมาตรการรักษาระยะห่าง ดังนั้นในฉบับนี้จะมา
ขอแนะน�ำเคล็ดลับการแต่งห้องให้สวย และช่วยประหยัด
พลังงานไปพร้อมกัน
เปลี่ยนสีห้อง เป็นสีสว่าง

ในเชิงจิตวิทยา “โทนสี” ถือว่ามีอิทธิพลต่ออารมณ์และความ
รู้สึก รวมถึงยังเป็นตัวแปรที่ท�ำให้ห้องร้อนหรือเย็นอีกด้วย หาก
ต้องการให้ห้องเย็นจึงควรเลือกใช้สีโทนสว่างหรือสีอ่อน เช่น
สีขาว สีครีม สีขาวอมฟ้า สีขาวอมเขียว หรือสีเบจ โดยข้อดีของ
สีโทนสว่างคือดูดซับความร้อนได้น้อยและช่วยสะท้อนความร้อน
ได้ดี นอกจากจะท�ำให้หอ้ งรูส้ กึ เย็นขึน้ แล้วก็ยงั ท�ำให้หอ้ งดูโล่งขึน้
และช่วยเพิม่ ความสว่างให้กบั ห้องด้วย ถือได้วา่ ตอบโจทย์ทงั้ เรือ่ ง
การลดอุณหภูมิและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เพียง
เท่านั้น การใช้สีโทนอ่อนยังท�ำให้หอ้ งดูสะอาดและสบายตา ช่วย
คลายความเครียด แต่ถ้าไม่สะดวกทาสีห้องก็สามารถเลือกติด
วอลล์เปเปอร์โทนสีอ่อนได้เหมือนกัน

ยังช่วยกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้องโดยตรงและ
หากต้องการให้ห้องเย็นและสว่างขึ้น ควรเลือกผ้าม่านสีอ่อนที่มีน�้ำ
หนักเบา นอกจากนี้การเลือกใช้หลอดไฟ LED ยังเป็นอีกวิธีช่วยลด
อุณหภูมิในห้องลงได้เช่นกันเพราะหลอดไฟ LED จะใช้พลังงานน้อย
กว่าหลอดไฟทั่วไปถึง 80% และให้แสงสว่างคงที่ไม่มีรังสียูวี (UV) ซึ่ง
ถือเป็นเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากไม่มสี ารประกอบ
เป็นโลหะหนัก แถมยังมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงเรียกว่าเป็นวิธกี าร
แต่งห้องแบบประหยัดพลังงานทีม่ าพร้อมประโยชน์และตอบโจทย์สภาพ
อากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ดีทีเดียว
กระจกเพิ่มความกว้างของห้อง

“กระจก” เป็นอีกตัวช่วยเพิม่ ความกว้างให้กบั ห้องได้เป็นอย่างดี ซึง่
กระจกแต่งห้องมี 2 แบบ คือกระจกเงาและกระจกใส แต่ละแบบก็มี
ข้อดีต่างกัน โดยกระจกเงานิยมติดบนผนังในห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัดเพื่อ
ให้หอ้ งดูกว้างขึน้ แต่การติดตัง้ ต้องไม่ตดิ ในมุมทีท่ ำ� ให้เกิดการสะท้อน
แสงอาทิตย์เข้ามาในห้องเพราะจะท�ำให้หอ้ งร้อนขึน้ ส่วนกระจกใสนิยม
น�ำมาใช้กนั้ ห้องหรือเป็นประตูกนั้ ระเบียงด้านนอก ท�ำให้หอ้ งดูโปร่งและ
โล่งแต่ควรเลือกเป็นกระจกเขียวตัดแสงเพราะมีคณุ สมบัตปิ อ้ งกันรังสี
ยูวี (UV) และสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ทสี่ อ่ งมากระทบผิวกระจก
ได้ถงึ 50% ก่อนปล่อยให้แสงส่องผ่านเข้ามาในห้อง ซึง่ กระจกเขียวตัดแสง
ยังท�ำให้แสงดูนุ่มนวลสบายตา สร้างบรรยากาศให้ห้องน่าอยู่มากขึ้น

แต่งห้องด้วยผ้าม่านสีสว่าง และหลอดไฟ LED

“ผ้าม่าน” นอกจากจะช่วยท�ำให้ห้องดูมีรสนิยมและสวยงาม
แล้วก็ยังท�ำให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวอีกด้วย ที่ส�ำคัญผ้าม่าน

ขอบคุณภาพจากโครงการ Ease 2 พระราม 2
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BE HEALTHY

PSYCHOSOCIAL
ASPECT OF ILLNESS
ภาวะจิตสังคมของการเจ็บป่วย

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ความเจ็บป่วย” ไม่เพียงแต่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลถึงภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกมาซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ภาวะจิต
สังคม” ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ก�ำลังถูก
โรคร้ายรุมเร้าถือเป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทาง
ด้านจิตใจและพฤติกรรมอย่างมาก หากไม่เร่งรีบใน
การรักษาอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยยากทีจ่ ะกลับมาใช้ชวี ติ ร่วม
กับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปได้

สาเหตุ อาการ และล�ำดับขั้นของโรค
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้เจ็บป่วยทุกรายย่อมมีความ
กังวลอยู่ในจิตใจ อาการที่พบบ่อยที่สุดคือความวิตกกังวล
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และซึมเศร้า ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยและการยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับความจริงของอาการเจ็บป่วย โดยล�ำดับขั้นของ
การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยมีดังนี้
1. ตกใจและปฏิเสธความจริง (Shock and Denial) เป็น
ขัน้ แรกของอาการทีเ่ กิดกับผูป้ ว่ ย เช่น ช็อก สับสน และซึมเฉย
หลังทราบข่าวร้ายในเรื่องของโรคที่เป็นอยู่ บางรายอาจ
โวยวายควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะรับความจริงไม่ได้
2. สับสนและโกรธ (Anxiety and Anger) หลังจากที่ไม่
สามารถปฏิเสธความจริงได้ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการกังวล
สับสน อึดอัด และโกรธ รวมถึงมักโทษความผิดของการ
เจ็บป่วยให้ผู้อื่น บางรายแสดงวาจาก้าวร้าวและต่อต้านทุก
คนรอบตัว
3. ต่อรอง (Bargaining) ระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มสงบลงแต่

ยังปฏิเสธความจริง บางรายพยายามสร้างความหวังให้
ตัวเองกับอาการเจ็บป่วยเหมือนเป็นการยืดระยะเวลาการ
ยอมรับความจริงออกไปอีกระยะหนึ่ง
4. เศร้าและหมดหวัง (Depress) ช่วงนี้ผู้ป่วยจะเริ่ม
รู้สึกหมดหวังและเศร้าโศก หลังจากที่ปฏิเสธความจริง
ไม่ได้แต่จิตใจก็ยังไม่ยอมรับ โดยตัวผู้ป่วยจะพูดและ
ท�ำสิ่งต่างๆ น้อยลง แยกตัวอยู่คนเดียว เหม่อลอย ถ้า
อาการรุนแรงจะมีอาการประสาทหลอนหูแว่ว
5. ยอมรับความจริง (Acceptance) เป็นระยะที่
ผู้ป่วยยอมรับความจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป
อาการเศร้าจะลดลง และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า

การรักษา
การรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะจิตสังคมของการเจ็บป่วย แพทย์
จะเน้นดูแลให้ความสนใจสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมของ
ผูป้ ว่ ย เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะส่งผลต่ออาการของโรคทีเ่ ป็นอยู่
รวมถึงสังเกตและซักถามผูป้ ว่ ยถึงความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์
และการท�ำงานของผู้ป่วย ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ป่วย
บางครั้งแพทย์ยังอาจต้องพูดคุยกับครอบครัว เพื่อตรวจหา
สาเหตุของสิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วย ขณะเดี ย วกั น
แพทย์กย็ งั คงรักษาอาการเจ็บป่วยตามอาการทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นด้วย
หากภาวะจิตสังคมของการเจ็บป่วยรุนแรง แพทย์อาจต้อง
ให้ยาลดความกังวล และยาลดอาการเศร้า เช่น ยากลุ่ม
ไดอาซี แ พม อะมิ ท ริ ป ไทลี น และ อิมิพรามีน ตลอดจน
ยานอนหลับ ยาแก้ปวด และยารักษาอาการทางจิตร่วมด้วย
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DIY

ANTI - MOSQUITO TAPE
แผ่นแปะกันยุงเพื่อลูกรัก

"แผ่นแปะกันยุง" เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นส�ำคัญ ที่จะ
มาท�ำหน้าทีป่ กป้องลูกน้อยให้รอดพ้นจากแมลงร้าย
อย่าง “ยุง” ที่น�ำพาโรคร้ายมาด้วย แต่การจะไปซื้อ
แผ่นแปะกันยุงจากต่างประเทศมาใช้กร็ าคาแพงเหลือ
เกิน คอลัมน์ DIY ฉบับนี้ จึงขอมาแนะน�ำวิธที ำ� แผ่นแปะ
กันยุงทีม่ ปี ระสิทธิภาพไว้ใช้กนั เอง แถมท�ำง่ายอีกด้วย

อุปกรณ์

• มาสกิ้งเทปลวดลายแบบที่ชอบ
• น�้ำมันหอมระเหยที่ไล่ยุงได้ เช่น น�้ำมันตะไคร้หอม
ลาเวนเดอร์ หรือน�้ำมันหอมระเหยเจอเรเนียม เป็นต้น
• กระดาษส�ำหรับติดสติกเกอร์ หรือแผ่นพลาสติก (แผ่นแฟ้มพลาสติก)
• กรรไกร
• ถุงซิปล็อค
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วิธีท�ำ

1. ใช้กรรไกรตัดมาสกิ้งเทปขนาดความยาว แผ่นละประมาณ
1 - 2 นิว้ แล้วน�ำมาแปะไว้บนกระดาษส�ำหรับติดสติกเกอร์ หรือ
แผ่นพลาสติก (แผ่นแฟ้มพลาสติก)
2. จากนัน้ น�ำน�ำ้ มันหอมระเหยทีช่ อบ มาหยดลงบนมาสกิง้ เทป
และรอจนน�้ำมันหอมระเหยซึมลงไปในเนื้อเทป
3. เมือ่ น�ำ้ มันหอมระเหยซึมลงเนือ้ เทปดีแล้ว ให้นำ� แผ่นกระดาษที่
แปะมาสกิง้ เทปเก็บใส่ถงุ ซิปล็อคส�ำหรับเตรียมพร้อมน�ำไปใช้งาน
4. หากต้องการใช้งานก็สามารถแกะมาสกิง้ เทป เพือ่ น�ำไปแปะ
ไว้ตามเสือ้ ผ้าของลูกน้อยหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ลูกน้อย
ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน โดยกลิ่นของ
น�้ำมันหอมระเหยสามารถอยู่ได้ถึง 4 - 6 ชั่วโมง และสามารถ
ไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับเทปไล่ยุงที่ขายในต่าง
ประเทศเลยทีเดียว

Tips

• มาสกิ้งเทปที่ใช้ควรเป็นผ้าหรือกระดาษ ที่สามารถซึมซับ
น�้ำมันหอมระเหยได้
• เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้มาสกิ้งเทปไล่ยุง สามารถตัด
เป็นชิ้นๆ แล้วเก็บไว้ในถุงซิปล็อคที่ปิดสนิท
• แม้จะเป็นน�้ำมันหอมระเหยที่ไม่เป็นอันตรายก็ควรเก็บให้อยู่
ห่างจากมือเด็ก

ภาพอ้างอิงจาก https://today.line.me/th/v2/article/2O7mge และ
http://m.camat.com/news/diy-hand-made-anti-mosquito-tape-16187509.html
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EXCLUSIVE INTERVIEW

BE CONFIDENT IN YOURSELF
ความมั่นใจ สร้างพลังความส�ำเร็จ

หากใครที่เป็นหนึ่งในคนที่ลุ้นและเชียร์
นักเทควันโดสาวทีช่ อื่ "น้องเทนนิส-พาณิภคั
วงศ์พฒ
ั นกิจ" ในรอบชิงชนะเลิศเทควันโด
กับอาเดรียนา เซเรโซ อิเกลเซียส นักเทควันโด
จากสเปน ในโตเกียวโอลิมปิก 2020 ที่
ประเทศญีป่ นุ่ แล้ว เชือ่ ว่าหัวใจแทบหยุดเต้น
กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะช่วงไม่กี่วินาที
สุดท้ายก่อนคว้าเหรียญทองประวัตศิ าสตร์
มาครองได้ส�ำเร็จ

เชือ่ หรือไม่วา่ แต่เดิมน้องเทนนิสก็เป็นเพียงเด็ก
ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้
น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
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เล่นกีฬาเพือ่ ให้รา่ งกายแข็งแรงเท่านัน้ “สมัยตอนเป็น
เด็กค่อนข้างป่วยบ่อย คุณพ่อเลยให้ลองเล่นกีฬาดู
ซึ่ ง ก็ เล่ น หลายๆ อย่ าง แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ม าลงเอยที่
เทควันโดค่ะ อาจเป็นเพราะพีช่ าย (เบสบอล-ศราวิน
วงศ์พัฒนกิจ) ที่เป็นแรงผลักดันค่ะ”
น้องเทนนิสเล่าด้วยว่าตอนเด็กๆ เธอกลัวกีฬา
เทควันโดเพราะตามคุณพ่อไปดูพี่ชายฝึกซ้อมและ
แข่งขัน “บางทีกเ็ ห็นพีแ่ ขนหัก ปากแตก ท�ำให้คดิ ว่า
ไม่น่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะกับเรา” แม้จะรู้สึกกลัว
แต่ด้วยเธอเป็นคนที่ติดพี่ชายและมักตามไปดูการ
ฝึกซ้อมที่ยิมบ่อยๆ เลยอยากลองเล่นบ้าง “ก็เลย
ขอคุณพ่อไปเล่น แต่ทที่ ำ� ให้เป็นจุดเปลีย่ นจริงๆ และ

ท�ำให้เล่นกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจังคงเป็นตอนที่ไป
แข่งที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรก”
“จริงๆ เคยขอคุณพ่อให้พาไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
แต่คุณพ่อไม่ได้พาไป บอกแต่ว่าถ้าไปแข่งเท่านั้น
ถึงจะพาไป ท�ำให้เราตัดสินใจลงแข่งขันที่ภูเก็ต
เลยค่ะ และก็เป็นการลงแข่งครัง้ แรกด้วยแต่กแ็ พ้”
ทว่าการแพ้ครัง้ นัน้ ไม่ได้ทำ� ให้เด็กผูห้ ญิงคนนีย้ อมแพ้
“พอแพ้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องกลับมาชนะ
ให้ได้ เลยท�ำให้ฝกึ ซ้อมอย่างจริงจังมากขึน้ ตัง้ แต่นนั้
มา เพราะอยากไปยืนบนแท่นเหรียญทองให้ได้คะ่ ”
น้องเทนนิสบอกให้ฟงั ถึงความรูส้ กึ ของเธอด้วยว่า
จากวันนั้นเธอก็ฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วลงแข่งขัน

มาเรือ่ ยๆ “ช่วงแรกๆ เรียกว่าไม่รจู้ กั ค�ำว่าชนะเลย
ได้เหรียญทองแดงบ้าง ตกรอบแรกก็เยอะ แต่กบ็ อก
ตัวเองเสมอว่าสักวันต้องเป็นวันของเรา โอกาสยังมี
เสมอ ขอแค่อย่ายอมแพ้” ซึง่ สุดท้ายแล้วน้องเทนนิส
ก็ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
“ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ยิ่งเรื่องเหรียญทองด้วยแล้วเป็นเรื่องไกลตัวผู้หญิง
ตัวเล็กๆ อย่างเรามาก แถมเราก็ยังเป็นคนที่ไม่
แข็งแรงด้วย แต่สดุ ท้ายก็สามารถท�ำได้คะ่ ” สิง่ หนึง่
ทีท่ ำ� ให้เธอส�ำเร็จได้วนั นัน้ อาจเรียกได้วา่ เป็นเพราะ
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าต้องท�ำให้ได้
“ตอนแรกเหลือ 30 วินาที เราก็คดิ ว่ายังพอมีเวลา

เหลือแต่พอเหลือ 10 วินาทีสุดท้ายก็ยังท�ำแต้มไม่
ได้เลยต้องบอกกับตัวเองให้ใส่ทงั้ หมดทีม่ ี ใช้ทกุ ท่า
ทีท่ ำ� ได้ ขอท�ำให้ดที สี่ ดุ ก่อนเพราะไม่อยากรออีก 3
ปีข้างหน้าและไม่อยากเสียใจอีก เลยใส่ทั้งหมดที่
มีใน 10 วินาทีสุดท้าย” เทนนิสเล่าว่าแม้จะมีแรง
กดดัน แต่ด้วยเธอฝึกด้านจิตวิทยามาเธอจึงบอก
กับตัวเองว่าต้องท�ำให้ได้ เป็นการเรียกความเชื่อ
มัน่ ให้ตวั เองก่อน ซึง่ สุดท้ายก็ทำ� ได้สำ� เร็จ เทนนิส
บอกว่าเธอรูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จทีส่ ดุ ทีส่ ามารถท�ำได้
ส�ำเร็จจริงๆ อย่างที่ตั้งใจไว้

17

METRO FOCUS

ทางพ�เศษสาย
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันตก
ชวงวงแหวนตะวันตก-ดาวคะนอง
ดานที่ 5 ใกลถนนพ�ทธบูชา
ดานที่ 4 ใกลวัดยายรม
ดานที่ 3 ใกลวัดเลา

ชวงดาวคะนอง-พระราม 3
ดานบางโคล
ดานสุขสวัสดิ์ (ปรับปรุงดานเดิม)

ดานที่ 2 ใกลถนนบางข�นเทียน
ดานที่ 1 ดานบางข�นเทียน

THE RAMA III ROAD - DAO KHANONG - WESTERN
OUTER RING ROAD EXPRESSWAY PROJECT
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เป็น 1 ใน 6 โครงการ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้น
ในของกรุงเทพฯ รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาจราจร
ติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีจดุ เริม่ ต้นโครงการ
อยู่กิโลเมตรที่ 13+000 ของถนนพระราม 2 และไปสิ้นสุด
ทีบ่ ริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทางของโครงการ
ทัง้ สิน้ 18.7 กิโลเมตร โครงการมีทางขึน้ - ลง จ�ำนวน 7 แห่ง
โดยมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา โดยปัจจุบัน
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อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้างในสัญญาที่ 2 คือการก่อสร้าง
ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะ
กลางถนนพระราม 2 โครงสร้างทางพิเศษเป็นโครงสร้าง
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส�ำเร็จรูป โดยมีจดุ เริม่ ต้นตัง้ แต่
กิโลเมตรที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 ไปจนถึงบริเวณ
ทางแยกต่างระดับดาวคะนอง ระยะทางรวมประมาณ 5.3
กิโลเมตร ส�ำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสมในวันที่
7 สิงหาคม 2564 คืบหน้าแล้วร้อยละ 20.16 จากแผนงาน
ร้อยละ19.9 ถือว่าเร็วกว่าแผนร้อยละ 1.07
ขณะที่สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6
ช่องจราจรและก่อสร้างสะพานขึง (Cable-Stayed Bridge)
ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วง
สะพาน 450 เมตร สิน้ สุดทีท่ างแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะ
ทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนของสะพานข้ามแม่น�้ำ

แนวเส้นทางโครงการพิเศษสายพระราม 3
- ดาวคะนอง

แนวเส้นทางการก่อสร้างทางคู่ขนาน สะพานพระราม 9

เจ้าพระยามีความยาวสะพานอยูท่ ปี่ ระมาณ 780 เมตร
ช่วงโครงสร้างสะพานส่วนเชื่อมต่อ (Approach
Bridge) มีรปู แบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง
ช่วงโครงสร้างพืน้ สะพานเป็นแบบ Concrete - Steel
Composite Deck ปัจจุบนั ความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างสะสม วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คืบหน้า
แล้วร้อยละ 45.10 จากแผนงานร้อยละ 45.09 (เร็ว
กว่าแผนร้อยละ 0.01)
ส�ำหรับสัญญาที่ 1 สัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 5
ยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ เนือ่ งจากทัง้
3 สัญญาอยูใ่ นกระบวนการประมูล ส่วนการก่อสร้าง
ทีเ่ หลือ คือสัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ
ขนาด 6 ช่องจราจร มีจดุ เริม่ ต้นที่ กิโลเมตรที่ 13+000
ของถนนพระราม 2 ไปถึง กิโลเมตรที่ 6+600 ของถนน

พระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กิโลเมตร
โดยเวลานีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาผลการประกวด
ราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา
รวมถึงเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2564 เช่น
เดียวกับสัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับ
ขนาด 6 ช่องจราจร คร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิม
มหานครช่วงดาวคะนอง - สุขสวัสดิ์ - ราษฎร์บรู ณะ
ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่า
จะได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้
ในเดือนตุลาคม 2564
ขณะที่สัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่าน
ทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสือ่ สาร โดยได้
มีการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างให้

การก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
คร่อมถนนพระราม 2

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบแบบไม่มีไม้กั้น
(M-Flow) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเตรียมการประกวดราคา
ส�ำหรับข้อดีของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3
- ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ฝัง่ ตะวันตก ถือเป็นโครงการทีจ่ ะมาเชือ่ มต่อโครงการ
พิเศษสายศรีรชั - ดาวคะนอง และโครงการทางพิเศษ
สายดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ฝัง่ ตะวันตก เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ จะท�ำให้การเดินทาง
ไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ในย่านพระราม 2 ก็ยังมี
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจรวมถึงสถาบันการศึกษา
และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำหลายแห่งไว้เป็นแหล่ง
ชอปปิงอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.exat-rama3ct4project.com
https://www.thansettakij.com/economy/494878
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
Villaggio

30 - 80 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
5.5 - 13 ล้านบาท
4.59 - 8 ล้านบาท
4.59 ล้านบาท
3.79 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.39 - 6 ล้านบาท
2.3 - 5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

14.5 - 40 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.5 ล้านบาท
2.15 - 3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 80 ล้านบาท

SINGLE HOME
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

4.7 - 7 ล้านบาท

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

PREPARE FOR
A CAMPING TRIP
เตรียมพร้อมก่อนแคมปิ้ง

“แคมปิ้ง” เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ท�ำให้สมั ผัสกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างใกล้ชดิ แต่
การจะออกไปแคมปิง้ ได้นนั้ ไม่ใช่แค่จะต้องเตรียมตัว
ของคุณให้พร้อมเท่านัน้ แต่ยงั ต้องเตรียมอุปกรณ์
ส�ำหรับการตัง้ แคมป์ดว้ ยเพือ่ ให้การออกทริปแคมปิง้
นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในฉบับนี้จะพาไปรู้จักกับ
ร้านขายอุปกรณ์แคมปิ้งกัน

สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

สินค้าร้านสนามเดินป่า สเปลล์แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สถานที่แนะน�ำ

• Outdoor Rangsit

เป็นร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์เดินป่า การตั้งแคมป์
และกิจกรรมกลางแจ้งคุณภาพเยี่ยมร้านหนึ่ง
ในย่านรังสิต ปทุมธานี และนครนายก ขณะเดียวกัน
ที่ร้าน Outdoor Rangsit ยังเป็นร้านที่น�ำเข้า
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกเกี่ยวกับการแคมปิ้ง
ทัง้ จากอเมริกา ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และอีกหลาย
ประเทศมาให้ลกู ค้าได้เลือกซือ้ หาได้อย่างเต็มที่
รวมถึงทางร้านยังมีบริการให้ค�ำแนะน�ำการใช้
อุปกรณ์จ�ำเป็นส�ำหรับการออกไปตั้งแคมป์ด้วย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 19 หมูบ่ า้ นชมฟ้า ซอย 1 ถนนรังสิต
- นครนายก ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี
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จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2991-6999, 09-5952-9242
Line ID : outdoor rangsit
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.
เว็บไซต์ : www.outdoorrangsit.com
การเดินทาง : ใช้ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ มุง่ หน้า
รังสิตเพื่อเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายก จนมาถึงทาง
แยกทีจ่ ะไปถนนโยธาธิการคูคต-คลองหลวง แล้วให้
กลับรถข้ามมาถนนอีกฝัง่ ถนนรังสิต-นครนายก แล้ว
ตรงมาจนถึงซอยหมู่บ้านชมฟ้า จะอยู่ซ้ายมือ เข้า
มาในซอยตรงเข้ามาเรือ่ ยๆ จนเจอวงเวียนขับวนมา

ทางซ้ายจะเจอซอยชมฟ้า 1 ให้เลีย้ วซ้ายเข้าซอยมา
ประมาณ 500 เมตร จะเจอร้าน Outdoor Rangsit
• สนามเดินป่า สเปลล์แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เป็นร้านที่ตั้งอยู่ใน Sportsworld ภายในศูนย์การ
ค้าสเปลล์แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3 โดย
จ�ำหน่ายอุปกรณ์แคมปิง้ สายลุยทีไ่ ม่เคยมีใครท�ำ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์อเมริกัน
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็ว่าได้ ไม่เพียง
เท่านั้นยังมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกอีกมากมาย
ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ล่าสุดที่ลูกค้าสามารถเลือก
ได้อย่างตรงใจที่สุด

สินค้าร้านสนามเดินป่า
สเปลล์แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สนามเดินป่า สเปลล์แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ทีต่ งั้ : อยูภ่ ายใน Sportsworld ศูนย์การค้าสเปลล์ • Camp One Rangsit Outdoor Store

แอดฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3
ติดต่อ : 0-2150-9142
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
เฟซบุ๊ก : FieldandCamping
การเดินทาง : ใช้เส้นทางดอนเมืองโทลล์เวย์ วิ่ง
ตรงมาสังเกตป้ายรังสิต-นครนายก ให้ชดิ ซ้ายมา
ตามป้ายนครนายก เข้าประตู 4 ตรงมาเลีย้ วซ้าย
เข้าอาคารสเปลล์ ร้านจะอยู่บริเวณชั้น 3 ภายใน
Sportsworld ของศูนย์การค้าสเปลล์แอดฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต

เป็นร้านขนาด 1 คูหา ย่านรังสิต-นครนายก ที่
จ�ำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแคมปิ้ง
ซึ่งก็รวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวสนาม โต๊ะพับ และ
อุปกรณ์เดินป่า ทีม่ หี ลากหลายแบรนด์ มาให้ลกู ค้า
ได้เลือกซื้อได้อย่างตรงใจ โดยที่ร้านนี้สามารถสั่ง
ผ่านออนไลน์ และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า
ทีไ่ ม่สะดวกมาเลือกซือ้ สินค้าทีร่ า้ นโดยตรงอีกด้วย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 2, 7 ถนนรังสิต-นครนายก 34/1 ต�ำบล
ประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 09-0923-0924

สินค้าร้าน Camp One Rangsit

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊ก : CampOneRangsit
การเดินทาง : จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ใช้ถนน

รังสิต-นครนายกตรงไปจนถึงทางกลับรถ ทีบ่ ริเวณ
หน้าร้านฟิลคาเฟ่ รังสิต ยูเทิรน์ รถมาอีกฝัง่ แล้วขับ
ย้อนกลับมาจนถึงซอยรังสิต-นครนายกซอย 30
ตรงเข้ามาในซอยข้ามคลองเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก
แล้วตรงไปจนถึงซอยรังสิต-นครนายก 34/1 จะเห็น
ร้านอยู่หน้าปากซอยทางขวามือ
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 80 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6 - 12 ล้านบาท

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

11 - 18 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.59 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

5 - 7 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

4.09 - 5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.79 - 5.19 ล้านบาท

v90@lh.co.th
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LOOKING FOR
CAMPING’S ITEMS
ตามหาไอเทมแคมปิ้ง

การออกไปตัง้ แคมป์กางเต็นท์นอนภายใต้บรรยากาศ
ธรรมชาติ นอกจากต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้ว
อุปกรณ์สำ� หรับการพักค้างแรมก็เรียกว่าจ�ำเป็นไม่
แพ้กนั โดยเฉพาะไอเทมแคมปิง้ เจ๋งๆ ทีจ่ ะมาอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับคุณก็จะต้องมีอยู่เหมือนกัน ซึ่ง
เราสามารถมองหาไอเทมได้ในร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์
แคมปิ้งเหล่านี้นั่นเอง

Munich Outdoor

Rama 2 Outdoor

สถานที่แนะน�ำ

• Rama 2 Outdoor

ใครที่ก�ำลังมองหาถุงนอน หม้อสนาม ไม้เท้า
เดินป่า รวมไปถึงสินค้าและอุปกรณ์เดินป่าทั้ง
แบบ Outdoor และ Adventure แล้ว บอกเลยว่า
มาที่ Rama 2 Outdoor ย่า นพระราม 2 จะ
ไม่มคี ำ� ว่าผิดหวังแน่นอน เพราะทีร่ า้ นนีเ้ ขาได้จดั
เตรียมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแคมปิ้ง ให้กับ
เหล่าแคมปิง้ เลิฟเวอร์ได้เลือกซือ้ เลือกหากันอย่าง
โดนใจมากมาย
ที่ตั้ง : 44/165 พระราม 2 ซอย 3 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
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ติดต่อ : 09-5808-0888
เปิดบริการ : วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 11.00

- 20.00 น. (หยุดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Rama2Outdoor
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนพระราม 2 ชิดซ้ายให้สงั เกตซอยพระรามที่ 2
ซอย 3 ตรงมาจนถึงสีแ่ ยก ให้เลีย้ วขวาเข้าสูซ่ อย
สุขสวัสดิต์ รงมาสุดทางเจอทางแยกซ้าย-ขวา ให้
เลีย้ วซ้ายตรงมาประมาณ 100 เมตร ให้เลีย้ วขวา
เข้าซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 เลีย้ วเข้ามาในซอย
เล็กประมาณ 10 เมตรจะเจอร้านอยูท่ างซ้ายมือ

• Munich Outdoor
อีกหนึง่ ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์เดินป่า แคมปิง้ และ
อุปกรณ์สนั ทนาการกลางแจ้งทีบ่ อกได้วา่ มีแทบ
ทุกไอเทมทีค่ ณุ ต้องการกันเลยทีเดียว นอกจากนี้
ที่ร้านนี้ยังได้รวบรวมสินค้าแบรนด์ชั้นน�ำระดับ
โลกจากหลากหลายประเทศมาให้เลือกซื้อกัน
ไม่ว่าจะเป็น ตะเกียง เก้าอี้สนาม หรือแม้แต่
เต็นท์ ทาร์ป ฟลายชีท เป็นต้น รับรองมาที่นี่
ได้ของครบแน่นอน
ที่ตั้ง : 17 สะแกงาม 44 แขวงแสมด�ำ เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สินค้าแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลกมากมายที่ร้าน
Munich Outdoor

บรรยากาศแคมปิ้งจากร้าน Munich Outdoor
Thonburi Outdoor อุปกรณ์แคมปิ้ง

ติดต่อ : 06-1269-5296
เปิดบริการ : วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 11.00

- 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์และจันทร์)
เฟซบุ๊ก : MunichOutdoor
การเดินทาง : จากถนนพระราม 2 ตรงมาเลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนสะแกงามตรงมาเรือ่ ยๆ จนผ่านซอย
สะแกงาม 35/3 ที่อยู่ซ้ายมือ จากนั้นให้ชิดขวา
เพือ่ เตรียมเลีย้ วเข้าซอยสะแกงาม 44 ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรง
ข้าม ให้เข้ามาในซอยแล้วตรงเข้าไปเรือ่ ยๆ จนเกือบ
สุดทาง จะเห็นร้าน Munich Outdoor อยูซ่ า้ ยมือ

• Thonburi Outdoor อุปกรณ์แคมปิ้ง
ไม่ใช่แค่รา้ นจ�ำหน่ายอุปกรณ์เดินป่าและแคมปิง้
ที่เปิดมานานเกือบ 10 ปีเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็น
เหมือนสถานที่ค้นหาความสุขให้กับชีวิต และ
ไลฟ์สไตล์ของคนที่รักการสัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างแท้จริงอีกด้วย โดยจุดเด่นของร้านนี้คือ
การเป็นผู้จ�ำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งแบรนด์ไทยที่
ได้รับความนิยม และเป็นร้านทีม่ ีสนิ ค้ามากมาย
ตอบโจทย์การเดินทางส�ำหรับครอบครัวในราคา
มิตรภาพ มีบริการทัง้ ก่อนและหลังการขายอีกด้วย
ถือเป็นอีกหนึง่ ร้านทีน่ า่ สนใจไม่ใช่นอ้ ยเลยทีเดียว

ที่ตั้ง : 235/2 เปี่ยมรักเรสซิเดนซ์คอนโด ซอย

เทอดไท 33 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ : 08-2598-2253
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 19.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น. (หยุด
วันอาทิตย์)
เฟซบุ๊ก : thonburioutdoor
การเดินทาง : จากถนนราชพฤกษ์เลีย้ วซ้ายเข้า
ซอยเทอดไท 33 ตรงไปตามทาง สังเกตจะผ่าน
ซอยเทอดไท 33 แยก 9 แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปจน
สุดทางจะเจอร้านอยู่ขวามือ
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 25 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

11 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 7 - 15 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

anya บางนา - รามค�ำแหง 2

5.89 - 8 ล้านบาท

ab1@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.15

8 - 13 ล้านบาท

c15@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.75 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

5.89- 8 ล้าน

vsb2@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.89 ล้านบาท

vbt@lh.co.th
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IMPROVE SKILLS
FOR CAMPING

เพิ่มทักษะชีวิตแบบแคมปิ้ง
การตัง้ แคมป์ ไม่ใช่แค่การออกไปใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลาง
ธรรมชาติอนั แสนรืน่ รมย์เท่านัน้ แต่เรายังต้องมีความ
รู้และทักษะการใช้ชีวิตในแบบชาวแคมป์อีกด้วย ซึ่ง
ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์แคมปิง้ หลายๆ ร้านจะคอยเป็น
ทีป่ รึกษาและให้ค�ำแนะน�ำที่ดี โดยเฉพาะเทรนด์การ
แคมปิง้ ทีท่ นั สมัยและมีความปลอดภัยทีม่ ากขึน้ รวม
ทั้งยังไม่เป็นการท�ำลายธรรมชาติอีกด้วย

เต็นท์โดมของทางร้าน T-Evergreen Adventure

เต็นท์โดมของทางร้าน T-Evergreen Adventure

สถานที่แนะน�ำ

• The Grand Zebra

ร้านแห่งนีเ้ กิดจาการรวมตัวของเหล่าบรรดาคนรัก
ธรรมชาติ ที่เริ่มต้นจากความตั้งใจผลิตอุปกรณ์
แคมปิ้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง
และจากประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรงท�ำให้ร้าน
สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ ทนทาน และใช้งาน
ง่าย จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้
ทางร้านยังได้คดิ ค้นอุปกรณ์ใหม่ๆ ทีน่ ำ� สมัย เพือ่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ
และเพือ่ ให้ทกุ คนได้พร้อมทีจ่ ะผจญภัยท่ามกลาง
ธรรมชาติได้อย่างสนุกสนาน
ที่ตั้ง : 2932 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ติดต่อ : 0-2731-3141
เปิดบริการ : วันจันทร์ - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

เวลา 09.00 - 17.00 น.
เว็บไซต์ : www.thegrandzebra.com
การเดินทาง : จากบางกะปิใช้เส้นทางถนน
ลาดพร้าว มุ่งหน้าไปทางลาดพร้าว 130 สังเกต
ด้านซ้ายมือ เมื่อถึงซอยให้เลี้ยวซ้ายและตรงไป
ประมาณ 200 เมตร เลีย้ วขวาเข้าซอยแยกไดร์ฟ
อินสแควร์ 4 ตรงเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะ
เห็นซอยอยูด่ า้ นซ้ายมือ (ซอยที่ 2) แล้วเลีย้ วซ้าย
เข้าไปไม่เกิน 200 เมตร ก็จะเจอร้าน The Grand
Zebra อยู่ด้านขวามือ

• T-Evergreen Adventure
เป็ น อี ก หนึ่ ง แหล่ ง รวมและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แคมปิ้งและการเดินป่า ทั้ง
แบบขายปลีกและขายส่ง โดยจุดเด่นของทาง
ร้านคือการจัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นใน
การตัง้ แคมป์และการเดินป่า โดยเฉพาะอุปกรณ์
จ�ำเป็นอย่างเต็นท์ ถุงนอน หรือแม้แต่อุปกรณ์
ส�ำหรับกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายแบรนด์
จากต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์ในประเทศไทย
ทีม่ คี ณุ ภาพและได้รบั การการันตีจากนักท่องไพร
หลายๆ คนมาแล้ว
ที่ตั้ง : 11 ซอยพัฒนาการ 13 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250

ภาพบรรยากาศแคมปิ้งของลูกค้าร้าน
The Grand Zebra

บรรยากาศด้านหน้าร้าน Siam Moon Camping Shop
อุปกรณ์เดินป่าและแคมปิ้งจากทางร้าน
Siam Moon Camping Shop

ติดต่อ : 0-2319-4489
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -

17.00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
เว็บไซต์ : www.t-evergreenoutdoor.com
การเดินทาง : จากถนนรัชดา บริเวณหน้าห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนพระราม 9 แล้วขึน้ ทางพิเศษศรีรชั เข้าสูท่ าง
พิเศษฉลองรัช แล้วลงทางออกถนนพัฒนาการ
จากนัน้ ตรงไปตามถนนจนถึงซอยพัฒนาการ 13
ทางด้านซ้ายมือ (หรือซอยกรเกษม 1) ขับรถตรง
เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตทางด้านซ้ายมือ
จะเห็นโชว์รูมของ ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์

• Siam Moon Camping Shop

เป็นร้านที่จ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เดินป่าที่
ใครๆ มาแล้วก็ต้องติดใจอย่างแน่นอน เพราะ
ทางร้านไม่ได้จำ� หน่ายแค่สนิ ค้าส�ำหรับแคมปิง้
เท่านัน้ แต่ยงั เปิดเป็นคาเฟ่สวยๆ น่านัง่ ทีท่ ำ� ให้
ลูกค้ารูส้ ึกเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยูไ่ ม่นอ้ ย
ทีเดียว นอกจากนีท้ างร้านก็ยงั ได้สรรหาสินค้า
แคมปิง้ ใหม่ๆ และทันสมัยมาคอยแนะน�ำให้กบั
ลูกค้าอยูเ่ สมอ ท�ำให้ลกู ค้าไม่ตกเทรนด์การท่อง
เทีย่ วแนวผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติไปอีกด้วย
ที่ตั้ง : 2 ซอยรามอินทรา 84 ถนนรามอินทรา
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150

ติดต่อ : 08-7906-2626
เปิดบริการ : วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.00 -

19.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
(หยุดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Siam Moon Camping
การเดินทาง : จากบางกะปิใช้ถนนเสรีไทยมุง่ หน้า
ตรงเข้าสู่ถนนรามอินทรา และเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
รามอินทรา ตรงไปแล้วสังเกตซอยรามอินทรา 84
ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าซอย สังเกตด้านขวามือจะ
มีป้ายบอกทางเข้า The Campsite เป็นคาเฟ่เดียว
กับร้าน Siam Moon Camping Shop ให้เลี้ยว
เข้าไปแล้วจอดรถด้านในได้เลย
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

30 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

15 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

8 - 18 ล้านบาท

mri@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345

5.5 - 7 ล้านบาท

p345@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5.5 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

5.89 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

4.59 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.59 ล้านบาท

ip4@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

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

FAVOURITE
CAMPING SHOPS
ร้านแคมปิ้งในดวงใจ

ทุกๆ ครัง้ เวลาจะซือ้ ของ หรือสินค้าอะไรก็ตาม คุณก็
มักจะมีรา้ นโปรด หรือร้านเจ้าประจ�ำอยูแ่ ล้ว เช่นเดียว
กับเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าแคมปิ้ง ก็ย่อมต้อง
มีร้านประจ�ำ หรือร้านที่ถูกใจเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้
จึงขอแนะน�ำร้านขายอุปกรณ์แคมปิง้ ซึง่ น่าจะเป็นที่
ถูกอกถูกใจอีกแหล่งหนึ่ง เพราะไม่ใช่แค่จะเป็นร้าน
ที่ขายอุปกรณ์คุณภาพและน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เท่านั้น แต่ยังเป็นร้านที่เราสามารถสั่งผลิตสินค้า
ตามความต้องการ แถมบริการส่งตรงถึงบ้าน โดย
เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกร้านที่จะกลายเป็นร้านโปรดของ
คุณในอนาคต

สินค้าภายในร้าน Outdoor Talingchan

อุปกรณ์แคมปิ้งมากมายของร้านธงชาติแค้มปิ้ง

สถานที่แนะน�ำ

• ธงชาติแค้มปิ้ง

หากใครก�ำลังมองหาอุปกรณ์แคมปิ้งหรือชื่นชอบ
อุปกรณ์เดินป่าในแบบทหารแล้ว ต้องบอกว่าร้าน
ธงชาติแค้มปิง้ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือก ทีค่ ณุ สามารถ
มาเลือกซือ้ ได้อย่างถูกใจ โดยทีร่ า้ นนีม้ อี ปุ กรณ์สนาม
และอุปกรณ์แคมปิง้ ทัง้ ทีผ่ ลิตในประเทศ และต่าง
ประเทศในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งทางร้าน
ยังรับสั่งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
และพร้อมส่งสินค้าให้ถึงบ้านอีกด้วย
ทีต่ งั้ : ธงชาติแค้มปิง้ (สาขา เอสพลานาด แคราย)
อยู่ภายในห้างเอสพลานาด แคราย ชั้น 1 ถนน
รัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000
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ติดต่อ : 09-4272-8595
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00 - 20.30 น.
การเดินทาง : จากถนนประชาชื่นบริเวณแยก

ประชานุกูล มุ่งหน้าไปแยกพงษ์เพชร เลี้ยวซ้าย
จะเจอเดอะมอลล์งามวงศ์วานทางซ้ายมือให้ขบั
ตรงไปเรื่อยๆ จนข้ามสะพานข้ามแยกแคราย
แล้วชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานกลับรถ พอกลับรถ
แล้วให้ขบั ตรงมาจะเจอสถานีดบั เพลิงเมืองนนท์
อยูท่ างด้านซ้ายแล้วจะเห็นห้างเอสพลานาด ตัง้
อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและโลตัส ให้จอดรถ
แล้วลงมาที่ชั้น 1 จะเจอร้านธงชาติแค้มปิ้ง

• Outdoor Talingchan
นอกจากจะเป็นร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์เดินป่า
และอุปกรณ์การด�ำรงชีวติ ในป่าแล้ว ที่ Outdoor
Talingchan ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ Thailand
Outdoor Shop ยังมีสนิ ค้าสันทนาการกลางแจ้ง
เช่นเรือพาย อุปกรณ์ตกปลา ชุดโซลาร์เซลล์ รวม
ถึงแว่นตากันแดด กล้องส่องทางไกล และมีสนิ ค้า
อื่นที่เกี่ยวกับแคมป์มากมายหลายแบรนด์มาให้
เลือกกันด้วย ถือว่าเป็นร้านที่มีสินค้าที่จ�ำเป็น
ในการตั้งแคมป์อีกร้านหนึ่งทีเดียว
ที่ตั้ง : 12 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 39 ถนน
พุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

อุปกรณ์แคมปิ้งของร้าน Max Camp Thailand

บริเวณหน้าร้านธงชาติแค้มปิ้ง

ติดต่อ : 09-4639-4235
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 20.00 น.

และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊ก : OutdoorTalingchan
การเดินทาง : ใช้ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนี
เส้นทางมุ่งหน้าปิ่นเกล้า จะเจอทางแยกตัดกับ
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้เลี้ยวเข้าถนนพุทธ
มณฑลสาย 1 แล้วตรงไปจนกว่าจะเห็นซอย
พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 39 ให้ตรงเข้าไปก่อนถึง
ซอยทุ่งมังกร 7 ประมาณ 100 เมตร จะเห็นร้าน
Outdoor Talingchan หรือสาขาของ Thailand
Outdoor Shop อยู่ขวามือ

• Max Camp Thailand

เป็นร้านที่รู้จักกันดีของคนรักการท่องเที่ยวแนว
ผจญภัยและผูช้ นื่ ชอบการตัง้ แคมป์ เพราะทีร่ า้ นนี้
เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายสินค้า “สนามเดินป่า” อย่าง
เป็นทางการท�ำให้มสี นิ ค้าและอุปกรณ์จำ� เป็นเกีย่ ว
กับการตั้งแคมป์และเดินป่าครบตามความต้อง
การจริงๆ และยังมั่นใจด้วยว่าสินค้าทุกชิ้นที่มี
จ�ำหน่ายภายในร้านมีคณุ ภาพ มีความคงทนและ
สวยงามตามสไตล์ของสนามเดินป่าอย่างแน่นอน
ที่ตั้ง : ร้าน Max Camp Thailand อยู่ในซอย
ฉิมพลี 2 ถนนฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

เครื่องแต่งกายและสินค้ามากมายของร้าน
Max Camp Thailand

ติดต่อ : 0-2435-1433
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
เฟซบุ๊ก : Maxcampthailand
การเดินทาง : ใช้ถนนสิรินธรตรงขึ้นสะพานข้าม

คลองบางกอกน้อย ก่อนเข้าถนนบรมราชชนนีจะ
เห็นทางเข้าถนนบางขุนนนท์ (ถนนชัยพฤกษ์) ด้าน
ซ้ายมือให้เลีย้ วซ้ายเข้าถนนมาแล้วตรงไปประมาณ 4
กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนนชักพระ แล้ว
ตรงไปสุดทางจะเจอทางแยกซ้าย-ขวา ให้เลีย้ วขวา
เข้าถนนฉิมพลี ตรงไปจนผ่านซอยปูว่ าศอยูข่ วามือ
จากนั้นตรงไปประมาณ 50 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้า
ที่จอดรถของ Max Camp Thailand
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์

3 - 5 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

2.79 - 5 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.39 - 4 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

2.3 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

indy 2 บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 6 ล้านบาท

db2@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.79 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.79 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy WESTGATE

2.74 - 4.5 ล้านบาท

dk3@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.39 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

14.5 - 40 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 20 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.5 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

4.29 - 19.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.69 - 55 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.89 - 53 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 16.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.39 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.59 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.19 - 7.9 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

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.6 - 11 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.4 - 12 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10.5 - 15 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.4 - 12 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.09 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.99 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 7.97 - 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
45

BEST DAY OUT

CAMPSITES NEAR
BANGKOK
แคมปิง้ สวยใกล้กรุง

เข้าใกล้ปลายปีครัง้ ใดหลายคนก็คงมีเป้าหมาย
ของการท่องเทีย่ วแน่นอน และเชือ่ ว่าการออก
ไปแคมปิง้ กางเต็นท์นอนท่ามกลางบรรยากาศ
ของธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายเช่น
กัน ซึ่งครั้งนี้จะมาขอแนะน�ำสถานที่แคมปิ้ง
สวยๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาให้ทุกคน
รู้จักเพื่อเป็นทางเลือกกัน

บรรยากาศที่ กระต่ายกินเนื้อ ลานกางเต็นท์

ริมธาราแคมป์ปิ้ง

ริมธาราแคมป์ปิ้ง
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เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับแคมปิง้ ทีส่ วยและอยูใ่ กล้กรุงเทพฯ
เหมาะส�ำหรับการมากางเต็นท์กับเพื่อนๆ ในวัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยริมธาราแคมป์ปิ้งตั้งอยู่
ที่บ้านห้วยน�้ำหนัก ต�ำบลตะนาวศรี ในอ�ำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หากใครเป็นคนที่ชอบ
ธรรมชาติอาจจะหลงรักที่นี่ก็ได้ เพราะที่ริมธารา
แคมป์ปิ้งถือเป็นสถานที่พักผ่อนที่ค่อนข้างสงบ
อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติสายน�ำ้ และป่าไม้ โดยพืน้ ที่
กางเต็นท์แบ่งออกเป็น 2 โซน คือโซนป่าและ

โซนริมน�้ำ เลือกได้ตามความชอบ นอกจากนี้
ยังมีบริการห้องน�้ำและจุดจ่ายไฟฟ้าไว้ให้ด้วย
เพียงแค่น�ำปลั๊กพ่วงติดกระเป๋ามาจากบ้านด้วย
ก็พอ ส�ำหรับค่าบริการกางเต็นท์ ทีน่ คี่ ดิ ค่าบริการ
เพียง 150 บาทเท่านัน้ สอบถามรายละเอียดได้ที่
06-3073-8554 หรือเฟซบุ๊ก : rimtaracamping
กระต่ายกินเนื้อ ลานกางเต็นท์

เป็นอีกลานกางเต็นท์ที่อยู่ติดกับแม่น�้ำแควน้อย
และรายล้อมด้วยธรรมชาติท�ำให้ได้บรรยากาศ

บริเวณจุดกางเต็นท์ ไร่แตงโมชายสิบ

บรรยากาศธรรมชาติรมิ แม่นำ�้ แควน้อยที่ กระต่ายกินเนือ้ ลานกางเต็นท์
บรรยากาศลานกางเต็นท์ที่ ริมธาราแคมป์ปิ้ง

การพักผ่อนที่หาที่ไหนไม่ได้ โดยลานกางเต็นท์
“กระต่ า ยกิ น เนื้ อ ” ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลจรเข้ เ ผื อ ก
อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
นอกจากจะมีลานกางเต็นท์ที่สวยแล้ว ที่นี่ยังไม่
ท�ำให้รู้สึกแออัดเพราะทางเจ้าของพื้นที่จ�ำกัด
จ�ำนวนคนที่จะเข้ามาตั้งแคมป์ ส่วนสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอื่นๆ เช่นห้องน�้ำ จุดล้างจาน จุด
จ่ายไฟก็มีให้บริการด้วยเหมือนกัน แต่เรื่องของ
อาหารอาจต้องเตรียมมาเอง ส�ำหรับค่าเข้าใช้
บริการพื้นที่ผู้ใหญ่ คนละ 200 บาท/คืน เด็กอายุ

12 -15 ปี คนละ 100 บาท/คืน สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก : กระต่ายกินเนื้อ ลาน
กางเต็นท์
ไร่แตงโมชายสิบ

เป็นลานกางเต็นท์ทโี่ อบล้อมไปด้วยขุนเขา เพราะ
ตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน�้ำล�ำตะเพิน ในหมู่บ้าน
ไผ่สที องอ�ำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นอก
จากจะมีลานกางเต็นท์ทอ่ี ยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
และอากาศดีๆ แล้ว ที่ไร่แห่งนี้ยังมีกิจกรรมให้

นักท่องเทีย่ วได้เล่น เช่นเรือถีบ เรือพาย เรือคายัค
และชมทิวทัศน์อ่างเก็บน�้ำแบบ 360 องศาด้วย
นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามากางเต็นท์ภายในไร่
ยังได้รบั บริการน�ำ้ แตงโมปัน่ เย็นชืน่ ใจไปรับประทาน
กันฟรีด้วย ส�ำหรับอัตราค่าบริการกางเต็นท์อยู่ที่
ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท/คืน และเด็ก คนละ 50
บาท/คืน นอกจากลานกางเต็นท์แล้ว ที่ไร่แตงโม
ชายสิบยังมีบริการบ้านพักด้วย ผู้สนใจติดต่อ
สอบถามได้ที่ เฟซบุ๊ก : ลานกางเต็นท์ ไร่แตงโม
ชายสิบ หรือที่ Line ID : @raichai10
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

บ้านโครงการใหม่ “inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน” ใกล้ทางด่วนศรีรัช
ด้วยแนวคิด “MINIMIZE YOUR LIFE MAXIMIZE YOUR STYLE”
สัมผัสแบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด “COOL CODE SERIES”
เรียบง่าย...สไตล์ชัดและเป็นส่วนตัว

บนสังคมคุณภาพเพียง 158 ยูนิต
ราคาเริ่ม 4.59 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

NEW SHADE OF SCANDINAVIA
ชีวิตเฉดใหม่..สไตล์สแกนดิเนเวีย
ทาวน์โฮมโครงการใหม่..ใกล้เมกาบางนา

ราคา 3 - 6 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

SPECIAL PRIVILEGE ที่สุดของความพิเศษ
1 BED Fully Furnished
คอนโดห้องใหญ่ 55 ตารางเมตร แต่งครบจัดเต็ม

ราคาพิเศษสุด 7.99 ล้านบาท จ�ำนวนจ�ำกัด

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

ครั้งแรกของ มัณฑนา โครงการใหม่
ส�ำหรับผู้มองหา "บ้านที่เป็นที่สุด ในท�ำเลเมืองโคราช"
ด้วยแนวคิด บ้านบรรยากาศพระราชวังพักผ่อน สไตล์ French Chateau
บนท�ำเลติดถนนบายพาส ใกล้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ โคราช
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ โทร. 06 1420 4563 ภายใน ธันวาคม 2564

ราคา 5 - 20 ล้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

Australian Wagyu Tenderloin MB5-6

COAL BISTRO & BAR
อวลกลิ่นเมนูจากเตาถ่าน

Australian Wagyu Tomahawk MB5-6

แค่พาดหัวชื่อร้าน ก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้กลิ่น
หอมของอาหารที่ปรุงบนเตาถ่านลอยมาแต่ไกล
ชวนให้ท้องร้องมากขึ้น ใช่แล้วในฉบับนี้ จะพาทุก
ท่านมาสัมผัสกับอาหารสไตล์ยุโรปที่ร้าน “COAL
Bistro” โดยค�ำว่า COAL นั้น ก็มีความหมายตรง
ตัวซึ่งหมายถึง Charcoal ที่แปลว่า “ถ่านไม้”
ท�ำให้อาหารที่ปรุงมีกลิ่นหอมเตะจมูก และที่ยิ่ง
กว่านั้น ที่นี่ยังมีเชฟชื่อดัง จากรายการ Topchef
Thailand อย่าง เชฟวิลแมน ลีออง ชาวสิงคโปร์
เป็นผู้รังสรรค์อาหารในแต่ละเมนูด้วย

COAL Bistro เป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปที่เน้นการ
ปรุงอาหารด้วยการใช้เตาถ่าน โดยเฉพาะเมนูรมควัน
ทีบ่ อกได้เลยว่าทัง้ กลิน่ และรสชาติของอาหารนัน้ หอมกรุน่
ท�ำให้ใจละลายกันเลยทีเดียว ขณะทีใ่ นส่วนของตัวร้าน
ภายนอกเป็นอาคารชัน้ เดียวตกแต่งอย่างเรียบง่าย ส่วน
ภายในมีการตกแต่งด้วยอิฐและปูนเปลือย เปิดไฟสีเหลือง
นวลๆ สร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั แบ่งส่วน
หนึง่ ในร้านเป็นครัวเปิดทีล่ กู ค้าสามารถเห็นกระบวนการปรุง
อาหารของเหล่าเชฟในทุกขัน้ ตอน จึงมัน่ ใจได้วา่ อาหาร
ในแต่ละเมนูได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันจริงๆ
ส�ำหรับเมนูเด็ดของทางร้านบอกเลยว่ามีทเลิฟเวอร์
บรรยากาศภายในร้าน COAL Bistro & Bar
ทั้งหลายต้องชอบ เริ่มด้วยสเต็ก Ribeye ซึ่งเป็นเนื้อวัว
แองกัสจากออสเตรเลีย น�ำ้ หนัก 300 g. ย่างหอมกรุน่ จาก
เตาแบบ Medium Rare แค่ตดั ชิน้ แรกชิมก็สมั ผัสได้ถงึ
ความชุม่ ฉ�ำ่ และความนุม่ ของเนือ้ รวมถึงกลิน่ หอมๆ จาก
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Scottish Salmon

การย่าง แต่หากใครชอบแบบเนือ้ ติดมันก็ตอ้ งชิมเนือ้ ส่วน
Striploin 300 g. ทีย่ า่ งมาหอมฟุง้ อร่อยไม่แพ้กนั
ส่วนใครเป็นสาย “แซลมอน” เมนูเด็ดโดนใจทีต่ อ้ ง
แนะน�ำคือ “Cold Smoke Cured Salmon Salad” หรือ
สลัดแซลมอนรมควัน ทีเ่ สิรฟ์ มาในจานสลัดราดด้วยน�้ำ
สลัดออเรนจ์มัสตาร์ดรสชาติอมเปรีย้ วอมหวาน หรือหาก
ใครชอบเมนูด่วนๆ อิ่มอร่อยในจานเดียวก็ขอแนะน�ำ
เมนูฟิวชันที่ผสานความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ไม่ว่า
จะเป็น “Scallop wrapped in Bacon Don” หรือ ข้าวผัด
ดาชิ รับประทานคูก่ บั หอยเชลล์ชนิ้ โตพันด้วยเบคอนย่าง
หรือ “Norwegian Salmon Don” หรือ ข้าวผัดดาชิกับ
แซลมอนย่างราดด้วยซอสมิโซะ
ตามติดมาด้วย “Pork Chops Orange Miso” สเต็ก
พอร์คชอปทีเ่ สิรฟ์ คูก่ บั ข้าวผัดดาชิ รวมถึง “Filet Mignon
Orange Miso” ฟิเลมิยองหมูพนั เบคอนเสิรฟ์ พร้อมข้าว
ผัดดาชิ หรือใครชอบเมนูเส้นก็ตอ้ งนีเ่ ลย “Capellini with
Grilled Norwegian Salmon” เส้นคาเปลลินผี ดั พริกแห้ง
หอมๆ เสิรฟ์ คูก่ บั ปลาแซลมอนชิน้ โตราดซอสมิโซะและ
“Capellini with Scallop wrapped in Bacon” เส้น
คาเปลลินผี ดั พริกแห้งเสิรฟ์ คูก่ บั หอยเชลล์พนั เบคอนย่าง
ราดซอสมิโซะ
ร้าน COAL Bistro ตัง้ อยูบ่ นถนนราชพฤกษ์ แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวัน
ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 20.00 น. (Last Order 19.30 น.) แต่
หากต้องการสัง่ ผ่านเดลิเวอรี่ ก็สามารถสัง่ ผ่านได้ที่ Lineman, Robinhood และ Line official สนใจสอบถามราย
ละเอียดได้ที่ 0-2408-8225 และ 06-2445-5625 หรือ
เข้าไปดูโปรโมชันของทางร้านได้ที่ www.facebook.
com/coal.bkk/

GOURMET

HOME MADE FRESH
BANANA MILK
นมกล้วยสูตรเกาหลี

เรียกว่า เป็นเครือ่ งดืม่ สุดฮิตของยุคนีก้ ว็ า่ ได้ ส�ำหรับ “นมกล้วย”
แสนอร่อย ทีไ่ ม่ใช่แค่เด็กจะชืน่ ชอบเท่านัน้ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆ
คนก็ชื่นชอบด้วยเช่นกัน ในฉบับนี้ จึงขอน�ำสูตร “นมกล้วย”
มาน�ำเสนอ เผือ่ คุณแม่บา้ นจะท�ำให้คณ
ุ ลูก และทุกคนในครอบครัว
ได้รับประทานกัน

ส่วนประกอบ (ส�ำหรับ 1 ขวด)
กล้วยหอมสุก
นมสด (รสจืด) 		
ขวดแก้วมีฝาปิด

1 ลูก
400 มิลลิลิตร

วิธีท�ำ
• เลือกกล้วยหอมสุก (ไม่งอมเกินไป) น�ำมาปลอกเปลือกแล้วหัน่
กล้วยหอมเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในชาม
• จากนัน้ ให้บดกล้วยทีห่ นั่ เป็นชิน้ ให้ละเอียด จนเป็นเนือ้ เดียวกัน
ก่อนน�ำไปใส่ในขวดขนาดพอเหมาะ
• น�ำนมสดรสจืด (ยี่ห้อที่ชอบ) เทใส่ตามลงไปในขวดที่มีเนื้อ
กล้วยหอมบดละเอียด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าให้นมสดและเนื้อ
กล้วยหอมเข้ากัน
• เมือ่ เนือ้ กล้วยหอมและนมเข้ากันดีแล้ว สังเกตจะเห็นเนือ้ กล้วย
หอมกระจายอยูใ่ นนม จากนัน้ ให้นำ� เข้าตูเ้ ย็นช่องความเย็นปกติ
โดยทิง้ ไว้ขา้ มคืน เพือ่ ให้กลิน่ ของเนือ้ กล้วยหอมผสมเข้ากับนมสด
• ก่อนเสิรฟ์ ให้เขย่าขวดนมอีกครัง้ เพือ่ ให้เนือ้ กล้วยหอมทีน่ อนก้น
กระจายเข้ากับนมสดแล้วค่อยเปิดดื่ม ก็จะได้กลิ่นและรสชาติ
กล้วยหอมที่หอมและสดชื่น อร่อยไม่แพ้นมกล้วยที่ขายกันตาม
ท้องตลาดเลยทีเดียว
Tips
• สามารถเปลี่ยน “กล้วยหอม” เป็นผลไม้อื่นก็ได้ เช่น สตรอว์
เบอร์รีหรือราสป์เบอร์รี รวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี แต่ทั้งนี้ต้องน�ำ
ผลไม้ดงั กล่าวไปต้มกับน�ำ้ ตาล และเคีย่ วให้เนือ้ ผลไม้นมิ่ เหมือน
แยมรสผลไม้ก่อน เพื่อให้เนื้อผลไม้และกลิ่นหอมผสมเข้ากับ
นมสดได้ดี
• ก่อนน�ำขวดมาบรรจุนมควรน�ำขวด (ควรเป็นขวดทีม่ คี วามหนา
และทนความร้อนได้) ไปลวกน�ำ้ ร้อนเพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค และท�ำความ
สะอาดขวด เพราะจะท�ำให้นมที่บรรจุในขวดเก็บไว้ได้นานขึ้น
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MY BEST FRIEND

FRIENDLY FERRET

เฟอร์เร็ต เพือ่ นรักสัตว์เลีย้ ง

นอกจากนีย้ งั เป็นสัตว์ทชี่ อบเก็บของใส่ปาก ผูเ้ ลีย้ งจึงควรเก็บของ
ในบ้านให้เรียบร้อย โดยเฉพาะของที่เป็นอันตรายต่อเฟอร์เร็ต
ไม่เช่นนั้น อาจท�ำให้เจ้าสัตว์ตัวน้อยเป็นอันตรายได้

เป็นอีกหนึง่ สัตว์เลีย้ งทีแ่ ม้จะดูซกุ ซนแต่กย็ งั ซ่อนความ
น่ารักเอาไว้ในตัวเอง ส�ำหรับเจ้าสัตว์ตวั น้อยขนฟูทชี่ อื่
“เฟอร์เร็ต” ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงรักทันทีที่เห็น
ในครัง้ แรก ตามความจริงแล้ว “เฟอร์เร็ต” เป็นสัตว์ทมี่ ี
ถิน่ ก�ำเนิดในยุโรป และมักเป็นทีน่ ยิ มเลีย้ งในกลุม่ ประเทศ
แถบยุโรปและอเมริกาด้วย

ลักษณะเด่น
ปกติแล้ว เฟอร์เร็ต จะมีขนาดตัวเต็มวัยประมาณ 30-50
เซนติเมตร ตัวเมียมักจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ มีสขี นทีแ่ ตกต่าง
กันไป แต่สีที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยจะเป็นสีไลท์ซิลเวอร์
ขณะเดียวกัน เฟอร์เร็ต มีเขี้ยวและฟันรวม 36 ซี่ เพราะโดย
ธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์นักล่า และเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งถูกรวม
อยู่ในตระกูลเดียวกับมิงค์และวีเซิล
ลักษณะนิสัย
นิสัยของเฟอร์เร็ต ชอบส�ำรวจอยากรู้อยากเห็นขี้สงสัย
แถมเป็นนักขุดคุย้ ขีเ้ ล่นซุกซนเหมือนเด็กและติดคนเลีย้ ง ดังนัน้
ควรพาออกไปเล่นข้างนอกกรงวันละอย่างน้อย 30 นาที ถึง
1 ชั่วโมง ขณะเดียวกันด้วยความเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวสูง
จึงควรจ�ำกัดพื้นที่ให้อยู่ในกรงเพื่อไม่ให้วิ่งออกไปนอกบ้าน
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การเลี้ยงดู
เฟอร์เร็ต เป็นสัตว์ทมี่ เี ล็บยาวและคมจึงควรตัดเล็บอย่างน้อย
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และควรท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ เช่น
แคะหูอาทิตย์ละ 1 ครั้ง อาบน�้ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่วน
อาหารปัจจุบันจะมีอาหารส�ำหรับเฟอร์เร็ตโดยเฉพาะ แต่หาก
หาซือ้ ไม่ได้จริงๆ ก็สามารถใช้เนือ้ ไก่หรืออาหารแมวทีเ่ ป็นเนือ้ สัตว์
ให้กนิ แทนได้ แต่สำ� หรับอาหารสุนขั ทีผ่ สมผักและแป้งมากเกินไป
ไม่ควรให้เฟอร์เร็ตกิน
นอกจากนี้ กรงที่ให้เฟอร์เร็ตอยู่ควรมีขนาดใหญ่พอสมควร
ไม่ควรเล็กกว่า ความยาว 80 ซม. ความกว้าง 50 ซม. และต้อง
สูงกว่า 60 ซม. ขณะที่ช่องกรง ไม่ควรใหญ่เกิน 2.5 ซม. เพราะ
หากใหญ่กว่านี้ เฟอร์เร็ตจะมุดออกมาได้และควรแขวนเปลไว้
ในกรงเพราะเฟอร์เร็ตชอบนอนเปลและภายในกรงควรมีกระบะ
ใส่ทรายและน�ำทรายดูดกลิ่นเทไว้เพื่อใช้ส�ำหรับดูดกลิ่นเวลา
เฟอร์เร็ตขับถ่ายและควรตักทิ้งทุกวัน
ข้อควรระวัง
เฟอร์เร็ต เป็นสัตว์ขี้ตกใจจึงไม่ควรท�ำให้เฟอร์เร็ตตกใจ
เพราะใต้ผวิ หนังและใต้ทวารหนักจะมีตอ่ มกลิน่ ซึง่ เมือ่ เฟอร์เร็ต
ตกใจก็จะปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาทุกครั้ง

CALENDAR

HAPPY FAMILY TIME

เวลาแห่งความสุขของครอบครัว

4th – 7th November 2021

1st - 12th December 2021

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 61

MOTOR EXPO 2021 (มหกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่ 38)

27th November 5th December 2021

Today - 31st December
2021

SALE OF THE YEAR

เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทย

Hall 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 11.00 - 22.00 น.
งานท่องเที่ยวส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ "ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 61"
มาที่เดียวครบคุ้มทั่วไทยจริงๆ เพราะงานนี้เจ้าของโรงแรม
รีสอร์ท และบริษทั ท่องเทีย่ ว มารวมกันมากกว่า 650 บูธ พร้อม
โปรโมชันสุดพิเศษ ทั้งห้องพัก รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวที่มี
ให้เลือกมากมาย ซึ่งเชื่อว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอน แถมยัง
ราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย หากใครยังไม่รวู้ า่ วันหยุดยาวในช่วง
ปลายปีนี้ จะไปเที่ยวที่ไหน ขอเชิญทุกท่านมางานนี้ รับรองว่า
ฟินแน่นอน

Hall 9 - 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.30 - 21.00 น.
งานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปี โดยมีสินค้า
ให้เลือกมากมาย อาทิ เฟอร์นเิ จอร์ ของตกแต่งบ้าน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
หลากหลายแบรนด์ดัง สินค้าแฟชั่น และจิวเวลรี่ อีกทั้งมี
มหกรรมงานแต่งส�ำหรับคู่รักคู่วิวาห์ และอร่อยไปกับของกิน
อาหารโบราณทั่วถิ่นแดนสยาม รวมไปถึงยังมีสินค้าพื้นเมือง
OTOP อาหารและเครื่องดื่มมารวมไว้ในที่เดียวกันด้วย

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 11.00 - 22.00 น.
งานแสดงยานยนต์ทย่ี งิ่ ใหญ่ แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่พลาดไม่ได้เลย ส�ำหรับ "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38" ที่มา
ภายใต้แนวคิด "พร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลง
-Whatever Changes will be…Move on" ขณะเดียวกัน
ภายในงานยังจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านยานยนต์ จาก
ค่ายรถยนต์ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะท�ำให้
คุณรู้สึกประทับใจ ส�ำหรับวันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม
จะเป็นวันที่ 2 - 12 ธันวาคม 2564 โดยจะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่
เวลา 12.00 - 22.00 น. ส่วนในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.

www.virtualotoptour.com
เวลา 09.00 - 21.00 น.
"เทีย่ วชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถที วั่ ไทย" โครงการทีจ่ ดั ขึน้
โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด
"เปิดขุมทรัพย์ 9 เส้นทาง 9 ต�ำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยว
วิถีไทย" ในรูปแบบการท่องเที่ยวออนไลน์แนวใหม่ผ่านโลก
เสมือนจริง "Virtual Tour" ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงวิถชี มุ ชนทัง้ 9 อารยธรรมทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดินไทย
ตลอดจนชอปปิงสินค้า OTOP โดยตรงจากชุมชนผูผ้ ลิต สามารถ
เข้าไปท่องเทีย่ วในโลกเสมือนจริงได้ที่ www.virtualotoptour.com
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564
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FRESH IDEA

UPCYCLING METAL BARREL
เปลี่ยนถังเก่าเป็นของใหม่

บางครัง้ ถังน�ำ้ มันเหล็กเก่าๆ ก็ใช่วา่ จะไร้ประโยชน์เสมอไป
หากแต่ใช้ไอเดียและความคิดมาสร้างสรรค์ ก็จะท�ำให้เรา
ได้เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านใหม่ๆ ที่ดูน่าสนใจไม่ใช่
น้อยเลยทีเดียว

LACE METAL BARREL
FURNITURE
ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากไอเดียของศิลปิน Dentelles &
Bidons ซึ่งน�ำถังเหล็กเก่ามาฉลุลวดลาย แล้วเปลี่ยนถังน�้ำมันให้เป็น
ตูโ้ ชว์สวยๆ ทีแ่ ปลกตาไม่ซำ�้ ใคร เท่านีก้ ไ็ ด้โต๊ะสวยๆ ประดับบ้านแล้ว
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OIL BARREL COFFEE TABLE
เรียกว่าเป็นโต๊ะวางกาแฟทีม่ หี น้าตาไม่เหมือนใครจริงๆ เพราะ
โต๊ะวางแก้วกาแฟตัวนีท้ ำ� มาจากถังน�ำ้ มันเก่าทีถ่ กู ผ่าเปิดด้านข้าง
ของถัง แล้วน�ำกระจกใสมาประกอบกับตัวถังน�้ำมัน พร้อมติด
ขาตัง้ ก่อนกลายร่างเป็นโต๊ะวางแก้วกาแฟสุดเท่ ทีส่ ามารถตัง้ วาง
ในห้องรับแขกได้อย่างไม่อายใคร

C-BARREL
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของศิลปิน Cees van der Reep ที่น�ำ
เอาถังน�้ำมันเก่า มาบีบอัดให้เล็กลง จนเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานอย่างต้องการ โดยเป็นได้ทั้ง
สตูลนัง่ เล่นดูเท่ๆ เพียงน�ำเบาะนุม่ ๆ มาวางด้านบน หรือ จะใช้
เป็นโต๊ะส�ำหรับวางแก้วกาแฟก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

STEEL BARREL DRUM
UPCYCLED TABLE
อาจบอกได้วา่ เป็นการน�ำเอาวัสดุ 2 ประเภทมารวมกัน จนกลาย
เป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ที่มากคุณประโยชน์ และทุกคนสามารถ
น�ำเอาไอเดียนี้มาต่อยอดท�ำโต๊ะใช้เอง ด้วยการน�ำเอาโต๊ะไม้
สนามเก่าๆ มาประกอบเข้ากับถังน�้ำมันเหล็กที่ถูกผ่าด้านข้าง
ส�ำหรับเป็นที่เก็บของ แค่มีไอเดียอยู่ในหัวใจเท่านั้น
LACE METAL BARREL BENCH
เป็นเก้าอี้ม้านั่งที่สวยจนแทบไม่รู้เลยว่าท�ำมาจากถังน�้ำมันเหล็ก
เก่าๆ ซึ่งต้องขอบคุณไอเดียดีๆ ของศิลปิน Dentelles & Bidons
ที่ท�ำให้เรารู้จักคุณประโยชน์ของถังน�้ำมัน รวมไปถึงการประยุกต์
เอาศิลปะมาสร้างสรรค์สิ่งไร้ประโยชน์ ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์
อีกชิ้นที่ใช้ส�ำหรับตกแต่งสวนให้สวยและหรูมากขึ้น

UPCYCLED BARREL LAMP
โคมไฟแขวนเพดานชิ้นนี้ท�ำขึ้นจากชิ้นส่วนของถังน�้ำมันที่
ถูกน�ำมาประกอบและติดตั้งเข้ากับชุดหลอดไฟฟ้า สามารถน�ำ
ไปใช้ตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร หรือคาเฟ่แนวอินดี้ ก็ดูสวยไปอีก
แบบหนึ่ง ถือเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่ใช้สิ่งของเหลือใช้มาท�ำให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

OIL BARREL CLOCKWORK
เป็นนาฬิกาติดฝาผนังทีท่ ำ� มาจากชิน้ ส่วนของถังน�ำ้ มันเหล็ก เป็นอีก
ไอเดียที่ต้องยอมรับว่าใช้วัสดุเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ และยัง
ท�ำให้เกิดของตกแต่งบ้านที่ดูสวยแปลกตามาใช้อีกด้วย
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BOOK LOVER
TRAIN YOUR BRAIN
หนังสือฝึกสมอง

การเดินทางของพระจันทร์
ผู้เขียน : ศศิ วีระเศรษฐกุล
เป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต
และการเดินทางกว่า 5 ปี ของ ศศิ วีระเศรษฐกุล
อดีตสถาปนิก ผ่านภาพวาดสีน�้ำสวยสดใส ที่มา
พร้อมถ้อยค�ำอันแสนละมุนละไม ซึ่งท�ำให้ชวน
นึกถึงบรรยากาศของความสงบสุขและชีวิตที่แสน
จะเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ แต่แฝงไปด้วยความคิดถึง
ความสนุกสนาน และความทรงจ�ำอันสุดจะงดงาม รวมทั้งยังจะ
ได้รู้เคล็ดลับ “การวาดภาพ” ของสถาปนิกหนุ่มที่วันนี้ผันตัวมา
เป็นนักวาดภาพอีกด้วย

FACTFULNESS จริงๆ แล้วโลกดีขนึ้ ทุกวัน
ผู้เขียน : ฮันส์ โรสลิง, โอลา โรสลิง,
อันนา เรินน์ลุนด์
ผู้แปล : นพ. นที สาครยุทธเดช
เรียกว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการการันตีจากผู้ทรง
อิทธิพลระดับโลก อย่าง บิล เกตส์ ที่ยอมควัก
เงินในกระเป๋าซื้อแจกนักศึกษาจบใหม่ทุกคนใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงยังได้รับการแปลไปแล้วกว่า
36 ภาษา และขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเล่มทัว่ โลก โดยเนือ้ หาในหนังสือ
จะบอกให้เรารู้ว่า โลกวันนี้แย่ลง หรือ เราแค่ก�ำลังถูกหลอก จาก
10 สัญชาตญาณฝังแน่นของมนุษย์ ที่ก�ำลังลวงเราเองให้เข้าใจ
โลกผิด ขณะเดียวกัน หนังสือเล่มนีย้ งั จะมาช่วยให้คณุ ต่อสูก้ บั ความ
ไม่รู้อันใหญ่หลวง พร้อมกับมอบอาวุธส�ำคัญอย่างทักษะการมอง
โลกตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิตต่อไป
EAT THAT FROG! กินกบตัวนั้นซะ!

เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอทีจ่ ะท�ำทุกอย่าง
ผู้เขียน : Shaa Wasmund
ผู้แปล : ศรินธร อมาตยกุล
“เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอทีจ่ ะท�ำทุกอย่าง” เป็น
หนังสือทีจ่ ะน�ำคุณกลับไปหาสิง่ ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้คณุ
ยิม้ ได้ และหัวใจรืน่ เริง ทัง้ งานอดิเรก ผูค้ น รวมถึง
งานทีท่ ำ� ให้คณุ มีความสุขอย่างยัง่ ยืน ความฝันทีร่ อ
ให้คุณลงมือท�ำ การเดินทางที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้น
ธุรกิจทีค่ ณุ อยากท�ำมาตลอด รวมทัง้ สถานทีท่ คี่ ณุ อยากไป ร้านอาหาร
ที่คุณไม่เคยลิ้มลอง ชีวิตของผู้คนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง โยคะ
ยามรุง่ อรุณ และอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ทัง้ หมดนี้ จะท�ำให้คณุ หยุด
ท�ำในสิ่งไม่จ�ำเป็น และพร้อมจะหันมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
เพื่อตัวคุณเองอย่างจริงจัง
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ผู้เขียน : Brian Tracy (ไบรอัน เทรซี่)
ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์
หากต้องเจอกับงานยากๆ คุณจะท�ำอย่างไร
บางคนอาจจะเลีย่ งงานนัน้ แล้วไปท�ำงานง่ายๆ แทน
แต่ส�ำหรับ ไบรอัน เทรซี่ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
กลับมองว่า งานยากๆ ก็เหมือนกับ “กบ” ทีห่ ลายคน
เบือนหน้าหนี โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า หากกินกบ
ตัวนัน้ เข้าไปแล้ว หน้าทีก่ ารงานและชีวติ ก็อาจจะ
ดีขึ้นอย่างมหาศาล ยิ่งคุณกินกบตัวใหญ่เท่าไหร่ ชีวิตของคุณก็จะ
ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น พร้อมกันนี้ เขายังจะมาเผยเคล็ดลับ ในการบริหาร
เวลาที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้คุณเลิก
ผัดวันประกันพรุ่ง แล้วเริ่มลงมือท�ำในทันที “ลองกินกบตัวนั้นสิ”
แล้วจะเจออะไรดีๆ อีกเยอะ

MORE THAN WORDS

“เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตนเองและมีแรงศรัทธาที่มากพอ
สิ่งมหัศจรรย์และความส�ำเร็จที่เราตั้งหวังไว้จะมาอยู่ในมือเรา”
Blockdit
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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Knowledge is only one half. Faith is the other.
Novalis
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