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LET’S START
การเริม่ ต้นใหม่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้จำ� กัดเฉพาะว่าจะต้องเกิดแค่ชว่ งเวลาใดเวลาหนึง่
ของชีวติ หรือเกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ เพราะค�ำว่า “เริม่ ต้นใหม่”
สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ ช่วงเวลาของชีวติ สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกเพศทุกวัย
และสามารถเกิดขึน้ ได้หลายต่อหลายครัง้ โดยมีกำ� ลังใจและแรงผลักดัน
จากภายในตัวของบุคคลคนนัน้ หรือคนในครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชดิ
รอบข้าง เป็นแรงกระตุ้นและปลุกเร้าให้ชีวิตของเขาสามารถลุกขึ้นยืน
และเดินหน้าต่อไปได้ทุกครั้ง ยามต้องเริ่มต้นใหม่
เพือ่ ให้ความเข้าใจในความหมายของค�ำว่า “การเริม่ ต้นใหม่” มากขึน้
นิตยสาร MOTIVO จึงขอน�ำเสนอเนือ้ หาภายใน โดยเริม่ จากคอลัมน์
Let's Start ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของการสร้างพลังใจ เพือ่ การลุกขึน้ ยืน
เพือ่ เริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ ก่อนทีจ่ ะไปเยีย่ มชมโครงการ “VIVE บางนา กม.7”
Luxury Brand ใหม่ ในรูปแบบ Gallery House Loft Style ด้วยคอนเซ็ปต์
“ชีวิต..ที่ไม่ซ�้ำใคร” ส�ำหรับผู้ที่มีเอกลักษณ์ และต้องการความแตกต่าง
หรูหราไม่ซำ�้ ใคร ในคอลัมน์ Welcome ทีอ่ าจเป็นจุดเริม่ ต้นการเลือกหา
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของใครหลายๆ คน ตามมาด้วยคอลัมน์ Be Healthy
เรื่องราวของโรคภัยใกล้ตัว ที่หากรู้ก่อนก็สามารถป้องกันได้ทัน
อย่างเช่น อาการดื้อยา ซึ่งหลายคน อาจไม่รู้ว่าความร้ายแรงของ
อาการดื้อยาสามารถส่งผลร้ายกับร่างกายมากแค่ไหน
มาต่อกันทีค่ อลัมน์ DIY ในฉบับนีเ้ ราจะน�ำ “เชือกรองเท้า” มาประดิษฐ์
เป็นสร้อยข้อมือสวยๆ ให้สวมใส่เล่นกัน แล้วจึงไปดูความคืบหน้าของ
เส้นทางคมนาคมสายใหม่ “รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบิน” เส้นทาง
ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทาง และการท่องเที่ยวของใคร
หลายๆ คน จากนัน้ ไปต่อด้วยการท่องเทีย่ วย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ
ซึง่ ไม่ได้มดี แี ค่เป็นสถานทีร่ วบรวมเรือ่ งราวในอดีตอย่างเดียว ทว่า ยังเป็น
แหล่งศึกษาหาข้อมูลวิถชี วี ติ ของคนในอดีต หรือแม้แต่การเป็นต้นก�ำเนิด
เมนูอร่อยๆ ทีท่ ำ� ให้คนรูจ้ กั ย่านถิน่ ฐานทีเ่ ป็นชุมชนส�ำคัญในอดีตอีกด้วย
จากนั้น ไปลองลิ้มชิมความอร่อยของร้านขนมญี่ปุ่น ที่บินตรงมา
ให้ความอร่อยกับคนไทยกับร้าน Gram Cafe & Pancakes ทีน่ มี่ อี ะไร
อร่อย ต้องไปดูกนั และอีกคอลัมน์ทพ
ี่ ลาดไม่ได้เลย Gourmet ในฉบับนี้
เราจะมาลองท�ำ ข้าวต้มกุง้ สับใส่ฟกั ทองและเผือก เมนูงา่ ยๆ เพือ่ สุขภาพ
ท�ำไม่ยาก แต่ได้ทงั้ ความอร่อยและสุขภาพ
ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวบรวมมาเพื่อให้
ผูอ้ า่ นได้สมั ผัสเรือ่ งราวดีๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ทจี่ ะมาถึงเร็วๆ นี้
และเชือ่ ว่าเนือ้ หาในนิตยสาร MOTIVO จะเป็นส่วนหนึง่ ในการจุดประกายให้
ใครหลายๆ คนได้เริม่ ต้นท�ำในสิง่ ใหม่ หรือการก้าวไปสูเ่ ส้นทางใหม่ของชีวติ
กับช่วงเวลาใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง อันจะน�ำมาซึง่ ความสุข และความส�ำเร็จตลอดไป
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เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก

Smile in the mirror.
Do that every morning
and you'll start to see
a big difference in your life.
… by Yoko Ono
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ในช่วงชีวิตของคนหนึ่งคน การก้าวเดิน
บนเส้นทางแห่งชีวติ นัน้ อาจไม่ได้ราบเรียบ
หรือราบรื่นเสมอไป หลายต่อหลายครั้ง
ต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหา ล้มลุก
คลุกคลานกันไม่รกู้ คี่ รัง้ แต่นนั่ ไม่ใช่หลักใหญ่
ใจความอะไร ประเด็นส�ำคัญอยูท่ วี่ า่ การล้มลง
ในแต่ละครั้ง ตัวของเราพร้อมที่จะลุกขึ้น
มายืน แล้วเริม่ ต้นก้าวเดินไปให้ถงึ จุดหมาย
ปลายทางของความส�ำเร็จตามทีต่ งั้ ใจไว้หรือไม่
และการลุกขึ้นมาแต่ละครั้งเราจะต้องปรับ
ทัศนคติในตัวของเราอย่างไรบ้าง
ละทิ้งเรื่องอดีต

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก้าวเดินไป
บนเส้นทางชีวิต ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ซึ่ ง บางครั้ ง ความผิ ด พลาดนี้ เ อง ที่ อ าจเป็ น
ตัวบั่นทอนก�ำลังใจของใครหลายคน จนไม่ยอม
ลุกขึ้นสู้อีกต่อไปเลยก็ได้ ในความเป็นจริงแล้ว
หากเรามัวแต่ใคร่ครวญถึงสิ่งผิดพลาดในอดีต
และจมปลักอยูเ่ ช่นนัน้ ก็จะท�ำให้เราเสียโอกาสไป
อย่างไม่ทนั รูต้ วั ถามว่าเสียใจกับความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ไหม ค�ำตอบคือได้ แต่ในเวลาเดียวกัน
เราก็ จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามผิ ด พลาดนั้ น ๆ
ด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด เมื่อรู้ถึงสาเหตุ เราก็
จะแก้ไขได้อย่างตรงจุด และสามารถน�ำมาใช้
เป็นบทเรียนส�ำหรับการก้าวเดินในย่างก้าวต่อไป
ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะท�ำให้เราหยุดใคร่ครวญ
กั บ ความผิ ด พลาดในอดี ต แต่ ยั ง กลายเป็ น
พลังแรงใจส�ำคัญที่ท�ำให้เราได้พบกับโอกาส
ใหม่ๆ ข้างหน้าด้วย

เริ่มต้นใหม่ ไม่สายเกินไป

คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าการเริม่ ต้นใหม่นนั้ สามารถ
ใช้ได้กบั ชีวติ ของคนรุน่ หนุม่ สาว ใครทีอ่ ายุมากแล้ว
ก็คงจะยากทีจ่ ะเริม่ ต้นการท�ำอะไรสักอย่าง ทว่าจริงๆ
การเริ่มต้นใหม่ ไม่เคยมีค�ำว่า สายเกินไป เพราะ
เราสามารถเริ่มต้นท�ำในสิ่งใหม่ๆ ได้ในทุกจังหวะ
และทุกช่วงของชีวติ บางคนอาจจะค้นพบ “ความเป็น
ตัวเอง” หรือ “สิง่ ทีต่ วั เองถนัด” เมือ่ ตอนอายุใกล้ฝง่ั
ด้ ว ยเพราะหน้ า ที่ แ ละภาระเมื่ อ ครั้ ง หนุ ่ ม สาว
จ�ำเป็นต้องดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน
และเมื่อพวกเขาเหล่านั้น ได้ค้นพบเส้นทางชีวิต
ที่แท้จริงของตัวเอง ก็จะท�ำให้ความฝันที่เคย
มีกลับกลายเป็นจริง สร้างความสุขให้เกิดขึ้น
ดังนั้นค�ำว่า อายุ เพศ หรือแม้แต่ ฐานะ จึงไม่ใช่
ข้ออ้างให้ใครสักคนใช้ปฏิเสธการ“เริ่มต้นใหม่”

เตรียมพร้อมรับมือ

สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงกระท�ำในการเริ่มต้นใหม่ หรือ
การท�ำอะไรใหม่ๆ คือการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับสิ่งทีจ่ ะเกิดขึ้นข้างหน้า ซึ่งเริม่ ตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อมของจิตใจ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ใจเราเอง ไม่ให้รู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งเร้าภายนอกที่
เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจ ไม่ให้รู้สึกท้อแท้กับ
ความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน
เราเองก็ต้องเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายด้วย
เหมือนกัน เพราะเราไม่รู้ว่าอุปสรรคหรือปัญหา
ที่อยู่ตรงหน้านั้น จะใช้เวลาแก้ไขนานแค่ไหน
ถ้าร่างกายของเราแข็งแรง เราก็จะมีความอดทน
ในการต่อสู้กับปัญหาจนผ่านลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มีแนวโน้มหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไรบ้าง ข้อดีของการประเมินปัญหา
ก่อนทีจ่ ะแก้ไขจะช่วยให้เราสามารถมองหาเครือ่ งมือ
(วิธีการ) แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี รวมถึงยัง
สามารถประเมินขีดความสามารถของตัวเราว่า
จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนด้วย
ไม่เพียงเท่านั้นการประเมินปัญหา ยังช่วยให้
เราทราบถึงต้นเหตุของปัญหาว่าเกิดจากตัวของ
เราหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ด้วย ซึ่งจะน�ำไป
สูแ่ นวทางการแก้ไขปัญหาทีช่ ดั เจนและถูกต้องมากขึน้
ยิ่งเรารู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุหลัก ปัญหาก็จะถูก
คลี่คลายไปได้โดยง่าย และท�ำให้เราใช้เครื่องมือ
การแก้ไขปัญหานั้นๆ ถูกต้องตามไปด้วย

ประเมินปัญหา-อุปสรรค

การประเมิน ในทีน่ หี้ มายความถึง การคาดคะเนว่า
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วางแผนใหม่

เมือ่ การประเมินปัญหาเกิดขึน้ และถูกแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง การวางแผนหรือวางแนวทางในการเริม่ ต้นใหม่
จึงเป็นล�ำดับขัน้ ต่อไป ในการสร้างเส้นทางเดินชีวติ
ให้กับตัวเอง การอยู่ในสถานที่สงบ และสบาย
หยิบปากกา สมุด ขึ้นมานั่งเขียนหรือวางแผนการ
เพื่อให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคตก็ถือเป็น
สิ่งดีไม่ใช่น้อย แต่ทั้งนี้ การวางแผนอะไรก็ตาม
จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งรู ้ จั ก การแบ่ ง เวลาให้
กับชีวิตของตัวเอง ว่าจะท�ำอะไรบ้างในแต่ละวัน
หรือแต่ละเดือน ตลอดจนการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของงานแต่ละชิ้นที่รับเข้ามา เพื่อให้งาน
ทุกอย่างเสร็จตามก�ำหนดของเวลาที่วางเอาไว้
นอกจากนี้ ยั ง ควรวางแผนเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
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หาความรูเ้ พิม่ เติมในงาน เพือ่ สร้างความถนัดและ
ความเชีย่ วชาญให้มากขึน้ อย่างไรก็ดี การวางแผน
เพือ่ การเริม่ ต้นใหม่นนั้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเป็น
แผนงานที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่
เพ้อฝันมากเกินไป

เส้ น ทางของการเริ่ ม ต้ น ใหม่ ไ ด้ เ ร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น
ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการ
ก้าวเดินไปบนเส้นทางการเริม่ ต้นใหม่ได้ ส่งผลดีให้
เราสามารถก้าวเดินไปสู่จุดหมายแห่งความส�ำเร็จ
ได้เร็วยิ่งขึ้น

ก�ำหนดเงื่อนไข

ก�ำหนดระยะเวลา

การก�ำหนดเงื่อนไขเปรียบเสมือนการสร้างกรอบ
ความคิดให้กับการท�ำงานส�ำหรับการเริ่มต้นใหม่
ให้เป็นไปได้มากที่สุด หากเราไม่ตีกรอบด้วย
เงื่อนไขอะไรเลยอาจท�ำให้ความคิดหรือแผนงาน
ทีว่ างไว้กลายเป็นความเพ้อฝัน การก�ำหนดเงือ่ นไข
ไม่ได้แค่ท�ำให้เกิดกรอบการท�ำงานอย่างชัดเจน
เท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนตัวบังคับให้เราเดินตาม

เช่นเดียวกับการก�ำหนดเงื่อนไข การก�ำหนด
ระยะเวลาในการท�ำงานแต่ละช่วง ถือเป็นอีก
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารก้ า วเดิ น ส� ำ หรั บ การ
เริ่มต้นใหม่ไปสู่เป้าหมายของความส�ำเร็จ ใน
แต่ ล ะช่ ว งมี ค วามใกล้ แ ละเป็ น จริ ง มากขึ้ น
แต่ทงั้ นีก้ ารก�ำหนดระยะเวลาการท�ำงานก็ยงั จ�ำเป็น
ต้องมีการค�ำนวณบวกรวมเวลาการแก้ไขปัญหา และ

อุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในทุกขัน้ ตอนลงไปไว้ดว้ ย
เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ มี เ วลามากเพี ย งพอในการคิ ด
ทบทวนสิ่งที่วางแผนหรือท�ำลงไปนั้น ว่าถูกต้องดี
แล้วหรือยัง ตลอดจนเหมาะสมกับช่วงเวลาหรือไม่
ซึ่งในขณะเดียวกันการเผื่อเวลาเอาไว้ ยังท�ำให้เรา
ไม่รู้สึกกดดันหรือถูกบีบรัดด้วยเงื่อนไขของเวลา
มากจนเกินไป ส่งผลให้ความส�ำเร็จในการเริ่มต้น
ท�ำงานแต่ละช่วงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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WELCOME

VIVE BANGNA KM.7
GALLERY HOUSE LOFT STYLE
บ้านทีต่ อบรับไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่

VIVE บางนา กม.7 Luxury Brand ใหม่จาก
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มาพร้อมกับความ
หรูหราในรูปแบบ Gallery House Loft Style บน
พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ สิน้ 20 ไร่ ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย
ศักยภาพการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
ด้วยคอนเซ็ปต์ “ชีวิต..ที่ไม่ซ�้ำใคร” ส�ำหรับ
ผูท้ มี่ เี อกลักษณ์ และต้องการความแตกต่าง
ไม่ซ�้ำใคร

Luxury Living กว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องใหญ่ได้
ลักษณะโครงการ

ห้องรับแขก เชื่อมต่อสวนนอกบ้าน
ออกแบบด้วยแนวคิด Combine Space
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ทัง้ 92 ยูนติ ในโครงการ VIVE บางนา กม. 7
ได้รบั การออกแบบตัวบ้านด้วยดีไซน์ทโี่ ดดเด่น
ซึง่ มาพร้อมกันถึง 4 รูปแบบ หน้ากว้างของบ้าน
มากถึง 10 เมตร และพืน้ ทีใ่ ช้สอย 225 ตารางเมตร
บนพื้นที่ 40 ตารางวาขึ้นไป และแต่ละยูนิต
พรัง่ พร้อมด้วยการจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยลงตัวด้วย
แนวคิด Combine Space ทีท่ ำ� ให้พนื้ ทีใ่ ช้สอย
สามารถเชือ่ มถึงกันในแต่ละห้อง ไม่วา่ จะเป็น
ห้องนัง่ เล่น ห้องครัว หรือสวนนอกบ้าน ทีส่ ามารถ
เปิดหากันได้ กลายเป็นพืน้ ทีข่ นาดใหญ่สำ� หรับ
จัดงานปาร์ตสี้ ว่ นตัว
ภายในโล่งโปร่งสบาย ด้วยฝ้าเพดานที่สูง
ถึง 2.9 เมตร ท�ำให้โอ่อา่ และโปร่งโล่งไม่รสู้ กึ อึดอัด
ทางโครงการยังออกแบบให้บ้านแต่ละหลังมี

Vitality Space พืน้ ทีพ่ เิ ศษทีป่ รับเปลีย่ นได้ตามตัวตน
และไลฟ์สไตล์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ไม่วา่ จะปรับเป็น
มุมท�ำงาน พืน้ ทีอ่ า่ นหนังสือหรือฟังเพลง พร้อมกับ
Recreation Backyard สวน และพืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
ส่วนตัว ขณะเดียวกัน ยังมีหอ้ งนอนทีก่ ว้างขวาง
ถึง 3 ห้อง โดยเฉพาะห้อง Master Bedroom
ออกแบบให้เชือ่ มต่อกับห้องน�ำ้ ใหญ่ พร้อมสวน
ด้วย See-Through Wall นอกจากนี้ ยังมีหอ้ ง
แม่บา้ นอีก 1 ห้อง ทีพ่ ร้อมปรับเปลีย่ นให้เป็น
ห้องอเนกประสงค์ตามทีต่ อ้ งการ และมีพนื้ ที่
จอดรถภายในบ้านได้ถงึ 3 คัน
ยกระดับไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่ความโดดเด่นด้วยรูปแบบดีไซน์บา้ นใน
แต่ละยูนติ เท่านัน้ โครงการ VIVE บางนา กม. 7

ห้องนอนพื้นที่กว้างขวาง
บ้านที่ได้รับการดีไซน์แบบ Loft Style

ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้อาศัยใน
โครงการด้วยแนวคิด ส่งเสริมทัศนียภาพใน
โครงการให้หรูหรามากขึน้ โดยใช้ระบบสาย
ไฟฟ้าใต้ดนิ และเป็นถนนลาดยาง Asphalt ทัง้
โครงการ พร้อมเพิม่ พืน้ ทีร่ องรับการออกก�ำลังกาย
ทีก่ ว้างขวาง และมี Clubhouse ดีไซน์แบบ
Loft Style รวมถึงสระว่ายน�ำ้ ระบบน�ำ้ เกลือ ห้อง
ออกก�ำลังกาย Fitness และ Pool Party รองรับ
ไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัวทีอ่ าศัยอยูภ่ ายใน
โครงการไว้อย่างครบครัน
เชือ่ มต่อเส้นทางคมนาคม

ไม่เพียงเท่านัน้ หนึง่ ในความตัง้ ใจทีแ่ ลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ เลือกให้โครงการ VIVE บางนา กม. 7
ตัง้ อยูพ่ นื้ ทีบ่ างนา กม.7 เพราะเล็งเห็นแล้วว่า

เป็นท�ำเลศักยภาพทีจ่ ะมาเพิม่ ความสะดวกสบาย
ในการใช้ชวี ติ ให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัยในทุกไลฟ์สไตล์
และเป็นพื้นที่เพียงจุดเดียวในย่านบางนา
ทีร่ ายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ ร้านอาหาร
สถานศึกษาระดับอินเตอร์เนชันแนล รวมถึง
การเดินทางคมนาคมทีส่ ะดวกสบาย และเชือ่ ม
ต่อกับจุดหมายปลายทางต่างๆ เช่น สนามบิน
ย่านธุรกิจ หรือแม้แต่แหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนใน
ต่างจังหวัดอีกด้วย
โครงการ VIVE บางนา กม.7 จึงเป็นอีกหนึง่
โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่
เกิดจากความตั้งใจ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
และความเป็นอยูข่ องคนรุน่ ใหม่ ทีม่ เี อกลักษณ์
ไม่ชอบความธรรมดา และชอบใช้ชวี ติ ..ทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร
ทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์ของตัวคุณเอง

มุมรับประทานอาหารนอกบ้าน ตกแต่งอย่างสวยงาม
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HOME GADGET

KEYCHAIN
GADGETS

พูดถึง “พวงกุญแจ” ทุกคนอาจนึกได้เพียงแค่ เป็นทีเ่ ก็บ
รวบรวมกุญแจบ้านและห้องต่างๆ หรือบางคนอาจใช้เป็น
ของประดับแต่งกระเป๋าให้ดสู วยหรู ทว่าในวันนี้ พวงกุญแจ
สามารถเป็นได้มากกว่านัน้ ด้วยเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การพัฒนา
อย่างยิง่ ยวดในปัจจุบนั
03
01

Power Bank Quick Charger

ถ้าเห็นเพียงภายนอกอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่คือ
พาวเวอร์แบงก์ทที่ รงประสิทธิภาพทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่
ซึ่ ง มาพร้ อ มกั บ ดี ไ ซน์ ส วยงามในรู ป ของ
ปอม ปอม ที่สามารถน�ำไปใช้ประดับตกแต่ง
กระเป๋ า ใบสวยให้ ดู ห รู ห ราได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ขณะเดียวกัน ปอม ปอม พาวเวอร์แบงก์ชิ้นนี้
ไม่ได้แค่สวยเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ชาร์จ
แบตเตอรีใ่ ห้กบั สมาร์ทโฟนของคุณ ทีม่ าพร้อม
กับสายเชื่อมต่อ ซึ่งมีทั้งสายของ Apple
และ Android ที่ส�ำคัญยังชาร์จไฟได้แรงและ
เร็วอีกด้วย ส�ำหรับราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 640 บาท

02

Resqme the Original Keychain

แม้จะไม่ได้มรี ะบบเทคโนโลยีมาเกีย่ วข้อง แต่แก็ดเจ็ตชิน้ นี้ “Resqme”
ก็เรียกได้วา่ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญทีท่ กุ ครอบครัวควรมีไว้ตดิ ตัวหรือติดรถ
เพราะได้รบั การออกแบบเพือ่ ใช้สำ� หรับช่วยชีวติ ผูท้ ตี่ ดิ อยูภ่ ายในรถยนต์
จากอุบตั เิ หตุอย่างทรงประสิทธิภาพจริงๆ ใบมีดทีต่ ดิ อยูก่ บั อุปกรณ์ชนิ้ นี้
มีความแข็งแรง สามารถใช้ตดั สายรัดเข็มขัดทีน่ งั่ ออกได้อย่างง่ายดาย
แถมด้วยด้านท้ายของอุปกรณ์ทสี่ ามารถกระแทกกระจกหน้าต่างรถ
ให้แตกออกโดยไม่ตอ้ งใช้แรง ท�ำให้ผทู้ ตี่ ดิ อยูใ่ นรถได้รบั การช่วยเหลือ
ออกมาได้อย่างปลอดภัย ส�ำหรับราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 450 บาท
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Keychain Virtual Keyboard

นับจากนี้เราจะสามารถพิมพ์ข้อความลงบนมือถือได้สะดวก
มากขึน้ เมือ่ มี Keychain Virtual Keyboard มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
คนส�ำคัญ เพียงแค่ตอ่ สัญญาณผ่านบลูทธู ของสมาร์ทโฟนแล้ว
เปิดใช้งาน เครือ่ งก็จะปล่อยล�ำแสงเลเซอร์ออกมาเป็นภาพของ
คียบ์ อร์ดทีจ่ ะท�ำให้เราสามารถพิมพ์ขอ้ ความลงในสมาร์ทโฟนได้
โดยไม่ตอ้ งกดทีห่ น้าจอโทรศัพท์อกี ต่อไป เรียกได้วา่ เป็นอุปกรณ์
ทีจ่ ะมาช่วยท�ำให้คณุ ท�ำงานผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้อย่างคล่องตัว
ส�ำหรับราคาเครือ่ งนีค้ าดว่าจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 4,900 บาท

04

Keychain Breathalyzer

บอกเลยว่าทันสมัยและทันเหตุการณ์ทสี่ ดุ ส�ำหรับแก็ดเจ็ตชิน้ นี้
ทีน่ า่ จะถูกใจคุณพ่อบ้านหลายๆ ท่าน เพราะนับจากวันนี้ คุณผูช้ าย
จะไม่ตอ้ งกังวลว่าจะดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เกินลิมติ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดให้มปี ริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 50 mg%
อีกต่อไปแล้ว เพราะวันนีเ้ รามี BACtrack Keychain Breathalyzer
แก็ดเจ็ตทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ช็กลมหายใจของคุณผูช้ าย หลังจากทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เพียงแค่เป่าลมผ่านท่อเครือ่ งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ขนาดพกพา ก็จะท�ำให้รแู้ ล้วว่า ณ เวลานัน้ คุณมีระดับแอลกอฮอล์
ในร่างกายเท่าไร แถมยังช่วยให้คณุ ผูช้ ายไม่ตอ้ งเสีย่ งอันตรายเวลา
ขับรถอีกด้วย ส�ำหรับราคาของเครือ่ งนีอ้ ยูท่ ปี่ ระมาณ 980 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

เคาน์เตอร์ครัวคอนโดมิเนียม
ถึงเล็กก็สวยได้แค่รู้ไกด์ไลน์
หนึง่ ในปัญหาหลักทีผ่ พ
ู้ กั อาศัยบน “คอนโดมิเนียม”
ปฏิเสธไม่ได้ในวันนี้ คงไม่พน้ เรือ่ ง “ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย”
ที่ค่อนข้างจ�ำกัด จนยากจะหยิบจับทุกสิ่งลงไปอยู่
ในห้องได้ ไม่เว้นแม้แต่ “เคาน์เตอร์ครัว” ทีห่ ลายคน
ยังคิดไม่ตกกับโจทย์ทวี่ า่ นีบ้ นพืน้ ทีแ่ สนจ�ำกัด วันนี้
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จึงมีคำ� ตอบการจัดเคาน์เตอร์
ครัวทีใ่ ช้งานง่ายและสะดวกมาฝากกัน ก่อนจะลงมือท�ำ
ห้องครัวใหม่ ขอแนะน�ำว่าควรจะวัดขนาดของ
พื้นที่ครัวในห้องก่อน เมื่อได้ขนาดพื้นที่แล้ว จึง
ปรับเคาน์เตอร์ครัว เฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งใช้อนื่ ๆ
เช่น ตูเ้ ย็น อ่างล้างจาน และเตาแก๊ส โดยให้คำ� นึงถึง
หลักในการจัดการทีแ่ บ่งออกเป็นหลักๆ ดังนี้
พื้นที่ขนาดเล็ก

หากเป็นคอนโดฯ ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมากๆ เช่น
มีเพียงพื้นที่เชื่อมต่อกับระเบียงและทางเดิน ขอแนะน�ำ
ให้วางโซนครัวด้วยการจัดเคาน์เตอร์ให้เป็นแนวเส้นตรง
ซึง่ จะดูกะทัดรัดเหมาะกับโครงสร้างของพืน้ ที่ แถมยังดูเรียบง่าย
ทันสมัย โดยปัจจุบนั มีชดุ เคาน์เตอร์ครัวทีอ่ อกแบบมาให้
เลือกมากมาย ตัง้ แต่ขนาด 1.2 เมตร จนถึง 2 เมตร

เพิ่มประโยชน์พื้นที่

เพื่ อ เพิ่ ม ประโยชน์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ส่ ว นบนของห้ อ งครั ว
ยังสามารถติดเคาน์เตอร์ประเภทตู้ลอย เพื่อท�ำเป็นชั้นวางของ
หรือวางอุปกรณ์เครือ่ งปรุงรสอาหาร หรือจะติดตัง้ เป็นตะแกรงลอย
ใช้พักจานที่ล้างแล้ว เพียงเท่านี้ก็จะท�ำให้มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ หากต้องการให้ครัวของคุณมีความสะดวกสบาย
และดูทนั สมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ทอี่ าศัยอยูบ่ นคอนโดฯ
ขอแนะน�ำให้เลือกท็อปเคาน์เตอร์ครัว หรืออุปกรณ์เครื่องครัว
ทีเ่ ป็น “มันวาว” และควรเลือกสีเรียบๆ เช่น สีขาว หรือไม่กส็ เี ข้ม
อย่างสีดำ� เทา จะท�ำให้ดมู คี วามโมเดิรน์ และง่ายต่อการท�ำความสะอาด
อย่างไรก็ตาม คอนโดมิเนียมของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รบั การ
ออกแบบให้ทกุ พืน้ ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และปรับแต่ง
ได้หลากหลายตามใจปรารถนา ตามสไตล์คนรุน่ ใหม่ และนีค่ อื
อีกหนึง่ เรือ่ งเล็กๆ ทีเ่ ราใส่ใจ...เพือ่ ชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ของทุกครอบครัว
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย ซึ่งสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรือ่ งบ้านทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำเพือ่ ความสุขของคนรักบ้าน

พื้นที่ขนาดกว้าง

หากเป็นคอนโดฯ ที่มีพื้นที่กว้างมากพอ การจัดวาง
เคาน์เตอร์ครัว ควรวางแบบชิดผนังทัง้ สองด้าน หากเป็น
เคาน์เตอร์ครัวแบบเข้ามุม ก็จะช่วยให้การท�ำครัวมีความ
สะดวกขึน้ เพราะสามารถเข้าถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ ทางซ้าย
และขวาได้งา่ ย

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ คอนโดมิเนียม Ease, The Room, The Key, Wan Vayla
หัวหิน-เขาเต่า และ The Bangkok
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BE HEALTHY

อาการ “ดือ้ ยา”
ภัยเงียบคุกคามชีวิต
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อาการ “ดือ้ ยา” หรือ เชือ้ ดือ้ ยา หมายถึงภาวะทีเ่ ชือ้ โรค
หรือเชือ้ แบคทีเรียเกิดการต่อต้านยาปฏิชวี นะ ส่งผลให้
การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผล และอาจต้องใช้ระยะ
เวลาในการรักษาตัวนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
แพงขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตมากขึ้น

เท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง ในรายงานยั ง เปิ ด เผยอี ก ด้ ว ยว่ า วั น นี้ ไ ด้ พ บ
ผู้เสียชีวิตจากเชื้อดี้อยาทั่วโลกประมาณปีละ 700,000 คน
และคาดว่าในปี 2593 การเสียชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวจะมีสูงขึ้นไป
อยู่ที่ 10 ล้านคน โดยประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่า มีผู้ติดเชื้อ
ดื้อยาประมาณปีละ 88,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
ปีละประมาณ 38,000 คน

ตามรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันปัญหาการดื้อยาต้าน
จุลชีพของเชือ้ แบคทีเรียก�ำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้การใช้ยาต้านจุลชีพไม่คอ่ ยได้ผล

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค

ส�ำหรับสาเหตุของเชื้อดื้อยา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคน
ทุกเพศทุกวัยนัน้ เป็นผลมาจากตัวของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาปฏิชวี นะบ่อย
และติดต่อกันเป็นเวลานาน และมักจะซือ้ ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสม

มารับประทานเอง หรือการรักษาตัวเองอย่างไม่ตรงจุด ส่งผลให้
เชื้อแบคทีเรียเกิดการเปลี่ยนแปลงยีน จนกลายเป็นเชือ้ ดือ้ ยา
หรือบางกรณีอาจจะได้รับยีนดื้อยาจากเชื้อแบคทีเรียตัวอื่น
ส่งผลให้การรักษาโรคติดเชือ้ เรือ้ รังบางชนิด เช่น ปอดบวม หรือ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ รักษาได้ยากขึ้น รวมถึงโรคที่เป็นอยู่อาจ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลเสียให้เกิด
ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาด้วย
วิธีแก้ไขและวิธีป้องกัน

ส่วนของวิธกี ารป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื ไม่ควรซือ้ ยามารับประทานเอง
หากเกิดอาการเจ็บป่วย และหากจ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ก็ควรใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และควรปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาปฏิชวี นะรักษาโรค หรือ อาการทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ ไอ อุจจาระร่วง หรือแผลสด
จากอุบตั เิ หตุทไี่ ม่ได้เกิดจากสัตว์กดั และเพิง่ เกิดแผลใหม่ๆ เพราะ
ยาปฏิชีวนะจะไม่ช่วยลดความรุนแรงของโรคเหล่านี้
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับผู้อื่น
หรือน�ำยาที่เหลือไปให้ผู้อื่นใช้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
การติดเชือ้ ควรจะรักษาสุขภาพด้วยการล้างมือให้สะอาดเป็นประจ�ำ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยไม่จ�ำเป็น ...เพียงเท่านี้
ก็สามารถห่างไกลจากเชื้อดื้อยา อันเป็นภัยเงียบใกล้ตัวได้แล้ว
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DIY

สร้อยข้อมือ
เชือกสีสวย

เชือกรองเท้า ไม่ได้มปี ระโยชน์แค่ผกู รัดรองเท้าทีส่ วมใส่
หรือสร้างสีสันให้รองเท้าดูเ ท่ ดูเก๋เ ท่านั้น แต่เชือก
รองเท้าสีสวยๆ ยังสามารถน�ำมาดัดแปลงให้เป็นเครือ่ ง
ประดับเก๋ๆ ส�ำหรับสาวๆ ได้อีกด้วย อย่างฉบับนี้
เราจะมาท�ำสร้อยข้อมือเชือกสวยๆ ใส่กนั

อุปกรณ์

• เชือกรองเท้า (เลือกสีที่ชอบ) 		
• กรรไกร
• ไฟแช็ก
• ห่วง-ตะขอ หรือตัวจบสร้อย
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วิธีท�ำ

• น�ำเชือกรองเท้า จับปลายข้างหนึง่ ท�ำเป็นห่วงโดยวนขวาแล้วให้
ปลายเชือกด้านทีจ่ บั ทับกับตัวเชือก จากนัน้ จับตัวเชือกส่วนทีเ่ หลือ
ร้อยเข้าไปในห่วง ให้มลี กั ษณะคล้ายการผูกหูกระต่ายแล้วดึงปลาย
เชือกให้แน่นเล็กน้อย ซึง่ ก็จะได้หว่ งใหม่ขนึ้ มาแทนห่วงเดิม
• เมือ่ ได้หว่ งใหม่แล้ว ให้จบั เชือกร้อยเข้าห่วงอีกครัง้ เหมือน
ขัน้ ตอนแรก ให้ทำ� แบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนได้ความยาวพอดีกบั ข้อมือ
• พอได้ความยาวตามทีต่ อ้ งการแล้ว ก็ตอ้ งจบท้ายด้วยการจับ
ปลายเชือกส่วนทีเ่ หลือสอดเข้าไปในห่วงสุดท้ายแล้วดึงเบาๆ
จากนัน้ ก็จดั แต่งเชือกให้ดเู รียบร้อยสวยงาม ก่อนทีจ่ ะตัดปลาย
เชือกทีเ่ หลือ แล้วใช้ไฟแช็กลนส่วนทีถ่ กู ตัดออกไป
• ท�ำแบบเดียวกันนีก้ บั ปลายเชือกอีกด้านหนึง่ (โดยใช้ไฟอ่อนๆ
พอให้เชือกละลาย อย่าให้ไหม้) เมือ่ ส่วนทีล่ นไฟทัง้ สองด้านเย็น
ลงแล้ว ก็นำ� ห่วงตะขอสร้อย (ซึง่ มีให้เลือกหลายแบบ) มาเย็บติด
กับปลายเชือกทัง้ สองด้าน เพียงเท่านีเ้ ราก็จะได้สร้อยข้อมือกิบ๊ เก๋
มาใส่อวดเพือ่ นๆ กันแล้ว

Tips

• หากต้องการให้สร้อยมีสสี นั มากขึน้ สามารถใช้เชือกรองเท้าที่
มีหลายสีในเส้นเดียวกันได้
• ถ้าใช้ตะขอหรือห่วงสร้อยธรรมดา อาจใช้เข็มและด้ายทีม่ สี คี ล้าย
กับเชือก หรือใช้ดา้ ยสีขาวเย็บได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์
การเริ่มต้นที่น�ำมาสู่ความส�ำเร็จ

การสร้างธุรกิจ หรือแบรนด์สนิ ค้าสักชิน้ หนึง่
ไม่ใช่วา่ จะสามารถสร้างกันได้แค่ 1-2 วัน แต่
เราอาจต้องใช้ระยะเวลามาเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญ แม้จะต้องล้มและลุกขึน้ อีกสักกีค่ รัง้
หากเราไม่ยอมแพ้ ก็ยอ่ มคว้าความส�ำเร็จนัน้
มาได้ในสักวันหนึ่ง

แป้ง อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
สร้างสรรค์แห่งแบรนด์ VICKTEERUT (วิคธีรร์ ฐั ) แบรนด์
เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทีแ่ ม้จะเป็นน้องใหม่ของวงการแฟชัน่
ในเมืองไทย แต่เรียกได้วา่ ก�ำลังเป็นแบรนด์ทมี่ าแรงทีส่ ดุ
ในวันนี้ คุณแป้ง-อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ ได้เล่า
ให้ฟงั ว่า ในช่วงเริม่ แรกของแบรนด์ ถูกก่อตัง้ ขึน้
โดยคุณวิค-ธีรร์ ฐั ว่องวัฒนะสิน ดีไซเนอร์เสือ้ ผ้า
แฟชัน่ โดยเกิดขึน้ ราวปี 2553 หลังจากทีค่ ณุ วิค
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เรียนจบจาก เซนต์มาตินส์ (CENTRAL SAINT
MARTINS) มหาวิทยาลัยชื่อดังด้านแฟชั่นดีไซน์
ระดับโลกจากอังกฤษ แล้วกลับมาเมืองไทย สิง่ ที่
จุดประกายให้คณุ วิคสร้างแบรนด์ VICKTEERUT ขึน้ มา
เกิดตอนทีไ่ ด้รบั เชิญให้เข้าร่วมงาน Elle Fashion
Week ในฐานะทีเ่ ป็น Young Designer ซึง่ อาจเรียก
ได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของแบรนด์กว็ า่ ได้
คุณแป้งเล่าด้วยว่า “หลังจากทีเ่ ปิดแบรนด์ขนึ้ มา
ใช่วา่ แบรนด์นจี้ ะโด่งดังเลย คุณวิคเขาต้องท�ำงาน
อย่างหนักมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่อาจเป็นเพราะว่าภาระ
หน้าทีซ่ งึ่ หนักมากเกินไปและต้องท�ำงานคนเดียว
ส่งผลให้คุณวิคต้องปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองไป
หลังจากที่ท�ำมาได้เพียง 1-2 ปีเท่านั้น ท�ำให้
ชือ่ ของแบรนด์ VICKTEERUT หายไปจากวงการ
แฟชัน่ บ้านเราอยูน่ านพอสมควร” นัน่ อาจจะเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดูจะไม่ค่อยราบรื่นมากนักส�ำหรับ

ดีไซเนอร์คนหนึง่ ตามทีค่ ณุ แป้งได้เล่าให้ฟงั
“แต่ดว้ ยจังหวะทีแ่ ป้งซึง่ รูจ้ กั และเป็นเพือ่ นของ
พีช่ ายของคุณวิคอยูแ่ ล้ว ท�ำให้หลังจากนัน้ ไม่นานนัก
ตัวของแป้งก็ได้มโี อกาสมาพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับคุณวิค ก่อนทีจ่ ะได้เข้ามาช่วยดูแลแบรนด์
ในเวลาต่อมา ซึง่ ในครัง้ นีเ้ ราได้มกี ารวางแผนการ
ท�ำงานอย่างเป็นขัน้ ตอนค่ะ โดยในส่วนของงาน
ดีไซน์เสื้อผ้าแฟชั่น ทางคุณวิคก็จะเป็นคนดูแล
ในส่วนนีโ้ ดยตรง ขณะทีท่ างแป้งก็จะดูแลในเรือ่ ง
ของมาร์เก็ตติง้ และการท�ำประชาสัมพันธ์แบรนด์
ตลอดจนการดูแลในส่วนของรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆ ของดีไซน์ เช่นเทรนด์ของซีซนั แต่ละช่วง
ควรจะออกแบบชุดเสือ้ ผ้าสไตล์ไหน ซึง่ หลังจาก
ทีท่ กุ อย่างถูกวางแผนอย่างลงตัว ก็ทำ� ให้แบรนด์
VICKTEERUT สามารถลุกขึน้ มาเริม่ ต้นได้อกี ครัง้ ”
คุณแป้งในฐานะสไตลิสต์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ และเคย

ได้รว่ มงานกับนิตยสารชัน้ น�ำของประเทศไทยมาแล้ว
บอกด้วยว่า การกลับมาของแบรนด์ VICKTEERUT
ในครั้งที่สอง หลังจากที่ต้องหยุดไปเกือบปีนั้น
ถือเป็นการกลับมาอย่างสง่างาม “ถ้าถามว่าการกลับ
มาอีกครัง้ ของ VICKTEERUT นัน้ มีการตัง้ เป้าหมาย
อะไรใหม่หรือไม่ แป้งพูดได้เลยค่ะว่า พวกเรา
ทุกคนไม่ได้ยกเรือ่ งของเป้าหมายมาเป็นตัวก�ำหนด
ชิน้ งานทีส่ ร้างขึน้ เอาเป็นว่าทีน่ จี่ ะไม่คอ่ ยเหมือน
บริษทั แฟชัน่ สักเท่าไร พวกเราทุกคนท�ำงานด้วย
ความรัก และไม่ใช่รกั ในตัวงานอย่างเดียวนะคะ
แต่เรานึกถึงคนที่ท�ำงานด้วยกัน เขามีความฝัน
ซึ่งเราอยากท�ำความฝันของเขาให้เป็นจริงด้วย
อย่างตัวของคุณวิค หากเขาต้องการอะไร เราก็จะ
ท�ำให้เกิดรูปธรรมอย่างทีเ่ ขาคิดให้มากทีส่ ดุ เพราะ
ในการท�ำงานแต่ละครั้ง เราจะคุยกันตลอดว่า
อยากได้แบบไหน และทีส่ ำ� คัญเราไม่เคยคาดหวัง

หรือจะต้องคิดว่าจะเอาเสือ้ ผ้าของเราไปขายทีไ่ หน
หรือต้องท�ำให้แบรนด์โด่งดังแค่ไหน เพราะนัน่ จะ
ท�ำให้เราลดความกดดันในการท�ำงานลงไป แถม
ยังได้รบั ผลลัพธ์ทดี่ ตี ามมา นัน่ คือมีลกู ค้าชอบผลงาน
ของเราแล้วมาซือ้ นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้เราสามารถยืน
อยูม่ าได้จนถึงวันนี้ ซึง่ ก็นบั เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว
ทีแ่ บรนด์ VICKTEERUT ได้กา้ วเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ใน
วงการแฟชัน่ ของเมืองไทย”
กระนั้นก็ตาม ผู้อ�ำนวยการสาวของแบรนด์
VICKTEERUT ย�ำ้ ด้วยว่า “แม้วนั นีแ้ บรนด์ VICKTEERUT
จะเติบโตขึน้ จากวันแรกของการเริม่ ต้น แต่กไ็ ม่ใช่
เรื่องง่ายนักที่จะท�ำให้วันนี้เกิดขึ้น และยิ่งเราโต
ขึ้นเท่าไร เราก็ต้องท�ำงานหนักมากขึ้น เพื่อรักษา
คุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์เรียบหรู
(Modern Chic) ทีส่ ามารถสวมใส่ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ซึ่งถือเป็นตัวตนของแบรนด์ให้คงอยู่ตลอดไป”
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METRO FOCUS

HIGH SPEED TRAIN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
เรียกว่าเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวจริงๆ หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบหลักการของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา) ทีน่ ำ� เสนอโดย คณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
(EEC)

ความเป็นมาโครงการ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมือง
-สุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา) มีระยะทางยาวรวมกันทัง้ สิน้ 220
กิโลเมตร ซึง่ เป็นหนึง่ โครงการทีอ่ ยูภ่ ายใต้แผนยุทธศาสตร์
“ไทยแลนด์ 4.0” และยังเป็นหนึง่ ในโครงสร้างพืน้ ฐาน
การคมนาคมขนส่ง เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงการเดินทางทัง้ ทางบก
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ทางราง และทางน�ำ้ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)
ลักษณะโครงการ
ในส่วนของการก่อสร้าง จะใช้โครงสร้างและแนวเส้นทาง
การเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Airport
Rail Link) ทีเ่ ปิดให้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั โดยโครงการ
จะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge)
ในส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไทไปยังสนามบิน
ดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบิน
อูต่ ะเภา และจังหวัดระยอง พร้อมเชือ่ มเส้นทางเข้าออก
สนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟฯ รวมระยะทาง
ทัง้ โครงการ 260 กม. ขณะทีค่ วามเร็วของรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ในโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีใ่ ช้ความเร็ว
250 กม./ชม. จะอยู่ในช่วงการเดินทางระหว่างเมือง

(ภาพจ�ำลอง) รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา)

คือ สถานีสุวรรณภูมิถึงสถานีอู่ตะเภา และส่วน
ของความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. จะใช้ส�ำหรับ
ช่วงการเดินทางในเมือง คือสถานีดอนเมืองถึง
สถานีสวุ รรณภูม)ิ ท�ำให้ใช้เวลาในการเดินทางจาก
สนามบินอูต่ ะเภาเข้าสูก่ รุงเทพฯ เพียงแค่ 45 นาที
ส�ำหรับโครงสร้างทางวิง่ ประกอบด้วย ทางวิง่
โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ปจั จุบนั (ARL)
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิง่ ทีต่ อ้ ง
ก่อสร้างใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร โดยเบือ้ งต้น
จ�ำแนกลักษณะรูปแบบโครงสร้างทางวิง่ ทัง้ โครงการเป็น
3 ประเภท ได้แก่ ทางวิง่ ยกระดับระยะทางประมาณ
181 กิโลเมตร ทางวิง่ ระดับดินระยะทางประมาณ
2 กิโลเมตร และทางวิง่ ใต้ดนิ ระยะทางประมาณ 8
กิโลเมตร และคาดว่าปลายปี พ.ศ 2561 นีจ้ ะเปิดลง

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบิน

นามสัญญาการเริม่ การก่อสร้าง ก่อนประกาศผลคัดเลือก ทว่ายังช่วยลดการใช้นำ้� มัน ซึง่ ก็เท่ากับการลดมลพิษ
นักลงทุน และจะเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ 2566 ด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
อสังหาริมทรัพย์และการค้าตลอดแนวเส้นทาง
เพิม่ ความสะดวกสบาย-กระตุน้ เศรษฐกิจ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงยังท�ำให้เกิดการจ้างงาน
รถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ ประกอบไปด้วยสถานีทงั้ สิน้ การใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศ และการจัดเก็บ
9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซือ่ สถานี ภาษีที่มากขึ้น
มักกะสัน สถานีสวุ รรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานี
อย่างไรก็ตาม ค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงนี้
ชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพทั ยา และสถานีอตู่ ะเภา ได้มีการก�ำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 270 บาท
ผ่านพืน้ ที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จากสถานีมกั กะสันไปพัทยา (ชลบุร)ี และ 330 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด จากสถานีมักกะสันไปสถานีอู่ตะเภา
ชลบุรี และจังหวัดระยอง ถือว่าส่งผลดีไม่ใช่แค่มมุ
ของการเดินทางทีส่ ะดวกสบายมากขึน้ หรือกระตุน้ ขอบคุณข้อมูลจาก
www.eeco.or.th/โครงการ/การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
ให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว -โครงการรถไฟความเร็
วสูง-เชื่อม-3-สนามบิน-แบบไร้รอยต่อ
ของแต่ละจังหวัดบนเส้นทางทีโ่ ครงการนีผ้ า่ นเท่านัน้ - http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11101
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L&H NETWORK

ถนนคลอ
ถนนเทิด
พระเกีย
รติ

งถนน
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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

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

20 - 50 ล้านบาท
6 - 20 ล้านบาท
3.81 - 7 ล้านบาท
2.2 - 7 ล้านบาท
4.3 ล้านบาท

TOWNHOME

VIVE
Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

9 - 14 ล้านบาท
7.85 - 20 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.2 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

18 - 50 ล้านบาท
5.1 - 16 ล้านบาท
3.9 - 9.5 ล้านบาท
1.7 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 400 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว
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ºÒ§¾ÅÑ´
·ÇÕÇÑ²¹Ò
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ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

Ë¹Í§á¢Á

¨ÍÁ·Í§

´Ô¹á´§
ÃÒªà·ÇÕ

ºÒ§¡Í¡
ãËÞ‹

ºÒ§¤ÍáËÅÁ
ÂÒ¹¹ÒÇÒ
ÃÒÉ¯ÃºÙÃ³Ð

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

¾ÞÒä·
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.4 - 7 ล้านบาท

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

PLAYING
BADMINTON

แบดมินตันกีฬาของทุกวัย
หนึง่ ในประเภทของกีฬาในร่ม ทีไ่ ม่วา่ จะผ่านไปกีส่ บิ ปี
ก็ยงั คงเป็นทีน่ ยิ มของผูช้ นื่ ชอบการออกก�ำลังกาย
คือ “แบดมินตัน” เพราะแม้จะเป็นกีฬาทีไ่ ม่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์การเล่นอะไรมากมาย แต่สามารถท�ำให้
เราออกก�ำลังกายได้ทกุ ส่วนของร่างกาย ขณะ
เดียวกัน ยังเป็นเกมกีฬาทีส่ ามารถออกก�ำลัง
ได้หลังเลิกท�ำงานในแต่ละวันด้วย ทีส่ ำ� คัญวันนี้
ยังมีสนามแบดมินตันดีๆ ให้เลือกใช้เป็นสนาม
ประลองฝีมอื หลายแห่งด้วยกัน

สถานที่แนะน�ำ

• สนามแบดมินตัน สโมสรทหารอากาศ

เป็นหนึ่งในสนามแบดมินตันที่ได้รับความนิยม
สูงสุดของประเทศไทย เพราะทีน่ ไี่ ม่ใช่แค่เป็นสนาม
แบดมินตันให้นกั กีฬาได้ประลองฝีมอื เพียงอย่างเดียว
แต่ทนี่ ยี่ งั เป็นศูนย์รวมการพัฒนาฝีมอื ของนักกีฬา
แบดมินตันระดับมืออาชีพ หรือแม้แต่การเป็นสถานที่
ฝึกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยมาตรฐานระดับ
สากล เพือ่ สร้างนักกีฬาแบดมินตัน และเพือ่ ดึง
ศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้มากทีส่ ดุ โดยทีน่ ี่
มีสนามแบดมินตันแบบถาวรอยู่ด้วยกันถึง 6
สนาม ซึง่ ทุกสนามได้รบั การติดตัง้ พืน้ สนามรุน่
PB-F545 (PB Flooring) ส�ำหรับราคาค่าบริการ
ใช้สนามแบดมินตันของสโมสรทหารอากาศ
อยูท่ ี่ 100 บาทต่อชัว่ โมง ไม่รวมค่าลูกขนไก่
ทีต่ งั้ : ภายในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศ เลขที่ 171
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บรรยากาศของสนามแบดมินตัน
R19 Badminton Court

สนามแบดมินตัน แจ้งวัฒนะ

ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อ : 0-2534-5011
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-21.00 น.
เฟซบุก๊ : สนามแบดกองทัพอากาศ
การเดินทาง : จากตลาดสะพานใหม่ ขับรถข้าม
สะพาน ตรงไปและผ่านมาทางสีแ่ ยก จากนัน้ ขับ
รถชิดขวา เลีย้ วขวาตรงจุดกลับรถแรก เจอป้อม
ยามแล้วเลีย้ วขวาอีกที เมือ่ ตรงไปจะเจอแฟลตที่ 1
ให้เลีย้ วซ้าย จะเห็นสนามแบดมินตัน ซึง่ สังเกต
ง่ายๆ ว่าจะมีรา้ น 7-Eleven อยูด่ ว้ ย
• R19 Badminton Court

เป็น สนามแบดมิน ตัน ที่ตั้ง อยู่ใ นย่า นรัง สิต
จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า

ฟิวเจอร์พาร์คเพียง 2 กิโลเมตร มีความโดดเด่น
ตัง้ แต่รปู ทรงของอาคารทีอ่ อกแบบอย่างทันสมัย
ตัง้ แต่ภายนอกจนถึงภายใน แตกต่างไปจากสนาม
แบดมินตันทัว่ ไปทีเ่ คยเห็นกัน โดยเฉพาะส่วนของ
ล็อบบีท้ โี่ อ่โถง สะอาดตา ขณะเดียวกันทีน่ กี่ ม็ ี
สนามมาตรฐานให้เล่นกันถึง 10 สนาม ปูดว้ ยพืน้
ยางแบบพรีเมีย่ มทัง้ หมด มีหอ้ งล็อกเกอร์สำ� หรับ
เก็บสัมภาระของผูเ้ ข้ามาเล่นใช้ฟรี มีหอ้ งอาบน�ำ้
ไว้บริการด้วยถึง 10 ห้อง ผูท้ มี่ าเล่นในสนามนี้
ยังสะดวกสบายด้วยทีจ่ อดรถทีก่ ว้างขวาง จอดรถได้
มากกว่า 50 คัน มี Wifi ให้เล่นยามเหนือ่ ยล้าจาก
การตีลกู ขนไก่ นอกจากนี้ ยังมีหอ้ งบริการวีไอพี
ไว้รองรับกรณีตอ้ งการความเป็นส่วนตัว รวมถึงมี
ร้านกาแฟและร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์กฬี าให้บริการ
และทีส่ นามแบดนีย้ งั เปิดให้มหาวิทยาลัย หรือสโมสร

บริการร้านกาแฟที่ R19 Badminton Court

บรรยากาศภายในสนามแบดมินตัน สโมสรทหารอากาศ

ต่างๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมได้อกี ด้วย โดยเฉพาะการ
จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน หรือเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำ
กิจกรรมอืน่ ๆ ด้วย
ที่ตั้ง : สนามแบดมินตัน ตั้งอยู่ในซอยรังสิตนครนายก 19 (คลอง 1) ถนนรังสิต-นครนายก
ต�ำบลประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 06-5664-5545
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-24.00 น.
เฟซบุก๊ : R19 BADMINTON
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้า
ผ่านห้างเซียร์รงั สิตและรพ.รังสิต จนถึงแยกตัด
ของถนนรังสิต-นครนายก ให้เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นน
รังสิต-นครนายก แล้วขับรถตรงไปจนถึงซอย
รังสิต-นครนายก 19 ให้เลีย้ วซ้ายเข้าซอย (สังเกต
หน้าปากซอยด้านขวามือ จะมีโรงเรียนสอนขับรถ

แอดวานซ์ รังสิต) ตรงเข้าไปเล็กน้อย จะเห็น R19
แบดมินตันอยูด่ า้ นซ้ายมือ
• สนามแบดมินตัน แจ้งวัฒนะ

เป็นสถานทีอ่ อกก�ำลังกายในร่มทีเ่ หมาะส�ำหรับ
คนในย่านหลักสีจ่ ริงๆ โดยเฉพาะผูท้ ชี่ นื่ ชอบกีฬา
แบดมินตัน เพราะทีน่ มี่ สี นามแบดมินตันให้เล่นกัน
ถึง 5 สนาม ซึง่ จะมีผมู้ าใช้บริการค่อนข้างเยอะ
ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ดังนัน้ หากใครต้องการ
จะมาทีน่ ี่ ควรโทรศัพท์มาจองสนามกันไว้กอ่ นจะ
ดีกว่า โดยราคาค่าบริการใช้สนามก็ไม่แพง อยูท่ ี่
100-500 บาท เหมาะส�ำหรับการมาเล่นเป็นกลุม่
หรือถ้าอยากจะมาเรียนแบบเป็นคอร์ส ทีส่ นามแห่งนี้
ก็พร้อมเปิดสอน โดยมีโค้ชผูเ้ ชีย่ วชาญคอยดูแล
อย่างใกล้ชดิ ขณะเดียวกันทีน่ ยี่ งั มีลานจอดรถที่

ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ R19 Badminton Court

กว้างขวาง สามารถจอดรถได้มากถึง 60 คัน ไว้
รองรับผูม้ าใช้บริการด้วย
ทีต่ งั้ : 85/9 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อ : 0-2990-7960-2
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-23.00 น.
เฟซบุก๊ : สนามแบดมินตัน แจ้งวัฒนะ
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรงั สิต มุง่ หน้า
มาทางแยกหลักสี-่ แจ้งวัฒนะ เลีย้ วซ้ายเข้าถนน
แจ้งวัฒนะ ขับตรงมาจนเห็นซอยแจ้งวัฒนะ 13
แล้วกลับรถไปถนนฝัง่ ตรงข้าม เพือ่ จะเข้าซอย
แจ้งวัฒนะ 12 ขับตรงเข้ามาจนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 12
แยก 4 แล้วเลีย้ วขวา ขับตรงมาเรือ่ ยๆ จะเห็น
สนามแบดมินตัน แจ้งวัฒนะ
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 200 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 16 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.49 - 7.25 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 - 6.7 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.9 - 5.3 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.2 - 4.5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

SPORT AND
FRIENDSHIP
กีฬาสมานฉันท์

กีฬาแบดมินตันเป็นหนึง่ ในเกมกีฬาทีเ่ รียกได้วา่
ไม่เพียงช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูเ้ ล่น
ในทีมเดียวกันได้ แต่ยังเป็นกีฬาที่เสริมสร้าง
มิตรภาพกับผูค้ นรอบข้างได้อกี ด้วย เพราะเป็น
กีฬาทีไ่ ม่วา่ ใครๆ ก็สามารถเล่นได้ ทัง้ เด็กและ
ผู้ใหญ่ จึงถือเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่แนะน�ำ

• สนามแบดมินตัน ประชาอุทศิ 72

สนามแบดมินตัน ประชาอุทศิ 72 อาจดูแตกต่าง
ไปจากสนามแบดมินตันทัว่ ๆ ไป เพราะทีน่ ไี่ ม่ใช่
จะมีแค่เพียงสนามแบดมินตันทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
ตามมาตรฐานสากล ซึง่ มีสนามเป็นพืน้ ยางทัง้ หมด
10 สนาม เท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั เรียกได้วา่ เป็นศูนย์รวม
การเรียนรูท้ งั้ ด้านกีฬาและดนตรีอกี ด้วย เพราะเปิดสอน
ทัง้ แบดมินตัน เปียโน ดนตรีไทย ลีลาศ และการเล่น
โยคะ โดยสามารถเรียนได้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่ รวมถึง
สามารถเลือกได้วา่ จะเรียนเดีย่ วหรือเรียนแบบกลุม่
ขณะเดียวกัน ทีน่ ยี่ งั มีรา้ นขายอุปกรณ์กฬี าทีม่ ี
บริการครบครัน โดยเฉพาะการรับซ่อม-ขึน้ เอ็นไม้
แบดมินตัน นอกจากนี้ ยังมีรา้ นเบเกอรีแ่ ละร้าน
เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพด้วย และหากใครอยากจะว่ายน�ำ้
หลังเล่นแบดมินตันเสร็จแล้ว ทีน่ กี่ ม็ สี ระว่ายน�ำ้

30

บรรยากาศภายในสนามแบดมินตัน บ้าน 92

บรรยากาศการแข่งขันที่สนามแบดมินตัน บ้าน 92

ให้ลงไปออกก�ำลังกายในแบบผ่อนคลายอีกด้วย
ส�ำหรับราคาค่าบริการใช้สนามอยูท่ ี่ 160 บาท
ต่อชัว่ โมง
ทีต่ งั้ : 22/2 ซอยประชาอุทศิ 72 ถนนประชาอุทศิ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ติดต่อ : 09-1092-2200
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 16.00-24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
(ช่วงเช้า-บ่ายต้องโทรจองล่วงหน้า)
เฟซบุ๊ก : สนามแบดมินตัน ประชาอุทิศ 72
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนประชาอุทิศ
ขับตรงไปจนถึงซอยประชาอุทศิ 72 หรือซอยรวม
น�ำ้ ใจ เลีย้ วเข้าซอย ขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร
สนามแบดมินตัน ประชาอุทศิ 72 จะอยูข่ วามือ
สังเกต พี.พี.ออโต้ จะอยูซ่ า้ ยมือ

• White House Sport Club
แม้จะเป็นสนามแบดมินตันทีไ่ ม่ใหญ่มากนัก เพราะ
มีสนามแบดมินตันให้เล่นเพียง 4 สนาม แต่ทน่ี ี่
ก็เรียกได้วา่ เนืองแน่นไปด้วยนักแบดมินตัน ทัง้ รุน่ เล็ก
และรุ่นใหญ่ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมาใช้สนามอย่าง
ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และ
หลังเลิกงาน เพราะทีน่ เี่ ปิดให้เช่าส�ำหรับการเล่นเป็น
ชัว่ โมง หรือจะเช่าส�ำหรับจัดแมตช์แข่งขันในแก๊ง
เพือ่ นๆ เพือ่ กระชับมิตรก็ได้ และทีด่ จู ะเป็นจุดเด่น
และเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูค้ นทีม่ าใช้สนามแห่งนีก้ ็
คือ ทางสนามได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์สำ� หรับตัง้ กล้อง
สมาร์ทโฟนส�ำหรับการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผมู้ าใช้บริการ นอกจากนี้
ทางสนามยังมีสระว่ายน�้ำเปิดให้บริการส�ำหรับ
การผ่อนคลายหลังเล่นแบดมินตันด้วย พร้อมกับที่

ภายใน White House Sport Club

สนามแบดมินตัน ประชาอุทิศ 72

จอดรถทีก่ ว้างขวาง ส่วนราคาค่าบริการใช้สนามอยูท่ ี่
80 บาทต่อชัว่ โมง
ที่ตั้ง : 56/269 หมู่ 10 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์
ซอยเพชรเกษม 63/2 เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ : 0-2421-9034
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น.
เฟซบุ๊ก : White House Sport Club
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี มุง่ หน้ามาทาง
ถนนพุทธมณฑล สาย 2 สังเกตป้ายบอกทางไปถนน
พุทธมณฑล สาย 2 เมือ่ เห็นป้ายให้ขบั ชิดเลนทางซ้าย
และเลีย้ วเข้าถนนพุทธมณฑล สาย 2 จากนัน้
ขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงปากทางถนนเส้นที่ตัด
กับถนนเพชรเกษม เลีย้ วขวาเข้าถนนเพชรเกษม
ตรงมาผ่านซอยวัดม่วง คอยสังเกตป้ายซอย
ทางด้านซ้ายมือ (เลขคี่) เมื่อถึงซอยเพชรเกษม

63/2 ให้เลี้ยวเข้าซอย แล้วขับตรงเข้าไป จะพบ
กับ White House Sport Club
• สนามแบดมินตันบ้าน 92

เป็นสนามแบดมินตันในร่มขนาด 6 สนาม ปูดว้ ย
พืน้ ยางทัง้ หมด ทีน่ เี่ ป็นทัง้ สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
และเป็นสถานที่ส�ำหรับฝึกซ้อมของผู้ที่ชื่นชอบ
กีฬาแบดมินตัน แต่หากใครที่ต้องการเรียนรู้
เรื่องของแบดมินตันอย่างจริงจัง ทางสนามก็มี
บริการเปิดสอนเช่นกัน โดยมีอดีตโค้ชทีมชาติมา
เป็นผูท้ ำ� การฝึกสอนให้ ซึง่ สามารถตกลงกับทาง
เจ้าของสนามได้ว่า ต้องการเรียนในช่วงเวลาใด
นอกจากนี้ ทีน่ กี่ ย็ งั มีบริการจ�ำหน่ายลูกแบดมินตัน
ทั้งแบบขนไก่และแบบพลาสติกด้วย ส�ำหรับ
ค่าบริการในการใช้สนามอยูท่ ี่ 120 บาทต่อชัว่ โมง

สระว่ายน�้ำเปิดให้บริการที่ White House Sport Club

และในวันอาทิตย์ ทางสนามคิดค่าบริการทีช่ วั่ โมงละ
100 บาทเท่านั้น
ที่ตั้ง : 3 ซอยเพชรเกษม 92 ถนนเพชรเกษม
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ : 08-1493-6087
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 15.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : สนามแบดมินตัน บ้าน 92
การเดินทาง : จากถนนพุทธมณฑล สาย 2 ตรง
มาทางแยกถนนเส้นตัดกับถนนเพชรเกษม พอถึง
ปากทางพุทธมณฑล สาย 2 เลีย้ วซ้ายมาทางถนน
เพชรเกษม ตรงไปเล็กน้อย จะเห็นซอยเพชรเกษม
92 ซึง่ อยูต่ ดิ กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ให้เลี้ยวเข้ามาในซอย จะพบสนามแบดมินตัน
บ้าน 92 อยู่ทางด้านซ้ายมือ (ประตูแรก)
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

15 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

6 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 16 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.5 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.5 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4.4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 5 ล้านบาท

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

LIVE HEALTHIER
AND LONGER

สุขภาพดี อายุยนื ด้วยกีฬา
เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า การออกก�ำลังกาย
หรือการเล่นกีฬาเป็นประจ�ำ จะช่วยให้สขุ ภาพ
แข็งแรง แต่รหู้ รือไม่วา่ การเล่นกีฬา ยังช่วยให้
ผูเ้ ล่นอายุยนื อีกด้วย โดยหนึง่ ในกีฬาทีเ่ ล่นแล้ว
อายุยนื ก็คอื แบดมินตัน เพราะเป็นกีฬาทีท่ ำ� ให้
อวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกายได้เคลือ่ นไหว
ขณะเดียวกัน ยังช่วยท�ำให้รา่ งกายเผาผลาญ
ไขมันส่วนเกินได้ดีอีกด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
วันนี้เราลองมองหาสนามแบดมินตันไปเล่น
สนุกๆ กันดีกว่า

บรรยากาศภายในสนามแบดมินตัน S11

บรรยากาศการแข่งขันภายในสนามแบดมินตัน S11

สถานที่แนะน�ำ

• ลาซาลสปอร์ตเฮ้าส์

เป็นสนามแบดมินตันทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ได้ไม่นานนัก
ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 105 หรือซอยลาซาล 53
ที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายด้วย
รถไฟฟ้าบีทเี อส (สถานีแบริง่ ) ขณะทีภ่ ายในสนาม
ก็ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ด้วยจ�ำนวนสนามทีม่ ี
มากถึง 12 สนาม โดยพืน้ สนามเป็นพืน้ ยางมาตรฐาน
อย่างดี ท�ำให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ เหมือนได้อยูใ่ นสนามการ
แข่งขันจริงๆ ขณะที่ราคาค่าบริการใช้สนามก็
ไม่แพงมาก อยู่ที่ 140 บาทต่อชั่วโมง นอกจาก
จะเป็นสปอร์ตเฮ้าส์ส�ำหรับเล่นแบดมินตันแล้ว
ที่นี่ยังแบ่งพื้นที่ส�ำหรับการออกก�ำลังกายแบบ
โยคะร้อนไว้ให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย แถมยังมีรา้ น
อาหารอร่อยๆ ไว้รองรับผู้มาใช้บริการ รวมไป
ถึงหากใครไม่มีอุปกรณ์กีฬามาเอง ทางสนามก็
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มีร้านขายอุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีทจี่ อดรถกว้างขวาง ห้องอาบน�ำ้
และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าไว้ให้บริการอีกด้วย เรียกได้วา่
เป็นอีกสนามแบดมินตันที่มีความสะดวกสบาย
ไว้รองรับอย่างครบครัน
ที่ตั้ง : 9 ซอยลาซาล 53 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2399-3734
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-23.00 น.
การเดินทาง: ใช้ถนนศรีนครินทร์เลี้ยวขวา
เข้าซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ขับตรงมา
เรื่อยๆ จนถึงซอยลาซาล 53 (สังเกตซอยเลขคี่
จะอยู่ฝั่งขวามือ) ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยลาซาล 53
ขับตรงเข้าไปเรือ่ ยๆ สังเกตโยคะคอนเน็คสตูดโิ อ
ด้านซ้ายมือ ลาซาลสปอร์ตเฮ้าส์จะอยู่ขวามือ

• สนามแบดมินตัน S11 (S11 Sport Complex)
เป็นอีกหนึ่งสนามแบดมินตันที่เปิดใหม่ในย่าน
สุวินทวงศ์ก็ว่าได้ โดยที่นี่ได้รับการออกแบบ
โครงสร้างที่โอ่โถง กว้างขวาง ท�ำให้เวลาตีแล้ว
เกิดเสียงดังกังวาน สร้างอารมณ์ความสนุกให้กบั
ผู้ตีมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ที่สนามแบดมินตัน
แห่งนี้ มีสนามให้ลงฟาดลูกขนไก่ด้วยกันถึง
12 สนาม แต่ละสนามก็ได้รับการออกแบบตาม
มาตรฐานสนามแบดมินตันสากล โดยเฉพาะพืน้
สนามเป็นพื้นยางอย่างดี ซึ่งราคาค่าใช้สนาม
อยู่ที่ 120 บาทต่อชั่วโมง พร้อมกับการจ�ำหน่าย
ลูกแบดมินตันขนไก่และแบบพลาสติกให้เลือกใช้
เล่นกันด้วย นอกจากนี้ ยังมีหอ้ งอาบน�ำ้ ห้องน�ำ้
ร้านขายเครือ่ งดืม่ และทีจ่ อดรถกว้างขวางไว้บริการ
ทีต่ งั้ : 85 หมู่ 6 ซอยสุวนิ ทวงศ์ 11 ถนนสุวนิ ทวงศ์

บรรยากาศการเเข่งขันที่ Mega Badminton Court

บรรยากาศการเเข่งขันที่ Mega Badminton Court

แขวงคลองแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ : 0-2959-4634, 08-4144-1999 ติดต่อ
คุณชัชวาล
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-23.00 น.
การเดินทาง : ถนนสุวนิ ทวงศ์ ห่างจากการไฟฟ้า
มีนบุรี 5 กิโลเมตร ทางเข้าสนามอยู่ในซอยหมู่
บ้านปัญฐิญา ติดกับร้าน 7-Eleven ฝั่งตรงข้าม
อยูร่ ะหว่างหมูบ่ า้ นฟลอร่าวิลล์และหมูบ่ า้ นปรีชา
• Mega Badminton Court

สนามแบดมินตันเปิดใหม่ลา่ สุดในย่านบางนา ทีม่ า
พร้อมการออกแบบสนามด้วยมาตรฐานระดับโลก
โดยเฉพาะพื้นยาง Gerflor จากฝรั่งเศส ที่ช่วย
ปกป้องและเซฟหัวเข่าของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี
ซึ่งที่นี่มีสนามให้ลงเล่นได้ถึง 9 สนาม แบ่งเป็น

สนามแบบ Green Court 7 สนาม และ Blue
Court 2 สนาม นอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดคอร์ส
การเรียนตีแบดมินตันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดย
ครูผู้เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกัน ที่สนามแห่งนี้
ยังเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั นักกีฬาด้วยห้อง
อาบน�ำ้ และลานจอดรถทีก่ ว้างขวาง และยังมี
โซนนั่งพักผ่อน จิบกาแฟ หรือเครื่องดื่ม
ไว้รองรับด้วย
ที่ตั้ง : 59/5 หมู่ที่ 13 ถนนบางนาตราด กม.
10 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : 06-3839-9454
เปิดบริการ : ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00
-24.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : MEGA Badminton Court, บางนา
กม. 10

ภายในสนามแบดมินตันที่ลาซาลสปอร์ตเฮ้าส์

การเดินทาง : จากแยกบางนา มุง่ หน้าไปตาม

ถนนบางนาตราด มุ่งหน้าไปตามแนวเดียวกับ
เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ตรงไปจนสังเกตเห็น
ร้านอาหาร โรงเบียร์-บางนา อยู่ทางขวามือ
ของถนนฝั่งตรงข้าม จากนั้นกลับรถมาอีกฝั่ง
แล้วขับตรงมาจนผ่านร้านอาหาร โรงเบียร์บางนา แล้วชิดซ้ายตรงมาเรื่อยๆ จนเห็นซอย
มหาชัยอยูซ่ า้ ยมือ ให้เลีย้ วซ้ายเข้าซอยแล้วขับ
ตรงมาตามทาง ข้ามสะพานข้ามคลองสวน
แล้วตรงมาจะเห็น Mega Badminton Court
อยู่ด้านขวามือ
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

60 - 400 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

12 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.3 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.5 - 5 ล้านบาท

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

SKILL
EXERCISE

เสริมทักษะด้วยกีฬา
การเล่นแบดมินตันไม่ใช่แค่เป็นเกมกีฬาทีท่ ำ� ให้
คุณได้ออกก�ำลังกายอย่างสนุกสนานเท่านัน้
แต่กีฬาชนิดนี้ยังช่วยฝึกสมองและสายตา
ของผูเ้ ล่นให้เกิดความว่องไว และท�ำให้เกิดการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ อีกด้วย โดยเฉพาะด้าน
ไหวพริบทีจ่ ะช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำมากขึน้

สถานที่แนะน�ำ

• สนามแบดมินตันพิรยิ ะ

เป็นสนามแบดมินตันที่เปิดเพื่อเอาใจคนรักการ
ตีลกู ขนไก่จริงๆ เพราะทีน่ มี่ สี นามแบดมินตันให้เล่น
มากถึง 12 สนาม โดยแบ่งเป็นสนามทีป่ ดู ว้ ยพืน้ ยาง
6 สนาม และอีก 6 สนามเป็นสนามคอนกรีต (ปูน)
ผสม เป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ทีน่ กี่ ย็ งั มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
นักกีฬาทีม่ าเล่นในสนามแห่งนี้ ทัง้ ร้านขายเครือ่ งดืม่
ร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ห้องน�้ำ และ
ห้องอาบน�ำ้ ทีส่ ะอาด แถมยังมีทจี่ อดรถกว้างขวาง
และมี wifi ฟรีให้ผมู้ าใช้บริการได้เชือ่ มต่อกับโลก
โซเชียลได้อย่างสะดวกสบาย ส�ำหรับราคา
ค่าบริการใช้สนามเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 130 บาท
แต่หากใครเป็นลูกค้าประจ�ำของทีน่ ี่ ทางสนามก็
จะคิดราคาพิเศษเพียงชัว่ โมงละ 120 บาทเท่านัน้
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บรรยากาศการเล่นแบดมินตันที่ S29 Sport Club

บริการสระว่ายน�้ำที่ S29 Sport Club
ที่ตั้ง : 62 กรุงเทพฯ-นนทบุรี 40 แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ติดต่อ : 0-2585-3217
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 12.00-23.00 น.
เฟซบุก๊ : Biriya Badminton - สนามแบดมินตัน
พิริยะ
การเดินทาง : จากถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้า
ตรงมาทางสี่แยกวงศ์สว่าง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน
กรุงเทพฯ-นนทบุรี แล้วตรงมาจนกระทัง่ ถึงซอย
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 40 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วขับตรงไปจนสุดทาง
จะพบกับสนามแบดมินตันพิริยะ
• S29 Sport Club

สนามแบดมินตันดีๆ ในย่านฝั่งธนบุรีที่ตั้งขึ้น

เพือ่ รองรับผูช้ นื่ ชอบการเล่นแบดมินตัน ซึง่ ไม่วา่
ใครได้มาเล่นทีส่ นามแห่งนีจ้ ะต้องติดใจแน่นอน
โดยที่นี่มีอยู่ด้วยกัน 9 สนาม พื้นสนามออกแบบ
และปูด้วยยางทั้งหมด ขณะที่ตัวของโครงสร้าง
ภายในสนามก็มีความโปร่งสบาย ไม่แออัด
พรัง่ พร้อมไปด้วยร้านค้าและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดไทยที่เปิดขึ้นมา
เพือ่ รองรับทัง้ นักกีฬาและผูต้ ดิ ตาม ช่วยให้ได้รสู้ กึ
ผ่อนคลาย ขณะเดียวกันที่นี่ยังมีฟิตเนสและ
สระว่ายน�ำ้ ให้เปลีย่ นบรรยากาศการออกก�ำลังกาย
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเปิดสอนแบดมินตัน แอโรบิก
และโยคะ ให้แก่ผสู้ นใจด้วย โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การออกก�ำลังกายเป็นผูด้ แู ล ส�ำหรับราคาค่าบริการ
ใช้สนามแบดมินตันจะอยู่ที่ 150 บาทต่อชั่วโมง
ที่ตั้ง : 144/103 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน

สนามแบดมินตันพิริยะ

บรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันที่ R-MA Badminton

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ติดต่อ : 0-2884-3659
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.
เฟซบุ๊ก : S29 Sport Club
การเดินทาง : จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ใช้เส้น
ทางถนนบรมราชชนนี ตรงไปเพื่อยูเทิร์นขวา
เข้าถนนราชพฤกษ์ และขับตรงไปเรือ่ ยๆ จากนัน้
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสวนผัก ตรงไปตามทางจะ
เจอซอยสวนผัก 29 อยู่ทางซ้ายมือ และจะพบ
กับ S29 Sport Club
• R-MA Badminton

ถือเป็นสนามแบดมินตันทีท่ นั สมัยอีกแห่งหนึง่ ใน
ย่านงามวงศ์วาน ส�ำหรับสนามแบดมินตัน “อาม่า”
โดยทีน่ ไี่ ด้รบั การออกแบบตามหลักมาตรฐานของ

สนามแบดมินตันระดับสากล เป็นสนามพื้นยาง
มาตรฐาน 10 สนาม ท�ำให้ผู้เล่นไม่ลื่นล้ม และที่
พิเศษไปกว่านัน้ คือ ภายในสนามแห่งนีม้ กี ารติดตัง้
เครื่องปรับอากาศซึ่งท�ำให้ไม่รู้สึกร้อน แถม
บรรยากาศภายในก็ดี สะอาด แถมมีร้านอาหาร
และร้านกาแฟไว้คอยให้บริการเวลารู้สึกหิว
นอกจากนี้ ทางสนามยังได้เพิ่มบริการให้เช่า
รองเท้า เพื่อรองรับผู้มาเล่นกีฬาที่นี่ด้วย ส่วน
ค่าใช้บริการสนามก็อยู่ที่ชั่วโมงละ 140 บาท
เท่านั้น จึงท�ำให้ที่นี่มักจะมีนักแบดมินตันมา
จับจองพื้นที่เล่นอยู่เป็นประจ�ำ
ทีต่ งั้ : 19/38 ซอยงามวงศ์วาน 25 ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : 06-1364-2455
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 16.00-02.00 น.

บรรยากาศการแข่งขันที่สนามแบดมินตันพิริยะ
เฟซบุ๊ก : R-MA Badminton
การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้า

ไปยังดอนเมือง ตรงมาจนถึงแยกบางเขน
ให้เลี้ยวซ้ายไปงามวงศ์วาน ผ่านเรือนจ�ำ
คลองเปรมทางด้านซ้ายมือ ตรงไปและขึ้น
สะพานข้ามแยกพงศ์เพชร ผ่านเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน ขับตรงไปและให้เลี้ยวซ้ายวิ่ง
เลียบทางด่วน จากนั้นให้เบี่ยงซ้าย วิ่งตามทาง
มายังซอยจุฬาเกษม 6 เมือ่ ผ่านบริษทั 13 เหรียญ
ทาวเวอร์ ให้ขับผ่านแยกตรงไปสักเล็กน้อย
จากนั้นเลี้ยวขวาซอยแรก จะเจอสนามอยู่ทาง
ด้านซ้ายมือ
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE บางนา กม.7

9 - 14 ล้านบาท

v7@lh.co.th

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.85 - 20 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2.1 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.5 - 4 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.5 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.45 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 16 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.9 - 15 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 9.8 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5.3 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 - 9.5 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.7 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

5.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.95 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.8 - 5.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.5 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.89 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

11.68 - 18 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.99 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

11.6 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.05 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

4.79 - 8.5 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.2 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

8.5 - 18 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.55 - 10 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.9 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.58 - 8.75 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

WALKING
IN OLD TOWNS

เทีย่ วสบายๆ ย่านเมืองเก่าใน กทม.

ในช่วงท้ายปลายปีของแต่ละปี การได้ออกไป
เดินชอปปิงเลือกซื้อของใช้ ของกินมา
จัดเตรียมเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของ
“วันปีใหม่” คงจะเป็นสิง่ ทีด่ ไี ม่ใช่นอ้ ยทีเดียว
เมือ่ พูดถึงแหล่งชอปปิง หลายคนอาจจะนึกถึง
ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดติดแอร์รปู แบบ
ทั น สมั ย แต่ รู ้ ห รื อ ไม่ ว ่ า แหล่ ง ชอปปิ ง
ทีม่ ขี องกินอร่อยๆ ทีเ่ ป็นต้นต�ำรับนัน้ ยังมีอยู่
ในย่านเมืองเก่า ทีก่ ระจายตัวอยูต่ ามมุมต่างๆ
ของกรุงเทพฯ เหมือนกัน ซึง่ ย่านเมืองเก่า
ทีว่ า่ นีม้ ที ไี่ หนกันบ้าง เราลองไปเดินเทีย่ วกัน
ดีกว่า

ย่านเยาวราช-ตลาดน้อย-เจริญกรุง
ย่านเยาวราช-ตลาดน้อย-เจริญกรุง

ถือเป็นย่านเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงล�ำดับต้นๆ ของ
กรุงเทพฯ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มานานมากกว่า 100 ปี
เป็นสถานที่ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ
เยาวราช หรือทีช่ าวต่างชาติรจ้ ู กั กันในชือ่ “ไชน่าทาวน์”
(China Town) ที่ไล่ไปตามถนนเจริญกรุงจนถึง
ตลาดน้อย ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วและศูนย์รวมสตรีทฟูด้
ทีข่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ ในเมืองกรุง ทีท่ งั้ คนไทยและคนต่างชาติ
มักนิยมมาเทีย่ วชมศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดประสาน
ความเป็นจีนและไทยได้อย่างลงตัว มาที่ย่านนี้
สถานที่ซึ่งไม่ควรพลาดมาชมเลยก็คือ ซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ ทีบ่ ริเวณวงเวียนโอเดียน รวมถึง
วัดมังกรกมลาวาส วัดจีนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในย่านเยาวราช ศาสนสถานทีเ่ ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นย่านนี้ อย่างมูลนิธิ
เทียนฟ้า สถานทีป่ ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมไม้จนั ทน์หอม
และวัดมังกรฯ (เล่งเน่ยยี)่ วัดจีนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในย่านนี้
หรือจะไปสักการะศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี)่
ทีต่ ลาดน้อย ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เป็นอีก
46

จุดชมวิวริมแม่นำ�้ ทีส่ วยทีส่ ดุ ในย่านนี้ ความมีสสี นั
ของทีน่ ไี่ ม่ได้มดี แี ค่กลางวัน แต่เมือ่ พระอาทิตย์
ลับขอบฟ้า ภาพบรรยากาศของย่านนีก้ จ็ ะมีความ
คึกคักขึ้นอีก โดยเฉพาะภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เพลิดเพลินกับการเลือกชิมอาหาร
ทัง้ คาวและหวาน ทีม่ เี รียงรายอยูเ่ ต็มสองข้างถนน
ท่ามกลางแสงไฟจากแผ่นป้ายร้านค้าทีป่ ระดับอยู่
ตามตึกอาคารต่างๆ เป็นอีกภาพทีใ่ ครมาเห็นแล้ว
จะต้องประทับใจ
ย่านนางเลิ้ง

ตลาดนางเลิง้ ชุมชนทีเ่ ก่าแก่และมีชอื่ เสียงทีส่ ดุ
อีกแห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นถนนกรุงเกษม
ติดกับคลองผดุงกรุงเกษม ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ามีของกินอร่อย
ทัง้ คาวและหวานให้เลือกชิมมากมายกันเลยทีเดียว
ขณะเดียวกัน ทีน่ ยี่ งั มีตกึ เก่าและสถาปัตยกรรม
ทีส่ วยงามให้เดินชมอีกด้วย ส�ำหรับประวัตขิ อง

ตลาดนางเลิง้ ชุมชนทีเ่ ก่าแก่และมีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ของย่านนางเลิง้

ชุมชนกุฎจี นี ยังคงความคลาสสิกของวิถชี วี ติ ผูค้ นไว้

ขนมเบือ้ งญวน ร้านแม่ยง้ ของอร่อยในตลาดนางเลิง้

ตลาดนางเลิง้ เกิดขึน้ มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 และ
ถือเป็นตลาดบกแห่งแรกทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ซึง่ นับถึงปัจจุบนั ก็มอี ายุนานมากกว่า 100 ปีแล้ว
มาถึงที่ตลาดนี้แล้ว อันดับแรกเลยก็ต้องมาหา
ของอร่อยรองท้องกันก่อน เช่น “ขนมเบือ้ งญวน”
ของร้านแม่ยง้ หรือจะเป็น “ไส้กรอกปลาแนม”
อาหารโบราณขึ้นชื่อของร้านไส้กรอกปลาแนม
รวมถึงทีน่ ยี่ งั มีรา้ นขนมไทยและร้านอาหารเก่าแก่
อีกหลายร้านให้เลือกไปลองลิม้ ความอร่อยกันด้วย
และหลังจากอิม่ อร่อยจนแน่นท้องแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ
เมื่อมาถึงย่านเมืองเก่าแห่งนี้ก็คือการเดินชม
สถาปัตยกรรมโบราณ และเยี่ยมชมร้านค้า
หรือแม้แต่การไปถ่ายรูปในร้านเก่าแก่ ซึง่ มีอายุมา
มากกว่า 90 ปีของทีน่ กี่ นั รับรองว่ามาทีต่ ลาดเก่า
โบราณแห่งนีแ้ ล้วจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ที่ท�ำให้ชวนนึกถึงเรื่องราวแห่งอดีต และความ
คึกคักของย่านนีเ้ ลยทีเดียว

ย่านธนบุรี

เรียกได้วา่ เป็นย่านเก่าแก่มากกว่า 200 ปี ย่านธนบุรี
หรือทีค่ นทัว่ ไปเรียก “ฝัง่ ธนฯ” ตัง้ อยูอ่ กี ฝัง่ หนึง่ ของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ตรงข้ามกับฝัง่ เกาะรัตนโกสินทร์
โดยมีสะพานพุทธยอดฟ้าฯ เป็นจุดเชือ่ มต่อสองฝัง่
ให้เดินทางหากันอย่างสะดวก ในย่านนีไ้ ม่ใช่แค่เคย
เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเก่าสมัยกรุงธนบุรีเท่านั้น
แต่ยงั มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์เก่าแก่
ซึ่ ง หลงเหลื อ อยู ่ ม าจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ด ้ ว ย เช่ น
วัดกัลยาณมิตรฯ (วัดซ�ำปอกง) ที่มีหลวงพ่อ
“ซ�ำปอกง” องค์ใหญ่ประดิษฐาน หรือจะเป็น “โบสถ์
ซางตาครูส้ ” หรือวัดกุฎจี นี ถือเป็นโบสถ์คริสต์
วัดแรกในย่านฝัง่ ธนฯ ในอดีต ซึง่ ตัง้ อยูค่ กู่ บั ชุมชน
กุฎจี นี ทีย่ งั คงความคลาสสิกของวิถชี วี ติ ผูค้ นไว้
อย่างแนบแน่น มาพร้อมกับ “ขนมฝรัง่ กุฎจี นี ”
ขนมอร่อยขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ ในย่านนี้ เมือ่ ลัดเลาะเลียบ
ฝัง่ แม่นำ�้ มาถึงแถบคลองสาน อีกสถานทีท่ อี่ ยาก

ให้แวะชม คือ “ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว” ในโครงการล้ง
1919 ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มานานตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4
ซึ่งบริเวณนี้เองที่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าไทย-จีน
แต่หากใครอยากหาของกินอร่อยๆ ก็ขอแนะน�ำให้
มาที่ “ตลาดพลู” เพราะทีน่ ถี่ อื เป็นแหล่งของกิน
ที่มีชื่อเสียงที่สุดทั้งคาวและหวาน ไม่ว่าจะเป็น
ขนมกุยช่าย ข้าวหมูแดง หมีก่ รอบ ร.5 ก๋วยเตีย๋ ว
เนือ้ เปือ่ ย และอาหารอืน่ ๆ อีกมากมาย รับประกัน
ได้ว่า หากใครได้มาเที่ยวย่านนี้ ไม่ใช่แค่จะ
เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างเดียว
แต่ยงั ได้อมิ่ ท้องก่อนกลับบ้านด้วย
ย่านเมืองเก่าจึงเป็นอีกเสน่ห์การท่องเที่ยว
พักผ่อนในวันหยุด ที่ไม่เพียงท�ำให้เรานึกถึง
แค่ ค วามเป็ น อดี ต เท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น ตั ว จุ ด
ประกายให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ
ทีค่ วรอนุรกั ษ์ให้คงอยูต่ ลอดไป
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เตรียมพบโครงการใหม่โซนรามอินทรา
บนถนนสายศักยภาพใหม่ ถนนเทพรักษ์ (ซอยพหลโยธิน 50 เดิม)
คฤหาสน์หรูสไตล์ทัสคานี ในบรรยากาศโครงการ
ที่หรูหราด้วยระบบไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ
ราคา 18-30 ล้านบาท

ที่สุดของการใช้ชีวิต
www.lh.co.th
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พบโครงการใหม่
สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคตจาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พร้อมแบบบ้านแนวคิดใหม่ บนท�ำเลศักยภาพ
• มัณฑนา พุทธมณฑลสาย 2 - บางแวก เริ่ม 12-20 ล้านบาท
• มัณฑนา Westgate เริ่ม 10-20 ล้านบาท
พร้อมรับสิทธิพิเศษ https://www.lh.co.th/th/newproject
สอบถามข้อมูล โทร. 1198
www.lh.co.th
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www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนูแพนเค้กแซลมอนและอะโวคาโด

GRAM CAFE &
PANCAKES

อร่อยเด้ง! ส่งตรงจากโอซาก้า

เมนู Berry Smoothie สุดสดชืน่

เมนู Premium To Go พร้อมซอฟท์ครีมทีอ่ ดั แน่น

ร้าน แกรม คาเฟ่ แอนด์ แพนเค้ก
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นับเป็นร้านขนมสุดฮอต ที่ติดกระแสความ
อร่อยทีม่ าแรงทีส่ ดุ ของปีนกี้ ว็ า่ ได้ กับ Gram
Cafe & Pancakes (แกรม คาเฟ่ แอนด์ แพนเค้ก)
ร้านแพนเค้กสุดพรีเมีย่ ม สาขาแรกในประเทศไทย
ที่ส่งตรงความอร่อยตามแบบฉบับของร้าน
ขนมหวาน เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่

มาทีร่ า้ น แกรม คาเฟ่ แอนด์ แพนเค้ก ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณ
ชัน้ G ของห้างสรรพสินค้าพารากอน ก็ไม่ตอ้ งตกใจ
กับแถวของลูกค้าและนักชิมทีเ่ ข้าคิวต่อกันยาวเหยียด
เพือ่ รอชิมกับความอร่อยของเมนูขนมหวานสุดพรีเมีย่ ม
ทีอ่ ยูภ่ ายในร้านขนาดย่อมๆ และตกแต่งด้วยโทนสีเขียว
เสมือนก�ำลังได้นงั่ กินขนมอยูภ่ ายในสวนอันร่มรืน่
เมือ่ เข้ามานัง่ ภายในร้าน จะมีเมนูแพนเค้กอร่อย
ให้เลือกลองชิมอยูม่ ากมาย แต่ทเี่ ห็นจะพลาดไม่ได้
เลย และต้องรีบสัง่ มาชิมให้ได้กค็ อื แพนเค้ก 3 ชัน้
ทีเ่ รียกว่า พรีเมีย่ มแพนเค้ก (Premium Pancakes)
ทีม่ คี วามโดดเด่นอยูท่ เี่ นือ้ แพนเค้กทีแ่ ม้จะดูฟหู นาถึง
4 เซนติเมตร และวางเรียงซ้อนกัน 3 ชัน้ แต่เนือ้ แพนเค้ก
แต่ละชั้นกลับนุ่ม เด้งดึ๋ง โดยทางร้านจะเสิร์ฟมา
พร้อมกับไซรัป เนย และซอฟท์ครีมนุม่ ๆ ให้ได้อร่อยกัน
แบบฟินสุดๆ ทีบ่ อกว่าต้องรีบสัง่ มารับประทาน ก็เพราะ
ว่าทางร้านจะท�ำเพียง 30 จานต่อรอบส�ำหรับการนัง่
รับประทานอาหารทีร่ า้ น เริม่ ตัง้ แต่เวลา 10.00-21.00 น.
ก่อนห้างปิด
นอกจากแพนเค้กพรีเมีย่ มแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีแพนเค้ก
เมนูอนื่ ๆ อีกด้วย เช่น Tiramisu Pancakes ซึง่ ได้รบั

พรีเมี่ยมแพนเค้ก เมนูเลื่องชื่อของร้าน

การจัดแต่งมาคล้ายๆ พรีเมีย่ มแพนเค้ก แต่จะแตกต่างกัน
ทีเ่ นือ้ แพนเค้ก ทีห่ อมกลิน่ กาแฟ และเพิม่ รสชาติดว้ ย
ครีมวานิลลา มาสคาโปนชีสนุม่ ๆ หรือจะเลือกชิม
เฟรนช์โทสต์ ตลอดจนแพนเค้กทีน่ ำ� มาท�ำเป็นอาหารคาว
หลากหลายเมนู ทีน่ กี่ ม็ ใี ห้ชมิ กันหลายเมนูทเี ดียว
ส�ำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกรับประทาน
ภายในร้าน หรืออยากจะซื้อกลับบ้านไปฝาก
เด็กๆ ทางร้านก็มีแพนเค้กเมนูสุดพิเศษที่เรียกว่า
“Premium To Go” แพนเค้กที่ทางเชฟชาวญี่ปุ่น
ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะประเทศไทย
เท่านัน้ จุดเด่นของแพนเค้กสูตรนี้ คือ ซอฟท์ครีม
ทีอ่ ดั แน่นอยูต่ รงกลางเนือ้ แพนเค้กนุม่ สามารถถือ
เดินรับประทานในเวลาใดก็ได้ แต่ก็ต้องเข้าคิวรอ
เป็นรอบเหมือนกัน ซึง่ ทางร้านจะเปิดให้ลกู ค้าเข้า
แถวซื้อโดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือรอบเวลา 11.00 น.
เวลา 15.00 น. และเวลา 16.00 น. ซึ่งนอกจาก
แพนเค้กนุ่มๆ เด้งดึ๋ง ถูกใจนักชิมแล้ว ที่ร้านนี้ก็
ยังมีเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่าง ชา กาแฟเย็น หรือ
สมูทตี้ ให้เลือกดื่มตามต้องการอีกด้วย
ร้าน Gram Cafe & Pancakes เปิดให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. บริเวณชั้น G
ห้างสรรพสินค้าพารากอน และจะเปิดให้เข้าคิวรอ
ส�ำหรับรอบการซือ้ กลับบ้านเป็นรอบๆ ในแต่ละวัน
เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประทานแพนเค้กทีท่ ำ� สดใหม่ใน
แต่ละรอบของวัน สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก
ของร้านได้ที่ https://th-th.facebook.com/
grampancakesthailand/

GOURMET

ข้าวต้มกุ้งสับ

ท�ำง่าย กินอร่อย

ในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นมาเยือน หากได้รับประทาน
ข้าวต้มร้อนๆ ที่มาพร้อมกับสารอาหารครบ ก็คงเป็นสิ่งที่ดี
ไม่นอ้ ย เป็นเสมือนการเติมความอบอุน่ ให้แก่รา่ งกาย เพือ่ ต่อสู้
กับลมหนาวได้บา้ ง ดังนัน้ ในฉบับนีเ้ รามาลองท�ำข้าวต้มกุง้ สับ
ใส่ฟักทองและเผือกกันดีกว่า

เครื่องปรุงเเละส่วนผสม
ข้าวหอมมะลิหุงสุก
กุง้ สับหยาบ
		
เผือกหั่นเต๋า
ฟักทองหั่นชิ้น
กระเทียมสับ
รากผักชีโขลกละเอียด
น�้ำปลาหรือซีอิ๊วขาว
น�้ำมันหอย
น�้ำเปล่า / น�้ำซุป
น�้ำมันพืช
พริกไทยป่นเล็กน้อย (ใช้โรยหน้าข้าวต้ม)

วิธีท�ำ
• ตั้งกระทะแล้วใส่น�้ำมันพืชลงไป พอน�้ำมันร้อนเล็กน้อยให้ใส่
กระเทียมสับลงไปเจียว สังเกตสีของกระเทียม หากเริ่มเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองอ่อนๆ ให้ตกั เนือ้ กระเทียมติดน�ำ้ มันเล็กน้อยใส่ถว้ ยพักไว้สกั ครู่
สีของกระเทียมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง
• จากนัน้ ใช้นำ�้ มันจากเจียวกระเทียมทีเ่ หลือในกระทะ ตัง้ ไฟต่อจนร้อน
แล้วใส่รากผักชีโขลกละเอียดลงไปผัด ตามด้วยเนือ้ กุง้ สับ ใส่น�้ำหรือ
น�้ำซุปเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เนื้อกุ้งสับแข็งหรือแห้งเกินไป เติมน�้ำปลา
หรือซีอิ๊วขาวและน�้ำมันหอยลงไปเล็กน้อย ผัดจนกุ้งสับหอมและสุก
จึงน�ำขึ้นพักไว้
• น�ำน�ำ้ ซุปหรือน�ำ้ เปล่าส่วนทีเ่ หลือใส่หม้อต้มให้เดือด ใส่เผือกหัน่ เต๋า
ฟักทองหัน่ ชิน้ ลงไปต้มจนเกือบสุก แล้วใส่ขา้ วหอมมะลิหงุ สุกลงไปต้มต่อ
จนน�้ำเดือดอีกครั้ง จากนั้นปิดเตาแล้วยกหม้อขึ้น เตรียมตักเสิร์ฟ
• เวลาเสิร์ฟ ตักข้าวต้มพร้อมกับฟักทองและเผือกใส่ชาม ตักกุ้งผัด
ปรุงรสราดบนข้าวต้ม แล้วตามด้วยกระเทียมเจียว โรยหน้าด้วย
พริกไทยป่นเล็กน้อย ปิดท้ายด้วยใบผักชีวางบนหน้าข้าวต้ม ยกเสิรฟ์

Tips
• หากอยากให้ข้าวต้มหอมและน่ารับประทานมากขึ้น อาจเติมข่า
ที่โขลกพอหยาบและเจียวจนหอม โรยหน้าพร้อมกับกระเทียมเจียว
ลงไปด้วยก็ไม่ผิดกติกา
• ระหว่างที่ผัดกุ้งสับสามารถโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อย เพื่อให้
1-2 ถ้วย
5-7 ตัว (ตามขนาดและชนิด กุ้งสับหอมขึ้น
ของกุ้ง หรือใส่ตามชอบ) • ข้าวทีน่ ำ� มาท�ำเป็นข้าวต้ม ควรเป็นข้าวทีห่ งุ ค้างคืน แล้วแช่เย็นไว้
½ ถ้วยตวง หรือตามชอบ เพราะเวลาน�ำมาต้ม จะท�ำให้ข้าวเป็นเม็ดและไม่เละเกินไป
½ ถ้วยตวง หรือตามชอบ
7-10 กลีบ
2-3 ราก (เก็บใบผักชีไว้ตกแต่ง)
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
3 ถ้วยตวง
4 ช้อนโต๊ะ
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MY BEST FRIEND

SIBERIAN HUSKY

ความน่ารักกับหน้าตาแสนทะเล้น
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วันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่รู้จักเจ้าสุนัขหน้าตาตลก
ดูทะเล้น แถมบางทียงั ท�ำหน้าตาเจ้าเล่ห์ อย่างเจ้า ไซบีเรียน
ฮัสกี ที่ใครเลี้ยงไว้ก็ต้องหลงรักเจ้าตูบสายพันธุ์น้ี
อย่างแน่นอน ซึ่งไซบีเรียนฮัสกีเป็นสุนัขขนาดกลาง
มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อยู ่ ใ นภาคตะวั น ออกของเขตไซบี เ รี ย
ซึ่งถูกเพาะพันธุ์มาจากสุนัขในวงศ์สปิตซ์ของชาวชุกชี
ทีอ่ าศัยอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของภูมภิ าคเอเชีย
ก่ อ นที่ จ ะถู ก น� ำ เข้ า มาในอะแลสกา ในช่ ว งตื่ น ทอง
ทีเ่ มืองโนม แล้วค่อยๆ แพร่ขยายพันธุเ์ ข้าสูส่ หรัฐอเมริกา
และแคนาดา เพื่อน�ำมาใช้ลากเลื่อน ก่อนที่จะได้รับ
ความนิยม จนกลายมาเป็นสัตว์เลีย้ งจนถึงวันนี้

ก็จะมีความคล้ายสุนัขป่า ดูเหมือนจะดุ แต่ในความจริงแล้ว
กลับเป็นสุนขั ทีม่ คี วามอ่อนโยนต่อมนุษย์ เป็นมิตร และเข้ากับ
คนได้งา่ ยรวมถึงเด็กด้วย

ลักษณะทัว่ ไป
ลักษณะของไซบีเรียนฮัสกี โดยทัว่ ไปแล้วจะมีขนฟูแน่น โดยปกติ
จะมีสขี าวทีเ่ ท้า ขา ท้อง รอบดวงตาทีเ่ รียกว่า หน้ากาก และที่
ปลายหาง ส่วนสีขนของล�ำตัวมีทง้ั สีดำ� ขาวเทา ทองแดง หรือ
บางตัวอาจจะมีแต้มจุด มีแว่นตาทีใ่ บหน้า ส่วนดวงตามีตงั้ แต่
สีฟา้ สีนำ�้ ตาลเข้ม สีเขียว สีนำ�้ ตาลอ่อน และสีเหลืองอ�ำพัน
ขณะทีห่ แู ละหางเป็นรูปสามเหลีย่ ม ขณะทีจ่ มูกของสุนขั พันธุน์ ี้
อาจจะมีสแี ตกต่างกันไปตามสีขน หรือบางตัวจะมีสจี มูกที่
เรียกว่า จมูกหิมะ ซึง่ เป็นสภาวะผิวด่างทีเ่ กิดในสัตว์ทอี่ าศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีห่ นาวเย็น
นอกจากนี้ ไซบีเรียนฮัสกียังเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรง
คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และรูจ้ กั ยืดหยุน่ ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัติ
ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของมันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
หนาวเย็นรุนแรงทางแถบไซบีเรีย ส่วนรูปร่างหน้าตา

การดูแล
ส�ำหรับการดูแลเจ้าไซบีเรียนฮัสกี เริม่ จากอาหาร ควรจะให้
2-3 ครั้งต่อวัน และหากพบสุนัขไม่ยอมกินอาหารเพราะ
ไม่ถกู ปากก็อาจต้องกระตุน้ ด้วยการพาสุนขั ไปออกก�ำลังกาย รวมถึง
การน�ำอาหารส�ำเร็จรูปมาผสมกับอาหารอื่น โดยเฉพาะ
อาหารทีม่ ปี ลาเป็นส่วนผสม เพือ่ เป็นการเพิม่ รสชาติของอาหาร
ซึง่ ถือเป็นอาหารจานโปรดของสุนขั พันธุน์ เี้ ลยทีเดียว
นอกจากนี้ ในส่วนของการท�ำความสะอาด ควรอาบน�ำ้ แค่
2-3 สัปดาห์ตอ่ ครัง้ เพราะเป็นสุนขั ทีค่ อ่ นข้างสะอาดอยูแ่ ล้ว
ไม่ค่อยมีกลิ่นตัว และเวลาอาบน�้ำเสร็จแล้วก็ควรเป่าขน
ให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังตามมา
รวมถึงยังต้องหมัน่ แปรงขนเพือ่ ไม่ให้ขนพันกัน และเพือ่ ให้
สุนขั มีสขุ ภาพแข็งแรง จึงควรพาสุนขั ออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
อย่างน้อย 15 นาทีตอ่ วัน

ลักษณะนิสยั
เจ้าตูบพันธุน์ มี้ นี สิ ยั ฉลาด แต่กม็ คี วามตืน่ ตัวจนดูเหมือน
ไฮเปอร์ในบางครัง้ ขณะเดียวกันยังเป็นสุนขั ทีม่ สี มาธิคอ่ นข้างสัน้
รักอิสระ มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง จนอาจเรียกได้วา่ ดือ้
ชอบเถียงหากรู้สึกว่าสิ่งที่มันต้องการไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
นอกจากนีย้ งั มีความฉลาดแกมโกงและชอบเล่นซุกซน อาจจะ
ดูฝกึ ยาก แต่กส็ ามารถเรียนรูไ้ ด้หากได้รบั การฝึกฝนอย่างสม�ำ่ เสมอ

CALENDAR

YEAR-END
FAIRS
งานสนุกของนักช้อป
1st - 4th November

8th - 11th November

งานไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 49

Thailand Baby & Kids Best Buy

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถือเป็นงานมหกรรมท่องเทีย่ วครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปี กับงานไทยเทีย่ วไทย
ครัง้ ที่ 49 งานทีม่ าพร้อมโปรโมชัน่ พิเศษ เพือ่ ให้ผรู้ กั การท่องเทีย่ วได้
เลือกช้อปและชมกันอย่างจุใจ ทัง้ แพ็คเกจทัวร์ทอ่ งเทีย่ วทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ จากบริษทั น�ำเทีย่ วชัน้ น�ำ ขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการ
โรงแรม ทีพ่ กั รีสอร์ต รวมไปถึงเอเจนซีสายการบิน ธุรกิจสปา รถเช่า
เรือน�ำเทีย่ ว และผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอุปกรณ์การเดินทาง มากกว่า 700 บูธ
มามอบส่วนลดพิเศษให้กบั ลูกค้าทีม่ าภายในงานอีกด้วย ผูส้ นใจสามารถ
เข้าร่วมงานได้ตงั้ แต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Thailand Baby & Kids Best Buy เป็นงานมหกรรมสินค้าส�ำหรับ
แม่และเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปลายปี งานเดียวที่
คุณพ่อคุณแม่หลายคนต่างรอคอยให้เวียนมาถึงอีกครัง้ เพราะภายในงาน
นอกจากจะมีบธู สินค้าแบรนด์เพือ่ แม่และเด็กชือ่ ดังแล้ว ยังมีกองทัพสินค้า
ส�ำหรับคุณแม่และลูกน้อยคนพิเศษของคุณมากกว่าหนึ่งล้านรายการ
มาให้คุณได้เลือกสรร เลือกซื้อได้ตามความต้องการ โดยมาพร้อมกับ
โปรโมชั่นและส่วนลดมากมาย รวมถึงมีกิจกรรมส�ำหรับครอบครัว
ให้ได้ร่วมสนุกกันตลอดระยะเวลาจัดงาน ตัง้ แต่เวลา 10.00-20.00 น.
ณ โซน C-Grd, C2 และ Plaza ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

10th - 18th November

14th - 18th November

Furniture Fair

DIY Art Market

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เอาใจคนรักการแต่งบ้านโดยเฉพาะ ซึง่ ภายในงาน
ผู้ประกอบการได้นำ� เฟอร์นเิ จอร์ เครื่องนอน รวมไปถึงของใช้และ
ของตกแต่งภายในบ้านที่มาพร้อมคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการของผู้บริโภค และยังให้ผู้รักการแต่งบ้านได้เลือกซื้อน�ำ
ไปแต่งบ้านได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันในงานยังจัดแบ่งโซน
พืน้ ทีก่ ารจัดแสดงสินค้าได้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมกับการน�ำสินค้า
แฟชั่น จิวเวลรี เครื่องหนัง เครื่องประดับ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และ
อุปกรณ์จำ� เป็นต่างๆ ส�ำหรับการแต่งบ้าน หรือแม้แต่เวดดิง้ สตูดโิ อ
อาหารส�ำเร็จรูป ไปจนถึงอาหารแช่แข็ง ก็นำ� มาจัดจ�ำหน่ายอีกด้วย
เรียกว่า มางานเดียวได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ เปิดให้เข้าชมงาน
ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เทศกาลดนตรีและศิลปะ ส�ำหรับเหล่าคนชิคๆ “DIY Art Market”
จึงเป็นจุดรวมพลคน Hipster ทีม่ าพร้อมด้วยสินค้า IDEA & DIY ทัง้ เสือ้ ผ้า
เครือ่ งประดับ แฟชัน่ และของตกแต่งบ้าน รวมถึงหลากหลายสินค้าทีม่ สี ไตล์
กว่า 80 ร้านค้า ทีจ่ ะท�ำให้คณุ เพลิดเพลินและเกิดไอเดียสร้างสรรค์อย่าง
ไม่รเู้ บือ่ ตลอด 5 วันของการจัดงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีงานศิลปะ
รวมไปถึงร้านค้าอาหารอร่อยๆ ให้เลือกชิม ก่อนทีจ่ ะไปร่วมกิจกรรม Work
Shop DIY ที่มีมากมายหลากหลายให้เลือกสนุกสนานกันอย่างจุใจ
ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าอิมแพ็ค อารีน่า
เมืองทองธานี
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FRESH IDEA

TOOL ITEMS

FOR DECORATION
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้เก่าๆ แม้จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือน
อย่างเคยแล้ว แต่หากเรามีไอเดียดีๆ เครือ่ งใช้เก่าๆ
เหล่านั้นก็จะกลับมามีประโยชน์และใช้งานได้อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ยังท�ำให้เราได้ของประดับตกแต่งบ้านชิน้ ใหม่
อีกด้วย มาลองดูกนั สิวา่ เราสามารถท�ำอะไรกับเครือ่ งมือ
เก่าๆ เหล่านัน้ ได้บา้ ง

WOOD SAW COAT HANGER
เลื่อยไม้เก่าๆ คมทื่อ ที่แม้จะเลื่อยไม้ไม่เข้าแล้วก็ใช่ว่า
จะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เรายังสามารถน�ำกลับมาใช้ได้อกี ครัง้ และ
น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณผู้ชายหลายคนด้วย เพียงแค่น�ำ
เลือ่ ยไม้เก่ามาดัดแปลงให้กลายเป็นทีแ่ ขวนเสือ้ สุดเท่ แค่นำ� ตะปูตวั ยาว
มาดัดให้งอโค้งเป็นรูปตะขอ แล้วติดเข้าตัวใบเลือ่ ย เว้นระยะให้หา่ ง
เท่าๆ กัน แล้วน�ำไปแขวนไว้ทผี่ นังห้อง เท่านีค้ ณุ ก็จะได้ทแี่ ขวนเสือ้
ในสไตล์ของคุณผู้ชายแล้ว

FORKS HANGER
นีก่ เ็ ป็นทีแ่ ขวนอีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ประดับ
บ้านได้ โดยใช้ส้อมคันเก่าๆ มาดึงซี่ของส้อมแต่ละซี่ให้
ถ่างออก แล้วดัดให้โค้งไปมา ก่อนที่จะติดเข้ากับท่อนไม้
ด้วยนอตหรือตะปู ตอกให้แน่น โดยหันส่วนของซี่ฟันส้อม
ขึ้นด้านบน แล้ววางเรียงเป็นแนวยาว จากนั้นจึงดัดด้ามส้อม
ให้โค้งงอ ส�ำหรับใช้เป็นทีแ่ ขวนเสือ้ ถ้าอยากจะให้ทแี่ ขวนสวยขึน้
ก็ให้พ่นสเปรย์สีเงินหรือสีทอง ลงบนตัวส้อมแต่ละคัน
เท่านี้ก็จะได้ที่แขวนเสื้อสุดเก๋ ที่มองแล้วแทบไม่มีใครรู้เลย
ว่าท�ำจากส้อม
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WHEELBARROW CHAIR
ถือเป็นเก้าอีน้ งั่ สุดคลาสสิกก็วา่ ได้ ทีเ่ กิดจากแนวคิดในการ
รีไซเคิลของเก่าให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์สุดชิคภายในบ้าน
กับการน�ำรถขนดินขนาดเล็กคันเก่ามาท�ำความสะอาดและพ่นสี
ให้สวย ก่อนที่จะบุที่นั่งด้วยฟองน�้ำหรือผ้าที่หนาและนุ่ม
แล้วเสริมด้วยหมอนอิงนุ่มๆ อีกสักใบ เท่านี้ก็จะได้เก้าอี้
สุดเพอร์เฟกต์ไว้ใช้ในห้องรับแขกที่หากใครเห็นก็ต้องร้องว้าว
แน่นอน

RAKE HANGER
“คราดเหล็ก” เก่าๆ ทีถ่ กู ทิง้ ให้ขนึ้ สนิม อาจดูไม่คอ่ ย
น่าพิสมัยสักเท่าไร แต่เมื่อเราน�ำมาท�ำความสะอาด
ทาสีใหม่สักหน่อย ก็สามารถเปลี่ยนให้คราดเหล็กเก่าๆ
กลายเป็นของแต่งบ้านสวยๆ ได้เหมือนกัน แถมยังเป็น
ของใช้ทมี่ ปี ระโยชน์ สามารถน�ำมาแขวนสิง่ ของต่างๆ ได้
ตามใจปรารถนาอีกด้วย

EARRING HOLDER
บ้านใครมีที่ขูดชีสเก่าๆ อย่าเพิ่งทิ้ง เพราะเราสามารถ
น� ำ มาดั ด แปลงเป็ นของแต่ ง ห้ อ งที่ ส วยงามได้ อี ก ชิ้ นหนึ่ ง
อาทิที่แขวนต่างหู เพียงแค่น�ำที่ขูดชีสเก่ามาขัดล้างให้สะอาด
แล้วพ่นสีตามชอบใจ ก่อนน�ำไปตากแดด ผึ่งลมให้แห้ง
เท่านีก้ ็จะได้ทแี่ ขวนต่างหูสวยๆ ตัง้ ไว้บนโต๊ะเครือ่ งแป้ง แถมยัง
สามารถเลือกหยิบใช้ต่างหูคู่โปรดได้อย่างง่ายแสนง่ายอีกด้วย

HAND DRILL LAMP
ใครจะเชือ่ บ้างว่า สว่านมือเก่าๆ จะสามารถกลายมาเป็นของ
ประดับตกแต่งห้องนอนหรือห้องนัง่ เล่นอย่างโคมไฟตัง้ โต๊ะรูปทรง
สวยๆ ทีไ่ ม่สามารถหาซือ้ ได้ และมีเพียงชิน้ เดียวในโลก แต่ถา้ ใคร
อยากมี ก็สามารถท�ำเองได้ไม่ยาก เพียงน�ำสว่านมือที่ไม่ใช้แล้ว
มาติดเข้ากับแท่นไม้ แล้วติดตัง้ สายไฟและหลอดไฟ ก่อนจะประกอบ
ตัวโคมครอบไว้อกี ชัน้ แค่นกี้ ไ็ ด้โคมไฟตัง้ โต๊ะไว้ประดับห้องกันแล้ว

SHOVEL CHAIR
พลัว่ เก่าๆ ทีเ่ คยใช้ขดุ ดินอยูบ่ ริเวณสวนหน้าบ้าน ก็สามารถถูก
ปรับเปลีย่ นให้เป็นของใช้สดุ ชิคได้เหมือนกัน แค่นำ� พลัว่ เก่า 2 ด้าม
มาเลือ่ ยหรือถอดตัวด้ามออกจากพลัว่ แล้วน�ำตัวพลัว่ มาเชือ่ มต่อ
เข้าด้วยกันให้สนิท โดยชิน้ หนึง่ ท�ำเป็นฐานรองนัง่ ส่วนอีกชิน้ ท�ำเป็น
พนักพิง ส่วนตัวด้ามก็นำ� มาใช้ทำ� เป็นขาเก้าอี้ แล้วเสริมด้วยท่อนไม้
ทีม่ คี วามยาวขนาดใกล้เคียงกัน เท่านีเ้ วลาท�ำสวนครัง้ ต่อไป ก็จะมี
เก้าอีส้ นามไว้นงั่ พักให้หายเหนือ่ ยแล้ว
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51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต

ผู้เขียน : ฌอน บูรณะหิรัญ
"51 ศาสตราวุธสูจ่ ดุ สูงสุดของชีวติ ” (51 Weapons of The Wise)
เล่มนี้ เป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเล่มแรกของ "ฌอน บูรณะหิรญั "
ทีร่ วมแนวคิดและวิธกี ารในการใช้ชวี ติ ทัง้ หมด 51 ข้อทีเ่ ขาเคยใช้
แล้วได้ผลจริง โดยหลักการพัฒนาชีวติ ทีอ่ ยูภ่ ายในเนือ้ หาของหนังสือ
เล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การพัฒนาตัวตน การพัฒนาสังคม
การพัฒนาความส�ำเร็จ และการพัฒนาจิตวิญญาณ ทีส่ ามารถน�ำไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้งา่ ยทีส่ ดุ ซึง่ จะมาช่วยให้คณุ สร้างต�ำนานชีวติ
และการพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดทีย่ งั่ ยืน ขณะเดียวกัน
ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีเนือ้ หาทีอ่ า่ นและเข้าใจ
ง่ายแล้ว ยังสามารถเริม่ ต้นอ่านจากส่วนใดก่อนก็ได้ตามทีค่ ณุ สนใจ

ใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต
ผู้เขียน : โคะโคะโระยะ จินโนะซุเกะ
ผู้แปล : ทินภาส พาหะนิชย์
เรียกได้วา่ เป็นภาคต่อของหนังสือขายดี "เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้
เป็นล้าน" ทีข่ ายดิบขายดีกนั มาแล้ว มาสูเ่ นือ้ หาทีข่ ยับจากการเริม่ ต้น
เก็บเงินก้อนแรกไปสูก่ ารวางแผนสร้างเป้าหมาย "มีเงินใช้ตลอด
ชีวติ " ซึง่ หนังสือเล่มนีจ้ ะบอกเล่าถึงการสร้างรูปแบบความคิดใหม่
ในระบบการเงิน ท�ำความเข้าใจนิยามของความร�ำ่ รวยแบบใหม่
ค้นหาตัวเลขเงินเก็บทีค่ ณุ ต้องการมีเพือ่ อยูใ่ ห้ได้ถงึ วันสุดท้ายของชีวติ
และการปฏิบตั เิ พือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ มีเงินใช้ตลอดชีวติ ในหนังสือเล่มนี้
จึงไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากมายจนใช้ไม่หมด แต่ถา้ คุณใช้มนั อย่าง
ถูกทางและใช้งานมันอย่างถูกวิธี คุณก็จะมีเงินใช้ไปตลอดชีวติ นัน่ เอง
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100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL
ฉบับต้องรอดในทุกสถานการณ์
(100 Deadly Skills : Survival Edition)
ผู้เขียน : Clint Emerson
ผู้แปล : สรศักดิ์ สุบงกช
ถือเป็นการรวบรวมเรื่องราวครั้งแรกก็ว่าได้ ส�ำหรับ 100 เทคนิค
การฝึกสุดโหดของหน่วยรบ “SEAL” ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ามีฝมี อื ฉกาจและเอา
ตัวรอดเก่งทีส่ ดุ ในโลก โดยเนือ้ หาทัง้ หมดถูกเรียบเรียงในรูปแบบทีอ่ า่ น
เข้าใจง่าย และสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้ทนั ที ไม่วา่ จะเป็น...
การป้องกันนักล้วงกระเป๋าด้วยหวีอนั เดียว การใช้แบตเตอรีม่ อื ถือจุดไฟ
การหาทิศทางจากการมองต้นไม้ใบหญ้า การดัดแปลงเสื้อผ้าที่ใส่
ให้เป็นห่วงยางชูชีพ หรือแม้แต่การฝ่าดงปลาฉลามด้วยมือเปล่า
ไปจนถึงกลัน่ น�ำ้ ดืม่ จากน�ำ้ ทะเลด้วยกระป๋องน�ำ้ อัดลม และเปลีย่ น
สายชาร์จโทรศัพท์เป็นอาวุธสุดอันตราย และเทคนิคอืน่ ๆ อีกมากมาย
ที่จะช่วยให้คุณ "เอาชีวิตรอด" ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ตาม
แบบฉบับของหน่วย SEAL

มองย้อนไปได้
แต่อย่าเดินกลับไปก็พอ
ผู้เขียน : ปณัตกร ใจหมั้น (บาร์จเฉยๆ)
เส้นทางของชีวติ มักมีปญั หามากมายเกิดขึน้ ระหว่างทาง "บ้างก็
เกิดจากคนรัก บ้างก็เกิดจากหน้าทีก่ ารงาน บ้างก็เกิดจากปัญหา
ชีวติ ส่วนตัว" แต่กว่าเราจะผ่านปัญหาหนึง่ ปัญหาไปได้ เราก็อาจจะ
หกล้ม ก็มกั จะเกิดแผลเอาไว้คอยเตือนใจอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ดี อย่า
ให้ปญั หาทุกครัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นแค่ "เครือ่ งเตือนใจ" ทว่าจงคิดเสมอ
ว่ามันคือบทเรียนทีท่ ำ� ให้เราก้าวผ่านจนกลายเป็นตัวเราเองทุกวันนี้
"ความรักแย่ๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ กับตัวเรา" "สิง่ ทีค่ นอืน่ ว่าร้ายให้กบั
ตัวเรา" "ความเครียดทีท่ ำ� ให้เราเกิดปัญหาขึน้ " "สิง่ ทีท่ ำ� ให้เราท้อแท้
จนท�ำให้เราเหนือ่ ยล้าไม่อยากท�ำอะไรต่อ" "ชีวติ ทีบ่ างครัง้ มันก็ไม่เป็น
ดัง่ ใจเราทุกอย่าง" "ทุกปัญหาทีผ่ า่ นมา" เรียนรูท้ จี่ ะแก้ไขมัน เราจะมอง
กลับไปหาสิง่ เหล่านีบ้ อ่ ยแค่ไหนก็ได้ แต่จำ� ไว้วา่ "อย่าเดินกลับไปก็พอ"

MORE THAN WORDS

"ทางเดียวที่จะถึงเส้นชัย คือก้าวต่อไปข้างหน้า"
นักกีฬาสมัครเล่น

MOTIVO ชวนคุณส่งภาพที่คุณประทับใจ เป็นภาพอะไรก็ได้พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ
ขนาดไม่เกิน 2 MB โดยต้องถ่ายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น (ท่านละ 1 ภาพต่อฉบับ)
แล้วส่งมาที่ e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้าของภาพประทับใจที่ผ่านการคัดเลือกลงในคอลัมน์ More Than Words 2 ภาพในฉบับหน้า
จะได้รับของรางวัลพิเศษจาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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You will never win if you never begin.
Helen Rowland

www.lh.co.th

