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FREEDOM
“อิสรภาพ” และ “เสรีภาพ” ในการใช้ชวี ติ เป็นสิง่ ทีห่ ลายคนฝันหาและก�ำลัง
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมาย แต่นนั่ ก็ใช่วา่ จะท�ำให้พวกเขา
เหล่านัน้ บรรลุผลส�ำเร็จอย่างถ่องแท้ เพราะพวกเขายังคงมีความเข้าใจผิด
ในความหมายทีแ่ ท้จริงของค�ำว่า อิสรภาพและเสรีภาพในการใช้ชวี ติ ซึง่ หาก
พวกเขาสามารถค้นพบความหมายที่แท้จริงได้แล้ว ก็รับรองได้ว่าแทบ
ไม่จำ� เป็นต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายเลย แค่รจู้ กั ปล่อยวาง ไม่ยดึ ติด และ
ท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรับผิดชอบอยูใ่ ห้ดที สี่ ดุ เท่านัน้ อิสรภาพในการใช้ชวี ติ ก็จะ
มาอยูต่ รงหน้าเรา
ความหมายดีๆ เกี่ยวกับอิสรภาพและเสรีภาพของการใช้ชีวิตยังมี
อีกมากมาย ซึง่ นิตยสาร MOTIVO ได้นำ� ส่วนหนึง่ มาบอกเล่าให้ทราบกันใน
นิตยสารแล้วในคอลัมน์ Freedom ทีบ่ อกเล่าความหมายดีๆ รวมถึงวิธกี ารเดิน
ไปให้ถงึ อิสรภาพทีแ่ ท้จริงของชีวติ นอกจากนีย้ งั มีคอลัมน์ Exclusive Interview
พูดคุยกับ “คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง” ผูจ้ ดั การฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถึงเรือ่ งราวการบริหารจัดการ
ด้านบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ การสร้างความสัมพันธ์ภายใน การฝึกอบรม และ
การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพือ่ ส่งต่อสิง่ ดีๆ ให้กบั ลูกบ้านในทุกโครงการ
ตามติดมาด้วย คอลัมน์ Living Guide ทีค่ รัง้ นีจ้ ะพาทุกคนไปสัมผัส
กับเรือ่ งราวของอดีตมากมายผ่าน “ตลาดโบราณ” และของกินแสนอร่อย
ทัง้ 4 มุมเมือง ทีย่ งั คงอบอวลด้วยบรรยากาศและเรือ่ งราวความประทับใจ
ที่เชื้อเชิญให้ทุกครอบครัวได้ไปสัมผัสกันในช่วงวันหยุด หรือจะเป็น
คอลัมน์ Welcome กับการแนะน�ำโครงการ บ้านมัณฑนา พุทธมณฑลสาย
2 - บางแวก ซึง่ มาพร้อมดีไซน์บา้ นแบบใหม่ลา่ สุดทีท่ ำ� ให้ผอู้ าศัยได้ใกล้ชดิ
ธรรมชาติมากยิง่ ขึน้
พลาดไม่ได้กบั คอลัมน์ Dining Delight ในการแนะน�ำร้านไอศกรีมแสน
อร่อยทีส่ ง่ ตรงมาจากญีป่ นุ่ “Azabu Sabo” แบรนด์ไอศกรีมนมชือ่ ดังจาก
ฮอกไกโด ทีห่ ากได้ลองลิม้ ชิมความเนียนนุม่ ของเนือ้ ไอศกรีมแล้ว รับรองได้วา่
จะต้องติดใจกันอย่างแน่นอน หรือจะเป็นคอลัมน์ Gourmet สูตรอาหารจานด่วน
ทีม่ าพร้อมกับสุขภาพดีๆ ท�ำง่าย ทานอร่อย ให้ทกุ คนได้ลองท�ำให้กบั สมาชิก
ในครอบครัวได้รบั ประทานกัน
นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ดีๆ อีกมากมายที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งใจ
คัดสรรมาอย่างดี เพือ่ ให้ทกุ คน ทุกครอบครัว ได้อา่ นกันอย่างเพลิดเพลิน
และยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ เพือ่ ท�ำให้ทกุ ช่วงเวลาของความสุข
เป็นของทุกคนอย่างแท้จริง
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FREEDOM

FREEDOM

อิสรภาพอย่างมีความสุข

Freedom is nothing else
but a chance to be better.
… by Albert Camus

ค� ำ ว่ า Freedom หากแปลตรงตั ว ก็ คื อ
“อิ ส รภาพ” หรื อ “เสรี ภ าพ” ซึ่ ง ก็ จะมี
ความหมายทีต่ รงตัวว่า การมีความเป็นไท
แก่ตวั เอง สามารถกระท�ำสิง่ ใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็น
การใช้ชวี ติ การแสดงความคิดทีไ่ ม่มเี งือ่ นไข
หรือตัวก�ำหนดบังคับใดๆ มาครอบคลุม
ทว่านัน่ เป็นเพียงความหมายโดยทัว่ ไป แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว การมีอิสรภาพหรือ
เสรีภาพ จ�ำเป็นต้องรู้ในสิง่ ต่างๆ ต่อไปนีด้ ว้ ย
เพื่ อ ให้ ก ารมี อิ ส รภาพและเสรี ภ าพที่
สมบูรณ์อย่างแท้จริงและมีความสุขตลอดไป
ความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “อิสรภาพ”

แม้วนั นีเ้ ราทุกคนอาจจะพูดว่า แต่ละคนมีอสิ รภาพ
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หรื อ เสรี ภ าพในการใช้ ชี วิ ต แสดงความคิ ด
โดยปราศจากเงือ่ นไข หรือข้อบังคับใดๆ ก็ตาม
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนยังคงติดอยู่
ในวังวนและเครื่องผูกมัดต่างๆ นั่นจึงไม่ใช่
การมีชวี ติ ทีอ่ สิ ระอย่างแท้จริง แถมยังตกเป็น “ทาส”
จากสิง่ เหล่านัน้ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม “หน้าที”่
และ “ความรับผิดชอบ” ก็ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าอิสรภาพ และถือเป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง
ค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ เพราะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ไม่ เ พี ย งเป็ น ปั จ จั ย ท� ำ ให้ เ รามี เ ป้ า หมายใน
การด�ำเนินชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงปลุกเร้า
ท�ำให้เราเกิดพลังและแรงใจในการก้าวเข้าถึง
“อิสรภาพ” มากยิ่งขึ้นเช่นกัน เมื่อวันหนึ่งมาถึง
“อิสรภาพที่แท้จริง” จะเป็นของเรา

'อิสระ' เริ่มจากตัวเรา

อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่า การจะมีชีวิตที่
เป็นอิสระและมีเสรีภาพได้นั้น เราจ�ำเป็นต้อง
เริ่มที่ตัวเองก่อน โดยเริ่มจากการให้คุณค่ากับ
ตัวของเราเองมากขึน้ ไปพร้อมๆ กับการปิดกัน้
หรือพยายามลดการสอดแทรกความคิดเห็นของ
คนอืน่ ให้เข้ามาหาเรา อย่าให้ความคิดของคนอืน่
มาชักจูง หรือควบคุมความคิดของเรา เพราะ
จะท�ำให้เรามีแต่ความทุกข์ใจหรือความกังวลใจ
มากขึ้น นอกจากนี้เรายังไม่ควรโกหกตัวเอง
หรือโกหกคนอืน่ ในสิง่ ทีเ่ ราเป็น ซึง่ นัน่ จะยิง่ ท�ำให้
เราห่างจากความมีอิสรภาพในชีวิตไปเรื่อยๆ
ขณะเดี ย วกั น หากเรายอมรั บ ในความเป็ น
ตัวเรามากขึน้ ก็จะช่วยให้เราบริหารจัดการชีวติ

ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย เพียงเท่านี้เราก็
จะมีชีวิตอิสรภาพมากขึ้นแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น
เรายังจะต้องดูแลสุขภาพและหมัน่ ออกก�ำลังกาย
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ไม่ให้โรคภัยมาเป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระของเรา
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายในทีม่ ผี ลต่อการใช้ชวี ติ อย่างมีอสิ รภาพ
คือตัวของเราเอง โดยเฉพาะความคิดในเรื่อง
ของการอยากได้ อยากมี หรือความต้องการทีม่ ี
อยู่ในตัวของเราเอง หากถามว่าความอยากได้
ความต้องการนั้นเป็นสิ่งผิดหรือไม่ หากมอง
ในแง่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ผิดเลย แถมยังเป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างแรงจูงใจให้เราเกิดการพัฒนาตัวเอง

และมีความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะท�ำให้เรา
ไปถึงสิ่งที่ต้องการเหล่านั้นได้ แต่นั่นจะต้อง
อยู ่ ใ นความต้ อ งการที่ พ อดี ไม่ ม ากเกิ น ไป
เพราะถ้าหากเรามีความต้องการที่มากเกินไป
ความคิดและความต้องการเหล่านัน้ จะกลายเป็น
สิ่งยั่วยุ ท�ำให้เราใช้ความคิดไปในทางที่ผิด
จนไม่สามารถควบคุมได้อกี ด้วยเหตุนี้ การควบคุม
ปัจจัยภายในอย่างความคิดและความต้องการ
ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อั น ดั บ ต้ น ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ราพลั้ ง เผลอกระท� ำ
อะไรลงไปจนกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งหากท�ำ
ได้แล้ว เราก็จะมีชีวิตที่อิสระและปราศจาก
ข้อผูกมัดใดๆ อีกต่อไป
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สติ

ชีวิตที่มีอิสรภาพ นอกจากการควบคุมอารมณ์
และความคิดให้ดแี ล้ว การมี “สติ” ยังเรียกได้วา่
มีความจ�ำเป็นไม่น้อย เพราะการใช้ความคิด
อย่างรอบคอบและมีสติจะท�ำให้ประเมินได้ว่า
เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สมควร
และเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ นอกจากนีส้ ติไม่ใช่
แค่เครื่องมือส�ำคัญในการช่วยควบคุมอารมณ์
และความคิดให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริง
ของตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้เรามองเห็นทางออกของปัญหา
ต่างๆ รวมถึงเป็นตัวขับเคลือ่ นให้เราเกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะท�ำให้เราได้ใช้ชีวิตที่มี
อิสรภาพอย่างไร้ขีดจ�ำกัด และเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
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ประเมินสิ่งที่ท�ำ

การประเมินสิ่งที่เราท�ำไปแล้ว ไม่เพียงจะท�ำให้
รูว้ า่ สิง่ นัน้ มีประโยชน์ตอ่ ตัวของเรามากน้อยแค่ไหน
แต่ยงั อาจเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เราได้สร้างสรรค์ หรือ
เกิดแนวทางในการท�ำอะไรใหม่ๆ ตามมาด้วย ซึง่ ก็
ไม่แน่ว่าสิ่งที่เราท�ำขึ้นนั้น อาจจะเป็นประโยชน์
และสร้างคุณค่าให้กับคนรอบตัวอีกด้วย เช่น
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน
หรื อ หมู ่ บ ้ า นที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ทุ ก คนในพื้ น ที่ เ กิ ด
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น
มีการแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันกับแผนงานใด
แผนงานหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคน นั่นก็จะ
ท�ำให้เราได้พบกับเส้นทางใหม่ หรือช่องทางใหม่
ของการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเช่นกัน

สร้างเสียงหัวเราะ

เป็ น ที่ รู ้ กั น ดี ว ่ า เสี ย งหั ว เราะและรอยยิ้ ม ช่ ว ย
เปลีย่ นโลกได้ การใช้ชวี ติ อย่างมีอสิ รภาพก็เช่นกัน
จ�ำเป็นต้องมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ด้วย เพราะไม่เพียงแค่ทำ� ให้มคี วามสุข
อย่างเดียว แต่บางครั้งยังเป็นตัวช่วยส�ำคัญใน
การเปลี่ยนกรอบความคิดของเราได้อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านัน้ การหัวเราะและการมีรอยยิม้ ยังเป็น
ภูมิคุ้มกันส�ำคัญที่จะท�ำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆ
ท�ำให้สภาวะทางใจของเราอยูใ่ นสมดุลทีเ่ หมาะสม
สร้างเสริมให้ชีวิตอิสรภาพของเราเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนการสร้างเสียงหัวเราะกับตัวเอง
ก็ง่ายแสนง่าย แค่ลองคิดเรื่องประหลาดๆ หรือ
อ่านหนังสือการ์ตนู ดูโชว์ตลก แค่นกี้ จ็ ะท�ำให้เรา
มีความสุขและมีอสิ รภาพในการใช้ชวี ติ แล้ว

ความสุขในอิสรภาพ

ความสุขในอิสรภาพไม่ใช่ความสุขทีเ่ ป็นรูปธรรม หรือ
ออกมาในรูปของเงินทองแต่อย่างไร ทว่าเป็นความสุข
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจของเรามากกว่า เพราะการมีชวี ติ
อย่างมีอิสรภาพ โดยไม่ต้องมีความกังวลกับสิ่งเร้า
ภายนอกใดๆ ถือเป็นความสุขอันเทีย่ งแท้ และไม่
สามารถหาจากทีไ่ หนได้เลย หากเราค้นพบความเป็น
ตัวตนทีแ่ ท้จริงของเราได้แล้วว่าคืออะไร ก็จะท�ำให้
เราพบกั บ ความสุ ข ที่ ไ ม่ มี วั น หมดอย่ า งแน่ น อน
แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ เรามีความสุขในอิสรภาพของการใช้ชวี ติ
ในแบบอย่างทีเ่ ราเป็นแล้ว การแบ่งปันความสุขทีว่ า่ นัน้
ให้กับคนรอบข้างด้วย ถือเป็นการบอกต่อวิธีการ
ใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงให้พวกเขาได้รับรู้
ซึง่ นัน่ ยิง่ ช่วยต่อยอดความสุขของเราให้เพิม่ มากขึน้
เป็นทวีคณู ด้วย
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WELCOME

มัณฑนา พุทธมณฑล
สาย 2 - บางแวก
อิสระแห่งการพักอาศัยที่เหนือกว่า

การใช้ชวี ติ ในทีอ่ ยูอ่ าศัยเหนือระดับ ท่ามกลาง
ความเงียบสงบ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
และความปลอดภัย บนพื้นที่ซึ่งถูกโอบล้อม
ด้วยธรรมชาติ ไม่ได้เพียงก่อให้เกิดความสุข
ในการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มอิสรภาพในการใช้ชีวิต
ของตัวคุณเองให้มากขึ้นด้วย
Outdoor Relaxing Area โถงพักผ่อนรับลมธรรมชาติ

มุมรับประทานอาหารตกแต่งอย่างสวยงาม
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มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก
โครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพ บนเนื้อที่โครงการ
71 ไร่ 47.5 ตารางวา ในย่านถนนพุทธมณฑล สาย 2
ทีม่ าพร้อมแนวคิดการเปลีย่ นทุกช่วงเวลาของคุณ
ให้เป็นวันพักผ่อนอย่างแท้จริง รวมทั้งการเพิ่ม
พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยภายในบ้านให้มีมากขึ้น
เพื่อความสุขของทุกคนในบ้าน
บ้านในโครงการมัณฑนา พุทธมณฑล
สาย 2 - บางแวก มาพร้อมกับแบบบ้านดีไซน์ใหม่
ด้วยกันถึง 2 แบบ คือ Amplify+ และ Multiply+
บนเนื้อที่ที่มีให้เลือกตั้งแต่ 110 ตารางวาขึ้นไป
พร้อมเพิ่มพื้นที่จอดรถให้สามารถจอดได้ถึง

3 คัน เชือ่ มต่อกับเฉลียงทีม่ คี วามหรูหราโอ่อา่ ด้วย
งานตกแต่งหินประดับธรรมชาติ เชือ่ มต่อประตู
บานใหญ่ที่เปิดเข้าสู่ห้องรับแขกอันกว้างขวาง
และมุม IT Corner ที่ได้รับการออกแบบให้
เปิดรับวิวหน้าบ้านอย่างเป็นสัดส่วน
นอกจากห้องนอนขนาดใหญ่ ชัน้ ล่างทีส่ ามารถ
ปรับเปลีย่ นการใช้งานให้เป็น Kids Room หรือ
Home Theater แล้ว ยังเพิ่มความพิเศษให้
กับความโอ่อ่าของบ้านด้วย Garden Lodge
รองรับการพักผ่อนแบบส่วนตัวด้วยห้องนอน
ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับส่วนนัง่ เล่น และส่วน
แต่งตัวทีม่ หี อ้ งน�ำ้ ในตัว ซึง่ ทัง้ หมดเชือ่ มต่อกับ

Outdoor Relaxing Area สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ห้องนอนตกแต่งครบทุกฟังก์ชัน เพ่ื่อความสะดวกสบาย
แบบบ้าน Multiply+

ตัวบ้านหลักผ่าน Outdoor Relaxing Area
โถงพักผ่อนรับลมธรรมชาติ ซึ่งสามารถปรับ
เปลีย่ นให้เป็นพืน้ ทีป่ าร์ตสี้ ำ� หรับครอบครัวได้ดว้ ย
ส�ำหรับพื้นที่บนชั้น 2 ผ่านบันได L-Shape
ทีช่ ว่ ยปรับพืน้ ทีก่ ลางบ้านให้โปร่งโล่งสบายมากขึน้
ยังมีห้องนอน Master Room ที่ตกแต่งได้ครบ
ทุกฟังก์ชัน ทั้ง Walk-in Closet ขนาดใหญ่ที่
แยกเป็นสัดส่วนต่อเนื่องกับห้องน�้ำส่วนตัว และ
ยังโล่งโปร่งสบายด้วยระเบียงกระจกที่ช่วยเพิ่ม
พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนให้สามารถรับวิวธรรมชาติได้อย่าง
เต็มที่ รวมถึงยังมีห้องนอนไซส์ XL อีก 2 ห้อง
ส�ำหรับรองรับทุกความต้องการ หรือจะเตรียมไว้

รองรับการเติบโตของลูกๆ ในอนาคตก็ยังได้
มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก
ไม่เพียงแต่จะมีดไี ซน์แบบบ้านใหม่ลา่ สุดเท่านัน้
ทว่ายังคงเน้นเทคโนโลยีเพื่อการดูแลความ
ปลอดภัยของบ้านแต่ละหลังด้วยระบบประตูที่
น�ำเข้าจากญีป่ นุ่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบาย
อากาศ AirPlus ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัย
ของลูกบ้านตลอดทัง้ โครงการ เพือ่ คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นของทุกคนในครอบครัว
ห้องออกก�ำลังกายรับวิวสวนสวย
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HOME GADGET

TECHNOLOGY
TOYS FOR PETS
เทคโนโลยีเพื่อสัตว์เลี้ยง

เทคโนโลยีไม่ได้มไี ว้เพือ่ สร้างความสุขและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั
มนุษย์เท่านัน้ ณ วันนี้ เรามีเทคโนโลยีทปี่ ระดิษฐ์ขน้ึ มาเพือ่ สัตว์เลีย้ ง
แสนรักด้วยเหมือนกัน ซึง่ ไม่เพียงช่วยให้สนุ ขั มีความสุขและมีเครือ่ งเล่น
แสนสนุกอย่างเดียวเท่านัน้ พวกเขายังได้รบั พัฒนาการจากอุปกรณ์
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีทนั สมัยทีว่ า่ นีด้ ว้ ย
03

01

Outdoor Anti Barking Device

หากใครเลีย้ งสุนขั จะรูด้ วี า่ เสียงเห่าของสุนขั นัน้ ยิง่ ในช่วงเวลาค�ำ่ คืนแล้ว
ถือว่าสร้างความร�ำคาญทีส่ ดุ เลยก็วา่ ได้ และอาจรบกวนการนอนหลับของ
ใครหลายๆ คน แต่วันนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปทันที เมื่อใช้ Outdoor
Anti Barking Device By Sanwich ทีอ่ อกแบบมาให้มขี นาดเล็ก
แต่ทรงประสิทธิภาพสูง ช่วยหยุดการเห่าของสุนขั ได้อย่างโดนใจ ด้วยระบบ
อัลตราโซนิกที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุนัขและผู้เลี้ยง นอกจากนี้ยังเป็นการ
ช่วยฝึกพฤติกรรมของสุนขั โดยเฉพาะเรือ่ งของการเห่ารบกวนได้ดอี กี ด้วย
เพียงแค่ติดตั้งเครื่องนี้ไว้ในบริเวณที่เลี้ยงสุนัขนอกตัวบ้าน โดยราคาของ
อุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ 17.99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 560 บาท
02

Click-R Trainer

อุปกรณ์ชนิ้ นีถ้ อื เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยฝึกสัตว์เลีย้ งเชิงบวก
(Positive Reinforcement Training) ของแบรนด์
Pet Safe ซึ่งเป็นการฝึกโดยเน้นย�้ำการให้รางวัล
โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะเป็นผู้กดคลิกเกอร์เมื่อสุนัข
หรือสัตว์เลี้ยงท�ำตามค�ำสั่ง โดยเสียงของคลิกเกอร์
เปรียบเสมือนค�ำชม ก่อนที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับรางวัล
เป็นสิง่ ตอบแทน อุปกรณ์ชนิ้ นีส้ ามารถใช้ฝกึ ได้ทงั้ กับ
สุนัข แมว กระต่าย นก หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ สามารถ
ใช้ฝึกกับสุนัขได้ตั้งแต่อายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา
ของคลิกเกอร์ตัวนี้อยู่ที่ 3.99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 125 บาท
10

Dog Camera By Furbo

ถือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาส�ำหรับสัตว์เลี้ยงในยุคดิจิทัลได้เป็น
อย่างดี เพราะ Dog Camera By Furbo ชิน้ นีไ้ ม่เพียงจะเป็น
กล้องส�ำหรับดูพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงในบ้านว่าเป็นอย่างไร
เท่านั้น แต่เจ้ากล้องตัวนี้ยังช่วยจัดการเรื่องของอาหารให้กับสุนัข
และสั ต ว์ เ ลี้ ย งในบ้ า นได้ ด ้ ว ยค� ำ สั่ ง ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
จึงสามารถช่วยคลายความวิ ต กกั ง วลให้ กั บ เจ้ า ของสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเวลาทีต่ อ้ งออกไปท�ำธุระนอกบ้าน โดยราคา
ของอุปกรณ์ชนิ้ นีอ้ ยูท่ ี่ 246.97 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7,700 บาท
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Interactive Ball Launcher

เครื่องเล่นยิงลูกบอลจาก iFetch ที่คิดค้นขึ้นมาเฉพาะส�ำหรับสุนัข
ซึง่ ไม่เพียงจะท�ำให้สนุ ขั รูส้ กึ สนุกสนานกับการวิง่ คาบลูกบอลเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยให้สนุ ขั ได้ฝกึ กล้ามเนือ้ รวมถึงพัฒนาการทีจ่ ะท�ำให้เจ้าตูบ
มีความว่องไวและรู้จักการสังเกต วิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายแค่เปิดสวิตช์
แล้ววางลูกบอลลงในช่องใส่บอล จากนั้นลูกบอลจะถูกยิงออกไป
ข้างหน้าเพื่อให้สุนัขวิ่งไล่คาบลูกบอลกลับมา ส�ำหรับราคาของ
เครื่องยิงลูกบอลชิ้นนี้อยู่ที่ 187.99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
5,862 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS
“ฝนตก” อย่าปล่อยทิ้ง
ให้เสียเปล่า!

ในฤดูฝน ใช่ว่าจะเป็นช่วงที่เราไม่จ�ำ เป็นต้อง
รดน�้ำต้นไม้เสียทีเดียว ต้องดูถึงความเหมาะสม
เป็นหลักด้วย เพราะถ้าฝนตกน้อย ปริมาณน�ำ้ ทีซ่ มึ ลง
ใต้ดินอาจมีไม่เพียงพอให้ต้นไม้ดูดซึมได้ ดังนั้น
การรดน�้ำเพิ่มจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้
ต้นไม้มีน�้ำเลี้ยงเพียงพอในช่วงฤดูฝน แต่ทั้งนี้เราก็
มีเคล็ด (ไม่) ลับดีๆ ของการรดน�้ำต้นไม้ โดยที่ไม่
จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำประปามารดให้เปลืองมาฝากกัน

เคล็ด (ไม่) ลับของการรดน�ำ้ ต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือ การใช้
น�้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนนี้รดต้นไม้แทนน�้ำประปา
เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ไม่เพียงจะท�ำให้เรา
ประหยัดน�ำ้ ประปา และไม่ตอ้ งวิตกกังวลกับค่าน�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
น�้ ำ ฝนถื อ ได้ ว ่ า มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากส�ำ หรั บ ต้ น ไม้
ซึ่งประโยชน์ที่ว่ามีดังนี้
การเก็บน�ำ้ ฝนไว้รดน�ำ้ ต้นไม้ดกี ว่าน�ำ้ ประปา เพราะน�ำ้ ฝน
มีธาตุอาหารมากกว่า ซึ่งธาตุอาหารที่ว่าก็คือ ไนโตรเจน
ที่ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดย
เฉพาะส่วนกิ่งและใบ รวมถึงยังท�ำหน้าที่สร้าง ซ่อมแซม
และสังเคราะห์แสงให้กับต้นไม้ด้วย
โดยปกติแล้วไนโตรเจนจะลอยอยู่ในอากาศ พืชจะไม่
สามารถน�ำมาใช้เองได้ เราจึงนิยมใส่ปยุ๋ เคมีไนโตรเจนแทน
แต่เมื่อฝนตก ละอองน�้ำฝนจะจับเอาไนโตรเจนที่ลอยอยู่
ในอากาศตกลงมาสูด่ นิ และช่วงเวลานีต้ น้ ไม้กจ็ ะสามารถ
ดูดซับเอาธาตุอาหารทีว่ า่ นีไ้ ว้ใช้ได้ ดังนัน้ อย่าแปลกใจเมือ่

มีฝนตกหรือรดน�ำ้ ต้นไม้ดว้ ยน�ำ้ ฝนแล้วในวันรุง่ ขึน้ ต้นไม้จะดูโต
และสดชื่นทันที
เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ฝนตกครั้งต่อไปก็อย่าปล่อยให้น�้ำฝน
ไหลทิง้ เสียไปเปล่าๆ แต่ควรหันมารองน�ำ้ ฝนเก็บไว้ใช้ในบ้าน และ
ใช้รดน�้ำต้นไม้กันดีกว่า ซึ่งวิธีง่ายๆ ก็คือการเตรียมภาชนะ
ประเภทถังใบใหญ่ๆ มารองน�้ำฝน หรือจะท�ำระบบเก็บน�้ำฝน
จากรางน�้ำฝนก็ได้ แต่ทั้งนี้ก่อนจะเก็บน�้ำฝนไว้ใช้ ควรจะใช้
ตาข่ายพลาสติกมารองไว้ชั้นหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการกรองน�้ำฝน
ป้องกันเศษใบไม้หรือเศษขยะไม่ให้ตกลงไปในภาชนะ เพราะอาจ
ท�ำให้น�้ำเน่าเสียได้ และหากต้องการเก็บไว้ใช้หลายๆ เดือน
ภาชนะที่ใช้รองควรเป็นภาชนะประเภททึบแสง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดตะไคร่น�้ำภายในถังนั่นเอง
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย โดยสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยีย่ มชมได้ทางเว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวม
ความรู้เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ indy 2 ศรีนครินทร์, มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน 5,
ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์
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BE HEALTHY

PM 2.5 มหันตภัย
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
ก่อโรคร้ายอันตรายถึงชีวิต

นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2019 เป็นต้นมา สิง่ หนึง่ ทีอ่ าจเรียกได้วา่
เป็นปัญหาส�ำคัญที่ทุกคนในประเทศต้องตระหนัก
ให้ ม ากขึ้ น ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพก็ คื อ ปั ญ หาฝุ ่ น
ละอองขนาดเล็กในอากาศที่เรียกว่า “PM 2.5” ซึ่ง
ถื อ เป็ น ภั ย เงี ย บที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ร่ า งกายของ
เราทุกคนอย่างร้ายแรงในปัจจุบัน

ของเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนถูกปล่อยขึ้น
สู่อากาศ ซึ่งจะลอยวนอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่นปกคลุมพื้นที่
จนท�ำให้เกิดสภาพอากาศขมุกขมัวในบริเวณนั้น โดยมี
ลักษณะคล้ายกับหมอก แต่เมื่อสูดหายใจเข้าไปก็จะรู้สึก
อึดอัด และก่อให้เกิดอาการป่วยได้

PM 2.5 คืออะไร

เหตุผลทีท่ ำ� ให้ฝนุ่ PM 2.5 อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิต ก็เพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
ท�ำให้ฝุ่นสามารถหลุดเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของ
มนุษย์ได้อย่างง่ายดาย ผ่านขนจมูกและโพรงจมูกไปสู่
ถุ ง ลมและปอด ส่ ง ผลให้ ผู ้ ที่ สู ด หายใจเอาฝุ ่ น ละออง
อนุภาคเล็กนีเ้ ข้าไป มีโอกาสเสีย่ งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ขั้นรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคผิวหนัง

PM 2.5 คือฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเล็กมาก เป็นฝุน่ ละเอียด
ที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ฝุ่นควัน เช่น ควันรถยนต์ ควันที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมี โรงงานไฟฟ้า รวมไปถึง
เกิดจากไฟป่าและการเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ของก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงการเผาไหม้
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อันตรายจากฝุ่น PM 2.5

และโรคเยือ่ บุตาอักเสบหรือโรคตาแดงด้วย ขณะทีท่ างด้าน
ส�ำนักงานวิจยั มะเร็งระหว่างประเทศ International Agency
for Research on Cancer (IARC) ยังระบุด้วยว่า การสูด
หายใจเอาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซต่างๆ เข้าไป
จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด และยังมีความสัมพันธ์กับ
โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะและโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
อีกด้วย โดยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก
มากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจอยูก่ อ่ นแล้ว รวมไปถึงสตรีมคี รรภ์ เนือ่ งจาก
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์โดยตรง
วิธีป้องกันภัยฝุ่นละออง

ในส่วนของการป้องกัน อันดับแรกควรหลีกเลีย่ งการเข้าไป
อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ พร่กระจายของฝุน่ ละอองจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ

ในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บนท้องถนนที่มี
การจราจรหนาแน่น หรือแม้แต่พนื้ ทีท่ มี่ กี ารเผาไหม้ของสารเคมี
หรือขยะ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรจะสวม
หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นขนาดเล็ก
PM 2.5 อย่างหน้ากากอนามัย N95 และอื่นๆ ขณะเดียวกัน
ควรงดสูบบุหรี่ และควรดื่มน�้ำมากๆ รวมไปถึงควรรักษา
ความสะอาดของที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากการสะสมของ
ฝุ่นละอองภายในบ้านเป็นประจ�ำ
อย่างไรก็ตาม หากมีอาการผิดปกติหลังจากทีส่ ดู หายใจ
เอาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์
เพื่อท�ำการรักษาในทันที และหมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย
ตลอดจนการตรวจเช็กสุขภาพร่างกายอย่างสม�่ำเสมอด้วย
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DIY

หน้ากากกันฝุ่น
ท�ำง่ายด้วยตัวเอง

ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤตสภาพอากาศทีเ่ ต็มไปด้วยฝุน่ ละออง
หน้ า กากอนามั ย กั น ฝุ ่ น จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งมาก และ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี ห น้ า กากอนามั ย ป้ อ งกั น ฝุ ่ น ใช้เอง
จึงขอแนะน�ำวิธีการท�ำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
มาให้ลองท�ำกันดู

อุปกรณ์

• ผ้าพิมพ์ลาย (ลวดลายตามชอบ) ส�ำหรับด้านหน้า ขนาด
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง X ยาว ด้านละ 7.5 นิ้ว 1 ชิ้น
• ผ้าพื้นส�ำหรับด้านหลัง ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง X ยาว
ด้านละ 7.5 นิ้ว 			
2 ชิ้น
• เชือกยางยืด ขนาดกว้าง 0.5 ซม. ยาว 7 นิว้ 2 เส้น
• ไม้บรรทัด กรรไกร ด้าย เข็มหมุด เข็มสอย
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วิธีท�ำ

• น�ำผ้าทัง้ 3 ผืนมาวาง แล้ววัดเส้นด้านหลังผ้าเพือ่ ท�ำจีบกลางผ้า โดย
วัดจากด้านบนของผ้าลงมา 2 นิว้ แล้ววัดลงมาอีก 1 นิว้ (ส�ำหรับจับ
จีบที่ 1) เว้นช่วงระยะลงมา 0.5 นิว้ แล้วก็วดั ลงมา 1 นิว้ (จับจีบที่ 2 )
และเว้นระยะห่างอีก 0.5 นิ้ว และวัดลงมาอีก 1 นิ้ว (จับจีบที่ 3)
ตามล�ำดับ ท�ำให้ครบทั้ง 3 ผืน
• พับจับจีบแรกที่ช่องกว้าง 1 นิ้ว (ด้านบนลงมา) แล้วพับจีบใน
ช่องกว้าง 1 นิ้ว (ช่องที่ 2) แล้วพับจีบช่องกว้าง 1 นิ้ว (ช่องที่ 3 )
ก็จะได้จีบครบทั้ง 3 จีบ แล้วจึงกลัดเข็มหมุดหรือเย็บเนาไว้ ก่อน
น�ำไปรีดเพื่อให้จีบอยู่ตัว ท�ำแบบเดียวกันกับผ้าที่เหลืออีก 2 ชิ้น
• น�ำยางยืดมาวางที่มุมผ้าด้านที่มีลายตรงด้านกว้าง ให้ห่างจาก
ด้านริมผ้าด้านบนและด้านล่าง 1.5 ซม. ท�ำอีกเส้นเช่นเดียวกัน
แล้วเย็บเนาหรือตรึงไว้ให้แน่น
• น�ำผ้าผืนที่จับจีบเรียบร้อยแล้วอีก 2 ผืน มาวางทับบนผ้าลายที่
ติดยางยืดไว้ กลัดเข็มหมุดหรือเนาไว้แล้วตีเส้นเป็นรอยเย็บให้
ห่างจากริมผ้า 0.5 ซม. เย็บผ้าให้ตดิ กัน โดยเว้นช่องไว้สำ� หรับกลับ
ผ้าด้านในออกมาประมาณ 1.5 นิ้ว
• เมื่อเย็บเสร็จแล้วขลิบที่มุมผ้าทั้ง 4 มุมให้ใกล้รอยเย็บ เพื่อเวลา
กลับผ้าออกมาจะได้มีมุมที่สวยงาม
• เมือ่ ขลิบผ้าเรียบร้อยแล้วให้กลับผ้าด้านในออกมาตรงช่อง 1.5 นิว้
ที่เว้นไว้ตอนเย็บรอบ
• เมือ่ กลับผ้าออกมาแล้ว เย็บปิดช่องกลับผ้าให้สนิท แล้วน�ำผ้าไปรีดให้
เรียบร้อย เพียงเท่านีก้ จ็ ะได้หน้ากากอนามัยกันฝุน่ ไว้ใช้แล้ว

Tips

• ผ้าทีน่ ำ� มาใช้ควรมีเนือ้ แน่น ไม่ระคายผิวหน้า ท�ำให้เกิด
อาการแพ้ เช่น ผ้าสาลูเนือ้ แน่น
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EXCLUSIVE INTERVIEW

DELIVER EXCELLENT
SERVICE QUALITY

คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวคิดการบริหารพนักงาน
ภายในฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
การบริการหลังการขายที่ดีเป็นหนึ่ง
ในตัวก�ำหนดการตัดสินใจของลูกค้ากับ
การเลือกซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ยิ่งต้องซื้อ “บ้าน” เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
รวมถึงใช้ชีวิต เนื่องจากเวลาของเรา
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านนั่นเอง ดังนั้นความ
มั่ น ใจและความไว้ ว างใจในบริ ก ารหลั ง
การขายจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเลือก
ซื้อบ้านสักหลัง ด้วยเหตุนี้ แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จึงมุ่งเน้นงานบริการหลังการขาย
และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเฟ้ น หา
บุ ค ลากรมาท� ำ หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นงาน
บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด ไปพร้อมๆ กับการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกบ้านที่ไว้วางใจเลือกบ้าน
ในโครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการ
และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่าการบริการที่ดีและ
มีคณุ ภาพ ถือเป็นหนึง่ ในปัจจัยการแข่งขันส�ำคัญทาง
ธุรกิจในปัจจุบนั “ผมเชือ่ ว่าการทีพ่ นักงานจะส่งมอบงาน
บริการที่ดีและมีคุณภาพนั้น บรรยากาศการท�ำงาน
ในทีมงานทีแ่ ข็งแกร่งคือหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จ ซึ่งสิ่งที่จะท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานของ
ทีมบริการมีคุณภาพดี และส่งต่องานบริการที่มี
คุณภาพไปสู่ลูกค้าได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก
3 หัวข้อ คือ การสร้างความสัมพันธ์ภายในให้กับ
พนักงาน การฝึกอบรมงานบริการ และการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน”
เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ภายในให้กับ
พนักงาน ผูจ้ ดั การฝ่ายบริการฯ อธิบายว่า “เป็นการ
สร้างบรรยากาศการท�ำงานภายในองค์กรให้ดขี นึ้ ซึง่
พนักงานทุกคนจะสามารถพูดคุยและช่วยกันแก้ปญั หา
งานได้ทุกส่วนงาน โดยไม่มีก�ำแพงปิดกั้น เป็นหนึ่ง

การดูแลสภาพโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ
การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในวิธกี ารลดช่องว่างการท�ำงาน และเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมภายในองค์กรของงานบริการ ซึง่ ในส่วนนี้
ท�ำได้โดยการจัดกิจกรรมภายในร่วมกัน เพื่อท�ำให้
เกิดสัมพันธภาพภายในองค์กร สร้างความสามัคคี
อีกทั้งสร้างบรรยากาศการท�ำงานในทีมให้ดียิ่งขึ้น
และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น พนักงานยังมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี ซึ่งช่วยเสริมให้การส่งต่องาน
บริการไปสู่ลูกค้าเกิดประสิทธิภาพและเกิดทัศนคติ
รวมถึงการแสดงออกที่สร้างสรรค์”
เช่นเดียวกับการฝึกอบรมงานบริการ คุณสมเกียรติ
เชือ่ ว่า “พนักงานทุกคนในทีมของเรามีจติ ใจบริการ
ทีด่ เี ป็นพืน้ ฐานอยูแ่ ล้ว แต่รปู แบบการให้บริการของ
แต่ละคนทีแ่ สดงออกอาจแตกต่างกัน การฝึกอบรมฯ
จะช่วยสร้างแนวทางการบริการลูกค้าให้เป็นไปใน
รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ศักยภาพ
งานบริการของพนักงานและเพิม่ ระดับของคุณภาพ
งานบริการด้วย ส่วนรูปแบบการอบรมจะเป็นลักษณะ
ครูสอน โดยให้ทางพนักงานที่มีประสบการณ์สูง

เป็นครู ช่วยชี้แนะและแนะน�ำแนวทางการท�ำงาน
แก่พนักงานทีย่ งั มีประสบการณ์นอ้ ยผ่านการเรียนรู้
หน้างาน ซึง่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโดยรวมของงานบริการให้เพิม่ มากขึน้ ได้”
“การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานก็เป็นอีกสิง่ ส�ำคัญ
วิธนี เี้ ราอาจท�ำโดยการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้
พนักงานที่ทุ่มเทและเอาใจใส่ในงานบริการ โดย
ต้องเป็นการกระท�ำทีอ่ อกมาจากภายใน ซึง่ ถือเป็น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในงานบริการ และยังเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับพนักงานเอง รวมถึงเป็น
แบบอย่างและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั
พนักงานคนอื่นๆ ได้ด้วย”
ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์บอกอีก
ด้วยว่า เมื่อพนักงานภายในองค์กรมีคุณภาพ
และท�ำงานตามมาตรฐานแล้ว “ทุกคนก็จะสร้าง
ประสบการณ์ด้านบวกเพิ่มเติมให้ลูกค้า เรียกว่า
เป็นการบริการเชิงรุก ซึ่งช่วยสร้างงานบริการที่
น�ำไปสู่ความประทับใจแก่ลูกบ้านภายในโครงการ

โดยเฉพาะการบริการด้านการรักษาความปลอดภัย
การดูแลสภาพโครงการให้สวยงามอยูเ่ สมอ และการ
ให้บริการหลังการขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ” นอกจากนี้
เขายังยกตัวอย่างงานบริการหลังการขายให้ฟงั ด้วยว่า
“หนึง่ ในงานบริการหลังการขายทีเ่ ราเคยท�ำมา และ
ถือว่าประสบความส�ำเร็จอย่างดีเยีย่ ม คือกิจกรรม
สังคมสะอาด ปลอดกลิน่ ขยะ ซึง่ เกิดขึน้ หลังจากทีไ่ ด้
รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีกลิน่ ขยะและหนูเข้ามารบกวนใน
บริเวณบ้าน ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จึงได้เร่ง
ประสานกับทางพืน้ ทีข่ า้ งเคียงเพือ่ เข้าไปช่วยจัดการกับ
ปัญหาขยะ ส่งมอบถังขยะ รวมถึงช่วยปรับปรุงพืน้ ที่
จนเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกบ้านในโครงการและ
ชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี นี่เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานบริการหลังการขายทีม่ คี ณุ ภาพทีท่ าง แลนด์
แอนด์ เฮ้ า ส์ และพนั ก งานบริ ก ารทุ ก คน
ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่อย่างดีที่สุด เพราะ
งานบริการหลังการขายคือหัวใจส�ำคัญของเราครับ”
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โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
หมายเลข 81 สายบางใหญ - กาญจนบุรี
จุดสิ้นสุดโครงการ
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอทามวง
ตำแหนงทางแยกตางระดับ
(จุดเขาออก)

จุดเริ่มตนโครงการ
อำเภอทามะกา
อำเภอบานโปง

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครปฐม

อำเภอพุทธมณฑล
อำเภอนครชัยศรี

อำเภอบางใหญ

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 8
สายนครปฐม - ชะอำ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

การเชือ่ มต่อเส้นทางคมนาคม ไม่ได้แค่มคี วามหมาย
ว่าจะท�ำให้เกิดการย่นระยะเวลาในการเดินทางให้สนั้ ลง
เท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายถึงการขยายเส้นทางเพือ่
ให้เกิดการเชือ่ มโยงจากภูมภิ าคหนึง่ ไปสูภ่ มู ภิ าคหนึง่
อันส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนตามมาได้อกี มากมาย

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 เป็นหนึง่ โครงการเร่งด่วน
ในการบรรจุแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan
ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของ
กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ขณะทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กรมทางหลวง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการใน
รูปแบบ PPP Gross Cost โดยเอกชนจะเป็นผูล้ งทุนก่อสร้าง
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งานระบบและจัดเก็บรายได้ทงั้ หมด ก่อนส่งมอบให้แก่ภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม เวลานี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
ด�ำเนินการไปได้เพียง 13.2% ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนเดิมที่
ต้องท�ำให้ได้ 43% ส่งผลให้กรมทางหลวงมีการปรับไทม์ไลน์
การก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษแห่งนี้ใหม่ จากเดิม
ทีต่ งั้ ไว้วา่ จะแล้วเสร็จในปี 2563 ก็ปรับมาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2564
รูปแบบการก่อสร้าง
เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ
ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทัว่ ไปกว้างประมาณ 70 เมตร
ผิวทางเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ได้แก่ ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321)
(กม.2+750 - กม.47+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ
บนดินขนาด 6 ช่องจราจร และช่วงที่ 2 นครปฐม (ทางหลวง
หมายเลข 321) - กาญจนบุรี (กม.47+500 - กม.96+410)
ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 4 ช่องจราจร โดยตลอด
เส้นทางได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้ามเพื่อลด

เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ผลกระทบต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ รวมถึ ง
การออกแบบให้มีทางยกระดับบริเวณช่วงต้นของ
โครงการ คือ กม.0+400 - กม.2+750 เนื่องจาก
มีสภาพเป็นชุมชนหนาแน่น โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นจัดสรร
จ�ำนวนมาก จึงได้ออกแบบเป็นสะพานยกระดับ
ยาวต่อเนือ่ งไปจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางบางใหญ่
แนวเส้นทาง
แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวม 96
กิโลเมตร โดยออกแบบให้มกี ารควบคุมการเข้าออก
อย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์
บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324
(ถนนกาญจนบุรี-อ�ำเภอพนมทวน) อ�ำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ และ
ตลอดเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange)

ความคืบหน้าการสร้างทางหลวงพิเศษ
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าของไทย
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหภาพเมียนมาร์
ที่ส�ำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ใน
พื้นที่โซนบางใหญ่อีกด้วย เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้
มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว เพราะมีทั้ง
ห้างสรรพสินค้า เช่น IKEA เซ็นทรัล Westgate
ตลาดบางใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือ
แม้แต่การเป็นย่านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ก�ำลัง
ได้รบั ความนิยม อย่างโครงการมัณฑนา Westgate
โครงการ indy บางใหญ่ และโครงการชัยพฤกษ์
ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านัน้ มอเตอร์เวย์สายใหม่นี้ ยังเป็นการ
เปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง
สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในจังหวัด
ประโยชน์
นอกจากประโยชน์ทช่ี ว่ ยเชือ่ มเส้นทางคมนาคม นนทบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี ซึง่ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จากเมืองหลวงสู่จังหวัดในภูมิภาคได้รวดเร็วมาก สวยงามหลายแห่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ยิง่ ขึน้ แล้ว มอเตอร์เวย์สายใหม่แห่งนีย้ งั เรียกได้วา่ ขอบคุณข้อมูลจาก
ect/
central-western-and-eastern-route/m81/
เพิ่มโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านการขนส่งสินค้า http://www.doh-motorway.com/motorway-proj
เชื่อมต่อกับโครงการของทางหลวงสายสําคัญๆ
8 เส้นทาง คือ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชือ่ มต่อ
กับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์
(ทางหลวงหมายเลข 302) ทางแยกต่างระดับ
นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323) เชื่อมทาง
ต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91)
ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝัง่ ตะวันออก (ทางหลวง
หมายเลข 3036) ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่ง
ตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321) ทางแยก
ต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394)
ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081)
ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)
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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

25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
3.86 - 8 ล้านบาท
2.46 - 8 ล้านบาท
4.4 ล้านบาท

TOWNHOME

VIVE
Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

12 - 18 ล้านบาท
22 ล้านบาท
2.2 ล้านบาท
2.3 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

18 - 50 ล้านบาท
5.1 - 25.7 ล้านบาท
2.9 - 9.9 ล้านบาท
1.8 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 400 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว
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ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´
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ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ
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ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ
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´Ô¹á´§
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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

DELICIOUS FOOD
AT OLD MARKETS
ชิมของอร่อยตลาดเก่า

ตลาดเก่า หรือตลาดโบราณ อาจไม่ได้มแี ค่ชอื่ เสียง
ในเรื่องของอายุและความเป็นตลาดที่ผ่านมา
หลายยุคหลายสมัยเท่านั้น แต่ความโดดเด่น
ของความเป็นตลาดโบราณก็คอื อาหารและขนม
ทีย่ งั คงกรรมวิธกี ารท�ำในแบบดัง้ เดิม และยังคง
รสชาติความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลง

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดริมน�้ำวัดนังคัลจันตรี

เป็นตลาดโบราณใกล้กรุง และเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งยังคงภาพและ
บรรยากาศความเป็นชุมชนในแบบดั้งเดิมไว้
โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าที่มีในท้องถิ่น
ทั้งนี้ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก
คือ “ตลาดนัดชนบท” ที่ตั้งอยู่บริเวณชายคลอง
หกวา ริมแม่นำ�้ วัดนังคัลจันตรี “ตลาดเก่า 100 ปี
วิถีชุมชน” ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดเก่าเรือนไม้
ห้องแถวโบราณ “ตลาดผลิตภัณฑ์สนิ ค้า OTOP”
และ “ตลาดเปิดท้ายคลองถม” ที่จะมีสินค้าให้
เลือกซื้อหลายอย่าง ทั้งของกิน ของใช้ และที่
พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาที่นี่ก็คือ การล่องเรือไหว้
ศาลเจ้าพ่อเซียงซือกง ศาลเจ้าเก่าแก่ หรือการได้
ไปไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจากไม้
ตะเคียนอายุนับพันปี รวมไปถึงการถ่ายภาพ
กับสะพานไม้โบราณที่มีอายุมาถึง 5 แผ่นดิน
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สะพานไม้โบราณที่มีอายุมาถึง 5 แผ่นดิน

เชิญชิมก๋วยเตี๋ยวโบราณตลาดระแหง ตลาดโบราณร้อยปี

นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีของกินอร่อยๆ เช่น ผัดไทยโบราณ
ที่หอมเครื่องปรุง ขนมใส่ไส้ที่เข้มข้นด้วยกะทิ
และหวานฉ�่ำกับไส้กระฉีก หรือจะเป็นบ๊ะจ่าง
ที่อัดแน่นด้วยเครื่อง ซึ่งมาพร้อมกับเกี๊ยวลวกและ
ขนมผักกาดเครื่องแน่นที่รับประกันได้ว่าเป็นของ
อร่อยที่ไม่ค่อยมีให้ซื้อหาได้ง่ายนักในปัจจุบัน
ที่ตั้ง : ริมคลองหกวา หมู่ 5 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ : 09-2093-6688
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.
เฟซบุก๊ : ตลาดต้องชม ริมน�ำ้ วัดนังคัลจันตรี Wat
Nang Khan Chan Tri Floating Market
การเดินทาง : จากถนนพหลโยธิน เลีย้ วขวาเข้าถนน
ล�ำลูกกา (ทางหลวง 3312) ขับตรงไปตามแนวคลอง
หกวา ให้สังเกตป้ายซอยเทศบาล 12 บึงค�ำพร้อย
ทางด้านขวามือ เลีย้ วเข้าไปในซอยจะเห็นวัดนังคัลจันตรี

จอดรถแล้วเดินเข้าตลาดได้เลย
• ตลาดระแหง ตลาดโบราณร้อยปี

เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี อยูต่ ดิ กับริมคลองระแหง อดีตเป็นเส้นทาง
สัญจรทางน�ำ้ ในการเดินทางไปสุพรรณฯ ไปบางบัวทอง
หรือแม้แต่ไปปากเกร็ด เพราะมีคลองเชือ่ มถึงกันหมด
ท�ำให้ตลาดแห่งนีใ้ นสมัยอดีตมีความคึกคักเป็นพิเศษ
แต่เมื่อมีถนนตัดผ่าน ความคึกคักที่ว่าก็ค่อยๆ
ลดลงไปจนเงียบเหงา ก่อนทีว่ นั นีต้ ลาดแห่งนีจ้ ะถูก
ปลุกให้ฟน้ื คืนชีวติ ขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วของจังหวัดปทุมธานี ส�ำหรับบรรยากาศ
ของตลาดก็ยังคงความเป็นอดีตไว้ค่อนข้างมาก
ตั้งแต่ตัวตลาดที่ท�ำด้วยไม้ การจ�ำหน่ายสินค้าที่
เน้นชุมชนเป็นหลัก และเมือ่ มาทีน่ แี่ ล้วสิง่ ทีพ่ ลาด
ไม่ได้ ควรจะไปลิม้ ลองให้ได้กค็ อื ก๋วยเตีย๋ วโบราณ
ที่พ่อค้าเป็นคนจีนแต้จิ๋ว อายุมากกว่า 60 ปี และ

บรรยากาศตลาดอิงน�้ำสามโคก

บรรยากาศตลาดระแหง ตลาดโบราณร้อยปี

ขายมาตัง้ แต่อายุได้สบิ กว่าขวบ หรือจะเป็นห่อหมก
ป้าน้อยที่ขายอยู่บ ริเวณสะพานไม้ข้ามคลอง
รสชาติของอาหารอาจจะดูธรรมดา แต่รบั รองว่า
คุณจะได้สัมผัสความเป็นตลาดโบราณที่โดนใจ
อย่างแน่นอน
ทีต่ งั้ : ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายคลองระแหง ติดกับคลอง
พระอุดม ต�ำบลระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 12140
ติดต่อ : เทศบาลต�ำบลระแหง โทร. 0-2599-1606
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา
09.00-17.00 น.
เฟซบุก๊ : ตลาดระแหง ปทุมธานี
การเดินทาง : ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-รังสิต-ปทุมธานี
จากตัวเมืองปทุมธานีมงุ่ หน้าไปยังอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 346 ขับตรงไปเรือ่ ยๆ
เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ข้ามสะพาน
คลองระแหง ให้ชดิ ขวาเตรียมตัวกลับรถ หลังจากนัน้

ข้าวเหนียวในลูกมะพร้าว เมนูขึ้นชื่อ
ของตลาดอิงน�้ำสามโคก

จะเห็นส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว ลงสะพานปทุมชิดซ้ายเตรียมเลีย้ วขวา)
เมือ่ เลีย้ วซ้ายเข้าไปจะถึงทีจ่ อดรถของตลาดระแหง ติดต่อ : 09-4149-2265
เปิดบริการ : เฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ตัง้ แต่เวลา 10.00-16.00 น.
• ตลาดอิงน�ำ้ สามโคก
เป็นตลาดเล็กๆ ของชุมชนตลาดเก่าบางเตย ทีต่ งั้ อยู่ เฟซบุก๊ : ตลาดอิงน�ำ้ สามโคก ชุมชนตลาดเก่าบางเตย
ติดกับริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา เป็นอีกแหล่งท่องเทีย่ วที่ การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางด่วนด่านบางพูน
ทุกคนสามารถไปเดินชมบรรยากาศและวิถชี วี ติ ชุมชน (รังสิต-ปทุมธานี) มุ่งหน้าตรงไปทางปทุมธานี
ได้อย่างดีทเี ดียว โดยเฉพาะวิถชี วี ติ ความเป็นอยูใ่ น เมือ่ เจอสามแยกไฟแดง ให้เลีย้ วขวาตรงโรงพยาบาล
แบบเกษตรกรรม ซึง่ ชาวบ้านจะน�ำผลผลิตจากสวน กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จากนัน้ ให้ชดิ ซ้ายจะเจอ
และไร่ของตัวเองมาจ�ำหน่าย ในช่วงระหว่าง 10.00- สะพานข้ามแยก (สันติสขุ ) แต่ไม่ตอ้ งขึน้ สะพาน
14.00 น. เป็นช่วงเวลาทีค่ อ่ นข้างคึกคัก มาทีน่ แี่ ล้ว ให้เลีย้ วขวาใต้สะพานไปทางสามโคก สังเกตปัม๊ น�ำ้ มัน PT
อย่าพลาดชิม ข้าวเหนียวในลูกมะพร้าว ซึง่ ถือเป็น แล้วจะเห็นวัดบางเตยใน วัดบางเตยกลาง จากนัน้
เมนูขนึ้ ชือ่ ของทีน่ เี่ ลยก็วา่ ได้ นอกจากนีก้ ย็ งั มีขนมไทย ข้ามสะพานข้ามคลองเล็กๆ พอลงสะพานให้ชดิ ขวา
อีกนานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝากติดมือกลับ แล้วตรงไปเรือ่ ยๆ จะเจอช่องทางให้กลับรถ (สังเกตป้าย
บ้านกันอีกด้วย รวมถึงร้านส้มต�ำบนเรือทีด่ แู ปลกตา สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี) ให้เลีย้ ว
ขวาทีช่ อ่ งกลับรถ เมือ่ เข้าซอยไปจะเจอทีจ่ อดรถ
และน่าไปลองชิมสักครัง้
ทีต่ งั้ : ซอยเทศบาล 2 ปทุมธานี (ขับมาจากแยกเทคโน อยูต่ ดิ กับท่าน�ำ้
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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

28

สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.59 - 6.79 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.86 - 6.09 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.9 - 5.4 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.46 - 5.6 ล้านบาท

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

CHARMING
OLD MARKETS
เสน่ห์ตลาดโบราณ

ตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ไม่ได้มีดีแค่
การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บรรยากาศ
ชวนหวนร�ำลึกถึงเรือ่ งราวในอดีตทีย่ งั อบอวล
อยู่ภายในพื้นที่เท่านั้น แต่การเป็นตลาดเก่า
ยังอาจเรียกได้วา่ มีเสน่หท์ ยี่ งั ดึงดูดให้คนรุน่ ใหม่
ในปัจจุบนั รูส้ กึ หลงรักในความเป็นตลาดโบราณ
อยู่อีกมากมาย ทั้งของกินและของใช้ต่างๆ
ที่หาได้ไม่ง่ายนักในทุกวันนี้

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดน�้ำคลองบางหลวง

เป็นตลาดน�ำ้ ท้องถิน่ ริมคลองบางกอกใหญ่ ซึง่ เป็น
ชุมชนเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตัง้ อยูท่ ี่
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จุดเด่นของ
ตลาดน�ำ้ แห่งนีอ้ ยูท่ อี่ าคารไม้เก่าแก่สงู 2 ชัน้ ทีป่ ลูกสร้าง
เรียงรายตลอดริมฝัง่ คลองบางหลวง ทัง้ ร้านขายของ
ทีร่ ะลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผม หรือแม้แต่เป็นสถานที่
จัดแสดงนิทรรศการชุมชน ซึง่ รวบรวมของเก่า
ต่างๆ ไว้หลายชนิด นอกจากนี้ รอบๆ ตลาดน�ำ้
ยังประกอบด้วยวัดก�ำแพง (บางจาก) ซึง่ เป็นวัดเก่า
คูช่ มุ ชนมาอย่างยาวนาน ภายในตลาดน�ำ้ ยังประกอบ
ด้วยสิง่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย ทัง้ บ้านศิลปินซึง่ เป็น
บ้านเก่าของ "ตระกูลรักส�ำรวจ" ตระกูลช่างทองเก่าแก่
ซึง่ ปรับปรุงให้เป็นสถานทีแ่ สดงงานศิลป์ และเป็นสถานที่
รวมตัวของกลุม่ ศิลปินผูร้ กั งานศิลปะ เป็นอาคารทีม่ ี
คอร์ทตรงกลางสร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็น
เจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ สอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึง่ ในสี่
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บรรยากาศตลาดน�้ำวัดไทร

บรรยากาศการขายของที่ตลาดน�้ำวัดไทร

ของเจดียแ์ ต่ละทิศทีก่ ำ� หนดเขตพืน้ ทีเ่ ก่าของวัด
ก�ำแพง นอกจากนีย้ งั มีการเปิดแสดงหุน่ ละครเล็ก
ให้รับชมฟรีอีกด้วย รวมถึงมีของกินอร่อยๆ ให้
เลือกชิมอย่างจุใจ อาทิ ข้าวเหนียวมูนน�้ำกะทิ
ทีร่ บั ประทานกับสังขยาไข่ หรือมะม่วงสุกหอมๆ
รวมถึงขนมหวานเย็น น�้ำแข็งไส ก็มีให้เลือกชิม
เหมือนกัน
ทีต่ งั้ : 315 วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 28
ถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา
14.00 - 23.00 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร และพุธ)
เฟซบุ๊ก : ตลาดน�้ำคลองบางหลวง
การเดินทาง : จากสะพานปิน่ เกล้า มุง่ หน้ามา
ทางแยกปิน่ เกล้า เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนจรัญสนิทวงศ์
ตรงมาจนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (อยูข่ วามือ)
เมือ่ เห็นซอยจรัญฯ 3 ให้ตรงไปข้างหน้าอีกนิด

(ไม่ต้องลอดอุโมงค์) กลับรถมาอีกฝั่ง ตรงมา
จนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เลีย้ วซ้ายเข้าไปในซอย
ตรงไปจุดสุดทาง แล้วเดินขึน้ สะพานข้ามคลอง
ลงสะพานแล้วเลีย้ วซ้ายไปตามทางเดินเลียบคลอง
จนสุดทาง (ไม่มที จี่ อดรถ) หรือจะเข้าทางซอย
เพชรเกษม 28 มาทีว่ ดั คูหาสวรรค์ (มีทจี่ อดรถ)
แล้วเดินเลียบคลองมาทางขวาจนสุดทาง
• ตลาดน�ำ้ คลองภาษีเจริญ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดน�้ำวัดนิมมานรดี”
ถือเป็นตลาดน�ำ้ เก่าแก่ 5 แผ่นดิน ทีม่ อี ายุเก่าแก่ถงึ
139 ปี ตัวตลาดตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ
ฝัง่ ตรงข้ามวัดนิมมานรดี แต่เดิมบริเวณนีเ้ ป็นย่าน
ตลาดทีม่ กี ารค้าขายมาอย่างยาวนาน ตัง้ แต่สมัยที่
ขุดคลองภาษีเจริญใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา
ซึง่ คลองภาษีเจริญเป็นคลองส�ำคัญคลองหนึง่ ที่
ขุดขึน้ เมือ่ สมัยรัชกาลที่ 4 มีจดุ เริม่ ต้นทีบ่ ริเวณ

การเปิดแสดงหุ่นละครเล็กที่ตลาดน�้ำคลองบางหลวง

ตลาดน�้ำคลองภาษีเจริญที่มีอายุเก่าแก่ถึง 139 ปี
ข้าวเหนียวมะม่วงหอมๆ ที่ตลาดน�้ำคลองบางหลวง

ปากคลองบางกอกใหญ่และคลองบางขุนศรี
มาบรรจบกัน โดยเชือ่ มกับแม่นำ�้ ท่าจีนทีต่ ำ� บล
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงทีม่ กี ารตัดถนน
เพชรเกษมเพือ่ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ส่งผลให้ตลาดน�ำ้ แห่งนีเ้ งียบเหงาลงไปมากเลย
ทีเดียว แต่วนั นีท้ างเขตภาษีเจริญได้ฟน้ื ฟูตลาดน�ำ้
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จนกลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วของคนในเมืองหลวงไปแล้ว มาทีน่ นี่ อกจาก
จะมีสินค้าขายมากมายโดยเฉพาะของเล่นเมื่อ
20-30 ปีทแี่ ล้ว อาหารทีน่ กี่ ม็ ใี ห้เลือกเยอะเช่นกัน
โดยเฉพาะอาหารยุคเก่าทีห่ าทานได้ยากในปัจจุบนั
เช่น ขนมเบื้องญวน ข้าวเหนียวปิ้ง ห่อหมก
และอีกมากมาย
ทีต่ งั้ : ถนนเพชรเกษม หมูท่ ี่ 15 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
เปิดบริการ : วันเสาร์และวันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา
08.00-18.00 น.

เฟซบุก๊ : ตลาดน�ำ้ คลองภาษีเจริญ
การเดินทาง : จากพุทธมณฑลสาย 2 ขับตรงไป

จนถึงถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางบางแค
ขับตรงมาผ่านไฟแดง ผ่านห้างเดอะมอลล์
เมือ่ ขับตรงไปจะเห็นสะพานข้ามคลองเล็กๆ ให้ชดิ ขวา
เพือ่ เลีย้ วเข้าซอยวัดนิมมานฯ ตรงไปตามป้ายบอก
ทาง จะเจอทางเข้าวัดนิมมานรดี สามารถจอดรถ
ได้ทจี่ ดุ จอดรถทีท่ างวัดเตรียมไว้ให้ได้เลย
• ตลาดน�ำ้ วัดไทร

เป็นตลาดน�ำ้ ในคลองสนามชัย บริเวณหน้าวัดไทร
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ถือเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ทางน�ำ้ ทีเ่ คยรุง่ เรืองในอดีต แต่ได้
ถูกทิ้งร้างให้ซบเซาเนื่องจากมีถนนหลายสาย
เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ปัจจุบนั ได้รบั การฟืน้ ฟูให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วร่วมสมัยทีก่ ลับมาสวยงามอีกครัง้ หนึง่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตาม

ทางน�ำ้ เส้นทางสายประวัตศิ าสตร์ทคี่ ลาคล�ำ่ ไป
ด้วยเรือขายสินค้าจากสวน และการซือ้ ขายสินค้า
บนบกริมฝัง่ คลองสนามชัยหน้าตลาดน�ำ้ วัดไทร
ส่วนอาหารทีน่ สี่ ว่ นใหญ่กจ็ ะเป็นอาหารระดับต�ำนาน
ไม่วา่ จะเป็นก๋วยเตีย๋ วเรือ ข้าวขาหมู น�ำ้ พริกเผา
ขนมเบือ้ งญวน ส้มต�ำ หมูสะเต๊ะ ผัก หรือแม้แต่
ผลไม้สดๆ จากสวน ที่นี่ก็มีด้วยเหมือนกัน
ทีต่ งั้ : 58/229 ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 23 แขวง
บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-16.00 น.
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนเอกชัย เข้าซอย
เอกชัย 23 ขับตรงมาเรือ่ ยๆ ผ่านโรงเรียนวัดไทร
ตรงไปจนสุดซอย ตลาดน�้ำวัดไทรจะอยู่ขวามือ
หรือหลังวัดไทรมีสถานีรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ผ่าน สามารถใช้เดินทางมายัง
ตลาดน�้ำวัดไทรได้เช่นกัน
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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

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

18 - 30 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

13 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

9 - 20 ล้านบาท

mk72@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ ร่มเกล้า

6 - 20 ล้านบาท

mmr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 17 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.5 - 8 ล้านบาท

crc@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

4.9 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

5 - 8 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

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

LIFE IN THE
OLD MARKETS
ชีวิตในตลาดโบราณ

การรื้ อ ฟื ้ น ตลาดเก่ า และตลาดโบราณ
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในยุคดิจิทัลอย่าง
ทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นแค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ท่ีท�ำให้ผู้คนที่หลงรักความเป็นอดีต
ได้มีความสุขอีกครั้งเท่านั้น แต่นั่นยังเป็น
การสร้างสีสนั และชีวติ ใหม่ให้กบั ตลาดโบราณ
หลายแห่งได้กลับมาคึกคัก มีชวี ติ ชีวา รวมถึง
บอกเล่าเรื่องราวแห่งอดีตได้อีกครั้ง

ร้านกาแฟโบราณแป๊ะหลีที่ตลาดคลองสวน 100 ปี

กุยช่ายท�ำสดใหม่ที่ตลาดคลองสวน 100 ปี

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดน�้ำโบราณบางพลี

เป็นตลาดน�้ำเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่
บริเวณริมคลองส�ำโรงตรงวัดบางพลีใหญ่โดย
สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ
ว่าตลาดศิริโสภณ ที่นี่ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มี
การสืบสานวัฒนธรรมการค้าแบบดัง้ เดิม โดยยังคง
รูปแบบของตลาดให้เป็นเรือนไม้แถว 2 ชั้น และ
สร้างเป็นแนวยาวไปตามริมคลองส�ำโรง มีพนื้ เป็น
ไม้กระดานยาวต่อกันกว่า 500 เมตร ตลาดน�้ำ
โบราณแห่งนี้จะมีความคึกคักเป็นพิเศษในช่วง
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เพราะจะมีพ่อค้าแม่ค้า
มาเปิดร้านขายของกันเต็มพื้นที่ โดยมีสินค้า
หลากหลาย เช่นเดียวกับอาหารที่เรียกได้ว่า
มีอาหารอร่อยมากมายให้นักท่องเที่ยวได้
ลองชิ ม กั น โดยเฉพาะอาหารและขนม
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ระดับต�ำนานอย่าง ขนมหม้อแกงโบราณ เย็นตาโฟ
ขนมจีน น�้ำพริกผักสด ปลาสลิดบางบ่อ ซึ่ง
อาหารและขนมแต่ละเมนู รับรองว่าเมือ่ ได้ชมิ แล้ว
จะต้องหวนนึกถึงอดีตในวัยเด็กอย่างแน่นอน
ที่ตั้ง : ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางพลีใหญ่
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 08.00-16.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดน�้ำโบราณบางพลี
การเดินทาง: จากถนนบางนา-ตราด วิง่ เข้าถนน
กิง่ แก้ว-บางพลี พอถึงบางพลีให้เลีย้ วซ้ายเข้าถนน
เทพารักษ์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางพลีใหญ่
• ตลาดคลองสวน 100 ปี
ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศ

บุรีรมย์ ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 จังหวัดคือ
ต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และต�ำบลคลองสวน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึง่ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในอดีตถือเป็นคลองที่
ถูกใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
โดยเฉพาะการเดินทางจากฉะเชิงเทราเข้า
กรุงเทพฯ หนึ่งในภาพที่คนเก่าคนแก่จ�ำได้กับ
ภาพของตลาดแห่งนี้ก็คือการมานั่งร้านกาแฟ
ที่ถือเป็นจุดนัดพบของคนในอดีต มานั่งพูดคุย
และแลกเปลีย่ นมุมมองความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ
กระทั่งวันนี้ ร้านกาแฟที่ตลาดคลองสวนก็ยังคง
บรรยากาศเดิมๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญมา
ทีน่ แี่ ล้ว นอกจากจะมานัง่ ร้านกาแฟโบราณแป๊ะหลี
ชิมกาแฟโบราณทีม่ รี สชาติแห่งอดีตแล้ว ทีต่ ลาดนี้

ตลาดหัวตะเข้ยังคงกลิ่นอายของความเป็น
ชุมชนโบราณไว้อย่างดี

บรรยากาศตลาดน�้ำโบราณบางพลี

ก็ยังมีของอร่อยๆ อย่าง เป็ดพะโล้ ฮ่อยจ๊อ และ
ขนมหวานไทยๆ อีกมากมายให้เลือกอร่อยกัน
อีกด้วย
ที่ตั้ง : ต�ำบลคลองสวน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 10560
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 07.00-17.00 น.
เฟซบุก๊ : ตลาดคลองสวน 100 ปี สมุทรปราการ
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ขับไปตามทางหลวง
หมายเลข 304 (กรุงเทพฯ - มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา)
ระยะทาง 75 กิโลเมตร ผ่านขนส่งใหม่แปดริ้ว
และใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา - บางปะกง เลีย้ วขวา
ตรงสามแยกไฟแดงเข้าคลองสวน ขับรถตรงไป
ประมาณ 7-8 กิโลเมตร สังเกตด้านขวามือจะเห็น
ป้ายใหญ่ๆ บอกว่าถึงตลาดคลองสวน 100 ปีแล้ว

• ตลาดหัวตะเข้

เป็นตลาดโบราณย่านลาดกระบังทีย่ งั คงกลิน่ อาย
และบรรยากาศความเรียบง่ายทีส่ ดุ แสนคลาสสิก
ของชุมชนในย่านนี้ไว้ได้อย่างดี และไม่ค่อย
มีให้เห็นมากนักในกรุงเทพฯ ตัวของตลาดเป็น
ห้องแถวไม้ที่ปลูกติดกันเป็นแนวยาวไปตาม
คลองประเวศบุรีรมย์ ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตลาด
โบราณที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งแม้
วันคืนจะเปลี่ยนหมุนเวียนมานานเท่าใด ที่นี่ก็
ยังคงความเป็นตลาดหัวตะเข้ได้ไม่เปลีย่ นแปลง
เช่นเดียวกับอาหารและขนมที่ตลาดแห่งนี้ ที่ยัง
มีของอร่อยๆ ให้เลือกกินหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ผัดไทย หอยทอด ถึงแม้การแต่งร้านจะดูแตกต่าง
ไปจากอดีต แต่ก็ยังคงรสชาติความอร่อยไว้ได้
เหมือนเดิม รวมถึงยังมีขนมหวาน เช่น เปียกปูน

ขนมจีนน�้ำยา เมนูขึ้นชื่อของ
ตลาดน�้ำโบราณบางพลี

หรือวุ้น ก็มีให้เลือกอร่อยด้วยเช่นกัน
ที่ตั้ง : 160 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เปิดบริการ : เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 06.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
การเดินทาง : ใช้ถนนลาดกระบัง ขับตรงไป
เรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตลาดสดอุดมผล หน้าปาก
ซอยจะเจอสะพานข้ามคลอง ไม่ตอ้ งข้ามสะพาน
ให้ชิดซ้ายจะเจอซอยลาดกระบัง 17 ขับตรงไป
จนสุดทางก็จะเจอที่รับฝากรถ สามารถจอดรถ
และเดินเข้าไปในตลาดได้เลย
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 400 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 25 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5.3 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.7 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.4 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.5 - 5 ล้านบาท

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

LIVELY OLD MARKETS
ชีวิตชีวา ตลาดโบราณ

ความเป็นอดีตอาจไม่ได้มไี ว้ให้คน้ หาอยูแ่ ต่ใน
ห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น
ทว่าความเป็นอดีตสามารถคงอยู่ในสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือแม้แต่สถานที่ เช่น ตลาดเก่า
ตลาดโบราณ ที่ไม่ว่าวันเวลาจะเคลื่อนผ่านไป
อย่างไร แต่ความเป็นอดีตก็ยังคงกลิ่นอาย
และบรรยากาศที่ท�ำให้เราหวนคิดถึงอดีต
ได้เป็นอย่างดี

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดไร้คาน

“ไร้คาน มาแล้วไม่ขนึ้ คาน” เป็นค�ำพูดเล่นๆ เพือ่
ชักชวนให้คนมาเที่ยวตลาดไร้คาน หรือตลาด
วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 100 ปี
เพราะก่อสร้างมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 ในช่วงหนึง่
ตลาดแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน
ก่อนทีช่ าวบ้านในชุมชนวัดทองจะฟืน้ ฟูให้ตลาด
กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ และกลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ของชุมชน ซึ่งเหตุผลที่เรียกว่าตลาดไร้คาน
ก็เพราะว่าตัวอาคารของตลาดมีลกั ษณะเป็นโรงเรือน
โบราณขนาดใหญ่ มีโครงสร้างหลักเป็นไม้ ขณะที่
ในส่วนของโครงหลังคาจะมี “ขื่อ” วางโค้งเรียบ
ไปกับหลังคา ท�ำให้ดูโล่งและโปร่ง แตกต่างไป
จากโรงเรือนทัว่ ไปทีต่ อ้ งอาศัยเสากลางและคาน
มาช่วยรองรับน�้ำหนัก ส�ำหรับอาหารอร่อยที่
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บริการเรือโบราณที่ตลาดน�้ำดอนหวาย

ชวนชิมเป็ดพะโล้เจ้าดังที่ตลาดน�้ำดอนหวาย

โดดเด่นของตลาดแห่งนี้ ก็มตี งั้ แต่ขา้ วคลุกกะปิ
ขนมจีนน�ำ้ ยา ผัดไทย ขนมเรไร และอาหารต�ำรับ
โบราณทีห่ าทานได้ยากอีกหลายอย่างเลยทีเดียว
ทีต่ งั้ : ซอยเพชรสุวรรณ แขวงศิรริ าช กรุงเทพฯ
10700
เปิดบริการ : ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1
และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดไร้คาน
การเดินทาง : ขับรถเข้าซอยจรัญสนิทวงศ์ 32
ตลาดอยูข่ า้ งส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย สามารถ
จอดรถได้ที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
• ตลาดน�้ำดอนหวาย

ตลาดน�้ำแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดโบราณที่
เก่าแก่ทสี่ ดุ เพราะสร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6

โดยตัวของตลาดจะอยู่ติดกับริมแม่น�้ำท่าจีน
เมือ่ ก่อนถือเป็นแหล่งค้าขายสินค้าทางการเกษตร
ทีส่ ำ� คัญในย่านนี้ ทว่าปัจจุบนั ได้กลายเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วส�ำคัญ โดยบรรยากาศของตลาดแห่งนี้
ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักของร้านค้าและนักชอป
ทีแ่ วะเวียนกันมาจับจ่ายใช้สอยและท่องเทีย่ วกัน
อย่างไม่ขาดสาย นอกจากผลไม้อร่อยๆ อย่างส้มโอ
ทีเ่ ป็นของดีของจังหวัดนครปฐมแล้ว หากใครมาทีน่ ี่
แล้วพลาดไม่ได้ไปลองชิมเป็ดพะโล้เจ้าดังของทีน่ ี่
ถือว่ามาไม่ถึงตลาดน�้ำดอนหวายแน่นอน
ที่ตั้ง : ตลาดน�้ำดอนหวายตั้งอยู่ติดกับวัด
ดอนหวาย ต�ำบลบางกระทึก อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-18.30 น.

บรรยากาศของตลาดเก่าริมน�้ำปากเกร็ด

บรรยากาศคึกคักของตลาดไร้คาน มาแล้วไม่ขึ้นคาน

การเดินทาง : การเดินทางไปยังตลาดน�ำ้ ดอนหวาย

สามารถไปได้สะดวกด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นที่เส้นถนนบรมราชชนนี
(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน
3316 ก็จะพบตลาดน�้ำอยู่ทางขวามือ หรือ
เส้นทางที่ 2 เริม่ ต้นทีถ่ นนเพชรเกษม หลังจากนัน้
เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นน 3316 ผ่านวัดไร่ขงิ ขับตรงไป
เรื่อยๆ ก็จะเจอกับตลาดน�้ำดอนหวาย
• ตลาดเก่าริมน�้ำปากเกร็ด

เรียกได้ว่าเป็นตลาดน�้ำโบราณที่อยู่คู่กับริมฝั่ง
แม่น�้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน
พระราม 4 ผ่านปากเกร็ดก็วา่ ได้ ในอดีตทีผ่ า่ นมา
ตลาดแห่งนี้ถือได้ว่ามีความคึกคักด้วยร้านขาย
ของกิน และของใช้มากมาย รวมถึงเป็นที่นิยม

ของชาวปากเกร็ดและชาวนนทบุรีในย่านนี้
แต่หลังจากที่สะพานพระราม 4 สร้างเสร็จ
ความคึกคักของตลาดแห่งนี้กลับเริ่มเงียบเหงา
ลงไปเรือ่ ยๆ เพราะกลายเป็นเพียงชุมชนใต้สะพาน
ซึ่งเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบัน
หลายหน่วยงานรวมถึงชุมชน ได้ร่วมมือกัน
เร่งฟืน้ ฟูให้ตลาดโบราณทีม่ อี ายุเกือบ 100 ปีแห่งนี้
กลับมาคึกคักอีกครัง้ จนกลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ส�ำคัญของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาบรรยากาศ
แห่งอดีตกาล เพราะที่นี่ถือว่ามีความส�ำคัญ
ด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ชุมชนเก่าที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมไว้ถึง 3
เชื้อชาติ คือ ไทย จีน และมอญ นอกจากนี้
ทีต่ ลาดแห่งนีย้ งั มีของกินอร่อยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น
ข้าวมันไก่ ก๋วยจั๊บ ขนมเปี๊ยะแต้จึ้งเส็งเฮง

ทอดมันปลาที่ตลาดเก่าริมน�้ำปากเกร็ด

ขนมเปีย๊ ะเฉลิมชัยพานิช ข้าวเกรียบมอญ เป็ดย่าง
และอีกหลากหลายเมนูมาให้เลือกอร่อยกัน
ที่ตั้ง : ท่าน�้ำปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบล
ปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
การเดินทาง : สามารถใช้เส้นทางหลัก คือ
ถนนพิบูลสงคราม ถนนงามวงศ์วาน ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนน
บางบัวทอง-ตลิง่ ชัน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนน
ติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนนทบุรี 1 หรือ
สามารถนั่งเรือโดยสาร เรือด่วนพิเศษธงเขียว
ธงเหลือง โดยนั่งจากท่าเรือสาทรไปที่ท่าเรือ
ปากเกร็ด
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE บางนา กม.7

12 - 18 ล้านบาท

v7@lh.co.th

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

22 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2.2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.6 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.7 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.45 - 3.99 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.3 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 - 25.7 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

5.5 - 15.9 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 - 9.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

2.99 - 6.39 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.8 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

4.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.79 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

3.99 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.2 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.5 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.99 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.99 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.06 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

5.35 - 8.5 ล้านบาท

vab@lh.co.th

indy อยุธยา

2 - 3 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.55 - 10 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.91 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.80 - 9.03 ล้านบาท

info@lhphuket.com

45

BEST DAY OUT

5 FAMOUS THAI
HISTORICAL PARKS
เที่ยวโบราณสถาน
ซึมซับความเป็นไทย

เรื่องราวความเป็นไทย ไม่เพียงแต่จะมีอยู่
ในต�ำราเรียน หรือแค่พิพิธภัณฑ์ ที่ให้เรา
ได้ เ ข้ า ไปสั ม ผั ส อย่ า งเจาะลึ ก เท่ า นั้ น ทว่ า
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง อย่างอุทยาน
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน ก็เป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้เราได้สัมผัสวัฒนธรรม
ความเป็นไทยได้ถึงรากแก่นเช่นกัน

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมในวัดมหาธาตุทอี่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ถือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยม
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในเวลานี้ โดย
เฉพาะหลังได้รบั การประกาศให้เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ขณะเดียวกันบนพืน้ ที่
กว่า 3,000 ไร่ ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้
ยังมีโบราณสถานส�ำคัญ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์
ทีถ่ กู สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าอูท่ อง วัดราชบูรณะ
ซึง่ มีจติ รกรรมฝาผนังอันงดงามทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว
พุทธศาสนาจากช่างศิลป์ในอดีต รวมไปถึงทีน่ ยี่ งั มี
วัดไชยวัฒนารามซึง่ มีสถาปัตยกรรมต่างจากวัดอืน่ ๆ
วัดไชยวัฒนาราม สถาปัตยกรรมจากอดีตทีย่ งั คงยิง่ ใหญ่ ในสมัยเดียวกัน หรือแม้แต่พระราชวังโบราณ หรือ
และสวยงาม พระราชวังหลวง ซึง่ แม้จะเหลือเพียงฐานพระทีน่ งั่
แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังใน
อดีตได้เป็นอย่างดี
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อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี

หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ปราสาทเมืองสิงห์ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ โบราณสถานแห่งนี้
ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น พุ ท ธศาสนสถานในอดี ต
ซึง่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบขอมโบราณ และ
ทีน่ เี่ องยังเป็นแหล่งโบราณสถานส�ำคัญทีร่ วบรวม
โบราณวัตถุตา่ งๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
สมัยโบราณทีถ่ กู ขุดค้นพบโดยรอบปราสาทเมืองสิงห์
ซึง่ เชือ่ กันว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี ท�ำให้
ที่ นี่ มี เ รื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้ให้ศึกษากันอย่างเจาะลึก
กันเลยทีเดียว
อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่ต�ำบลศรีสัชนาลัย ต�ำบลสารจิตร

ปราสาทหินพิมายทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย

เทีย่ วชมสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณทีป่ ราสาทเมืองสิงห์
พระพุทธรูป 4 ปาง ปัจจุบนั เหลือปางยืนทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ
ณ อุทยานประวัตศิ าสตร์กำ� แพงเพชร

ต� ำ บลหนองอ้ อ และต� ำ บลท่ า ชั ย ในอ� ำ เภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย เดิมทีแล้วศรีสชั นาลัย
ก่ อ นที่ จ ะอยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของสุ โ ขทั ย
เคยมีชอื่ ว่า เมืองเชลียง และถือเป็นเมืองลูกหลวง
ที่ส�ำคัญในสมัยนั้น ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เมือง
สวรรคโลก หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้แผ่ขยาย
อ�ำนาจเข้ามาปกครองแทนสุโขทัย และกลายเป็น
เมืองส�ำคัญในการผลิตเครื่องถ้วยชามสังคโลก
ให้กบั ทางกรุงศรีอยุธยา ด้วยประวัตคิ วามเป็นมา
ทีย่ าวนานและทรงคุณค่าเหล่านี้ ทางองค์การยูเนสโก
จึงยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ร่วมกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือเป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตได้เป็น
อย่างดี

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

เป็นโบราณสถานทีม่ ลี กั ษณะเป็นปราสาทหินสมัยขอม
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดนครราชสีมา มีความโดดเด่นอยูท่ ี่
ปรางค์ประธานที่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทย
โดยมีความสูงจากฐานสูย่ อดถึง 28 เมตร ขณะที่
ภายในปราสาทมีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง
ทีม่ คี ณุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์มากมาย เช่น สะพาน
นาคราชทีส่ ร้างด้วยหินทราย เป็นรูปนาค 7 เศียร
นอกจากนีย้ งั มีสงิ่ ก่อสร้างทีน่ า่ สนใจภายในอุทยาน
อย่างอืน่ อีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ซุม้ ประตู ก�ำแพงแก้ว
ชาลาทางเดิน ซุม้ ประตูและระเบียงคต ปรางค์หนิ แดง
หอพราหมณ์ ปรางค์พรหมทัตและบรรณาลัย เป็นต้น
อุทยานประวัตศิ าสตร์กำ� แพงเพชร

เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานของไทยที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ร่วมกับอุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย โดยอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดก�ำแพงเพชร ทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ ปิง
โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต คือเขตทีอ่ ยูภ่ ายในก�ำแพงเมือง
ซึ่งจะมีพื้นที่ 503 ไร่ และเขตนอกก�ำแพงเมือง
ทีเ่ รียกว่า เขตอรัญญิก โดยตัง้ อยูบ่ นเขารังขนาดย่อม
มีพื้นที่ 1,611 ไร่ จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้อยู่ที่
สถาปัตยกรรมทีส่ ร้างด้วยศิลาแลง และประติมากรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญในสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ 19 นอกจากนี้ ยั ง มี โ บราณสถานส� ำ คั ญ ที่
อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วย นั่นคือ
ศาลพระอิศวร ก�ำแพงเมืองก�ำแพงเพชร วัดหนองพิกลุ
วัดพระธาตุ วัดซุม้ กอ วัดพระนอน บ่อสามเสน สระมน
วัดพระสิงห์ นับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่น่าไป
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
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L&H HIGHLIGHTS

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากห้องตัวอย่าง

เริ่ม 1.8 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ ายจากสถานที่ จริ ง

The Key สาทร - เจริญราษฎร์
เริ่มต้นชีวิตใหม่..คอนโดใจกลางสาทร
แลกเวลาเดินทาง ให้เป็นเวลาการใช้ชีวิต
เพียง 5 นาทีจากสาทร
เริ่ม 3.9 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

The Key MRT เพชรเกษม 48
เชื่อมต่อทุกการเดินทาง เข้าเมืองสะดวกรวดเร็ว กับคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้า
เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้
เริ่มเพียง 2.99 ล้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

AZABU SABO
GELATO HOKKAIDO
ICE CREAM

เมนูไอศกรีมที่มีให้เลือกชิมกันถึง 30 รสชาติ

รสชาติอร่อย ไอศกรีมสูตรนมแท้
จากฮอกไกโด

ไอศกรีมรสนมฮอกไกโดและรสชาเขียวออริจินอล

ร้าน Azabu Sabo Gelato Hokkaido Ice Cream
ที่ ICONSIAM
สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน

เมือ่ ซือ้ ไอศกรีมเจลาโต ฮอกไกโด แบบ Single
รสชาติใดก็ได้ รับสิทธิอ์ พั ไซด์เป็น Double ฟรี
เริม่ ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562

บอกเลยว่าไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นก็สามารถ
อร่อยกับไอศกรีมเจลาโต สูตรนมฮอกไกโด
ขนานแท้ได้เหมือนกัน เพราะวันนี้ Azabu Sabo
ร้ า นคาเฟ่ ไ อศกรี ม ชื่ อ ดั ง จากเกาะฮอกไกโด
มาเปิ ด สาขาแรกแล้ ว ที่ ป ระเทศไทย ณ SIAM
TAKASHIMAYA ใน ICONSIAM และถื อ เป็ น
ร้านไอศกรีมทีส่ าวกสายหวานตัวจริงไม่ควรพลาด
เลยทีเดียว

ร้าน Azabu Sabo Gelato Hokkaido Ice Cream
สาขาแรกในประเทศไทย เกิดขึน้ จากความตัง้ ใจทีจ่ ะให้
คนไทยได้ลิ้มลองความอร่อยของไอศกรีมเจลาโต
ขนานแท้จากฮอกไกโด ที่มีความหอมและความมัน
ของนมวัวฮอกไกโดอย่างลงตัวในแบบทีไ่ ม่เคยมีทไี่ หน
ในเมืองไทย ตัง้ แต่วตั ถุดบิ หลักในการผลิตไอศกรีมทีน่ ำ�
เข้ามาจากญีป่ นุ่ โดยไม่เจือสีหรือสารเคมีปรุงแต่งรสชาติ
เช่นเดียวกับโคนไอศกรีมก็เป็นแป้งกรอบสูตรพิเศษที่
น�ำเข้าจากญี่ปุ่นเช่นกัน แม้จะใส่ไอศกรีมนานแค่ไหน
แป้ ง ก็ ยั ง กรอบและอร่ อ ย ตั้ ง แต่ ค� ำ แรกไปจนถึ ง
ค�ำสุดท้าย
จุดเด่นของร้านไอศกรีมเจลาโตฮอกไกโดขนานแท้
จากญี่ปุ่นในประเทศไทยร้านนี้ ไม่ได้มีดีแค่รสชาติ
ความอร่อยทีใ่ ช้นำ�้ นมวัวคุณภาพมาผลิตเป็นไอศกรีมทีม่ ี
คาแรกเตอร์เฉพาะตัว (เนือ้ ไอศกรีมเข้มข้นเหนียวนุม่ เป็น
พิเศษจนสามารถตัง้ ยอดได้) กันแบบสดใหม่ทกุ วันเท่านัน้
แต่ยังมีดีอยู่ที่มีรสชาติไอศกรีมที่มีให้เลือกชิมกันถึง

30 รสชาติ รวมถึงรสชาติดั้งเดิมอย่างไอศกรีมรสนม
ฮอกไกโด ที่หวานมันและหอมกลิ่นนมวัวฮอกไกโด
หรือแม้แต่รสชาเขียวที่ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร
เพราะมีดีกรีความหอมและอร่อยให้เลือกหลายระดับ
ตั้งแต่รสชาเขียวออริจินอล ชาเขียวข้าวคั่วไมแกน
และชาเขียวฮอกไกโด ถือเป็นเมนูเด็ดที่ยังคงได้รับ
ความนิยมทั้งจากสายหวานคนญี่ปุ่นและคนไทยมา
อย่างยาวนาน
แต่ความพิเศษของไอศกรีมเจลาโตฮอกไกโดร้านนี้
ไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่นนั้ ทีน่ ยี่ งั มีรสชาติสดุ พิเศษทีม่ เี ฉพาะ
เมื อ งไทยที่ เ ดี ย วเท่ า นั้ น คื อ รสทุ เ รี ย นหมอนทอง
ที่แม้แต่คนไม่ชอบทุเรียนเมื่อได้ลองทานก็ยังติดใจ
หรือจะเป็นรสมะม่วงที่ทางร้านเลือกใช้มะม่วงพันธุ์
มหาชนกมาท�ำเป็นไอศกรีมสีเหลืองสวยและหอมอร่อย
และเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อย
ของไอศกรีมเจลาโตฮอกไกโดขนานแท้จากญี่ปุ่น ทาง
ร้าน Azabu Sabo ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อซื้อ
ไอศกรีมเจลาโตฮอกไกโดรสชาติใดก็ได้แบบ Single
จะได้รับสิทธิ์อัพไซส์เป็น Double โดยเริ่มตั้งแต่
1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 เพีย งน�ำ
คูปองที่อยู่หัวมุมคอลัมน์ Dining Delight ข้างล่าง
ไปยื่ น ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องร้ า น Azabu Sabo
สาขาสยามทาคาชิ ม ายะ สาขาเดอะมาร์ เ ก็ ต
(ราชประสงค์) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว รับรองว่านีจ่ ะเป็นไอศกรีมเจลาโตฮอกไกโด
ที่จะท�ำให้ทุกคนประทับใจจนต้องกลับมาทานอีก
แน่นอน

GOURMET

อะโวคาโดแซลมอน
ไข่อบชีส

อาหารเช้ า เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น อาหารมื้ อ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของวั น
แต่ ด ้ ว ยความเร่ ง รี บ ท� ำ ให้ ห ลายคนละเลยอาหารมื้ อ นี้ ไ ป
แต่วันนี้เรามีอาหารมื้อเช้าที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร
และท�ำแสนง่ายมาแนะน�ำกัน แค่ไม่กี่นาทีก็อิ่มอร่อยก่อน
ออกไปท�ำงานกันได้แล้ว

เครื่องปรุงเเละส่วนประกอบ
อะโวคาโด
แซลมอนรมควัน
ไข่ไก่
ผักชีลาว
ชีสแผ่น
พริกไทยด�ำ

วิธีท�ำ
• อุ่นเตาอบให้ร้อนก่อนอบจริงสักประมาณ 10 นาที จากนั้น
ผ่าอะโวคาโดให้เป็น 2 ส่วน เอาเมล็ดออก
• วางแซลมอนรมควันลงไปตรงกลางบริเวณที่เป็นรอยเมล็ด แล้ว
กดให้เป็นรูปตามรอยเมล็ด
• ตอกไข่ไก่ลงไปบนเนือ้ แซลมอนรมควัน จากนัน้ ใส่พริกด�ำไทยเล็กน้อย
และวางผักชีลาวให้สวยงาม ก่อนน�ำแผ่นชีสวางทับลงไปอีกชั้น
• จากนั้นน�ำอะโวคาโดที่เตรียมเสร็จแล้ววางลงในถาดหลุม
แล้วน�ำเข้าเตาอบที่อุ่นได้ที่แล้วในอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
อบจนไข่สุกได้ที่ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที)
• เมือ่ ครบก�ำหนด น�ำออกจากเตาอบ สามารถเสิรฟ์ พร้อมกับขนมปังปิง้
รับประทานพร้อมกับกาแฟร้อนหรือชาร้อนก็ได้ ไม่ถึง 15 นาที
เราก็ได้อาหารเช้าทีม่ คี ณุ ค่าทางอาหารครบถ้วน พร้อมเสิรฟ์ ให้อมิ่ ท้อง
ก่อนไปท�ำงานแล้ว
Tips : หากไม่ชอบผักชีลาว สามารถเปลี่ยนเป็นผงออริกาโน่แทนได้

1 ลูก
50 กรัม
2 ฟอง
1 ต้น
2 แผ่น
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MY BEST FRIEND

RED-BELLIED SQUIRREL
กระรอกสวน เสน่ห์ที่ท�ำให้หลงรัก

กระรอกสวน หรือกระรอกท้องแดง (Red-bellied
squirrel) เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนทั่วไป
มาหลายยุคหลายสมัยในหลายประเทศ ท�ำให้วันนี้ได้
มีการเพาะพันธุ์กระรอกออกเป็นสายพันธุ์ย่อยกว่า
20 ชนิด กระจายอยู่ทั่วเอเชีย ทั้งในภูฏาน อินเดีย จีน
ไทย ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย ไป
จนถึงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกอย่างไต้หวัน และ
ญี่ปุ่น

ลักษณะทั่วไป
เป็นกระรอกขนาดกลาง มีขนาดเล็กกว่ากระรอกสีเล็กน้อย
มีความยาวตั้งแต่หัวถึงล�ำตัว 20-26 เซนติเมตร ส่วน
ความยาวหางประมาณ 20 เซนติเมตร โดยทั่วไปแล้ว
จะมีขนสีนำ�้ ตาลแกมเขียวบริเวณล�ำตัวส่วนหลัง ขณะทีล่ ำ� ตัว
ส่วนล่างมีขนสีน�้ำตาลแดง ส้ม หรือสีเหลืองนวล บางชนิด
มีปื้นสีด�ำบริเวณหลัง ส่วนหางจะเป็นพวงมีแถบสีเนื้อจางๆ
สลับด�ำ หรือบางชนิดอาจมีปลายหางเป็นสีด�ำหรือสีอ่อน
ลักษณะนิสัย
กระรอกสวนเป็นสัตว์ทชี่ อบกัดแทะ มีนสิ ยั อยากรูอ้ ยากเห็น
ขี้สงสัย ขี้อ้อน ซุกซน และว่องไว หากเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ
ขณะทีย่ งั ไม่หย่านม จะมีความเชือ่ งกับผูเ้ ลีย้ งมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงอายุ 35-60 วันหลังจากลืมตา แต่เมือ่ อายุ 4 เดือนขึน้ ไป
กระรอกจะไม่รบั คนแปลกหน้า จะรักแต่เจ้าของทีเ่ ลีย้ งเท่านัน้
และเป็นช่วงวัยทีเ่ ริม่ มีนสิ ยั หวงถิน่ หวงตัว และไว้ใจคนยากมากขึน้
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การดูแล
หากเป็นกระรอกที่อายุยังน้อย โดยเฉพาะหลังจากลืมตา
ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ อาหารที่ให้ช่วงนี้ยังคงต้องใช้นมเป็น
อาหารหลัก โดยควรให้นมแพะหรือนมส�ำหรับลูกสัตว์จริงๆ
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน และไม่ควรให้นมวัว เพราะอาจท�ำให้
กระรอกท้องเสียได้ ขณะเดียวกันก็สามารถให้ผลไม้เนื้อนิ่ม
หรือซีรีแล็คเป็นอาหารเสริม เพื่อฝึกการกัดแทะ เนื่องจาก
ฟันของกระรอกเริ่มงอกขึ้นบ้างแล้ว และควรหมั่นเช็ดก้น
กระรอกเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายให้ได้อย่างน้อยวันละครั้ง
เมื่อกระรอกอายุได้ 2 เดือน อาหารที่ให้ควรเป็นเมล็ดทานตะวัน
อาหารกระต่าย และผลไม้เนื้อแข็ง เช่น ฝรั่ง (ไม่ควรให้กินพืช
ตระกูลแตง อาทิ แตงกวา หรือแตงโม เพราะจะท�ำให้กระรอก
ท้องเสีย) พออายุได้ 3 เดือน กระรอกจะเริ่มผลัดขน ท�ำให้มี
ขนร่วงเยอะ แต่หลังจากอายุ 6 เดือน กระรอกจะมีขนขึ้นเต็ม
โดยขนจะสวยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่ให้
ข้อควรระวัง
ในช่วงอายุ 3-6 เดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังส�ำหรับ
การเลี้ยงกระรอกอย่างมาก เพราะเป็นช่วงวัยที่ก�ำลังซน อยากรู้
อยากเห็น ผู้เลี้ยงจึงควรล่ามโซ่ (โซ่ที่ใช้ควรเป็นโซ่สเตนเลส)
เพื่อป้องกันไม่ให้เขาวิ่งเล่นไปไกลจนถูกสัตว์อื่นท�ำร้าย และหาก
กระรอกมีอาการผิดปกติก็ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที
ส่วนการอาบน�ำ้ หากเป็นลูกกระรอกก็ไม่จำ� เป็นต้องอาบน�ำ้ แต่ให้
ใช้ผ้าชุบน�้ำบิดหมาดๆ เช็ดตัวก็พอ ส่วนกระรอกโต อาบน�้ำเมื่อ
ตัวสกปรก โดยระวังอย่าให้น�้ำเข้าหูและจมูก และควรใช้ไดร์เป่า
ขนให้แห้ง เพื่อป้องกันการเป็นปอดบวม

CALENDAR

LIFESTYLE ACTIVITIES
กิจกรรมสนุก ในสไตล์คุณ

23rd - 25th May 2019

7th - 20th June 2019

Two Wheels Asia 2019

Mega Lifestyle Week 2019 @Megabangna

EH107 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
งานแสดงสินค้าธุรกิจพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งภูมิภาค
เอเชีย อีกหนึ่งเวทีกลางการน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับพาหนะสู่กลุ่มประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และ
เมียนมาร์ ถือเป็นงานใหญ่งานเดียวที่รวบรวมสุดยอดผู้ผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมยานพาหนะสองล้อจากทั่วเอเชียและยุโรป
ทั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องยนต์ หรือไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์,
จักรยาน, ATV, Scooters รวมไปถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ พร้อม
รับชมนวัตกรรมยานพาหนะสองล้อจากทั่วเอเชียและยุโรป
โดยอาจเรียกได้ว่ามางานเดียวได้ครบทุกอย่างที่คนในวงการสนใจ
สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ EH107
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

30th May - 2nd June
2019
Baby Family and Beauty Expo 2019

อาคาร 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 18.00 น.
งานมหกรรมที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับคุณแม่ คุณลูก
และครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ความงามทีผ่ หู้ ญิงทุกคนไม่ควรพลาด
นอกจากนี้ ภายในพืน้ ทีก่ ารจัดงานยังได้ถกู เนรมิตให้เป็นอาณาจักรของเล่น
เพื่อพัฒนาการของเด็กๆ รวมถึงยังมีสื่อการเรียนการสอนพร้อม
สถาบันการศึกษา ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับครอบครัว รวมถึงกิจกรรม
การแสดงและการเสวนาให้ความรูเ้ รือ่ งการเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของใช้ภายในบ้านทีม่ าพร้อมกับโปรโมชัน่ สุดคุม้ ทีใ่ ห้มากกว่า 80%
ภายในงานนีง้ านเดียวเท่านัน้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตัง้ แต่เวลา 10.00-18.00 น. เป็นต้นไป

โซนหน้าธนาคาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา
เวลา 10.00 - 21.30 น.
อีกหนึง่ งานมหกรรมสินค้าแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ของใช้ในบ้าน และงาน Handmade
ที่มารวมตัวกันอย่างพร้อมพรั่ง ในงาน Mega Lifestyle Week 2019
@Megabangna งานเดียวทีจ่ ะให้คณุ ได้ชอปปิงกันอย่างเต็มอิม่ กับสินค้า
มากมายที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดการจัดงาน 14 วันเต็ม
บนพืน้ ทีก่ ว้าง ณ โซนด้านหน้าธนาคาร ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา
วันที่ 7-20 มิถนุ ายน 2562 ตัง้ แต่เวลา 10.00-21.30 น.

4th - 7th July
2019
SmartHeart presents
Thailand International Dog Show 2019

อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 20.00 น.
มหกรรมงานคุณภาพส�ำหรับคนรักสุนขั ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย “สมาร์ทฮาร์ท
พรีเซนต์ ไทยแลนด์อนิ เตอร์เนชันแนล ด็อกโชว์ 2019” โดยความร่วมมือ
ของ บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ร่วมกับสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลีย้ งไทย, สมาคมพัฒนาพันธุส์ นุ ขั (ประเทศไทย)
และ บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุป๊ จ�ำกัด ทีจ่ ดั ขึน้ มาเพือ่ เอาใจ
คนรักสุนขั อย่างแท้จริง ภายในงานยังมีกจิ กรรมภายใต้คอนเซปต์ “ด็อกฟิตซิต”ี้
เมืองแห่งความมัง่ คัง่ และสุขภาพดีสำ� หรับเหล่าเจ้าตูบ นอกจากนีย้ งั มีสนิ ค้า
ทีค่ ดั สรรมาอย่างดี ทีจ่ ะท�ำให้เจ้าตูบของคุณมีสขุ ภาพดีและมีความสุข เช่น
สินค้าประเภทอาหาร ของใช้ ของเล่น รวมถึงทีพ่ กั อาศัยและรีสอร์ททีส่ ามารถ
ให้นอ้ งหมาเข้าพักได้ในราคาพิเศษทีง่ านนีโ้ ดยเฉพาะ รวมไปถึงกลุม่ ยารักษาโรค
และพลาดไม่ได้กับสินค้าและบริการส�ำหรับน้องหมาที่น�ำมากระหน�่ำลด
มากกว่า 70% ในงานนีง้ านเดียว ตัง้ แต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร
5-6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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FRESH IDEA

RECYCLE YOUR
OLD BICYCLES
เปลี่ยนจักรยานเก่าเป็น
ของแต่งบ้านสวย

ใครที่ชื่นชอบ “จักรยาน” ก็คงต้องหลงรักกับไอเดีย
การน� ำ จั ก รยานเก่ า มาแปลงร่ า งเปลี่ ย นโฉมเป็ น ของ
ตกแต่งบ้านทีม่ ดี ไี ซน์สวยๆ ไม่ซำ�้ ใครแน่นอน อยากรูห้ รือไม่
ว่าจักรยานจะสามารถแปลงร่างเป็นของแต่งบ้านอะไร
ได้บ้าง ไปดูกันเลยดีกว่า

BIG BIKE WHEEL CHANDELIER
เป็นอีกหนึ่งไอเดียของการน�ำชิ้นส่วนจักรยานเก่ามาแปลงร่าง
เป็นของประดับบ้าน ซึ่งของประดับบ้านชิ้นนี้ท�ำง่ายแสนง่าย
เพียงน�ำล้อจักรยานที่มีตะเกียบจักรยานติดอยู่มาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบล้อ โดยเว้นระยะของดวงไฟแต่ละดวงให้เท่าๆ กัน
จากนั้นน�ำไปติดบนฝ้าเพดาน แค่นี้ก็ได้แชนเดอเลียร์สวยๆ แล้ว

BICYCLE PLANTERS
จักรยานกับสนามหญ้า ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะเป็นของทีค่ กู่ นั ได้อย่าง
ลงตัว ยิ่งได้จักรยานเก่าๆ มาประดับสนามหญ้าด้วยแล้ว จะยิ่ง
ท�ำให้สนามแห่งนัน้ ดูหรูหราขึน้ มากทีเดียว วิธกี ารประดับสนามหญ้า
หน้าบ้านให้สวยด้วยจักรยานเก่าท�ำได้ไม่ยาก แค่มองหามุมทีเ่ หมาะๆ
แล้วน�ำจักรยานเก่ามาตัง้ ถอดล้อและโซ่ออก แล้วพ่นสีทงั้ คันด้วย
สีเดียวกัน จากนั้นก็น�ำกระถางดอกไม้มาวางบนตะกร้าหน้ารถ
(ถ้ามี) หรือจะแขวนติดกับด้านท้ายของจักรยานก็ได้ แค่นี้เรา
ก็จะได้จกั รยานไว้เป็นพร็อพ ส�ำหรับถ่ายรูปกับสนามหญ้าหน้าบ้าน
อวดเพื่อนๆ กันแล้ว

56

BIKE WHEEL LAMP SHADE
โคมไฟตัง้ โต๊ะชิน้ นี้ หากมองเผินๆ แล้วก็คงจะไม่แตกต่างอะไร
ไปจากโคมไฟตั้งโต๊ะธรรมดาที่มีขายกันทั่วไป แต่ถ้าสังเกตดีๆ
จะเห็นว่าตัวของโคมไฟท�ำจากกงล้อของจักรยาน 2 ชิ้นที่มี
ขนาดเดียวกัน น�ำมาขึงด้วยเส้นเอ็นใสให้เป็นลักษณะเหมือนโคม
แล้วติดบนแท่นไม้หรือแท่นโคมไฟเก่า จากนัน้ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าใน
แบบโคมไฟทัว่ ไป เพียงเท่านีก้ ไ็ ด้โคมไฟสวยๆ ไว้แต่งบ้านแล้ว

RECYCLE BIKE ART
อีกหนึง่ ไอเดียสุดเก๋ทนี่ ำ� จักรยานเก่ามาตกแต่งห้องน�ำ้ ซึง่ ไม่ใช่
แค่สวยแปลกตาเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย โดยวิธีนี้
เป็นการน�ำจักรยานเก่ามาประกอบและติดตั้งร่วมกับอ่างล้างหน้า
ในห้องน�ำ้ แถมตะกร้าของจักรยานก็สามารถใช้เป็นชัน้ วางผ้าขนหนู
หรือของใช้จ�ำเป็นส�ำหรับห้องน�้ำได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นไอเดีย
เฟอร์นิเจอร์ที่ทั้งสวยและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จริงๆ

BIKE CHAINS CHANDELIER

หลักการของการประดิษฐ์แชนเดอเลียร์ที่ว่านี้ก็ไม่ได้แตกต่าง
อะไรกับโคมไฟโซ่จกั รยาน เพียงแค่ทำ� ให้ใหญ่ขนึ้ โดยน�ำชิน้ ส่วน
ของล้อจักรยานขนาดต่างๆ กันมาวางเป็นโครงสร้างของแชนเดอเลียร์
ขณะเดียวกันโซ่ที่น�ำมาใช้ก็จะต้องมีขนาดยาวมากขึ้น เพื่อให้
ดูเป็นพวงระย้าสวยงาม จากนั้นก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
หลอดไฟ เมือ่ น�ำไปแขวนบนฝ้าเพดานก็จะได้โคมระย้าทีท่ งั้ สวยงาม
และดูหรูหรา

DISC BIKE TABLE CLOCK
นาฬิกาเป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่อาจจะดูธรรมดา
แต่หากเราน�ำแผ่นจานจักรยานที่มีหลากหลายแบบมาประกอบ
ท�ำเป็นตัวเรือน หน้าปัด และขาตัง้ ก่อนติดตัง้ เครือ่ งและเข็มนาฬิกา
เข้ากับตัวเรือน เราก็จะได้นาฬิกาสวยๆ ตั้งไว้ในห้องนอน
หรือห้องรับแขกทีใ่ ครเห็นก็ตอ้ งทักด้วยความสนใจอย่างแน่นอน

BIKE CHAINS LAMP
โซ่จกั รยานเก่าก็สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์อกี ครัง้ ได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะการน�ำมาท�ำโคมไฟ เพราะเส้นสายลายโซ่เมื่อถูกน�ำมา
ร้อยผ่านโครงเส้นลวดหรือโครงเหล็กเส้นที่ดัดให้เป็นวงกลม
แล้วติดตั้งระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ เราก็จะได้โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ
อีกหนึ่งชิ้นไว้ประดับบ้าน
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ไอเดียสร้างไอคิว
I hate my job อย่าปล่อยให้งานเป็น
มารร้าย
ผู้เขียน : ชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่ แบรดชอว์)
เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งสะท้อน
"มารร้ายในการท�ำงาน" ของคน Gen Y ที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ กว่าคนรุน่ ก่อน ด้วยเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมและการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ ท้อฟฟี่ (ผู้เขียน)
จึงน�ำประสบการณ์จากที่เคยท�ำงานเป็นพนักงานบริษัทผลิต
นิตยสารไทยอันดับต้นๆ ของวงการสิง่ พิมพ์ และบริษทั โฆษณา
ยักษ์ใหญ่ของประเทศ ทั้งในตอนที่เขาเคยเป็นลูกน้องและได้
เป็นหัวหน้าคนมาแล้ว ท้อฟฟีถ่ า่ ยทอดทัศนคติทดี่ แี ก่คนรุน่ ใหม่
ในลักษณะพีส่ อนน้อง เพือ่ นบอกเพือ่ น ในฐานะผูท้ เี่ ข้าใจมนุษย์
ออฟฟิศและคนท�ำงานทั่วไปจากหลายสาขาอาชีพเป็นอย่างดี
พร้อมยังได้สอดแทรกแนวทางและอารมณ์ขันที่จะท�ำให้
การท�ำงานของผู้คนดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
Genius X สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ
ผู้เขียน : ด�ำรงค์ พิณคุณ
คุณเชื่อหรือไม่ว่า...ทุกอย่างก�ำหนดได้จาก
ความคิด แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ คุณไม่รู้หรอกว่า
คุณก�ำลัง “คิดถูก” หรือ “คิดผิด” เพราะทุกคน
บนโลกใบนี้มักเชื่ออยู่เสมอว่าตนเอง “คิดถูก”
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะไปเรียนรูเ้ รือ่ งการแบ่งคนออกเป็น
6 ประเภท เราทุกคนจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องดึงความรูเ้ ก่าออกมาทบทวน
กันก่อนว่า ระบบความคิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากการท�ำงาน
ของสมองเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่า
สมองในส่วนลึกของคุณเป็นคนกลุม่ ใด และกลุม่ คนเหล่านีม้ ดี อี ย่างไร
คิดอย่างไร เพราะหากเรารู้แล้ว เราก็จะเอาชนะเกมธุรกิจได้
อย่างแยบยลทีเดียว
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เมื่อพรสวรรค์ไม่อาจค�้ำจุนความฝัน
ของคุณได้
ผู้เขียน : เท่อลี่ตู๋สิงเตอเมา
ผู้แปล : ชูวัส เลี้ยงพันธุ์สกุล
หนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานท�ำอะไร บอกได้ว่า
อนาคตจะเป็นคนแบบไหน...สิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ไม่ใช่
การไร้โชคไร้ทรัพย์สินเงินทอง แต่เพราะเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไข
ให้ตัวเองตั้งแต่แรก คนคนหนึ่งเมื่อไม่ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเอง
ก็ไม่มคี ณุ สมบัตทิ จี่ ะขออะไรจากโลกใบนี้ คนเก่งไม่นา่ กลัว ทีน่ า่ กลัว
คือ “คนเก่งทีพ่ ยายามอย่างไม่หยุดยัง้ ต่างหาก" เนือ้ หาในเล่มจะ
ช่วยยกระดับความฝันและเติมพลังให้คนรุ่นใหม่ที่ก�ำลังหมดไฟ
ได้เป็นอย่างดี เพราะหลายครั้งที่เราได้รับรู้เรื่องราวของคนที่
ประสบความส�ำเร็จซึง่ เป็นภาพผลลัพธ์ทสี่ วยงาม แม้เขาจะเล่าว่า
กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมามากมาย แต่นั่นไม่ได้
ท�ำให้เราเห็นภาพเท่ากับตอนทีเ่ ราลงมือท�ำอะไรสักอย่างอย่างมุง่ มัน่
ทีจ่ ริงแล้วพวกเขาก็ตอ้ งเจอบททดสอบ อาจจะเป็นรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเรา แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขามีเหมือนกันก็คอื ความพยายามนัน่ เอง

สิ่งส�ำคัญในชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอน
O's Little Book of Happiness

ผู้เขียน : โอปราห์ วินฟรีย์ (บรรณาธิการนิตยสาร
O, The Oprah Magazine)
ผู้แปล : ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
เมือ่ เราเติบโตขึน้ ย่อมได้พบเจอเรือ่ งราวและผูค้ นมากมายแตกต่างกัน
ไป ประสบการณ์ในชีวติ มีทงั้ ดีและร้าย ชัดเจนและสับสน สนุกและ
น่าเบือ่ ในช่วงเวลาทีเ่ หนือ่ ยและท้อแท้ เป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ ราอาจ
เกิดค�ำถามในใจว่า ท�ำไมตอนนีไ้ ม่เหมือนเมือ่ ก่อนเลย ความสุขไป
อยูท่ ไี่ หนนะ...ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ เรียบง่าย...หนังสือ "สิง่ ส�ำคัญใน
ชีวติ ทีโ่ รงเรียนไม่ได้สอน" เป็นการรวบรวมเรือ่ งราวความสุขเล็กๆ
จากปลายปากกานักเขียนมากหน้าหลายตาในคอลัมน์นิตยสาร
ของ โอปราห์ วินฟรีย์ The Oprah Magazine หากค่อยๆ พลิก
หน้าอ่านไปทีละบท คุณอาจพบว่าความสุขเล็กๆ ที่เคยนึกว่า
กระจัดกระจายไป แท้จริงแล้วยังคงอยู่กับเราในทุกวัน

MORE THAN WORDS

"ยิ่งมีอิสรภาพในการเลือกมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องมี
สติปัญญาในการเลือกมากเท่านั้น"
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
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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Freedom is the open window through which pours the sunlight
of the human spirit and human dignity.
Herbert Hoover

www.lh.co.th

