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ความทรงจ�ำแห่งแรงบันดาลใจ

“ความทรงจ�ำ” ในชีวติ ของคนเรามีทงั้ เรือ่ งทีด่ แี ละไม่ดี บางคนอาจจะ
เลือกเก็บหรือเลือกจ�ำแต่ความทรงจ�ำดีๆ อย่างเดียว หรือบางคนอาจจะเก็บแต่
ความทรงจ�ำแย่ๆ เอาไว้ ซึง่ นัน่ อาจจะท�ำให้เกิดความทุกข์ขนึ้ มาภายหลังได้
ดังนั้นการเลือกเก็บทั้งส่วนดีและส่วนที่แย่ๆ ของประสบการณ์ที่ผ่านมา
จะช่ ว ยให้ เ ราเกิ ด การเรี ย นรู ้ ข ้ อ ผิ ด พลาด และรู ้ ถึ ง สิ่ ง ดี ข องตั ว เอง
รวมถึงท�ำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าสูเ่ ป้าหมายแห่งอนาคตได้อย่างทีต่ งั้ ใจไว้
ในนิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ จึงได้นำ� สิง่ ดีๆ ของเรือ่ งราวความทรงจ�ำ
มาให้ลองย้อนนึกไปถึง เพื่อจะได้น�ำไปเป็นบทเรียนของชีวิต สร้างคุณค่า
ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ขณะเดียวกันภายในเล่มยังมีเนื้อหาอื่นๆ
ที่น่าสนใจอีกหลายคอลัมน์ ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่าง Be Healthy ที่จะมา
บอกถึงโรคภัยใกล้ตัวอย่าง “โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B” ซึ่งแม้จะเป็น
โรคที่เราคุ้นเคย แต่ก็ต้องศึกษาและหาวิธีป้องกันเอาไว้อย่างดีที่สุด
ส่วนในคอลัมน์ Metro Focus เราก็จะไปติดตามความคืบหน้าการ
ก่อสร้างโครงการ “สถานีกลางบางซื่อ” ซึ่งไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ใช้บริการ
เร็วขึ้นภายในปี 2563 จากเดิมที่มีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2564 ไม่เพียงเท่านั้น
เรายังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกคอลัมน์ คือ Exclusive Interview ซึ่งในเล่มนี้
เราจะไปพูดคุยกับนักธุรกิจหนุ่มหัวใจสีเขียว “ปริชญ์ รังสิมานนท์” ผู้ชาย
ที่มองและสร้างธุรกิจโดยยึดหลักการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เกิด
การช่วยเหลืออย่างยั่งยืน
ตามติดมาด้วยคอลัมน์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือ Welcome ซึ่ง
จะพาไปเยี่ยมชมหนึ่งในโครงการใหม่ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ชื่อว่า
VIVE เอกมัย-รามอินทรา บ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์ หรูหรา ในแบบทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร
ด้ ว ยดี ไ ซน์ ทั น สมั ย แตกต่ า งและวั ส ดุ พ รี เ มี ย ม ที่ ส� ำ คั ญ บ้ า นทุ ก หลั ง
ในโครงการยั ง มี ฟ ั ง ก์ ชั น ครบทุ ก การใช้ ง านจริ ง ๆ ต่ อ กั น ที่ ค อลั ม น์
Gourmet สูตรอาหารง่ายๆ ของการท�ำโจ๊กที่ไม่ใช้ปลายข้าว แต่ใช้
“ไข่ขาว” แทน ท�ำให้ได้ “โจ๊กไก่ไข่ขาว” แสนอร่อย แถมยังเป็นเมนูตอบโจทย์
ลดน�้ำหนักให้สาวๆ ได้อีกด้วย
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของสิง่ ดีๆ ที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตัง้ ใจมอบให้
กับทุกคน เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับตัวเอง
เพราะเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนมี สิ่ ง ดี ๆ อยู ่ ใ นตั ว อยู ่ แ ล้ ว หากได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจและ
แรงบันดาลใจมาเติมเต็ม ย่อมสามารถสร้างความส�ำเร็จให้กับตัวเองได้
ในท้ายที่สุด
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ความทรงจ�ำแห่งแรงบันดาลใจ
A memory is a beautiful
thing, it's almost a desire
that you miss.
… by Gustave Flaubert
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บางครั้ ง การได้ เ ข้ า ไปอยู ่ ใ นสถานที่ แ ละ
บรรยากาศคุ ้ น เคย หรื อ แม้ แ ต่ ก ารได้
เห็น และสัมผัสกับรูป รส กลิ่น และเสียง
ที่คุ้นชิน มักจะท�ำให้ภาพแห่งอดีตในสมอง
ผุดขึ้นพอให้ได้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
ซึง่ เราเรียกภาพเหล่านัน้ ว่า “ความทรงจ�ำ”
และเชือ่ ว่าหลายต่อหลายคนก็จะมีความทรงจ�ำ
มากมายทีถ่ กู บันทึกไว้ในความคิดของแต่ละคน
อย่างแน่นอน แล้ว “ความทรงจ�ำ” นีใ้ ห้อะไร
กับมนุษย์อย่างเราๆ บ้าง?
ความหมาย “ความทรงจ�ำ”

ในความหมายของใครหลายๆ คน ความทรงจ�ำ
คือภาพที่เกิดขึ้นภายในความคิด ซึ่งอาจมีทั้ง
เรื่องราวดีๆ หรือไม่ดี แม้แต่ความทุกข์หรือ

ความสุขที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อนานมาแล้ว หรือ
เพิ่งเกิดขึ้นก็ตาม นักปราชญ์ในอดีตเชื่อว่า
ความทรงจ�ำเป็นหนึ่งในหลักฐานส�ำคัญที่ท�ำให้
มนุษย์เป็น “มนุษย์” อย่างสมบูรณ์แบบมา
จนถึงทุกวันนี้ แม้บางครัง้ เรือ่ งราวของความทรงจ�ำ
จะท�ำให้เรารู้สึกถึงความทุกข์ ความเศร้า และ
เล่นตลกกับเราไปบ้าง เพราะเราไม่ได้เก็บแต่
เรื่องราวดีๆ ไว้ในความทรงจ�ำเท่านั้น ยังมีส่ิง
ที่อาจโหดร้ายที่สุดในชีวิตและอาจถือว่าเป็น
ความเจ็บปวดทีส่ ดุ หาก “ความทรงจ�ำ” ของเรา
สูญหายไปตลอดกาล
อานุภาพ “ความทรงจ�ำ”

“ความทรงจ�ำ” แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ ธรรมดา
แต่หากวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไป ความทรงจ�ำ

ถื อ เป็ น รากฐานของความรู ้ ที่ เ รี ย กได้ ว ่ า มี
“อานุภาพ” ต่อการพัฒนาความคิดและศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี หากใคร
มีความทรงจ�ำทีไ่ ม่ปะติดปะต่อ หรือเว้าๆ แหว่งๆ
ก็จะส่งผลให้ความคิดทีอ่ อกมาไม่สมบูรณ์ บางครัง้
อาจส่งผลกระทบในเชิงลบ จนเกิดเป็นความโกลาหล
วุ ่ น วายต่ อ สั ง คมโดยรวมก็ เ ป็ น ได้ หากคน
ผูน้ นั้ เป็นผูน้ ำ� สังคม โดยหนึง่ ในวิธที จี่ ะช่วยฟืน้ ฟู
ความทรงจ�ำให้ดีและแข็งแรงขึ้นในแบบง่ายๆ
คือ "การท�ำสมาธิ" ซึง่ เมือ่ มีสมาธิได้ในระดับหนึง่
เราก็จะสามารถโฟกัสความคิดหรือสิง่ ทีจ่ ะท�ำได้
อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ตอ่ คนหมูม่ าก
อย่างที่สุด

การเชื่อมโยงโลกกว้าง

"ความทรงจ�ำ" อาจจะไม่ได้เป็นตัวเชือ่ มโยงมนุษย์
สูโ่ ลกกว้างโดยตรงก็จริง แต่ความทรงจ�ำคือสิง่ ที่
จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง
และสัมผัส ซึ่งหากเราได้รับการพัฒนาความรู้
ทัง้ หมดเหล่านีอ้ ย่างถูกวิธี เราก็จะสามารถเรียนรู้
และเก็บข้อมูลรอบๆ ตัวของเราได้เป็นอย่างดี
ตัง้ แต่ยงั เป็นเด็ก เมือ่ เวลาผ่านไปและเติบโตขึน้
ข้อมูลที่เราสะสมมานั้นก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไป
ท�ำให้เรามีความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ รอบตัวของเรา
มากขึ้น สามารถกล้าคิดและกล้าตัดสินใจท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมไปถึงยังด�ำเนินชีวิตไปใน
เส้นทางทีถ่ กู ต้อง แม้จะมีนอกกรอบไปบ้างก็ตาม
ที่ส�ำคัญสิ่งเหล่านี้ยังท�ำให้เราสามารถเชื่อม
โยงเราให้เข้ากับโลกกว้างที่เปลี่ยนแปลงได้ใน

ทุกขณะ รวมถึงปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ได้อย่างดีโดยทีเ่ ราไม่รสู้ กึ แปลกแยกเลยแม้แต่นอ้ ย
เครื่องชี้วัดสุขภาพ

หลายคนอาจสงสัยว่า “ความทรงจ�ำ” เกีย่ วข้อง
อะไรกั บ สุ ข ภาพ ก็ บ อกได้ เ ลยว่ า เกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงทีเดียว ลองนึกภาพดูสิว่าหากเราจ�ำ
อะไรไม่ได้ หรือสูญเสียความทรงจ�ำบางช่วง
ของชีวิตไป เราก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรไปจาก
คนป่วยทางสมอง หรือหากเลวร้ายไปกว่านั้น
คือจ�ำอะไรไม่ได้เลย ทั้งหมดคือ “ความทุกข์”
และ “ความเจ็ บ ปวด” ที่ แ สนทรมาน ซึ่ ง
เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่คนที่ป่วยจะรู้สึก
ทรมานเท่านั้น แต่ยังท�ำให้คนรอบข้างหรือ
สมาชิกในครอบครัวของเราพลอยมีความทุกข์
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กับตัวของผู้ป่วยไปด้วย ดังนั้นเรื่องของความ
ทรงจ�ำกับสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกัน
โดยตรงอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย
บทเรียนชีวิต

“ความทรงจ� ำ ” เรี ย กได้ ว ่ า มี คุ ณ ค่ า หรื อ ผล
โดยตรงต่อจิตใจของแต่ละคนอย่างมาก อย่างที่
บอกว่าความทรงจ�ำไม่ได้มแี ต่เรือ่ งดีๆ หรือเรือ่ ง
ประทับใจทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตเท่านัน้ แต่ความทรงจ�ำ
ยั ง ได้ บั น ทึ ก เรื่ อ งราวความผิ ด พลาดในชี วิ ต
ทั้งเรื่องครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่การท�ำงาน
ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไร
ทว่าเมื่อลองมองให้ลึกเข้าไปในความผิดพลาด
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ที่เกิดขึ้นในอดีต นั่นก็อาจจะเป็น “บทเรียน” ที่
ส�ำคัญบทหนึ่งซึ่งถูกบันทึกไว้ เพื่อให้เราได้หวน
กลับไปดูความผิดพลาดในอดีตแล้วน�ำมาใช้
แก้ไขและป้องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
เรื่องเดิมๆ ขึ้นอีกเป็นหนที่สอง และท�ำให้เราใช้
ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
แรงบันดาลใจ

นอกจากจะเป็น “บทเรียน” ให้กับชีวิตแล้ว
“ความทรงจ�ำ” ยังถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้
เราทุกคนสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี เด็กบางคนเคยมีความทรงจ�ำเมือ่
ครัง้ อดีต การเห็นพ่อแม่ทำ� งานหรือเห็นเหตุการณ์

ประทับใจอะไรสักเหตุการณ์หนึ่ง และเมื่อเขา
เติบโตขึน้ ก็จะน�ำความทรงจ�ำเหล่านัน้ มาสร้างสรรค์
กลายเป็นผลงานชิน้ โบแดงหรืองานศิลปะชัน้ เยีย่ ม
ซึ่งไม่ว่าใครเห็นก็ให้การยอมรับในความคิด
และความสามารถ ที่ ส� ำ คั ญ ความทรงจ� ำ
หลายๆ อย่างยังท�ำให้คนหลายคนกลายเป็น
บุ ค คลที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต มาแล้ ว
เหมือนกัน ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะน�ำเอาความทรงจ�ำ
เหล่านั้นมาท�ำอะไร
ช่วยผ่อนคลาย

บางครั้งเวลาที่เรารู้สึกทุกข์หรือกังวลใจในเรื่อง
อะไรก็ตาม การได้หวนกลับไปสู่ความทรงจ�ำ

ในอดีตทีน่ า่ ประทับใจและมีความสุข ก็เป็นอีกหนึง่
วิธีที่ช่วยท�ำให้เรารู้สึกผ่อนคลายความกังวลและ
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ ในขณะเดียวกัน
การได้ ล ะทิ้ ง โลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง ไปชั่ ว ขณะ
เพื่อเข้าสู่ห้วงความคิดในสมอง ยังท�ำให้เราได้
ทบทวนความคิดของเราอย่างเป็นแผนและเป็นระบบ
มากขึ้น นอกจากนี้ยังท�ำให้เราสามารถได้ข้อสรุป
อันอาจจะน�ำมาซึง่ หนทางแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใจ
ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย นี่จึงเรียกได้ว่าเป็นข้อดีของ
“ความทรงจ�ำ” ที่เราควรรู้ไว้
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WELCOME

VIVE
เอกมัย-รามอินทรา

บ้านดีไซน์หรู แนวคิดใหม่ไม่ซ�้ำใคร

ห้องนอนตกแต่งให้ดูโปร่งและโล่งด้วยกระจกบานใหญ่
มองเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างสบายตา

หากใครทีก่ ำ� ลังมองหาบ้านเดีย่ วทีม่ แี นวคิดและดีไซน์
ตรงกับชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ และมีรูปแบบ
ที่ไม่ซ�้ำใคร VIVE (วีเว่) เอกมัย-รามอินทรา
โครงการใหม่ล่าสุดจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
น่ า จะเป็ น ค� ำ ตอบที่ ดีที่ สุ ดส� ำ หรั บ คนรุ ่ น ใหม่
ทีช่ นื่ ชอบบ้านในรูปแบบโมเดิรน์ ทีม่ คี วามแตกต่าง
ตอบโจทย์ Life Style บนท�ำเลศักยภาพ

มุมห้องนัง่ เล่นออกแบบในสไตล์โมเดิรน์
สระว่ายน�้ำขนาดมาตรฐาน Hi-class Fitness

บ้านได้รับการออกแบบในสไตล์ Modern Luxury

มีลฟิ ต์สว่ นตัวภายในบ้าน เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
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“VIVE เอกมัย-รามอินทรา” ตั้งอยู่บนพื้นที่
กว่า 17 ไร่ในซอยโยธินพัฒนา 3 ถือเป็นแบรนด์ใหม่
ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทีเ่ น้นในเรือ่ งคอนเซ็ปต์
ดีไซน์ตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้าที่ต้องการความ
แตกต่าง ทั้งดีไซน์และแนวคิดการอยู่อาศัย
ในรูปแบบทีฉ่ กี ไปจากเดิม ซึง่ มาพร้อมกับความ
หรูหราของวัสดุและการออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ทีล่ งตัวกับ Life Style บนท�ำเลทีต่ งั้ ทีม่ คี วามสะดวก
ในใจกลางเมือง
จุดเด่นของโครงการนี้ เป็นโครงการบ้านเดีย่ ว
3 ชัน้ ทีม่ เี พียง 48 ยูนติ เท่านัน้ โดยบ้านแต่ละหลัง
ได้รับการออกแบบในสไตล์ Modern Luxury
มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 371-801 ตารางเมตร

บนทีด่ นิ ตัง้ แต่ 70 ตารางวาขึน้ ไป ด้วยแนวคิดการ
ออกแบบในคอนเซ็ปต์ Combine Space และ
โปร่งโล่งสบายตาด้วยการใช้กระจกบานใหญ่พเิ ศษ
เปิดมุมมองสูพ่ นื้ ทีส่ เี ขียวรอบบ้านแบบ 360 องศา
ห้องนอนใหญ่ในรูปแบบ Penthouse Master
Bedroom พร้อม Private Living ทีป่ รับเปลีย่ น
ได้อย่างอิสระตามไลฟ์สไตล์ พร้อมอ่างจากุซซี่
หรือสระว่ายน�้ำส่วนตัวส�ำหรับบ้านหลังใหญ่
ที่สุดในโครงการ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการอยู่อาศัยแบบ
ครบครัน ทัง้ เครือ่ งปรับอากาศ Built-in Pantry
ครัวไทย และสวนสวยที่แตกต่างในแต่ละหลัง
นอกจากนีบ้ า้ นแต่ละหลังยังมีการติดตัง้ ลิฟต์

ส่วนตัว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวและลดข้อจ�ำกัดการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ
ที่ว่าจะต้องอยู่เฉพาะชั้นล่าง และระบบ Air Plus
ลิขสิทธิ์ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ชว่ ยให้อากาศ
ภายในบ้านมีการถ่ายเทตลอด 24 ชม. พร้อม
ระบบความปลอดภัยภายในบ้าน ทัง้ Magnetic
Sensor ทีป่ ระตูหน้าต่าง Motion Sensor ตรวจจับ
ความร้อนและการเคลื่อนไหว พร้อม Heat
Detector ในห้องครัว
นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมภายใน
บ้านแล้ว ยังมี Clubhouse พร้อมสระว่ายน�ำ้ และ
Hi-class Fitness บนต�ำแหน่งที่ดีที่สุด เชื่อมต่อ
สวนส่วนกลางทีร่ ม่ รืน่ ด้วยไม้ใหญ่ เสร็จสมบูรณ์

พร้อมใช้บริการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการด้วย รปภ. ตลอด 24 ชม. CCTV
และ Key Card Access เฉพาะบุคคล
องค์ประกอบทัง้ หมดทีค่ รบสมบูรณ์ ทัง้ ท�ำเลทีต่ งั้
และตัวบ้าน ท�ำให้โครงการ VIVE เอกมัย-รามอินทรา
เป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ที่แตกต่างไม่ซ�้ำใครได้อย่างแท้จริง โดยสนน
ราคาที่ 40-80 ล้านบาท

Clubhouse ขนาดใหญ่
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HOME GADGET

TIPS &TRICKS

GADGETS FOR MEN
เสริมความเท่ ให้สมชายชาตรี

หลังจากที่หลายเล่มที่ผ่านมา เอาใจสุภาพสตรีกันไป
เยอะแล้ว เล่มนีก้ ข็ อมาเอาใจชายหนุม่ ทีต่ อ้ งการแก็ดเจ็ต
ตัวเจ๋งๆ ไว้ใช้ในการท�ำงานและชีวิตไลฟ์สไตล์บ้าง
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Smartphone Camera Grip by PICTAR

เรียกได้วา่ เป็นอุปกรณ์ชว่ ยตัวส�ำคัญส�ำหรับคุณผูช้ าย ทีเ่ วลาไปไหนมาไหน
กับแฟนก็จะต้องท�ำหน้าที่เป็นตากล้องจ�ำเป็น ซึ่งอุปกรณ์ Smartphone
Camera Grip นี้จะมาท�ำหน้าที่เปลี่ยนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ
ให้กลายเป็นกล้องถ่ายภาพแบบช่างภาพมืออาชีพ ไม่วา่ จะเป็นการซูมภาพ
หรือการหาโฟกัสของภาพ นอกจากนีอ้ ปุ กรณ์ชนิ้ นีย้ งั ช่วยปกป้องสมาร์ทโฟน
ไม่ให้หล่นกระแทกพืน้ พังเสียหาย ท�ำให้รสู้ กึ มัน่ ใจในการถ่ายภาพได้มากขึน้
หลายเท่า ส�ำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ราคา 2,990 บาท

Nebula Capsule by Anker Smart Portable
Wi-Fi Mini Projector
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ถือเป็นอีกอุปกรณ์ชิ้นส�ำคัญที่บอกเลยว่าคุณผู้ชายต้อง
มีไว้ให้ได้ เพราะไม่เพียงแต่อปุ กรณ์ชนิ้ นีจ้ ะท�ำหน้าทีล่ ำ� โพง
เชื่อมต่อเสียงเพลงจากสมาร์ทโฟนที่ให้เสียงไพเราะเท่านั้น
แต่เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังมีความพิเศษอยู่ที่การท�ำหน้าที่เป็น
เครือ่ งฉายโปรเจกเตอร์หรือแม้แต่จอโทรทัศน์ได้ดว้ ย รวมถึง
ยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ HDMI หรือ USB
เพือ่ เล่นเกมได้อกี ด้วย เรียกได้วา่ เป็นแก็ดเจ็ตทีม่ าแบบครบ
เครื่องจริงๆ ส�ำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ราคา 11,470 บาท

LH LIVING TIPS

3 เทคนิค เปิดบ้านรับลม
ร้อนนี้เย็นสบายหายห่วง
เมือ่ พูดถึงการคลายความร้อนภายในบ้าน ทุกคน
อาจนึกถึง “แอร์” หรือ “เครื่องปรับอากาศ” ก่อน
เป็นอันดับแรก ทว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่ว่านี้กลับไม่ใช่
ปัจจัยหลักของการคลายร้อนให้กบั บ้านเลย แถมยัง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่าง “ค่าไฟฟ้า” เพิ่มอีกต่างหาก
แต่ไม่ตอ้ งกังวลเพราะเรามีวธิ จี ดั การระบายความร้อน
ในบ้านมาฝากกัน นั่นคือ “การจัดบ้านให้เปิดรับลม”
การจัดบ้านให้เปิดรับลมไม่เพียงจะท�ำให้บ้านของเรา
คลายร้อนและมีอากาศถ่ายเทมากขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ดว้ ย โดยเทคนิค
ของการจัดบ้านเปิดรับลมมีดังต่อไปนี้
การตกแต่ง

		

02

Portable Espresso Maker

น่าจะเป็นสิง่ ทีถ่ กู ใจคุณผูช้ ายหลาย
คนทีเดียว ส�ำหรับเครื่องชงกาแฟ
เอสเพรสโซ่แบบพกพาของ Wacaco
แก็ดเจ็ตที่มาพร้อมกับดีไซน์รูปทรง
สวยงาม หรูหรา แถมยังพกพาไป
ไหนต่อไหนได้อย่างง่ายดาย เพราะ
น�้ำหนักเบาและไม่จ�ำเป็นต้องเสียบ
ปลั๊กเลย แค่เติมน�้ำร้อนแล้วใส่
กาแฟลงไป เดี๋ยวเดียวก็ได้กาแฟ
เอสเพรสโซ่ ก ลิ่ น หอมมาดื่ ม แล้ ว
ส�ำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่
ชิ้นนี้อยู่ที่ราคา 1,990 บาท
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Asltoy USB Charging Station

ลองคิดดูสิว่าจะดีแค่ไหนหากสามารถชาร์จอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนได้พร้อมๆ กันทีเดียวหลายเครื่อง ซึ่งนั่นไม่ได้
เป็นแค่ความคิดอีกต่อไปแล้ว เพราะวันนี้ Asltoy ได้ประดิษฐ์
อุปกรณ์ชาร์จที่สามารถชาร์จได้ถึง 5 เครื่องพร้อมๆ กัน
โดยไม่ท�ำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป แถมยังรู้ด้วยว่า
สมาร์ทโฟนเครื่องไหนชาร์จไฟฟ้าเสร็จแล้วอีกต่างหาก
ส�ำหรับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนเครื่องนี้อยู่ที่ราคา 1,090 บาท

ลดการตกแต่งใกล้ประตูและหน้าต่าง เพราะประตูและ
หน้าต่างถือเป็นทางไหลเวียนหลักของลม ทั้งน�ำพาความ
ร้อนออกจากบ้าน และน�ำอากาศใหม่ๆ เข้ามา จึงไม่ควรน�ำ
สิ่งของมากีดขวางทางหรือบังทางเข้าออกของลม

ในทางตรงกันข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย เพื่อให้การไหลเวียน
และการถ่ายเทอากาศภายในบ้านเป็นไปอย่างดีที่สุด หาก
เป็นบ้านจัดสรรในประเทศไทย แนะน�ำให้เลือกบ้านที่มีประตู
และหน้าต่างหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ เพราะจะท�ำให้
บ้านรับลมประจ�ำฤดูได้เป็นอย่างดี รวมถึงท�ำให้บา้ นร่มรืน่ และ
เย็นสบาย ซึ่งทุกโครงการบ้านของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้วาง
แปลนบ้านโดยคาํ นึงถึงทิศทางของแสงแดดและลมเป็นสาํ คัญ
เน้นให้เกิดความร่มรื่น จึงเลือกหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือ
หรือทิศใต้ รวมทั้งมีการออกแบบขนาดของช่องลม ทั้งประตู
และหน้าต่างให้มคี วามกว้างกว่าปกติ จึงช่วยให้อากาศในบ้าน
มีการไหลเวียนและถ่ายเทได้ดีอยู่เสมอ สร้างความสุขสบาย
ให้กับทุกคนในบ้านได้ทุกวัน
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ สาระความรูด้ ๆี เกีย่ วกับบ้านยังมีอกี มากมาย โดยสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยีย่ มชมได้ทางเว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวม
ความรู้เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

การเลือกเฟอร์นิเจอร์

ควรเลือกเฟอร์นเิ จอร์ดไี ซน์โปร่ง หากต้องตกแต่งภายในบ้าน
ทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้ทางไหลเวียนของลม แนะนาํ ให้ใช้เฟอร์นเิ จอร์
ที่มีดีไซน์โปร่ง เพื่อให้ลมสามารถผ่านได้ง่าย แถมช่วยให้
บ้านดูโล่งโปร่งสบายมากขึ้นอีกด้วย
การเปิดช่องรับลม

ให้เปิดช่องรับลมในทิศที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นประตู
หน้าต่างหรือช่องลมอื่นๆ การติดตั้งควรจะท�ำเป็นคู่ทิศ

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการ INDY บางใหญ่ 2 และ Villaggio บางนา
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BE HEALTHY

INFLUENZA VIRUS B
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
รู้ก่อน ป้องกันได้
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ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนถือเป็น
ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของฤดู จากฤดูฝนมาเป็น
ฤดูหนาว หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าช่วง “ปลายฝน
ต้นหนาว” ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องดูแล
สุขภาพของตัวเองให้มากทีส่ ดุ เพราะช่วงเวลานีม้ กั จะ
พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นัน่ เอง

โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
รวมไปถึงเด็กเล็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 2 ปี ผูส้ งู อายุ ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์
หรือแม้แต่ผู้ที่มีดัชนีมวลกายเยอะ ผู้ป่วยโรคอ้วนเอง
ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
ค่อนข้างมาก และหากได้รบั เชือ้ แล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
กว่าปกติ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ถือเป็นโรคติดเชือ้ ระบบทางเดิน
หายใจแบบเฉียบพลันทีพ่ บได้ทวั่ โลก และเกิดขึน้ ได้ตลอดทัง้ ปี
แต่ มั ก จะมี ก ารระบาดหนั ก มากที่ สุ ด ในช่ ว งฤดู ฝ นและ
ฤดูหนาว เพราะเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เจริญเติบโต
ได้ดีในช่วงที่อากาศเย็นและชื้น โดยผู้ป่วยหรื อ ผู ้ ติ ด เชื้ อ
ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ ์ นี้ ส ามารถพบได้ ทุ ก ช่ ว งวั ย
แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง

การระบาด / ติดต่อโรค

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B สามารถแพร่กระจาย
และติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยผ่านทางลมหายใจ รวมถึง
การไอและการจาม หรือการสัมผัสของเหลวจากตัวผู้ป่วย
เช่น น�้ำมูก น�้ำลายของผู้ป่วย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปอยูใ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีคนอยูแ่ ออัด เพือ่ เป็นการลดการสัมผัส
เชื้อไวรัสดังกล่าว

อาการของโรค

ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B จะมี
อาการแบบเฉียบพลัน เริม่ จากมีไข้สงู มากถึง 40 องศาเซลเซียส
ปวดเมือ่ ยตามตัว คัดจมูก มีนำ�้ มูก เจ็บคอ และไอ บางครัง้
หากมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจท�ำให้เกิดภาวะปอดอักเสบ
ส�ำหรับระยะเวลาป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นั้น
จะอยู่ระหว่าง 6-7 วัน
การดูแลรักษาอาการป่วย

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B สามารถป้องกันได้ด้วย
การฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ประจ�ำปี
ในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ แต่หากพบว่ามีอาการป่วย
สามารถรักษาได้ดว้ ยการรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ไอ หรือ
ยาลดน�ำ้ มูก หรือหากพบว่าอาการป่วยรุนแรงมากกว่าปกติ

ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที ซึ่งแพทย์จะให้ยาต้านเชื้อไวรัส
โดยยาที่ใช้ ได้แก่ ยาอะแมนตาดีน (Amantadine) และ
ยาไรแมนตาดีน (Rimantadine) นอกจากนี้ยังมียาซานา
มิเวียร์ (Zanamivir) และโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)
อย่างไรก็ตาม การใช้ยาต้านไวรัสนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของแพทย์ ดังนัน้ ผูท้ ปี่ ว่ ยเป็นไข้หวัดใหญ่จงึ ไม่ควรหายามา
รับประทานเองเพราะอาจท�ำให้เกิดผลข้างเคียงได้
อย่างไรก็ดี แม้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B จะไม่รา้ ยแรง
มากนัก แต่การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพเพือ่ ไม่ให้
เกิดโรคกับตัวเอง ถือเป็นหนทางทีน่ า่ จะดีกว่า ดังนัน้ ทุกคน
จึงควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ และหมั่นออกก�ำลังกายอยู่เสมอ เพราะ
“การไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ” อย่างแท้จริง
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DIY

SIMPLE HANGING SHELF
ชั้นวางของ DIY ท�ำง่ายด้วยมือ

หลายคนทีช่ อบแต่งห้อง คงอยากจะมีชนั้ วางของสวยๆ
ไว้วางของแต่งห้องให้ดเู ก๋ๆ แต่กไ็ ม่อยากจะสิน้ เปลือง
หรื อ จ้ า งช่ า งมาติ ดตั้ ง ให้ ดูเ อิ ก เกริ ก ดั ง นั้ น
ในฉบั บ นี้ เ ราจะแนะน� ำ วิ ธี ก ารท� ำ ชั้ น วางแบบง่ า ยๆ
ในสไตล์ DIY แถมไม่ต้องท�ำให้บ้านสกปรกเลอะเทอะ
อีกด้วย

อุปกรณ์

• แผ่นไม้กระดานตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 แผ่น
• เชือกสีสวยตามชอบ ความยาว 1.5 - 2 เมตร 2 เส้น
• ห่วงเหล็ก 			
1 ห่วง
• สว่านเจาะผนัง
• ตะขอแขวนติดผนัง
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วิธีท�ำ

• น�ำแผ่นไม้ที่ตัดขนาดตามต้องการแล้วมาเจาะรูที่มุม
ทั้ง 4 ด้าน โดยมีระยะห่างจากมุมเท่าๆ กัน (ขั้นตอนนี้
อาจให้คุณผู้ชายในบ้านช่วยออกแรงก็ได้)
• จากนั้นน�ำเชือก 2 เส้นมาวัดหาจุดกึ่งกลาง ก่อนมัดสอด
เข้ากับห่วงเหล็กแขวนผนัง โดยให้ปลายเชือกแต่ละด้าน
ของเชือกมีขนาดเท่ากัน (เราจะได้ปลายเชือก 4 เส้น)
• จับปลายเชือกแต่ละเส้นสอดเข้ารูบนแผ่นไม้แต่ละรู
แล้วมัดปมให้แน่น ควรให้ปมเชือกมีขนาดใหญ่กว่ารูไม้
• ตรวจเช็กความสมดุลของเชือกและแผ่นไม้กระดานให้
สมดุลกัน
• ขอแรงคุณผูช้ ายในบ้านอีกครัง้ โดยใช้สว่านเจาะผนังส�ำหรับ
ติดตะขอแขวนตรงจุดที่ต้องการ จากนั้นจึงแขวนชั้นวาง
เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Tips

• สามารถตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้ชั้นวางได้ด้วยการทาสีแผ่นไม้
โดยให้ทาหลังเจาะรู และควรใช้สีที่เข้ากับห้องเพื่อท�ำให้
ห้องดูสวยมากยิ่งขึ้น หรือจะใช้แลกเกอร์พ่นเคลือบเงาก็สวย
ไปอีกแบบ
• เชือกที่ใช้ควรเป็นเชือกที่มีความหนาและเหนียวทนทาน
• ถ้าต้องการให้ปมของเชือกแน่นมากขึ้น สามารถใช้กาวร้อน
หยอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของปมเชือกได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

บริจาครายได้จากการขายหรีดกระดาษให้กับ
องค์กรการกุศล

ปริชญ์ รังสิมานนท์

ทีมงานบริษัทจัดท�ำหรีดกระดาษ Carenation

ชาวบ้านภายในชุมชนรอบๆ บริษัทฯ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำหรีดกระดาษเพื่อสร้างรายได้เสริม

นักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
การท�ำธุรกิจในความหมายของคนโดย
ส่วนใหญ่มกั จะมองไปทีเ่ รือ่ งของ “รายได้”
และ “ผลส�ำเร็จ” ของการด�ำเนินธุรกิจ ทว่า
ส�ำหรับผู้ชายที่ชื่อ “ปริชญ์ รังสิมานนท์”
นักธุรกิจรุ่นใหม่กลับมองมากกว่านั้น
โดยเฉพาะประเด็นที่จะท�ำอย่างไรให้ธุรกิจ
ทีท่ ำ� เอือ้ ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อม ไปพร้อมๆ
กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและการเกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน

ปริชญ์ รังสิมานนท์ เจ้าของธุรกิจปุ๋ยแบรนด์
Parich บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จ�ำกัด เล่าถึง
จุดเริม่ ต้นของแนวคิดการท�ำธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมว่า
จริงๆ แล้วธุรกิจหลักทีเ่ ขาท�ำอยูค่ อื การจ�ำหน่ายปุย๋
คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ
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สิง่ แวดล้อมอยูแ่ ล้ว “ขณะทีต่ วั ผมเองก็เป็นคนที่ชอบ
ท�ำบุญด้วยการหาเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์
อยู่แล้ว เช่นบ้านเด็กก�ำพร้าลูกเหรียงในต�ำบล
สะเตง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผมก็จะเป็นคนช่วย
หาเงินบริจาคจากเพื่อนๆ ที่รู้จักมาให้เพื่อใช้เป็น
ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่นั่น”
“จุดเริ่มต้นของผมที่ท�ำให้ชอบท�ำแบบนี้ก็ต้อง
ย้อนความทรงจ�ำไปถึงตอนทีผ่ มยังเล็ก ครอบครัวของ
เราชอบท�ำบุญ โดยมีคณุ พ่อและคุณแม่เป็นผูน้ ำ� และ
เป็นผูบ้ อกเล่าถึงความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ด้ไปท�ำบุญด้วยกัน
นัน่ เป็นสิง่ แรกทีท่ ำ� ให้ผมอยากช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
มาอยูเ่ รือ่ ยๆ และผมก็ทำ� แบบนีอ้ ยูห่ ลายปี จนวันหนึง่
ผมมานั่งคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้การช่วยเหลือมูลนิธิ
หรือองค์กรเล็กๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างยั่งยืน ก่อนที่
ความคิดจะตกตะกอนกลายมาเป็นธุรกิจแนวใหม่
"หรีดกระดาษ Carenation (แคร์เนชัน่ )" สะพานบุญ

ที่เชื่อมต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดโอกาสทาง
สังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน
เวลาพร้อมๆ กัน”
นั ก ธุ ร กิ จ แนวคิ ด หั ว ใจสี เ ขี ย วเล่ า ถึ ง ไอเดี ย
หรีดกระดาษว่า จากการส�ำรวจการใช้พวงหรีดทัว่ ทัง้
ประเทศ ในแต่ละปีมกี ารใช้พวงหรีดดอกไม้สดมากถึง
4 ล้านชิ้น “รู้ไหมว่าในพวงหรีดดอกไม้สดนั้น
มีโฟมและโฟมโอเอซิสรวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อไม่ได้
ใช้งานแล้ว ทุกสิง่ ก็จะกลายเป็นขยะจ�ำนวนมหาศาล
ที่สร้างมลพิษให้กับโลก แต่หากเราเปลี่ยนมาใช้
หรีดกระดาษแทน ปัญหาขยะเหลือทิ้งก็จะลดลงไป
ได้มากทีเดียว และที่ส�ำคัญกระดาษที่ผมน�ำมาใช้
ก็ยงั เป็นกระดาษจากต้นไม้ในป่าปลูก โดยทุกอย่าง
เรามีใบรับรองก�ำกับให้พร้อมด้วย”
“ช่วงแรกผมก็ลองให้แม่บา้ นของบริษทั ลองประกอบ
หรีดกระดาษที่ผมและทีมงานออกแบบก่อน ต่อมา

พอเริ่มมีออร์เดอร์เข้ามาเยอะก็เริ่มจ้างชาวบ้านใน
ชุมชนรอบๆ บริษัทเข้ามาท�ำ เพื่อเป็นช่องทางหา
รายได้เสริมให้กับครอบครัวของพวกเขา โดยผม
อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมของบริษัทเป็นสถานที่
ท�ำงานในยามบ่ายได้ ขณะเดียวกันรายได้จาก
การจ�ำหน่ายหรีดกระดาษ 25-30% ผมยังเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าเลือกบริจาคให้กับองค์กร โรงพยาบาล
หรือมูลนิธกิ ารกุศลทีผ่ มรวบรวมไว้แล้วกว่า 10 แห่ง
อีกด้วย ซึ่งเท่ากับว่าแนวคิดของการท�ำธุรกิจนี้
ผมยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง 3 ตัว คือ ช่วยเหลือและ
สร้างรายได้ให้ชุมชน ตามมาด้วยการช่วยเหลือ
องค์กรการกุศลได้อย่างยัง่ ยืน รวมถึงช่วยลดปัญหาขยะ
และมลพิษ และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”
ในส่วนของการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
นักธุรกิจหัวใจสีเขียวบอกว่า หากเป็นหรีดดอกไม้สด
ตามปกติแล้วพอดอกไม้แห้งหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

ทุกอย่างก็จะกลายเป็นขยะทันที “แต่หรีดกระดาษ
ของผม เมือ่ ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทางวัดก็สามารถน�ำไป
ขายให้กบั ซาเล้งรับซือ้ ของเก่าได้และกระดาษทัง้ หมด
ก็สามารถน�ำไปรีไซเคิลเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
อีกครั้ง”
ในช่วงท้ายของการพูดคุยกับนักธุรกิจหนุม่ ไฟแรง
ยังแสดงความคาดหวังต่อธุรกิจทีอ่ งิ กับสิง่ แวดล้อม
ด้วยว่า “ผมมองว่านี่คือ Business Model ที่ดี
ซึ่งผมอยากจะขยายไปยังธุรกิจส่วนอื่นๆ ด้วย
เพราะว่าประเทศไทยของเรายังมีองค์กรและคน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ขณะเดียวกัน
สิ่งที่เราได้รับกลับมานั้นก็จะท�ำให้เรารู้สึกมี
ความสุขแทบทุกครัง้ ไม่วา่ เรือ่ งราวความช่วยเหลือ
จะผ่านมานานแค่ไหนก็ตาม แต่เมือ่ เราได้หวนคิดถึง
ความทรงจ�ำเดิมๆ อีกครั้ง ความสุขก็จะปรากฏ
อยู่ตรงหน้าเราอยู่เสมอ”
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METRO FOCUS

โครงการสถานีกลางคมนาคมแหงอนาคต
รัชโยธิน

กระทรวงสาธารณสุข

YLEX-02

แยกติวานนท

วัดเสมียนนารี

วงศสวาง

จตุจักร

บางกรวยกฟผ.

เตาปูน
บางโพ

บางพลัด

สวนจตุจักร

สถานีกลาง
บางซ�อ

กำแพงเพชร

อนุสาวรียชัยฯ

ราชวิถี

สิรินธร

สุทธิสาร

พญาไท

ประชาสงเคราะห

บางขุนพรหม

รางน้ำ

พระราม 9

ราชปรารภ มักกะสัน

เพชรบุรี

ยมราช

BANGSUE STATION

ศูนยวัฒนธรรมฯ

ดินแดง

หอสมุดแหงชาติ
บางยี่ขัน

ชั้นสองและโถงทางเข้าหลักของสถานีจะมีฉากหลังเป็น
ทางวิ่ง Airport Link

หวยขวาง

เสนารวม
สนามเปา

โชคชัย 4

รัชดาภิเษก

หมอชิต

อารีย

ศรียาน

ภาวนา

สะพานควาย

สามเสน

วชิรพยาบาล

ลาดพราว

หาแยกลาดพราว

รัฐสภา
บางออ

YLEX-01

พหลโยธิน

บางซอน
สะพานพระราม 6

พหลโยธิน 24

ประตูน้ำ

ราชเทวี
สถานีเช�อมตอที่สามารถเปลี่ยนสายไดโดยไมตองออกจากระบบ
สถานีเช�อมตอที่สามารถเปลี่ยนสายได ในระยะไมเกิน 200 เมตร

การก่อสร้างโครงการ "สถานีกลางบางซื่อ" มีความคืบหน้าไปแล้ว 60-70%

สถานีกลางบางซื่อด้านทิศใต้

สถานีกลางคมนาคมแห่งอนาคต

ในอดีตหลายคนอาจรู้จัก “ชุมทางบางซื่อ” ในฐานะ
ของการเป็นสถานีรถไฟทีเ่ ชือ่ มต่อเส้นทางสายเหนือ
สายใต้และสายตะวันออก แต่ทว่าในอนาคตอันใกล้นี้
ทีน่ กี่ ำ� ลังจะกลายเป็น “Grand Station” ระดับประเทศ
ทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มต่อและรองรับโครงการคมนาคมระบบ
รางใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
“สถานีกลางบางซื่อ”

บทบาท “สถานีกลางบางซื่อ”
สถานีกลางบางซือ่ ถือเป็นโครงการสถานีรถไฟขนาดใหญ่
ที่รวมเอาระบบการคมนาคมระบบรางหลายๆ สายเข้าไว้
ด้วยกัน เหมือนกับทีเ่ มืองใหญ่ในหลายประเทศทัว่ โลกมีกนั
โดยที่ “สถานีกลางบางซื่อ” นี้จะไม่เพียงเชื่อมต่อโครงการ
รถไฟหลายเส้นทางมารวมอยู่ที่เดียวกันเท่านั้น แต่ยังเป็น
สถานีที่รองรับโครงการรถไฟฟ้าหลายๆ โครงการ เช่น
รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ
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รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต รถไฟความเร็วสูง
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือแม้แต่รถไฟฟ้า Airport Rail
Link ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท-บางซื่อ จึงถือได้ว่าที่นี่เป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมระบบรางทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย
ในอนาคต ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการคมนาคมเชือ่ มต่อ
ระบบรางของประเทศได้อย่างดีทีเดียว ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
ทั่วทุกภาคได้เป็นอย่างดี
นอกจากการเป็น “สถานีกลาง” ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
คมนาคมระบบรางแห่งอนาคตแล้ว บทบาทและหน้าทีส่ ำ� คัญ
ของสถานีกลางบางซือ่ ก็คอื การเป็นศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงเครือ่ งจักร
และรถไฟฟ้าอีกด้วย
ปัจจุบันตามข้อมูลของกลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ส�ำนัก
โฆษก ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเวลานี้
การก่อสร้างโครงการสถานีกลางบางซือ่ ได้คบื หน้าไปแล้วกว่า
77.37% โดยเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้าง

ตัวสถานีและศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง รวมถึงการปูหนิ แกรนิต
ติดกระจก และตกแต่งภายในเท่านัน้ ขณะทีส่ ว่ นของ
การก่อสร้างทางรถไฟได้เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก�ำลังเร่งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
ท�ำให้จากเดิมทีเ่ คยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน
มกราคม 2564 อาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้น โดยเปิดให้
บริการได้ภายในปี 2563 นี้
โครงสร้างของสถานี
ส�ำหรับตัวโครงสร้างของ “สถานีกลางบางซือ่ ”
ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย
ชัน้ ใต้ดนิ ใช้เป็นพืน้ ทีจ่ อดรถประมาณ 1,700 คัน
มี โ ถงเชื่ อ มต่ อ จากพื้ น ที่ จ อดรถขึ้ น ไปยั ง ชั้ น
จ�ำหน่ายตั๋ว และมีทางเชื่อมต่อกับสถานีของ
โครงการสายสีนำ�้ เงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)

ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จ�ำหน่ายตั๋ว มีโถงพักคอย
รองรับผูโ้ ดยสารทีเ่ ข้ามาใช้บริการ และบางส่วนของ
พืน้ ทีย่ งั ถูกแบ่งให้เป็นพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมและร้านค้า
ชั้นที่ 2 เป็นชานชาลารองรับรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ซึ่งมี 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกล
อีก 8 ชานชาลา โดยแบ่งเป็นเส้นทางสายเหนือ
รวมกับสายอีสาน 4 ชานชาลา สายใต้และสาย
ตะวันออก รวม 4 ชานชาลา
ชัน้ ที่ 3 เป็นชานชาลารองรับการจอดของขบวน
รถไฟขนาดราง 1.435 เมตร (Standard Gauge
ซึง่ เป็นรางทีร่ องรับรถไฟความเร็วสูง) เชือ่ มภูมภิ าค
10 ชานชาลา เป็นสายใต้ 4 ชานชาลา สายเหนือ
และสายอีสานรวม 6 ชานชาลา และรถไฟฟ้า
เชื่อมต่ออากาศยาน (Airport Rail Link) อีก 2
ชานชาลา

โครงการอนาคต
ส�ำหรับโครงการในอนาคต “สถานีกลางบางซือ่ ”
อาจไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟที่เชื่อมต่อโครงการ
คมนาคมระบบรางเท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั มีแผนจะพัฒนา
พืน้ ทีโ่ ดยรอบของโครงการให้เป็นพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
ภายใต้ชื่อโครงการ ASEAN Linkage & Business
Hub บนพื้นที่กว่า 218 ไร่ นอกจากนี้บนพื้นที่
ดังกล่าวยังมีแผนการก่อสร้าง “คอมเพล็กซ์ซิตี้”
ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า
ที่พักอาศัย และพื้นที่นันทนาการที่ถูกคาดว่าจะ
เป็นเป้าหมายของศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18968
https://www.thebangkokinsight.com/68320/
http://www.bkkcitismart.com/ข่าว/25-feb-2019/พาส�ำรวจ-สถานีกลางบางซื่อคืบหน้าแล้ว-77เปอร์เซ็นต์-เตรียมเปิดให้บริการปี-63
ขอบคุณภาพจาก Render Thailand
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L&H NETWORK

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 - 9 ล้านบาท
2.46 - 8 ล้านบาท
4.4 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
VIVE
indy
Villaggio

18 ล้านบาท
12 - 18 ล้านบาท
2 - 4.29 ล้านบาท
2.3 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

18 - 50 ล้านบาท
5.1 - 25.7 ล้านบาท
2.99 - 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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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.4 - 7 ล้านบาท

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

CENTER OF
GARDEN TREES
ศูนย์รวมไม้ประดับสวน

เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ออเงิน
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เชื่อว่าน่าจะ
เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่หลายบ้านก�ำลังมีความคิด
อยากจะเปลีย่ นต้นไม้และดอกไม้โทรมๆ ในสวน
ให้เป็นต้นไม้สวยๆ หรือดอกไม้ที่มีสีสัน เพื่อ
ต้อนรับลมหนาวทีเ่ ข้ามาเยือนอย่างในช่วงเวลานี้
ดังนั้นการจะมองหาต้นไม้สวยๆ ดอกไม้งามๆ
มาเปลี่ยน ก็ต้องไปกันที่ตลาดต้นไม้ที่เฉพาะ
เจาะจงจริงๆ

ต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ได้เลือกสรรที่ตลาดไท

ตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง 6 รวมร้านขายต้นไม้ใหญ่ไว้มากมายให้เลือกสรร

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดต้นไม้ธัญศิริ คลอง 6

ตลาดต้นไม้แห่งนี้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และ
ถือเป็นแหล่งรวมร้านขายต้นไม้ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในย่าน
คลอง 6 จนอาจเรียกว่าเป็นอาณาจักรต้นไม้กว็ า่ ได้
โดยจุดเด่นของตลาดต้นไม้แห่งนีอ้ ยูท่ มี่ ตี น้ ไม้ใหญ่
ไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่และขนาดกลางหลากหลายพันธุ์
มาให้เลือกซื้อหาอย่างโดนใจ ขณะเดียวกันที่นี่
ก็ยงั มีรา้ นจ�ำหน่ายไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ รวม
ถึงไม้ขนาดเล็ก หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับ
ตกแต่งสวน เช่น โต๊ะหินอ่อน หรือซุ้มประตูไม้
แกะสลัก ที่ตลาดต้นไม้แห่งนี้ก็มีให้เลือกชอป
มากมาย เรียกว่าเป็นตลาดต้นไม้ทคี่ รบวงจรมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งก็ได้ ที่ส�ำคัญที่นี่ยังมีร้านอาหาร
และร้ า นกาแฟอยู ่ ภ ายในตลาด เอาไว้ ใ ห้
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ตลาดต้นไม้ออเงิน ตลาดต้นไม้ส�ำหรับคนเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในย่านสายไหม

ที่ตลาดต้นไม้ท้ายตลาดไท
นอกจากต้นไม้ก็ยังมีร้านขายของประดับตกแต่งด้วย

ส�ำหรับนั่งพักเหนื่อยหลังจากที่เดินเลือกซื้อต้นไม้
มาทั้งวันอีกด้วย
ที่ตั้ง : 166/1 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบล
รังสิต อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดต้นไม้ธัญศิริ
การเดินทาง : ขับรถจากรังสิตเข้าถนนรังสิต นครนายก มุง่ หน้าตรงไปทางนครนายก ตรงมาเรือ่ ยๆ
จนถึงคลอง 6 เมื่อขับเลยห้างบิ๊กซีไปเล็กน้อย
ให้สงั เกตป้ายตลาดธัญศิรทิ อี่ ยูท่ างด้านซ้ายมือ จากนัน้
ให้เลีย้ วซ้ายเข้าไปในซอยตามป้ายบอกทาง ตรงเข้าไป
เล็กน้อยก็จะเจอกับตลาดต้นไม้ธัญศิริ

• ตลาดต้นไม้ออเงิน (เชื้อแก้ว)

ตลาดต้นไม้ออเงิน (เชื้อแก้ว) เรียกได้ว่าเป็น
ตลาดต้ น ไม้ ส� ำ หรั บ คนเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ย่านสายไหมก็ว่าได้ เพราะเป็นเสมือนศูนย์รวม
ร้านจ�ำหน่ายต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือ
แม้แต่ไม้กระถาง ซึง่ มาพร้อมกับอุปกรณ์การเกษตร
และการดูแลจัดการสวน นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็น
อีกแหล่งรวมของเหล่าบรรดาผู้คร�่ำหวอดใน
การจัดสวนทีพ่ ร้อมเป็นทีป่ รึกษาให้กบั บ้านทุกหลัง
ทีต่ อ้ งการสวนสวยๆ โดยทีต่ ลาดต้นไม้แห่งนีย้ งั มี
เฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับจัดแต่งสวน รวมไปถึงรูปปัน้ ดินเผา
และปูนปั้นหลากหลายแบบส�ำหรับการแต่งบ้าน
ให้เลือกสรรได้อย่างจุใจในราคาที่ทุกคนสามารถ
จับต้องได้

ที่ตั้ง : 11/33 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย แล้วตรงไปเล็กน้อยก็จะเจอ รายรอบตลาดไท เอาไว้ให้นงั่ พักผ่อนหลังจากชอปปิง

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ติดต่อ : 08-5337-0999
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา

08.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดต้นไม้ออเงิน
การเดินทาง : จากถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพาน
ข้ามถนนวิภาวดีรงั สิต ตรงไปทางถนนพหลโยธิน
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าบ้าน เข้าสู่ถนนพหลโยธิน
ขั บ ตรงไปจนถึ ง ทางแยกถนนเทพารั ก ษ์ ใ ห้
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ ขับตรงไปจนถึง
แยกตัดกับถนนสุขาภิบาล 5 แล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนสุขาภิบาล 5 ขับตรงไปให้สังเกต
สุขาภิบาล 5 ซอย 50 จะอยู่ทางขวามือ เมื่อเจอ

ตลาดต้นไม้ออเงิน (เชื้อแก้ว)

• ตลาดต้นไม้ท้ายตลาดไท

ตลาดแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีข่ นาด 16,000 ตารางเมตร
ภายใน “ตลาดไท” ถือเป็นสถานที่รวบรวม
ร้านขายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยมีให้เลือก
อยู่หลายร้าน รวมถึงยังมีร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์
การเพาะปลูก อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์แต่งบ้าน
กระถางต้นไม้ และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
นอกจากจะมีเรื่องของไม้ประดับที่ราคาไม่สูงมาก
แล้ว ที่นี่ยังถือเป็นอีกสถานที่ซึ่งเหมาะส�ำหรับ
ผูส้ นใจมาเลือกซือ้ ต้นไม้เป็นอย่างมาก เพราะมีทงั้
ร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมายทีต่ งั้ อยู่

เลือกซือ้ ต้นไม้กนั ด้วย ทีส่ ำ� คัญทีจ่ อดรถกว้างขวาง
สะดวกส�ำหรับการเดินทางด้วยการคมนาคมที่มี
ให้เลือกมากมาย
ที่ตั้ง : 19/88 หมู่ 7 ต�ำบลคลองสอง อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-19.00 น.
เว็บไซต์ : https://talaadthai.com
การเดินทาง : หากมาจากเส้นทางคลองหลวง
ให้เข้ามาตามเส้นทาง ขับรถไปจนถึงวงเวียน
แล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับตลาดต้นไม้ (เลยจุดขาย
ต้นไม้ตรงข้ามตึกแถว)
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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

วัฒนา

สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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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

5.09 - 7.19 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.89 - 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

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.5 - 5 ล้านบาท

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

THE MEMORY
OF TREES
ต้นไม้แห่งความทรงจ�ำ

เมื่อสมัยเป็นเด็กเราอาจจะคุ้นเคยว่า เคยเห็น
คุณพ่อหรือคุณแม่ปลูกต้นไม้อะไรสักต้นทีท่ า่ นรัก
แต่เมื่อเราโตขึ้นแล้วต้องแยกตัวออกมาสร้าง
ครอบครัวใหม่ ท�ำให้ต้องห่างจากคุณพ่อและ
คุณแม่ เช่นเดียวกันการออกไปหาต้นไม้ที่
คุณพ่อคุณแม่รกั มาปลูกในบ้าน ในมุมทีเ่ รามอง
เห็นได้ถนัด ก็จะท�ำให้เราสัมผัสถึงอดีตครั้งนั้น
และเป็นแรงผลักดันให้เราอยากกลับไปเยีย่ มเยียน
คุณพ่อคุณแม่ให้หายคิดถึงอยู่เสมอก็ได้

ร้านบ้านสวยประชาอุทิศ 90 มีบริการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับด้วย

ร้านขายต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ริมถนนกาญจนาภิเษก
มีต้นไม้ให้เลือกมากมาย

ที่ร้านต้นไม้ป้าแดงมีไม้ดอกและไม้ประดับให้เลือกกันอย่างเพลิดเพลิน

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดต้นไม้ริมถนนกาญจนาภิเษก

หากใครขั บ รถมาทางถนนเส้ น วงแหวน
กาญจนาภิเษก สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เลยก็คอื ตลาด
ต้นไม้ที่มีร้านขายต้นไม้และดอกไม้ตั้งเรียงไป
ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งแม้จะไม่ยาว
มากนักแต่ที่นี่ก็เป็นตลาดต้นไม้สุดฮิตของ
คนกรุงเทพฯ ในย่านฝั่งธนบุรี เพราะที่นี่มีทั้ง
ไม้ผล ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอปุ กรณ์
การท�ำสวนทุกชนิด หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์
แต่งสวน ก็มใี ห้ลกู ค้าได้เลือกกันอย่างจุใจ เรียก
ว่าเป็นสถานทีซ่ งึ่ หากคนรักดอกไม้และต้นไม้ได้
แวะมาเมือ่ ไหร่กอ็ าจจะมีของติดไม้ตดิ มือกลับไป
สร้างความสวยงามให้กบั สวนของตัวเองเสมอๆ
ทีต่ งั้ : ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
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บ้านแมวที่ท�ำจากเครื่องปั้นดินเผา เอาใจคนรักแมว
ที่ร้านบ้านสวยประชาอุทิศ 90

ตลาดต้นไม้ริมถนนกาญจนาภิเษก ตลาดต้นไม้สุดฮิต
ของคนกรุงเทพฯ ในย่านฝั่งธนบุรี

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-18.00 น.
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี ขับรถ
เข้ามาทางถนนกาญจนาภิเษก ตรงไปแล้วข้าม
สะพานข้ามถนนเพชรเกษมมาลงฝัง่ กาญจนาภิเษก
มุ่งหน้าไปทางพระราม 2 ตรงไปเรื่อยๆ จะเห็น
ร้านขายต้นไม้เรียงรายอยูบ่ นริมถนนกาญจนาภิเษก
อีกฝั่งหนึ่งของถนน (ขวามือ) ขับรถตรงไป
หาทางกลับรถเพือ่ มาฝัง่ ตรงข้าม จากนัน้ ชิดซ้าย
ก็จะพบกับตลาดต้นไม้ริมถนนกาญจนาภิเษก
• ร้านบ้านสวยประชาอุทิศ 90
“บ้านสวยประชาอุทศิ 90” หากมองเผินๆ แล้วก็

คงคิดว่านีค่ อื ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ธรรมดาทีม่ ี
อุปกรณ์ เฟอร์นเิ จอร์ และของตกแต่งสวนอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั ถือเป็นสถานทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น แนะน�ำวิธกี ารปลูก
การใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาของไม้ดอกแต่ละชนิด
ให้มสี สี นั สวยงาม รวมถึงยังรับจัดแต่งสวนในราคาที่
ไม่แพงด้วยเช่นกัน นอกจากจะมีอปุ กรณ์เกีย่ วกับ
การแต่งสวนและดอกไม้แล้ว ภายในร้านยังมี
เครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยง
อย่างแมวด้วย หากใครเป็นทาสแมวควรลองแวะ
เข้าไปที่ร้านนี้ อาจจะได้ของถูกใจให้เจ้าเหมียว
ที่บ้านก็ได้นะ
ทีต่ งั้ : 42 ซอยประชาอุทิศ 90 ต�ำบลบ้าน
คลองสวน อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ 10290
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-18.00 น.
เฟซบุก๊ : ร้านต้นไม้บ้านสวยประชาอุทิศ 90
ต้นไม้ราคาถูกรับจัดสวน
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์ขับรถตรงมา
ถึ ง แยกไฟแดง ชิ ด ขวาเพื่ อ รอสั ญ ญาณไฟ
เลีย้ วขวาเข้าถนนประชาอุทศิ พอเลีย้ วเข้าซอยแล้ว
ให้ขับรถตรงไปตามถนน จนถึงซอยประชาอุทิศ
90 ก็จะพบกับร้านต้นไม้บา้ นสวยประชาอุทศิ 90
• ร้านต้นไม้ป้าแดง

ร้านจ�ำหน่ายต้นไม้ทตี่ งั้ อยูร่ มิ ถนนกาญจนาภิเษก
ย่านบางแค โดยร้านต้นไม้ป้าแดงเน้นจ�ำหน่าย

ไม้ดอกไม้ประดับทีม่ สี สี นั สดใส รวมถึงไม้พมุ่ ที่
ไม่ใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมีกระบองเพชร
และไม้อวบน�้ำหลายสายพันธุ์ หากใครมา
ในช่วงจังหวะดีๆ ไม่เพียงจะได้ไม้ดอกสวยๆ
ไปประดับตกแต่งสวนในบ้านเท่านัน้ แต่อาจจะได้
ราคาถูกลงมาเกือบครึ่งอีกด้วย ขณะเดียวกัน
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ที่ร้านนี้ยังมีบริการสั่ง
ไม้ดอกไม้ประดับผ่านทางออนไลน์ และน�ำส่งถึงบ้าน
ไม่ต้องเหนื่อยออกมาตากแดดตากลมเลย
แค่เลือกไม้ดอกที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์
เดี๋ยวก็มีดอกไม้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้ว
ทีต่ งั้ : ตัง้ อยูร่ มิ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา

08.00-18.00 น.
เฟซบุก๊ : ร้านต้นไม้ป้าแดง - จ�ำหน่าย ต้นไม้,
กระบองเพรช,กระถางต้นไม้,อุปกรณ์ท�ำสวน
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนีมงุ่ หน้าไป
ทางศาลายา เลีย้ วซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก ขับรถ
ตรงไปตามเส้นทางจนเกือบถึงห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์บางแคจะมีสะพานกลับรถ ให้กลับรถ
มาฝั่งตรงข้าม แล้วขับตรงไปประมาณ 1.5
กิโลเมตร ชิดซ้ายแล้วก็จะพบกับร้านต้นไม้
ริมถนนที่ชื่อร้านต้นไม้ป้าแดง
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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

20 - 35 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

12 - 20 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

10 - 25 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

5.7 - 9 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

4.7 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th
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FILL YOUR GARDEN
WITH COLORS
เติมสีสันให้สวนสวย

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ตลาดต้นไม้สวนทับช้าง
การเติมแต่งสีสันให้กับสวนเล็กๆ ภายในบ้าน
ไม่เพียงจะท�ำให้สมาชิกในบ้านรู้สึกสดชื่น
เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้สมาชิกทุกคนได้มสี ว่ นร่วมใน
การตัดสินใจที่จะเลือกต้นไม้ที่แต่ละคนชอบ
มาเติมแต่งสวนภายในบ้าน ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึง่
ทีเ่ หมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับครอบครัว โดยใช้วนั หยุด
สุดสัปดาห์ในการช่วยกันเลือกและปลูกต้นไม้
ดอกไม้ที่ชอบ

ที่ตลาดต้นไม้เลียบทางด่วนรามอินทรา
มีทางเท้าให้เดินเลือกซื้อต้นไม้แบบชิลๆ

สนุกกับการเลือกซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้เลิศนิมิต

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดต้นไม้เลียบทางด่วนรามอินทรา

ย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ได้มแี ค่รา้ นค้า
หรือห้างขายเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านหรูซึ่งเป็น
ที่รู้จักของคนรักการแต่งบ้านเท่านั้น ทว่าถนน
เส้นนีย้ งั ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งรวมของร้านจ�ำหน่าย
ต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับทีส่ ำ� คัญของคนรัก
การแต่งสวนอีกด้วยเช่นกัน นัน่ คือ “ตลาดต้นไม้
เลียบทางด่วนรามอินทรา” ซึ่งตลาดแห่งนี้
อยู่ติดริมถนนและตั้งเป็นแนวยาวไปตามถนน
เลียบด่วนรามอินทรา โดยมีทงั้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้แขวน ไม้กระถาง และต้นไม้หลากหลาย
สายพันธุ์ให้เลือกซื้อหาไปพร้อมๆ กับอุปกรณ์
การจัดแต่งสวน ดังนัน้ จึงถือเป็นอีกแหล่งจ�ำหน่าย
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ตลาดต้นไม้เลียบทางด่วนรามอินทราถือเป็น
แหล่งจ�ำหน่ายของต้นไม้แบบครบวงจร

ต้นไม้แบบครบวงจรเลยก็ว่าได้
ที่ตั้ง : 6/13 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดต้นไม้เลียบทางด่วน
การเดินทาง: จากสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางซอย
เอกมัย เลี้ยวเข้าซอยเอกมัยแล้วตรงไปตามทาง
ขึ้ น สะพานข้ า มแยกถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม่
มุ่งหน้าไปทางเลียบด่วนรามอินทรา ขับตรง
ไปเรือ่ ยๆ จนถึงถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ก็จะพบ
กับตลาดต้นไม้เลียบด่วนรามอินทราตัง้ เรียงราย
อยู ่ ริ ม ถนน ที่ นี่ ค ่ อ นข้ า งหาที่ จ อดรถยาก

สักนิดหนึ่ง ต้องเลี้ยวเข้าซอยข้างๆ เพื่อจอดรถ
แล้วจึงเดินไปซื้อต้นไม้
• ตลาดต้นไม้เลิศนิมิต
ตลาดต้นไม้เลิศนิมิตเป็นตลาดต้นไม้ขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ริมถนนร่มเกล้า ย่านมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ซึ่งแม้จะเป็นตลาดเล็กๆ แต่ก็มีร้าน
ขายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือบอนไซก็มขี าย
เช่นกัน นอกจากนีย้ งั มีรา้ นค้าและร้านจ�ำหน่าย
อุปกรณ์แต่งสวน เฟอร์นเิ จอร์แต่งสวน และอีกหลาย
อย่างค่อนข้างครบทีเดียว ทีส่ ำ� คัญแต่ละร้านทีอ่ ยู่
ภายในตลาดแห่งนี้แทบจะขายของไม่ซ�้ำกันเลย
ก็ว่าได้ ท�ำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อของส�ำหรับ

การแต่งสวนได้อย่างหลากหลายในแหล่งเดียว
ท�ำให้ทนี่ กี่ ลายเป็นตลาดต้นไม้ทโี่ ดนใจของคนรัก
การแต่งสวนหลายต่อหลายคน
ที่ตั้ง : 50 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น.
เฟซบุ๊ก : ตลาดต้นไม้เลิศนิมิต ถนนร่มเกล้า
การเดินทาง : จากถนนรามค�ำแหงขับรถมุ่ง
หน้าไปทางแยกถนนร่มเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนน
ร่มเกล้า ขับตรงไปเรือ่ ยๆ จะเห็นป้ายตลาดต้นไม้
เลิศนิมติ อยูท่ างด้านขวามือ (ฝัง่ ตรงข้าม) กลับรถ
มาอีกฝั่ง เลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่มีป้ายสัญลักษณ์

ติดอยู่ ตรงเข้าไปตามทางที่ป้ายบอกแล้วก็
จะพบกับตลาดต้นไม้เลิศนิมิตอยู่ทางขวามือ
ด้านในมีที่จอดรถไว้บริการ
• ตลาดต้นไม้สวนทับช้าง

เรียกว่าเป็นอีกแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด
ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อไปปลูกกันได้อย่างถูกใจ
โดยตลาดต้นไม้สวนทับช้างนี้ตั้งอยู่บริเวณ
เลียบทางด่วนทับช้าง คู่ขนานไปกับมอเตอร์เวย์
ซึง่ ทีน่ นี่ อกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านจ�ำหน่ายต้นไม้
ดอกไม้ เฟอร์นิเจอร์แต่งสวน เครื่องปั้นดินเผา
และอุปกรณ์ส�ำหรับดูแลสวนแล้ว ที่ตลาดแห่งนี้
ยังมีร้านรับออกแบบจัดสวนและภูมิสถาปัตย์

ตลาดต้นไม้สวนทับช้าง

ไว้คอยให้บริการลูกค้าที่สนใจอยากจะปรับแต่ง
สวนภายในบ้านอีกด้วย รับรองได้ว่ามาที่นี่
คุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแน่นอน
ที่ตั้ง : เลียบทางด่วนด่านทับช้าง ถนนราม
ค�ำแหง 118 ต�ำบลสะพานสูง อ�ำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น.
การเดินทาง : จากถนนศรีนครินทร์มงุ่ หน้าตรงไป
ยังเส้นทางคูข่ นานกาญจนาภิเษก (มอเตอร์เวย์)
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ตรงไป
เล็กน้อยก็จะพบกับตลาดต้นไม้สวนทับช้าง
อยู่ริมถนน
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WEST ZONE
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ÇÑ§·Í§ËÅÒ§
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ÊÒ¸Ã

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 - 19 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@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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GREEN ACTIVITY
FOR HOME

กิจกรรมสร้างสีเขียวให้บ้าน
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ลองเปลีย่ นกิจกรรม
ของลูกๆ จากทีเ่ คยพาเขาไปเดินห้างสรรพสินค้า
หรือไปเทีย่ วเล่นตามสวนสนุก มาเป็นตืน่ แต่เช้า
แล้วพาเด็กๆ ออกไปตลาดต้นไม้ ให้พวกเขา
ช่วยเลือกต้นไม้ทชี่ อบสักต้น ก่อนน�ำมาดูแลใน
สวนหลังบ้าน ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะปลูกฝัง
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ โดยมี
คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้น�ำทาง

บรรยากาศตลาดต้นไม้ที่ตลาดสนามหลวง 2

ตลาดบุญยงคึกคักมากในช่วงวันหยุด เพราะมี
ร้านขายต้นไม้มาเปิดให้บริการมากกว่าวันธรรมดา

ที่ตลาดสนามหลวง 2 มีต้นไม้ให้เลือกชอปมากมาย

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดบุญยง บางใหญ่

ตลาดบุญยงหรือตลาดบิก๊ การ์เด้น ชือ่ นีฟ้ งั ดูแล้ว
อาจท�ำให้หลายคนนึกว่าเป็นตลาดทีข่ ายอาหาร
แต่จริงๆ แล้วทีน่ คี่ อื แหล่งรวบรวมต้นไม้หลากหลาย
สายพันธุ์ รวมถึงไม้ดอกและไม้ประดับมากมาย
นับไม่ถ้วน ที่ร้านค้าแต่ละร้านน�ำมาจ�ำหน่าย
อยู่บนพื้นที่เดียวกัน ริมถนนกาญจนาภิเษก
บางใหญ่-บางบัวทอง ตลาดต้นไม้ที่นี่จะมี
ความคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์
และอาทิตย์ เพราะจะมีร้านขายต้นไม้มาเปิด
ให้บริการมากกว่าวันธรรมดา ขณะเดียวกันที่
นี่ยังถือเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์และของแต่งสวน
ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกได้ตามทีต่ อ้ งการเลยทีเดียว
ที่ตั้ง : 35/14 หมู ่ ที่ 6 ต� ำ บลเสาธงหิ น
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
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ร้านขายอุปกรณ์แต่งสวนที่ตลาดบุญยง
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา

08.00-18.00 น.
เฟซบุ๊ก : บุญยง ตลาดต้นไม้
การเดินทาง : จากถนนงามวงศ์วาน ขับรถ
มุ่งหน้าไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพาน
พระนั่งเกล้า ตรงไปจนถึงทางแยกเลียบถนน
กาญจนาภิเษก ให้เลี้ยวซ้ายไปทางเลียบถนน
กาญจนาภิเษกตรงไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับตลาด
ต้นไม้บุญยงหรือตลาดบิ๊กการ์เด้น
• ตลาดน�้ำตลิ่งชัน

พอพูดถึงตลาดน�ำ้ ตลิง่ ชัน ทุกคนอาจนึกถึงตลาด
ที่มีอาหารและสินค้าโอทอปอยู่แน่ๆ ทว่าใน
ความจริงแล้ว ทีน่ ยี่ งั ถือเป็นตลาดทีเ่ หล่าชาวสวน
มักน�ำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไปจนถึงไม้ผล

มาจ�ำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่ชื่นชอบ
ต้นไม้อีกด้วย แถมราคาที่บรรดาพ่อค้าแม่ขาย
น�ำมาจ�ำหน่ายก็ไม่ได้แพงมากนัก หรือหากใคร
โชคดีกอ็ าจจะได้ตน้ ไม้หายากทีห่ าทีต่ ลาดต้นไม้
อื่นไม่มีก็ได้ เพราะที่นี่ชาวสวนเขาปลูกและ
ขายกันเอง ท�ำให้มกั จะได้ตน้ ไม้สวยๆ และของดีๆ
กลับบ้าน ที่ส�ำคัญหากรู้สึกเหนื่อยกับการเลือก
ซื้อต้นไม้ดอกไม้แล้ว ก็ยังสามารถหาซื้ออาหาร
และขนมของกินอื่นๆ ได้อีกด้วย เรียกว่ามา
ที่เดียวได้ทุกอย่างที่ต้องการ
ทีต่ ั้ง : ส�ำนักงานเขตตลิง่ ชัน แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เปิดบริการ : เปิดเฉพาะวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา
09.30-16.00 น. และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
14.30-16.30 น.

เฟซบุ๊ก : ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
การเดินทาง : ใช้ถนนบรมราชชนนี โดยถ้าใช้

ถนนพื้นราบมาจากทางสะพานกรุงธนหรือ
สะพานพระปิ่นเกล้า พอข้ามสะพานข้ามคลอง
(ที่มีขนส่งสายใต้อยู่ทางซ้าย) ก็ให้ชิดซ้ายสุด
เข้าทางคู่ขนาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรกทันที
ตรงนี้ต้องขับรถระวังหน่อยเพราะต้องรีบชิด
เข้าซ้าย พอเข้าซอยมาได้แล้วก็ให้เลี้ยวขวาที่
แยกแรกทีเ่ จอ แล้วตรงไปจนเจอสามแยก เลีย้ วซ้าย
เข้าไปก็ถึงแล้ว
• ตลาดสนามหลวง 2

สนามหลวง 2 หรือตลาดนัดธนบุรี นอกจาก
จะเป็นตลาดนัดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคขาย
อย่างมากมายแล้ว ที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นแหล่ง

จ�ำหน่ายพันธุไ์ ม้ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ อีกแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ
ก็ว่าได้ เพราะมีพันธุ์ไม้ให้เลือกมากมาย ทั้ง
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไปจนถึงต้นไม้และผลไม้
ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นตลาดนัดที่มีผู้คนให้
ความสนใจมาเดินเลือกซื้อสินค้ากันแทบทุกวัน
ท�ำให้ที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์และของแต่งสวนสวยๆ
ไว้ให้ลกู ค้าได้ดกู นั อย่างเพลิดเพลิน ทีส่ ำ� คัญภายใน
ตลาดยังมีรา้ นค้าและร้านอาหารราคาไม่แพงมาก
ไว้คอยบริการเช่นกัน เผลอๆ คุณอาจจะเดิน
เพลินจนลืมเวลาไปเลยก็ได้
ที่ตั้ง : 195/1 หมู่ 1 ซอยถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-18.00 น.

ไม้ดอกและไม้ประดับที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
เฟซบุ๊ก : ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี มุ่งหน้า

สู่จังหวัดนครปฐม เมื่อวิ่งเลยถนนพุทธมณฑล
สาย 3 มาแล้วให้ชดิ ซ้าย แล้วเลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นน
เลียบคลองทวีวฒั นา วิง่ ตรงไปเรือ่ ยๆ ประมาณ
3 กิโลเมตร ตลาดนัดธนบุรีจะอยู่ทางขวามือ
มีรถประจ�ำทางสาย 91ก ผ่านถึงตลาดนัดหรือ
จะนั่งสาย 515 ไปลงที่ตลาดพุทธมณฑลแล้ว
ต่อรถสองแถวจากถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
ก็ได้เช่นกัน
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

18 ล้านบาท

lss@lh.co.th

VIVE บางนา กม.7

12 - 18 ล้านบาท

v7@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.69 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.69 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.29 - 4.29 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.3 ล้านบาท

dp3@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
42

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 - 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

4.25 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.99 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

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

2.12 - 5.4 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.39 - 3.2 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.5 - 30 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.91 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

5.8 - 10.2 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

GREEN PADDY FIELD
IN THE RAIN
ทุ่งนาเขียวในหน้าฝน

การได้ไปท่องเทีย่ วในช่วงปลายฝนต้นหนาว
คงไม่ มี อ ะไรจะดี เ ท่ า กั บ การได้ อ อกไปดู
ธรรมชาติสีเขียวๆ ของทุ่งนาและทุ่งหญ้าที่
มีฉากด้านหลังเป็นไอหมอกสีขาวลอยฟุ้งๆ
หลั ง สายฝนโปรย และอาบทั บ ด้ ว ยความ
เย็น แรกแห่งเหมันตฤดู เรียกได้ว่าเป็นอีก
ความสุขที่เข้ามาสัมผัสให้ชีวิตได้ ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติมากขึ้น โดยมีสถานที่แนะน�ำดังนี้

ชมความสวยงามของทุง่ นาสีเขียวกว้างสุดสายตารอบๆ วัดถ�ำ้ เสือ

ชมความงามของสะพานไม้ 100 ปีทที่ อดยาวผ่านทุง่ นาเขียวขจีหลายร้อยไร่
สะพานซูตองเป้ทอดตัวยาวผ่านทุง่ นาสีเขียว
และแม่นำ�้ สายเล็กๆ

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทุง่ นาและความงามของธรรมชาติรอบๆ วัดภูเก็ต
ทุง่ ข้าวโอบล้อมวัดภูเก็ต อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน ทุ่งนาเขียวกับสะพานไม้ซูตองเป้ จังหวัด
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ หากใครได้ไปเยือน แม่ฮ่องสอน

อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน นอกจากภาพ “วัดภูเก็ต”
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเล็กๆ แล้ว ภาพทีจ่ ะกลายเป็น
ความประทับใจไปตลอดกาลก็คอื ผืนนาสีเขียวเป็น
ทุง่ กว้างสุดลูกหูลกู ตาโอบล้อมเนินเขาเล็กๆ ทีท่ ำ� ให้
นึกย้อนกลับไปถึงภาพในอดีตที่สวยงาม รวมถึง
วั ฒ นธรรมการใช้ ชี วิ ต แบบสโลว์ ไ ลฟ์ ข องชาว
อ�ำเภอปัว ไม่เพียงแค่ภาพสีเขียวของนาข้าวเท่านัน้
หากหันกลับมาที่ตวั ของวัดภูเก็ตแล้ว เราก็จะเห็น
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโบราณที่ศิลปินและ
ช่างโบราณได้ใช้หวั ใจสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็นศูนย์รวม
มองจากวัดภูเก็ต จะเห็นความสวยงามของ จิตใจของประชาชนในอ�ำเภอนี้
ผืนนาสีเขียวโอบล้อมด้วยเนินเขา
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ถือเป็นอีกสถานที่ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวผู้ช่ืนชอบและอยากสัมผัสกับชีวิต
ท้องทุง่ เป็นอย่างมาก ส�ำหรับทุง่ นาแห่งบ้านกุงไม้สกั
ทีม่ จี ดุ เด่นอยูท่ ตี่ วั สะพานไม้ซตู องเป้ ซึง่ ทอดตัวยาว
เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร เพือ่ ให้พระภิกษุและ
ชาวบ้านได้ใช้เป็นทางเดินไปมาระหว่างสวนธรรม
ภูสมะและหมูบ่ า้ นกุงไม้สกั โดยระหว่างทางเดิน
บนสะพานไม้ นอกจากจะได้เห็นความสวยงาม
ของทุ่งนาสีเขียวในแบบที่เอื้อมมือสัมผัสได้แล้ว
เรายังได้เห็นแม่น�้ำสายเล็กๆ ที่ชาวบ้านใช้เป็น
แหล่งน�้ำในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

ส� ำ หรั บ ใครที่ ไ ด้ ม าเดิ น บนสะพานไม้ แ ห่ ง นี้
กิ ม มิ ค เล็ ก ๆ น่ า รั ก ที่ เ กิ ด จากความเชื่ อ ของ
คนในหมู่บ้านที่จะต้องลองท�ำดูก็คือการอธิษฐาน
ขอความส�ำเร็จในเรื่องอะไรก็ได้ แล้วจะประสบ
ความส�ำเร็จตามที่อธิษฐานไว้ เพราะชื่อสะพาน
“ซูตองเป้” ตามภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐาน
ส�ำเร็จนัน่ เอง

หมูบ่ า้ นหนึง่ โดยจุดเด่นของสะพานไม้เก่าแก่แห่งนี้
อยูท่ กี่ ารทอดตัวยาวผ่านทุง่ นาสีเขียวหลายร้อยไร่
ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ท�ำให้คนทีม่ าเยือน
สะพานไม้ได้เห็นภาพความสวยงามของนาข้าว
เสมือนเราก�ำลังเดินอยูเ่ หนือท้องทุง่ ความสวยงาม
ของนาข้าวและสะพานไม้แห่งนีจ้ ะสวยงามมากขึน้
ในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะฤดูหนาว เพราะชาวบ้าน
จะช่วยกันน�ำหลอดไฟไปติดตามขอบของสะพานไม้
หรือใครอยากจะสัมผัสละอองหมอกขาวกลาง
ทุง่ นาแห่งสะพานไม้ 100 ปี จังหวัดนครราชสีมา
ทุง่ นา หากตืน่ เช้าก็จะพบว่าทุง่ นาแห่งนี้ สวยงาม
ทีบ่ า้ นโคกกระชาย ต�ำบลโคกกระชาย อ�ำเภอครบุรี ไม่แพ้ทใี่ ดเลย
จังหวัดนครราชสีมา มีสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
ทีช่ าวบ้านในอ�ำเภอครบุรรี ว่ มแรงร่วมใจกันสร้างขึน้ ทุ่งนากับฉากวัดถ�้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทางเดิ น จากหมู ่ บ ้ า นหนึ่ ง ไปยั ง อี ก วัดถ�ำ้ เสือตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดซึ่งมีประวัติสืบย้อนไป
ได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพร
ขนาดใหญ่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ บ นเนิ น เขา พร้ อ ม
พระอุ โ บสถอั ฏ ฐมุ ข ทรงไทยประดั บ ลวดลาย
สวยงามและเจดียเ์ กษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร
กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลังการ จนกลาย
เป็นฉากหลังที่สวยงามเมื่อมองผ่านทุ่งนาสีเขียว
กว้างสุดสายตา เป็นอีกภาพความประทับใจที่
ไม่ว่าใครผ่านไปมาก็จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของ
วัดถ�้ำเสือและผืนนากว้างใหญ่ที่เป็นจุดก�ำเนิด
สร้างผลผลิตหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาแต่อดีต
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เตรียมพบโครงการใหม่ มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - ร่มเกล้า
ใกล้ถนนตัดใหม่ ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า
ราคา 6-20 ล้านบาท

www.lh.co.th
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www.lh.co.th
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คุณภาพชีวิตเหนือระดับ เติบโตได้ไม่สิ้นสุด

NEW PROJECT
อีกขั้นของความสมบูรณ์แบบ ลงตัวทุกการใช้ชีวิต
เหนือระดับด้วยศักยภาพท�ำเล ใกล้เมกาบางนา เพียง 1.5 กม. พร้อมสาธารณูปโภคแวดล้อม
ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้คุณและครอบครัวเติบโตไปพร้อมกันอย่างไม่สิ้นสุด
...ไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลหรือความรู้สึก ที่นี่ก็ยังคงเป็นค�ำตอบที่ใช่ที่สุดของคุณ
ราคา 10-25 ล้านบาท

www.lh.co.th
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คอนโดใหม่ ติดรถไฟฟ้า… คุณภาพชีวิต เริ่มต้นที่นี่
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต เชื่อมต่อทุกการเดินทาง เข้าสีลม สาทร สะดวกรวดเร็ว
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
• ชมห้องตัวอย่าง ณ โครงการวันนี้
เริ่มต้นเพียง 2.89 ล้านบาท
www.lh.co.th
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GOURMET

DINING DELIGHT

โจ๊กไก่ไข่ขาว

เมนูเบาท้อง ประโยชน์เหลือหลาย
เมนู Ice Candy Plate
และเมนู Cheese Cake

Q-POT CAFE

เซตเมนู Gelato Afternoon Tea

คาเฟ่ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น

เซตเมนู Gelato Afternoon Tea

ร้าน Q-Pot Cafe ที่ ICON SIAM

สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน

ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ที่มารับประทานขนมหรืออาหารภายในร้าน
ครบ 650 บาท รับฟรีเครื่องดื่ม “Mint Soda”
มูลค่า 140 บาทฟรี 1 แก้ว

เรียกว่าเป็นแบรนด์คาเฟ่ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น
ที่ ดัง เป็ น พลุ แ ตกมาแล้ ว ในกรุ ง โตเกี ย วในช่ ว ง
3 ปี ที่ ผ ่ า นมา ก่ อ นจะบิ น มาเปิ ด สาขาแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นคาเฟ่สาขาที่ 2 ของโลก
ส�ำหรับ Q-Pot Cafe คาเฟ่ขนมหวานที่มีสไตล์
และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่วา่ จะเป็นการแต่งร้าน
หรือแม้แต่ “ขนมหวาน” ที่ใช้วัตถุดิบส่งตรงมา
จากญี่ปุ่นแทบทั้งหมด

Q - Pot Cafe ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 2 ห้างสยามทาคาชิมายะ
ICON SIAM ตัวร้านดีไซน์ในสไตล์และคอนเซ็ปต์
“คาวาอี”้ แบบเดียวกับทีค่ าเฟ่ในญีป่ นุ่ ขณะทีภ่ ายในร้าน
ก็มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซนให้เลือกนั่ง คือโซน
มาการอง โซนวิปปิง้ ครีมสตรอว์เบอร์รี่ โซนช็อกโกแลต
(ปิดโซนให้เป็นพื้นที่ปาร์ตี้ส่วนตัวได้) โซนซากุระ และ
โซนบิสกิต หรือแม้แต่ชุดของพนักงานและชุดเชฟก็
เป็นชุดแบบเดียวกับที่ใช้ในคาเฟ่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกัน
ทีส่ ำ� คัญเฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชิน้ ในคาเฟ่สง่ ตรงมาจากญีป่ นุ่
ทุกชิ้น ท�ำให้ได้บรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้
มากันที่ขนมหวานกันบ้าง เมนูแรกที่ต้องแนะน�ำ
ก็คือ “มาการองสด” ที่มีให้เลือกถึง 6 รสชาติ ประดับ
ด้วยเม็ดมุกเงินและเม็ดมุกทอง บอกค�ำเดียวว่ารสชาติ
นุม่ ละมุน หอมหวาน มีความแตกต่างไปจากมาการองที่
เราเคยกินกันทั่วๆ ไป หรือจะเป็น Ice Candy Plate
เค้กมูสไวท์ช็อกโกแลตรูปทรงไอศกรีมแท่ง หอมกลิ่น
เฮเซลนัทในเนือ้ มูส ตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รที่ เี่ คลือบ

ด้วยวุน้ อยูด่ า้ นบน รับประทานคูก่ บั ไอศกรีมเจลาโต้
รสบลูเบอร์รเี่ ปรีย้ วอมหวาน อร่อยแบบฟินๆ หรือจะเป็น
“Cheese Cake” สีเหลืองสวย ดีไซน์ให้มลี กั ษณะคล้าย
ก้อนชีส แต่เมื่อรับประทานจะรู้สึกนุ่มเหมือนกับได้
รับประทานชีสจริงๆ และอีกหนึง่ เมนูทพี่ ลาดไม่ได้เลย
ก็คอื Gelato Afternoon Tea ชุดน�้ำชาหอมกรุ่น
เสิร์ฟเซตอาหารคาวและของหวาน ประกอบด้วย
ไอศกรีมเจลาโต้รสอะโวคาโด เสิรฟ์ บนครีมสตรอว์เบอร์รี่
กับเครปนิ่มม้วนเป็นโคนไอศกรีม รับประทานคู่กับ
สโคนบลูเบอร์รี่ ส้ม สตรอว์เบอร์รี่ และมาการอง ตามมา
ด้วยครัวซองต์แฮมโฮมเมดทาทาร์ซอสและซุปบร็อกโคลี
แต่ทั้งนี้เมนู Afternoon Tea ของที่นี่จะเปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล
หลังจากรับประทานขนมอร่อยๆ แล้ว หากอยาก
จะเก็บขนมหวานของทีน่ ไี่ ว้เป็นทีร่ ะลึก ทางคาเฟ่กม็ ี
เครื่องประดับที่เกิดจากไอเดียขนมหวานไว้ให้ลูกค้า
ได้ชอปเป็นทีร่ ะลึกกันด้วย ซึง่ มีดว้ ยกันหลากหลายสไตล์
รับรองได้วา่ หากมีไว้แล้วก็จะ “คาวาอี”้ ไม่แพ้สาวๆ
ญีป่ นุ่ กันเลย และทาง Q-Pot Cafe ขอมอบสิทธิพเิ ศษ
ให้กบั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยผูท้ มี่ ารับประทานขนม
หรืออาหารภายในร้านครบ 650 บาท เพียงน�ำคูปอง
มุมล่างคอลัมน์ Dining Delight นิตยสาร MOTIVO
ไปยื่นให้กับพนักงานของร้าน Q-Pot Cafe เพื่อรับ
เครื่องดื่ม “Mint Soda” มูลค่า 140 บาทฟรี 1 แก้ว
กันไปเลย

วิธีท�ำ
• ตอกไข่ไก่ 3-4 ฟอง แล้วแยกไข่แดงออก ใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้น
ตีไข่ขาวจนขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วพักไว้
• จากนั้นน�ำหม้อขึ้นตั้งไฟ ใส่น�้ำเปล่าลงไป 1 ถ้วย พอน�้ำเดือดให้
ใส่ไข่ขาวลงไปในหม้อ คนไข่ขาวจนเกาะตัวและเริ่มสุก (หมั่นคน
เพื่อไม่ให้ไข่ขาวไหม้)
• ใส่ชิ้นอกไก่ที่หั่นแล้วลงไปในหม้อ รอจนไก่สุกแล้วตักทั้งหมด
ใส่ชาม โรยด้วยต้นหอมและผักชีซอย แค่นกี้ ไ็ ด้โจ๊กหอมๆ อร่อยๆ แล้ว
เหมาะส�ำหรับคนที่ก�ำลังลดน�้ำหนักทีเดียว
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ถ้าได้โจ๊กอุน่ ๆ มารับประทาน
สักถ้วยก็คงดีไม่นอ้ ยทีเดียว แต่สำ� หรับ MOTIVO แล้ว จะเป็น
โจ๊กธรรมดาได้อย่างไรกัน ในฉบับนีเ้ ลยขอแนะน�ำเมนู “โจ๊กไก่
ไข่ ข าว” ที่ เ ราจะใช้ ไ ข่ ข าวมาท� ำ แทนข้ า ว ท� ำ ให้ โ จ๊ ก ชามนี้
อิ่มท้องโดยไม่ต้องกลัวอ้วนเลย

เครื่องปรุงเเละส่วนประกอบ
ไข่ไก่
น�้ำเปล่า / น�้ำสต็อกไก่
อกไก่หั่นชิ้น
ต้นหอม ผักชีซอย

Tips: หากต้องการรสชาติเค็มอีกนิด สามารถเติมซีอวิ๊ ขาวลงไปเล็กน้อย
หรือจะโรยพริกไทยเพื่อเพิ่มความหอมก็ได้
ส�ำหรับใครที่กลัวไม่อยู่ท้อง ก็สามารถเติมไข่ลวกหรือใช้ไข่แดง
ที่แยกไว้ ลวกพอสุกแล้วน�ำมารับประทานคู่กับโจ๊กไข่ขาวก็ไม่ผิด
กติกา

3 - 4 ฟอง
½ - 1 ถ้วย
ตามความชอบ
ตามความชอบ
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MY BEST FRIEND

CALENDAR

FAMILY ACTIVITIES

POTBELLIED/ TEACUP PIGS

กิจกรรมสนุกส�ำหรับครอบครัว

หมูแคระ เพื่อนรักพันธุ์อ้วน

แค่ได้ยนิ ชือ่ “หมูแคระ” ก็อาจท�ำให้ใครหลายคนหลงรัก
กันแล้ว ด้วยความน่ารักและความจ�ำ้ ม�ำ่ ของสัตว์เลีย้ ง
สายพันธุ์นี้ได้มาทลายข้อจ�ำกัดของค�ำว่าสัตว์เลี้ยง
ทีแ่ ต่กอ่ นเราจะนึกถึงแต่สนุ ขั หรือแมวเท่านัน้ วันนีห้ มูแคระ
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักสัตว์ที่อยากจะได้
เพื่อนรักตัวอ้วนกลมมาเป็นสมาชิกในครอบครัว

ประวัติความเป็นมา
เดิมที “หมูแคระ” เป็นหมูประจ�ำถิน่ ในประเทศเวียดนาม
โดยมักถูกน�ำไปใช้เพือ่ การทดลองและงานวิจยั ต่างๆ เพราะมี
ขนาดตัวทีเ่ ล็กกว่าหมูเนือ้ ตามฟาร์มทัว่ ไป โดยเรียกหมูพนั ธุน์ วี้ า่
“Potbellied Pig” แต่ดว้ ยลวดลายและลักษณะเด่นของสีบนล�ำตัว
ที่สะดุดตา ท�ำให้ต่อมามีการน�ำหมูสายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงเป็น
สัตว์เลีย้ ง แต่ดว้ ยขนาดตัวทีย่ งั คงใหญ่เกินกว่าจะเลีย้ งภายในบ้าน
หรือบนอพาร์ตเมนต์ได้ ท�ำให้เริม่ มีการพัฒนาสายพันธุข์ อง
หมูแคระจนได้หมูไซส์ใหม่ทเี่ ล็กลง ก่อนจะถูกเรียกว่า “Teacup
Pig” ซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกทีอ่ งั กฤษก่อนทีจ่ ะมีชอื่ อืน่ ๆ ตามมา
เช่น Micro Pig หรือ Mini Pig จากนัน้ เมือ่ ปารีส ฮิลตัน
เซเลบริตชี้ อื่ ดังระดับโลก เปิดเผยสัตว์เลีย้ งพันธุใ์ หม่อย่างหมูจวิ๋
ทีคัพสู่สังคม จึงท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยหันมาเลี้ยงหมู
สายพันธุน์ มี้ ากขึน้
ลักษณะเด่น
หมูแคระหรือหมูจวิ๋ มีจดุ เด่นอยูท่ จี่ มูกสีชมพู แววตาสดใส
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ไม่มีกลิ่นตัวให้ร�ำคาญใจ และมีสีด�ำเป็นวงกลมเล็กบ้างใหญ่บ้าง
อยู่ทั่วตัว โดยหมูแคระที่ได้รับความนิยมมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ
Mini Pig ซึ่งจะมีน�้ำหนักตัวประมาณ 60 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มวัย
จะมีขนาดเท่ากันและมีสสี นั เหมือนกัน ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
กินง่ายและไม่คอ่ ยเจ็บป่วย ขณะทีอ่ กี สายพันธุ์ คือ Micro Pig และ
Teacup Pig เนื่องจากสายพันธุ์นี้เป็นหมูพันธุ์ผสมที่สายพันธุ์ยัง
ไม่หยุดนิ่ง ท�ำให้มีหลากสีสันและมีโอกาสที่ลูกหมูพันธุ์นี้อาจจะ
หลุดไซส์เมื่อโตเต็มวัยโดยอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้
นิสัยหมูแคระ
หมูแคระจะมีความฉลาดและรักสะอาด เผลอๆ อาจจะมากกว่า
สุนขั บางสายพันธุก์ ไ็ ด้ แถมยังมีความเป็นมิตรสูง เข้ากับคนได้งา่ ย
เป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างร่าเริง โดยนิสัยธรรมชาติของหมูพันธุ์นี้
ชอบขุดคุย้ ดินเล่น หากผูเ้ ลีย้ งไม่เข้าใจ คิดว่าซน น้องหมูอาจแสดง
ความก้าวร้าวออกมาได้ แต่จะไม่รนุ แรงมาก ดังนัน้ ควรศึกษานิสยั
และคอยปรับพฤติกรรมอยู่เสมอ
การเลี้ยง-อาหาร
หมูแคระมีผิวที่แพ้ง่าย หากอาบน�้ำบ่อยอาจมีปัญหาเรื่องโรค
ผิวหนัง จึงควรอาบน�ำ้ แค่สปั ดาห์ละหนึง่ ครัง้ ส�ำหรับอาหารก็ควร
ให้อาหารประเภทผักและผลไม้ รวมถึงการให้หวั อาหารทีเ่ หมาะสม
ตามความจ�ำเป็น ขณะเดียวกันยังคงต้องมีการควบคุมอาหารด้วย
เพราะหากปล่อยให้กนิ เยอะอาจส่งผลเสียตามมาได้ ควรให้อาหาร
วันละสองครั้ง เช้าและเย็น อย่าให้อาหารที่เป็นเนื้อและมีรสเค็ม

3rd - 11th August
2019

22nd - 25th August
2019

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2019

Thai International Travel Fair 2019 - TITF#25

Hall 98-104 ไบเทค บางนา
เวลา 09.30 - 21.00 น.
งานแสดงและขายสินค้าครบวงจรทีเ่ กีย่ วกับบ้านและสวน ทัง้ ในเชิง
DESIGN, LIVING และ OUTDOOR LIVING รวมทั้งนิทรรศการและ
กิจกรรมที่ให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้ความ
เพลิดเพลินแก่คนรักบ้าน เสมือนเดินเข้าไปในนิตยสาร “บ้านและสวน”
บ้านและสวนแฟร์ Midyear ปีนขี้ ยายงานให้ใหญ่ขนึ้ สินค้าเกีย่ วกับ
บ้านและสวนก็มีมากกว่า 2,300 บูธ มาให้เลือกสรรอย่างครบครัน

16th - 25th August
2019
Home Electric Midyear Sale

EH101-100 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 21.00 น.
โฮมโปร และเดอะเพาเวอร์ จัดงาน Home Electric Midyear Sale
มหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ IT ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ชอปคุม้ จุใจกับโปรโมชัน
ลด+รับเพิม่ สูงสุดถึง 40% ทัง้ โทรทัศน์, เครือ่ งเสียง, เครือ่ งซักผ้า,
เครือ่ งปรับอากาศ และสินค้า IT มากมาย พร้อมนวัตกรรมใหม่ๆ
สุดทันสมัยทีจ่ ะมาท�ำให้คณุ ทึง่ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาชอปกันใน
งาน Home Electric Midyear Sale

Challenger 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 21.00 น.
งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 (TITF#25) งานใหญ่ประจ�ำปี
ทีร่ วมผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศชัน้ น�ำ
มาไว้ในงานนี้งานเดียว โรงแรม รีสอร์ต รถเช่า เรือส�ำราญ WiFi
บัตรท่องเทีย่ ว บัตรรถไฟ อุปกรณ์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วครบครัน พบกับ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่ต่างกันทัพสินค้าและ
เส้นทางแปลกใหม่มาแนะน�ำ

3rd - 6th October
2019
สมาร์ทฮาร์ท พรีเซ้นต์ ไทยแลนด์
อินเตอร์เนชัน่ แนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบชิ นั่ ครัง้ ที่ 9

Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 20.00 น.
“สมาร์ทฮาร์ท พรีเซ้นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบชิ นั่
ครั้งที่ 9 ตอน สี่ขาพาช้อป! [Shopaholic] การกลับมาอีกครั้งของงาน
รวมพลสัตว์เลี้ยงที่เอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ พร้อมต้อนรับพลพรรค
คนรักสัตว์ด้วยสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนานาชนิดที่ยกขบวนมาอยู่ภายใต้
หลังคาเดียวกัน ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการประกวดและกิจกรรมสุดพิเศษทีจ่ ะโชว์
ความสามารถของเหล่าน้องหมาและผองเพือ่ น ทัง้ แมว นก ปลา กระต่าย
และเหล่าสัตว์พิเศษอย่าง Exotic Pet ที่จะออกมาประชันกันอย่างที่คุณ
คาดไม่ถึง! อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับสินค้าราคาพิเศษส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
มากมายทีย่ กขบวนกันมาลดราคาแบบ End of Season Sale! ไม่วา่ จะเป็น
อาหารส�ำหรับน้องหมาและสัตว์เลีย้ งอืน่ ๆ ขนม แชมพู เวชภัณฑ์สำ� หรับสัตว์
และหลากหลายเครื่องประดับที่มีสไตล์ เครื่องแต่งกายที่แสนน่ารัก
รวมไปถึงสินค้าทีจ่ ะดูแลสุขภาพสัตว์เลีย้ ง จากร้านค้ามากกว่า 200 ร้านค้า
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร (ค่าเข้าชมงาน 20 บาท)
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FRESH IDEA

DRIFTWOOD FRAME
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการน�ำเศษไม้มาใช้ประโยชน์
ด้วยการท�ำเป็น “กรอบภาพ” หรือ “กรอบกระจก” แขวนผนัง
ส�ำหรับแต่งบ้าน วิธีง่ายๆ ก็คือ การน�ำเศษกิ่งไม้เล็กๆ ขนาดใกล้
เคียงกันมาวางเรียงให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือตามรูปทรงที่ชอบ
โดยใช้กาวยึดติดกันให้แน่น ก่อนน�ำไปประกอบเข้ากับรูปภาพหรือ
กระจก แค่นี้ก็จะได้กรอบรูปสวยๆ ไว้แต่งบ้านแล้ว

DRIFTWOOD
OF MEMORY

เฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งความทรงจ�ำ
“เศษไม้ลอยน�้ำ” หลายคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งไร้ค่าที่มักจะ
ถูกเก็บทิ้งเป็นขยะ หรือถูกน�ำไปเป็นเชื้อไฟ แต่หากใส่ใจ
และมองดูความสวยงามทีซ่ อ่ นอยูใ่ นตัวของเศษไม้เหล่านัน้
เราอาจพบกับไอเดียใหม่ๆ ในการแปรสภาพจากเศษไม้
ธรรมดาให้กลายเป็นของแต่งบ้านสวยๆ ได้เหมือนกัน

DRIFTWOOD COFFEE TABLE
ใครอยากได้โต๊ะกาแฟรูปร่างแปลกๆ มาทางนี้ ...น�ำท่อนไม้เก่า
ขนาดพอเหมาะทัง้ หน้ากว้างและความยาว แล้วเจาะรูเล็กๆ ทางด้านใด
ด้านหนึ่งให้เป็นรูปตัว “Y” เพื่อใช้ส�ำหรับตอกท่อนเหล็กเส้นไล่
ไปตามแนวความยาวกลางท่อนไม้ ควรให้ปลายท่อนเหล็กทุกเส้น
อยู่ในแนวเดียวกันหมด เพื่อให้ท่อนไม้สามารถตั้งได้อย่างมั่นคง
เมื่อท�ำเสร็จเราก็จะได้โต๊ะกาแฟรูปร่างแปลกไว้ใช้งานแล้ว

56

WOOD TRAY
ไม่ใช่แค่จะน�ำแผ่นไม้เก่ามาท�ำของประดับตกแต่งบ้านเท่านัน้
แต่แผ่นไม้เก่าๆ ก็สามารถน�ำมาประดิษฐ์ให้เป็นถาดใส่ของหรือ
ถาดส�ำหรับเสิรฟ์ น�ำ้ ทีส่ วยแปลกตาได้เหมือนกัน โดยการน�ำแผ่นไม้
เก่า 3-4 แผ่น มาตัดให้ได้ความยาวเท่าๆ กัน แล้วประกอบติด
ให้เป็นแผ่นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นน�ำไม้ที่เป็นท่อนเล็กๆ
2 ท่อน ตัดให้ได้ขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นไม้ที่ประกอบแล้ว
เจาะรูเพื่อใส่ห่วงจับ โดยจะต้องอยู่ระหว่างกลางเพื่อให้เกิด
ความสมดุล เท่านี้ก็จะได้ถาดรูปร่างสวยแปลกตาไว้ใช้งาน

DRIFTWOOD CLOCK
แผ่นไม้กระดานเก่าผุๆ ที่แทบจะเอาไปท�ำประโยชน์อะไร
ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อน�ำมาขัดถูและประกอบเข้ากับอุปกรณ์นาฬิกา
ก็ท�ำให้แผ่นไม้เก่าผุนั้นกลับมามีคุณค่าและมีประโยชน์ได้อีกครั้ง
ทีส่ ำ� คัญยังกลายเป็นของประดับตกแต่งบ้านแสนเก๋ บอกได้เลยว่า
ไม่เหมือนใครแน่นอน
DRIFTWOOD LAMP
โคมไฟตั้งพื้นทั่วไปอาจจะดูธรรมดาเกินไป ส�ำหรับการน�ำมาใช้
แต่งบ้าน แต่ส�ำหรับโคมไฟที่ท�ำจากเศษท่อนไม้นี้จะท�ำให้บ้านของท่าน
ดูแปลกตา เพียงน�ำเศษท่อนไม้โดยเฉพาะท่อนไม้ที่เป็นส่วนรากของ
ต้นไม้ ซึ่งจะมีความโค้งงอสวยแปลกตามาติดกับแผ่นไม้ที่ท�ำเป็นขาตั้ง
โดยให้สว่ นปลายของท่อนไม้ซงึ่ มีขนาดเรียวเล็กกว่าตัง้ ขึน้ แล้วน�ำอุปกรณ์
ส�ำหรับการต่อหลอดไฟฟ้าให้เป็นโคมไฟมาติดตั้งใส่ ก่อนที่จะน�ำตัว
โคมไฟเก่ามาเสริมด้านบน แค่นกี้ จ็ ะได้โคมไฟตัง้ พืน้ สุดเก๋ไว้แต่งบ้านแล้ว
DRIFTWOOD WALL CUPBOARD
ใครจะคิดบ้างว่าเศษไม้เก่าๆ จะถูกแปรสภาพให้กลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์
สวยๆ อย่างตู้แขวนผนัง ซึ่งมาพร้อมประโยชน์ใช้สอยเอาไว้เก็บข้าว
เก็บของได้เป็นอย่างดี เพียงน�ำเศษแผ่นไม้เก่าหลายๆ ชิ้นที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันมาประกอบให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม โดยเปิดด้านหน้าเอาไว้
แล้วน�ำไม้เก่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งท�ำเป็นฝาปิดมาประกอบเข้ากับตัวกล่อง
แค่นี้ก็จะได้ตู้แขวนผนังไว้ใช้แล้ว

PINE DRIFTWOOD CHAIR
เป็นอีกไอเดียในการน�ำท่อนไม้เก่ามาดัดแปลงให้เป็นของใช้
ภายในบ้านอย่างเก้าอี้ วิธีท�ำก็ไม่ได้ยากอะไรมากนัก เพียงน�ำ
ท่อนไม้เก่าทีเ่ ป็นโพรงด้านในมาผ่าครึง่ แล้วขัดท�ำความสะอาดด้านใน
ให้เรียบร้อย ก่อนน�ำมาวางประกอบเข้ากับท่อนไม้เล็กๆ อีก 4 ท่อน
ที่ใช้ท�ำเป็นขาเก้าอี้ โดยวิธีการวางจะต้องให้ด้านหนึ่งของแผ่นไม้
สูงกว่าอีกด้านหนึง่ เพือ่ ใช้เป็นพนักพิงหลัง จากนัน้ ก็ขดั ท�ำความสะอาด
แล้วพ่นน�้ำยาเคลือบเงาก็จะได้เก้าอี้สวยๆ ใช้อีกหนึ่งตัว
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REMINISCE ABOUT
SOMETHING
ย้อนร�ำลึกถึงบางสิ่ง

บิ๊กดาต้ามหาประลัย
ผู้เขียน : Cathy O Neil (แคที โอ นีล)
ผู้แปล : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
หนังสือเล่มนีจ้ ะมาเผยด้านมืดของ "บิก๊ ดาต้า"
หรือ "อัลกอริทึม" ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิต
มนุษย์ในด้านต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การ
คัดเลือกเข้าโรงเรียน ไปถึงการค�ำนวณอัตราการจ่ายประกัน
ซึ่งล้วนถูกตัดสินใจด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น ดูเผินๆ
อัลกอริทึมหรือคณิตศาสตร์มีความเป็นกลางไร้อคติ แต่แท้จริง
แล้วเรือ่ งนีก้ เ็ หมือนเรือ่ งอืน่ ๆ ในสังคมของเราคือแอบแฝงไว้ดว้ ย
อคติหลากด้านทีฝ่ งั ตัวอยูใ่ น "โมเดล" จนหลายครัง้ เรามองไม่เห็น
ว่าบิก๊ ดาต้าและโมเดลคณิตศาสตร์บางอย่างแทนทีจ่ ะสร้างสังคม
ที่ดีให้เรา กลับยิ่งตอกย�้ำความเหลื่อมล�้ำเดิมๆ อย่างแนบเนียน

เฟื่องนคร
ผู้เขียน : ร เรือในมหาสมุท
เฟื่องนครเป็นนิยายที่ถ่ายทอดความเป็นจริงที่
เราทุกคนก�ำลังเผชิญหน้าอยู่ในยุคสังคมโซเชียล
เป็นใหญ่ เป็นนิยายที่มีความรู้สึกนึกคิดของคน
ในสังคมปัจจุบันอยู่ในตัวสูงมาก และน�ำเสนอมัน
ออกมาอย่างชัดเจนมากอีกด้วย ไม่วา่ จะเรือ่ งการใช้
โซเชียลต่างๆ เรื่องเพศ เรื่องของสื่อ หรือเรื่องเกี่ยวกับ Privacy
เองก็ตาม หลายๆ ประเด็นทีถ่ กู สือ่ สารออกมาผ่านนิยายเรือ่ งนีค้ อื สิง่ ที่
รูส้ กึ ชอบและประทับใจมากๆ ทัง้ ๆ ทีม่ นั เต็มไปด้วยประเด็นทีห่ นักและ
ค่อนข้างท�ำให้รู้สึกแย่ แต่นิยายเฟื่องนครกลับให้พลังบวก
ที่มากกว่า และพลังบวกที่ว่าก็ถูกส่งกลับไปยังคนอ่านได้อย่าง
ท่วมท้นจริงๆ
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นิวเดลี-บูโรส (New Delhi-Boras)
ผู้เขียน : เพร โยฮัน อินเดรสอน
ผู้แปล : วรวัฒน์ ศรีหมากสุก
หนังสือเล่มนีบ้ อกเล่าถึงเรือ่ งราวความรักระหว่าง
"หนุ่มจัณฑาล" หรือ “ดร.อนันทะ ปรัทยุมนา”
กับหญิงสาวชาวสวีเดนทายาทตระกูลเก่า เรือ่ งทัง้ หมด
เริม่ ต้นจากชายหนุม่ ทีม่ พี รสวรรค์ในการวาดรูป จนได้เป็นนักเรียน
ทุนของ Delhi College of Art แต่ตอ่ มาเขาถูกเจ้าหน้าทีโ่ กง ท�ำให้
เขาต้องใช้ชีวิตด้วยการนอนใต้สะพานและเก็บเศษอาหารจาก
ข้างถนนกินประทังชีวติ แต่ดว้ ยฝีมอื วาดภาพทีโ่ ด่งดังท�ำให้ตอ่ มา
อินทิรา คานธี อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เขาไปวาดภาพให้ ก่อนที่
โชคชะตาของเขาต้องเปลี่ยนไปเมื่อตกหลุมรักนักท่องเที่ยว
สาวชาวสวีเดน ด้วยเพราะต้องการใช้ชีวิตกับหญิงสาวคนนี้
เขาจึงออกเดินทางด้วยการปั่นจักรยานข้ามทวีปจากอินเดีย
ไปสวีเดน เป็นระยะทาง 7,000 กิโลเมตร ผ่าน 8 ประเทศ
ใช้เวลา 5 เดือน สุดท้ายแล้วเขาจะสมหวังกับความรักครั้งนี้
หรือไม่ ต้องติดตามกัน

ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง
ผู้เขียน : Erik Sass (อีริค แสส), Steve Wiegand
(สตีฟ ไวแกนด์), Will Pearson (วิล เพียร์สัน)
ผู้แปล : สุวิชชา จันทร
พูดถึงวิชาประวัติศาสตร์ รับประกันได้เลยว่า
แค่ได้ยนิ ชือ่ ก็รสู้ กึ ง่วงนอนขึน้ มาทันที ทว่าหนังสือ
เล่มนีก้ ลับท�ำให้คณุ รูส้ กึ ตรงกันข้าม เพราะแม้วา่ จะ
เป็นหนังสือทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวอารยธรรมของมนุษย์กว่า 10,000 ปี
คุณก็จะรูส้ กึ ตืน่ เต้นซึง่ บางครัง้ มาพร้อมกับความสยอง หรือแม้แต่
ความดราม่า เพราะผูเ้ ขียนได้นำ� เรือ่ งราวสารพัดของประวัตศิ าสตร์
ตัง้ แต่ยคุ กรีก-โรมัน ยุครุง่ เรืองของเปอร์เซียและเอเชีย บอกเล่าถึง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงครามโลก การถือก�ำเนิดของสหประชาชาติ
จนมาถึงทุกวันนี้ พร้อมทัง้ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทีช่ วนอึง้ ไม่วา่ จะเป็น
เบียร์รสไก่ ลูกปัดประดับอัณฑะ การเลี้ยงเด็กด้วยฝิ่น ดัชเชส
ผูล้ งทุนแก้ผา้ ขีม่ า้ ไปรอบเมืองเพือ่ เรียกร้องให้สามีลดอัตราภาษี
และอีกสารพัดเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่รับรองได้ว่าคุณจะ
ไม่อยากวางหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้เลย

"ไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
สุดท้ายก็กลายเป็นแค่ความทรงจ�ำ"
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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A memory is a beautiful thing, it's almost a desire that you miss.
Gustave Flaubert
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