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THE GREATEST LOVE

ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้นได้เป็น
ทีป่ ระจักษ์ชดั มายาวนานกว่า ๗๐ ปี ซึง่ ความรักทีพ
่ ระองค์ทรงมอบให้นี้
เป็นยิง่ กว่าความรักของพระมหากษัตริยท์ มี่ ตี อ่ ประชาชน เป็นเสมือนความรัก
ของพ่อแห่งแผ่นดินทีม่ ใี ห้กบั ประชาชนทีเ่ ปรียบเสมือนลูก เป็นความใกล้ชดิ
ที่เชื่อมโยงด้วยหัวใจอันมิอาจมีสิ่งใดมาแยกจากกันได้ และความรัก
ที่ว่านี้ก็จะมีอยู่ต่อไปชั่วกาลนาน
นิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเรือ่ งราวความรักของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ผ่านคอลัมน์ตา่ งๆ เริม่ ตัง้ แต่คอลัมน์เปิดเล่ม The Greatest Love
ซึ่งมาบอกเล่าเรื่องราวความรักของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบ
ที่ อ ธิ บ ายถึ ง พระจริ ย าวั ต รที่ ง ดงาม และการทรงงานที่ นึ ก ถึ ง แต่
ประชาชนของพระองค์โดยตลอด หรือจะเป็นคอลัมน์ DIY ที่เราได้
น�ำแนวพระราชด�ำริเรือ่ งความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้
โดยฉบับนี้เราได้น�ำกรอบรูปเก่ามาดัดแปลงให้กลับมาใช้ประโยชน์
ได้อกี ครัง้ นัน่ คือกรอบรูปไต่ราว อีกหนึง่ ไอเดียสร้างสีสนั ให้บา้ นของเรา
ก่อนจะตามติดด้วยคอลัมน์ Exclusive Interview บทสัมภาษณ์ของ
อาจารย์อนุสรณ์ กะดามัน คุณครูภาษาไทยที่มาบอกเล่าถึงเหตุผล
ของการมาท�ำบุหงา “สราญรมย์” ดอกไม้ของพระราชา
พลาดไม่ได้กบั คอลัมน์ Living Guide สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเพือ่ ระลึกถึง
พระคุณอันประเสริฐยิ่งของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ก่อนจะไปพบกับคอลัมน์ Dining Delight ซึ่งจะพาไปรู้จัก
กับร้าน “ชัน้ ขนมหวาน (Chan)” ของพิธกี รหนุม่ เอิรธ์ ศัลย์ อิทธิสขุ นันท์
และปิดท้ายด้วยสูตรอาหารจานเด็ดที่จะมาแนะน�ำอาหารทรงโปรด
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สปาเกตตีมิลาเนส ท�ำง่ายและแสนอร่อย
เรือ่ งราวและเนือ้ หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในนิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ จึงนับเป็น
การบอกเล่ า ถึ ง ความรั ก อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพ่ อ แห่ ง แผ่ น ดิ น ที่ไม่มี
กษัตริย์พระองค์ใดในโลกจะเสมอเหมือนได้อีกต่อไปแล้ว จึงอยากให้
ทุ ก คนได้ ต ระหนั ก และส� ำ นึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ รวมไปถึ ง
น�ำทฤษฎีความรู้ตามแนวพระราชด�ำริของพระองค์ไปปรับใช้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน และต่อยอดให้กา้ วไปถึงจุดแห่งความส�ำเร็จอย่างทีต่ งั้ ใจเอาไว้

บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus
www.facebook.com/landandhouses
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THE GREATEST
LOVE
Everyone must correct
his own self; this is
something more difficult
to cope with, but it is not
impossible.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
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บนโลกใบนี้คงยากยิ่งที่จะหาพระมหากษัตริย์
พระองค์ใด ทีจ่ ะทรงมีความรักให้กบั พสกนิกร
มากไปกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ของประเทศไทย
ไม่มแี ล้ว เพราะความรักทีพ่ ระองค์มใี ห้กบั ประชาชน
ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นค�ำพูด ใดๆ ได้
แต่สามารถรับรูไ้ ด้จากพระราชกรณียกิจต่างๆ
ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ เพื่อดับทุกข์เข็ญของ
ประชาชนด้วยพระราชปณิธานและความรัก
ที่มีต่อประชาชนดังเช่น

ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน

เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าประเทศไทยอยูอ่ ย่าง
ร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างทุกวันนี้ ก็ดว้ ยพระบารมีและ
การทุม่ เทพระก�ำลังและพระวรกายของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทีท่ รงช่วยขจัดปัดเป่าความเดือดร้อน
และความทุกข์ยากของประชาชน ไปพร้อมๆ กับ
การประสานความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น
ภายในชาติ และไม่ว่าครั้งใดที่คนในประเทศ

เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเอง พระองค์จะทรง
แก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยลจนเกิดความปรองดอง
กันขึ้นมาอีกครั้ง พระองค์จึงเปรียบได้ดั่งพลัง
แห่งแผ่นดินที่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น
ได้อย่างทุกวันนี้
พ่อไม่เคยย่อท้อต่อความล�ำบาก

คนไทยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
หรือจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ต่างก็รู้ส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ไปทรง
เยีย่ มราษฎรในถิน่ ทุรกันดาร ไม่วา่ จะอยูบ่ นภูเขาสูง
ป่าดงพงไพร หรือแม้แต่ผนื ดินทีแ่ ห้งแล้ง แต่หาก
อยู่ในประเทศไทยแล้ว พระเจ้าแผ่นดินของไทย
พระองค์น้ี ทรงรู้จักเป็นอย่างดี และพระองค์
ไม่เคยทรงแสดงความย่อท้อต่อความยากล�ำบาก
เหล่านัน้ เลยแม้แต่นอ้ ย ในทางกลับกันประชาชน
คนไทยทุ ก คนกลั บ ได้ เ ห็ น พระองค์ ท รงงาน
อย่างมุง่ มัน่ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนของพระองค์

ให้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถือเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ ๙
ทรงปฏิบัติเรื่อยมา ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ
มากมายซึง่ นับรวมได้ในเวลานีม้ มี ากกว่า ๔,๐๐๐
โครงการแล้ว ขณะที่แต่ละโครงการที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่สร้างประโยชน์ให้
เฉพาะกลุม่ คนใดกลุม่ คนหนึง่ เท่านัน้ แต่โครงการ
เหล่านั้นได้สร้างประโยชน์ให้คนไทยทุกคนโดย
ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือ
คนชนบทต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการ
เหล่านัน้ เท่าๆ กันทุกคน เช่น โครงการทางยกระดับ
บรมราชชนนีที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรใน
เมืองหลวง โครงการเขือ่ นป่าสักชลสิทธิเ์ พือ่ ช่วย
บรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน�ำ้ ไว้เพือ่ การชลประทาน
ให้กบั พืน้ ทีก่ ารเกษตร หรือแม้แต่โครงการหลวง
บนพืน้ ทีภ่ าคเหนือทีช่ ว่ ยสร้างอาชีพให้กบั ชาวเขา

ไม่ต้องท�ำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นอีกต่อไป ซึ่ง
โครงการทั้งหมดนี้ช่วยท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น

ในเรื่องของการมัธยัสถ์ ที่ประชาชนต่างน�ำไป
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวเพื่อการประหยัด
และอดออมต่อไป

ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมัธยัสถ์

ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แม้จะทรงด�ำรงพระอิสริยยศ
เป็นถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติ
อันมหาศาล แต่พระองค์ยังคงด�ำรงพระองค์
ด้วยความพอเพียงและมีความมัธยัสถ์อยูเ่ สมอมา
โดยสามารถดูได้จากสิ่งของที่พระองค์ทรงใช้
อาทิ หลอดยาสีพระทนต์ (ยาสีฟนั ) ทีด่ เู หมือนจะ
หมดหลอดแล้ว แต่พระองค์ทรงรีดหลอดจนได้
ยาสีฟันออกมาใช้ต่อได้อีกถึง ๕ วัน หรือแม้แต่
ฉลองพระองค์บางชุดที่ใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี
มีชำ� รุดบ้าง แต่พระองค์กไ็ ม่โปรดให้ซอื้ ใหม่ และ
มีรับสั่งให้น�ำฉลองพระองค์ชุดดังกล่าวไปซ่อม
เนื่อ งจากเนื้ อ ผ้ ายั ง ใส่ ส บายและใช้ ง านได้ ดี
เช่นเดียวกับของใช้ส่วนพระองค์อื่นๆ อีกหลายชิ้น
ทีท่ รงใช้อย่างคุม้ ค่า พระองค์จงึ ถือเป็นแบบอย่าง

ความเพียรของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะ
การทรงศึกษาหาความรู้ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
นวัตกรรม หรือแม้แต่การดนตรีเป็นสิง่ ทีป่ ระชาชน
ทุกคนต่างประจักษ์อยูเ่ ต็มหัวใจ พระองค์จงึ เปรียบ
เสมือนพลังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย
ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความยากล�ำบาก และไม่ใช่
เท่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนคนรุ่นต่อไปได้ฝึกฝนและมีความเพียร
พยายาม ทีจ่ ะท�ำงานสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
สร้างประโยชน์ และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ของเราตลอดไป
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พระเมตตาเปี่ยมล้น

ยามใดทีป่ ระชาชนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทุกข์เข็ญหรือเดือดร้อน
ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ พระเมตตาของพระองค์ท่าน
จะถูกส่งตรงไปยังประชาชนทีเ่ ดือดร้อนเหล่านัน้
อย่างทันท่วงที ก่อนทีจ่ ะมีหน่วยงานอืน่ ๆ ตามเข้ามา
ภายหลัง และหนึง่ ในตัวอย่างทีจ่ ะท�ำให้เห็นถึงน�ำ้ พระทัย
อันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ก็คือการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ผลู้ ภี้ ยั ชาวไทยใหญ่จากรัฐฉาน
ที่หนีภัยสงครามในบ้านเกิดของตัวเองได้เข้ามา
พึง่ พระบารมีบนผืนแผ่นดินไทย พร้อมพระราชทาน
การศึกษาให้กบั เด็กๆ ในกลุม่ ผูล้ ภี้ ยั เหล่านัน้ ด้วย
ถือเป็นพระเมตตาอันเปีย่ มล้นของพระเจ้าแผ่นดิน
ของไทยที่เผื่อแผ่ไปถึงคนต่างชาติต่างภาษา
ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย
ไม่เคยทิ้งประชาชน

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ที่ทรงยึดมั่นในค�ำมั่นสัญญาที่พระองค์เคยสัญญา
6
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ไว้เมื่อครั้งก่อนการเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ หลังจากที่มีเสียงของชายคนหนึ่ง
ตะโกนขึน้ มาว่า “ในหลวงอย่าทิง้ ประชาชน” ซึง่ ครัง้ นัน้
พระองค์ได้ตอบอยู่ในพระราชหฤทัยว่า “หาก
ประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้ง
ประชาชนได้อย่างไร” กระทัง่ วันทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ ๙
เสด็จฯกลับประเทศไทย จนถึงวันนี้ พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์น้ีก็ไม่เคยละทิ้งประชาชนเลยแม้แต่
เสีย้ ววินาทีเดียว รวมไปถึงตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่เคยเสด็จฯ ไปยังต่างประเทศ
อีกเลย เพราะพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาทั้งหมด
ทรงงานเพือ่ ช่วยเหลือพสกนิกรบนผืนแผ่นดินไทยอยู่
ตลอดเวลา แม้แต่ในช่วงที่มีพระอาการประชวร
และประทั บ อยู ่ ที่โรงพยาบาลศิริราช ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ก็ยงั ทรงงานแก้ ไ ขความทุ ก ข์ ร ้ อ น
ของประชาชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
ทรงทศพิธราชธรรม

“พระราชาเหล่าใดทรงยินดีแล้วในทศพิธราชธรรม

อันพระอริยเจ้าประกาศไว้ พระราชาเหล่านัน้ เป็น
ผูป้ ระเสริฐด้วยกาย วาจา และใจ พระราชาเหล่านัน้
ทรงด�ำรงมั่นอยู่แล้วในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ
ย่อมถึงโลกทัง้ สองโดยวิธอี ย่างนัน้ ” หนึง่ ในอรรถกถา
ทีป่ รากฏอยูใ่ นสุมงั คลชาดก ว่าด้วยคุณธรรมของ
กษัตริย์ที่อธิบายได้ดีถึงเรื่อง “ทศพิธราชธรรม”
หรือธรรม ๑๐ ประการของพระราชา ซึ่งถือได้
ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงมีทศพิธราชธรรมครบถ้วนบริบูรณ์ นับตั้งแต่
เสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ เ ถลิ ง ถวั ล ย์ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
ผ่านไปเป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของการให้ทาน การรักษาศีล การบริจาค ไปตลอด
จนถึงความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร
ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน
และความเทีย่ งธรรมนัน้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรง
ยึดมั่นมาโดยตลอด เพื่อปกครองประชาชนของ
พระองค์ให้อยูก่ นั อย่างร่มเย็นเป็นสุข และมีความ
อยู่ดีกินดีกันถ้วนหน้าอย่างแท้จริง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

แม้วนั นีพ้ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จะเสด็จสู่สวรรคาลัย สร้างความโศกสลดให้กับประชาชน
ทัง้ ประเทศก็ตาม แต่พระบารมีและความรัก ความเมตตาของ
พระองค์ ก็ยงั คงจารึกอยูใ่ นหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดกาล
และจะไม่มีวันเสื่อมคลายไปไหน รวมไปถึงค�ำสอนที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงสอนจะยังคงอยู่ และเป็นแนวทางให้กับ
ประชาชนทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความสุขให้กับ
ตัวเองและคนรอบข้างต่อไป เพราะทุกคนต่างทราบกันดี
อยูแ่ ล้วว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระประสงค์ตอ้ งการให้คนไทย
ทุกคนรักกัน เพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่นสืบไป
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างน้อมใจตั้งสัจจะวาจาไว้
อย่างพร้อมเพรียงกันว่า “จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”
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WELCOME

SHINING CRYSTAL
@ THE BANGKOK THONGLOR
LUXURY CONDOMINIUM

เรียกได้ว่า The Bangkok Thonglor คือห้องชุดพักอาศัยระดับพรีเ มียม ที่ไม่ได้เพียงแค่เพิ่ม
ความมีระดับให้กบั ไลฟ์สไตล์ของผูพ
้ กั อาศัยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นโครงการทีม่ าช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั คนยุคใหม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ชวี ติ อย่างรีบเร่งและมีเวลาให้กบั ตัวเองมากขึน้ The Bangkok Thonglor
อีกหนึ่งโครงการดีๆ ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ ย่าน “ทองหล่อ” ซึ่งมา
พร้อมกับคอนเซปต์ Best in Life

สวนหย่อมโอบล้อมด้วยม่านน�้ำตก
ที่เสมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
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โครงการห้องชุดพักอาศัยระดับพรีเมียม
The Bangkok Thonglor ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ
หัวใจของสุขุมวิท ถนนแห่งความรุ่งเรืองที่ไม่เคย
หยุดนิ่ง ทวีค่าอย่างต่อเนื่อง ดุจถนนสายทองค�ำ
ของกรุงเทพมหานคร ขณะทีท่ องหล่อซอย 1 นับว่า
เป็ น Best Residential Area ของทองหล่ อ
ด้วยความสงบ เดินทางสะดวกใกล้ BTS สถานีทองหล่อ
เพียงแค่ 7 นาทีเท่านัน้ ซึง่ ความโดดเด่นของโครงการนี้
เริม่ ตัง้ แต่ตวั อาคารทีอ่ อกแบบลักษณะให้คล้ายกับ
“แท่งคริสตัล” ด้านนอกตัวอาคารประดับด้วย
กระจกใสทุกชั้น และเพิ่มความหรูหราด้านหน้า
ของอาคารด้วยวัสดุสีค อปเปอร์ (สีทองแดง)
ขณะทีด่ า้ นบนสุดของอาคารประดับด้วยสถาปัตยกรรม
รูปทรงทันสมัยทีใ่ ช้วสั ดุสะท้อนแสง ช่วยเปล่งประกาย

ความสง่าให้กับอาคารโดยเฉพาะในยามค�่ำคืน
The Bangkok Thonglor อาคารพักอาศัย
ความสูง 31 ชัน้ มีหอ้ งพักอาศัยทัง้ หมด 148 ยูนติ
แบ่งเป็นห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาด
ประมาณ 55 ตารางเมตร และห้องพักอาศัยแบบ
2 ห้องนอน ขนาด 80-95 ตารางเมตร มีทจี่ อดรถ
อัตโนมัติแบบ Automatic Car Parking Lift เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเพิ่มเวลาการพักผ่อน
ให้ กั บ ผู ้ พั ก อาศั ย ถื อ เป็ น โครงการแรกของ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทีน่ ำ� ระบบนีม้ าใช้ และ 3 ชัน้
บนสุดถูกออกแบบให้เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ให้ลกู บ้าน
ได้ท�ำกิจกรรมพร้อมเพลิดเพลินกับวิวใจกลาง
กรุงเทพฯ เสมือนเป็น Penthouse ของลูกบ้าน
ทุกคน ตัง้ แต่สวนหย่อมทีโ่ อบล้อมด้วยม่านน�้ำตก

การออกแบบห้องพักที่บรรจงและใส่ใจในทุกรายละเอียด

อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Home Automation

หรือจะเป็นสกายลิฟวิง่ เลานจ์และห้องฟิตเนส
ที่สามารถชมทิวทัศน์ด้านถนนสุขุมวิทได้ใน
ขณะออกก�ำลังกาย รวมไปถึง Sky Japanese
Onsen ทีแ่ ยกชายและหญิง รวมไปถึงสระว่ายน�ำ้
ชั้นบนสุดของอาคาร ที่จะชมทิวทัศน์แบบ
ซิตวี้ วิ ได้ถงึ 360 องศา ซึง่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ทัง้ หมดนี้ ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการสามารถ
เข้ามาใช้บริการได้ทุกคน
นอกจากนี้ ภายในห้องพักแต่ละห้อง
ไม่เพียงแค่จะได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุ
เกรดพรีเมียมที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ความคงทนและความสวยงาม ยังได้รับ

การดีไซน์ที่หรูหราและค�ำนึงถึงการอยู่อาศัยจริง

การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
Home Automation ท� ำ หน้ า ที่ เ ปิ ด ปิ ด
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก และยังสามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของผู้พักอาศัย
ซึ่งสามารถสั่งงานได้จากภายนอก และยังดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในห้อง
ได้อีกด้วย ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ยังช่วย
คัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าไปภายใน
ตัวอาคารนอกเหนือจากคียก์ าร์ดทีม่ คี วามปลอดภัย
อยู่แล้ว
อีกหนึง่ นวัตกรรมทันสมัย สิทธิบตั รของ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่คิดมาเพื่อผู้พักอาศัย

อีกอย่างก็คือ Air Post เทคโนโลยีเสมือนท�ำให้
ห้องหายใจได้ ซึ่งการออกแบบห้องพักนั้นทาง
โครงการได้ นึ ก ถึ ง ประโยชน์ ก ารใช้ ส อย
อย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก
The Bangkok Thonglor จึงเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่พักอาศัยที่จะมาเติมเต็มความ
มีระดับให้กบั ชีวติ ของคนมีสไตล์ทไี่ ม่ซำ�้ ใครและ
ไม่มีใ ครเหมื อ น เพราะนี่ คื อ Best in Life
ที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คิดมาแล้วเพื่อทุกคน
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HOME GADGET

LIFESTYLE
GADGETS

อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งก็ลว้ นมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ทรงประสิทธิภาพในการใช้งานและเพิ่มความสะดวก
สบายแก่ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบนั ซึง่ ในปี 2560 นีก้ ม็ อี ปุ กรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมาใหม่หลายชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้น
ก็ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการใช้ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตาม
ความเหมาะสม อย่างเช่น

02

Skullcandy Ink’d Wireless

ในยุคแห่งโลกดิจิตอลที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย
เพียงปลายนิว้ สัมผัสนัน้ หูฟงั ก็ถอื ได้วา่ มีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การติดต่อ
สือ่ สารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ Skullcandy Ink’d Wireless
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น อุ ป กรณ์ ท รงประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะมาช่ ว ยท� ำ หน้ า ที่
นี้เป็นอย่างดีดว้ ยคุณสมบัตสิ ำ� คัญ ไม่วา่ จะเป็นความสามารถทีเ่ ข้า
กับการฟังดนตรีประเภทต่างๆ ทัง้ Hip Hop หรือ Rock และยังมีไมค์
พร้อมปุ่มเพิ่มและลดเสียงอยู่ในตัว สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้
อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างดี ใช้งาน
ต่อเนือ่ งได้ถงึ 8 ชัว่ โมง น�ำ้ หนักเบา สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย
ราคา 2,900 บาท

DJI Phantom 4

ชือ่ เสียงของ DJI เป็นทีร่ จู้ กั กันดีมาช้านานในเรือ่ งของโดรน และวันนี้
ก็ได้มกี ารเปิดตัวโดรนรุน่ ใหม่ลา่ สุดในชือ่ รุน่ “DJI Phantom 4” ทีม่ า
พร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็น ระบบเซ็นเซอร์
ตรวจจับสิ่งกีดขวาง Active Track และ TapFly เพียงแตะแค่ 2 ครั้ง
ที่จุดหมายที่ต้องการ โดรนจะบินไปเองโดยเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด
ด้วยความสามารถที่สุดพิเศษนี้ ยังท�ำให้โดรนรุ่นนี้สามารถติดตาม
สิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหวอยูใ่ นเฟรมได้โดยไม่ตอ้ งบังคับ สามารถถ่ายวิดโี อเล่น
หรือท�ำกิจกรรมอะไรได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีปุ่มหยุด
ชั่วคราวหรือ Pauses มาใหม่ด้วย เมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะท�ำให้โดรน
หยุดการเคลื่อนไหวและลอยอยู่กับที่โดยไม่หล่นลงมา นอกจากนี้
ยังเพิม่ เติมในส่วนของระบบการถ่ายภาพทีม่ คี วามละเอียดถึง 4K และ
เพิม่ ประสิทธิภาพของเลนส์กล้องเพือ่ ความคมชัด ลดความผิดเพีย้ น
ของสี และในโดรนรุน่ ใหม่นยี้ งั ใช้ระบบ Lightbridge Video Transmission
เพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้เห็นวิดโี อทีม่ คี วามละเอียดระดับ HD แบบเรียลไทม์
และยังเพิ่มประสิท ธิภ าพให้กับ โดรนสามารถบิ น ได้ ไกลสุ ด ถึ ง
5 กิโลเมตร ซึ่งสามารถท�ำความเร็วได้สูงสุดถึง 20 เมตรต่อวินาที
หรือ 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ราคา 75,900 บาท
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GoPro Hero4 Black

กล้อง GoPro Hero4 Black รุน่ ใหม่ลา่ สุด สามารถประมวลผลได้เร็วขึน้
จากรุน่ ก่อนถึง 2 เท่า (2X) และสามารถรองรับไฟล์วดิ โี อทีม่ คี วามละเอียด
สูงมากถึง 4K/30fps, 2.7K/50fps, 1080P/120fps ในโหมดวิดีโอและ
ภาพนิง่ 12 MP มี Auto Low Light ท�ำให้กล้องสามารถปรับแสงได้ตาม
สภาวะแสงรอบข้างได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ GoPro Hero4 Black
รุน่ ล่าสุดนีย้ งั ได้เพิม่ เติมรายละเอียดในส่วนของโหมด Night Photo +
Night Lapse ที่จะมาท�ำหน้าที่ปรับความสมดุลของแสงในเวลาที่
แสงน้อย ทีส่ ำ� คัญกล้องรุน่ ใหม่นยี้ งั มีนำ�้ หนักเบาเพียงแค่ 88 กรัมเท่านัน้
และยังสามารถสัง่ ใช้งานกล้องได้ 2 ช่องทาง คือ Bluetooth และ Wi-Fi
นอกจากนี้ ยังเพิม่ คุณสมบัตกิ นั น�ำ้ ได้ลกึ ถึง 40 เมตร ราคา 18,500 บาท

TIPS & TRICKS

SAVE ENERGY

แต่งบ้านให้ประหยัดพลังงาน
ปูพื้นด้วยไม้แทนการปูพรม
ความร้อนอบอ้าวตามสภาพอากาศทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้การใช้พลังงาน
ภายในบ้านมีเพิม่ มากขึน้ ด้วยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า
เนือ่ งจากบ้านแต่ละหลังมีการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
เพือ่ ปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้เย็นสบาย ซึง่ ก็ตอ้ ง
แลกมาด้วยค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดการรณรงค์ประหยัด
การใช้พลังงาน จึงขอน�ำเสนอเทคนิคการแต่งบ้าน
ให้ประหยัดพลังงานกันอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยลง

• ทาสีโทนขาวด้านนอกอาคาร
หนึง่ วิธใี นการช่วยลดพลังงานภายในบ้าน ก็คอื การทาสี
โทนขาวด้านนอกอาคาร ซึง่ สีโทนขาวทีว่ า่ นีจ้ ะช่วยสะท้อน
แสงแดดทีน่ ำ� พาความร้อนเข้ามากระทบตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้อณุ หภูมภิ ายในบ้านลดลง ท�ำให้เมือ่ เปิดเครือ่ งปรับอากาศ
จึงช่วยให้บ้านเย็นเร็วขึ้น และการทาสีโทนขาวนี้สามารถ
น�ำมาใช้ทาสีภายในอาคารได้อกี ด้วย จะท�ำให้ภายในบ้าน
ดู ส ว่ า งและโปร่ ง โล่ ง ตา ประหยั ดการใช้ แ สงสว่ า ง
ภายในบ้านด้วย

• ปลูกต้นไม้รอบบ้าน
ต้นไม้เรียกได้วา่ มีความส�ำคัญไม่นอ้ ยเลย ซึง่ หากใครทีม่ บี า้ นอยูท่ า่ มกลาง
ต้นไม้ ก็จะรูด้ วี า่ อากาศบริเวณบ้านของเรานัน้ เย็นสบาย แถมยังมีอากาศสดชืน่
อีกด้วย เพราะต้นไม้ไม่เพียงแค่จะช่วยดูดซับความร้อนทีแ่ ผดเผามาจาก
ดวงอาทิตย์ได้ดเี ท่านัน้ ต้นไม้ยงั คายออกซิเจนในช่วงกลางวัน สร้างอากาศ
บริสุทธิ์ให้รู้สึกสบาย
• ปูพื้นด้วยกระเบื้อง/ไม้
การปูพื้นด้วยกระเบื้องหรือไม้แทนการปูพรมจะช่วยท�ำให้อุณหภูมิ
ภายในบ้านไม่รอ้ น เพราะกระเบือ้ งและไม้จะไม่อมความร้อน ท�ำความสะอาด
ได้งา่ ย และไม่เก็บกักฝุน่ ละออง ช่วยให้อากาศภายในบ้านสะอาดด้วยเช่นกัน
• แผ่นฉนวนกันความร้อน
กรณีที่บ้านพักอาศัยตั้งหันหน้าปะทะกับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน
การใช้ฉนวนกันความร้อนปูใต้หลังคาจะท�ำให้ความร้อนแผ่เข้ามา
ภายในบ้านได้น้อยลง ไม่ท�ำให้บ้านร้อนจนเกินไป แต่ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจ
ซือ้ บ้านควรเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ไม่ให้บา้ นตัง้ อยูใ่ นทีแ่ สงแดดส่องทัง้ วัน เหมือน
ค�ำโบราณที่ว่า “สร้างบ้านขวางตะวัน”
• ม่านโปร่งเพิ่มแสงสว่าง
ม่านโปร่งไม่หนาไม่ทึบอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการประหยัด
พลังงาน ที่ไม่ได้ช่วยแค่บังแสงแดดไม่ให้เข้ามาในบ้านมากเกินไป
หรือช่วยบังสายตาได้เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้ลมพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้าน
ได้ดีซึ่งเพิ่มความเย็นภายในห้อง
หากใครที่ก�ำลังมีความคิดปรับปรุงบ้านอยู่ ก็ลองน�ำไอเดียเหล่านี้
ไปปรับใช้เพื่อให้บ้านของเรากลายเป็นบ้านที่แสนสุขสบาย และยัง
เป็นบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย
L&H MOTIVO
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BE HEALTHY

SEBORRHEIC
DERMATITIS

โรคผืน่ ผิวหนังอักเสบ

เซลล์อิเล็กตรอนผิวหนังชั้นนอก
แม้จะไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนท�ำให้ผู้ป่วย
เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่ถือเป็นโรคที่
สร้างความรู้สึกร�ำคาญให้กับผู้ป่วยได้ไม่น้อยเลย
ทีเดียวส�ำหรับ “โรคผื่นผิวหนังอักเสบ” โรคที่
ใครหลายคนอาจจะฟังดูคุ้นหู แต่ยังไม่แน่ใจว่า
ลักษณะอาการของโรคทีว่ า่ นีจ้ ะคล้ายหรือแตกต่าง
จากโรคผิวหนังที่พวกเขารู้จักกันหรือไม่

ก่อนทีจ่ ะบอกเล่าถึงอาการของ “โรคผืน่ ผิวหนังอักเสบ”
(Seborrheic Dermatitis) ว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องมา
ท�ำความรู้จักกับโรคที่ว่านี้กันเสียก่อน ว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว
“โรคผื่นผิวหนังอักเสบ” นี้เป็นค�ำที่น�ำมาใช้เรียกรวม
ในเรื่องอาการของโรคที่เกิดขึ้นในหลายลักษณะอาการ
โดยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของโรคที่
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เกิดขึ้นในเวลานั้น เช่น ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
ผื่นแพ้สัมผัส (Contact Dermatitis) และจากรายงานการบันทึก
สถิติของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ระบุว่ามีผู้ป่วยด้วย
โรคนี้เกิดขึ้นปีละประมาณ 26,000-35,000 คน และเกิดขึ้นได้
กับคนทุกเพศทุกวัย
ส�ำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนัน้ สามารเกิดได้จากหลายสาเหตุ
เช่น เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคเซบเดิร์ม
โรคผืน่ แพ้สมั ผัส ทีอ่ าจมีความเชือ่ มโยงไปถึงพันธุกรรม เนือ่ งจาก
ผูท้ เี่ ป็นโรคนีม้ กั จะมีคนในครอบครัวมีประวัตอิ าการป่วยของโรคนี้
มาก่อน หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมเองอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้
เช่นกัน โดยเฉพาะคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีม่ ฝี นุ่ ละออง และ
อยู่อาศัยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ

ในส่วนอาการของโรคผืน่ ผิวหนังอักเสบจะเริม่ ตัง้ แต่มผี นื่ แดงขึน้ บน
ผิวหนัง และมีอาการบวมร่วมด้วยก่อนทีจ่ ะมีตมุ่ น�ำ้ เล็กๆ ใสๆ เกิดขึน้
จนกระทั่งเกิดเป็นน�้ำเหลืองเยิ้มออกมา หลังจากที่น�้ำเหลืองเยิ้ม
เมื่อผื่นลดลงก็จะเริ่มตกสะเก็ดพร้อมๆ กับมีอาการคัน และถ้าผื่น
ผิวหนังอักเสบเกิดขึ้นเป็นเวลานานหรือเรื้อรัง รวมถึงมีการเกา
เนื่องจากอาการคันซ�้ำบ่อยๆ ผื่นก็จะเริ่มหนาขึ้นแล้วเริ่มแห้งแข็ง
จนเห็นลายเส้นของผิวหนังชัดและมีสีคล�้ำขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้
สามารถเกิดขึ้นได้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และจะมีอาการเห่อ
มากขึน้ ในบางช่วงเวลา อย่างในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยตกอยู่
ในภาวะความเครียดได้เช่นกัน
แนวทางในการรักษาโรคผืน่ ผิวหนังอักเสบแล้วไม่ได้ยากอย่างทีค่ ดิ
เพียงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคนี้มักมีอาการเรื้อรังและเป็นๆ หายๆ
ซึง่ ความส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การรักษาได้ผลก็คอื ต้องไม่ไปรบกวนผิวทีเ่ ป็น
ผืน่ อักเสบบ่อย และหากเป็นบริเวณใบหน้าก็ไม่ควรไปเกาหรือล้างหน้า
บ่อยเกินไป และควรใช้สารช�ำระล้างที่อ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการ

ระคายเคือง แต่ทสี่ ำ� คัญคือเมือ่ พบว่ามีอาการดังทีก่ ล่าวมา ควรรีบ
ไปพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ซึง่ แพทย์อาจให้ยาทาCorticosteroidsก่อน
เมือ่ อาการดีขนึ้ ก็จะเปลีย่ นมาเป็นยาทา Ketoconazole ต่อ โดย
ทาอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ จนกว่าจะหายเป็นปกติ ในผูป้ ว่ ยบางราย
แพทย์อาจจะให้ยาทาตัวเดียวกันนีต้ อ่ อีกระยะหนึง่ เพือ่ ป้องกัน
การเห่อของโรค แต่หากเป็นทีบ่ ริเวณศีรษะ แพทย์อาจจะแนะน�ำ
แชมพูทมี่ สี ว่ นผสมของ Selenium Sulfide (Selsun), Zinc Pyrithione
หรือ Ketoconazole ชนิดแชมพูสระผมมารักษา ซึ่งจะท�ำให้
อาการของโรคดีขึ้นตามล�ำดับ
ทั้งนี้ แม้ว่าการรักษาจะได้ผลดีและท�ำให้หายจากการเป็น
โรคผื่นผิวหนังอักเสบแล้วก็ตาม ผู้ป่วยเองจะต้องดูแลรักษา
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มของที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ด้วยเช่นกัน เพราะมิเช่นนั้นแล้วโรคผื่นผิวหนังอักเสบอาจจะ
กลับมาเยี่ยมเยียนคุณอีกได้
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DIY

OUT
OF
FRAME
สนุกกับรูปด้วยกรอบรูปไต่ราว
หลายๆ คนอาจคิดว่ากรอบรูปเก่าๆ ที่ไม่มีกระจก
หรือแผ่นไม้ปดิ ด้านหลังจะเก่าและผุพงั ไร้ประโยชน์แล้ว
แต่ขึ้นชื่อว่าเป็น “กรอบรูป” คุณค่าเหล่านี้ก็ยังมี
อยู่ในตัวเอง ดังนั้น ลองมาเปลี่ยนกรอบรูปเก่าๆ
ให้กลายเป็นกรอบรูปแสนสนุก อย่าง “กรอบรูป
ไต่ราว” ที่จะมาช่วยเติมเต็มสีสันให้รูปถ่าย และ
เปลี่ยนความจ�ำเจของกรอบรูปแบบเดิมๆ ให้เป็น
กรอบรูปที่มีชีวิตชีวาไปตราบนานเท่านาน

วัสดุอุปกรณ์

• กรอบรูปเก่า (ขนาดใดก็ได้)
• กระดาษทรายขัดหยาบ
• สีทาไม้ (เลือกสีตามชอบ)
• เชือก/ลวด
• ค้อนเล็ก
• หมุดปักอเนกประสงค์ชนิดเป๊กกด
• ไม้หนีบผ้า (เลือกเป็นไม้หนีบผ้า
ที่ท�ำจากไม้)
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วิธีท�ำ

Tips

• น�ำกรอบรูปไม้เก่ามาขัดท�ำความสะอาดด้วยกระดาษทราย
ขัดหยาบ เพื่อลอกสีเดิมของกรอบรูปออกให้หมดแล้วจึงทาสี
ให้ทั่วทั้งกรอบรูป ปล่อยทิ้งไว้จนสีแห้ง
• น�ำเชือก/ลวดมาขึงวัดความยาวตามแนวขวางหรือแนวนอน
โดยให้เชือก/ลวดยาวเกินกว่ากรอบรูปเล็กน้อยส�ำหรับท�ำเป็น
ราวแขวนภาพ โดยต้องเว้นระยะของราวเชือกแต่ละราวให้หา่ งกัน
10-15 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของกรอบรูป
แต่ละกรอบ จากนั้นท�ำเครื่องหมายไว้ด้านหลังกรอบรูป
• น�ำหมุดปักอเนกประสงค์ปักลงบริเวณด้านหลังกรอบรูปที่
ท�ำเครื่องหมายไว้ (โดยอาจใช้ค้อนเล็กตอกเบาๆ ที่ตัวหมุด
เพื่อให้หมุดปักลงเนื้อไม้ได้แน่นขึ้น)
• น�ำปลายเชือก/ลวดมัดไว้ทหี่ มุดข้างหนึง่ ก่อน แล้วใช้ปลายเชือก
อีกด้านหนึง่ ร้อยเข้ากับไม้หนีบผ้าทีเ่ ตรียมไว้ ซึง่ ราวหนึง่ อาจจะ
ร้อยไม้หนีบผ้าได้ 5-6 ตัว หรือตามความเหมาะสม จากนั้น
จึงมัดปลายเชือกด้านทีเ่ หลือเข้ากับหมุดปักอีกด้านหนึง่ ท�ำครบ
ทุกราวแล้วจึงกดหรือใช้คอ้ นตอกเบาๆ ทีต่ วั หมุดทุกตัวเพือ่ ให้
ราวเชือกยึดติดแน่นไม่หลุด

• หากต้องการให้กรอบรูปมีสีสันมากขึ้น อาจทาสีลงบน
ไม้หนีบผ้าให้มีสีสันต่างๆ แล้วตากให้แห้งก่อนที่จะน�ำไป
ร้อยกับเชือก
• ส�ำหรับกรอบรูปถ้าไม่ต้องการทาสีหลังจากที่ขัด
ท�ำความสะอาดแล้ว ก็อาจใช้นำ�้ ยาเคลือบเงาไม้ทาแทนก็ได้
ความสวยงามไม่แพ้กัน
• เพิม่ ความสดใสให้กบั กรอบรูปด้วยการประดับดอกไม้แห้ง
หรือวัสดุตา่ งๆ หรืออาจจะวาดลวดลายลงบนกรอบรูปก็ได้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

อาจารย์อนุสรณ์ กะดามัน
บุหงา "สราญรมย์" ดอกไม้แห่งแนวพระราชด�ำริ
บุหงา "สราญรมย์" ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางด้านจิตใจ
และเป็นหนึง่ ในของสามสิง่ (พระบรมรูปฯ
ข้าวเปลือก และบุหงา "สราญรมย์") ทีใ่ ครได้
มีโอกาสมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวังและ
ท้องสนามหลวง จะต้องเก็บเป็นที่ระลึก
เอาไว้ เพือ
่ หวนให้คดิ ถึงความรักของพ่อ
แห่ ง แผ่ น ดิ น ที่ ท รงงานมาอย่ า งหนั ก
ตลอดพระชนม์ชพ
ี และร�ำลึกถึงพระองค์
ไปตลอดกาลตราบนานเท่านาน

หากว่าด้วยเรื่องของบุหงา "สราญรมย์" คงจะ
ไม่มใี ครบอกเล่าได้ดไี ปกว่า อาจารย์อนุสรณ์ กะดามัน
ข้าราชการครูช�ำนาญการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย เจ้าของไอเดียบุหงา "สราญรมย์"
ทีจ่ ะมาบอกเล่าเรือ่ งราวและความหมายทีซ่ อ่ นอยู่
ในถุงบุหงาแต่ละถุงที่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ไปง่ายๆ
อาจารย์อนุสรณ์ กะดามัน เพราะอาจารย์บอกว่าจะมีเพียงเจ้าหน้าทีผ่ มู้ าปฏิบตั ิ
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งานภายในพืน้ ทีส่ นามหลวงและจิตอาสาทีเ่ ข้ามา
ช่วยท�ำงานเท่านั้น เพื่อให้เป็นเสมือนก�ำลังใจ
กับทุกคน
ส�ำหรับแนวคิดในการท�ำบุหงา "สราญรมย์" นัน้
อาจารย์อนุสรณ์เกริ่นว่า “เกิดมาจากการได้เห็น
เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้เก็บรวบรวม
ดอกไม้ของประชาชนทีน่ ำ� มาถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
ที่มีอยู่มากมาย มาผสานกับแนวพระราชด�ำริของ
พระองค์ท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความรัก
ความสามัคคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปจนถึง
การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ซึง่ ตรงจุดนีก้ ท็ ำ� ให้
ผมนึกไปถึงเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองค์ประชวรและประทับอยูท่ ี่
โรงพยาบาลศิรริ าช ขณะทีม่ ปี ระชาชนต่างน�ำดอกไม้
มาถวายพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับวันนีท้ ย่ี งั มีประชาชน
เดินทางน�ำดอกไม้มาถวายอย่างไม่ขาดสาย และ
ดอกไม้ที่ทุกคนน�ำมาถวายเมื่อครั้งนั้น พระองค์
ไม่เคยทิ้งดอกไม้ของประชาชน แต่กลับน�ำไป
ใช้ประโยชน์ต่อด้วยการมอบให้กับผู้ป่วยที่นอน
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงแพทย์และ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเสียสละ ซึง่ ท�ำให้ผม

เกิดแนวคิดที่จะด�ำเนินตามรอยพระองค์ท่าน คือ
การน�ำดอกไม้ที่มีอยู่กลับมาท�ำให้เกิดคุณค่าและ
กลับคืนสูป่ ระชาชน รวมถึงเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน”
“ในฐานะทีผ่ มเป็นครูภาษาไทย ก็เคยได้ยนิ และ
ศึกษาเรื่องของบุหงามาแล้วบ้างจากวรรณคดี
เรือ่ งอิเหนาและกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
(เจ้าฟ้ากุง้ ) ทีม่ กี ารกล่าวถึงบุหงาร�ำไปทีม่ ที งั้ ดอกไม้
แห้งและดอกไม้สด ผมก็เลยเกิดไอเดียการท�ำ
บุหงาดอกไม้แห้ง เพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน
ส�ำหรับให้ประชาชน และยังสร้างคุณค่าให้กับตัว
ของดอกไม้ทมี่ อี ยูด่ ว้ ย แม้ผมจะไม่ได้เป็นครูคหกรรม
แต่ก็จะศึกษาหาความรู้โดยนึกถึงค�ำสอนของ
พระองค์เรือ่ งทีว่ า่ หากเราอยากรูส้ งิ่ ใด ให้เราศึกษา
และใฝ่รู้ด้วยความเพียร อย่างเช่น พระมหาชนก
ที่ท่านมีความเพียร ท่านจึงประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้น เมื่อคิดว่าจะท�ำบุหงาแล้ว แม้จะท�ำไม่เป็น
ผมก็ไปศึกษา ถามผูร้ ู้ หรือแม้แต่อา่ นต�ำรา รวมถึง
ใช้เทคโนโลยี สือ่ อินเทอร์เน็ต และใช้สงิ่ ของทีเ่ รามี
อยูม่ าประยุกต์ใช้ และยังเกิดความรูส้ ามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท�ำให้ผมรู้สึกสนุกกับการคิด

แก้ปัญหา เช่น ดอกไม้ไม่แห้ง เราไม่มีเตาอบ
ขณะทีด่ อกไม้เยอะมากอบไม่ได้ จึงหันกลับมาสูว่ ถิ ี
ธรรมชาติดว้ ยการใช้แสงแดดเป็นตัวช่วย แต่พอใช้
แดดเราก็ยงั มีปญั หาอีก คือดอกไม้แห้งช้า ก็มานัง่
คิดใหม่ว่าจะต้องฉีกดอกไม้ออกเป็นชิ้นๆ เพราะ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อดอกไม้เกิดบาดแผล
ก็จะเร่งให้เกิดการคายน�้ำในตัวออกมา ซึ่งสิ่งนี้
เราได้เคยเรียนมาในสมัยเด็ก และไม่เคยคิดว่า
จะได้น�ำความรู้ที่ว่านี้มาใช้”
อาจารย์อนุสรณ์เล่าอีกว่า “การท�ำบุหงายังช่วย
ท�ำให้ผมมองเห็นความรักของผู้คนที่มาจากต่าง
สถานที่ ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชือ่ และต่างศาสนา
ได้มาอยูร่ วมกันเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ท�ำสิง่ เดียวกัน
เพือ่ บุคคลอันเป็นทีร่ กั ยิง่ เช่นเดียวกับชือ่ ของบุหงาร�ำไป
ทีม่ คี วามหมายว่าดอกไม้ทรี่ วมกัน (บุหงา แปลว่า
ดอกไม้ และร�ำไปเป็นภาษามลายู แปลว่า รวมกัน)
ซึ่งก็เหมือนกับการรวมตัวของผู้คนที่มาเป็นหนึ่ง
เดียวกัน แต่ทงั้ นี้ ผมอยากให้ผทู้ รี่ บั บุหงา 'สราญรมย์'
ได้นกึ ถึงแนวคิดและปรัชญาทีอ่ ยูภ่ ายในถุงว่าเกิดจาก
ความเพียร ความรัก และความสามัคคี รวมไปถึง

ทฤษฎีตามแนวพระราชด�ำริตา่ งๆ ของพระองค์ทา่ น
หรือแม้แต่ข้อคิดดีๆ ที่ว่าคนเราทุกคนต่างล้วน
มีส่วนช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะทุกคน
มีความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา หรือพลังที่ต่างกันไป แต่เมื่อมา
รวมกันแล้ว ก็จะก่อให้เกิดสิง่ ของทีม่ คี ณุ ค่าขึน้ มา
เหมือนดอกไม้ที่มีสีสันต่างกัน คุณสมบัติต่างกัน
แต่เมือ่ อยูร่ วมกัน ก็สามารถส่งกลิน่ หอมออกมาได้
และเป็นกลิ่นหอมที่เฉพาะตัวที่สุด”
“วันนีเ้ ราไม่ได้ทำ� แค่บหุ งาเท่านัน้ แต่ยงั ต่อยอด
ด้วยการเปิดห้องเรียนพอเพียง ดอกไม้ของพ่อ
เพื่อเรียนรู้เรื่องบุหงาทั้งรูปแบบภาษาไทยและ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงการท�ำน�้ำปรุง ซึ่งทั้งหมดนี้
ผมได้รบั แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่ ๙
และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผมอยากเป็นข้าราชการ
ซึง่ ผมตัง้ ปณิธานไว้แล้วว่าจะน�ำค�ำสอนของพระองค์
ไปถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับเด็กรุ่นหลังต่อไป"
อาจารย์อนุสรณ์กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าประทับใจ
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METRO FOCUS

MRT GREY LINE

เปลีย่ นโฉม BRT เป็นรถไฟฟ้าสายสีเทา
เข้าสูป่ แี ห่งศักราชใหม่ 2560 ก่อนอืน่ ก็ตอ้ งขอแสดงความดีใจ
กับชาวเมืองหลวงสักหน่อย ในอนาคตอันใกล้กำ� ลังจะได้มี
รถไฟฟ้าสายใหม่มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 สาย นั่นคือรถไฟฟ้าสายสีเ ทา
ทีจ่ ะเข้ามาท�ำหน้าทีบ่ ริการขนส่งสาธารณะแทนระบบรถโดยสาร
ประจ�ำทางด่วนพิเศษหรือบีอาร์ที (BRT) ที่ก�ำลังจะสิ้นสุด
สัญญาโครงการในเดือนเมษายน 2560 นี้ ซึ่งจะช่วยให้
การเดินทางของประชาชนในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ หลังจากทีบ่ ริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ได้มีการฟื้นฟูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาขึ้นมาอีกครั้ง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทามีแผนการด�ำเนินการก่อสร้างในปี
2560 โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างราว 2 ปี และคาดว่า
จะสามารถเปิดใช้บริการได้ภายในปี 2562 โดยรถไฟฟ้าสายนี้
จะเป็นรถไฟฟ้ารางเดีย่ วขนาดเบา (Monorail) มีเส้นทางวิง่ เริม่ ต้นที่
วัชรพล-พระโขนง-สะพานพระราม 9 ไปสิน้ สุดทีท่ า่ พระ รวมระยะทาง
26 กิโลเมตร ซึ่งจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ดังนี้
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1. ช่วงวัชรพล-ลาดพร้าว

เริม่ ต้นจากบริเวณแยกต่างระดับรามอินทรา จุดตัดถนนรามอินทรา
ถนนวัชรพล ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และทางพิเศษฉลองรัช จากนัน้
จึงมุ่งหน้าลงมาทางทิศใต้ตามแนวเขตทางของถนนประดิษฐ์
มนูธรรม โดยวางโครงสร้างบนพืน้ ทีด่ า้ นข้างทางเท้าและทางจักรยาน
ผ่านถนนนวลจันทร์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ยกข้ามถนนประเสริฐมนูกจิ
(ถนนเกษตร-นวมินทร์) ผ่านซอยลาดพร้าว 87 ไปสิ้นสุดที่
จุดตัดถนนลาดพร้าว รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร มี 5 สถานี

2. ช่วงลาดพร้าว-พระรามที่ 4

เป็นเส้นทางต่อเนือ่ งจากช่วงแรกในเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม
จากจุดตัดถนนลาดพร้าวลงมาทางทิศใต้ผา่ นแยกประชาธรรม จุดตัด
ถนนประชาอุทศิ ลอดใต้ทางพิเศษศรีรชั ทีแ่ ยกพระราม 9-ประดิษฐ์
มนูธรรม เลี้ยวที่แยกเอกมัยเหนือมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่แนว
เกาะกลางถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แล้วเลีย้ วลงมาทางทิศใต้เข้าสูแ่ นว
เกาะกลางถนนทองหล่อตลอดสายจนถึงจุดตัดถนนสุขมุ วิท จึงยก

สกายวอล์คนราธิวาส-ตัดสาทร (สะพานช่องนนทรี)

ข้ามรถไฟฟ้าบีทีเอสบริเวณสถานีทองหล่อ เข้าสู่
ซอยสุขมุ วิท 38 จนถึงกลางซอยจึงเบีย่ งแนวเข้าสู่
ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) ตามแนว
คลองระบายน�้ำจนถึงแยกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จุดตัดถนนพระรามที่ 4 เลีย้ วมุง่ หน้าทิศตะวันตก
ตามแนวเกาะกลางไปสิ้นสุดที่แยกพระรามที่ 4
จุดตัดถนนรัชดาภิเษกบริเวณตลาดคลองเตยรวม
ระยะทาง 12 กิโลเมตร และมี 10 สถานีให้บริการ

3. ช่วงพระรามที่ 4 สะพานพระราม 9 ท่าพระ

จะเริ่มจากบริเวณแยกพระรามที่ 4 บนถนน
พระรามที่ 4 เลี้ยวลงมาทางทิศใต้เข้าสู่ถนน
รัชดาภิเษกตามแนวทางเท้าบริเวณตลาดคลองเตย
ผ่านห้าแยก ณ ระนอง เข้าสู่แนวทางเท้าถนน
พระรามที่ 3 ผ่านจุดตัดถนนเชือ้ เพลิงและทางรถไฟ
สายแม่น�้ำผ่านแยกใต้ด่วนนางลิ้นจี่เข้าสู่แนว

ภาพจ�ำลองรถไฟฟ้ามหานครสายสีเทา

บรรยากาศย่านทองหล่อ

เกาะกลางถนนรั ช ดาภิ เ ษกเลี ย บทางพิ เ ศษ
เฉลิมมหานครโดยยกข้ามทางขึ้น-ลงของทาง
พิเศษฯ ในบางช่วงผ่านแยกรัชดา-นราธิวาส แยก
ด่วนสาธุประดิษฐ์ แยกต่างระดับบางโคล่ ไปสิน้ สุด
ที่ จุ ดตั ดถนนพระรามที่ 3 เชิ งสะพานพระราม 9
ฝัง่ พระนคร รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร มี 6 สถานี
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทาทั้ง 3 ช่วงที่ก�ำลังจะ
ด�ำเนินการก่อสร้างภายในปีนนี้ นั้ ถือได้วา่ เป็นอีก
หนึง่ เส้นทางคมนาคมทีจ่ ะมาอ�ำนวยความสะดวก
ให้ กั บ ประชาชนในการเดิ น ทางเข้ า -ออก
ใจกลางเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วนที่การจราจรบนพื้นราบติดขัด และ
ทีส่ ำ� คัญยังช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งชอปปิง
อย่างห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำต่างๆ รวมไปถึงสถาน
บันเทิ ง แหล่งธุ ร กิ จ ส� ำ คั ญในกลางเมื อ ง และ

ร้านอาหารอร่อยทัง้ ในย่านทองหล่อและใกล้เคียง
หรือแม้แต่การเป็นเส้นทางทีจ่ ะช่วยเชือ่ มต่อการเดินทาง
ไปยั ง เส้ น ทางคมนาคมอื่ น ๆ เช่ น สนามบิ น
สุวรรณภูมิ สถานีขนส่งเอกมัย เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทาจึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคมยุคใหม่ ที่จะ
มาท�ำหน้าทีข่ นส่งมวลชนไปพร้อมๆ กับเอือ้ ประโยชน์
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วให้เกิดขึน้
ไปพร้ อ มกั น ซึ่ ง ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ร ถไฟฟ้ า
สายสีเทานี้ยังอาจจะถูกหลอมรวมให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในเขต
เมืองหลวงและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
ไปจนถึงฝั่งธนบุรีตอนใต้ อันจะเป็นแรงผลักดัน
ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นในอนาคต
ข้อมูลอ้างอิงจาก www.bangkokgreyline.com
https://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้าสายสีเทา
L&H MOTIVO
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คลอง3

L&H NETWORK

Villaggioง 3

รังสิต-คลอ

ถนนราชพฤกษ-นนทบุรี 1

มัณฑนา

ราชพฤกษ-สะพานมหาเจษฎา

ถนน

บาง

มัณฑนา

บดินทรฯ

บอ

น4

วงแหวน-บางบอน

INDY

บางนา กม.7

มัณฑนา

บางนา กม.7

ทะเล

น-ชาย

ขุนเทีย
ถ.บาง
ซอยทรัพยบุญชัย

ชัยพฤกษ

ศรีนครินทร
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ช

บ

L&H
NETWORK

ถ.เจริญพัฒนา

ถ.พระยาสุเรนทร
ถ.ราษฎพัฒนา

วงแหวน

www.lh.co.th

SINGLE HOME

มัณฑนา

ศรีนครินทร - รมเกลา

ถนนเคหะรมเก
ลา

TOWNHOME
ถนนเจาคุณทหาร

CONDOMINIUM
FUTURE PROJECTS

ชัยพฤกษ

บางนา กม.7

L&H MOTIVO
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

20 - 50 ล้านบาท
6 - 20 ล้านบาท
4 - 8 ล้านบาท
3 - 6 ล้านบาท
3.69 - 5 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.5 ล้านบาท
2 - 5 ล้านบาท
2.2 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
333 RIVERSIDE
The Room
THE KEY

15 ล้านบาท
5.89 ล้านบาท
5.1 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 160 ล้านบาท

L&H MOTIVO
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว

ÁÕ¹ºØÃÕ

ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´

ÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¡Í¡
¹ŒÍÂ

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

Á

´Ô¹á´§
ÃÒªà·ÇÕ

ºÒ§¡Í¡
ãËÞ‹

ºÒ§¤ÍáËÅÁ
ÂÒ¹¹ÒÇÒ

¨ÍÁ·Í§

ÃÒÉ¯ÃºÙÃ³Ð

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

¾ÞÒä·

ºÒ§¡Ð»

ËŒÇÂ¢ÇÒ§

ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§
ÅÒ´¡ÃÐºÑ§

ÇÑ²¹Ò
¤ÅÍ§àµÂ

©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÊÇ¹ËÅÇ§
¾ÃÐâ¢¹§

»ÃÐàÇÈ

ºÒ§¹Ò

ºÒ§ºÍ¹
·Ø‹§¤ÃØ
ºÒ§¢Ø¹à·ÕÂ¹
ÊØÁ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

9 - 15 ล้านบาท

njr@lh.co.th

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3.69 - 5 ล้านบาท

ir2@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

3.8 - 5 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

N

MUSEUM
OF MEMORY

หนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีจ่ ะบอกเล่าเรือ่ งราว
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ทีท่ รงพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ก็คือ
พิพธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมทัง้ พระราชประวัติ ไปจนถึง
การทรงงานและพระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ
สถานทีซ่ งึ่ มาพร้อมกับความรูต้ า่ งๆ มากมาย

สถานที่แนะน�ำ

• พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี เมือ่ ปี พ.ศ. 2539
เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ดา้ นการเกษตร โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
วิวฒั นาการด้านการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั มีกจิ กรรมต่างๆ ทัง้ การจ�ำลอง
สภาพป่าชุมชนเกษตร เรือนไทยสีภ่ าค ไปจนถึง
การใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่าง Magic Vision
มาสร้างสีสันในการจัดแสดงเรื่องราวประกอบ
แสงสีเสียงให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย
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พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้ง : หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่

46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2529-2212-13
เปิดบริการ : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา
09.00-16.00 น.
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินมาจาก
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หรือใช้ทางด่วนอุดรรัถยา
ลงด่านเชียงราก ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ผ่านโรงพยาบาลการุญเวช ขึน้ สะพาน
กลับรถเลีย้ วซ้ายเข้าซอยเทพกุญชร 42 (ซอยโรงแรม
แมนฮัทตัน) ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวา ขับรถ
เลียบคลองหนึ่ง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จะอยู่
ด้านซ้ายมือ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ

เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่าพิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นสถานที่
อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่ส�ำคัญ
ทางธรณีวิทยา เช่น การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรือน�ำ้ ท่วม ตลอดจน
การวางแผนใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และทรัพยากรธรณี
อืน่ ๆ โดยภายในอาคารแบ่งพืน้ ทีก่ ารจัดนิทรรศการ
ออกเป็น 4 ส่วน เริม่ ตัง้ แต่นทิ รรศการเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และประวัตขิ องกรมทรัพยากรธรณี
ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับหินในยุคต่างๆ ตั้งแต่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

บรรยากาศด้านในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

บรรยากาศด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

ซากดึกด�ำบรรพ์ ไปจนถึงนิทรรศการบอกให้รู้
ถึงการก�ำเนิดของแร่ การบอกเล่าถึงเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ และอื่นๆ ที่ส�ำคัญยังมีนิทรรศการ
ที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับ
การค้นหาชื่อสัตว์ดึกด�ำบรรพ์เหล่านี้ด้วย
ที่ตั้ง : ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2902-7661 หรือ 0-2902-7681
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.3016.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
ทีต่ รงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ
การเดินทาง : จากเส้นรังสิต-นครนายก ให้เลีย้ วซ้าย
เข้าถนนเลียบคลองห้าหรือทางเข้าเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคารลูกเต๋า 2 ลูก)

เมือ่ เลีย้ วเข้ามาแล้ววิง่ ตรงมาตามทาง ผ่านหน้า
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็วิ่งตรงไปอีกประมาณ
3 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้ายข้ามสะพานเข้าพิพธิ ภัณฑ์

และธรรมชาติวิทยาด้วย
ทีต่ งั้ : ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2902-7568-9
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
การเดินทาง : จากเส้นรังสิต-นครนายก ให้เลีย้ วซ้าย
เข้ า ถนนเลี ย บคลองห้ า หรื อ ทางเข้ า เดี ย วกับ
พิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคารลูกเต๋า 2 ลูก)
เมือ่ เลีย้ วเข้ามาแล้ววิง่ ตรงมาตามทาง ผ่านหน้า
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ว่ิงตรงไปอีกประมาณ
3 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้ายข้ามสะพานเข้าพิพธิ ภัณฑ์
ซึง่ พืน้ ทีเ่ ดียวกันนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ธรณีวทิ ยารวมอยูด่ ว้ ย

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ี ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น กั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา ถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ด้านชาติพันธุ์วิทยาที่ก�ำเนิดมาจาก
นโยบายของกรมศิลปากร นับเป็นพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติเฉพาะสาขาในส่วนกลาง ล�ำดับที่ 3
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมี
นิทรรศการเฉลิ มพระเกี ย รติ ร.๙ รวมไปถึ ง
แหล่งเรียนรูส้ หสาขาวิชาทีค่ รอบคลุมความรูเ้ รือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับคนไทยทัง้ ศิลปวัฒนธรรมชาติพนั ธุว์ ทิ ยา
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาน

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 160 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

8 - 12 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4.29 - 7 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.1 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.81 ล้านบาท

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

S

IN OUR

REMEMBRANCE

นอกเหนื อ จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก็ บ เรื่ อ งราว
ความประทับใจผ่านการแสดงนิทรรศการแล้ว
การได้ชื่นชมกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโครงการ
ในพระราชด�ำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ก็ยงั เป็น
ส่วนหนึง่ ให้เราได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์อันหาที่สุดไม่ได้ เพราะแต่ละ
โครงการล้วนสร้างประโยชน์สขุ ให้กบั ประชาชน
ทัง้ สิน้ โดยเฉพาะประชาชนริมฝัง่ แม่นำ้� เจ้าพระยา
ให้ได้อยูด่ กี นิ ดี และเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึน้

สถานที่แนะน�ำ

• สะพานภูมพ
ิ ล-ประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์

อาจเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “สะพานของพ่อ” เพราะว่า
เกิดจากพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙
และการสละทรัพย์สว่ นพระองค์เพือ่ บรรเทาทุกข์
ให้ประชาชน และใช้เป็นเส้นทางเชือ่ มต่อระหว่าง
ฝัง่ พระประแดงกับฝัง่ พระนคร ทดแทนการใช้เรือ
ข้ามฟาก เช่นเดียวกับประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์
ที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชด�ำริในการป้องกัน
พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ จากปัญหาอุทกภัย ทีส่ ำ� คัญประตู
ระบายน�ำ้ แห่งนีย้ งั สามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้ดว้ ย
และหากจะมาชื่นชมความงามของสิ่งที่ถือเป็น
อนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทัง้ สองแห่งนี้ ขอแนะน�ำว่าควรจะมา
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สะพานภูมิพลยามค�่ำคืน

ประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์

ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เพราะที่นี่ถือเป็นจุดชมวิว
ที่มองเห็นสะพานภูมิพลและประตูระบายน�้ำ
คลองลัดโพธิ์ได้สวยที่สุด
ที่ตั้ง : เขตยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร,
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : (สวนสุขภาพลัดโพธิ์) 0-2408-4008,
08-9613-1340, 08-9894-3595
เปิดบริการ : ทุกวัน
การเดินทาง : จากฝั่งสุขสวัสดิ์เข้ามาเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนพระราชวิรยิ าภรณ์ เจอสามแยกวัดไชยพยนต์
แล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานคลองลัดหลวงผ่าน
วัดโปรดเกศ เลีย้ วขวาตามถนนเลียบคลองแล้วเลีย้ วซ้าย
เข้าถนนทรงธรรม วิง่ ตรงไปจนถึงสามแยกบริเวณ

วัดทรงธรรมแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ตรงไป
ข้ามสะพานคลองลัดโพธิ์แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้า
สวนสุขภาพลัดโพธิ์
• สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขือ่ นขันธ์
เป็นชือ่ ทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานตัง้ ชือ่ ให้
และพระองค์ถือได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก
กับสวนสาธารณะแห่งนี้ โดยเฉพาะการมีพระราชด�ำรัส
ให้พนื้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นสถานทีอ่ นุรกั ษ์และรักษาพันธุพ์ ชื
และพันธุส์ ตั ว์ทอ้ งถิน่ รวมถึงให้เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ส�ำคัญทีจ่ ะบ่งบอกให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน
ในพื้นที่ ภายในสวนแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่สะพาน

พิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

ไม้ทอดยาว รวมถึงหอชมวิวสูง 7 เมตร ทีส่ ามารถ
ชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ โดยสามารถเทีย่ วชมโดยรอบ
ได้ด้วยจักรยาน
ทีต่ งั้ : ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : 0-2461-0972
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
การเดินทาง : จากสามแยกพระประแดง (ถนน
สุขสวัสดิ์) ให้เลี้ยวซ้ายตรงสามแยก ถึงตลาด
พระประแดงให้เลีย้ วซ้ายผ่านวัดทรงธรรมวรวิหาร
ไปตามถนนเพชรหึงษ์ 6 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้าย
เข้าซอยวัดราษฎร์รังสรรค์ประมาณ 2 กิโลเมตร
จะเห็ น สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ
ศรี นครเขื่อนขันธ์อยู่ริมถนนด้านขวามือ

•พิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

อาคารพิพธิ ภัณฑ์ตงั้ อยูบ่ ริเวณใต้ทางแยกต่างระดับ
สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งพระประแดง
ทีจ่ ดั แสดงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙
โดยเฉพาะภาพเมือ่ ครัง้ ทีม่ พี ระราชด�ำริให้กอ่ สร้าง
สะพานภูมิพลและประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์
รวมถึงประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชนดัง้ เดิมชาวมอญ
และประวัติการก่อสร้างสะพานภูมิพล รวมถึง
การจัดแสดงเสื้อผ้า ถ้วยชาม และเครื่องใช้ของ
ชาวมอญ รวมทัง้ โบราณวัตถุตา่ งๆ ไว้ให้ชมและ
ศึกษา เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจประวัติศาสตร์
ทีต่ งั้ : บริเวณสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ ถ.เพชรหึงษ์

ภาพมุมกว้างบนสะพานภูมิพล

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : 0-2464-2057-8
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.
การเดินทาง : จากฝั่งสุขสวัสดิ์เข้ามาเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนพระราชวิรยิ าภรณ์ เจอสามแยกวัดไชยพยนต์
แล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานคลองลัดหลวงผ่าน
วัดโปรดเกศ เลี้ยวขวาตามถนนเลียบคลองแล้ว
เลีย้ วซ้ายเข้าถนนทรงธรรม วิง่ ตรงไปจนถึงสามแยก
บริเวณวัดทรงธรรมแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์
ตรงไปข้ามสะพานคลองลัดโพธิแ์ ล้วให้เลีย้ วซ้าย
เข้าสวนสุขภาพลัดโพธิ์
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE
โซนรามอินทรา - รามค�ำแหง - สุวินทวงศ์
โซนศรีนครินทร์ - บางนา - สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร ลาดพร้าว
บางซื่อ
ดุสิต

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

มีนบุรี
สะพานสูง

สวนหลวง

ยานนาวา
บางนา

L&H MOTIVO

แฟชั่นไอส์แลนด์

ลาดกระบัง

พระโขนง
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

20 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา บางนา กม.7

9 - 20 ล้านบาท

mk7@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 4

6 - 18 ล้านบาท

moa@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

6 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

5 - 15 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

5 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.7

6.8 - 8 ล้านบาท

c7@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5 - 7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

4.6 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.49 - 8 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

5 - 7 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.75 - 5 ล้านบาท

va@lh.co.th
L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : EAST ZONE

E

FOLLOWING
THE KING

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพือ่ การอนุรกั ษ์พนั ธุ์ไม้และพันธุส์ ตั ว์ทอ้ งถิน่
ในวันวานได้สร้างประโยชน์อันมหาศาล และ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติส�ำหรับ
ประชาชนและนักศึกษาได้เป็นอย่างดีในวันนี้
ซึ่ ง สถานที่ เ หล่ า นั้ น มี อ ยู ่ ม ากมาย รวมถึ ง
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง
นี้ก็มี สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้อย่าง
สะดวกสบาย และแหล่งท่องเทีย่ วทีว่ า่ นัน้ ก็คอื

สถานที่แนะน�ำ

• สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงล�ำพังพวย)

สวนนวมินทร์ภริ มย์หรือบึงล�ำพังพวยเป็นสวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพทีม่ บี รรยากาศร่มรืน่ ด้วยพันธุไ์ ม้
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นต้นดอกแก้ว ต้นจามจุรี
ต้นแปรงขวด และต้นไม้ขนาดใหญ่อกี มาก เหมาะเป็น
ที่ออกก�ำลังกายและพักผ่อนของประชาชน โดย
จุดเด่นอยู่ท่ีบึงน�้ำขนาดใหญ่ตรงกลางที่ไม่ได้
เป็นแค่บงึ น�ำ้ ธรรมดา แต่ถอื เป็นบึงน�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ของกรุงเทพฯ เนือ่ งจากเป็นบึงน�ำ้ หนึง่ ในโครงการ
แก้มลิงตามพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพือ่ เก็บกักน�ำ้ และรองรับปริมาณน�ำ้ ในช่วงฤดูฝน
ลดปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง ในพื้ น ที่ ซึ่งในช่วงเย็น
ประมาณ 16.00-17.00 น. ของทุกวันที่บริเวณ
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สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงล�ำพังพวย)

กลางบึงจะเปิดน�ำ้ พุ สร้างความสวยงาม และถือเป็น
จุดที่มีคนไปถ่ายรูปกันมากที่สุด
ที่ตั้ง : อยู่บนถนนนวมินทร์เชื่อมถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 0-2375-6382
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00 -21.00 น.
การเดินทาง : มาทางถนนรามค�ำแหงมุง่ ตรงมา
ทางสี่แยกล�ำสาลี จนมาถึงสามแยกบ้านม้า
ให้เลีย้ วซ้ายเข้ามาทางถนนศรีบรู พา ขับมาเรือ่ ยๆ
จนถึงสีแ่ ยก ก็จะพบสวนสาธารณะนวมินทร์ภริ มย์
• โครงการลูกพระดาบส สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

กิจกรรมเชิงการเกษตร โครงการลูกพระดาบส
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป็นโครงการพระราชด�ำริซงึ่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น
เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานใน
ลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด�ำริ และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรสมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และ
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์
พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง นอกจากนี้
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจน
ทีเ่ ปิดให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา เกษตรกร และ

บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ภายในสวนหลวง ร.๙

บรรยากาศภายในสวนหลวง ร.๙

ประชาชนทั่วไปเข้าดูงานและฝึกอบรมอีกด้วย
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119
ถ.สุขมุ วิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ : 0-2174-4111
เปิดบริการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.30 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนสายกรุงเทพฯ (บางนาตราด) -ฉะเชิงเทรา ขับรถเลยมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมือ่ เจอสะพานกลับรถ
ให้กลับรถและขับตรงมาจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 21
ทางซ้ายมือจะเป็นถนนคลองส่งน�้ำสุวรรณภูมิ
เข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร สังเกตดูปา้ ยคลอง 4
จะเจอซอยเข้าโครงการลูกพระดาบส ปากซอยจะมี
ป้ายบอกทางอยู่ เข้าซอยมาประมาณ 2 กิโลเมตร

โครงการจะอยู่ทางด้านขวามือ
• สวนหลวง ร.๙

เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในกรุงเทพมหานคร เพราะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า
500 ไร่ จัดสร้างขึน้ เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในศุภมงคลสมัยเจริญ
พระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2530 สวนแห่งนีป้ ระกอบด้วย 6 โซน
ได้แก่ บริเวณอุทยานมหาราช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ บริเวณตระพังแก้วเก็บน�ำ้ บริเวณ
สวนรมณีย์ บริเวณสวนน�้ำตามพระราชด�ำริของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และโซนสุดท้ายคือบริเวณ

บรรยากาศสวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงล�ำพังพวย)

สนามราษฎร์และศูนย์กฬี า เป็นพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
ทีต่ งั้ : แขวงหนองบอน เขตประเวศ ทางตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : สวนหลวง ร.๙ ณ อาคารชายชล
0-2328-1395, 0-2328-1385-6
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-19.00 น.
การเดินทาง : ขับรถมาลงทางด่วนทีส่ ขุ มุ วิท 62
วิ่งตรงทางเส้นสุขุมวิทขาออก เลี้ยวเข้าสุขุมวิท
103 (อุดมสุข) วิง่ ตรงตลอดประมาณ 7 กิโลเมตร
ผ่านสีแ่ ยกอุดมสุข ตรงขึน้ มาเรือ่ ยๆ สวนหลวง ร.๙
อยู่ทางด้านซ้ายมือ
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 160 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

LADAWAN รัตนาธิเบศร์

50 ล้านบาท

lrr@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

19 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 7 - 19 ล้านบาท

mrc@th.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3 - 6 ล้านบาท

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

W

HISTORY

IN MEMORIAL

แม้ วั น นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชจะเสด็จสูส่ วรรคาลัย
ทว่า ภาพพระเมตตาของพระองค์เมือ่ ครัง้
เสด็จฯ ไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ยังคงถูกจดจ�ำ
อยูภ่ ายในหัวใจของคนไทยทุกคนอย่างไม่มี
วันลืมเลือน โดยสถานทีซ่ งึ่ พระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจ
ของคนไทยทุกคนจนถึงวันนี้ ก็คือ

บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สถานที่แนะน�ำ

• อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

เป็นสวนสาธารณะทีม่ เี นือ้ ทีร่ าว 100 ไร่ จัดสร้างขึน้
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี โดยสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ติดกับรั้ว
ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ภายในสวนสาธารณะ
มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีสวนเด็กและสวน
ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ใหญ่ที่มาพร้อมอุปกรณ์
เครือ่ งเล่นออกก�ำลังกาย ส�ำหรับจุดเด่นของสวนสาธารณะ
แห่งนีอ้ ยูท่ พี่ ลับพลากลางสระน�ำ้ ทีช่ อื่ “วิมานสราญรมย์”
และที่ส�ำคัญอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกยังเคย
ได้รับเสด็จทางน�้ำของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ
พระราชวงศ์มาแล้วด้วย
ที่ตั้ง : ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
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ติดต่อ : 0-2447-4065
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-18.30 น.
การเดินทาง : ตามเส้นทางถนนบางกรวย-ไทรน้อย

เลี้ยวเข้าท่าน�้ำนนทบุรี (ฝั่งธนบุรี) จะมีป้าย
บอกทางตลอด หากมาจากฝัง่ กรุงเทพฯ ให้ขา้ มสะพาน
พระราม 5 แล้วแยกเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย
หรือข้ามจากสะพานพระนัง่ เกล้าถึงแยกบางพลู
เลี้ยวซ้ายผ่านวัดสวนแก้ว ขับไปตามทางจะมี
ป้ายบอกทาง
• สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นสวนสาธารณะทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 21 ไร่ ริม
ถนนบางขุนนนท์ ที่มาพร้อมกับศูนย์การเรียนรู้

บรรยากาศสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านพฤกษศาสตร์ และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ริมคลองบางกอกน้อย โดยจัดสร้างขึ้น
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนือ่ งใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานคร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมธนารักษ์ ทีแ่ ห่งนี้
ไม่ใช่แค่เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนเท่านั้น

บรรยากาศภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของชาวบางกอกน้อย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
และอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช รวมถึงพันธุไ์ ม้หายาก
ที่ตั้ง : ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 0-2424-0056
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
การเดินทาง : ใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านสามแยก
ไฟฉาย ผ่านตลาดบางขุนศรี ตรงมาจนข้าม
ทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยบางขุนนนท์
ผ่านมาทาง สน.บางขุนนนท์ จะเห็นองค์การ
สวนยางอยู่ทางด้านซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามคือสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
• อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เป็นหนึ่งในโครงการพระราชด�ำริของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ด้านสมุนไพรทีม่ าช่วยพลิกฟืน้ ผืนดิน
และความเป็นอยูข่ องประชาชนชาวไทยให้ได้ใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรได้อย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ
กับการพัฒนาสมุนไพรให้มปี ระสิทธิภาพในการรักษา
และป้องกันโรค รวมถึงยังเป็นโครงการทีม่ าช่วย
ส่งเสริมศักยภาพในการพึง่ พาตนเองของประชาชน
อนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์
ตามแนวพระราชด�ำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยทีน่ ไี่ ด้รวบรวมพืชสมุนไพรไว้ราว 1,000 ชนิด

บรรยากาศภายในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

เหมาะส�ำหรับให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได้มาเรียนรู้
ที่ตั้ง : อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ข องคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ติดต่อ : 08-0545-1777
เปิดบริการ : วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 10.0016.00 น.
การเดินทาง : มาได้ 2 เส้นทาง คือจากสี่แยก
สะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้านครชัยศรี หรือจากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า
ตรงมาตามถนนสายปิน่ เกล้า-นครชัยศรี เลีย้ วขวา
ขึ้นสะพานตรงแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.5 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 - 5 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 - 5 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy บางนา กม.7

2.9 ล้านบาท

d7@lh.co.th

indy บางใหญ่

2.79 ล้านบาท

dk@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.2 ล้านบาท

dp3@lh.co.th

L&H MOTIVO
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Thonglor

18 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

15 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sathorn

12 ล้านบาท

rsathorn@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.5 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

333 Riverside

5.89 ล้านบาท

333@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

L&H MOTIVO
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคาเริ่มต้น

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

15.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.59 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.40 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.29 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.6 - 5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.2 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.6 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.2 - 13 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

1.98 - 3.75 ล้านบาท

vab@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

12 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

8.87 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.59 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

4.84 ล้านบาท

info@lhphuket.com
L&H MOTIVO
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BEST DAY OUT

LEARN FROM
TRAVELING

โครงการหลวง
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ความรู้

การท่ อ งเที่ ย วไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เฉพาะการไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนหาความสุขให้กับตัวเอง
เท่านั้น แต่การท่องเที่ยวสามารถให้ประโยชน์
และความรูม้ าต่อยอดการด�ำเนินชีวติ ของเรา
ได้ด้วย แต่หลายคนคงจะเกิดค�ำถามขึ้นมา
เช่นเดียวกัน ว่าแล้วเราจะเลือกแหล่งท่องเทีย่ ว
แบบใดที่จะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
ไปพร้อมกัน ดังนัน้ จึงขอน�ำเสนอแหล่งท่องเทีย่ ว
อีก แห่ ง ที่ ห ลายคนยัง ไม่ค ่อ ยรู้จัก นั่น คือ
โครงการหลวง

เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ โครงการหลวงเป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้
จากแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ส�ำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นห้องทดลองเพือ่ พัฒนาการเกษตรให้บรรดาเกษตรกร
และผู้สนใจการเกษตรได้เข้ามาฝึกอบรมตัวเองให้
ท�ำการเกษตรอย่างถูกวิธี ซึ่งโครงการหลวงที่เปิด
ให้เข้าไปศึกษาหาความรูพ้ ร้อมๆ กับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็มีอยู่มากมายหลายแห่ง เช่น

ความสวยงามแบบ 360 องศา ของเมืองแจ้ห่ม

โครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่
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พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นศูนย์พฒั นาการเกษตรทีต่ งั้ อยูส่ งู จากระดับ
น�ำ้ ทะเลปานกลางราว 1,300 -1,400 เมตร ท่ามกลาง
ทิวเขาที่สลับเรียงรายเป็นทิวทัศน์สวยงาม อยู่ใน
ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึง่ ทีน่ ถี่ อื เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วส�ำคัญทางภาคเหนือ เพราะเป็นทัง้ แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หากใครมา
ในช่วงฤดูหนาว ก็จะได้ชมแปลงสาธิตไม้ผล พืชผัก
เมืองหนาวภายในศูนย์อย่างองุน่ ไร้เมล็ด ดอกเบญจมาศ
หลากสีสนั รวมไปถึงยังได้ชนื่ ชมกับวิถชี วี ติ ของชาวเขา
เผ่าม้งและกะเหรีย่ ง ขณะเดียวกันอาจจะได้ผา้ ปัก
ลายสวยๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย นอกจากนี้
ก็ยงั มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้
ดูนก ทีม่ รี ะยะทางเดินประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อนไป
เล่นน�้ำตกเต๊ะเละโพ (อวบน้อย) ให้ชุ่มฉ�่ำใจ และ

ใครอยากเห็นดอกกุหลาบพันปีสแี ดงสดทีผ่ าแง่ม
ต้องมาเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม ข้ามไปจนถึง
กุมภาพันธ์ของทุกปี และในช่วงเดือนเดียวกันนี้
ยังจะได้ชมดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระดอย) ด้วย
โครงการภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

โครงการหลวงภู พยั ค ฆ์ เ ป็ น สถานี พั ฒ นา
การเกษตรทีส่ งู ตามพระราชด�ำริ เพือ่ ยับยัง้ การบุกรุก
ท�ำลายป่า ท�ำไร่เลื่อนลอย ซึ่งสถานที่ตั้งของ
โครงการแห่งนี้อยู่เหนือระดับน�้ำทะเลประมาณ
1,500 เมตร โดยพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่
ภายในโครงการส่วนใหญ่จะเป็นพืชเมืองหนาว
มาท่องเที่ยวที่โครงการแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้
ชืน่ ชมกับพืชผลทางการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว
ทว่า ยังได้ความรูใ้ นเรือ่ งของการอนุรกั ษ์ทรัพยากร

โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

โครงการภูพยัคฆ์ จ.น่าน

ทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นแหล่งต้นน�ำ้
อีกด้วย ส�ำหรับทีน่ นี่ กั ท่องเทีย่ วไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
ทีพ่ กั เพราะทางโครงการฯ ได้จดั บ้านพักรับรอง
พร้ อ มอุ ปกรณ์ เ ครื่ องนอนอย่า งน้อย 2 หลัง
สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้ถงึ 24 คน รวมถึง
ยังมีสถานทีส่ ำ� หรับกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว
ได้อีกกว่า 20 หลัง
โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

อีกหนึ่งโครงการตามพระราชด�ำริที่ตั้งอยู่ใน
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทีห่ ลายคนอาจจะเรียกได้วา่
เป็น “บ้านไร่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” สถานที่
ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะถูกพลิกฟื้นจากพื้นที่
แห้งแล้งให้กลายเป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีม่ ลี มหายใจ
ได้อีกครั้ง โดยแบ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไว้

หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สับปะรด มะนาว
มะพร้าว และมันเทศ ทีโ่ ครงการแห่งนีย้ งั มีกจิ กรรม
ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินอีกหลายอย่าง
เริม่ ตัง้ แต่นง่ั รถรางเทีย่ วชมรอบโครงการ ซึง่ จะมี
วิทยากรบรรยายสถานทีแ่ ต่ละแห่งตามจุดต่างๆ
ในโครงการ หรือจะปัน่ จักรยานไปเก็บภาพสวยๆ
ทั้งแปลงผักผลไม้ที่จัดเป็นสวนไว้อย่างสวยงาม
หรือจะนั่งพักผ่อนที่ทุ่งสีเขียวกว้างที่มีฉากหลัง
เป็นทิวทัศน์ของทุง่ กังหันลมทีใ่ ช้สำ� หรับการผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโครงการ รวมถึงฟาร์มโคนม
และถ้าใครอยากจะหาซือ้ ของติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน
ก็มรี า้ นโกลเด้น เพลซ ไว้รองรับบริการโดยเฉพาะ
พิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนา
พืน้ ทีล่ ม่ ุ น�ำ้ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

ทีน่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ พัฒนาความรูอ้ ย่าง
จริงจังก็วา่ ได้ และถือเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ กิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนังอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
โดยตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่
ด� ำ เนิ น โครงการฯ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทีเ่ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เสมือนได้ยอ้ นกลับไปในอดีต
มองเห็นภาพการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อ�ำเภอปากพนังในอดีต ผ่านห้องนิทรรศการทีไ่ ด้
รวบรวมสิง่ ของเครือ่ งใช้ของคนในอดีต ตลอดจน
การพัฒนาพื้นที่ในส่วนต่างๆ จนกลายมาเป็น
โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนังอย่างทุกวันนี้
L&H MOTIVO
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L&H HIGHLIGHTS

Grand Opening : The Britannia Collection

สัมผัสคฤหาสน์ซีรีส์ใหม่ ล่าสุดจาก LADAWAN
ด้วยแรงบันดาลใจและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอันเรียบหรูและทรงคุณค่าสไตล์อังกฤษ
ถ่ายทอดมาเป็นคฤหาสน์รุ่นใหม่ ที่สะท้อนความส�ำเร็จอันสง่างามของผู้ครอบครอง
ลงตัวยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบฟังก์ชั่นภายใน และภายนอก
พร้อม Semi Outdoor Porch & Balcony ที่ตอบรับการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับ

ราคา 50 - 80 ล้านบาท
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www.lh.co.th

L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลองบรรยากาศ

The Lakefront Luxury Residence
สังคมหรูริมทะเลสาบ สวยที่สุดกลางเชียงใหม่
เริ่ม 15.9 ล้านบาท

www.lh.co.th
L&H MOTIVO
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L&H HIGHLIGHTS
ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
วงแหวน - บางบอน
บางนา กม. 7

ปฏิวัติความคิด สู่ชีวิตรูปแบบใหม่ เปิ ด ตั ว แบบบ้ า นใหม่ ล ่ า สุ ด
ที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากการใช้ชีวิตที่แท้จริง
ฉีกกรอบเดิมๆของบ้านเดี่ยว ให้คุณพิสูจน์ ที่ มัณฑนา 3 โครงการ
สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
• มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
• มัณฑนา วงแหวน - บางบอน
• มัณฑนา บางนา กม. 7
www.lh.co.th
สอบถามข้อมูล โทร. 1198
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เริ่ม 7 - 19 ล้านบาท
เริ่ม 8 - 14 ล้านบาท
เริ่ม 9 - 20 ล้านบาท

www.lh.co.th

L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

ที่บางที่...บอกคุณค่าได้ไม่รู้จบ

คอนโดที่ดีที่สุด บนท�ำเลที่ดีที่สุดของการอยู่อาศัยบนทองหล่อ
ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกการออกแบบ กับส่วนกลางที่เหนือระดับ
เพื่อการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า

เริ่ม 20 ล้านบาท
นัดหมายเข้าชมห้องตัวอย่าง โทร.1198
www.lh.co.th
L&H MOTIVO
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DINING DELIGHT

วุ้นผลไม้สีสวยจากน�้ำผลไม้

ชัน้ ขนมหวาน
ขนมอาลัว

บรรยากาศในร้านชั้นขนมหวาน

เมือ่ ถึงช่วงเวลาแห่งเทศกาลส�ำคัญ ขนมไทย
คื อ ตั ว เลื อ กล� ำ ดั บ ต้ น ๆ ที่ มั ก ถู ก ใช้ เ ป็ น
ของขวัญของก�ำนัลญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ
นับถือหรือเพือ่ นสนิท และหนึง่ ในร้านขนมไทย
อร่อยทีไ่ ด้รบั ความนิยมของใครหลายๆ คน
ก็คอื ร้าน “ชัน้ ขนมหวาน” ทีเ่ กิดขึน้ มากว่า
10 ปี โดย เอิรธ์ -ศัลย์ อิทธิสขุ นันท์ พิธกี รหนุม่
อารมณ์ดี อยู่ย่านถนนบรรทัดทอง

ขนมทองเอกรูปดอกกุหลาบ

ขนมฝอยทองรังนกหอมละมุนและนุ่มลิ้น
52

L&H MOTIVO

ความหอมอร่อยและความสดใหม่ของขนมไทย
ของร้าน “ชั้นขนมหวาน” ที่ผสานกับไอเดีย
ไม่ซำ�้ ใคร และมีขนาดพอดีคำ� คือหนึง่ ในจุดเด่น
ของความเป็นขนมไทยสมัยใหม่ของร้านแห่งนี้
แถมรสชาติของขนมไทยแต่ละชนิดก็หวานพอดี
ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้โดย
ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทีส่ ำ� คัญ
ขนมแต่ละชนิดของร้านแห่งนีย้ งั ไม่มสี ารกันบูด
หรือสารกันเชือ้ ราอีกด้วย รับประทานกันได้อย่าง
สบายใจ เพราะที่นี่ท�ำขนมสดใหม่ทุกวันไม่มี
เก็บค้างคืน
มาที่ ร ้ า นนี้ เ รี ย กได้ ว ่ า มาแล้ ว ไม่ ผิ ด หวั ง
เพราะขนมอร่อยเหลือเกิน แต่ทอี่ ยากจะให้ลองชิม
และซือ้ ไปเป็นของฝากกันก็คอื “อาลัว” และ “ทองเอก”

รูปดอกกุหลาบที่ดูหน้าตาเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็น
ทั่วไป แต่รสชาติยังคงความอร่อยอยู่เหมือนเดิม
หรือจะเป็น “ขนมลูกชุบ” ทีไ่ ม่ได้มาแบบเดีย่ วๆ แต่มา
พร้อมกับฝอยทองทีท่ ำ� เป็นรังนกหอมละมุนและนุม่ ลิน้
ด้วยถัว่ เนือ้ เนียนและกลมกล่อมมากขึน้ ด้วยฝอยทอง
หวานหอม เช่นเดียวกับขนมลูกชุบกับข้าวเหนียวแก้ว
นุ่มๆ หอมอร่อย
นอกจากนี้ ก็ยงั มี “วุน้ ผลไม้” สีสวยทีท่ ำ� จากน�ำ้ ผลไม้
แล้วแต่งด้วยผลไม้ หากน�ำไปแช่เย็นแล้วมารับประทาน
จะรู้สึกสดชื่นขึ้นอีก ถือเป็นขนมไทยที่ท้ังเด็กและ
ผูใ้ หญ่ชอบ ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ก็ยังมี “ขนมตะโก้”
หน้าต่างๆ ขนมชัน้ ดอกไม้ทหี่ อมหวาน ขนมสัมปันนี
ขนมลืมกลืน และขนมไทยอีกมากกว่า 100 ชนิด ทัง้ แบบ
ขนมสดและขนมแห้งที่มีให้เลือกกันมากมาย และ
หากต้องการซือ้ เป็นจ�ำนวนมากๆ หรือต้องการน�ำไป
จัดเลี้ยง ท�ำบุญ และใช้เป็นของว่างในงานสัมมนา
ก็สามารถโทรศัพท์สั่งจองล่วงหน้าก่อน 3-4 วัน
โทร. 0-2611-6463-64 หรือ 08-8492-2758 เพือ่ จะได้
ขนมที่สดใหม่ตลอดและท�ำวันต่อวัน เพื่อให้ทุกคน
มัน่ ใจว่าจะได้รบั ประทานขนมอร่อยและดีตอ่ สุขภาพ
อย่างแท้จริง และหากต้องการรูว้ า่ เมนูขนมของทางร้าน
มีอะไรบ้าง ก็สามารถไปดูได้ที่ facebook : Chan
kanom whan

GOURMET

SPAGHETTI
MILANESE

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระกระยาหารที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดนั้นมักจะเป็นเมนูท่ี
สามารถท�ำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนัก ซึ่งหนึ่งในเมนูที่ว่านั้น
ก็ คื อ “สปาเกตตีมิลาเนส” เมนูสไตล์ อิ ต าเลี ย นที่ ค นไทย
ก็สามารถท�ำรับประทานเองได้ที่บ้าน

ส่วนประกอบ/เครื่องปรุง (ส�ำหรับ 1-2 ที่)
เส้นสปาเกตตี
350 กรัม
หอมใหญ่หั่นเต๋า
500 กรัม
กระเทียบสับ
100 กรัม
น�้ำซุป/น�้ำเปล่า
1 ถ้วย
เห็ดแชมปิยองสดฝานเป็นแผ่น 2 ช้อนโต๊ะ
แฮมหั่นเต๋า
150 กรัม		
เกลือ
1/2 ช้อนชา
พริกไทยด�ำบดหยาบ
1 ช้อนชา (ตามชอบ)
น�้ำมันมะกอก
1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ
• น�ำเส้นต้มในน�้ำเดือดประมาณ 7-10 นาที แล้วตักขึ้น
พักไว้ให้สะเด็ดน�้ำ ก่อนน�ำไปคลุกเคล้ากับน�้ำมันมะกอก
เล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน
• ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น�้ำมันมะกอกเล็กน้อย จากนั้น
จึงตามด้วยกระเทียบสับและหอมใหญ่หั่นเต๋า ผัดให้หอม
แล้วจึงใส่เห็ดแชมปิยองที่ฝานเป็นแผ่นตามลงไป ผัดจน
เครื่องเข้ากัน
• ใส่มะเขือเทศกระป๋องลงไปผัด ถ้าแห้งไปก็สามารถ
เติมน�้ำซุปหรือน�้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากัน
• พอเครื่องที่ผัดเข้ากันแล้วให้ใส่แฮมหั่นเต๋า แล้วเคี่ยวน�้ำซอส
จนงวดลงเล็กน้อยก่อนปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยด�ำบดหยาบ
• จัดวางเส้นที่ต้มสุกแล้วลงบนจานแล้วราดซอสลงบนเส้น
แต่งให้สวยงามด้วยผักชีหรือใบโหระพาให้สวยงามก่อนเสิร์ฟ

Tips
• ขณะต้มเส้นสปาเกตตี ให้เติมน�ำ้ มันมะกอกลงในน�ำ้ เดือด
เล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน
• หากต้องการให้มคี วามหอมมันมากขึน้ ก็ให้โรยชีสก่อนเสิรฟ์
• ไม่ควรฝานเห็ดแชมปิยองให้บางเกินไป เพราะจะท�ำให้
ไม่ได้เนื้อสัมผัสของเห็ด
• สามารถเปลีย่ นหรือเพิม่ เนือ้ สัตว์ เช่น เนือ้ ไก่ เนือ้ หมู ขณะผัด
เครื่องซอสได้
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MY BEST FRIEND

BASENJI

THE MOST HONEST DOG

หลายคนคงรู้จัก “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีความจงรักภักดี
รวมไปถึ ง ลั ก ษณะทางกายภาพและนิ สั ย ของ
คุณทองแดงทีม่ คี วามเหมือน และเชือ่ ว่าน่าจะเป็น
สุ นั ข สายพั น ธุ ์ เ ดี ย วกั บ สุ นั ข พั น ธุ ์ ที่ ชื่ อ ว่า
“บาเซนจิ” (Basenji) อย่างมาก ถื อ เป็ น สุ นั ข
ที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่อดีต
และหากใครได้สุนัขสายพันธุ์น้ีมาเป็นเพื่อนแล้ว
ก็ รั บ ประกั น ได้ ว ่ า จะรักเจ้าเพื่อนตัวน้อยนี้เลย
ทีเดียว

ก่อนอื่นก็ต้องมาท�ำความรู้จักกับสุนัขบาเซนจิว่า
แท้ทจี่ ริงแล้วเป็นสุนขั ล่าเหยือ่ (Hound) ชนิดหนึง่ มีถนิ่ ก�ำเนิด
ในทวีปแอฟริกา ซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า
มีก ารเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มาตั้งแต่ อ ดี ต โดยเฉพาะใน
ยุคอียปิ ต์โบราณ เนือ่ งจากมีรปู สลักภายในพีระมิดเผยให้เห็น
รูปของสุนัขที่คล้ายกับบาเซนจิอยู่ หรือแม้แต่เทพเจ้า
ของชาวอียิปต์โบราณที่ชื่ออะนูบิส (Anubis) ก็มีศีรษะ
เป็นหัวสุนขั ทีค่ ล้ายกับบาเซนจิเช่นกัน ชือ่ ของบาเซนจิ
เป็นภาษาสวาฮิลีแปลว่า “สิ่งที่อยู่ในพุ่มไม้”
ลักษณะรูปร่าง
บาเซนจิเป็นสุนขั ขนสัน้ รูปร่างปราดเปรียว สง่างาม
หลังตรง เป็นสุนขั ทีม่ ขี นาดตัวไม่ใหญ่เมือ่ เทียบกับสุนขั
ล่าเนื้อชนิดอื่น มีความสูงประมาณ 40-43 เซนติเมตร
น�ำ้ หนักอยูท่ ี่ 9.5-11 กิโลกรัม แต่จดุ เด่นจะอยูท่ หี่ างซึง่
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ม้วนเป็นวงกลม หน้าแหลม หูแหลมชีต้ งั้ ทีส่ ำ� คัญลักษณะเด่นพิเศษ
อีกอย่างก็คือไม่มีกลิ่นตัวและไม่เห่า จัดเป็นสุนัขชนิดเดียวในโลก
ทีไ่ ม่เห่า เมือ่ เวลาส่งเสียงขูจ่ ะเป็นเพียงเสียงค�ำรามสั้นๆ ในล�ำคอ
ขณะที่สีล�ำตัวโดยมากจะเป็นสีน�้ำตาล-ขาว หรือสีน�้ำตาลแดง-ขาว
มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16 ปี
ลักษณะนิสยั
บาเซนจิเป็นสุนขั ทีม่ คี วามร่าเริง ฉลาด สง่างาม และมีความสามารถ
รอบตั ว สู ง ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น สุ นั ข ที่ รั ก ษาความสะอาดได้ ดี
ชอบเลียขนท�ำความสะอาดตัวเองคล้ายๆ กับแมว สามารถฝึกหัดใน
เรือ่ งของการขับถ่ายได้งา่ ย มีสญั ชาตญาณความเป็นนักล่าสูง ซึง่ เป็น
ลักษณะนิสยั ประจ�ำสายพันธุ์ และยังรักความเป็นอิสระ ไม่ชอบการถูก
บังคับขู่เข็ญ นิสัยอีกอย่างหนึ่งของบาเซนจิที่ท�ำให้หลายๆ คน
หลงใหลก็คอื ความเป็นมิตร ซึง่ สุนขั สายพันธุน์ จี้ ะเป็นมิตรกับทุกคน
ในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆ และหากสุนัขพันธุ์นี้พบสัญญาณ
อันตรายเข้ามาใกล้ ก็จะออกตัวปกป้องเจ้านายและคนในบ้าน
อย่างสุดชีวิตทีเดียว
การดูแล
อาหารที่เหมาะส�ำหรับสุนัขบาเซนจิควรใช้เป็นอาหารที่คน
รับประทาน โดยต้องควบคุมปริมาณอาหารและจ�ำนวนมือ้ ให้เหมาะสม
และควรหมุนเวียนวัตถุดิบที่น�ำมาท�ำอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่
ครบถ้วนและหลากหลาย บาเซนจิเป็นสุนัขที่ดูแลง่าย ไม่ต้องคอย
แปรงขน และไม่จ�ำเป็นต้องอาบน�้ำบ่อยๆ เพราะว่าบาเซนจิจะใส่ใจ
ความสะอาดของตัวเองมาก
ราคา
สุนขั พันธุบ์ าเซนจิเป็นสุนขั ทีม่ คี วามฉลาดและดูแลง่าย โดยลูกสุนขั
วัย 2 เดือน จะอยู่ที่ราคา 12,000-15,000 บาท

CALENDAR

GIFTS

FOR YOURSELF

15th - 19th February 2017

2nd - 5th March 2017

เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 20

FIT CAMP EXPO 2017

16th - 19th March 2017

29th March - 9th April 2017

Thailand Coffee Tea & Drinks 2017

National Book Fair and Bangkok International Book Fair 2017

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กลับมาอีกครัง้ กับงาน "เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก ครัง้ ที่ 20" ทีเ่ ป็นความร่วมมือกัน
ระหว่ า งสมาคมไทยบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (TTAA) และการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งจะจัดเต็มทุกแพ็กเกจ
เทีย่ วทัว่ ไทยในราคาประหยัดด้วยการเปิดประสบการณ์สมั ผัสกับแหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งพักผ่อนใหม่ๆ ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จรดภาคใต้ มางานนี้แล้วคุณจะตกหลุมรักเมืองไทยมากขึน้ “เทีย่ วทัว่ ไทย
ไปทั่วโลก ครั้งที่ 20” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานแสดงกาแฟ ชา และเครื่องดื่มอันดับ 1 ของประเทศที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 11 แล้ว โดยภายในงานจะได้พบกับผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าอุปกรณ์
วัตถุดบิ และของใช้ใหม่ลา่ สุดจากทัว่ โลกเกีย่ วกับกาแฟ ชา และเครือ่ งดืม่
ในราคาโปรโมชันพิเศษสุด ภายในงานยังมีกจิ กรรมมากมาย เช่น การแข่งขัน
บาริสต้าชิงแชมป์ประเทศไทย และชมการสาธิตชงกาแฟและเครือ่ งดืม่ โดย
ผู้ช�ำนาญ และไม่ใช่แค่งาน Thailand Coffee Tea & Drinks เท่านั้น แต่
ยังมีงาน Thailand Bakery & Ice Cream ที่รวบรวมผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอุปกรณ์วตั ถุดบิ เบเกอรีและไอศกรีมใหม่ลา่ สุดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศรวมอยู่ด้วยอีกงาน เรียกว่ามาที่เดียวเที่ยวได้ถึง 2 งาน
โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ฮอลล์ 1-3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandcoffee.net

แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน
มหกรรมสินค้าเพือ่ สุขภาพและการออกก�ำลังกายทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเมืองไทย
“FIT CAMP EXPO 2017” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน อีกหนึง่ ทีท่ จี่ ะท�ำให้ทกุ คนได้มาเรียนรูเ้ ทรนด์
การออกก�ำลังกายและโภชนาการจากเทรนเนอร์ระดับโลก ขณะเดียวกันยังสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop วิง่ ปัน่ จักรยานและเทคนิคการสร้างกล้ามเนือ้
หรือจะเลือกตืน่ เต้นกับโชว์ศลิ ปะการต่อสู้ BJJ (Brazilian jiu-jitsu) ศิลปะการต่อสู้
สมัยใหม่ และมวยไทย รวมไปถึงการประกวดกล้ามเนือ้ FIT CAMP’s BEST
แถมยังได้ร่วมลุ้นกับการแข่งขันสมรรถนะและความแข็งแรง Pull Up,
Push Up, Dips and Bicep Curls การประกวด Lady Rider โชว์ B-Boy
และชอปปิงกับสินค้าเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดังที่มีอยู่
อย่างครบครัน และมาพร้อมกับโปรโมชันสุดคุ้มจริงๆ

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
ครั้งที่ 15 งานที่ร่วมกันสร้างสังคมให้อุดมไปด้วยความรู้และสรรสาระ
มากมาย โดยภายในงานไม่เพียงแต่จะได้พบและเลือกซื้อหนังสือน่าอ่าน
ในราคาสุดพิเศษจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำทั่วประเทศที่น�ำมาออกบูธเพื่อ
เอาใจคนรักการอ่านทุกเพศทุกวัยแล้ว ภายในงานยังมีกจิ กรรมให้ทกุ คน
ได้เข้าไปร่วมสนุกมากมายบนเวทีทมี่ าพร้อมสาระและความบันเทิง และ
ยังได้พบกับการเปิด ตัวหนังสือใหม่ ได้พบกับนักเขียนชือ่ ดังแบบตัวเป็นๆ
ขณะเดียวกันยังได้สมั ผัสกับนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายในงานเป็นครัง้ แรกอีกด้วย ระหว่างวันที่ 29
มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phubat.or.th หรือ www.facebook.com
/bookthai
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FRESH IDEA

DECORATION
BY AVIATION PARTS

เฟอร์นิเจอร์ด้วยชิ้นส่วนเครื่องบิน

ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับเฟอร์นเิ จอร์ทที่ ำ� จากชิน้ ส่วนของ
รถยนต์ ห รื อ ยานพาหนะทางพื้ น ราบกั น มาแล้ ว
หลายประเภท แต่ใช่ว่าจะมีแค่ชิ้นส่วนพาหนะพื้นราบ
เท่านัน้ ทีน่ ำ� กลับมาสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์ใหม่ รูห้ รือไม่
ว่าชิน้ ส่วนเครือ่ งบินทีป่ ลดประจ�ำการแล้ว ก็สามารถ
น�ำกลับมาท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ได้เหมือนกัน
และที่ส�ำคัญเฟอร์นิเจอร์เ หล่านี้ก�ำลังสร้างรายได้
เป็นกอบเป็นก�ำให้กบั นักออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ทเี ดียว
เพราะดูเก๋ไม่ซ�้ำใคร

RECYCLED BOMB TABLES

โครงปีกเครือ่ งบินทีม่ คี วามแข็งแรงและเคยท�ำหน้าทีพ่ ยุงเครือ่ งบิน
ให้สามารถเหินฟ้าได้อย่างสง่างาม เมื่อวันหนึ่งหมดอายุการใช้งาน
ก็ใช่ว่าจะหมดประโยชน์ไปด้วย แต่เมื่อน�ำมาดัดแปลงด้วยการทาสี
ประกอบขาและแผ่นกระจกใส ก็กลายเป็นโต๊ะท�ำงานทีด่ หู รูหราไม่เบา
แถมยังมีความคงทนและใช้งานได้อีกนานนับปี
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AVIATION COFFEE TABLE

เป็นการแปลงโฉมปีกเครือ่ งบินให้กลายมาเป็นโต๊ะกาแฟรูปทรงสวย
และทันสมัยก่อนประกอบเข้ากับแผ่นกระจกใส ซึ่งหากไม่บอกใคร
ว่าโต๊ะกาแฟตัวนี้มาจากชิ้นส่วนเครื่องบินก็คงจะไม่มีใครรู้แน่นอน
แต่ทแี่ น่ๆ ใครทีช่ นื่ ชอบเรือ่ งราวของอากาศยานแล้ว ก็คงจะชืน่ ชอบ
ไม่น้อยกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้

AVIATOR BOOKCASE

ชัน้ วางหนังสือดีไซน์สวยทีม่ องเผินๆ อาจจะไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าประกอบ
ขึ้นมาจากชิ้นส่วนของเครื่องบินให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงาม
ใช้ตกแต่งห้อง โดยเฉพาะหนุม่ ๆ ทีค่ ลัง่ ไคล้เรือ่ งของการบินคงจะถูกใจ
ไม่น้อยกับชั้นวางหนังสือสไตล์นี้ ซึ่งไม่เพียงแค่จะวางหนังสือได้
แต่ยังสามารถวางของแต่งบ้านชิ้นอื่นๆ ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า
เป็นชั้นวางสารพัดประโยชน์

BOMBER SEAT CHAIR

เก้าอี้นั่งที่มาช่วยสร้างบรรยากาศเสมือนได้นั่งอยู่บนท้องฟ้า โดย
ดีไซเนอร์ได้นำ� ชิน้ ส่วนต่างๆ ของเครือ่ งบินมาประกอบขึน้ เป็นเก้าอีน้ งั่
รูปทรงแปลกตา แต่ใช้งานได้อย่างคงทนและมีความแน่นหนา เพราะ
แต่ละชิ้นส่วนถูกยึดติดกันอย่างแน่นหนาด้วยน็อต รับรองได้ว่า
นัง่ เก้าอีต้ วั นีแ้ ล้วอาจจะฝันหวานว่าก�ำลังล่องลอยอยูบ่ นท้องฟ้าก็เป็นได้

HIPSTER SOFA

จับความคลาสสิกอย่างโซฟาหนังทีแ่ สนนุม่ และหรูหรามาผสานกับ
ชิ้นส่วนอากาศยานอย่างแผ่นเหล็กโครงเครื่องบินที่มีความเบา
แต่แข็งแรงทนทาน ท�ำให้โซฟาคลาสสิกดูสวยงามแปลกตา แถมยังเพิม่
ความคงทน และกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบฮิปสเตอร์เข้ากับยุคสมัย
ได้เป็นอย่างดี

THE BLACKHAWK CHEST

เฟอร์นเิ จอร์ทดี่ ดั แปลงมาจากแผ่นเหล็กชิน้ ส่วนเครือ่ งบินทีป่ ลดประจ�ำการ
แล้ว โดยออกแบบเป็นตู้ลิ้นชักสไตล์วินเทจที่เคยเป็นที่นิยมอย่างมากใน
ช่วงยุคกลางของศตวรรษที่ 20 แต่สามารถใช้งานได้ดีและทันสมัยใน
ยุคปัจจุบนั จุดเด่นของตูล้ นิ้ ชักเก็บของชิน้ นีอ้ ยูท่ ปี่ มุ่ หมุดตะปูทยี่ ดึ แผ่นเหล็ก
แต่ละชิ้นไว้อย่างสวยงาม รวมถึงมือจับที่ท�ำให้ได้บรรยากาศเหมือน
ก�ำลังอยู่บนเครื่องบินทีเดียว
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TITO
ชื่อผู้แต่ง : Phyllis Auty
อีกหนึง่ หนังสือทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงอ่านก่อนกลายมาเป็น
หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ แ ปล โดยในเนื้ อ หา
จะบอกเล่าเรือ่ งราวของมหาบุรษุ ผูย้ งิ่ ใหญ่อย่าง
"TITO" จากลูกชาวนามาสูต่ ำ� แหน่งสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ และท�ำให้ประเทศยูโกสลาเวียทีป่ ระกอบด้วย
ชนชาติทแี่ ตกต่างทัง้ เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
และประวัตศิ าสตร์สามารถรวมกันได้เป็นปึกแผ่น
รักษาความสมดุล และเพิ่มพูนความเจริญของ
ประเทศในตลอดระยะเวลาที่ "TITO" มีชีวิตอยู่
และหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ไม่มีใคร
สามารถท�ำอย่างที่เขาท�ำได้อีก ใครอยากรู้ว่า
เรือ่ งราวของ "TITO" เป็นอย่างไร สามารถศึกษา
ได้จากหนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้ได้
พระราชอ�ำนาจ

DAD'S
BOOKS

ขายหัวเราะ ฉบับรอยยิ้มพระราชา

A MAN CALLED INTREPID
ชื่อผู้แต่ง : William Stevenson
หนังสือเล่มทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงน�ำมาเป็นพระราชนิพนธ์
แปลในชื่อภาษาไทยว่า “นายอินทร์ผู้ปิดทอง
หลังพระ“ โดย Intrepid ซึ่งเป็นนามรหัสของ
เซอร์วิลเลียม สตีเวนสัน ผู้มีบทบาทส�ำคัญใน
การต่อต้านแผนร้ายของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ทีห่ วัง
แผ่ อ� ำ นาจครอบครองโลก โดยเขาได้ จั ด ตั้ ง
หน่วยงานลับขึน้ เพือ่ หาความลับทางทหารของฝ่าย
เยอรมันก่อนทีจ่ ะรายงานแก่ เซอร์วนิ สตัน เซอร์ชลิ
นายกรัฐมนตรีองั กฤษ และประธานาธิบดี แฟรงคลิน
รูสเวล ของสหรัฐอเมริกา จนสามารถได้รบั ชัยชนะ
ในท้ายที่สุด ซึ่งว่ากันว่าหากชายผู้นี้พร้อมด้วย
ผูร้ ว่ มงานท�ำงานล้มเหลวแล้ว ก็จะท�ำให้ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ชนะสงครามในทันที และโลกคงไม่เป็นเหมือนอย่าง
เช่นทุกวันนี้แน่นอน
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โดย ส�ำนักพิมพ์บันลือสาส์น
หนังสือการ์ตูนเล่มแรกและเป็นเล่มแห่ง
ประวัติศาสตร์ของไทย ที่ถ่ายทอดเรื่องเล่าที่
ประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราในฐานะ “ลูก”
ของพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตลอดการครองราชสมบัติ
70 ปี นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมพระราชกรณียกิจ
และพระราชอารมณ์ขนั ของพ่อหลวงทัง้ หมดถูก
ถ่ายทอดโดยลายเส้นสวยๆ ของศิลปินทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศกว่า 60 ชีวติ รวมถึงศิลปิน
ทีเ่ ป็นนักวาดการ์ตนู ของขายหัวเราะและศิลปิน
รับเชิญ เช่น สละ นาคบ�ำรุง กวิน (เพจนวล)
โต้ง (หัวแจกัน) Stephff นักวาดการ์ตูนจาก
หนังสือพิมพ์ The Nation และ David Lloyd
ศิลปินชาวอังกฤษจาก DC Comic มาร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย
“ขายหัวเราะ” ฉบับรอยยิ้มของพระราชาเล่มนี้
จึงไม่ได้แค่ทำ� ให้ผอู้ า่ นมีความสุขเท่านัน้ แต่ยงั
อาจน�้ำตาซึมไปพร้อมกันด้วยก็ได้

ชื่อผู้แต่ง : ประมวล รุจนเสรี
หนังสือทีผ่ เู้ ขียนบอกเล่าถึงการใช้พระราชอ�ำนาจ
พระเจ้าแผ่นดินของไทยทุกพระองค์ที่ไม่เคย
รังแกประชาชน เพราะทรงด�ำเนินการตาม
หลักธรรมะและพระราชศาสตร์ของพระพุทธเจ้า
ขณะเดียวกันยังได้ชใี้ ห้เห็นอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
ของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงใช้ผ่านพระบรม
ราชโองการ โดยเฉพาะทางด้านการทหาร กองทัพ
ทีเ่ ป็นของพระองค์ ไม่ใช่ของนักการเมืองคนใด
คนหนึ่งมาตั้งแต่เริ่มมีการเขียนรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ยกฐานะของกษัตริยใ์ ห้ทรงเป็นจอมทัพไทย
มีพระราชอ�ำนาจเต็มในการใช้พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งทหารให้มารับใช้ชาติ จึงไม่ควรอย่างยิง่
ที่จะให้นักการเมืองน�ำทหารไปใช้ นอกจากนี้
ยังได้นำ� รับสัง่ ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ มาประมวล
ไว้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงชีใ้ ห้เห็นอะไร พร้อมทัง้
พระบรมเดชานุภาพแห่งรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อ
พระราชอ�ำนาจตลอดจนข้อเสนอให้คนไทยทุกคน
ตระหนั ก ในความเป็นชนชาติไทยและเห็นถึง
ความส�ำคัญของพระราชอ�ำนาจที่แท้จริง ซึ่งเป็น
หนังสือทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสว่า “เราอ่านแล้ว
เราชอบมาก เขียนได้ดี เขียนได้ถูกต้อง” โดย
เป็ น กระแสพระราชด� ำ รั ส ที่ ต รั ส กั บ นายปี ย ์
มาลากุล ณ อยุธยา

MORE THAN WORDS

“It is not flesh and blood but the heart
which makes us fathers and sons.”
Friedrich Schiller
ไม่ใช่แค่เลือดเนื้อเท่านั้นที่ท�ำให้เราเป็นพ่อลูกกัน
แต่เราเป็นพ่อลูกกันที่หัวใจด้วย
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

L&H MOTIVO
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The only thing we never get enough of is love; and the only thing
we never give enough of is love.
Henry Miller

www.lh.co.th

