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The Greatest Loss
เสด็จสูฟ
่ ากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคณ
ุ จะจารึกในใจไทยชัว่ กาล
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศสํานักพระราชวัง เรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินได้รับทราบ
ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิง่ นับแต่วนั ทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ สื บ ราชสั น ตติ ว งศ์
ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า
“เราจะปกครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง มหาชน
ชาวสยาม” เป็นต้นมาตราบจนบัดนี้ ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขถ้วนทัว่ อย่างสม�ำ่ เสมอมิได้ทรงว่างเว้น
ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อทรงเยี่ยมเยือนทุกข์สุขของพสกนิกร
ทัว่ ราชอาณาจักรอย่างต่อเนือ่ งตลอดมายาวนานถึง 70 ปี อาจกล่าว
ได้ว่าแทบไม่มีพื้นที่ส่วนใดในสยามประเทศที่ไม่เคยเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปถึง แม้ว่าพื้นที่จะอยู ่ ห ่ า งไกลในท้ อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดารที่ ต ้ อ งเสด็ จ
พระราชด�ำเนิน เข้าไปอย่างยากล�ำบาก และเสีย่ งต่อภัยอันตรายอย่างยาก
ทีจ่ ะมีผ้ใู ดเสมอเหมือน ท�ำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นจริง
ของสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่
ของพสกนิกรผูย้ ากไร้ทอี่ ยูห่ า่ งไกลความเจริญ ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ ด้วยพระเมตตามาจากหัวใจอย่าง
ไร้เงื่อนไขและไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน
สิง่ เหล่านีจ้ ะอยูใ่ นความทรงจ�ำ และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
หาที่สุดมิได้ พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของคนไทย
ทุกคนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน)
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“โอกาส”

the greatest loss

"พอเพียง" เพื่อเพียงพอ

ปรัชญาพ่อหลวงไทย

THE GREATEST
LOSS
A good person can
make another person
good; it means that
goodness will elicit
goodness in the society;
other persons will
also be good.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

สุขพอที่พ่อสอน

ด้ ว ยส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็ น ล้ น พ้ น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงงาน
อย่างหนักเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย
มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ๗๐ ปี
ในการนี้ จึ ง ขออั ญ เชิ ญ พระราชด�ำรั ส และ
พระบรมราโชวาทที่ ต รั ส ในวาระและโอกาส
ต่างๆ อันน�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดหากทุกท่าน
น�ำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจ�ำวัน เพราะพระองค์
ได้ ท รงแสดงให้ เ ราเห็ น แจ้ ง แล้ ว ว่ า ผลของ
การหนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ท�ำอย่างนั้น
จะปรากฏเป็นความส�ำเร็จได้เช่นไร

ความพอเพียง

“...ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า

ทุกครอบครัว จะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง
ทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้ มันเกินไป แต่วา่ ในหมูบ่ า้ น
หรือในอ�ำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิง่ บางอย่างทีผ่ ลิตได้มากกว่าความต้องการ
ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้อง
เสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนีท้ า่ นนักเศรษฐกิจต่างๆ
ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริง อาจจะล้าสมัย คนอื่น
เขาต้องมีการเศรษฐกิจทีต่ อ้ งมีการแลกเปลีย่ น
เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ความพอเพียง เลยรูส้ กึ ว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทย
เป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้...”
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
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การศึกษา

“…ต้ อ งพั ฒ นาอาชี พ ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชน เป็นอาชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว
งา ให้หลานเฝ้า แต่เป็นเรือ่ งของความอยูด่ กี นิ ดี
ความรูก้ ารศึกษาทีก่ ล่าวว่าต้องช่วยให้การศึกษา
ดีขึ้น เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี คนไม่สามารถ
ท�ำงาน การศึกษาต้องได้ทกุ ระดับ ถ้าพูดถึงระดับสูง
หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ขนั้ สูง ถ้าไม่มกี ารเรียน
ขั้นประถม อนุบาล ไม่มีทางที่จะให้คนไทยขึ้น
ไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี ซึ่งเดี๋ยวนี้
ก็ยงั ไม่ดี เพราะขัน้ สูงนัน้ ต้องมีรากฐานจากขัน้ ต�ำ่
ถ้ า ไม่ มี ก็เ รีย นขั้นสูงไม่รู้เรื่อง…”
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

“...ทุกคนในชาติมหี น้าทีข่ องตัว และถ้าแต่ละคน
ท�ำให้ได้อย่างเข้มแข็ง ซือ่ สัตย์สจุ ริต ประเทศชาติ
ก็ย่อมต้องปลอดภัยและก้าวหน้าไปอย่างดี...”
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
คุณธรรมจริยธรรม

“...สติคอื ความรูส้ กึ ระลึกได้วา่ อะไรเป็นอะไร
นัน้ ส�ำคัญมาก ทีจ่ ะช่วยให้บคุ คลหยุดคิดพิจารณา
ก่อนทีจ่ ะพูด จะท�ำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรือ่ งใดๆ
อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุด
ถูกต้อง ก็คอื จิตใจทีต่ งั้ มัน่ และหนักแน่นเป็นกลาง
เพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติส�ำคัญ

ที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็น
บุ ค คลชั้ น น� ำ ในวงงานต่ า งๆ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น
และอนาคต...”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคี
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่าน
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีระหว่างวันที่ ๗-๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗
ความสามัคคี

“...ความสามัคคีเป็นคุณสมบัติประจ�ำตัว
ของคนไทยทีไ่ ด้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรษุ
โดยไม่ขาดสาย ทัง้ นี้ เพราะคนไทยทราบตระหนัก
ว่าหมู่คณะที่มีสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมี
ก�ำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...”
ความตอนหนึ่ ง ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ความสุขและความปรารถนาดี

“...ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วย
บ้านเมืองของเรามีความเจริญมัน่ คงเป็นปรกติสขุ ความเจริญ
มัน่ คงทัง้ นัน้ จะส�ำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ดว้ ยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ
มุง่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้เต็มก�ำลังด้วยสติรตู้ วั ด้วยปัญญา
รูค้ ดิ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ยิง่ กว่าส่วนอืน่ จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลายในทีน่ ี้ ซึง่ มีตำ� แหน่งหน้าที่
ส�ำคัญอยูใ่ นสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
ท�ำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจ
ให้เทีย่ งตรงหนักแน่นทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้
ส�ำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมืองอันเป็น
ถิ่นที่อยู่ที่ท�ำกินของเรามีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป...”
พระราชด�ำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงาน
พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระทีน่ งั่
อมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
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TREND

Zen Inspired
การตกแต่งบ้านด้วยแนวคิดสมดุล

การแต่งบ้านสไตล์เซนเป็นการตกแต่งบ้านแบบญี่ปุ่น ด้วยความสมดุลของธรรมชาติกับการพักอาศัย
ที่ให้ความรู้สึกเงียบสงบ อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย น�ำความเรียบง่ายมาใช้ใน
การตกแต่ง เน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เลือกใช้โทนสีที่เรียบง่าย ช่วยท�ำให้ภายในบ้าน
ดูโปร่ง โล่ง และสบายตายิ่งขึ้น

ตัดความหรูหราและไม่จ�ำเป็นออก
การตกแต่งบ้านตามสไตล์วิถีเซนเน้นความเป็น
ธรรมชาติและเงียบสงบ ดังนั้น การตกแต่งจะตัด
ความหรูหราและรายละเอียดทีไ่ ม่จำ� เป็นออก บรรยากาศ
ภายในบ้านจะต้องโล่ง โปร่ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์
ดีไซน์เรียบง่าย ลองเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เห็นสีจาก
ธรรมชาติ เรียบง่ายไม่หวือหวา จัดวางอย่างเป็นระเบียบ
แบ่งสัดส่วนทีช่ ดั เจน เลือกใช้สที ใี่ ห้ความรูส้ กึ เบาสบาย
เช่น สีน�้ำตาล สีขาว สีครีม สีเขียว หรือสีเอิร์ธโทน
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ไม่ควรมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากชิ้น ควรเน้น
การจัดวางให้เข้ากับธรรมชาติมากทีส่ ดุ ประดับต้นไม้
เพื่อเพิ่มความสดชื่น บ้านสไตล์นี้เหมาะส�ำ หรับ
คนที่รักความสงบ รักธรรมชาติ
มุมพักผ่อนแบบญี่ปุ่น
ส�ำหรับการพักผ่อนในวันสบายๆ ภายในห้องจะ
ตกแต่งแบบเรียบง่าย รอบห้องจะโล่งๆ และเงียบสงบ
ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบง่ายที่ท�ำจากไม้

อย่างโต๊ะญีป่ นุ่ ตัวเล็กๆ เบาะนัง่ นิม่ ๆ สีสนั กลมกลืนเข้ากับ
ธรรมชาติ อาจตกแต่งด้วยต้นไม้หรือแจกันทรงไม่สูงมาก
นัก ส่วนผนังอาจจะท�ำเป็นกระจกบานเลือ่ นใหญ่ สามารถ
เปิดโล่งรับบรรยากาศภายนอกได้ เลือกหน้าต่างทีโ่ ปร่งแสง
ไร้ที่กั้นแสงสว่างจากธรรมชาติ ช่วยในการลดใช้ไฟฟ้าไป
ด้วยในตัว เป็นอีกมุมที่เปี่ยมไปด้วยความสงบตามวิถีเซน
สร้างบรรยากาศพื้นที่ส่วนตัว
เนือ่ งจากชาวญีป่ นุ่ มีความเป็นส่วนตัวสูง การกัน้ ห้องให้
เป็นสัดส่วนเป็นเรือ่ งทีเ่ ห็นได้บอ่ ยมาก ฉะนัน้ การกัน้ ห้องแบบ
ญีป่ นุ่ ควรค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัว แต่ไม่ควรให้ความรูส้ กึ ที่
แคบและอึดอัดจนเกินไป อย่ากัน้ ห้องด้วยผนังทีใ่ ห้ความรูส้ กึ
ทึบหรืออึดอัด หากห้องนอนมีพนื้ ทีจ่ ำ� กัดอาจจะแก้ไขด้วย
การท�ำเตียงบิลต์อนิ แบบเซน สีทใี่ ช้ภายในห้องส่วนใหญ่จะ
ใช้โทนสีขาวเรียบ หรืออาจใช้ไม้ไผ่หรือไม้พุ่มทรงเตี้ยเป็น
ไม้ประดับตกแต่งบ้าน จะยิง่ ช่วยให้ดเู ป็นธรรมชาติ จึงช่วยลด
ความอึดอัด และท�ำให้หอ้ งนอนดูโปร่งและกว้างมากยิง่ ขึน้

ไอเดียห้องน�้ำสไตล์เซน
อ่างอาบน�ำ้ ก็มคี วามส�ำคัญในการออกแบบสไตล์เซน เสียงน�ำ้
ที่กระทบลงอ่างน�้ำอุ่นซึ่งกระเซ็นผ่านหูให้เสียงน�้ ำไหลผ่าน
ความเงียบสงบ เช่นเดียวกับต้นไม้สเี ขียวทีน่ ำ� มาตกแต่งวางประดับ
ในมุมเล็กๆ ของห้องน�้ำ อ่างแบบญี่ปนุ่ จะมีขนาดเล็กและลึก
นอกจากนั้น สิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้เลยส�ำหรับการตกแต่ง คือ
รูปโค้งมนของสุขภัณฑ์ อ่างอาบน�ำ้ และอ่างล้างหน้าทีม่ โี ทนสีและ
ลวดลายเลียนแบบหินหรือไม้ธรรมชาติ จะดูเข้ากันเป็นอย่างดี
กับการจัดสวนหย่อมขนาดเล็กภายในห้องน�้ำ เน้นการตกแต่ง
รวมกับมู่ลี่ไม้ไผ่หรือหน้าต่างกระจกใสที่จะช่วยเปิดโล่งให้คุณ
มองเห็นวิวธรรมชาติจากภายนอก หรือจะน�ำรูปมาประดับผนัง
ขนาดใหญ่ก็ดูทันสมัยขึ้นมาทันที
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WELCOME

OPTIMUM
PRIVACY
@ THE BANGKOK SATHORN
การมีที่พักอาศัยอยู่ใจกลางเมืองนับเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองอย่างมากที่สุด ซึ่งแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญตรงจุดนี้ ท�ำให้เกิดโครงการ THE BANGKOK SATHORN
คอนโดมิเนียมระดับ HIGH-END แห่งเดียวบนถนนสาทรที่ตั้งอยู่บนท�ำเลที่สะดวกสบายที่สุดด้วย
การเชือ่ มต่อทัง้ BTS สุรศักดิเ์ พียง 100 เมตร และทางขึน้ ทางด่วน เปรียบเสมือนถนน WALL STREET
ในมหานครนิวยอร์ก ภายใต้แนวคิด Precious Living ที่สุดแห่งคุณค่าส�ำหรับการอยู่อาศัยที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นการออกแบบที่มีการตกแต่งผนังตึกด้วย
กระจกทัง้ หมดท�ำให้ได้มมุ มองที่โปร่งโล่งในการอยู่อาศัย พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่เน้นความเป็ น ส่ ว นตั วของผู้อยู่อาศัยราวกับอยู่บ้าน

มุมครัวสุดหรูที่ใช้หินควอตซ์คุณภาพพรีเมียม
เป็นวัสดุหลัก
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PRIVATE LIFT ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย
ของทุกยูนิต
“PRIVATE LIFT” นวัตกรรมที่ดีไซน์ให้เกิด
ความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดที่ท�ำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึก
เหมือนอยู่บ้าน ด้วยระบบลิฟต์ส่วนตัวในทุกห้อง
ของโครงการ THE BANGKOK SATHORN ทั้งหมด
468 ยูนิต ที่ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เซอร์วิส
ให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัยด้วยลิฟต์ทงั้ หมด 19 ตัว แบ่งเป็น
PRIVATE LIFT 14 ตัว และ SERVICE LIFT 5 ตัว
ด้วยระบบลิฟต์สว่ นตัวเมือ่ ขึน้ ลิฟต์จากบริเวณโถงลง
ลิฟต์สว่ นตัวโดยระบบคียก์ าร์ด เมือ่ ขึน้ มายังทีพ่ กั

ก็จะพบกับห้องโถงส่วนตัวก่อนทีจ่ ะเข้าไปถึงภายใน
ห้องพัก เป็นการอยูอ่ าศัยทีไ่ ม่แตกต่างจากการอยูบ่ า้ น
เพียงแค่เปลีย่ นจากเปิดประตูรวั้ เข้าสูภ่ ายในบ้าน
เป็นการขึน้ ลิฟต์แทน ซึง่ แตกต่างจากลิ ฟ ต์ ธ รรมดา
คื อ ไม่ ต ้ อ งเดิ น ผ่ า น Corridor แต่สามารถเข้า
ถึงห้องของท่านได้เลย
“PRIVATE LIFT” ได้จัดไว้ในแต่ละห้องที่ชั้ น
หนึ่งมีเพียงแค่ 3 ห้อ งเท่า นั้น โดยแบ่ง เป็น
3 แบบ 3 สไตล์ ได้แก่ 1 ห้องนอน ขนาด 57.7-67
ตารางเมตร ที่มีให้เลือกทั้ง River View ฝั่งที่
หันไปทางแม่นำ�้ เจ้าพระยา และทีเ่ ป็น City View

VIDEO DOOR PHONE
เพื่อสนทนากับแขกที่มาติดต่อ
ดีไซน์สุดเก๋กับ MAILBOX DOOR ด้านนอกและด้านใน

และแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 106-152.7
ตารางเมตร ที่เป็น PANORAMIC VIEW
ห้องหัวมุมตึก และ 2 ห้องนอน ที่สามารถ
เห็นวิวกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน
ให้ได้เลือกอยู่อาศัย
VIDEO DOOR PHONE เทคโนโลยีวดี โิ อโฟน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
นอกเหนือจาก “PRIVATE LIFT” ทาง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังได้เพิ่มเทคโนโลยี
“VIDEO DOOR PHONE” เพื่อยกระดับ

ความเป็นส่วนตัวมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัย
สามารถติดต่อสือ่ สารกับบุคคลทีเ่ ข้ามาติดต่อ
ได้จากด้านล่างในส่วนของล็อบบีคอนโดมิเนียม
ซึ่งจะโชว์ภาพบุคคลที่ติดต่อเข้ามาให้ได้เห็น
หากต้องการสนทนาด้วยก็สามารถพูด HANDSFREE ได้เลย หรือหากไม่ต้องการสนทนา
สามารถตัดสายทิ้งได้ทันที โดยเทคโนโลยีนี้
ช่วยให้ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถตรวจเช็กผูท้ เี่ ข้ามา
ติดต่อได้โดยง่าย พร้อมทัง้ ยังช่วยในเรือ่ งของ
ความปลอดภัยอีกด้วย
MAILBOX DOOR ประตูตู้จดหมาย
สุดประหยัดพืน้ ที่

PRIVATE LIFT ลิฟต์เซอร์วิสส่วนตัวส�ำหรับผู้อาศัย

ด้วยความใส่ใจในเรือ่ งดีไซน์และประโยชน์
ใช้สอย จึงได้ออกแบบประตูให้ดูพิเศษขึน้ ด้วย
การเพิม่ กล่องรับจดหมาย เสมือนบุรษุ ไปรษณีย์
มาส่งให้เองถึงประตูหน้าบ้าน ซึ่งท�ำให้ความ
รูส้ กึ แตกต่างจากการอยูค่ อนโดมิเนียมทัว่ ไปที่
ต้องใช้ตรู้ บั จดหมายของส่วนกลาง โดยสามารถ
เปิดรับจดหมายได้จากประตูภายในห้องได้เลย
สิง่ เหล่านีน้ บั ว่าเป็นความใส่ใจในรายละเอียด
ทีแ่ ลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบาย
ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการทุกคน
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HOME GADGET

Tech
& Gadgets
ในปี 2560 มาพบกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่พร้อมให้คุณ
ได้สนุกกับทุกๆ กิจกรรม พร้อมมอบความสะดวกสบาย
มอบความสุข กับไอเดียเก๋ๆ ให้คุณได้เพลิดเพลินกัน

02

Portable Coffee Maker

เครือ่ งชงเอสเปรสโซมินิ เครื่องชงกาแฟแบบพกพา เหมาะกับ
ทุกการเดินทาง สะดวกเเละใช้งานง่าย ชงกาแฟพร้อมดื่มได้
ทุกเมื่อ มีขนาดเล็ก สูงเพียงแค่ 6.95 นิ้ว ในกระบอกจะแยก
ออกเป็นทั้งหมดสามส่วนย่อยๆ ส่วนแรกจะเป็นแก้วส�ำหรับ
ใส่กาแฟ ส่วนทีส่ องจะเป็นทีใ่ ส่กาแฟส�ำเร็จรูป และส่วนทีส่ าม
จะเป็นทีใ่ ส่นำ�้ ร้อน วิธที ำ� เพียงแค่ใส่นำ�้ ร้อนเข้าไปและปัม๊ กาแฟ
ออกมาใส่แก้ว เท่านีก้ จ็ ะได้กาแฟพร้อมดืม่ ทุกที่ ราคาประมาณ
3,400 บาท

Solar-Powered Mobile Chargers

เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีพ่ ลังงานแสงอาทิตย์เครือ่ งนีเ้ ป็นทางเลือกเล็กๆ
ในการช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ช่วยโลกของเราโดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน Solar-Powered Mobile Chargers
มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เป็นวงกลมด้านบนในการดูดซับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้เวลาในการชาร์จภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประมาณ 10-12 ชั่วโมง แสงไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ความจุ 2500mAh ที่สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น
Mp3 หรือ Tablet ของคุณโดยต่อผ่านสาย USB อุปกรณ์ขนาดเล็ก
ที่มีความสูง 23 ซม. และขนาดศูนย์กลางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 ซม.
ราคาประมาณ 2,700 บาท
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Violife Zapi Luxe UV Toothbrush Sanitizer

เพื่อสุขอนามัยที่ดีมีความส�ำคัญไม่แพ้สุขภาพ ให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลภายในช่องปากด้วยเครื่องท�ำความสะอาดแปรงสีฟันของคุณ
โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในเวลาเพียง 6 นาที ด้วยแสงยูวี Sanitizes
เพียงแค่ใส่แปรงสีฟันเข้าไปในเครื่องท�ำความสะอาด แสงยูวีสามารถ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สปอร์ โดยอัตโนมัติได้ถึงร้อยละ 95 อุปกรณ์
สามารถถอดล้างท�ำความสะอาดแปรงสีฟันของคุณได้ง่ายดาย
เพียง 1 นาที ราคาประมาณ 1,800 บาท

TIPS & TRICKS

แต่งห้องท�ำสมาธิ

ใจสงบ เพิ่มสติ เกิดปัญญา

ช่ ว งเวลาที่ ทุ ก คนเกิ ด ความเศร้ า จิ ต ใจเกิ ด
ความเศร้าหมองเสมื อ นไร้ ซึ่ ง สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย ว ปั ญ หา
ต่างๆ ที่รายล้อมรอบตัวล้วนชักน�ำให้เราหันหน้า
เข้ า หาธรรมะกั น มากขึ้ น เริ่ ม ไหว้ พ ระสวดมนต์
นั่งสมาธิ ฝึกจิตให้เกิดความสงบ คงจะดีไม่ใช่น้อย
หากเรามีมุมสงบๆ ใกล้ตัวในบ้านของตัวเอง ที่พร้อม
จะชวนให้ ห ลบหนี จ ากความวุ ่ น วายมาท�ำให้ ใ จสงบ
เพิ่ ม สติ และเกิ ด ปั ญ ญาเป็ น พลั ง ให้ เ ราก้ า วเดิ น

• ห้องพระ
เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีท่ กุ บ้านต้องมี ลองเปิดเข้าไปในห้องพระ
ว่าพอจะมีพื้นที่ให้ฝึกนั่งสมาธิได้ไหม เพียงพื้นที่เล็กๆ
ก็เพียงพอ ขอให้มเี บาะนัง่ สักหนึง่ ผืนหรือเบาะยางแบบโยคะ
จัดวางไว้บริเวณด้านหน้าให้เรานัง่ หันหน้าเข้าหาองค์พระพุทธรูป
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถท�ำสมาธิได้แล้ว

แต่งห้องด้วยโคมไฟสไตล์ธิเบต

• ห้องใต้หลังคา
อีกหนึ่งห้องที่หลายคนมักมองข้าม แต่บอกเลยว่าห้องใต้หลังคานี้
จะช่วยให้คณุ นัง่ สมาธิให้จติ ใจสงบได้เยอะ เพราะอยูม่ มุ สูงทีส่ ดุ ของบ้าน
และพร้อมที่จะตัดเสียงวุ่นวายต่างๆ ได้แบบไม่น่าเชื่อ แถมยั ง ได้
แสงแดดสาดส่องมาเพิม่ ความโปร่งสบาย เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
และหากอยากให้ห้องไม่สว่างจนเกินไปก็หาผ้าม่านมาติดเพิม่ เพียงเท่านี้
ก็ช่วยบังแสงไม่ให้จ้าจนเกินไปได้แล้ว
• ห้องนั่งเล่น
การนัง่ สมาธิให้ใจสงบอาจจะไม่จำ� เป็นต้องใช้สขี าวหรือสีครีมเสมอไป
เราสามารถใช้สีสันสดใสเข้ามาก็ได้ ลองเปลี่ยนจากสีโทนธรรมดา
มาเป็นแนวสไตล์โมร็อกโกน�ำมาผสมเข้ากับสไตล์ธิเบต น�ำหมอน ผ้า
และเบาะมาจัดตกแต่ง
• สวนสวยในรั้วบ้าน
แบ่งพื้นที่ในสวนที่บ้านจัดให้เป็นมุมสงบก็สวยเก๋ไปอีกแบบนะ
หาพรมมาปู ใ ห้ เ ต็ ม พื้ น ที่ แ ล้ ว เปลี่ ย นจากนั่ ง สมาธิ อ ยู ่ ภ ายในห้ อ ง
ก็ ม านั่ ง สมาธิ ท� ำ ใจให้ ส งบท่ า มกลางธรรมชาติ ท่ี ร ายล้ อ มรอบตั ว
ที่มาพร้อมอากาศบริสุทธิ์
L&H Motivo
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BE HEALTHY

Respiratory
Syncytial Virus

ไวรัส RSV ไวรัสร้ายที่ควรรู้จัก

ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึง่ ในโรคทีเ่ ป็นปัญหา
ส�ำคัญในวัยทารกและเด็กเล็ก ที่คุณพ่อคุณแม่
คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจจากเชื้อไวรัส RSV” ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการ
คล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขัน้
ปอดอักเสบได้

ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus คือ
เชือ้ ไวรัสทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
ไวรัส RSV มักแพร่ระบาดในช่วงทีม่ อี ากาศชืน้ โดยเฉพาะ

14
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ในหน้าฝน และติดต่อกันได้ง่ายเพียงการสัมผัสใกล้ชิด และทาง
ลมหายใจจากการไอ จาม น�้ำมูก น�้ำลาย เสมหะ หรือละออง
น�้ำมูกของผู้ป่วย
ลักษณะอาการของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV มีอาการคล้ายไข้หวัด
มีไข้ ไอ น�ำ้ มูกไหล คออักเสบ แต่จะมีอาการหอบ เหนือ่ ย ปอดบวม
หายใจล�ำบากมีเสียงวี้ด หายใจแรงจนหน้าอกโป่ง บางรายมี
อาการไอมากจนอาเจียน ตัวเขียว กินข้าว กินน�้ำ กินนมไม่ได้
ในบางรายอาจท�ำให้เกิดอาการปอดติดเชื้อ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ถ้าเกิดการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงอาจส่งผลให้เกิดอาการหายใจล้มเหลว
ได้ และในบางรายอาจจะส่ ง ผลให้ เด็ ก มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น

โรคหอบหืดในอนาคตได้อีกด้วย
ในส่วนของการรักษานั้นตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน รวมถึงยัง
ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จึงใช้วิธีรักษาตามอาการของผู้ป่วย
และให้ระวังการขาดน�้ำ เพราะจะยิ่งท�ำให้เสมหะเหนียวข้นและเชื้อ
ลงปอดได้ อาจใช้ยาพ่นร่วมกับออกซิเจนเพื่อช่วยขยายหลอดลม
ยาละลายเสมหะ เคาะปอด และอาจต้องช่วยดูดเสมหะ ให้กินยาลดไข้
และเช็ดตัวเพื่อช่วยลดไข้ นอนพักมากๆ ร่างกายจะค่อยๆ ฟื้นตัวดี
ขึ้นในเวลาประมาณ 7-14 วัน แม้จะหายจากการติดเชื้อไวรัส RSV
แต่สภาพร่างกายโดยเฉพาะหลอดลมและถุงลมฝอยจะเกิดการอักเสบ
ได้ง่ายมากกว่าคนปกติทั่วไปเมื่อติดเชื้อครั้งใหม่ ดังนั้น ควรใส่ใจ

เป็นพิเศษในเรื่องของอาหารและการออกก�ำลังกายในช่วง
ที่อากาศเปลี่ยนแปลง
แม้จะไม่มียาหรือวัคซีนป้องกัน แต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดให้
ห่างไกลจากไวรัส RSV คือ ไม่ควรอยูใ่ กล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นหวัด
ควรหมัน่ ล้างมือให้สะอาด ควรท�ำร่างกายให้อบอุน่ อยูเ่ สมอ เมือ่
ต้องอยูใ่ นทีแ่ ออัด ควรใส่หน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
ควรแยกอุปกรณ์เครือ่ งใช้ของผูป้ ว่ ยออกมา เพือ่ ป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้อโรค

L&H Motivo
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DIY

FLOWER
in HAND BOX

เข้าสูช่ ว่ ง GREETING SEASON เทศกาลส่งความสุข
หลายคนคงก�ำลังมองหาของขวัญแสนเก๋เพือ่ น�ำไป
มอบให้คนพิเศษ แต่จะน�ำของขวัญใส่กล่องลงไป
คงจะดูธรรมดา เพียงแค่น�ำกล่องไม้หรือกล่องกระดาษ
ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าด้วยการเติมแต่งดอกไม้
ลงไป เท่านี้ก็กลายเป็นกล่องของขวัญที่เลอค่า
ไม่เหมือนใคร

วัสดุอุปกรณ์ (ส�ำหรับ 2 กระถางเล็ก)
• ดอกไม้ (สามารถเลือกได้ตามใจชอบ)
• ใบไม้
• กรรไกร
• กรรไกรตัดกิ่ง
• กล่องไม้หรือกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
• โอเอซิส (โฟมสีเขียวส�ำหรับเก็บกักน�้ำ)
• ริบบิ้น
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วิธีท�ำ

• ตัดโอเอซิสให้พอดีกับกล่องที่เตรียมไว้
โดยให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว
• ปักใบไม้และดอกไม้ลงบนโอเอซิส
• เวลาปักไม่ควรดึงเข้า-ออกบ่อยๆ เพราะ
โอเอซิสจะเป็นรูท�ำให้ดอกไม้ยึดไม่แน่น
• เทคนิคที่ท�ำให้สวยเป็นพิเศษคือการเลือกดอกไม้ที่มี
ขนาดใหญ่และสวยที่สุดเพื่อเป็นจุดน�ำสายตา โดยน�ำมา
จัดวางก่อนแล้วไล่ดอกไม้อื่นๆ ที่มีขนาดเล็กตามลงไป
• หลังจากการตกแต่งกล่องเรียบร้อยสวยงามตามใจชอบ
แล้ว ให้น�ำของขวัญสุดพิเศษมาวางลงบนดอกไม้
• ปิดกล่อง และผูกริบบิ้นเพื่อเพิ่มความสวยงาม

Tips

• ควรเว้นพื้นที่ส�ำหรับการจัดวางของขวัญ
ไว้ก่อนที่จะปักดอกไม้ลงไป
• ที่ส�ำคัญของขวัญไม่ควรมีน�้ำหนักมากจนเกินไป
เพราะจะท�ำให้ดอกไม้เกิดการยุบและช�้ำได้
• ไม่ควรปักดอกไม้ให้สูงเกินปากกล่อง
เพราะจะท�ำให้ปิดฝากล่องไม่ได้

L&H Motivo
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EXCLUSIVE INTERVIEW

นิรวิทย์ เรนเดลล์ (อเล็กซ์)
ความสุขที่ได้ ‘รักษ์’ โลก

ส�ำหรับหนุ่มอเล็กซ์ นิรวิทย์ เรนเดลล์
นอกจากจะเป็นนักแสดงคุณภาพทีม่ ผ
ี ลงาน
ให้ได้ชมกันตลอดแล้ว ยังเป็นนักแสดงที่
มีจุดยืนแน่วแน่ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเอาจริงเอาจัง
โดยเลือกที่จะเปิดห้องเรียนธรรมชาติ
ปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
เยาวชนรุ่นใหม่ และเลือกใช้ชีวิตเรียบง่าย
เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

หนุ่มอเล็กซ์เผยถึงความรู้สึกที่มีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ “ในวันทีป่ ระเทศไทย
ไม่ มีพ่ อ หลวงของแผ่ น ดิ น ความรู ้ สึ ก ของผม
ก็เหมือนกับประชาชนคนไทยทุกคน สิง่ หนึง่ ทีผ่ ม
จะท�ำได้ ผมขอน้อมน�ำพระราชด�ำรัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตและ
การท�ำงาน จริงๆ แล้วทุกๆ ค�ำสอนของพระองค์
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกๆ สถานการณ์
ทุกๆ อาชีพ โดยเฉพาะกับการท�ำงานของผม
18
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ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ (EEC Thailand)
ทีศ่ นู ย์การเรียนรูแ้ ห่งนี้ ผมตัง้ ใจให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เกิ ด จิ น ตนาการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และรักษ์ธรรมชาติ ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง”
“เวลาส่วนใหญ่ของผมตอนนีถ้ า้ ไม่ตดิ ถ่ายละคร
ก็จะอยู่ที่ค่าย EEC (Environmental EducationCentre) ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งผม
เป็นผูบ้ ริหาร เป็นค่ายทีใ่ ห้เด็กๆ มาเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ส่วนใหญ่กจิ กรรมของเราก็จะพาเด็กๆ
ไปเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติทั้งป่าเขาและทะเล
ในค่ายของเราก็จะมีผเู้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะมาสอนเด็กๆ
มีกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องปลูกฝัง และให้เด็กๆ
ได้เข้าใจค�ำว่า ‘สิง่ แวดล้อม’ เวลาทีเ่ ด็กๆ เหล่านี้
เติบโตขึ้นมา เขาจะได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิ่งแวดล้อม ผมมีหน้าที่ที่ท�ำให้ทุกๆ คนเห็น
ถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสหลัก
ซึง่ คนทัว่ ไปยังไม่ได้ตระหนักว่ามีความส�ำคัญมากๆ
เราพยายามจะเปลี่ ยนความคิ ด นี้ โ ดยปลู กฝั ง

ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมค่าย ได้น�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ เรามีเวทีให้กับเด็กๆ ได้ขึ้นมาพูด
ได้ มี โ อกาสแสดงความคิดเห็น และเชิญชวน
ให้คนรุน่ ใหม่เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรของเรา เพื่อหวังปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ”
“สิง่ ต่างๆ ทีผ่ มท�ำ ณ วันนี้ อันดับแรกเลยคือ
ผมท�ำแล้วผมมีความสุข ถึงแม้วา่ จะเหนือ่ ยมากๆ
ถ้าวันนีเ้ ราไม่ได้มาท�ำตรงนี้ ผมก็จะไม่เข้าใจระบบ
ของการเปิดบริษทั ผมเริม่ เปิดบริษทั มากับคุณเต้ย
เรา 2 คนช่วยกัน ถึงวันนีเ้ ติบโตค่อนข้างเร็ว ผมมี
ความใจเย็ น มากขึ้น มีค วามสุขที่ได้พ าเด็ก ๆ
ไปว่ายน�้ำ หรือศึกษาธรรมชาติ ท�ำให้ความคิด
ของผมในหลายๆ ด้านเปลีย่ นไป และธุรกิจ ณ วันนี้
อาจจะเป็นอาชีพหลักของผมได้ในอนาคต ดูแล
ครอบครัวของผมได้ ผมก็ตงั้ เป้าหมายไว้วา่ จะก้าวไป
ให้ถึงจุดนั้นให้ได้”
“2 ปีทผ่ี า่ นมานี้ ผมท�ำงานหนักตลอด ไม่คอ่ ย
มีเวลาพักผ่อนทั้งในส่วนของบริษัทและงานละคร

ที่ต้องรับผิดชอบ ผมมองว่าไม่ว่าผมจะท�ำอะไร
ทุ ก อย่ า งต้ อ งเต็ ม ที่ เต็ ม ร้ อ ย ท� ำ ให้ ดี ถ้ า มี
เวลาว่างจริงๆ ผมก็จะเข้าฟิตเนส ไปเล่นฟุตบอลบ้าง
ส่วนงานค่าย EEC ไม่ได้มที กุ อาทิตย์ ก็จะมีเวลาว่าง
ที่จะอยู่กับครอบครัว ได้อยู่กับเพื่อนๆ บ้าง”
“ผมโชคดีที่ได้ท�ำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก ได้ท�ำ
ในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ เพราะสิง่ ทีผ่ มไม่ชอบมากทีส่ ดุ คือ
การทีต่ อ้ งท�ำอะไรแล้วต้องฝืนท�ำ อย่างงานบริษทั
ก็มบี างอย่างทีเ่ ราไม่ถนัดไม่อยากท�ำ แต่เราก็ตอ้ งท�ำ
เพือ่ การเติบโต หรืองานละครถ้าบทมันใช่ ได้รบั บท
ทีด่ ี บททีเ่ ราชอบ เราก็จะมีความสุขทีไ่ ด้ทำ� ตรงนัน้
ผมโชคดีกว่าคนอืน่ ตรงทีผ่ มมีประสบการณ์การท�ำงาน
ตั้งแต่เด็ก ท�ำงานกับคนค่อนข้างเยอะ พอเรา
ได้มาอยูก่ บั เด็กๆ อยูก่ บั ธรรมชาติ หล่อหลอมให้ผม
เป็นคนที่ใจเย็น ได้คิด ได้ทบทวน รู้ว่าสิ่งไหนดี
หรือไม่ดี อะไรควรท�ำ อะไรที่ไม่ควรพูดครับ”
“ส�ำหรับความฝันของผม ผมตั้งใจไว้ว่าอยาก
จะเปิด Hostel เล็กๆ ของตัวเอง ผมคิดไว้สกั พักแล้ว
เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนเล็กๆ ได้อยูก่ บั ธรรมชาติลว้ นๆ

ผมตั้งใจว่าอาจจะเปิดที่ จ.กระบี่ โดยส่วนตัวผม
ชอบที่นั่น หรือที่เขาหลัก จ.พังงา เพราะที่นั่น
สามารถไปด�ำน�ำ้ ทีส่ มิ ลิ นั ได้ แรงบันดาลใจของผม
เกิดที่เขาหลัก มีพ่ีๆ ที่รู้จักกันท�ำอยู่ ไอเดียดี
ลงทุนไม่มากนัก คนทีม่ าพักก็ชอบ ได้พกั ผ่อนอยูก่ บั
ธรรมชาติจริงๆ”
หนุม่ อเล็กซ์ฝากทิง้ ท้ายไว้วา่ “โลกเราทุกวันนี้
ถูกท�ำลายไปมาก ทางใดทีจ่ ะช่วยกันรักษาโลกใบนี้
ให้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เราก็ต้องช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ ‘EEC’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ผมทุม่ เทแรงกายแรงใจ เพื่อช่วยปลูกฝังในเรื่อง
รักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมที่จะช่วยดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ”
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METRO FOCUS

เตาปูน

17

รัฐสภา

1

16

ศรีย่าน

2

สามเสน

3

หอสมุดแห่งชาติ

4

ผ่านฟ้า

5

6

15

วังบูรพา

7

บางขุนพรหม

14
สะพานพุทธฯ

8

13

9

วงเวียนใหญ่

ส�ำเหร่

10
จอมทอง

PURPLE
LINE
(ส่วนต่อขยาย เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)
เป็นอีกหนึง่ โครงการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
ส�ำหรับโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ งส่วนต่อขยายทีเ่ ชือ่ มต่อ
กั บ รถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว งช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ เติ ม เต็ ม
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางใน
แนวเหนือ-ใต้ จากพืน้ ทีช่ นั้ ในและสถานทีส่ �ำคัญบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ไปถึงพื้นที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรี ใกล้บริเวณ
รอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ งส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) รูปแบบการเดินรถเป็นแบบ Heavy
Rail (รถไฟฟ้ารางหนัก) มีระยะทางทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็น
โครงสร้างทางวิง่ ใต้ดนิ 12.6 กิโลเมตร และโครงสร้างทางยกระดับ
11 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งสิ้น 17 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 10
สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี
แนวเส้นทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ งช่วงเตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ
เริม่ จากจุดเชือ่ มต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งช่วงบางใหญ่-บางซือ่
ที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบีย่ ง
เข้าสูถ่ นนสามเสน ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม)
โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
หอสมุดแห่งชาติ คลองบางล�ำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ
ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แยกผ่านฟ้าเข้าสูถ่ นนมหาไชย ผ่าน
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11 12

พระประแดง
ราษฏร์บูรณะ

ประชาอุทิศ

บางปะกอก

ดาวคะนอง

วัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสูถ่ นนจักรเพชร ลอดใต้แม่นำ�้ เจ้าพระยา
บริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสูถ่ นนประชาธิปก ผ่านสีแ่ ยกบ้านแขก
ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยก
มไหสวรรย์ จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางยกระดับผ่านแยกถนนจอมทอง
เข้าสูถ่ นนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนประชาอุทศิ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร
เข้าสู่ราษฎร์บูรณะข้ามคลองแจงร้อน ผ่านสามแยกพระประแดง
และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุใน มีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ได้แก่
สถานีบางปะกอก จอดรถได้ประมาณ 1,700 คัน และสถานีราษฎร์บรู ณะ
มีอาคารจอดรถ 2 แห่ง อาคารจอดที่ 1 จอดรถยนต์ได้ประมาณ
800 คัน และอาคารจอดรถที่ 2 จอดรถยนต์ได้ประมาณ 900 คัน
จากข้อมูลของ รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ส่วนต่อขยาย)
จะเปิดบริการในปี 2562
โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ งส่วนต่อขยายเริม่ ต้นโครงการเชือ่ มต่อ
กับสถานียกระดับเตาปูนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่บางซื่ อ มี ส ถานี ใต้ ดิ น 10 สถานี และสถานี ย กระดั บ 7 สถานี
ดังต่อไปนี้
1. สถานีรัฐสภา สถานีเชื่อมต่อกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียน
โยธินบูรณะเดิม) ตั้งอยู่ใต้ถนนสามเสนระหว่างอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่และ ม.พัน 4 รอ.
2. สถานีศรีย่าน ตั้งอยู่ด้านหน้ากรมชลประทาน
3. สถานีสามเสน ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยู่ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติและ

ครุใน

ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. สถานี บางขุ น พรหม สถานีตั้งอยู่ด้า นหน้า
วัดเอี่ยมวรนุช
6. สถานีผ่านฟ้า สถานีตั้งอยู่ใต้ถนนพระสุเมรุ
ก่อนถึงถนนราชด�ำเนินนอก (เชือ่ มต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี)
7. สถานีวังบูรพา สถานีต้ังอยู่ใต้ถนนมหาไชย
ด้านหน้าสวนรมณีนาถใกล้แยกสามยอด (เชือ่ มต่อ
กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงหัวล�ำโพงบางแค)
8. สถานีสะพานพุทธฯ สถานีตงั้ อยูใ่ ต้ถนนประชาธิปก
ก่อนถึงสี่แยกบ้านแขก
9. สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีตั้งอยู่ใต้ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินใกล้วงเวียนใหญ่
10. สถานีส�ำเหร่ สถานีต้ังอยู่ใต้ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ใกล้ตลาดส�ำเหร่ และโรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า
11. สถานีจอมทอง (จุดเริม่ ต้นเส้นทางยกระดับ) สถานี
อยู่บริเวณกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
12. สถานีดาวคะนอง สถานีอยูก่ ลางถนนสุขสวัสดิ์
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 12 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 14
13. สถานีบางปะกอก สถานีอยูก่ ลางถนนสุขสวัสดิ์
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 23 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 25
14. สถานีประชาอุทศิ สถานีอยูก่ ลางถนนสุขสวัสดิ์
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 44
15. สถานีราษฎร์บรู ณะ สถานีอยูก่ ลางถนนสุขสวัสดิ์
คร่อมคลองแจงร้อน
16. สถานีพระประแดง สถานีอยูก่ ลางถนนสุขสวัสดิ์
ใกล้แนววงแหวนอุตสาหกรรมสามแยกพระประแดง
17. สถานีครุใน สถานีอยู่กลางถนนสุขสวัสดิ์
บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70
รถไฟฟ้าสายสีมว่ งนีม้ จี ดุ เชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้า

ภาพมุมชานชาลาสถานี

สายสีสม้ (บางบ�ำหรุ-มีนบุร)ี ทีส่ ถานีผา่ นฟ้าและ
จุดเชือ่ มต่อรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินทีส่ ถานีวงั บูรพา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งฯ ตามผลการวิเคราะห์
และประมาณการจ�ำนวนผูโ้ ดยสารของส�ำนักงาน
ขนส่งพบว่าน่าจะมีจ�ำนวนผู้โดยสาร 502,000
คน/เที่ยว/วัน งบการลงทุนรวมประมาณ 66,820
ล้านบาท
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์มากมาย ทัง้ ยังช่วยเพิม่ ความคล่องตัว
ให้กับประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อในเขต
พืน้ ที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ไปจนถึงฝั่งธนบุรีตอนใต้
จากเส้นทางรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงได้จากทุก
ทิศทาง และยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยผลักดันให้
เศรษฐกิจเติบโตในอนาคต
ข้อมูลอ้างอิงจาก www.mrta.co.th
L&H Motivo
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คลอง3

L&H NETWORK

Villaggioง 3

รังสิต-คลอ

ถนนราชพฤกษ-นนทบุรี 1

มัณฑนา

ราชพฤกษ-สะพานมหาเจษฎา

วงแหวน

บดินทรฯ

ถนน

บาง

มัณฑนา

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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ชัย

บาง

ถ.ราษฎพัฒนา

วงแหวน

L&H
NETWORK

ถ.เจริญพัฒนา

ถ.พระยาสุเรนทร

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

8 - 15 ล้านบาท
1.98 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
นนทบุรี

บางเขน

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว

ÁÕ¹ºØÃÕ

ºÖ§¡Ø‹Á
ºÒ§¾ÅÑ´

·ÇÕÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¡Í¡
¹ŒÍÂ

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

§á¢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

17 - 20 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

FOOD-LIFE

BALANCE

การรับประทานอาหารก็เหมือนการใช้ชีวิต
หากเลือกรับประทานอาหารแบบไหน ก็จะส่งผล
ต่ อ สุ ข ภาพโดยรวมของคุ ณ แบบนั้ น ทว่ า
ควรปฏิบัติตามกฎสลับกับการตามใจตัวเอง
จะเป็นการสร้างสมดุลได้อย่างดี เฉกเช่นเดียวกัน
กับความรูจ้ กั ประมาณในความต้องการ ซึง่ เป็น
ค�ำตอบของการเลือกเฟ้นรูปแบบการใช้ชีวิต
ให้เหมาะสมกับตนเอง

สถานที่แนะน�ำ

• THE B.I.T.E

THE B.I.T.E (เดอะไบท์) หรือ The Best In The
Evening ร้านอาหารไทยที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น
เอาต์ดอร์ จัดสัดส่วนบริเวณร้านโดยแบ่งออกเป็น
โซนต่างๆ ได้แก่ บริเวณระเบียงไม้ระแนงริมน�้ำ
บริเวณชัน้ ดาดฟ้า หรือส�ำหรับผูช้ นื่ ชอบการร้องเพลง
ที่นี่ก็มีห้องคาราโอเกะไว้คอยบริการถึง 7 ห้อง
ด้วยกัน เหมาะกับการพาครอบครัว คนรัก หรือ
เพื่อนๆ มาดื่มด�่ำกับบรรยากาศริมน�้ำ พร้อม
ลิ้มลองรสชาติอาหารที่ตั้งใจปรุงมาเสิร์ฟ กับ
หลากหลายเมนูยอดนิยม เช่น ปลากะพงโบราณ,
กุ้งแช่น�้ำปลา, ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำเผามะพร้าวอ่อน,
ต้มแซบเอ็นหมู, ย�ำเมีย่ งตะไคร้ และปลาหมึกไข่
นึ่ ง มะนาว ฯลฯ เรียกว่า เป็นร้า นที่ครบครัน
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ปลากะพงโบราณร้าน THE B.I.T.E

ทุกอรรถรสในการสังสรรค์เลยก็ว่าได้
ทีต่ งั้ : 2/79 หมู่ 7 ต�ำบลลาดสวาย อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ : 0-2563-3126-9, 08-6321-2211
เฟซบุก๊ : www.facebook.com/thebitekaraoke
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น.
การเดินทาง : THE B.I.T.E อยู่ระหว่างธนาคาร
นครหลวงไทยกับศูนย์โตโยต้า ร้านอยู่ตรงข้าม
กับบิ๊กซี ปากทางเข้าร้านอยู่ข้างธนาคาร
นครหลวงไทย
• HIDDEN BACKYARD

บรรยากาศเสมือนได้นั่งชิลล์อยู่สวนหลังบ้าน
อันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เน้นพืน้ ทีเ่ อาต์ดอร์

บรรยากาศร้านด้านนอกของ THE B.I.T.E

ที่ดูโปร่ง โล่ง สบาย โต๊ะ-เก้าอี้ไม้วางอยู่เรียงราย
เพิม่ ความเก๋ไก๋ดว้ ยการน�ำอุปกรณ์ทำ� สวนอย่าง พลัว่
เสียม จอบ มาตกแต่งอย่างลงตัว ส่วนโซนอินดอร์
เป็นคาเฟ่ที่ออกแบบตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียล
ผสมผสานกลิน่ อายความเป็นลอฟต์ จัดมุมต่างๆ
ให้เลือกนัง่ ตามความต้องการ ถัดมาในเรือ่ งของ
อาหารสไตล์ฟิวชันรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยกันดี
มีทงั้ เมนูอาหารเช้าอย่าง Egg Benedict ทีเ่ สิรฟ์
ให้รับประทานจนถึงช่วงเย็น ส่วนบรันช์แบบ
โฮมเมดก็พร้อมบริการตัง้ แต่ชว่ งสายๆ ไปจนถึง
บ่ายๆ ส�ำหรับเมนูแนะน�ำของทีน่ ี่ เช่น เปาะเปีย๊ ะ

บรรยากาศร้านเห็นวิวแม่น�้ำของ
ร้านบ้านชิดกรุง กุ้งเผา

การออกแบบสไตล์อินดัสเทรียลผสมผสานลอฟต์ของ
HIDDEN BACKYARD

คุ ณ ยาย, พาสต้ าขาหมู, ข้า วไข่ข้นแฮมชีส,
กุ้งกรอบทอดพริกไทยด�ำ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
เมนูขนม เครือ่ งดืม่ มากมายให้เลือกชิมและชิลล์
ทีต่ งั้ : 37/88 ซอยเลียบคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 09-9053-7323
เฟซบุก๊ : www.facebook.com/hiddenbackyard
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 11.00-23.00 น. (ปิดวันจันทร์)
การเดินทาง : จากห้าแยกปากเกร็ดมุ่งหน้าสู่
ถนนแจ้งวัฒนะ ตรงมาจนถึงแยกคลองประปา
ให้เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนเลียบคลองประปา ตรงไป
อีกเล็กน้อย สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายร้าน
อยูห่ น้าปากซอย ให้เลีย้ วเข้าซอยไปอีกประมาณ
200 เมตร จะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือ

Strawberry Crumble Cheesecake
@HIDDEN BACKYARD

• บ้านชิดกรุง กุ้งเผา

เห็นชื่อร้านก็บอกเป็นนัยอยู่แล้วว่าทีเด็ดต้อง
อยู่ที่กุ้งเผาตัวโต เนื้อแน่นเด้ง รสหวาน มันเยิ้ม
พระเอกประจ�ำร้านทีใ่ ครมาก็ตอ้ งสัง่ รับประทาน
ยิง่ เข้าคูก่ บั น�ำ้ จิม้ รสเด็ดสูตรของทางร้านด้วยแล้ว
รับประทานเพลินจนลืมวางช้อนกันเลย นอกจาก
กุ้งเผาที่เป็นเมนูเด่นเมนูดังของบ้านชิดกรุง
กุง้ เผา แล้ว ยังมีสารพันอาหารทีห่ ารับประทานยาก
เช่น ผัดสายบัวกุง้ สด, หลนปูเค็ม, ปูมา้ ต้มย�ำน�ำ้ ใส,
ห่อหมกทะเลผัดแห้ง และน�ำ้ พริกโจรสูตรพิเศษของ
บ้านชิดกรุง กุง้ เผา เท่านัน้ หากต้องการมาสัมผัส
บรรยากาศอันสวยงามริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา แนะน�ำ
ให้มาในช่วงเย็น เพราะยามพระอาทิตย์อัสดง
ตรงแม่น�้ำจะงดงามเกินบรรยาย
ที่ตั้ง : 123 หมู่ 9 ต�ำบลบางเตย อ�ำเภอสามโคก

กุ้งเผาร้านบ้านชิดกรุง กุ้งเผา

จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ : 08-1826-7193, 08-9447-5783
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/pg/baanchidkrung
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-20.30 น.
การเดินทาง : จากถนนติวานนท์มงุ่ หน้าสูจ่ งั หวัด
ปทุมธานี ตรงมาจนเห็นโรงพยาบาลกรุงสยาม
เซนต์คาร์ลอสอยูท่ างด้านซ้ายมือก็ให้เลีย้ วซ้าย จากนัน้
ตรงมาขึน้ สะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาแล้วเลีย้ วขวา
ที่แยกสันติสุข (ใต้สะพานข้ามแยก) และตรงมา
เรื่อยๆ จนเลยวัดบางเตยกลาง ให้สังเกตทางด้าน
ขวามือจะมีซอยและป้ายบอกทางไปร้าน ให้เลีย้ ว
เข้าไปในซอยนัน้ ตรงเข้ามาจนสุดท่าน�ำ้ แล้วจอดรถ
และจะเห็นป้ายบอกทางเดินมายังร้านบ้านชิดกรุง
กุง้ เผา ซึง่ อยูด่ า้ นหลังตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี
L&H Motivo
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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 - 6 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

SPEND MORE
QUALITY TIME

อาหารรสชาติเยีย่ ม ผนวกเข้ากับบรรยากาศ
ทีด่ ี ทว่ามีคณ
ุ ภาพและราคาทีเ่ หมาะสม นับเป็น
สิง่ วิเศษทีไ่ ด้รับการรังสรรค์ขึ้นมาตอบสนอง
ความต้องการ ได้บนพื้นฐานของความพอดี
ทัง้ ยังช่วยปรุงแต่งวันอันแสนธรรมดาให้กลับ
มีความหมายและมีคุณค่ามากมายต่อจิตใจ

สถานที่แนะน�ำ

• BANGKOK SEAVIEW

หนึง่ ในร้านอาหารทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งบรรยากาศดีลำ� ดับ
ต้นๆ เพราะการตัง้ อยูก่ ลางท้องทะเลบางขุนเทียน
อันกว้างใหญ่ ท�ำให้ร้านอาหารแห่งนี้โดดเด่น
ยิ่งนัก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ดวงไฟสีส้ม
สะท้อนกับผืนน�้ำ ช่างเป็นภาพที่สวยงามเกิน
ค�ำบรรยาย แน่นอนว่าอยูก่ บั ทะเลแบบนี้ อาหาร
จึงต้องเน้นไปทางซีฟดู เป็นหลัก ซึง่ สามารถมัน่ ใจ
ในความสดใหม่ 100% คอนเฟิร์มจากเจ้าถิ่น
ที่ขนขบวนมาสร้างความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น
ชุดทะเลเผาที่มีทั้งกุ้ง หอยแมลงภู่ หอยแครง
ปลาหมึก ปูทะเล มากันครบ, ปูผดั ผงกะหรี่โบราณ
(ไม่ใส่ไข่), แกงส้มกุง้ ยอดชะคาม, ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา
ทุกเมนูลว้ นเลอค่าน่าสัง่ ทัง้ สิน้ นอกจากวิวสวยๆ
กลางทะเลทีจ่ ะได้ชมระหว่างรับประทานอาหาร
แล้ว ตลอดการเดินทางกว่า 20 นาที จากฝั่งจะ
ได้ชมพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนผืนสุดท้ายของกรุงเทพฯ
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ปูตัวโตๆ ที่ Bangkok Seaview

รวมถึงวิถีชีวิตชาวเลริมสองฝั่งคลองอีกด้วย
ทีต่ งั้ : ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 0-2408-4008, 08-9613-1340,
08-9894-3595
เว็บไซต์ : www.bangkokseaview.com
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 11.00-21.00 น. (ปิดวันจันทร์ ยกเว้นถ้า
วันจันทร์นั้นตรงกับวันนักขัตฤกษ์)
การเดินทาง : จากถนนพระราม 2 เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แล้ววิ่งตรงมา
เรื่อยๆ ประมาณ 13 กิโลเมตร จะเจอสามแยก
ให้เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 500 เมตร จากนั้น
ให้สังเกตป้ายร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
• THE NEVER ENDING SUMMER

จากโกดั ง เก่ า เนรมิ ต ให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง

บรรยากาศร้าน Bangkok Seaview

การสร้างสรรค์ความอร่อยแบบไทยแท้ ทว่ายัง
คงเก็บโครงสร้างเดิม เพดานสูง ผนังปูนเปลือย เพิม่
งานไม้ งานเหล็ก และงานกระจกเข้ามาในสไตล์รสั ติก
กับการปรุงอาหารภายใต้แนวคิด ‘หน้าร้อนใน
เมืองไทยไม่มีวันสิ้นสุดฉันใด อาหารไทยก็ไม่มี
วันเลือนหายไปจากหัวใจของคนไทยฉันนั้น’
ยกสูตรอาหารไทยแท้ทั้งสูตรประจ�ำบ้านและ
สูตรโบราณมาเปิดครัวต้มย�ำท�ำแกงสารพันส�ำรับ
ผ่ า นการเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ที่ สุ ด ในท้ อ งถิ่ น
จนออกมาเป็นเมนูน่ารับประทาน ไม่ว่าจะเป็น
ขนมจีนซาวน�้ำ, ข้าวคลุกกะปิ, คะน้าปลากุเลา,
ต้มข่าปลาสลิดใบมะขามอ่อน เป็นต้น นอกจากนี้

อาคารสไตล์ทัสคานีที่ Gourmet District

ผนังปูนเปลือยภายในร้าน The Never Ending Summer

ยังมีของว่างแบบโบราณ ‘ช่อม่วง’ ไว้ให้เลือกลิม้ ลอง
ที่ร้าน หรือจะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้
เหมือนกัน
ที่ตั้ง : โครงการ The Jam Factory 41/5 ถนน
เจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 0-2861-0953
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/TheNeverEndingSummer
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.
การเดินทาง : จากวงเวียนใหญ่ให้มุ่งหน้าไป
ถนนลาดหญ้า วิ่งตรงมาเรื่อยๆ ผ่านส�ำนักงาน
เขตคลองสาน จนสุดถนนให้กลับรถแล้วเลีย้ วซ้าย
เข้าซอยเจริญรัถ 6 วิ่งตรงเข้าไปจะเห็นโครงการ

หนึ่งในเมนูอาหารญี่ปุ่นที่ Gourmet District

The Jam Factory ทางด้านซ้ายมือ
•GOURMET DISTRICT

GOURMET DISTRICT (กรูเมต์ ดิสทริกซ์) ไลฟ์สไตล์
ฟู ด มอลล์ที่รวบรวมร้านอาหารสุดแสนไฮคลาส
เอาไว้อย่างครบครัน รับประกันคุณภาพจาก
5 เชฟฝีมอื ระดับพระกาฬ ผูร้ ว่ มมือกันสร้างสรรค์
แหล่งรวมความอร่อยแห่งนี้ ได้แก่ เชฟชุมพล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารไทย, เชฟสเตฟาโน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านอาหารอิตาเลียน, เชฟป้อม ธนรักษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านอาหารจีน, เชฟสมศักดิ์ สุดยอดผูส้ ร้างสรรค์
รสชาติอาหาร และเชฟปิง สุรกิจ เชฟรุ่ นใหม่
ไฟแรง ซึ่ ง ภายในดิ น แดนกรู เมต์ ดิ ส ทริ ก ซ์
มีร้านอาหารให้คุณได้เลือกลิ้มลองกันมากถึง

7 ร้าน 7 แบบ 7 สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย,
อาหารจีน, อาหารญีป่ นุ่ , อาหารเวียดนาม, อาหาร
อิตาเลียน, อาหารอีสาน และอาหารซีฟดู ซึง่ นับ
เป็นไฮไลต์เด่นทีน่ อกเหนือจากการออกแบบตกแต่ง
สถานที่ในสไตล์ทัสคานีอันสะดุดตา
ทีต่ งั้ : 233/124-125 ถนนพระราม 2 ต�ำบลบางน�ำ้ จืด
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ : 0-3449-6142
เว็บไซต์ : www.gourmetdistrictthailand.com
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.
การเดินทาง : จากถนนพระราม 2 กม.15 เลย
วงแหวนกาญจนาภิเษกไปประมาณ 6 กิโลเมตร
ใช้ทางออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆ จนใกล้ถึง
ร้านบุญถาวร ก็จะเจอโครงการกรูเมต์ ดิสทริกซ์
L&H Motivo
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EAST ZONE
โซนรามอินทรา - รามค�ำแหง - สุวินทวงศ์
โซนศรีนครินทร์ - บางนา - สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางซื่อ

จตุจักร

คันนายาว

ลาดพร้าว
บึงกุ่ม

ดุสิต พญาไท

ดินแดง
ราชเทวี
ห้วยขวาง
ปทุมวัน
วัฒนา
บางรัก
คลองเตย
สาทร
ยานนาวา

L&H Motivo

มีนบุรี

วังทองหลาง
บางกะปิ

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง
บางนา
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แฟชั่นไอส์แลนด์

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

20 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา บางนา กม.7

8.5 - 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 - บางนา

5 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ บางนา กม.7

6 - 8 ล้านบาท

c7@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.7 - 7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5.49 - 8 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4 - 7 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.8 - 5 ล้านบาท

va@lh.co.th
L&H Motivo
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E

REWARD
YOURSELF

ตลอดระยะเวลาการท�ำงานทีต่ อ้ งเก็บหอมรอมริบ
อาจจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความตึงเครียด
ฉะนัน้ เราควรล้อมรัว้ ป้องกันภาวะเครียดสะสม
ด้วยการสร้างความยืดหยุน่ ท่ามกลางระเบียบ
วินยั ซึง่ หนึง่ ในภารกิจช่วยผ่อนคลายทีเ่ ปรียบ
เสมือนการให้รางวัลกับตัวเอง ก็คือการนั่ง
รับประทานอาหารเมนูโปรดในบรรยากาศ
ที่ชื่นชอบนั่นเอง

สถานที่แนะน�ำ

• CLEAR STORY

ร้ า นขนาดกะทั ด รัดที่บ รรจุค วามเป็นกันเอง
เอาไว้เต็มอัตรา สมกับชื่อ Clear Story ด้วย
การเลือกใช้กระเบื้องสีขาวมาท�ำเป็นเคาน์เตอร์
ด้านหน้า ผสานกับกระจกใสรอบด้านทีท่ ำ� ให้รา้ น
ดูโปร่งโล่ง สามารถรับแสงธรรมชาติจากด้านนอก
ได้อย่างเต็มที่ ทว่าแอบใส่รายละเอียดให้ดูมี
ชัน้ เชิงผ่านเฟอร์นเิ จอร์สไตล์วนิ เทจชิน้ เก๋ ทัง้ โต๊ะ
และเก้าอีส้ ำ� หรับนัง่ รับประทานอาหารรสมือคุณแม่
เช่น Tofu Shimeji Salad, Pasta Florentine, BLT
Sandwich และ Pesto Tomato Sandwich ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังพร้อมเสิร์ฟชา กาแฟออร์แกนิก
สายพันธุ์อาราบิก้าปลอดสารเคมีจากธรรมชาติ
และน�้ำสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะของร้าน รับรอง
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บรรยากาศด้านหน้าร้าน Clear Story

ถ้าได้ดมื่ คูก่ บั Scone Set จะยิง่ เพลินใจไม่หยอก
ที่ตั้ง : 180 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 44 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 0-2398-7244
เฟซบุก๊ : www.facebook.com/clearstorycoffee
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
การเดินทาง : อยูต่ ดิ ถนนฝัง่ ตรงข้ามพาราไดซ์
พาร์ค
• LAKE HILL

Lake Hill ร้านอาหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จนได้
รับการขนานนามว่าเป็น ‘อุทยานอาหาร’ เพราะ
ด้วยปริมาณการรองรับลูกค้าได้มากกว่า 300
ท่าน บวกกับความกว้างขวางของสถานที่ ท�ำให้

เมนู Pasta Florentine ของร้าน Clear Story

สามารถจัดงานเลีย้ งภายในได้อย่างสบายไม่วา่ จะ
เป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ รวมถึงห้องคาราโอเกะที่
มีทงั้ หมด 18 ห้อง ทีน่ จี่ งึ รองรับไลฟ์สไตล์ของทัง้
ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านและผู้ทชี่ อบ
สั ง สรรค์ ห ลั ง เลิ ก งาน ส่ ว นเมนู แ นะน� ำ เช่ น
เนื้อปลาทะเลผัดพริกไทย, ปลาเก๋านึ่งมะนาว,
ย�ำผักบุ้งกรอบ, ห่อหมกขนมครก, ปลาหมึกผัด
ไข่เค็ม, ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว ฯลฯ
ที่ตั้ง : 26/18-20 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวง
จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข้าวผัดปลาทูพริกขี้หนูของร้าน
Humming Birds Kitchen and Garden

ที่นั่งด้านนอกร้าน Lake Hill

บรรยากาศโปร่งโล่งภายในร้าน Humming Birds Kitchen and Garden

ติดต่อ : 0-2553-2871, 0-2553-2872,

0-2553-1739
เว็บไซต์ : www.lakehill-restaurant.com
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.
การเดินทาง : จากถนนเกษตร-นวมินทร์ มุง่ หน้า
ตรงไปทางสีแ่ ยกลาดปลาเค้า ตรงไปเรือ่ ยๆ ถึงสีแ่ ยก
ไฟแดงเสนา กลับรถตรงไฟแดงจะเห็น Lake Hill
อยูถ่ ดั จากร้านอาหารกุง้ เต้นไปประมาณ 100 เมตร
• HUMMING BIRDS KITCHEN AND GARDEN

ปล่อยใจไปกับการนัง่ ฟังเสียงนกร้องแบบเพลินๆ
ราวกับได้อยูบ่ ริเวณเทอร์เรซของสวนทีแ่ สนอบอุน่
ซึ่งคุณสามารถมองเห็นแมกไม้ปกคลุมไปทั่ว

ผ่านกระจกใสรอบด้าน การตกแต่งลงตัวด้วย
เฟอร์นเิ จอร์สไตล์สแกนดิเนเวียน ในส่วนของครัว
ทีน่ ปี่ รุงอาหารอย่างใส่ใจในสไตล์โฮมเมด พร้อม
เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติ โดยแนะน�ำให้
เริ่มจากเมนูเรียกน�้ำย่อยชื่อแปลก ‘อาหารนก’
ปลาหมึกซอยเส้นหมักเครื่องปรุงทอดกรอบ,
หอยลายอบเนยกระเทียม, เป็ดอบซอสส้ม, ข้าวผัด
ปลาทูพริกขี้หนู, ข้าวกุ้งกระเทียมพริกไทยไข่ดาวกรอบ
เป็นต้น จากนัน้ เพิม่ ความสดชืน่ ด้วยเครือ่ งดืม่ อย่าง
ราสเบอร์รี เลโมเนด, พันช์แตงโม หรือชาทับทิม
ทีต่ งั้ : 468 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนเลียบทางด่วน
เอกมัย-รามอินทรา แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : 09-5121-2252
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/humming-

birdsbkk

เปิดบริการ : วันจันทร์-อาทิตย์

เวลา 11.30-21.30 น. (ปิดวันพุธ)
การเดินทาง : จากถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา เลีย้ วเข้าซอยโยธินพัฒนา ตรงไปเรือ่ ยๆ
จนเจอปั๊มน�้ำมันบางจาก จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยแล้วขับไปเรือ่ ยๆ ร้าน Humming Birds
Kitchen and Garden จะอยู่ติดกับบ้านก้ามปู
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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

20 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา กัลปพฤกษ์ - วงแหวน

7 - 15 ล้านบาท

mkp@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 7 - 15 ล้านบาท

mrc@th.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

4.79 - 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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W

TOGETHER
Time

การสร้างความสุขให้ตวั เองบนพืน้ ฐานของค�ำว่า
‘พอเพี ย ง’ หรื อ พอประมาณนั้ น นอกจาก
จะช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองให้มลายหายไป
แล้ว ยังจะน�ำมาซึง่ ความสุขแบบถาวร ไม่วบู วาบ
ดังเช่นการเปลีย่ นบรรยากาศรับประทานอาหาร
นอกบ้าน ที่เป็นการสร้างความสุขในขนาดที่
พอเหมาะให้ตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

เมี่ยงตะไคร้ปลาทูที่ CROFT Organic Cafe & Garden

สถานที่แนะน�ำ
• CROFT ORGANIC CAFE & GARDEN

ทีด่ นิ ผืนกะทัดรัดอันเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้
น้อยใหญ่ และพืชผักสวนครัวทีน่ ำ� มาใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการปรุงเมนูอาหารของร้าน สร้างสรรค์อาหาร
ออร์แกนิกเอาใจคนรักสุขภาพ เช่น เมี่ยงตะไคร้
ปลาทู, เต้าหู้ทอดออร์แกนิก, ผักโขมอบชีส ฯลฯ
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเสมือนได้
รับประทานอาหารอยูภ่ ายในบ้านของตัวเอง ซึง่ คุณ
สามารถเลือกนั่งรับประทานได้ ทั้งบริเวณระเบียง
ด้านหน้าติดกับสวน หรือภายในบ้านเดี่ยวสองชั้น
ที่มีมุมให้เลือกนั่งได้ตามจ�ำนวนสมาชิกและตาม
ความชอบ นอกจากเมนูเพื่อสุขภาพ ที่นี่ยังเปิด
ครัวท�ำขนมและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ประจ�ำร้าน
หลายเมนูที่ไม่ควรพลาด!
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ที่ตั้ง : 60/9 หมู่ 3 ซอยบางรักน้อย 11 ต�ำบล

บางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 0-2050-6565, 08-1641-8791
เฟซบุก๊ : www.facebook.com/CROFTorganic
เปิดบริการ : วันอังคาร-ศุกร์
เวลา 10.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.30-19.00 น. (ปิดวันจันทร์)
การเดินทาง : จากถนนรั ต นาธิ เ บศร์ ขั บ ตรง
ไปเรือ่ ยๆ จนถึงซอยบางรักน้อย 11 เข้าไปในซอย
ประมาณ 800 เมตร ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเจอ
ป้ายร้านและทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนส่วนบุคคล
• สามเสนวิลล่า ราชพฤกษ์

ต่อยอดต�ำนาน 37 ปี จากสามเสนวิลล่าดั้งเดิม

สวนด้านหน้าของ CROFT Organic Cafe & Garden

จะมาเติ ม เต็ ม รสชาติ ที่ คุ ้ น เคย อบอุ ่ น และ
เป็นกันเอง ด้วยมาตรฐานความอร่อยที่สืบทอดกัน
มาเกื อ บสี่ ท ศวรรษภายใต้ เ มนู เ ลื่ องชื่ อ เช่ น
หมู ส ะเต๊ ะ ชาววั ง , ซี ซ าร์ ส ลั ด สู ต รสามเสน,
แกงคั่วหอยขม และซี่โครงหมูย่างบาร์บคี ิว ฯลฯ
ในบรรยากาศสบายๆ เป็นส่วนตัว ล้อมรอบด้วยสวนสวย
และดอกไม้นานาพรรณ แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นสัดส่วน

เจ้าหมีวิลลี่ มาสคอตประจ�ำ Villa De Bear

ขาหมูทอดสูตร Villa De Bear

บรรยากาศช่วงกลางคืนของสามเสนวิลล่า ราชพฤกษ์

ได้แก่ ห้องจัดเลี้ยงที่สามารถรองรับได้ตั้งแต่
10-80 คน ห้องคาราโอเกะทันสมัย นอกจากนี้
ยังจัดสรรพืน้ ทีข่ อง Kid Zone ทีก่ ว้างขวาง ปลอดภัย,
Wine Room ไว้สำ� หรับผูท้ หี่ ลงใหลในการจิบไวน์
และ Living Room เพื่อการผ่อนคลาย ดื่มกาแฟ
และรับประทานเบเกอรีชิ้นโปรด
ที่ตั้ง : 9/15 หมู่ 5 ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 0-2594-3980
เว็บไซต์ : www.samsenvilla.com
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.
การเดินทาง : จากวงเวียนพระราม 5 ถนน
ราชพฤกษ์ มุง่ หน้าไปเส้น 345 ผ่านปัม๊ น�ำ้ มัน ปตท.
ด้านซ้ายมือเล็กน้อย ให้กลับรถใต้สะพาน ขับตรงมา

อีกไม่ไกลจะเห็นสามเสนวิลล่าอยูด่ า้ นซ้ายมือ
• VILLA DE BEAR

เจ้าหมีวลิ ลี่ มาสคอตประจ�ำร้าน นัง่ ยิม้ คอยเชือ้ เชิญ
ให้สาวกคนรักน้องหมีก้าวเข้าสู่ Villa De Bear
(วิลล่า เดอ แบร์) อาณาจักรน้องหมีเพือ่ การแฮงก์เอาต์
ในสไตล์ฮอลแลนด์ ด้านนอกเป็นสวนสวยมีตน้ ไม้
ดอกไม้ ช่วยสร้างความสดชืน่ ก่อนเดินเข้าสูภ่ ายในร้าน
ทีต่ กแต่งเหมือนโรงงานผลิตตุก๊ ตาน้องหมี แบ่งเป็น
2 ชัน้ และแยกเป็นโซนต่างๆ โดยใส่รายละเอียด
ความน่ารักของเจ้าหมีลงไป ได้แก่ โซนตัดเย็บ
โซนขนส่งล�ำเลียง โซนจัดแสดงสินค้า และโซน
กระดุม นอกจากร้านน่ารัก เมนูอาหารทัง้ คาวหวาน
ยังน่ารับประทานอีกด้วย เช่น ขาหมูทอด, สลัดปูนมิ่

ทอดกรอบ, สลัดกุ้งพันแซลมอนซีฟูดวาซาบิ,
สปาเกตตีแบล็กอิงก์พงิ ก์ซอสเนือ้ ปู, สาคูแซลมอน
บลูเบอร์รี, Lemon Honey Cheesecake ฯลฯ
Villa De Bear ยังมีในส่วนของเอาต์ดอร์ให้คุณ
สามารถนั่งจิบเครื่องดื่มแบบชิวชิว คลอเคล้า
เสียงดนตรีสดกันในยามค�ำ่ คืนอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 7/45 ถนนวัดอินทราวาส แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 09-8496-6245
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น.
การเดินทาง : ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ก่อนถึง
The Circle ประมาณ 2 กิโลเมตร
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TOWNHOME
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

8 - 15 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy บางนา กม.7

3 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
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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

8 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
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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

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

นันทวัน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ 9.09 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

4.19 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.5 - 5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.5 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10 - 18 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.15 - 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

47

BEST DAY OUT

เริ่มต้นรับมงคลชีวิต
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงาม

ท่ามกลางสายลมหนาวที่แวะเวียนมาบรรจบ
อีกครา พัดพาการเปลี่ยนผันทั้งฤดูกาลและ
วันเวลาใหม่ๆ เข้ามา เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล
ให้แก่ชีวิต เราจึงอยากเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้
ไปสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ พุทธสถานอันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พร้อม
ดื่มด�่ำความงดงามทางธรรมชาติที่รายล้อม
สถานทีส่ �ำคัญเหล่านัน้ จนได้รบั การขนานนาม
ว่าเป็น Unseen Thailand
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จ.ล�ำปาง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
จ.ล�ำปาง

ความสวยงามแบบ 360 องศา ของเมืองแจ้ห่ม
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เจดียส์ ขี าวทีป่ ระดิษฐานเรียงรายสลับไปมาอยูบ่ น
ยอดเขาสูงเสียดฟ้า นับเป็นภาพจ�ำที่ท�ำให้วัด
เฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จ.ล�ำปาง
หรือชือ่ เดิมว่า ‘วัดพระพุทธบาทปูผ่ าแดง’ กลายเป็น
หนึง่ ในจุดหมายปลายทางส�ำคัญของพุทธศาสนิกชน
อย่างเราๆ ทีค่ รัง้ หนึง่ ในชีวติ ก็อยากไปกราบสักการะ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั เกิดจากแรงศรัทธาของพระสงฆ์และ
ชาวบ้านแจ้ห่มที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจนส�ำเร็จ
กินระยะเวลายาวนานนับ 10 ปี โดยศาลาของวัด
และเจดีย์ต่างๆ มีความสูง 815 เมตร จากระดับ
น�ำ้ ทะเล และตัง้ อยูภ่ ายในพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่
ดอยพระบาท จากด้านบนสามารถมองเห็นแม่น�้ำ

สายเล็กๆ ที่ขนานไปกับท้องทุ่งนาสีเขียวและ
บ้านเรือนของชาวเมืองแจ้ห่มที่มีความสวยงาม
ได้แบบ 360 องศา ในมุมสูง หรือ Bird Eye View
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น
ถ�ำ้ ผาสวรรค์ ปล่องลมมหัศจรรย์ หรือเมืองโบราณ
วิเชตนครอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับวัดเฉลิมพระเกียรติฯ
แห่งนี้อีกด้วย
วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน

ภาพถ่ายอันสวยงามบนโปสต์การ์ดทีถ่ า่ ยจากด้านหลัง
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรศี รีนา่ น นับเป็น
สัญลักษณ์ของวัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน ไป
โดยปริยาย เพราะนอกจากจะได้เห็นความยิง่ ใหญ่
ของพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัว

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี

วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน

สูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท�ำจากทองค�ำหนัก
27 บาทแล้ว ในช่วงก่อนพลบค�ำ่ คุณจะยังได้เห็น
พระอาทิตย์อสั ดงทีม่ คี วามงดงามไม่เป็นสองรองใคร
หรื อ แม้ แ ต่ ใ นยามอากาศหนาว คุ ณ จะได้
ชมความงดงามในอีกหนึง่ รูปแบบ นัน่ ก็คอื ทะเลหมอก
สีขาวทีป่ กคลุมขุนเขาน้อยใหญ่ของเมืองน่าน โดย
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรศี รีนา่ นสร้างขึน้
เมือ่ ปี พ.ศ. 2030 ในสมัยเจ้าปูแ่ ข็ง องค์พระธาตุ
เป็นเจดียก์ อ่ อิฐถือปูนทัง้ องค์ เป็นศิลปะพม่าผสม
ล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ นับเป็นปูชนียสถานส�ำคัญ
และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐาน
ว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี เกิดจากแรงศรัทธา
ของพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
ธรรมชาติและป่าต้นน�้ำล�ำธารที่ก�ำลังถูกท�ำลาย
และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการรักษาความสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ ต้นน�้ำ ล�ำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้
นานาพรรณ ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับ
แผ่นดินไทย เนื่องจากอาณาเขตของวัดตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน�้ำโสม
ท้องที่บ้านนาค�ำ ต�ำบลบ้านก้อง อ�ำเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี เขตรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด
คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ในปี พ.ศ. 2531

ภาพวิวมุมสูงวัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อนจึงได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานบนเนื้อที่ 1,000 ไร่ และ
ได้รบั การขนานนามว่า 'พทุ ธอุทยานมหารุกขปาริชาติ
ภูกอ้ น' พุทธอุทยานอันเงียบสงบ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และ
สง่างาม ภายในบริเวณวัดป่าภูกอ้ นได้มกี ารจัดสร้าง
‘พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย’์ พระมหาเจดีย์
ทีอ่ ญั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุขนึ้ ประดิษฐาน เพือ่
การสักการบูชาของชาวบ้านและนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป

L&H Motivo
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every home has a story

every home
has a story

ช่วงเวลาดีที่ประทับใจของลูกบ้าน Land & Houses ถ่ายทอดสู่กันฟัง

REASON TO FALL IN LOVE

BEST GIFT
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OUR FUTURE
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L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบกับคฤหาสน์ซีรี่ส์ใหม่ ล่าสุดจาก LADAWAN

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

ราคา 50 - 80 ล้านบาท
www.lh.co.th

52

L&H Motivo

L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

ที่บางที่...
บอกคุณค่าได้ไม่รู้จบ

เริ่มต้น 18 ล้านบาท

www.lh.co.th
L&H Motivo

53

L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบ โครงการใหม่

สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พร้อมเปิดตัวแบบบ้านแนวคิดใหม่ล่าสุด
บนท�ำเลศักยภาพเร็วๆ นี้
• มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ เริ่ม 7-16 ล้านบาท
• มัณฑนา วงแหวน - บางบอน
เริม่ 8-14 ล้านบาท
พร้อมรับสิทธิพิเศษ www.lh.co.th
สอบถามข้อมูล โทร. 1198
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลองบรรยากาศ

เตรียมพบโครงการใหม่เร็วๆ นี้
TUNNEL OF LIFE
คุณภาพชีวิตตัดใหม่...ใต้ร่มเงาธรรมชาติ
มัณฑนา ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า บ้านคุณภาพส�ำหรับครอบครัว
บนถนนตัดใหม่ ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เชื่อมสู่เมืองอย่างสะดวกสบาย
อีกระดับของคุณภาพชีวิต ใกล้ Airport Link รถไฟฟ้าสายสีส้ม และสีชมพูในอนาคต
เหนือกว่าด้วยอุโมงค์ต้นไม้ทอดยาวตลอดทางเข้าโครงการ
ที่สุดของสังคมคุณภาพใต้ร่มเงาแห่งพัฒนาการ และร่มเงาสุขภาพดี
เพื่ออนาคตของทุกคนในครอบครัว

เริ่ม 5 - 18 ล้านบาท

www.lh.co.th

มัณฑนา สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
L&H Motivo
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DINING DELIGHT

เสน่ห์จันทน์

ส่วนหนึ่งของบริเวณจันทน์จรุง

จิตวิญญาณแห่งอาหารไทย

น�้ำพริกปู

เพือ่ เป็นการด�ำรงไว้ซงึ่ ความงดงาม และคง
คุณค่าอาหารไทยให้ครบถ้วน ‘เสน่หจ์ นั ทน์’
ร้านอาหารไทยใจกลางกรุงเทพฯ ได้เก็บ
รวบรวมคุ ณ ค่ า อาหารไทยไว้ ค รบถ้ ว น
ทุกกระบวนความ

ขนมเสน่ห์จันทน์

ห้องไพรเวตรูม

รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหาร
เงื่อนไขการใช้

56

1. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. ใช้ได้ที่ร้านเสน่ห์จันทน์ (SANEH JAAN)
3. เฉพาะรับประทานภายในร้าน
L&H Motivo
ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2559-31 ม.ค. 2560

เริ่ มตั้ ง แต่ ชื่อ อั น ไพเราะมาจากขนมไทย
ที่ใช้ในงานมงคล จนกระทั่งบทกวีอันสุนทรีย์
ภายในร้านล้วนได้รบั การประพันธ์โดย อ.เนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
และกวีซีไรต์ ส่วนสูตรและต�ำรับต�ำราอาหาร
เมนูไทยแท้มาจากคุณชลาลักษณ์ บุนนาค กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สยามสินธร จ�ำกัด
อดีตผู้อยู่ในทัวร์ตะลอนกินที่น�ำมาแชร์ให้กับ
ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสชาติร่วมกัน
อาหารไทยแท้จดั เสิรฟ์ ท่ามกลางการจ�ำลอง
โถงใหญ่ในชื่อ ‘จันทน์เจรียง’ ด้วยการตกแต่ง
ให้ เ สมื อ นภายในบ้ า นเรื อ นยุ ค รั ช กาลที่ 5
ผสมผสานสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสสิก พร้อม
ร้อยเรียงเรื่องราวส�ำคัญต่างๆ ของเมืองกรุง
ทว่าหากปรารถนาความเป็นส่วนตัว สามารถ
จองห้องไพรเวตรูม อันได้แก่ ห้องจันทน์ปรุง
ห้องจันทน์ปราง และห้องจันทน์หอม นอกจากนี้

ยังมีพื้นที่ ‘จันทน์จรุง’ ไว้ผ่อนคลายส�ำหรับจิบไวน์
หรือค็อกเทล
มาถึงหัวใจของ ‘เสน่หจ์ นั ทน์’ นัน่ ก็คอื ห้องครัว
อั น แสนละเมี ย ดละไมที่ ใ ส่ ใ จตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กใช้
วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทย
รวมทั้งการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษบางชนิด
เพื่อน�ำมาปรุงอาหารผ่านกรรมวิธีอันพิถีพิถันที่ต้อง
ปลูกผักบางอย่างเอง จนออกมาเป็นอาหารรสเลิศ
ได้แก่ แกงเขียวหวาน ที่โขลกพริกแกงกันแบบถ้วย
ต่อถ้วย, ถั่วฝักยาวผัดกะปิ กะปิชั้นดีน�ำมาผัดแบบ
แห้งกับถัว่ ฝักยาวอย่างลงตัว, ข้าวคลุกกะปิ ครบถ้วน
เครื่ อ งเคี ย ง รั บ ประทานหนึ่ ง ค� ำ ได้ ค รบทุ ก รส,
น�ำ้ พริกปู รสชาติจดั จ้านกับเนือ้ ปูเน้นๆ, ย�ำวุน้ เส้น
สูตรตระกูลบุนนาค และไข่พะโล้หมูเต้าเจีย้ ว ไข่พะโล้
รสชาติซึมเข้าเนื้อในน�้ำขลุกขลิก จากนั้นปิดส�ำรับ
ด้วยขนมหวานดั้งเดิมอย่างข้าวเม่าลาในน�้ำกะทิ
ข้าวเหนียวสามหน้า หรือจะลิม้ รสเสน่หจ์ นั ทน์ ขนมหวาน
ประจ�ำร้านที่หารับประทานได้ยาก
พบกับอรรถรสความงดงามของอาหารไทยที่
เต็มไปด้วยเสน่หแ์ ละรสชาติตน้ ต�ำรับของเสน่หจ์ นั ทน์
ได้ทุกวัน ณ บริเวณ Glasshouse @Sindhorn ตั้งอยู่
ในอาคารสินธร ห้อง 130-132 ถนนวิทยุ ตัง้ แต่เวลา
18.00-22.00 น. และบาร์ตงั้ แต่เวลา 17.00-24.00 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส�ำรอง
ที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2650-9880

GOURMET

Melon
Bingsu

บิงซูหรือน�้ำแข็งไสสไตล์เกาหลีที่ฮิตติดลมบน กลายเป็นเมนู
ขนมหวานของใครหลายคนไปแล้ว ด้วยเกล็ดน�้ำแข็งอันแสน
ละเอียด เนียนละมุน มีท็อปปิ้งเป็นผลไม้สดชิ้นมหึมา ราด
นมข้นหวานอีกหน่อย รับรองอร่อยจนลืมอากาศร้อนไป
เลย ดังนัน้ อย่ารอช้า รีบหยิบวัตถุดบิ และอุปกรณ์มาท�ำบิงซู
รับประทานกันดีกว่า

ส่วนผสม (ส�ำหรับ 1 ที่)
เมลอน
นมสด
นมข้นหวาน
ไอศกรีมวานิลลา
ถั่วอัลมอนด์
ถุงซิปล็อก

1/2 ลูก
500 มิลลิลิตร
1 กระป๋อง
1 ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
1 ถุง

วิธีท�ำ
• เทนมใส่ถุงซิปล็อก ปิดให้สนิทแล้วน�ำไปแช่ช่องฟรีซ
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
• ผ่าเมลอนออกเป็นสองส่วน เอาเมล็ดออกให้หมด
• ตักเมลอนเป็นลูกกลมๆ แยกใส่ภาชนะไว้ คว้านเนื้อ
เมลอนที่เหลือออกเตรียมไว้เพื่อน�ำมาจัดวาง
• เมื่อได้เวลาตามที่ก�ำหนด ให้น�ำนมที่แช่ไว้ในช่องฟรีซ
ออกมาทุบให้ละเอียดแล้วตักใส่ลูกเมลอนที่เตรียมไว้
• ราดนมข้นหวานบนน�้ำแข็งในชั้นแรก
• จากนั้นจัดเรียงลูกเมลอนที่คว้านไว้ลงบนน�้ำแข็งไส โดย
ให้เหลือช่องตรงกลางส่วนบนสุดไว้เพื่อวางไอศกรีม
• สุดท้ายตักไอศกรีมวางตรงบริเวณที่เว้นว่างไว้ โรยด้วย
ถั่วอัลมอนด์ จากนั้นราดด้วยนมข้นหวานอีกที

Tips
• สามารถดัดแปลงเป็นบิงซูผลไม้ตามชอบได้ เช่น
สตรอว์เบอร์รี มะม่วง แตงโม แคนตาลูป หรือบลูเบอร์รี
• หากเมลอนลูกเล็ก สามารถตัดหัวตัดท้ายออกโดย
ไม่ต้องผ่าครึ่ง
• ถ้าไม่ถนัดตักเมลอนเป็นลูกกลมๆ ก็สามารถหั่นเป็น
สี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วน�ำมาจัดวางได้เช่นกัน

L&H Motivo
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MY BEST FRIEND

MALTESE TEACUP
CLEVER & FRIENDLY

ชอบที่จะให้อุ้มหรือกอดอยู่เสมอ ในบางครั้งอาจจะ
เกรีย้ วกราดบ้างกับสุนัขด้วยกัน มอลทีสเป็นสุนัขที่มีนิสัย
อิจฉา ชอบประจบเจ้าของ รักเจ้าของมาก ชอบปกป้องเจ้านาย
หรืออาณาเขตของมันเอง ออดอ้อนออเซาะไม่เป็นรองใคร
มีความฉลาดแสนรู้ แต่จติ ใจกล้าหาญ เด็ดเดีย่ วไม่ยอมใคร
โดยปกติแล้วไม่ควรทิง้ ให้อยูต่ ามล�ำพังเป็นเวลานานๆ และ
ยังเป็นสุนัขที่มีความรักให้กับคุณอย่างมากมาย

มอลทีส หรือ มัลทีส (MALTESE) เป็นสุนัขพันธุ์
เล็กที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ โดยถิ่นก�ำเนิดของมันอยู่
ในประเทศมอลต้าแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้วย
รูปร่างที่กะทัดรัด ขนขาวสะอาด มีสุขภาพดี
หน้าตาน่ารักน่าชัง บวกกับความร่าเริงที่ใครเห็น
เป็นต้องหลง ท�ำให้มนั ได้รบั ความสนใจอย่างมาก
ในตอนนี้ ผนวกกับความจิว๋ ขนาดเท่าถ้วยชาแล้ว
ยิ่งท�ำให้สาวกคนรักน้องหมาต้องตกหลุมรัก
เจ้ามอลทีส ทีคัป อย่างแน่นอน

ข้อมูลทั่วไป
มอลทีสไม่ใช่สนุ ขั ทีเ่ ลีย้ งไว้เพือ่ ใช้งาน แม้วา่ จริงๆ แล้ว
มันจะเฝ้าบ้านได้ดี และสามารถฝึกให้เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ได้ดี
เช่นกัน มอลทีสเป็นสุนขั ทีม่ คี วามรักให้กบั คุณอย่างมากมาย
ท�ำให้ผเู้ ลีย้ งชืน่ ใจทุกครัง้ ด้วยการคอยต้อนรับคุณทีป่ ระตู
ท�ำให้คนนิยมเลีย้ งมากขึน้ แม้ราคาจะสูงก็ตาม ลูกสุนขั
มอลทีส ทีคปั อายุ 2 เดือน ราคาเริม่ ต้นที่ 40,000-50,000
บาท โดยเฉพาะลูกมอลทีสที่เกิดจากแม่พันธุ์แชมป์
จากการประกวดจะมีราคาซือ้ ขายอย่างต�ำ่ 50,000 บาท
อุปนิสัย
มอลทีสมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส เรียบร้อย และเชื่อฟัง
ค�ำสั่ง สุภาพอ่อนโยน มีความเป็นมิตรกับคนทั่วไป
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วิธีเลือกซื้อและการดูแล
ควรเลือกซื้อมอลทีสที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
เพื่อให้ลูกมอลทีสมีความแข็งแรงและสามารถฝึกฝนได้
ทีส่ ำ� คัญควรศึกษาข้อมูลของมอลทีสให้ดกี อ่ นตัดสินใจซือ้
เพือ่ ป้องกันการถูกคนขายหลอกได้ เนือ่ งจากมอลทีส ทีคปั
มีราคาที่ค่อนข้างสูง เราอาจขอตรวจเช็กจากใบเพ็ดดีกรี
หรือใบรับรองพันธุ์ประวัติ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของ
ลูกสุนัข ท�ำให้เราทราบถึงลักษณะเด่น ด้อย มาจาก
บรรพบุรษุ ได้โดยละเอียด รวมไปถึงโรคต่างพันธุกรรมต่างๆ
อาหารที่ใช้เลี้ยงสุนัขมอลทีสควรจะใช้อาหารเกรด
พรีเมียม ส�ำหรับสุนัขโตให้อาหารวันละ 2 มื้อ ถ้าเป็น
ลูกสุนัขหลังจากหย่านมแม่ (ประมาณ 2 เดือน) ให้กิน
อาหารเม็ดทีแ่ ช่นำ�้ วันละ 4 มือ้ เมือ่ ลูกสุนขั มีอายุได้ 3 เดือน
ควรเปลี่ยนเป็นอาหารแข็ง อายุได้ 4 เดือน ให้อาหารเม็ด
3 มือ้ ส�ำหรับอายุ 7 เดือนขึน้ ไป ก็เหลือเพียงวันละ 2 มือ้
ส่ ว นเรื่ อ งการดู แ ลเจ้ า มอลที ส จ� ำ เป็ น ต้ อ งใส่ ใ จเรื่ อ ง
ความสะอาดของขนทีย่ าว ท�ำให้ตอ้ งแปรงขนบ่อยๆ เพือ่ ให้ขน
ไม่ติดเป็นก้อน อีกทั้งต้องคอยสระขนด้วยแชมพูให้
เป็นประจ�ำสัปดาห์ละครั้ง พร้อมทั้งเป่าขนให้แห้งเสมอ
นอกจากนี้ มันยังไม่ชอบอากาศร้อนอีกด้วย
ถ้าหากคุณชอบเจ้าตัวเล็กขนขาวแสนรูไ้ ว้เป็นเพือ่ นซี้
คูใ่ จแล้วละก็ ขอบอกเลยว่ามอลทีส ทีคปั สามารถตอบโจทย์
คุณได้อย่างแน่นอน

CALENDAR

Showtime
Happiness

18th - 27th   Nov 16

11th - 20th Nov 16

โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 24

Social Market @Major รังสิต ครั้งที่ 2

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
งานแสดงสินค้าตกแต่งบ้านที่ลดราคาพร้อมโปรโมชันภายในงาน
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ เช่น กระเบื้องเซรามิก
พรม ผ้าม่าน เฟอร์นเิ จอร์ อุปกรณ์ประปา โคมไฟ เครือ่ งครัว อุปกรณ์
ท�ำสวน สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างต่างๆ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18-20
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-22.00 น., วันที่ 21-24 พฤศจิกายน
2559 เวลา 11.00-22.00 น. และวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา
10.00-22.00 น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีที่ Hall 5-8

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
งานทีม่ สี นิ ค้าสุดล�ำ้ น�ำเทรนด์จากร้านค้าในโซเชียลเน็ตเวิรก์ ไม่วา่ จะเป็น
IG, Facbook, ตามเว็บเพจต่างๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ อาหาร
ขนม เครือ่ งดืม่ และอืน่ ๆ มาให้คณ
ุ "สัมผัสได้จริง" ภายในงานจะมี
การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าในรูปแบบต่างๆ สินค้าราคาพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์
จะมีดนตรีมาให้ฟังกันชิวชิว เชิญมาชอป ชิม และเพลิดเพลิน ระหว่างวันที่
11-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ลาน Mega Hall ชัน้ 1 เมเจอร์ซนี เี พล็กซ์ รังสิต

22nd - 27th Nov 16

26th Nov – 4th Dec 16

etc Market

Bangkok Furniture Sale 2016

ศูนย์การค้า CDC
TALAD Design แหวกแนว เปิดตลาดใหญ่ ไซส์ยักษ์ รองรับทุก
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เอาใจกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยเก๋า ด้วย
“etc Market” ตลาดที่มีสินค้าชวนชอป ทั้งแฟชั่น เครื่องประดับ
ของตกแต่ง กีฬา แก็ดเจ็ต และอืน่ ๆ ในวันที่ 22-27 พฤศจิกายน
2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้า CDC เลียบ
ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เตรียมพบกั บเฟอร์นิเจอร์ สิ นค้าตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกภายในบ้าน และสินค้าเกีย่ วกับงานแต่งงาน
ได้ในงาน Bangkok Furniture Sale 2016 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน4 ธั น วาคม 2559 เวลา 10.30-20.30 น. ณ ศู น ย์ การประชุ ม
แห่งชาติสิริกิติ์
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Fresh Idea

Creative

furniture designs

บางครั้งการคิดนอกกรอบด้วยการดัดแปลงสิ่งที่มี
อยูน่ �ำมาใส่ไอเดียเก๋ๆ ลงในชิน้ งาน ก็จะได้เฟอร์นเิ จอร์
ชิ้นใหม่ที่ดูสวยสะดุดตา เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้
น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

Ray Pendant Lamps

ผลงานการออกแบบโคมไฟดีไซน์เก๋ของ Thomas Kral ดีไซเนอร์
จากประเทศสโลวาเกีย ที่ท�ำผลงานชิ้นนี้ให้กับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Petite Friture โคมไฟที่เป็นโคมแบบห้อยลงมา
จากบนเพดาน มีดไี ซน์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ คือ มีสว่ นโคมทีต่ อ่ ยืน่ มาจาก
ตรงเบ้าหลอดไฟที่เป็นเหล็กถักผิวตาข่าย ความพิเศษในเรื่องดีไซน์
คือ ด้วยความที่ส่วนโคมมีพื้นผิวเป็นตาข่าย เวลาเราเปิดไฟแสงที่
ส่องออกมาภายในห้องจะมีตาข่ายเป็นช่องๆ ท�ำให้เห็นเป็นเงาตาม
ผนัง เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์มากๆ ท�ำให้เกิดเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ที่มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
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The Bloated Collection

ผลงานเฟอร์นิเจอร์ของนักออกแบบชาวเบลเยียม Damien Gernay
ผลงานออกแบบไอเดียสร้างสรรค์ทมี่ แี นวคิดมาจากเวลาทีเ่ ขาเห็นภาพ
“คาดเข็มขัดแล้วพุงปลิ้น” เป็นงานแฮนด์เมดที่ไม่ได้มีเทคนิค
พิเศษอะไรในการท�ำ เริ่มตั้งแต่ส่วนเบาะคือการจับเอาแผ่นหนัง
สองแผ่นมาเย็บติดกันแล้วจึงยัดโฟมยืดตัวเข้าไปบุให้เป็นนวม ส่วนขาไม้
ก็เป็นการจับเอาไม้เรียบๆ มาท�ำเป็นขาสี่ข้าง เมื่อเอาสองส่วนนี้
มาประกอบกัน ก็เกิดเป็นเก้าอีท้ มี่ ดี ไี ซน์ผสมผสานกันระหว่างความแข็งแรง
จากขาไม้กับความนุ่มสบายของเบาะหนัง เก้าอี้ตัวนี้ยังมีอีกลูกเล่น
ก็คือ ตัวเบาะสามารถยืดหดได้ จะมากน้อยก็ตามแต่น�้ำหนักคนนั่ง

Bullet Collection

ใครก�ำลังมองหาสไตล์โคมไฟมาตกแต่งที่โต๊ะท�ำงานหรือโต๊ะอาหาร
ล่าสุดดีไซน์สตูดิโอจากอิสราเอลชื่อว่า Itai Bar-On ได้จับมือกับ
Oded Webman ดีไซเนอร์จากเทลอาวีฟ ท�ำ Series โคมไฟชื่อว่า
Bullet Collection ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีรูปร่างเหมือนกรวย ติดตั้งได้
และท�ำจากคอนกรีต มีหลากหลายขนาดและโทนสี นอกจากนี้
โคมไฟแต่ละอันสามารถปรับการใช้ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะแขวน ห้อย
จากด้านบน หรือเอาวางส่องไว้บนพื้นหรือชั้นหนังสือ ใครที่ชอบ
ตกแต่งบ้านหรือคอนโดมิเนียมสไตล์ Minimal โคมไฟชิน้ นีเ้ หมาะทีส่ ดุ

Stripe Chair

เก้าอี้สวยๆ รุ่นนี้มีชื่อว่า Stripe Chair ที่ออกแบบโดย Luis Porem
ส�ำหรับเก้าอี้ไม้รุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นจากลวดลาย
และสี สั น ที่ ตั ด กั น ระหว่ า งไม้ สี เ ข้ ม ๆ กั บ ไม้ สี อ ่ อ นๆ (สี อ ่ อ น
จนเกือบๆ จะเป็นสีขาว) แล้วถ้ามองที่รูปทรงของตัวเก้าอี้ไม้รุ่นนี้
แล้วก็น่าจะท� ำให้ใครหลายคนเริ่มหันมาสนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้
ในสไตล์โมเดิร์นกันได้ไม่ยาก เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้จะมีผิวสัมผัส
และให้ความรู้สึกที่มีเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาดูโมเดิร์น จนบางคน
อาจจะไม่คิดว่านี่เป็นเก้าอี้ไม้

Presto Furniture Change-o

เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้มีชื่อว่า Presto Furniture Change-o เป็นผลงานของ
ดีไซเนอร์ James Howlett ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ด้วยคอนเซปต์
ที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้หลายแบบ สามารถน�ำมาจัดวางและ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ท�ำหน้าที่อย่างอื่นได้ตามต้องการ
ไม่วา่ ต้องการจะจัดโต๊ะท�ำงาน โต๊ะอาหาร โต๊ะกาแฟ ม้านัง่ ชัน้ วางหนังสือ
ชั้นวางโทรทัศน์ เครื่องเล่นของเด็ก หรืออะไรก็ตามแต่ความต้องการ
ของผู้ใช้สอย และด้วยรูปทรงของชุดเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นกล่อง
ซึง่ สามารถแยกออกจากกันเป็นชิน้ ย่อยๆ ท�ำให้การขนย้ายเฟอร์นเิ จอร์
ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องยาก

Ladder Bookcase

ไอเดียเก๋ๆ ส�ำหรับชัน้ หนังสือใหม่ไม่วา่ จะจัดในห้องนอนหรือห้องท�ำงาน
ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสะดวกในการหยิบอ่านหนังสือ
เล่มโปรด เพียงแค่น�ำบันไดไม้เก่าที่เก็บไว้ในบ้าน อย่าปล่อยให้ช�ำรุด
น�ำมาท�ำความสะอาด และขัดไม้ให้เรียบเพือ่ ให้พร้อมใช้งานกันอีกครัง้
ด้วยการน�ำมาท�ำเป็นชั้นวางหนังสือ ไม่ว่าจะน�ำมาวางเข้ามุมเป็น
เฟอร์นิเจอร์บิลต์อิน หรือวางพิงกับผนังห้อง เพียงแค่นี้บ้านคุณก็ได้
ชั้นวางหนังสือใหม่ที่ดูสร้างสรรค์ ชวนให้หยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมา
อ่านอีกครั้ง
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LIBRARY

Run Me to The Moon
ชื่อผู้แต่ง : โตมร ศุขปรีชา
หากคุณเคยสงสัยว่าท�ำไมหลายคนจึงหลงรักการวิง่
แบบหัวปักหัวป�ำ Run Me to The Moon จะช่วย
ไขข้อข้องใจ และตอบได้ทกุ ค�ำถาม เพราะนีค่ อื
เรื่องเล่าของอดีตเด็กอ้วนที่เกลียดการวิ่งเข้าไส้
กลั บ กลายมาหลงใหล และหั น มาวิ่ ง อย่ า ง
เอาจริงเอาจัง ผ่านการเล่าที่เต็มไปด้วยอรรถรส
สุดเข้มข้นจากตัวอักษรอันยียวน ไม่เพียงมาบอก
เล่าชีวติ บนเส้นทางการวิง่ ของเขาเท่านัน้ แต่ โตมร
ศุขปรีชา ยังพาเราไปหาค�ำตอบของค�ำถาม เช่น
ว่า การวิง่ ช่วยให้หายเศร้าจริงหรือเปล่า การวิง่ ไป
ฟังเพลงไปช่วยให้วงิ่ ได้ดขี นึ้ จริงไหม แล้วท�ำไม
มนุษย์เราถึงเริ่มวิ่ง

Good
books

Two Be Continued

Dare to Dream

ชื่อผู้แต่ง : นิดนก
'นิดนก' ผู้ที่กลายเป็นไอดอลของหญิงสาวที่
ไม่ใช้หน้าตาเป็นอาวุธ แต่กลับพร่างพราวไป
ด้วยคารมคมคาย เสน่ห์ที่ท�ำให้เขากลายเป็น
เจ้าสาวที่หลายคนอิจฉา ครั้งนี้นิดนกมาพร้อม
คู่มือการใช้ชีวิตของครอบครัวมือใหม่ 'TWO
BE CONTINUED โปรดติดตามตอนแต่งไป '
แฉชีวติ คู่รักเจนวายที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยว่า
สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันนั้นท�ำไมต้องไป
ฮันนีมูนกันด้วยนะ ท�ำไมมีบ้านแล้วยังจะต้อง
ซือ้ คอนโดฯ อีก แต่งงานแล้วท�ำไมไม่จดทะเบียน
และอายุใกล้จะเลขสามแล้วท�ำไมถึงไม่รบี มีลกู !
ลองเปิดอ่านแล้วคุณจะเข้าใจ

ชื่อผู้แต่ง : เลนา มาเรีย
ชื่อผู้แปล : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
Dare to Dream คว้าฝันสุดปลายเท้า หนังสือ
สร้างแรงบันดาลใจ ผลงานเล่มที่ 2 ของเลนา
มาเรีย ผูห้ ญิงหัวใจแกร่งทีเ่ กิดมาโดยไร้แขนทัง้
2 ข้าง และมีขาขวาที่ปกติเพียงข้างเดียว ส่วน
ขาซ้ายต้องใส่ขาเทียม ภายใต้ความไม่สมบูรณ์
ของร่างกาย แต่จติ ใจของเธอกลับไม่เคยย่อท้อ
ต่อโชคชะตา และท�ำทุกทางที่จะคว้าฝันจนสุด
ปลายเท้า นีค่ อื ตัวอย่างทีเ่ ปรียบเทียบให้คณุ เห็น
เราทุกคนล้วนมีความฝันเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งชีวติ
ฉะนั้นจงอย่าดูถูกความฝันของคนอื่น และอย่า
ทอดทิ้งความฝันของตัวเอง

โปรดติดตามตอนแต่งไป
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คว้าฝันสุดปลายเท้า

เลือกทิ้ง เลือกเก็บ
ชื่อผู้แต่ง : Suzuki Junko
ชื่อผู้แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อีกหนึ่งวิธีในการเติมความสุขสดใสให้กับชีวิต
เพียง ‘เลือกทิง้ เลือกเก็บ’ ข้าวของตามแนวคิด
ลด โละ ละ หรือ ดันชะริ (dan-sha-ri) จะช่วย
ฝึกให้คุณสร้างพื้นที่ว่าง ไม่เพียงแค่ในบ้าน แต่
รวมไปถึงในจิตใจด้วย การฝึกทิ้งอย่างมีหลักการ
ช่วยขัดเกลาคุณสมบัติตาไว เลือกเฟ้นสิ่งที่ใช่
ทิ้งหรือเก็บสิ่งของที่ชวนสับสนได้อย่างมั่นใจ
ควบคุมปริมาณสิง่ ของให้อยูห่ มัด เมือ่ คุณไม่ถกู
จองจ�ำจากข้าวของ ความสุขก็มาเยือน ‘เลือกทิง้
เลือกเก็บ’ เป็นการทิง้ ในขัน้ ยกระดับ ช่วยให้คณุ
จัดการสิ่งของที่อาจมองข้าม เช่น โฟลเดอร์ใน
คอมพิวเตอร์ รายชื่อในมือถือ บัตรสมาชิก ชุดสวย
แสนแพงแต่ไม่กล้าทิง้ รองเท้าหลายสิบคูล่ น้ บ้าน
ฯลฯ ไปจนถึงการเตรียมของจ�ำเป็นเผือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน

MORE THAN WORDS

“โอกาส”
บางคนเฝ้ารอคอยโอกาส แต่บางคนสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเอง
โดยที่ไม่มีใครมาบอกได้ว่าต้องท�ำอย่างไรถึงจะส�ำเร็จ
หากไม่ท�ำอะไรเลย ‘โอกาส’ ก็จะไม่เกิดขึ้น
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

63

The will to work of everyone in the country is the best guarantee of national survival.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

www.lh.co.th

