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“Family” ค�ำสั้นๆ แต่กลับมีความหมายลึกซึ้ง สื่อให้เ ห็นถึง
ความอบอุ่นของความเป็นครอบครัว มีความอบอุ่น มีความรัก
และมีความห่วงหาอาทรระหว่างกัน แม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรค
เกิดขึน้ ในครอบครัวบ้าง แต่ทกุ อย่างจะถูกขจัดออกไปได้ หากเราทุกคน
ในครอบครัวหันหน้ามาท�ำความเข้าใจและแก้ไขร่วมกัน ทุกคนใน
ครอบครัวก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอน
เพือ่ ให้ทกุ คนได้เข้าใจกับความหมายของค�ำว่า “ครอบครัว” มากขึน้
เนื้อหาภายใน MOTIVO ฉบับนี้ เราจึงน�ำเสนอเรื่องราวดีๆ ของ
ความหมายแห่งการเป็นครอบครัวมาให้รบั รูก้ นั เริม่ ต้นจากการรูจ้ กั
ความหมายดีๆ ของค�ำว่าครอบครัว รวมไปถึงการสร้างพลังบวก
ให้คนในครอบครัวมีความสุข จากนั้นลองไปฟังเรื่องราวน่ารักของ
สมาชิกในครอบครัว Little Monster กับคอลัมน์ Exclusive Interview
ทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ว่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นแรงบันดาลใจให้หลายครอบครัวได้นำ� ไป
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข
นอกจากเรื่องราวดีๆ ของความเป็นครอบครัวแล้ว ภายในเล่ม
ยั ง มี ส าระความรู ้ ทั้ ง เรื่ อ งราวสุ ข ภาพใน Be Healthy ที่ เ ราจะ
พาไปรู้จักกับโรคหูดับ โรคที่ก�ำลังเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้ หรือจะเป็น
คอลัมน์ DIY กับการประดิดประดอยสิ่งละอันพันละน้อยมาเป็นของ
ตกแต่งบ้าน ซึ่งครั้งนี้เราท�ำโหลแก้วแห่งความทรงจ�ำ โดยการน�ำ
รูปที่ประทับใจมาใส่ลงในขวดโหลแล้วตกแต่งให้สวยงาม ก่อนน�ำไป
วางประดับมุมโปรดของบ้าน
ก่อนจะปิดท้ายไปกับคอลัมน์ แนะน�ำสูตรอาหารเพือ่ สุขภาพทีท่ ำ� ง่ายๆ
อย่าง Banana Avocado Smoothie ดืม่ ง่ายและอร่อยด้วย รวมไปถึง
คอลัมน์แนะน�ำร้านอาหาร Dining Delight กับร้านอาหารที่ชื่อว่า
“บ้านดุสติ ธานี” ซึง่ เชือ่ ว่าจะเป็นอีกร้านอาหารในดวงใจของใครหลายๆ คน
อย่างแน่นอน
เรื่องราวข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลากสาระและความรู้
อีกมากมายที่อยู่ภายในเล่ม ซึ่งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เลือกสรร
มาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนน�ำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างมีความสุข พร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศความรัก
ให้อบอวลอยู่ในครอบครัวตลอดไป
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ครอบครัวแห่งความสุข
Family is not an important
thing. It’s everything.
… by Michael J. Fox

ในวั น ที่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมี ค วามเร่ ง รี บ
การแข่งขันทางธุรกิจที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ท�ำให้ทุกคนต้องท�ำงานหนักเพื่อสร้าง
ความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ กั บ ตั ว เอง
ด้วยความมุง่ มัน่ และการท�ำงานหนัก ส่งผลให้
หลายต่อหลายคนอาจหลงลืมคนรอบข้าง
โดยเฉพาะ “ครอบครัว” ของตัวเองไป
แต่ รู ้ ห รื อ ไม่ ว ่ า ในวั น ที่ เ ราเหนื่ อ ยหรื อ
ท้อแท้กับหน้าที่การงาน และผิดหวังหรือ
เสียใจกับเรื่องอะไรก็ตาม “ครอบครัว”
คื อ สิ่ ง เดี ย วที่ ช ่ ว ยเยี ย วยาเราทุ ก คนให้
ฟื้นกลับมามีความสุขอีกครั้ง

อาจจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมถึงปู่ ย่า
ตา ยาย หรือคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
แต่ในความจริงแล้ว “ครอบครัว” ไม่ได้ประกอบ
แค่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญอย่างบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ทางจิตใจ
ความรักและความห่วงใยรวมอยูด่ ว้ ย ขณะเดียวกัน
เพือ่ ให้กลายเป็นครอบครัวทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ทุกคน
ในบ้านยังจ�ำเป็นต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน
มีการรับรู้ความทุกข์ ความสุข ตลอดจนต้อง
มีการสื่อสารระหว่างกัน พร้อมๆ กับถ่ายทอด
วัฒนธรรมและจริยธรรมต่างๆ เพื่อการคงอยู่
ของครอบครัวและสังคมอีกด้วย

องค์ประกอบของ “ครอบครัว”

สร้างพลังบวก

ค�ำว่า “ครอบครัว” ในมุมมองของคนทั่วไป
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“พลังบวก” คืออะไร ถ้าพูดแบบง่ายๆ ก็คือ

ความสุขใจและความสบายใจ ตรงข้ามกับ “พลังลบ”
คือความเศร้าใจ ความทุกข์ใจ หากครอบครัวมี
พลังลบมากกว่าพลังบวกก็อาจท�ำให้ครอบครัว
พังลงได้ ดังนัน้ เราจึงต้องพยายามเติมพลังบวก
ให้กบั ครอบครัวอยูต่ ลอดเวลา โดยเริม่ จากการ
ท�ำตัวของเราให้เป็นคนมองโลกแง่ดี รูจ้ กั ควบคุม
อารมณ์และสติ ฝึกสมาธิเป็นประจ�ำ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ
ถ่ายทอดพลังบวกของเราไปสู่สมาชิกคนอื่นๆ
ในครอบครั ว เช่ น การรั บ ฟั ง ปั ญ หาและ
ช่วยปลอบประโลมให้ก�ำลังใจสมาชิกในบ้าน
ที่มีปัญหาด้วยเหตุและผล ก่อนน�ำพาสมาชิก
ไปสร้างพลังบวกให้เพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ
เช่น ท�ำบุญ เพื่อให้พลังลบหรือความทุกข์ในใจ
ของคนในครอบครัวค่อยๆ ลดลงไป ก่อนกลาย
เป็นพลังบวกที่มีแต่ความสบายใจ

เสียงหัวเราะ

เสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความสุขคืออีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะท�ำให้ค�ำว่า “ครอบครัว” มีความสุข
และความอบอุน่ ทีส่ ำ� คัญเสียงหัวเราะของคนใน
ครอบครัวยังเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยารักษาจิตใจ
รวมถึงช่วยประสานรอยร้าวต่างๆ ที่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจกันให้กลับมาแนบสนิทได้เหมือนเดิม
อี ก ด้ ว ย ขณะเดี ย วกั น เสี ย งหั ว เราะเองก็ ยั ง
ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศภายในครอบครั ว ให้
มี ค วามอบอุ ่ น ไปพร้ อ มกั บ การสานสั ม พั น ธ์
ความรักและความสุขให้เกิดขึ้นด้วย
รักษาความรัก

สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมีความอบอุน่ และ
มีความเข้าใจกันมากแค่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า

จะต้ อ งรั ก ษาความรั ก ของคนในครอบครั ว
เอาไว้ให้ได้นานแค่ไหน แต่ยงั จ�ำเป็นต้องเติมเต็ม
ความรักภายในครอบครัวให้เพิ่มพูนมากขึ้น
จากเดิมที่มีอยู่ไปด้วย ส�ำหรับวิธีการเติมเต็ม
และรั ก ษาความรั ก ในครอบครั ว ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น
และยืนนานมากขึน้ เรือ่ ยๆ นัน้ ก็มวี ธิ งี า่ ยๆ เช่น
การหยอดค�ำหวานหรือบอกค�ำว่ารักให้ทกุ คนใน
ครอบครัวอย่างสม�่ำเสมอทั้งต่อหน้าและผ่าน
โซเชียล รวมถึงการกอดและการสัมผัสอย่าง
อ่อนโยน จับมือให้ก�ำลังใจกัน ซื่อสัตย์ต่อคน
ในครอบครัว เพียงแค่นี้ความรักในครอบครัวก็
จะยังคงอยู่ไปตราบนานแสนนาน
ของขวัญสุดวิเศษ

“ของขวั ญ ” เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลายคนชื่ น ชอบ แต่
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ของขวัญบางครัง้ ก็ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเป็นสิง่ ของ
ก็ได้ การกระท�ำหรือการแสดงออกในบางสิ่ง
ก็ถือเป็นของขวัญได้เหมือนกัน เช่น ลูกๆ ตั้งใจ
เรียนหนังสือและประพฤติดีก็ถือเป็นของขวัญ
ที่สุดวิเศษให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้ว หรือ
การทีค่ ณุ พ่อและคุณแม่หอมแก้ม หอมหน้าผาก
คุณลูกๆ หรือแม้แต่การท�ำอาหารอร่อยๆ สักมือ้
ให้คุณลูกๆ ในวันพิเศษ ก็ถือเป็นของขวัญของ
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ครอบครัวได้เช่นกัน ส่วนของขวัญทีเ่ ป็นสิง่ ของ
ก็เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมทีช่ ว่ ยเติมเต็มให้การ
กระท�ำทีเ่ กิดขึน้ เป็นของขวัญทีส่ ดุ วิเศษนัน่ เอง
เคล็ดลับ “ครอบครัวสุขสันต์”

ครอบครัวสุขสันต์ นอกจากจะมีความเข้าใจ
ความเอือ้ อาทร และความห่วงใยซึง่ กันและกันแล้ว
ยังจ�ำเป็นต้องมีเคล็ดลับเพื่อสร้างความสุขสันต์
ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งเคล็ดลับ

ที่ ว ่ า ก็ คื อ การมองหากิ จ กรรมที่ เ หมาะสม
กับครอบครัวและรายได้เข้ามาเพิ่มเติม เช่น
การจั ด ทริ ป ท่ อ งเที่ ย วต่ า งจั ง หวั ด ส� ำ หรั บ
ครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อน หรือ
ออกไปปิ ก นิ ก ที่ ส วนสาธารณะ รวมถึ ง การ
มองหาร้านอาหารอร่อยๆ เปลี่ยนบรรยากาศ
การรับประทานอาหารค�่ำด้วยกัน ก็จะท�ำให้
คนในครอบครัวมีความใกล้ชดิ และมีสมั พันธภาพ
ที่ดีระหว่างกันมากขึ้น

.....ลองหาสิ่งแปลกใหม่ หาความสุขใหม่ๆ
มาเปลี่ ย นบรรยากาศเดิ ม ๆ แล้ ว จะพบว่ า
ครอบครัวคือความสุขและเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ แล้ว
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WELCOME

TRIPLE FULL FLOORS
SKY FACILITIES

@ THE BANGKOK THONGLOR

ห้อง “Sky Japanese Onsen” ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น ติดตั้งระบบจากุซซี่
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าพร้อมชมวิวเมือง Relax อารมณ์ให้สงบผ่อนคลาย
โดยม่านไฟฟ้าเลือกเปิดปิดได้ตามต้องการ

เรียกว่าเป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูทเี่ ปรียบเสมือน
“เพชรยอดมงกุฎ” ประดับบนท�ำเลทองของ
“ถนนทองหล่อ” ก็วา่ ได้ ส�ำหรับ The Bangkok
Thonglor ซึง่ วันนีเ้ สร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะ
Triple Full Floors Sky Facilities ทีเ่ ปรียบเสมือน
เพนต์เฮ้าส์ เพือ่ ให้ทกุ คนในโครงการได้เติมเต็ม
ชี วิ ต ของการพั ก ผ่ อ นได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ

The Bangkok Thonglor มงกุฎเพชรแห่งถนนทองหล่อ
“360 Degree Sky Swimming Pool” สระว่ายน�ำ้ แบบ Infinity Edge Pool ทีค่ วบคุมอุณหภูมิ
และสามารถชมวิวเมืองได้ 360 องศา

ห้อง “Sky Fitness” ทีส่ ามารถออกก�ำลังกายไปพร้อมๆ
กับการชมทิวทัศน์ของเมืองได้
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The Bangkok Thonglor เกิดขึ้นจากแนวคิด
“การมองเห็นคุณค่าอย่างไม่รู้จบ” บนถนน
สายทองค�ำที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากอัญมณีทรงคุณค่าทีม่ าเติมเต็ม
ถนนสายนี้ให้งดงามยิ่งขึ้น นอกจากจะได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงามทัง้ ภายในและภายนอก
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ
มาใช้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกสบายให้ผพู้ กั อาศัย
เพือ่ ชีวติ ทีเ่ หนือระดับและทีน่ ยี่ งั มีพนื้ ทีส่ ว่ นกลาง
ทีอ่ อกแบบไว้อย่างลงตัว โดยตัง้ แต่ชนั้ 28 ขึน้ ไป
ท�ำเป็นเพนต์เฮ้าส์แห่งการพักอาศัย
เริ่มจากชั้น 28 ซึ่งเรียกว่า Sky Garden
เป็นสวนขนาดย่อมที่ออกแบบแยกออกมาจาก
ชัน้ พักอาศัย และต้องใช้ลฟิ ต์ในการขึน้ ลงเฉพาะ

เท่านั้น โดยชั้นนี้แบ่งออกเป็น “สวนหย่อม”
เพื่อใช้นั่งพักผ่อน ห้องนั่งอ่านหนังสือ “Sky
Reading Lounge” ซึง่ ตกแต่งให้ดโู ล่งโปร่งสบาย
และห้ อ งออกก� ำ ลั ง กาย “Sky Fitness”
ทีส่ ามารถออกก�ำลังกายไปพร้อมๆ กับการชม
ทิวทัศน์ของเมืองได้
ขณะทีช่ นั้ 29 ออกแบบเป็น “Sky Japanese
Onsen” ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งแยกเป็น
ห้องชาย-หญิง บริเวณทางเข้าห้องออนเซน
ได้รับการตกแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่
กลางธรรมชาติ มีการใช้ก้อนหินและไม้มา
ตกแต่ง ส่วนภายในห้องก็จะแบ่งเป็นห้องอาบน�ำ้
ที่มีเก้าอี้นั่งตัวเล็กๆ วางเรียงไว้ส�ำหรับช�ำระ
ร่างกายก่อนลงสระออนเซน โดยตัวของสระ

ก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐาน
ออนเซนญี่ปุ่น และติดตั้งระบบจากุซซี่ใช้
นวดผ่อนคลาย เพลิดเพลินไปพร้อมกับระบบ
Whirlpool ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อกดจุด
ให้ระบบ Blood Circulation หมุนเวียนได้ดีขึ้น
ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยการใช้บริการออนเซน
ผูพ้ กั อาศัยต้องจองคิวกับทางนิตบิ คุ คลโครงการ
และสามารถใช้ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี
ส�ำหรับชั้น 31 จะเรียกว่า “360 Degree Sky
Swimming Pool” ถือเป็นชั้นบนสุดของอาคาร
มีสระว่ายน�้ำแบบ Infinity Edge Pool ซึ่งมี
จุดเด่นอยู่ที่สามารถชมวิวเมืองได้ 360 องศา
ขณะทีส่ ระน�ำ้ ก็เป็นระบบน�ำ้ เกลือ มีการควบคุม

อุณหภูมิ และที่พิเศษกว่านั้น ก่อนที่จะขึ้น
มาบนชั้นนี้ทางโครงการได้ออกแบบให้ชั้น
30 เป็นห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าแยกชายและหญิง
มีล็อกเกอร์และห้องอาบน�้ำด้วย
นอกจากความพิ เ ศษข้ า งต้ น แล้ ว
ทางโครงการ The Bangkok Thonglor
ยังออกแบบพืน้ ทีด่ า้ นหลังโครงการให้เป็นพืน้ ที่
สวนที่มีม่านน�ำ้ ตกและต้นไม้ เพื่อใช้เป็นอีก
หนึ่ง จุดพักผ่อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ
ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ รวมถึง
สวนหย่อมบนชั้น 22 ก็เป็นอีกมุมของ
การพักผ่อนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
ผู้พักอาศัยได้สัมผัสถึงความคุ้มค่าของ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง

พื้นที่สวนอีกหนึ่งจุดพักผ่อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ
ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ
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HOME GADGET

TIPS &TRICKS

DEVICES FOR
SMART LIFE 2020
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะ

เทคโนโลยีลำ�้ สมัยไม่ได้ทำ� ให้เกิดวิทยาการก้าวหน้า
ด้านต่างๆ บนโลกเท่านัน้ ทว่ายังท�ำให้ชวี ติ มนุษย์
มีความสะดวกสบายในชีวิตประจ�ำวันด้วย

LH LIVING TIPS
03

01

Clip-on Running Lights

เชือ่ ว่าน่าจะเป็นแก็ดเจ็ตทีค่ นรักการวิง่ ต้องชอบมากก็วา่ ได้
เพราะไฟฉายติดรองเท้านีจ้ ะช่วยท�ำหน้าทีส่ อ่ งสว่างทางเดิน
ให้กบั นักวิง่ เพือ่ ให้มองเห็นสิง่ กีดขวางข้างหน้า และไฟฉายตัวนี้
ยังสามารถปรับต�ำแหน่งการส่องไฟได้อย่างที่คุณต้องการ
อีกด้วย ท�ำให้การวิ่งในยามเช้าตรู่หรือช่วงกลางคืนของคุณ
มีความปลอดภัยมากขึน้ ราคาของไฟฉายติดรองเท้านีอ้ ยูท่ ี่
$54.95 หรือประมาณ 1,660 บาท

VIZR Heads Up Display

อีกหนึ่งไอเทมสุดล�้ำของปี 2020 ก็ว่าได้ ส�ำหรับอุปกรณ์พิเศษชนิดนี้
ที่จะมาเป็นผู้ช่วยของคุณในการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การแสดงผลความเร็วเกจ์น�้ำมัน หรือแม้แต่การใช้โปรแกรมน�ำทาง
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ขับรถยนต์ไม่ต้องก้มลงไปมองที่แผงคอนโซลหรือหันซ้าย
แลขวากับอุปกรณ์นำ� ทางอย่าง GPS อีกต่อไป เพียงแค่มองทีก่ ระจกหน้ารถนี้
ก็จะรูท้ กุ อย่างแล้ว ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์ชนิ้ นีอ้ ยูท่ ี่ $39.99 หรือประมาณ
1,200 บาท
02
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สวนภายในบริ เ วณบ้ า นอาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บา้ นสวยงามและน่าอยู่
อาศัย แต่รหู้ รือไม่วา่ การท�ำสวนให้สวยงามและสร้าง
ความสบายให้กับทุกคนในบ้านนั้น “ความสูง” ของ
ต้นไม้ที่น�ำมาปลูกก็ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญเช่นกัน

ความสูงของต้นไม้มีผลอย่างไรกับความสบายที่บ้าน
นีค่ อื ค�ำถามทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ซึง่ หนึง่ ในคียห์ ลักของการจัดสวน
ให้ร่มรื่นและสวยงาม ไม่ใช่การปลูกต้นไม้เยอะหรือเน้น
สีสันของต้นไม้ดอกไม้แต่อย่างใด จริงๆ แล้วการไล่ระดับ
ความสูงต่างหากถือเป็นหัวใจส�ำคัญ เพราะนั่นนอกจาก
จะได้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยเพิม่ ความเย็นสบายให้บา้ น
อีกด้วย โดยควรเลือกปลูกต้นไม้ให้ได้ระดับความสูงดังนี้

Airbolt Smart Padlock

เป็นแม่กุญแจอัจฉริยะที่สุดในปี
2020 ที่ ทุ ก คนควรมี ไ ว้ ก็ ว ่ า ได้
เพราะแม่กุญแจอัจฉริยะนี้ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ลกู กุญแจไขเลย เพราะการล็อก
และปลดล็อกแม่กุญแจทั้งหมดนั้น
ถูกควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเพียง
เครื่องเดียว ท�ำให้รู้สึกถึงความ
ปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งแม่กุญแจ
อั จ ฉริ ย ะนี้ ส ามารถใช้ ล็ อ กได้ ทั้ ง
ประตูบา้ นหรือแม้แต่กระเป๋าเดินทาง
ส�ำหรับราคาอยูท่ ี่ $59.99 หรือประมาณ
1,812 บาท

สวนสวยกับแนวคิด
“ต้นไม้ 3 ระดับ”

ต้นไม้สูงใหญ่

ต้นไม้สงู ใหญ่จะช่วยท�ำหน้าทีห่ ลักคือบังแสงแดดและให้รม่ เงา
จึงควรปลูกไว้หน้าบ้านในทิศที่ต้องรับแดดแรงๆ หรือทิศที่เป็น
ห้องนอนและห้องนั่งเล่น นอกจากนี้หากต้องการให้เป็นจุดเด่น
ของสวนไปพร้อมๆ กับให้สวนดูมีมิติ ขอแนะน�ำให้เลือกต้นไม้ที่
มีการแผ่กิ่งก้านสวยๆ มีพุ่มใบร่มรื่น
ในโครงการบ้านและทาวน์โฮมของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้มี
การจัดสวนให้กบั บ้านทุกหลังอย่างเรียบร้อยและสวยงาม ภายใต้
แนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ ซึ่งพร้อมที่จะสร้างความร่มรื่นและความ
เย็นสบายให้เกิดที่บ้านคุณในทุกๆ วัน ...เรื่องเล็กๆ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จาก แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ สาระความรูด้ ๆี เกีย่ วกับบ้านยังมีอกี มากมาย โดยสามารถ
คลิกเข้าไปอ่านหรือเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวม
ความรู้เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้คลุมดิน
04

Phone Camera Lens Kit

แค่มีชุดเลนส์กล้องส�ำหรับโทรศัพท์ชุดนี้ก็สามารถ
เป็นช่างภาพมืออาชีพได้แล้ว ถือเป็นอีกแก็ดเจ็ตส�ำหรับ
ปี 2020 ที่ดีทีเดียว เพราะในชุดเลนส์ที่มีขนาดกะทัดรัดนี้
จะช่วยท�ำให้ภาพถ่ายมีความคมชัด ไม่วา่ จะถ่ายมุมใดก็ตาม
แถมยังซูมภาพใกล้และภาพไกล รวมถึงลดแสงจ้าทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของภาพเบลอและไม่คมชัดได้อีกด้วย ราคาของเซตเลนส์
ส�ำหรับกล้องโทรศัพท์นอี้ ยูท่ ี่ $29.99 หรือประมาณ 905 บาท

ไม้พมุ่ เตีย้ หรือไม้คลุมดินจะช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ในดิน
ช่วยให้อณุ หภูมริ อบๆ บ้านเย็นลง เพราะมีทรงเป็นพุม่ น่ารัก
และมั กมีสี สั นสวยงาม จึ งแนะน� ำ ให้ ป ลู กรอบบ้า น
โดยเฉพาะริมหน้าต่างเพื่อช่วยส่งความร่มรื่นให้กับบ้าน
ต้นไม้ที่มีความสูงระดับกลาง

ต้ น ไม้ ที่ มี ค วามสู ง ระดั บ กลางนั้ น ควรปลู ก เป็ น
แนวรั้วบ้าน เพราะความสูงระดับนี้จะช่วยพรางตาและ
สร้างความเป็นส่วนตัวได้ดี และที่ส�ำคัญยังช่วยกรองแดด
และเสริมร่มเงาให้บ้านได้ด้วย

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการมัณฑนาและ LADAWAN
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BE HEALTHY

SUDDEN
HEARING LOSS
โรคหูดบั เฉียบพลัน

เรียกว่าก�ำลังสร้างกระแสความตืน่ ตัวให้กบั ทุกคน
ในวันนีเ้ ป็นอย่างมากก็วา่ ได้สำ� หรับ “โรคหูดบั ” หรือ
Sudden Hearing Loss (SHL) ซึ่ ง หากรู ้ เ ร็ ว
ก็สามารถรักษาและป้องกันได้ไม่ยาก
สาเหตุของโรค

โรคหูดับหรือโรคหูดับเฉียบพลันเป็นอาการที่ท�ำให้
ได้ยินเสียงน้อยลงหรือไม่ได้ยินเสียงเลย อาจจะเกิดขึ้น
กับหูข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ และสามารถเป็นได้
ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ส�ำหรับสาเหตุของโรคนี้มีอยู่
หลายสาเหตุ ตั้งแต่การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza type B) ไซโตเมกาโลไวรัส
(CMV) ไวรัสคางทูม (Mumps) รูบิโอลา (Rubeola)
ไวรัสสุกใส-งูสวัด (Varicella zoster) โดยไวรัสเหล่านี้
จะไปท�ำให้หูชั้นในอักเสบ อายุที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่
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เด็กแรกเกิดทีม่ นี ำ�้ หนักตัวน้อยก็เสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคนีไ้ ด้เช่นกัน
นอกจากนี้โรคหูดับยังเกิดจากการรับประทานอาหาร
สุกๆ ดิบๆ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ แบคทีเรีย “สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอสิ ”
หรือการอยูใ่ นสถานทีเ่ สียงดังมากๆ เช่นเดียวกับความเครียด
และการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงการมีความผิดปกติของเลือด
ความดันสูง การไอจามรุนแรง ไปจนถึงมีความผิดปกติทาง
ฮอร์โมนและต่อมไร้ทอ่ เช่น ไทรอยด์ หรือแม้แต่โรคเบาหวาน
ก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหูดับได้เช่นกัน
อาการของโรค

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ 1 ใน 3 มักมีอาการหูดับในช่วงเช้า
หลังตืน่ นอนใหม่ๆ ซึง่ อาจมาพร้อมอาการปวดศีรษะ เวียนหัว
อาเจียน บ้านหมุน และมีเสียงดังในหูร่วมด้วย หากอาการ
รุนแรงผูป้ ว่ ยอาจมีอาการไข้สงู ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ถ่ายเหลว
ร่วมกับมีอาการซึม คอแข็ง อาเจียน ช็อก หอบ และอาจ

ท�ำให้หัวใจล้มเหลวได้ในที่สุด
การรักษา

แพทย์จะวินิจฉัยอาการตามปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อน
รักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและแตกต่างกันตามสภาพ
อาการ เช่น การใช้ยาสเตียรอยด์ (Steroids) หรือยา
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (Corticosteroids) เพือ่ ลดอาการอักเสบบวม
โดยอาจให้ในรูปแบบยาเม็ดรับประทานหรือฉีดสเตียรอยด์
เข้าไปในหูชน้ั กลางบริเวณด้านหลังแก้วหู เพือ่ ให้ยาซึมเข้าไป
รักษาในหูชนั้ ใน และใช้ยาปฏิชวี นะ (Antibiotics) ในผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการหูดับอันเกิดจากการป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย
ขณะเดียวกัน แพทย์อาจใช้ยากดภูมคิ มุ้ กัน (Immunosuppressants) ในผูป้ ว่ ยหูดบั จากโรคระบบภูมคิ มุ้ กันท�ำงาน
ต้านตนเอง รวมถึงอาจใช้ยาขยายหลอดเลือดเพือ่ เพิม่ เลือด
ไปเลีย้ งหูชนั้ ในมากขึน้ เช่น กรดนิโคตินกิ (Nicotinic acid)

และเบตาฮีสทีน (Betahistine) และอาจใช้ยาลดอาการเวียน
ศีรษะและวิตามินบางชนิดเพื่อช่วยบ�ำรุงประสาทหูที่เสื่อม
การป้องกัน

การป้องกันที่ดีที่สุดคือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
รวมถึงต้องออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม และพยายาม
หลีกเลีย่ งการเข้าไปอยูใ่ นสถานทีเ่ สียงดังเป็นเวลานานๆ หรือ
แม้แต่การฟังเพลงผ่านเครือ่ งเล่น MP3 ควรฟังในระดับเสียง
ทีไ่ ม่ดงั จนเกินไป หรือไม่ฟงั เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน และ
ทีส่ ำ� คัญควรหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีป่ รุงสุกๆ ดิบๆ
รวมทั้งควรเลี่ยงใช้ตะเกียบหรือช้อนที่ตักอาหารดิบมาใช้
รับประทานอาหารเพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ “สเตร็ป
โตค็อกคัส ซูอสิ ”.... แค่นเี้ ราก็จะห่างไกลจาก “โรคหูดบั ” แล้ว
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PHOTOS IN
MASON JAR

ความทรงจ�ำในขวดโหล

วิธีท�ำ

Mason Jar เป็นขวดโหลแบบมีฝาปิดที่ไม่ได้มีดีแค่
การเก็บอาหารหรือขนมเท่านัน้ แต่ขวดโหลสวยๆ เหล่านี้
ยั ง เป็ น อี ก หนึ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ ใ ครหลายๆ คนได้ เ ก็ บ ภาพ
ความทรงจ�ำสวยๆ ของตัวเองไปพร้อมๆ กับการน�ำ
มาเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วย และวันนี้เราก็จะมา
แนะน�ำวิธีการท�ำขวดโหลส�ำหรับเก็บความทรงจ�ำดีๆ
ให้ไปท�ำกันเพื่อต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์

• เช็ดท�ำความสะอาดขวดโหลไม่ให้มคี วามชืน้ อยูใ่ นขวดโหล
• เททรายละเอียดลงไปในขวดโหลประมาณ 1 ส่วน 4 ของ
ขวดโหล แล้ววางก้อนหิน กิ่งไม้ หรือเปลือกหอยลงไป
• จัดวางทั้งหมดให้ดูใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ
• น�ำภาพถ่ายทีต่ อ้ งการวางลงไปโดยให้จมลงในทรายเล็กน้อย
เพื่อให้ภาพถ่ายตั้งได้ อาจจะวางเอียงสักนิดเพื่อให้ดูเป็น
งานศิลปะมากขึ้น จากนั้นอาจจะตกแต่งด้วยวัสดุที่มีอยู่
อีกเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าสวยงามแล้วให้ปิดฝาให้สนิท
…..เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขวดโหลที่เก็บภาพความทรงจ�ำ
อันแสนประทับใจไว้ตกแต่งบ้าน หรือจะน�ำไปมอบให้กับ
คนรักในช่วงวันวาเลนไทน์ก็ได้เช่นกัน

อุปกรณ์

• ขวดโหลมีฝาปิด (Mason Jar) ขนาดตามความชอบ
• ภาพถ่ายที่ชอบ
• ทรายละเอียดหรือทรายที่มีสีสัน
• ก้อนหิน กิ่งไม้ หรือเปลือกหอย
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Tips

• วัสดุที่น�ำมาตกแต่งอาจจะเป็นดอกไม้แห้งหรือวัสดุอื่นๆ
ที่ชอบก็ได้
• ถ้าใช้ทรายที่มีสีสัน ควรเททรายเป็นชั้นสลับสีหรือจะท�ำ
เป็นลวดลายตามจินตนาการก็จะช่วยเพิ่มความสวยงาม
ให้กับขวดโหลมากยิ่งขึ้น

15

EXCLUSIVE INTERVIEW

เพจของ Little Monster

LITTLE MONSTER

บรรยากาศสนุกสนานของครอบครัว Little Monster

น้องจินและน้องเรนนี่

ความสุข ความรักที่มีกันและกัน
ความสุขและความรักของครอบครัว
คุณคืออะไร นี่เป็นค�ำถามที่คุณอาจจะ
ก�ำลังหาค�ำตอบให้กับตัวเองอยู่ก็ได้
แต่สำ� หรับ Little Monster โดยคุณพ่อเหว่งภูศณัฎฐ์ และคุณ แม่ตุ๊ก-นิรัตน์ชญา
การุณวงศ์วัฒน์ พร้อมกับน้องจินและ
น้องเรนนี่ ครอบครัวทีโ่ ด่งดังในโลกโซเชียล
ซึง่ มีคนติดตามมากกว่า 2 ล้านคนในวันนี้
แล้ว ความรักของพวกเขาคือการมีกัน
และกัน

คุ ณ พ่ อ เหว่ ง เล่ า ถึ ง แรงบั น ดาลใจในการ
สร้างเพจ Little Monster ว่าเกิดจากลูกๆ ของ
เขาเอง “จุดเริม่ ต้นของเราในการสร้างเพจอีกส่วน
ก็คอื ภรรยาของผมครับ เพราะตอนนัน้ เขาอยูบ่ า้ น
เฉยๆ เลีย้ งน้องจินอย่างเดียว ขณะทีก่ อ่ นหน้าเขาเป็น
คุณแม่ตุ๊ก น้องจินและน้องเรนนี่ คนทีท่ ำ� งานด้านกราฟิกและเขียนหนังสือมาก่อน
พอมาอยู่เฉยๆ ก็เหมือนจะมีอาการซึมเศร้า
ผมก็เลยพูดคุยกับเขาให้ลองท�ำเพจขึน้ มา อยากจะ
บ่นอะไรก็เขียนลงไปเหมือนเป็นการระบาย ขณะที่
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ตัวผมเองก็ทำ� งานกลับบ้านดึกด้วย เรียกว่าเป็นการแก้
ปัญหาความเครียดของภรรยาในฐานะคุณแม่ไปด้วย”
“ก็จริงๆ ลูกก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตกุ๊ ด้วยค่ะ เพราะ
มีอาการโรคซึมเศร้าหลังคลอด ก็เลยอยากท�ำอะไร
ขึน้ มาสักอย่าง พอได้คยุ กับสามีกเ็ ลยได้ไอเดีย ด้วยการ
เขียนว่าวันนีเ้ ราท�ำอะไรบ้าง รวมไปถึงการวาดการ์ตนู
ลงในเพจ เป็นการระบายความรูส้ กึ กับสิง่ ทีเ่ ราเจอใน
แต่ละวันลงไป” คุณแม่ตกุ๊ อธิบายเพิม่ เติม
และเมือ่ ถามถึงครอบครัว “ในมุมของผมครอบครัวก็คอื
การอยูด่ ว้ ยกันของพ่อแม่และลูกๆ มีการใช้ชวี ติ ด้วยกัน
มีความสุขและความทุกข์ด้วยกัน ส่วนการเลี้ยงลูก
นั้นผมก็เลี้ยงแบบกลางๆ ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
และไม่ได้คดิ ว่าจะต้องให้ลกู เรียนหนัก ผมอยากให้
ครอบครัวของเรามีความสุขและความสนุกไปพร้อมๆ กัน
อาจมีทะเลาะหรือมีปญั หาก็แก้กนั ไป แต่เราก็ตอ้ ง
ปรับตัวเข้าหากันให้ดีที่สุด” คุณพ่อเหว่งเล่าจบ
คุณแม่ตกุ๊ ก็เสริมในทันทีวา่ “ครอบครัวของเราไม่ได้
เคร่งเครียดมากในเรื่องวิชาการหรือคาดหวังกับ
การเรียนของลูก เราสองคนให้ลูกเรียนไปตาม
ธรรมชาติของพวกเขา โดยยึดหลักความสุขของ

ทุกคนในครอบครัวมากกว่าค่ะ”
คุณพ่อเหว่งบอกด้วยว่ายิง่ วันนีค้ รอบครัวของเขา
มีคนรูจ้ กั เยอะ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ “ผมก็
จะมีวธิ บี อกลูกเหมือนกันว่าต้องท�ำตัวอย่างไร แต่
เราไม่เคยสปอยล์ลกู เลย เลีย้ งเขาแบบธรรมดาทีส่ ดุ
ไม่ตงึ ไม่หย่อน แต่ถา้ พอมีเวลาท�ำให้เขาได้ ผมก็จะท�ำ”
เช่นเดียวกับคุณแม่ตกุ๊ ทีเ่ สริมว่า ลูกของเธอทัง้ สอง
มีอปุ นิสยั ทีแ่ ตกต่างกัน “น้องจินเป็นเด็กทีอ่ อ่ นไหวง่าย
ไม่คอ่ ยพูดหรือคุยเท่าไร โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า
ขณะที่น้องเรนนี่จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างกล้า กล้าพูด
อะไรตรงๆ ชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบ
ท�ำให้ตอ้ งใช้วธิ กี ารเลีย้ งลูกสองคนแตกต่างกันไปค่ะ
อย่างน้องจินเวลาเราสังเกตเห็นว่าเขาไม่สบายใจ
อะไร เราก็จะค่อยๆ คุยกับเขาและฟังเขาเยอะๆ
ซึง่ นิสยั เขาก็จะเหมือนตุก๊ ค่ะ ดังนัน้ เราจะใช้ความรูส้ กึ
ในการพูดคุยกับน้องจินมากกว่า ส่วนน้องเรนนี่
ตุก๊ ก็จะใช้เหตุและผลในการอธิบายกับเขาว่าท�ำไมเรา
ต้องท�ำสิง่ นีแ้ ละไม่ทำ� สิง่ นัน้ ”
คุณพ่อเหว่งบอกด้วยว่า บางทีเวลาที่พวกเขา
ทะเลาะกัน “ผมว่าเป็นเรือ่ งปกตินะ เพราะเขาอายุ

ต่างกันถึง 4 ปี แต่บางทีเราก็ตอ้ งอธิบายเหตุผล
กับเขาไปเรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นสูตรส�ำเร็จ แค่เรา
อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจตามช่วงอายุ พูดด้วยค�ำพูดทีด่ ี
ไม่ใช้อารมณ์ เพราะหากใช้อารมณ์อาจท�ำให้
เขากลัวก็ได้ และพอใช้เหตุผลเขาก็จะเข้าใจเอง
ในท้ายที่สุด”
ส�ำหรับการพาลูกออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ
อย่างทีห่ ลายคนเห็นในเพจนัน้ คุณพ่อเหว่งและคุณแม่
ตุก๊ ก็พดู ในท�ำนองเดียวกันว่า เป็นผลดีสำ� หรับเด็กๆ
“เราได้ใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกัน อย่างการไปเทีย่ วต่างประเทศ
ด้วยกัน หลายคนอาจบอกว่าเขาไม่รเู้ รือ่ งอะไรหรอก
แต่เอาจริงๆ ก็ไม่เกี่ยวว่าเขาจะจ�ำได้หรือไม่ได้
อยูท่ เี่ ขามีความสุขในช่วงเวลานัน้ หรือไม่มากกว่า
เพราะนัน่ จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เขาผูกพันกับเรามากขึน้
เมื่อเขาโตขึ้นความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะยังอยู่และ
ยึดตัวลูกๆ กับพ่อและแม่ไว้ดว้ ยกัน เราเชือ่ ว่านอกจาก
จะท�ำให้เด็กสนุกแล้ว ยังท�ำให้ครอบครัวของเราได้
อะไรหลายๆ อย่างกลับมาด้วย”
คุณแม่ตกุ๊ เสริมด้วยว่าผลดีอกี อย่างทีต่ ามมาก็คอื
ดีตอ่ ใจของคนเป็นแม่ดว้ ย “เมือ่ แม่ได้เทีย่ วกับลูก

แม่กจ็ ะมีความสุข และเมือ่ แม่มคี วามสุข มีสขุ ภาพจิต
ที่ดีก็จะส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังลูกๆ และ
ส่งผลให้อนาคตของลูกดีไปด้วย” พูดจบคุณแม่ตกุ๊
ก็อมยิม้ ทันที
อย่างไรก็ดใี นช่วงท้ายของการพูดคุย คุณพ่อเหว่ง
ก็ยำ�้ ด้วยว่าความสุขของครอบครัว Little Monster
ในวันนีก้ ค็ อื การสร้างความสมดุลในชีวติ ครอบครัว
“มีการแบ่งเวลาท�ำงานและแบ่งเวลาให้ครอบครัว
อย่างลงตัว รวมถึงการสร้างครอบครัวของเราให้
แข็งแรงโดยใช้ความรักและความเอาใจใส่ ซึง่ ผม
เชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ สถานการณ์ภายนอกจะ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร”
“ใช่คะ่ ความสุขของครอบครัวเราก็คอื การได้
เห็นลูกเติบโตและท�ำอะไรได้ดว้ ยตัวเขาเอง รวมถึง
การลดความเป็นตัวของเราเองลงไปให้มากทีส่ ดุ
แล้วให้ความรักกับทุกคนในครอบครัวและถึง
คนรอบข้าง ทุม่ เทเวลาในการดูแลทุกคนในครอบครัว
อย่างดีทสี่ ดุ สร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว นีค่ อื
ความสุขของครอบครัวเราค่ะ” คุณแม่ตกุ๊ ทิง้ ท้ายไว้
ได้อย่างน่าฟังและน่าประทับใจที่สุด
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รถไฟฟาสวนตอขยายสายสีน้ำเงิน
หัวลำโพง-หลักสอง

เตาปูน

แมน�ำเจาพระยา

บางพลัด
สิร�นธร

สถานีเตาปูน - ทาพระ
(เปดใหบร�การ 2563)

บางยี่ขัน

สามยอด

ไฟฉาย

หลักสอง

ภาษีเจร�ญ

บางหวา

จรัญ 13

อิสรภาพ

ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางแค สามารถออก
ทางออกจุดที่ 4 ได้จากสถานีหลักสอง

หัวลำโพง
วัดมังกร

สนามไชย
แมน�ำเจาพระยา

บางแค

เพชรเกษม 48

บางไผ

ทาพระ

วุฒากาศ
ตลาดพลู

โพธ�์นิมิตร

วงเว�ยนใหญ

สถานีหลักสอง

รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพง-หลักสอง เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

MRT BLUE LINE EXTENSION
HUA LAMPHONG – LAK SONG

หลังจากเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วส�ำหรับ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีนำ�้ เงิน หัวล�ำโพง-หลักสอง
เส้นทางสายนีก้ ไ็ ด้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมสายส�ำคัญ
ที่เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง
ให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านฝั่งธนบุรีและชานเมือง
ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมได้มากขึ้น

รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพง-หลักสอง
เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและเป็นทางการเมื่อวันที่
29 กันยายน 2562 โดยเส้นทางคมนาคมใหม่สายนี้
เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทระบบรถไฟขนส่งมวลชน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพือ่ บรรเทาปัญหาการจราจร
และยกระดับการเดินทางของประชาขน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
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ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยมีระยะทาง
จากหัวล�ำโพงถึงหลักสอง รวม 13.8 กิโลเมตร มีทั้งสิ้น
11 สถานี ได้แก่ สถานีวดั มังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย
(ก่อนลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา) สถานีอิสรภาพ (เป็นสถานี
สุดท้ายทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ ก่อนปรับเป็นเส้นทางยกระดับวิง่ ต่อไปยัง
สถานีท่าพระ) สถานีท่าพระ สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า
(เปิดให้บริการไปแล้วก่อนหน้านี้) ตามมาด้วยสถานีที่เหลือ
4 สถานี คือ สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษีเจริญ สถานี
บางแค และสถานีหลักสอง ซึ่งเป็นสถานีสุดท้าย
ขณะที่สถานีท่าพระยังเป็นสถานีเชื่อมต่อกับเส้นทาง
รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย เตาปูน-ท่าพระ
ซึง่ เส้นทางเชือ่ มต่อนีค้ าดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่าง
เป็นทางการราวเดือนมีนาคม 2563 เช่นเดียวกับสถานีบางหว้า

ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 2
หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ทีส่ ถานี BTS บางหว้า
โดยเปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 05.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์
และเปิดให้บริการเวลา 06.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์
และรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีหลักสองเวลา
ประมาณ 23.05 น. ทุกวัน ส่วนค่าโดยสารของรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายหัวล�ำโพง-หลักสอง ยังคงอยู่
ในอัตราเริม่ ต้นที่ 16 บาท และสูงสุดไม่เกิน 42 บาท
ส�ำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวล�ำโพง-หลักสอง
มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวัดมังกร
และเยาวราชที่สามารถขึ้นและลงได้ที่สถานี

วัดมังกร หรือจะเป็นสถานีสามยอดย่านวังบูรพาทีม่ ี
แหล่งชอปปิงเสื้อผ้า ของขวัญ หรือแม้แต่อุปกรณ์
งานประดิดประดอยอย่างส�ำเพ็งและพาหุรัด
ถัดมาทีส่ ถานีสนามไชยซึง่ อยูใ่ กล้กบั ปากคลองตลาด
สถานที่จ�ำหน่ายดอกไม้ ผลไม้ และพิพิธภัณฑ์
มิวเซียมสยาม รวมถึงพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
นอกจากนี้สถานีเพชรเกษม 48 ยังอยู่ใกล้
กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลเจ้าพ่อเสือและ
ร้านข้าวขาหมูบางหว้าชื่อดังอีกด้วย หรือสถานี
ภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง
ก็เป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำและ
ตลาดสดชือ่ ดังอย่างตลาดบางแคทีเ่ ชือ่ มต่อสถานที่

ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
อีกด้วย
เส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน�้ำเงิน
หัวล�ำโพง-หลักสอง จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไม่
เพียงเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั การเดินทางเข้าสู่
พื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นอีก
หนึ่งเส้นทางที่ช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเก่าแก่และเชือ่ มต่อความสัมพันธ์
ของคนเมืองทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีได้อย่าง
แนบแน่นอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก
- https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=10211
- https://www.mrta.co.th/th/news/information/21

19

L&H NETWORK

www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio
indy

25 - 80 ล้านบาท
25 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
4.2 - 9 ล้านบาท
3.4 - 8 ล้านบาท
4.4 ล้านบาท
2.5 - 4.5 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2 - 4.29 ล้านบาท
2.3 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

13 - 50 ล้านบาท
5.1 - 25 ล้านบาท
3.19 - 7.7 ล้านบาท
1.85 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

35 - 100 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
นนทบุรี

บางเขน

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว

บางซื่อ

คันนายาว
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ºÒ§¾ÅÑ´
·ÇÕÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹
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ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

ºÒ§á¤

´ØÊÔµ

»·ØÁÇÑ¹
ºÒ§ÃÑ¡
ÊÒ·Ã

¸¹ºØÃÕ

Ë¹Í§á¢Á

¨ÍÁ·Í§

´Ô¹á´§
ÃÒªà·ÇÕ

ºÒ§¡Í¡
ãËÞ‹

ºÒ§¤ÍáËÅÁ
ÂÒ¹¹ÒÇÒ
ÃÒÉ¯ÃºÙÃ³Ð

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

¾ÞÒä·

ºÒ§¡Ð»

ËŒÇÂ¢ÇÒ§

ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§
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¤ÅÍ§àµÂ
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ºÒ§¹Ò

ºÒ§ºÍ¹
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ºÒ§¢Ø¹à·ÕÂ¹
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.4 - 7 ล้านบาท

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

CAFE BY THE FIELDS
คาเฟ่กลางทุง่ นา

ร้าน Fourbuta Cafe
เปลี่ ย นบรรยากาศการนั่ ง ดื่ ม กาแฟหรื อ
รับประทานอาหารในวันหยุดพักผ่อนจากห้องแอร์
ที่คุ้นชินมาเป็นการจิบกาแฟในบรรยากาศ
กลางทุ่งกันบ้าง นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะท�ำให้วันพักผ่อนของคุณและครอบครัว
มีความสุขมากขึน้ แถมยังท�ำให้กาแฟและอาหาร
ทีห่ น้าตาธรรมดามีรสชาติอร่อยมากขึน้ อีกด้วย

บรรยากาศรอบๆ ของ Wisdom Farm
กลางทุ่งนาสีเขียว
ร้าน Green Table Farm & Cafe ตกแต่งด้วยฉากสีเขียวของฟาร์มผัก

สถานที่แนะน�ำ

• Wisdom Cafe

เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ Wisdom
Farm ภายในพิพธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลายคนนิยมพาลูก
พาหลานมาท่องเที่ยวที่นี่ ตัวร้านกาแฟถูก
ออกแบบให้เป็นโครงไม้ไผ่สเี่ หลีย่ ม อยูก่ ลางทุง่ นา
มีสะพานไม้ไผ่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากร้านไปสู่
ทุง่ นา โดยมีกระท่อมปลายนาและศาลาทีส่ ร้างขึน้
ไว้ตามจุดต่างๆ ส�ำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ขณะที่สุดปลายทางของสะพานไม้ไผ่ก็จะเป็น
พื้นที่โซนสัตว์เลี้ยงในวิถีเกษตร ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงแสนรู้เหล่านี้ได้ด้วย
ส่วนเมนูเครื่องดื่มและขนมของที่ร้านนี้อาจจะ
มีให้เลือกไม่มากนัก แต่ก็มีรสชาติดีไม่น้อย
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ดื่มด�่ำกับบรรยากาศสีเขียวสวยๆ ที่โซนทุ่งนา
ที่ร้าน Fourbuta Cafe

เมนูอาหารเกี่ยวกับสุขภาพจากผักที่ปลูกเองในฟาร์มของ
ร้าน Green Table Farm & Cafe

ทีเดียว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีรถจักรยานให้เช่าปั่นเล่น
รอบฟาร์มอีกด้วย
ทีต่ งั้ : หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48
ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (พิพธิ ภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ริมถนนพหลโยธิน)
ติดต่อ : 0-2529-2212, 08-7359-7171, 09-4649-2333
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
เว็บไซต์ : www.wisdomking.or.th
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน มา
จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือใช้ทางด่วนอุดรรัถยา
ลงด่านเชียงราก ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ผ่านโรงพยาบาลการุญเวช ขึน้ สะพานกลับรถ

หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขับรถ
ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตป้ายพิพธิ ภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติทางด้านซ้ายมือ
ขับเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์แล้ววิ่งไปตามทาง
จะเห็นป้าย Wisdom Farm
• Fourbuta Cafe

โฟร์บูตะ คาเฟ่ ชื่อนี้อาจฟังดูแปลกสักหน่อย
แต่เมื่อแปลตรงตัวจะมีความหมายว่าหมู 4 ตัว
เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟวิวทุ่งนาที่มีบรรยากาศดี
ไม่แพ้ใคร ซึ่งมาพร้อมแนวคิด “ตามรอยพ่อ”
โดยผสมผสานกันระหว่างร้านกาแฟและการปลูกผัก
สวนครัว ท�ำไร่ และท�ำนา ตกแต่งในสไตล์ธรรมชาติ
มีพนื้ ทีค่ อ่ นข้างกว้าง แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นหลายโซนให้ลกู ค้า

ได้พกั ผ่อนกัน ไม่วา่ จะเป็นโซนคาเฟ่เรือนกระจก
โซนทุ่งนา โซนแปลงผัก โซนบ่อน�้ำที่มีเรือเป็ด
ให้ปน่ั เล่น นอกจากทางร้านจะมีเครือ่ งดืม่ มากมาย
ให้ได้เลือกดืม่ กันแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเมนูอาหารจานเดียว
อย่างสเต๊ก ข้าวหน้าหมูต่างๆ รวมไปถึงอาหาร
รับประทานเล่น เช่น เฟรนช์ฟรายส์ ทาโร่ทอด
ปีกไก่ทอด ให้รบั ประทานท่ามกลางวิวทุง่ นาด้วย
ที่ตั้ง : ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลบ้านพร้าว
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
ติดต่อ : 08-4707-4747
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ )
ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น.
เฟซบุ๊ก : Fourbuta Cafe’
การเดินทาง : จากเส้นรังสิต-นครนายก ขับมุง่ หน้า

เข้าจังหวัดนครนายก พอถึงแยกบางอ้อให้ขบั ตรงไป กาแฟมากมายหลายพันธุ์ให้เลือกน�ำมาท�ำกาแฟ
อีกประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นให้กลับรถ แก้วโปรดได้อย่างใจปรารถนา
ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับชลพฤกษ์รีสอร์ท
ทีต่ งั้ : เลขที่ 16 ซอยพหลโยธิน 92 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
• Green Table Farm & Cafe
12130
อีกหนึ่งคาเฟ่ที่เหล่าผู้รักสุขภาพควรไปเยือนให้ได้ ติดต่อ : 09-4256-2992
เพราะที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาที่เราเคยรู้จักกัน เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.
แต่เป็นคาเฟ่ที่มีการใช้พื้นที่ของร้านเป็นฟาร์มผัก เฟซบุ๊ก : Green Table Farm & Cafe
ท�ำให้ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านได้สัมผัสกับกลิ่นอาย การเดินทาง : ร้านอยู่ในซอยพหลโยธิน 92
ของสวนผักเล็กๆ และยังเป็นฉากสีเขียวสวยๆ เยื้องกับทางเข้าเมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิต
ให้ลกู ค้าได้เซลฟีห่ รือถ่ายภาพเก็บเป็นทีร่ ะลึกได้ดว้ ย ซอยติดกับปัม๊ เอสโซ่กอ่ นถึงศูนย์ฮอนด้า ขับเข้าไป
ที่คาเฟ่แห่งนี้แม้จะไม่มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ท�ำ ในซอยประมาณ 200 เมตร ร้านจะอยูท่ างด้านขวามือ
แต่ที่นี่ก็มีอาหารเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ให้ลูกค้าได้เลือกอร่อย รวมไปถึงยังมีเมล็ด
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

วัฒนา

สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

35 - 60 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

4.2 - 6.75 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.9 - 5.5 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.46 - 5.4 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.6 - 5 ล้านบาท

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

GREENERY CAFE
วันสบายในคาเฟ่สีเขียว

บรรยากาศร้าน Chaai-Samai 2498 Bangkok
บางครั้งการท�ำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์
หากได้ไปเทีย่ วพักผ่อนในสถานทีซ่ งึ่ มีบรรยากาศ
แบบเรือนสวนไร่นาบ้างก็จะท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลายได้
โดยเฉพาะร้านกาแฟหรือคาเฟ่ทอี่ ยูใ่ นบรรยากาศ
แบบสวนผลไม้เดิมๆ แบบที่เคยเห็นตอนเด็กๆ
หากได้ไปสักครั้งก็คงจะดีไม่น้อย

ร้าน PaulSugus' Farm Cafe

นั่งชิลนั่งห้อยขาชมสวนมะพร้าวได้ที่ Cafe' De Fang

สถานที่แนะน�ำ

• PaulSugus' Farm Cafe

คาเฟ่นี้ไม่ใหญ่มากเพราะมีโต๊ะให้นั่งสบายๆ
ได้แค่ 5-6 โต๊ะเท่านัน้ แต่กม็ คี วามร่มรืน่ อยูไ่ ม่นอ้ ย
เพราะด้านหลังร้านมีตน้ ไม้รม่ รืน่ และแปลงปลูก
ผักออร์แกนิกที่ไม่เพียงแค่ปลูกเอาไว้เฉยๆ
แต่ทางร้านยังน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารและปรุงเป็นเมนูต่างๆ ส�ำหรับเสิร์ฟให้
กับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านด้วย
และที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือ แปลงผักและ
ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ยังเป็นฉากสวยๆ ให้ลูกค้า
ได้เก็บภาพประทับใจเอาไว้ไปอวดเพื่อนๆ ด้วย
รับรองได้ว่ามาที่ร้านนี้ ไม่ได้อร่อยกับอาหาร
ขนม และเครื่องดื่มเมนูต่างๆ อย่างเดียว
แต่ยังได้ภาพสวยๆ ไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

30

บรรยากาศร้าน Chaai-Samai 2498 Bangkok
ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยกาญจนาภิเษก 7 ถนน

กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 09-5818-8459
เปิดบริการ : วันพุธ-จันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.3020.00 น. (ปิดวันอังคาร)
เฟซบุ๊ก : PaulSugus' Farm Cafe
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี ให้ขับไป
ถึงเดอะมอลล์บางแค แล้วกลับรถใต้สะพาน
จะผ่านปัม๊ น�ำ้ มันบางจาก มุง่ หน้าไปอีกประมาณ
600 เมตร จะมีสะพานกลับรถ (สะพานกลับรถ
เป็นเพียงจุดสังเกตเท่านั้น ไม่ต้องขึ้นสะพาน)
ซอยกาญจนาภิเษก 7 อยูต่ รงเชิงสะพานกลับรถพอดี
เลีย้ วเข้าไปประมาณ 200 เมตร ร้านอยูด่ า้ นซ้ายมือ

• Cafe' De Fang
เป็นหนึ่งในคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพฯ
คาเฟ่แห่งนี้มีบรรยากาศเงียบสงบ อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ แถมยังได้เพลินตา
เพลินใจในการชมทิวทัศน์ของสวนมะพร้าวและ
ท้องร่องในสวน บอกเลยว่าหาชมได้ยากมากใน
กรุงเทพฯ และนอกจากจะเป็นคาเฟ่ส�ำหรับ
นัง่ พักผ่อนแล้ว ทางคาเฟ่ทน่ี ยี่ งั มีกจิ กรรมพายเรือ
ในร่องสวนให้กับลูกค้าอีกด้วย หรือใครจะมา
นั่งเล่นที่ศาลาริมท้องร่องก็ไม่ผิดกติกา นั่งเล่น
นั่งห้อยขาชมสวนมะพร้าวได้อย่างสบายใจ
ไปพร้อมๆ กับการดื่มด�ำ่ รสชาติของกาแฟและ
อาหารของทางร้านที่มีให้เลือกมากมายเลย
ทีเดียว โดยเฉพาะกาแฟปั่นผสมน�้ำมะพร้าว

รับรองจะติดใจ
ที่ตั้ง : 82 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 2 ถนน
บางบอน 3 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 09-1747-6999
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30-18.30 น.
เฟซบุ๊ก : Cafe’de Fang
การเดินทาง : ขับไปทางถนนเอกชัย เลี้ยวขวา
เข้าถนนบางบอน 3 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย 1
เข้าไปในซอยจะผ่านหมูบ่ า้ นจัดสรร ตรงไปเรือ่ ยๆ
จนเกือบสุดทางก็จะเห็น Cafe' De Fang
อยู่ทางด้านขวามือ
• Chaai-Samai 2498 Bangkok

ชายสมัยคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์ลอฟท์เรโทร-

ไชนีสที่มีความร่วมสมัย เป็นสาขาของคาเฟ่
ที่ต่อยอดมาจากร้านแรกในจังหวัดกาญจนบุรี
จุดเด่นของคาเฟ่แห่งนี้นอกจากจะให้บริการ
เมนูอาหารคาวและของหวาน โดยเฉพาะขนม
เส้นด้ายชายสมัยแล้ว ที่นี่ยังบอกได้เลยว่า
เป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สวนผลไม้
และร่องสวนบนพื้นที่เก่าแก่ในกรุงเทพฯ มีเรือ
ให้พายเล่นเพลินๆ รวมถึงมีมุมนั่งเล่นให้ได้
ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆ และนั่งพักผ่อนกันได้
อย่างเต็มที่ด้วย
ที่ตั้ง : 97/2 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5 ถนน
เพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 08-8269-9542

เมนูอาหารที่ร้าน Chaai-Samai 2498 Bangkok

เปิดบริการ : วันพุธ-จันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -

19.00 น. (ปิดวันอังคาร)
เฟซบุ๊ก : Chaai-Samai 2498 Bangkok
ชายสมัยคาเฟ่ 2498 บางกอก
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษม มุ่งหน้า
ไปทางแยกท่าพระ ซอยเพชรเกษม 28 จะ
อยู่ทางด้านซ้ายมือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็น
โรงพยาบาลพญาไท 3 เลีย้ วซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม
28 ตรงเข้าไปประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอ
Chaai-Samai 2498 Bangkok สามารถจอดรถ
ที่ลานจอดรถของทางร้านได้เลย
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE บางนา

30 - 40 ล้านบาท

vv7@lh.co.th

นันทวัน บางนา กม.7

20 - 30 ล้านบาท

n7@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 35 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

12 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

11 - 25 ล้านบาท

mk72@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ ร่มเกล้า

6 - 20 ล้านบาท

mmr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

7 - 22 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

6 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.79 - 9 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.7 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.8 - 5.5 ล้านบาท

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

FRESH TIME IN
FARM STYLE CAFE
ผ่อนคลายสไตล์ฟาร์ม

การได้อยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติในวันพักผ่อน เป็นอีกหนึง่
ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตที่หาได้ไม่ยากอีกต่อไป
เพราะวันนีม้ คี าเฟ่และร้านอาหารหลายแห่งออกแบบร้าน
รวมถึงพยายามเฟ้นหาธรรมชาติให้เข้ามาอยูใ่ กล้ชดิ
กับลูกค้าที่เป็นคนเมืองอย่างเราๆ มากขึ้น โดยมี
จุดมุง่ หมายเดียวกันคือการสร้างความสุขให้กบั ทุกคน

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากนมมูร่าห์ ส่งตรงสดๆ
จากฟาร์มที่ร้าน Murrah Cafe and Bistro

Cafe' on farm คาเฟ่ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศ
ความเป็นธรรมชาติ

บรรยากาศภายในร้าน Joy Table เคล้ากลิ่นอายความเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น
ดื่มด�่ำบรรยากาศข้างๆ สระน�้ำที่ Cafe' on farm

สถานที่แนะน�ำ

• Cafe' on farm

คาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่เลียบทางด่วนบางนาและถูก
โอบล้อมด้วยบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ
และความสงบ คาเฟ่แห่งนี้ได้รับการออกแบบ
ภายใต้แนวคิด “การใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์”
และ “เป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกคนในครอบครัว”
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้เมื่อเข้ามา
ภายในบริเวณร้านจะได้เห็นแปลงผัก รวมไปถึง
การท�ำเกษตรอินทรีย์ การเลีย้ งสัตว์ และการปลูกป่า
ท�ำให้ทั่วทั้งบริเวณของคาเฟ่ร่มรื่นด้วยแมกไม้
ขณะเดียวกันก็ยังมีสระน�้ำขนาดใหญ่ให้คุณแม่
นั่งพักผ่อนและชมทิวทัศน์ มีสนามเด็กเล่นให้
ลูกๆ ได้สนุกกัน หรือแม้แต่คาร์แคร์ ที่นี่ก็มีให้
คุณพ่อพารถคู่ใจมาตรวจเช็กสภาพด้วย และ
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ที่พลาดไม่ได้เลยคือ อาหารอร่อยและเครื่องดื่ม
รสชาติเยี่ยมที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกคนได้เลือกดื่ม
เลือกอิ่มอีกมากมาย ที่นี่จึงเป็นคาเฟ่ที่ทุกคน
ในครอบครัวจะได้มาพักผ่อนเต็มทีก่ นั ในวันหยุด
อย่างแท้จริง
ที่ตั้ง : เลียบทางด่วนบางนา บางแก้ว, บางพลี,
สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : 08-0247-8980
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 10.30 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)
เฟซบุ๊ก : Cafe on Farm
การเดินทาง: ใช้ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก
มุ่งหน้าตรงไปทางถนนเลียบทางด่วนบางนา

ผ่านซอยกาญจนาภิเษกไปประมาณ 5 กิโลเมตร
สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้าย Cafe' on Farm
อยูต่ ดิ ริมถนน เลีย้ วรถเข้าไปทีล่ านจอดรถได้เลย
• Murrah Cafe and Bistro
เรียกกันติดปากไปแล้วว่าเป็นร้านชีสนมควาย
เพราะที่นี่มีฟาร์มควายมูร่าห์ของตัวเองอยู่ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใครที่ชอบรับประทาน
มอซซาเรลล่าชีส โยเกิร์ต และอาหารสไตล์
โฮมเมด แนะน�ำเลยว่าต้องมาที่ร้านนี้ เพราะมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จากนมมู ร ่ า ห์ ส ่ ง ตรงสดๆ
จากฟาร์มมาทีร่ า้ นทุกวัน ท�ำให้ลกู ค้าได้รบั ประทาน
อาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละสดใหม่ อ ยู ่ ต ลอด
แถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย ส�ำหรับร้านมูร่าห์

คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร ในหมู่บ้านสัมมากร
แม้จะเป็นร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่ก็ใส่ใจ
สุขภาพของลูกค้าทุกคน
ที่ตั้ง : 211/3/8 ซอยรามค�ำแหง 112 ถนน
รามค�ำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ : 08-6777-4515, 02-3732-992
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.murrahmilk.com/
การเดินทาง : จากถนนรามค�ำแหง ตรงไปจนถึง
ซอยรามค�ำแหง 112 เลีย้ วเข้าไปในซอยประมาณ
200 เมตร จะเห็นร้านอาหารมูร่าห์เฮ้าส์ตั้งอยู่
ด้านซ้ายมือ ภายในหมู่บ้านสัมมากร 1 สามารถ
จอดรถภายในหมู่บ้านสัมมากร 1 ได้เลย

• Joy Table

คาเฟ่ไซส์มินิที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่ง
ความสุข เคล้ากลิน่ อายความเป็นคาเฟ่สไตล์ญปี่ นุ่
จนแทบไม่นา่ เชือ่ ว่าคาเฟ่แห่งนีจ้ ะอยูใ่ จกลางเมือง
อย่างย่านลาดพร้าว ความโดดเด่นของคาเฟ่แห่งนี้
อยู่ที่ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีชื่อเก๋ๆ ว่า
“ต้นผักแมวน�ำ้ ” โดยผักทีป่ ลูกจะเป็นผักสลัดและ
ตั้งอยู่ด้านข้างร้าน ท�ำให้เมื่อมองออกมาจาก
ภายในร้านจึงดูเหมือนว่าเราก�ำลังอยู่ในชนบท
ทีไ่ หนสักแห่งของญีป่ นุ่ ขณะเดียวกันภายในร้าน
ก็ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีกระจกบานใหญ่ให้นงั่
ทอดสายตาแบบเพลินๆ ระหว่างที่นั่งจิบกาแฟ
หรือรับประทานเมนูเพือ่ สุขภาพทีท่ างร้านรังสรรค์
ขึ้นมาเพื่อลูกค้าทุกคน

เมนูของหวานทีร่ า้ น Joy Table

ทีต่ งั้ : ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : 08-7838-2201
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-20.00 น. (ปิดวันจันทร์-พุธ)
เฟซบุ๊ก : JOY TABLE
การเดินทาง : จากแยกประดิษฐ์มนูธรรม
เลีย้ วซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว ขับตรงไปจนกระทัง่
เห็นซอยลาดพร้าว 64 เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย
ตรงเข้าไปจนถึงลาดพร้าว 64 แยก 6 แล้ว
เลี้ยวเข้าไปในซอย ตรงไปประมาณ 700 เมตร
จะเห็นคาเฟ่อยู่ทางด้านขวามือ
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 100 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 18 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.8 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.4 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.7 - 5.1 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy Westgate

2.5 - 4.5 ล้านบาท

dk3@lh.co.th
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

RELAX IN
FARM CAFE

ดื่มกาแฟสบายๆ ในฟาร์มผัก
ร้านกาแฟ Organ ในฟาร์มออร์แกนิก Smart Nine Farm
บางครัง้ คาเฟ่ดๆี ก็ไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นห้างสรรพสินค้า
หรืออยู่ใจกลางเมืองเสมอไป การอยู่ท่ามกลางสวน
หรือฟาร์มทีป่ ลูกพืชผักและผลไม้กม็ สี ว่ นเสริมให้คาเฟ่
แห่งนั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างและน่าเข้ามาใช้บริการ
ถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ไม่จ�ำเจอีกด้วย

ร้าน Farmily a cafe in farm

บรรยากาศสบายๆ ที่ร้านหวานกรอบ Farm & Cafe

สถานที่แนะน�ำ

• Farmily a cafe in farm

บอกเลยว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศสบายๆ
ในสไตล์สวนผักและผลไม้ โดยเฉพาะเมล่อน
ผลไม้ขึ้นชื่อที่ใครมาแล้วก็ต้องแวะเวียนเข้าไป
เยีย่ มชมสวน ซึง่ จะมีโรงเรือนส�ำหรับปลูกเมล่อน
โดยเฉพาะ รวมไปถึงยังมีสวนผลไม้อย่างมะม่วง
และขนุนอีกด้วย ลักษณะของคาเฟ่ Farmily a
Cafe in farm แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนด้าน
ในร้านจะมีแอร์เย็นฉ�่ำ นั่งสบาย ส่วนอีกโซนจะ
เป็นระเบียงมองเห็นพืน้ ทีโ่ ล่ง ภายในบริเวณร้าน
มีสวนหย่อมให้ดเู พลินตา เป็นบรรยากาศสบายๆ
ที่ทุกครอบครัวสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนและ
รับประทานอาหารหรือของว่างได้แบบสบายๆ
หรือจะหาหนังสือสักเล่มมานั่งอ่านระหว่าง
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รับประทานอาหารหรือของว่างได้แบบสบายๆ
ทีร่ า้ น Farmily a cafe in farm

ดื่มเครื่องดื่มที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายก็ได้
ที่ตั้ง : 50/9 ซอยบางพลับ 5 ต�ำบลบางพลับ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ : 08-6403-1971
เปิดบริการ : วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Farmily •a cafe in farm•
การเดินทาง: ถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าไปทาง
โฮมโปรสาขาชัยพฤกษ์ ให้กลับรถ เพราะซอย
เข้าร้าน (ซอยบางพลับ 5) จะอยูต่ รงข้ามกับโฮมโปร
พอดี ขับรถเข้าไปในซอยประมาณ 700 เมตร
เจอสามแยกให้เลีย้ วขวา ขับเข้าไปอีก 200 เมตร
จะเจอร้านอยู่ทางขวามือ

• Organ by Smart Nine Farm
ร้านกาแฟในบรรยากาศของฟาร์มออร์แกนิก
โดยร้านนี้ตั้งอยู่ภายใน Smart Nine Farm แปลง
เกษตรผักปลอดสารพิษในพืน้ ทีบ่ างใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ซึง่ นอกจากจะเป็นคาเฟ่ทใี่ ห้บริการอาหาร
และเครือ่ งดืม่ แล้ว ทางร้านยังเปิดโอกาสให้ลกู ค้า
ได้เดินเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มผักที่อยู่ในบริเวณ
อีกด้วย และหากใครอยากจะซือ้ พืชผักหรือผลไม้
ที่ปลูกอยู่ในฟาร์มก็สามารถซื้อได้ที่ร้านกาแฟ
Organ ได้เลย เพราะเขาจะน�ำมาวางจ�ำหน่ายไว้ดว้ ย
ถือเป็นร้านกาแฟทีน่ อกจากจะมีอาหารและกาแฟ
รสชาติดีไว้บริการแล้ว ยังจะได้สุขภาพดีๆ จาก
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษกลับบ้านไปอีกด้วย
ที่ตั้ง : 56/4 หมู่ 15 ถนนสายเลียบคลองบาง

กระบือ ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 11140
ติดต่อ : 06-5512-8808
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 07.30 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Smart Nine Farm
การเดินทาง : ใช้ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไป
ทางบางใหญ่ โดยสังเกตซอยหมู่บ้านพระปิ่น 3
เมื่อถึงให้เลี้ยวเข้าซอย ขับตรงเข้าไป ผ่านร้าน
โจ๊กนายฮุยไปเล็กน้อยให้เลีย้ วขวาเพือ่ เข้าสูถ่ นน
สายเลียบคลองบางกระบือ จากนั้นขับตรงไป
อีกประมาณ 2.6 กิโลเมตร เมื่อผ่านหมู่บ้าน
พฤกษา 37, พฤกษา 98 ให้เลีย้ วขวาและขับตรงไป
เจอทางแยกให้เลีย้ วซ้ายและขับตรงไปอีกเล็กน้อย

จะเจอ Organ By Smart Nine Farm อยูท่ างซ้ายมือ
• หวานกรอบ Farm & Cafe

คาเฟ่เเนวสุขภาพที่คนรักสุขภาพต้องยอมเทใจ
ให้เลยก็วา่ ได้ เพราะทีน่ ไี่ ม่ใช่แค่คาเฟ่ทมี่ เี ครือ่ งดืม่
และอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็น
อีกหนึ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชผักแบบไร้สารพิษ
สามารถเด็ดสดๆ มาปรุงเป็นเมนูอาหารให้ลกู ค้า
ได้รับประทาน ซึ่งลูกค้าที่สนใจหรือชอบการ
ปลูกผักไว้กินเองก็สามารถเดินชม ถ่ายรูป
หรือจะขอเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ
การปลูกผักของที่นี่ไปใช้ที่บ้านเขาก็ไม่หวง
ขณะทีเ่ มนูอาหารและเบเกอรีข่ องทีน่ กี่ เ็ รียกได้วา่
เป็นสิ่งที่ดีงามเช่นกัน มาที่นี่ต้องสั่งสเต๊กไก่

กระเช้าผักเพื่อสุขภาพที่ร้านหวานกรอบ Farm & Cafe

สลัดผัก ซุปมันม่วง หรือแม้แต่เค้กมะพร้าวให้ได้
เพราะอร่อยจริงๆ
ที่ตั้ง : 151/8 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 ศาลา
ธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : 06-3654-2654
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-20.00 น.
เฟซบุก๊ : หวานกรอบ Farm&Cafe-พุทธมณฑลสาย2
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี เลี้ยว
เข้าไปในถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตรงเข้าไป
เลยซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 26 ให้กลับรถไป
อีกฝัง่ แล้ววิง่ ตรงไปจนถึงซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 27 เลีย้ วเข้าซอย แล้วขับตรงไปอีกประมาณ
2 กิโลเมตร ให้สังเกตด้านขวามือจะเห็นร้าน
หวานกรอบ Farm & Cafe
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

3.69 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.69 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.29 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.3 ล้านบาท

dp3@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

27.5 - 40 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

13 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

8.9 - 25 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 - 15 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

12.59 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 - 5.69 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5.39 - 15 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.5 - 7.5 ล้านบาท

ksc@lh.co.th

The Key Rama 3

3.3 - 7.7 ล้านบาท

kr3@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.85 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

17.29 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE เชียงใหม่

11.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.09 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.25 - 7.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.6 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.25 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.25 - 6.59 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.4 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.29 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

7.12 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.96 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

info@lhphuket.com

8.3 ล้านบาท
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BEST DAY OUT

STRAWBERRY FARMS
IN CHIANG MAI

เดินเล่นไร่สตรอว์เบอร์รี่ เชียงใหม่

ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี หนึ่งในผลไม้ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก คงหนีไม่พน้ สตรอว์เบอร์รี่
ลูกสีแดงๆ แน่นอน เพราะมีรสชาติเปรีย้ วอมหวาน
เป็นทีช่ นื่ ชอบของวัยรุน่ หนุม่ สาว และในคอลัมน์
Best Day Out ในฉบั บ นี้ ก็ จ ะขอแนะน� ำ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนได้รส้ ู กึ หอมหวาน
กัน นั่นคือการพาไปเที่ยวไร่สตรอว์เบอร์รี่
ในจังหวัดเชียงใหม่กัน

ร้านขายผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รที่ ไี่ ร่มอ่ นฮัก

สัมผัสธรรมชาติและหมอกเย็นๆ ได้ทไี่ ร่สวนดอยแก้ว
สตรอว์เบอร์รลี่ กู ใหญ่สดใหม่จากไร่ไผ่สที อง

บรรยากาศยามเช้าทีไ่ ร่สตรอว์เบอร์รวี่ งค์วาน

สามารถติดต่อได้ที่ 09-6354-0602 หรือเข้าไปดูที่
ไร่ แ ห่ ง นี้ ต้ั ง อยู ่ ก ลางหุ บ เขาในต� ำ บลสะเมิ ง ใต้ เว็บไซต์ www.wongwanfarm.com และเฟซบุก๊
อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เน้นการปลูก ไร่สตรอเบอรีวงค์วาน
สตรอว์เบอร์รี่แบบชีวภาพปลอดสารเคมี ท�ำให้
ผลผลิตของสตรอว์เบอร์รที่ ไี่ ด้ลกู ใหญ่และมีสแี ดงสวย สวนดอยแก้ว
น่ารับประทานอย่างมาก ซึ่งที่ไร่แห่งนี้ไม่เพียงแค่ เป็นสวนสตรอว์เบอร์รี่ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของ
มีสตรอว์เบอร์รสี่ ดให้เลือกซือ้ และเลือกชิมกันสดๆ ดอยสะเมิง คือต�ำบลบ่อแก้ว อ�ำ เภอสะเมิง
จากต้ น อย่ า งเอร็ ด อร่ อ ยเท่ า นั้ น แต่ ที่ นี่ ยั ง มี จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่นอกจากนักท่องเที่ยวจะ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอว์เบอร์รี่ซึ่งเป็นหนึ่ง ได้สัมผัสกับธรรมชาติและหมอกเย็นๆ อย่าง
ในผลิตภัณฑ์ OTOP ของอ�ำเภอสะเมิงด้วย เช่น ใกล้ชดิ แล้วก็ยงั มีสตรอว์เบอร์รลี่ กู สวยๆ สีแดงฉ�ำ่
น�้ำสตรอว์เบอร์รี่ แยมสตรอว์เบอร์รี่ และไวน์ คอยต้อนรับทุกคนระหว่างเดือนพฤศจิกายนสตรอว์เบอร์รี่ให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็น มีนาคมของทุกปี หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของฝากอีกด้วย ส�ำหรับใครทีอ่ ยากจะไปไร่สตรอว์เบอร์รี่ แปรรู ป คุ ณ ภาพดี ไ ปเป็ น ของฝากที่ นี่ ก็ มี ด ้ ว ย
วงค์วาน สามารถเข้าเทีย่ วชมได้ตงั้ แต่วนั นีไ้ ปจนถึง เช่นกัน และที่ส�ำคัญที่สวนแห่งนี้ยังมีโฮมสเตย์
ผลิตภัณฑ์แยมสตรอว์เบอร์รที่ ไี่ ร่สวนดอยแก้ว เดื อ นเมษายน หรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล ก็ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน
ไร่สตรอว์เบอร์รี่วงค์วาน
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เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติยามเช้า
อีกด้วย นักท่องเทีย่ วสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 08-4803-9905 หรือเข้าไปเยี่ยมชมสวน
สตรอว์เบอร์รี่ผ่านทางเฟซบุ๊ก สวนดอยแก้ว
suandoikaew สตรอเบอร์รี่ปลอดสาร

สตรอว์เบอร์รมี่ สี แี ดงสวย ผลใหญ่ น่ารับประทาน
รวมถึงทีไ่ ร่ยงั มีของฝากให้เลือกซือ้ กันอย่างจุใจ และ
ยังมีรา้ นกาแฟไว้คอยบริการอีกด้วย ไร่มอ่ นฮักเปิด
ให้เข้าเทีย่ วชมไร่ได้ตงั้ แต่เดือนมกราคม - เมษายน
ของทุกปี นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจก็สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 06-4562-6958,
ไร่ม่อนฮัก
08-8277-6296 หรือเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เฟซบุ๊ก
เป็นหนึง่ ในไร่สตรอว์เบอร์รที่ บี่ อกเลยว่า “ห้ามพลาด” ม่อนฮัก - Monhug Flower Garden And
จริงๆ เพราะไร่แห่งนีต้ งั้ อยูท่ า่ มกลางภูเขาสีเขียว Camping
และอากาศเย็นสบาย ตัวไร่ตั้งอยู่บนเส้นทางไป
โครงการหลวงหนองหอย อ�ำเภอแม่ริม จังหวัด ไร่ไผ่สีทอง
เชียงใหม่ โดยจุดเด่นของไร่แห่งนี้คือรอบไร่ ไร่ไผ่สที องในบ้านแม่สาบ ต�ำบลสะเมิงใต้ อ�ำเภอ
จะมีการตกแต่งเอาไว้อย่างน่ารัก สามารถใช้เป็น สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึง่ ไร่สตรอว์เบอร์รี่
มุมถ่ายภาพได้อย่างดี ขณะเดียวกันสตรอว์เบอร์รี่ ปลอดสารพิษที่ต้องแนะน�ำให้ได้ เพราะที่นี่เป็น
ของที่นี่ก็สด สะอาด และปลอดสารพิษ ท�ำให้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถมาเที่ยวกัน

ได้ทั้งครอบครัว รอบๆ ไร่รายล้อมด้วยภูเขาและ
ธรรมชาติ มีบริการบ้านพักอยูก่ ลางไร่สตรอว์เบอร์รี่
ท�ำให้ในตอนเช้านักท่องเทีย่ วจะได้ตนื่ มาท่ามกลาง
อากาศที่เย็นสบายและสดชื่น พร้อมกับภาพของ
สายหมอกสีขาวลอยละล่องอยูเ่ หนือไร่สตรอว์เบอร์รี่
บรรยากาศเงียบสงบ รวมถึงยังได้รับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเมนูจากสตรอว์เบอร์รี่
อี ก ด้ ว ย แต่ ห ากยั ง ฟิ น ไม่ พ อก็ ส ามารถเลื อ ก
ซื้ อ สตรอว์ เ บอร์ รี่ ส ดๆ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
สตรอว์ เ บอร์ รี่ ก ลั บ บ้ า นได้ เ ช่ น กั น ที่ ไ ร่ แ ห่ ง นี้
จะเปิดให้เข้าเที่ยวชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมษายนของทุกปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 08-6312-5680, 08 -1180-5258
หรือเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เฟซบุ๊ก ไร่สตรอเบอรี่
ไผ่สีทอง
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L&H HIGHLIGHTS

L&H HIGHLIGHTS

คอนโดสุดหรู พร้อมอยู่ หนึ่งเดียวบนถนนสาทร
5 ความคุ้มค่า
• The Best Location ติด BTS สุรศักดิ์และทางด่วน
• The Best Price 3 ยูนิตพิเศษ เริ่ม 195,000 บาท/ตร.ม. เท่านั้น
• The Optimum Privacy ด้วย Private Lift และ Private Lobby ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด
• The Generous Space ห้องกว้าง อยู่สบาย ขนาด 60-150 ตารางเมตร
• The Ultimate Facilities เต็มอิ่มกับ Full-floor facilities ถึง 2 ชั้น
พร้อม 2 Skyline Pools ชมวิวสวยของโค้งน�้ำเจ้าพระยา
www.lh.co.th
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ภาพจ�ำลองและทะเลสาบเป็นพื้นที่ภายนอกโครงการมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง

โครงการใหม่ริมทะเลสาบ วิวดอยสุเทพ มัณฑนา ซีรีนเลค-เชียงใหม่
Private Lake Resort For Your Lifetime Happiness
รีสอร์ทส่วนตัวพร้อมความสุขทั้งชีวิต
ริมทะเลสาบและวิวดอยสุเทพกลางเชียงใหม่
ราคาเริ่มต้น 11.49 ล้านบาท

ภาพจ�ำลอง

โครงการใหม่.. ที่สุดของชีวิตมีระดับ บนท�ำเลศักยภาพ
ครั้งแรกกับบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่สไตล์ Modern บนท�ำเลศักยภาพใกล้ศูนย์ราชการ เพียง 1 กม.
ใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยการ Design โครงการแบบ Privacy in Space Concept
ที่เน้นความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพียง 70 ครอบครัว ให้บ้านทุกหลังเป็นแปลงมุมสุด Premium
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมีระดับในสังคมคุณภาพอย่างแท้จริง
ราคา 5-8 ล้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

GOURMET

BANANA AVOCADO
SMOOTHIE
สมูทตี้เพื่อสุขภาพ
เมนู Rice Korean Bowl หรือข้าวย�ำ
สไตล์เกาหลี

DUSIT GOURMET
คาเฟ่สุดชิคสไตล์ฝรั่งเศส

เมนู Acai Bowl สมูทตี้เปรี้ยวหวาน
เสิร์ฟพร้อมผลไม้นานาชนิด

บรรยากาศร้าน Dusit Gourmet
สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงื่อนไขโปรโมชัน

ดุสิต กูร์เมต์ ขอมอบส่วนลด 10%
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น.
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้

ใครที่ยังจ�ำรสชาติของอาหารอร่อยๆ ขนมและ
เครื่องดื่มรสชาติละมุนอย่าง “ดุสติ กูรเ์ มต์” ของ
โรงแรมดุสติ ธานีได้เป็นอย่างดี จะต้องรูส้ กึ ดีใจอีกครัง้
เมื่อ “ดุสิต กูร์เ มต์”ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของบ้าน
หลังใหม่ นัน่ คือ “บ้านดุสติ ธานี” ในซอยศาลาแดง
สีลม

ภายในพื้นที่บ้านหลังใหม่ที่ร่มรื่นและบรรยากาศ
ทีท่ ำ� ให้หวนนึกถึงเรือ่ งราวแห่งอดีต ซึง่ น้อยคนนักจะรูว้ า่
ในพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ คยเป็นหลุมหลบภัยของอดีตเจ้าของบ้าน
ทีซ่ กุ ซ่อนไว้และเป็นทีต่ งั้ ของ “ดุสติ กูรเ์ มต์” คาเฟ่ทยี่ งั
คงรสชาติของอาหาร เบเกอรี่ และเครือ่ งดืม่ ไว้ได้อย่างดี
เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือกลิ่นอายของความเป็นบ้าน
ที่มีความอบอุ่น ซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนทุกเพศ
ทุกวัยให้เข้ามาเยือน
มาทีค่ าเฟ่ ดุสติ กูรเ์ มต์ ในบ้านสีขาวหลังเล็กๆ แล้ว
ก็ต้องไม่พลาดที่จะสั่งอาหารมารับประทานกัน ซึ่งที่นี่
มีเมนูจานเด็ดมากมายให้เลือกโดยเฉพาะเมนูเพือ่ สุขภาพ
ซึง่ เมนูทจี่ ะแนะน�ำเริม่ จาก Rice Korean Bowl หรือ
ข้าวย�ำสไตล์เกาหลีทมี่ มี ะม่วง บรอกโคลี กะหล�ำ่ ปลีมว่ ง
กิมจิ อะโวคาโด เนือ้ อกไก่ พีนทั ซอส วางเรียงอยู่รอบ
ข้าวญี่ปุ่นในชาม โดยก่อนรับประทานจะต้องราดด้วย
ซอสโคชูจงั แล้วคลุกให้เข้ากัน รสชาติจะออกเปรีย้ วน�ำ
แซมด้วยความเผ็ดเล็กน้อย หรือจะเป็นเบอร์เกอร์สขุ ภาพ
“Impossible Plant Based Burger with Smoked Vegan
Cheese” ซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์หรือนมเลย เพราะชีสที่
แทรกอยู่ในเบอร์เกอร์ก็เป็นชีสที่ท�ำจากถั่วอัลมอนด์

เมนู Smoked Salmon & Scrambled Eggs

เช่นเดียวกับเนื้อเบอร์เกอร์ที่มาจากการน�ำถั่วและ
เครือ่ งปรุงมาบดละเอียดแล้วปั้นเป็นก้อน จากนัน้ จึง
น�ำไปย่างไฟอ่อนๆ ก่อนน�ำมาวางซ้อนอยูบ่ นขนมปัง
สูตรพิเศษที่จะโรยด้วยเมล็ดเจีย
Smoked Salmon & Scrambled Eggs ก็เป็นอีก
เมนูทอี่ ยากแนะน�ำให้ลองกัน โดยเฉพาะเนือ้ ปลานุม่ ๆ
ที่รับประทานคู่กับไข่กวนและขนมปังย่างร้อนๆ
ที่จะท�ำให้อยากกินอีกสักจาน นอกจากเมนูอาหาร
อร่อยๆ แล้ว ที่นี่ก็ยังมีขนมหวานเพื่อสุขภาพที่อยาก
ให้ลองกัน นั่นก็คือ Acai Bowl สมูทตี้เปรี้ยวหวาน
เสิรฟ์ พร้อมด้วยผลไม้นานาชนิดอย่างแก้วมังกร กล้วย
สตรอว์เบอร์รี่ และแบล็กเบอร์รี่ ถือเป็นเมนูปดิ ท้ายที่
แสนละมุนเสียจริง
นอกจากขนมหวานเพือ่ สุขภาพแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเบเกอรี่
อร่อยๆ และขึ้นชื่ออีกหลายชนิดที่ท�ำสดใหม่ทุกวัน
เช่น Lemon Berry Tart หรือ Black Forest Cake
รวมถึง White Satin และ Apple Cinnamon Tea Cake
ที่ เมื่ อ ดื่ มกั บ น�้ ำ ชาหอมๆ ของทางร้ า นจะยิ่ ง ฟิ น
มากขึ้น และหากใครชอบการดื่มน�้ำชายามบ่ายที่
“ดุสิต กูร์เมต์” ก็มีให้บริการด้วยเช่นกัน รับรองว่า
มาแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอน
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นนิตยสาร MOTIVO ของแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ ได้ไปสัมผัสอาหารและขนมอร่อยๆ รวมถึง
บรรยากาศอันชวนให้หลงใหล ทาง “ดุสิต กูร์เมต์”
ขอมอบส่วนลด 10% ส�ำหรับผู้อ่านที่น�ำคูปองซึ่งอยู่
มุมล่างซ้ายคอลัมน์ไปยื่นให้กับพนักงาน โดยสิทธิ
พิเศษดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
- 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น.
แล้วคุณจะได้พบกับความประทับใจทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คน
หลงใหลไปนานแสนนาน

วิธีท�ำ
• น�ำกล้วยหอมสุก อะโวคาโด น�้ำมะพร้าว น�้ำผึ้ง กลิ่นวานิลลา
กลิ่นอบเชย และเกลือที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในโถเครื่องปั่น ปั่นจนเป็น
เนื้อสมูทตี้
• เติมน�ำ้ แข็งบดหรือน�ำ้ แข็งทุบเป็นก้อนเล็กๆ ใส่ลงไปในโถเครือ่ งปัน่
แล้วปั่นอีกครั้งให้เข้ากัน
• เทใส่แก้วพร้อมเสิรฟ์ พร้อมตกแต่งด้วยกล้วยหอมทีห่ นั่ เป็นชิน้ บางๆ
หรือใช้ใบสะระแหน่มาตกแต่งเพิ่มด้วยก็ได้
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้สาวๆ หนุ่มๆ
หลายคนหันมาให้ความสนใจหามาดืม่ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพ
กั น ไม่ น ้ อ ย และเพื่ อ สนั บ สนุ น การใส่ ใ จการมี สุ ข ภาพที่ ดี
จึงขอน�ำเสนอวิธีการท�ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “Banana
Avocado Smoothie” กัน

ส่วนประกอบ
กล้วยหอมสุก
น�้ำมะพร้าว
อะโวคาโดหั่นชิ้น
น�้ำผึ้ง
กลิ่นวานิลลา
กลิ่นอบเชย
เกลือเล็กน้อย
น�้ำแข็ง

Tips:
1. หากใครที่ไม่ชอบกลิ่นวานิลลาหรืออบเชยไม่ต้องใส่ก็ได้
2. น�ำ้ แข็งทีน่ ำ� มาใช้ควรทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ หรือบด เพือ่ ให้ปน่ั ได้งา่ ย
และรวดเร็วขึ้น
3. กล้วยและอะโวคาโดสามารถลดหรือเพิม่ ปริมาณได้ตามความชอบ

1-2 ลูก
480 มิลลิลิตร
1/2 ถ้วย
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
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เทศกาลแห่งความสนุก
และงานกุศล

COCKATIEL

นกพันธุ์สวย ชวนหลงใหล
29 November 2019 5th April 2020
th

IMPACT LIGHTING FEST เทศกาลไฟ “สุด ปี แสง”

ค๊อกคาเทล (Cockatiel) นกอีกสายพันธุห์ นึง่ ทีค่ นรักนก
จ�ำนวนไม่นอ้ ยตกหลุมรัก ด้วยเพราะความฉลาด น่ารัก
รวมถึงสีส้มบริเวณแก้มทั้งสองข้างที่ท�ำให้รู้สึกถึง
อาการเขินอายอยู่ตลอดเวลา และเสียงร้องอันไพเราะ
นั่นเอง

ลักษณะทั่วไป
นกค๊อกคาเทลเป็นนกแก้วสายพันธุเ์ ล็กอยูใ่ นวงศ์นกกระตัว้
มีถนิ่ ก�ำเนิดอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย มักอาศัยอยูต่ ามทุง่ โล่ง
ใกล้กับแหล่งน�้ำ อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ หรือเป็นคู่
ขณะบินจะเกิดเสียงดังจนได้ยิน โดยทั่วไปนกค๊อกคาเทล
มีขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ตัวผู้มีล�ำตัวเป็น
สีเทาๆ ปีกมีแถบสีขาว ส่วนหัวจะเป็นสีเหลืองอ่อน มีหงอนยาวสูง
แก้มมีหย่อมสีส้มเด่นชัด ปากเป็นสีเทา ขณะที่นกตัวเมีย
จะมีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ แต่ส่วนหัวจะเป็นสีเหลืองอมเทา
สีส้มที่แก้มจะอ่อนกว่าตัวผู้ และหางจะเป็นสีเหลืองมีลายขีด
สีเทาขวางอยู่ ปัจจุบันมีการเพาะขยายพันธุ์จนได้สายพันธุ์
ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามมากกว่านกที่อยู่ตามธรรมชาติ
ลักษณะนิสัย
นกค๊อกคาเทลเป็นนกทีม่ นี สิ ยั รักสงบ ไม่ชอบเสียงโหวกเหวก
ถ้าเป็นนกตัวผู้จะชอบร้องเพลง ดังนั้นหากน�ำมาฝึกด้วย
การเปิดเพลงเดิมซ�้ำๆ ให้นกฟังจนชิน บางตัวก็อาจจะร้อง
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เพลงได้เลยทีเดียว (แต่เสียงของนกค๊อกคาเทลอาจจะไม่ชัดเจน
เท่านกแก้ว) นอกจากนี้นกสายพันธุ์นี้ยังเป็นนกที่เชื่อฟังง่าย
ชอบให้เจ้าของมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย เช่น การลูบหัวเบาๆ หรือพูดคุย
กับเขาอย่างสม�ำ่ เสมอ ส่วนอาหารนกสามารถกินได้ทงั้ อาหารเปียก
และแห้ง เช่น ผลไม้ ถั่วต้ม และอาหารส�ำหรับนก แต่ควรแยก
ชามใส่ ไม่ปะปนกัน รวมถึงต้องมีน�้ำสะอาดให้นกกินตลอดเวลา
การดูแลทั่วไป
ควรเลีย้ งในระบบปิดเพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ และกรงทีใ่ ช้เลีย้ ง
จะต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 ฟุต มีขอนไม้ให้เกาะ ทีส่ ำ� คัญควรเลีย้ ง
ตั้งแต่ยังเป็นลูกนกเพราะจะท�ำให้นกเชื่อฟังง่ายกว่านกที่โตแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นนกที่ค่อนข้างต้องการความเอาใจใส่ และ
เป็นนกที่มีความอดทนสูง หากไม่ถึงขีดสุดก็จะไม่แสดงอาการ
ออกมาให้ผู้เลี้ยงเห็น ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรหมั่นสังเกตนกอยู่
สม�่ำเสมอ หากมีอาการแปลกหรือผิดปกติไปจากเดิมควรรีบพา
ไปพบสัตวแพทย์ทันที
ข้อควรระวัง
นอกจากโรคไข้หวัดนกที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ ที่
ผูเ้ ลีย้ งควรศึกษาเพิม่ เติมคือ โรคไข่ตดิ (ไข่ยาก) เกิดจากความไม่สมดุล
ในการสร้างไข่ของนก โรคติดเชือ้ เอเวียนโปลิโอ จะมีอาการท้องโต
ไม่กินอาหาร เซื่องซึมและตายในที่สุด โรคจากเชื้อไวรัสที่มียุง
เป็นพาหะ นกมีอาการเป็นตุ่มแผลและมีหนองตามบริเวณเท้า
จมูก ตา โรคไวรัสนิวคาสเซิล นกจะมีอาการอัมพาต คอบิด
คอเอียง และโรคอกขวานหรือโรคผอมแห้ง โรคนี้จะเกิดกับนก
ทีไ่ ด้รบั สารอาหารไม่เพียงพอ เช่น การเลีย้ งด้วยการจ�ำกัดอาหาร
เพียงประเภทเดียวซ�้ำๆ รวมทั้งอาหารที่ให้ไม่สะอาดเพียงพอ

ลานสนามหญ้าหน้าอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เวลา 16.00 - 23.00 น.
เป็นการจัดงานที่ยาวต่อเนื่องของปีกับเทศกาลไฟ “สุด ปี แสง”
หรือ IMPACT LIGHTING FEST ที่ชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศ
แสงสีสดุ ตระการตาในยามราตรี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข
ส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจ
ไปกับกองทัพไฟที่ยกทัพมาประดับเป็นหมื่นๆ ดวงแล้ว ยังจัดเต็ม
ไปกับงานอีเวนต์พิเศษที่หมุนเวียนมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด
4 เดือนเต็ม รวมถึงอิ่มอร่อยไปกับบูธอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
ร้านเสื้อผ้าและสินค้าแฮนด์เมด ณ สนามหญ้าอิมแพ็ค อารีน่า
งานนี้มีค่าบัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 70 บาท (จันทร์-ศุกร์) และ 100
บาท (เสาร์-อาทิตย์) ส่วนเด็ก 50 บาท (แต่หากสูงไม่เกิน 75 ซม.
เข้าฟรี) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-833-5122 หรือเข้าไปที่
www.facebook.com/events/427816914583186/

1st - 2nd February 2020
International Balloon Fun Fest 2020

บริเวณ Mayfair Market @The Link 88
ภายในโครงการ City Link Condo จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 14.00 - 22.00 น.
เทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งแรกในโคราชที่จัดอย่างยิ่งใหญ่
ใจกลางเมืองบนพื้นที่ 20 ไร่ ที่ Mayfair Market @The Link 88
ภายในโครงการ City Link Condo ต้อนรับลมหนาว ซึ่งมาพร้อม
บรรยากาศสดใสในธีมคัลเลอร์ฟูลดูบอลลูน นั่งกินข้าว สนุก
กับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมสุดมัน และพาทุกคนไปตื่นตาตื่นใจกับ
ทุ่งบอลลูนยักษ์หลากสีจากต่างประเทศ รวมถึงเพลิดเพลินกับ
ของอร่อยในโซนฟู้ดทรัค และกิจกรรมสนุกสุดชิคอีกมากมาย
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Facebook : The LINK

8th March 2020
TPA CHARITY RUN 2020

สวนหลวง ร.๙
เวลา 05.00 น.
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศล
ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อน�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับ
มูลนิธภิ ทั รมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เพือ่ สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภทั รมหาราชานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศลระยะทางวิง่ 5 กม.
และ 10 กม. จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง
ร.๙ กรุงเทพฯ ค่าสมัครท่านละ 500 บาท รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง
1,000 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 เวลา
09.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 02-258-0320-5
ต่อ 1111, 1917 หรือที่ Facebook : TPA Charity Run

25th March - 5th April
2020
48th National Book Fair and 18th
Bangkok International Book Fair 2020

ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลา 10.00 - 21.00 น.
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
ครั้งที่ 18 ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็น
งานที่รวบรวมหนังสือดีๆ และหนังสือหายากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้คนที่ชอบหนังสือได้ตื่นตาตื่นใจและเลือกเป็นเจ้าของ
หนังสือเล่มโปรดกันเท่านั้น เพราะภายในงานบรรดานักอ่านตัวยง
ยังจะได้กระทบไหล่นักเขียนคนดังและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในงานอีกมากมายด้วย พบกันวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูรายละเอียดได้ที่ www.pubat.or.th หรือ Facebook : BooK Thai
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FRESH IDEA

SWIVEL CHAIR
นอกจากเสื้อผ้าเก่าๆ จะสามารถน�ำมาแปลงโฉมเฟอร์นิเจอร์
ในบ้านได้แล้ว เก้าอี้ท�ำงานในออฟฟิศของเราก็สามารถน�ำมา
แปลงโฉมด้วยวัสดุอย่างเสื้อผ้าเก่าๆ ได้เหมือนกัน เพราะเก้าอี้นั่ง
ท�ำงานในออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นพลาสติกสีพื้นๆ ดูแข็งๆ
เมือ่ เราน�ำเสือ้ ผ้าเก่าทีม่ ลี วดลายสวยๆ มาแปะติดกับแผ่นพลาสติกเดิม
ก็จะท�ำให้บรรยากาศในห้องท�ำงานน่าท�ำงานมากยิ่งขึ้น

RECYCLE OLD CLOTHING
INTO NEW FURNITURES
เปลี่ยนเสื้อเก่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่

เชื่อว่าหลายคนคงจะมีเสื้อผ้าเก่าๆ อยู่ในตู้เสื้อผ้า จะทิ้ง
ก็เสียดาย แล้วจะท�ำอย่างไรดีกับเสื้อผ้าเก่าๆ เหล่านั้น
...เพื่ อ ให้ ป ั ญ หาเหล่ า นั้ น หมดไป เรามี ท างออกดี ๆ
มาฝากกั น ก็ คื อ การเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า เก่ า ให้ ก ลายเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่นั่นเอง

RAINBOW SEAT
เรียกว่าเป็นการแก้โจทย์สงิ่ แวดล้อมได้อย่างดีเยีย่ มทีเดียวส�ำหรับ
เก้าอี้สายรุ้งที่แต่เดิมเป็นเพียงโครงเก้าอี้เหล็กเก่าๆ ก่อนที่จะถูก
น�ำมาขัดสีใหม่ให้สะอาด แล้วน�ำเสื้อยืดเก่าๆ ซึ่งถูกตัดเป็นเส้นๆ
มีความกว้างและความยาวในขนาดใกล้เคียงกัน น�ำมาพาดขึงให้
ตึงตามแนวขวางของโครงเหล็กเก้าอี้ โดยไล่เลียงสีสันสลับไปให้
เหมือนกับสายรุ้ง เพียงเท่านี้ก็จะได้เก้าอี้สายรุ้งไว้นั่งเล่นชมสวน
นอกบ้านได้แล้ว

56

T-SHIRT CUSHION
หมอนอิงก็เป็นอีกหนึง่ ของแต่งบ้านทีข่ าดไม่ได้เลย และเชือ่ ว่า
หลายบ้านก็นา่ จะมีหมอนอิงใบเก่าขาดๆ ทีย่ งั คงเป็นหมอนใบโปรด
ของใครหลายๆ คน ดังนั้นวิธีที่จะท�ำให้หมอนอิงใบเก่ากลับมา
ใช้ได้กค็ อื การน�ำเสือ้ ยืดตัวเก่าทีอ่ าจจะขาดไปบ้าง แต่ยงั มีลวดลาย
สีสนั สวยอยู่ มาตัดและเย็บเป็นปลอกหุม้ หมอน ก็จะท�ำให้ประหยัด
งบค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้ไม่ใช่น้อย แถมยังกลายเป็นหมอนอิง
ใบเดียวที่มีอยู่ในโลกอีกด้วย

CLOTHES CHAIR
เป็นหนึง่ ในวิธแี ก้ปญั หาเสือ้ ผ้าล้นตูแ้ ละท�ำให้ได้เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ ใหม่
มาไว้ใช้อกี ด้วย ส�ำหรับการน�ำผ้ากองพะเนินมามัดไว้กบั โครงเก้าอีเ้ ก่า
จัดวางต�ำแหน่งการวางเสื้อผ้าแต่ละชิ้นแต่ละสีให้ดูสวยงาม
เท่านีก้ จ็ ะได้เก้าอีเ้ ท่ๆ มานัง่ เล่นในห้องรับแขก นัง่ ไปนึกถึงเสือ้ ผ้าเก่า
ตัวโปรดไปก็เพลินไปอีกแบบ

CARDIGAN TABLE LAMP
ใครมีเสือ้ คาร์ดแิ กนตัวเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้วอย่าเพิง่ ทิง้ เพราะเจ้าสิง่ นี้
ถือเป็นวัสดุสำ� คัญในการน�ำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟตัง้ โต๊ะทีส่ วยและ
ทันสมัยเหมาะกับแต่งห้องนอนของสาวๆ มากทีเดียว แค่นำ� คาร์ดแิ กน
ตัวเก่ามาตัดและเย็บให้เป็นเหมือนถุง ก่อนน�ำไปครอบกับโครงของ
โคมไฟเก่า จับและตกแต่งผ้าให้ดเู ป็นริว้ ๆ สักหน่อย ก็จะได้โคมไฟเท่ๆ
ไว้แต่งห้องแล้ว
COLORFUL ARMCHAIR
สังเกตดีๆ เก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่เก้าอี้แบรนด์หรูอะไร แต่เป็น
เก้าอี้เก่าที่น�ำเอาเสื้อผ้าเก่าๆ ลายสวยมาตัดเป็นชิ้นๆ ก่อนที่
จะน�ำมาเย็บติดกันให้เป็นลวดลายสวยๆ แทนเบาะเก่าๆ ของเก้าอี้
เย็บเก็บงานให้เรียบร้อยก็จะได้เก้าอี้ตัวสวยๆ ไว้นั่งเล่นแล้ว แถมยัง
ได้ภูมิใจกับฝีมือของตัวเองด้วย

ECO-FRIENDLY STOOL
เก้าอี้ตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า “สตูล” ตัวนี้เป็นเก้าอี้เก่าที่ถูก
ปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ สวย โดยใช้เสือ้ ผ้าเก่าๆ
หลากลวดลายมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อนเย็บปะติดกัน
สร้างเป็นลวดลายใหม่ให้กับเก้าอี้สตูลตัวนี้ จนเรียกได้ว่า
จ�ำของเดิมแทบไม่ได้เลยทีเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้รักษ์โลก
ของจริงก็ว่าได้
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แบ่งปันความรู้ผ่านตัวหนังสือ

บอด (Ensaio Sobre a Cegueira)
ผู้เขียน : ฌูเซ่ ซารามากู
ผู้แปล : กอบชลี
“บอด” ผลงานของ ฌูเซ่ ซารามากู เจ้าของ
รางวัลโนเบลประจ�ำปี ค.ศ.1998 ถือเป็นนวนิยาย
ที่ฉายภาพชะตากรรมและจริยธรรมของผู้คน
ที่สับสนและพังทลาย ที่มาพร้อมความท้าทาย
ความเชือ่ เดิมๆ ว่า อาการตาบอดเป็นโรคติดต่อรุนแรง โดยไม่มี
ต้ น สายปลายเหตุ ขณะที่ ช ะตากรรมอั น แสนอั ป ยศของ
เหล่าคนตาบอดยังจะพาคุณไปพบกับความตืน่ เต้น ความหวาดกลัว
(จะว่าไปก็นับรวมความสนุกด้วย) ซึ่งมีอยู่แทบทุกหน้า โดยที่
รูปแบบของตัวนวนิยายซึ่งเขียนด้วยประโยคยืดยาวติดต่อกัน
ก็ไม่ใคร่อนุญาตให้คุณได้หายใจหายคอ เว้นวรรคจากความลุ้น
ระทึกในหลายฉากที่ดูเกินเหตุไปมาก (หากชีวิตจริงคุณอยู่ใน
ทุ่งลาเวนเดอร์)
YOU SADLY SMILE IN THE PROFILE
PICTURE
ผู้เขียน : ธนชาติ ศิริภัทราชัย
ผลงานเล่มใหม่ของ “ธนชาติ ศิริภัทราชัย”
ที่หากดูจากชื่อหนังสืออาจคิดว่าเป็นงานเศร้าๆ
โรแมนติกก็ได้ แต่ขอบอกเลยว่าความเศร้า
ในหนังสือก็มีบ้าง แต่ความยียวนกวนบาทา
ในแบบที่ธนชาติเคยฝากเอาไว้ใน NEW YORK
1ST TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ ก็ยังมีอยู่ครบถ้วน เอาง่ายๆ ว่า
พอเป็นเรือ่ งแต่งแล้ว ธนชาติใส่ความทีเล่นทีจริง ตลกหน้าตาย
หรือปั่นประสาทพวกเราให้กรามค้างได้ง่ายมากกว่าเดิม
ใครที่อยากอ่านอะไรบันเทิง อยากข�ำให้เสียงดังๆ น่าจะมี
หนังสือเล่มนี้ไว้ติดมือ
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วาระสุดท้าย : คูม่ อื สบตาความตายอย่าง
อบอุน่ และซือ่ ตรง Advice for Future
Corpses (And Those Who Love Them)
ผู้เขียน : แซลลี ทิสเดล
ผู้แปล : ดลพร รุจิรวงศ์
ขอตั้งชื่อเล่นๆ ให้เล่มนี้ว่า “คู่มือการตาย
สามัญประจ�ำบ้าน” เป็นหนังสือทีช่ วนเราหันมา
“สบตา” กั บ ความตายที่ ใ ครหลายคนมั ก เบื อ นหน้ า หนี
ซึ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มยังมาพร้อมด้วยข้อแนะน�ำเกี่ยวกับ
วิธีการเตรียมกาย-เตรียมใจรับกับความตายของตัวเองและ
คนทีเ่ รารัก สอดแทรกเกร็ดความรูส้ นุกๆ อย่างสารพัดวิธจี ดั การศพ
(ใครจะไปคิดว่าเราน�ำอัฐิคนรักไปท�ำเป็นดินสอได้ด้วย!) ทั้งยัง
สะท้อนแง่มุมความงามและชวนให้เราหันกลับมาทบทวน
ความหมายของชีวิตและการใช้ชีวิตของเราๆ ในวันนี้

จี น -เมริ ก า : จากสงครามการค้ า
สูส่ งครามเทคโนโลยีถงึ สงครามเย็น 2.0
ผู้เขียน : อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผลงานเล่มใหม่ของ อาร์ม ตัง้ นิรนั ดร ผูเ้ คยฝาก
ผลงานน่าจดจ�ำอย่าง China 5.0 : สีจนิ้ ผิง เศรษฐกิจ
ยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI ครั้งนี้ว่าด้วยศึกใหญ่
บนสังเวียนโลกของมวยถูกคู่อย่างจีนและอเมริกา
ที่ผู้ชมอย่างเราต้องรู้จักอ่านเกมและปรับตัว
ให้ทนั เพือ่ ยืนหยัดให้รอดกลางฝุน่ ควันของสมรภูมนิ ี้
นอกจากนีอ้ าร์มยังได้ขยายภาพ “จีน-เมริกา” ให้คนทีต่ ามประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ทัน ได้เข้าใจและเห็นภาพรวม
ของการเดินหมากแก้เกมในเวทีโลกระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี 5G ส�ำคัญอย่างไร หัวเว่ยท�ำไม
จึงสร้างปัญหา ระบบแอนดรอยด์กับหัวเว่ยท�ำไมสานสัมพันธ์
ต่อไปไม่ได้ ค�ำตอบถูกรวบมาให้อ่านแบบเข้าใจง่ายๆ แม้ยังเปิด
อ่านเนื้อหาไปไม่ทันจบเล่มก็ตาม

"ครอบครัวก็เหมือนต้นไม้ เราอาจชูกิ่งก้านไปคนละทิศทาง
แต่อย่าลืมว่าเราเติบโตมาจากต้นและรากของต้นไม้เดียวกัน"
MOTIVO ชวนคุณส่งภาพที่คุณประทับใจ เป็นภาพอะไรก็ได้พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ
ขนาดไม่เกิน 2 MB แต่ต้องถ่ายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น (ท่านละ 1 ภาพต่อฉบับ)
แล้วส่งมาที่ e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้าของภาพประทับใจที่ผ่านการคัดเลือกลงในคอลัมน์ More Than Words 2 ภาพในฉบับหน้า
จะได้รับของรางวัลพิเศษจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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Family means no one gets left behind or forgotten.
David Ogden Stiers

www.lh.co.th

