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SECRET OF LIFE
คนทุกคนล้วนแล้วแต่มเี ส้นทางการด�ำเนินชีวติ ของตัวเอง เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายของชีวติ ตามทีต่ งั้ ใจไว้ หลายคนอาจจะใช้เวลาในการก้าวเดินไป
สูค่ วามส�ำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่อกี หลายคนก็อาจจะใช้เวลาการ
ก้าวเดินทีน่ านกว่า นัน่ เป็นเพราะเขายังไม่รจู้ กั เคล็ดลับการด�ำเนินชีวติ ทีจ่ ะ
มาช่วยย่นระยะทาง ให้กา้ วไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิง่ ขึน้ MOTIVO ฉบับนี้ จึง
ขอน�ำเอาเคล็ดลับจากหลากหลายเรื่องราวมาเป็นแรงผลักดัน และแรง
บันดาลใจส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
เริม่ เนือ้ หาภายในเล่มด้วยการบอกเล่าถึงเคล็ดลับการด�ำเนินชีวติ ด้วย
วิธตี า่ งๆ กันก่อนกับคอลัมน์ Secret of Life จากนัน้ จะพาทุกคนไปอัปเดต
กัับเทคโนโลยีีทันั สมััย ในคอลััมน์์ Welcome ที่่�จะมาเล่่าถึึงเทคโนโลยีี AirPlus2
(แอร์์พลััสสแควร์์) บ้้านหายใจได้้พร้้อมกรองฝุ่่น� PM2.5 ช่่วยเติิมอากาศใหม่่
ให้้บ้า้ นได้้อย่่างปลอดภััย ด้้วยเซนเซอร์์วัดั ค่่าฝุ่น�่ ทั้้�งภายในและภายนอกบ้้าน
เชื่่อ� มต่่อระบบทำำ�งานอััตโนมััติิ ให้้บ้า้ นหายใจได้้เต็็มที่่�
Be Healthy ก็เป็นอีกคอลัมน์ในนิตยสารทีค่ น้ หาค�ำตอบของเชือ้ ไวรัส
ร้ายอย่างโควิด-19 สายพันธุ์ Delta Plus มาให้ทกุ คนได้รจู้ กั และป้องกัน
ตัวเอง ก่อนจะไปพูดคุยกับคุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินทีแ่ ม้จะมีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ตอ่ ชีวติ และด้วยจิตใจที่
เข้มแข็ง เขายังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน
ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิต ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ ในคอลัมน์
Exclusive Interview
หลังจากทีเ่ รียนรู้ และได้รบั แรงบันดาลใจจากหลากเรือ่ งราวของการ
สร้างเคล็ดลับดีๆ ให้กบั ชีวติ แล้ว ก็ตอ้ งมองหาทีพ
่ กั ผ่อนหย่อนใจด้วย
การไปส่องนกตามธรรมชาติ ทีไ่ ปกันได้ทงั้ ครอบครัว ในคอลัมน์ Best Day
Out หรือจะลองพาลูกๆ ไปออกก�ำลังกายกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมยอดฮิต ตาม
สถานทีต่ า่ งๆ ทีค่ อลัมน์ Living Guide ไปเสาะหามาแนะน�ำกันก็ได้ ส่วนใคร
ทีช่ นื่ ชอบเรือ่ งราวของอาหาร ต้องไม่พลาดกับ Dining Delight ซึง่ ฉบับนี้
จะพาไปรูจ้ กั กับร้าน Maze Dining ของเชฟเมย์-พัทธนันท์ ธงทอง สุดยอด
เชฟจากรายการ Top Chef Thailand ทีพ
่ ร้อมรังสรรค์อาหารหลากเมนูมา
ให้ทกุ คนได้อมิ่ อร่อยกัน รวมถึงคอลัมน์ Gourmet ทีน่ ำ� สูตร “ข้าว (ดอก
กะหล�ำ่ ) ผัดกุง้ ” มาให้คณ
ุ แม่บา้ น พ่อบ้าน ได้ไปลองท�ำรับประทานกันอีกด้วย
ทุุกเรื่่อ� งราว ทุุกเนื้้�อหาในนิิตยสาร MOTIVO ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�แลนด์์ แอนด์์
เฮ้้าส์์ ตั้้�งใจคััดสรรมาด้้วยหััวใจ เพื่่�อให้้ทุกุ ๆ คน ได้้นำำ�ไปใช้้ต่อ่ ยอดความ
คิิดสร้้างสรรค์์ และเลืือกหาสิ่่�งดีีๆ ให้้กับั ชีีวิติ ของตััวเอง เพื่่�อให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีไปพร้้อมๆ กัับการสร้้างความสุุข และความอบอุ่่�นให้้เกิิดขึ้้�นใน
ทุุก ๆ วััน และตลอดไป
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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เคล็ด (ไม่) ลับการด�ำเนินชีวิต

The secret of life is
not in what happens
to you. It is in what
you do with it that
happens to you.
… by Norman Vincent Peale

4

การด�ำรงอยูข่ องมนุษย์ นอกเหนือจากจะมี
ปัจจัย 4 เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว หลายๆ ครั้ง
มนุ ษ ย์ เ ราเองก็ ยั ง คงต้ อ งอาศั ย ก� ำ ลั ง ใจ
รวมถึ ง พลั ง บวกเข้ า มาเสริ ม เพื่ อ ให้ ชี วิ ต
ก้าวเดินต่อไปอย่างเต็มก�ำลัง และเพือ่ ให้ไปถึง
เป้าหมายของชีวติ ทีเ่ ราตัง้ เอาไว้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้
คือเคล็ดลับการด�ำเนินชีวิตที่จะท�ำให้เรามี
ความสุขในแต่ละการก้าวเดิน โดยเคล็ดลับ
ที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปดูกัน

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในกลไกทางจิตวิทยาที่
เชื่อมโยงระหว่างความคิด สมอง และร่างกาย
ให้เกิดการท�ำงานที่สอดประสานกัน อาจเรียกว่า
ภาพทีเ่ ราคิดในจินตนาการได้ถกู ส่งต่อไปยังสมอง
เมือ่ เราสร้างภาพจินตนาการเดิมซ�ำ้ ๆ สมองก็จะ
กระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าของร่างกายทุกส่วน เพือ่ ให้
เราแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในออกมา
จนกระทัง่ เราประสบความส�ำเร็จอย่างทีค่ ดิ เอาไว้

สร้างภาพความส�ำเร็จ

หากพูดถึงทักษะของการสื่อสารที่ดี หลายๆ คน
อาจมองว่าเป็นเรื่องของ “การพูด” แต่ความเป็น

การจินตนาการด้วยการสร้างภาพความส�ำเร็จ

ฟังก่อนพูด

จริงแล้ว “การฟัง” ต่างหากทีถ่ อื เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการสือ่ สาร เพราะการสือ่ สารทีด่ จี ะต้องเริม่ ต้น
จากการฟังก่อน ขณะเดียวกันการฟังยังมีผลต่อ
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร
เป็นอย่างมาก เพราะหากเราฟังแล้วสามารถ
จั บ ใจความส� ำ คั ญ ของเนื้ อ หาได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ไม่เพียงแค่เราจะได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยัง
จะท�ำให้เราสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท�ำให้เราสามารถสื่อสารได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่ง
เคล็ดลับที่จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จใน
การด�ำเนินชีวิตได้อย่างไม่ยากนัก

ตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายก็เหมือนการวางแผนสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตให้กบั ชีวติ ซึง่ การตัง้ เป้าหมาย
ให้ชีวิตนั้นเป็นเหมือนการสร้างแรงจูงใจให้ตัว
ของเราเองนั้นได้มีพลัง ซึ่งไม่เพียงจะท�ำให้ตัว
ของเราก้าวไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ
ได้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีความหวังและ
ท�ำให้เรารู้ตัวเองว่าเราต้องการท�ำอะไร หรือเรา
จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร ตลอดจนรู้ถึง
ทิศทางในการด�ำเนินชีวติ ของตัวเองว่าต้องมุง่ ไป
ทางใดเพื่อให้ไปถึงอนาคตที่ตั้งไว้จริงๆ

ฉลองให้ความส�ำเร็จ

การก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเป้า
หมายที่ตั้งไว้ บางครัง้ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเกิด
ขึ้นได้เร็วนัก อาจต้องใช้ระยะเวลา จังหวะ และ
โอกาสเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจจะนาน
สักหน่อยจนท�ำให้เกิดความรู้สึกท้อบ้างเป็นบาง
เวลา ดังนั้นการฉลองความส�ำเร็จระหว่างทาง
จึงเป็นอีกหนึ่งการสร้างก�ำลังใจให้กับตัวเองได้
มีพลังก้าวเดินต่อไป ส�ำหรับวิธีการฉลองความ
ส�ำเร็จระหว่างทางนั้นก็ไม่จ�ำเป็นต้องจัดยิ่งใหญ่
แค่หาอาหารรสชาติดๆี สักมือ้ หรือการพาตัวเอง
ไปอยู่ในสถานที่รื่นรมย์ และชื่นชมกับธรรมชาติ
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ในสไตล์ของตัวเรา ก็ถือเป็นการฉลองความ
ส�ำเร็จที่ดีเยี่ยมและมีคุณค่ามากที่สุดแล้ว
หาค�ำตอบไขความสงสัย

การหาค�ำตอบเพื่อไขข้อสงสัยที่ตัวเราตั้งขึ้นมา
เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟที่จะมาปลุกพลัง
และสร้างแรงจูงใจให้ตัวของเราก้าวเดินไปตาม
เส้นทางทีใ่ ฝ่ฝนั ได้อย่างดี ขณะเดียวกันระหว่างที่
ก�ำลังค้นหาค�ำตอบดังกล่าว ก็ยงั เป็นการเติมเต็ม
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั ตัวของเราด้วยเหมือนกัน
ยิง่ กว่านัน้ ความรูท้ เี่ กิดขึน้ มาอาจจะมาช่วยต่อยอด
งานทีเ่ ราท�ำให้กา้ วขึน้ ไปอีกระดับหนึง่ รวมถึงยัง

6

ช่วยพัฒนาศักยภาพการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด และท�ำให้เส้นทางการเดินไปสูค่ วามส�ำเร็จ
นั้นๆ รวดเร็วมากขึ้น
เข้าใจจุดแข็งและเติมเต็ม

การมีจุดแข็งหรือความสามารถพิเศษในตัวของ
เราเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะ
ต้องท�ำความเข้าใจในจุดแข็งและความสามารถ
เหล่านั้นให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อน ว่าสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บา้ ง และเมือ่ เรารู้
แล้วว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร สิ่งที่ต้องท�ำต่อ
จากนัน้ ก็คอื การฝึกฝนและพัฒนาทักษะเหล่านัน้

ให้แข็งแกร่ง และสร้างความโดดเด่นให้มาก
ยิง่ ขึน้ ไม่แน่วา่ ในทีส่ ดุ แล้วเราก็อาจจะกลายเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีห่ าตัวจับยากก็เป็นได้ รวมถึงอาจจะ
ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของตัวเราประสบความ
ส�ำเร็จอย่างคาดไม่ถึงได้อีกด้วย
อย่าท�ำลายความสัมพันธ์

หนึ่งเคล็ดลับของการด�ำเนินชีวิตที่ลืมไม่ได้เลย
ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง เช่น
เพือ่ นฝูง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน หรือแม้แต่
คนในครอบครัว เพราะทุกคนต่างก็มีผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตของเราให้เราได้เดินไปถึงจุดหมาย

ของความส�ำเร็จในชีวิต การตัดความสัมพันธ์อาจ
ไม่ใช่สงิ่ ดีนกั ซึง่ อาจจะมีผลต่อตัวของเราในภายหลัง
ก็เป็นได้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ความเป็นมิตรกับคนรอบข้างด้วยการมีนำ�้ ใจ แบ่งปัน
และให้ความช่วยเหลือยามจ�ำเป็น จึงเป็นอีกวิธกี าร
หนึง่ ทีจ่ ะสร้างความสุขและความส�ำเร็จของชีวติ ให้
เกิดขึ้นกับตัวของเรา
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WELCOME

AirPlus2

เพิ่่�มความห่่วงใย
ให้้คุุณหายใจได้้เต็็มปอด

ไม่่ว่่าจะช่่วงหน้้าหนาว หรืือช่่วงที่่�มีีค่่าฝุ่่�น
ละอองสููง ลููกบ้้านแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ไม่่
ต้้องกัังวล เพราะเทคโนโลยีี AirPlus2 (แอร์์พลััส
สแควร์์ ) บ้้ า นหายใจได้้ พร้้ อ มกรองฝุ่่� น
PM2.5 ช่่วยเติิมอากาศใหม่่ให้้บ้้านได้้อย่่าง
ปลอดภััย ด้้วยเซนเซอร์์วััดค่่าฝุ่่�นทั้้�งภายใน
และภายนอกบ้้ า น เชื่่� อ มต่่ อ ระบบทำำ� งาน
อััตโนมััติิ ให้้บ้้านหายใจได้้เต็็มที่่�
พััดลมดููดอากาศช่่วยถ่่ายเทอากาศภายในห้้องออกไปนอกบ้้าน ทำำ�ให้้ห้้องมีีอากาศใหม่่ไหลเวีียนตลอดเวลา

“แอร์์พลััสสแควร์์” เทคโนโลยีีการเติิมอากาศ
ใหม่่ให้้บ้้านพร้้อมกรองฝุ่่�น PM2.5 และหมุุนเวีียน
ถ่่ายเทอากาศเก่่าในบ้้าน เพื่่อ� ควบคุุมคุุณภาพอากาศ
ภายในบ้้านให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่่��ดีีและสดใหม่่เสมอ แม้้
ในยามที่่่�อากาศภายนอกบ้้านมีีค่่าฝุ่่�นละอองสููง
ก็็ตาม จากการทำำ�งานของระบบที่่�ดึึงอากาศใหม่่
จากภายนอกบ้้าน ผ่่านการกรองฝุ่น่� ละเอีียด PM2.5
ด้้วยแผ่่นกรองประสิิทธิิภาพสููง Hepa Filter (High
Efficiency Particulate Air) ก่่อนจะกระจายอากาศ
ที่่ก� รองแล้้วออกไปยัังจุุดต่่าง ๆ ของบ้้านอย่่างทั่่ว� ถึึง
เพื่่�อให้้อากาศใหม่่ไหลเวีียนในบ้้านได้้ดีีขึ้้�น พร้้อม
กัับ Ventilation Fan ตามจุุดต่่างๆ ของบ้้านเพื่่�อ
ดููดอากาศเก่่าภายในบ้้านออกไป ลดการสะสมของ
Air Intake (ปิิด-เปิิดได้้ด้้วยมืือ) ช่่องใต้้หน้้าต่่าง
ชั้้�นล่่างของบ้้าน ช่่วยเพิ่่�มการหมุุนเวีียนอากาศ
ในบ้้านให้้ดีีขึ้้�น โดยเฉพาะวัันที่่�ปราศจากฝุ่่�นละออง
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สารระเหยที่่ต� กค้้างในอากาศภายในบ้้าน (TVOC)
จากการใช้้น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด น้ำำ��ยาฆ่่าแมลง
สารเคมีีจากเฟอร์์นิิเจอร์์ กลิ่่�นอัับ หรืือความชื้้�น
ในบ้้าน เพื่่�อรองรัับอากาศใหม่่ที่่�ผ่่านการกรอง
แล้้วเข้้าบ้้าน
และเพื่่่�อเป็็นการเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้
กัับผู้้�อยู่่�อาศััยมากขึ้้�น แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ได้้
พััฒนาการสั่่ง� การระบบ AirPlus2 ผ่่านแอปพลิิเคชััน
บนสมาร์์ตโฟน ไม่่ว่่าคุุณจะอยู่่�ที่่�ไหนก็็สามารถ
สั่่ง� เปิิดใช้้งานระบบ AirPlus2 ผ่่านแอปพลิิเคชัันได้้
แบบ Real time สามารถเช็็กค่่าฝุ่่น� ได้้ทันั ทีี เพราะ
เซนเซอร์์ที่ติ่� ดิ ตั้้ง� ไว้้จะวััดค่่าฝุ่่น� PM2.5 ทั้้ง� ภายใน
และภายนอกบ้้าน แล้้วส่่งค่่าไปยัังระบบ AirPlus2

สามารถสั่่�งระบบได้้จากสมาร์์ตโฟน

จากอุุปกรณ์์วััดค่่าฝุ่่�นที่่�ติิดตั้้�งไว้้ทั้้�งในและนอกบ้้าน
AirPlus ช่่วยให้้รู้้�ว่่าอากาศภายในและนอกบ้้านเป็็นอย่่างไร

Controller หากค่่าฝุ่่�นเกิินมาตรฐาน ระบบจะสั่่�ง
การทำำ�งานอััตโนมััติิ ทั้้�งยัังแจ้้งเตืือนกรณีีค่่าฝุ่่�นสููง
เกิินกว่่ากำำ�หนดได้้ หากบนแอปพลิิเคชัันปรากฏภาพ
อิิโมจิิสีีฟ้า้ แสดงว่่าอากาศบริิเวณนั้้น� มีีค่่าฝุ่่น� PM2.5
อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่่��ดีี หากเป็็นภาพอิิโมจิิสีีเหลืือง หมาย
ถึึงคุุณภาพอากาศปานกลาง แต่่หากภาพอิิโมจิิเป็็น
สีีส้้มและสีีแดง แสดงว่่าอากาศบริิเวณนั้้�นไม่่ค่่อย
ปลอดภััยสัักเท่่าไร อีีกทั้้ง� แอปพลิิเคชััน AirPlus2 ยััง
แสดงสถานะของ Filter กรองฝุ่่น� ได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้�
ในแอปพลิิเคชัันยัังสามารถเพิ่่ม� จำำ�นวนผู้้ใ� ช้้งานที่่เ� ป็็น
สมาชิิกในครอบครััวได้้หลายคนต่่อบ้้านหนึ่่�งหลััง
AirPlus2 เป็็นเทคโนโลยีีที่่่�ออกแบบมาเพื่่�อช่่วย
ให้้ระบบการหมุุนเวีียนอากาศภายในบ้้านสดใหม่่

อยู่่�เสมอ โดยผ่่านอุุปกรณ์์กรองอากาศประสิิทธิิภาพ
สููง ที่่ทำ� ำ�ให้้ “บ้้านหายใจได้้” สมาชิิกอยู่่�บ้า้ นสบาย
หายใจได้้เต็็มปอดทั้้ง� ครอบครััว ไม่่ต้อ้ งกัังวลเรื่่อ� ง
ฝุ่่น� PM2.5 ด้้วยเทคโนโลยีี AirPlus2 อีีกหนึ่่ง� แนวคิิด
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่าจาก แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์

กริิลจ่่ายลมจากอุุปกรณ์์เติิมอากาศเหนืือบัันไดชั้้�นสอง
กระจายอากาศที่่�ผ่่านการกรองฝุ่่�นเข้้าสู่่�ภายในบ้้าน

ภาพจากโครงการ
CHAIYAPRUEK Bangna km15
ระบบ AirPlus ติิดตั้้�งอย่่างเป็็นสััดส่่วนในพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสม

9

HOME GADGET

TECH GADGETS
TO SAVE YOUR LIFE
แก็ดเจ็ตเพือ่ ชีวติ ปลอดภัย

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้ห่างจากโรคภัย โดยเฉพาะ
เชื้อไวรัสตัวร้าย ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเสริมร่างกายให้
แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมืออันชาญ
ฉลาดเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้เรารอดพ้น และปลอดภัยจาก
เชื้อไวรัสร้ายจริงๆ

01

Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro global

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ที่จะมาช่วยให้การประชุมและการ
ท�ำงานผ่านออนไลน์เป็นไปได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น โดยอุปกรณ์
ชิ้นนี้จะช่วยกระจายสัญญาณไวไฟภายในบ้านให้ครอบคลุมพื้นที่ได้
มากขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับเราเตอร์แบรนด์อื่นๆ ได้ โดยมีอัตรา
การส่งข้อมูลสูงถึง 300 Mbps สามารถรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน
สูงถึง 64 อุปกรณ์ รวมถึงยังอัปเกรดอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าใดๆ
ที่ส�ำคัญยังมีขนาดเล็ก ติดตั้งได้ง่ายๆ แค่เสียบปลั๊ก ส�ำหรับราคาอุปกรณ์
ชิ้นนี้อยู่ที่ 33.12 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,120 บาท
02

Immutouch

อีกหนึ่งแก็ดเจ็ตที่น่าจะถูกอกถูกใจใคร
หลายๆ คน ส�ำหรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ
Immutouch ซึ่งจะมาท�ำหน้าที่เป็นเหมือน
บอดีก้ าร์ด คอยแจ้งเตือนผูท้ สี่ วมใส่เมือ่ เอามือ
เข้าไปใกล้สว่ นต่างๆ ของใบหน้า ไม่วา่ จะเป็น
ตา จมูก ปาก เพือ่ ป้องกันการสัมผัสกับเชือ้ โรค
เข้าสูร่ า่ งกาย โดยการท�ำงานของอุปกรณ์ชนิ้ นี้
มีดว้ ยกัน 2 แบบ คือการเชือ่ มต่อกับสมาร์ตโฟน
เพือ่ ดูบนั ทึกการสัมผัสใบหน้าในแต่ละครัง้ และ
การใช้งานเดีย่ วๆ ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องต่อ Bluetooth
ก็ได้ โดยราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ 49.99
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,677 บาท
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03

Logitech C925e Webcam

ถือเป็นตัวช่วยอย่างดีของการสือ่ สารออนไลน์ในยามทีต่ อ้ ง
ท�ำงานอยูก่ บั บ้าน และต้องประชุมกับเจ้านาย ซึง่ Logitech
C925e Webcam จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาพและ
เสียงให้มีความคมชัดมากขึ้นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มี
แสงน้อยก็ตาม วิธกี ารใช้งานก็เพียงเสียบสายสัญญาณของ
อุปกรณ์เข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เท่านี้
ก็สามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้โดยไม่มีปัญหาอีกต่อ
ไป ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์อยู่ที่ 99 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 3,200 บาท

04

Project Hazel

อีกนวัตกรรมเพื่อการป้องกันโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาช่วงนี้
โดยหน้ากากอัจฉริยะ Project Hazel นีม้ คี ณุ สมบัตเิ ทียบเท่า
หน้ากากอนามัย N95 ซึ่งมาพร้อมระบบการช่วยหมุนเวียน
ของอากาศภายในหน้ากาก ผ่านเครือ่ งกรองอากาศทีส่ ามารถ
กรองแบคทีเรียรวมถึงอนุภาคฝุน่ ละอองได้สงู นอกจากนีต้ วั ของ
อุปกรณ์ยงั ผลิตด้วยวัสดุทที่ นทานและวัสดุโปร่งใสทีส่ ามารถ
มองเห็นใบหน้าอย่างรอยยิ้มของผู้สวมใส่ ขณะเดียวกันยัง
มีระบบไฟนีออนที่จะเปิดอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด รวมถึง
มีไมโครโฟนและล�ำโพงที่จะช่วยให้เสียงที่สื่อสารออกมา
มีความชัดเจนมากขึ้น ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่
100 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,300 บาท

TIPS & TRICKS

LH LIVING TIPS

บ้านเดีย่ วปรับอย่างไร
ให้บา้ นเย็นสบ าย ไม่ตอ้ งพึง่ แอร์
จากสภาพอากาศทีร่ อ้ นอบอ้าวของประเทศไทย ประกอบ
กับเป็นเดือนทีเ่ ข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเป็นทางการ เชือ่ แน่วา่ สิง่ ที่
บ้านทุกหลังต้องเจออย่างเลีย่ งไม่ได้ คืออากาศทีร่ อ้ นระอุ
จนหลายคนไม่อยากอยูใ่ นบ้าน หรือบ้างก็เปิดแอร์ให้เย็นฉ�่ำ
ทั้งวันจนค่าไฟพุ่งกระฉูด ด้วยเหตุนี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ขอน�ำเสนอ 5 เคล็ด (ไม่) ลับ ท�ำให้บา้ นเย็นสบายมาฝากกัน
ปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้เป็นตัวช่วยชั้นดีที่ท�ำให้บ้านมีความเย็นสบาย
เพราะต้นไม้ไม่เพียงช่วยให้เกิดความร่มรื่นมีลมเย็นพัดผ่านเข้า
สู่บ้านตลอดทั้งวันเท่านั้น แต่ยังช่วยบังแสงแดดไม่ให้ส่องเข้าไป
ภายในบ้านได้ดว้ ย โดยควรปลูกไม้ยนื ต้นทางทิศใต้และทิศตะวันตก
ของบ้าน เพราะเป็นทิศทีม่ แี สงแดดส่องผ่าน และได้รบั ความร้อน
มากทีส่ ดุ นอกจากนีล้ องหาต้นไม้เล็กๆ หรือต้นไม้ทมี่ ดี อกไม้สวยๆ
มาประดับตามมุมต่างๆ ของบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นแถม
ได้มุมพักผ่อนมุมใหม่ๆ ส�ำหรับครอบครัวด้วย
ใช้ผ้าม่านกันความร้อน

เป็นอีกตัวเลือกทีด่ สี ำ� หรับบ้านทีม่ กี ระจกจ�ำนวนมาก โดยการ
ติดผ้าม่านจะช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน และช่วยท�ำให้บ้านมี
อากาศเย็นขึน้ เพราะผ้าม่านกันความร้อนมีคณุ สมบัตชิ ว่ ยป้องกัน
แสงแดดและรังสี UV ซึง่ เวลาทีไ่ ม่มแี ดดก็สามารถเปิดผ้าม่านและ
หน้าต่างเพื่อรับแสงและลมธรรมชาติได้

เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

บ้านเดีย่ วของหลายคนอาจใช้ไฟทีต่ า่ งกันออกไป ซึง่ แสงไฟภายใน
บ้านก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท�ำให้บ้านร้อนขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงขอ
แนะน�ำให้เปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมมาเป็นหลอดไฟ LED แทน เพราะ
ประสิทธิภาพของหลอดไฟชนิดนีจ้ ะท�ำให้เกิดความร้อนน้อยกว่าหลอด
ไฟประเภทอืน่ ๆ แถมยังมีคณุ ภาพสูงและทนทาน ส่งผลให้สามารถลด
ความร้อนภายในบ้านได้ดี
เลือกใช้สีโทนเย็น

การเลือกสีทาบ้านในโทนเย็นเป็นหนึ่งวิธีที่ท�ำให้บ้านเย็นได้ เพราะ
สีโทนเย็นช่วยลดการสะสมความร้อนทีผ่ นัง ไม่ดดู ความร้อนเข้ามาใน
ตัวบ้าน ท�ำให้บา้ นเย็นสบายขึน้ นอกจากนีย้ งั ให้ความรูส้ กึ ว่าบ้านดูโล่ง
โปร่งสบาย ขณะที่ปัจจุบันมีนวัตกรรมสีทาบ้านให้เลือกใช้มากมาย
ทั้งสีกันความร้อน และสีที่ช่วยป้องกันรังสี UV แถมมีให้เลือกหลาก
หลายสีอีกด้วย
เปิดหน้าต่างระบายอากาศ

เชือ่ ว่าหลายครอบครัวเคยชินกับการเปิดเครือ่ งปรับอากาศและปิด
หน้าต่างตลอดทัง้ วัน รูห้ รือไม่วา่ หน้าต่างทีถ่ กู ปิดตลอดเวลา ไม่เพียงจะ
ท�ำให้ภายในบ้านอากาศไม่ถา่ ยเทแล้ว แต่ยงั ท�ำให้บา้ นร้อนอบอ้าวขึน้ ได้
ด้วย จึงขอแนะน�ำให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในช่วงเย็นหลัง
พระอาทิตย์ตก เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีลมพัดตลอด และการเปิด
หน้าต่างยังช่วยให้อากาศหมุนเวียน รวมถึงถ่ายเทความร้อนที่สะสม
ในตัวบ้านช่วงกลางวันออกไป ท�ำให้บ้านเย็นเร็วขึ้น
เป็น 5 เคล็ดลับดีๆ ทีช่ ว่ ยให้บา้ นเย็นสบายโดยไม่ตอ้ งพึง่ เครือ่ งปรับ
อากาศ แถมประหยัดค่าไฟในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือ
เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาระความรู้
ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่ www.lh.co.th/
th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรูเ้ รือ่ งบ้านทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำ
เพื่อความสุขของคนรักบ้าน
ขอบคุณภาพจากโครงการ ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา-จตุโชติ
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BE HEALTHY

DELTA PLUS

โควิดร้าย สายพันธุ์อันตราย

เป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
(Covid-19) ในวันนีไ้ ด้เกิดการกลายพันธุเ์ พิม่ เป็นหลาย
สายพันธุ์ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดครั้งแรกในปี
2019 หรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยหนึ่งสายพันธุ์ที่มีการ
กลายพันธุ์และก�ำลังสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คน
ทั่วทั้งโลกมากที่สุดก็คือ โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส
(Delta Plus) ซึง่ สามารถหลบเลีย่ งภูมติ า้ นทานได้ดกี ว่า
และติดต่อได้งา่ ยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
2019 ทุกสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ท�ำความรู้จัก Covid Delta Plus
เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่ก�ำลังถูกจั บ ตามองจากทั่ ว
โลกวันนี้คือโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส หรือ Delta Plus
(B.1.617.21.1 หรือ AY.4.2) เป็นการกลายพันธุแ์ บบ K417N ที่
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มีการพัฒนาโปรตีนหนามของไวรัส โดยเชือ้ ไวรัสเดลต้าพลัส
ได้ถกู พบครัง้ แรกในประเทศแถบยุโรปเมือ่ ราวเดือนมีนาคม
2564 ก่อนที่จะพบในประเทศอินเดียราวเดือนเมษายนปี
เดียวกัน จากนัน้ ก็เกิดการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทัว่
โลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ญี่ปุ่น
เนปาล ตุรกี รัสเซีย จีน และอีกหลายประเทศ เช่นเดียว
กับประเทศไทยที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าว
เช่นกัน
การกระจายเชื้อ
ส�ำหรับความสามารถในการกระจายเชื้อของโควิดสาย
พันธุเ์ ดลต้าพลัส พบว่าสามารถแพร่เชือ้ ได้งา่ ยกว่าสายพันธุ์
เดลต้าปกติ (B.1.617.2) ถึง 17% รวมถึงยังมีความทนทาน
ต่อยาต้านไวรัสที่หลายประเทศทั่วโลกใช้ในเวลานี้ ขณะ

เดียวกันการพัฒนาหนามของเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวยัง
ท�ำให้มีประสิทธิภาพการเกาะจับเซลล์ปอดได้ง่าย ส่ง
ผลให้เกิดการติดเชื้อในปอดรวดเร็วขึ้น ท�ำให้อัตราการ
ติดเชื้อในครัวเรือนมีมากกว่าเดิมถึง 12% ที่ส�ำคัญเชื้อ
ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ยังสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน
ร่างกายได้ดีอีกด้วย
อาการของโรค
ส�ำหรับอาการทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสสายพันธุเ์ ดลต้าพลัส
จะไม่แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดลต้าปกตินัก เริ่มจากมี
อาการปวดหัว มีน�้ำมูก เจ็บคอ มีไข้ และมีอาการคล้าย
ไข้หวัด แต่จะไม่ค่อยพบว่าผู้ป่วยมีการสูญเสียการรับรส
ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ท�ำให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวจนท�ำให้เกิดการ
แพร่เชื้อในวงกว้างได้เร็วยิ่งขึ้น

การป้องกัน
นอกจากการรักษาระยะห่างตามแบบโซเชียล ดิสแทนซิง่
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะ
ช่วยลดอัตราการติดเชือ้ ได้ถงึ 5 เท่าแล้ว การล้างมือด้วยสบู่
หรือใช้แอลกอฮอลล์เช็ดท�ำความสะอาดอย่างสม�ำ่ เสมอ การ
สวมหน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันเชือ้ โรค และการเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนตามทีร่ ฐั บาลประกาศ จะช่วยลดโอกาสการติดเชือ้
และหากรูส้ กึ ว่ามีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดกินยาแล้วไม่ดขี นึ้
ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
อย่างละเอียดทันที เพราะหากมีการติดเชือ้ จริงจะได้เข้ารับ
การรักษาได้อย่างทันท่วงที
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DIY

UPCYCLE OLD SWEATER
INTO COZY SLIPPERS
สลิปเปอร์จากเสื้อกันหนาวตัวเก่า

หมดหน้าหนาวแล้ว เสือ้ กันหนาวทีเ่ คยเก็บไว้มานาน
ก็คงจะใส่ไม่ได้ แถมยังดูเก่าลงทุกที แต่ก็ยังไม่อยาก
ทิ้งจะท�ำอย่างไรดี วันนี้เรามีไอเดียที่จะเปลี่ยนเสื้อ
หนาวหรือเสือ้ ไหมพรมตัวเก่าให้เป็นของใช้ใหม่อย่าง
รองเท้าสลิปเปอร์ใส่เดินเล่นในบ้านกัน

อุปกรณ์

• เสื้อไหมพรมตัวเก่า
• กระดาษแข็ง
• ผ้าสักหลาด
• ดินสอ ปากกาส�ำหรับเขียนผ้า กรรไกร กาวสองหน้า
• จักรเย็บผ้า หรือ เข็มกับด้าย
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วิธีท�ำ

1. เริม่ ต้นด้วยการวัดขนาดเท้าบนกระดาษแข็งแล้วใช้ดนิ สอวาด
เส้นรอบเท้า (วัดเท้าแค่ข้างเดียว ส่วนอีกข้างแค่กลับด้านของ
กระดาษก็ใช้ได้แล้ว) จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นร่าง
ก่อนน�ำไปทาบกับผ้าสักหลาด แล้ววาดตามแบบของกระดาษแข็ง
โดยท�ำทัง้ หมด 4 ชิน้ ซึง่ 2 ชิน้ แรกวาดตามแบบโดยไม่ตอ้ งกลับ
กระดาษ ส่วน 2 ชิน้ หลังให้กลับด้านกระดาษแล้วตัดผ้าสักหลาด
ตามรอยแบบ จึงจะได้ผ้าสักหลาด 4 ชิ้น (2 คู่)
2. น�ำแบบกระดาษแข็งทาบลงบนเสือ้ ไหมพรม (เสือ้ หนาว) บริเวณ
ชายเสือ้ แล้วร่างเส้นโดยให้มวี งรอบใหญ่กว่าแบบกระดาษแข็ง
ประมาณครึง่ นิว้ (ตามรูป) ท�ำแบบนีก้ บั อีกด้านหนึง่ แล้วตัดออก
มาจะได้ผ้า 2 ชิ้น (เท้าซ้ายและขวา)

3. น�ำผ้าสักหลาดที่ตัดไว้ 2 แผ่น (ด้านเดียวกัน) วางประกบ
ตรงกลางด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อไหมพรมที่ตัดออกมา
โดยใช้กระดาษกาว 2 หน้ายึดติดไว้ ก่อนใช้จักรเย็บผ้าหรือ
เข็มกับด้ายเย็บผ้าสักหลาดและผ้าจากเสื้อไหมพรมให้ติดกัน
ทั้งสองด้าน แล้วท�ำแบบนี้กับผ้าของเสื้อไหมพรมอีกชิ้น
4. จากนัน้ ตัดแขนของเสือ้ ไหมพรมทัง้ 2 ข้าง โดยวัดจากปลาย
แขนขึ้นไป 5 นิ้ว ก่อนเย็บปลายแขนให้ติดกัน ส่วนอีกด้าน
ให้ใช้กรรไกรตัดให้มลี กั ษณะเป็นครึง่ วงรีหรือสามเหลีย่ มปลายมน
ต่อจากนั้นให้นำ� ด้านปลายมนมาทาบติดกับแผ่นผ้าสักหลาด
ด้านทีต่ ดั เป็นรูปปลายเท้า แล้วเย็บให้ตดิ กันทัง้ หมด ก็จะท�ำให้
ได้สว่ นปลายเท้าของสลิปเปอร์ แล้วจึงค่อยกลับเอาด้านในของ
สลิปเปอร์ออกมา (เก็บด้านรอยเย็บไว้ด้านใน)
5. ขัน้ ตอนต่อมา ให้ตดั ผ้าไหมพรมด้านส้นสลิปเปอร์เป็น 3 ส่วน
(ซ้าย-กลาง-ขวา) แล้วน�ำส่วนซ้ายและขวามาเย็บติดกัน จาก
นั้นจึงน�ำส่วนชิ้นกลางดึงขึ้นมาทบแล้วเย็บอีกครั้งเพื่อปิดรอย
และเพื่อให้สลิปเปอร์สวยมากขึ้น ให้ตัดเสื้อไหมพรมส่วนที่
เหลืออยู่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีความยาวเท่ากับขอบ
สลิปเปอร์ (เว้นส่วนปลายสลิปเปอร์) และให้มีความกว้าง
ประมาณ 2 นิ้ว (ตัดแบบเดียวกันนี้ 2 ชิ้น) แล้วพับครึ่งตาม
แนวยาว ก่อนครอบตามขอบสลิปเปอร์แล้วเย็บติดกันทั้งหมด
ท�ำแบบเดียวกันนีก้ บั สลิปเปอร์อกี ข้าง...เท่านี้ ก็จะได้สลิปเปอร์
ใส่เดินเล่นในบ้านแล้ว
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EXCLUSIVE INTERVIEW

เอกชัย วรรณแก้ว

ท�ำงานด้วยจิตบริสุทธิ์ เคล็ดลับใช้ชีวิต
นับเวลาได้ก็เกือบ 6 ปีแล้วที่ชื่อของ
“เอกชัย วรรณแก้ว” ได้กลายเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไปในฐานะศิลปินไร้แขน ผู้พิชิต
ยอดเขาคีลีมันจาโร ในทวีปแอฟริกา รวม
ถึงการเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนที่ก�ำลังท้อแท้กับชีวิต ทว่าวันนี้
ผู้ชายร่างเล็กคนนี้ยังเป็นเหมือนไอดอลให้
กับคนด้อยโอกาสทางสังคม และผู้พิการ
อีกนับไม่ถ้วน

“เอกชัย วรรณแก้ว” หรือ “เอก”
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“เอกชัย วรรณแก้ว” หรือที่หลายคนเรียก
ว่า “เอก” เป็นหนึ่งในคนที่มีความฝันไม่หยุด
นิ่ง เขายังคงเดินหน้าวาดความฝันที่ไม่ใช่แค่
เพื่อตัวเอง แต่ยังท�ำเพื่อคนด้อยโอกาสทางสังคม

อีกมากมาย “ตอนนี้ผมก�ำลังเรียนปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ ผมมองว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ าช่วยต่อยอดไอเดีย
หลายๆ อย่าง รวมถึงยังช่วยปรับพื้นฐานแนวความ
คิดให้ผม หลายคนอาจคิดว่าศิลปะเป็นวิชาทีเ่ รียนเพือ่
ฆ่าเวลา หรือเรียนเพือ่ เป็นงานอดิเรกเท่านัน้ แต่จริงๆ
แล้วศิลปะสามารถให้อะไรกับเราได้หลายๆ อย่าง
โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยจริงๆ เช่น สมาธิ ไอเดีย
ใหม่ๆ หรือการคิดนอกกรอบ”
นอกจากเรื่ อ งการเรี ย นที่ ผู ้ ช ายคนนี้ ทุ ่ ม เท
ให้แล้ว เขายังมีพลังที่จะท�ำงานเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้กับคนอื่นๆ ด้วย “งานที่ผมท�ำตอน
นี้นอกจากจะเป็นประธานโครงการอาสาศิลป์แล้ว
ผมก็ยังท�ำบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ที่จ�ำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ศิลปะที่เป็นงานฝีมือของผม เช่น เสื้อ
ประติมากรรม และอืน่ ๆ” โดยรายได้สว่ นหนึง่ จาก
การจ�ำหน่ายสินค้า ผู้ชายคนนี้จะน�ำไปจัดซื้อของ
ใช้จำ� เป็น ร่วมกับสิง่ ของทีม่ ผี บู้ ริจาค เช่น อาหารแห้ง
สมุด หนังสือ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน
“กิจกรรมเดินทัวร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
บ้านเอกชัยฯ ที่เราตั้งใจเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ไปให้กบั คนทีข่ าดแคลนจริงๆ ซึง่ ตลอดระยะเวลา
ที่ท�ำมาก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งผมมอง
ว่าการเข้าไปช่วยเหลือกลุม่ คนเหล่านี้ แม้เราจะท�ำ
อะไรได้ไม่มากนัก แต่กย็ งั ดีกว่าทีเ่ ราไม่ทำ� อะไรเลย
เรารูส้ กึ ว่ารอยยิม้ หรือแม้แต่แววตา รวมถึงค�ำพูดที่
ได้รบั จากพวกเขาก็เป็นความสุขของเรา เพราะเมือ่
ก่อนเราเองก็ไม่ได้มีมาก่อนเหมือนกัน”
ศิลปินผูม้ คี วามฝันไม่หยุดนิง่ คนนีย้ งั บอกถึงความ

คิดในมุมมองของเขาด้วยว่า สิ่งที่เขาท�ำแม้จะเป็น
จุดเล็กๆ แต่ก็เปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อน
ให้เห็นอะไรอีกมากมาย “สิ่งที่สะท้อนออกมา
คือแรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้คนในสังคมผูม้ คี วามพร้อม
ของร่างกาย ความรู้ และฐานะ ได้ก้าวออกมาช่วย
เหลือสังคมเหมือนกับเรา รวมไปถึงยังเป็นพลังใจให้
กับคนพิการและคนด้อยโอกาสทางสังคมให้มคี วาม
ฝัน มีก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิต และก้าวไปท�ำตาม
ความฝันให้เป็นจริง รวมถึงมองเห็นคุณค่าทีม่ อี ยูใ่ น
ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม” ซึ่งเขายังบอกด้วยว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็นเหมือนการให้โอกาสคนอีกด้วย
มุมมองความคิดและการท�ำงานทั้งหมดนี้ เกิด
ขึน้ ได้เพราะเคล็ดลับการด�ำเนินชีวติ ในแบบเอกชัย
วรรณแก้ว “เคล็ดลับของผมคือการมองคนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ เอาบุคคลนั้นมาเป็นแบบอย่างในการ

ท�ำงานและใช้ชวี ติ ซึง่ บุคคลทีผ่ มยึดเป็นแบบอย่าง
มีหลายท่าน เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และพีป่ ระทีป คชบัว หรือแม้แต่
ศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียง เพราะผมคิดว่าถ้าเรา
ขยันและท�ำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงท�ำงานด้วย
จิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ สักวันหนึง่ เราจะไม่ใช่แค่ได้มายืน
อยู่ในจุดที่ต้องการได้เท่านั้น แต่ยังสามารถก้าว
ไปได้ไกลมากกว่านี้ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือ
คนอื่นๆ ได้อีกมากมายด้วย”
เอกชัย วรรณแก้ว ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ศิลปิน
หรือวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น ทว่าเขา
ยังเป็นเหมือนพลังที่พร้อมเติมเต็มก�ำลังใจ สร้าง
โอกาส สร้างความฝันให้กับผู้คนที่ก�ำลังท้อแท้สิ้น
หวังให้กลับมายืนและต่อสู้กับชีวิตอีกครั้ง
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METRO FOCUS

โครงการทางหลวงพ�เศษระหวางเมืองหมายเลข 81
กาญจนบุร�
ทามวง

ทามะกา

โครงการทางหลวง
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

นครปฐม
ฝงตะวันออก

ถนนรัตนาธิเบศร

นครชัยศร�

โครงการทางหลวงพ�เศษหมายเลข 8
สายนครปฐม-ชะอำ

ศร�ษะทอง

ถนนกาญจนาภิเษก

บางใหญ
นครปฐม
ฝงตะวันตก

BANG YAI – KANCHANABURI
MOTORWAY PROJECT (M81)

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
โครงการ “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี” เป็นโครงการตามแผน
มาตรการเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงคมนาคม
และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง
หากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจาก
ต้นทางถึงปลายทางใช้เวลาเพียง 50 นาที จากเดิม
ที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 2.30 ชั่วโมง โดยคาดว่า
โครงการนี้จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566
แนวเส้นทาง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 มีเส้นทางรวม 96.41 กิโลเมตร
โดยมีจดุ เริม่ ต้นโครงการอยูท่ จี่ ดุ ตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ด้านตะวันตกติดกับถนนรัตนาธิเบศร์บริเวณทางแยกต่าง
ระดับบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จนไปสิน้ สุด
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ทีท่ างหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุร-ี อ�ำเภอพนมทวน)
ในอ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ขณะเดียวกันโครงการยังมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายส�ำคัญถึง 8 เส้นทาง ประกอบ
ด้วยทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษ
หมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302), ทางแยกต่าง
ระดับนครชัยศรี (ทล.3323), ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี
(ทล 91), ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝัง่ ตะวันออก (ทล.3036),
ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝัง่ ตะวันตก (ทล.321), ทางแยก
ต่างระดับท่ามะกา (ทล.3394), ทางแยกต่างระดับท่าม่วง
(ทล.3081) และทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทล.324)
นอกจากนีย้ งั มีการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง คือ
ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศรีษะทอง, ด่านนครปฐม
ฝัง่ ตะวันออก, ด่านนครปฐมฝัง่ ตะวันตก, ด่านท่ามะกา, ด่าน
ท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี รวมถึงยังมีที่พักริมทาง (Rest

ภาพจ�ำลอง ด่านเก็บค่าผ่านทาง

ความคืบหน้าด้านโยธาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในบางช่วงของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81

Area) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทาง 3 แห่ง ได้แก่ ลักษณะเด่นของโครงการ
จุดบริการทางหลวงในอ�ำเภอนครชัยศรี และอ�ำเภอ ส�ำหรับจุดเด่นของโครงการทางหลวงพิเศษ
เมืองนครปฐม รวมถึงจุดพักรถที่อ�ำเภอท่ามะกา ระหว่างเมืองหมายเลข 81 นอกจากจะเป็นโครงการ
ทีช่ ว่ ยยกระดับการเดินทางระหว่างเมืองให้มคี วาม
ความคืบหน้า
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นแล้ว โครงการนี้ยัง
ส่วนความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจุบนั มีความ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสายส�ำคัญที่จะช่วยก่อให้เกิด
คืบหน้าด้านการก่อสร้างโยธาไปแล้ว 63% (ข้อมูล การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและศักยภาพด้าน
ณ ตุลาคม 2564) โดยเฉพาะโครงการในอ�ำเภอ เศรษฐกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ท่ามะกาและอ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ยิ่งไปกว่านั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ที่แล้วเสร็จไปถึง 4 สัญญา รวมถึงในช่วงเดือน หมายเลข 81 ยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางคมนาคม
พฤศจิกายน 2564 อาจจะแล้วเสร็จอีก 1 สัญญา ที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
คือ อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และคาดว่า ประเทศไทยได้อีกด้วย เพราะแนวเส้นทางของ
การก่อสร้างทั้งหมดของโครงการอาจจะแล้วเสร็จ โครงการได้เชื่อมต่อกับ 3 จังหวัดท่องเที่ยวส�ำคัญ
ในช่วงปลายปี 2566
ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และ

ภาพจ�ำลองทางหลวงระหว่างเมือง 4 ช่องจราจร

จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ให้การท่องเทีย่ ว
มีความคึกคักมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนีจ้ ะเห็นว่าบางใหญ่ เป็น Transportation Hub ศูนย์กลางคมนาคมที่ครบครัน บนเส้น
ทางที่รองรับการเชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน
ทั้ง วงแหวน, ทางด่วน, มอเตอร์เวย์, รถไฟฟ้า
สายสีม่วง, ขนส่งมวลชน และท่าเรือ แล้วยังถือ
เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นอีกหนึ่ง
ศูนย์กลางความเจริญของการอยู่อาศัย รวมถึงยัง
มีแหล่งชอปปิงส�ำคัญๆ อย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เวสต์เกต อีกด้วย ยิ่งท�ำให้โซนบางใหญ่
สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างแท้จริง
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมทางหลวง
http://www.doh-motorway.com/motorway-project/
central-western-and-eastern-route/m81/
www.motorway.go.th
https://www.youtube.com/watch?v=-lQFgIsiIho
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
CHAIYAPRUEK • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
Villaggio

35 - 60 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
5.59 - 15 ล้านบาท
4.6 - 8 ล้านบาท
4.5 - 5.7 ล้านบาท
3.59 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.79 - 6 ล้านบาท
2.3 - 4.5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

14.5 - 40 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.5 ล้านบาท
2.15 - 3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 60 ล้านบาท

SINGLE HOME
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.59 - 6 ล้านบาท

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

EXTREME SPORT
FOR NEW GEN

กีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดมันส์ของคนรุ่นใหม่
“เซิรฟ
์ สเก็ต” ถือเป็นอีกหนึง่ กีฬาทีม่ าแรงแซงทางโค้ง
จากกีฬาหลายๆ ชนิดในยุคนีเ้ ลยก็วา่ ได้ และดูเหมือนจะ
เป็นทีช่ นื่ ชอบของเหล่าเด็ก ๆ และวัยรุน่ หลายๆ คน ซึง่ หาก
ใครเล่นได้เชีย่ วชาญก็จะสามารถอวดลีลาท่าทางบนเซิรฟ์
สเก็ตได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว และเพือ่ ให้หลายๆ คน
ได้ลองฝึกฝนวิธกี ารเล่นเซิรฟ์ สเก็ต จึงขอแนะน�ำสถานที่
เล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ปลอดภัยมาให้รู้จักกัน

สถานที่แนะน�ำ

• Nokhook Skate Park II

หรือเรียกอีกชือ่ ว่าตลาดนกฮูก 2 ปทุมธานี เป็นสนาม
เซิรฟ์ สเก็ตสุดฮอตของเหล่าวัยรุน่ ในเวลานี้ ถือเป็น
สนามเซิรฟ์ สเก็ตทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีการจัดการ
ในเรือ่ งของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โดยผูท้ ี่
จะมาเล่นทีส่ นามนีจ้ ะต้องสวมหมวกกันน็อคและ
อุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกายก่อนเข้ามาภายในสนาม
ส่วนตัวสนามมีการจัดแบ่งลานสเก็ตออกเป็น 7
โซนใหญ่ๆ เช่น Miami หรือ วิวไมอามีเ่ มืองไทย
ไถขึน้ เวที หรือจะเป็น The Street ทีม่ ลี านกว้าง
มากกว่า 1 ไร่ ตามติดมาด้วยลานปัม๊ แทร็ก (The
Track) และ The Balance หรือเรียกว่า Balance
Bike ส�ำหรับให้เด็กฝึกทรงตัว รวมไปถึงโซน The
Bowl โซน The Wave และโซน The BB (Basic
Bowl) โดยค่าเข้าลานสเก็ตตลาดนกฮูก 2 มีราคา
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บรรยากาศยามค�่ำ
ของสนาม Nokhook Skate Park II

Nokhook Skate Park II

ส�ำหรับผูใ้ หญ่อยูท่ ี่ 150 บาท ส่วนเด็กความสูงไม่เกิน
120 ซม. อยูท่ ี่ 100 บาท โดยไม่จำ� กัดเวลาในการเล่น
(เด็กเล็กเข้าฟรี)
ที่ตั้ง : 49/10 หมู่ 4 ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
ติดต่อ : 06-3243-5111
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 15.00 - 24.00 น.
เฟซบุ๊ก : NokhookSkatePark
การเดินทาง : จากดอนเมืองใช้ถนนสรงประภามุง่
หน้า ไปยัง ถนนศรีส มานแล้ว ตรงไปจนถึง แยก
ติวานนท์ เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนติวานนท์จนเข้าสูถ่ นน
ติวานนท์ - ปทุมธานี แล้วยูเทิรน์ ใกล้กบั สถานีไฟฟ้า
บางพูนฯ เข้าสูถ่ นนติวานนท์ - ปทุมธานีแล้วตรงมาจน
ถึงสีแ่ ยกจึงเลีย้ วซ้ายเข้าถนนบางบัวทอง - บางพูน ตรง
มาสังเกตทางเข้าตลาดนกฮูก 2 ด้านซ้ายมือ ให้เลีย้ วซ้าย

เข้ามาแล้วตรงไปประมาณ 600 - 700 เมตร ทางเข้า
Nokhook Skate Park II จะอยูท่ างซ้ายมือ
• Thammasat Xtreme Plaza

ลานกีฬาทีต่ งั้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นลานกลางแจ้งแบบคอนกรีตทีส่ ามารถเล่นได้
ทัง้ สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบลด สกูตเตอร์ หรือแม้แต่
จักรยาน BMX รวมถึงกีฬาผาดโผนอีกหลายชนิด
ส�ำหรับจุดเด่นของลานกีฬาแห่งนีไ้ ม่เพียงมีขนาด
ใหญ่เท่านั้น แต่ยังได้ดีไซน์พื้นที่ด้วยการติดตั้ง
สิง่ กีดขวางและราวเหล็ก รวมถึงออกแบบความโค้ง
ของพืน้ ทีเ่ พือ่ เพิม่ ความท้าทายความสามารถ และ
ความสนุกสนานให้กบั ผูเ้ ล่น ส�ำหรับอัตราค่าเข้าใช้
ลานสเก็ตแห่งนี้ หากเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์สามารถใช้ได้ฟรี ส่วนบุคคลทัว่ ไปค่าใช้จา่ ย

สนาม Thammasat Xtreme Plaza

โชว์ทักษะกันได้เต็มที่ ที่ Thammasat Xtreme Plaza

อยูท่ คี่ รัง้ ละ 50 บาท
ทีต่ งั้ : ตัง้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รงั สิต
99 หมู่ 18 ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
ติดต่อ : 0-2564-4425
เปิดบริการ : วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 16.00 21.00 น. (หยุดวันจันทร์)
เว็บไซต์ : www.psm.tu.ac.th/
การเดินทาง : ใช้ทางยกระดับดอนเมือง - โทลล์เวย์
ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ ตรงมาจะเจอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต ทางด้านซ้ายมือเลีย้ วเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย
ลานเซิรฟ์ สเก็ตจะอยูบ่ ริเวณลานพญานาคใกล้กบั
คณะศิลปศาสตร์ โดยให้สงั เกตกลุม่ วัยรุน่ ทีจ่ ะรวม
ตัวกันมาซ้อมกีฬาอยูท่ นี่ ี่

• Future Park & Zpell

ถือเป็นแลนด์มาร์กและจุดเช็กอินอีกหนึง่ แห่ง ส�ำหรับ
ผูท้ หี่ ลงใหลกีฬาเอ็กซ์ตรีมในย่านรังสิต โดยลาน
สเก็ตแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณลาน Zappening ด้าน
หน้า Zpell ซึง่ ตัง้ ใจสร้างขึน้ มาเพือ่ เอาใจนักเซิรฟ์
สเก็ตทัง้ มือโปรและมือฝึกใหม่ให้ได้มาท้าทายฝีมอื
รวมถึงยังเป็นพืน้ ทีใ่ ห้เหล่านักกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดนี้
ได้มาพูดคุยแนะน�ำเคล็ดลับการเล่นและอวดสกิล
การไถเซิรฟ์ สเก็ตแบบมันส์ๆ ทีส่ ำ� คัญทีน่ ยี่ งั มีรา้ นที่
จ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกีย่ วกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ให้เลือกซือ้ กันได้ตามใจชอบ โดยลานกีฬาแห่งนีเ้ ปิด
ให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าใช้บริการได้ฟรีอกี ด้วย
ที่ตั้ง : 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ต�ำบล
คลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 0-2520-1111

สนาม Future Park & Zpell

เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.30 - 21.00 น.
เว็บไซต์ : www.futurepark.co.th/th/home
การเดินทาง : เดินทางด้วยการใช้สะพานยกระดับ

รังสิต - นครนายก โดยสังเกตช่องทางสะพานเชือ่ ม
Fly Over Bridge แล้วสามารถตรงเข้าสูศ่ นู ย์การค้าได้
เลย ซึง่ ลานสเก็ตอยูบ่ ริเวณลาน Zappening ด้านหน้า
Zpell หรือหากจะเดินทางโดยรถสาธารณะสามารถ
ขึน้ รถเมล์สาย 185, 29, 34, 39, 503, 504, 510, 513,
520, 522, 523, 538, 554, 559, 59, 95 หรือรถตูจ้ าก
อนุสาวรียม์ าถึงยังศูนย์การค้าก็ได้เหมือนกัน
ขอบคุณภาพจาก
1.Facebook/Nokhook Skate Park II
2.Thammasat Xtreme Plaza
3.Future Park & Zpell
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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

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 60 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6 - 13 ล้านบาท

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

11 - 18 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.6 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

5.49 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

4.27 - 6.5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.89 ล้านบาท

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

S

SECRET OF HAPPINESS
เคล็ดลับความสุข

รู้หรือไม่ว่าการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟสเก็ต
หรือสเก็ตบอร์ดยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง โดยหาก
เล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดอย่างต่อเนื่องถึง
30 นาที จะช่วยให้รา่ งกายหลัง่ ฮอร์โมนแห่งความสุข
ส�ำคัญๆ ถึง 3 ตัวด้วยกัน ประกอบด้วย เซโรโทนิน
(Serotonin) เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) และ
โดพามีน (Dopamine)

พื้นที่กว้างโล่ง สามารถโชว์ทักษะกันได้เต็มที่
Decathlon Rama 2

แรมป์ส�ำหรับกลับตัว ภายใน Decathlon Rama 2

สถานที่แนะน�ำ

• Thawiwatthana Skate Park

เป็นอีกหนึ่งลานสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟสเก็ตที่
เปิ ด ใหม่ ย ่ า นฝั ่ ง ธนบุ รี ซึ่ ง สนามแห่ ง นี้ มี
ลักษณะเป็นสนามปั๊มแทร็ก (Pumptrack)
เป็นลอนคลื่นเล็กใหญ่สลับกันไปมา ท�ำให้
ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตได้สนุกกัน
อย่างเต็มที่ ขณะที่ภายในสนามก็มีพื้นที่กว้าง
ขวาง รวมถึงมีหอ้ งน�ำ้ และทีพ่ กั คอย ตลอดจนทีจ่ อด
รถทีค่ อ่ นข้างสะดวกสบาย กระนัน้ ก็ตามทีส่ นาม
แห่งนี้ยังเหมาะกับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม อย่าง
จักรยาน BMX และโรลเลอร์สเก็ตด้วย แต่ในช่วง
แรกของการเปิดใช้บริการทางสนามจะจ�ำกัดการเล่น
แค่เฉพาะสเก็ตบอร์ดหรือเซิรฟ์ สเก็ต โดยเปิดให้
เล่นเป็นรอบ วันละ 2 รอบ จ�ำกัดการเล่นรอบละ
30

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ส�ำหรับค่าเข้าใช้บริการ เด็ก
(ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม.) ราคา 70 บาท และผู้ใหญ่
ราคา 100 บาท นอกจากนี้ทางสนามยังมีบริการ
ให้เช่า Safety ชุดละ 50 บาท โดยผู้ที่ต้องการเข้า
ใช้บริการต้องแจ้ง inbox ทางเพจก่อนเข้าใช้บริการ
ที่ตั้ง : 106 ถนนคลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 09-1065-6214
เปิดบริการ : ทุกวัน โดยเปิดวันละ 2 รอบ (รอบ
16.00 - 18.00 น. และรอบ 18.00 - 20.00 น.)
เฟซบุ๊ก : TWNskatepark
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเส้นออก
นอกเมืองมุง่ หน้าไปหนองแขม ผ่านศาลพระพรหม
ข้ามคลองทวีวัฒนา เข้าเลนขวาเพื่อกลับรถแล้ว

ชิดซ้าย ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา ขับตรงมาให้สังเกตพอใกล้ถึงสะพานข้าม
คลองถนนพุทธมณฑลสาย 3 ให้ชิดซ้าย ลาน
สเก็ตจะอยู่ทางซ้ายมือ
• 3J Skate Park

เป็นลานสเก็ตขนาดกะทัดรัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต
บางขุนเทียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นลาน
กีฬาเอ็กซ์ตรีมส�ำหรับชุมชนในย่านนี้ โดยลักษณะ
ของลานสเก็ตแห่งนี้เป็นลานโล่งที่มีการปรับแต่ง
พืน้ ทีใ่ ห้มเี นินและมีแรมป์สำ� หรับการกลับตัว รวมถึง
มีบอ่ ขนาดกะทัดรัดเพือ่ ให้นกั เล่นสเก็ตบอร์ดหรือ
เซิร์ฟสเก็ตได้ลองฝึกฝีมือและเล่นท่าทางต่างๆ
ได้ โดยคนทีเ่ ข้ามาเล่นสเก็ตบอร์ดในพืน้ ทีไ่ ม่ตอ้ ง

สนาม 3J Skate Park

บรรยากาศบริเวณลานกว้าง 3J Skate Park

เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในซอยบางกระดี่ 35 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 08-1383-3044
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 06.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊ก : 3J Skate park
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่ง
หน้าไปยังมหาชัย ผ่านห้างเทสโก้โลตัสพระราม 2
ผ่านใต้สะพานข้ามแยก (วิง่ รถเลนนอก) เลีย้ วซ้าย
เข้าสู่ถนนบางกระดี่ ตรงมาเรื่อยๆ สังเกตซอย
บางกระดี่ 35 ปากซอยมีธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งอยู่
ขับตรงเข้าไปในซอยประมาณ 200 - 300 เมตร
จะเจอลานสเก็ตอยู่ด้านขวามือ

• Decathlon Rama 2

เป็นสนามทดสอบขนาดใหญ่ส�ำหรับคนรักกีฬา
และการออกก�ำลังกายตัวจริง โดยภายในพื้นที่
ดีแคทลอน พระราม 2 คอมมูนิตี้มอลล์เพื่อคนรัก
กีฬาแห่งนี้ ได้จัดพื้นที่ส�ำหรับการทดลองการเล่น
กีฬาชนิดต่างๆ เอาไว้อย่างครบครัน และได้มาตรฐาน
ส�ำหรับกีฬาแต่ละประเภท ซึ่งมีท้ังปั๊มแทร็กที่
เหมาะส�ำหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม อย่าง จักรยาน
BMX โรลเลอร์เบลด สเก็ตบอร์ด และเซิร์ฟสเก็ต
รวมไปถึงยังมีสนามมวย สนามฟุตบอล สนามบาส
และฟิตเนสให้บริการด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้
ยังมีอุปกรณ์กีฬาครบวงจรอีกมากกว่า 60 ชนิด
จัดจ�ำหน่ายด้วย ซึ่งผู้ที่จะใช้บริการต้องสมัครเป็น
สมาชิกของดีแคทลอน พระราม 2 เสียก่อน

ลานสเก็ต Thawiwatthana Skate Park

ที่ตั้ง : 80/2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 0-2117-4153
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
เฟซบุ๊ก : DecathlonRama2		
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนกาญจนาฯ มุง่ หน้าสู่
ถนนพระราม 2 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 2 ผ่าน
เซ็นทรัลพระราม 2 เลยศาลเจ้าแม่จงอางและลูก
ประมาณ 500 เมตรก็จะเจอดีแคทลอนพระราม
2 ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึก SB Design Square
ขอบคุณภาพจาก
1.Thawiwatthana Skate Park
2.3J Skate park
3.Decathlon Rama 2
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EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 60 ล้านบาท

vva@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 25 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 8 - 15 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

CHAIYAPRUEK Bangna km 15

9 - 15 ล้านบาท

c15@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.75 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

inizio บางนา

4.5 ล้านบาท

i26@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

5.9 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

5.9 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

5.49 ล้านบาท

vbt@lh.co.th
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E

BURN CALORIES

เซิร์ฟสเก็ตช่วยเบิร์นแคลอรี
เซิร์ฟสเก็ต เป็นการรวมกีฬาสองชนิดเข้าไว้ด้วยกัน คือ
สเก็ตบอร์ด และ เซิรฟ
์ โดยจุดเริม่ ต้นจริงๆ เกิดขึน้ ในช่วงฤดู
ร้อนปี 1996 ในเมืองเวนิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เมื่อ Greg Falk และ Neil Stratton ผู้ก่อตั้ง Carver
Skateboards ทีช่ นื่ ชอบการเล่นเซิรฟ
์ ในทะเล แต่ตอ้ งผิด
หวังเพราะในทะเลไม่มคี ลืน่ พวกเขาจึงเกิดไอเดียดัดแปลง
สเก็ตบอร์ดให้มีล้อที่สามารถหักเลี้ยวได้หลายทิศทาง
มากกว่าการเป็นแค่สเก็ตบอร์ดธรรมดา เพื่อทดแทน
การเล่นเซิรฟ
์ ในทะเล ซึง่ ก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจนถึง
ทุกวันนี้ ซึ่งการเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดบ่อยๆ
จะช่วยให้เกิดการเผาผลาญแคลอรีได้ด้วย โดยหากเล่น
เป็นเวลา 30 นาที จะเผาผลาญแคลอรีได้ถึง 340 - 600
แคลอรีเลยทีเดียว

สถานที่แนะน�ำ

• Huamark Skatepark

เป็นลานสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟสเก็ตในร่มที่ใหญ่
ที่สุดในกรุงเทพฯ ก็ว่าได้ โดยลานสเก็ตแห่งนี้
อยู่ใกล้กับราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งเป็นสถานที่
ที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่
ด้วยเช่นกัน โดยเนือ้ ทีภ่ ายในได้ถกู ก่อสร้างตาม
มาตรฐานของกีฬาเอ็กซ์ตรีม และสามารถเล่น
กีฬาได้หลากหลายประเภท เช่น สเก็ตบอร์ด
โรลเลอร์เบลด อินไลน์สเก็ต หรือแม้แต่จกั รยาน
BMX เป็นต้น รวมถึงเป็นสถานทีร่ วมสุดยอดฝีมอื
นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่จะมาอวดลีลาการเล่นให้ได้
ชมกัน และการเข้าใช้บริการก็ยังไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย
ที่ตั้ง : อยู ่ บ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ การกี ฬ าแห่ ง
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สนาม Huamark Skatepark

ประเทศไทย ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ : 0-2637-5474-5
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Huamark Towncenter
การเดินทาง : จากแยก อ.ส.ม.ท. มุ่งหน้ามาตาม
ถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรามค�ำแหง
ขับตรงมาทางมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ชิดขวา
เพื่อเตรียมเข้าซอยรามค�ำแหง 24 หลังจากเลี้ยว
เข้าซอยมาแล้วให้ตรงไปตามถนนหลังมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง จะเห็นสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ตรงไปอีกสักพักจะเห็นทางเข้าลานกีฬาด้านซ้ายมือ
สามารถขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถ และเข้าไป
ยังลานสเก็ตบอร์ดได้เลย

บรรยากาศในสนาม Huamark Skatepark
• Rooftop Surfskate Crystal Park

เรียกว่าเป็นลานสเก็ตลอยฟ้าก็วา่ ได้ โดยตัง้ อยูบ่ น
Rooftop หรือดาดฟ้าบริเวณชั้น 8 ของโครงการ
คอมมูนติ มี้ อลล์ Crystal Park รามอินทรา - เอกมัย
โดยเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งแต่มกี ำ� แพงกัน้ เพือ่ ความปลอดภัย
ของผูเ้ ล่น ทีน่ เี่ ป็นแหล่งรวมนักเซิรฟ์ สเก็ตเก่งๆ ให้
ได้มาแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเล่น หรือบางคน
ก็มาแลกเปลีย่ นเซิรฟ์ บอร์ดเล่นกันก็มี หากมาเล่น
ช่วงเย็นๆ ก็จะได้อกี บรรยากาศสวยๆ ให้เก็บเป็น
ภาพที่ระลึกได้อย่างน่าประทับใจทีเดียว
ทีต่ งั้ : ชัน้ 8 The Crystal Park ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : ช่องทาง Messenger Facebook :
Rooftop Surfskate

สนาม Rooftop Surfskate
Crystal Park

บรรยากาศยามเย็น Rooftop Surfskate Cystal Park

ลานสเก็ตลอยฟ้า Skate Play Area ชั้น 4 IKEA

เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 16.00 - 22.00 น. 9,000 ตารางเมตร ดัดแปลงมาจากลานจอดรถให้ เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.
เฟซบุ๊ก : Rooftop Surfskate
เป็นลานสเก็ตบอร์ด และมีก�ำแพงกั้นเป็นรั้วโดย เฟซบุก๊ : skatemegabangna
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวเลี้ยว รอบ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเล่นสเก็ตบอร์ด การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย

ซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วน
อาจณรงค์ - รามอินทรา ตรงไปผ่านห้างเทสโก้โลตัส
จะเห็นห้างคริสตัลพาร์คอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้า
ลานจอดรถแล้วเข้าไปภายในห้าง ขึ้นไปยังชั้น 8
ก็จะเจอกับลานเซิร์ฟสเก็ตบนดาดฟ้า

และเซิรฟ์ สเก็ตได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ท�ำให้มี
นักเซิร์ฟสเก็ตและนักสเก็ตบอร์ดมาเล่นกีฬาเอ็กซ์
ตรีมที่นี่กันอย่างคึกคัก แต่ด้วยอยู่บนชั้นดาดฟ้า
จึงไม่สามารถเล่นท่าทางที่โลดโผนได้ เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง
ที่ตั้ง : ดาดฟ้าชั้น 4 ห้าง IKEA ในศูนย์การค้า
• Skate Play Area
เมกาบางนา ถนนบางนา - ตราด ต�ำบลบางแก้ว
เป็นลานสเก็ตลอยฟ้าอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บน อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ดาดฟ้าชั้น 4 ของห้าง IKEA ในศูนย์การค้า ติดต่อ : ช่องทาง Messenger Facebook :
เมกาบางนา โดยเป็นลานโล่งกว้างมีพนื้ ทีม่ ากกว่า skatemegabangna

เข้าถนนบางนาตราด มุ่งหน้าตรงไปผ่านเซ็นทรัล
บางนา สังเกตป้ายขึ้นสะพานกลับรถให้ชิดซ้าย
ขึ้นสะพานกลับรถ จะเห็นป้ายบอกทางให้ตรง
เข้าศูนย์การค้าเมกาบางนา ตรงเข้าไปตามทาง
สามารถจอดรถได้ทั้งพื้นที่กลางแจ้ง และภายใน
อาคารศูนย์การค้าฯ หากจอดรถใต้อาคาร IKEA
จะสามารถขึ้นไปบนชั้น 4 ของอาคารได้เลย
ขอบคุณภาพจาก
1.Facebook/Rooftop Surfskate
2.Major Development
3.www.sanook.com
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¤ÅÍ§ËÅÇ§

ÊÒÁâ¤¡

โซนราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้ÅÒ´ËÅØ
า -Áá¡Œศาลายา
Ç
โซนรัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่ - บางบัวทอง

¸ÑÞºØÃÕ

àÁ×Í§»·ØÁ¸Ò¹Õ

ºÒ§àÅ¹

ÅÓÅÙ¡¡Ò

ä·Ã¹ŒÍÂ

ºÒ§ºÑÇ·Í§

»Ò¡à¡Ãç´

´Í¹àÁ×Í§

»Ò¡à¡Ãç´
ËÅÑ¡ÊÕè

àÁ×Í§¹¹·ºØÃÕ

ºÒ§ãËÞ‹

¹¤ÃªÑÂÈÃÕ

ºÒ§à¢¹

àÁ×Í§¹¹·ºØÃÕ

ÊÒÁ¾ÃÒ¹

ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¨µØ¨Ñ¡Ã

ºÒ§¡ÃÇÂ

¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ

ºÖ§¡Ø‹Á

·ÇÕÇÑ²¹Ò

µÅÔè§ªÑ¹

ºÒ§¾ÅÑ´

´ØÊÔµ

¾ÞÒä·

ÃÒªà·ÇÕ

¾ÃÐ¹¤Ã

ºÒ§á¤

ÊÒÁ¾ÃÒ¹

ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§

ËŒÇÂ¢ÇÒ§

»·ØÁÇÑ¹

ºÒ§¡Í¡ãËÞ‹

ÀÒÉÕà¨ÃÔÞ

¤ÅÍ§ÊÒ¹
¸¹ºØÃÕ

36

ÇÑ§·Í§ËÅÒ§

´Ô¹á´§
ºÒ§¡Í¡¹ŒÍÂ

ºÒ§ÃÑ¡

ÊÒ¸Ã

ÇÑ²¹Ò
¤ÅÍ§àµÂ

ÊÇ¹ËÅÇ§

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

35 - 45 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

18 - 20 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

11 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

9 - 20 ล้านบาท

mri@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345

5.69 - 7 ล้านบาท

p345@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5.59 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

6 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

4.8 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

inizio ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์

5.7 ล้านบาท

irr@lh.co.th

inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.69 ล้านบาท

ip4@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.89 - 5.19 ล้านบาท

v4@lh.co.th
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W

BODY BALANCING
ฝึกสมดุลร่างกาย

การเล่นเซิรฟ
์ สเก็ต ไม่เพียงแต่จะให้ความสนุกสนาน
แก่ผเู้ ล่นเท่านัน้ แต่การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดนีย้ งั
มีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการสร้างความสมดุลให้
กับร่างกายโดยเฉพาะการทรงตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ทักษะที่จะช่วยป้องกันการล้มเมื่อเรามีอายุมากขึ้น
อีกด้วย เห็นไหมว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตมีประโยชน์
ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว โดยสถานที่แนะน�ำของการไป
เล่นเซิร์ฟสเก็ตในโซนนี้มีดังนี้

ลีลาสวยงามบนเซิร์ฟบอร์ด ลานกีฬาตลาดมะลิ

ลานกีฬาตลาดมะลิ

สถานที่แนะน�ำ

• ตลาดมะลิ

ตลาดมะลิตั้งอยู่ใกล้กับเลียบด่วนเมืองทองธานี
ทีน่ นี่ อกจากจะเป็นตลาดนัดกลางคืนทีม่ ชี อื่ เสียง
แล้ว ยังถือเป็นอีกหนึง่ ลานสเก็ตและเซิรฟ์ สเก็ตที่
บรรดาวัยรุน่ ในย่านนี้นยิ มมาเล่นกัน เพราะเป็น
ลานกว้างทีม่ กี ารจัดแบ่งโซนระหว่างสเก็ตบอร์ด
และเซิร์ฟสเก็ตอย่างเป็นสัดส่วน ท�ำให้น้องๆ
สามารถมาฝึกเล่นได้อย่างปลอดภัย แถมไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาใช้สถานที่อีกด้วย และ
เมื่อเล่นสนุกเสร็จแล้วก็สามารถเดินชอปปิงใน
ตลาดมะลิต่อได้เลย
ที่ตั้ง : 111 หมู่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39
อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี 11120
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 18.00 - 22.00 น.
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(งดใช้บริการกรณีมีการจัดงาน)
ติดต่อ : 06-3269-7462
เฟซบุ๊ก : ตลาดนัดมะลิ เลียบด่วนเมืองทอง
การเดินทาง : จากถนนติวานนท์มงุ่ หน้าเข้าเมืองทอง
ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองทอง ซึ่งตั้ังอยู่ใกล้กับ
สนามฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ด โดยลาน
เซิร์ฟสเก็ตจะอยู่ติดกับลานจอดรถเป็นลานกว้าง
• DREG SkatePark

เป็นลานสเก็ตบอร์ดยอดนิยมอีกแห่งในย่านนนทบุรี
ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดย “ไก่-ณัฐภัทร ปัญญารัตนา” เจ้าของ
ร้าน Dreg Skateboard เนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบ
การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดนี้ และต้องการให้คนทีร่ กั
กีฬาเดียวกันนี้ได้มีพื้นที่เล่นกันฟรีๆ โดยลานสเก็ต

แห่งนีถ้ อื ได้วา่ มีมาตรฐานระดับหนึง่ เลยทีเดียว รวม
ถึงมีสงิ่ กีดขวาง เนิน ขอบ ราง และอ่างขนาดเล็ก
ให้ประลองฝีมือและท้าทายความสามารถของผู้
เล่นได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังรับสอน
การเล่นสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟสเก็ตด้วย
ที่ตั้ง : ลานสเก็ตอยู่บริเวณเชิงสะพานเจษฎา
บดินทร์ ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 12.00 - 01.00 น.
ติดต่อ : 08-3541-3212
เฟซบุ๊ก : DREGskateshop.Park
การเดินทาง : สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT
สายสีม่วงมาลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า จาก
นั้นต่อแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ลาน

ยามเย็น สนาม The Visda Park

บรรยากาศรอบๆ สนาม The Visda Park

สเก็ต หรือหากขับรถให้ใช้เส้นทางถนนพิบูล
สงคราม เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนเลีย่ งเมืองนนทบุรี ขับ
ตรงมาเข้าสูถ่ นนราชพฤกษ์ - นนทบุรี 1 ขับต่อไป
เรือ่ ยๆ แล้วชิดซ้ายเพือ่ เตรียมเลีย้ วขวาใต้สะพาน
เพื่อเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ ชิดซ้ายและตรงไป
เรื่อยๆ สังเกตป้าย DREG SkatePark อยู่ด้าน
ซ้ายมือ สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าร้าน
DREG Skate Shop
• The Visda Park

ลานโล่งๆ ที่ปรับให้เป็นลานสเก็ตบอร์ดโดยตั้ง
อยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการคอมมูนิตี้มอลล์
The Visda Park ย่านบางบัวทอง - ไทรน้อย จุดมุง่ หมาย
ของการเปิดพื้นที่ก็เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการเล่น

สเก็ตบอร์ดได้มาออกก�ำลังกายกัน เหมาะส�ำหรับ
ผู้ท่ีเริ่มหัดเล่นรวมถึงเด็กๆ ที่มีคุณพ่อคุณแม่
คอยดูแล โดยเวลาที่เหมาะส�ำหรับการมาฝึกเล่น
สเก็ตบอร์ดทีน่ คี่ วรจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.
เป็นต้นไป เพราะแม้ว่าจะเปิดให้เข้ามาใช้พื้นที่ได้
ตั้งแต่เช้าก็ตาม แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่
แดดร่มลมตกก�ำลังดีไม่รอ้ นจนเกินไป และการมาใช้
บริการทีน่ กี่ ไ็ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างไรเลยอีกด้วย
ที่ตั้ง : 9/10-11 หมู่ 5 ถนนบางกรวย - ไทยน้อย
ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 11000
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
ติดต่อ : 08-0268-6500
เฟซบุ๊ก : TheVisdaPark		

ลานโล่งโปร่งสบาย สนาม DREG SkatePark

การเดินทาง : สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

สายสีม่วงมาลงสถานีคลองบางไผ่ หรือหากขับ
รถยนต์ให้ใช้เส้นทางถนนชัยพฤกษ์ มุ่งหน้าไป
ทางถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตรงไปก่อนถึงซอย
ราษฎร์ทูลเกล้าก็จะเห็นโครงการ The Vista Park
อยู่ด้านซ้ายมือ
ขอบคุณภาพจาก
1.Facebook/ตลาดมะลิ
2.Facebook/DREGskateshop.Park
3.Facebook/TheVisdaPark
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์

2.79 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

2.9 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.44 - 4.5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

2.39 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

indy 2 บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 6 ล้านบาท

db2@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.79 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.79 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy WESTGATE

2.79 - 5 ล้านบาท

dk3@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.89 - 4 ล้านบาท

dy@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

14.5 - 40 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 20 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

2.15 - 3.9 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 - 19.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.69 - 55 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.89 - 53 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 16.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.39 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.59 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.19 - 7.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 - 5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.24 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - โคราช

5 - 20 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.57 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.8 - 11 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.39 - 11 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10.5 - 15 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.39 - 12 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5.6 - 7.5 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.19 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.39 - 4 ล้านบาท

dab@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.9 - 33 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.95 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.85 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

BIRD WATCHING
NEAR BANGKOK
ส่องนก ใกล้กรุงเทพฯ

การส่องนก เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมพักผ่อนของ
ครอบครัว ที่ไม่เพียงจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชดิ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้ดีทีเดียว และถือเป็นการ
ต่อ ยอดให้ น ้ อ งๆ ได้ก ลายเป็น นัก อนุรัก ษ์
ธรรมชาติได้ในอนาคต โดยสถานที่ที่จะแนะน�ำ
ในการไปส่องนกสวยงามใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ
มีอยู่หลายแห่งดังนี้
นกเต้าลมเหลือง - ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นกหัวโตทรายเล็ก - ท่าฉลอม
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เป็นหนึง่ ในสถานทีถ่ า่ ยภาพและส่องดูชวี ติ ของนก
หลากหลายชนิด เพราะด้วยสภาพของพืน้ ทีท่ เี่ ป็น
ทุง่ นาข้าวทดลองหมุนเวียนสลับกันไป ท�ำให้มโี อกาส
ได้พบเห็นนกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนกน�้ำ อย่าง
นกกระจาบ นกกระยาง นกกระติ๊ด นกโป่ง เป็ด
แดง นกอีลุ้ม และอื่นๆ โดยช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการมาดูนกคือช่วงเช้าประมาณ 06.00 09.00 น. และช่วงเย็นประมาณ 15.00 - 18.00 น.
โดยข้ อ พึ ง ระวั ง ของการเข้ า ไปในพื้ น ที่ คื อ ไม่
ส่ ง เสี ย งดั ง รบกวน ไม่ เ ข้ า ไปในอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
และไม่จอดรถกีดขวางทางสัญจร ส�ำหรับการ
เดินทางมายังศูนย์วจิ ัยข้าวปทุมธานี หากมาจาก
กรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต ขับมา
ทางถนนรังสิต - นครนายก ให้สงั เกตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย
มือ โดยศูนย์วิจัยข้าวฯ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
ให้ไปกลับรถมาข้ามสะพานแล้วตรงเข้าไปด้าน
ในได้เลย
วัดสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วัดสวนใหญ่ เป็นอีกหนึง่ สถานทีซ่ งึ่ สามารถมาดู
และถ่ายรูปนกได้หลายชนิด โดยเฉพาะนกแก้ว
โม่งและนกแขกเต้า ซึ่งทั้งสองชนิดจะอาศัยอยู่
รวมกันเป็นฝูงด้วยการเกาะอยู่ตามกิ่งของต้น
ยางใหญ่ภายในพื้นที่ และส่งเสียงร้องดังระงม
ไปทั่วบริเวณ ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถพบเห็นนก
ได้มากทีส่ ดุ จะเป็นช่วงเวลาตัง้ แต่ 15.00 - 18.00 น.
โดยข้อพึงระวังก็คงคล้ายๆ กับสถานที่ส่องนก
หลายๆ แห่ง คือไม่ส่งเสียงดังรบกวนเนื่องจาก
เป็นพื้นที่วัดและอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของผู้คน

นกกระแตแต้แว้ด - พุทธมณฑล

Kingfisher - ท่าฉลอม
นกแก้วโม่ง - วัดสวนใหญ่

ส่วนการเดินทางมาวัดสวนใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรนี นั้ หากมาจากสะพานพระราม 7
ให้ขับรถข้ามมาทางฝั่งธนฯ วนรถแล้วเลี้ยวเข้า
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย วิ่งไปตามทางหลัก
เรือ่ ยๆ จะเห็นทางเข้าวัดสวนใหญ่อยูท่ างขวามือ
สังเกตง่ายๆ เมื่อไปถึงแล้วจะได้ยินเสียงนก
ส่งเสียงร้องดังไปทั่วบริเวณ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พุทธมณฑล ไม่เพียงจะเป็นพืน้ ทีภ่ ายในศาสนสถาน
ที่เงียบสงบและร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่เท่านั้น
แต่ยังเป็นอีกสถานที่ซึ่งมีโอกาสพบนกได้หลาก
หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกประจ�ำถิ่นหรือนก
อพยพที่แวะพักระหว่างทางอพยพไปยังถิ่นอื่น
ต่อไป โดยนกที่มีโอกาสพบบ่อยๆ เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เช่น นกแซงแซว นกเฉีย่ วบุง้ นกกระสา

นวล นกกระเต็น เป็นต้น ซึ่งช่วงที่สามารถ
พบเห็นนกได้จะเป็นช่วงเช้า ประมาณ 06.00 09.00 น. และช่วงเย็นตัง้ แต่เวลา 15.00 - 18.00 น.
ส่วนการเดินทางสามารถใช้ถนนบรมราชชนนี
เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ถนนพุ ท ธมณฑลสาย 4 ก็ จ ะ
ถึงทางเข้าพุทธมณฑล ซึ่งจุดดูนกในบริเวณ
พุทธมณฑลจะอยู่ด้านในบริเวณทางสวนป่าไผ่
หรือสวนเวฬุวัน
ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

ถึงจะเป็นเมืองชายทะเลก็เรียกว่าเป็นอีกแหล่ง
ดูนกสวยๆ ได้เช่นกัน โดยนกที่จะเห็นได้ที่
ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร มักจะเป็นนกที่
อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ที่นกอพยพระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม
ในปีถดั ไป จะมีนกมารวมฝูงกันอยูบ่ ริเวณนีเ้ ป็น

จ�ำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นนกที่มีสีสันตั้งแต่
สีเข้มไปจนถึงสีสันสดใส อย่างนกหัวโตเล็ก นก
ชายเลน นกทะเลขาแดง เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา
ที่เหมาะกับการไปดูนกที่นี่จะเป็นเวลาประมาณ
15.00 - 18.00 น. ส่วนข้อพึงระวังของการมา
ดูนกที่นี่ ด้วยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกลบ้าน
เรือนและผูค้ น จึงควรไปเป็นกลุม่ หรือเป็นหมูค่ ณะ
ไม่ควรไปตามล�ำพัง และควรติดอุปกรณ์กันแดด
ไปด้วย เช่น ร่มหรือหมวก รวมถึงน�้ำดื่ม เพราะ
ช่วงกลางวันอากาศจะร้อนมากรวมถึงมีลมแรง
เป็นระยะ ส�ำหรับการเดินทางจากถนนพระราม
2 สามารถมุ่งหน้าไปทางมหาชัย เลี้ยวซ้ายเข้า
ท่าฉลอมตรงไปทางวัดบางหญ้าแพรก ผ่านวัดไป
จนสุดทางเลียบชายทะเล จะเห็นป่าชายเลนและ
สะพานปูนยื่นลงไปในทะเล
ขอบคุณภาพจาก Siamensis,
Camerartmagazine, Pantip
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CHAIYAPRUEK Bangna km 15
ต้นแบบคุณภาพชีวิตแนวคิดใหม่
โครงการที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด ภายใต้การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ที่ท่ี...ความสุข ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยเวลา
ราคา 9 - 15 ล้านบาท

www.lh.co.th
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ภาพจ�ำลอง

ออกแบบโครงการด้วยแนวคิ ด 'WELL BEING CONCEPT'
เปิด ประสบการณ์มุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ ชี วิต
Nature Connect

: ให้ธรรมชาติเป็นหัวใจของทุกครอบครัว ที่ที่ธรรมชาติไม่ได้ให้เพียงความร่มรื่น

แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานและความสุขของทุกช่วงวัย
Well Being Design : แบบบ้านออกแบบใหม่ทั้งหมด ดีไซน์แปลนและฟังก์ชันบ้านให้ตอบรับวิถีการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป เปิดประสบการณ์ใหม่ให้การอยู่บ้านมีความหมายมากขึ้น
Green Living
: แม้อยู่ในบ้านก็ยังเชื่อมต่อธรรมชาติได้ ด้วยการออกแบบสวนของบ้าน ทั้ง Frontyard, Backyard
และ Courtyard ท�ำให้คุณสัมผัสธรรมชาติได้มากขึ้นและนานยิ่งขึ้น
Work Life Balance : เพราะเวลามีค่า ทั้งครอบครัว สุขภาพ และการท�ำงาน เราจึงให้ความส�ำคัญกับการออกแบบฟังก์ชัน
ที่มากพอ และตอบรับชีวิตยุคใหม่ มีความเป็นสัดส่วนและเชื่อมต่อได้ในที่เดียวกัน
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ภาพถ่ายจากสถานที่จริงจากโครงการ นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

UNIQUE LUXURY เอกลักษณ์แห่งรสนิยม
พบบ้านหรูพร้อมตกแต่ง
คอลเลคชั่นพิเศษ
สวยมีเอกลักษณ์เฉพาะหลัง ใน 3 โครงการ

ราคา 21.5 - 80 ล้านบาท

SCAN ME

www.lh.co.th
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ภาพจ�ำลอง

โครงการใหม่ ส�ำหรับผู้มองหา "บ้านที่เป็นที่สุดในท�ำเลเมือง โคราช"
บ้านเดี่ยวในบรรยากาศพระราชวังพักผ่อนสไตล์ French Chateau
บนท�ำเลติดถนนบายพาส ใกล้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ โคราช

เปิดบ้านเฟสแรก Royal Backyard Zone
ราคา 5 - 20 ล้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

Chef May ผู้รังสรรค์เมนูต่างๆ

MAZE DINING

เขาวงกตแห่งความอร่อย

Flavors of the North : ส้าบ่าแต๋ง

ร้านใหม่สไตล์ไดนิง่ ของเชฟเมย์ - พัทธนันท์ ธงทอง
ผู้โด่งดังมาจากรายการ Top Chef Thailand
ที่รังสรรค์และผสานวัฒนธรรมของเมนูอาหาร
ตะวันตกและอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารเหนือ
ให้เข้ากันได้อย่างดีเยีย่ ม จนเหล่านักชิมต้องยกนิว้
ให้กันเลยทีเดียว

Maze Dining ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกับภัตตาคารจีน
China Place โดยทางเข้ า ร้ า นจะเป็ น ซุ ้ ม ประตู
ก่ออิฐ มีทางเดินทีป่ ลู าดผ่านสนามหญ้าเล็กๆ สองข้างทาง
ก่อนเข้าไปภายในร้านทีต่ กแต่งอย่างเรียบง่าย แต่อบอุน่
ด้วยรอยยิ้มของบริกรที่มายืนต้อนรับ โดยเมนูอาหาร
ของร้านจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นเมนู
ที่เรียกว่า Tasting Menu by Chef May ซึ่งแบ่งเป็น
2 รูปแบบ คือ แบบแรก Flavors of the North ที่จะใช้
วัตถุดิบอาหารมาจากทางภาคเหนือ ให้รสชาติดั้งเดิม
แต่มาในรูปแบบใหม่ อาทิ กระบอง ลาบ น�้ำพริกหนุ่ม
ส้าบ่าแต๋ง ข้าวซอย ต้มส้มไก่ และอื่นๆ ก่อนปิดท้าย
ด้วยช็อกโกแลตเชียงใหม่ โดยคอร์สนี้ราคาอาหาร
จะอยู่ที่ 2,900++ บาทต่อท่าน
ส�ำหรับแบบที่ 2 จะเป็นคอร์ส Seasonal Creative
Deep Sea Catch หรือกุ้งแดงอิตาลี Tasting Menu ซึ่งเป็นการน�ำเอาวัตถุดิบเกรดพรีเมียม
ย่างซอสมะยงชิดสามรส รวมถึงวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละฤดูกาล โดยมีทั้งหมด
สิทธิพิเศษให้กับ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงือ่ นไขโปรโมชัน
น� ำ คู ป องมาแสดงต่ อ ทางร้ า น โดยจะได้ รั บ
Complimentary Seasonal Mocktail 1 แก้ว
ต่อ 1 ท่าน เมือ่ จอง Tasting Menu (Flavors of the
North หรือ Seasonal Creative Tasting Menu)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 เมษายน 2565

เมนู Ravioli ในคอร์ส Seasonal Creative Tasting

10 เมนู เริ่มจาก Fresh and Fancy ที่ผสานเนื้อปู
คาเวียร์ และส้มยูซุ เป็นการเรียกน�้ำย่อย ก่อนจะตาม
มาด้วยเมนูถัดไป Deep Sea Catch หรือกุ้งแดง
อิตาลีย่างซอสมะยงชิดสามรส ก่อนที่จะเอร็ดอร่อย
กับ Squid and Ink หรือเรียกง่ายๆ ว่า หมึกน�้ำด�ำ ที่
เสิรฟ์ มาพร้อมกับข้าวญีป่ นุ่ และอีกหลากหลายเมนูทอี่ ยู่
ในคอร์ส ก่อนปิดท้ายด้วยเมนูของหวานอย่างไอศกรีม
ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ไอศกรีมมังคุด ไอศกรีมล�ำไย
ซึ่งราคาคอร์สนี้อยู่ที่ 3,900++ บาทต่อท่าน
ส�ำหรับเมนูอาหารส่วนที่ 2 จะเป็นเมนู A la carte
ซึง่ มีบริการทัง้ มือ้ อาหารกลางวัน (ราคา 1,500 บาท) และ
มื้อเย็น (ราคา 2,500 บาท) โดยเป็นเมนูคลาสสิก และ
เมนูโมเดิรน์ ทวิสต์ ทีม่ รี ายการอาหารมาให้เลือกอร่อยกัน
โดยเฉพาะ อาทิ Australian Wagyu Beef Striploin หรือ
Australian Lamb Lollipops และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย
ร้าน Maze Dining เปิดให้บริการวันอังคาร - วัน
อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงกลางวัน เปิดเวลา 11.30 - 14.30 น. ส่วนช่วงเย็น
เปิดเวลา 17.30 - 21.00 น. โดยสามารถส�ำรองโต๊ะได้ที่
Line Official @mazedining หรือโทร. 09-2295-1915
และเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้อ่านนิตยสาร MOTIVO
ส�ำหรับโต๊ะอาหารที่น�ำคูปองมุมคอลัมน์ (ซ้ายล่าง)
มาแสดงต่ อ ทางร้ า น จะได้ รั บ Complimentary
Seasonal Mocktail 1 แก้วต่อ 1 ท่าน เมื่อจอง Tasting
Menu (Flavors of the North หรื อ Seasonal
Creative Tasting Menu) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
31 เมษายน 2565

GOURMET

ข้าว (ดอกกะหล�่ำ) ผัดกุ้ง
สูตรอาหารคีโต ท�ำเองง่ายๆ

เมนู “คีโต” เป็นอีกหนึง่ สูตรอาหารทีไ่ ม่เพียงจะท�ำให้สขุ ภาพดี
เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยลดน�ำ้ หนักให้กบั สาวๆ ได้อกี ด้วย หลายคน
อาจคิดว่าเมนูคโี ตต้องมีราคาทีแ่ พงลิว่ วันนีจ้ งึ ขอแนะน�ำไอเดีย
สูตรอาหารคีโต ข้าว (ดอกกะหล�ำ่ ) ผัดกุง้ ทีท่ ำ� ง่ายและไม่แพง
แถมอร่อยมาให้ลองไปท�ำกัน

วิธีท�ำ
• ตัง้ กระทะให้รอ้ น ใส่นำ�้ มันมะกอก พอน�ำ้ มันร้อนให้ใส่กระเทียมสับ
ลงไปเจียวให้หอม แล้วใส่กุ้งแกะเปลือกผ่าหลังลงไปผัดจนกุ้ง
เปลี่ยนเป็นสีชมพู
• ตอกไข่ ต ามลงไป รอให้ ไข่ ขาวสุ ก และเปลี่ ย นเป็ น สี ข าว
จากนั้นขยี้ไข่แดงให้กระจายแล้วรอจนสุก ใส่หอมใหญ่ซอยลงไป
ผัดให้เข้ากับไข่
• ใส่ดอกกะหล�่ำปั่นหยาบลงไปผัดแล้วปรุงรสด้วยอิริทคีโต
(สารใช้แทนน�ำ้ ตาล) เล็กน้อย เพราะดอกกะหล�ำ่ มีความหวานในตัว
อยู่แล้ว ปรุงรสด้วยเกลือชมพูอีกนิดหน่อย โรยด้วยต้นหอมซอย
แล้วผัดให้เข้ากันจนทุกอย่างสุกและส่งกลิน่ หอม ตักใส่จานเสิรฟ์
โดยแต่งจานด้วยแตงกวาหั่นเป็นชิ้นๆ เคียงด้วยมะนาวหั่นซีก
และต้นหอมส�ำหรับรับประทานแกล้มกับข้าว (ดอกกะหล�ำ่ ) ผัดกุง้
หรือจะท�ำน�้ำปลาพริกมะนาวรับประทานด้วยก็จะอร่อยมากขึ้น

ส่วนประกอบ
กุ้งสดแกะเปลือกผ่าหลัง
4 - 5 ตัว
ดอกกะหล�่ำปั่นหยาบ 		 1 ถ้วย
ต้นหอมซอย 		 1 ต้น
ไข่ไก่ 		 1 ฟอง
หัวหอมใหญ่ซอย 		 ¼ หัว
อิริทริทอล / อิริทคีโต (สารให้ความหวานแทนน�้ำตาล) เล็กน้อย
เกลือชมพูเล็กน้อย
กระเทียมสับ		 7 - 8 กลีบ
น�้ำมันมะกอก 		 1 - 5 ช้อนโต๊ะ
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MY BEST FRIEND

KHAO MANEE

ขาวมณี แมวสายพันธุไ์ ทยทีห่ ายาก

สีเขียวมรกต สีเขียวเพอริดอต หรือ สีเหลืองแซฟไฟร์ บางครั้ง
อาจมีสีตาที่แตกต่างกันทั้งสองข้างด้วย ส่วนลักษณะของขน
จะเป็นขนสั้นเรียบและมีสีขาวตลอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นปน

แมวขาวมณีเป็น แมวสายพันธุ์ไทยที่มีต้นก�ำเนิดใน
ประเทศไทยโดยแท้จริง ซึ่งมีการบันทึกเรื่องราว
อยู ่ ใ นต� ำ ราแมวช่ ว งศตวรรษที่ 14 เดิ ม ที แ มว
สายพันธุ์นี้มีชื่อเรียกว่า “ขาวปลอด” เป็น แมวที่
ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงชื่นชอบและนิยมเลี้ยงกัน
ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ ปัจจุบนั เป็นแมวสายพันธุ์
ที่พบหาได้ยาก

ลักษณะกายภาพ
“แมวขาวมณี” มีรูปร่างเพรียวสวยงาม โดยมีโครงสร้าง
กระดูกค่อนข้างบาง มีขาหน้าสัน้ กว่าขาหลัง บริเวณส่วนหลัง
และข้างล�ำตัวโค้งเล็กน้อย ส่วนหัวของแมวขาวมณีจะมีขนาด
เล็กมีรูปทรงสามเหลี่ยม ขณะที่จมูกมักเป็นสีชมพูและมีรอย
หักเล็กน้อย ส�ำหรับอุ้งเท้าจะเป็นสีชมพู หูมีขนาดปานกลาง
และตั้งโดยเฉพาะแมวเพศผู้ นอกจากนี้อีกลักษณะเด่นของ
แมวขาวมณีคอื จะมีรปู ทรงของตาและสีของตาเหมือนกับอัญมณี
ทีว่ างอยูบ่ นหินอ่อน สีของตามีตงั้ แต่สฟี า้ อ่อนไปจนถึงสีไพลิน
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ลักษณะนิสัย
เป็นแมวที่มีนิสัยขี้เล่นและขี้สงสัย ชอบส�ำรวจสิ่งแวดล้อม
รอบตัว อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น ชอบเล่นกับแมวด้วยกัน
หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า มีนิสัยขี้อ้อนเหมือนเด็ก
ชอบอยู่กับคน มีความเป็นมิตรและเข้ากับเด็กเล็กได้ดี
การเลี้ยงดู
แมวขาวมณีจะมีอายุขยั เฉลีย่ อยูป่ ระมาณ 10 - 12 ปี ส่วนการ
เลีย้ งดูแมวขาวมณีกม็ วี ธิ กี ารคล้ายกับแมวสายพันธุอ์ นื่ ๆ โดยเฉพาะ
เรือ่ งของอาหาร ควรเลือกอาหารทีม่ โี ปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรต
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งดูแลผิวหนังและขนด้วย อาจจะแปรงขนสัปดาห์
ละ 1 - 2 ครัง้ เพือ่ เป็นการช่วยผลัดขน กระตุน้ ผิวหนังให้เลือดไหล
เวียนดี ระบายความอับชื้น และกระตุ้นการสร้างน�้ำมันเคลือบ
ผิวและขนท�ำให้ขนเงางาม ด้วยแมวเป็นสัตว์รักความสะอาด
การอาบน�้ำจึงอาจท�ำเพียง 1 - 2 เดือนครั้ง หากน้องแมวกลัว
การอาบน�ำ้ อาจใช้ทชิ ชูเปียกส�ำหรับสัตว์เลีย้ งเช็ดขนแทนก็ได้ เพือ่
ให้ขนของแมวขาวเป็นเงางาม และหากแมวไม่สบายก็ควรพาไป
พบสัตวแพทย์เพื่อรักษา ไม่ควรให้ยากินเอง

CALENDAR

ART & FAIR

ชมศิลปะ เที่ยวงานแฟร์
7th December 2021 6th March 2022
Art Move

ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)
เป็นนิทรรศการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างหอศิลป
กรุงเทพฯ และ 49 ศิลปิน รวมทั้งหอศิลป์เอกชน เพื่อเป็นการ
สนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัยในการจัดแสดงต่อสาธารณะ
รวมถึงการจ�ำหน่ายผลงานศิลปะให้กบั ผูท้ สี่ นใจ ขณะเดียวกัน
ผลงานที่น�ำเสนอยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของรูป
แบบศิลปะร่วมสมัยไทย ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมและเพิ่ม
พลวัตการสะสมผลงานศิลปะของประเทศไทยด้วย ซึ่งราย
ได้จากการจ�ำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะน�ำไป
สนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อไป
16th - 18th February 2022
CARE EXPO HEALTHY LIVING ASIA 2022

HALL 105 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
กลับมาอีกครั้งกับงานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์! ชวนมาสัมผัส
ประสบการณ์รปู แบบใหม่ภายใต้ชอื่ งาน Care Expo Healthy
Living Asia 2022 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติทรี่ วบรวม
นวัตกรรมสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Super-Aged Society ทัง้ ใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และภาคสังคม เพือ่ สร้าง
Exhibition Platform ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน
แสดงสินค้าในระดับภูมภิ าคอาเซียนและทวีปเอเชีย

10th - 13th March 2022
Thailand Retails, Food and
Hospitality Services 2022

EH 102 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 19.00 น.
งานแสดงนานาชาติอนั ดับ 1 ทีร่ วบรวมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ วัตถุดบิ
อาหาร รวมถึงเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยได้
จัดขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 15 และยังเป็นเวทีสำ� หรับผูน้ ำ� เข้าและผู้
แทนจ�ำหน่ายสินค้าในการน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดให้กบั
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารไฟน์ไดนิง่ ร้านกาแฟ เบเกอรี
ไอศกรีม และธุรกิจร้านอาหาร โดยภายในงานยังมีสมั มนาเกีย่ ว
กับเทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม รวมถึง
เป็นเวทีสำ� หรับเชฟด้านอาหารและเชฟด้านขนมทีม่ ชี อ่ื เสียงใน
วงการ ซึง่ จะมาสาธิตการท�ำอาหารพร้อมแจกสูตรเมนูให้ทกุ คน
ได้นำ� กลับไปท�ำทีบ่ า้ นได้อกี ด้วย ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ
ทีจ่ ะเชือ่ มโยงให้คณุ ได้กา้ วไปสูก่ ารเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต
10th - 13th March 2022
Thailand Franchise & Business
Opportunity (TFBO)

EH 104 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 19.00 น.
งานเดียวในประเทศไทยที่จะให้คุณมีโอกาสมองเห็นธุรกิจ
แฟรนไชส์ใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นโอกาสเดียวที่
จะเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆ ไป
จนถึงการเลือกซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ เรียกว่า
เป็นงานทีจ่ ะท�ำให้คนทีฝ่ นั อยากมีธรุ กิจเป็นของตัวเองเป็นจริงได้
บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียว
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FRESH IDEA

INSPIRATION FROM OLD
MUSICAL INSTRUMENTS
แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีเก่า

แม้เป็น เครื่องดนตรีเก่าที่ช�ำรุด ยากต่อการซ่อมแซม
และไม่สามารถเล่นได้อีก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมด
ประโยชน์แล้วต้องทิ้งไป เพียงแค่ลองปรับมุมมองและ
ความคิด เครื่องดนตรีเก่าเหล่านั้นก็สามารถฟื้นชีวิต
กลับมาสร้างสีสนั เป็นของตกแต่งภายในบ้านทีส่ วยงาม
ได้อีกครั้ง

GUITAR SHELF
เช่นเดียวกับกีตาร์เก่าก็สามารถน�ำมาดัดแปลงเป็นชั้นวางของได้
เหมือนกัน โดยน�ำโครงกีตาร์เก่ามาดัดแปลงติดตัง้ แผ่นไม้ทำ� เป็นช่องๆ
ภายในกีตาร์ให้เป็นชัน้ พอทีจ่ ะวางของได้ เท่านีก้ จ็ ะได้ชนั้ วางของแขวน
ผนังสวยๆ ไว้แต่งห้องนั่งเล่นได้แล้ว
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SAXOPHONE VASE
แซกโซโฟนเก่าทีย่ ากต่อการซ่อมแซมก็ยงั ไม่ไร้คา่ เช่นกัน โดย
เราสามารถตัดเอาส่วนที่เป็นปากแตรออกจากตัวแซกโซโฟน
แล้วน�ำเอาแผ่นโลหะมาปิดบริเวณส่วนที่ตัดออกเพื่อให้ปากแตร
สามารถตั้งได้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้แจกันสวยๆ มาวางประดับ
ห้องนั่งเล่น พร้อมเติมสีสันด้วยดอกไม้ตามชอบ แค่นี้ก็ท�ำให้
ห้องนั้นดูสวยงามขึ้นแล้ว

FLOOR TOM TABLE
กลองฟลอร์ทอม เป็นอีกหนึง่ เครือ่ งดนตรีทสี่ ามารถดัดแปลงมา
เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการท�ำ
เป็นโต๊ะที่มากประโยชน์ทั้งการวางของและเก็บสิ่งของได้ด้วย
เพียงน�ำกลองมาตัดด้านทีเ่ ป็นโลหะทัง้ 2 ด้านออกให้มขี นาดกว้าง
พอที่จะน�ำหนังสือหรือสิ่งของเข้าไปวางได้ ขณะที่ด้านหน้า
กลองก็อาจจะเสริมด้วยการน�ำแผ่นกระจกตัดเป็นแผ่นกลมมา
วางเพื่อให้วางแก้วน�้ำหรือแก้วกาแฟได้ เท่านี้ก็จะได้โต๊ะกาแฟ
เท่ๆ ไว้ใช้ในบ้านแล้ว

CLASSY CLARINET LAMP
คลาริเน็ต เป็นหนึง่ ในเครือ่ งดนตรีประเภทเป่าทีใ่ ห้เสียงทีไ่ พเราะ
ถึงจะช�ำรุดแล้วแต่ก็ไม่ไร้ประโยชน์ สามารถน�ำมาติดตั้งกับระบบ
ไฟฟ้าและหลอดไฟ รวมถึงน�ำโป๊ะโคมไฟเข้ามาประกอบก็สามารถ
เปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นโคมไฟหัวเตียง หรือโคมไฟประดับห้อง
สวยๆ ได้แล้ว

DRUMS CHANDELIER
กลองชุ ดเก่ า ก็ ส ามารถเปลี่ ย นมาเป็ น เครื่ อ งประดั บ เท่ ๆ
ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการน�ำไปติดตั้งเป็นแชนเดอเรียแขวน
เพดาน ด้วยการเปิดหน้ากลองออกแล้วติดตั้งหลอดไฟและระบบ
ไฟฟ้าเข้าไป เท่านี้กลองชุดเก่าก็กลับมาส่องแสงสว่างได้อีกครั้ง

XYLOPHONE CHAIR
ใครจะคิดว่าระนาดฝรั่งที่เราเคยเห็นก็สามารถดัดแปลงมา
เป็นเก้าอี้สุดคูลได้เหมือนกัน ซึ่งไอเดียนี้เป็นการน�ำเอาชิ้นส่วน
ระนาดทีใ่ ห้เสียงกังวานต่างกันมาวางเรียงต่อกันจนเป็นพนักเก้าอี้
ยิง่ ทาสีสนั ให้เหมือนสีของรุง้ ด้วยแล้วก็จะยิง่ กลายเป็นเก้าอีท้ ใี่ ครๆ
ก็อยากนั่งทีเดียว

DRUM BOOKCASE
เป็นอีกไอเดียการเปลี่ยนกลองเก่าให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่
ภายในบ้าน ซึ่งหากใครเป็นหนอนหนังสือก็คงชอบไอเดียนี้แน่นอน
เพราะเป็นการน�ำโครงสร้างของกลองเก่ามาดัดแปลงให้เป็นชัน้ วาง
หนังสือโดยที่ยังคงโครงสร้างเดิม ดูสวยแปลกตาไม่ซ�้ำใครจริงๆ

57

LIBRARY

BUILD YOUR
INNER POWER
สร้างพลังในตัวคุณ

PACHINKO 			
ผู้เขียน : ลี มินจิน
เป็นนวนิยายภาษาต่างประเทศจากฝีมือของ
“ลี มินจิน” นักเขียนชาวเกาหลีที่แม้แต่อดีตผู้น�ำ
สหรัฐอเมริกา อย่างประธานาธิบดี บารัค โอบามา
ถึงกับออกปากว่าอ่านแล้วสนุกจนท�ำให้วางไม่ลง
เลยทีเดียว โดยเนื้อหาภายในหนังสือเป็นการบอก
เล่าเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายทอด
ผ่านชีวิตของครอบครัวเล็กๆ ชาวเกาหลีที่ต้องพลัดมาอยู่ในแผ่น
ดินที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเอง และต้องเผชิญหน้ากับการกระทบ
กระทั่งกันระหว่างเชื้อชาติ ทั้งนี้ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้
คือการสอดแทรกประวัตศิ าสตร์กระแสรองได้อย่างแนบเนียน และ
เฉียบคมที่สุดเล่มหนึ่งที่ต้องหามาอ่านจริงๆ
โตขึ้นมาเป็นความสุข		
ผู้เขียน : คิดมาก
เรียกว่าเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้
ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัย
ผูใ้ หญ่จะท�ำอย่างไรกับชีวติ ให้มคี วามสุข ซึง่ เนือ้ หา
ภายในหนังสือจะพาพวกเราไปค้นหาค�ำตอบจาก
ค�ำถามทีต่ งั้ ไว้ มาพร้อมกับ 30 บทความให้แง่คดิ ดีๆ
ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่มีความสุข
มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการใช้ชวี ติ การรูจ้ กั ตัวเอง การท�ำงาน รวมถึงยัง
จะท�ำให้เราได้ค้นหาความสุขของตัวเราเองว่าอยู่จุดใด ถือเป็น
หนังสือดีที่ควรอ่านอย่างยิ่ง
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ESSENTIALISM
จงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 		
ผู้เขียน : Greg McKeown (เกร็ก แมคคอว์น)
ผู้แปล : อัญชลี ชัยชนะวิจิตร
เป็นหนังสือขายดีระดับโลกทีม่ ยี อดทะลุหนึง่ ล้าน
เล่มไปแล้ว เพราะผูเ้ ขียน “เกร็ก แมคคอว์น” ต้องการ
ให้หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเสมือนคูม่ อื ทีจ่ ะมาแนะน�ำแนวคิด
การบริหารเวลาแบบใหม่ไปพร้อมๆ กับการก�ำจัด
สิ่งที่ไม่จ�ำเป็นออกไปจากชีวิตของคุณ แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีและ
มีประโยชน์กต็ าม ขณะเดียวกันก็จะท�ำให้คณุ เริม่ มองเห็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ จริงๆ โดยแนวคิดทีว่ า่ ได้เคยสร้างแรงสัน่ สะเทือนไปทัว่ ซิลคิ อน
วัลเลย์มาแล้ว และได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนดังและธุรกิจ
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ถือเป็นหนังสือที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวของคุณ
ได้เป็นอย่างดี
FRAGILE พัสดุตีกลับ ช�ำรุดง่าย
และอาจสูญหายระหว่างทาง
ผู้เขียน : ภวิล เฟย์
เป็นหนังสืออีกเล่มที่ขายดีไม่ว่าจะพิมพ์
ออกมากีค่ รัง้ ก็ตาม โดยเนือ้ หาภายในหนังสือเล่ม
นี้เป็นการรวบรวมเรื่องสั้น 23 เรื่องที่เป็นความ
ทรงจ�ำของผู้เขียนเมื่อครั้งเคยไปอยู่ในสถานที่
และช่วงเวลาต่างๆ อันเป็นความรู้สึกเหมือนถูก
ตีกลับเพราะส่งไปไม่ถงึ มือผูร้ บั บางครัง้ ความรูส้ กึ
นัน้ ก็ยงั เกิดช�ำรุดหรือไม่กห็ ล่นหายกระจัดกระจายไประหว่างทาง ทุก
ถ้อยค�ำที่ถูกพรรณนาลงเป็นตัวอักษรในเนื้อหา ยังท�ำให้ผู้อ่านรู้สึก
หน่วงหัวใจด้วยเข้าใจถึงความเศร้าของผูเ้ ขียนได้เหมือนเป็นตัวเอง
ไม่แน่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองเหมือนกัน

MORE THAN WORDS

“จงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญา
อย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น”
นิรนาม
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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“The secret of life is not in what happens to you. It is in
what you do with it that happens to you.”
Norman Vincent Peale
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