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Nature & Life
เมื่่อ� พููดถึึง “ธรรมชาติิและชีีวิติ (Nature & Life)” อาจเรีียกว่่าเป็็นสิ่ง�่
ที่่อ� ยู่่�คู่่�กัันมาอย่่างยาวนาน และไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้เลย เพราะ
ทั้้�งสองสิ่่ง� นี้้�ล้ว้ นมีีความสััมพันั ธ์์สืืบเนื่่อ� ง และต้้องพึ่่�งพิิงอาศััยกััน
ด้้วยความตระหนัักในประเด็็นดัังกล่่าว นิิตยสาร MOTIVO จึึงขอ
นำำ�เสนอเรื่่�องราวความเกี่่�ยวพัันและความเกี่่�ยวข้้องของธรรมชาติิและ
ชีีวิตม
ิ าบอกเล่่ากัันในนิิตยสารฉบัับนี้้� โดยเริ่่มต้
� น้ จากการทำำ�ความเข้้าใจ
ความหมายของคำำ�ว่า่ “ธรรมชาติิและชีีวิติ ” กัันก่่อน เพื่่อ� ให้้ทุกุ คนรู้้�จััก
และเข้้าใจอย่่างแท้้จริิง
Welcome อีีกหนึ่่�งคอลััมน์์ที่�่มาช่่วยไขความสำำ�คััญของธรรมชาติิ
และชีีวิิตได้้เป็็นอย่่างดีี เพราะในคอลััมน์์จะพาไปเยี่่�ยมชมโครงการบ้้าน
VIVE พระราม 9 ที่่ม� าพร้้อมแบบบ้้านดีีไซน์์ใหม่่ล่า่ สุุด Modern Japanese
บ้้าน 3 ชั้้�นที่่�ครบทุุกฟัังก์์ชัันการใช้้งานและการพัักผ่่อน ทำำ�ให้้ทุุกคน
สามารถสััมผัสกั
ั บั ธรรมชาติิได้้ในทุุกพื้้�นที่่ข� องบ้้านจริิงๆ ตามติิดมาด้้วย
คอลััมน์พิ
์ เิ ศษของฉบัับกัับ #THINK แบ่่งปััน ที่่จ� ะมาเล่่าถึึงโครงการจาก
แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ที่่ร่� วมสร้
่
า้ งจิิตสำ�นึ
ำ กึ ถึึงการช่่วยเหลืือผู้้�คนในสัังคม	
	พลาดไม่่ได้้อีีกหนึ่่�งคอลััมน์เ์ พื่่อ� สุุขภาพอย่่าง Be Healthy ในฉบัับนี้้�
เราจะพามาทำำ�ความรู้้�จััก ไปจนถึึงวิิธีกี ารป้้องกัันและรัักษาโรคฝีีดาษลิิง
(Monkeypox) ที่่ทั่่� ว� โลกกำำ�ลังั เฝ้้าระวัังอย่่างหนััก รวมถึึงประเทศไทยด้้วย
ตามมาด้้วย Exclusive Interview กัับการพููดคุุยถึึงการดููแลรัักษาธรรมชาติิ
รอบๆ ตััว กัับนัักแสดงสาว คุุณเชอรี่่-� เข็็มอัปส
ั ร สิิริสุิ ขุ ะ ที่่แ� ม้้วันั นี้้�เธอจะห่่าง
หายจากวงการบัันเทิิงไป แต่่เธอก็็ไม่่เคยห่่างเหิินจากการดููแลธรรมชาติิ
เลยแม้้แต่่น้อ้ ย
จากนั้้�นพบกัับคอลััมน์์ Best Day Out ที่่จ� ะพาทุุกคนไปท่่องเที่่ย� วชมสวน
ดอกไม้้สวยๆ ที่่อ� ยู่่�ไม่่ห่า่ งจากกรุุงเทพฯ มากนััก สามารถไปเช้้าเย็็นกลัับ
หรืือจะนอนพัักผ่่อนซึึมซับั กัับบรรยากาศธรรมชาติิอีีกสัักคืืนก็็ย่อ่ มทำำ�ได้้
หรืือหากใครไม่่อยากออกไปเที่่ย� วไกลๆ ก็็ลองแวะไปนั่่�งชิิลล์์ๆ กัับคาเฟ่่
สวยๆ สไตล์์ญี่ปุ่่��่ น ที่่มีีมุ
� มถ่
ุ า่ ยรููปมากมายให้้ได้้เซลฟีีอวดเพื่่อ� นๆ ในโลก
โซเชีียลกััน จากนั้้�นขอปิิดท้้ายด้้วยการพาทุุกคนไปรัับประทานอาหาร
ญี่่�ปุ่่�นสไตล์์โอมากาเสะกัันที่่� Kisetsu Omakase ที่่�มากัับแนวคิิดอาหาร
ตามฤดููกาล ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ทุกุ คนได้้รับั ประทานอาหารทะเลที่่ส� ดใหม่่จากญี่่ปุ่่�� น
ตลอดเวลา และที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั วััตถุดิุ บิ อย่่างปลา หอยเม่่น และอื่่น� ๆ ยัังนำำ�เข้้า
จากตลาดปลาญี่่ปุ่่�� นโดยตรงอีีกด้้วย
ทุุกเรื่่อ� งราวในนิิตยสาร MOTIVO ถููกร้้อยเรีียงมาอย่่างตั้้�งใจ เพื่่อ� ให้้
ผู้้�อ่่านได้้รับั สาระความรู้้� ตลอดจนเคล็็ดลัับดีีๆ ที่่ส� ามารถเลืือกนำำ�ไปใช้้ให้้
เหมาะกัับชีีวิติ ของแต่่ละคน เพื่่อ� สร้้างความสุุขและความอบอุ่่�นให้้กับั ชีีวิติ
และคนที่่อ� ยู่่�รอบข้้างต่่อไป
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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ธรรมชาติิและชีีวิติ คู่่กั� นั ตลอดไป

Nature teaches more
than she preaches.
There are no sermons
in stones. It is easier
to get a spark out of
a stone than a moral.
... by John Burroughs
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นัับตั้้ง� แต่่โลกถืือกำำ�เนิิดขึ้้น� มา “ธรรมชาติิและชีีวิติ ”
ก็็เรีียกว่่าอยู่่คู่� กั�่ นั มาตลอด และมีีสายสััมพัันธ์์
แนบแน่่นอย่่างไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้
มีีการพึ่่ง� พาอาศััยกััน หลายครั้้�งธรรมชาติิ
ยัังเป็็นเสมืือนยาสุุดวิิเศษที่เ�่ ยีียวยาชีีวิติ ให้้ยังั
คงมีีลมหายใจ รวมถึึงมอบพลัังอัันแข็็งแกร่่ง
ให้้กับั ชีีวิตด้
ิ ว้ ย

ความหมายของธรรมชาติิ

หลายคนอาจจะเข้้าใจว่่าคำำ�ว่่า “ธรรมชาติิ” หมายถึึง
ต้้นไม้้ ภููเขา ทะเล สายน้ำำ�� แต่่ในความเป็็น
จริิงแล้้ว “ธรรมชาติิ” ยัังหมายถึึงอากาศที่่�เรา
หายใจ และสภาพแวดล้้ อ มที่่�อ ยู่่� ร ายรอบตัั ว
ของเราด้้วยขณะเดีียวกััน ธรรมชาติิก็็ไม่่ใช่่แค่่
สิ่่�ง สวยงามที่่�เรามองเห็็ น ด้้ ว ยตาเปล่่ า แต่่ ยััง
หมายความไปถึึง “ชีีวิิต” และการถืือกำำ�เนิิด
ของสรรพสิ่่� ง มากมาย ที่่� ห ากไม่่ มีี ธรรมชาติิ
เข้้ า มาเกี่่� ย วข้้ อ ง ชีีวิิ ต เหล่่ า นั้้� น ก็็ ไ ม่่ ส ามารถ
ถืื อ กำำ� เนิิ ดขึ้้� น มาได้้ แ น่่ น อน “ธรรมชาติิ ” จึึ ง มีี
ความหมายมากกว่่าการเป็็นระบบนิิเวศวิิทยา

แต่่ ยัั ง หมายถึึ ง สิ่่�งที่่�มาเอื้้�อชีีวิิต และผู้้�ที่�่มอบ
พลัังของการมีีชีีวิิตอีีกด้้วย

ขึ้้น� มา ก็็เพื่่อ� สร้้างความสมดุุลให้้เกิิดขึ้้น� บนโลก
สร้้างความเกื้้อ� กููลซึ่่ง� กัันและกัันตลอดไป

ธรรมชาติิสร้้างโลก – ชีีวิติ

ธรรมชาติิเป็็นยาบำำ�บัดั

ธรรมชาติิ เปรีียบเหมืือนพลัังยิ่่�งใหญ่่ เป็็นพลััง
ที่่�เกิิดขึ้้�นมานาน ซึ่่�งโลกที่่�เราเห็็นอยู่่�ในทุุกวัันนี้้�
ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งของพลัังที่่�ธรรมชาติิสร้้างขึ้้�นมา
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานัับล้้านปีี จนกลายมา
เป็็นภาพของโลกที่่�สวยงามอย่่างทุุกวัันนี้้� ซึ่่�ง
นอกจากการสร้้างโลกแล้้ว ธรรมชาติิก็็ยัังมีี
ส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นพืืช
ต้้นไม้้ สััตว์์ รวมถึึงมนุุษย์์ ซึ่่�งการสร้้างชีีวิิต

ธรรมชาติิ นอกจากจะเป็็นผู้ส้� ร้้างแล้้ว หลายๆ
ครั้้�งยัังเรีียกว่่าเป็็นผู้้�บำ�บั
ำ ัด และช่่วยเหลืือสิ่่�ง
มีีชีีวิิตไปพร้้อมกัันด้้วย แม้้บางครั้้�งสิ่่�งมีีชีีวิิต
อย่่างมนุุษย์์เรา จะมีีเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยมาช่่วย
ดููแลรัักษาร่่างกายให้้หายจากโรคภััยที่่�เข้้ามา
คุุ ก คามก็็ ต าม แต่่ ก็็ ยัั ง ต้้ อ งพึ่่� ง พิิ ง ธรรมชาติิ
ในการรัักษาจิิตใจด้้วยเช่่นกััน การให้้ร่า่ งกายและ
จิิตใจได้้สััมผััสโดยตรงกัับธรรมชาติิ จึึงเท่่ากัับ

การเข้้าสู่่�กระบวนการบำำ�บัดั ที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดความ
สมดุุลในที่่�สุุด และการได้้รัับประทานอาหารที่่�
ได้้จากพืืช ซึ่่�งเติิบโตตามธรรมชาติิ ปราศจาก
สารเคมีี และการสููดอากาศบริิสุุทธิ์์� จึึงเท่่ากัับ
การเพิ่่�มพลัังชีีวิิต ที่่�จะทำำ�ให้้ชีีวิิตของเรายืืนยาว
นานขึ้้น�
ธรรมชาติิกับั ความสุุข

ธรรมชาติิ ไม่่เพีียงจะเป็็นเสมืือนยารัักษาจิิตใจ
และร่่างกายเท่่านั้้�น ทว่่ายัังเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ
ที่่�จะมาช่่วยเติิมความสุุขให้้กัับทุุกชีีวิิตบนโลก
ด้้วย โดยเฉพาะมนุุษย์์ ซึ่�่งในผู้้�ที่�่มีีความเชื่่�อม
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โยงกัับธรรมชาติิอย่่างสม่ำำ�� เสมอ จะมีีความรู้้�สึกึ
ผ่่อนคลาย และมีีความพึึงพอใจกัับชีีวิิต รวม
ถึึงมีีความสุุขทางอารมณ์์ ขณะเดีียวกััน ความ
สุุขที่�่เกิิดขึ้้�นเหล่่านี้้�ยัังนำำ�ไปสู่่�การหัันมาให้้ความ
สนใจกัับธรรมชาติิ และการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
มากขึ้้น� ด้้วย
ความสััมพัันธ์์ที่ล�่ งตััว

อย่่างที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น “ธรรมชาติิและชีีวิิต”
เป็็นความสััมพัันธ์์ที่�่แนบแน่่นอย่่างไม่่สามารถ
แยกออกจากกัันได้้ ธรรมชาติิไม่่สามารถอยู่่�ได้้
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หากไร้้ ซึ่�่ ง สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต เช่่ น เดีียวกัั น สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต
ก็็ ไ ม่่ ส ามารถอยู่่�ร อดได้้ หากไร้้ ซึ่�่ง ธรรมชาติิ
แต่่ วัั น นี้้� ค วามเจริิ ญ ทางเทคโนโลยีีที่่� ม นุุ ษ ย์์
สร้้ า งขึ้้� น การละเลยธรรมชาติิ ข องมนุุ ษ ย์์
กำำ�ลัั ง ก ล า ย เ ป็็ น เ ค รื่่� อ ง มืื อ บ่่ อ น ทำำ� ล า ย
ธรรมชาติิ ใ ห้้ ห ายไปทีีละน้้ อ ย จนส่่ ง ผลให้้
เกิิ ด ภัั ย ธรรมชาติิ ม ากมายถาโถมเข้้ า ทำำ� ลาย
มนุุ ษ ย์์ ด้้ ว ยเหมืื อ นกัั น และหากมนุุ ษ ย์์ ไ ม่่
สนใจธรรมชาติิอีีกต่่อไป ในอนาคตข้้างหน้้า
ก็็อาจจะไม่่มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตที่�ชื่่่ �อ “มนุุษย์์” อีีกต่่อไป
ก็็เป็็นได้้

ธรรมชาติิเชื่่อ� มโยงชีีวิติ

หากลองสัังเกตดีีๆ เราจะพบว่่าธรรมชาติิล้้วน
มีีความเชื่่�อมโยงกัับทุุกสรรพสิ่่�ง โดยเฉพาะสิ่่�ง
มีีชีีวิิ ต รวมถึึ ง มีีความเกี่่� ย วพัั น กัั น เป็็ น ทอดๆ
ก่่อนที่่�จะวนกลัับมาเป็็นวััฏจัักรของชีีวิิตต่่อไป
ก่่อให้้เกิิดกิิจกรรมและพฤติิกรรมต่่างๆ มากมาย
บนโลกใบนี้้�คนที่่�เข้้าใจในความเชื่่�อมโยงของ
ธรรมชาติิกับั สรรพชีีวิิต ก็็จะเข้้าใจความเป็็นจริิง
ของชีีวิิตได้้เป็็นอย่่างดีี และสามารถฟัังเสีียง
ธรรมชาติิ รวมถึึงตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของธรรมชาติิได้้อย่่างแท้้จริิง

ปรััชญาแห่่งชีีวิติ

ในบทสรุุปสุุดท้้าย “ธรรมชาติิ” จึึงเป็็นเหมืือน
“ปรััชญา” ที่่น� อกจากจะดููแลรัักษาชีีวิิตให้้อยู่่�ดีีมีีสุขุ
แล้้ว ยัังเป็็นเหมืือนคำำ�สอนที่่บ� อกให้้เราทุุกคนเข้้าใจ
ความเป็็นจริิงของชีีวิิต และวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต บน
แนวทางที่่ส� อดรัับกัับความเป็็นธรรมชาติิ รวมถึึงยััง
ส่่งผลดีีให้้เกิิดความสงบภายในจิิตใจ ที่่นำ� �ำ ไปสู่่�การ
ใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีสติิ การแบ่่งปััน การอยู่่�อย่่างเรีียบ
ง่่าย ตลอดจนการเข้้าใจในธรรมชาติิของผู้ค้� นรอบ
ข้้างเราอีีกด้้วย
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WELCOME

VIVE RAMA 9

ALL FEELINGS IN ONE

VIVE พระราม 9 บ้้ า นในฝัั น ของคนรัั ก
ธ รรมชาติิและความเป็็นส่่วนตััว มาพร้้อม
แนวคิิดการดีีไซน์์ที่่�รองรัับทุุกอารมณ์์และ
ความรู้้�สึึก รวมถึึงสะท้้อนให้้เห็็นถึึงรสนิิยม
การใช้้ชีีวิิตในแบบที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใคร

สระว่่ายน้ำำ��บริิเวณคลัับเฮาส์์

Penthouse on Ground ชั้้�น 1
ห้้องนอนวิิวสวนลงตััวทุุกพื้้�นที่่�ใช้้สอย
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โครงการ VIVE พระราม 9 ตั้้�งอยู่่�บนถนน
กรุุงเทพกรีีฑา เขตสะพานสููง กรุุงเทพมหานคร มีี
เนื้้�อที่่�ของโครงการทั้้�งหมด 25 ไร่่ ลัักษณะโครงการ
เป็็นบ้้านเดี่่�ยว 3 ชั้้�น ดีีไซน์์ใหม่่สไตล์์ Modern
Japanese เป็็นแบบบ้้านเดีียวทั้้ง� หมด 75 ยููนิติ แต่่ละ
ยููนิิตมีีพื้้�นที่่�ใช้้สอยตั้้�งแต่่ 324 ตารางเมตร บนที่่�ดิิน
ขนาดตั้้�งแต่่ 68 - 123 ตารางวา มีี 3 ห้้องนอน 4
ห้้องน้ำำ�� และจอดรถได้้ถึึง 3 คััน ทุุกการออกแบบ
ยัังมาพร้้อมแนวคิิด All Feelings in One ที่่�สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงรสนิิยมของการใช้้ชีีวิิตในแบบที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใคร
และรองรัับทุุกอารมณ์์และความรู้้�สึึกของผู้้�อาศััย โดย
ราคาเริ่่�มต้้นอยู่่�ที่่� 28 ล้้านบาท
	จุุดเด่่นของบ้้านเริ่่�มจากประตููทางเข้้าบ้้านที่่�
ออกแบบให้้เป็็นพื้น้� ยกระดัับ ก่่อนเข้้าไปถึึงพื้น้� ที่ใ่� นบ้้าน
ที่่เ� ป็็นเหมืือน Penthouse on Ground หรืือห้้องนอน

ในสวน มีีฟัังก์์ชัันครบจบในตััว เชื่่�อมต่่อพื้้�นที่่�
Semi-Outdoor และ Green Private Courtyard
ขณะที่่�บริิเวณชั้้�น 2 ถููกจััดให้้เป็็น Common
Area พื้น้� ที่สำ่� ำ�หรัับทำำ�กิิจกรรมของคนในครอบครััว
พร้้อมห้้องน้ำำ�� รวมถึึงมีีห้อ้ งครััวและลานซัักล้า้ ง
และระเบีียงขนาดใหญ่่ที่ส่� ามารถรองรัับกิิจกรรม
ไลฟ์์สไตล์์ของครอบครััวได้้หลากรููปแบบ
	ส่่วนบริิเวณชั้้น� 3 มีีห้อ้ งนอน 2 ห้้อง ทั้้ง� แบบ
Urban Duplex ที่่�มีี Extra Space อีีกรููปแบบ
ใหม่่ของห้้องนอนที่่�เชื่่�อมต่่อถึึงกัันด้้วย Green
Double Volume และ Sky Bedroom ห้้องนอน
ที่่มาพร้
� อ้ มฝ้้าเพดานสููง 3.2 เมตร ซึ่่ง� เชื่่อ� มต่่อกัับ
ระเบีียงส่่วนตััวขนาดใหญ่่ ให้้ความเป็็นส่่วนตััวสููง
และสััมผััสได้้ถึึงธรรมชาติิในทุุกๆ มุุมของบ้้าน
จริิงๆ

Urban Duplex ห้้องนอนสไตล์์ Duplex พร้้อมห้้อง Loft ในตััว

ห้้องพัักผ่่อน เชื่่�อมต่่อสวน @Penthouse on Ground

นอกจากบรรยากาศที่่�มีีเสน่่ห์์เรีียบเท่่แล้้ว
VIVE พระราม 9 ยัังใส่่ใจถึึงความปลอดภััย
ด้้วยการติิดตั้้ง� Indirect Lighting ที่่ซ่� อ่ นอยู่่�บริิเวณ
ราวจัับบัันได เพื่่อ� ช่่วยให้้แสงสว่่างในเวลากลางคืืน
ทำำ�ให้้ปลอดภััยขณะขึ้้�นหรืือลงบัันได นอกจากนี้้�
บริิเวณที่จ่� อดรถยัังได้้รับั การติิดตั้้ง� ไฟแบบเดีียวกััน
เพื่่�อป้้องกัันแมลงและจิ้้�งจกทำำ�สิ่่�งสกปรกบนฝ้้า
หรืือตกใส่่รถ รวมถึึงโครงการนี้้�ยัังได้้รัับการ
ติิดตั้้�ง AirPlus2 (แอร์์พลััสสแควร์์) บ้้านหายใจได้้
พร้้อมกรองฝุ่่น� PM2.5 ช่่วยเติิมอากาศใหม่่ในบ้้าน
ได้้อย่่างปลอดภััย อีีกทั้้ง� บ้้านทุุกหลังั ยัังติิดตั้้ง� ระบบ
ป้้องกัันการงััดแงะประตููหน้าต่
้ า่ ง ระบบป้้องกัันการ
บุุกรุกุ ตรวจจัับความร้้อนและการเคลื่่อ� นไหว หรืือ
แม้้แต่่ระบบเตืือนภััยในห้้องครััวเมื่่�อเกิิดอุุณหภููมิิ
สููงเกิินที่่�ตั้้�งไว้้ รวมถึึงกล้้อง CCTV บริิเวณประตูู

และทางเข้้าออกของตััวบ้้านด้้วย
VIVE พระราม 9 อีีกหนึ่่ง� โครงการบนทำำ�เลดีีที่่�
รายล้้อมไปด้้วยสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกรอบโครงการ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นโรงเรีียนนานาชาติิเวลลิิงตััน โรงพยาบาล
สมิิติเิ วช ศรีีนคริินทร์์ และอยู่่�ไม่่ไกลจากห้้างสรรพ
สิินค้้าชั้้�นนำำ� รวมถึึงคอมมิิวนิิตีีในย่่านพระราม 9
นอกจากนี้้�ยังั สะดวกสบายกัับการเดิินทาง เพราะอยู่่�
ใกล้้กับั ทางด่่วนศรีีรัชั ด่่านพระราม 9 ใกล้้รถไฟฟ้้า
สายสีีเหลืือง สถานีีศรีกรี
ี ฑี า และรถไฟฟ้้าแอร์์พอร์์ต
เรล ลิิงก์์ สถานีีหััวหมาก ถืือเป็็นอีีกโครงการแห่่ง
ความภููมิิใจของแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ ด้้วยสไตล์์ที่่�
แตกต่่างจากแนวคิิดเรื่อ่� งของบ้้าน ที่่ต� อบโจทย์์การ
ใช้้ชีีวิิต...ที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใคร

พื้้�นที่่�ส่่วนกลางชั้้�น 2 รองรัับกิิจกรรมอเนกประสงค์์

ส่่วนรัับรองบริิเวณคลัับเฮาส์์
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# THINK

#THINK แบ่งปัน เป็นหนึง่ ในโครงการจากแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญแก่ชมุ ชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยเชิญชวนลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงาน ร่วมกันมอบ
สิง่ ดีๆ แก่สงั คม

โครงการนี้ได้รับความสนใจ และได้รับการสนับสนุนจาก
ลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงานเป็นอย่างดี จากการเห็นคุณค่า
ของการให้ จนยอดบริจาคสะสมสูงถึง 729,488 บาท ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565
ทางบรษิ ทั ฯ ขอขอบคุณลกู ค้า ลกู บ้าน รวมถึงพนักงานทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ส�ำเร็จลุล่วง และขออนุโมทนาบุญ
กับทุกท่านในจิตที่เป็นกุศลนี้ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะยังคงยึดมั่นในวิธีคิดวิธีท�ำงาน For
A Better Living เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้า
พนักงาน และสังคม และจะมีโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆ มาชวน
ลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคมอีกต่อๆ ไปในอนาคต

โครงการแรก เริ่ม่� ขึ้้น� เมื่่อ� เดือื นกรกฎาคม 2564 โดย #THINK
แบ่่งปััน คุุณก็็แบ่่งปัันได้้ เชิิญชวนร่่วมสนัับสนุุนกระเป๋๋าผ้้า
อเนกประสงค์์ #THINK TOTE BAG แนวมิินิิมอล ซึ่่�งผลิิตขึ้้�น
เป็็นพิิเศษ สนัับสนุุนเพีียง 250 บาท ได้้รัับกระเป๋๋าผ้้า 1 ใบ
เป็็นการบริิจาคโดยตรงสู่่�บััญชีีศิิริิราชมููลนิิธิิ  กองทุุนเพื่่�อ
ผู้้�ป่่วยยากไร้้ ซึ่่�งเงิินบริิจาคทั้้�งหมดไม่่หัักค่่าใช้้จ่่ายใดๆ
ทั้้�งสิ้้�น บริิจาคได้้ที่่�สำำ�นัักงานขายของโครงการทั้้�งในกรุุงเทพฯ
และต่่างจัังหวััด รวมถึึงสำำ�นัักงานใหญ่่
ตัวแทนบริษทั ฯ มอบเงินจ�ำนวน 729,488 บาท จากโครงการ #THINK แบ่งปันให้แก่กองทุน
ผูป้ ว่ ยยากไร้ โรงพยาบาลศิรริ าช โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั วัฒน์ โมกขะเวส
กรรมการเหรัญญิก เป็นผูแ้ ทนศิรริ าชมูลนิธใิ นการรับมอบ
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TIPS & TRICKS

ดููแลรัักษาบ้้านให้้น่่าอยู่่�
และปลอดภััย
เหมืือนบ้้านใหม่่ตลอดเวลา

“บ้้าน” อาจไม่่ได้้มีคี วามหมายเพีียงแค่่การเป็็นที่่�อยู่อ่� าศััย
แต่่ยังั เป็็นสถานที่่�สำำ�หรัับทุกุ คนในครอบครััว ที่่�สร้้างความ
อบอุ่่�น ให้้ความคุ้้�มครองปลอดภััย และที่่�สำำ�คััญยัังเป็็น
สถานที่่�สำำ�หรัับการพัักผ่่อนที่่�มีีคุุณภาพในทุุกวััน รวมถึึง
สร้้างสุุขอนามััยที่่�ดีีให้้กัับทุุกคน เราจึึงควรดููแลรัักษาบ้้าน
ให้้สวยงาม สะอาด เป็็นระเบีียบ และคงทนอยู่เ่� สมอ ซึ่ง่� วัันนี้้�
เรามีีเ ทคนิิคการดููแลรัักษาบ้้านให้้สวยงามอยู่่�กัับเราไป
นานๆ มาฝากกััน
1. ตรวจเช็็กรอยร้้าวและจุุดรั่่�วซึึม

สิ่่�งแรกที่่�ควรให้้ความสนใจเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้บ้้านทรุุดโทรม
คืือการตรวจเช็็กไม่่ให้้เกิิดปััญหาน้ำำ��รั่่�วซึึมตามบริิเวณต่่างๆ ของ
ตััวบ้้าน เช่่น หลัังคา ผนััง เพดาน วงกบประตูู-หน้้าต่่าง เพราะ
ปััญหาน้ำำ��รั่่�วซึึมถืือเป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดปััญหาอื่่�นๆ
ตามมา เมื่่�อพบจุุดรั่่�วซึึมของน้ำำ��ให้้รีีบแก้้ไขทัันทีี
2. ป้้องกัันบ้้านจากปลวกร้้าย

หนึ่่�งในตััวการร้้ายที่่�สร้้างความเสีียหายให้้กัับบ้้าน คืือ
“ปลวก” ซึ่่�งเป็็นอีีกสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้บ้้านเกิิดความเสีียหายและ
ทรุุดโทรมเร็็วที่่�สุุด ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�การตรวจเช็็กบ้้านทุุกๆ
4 เดืือน หากเห็็นว่่ามีีรัังปลวกหรืือรอยกััดแทะของปลวกให้้
ติิดต่่อบริิษััทกำำ�จััดปลวกให้้มากำำ�จััดโดยเร็็ว
3. ตรวจเช็็กสภาพปลั๊๊�กไฟ

“ไฟฟ้้า” เป็็นอีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�ต้้องหมั่่�นตรวจสอบเพราะเกี่่�ยว
พัันไปถึึงชีีวิิตและทรััพย์์สิิน การตรวจสอบสายไฟ ปลั๊๊�กไฟ และ

หลอดไฟอย่่างสม่ำำ��เสมอไม่่ให้้เกิิดการชำำ�รุุด ถืือเป็็นการป้้องกัันไม่่
ให้้เกิิดไฟฟ้้าลััดวงจรหรืือไฟไหม้้บ้้าน
4. ตรวจสภาพกระเบื้้�องพื้้�น

ปััญหาการโก่่งตััวของกระเบื้้�องปููพื้้�นภายในบ้้าน เป็็นอีีกหนึ่่�ง
ปััญหาที่่�มัักเกิิดขึ้้�น นอกจากจะทำำ�ให้้บ้้านไม่่สวยแล้้ว ยัังอาจทำำ�ให้้
เกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือสะดุุดล้้มได้้ เช่่นเดีียวกัับกระเบื้้�องปููพื้้�นนอกบ้้าน
ก็็ควรตรวจดููว่่ามีีรอยแตกหรืือมีีรอยน้ำำ��ขัังหรืือไม่่ เพราะหากทิ้้�งไว้้
จะทำำ�ให้้เกิิดตะไคร่่ ทำำ�ให้้พื้้�นลื่่�น รวมถึึงทำำ�ให้้กระเบื้้�องเกิิดการหลุุด
ล่่อนด้้วย ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องหมั่่�นตรวจสอบและแก้้ไขโดยเร็็ว
5. ทำำ�ความสะอาดบ้้านเป็็นประจำำ�

อยากให้้บ้้านสะอาด เป็็นระเบีียบ ก็็ต้้องหมั่่�นทำำ�ความสะอาด
ต้้องปััดกวาดเช็็ดถููทุุกซอกทุุกมุุมของบ้้าน อย่่าให้้มีีคราบสกปรก
โดยเฉพาะฝุ่่�น ถืือเป็็นภััยที่่�ทำำ�ร้้ายสุุขภาพคนในบ้้าน เช่่นเดีียวกัับ
สนามหน้้าบ้้านและทางเดิินเข้้าบ้้าน ก็็ต้้องดููแลรัักษาความสะอาด
อยู่่�เสมอ จะทำำ�ให้้บ้้านดููสบายตาทุุกวััน
6. สวนและต้้นไม้้ต้้องไม่่รก

บ้้านที่่�มีีสวนและปลููกต้้นไม้้เยอะๆ ควรหมั่่�นดููแลรัักษา ไม่่ควร
ปล่่อยให้้รก และควรตััดตกแต่่งกิ่่�งให้้เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เพื่่�อ
ป้้องกัันสััตว์์ร้้ายอย่่างพวกงูู ตะขาบ รวมถึึงหากเป็็นต้้นไม้้ใหญ่่ ก็็จะ
เป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีในการป้้องกัันไม่่ให้้กิ่่�งไม้้หัักหล่่นลงมาสร้้างความ
เสีียหายให้้กัับบ้้าน ขณะเดีียวกัันก็็ควรหมั่่�นรดน้ำำ��ต้้นไม้้เป็็นประจำำ�
จะทำำ�ให้้ต้้นไม้้สดชื่่�น และเบ่่งบานสวยงาม
เพีียงใช้้ 6 เทคนิิคนี้้� ก็็จะทำำ�ให้้บ้้านที่่�เรารััก ยัังคงความสวยงาม
และเป็็นบ้้านแห่่งความอบอุ่่�นของครอบครััวตลอดไป...
ขอบคุุณภาพจากโครงการ Chaiyapruek Bangna km 15
		
และโครงการ indy บางใหญ่่ (2)
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BE HEALTHY

MONKEYPOX
ฝีีดาษลิิง โรคจากสััตว์์สู่่�คน

ยัังไม่่ทันั ที่่โ� ลกจะหายจากการบอบช้ำำ�� จากสถานการณ์์
โควิิด-19 อีีกหนึ่่�งโรคใหม่่ที่่�ชื่่�อ “โรคฝีีดาษลิิง” ก็็ผุุด
ขึ้้�นมาสร้้างความหวั่่�นวิิตกให้้กัับผู้้�คนทั่่�วโลกอีีกครั้้�ง

รู้้�จัักกัับโรค
โรคฝีีดาษลิิง (Monkeypox) หรืือ “ไข้้ทรพิิษลิิง” เป็็นโรค
ที่่�เกิิดจากเชื้้�อไวรััส Orthopoxvirus พบได้้ในสััตว์์ตระกููลลิิง
และสััตว์์ฟันั แทะ เช่่น กระรอก หนูู ตััวแพรี่่� โดยโรคฝีีดาษลิิง
ถููกค้้นพบครั้้�งแรกในโลกเมื่่�อปีี 1958 จากลิิงที่่�ป่่วย ต่่อมา
ในปีี 1970 ได้้พบการติิดเชื้้�อในคนเป็็นครั้้�งแรกที่่�ประเทศ
คองโก ทวีีปแอฟริิกา กระทั่่ง� ปััจจุุบันั พบการแพร่่ระบาดของ
โรคนี้้�อีีกครั้้�งในหลายประเทศทั่่�วโลก ซึ่่�งเชื้้�อฝีีดาษลิิงที่่�พบมีี
อยู่่� 2 สายพัันธุ์์� ประกอบด้้วยสายพัันธุ์์�แอฟริิกากลาง และ
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สายพัันธุ์์�แอฟริิกาตะวัันตก โดยสายพัันธุ์์�แอฟริิกากลางมีี
รายงานการติิดต่่อจากคนสู่่�คนมากที่่�สุุด
อาการของโรค
อาการของผู้้�ที่่�ติิดโรคฝีีดาษลิิง จะแตกต่่างไปจากโรค
ฝีีดาษทั่่ว� ไป โดยผู้้�ป่ว่ ยจะแสดงอาการหลัังจากสััมผัสั เชื้อ้� แล้้ว
ประมาณ 12 วััน เริ่่�มจากการมีีผื่่�น (Invasion Phase) ตาม
มาด้้วยอาการมีีไข้้ ปวดหััว ปวดตััว อ่่อนเพลีีย และต่่อมน้ำำ��
เหลืืองโต ซึ่่�งเป็็นอาการเด่่นของโรคฝีีดาษลิิง บางรายอาจ
มีีอาการท้้องเสีีย อาเจีียน และมีีปััญหาที่่�ระบบหายใจ เช่่น
เจ็็บคอ ไอ เหนื่่�อย ร่่วมด้้วย
จากนั้้�นจะเริ่่มสั
� งั เกตเห็็นอาการผื่่น� แดง แล้้วค่่อยๆ กลาย
เป็็นตุ่่�มนููนแดง ตุ่่�มน้ำำ��ใส และตุ่่�มหนอง หนาแน่่นบริิเวณ

ใบหน้้า แขน ขา ฝ่่ามืือ ฝ่่าเท้้า ก่่อนที่่�ตุ่่�มหนองจะ
แห้้ง และกลายเป็็นสะเก็็ดหลุุดออก ทำำ�ให้้เป็็นแผลเป็็น
ตามมา ซึ่่�งอาการของโรคจะกิินเวลาราว 2 - 4 สััปดาห์์
แต่่หากผู้้�ป่่วยที่่�มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ��หรืือมีีโรคประจำำ�ตััว อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น ปอดบวม หรืือบางราย
อาจเสีียชีีวิิตได้้
การป้้องกัันและการรัักษา
สำำ�หรัับกลุ่่�มเสี่่�ยงของโรคฝีีดาษลิิง วัันนี้้�นอกจากจะ
เป็็นกลุ่่�มเด็็กเล็็กแล้้ว กลุ่่�มคนที่่�เกิิดหลัังปีี 2523 ที่่�ไม่่ได้้
มีีการปลููกฝีีก็็มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อฝีีดาษลิิงเช่่น
กััน ส่่วนวััคซีีนป้้องกัันโรคฝีีดาษลิิงโดยเฉพาะนั้้�นยัังไม่่มีี
เพราะผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�ติิดเชื้้�อส่่วนใหญ่่จะหายเองได้้

ทั้้ง� นี้้แ� ม้้จะเป็็นโรคที่่ส� ามารถหายเองได้้ แต่่ก็ค็ วรป้้องกััน
และระมััดระวัังตััวเองอยู่่�เสมอ ด้้วยการหลีีกเลี่่ย� งการสััมผัสั
กัับสััตว์์ที่่�ป่่วยหรืือสััตว์์ที่่�เป็็นพาหะของโรค โดยเฉพาะลิิง
และสััตว์์ในตระกููลฟัันแทะ หมั่่�นล้้างมืือด้้วยสบู่่�หรืือเจล
แอลกอฮอล์์หลัังสััมผััสสััตว์์หรืือสิ่่�งของสาธารณะ หลีีกเลี่่�ยง
การสััมผััสสารคััดหลั่่�งจากบาดแผล เลืือด หรืือน้ำำ��เหลืือง
ของสััตว์์ ใส่่หน้้ากากอนามััยเมื่อ่� ต้้องเดิินทางไปยัังสถานที่่ที่� ่�
เสี่่ย� งมีีการแพร่่ระบาดของโรคฝีีดาษลิิง หลีีกเลี่่ย� งการสััมผัสั
สารคััดหลั่่ง� แผล ตุ่่�มหนอง หรืือตุ่่�มน้ำำ��ใสจากผู้้�มีีประวััติเิ สี่่ย� ง
หรืือสงสััยว่่าติิดเชื้้�อ และหลีีกเลี่่�ยงการรัับประทานเนื้้�อสััตว์์
ที่่�ไม่่ผ่่านการปรุุงสุุก
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DIY

AROMATHERAPY
CANDLE

เทีียนหอมอโรมา ทำำ�เองง่่ายๆ

ฝนตกหนััก ท้้องฟ้้าขมุุกขมััว อากาศเย็็นๆ ในช่่วงนี้้�
อาจทำำ�ให้้บรรยากาศภายในบ้้านดููไม่่สดใสสัักเท่่าไร
งั้้�นลองมาสร้้างบรรยากาศสดชื่่�นภายในบ้้าน ด้้วย
การทำำ� “เทีียนหอมอโรมา” มาทำำ�ให้้บ้า้ นหอมๆ กัันดีีกว่่า

อุุปกรณ์์

• พาราฟิิน / ไขผึ้้�ง / ไขถั่่�วเหลืือง (เลืือกใช้้อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง)
ปริิมาณ 80 -100 กรััม ต่่อเทีียนหอม 1 โหล 
• น้ำำ��มัันหอมระเหยกลิ่่�นที่่�ชอบ (ลาเวนเดอร์์ โรสแมรีี มะลิิ
หรืือตะไคร้้หอม)
• แม่่พิิมพ์์ หรืือ โหลแก้้ว
• แท่่งไม้้สำำ�หรัับพัันไส้้เทีียน
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วิิธีีทำำ�

1. เริ่่�มด้้วยใส่่น้ำำ��ลงในหม้้อสำำ�หรัับต้้มน้ำำ��  แล้้วตั้้�งไฟต้้มจนน้ำำ��
เดืือด นำำ�หม้้ออีีกใบที่่�เล็็กกว่่ามาวางซ้้อนลงในหม้้อต้้มน้ำำ��  ใส่่
พาราฟิิน (ไขผึ้้�ง / ไขถั่่�วเหลืือง) ลงในหม้้อใบเล็็ก คนจนกว่่า
ทั้้�งหมดจะละลายเป็็นของเหลว
2. เมื่่�อพาราฟิินละลายดีีแล้้วให้้หยดสีีที่่�ชอบ (ไม่่ต้้องใส่่ก็็ได้้)
แล้้วหยดน้ำำ��มัันหอมระเหยกลิ่่น� ที่่ช� อบลงไป คนส่่วนผสมทั้้ง� หมด
ให้้เข้้ากัันแล้้วตั้้�งทิ้้�งไว้้
3. เตรีียมแม่่พิิมพ์์หรืือขวดโหลแก้้ว ใส่่ไส้้เทีียนสำำ�เร็็จรููปโดย
ให้้ปลายข้้างหนึ่่�งพัันเข้้ากัับก้้านไม้้หรืือแท่่งดิินสอ แล้้วพาด

ไว้้ที่่�ปากขวดโหล ปล่่อยให้้ปลายอีีกข้้างหนึ่่�งที่่�มีีฐานเป็็นโลหะ
ลงไปจนถึึงก้้นของขวดโหลแก้้ว วััดระยะให้้อยู่่�กึ่่�งกลางของ
ขวดโหล
4. เทพาราฟิิน (ไขผึ้้�ง / ไขถั่่�วเหลืือง) ที่่�ละลายแล้้วลงในโหล
แก้้วที่่�เตรีียมไว้้ โดยค่่อยๆ เทจนเกืือบเต็็มขวดโหล 
5. ทิ้้�งไขผึ้้�งไว้้ประมาณ 1 วัันเพื่่�อให้้เนื้้�อเทีียนเซตตััว พอเนื้้�อ
เทีียนแข็็งตััวดีีแล้้วให้้ตััดเชืือกเทีียนด้้านที่่�พัันกัับก้้านไม้้ให้้
ยาวประมาณ ¼ นิ้้�ว แค่่นี้้�ก็็จะได้้เทีียนหอมอโรมาไว้้จุุดสร้้าง
บรรยากาศภายในบ้้านแล้้ว

Tips

• ระหว่่างเทไขผึ้้�งลงในขวดโหลแก้้ว สามารถนำำ�กลีีบดอกไม้้
สีีสวยๆ มาแปะไว้้ด้า้ นในของโหลแก้้ว โดยสลัับกัับการเทไขผึ้้ง�
• หากต้้องการให้้ขวดโหลดููมีีมิิติิ สามารถนำำ�สติิกเกอร์์ใสมา
ตกแต่่งด้้านนอกของขวดโหลแก้้วก็็ได้้
• ถ้้ามีีเทีียนที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้งาน หรืือเหลืือเป็็นแท่่งเล็็กๆ ก็็สามารถ
นำำ�มาละลายรวมกัับไขผึ้้�งหรืือพาราฟิินก็็ได้้
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EXCLUSIVE INTERVIEW

เข็็ มอั ั ป สร สิิริิสุุขะ

คุุณเชอรี่่�-เข็็มอััปสร สิิริิสุุขะ กัับนาข้้าวอิินทรีีย์์

ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจรัักษ์์ธรรมชาติิ
หากพูู ด ถึึ ง บุุ ค คลที่่� มีี ค วามเกี่่� ย วพัั น กัั บ
ธรรมชาติิ หรืื อ ทำำ� งานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มแล้้ ว ชื่่� อ ของ “คุุ ณ เชอรี่่� เข็็มอััปสร สิิริิสุุขะ” อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็น
บุุคคลเบอร์์ต้้นๆ ที่่�มีีบทบาทในการเข้้าไป
มีีส่่วนดููแลธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดย
มีีรางวััลเชิิดชููเกีียรติิบุุคคลต้้นแบบที่่�ทำำ�คุุณ
ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม จากกระทรวง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เป็็นเครื่่�องการัันตีี

ผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากข้้าวอิินทรีีย์์
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คุุณเชอรี่-่� เข็็มอััปสร สิิริสุิ ขุ ะ พููดถึึงความหมายของ
“ธรรมชาติิ” ว่่าไม่่ใช่่การบอกถึึงจุุดหมายปลายทาง
ของสถานที่่� ซึ่่ง� เป็็นจุุดท่่องเที่่�ยวที่่ทุ� ุกคนสามารถ
เดิินทางไปถึึงได้้เท่่านั้้�น แต่่จริิงๆ แล้้วธรรมชาติิ
อยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วันั ของเราแทบทุุกมิิติิ “ไม่่ว่า่ จะ

เป็็นอากาศ แสงแดด น้ำำ�� อาหารที่่�เราบริิโภค หรืือ
แม้้แต่่ของแปรรููปที่่เ� ป็็นผลิิตภัณั ฑ์์ หรืือสิินค้้าที่่มีีส่
� ว่ น
ผสมจากธรรมชาติิ ซึ่่�งก็็จะรวมถึึงพลัังงานไฟฟ้้า ที่่�
มีีส่่วนหนึ่่�งมาจากธรรมชาติิเหมืือนกััน”
“ถ้้าถามว่่าธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มีีความ
สำำ�คััญต่่อมนุุษย์์ขนาดไหน อาจบอกได้้ว่่าชีีวิิตของ
พวกเราทุุกคนตั้้�งแต่่การหายใจ การบริิโภคอาหาร
หรืือแม้้แต่่การใช้้ชีีวิตดำ
ิ ำ�รงอยู่่� และการแสวงหาความ
รื่่�นรมย์์ ต่่างล้้วนต้้องพึ่่�งพิิงอาศััยธรรมชาติิเป็็นหลััก
ขณะเดีียวกััน หากพวกเราใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างไม่่สมดุุล ก็็อาจจะนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของ
ความหลากหลายทางชีีวภาพได้้ และนั่่�นก็็จะทำำ�ให้้
เกิิดจุุดที่่อั� นั ตรายต่่อมวลมนุุษยชาติิเลยก็็ได้้” คุุณเชอรี่่�
ตอกย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของธรรมชาติิ
เช่่นเดีียวกัับการทำำ�ธุุรกิิจ นัักแสดงสาวเน้้นย้ำำ��ว่่า
การทำำ�งานที่่�ต้้องดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและธรรมชาติิ ถืือ

ช่่วยกัันทำำ�ตะแกรงใส่่หิิน สำำ�หรัับฝายชะลอน้ำำ��

เป็็นหลัักสำำ�คัญั ที่่เ� ราทุุกคนจะต้้องตระหนััก “เราจะ
ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิในธุุรกิจิ อะไรก็็ตาม หากส่่ง
ผลกระทบรุุนแรงกัับธรรมชาติิ ก็็จะส่่งผลให้้ธุุรกิิจ
นั้้น� ๆ อยู่่�ได้้ยากเช่่นกััน การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างเดีียวโดยไม่่มีีการดููแลปกป้้องธรรมชาติิ ไม่่
เพีียงจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจไปต่่อไม่่ได้้แล้้ว ยัังอาจทำำ�ให้้
ทุุกคนพลอยได้้รัับผลกระทบไปด้้วยเหมืือนกััน
เพราะฉะนั้้�น การทำำ�ธุุรกิิจให้้ยั่่�งยืืนได้้ จำำ�เป็็นต้้อง
ดููแลรัักษาธรรมชาติิควบคู่่�ไปด้้วย”
นัักแสดงสาวที่่ผั� นั ตััวเข้้ามาทำำ�งานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
เล่่าต่่อด้้วยว่่า ในการทำำ�งานของเธอ ยัังได้้มองเห็็น
ปััญหาหลายๆ อย่่างที่่�เกิิดขึ้้�น “ตลอด 6 - 7 ปีีที่่�
ผ่่านมา ที่่ทำ� ำ�งานในโครงการ Little Forest ปลููกป่่า
ปลููกคน ปลููกใจ กัับการปลููกต้้นไม้้ 20,000 ต้้น
ที่่อำ� �ำ เภอวัังชิ้้น� จัังหวััดแพร่่ และโครงการ Little Big
Green แพลตฟอร์์มที่่�เน้้นการสื่่�อสารและพููดคุุย

ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจนการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรม
ของคน ภายใต้้คอนเซปต์์ As Green As You
Can ไม่่เพีียงจะสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้คนหัันมาร่่วม
กัันรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้มากขึ้้�นเท่่านั้้�น แต่่เชอรี่่�
ยัังเห็็นปััญหาความยากลำำ�บากในการขายผลผลิิต
ของเกษตรกร จึึงสร้้างแบรนด์์สิริิ ไิ ทขึ้้น� เพื่่อ� รัับซื้้อ� ข้้าว
ของจากชาวนาที่่�ทำำ�การเกษตรแบบฟื้้�นฟููผืืนป่่า”
“นอกจากนี้้�ยัังมีีการแปรรููปผลผลิิตเพื่่�อเพิ่่�ม
มููลค่่าสิินค้้า เช่่นนำำ�น้ำำ��มัันรำ��ข้้าวมาทำำ�สบู่่�น้ำำ��มััน
รำ��ข้้าว หรืือแม้้แต่่การหาช่่องทางขายสิินค้้า โดย
เฉพาะการส่่งออกไปยัังตลาดยุุโรป ตะวัันออกกลาง
และจีีน ขณะเดีียวกััน ตััวของเชอรี่่�เองก็็ยัังเป็็น
วิิทยากรพููดตามสถานที่่�ต่่างๆ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิ่่�ง
แวดล้้อม เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ และสร้้างความ
ตื่่�นตััวต่่อสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมในปััจจุุบัันที่่�เกิิด
ขึ้้�นทั่่�วโลก และผลกระทบที่่�ทุุกคนจะได้้รัับ” นั่่�น

กิิจกรรม ปลููกป่่า ปลููกคน ปลููกใจ
เพื่่�อปกป้้องรัักษาธรรมชาติิ

ไม่่เพีียงจะทำำ�ให้้คนหัันมาใส่่ใจ และลดการกระทำำ�
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้�น แต่่เธอยััง
คาดหวัังด้้วยว่่า จะสร้้างแรงบัันดาลใจให้้คนลุุกขึ้้น�
มาปกป้้องธรรมชาติิมากขึ้้�น
คุุณเชอรี่่�ย้ำำ��ว่่า การที่่�เธอเข้้ามามีีบทบาทใน
การปกป้้องธรรมชาติิในทุุกวัันนี้้� เพราะเธอเชื่่�อว่่า
“ทุุกคนสามารถเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับคนรอบ
ข้้าง เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง และใช้้ชีีวิิตเพื่่�อ
ดููแลรัักษาธรรมชาติิให้้ดีีที่่�สุุด เพราะหากเราดููแล
และปกป้้องธรรมชาติิอย่่างดีี สุุดท้้ายธรรมชาติิก็็
จะสะท้้อนสิ่่ง� ดีีๆ กลัับมาหาพวกเราทุุกคนเช่่นกััน”

ภาพจากอิินสตาแกรม
https://www.instagram.com/cherrykhemupsorn/?hl=th
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METRO FOCUS

ม. ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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ความก้้าวหน้้าโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู
รถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ช่่วงแคราย - มีีนบุุรีี เป็็นอีีกหนึ่่ง�
โครงการระบบขนส่่งมวลชน ที่จ่� ะมาช่่วยแก้้ไขปััญหา
การจราจรในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครฝั่่�งเหนืือ และ
บางส่่วนของจัังหวััดนนทบุุรีี โดยวัันนี้้�โครงการมีี
ความก้้าวหน้้าขึ้้�นมาก และคาดว่่าจะมีีการทดสอบ
ระบบ และเปิิดให้้บริกิ ารบางส่่วนของเส้้นทางในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2566 ก่่อนจะเปิิดให้้บริกิ ารเต็็มรููปแบบอีีก
ครั้้�งในเดืือนกรกฎาคม 2566
แนวเส้้นทาง

โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ช่่วงแคราย - มีีนบุุรีี เป็็นระบบ
ขนส่่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้้ารางเดี่ย�่ ว (Straddle
Monorail) มีีลักั ษณะโครงสร้้างเป็็นทางยกระดัับตลอดแนว
เส้้นทาง ถืือเป็็นอีีกหนึ่่ง� เส้้นทางเชื่่อ� มต่่อการเดิินทางระหว่่าง
เขตมีีนบุุรีแี ละจัังหวััดนนทบุุรีี มีีจุดุ เริ่่ม� ต้้นที่่ส� ถานีีศูนู ย์์ราชการ
นนทบุุรีี ซึ่่ง� สามารถเชื่่อ� มต่่อกัับรถไฟฟ้้า 2 สาย คืือ รถไฟฟ้้า
สายสีีม่ว่ ง ช่่วงบางซื่่อ� - บางใหญ่่ และรถไฟฟ้้าสายสีีน้ำ��ำ ตาล
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บนถนนรััตนาธิิเบศร์์ อีีกหนึ่่�งโครงการรถไฟฟ้้าสายใหม่่
ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต
จากนั้้น� วิ่่ง� เลี้้ย� วซ้้ายบริิเวณแยกแครายเข้้าสู่่�สถานีีแคราย
แล้้วมุ่่�งหน้้าไปตามถนนติิวานนท์์ ผ่่านสถานีีสนามบิินน้ำำ��
สถานีีสามััคคีี สถานีีกรมชลประทาน จนถึึงแยกปากเกร็็ด
เข้้าสถานีีแยกปากเกร็็ด ก่่อนเลี้้ย� วขวาเข้้าถนนแจ้้งวััฒนะ ผ่่าน
สถานีีเลี่่ย� งเมืืองปากเกร็็ด และสถานีีแจ้้งวััฒนะ - ปากเกร็็ด 28
ผ่่านเมืืองทองธานีีที่่ส� ถานีีเมืืองทองธานีี และสถานีีศรีรัี ชั เข้้าสู่่�
สถานีีแจ้้งวััฒนะ 14 ผ่่านสถานีีศูนู ย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ
และสถานีีทีโี อทีี แล้้วเข้้าสู่่�สถานีีหลัักสี่่ที่่� บริ
� เิ วณแยกหลัักสี่่�
ซึ่่ง� เชื่่อ� มต่่อกัับระบบรถไฟฟ้้าชานเมืืองสายสีีแดง ก่่อนลอด
ใต้้ทางยกระดัับอุตุ ราภิิมุขุ (ดอนเมืืองโทลล์์เวย์์) เข้้าสู่่�สถานีี
ราชภััฏพระนคร
เส้้นทางวิ่่ง� ยัังผ่่านวงเวีียนอนุุสาวรีีย์พิ์ ทัิ กั ษ์์รัฐั ธรรมนููญ ถึึง
สถานีีวัดพ
ั ระศรีีมหาธาตุุ ซึ่่ง� เชื่่อ� มต่่อกัับรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว
ช่่วงหมอชิิต - สะพานใหม่่ ก่่อนจะวิ่่ง� ตามถนนรามอิินทรา
ยกระดัับข้า้ มทางพิิเศษฉลองรััชบริิเวณแยกวััชรพล ผ่่านสถานีี

รถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ผ่่านอิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี

รถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ทดลองวิ่ง�่ เต็็มระบบการทำำ�งาน

รามอิินทรา 3 สถานีีลาดปลาเค้้า สถานีีรามอิินทรา
31 สถานีีมัยั ลาภ สถานีีวัชั รพล สถานีีรามอิินทรา
40 สถานีีคู้้�บอน สถานีีรามอิินทรา 83 และสถานีี
ปััญญาอิินทรา จนถึึงแยกมีีนบุุรีี ที่่ส� ถานีีนพรััตน
ราชธานีี ก่่อนวิ่่ง� ไปตามถนนสีีหบุุรานุุกิจิ ถึึงสถานีี
บางชััน สถานีีเศรษฐบุุตรบำำ�เพ็็ญ และตลาดมีีนบุุรีี
ก่่อนข้้ามคลองสามวา เลี้้ย� วขวาข้้ามคลองแสนแสบ
ข้้ามเข้้ามาถนนรามคำำ�แหง (สุุขาภิิบาล 3) จนมา
สิ้้น� สุุดที่่ส� ถานีีมีนี บุุรีตี รงบริิเวณแยกร่่มเกล้้า ซึ่่ง� เป็็น
อีีกจุุดเชื่่อ� มต่่อกัับรถไฟฟ้้าสายสีีส้ม้ ช่่วงตลิ่่ง� ชััน มีีนบุุรีี ที่่ส� ถานีีมีนี บุุรีี รวมระยะทางทั้้ง� สิ้้น� ประมาณ
34.5 กิิโลเมตร

โดยจะมีีการทดสอบเดิินรถเสมืือนจริิง (Trial Run)
พร้้อมเปิิดให้้บริิการบางส่่วนของเส้้นทางในเดืือน
มกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2566 ก่่อนจะเปิิดบริกิ ารอย่่าง
เต็็มรููปแบบในเดืือนกรกฎาคม 2566 ต่่อไป
หากโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพููเปิิดให้้บริกิ ารเต็็ม
รููปแบบ นอกจากจะทำำ�ให้้การเดิินทางของประชาชน
ในพื้้น� ที่่ก� รุุงเทพมหานครฝั่ง�่ เหนืือ เดิินทางได้้อย่่าง
สะดวกสบาย โดยเฉพาะการเดิินทางไปยัังระบบขนส่่ง
ต่่างๆ เช่่น สนามบิินดอนเมืือง สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสาร
หมอชิิต และสถานีีอื่่น� ๆ อีีกมากมาย ก็็ยังั ถืือเป็็นอีีก
เส้้นทางที่่จ� ะมาสร้้างความสุุขให้้กับป
ั ระชาชน อัันจะ
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการสร้้างการขัับเคลื่่อ� นทางเศรษฐกิิจ
และยัังช่่วยลดปััญหาการจราจรในเวลาเร่่งรีีบอีกี ด้้วย
ความก้้าวหน้้าโครงการ
นอกจากนี้้ยั� งั สนัับสนุุนให้้เกิิดการท่่องเที่่ย� วตามแนว
สำำ�หรัับความก้้าวหน้้าของโครงการ ณ สิ้้น� เดืือน เส้้นทางรถไฟฟ้้า เพราะมีีแหล่่งไลฟ์์สไตล์์กระจายตััว
เมษายน 2565 พบว่่าภาพรวมการก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ อยู่่�ตามเส้้นทางมากมาย ประกอบด้้วย ห้้างสรรพสิินค้้า
ไปถึึง 86.51% และอยู่่�ระหว่่างการทดสอบการเดิินรถ เอสพลานาด ซีีนีเี พล็็กซ์์ งามวงศ์์วาน - แคราย โฮมโปร

บริิเวณสถานีีรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู

บิ๊๊ก� ซีีแจ้้งวััฒนะ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา แจ้้งวััฒนะ
ศููนย์์แสดงสิินค้้าอิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี แม็็คโคร
แจ้้งวััฒนะ ศููนย์์การค้้าไอทีีสแควร์์ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล
พลาซา รามอิินทรา ตลาดนััดเลีียบด่่วน Plearnary
Mall เดอะ พรอมานาด แฟชั่่น� ไอส์์แลนด์์ รามอิินทรา
ปััญญาอิินทรา กอล์์ฟคลัับ และ Amorini Mall
Ramintra รวมถึึงยัังเชื่่�อมต่่อไปยัังร้้านอาหาร
สถานที่่� และแหล่่งท่่องเที่่ย� วอื่่น� ๆ ที่่อ� ยู่่�ใกล้้เคีียง
อีีกมากมาย

เว็็บไซต์์อ้้างอิิง
Facebook : โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ช่่วงแคราย-มีีนบุุรีี
Website : www.mrta.co.th/pinkline
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L&H NETWORK
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L&H
NETWORK
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L&H LIVING
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

NANTAWAN
VIVE
MANTANA • มัณฑนา • สีวลี
CHAIYAPRUEK • พฤกษ์ลดา
anya
inizio
Villaggio

30 - 60 ล้านบาท
29 - 50 ล้านบาท
6 - 30 ล้านบาท
5.79 - 8 ล้านบาท
4.99 - 8 ล้านบาท
4 - 5.79 ล้านบาท
3.89 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.76 - 6 ล้านบาท
2 - 4.5 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY

14.5 - 37 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.49 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 60 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ลำ�ลูกกา

ดอนเมืือง
สายไหม
หลัักสี่่�
บางเขน

นนทบุุรีี
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 4

5 - 6 ล้านบาท

vr4@lh.co.th

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.89 - 6 ล้านบาท

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

CHILL IN JAPANESE
STYLE CAFE
ชิิลล์์ๆ กัับคาเฟ่่สไตล์์ญี่่�ปุ่่�น

“ญี่่�ปุ่่�น” เป็็นหนึ่่�งในประเทศท่่องเที่่�ยวที่่�หลายคน
อยากไปเยืือน การจะไปท่่องเที่่�ยวในช่่วงนี้้�ก็็อาจจะ
ยัังมีีข้้อจำำ�กััด แต่่หากได้้ไปนั่่�งในสถานที่่�ที่่�ตกแต่่ง
ให้้มีบี รรยากาศคล้้ายๆ กััน ได้้ถ่า่ ยรููป ได้้กินิ อาหาร
ญี่่ปุ่� น่� อร่่อยๆ ก็็ช่ว่ ยให้้เรารู้้�สึึกมีคี วามสุุขไม่่ต่า่ งจาก
การได้้ไปเที่่�ยวญี่่�ปุ่่�นจริิงๆ

สถานที่่�แนะนำำ�

• Breadtory Cafe

คาเฟ่่ขนมปัังสไตล์์ญี่ปุ่�่ น�่ ในย่่านรัังสิิต - ปทุุมธานีี
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์สะดุุดตา ตั้้�งแต่่ทางเข้้าร้้าน
ที่่�ได้้รัับการตกแต่่งให้้มีีลัักษณะเป็็นสวนญี่่�ปุ่�น่
สไตล์์เซน ที่่�เน้้นการใช้้หิินและต้้นไม้้ดััดรููป
ทรงต่่างๆ มาประดัับตกแต่่ง แฝงถึึงความรู้้�สึกึ ที่่�
เรีียบง่่ายและความสงบ ขณะที่่�ตััวร้้านซึ่่�งมีี
ด้้วยกััน 2 ชั้้�น ได้้รัับการตกแต่่งด้้วยโทน
สีีขาว มีีช่่องหน้้าต่่างเป็็นกระจกทรงกลม และ
ประดัับด้้วยดวงไฟเล็็กๆ ที่่�มองแล้้วเหมืือนอยู่่�
ท่่ามกลางแสงดาวบนท้้องฟ้้า ยิ่่�งได้้ดื่่�มด่ำำ�กั
� ับ
เครื่่�อ งดื่่�ม รวมถึึ ง ขนมปัั ง แสนอร่่ อ ยของ
คาเฟ่่แห่่งนี้้ยิ่่� ง� รู้้�สึกึ ฟิิน นอกจากจะมานั่่ง� ชิิลล์์ๆ
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หน้้าร้้าน Breadtory Cafe ที่่�เต็็มไปด้้วยต้้นไม้้
ที่่�ตกแต่่งเข้้ากัับร้้าน

ของหวานที่่�ชวนให้้ลิ้้�มลองที่่� Breadtory Cafe

ดื่่ม� ด่ำำ�กั
� บั เครื่่อ� งดื่่ม� และขนมอร่่อยแล้้ว ยัังสามารถ
ใช้้เป็็นที่่นั่่� ง� ทำำ�งานสบายๆ เหมืือนเป็็นบ้้านตััวเองได้้
อีีกด้้วย
ที่่ตั้้� ง� : 54 ซอยวััดเสด็็จ ตำำ�บลสวนพริิกไทย อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดปทุมุ ธานีี 12000
ติิดต่่อ : 08-8991-9669
เปิิดบริิการ : วัันอัังคาร - อาทิิตย์์ เวลา 09.00 17.00 น. (หยุุดวัันจัันทร์์)
เฟซบุ๊๊�ก : Breadtorycafe
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนพหลโยธิิน ตรงไป
ยัังทางถนนรัังสิิต - ปทุุมธานีี เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าถนน
รัังสิิต - ปทุุมธานีี ตรงไปแล้้วเลี้้ย� วขวาเข้้าสู่่�ถนน
บางปะอิิน - บางพููด (ทางหลวง 3309) แล้้วชิิด

ซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนเส้้นใน ตรงไปจะเจอซอยวััดเสด็็จ
เข้้าไปภายในซอยวััดเสด็็จประมาณ 200 เมตรจะ
เจอร้้านอยู่่�ด้า้ นซ้้ายมืือ
• Meekhwamsook Cafe Rangsit

มีีความสุุขคาเฟ่่ รัังสิิต อีีกหนึ่่�งคาเฟ่่ที่�ใ่ ครมาก็็
ต้้องมีีความสุุขเหมืือนกัับชื่่อ� ของคาเฟ่่ เพราะที่่นี่� �่
นอกจากจะมีีขนมและเครื่่�องดื่่�มอร่่อยๆ ให้้
เลืือกรัับประทานอย่่างจุุใจแล้้ว ยัังเป็็นคาเฟ่่
ที่่�ตกแต่่งได้้น่่ารัักและน่่านั่่�งมาก มีีมุุมถ่่ายรููป
สวยๆ ตั้้ง� แต่่หน้า้ ร้้าน ขณะที่่ภ� ายในร้้านก็็มีีมุุม
ให้้นั่่ง� และถ่่ายรููปอวดเพื่่อ� นๆ อยู่่�หลายมุุมเหมืือนกััน
โดยเฉพาะบริิเวณฝั่่�งมุุมหน้้าต่่างกระจกทรงกลม

Organic Fresh Tea เครื่่�องดื่่�มที่่�ทางร้้าน
La Miette Home Cafe แนะนำำ�

ร้้าน Meekhwamsook Cafe Rangsit
บรรยากาศที่่�รอบตััวมีีแต่่ธรรมชาติิ

ที่่ถู� กู จััดแต่่งด้้วยโซฟาขนาดกะทััดรััด และมีีตุ๊๊ก� ตา
ตััวใหญ่่นั่่ง� เป็็นเพื่่อ� นให้้ได้้ถ่า่ ยรููปสวยๆ ด้้วย
ที่่�ตั้้�ง : 8 ถนนพหลโยธิิน 87 ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอ
ลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี
ติิดต่่อ : 09-6663-2787
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้ง� แต่่เวลา 09.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : meekhwamsookrangsit
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนพหลโยธิิน มุ่่ง� หน้้า
ไปทางเมืืองเอก ตรงไปแล้้วเข้้าสู่่�ถนนคู่่�ขนาน
พหลโยธิิน ชิิดซ้า้ ยเพื่่อ� เข้้าซอยพหลโยธิิน 87 ตรง
เข้้าไปในซอยประมาณ 500 - 600 เมตร สัังเกต
ร้้านหมููกระทะผู้้�พันั คณิิต สาขาเมืืองเอก ทางด้้าน
ขวามืือ ถััดไปจะเป็็นร้้านมีีความสุุขคาเฟ่่ รัังสิิต

• La Miette Home Cafe

ละเมีียด โฮมคาเฟ่่ เป็็นคาเฟ่่สไตล์์มินิิ มิ อลที่่ตั้้� ง� อยู่่�
ในย่่านคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี โดยตััวร้้าน
เป็็นตึึกแถวขนาดสองคููหา ตกแต่่งด้้วยโทนสีีขาว
หน้้าร้้านตกแต่่งด้้วยม้้านั่่ง� ไม้้ตัวั เล็็กๆ ที่่เ� ป็็นเหมืือน
มุุมแรกของลููกค้้าที่่�มาร้้านนี้้�ต้้องใช้้ถ่่ายรููปอวด
เพื่่อ� นๆ ในโซเชีียลกััน ก่่อนจะเข้้ามาภายในร้้าน
ที่่�มีีการตกแต่่งด้้วยโทนสีีขาวดููสบายตา มีีการ
นำำ�เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้มาช่่วยเสริิมให้้บรรยากาศ
ของร้้านดููอบอุ่่�นมากขึ้้�น แม้้ในร้้านจะมีีพื้้�นที่่�
ไม่่กว้้างขวางมากนััก แต่่ก็็เรีียกว่่ามีีการจััดมุุม
ถ่่ายรููปสวยๆ เอาไว้้ให้้ลููกค้้าถ่่ายรููปอยู่่�หลายมุุม
ทีีเดีียว

La Miette Home Cafe ที่่�ตกแต่่งในโทนสะอาดตา

ที่่ตั้้� ง� : 109/511-512 ตำำ�บลคลองสอง อำำ�เภอคลองหลวง

จัังหวััดปทุมุ ธานีี 12120
ติิดต่่อ : 09-4251-2966
เปิิดบริิการ : วัันอัังคาร - อาทิิตย์์ เวลา 09.30 17.00 น. (หยุุดวัันจัันทร์์)
เฟซบุ๊๊�ก : lamiette
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนพหลโยธิิน มุ่่ง� หน้้า
ไปทางรัังสิิต เข้้าสู่่�ถนนคลองหลวง ตรงไปจน
กระทั่่ง� ถึึงถนนเอราวััณ 1 เลี้้ย� วซ้้ายเข้้าถนนเอราวััณ 1
ตรงไปกลัับรถเข้้าซอยรัังสิิต - นครนายก 31 ตรงมา
ยัังฝั่่�งตรงข้้ามของถนนคลองหลวงแล้้วย้้อนกลัับ
ไปทางเดิิม ตรงไปแล้้วสัังเกตทางซ้้ายมืือก็็จะเห็็น
ร้้านละเมีียด โฮมคาเฟ่่ ตั้้ง� อยู่่�ริมิ ถนนคลองหลวง
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุุทิิศ - เพชรเกษม

ภาษีีเจริิญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่่
ธนบุุรีี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุุมวััน
บางรััก

ยานนาวา
ราษฎร์์บููรณะ

ทุ่่�งครุุ

สมุุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุุนเทีียน

วััฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 60 ล้านบาท	

lr2@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

11.5 - 18 ล้านบาท	

s69@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

7 - 13 ล้านบาท	

mp4@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

5.49 - 7 ล้านบาท	

vsa@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

4.49 - 6.85 ล้านบาท	

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.9 - 6 ล้านบาท	

v90@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.99 - 7.5 ล้านบาท	

ap1@lh.co.th

inizio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

4 ล้านบาท	

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

SELFIE IN JAPANESE
ATMOSPHERE
เซลฟีีในบรรยากาศสไตล์์ญี่ปุ่�่ น�่
การมองหาสถานที่่ต� กแต่่งสวยๆ ในบรรยากาศไม่่ซ้ำ�ำ�
ใคร เป็็นหนึ่่ง� ในกิิจกรรมสุุดโปรดในช่่วงวัันหยุุดพัักผ่่อน
ของคนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งไม่่เพีียงจะทำำ�ให้้ได้้ปล่่อยวางจาก
หน้้าที่่ก� ารงาน และภาระต่่างๆ แล้้ว ยัังได้้ถ่า่ ยภาพสวยๆ
ไว้้อวดเพื่่�อนๆ ด้้วย และยัังเป็็นเหมืือนการสร้้าง
แรงบัันดาลใจเอาไว้้ต่่อยอดธุุรกิิจในอนาคตของ
ตััวเองได้้อีีก

การตกแต่่งร้้าน Samatea Cafe
ด้้วยโทนสีีสบายตา

เมนููเค้้กที่่�คััดสรรความอร่่อยที่่� Samatea Cafe

สถานที่่�แนะนำำ�

• Samatea Cafe

สมาธิิคาเฟ่่ เป็็นคาเฟ่่ที่่�มีีกลิ่่�นอายสไตล์์ญี่่�ปุ่่�น
ที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ในย่่านพระราม 2 เป็็นคาเฟ่่เล็็กๆ
มีีบรรยากาศอบอุ่่น� เหมืือนได้้ไปนั่่�งพัักผ่่อนอยู่่ใ� น
บ้้านของตััวเอง ซึ่่�งที่่�นี่่�ตกแต่่งในสไตล์์มิินิิมอล
สบายตา เข้้าไปภายในร้้านนอกจากจะรู้้�สึึกถึึง
บรรยากาศน่่านั่่�งแล้้ว ยัังทำำ�ให้้รู้้�สึึกอยากลอง
ชิิมขนมอร่่อยๆ ด้้วย เพราะกลิ่่�นหอมของขนม
ที่่ท� างร้้านทำำ�ในทุุกวััน กรุ่น่� กลิ่่น� ไปทั่่�วทั้้ง� ร้้านเลย
ทีีเดีียว ไม่่ใช่่แค่่ขนมอร่่อยเท่่านั้้น� ที่่นี่� ยั่� งั มีีเครื่่อ� งดื่่ม�
อีีกหลายเมนููที่่�ใช้้วััตถุุดิิบคุุณภาพมาให้้ลููกค้้า
ทุุกคนได้้สัมั ผััส ยิ่่ง� คนรััก “ชาเขีียว” จะต้้องชื่่น� ชอบ
เมนููเครื่่�องดื่่�มชาเขีียวของทางร้้านแน่่นอน
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ที่่�ตั้้�ง : 117 พระรามที่่� 2 ซอย 37 ถนนพระราม 2

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุุงเทพมหานคร 10150
ติิดต่่อ : 09-6982-9380
เปิิดบริิการ : วัันจัันทร์์ - ศุุกร์์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
และวัันเสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : samateacafe
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนกาญจนาภิิเษก
มุ่่ง� หน้้ามาถนนพระราม 2 เลี้้ย� วเข้้าสู่่�ถนนพระราม 2
ตรงไปใกล้้ถึึงโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนลจะเห็็นทางกลัับรถ ให้้กลัับรถมาอีีกฝั่่�ง
ของถนนพระราม 2 แล้้วตรงมาเรื่่อ� ยๆ ชิิดซ้า้ ย จะเห็็น
ซอยพระรามที่่� 2 ซอย 37 เลี้้�ยวรถเข้้ามาในซอย
ประมาณ 500 เมตร ร้้านจะอยู่่�ทางซ้้ายมืือ

• Tori Cafe

“โทริิ” ภาษาญี่่�ปุ่่�นแปลว่่า “นก” ที่่�โบยบิินอย่่าง
อิิสระ ในการเสาะหาวััตถุุดิิบคุุณภาพดีีมารัังสรรค์์
เป็็นอาหาร และเครื่่�องดื่่�มเมนููต่่างๆ ขณะที่่�การ
ตกแต่่งร้้านจะเป็็นสไตล์์ญี่ปุ่่� น่� แบบมิินิมิ อลที่่มีี� ความ
Cozy เน้้นการแต่่งด้้วยโทนสีีขาวคลีีน และการ
เลืือกใช้้ประตููไม้้เพื่่�อให้้รู้้�สึึกถึึงความอบอุ่่�น เช่่น
เดีียวกัับการใช้้กระจกใสมาตกแต่่งเพื่่�อให้้ร้้านดูู
โล่่ง และรัับแสงแดดที่่�ส่่องเข้้ามาในร้้านได้้ตลอด
ทั้้�งวััน ซึ่่�งทำำ�ให้้เวลาถ่่ายรููปจะได้้แสงสวยๆ ใคร
ที่่เ� ป็็นสายเซลฟีีน่า่ จะชื่่น� ชอบ สำำ�หรัับเมนููโดดเด่่น
ของร้้านก็็มีีให้้เลืือกมากมาย เช่่น Matcha Soft
Serve Ice-Cream หรืือ Prestigious Matcha

San Ke Bar กัับบรรยากาศที่่�รายล้้อมด้้วยต้้นไม้้

Tori Cafe คาเฟ่่สไตล์์ญี่่�ปุ่่�นแบบมิินิิมอล

Latte ที่่�ทางร้้านเลืือกใช้้มััทฉะแท้้นำำ�เข้้าจาก
ญี่่�ปุ่่�นทั้้�งหมด
ที่่�ตั้้�ง : 80/2 ถนนพระราม 2 แขวงท่่าข้้าม
เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150
ติิดต่่อ : 06-3193-3420
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้ง� แต่่เวลา 08.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : toricafethailand
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนกาญจนาภิิเษก
มุ่่�งหน้้าไปทางถนนพระราม 2 เลี้้�ยวซ้้ายเข้้า
ถนนพระราม 2 ตรงไปแล้้วสัังเกตโครงการ
ดีีแคทลอน พระรามที่่� 2 ให้้เลี้้�ยวรถเข้้าไป
ภายในโครงการ จะเห็็น Tori Cafe อยู่่�ด้้านหน้้า
โครงการ

เมนููกาแฟที่่�พลาดไม่่ได้้ที่่� San Ke Bar

ติิดต่่อ : 06-5939-4550
ซัันเก้้ บาร์์ เป็็นคาเฟ่่สไตล์์ญี่ปุ่่� น่� ที่่อ� ยู่่ใ� นบรรยากาศ เปิิดบริิการ : วัันอัังคาร - อาทิิตย์์ เวลา 09.30 • San Ke Bar

สวนสีีเขีียว มีีต้้นไม้้ใหญ่่อายุุมากกว่่า 100 ปีีให้้ความ
ร่่มรื่่�น เสมืือนหลุุดเข้้าไปอยู่่�ภายในสวนของญี่่�ปุ่่�น
จริิงๆ ที่่นี่� มีีมุุ
่� มนั่่ง� เล่่นในบรรยากาศสบายๆ ขณะที่่�
ตััวร้้านก็็ยังั ถููกโอบล้้อมด้้วยต้้นไม้้ใหญ่่ ภายในร้้าน
ยัังมีีพื้้�นที่่�หลายมุุมให้้ได้้ถ่่ายรููปสวยๆ รวมถึึงยัังมีี
ห้้องประชุุมขนาดเล็็กที่่ส� ามารถจััดการประชุุมแบบ
ส่่วนตััว ท่่ามกลางสวนสวยๆ อีีกด้้วย นอกจาก
จะเป็็นคาเฟ่่สวยๆ กลางสวนแล้้ว ที่่�นี่่�ยัังมีีขนม
และเครื่่�องดื่่�มอร่่อยๆ มากมาย
ที่่ตั้้� ง� : 137 ถนนรััชดาภิิเษก ซอย 17 แขวงตลาดพลูู
เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร 10600

18.00 น. (หยุุดวัันจัันทร์์)
เฟซบุ๊๊�ก : San-Ke-Bar
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนรััชดาภิิเษก (ท่่าพระ)
มุ่่�งหน้้ารอดทางข้้ามถนนราชพฤกษ์์ ชิิดซ้้าย
แล้้วสัังเกตซอยรััชดาภิิเษก 17 ให้้เลี้้ย� วซ้้ายก็็จะเห็็น
ทางเข้้าร้้านซัันเก้้ บาร์์
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

โซนรามอินทรา - วัชรพล - เลียบด่วนรามอินทรา
โซนศรีีนคริินทร์์ - บางนา - สุุวรรณภููมิิ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
จตุุจัักร ลาดพร้้าว
บางซื่่�อ
ดุุสิิต

บึึงกุ่่�ม

พญาไท
ดิินแดง

ราชเทวีี
ปทุุมวััน
บางรััก
สาทร

วัังทองหลาง

ห้้วยขวาง
วััฒนา
คลองเตย

บางกะปิิ

แฟชั่่�นไอส์์แลนด์์
มีีนบุุรีี

สะพานสููง
ลาดกระบััง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คัันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 50 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE พระราม 9

29 - 36 ล้านบาท

vv9@lh.co.th

NANTAWAN พระราม9 กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

30 - 60 ล้านบาท

n92@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 30 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

MANTANA 2 มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

8 - 20 ล้านบาท

mmk2@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

CHAIYAPRUEK Bangna km 15

6 - 8 ล้านบาท

c15@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.79 - 8 ล้านบาท

crc@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 8 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

PRUEKLADA ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.79 - 8 ล้านบาท

prc@lh.co.th

inizio บางนา

4 ล้านบาท

i26@lh.co.th
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LIVING GUIDE : EAST ZONE

THE CUTEST CAFE
คาเฟ่่สุดุ น่่ารัักสไตล์์ญี่ปุ่�่ ่�น

สิ่่�งแรกที่่�นึึกถึึงความเป็็น “ญี่่�ปุ่่�น” ก็็คืือความน่่ารััก ที่่�
อาจเรีียกว่่าเป็็นกิิมมิิกเรีียกความสนใจได้้เป็็นอย่่างดีี
ให้้กัับใครหลายคน วัันนี้้�เราจึึงได้้เห็็นคาเฟ่่หลายๆ แห่่ง
ได้้นำำ�เอาเอกลัักษณ์์ความเป็็นญี่่�ปุ่่�นมาตกแต่่งร้้าน ซึ่่�ง
ก็็ทำำ�ให้้หลายคนที่่�เข้้ามาใช้้บริิการรู้้�สึึกชื่่�นชอบ และรู้้�สึึก
สนุุกสนานกัับการอวดภาพถ่่ายกัับเพื่่�อน ไปพร้้อมๆ
กัับการสััมผััสบรรยากาศอบอุ่่�น ชวนให้้รู้้�สึกึ เหมืือนได้้มา
ท่่องเที่่�ยวในประเทศญี่่�ปุ่่�นด้้วย

ที่่�นั่่�งจิิบกาแฟสไตล์์ Oni Cafe

ขนมหวานพร้้อมเสิิร์์ฟที่่� Oni Cafe

สถานที่่�แนะนำำ�

• Oni Cafe

ร้้านกาแฟโอนิิ เป็็นคาเฟ่่ที่่�ไม่่ใหญ่่มาก แต่่ก็็
ตกแต่่งได้้อย่่างน่่ารัักและดููอบอุ่่�น เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่
หน้้าร้้าน ที่่มีี� การนำำ�ต้น้ ซากุุระสีีชมพููดอกบานสะพรั่่�ง
มาประดัับตกแต่่งอยู่่�บริิเวณทางเข้้าหน้้าคาเฟ่่ เพื่่อ� ให้้
ลููกค้้าได้้ถ่า่ ยรููปสวยๆ เป็็นจุุดแรก ขณะที่่ภ� ายใน
ก็็มีีการตกแต่่งอย่่างสวยงามตามสไตล์์ญี่่�ปุ่่�น
เช่่นกััน ซึ่่�งหากไม่่ทัักว่่านี่่�เป็็นคาเฟ่่ในเมืืองไทย
ก็็อาจทำำ�ให้้ทุุกคนนึึกว่่าพวกเขาก้้าวข้้ามประตูู
โดราเอมอนมาอยู่่�ที่ญี่่� ปุ่่� น่� ก็็ได้้ เพราะทั้้ง� เฟอร์์นิเิ จอร์์
หรืือของตกแต่่งนั้้น� ดููแล้้วเพลิินตา ซึ่่ง� ไม่่ใช่่แค่่ตัวั ของ
คาเฟ่่เท่่านั้้�นที่่�ตกแต่่งได้้อย่่างน่่ารััก แต่่ที่่�นี่่�ยัังมีี
ขนมหน้้าตาน่่ารััก และเครื่อ่� งดื่่ม� อร่่อยๆ ให้้ทุุกคน
ได้้ลองชิิมกัันแบบจุุกๆ อีีกด้้วย
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ที่่�ตั้้�ง : 7/437 ซอยวิิภาวดีีรัังสิิต 36 ถนนวิิภาวดีี

แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
ติิดต่่อ : 08-2442-8916
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 12.00 - 18.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : oni.chamise
การเดิินทาง : ใช้้ ถ นนวิิ ภ าวดีีรัั ง สิิ ตข าออก
แล้้วเลี้้�ยวซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนกำำ�แพงเพชร 2 วนไป
ตามถนนแล้้วเข้้าสู่่�ถนนรััชดาภิิเษก ข้้ามทาง
แยกต่่ า งระดัั บ รัั ช วิิ ภ าเข้้ า สู่่�ถนนวิิ ภ าวดีีรัั ง สิิ ต
ขาเข้้าอีีกครั้้�ง ตรงมาแล้้วชิิดซ้้ายจะเจอซอย
วิิภาวดีี 36 ให้้เลี้้�ยวเข้้าซอย แล้้วตรงมาเรื่่�อยๆ
จนเห็็ น ซอยวิิ ภ าวดีี 36 แยก 5 ตรงเข้้ า มา
ประมาณ 400 เมตร จะเจอกัับร้้าน Oni Cafe
อยู่่�ซ้้ายมืือ

• Kafae Tuktheaw

กาแฟตึึกแถว เป็็นชื่อ�่ ของคาเฟ่่ที่ฟั�่ งั ดููแล้้วเหมืือน
เป็็นร้้านกาแฟโบราณ แต่่บอกเลยว่่าที่่�นี่�่ไม่่ใช่่
คาเฟ่่กาแฟโบราณเหมืือนกัับที่่คิ� ดิ ไว้้ เพราะเมื่่อ� ก้้าว
เข้้ามาภายในคาเฟ่่ รัับรองว่่าทุุกคนจะต้้องตื่่น� เต้้น
กัับการตกแต่่งภายในคาเฟ่่นี้้�แน่่นอน โดยเฉพาะ
คนที่่ชื่� น่� ชอบของเล่่นในสมััยอดีีตของญี่่ปุ่� น่� เพราะ
ทางเจ้้าของคาเฟ่่เป็็นคนที่่�ชื่่�นชอบของเล่่นญี่่�ปุ่่�น
จึึงเกิิดการสะสมมาเรื่อ่� ยๆ จนมีีจำำ�นวนมาก และ
กลายเป็็นของแต่่งร้้านไปในที่่สุุด
� คาเฟ่่แห่่งนี้้มีี� อยู่่�
ด้้วยกััน 2 ชั้้�น โดยชั้้�นล่่างใช้้เป็็นพื้้�นที่่�ของคาเฟ่่
ที่่�สามารถนั่่�งเล่่น นั่่�งชิิลล์์ ถ่่ายรููปกัับของเล่่นบาง
ชิ้้�นที่่�ทางร้้านตั้้�งโชว์์ โดยที่่�แต่่ละวัันจะมีีการปรัับ
เปลี่่�ยนไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้เซลฟีีกัันแบบ

บรรยากาศหน้้าร้้าน KUSKUS Zakka & Cafe

บรรยากาศภายใน Kafae Tuktheaw
เหมืือนนั่่�งที่่�ร้้านกาแฟที่่�ญี่่�ปุ่่�น

ไม่่ซ้ำำ�� ส่่วนบริิเวณชั้้�นที่่� 2 เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับใช้้
เป็็นมุุมอวดของสะสมของทางร้้าน บอกเลยว่่า
เป็็นอีีกคาเฟ่่ที่่�ถููกใจสุุดๆ
ที่่ตั้้� ง� : 1144, 17 ซอยพััฒนาการ 30 ถนนพััฒนาการ
แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุุงเทพมหานคร
10250
ติิดต่่อ : 08-2584-4073
เปิิดบริิการ : วัันจัันทร์์ - ศุกุ ร์์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
และวัันเสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 07.30 - 20.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : cafetuktheaw
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
ตรงมาทางแยกคลองตััน ข้้ามแยกเข้้าสู่่�ถนน
พััฒนาการ ตรงไปแล้้วกลัับรถมาอีีกฝั่่�ง ตรงมา
แล้้วชิิดซ้้าย เตรีียมเข้้าซอยพััฒนาการ 30 หรืือ

การตกแต่่งภายในร้้าน KUSKUS Zakka & Cafe

ซอยหมู่่�บ้้านปััญญา ตรงเข้้ามาประมาณ 500 เมตร ญี่่�ปุ่่�น ทั้้�งของใช้้ในบ้้าน เครื่่�องครััว ของแต่่งบ้้าน
จะเห็็นคาเฟ่่อยู่่�ทางซ้้ายมืือ
และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย ที่่ลู� กู ค้้าสามารถเลืือกซื้้อ� กลัับ
บ้้านได้้ ที่่สำ� ำ�คัญั ใครมาที่่ค� าเฟ่่แห่่งนี้้� นอกจากจะได้้
• KUSKUS Zakka & Cafe
อิ่่ม� อร่่อยกัับขนมและเครื่อ่� งดื่่ม� แล้้ว ยัังจะประทัับใจ
คึึชคึึช ซััคก้้า แอนด์์ คาเฟ่่ เป็็นร้้านที่่มีี� บรรยากาศดีี กัับบริิการดีีๆ ของทางคาเฟ่่ ที่่�คอยต้้อนรัับลููกค้้า
อีีกแห่่งหนึ่่ง� ในย่่านลาดพร้้าววัังหิิน ที่่ไ� ด้้รับั การตกแต่่ง ทุุกคนด้้วยรอยยิ้้�มหวานๆ อีีกด้้วย
ในสไตล์์ญี่ปุ่่� น่� แนว Japanese zakka cafe เริ่่มต้
� น้ ที่่ตั้้� ง� : 311 ซอยลาดพร้้าววัังหิิน 45 แขวงลาดพร้้าว
จากตััวร้้านเป็็นตึึกแถวคููหาริิมสุุด ภายนอกแม้้จะดูู เขตลาดพร้้าว กรุุงเทพมหานคร 10230
เรีียบง่่าย แต่่พอก้้าวเข้้ามาภายในร้้านแล้้วต้้องร้้อง ติิดต่่อ : 0-2538-1530
อู้้�ฮู!ู กัันเลยทีีเดีียว เพราะด้้านในของคาเฟ่่ นอกจาก เปิิดบริิการ : วัันอัังคาร - อาทิิตย์์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
จะเปิิดให้้บริิการอาหารและเครื่อ่� งดื่่มกั
� นั ตามปกติิ (หยุุดวัันจัันทร์์)
แล้้ว ยัังเรีียกว่่ามีีความตื่่�นตาตื่่�นใจอยู่่�ในพื้้�นที่่� เฟซบุ๊๊�ก : kuskusshop
เดีียวกัันนี้้�ด้้วย เพราะทางคาเฟ่่ได้้แบ่่งพื้้�นที่่� การเดิินทาง : ริิมถนนปากซอยลาดพร้้าววัังหิิน 45
ส่่วนหนึ่่ง� สำำ�หรัับการตั้้�งวางสิินค้้ากระจุกุ กระจิิกจาก มีีที่่จ� อดรถด้้านข้้างประมาณ 2 คััน และจอดในซอยได้้
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

NANTAWAN ปิ่นเกล้า - กาญจนา

30 - 60 ล้านบาท

n1@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

11 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

8.5 - 18 ล้านบาท

mri@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

6.19 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

4.99 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345

5.8 - 7 ล้านบาท

p345@lh.co.th

inizio ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์

5.79 ล้านบาท

irr@lh.co.th

inizio 4 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.79 ล้านบาท

ip4@lh.co.th

Villaggio บางใหญ่

4 - 7 ล้านบาท

vy@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.99 ล้านบาท

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

IMAGINATION TRIPS
เที่่�ยวทิิพย์์ให้้เหมืือนจริิง

บางครั้้ง� การเที่่ย� วทิิพย์์ ไม่่ใช่่แค่่ทำำ�ให้้รู้สึ้� กึ มีีความสุุข
เท่่านั้้น� แต่่ยัังเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงผลักั ดัันและสร้้างกำำ�ลังั
ใจให้้กัับตััวเอง ในการวางเป้้าหมายว่่าสัักวัันหนึ่่�งจะ
ต้้องเดิินทางไปท่่องเที่่ย� วในสถานที่่อย่
� า่ งที่่ตั้� ง้� ใจไว้้ให้้
ได้้ ซึ่่ง� ในครั้้ง� นี้้�จะพาทุุกคนไปเที่่ย� วคาเฟ่่สไตล์์ญี่ปุ่่�น
่�
กัันก่่อน ส่่วนจะมีีที่่�ไหนบ้้าง ไปดููกัันเลย

Sisterhood.Cafe ตกแต่่งสไตล์์มิินิิมอล

ขนมหวานของทางร้้าน Kraft Cafe & Studio

สถานที่่�แนะนำำ�

• Sisterhood.Cafe

เรีียกว่่าเป็็นคาเฟ่่ในย่่านบางใหญ่่ที่่�มีีเอกลัักษณ์์
ของอาคารเป็็นทรงจั่่�วสีีขาวสไตล์์ญี่่�ปุ่่�น ตั้้�งอยู่่�
กลางทุ่่�งนา ขณะที่่�ภายในตััวร้้านก็็มีีเพดานสููง
โปร่่งและโล่่ง เน้้นการใช้้โทนสีีขาว มีีกระจกแทบ
ทุุกมุุมของร้้าน เพื่่�อจะได้้รัับแสงจากธรรมชาติิ
มากที่่�สุุด ขณะเดีียวกัันยัังมีีการดีีไซน์์ป้้ายชื่่�อ
ร้้านด้้านหน้้าที่่�เป็็นกำำ�แพงอิิฐสููง ผสานกัับรอย
แตกของปููนฉาบ รวมถึึงมีีการจััดวางต้้นไม้้ในมุุม
ต่่างๆ ทั้้�งในร้้านและนอกร้้าน สร้้างมุุมน่่ารัักๆ
รวมถึึงมีีสวนแคคตััสให้้ชวนเซลฟีีถ่่ายรููปสวยๆ
ไว้้อวดเพื่่�อนในโซเชีียล

38

ที่่�ตั้้�ง : 53/75 หมู่่� 15 ซอยสัันติิธรรม 2 ตำำ�บล

บางม่่วง อำำ�เภอบางใหญ่่ จัังหวััดนนทบุุรีี 11140
ติิดต่่อ : 09-5895-4367
เปิิดบริิการ : วัันศุุกร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 8.00 - 18.30 น.
(หยุุดวัันจัันทร์์ - พฤหััสบดีี)
เฟซบุ๊๊�ก : sisterhoodxcafe
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนกาญจนาภิิเษกมุ่่ง� หน้้า
มาทางบางใหญ่่ เลี้้ย� วซ้้ายเข้้าถนนบางม่่วง-บางคููลััด
ตรงมาข้้ามคลองประปา ตรงต่่อจนเจอซอยวััดป่่า
มณีีกาญจน์์ เลยวััดป่่ามาจะเจอสามแยกให้้เลี้้ย� วขวา
เข้้าซอยมาประมาณ 500 เมตรแล้้วเลี้้ย� วขวาเข้้าซอย
บางม่่วง-บางคููลััด 29 ร้้านตั้้ง� อยู่่ก� ลางทุ่่ง� นาหลัังสีีขาว

• Hint Khaerai

เป็็นคาเฟ่่สไตล์์ญี่่�ปุ่่�นร้้านเล็็กๆ ที่่�ภายในตกแต่่ง
ออกมาเป็็นแนวไม้้เรีียบง่่าย ดููอบอุ่่�น บรรยากาศ
เงีียบสงบทำำ�ให้้รู้้�สึึกเหมืือนได้้ไปญี่่�ปุ่่�นจริิงๆ โดย
ไฮไลต์์ของร้้านจะเป็็นมุุมถ่่ายรููปด้้านนอกที่ทุุ่� กคน
ต้้องมาจองเมื่่�อมาที่่�ร้้านนี้้� นอกจากนี้้�อีีกไฮไลต์์
ที่่�ทุุกคนกล่่าวถึึงคืือการบริิการที่่�แสนประทัับใจ
รวมถึึงกาแฟเครื่่�องดื่่�มและขนมอีีกหลายเมนูู
โดยเฉพาะขนมคีีโตที่่เ� หล่่าสาวๆ และคนสายสุุขภาพ
ต้้องแวะมาลองชิิมความอร่่อยกััน
ที่่�ตั้้�ง : 4 ซอยติิวานนท์์ 24 บางกระสอ อำำ�เภอ
เมืืองนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี 11000

เครื่่�องดื่่�มที่่� Hint Khaerai
จััดเตรีียมเพื่่�อลููกค้้าคนโปรด

พื้้�นที่่�นั่่�งสบายๆ บริิเวณชั้้�น 2 ของร้้าน Kraft Cafe & Studio

ติิดต่่อ : 09-2416-5142
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้ง� แต่่เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : hint.khaerai
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนกาญจนาภิิเษก

เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าสู่่�ถนนนครอิินทร์์ ข้้ามสะพาน
ข้้ามแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ตรงเข้้าสู่่�ถนนติิวานนท์์
แล้้วกลัับรถมาอีีกฝั่่�งของถนนติิวานนท์์ ชิิดซ้้าย
เพื่่� อ เข้้ า ซอยติิ ว านนท์์ 24 (ซอยเทพพนม)
ตรงเข้้ า ไปตามทางบัั ง คัั บ จะเจอสามแยก
ให้้ตรงไปแล้้วเลี้้�ยวขวาแยก 1/4 ร้้านจะอยู่่�
ฝั่่�งขวามืือ

• Kraft Cafe & Studio

คาเฟ่่น่่ารัักในย่่านพุุทธมณฑลสาย 2 ที่่�เหมืือนกัับ
ยกประเทศญี่่�ปุ่น่� มาไว้้ที่นี่่่� ก็� ว่็ า่ ได้้ ภายนอกร้้านมีีการ
จััดเตรีียมมุุมเก๋๋ๆ และจุุดเช็็กอิินที่่�ตกแต่่งเหมืือน
เป็็นป้้ายรถเมล์์สไตล์์ญี่่�ปุ่่�นมาไว้้ถ่่ายรููปกััน ขณะที่่�
ภายในร้้านก็็มีกี ารตกแต่่งด้้วยโทนสีีครีีม เพดานสููง
โปร่่ง และมีีบัันไดวนขึ้้�นไปชั้้�นบน ทำำ�ทางเดิินเป็็น
รููปตััว U และใช้้กระจกใสบานใหญ่่มาตกแต่่งเพื่่�อ
รัับแสงธรรมชาติิจากด้้านนอกร้้าน ภายในร้้านยััง
มีีมุุมถ่า่ ยรููปสวยๆ ไว้้รองรัับ ถืือเป็็นอีีกคาเฟ่่ที่รู้้�่� ใจ
คนชอบถ่่ายภาพจริิงๆ

แสงสวยๆ ในร้้าน Hint Khaerai

ที่่�ตั้้�ง : 989 ถนนสวนผััก แขวงศาลาธรรมสพน์์

เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร 10170
ติิดต่่อ : 09-1732-8263
เปิิดบริิการ : ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 08.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊๊�ก : Kraft-Cafe-Studio
การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางถนนบรมราชชนนีี ตรง
มาแล้้วชิิดซ้้าย วนรถขึ้้�นสะพานข้้ามถนนบรม
ราชชนนีีแล้้วเข้้าสู่่�ถนนกาญจนาภิิเษก เลี้้�ยวซ้้าย
เข้้าถนนสวนผััก ตรงมาตามทางจนถึึงถนนพุุทธ
มณฑลสาย 2 ให้้เลี้้�ยวซ้้ายตรงไปเล็็กน้้อยจะเจอ
คาเฟ่่อยู่่�ทางซ้้ายมืือ
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

indy 2 บางนา - รามคำ�แหง 2

3.3 - 6 ล้านบาท

db2@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.99 - 5 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.99 - 3.79 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy WESTGATE

2.76 - 5.19 ล้านบาท

dk3@lh.co.th

Villaggio 2 ศรีนครินทร์ - บางนา

2.99 ล้านบาท

vsb2@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

2.89 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.54 - 4.5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

2.39 ล้านบาท

vsa@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต คลอง 4

2 - 3 ล้านบาท

vr4@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 - 35 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9.49 - 23 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.49 ล้านบาท

kps@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
4.39 - 19.5 ล้านบาท

e-mail
lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่

17.79 - 55 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.99 - 48 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 24 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.90 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

5.69 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.19 - 6.89 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

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.57 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - โคราช

5 - 20 ล้านบาท

lh_korat@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

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

นันทวัน อุดรธานี 

10 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.39 - 12 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5.65 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio 2 อยุธยา

5.6 - 7 ล้านบาท

v2a@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.49 - 5.5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.49 - 3.5 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 7.85 - 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

BEAUTIFUL FLOWER
GARDENS
ชมสวนดอกไม้้ส วย

ใครที่่ชื่� น่� ชอบการท่่องเที่่ย� วพร้้อมกัับการถ่่าย
รููปสวยๆ แต่่ไม่่ค่อ่ ยมีีเวลาหรืือวัันหยุุดมากนััก
วัันนี้้�จะมาขอแนะนำำ�สถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วแบบไปเช้้า
กลัับเย็็น หรืือจะพัักค้้างแรมสัักคืืนมาให้้รู้้�จักั กััน
ส่่วนจะมีีที่่�ไหนบ้้างนั้้�นไปดููกัันเลย

สวนดอกไม้้หลากหลายพัันธุ์�์ สีีสันั สวยงามที่่� Hokkaido Flower Park Khaoyai

วอน-แด-ซอง จัังหวััดกาญจนบุุรีี

มุุมนั่่�งพัักถ่่ายรููปสวยๆ ที่่�วอน-แด-ซอง
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เป็็นหนึ่่�งในสวนดอกไม้้ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม
จากกลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� วรุ่่�นใหม่่ เพราะเพีียงก้้าวแรก
ที่่�เข้้ามาภายในสวน ก็็จะสััมผััสได้้ถึึงบรรยากาศ
ความเป็็นเกาหลีี ขณะที่่�ทางสวนวอน-แด-ซอง
ก็็เนรมิิตพื้้�นที่่�ภายในให้้เป็็นเหมืือนสวนดอกไม้้
โบราณของเกาหลีี ตััดกัับภาพสีีเขีียวของหน้้าผา
ที่่�ตั้้�งเป็็นฉากหลััก รวมถึึงยัังมีีบ้้านเกาหลีีโบราณ
ตั้้ง� อยู่่�ภายในสวน ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่ย� วที่่�เข้้ามารู้้�สึึก
อิินไปกัับบรรยากาศที่่�อยู่่�รอบตััว สำำ�หรัับสวน
วอน-แด-ซอง ตั้้�งอยู่่�ในซอยเก้้าแสนมาลีีคาม
รีีสอร์์ ท ถนนหมายเลข 323 (กาญจนบุุ รีี -

ไทรโยค) บ้้านหนองสามพราน ตำำ�บลวัังด้้ง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาญจนบุุรีี โดยมีีค่่าเข้้า
ผู้้�ใหญ่่ 70 บาท เด็็กไม่่เกิิน 10 ขวบ 30 บาท
โดยค่่ า เข้้ า ชมสามารถนำำ� มาใช้้ เ ป็็ น ส่่ ว นลด
20 บาทสำำ�หรัับใช้้ซื้้�อกาแฟหรืือเช่่าชุุดฮัันบก
(จำำ�กัั ดจำำ� นวนนัั ก ท่่ อ งเที่่�ย วเข้้ า ชมสวนวัั น ละ
200 คนเท่่านั้้�น) เปิิดให้้เข้้าชมวัันธรรมดา เวลา
08.00 - 18.00 น. และวัันเสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา
07.30 - 18.30 น.

Lover Flower Farm สวนสวยใกล้้กรุุง

สวนดอกมากาเรตสีีม่ว่ งแสนสวยที่�่ Hokkaido Flower Park Khaoyai
ทางเดิินท่่ามกลางดอกไม้้ที่่� Lover Flower Farm

Hokkaido Flower Park Khaoyai
จัังหวััดนครราชสีีมา

เป็็นอีีกหนึ่่�งแลนด์์มาร์์กด้้านการท่่องเที่่�ยวของ
เขาใหญ่่ก็็ว่่าได้้ เพราะที่่�สวนดอกไม้้ Hokkaido
Flower Park Khaoyai (ฮอกไกโด ฟลาวเวอร์์
พาร์์ค เขาใหญ่่) มีีดอกไม้้สายพัันธุ์์�ต่่างๆ หลาก
สีีสันั ไม่่ว่า่ จะเป็็นดอกเวอร์์บีนี าสีีม่ว่ ง ดอกสร้้อย
ไก่่สีีแดง และดอกมากาเรตสีีม่่วง เบ่่งบานคอย
ต้้อนรัับทุุกคนที่่�มาเยืือน รวมถึึงมีีมุุมถ่่ายรููปให้้
เพลิิดเพลิินกัันทั้้�งวััน ซึ่่�งภายในยัังมีีคาเฟ่่เปิิด
ให้้บริิการอีีกด้้วย โดยสวนฮอกไกโด ฟลาวเวอร์์
พาร์์ค เขาใหญ่่ ตั้้�งอยู่่�บนถนนธนะรััชต์์ ช่่วง

กิิโลเมตรที่่� 16 เขาใหญ่่ อำำ�เภอปากช่่อง จัังหวััด
นครราชสีีมา เปิิดบริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา
08.00 - 17.00 น. ค่่าเข้้าชมสวน ผู้้�ใหญ่่คนละ
50 บาท เด็็ก 20 บาท
Lover Flower Farm จัังหวััดนครราชสีีมา

อีีกหนึ่่�งสวนที่่�ได้้รัับความนิิยมและอยู่่�ไม่่ไกล
จากกรุุงเทพฯ Lover Flower Farm เป็็นสวน
ดอกเก็็กฮวยสีีเหลืืองสวยงามที่่�ให้้บรรยากาศ
และความรู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�ต่่างประเทศจริิงๆ ซึ่่�ง
นอกจากจะมีีการตััดแต่่งให้้มีฉี ากสวยๆ อยู่่�ตาม
จุุดต่่างๆ ของสวนแล้้ว ยัังมีีฉากหลัังเป็็นภููเขา

และท้้องฟ้้าสวย ที่่�ใครเห็็นก็็ต้้องประทัับใจ และ
ถ่่ายรููปสวยๆ ไปอวดเพื่่อ� นในโลกโซเชีียลกัันอย่่าง
เพลิิดเพลิิน ขณะเดีียวกััน ภายในสวนยัังมีีคาเฟ่่
ที่่มี� เี มนููที่่�ทำำ�จากเก็็กฮวยให้้ได้้ชิมิ กัันด้้วย ไม่่ว่า่ จะ
เป็็นชาเก็็กฮวยหรืืออเมริิกาโนเก็็กฮวย ใครอยาก
ชิิมอยากได้้รููปสวยๆ ต้้องไปกัันให้้ได้้ โดยสวน
แห่่งนี้้�ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 29 หมู่่� 8 ถนนมิิตรภาพ ตำำ�บล
พญาเย็็น อำำ�เภอปากช่่อง จัังหวััดนครราชสีีมา
เปิิดให้้เข้้าชมตั้้ง� แต่่เวลา 07.00 - 18.30 น. ค่่าเข้้าชม
ผู้้ใ� หญ่่ 100 บาท เด็็ก 20 บาท
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L&H HIGHLIGHTS

NANTAWAN 2 โครงการใหม่่
บนทำำ�เลที่่�เป็็นที่่�สุุดของ กรุุงเทพตะวัันตกและกรุุงเทพตะวัันออก
ปิ่่�นเกล้้า - กาญจนา
พระราม9 กรุุงเทพกรีีฑาตััดใหม่่

ราคา 30 - 60 ล้้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจำำ�ลอง

เตรีียมพบโครงการใหม่่
MANTANA 2 มอเตอร์์เวย์์ - กรุุงเทพกรีีฑาตััดใหม่่
ใกล้้มอเตอร์์เวย์์ และ Airport Link เพียี ง 3 กม.
เปิิดเฟสที่�ดี่ ีที่่�สุุด ถนนเมน ใกล้้สโมสร
พร้้อมรัับสิิทธิิพิิเศษ

ราคา 8 - 20 ล้้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจำำ�ลอง

GOOD LIVING SCANDINAVIAN STYLE
เริ่่�มต้้นคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า กัับบ้้านสวนคุุณภาพ
บรรยากาศสไตล์์สแกนดิิเนเวีีย
บนทำำ�เลใกล้้รถไฟฟ้้าสายสีีม่่วง และเซ็็นทรััล เวสต์์เกต

ราคา 4 - 6 ล้้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพและบรรยากาศจำำ�ลอง

FIRST SCANDINAVIAN IMPRESSION
ที่่�สุุดของบ้้านสวย สไตล์์สแกนดิิเนเวีีย ครั้้�งแรกที่่�อยุุธยา
สััมผััสชีีวิิตที่่�แตกต่่างในสไตล์์ที่่�ไม่่เหมืือนใคร กัับบ้้านดีีไซน์์ใหม่่ Simply Bliss
บนทำำ�เลศัักยภาพ ติิดถนนใหญ่่ เชื่่�อมความสะดวกทุุกการเดิินทาง ทั้้�งเกาะเมืืองและเซ็็นทรััล อยุุธยา
พร้้อมยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้คุุณและครอบครััว ในสัังคม แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์

บ้้านเดี่่�ยวเริ่่�ม 5.65 ล้้านบาท

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

บรรยากาศภายใน
ร้้าน Kisetsu Omakase

KISETSU OMAKASE
เมนููสดใหม่่อิิงธรรมชาติิ

ไอศกรีีมแมคาเดเมีียรสหวานแสนอร่่อย

KISETSU OMAKASE เป็็นหนึ่่�งในร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�น
สุุดเอ็็กซ์์คลููซีฟ
ี กัับสไตล์์โอมากาเสะแบบ Progressive Omakase ซึ่่�งเป็็นการผสมผสานความใหม่่
และความดั้้�งเดิิมของญี่่�ปุ่่�น เข้้าไว้้ด้้วยกัันอย่่าง
ลงตััว โดยร้้านตั้้�งอยู่่�ในโครงการ Yard 49 ซอย
สุุขุุมวิิท 49 ซึ่่�งภายในพื้้�นที่่�รายล้้อมด้้วยความ
เป็็นธรรมชาติิอันร่
ั ม่ รื่่น� และสะท้้อนกลิ่่�นอายความ
เป็็นญี่่�ปุ่่�น โดยเฉพาะภายในร้้าน ที่่�เน้้นการตกแต่่ง
ด้้วยไม้้ และผนัังหิินปาตาโกเนีียจากบราซิิล ที่่�มีี
ลวดลายคล้้ายรากไม้้ และมีีความโปร่่งแสง ความ
โดดเด่่นของผนัังหิินนี้้�อยู่่�ที่่�แสงไฟที่่�ซ่่อนอยู่่�ด้้าน
หลััง ซึ่่ง� แสงจะเปลี่่ย� นไปตามแต่่ละฤดููกาล เริ่่ม� จาก
สีีแดง (ฤดููร้้อน) สีีส้้ม (ฤดููใบไม้้ร่่วง) สีีน้ำำ��เงิิน (ฤดูู
หนาว) และสีีเขีียว (ฤดููใบไม้้ผลิิ)

เช่่นเดีียวกัับเมนููอาหารที่่� KISETSU OMAKASE ซึ่่ง� จะ
เปลี่่ย� นวััตถุุดิิบไปตามฤดููกาล และนำำ�เข้้าจากตลาดปลา
ในญี่่�ปุ่่�น ทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับประทานอาหารที่่�สดใหม่่
ส่่วนราคาโอมากาเสะของทางร้้านแบ่่งเป็็น 2 แพ็็กเกจ
ประกอบด้้วยราคา 4,800 บาท จะมีีอาหาร 17 คอร์์ส
Tsubugai Yaki หรืือหอยสัังข์์ย่่าง และแพ็็กเกจพรีีเมีียมราคา 6,800 บาท มีีอาหาร 20
เสิิิ�ร์์์�ฟในซอสญี่่่�ปุ่่�น คอร์์ส ซึ่่�งในเดืือนสิิงหาคม - ตุุลาคม เป็็นช่่วงที่่�เรีียก
ว่่ารสชาติิของวััตถุุดิิบอาหารมีีความโดดเด่่นที่่�สุุด โดย
เฉพาะอููนิิ (ไข่่หอยเม่่น) ที่่�จะมีีความหวานฉ่ำำ��ที่่�สุุดใน
ช่่วงนี้้�

เงื่่�อนไข
การใช้้สิิทธิิพิิเศษ
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KISETSU OMAKASE ขอมอบเมนูู จ านพิิเศษ
Akami Tataki (เนื้้�อปลาทููน่่าบลููฟิินส่่วนอากามิิ)
ฟรีี (ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม - ตุุลาคม 2565) เฉพาะ
แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ เท่่านั้้�น

เมนููเซตพิิเศษจากวััตถุุดิิบคุุณภาพ

ส่่ว นเมนูู ไฮไลต์์ที่่� จ ะมาแนะนำำ� เริ่่�ม จาก Hotate
Botan Ebi Caviar หรืือหอยเชลล์์และกุ้้�งหวานญี่่�ปุ่่�น
ท็็อปด้ว้ ยคาเวีียร์์ เสิิร์์ฟมาในโหลแก้้วที่่ดู� สู วยและน่่าอร่่อย
ตามมาด้้วย Ankimo Choux หรืือตัับปลาอัังโกะบดใน
แป้้งชูู กรอบนอกและนุ่่�มฉ่ำำ��ด้้านใน และตามมาอีีกเมนูู
คืือ Tsubugai Yaki หรืือหอยสัังข์์ย่่างเสิิร์์ฟในซอสญี่่�ปุ่่�น
นุ่่�มๆ หนึึบๆ อร่่อยจริิง
ตามมาด้้วยเซตซููชิิที่่�ประกอบด้้วย Shima Aji หรืือ
ปลาชิิมะอาจิิ (ปลาเนื้้�อขาวหนัังเงิิน) Nodoguro หรืือ
ปลาโดโนกุุโระ ปลาคอดำำ� หรืือที่่�คนไทยเรีียกว่่าปลา
กะพงสีีชมพูู Otoro หรืือเนื้้อ� ท้้องส่่วนหน้้าของปลาทููน่า่
ท็็อปด้้วยเห็็ดทรััฟเฟิิลสไลด์์ และ Saba ปลาซาบะ
โดยเชฟจะทาซอสและทาวาซาบิิเอาไว้้ให้้แล้้ว แต่่หาก
ต้้องการความจััดจ้้านมากกว่่านี้้� ก็็สามารถขอวาซาบิิ
เพิ่่ม� ได้้ หลัังจากอิ่่ม� อร่่อยกัับซููชิิกันั แล้้ว ก็็ต้้องมาต่่อกัันที่่�
เมนููไฮไลต์์อีีกเมนูู Ango Inaniwa Udon หรืืออุุด้ง้ แบนใน
น้ำำ��ซุุปหอมๆ เสิิร์์ฟคู่่�กัับปลาอัังโกะชุุปแป้้งทอดกรอบ
เป็็นเมนููที่่�เรีียกความสดชื่่�นได้้ดีีทีีเดีียว ก่่อนปิิดท้้าย
ด้้วยของหวานแสนอร่่อยอย่่าง Concorde Cake with
Macadamia ice cream หรืือเมอแรงก์์กับั มููสช็อ็ กโกแลต
ที่่เ� สิิร์์ฟมาพร้้อมกัับไอศกรีีมแมคาเดเมีีย หอมหวานอร่่อย
จริิงๆ
สำำ�หรัับการมาที่่�ร้้าน KISETSU OMAKASE ลููกค้้าจะ
ต้้องโทรศััพท์์มาจองล่่วงหน้้า และหากอยากรัับประทาน
อาหารประเภทใด ก็็สามารถแจ้้งทางร้้านไว้้ได้้ เพื่่�อทาง
ร้้านจะได้้เช็็กกัับตลาดปลาในญี่่�ปุ่่�นว่่ามีีวััตถุุดิิบอย่่างที่่�
ต้้องการหรืือไม่่ โดยสามารถติิดต่่อได้้ที่่� 08-3294-7777
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการมอบสิิทธิิพิิเศษ เพีียงนำำ�คููปองที่่�มุุม
คอลััมน์์นิิตยสาร MOTIVO มาแสดง จะได้้รับั สิิทธิิพิิเศษ
ตามรายละเอีียดที่่�แจ้้งไว้้

GOURMET

PUMPKIN
AND SOY MILK
ฟัักทองน้ำำ�� เต้้าหู้้�

น้ำำ��เต้้าหู้้� (นมถั่่�วเหลืือง) เป็็นเครื่่�องดื่่�มที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ ยิ่่�งช่่วง
ฝนตกพรำำ�ๆ อากาศเย็็นๆ หากได้้น้ำำ��นมเต้้าหู้้�อุ่่�นๆ สัักแก้้วก็็
คงดีี แต่่จะมากิินน้ำำ��เต้้าหู้้�อย่่างเดีียวก็็คงธรรมดาไปหน่่อย
เลยอยากชวนทุุกคนมาทำำ� “ฟัักทองน้ำำ��เต้้าหู้้”� แบบง่่ายๆ เอา
ไว้้รัับประทานกััน

วััตถุุดิิบ
ฟัักทองญี่่�ปุ่่�น
ถั่่�วแดง
ถั่่�วเหลืือง
น้ำำ��ต้้มสุุก
งาขาว (งาดำำ�) คั่่�ว ตามชอบ

1 ผล
200 - 300 กรััม
300 - 500 กรััม
½ ลิิตร

• นำำ�ถั่่�วเหลืืองมาแช่่น้ำำ��ทิ้้�งไว้้สััก 1 คืืนจนถั่่�วเหลืืองนิ่่�ม จากนั้้�น
นำำ�ไปล้้างน้ำำ��ให้้สะอาด แล้้วผึ่่�งลมให้้แห้้งเล็็กน้้อย ต่่อด้้วยนำำ�ถั่่�ว
เหลืืองใส่่เครื่่�องปั่่น� เติิมน้ำำ��ต้้มสุกุ ลงไปประมาณครึ่่ง� ลิิตร ปั่่น� จน
ถั่่�วเหลืืองกลายเป็็นน้ำำ��นม กรองเอาแต่่น้ำำ�� แล้้วนำำ�น้ำำ��ถั่่�วเหลืือง
ที่่�ได้้ไปต้้มจนสุุก หากต้้องการให้้หวาน ก็็ให้้เติิมน้ำำ��ตาลลงไป
เล็็กน้้อย
• นำำ�เมล็็ดงาขาวหรืืองาดำำ�ไปล้้างน้ำำ��ทำำ�ความสะอาด กรองน้ำำ��
ออก ผึ่่�งเมล็็ดงาให้้แห้้ง แล้้วนำำ�ไปใส่่กระทะคั่่�วโดยใช้้ไฟกลาง
พอได้้กลิ่่�นหอมๆ ของงาให้้ตัักขึ้้�นใส่่ถ้้วย
• การตัักเสิิร์์ฟ ตัักน้ำำ��เต้้าหู้้�ใส่่ถ้้วยหรืือชามประมาณ ¾ ถ้้วย
แล้้วแต่่งหน้้าด้้วยฟัักทองนึ่่�งสุุกและถั่่�วแดงต้้ม จากนั้้�นให้้โรยงา
คั่่ว� ลงไป แค่่นี้้ก็� จ็ ะได้้ฟักั ทองน้ำำ��เต้้าหู้้�อุ่น่� ๆ มารับั ประทานแล้้ว หรืือ
ใครอยากรัับประทานแบบเย็็นๆ ก็็สามารถนำำ�ไปแช่่เย็็นก่่อน
เสิิร์์ฟได้้
Tips
• สามารถใช้้น้ำำ��นมถั่่�วเหลืืองแบบยููเอชทีีพร้้อมดื่่�ม หรืือแบบ
ผงมาชงกัับน้ำำ��ร้้อนก็็ได้้
• ถั่่�วแดงและฟัักทองญี่่�ปุ่่�น สามารถหาซื้้�อแบบต้้มสุุกหรืือนึ่่�งสุุก
ก็็ได้้
• หากต้้องการเพิ่่�มความหวาน สามารถเติิมน้ำำ��ผึ้้�งลงไปได้้

วิ ิธีีทำำ�
• นำำ�ฟัักทองญี่่ปุ่� น่� มาผ่่าครึ่ง่� เอาไส้้กลางออก แล้้วหั่่น� เป็็นชิ้้น� ตามแนวยาว
ของลููก โดยให้้มีีความหนาประมาณครึ่่�งนิ้้�ว (หรืือให้้มีีความหนาตามที่่�
ชอบ) ก่่อนนำำ�ไปนึ่่�ง พอสุุกให้้พัักทิ้้�งไว้้
• เช่่นเดีียวกัับถั่่�วแดง ต้้องแช่่น้ำำ��ทิ้้�งไว้้ 1 คืืน และล้้างทำำ�ความสะอาด
ก่่อนนำำ�มาต้้มจนถั่่�วสุุกและนิ่่�ม จากนั้้�นนำำ�ถั่่�วมากรองน้ำำ��ทิ้้�ง
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MY BEST FRIEND

BAMBOO RAT

“หนููอ้น้ ” สััตว์์ป่า่ สู่่สั� ตั ว์์เลี้้ย� ง

ลัักษณะนิิสััย
อ้้น ถืือเป็็นสััตว์์ป่่า จึึงมีีพฤติิกรรมและนิิสััยที่่�ชอบอาศััย
อยู่่�ในโพรงไม้้หรืือโพรงใต้้ดิิน โดยมีีขนาดความลึึกประมาณ
60 เซนติิเมตร และชอบอาศััยอยู่่�เพีียงลำำ�พัังตััวเดีียว ชอบนอน
ตอนกลางวััน และออกหากิินในเวลากลางคืืน มีีนิิสััยไม่่ดุุร้้าย
ไม่่ว่่าจะผ่่านมากี่่�ปีี “อ้้น” ก็็ยัังคงเป็็นสััตว์์เลี้้�ยงแสนรััก
ของใครหลายๆ คน ด้้วยรููปร่่างที่่�อ้้วนกลม หน้้าตา
น่่ารััก เข้้ากัับคนง่่าย และเลี้้�ยงง่่าย อ้้น หรืือ หนููอ้้น
ถููกจััดให้้อยู่่�ในกลุ่่�มสััตว์์ฟััน แทะ มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ใน
ทวีีปเอเชีีย แถบเอเชีียใต้้ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
และประเทศจีีนตอนใต้้ โดยอ้้นจะมีีอยู่่�ด้้วยกััน 4 ชนิิด
แบ่่งเป็็น 2 สกุุลใหญ่่ คืือ สกุุล Rhizomys ซึ่่�งจะมีีอ้้น
ใหญ่่ อ้้นกลาง และอ้้นเมืืองจีีน ส่่วนสกุุล Cannomys
จะเป็็นอ้้นที่่�มีีขนาดเล็็กที่่�สุุด จึึงถููกเรีียกว่่าอ้้น เล็็ก
สำำ�หรัับในประเทศไทยแล้้ว สััตว์์ฟััน แทะอย่่างอ้้น ได้้
ถููกจััดให้้ เป็็นสััตว์์ป่่าคุ้้�มครองประเภท 1 (สััตว์์ป่่าที่่�
ปกติิคนจะไม่่ใช้้เนื้้�อมาทำำ�เป็็นอาหาร ไม่่ล่่าเพื่่�อการ
กีีฬา เป็็นสััตว์์ป่่าที่่�ทำำ�ลายศััตรููพืืช ขจััดสิ่่�งปฏิิกููล
สงวนไว้้เพื่่�อประดัับความงามตามธรรมชาติิ หรืือ
ไม่่ให้้จำำ�นวนลดลง)

ลัักษณะทั่่�วไป
โดยทั่่�วไปแล้้วอ้้นจะมีีรููปร่่างคล้้ายหนูู แต่่มีีขนาดใหญ่่
กว่่า ลำำ�ตััวมีีรููปร่่างกลม อ้้วน ป้้อม มีีขนสีีน้ำำ��ตาลแดง
ปกคลุุมทั่่�วหััว ลำำ�ตััว และขา บางตััวอาจมีีแถบสีีขาวคาด
จากปลายจมููกถึึงหน้้าผาก แก้้มมีีสีีน้ำำ��ตาลอ่่อน ส่่วนตาและ
หููเล็็กมาก ขาสั้้�น หางสั้้�น และไม่่มีีขน มีีอุ้้�งเล็็บ ฝ่่าเท้้าเรีียบ
ฟัันแทะคู่่�หน้้ามีีขนาดใหญ่่จนมองเห็็นได้้ชััด หากเป็็นอ้้นใหญ่่
และอ้้นกลาง จะมีีขนาดวััดจากปลายจมููกถึึงปลายหาง
ประมาณ 40 - 48 เซนติิเมตร ส่่วนอ้้นเล็็กจะมีีขนาด
ประมาณ 15 - 26.5 เซนติิเมตร
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การเลี้้�ยงและดููแล
การเลี้้�ยงอ้้นทำำ�ได้้ไม่่ยาก เพราะเป็็นสััตว์์ที่่�กิินอาหารง่่าย เช่่น
ไผ่่ เปลืือกแตงโม มัันเทศ ข้้าวโพด อ้้อย แต่่ควรจััดวางไว้้เป็็น
สััดส่่วนไม่่ให้้กองลงบนพื้้�น ไม่่ควรเก็็บเศษอาหารที่่�หล่่นลงพื้้�น
มาให้้อ้้นกิิน เพราะอาจจะปะปนกัับมููลของอ้้นที่่�ถ่่ายออก ดัังนั้้�น
จึึงควรจััดเก็็บทำำ�ความสะอาดอยู่่�สม่ำำ��เสมอเพื่่�อความสะอาด
ส่่วนน้ำำ�� แม้้อ้้นเป็็นสััตว์์ที่่�กิินน้ำำ��น้้อย ซึ่่�งน้ำำ��อาจจะได้้จากอาหาร
แต่่ก็็ควรมีีน้ำำ��สะอาดให้้อ้้นไว้้กิินบ้้าง ขณะเดีียวกััน ควรมีีกรงให้้
อ้้นอยู่่� โดยขนาดของกรงก็็ต้้องเป็็นกรงขนาด 1X1 เมตร ด้้าน
บนของกรงต้้องปิิดสนิิทเพื่่�อกัันอ้้นปีีนป่่ายออกมา
นอกจากนี้้�ยัังควรหมั่่�นตรวจดููฟัันแทะคู่่�หน้้าของอ้้น เพราะ
หากว่่ายาวเกิินไปจะทำำ�ให้้อ้้นกิินอาหารลำำ�บาก อาจทำำ�ให้้อ้้นอด
อาหารได้้ ดัังนั้้�นเมื่่�อเห็็นว่่าฟัันแทะคู่่�หน้้ายาวเกิินไป สามารถใช้้
กรรไกรตััดเล็็บตััดให้้สั้้�นลงได้้ เช่่นเดีียวกัับการทำำ�ความสะอาด
ควรอาบน้ำำ��ให้้อ้้นเดืือนละ 1 ครั้้�ง และต้้องเช็็ดหรืือเป่่าขนให้้
แห้้ง หากไม่่ต้้องการอาบน้ำำ�� ก็็ให้้ใช้้ผ้้าชุุบน้ำำ��ที่่�บิิดหมาดๆ เช็็ด
ทำำ�ความสะอาดให้้ทั่่�วตััวได้้
ข้้อควรระวััง
ด้้วยพฤติิกรรมของอ้้นที่่�เป็็นสััตว์์ป่่า ชอบขุุดดิิน ดัังนั้้�นจึึง
ไม่่ควรเลี้้�ยงอ้้นไว้้บนพื้้�นดิิน เพราะอ้้นอาจขุุดดิินหนีีออกไปนอก
บริิเวณบ้้านได้้ ควรเลี้้�ยงบนวััสดุุที่่�มีีความแข็็งและหนา อย่่าง
เช่่นพื้้�นกระเบื้้�อง นอกจากนี้้�ควรระมััดระวัังเรื่่�องของยุุงหรืือมด
เพราะหากอ้้นถููกยุุงหรืือมดกััด ก็็จะทำำ�ให้้ผิิวหนัังของอ้้นเกิิด
แผลได้้ ควรป้้องกัันและหมั่่�นทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�ไม่่ให้้มีีมด
และแมลงมารบกวน

CALENDAR

FAIR COMING BACK
การกลัับมาของงานแฟร์์

25th - 28th Aug 2022
The Foodism Show - All About
Diet & Healthy Eating

Hall 7 อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี
เวลา 10.00 - 20.00 น.
สายเฮลท์์ตี้้�เตรีียมพบกัับงานรวมพลสุุดยิ่่�งใหญ่่ของคนใส่่ใจ
รููปร่า่ งและรัักสุุขภาพ เพราะงานนี้้�รวมอาหารและวััตถุดิุ บิ เพื่่อ� คน
รัักสุุขภาพและควบคุุมน้ำำ��หนัักโดยเฉพาะ! ตื่่นต
� ากัับร้้านอาหาร
สุุขภาพเด็็ดๆ ร้้านอาหารทางเลืือกร้้านดััง และผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ
อาหารคุุณภาพ ไม่่ว่่าจะอาหารคลีีน คีีโต วีีแกน โลว์์คาร์์บ
หรืือสายไหนๆ เราก็็เอาทุุกอย่่างมาไว้้ให้้ในที่่เ� ดีียวแล้้วกว่่า 150
บริิษััทและร้้านค้้า! ถืือเป็็นอีีกงานมหกรรมที่่�เป็็นการรวมตััว
ครั้้ง� ใหญ่่ของกลุ่่�มธุุรกิิจในตลาดอาหารเพื่่อ� สุุขภาพ และควบคุุม
น้ำำ��หนััก ที่่�ไม่่มาไม่่ได้้แล้้ว

1st - 4th Sep 2022
ไทยเที่่�ยวไทย ครั้้�งที่่� 63

EH 102 - 104 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 21.00 น.
มหกรรมงานท่่องเที่่�ยวที่่�กลัับมาช่่วยคุุณค้้นหาที่่�พััก โรงแรม
และรีีสอร์์ตสำำ�หรัับการพัักผ่่อน พร้้อมกัับโปรแกรมการท่่องเที่่ยว
�
ที่่�จััดขึ้้�นมาแบบสุุดพิิเศษ ด้้วยโปรโมชัันราคาที่่�น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจ
ทั้้�งที่่�พััก ที่่�กิิน โรงแรม สายการบิิน ทััวร์์ รถเช่่า ร้้านอาหาร
ที่่�พาเหรดกัันมาให้้ทุุกคนได้้ฟิินกััน ห้้ามพลาดเชีียวนะ!

12th - 23rd Oct 2022
มหกรรมหนัังสืือระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 27

ชั้้�น G ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�
เวลา 10.00 - 20.00 น.
กลัับมาอีีกครั้้ง� กัับ “งานมหกรรมหนัังสืือระดัับชาติิ ครั้้ง� ที่่� 27”
บ้้านหลัังเดิิมในรููปโฉมใหม่่ของศููนย์ก์ ารประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ �
ที่่�ใหญ่่กว่่าเดิิมถึึง 5 เท่่า พร้้อมกัับความครบครัันของหนัังสืือ
และสื่่�อความรู้้�มากมายที่่�เหมาะกัับทุุกเพศ ทุุกวััย งานนี้้�
จะจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 12 - 23 ตุุลาคม 2565 นี้้�

21st - 23rd Oct 2022
Thailand Game Show 2022

Exhibition Hall 3 - 4 ชั้้�น G
ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�
เวลา 10.00 - 20.00 น.
การกลัับมาอย่่างเหนืือชั้้น� และอลัังการกว่่าที่่เ� คย พร้้อมอััดแน่่น
ความมัันส์์ จััดเต็็มด้้วยกิจิ กรรมครบรส ทั้้ง� โซนเกม โซนไลฟ์์สไตล์์
และอีีก 2 โซนใหม่่ โซน NFT & Metaverse ที่่�จะเปิิดโลก
Metaverse ไปพร้้อมกัับเทรนด์์ NFT Game และโซน Business
Matching เปิิดโอกาสทางธุุรกิิจให้้ทุกุ ภาคส่่วนในอุุตสาหกรรม
เกมแบบครบวงจรจริิงๆ
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FRESH IDEA

INSPIRED BY NATURE
แรงบัันดาลใจจากธรรมชาติิ

เฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจในการออกแบบมาจาก
ธรรมชาติิ เป็็นหนึ่่�งในวิิธีีที่่�ทำำ�ให้้เราทุุกคนเหมืือนได้้อยู่่�
ใกล้้ชิดกั
ิ บั ธรรมชาติิมากขึ้้น� ซึ่ง่� อาจส่ง่ ต่่อแรงบัันดาลใจ
ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้มากขึ้้�น

GLASS TOP COFFEE TABLE
เป็็นโต๊๊ะกาแฟที่่�ได้้แรงบัันดาลใจมาจากธรรมชาติิสุุดๆ แถม
ยัังให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนได้้ไปอยู่่�ท่่ามกลางธรรมชาติิจริิงๆ ถืือเป็็น
อีีกงานดีีไซน์์ที่่�ไม่่ซ้ำ�ำ� ใคร เพราะใช้้หิินปููนก้้อนใหญ่่ฟอร์์มสวยมา
วางเป็็นฐาน ก่่อนที่่จ� ะใช้้เทคนิิคการตััดหิิน แล้้วนำำ�มาประกอบเข้้า
กัับกระจกจนดููเหมืือนหิินทะลุุกระจก ทำำ�ให้้ได้้โต๊๊ะกาแฟสุุดเท่่ตัวั นี้้�
มาในที่่�สุุด
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WOODEN LAMP
เป็็นของตกแต่่งบ้้านที่ส่� วยไม่่ซ้ำำ��ใครจริิงๆ สำำ�หรับั โคมไฟตั้้ง� โต๊๊ะที่่�
ทำำ�จากกิ่่ง� ไม้้ แล้้วประกอบกัับฐานไม้้ ก่่อนจะนำำ�ชุดุ ไฟและหลอดไฟฟ้้า
มาติิดตั้้�ง แล้้วใช้้โคมไฟผ้้ามาประกอบอีีกครั้้�ง หากจะให้้สวยมากขึ้้�น
ก็็ทาสีีที่่�กิ่่�งไม้้ เท่่านี้้�ก็็จะได้้โคมไฟตั้้�งโต๊๊ะไว้้ประดัับบ้้านแล้้ว

BRANCHES CHANDELIER
เป็็นแชนเดอเลีียร์์ที่ส่� วยแปลกตาไม่่ซ้ำ�ำ� ใคร เพราะแชนเดอเลีียร์์
ชิ้้�นนี้้�ทำำ�มาจากกิ่่�งไม้้ที่่�ถููกตััดแต่่งให้้มีีรููปทรงสวยงาม ก่่อนที่่�จะ
นำำ�ชุุดไฟที่่�มีีหลอดไฟเป็็นดอกไม้้มาประกอบเข้้ากััน โดยให้้หลอด
ไฟแต่่ละหลอดกระจายไปตามกิ่่�งของไม้้ เพื่่�อให้้ดููแล้้วเหมืือนเป็็น
ดอกไม้้ที่่�กำำ�ลัังเบ่่งบานอยู่่�ตามกิ่่�งก้้าน แล้้วติิดตั้้�งชุุดแขวนเพดาน
แค่่นี้้�ก็็จะได้้แชนเดอเลีียร์์สวยๆ แล้้ว

BUSH ARMCHAIR
เก้้าอี้้�นั่่�งสุุดเท่่ที่่�หากมีีไว้้ประดัับสวนก็็คงจะสวยเก๋๋ไม่่เบาเลย
ทีีเดีียว โดยเก้้าอี้้�นั่่�งตััวนี้้�ได้้แรงบัันดาลใจมาจากธรรมชาติิจริิงๆ
เพราะเป็็นการนำำ�เอากิ่่ง� ไม้้แห้้งที่ถู่� กู ตััดเป็็นท่่อนๆ ให้้มีคี วามยาวพอ
เหมาะ มาประกอบเข้้าเป็็นเก้้าอี้้�ในลัักษณะโครงสร้้างง่่ายๆ มััดๆ
ผููกๆ จนกลายเป็็นเก้้าอี้้�นั่่�งสบายๆ สำำ�หรัับใช้้ตกแต่่งสวน หรืือจะ
นั่่�งพัักผ่่อนชมนกชมต้้นไม้้ก็็ได้้
WOOD TABLE WITH GRASS
เก้้าอี้้ม้� า้ นั่่ง� ธรรมดาที่ไ่� ม่่ธรรมดา โดยม้้านั่่ง� ตััวนี้้จ� ะให้้ความรู้้�สึึก
เหมืือนนั่่�งอยู่่�ในสนามหญ้้า เป็็นอีีกผลงานการออกแบบที่่�ผสานกััน
ระหว่่างแผ่่นไม้้รููปทรงธรรมชาติิ 2 แผ่่น วางคู่่�กัันบนขาตั้้�ง แล้้วมีี
กล่่องพลาสติิกที่่ทำ� ำ�จากแผ่่นอะคริิลิิกใสไว้้ตรงกลางระหว่่างแผ่่นไม้้
สำำ�หรับั ใส่่ดิินไว้้ตรงกลางเพื่่อ� ปลููกต้้นหญ้้า เท่่านี้้ก็� จ็ ะได้้ม้า้ นั่่ง� สวยๆ
ไว้้นั่่�งเล่่นแล้้ว

SOLID WOOD HOOKS
เป็็นอีีกเฟอร์์นิิเจอร์์ชิ้น้� หนึ่่�งที่น่� อกจากจะใช้้เป็็นเครื่อ่� งประดัับ
ตกแต่่งผนัังบ้้านแล้้ว ยัังมีีประโยชน์์ใช้้สอยด้้วยการเป็็นที่่�แขวน
กระเป๋๋าและแขวนเสื้้อ� ได้้ด้ว้ ย เพราะงานเฟอร์์นิิเจอร์์ชิ้น้� นี้้เ� ป็็นการ
นำำ�กรอบไม้้และนำำ�กิ่่�งไม้้ (2 ง่่าม) มาเรีียงกัันอยู่่�ภายในกรอบ
เท่่านี้้�ก็็จะได้้กรอบไม้้สวยๆ ติิดฝาผนัังที่่�มากด้้วยประโยชน์์
ใช้้สอยแล้้ว

ROCK COFFEE TABLE
	อีีกหนึ่่�งเฟอร์์นิิเจอร์์ชิ้้�นหรููหราที่่�จะมาทำำ�ให้้บ้้านของคุุณดูู
ลัักชััวรีีมากขึ้้�น สำำ�หรัับโต๊๊ะกาแฟหิินที่่�ใช้้ก้้อนหิินขนาดใหญ่่มา
ผ่่าครึ่่�งเพื่่�อให้้เกิิดหน้้าตััดสำำ�หรัับวางของ จากนั้้�นขััดด้้านหน้้าให้้
เรีียบ ลงแว็็กซ์์ให้้ขึ้้�นเงา เท่่านี้้�ก็็ได้้โต๊๊ะกาแฟไว้้ใช้้แล้้ว
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LIBRARY

FIND YOUR MIND
ค้้นหาจิิตใจในตััวเอง

แมวและฉัันในวัันธรรมดา
ผู้้�เขีียน : แอ-ซยุุง
ผู้้�แปล : วีีรญา กัังวานเจิิดสุุข
หนัังสืือที่่�รวมภาพประกอบ 186 ภาพที่่�ถููก
ถ่่ายทอดจากประสบการณ์์ส่ว่ นตััวของ “แอ-ซยุุง”
นัักเขีียนที่่อ� าศััยอยู่่�ในบ้้านพร้้อมกัับแมวตััวหนึ่่ง� ที่่�
ไม่่ใช่่แค่่การให้้อาหารและเฝ้้ามองการเติิบโตของ
สััตว์เ์ ลี้้ย� งขี้้อ้� อ้ น แต่่ยังั ชวนให้้เราตั้้ง� คำำ�ถามถึึงความ
หมายของชีีวิิต ไปจนถึึงเรื่่�องของการแบ่่งปัันพื้้�นที่่�ที่่�สบายใจร่่วม
กััน ซึ่่�งเป็็นความปลอดภััยต่่อใจที่่�มาพร้้อมกัับบทเรีียน ทำำ�ให้้รู้้�จััก
กัับการขยัับปรัับตััวซึ่่ง� กัันและกััน และนั่่น� อาจเป็็นสัจั ธรรมของชีีวิิต

นานแค่่ไหนแล้้วนะ ที่่ไ� ม่่ได้้คุยุ
กัับตััวเองอย่่างเปิิดใจ
ผู้้�เขีียน : ชอนซึึงฮวััน
ผู้้�แปล : ตรองสิิริิ ทองคำำ�ใส
หนัังสืือที่่�จะมาทำำ�ให้้เราได้้สร้้างโมเมนต์์เล็็กๆ
ในการพููดคุุยกัับตััวเอง ชวนตั้้�งคำำ�ถามและสร้้าง
มุุมมองที่่�เราไม่่เคยคิิดเกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึก เวลา
ความสััมพัันธ์์ และโลกอัันแสนวุ่่�นวายที่่�เราดำำ�รง
อยู่่� การกลัับเข้้าไปเผชิิญหน้้ากัับความรู้้�สึึกอัันเปราะบางเหล่่านั้้�น
อาจนำำ�มาสู่่�การยอมรัับในบาดแผลและความแหว่่งวิ่่�น ว่่านั่่�นคืือ
เส้้นทางเยีียวยาหััวใจตััวเองได้้ในที่่�สุุด
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NOTES ON A NERVOUS PLANET
แด่่เธอ บนดาวเคราะห์์ช่า่ งกัังวล
ผู้้�เขีียน : แมตต์์ เฮก
ผู้้�แปล : ศิิริิกมล ตาน้้อย
หนัังสืือที่่ฉ� ายให้้เห็็นภาพความกัังวลใจของผู้้�คน
ในโลกยุุคใหม่่ที่มีี่� การเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึง
ความรู้้�สึึกเปล่่าเปลี่่�ยวและความเหงาที่่�อยู่่�ในใจ
โดยหนัังสืือเล่่มนี้้จ� ะมาสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันทางใจ และ
เป็็นคู่่�มือื ในการชวนให้้ตัวั ของเราเป็็นมิติ รกัับตััวเราเอง ไปพร้้อมๆ
กัับสร้้างเกราะในการรัับรู้้� และติิดตามข่่าวสารที่่�ไหลทะลัักเข้้ามา
อย่่างมีีสติิ ไม่่ทำำ�ให้้จิิตของเราหลงไปตามกระแส จึึงเป็็นหนัังสืือ
อีีกเล่่มที่่น่� า่ อ่่าน และช่่วยให้้เราเห็็นหนทางการรัักษาใจของเราไม่่
ให้้เอนไหวไปตามกระแสโลกอัันน่่าวิิตกอย่่างวัันนี้้�

อาจไม่่เหมาะหากเปราะบาง
ผู้้�เขีียน : จิิดานัันท์์ เหลืืองเพีียรสมุุท
หนัังสืือรวมเรื่่�องสั้้�นของ “จิิดานัันท์์ เหลืือง
เพีียรสมุุท” ที่่เ� ขีียนขึ้้�นในช่่วงเวลาที่่ต่� า่ งกััน ทว่่า
ทุุกเรื่่อ� งในหนัังสืือเล่่มนี้้ล้� ว้ นเชื่่อ� มโยงกัันด้ว้ ยตััว
ละครที่่แ� ตกต่่างจากบรรทััดฐานของสัังคม สร้้าง
ความรู้้�สึึกเป็็นอื่่น� เมื่่อ� อ่่าน แต่่ขณะเดีียวกัันก็รู้้�สึึ
็ ก
ได้้รัับการปลอบประโลมจากบางสิ่่�งบางอย่่าง
ว่่าสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่�นั้้�นไม่่ผิิด เพราะชีีวิิตไม่่ได้้มีีรููปแบบเดีียวที่่�ถููกต้้อง
หลายเรื่่�องอาจทำำ�ให้้รู้้�สึึกเปลี่่�ยวเหงา แตกหััก ปวดร้้าว แต่่ชีีวิิต
จริิงก็็เป็็นแบบนั้้�นไม่่ใช่่หรืือ

MORE THAN WORDS
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Look deep into nature, and then you will
understand everything better.
Albert Einstein
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