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#THINK GREEN
#THINK GREEN FOR A BETTER LIVING เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
แนวนโยบายการท�ำงานของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ให้ความส�ำคัญกับ
การรักษ์และดูแลโลกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งอาจเป็น
จุดเล็กๆ ที่ช่วยสร้างจิตส�ำนึกในเรื่องรักษ์โลกให้กับทุกคน
เพื่อให้สอดรับกับกระแสรักษ์โลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ เนื้อหาของ
MOTIVO ฉบับนี้จึงเริ่มต้นด้วยการมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็น
Eco-Friendly ที่เราสามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวของเราเอง
ก่อนที่จะขยายออกไปสู่สังคมภายนอกที่จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมของ
โลกใบนี้สวยงามต่อไป ก่อนจะไปตอกย�้ำกับบทสัมภาษณ์พิเศษใน
Exclusive Interview กับ “คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล” ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) กับ
แนวคิด #THINK GREEN FOR A BETTER LIVING ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ทุกคนไม่มีค�ำว่า “จิตส�ำนึกในหัวใจ” เพราะสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมและชีวิตของมนุษย์ทุกคนดีขึ้น
จากนั้ น เราไปเสาะแสวงหารี ฟ ิ ล ช็ อ ปในกรุ ง เทพฯ กั น ต่ อ ว่ า
อยู่แ ห่งไหนกันบ้าง เพราะร้านรีฟิลก�ำลังได้รับความนิยมในยุคที่
ทุกคนล้วนให้ความสนใจกับการลดขยะและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในคอลัมน์ Living Guide Zone ขณะเดียวกันภายในเล่มก็ยังมี
คอลัมน์สดุ ชิคอย่างคอลัมน์ DIY ทีจ่ ะมาแนะน�ำการน�ำเสือ้ ยืดตัวเก่า
มาดัดแปลงให้กลายเป็นถุงผ้าใบเก๋ทเี่ ราสามารถพกพาไปชอปปิงและใช้
แทนถุงพลาสติก ไม่เพียงเท่านั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในฉบับนี้
จึงได้น�ำเสนอเรื่องราวของ COVID-19 ในคอลัมน์ Be Healthy
มาให้ผู้อ่านได้ท�ำความเข้าใจกับเชื้อร้ายตัวนี้ เพื่อป้องกันตัวเองและ
สมาชิกทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยอีกด้วย
ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของโลก แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จึงจะยังคงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่กับลูกบ้านทุกคนใน
ทุกโครงการ เพื่อให้ความสุขยังคงอยู่กับทุกครอบครัวตลอดไป
บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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#THINK GREEN
คิดเพื่อโลกสีเขียว

Look deep into nature, and
then you will understand
everything better.
… by Albert Einstein

การละลายของธารน�ำ้ แข็ง อากาศทีร่ อ้ นขึน้
ไฟป่าในออสเตรเลีย ฝุน่ PM 2.5 ตลอดจน
การเปลีย่ นแปลงของอากาศอย่างรุนแรง
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถือเป็นสัญญาณเตือน
จากธรรมชาติ ที่ บ อกให้ ทุ ก คนรั บ รู ้ ว ่ า
ในอนาคตอันใกล้นมี้ นุษย์อาจต้องเผชิญกับ
ภัยธรรมชาติทร่ี า้ ยแรงมากขึน้ หากยังคง
ท�ำลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยูต่ อ่ ไป
ดังนั้นควรหันมาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง แต่จะท�ำอย่างไร
ให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสุขใจ
ไปดูกัน

ความหมายของนิยามนี้ก็คือการใช้ชีวิตในทุกๆ
ด้านโดยคิดค�ำนึงและไม่ทำ� สิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ใช้สงิ่ ของหรือการเลือกบริโภคอาหาร แต่กไ็ ม่ได้
หมายความว่าการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมนี้ ทุกคน
จะต้องหยุดการพัฒนาหรือหยุดใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปเลย เพียงแค่จะต้องเลือกพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่เป็นอันตรายกับ
ระบบนิเวศ ขณะเดียวกันเราเองจะต้องใช้สงิ่ เหล่านัน้
อย่างคุม้ ค่าให้มากที่สุดด้วย เพือ่ ให้มนุษย์ยงั คง
ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับการอยูร่ ว่ มกับสิง่ แวดล้อม
อย่างมีความสุข

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดขยะพลาสติก

หลายคนอาจจะได้ยินนิยามว่า “เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” ในสื่อโฆษณาสินค้ามาแล้ว ซึ่ง
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ด้วยจ�ำนวนขยะพลาสติกทีเ่ พิม่ ขึน้ จนส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้ำ

ให้ล้มตายกันไปหลายชีวิต ขณะเดียวกันขยะ
พลาสติกบางส่วนยังไปอุดตันอยูใ่ นแม่นำ�้ ล�ำคลอง
เกิดการเน่าเสีย ถือเป็นการท�ำลายธรรมชาติอย่าง
ร้ายแรง และก�ำลังส่งผลกระทบต่อมนุษย์แล้ว
เช่นกันในเวลานี้ วิธีง่ายๆ ที่จะลดการทิ้งขยะ
พลาสติ ก คื อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ตัวเราเอง ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ใช้ปน่ิ โตใส่อาหารแทนการใช้ถงุ พลาสติก รวมถึง
การลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้
เพียงแค่นี้เราก็จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมแล้ว
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน

การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวภายในบ้าน ไม่เพียงจะท�ำให้
บ้านดูสดใสและน่าพักผ่อนมากขึ้นเท่านั้น แต่
สีเขียวที่อยู่ภายในบริเวณบ้านยังท�ำหน้าที่เป็น

ผู้ปกป้องสมาชิกทุกคนภายในบ้านให้รอดพ้น
จากมลพิษเช่นกัน และที่ส�ำคัญพื้นที่สีเขียว
ภายในบ้านนัน้ ยังเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะท�ำให้เด็กๆ
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นมิตร ซึง่ จะช่วยส่งต่อแนวคิด รวมถึงปลูกฝัง
การอนุรักษ์ธรรมชาติไปสู่สังคมโดยรวม อันจะ
ท�ำให้พวกเขาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อมต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
เลิกใช้สารเคมี

อย่างทีร่ กู้ นั ว่าสารเคมี โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงหรือ
ยาก�ำจัดศัตรูพืชนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างมากเลยทีเดียว เพราะสารเคมีอนั ตรายเหล่านัน้
จะท�ำให้ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมถูกท�ำลายไป
อย่างสิ้นเชิง การหันมาเปลี่ยนจากสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชเป็นการใช้สมุนไพรไล่ศัตรูพืช

ไม่เพียงจะท�ำให้สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบ
เท่านั้น ยังท�ำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากสารเคมี
อันตรายอีกด้วย
ประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ไม่ใช้พลังงานเลย แต่เป็นการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและใช้เท่าที่จำ� เป็นเท่านั้น เราอาจคิดว่า
แค่เปิดไฟนีออนดวงเล็กๆ สักดวง เสียบปลัก๊ ทีวี
ทิ้งเอาไว้ ไม่ได้ท�ำให้พลังงานสูญเสียมากมาย
เท่าไร ทว่าในความเป็นจริงกลับท�ำให้เราสูญเสีย
พลังงานโดยใช่เหตุ และไม่ใช่แค่เรื่องของการ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น การใช้น�้ำอย่าง
ประหยัด การใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์สว่ นตัว
และการบริโภคอาหารเท่าที่จ�ำเป็น ไม่เหลือทิ้ง
ก็ถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย และ
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หากเป็นไปได้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง
พลังงานทดแทนอื่นๆ ยังเป็นการท�ำให้เรามี
พลังงานยัง่ ยืน และท�ำให้เรามีความเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติมากขึ้นด้วย
ปรับวิถีการใช้ชีวิต

ในวันที่กระแสสังคมเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น การปรับวิถี
การใช้ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้เราอยู่กับ

6

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข ในช่วงแรกอาจจะ
รู้สึกไม่ชินเท่าไร ซึ่งก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกัน
ระยะหนึง่ อย่างเช่นการปลูกผักไว้รบั ประทานเอง
หรือแม้แต่การปรับพฤติกรรมของเราเองให้สอดรับ
กับกระแสสังคมที่ปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน
เช่น การใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนถุงพลาสติก
การใช้ถุงผ้า ไปจนถึงการท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะท�ำให้เรามีชีวิต
อย่างเป็นสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแล้ว

ชีวิตยืนยาว

หลังจากที่เราได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและหันมาใช้
ชีวิตในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
เมือ่ ธรรมชาติได้รบั การฟืน้ ฟูดขี นึ้ ชีวติ ของพวกเรา
นอกจากจะมีความสุขมากขึน้ เรือ่ งของสุขภาพ
ก็จะเป็นสิง่ ทีธ่ รรมชาติตอบแทนกลับมาให้กบั ทุกคน
เช่นกัน และนั่นก็จะท�ำให้ชีวิตของมนุษย์ที่ อ ยู ่
ท่ามกลางธรรมชาติรอดพ้นจากมลพิษ รวมถึง
โรคภัยต่างๆ อีกด้วย จึงถือได้วา่ เป็นส่วนส�ำคัญ

ที่จะท�ำให้ชีวิตของมนุษย์ยืนยาวมากขึ้น
...ท้ายที่สุดเมื่อมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และมีการเอือ้ เฟือ้ ต่อกันก็จะท�ำให้มนุษย์อยูบ่ นโลกนี้
ได้อย่างมีความสุขและยัง่ ยืน ท�ำให้โลกของเรายังคง
เป็นโลกทีม่ ชี วี ติ และสีเขียว ซึง่ จะยังคงอยูก่ บั มนุษย์
อย่างเราๆ ตลอดไป
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WELCOME

VIVE รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์

ชีวิต...ไม่ซ�้ำใคร
บ้านในเมืองสไตล์ MODERN MINIMAL

เพราะความแตกต่างต้องสร้างจากข้างในไม่ใช่
แค่เปลือกนอก โครงการ VIVE รัตนาธิเบศร์ราชพฤกษ์ ห่างจากรถไฟฟ้าเพียง 200 เมตร
เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สะท้อนรสนิยมการ
ใช้ชีวิตที่ไม่ซ�้ำใครอย่างแท้จริง ออกแบบเพื่อ
ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง
ที่ชัดเจนในสไตล์ Modern Minimal เพียง 34
ครอบครัวเท่านั้น

VIVE รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ตอบโจทย์ทกุ การใช้ชวี ติ

แนวคิดการออกแบบภูมสิ ถาปัตย์ใช้ความซับซ้อน
จากองค์ประกอบของธรรมชาติมาปรับให้เกิด
รูปแบบงานดีไซน์ทแี่ ตกต่าง โดยเลือกใช้รปู แบบ
ริ้วรอยและการเคลื่อนไหวของผืนดิน ผิวน�้ำ
หาดทรายธรรมชาติที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ สวยงาม
มาออกแบบเล่นระดับเนินดิน ตั้งแต่พื้นที่ทางเข้า
สู่สโมสรภายในโครงการที่ท�ำให้ตัวอาคารเสมือน
ลอยอยู่เหนือน�้ำ ภาพโดยรวมของโครงการเน้น
สีขาวของตัวอาคารบ้านตัดกับสีเขียวของต้นไม้
ท�ำให้ภาพรวมโครงการดูสะอาดและเป็นธรรมชาติ
มีการจัดวางต�ำแหน่งสโมสรให้อยูศ่ นู ย์กลางเพือ่ ให้
ทุกครอบครัวเข้าถึงได้อย่างสะดวก ดีไซน์สระว่ายน�ำ้
Free Form ขนาดใหญ่เพือ่ ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
เสมือนว่ายน�ำ้ อยูใ่ น Lake ท่ามกลางธรรมชาติและ
ทัศนียภาพทีโ่ ปร่งโล่งสอดคล้องกับ Nature Touch
8

Living Concept ที่ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติ
สีเขียวมากกว่าที่เคยในทุกมุมมองของการ
อยู่อาศัย พร้อมทัศนียภาพภายในโครงการที่
โปร่ง โล่ง ไม่มสี งิ่ บดบังสายตาด้วยระบบไฟฟ้า
ใต้ดินทั้งโครงการ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่
ไม่เหมือนใครและมีความเป็นส่วนตัวสูง
ในด้านของระบบรักษาความปลอดภัยมี
CCTV ตามจุดส�ำคัญทั่วทั้งโครงการ และ
มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านป้องกัน
การงัดแงะช่องประตูและหน้าต่าง การบุกรุก
และ Heat Detector เมื่ออุณหภูมิสูงเกินที่
ตั้งไว้ในห้องครัวไทย
ลักษณะรูปแบบบ้าน คือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สไตล์ Modern Minimal บนพื้นที่ขนาด 100
ตารางวาขึน้ ไป การวางต�ำแหน่งบ้านแต่ละหลัง

สวนในบ้านภายใต้แนวคิด Nature Touch Living Concept

สระว่ายน�้ำแบบฟรีฟอร์ม พร้อมระบบน�้ำเกลือที่รองรับการพักผ่อนของคุณ
ทุกมุมของบ้านมองเห็นสวนสีเขียวได้อย่างชัดเจน

จะอยู่แปลงหัวมุมติดถนนหลัก หรือหันหน้าเข้า
สวนสโมสรสระว่ายน�้ำ เพื่อเปิดทัศนียภาพที่ดี
โปร่งโล่งและพร้อมให้ดมื่ ด�ำ่ กับธรรมชาติดว้ ยมุม
Living Area เชือ่ มต่อมุมรับประทานอาหารและ
ครัว Pantry ตลอดแนวยาว 12 เมตร ภายในบ้าน
ผ่านมุมมองกระจกบานใหญ่ Green Panorama
และ Green Double Volume ไม่ว่าจะอยู่
มุมไหนของบ้านก็จะได้สัมผัสทัศนียภาพพื้นที่
สี เ ขี ย วที่ ไ ม่ ซ�้ ำ ใคร เต็ ม อิ่ ม กั บ Double
Connecting Courtyard ที่ประกอบด้วยสอง
Court คือ Active Court หน้าบ้านส�ำหรับ
การท�ำกิจกรรมอเนกประสงค์ เชื่อมต่อกับ
Green Private Court มุมสงบ ร่มรื่น ส่วนตัว
ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
แบบแยกกันหรือจะเชื่อมต่อกันกลายเป็นลาน

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ที่ส�ำคัญแม้แต่
ในห้องนอนใหญ่ยังโอบล้อมด้วยวิวสวน
ทั้ง 2 ด้านของห้อง Double View Master
Bedroom ให้สุนทรียภาพการอยู่อาศัยได้
อย่างเต็มเปี่ยม
ท�ำ เลโครงการที่มีศัก ยภาพสูง และมี
มูลค่าเพิม่ ตามกาลเวลาที่นับว่าหาได้ยาก
ส�ำหรับบ้านเดี่ยวในปัจจุบัน อยู่ห่างจาก
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ)
เพียง 200 เมตร และหากเดินทางเข้าเมือง
ก็มีทางด่วนพิเศษศรีรัชรองรับในทุกๆ การ
เดินทางของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ที่นี่จึงเป็นท�ำเลที่คุณสามารถออกแบบ
การเดินทางและเลือกใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นตัวเองและ
ไม่เหมือนใคร VIVE รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์

ติดตั้งระบบ Motion Detector ป้องกันการบุกรุก

9

HOME GADGET

ELECTRONIC
DEVICE FOR EARTH
อุปกรณ์รักษ์โลก

เดี๋ยวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าแก็ดเจ็ต
ถือว่ามีความส�ำคัญต่อชีวติ คนเราไม่นอ้ ย แต่แก็ดเจ็ต
ทีด่ ไี ม่เพียงจะให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้อย่างเดียว
แต่จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วย
เช่นกัน ซึง่ อุปกรณ์รกั ษ์โลกทีว่ า่ นีจ้ ะมีอะไรบ้างไปดูกนั

01

03

Philips Hue

เป็นชุดหลอดไฟอัจฉริยะทีส่ งั่ การต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
จากมือถือทัง้ Android และ iOS ทีม่ าพร้อมกับหลอดไฟ LED
ที่คุณสามารถปิดหรือเปิดไฟภายในบ้านได้แม้ยามที่อยู่
นอกบ้าน ขณะเดียวกันอุปกรณ์ชนิ้ นีย้ งั ช่วยสร้างสีสนั สดใสและ
เปลีย่ นบรรยากาศของบ้านคุณเองได้ดว้ ย เพราะเจ้าหลอดไฟที่
มาพร้อมชุดอุปกรณ์สามารถเปลีย่ นสีสนั ได้ตามทีค่ ณุ ต้องการ
หรือจะเปลี่ยนให้เป็นแสงไฟสลัวๆ ก็ท�ำได้เช่นกัน ถือเป็น
อีกหนึ่งอุปกรณ์ประหยัดไฟที่ต้องมีในยุคนี้เลย ราคาอยู่ที่
77.93 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,500 บาท

USB Cell Rechargeable Batteries

บอกเลยว่าเป็นแก็ดเจ็ตที่ตรงใจไม่ใช่น้อย เพราะนี่ไม่ใช่แค่ถ่านก้อน
อัลคาไลน์ธรรมดาที่ใช้แล้วหมดไปเหมือนที่เคยเจอ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ
USB Cell Rechargeable Batteries ที่สามารถถอดฝาครอบแล้วชาร์จไฟ
เข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสียบชาร์จไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งแก็ดเจ็ต
ที่มาพร้อมแนวคิดรักษ์โลกจริงๆ โดยราคาอยู่ที่ 4.74 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 150 บาท
02

SteriPEN

รูปร่างอาจเหมือนปากกาตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้า แต่จริงๆ แล้วเจ้าเครื่องนี้
คืออุปกรณ์พกพาทีจ่ ะมาท�ำหน้าทีก่ ำ� จัด
เชื้อโรคในน�้ำดื่มให้กับคุณในทุกๆ ที่
ไม่วา่ จะไปทีไ่ หนก็ตาม โดยตัวอุปกรณ์จะ
ท�ำหน้าทีฆ่ า่ เชือ้ โรคในน�ำ้ ดืม่ ด้วยแสง UV
ขณะทีห่ น้าจอจะมีจอ LCD แสดงปริมาตรน�ำ้
ที่ต้องการฆ่าเชื้อ ตั้งแต่ ½ -1 ลิตร
ท�ำให้คุณมีน�้ำดื่มสะอาดดื่มตลอดเวลา
ส�ำหรับราคาอยู่ที่ 91.95 เหรียญสหรัฐ
หรือราว 2,900 บาท
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04

Water Pebble

ถึงจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ แต่ก็เรียกว่าเป็นผู้ช่วย
ส�ำคัญที่จะมาช่วยทุกคนประหยัดน�้ำ ซึ่งเจ้าก้อนเล็กๆ
สีขาวนี้จะเริ่มส่องแสงสีเขียวตั้งแต่คุณเริ่มต้นอาบน�้ำ
ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อคุณอาบน�้ำได้ครึ่งทาง แล้ว
จะเป็นแสงสีแดงเมื่อเวลาที่ตั้งไว้ใกล้หมดลง เหมือนเป็น
การก�ำหนดเวลาอาบน�้ำของคุณนั่นเอง เมื่อใช้เจ้าเครื่องนี้
บ่อยครั้งมากขึ้นก็จะช่วยท�ำให้คุณอาบน�้ำได้เร็วขึ้นและ
ประหยัดน�้ำได้มากขึ้นเช่นกัน โดยราคาอยู่ที่ 25 ยูโร หรือ
ประมาณ 870 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

5 ทริค ดูแลบ้านสวยเหมือนใหม่
อยู่สบายไร้กังวลแม้ฟ้าฝนไม่เป็นใจ
ผ่านหน้าร้อนมาได้ไม่เท่าไรก็เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัว แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จึงอยากชวนทุกคนเตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน
ด้วย 5 ทริคง่ายๆ เพือ่ บ้านสวยเหมือนใหม่ แม้ฝนกระหน�ำ่
ก็ปลอดภัยไร้กังวล
หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของบ้าน

ศัตรูเบอร์หนึ่งที่ท�ำให้บ้านทรุดโทรมอย่างรวดเร็วช่วงหน้าฝน
คือ “การรั่วซึม” ซึ่งจุดของบ้านที่มีโอกาสรั่วซึมสูง ได้แก่ หลังคา
ฝ้าเพดาน ผนัง และรอยต่อของวัสดุต่างๆ วิธีตรวจสอบง่ายๆ
คือสังเกตรอยรั่วซึมตามจุดเหล่านั้นว่ามีร่องรอยหรือคราบน�้ำ
หรือไม่ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่ ส่วนใหญ่มกั เกิดปัญหาขึน้ ก่อนเจ้าของบ้าน
จะรูต้ วั หากพบจุดรัว่ ซึมก็ควรรีบซ่อมแซมให้เร็วทีส่ ดุ หรือรีบติดต่อ
ช่างมาแก้ไขโดยเร็ว เพราะถ้าทิ้งไว้นานจะไม่ใช่แค่รอยแตกร้าว
เท่านั้น แต่อาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาจนท�ำให้บ้านเสียหาย
และสิ้นเปลืองงบซ่อมแซมมากขึ้น
จัดการคราบน�้ำฝนที่เกาะกระจก

เหมือนจะเป็นเรือ่ งเล็กพริกขีห้ นูแต่กลับเป็นปัญหาให้เจ้าของบ้าน
ไม่น้อย เพราะคราบน�้ำฝนนอกจากจะท�ำให้บ้านดูสกปรกและ
ท�ำความสะอาดยากแล้ว ในน�้ำฝนซึ่งมีทั้งหินปูนและฝุ่นละออง
จะท�ำให้บ้านเสื่อมสภาพและเป็นแหล่งสะสมเชื้อรา หากพบ
คราบน�ำ้ ฝนจึงควรรีบท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาเช็ดท�ำความสะอาด
และถ้าเป็นคราบฝังแน่นก็จะต้องใช้อปุ กรณ์ เช่น แปรงเช็ดกระจก
แบบปาดมาช่วยอีกแรง นอกจากนี้ควรตรวจว่าส่วนใดของบ้าน
ถูกน�้ำฝนสาดเข้ามา เช่น ชานบ้าน หรือห้องที่มีหน้าต่างเยอะ
ถ้าพบควรป้องกันด้วยการติดตัง้ กันสาดหรือชายคา ขณะเดียวกัน
ควรเปลี่ยนเป็นวัสดุที่โดนน�้ำได้ เช่น พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นต้น

ตัดกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ตัวบ้าน

รู้หรือไม่ว่ากิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ติดหลังคาหรือกิ่งที่โน้มเข้าหาตัวบ้าน
จะท�ำให้บ้านไม่ปลอดภัย ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งไม้จึงมีความส�ำคัญ
เพื่อป้องกันลมพายุที่อาจท�ำให้กิ่งไม้หักหล่นมาโดนบ้านเสียหาย
และยังเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ต่างๆ หนีเข้ามาสู่ตัวบ้านจาก
ช่องทางนี้ด้วย
คราบตะไคร่น�้ำต้องหมดไป

ช่วงฝนกระหน�่ำคุณอาจไม่ทันสังเกตว่าพื้นผิวรอบบริเวณบ้าน เช่น
ทางเดินเข้าบ้าน ลานจอดรถ ทางเดินในสวน ฯลฯ มักมีตะไคร่น�้ำอยู่
ซึง่ ไม่ใช่แค่ทำ� ให้บา้ นดูสกปรกเท่านัน้ แต่อาจเสีย่ งต่อการลืน่ หกล้มได้
เพือ่ เป็นการป้องกัน ควรหมัน่ ท�ำความสะอาดคราบตะไคร่นำ�้ หรือเลือก
ใช้วสั ดุปพู นื้ ทีม่ ลี กั ษณะพืน้ ผิวไม่เรียบและสามารถระบายน�ำ้ ได้ดมี าแทน
ก�ำจัดจุดที่น�้ำขัง

หากละเลยข้อสุดท้ายอาจท�ำให้บ้านหมดสวยไปเลยก็ได้ แถมยัง
ส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้านอีกด้วย นัน่ คือการตรวจสอบภาชนะ
ทีอ่ าจมีนำ�้ ขัง เช่น จานรองกระถางต้นไม้ ซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ดังนั้นจึงควร
ป้องกันด้วยการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป
และนี่ก็คือเรื่องเล็กๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิก
เข้าไปที่ www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวม
ความรู้เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์, Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา
และ Villaggio รังสิต คลอง 2
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BE HEALTHY

COVID-19

ไวรัสร้ายอันตราย
ต่อมนุษยชาติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่” ซึ่งได้มีการตั้งชื่อใหม่อย่างเป็น
ทางการว่า “COVID-19” ตามแถลงการณ์ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ครั้งล่าสุด ขณะที่
ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้เกิด
ความวิตกกังวลไปทั่วโลก
มารู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

COVID-19 หรือ "Coronavirus Disease Starting
in 2019" ที่มีความหมายตรงตัวว่าเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่เริ่มต้นในปี 2019 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนาที่ 7
จากที่เคยมีการระบาดไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง 6 สายพันธุ์
อันรวมถึง “ซาร์ส” และ “เมอร์ส” ด้วย โดยจุดก�ำเนิด
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ของการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบ
ลักษณะของโรค

ลักษณะของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ หากส่อง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน จะมีรปู ร่างกลม มีไขมันหุม้
และมีปุ่มยื่นออกมารอบตัวคล้ายรูปมงกุฎ
อาการของโรค

ระยะฟักตัวของเชือ้ ไวรัสชนิดนีจ้ ะอยูใ่ นช่วงเวลา 14-24 วัน
โดยตัวของผูป้ ว่ ยจะเริม่ ด้วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบ ถ่ายเหลว บางราย

อาจท้องเสียเลยก็มี หากอาการรุนแรงขึน้ จะท�ำให้เกิดอาการ
ปอดอักเสบตามมา ขณะเดียวกันผูป้ ว่ ยทีม่ รี า่ งกายไม่แข็งแรง
หรือเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงผู้มีภูมิคุ้มกันต�่ำอาจมีอาการของ
โรครุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติและเสียชีวิตได้

หากต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนหรือมีคนหนาแน่น ควรสวม
หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส
ที่อยู่ในอากาศ

วิธีป้องกัน

ส�ำหรับการรักษานัน้ วันนีย้ งั ไม่มยี ารักษาทีไ่ ด้ผลแน่นอน
โดยแพทย์จะรักษาผู้ป่วยตามอาการที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ
ประคับประคองให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นในตัวเอง
และหายจากการติดเชื้อได้เอง อย่างไรก็ดีส�ำหรับวัคซีน
หรือตัวยารักษานั้นก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองของ
แพทย์ ซึ่งคาดว่าหากประสบความส�ำเร็จในการทดลอง
ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกมาก

เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อกันได้ทางการ
หายใจเอาละอองไวรัสจากการไอ จาม น�้ำมูก น�้ำลาย
หรือแม้แต่สมั ผัสกับเชือ้ จากผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ อยู่ ดังนัน้ วิธกี าร
ป้องกันที่ดีที่สุดคือเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรล้างมือ
ให้สม�่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เลี่ยงการใกล้ชิด
หรือสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน และต้อง
รับประทานอาหารทีป่ รุงสุก สะอาด ใช้ชอ้ นกลาง นอกจากนี้

การรักษา
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DIY

MAKE A BAG
FROM OLD T-SHIRT

เปลีย่ นเสือ้ ยืดเก่าเป็นกระเป๋าใบเท่

หนึ่ ง ในแนวคิ ด เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของโลก
ให้ยั่งยืนถาวรก็คือการรีไซเคิล การน�ำของเหลือใช้
หรือของเก่ามาเปลี่ยนเป็นของสิ่งใหม่แล้วน�ำกลับมา
ใช้อกี ครัง้ ซึง่ ในฉบับนีจ้ ะมาแนะน�ำวิธกี ารท�ำกระเป๋าใบสวย
ส�ำหรับใส่ของให้สาวๆ ได้เดินถือเท่ๆ กันด้วย ส่วน
อุปกรณ์และวิธีท�ำจะมีอะไรบ้างไปดูกัน

อุปกรณ์

• เสื้อยืดเก่า สีตามที่ชอบ
• กรรไกรตัดผ้า
• ชามกลมใบใหญ่
• ไม้บรรทัดยาว
• ดินสอหรือปากกาเขียนผ้า
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วิธีท�ำ

• น�ำเสือ้ ยืดเก่ามาวางราบบนโต๊ะ ใช้มอื ลูบให้ผา้ เรียบเสมอกัน
จากนั้นก็ใช้ดินสอหรือปากกาเขียนผ้าขีดเส้นก�ำหนดเส้นที่
จะตัดช่วงแขนทั้งสองข้างของเสื้อ
• ใช้ชามกลมทาบบริเวณคอเสื้อในลักษณะครึ่งวงกลมแล้ว
ใช้ดินสอหรือปากกาวาดเส้นตามขอบชาม
• จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดเสื้อตามรอยขีดเส้น ก็จะได้เสื้อ
ลักษณะคล้ายเสื้อกล้าม
• น�ำไม้บรรทัดมาทาบบริเวณชายเสื้อ วัดขึ้นมาประมาณ
7-10 เซนติเมตร ท�ำแบบนีท้ งั้ ซ้ายและขวาแล้วขีดเส้นตรงจาก
ด้านหนึ่งมาอีกด้าน เสร็จแล้วให้ก�ำหนดจุดตามแนวเส้นตรง
ให้ห่างกันจุดละ 1-2 เซนติเมตร วัดแบบเดียวกันนี้ที่ชายเสื้อ
ด้านล่างด้วย โดยจุดตรงกับแนวเส้นด้านบนที่ขีดไว้
• หลังจากทีว่ ดั และก�ำหนดจุดเสร็จแล้วก็ให้ขดี จุดด้านบนลง
มาให้ตรงกับชายเสือ้ ด้านล่าง จากนัน้ เริม่ ตัดเสือ้ ให้เป็นเส้นริว้
ก่อนจะมัดริ้วผ้าบริเวณชายเสื้อเป็นคู่ๆ เข้าด้วยกันให้แน่น
(มัด 2 ทบ) จากนั้นก็กลับผ้าด้านในออกมา ก็จะได้ถุงผ้า
รักษ์โลกไว้ใส่ของได้แล้ว (หรือหากไม่กลับผ้าด้านในออกมา
ก็จะได้ถุงผ้าที่มีริ้วสวยๆ อีกแบบหนึ่งก็เท่ไม่เบา)

Tips

• ถ้าต้องการความแน่นหนาของก้นถุงผ้าก็สามารถใช้เข็ม
และด้ายเย็บผ้าให้ติดกัน ก็จะช่วยเพิ่มความแน่นหนาของ
ถุงผ้าได้ดีทีเดียว
• สามารถน�ำลูกปัดหรือลูกไม้มาประดับตกแต่งถุงผ้าก็จะ
ท�ำให้ถุงผ้ามีความเท่มากขึ้น
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EXCLUSIVE INTERVIEW

ศุภรัชฎ์ วีระกุล

#THINK GREEN FOR A BETTER LIVING
จากจุดเริม่ ต้นเล็กๆ ทีท่ ำ� เพือ่ สิง่ แวดล้อม
แม้จะไม่ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่ได้
แต่นนั่ ก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้คนในสังคม
เริ่มหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในเวลานี้มากขึ้น

คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่าย
สื่อสารองค์กร บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) เล่าถึงแนวคิด #THINK GREEN FOR A
BETTER LIVING ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายองค์กร
ทีแ่ ลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เห็นว่านีค่ อื จิตส�ำนึกทีท่ กุ คน
จะต้องมีอยูใ่ นตัวเอง “เพราะโลกทุกวันนีม้ แี ต่การใช้
ความสะดวกสบายและความเคยชินจนลืมนึกถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
“ค�ำว่ารักษ์โลกทีเ่ ป็นกระแสในเวลานี้ ทางแลนด์
คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโสฝ่ายสือ่ สารองค์กร แอนด์ เฮ้าส์ คิดถึงเรื่องนี้มานานแล้ว โดยดูได้
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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จากแต่ละโครงการของเราที่มีการน�ำแนวคิด 3R คือ
Reuse Reduce และ Recycle มาใช้อยู่ในทุกส่วน
ของโครงการ อย่างเช่นการรดน�้ำต้นไม้ในโครงการ
ก็จะใช้นำ�้ ทีอ่ อกจากครัวเรือนทีผ่ า่ นบ่อบ�ำบัดมาตรฐาน
ในโครงการมาใช้ ซึง่ เราได้คดิ และใช้วธิ กี ารนีม้ าแล้ว
หลายปี”
คุณศุภรัชฎ์ยังบอกด้วยว่า “ไม่ใช่แค่แนวคิดนี้จะ
ใช้เฉพาะในโครงการที่อยู่อาศัยเท่านั้น จริงๆ แล้ว
เราได้เริ่มที่ตัวองค์กรและต่อยอดไปที่ตัวพนักงาน
ในองค์กร ก่อนไปถึงลูกค้าและขยายไปสู่สังคมใน
หมู่บ้านตามโครงการต่างๆ ของเรา เราคิด เราเริ่ม
จากจุดเล็กๆ ก่อน ปีที่แล้วเราก็ยังมีนโยบาย
เลิกใช้พลาสติกอย่างจริงจัง อย่างขวดน�้ำดื่มที่
ใช้รับรองลูกค้าก็เปลี่ยนจากขวดพลาสติกมาเป็น
กล่องกระดาษ และการยกเลิกใช้แก้วน�้ำพลาสติกที่
ส�ำนักงานใหญ่อีกด้วย”

เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานท�ำจากขวดพลาสติก และตู้รับกล่องกระดาษบรรจุน�้ำดื่ม
เพื่อมอบให้โครงการหลังคาเขียว

“ก่อนหน้านีแ้ ลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เคยใช้นำ�้ ดืม่ บรรจุ
ขวดพลาสติกประมาณ 1 แสนขวดต่อปี แต่ภายหลัง
เราได้เปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษบรรจุน�้ำดื่มแทน
เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ถือเป็นการ
ยกเลิกการใช้ขวดพลาสติกไปเลย ที่เราหันมาใช้
กล่องกระดาษเพราะว่าสามารน�ำไปรีไซเคิลเป็น
หลังคาเขียว (Green Roof) ได้ โดยในส่วนนี้
เราได้ร่วมกับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อน�ำหลังคาเขียวไปใช้
สร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รวมถึงชุมชนและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
สร้างบ้านด้วย โดยเราได้เก็บรวบรวมกล่องน�ำ้ ดื่ม
ที่ โ ครงการและส� ำ นั ก งานใหญ่ ไ ว้ เ พื่ อ มอบให้
โครงการหลังคาเขียว จ�ำนวน 30,000 ชิ้น เป็น
ครั้งแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา”
นัน่ เป็นส่วนหนึง่ ในนโยบายรักษ์โลกทีแ่ ลนด์ แอนด์

เฮ้าส์ คิดและท�ำเพือ่ ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว
“เรายังท�ำถุงผ้าป่านแจกให้กับพนักงานทุกคนใน
บริษทั และลูกบ้านในโครงการส�ำหรับน�ำไปใช้ชอปปิง
นอกบ้าน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้
อีกทาง และในปีนี้ก็ก�ำลังผลิตเพิ่มอีกเพื่อรองรับ
ต่อความต้องการของลูกบ้านด้วย”
“ส่วนอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ราได้ทำ� กันมาตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว
แต่น�ำมาใช้ในปีนี้ก็คือเสื้อ ซึ่งความพิเศษของเสื้อ
ทีเ่ ราท�ำขึน้ มานีเ้ ป็นการน�ำขวดพลาสติกมาเปลีย่ น
เป็นเส้นใยแล้วน�ำไปทอ ก่อนตัดเย็บเป็นเสื้อโปโล
ส�ำหรับเป็นยูนฟิ อร์มสบายๆ ให้พนักงานใส่ทกุ วันศุกร์
โดยเสื้อ 1 ตัวจะใช้ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร
จ�ำนวน 12 ใบ โดยเนื้อผ้าของเสื้อจะมีความนุ่ม
สวมใส่สบายและไม่ต้องรีดอีกด้วย แต่ที่พิเศษ
ไปกว่านั้นก็คือ นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยน
ขยะพลาสติกมาเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน ถุงผ้าป่าน น�้ำดื่มกล่องกระดาษ
จากแนวคิด #THINK GREEN FOR A BETTER LIVING

ซึง่ เราผลิตเสือ้ แบบใหม่นมี้ า 2,000 ตัว ลองคิดดูว่า
เสื้อจ�ำนวนเท่านี้ เราสามารถลดขยะพลาสติกได้
มากแค่ไหน”
ในช่วงท้ายคุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ได้ยำ�้ อีกด้วยว่า
“ปัญ หาพลาสติกที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นผลมา
จากความเคยชินและความไม่รับผิดชอบต่อการ
ใช้พลาสติก เรื่องของสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าเป็น
จิตส�ำนึกที่อยู่ในตัวของแต่ละคนว่าเราท�ำอะไร
ลงไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรต่อคนหรือต่อโลก
ซึง่ หากแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน มาเริม่ จุดประกาย
พร้อมๆ กัน ก็จะท�ำให้เกิดแรงผลักดันทีจ่ ะมาช่วย
เปลีย่ นพฤติกรรมของคนในปัจจุบนั ให้หนั มาช่วยกัน
ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้นั่นเอง”
...จิตส�ำนึกรักษ์โลกอยูใ่ นตัวทุกคน แค่เริม่ ลงมือท�ำ
โลกก็จะสวยงามมากขึ้น...
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METRO FOCUS

มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร

บา
งบ
ัว
กร
รา มท
บท หา
ี่ 11 ร

กร
มป
าไม


เสนานิคม

วัดพระศร�มหาธาตุ

รัชโยธ�น

สายหยุด

พหลโยธ�น
59

รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช

สะพานใหม

แยก คปอ.

พิพิธภัณฑ
กองทัพอากาศ

คูคต

คาดวาจะสามารถเปดใช
บร�การภายในปลายป 2563

พหลโยธ�น 24
หาแยกลาดพราว
หมอช�ต
สะพานควาย
เสนารวม

รถไฟฟาบีทีเอสสายสีเขียวสวนตอขยาย
หาแยกลาดพราว-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาร�ย

BTS GREEN LINE EXTENSION

บีทีเอส ส่วนต่อขยายห้าแยกลาดพร้าว-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นับตั้งแต่เปิดทดลองให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส
สายสีเขียวส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากสถานีห้าแยก
ลาดพร้าวไปจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 มกราคม
2563 ทีผ่ า่ นมา ก็เรียกได้วา่ เป็นหนึง่ ในเส้นทางทีไ่ ด้รบั
การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจนถึงวันนี้

บีทเี อสส่วนต่อขยายตัง้ แต่สถานีหา้ แยกลาดพร้าว-สถานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมระยะทาง 19
กิโลเมตร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบขนส่งมวลชลระบบราง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ของรัฐบาล โดยส่วนของการก่อสร้างงาน
โยธาได้แล้วเสร็จ 100% ไปแล้วจ�ำนวน 4 สถานี ประกอบ
ด้วย สถานีพหลโยธิน 24 (N10) สถานีรชั โยธิน (N11) สถานี
เสนานิคม (N12) และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13)
18

ลักษณะโครงการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี้เป็นเส้นทางแบบ
ยกระดับตลอดเส้นทาง ขณะที่สถานีที่เหลืออีก 11 สถานี
คือสถานีกรมป่าไม้ สถานีบางบัว สถานีกรมทหารราบที่ 11
สถานีวดั พระศรีมหาธาตุ สถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด
สถานีสะพานใหม่ สถานี รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช สถานีพพิ ธิ ภัณฑ์
กองทัพอากาศ สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต คาดว่าจะ
สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการภายในปลายปี 2563 นี้
ยกระดับคุณภาพชีวติ
แม้ตัวโครงการจะเปิดให้บริการเพิ่มเพียงแค่ 4 สถานี
แต่กถ็ อื ได้วา่ สร้างประโยชน์อย่างมากให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
ขณะเดียวกันโครงการนีย้ งั ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบน
ถนนพหลโยธินทัง้ ในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้เป็นอย่างดี ไม่เพียง
เท่านัน้ โครงการส่วนต่อขยายนีย้ ังเรียกได้ว่ามาช่วยยกระดับ
คุณภาพการเดินทางและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทัง้ ทีอ่ ยู่
ในย่านนี้และย่านอื่นๆ อีกด้วย เพราะว่าบนถนนพหลโยธิน

สถานีห้าแยกลาดพร้าว

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากสถานีห้าแยกลาดพร้าวไปจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถือได้ว่าเป็นที่ตั้งส�ำคัญของสถานศึกษา เช่น
โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเดียวกับองค์กร
ทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการ บริษทั ห้างร้าน และธนาคาร
ชัน้ น�ำในย่านนีก้ ถ็ อื เป็นแหล่งทีต่ งั้ ส�ำคัญเหมือนกัน
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
นอกจากจะเป็นย่านส�ำคัญของสถานศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ แล้ว บนเส้นทางคมนาคม
เส้นทางใหม่นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ
หลายแห่งให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวและชอปปิงกัน
อย่างสนุกสนาน ไม่วา่ จะเป็นห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ
อย่างเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้างยูเนี่ยน มอลล์ ซึ่งจะ
อยู่ใกล้กับสถานีห้าแยกลาดพร้าว หรือจะเป็น
ห้างเมเจอร์รัชโยธินที่ทุกคนสามารถมาพักผ่อน
หย่อนใจกับการดูภาพยนตร์และรับประทานอาหาร

กับครอบครัวได้ทนี่ ี่ เช่นเดียวกับกรมประมงภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก็มีสถานที่
ท่องเทีย่ วส�ำคัญส�ำหรับครอบครัว อย่างพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์นำ�้ ซึง่ ทีน่ ถี่ อื ว่าเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ใน
ประเทศไทยทีน่ า่ สนใจและน่าไปเยีย่ มชมอย่างมาก
อย่างไรก็ดี คาดกันว่าหากโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ในส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการในปลายปี 2563 จะท�ำให้มีประชาชน
เข้ามาใช้บริการถึง 200,000 คนต่อวันเลยทีเดียว
ยิ่งไปกว่านั้นจะท�ำให้โซนพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ
ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่รังสิตไปจนถึงล�ำลูกกากลาย
เป็นอีกพื้นที่ท�ำเลที่มีศักยภาพทั้งด้านที่อยู่อาศัย
และการท�ำธุรกิจ ขณะเดียวกันก็จะท�ำให้ผู้คนใน
โซนนี้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทุกคน
สามารถเข้ามาท�ำงานและท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน

เมืองได้สะดวก มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น
ไม่ตอ้ งเครียดกับปัญหาการจราจร ถือว่าช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนและท�ำให้เกิดการพัฒนา
เมืองที่ยั่งยืน ยิ่งในอนาคตโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวมีการเชือ่ มต่อกับโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสาย
สีชมพูชว่ งแคราย-มีนบุรที สี่ ถานีวดั พระศรีมหาธาตุ
ก็จะยิง่ ท�ำให้การเดินทางของผูค้ น โดยเฉพาะทีอ่ ยู่
อาศัยในโซนรามอินทรามีความสะดวกสบายมากขึน้
และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจึง
เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกในการเดินทางของประชาชน
ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก
- https://www.bts.co.th/
- http://www.prbangkok.com/th/
- https://www.thanakom.co.th/
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L&H NETWORK

20

www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

SINGLE HOME

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio
indy

28 - 80 ล้านบาท
20 - 50 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
4.7 - 9 ล้านบาท
2.46-8 ล้านบาท
4.39 ล้านบาท
2.5 - 4.5 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.3 - 7 ล้านบาท
2.3 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

13 - 50 ล้านบาท
4.09 - 20 ล้านบาท
3.19 - 6 ล้านบาท
1.89 - 4 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

35 - 100 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.5 - 7 ล้านบาท

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

REFILL SHOPS
REDUCE PLASTIC

ร้านรีฟลิ ช่วยลดขยะพลาสติก
ในยุคที่ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
การลดขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกถือเป็น
สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งเร่งจัดการและแก้ไข หนึง่ ในวิธกี าร
ลดปัญหาขยะพลาสติกคือการน�ำขวดพลาสติก
กลับมาใช้ใหม่นั่นเอง และร้านรีฟิลก็เป็นหนึ่ง
ทางเลือกทีเ่ ราจะน�ำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นการเพิ่มขยะ
พลาสติกอีกด้วย

ร้าน Greenverdi

ร้าน Greenverdi โซนจ�ำหน่ายสินค้าออร์แกนิก

สถานที่แนะน�ำ

• เติมเต็ม Refill Shoppe

เรียกว่าเป็นร้านรีฟิลร้านแรกๆ ที่เกิดขึ้นในยุคที่
กระแสรักษ์โลกก�ำลังเป็นที่สนใจของผู้คน โดย
ร้านนี้มีสินค้ารีฟิลให้เลือกมากถึง 170 รายการ
เช่น น�้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่เหลว น�้ำยาถูพื้น
ซึง่ ทัง้ หมดจะเป็นสูตรออร์แกนิกทัง้ หมด นอกจากนี้
ก็ยงั มีอาหารทานเล่นอย่างถัว่ ประเภทต่างๆ ผลไม้
อบแห้ง ข้าวสาร วุ้นเส้น บะหมี่ ตลอดจน
เครือ่ งปรุงต่างๆ ขายอยูใ่ นร้านอีกด้วย โดยสินค้า
ทุกอย่างผู้ซื้อจะต้องน�ำกล่องหรือภาชนะมาใส่
สินค้าตามปริมาณที่ต้องการ ถือได้ว่าเป็นร้าน
ทีช่ ว่ ยลดปัญหาขยะและท�ำให้ผบู้ ริโภคประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีจริงๆ
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ทีต่ งั้ : ร้านตัง้ อยูข่ า้ งอินเตอร์โซนภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ติดต่อ : 02-151-2345
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 09.00 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : เติมเต็ม Refill Shoppe
การเดินทาง : ทางยกระดับดอนเมือง-โทลล์เวย์
ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ม.กรุงเทพ
ขับตรงไปเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เข้าไปภายใน
มหาวิทยาลัย สังเกตป้ายบอกทางไปโรงอาหาร
โซน C เมื่อขับมาถึงโรงอาหารโซน C ร้านเติมเต็ม
จะตั้งอยู่ด้านข้างโรงอาหาร

• Greenverdi

คาเฟ่รักษ์โลกเปิดใหม่ล่าสุดในย่านบางเขน เมื่อ
ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้น
เพื่อจ�ำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทออร์แกนิก
ไม่วา่ จะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง รวมทัง้ ยังมีเครือ่ งดืม่
ประเภทกาแฟและอีกหลากหลายเมนู แต่เพื่อให้
เข้ากับกระแสรักษ์โลก ทางร้านจึงจัดมุมหนึง่ ของ
ร้านเป็นโซนจ�ำหน่ายสินค้าออร์แกนิกประเภทรีฟลิ
เป็นหนึง่ ในแนวคิดเพือ่ การลดใช้บรรจุภณั ฑ์สนิ ค้า
แถมราคาก็ยงั ย่อมเยาอีกด้วย รับรองได้วา่ มาร้านนี้
แล้วจะไม่ผิดหวัง
ทีต่ งั้ : 392 ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

บรรยากาศภายในร้านเติมเต็ม Refill Shoppe

บรรยากาศร้าน OC Organic Shop

ติดต่อ : 06-5592-6635
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.15-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Greenverdi
การเดินทาง : จากถนนสุขาภิบาล 5 เลี้ยวซ้าย

เข้าสู่ถนนเทพารักษ์ ขับรถตรงไปตามถนน
ประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตด้านซ้ายจะเห็น Villa
de Bua สถานที่จัดเลี้ยงส�ำหรับงานแต่งงาน
ขับต่อไปอีกนิดก็จะเห็น Greenverdi อยูซ่ า้ ยมือ
• OC Organic Shop

จริงๆ แล้วร้านแห่งนี้เป็นร้านค้าผักออร์แกนิกที่
ส่งตรงจากสวนถึงมือผู้บริโภค โดยภายในร้าน
อัดแน่นไปด้วยสินค้าออร์แกนิกที่หลากหลาย

และมีคุณภาพ เช่น ขนมปังสดๆ แบบ pre-order
ชีสนมแพะ แยมผลไม้ ข้าวสาร ช็อกโกแลต กระเป๋า
หมวก และอื่นๆ อีกมากมาย แน่นอนว่าภายใน
ร้านแห่งนี้ยังแบ่งส่วนหนึ่งของร้านให้เป็น Refill
Station โดยลูกค้าสามารถน�ำภาชนะมาใส่สินค้า
รีฟลิ ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตัวเอง ซึง่ ราคาของสินค้านัน้
ขึ้นอยู่กับน�้ำหนักของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
ที่ตั้ง : อยู่ในตึก NICC Plaza หมู่บ้านนิชดาธานี
เยื้อง 7-11 ถนนแจ้งวัฒนะ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ : 09-6424-4536
เปิดบริการ : วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.3018.00 น. ปิดร้านวันอาทิตย์

ร้านเติมเต็ม Refill Shoppe
โซนจ�ำหน่ายสินค้าออร์แกนิก

เฟซบุ๊ก : OC Organic Shop
การเดินทาง : จากถนนติวานนท์ตรงไปถึงแยก

ไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสามัคคี แล้วข้าม
แยกไฟแดงไป เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางเข้าหมู่บ้าน
นิชดาธานี วิ่งไปตามทางจะเจอเซเว่นอยู่หัวมุม
ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆ เซเว่นจะมีตึก NICC Plaza
ซึ่งมีร้าน OC Organic Shop อยู่ด้านใน
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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

35 - 60 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 16 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

8 - 15 ล้านบาท

s69@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

4.25 - 6.75 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.99 - 5.59 ล้านบาท

vb2@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.46 - 4.95 ล้านบาท

vp1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.69 - 5.19 ล้านบาท

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

LOVE THE EARTH
เติมรักษ์ให้โลก

นอกจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก
ให้ดีแล้ว การเป็นส่วนหนึ่งกับแนวคิดลดขยะ
พลาสติกและลดมลพิษในอากาศก็เป็นอีกหนึ่ง
แนวทางส�ำคัญที่จะท�ำให้โลกของเรามีอากาศ
ที่สดใสและสะอาดบริสุทธิ์ไปพร้อมๆ กันด้วย
ซึง่ ก็ทำ� ให้เราได้รบั การยอมรับว่าเป็นหนึง่ ในบุคคลที่
“รักษ์โลก” อย่างแท้จริงเช่นกัน

ร้าน Less Plastic Able

ผลิตภัณฑ์ช่วยโลกที่ร้าน Less Plastic Able

สถานที่แนะน�ำ

• Less Plastic Able

นอกจากสารพัดร้านในใจกลางเมืองเเล้ว สายกรีน
ฝั่งธนเองก็มีร้าน Bulk Store ที่สามารถเข้ามา
รีฟิลผลิตภัณฑ์ได้ นั่นคือร้าน Less Plastic Able
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นร้านเดียวกันกับเดลีพ่ ซิ ซ่า (Delipizza
Bangkok) ซึง่ Less Plastic Able นัน้ ก่อตัง้ ขึน้ มา
เพื่ออยากจะเป็น Hub หรือ Supplier ส�ำหรับ
คนทีส่ นใจเรือ่ งการลดขยะให้ได้มแี หล่งซือ้ ของใน
หลายๆ พืน้ ทีข่ องประเทศไทย แม้จะเป็นมุมเล็กๆ
ในร้านพิซซ่า แต่ Less Plastic Able ก็อัดแน่น
ไปด้วยผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว
อาหารแห้งต่างๆ ให้เลือกเติมกันหลากหลาย เเละ
ยังมีบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับใช้ซ�้ำอย่างขวดน�้ำ ถุงผ้า
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แบบต่างๆ จ�ำหน่ายด้วย
ที่ตั้ง : 632 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ : 09-4596-2936
เปิดบริการ : วันพุธ-จันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.3020.00 น. (ปิดวันอังคาร)
เฟซบุ๊ก : Lessplasticable
การเดินทาง : จากสะพานสาทร ขับรถตรงไป
ทางถนนตากสิน เลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงเข้าสู่
ถนนตากสินจนเจอวงเวียนใหญ่ ขับวนวงเวียนเข้าสู่
ถนนประชาธิปกประมาณ 50 เมตร จะเจอร้าน
Less Plastic Able เป็นตึกแถวอยู่ติดถนนใหญ่

• เติมรักษ์ Refill for World
เป็นร้านขายของกินของใช้ร้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ภายในชุมชนย่านซอยพุทธบูชา โดยเจ้าของร้าน
มีแนวคิดที่จะพยายามลดขยะจากบรรจุภัณฑ์
ให้ได้มากที่สุด โดยลูกค้าสามารถน�ำภาชนะมา
เลือกเติมสินค้าได้เองตามที่ต้องการในแบบใช้
เท่าไรก็เติมเท่านั้น และนี่ก็เป็นที่มาของการตั้ง
ชือ่ ร้าน “เติมรักษ์” นัน่ เอง ทัง้ นีส้ นิ ค้าทีจ่ ำ� หน่าย
ภายในร้านก็มีทั้งน�้ำยาล้างจาน แชมพูสระผม
และของกินหลายอย่างให้เลือก
ที่ตั้ง : 105 ซอยพุทธบูชา 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

ร้านเติมรักษ์ Refill for World

บรรยากาศภายในร้าน Lab Space

ติดต่อ : 08-7565-9725
เฟซบุ๊ก : เติมรักษ์ refill for world
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเข้า

สู่ถนนพระราม 2 ผ่านใต้ทางด่วน ตรงไปจนถึง
ถนนพุทธบูชา เลี้ยวเข้ามาตามถนน สังเกตซอย
พุทธบูชา 2 อยู่ทางขวามือ ขับตรงไปตามถนน
อีกนิดก็จะพบกับร้านเติมรักษ์ Refill for World
• Lab Space

ร้านนี้ตั้งอยู่ภายในโครงการ Willy’s Place
(ถนนพุทธมณฑลสาย 2) เป็นหนึ่งในสาขาของ
Lab Space โดยมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ "Live
Sustainably" ภายนอกร้านอาจจะมองดูว่าเป็น

ร้านที่จ�ำหน่ายของใช้ อาหาร เครื่องดื่ม เหมือน
หลายๆ ร้าน แต่เมื่อเข้ามาข้างในจะเห็นมุม
Refill Corner เพื่อให้ลูกค้าน�ำภาชนะมาเติม
สินค้า อย่างสบู่ แชมพู หรือน�้ำยาท�ำความ
สะอาดต่างๆ ส�ำหรับซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้
อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งร้านขายสินค้าที่ยังคง
คอนเซ็ปต์รักษ์โลกได้เป็นอย่างดี
ที่ตั้ง : 257 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : 08-1177-1371
เปิดบริการ : วันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัสบดีอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)

แปรงสีฟันที่ด้ามท�ำจากไม้ไผ่ ชุดช้อนส้อมตะเกียบ
และหลอดพับได้จากร้านเติมรักษ์ Refill for World
การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนีมงุ่ หน้าไป

ทางนครปฐม เลีย้ วซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 2
ตรงไปประมาณ 100 เมตร กลับรถเพื่อมาอีก
ฝัง่ หนึง่ ของถนนก็จะพบกับโครงการ Willy’s Place
สถานที่ตั้งสาขาของ Lab Space

เฟซบุ๊ก : Lab Space
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SINGLE HOME : EAST

EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE เอกมัย - รามอินทรา

40 - 80 ล้านบาท

vva@lh.co.th

VIVE บางนา

30 - 40 ล้านบาท

vv7@lh.co.th

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

35 - 55 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 35 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

12 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา 2 บางนา กม.7

11 - 25 ล้านบาท

mk72@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

7 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 6 - 20 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

7 - 22 ล้านบาท

msr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

6 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5.79 - 9 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4.7 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

5.89 - 8 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

4 - 8 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.8 - 5.5 ล้านบาท

vbt@lh.co.th
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ZERO WASTED FOR
BEAUTIFUL EARTH
โลกสวยเมื่อขยะลด

โลกจะสวยได้ก็ต้องไร้ซึ่งขยะและมลพิษ ปัจจุบัน
ขยะพลาสติกเรียกว่าเป็นตัวการทีท่ ำ� ให้เกิดมลพิษ
และเป็นตัวการท�ำลายชีวติ ของสัตว์ทะเลไปไม่นอ้ ย
ดังนัน้ หากเรามาช่วยกันลดปัญหาขยะพลาสติกลง
และมีความรับผิดชอบกับขยะที่อยู่ในมือ ทิ้งให้
ถูกที่ ทิ้งให้ลงถังขยะ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้ำหรือทะเล
เชื่อแน่ว่าสิ่งมีชีวิตก็จะปลอดภัย และเมื่อใด
ที่ไม่มีขยะ ไม่มีมลพิษ โลกของเราก็จะกลับมา
สวยงามดังเดิม รวมทั้งยังท�ำให้สัตว์น�้ำปลอดภัย
จากมลพิษและขยะอีกด้วย

บรรยากาศเป็นกันเองที่ร้าน BAD HABIT TH

โซนรีฟิลที่ร้าน BAD HABIT TH

สถานที่แนะน�ำ

• BAD HABIT TH

ร้านเล็กๆ ที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในคอนเซ็ปต์ Zero
Wasted ซึ่งจะมาแบ่งปันไปพร้อมๆ กับการ
สร้างคอมมิวนิตี้ที่อยากให้ทุกคนได้มองเห็น
ความส�ำคัญของการลดขยะและสร้างสิ่งดีๆ ให้
กับโลก รวมถึงการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้สิ่งของในชีวิตประจ�ำวันของคนทั่วไป ซึ่ง
ภายในร้านตกแต่งด้วยความเรียบง่ายภายใต้
บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยโซนรีฟิลจะอยู่ใน
มุมเล็กๆ ของร้านที่มีการคัดสรรสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและปลอดภัยต่อ
ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลว โลชั่น น�้ำยาซักผ้า
น�้ำยาล้างจาน และอื่นๆ ซึ่งก็รวมถึงธัญพืช
และวัตถุดิบส�ำหรับการปรุงอาหาร อย่างน�้ำปลา
เมล็ดเจียและเมล็ดกาแฟ เป็นต้น โดยลูกค้าจะ
ต้องพกภาชนะมาใส่สินค้าเหล่านี้เอง แต่ถ้าไม่มี
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ทางร้านก็มีภาชนะรีไซเคิลให้บริการแบบไม่คิด
เงินเพิ่มด้วย
ที่ตั้ง : 8/36 L-House ลาดพร้าวซอย 8 แยก 9
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ : 08-9222-0422
เปิดบริการ : วันอังคาร-ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา16.0021.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.0018.00 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟซบุ๊ก : Bad Habit TH
การเดินทาง: จากห้าแยกลาดพร้าวเลี้ยวซ้าย
ขึน้ สะพานข้ามแยก เข้าสูถ่ นนลาดพร้าว ตรงไป
ทางลาดพร้าวซอย 8 เข้ามาในซอยจนถึงแยก 9
ก็จะเจอกับอพาร์ตเมนต์ L-House โดยร้านจะ
อยู่ด้านใน

• ZeroMoment Refillery
หากมองจากภายนอกแล้วร้านนี้ก็คงเหมือน
ร้านค้าทัว่ ไปทีข่ ายสินค้าของกินของใช้ในครัวเรือน
แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีขอ้ แตกต่างอยูท่ ลี่ กู ค้า
ที่ต้องการซื้อสินค้าภายในร้านแห่งนี้จะต้องพก
บรรจุภณั ฑ์หรือภาชนะมาใส่สนิ ค้าแต่ละชนิดเอง
เพื่อลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้า
ในร้านมีหลากหลาย ตั้งแต่อาหารแห้ง ข้าวสาร
เส้นสปาเกตตี เครื่องเทศ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์
ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ไปจนถึง
ขนมขบเคีย้ วกันเลยทีเดียว อย่าเผลอลืมบรรจุภณั ฑ์
มาเองเชียว เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้อะไร
กลับบ้านนะ
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในตึก @home residence ซอย 16
ถนนเสรี 2 หลัง The Nine พระราม 9
กรุงเทพมหานคร 10310

อาหารเพื่อสุขภาพของร้าน Hidden Forest Hideout

บรรยากาศภายในร้าน ZeroMoment Refillery

ติดต่อ : 08-2465-9262
เปิดบริการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 -19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
เฟซบุ๊ก : ZeroMoment Refillery
การเดินทาง : ขับรถตรงไปตามถนนพระราม 9
มุ่งหน้าไปเดอะไนน์ พระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าใน
พระราม 9 ซอย 41 ขับไปตามทาง เข้าสู่ซอย
รามค�ำแหง 24 แยก 20 ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็น
ซอย 18 หน้าปากซอยจะเจอกับอพาร์ตเมนต์
@ home residence ซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่าง
ซอย 16 กับซอย 18 ใต้ตึกจะเป็นที่ตั้งของร้าน
ZeroMoment Refillery
•Hidden Forest Hideout

คอนเซ็ปต์หลักของที่ Hidden Forest Hideout
คาเฟ่เพือ่ สุขภาพ คือเชือ่ เรือ่ งการบาลานซ์ระหว่าง

การดูแลร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายมีความสุข
จิตใจก็จะมีความสุขไปด้วย ท�ำให้ที่นี่กลายเป็น
แหล่งรวมอาหารคลีนมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ
ก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะขนมหรืออาหาร ทางร้าน
ก็ เ ลื อ กใช้ แ ต่ ข องธรรมชาติ แ ละออร์ แ กนิ ก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ท�ำให้รสชาติของอาหารและ
เบเกอรี่ที่นี่มีรสชาตินุ่มละมุนจริงๆ แถมยังดีต่อ
สุขภาพอีกด้วย และไม่ใช่แค่นั้นที่คาเฟ่แห่งนี้
ยังได้จัดแบ่งโซนของร้านให้เป็น Mini Refill
Corner ที่ลูกค้าสามารถน�ำขวดมาเติมน�้ำยาที่
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ด้วยตัวเอง
เช่น แชมพู สบู่เหลว หรือครีม ซึ่งทั้งหมดทาง
ร้านการันตีว่ามาจากธรรมชาติจริงๆ
ทีต่ งั้ : 782/5 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ : 06-3642-6945

โซนรีฟิลของใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่
ร้าน Hidden Forest Hideout
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

(ปิดวันศุกร์)
เฟซบุ๊ก : Hidden Forest Box
การเดินทาง : จากถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มุง่ หน้าตรงไปทางแยกรามค�ำแหง จะเห็นซอยรามค�ำแหง
24 อยูด่ า้ นซ้ายมือ ให้เลีย้ วเข้าไปตามถนนแล้วเลีย้ ว
เข้าซอยรามค�ำแหง 24 แยก 2 หรือซอยถาวรธวัช 1
ขับตรงไปเรือ่ ยๆ ลอดผ่านใต้ทางด่วนพิเศษศรีรชั ก็จะ
เข้าสู่ซอยพัฒนาการ 25 ตรงไปจนถึงปากทาง
ให้เลีย้ วซ้ายออกสูถ่ นนพัฒนาการ ตรงไปก่อนถึงซอย
พัฒนาการ 41 ให้ชดิ ขวาเตรียมกลับรถมาอีกฝัง่ หนึง่
เพือ่ เข้าซอยพัฒนาการ 44 ตรงไปจะเจอวงเวียนขนาด
ใหญ่ ให้วนซ้ายมาตามทางเข้าซอยพฤกษาอเวนิว ตรง
ไปจะเจอวงเวียนกลับรถเล็กๆ ให้วนรถกลับมาอีกฝัง่
แล้วชิดซ้าย ก็จะเจอป้ายร้าน Hidden Forest Hideout
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 100 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

28 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พุทธมณฑล สาย 2 - บางแวก

13 - 18 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑณา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 15 ล้านบาท

srr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5.8 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4.39 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy Westgate

2.5 - 4.5 ล้านบาท

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

CHANGE FOR GOOD
ENVIRONMENT
เปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ค�ำพูด “รักษ์โลก” เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท�ำให้
สิ่งแวดล้อมหรือโลกกลับมามีความสดใสได้ แต่หาก
ทุ ก คนยอมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการหั น มา
ช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อมด้วยหัวใจและท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
ก็เชือ่ ว่าจะเป็นอีกหนึง่ แนวทางในการสร้างโลกให้สดใสขึน้
และการสนับสนุนร้านจ�ำหน่ายสินค้ารีฟลิ ก็เป็นอีกหนึง่
วิธีการที่จะท�ำให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและโลก
ของเราเพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศภายในร้าน Cafe Merak

ผลิตภัณฑ์แบบรีฟิลที่ร้าน Cafe Merak

สถานที่แนะน�ำ

• Essentially Refilled

ร้าน Essentially Refilled แห่งนี้ หากมองจาก
หน้าร้านก็จะดูเป็นร้านกิฟต์ชอ็ ปธรรมดา แต่เมือ่
ก้าวเข้ามาภายในก็จะรู้สึกได้ถึงเจตนารมณ์
ของเจ้าของร้านที่ใส่ใจและอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะภายในร้าน
นอกจากจะมีสนิ ค้าประเภทเครือ่ งเขียนแล้ว ทีน่ ี่
ยังมีสินค้าประเภทงานประดิษฐ์ทใี่ ช้ผา้ เป็นหลัก
รวมถึงยังมีงานแฮนด์เมดที่เรียกได้ว่าเป็นของ
พรีเมียมน่ารักๆ ให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกซื้อหา
ไปใช้อกี ด้วย ไม่ใช่แค่มมุ กิฟต์ชอ็ ปและแฮนด์เมด
เท่านั้น เมื่อเดินเข้ามาในร้านอีกนิดก็จะเห็น
มุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งของร้านที่ถูกแบ่งเป็น
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สัดส่วน นั่นคือมุมรีฟิล สเตชั่น (Refill Station)
มีลกั ษณะเป็นชัน้ เหล็ก 4 ชัน้ เล็กๆ ซึง่ หลังจากที่
ได้มีการเปิดมุมนี้ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า
เป็นอย่างดีทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
คุณแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ โดยมุมรีฟิล
สเตชั่น มีผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพู สบู่เหลว
น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาซักผ้า หรือแม้แต่น�้ำยา
ปรับผ้านุม่ ให้เลือกน�ำกลับไปใช้ในราคาทีย่ อ่ มเยา
ที่ส�ำคัญน�้ำยาแต่ละชนิดยังมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและอ่อนโยนต่อผิวของผู้ใช้ด้วย
เพราะสูตรน�้ำยาบางชนิดเป็นน�้ำยาที่รับมา
จากร้านโอทอปหรือชุมชนวิสาหกิจ ถือได้ว่ามี
ความปลอดภัยและใช้ดเี หมือนกับสินค้าแบรนด์ดงั

ไม่เพียงแค่จะได้ใช้ของดีเท่านั้น แต่ยังช่วยลด
ปัญหาขยะพลาสติกและช่วยเหลือชุมชนอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 26 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Essentially Refilled
การเดินทาง: จากสะพานพระราม 7 ขับรถเข้า
สู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาล
ยันฮี ผ่านโรงพยาบาลยันฮีจะเห็นห้างเทสโก้โลตัส
อยูท่ างด้านซ้ายมือ ตรงไปเล็กน้อยชิดซ้าย ไม่ลง
อุโมงค์ จากนัน้ กลับรถมาอีกฝัง่ หนึง่ ของถนนแล้วขับ
ตรงไป สังเกตซ้ายมือจะเห็นซอยจรัญสนิทวงศ์ 77

มุมรีฟิล สเตชั่น (Refill Station)
ที่ร้าน Essentially Refilled

ร้าน Cafe Merak คาเฟ่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก

ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับห้างเทสโก้โลตัส
• Cafe Merak
เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
และตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกได้เป็นอย่างดี
เพราะคาเฟ่แห่งนีไ้ ม่เหมือนคาเฟ่ทวั่ ไป นอกจาก
จะขายเครื่องดื่มหลากหลายเมนูที่ก�ำลังเป็นที่
นิยมกันของผู้บริโภคแล้ว ภายในคาเฟ่ก็มีมุมที่
ก�ำลังได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการในคาเฟ่ด้วย นั่นคือมุมรีฟิล สเตชั่น
ทีจ่ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทน�ำ้ ยาซักผ้า แชมพู
ครีมอาบน�้ำ รวมถึงน�้ำยาประเภทต่างๆ ที่ใช้ใน
ครัวเรือน เพียงแค่ลกู ค้าน�ำขวดบรรจุภณั ฑ์มาเติม

น�้ำยาที่ต้องการได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการใช้ ซึ่ง
ไม่เพียงจะช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาขยะพลาสติก
ในครัวเรือนเท่านัน้ เพราะลูกค้ายังจะได้สนิ ค้าใน
ราคาที่ถูกลงอีกด้วย และที่ดูจะเป็นจุดเด่น
มากกว่านั้นส�ำหรับมุมรีฟิล สเตชั่นนี้ ก็คือ
ผลิตภัณฑ์น�้ำยาแต่ละชนิดนั้นล้วนเป็นแบบ
ออร์แกนิก เรียกว่าเป็นมุมรักษ์โลกอย่างแท้จริง
ที่ตั้ง : Cafe Merak ตั้งอยู่ในคอนโด Centric
Tiwanon เลขที่ 333 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ : 09-5457-1232
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 06.30-19.00 น.
เฟซบุ๊ก : Cafe.merak

ผลิตภัณฑ์รีฟิลที่ร้าน Essentially Refilled

การเดินทาง : จากถนนงามวงศ์วานวิง่ ผ่านห้าง

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี วิ่งไปตามแนวรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง เมื่อมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานี
แยกติวานนท์จะเห็นคอนโด Centric Tiwanon
อยู่ทางด้านขวามือ ให้กลับรถแล้วชิดซ้ายก่อน
เลี้ยวเข้าคอนโดฯ คาเฟ่จะตั้งอยู่ภายในคอนโด
Centric Tiwanon
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

3 - 4 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy ปิ่นเกล้า - สิรินธร

4 - 7 ล้านบาท

dt@lh.co.th

indy บางนา - รามค�ำแหง 2

3 - 5 ล้านบาท

db@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.69 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.29 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.5 ล้านบาท

dp3@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 2

2.3 - 3 ล้านบาท

dr2@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคา

e-mail

The Bangkok Thonglor

19.99 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

13 - 50 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

8.99 - 20 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

8.29 - 15 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

4.09 - 5.59 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Room Phayathai

5 - 15 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

1.89 - 4 ล้านบาท

ep2@lh.co.th

43

MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

44

โครงการ

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

17.59 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE เชียงใหม่

11.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.19 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.09 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.99 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.19 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.25 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.5 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.99 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

12 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.29 - 14 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

4.25 - 5.75 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 4.5 ล้านบาท

dab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.29 - 11.5 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.5 - 30 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.8 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.35 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

VISIT LOTUS FIELDS
พายเรือชมนาบัว

"นาบัว" เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร
ที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวเข้าถึง
และใกล้ชิดความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ขณะที่
ในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เรา
จะหลีกหนีความแออัดและฝุน่ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ
มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในต่างจังหวัดกัน และที่
ส�ำคัญนาบัวของแต่ละจังหวัดก็มคี วามสวยงาม
แตกต่างกัน ส่วนแต่ละทีจ่ ะสวยงามและมีจดุ เด่น
อย่างไร ไปชมกันเลย
ทุง่ ดอกบัวแดงทีค่ ลองทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาบัวลุงแจ่ม จังหวัดนครปฐม

“นาบัว” แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก
เพราะ “นาบัวลุงแจ่ม” อยู่ย่านคลองมหาสวัสดิ์
จังหวัดนครปฐมนี่เอง ดอกบัวที่ปลูกที่นี่จะมี
ดอกใหญ่สวยงาม ซึ่งมีทั้งพันธุ์สัตตบงกชที่มี
กลีบใหญ่สีชมพูอมม่วงและพันธุ์สัตตบุษย์ที่มี
ดอกสีขาว ทั้งยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของ
ดอกบัว รวมถึงการน�ำเกสรดอกบัวและกลีบบัว
มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและอาหาร เช่น น�้ำเกสร
ดอกบัวและเมี่ยงกลีบบัว และไฮไลท์ส�ำคัญคือ
นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือเก็บดอกบัวด้วย
เมนูนมชมพูทนี่ าบัวลุงแจ่ม ตัวเองได้ดว้ ย (มีคา่ ใช้จา่ ยดอกละประมาณ 4 บาท)
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ส�ำหรับการล่องเรือเก็บดอกบัวที่นาบัวลุงแจ่ม
ย่านคลองมหาสวัสดิน์ นั้ สามารถไปได้ทกุ ช่วงฤดู
เพราะที่นี่มีดอกบัวสวยๆ ให้ชมกันตลอดทั้งปี
ทุง่ บัวแดง บ้านคลองทราย จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่เป็นทุ่งดอกบัว
สีแดงกว้างใหญ่ และเป็นหนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
โอทอปนวั ต วิ ถี และมาเที่ ย วชมได้ ฟ รี ไ ม่ มี
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ส่วนกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถ
ท� ำ ได้ ที่ นี่ คื อ พายเรื อ ถ่ า ยรู ป ในบึ ง ได้ อ ย่ า ง
เพลิดเพลิน หรือจะถ่ายรูปตามบนสะพานไม้

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สวนบัวกระด้งยักษ์ทสี่ วนบัวอมรรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
ดอกบัวสวยๆ ทีน่ าบัวลุงแจ่ม

ที่มีฉากหลังเป็นดอกบัวสีแดงสวยๆ ก็ได้ แต่ก็
ขอแนะน�ำให้มาช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยง ในระหว่าง
เวลา 06.00-10.00 น. เพราะเป็นช่วงที่ดอกบัว
ก�ำลังบานสะพรั่งสวยงามที่สุด ส�ำหรับที่ตั้งของ
ทุ่งบัวแดงแห่งนี้อยู่ที่บ้านคลองทราย หมู่ 5
ต�ำบลคลองจิก อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
สวนบัวอมรรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สวนบัวกระด้งยักษ์” ที่บอก
เลยว่าใครได้ไปแล้วจะต้องรูส้ กึ ทึง่ และประทับใจ
อย่างทีส่ ดุ เพราะไม่เพียงจะได้เห็นใบบัวกระด้งยักษ์
พันธุ์วิคตอเรียที่มีขนาดใหญ่สุดถึง 2.20 เมตร

เท่านั้น แต่ยังสามารถลงไปยืนถ่ายรูปบนใบบัว
ได้อกี ด้วย ซึง่ สามารถรับน�ำ้ หนักได้มากกว่า 100
กิโลกรัมทีเดียว และด้วยจุดเด่นดังกล่าวท�ำให้
สวนบัวซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัวหลากชนิด
กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรแบบผสมผสาน
แห่งใหม่ทนี่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายภาพสวยๆ กัน
และหากใครอยากได้พันธุ์ดอกบัวสวยๆ ที่นี่ก็
มีจ�ำหน่ายด้วยนะ มากันได้ที่สวนบัวอมรรัตน์
จังหวัดพิษณุโลก
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บัวพันธุ์ต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของ
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยัง
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด จุดเด่นของอุทยานบัวแห่งนี้จะมี
บึงบัวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า มี
สะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันส�ำหรับเดิน
ชมดอกบัวรอบสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบัวส�ำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจและนั่งชมบัวรับลมเย็น ซึ่งที่นี่
ถือเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ก็ว่าได้

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติอยูต่ รงข้ามบึงหนองหาน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งรวบรวม
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L&H HIGHLIGHTS

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

"ชีวิต... ที่ไม่ซ�้ำใคร" กับบ้านสไตล์ Modern Minimal ที่ VIVE บางนา
ด้วยการออกแบบให้บ้านทุกหลังมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด
บนที่สุดแห่งศักยภาพท�ำเลเพียง 1.5 กม. จากเมกาบางนา
เปิดเฟสใหม่ พร้อมชมบ้านตัวอย่างดีไซน์พิเศษ
เริ่มต้น 30 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

เตรียมพบโครงการใหม่ สีวลี เพชรเกษม 69
สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พร้อมแบบบ้านที่ตอบรับส�ำหรับทุกคนในครอบครัว เร็วๆ นี้
ราคา 8-15 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

เตรียมพบโครงการใหม่ สีวลี - รัษฎา ภูเก็ต
RESORT Life in The City
ชีวิตสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง
บ้านเดี่ยว ราคาเริ่ม 8.8 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (076) 615-188
Line. 0980157966
www.lhphuket.com
www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนูขา้ วกะเพราไก่ไข่ออนเซ็น

SISOD BY
BANANA LEAF

ร้านอร่อยที่ “ข้าว” เป็นพระเอก

เมนูเมีย่ งกลีบบัว

ร้านอาหารทั่วไปมักมีจุดเด่นอยู่ที่ “อาหาร” หรือ
ไม่ก็ “รสชาติ” ความเด็ดสะระตีข่ องแต่ละเมนูทเี่ สิรฟ์
ทว่าส�ำหรับ “สีสด บาย บานาน่าลีฟ” แล้ว ทีน่ ไี่ ม่ได้
เด่นแค่เมนูความอร่อยของ “อาหารไทยต้นต�ำรับ”
เท่านั้น แต่ยังมี “ข้าว” มาเป็นพระเอกที่ช่วยเปิด
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า

ก้าวเข้ามาในร้าน “สีสด บาย บานาน่าลีฟ” ใน
โครงการเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ์ ช่วงติดกับ
แยกตัดเข้าถนนบรมราชชนนี ไม่เพียงจะได้พบกับ
บรรยากาศการตกแต่ ง ร้ า นที่ เ รี ย บง่ า ย สบายตา
เพราะเน้นโทนสีขาว ได้กลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ
และความร่วมสมัย เรายังต้องสะดุดตากับ "ไรซ์บาร์"
(Rice Bar) บาร์ข้าวออร์แกนิกที่เกิดจากการน�ำข้าว
หลากหลายสายพันธุ์มาพัฒนาท�ำเป็นสูตรที่ทานง่าย
รสชาติอร่อยที่มีให้เลือกถึง 6 สูตร และแต่ละสูตรก็ยัง
ช่วยตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของลูกค้าด้วย เริม่ จาก
ข้าวหอม 5 สายพันธุ์ คือข้าวสูตรควบคุมน�้ำหนัก,
ข้าวสูตรเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการ, ข้าวสูตรควบคุม
น�ำ้ ตาล, ข้าวสูตรบ�ำรุงผิวและความงาม และข้าวหอม
มะลิ 105 ออร์แกนิก เรียกว่าอยากรับประทานสูตรไหน
บรรยากาศร้าน Sisod by Banana Leaf ก็แค่บอกกับพนักงานในร้านได้เลย
นอกจากจะได้ข้าวตามสูตรที่ช่ืนชอบแล้วที่ร้านนี้
ยังมีเมนูข้าวอร่อยๆ ให้เลือกรับประทานด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็น “ข้าวอบกะปิ” บิบิมบับสัญชาติไทย
สิทธิพิเศษให้กับ
ที่จะช่วยท�ำให้การรับประทานอาหารมีสีสันมากขึ้น
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพราะไม่เพียงแค่จะได้เอร็ดอร่อยกับข้าวที่สีกันสดๆ
เงื่อนไขโปรโมชัน
Sisod by Banana Leaf มอบสิทธิพิเศษส�ำหรับ
ลูกค้าที่รับประทานครบ 500 บาท รับส่วนลด 10%
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้าวออร์แกนิก ข้าวรสชาติอร่อยทีม่ ใี ห้เลือกถึง 6 สูตร

หุงใหม่ๆ แล้วเสิรฟ์ ในหม้อคามะเมชิรอ้ นเท่านัน้ แต่ยงั ได้
รับการประดับด้วยเครื่องเคียงที่มีสีสันแตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นผักหรือหมูหวานและกะปิสูตรเฉพาะของ
ทางร้าน บอกเลยว่าอร่อยเด็ดจริงๆ
เมนูตามมาติดๆ ทีม่ าแล้วต้องสัง่ คือ “ข้าวกะเพราไก่
ไข่ออนเซ็น” ที่ไม่ใช่แค่กะเพราไก่เนื้อแน่นๆ เท่านั้น
แต่ยังครบเครือ่ งด้วยรสชาติเข้มข้นจัดจ้าน รับประทาน
คู่กับไข่ออนเซ็น บอกได้ค�ำเดียวว่าฟินสุดๆ หรือใครที่
ชื่นชอบรับประทาน “น�้ำพริก” และ “ต้มย�ำกุ้ง” จะต้อง
ว้าวกับเมนูทชี่ อื่ ว่า “น�ำ้ พริกต้มย�ำกุง้ ” เมนูฉกี กฎน�ำ้ พริก
และต้มย�ำแบบสุดขั้วจริงๆ เพราะทางร้านจะน�ำเครื่อง
ต้มย�ำมาคั่วกับน�้ำพริกสูตรลับของร้านที่มีรสจัดจ้าน
แต่พอรับประทานคู่กับเครื่องเคียงอย่างกุ้งและผักสด
ถือว่าอร่อยลงตัวทีเดียว
ไม่เพียงเท่านัน้ ทีน่ ยี่ งั มีเมนูไฮไลท์ เช่น “ข้าวหมูกรอบ
คั่วพริกเกลือ” กรุบกรอบ หรือจะเป็น “หมูสะเต๊ะ”
เนือ้ นุม่ ๆ ทีเ่ สิรฟ์ บนเตาร้อนดูเก๋ๆ หรือแม้แต่ “ย�ำปลาทูฟู
เมี่ยงกลีบบัว” ให้เลือกอร่อยด้วย มาถึงขนมหวาน
อยากให้ลอง “Home Made กล้วยบวชชี” ของที่นี่
ซึ่งหอม หวาน มัน กลมกล่อม ที่ส�ำคัญมีจ�ำกัดแค่
วันละ 10 ถ้วยเท่านั้น หรือ “มะพร้าวอ่อนหวานเย็น”
ปัน่ เกล็ดหิมะก็หอมอร่อยเย็นชืน่ ใจ รวมทัง้ ยังมีเครือ่ งดืม่
เรียกความสดชื่นให้เลือกอีกมากมายด้วย
ร้านสีสด บาย บานาน่าลีฟ สาขาเดอะเซอร์เคิล
ราชพฤกษ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00
-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. และเพือ่
มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้อ่านนิตยสาร MOTIVO ทางร้าน
ขอมอบสิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่รับประทานครบ 500
บาท จะได้รับส่วนลด 10% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
- 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : สีสด Si-Sod by Banana Leaf

GOURMET

SPICY THAI
STIR-FRIED BASIL TOFU
ผัดกะเพราเต้าหู้

อี ก หนึ่ ง เมนู อ าหารคลี น ที่ อ ยากให้ ทุ ก คนได้ ล องท� ำ
รับประทานกันนั่นคือ “ผัดกะเพราเต้าหู้” ที่แสนจะท�ำง่าย
แถมด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพด้วย
...ไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมและวิธีท�ำอย่างไร

ส่วนประกอบ
เต้าหู้ขาว
กะเพรา
พริกขี้หนู
น�้ำมันถั่วเหลือง
น�้ำเปล่า
น�้ำตาลทราย
ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วด�ำ	

วิธีท�ำ
• หั่นเต้าหู้ขาวเป็นเต๋า (ไม่ต้องใหญ่มาก) จากนั้นให้น�ำพริกขี้หนู
ไปต�ำให้ละเอียด (สูตรนี้ไม่มีกระเทียม)
• ตัง้ กระทะให้รอ้ นเล็กน้อย แล้วเติมน�ำ้ มันทอดลงในกระทะ ก่อนน�ำ
เต้าหู้ที่หั่นไว้ลงไปทอดให้ข้างนอกกรอบเล็กน้อยแล้วค่อยตักขึ้น
• เทน�ำ้ มันออกจากกระทะให้เหลือน�ำ้ มันเล็กน้อยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
แล้วรอให้น�้ำมันร้อนสักหน่อย จากนั้นก็น�ำพริกขี้หนูที่ต�ำไว้ใส่ลงไป
ในกระทะ ผัดพอให้หอม ปรุงรสด้วยซีอว๊ิ ขาว น�ำ้ ตาลทราย ซีอวิ๊ ด�ำ
เติมน�้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วชิมรสตามชอบ
• เมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้ว ให้น�ำเต้าหู้ที่ทอดไว้ลงไปผัดทุกอย่างให้
เข้ากัน โรยใบกะเพราลงไป คลุกเบาๆ อีกครั้ง จากนั้นปิดไฟแล้ว
ตักใส่จาน เตรียมเสิร์ฟ
....เพียงเท่านี้ก็จะได้กะเพราเต้าหู้แบบคลีนๆ เอาไว้รับประทานกับ
ข้าวกล้องร้อนๆ แล้ว

1 ก้อน (หรือครึง่ ก้อน)
2 ต้น (ใช้แค่ใบ)
6 เม็ด
1 ช้อนโต๊ะ
1 ทัพพี
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
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MY BEST FRIEND

BEAGLE DOG
บีเกิลจอมซน

ว่าเป็นสุนัขที่ชอบเข้าสังคม หากปล่อยทิ้งไว้ตัวเดียวอาจจะ
เห่าหอนและซุกซน บีเกิลเป็นสุนัขที่ขี้เล่นมีความกล้าและ
รักเจ้าของมาก
หากพูดถึงสุนขั พันธุเ์ ล็กน่ารัก “Beagle” (บีเกิล) เรียก
ได้ว่าเป็นสุนัขที่ใครเห็น แล้วก็ต้องหลงรักแบบไม่ทัน
ตัง้ ตัวก็วา่ ได้ ตามประวัตแิ ล้วบีเกิลถือเป็นสุนขั ทีเ่ กิดขึน้
มาหลายพันปีแล้ว มีการสืบเชื้อสายมาจากสุนัขที่ใช้
ล่าสัตว์ในอังกฤษ เวลส์ และฝรั่งเศส ถูกจัดให้อยู่ใน
จ�ำพวกกลุ่มสุนัขล่าเนื้อ (Hound) มีขนสั้นและหูปรก
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ป ระสาทด้ า นการดมกลิ่ น (scent
hounds) ดีมาก เป็นผู้ช่วยมนุษย์ในกีฬาการล่าต่างๆ
โดยเฉพาะการล่ากระต่าย

ลักษณะทั่วไป
ปัจจุบันบีเกิลมีลักษณะ 2 แบบด้วยกัน แบบแรกจะมี
ความสูงประมาณ 13 นิว้ และมีนำ�้ หนักราว 18 ปอนด์ (8 กิโลกรัม)
ส่วนแบบที่สองจะสูงประมาณ 13-15 นิ้ว และมีน�้ำหนัก
ประมาณ 20 ปอนด์ (9 กิโลกรัม) บีเกิลจะมีกล้ามเนือ้ แข็งแรง
และมีกะโหลกศีรษะโค้งเล็กน้อย ปากเป็นสี่เหลี่ยมและ
จมูกกว้าง หูมคี วามยาวและห้อย หน้าอกอยูล่ กึ หลังตรงและ
มีหางยาวปานกลางแต่ตั้งสูง สุนัขพันธุ์นี้มีขนเรียบหนาและ
มักจะมีขนเป็นสีด�ำ สีน�้ำตาล และสีขาวอยู่ในตัวเดียวกัน
ลักษณะนิสัย
บีเกิลเป็นสุนขั ทีม่ คี วามเป็นมิตรกับสัตว์เลีย้ งอืน่ ๆ เป็นสุนขั
ที่ร่าเริง สุภาพอ่อนโยน รักสะอาด ชอบมีเพื่อน เรียกง่ายๆ
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การเลี้ยงดู
สุนขั สายพันธุน์ แี้ ม้จะมีขนาดเล็ก แต่ดว้ ยจุดประสงค์ดงั้ เดิมที่
ถูกพัฒนาขึ้นเป็นสุนัขล่าสัตว์ ท�ำให้พวกเขามีพลังงานในตัวมาก
และชื่นชอบการออกก�ำลังกาย ผู้เลี้ยงจึงควรพาไปออกก�ำลังกาย
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น แต่กระนั้นก็ตามบีเกิลก็ยังเป็น
สุนขั ทีต่ อ้ งจ�ำกัดบริเวณให้อยูแ่ ละต้องมีรวั้ รอบขอบชิด เพราะบีเกิล
ไม่มีสัญชาตญาณในการระวังภัยบนท้องถนนเลย
บีเกิลเป็นสุนัขที่ดูแลท�ำความสะอาดง่าย อาบน�้ำให้เพียง
สัปดาห์ละครั้งก็พอ และเมื่ออาบน�ำ้ เสร็จแล้วก็ควรเช็ดตัวหรือ
เป่าตัวให้แห้งพร้อมๆ กับแปรงขนไปด้วย หรือถ้าไม่สกปรกมาก
ก็อาจใช้แค่ผา้ สะอาดชุบน�ำ้ เช็ดตัวก็พอ ขณะเดียวกันก็ควรแปรงขน
ทุกๆ 3-4 วัน เพื่อก�ำจัดเส้นขนที่หลุดร่วงและช่วยเพิ่มความ
เงางามให้เส้นขน
ส�ำหรับอาหารต้องดูความเหมาะสมตามวัย หากเป็นบีเกิล
อายุระหว่าง 2-3 เดือน ควรให้อาหารเม็ดวันละ 4 มื้อ มื้อละ
1 ถ้วย (ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง) โดยอาจใช้ถ้วยกาแฟขนาดเล็กตวง
ผสมกับอาหารกระป๋อง 1 ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าให้ทั่ว แต่ถ้าอายุ
ระหว่าง 3-4 เดือน ควรให้อาหารเม็ดวันละ 3 มื้อ มื้อละ 1 ถ้วย
(ทุกๆ 6-8 ชั่วโมง) ผสมอาหารกระป๋อง 1 ช้อนโต๊ะ ถ้าบีเกิล
อายุระหว่าง 4-12 เดือน ควรปรับมาให้อาหารเม็ดวันละ 2 มื้อ
มื้อละ 1 ถ้วย แต่ถ้าอายุ 12 เดือนขึ้นไป ควรลดปริมาณอาหาร
ให้เหลือวันละ 1 มื้อ มื้อละ 1/2-1 ถ้วย และที่ส�ำคัญคือไม่ควรให้
อาหารคนกับบีเกิล ห้ามให้กนิ ช็อกโกแลตและหัวหอมเป็นอันขาด
เพราะอาจท�ำให้สุนัขเป็นอันตรายถึงตายได้

CALENDAR

EVENTS TO ENJOY
งานดีๆ ของทุกครอบครัว

21st – 24th May 2020

16th - 19th July 2020

Pet Expo Thailand 2020

ASEAN Retail 2020 (5th edition)

12th - 14th June 2020

25th July - 2nd August
2020

EH105-106 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
งานเพือ่ คนรักสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยกับคอนเซ็ปต์
“Friend” งานแฟร์ที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
มาร่วมเฉลิมฉลองความส�ำเร็จอันยาวนานไปกับธีม “PETTO ARIGATO
…20 ปี ขอบคุณทีร่ กั กัน” ภายในงานปีนี้ นอกจากมีสนิ ค้าราคาพิเศษ
ให้เพือ่ นๆ ได้เลือกชอปจุใจ แบรนด์ดงั แบรนด์ใหม่กว่า 350 ร้านค้า
แล้ว ยังมีไฮไลท์พิเศษจัดเต็มส�ำหรับคนรักสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นโซน
สัตว์พิเศษ Exotic Pet Land, โซนสัตว์ในฟาร์ม Pet Village, โซน
กระต่ายเควี่ คาเฟ่ชินชิล่า การประกวดกระต่ายสายพันธ์ุมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ, โซนนก, โซนสัตว์น�้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วน
กิจกรรมและเกมสนุกสนาน เฮฮา แจกของรางวัลก็ขนกันมานับไม่ถว้ น

งานมหกรรมพาลูกเทีย่ วดะ ปี 3
(The Family Trip Expo 2020) ตอนยกครัวเทีย่ วดะ

Royal Paragon Hall Fl.5 Siam Paragon
เวลา 10.00 - 21.00 น.
งานเดียวทีค่ รบทุกเรือ่ งเทีย่ วส�ำหรับครอบครัว จากเพจพาลูกเทีย่ วดะ
ชุมชนของครอบครัวที่รักการพาลูกออกไปท่องเที่ยวและเรียนรู้
เพือ่ เปิดประสบการณ์ใหม่ กลับมาครัง้ นีอ้ ยากชวนคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่
คุณย่า คุณตา คุณยาย อากง อาม่า จูงลูกจูงหลานมาเที่ยวงาน
กันทัง้ ครอบครัว เพราะเราได้ขนกิจกรรมส�ำหรับให้เด็กๆ และผูป้ กครอง
ได้มาใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างมีคณุ ภาพ รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
ที่เหมาะส�ำหรับทุกวัยในครอบครัว ทั้งโรงแรม รีสอร์ต สวนน�้ำ
สวนสนุก สวนสัตว์ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ฮอลล์ 103 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 19.00 น.
งานแสดงนานาชาติส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก
ซูเปอร์มาร์เก็ต โมเดิรน์ เทรด และศูนย์การค้า
แบบครบวงจร เป็นเวทีสำ� หรับผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้าทีต่ อ้ งการ
แสดงศักยภาพของตัวเอง น�ำเสนอสินค้าเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุดให้กับผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นเวที
สร้างความรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สินค้า สร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และศูนย์การค้าในไทย
และอาเซียน

Thailand Furniture & Houseware Fair
and Electronica Amazing Sale

EH103-104 ไบเทค บางนา
เวลา 11.00 - 21.00 น.
พบสินค้าเฟอร์นเิ จอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจากโรงงานผูผ้ ลิต บริษทั ฯ
รับตกแต่งภายใน เฟอร์นเิ จอร์บวิ ท์อนิ เฟอร์นเิ จอร์เอาต์ดอร์ ชุดห้องครัว
ชุดห้องนอน ในราคาพิเศษสุดเฉพาะงานนี้ พร้อมด้วยงาน Electronica
Amazing Sale @ Bitec พบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากแบรนด์
ชั้นน�ำทุกยี่ห้อ ลดกระหน�่ำราคานาทีทองพร้อมโปรโมชั่นส่วนลด
ผ่อน 0% จากบัตรเครดิตอีกมากมาย
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FRESH IDEA

ECO-FRIENDLY
FURNITURE

เฟอร์นิเจอร์รักษ์สิ่งแวดล้อม
บางครัง้ ขยะทีเ่ รามองเห็นตามชายหาด หรือวัสดุทเี่ หลือใช้
บางชนิดเราอาจคิดเผินๆ ไปว่าไร้ประโยชน์ไปแล้ว แต่ถ้า
มองให้ลึกและพิเคราะห์อย่างดี ผสานไอเดียสร้างสรรค์
ก็จะท�ำให้เราได้เฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกชิ้นสวยมาแต่งบ้าน
ให้สวยได้เช่นกัน

NOTWASTEMX BED
เป็นหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทแบรนด์เฟอร์นิเจอร์
NOTWASTE ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแบบเรียบง่าย ใช้วัสดุพื้นๆ และ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาสร้างเป็นผลงาน อย่างเตียงนอนชายหาด
ทีน่ ำ� เอาตาข่ายซึง่ เหลือจากการผลิตมาขึงและยึดติดเข้ากับเก้าอีเ้ ตียง
ผ้าใบนอนชายหาด ออกมาเป็นอีกเฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ สวยและใช้งานได้ดี
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GATHER PENDANT LIGHT
รูปร่างอาจดูแปลกตาหน่อยแต่รบั ประกันได้วา่ ใช้งานได้เหมือนโคมไฟ
ทั่วไป แต่มีข้อดีกว่าคือโคมไฟแขวนชิ้นนี้รักษ์โลกแบบสุดๆ กันเลย
ทีเดียว เพราะวัสดุทนี่ ำ� มาใช้เป็นกิง่ ไม้แห้งจริงๆ ก่อนน�ำมาประกอบ
เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบง่ายๆ จนกลายเป็นโคมไฟแขวนทีส่ วยงาม

ROOT COFFEE TABLE
โต๊ะกาแฟที่ไม่ซ้�ำใครจริงๆ เพราะโต๊ะกาแฟตัวนี้ท�ำมาจาก
รากไม้เก่าๆ ทีแ่ ห้งแล้ว ก่อนน�ำมาตัดแต่งให้สวยงามและใช้แผ่นกระจกใส
มาวางเป็นหน้าโต๊ะ ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก
ที่ดีทีเดียว ที่ส�ำคัญเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ถือเป็นสินค้าแฮนด์เมดของ
อินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งก็ว่าได้

CHAIR CHARLIE
มองดูเก้าอีต้ วั นีห้ ลายคนอาจนึกว่าเป็นเก้าอีพ้ ลาสติก ซึง่ จะว่าไป
ก็ใช่สว่ นหนึง่ แต่ทว่าเก้าอีต้ วั นีเ้ ป็นการน�ำเศษชิน้ ส่วนพลาสติกที่
เคยเป็นของเล่นซึง่ ถูกทิง้ แล้ว รวมถึงเศษวัสดุหรือขยะตามชายหาด
มาเข้ากระบวนการรีไซเคิลและขึ้นรูปเป็นเก้าอี้พลาสติกมาให้ได้
ใช้งานกันอีกครั้ง โดยเก้าอี้ชิ้นนี้เป็นผลงานของ Ecobirdy
RECYCLED CORIAN TABLE
โต๊ะตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกดีไซน์ขึ้นจากแนวคิดของ
ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ “Rabih Hage” โดยน�ำเอาเศษวัสดุ
ประเภทหินสังเคราะห์ที่เรียกว่า Corian ที่เหลือจากการท�ำ
เฟอร์นเิ จอร์หลักมาออกแบบใหม่ โดยน�ำเอาเศษแผ่นหินสังเคราะห์
ทีม่ สี สี นั แตกต่างกัน ความสูงต�ำ่ ต่างกัน มาวางเรียงไล่สี จนกลายเป็น
โต๊ะตัวใหญ่สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียว

SVARTSKÄR CHAIR
อีกหนึ่งเก้าอี้ตัวสวยที่เป็นผลงานของ Studio Hampus
Penttinen ซึ่งน�ำอวนตาข่ายเก่าๆ มารีไซเคิล ร่วมกับโครงเก้าอี้
นั่งไม้ตัวเก่าๆ ก่อนที่จะแปลงร่างมาเป็นเก้าอี้นั่งสุดชิลที่สวย
ไม่ซ�้ำใคร แถมยังเป็นเก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ECO-FRIENDLY RAINBOW
WALL CLOCK
นาฬิกาติดผนังทีไ่ ม่ซำ�้ แบบใคร เพราะเป็นการใช้รบิ บิน้ หลากสีสนั
มาม้วนแล้วน�ำมาเรียงติดกันจนเป็นรูปหน้าปัดนาฬิกา ก่อนน�ำ
อุปกรณ์นาฬิกามาติดไว้ตรงกึ่งกลางจนได้นาฬิกาสวยๆ ไว้
ประดับบ้าน อีกหนึง่ ไอเดียทีใ่ ครๆ ก็สามารถท�ำได้งา่ ยๆ แถมเป็น
นาฬิการักษ์โลกด้วยนะ

57

LIBRARY

GOOD BOOKS
TO READ
หนังสือดีน่าอ่าน

อย่ายอมให้ ใครเหยียบฝัน
ผู้เขียน : ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
“อย่ายอมให้ใครเหยียบฝัน” คือเรื่องราวจาก
19 ชาวญี่ปุ่นผู้ต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อความฝัน โดยใช้ทั้ง
ชีวิตของตนเองมาเป็นเดิมพัน 19 เรื่องราวที่จะมา
ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ า่ น มาเปิดมุมมอง
ในการใช้ชวี ติ ทีน่ า่ น�ำมาเป็นแบบอย่างของพวกเขา
ด้วยเรื่องราวการเดินตามความฝันที่เกิดขึ้นจริงของคุณครู
ผู้เชื่อว่า “ไม่มีเด็กคนไหนที่เกลียดความก้าวหน้าของตัวเอง”
ช่างซักผ้าผูร้ บั ซัก “ความทรงจ�ำ” บทเรียนพลิกชีวติ จากเจ้าของ
UNIQLO ฯลฯ

MONEY 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิต
การเงินอุดมสุข
ผู้เขียน : โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
หนังสือเล่มนี้จะมาช่วยคุณให้รู้จัก "เริ่มต้น
บริหารเงิน" ทีไ่ ด้มาทุกบาททุกสตางค์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมแก่ชีวิตในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง
ปลูกฝังหลักคิดทางการเงินทีจ่ ะพาไปสูค่ วามมัง่ คัง่
ในแนวทางทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายชีวติ ของแต่ละคน รวมถึงให้หลักคิด
หลักปฏิบัติอย่างง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเริ่มต้นได้ในทันทีที่อ่านจบแต่
ละบทมากกว่าที่จะลงลึกรายละเอียดที่มีความซับซ้อน พร้อม
แทรกกรณีศึกษาจากเรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์ของโค้ชหนุ่ม
อีกมากมาย ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าการเงินอุดมสุขเป็นอย่างไร
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พรหมลิขิต
ผู้เขียน : รอมแพง
นวนิ ย าย “พรหมลิ ขิ ต ” เป็ น ภาคต่ อ ของ
“บุพเพสันนิวาส” ที่คอละครต่างรอคอย โดยนิยาย
พรหมลิขติ จะเล่าถึงรุน่ ลูกของแม่การะเกดในช่วงยุค
พระเพทราชา พระเจ้าเสือ พระเจ้าท้ายสระ และ
พระบรมโกศ โดยมีตัวละครที่จะเข้ามาสร้าง
สีสันอย่าง “พุดตาน” หญิงสาววัย 20 ปี อาชีพ
นักจัดสวน ซึง่ เป็นหลานห่างๆ ของสิปางค์ (แม่ของเกศสุรางค์)
เธออยู่ในยุคปัจจุบันแต่ต้องหลุดเข้าไปในอดีต เพราะแตะ
ถูกสมุดข่อยมนต์กฤษณะกาลีโดยบังเอิญ ทั้งแม่การะเกด
และพุดตานจึงได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างยุคกัน สุดท้าย
เรื่องราวของพุดตานจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น สามารถหา
อ่านได้ต่อที่หนังสือนิยาย “พรหมลิขิต”

เป็นคนที่ใช่ ที่ใครก็รู้ว่าคุณ
ผู้เขียน : มลแมน, ยุ้ยปันปัน
คุณเคยรูส้ กึ ไหมว่าท�ำไมแต่ละคนต่างแสดงออก
ไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน อาทิ
เวลาพบเจอปัญหา คนหนึง่ รูส้ กึ กังวลและพยายาม
หลีกเลี่ยง แต่อีกคนรู้สึกว่าปัญหาคือเรื่องท้าทาย
และพร้อมทีจ่ ะแก้ไข และสิง่ เหล่านีส้ ามารถอธิบาย
ได้ดว้ ย "DISC" เป็นทฤษฎีจำ� แนกคนออกเป็น 4 กลุม่
โดยใช้พฤติกรรมเป็นตัวแบ่ง อธิบายถึงความแตกต่าง
ของผูค้ นทีไ่ ด้พบเจอ โดยแทนคนแต่ละแบบด้วยตัวการ์ตนู กระทิง
อินทรี หมู และหมี ท�ำให้เข้าใจว่าท�ำไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกัน
นอกจากการเข้าใจคนอืน่ DISC ยังช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึน้ ด้วย

MORE THAN WORDS

"ทุกคนมีหน้าที่บนโลก เราไม่ได้เป็นผู้ที่มาอาศัยเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมีหน้าที่ดูแลให้บ้านหลังนี้อยู่ไปถึงคนรุ่นหลัง"
เข็มอัปสร สิริสุขะ ผู้ก่อตั้งโครงการ Little Forest
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 Earth is a fine place and worth fighting for.
Ernest Hemingway

www.lh.co.th

