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MINIMAL LIFE
วิถีชีวิตแบบมินิมัลเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่วันนี้หลายๆ คนหันมาให้
ความสนใจและน�ำไปใช้กนั มากขึน้ นัน่ เพราะวิถชี วี ติ แบบนีไ้ ม่ตอ้ งเคร่งเครียด
กับการใช้ชีวิตทุกกระเบียดนิ้ว โดยจุดเด่นของไลฟ์สไตล์แบบมินิมัลคือ
การท�ำชีวิตทุกวันให้มีแต่สิ่งดีๆ ในแบบสบายๆ และเป็นตัวของตัวเอง
มากที่สุด
ส�ำหรับเนื้อหาของนิตยสาร MOTIVO ในเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยการมา
มองกันถึงความหมายและสิง่ ดีๆ ของการใช้ชวี ติ ในแบบมินมิ ลั ว่ามีอะไรบ้าง
และเราจะมีความสุขกับชีวติ มินมิ ลั ได้อย่างไร จากนัน้ ไปดูคอลัมน์ Welcome
ซึง่ ฉบับนีจ้ ะมาเล่าทุกเรือ่ งราวของโครงการ anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
บ้านดีไซน์ใหม่ French Country Style ผสานแนวคิด Home For All Functions
ซึ่งตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยท�ำเลที่ตั้งซึ่งเชื่อมต่อ
ทุกการเดินทางอย่างลงตัว
ไปต่อกันทีเ่ รือ่ งราวของงานประดิดประดอยกับคอลัมน์ DIY กับการท�ำ
แผ่นรองจานจากเศษผ้า งานฝีมอื ทีจ่ ะช่วยเติมเต็มความเป็นมินมิ ลั ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ และตามติดมาอีกคอลัมน์ LH Living Tips กับ 3 ไอเดียแสนง่าย
ในการแต่งมุมนั่งเล่นริมหน้าต่างชวนฟินหน้าฝนที่จะเปลี่ยนบรรยากาศ
มุมเล็กๆ ของบ้านให้กลายเป็นมุมโปรด
เมือ่ ใช้ชวี ติ แบบมินมิ ลั แล้ว สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งรูค้ วบคูก่ นั ไปด้วยก็คอื โครงการ
สาธารณูปโภคอย่างรถไฟฟ้า ซึง่ คอลัมน์ Metro Focus ในฉบับนีจ้ ะพาไป
ดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย - มีนบุรี ว่าวันนีม้ คี วามคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้ว จากนัน้ ไป
หาสถานที่ออกก�ำลังกายด้วยการปีนผาจ�ำลองและชกมวยกับคอลัมน์
Living Guide ทัง้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแต่ละสถานทีล่ ว้ นมี
เอกลักษณ์และความแตกต่างทีไ่ ม่ซำ�้ กัน จากนัน้ จะพาทุกคนไปรูจ้ กั วัดดัง
ในกรุงเทพฯ เพือ่ ไปท�ำบุญ เวียนเทียน เนือ่ งในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมกับคอลัมน์ Best Day Out
และปิดท้ายกับคอลัมน์ Exclusive Interview พูดคุยกับครูปาน - สมนึก
คลังนอก ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตที่
เรียบง่ายและการท�ำงานเพื่อสังคม
ทุกเนือ้ หาสาระในทุกคอลัมน์ของ นิตยสาร MOTIVO ได้รบั การคัดสรร
มาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระและความรู้ดีๆ ที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างความสุขเล็กๆ ภายในบ้านให้อบอุน่ ไปด้วยกลิน่ อาย
และบรรยากาศของความรักในแบบฉบับของครอบครัวอย่างแท้จริง
บรรณาธิการ
www.lh.co.th/contactus

@landandhouses

www.facebook.com/landandhouses

www.twitter.com/lhhome

www.instagram.com/lhhome
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MINIMAL LIFE

MINIMAL LIFE

ชีวิตเรียบง่ายแบบมินิมัล

Minimalism isn’t about
removing things you love.
It’s about removing the
things that distract you
from the things you love.
… by Joshua Becker
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ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจรู้จัก
การใช้ชีวิตแบบ “สโลว์ไลฟ์” (Slow Life)
มาบ้างแล้วพอสมควร แต่กอ็ าจพบข้อจ�ำกัด
ทีจ่ ะท�ำได้ เช่น การท�ำงานทีร่ กั จริงๆ ไม่ตอ้ ง
แข่งขันกับใคร หรือแม้แต่การใช้จา่ ยทีจ่ ำ� กัด
รวมถึงกินอยู่เ ท่าที่มี เพราะในชีวิตจริง
สิง่ เหล่านีอ้ าจไม่สามารถท�ำได้จริงอย่างที่
ฝันไว้ ดังนัน้ วันนีเ้ รามีทางเลือกการใช้ชวี ติ
อีกแบบหนึ่งมาให้ทุกคนเลือกน�ำไปใช้กัน
นั่นคือการใช้ชีวิตแบบ Minimal Life

หมายความว่าจะต้องจ�ำกัดจ�ำเขี่ย โดยผู้ที่ใช้
ชีวติ ในแบบมินมิ ลั ยังคงสามารถเลือกรับประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพได้อยู่ หรือแม้กระทัง่ ไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตก็ยังสามารถเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีดีไซน์
และมีสไตล์ได้ แต่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์หรู
หรือมีราคาสูงลิ่ว เป็นการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
อย่างสบายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากโดยที่ชีวิต
ยังเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีความสุขในแบบ
ที่เราเลือก

ความหมาย “Minimal Life”

ถึงจะเป็นการใช้ชีวิตในแบบมินิมัล แต่เราก็ยัง
ใช้ชวี ติ ตามไลฟ์สไตล์ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พา
สินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ส�ำคัญ

ชีวิตในแบบมินิมัลเป็นอีกวิถีการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพที่ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อเกินไป แต่ก็ไม่ได้

ประหยัดเงินในกระเป๋า

สินค้ามีดีไซน์บางประเภทยังมีราคาไม่แพงมาก
หากรูจ้ กั น�ำมาใช้และปรับแต่งตามสไตล์ของเรา
ก็ท�ำให้ดูดีได้เช่นกัน นอกจากนี้สิ่งของเหล่านั้น
ยังใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้บ่อย ท�ำให้
ประหยัดการใช้จา่ ยในส่วนนีไ้ ด้เป็นอย่างดี ดังนัน้
ครั้งต่อไปลองถามตัวเองสักนิดว่าของที่จะซื้อ
สามารถใช้ได้จริงและจ�ำเป็นหรือเปล่า จะได้ไม่ตอ้ ง
เสียเงินโดยใช่เหตุ
คืนพื้นที่ให้ชีวิต

ดังทีก่ ล่าวในข้างต้น ชีวติ มินมิ ลั นัน้ ท�ำให้เราได้คดิ
และเลือกทีจ่ ะซือ้ ของ รวมถึงใช้ของเท่าทีจ่ ำ� เป็น
เท่านั้น ยิ่งชีวิตของคนเมืองบางคนอาศัยอยู่
ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม ท�ำให้มี

ข้อจ�ำกัดของพื้นที่อาศัย การไม่ซื้อของที่เกิน
ความจ�ำเป็นหรือไม่ซอื้ ตูเ้ พือ่ เก็บของทีไ่ ม่จำ� เป็น
เท่ากับว่าเราจะได้พนื้ ทีใ่ นห้องของเราคืน เพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือท�ำให้เกิด
พืน้ ทีว่ า่ งได้มากขึน้ แถมห้องยังดูโล่ง โปร่ง และ
ท�ำความสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ช่วยลดความกังวล

ชีวิตมินิมัลเป็นชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ยึดติดกับ
การใช้สงิ่ ของแบรนด์เนม ท�ำให้คณุ ไม่จำ� เป็นต้อง
สะสมของ เมือ่ ไม่ตอ้ งสะสม คุณก็ไม่มขี องอะไรเยอะ
แล้วก็ไม่ต้องเครียดว่าของชิ้นนั้นชิ้นนี้จะพัง
หรือสูญหาย เป็นอีกหนึง่ วิธกี ารลดความกังวลได้
เป็นอย่างดี ท�ำให้เรามีเวลาทีจ่ ะไปคิดและมองหา

สิ่งดีๆ มีประโยชน์ หรือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้
มากขึ้น
เข้าใจค�ำว่า “คุณค่า”

การใช้ชวี ติ ในแบบมินมิ ลั ท�ำให้เราสามารถแยกแยะ
ความต้องการและความส�ำคัญออกจากกันได้
อย่างชัดเจน เมือ่ เราเห็นความส�ำคัญของสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ แล้ว เราก็จะรูส้ กึ ถึงคุณค่าของสิง่ นัน้ ๆ
ได้มากขึ้น และรู้สึกอยากปกป้อง รวมถึงเก็บ
รักษาสิ่งนั้นเป็นอย่างดี เช่น คุณอาจจะเป็น
คนชอบสะสมแสตมป์ คุณก็จะรู้ว่าแสตมป์
แต่ละดวงมีคุณค่าและความส�ำคัญอย่างไร
นัน่ แสดงว่าคุณได้เห็นถึงคุณค่าของสิง่ ของนัน้ ๆ
อย่างแท้จริง
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มีอิสระมากขึ้น

ในข้อนีจ้ ะมีความคล้ายคลึงกับการลดความกังวล
เพราะเมือ่ เราไม่ยดึ ติดกับสิง่ ของ ท�ำให้ไม่ตอ้ ง
สะสมของราคาแพงหรือของมีค่ามากเกินไป
ซึ่งพอไม่ต้องกังวล เราก็จะมีอิสรภาพใน
การใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่ต้องมีหนี้สิน ไม่ต้อง
หมกมุน่ กับสิง่ ของนัน้ ๆ และไม่ตอ้ งท�ำงานหนัก
เพื่อให้มีเงินมาซื้อของแบรนด์เนมหรือของ
ที่ไม่ได้มีความจ�ำเป็นต้องใช้จริงๆ คุณจะ
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สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และ
ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ มากขึ้น
จิตใจสงบ

เป็นผลทีส่ บื เนือ่ งมาจากความมีอสิ ระและความ
ไม่กงั วล เพราะเมือ่ เราไม่ยดึ ติดกับทรัพย์สมบัติ
เราก็ไม่ตอ้ งเครียดเพราะกลัวการสูญเสียเช่นกัน
เหมือนกับหลักธรรมทีว่ า่ หากเราก�ำจัดสิง่ ยึดติด
ไปได้แล้ว จิตใจของเราก็จะสงบและสามารถใช้

ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายมากขึ้น ยิ่งชีวิตเรียบง่าย
มากเท่าไร เราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งและสงบ
มากขึ้นเท่านั้น
มีความสุขมากขึ้น

หลังจากทีจ่ ติ ใจสงบ ไม่ตอ้ งกังวลอะไร ชีวติ ก็จะ
มีความสุขมากขึ้น ซึ่งความสุขที่ว่านี้ถือเป็น
ความสุขที่แท้จริง ต่างจากความสุขทั่วไปที่เรา
เห็นกัน เพราะความสุขนี้เกิดจากจิตใจที่สงบ

ก่อนเปล่งประกายออกมาเป็นความสุขทางกายใน
แบบที่ไม่เคยคิดมาก่อน โดยไม่มีเรื่องของเงินทอง
หรือทรัพย์สินมาเกี่ยวข้อง เป็นความสุขที่ ท รง
ประสิทธิภาพ และท�ำให้ชีวิตเดินหน้าไปได้อย่าง
ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นอีกต่อไป

7

WELCOME

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
DUO HOME IN FRENCH COUNTRY STYLE

เป็นอีกหนึง่ โครงการของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ที่มาพร้อมแนวคิด Home For All Functions
ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริง
ซึง่ สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการ
เริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ครอบครั ว บนท� ำ เลศั ก ยภาพ
เข้าเมืองสะดวก ในบรรยากาศอบอุ่นและมี
กลิน่ อายความเป็นธรรมชาติในแบบฝรัง่ เศส
anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์ บ้านแฝด (Duo Home)

Clubhouse สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ
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โครงการ anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 53 ไร่ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะโครงการเป็นบ้านแฝด (Duo Home) โดยมี
แบบบ้านให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบบ้าน
EVA และ VEDA บนพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ 38
ตารางวาขึน้ ไป โดยแบบบ้าน EVA มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย
146 ตารางเมตร และแบบบ้าน VEDA มีพื้นที่
ใช้สอย 168 ตารางเมตร ขนาด 2 ห้องนอนใหญ่
3 ห้องน�้ำ 1 ครัวไทย พร้อมที่จอดรถ 2 คัน
ส�ำหรับจุดเด่นของโครงการ anya ราชพฤกษ์ นครอินทร์ อยูท่ ช่ี นั้ ล่างซึง่ ออกแบบมาให้เต็มอิม่ กับ
ฟังก์ชนั แบบ Combine Space ท�ำให้บา้ นกว้าง โปร่ง

และโล่งกว่าที่เคย มาพร้อมฟังก์ชัน Multipurpose Area ทีป่ รับเปลีย่ นได้ตามไลฟ์สไตล์
การใช้ชวี ติ และยังเชือ่ มต่อกับพืน้ ที่ Greenery
Courtyard ส่วนตัว ขณะที่ห้องครัวเป็นแบบ
See Thru Kitchen ทันสมัย ตกแต่งครบพร้อม
อุปกรณ์ใช้งาน ชัน้ บนมาพร้อมห้องนอนขนาดใหญ่
XL Master Bedroom ถึง 2 ห้อง พร้อมห้องน�ำ้
ส่วนตัวในห้องนอน รวมถึงภายในบ้านยังได้รบั
การติดตั้งระบบ Home Automation ที่ช่วย
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และระบบ AirPlus
ที่ช่วยหมุนเวียนอากาศให้บ้านหายใจได้
นอกจากนี้ภายในโครงการยังโดดเด่นด้วย

ห้องโถงกว้างดีไซน์ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ภายในโครงการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Village District ในแบบชนบทของฝรัง่ เศส
ห้องนอนขนาดใหญ่ XL Master Bedroom

สถาปัตยกรรมสไตล์ Village District ในแบบ
ชนบทของฝรั่งเศสที่มาพร้อม Clubhouse
ซึ่งพร้อมด้วยสระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ห้อง
ออกก�ำลังกาย สวนสาธารณะ เช่นเดียวกับ
สนามเด็กเล่นแบบ Natural Park มาพร้อมน�้ำพุ
ที่จะช่วยท�ำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม
ความสนุกสนาน รวมไปถึงภายในโครงการที่
ยังคงเน้นระบบความปลอดภัยสูงสุดแบบ Triple
Security ตัง้ แต่จดุ ทางเข้าโครงการ ท�ำให้ผอู้ ยูอ่ าศัย
ภายในโครงการมัน่ ใจในเรือ่ งความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์ เป็น
อีกหนึง่ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีร่ ายล้อมด้วยสิง่ อ�ำนวย

ความสะดวกในการใช้ชีวิต เนื่องจากอยู่ไม่ห่าง
จากห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ รวมถึงสถานศึกษาชือ่ ดัง
และตลาดสด ขณะเดียวกันโครงการยังอยู่ติด
ถนนใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมไปยัง
จุดอืน่ ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และยังอยูใ่ กล้กบั
รถไฟฟ้า MRT (สถานีบางพลู) เพียง 2 กิโลเมตร
เท่านั้น โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.85 ล้านบาท
โครงการ anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
จึงเป็นอีกโครงการที่อยู่อาศัยที่จะมายกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ที่
ต้องการชีวติ ความเป็นส่วนตัวและรายล้อมด้วย
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง
ห้องครัวแบบ See Thru Kitchen ตกแต่งครบพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
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HOME GADGET

FILL YOUR LIFE
WITH HAPPINESS
เติมชีวิตให้มีสุข

อุปกรณ์และเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัย ไม่เพียงจะช่วยท�ำให้ชวี ติ ของเรา
สัมผัสได้ถงึ ความสะดวกสบายอย่างเดียวเท่านัน้ ทว่าอุปกรณ์
เหล่านัน้ ยังเป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะมาช่วยเติมเต็มความสุขให้กบั ชีวติ
ในทุกๆ วันด้วย

01

03

Samsung Galaxy Active2

เป็นนาฬิกาอัจฉริยะสเตนเลสทีไ่ ด้รบั การดีไซน์ทที่ นั สมัย
ที่สุดในเวลานี้ โดยหน้าจอของนาฬิกาสามารถปรับแต่งได้
และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายและสุขภาพ
ของผูใ้ ช้ นอกจากนีย้ งั มาพร้อมกับโปรแกรมการนอนหลับและ
การท�ำสมาธิ ซึ่งอาจช่วยให้เลิกนิสัยชอบกินอาหารตอนดึก
และพักผ่อนได้จริง โดยราคาอยูท่ ี่ 419 ปอนด์ หรือประมาณ
17,716 บาท

Parrot Anafi Drone

เป็นโดรนอีกรุ่นหนึ่งของแบรนด์ Parrot ที่ได้รับการออกแบบมาพร้อม
คุณภาพ โดยเฉพาะความคมชัดของภาพวิดีโอ CINE/HDR ขนาด 4K
พร้อมด้วยการซูมแบบ Lossless 2.8 เท่า และสามารถบันทึกภาพแบบ
Full HD หรือการซูมแบบ Lossless ได้ 1.4 เท่าเมื่อบันทึกวิดีโอขนาด 4K
ขณะเดียวกันยังมาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์และแอปพลิเคชันส�ำหรับ
สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมโดรน FreeFlight 6 ที่อัปเดตระบบใหม่อีกด้วย
ส�ำหรับราคาของโดรนรุ่นนี้อยู่ที่ 549 ปอนด์ หรือประมาณ 23,213 บาท
02

Luzli Roller MK01

เป็นแบรนด์หูฟังจากสวิตเซอร์แลนด์
ทีป่ ระกอบด้วยมือทุกขัน้ ตอน โดยมีจดุ เด่น
อยู่ที่ม้วนเก็บได้ เพราะมีลักษณะเป็นข้อๆ
แบบเดียวกับสายนาฬิกาข้อมือ ท�ำให้ประหยัด
พื้นที่ในการพกพา โดยตัวของหูฟังท�ำจาก
อะลูมเิ นียมเกรด 6061 แบบทีใ่ ช้ในการผลิต
เครื่องบิน มีสปริงสเตนเลส 22 ตัว ท�ำให้
แถบคาดศีรษะโค้งรับกับทุกศีรษะของผู้ใช้
ที่ส�ำคัญผลิตตามค�ำสั่งซื้อเท่านั้น โดยมา
พร้อมซองหนังสวยงาม ส�ำหรับราคาอยู่ที่
2,880 ปอนด์ หรือประมาณ 121,773 บาท
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04

LARQ Purifying Water Bottle

หากคุณเป็นคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและเกลียดการ
สร้างมลภาวะหรือขยะแล้ว บอกเลยว่าขวดน�้ำ LARQ คือ
สิง่ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการได้อย่างดีทเี ดียว เพราะนีไ่ ม่ใช่
แค่ขวดน�้ำที่ออกแบบให้เก็บความร้อนและความเย็นได้ดี
เท่านั้น แต่ใต้ฝาขวดยังติดตั้งไฟ LED ดวงเล็กๆ ที่จะดึง
รังสี UV-C จากภายนอกมาใช้ท�ำความสะอาดภายในขวด
ทุกๆ 2 ชัว่ โมง ท�ำให้ทงั้ น�ำ้ ดืม่ และขวดสะอาดและปลอดภัย
ต่อการบริโภค รวมทัง้ ไม่ทงิ้ สารตกค้างใดๆ อีกด้วย ส�ำหรับ
ราคาอยู่ที่ 118 ปอนด์ หรือประมาณ 4,989 บาท

TIPS &TRICKS

LH LIVING TIPS

3 ไอเดียแสนง่าย แต่งมุมนั่งเล่น
ริมหน้าต่างชวนฟินหน้าฝน
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ หากได้นั่งเล่นสบายๆ ดูสายฝน
และสัมผัสบรรยากาศสดชื่นแบบเต็มๆ อยู่ริมหน้าต่างโดย
ไม่ตอ้ งเปียกปอนคงจะดีอยูไ่ ม่นอ้ ยทีเดียว ดังนัน้ ในคอลัมน์นี้
เราจะมาจัดมุมนัง่ เล่นริมหน้าต่างทีบ่ า้ นหรือคอนโดมิเนียม
ของคุณให้พร้อมรับหน้าฝนกับ 3 ไอเดียง่ายๆ กัน
แบบเรียบง่าย

ไอเดียนีแ้ สนง่ายจริงๆ เพียงแค่นำ� ม้านัง่ บุนวม โซฟา หรือเดย์เบด
มาจัดวางไว้ขา้ งหน้าต่าง จากนัน้ ตกแต่งด้วยหมอนอิงสัก 2-3 ใบ
ส�ำหรับนั่งพิง แค่นี้ก็ได้มุมนั่งเล่นชมวิวสายฝนแล้ว และยังท�ำให้
มุมที่อาจไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนักกลายเป็นมุมโปรดหรือ
มุมพิเศษของบ้านอีกด้วย

แบบมุมหนังสือ

ไอเดียแบบทีส่ ามนีแ้ ค่มเี ก้าอีห้ รือโซฟานุม่ ๆ นัง่ สบายๆ และชัน้ วาง
หนังสือเล่มโปรด ก็พร้อมทีจ่ ะให้คณุ ได้นงั่ ผ่อนคลายในวันฝนพร�ำแล้ว
แต่หากจะให้เพอร์เฟกต์สดุ ๆ ก็อาจจะหาโต๊ะตัวเล็กๆ มาวางไว้ขา้ งๆ
เผื่อเอาไว้วางแก้วน�้ำหรือแก้วกาแฟเวลาอ่านหนังสือก็คงจะดีไม่น้อย
ทีเดียว
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ จะเลือกไอเดียแบบไหน สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ
กับการจัดมุมนั่งเล่นริมหน้าต่างคือทิศทางของแสงแดดที่ส่องเข้ามา
เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน เราจึงควรเลือกมุมหน้าต่างของบ้านใน
ทิศที่แสงแดดไม่ส่องมากเกินไป หรือหากจะให้ดีก็ไม่ควรเป็นทิศที่ได้
รับแสงแดดตลอดทั้งวัน
และนีก่ ค็ อื เรือ่ งเล็กๆ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบ้านยังมีอีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่
www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living แหล่งรวมความรู้
เรื่องบ้านที่เราตั้งใจท�ำเพื่อความสุขของคนรักบ้าน

แบบมุมพูดคุย

เป็นอีกไอเดียการปรับเปลีย่ นมุมของบ้านทีไ่ ม่ได้ยากอย่างทีค่ ดิ
แค่หาโต๊ะและเก้าอี้ชุดเล็กๆ ส�ำหรับสองคนมาตั้งไว้ริมหน้าต่าง
แล้วจัดวางแจกันที่มีดอกไม้สวยๆ หรือโคมไฟเล็กๆ ไว้สร้าง
บรรยากาศ รับรองว่าจะเป็นมุมนั่งคุยกันสองคนได้อย่างออก
อรรถรสทีเดียว หรือหากจะใช้เป็นมุมจิบน�ำ้ ชาอุน่ ๆ ในยามฝนพร�ำ
ก็ให้ความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบ

ขอบคุณภาพจากโครงการ LADAWAN พระราม 2 และนันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์
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BE HEALTHY

MYOCARDIAL ISCHEMIA
โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ ว่าโรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด (Ischaemic heart disease/
Myocardial ischemia) หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นจาก
หลอดเลือดเลีย้ งหัวใจตีบหรือตัน ท�ำให้กล้ามเนือ้
หัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย เป็นผลให้
การท�ำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ซึ่งหาก
มีอาการรุนแรงอาจท�ำให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายได้

สาเหตุของโรค
โรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากหลอดเลือด
แข็งตัวเนือ่ งจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือด
เป็นผลให้เส้นทางที่เลือดไหลผ่านแคบลง เลือดไหล
ไม่สะดวก กล้ามเนื้อหัวใจจึงได้รับเลือดน้อยกว่าปกติ

12

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก เช่น เกิดจากเกล็ดเลือดและ
ลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือด ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
มักจะเป็นเพศชายตัง้ แต่อายุ 45 ปีขนี้ ไป หรือเพศหญิงทีอ่ ยู่
ในวัยหมดประจ�ำเดือน ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป แต่เพศชาย
จะมีโอกาสมากกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า นอกจากนี้ผู้ที่
สูบบุหรีจ่ ดั ผูม้ ภี าวะไขมันในเลือดสูง เป็นโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน หรือผูอ้ ยูใ่ นภาวะอ้วนและไม่คอ่ ยออกก�ำลังกาย
ตลอดจนผูม้ ปี ระวัตคิ นในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
รวมถึงเป็นผู้ที่มีอารมณ์โกรธง่ายหรือเครียดเป็นประจ�ำก็มี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เช่นกัน
อาการของโรค
อาการทีบ่ อกได้อย่างชัดเจนว่าอยูใ่ นภาวะหัวใจขาดเลือด
คืออาการเจ็บแน่นหน้าอก โดยเฉพาะเมือ่ เวลาออกแรงมากๆ

จะรูส้ กึ แน่นๆ อึดอัดบริเวณกลางหน้าอกหรือค่อนมาทางซ้าย
เจ็บลึกๆ หายใจไม่สะดวก หรืออาจมีอาการอืน่ ๆ ร่วมด้วย
เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ใจสั่น หน้ามืด บางราย
นอกจากจะแน่นหน้าอกและเจ็บร้าวที่บริเวณหัวไหล่ แขน
หรือคอ เป็นต้น
การป้องกันและการรักษา
โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคทีจ่ ะต้องรักษาต่อเนือ่ ง แม้จะ
ไม่หายขาดแต่ก็สามารถควบคุมอาการของโรคได้ โดยวิธี
ป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ คือการลดปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
เพือ่ เป็นการชะลอการเกิดโรคก่อนวัยอันควร ซึง่ หากป้องกัน
ได้ดีก็อาจไม่เป็นโรคนี้เลยก็ได้ และควรหมั่นเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ แต่หากรู้สึกมีอาการแน่นหน้าอก
หรือมีอาการตามที่กล่าวมานั้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อท�ำ

การรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์จะวินิจฉัยอาการและ
ความรุนแรงของโรคตามล�ำดับ หากอาการไม่รุนแรง
แพทย์จะให้ยาป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือด ยาช่วยลด
อาการเจ็บหน้าอก ยาสลายลิม่ เลือด รวมถึงยารักษาภาวะ
แทรกซ้อน เช่น ยาขับปัสสาวะ ยารักษาภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ เป็นต้น ทว่าหากอาการรุนแรงอาจต้อง
เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย
บอลลูน หรือหากรุนแรงมากขึน้ ก็ตอ้ งรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัด
หลอดเลือดหัวใจใหม่เพื่อเพิ่มทางเดินของเลือดที่จะมา
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
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DIY

HANDMADE PLACEMAT
แผ่นรองจานจากเศษผ้า

ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ หากออกไปนอกบ้านก็อาจจะ
เปียกฝนจนเป็นหวัดได้ แต่อยูใ่ นบ้านเฉยๆ ก็อาจจะ
เหงาๆ คอลัมน์ DIY จึงขอน�ำเสนอไอเดียประดิษฐ์
แผ่นรองจานบนโต๊ะอาหารมาให้ลองท�ำกันสนุกๆ ...ไปดู
วิธที ำ� กันเลย

อุปกรณ์

• ผ้าลายลูกไม้สีขาวขนาด 45x35 เซนติเมตร		
1 ผืน
• ผ้าสีพื้น ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 45x35 เซนติเมตร 1 ผืน
• ดินสอหรือปากกาส�ำหรับขีดผ้า
• กรรไกร
• เข็มและด้าย
• เข็มหมุดส�ำหรับยึดต�ำแหน่งผ้า
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วิธีท�ำ

1. น�ำผ้าสีพื้นขนาด 45x35 เซนติเมตร พับจากขอบเข้ามา
ประมาณ 1 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน จากนั้นใช้เข็มหมุดยึด
ก่อนเย็บเก็บขอบให้เรียบร้อย
2. น�ำผ้าสีขาวลายลูกไม้วางราบบนพื้นเรียบ จากนั้นน�ำจาน
ช้อน ส้อม มีด และแก้วน�้ำวางคว�่ำลง โดยให้ห่างกันเล็กน้อย
แล้วใช้ดินสอหรือปากกาวาดให้เป็นรูปตามวัสดุที่วางเป็นแบบ
จนครบ
3. ใช้กรรไกรตัดผ้าสีขาวตามรอยที่วาดไว้ออกมาเป็นชิ้นๆ
แล้วน�ำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาวางบนผ้าสีพื้นที่เย็บขอบเตรียมไว้
โดยจ�ำลองเหมือนการวางจาน ช้อน มีด และแก้วน�ำ้ จากนัน้ ให้
ใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อยึดต�ำแหน่งของชิ้นผ้าแต่ละชิ้น
4. ใช้เข็มและด้ายสีขาวเย็บชิ้นส่วนของเศษผ้าให้ติดกับผ้า
สีพนื้ ตามต�ำแหน่งทีก่ ลัดไว้ เมือ่ เสร็จก็จะได้แผ่นรองจานบนโต๊ะ
รับประทานอาหารสวยๆ ในสไตล์ของเราไว้ใช้เองแล้ว

Tips

• สามารถเปลี่ยนผ้าลูกไม้สีขาวหรือผ้าสีพ้ืนเป็นผ้าลายดอก
หรือผ้าสีอนื่ ๆ ตามความชอบได้ แต่ทงั้ สองผืนควรใช้สที แี่ ตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด
• ผ้าสีพนื้ ทีเ่ ป็นผ้าผืนหลัก ควรเลือกใช้ผา้ ทีม่ เี นือ้ หนาสักหน่อย
เพื่อให้ใช้งานได้ทนนานมากยิ่งขึ้น
ภาพอ้างอิงจาก... https://abeautifulmess.com
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EXCLUSIVE INTERVIEW

สมนึก คลังนอก
สุขในศิลปะ สุขในหัวใจ

ค�ำว่า “ศิลปะ” ของคุณมีความหมาย
อย่างไร คนทัว่ ไปอาจมองถึงความสวยงาม
แต่ในมุมมองของศิลปินเลือ่ งชือ่ “ครูปาน
สมนึก คลังนอก” เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
“ความสุข” ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขา

“ดวงตา” กลมโตบนภาพวาด (การ์ตูน) ซึ่ง
เปรียบเหมือนเป็นลายเซ็นของครูปาน เป็นอีกหนึง่
การสื่อให้เห็นถึง “ความสุข” ของผู้วาด “ผลงาน
ทุกชิน้ ผมตัง้ ใจให้เป็นภาพทีส่ อื่ ถึงความสุข เพราะ
เราก็เป็นคนที่มีความสุข ความสุขที่มาจากพลัง
ในตัวเอง แต่หากถามว่าชีวิตมีความทุกข์ไหม
ก็มีนะ เพราะเราเกิดมาก็ต้องเจอกับการเกิด แก่
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เจ็บ ตาย และมีทกุ ข์เหมือนกันทุกคน ผมอยากบอก
ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบเอาความ
ทุกข์หรือความสุขมาใช้”
“ผมเป็นลูกชาวนา ยากจน แต่ถามว่าทุกข์หรือไม่
บอกเลยว่าไม่เคยทุกข์เลย เพราะผมมองว่าเป็น
รากเหง้าของตัวเอง การได้อยูก่ บั ธรรมชาติและการได้
อยู่รวมกับชาวบ้านที่เป็นเสมือนญาติ ท�ำให้ไม่เคย
รูส้ กึ เหงาเลย ยิง่ เป็นคนอีสานก็จะมีความสนุกสนาน
อยูแ่ ล้ว ทุกอย่างล้วนมีคณุ ค่าในตัวเอง อยูท่ เี่ ราจะมอง
เห็นหรือไม่ ไม่เพียงแค่นั้น เรายังต้องพัฒนาตัวเอง
ให้ไปถึงสิง่ ทีอ่ ยากจะเป็นและสามารถท�ำให้เป็นจริงได้
แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”
เช่นเดียวกับความส�ำเร็จในมุมของครูปานที่อาจ

ผลงานภาพวาดของครูปาน สมนึก คลังนอก

ต่างไปจากคนอืน่ ๆ “ถ้ามองความส�ำเร็จเป็นความสุข
ผมถือว่าผมเป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จคนหนึ่ง
เพราะผมมีความสุขในทุกช่วงชีวิต แม้ตอนไม่มี
ข้าวกินสมัยเด็ก ผมก็ยงั มีความสุข นัน่ เพราะผมยินดี
กับชีวิตและพอใจกับสิ่งที่เป็น แค่ไม่เอาตัวเองไป
เทียบกับใคร” ขณะเดียวกันครูปานยังส่งต่อความสุข
ของเขาไปยังทุกคนอีกด้วย
“จะเห็นว่าภาพวาดของผมมีพลังงานความสุข
ซ่อนอยู่ พอเอาไปติดบ้าน แค่มองดูว่าสวยและ
สบายใจ ผมก็ถอื ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของการท�ำงาน
แล้ว เพราะผมอยากท�ำให้ทกุ คนมีความสุขในชีวติ
ลองสังเกตดีๆ จะเห็นว่าภาพวาดแต่ละภาพของผม
จะมีรอยยิ้มที่พอดี ไม่มากหรือน้อยไป นั่นเพื่อให้

ผูท้ เี่ ห็นได้ลองนึกตามภาพว่าภาพทีเ่ ห็นมีความสุข
หรือก�ำลังคิดอะไรอยู่ แต่ที่แน่ๆ คนที่น�ำภาพของ
ผมไปติดทีบ่ า้ น เขาก็จะได้รบั พลังงานดีๆ ไปด้วย”
เมือ่ พูดถึงความมินมิ ลั ของครูปาน สิง่ แรกทีไ่ ด้ยนิ
จากคุณครูผู้รักการวาดภาพท่านนี้คือเสียงหัวเราะ
ที่ชวนให้ทีมงานหัวเราะตามไปด้วย “ตัวผมอาจ
จะไม่ค่อยมินิมัลเท่าไรเพราะชอบชอปปิง และมัก
นิยามตัวเองว่าเป็นคนแบบมิกซ์แอนด์แมตช์มากกว่า
เพราะมินิมัลส�ำหรับผมคืออะไรที่น้อยมากๆ แต่
ถามว่าให้ผมอยูแ่ บบมินมิ ลั ได้ไหม ก็ได้อยูน่ ะ เพราะ
ข้อดีของมินิมัลคือความสงบ เรียบง่าย”
นอกจากงานศิลปะจะเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความสุขให้
ครูปานแล้ว การท�ำงานเพือ่ สังคมก็เช่นกัน “ถ้าเป็น

งานเพือ่ สังคมผมท�ำอย่างเต็มทีค่ รับ ขอให้บอกมา
เพราะผมมองว่าเป็นก�ำไรชีวติ ของตัวเอง และเป็นบุญ
ทีเ่ ราจะได้ทำ� ดังนัน้ เมือ่ มีคนมาชวนท�ำบุญ ผมจะ
ชอบและช่วยตลอด แต่ละปีทไี่ ด้มโี อกาสเข้าไปช่วย
ก็จะท�ำให้ผมรูส้ กึ มีความสุขอย่างบอกไม่ถกู แม้จะ
ไม่ได้ลงแรง แต่ผลงานของผมก็ท�ำให้เกิดการต่อ
ชีวิตคนได้อีกมากมาย ซึ่งหากจะนิยามเรื่องของ
ความสุขแล้ว ผมมองว่าความสุขของผมคือการท�ำ
ในสิง่ ทีผ่ มรักและสร้างประโยชน์ให้กบั คนในสังคม”
ครูปานตอกย�้ำถึงความสุขของตัวเองในวันนี้
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METRO FOCUS

สถานี
สุว�นทวงศ

เชื่อมตอสายสีชมพ�
สถานี
เคหะรามคำแหง
สถานี
ราษฎรพัฒนา

สถานี
ศูนยวัฒนธรรมฯ

สถานีมีนพัฒนา

สถานีสัมมากร

เชื่อมตอสายสีน้ำเง�น

สถานีลำสาลี
สถานีกกท.
สถานี
รามคำแหง 12

สถานี รฟม.
สถานี
ประดิษฐมนูธรรม

สถานีมีนบุร�

สถานีนอมเกลา
สถานีคลองบานมา
สถานีศร�บูรพา

สถานี สถานีหัวหมาก
รามคำแหง

เชื่อมตอสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
เส้นทางตะวันออกรุดหน้า คาดเปิดบริการปี 2567
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม บางขุนนนท์ ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นหนึ่งใน
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทีด่ ำ� เนินการโดย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งถูก
คาดหวังว่าจะมาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึง
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ให้รวดเร็วมากขึ้น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแบ่งการก่อสร้างออกเป็น
2 ช่วง คือ เส้นทางตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วฒั นธรรมฯ
และเส้นทางตะวันออกช่วงศูนย์วฒั นธรรมฯ - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)
โดยมีระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร ขณะทีร่ ปู แบบโครงการ
มีทงั้ การเดินรถใต้ดนิ และบนทางยกระดับตลอดทัง้ แนวเส้นทาง
โดยเส้นทางตะวันตกอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการคัดเลือกให้
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เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ ส่วนเส้นทางตะวันออกช่วงศูนย์
วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้าง
ส�ำหรับเส้นทางของโครงการช่วงศูนย์วฒั นธรรมฯ - มีนบุรี
(สุวนิ ทวงศ์) มีระยะทางรวมทัง้ ใต้ดนิ และทางยกระดับ 22.57
กิโลเมตร เริม่ ต้นจากสถานีศนู ย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT
สายสีน�้ำเงิน) ก่อนตัดเข้าพื้นที่ของ รฟม. แล้ววิ่งใต้แนว
ถนนพระราม 9 ลอดใต้ทางพิเศษสายฉลองรัช (ทางด่วน
สายรามอินทรา - อาจณรงค์) เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพระราม 9
ไปตามแนวถนนรามค�ำแหง ผ่านสีแ่ ยกล�ำสาลี จากนัน้ แนว
เส้นทางเปลีย่ นเป็นแบบยกระดับ บริเวณใกล้หมูบ่ า้ นสัมมากร
ข้ามแนวถนนกาญจนาภิเษก ก่อนจะไปสิ้นสุดบริเวณแยก
ถนนรามค�ำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์

ความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ภาพจ�ำลอง)

ส่วนจ�ำนวนสถานีของเส้นทางนีม้ ที งั้ หมด 17 สถานี
แบ่งเป็นสถานีใต้ดนิ 10 สถานี ประกอบด้วย สถานี
ศูนย์วฒั นธรรมฯ สถานี รฟม. สถานีประดิษฐ์มนูธรรม
สถานีรามค�ำแหง 12 สถานีรามค�ำแหง สถานีกกท.
สถานีหวั หมาก สถานีลำ� สาลี สถานีศรีบรู พา สถานี
คลองบ้านม้า และสถานียกระดับ 7 สถานี
ประกอบด้วย สถานีสัมมากร สถานีน้อมเกล้า
สถานีราษฎร์พฒั นา สถานีมนี พัฒนา สถานีเคหะรามค�ำแหง สถานีมีนบุรี และสถานีสุวินทวงศ์
ขณะทีข่ บวนรถไฟฟ้าทีน่ ำ� มาให้บริการเป็นระบบ
รถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System)
มีประสิทธิภาพสูง โดยขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า
50,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง บนระบบรางมีความ
กว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435

มิลลิเมตร ถูกออกแบบให้สามารถใช้ความเร็วได้
สูงสุดประมาณ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ในส่วนของความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรมฯ - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)
ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รุดหน้าไปแล้ว 77.77 %
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการขุดเจาะอุโมงค์
ใต้ดนิ ในแต่ละช่วง โดยบริเวณสถานี รฟม. ถือเป็น
จุดก่อสร้างทีม่ คี วามคืบหน้ามากทีส่ ดุ ขณะทีส่ ถานี
ล�ำสาลีถอื ว่าเป็นจุดก่อสร้างทีม่ คี วามยากและซับซ้อน
ทีส่ ดุ เพราะเป็นสถานีเชือ่ มต่อระหว่างอุโมงค์ใต้ดนิ
และทางยกระดับ ซึง่ มีการคาดการณ์กนั ว่าจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2567
ประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากจะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางแล้ว

ความคืบหน้างานขุดเจาะอุโมงค์
รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม

เส้นทางของรถไฟฟ้าสายนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่บริเวณแยกล�ำสาลี รวมถึง
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (แคราย มีนบุร)ี ทีส่ ถานีมนี บุรี ท�ำให้การเดินทางโดยราง
มีความต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีส้มยังมีแหล่งชอปปิงที่เป็นห้าง
สรรพสินค้า ตลาด และแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้
ตลอดจนมีสถานศึกษาส�ำคัญๆ ตั้งอยู่ตลอดแนว
เส้นทางด้วย
รถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรมฯ - มีนบุรี
(สุวนิ ทวงศ์) จึงเป็นอีกหนึง่ เส้นทางรถไฟฟ้าทีจ่ ะมา
ท�ำให้ชวี ติ คนเมืองมีความสะดวกและมีสสี นั มากขึน้
ขอบคุณข้อมูลจาก
- https://www.mrta-orangelineeast.com/th/home_progress
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK

21

L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคา

VIVE
นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
anya
indy
Villaggio

30 - 80 ล้านบาท
20 - 60 ล้านบาท
6 - 25 ล้านบาท
5 - 9 ล้านบาท
4.7 - 8 ล้านบาท
2.3 - 5 ล้านบาท
2.48 - 8 ล้านบาท

TOWNHOME

indy
Villaggio

2.3 - 5 ล้านบาท
2.3 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY
EASE

14.29 - 40 ล้านบาท
5.49 - 23 ล้านบาท
3.19 - 6.5 ล้านบาท
2.1 - 3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

40 - 80 ล้านบาท

SINGLE HOME
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี

Ë¹Í§¨Í¡
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดพร้าว
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio รังสิต คลอง 2

3.49 - 7 ล้านบาท

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

CHALLENGE YOURSELF

ท้าทายตัวคุณด้วยการออกก�ำลังกาย

การออกก�ำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีการท้าทายตัวเอง
ที่ดีที่สุด ที่ไม่เพียงจะท�ำให้เราได้สุขภาพหรือหุ่นฟิต
และเฟิรม์ อย่างเดียว แต่ยงั ท�ำให้เราได้คน้ หาแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ ให้กับตัวของเราด้วย หรือแม้แต่การต่อยอด
ความคิดที่จะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่ง
การออกก�ำลังกายที่ท้าทายวันนี้คือการชกมวยและ
การปีนผาจ�ำลอง

กิจกรรมปีนผาจ�ำลองที่ Thammasat Climbing Club

บรรยากาศการเรียนมวยไทยที่โรงเรียนมวยไทย รังสิต

สถานที่แนะน�ำ

• Thammasat Climbing Club

ผาจ�ำลองของ Thammasat Climbing Club เคย
ได้รบั การยอมรับในช่วงเวลาหนึง่ ว่าเป็นผาจ�ำลอง
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยมีความสูงถึง 17 เมตร
เป็นอีกผาจ�ำลองทีจ่ ะมาท้าประลองความสามารถ
ของนักปีนผาจ�ำลอง รวมถึงผู้ที่ก�ำลังเริ่ม
ฝึกหัดการปีนผาจ�ำลองด้วย โดยที่ผาจ�ำลอง
แห่งนี้สามารถปีนได้ทั้งแบบ Top Rope และ
Lead Climbing ถือเป็นอีกแห่งที่นักปีนผา
จ�ำลองมาฝึกฝนกัน ส�ำหรับอัตราค่าบริการต่อวัน
(มีอุปกรณ์ให้ยืมฟรี) หากเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะอยูท่ รี่ าคา 40 บาท
(ต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษามาเพื่อยืนยัน
สถานะ) ส่วนบุคคลทัว่ ไปค่าบริการจะอยูท่ ี่ 150 บาท
ที่ตั้ง : อยู่ภายในสนามกีฬา มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ รังสิต บริเวณหน้าอาคารยิมเนเซียม 7
(ตรงข้ามกับอาคาร SC) คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
ติดต่อ : 09-5601-5987
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 21.00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
เฟซบุ๊ก : Thammasat Climbing Club
การเดินทาง : ใช้ทางยกระดับดอนเมือง - โทลเวย์
ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผ่านมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ขับรถตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต อยูท่ างด้านซ้ายมือ ตรงเข้าไป
ตามทางก็จะเจอสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

ยิมมวยก็วา่ ได้ เพราะทีน่ ไี่ ม่ได้เน้นสอนเฉพาะเรือ่ ง
ของมวยไทย มวยสากล หรือเรียนวิชาป้องกันตัว
เท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างการปีน
ผาจ�ำลองมาเป็นส่วนหนึง่ ให้คนรักการปีนผาจ�ำลอง
ได้ใช้เป็นทางเลือกในการออกก�ำลังกายด้วย ซึง่ สร้าง
ความสนุกสนานให้กับคนรักการออกก�ำลังกาย
รวมถึงยังท�ำให้รสู้ กึ ตืน่ เต้นกับวิธกี ารลดน�ำ้ หนักด้วย
จึงอาจเรียกว่าเป็นอีกสถานทีท่ า้ ทายความสามารถ
ของหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี
ที่ตั้ง : ชั้น 3 Zpell ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 12130
ติดต่อ : 09-8830-9988
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 21.30 น.
• FITFAC Muaythai Rangsit
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.30 น.
เป็นยิมสอนการชกมวยทีแ่ หวกแนวทีส่ ดุ ของการเป็น เฟซบุ๊ก : Fitfac Muaythai - รังสิต

FITFAC Muaythai Rangsit ยิมสอนชกมวย
และการปีนผาจ�ำลอง

ภายในโรงยิมที่โรงเรียนมวยไทย รังสิต

FITFAC Muaythai Rangsit สอนมวยไทย มวยสากล
และวิชาป้องกันตัว

การเดินทาง : จากประชานุกลู ขับตรงไปทางถนน สมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ที่มี และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
วิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าไปยังดอนเมือง ขับตรงไป หลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยที่เป็นระบบ เว็บไซต์ : https://www.muaythai-rangsit.com/
เรือ่ ยๆ ผ่านสนามบินดอนเมือง แยกอนุสรณ์สถาน อย่างมีมาตรฐานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ส�ำหรับผู้ที่ การเดินทาง : จากถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าไป

ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนมวยไทยมาก่อน
จนกระทัง่ ถึงหลักสูตรขัน้ อาชีพทีส่ ามารถฝึกฝนและ
ฝึกซ้อมเพือ่ เสริมสร้างให้รา่ งกายแข็งแกร่งจนสามารถ
ขึน้ แข่งขันได้ นอกจากนีย้ งั มีหลักสูตรทีส่ ามารถเรียนรู้
เพือ่ ไปประกอบอาชีพเป็นครูมวยไทยและกรรรมการ
มวยไทยอีกด้วย สมกับการมีประสบการณ์ด้าน
กีฬามวยมานานมากกว่า 50 ปี
ที่ตั้ง : 323 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 (อาคารตั้ง
• โรงเรียนมวยไทย รังสิต
โรงเรียนมวยไทย รังสิต ถือเป็นศูนย์รวมมวยไทย อยู่หลังสนามมวยรังสิต)
ครบวงจรแห่งแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวง ติดต่อ : 02-992-0099, 08-2985-1115
ศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และสมาคมมวยไทย เปิดบริการ : วันจันทร์- เสาร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
จนถึงแยกฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ขึ้นสะพาน
เส้นทางทีม่ งุ่ หน้าไปถนนองครักษ์ (รังสิต - นครนายก)
เมือ่ ลงสะพานมาจะเห็นห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คฯ
อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปได้เลย มองหาป้ายที่
จอดรถของ Zpell จากนัน้ ก็ขนึ้ บันไดเลือ่ นหรือลิฟต์
ไปชั้น 3 แล้วตรงไปโซนที่เป็นพวกร้าน Outdoor
หรือร้านออกก�ำลังกายจะเห็น FITFAC สาขารังสิต

ทางดอนเมือง ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นห้าง
แม็คโครสาขารังสิตอยู่ด้านซ้ายมือก่อนข้ามไป
ตลาดรังสิต จากนั้นให้ชิดซ้ายแล้วตรงไปอีก
ประมาณ 400 เมตรก็จะถึงสนามมวยรังสิต เลี้ยว
เข้าไปภายในสนามมวย อาคารโรงเรียนจะตั้งอยู่
หลังสนามมวยรังสิต
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ
บางแค

บางกอก
ใหญ่
ธนบุรี

คลอง
สาน

สาทร
บางคอแหลม

จอมทอง

หนองแขม

ปทุมวัน
บางรัก

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคา

e-mail

LADAWAN พระราม 2

40 - 80 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา เพชรเกษม - สาย 4

6 - 12 ล้านบาท

mp4@lh.co.th

สีวลี เพชรเกษม 69

8 - 15 ล้านบาท

s69@lh.co.th

anya เพชรเกษม - สาย 4

4.7 - 7 ล้านบาท

ap1@lh.co.th

Villaggio ประชาอุทิศ 90

3.69 - 4.99 ล้านบาท

v90@lh.co.th

Villaggio เพชรเกษม - สาย 4

2.48 - 5 ล้านบาท

vp1@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

EMOTIONAL CONTROL
ควบคุมอารมณ์ - จิตใจ

การปีนหน้าผาจ�ำลองและการฝึกชกมวยอาจไม่ใช่แค่
เรือ่ งของการออกก�ำลังกายเพือ่ เบิรน์ ไขมันอย่างเดียว
อีกต่อไป แต่วันนี้กีฬาทั้งสองประเภทนี้ยังเป็นสิ่งที่
จะมาช่วยฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจให้มคี วามอดทน
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ รวมถึงยังเป็น
อีกประสบการณ์ที่จะถูกจดจ�ำเพื่อน�ำไปใช้ประกอบ
การคิดและตัดสินใจด้านต่างๆ ต่อไป

สถานที่แนะน�ำ

• Climb Central Bangkok

ยิมผาจ�ำลอง Climb Central Bangkok แห่งนี้
ถือเป็นยิมสาขาที่ 3 ของกลุ่ม Climb Central
ที่มีอยู่ในเอเชียต่อจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์
โดยถือเป็นยิมปีนผาในร่มที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
กรุงเทพฯ ซึง่ มีรปู แบบการปีนผาด้วยกันถึง 4 แบบ
คือ การปีนแบบ Bouldering, Top Rope Climbing,
Lead Climbing และ Auto-belay Device และ
หากใครมาคนเดียวทางยิมมีบริการคนช่วยบีเลย์
โดยคิดค่าบริการ 2 ชั่วโมง 500 บาท ส�ำหรับ
ค่าบริการปีนผาอยู่ที่ราคาวันละ 600 บาท
ที่ตั้ง : 81/2 ซอยคลองหนองใหญ่ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 09-2250-0790
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EAGLE EYE Climbing Gym
บ้านหลังที่สองของคนที่รักการปีนผาจ�ำลอง

บรรยากาศการเรียนมวยไทยที่
X-site Muaythai Krudam Gym
เปิดบริการ : วันจันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา

13.00 - 22.00 น. และวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา
10.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Climb Central Bangkok
การเดินทาง : สามารถขับรถจากเดอะมอลล์
บางแค เส้นทางมุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการ
ขับตรงไปจะเห็นป้ายบอกทางไปราชพฤกษ์ ให้
วิ่งเลี้ยวซ้ายไปตามป้าย ตรงไปจนเห็นสะพาน
ข้ามคลองเล็กๆ ลงสะพานแล้วชิดซ้าย จากนั้น
จะเห็นทางเข้าตลาดฮอลแลนด์ เลีย้ วซ้ายเข้าไป
ก็จะเจอกับ Climb Central Bangkok
• EAGLE EYE Climbing Gym

อีกหนึ่งสถานที่ออกก�ำลังกายที่จะมาท้าทาย

ความสามารถ พร้อมกับเคลมตัวเองว่าเป็นบ้าน
หลังทีส่ องของทุกคนทีร่ กั การปีนผาจ�ำลอง ไม่วา่
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้ามาปีนป่าย
กันได้อย่างสนุกสนาน หรือแม้แต่คนที่กลัว
ความสูงก็สามารถปีนได้เช่นกัน เพราะมีเจ้าหน้าที่
แนะน�ำการปีนอย่างถูกวิธใี นทุกขัน้ ตอน หากใคร
ปีนป่ายเก่งก็ไม่แน่วา่ อาจมีแมวมองมาชักชวนไป
เป็นนักกีฬาปีนผาจ�ำลองทีมชาติก็ได้
ที่ตั้ง : 33/67 ซอยเพชรเกษม 114 ถนน
เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ : 06-5935-8553, 06-5459-6539
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 - 22.00 น. และวันอาทิตย์

EAGLE EYE Climbing Gym
ผาจ�ำลองที่สนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

กิจกรรมปีนผาจ�ำลองที่ Climb Central Bangkok
ยิมมวยไทย X-site Muaythai Krudam Gym

เวลา 10.00 - 21.00 น.
เฟซบุก๊ : EAGLE EYE Climbing Gym เพชรเกษม114
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าไป
ทางนครปฐม ผ่านพุทธมณฑลสาย 3 ผ่านซอย
เพชรเกษม 81 จะเห็นแยกไฟแดง เมื่อผ่านแยก
ให้ชดิ ขวาเพือ่ กลับรถ จากนัน้ ให้ชดิ ซ้าย ขับตรงไป
เล็กน้อยจะเห็นป้ายซอยเพชรเกษม 114 เลีย้ วซ้าย
เข้าซอย ขับตรงไปประมาณ 700 เมตร ให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าซอย ขับตรงไปจนสุดทางก็จะเจอ EAGLE
EYE Climbing Gym
• X-site Muaythai Krudam Gym

เป็นยิมมวยไทยที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิชามวยไทย เพื่อการ

ออกก�ำลังกายและลดน�ำ้ หนัก ซึง่ มีการฝึกสอนโดย
ครูมวยทีผ่ า่ นการอบรมการเรียนการสอนมวยไทย
จากครูดาม ศรีจันทร์ อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย
5 ประเภทกีฬา และรับรองหลักสูตรโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ นอกจากนี้การมาฝึกมวยไทยที่นี่
สามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชายและ
ผูห้ ญิง เพราะไม่ใช่แค่จะช่วยท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง
แต่ยังมีวิชาการป้องกันตัวติดตัวกลับไปด้วย
ซึง่ การเรียนในแต่ละครัง้ จะใช้เวลา 1 ชัว่ โมงครึง่
โดยการสอนจะแบ่งออกเป็นรอบๆ
ที่ตั้ง : 48/1 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ติดต่อ : 092-259-6687, 02-894-0880
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 22.00 น.

เฟซบุ๊ก : X-site Sports Club
การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษม เส้นทาง

มุง่ หน้าไปทางนครปฐม ผ่านตลาดบางแค ขับตรงไป
จนถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสอง เมือ่ ขับผ่าน
ไฟแดงเล็กน้อยให้เลีย้ วซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก
ตรงไปทางพระราม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
พระราม 2 ขับผ่านห้างบิ๊กซี ผ่านปั๊มน�้ำมัน
ปตท. จากนัน้ จะเจอซอยบางขุนเทียนให้เลีย้ วซ้าย
เข้าซอย ขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จะเห็น
ป้ายยิมมวยอยูซ่ า้ ยมือ เลีย้ วเข้าไปจอดรถได้เลย
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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

นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์

40 - 60 ล้านบาท

n9@lh.co.th

นันทวัน รามอินทรา - พหลโยธิน 50

20 - 40 ล้านบาท

n5@lh.co.th

มัณฑนา บางนา - วงแหวน

12 - 25 ล้านบาท

mbw@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

9 - 25 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา มอเตอร์เวย์ - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 7 - 15 ล้านบาท

mmk@lh.co.th

สีวลี ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 10 ล้านบาท

srr@lh.co.th

anya บางนา - รามค�ำแหง 2

5.85 - 8 ล้านบาท

ab1@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา - จตุโชติ

5.69 - 9 ล้านบาท

crc@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์

6 - 8 ล้านบาท

vsn@lh.co.th

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

5.99 - 8 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

4.89 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio บางนา - เทพารักษ์

3.89 - 5.5 ล้านบาท

vbt@lh.co.th
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CHOICE FOR WORK OUT
อีกทางเลือกของการออกก�ำลังกาย

การออกก�ำลังกายอาจมีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธมี ากมาย
เช่น การวิง่ การเดิน การว่ายน�ำ้ การขีจ่ กั รยาน และ
การปีนหน้าผาจ�ำลองที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งจะ
มาช่วยเบิรน์ ไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
เป็นการออกก�ำลังกายทีท่ ำ� ให้เรามีสมาธิและได้ใช้สมอง
อยูต่ ลอดเวลา เพราะแต่ละจุดทีม่ อื เกาะหรือป่ายปีน
อยู่นั้นล้วนมีความส�ำคัญ ...ดังนั้นการฝึกปีนผา
จ�ำลองจึงเป็นอีกวิธีการออกก�ำลังกายที่ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้กบั ร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

Rock Domain Climbing Gym ยิมปีนผาจ�ำลอง
ท้าทายความกล้าของคนชอบความสูง

ผาจ�ำลองที่ Rock Domain Climbing Gym

สถานที่แนะน�ำ

• Rock Domain Climbing Gym

เป็นอีกหนึ่งยิมส�ำหรับการปีนผาจ�ำลองที่จะมา
ท้าทายความกล้าของคนชอบความสูง ทีน่ ไี่ ม่เพียง
จะเหมาะส�ำหรับนักปีนผาจ�ำลองมืออาชีพเท่านัน้
แต่มือใหม่หรือนักปีนสมัครเล่นก็สามารถมาเล่น
ได้เหมือนกัน โดยทางยิมมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน�ำ
และสอนวิธกี ารใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ในการเล่นให้กบั
นักปีนมือใหม่ดว้ ย เพือ่ ให้ผเู้ ล่นได้รบั ความปลอดภัย
สูงสุด นอกจากนีภ้ ายในยิมยังมีหอ้ งอาบน�ำ้ รวมถึง
มีคาเฟ่ไว้คอยให้บริการอีกด้วย
ที่ตั้ง : 1780 ถนนบางนา - ตราด บางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
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ติดต่อ : 02-399-4648
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 22.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00 - 22.00 น. และวันอาทิตย์
เวลา 10.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Rock Domain Climbing Gym
การเดินทาง: Rock Domain Climbing Gym
ตั้งอยู่ถนนบางนา - ตราด อยู่ก่อนถึงธนาคาร
ทหารไทย บางนา - ตราด กม.4 เลยซอยบางนา ตราด 52 ไปเล็กน้อย ยิมจะอยู่ด้านซ้ายมือ
สามารถเลี้ยวเข้าไปจอดรถบริเวณลานจอดรถ
ของยิมได้เลย

• สนามกีฬาหัวหมาก
ไม่เพียงจะเป็นศูนย์กีฬาหลักที่ตอบโจทย์ผู้คน
ได้แทบทุกเพศทุกวัย หรือเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและรับชมกีฬาของใครหลายๆ คน
เท่านั้น ล่าสุดยังได้น�ำผาจ�ำลองมาติดตั้งเพื่อ
ให้ผทู้ ชี่ นื่ ชอบการปีนหน้าผาจ�ำลองได้มาทดสอบ
ฝีมอื กันด้วย โดยมีผาจ�ำลองทัง้ แบบ Top Rope และ
Lead Climbing ให้เลือกกันโดยทีไ่ ม่คดิ ค่าบริการ
แต่ผทู้ ตี่ อ้ งการเล่นกีฬาชนิดนีจ้ ะต้องเตรียมอุปกรณ์
ทุกอย่างไปเอง รวมถึงต้องมีเชือกด้วย ส่วนมือใหม่
หรือผูท้ ไี่ ม่เคยปีนผาจ�ำลอง ไม่ขอแนะน�ำ เพราะ
ถือเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความช�ำนาญอย่างมาก

ผาจ�ำลองที่ Professional Thailand
Climbing-Adventure (PT-Climbing)

ลานกิจกรรมหน้าผาจ�ำลองที่สนามกีฬาหัวหมาก

เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเอง
ที่ตงั้ : 286 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : 02-186-7111
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 05.00 - 22.00 น.
การเดินทาง : จากถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าไป
แยกล�ำสาลี หลังจากข้ามทางรถไฟให้เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนพระราม 9 ขับตรงไป 1 กิโลเมตร สังเกต
ปัม๊ เอสโซ่ทางขวามือแล้วเตรียมกลับรถ หลังจาก
กลับรถจะผ่านปัม๊ เอสโซ่เดิม ให้เลีย้ วซ้ายข้างปัม๊
ขับตรงไปจะมีทจี่ อดรถทางซ้ายมือ หรือขับเข้าไป
ทางด้านหลังสนามก็มีที่จอดรถเช่นกัน

• Professional Thailand ClimbingAdventure (PT-Climbing)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ออกก�ำลังกายที่จัดเต็ม
ส�ำหรับกีฬาปีนผาจ�ำลอง เพื่อรองรับผู้สนใจ
ที่เข้ามาท้าทายความสามารถของตัวเอง โดย
ทีน่ เี่ หมาะส�ำหรับมือใหม่ทสี่ นใจการปีนผาจ�ำลอง
ซึ่งมาพร้อมค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงอย่างที่คิด หรือ
ใครทีเ่ ป็นนักปีนผามืออาชีพและต้องการมาฝึกซ้อม
ก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกัน ทีส่ ำ� คัญทีน่ เี่ ป็น
ยิมที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสะดวกทั้ง
เรื่องของการเดินทางและที่จอดรถ
ทีต่ งั้ : Big C ลาดพร้าว 81 - 83 ถนลาดพร้าว แขวง

กิจกรรมปีนผาจ�ำลอง Professional Thailand
Climbing-Adventure (PT-Climbing)

คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310
ติดต่อ : 08-9116-0255
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Professional Thailand Climbing
-p.t.climbing
การเดินทาง : ใช้ถนนเส้นลาดพร้าวมุ่งหน้าไป
ทางลาดพร้าว 81 ขับรถตรงไปเรื่อยๆ จะเห็น
บิก๊ ซี ลาดพร้าว อยูท่ างด้านซ้ายมือ เลีย้ วซ้ายเข้าไป
ด้านในแล้วจอดรถตรงลานจอดรถ ยิมจะอยูภ่ ายในห้าง
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SINGLE HOME : WEST

WEST ZONE
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โครงการ

ราคา

e-mail

VIVE รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

30 - 40 ล้านบาท

vir@lh.co.th

มัณฑนา พรานนก สาย 2 - บางแวก

14 - 18 ล้านบาท

m2w@lh.co.th

มัณฑนา Westgate

10 - 20 ล้านบาท

mwg@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

8 - 15 ล้านบาท

mri@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ Westgate

5 - 7 ล้านบาท

cwg@lh.co.th

anya ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

5.85 - 8 ล้านบาท

ar1@lh.co.th

anya WESTGATE

4.7 - 7 ล้านบาท

aw1@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.79 - 4.99 ล้านบาท

v4@lh.co.th

indy WESTGATE

2.74 - 4.5 ล้านบาท

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

CLIMBING FOR LIFE
ปีนเปลี่ยนชีวิต

การปีนผาจ�ำลองเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถ
ของเหล่านักกีฬา ซึง่ หากสามารถปีนไปถึงจุดสูงสุด
ของหน้าผาได้กจ็ ะรูส้ กึ ภูมใิ จในความสามารถของตัวเอง
แต่หากเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นแท้ของกีฬาชนิดนี้
จะพบว่าเป็นกีฬาที่ท�ำให้เอาชนะความกลัวที่มี
อยูใ่ นหัวใจของคนคนหนึง่ ได้ พร้อมพบกับโลกใหม่
ที่จะได้ค้นพบเมื่อปีนไปถึงเป้าหมาย นับเป็นการ
เปลี่ยนชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง

Climbing Society ยิมปีนผาจ�ำลองในย่านนนทบุรี
ที่ก�ำลังฮอตฮิต

ยิมออกก�ำลังกาย Hero Fighting Academy

สถานที่แนะน�ำ

• Hero Fighting Academy

เป็นยิมสอนการออกก�ำลังกายแบรนด์นอ้ งใหม่ลา่ สุด
เปิดสอนตั้งแต่คลาสมวยที่ออกแบบมาเพื่อการ
ลดน�้ำหนัก ฟิตและเฟิร์ม โดยเป็นการผสมผสาน
กีฬามวยเข้ากับ HIIT หรือ High Intensity Interval
Training การออกก�ำลังกายที่มีความเข้มข้นสูง
บังคับให้ผู้ออกก�ำลังกายทุ่มแรงกายอย่างเต็มที่
ในระยะเวลาสัน้ ๆ และเพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ
นอกจากนีภ้ ายในยิมยังมีคลาสปีนผาจ�ำลองทัง้ แบบ
Top Rope และ Bouldering มาท้าทายนักปีนผา
ให้ได้สนุกและเบิร์นไขมันไปพร้อมกัน
ที่ตั้ง : เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 2 ถนน
บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
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ติดต่อ : ผ่านไลน์ไอดี @herofighting
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น.
เฟซบุ๊ก : Hero Fighting Academy
การเดินทาง: จากอนุสาวรียช์ ยั ฯ ตรงไปทางแยก

ตึกชัย ข้ามทางรถไฟแยกอุภยั ฯ ผ่านแยกราชวิถี
ผ่านแยกการเรือน แยกซังฮี้ ขึ้นสะพานซังฮี้
ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เมื่อลงสะพานซังฮี้แล้วให้
ชิดซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ขับตรงไปจนถึง
สีแ่ ยกบรมราชชนนี (ไม่ตอ้ งลงอุโมงค์) จากสีแ่ ยก
เลีย้ วขวาเข้าถนนบรมราชชนนี ตรงไปจะผ่านเซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้ชิดซ้าย
เพื่อกลับรถใต้สะพาน ขับตรงไปเรือ่ ยๆ เมเจอร์
ซีนเี พล็กซ์จะอยูท่ างด้านซ้ายมือ ตรงข้ามเซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า

• Climbing Society
เป็นอีกสถานทีซ่ งึ่ จัดไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับการ
ปีนผาจ�ำลองในย่านนนทบุรีท่ีก�ำลังฮอตฮิต
และเป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวยุคใหม่ที่อยาก
ให้ลูกๆ (อายุ 5 -12 ปี) ได้ท�ำกิจกรรมในวันว่าง
ไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแรงของ
จิตใจและร่างกาย โดยคุณพ่อและคุณแม่สามารถ
ร่วมสนุกกับลูกๆ ได้ รวมถึงกลุม่ เพือ่ นก็สามารถ
มาสนุกสนานกันได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย เพราะ
ทีน่ มี่ ผี เู้ ชีย่ วชาญควบคุมการปีนป่ายในทุกขัน้ ตอน
ท�ำให้ทนี่ เี่ ป็นอีกสถานทีร่ วมตัวของครอบครัวและ
เพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี
ที่ตั้ง : 248/6 ถนนสนามบินน�้ำ ต�ำบลท่าทราย
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ผาจ�ำลองที่ Gravity Lab Bangkok

บรรยากาศของคลาสมวยที่ Hero Fighting Academy

ติดต่อ : 09-5507-1621
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00 -19.00 น.
เฟซบุ๊ก : Climbing Society
การเดินทาง : ใช้ถนนติวานนท์ มุ่งหน้าไปยัง

สนามบินน�ำ้ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนนนทบุรี ขับตรงไป
เรือ่ ยๆ จะเห็นคาเฟ่ DEK-CHA สาขาสนามบินน�ำ้
อยูด่ า้ นซ้ายมือ หาทีจ่ อดรถแล้วเดินต่อมาอีกนิด
ก็ถึง Climbing Society ที่อยู่ติดกับคาเฟ่
• Gravity Lab Bangkok

ยิมแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมของนักปีนผาจ�ำลอง
ก็วา่ ได้ เพราะเป็นยิมเฉพาะส�ำหรับการปีนผาจ�ำลอง
ที่มีความสูงไม่มากนัก ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เชือก
และไม่จำ� เป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับการปีนผา

แค่มีรองเท้าปีนผา (Climbing Shoes) และ
Chalk ก็ปีนกันได้แล้ว โดยมีเส้นทางการปีน
หลากหลายให้นกั ปีนได้เลือกสนุกและฝึกฝีมอื กัน
ซึง่ ทีย่ มิ แห่งนีม้ ที งั้ ผาจ�ำลองแบบ Wall และ Roof
ให้ได้ทา้ ทายความสามารถ ขณะเดียวกันทีน่ ยี่ งั มี
การปรับเปลี่ยนเส้นทางปีนในทุกสัปดาห์เพื่อให้
นักปีนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ทีต่ งั้ : 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อ : 02-434-3999
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
เฟซบุ๊ก : Gravity Lab Bangkok
การเดินทาง : จากถนนจรัญสนิทวงศ์ มุง่ ตรงไป

กิจกรรมปีนผาจ�ำลองที่ Gravity Lab Bangkok

ทางแยกปิน่ เกล้า (ไม่ตอ้ งลงอุโมงค์) ให้ชดิ ซ้ายเพือ่
เลีย้ วเข้าถนนบรมราชชนนี เมือ่ เลีย้ วซ้ายแล้วขับรถ
ตรงไปผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิน่ เกล้า ผ่านซอย
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ชิดซ้ายหน้า ป.กุ้งเผา
ขับตรงไปโดยสังเกต บริษัท ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้
ขับเลยไปประมาณ 7-10 เมตร จะเห็นป้ายยิม
Gravity Lab Bangkok อยูด่ า้ นซ้ายมือติดถนนใหญ่
เลีย้ วเข้าไปในพืน้ ทีจ่ อดรถ ยิมจะอยูใ่ กล้ๆ กับสถานี
ขนส่งสายใต้เก่า
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โครงการ

ราคา

e-mail

Villaggio ศรีนครินทร์ - บางนา

2.89 - 4 ล้านบาท

vsb@lh.co.th

Villaggio บางนา

2.3 ล้านบาท

va@lh.co.th

indy 4 บางนา กม.7

3.5 - 5 ล้านบาท

d74@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ - แพรกษา

2.79 - 4 ล้านบาท

dsp@lh.co.th

indy 2 ศรีนครินทร์

2.69 - 4 ล้านบาท

dsn@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 - 4.39 ล้านบาท

dy@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

17.9 - 37 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

14.29 - 40 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Sukhumvit 38

9.9 - 23 ล้านบาท

rs38@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9.19 - 20 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Phayathai

5.49 - 16 ล้านบาท

rpt@lh.co.th

The Key MRT Phetkasem 48

3.19 - 6.5 ล้านบาท

kps@lh.co.th

Ease 2 Rama 2

2.1 - 3.9 ล้านบาท

ep2@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคา

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

4.29 - 18.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE - เชียงใหม่ 17.69 - 50 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา SERENE LAKE - เชียงใหม่

11.69 - 50 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

มัณฑนา สันทราย - เชียงใหม่

7.29 - 16.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

11.39 - 17.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง - เชียงใหม่

5.59 - 10 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

4.09 - 7.9 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.49 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

Villaggio สันทราย - เชียงใหม่

2.24 - 7 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.5 - 8 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.7 - 10.5 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

4.3 - 14 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

10.5 - 15 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

3.96 - 10 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี 3 อยุธยา

5 - 8 ล้านบาท

s3@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

3.99 - 5 ล้านบาท

vk@lh.co.th

indy อยุธยา

2.29 - 3.99 ล้านบาท

dab@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

10.2 - 33 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket 7.97 - 20 ล้านบาท

info@lhphuket.com

สีวลี รัษฎา ภูเก็ต

8.89 - 26.05 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

8.3 - 10.35 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

LIGHT WAVING RITE
เวียนเทียน ไหว้พระ 3 วัดดัง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมของทุกปี
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มีวนั ส�ำคัญทางพุทธศาสนา
อยู่ 2 วัน คือ วันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา
โดยในวันดังกล่าวนอกจากเหล่าพุทธศาสนิกชน
จะไปท�ำบุญและไหว้พระขอพรแล้ว ยังมีอกี หนึง่
กิจกรรมทีข่ าดไม่ได้ ซึง่ ก็คอื การเวียนเทียนนัน่ เอง
ดังนัน้ จึงอยากชวนทุกครอบครัวไปร่วมท�ำ
กิจกรรมนี้เพื่อสืบทอดความงดงามของ
ประเพณีกัน โดยวัดที่จะมาแนะน�ำมีดังนี้
วัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทอง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือเรียกทั่วไปว่า
วัดภูเขาทอง ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ คลองมหานาคและคลอง
รอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร ถือเป็นวัดที่ได้รับความนิยม
จากประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
มาท�ำบุญและกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันส�ำคัญ
โดยจุดที่ให้ประชาชนเวียนเทียนจะอยู่บริเวณ
รอบเจดียภ์ เู ขาทอง หรือทีเ่ รียกว่าพระบรมบรรพต
ซึง่ ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ รวมถึงยังเป็น
เจดียภ์ เู ขาทอง ต�ำแหน่งทีม่ องเห็นทิวทัศน์กรุงเทพฯ ได้แบบ 360
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องศา ยิง่ ได้มาเวียนเทียนในเวลาค�ำ่ ๆ ด้วยแล้ว
จะได้เห็นภาพความสวยงามของเมืองหลวงใน
อีกมุมหนึ่ง และนอกจากความสวยงามของ
ทิวทัศน์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมทาง
พุทธศาสนาให้ประชาชนและคนรุน่ ใหม่ได้เรียนรู้
ในเรื่องของหลักธรรมด้วย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดหลวงพ่อโต
ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร แต่เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พระประธานในอุโบสถทีว่ ดั ระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา

ถือเป็นวัดเก่าแก่ตงั้ แต่กรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี
โดยเป็ น วั ด ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนนิ ย มเดิ น ทางไป
ท�ำบุญและเวียนเทียนในวันส�ำคัญต่างๆ ทาง
พุทธศาสนา ด้วยเพราะมีความเชือ่ หนึง่ ว่าหากมา
ท�ำบุญทีว่ ดั แห่งนีจ้ ะท�ำให้มชี อื่ เสียงโด่งดังราวกับ
เสียงระฆังทีถ่ กู ตี และได้รบั ความนิยมชมชอบด้วย
ขณะเดี ยวกันภายในวัดยังมีแ หล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาด้วย
เช่น หอพระไตรปิฎก หรือต�ำหนักจันทน์ เรือนไทย
โบราณทีเ่ คยเป็นจวนของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระราช

วรินทร์ เจ้ากรมพระต�ำรวจนอกขวา สมัยกรุงธนบุรี
นอกจากนีย้ งั เป็นวัดทีอ่ ยูต่ ดิ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ท�ำให้เห็นทัศนียภาพโค้งแม่นำ�้ ทีส่ วยทีส่ ดุ อีกจุดหนึง่
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือวัดไตรมิตร
เดิมชือ่ “วัดสามจีน” เป็นวัดเก่าแก่บนถนนเจริญกรุง
เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
มีจุดเด่นอยู่ที่อาคารพระมหามณฑปที่สวยงาม
ซึ่งภายในอาคารนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวม
ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนใน

ย่านเยาวราชแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีพระพุทธรูปทองค�ำหรือ
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรซึง่ มีตำ� นานเล่าขาน
สืบต่อกันมาประดิษฐานอยูด่ า้ นบนสุดของอาคาร
เป็นทีเ่ คารพกราบไหว้ของประชาชนเพือ่ ขอความ
เป็นสิริมงคลและความมั่งมีศรีสุข
...เวียนเทียน ไหว้พระ ท�ำบุญ ได้ความสุขทัง้ กาย
และใจ คิดหวังสิง่ ใดก็สมปรารถนาทุกประการเทอญ
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L&H HIGHLIGHTS

A NEW PERSPECTIVE OF LIFE
มุมมองใหม่แห่งความหรู ‘ที่สุดของการใช้ชีวิต’

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

8 - 9 พ.ค. นี้ Grand Opening
A New Perspective of Life
สัมผัสมุมมองใหม่ที่เป็นที่สุดของการใช้ชีวิต
เพื่อตอบไลฟ์สไตล์และมุมมองที่แตกต่างของบุคคลผู้ประสบความส�ำเร็จแห่งปัจจุบัน
เปิดมุมมองใหม่ของบ้านหรู 3 ชั้น Modern Luxury Style ที่ผสานเทคโนโลยีและความสง่างาม
สู่ขั้นสุดของความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิต หนึ่งเดียว "นันทวัน พระราม 9 - ศรีนครินทร์"
สัมผัสมุมมองใหม่แห่งความหรู ที่สุดของการใช้ชีวิต โซนพระราม 9 ท�ำเลทองฝั่งตะวันออก
เชื่อมให้ใกล้เมืองด้วยทางด่วนศรีรัชและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ราคา 40 - 60 ล้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพจ�ำลอง

เตรียมพบโครงการใหม่
ใกล้รถไฟฟ้า เพียง 2 กม.
Happiness Station For All Generations
ค�ำตอบเดียว เพื่อทุกคนส�ำคัญในชีวิต
มัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
ราคา 8 - 15 ล้านบาท

www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

Villaggio ศรีนครินทร์

บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ล่าสุด Simply Bliss Series
ผสานความโดดเด่นของดีไซน์บ้านสไตล์ Modern Farmhouse
ให้อารมณ์ที่อบอุ่นและมีเสน่ห์ กับแนวคิดการใช้ชีวิต
พื้นที่และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการส�ำหรับทุกคนในครอบครัว
และนวัตกรรมล่าสุด AirPlus2 บ้านหายใจได้ กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ทั่วถึงทั้งบ้าน
บนท�ำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และทางด่วนวงแหวนใต้
เชื่อมเข้าพระราม 3 - สาทร ได้สะดวกรวดเร็ว
ราคา 6 – 8 ล้านบาท
www.lh.co.th
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L&H HIGHLIGHTS

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

THE ROOM SUKHUMVIT 38
รีสอร์ตคอนโด ในท�ำเลใกล้ทองหล่อ
สัมผัสธรรมชาติ ร่มรื่น เป็นส่วนตัว

1 ห้องนอน 44 ตร.ม. เริ่ม 9.9 ล้านบาท
OPEN HOUSE ชมห้องจริงวิวจริงวันนี้

www.lh.co.th
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DINING DELIGHT

เมนูพิซซ่าแซลมอนรมควัน
(Smoked Salmon Pizza)

GREEN HOUSE BISTRO

อวลกลิน่ อายดอกไม้ เต็มอิม่ รสชาติอาหาร

เมนูชีสเค้กเจอร์รี่ เบอร์รี่ (Jerry Berry)

ถือเป็นร้านอาหารทีม่ บี รรยากาศไม่ซำ�้ ใคร ส�ำหรับ
Green House Bistro ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์
ฟิวชันทีไ่ ม่ได้เพียงแค่จะเพลิดเพลินกับรสชาติอาหาร
เท่านั้น แต่ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเป็น
ธรรมชาติของแมกไม้ได้อย่างเต็มอิ่มอีกด้วย

Green House Bistro เป็นร้านอาหารทีร่ วมเอาคาเฟ่ไว้
ในทีเ่ ดียวกัน โดยตัง้ อยูใ่ นย่านราชพฤกษ์ ซึง่ พอก้าวเข้ามา
ภายในบริเวณร้าน สัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือบรรยากาศ
ความเป็นธรรมชาติของแมกไม้สเี ขียว ขณะทีต่ วั อาคาร
นอกร้านจะเน้นโทนสีขาว เช่นเดียวกับภายในร้านที่
ดูอบอุน่ และสอดแทรกความเป็นธรรมชาติอยูใ่ นทุกมุม
ของร้าน โดยทางร้านจะแบ่งโซนรับประทานอาหารออกเป็น
2 โซน คือ ด้านในร้านและในสวน ซึ่งหากใครอยาก
ดื่มด�่ำกับขนมหวานและกาแฟรสกลมกล่อม ที่นี่ก็มี
มุมคาเฟ่แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวไว้ให้บริการ
ชื่นชมกับบรรยากาศและคอนเซ็ปต์ของร้านไป
พอสมควรแล้วก็ตอ้ งมาลองชิมอาหารเมนูเด็ดของทาง
ร้านบ้าง เริม่ จากพิซซ่า อาหารเรียกน�ำ้ ย่อย ซึง่ ทีน่ มี่ อี ยู่
ด้วยกันหลากหลาย แต่วนั นีข้ อสัง่ “พิซซ่าแซลมอนรมควัน”
บรรยากาศภายในร้าน Green House Bistro (Smoked Salmon Pizza) มาลองสักหน่อย โดยจุดเด่น
ของพิซซ่าทีน่ คี่ อื แป้งบางกรอบผสานกับแซลมอนรมควัน
ชิน้ หนานุม่ และชีส บอกเลยว่าอร่อยจริงจัง ตามติดมากัน
ทีเ่ มนู “ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิล” หอมหวนด้วยกลิน่ ทรัฟเฟิล
สิทธิพิเศษให้กับ
ในขณะที่เนื้อครีมซุปก็ข้นกลมกล่อม อร่อยถูกใจ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงือ่ นไขโปรโมชัน
Green House Bistro มอบส่วนลดอาหาร 10% ให้กบั
ผู้อ่านนิตยสาร MOTIVO ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564

เมนูสลัดอกเป็ด

จากนั้นต่อกันด้วย “สปาเกตตีโอริโอ้กรีนเฮ้าส์” เมนูจานเด็ด
ที่ทางร้านตั้งใจน�ำเสนอกลิ่ น หอมของเบคอนผสานกับ
กลิน่ พริกแห้งและเครือ่ งปรุง ท�ำให้สปาเกตตีจานนีม้ รี สชาติ
ถูกใจอย่างไม่น่าเชื่อ
จานต่อมาก็ขอเป็นเมนูเบาๆ ด้วย “สลัดอกเป็ด” โดย
เนื้อเป็ดแล่มาเป็นชิ้นหนาก�ำลังดี วางมาบนผักสลัดแล้ว
ราดด้วยซอสราสป์เบอร์รรี่ สชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ และเมื่อ
รับประทานพร้อมกับผักและเนือ้ เป็ดนุม่ ๆ ท�ำให้รสชาติเข้ากัน
อย่างดีทีเดียว และก็มาต่อด้วยเมนูอาหารเมนูสุดท้ายกับ
“ชิกเก้น กงฟีต”์ (Chicken Confit) เมนูทเี่ ชือ่ ว่าทุกคนต้องชอบ
แน่นอน เพราะทางเชฟของร้านน�ำสะโพกไก่ไปตุน๋ กับน�ำ้ มัน
นานหลายชัว่ โมงจนหนังไก่กรอบ รับประทานคูก่ บั ผักอบและ
ซอสราสป์เบอร์รี่เข้ากันเป็นอย่างดี และถือเป็นเมนูเด็ดที่
บอกเลยว่าต้องสั่งมารับประทาน
ปิดท้ายกันทีข่ นมหวานอย่าง “เจอร์รี่ เบอร์ร”ี่ (Jerry Berry)
ชีสเค้กทีอ่ ดั แน่นด้วยครีมชีสรสชาติเปรีย้ วๆ อร่อยๆ ทอปปิง
ด้วยราสป์เบอร์รหี่ อมหวานและกรุบกรอบกับครันชีแ่ ครกเกอร์
หรือหากใครไม่ชอบขนมหวาน ทีน่ กี่ ม็ เี ครือ่ งดืม่ อร่อยๆ ให้
เลือกอีกมากมาย หรือจะเป็นกาแฟร้อนๆ ปิดท้ายมือ้ อาหาร
สักแก้วก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไร
เพือ่ เป็นการมอบสิทธิพเิ ศษให้กบั ผูอ้ า่ นนิตยสาร MOTIVO
ทางร้าน Green House Bistro ขอมอบส่วนลดอาหาร 10%
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทุกคนได้
มาอร่อยกับมื้ออาหารอย่างเต็มอิ่ม โดยทางร้านเปิดให้
บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.
ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 06-4061-9556 หรือ
เยี่ยมชมที่เฟซบุ๊ก Green House Bistro

GOURMET

OAT PORRIDGE
WITH SHRIMP
โจ๊กข้าวโอ๊ตกุ้ง

เป็นอาหารอีกหนึ่งประเภทที่ท�ำง่ายและสามารถรับประทาน
เป็นอาหารมือ้ เช้าหรือมือ้ ค�ำ่ ก็ได้ อิม่ อร่อยได้แบบไม่หนักท้อง
แถมยังได้คุณค่าทางอาหารค่อนข้างครบครัน เลยทีเดียว
กับ “โจ๊กข้าวโอ๊ตกุ้ง” ซึ่งส่วนประกอบและวิธีท�ำมีอะไรบ้าง
ไปดูกันเลย

ส่วนประกอบ
กุ้งสด (แกะเปลือกเหลือหาง)		
น�้ำเปล่าหรือน�้ำซุปไก่		
ข้าวโอ๊ต		
พริกไทยป่น		
พริกปาปริก้า		
ผงกระเทียม		
ซีอิ๊วขาว		

วิธีท�ำ
• น�ำกุ้งแกะเปลือกไปล้างท�ำความสะอาด ซับน�้ำให้แห้ง ใส่ลง
ในชาม ตามด้วยผงกระเทียมและผงพริกปาปริก้า คลุกเคล้า
ให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 10 - 15 นาที
• จากนั้นน�ำกุ้งที่หมักแล้วไปผัดในกระทะให้พอสุก (ไม่ต้องสุกมาก
เพราะจะท�ำให้เนื้อกุ้งแข็งเกินไป) จากนั้นตักขึ้นใส่จานพักไว้
• เทข้าวโอ๊ตใส่หม้อ ตามด้วยน�้ำหรือน�้ำซุปไก่ ผสมให้เข้ากัน
ตั้งไฟกลางและคนไปเรื่อยๆ จนข้าวโอ๊ตในหม้อเริ่มข้น
• เมื่อข้าวโอ๊ตในหม้อข้นให้ปิดไฟ ตักข้าวโอ๊ตใส่ลงในชาม
น�ำกุง้ ทีพ่ กั ไว้มาวางเรียงลงในชามข้าวโอ๊ตให้สวยงาม ก่อนเสิรฟ์
สามารถปรุงรสด้วยซีอวิ๊ ขาวและพริกไทยตามชอบ หากมีผกั ชีหรือ
ต้นหอมซอยก็สามารถโรยหน้าเพือ่ ให้ดนู า่ รับประทานมากขึน้ ได้

3 - 4 ตัว
1 ถ้วย
½ ถ้วย
¼ ช้อนชา
1 ช้อนชา
1 - 2 ช้อนชา
1 - 2 ช้อนชา
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MY BEST FRIEND

TESTUDO GRAECA
เต่ากรีกสุดน่ารัก

ส�ำหรับการเดินออกก�ำลังกาย เจ้าของจึงนิยมเลี้ยงในพื้นที่
กว้างแทนการเลี้ยงในตู้ปลา นอกจากนี้เต่ากรีกยังชอบความ
อบอุ่นและแสงแดดอีกด้วย

เต่ากรีกเป็นเต่าบกหนึ่งในห้าสายพันธุ์ของเต่าที่อาศัย
อยูใ่ นแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จัดเป็นเต่าทีม่ ขี นาดเล็ก
และหายากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ด้วยความพิเศษของสีกระดอง
ที่มีลวดลายสีน�้ำตาลด�ำซึ่งตัดกันได้อย่างลงตัว ท�ำให้
เต่ากรีกกลายเป็นสัตว์เลีย้ งทีบ่ รรดานักเลีย้ งเต่าทัว่ โลก
ต้องการ โดยเต่ากรีกสามารถพบได้ในแถบยุโรปตอนใต้
และแอฟริกาตอนเหนือบนชายฝัง่ ทะเลด�ำในแถบคอเคซัส
อาร์เมเนีย จอร์เจีย และดาเกสถาน รวมถึงเป็นเต่า
ที่มีอายุยืนได้ถึง 125 ปี

ลักษณะเด่น
ขนาดของเต่ากรีกเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดของกระดอง
สูงถึง 35 เซนติเมตร และมีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ
25.5 เซนติเมตร กระดองเต่าส่วนใหญ่จะมีสีเทา สีเหลือง
และมีจุดหรือเส้นลายสีด�ำ มีเดือยอยู่ที่ขาหลังและมีหนาม
ที่ต้นขา รวมถึงมีนิ้วเท้า 5 นิ้ว
ลักษณะนิสัย
เป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นมิตร วิ่งเร็ว ชอบซ่อนตัว และ
เป็นสัตว์ที่ชอบความเงียบสงบ โดยเฉพาะเต่ากรีกตัวใหญ่
คนไม่ควรไปรบกวนเพราะอาจจะถูกกัดได้ แม้จะเป็นเต่าที่มี
ขนาดค่อนข้างเล็ก แต่เต่ากรีกมักต้องการพื้นที่กว้างขวาง
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การเลี้ยงดู
ควรเลี้ยงเต่ากรีกในพื้นที่ที่มีขอบกั้นและมีรั้วมุ้งลวดสูงกว่า
ตัวของเต่าเพื่อป้องกันเต่าปีน รวมถึงรั้วที่กั้นจะต้องมีความลึก
เพื่อกันเต่าขุดลอดใต้รั้ว และควรคลุมดินด้วยหญ้าหรือขี้กบไม้
หากเป็นเต่าตัวเล็กไม่ควรน�ำเต่าใส่ลงในตู้ปลาและตั้งทิ้งไว้
กลางแดด เพราะอาจท�ำให้เต่าได้รบั ความร้อนทีม่ ากเกินไปจนตายได้
ส�ำหรับอาหาร เต่าเป็นสัตว์กินพืชจึงไม่ควรให้อาหารที่มี
โปรตีนสูง เช่น อาหารสุนขั หรืออาหารแมว เพราะจะเป็นอันตราย
ต่อเต่า ควรเน้นอาหารที่มีโปรตีนต�่ำและมีเส้นใยสูง รวมถึงต้อง
ให้ผักหรือพืชที่มีความหลากหลายของสี เช่น กระหล�่ำปลี
ผักชี ผักแดนดิไลออน และหญ้าแห้งทิโมธี รวมถึงผลไม้ เช่น
ราสป์เบอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่ และแอปเปิลบ้างในบางมือ้ นอกจากนี้
ควรมีนำ�้ สะอาดให้เต่ากินตลอด โดยอาจใส่ชามทีม่ ขี นาดใหญ่
พอทีเ่ ต่าจะสามารถก้มลงไปกินได้ หากเลีย้ งในทีร่ ม่ หรือสถานทีป่ ดิ
ไม่มแี สงแดดส่องถึง ควรติดตัง้ โคมไฟแสง UVB เพือ่ ให้เต่าได้รบั
ความอบอุน่ ขณะเดียวกันแสง UVB ยังช่วยให้กระดูกและกระดอง
ของเต่าแข็งแรงอีกด้วย
ส่วนโรคที่พบในเต่ากรีก ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อราที่กระดอง ซึ่งอาจท�ำให้กระดองเต่าเน่า นอกจากนี้
เต่ากรีกยังอ่อนไหวต่อโรคกระดูกทีเ่ กิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
แคลเซียมและฟอสฟอรัส ท�ำให้กระดูกเต่าเสื่อมเร็ว หากปล่อย
ทิ้งไว้หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เต่าอาจตายได้
หากสังเกตเห็นความผิดปกติของเต่าให้ปรึกษาสัตวแพทย์ทันที

CALENDAR

MIDYEAR
EXHIBITIONS
งานมหกรรมกลางปี
22nd – 30th May 2021
Furniture Living & Design 2021

EH 102 - 104 ไบเทค บางนา
เวลา 11.00 - 21.00 น.
Furniture Living & Design 2021 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านจากโรงงานผูผ้ ลิตและบริษทั รับตกแต่งภายใน พร้อม
ผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์บลิ ต์อนิ เฟอร์นเิ จอร์เอาต์ดอร์ ชุดห้องครัว ชุดห้องนอน
ที่จะมาน�ำเสนอสินค้าในราคาพิเศษสุดเฉพาะงานนี้เท่านั้น นอกจากนี้
ยังมีงาน Electronica Amazing Sale @ Bitec ที่จะพาทุกคนไปพบ
กับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากแบรนด์ชนั้ น�ำทุกยีห่ อ้ ทีม่ าลดกระหน�ำ่
ราคานาทีทอง พร้อมโปรโมชันส่วนลด/ผ่อน 0% จากบัตรเครดิต
อีกมากมาย พลาดไม่ได้กบั งานมหกรรมสินค้าเพือ่ บ้านทีท่ กุ คนต้องมา!

15th - 17th July 2021
Bangkok Beauty Show 2021

EH 101 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
Bangkok Beauty Show 2021 ครั้งนี้ เตรียมยกทัพจัดใหญ่
มาทั้งบริษัทชั้นน�ำด้านความงามและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service พร้อมตัวแทน
จ�ำหน่าย รวมทั้งผู้ผลิตเครื่องส�ำอาง น�ำ้ หอม และสินค้าเพื่อ
ความงามจ�ำนวนมาก ตลอดจนบริษทั ชัน้ น�ำด้านความงามสัญชาติ
เกาหลีและอีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลกที่มาพร้อมกิจกรรมที่
น่าสนใจ รวมถึงมีส่วนลดและสิทธิพิเศษจากแบรนด์ต่างๆ
มากมายมาให้ได้ชอปปิงกัน

1st - 4th July 2021

15th - 18th July 2021

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 59

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12

EH 101 - 103 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 21.00 น.
งานท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความคุม้ ค่าทัง้ ทีเ่ ทีย่ ว ทีพ่ กั และทีก่ นิ จากผูป้ ระกอบการ
นับพันรายทีม่ าพร้อมโปรโมชันโรงแรม รีสอร์ต สายการบิน ทัวร์ รถเช่า
สวนน�้ำ ภัตตาคาร และอื่นๆ อีกมากมายที่จะท�ำให้ทุกคนและ
ทุกครอบครัวที่ก�ำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวได้เลือกกันอย่างจุใจ
เรียกว่ามางาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 59” ที่เดียวได้ครบทุกสิ่ง
ด้านการท่องเที่ยวอย่างที่ใจต้องการจริงๆ

EH 101 ไบเทค บางนา
เวลา 10.00 - 20.00 น.
อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) หรือ SACICT เพือ่ สานต่อโครงการเชิดชู
ผูท้ ำ� งานศิลปหัตถกรรม และคัดสรรบุคคลทีเ่ ป็นทีส่ ดุ ในการอนุรกั ษ์
และสร้างสรรค์ผลงานแห่งปี เพือ่ เชิดชูเป็น “ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน”
“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”
เพือ่ อนุรกั ษ์และรักษางานหัตถกรรมทีม่ แี นวโน้มใกล้สญู หายให้คง
อยู่ก่อนที่จะสูญหายไป พร้อมผลักดันผลงานสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
โดยปีนมี้ าพร้อมแนวคิด “เสน่หแ์ ห่งภูมปิ ญั ญา” ทีจ่ ะให้ผรู้ ว่ มงาน
ได้ชอปปิงไปพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องของงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่าของไทย
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FRESH IDEA

CREATIVE DIY
EGG CARTON IDEAS
ของแต่งบ้านจากถาดรังไข่

รังไข่เก่าที่เ หลือทิ้ง หากปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ต่างจากขยะ
แต่ เ ราสามารถเปลี่ ย นขยะเหลื อ ทิ้ ง ให้ ก ลายเป็ น ของ
แต่งบ้านสวยๆ ได้หลายอย่างด้วยกัน ลองไปดูกันสิว่า
ของแต่งบ้านที่ท�ำจากรังไข่มีอะไรบ้าง

STOOL (SEAT)
เป็นสตูลนัง่ เล่นทีท่ ำ� ได้งา่ ยๆ และรักษ์โลกอีกด้วย เพราะสตูล
ตัวนี้ท�ำมาจากถาดรังไข่ที่ประกบคู่กัน จากนั้นวางซ้อนเป็นชั้น
แล้วจับตั้งขึ้น ท�ำแบบเดิมอีก 3 ส่วน โดยวางสลับแนวนอนกับ
แนวตัง้ ให้ได้ขนาดทีเ่ ท่าๆ กัน ก่อนจะรัดด้วยเชือกให้แน่นทัง้ หมด
จากนั้นน�ำหมอนรองนั่งมาวางด้านบนก็จะได้สตูลนั่งเล่นแล้ว
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LAMP
มองดูเผินๆ อาจนึกว่าเป็นแค่งานฝีมือ แต่จริงๆ แล้วนี่คือ
โคมไฟตั้งโต๊ะที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษของถาดรังไข่ที่ตัดบล็อก
แต่ละบล็อกออกมาแล้วประกอบเป็นดอกไม้ จากนั้นทาสีแล้วน�ำไป
ประกอบเข้ากับชุดหลอดไฟ ก่อนติดดอกไม้แต่ละดอกเข้ากันให้เป็น
ทรงกระบอกกลม แค่นี้ก็จะได้โคมไฟที่สวยไม่ซ�้ำใครส�ำหรับใช้แต่ง
ห้องต่างๆ ภายในบ้านแล้ว

MIRROR FRAME
กรอบกระจกใบสวยนี้ หากไม่บอกก็ไม่รู้ว่าท�ำมาจากถาดรังไข่
กระดาษที่ตัดแต่ละบล็อกให้แยกออกจากกันแล้วตัดแต่งให้สวยงาม
ก่อนน�ำมาประกอบกันเป็นดอกไม้ จากนั้นน�ำไปติดบนกรอบกระจก
ตามแบบทีช่ อบ เพียงเท่านีก้ จ็ ะได้กรอบกระจกสวยๆ ไว้แต่งบ้านแล้ว

HANGING LAMP
เป็นโคมไฟแขวนที่ดูสวยแปลกตาไม่ซ�้ำใครจริงๆ เพราะท�ำ
จากถาดรังไข่เช่นกัน โดยเป็นการน�ำถาดรังไข่มาดัดให้โค้ง
แล้วประกอบให้เป็นรูปวงกลม ติดกาวให้แน่น เจาะรูตามช่องของ
ถาดรังไข่ พ่นสีสนั ตามใจชอบ จากนัน้ น�ำไปประกอบกับชุดหลอดไฟ
ติดตั้งกับอุปกรณ์แขวนเพดาน เพียงเท่านี้ก็จะได้โคมไฟแขวน
ไว้ใช้ตกแต่งบ้านแล้ว
COFFEE TABLE
หากใครที่ก�ำลังมองหาโต๊ะวางกาแฟอยู่ ไม่ต้องไปเสียสตางค์
ซื้อก็ได้ เพียงแค่หาถาดรังไข่มาวางประกบคู่ต่อกันจนได้ขนาดที่
ต้องการ จากนั้นน�ำกระจกใสหรือแผ่นไม้ขนาดพอดีมาวางซ้อน
ก็จะได้โต๊ะวางกาแฟสวยๆ เท่ๆ แล้ว แต่หากอยากได้สสี นั สวยงาม
ก็สามารถพ่นสีถาดรังไข่ได้ตามชอบ เท่านีก้ ไ็ ด้โต๊ะสวยๆ ไว้แต่งบ้าน
อวดเพื่อนแล้ว
STOOL FROM EGG CARTONS
เป็นเฟอร์นเิ จอร์อกี หนึง่ ชิน้ ทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ จากถาดรังไข่จำ� นวนมาก
เริม่ จากตัดแบ่งครึง่ ถาดรังไข่ออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน น�ำไปพ่นให้มี
สีสันต่างๆ จากนั้นน�ำมาวางเรียงซ้อนกัน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งน�ำมาขดเป็นวงกลมชั้นในแล้วรัดด้วยเชือกให้แน่น
ส่วนที่สองให้น�ำมาขดเป็นวงกลมล้อมวงกลมชั้นในพร้อมรัดให้
แน่นด้วยเชือก แค่นี้ก็จะได้สตูลสีสวยๆ ส�ำหรับวางเท้าเวลา
นั่งเก้าอี้แล้ว
CHAIR FROM EGG CARTONS
อาจเรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้สุดเฟี้ยวจริงๆ เพราะนี่คือเก้าอี้ที่น�ำเอา
ถาดรังไข่มาวางประกบแต่ละถาดแล้วเรียงซ้อนต่อๆ กันเป็นชั้น
จนได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้นน�ำถาดรังไข่อีกส่วนมาซ้อนเรียง
ต่อกันเพื่อประกอบเป็นพนักพิง ยึดให้แน่นด้วยกาวในแต่ละชั้น
แค่นี้ก็จะได้เก้าอี้เฟี้ยวๆ ไว้นั่งเล่นสบายๆ แล้ว
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CHANGE YOUR LIFE
FOR HAPPINESS
เปลี่ยนชีวิตเพื่อความสุข
HONJOK ความสุขจากการอยูก่ บั ตัวเอง

ผู้เขียน : ฟรานซี่ ฮีลลี่ย์ / คริสตัล ทาอิ
ผู้แปล : เขมลักขณ์ ดีประวัติ
ค�ำว่า “Honjok” (ฮนจก) เป็นค�ำสแลงของชาว
เกาหลีใต้ทใี่ ช้เรียกคนทีอ่ ยูค่ นเดียวหรือชอบใช้ชวี ติ
คนเดียวซึง่ มีเเนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก โดยเฉพาะในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วิกฤติเศรษฐกิจ
รวมถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย หนังสือเล่มนีจ้ งึ จะ
มาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการใช้ชีวิตแบบ “ฮนจก”
เป็นมากกว่าการไปกินข้าวหรือไปเทีย่ วคนเดียว ทว่ายังเจาะลงลึก
ไปถึงการได้ค้นพบตัวตน การตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักเคารพ
ตนเอง ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเลือกท�ำสิง่ ทีเ่ ติมเต็มจิตใจและสร้างความสุข
ให้คณุ อย่างแท้จริง ผ่านการน�ำเสนอทัง้ เเนวคิดและหลักปฏิบตั ใิ น
การใช้ชีวิตคนเดียวที่ง่ายเเละท�ำตามได้จริง
ช่างหัวคุณสิครับ! IGNORE EVERYBODY

ผู้เขียน : Hugh MacLeod
ผู้แปล : อาสยา ฐกัดกุล
“ช่างหัวคุณสิครับ!” เป็นหนังสือทีจ่ ะพาผูอ้ า่ นไป
พบกับ 40 วิธีการมองโลกแบบมุมกลับจาก “Hugh
MacLeod” นักเขียนโฆษณาและนักวาดการ์ตูน
ชื่อดัง เจ้าของเว็บไซต์ gapingvoid.com ผ่าน
บทความสั้นๆ และภาพเขียนหลังนามบัตรกวนๆ
ที่จะช่วยให้คุณปลดแอกตัวเองจากเสียงวิจารณ์ของคนอื่น
และลงมือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมา เพราะทุกไอเดียที่ดี
เริม่ ต้นจากการ “เลิกฟัง” เสียงของคนอืน่ ! ลองอ่านหนังสือเล่มนีด้ ู
แล้วคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้น
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Actually, I’m an introvert ที่จริงแล้ว
ฉันเป็นคนเก็บตัวนะ
ผู้เขียน : Nam In - Sook (นัมอินซุก)
ผู้แปล : สาริญา แซ่ตั้ง
บุคลิกลักษณะของเราแต่ละคนเปรียบเสมือนตาราง
ไล่โทนสี ในคนคนหนึง่ สามารถเป็นได้ทงั้ “คนชอบ
เก็บตัว ค่อนไปทางชอบเข้าสังคม” และเป็นลักษณะ
“คนชอบเข้าสังคมทีค่ อ่ นไปทางเงียบขรึม” จึงไม่อาจ
อธิบายได้ด้วยคุณสมบัติเพียงอย่างเดียว หนังสือ Actually, I'm an
Introvert ของ “นัมอินซุก” จึงจะบอกเล่าเรื่องผ่านมุมมองของ
ผูห้ ญิงทีโ่ ตมากับการเป็นคนแบบอินโทรเวิรต์ ท�ำให้สายตาของเธอ
มองเห็นโลกในอีกแบบ ขณะที่งานเขียนยังสะท้อนให้เห็นภาพของ
คนร่วมสมัยได้อย่างซื่อตรง และท�ำให้เข้าใจว่าความแตกต่างของ
คนเรานั้นล้วนมีที่ทางเป็นของตนเอง นี่คือเรื่องราวปลอบประโลม
หัวใจของคนอินโทรเวิร์ตที่คนยุคนี้ต้องอ่าน!
THE ART OF REST พักผ่อนศาสตร์

ผู้เขียน : Claudia Hammond
ผู้แปล : สาริศา กนกวรกิตติ์
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผิดเมื่อนั่งแช่อยู่หน้า
ทีวีเฉยๆ ทั้งที่ควรลุกขึ้นมาปั่นงาน หรือรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นคนขีเ้ กียจทีแ่ ม้จะแวะไปชงชาในห้องครัว
หรือคุยกับเพื่อนระหว่างเวลางาน หนังสือเล่มนี้
เหมาะที่คุณจะหยิบขึ้นมาอ่านที่สุด เพราะการ
พักผ่อนไม่ควรท�ำให้ใครรูส้ กึ ผิด ภายในเนือ้ หาของ
The Art of Rest พักผ่อนศาสตร์ จะมาบอกว่าเวลาเฉลี่ยที่คนเรา
ควรพักผ่อนต่อวันคือ 5 ชัว่ โมง และเคล็ดไม่ลบั กับการปรับมุมมอง
ให้เห็นว่าการนอนไม่ใช่รูปแบบของการพักผ่อนที่แท้จริง รวมถึง
อีกหลากหลายความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการพักผ่อนที่จะ
ท�ำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น

MORE THAN WORDS

“มินิมัลลิสต์แต่ละคนมีสไตล์การด�ำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่ทุกมินิมัลลิสต์มีเหมือนกันก็คือสิ่งของนอกกายน้อยลง
บ้านมีความเป็นระเบียบและสะอาดมากขึ้น เพื่อใช้ชีวิตที่เรียบง่าย”
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
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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There are two ways to be rich: One is by acquiring much,
and the other is by desiring little.
Jackie French Koller

www.lh.co.th

