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LIVE A SIMPLE LIFE
การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อาจไม่ได้หมายความถึงการใช้ชีวิตที่
ไม่สนใจต่อสิ่งเร้ารอบข้าง และท�ำทุกสิ่งทุกอย่างง่ายๆ แต่ค�ำว่า
การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนั้น มีความหมายบอกให้รู้ว่า คนๆ นั้นได้
ผ่านความคิดมาอย่างหนักจนตกผลึกแล้วเป็นอย่างดีว่า อะไรคือ
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้ชีวิต และอะไรไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นในการใช้ชีวิต และ
ความคิดที่ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น ยังเป็นส่วน
ส�ำคัญที่ท�ำให้เราสามารถแยกแยะได้อีกว่า สิ่งที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะ
ผ่านมาแล้ว หรือก�ำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้ สิ่งใดคือความสุข
ที่แท้จริง และสิ่งใด คือความสุขที่แฝงมาพร้อมกับความทุกข์ให้กับ
ชีวิตของเรา และเมื่อแยกแยะได้ดีแล้ว เราก็จะพบกับความสุขที่ยั่งยืน
นิตยสาร MOTIVO ฉบับนี้ จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิต
ทีเ่ รียบง่ายและมีความสุข โดยเริม่ จากการท�ำความเข้าใจกับการใช้ชวี ติ
อย่างเรียบง่ายที่แท้จริง แล้วน�ำไปปรับใช้กับชีวิตต่อไป จากนั้นก็ไป
เรียนรู้เรื่องราวของสุขภาพกับคอลัมน์ Be Healthy โดยฉบับนี้ จะ
มาบอกถึงอันตรายของ “ฝุ่น” ภัยร้ายใกล้ตัวที่พร้อมท�ำร้ายทุกคน
แบบไม่ทันตั้งตัว แต่เราก็สามารถป้องกันตัวเองจากภัยร้ายชนิดนี้
ในชีวิตที่แสนเรียบง่าย เราก็ยังสามารถมองหาวัสดุเรียบง่าย
มาสร้างสิ่งสวยงามและมีประโยชน์ อย่างในคอลัมน์ DIY กับตะกร้า
แสนสวย ไว้ ใช้เก็บ ของกระจุกกระจิกกัน ตามติดมาอีกคอลัมน์
ที่ จ ะท� ำ ให้ ใ นช่ ว งต้ น ปี ข องทุ ก คนมี แ ต่ ค วามสุ ข และอิ่ ม อร่ อ ยกั บ
Living Guide ที่จะแนะน�ำร้านขนมไทยอร่อยๆ ที่ไม่ได้น�ำมาเป็น
อาหารว่างยามบ่ายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นของฝาก หรือน�ำไปท�ำบุญ
ในวันขึ้นปีใหม่ของไทย อย่างวันสงกรานต์ ก่อนจะไปเพิ่มความสุข
ให้ กั บ ชี วิ ต ด้ ว ยการมองหาสถานที่ ถ ่ า ยภาพสวยๆ ในคอลั ม น์
Best Day Out ซึ่งในฉบับนี้จะพาไปเซลฟี่กับถนนสายดอกไม้เลื่องชื่อ
ของเมืองไทย ที่ไม่ควรพลาดไปอย่างแน่นอน
....นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราที่ต้องการสร้างความสุข
ให้เกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนตั้งแต่วันนี้ และตลอดไป
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Stay low, stay quiet,
keep it simple, don't
expect too much, enjoy
what you have.
… by Dean Koontz
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การท� ำ งานและการใช้ ชี วิ ต ภายใต้ ค วาม
เร่งรีบและความกดดันทีเ่ พิม่ มากทุกวัน คือ
สิ่งหนึ่งที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกาย
ตลอดจนท� ำ ให้ ค วามสุ ข ที่ เ คยมี ข องใคร
หลายคนค่อยๆ เลือนหายไปทีละน้อย แต่
หากใครไม่อยากมีชวี ติ ดังทีว่ า่ แล้ว ลองหัน
มาเติมเต็ม หรือเรียกความสุขให้คนื กลับมา
ในชีวติ อีกครัง้ ด้วยการลองใช้ชวี ติ ในแบบ
ฉบับของวิถีแห่งความเรียบง่าย
ลดความเร่งรีบ

ความเร่งรีบและการท�ำงานอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ที่ผ่านมา อาจท�ำให้คุณหลงลืมสิ่งที่อยู่รายรอบ
ตัวคุณเองอย่างไม่ตงั้ ใจ และบางครัง้ ก็ยงั อาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพของงานให้ดอ้ ยกว่ามาตรฐาน

ทีเ่ คยท�ำไว้กไ็ ด้ แต่เมือ่ ไรก็ตามทีค่ ณุ ลดความเร่งรีบ
ในการท�ำงานลง แล้วหันมาท่องจ�ำกับค�ำว่า “ช้าลง
อีกนิด” ก็อาจท�ำให้คณุ ได้เห็นหรือสังเกตสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวมากขึน้ ซึง่ บางครัง้ สิง่ ทีอ่ ยูร่ ายรอบ
ตัวคุณทัง้ หมดนัน้ อาจกลายเป็นแรงกระตุน้ หรือ
แรงบันดาลใจ ทีม่ าช่วยต่อยอดการท�ำงานให้ไป
ถึงเป้าหมายได้เร็วขึน้ ขณะเดียวกัน ยังอาจน�ำมา
ประยุกต์กบั การใช้ชวี ติ ส่วนตัว ทีจ่ ะเป็นอีกหนึง่
หนทางในการเรียกคืนความสุขทีเ่ คยสูญเสียไป ให้
กลับมาอีกครัง้ ก็ได้
ปริมาณงานที่เหมาะสม

การจ�ำกัดปริมาณงาน ไม่ใช่การไม่ทำ� งาน แต่เรียก
ว่าเป็นการปล่อยวางจากงาน หรือภาระที่หนักอึ้ง
เกินไปส�ำหรับตัวคุณเองมากกว่า อาจมีคำ� พูดทีว่ า่

“งานหนักไม่เคยท�ำร้ายใคร” แต่ทว่า งานที่หนัก
เกินไป อาจท�ำให้ความสุขและการใช้ชีวิตในแบบ
วิถีแห่งความเรียบง่ายไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย
อย่างแน่นอน ดังนั้นการจ�ำกัดปริมาณงานให้กับ
ตัวคุณเองอย่างเหมาะสมจึงมีความจ�ำเป็น ขณะ
เดียวกัน การจัดตารางเวลาการท�ำงาน เพือ่ ให้เวลา
กับการพักผ่อนอย่างสมดุล ก็มีความจ�ำเป็นไม่แพ้
กัน บางครั้งการท�ำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ ถ้าได้
พักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยการมองหา
สถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบ หยุดคิดเรื่องงานให้
สมองผ่อนคลาย ก็นา่ จะเป็นสิง่ ดี เพราะเป็นเสมือน
การชาร์จพลังชีวิตให้กลับมาอีกครั้ง และนั่นก็จะ
ท�ำให้สมองเกิดไอเดียใหม่ๆ ทีจ่ ะท�ำให้คณุ มีความ
สุขกับการท�ำงานอีกครั้ง

ตัดค่าใช้จ่าย ลดฟุ้งเฟ้อ

ความฟุ่มเฟือยหรือความฟุ้งเฟ้อที่มาพร้อมกับ
สิ่ ง ของที่ คุ ณ อยากได้ เ กิ น ความจ� ำ เป็ น ในชี วิ ต
ถือเป็นอุปสรรคหนึง่ ทีจ่ ะมาบัน่ ทอนไม่ให้คณุ ได้ใช้
ชีวติ ตามแบบวิถแี ห่งความเรียบง่ายอย่างทีต่ อ้ งการ
และยังเป็นบ่อเกิดแห่งภาระหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ดั ง นั้ น การตั ด หรื อ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยจากสิ่ ง ของ
ฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�ำเป็น ทั้งจากการใช้สินค้า
แบรนด์เนม หรือบริโภคอาหารเครือ่ งดืม่ ราคาแพง
เป็นประจ�ำทุกวัน จึงเป็นทางออกอีกทางในการ
ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่
มีแต่ความสงบสุข แถมยังสามารถเก็บออมเงินได้
มากขึน้ ก่อนน�ำมาเติมเต็มความสุขในวิถที างแห่ง
ความเรียบง่ายต่อไป

จัดความเรียบร้อยให้ที่อยู่อาศัย

การท�ำความสะอาดบ้านเรือน เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ที่เรียบง่ายอย่างไร คุณคงสงสัย แต่เมื่อเรามอง
ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าตลอดเวลาที่คุณใช้ชีวิต
ในวิถีทางของตัวเองมานั้น คุณมักจะสร้างโลก
ส่วนตัว (บ้านหรือห้องพัก) ของตัวเองขึ้นมา
พร้อมกับเติมสิ่งของต่างๆ เข้ามาไว้ในนั้นอย่าง
ไม่หยุดหย่อน ดังนั้นหากเรามีการจัดระเบียบ
บ้านหรือห้องนอนของคุณ ด้วยการก�ำจัดของที่
ไม่ใช้แล้วหรือเกินความจ�ำเป็นออกไป ทั้งการ
ทิ้งหรือการบริจาค ก็จะท�ำให้บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะเมื่อบ้านมีความ
สะอาดเรียบร้อยดีแล้ว ชีวิตของคุณก็จะดีตาม
ไปด้วย หรือพูดแบบง่ายๆ ก็คือ เมื่อโลกรอบๆ
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ตัวของคุณปราศจากสิ่งของที่ระเกะระกะแล้ว
โลกภายในหรือจิตใจของคุณก็จะพลอยสะอาด
หมดจดไปด้วยเหมือนกัน ซึ่งการท�ำความสะอาด
บ้านนั้นอาจท�ำทีละเล็กละน้อยก็ได้ เริ่มจากใช้
เวลาอย่างน้อย 10 นาทีต่อวัน หรือจะใช้เวลาใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้
รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ขัดแย้งในใจ

ค�ำว่า “ปฏิเสธ” อาจเป็นสิง่ ทีย่ ากส�ำหรับใครบางคน
แต่บางครั้งค�ำว่า “ไม่” ก็อาจท�ำให้คุณได้พบกับ
วิถีแห่งความสุขที่แสนจะเรียบง่ายได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะการรู้จักปฏิเสธกับสิ่งที่มาขัดแย้งความ
ต้องการของคุณที่ยังคงพึงพอใจกับการใช้ชีวิตที่
เรียบง่าย หรือแม้แต่สัมผัสกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนั้นๆ
เป็นสิ่งที่จะท�ำให้คุณไม่มีความสุขเท่าไรนัก แต่
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การปฏิเสธกับสิ่งยั่วยุที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้
อาจเป็นอะไรที่ท�ำได้ยากสักหน่อย คุณจึงต้อง
อาศัยเรื่องของความมีวินัยในตัวคุณเอง รวมไป
ถึงการใช้สติและสมาธิ มาเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้
หลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุเหล่านั้นให้มากสักหน่อย
หรือบางครั้งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้
ชีวิตอย่างเรียบง่ายไปในรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น
การออกก�ำลังกาย เพื่อน�ำพาคุณให้ออกห่างจาก
สิ่งยั่วยุเหล่านั้นได้
ความคิดเรียบง่าย และอยู่กับปัจจุบัน

เชื่อว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ อาจมีประสบการณ์
ที่เลวร้ายในอดีตที่แตกต่างกันไป หรือแม้แต่
การคาดหวังกับอนาคตที่มากเกินไป แต่สิ่งที่จะ
ท�ำให้คณุ หรือใครก็ตามมีชวี ติ อยูก่ นั อย่างมีความสุข

ได้มากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะลืมอดีต
หรือลดการคาดหวังกับอนาคตได้มากกว่ากัน
การท� ำ ความคิ ด ให้ เ รี ย บง่ า ย และการอยู ่ กั บ
ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ช่วยฝึกจิตใจของคุณให้มี
ความนิ่งสงบเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความตึงเครียด
ในตัวของคุณเองได้ นอกจากนี้ในช่วงเวลาแห่ง
ความนิ่งสงบที่เกิดขึ้นในห้วงปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้น
ยังอาจท�ำให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงการวางแผนอนาคตอย่างเป็น
ระบบระเบียบอีกด้วย
บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น

การเขียนบันทึกเรือ่ งราวประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ไม่
เพียงจะท�ำให้เราระบายความรูส้ กึ ต่างๆ ออกมาได้
อย่างเต็มที่ แต่ยังช่วยให้คุณได้ย้อนกลับไปดู

ความคิดของตัวคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วเปรียบเทียบกับ
เวลาในปัจจุบันว่า ยังคงเดินไปบนเส้นทางของวิถีชีวิตแห่งความ
เรียบง่ายอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ขณะเดียวกันในบันทึกที่ผ่านมา
ยังท�ำให้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจ ที่จะมาช่วยต่อยอดความสุข
ให้กบั ชีวติ ในแบบฉบับทีเ่ ป็นอยู่ และสามารถตัดสินใจได้วา่ อะไร
คือคุณค่า หรือความสุขที่คุณได้รับมา แต่ทั้งนี้ การเขียนบันทึก
ตัง้ แต่เริม่ ต้นนัน้ ควรจะใช้ภาษาทีเ่ รียบง่าย เป็นประโยคธรรมดา
ทัว่ ไป และควรจะเน้นเรือ่ งราวของผูค้ นรอบข้างมากกว่าเรือ่ งของ
สิ่งของที่พบเห็น และหากมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สุดประทับใจ
ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน ก็ควรจะบันทึกเรื่องราวที่
ว่านั้นลงไปในบันทึกด้วย และสุดท้ายคือ การไม่บังคับตัวเองว่า
ต้องเขียนบันทึกทุกวัน คุณอาจจะใช้เวลาว่างในช่วงสุดสัปดาห์
เพียงไม่กี่นาทีเขียนบันทึกก็ได้
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WELCOME

INIZIO 3

ปิ ่ น เกล้า-วงแหวน
SMART START LIVING

Inizio 3 ปิ่นเกล้า-วงแหวน โครงการล่าสุด
ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มาพร้อมกับ
แนวคิด Be Remarkable ชีวิตแบบมินิมอล
ตอบโจทย์ชวี ติ ทีแ่ ตกต่าง และเลือกได้ตงั้ แต่
ก้าวแรก ส�ำหรับทุกครอบครัวทีก่ ำ� ลังมองหา
ความแตกต่างของการอยูอ่ าศัยเพือ่ ความสุข
ของทุ ก คนในครอบครั ว
พื้นที่หน้าบ้าน Duo Home ที่กว้างขวาง

มุมนั่งรับประทานอาหารที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
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Inizio 3 ปิ่นเกล้า-วงแหวน โครงการบ้านคู่
(Duo Home) และบ้านเดี่ยว บนพื้นที่ 38 ไร่
จึงถือเป็นโครงการที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางรูปแบบของบ้านที่มี
ความทันสมัย และยังมาพร้อมกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความปลอดภัย
ของการอยู่อาศัย และความสมบูรณ์แบบที่สุด
บนถนนส�ำเร็จพัฒนา ท�ำเลศักยภาพที่ใกล้กับ
จุดขึ้นลงทางด่วนเพียง 4 กิโลเมตร โดยใช้
เวลาเดินทางสู่พื้นที่เมืองชั้นในเพียง 20-30
นาทีเท่านั้น รวมถึงยังอยู่ใกล้แหล่งอ�ำนวย
ความสะดวกมากมาย ทั้งคอมมิวนิตีมอลล์
ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ และโรงพยาบาล

ขณะเดียวกัน ภายในโครงการยังพร้อมสรรพ
ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ทั้งสวนสาธารณะ
และสนามเด็กเล่นดีไซน์ใหม่ สระว่ายน�้ำระบบ
เกลือ ฟิตเนสที่เปิดรับวิวสวนสวย ท่ามกลาง
ระบบการรักษาความปลอดภัยของโครงการ
ในแบบ Triple Action ที่มาพร้อมสัญญาณ
กั น ขโมยภายในตั ว บ้ า น กล้ อ งวงจรปิ ด
และ Key Card Access ส�ำหรับการเข้า
ออกโครงการ
นอกจากนี้ โครงการ Inizio 3 ปิ่นเกล้าวงแหวน ยังมีแบบบ้านให้เลือกด้วยกันถึง
2 แบบส�ำหรับบ้านคู่ (Duo Home) โดยมี
แบบบ้าน Extensive บนพื้นที่ 35 ตร.ว.

ห้องนอนใหญ่ดีไซน์ทันสมัย ส�ำหรับการใช้งานอย่างลงตัว
บรรยากาศห้องรับแขกที่กว้างขวาง อบอุ่น

มุมท�ำงานส่วนตัวของคุณพ่อ
โถงห้องนั่งเล่น มุมพักผ่อนแสนสบาย

มีพื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม. เช่นเดียวกับแบบบ้าน
Massive ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ ใ หญ่ ขึ้ น ขนาด
44 ตร.ว. ซึ่งบ้านคู่ทั้ง 2 แบบนั้น ยังมาพร้อม
ที่จอดรถ 2 คัน 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ และ
มุมท�ำงานอีก 1 มุม รวมถึงสวนที่ตกแต่ง
อย่างสวยงาม แทงค์น�้ำ และเครื่องปั๊มน�้ำคุณภาพ
ตลอดจนสัญญาณกันขโมย และระบบประตู
ที่ทันสมัย โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีดับเบิล
ล็อก ที่บ้านแต่ละหลังจะมีคีย์การ์ดเฉพาะ
ของบ้านเพื่อป้องกันการโจรกรรม ด้วยระบบ
ล็อกอัตโนมัติเมื่อลูกบิดถูกถอดสลักออก
ส่วนบ้านเดี่ยว ทางโครงการจะใช้แบบบ้าน
Greatly ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 50 ตร.ว. ขึ้นไป

และมีพื้นที่ใช้สอยถึง 142 ตร.ม. ซึ่งมาพร้อม
การตกแต่งและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยเฉพาะ
การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน ตามแนวคิด
การดีไซน์บ้านที่มีความโมเดิร์นพรีเมียม และ
ให้พื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์ทุกการเริ่มต้น
ของชี วิ ต เพื่ อ ความสุ ข ของการอยู ่ อ าศั ย ใน
รูปแบบชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยในวันนี้

ห้องครัวขนาดกะทัดรัด เสริมความสุขให้ครอบครัว
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HOME GADGET

MAKE LIFE
EASIER
ช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ หลายคนก็คงอยากจะขอท�ำตัวสบายๆ
และใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนกัน ดังนั้น ลองมาดูแก็ดเจ็ตดีๆ
ที่จะมาช่วยผ่อนแรงและท�ำให้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านได้มีเวลา
พักผ่อน และสร้างความสุขให้กับชีวิตได้มากขึ้นกันดีกว่า

01

iRobot Roomba 980

หุน่ ยนต์ดดู ฝุน่ ประสิทธิภาพสูง ผูช้ ว่ ยของคุณแม่บา้ น ทีจ่ ะมาท�ำหน้าที่
ดูแลท�ำความสะอาดบ้านขั้นเทพ โดย iRobot Roomba 980
ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่ท�ำให้ตัวหุ่นยนต์สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi
รองรับการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน ในขณะที่ผู้สั่งอยู่นอกบ้าน
แค่กดปุ่มผ่านแอปพลิเคชันเพียงครั้งเดียว และเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
ที่ช่วยท�ำความสะอาดบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อน
ท�ำงานเงียบสนิทไม่ส่งเสียงรบกวน สามารถตั้งเวลาการท�ำงานได้
ตลอด 7 วัน แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ตาม ราคาของหุ่นยนต์
ดูดฝุน่ เครือ่ งนีอ้ ยูท่ ี่ 899 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 29,271 บาท)
02

TP-Link Wi-Fi Range Extender

อุปกรณ์ส�ำคัญที่จะมาช่วยขยายสัญญาณ
Wi-Fi ภายในบ้านให้กว้างมากขึ้น และไม่
ยุ่งยากในการติดตั้งหรือเพิ่มสายเชื่อมต่อกับ
เราเตอร์ในบ้านให้วุ่นวายวิธีใช้ก็แสนง่ายดาย
เพียงแค่น�ำอุปกรณ์ TP-Link Wi-Fi Range
Extender เสียบเข้ากับเต้าของปลั๊กไฟ
ในจุดใดของบ้านก็ได้ ที่มีช่วงสัญญาณ
ไวร์เลสของเราเตอร์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องตั้ง
ค่าสัญญาณอีก จากนั้นก็กดปุ่มขยายสัญญาณ เพียงเท่านี้สัญญาณ
Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสบาย ส�ำหรับราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ 74
เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2,417 บาท)
10

Nest Cam Security
Nest Cam Security Camera คือกล้องวงจรปิดรุน่ ล่าสุดของ The Safety Net
03

ทีจ่ ะมาช่วยท�ำหน้าทีเ่ ป็นหูเป็นตาแทนเจ้าของบ้าน เพราะกล้องตัวนี้
จะช่วยตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในบ้านตลอด
24 ชั่วโมง ที่จะมองเห็นภาพด้วยความละเอียดระดับ 1080p HD
พร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน เมือ่ มีการเคลือ่ นไหวอยูภ่ ายในกล้อง
พร้อมบันทึกภาพลงในวิดีโอ บน Cloud Storage ที่จะไม่ต้องกลัว
เรื่องกล้องถูกลักขโมยหรือถูกลบข้อมูล ที่ส�ำคัญยังสามารถสือ่ สาร
ผ่านกล้องได้แบบ 2 ทางอีกด้วย ราคากล้องตัวนีอ้ ยูท่ ี่ 162 เหรียญสหรัฐฯ
(หรือประมาณ 5,276 บาท)
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Oral B Pro 7000 Series

ดูเหมือนเป็นแปรงสีฟนั ไฟฟ้าธรรมดา แต่สำ� หรับ Oral B Pro 7000 Series

รุ่นล่าสุดนี้ นอกจากจะท�ำหน้าที่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าที่ท�ำหน้าที่
ในการท�ำลายคราบจุลนิ ทรียภ์ ายในช่องปากได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี ด้วยการเชือ่ มต่อตัวแปรงสีฟนั
เข้ากับระบบบลูทธู โดยการใช้โทรศัพท์มอื ถือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Oral-B จาก iTunes หรือ Google Play Store ท�ำให้เหมือน
มีผู้ช่วยด้านทันตกรรมส่วนตัวที่ท�ำหน้าที่บันทึกลักษณะนิสัย
ของคุณในการแปรงฟัน และยังช่วยเป็นโค้ชส่วนตัวในการแปรงฟัน
แต่ละครัง้ เพื่อให้คุณได้แปรงฟันอย่างสะอาดและสมบูรณ์แบบที่สุด
โดยราคาขายของแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ที่ 129 เหรียญสหรัฐฯ
(หรือประมาณ 4,199 บาท)

TIPS &TRICKS

ENGLISH COTTAGE
KITCHEN IDEAS
ครัวน่ารักสไตล์อังกฤษ

วันนี้ ห้องครัวไม่ใช่มมุ ส�ำหรับปรุงอาหารให้สมาชิก
ในบ้านได้อิ่มหมีพลีมันเท่านั้น แต่ห้องครัวยังมี
ส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้บ้านดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกด้วย
และหนึ่ ง ในการตกแต่ ง เพื่ อ ให้ ห ้ อ งครั ว ดู ส วย
และมีสไตล์ คือ การตกแต่งในสไตล์ “อิงลิชคอตเทจ”
(English Cottage) ที่มีความอบอุ่นตามแบบฉบับ
ของบ้านชาวอังกฤษในชนบท

ในการตกแต่ ง ห้ อ งครั ว สไตล์ อิ ง ลิ ช คอตเทจนั้ น
มีหลักการเบื้องต้นอยู่ที่การใช้วัสดุที่ท�ำจากไม้เป็นหลัก
อย่างเช่น เคาน์เตอร์ไม้ ทีจ่ ะท�ำให้หอ้ งครัวดูมบี รรยากาศ
อบอุน่ มากขึน้ ยิง่ เสริมด้วยอุปกรณ์เครือ่ งครัวดีไซน์วนิ เทจ
ที่มีสีอ่อนสวยใสในสไตล์พาสเทล ก็จะช่วยเพิ่มความ
มีชีวิตชีวาเสริมเข้าไปและดูสบายตา เพิ่มความสุขให้
ขณะทีค่ ณุ แม่บา้ นก�ำลังท�ำอาหาร หรือแม้แต่คณุ พ่อคุณลูก
ก็มีความสุขในระหว่างที่รับประทานอาหารไปด้วย
ไม่เพียงเท่านัน้ หากได้เสริมการตกแต่งห้องครัวด้วยผ้าม่าน
หน้าต่าง หรือผ้าปูโต๊ะทีม่ สี อี อ่ นหรือมีลวดลายดอกไม้เล็กๆ
ก็จะยิง่ ท�ำให้หอ้ งครัวดูมเี สน่ห์ แต่หากต้องการให้หอ้ งครัว
ดูมบี รรยากาศเหมือนกับบ้านสไตล์องั กฤษ ก็อาจจะเพิม่
แจกันและดอกไม้เมืองหนาวเข้ามาเสริมอีกสักนิด ซึ่งจะ
ท�ำให้ห้องครัวแลดูสดชื่นขึ้นด้วย เช่นเดียวกับแสง
หากเปิดรับให้แสงผ่านเข้ามาอย่างเหมาะสมในช่วงกลางวัน
หรือประดับเพิ่มแสงไฟสีส้มที่ดูนวลตาในเวลากลางคืน

ก็ไม่เพียงจะท�ำให้ห้องครัวมีความเป็นอิงลิชคอตเทจมากขึ้น
แต่ยังเพิ่มความอบอุ่น และท�ำให้ห้องครัวดูน่ารักสดใสได้อีกด้วย
สามารถอ่านเรือ่ งราวดีๆ ใน LH Living Tips อีกมากมายได้ทเี่ ว็บไซต์
ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ www.lh.co.th/th/lh-living-concept/living
ซึ่งจะมาบอกเคล็ดลับและเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบ้าน ให้ทุกคนได้
ลองน�ำไปใช้กัน

ขอบคุณภาพสวยๆ จากโครงการบ้าน Indy บางใหญ่ และ Indy ประชาอุทิศ 90 (3)
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BE HEALTHY

“ฝุ
่น”
ภัย ร้ายใกล้ตัว

ต้น เหตุโ รคร้ายที่ค าดไม่ถึ ง

ฝุ่นละออง อาจเป็นหนึ่งในปัญหารบกวนใจของ
คุณ แม่บ้านหลายคนกับการท�ำความสะอาดบ้าน
ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกันไม่เว้นแต่ละวัน จะว่าไปแล้ว
ฝุ่นละอองไม่ได้แค่ท�ำให้บรรยากาศบ้านดูไม่สะอาด
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น ต้ น ตอของโรคร้ า ยกั บ ทุ ก คน
ในบ้านอีกด้วย
มารู้จัก “ฝุ่น”

ฝุ่นละออง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Particulate
Matter (PM) มี ห น่ ว ยวั ด เป็ น ไมครอน โดยมี ทั้ ง
เป็นอนุภาคของแข็งและของเหลว อาทิ อนุภาคของ
เชือ้ โรคต่างๆ หมอกและควัน เป็นต้น ซึง่ กระจายตัวอยู่
ในอากาศทั่วไป แต่ทั้งนี้มี “ฝุ่น” อยู่ 2 ชนิดที่สามารถ
แทรกผ่ า นเข้ า สู ่ ร ะดั บ เซลล์ ข องเราโดยผ่ า นระบบ
ทางเดินหายใจ คือ PM10 และ PM2.5 ซึง่ เป็นฝุน่ ละออง
ที่มีขนาดเล็กมากที่สุดก็ว่าได้
ฝุ่น PM10 เป็นฝุ่นหยาบ ที่มีอนุภาคอยู่ในช่วง
2.5-10 ไมครอน พบได้ต ามถนนที่ ไม่ ได้ ล าดยาง
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เป็นฝุ่นที่เกิดจากการจราจรขนส่ง และการบดหรือย่อยหิน
ผู้ที่สูดรับฝุน่ PM10 จะเกิดอาการระคายเคือง แสบตา แสบปาก
และคอ ถือเป็นต้นตอของโรคหลายๆ อย่าง เช่น โรคภูมิแพ้
หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือแม้แต่โรคหัวใจ
ส่วนฝุ่น PM2.5 ถือเป็นฝุ่นที่มีความละเอียดและเล็กมาก
มีอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง ทั้งที่เกิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า และกระบวนการผลิตสารเคมี เป็นต้น ฝุ่นชนิดนี้
สามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างจนถึงถุงลม
ในปอดได้ ผู้ที่สูดรับฝุ่นชนิดนี้เข้าไป จะส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจโดยตรง และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานของปอดได้ และหากสูดรับฝุน่ ชนิดนีม้ ากๆ อาจท�ำให้
หัวใจท�ำงานหนักขึน้ เนือ่ งจากจะท�ำให้เราหายใจได้สนั้ ลงและถีข่ นึ้
ขณะที่ปอดก็ฟอกอากาศได้น้อยลง จนส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้ว
กลายเป็นโรคหัวใจและโรคปอด
กลุ่มเสี่ยงและโรค

ส�ำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการสูดรับ
หรือสัมผัสกับฝุ่นละออง ก็คงจะหลีกไม่พ้นเด็กและคนสูงอายุ

รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดและโรคหัวใจอยู่แล้ว กระนั้นก็ตาม
แม้ว่าผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่มีร่างกายแข็งแรง ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุคคล
กลุม่ เสีย่ งทีไ่ ด้รบั อันตรายจากการสูดรับฝุน่ ละอองดังกล่าวได้เช่นกัน
หากมีการสัมผัสกับฝุน่ ละอองขนาดเล็กดังกล่าวในปริมาณความเข้มข้น
มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศเป็นเวลานาน
และอาจท�ำให้เกิดโรคต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อาทิ
การอุดตันของท่อลมฝอย ปอดอักเสบเรือ้ รัง ไอเป็นเลือด หรือแม้แต่
มะเร็งระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่นมะเร็งปอด เป็นต้น
อาการของโรค

ส่วนอาการที่แสดงว่าก�ำลังจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
หรื อ โรคที่ เ ชื่ อ มโยงไปถึ ง โรคปอดและโรคหั ว ใจ เริ่ ม จากการ
หายใจไม่อิ่ม มีอาการหอบและเหนื่อย หายใจถี่และมีอาการเจ็บ
บริเวณหน้าอก ไอแห้ง และหากได้รับฝุ่นละอองที่เป็นอันตราย
หรือมีการสะสมของอนุภาคฝุ่นละอองที่เป็นของแข็งในปริมาณ
มากและเป็นเวลานาน อาจท�ำให้สมรรถภาพการท�ำงานของปอด
ลดลงเรื่ อ ยๆ น�้ ำ หนั ก ลด และอาจท� ำ ให้ ร ะบบหั ว ใจและ
ทางเดินหายใจหยุดท�ำงานจนเสียชีวิตในที่สุด

การป้องกันและรับมือ

การรักษาโรคฝุน่ ละอองทีด่ ที สี่ ดุ คือการหลีกเลีย่ งการสัมผัส
กับฝุ่นละออง หรืออยู่ในพื้นที่ซึ่งมีฝุ่นละอองกระจายตัวอย่าง
หนาแน่น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรสวมหน้ากาก
ป้องกันฝุ่น ในส่วนของบ้านและที่พักอาศัย ก็ควรท�ำความ
สะอาดและก�ำจัดฝุน่ ละอองอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะห้องนอน
ควรน� ำ เครื่ อ งนอนออกมาตากแดดในวั น ที่ มี แ ดดจั ด
หรือท�ำความสะอาดเครือ่ งนอนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงการติดตัง้
เครือ่ งกรองอากาศ หรือติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการดักจับฝุน่ เพือ่ ลดปัญหาฝุน่ ละอองภายในห้อง เช่นเดียวกับ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในบ้าน ก็ควรหมัน่ ท�ำความสะอาดเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
เช่นกัน อาทิ พัดลม หรือเครือ่ งปรับอากาศ จะต้องหมัน่ ถอด
น�ำมาเช็ดล้าง หรือแม้แต่บริเวณหน้าต่างและประตู ก็ควร
ติดแผ่นมุ้งลวดหรือม่านบางๆ เพื่อดักฝุ่นที่ถูกลมพัดเข้ามา
ขณะทีเ่ ฟอร์นเิ จอร์ หากเลือกเฟอร์นเิ จอร์ทที่ ำ� จากหนังหรือวัสดุที่
ท�ำความสะอาดง่าย ก็นา่ จะดีกว่าเฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ป็นผ้า และไม่ควร
ปูพรมภายในบ้าน เพราะพรมคือแหล่งสะสมของฝุ่นอย่างดี
...เพียงเท่านี้ บ้านของคุณก็จะมีฝนุ่ น้อยลง
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DIY

NO-SEW ROPE BASKET
ตะกร้าใบสวยท�ำได้ด้วยมือ

อีกหนึง่ งาน DIY ทีค่ ณ
ุ ผูห้ ญิงสามารถท�ำได้ดว้ ยมือ
โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องออกแรงมากนัก ส�ำหรับตะกร้า
ใบสวยสารพัดประโยชน์ที่จะมาท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ในการเก็บของกระจุกกระจิก เช่น ตุม้ หู สร้อย และแหวน
รวมถึงเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง
และสามารถหยิบใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

วัสดุอุปกรณ์

• เชือกฝ้ายเกลียว (ส�ำหรับท�ำเชือกหูกระเป๋า)
สีขาวหรือสีสนั สดใสตามความชอบ ยาว 1-2 เมตร
• กาวยาง หรือกาวลาเทกซ์ส�ำหรับติดงานไม้

14

วิธีท�ำ

• น�ำเชือกฝ้ายเกลียวตามความยาวที่ต้องการ จับปลายข้างหนึ่ง
ขดม้วนเข้าด้านในแล้วทากาวบนเชือกฝ้ายไปตามความยาวของ
เส้นเชือกทีละน้อย แล้วค่อยๆ ม้วนเชือกให้เป็นขดจนมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้ว ส�ำหรับเป็นฐานของตะกร้า
• จากนั้นค่อยๆ ยกเชือกขึ้นจากฐานตะกร้าแล้วทากาวไปตาม
แนวเชือกจนเห็นว่าเชือกถูกยกตั้งขึ้นมาเป็นขอบอย่างชัดเจน
• ค่ อ ยๆ ขดเชื อ กยกตั้ ง ขึ้ น ให้ เ ป็ น ทรงกระบอก (หรื อเอี ย ง
คล้ายกระถาง) แล้วขดไปเรื่อยๆ จนได้ความสูงตามที่ต้องการ
• จากนั้น ใช้เชือกเส้นเดียวกันนี้ท�ำหูจับตะกร้าทั้งสองข้าง
โดยกะระยะความยาวของหูตะกร้าทั้งสองให้เท่ากันเพื่อความ
สวยงาม พร้อมกับการเก็บปลายเชือกให้แนบสนิทกับตะกร้า
ก่ อ นตรวจดู ความเรี ย บร้ อ ยอี ก ครั้ ง แล้ ว ผึ่ ง กาวจนแห้ ง สนิ ท
เพียงเท่านี้ก็จะได้ตะกร้าใบเล็กๆ น่ารัก มีสีสันสดใสไว้ส�ำหรับ
ใส่เครื่องประดับกระจุกกระจิกของสาวๆ แล้ว

Tips

• หากต้องการให้ตะกร้ามีสีสัน สามารถน�ำเชือกฝ้ายมาย้อมด้วย
สีย้อมผ้าให้เกิดสีสันตามที่ต้องการได้ และสามารถใช้สีน�้ำหรือ
สีอะคริลิกมาเป็นตัวช่วยด้วยการใช้เทคนิคการสะบัดสี เพื่อ
เพิ่มความสวยงามให้กับตะกร้ามากขึ้น โดยควรใช้สีอย่างน้อย
3 สี ในการสะบัดลายสี หรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
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EXCLUSIVE INTERVIEW

จุลจักร จักรพงษ์

หนุ่มมาดเท่ กับชีวิตที่เรียบง่าย
ชี วิ ต เบื้ อ งหน้ า ของผู ้ ช ายที่ ชื่ อ “ฮิ ว โก้
จุลจักร จักรพงษ์” อาจเป็นเพียงแค่ภาพของ
นักร้องหนุ่มมาดร็อกเกอร์ หรือนักแสดง
ทีม่ ชี อ่ื เสียงในวงการบันเทิงของไทย ซึง่ อาจจะ
ตรงกันข้ามกับชีวติ เบือ้ งหลังของเขา ทีน่ อ้ ยคนนัก
จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือคุณพ่อที่แสนอบอุ่น
และเป็นคนทีม่ ชี วี ติ ค่อนข้างเรียบง่ายอย่างพอเพียง

ภาพจาก nv envy
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“ฮิวโก้” นักร้องหนุ่มมาดร็อก เล่าให้ฟังว่า
ชีวิตของเขาในวันนี้ ไม่ได้ท�ำงานเป็นแค่นักร้อง
หรือนักดนตรีอย่างเดียว แต่เขายังมีงานอืน่ อีกด้วย
“เมื่อประมาณต้นปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสร่วมงาน
กับพี่กุ้ง คูนิต้า (ศรุตา นิ่มพิทักษ์กุล) ดีไซเนอร์
และเจ้าของห้องเสื้อ คูนิต้า หลังจากที่พี่กุ้ง
ได้ชักชวนให้ผมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำ
แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย Black Beetle ที่เน้น
ความเท่และการสวมใส่อย่างมีสไตล์ในแบบฉบับ
ของความเป็นตัวผม”

“เช่นเดียวกับการได้มาร่วมงานกับผูผ้ ลิตแว่นตา
เอ็นวี เอ็นวี่ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการออกแบบแว่นตา
คอลเลกชันใหม่ Beetleshades by Hugo ซึ่งผม
ได้ แ รงบั น ดาลใจมาจาก จอห์ น เลนนอน
แล้วผสานความเป็นยุค 60-70 รวมถึงสุภาษิตทีว่ า่
Look at life through rose-tinted glasses ท�ำให้
เกิดเป็นแว่นตาทรงที่ไม่ซ�้ำใคร อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากงานด้านดนตรีทผี่ มรักแล้ว ผมถือว่า
งานทั้งสองชิ้นที่ผมท�ำ คือความท้าทายของผม
และทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ แบรนด์เสือ้ ผ้าและคอลเลกชัน
แว่นตาดังกล่าว ผมยังเน้นเรือ่ งของราคาทีไ่ ม่แพง
อีกด้วย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สวมใส่เสื้อผ้า
และแว่นตาคุณภาพดี”
นอกจากเรือ่ งของงานแล้ว สิง่ ส�ำคัญทีผ่ ชู้ ายคนนี้
ยังท�ำอยู่ตลอดก็คือ หน้าที่ของความเป็นพ่อและ
หัวหน้าครอบครัว “งานด้านดนตรีเป็นงานทีผ่ มรัก
พอๆ กับครอบครัวของผม ทุกวันตอนเช้า
ผมจะต้องไปส่งลูกชายสองคน คือ ฮาร์เปอร์

และฮันเตอร์ ไปโรงเรียนทุกวัน ขณะที่ในวันเสาร์
และอาทิตย์ หรือวันหยุดทีผ่ มมีเวลาว่างนอกเหนือ
จากที่ต้องไปเล่นดนตรีแล้ว ผมก็จะพาลูกๆ
และภรรยา ไปท่องเที่ยวพักผ่อน โดยเฉพาะการ
ไปที่บ้านในต่างจังหวัด ที่ผมเคยฝันมาตั้งแต่
ยังเป็นเด็กแล้วว่าอยากจะมีบา้ นต่างจังหวัดสักหลัง
และเป็นบ้านทีส่ ร้างขึน้ อย่างเรียบง่าย ใช้ไฟฟ้าน้อยๆ”
“ความเรียบง่ายของผม คือการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องฟุ่มเฟือย แต่เราสามารถมีความสุขอยู่ได้
กับสิ่งที่มีอยู่ และใช้สิ่งที่มีอยู่ตามความจ�ำเป็น
มีของกินอยู่รอบบ้าน อยากกินอะไรเราก็ปลูก
หรื อ เพาะขึ้ น มา ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ ผมเองก็ ป ลู ก
ผักสวนครัวรวมถึงไม้ผล ตั้งแต่ พริก มะเขือ
มะละกอ กล้วย มะนาว กระทัง่ ต้นทุเรียน ผมก็ปลูก
ด้วย แต่ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลย กว่าจะได้
กินทุเรียนที่ปลูกส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ผมอยากใช้ชีวิต
แบบนี้ ก็คงมาจากเรือ่ งของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะเราอยู่เมืองไทยและผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีด้วย

ยิ่งวันนี้โลกของเราตกอยู่ในภาวะโลกร้อนด้วย
ถ้ามีโอกาสที่พร้อมจะท�ำอะไรได้ ก็ควรท�ำเผื่อวัน
ข้างหน้าเราอาจต้องเผชิญกับโลกที่มีไฟฟ้า
หรือพลังงานน้อยลง ก็ยังท�ำให้เราอยู่บนโลก
ใบนี้ได้ต่อไป”
“ยิง่ ไปกว่านัน้ การปลูกผักกินเองในบ้าน ยังท�ำให้
เราไม่ต้องไปพึ่งพาการซื้อของกินจากตลาดหรือ
ห้างสรรพสินค้า แถมยังช่วยลดมลพิษจาก
บรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย ที่ส�ำคัญยังท�ำให้ลูกๆ
ของผมตื่ น เต้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปเที่ ย ว
บ้านต่างจังหวัด พวกเขาจะสนุกทุกครั้ง กับ
การเก็ บ พื ช ผั ก ที่ ป ลู ก ไว้ ม าท� ำ อาหารกิ น กั น
และยั ง ท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ ได้ เ รี ย นรู ้ ก ระบวนการ
ปรุงอาหารง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยดูตัวอย่างจาก
ผมและภรรยาที่เป็นคนท�ำให้ดูก่อน”
“ส่วนเรือ่ งความคาดหวังทีจ่ ะให้ลกู ชายทัง้ สองคน
ต้องเดินตามเส้นทางเหมือนอย่างที่ผมท�ำในวันนี้
หรือไม่นั้น ผมคิดว่าการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด ก็คือ

การเลี้ยงให้เขาเป็นไปตามจังหวะและช่วงวัย
ของเขาเองน่าจะดีกว่า อย่าไปบังคับให้เขารีบ
เรียนนั่นเรียนนี่ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องรีบร้อนอะไร
ส่ ว นเมื่ อ เขาโตขึ้ น เป็ น ผู ้ ใ หญ่ ม ากพอที่ จ ะ
ตัดสินใจท�ำอะไรเองได้แล้ว ในตอนนั้นเขาก็คง
จะเลือกทางเดินชีวิตของเขาได้เองตามวิถีทาง
ที่เขาอยากจะเป็น เพียงแค่วันนี้ผมท�ำให้ลูก
ทั้ ง สองคน รู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข กั บ การเป็ น เด็ ก
ในแบบของเขา ก็ท�ำให้ผมและภรรยามีความสุข
ด้วยเช่นกัน”

17

METRO FOCUS

สถานีคลองสาน

สถานีประชาธิปก

โรงพยาบาลตากสิน

G3

G4

G2

โรงเรียนจันทรวิทยา

แมน้ำ
เจาพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

สถานีเจริญนคร
สถานีกรุงธนบุรี
สถานีสะพานตากสิน

G1
ญ
วี งเวียนให

สถาน

รถไฟฟาสายสีเขียวเขม

ิตร

รถไฟฟาสายสีทอง

ิม
ีโพธิ์น

สถาน

GOLD LINE MONORAIL
เชื่อมระบบขนส่งมวลชน แก้ปัญหาจราจร
โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรอง หรือ
รถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นโครงการรถไฟฟ้า
ขนาดรอง ที่ด�ำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร
และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด หลังจาก
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาอนุมัติการ
ลงทุน ซึ่งจะเป็นการด�ำเนินการในรูปแบบ
รถไฟล้อยาง (APM: Automated People
Mover) ที่จะช่วยเชื่อมต่อการคมนาคม
บนถนนเจริญนคร ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า
สายสีทองนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
รวมระยะทาง 5.7 กิโลเมตร และจะสามารถ
ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการในช่วงแรกได้
ภายในปี 2561 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ใน
ปลายปี 2562

ลักษณะโครงการ
ส�ำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในช่วงที่ 1
คือ สถานีกรุงธนบุรี (G1) - สถานีเจริญนคร (G2)
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- สถานีคลองสาน (G3) เป็นเส้นทางยกระดับ
มีความสูง 14 - 17 เมตรจากระดับพืน้ ดิน ซึง่ จะ
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทีห่ นึง่
เริ่มจากสถานีกรุงธนบุรี ที่เป็นสถานีเชื่อมต่อ
กับรถไฟฟ้าสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม บางหว้า
- สนามกีฬาแห่งชาติ) เป็นสถานีแรก แล้วเบีย่ งเข้า
ถนนกรุงธนบุรที างด้านซ้ายบริเวณปลายสะพาน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
สถานีเจริญนคร เป็นสถานีที่ 2 บริเวณสะพาน
ข้ามคลองวัดทองเพลง เข้าสู่ถนนเจริญนคร
ผ่านวัดสุวรรณาราม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ส�ำนักงานเขตคลองสาน ข้ามทางรถไฟฟ้าสาย
สีแดงเข้ม เข้าสูถ่ นนสมเด็จเจ้าพระยา ก่อนถึง
สถานีคลองสาน เป็นสถานีที่ 3 ซึง่ อยูเ่ ยือ้ งกับ
โรงพยาบาลตากสิน รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
โดยทัง้ 3 สถานีนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2562
ขณะทีก่ ารด�ำเนินการก่อสร้างระยะที่ 2 คือ

สถานีประชาธิปก (G4) ซึง่ เป็นสถานีที่ 4 ของ
โครงการรถไฟฟ้าสีทอง จะเริม่ ต้นจากสถานีคลองสาน
แล้วผ่านสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนจันทรวิทยา วัดอนงคารามวรวิหาร
และวัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ก่อนที่จะมา
สิ้นสุดที่สถานีประชาธิปก บริเวณซอยสมเด็จ
เจ้าพระยา 6 กับซอยสมเด็จเจ้าพระยา 8 บริเวณ
แยกสมเด็จเจ้าพระยา - ประชาธิปก ด้านหลัง
อนุสรณ์สถานสมโภช 100 ปี เขตคลองสาน โดยรวม
ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566
โครงการในอนาคต
ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 คือ สถานีมหานคร
ส�ำเหร่ - สถานีมหานครอิสรภาพ และโครงการ
ในช่วงที่ 3 คือ สถานีกรุงธนบุรี - โรงแรมอนันตรา
กรุงเทพริเวอร์ไซด์ ยังอยู่ในแผนการศึกษา
ความเป็นไปได้ของเส้นทาง ก่อนที่จะน�ำมา

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม บางหว้า - สนามกีฬาแห่งชาติ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในช่วงที่ 1 คือสถานีรถไฟฟ้า
กรุงธนบุรี - เจริญนคร - คลองสาน
รถไฟฟ้าสายสีทอง ที่จะช่วยเชื่อมต่อการคมนาคมบนถนนเจริญนคร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในปลายปี 2562

พิจารณา และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาการก่อสร้างต่อไปในอนาคตอีกครัง้
สถานทีส่ ำ� คัญตามแนวรถไฟฟ้าสายสีทอง
ในส่วนของสถานทีส่ ำ� คัญตามแนวเส้นรถไฟฟ้า
สายสีทองนั้น ก็มีตั้งแต่ ศาสนสถานเก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน คือวัดสุวรรณ วัดทองธรรมชาติ
วัดทองนพคุณ และวัดทองเพลง ทีม่ คี วามงดงาม
ของสถาปัตยกรรม และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ทรงคุณค่า และถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
ทีค่ วรค่าแก่การศึกษา หรือจะเป็นแหล่งช้อปปิง
อย่าง ตลาดคลองสาน ทีม่ เี สือ้ ผ้าแฟชัน่ และ
อาหารให้เลือกชิมเลือกอร่อยมากมาย รวมถึงยังมี
“ล้ง 1919” ท่าเรือกลไฟโบราณ “ฮวง จุง่ ล้ง”
ที่ได้ฟื้นชีวิตขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยไฮไลต์ของที่นี่อยู่ที่
ภาพจิตรกรรมเก่าแก่ และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว

ที่มีอายุข้ามผ่านเวลามานานถึง 167 ปี และ
ในอนาคตอันใกล้ บริเวณเส้นทางผ่านของรถไฟฟ้า
สายสีทองยังจะมี The Icon Siam พืน้ ทีซ่ งึ่ รวบรวม
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และที่พักอาศัย
ไว้รวมกัน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ “หอชมเมือง”
ไม่เพียงเท่านัน้ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่นี้
ยังมีคอมมิวนิตมี อลล์และโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
รอบริการนักท่องเทีย่ วอยูแ่ ล้วด้วย
ประโยชน์ของโครงการ
ขณะที่ ป ระโยชน์ ข องโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีทองนี้ นอกเหนือจากการช่วยลดปัญหา
การจราจรภายในถนนเจริญนครแล้ว ยังเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั ประชาชนในการเดินทางทีส่ ามารถ
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายหลักอย่าง
รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม ในอนาคตเส้นทาง
ของรถไฟฟ้าสายสีทองนี้ ยังจะสามารถเชือ่ มต่อ
กับเส้นทางคมนาคมระบบรางถึง 2 เส้นทาง

คือ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม รังสิต-มหาชัย ที่
บริเวณสถานีคลองสาน และเชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้า
สายสีมว่ ง บางใหญ่-เตาปูน ทีส่ ถานีประชาธิปก
ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนได้
เดินทางอย่างสะดวกสบาย รวมถึงยังก่อให้เกิด
การลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ที่จะ
ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก
วิกีพีเดีย
https://th.m.wikipedia.org/wiki/รถไฟฟ้าสายสีทอง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
http://www.cabinet.soc.go.th/
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319466
กระทรวงคมนาคม
http://www.mot.go.th/
http://dip.mot.go.th/MOTC/News_Point/public/News_Onepage.jsp?id=4094
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L&H NETWORK
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www.lh.co.th

L&H
NETWORK
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME
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ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา
Villaggio
inizio

20 - 50 ล้านบาท
6 - 20 ล้านบาท
4 - 7 ล้านบาท
3.3 - 6 ล้านบาท
3 - 6 ล้านบาท

TOWNHOME

Landmark เอกมัย - รามอินทรา
Villaggio
indy

7.7 - 15 ล้านบาท
2 ล้านบาท
2.2 - 4 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
The Room
THE KEY

18 ล้านบาท
5.1 ล้านบาท
3.9 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

50 - 200 ล้านบาท
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SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - รังสิต - ล�ำลูกกา

ดอนเมือง
สายไหม
หลักสี่
บางเขน

นนทบุรี
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

inizio 2 รังสิต - คลอง 3

3 - 5 ล้านบาท

ir2@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

3.9 - 6 ล้านบาท

vr3@lh.co.th
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

N

THAI DESSERT
SPECIAL GIFT

วันนีข้ นมไทย อาจไม่ได้เป็นแค่ของหวานส�ำหรับ
รับประทานเล่นอีกต่อไปแล้ว แต่ยังสามารถ
เป็นของฝากของก�ำนัลทีน่ ำ� ไปมอบให้กบั ผูใ้ หญ่
หรือผู้ที่เคารพนับถือได้อีกด้วย และที่ส�ำคัญ
ร้านขนมไทยแต่ละร้านในวันนี้ ยังเสริมบริการ
ด้วยการจัดแต่งขนมไทยที่หน้าตาธรรมดา
ให้เป็นขนมไทยทีม่ หี น้าตาสวยงาม ทีไ่ ม่วา่ ใครเห็น
ก็ตอ้ งเผลอใจอยากลองลิม้ ชิมความอร่อยให้ได้
เหมือนกับร้านขนมไทยทีน่ ำ� มาแนะน�ำในฉบับนี้

สถานที่แนะน�ำ

• ร้านย่าพวง ขนมไทย

ร้านขนมไทยที่มีเอกลักษณ์เด่นอยู่ที่หน้าตา
ของขนมไทยแต่ละชนิดทีไ่ ม่เหมือนร้านอืน่ จริงๆ
โดยเฉพาะขนมชั้น ที่ทางร้านจะจัดแต่งอย่าง
สวยงาม หรือแม้แต่ขนมจีบไทยทีถ่ กู จับแต่งหน้า
แต่งตาให้สวยงามให้มรี ปู ร่างคล้ายกับนกตัวเล็กๆ
ยิง่ วางประกบคูก่ บั “ขนมช่อม่วง” ลายดอกกุหลาบ
ด้วยแล้ว ก็ยงิ่ เพิม่ ความสวยงามให้กบั ขนมจีบไทย
สูตรเด็ดของทางร้าน ขณะเดียวกัน ที่ร้านนี้
ยังรับจัดกระเช้าขนมไทยส�ำหรับน�ำไปจัดเลี้ยง
ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงเป็นของฝากของก�ำนัล
ส�ำหรับผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย
ที่ตั้ง : 111/213 หมู่ 5 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ถนนกรุ ง เทพ-ปทุ ม ธานี ต� ำ บลบางเดื่ อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
26

ขนมจากร้านย่าพวง ขนมไทย

ติดต่อ : 08-1934-6744
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
เฟซบุก๊ : ย่าพวงขนมไทย
การเดินทาง : ขึ้นทางด่วนพิเศษศรีรัช ต่อด้วย

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด/อุดรรัถยา เข้าสู่
ถนนศรีสมาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 307
ตรงไปเรือ่ ยๆ ตามถนน จนสังเกตเห็นปัม๊ น�ำ้ มัน
ปตท. อยูท่ างด้านขวามือ ให้ชดิ ซ้ายเพือ่ เลีย้ วซ้าย
เข้าสู่ซอยหมู่บ้านเปี่ยมสุข ขับรถตรงไปก็จะพบ
กับร้านย่าพวง ขนมไทย อยู่ทางด้านขวามือ
• ครัวหวานใจ

ร้านอาหารทีไ่ ม่ได้มดี แี ค่อาหารไทยรสชาติถกู ลิน้
จนท�ำให้เหล่านักชิมติดอกติดใจเท่านั้น ทว่าที่
ร้านครัวหวานใจนี้ ยังมีดีอยู่ที่ขนมไทยโบราณ
แสนอร่อย ที่ทางร้านน�ำมาดัดแปลงให้มีรูปร่าง

ขนมล่าเตียง จากครัวหวานใจ

และหน้าตาที่สวยงาม แต่ยังคงรสชาติและ
ความหอมตามแบบขนมไทยโบราณเช่นเดิม
โดยเฉพาะ ขนมกลีบล�ำดวน ที่หอมกรุ่นด้วย
ควันเทียนอบ ขนมมงคลเครื่องทอง หรือแม้แต่
ขนมอาลัว ที่วันนี้มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาลัว
กุหลาบสีสันสวยงาม อาลัวทุเรียนสอดไส้ที่
หอมกรุ่น หรือแม้แต่อาลัวแคกตัส ทีม่ องดูเผินๆ
อาจนึกว่าเป็นต้นแคกตัส อีกหนึ่งไอเดียการ
แปลงขนมไทยธรรมดา ให้กลายเป็นขนมที่มี
สีสันสวยงาม และเหมาะส�ำหรับการน�ำไปเป็น
ของขวัญ หรือของฝากญาติผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สนิทในเทศกาลต่างๆ
ที่ตั้ง : 1/34-35 ซอยพหลโยธิน 40 ข้างโรงแรม

บรรยากาศร้านเล็กๆ แต่อบอุ่นของร้านครัวหวานใจ

ขนมไทยหน้าตาสวยงามที่ถูกจัดวางอย่างประณีต จากครัวหวานใจ

วุ้นกะทิน้องหมา หน้าตาน่ารักน่าทาน
จากวิไลวรรณ บ้านขนมไทย

โดยเฉพาะวุน้ กะทินอ้ งหมาและวุน้ กะทิแฟนซี
หลากหลายหน้าตา ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง
ในโลกโซเชียล รวมถึ ง ยั ง ได้ รั บ การรั บ รอง
จากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เป็นเครื่องการันตี
ความอร่อยอีกด้วย นอกจากการผลิตวุ้นเพื่อ
จ� ำ หน่ า ยในร้านแล้ว ที่บ้านขนมไทยแห่งนี้
ยังรับสัง่ ท�ำขนมไทยส�ำหรับน�ำไปขายต่อ หรือ
ท�ำบุญและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ อีกด้วย
รับประกันได้ว่าหากได้รับประทานขนมไทย
ของที่ร้านนี้แล้ว ทุกคนจะต้องติดใจ
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในซอยจอดรถข้างบริษัท
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ถนนเลียบคลอง
เปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี 12000
ติดต่อ : 09-4451-8641
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.30 น.
เฟซบุ๊ก : วิไลวรรณ บ้านขนมไทย

การเดินทาง : ขึ้นทางด่วนพระราม 6 แล้ว

มารวย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อ : 08-6330-3636
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.
เฟซบุ๊ก : ครัวหวานใจ
การเดินทาง : ร้านครัวหวานใจ อยู่ในซอย
พหลโยธิน 40 ติดวีไอพีอพาร์ทเมนท์ โดย
สามารถขับรถมาตามทางเข้าซอยโรงแรมมารวย
ปากซอยมีร้านข้าวหมูแดง ตรงไปจนสุดตึก
ร้านข้าวหมูแดง เลีย้ วขวาผ่านโรงเรียนติวเตอร์
อาจารย์สงวน ตรงไปสุดตึกอาจารย์สงวน
เจอแยกเล็กๆ ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปพบวีไอพี
อพาร์ทเมนท์ ร้านครัวหวานใจ อยูข่ วามือเป็น
ห้องกระจกติดแอร์สมี ว่ ง
• วิไลวรรณ บ้านขนมไทย

หากพูดถึง “วุ้นกะทิ” แล้ว ที่ร้านวิไลวรรณ
บ้ า นขนมไทย เรี ย กว่ า ขึ้ น ชื่ อ มากที เ ดี ย ว

มาลงทางด่วนที่ด่านบางพูน มองหาป้ายรังสิต
แล้วขึ้นขวา ขับตรงมาเรื่อยๆ จนเลยส�ำนักงาน
ทีโอที บางพูน (ซ้ายมือ) ให้ชิดซ้ายเตรียมเลี้ยวซ้าย
แล้วขับตรงเข้ามาก็จะถึง บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ อยู่
ซ้ายมือ ขับมาด้านข้างซอยจอดรถที่บริษัท เวิร์ค
พอยท์ฯ ก็จะเจอร้านวิไลวรรณ บ้านขนมไทย
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SINGLE HOME : SOUTH

SOUTH ZONE
โซนพระราม 2 – ประชาอุทิศ - เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

บางกอก
ใหญ่

คลอง
ธนบุรี สาร

ปทุมวัน
บางรัก

สาทร
บางคอแหลม

บางแค

จอมทอง

หนองแขม

ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

สมุทรปราการ
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สวนหลวง

คลองเตย
พระโขนง
บางนา

บางบอน
บางขุนเทียน

วัฒนา

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN พระราม 2

50 - 150 ล้านบาท

lr2@lh.co.th

มัณฑนา วงแหวน - บางบอน

9 - 15 ล้านบาท

mbb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90

4.3 - 7 ล้านบาท

pa2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา เพชรเกษม - สาย 4

4.19 ล้านบาท

pp2@lh.co.th

พฤกษ์ลดา มหาชัย

3.99 ล้านบาท

pss@lh.co.th

Villaggio 2 พระราม 2

3.8 ล้านบาท

vv2@lh.co.th
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LIVING GUIDE : SOUTH ZONE

S

TRADITIONAL
THAI DESSERT

ขนมไทย ถือได้วา่ เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
ด้านอาหารทีถ่ กู ถ่ายทอดกันมานานนับร้อยปี
ถึงปัจจุบนั อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงของรสชาติ
ไปบ้าง แต่หากใครอยากจะรับประทานขนมไทย
รสชาติต้นต�ำรับแล้ว ก็คงต้องมาลองลิ้ม
รสชาติของขนมไทยที่ร้านเหล่านี้

สถานที่แนะน�ำ

• บ้านทองหยอด

บ้านทองหยอด ถือได้วา่ เป็นแหล่งผลิตและจ�ำหน่าย
ขนมไทยมานานมากกว่า 30 ปี โดยมีจุดขาย
อยู่ที่รสชาติของขนมที่มีความกลมกล่อม หอม
และหวาน ตามสูตรของขนมไทยที่ถูกถ่ายทอด
สืบต่อกันมา ซึ่งลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า
ขนมไทยที่ผลิตและจ�ำหน่ายโดยบ้านทองหยอด
มีมาตรฐานและสะอาดตามหลักองค์การอาหาร
และยา (อย.) ส�ำหรับขนมไทยที่เรียกว่าเป็น
เอกลักษณ์เด่นของบ้านทองหยอด คือ ทองหยอด
ทองหยิบ ฝอยทอง และเม็ดขนุน
ที่ตั้ง : 74 ซอยเศรษฐกิจ 33 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ : 0-2421-0421
เปิ ด บริ ก าร : จั น ทร์ - เสาร์ ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์
เว็บไซต์ : http://kanombanthongyord.com/
การเดินทาง : ขับรถจากบางแค วิ่งบนถนน
เพชรเกษม มุ่งหน้าตรงไปเดอะมอลล์ บางแค
ผ่านแยกพุทธมณฑลสาย 2 พอเห็นห้างบิ๊กซี
ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ขบั รถชิดขวา เตรียมเลีย้ วขวา
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ขนมสี่สหาย ประกอบไปด้วย ทองหยอด, ทองหยิบ,
ฝอยทอง และเม็ดขนุน

เข้าถนนหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ (สังเกตโรงเรียนอนุบาล
เด่นหล้า เพชรเกษม อยูข่ วามือ) เข้ามาตามถนน
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ เจอวงเวียนแรก เลีย้ วซ้ายโค้งแรก
ตรงเข้ามาเจอวงเวียนทีส่ อง วนซ้ายมาตามวงเวียน
จนเจอถนนสุขสวัสดิ์ ให้ตรงเข้ามา จะพบกับ
ซอยเศรษฐกิจ 33 เลีย้ วซ้าย และตรงเข้ามาเรือ่ ยๆ
ก็จะมาถึงบ้านทองหยอด
• ใบสลาด ขนมไทย

ถือเป็นร้านขนมไทยทีค่ รองตลาดส่งออกขนมไทย
โดยเฉพาะ “ข้าวต้มมัด” ไปยังตลาดต่างประเทศ
มานานกว่า 40 ปีแล้ว แถมยังครองใจลูกค้า
ชาวต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ด้วยแพ็กเกจ
ที่ผสานไอเดียในการคงความอร่อย และหอม
หวานมันของขนมไทยสูตรต้นต�ำรับ นอกจาก
ขนมไทยห่อใบตองอย่างข้าวต้มมัดที่เลื่องชื่อ
ของร้านแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีขนมเทียน ขนมถ้วย ขนมตาล

“ข้าวต้มมัด” จากร้านใบสลาด ขนมไทย

และข้าวเหนียวปิ้ง ที่ท�ำใหม่สดทุกวัน ให้ลูกค้า
ได้เลือกซือ้ หาเป็นของฝากไปมอบให้ญาติผใู้ หญ่
ไว้รับประทานเป็นอาหารว่าง ที่รับรองว่าใครได้
ลองชิมแล้วต้องติดอกติดใจกันทีเดียว
ทีต่ งั้ : 359/21 ซอยประชาอุทศิ 57 ถนนประชาอุทศิ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ติดต่อ : 06-1565-5996
เปิดท�ำการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-17.30 น.

“ข้าวตัง” ขนมขึ้นชื่อของร้าน บ้านขนมไทย By เมฆขลา

บรรยากาศภายในร้าน บ้านขนมไทย By เมฆขลา
ที่มีแพ็กเกจขนมต่างๆ วางไว้อย่างเรียบง่าย
หน้าร้านบ้านขนมไทย By เมฆขลา

เฟซบุ๊ก : ใบสลาดขนมไทย
การเดินทาง : จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มุ่งหน้าตรงมายังถนนสุขสวัสดิ์ สังเกตป้ายถนน
ประชาอุทิศ แล้วชิดขวา เลี้ยวเข้ามาตามถนน
ประชาอุทศิ แล้วมาตามทางจนถึงซอยประชาอุทศิ 57
ซึ่งเป็นซอยที่ตั้ง บริษัท โรส อารายา ฟู้ด จ�ำกัด
เจ้าของร้านใบสลาด ขนมไทย
• บ้านขนมไทย By เมฆขลา

เป็นร้านขนมไทย ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ “ข้าวตัง”
ทีล่ กู ค้าสามารถซือ้ ข้าวตังแผ่นดิบของทีร่ า้ นนีไ้ ปทอด
ก่อนรังสรรค์หน้าของข้าวตังได้ตามความชอบใจ

ทัง้ ข้าวตังหน้าตัง้ หรือข้าวตังหน้าหมูหยอง และอืน่ ๆ
ซึ่งนอกจากจะจ�ำหน่ายข้าวตังแผ่นดิบแล้ว ที่นี่
ยังมีขนมไทยอืน่ ๆ ให้เลือกซือ้ เลือกชิม ไม่วา่ จะเป็น
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ และอื่นๆ
อีกมากมาย พร้อมรับจัดเป็นเซตบ็อกซ์ขนมหวาน
ส�ำหรับงานเลี้ยง งานสัมมนา หรือแม้แต่เป็น
กระเช้าของขวัญส�ำหรับเทศกาลต่างๆ ที่นี่
ก็สามารถจัดให้อย่างสวยงามอีกด้วย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 129 ซอยประชาอุทศิ 33 ต�ำบลทุง่ ครุ
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ : 08-6374-4417
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00-21.00 น.

เฟซบุ๊ก : บ้านขนมไทย By เมฆขลา
การเดินทาง : จากถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้า

ตรงมายังซอยพาลาสโซ สุขสวัสดิ์ ตรงเข้ามา
ตามเส้นทาง แล้วเลีย้ วซ้ายเข้ามายังซอยประชาอุทศิ
หรือสวนธน 4/3 ตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวขวา
ตรงทางแยกตรงไปประมาณ 300 เมตร ให้เลีย้ วซ้าย
แล้วก็จะพบกับร้านขนมไทย By เมฆขลา
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EAST ZONE

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

บึงกุ่ม

พญาไท
ดินแดง

ราชเทวี
ปทุมวัน
บางรัก
สาทร

วังทองหลาง

ห้วยขวาง
วัฒนา
คลองเตย

บางกะปิ

แฟชั่นไอส์แลนด์
มีนบุรี

สะพานสูง
ลาดกระบัง

สวนหลวง
พระโขนง

ยานนาวา
บางนา
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คันนายาว

ประเวศ
สวนหลวง ร.9

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน บางนา กม.7

25 - 50 ล้านบาท

n7@lh.co.th

มัณฑนา บางนา กม.7

12 - 20 ล้านบาท

mk7@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol

8 - 25 ล้านบาท

mw2@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 5

6 - 20 ล้านบาท

mo5@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

6 - 16 ล้านบาท

msr@lh.co.th

มัณฑนา ศรีนครินทร์ - บางนา

6 - 15 ล้านบาท

msb@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - พระยาสุเรนทร์

5 - 7 ล้านบาท

ccr@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ศรีนครินทร์

5 - 7 ล้านบาท

csn@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ จตุโชติ - วัชรพล

5 - 7 ล้านบาท

cjc@lh.co.th

พฤกษ์ลดา วงแหวน - หทัยราษฎร์

4 - 6 ล้านบาท

pvh@lh.co.th

พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ

4 - 6 ล้านบาท

ph@lh.co.th

Villaggio บางนา

3.9 - 6 ล้านบาท

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

E

COLOURFUL &

DELICIOUS THAI DESSERT
เมื่อพูดถึงความสวยงามในขนม เรียกได้ว่า
ขนมไทย ก็มีความสวยไม่แพ้ขนมชาติใด
และยิ่งน�ำมาจัดแต่งอยู่รวมกันแล้ว ก็จะมี
ความวิจติ รสวยงาม ตามแบบเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย ซึง่ ไม่วา่ ใครเห็นก็จะหลงรักในเสน่ห์
ของขนมไทยไปโดยปริยาย และยิง่ ได้ลมิ้ ลอง
ความหวาน หอม อร่อย ด้วยแล้ว จะยิง่ ลืมขนมไทย
ไม่ลงเลยทีเดียว

ขนมชั้น เหนียวนุ่ม จากร้านหวานด�ำรงค์
(แม่บุญช่วย)

สถานที่แนะน�ำ

• หวานด�ำรงค์ (แม่บุญช่วย)

ร้านขนมไทยเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น
ขนมไทย และครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า
45 ปีแล้ว ด้วยรสชาติในแบบฉบับสูตรโบราณ
ที่ทางร้านสืบทอดกันมา ตลอดจนการคัดสรร
วัตถุดบิ คุณภาพ ท�ำให้ได้ขนมหวานทีห่ อมหวาน
อร่อย ไม่วา่ จะเป็นขนมชัน้ ทองหยิบ ทองหยอด
วุ้นกะทิ ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวสังขยา
และอืน่ ๆ มากมาย และทางร้านยังรับจัดกระเช้าขนม
และขนมมงคลส�ำหรับงานแต่งงาน หรือท�ำบุญ
เลี้ยงพระและเทศกาลต่างๆ ด้วย
ที่ตั้ง : 573/115 ซอยรามค�ำแหง 39 (ซอยย่อย 27)
ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อ : 0-2559-0677 และ 08-1818-4476
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 07.00-17.30 น.
เว็บไซต์ : http://wandamrong.com
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การเดินทาง : จากถนนรามค�ำแหง เลี้ยวเข้า

ซอยรามค�ำแหง 39 ข้ามสะพานแล้วตรงเข้ามา
จนถึงซอยแยก 27 เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ
50 เมตร ก็จะพบกับร้านขนมไทย หวานด�ำรงค์
(แม่บุญช่วย)
• เครือทิพย์ ขนมไทย

เป็นร้านขนมไทยสูตรโบราณ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด
กันมายาวนานกว่า 50 ปี พร้อมๆ กับการพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธสี มัยใหม่
แต่ยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของขนมไทย
ก่อให้เกิดความประณีต สีสนั สวยงามของขนมไทย
ควบคูก่ บั ความหวานมัน อร่อยลงตัว จุดเด่นของ
ขนมไทยของทีน่ ี่ อยูท่ ขี่ นมทองหยิบ ทีจ่ บั จีบออกมา
ได้ถงึ 9 จีบ ทีม่ คี วามหมายเป็นมงคลแห่งความก้าวหน้า
และความส�ำเร็จ หรือจะเป็นลูกชุบ ทีจ่ ะท�ำด้วยมือ
เพือ่ ให้ลกู ชุบออกมามีเสน่หเ์ หมือนผลไม้จริงมากทีส่ ดุ

ขนมไทย จากร้านหวานด�ำรงค์ ทีเ่ ก่าแก่ครองใจลูกค้า
มาอย่างยาวนานกว่า 45 ปี

เหมาะส�ำหรับการน�ำไปเป็นของฝากญาติผใู้ หญ่
ทีเ่ คารพนับถือได้เป็นอย่างดี
ที่ตั้ง : ริมถนนงามวงศ์วาน ฝั่งตรงข้ามกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยูห่ น้าร้านเช่าหนังสือ
ใกล้กับสะพานลอยและป้ายรถเมล์
ติดต่อ : 0-2513-3698
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-18.00 น.
เว็บไซต์ : http://kruetip.com/
การเดินทาง : จากถนนพหลโยธิน มุ่งหน้า
แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนงามวงศ์วาน ตรงไปเล็กน้อยจะสังเกตเห็น
ซอยอมรพันธ์ ให้ชิดซ้ายริมถนน ก็จะพบกับ

ขนมชั้นหน้าตาน่ารับประทาน
จากร้านเครือทิพย์ ขนมไทย

ร้านเครือทิพย์ ขนมไทย สาขามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• บ้านขนมสวย ขนมไทย

เป็นร้านขนมไทยทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า 50 ปี
และยังเป็นร้านขนมไทยรายแรก ทีค่ ดิ และประดิษฐ์
ขนมชัน้ ดอกกุหลาบมาตัง้ แต่ปี 2502 โดยขนมไทย
ทุกชนิดของทางร้าน ได้รบั การปรุงแต่งจากสูตรดัง้ เดิม
ทีส่ บื ทอดต่อกันมามากกว่า 3 ชัว่ รุน่ ด้วยกระบวนการ
พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ขณะที่รสชาติของขนม
ก็ไม่ได้หวานจัด มีกลิน่ หอม และใช้สตี ามธรรมชาติ
อีกทั้งทางร้านยังเน้นรูปแบบของขนมที่สวยงาม
สามารถใช้เป็นของขวัญของฝากได้อย่างดี

บรรยากาศหน้าร้านเครือทิพย์ ขนมไทย

บ้านขนมสวย ขนมไทย เป็นร้านขนมไทยรายแรก
ที่คิดและประดิษฐ์ขนมชั้นดอกกุหลาบ มาตั้งแต่ปี 2502

รวมถึงยังรับจัดขนมไทยส�ำหรับงานมงคล เช่น
งานแต่งงาน ท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งทางร้าน
จะเลือกใช้ขนมไทยชือ่ มงคลให้เหมาะสมกับงาน
และถูกต้องตามประเพณี
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 ถนนพัฒนาการ ซอย 65
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : 09-2405-3838 / 06-1550-9653
เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-20.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.baankanomsuay.com
การเดินทาง : จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ขับรถ
มุง่ หน้าตรงมาทางแยกคลองตัน เข้าสูถ่ นนพัฒนาการ
ขับตรงมาตามถนนพัฒนาการเรื่อยๆ พอผ่าน
พัฒนาการ 63 ให้ชดิ ซ้าย แล้วเตรียมเลีย้ วเข้ามา

ในซอยพัฒนาการ 65 (ซอยจะอยูก่ อ่ นถึงธนาคาร
กรุงไทย สาขาพัฒนาการ 65) เข้ามาในซอยแล้ว
ตรงเข้ามาจะพบกับ ซอยผาสุกเกษม ซอย 1
ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา ตรงเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะพบ
บ้านขนมสวย ขนมไทยอยู่ทางด้านขวา
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WEST ZONE
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ÇÑ§·Í§ËÅÒ§
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ÊÒ¸Ã

ÇÑ²¹Ò
¤ÅÍ§àµÂ

ÊÇ¹ËÅÇ§

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

50 - 200 ล้านบาท

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

25 - 40 ล้านบาท

npr@lh.co.th

มัณฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 8 - 20 ล้านบาท

mrc@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

5 - 7 ล้านบาท

cpk@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล สาย 5

5 - 7 ล้านบาท

c52@lh.co.th

inizio 3 ปิ่นเกล้า - วงแหวน

4 - 6 ล้านบาท

ip3@lh.co.th

Villaggio ปิ่นเกล้า - ศาลายา

3.3 ล้านบาท

v4@lh.co.th
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W

RARE ITEM

OF THAI DESSERT

ขนมไทยหลายชนิดอาจหารับประทานได้ง่าย
และมีขายทั่วไป แต่หลายๆ ครั้งขนมไทย
บางชนิดก็หารับประทานได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
เพราะด้วยกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน
อาจจะยุง่ ยากซับซ้อน แต่โชคดีทวี่ นั นีย้ งั มีรา้ น
ขนมไทย ทีอ่ นุรกั ษ์ขนมไทยโบราณหลายชนิด
เอาไว้ให้ลกู ค้าทีเ่ ป็นคนยุคใหม่ได้ลองลิม้ ชิมกัน

ขนมอาลัวกุหลาบ นุ่มๆ หอมๆ เอกลักษณ์เด่นของบ้านรักษ์ขนมไทย

สถานที่แนะน�ำ

• บ้านรักษ์ขนมไทย

บ้านรักษ์ขนมไทย ไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนสอนท�ำ
ขนมเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมขนมไทย
แสนอร่อย ในอ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรอี กี ด้วย
โดยเฉพาะขนมไทยโบราณที่หารับประทาน
ได้ยากในปัจจุบัน ส�ำหรับขนมไทยที่เรียกว่า
เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ด่ น ของบ้ า นรั ก ษ์ ข นมไทย
ก็คอื อาลัวกุหลาบ นุม่ ๆ หอมๆ หรือขนมไข่ปลา
ที่ ท� ำ จากเนื้ อ ลู ก ตาลสด รวมถึ ง ยั ง มี ข นม
และของว่างแบบไทย อย่างสาคูไส้หมู ช่อม่วง
และวุ้นสวยๆ รวมถึงขนมไทย เช่น ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ส�ำหรับใช้ในงานมงคล
และงานจัดเลี้ยงต่างๆ
ทีต่ งั้ : 21/15 ซอยหมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า
14/50 ต� ำ บลเสาธงหิ น อ� ำ เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
ติดต่อ : 09-4330-5939
เปิดบริการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เฟซบุ๊ก : บ้านรักษ์ขนมไทย
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การเดินทาง : จากถนนบางกรวย-ไทรน้อย

เลีย้ วซ้ายเข้าถนนจันทร์ทองเอีย่ ม แล้วมุง่ ตรงไปสู่
ทางหลวงชนบทนนทบุรี 1009 สังเกตร้านอาหาร
ครัวลูกตออยู่ทางด้านขวามือ เลยไปเล็กน้อย
ให้ชิดซ้าย เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหมู่บ้าน
มิตรประชา วิ่งจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมา
เล็กน้อยเลีย้ วขวาขึน้ สะพานข้ามคลองบางแพรก
แล้วเลีย้ วขวา จากนัน้ เลีย้ วซ้าย แล้วตรงมาจนถึง
ทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงมาเล็กน้อยเลี้ยวขวา
เข้าซอยหมู่บ้านมิตรประชา 5 ขับตรงมาจนถึง
แยกที่สองของซอย ให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้าไป
เล็กน้อยก็จะถึงบ้านรักษ์ขนมไทย
• จงรักษ์ ขนมไทย

อีกหนึง่ ร้านขนมไทยทีม่ คี วามพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งของ
ความอร่อยและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์ประดอยเมนูขนมไทยให้ออกมาอย่าง
สวยงาม รวมถึงการอนุรักษ์เมนูขนมไทย
ที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน และด้วย

ขนมไข่ปลา

ความตั้งใจนี้เอง ท�ำให้ร้านจงรักษ์ ขนมไทย
กลายเป็นร้านขนมไทยของดีประจ�ำเขตตลิ่งชัน
และเป็นร้านที่มีการสืบทอดการท�ำขนมไทย
ตระกูลทองมานานกว่า 2 ชั่วอายุคน โดยเฉพาะ
เม็ดขนุนเผือก ที่มีเอกลักษณ์เด่นและถูกใจ
นักชิมอยู่ที่การกวนเผือกจนได้เนื้อที่เนียนนุ่ม
และมีรสชาติหวานหอมลงตัว เหมาะส�ำหรับ
การซื้อเป็นของฝาก หรือน�ำไปใช้ในงานท�ำบุญ
และงานมงคลตามเทศกาลต่างๆ อย่างดี
ที่ ตั้ ง : ตั้ ง อยู ่ ใ นตลาดน�้ ำ คลองลั ด มะยม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ติดต่อ : 08-5901-7354
เปิ ด บริ ก าร : เปิ ด วั น เสาร์ - วั น อาทิ ต ย์
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ขนมไทยแม่ทองเติม ถือเป็นหนึ่งในของดี
ของอร่อยของจังหวัดนนทบุรี

ขนมไทยแม่ทองเติม สดใหม่จากครัว ถูกจัดวางอย่างประณีต

"ขนมขนุนเผือก" จากร้านจงรักษ์ ขนมไทย'
ที่มีการสืบทอดการท�ำขนมไทยมานานกว่า 2 ชั่วอายุคน

ทองหยิบ ทองหยอด ทองเอก จ่ามงกุฎ เสน่หจ์ นั ทร์
สัมปันนี และขนมไทยอีกหลากหลายชนิด
ทีห่ ลายคนอาจจะเคยได้ยนิ แค่ชอื่ แต่ไม่เคยได้ลองชิม
อย่างขนมลืมกลืน หรือจะเป็นขนมกุหลาบชาววัง
ทีม่ ผี วิ นอกกรอบ แต่เมือ่ กัดเข้าไปถึงเนือ้ ในก็จะได้
รสชาติหวาน หอมกลิน่ กุหลาบอ่อนๆ และละลายได้
ในปาก นอกจากจะจ�ำหน่ายหน้าร้านแล้ว ทางร้าน
ยังรับสัง่ ท�ำขนมมงคล จัดพานขันหมาก และขนม
ส�ำหรับใช้ในงานมงคลต่างๆ ด้วย
ทีต่ งั้ : 16/1 ม.7 ถนนเกาะเกร็ด ต�ำบลเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ : 08-1296-8133
เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

การเดินทาง : จากห้าแยกปากเกร็ดมุ่งหน้าไป

การเดินทาง : จากถนนบรมราชชนนี สามารถเข้าได้

2 เส้นทาง คือเลี้ยวเข้ามาทางถนนพุทธมณฑล
สาย 1 ตรงเข้ามาเรื่อยๆ สังเกตป้ายบอกทางไป
ถนนบางระมาด เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางระมาด
ขับตรงไปเรือ่ ยๆ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าตลาดน�ำ้
คลองลัดมะยม หรือจะใช้ถนนกาญจนาภิเษก
ขับตรงมาจนสังเกตเห็นปัม๊ น�ำ้ มันเอสโซ่ ให้เลีย้ วซ้าย
เข้าถนนบางระมาด แล้วข้ามสะพานคลองลัดมะยม
ก็จะถึงตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยมอยูท่ างด้านซ้ายมือ
• ขนมไทยแม่ทองเติม

ขนมไทย ถือเป็นหนึ่งในของดีของอร่อยของ
จังหวัดนนทบุรี และร้านขนมไทยที่ขึ้นชื่อที่สุด
ของจังหวัดนี้ก็คือ ร้านขนมไทยแม่ทองเติม
บนเกาะเกร็ด ทีข่ ายขนมไทยทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็น

ยังวัดสนามเหนือ จากนั้นให้ข้ามเรือมายังเกาะ
เกร็ด ร้านขนมไทยแม่ทองเติม ตัง้ อยูบ่ นเกาะเกร็ด
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

Landmark เอกมัย - รามอินทรา

7.7 - 15 ล้านบาท

lss@lh.co.th

Villaggio บางนา

2 ล้านบาท

va@lh.co.th

Villaggio รังสิต - คลอง 3

2 ล้านบาท

vr3@lh.co.th

indy 3 บางนา กม.7

3 - 4 ล้านบาท

d73@lh.co.th

indy ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า

2.8 - 4 ล้านบาท

dsr@lh.co.th

indy บางใหญ่ (2)

2.39 ล้านบาท

dy@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ 90 (3)

2.20 ล้านบาท

dp3@lh.co.th
41

CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The Bangkok Thonglor

30 ล้านบาท

thebangkoktl@lh.co.th

The Bangkok Sathorn

18 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

The Room Charoenkrung 30

9 ล้านบาท

rc@lh.co.th

The Room Sukhumvit 69

6.9 ล้านบาท

rs69@lh.co.th

The Room Sathorn - St.Louis

5.1 ล้านบาท

rs11@lh.co.th

The Key Sathorn - Charoenraj

3.9 ล้านบาท

ksc@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES

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

ราคาเริ่มต้น

e-mail

สีวลี ศรีเวียง - เชียงราย

3.89 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NANTAWAN SERENE LAKE เชียงใหม่

16.5 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

10.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี เลควิว - เชียงใหม่

6.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค - เชียงใหม่

4.79 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันกำ�แพง - เชียงใหม่

4.79 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

inizio เชียงใหม่

3.69 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่

2.39 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

4.4 - 7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

3.8 - 5.5 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

4.4 - 15 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

สีวลี มหาสารคาม

3.79 - 13 ล้านบาท

lh_mahasarakham@lh.co.th

นันทวัน อุดรธานี 

11.5 - 20 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อุดรธานี

4.3 - 13 ล้านบาท

lh_udon@lh.co.th

สีวลี อยุธยา 2

4.8 ล้านบาท

sy@lh.co.th

Villaggio เกาะเรียน

3.9 ล้านบาท

vk@lh.co.th

Villaggio อยุธยา

1.99 - 3.89 ล้านบาท

vab@lh.co.th

มัณฑนา นครปฐม

4.2 ล้านบาท

mnn@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน - เขาเต่า

12 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

9.45 ล้านบาท

info@lhphuket.com

88 Land and Houses Koh Kaew Phuket

7.81 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต

4.93 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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BEST DAY OUT

SELFIE WITH

AMAZING FLOWERS
ชื่นใจกับพรรณไม้งาม

กิ จ กรรมที่ ห ลายคนให้ ค วามสนใจท� ำ ใน
ช่วงฤดูร้อนซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีมานี้
ก็คือ การออกไปตระเวนถ่ายรูปกับอุโมงค์
ดอกไม้ ทีป่ ลูกอยูต่ ามแนวริมถนนสายต่างๆ
ซึ่งแต่ละสถานที่ก็ล้วนมีความสวยงามและ
มีสีสันแตกต่างกันไป ตามแต่พรรณไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

ต้นชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ทอ่ี อกดอกบานสะพรัง่ เป็นสีชมพูเป็นแนวยาวไปตามสองข้างถนน ราวกับต้นซากุระในประเทศญีป่ นุ่
อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ จังหวัดนครปฐม

ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์บานสะพรัง่ ทีก่ ำ� ลังชูชอ่ รอผูค้ นจากทัว่ สารทิศ
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ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี
อาจเรียกได้วา่ เป็นเทศกาลประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐมไปแล้ว ส�ำหรับงาน “ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์
บานสะพรัง่ ทีก่ ำ� แพงแสน” เพราะจะคราคร�ำ่ ไปด้วย
ผูค้ นจากทัว่ สารทิศ ทีเ่ ข้ามาชืน่ ชมต้นชมพูพนั ธุท์ พิ ย์
ที่มีมากกว่า 600 ต้นที่ปลูกมานานกว่า 30 ปีแล้ว
บริเวณหน้าสระพระพิรณุ ภายในมหาวิทยาลัย และที่
ปลูกไล่เรียงไปตามแนวยาวสองข้างทางถนนวัฒนา
เสถียรสวัสดิ์ และถนนหน้าโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
โดยจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ที่เราจะ
มองเห็นต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ออกดอกบานสะพรั่ง
เป็นสีชมพูทงั้ ต้น เป็นแนวยาวไปตามสองข้างถนน
ท�ำให้รู้สึกเหมือนราวกับว่าได้ไปเดินอยู่ท่ามกลาง

ต้นซากุระในประเทศญี่ปุ่นทีเดียว โดยเฉพาะ
เมือ่ ตอนเซลฟีท่ า่ มกลางบรรยากาศทีม่ ลี มเย็นๆ
พัดมาเป็นระยะในช่วงเย็น เหมาะเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่พักผ่อนของทุกคนในครอบครัวในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะอุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ
เพียง 90 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทาง
แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
ถนนสายดอกคูน จังหวัดขอนแก่น

ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เรียกว่า
เป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติมากมายเดินทางมาที่จังหวัด
ขอนแก่น เพือ่ ชืน่ ชมความงดงามของถนนสายเล็กๆ
ข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เต็มไปด้วยต้นคูน

ดอกคูนเหลืองอร่ามทีก่ ำ� ลังบานสะพรัง่
กลายเป็นเสน่หค์ วามน่าหลงใหลในสายตาของผูม้ าเยือน

วิวข้างทางของถนนสายเล็กๆ ข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ ต็มไปด้วยต้นคูน

ซึ่งขึ้นอยู่ตามสองข้างทางเรียงรายไปตามถนน
สายดังกล่าว สีเหลืองอร่ามของดอกคูนที่ก�ำลัง
บานสะพรัง่ สวยงามพร้อมกันทัว่ ทัง้ ถนน รวมถึง
กลีบดอกคูนทีโ่ ปรยอยูบ่ นถนนราวกับพรมดอกไม้
คือภาพที่สวยงามเกินค�ำบรรยาย จนท�ำให้ใคร
ต่อใครหลายๆ คน อดใจไว้ไม่ไหว จะต้องเดิน
ทางมาสัมผัสกับความงามด้วยสายตาตัวเอง
และหากใครมีเวลามากพอก็สามารถปัน่ จักรยาน
แบบชิวชิว เพือ่ ชมความงามและสีสนั ของธรรมชาติ
หรือจะมาถ่ายรูปเซลฟี่อวดเพื่อนๆ ในโซเชียล
ก็จะได้ภาพความประทับใจที่อาจท�ำให้เพื่อนๆ
อิจฉาก็ได้ ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น ในระหว่างเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ที่นี่ยังมีการ
จัดงาน “ถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น” ขึน้ ด้วย
ทีไ่ ม่เพียงจะได้เห็นความงดงามของต้นคูนเท่านัน้

แต่ยังได้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่สวยงามของจังหวัดขอนแก่นเช่นกัน
ป่าดอกเสี้ยว จังหวัดล�ำปาง

“ดอกเสี้ยว” เป็นดอกไม้ป่าสีขาวที่จะมีสีชมพู
แต้มที่กลีบที่ใหญ่ที่สุดของดอก โดยดอกเสี้ยว
จะบานสะพรั่งสวยงามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ที่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ในพื้นที่เขตอุทยาน
แจ้ซ้อน จังหวัดล�ำปาง และในทุกปี ช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่ยังจัดให้มีงาน “เทศกาล
ดอกเสี้ยวบาน” ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาชมความงามของดอกไม้ป่า ที่ก�ำลัง
อวดกลีบดอกสวยทัว่ ทัง้ ป่า ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่ก�ำลังเย็นสบายในช่วงปลายฤดูหนาว และ
เสียงดนตรีพื้นเมือง เสียงสะล้อซอซึงที่ดังเบาๆ

"ดอกเสีย้ ว" เป็นดอกไม้ปา่ สีขาว ทีจ่ ะมี
สีชมพูแต้มทีก่ ลีบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของดอก

คลอเคล้าให้ทุกคนรู้สึกเพลิดเพลินตลอดทั้งวัน
รวมถึงยังจะได้ชนื่ ชมการแสดงของชาวไทยภูเขา
เผ่าต่างๆ และอาหารพื้นบ้านที่หลายๆ คน
ไม่เคยกินมาก่อน แต่รับรองว่าหากได้ชิมแล้ว
จะติดใจ ยิง่ ได้มาลองชิมในบรรยากาศของความ
สวยงามในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนด้วยแล้ว
รับประกันได้ว่า จะรู้สึกประทับใจจนอาจลืม
เก็บภาพดอกเสี้ยวไปเลยก็ได้
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อ่อนนุช วงแหวน 5

เตรียมพบโครงการใหม่ เร็วๆ นี้
มัณฑนา อ่อนนุช วงแหวน 5
โครงการคุณภาพติดถนนวงแหวน พร้อมบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด
มีห้องล่างทุกแบบบ้าน เหนือกว่าด้วยท�ำเลศักยภาพ
ติดถนนวงแหวน ใกล้ Mega บางนา
มัณฑนา สังคมที่พร้อมเพื่ออนาคต
จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
www.lh.co.th
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ภาพบ้ า นจริ ง บรรยากาศจ� ำ ลอง

พบชี วิต สไตล์ อั ง กฤษ ที่ ส วยที่ สุ ด
โครงการใหม่ 2 ท� ำ เล ใกล้ ร ถไฟฟ้ า และทางด่ วน
กับทาวน์ โฮมซี รี ส ์ ล ่ าสุ ดจากแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
Indy3 บางนา กม.7 เริ่ ม 3 ล้ า น
Indy บางใหญ่ (2) เริ่ ม 2.39 ล้ าน
www.lh.co.th
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ภาพถ่ายจากสถานที่ จริ ง

ภาพถ่ายจากสถานที่ จริ ง

ภาพถ่
ภาพถ่
า ยจากสถานที
า ยจากสถานที
่ จ ริ่ จงริ ง

คุ ณ ภาพชี วิต
กับความคุ ้ มค่ า..ที่ หาไม่ ได้ อี กแล้ ว ใจกลางสาทร
พร้ อ มอยู ่ แ ล้ ววั นนี้
เริ่ ม 5.1 ล้ า น

www.lh.co.th
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ำ ลอง
ภาพจ�ำลองบรรยากาศแบบบ้ภาพจ�
าน REBEL

นิยามของบ้ า นที่ ส วยที่ สุ ดในสั งคมคุ ณ ภาพ
โครงการใหม่ล่าสุดจาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวด้วย 2 รูปแบบบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
ออกแบบโดดเด่นด้วยสไตล์ Urban Cottage พร้อมสโมสรส่วนกลางที่สวยงามครบครัน
บนท�ำเลใหม่ ใกล้เกาะเมืองเพียง 4 กม. เดินทางสะดวกสบายด้วยถนนตัดใหม่-ศูนย์ราชการ

อบอุ่นในสังคมคุ ณ ภาพมาตรฐาน แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์

www.lh.co.th
51

SPECIAL REPORT

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

มอบเงินบริจาค ให้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุ ณ ศุ ภ รั ช ฎ์ วี ร ะกุ ล ผู ้ จั ด การฝ่ า ยอาวุ โ ส ฝ่ า ย
สื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) มอบเงิ น บริ จ าคจ� ำ นวน 980,000 บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน�ำไปจัดซื้อเครื่องฟอกเลือด
ไตเทียมแบบ On-Line Hemodiafiltration ยี่ห้อ NIRO
รุน่ NCU - 18 Online IIDF - Plus ทีจ่ ะสามารถช่วยผูป้ ว่ ย
โรคไตได้ถึงปีละ 1,500 ราย

การบริ จ าคในครั้ ง นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ย
แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษา
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 5 ร่วมกันจัดท�ำ
โครงการ “คอนเสิร์ตศรัทธาเพื่อชีวิต” ส�ำหรับบริจาคให้
42 โรงพยาบาลในต่างจังหวัด โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท
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โดยเกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะรับมอบเงินบริจาค
ดั ง กล่ า ว จะมี ก ารแบ่ ง โรงพยาบาลเป็ น ระดั บ ต่ า งๆ
ได้ แ ก่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นแพทย์
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลประจ� ำ จั ง หวั ด และ
โรงพยาบาลชุมชน ซึง่ การจัดท�ำโครงการครัง้ นี้ ได้มภี าคเอกชน
เป็ น ผู ้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น รวมถึ ง การจั ด คอนเสิ ร ์ ต การกุ ศ ล
น�ำโดย ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว มาร่วมแสดง
คอนเสิ ร ์ ต เพื่ อ น� ำ รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยบั ต รโดย
ไม่หักค่าใช้จ่าย เข้าร่วมสมทบทุนโครงการนี้ด้วย

DINING DELIGHT

ห้ามพลาดกับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน
Egg Benedict หรือ ไข่เบเนดิก

THE HEN
AND THE EGG

Grill Sea Bass with Red Curry Sauce
หรือ ปลากะพงย่างราดซอสฉู่ฉี่
เมนูพาสตา
AOP Grill Salmon

ผสานความอร่อยสไตล์ฟิวชัน
แค่ชอื่ ร้านฟังดูอาจคิดว่า คงมีแต่เมนู “ไก่” และ
“ไข่” เท่านัน้ ทว่าความจริงแล้ว ร้านนีม้ ดี กี ว่า
ทีค่ ดิ เพราะเขาผสานไอเดียเจ้าของร้านและเชฟ
กระทะเหล็ก จนได้เมนูสตู รพิเศษทีร่ อให้ทกุ คน
ไปลิม้ ลองกัน

เมนู ที่ ชื่อ ว่ า “Egg E-Egg Egg” ไข่ น กกระทา
ทอดในกระทะหลุมที่ทอปปิงด้วยเบคอนกรอบ
แซลมอนรมควั น กุ น เชี ย ง ชี ส ไข่ กุ ้ ง เคเปอร์
ปลาคั ต สึ โอะป่ น และมะเขื อ เทศกั บ ผั ก ชี ฝรั่ ง
รับประทานคู่กับเครื่องดื่มอย่างชาเขียวมัทฉะ
ร้อนๆ เมนูซิกเนเจอร์จานต่อไปที่อยากแนะน�ำ
คือ Grill Sea Bass with Red Curry Sauce หรือ
ปลากะพงย่างราดซอสฉู่ฉี่ เมนูรังสรรค์ที่คิดค้น
ขึ้นโดยเจ้าของร้านและเชฟกระทะเหล็ก จุดเด่น
ไม่ได้อยู่ที่เนื้อปลากะพงย่างหอมเท่านั้น แต่ยัง
อยู่ที่ซอสฉู่ฉี่รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมกับ
ฟักทองย่าง ผักย่างนานาชนิด และอีกเมนูทตี่ อ้ งลอง
ให้ได้คอื เมนูพาสตาอย่าง AOP Grill Salmon ที่
ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ จะรับพาสตาแบบ เปนเน
หรือเส้นสปาเก็ตตีก็ได้ นอกเหนือจากเมนูอาหาร
คาวแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเบเกอรีหอมอร่อยให้ลกู ค้าได้เลือก
รับประทานอีกหลายเมนูทที่ ำ� สดใหม่ วันต่อวันด้วย
ร้าน THE HEN AND THE EGG เปิดบริการตัง้ แต่
07.00-22.00 น. (ลาสต์ออเดอร์ 21.30 น.) และพิเศษ
ส�ำหรับ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ ให้ได้สมั ผัสความอร่อย
ทางร้านขอมอบสิทธิพเิ ศษส่วนลดราคาอาหารและ
เครือ่ งดืม่ 10% เมือ่ น�ำบัตรส่วนลด จากมุมคอลัมน์
มารับบริการภายในร้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยส�ำรองทีน่ งั่ ก่อน
ได้ที่ 081-552-3099 หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์

เดิมที THE HEN AND THE EGG หรือ “ไก่กับ
ไข่” เกิดขึน้ จากไอเดียเจ้าของร้านทีต่ อ้ งการเปิดให้
เป็นร้านอาหารมื้อเช้า ตอบโจทย์คนเมืองทั้งที่พัก
อาศัยและพนักงานบริษัทในย่านหลังสวนเท่านั้น
แต่เมื่อความนิยมและความชื่นชอบมีเพิ่มมากขึ้น
จึงได้เปลี่ยนจากร้านจ�ำหน่ายอาหารรับประทาน
ง่ายๆ ส�ำหรับมื้อเช้ามาเป็นร้านอาหารที่ทุกคน
สามารถรับประทานกันได้ทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจรดค�่ำ
พร้อมรังสรรค์เมนูเพือ่ มาตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะเมนูฟวิ ชันทีถ่ กู ปาก
คนไทย ในบรรยากาศที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย
สะอาด โล่งโปร่งสบาย รวมถึงการจัดโซนในสวน
เล็กๆ ที่เหมือนกับก�ำลังนั่งรับประทานอาหาร
ในบ้านของตัวเอง สไตล์ฟิวชันที่มีหลากหลาย
เมนู แต่ ห ากใครมาที่ นี่ แ ล้ ว ต้ อ งการสั ม ผั ส กั บ
เมนู ซิกเนเจอร์ของทางร้าน ก็พลาดไม่ได้กับ
เมนูไข่อย่าง“Egg Benedict” หรือ “ไข่เบเนดิก”
ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดชุ่มน�้ำสลัดหอมอร่อย
โดยมีเบคอนทอดกรอบจัดวางมาในจานด้วย และ ของทางร้านได้ที่ www.thehenandtheegg.com
ถ้าชอบเมนูไข่แบบเป็นจริงเป็นจัง ก็ขอให้ลอง หรือที่ facebook.com/thehenandtheegg

บรรยากาศภายในร้าน

ร้าน THE HEN AND THE EGG
รับส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหาร
เงื่อนไขการใช้

1. ส่วนลด 10% เมือ่ รับประทานอาหาร อาราคาร์ท (ตามสัง่ )
มูลค่า 500 บาท ขึน้ ไป
2. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของร้านได้
3. เฉพาะรับประทานภายในร้าน
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ใช้ได้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2561

GOURMET

TOFU FOR HEALTH
เต้าหู้ทรงเครื่องเพื่อสุขภาพ

เต้าหู้ เป็นหนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพที่หลายคนทราบดีถึง
สรรพคุณที่มาพร้อมความอร่อย แต่เพื่อไม่ให้รู้สึกจ�ำเจกับ
การรับประทานเต้าหู้ และยังชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพดีไปด้วย ก็ต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานเต้าหู้ใน
แบบเดิมๆ มาเป็น “เต้าหูท้ รงเครือ่ งเพือ่ สุขภาพ” เมนูกบั ข้าว
สุดอร่อยของทุกคนในบ้าน

ส่วนผสมและเครื่องปรุง
เต้าหู้อ่อน		
หมูสับ
หอมใหญ่หั่นเต๋า
เห็ดหอม
(แช่น�้ำให้นิ่มแล้วหั่นเป็นเส้น)
แครอทหั่นเต๋า
น�้ำเปล่า
แป้งข้าวโพด
ชาผสมน�้ำนิดหน่อยคนให้ละลายพักไว้
น�้ำมันหอย
ซีอิ๊วขาว
		
พริกไทยป่น
น�้ำมันพืช
ต้นหอมซอย
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1-2 ก้อน
50 กรัม
2 ช้อนโต๊ะ
2 ดอก
3 ช้อนโต๊ะ
1/2 ถ้วย
3 ช้อน
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
(หรือตามชอบ)
1 ช้อนชา
2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำเต้าหู้ทรงเครื่อง
• น�ำเต้าหู้นิ่มไปนึ่งในลังถึงที่น�้ำเดือด ประมาณ 10-15 นาที หรือ
ลวกน�้ำร้อนจัดๆ แล้วพักไว้
• ตั้งกระทะให้ร้อน แล้วใส่น�้ำมันพืชลงไป ก่อนน�ำหอมใหญ่ลงไป
ผัดจนหอม แล้วตามด้วยหมูสับลงไปผัดให้สุก
• ใส่เห็ดหอมที่แช่น�้ำจนนิ่มแล้วหั่นเป็นเส้นลงไป ก่อนปรุงรสด้วย
ซีอิ๊วขาว น�้ำมันหอย พริกไทยป่น ตามสัดส่วน แล้วเติมน�้ำลงไป
พอขลุกขลิก
• พอน�้ำเดือด ให้ใส่แครอทหั่นเต๋าลงไป ก่อนที่จะเติมแป้งข้าวโพด
ละลายน�ำ้ แล้วลงไป พอน�ำ้ เดือดอีกครัง้ ให้ปดิ ไฟ แล้วตักราดบนเต้าหูน้ งึ่
ร้อนทีจ่ ดั ลงในจาน ก่อนโรยด้วยต้นหอมซอย แล้วน�ำไปเสิรฟ์ ขณะร้อน
Tips
• ขณะที่ใส่แป้งข้าวโพดละลายน�้ำ ควรคนกระทะให้เร็ว เพื่อไม่ให้
แป้งจับตัวเป็นก้อน
• นอกจากเต้าหู้อ่อนแล้ว ยังสามารถใช้เต้าหู้หลอดหรือเต้าหู้ไข่
มาแทนก็ได้

MY BEST FRIEND

NETHERLAND DWARF
อัญมณีแห่งวงการกระต่ายสวยงาม

ลักษณะนิสัย
เนเธอร์แลนด์ดวอร์ฟ เป็นกระต่ายที่มีความคล่องแคล่ว
ว่องไว นิสยั ขีเ้ ล่น ซุกซน รวมถึงชอบแสดงอาการขีส้ งสัย และ
สนใจกับสิ่งรอบตัว ชอบยืนด้วยขาหลัง 2 ขา เพื่อสังเกตสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว ซึง่ เป็นอีกนิสยั ของกระต่ายทีท่ ำ� ให้ใครต่อใคร
ที่เห็น เกิดความหลงรักกระต่ายพันธุ์นี้ทันที
“กระต่ า ย” เป็ น อี ก หนึ่ ง สั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ ไ ด้ รั บ ความ
นิยมแพร่หลายเพราะความน่ารัก โดยเฉพาะพันธุ์
Netherland Dwarf (เนเธอร์ แ ลนด์ ด วอร์ ฟ ) ที่
ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญมณีแ ห่งวงการกระต่ายสวยงาม
(Gem of the Fancy Rabbits)

เนเธอร์แลนด์ดวอร์ฟ นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และในยุโรป
โดยเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศต้นก�ำเนิดของกระต่าย
สายพันธุ์นี้ ก่อนที่น�ำเข้ามาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยครั้ง
แรกเมื่อราวปลายปี 2546 ซึ่งเหตุผลของความนิยมเลี้ยง
กระต่ายสายพันธุ์นี้เพราะว่า เป็นกระต่ายที่มีขนาดเล็ก มี
หลายสี กินอาหารน้อย รวมถึงใช้พนื้ ทีใ่ นการเลีย้ งน้อยด้วย
ลักษณะรูปร่าง
ลักษณะของกระต่ายพันธุน์ ี้ มีจดุ เด่นอยูท่ ี่ ล�ำตัวสัน้ ไหล่
หนา และมีความกว้างเท่ากับความกว้างของสะโพก ขณะ
ทีค่ วามกว้างและส่วนสูงก็สมดุลกันด้วย ส่วนหัวจะมีขนาด
ใหญ่และกลม โดยเพศผู้มีหัวใหญ่กว่าเพศเมีย ส�ำหรับหู
จะสั้นและตั้ง มีขนเต็มใบหูสม�่ำเสมอ ปลายหูมน มีความ
ยาวอยู่ที่ 2 นิ้ว และมีดวงตากลมโตสดใส เมื่อโตเต็มวัย
จะมีน�้ำหนักอยู่ที่ 0.9-1.1 กิโลกรัม นอกจากนี้ กระต่าย
พันธุ์เนเธอร์แลนด์ดวอร์ฟยังมีสีมากกว่า 30 สี แต่ใน
ประเทศไทย สีที่นิยมเลี้ยงคือ สีขาว ตาฟ้า สีด�ำสร้อยทอง
(Black Otter) และสีด�ำสร้อยเงิน (Black Silver Marten)

การดูแล
ส�ำหรับการเลี้ยงดูน้ัน เริ่มแรกผู้เลี้ยงต้องรู้ก่อนว่า ลูก
กระต่ายที่จะซื้อมานั้นหย่านมจากแม่กระต่ายแล้ว และต้อง
มีอายุเกิน 45 วันไปแล้ว และควรขออาหารที่กระต่ายกิน
ประจ�ำจากร้านที่ซื้อลูกกระต่ายมาด้วย เพื่อลดความเครียด
จากการย้ายบ้าน แล้วจึงค่อยๆ ผสมอาหารใหม่จนกระต่าย
รูส้ กึ คุน้ ชิน รวมถึงต้องคอยสังเกตว่า หลังกระต่ายกินอาหาร
ใหม่แล้ว มีอาการผิดปกติหรือไม่ และในช่วงนี้ไม่ควรให้
กระต่ายกินอาหารชนิดอืน่ นอกจากอาหารกระต่าย นอกจาก
เรือ่ งของอาหารแล้ว ผูเ้ ลีย้ งกระต่ายยังต้องสังเกตอาการของ
กระต่ายโดยทั่วไปด้วย เช่น ท่านอนหมอบหลับแบบปกติ
เวลากระต่ายหายใจ จมูกกระดิกดีหรือมีเสียงฟืดฟาดหรือ
ไม่ เช่นเดียวกับการสังเกตกลิน่ หู ว่าหูมกี ลิน่ หรือมีความร้อน
ผิดปกติหรือเปล่า และหากพบว่ากระต่ายมีอาการผิดปกติ
อย่างกินอาหารน้อยลง หรือการขับถ่ายเป็นมูก มีเมือก
ขุน่ ข้น ก็ควรพาไปพบสัตวแพทย์ เพือ่ ตรวจอย่างละเอียดและ
รักษาให้ถูกต้องต่อไป
Tips

• ใน 2-3 วันแรกที่น�ำลูกกระต่ายมาเลี้ยง ไม่ควรอุ้มเล่น
เพราะอาจท�ำให้กระต่ายตายได้ ต้องท�ำความคุน้ เคยด้วยการ
ให้ดมมือระหว่างให้อาหาร
• ช่วง 7 วันแรกของการเลีย้ งลูกกระต่ายถือว่าส�ำคัญมาก
เพราะเป็นเวลาทีร่ วู้ า่ กระต่ายจะรอดชีวติ หรือไม่ หากผ่านช่วงนัน้
มาแล้วลูกกระต่ายแสดงอาการร่าเริง ก็สามารถเล่นกับเขาได้
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FRESH IDEA

NATURAL FURNITURE
ในยุคที่มีความทันสมัย อาจท�ำให้หลายคนรู้สึกว่า
ตัวเองก�ำลังค่อยๆ ออกห่างจากธรรมชาติมากขึน้
ทุกขณะ แต่ไม่ว่าโลกจะมีความทันสมัยมากเพียงใด
เราก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ทุกวันด้วย
การน�ำสิ่งของจากธรรมชาติมาสร้างไอเดียใหม่ๆ
ให้ เ กิ ดขึ้ น อย่ า งการประดิ ษ ฐ์ หรื อ สร้ า งให้ เ ป็ น
เฟอร์ นิ เ จอร์ ป ระดั บ ตกแต่ ง บ้ า น เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สวยงามและความหรูหราให้กับบ้าน ที่จะช่วยเสริม
บรรยากาศของบ้ า นให้ มี ค วามอบอุ ่ น และเป็ น
ธรรมชาติมากขึ้น

RIVER ROCK STONE LAMP

อาจเป็นโคมไฟประดับบ้านทีด่ แู ตกต่างจากโคมไฟทัว่ ไป
เพราะโคมไฟนี้ใช้หินแม่น�้ำมาเป็นแกนกลางทรงแบนขนาด
ใหญ่ ไล่เรียงลงไปจนถึงขนาดเล็กมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ
ก่อนทีจ่ ะประกอบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าส�ำหรับท�ำโคมไฟจนกลาย
เป็นโคมไฟฟ้าที่สวยงาม เป็นของประดับบ้านได้อีกชิ้นหนึ่ง

WOOD DRAWER

เห็นโต๊ะลิ้นชักทั่วไปแล้ว พอได้มาเห็นลิ้นชักรูปทรง
แปลกตานี้ ก็ต้องตกตะลึงถึงไอเดียสุดสร้างสรรค์ของ
นั กออกแบบชาวสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียว เพราะ
หากตัง้ วางเฉยๆ ก็อาจจะนึกได้วา่ ใครเอาท่อนไม้มากองอยูใ่ นบ้าน
ก็ได้ แต่พอเปิดออกดูถึงจะรู้ว่านี่คือโต๊ะลิ้นชักสุดเพอร์เฟกต์
ที่สามารถน�ำมาเป็นของประดับบ้านได้เลย

BREATHTAKING
DRIFTWOOD CHAIR

เป็นเก้าอีไ้ ม้ทที่ ำ� ให้ผนู้ งั่ พักอยูบ่ นเก้าอีร้ สู้ กึ ถึงลมหายใจ
ของต้นไม้ รวมถึงยังอาจหลงคิดไปว่าก�ำลังนั่งอยู่บนต้นไม้
จริงๆ ก็ได้ เพราะเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้ท�ำจากไม้แปรรูป แต่ท�ำ
จากรากไม้และกิ่งไม้แห้งส่วนต่างๆ ก่อนน�ำมาประกอบ
ให้เป็นเก้าอีท้ มี่ รี ปู ทรงไม่เหมือนเก้าอีท้ วั่ ไป ถือเป็นอีกไอเดีย
สร้างสรรค์ของการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
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SOLID WOOD TABLE
WITH GRASS

ใครว่าการเข้าถึงธรรมชาติเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ เพราะ
โต๊ะอาหารตัวนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปลูกต้นหญ้า หรือไม้ใบ
ได้อย่างแนบเนียน ด้วยการแบ่งช่องกลางแล้วเสริมด้วยแผ่นพลาสติก
หนาท�ำเป็นกล่องเพื่อใส่ดินหรือเจลลี่ปลูกต้นไม้ ทั้งหมดนี้ คือ
สิ่งที่บอกให้รู้ว่า การเข้าถึงธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ยากอีกต่อไป

DRIFTWOOD LAMP
SCULPTURE

อาจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียของงานสร้างสรรค์
ของประดับบ้านทีม่ าจากธรรมชาติโดยแท้จริง โดยเฉพาะ
โคมไฟที่ท�ำมาจากกิ่งไม้แห้ง โดยเลือกกิ่งไม้ท่ีมีรูปทรง
สวยงาม มาประกอบเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า จนกลายเป็น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีส่ วยงาม และสามารถประดับบ้านได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ เพราะไม่ว่าจะดูมุมไหนก็รู้สึกถึงธรรมชาติ
ที่อยู่ใกล้ตัวได้ตลอดเวลา

GLASS TOP COFFEE
TABLE WITH STONE BASE

เป็นโต๊ะกาแฟทีด่ เู ป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ ทีเดียว เพราะโต๊ะ
กาแฟตัวนี้ใช้ก้อนหินปูนขนาดพอเหมาะมาท�ำเป็นฐานส�ำหรับ
รองรับแผ่นกระจก จนกลายเป็นโต๊ะกาแฟที่มีรูปทรงแปลกตา
และท�ำให้รสู้ กึ เข้าถึงธรรมชาติทกุ ครัง้ ทีไ่ ด้มานัง่ ใกล้โต๊ะกาแฟตัวนี้
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LIBRARY

BRAIN
EXERCISE

กล้าที่จะถูกเกลียด
ชื่อผู้แต่ง : Kishimi Ichiro (คิชิมิ อิชิโร)
Koga Fumitake (โคะกะ ฟุมทิ ะเกะ)
แปลโดย : โยซุเกะ, นิพดา เขียวอุไร
คนส่วนใหญ่คดิ ว่า ถ้าอยากมีชวี ติ ทีด่ เี รือ่ งหนึง่
ก็ตอ้ งสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนอืน่ แต่นนั่
เป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ เพราะยิง่ คุณพยายามท�ำ
ดีกบั คนอืน่ มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ หมายความว่าคุณ
ต้อง "ทิ้ง" ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น แล้ว
คุณจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างที่ต้องการได้จริงหรือ?
หนังสือ "กล้าที่จะถูกเกลียด" เล่มนี้ เขียนขึ้น
จากค�ำสอนที่ถูกเก็บง�ำไว้มากว่า 100 ปี ของ
"อัลเฟรด แอดเลอร์" นักจิตวิทยาผู้ได้รับการ
ยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งการพัฒนาตนเอง" และ
กลายเป็นคัมภีรท์ ชี่ าวญีป่ นุ่ หลายล้านคนน�ำไป
ใช้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการ คุณเอง
ก็ท�ำแบบนั้นได้เช่นกัน... สิ่งเดียวที่ต้องท�ำคือ
"กล้าที่จะถูกเกลียด"

สมองทองค�ำ
ชื่อผู้แต่ง : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
"สมองทองค�ำ" คือลายแทงสูข่ มุ ทรัพย์แห่งความ
ส�ำเร็จ และยังเป็นหนังสือฮาวทู ทีม่ ง่ ุ เน้นไปทีก่ ารท�ำให้
คุณประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน ยิง่ ใหญ่ และ
เป็นตัวของตัวเองมากทีส่ ดุ แม้จะดูเกีย่ วข้องกับ
หนังสือเล่มก่อนหน้าคือ "สมองเศรษฐี" หนังสือ
ขายดีตลอดกาลของขุนเขา แต่ขอย�ำ้ ว่าหนังสือ
ทัง้ สองเล่มเป็นหนังสือทีอ่ า่ นจบได้อย่างสมบูรณ์
ในตัวเอง ยกเว้นบทสุดท้ายของสมองทองค�ำ ที่
เป็นการสร้างโมเดล 3H ซึง่ ต่อยอดจากหนังสือ
สมองเศรษฐีเล็กน้อย แต่กไ็ ม่จำ� เป็นว่าคุณต้อง
เคยอ่านสมองเศรษฐีมาก่อน จึงจะเข้าใจและ
น�ำไปใช้ได้ เพราะแค่อา่ น สมองคุณก็จะกลาย
เป็นทองค�ำแล้ว
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ท�ำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง
ชือ่ ผูแ้ ต่ง : Yoshida Hisanori (โยะชิดะ ฮิซะโนะริ)
แปลโดย : โยซุเกะ
คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ท�ำไมคนบางคน
เวลาพูดหรือคุยกับใครแล้ว ผู้คนต่างให้ความ
สนอกสนใจเป็นพิเศษ หรือว่าเป็นเพราะคนๆ
นัน้ เป็นคนทีค่ ยุ เก่ง หรือคุยสนุกแน่ๆ เลย ทว่า
หนังสือเล่มนี้ จะมาให้ค�ำตอบในเรื่องที่คุณคิด
อยู่ โดยโยะชิดะ ฮิซะโนะริ ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนี้
และยังเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของญี่ปุ่น
ได้บอกเล่าประสบการณ์ของเขาเมื่อครั้งที่เคย
เป็นคนที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร และ
จะรู้สึกประหม่าทุกครั้งเวลาเจอคนแปลกหน้า
และไม่กล้าที่จะสบตากับคนที่ก�ำลังคุยด้วย
แต่เมื่อเขาได้ค้นพบความลับบางอย่างและ
ลองน�ำไปใช้ ท�ำให้วันนี้เขากลายเป็นคนที่ใคร
ต่อใครก็อยากจะมานั่งคุยกับเขา ไม่ว่าจะเป็น
ดารา หรือคนดังในสังคม ถ้าคุณอยากเป็นแบบ
โยะชิดะ ก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วจะพบกับ
ความลับที่ว่านั้น

อยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่
ชือ่ ผูแ้ ต่ง : Tsukiyama Takashi (ซุกยิ ะมะ ทะคะชิ)
แปลโดย : ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ
หากคุณเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่อง อ่านหนังสือ
ไม่คอ่ ยเข้าหัวเลย แถมยังขีห้ ลงขีล้ มื วอกแวกง่าย
ขีห้ งุดหงิด ขีร้ ำ� คาญ เบือ่ ง่าย ขาดความกระตือรือร้น
นั่ น อาจเป็ น สั ญ ญาณเตื อ นที่ ก� ำ ลั ง บอกว่ า
คุณก�ำลังเผชิญกับอาการ "สมองแก่" เข้าให้แล้ว
หนังสือ "อยูอ่ ย่างไรให้สมองไม่แก่" คือสิง่ ทีจ่ ะ
พาคุณไปพบกับเคล็ดลับ การฟื้นฟูความเยาว์
วัยให้กบั สมอง ทีม่ าพร้อมค�ำแนะน�ำจากแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมองชือ่ ดังของญีป่ นุ่ เพียงแค่
คุณน�ำพฤติกรรมง่าย ๆ 15 อย่าง ไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน สมองของคุณก็จะกลับมาท�ำงาน
เหมือนกับวัยหนุ่มสาว แม้ว่าตอนนี้คุณจะอายุ
30, 50 หรือแม้แต่ 70 ปีแล้วก็ตาม

MORE THAN WORDS

"ความต้องการที่จะไม่ต้องการอะไรอีก คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียบง่าย"
พศิน อินทรวงค์

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 most simple things can bring the most happiness.
Izabella Scorupco

www.lh.co.th

