YEAR 01 M001 MAY - JULY 2013
www.lh.co.th

Beginning of Life

MOTIVO

HOME GADGET

MOTIVO
YEAR 01 M001 MAY - JULY 2013
www.lh.co.th

Beginning of Life
ทุกวินาทีของทุกนาที ทุกนาทีของทุกชัว่ โมง และทุกชัว่ โมงของ
วันคือ “การเริ่มต้น” แม้จะเริ่มต้นจากความแตกต่าง เริ่มต้น
การเดินทางไม่พร้อมกัน แต่เมือ่ มาถึงจุดหนึง่ ... ทุกชีวติ ลงเอย
ด้วยกันได้ด้วยแรงจูงใจและจุดหมายเดียวกัน
MOTIVO... คือสือ่ ทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจและจุดหมายดีๆ ให้กบั ชีวติ
นิตยสารราย 3 เดือนที่จะสร้างสีสันให้กับชีวิตของทุกท่านได้
เพียงเรามาเริ่มต้นด้วยกัน
เริ่มต้นฉบับแรกด้วย Beginning of Life การเริ่มต้นใหม่
ที่ท�ำได้ทุกวัน กับเรื่องราวรอบด้านที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ า วของเครื่ อ งใช้ อิ น เทรนด์ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
การท�ำอาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย MOTIVO
จะพาคุณไปพบกับการเริ่มต้นในมิติที่แตกต่างกันไป

บรรณาธิการ

www.twitter.com/lhhome

www.lh.co.th/contactus

www.facebook.com/landandhouses

www.lh.co.th/lhapplication

www.lh.co.th/condosalesgallery

CONTENTS
May - July 2013
04 Beginning

BEGINNING OF LIFE
เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
08 Trend

WALLPAPER BY YOU
10 Home Gadget

26 Living Guide : North Zone

50 Sharing

28 Single Home : South

52 Dining Delight

CHAIYAPRUK ROAD :
AN URBAN LIVING

30 Living Guide : South Zone

LH VOICE BOOK
เสียงสร้างสื่อ... เพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
WINE I LOVE YOU
อร่อยในแบบฉบับของคนมีสไตล์

MORNING FRESH

BANG KHUN THIAN - CHAITALAY
ROAD : SKY OF BANGKOK @ SEA

11 Tips & Tricks

32 Single Home : East

COCOA BROWNIE CUP CAKE...
BEGINNING TO BAKE

34 Living Guide : East Zone

54 My Best Friend

36 Single Home : West

55 Calendar

38 Living Guide : West Zone

56 Special Report

AROMA GARDEN
หอมกรุ่นทั่วบ้านรับวันสดใส
12 Be Healthy

BE HEALTHY… BODY AND MIND
SETTING YOUR BIOLOGICAL CLOCK
14 DIY

AFTER PARTY... FLOWERS IN MY BOTTLE

PRASOET MANUKIT ROAD :
EASY CONNECTION

53 Gourmet

CHIHUAHUA SHORT COAT...
MY LITTLE ANGEL

SKYTRAIN NETWORK
จากเมืองสู่ปริมณฑล

44 Major Cities

• LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า
จัดสัมมนาฮวงจุ้ย
• ส่งต่อความรักให้กันที่ THE KEY
แจ้งวัฒนะ
• แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล
CFO ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และรางวัล THE MOST
POWERFUL BRAND OF THAILAND 2012

20 L&H Network

46 L&H Highlights

58 Success Story

WAN VAYLA

16 Exclusive Interview

ฮวงจุ้ย... ศาสตร์แห่งชีวิต
โดย อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
18 Metro Focus

22 L&H Living
24 Single Home : North

BANG RAK YAI - BAN MAI ROAD :
FUTURE WITH SKYTRAIN
40 Townhome
42 Condominium

48 Best Day Out

MORNING MY FIRST DAYLIGHT

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กับรางวัลและความภาคภูมิใจ
59 More Than Words

L&H MOTIVO

3

BEGINNING

BEGINNING
OF LIFE เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน

แล้ ว จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ น ่ า จดจ� ำ ที่ สุ ด ของคุ ณ
คืออะไร? นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ก้าวเท้าแรกของ
ชีวติ ลองมาดูวา่ จะมีมากกว่า 10 เรือ่ งราว
แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่มักพบเสมอในชีวิต
ของแต่ละคนหรือเปล่า?

1. เริ่มต้นการศึกษา
การเข้าสู่โรงเรียนของเด็กเปรียบเสมือนการ
ในทุกปรากฏการณ์ จุดเริม่ ต้นมักจะเป็น เปิดสังคมให้กว้างขึน้ ได้พบผูค้ นใหม่ๆ ทีไ่ ม่ใช่แค่
คนในครอบครัว มีเพื่อนฝูงวัยเดียวกันมากมาย
ช่วงเวลาที่น่าจดจ�ำที่สุดเสมอ
การเริ่มต้นการศึกษาของเด็กเล็กเป็นการ
ค�ำกล่าวของนักปรัชญา
นักเขียนชาวสกอตที่ชื่อ Thomas Carlyle
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บางคนอยู่บ้านอาจเป็นเจ้าชาย
น้อยหรือเจ้าหญิงน้อยของคนในบ้าน แต่เมื่อ
ต้องมาเจอและเรียนกับผู้คนและสิ่งใหม่ๆ ก็ต้อง
ปรับตัว เป็นการเริ่มต้นในการดูแลตนเอง
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2. วัยรุ่น เริ่มมีความรัก
ความรู้สึกที่มีความรักแบบหนุ่มสาวในแบบ
Puppy Love เกิดในช่วงวัยรุ่น ความรักบริสุทธิ์
ที่เป็นความรู้สึกดีๆ กับใครสักคน สามารถเป็น
แรงขับให้วัยรุ่นคิดที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดูดีหรือ
ดูเก่ง ด้วยการเรียนหนังสือให้ได้คะแนนน�ำเพื่อ
ชนะใจคนที่ใฝ่ฝันซึ่งเป็นธรรมชาติของวัย
หากสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีก็มีประโยชน์ หาก
ขาดการแนะน�ำก็อาจพลาดพลั้งได้ แต่นี่คือ
จุดเริม่ ต้นแรกของการมีความรักกับคนทีไ่ ม่ใช่คนใน
ครอบครัวและเพื่อนฝูงทั่วไป
3. เริ่มต้นเรียนมหาวิทยาลัย
พ่อแม่มักเห็นอนาคตลูกชัดเจนเมื่อก้าว
แรกของการเรียนในระดับอุดมศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือสายวิชาชีพ แม้ว่าในวัยเด็ก

เราอาจวางอนาคตไว้ให้ แต่การเริ่มต้นในวิชาชีพ
จริงๆ ก็เมื่อเขาหรือเธอสามารถเริ่มต้นการเรียน
ตามที่ใฝ่ฝันไว้
ชีวิตวัยเรียนในสถาบันการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นเป็นก้าวส�ำคัญของการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่าง
แท้จริง บางคนอาจไม่ได้มีโอกาสเนื่องจากปัจจัย
ของครอบครัว แต่อย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยชีวิตก็
สามารถสร้างอนาคตของคุณได้เช่นกัน
4. วันแรกของการท�ำงาน
การรับผิดชอบชีวิตทั้งของตัวเองและคนใน
ครอบครัวเริ่มสมบูรณ์แบบเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่วัย
ท�ำงาน มีรายได้เป็นของตัวเอง พร้อมจะดูแล
บุพการี สู่การเป็นหัวหน้าครอบครัว
ขณะที่การเริ่มท�ำงานก็เป็นการก้าวสู่การ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีโ่ ลกของการศึกษาในสถาบันไม่มี

ได้รจู้ กั คนใหม่ รูจ้ กั การท�ำงาน การวางตัว และชีวติ
จริงในโลกของหน้าที่การงานแบบผู้ใหญ่ ไม่เปิด
โอกาสให้ผดิ พลาดได้มากเหมือนครัง้ เราเป็นนักเรียน
หากเริม่ ต้นดี หลายคนก็มโี อกาสในการเจริญ
เติบโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานทีด่ ไี ด้ แต่ไม่ได้เป็น
สูตรส�ำเร็จ ความตั้งใจท�ำงานไม่ว่าในหน้าที่หรือ
อาชีพอะไร ทุกคนก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้
5. สร้างฐานะ จุดเริ่มความมั่นคง
ฐานะมั่นคงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา มี
บ้าน มีรถ มีทรัพย์สิน มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดความภูมใิ จ เข้าสูค่ วามส�ำเร็จ
ของชีวิตที่อยู่ในสังคม
ความรู้สึกแรกเมื่อเริ่มมีบ้าน มีรถ เป็นของ
ตนเอง หรือต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี เป็นสิ่ง
ประทับใจทีห่ ลายคนไม่เคยลืม เพราะเป็นเสมือน

รางวัลชีวิตกับการทุ่มเท ตั้งใจท�ำงาน หารายได้
เก็บเงินเพือ่ จะมีบา้ นสักหลัง บางคนในชีวติ เกิดมา
อาจไม่ได้มีบา้ นของตนเอง การเริม่ ต้นมีบา้ นทีไ่ ด้
มาจากน�้ำพักน�้ำแรงเป็นหนึ่งในความประทับใจ
6. ใช้ชวี ติ ครอบครัว ความสุขแบบคนมีคู่
เมือ่ ทุกอย่างพร้อม จุดเริม่ ของการมีครอบครัว
ของตัวเองก็คือชีวิตคู่ หลายคนเริ่มต้นด้วยการ
จัดพิธีวิวาห์ เป็นสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในความทรงจ�ำ
การเริ่มต้นแบบนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของคนอีกหลายคน
การเริ่มใช้ชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งของการเริ่มต้น
ครั้งส�ำคัญที่คนเราต้องเจอ การที่เรามีคนที่เรา
รักและรู้ใจมาใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นคู่คิดที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุข โดยเฉพาะบางคนที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็น
อีกความรู้สึกที่มีความสุขครั้งส�ำคัญ
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7. ลูกคนแรก เริ่มเป็นพ่อแม่		
แน่นอนว่าภายหลังการเริ่มใช้ชีวิตคู่ การมี
ทายาททีเ่ ป็นตัวแทนของความรักของคนสองคน
เป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน
วันแรกของเด็กน้อยตัวเล็กๆ ที่ลืมตามา
ดูโลกในฐานะลูกคนแรก เท่ากับการเริ่มต้น
สถานะใหม่ของคูส่ ามีภรรยาทีก่ ลายเป็นพ่อและ
แม่ จุดเริม่ ของชีวติ หนึง่ ก็สามารถเป็นจุดเปลีย่ น
ครั้งส�ำคัญของชีวิตคู่ บางคนต้องการสร้างสิ่ง
ดีๆ ให้กับลูกคนแรก คนที่ฐานะยังไม่ดีพอก็
เริ่มแสวงหาความมั่นคง บางคนเริ่มปรับปรุง
ตัวเองให้ดเี พือ่ ดูแลลูก เหมือนกับชีวติ ใหม่ทสี่ ดใส
เกิดมาพร้อมกับชีวิตน้อยๆ นี่เอง
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8. เริ่มต้นดูแลสุขภาพ
ชีวติ การท�ำงานอย่างหนักเพือ่ สร้างฐานะและ
ครอบครัว จนอาจลืมดูแลตัวเองท�ำให้ร่างกาย
อ่อนแอ คนเราจะมาเริ่มต้นอยากดูแลสุขภาพ
ก็เมือ่ รูส้ กึ ว่าร่างกายเริม่ ไม่คอ่ ยแข็งแรง มีอาการ
ป่วยไข้ จากคนทีไ่ ม่คอ่ ยใส่ใจก็ตอ้ งจริงจังกับเรือ่ ง
นี้มากขึ้น
บางคนปล่อยตัวจนอ้วน การปรับปรุงตัวเอง
เพือ่ สุขภาพอาจเป็นเรือ่ งยาก แต่หากไม่หนักหนา
สาหัส จุดเริ่มของการดูแลตัวเองเพื่อให้แข็งแรง
เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ถ้ามีความตั้งใจ หากรู้จักหา
แรงใจที่ดี วันนี้ไม่ไหว วันต่อไปก็ลองเริ่มดูใหม่
เมื่อเริ่มต้นได้ ก้าวต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยาก

9. วันที่ลูกประสบความส�ำเร็จ
คนที่เป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกตั้งแต่
เด็กจนโต ต้องรับผิดชอบดูแลด้วยความรัก
ความห่วงใย ในวันที่ลูกเรียนจบการศึกษาเป็น
อีกความรู้สึกแห่งการเริ่มต้นใหม่ของพ่อแม่
“หมดห่วง” ที่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโต มีการ
ศึกษาที่ดี และพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้ การเริ่ม
ที่จะรู้สึกว่าลดความห่วงใยไปได้เปลาะหนึ่ง ไม่
ต้องมากังวลเหมือนตอนเด็กๆ ว่าโตขึน้ ลูกจะเป็น
อย่างไร แน่นอนว่าความห่วงใยของพ่อแม่อาจไม่มี
วันหมดไป แต่ถ้าลูกเรียนจบแล้วและสามารถ
มีหลักฐานหน้าที่การงานที่ดี ก็เป็นความรู้สึก
เริ่มต้นลดความห่วงใยไปได้

10. เริ่มการพักผ่อนวัยเกษียณ
หลังการท�ำงานมาอย่างยาวนาน เมื่อถึงเวลาเกษียณ
จากหน้าที่การงาน ก็เป็นการเริ่มต้นสู่การพักผ่อนและ
หลุดพ้นจากหน้าที่การงานอย่างแท้จริง
เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ส�ำหรับหลายคนที่เริ่มค้นหาสิ่ง
ใหม่ๆ ให้กับชีวิต เช่น การท่องเที่ยวทางไกล ปลูกต้นไม้
อ่านหนังสือ ออกก�ำลังกาย สิ่งที่ไม่มีโอกาสได้ท�ำ เมื่อต้อง
มีภาระหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัว อย่าลืมว่า
จุดเปลี่ยนนี้เป็นการเริ่มต้นที่เราสามารถสร้างสุขได้เช่นกัน

การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าการเริ่มต้นนั้นจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว ความส�ำเร็จคือความภูมิใจ
แต่ความล้มเหลวคือก�ำลังใจและแรงผลักดันให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดและมั่นคง
แล้วคุณคิดว่าการเริ่มต้นที่ประทับใจของคุณคืออะไร? แล้วเรื่องไหนที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง?
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TRENDY
HOME

WALLPAPER BY YOU
ผนังภายในบ้านเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและอยู่กับเราตลอดเวลา เราจึงปล่อยให้ผนังซ�้ ำซากจ�ำเจ
อยูไ่ ม่ได้ ลองมาดูไอเดียสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆ ในการตกแต่งเปลีย่ นผนังบ้านแบบธรรมดา
แสนเรียบ ให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย แปลกใหม่ และสร้างความพิเศษให้กับบ้านของเราด้วยมือ
ของเราเองกันดีกว่า...

มาดูเทคนิคการเลือกวอลล์เปเปอร์กันก่อน ถ้าชอบลายที่ชัดเจน เช่น ลายดอกไม้ ขนาดของลายควรจะ
เหมาะสมกับขนาดของห้อง หากเป็นห้องเล็กๆ ก็ไม่ควรจะเลือกลายใหญ่จนเกินไปเพราะจะไม่มีมิติ
อีกทั้งทิศทางของลายก็มีผลเช่นกัน หากเป็นลายเส้นตรงหรือแถบจะออกแบบให้เป็นลายทางตั้งเพราะ
ต่อลายง่าย ถ้าเป็นห้องเด็กเหมาะที่จะติดลายการ์ตูนน่ารักสดใส แต่ควรเลือกชนิดที่เคลือบผิวด้วยพีวีซี
เพราะจะท�ำความสะอาดได้ง่ายจากฝีมือขีดเขียนของเจ้าตัวน้อย

เตรียมอุปกรณ์กันก่อน

1. ไม้บรรทัด
2. คัตเตอร์ (ที่ต้องคมสุดๆ)
3. ลูกกลิ้งเหล็กหรือไม้ส�ำหรับเก็บขอบงาน
4. กาว (ถ้าหาซื้อกาวส�ำหรับติดวอลล์เปเปอร์ไม่ได้ ก็ใช้กาวลาเท็กซ์ผสมน�้ำแบบไม่ต้องให้ข้นมากแทน)
5. ลูกกลิ้งทาสีส�ำหรับกลิ้งกาวบนวอลล์เปเปอร์
8

L&H MOTIVO

DIY ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ
• เริ่มจากวัดแล้วก็ตัดวอลล์เปเปอร์เผื่อบนล่างประมาณ 5 ซม.
แล้วค่อยกลิ้งกาว โดยเว้นด้านข้างไว้เล็กน้อย ทิ้งไว้ 5-10 นาที
แล้วก็ไปทากาวที่ก�ำแพงเตรียมไว้ด้วย
• น�ำวอลล์เปเปอร์คอ่ ยๆ ทาบและติดไปตามแนวของผนัง ถ้าไม่
มัน่ ใจก็แอบเอาดินสอมาร์กไว้กอ่ นจะดีกว่า ขัน้ ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งกังวล
ว่ากาวจะแห้งเร็ว เพราะเราทาไว้แล้ว 2 ทาง เหนียวแน่นแน่นอน
• ขั้นตอนส�ำคัญคือการต่อลายที่ต้องเชื่อมกันอย่างลงตัว โดย
เฉพาะลายดอกไม้ควรวางให้ดอกตรงกันพอดี ถ้าจ�ำเป็นต้อง
ตัดออกก็ต้องยอมเพื่อความสวยงาม
• ทาบลายให้เป็นหนึ่งเดียวก่อน เสร็จแล้วจึงใช้ลูกกลิ้งมากลิ้ง
ลายตามแนวขอบวอลล์เปเปอร์
• กรณีที่มีปลั๊กไฟควรตัดแต่งขอบให้เรียบร้อยด้วยคัตเตอร์

Art and more… on your wall

ถ้าไม่ถนัดงาน DIY แต่ชอบสไตล์สร้างงาน Painting แนะน�ำให้ท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วยน�้ำยาล้างคราบสกปรก
บนผนัง ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก็ลงมือสร้างงานศิลปะด้วยตัวเองเลย ด้วยลูกกลิ้งเพนต์ลายน่ารักๆ ทั้ง
ลายต้นหลิว ลายดอกทานตะวัน ลายกราฟิก ลายฤดูใบไม้รว่ ง ลายฟิวชัน ลายดอกซากุระ ลายเกล็ดหิมะ ลายกุหลาบ
ฝรั่งเศส ส�ำหรับตกแต่งด้วยสีน�้ำหรือสีอะคริลิกด้วยการกลิ้งเพนต์ไปบนพื้นผิว รับรองว่าเป็นงานที่ทั้งง่าย ทั้งสนุก
และตื่นเต้นท้าทายตัวคุณ

แก้กาวติดมือ

วิธงี า่ ยๆ ทีจ่ ะเอาเจ้ากาวติดวอลล์เปเปอร์ทดี่ นั มาติดมือของเราไม่ยอมออก ก็คอื การใช้น�้ำยาล้างเล็บทีม่ สี ว่ นผสม
ของ Acetone ซึ่งจะเป็นตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีสี ไม่มีพิษ และระเหยง่าย จึงสามารถขจัดกาวเจ้าปัญหาได้หมดจด
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HOME GADGET

04

MORNING
FRESH

01

อุปกรณ์ทันสมัยที่ใช้ได้จริงในบ้าน
เริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสกับความไฮเทค
ที่ไม่ซ�้ำใคร แนวคิดเพื่อคนรุ่นใหม่

01

จิ๋วแจ๋วส่องโลก

กล้องตัวนีไ้ ม่ธรรมดา Veho Discovery อาจมีหน้าตา
คล้ายกล้องบวกกับโคมไฟขนาดเล็ก แต่เป็นเสมือน
กล้องจุลทรรศน์ทางไกลส่องขยายวัตถุได้ถงึ 400 เท่า
คนที่มีงานอดิเรกที่บ้านเป็นแนวของสะสมหรือ
งานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตอ้ งการพิสจู น์
ความแท้และดูรายละเอียด กล้องตัวนี้ช่วยได้

02

02

อุณหภูมิท�ำเวลา

นาฬิกาตัง้ โต๊ะ Atmos Regulator ผลงานสร้างสรรค์
จาก Alfred Dunhill งานศิลปะท�ำมือที่น�ำเสนอ
เทคโนโลยีการใช้พลังงานจากการเปลีย่ นอุณหภูมิ
1 องศาเซลเซียส จะท�ำให้นาฬิกามีพลังงาน
ขับเคลื่อนได้ 48 ชั่วโมง กลไก 28 ชิ้น มีไม่กี่เรือน
ในโลก ราคา 70,600 เหรียญสหรัฐ
03

03
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ชาร์จโทรศัพท์ด้วยน�้ำ

การชาร์จไฟโทรศัพท์มอื ถือผ่านอุปกรณ์ผลิตพลังงาน
ด้วยน�ำ้ ทีม่ อี งค์ประกอบจากไฮโดรเจนกับออกซิเจน
หลักการเหมือนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ใช้
วิธีพ่นสเปรย์สารเคมีที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนออก
มาท�ำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นประจุไฟฟ้า ผลิตโดย
PowerTrekk

04

แปรงสีฟันไฮเทค

ตื่นเช้าวันใหม่กับแปรงสีฟันอินเทรนด์พลังไฟฟ้า
ใช้การชาร์จไฟผ่านที่ชาร์จของโทรศัพท์ iPhone
หรือแม้แต่เครื่องโน้ตบุ๊ก มีปุ่มเปิด-ปิด เพียงปุ่ม
เดียวไม่ต้องยุ่งยาก พร้อมกล่องเก็บพิเศษ พกพา
สะดวก สามารถเสียบสายชาร์จไฟ เก็บพลังงาน
ได้ตลอดคืน ผลิตโดยฟิลิปส์

TIPS & TRICKS

AROMA
GARDEN หอมกรุ่นทั่วบ้านรับวันสดใส
Aroma Garden หมายถึง สวนที่มีกลิ่นหอม ส�ำหรับ
คนที่ต้องการเพิ่มความสดชื่นให้บ้านควรหาไม้มาประดับ
ขอแนะน�ำว่าน่าจะเป็นไม้ดอก เพราะกลิน่ หอมช่วยให้รสู้ กึ ดี
ดอกไม้ไทยปลูกและดูแลรักษาง่าย โตเร็ว กลิ่นหอมเย็น มี
หลากหลายพันธุ์ แถมออกดอกได้ตลอดทั้งปี กลิ่นหอม
ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย ถูกน�ำไปท�ำเครือ่ งหอม บางพันธุ์
ให้ร่มเงา ช่วยคลายร้อนได้ด้วย

ดอกแก้ว

ดอกโมก

การจะปลูกเพือ่ ให้ได้กลิน่ หอมอบอวลถึงในบ้าน ควรเลือก
ทิศทางที่เหมาะสมกับที่ตั้งบ้าน ตรงหน้าต่าง ช่องลมที่มีลมพัด
ผ่านเหมาะทีส่ ดุ บ้านเราหน้าหนาวลมจะมาทางทิศเหนือ ถ้าเป็น
หน้าฝน ลมก็จะมาจากทางทิศใต้ บางเดือนก็เป็นลมตะวันออก
กับลมตะวันตก
ไม้ดอกที่เลือกปลูก ถ้าให้ได้ทั้งชื่อดี มีประโยชน์ อาทิ
สายหยุด กระดังงา ราตรี โมก และแก้ว ส่วนใหญ่จะเป็น
ไม้มงคล ตามความเชื่อของคนไทย เช่น กระดังงาช่วยเรื่อง
ชื่อเสียงดี โด่งดัง ดอกแก้วท�ำให้จิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว
มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ โมกหรือโมกข์คือผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์
ทั้งปวง มีความสุขกายสบายใจ
ยังมีดอกไม้ทเี่ หมาะกับสวนหอมของคุณอีก อาทิ จิกทะเล
จันทน์กะพ้อ สุพรรณิการ์ พะยอม ล�ำดวน เลี่ยน และช่อมาลี
เพียงรู้จักเลือกปลูกดอกไม้ให้เหมาะสมตามฤดูกาลและ
ทิศทางลม ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ตลอดทั้งวัน
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BE HEALTHY

BE
HEALTHY…
BODY AND MIND

SETTING YOUR BIOLOGICAL CLOCK

‘อยูท่ ี่ใจ’…วลีสนั้ ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยความหมายต่อชีวติ เรามัก
รวมหัวใจกับจิตใจไว้ดว้ ยกัน หลายคนอาจมองว่าทัง้ ทีส่ อง
สิ่งนี้อาจไม่เกี่ยวกัน เลย เพราะหัวใจเป็นอวัยวะหนึ่งของ
ร่างกายที่เราอาจควบคุมมันไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุม
จิตใจให้เดินทางไปพร้อมกับหัวใจได้ นัน่ คือ การใช้จติ ใจทีด่ นี ำ�
สุขภาพทีด่ มี าสูเ่ รา ซึง่ เท่ากับว่าเป็นการดูแลหัวใจไปพร้อมกัน
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หัวใจถือเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญต่อชีวิต ในขณะที่จิตใจเป็นพลังลิขิต
ชีวิต เป็นกราฟชีวิตที่ขีดเส้นชีวิตของเรา ถ้าสุขภาพใจดี สุขภาพกาย
ก็พลอยดีไปด้วย และวิธที จี่ ะท�ำให้สขุ ภาพกายและใจแข็งแรงได้นนั้ ต้อง
เริ่มจากค�ำว่า “การเริ่มต้น”
“เริ่มต้นคิดดี” เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยป่วย แต่แม้ว่าเรา
จะแข็งแรงดี ก�ำลังป่วย หรือก�ำลังจะหายป่วย เราควรคิดไว้เสมอว่า
เราจะแข็งแรงกว่าโรคภัยใดๆ เมือ่ ใจเราเข้มแข็ง กระแสประสาทก็สมดุล
ระบบไหลเวียนโลหิตเข้าที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกายแข็งแรงไปพร้อมๆ กับจิตใจด้วย
“เริ่มต้นท�ำดี” ท�ำดีกับจิตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลย เพียงเรา
ไม่เบียดเบียนใคร ลด-ละ-เลิกอบายมุข รวมถึงสุราและบุหรี่ ก็จะเห็น
ข้อพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าสุขภาพของคุณก็จะดีวันดีคืน นอกจากนี้ ยิ่งคุณ
ท�ำดี สร้างสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ร่างกาย ด้วยการหมัน่ ออกก�ำลังกาย ทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ ถ้าเริม่ ต้นท�ำดีได้เช่นนีก้ ส็ มหวังในเรือ่ งสุขภาพทีด่ แี น่นอน
เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ดว้ ยสีเขียวมรกต สีเขียวเป็นสีสนั แห่งสุขภาพประจ�ำ
ปีนี้ การรับประทานผักสีเขียวเข้มอย่างผักโขม บลอกโคลี คุณจะได้รับ

ตารางนาฬิกาชีวภาพ

05.00 - 07.00 น.
		
		
		
		
07.00 - 09.00 น.
		
09.00 - 11.00 น.
		
11.00 - 13.00 น.
		
13.00 - 15.00 น.
		
15.00 - 17.00 น.
		
17.00 - 19.00 น.
		
19.00 - 21.00 น.
		
21.00 - 23.00 น.
		
23.00 - 01.00 น.
01.00 - 03.00 น.
		
03.00 - 05.00 น.
		

ร่างกายจะหลัง่ สารคอร์ตซิ อลซึง่ เป็นสเตียรอยด์ตามธรรมชาติ
ช่วยลดการอักเสบและควบคุมความเครียด ขณะทีล่ �ำไส้ใหญ่
ก็มีการขยับตัวดีที่สุด จึงควรตื่นนอนช่วงนี้ และดื่มน�้ำ
มากๆ เพื่อช่วยระบบขับถ่ายท�ำงานได้ดี
และมีอารมณ์แจ่มใสตลอดวัน
เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพลังงาน
จึงควรรับประทานอาหารเช้า
เป็นช่วงที่ร่างกายตื่นตัว
เหมาะแก่การท�ำงานและท�ำกิจกรรมต่างๆ
เป็นช่วงที่หัวใจท�ำหน้าที่สูบฉีดโลหิต
และร่างกายจะดึงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
ล�ำไส้เล็กท�ำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหาร
หากไม่ได้ทานอาหารกลางวันจะรู้สึกหิว
หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อในร่างกายแข็งแรง
เหมาะแก่การออกก�ำลังกาย
เป็นช่วงที่ไตจะกรองของเสียออกจากร่างกาย
ควรดื่มน�้ำสะอาด และไม่ควรนอนหลับในช่วงนี้
ระบบไหลเวียนโลหิตท�ำงานเต็มที่
อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ไม่ควรออกก�ำลังกาย
ร่างกายต้องการพักผ่อน
เพราะร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินช่วยชะลอความชรา
ตับจะผลิตน�้ำดีออกมาช่วยย่อยไขมันที่ล�ำไส้เล็ก
ร่างกายจะก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ควรพักผ่อนและหลับอย่างสนิท
เป็นช่วงที่ปอดท�ำงานได้ดีที่สุด
จึงเป็นช่วงที่ควรตื่นมารับอากาศบริสุทธิ์

ทั้งธาตุเหล็กและไฟเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สีเขียวๆ
จากผักจะช่วยคุณเรื่องสุขภาพกาย ถ้าจะให้ครบ คุณควรเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในบ้านมากขึ้น เพราะสีสันของต้นไม้ใบหญ้าช่วยท�ำให้จิตใจ
คุณมีความสุขมากขึ้น
หัวใจดีเริ่มต้นที่หายใจ หลายต่อหลายครั้งที่เราหายใจผิดโดย
ไม่รู้ตัวมาก่อน เคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราก�ำลังโกรธ หัวใจจะเต้นเร็ว
จนแทบหายใจไม่ทัน แต่หาก ณ ขณะนั้นเราหายใจเข้า-ออกยาวๆ
เพื่อให้เวลาสมองได้รับออกซิเจนนานขึ้น ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลาย
ความโกรธก็หายไปพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกไป
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกะบังลม เช่น หน้าอก ไหล่ และท้องก็จะ
แข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราหายใจลึกๆ ยาวๆ
ที่ส�ำคัญเรื่องของนาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตก็เป็นเรื่องที่
ส�ำคัญ เพราะด้วยวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องแข่งขัน
และเร่งรีบ จนท�ำให้ร่างกายทรุดโทรมอย่างไม่รู้ตัว และก่อให้เกิด
โรคภัยได้งา่ ย แม้เราจะเริม่ ต้นดูแลสุขภาพกายและใจ ยังใช้นาฬิกาชีวติ
ไม่เป็น ก็อาจจะท�ำให้ร่างกายยังขาดความสมดุลได้
ร่างกายของคนเราทุกคนมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ภายในร่างกาย
ระบบจะท�ำงานตามกลไก การนอนหลับพักผ่อนในเวลาที่พอเหมาะ
ร่างกายจะมีกระบวนการซ่อมแซมตัวเองในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ
ส�ำหรับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายนั้นไม่เพียงแต่จะส่งอิทธิพลต่อ
วงจรในการนอนหลับและตื่นนอนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออุณหภูมิของ
ร่างกาย การหลั่งฮอร์โมน และจังหวะในการใช้ชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ระดับของแสง หรือการท�ำงานดึกๆ ดื่นๆ
ก็มีผลต่อคุณแทบทั้งสิ้น
ดังนั้น เพียงแค่คุณลองปรับเข็มนาฬิกาชีวิตใหม่ นอนในเวลาที่
เหมาะสม อย่านอนดึก รับประทานอาหารให้ตรงเวลา อย่าท�ำงาน
หามรุง่ หามค�ำ่ อย่าโกงเวลานาฬิกาของตัวเอง เท่านีค้ ณุ ก็จะได้สขุ ภาพ
ที่ดีมาเป็นของขวัญ
อยู่ที่ใจ... เริ่มต้นที่ใจ
แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพและจิตใจให้สุขพร้อมกับทุกวันของชีวิตนะคะ
L&H MOTIVO
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DIY

AFTER
PARTY
FLOWERS IN MY BOTTLE
ช่วงเทศกาลส่งความสุขในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลาย
บ้านคงจัดปาร์ตี้ และอีกหลายๆ คนก็คงได้กระเช้าของขวัญ
กันไม่มากก็น้อย ฉะนั้น เชื่อได้เลยว่าหลังปาร์ตี้เรามักจะมี
ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกเหลือทิ้ง พร้อมๆ กับกองขยะ
จ�ำพวกริบบิ้น รวมไปถึงดอกไม้ประดับที่ประดับตกแต่ง
กระเช้ามากมาย เราเลยอยากให้คุณลองเลือกของเหลือทิ้ง
เหล่านี้ มาดัดแปลงให้กลายร่างเป็นขวดแสนเก๋ส�ำหรับใส่
ดอกไม้ไว้ประดับบ้านกันดีกว่า

วัสดุ-อุปกรณ์

• กรรไกร
• สกอตช์เทปใส
• ริบบิ้นชนิดเนื้อนิ่ม เลือกแบบและสีสันตามใจชอบ
• ดอกไม้เหลือจากการตกแต่งกระเช้า
• ขวดแก้วใส่เครื่องดื่มรูปทรงตามชอบ
• มาร์กกิ้งเทปสีสันตามชอบ
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วิธีท�ำ

1. ล้างขวดแก้วให้สะอาด คว�่ำให้แห้ง
2. น�ำมาร์กกิ้งเทปลายและสีที่ชอบมาพันรอบขวดแก้ว กะระยะ
ห่างให้เท่ากัน จะเลือกใช้สีเดียวหรือหลายสีสลับกันก็สามารถ
เลือกแบบได้
3. เลือกริบบิ้นสีคู่สีเดียวหรือคู่สีตรงข้ามกับสีของมาร์กกิ้งเทป
ถ้าริบบิ้นยับรีดให้เรียบร้อยก่อนน�ำมาผูกรอบปากขวด ทิ้งชายยาว
พอประมาณ
4. ใส่น�้ำในขวดพอประมาณ เลือกดอกไม้ที่เหลือจากกระเช้า สี
และชนิดตามชอบใส่ลงในขวดที่ท�ำไว้ ถ้าก้านดอกไม้สั้นเกินไป
ลองใช้ไม้เสียบลูกชิน้ ต่อเป็นก้านโดยใช้ลวดหรือสกอตช์เทปพันต่อ
เป็นก้าน เพื่อเพิ่มความยาวของก้านดอกไม้ให้พ้นปากขวด เท่านี้
คุณก็ได้แจกันดอกไม้เก๋ๆ ไว้ประดับบ้านแล้ว

Tips

• เลือกใช้มาร์กกิง้ เทปทีท่ ำ� จากกระดาษไม่เคลือบมัน จะท�ำให้ตดิ
บนขวดแก้วได้ง่ายและแน่นขึ้น
• ใครจัดดอกไม้ไม่เป็น ลองเลือกใช้ดอกไม้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายดอก
หญ้า เช่น ดอกยิปโซ หรือคัตเตอร์ ปักคูก่ บั ดอกกุหลาบแค่ 1 ดอก
ให้ดูเด่นเป็นนางเอก ก็สวยสะดุดตาได้แบบไม่ต้องตกแต่งใดๆ
• อยากให้ดอกไม้ที่จัดสดอยู่ทนขึ้น ให้ใส่ยาพาราเซตามอล
ชิ้นเล็กๆ ผสมลงไปในน�้ำ

L&H MOTIVO
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EXCLUSIVE INTERVIEW

โครงการ LADAWAN
ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

ฮวงจุ้ย... ศาสตร์แห่งชีวิต

โดย อาจารย์ภาณุวฒ
ั น์ พันธุว์ ชิ าติกลุ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี พ.ศ. 2556 หรือปี
“งูเล็ก” หลายคนพยายามมองหาสิ่งดีๆ
ให้กบั ตัวเองและครอบครัวไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ส่วนตัว ทีอ่ ยูอ่ าศัย หน้าทีก่ ารงาน ขาดไม่
ได้เลยกับวิถีชีวิตของมนุษย์คือเรื่องดวง
ชะตาราศี ซึ่งการปรับ “ฮวงจุ้ย” ก็เป็นอีก
หนทางหนึง่ ของการเสริมดวงที่ MOTIVO
จะน�ำมาฝาก

เพื่อเป็นการรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาเยือน
“อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล” ประธาน
สถาบันศาสตร์แห่งชีวิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ท่านได้มาให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่อง
ฮวงจุ้ยที่โครงการ LADAWAN ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า และได้เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์
โดยท่านแนะน�ำการปรับเปลี่ยนเสริมดวง
ปรับฮวงจุย้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ชวี ติ ราบรืน่ เจริญก้าวหน้า
แบบเจาะลึกค�ำต่อค�ำกันเลยทีเดียว
ลักษณะเด่นของปีมะเส็งมีอะไรบ้าง
ปีงตู คี วามหมายได้สองอย่าง คือ งูลอกคราบ
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ลอกคราบเก่าทีไ่ ม่ดอี อกไป กลายเป็นคราบใหม่ที่
สวยงาม แต่ผนู้ �ำจะเป็นบังเหียนส�ำคัญ การเมือง
จะเหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ ดูสวยงาม หรือ
สองคืองูเห่าภาคต่อไปของการบ้านการเมืองเช่น
ในอดีตที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลในยุคที่ผ่านมา
แล้วปีมะเส็งจะมีอะไรที่โดดเด่นในเชิงบวก
ที่เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์
เรือ่ งการเงินยังถือว่าดี ฮวงจุย้ ในปีนถี้ า้ ธุรกิจ
ของคุณยังดีอยู่อย่าเพิ่งโยกย้าย บางทีฮวงจุ้ย
เปลี่ยนชัยภูมิ เปลี่ยนมุมเสีย ถ้าเห็นว่าดีอยู่
แล้วอย่าย้าย นั่งท�ำงานและมองดูรอบตัว แต่
ถ้าปีทผี่ า่ นมาไม่ดที งั้ หมดแล้ว ต้องไปดูสถานที่
จริงถึงจะรู้ว่าทิศใดดีทิศใดไม่ดี ในปีนี้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ถือว่ายังดี อีกธุรกิจที่น่าจับตา
คือเรื่องการเกษตรครัวของโลก อีกหนึ่งก็คือ
การสื่อสาร เทคโนโลยี หรือด้านภาษา ธุรกิจ
ความสวยความงามก็ยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อาหารเสริมและสมุนไพร แต่เรื่องของตลาด
การเงินต้องระวังเพราะจะไม่โดดเด่นเหมือนกับ

"ในห้องครัว ซิงก์น�้ำ เตาไฟ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเงินทอง... ต้องวางเป็นรูปตัวแอลหรือเยือ้ งกัน"

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
“สภาพเศรษฐกิจและการท�ำธุรกิจในปัจจุบนั
แตกต่างจากในอดีตที่ข่าวสารข้อมูลทั่วโลกส่ง
ผ่านรับรู้ถึงกันได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว คน
ท�ำธุรกิจจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวให้ดี”
ถ้าพูดถึงการเลือกซื้อบ้านที่เหมือนเป็นการ
เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ในปีนตี้ อ้ งพิจารณาจากอะไรบ้าง
ก็ต้องดูว่าชัยภูมิหลักของการงานของคุณอยู่
ที่ใด ถ้าท�ำงานในเมืองก็ต้องมองที่รถไฟฟ้า
เพราะลูกน้องบริวารจะไปมาหาสู่ ถ้าการงาน
เราต้องเดินทางไปต่างประเทศประจ�ำก็แน่นอน
ว่าควรจะอยู่ใกล้สนามบิน การเลือกที่อยู่อาศัย
ต้องดูที่ความเหมาะสม ธุรกิจที่เราท�ำ การงาน
ของเราเป็นหลัก
ฮวงจุ ้ ย ของบ้ า นที่ เ ป็ น หลั ก ที่ ต ้ อ งปรั บ
มีอะไรบ้าง
เรื่องการนอนให้ดูทิศ ถ้าหัวเตียงอยู่ตรง
หน้าต่างลมผ่านเข้าศีรษะ ผ้าม่านมีขฝี้ นุ่ ก็เปลีย่ น
หัวเตียงใหม่ไปทีฝ่ าผนังทีม่ นั่ คง ให้มองทิศทาง

ที่เหมาะสมส�ำหรับตัวเอง อย่านอนใต้คาน
คานพาดตัว พาดท้อง และพาดขา ผ่ากลาง
เตียงไม่ดี ชีวิตคู่จะแตกแยก อย่าไปนอนหัว
ชนชักโครก จะสูดความชื้นเข้าปอด
“อย่าเอากระจกอยู่ปลายเท้า การตื่นขึ้น
มาเห็นเงาตัวเองไม่ดี ให้เลื่อนเตียง เลื่อนตู้
อย่าให้กระจกส่องตัวเอง สามารถที่จะชนฝา
ห้องน�้ำได้แต่อย่าชนชักโครก”
ส�ำหรับในห้องครัว ซิงก์นำ�้ เตาไฟ เป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับเงินทอง การวางแนวเดียวกันนัน้ ไม่ดี
วางตรงข้ามกันก็ไม่ดี ต้องวางเป็นรูปตัวแอล
หรือเยือ้ งกัน ส่วนเรือ่ งการปลูกต้นไม้ให้เลือก
ต้นมงคลนาม แล้วแต่คนว่าชอบไม้ดอกหรือ
ไม้ผล
ส�ำหรับคนที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ประสบปัญหา
การปรับฮวงจุย้ จะช่วยเสริมดวงอย่างไรได้บา้ ง
ถ้าอยู่แล้วไม่ดี ไม่มีความสุข ก็ต้องผ่าตัด
เหมือนอวัยวะใดไม่ดีก็เอาออก เช่น เปลี่ยน
ประตู ทุบประตูไปเข้าออกทางอื่นเลยก็มี
เหมือนกับเสาทีวีหันไปด้านหนึ่งดูไม่ได้เลย

แต่อกี ด้านกลับรับภาพได้ชดั กว่า บางทีทศิ ทาง
บ้านดี แต่ภายในอาจมีปญั หาก็ตอ้ งมีการปรับ
แก้ แม้จะเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องปรับ
การด�ำเนินชีวิตตามหลักของศาสตร์แห่ง
ชีวิตมีแนวทางอย่างไร
ศาสตร์แห่งชีวติ คือศาสตร์ทเี่ กีย่ วโยงกับการ
ด�ำเนินวิถีชีวิตของคนเรา ธรรมชาติ ฝนตก
แดดออก สรรพสิ่งของโลกจะอยู่คงที่ แต่
ตัวเราคือเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นศาสตร์แห่งการ
เคลือ่ นไหวแห่งการเปลีย่ นแปลงตัวเรา เราต้อง
รู้จักจังหวะการก้าวเดินของชีวิตเป็นส�ำคัญ
เพื่อความราบรื่นตลอดปี พ.ศ. 2556 หรือ
ปี “งูเล็ก” ที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ บางครั้งการได้
ลองปรับฮวงจุย้ ตามค�ำแนะน�ำทีว่ า่ มาทัง้ หมด
ก็อาจจะน�ำพาสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต เป็นการเพิ่ม
ความ “สบายใจ” เพิ่มความ “มั่นใจ” ในการ
ใช้ชีวิตตลอดปีนี้
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METRO FOCUS

ข้อมูลเพิ่มเติม ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
www.otp.go.th/Bkk_mrt/progress.php

SKYTRAIN
NETWORK จากเมืองสู่ปริมณฑล
นับตั้งแต่ปลายปี 2558 คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเฉพาะ
ธนบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ รังสิต ปทุมธานี จะได้รับความ
สะดวกจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยที่สุด
ของไทยมากขึ้ น จากโครงการรถไฟฟ้าที่ก� ำลังก่ อ สร้ า งใหม่
รวมถึงแผนเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการไปแล้ว 3 สายทาง ได้แก่ รถไฟฟ้า
บีทเี อส รถไฟฟ้าใต้ดนิ ช่วงบางซือ่ -หัวล�ำโพง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
พญาไท สนามบินสุวรรณภูมิ รวมระยะทาง 79.5 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ในปี 2553 จนถึงปี 2572 รวมระยะเวลา 20 ปี แผนแม่บท
มีโครงข่ายเพิ่มเติมเส้นทางรวมเป็นจ�ำนวน 12 เส้นทาง ระยะทาง 495
กิโลเมตร เป็นโครงข่ายสายหลัก 8 เส้นทาง และโครงข่ายสายรอง 4
เส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เดิม เรียกแผนนี้ว่า โครงการศึกษาเพื่อ
ปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้
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โครงข่ายรถไฟฟ้าชานเมือง
1. สายสีแดงเข้ม ช่วงธรรมศาสตร์-มหาชัย

ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร 36 สถานี
2. สายสีแดงอ่อน ช่วงศาลายา-หัวหมาก
ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร อีก 22 สถานี
จะท�ำให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง อาทิ นครปฐม อยุธยา
ฉะเชิงเทรา และราชบุรี
3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ บางซือ่ -พญาไทสุวรรณภูมิ ระยะทาง 36.4 กิโลเมตร
10 สถานี

โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
4. สายสีเขียวเข้ม ล� ำ ลู ก กา-สมุ ท รปราการ

ระยะทาง

10. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง ระยะทาง

30.4 กิโลเมตร 21 สถานี
11. สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9
ระยะทาง 26 กิโลเมตร 21 สถานี
12. สายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร ระยะทาง 9.5
กิโลเมตร 9 สถานี
ในอนาคตระบบรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเป็นข่าย
ใยแมงมุมตามแนวระบบขนส่งทางถนนวงแหวน
รอบกลางถึงรอบนอกสายกาญจนาภิเษก จะ
ส่งผลให้โครงการที่อยู่อาศัย อาคาร ส�ำนักงาน
ห้างสรรพสินค้า สามารถกระจายออกไปนอก
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนรอง
9. สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 36 กิโลเมตร เมืองมากขึ้น
24 สถานี
66.5 กิโลเมตร 55 สถานี
5. สายสีเขียวอ่อน ช่วงยศเส-บางหว้า ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร
14 สถานี
6. สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-หัวล�ำโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล
สาย 4 ระยะทาง 55 กิโลเมตร 42 สถานี
7. สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 42.8
กิโลเมตร 32 สถานี
8. สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร
27 สถานี
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L&H NETWORK
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SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
FUTURE PROJECTS

L&H MOTIVO
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L&H LIVING

SINGLE HOME
TOWNHOME
CONDOMINIUM
LUXURY HOME

22

L&H MOTIVO

ประเภทที่อยู่อาศัย

โครงการ

ราคาเริ่มต้น

SINGLE HOME

นันทวัน
มัณฑนา • สีวลี
ชัยพฤกษ์ • พฤกษ์ลดา • ชลลดา • ปาริชาต
inizio

10 - 25 ล้านบาท
5 - 10 ล้านบาท
3 - 7 ล้านบาท
3 ล้านบาท

TOWNHOME

The TERRACE
Baan mai
Villaggio
indy

4.8 ล้านบาท
3.3 ล้านบาท
1.8 ล้านบาท
1.7 ล้านบาท

CONDOMINIUM

THE BANGKOK
TheRoom
THE KEY

10.5 ล้านบาท
7.3 ล้านบาท
1.79 ล้านบาท

LUXURY HOME

LADAWAN

30 ล้านบาทขึ้นไป

L&H MOTIVO

23

SINGLE HOME : NORTH

NORTH ZONE
โซนแจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รังสิต - ล�ำลูกกา
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์		

10 - 15 ล้านบาท		

njr@lh.co.th

มัณฑนา แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

5 - 8 ล้านบาท 		

m4@lh.co.th

พฤกษ์ลดา 3 รังสิต - คลอง 4 		

3 - 6 ล้านบาท		

pd3@lh.co.th

inizio รังสิต - คลอง 3			

3 ล้านบาท 		

ir@lh.co.th

L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : NORTH ZONE

CHAIYAPRUK ROAD:
An Urban Living

ถนนชัยพฤกษ์ เยือนถิ่นเกาะเกร็ด
ถนนชั ย พฤกษ์ ใ นอ� ำ เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี อยู่ใกล้โครงการมัณฑนา
แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์ และโครงการนันทวัน
แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์ เป็นถนนสายหนึ่งใน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณห้าแยกปากเกร็ดและถนนเชือ่ มต่อ เปิด
ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

จุดเริ่มต้นของถนนชัยพฤกษ์ คือจากถนน
แจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีทางยกระดับข้ามห้าแยกปากเกร็ด
และแม่น�้ำเจ้าพระยา ด้วยสะพานพระราม 4
จะตัดผ่านที่ของอ�ำเภอปากเกร็ดในต�ำบลบางตะไนย์ ต�ำบลคลองพระอุดม และต�ำบลบางพลับ
เส้นทางสายนี้ตัดผ่านสวนผลไม้เดิม และ
คูคลองจ�ำนวนมาก จึงมีคลองในบริเวณนี้
หลายแห่ง อาทิ คลองบ้านแหลมเหนือหรือคลอง
วัดอินทาราม คลองพระอุดม และคลองบางภูมิ
ถนนจะไปสิน้ สุดทีบ่ ริเวณแยกต่างระดับสาลีโขฯ
ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง
ทั้งหมด 4.17 กิโลเมตร
สถานที่ใกล้เคียง
เกาะเกร็ด
ตลาดเก่าปากเกร็ด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
The Avenue แจ้งวัฒนะ
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“มะระผัดปลาอินทรี (เค็ม)” ร้านฮงเส็งโภชนา

“ผัดฉ่าทะเล” ร้านฮงเส็งโภชนา

สถานที่แนะน�ำ
• ร้านอาหารฮงเส็งโภชนา
ร้านอาหารริมน�้ำทีเ่ ป็นเรือนไม้เก่าแก่โบราณกว่า
30 ปี อาหารไทย จีนสูตรดั้งเดิม
เมนูแนะน�ำ : กุ้งแม่น�้ำเผา, กุ้งพล่า, ต้มย�ำกุ้ง,
มะระผัดปลาอินทรี (เค็ม), ลูกชิ้นปลากราย
ผัดขีเ้ มา, ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม, ผัดฉ่าทะเล
ที่ตั้ง : 280 หมู่ 2 อาคารบริเวณท่าเรือเทศบาล
นครปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2583-7654, 0-2583-8631

“ปลากะพงเศรษฐี” เมนูเด็ดร้านนนธธารา

เปิดบริการ : 10.30 - 14.00 น. จันทร์ - ศุกร์

10.30 - 16.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
การเดินทาง : เดินทางจากห้าแยกปากเกร็ด
ไปทางท่าน�ำ้ หัวถนนตลาดปากเกร็ด จะมีปา้ ยชือ่ ร้าน
ภัตตาคารริมน�ำ้ ฮงเส็ง เดินเข้าไปประมาณ 10 เมตร
หมายเหตุ : ที่จอดรถใต้สะพานพระราม 4
• ร้านอาหารนนธธารา
บรรยากาศแบบริมน�้ำและริมสวน เปิดโล่งสบาย
เหมาะแก่การสังสรรค์ตอนเย็น
เมนูแนะน�ำ : กุง้ ใหญ่ราดซอสพริกไทยด�ำ, ไก่กรอบ
ซอสมะนาว, สลัดผลไม้กุ้งตะกร้า, ทะเลกรอบ

“กุ้งใหญ่ราดซอสพริกไทยด�ำ” ร้านนนธธารา

บรรยากาศยามค�่ำร้านอาหารนนธธารา

บรรยากาศร้านอาหารอิ่มปลาเผา
“ปลาช่อนเผาเกลือ” ร้านอิ่มปลาเผา

นนธธารา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, ชะอมกุ้งผัด
กะเพรากรอบ, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีส,
ต้มย�ำกุง้ แม่นำ�้ , ย�ำรวมมิตรแสนอร่อย, ปลาช่อน
ลุยสวน, ปลากะพงเศรษฐี
ที่ตั้ง : 15/3 หมู่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลคลอง
พระอุดม อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 09-0472-5867, 0-2501-6256
เว็บไซต์ : www.nonthatara.com
เปิดบริการ : 17.00 - 01.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง: ติดถนนชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ
จากสะพานพระราม 4 อยู่ทางขวามือ กลับรถ
จุดยูเทิร์น

“ไก่นาโรยเกลือ” ร้านอิ่มปลาเผา

• ร้านอาหารอิ่มปลาเผา
มีทั้งอาหารไทย จีน อีสาน ซีฟูด เน้นเมนูปลา
ต้นต�ำรับปลาช่อนเผาเกลือ บรรยากาศแบบเปิด
โล่ง นั่งสบาย มีหลายสาขา
เมนูแนะน�ำ : ปลาช่อนเผาเกลือ, ไก่นาโรยเกลือ,
ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน, ปูหลน, ปลาทับทิม
สามรส, ปลาแรดโอชา, ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว,
สลัดกุ้งทอด, ส้มต�ำปูทะเลไข่, แกงส้มปูไข่
หน่อไม้ดอง, ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว, ซี่โครงหมู
ชาววัง, ต้มโคล้งปลาสลิด, ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา,
ย�ำสามแซบ, ปลาหมึกย่าง
ทีต่ งั้ : 72/5 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลคลองพระอุดม

อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2501-7919, 0-2501-7915
เว็บไซต์ : www.implaphao.com
เปิดบริการ : 10.00 - 22.30 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากถนนแจ้งวัฒนะ ตรงไปทาง
ปากเกร็ด ข้ามสะพานพระราม 4 ตรงไปประมาณ
1 กิโลเมตร จะเห็นร้านอาหารอิ่มปลาเผา
อยู่ด้านซ้ายมือบนถนนชัยพฤกษ์
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

มัณฑนา ประชาอุทิศ 72

8 - 12 ล้านบาท

m72@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 2 - เทียนทะเล

6.9 - 11 ล้านบาท 		

mpt@lh.co.th

พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 		

3.5 - 6 ล้านบาท 		

pa2@lh.co.th

inizio พระราม 2			

3.3 ล้านบาท		

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

BANG KHUN THIAN CHAITALAY ROAD :
Sky of Bangkok @ Sea

ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่บางขุนเทียน
จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกประมาณ
1.5 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนพระราม
2 กม.ที่ 11 เป็นถนนสายย่อย ชื่อว่าถนน
บางกระดี่ ในซอยบางกระดี่ 35/1 เป็นทีต่ งั้ ของ
โครงการ inizio พระราม 2 ความสุขอยูใ่ กล้แค่
ไม่กเี่ ลขไมล์ อีกมุมหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร
อย่างบางขุนเทียน ที่ที่แสงสุดท้ายของวันลับ
ขอบฟ้าด้วยเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆ รอให้
ผูค้ นแวะเวียนมาเยีย่ มชม ถือว่าเกินคุม้ กับการ
เดินทางที่ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง พร้อม
ซึมซับวิถีชีวิตริมคลอง ชมป่าโกงกางที่อุดม
สมบูรณ์ผืนสุดท้ายของกรุงเทพฯ ประมาณ
ครึ่งชั่วโมงก็จะถึงปากอ่าว มาล่องเรือรับลม
มาชมวิวทะเลกันต่อ ในช่วงฤดูหนาวจะมีฝูง
ปลาโลมาแหวกว่ายเล่นคลื่นไปกับเรือด้วย
สร้ า งความเพลิ ด เพลิ น จนลื ม ไปเลยว่ า
คุณก�ำลังอยู่ในเมืองหลวง

“ปลาช่อนลุยสวน” ร้านแมกไม้ชายคลอง
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บรรยากาศร้านแมกไม้ชายคลอง

“กุ้งผัดผงกะหรี่” ร้านจุดชมวิวกรุงเทพฯ

หลักเขตที่ 28 ของกรุงเทพฯ ที่กั้นแบ่งสุด
เขตมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คือจุด
ชมวิวกลางทะเลอันเป็นอนุสรณ์บ่งบอกความ
เปลีย่ นแปลงของผืนดินซึง่ ถูกกระชับพืน้ ทีโ่ ดยผืนน�ำ้
การเดินทางเริม่ จากถนนพระราม 2 เลีย้ วเข้าถนน
บางขุนเทียน - ชายทะเล ขับตรงไปอีกประมาณ 15
กิโลเมตร จะเริม่ พบป้ายร้านอาหารทะเลชายฝัง่
เรียงราย แทบทุกร้านจะมีเรือพาล่องชมวิวทะเล
นอกจากนี้ ชาวต่างชาติเปรียบบางขุนเทียนไว้
ว่ามีวัดขนาบเป็นแซนด์วิช ด้วยตลอดสายถนน
มีวัดเก่าแก่มากมาย เช่น วัดบางกระดี่ วัดกก
วัดโบราณในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้น
สถานที่ใกล้เคียง
วัดบางกระดี่
จุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน

“กุ้งเผารสเด็ด” ร้านแมกไม้ชายคลอง

สถานที่แนะน�ำ
• ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง
บ้านเรือนไทยดัดแปลง ตั้งอยู่สองฝั่งคลองซึ่งมี
สะพานเชื่อม บรรยากาศเย็นสบายๆ แบบเปิด
โล่ง ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น
เมนูแนะน�ำ : เนื้อกวางแดงผัดพริกไทยด�ำ,
กุ้งเผา, แกงคั่วหอยขม, ปลากะพงทอดน�้ำปลา,
ปลาช่อนลุยสวน, ผัดฉ่าปลาดุกทะเล, กุง้ แช่นำ�้ ปลา
ทีต่ งั้ : 77/662 ซอยบางกระดี่ 3 ถนนพระราม 2
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2452-2285, 08-7084-4367,
08-1811-7086
เปิดบริการ : 11.00 - 23.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : ถนนพระราม 2 จากถนน

“ปูเนื้อผัดผงกะหรี่” ของร้านครัวแสวงซีฟูด
ร้านจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ

บรรยากาศร้านครัวแสวงซีฟูด
“ทะเลรวม” เมนูเด็ดประจ�ำร้านจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ

วงแหวนกาญจนาภิเษกประมาณ 1.5 กิโลเมตร
เลีย้ วซ้ายเข้าถนนบางกระดีไ่ ปประมาณ 50 เมตร
เข้าซอยเพชรทองค�ำ 2 ซ้ายมือ
• ร้านครัวแสวงซีฟูด
ร้ า นอาหารซี ฟู ด เก่ า แก่ ร ้ า นแรกของย่ า น
บางขุนเทียน บรรยากาศแบบสวนอาหาร นั่ง
สบาย ส�ำหรับคนชอบรับประทานอาหารทะเล
เมนูแนะน�ำ : กั้งทอดกระเทียม, กุ้งทอด
กระเทียม, ปลากะพงทอดฉ่าน�้ำปลา, ปูเนื้อผัด
ผงกะหรี่, ปูม้านึ่ง, ส้มต�ำปูทะเลไข่, ปลาเก๋า
ทอดน�้ำปลา, ปลากะพงขาวเผาเกลือ, ต้มย�ำกุ้ง
ทะเลน�้ำมะพร้าวอ่อน, น�้ำพริกปู
ที่ตั้ง : 94/9-12 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล

“ย�ำชะครามกุ้ง” ร้านจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2849-3191, 0-2849-3839
เว็บไซต์ : www.kruasawaeng.com
เปิดบริการ : 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : ลงทางด่วนถนนเฉลิมมหานคร
ไปตามถนนพระราม 2 จนถึงถนนบางขุนเทียน
เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 5 กิโลเมตร ร้านอยู่ทาง
ซ้ายมือ มองเห็นป้ายใหญ่
• ร้านจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ
นากุ้งเก่าที่ปรับมาเป็นร้านอาหาร นั่งสบาย
บนพื้นที่รับลมชมวิวทะเลบางขุนเทียน
เมนูแนะน�ำ : อาหารประเภทซีฟดู แบบเผา, กุง้
ผัดผงกะหรี,่ แกงส้มกุง้ ใบชะคราม, ย�ำชะครามกุง้

กับหอยแครง, ทะเลลวกจิ้ม, กุ้งผัดพริกไทยด�ำ,
ปูทะเลผัดผงกะหรี่, ปลากะพงทอดราดน�้ำปลา
ที่ตั้ง : 74/3 หมู่ 9 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 08-9613-1340, 08-9894-3595
เปิดบริการ : 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันจันทร์
การเดินทาง : เข้าไปทีถ่ นนชายทะเลบางขุนเทียน
ประมาณ 13 กิโลเมตร จะมีท่าเรือของร้านที่พา
ไปถึงที่ตั้งร้านอาหาร
หมายเหตุ : ค่าเรือ ผู้ใหญ่ 50 บาท /
เด็ก 20 บาท
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SINGLE HOME : EAST
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน ศรีนครินทร์			

7 - 10 ล้านบาท 		

ns@lh.co.th

มัณฑนา รามอินทรา - วงแหวน		

6 - 13 ล้านบาท		

mr2@lh.co.th

มัณฑนา พระราม 9 - ศรีนครินทร์

5.95 - 15 ล้านบาท 		

mkk@lh.co.th

มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 3 		

5 - 13 ล้านบาท 		

mos@lh.co.th

มัณฑนา Lake Watcharapol 		

4 ล้านบาท 		

mw2@lh.co.th

สีวลี บางนา				

5 - 7 ล้านบาท 		

sba@lh.co.th

สีวลี สุวรรณภูม				
ิ

4.69 - 8 ล้านบาท 		

ss@lh.co.th

ชลลดา สุวรรณภูมิ 			

5 - 7 ล้านบาท 		

ch@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รามอินทรา - วงแหวน 2

4.5 - 5 ล้านบาท 		

cq@lh.co.th

ปาริชาต สุวินทวงศ์ 			

5.69 ล้านบาท 		

px@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางนา			

3 - 5 ล้านบาท 		

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

PRASOET
MANUKIT ROAD :

E

Easy Connection

ถนนประเสริฐมนูกิจหรือถนนเกษตร - นวมินทร์
ถนนประเสริฐมนูกิจหรือถนนเกษตร นวมินทร์ ใกล้กับโครงการ LADAWAN
เกษตร - นวมินทร์ จากชื่อเรียกอย่างไม่เป็น
ทางการว่า ถนนเกษตร - นวมินทร์ จนเมื่อ
ต้นปี 2549 ถนนแห่งนีไ้ ด้มชี อื่ อย่างเป็นทางการ
ว่า ถนนประเสริฐมนูกิจ ตามราชทินนามของ
หลวงประเสริฐมนูกิจ (ประเสริฐ ศิริสัมพันธ์)
โดยคณะกรรมการกลางตั้งชื่อถนน ตรอก
ซอย วงเวียน ทางแยก คลอง สะพาน และ
สถานที่ส�ำคัญในเขตกรุงเทพมหานครได้
พิจารณาร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 351 ขนาด 8
ช่องจราจร เป็นเส้นทางจราจรระหว่างท้องที่
เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม และเขต
คันนายาว ระยะทาง 11.656 กิโลเมตร เชื่อมต่อ

บรรยากาศร้าน Honeymoon Pub & Restaurant

ถนนหลายสาย อาทิ ถนนงามวงศ์วานตัดกับถนน
พหลโยธิน ถนนลาดปลาเค้า ถนนสุคนธสวัสดิ์
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม เป็นเส้นทางทีส่ ามารถ
ใช้ออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต และขึ้นลงทางด่วน
รามอินทรา - อาจณรงค์ ได้สะดวก
ในอนาคตมีแนวโน้มว่า การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยจะท�ำการก่อสร้างระบบทางด่วน
ขัน้ ที่ 3 ไปบนถนนสายนี้ จากทีม่ กี ารสร้างตอม่อ
ขนาดใหญ่ไว้ตรงเกาะกลางถนน
สถานที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Festival Walk,
Nawamin Art Village และ Nawamin City
Avenue ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแบบ Open Air
ออกแบบสถาปัตยกรรมกึง่ ยุโรปโบราณประยุกต์
มีร้านค้าภายในที่ออกแบบเฉพาะตัวและหลาก
หลาย ทัง้ ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ ร้านเสือ้ ผ้า
ฯลฯ The Crystal Park เฟส 2

“ปลากะพง Alternative”
ร้าน Camp Havana Pub & Restaurant
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บรรยากาศยามค�่ำของร้าน Snop Pub & Restaurant

สถานที่แนะน�ำ
• Honeymoon Pub & Restaurant
แนวร้านนั่งทานอาหารยามค�่ำ
เมนูแนะน�ำ : ย�ำฮันนีมนู , ข้าวผัดฮันนีมนู , ต้มย�ำ
ทะเลเดือด, ปลาช่อนฮันนีมูน และเกี๊ยวห่อชีส
ที่ตั้ง : ถนนเกษตร - นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 08-5226-3826, 08-5060-6882 และ
08-6508-0299
เปิดบริการ : 17.00 - 01.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากเมเจอร์รชั โยธินเลีย้ วขวาเข้า
ถนนเกษตร - นวมินทร์ ร้านอยู่ริมถนนฝั่งขวา
มือใกล้สี่แยก กลับรถใต้สะพานชิดด้านซ้ายมือ

“เกี๊ยวห่อชีส”
ร้าน Honeymoon Pub & Restaurant

บรรยากาศนั่งฟังเพลงสบายๆ ที่ร้าน Snop Pub & Restaurant

• Snop Pub & Restaurant
ตกแต่ ง ด้ ว ยโทนสี ส ดใสกั บ ตั ว การ์ ตู น และ
ของสะสมต่างๆ
เมนูแนะน�ำ : ปลากะพงสองหน้า, หมึกไข่
นึ่งมะนาว และผัดชาวเกาะ
ที่ตั้ง : 29/29 หมู่ 9 ถนนเกษตร - นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-9063 และ 08-2244-9922
เปิดบริการ : 18.00 - 02.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากสี่แยกเกษตรฯ บนถนน
เกษตร - นวมินทร์ ตรงไปอยู่ทางด้านซ้ายมือ
• Camp Havana Pub & Restaurant
ร้านส�ำหรับคนชอบดนตรีแจ๊สในบรรยากาศ

“แซลมอนย่างเกลือ” ร้าน The Fabric

สบายๆ สไตล์บ้านและสวน
เมนูแนะน�ำ : ปลากะพง Alternative, พล่ากุ้ง
ชะอมทอด, Seafood Havana, ไก่ Volcano
และย�ำบุษยา
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 ซอยประเสริฐมนูกิจ 21 ถนน
เกษตร - นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10240 (ตอม่อ 88)
โทรศัพท์ : 0-2553-2606-7
Facebook : http://www.facebook.com/
camphavana		
เปิดบริการ : 17.30 - 01.30 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากสี่แยกเกษตรฯ ไปตามถนน
เกษตร - นวมินทร์ ตรงไปจนถึงตอม่อที่ 88 แล้ว
ให้เลี้ยวเข้าซอยประเสริฐมนูกิจ 21 ไปประมาณ

“พล่ากุ้ง” เมนูเด็ดของร้าน
Camp Havana Pub & Restaurant

50 เมตร
• The Fabric
ร้านที่ประดับประดาด้วยผืนผ้าที่แขวนอยู่ตาม
เสาผสมกับแสงไฟในสวน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ร้านเปิดโล่งแบบ Outdoor
เมนูแนะน�ำ : แซลมอนย่างเกลือ, ปูอัดหิมะ,
พล่ากุ้ง, กุ้งนึ่งนมสด, ซี่โครงหมู และปูกระตอย
ทอดกรอบ อีกทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เอาใจ
นักดืม่ ด้วยราคาค่าเปิดขวดเพียง 200 บาทเท่านัน้
ทีต่ งั้ : 13/7 ถนนเกษตร - นวมินทร์ (นวลจันทร์)
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
(ตอม่อที่ 212)
โทรศัพท์ : 0-2943-8807
Facebook : The Fabric Restaurant & Music

L&H MOTIVO
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SINGLE HOME : WEST
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

LADAWAN รัตนาธิเบศร์		

30 - 100 ล้านบาท 		

lrr@lh.co.th

LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

30 - 130 ล้านบาท 		

lrp@lh.co.th

นันทวัน ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์		

15 - 25 ล้านบาท 		

npr@lh.co.th

นันทวัน อุทยาน - อักษะ			

9 - 15 ล้านบาท		

nu@lh.co.th

มัณฑนา บางใหญ่ 			

6 - 8 ล้านบาท 		

my@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า - สาย 5 		

4 - 6 ล้านบาท		

c5@lh.co.th

ชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ - วงแหวน

4 - 6 ล้านบาท 		

crb@lh.co.th

พฤกษ์ลดา บางใหญ่			

3.3 ล้านบาท 		

py@lh.co.th

inizio ปิ่นเกล้า - วงแหวน 		

3.2 ล้านบาท 		

ip@lh.co.th

inizio ปิ่นเกล้า - ศาลายา		

3.2 ล้านบาท		

i4@lh.co.th

L&H MOTIVO
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LIVING GUIDE : WEST ZONE

BANG RAK YAI BAN MAI ROAD :

W

Future with Skytrain

ถนนบางรักใหญ่ - บ้านใหม่ เส้นทางรถไฟฟ้า
ถนนบางรั ก ใหญ่ - บ้ า นใหม่ หรื อ
ถนนเลียบคลองจันทร์ทองเอี่ยม เป็นถนน
เชื่อมต่อระหว่างอ�ำเภอบางใหญ่กับเทศบาล
เมืองบางบัวทอง ผ่านพื้นที่ 4 ต�ำบล ได้แก่
เสาธงหิน, บางรักพัฒนา, ปลายบาง และ
บ้านใหม่ของอ�ำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี มี
โครงการพฤกษ์ลดา บางใหญ่ และโครงการ
มัณฑนา บางใหญ่ ตั้งอยู่

บรรยากาศยามค�่ำคืน
ของร้าน ช.ช้าง ยกครก

ถนนสายนีจ้ ดั ว่ามีการเดินทางสะดวก เนือ่ งจาก
เชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกและ
ถนนกาญจนาภิเษก และในอนาคตอันใกล้จะมี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งจากสะพานพระนัง่ เกล้า
มาบรรจบกับถนนวงแหวนที่บริเวณนี้ พร้อมกับ
ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรถไฟฟ้าซึง่ เป็นโครงการขนาดใหญ่
ท�ำให้มีแนวโน้มที่ดสี �ำหรับผู้มาสร้างที่อยู่อาศัย
ตลอดระยะทางของถนนทีเ่ ลียบคลองสายเล็กๆ
เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ดิมเป็นพืน้ ทีก่ ว้างเพือ่ ท�ำการเพาะปลูก
และไม่มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่มาก่อน

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดกลางบางใหญ่หรือบางใหญ่ซติ ี้ ตลาดค้าส่ง
และปลีก ผักสด ผลไม้ เนือ้ สัตว์ ข้าวสาร อาหารแห้ง
ทุกชนิด
บิ๊กคิงส์บางใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ (สายสีมว่ ง เริม่ พ.ศ. 2558)
บริษัท น้อมจิตต์ แมนูแฟกเจอริ่ง จ�ำกัด

“กุ้งพันอ้อย” ร้านญีญวน

“จิ้นนึ่ง” เมนูแนะน�ำทานกับน�้ำพริกข่า ร้านหนานกุ
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“ปีกไก่ทอดน�้ำปลา” ร้าน ช.ช้าง ยกครก

สถานที่แนะน�ำ
• ร้าน ช.ช้าง ยกครก
อาหารแนวอีสานทีเ่ สิรฟ์ พร้อมครก มีหลายสาขา
เมนูแนะน�ำ : ปีกไก่ทอดน�ำ้ ปลา, ส้มต�ำปูปลาร้า
ไข่ตม้ , ต�ำโล่งโจ้ง, ปลาทับทิมทอดตะไคร้, ต้มแซบ
กระดูกอ่อนกับเอ็นแก้ว, ทอดมันปลากราย,
ข้าวเหนียวทอด
ทีต่ งั้ : สาขาวัดลาดปลาดุก 12/6-8 ถนนตลิง่ ชัน สุพรรณบุรี ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 08-1116-1077, 08-3010-3952,
08-6216-8245
เปิดบริการ : 11.00 - 23.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี

“แกงฮังเล” ร้านหนานกุ

“ไส้อั่ว” ร้านหนานกุ

บรรยากาศร้านหนานกุ
บรรยากาศร้านญีญวน

“ส้มต�ำปูปลาร้าไข่ต้ม” ร้าน ช.ช้าง ยกครก

ตรงไปจนถึงวัดลาดปลาดุกให้เลี้ยวเข้าซอย
จะเห็นร้าน ช.ช้าง ยกครก อยู่ภายในซอย
มีป้ายบอกชัดเจน
• ร้านญีญวน
อาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพ
เมนูแนะน�ำ : แหนมเนือง, หมูยอ (ลวก ทอด
ย�ำ), ปากหม้อญวน, ซาโมซ่าญีญวน, ขนมปัง
ไข่กระทะ, กุ้งพันอ้อย, ฟองดูเวียดนาม,
กล้วยหอมทอดราดน�้ำผึง้ ป่า, ลูกตาลลอยแก้วใส่
ดอกอัญชัน, น�้ำกระเจี๊ยบ
ทีต่ งั้ : 94/15 หมู่ 3 อาคารใกล้กบั บริษทั กูด๊ เยียร์

“แหนมเนือง” ร้านญีญวน

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ต�ำบลบางรักพัฒนา
อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-4090, 08-1618-7202
Facebook : http://th-th.facebook.com/
YeeyuanCuisine
เปิดบริการ : 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากสะพานพระนัง่ เกล้าไปถนน
บางกรวย - ไทรน้อย วิ่งไปพอประมาณจะเห็น
ร้านญีญวนอยู่ทางขวา เลี้ยวขวาเข้าร้านได้เลย
• ร้านหนานกุ
อาหารเหนือล้านนา

เมนูแนะน�ำ : จิ้นนึ่งทานกับน�้ำพริกข่าที่ปรุง
จากข่าแก่ที่น�ำไปเผาไฟ น�ำมาต�ำกับพริกแห้ง
คัว่ และเกลือ เวลาทานก็เอามาผสมกับน�ำ้ ต้มสุก
บีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยว, ไส้อั่ว, ขนมจีน
น�ำ้ เงีย้ ว, แกงฮังเล, ต้มแซบ, วัวน้อยนึง่ , ลาบหมูควั่
ที่ตั้ง : ริมถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต�ำบล
บางรักพัฒนา อ�ำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 08-1939-8457, 08-4527-9091
เปิดบริการ : 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : จากถนนรัตนาธิเบศร์ไปทาง
สุพรรณบุรี เข้าซอยวัดลาดปลาดุกไปประมาณ
4 กิโลเมตร อยู่ทางขวามือ
L&H MOTIVO
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TOWNHOME

TOWNHOME
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

The TERRACE รามอินทรา 		

4.8 ล้านบาท

t65@lh.co.th

Baan mai พระราม 2 - พุทธบูชา (2) 3.3 ล้านบาท

bb2@lh.co.th

Villaggio พระราม 2 			

1.8 ล้านบาท

vb@lh.co.th

indy ประชาอุทิศ (2)			

1.7 ล้านบาท

dp2@lh.co.th

indy รังสิต - คลอง 3			

1.6 ล้านบาท

dr3@lh.co.th
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CONDOMINIUM

CONDOMINIUM
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

THE BANGKOK SATHORN		

10.5 ล้านบาท

thebangkok@lh.co.th

TheRoom BTS Wongwian Yai

11.5 ล้านบาท

rs8@lh.co.th

TheRoom Sukhumvit 21		

7.3 ล้านบาท

r21@lh.co.th

THE KEY อุดมสุข			

1.79 ล้านบาท

ku@lh.co.th
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MAJOR CITIES

MAJOR CITIES
เชียงใหม่ - ขอนแก่น - โคราช - หัวหิน - ภูเก็ต
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โครงการ

ราคาเริ่มต้น

e-mail

นันทวัน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

5.59 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

ชลลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่

5.09 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี มีโชค – เชียงใหม่				

3.66 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี สันก�ำแพง – เชียงใหม่			

3.67 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

NORTH CONDO เชียงใหม่			

1.90 ล้านบาท

lhn@lh.co.th

สีวลี ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น			

3.7 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

inizio ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น 			

3.2 ล้านบาท

lh_khonkaen@lh.co.th

สีวลี ถนนมิตรภาพ โคราช			

3.9 ล้านบาท

lh_korat@lh.co.th

โอกาส หัวหิน					

14.5 ล้านบาท

ocas@lh.co.th

Wan Vayla หัวหิน				

6 ล้านบาท

wkt@lh.co.th

88 Land and Houses Hillside Phuket

7.17 ล้านบาท

info@lhphuket.com

inizio เกาะแก้ว ภูเก็ต				

4.38 ล้านบาท

info@lhphuket.com
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L&H HIGHLIGHTS

Wan Vayla คอนโดใหม่ในสวนริมทะเลหัวหิน-เขาเต่า จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ที่คงความบริสุทธิ์ของสวนธรรมชาติ หาดทราย ท้องฟ้า และทะเลหัวหิน ไว้เพื่อคุณ
เริ่ม 6 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1198 I www.lh.co.th/wanvayla
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ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและด�ำเนินการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000249 (บมจ. 57 เดิม) ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กรรมการ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ทุนจดทะเบียน 10,354,268,670 บาท ช�ำระแล้ว10,025,921,523 บาท โครงการวันเวลา เขาเต่า ซอยหัวหิน 101
ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย 7 ชั้น 2 อาคาร, 4 ชั้น 10 อาคาร, 3 ชั้น 2 อาคาร จ�ำนวนรวม 294 ยูนิต พื้นที่โครงการ 20-0-98.2 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ใบอนุญาตปลูกสร้างอยู่ระหว่างด�ำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างเดือน เมษายน 2556 และคาดว่าแล้วเสร็จ
เดือนธันวาคม 2557 และด�ำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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BEST DAY OUT

MORNING
MY FIRST DAYLIGHT
การไปชมแสงอาทิ ต ย์ ย ามเช้ า
ร่วมกันในวันใหม่ทสี่ ดใสเป็นช่วงเวลา
แสนวิเศษกับคูร่ กั ครอบครัว หรือ
เพื่อนฝูง ยิ่งคู่วิวาห์ใหม่ก�ำลังหา
สถานที่ Honeymoon แสนหวาน
เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่า
ได้ชมพระอาทิตย์งามทีส่ ดุ ของไทย
มาแนะน�ำ!!!

ยอดเขาสูง เทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดน
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อากาศหนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะปลายเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคม แสงแรกของวันทีน่ มี่ า
คูก่ บั ทะเลหมอกสีขาว จนเหมือนยืนอยูบ่ นก้อนเมฆ

ภูเขาสูงใหญ่ ที่ราบกว้างปกคลุมด้วยหมู่ต้นสน
มีผาชะโงกเหมือนหัวเรือส�ำเภาใหญ่ ทีย่ อดเดโช
มองออกไปลิบๆ เห็นทะเลภูเขาสลับซับซ้อน
มีผาน�้ำตก ถ�้ำหิน และหินที่มีลักษณะเหมือน
ชื่ออยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้า ช่วงปลายฝนต้นหนาว
ดอกไม้เล็กๆ สีสวยงามขึ้นกระจายไปทั่ว

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ณ เมืองเลย

ขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่

ภูชี้ฟ้า เชียงราย

หนึ่งใน “สวิตเซอร์แลนด์” ของเมืองไทย
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“ขุ น ช่ า งเคี่ ย น” เป็ น เส้ น ทางไปพระธาตุ

ล�ำแสงอบอุ่นผ่านแนวต้นสนเรียงรายที่ปางอุ๋ง

ดอยสุเทพ ใกล้แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติของ
เมืองเชียงใหม่ อาทิ พระต�ำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์

สดชื่นยามเช้ากับคนรู้ใจ

ทะเลหมอกยามเช้าบนเทือกเขาสูง
ความงดงามที่เหมือนสวรรค์บนดิน

แสงอาทิตย์ยามเช้าที่หัวหิน

บ้านม้ง ดอยปุย และสถานีวจิ ยั พืชเมืองหนาวทีม่ ี
ผลผลิตออกมามากมาย และความงามของดอก
นางพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย จะออกดอก
สะพรั่งยามหน้าหนาว
อุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว เพชรบูรณ์

ครอบคลุมพื้นที่ของทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดชัยภูมิ มีภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน อากาศ
หนาวเย็นที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 2-5 องศาเซลเซียส
เป็นแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญของแม่น�้ำหลายสาย ชม
พระอาทิตย์ขึ้นที่ภูค้อ มองเห็นทะเลหมอกกับ
ยอดภู และมีทเี่ ทีย่ วอีกมากมายทีอ่ ยูใ่ นเขตอุทยาน
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชด�ำริปางอุง๋ เป็นพืน้ ทีใ่ นโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จากไร่ฝิ่น
กลายเป็นทีป่ ลูกพรรณพืช ไม้ดอก ไม้ผล หลากสี

รวมถึงสมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ และบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์
ประจ�ำถิน่ “เขียดแลว” ทีเ่ กือบสูญพันธ์ุ ปางอุง๋ ได้
รับสมญานามสวิตเซอร์แลนด์ของไทย ดินแดน
สามหมอกกับทิวสนเรียงรายเคียงคู่อ่างเก็บน�ำ้
อันกว้างใหญ่
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หัวหินเป็นเมืองตากอากาศมากว่า 100 ปี อ�ำเภอเล็กๆ
ทีม่ บี รรยากาศของท้องทะเลในแบบ Tropical Sea
หาดทราย สายลม แสงแดด และบ้านตากอากาศ
ทรงโคโลเนียล ยามเช้าตื่นมาออกไปเดินเล่น
ริมทะเล หรือลองขึ้นเขา หิน เหล็ก ไฟ จะเห็น
วิวเมืองหัวหินพร้อมเวิ้งทะเลงดงาม

และในทะเล เกาะที่อยู่ในกลุ่มอ่าวขนาดใหญ่
บังคลื่นลม เป็นแหล่งก�ำเนิดแนวปะการัง
น�้ำตื้นใหญ่ที่สุดของไทย มีหมู่บ้านชาวมอแกน
“ยิปซีแห่งท้องทะเล” ผู้น่ารัก สามารถใช้ชีวิต
แบบพอเพียงเรียบง่าย ยามที่ต้องการหลีกหนี
แสงสีของเมืองใหญ่
หากใครคิดจะหาสถานทีพ่ กั ผ่อนอย่างสงบ และ
ตืน่ ขึน้ มาในวันใหม่ดว้ ยแสงยามเช้าทีส่ ดใสตาม
แบบที่ชอบ ลองเลือกสักสถานที่หนึ่งแล้วจูงมือ
คนที่รักไปใช้ชีวิตร่วมกัน

หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา

มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่องการด�ำน�้ำดูปะการัง
หมู่เกาะ 5 แห่งมีธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งบนบก
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SHARING

LH VOICE BOOK

เสียงสร้างสือ่ ... เพือ่ การเรียนรูไ้ ม่สนิ้ สุด

เสียงของคุณอาจเป็นโลกใบใหม่ให้ใครอีกหลายๆ คน... เพราะทีน่ ...ี่
เสียงของคุณมีความหมายมากกว่าค�ำพูด... แต่คอื หนังสือทีเ่ ปิดโลก
แห่งการเรียนรู้ให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในการมองเห็น คือแสงสว่าง
แห่งปัญญาและจินตนาการงดงามในความมืดมน และอาจเป็นส่วน
สร้างอนาคตดีๆ ให้น้องๆ อีกหลายร้อยหลายพันคน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเชิญลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมให้โอกาส
ในการเรียนรูแ้ ก่นอ้ งๆ ผูพ้ กิ ารทางสายตา โดยจัดท�ำโครงการ “Voice Book
เสียงสร้างสือ่ ... เพือ่ การเรียนรูไ้ ม่สนิ้ สุด” ร่วมบันทึกเสียงพือ่ สร้างหนังสือเสียง
ส่งมอบแด่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ที่ยังขาดหนังสือเสียงอีกหลายประเภท
เพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
การหยิบจับหนังสือสักเล่มมาอ่านส� ำหรับคนทั่วไปแล้วอาจเป็น
เรื่องง่าย บ้างแค่ปลายนิ้วคลิกบนแท็บเล็ตก็อ่านได้แล้ว แต่ส�ำหรับน้องๆ
ผู้พิการทางสายตานั้น แม้จะมีหนังสือที่พวกเขาอยากอ่านอยู่ในมือ ก็ไม่มี
วันเปิดอ่านได้หากปราศจาก “เสียงของคุณ”
“การอ่านหนังสือเสียงใช่เพียงการสร้างบุญ แต่คุณก�ำลังสร้างคน”
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ให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ที่จะน�ำไปท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
ได้เทียบเท่าคนที่มีสายตาดี ซึ่งทางโรงเรียนสอนคนตาบอดยังขาดแคลน
หนังสือเสียงอีกหลายประเภท รวมถึงที่มีอยู่มีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อการ
ศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรู้ถึงความส�ำคัญ
ของหนังสือเสียง จากการที่เคยร่วมบริจาคปฏิทินใช้แล้วและแผ่นซีดี
เปล่าให้กับทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ มาแล้ว น�ำมาสู่
การริเริ่มโครงการหนังสือเสียง... หรือ Voice Book
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโปรแกรมในเว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook
เพื่อให้ลูกบ้านแลนด์อาสาสามารถอ่านหนังสือเสียงได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจากส�ำนักพิมพ์ Skybook ซึ่งผู้ที่
สนใจร่วมโครงการหนังสือเสียงสามารถอ่านได้ตามค� ำแนะน�ำใน
หน้าเว็บไซต์ตั้งแต่การเริ่มต้น การค้นหาหนังสือ วิธีการอ่านหนังสือ
เสียง ระยะเวลาที่เหมาะสม และการบันทึกเสียงเข้าคลังเสียง โดย
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะท�ำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและบันทึกลงแผ่นซีดีเพื่อ
มอบให้ทางมูลนิธิฯ ต่อไป
ระยะแรกหนังสือที่บรรจุไว้ในฐานข้อมูลจะมี 3 หมวด ได้แก่
ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยเรียงล�ำดับแต่ละบท
ไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อช่วยในการอ่านได้สะดวก ส� ำหรับท่านใดที่
ไม่สะดวกที่จะอ่านหนังสือหมดทั้งเล่ม ก็สามารถอ่านเพียงบางบทที่
ยังไม่ได้มีผู้เข้าไปอ่านได้ เมื่ออ่านจบบทสามารถลองฟังเสียงที่อ่าน
หากพอใจก็สามารถกดบันทึกเสียงจริงเพื่อลงคลังเสียงได้
เชิญชวนลูกบ้านมาแบ่งปันโอกาสด้วยการ “ให้” ที่มีคุณค่ามากกว่า
เงินทอง เพราะเสียงของคุณจะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ แก่น้องๆ
ผูพ้ กิ ารทางสายตา นอกจากบุญจากวิทยาทานทีไ่ ด้แล้ว ผูร้ ว่ มให้โอกาสยัง
ได้รับความอิ่มเอมและสุขใจจากการให้ครั้งนี้อีกด้วย

ในเฟสแรกนี้จะเปิดให้เฉพาะลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมบันทึกหนังสือเสียง หากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ก็ จ ะเปิ ด ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปผู ้ มี จิ ต อาสาร่ ว มให้ โ อกาสโดยการบั น ทึ ก
หนั ง สื อ เสี ย งต่ อ ๆ ไป ซึ่ ง ลู ก บ้ า นแลนด์ อ าสาทุ ก ท่ า นสามารถ
เข้าไปอ่านหนังสือเสียงได้ที่เว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนนี้
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเป็นก�ำลังใจให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ขอให้
กิจกรรม Voice Book นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ ให้เสียงของ
ลูกบ้านผู้มีจิตอาสาทุกๆ คนเป็นแสงสว่างแทนดวงตาของน้องๆ และ
ขอเชิญชวนลูกบ้านและส�ำนักพิมพ์ทสี่ นใจ มาร่วมสร้างสิง่ ดีๆ ให้กบั สังคม
ด้วยหนังสือเสียงกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ voicebook@lh.co.th
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DINING DELIGHT

Black And White
Chocolate on Hazelnut Crust

WINE
I LOVE YOU อร่อยในแบบฉบับของคนมีสไตล์

เปลือกมันฝรั่งอบชีส

Original I Love You Spare Ribs
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Wine I Love You สาขาเมกาบางนา ร้าน
ตกแต่งในสไตล์อเมริกนั แหล่งแฮงก์เอาต์ส�ำหรับ
ครอบครัวที่ต้องการมองหาอาหารอร่อยและ
เครื่องดื่มเบาๆ
หากได้มีโอกาสมาที่ร้านนี้แล้ว อาหารจาน
เด่นที่ต้องสั่งมานั่งรับประทานกันให้ได้เลยจาน
แรกก็ต้อง “เปลือกมันฝรั่งอบชีส” ที่กรอบ
นอก กรุ บ ในด้ ว ยเบคอน และหอมกรุ ่ น กั บ
เชดดาร์ชีส เหมาะเป็นอาหารทานเล่นก่อนที่จะ
เริ่มต้นอาหารจานหลักอย่าง “ซี่โครงหมูใหญ่
มากสูตรดั้งเดิม” (Original I Love You Spare
Ribs) อาหารเลื่องชื่อของร้าน ชิ้นโตเนื้อนุ่ม
หมักด้วยซอสและผงหมักสูตรเด็ดของทางร้าน
รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ
์ มาในจานใบโต ทีร่ บั รอง
ได้วา่ อร่อยจนต้องสัง่ เพิม่ เช่นเดียวกับ “ทูนา่ ย่าง
โรยงา” (Seared Tuna with Black and White
Sesame) ที่ เ สิ ร ์ ฟ พร้ อ มเส้ น สปาเกตตี ห มึ ก
ด�ำนุ่ม ความแปลกของอาหารจานนี้คือการ
ลิม้ รสเนื้อปลาทูนา่ สีแดงฉ�่ำ พร้อมกับแตงโมสด
ที่รสชาติเข้ากัน

หลังจากอิม่ เอมกับอาหารจานหลักไปแล้ว ก็
ต้องล้างปากด้วยของหวานอย่าง Black and White
Chocolate on Hazelnut Crust ช็อกโกแลตมูส
สองสี เสิรฟ์ พร้อมไอศกรีมวานิลลาเย็นๆ หรือจะ
ดืม่ ด�ำ่ กับม็อกเทลผลไม้อย่าง “ราสเบอร์รมี อ็ กเทล”
หอมสดชื่น และค็อกเทลสูตรพิเศษอย่าง “ไวน์
ค็อกเทล” หอมกลิ่นไวน์แดง เหมาะส�ำหรับผู้ที่
เริ่มต้นการดื่มไวน์เป็นครั้งแรก แต่หากอยากจะ
ดื่มด�่ำกับรสชาติของไวน์ ที่ร้านนี้ก็มีให้บริการ

พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะน�ำไวน์ให้ท่าน
ได้อย่างโดนใจ
นอกจากร้าน Wine I Love You สาขา
เมกาบางนาแล้ ว ยั ง เปิ ด บริ ก ารที่ ค ริ ส ตั ล
ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) และสุขุมวิท 26 เยื้อง
K Village โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 16.00 - 01.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และ
11.00 - 01.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์) สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส�ำรองที่นั่ง
ก่อนได้ที่ 08-9141-7000, 0-2102-2166 หรือที่
www.facebook.com/wineiloveyou

GOURMET

COCOA BROWNIE
CUP CAKE... BEGINNING TO BAKE

หลายคนเริ่มต้นมีครัวใหม่ด้วยการมีเตาอบขนาดบิ๊กเบิ้มกันแทบทุกคน และเชื่อว่าทุกคนที่มี
เตาอบแทบจะไม่เคยใช้งาน เราเลยอยากให้คุณลองเริ่มต้นท�ำเมนูขนมอบแสนง่ายดายอย่าง
“Cocoa Brownie Cup Cake” หลายคนอาจคิดว่าบราวนี่เมนูโปรดแสนอร่อยที่เคยทานต้อง
ท�ำยากแน่ๆ แต่จริงๆ แล้วเมนูนี้ช่างท�ำง่ายดาย เราเลยขอน�ำเสนอบราวนี่สูตร Low fat ที่ใช้
น�้ำมันมะกอกแทนเนย และใช้ผลไม้อบแห้งแทนถั่ว เพื่อลดแคลอรี ทานสบายใจไม่ต้องกลัวอ้วน

ขั้นตอนการท�ำ
1. อุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
2. ผสมน�้ำมันมะกอกกับผงโกโก้ คนให้เข้ากันแล้วพักไว้จนเย็น
3. ตีไข่กับน�้ำตาลให้เข้ากันแบบไข่เจียว แต่ตีให้ฟูขาวมีฟองอากาศมากกว่า แล้วใส่ส่วนผสมของโกโก้ผสมเนยที่ท�ำพักไว้ใส่ลงไป
คนให้เข้ากัน เติมกลิ่นวานิลลา แป้ง ผงฟู ช็อกโกแลตชิพ ผลไม้อบแห้ง ลงในส่วนผสมที่ 3 คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
4. ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถ้วยอบคัพเค้กแบบก้นลึก 1/2 ถ้วย โรยหน้าอีกครั้งด้วยช็อกโกแลตชิพ ท�ำจนหมด ถ้าใครมีถาดอบขนาด
16 x 16 เซนติเมตร ให้รองด้วยกระดาษไขทาเนยบางๆ แล้วเทส่วนผสมลงไป
5. น�ำไปอบในเตาที่อุ่นไว้ประมาณ 30 นาที
6. น�ำออกมาพักไว้บนตะแกรงจนเย็นแล้วจึงตัดเป็นชิ้น เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม
ส่วนผสม
น�้ำมันมะกอกส�ำหรับปรุงอาหาร
ผงโกโก้ยี่ห้อตามชอบ
ไข่ไก่
น�้ำตาลทรายขาว
วานิลลา
แป้งเค้ก
ผงฟู
อัลมอนด์หรือถั่วที่ชอบสับหยาบๆ
ช็อกโกแลตชิพแบบเม็ดเล็ก

Tips
ถ้าใช้เวลาอบนาน หน้าขนมจะแข็งกรอบเกินไป และเนื้อในจะไม่ชุ่มฉ�่ำ
ลองใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดู ขนมจะแฉะๆ แต่จะไม่มีเศษเนื้อบราวนี่ที่ไม่สุกติดไม้ออกมา แสดงว่าสุกแล้ว
ใครกลัวอ้วน หรือไม่ชอบทานถัั่ว ให้เปลี่ยนจากอัลมอนด์มาเป็นผลไม้อบแห้งอย่าง สับปะรด ราสเบอร์รี
และแบล็กเคอร์เรนท์แทน จะให้รสชาติอมเปรี้ยวอร่อยไปอีกแบบ

1/2 ถ้วยตวง
45 กรัม (3/4 ถ้วยตวง)
2 ฟอง
185 กรัม (1 ถ้วยตวง)
1 ช้อนชา
55 กรัม (1/2 ถ้วยตวง + 1 ช้อนโต๊ะ)
1/4 ช้อนชา
115 กรัม (1/2 ถ้วยตวง)
55 กรัม (1/2 ถ้วยตวง)
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MY BEST FRIEND

CHIHUAHUA
SHORT COAT... MY LITTLE ANGEL
สุนขั ตัวเล็ก หน้าตาบ้องแบ๊ว หัวโต ตากลมโต ขาเล็กๆ วิง่ ซน
ไปมาข้างหน้า เห็นแล้วไม่บอกก็รู้ว่าต้องเป็นเจ้าชิวาวาแน่ๆ
ด้วยลักษณะเด่นของรูปร่างหน้าตา บวกกับนิสัยที่แสนจะ
ขี้อ้อน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าท�ำไมเจ้าสี่ขาแสนซนพันธุ์นี้
ถึงได้รับความนิยมเลี้ยงจากกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงมากที่สุด

ชิวาวาขนสัน้ ถือเป็นต้นต�ำรับของสายพันธุท์ ถี่ กู ผสมขึน้ มาในยุค
แรกๆ เจ้าตูบเหล่านีม้ ขี นาดตัวแสนกะทัดรัด น�้ำหนักตัวมาตรฐานไม่
เกิน 2.7 กิโลกรัม ขณะทีไ่ ซส์ทคี พั จะมีน�้ำหนักตัวเพียงกิโลกรัมเศษๆ
เท่านัน้ ท�ำให้ชวิ าวาขนสัน้ เป็นสุนขั ทีด่ แู ลง่าย เหมาะส�ำหรับผูท้ อี่ ยาก
เลี้ยงสุนัขที่ไม่ต้องดูแลมาก เสียงไม่ดัง เห่าไม่เก่ง กินน้อย และ
สามารถเลีย้ งในบ้านทีม่ เี นือ้ ทีน่ อ้ ยอย่างคอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์
ได้อีกด้วย
สุนัขพันธุ์ชิวาวายังเป็นสุนัขที่ฉลาด สามารถฝึกหัดง่าย
เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ขีเ้ ล่น จงรักภักดีตอ่ เจ้าของมาก จนดูเหมือนกับว่าติด
เจ้าของ ชิวาวาไม่ชอบอยู่ตัวเดียว เวลานายเดินไปไหนจะคอย
มองดูเจ้านายให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา และที่สำ� คัญสุนัขพันธุ์
ชิวาวามีขนาดที่เล็ก สามารถน�ำพาไปไหนมาไหนได้สะดวก
ชิวาวาเป็นสุนัขที่รักความสะอาด ไม่ต้องใช้เวลาในการดูแล
มากนัก ด้วยขนาดตัวเล็กจิ๋วอาบน�้ำง่าย ยิ่งขนสั้นก็แปรงขน
นิดหน่อยก็เรียบร้อย แต่สุนัขพันธุ์นี้ขี้หนาว ฉะนั้นเรื่องการดูแล
ความอบอุน่ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ซึง่ อย่างทีบ่ อกว่าด้วยขนาดตัวทีเ่ ล็ก
และบอบบางของมัน ฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเขาให้อยู่ในสายตา
ตลอดเวลา เพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเผลอเหยียบเพื่อนตัวน้อย
ของคุณเข้าได้ง่ายๆ
ใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขตัวแรกของครอบครัว ชิวาวา
ถือเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยอุปนิสัยที่แสนจะฉลาด อ่อนโยน น่ารัก
และดูแลง่าย ลองเลี้ยงแล้วจะตกหลุมรักแน่นอน

Tips

• ชิวาวาทุกช่วงอายุต้องระวังการป่วยเป็นโรค Reverse Sneezing
ทีจ่ ะหายใจครืดคราดเหมือนเป็นโรคหอบ ซึง่ เกิดจากการตืน่ เต้นมากหรือ
อากาศเย็น คุณช่วยให้อาการดีขึ้นได้แค่นวดคอหอยให้น้องชิวาวา
กลืนน�้ำลาย
• ช็อกโกแลตและองุ่นถือเป็นของต้องห้ามส�ำหรับน้องชิวาวา เพราะอาจ
ท�ำให้เขาเกิดอาการลมชักถึงขาดใจตาย แม้กินเข้าไปในปริมาณไม่มาก
นัก เพราะขนาดตัวที่เล็กจิ๋วท�ำให้เขารับพิษได้มากกว่าสุนัขไซส์โต
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27-30 June
Thailand International Dog Show 2013-ขบวนการหมาเปือ้ นยิม้

เตรียมเปิดรับความสุขและร่วมสนุกสนานไปกับมหกรรมของ
คนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ่ ที่คนรักสุนัขและเพื่อนรัก 4 ขาจะไม่มีวันลืม
กับงาน “Thailand International Dog Show 2013” ที่มา
พร้อมคอนเซปต์ “ขบวนการหมาเปื้อนยิ้ม” ระหว่างวันที่ 27-30
มิถุนายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แน่นอนว่าภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ
Championship Dog Competition การประกวดสุนขั กว่า 5,000 ตัว
จากทัว่ ทุกมุมโลกเพือ่ แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ นอกจากนี้ ยังมีบธู จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
เพือ่ สัตว์เลีย้ งมากมายพร้อมส่วนลดกว่า 80% เลยทีเดียว ตัง้ แต่อาหาร
เวชภัณฑ์ เสื้อผ้าแฟชั่นสุนัข สปาและโรงแรมที่พักส�ำหรับสุนัข ฯลฯ
ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะมารวมกันอยูใ่ นงานเดียวเท่านัน้ รายละเอียดเพิม่ เติม
www.thailand-dogshow.com

20-23 June
Commart Next-Gen 2013

Commart Next-Gen Thailand 2013 งานนี้เป็นงานที่รวบรวม
เอานวัตกรรมสินค้าด้านไอทีและอุปกรณ์เสริมที่น่าตื่นตาตื่นใจ
หลากหลายประเภท จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้
คนรักสินค้าไอทีได้จับจอง ที่ส�ำคัญทางทีมงานได้รวบรวมโปรโมชั่น
และสิทธิพิเศษต่างๆ ไว้มากมาย งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน
2556 สามารถเข้ า ชมงานได้ ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00-20.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.commartthailand.com

5-9 June
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556
Thailand Tourism Festival 2013

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมตอกย�้ำความเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี 2556
หรือ Thailand Tourism Festival 2013 ตอน “เที่ยวไทยและไทย
เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว AEC” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9
มิถุนายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พิเศษสุดคือในปีนี้จะมีประเทศในกลุ่ม “AEC + 6” มาเข้าร่วมออก
บูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บวกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ต่างเตรียมน�ำไฮไลต์การท่องเที่ยวของ
แต่ละประเทศมาน�ำเสนอ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้านการท่องเที่ยวที่ครบครัน ร่วมด้วยนิทรรศการแนะน�ำสถานที่
ท่องเที่ยวจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ผนวกกิจกรรมบันเทิง การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศ
กลุ่ม AEC + 6 และการแสดงร่วมสมัย พร้อมทั้งอิ่มอร่อยไปกับ
50 ร้านอาหารดังจาก 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวไทย หากคุณ “หลงรัก
ประเทศไทย” ห้ามพลาดงานนี้ เพราะเป็นมหกรรมท่องเที่ยวไทยที่
ใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ ททท. จัดให้ชมฟรี แถม “เที่ยวฟรีมีจริง” ใน
งานนี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.tat.or.th
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โครงการ LADAWAN ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า
จัดสัมมนาฮวงจุ้ย
โครงการ LADAWAN ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า
จัดสัมมนาฮวงจุ้ยส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ขึ้น
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้แก่แขก
ผูม้ เี กียรติและผูท้ สี่ นใจเรือ่ งศาสตร์แห่งฮวงจุย้
เพือ่ ตอบโจทย์ทกุ เรือ่ งของศาสตร์แห่งชีวติ ทัง้
ในด้านภาพรวมประเทศไทยปี 2556 เศรษฐกิจ
การเมือง แนวโน้มอุตสาหกรรมภาคต่างๆ
อย่างครบครัน รวมถึงฮวงจุ้ยที่ควรรู้เกี่ยวกับ
การซือ้ อสังหาริมทรัพย์ โดยอาจารย์ภาณุวฒั น์

พันธุ์วิชาติกุล ประธานสถาบันศาสตร์แห่ง
ชีวิตแห่งประเทศไทย และอาจารย์สุวิมล
พันธุ์วิชาติกุล ที่มาร่วมแนะน�ำการดูโหงวเฮ้ง
และดวงปีนักษัตรให้แขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงานแบบใกล้ชดิ เป็นรายบุคคลเลยทีเดียว
บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ พร้อม
อิ่มอร่อยไปกับอาหารว่างที่เอ็กซ์คลูซีฟระดับ
5 ดาวจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
ส�ำหรับทุกครอบครัวที่มาร่วมงาน

ส่งต่อความรักให้กันที่ THE KEY แจ้งวัฒนะ
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และต้อนรับ
เข้าสู่บ้านหลังใหม่กับแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โครงการ THE KEY
แจ้งวัฒนะ ได้จัดงานขอบคุณลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ท่ามกลางบรรยากาศความรัก... ที่เรามอบให้
กับคนทีเ่ รารัก... แขกผูม้ เี กียรติกว่า 600 ท่านต่างประทับใจในเสียงเพลง
แสนโรแมนติกไปกับมินิคอนเสิร์ตของบี พีระพัฒน์ พร้อมทั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวเลขและชีวิตประจ�ำวันโดยแมน การิน
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นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้เต็มอิ่มกับอาหารพิเศษจากร้านอาหาร
ชื่อดังมากมาย ปิดท้ายด้วยการจับรางวัล Lucky Draw โดยมี
รางวัลใหญ่เป็นโทรทัศน์ LED 40 นิ้ว ไมโครเวฟ ฯลฯ และยังมีบัตร
ก�ำนัลจากร้าน Fuji ส�ำหรับผู้ที่ร่วมสนุกเล่นเกมในงาน บรรยากาศ
อบอวลไปด้วยความรักที่มอบให้กันและความอบอุ่นที่โครงการ
THE KEY แจ้งวัฒนะ มีให้คุณ
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แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Chief Financial Officer หรือ CFO
ยอดเยีย่ มในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุกอ่ สร้าง จาก
การมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012 ของ
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis Association)
โดยมีคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รับรางวัลจากคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จดั งานมอบรางวัลดังกล่าวขึน้
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยความร่วมมือของนักวิเคราะห์และ
ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ ด�ำเนินการเสนอชือ่ และให้คะแนนผูบ้ ริหารของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตทิ ี่
เพียบพร้อมทัง้ ความรูค้ วามสามารถในการบริหารธุรกิจ รวมถึงความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อน�ำพาบริษัทฯ
สู่ความส�ำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การมอบรางวัลให้กับ
ผูบ้ ริหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย CEO ยอดเยีย่ ม
CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 21 รางวัลใน 7
กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจ
การเงิน, สินค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง,
ทรัพยากร, บริการและเทคโนโลยี

คุณศุภรัชฏ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล The Most Powerful
Brand of Thailand 2012 ในกลุม่ สินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ จาก
ศ. นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2012
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาค
วิชาการตลาด ซึง่ ได้ดำ� เนินโครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาเครือ่ งมือ
ประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพือ่ จัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์”
เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดแบรนด์สนิ ค้า และจัดอันดับแบรนด์สนิ ค้าที่
แข็งแกร่งและมีพลังทีส่ ดุ ในประเทศไทยประจ�ำปี 2555 (The Most
Powerful Brand of Thailand 2012) ซึ่งเป็นการสอบถามแบบ
Face to Face เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�ำอย่าง
แท้จริงจากผูท้ เี่ คยซือ้ หรือเคยใช้แบรนด์สนิ ค้านัน้ จริง และจาก
ผลส�ำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าแบรนด์ พบว่า
แบรนด์ “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมี
พลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์

รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม
จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

รับรางวัล The Most Powerful Brand
of Thailand 2012
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SUCCESS STORY

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับรางวัลและความภาคภูมิใจ
จากเวลาที่ยาวนานกว่า 40 ปี กับการเป็นผู้ริเริ่มด�ำเนินโครงการบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งเป็น
โครงการแรกชื่อว่า “บ้านศรีรับสุข” ในปี 2516 จนเติบโตสู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในปี 2526
ต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2532 และได้เข้าจดทะเบียน
ภายใต้ชื่อบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2534 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนี้

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชน

Trusted Brand Platinum Award Winner 7 ปีซ้อน

สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์หนึ่งของความส�ำเร็จใน
การสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารงาน
นวัตกรรม และความก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด�ำเนินกิจการด้วยความมุง่ มัน่
และพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างที่อยู่
อาศัยทีม่ คี ณุ ภาพในท�ำเลทีด่ เี ยีย่ ม และเลือกแบบ
บ้านให้เหมาะสมกับลูกค้า พิสูจน์ด้วยบ้านสร้าง
เสร็จก่อนขาย บ้านตัวจริงในสภาพจริง จาก
โครงการแรกไปถึงกว่า 300 โครงการที่ได้มีการ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ผลจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ นี้ น�ำมาซึง่
รางวัลยืนยันความส�ำเร็จต่างๆ ทีแ่ ลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ได้รับ นับเป็นเครื่องการันตีการด�ำเนินการของ
บริษัทที่ดีและมีการบูรณาการอย่างแท้จริง
ในปี 2555 ที่ผ่านมา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตจากผู้บริโภค โดย
การส�ำรวจจากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์
ให้เป็นแบรนด์สุดยอด (Platinum) โดยได้รับ

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประเภทนิติบุคคล
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รางวัล Trusted Brand Platinum Award Winner
ในหมวดของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตดิ ต่อกัน
เป็นปีที่ 7 ตอกย�้ำความส�ำเร็จด้วยรางวัลประกาศ
เกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาค
เอกชน พ.ศ. 2555 โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Agency for Real
Estate Affairs) ในปีเดียวกันนี้
นอกจากนี้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ยังได้รบั รางวัลรัษฎากรพิพฒั น์ ประเภท
นิติบุคคล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา มอบ
โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูในฐานะองค์กรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน
เสียภาษีอย่างถูกต้อง เป็นต้นแบบของการท�ำ
ความดีและรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเจริญ
มั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง
อี ก หนึ่ ง รางวั ล แห่ ง ความภาคภู มิ ใ จ
“The Most Powerful Brand of Thailand 2012”
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการจัดอันดับ
แบรนด์สนิ ค้าทีแ่ ข็งแกร่งและมีพลังทีส่ ดุ ในประเทศไทย
ประจ�ำปี 2555 ซึ่งจากผลส�ำรวจพิสูจน์บทบาทว่า
“แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและ
มีพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์
กว่า 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท กว่า 300
โครงการภายใต้การบริหาร น�ำมาซึง่ รางวัลมากมาย
ทีพ่ สิ จู น์ความส�ำเร็จ แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด ความภูมใิ จ
สูงสุดของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คือการสร้างที่อยู่
อาศัยเพื่อความภูมิใจของลูกค้า

MORE THAN WORDS

“เริ่มต้น”
ถ้าไร้การเริ่มต้นก็ไม่มีการลงท้าย...
เมื่อใบไม้ยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ชีวิตก็ยังคงเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

MOTIVO ชวนคุณส่งภาพที่คุณประทับใจ เป็นภาพอะไรก็ได้พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ
ขนาดไม่เกิน 2 MB แต่ต้องถ่ายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เท่านั้น (ท่านละ 1 ภาพ ต่อฉบับ)
แล้วส่งมาที่ e-mail : MOTIVO@lh.co.th
เจ้าของภาพประทับใจที่ผ่านการคัดเลือกลงในคอลัมน์ More Than Words 2 ภาพในฉบับหน้า
จะได้รับบัตรก�ำนัลพิเศษจากร้าน Wine I Love You มูลค่าท่านละ 1,000 บาท
**หมายเหตุ : 1. ทาง MOTIVO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ใช้บัตรก�ำนัลได้ที่ Wine I Love You สาขาเมกาบางนา, คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) และสุขุมวิท 26 เยื้อง K Village
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"You will never win if you never begin."
Helen Rowland

www.lh.co.th

