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HELLO
LPN MEMBER

HAVE A NICE DAY

ในสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำาให้เราห่างกันไปบ้าง
แต่มาวันนี้ LUMPINI MAGAZINE ก็กลับมาให้
เพื่อนๆ ได้หายคิดถึง

มาวันนี้ เรากลับมาพร้อมกับคำาเชิญชวนให้ชาวลุมพินี
มาร่วมใจดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น เนื่องจากในหลายเดือน
ที่ผ่านมา พวกเราสร้างขยะจากพลาสติกเป็นจำานวนมาก 
ทั้งขยะจากการ Delivery อาหารมาทานในช่วงกักตัว หรืออุปกรณ์
ทำาความสะอาดต่างๆ มาวันนี้เมื่อทุกอย่างเริ่มปลดล็อกบ้างแล้ว
LPN จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ หันกลับมาเริ่มดูแลและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยทำาให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น ด้วยความรู้ เทคนิคต่างๆ 
ที่ทำาได้ง่ายๆ มาช่วยกัน GO GREEN IN NEW NORMAL นะครับ

LUMPINI 
TALK
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ลุมพินี เพลส 
พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

คอนโดระดับพรีเมี่ยม 
โอบล้อมด้วยโค้งน้ำาเจ้าพระยา 
พร้อมวิวสวยๆ ของสะพานภูมิพล 
เดินทางสู่ทุกมุมเมืองได้อย่างสะดวก 
ใกล้บางกระเจ้า โอโซนสำาคัญ
ของกรุงเทพฯ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (LPN) 
เปิดตัวโครงการ “ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์”  
ภายใต้แนวคดิ “Embrace of the River” คอนโดบรรยากาศ
สุดโรแมนติค ด้วยอ้อมกอดแห่งสายน้ำาเจ้าพระยา บนโค้ง
แม่น้ำาที่ดีที่สุด ใกล้สะพานภูมิพล 1 สามารถทอดสายตา 
ชมวิวสวยๆ และวิว “บางกระเจ้า” พื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่
ของคนเมือง ช่วยสร้างมนต์เสน่ห์ให้ทุกวันเหมาะแก่การ
พักผ่อน

สะดวกสบายด้วยการเดินทางอันรวดเร็วจากถนน 
พระราม 3 เข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่
ใจกลางย่านเศรษฐกิจ สีลม สาทร รวมทั้งยังมีศูนย์การค้า 
Community Mall, Lifestyle Mall และร้านอาหารท่ีต้ัง
อยู่ในทำาเลพระราม 3 จำานวนมาก และในอนาคตคาดว่า
ทำาเล “พระราม 3 - ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา” จะยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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 • ราคาขายเริ่มต้น 1.78 ล้านบาท

 • ตั้งอยู่บนถนนเลียบวงแหวนอุตสาหกรรม

 • จำานวนห้องชุด 719 ยูนิต 

 • บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่

 • เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 35 ชั้น 
  จำานวน 1 อาคาร

 • รูปแบบห้องชุดขนาด 24.00 - 36 ตร.ม.

 • สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน

จากอภิมหาโปรเจคในอนาคต เช่น  โครงการพัฒนาริมฝ่ัง
แม่น้ำาเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานคร) และโครงการเอเชียทีค 2
ภายในโครงการมีส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน  โดยมีพืน้ที่
สีเขียวโอบล้อมโครงการประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด

โดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำาลอยฟ้า (Infinity Edge Pool)  
บนชั้น 28 สามารถทอดกาย สบายอารมณ์ มองวิวสวยๆ  
ของสะพานภูมิพลได้อย่างสบายตา การออกแบบเพ่ือให้ทุก
ตารางเมตรในโครงการเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อน 

พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก
มากมายภายในโครงการ 

L UM P I N I  P L A C E
R AM A  3  -  R I V E R I N E

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/condolumpiniofficial/
หรือที่ LPN CONNECT

โทร : 02-689-6888 หรือ scan

https://www.facebook.com/condolumpiniofficial/
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PROUD TO SAVE NATURE

ภูมิใจที่ได้ใส่ใจ...สิ่งแวดล้อม
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วันนี้ MEMBER TALK พาเพื่อนๆ ทุกคนมาเย่ียมชม โครง
การลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เพ่ือจะมาคุยกับพี่ฐิติรัตน์  
เพ็ชรศรี (พี่รัตน์) และพี่นัฐตยา หยิบกระโทก (พี่แจง) ถึงโครงการ 
“น้ำาหมักจุลินทรีย์” โดยพ่ีๆ เล่าว่า “จุดเร่ิมต้นคือ ทางโครงการ
ลุมพินี มีพื้นที่ที่ต้องทำาความสะอาดจำานวนมาก ทั้งพื้นที่ส่วน
กลาง ห้องน้ำา และการทำาความสะอาดกระจก ทำาให้ในแต่ละวันใช้
น้ำายาทำาความสะอาดกันหลายขวด จนรู้สึกได้ว่าเราพึ่งพาและ 
ใช้สารเคมีมากจนเกินไป เพราะในน้ำายาทำาความสะอาดเหล่านี้  
ก็ต้องมาพร้อมสารเคมีบางอย่างอยู่แล้ว” พี่รัตน์ พี่แจงกล่าว 

จนกระทั่งทางบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส แอนด์ แคร์  
จำากัด (LPC) มีโครงการสอนและให้ความรู้ด้้านการทำาน้ำาหมัก
จุลินทรีย์ ทางเราซึ่งดูแลที่ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1  
แห่งน้ี จึงเกิดไอเดียว่า อยากจะทดลองทำาน้ำาหมักจุลินทรีย์มาใช้
อย่างจริงจัง เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี เพราะน้ำาหมักจุลินทรีย์
เหล่านี้ ใช้แต่ส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยทางพ่ีรัตน์ ได้นำาสูตร
มาพัฒนา ลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกใจ ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยเปลือกสับปะรด เปลือกส้มโอ กากน้ำาตาล น้ำาสะอาด และ
ผสมน้ำาแดงนดิๆ หมกัไว้ 7 วัน และนำามาทดลองใชท้ำาความสะอาด
ตามจุดต่างๆ ปรากฏว่า ได้ผลดีเกินคาด ทั้งถูพ้ืน เช็ดกระจกก็
สะอาด นำามาดบักลิน่หอ้งน้ำาก็ไดผ้ลดเีย่ียม จนสมาชกิลมุพิน ีต้อง
มาตามหาพี่รัตน์และพี่แจง เพื่อมาถามสูตร “น้ำาหมักจุลินทรีย์” นี้
กันหลายคน

นอกจากการลดใช้สารเคมีแล้ว พ่ีแจงกล่าวว่า “ยังช่วยประหยัด
ได้อีกด้วยนะคะ โดยทางเรานำาเงินที่ลดค่าใช้จ่ายจากซื้อน้ำายา
ทำาความสะอาดต่างๆ นำาไปซือ้อปุกรณ์ทำาน้ำาหมกัแทน ซึง่เมือ่บวก
ลบกันแล้ว การทำาน้ำาหมักนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่ามากเลยค่ะ เพราะได้
ปริมาณที่เยอะกว่า และมีคุณประโยชน์หลายอย่าง” 

พ่ีรัตน์กล่าวเสริมอีกหน่อยว่า “ใช้น้ำาหมักจุลินทรีย์ก็สบายใจ  
เพราะมันเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำาลายสุขภาพ 
บางน้ำายาทำาความสะอาดที่ใส่สารเคมีก็มีกลิ่นฉุน ใช้แล้วก็กลัว 
และเรายังรูส้กึดแีละภมูใิจทกุครัง้ที่ไดแ้บง่ปนัสตูรนีใ้หค้นอืน่ เพราะ
เหมือนว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ ได้ ใส่ใจ ดูแลธรรมชาติ ลดการใช้ 
สารเคมีอย่างเป็นจริงเป็นจังค่ะ”

ถึงเป็นเรื่องราวเล็กๆ จากจุดเล็กๆ ของครอบครัวลุมพินี แต่ก็ถือ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้แบ่งปันความรู้ ส่งต่อๆ กันไป
ให้เราได้ดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

 การทำาความสะอาด และการดูแลความเรียบร้อยในโครงการลุมพินี ต่างเป็นหน้าที่หลักที่ฝ่ายบริหารจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP) และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี  
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด (LPC) ใส่ใจและให้ความสำาคัญมาโดยตลอด โดยความใส่ใจต่างๆ นี้ ถูกถ่ายทอดผ่านมา
ทางพนักงาน LPC ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ในทุกๆ วัน นอกจากความสะอาดต่างๆ พวกพี่ๆ LPC ต่างคำานึงถึง  
“สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ไปพร้อมๆ กัน โดยการทำาโครงการ “น้ำาหมักจุลินทรีย์”
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GO GREEN 
IN NEW NORMAL

รักษ์โลกในยุค “นิว นอร์มอล”

“นิว นอร์มอล” เราคนไทยทุกคนต่างก็เริ่มได้ยินคำานี้บ่อยๆ จนเร่ิมติดหู โดยราชบัณฑิตยสภา มีมติให้บัญญัติ 
คำาว่า New Normal ว่า ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยให้ความหมายว่า รูปแบบการดำาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่
แตกต่างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยเป็นอย่างปกติต้อง
เปลี่ยนแปลง โดย “นิว นอร์มอล” หรือวิถีปฏิบัติใหม่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายวิถี โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ความปลอดภัย  
ทางสุขภาพ และความสะอาด ซึ่ง LPN ก็อยากนำาเสนอมุมมองของ “นิว นอร์มอล” ไปพร้อมๆ กับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งทำาได้อย่างไม่ยากเย็น
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การอยู่บ้านให้มากขึ้นนั้นทำาให้มีระยะห่างทางสังคมได้ดีข้ึน ทำาให้
เราห่างไกลจากการติดเชื้อโรคต่างๆ หลายคนต้อง Work from 
home ดังนั้นการใช้พลังงานในห้องก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ลุมพินี 
จงึอยากใหเ้พือ่นๆ ใสใ่จดา้นการประหยดัพลงังาน เพราะพลงังาน
บางอย่างที่เราใช้ในออฟฟิศ เราใช้ด้วยกันหลายคน แต่พออยู่
ห้อง เราอาจจะใช้เพียงคนเดียว เช่น การเสียบปลั๊กน้ำาร้อนทิ้งไว้
ทัง้วันสำาหรบักินกาแฟก็ไมจ่ำาเปน็อกีต่อไป หรอืการเปดิแอรท์ัง้วัน  
ทัง้คืน ก็อาจทำาใหแ้อรท์ำางานหนกัสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ภายในสกึหรอ 
และแน่นอนที่ค่าไฟจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากเราประหยัดพลังงาน
เหลา่นี ้นอกจากจะชว่ยรกัษ์โลกแลว้ ยงัชว่ยประหยดัเงนิในกระเปา๋
ของเราได้อีกด้วย

Stay Safe อยู่บ้านให้มากขึ้น 
อย่าลืมประหยัดพลังงาน

1

ช่วงนี้หลายๆ ครอบครัวนิยมทำาอาหารทานเอง หรือสั่งอาหาร
มาทานที่บ้าน ทำาให้เกิดขยะจำานวนมาก แต่เราสามารถลดขยะ
พลาสติกได้ ด้วยการแจ้งกับทางร้านอาหารว่า “ไม่รับช้อนส้อม
พลาสติก” “ไม่รับหลอด” หรือ “ไม่รับซองเครื่องปรุง” เพียงเท่านี้ 
ก็ลดขยะพลาสติกไปได้หลายชิ้นเลยทีเดียว

Delivery อาหารทุกวัน
ก็ช่วยลดขยะพลาสติกได้

3

“หน้ากากอนามยั” เปน็สิง่ทีข่าดไมไ่ด้ในยุคนี ้ทำาใหเ้ราจำาเปน็ต้องใช้
สิง่นีใ้นทกุๆ วัน ซ่ึงสง่ผลใหเ้กิดขยะจากหนา้กากอนามยัจำานวนมาก 
เพราะเพื่อความสะอาดเราก็ควรเปลี่ยนหน้ากากทุกวันเช่นกัน 
ลมุพนิจีงึอยากเชญิชวนใหเ้พือ่นๆ หนัมาใชห้นา้กากผา้กัน เพราะ
นอกจากจะมรีปูแบบสสีนัทีใ่หเ้ลอืกมากมายแลว้ ยงัชว่ยลดปริมาณ
ขยะที่เรียกว่า “ขยะติดเชื้อ” อีกด้วย เพราะหน้ากากอนามัยอาจมี
สารคัดหลัง่อยา่งเสมหะปนเปือ้นอยู ่แต่หากเพือ่นๆ จะนำาหนา้กาก 
อนามัยไปท้ิง ก็ควรพับและนำาใส่ถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อย 
ซึง่เปน็วิธทีิง้ทีถู่กต้อง ปลอดภัย นอกจากนีเ้จลแอลกอฮอล์ห์ากใช ้
แบบเติมก็จะช่วยประหยัดขยะจากขวดพลาสติกได้อีกหลายชิ้น

หันมาใช้หนัากากผ้า

2

“หม้อทอดไร้น้ำามัน เจลล้างมือ เสื้อผ้า สินค้าลดราคา” ของ
เหล่านี้ต่างเย้ายวนใจขาช้อปออนไลน์ทั้งหลาย ทำาให้มีขยะจาก
พัสดุจำานวนมาก ทั้งกล่องไปรษณีย์ ซองพลาสติก ซองกระดาษ 
โดยขยะพวกนี้แท้จริงแล้วสามารถนำาไปรีไซเคิลได้เกือบทุกชิ้น  
หากแต่เพื่อนๆ ต้องทำาความสะอาด และอย่านำาไปทิ้งรวมกับเศษ
อาหารให้เลอะเทอะ เพราะขยะชิ้นนั้นอาจไม่ได้ส่งไปรีไซเคิลหาก
สภาพแย่จนเกินไป แค่ “แยกขยะ” เพียงเท่านี้ก็ช้อปต่อได้อย่าง
สบายใจแล้ว

เป็นนักช้อปออนไลน์ ต้องแยกขยะ

4



WHAT IS ZERO WASTE?

อะไรคือแนวคิดขยะเหลือศูนย์ 

แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management) 

เป็นแนวคิดท่ีเราเริ่มได้ยินบ่อยๆ ในทุกวันน้ี โดยเป็นแนวคิดท่ีใช้ในหลากหลาย
ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย เกาหลี อังกฤษ บราซิล เป็นต้น โดยมี
หลกัการสำาคญั คอื การใชว้ตัถกุารผลิตทีส่ามารถนำากลับมาแปรรปูใช้ใหม่ให้มาก
ท่ีสดุ ลดปรมิาณของเสยีท่ีจะท้ิงให้เหลือน้อยท่ีสดุ บรโิภคให้พอดแีละบรโิภคสนิคา้
ที่สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่
ท่ีผสมผสานการนำาวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าท่ีผลิตจาก
วสัดเุหลือใช ้พฒันาการนำาขยะกลบัมาแปรรปูใช้ใหม ่ลดภาษีให้แกผู้่ประกอบการที่
รณรงคก์ารลดการใชบ้รรจภุณัฑ ์ชว่ยยกระดบัเปา้หมายทางเศรษฐกิจของชมุชน 
และสร้างงานใหม่ๆ ให้กับชุมชน

แต่แนวคดิขยะเหลือศนูยน้ี์ ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งแคร่ฐับาล หรอืผู้ประกอบการเท่าน้ัน เรา
ทุกคนสามารถช่วยสร้างสังคม ไร้ขยะนี้ได้ง่ายๆ ด้วยการ
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Reduce Reuse

RefillRecycle

Reduce ลดการซื้อ ลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ
                   หันมาใช้ถุงผ้า หรือปฏิเสธถุงพลาสติก
 หรือเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้
 เช่น แปรงสีฟันที่ทำาจากไม้ไผ่

Recycle การนำาวัสดุเหลือใช้มาแปรรูป เพื่อนำากลับมา
 ใช้ใหม่ เช่น ตัดเสื้อผ้าเก่าๆ มาเป็นกระเป๋าผ้า
 หรือแยกขยะอย่างขวดพลาสติก กระดาษ
 เพื่อให้คนจัดการขยะ นำากลับไปรีไซเคิลได้

Reuse  การนำาวัสดุที่ผ่านการใช้งานกลับมา
 ใช้งานใหม่ เช่น การใช้ปิ่นโต กล่องข้าว
 หรือแก้วกาแฟ หลอดไม้ไผ่ ที่สามารถ
 นำากลับมาใช้ซ้ำาๆ ได้

Refill  การนำาบรรจุภัณฑ์ไปใช้ซ้ำา โดยปัจจุบัน
 ในประเทศไทยมีร้าน Refill ให้เราได้ใช้บริการ
 เพียงนำาขวดไป แล้วซื้อสิ่งของที่ต้องการ
 กลับบ้าน เพียงแค่นี้ก็ประหยัดบรรจุภัณฑ์ 
 ลดการใช้ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกไปได้มาก

11

อ้างอิง :
• สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร     • สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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“วน” ถุงพลาสติกมารีไซเคิล 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
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ถุงพลาสติกใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ หรอื Single – Used Plastic Bag” 
ใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บ แต่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน ทำาให้หลายประเทศ 
ทั่วโลกมีความต้องการเลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจริงๆ แล้วถุง
พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากเราปรับเปลี่ยนวิธีการ 
เพ่ือทำาให้ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจาก
ชว่ยลดปญัหาขยะพลาสติก ยังเปน็การนำาทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้กลบั
มาใช้ใหม่ ลดความต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย

“วน” คือ โครงการที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ จาก บมจ.ทีพีบีไอ  
ที่มีความสนใจร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่าง
สรา้งสรรค์ โดยการนำาแนวคดิระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular 
Economy) เข้ามาใช้ เน้นการให้ความรู้ เสนอแนะวิธีการแยกขยะ 
และการเตรียมเศษพลาสติกเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งได้
เร่ิมโครงการกับพนักงานในกลุ่มบริษัท และขยายเครือข่ายออก
ไปสู่ชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ต่อไป

ทางโครงการ วน จะมีรถว่ิงวนไปรับถุงและเศษพลาสติกเป็นรอบๆ ตามจุดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณสองอาทิตย์ครั้ง หรือ
ตามสถานการณ์ พร้อมจัดส่งไปรษณีย์ไปที่ “โครงการวน” บมจ. ทีพีบีไอ 42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

สำาหรับลุมพินี ได้เห็นถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยเริ่มต้นโครงการ “วน” ข้ึนที่อาคารสำานักงานลุมพินีทาวเวอร์  
ซึ่งตั้งถังรับพลาสติก จุดทิ้งขยะ ชั้น 11 (ตรงบันไดหนีไฟ) ของอาคาร เพื่อให้พนักงานภายในตึกได้นำาขยะพลาสติดมาทิ้งได้       

ตัวอย่างถุงและเศษพลาสติกที่สามารถส่งมารีไซเคิลกับโครงการ “วน” ได้

การส่งถุงและเศษพลาสติกเข้าร่วมโครงการ

โครงการวนกับลุมพินี  

ถุงช้อปปิ้ง

ถุงอื่นๆ ที่ดึงแล้วสามารถยืดได้ หรือมีตราสัญลักษณ์ HDPE/LDPE

ห่อผ้าอ้อม

ถุงหูหิ้ว

ห่อผ้าอนามัย

ถุงผักและผลไม้

ถุงขนมปัง

ถุงแกง
(สะอาดและแห้ง) ฟิล์มหุ้มขวดน้ำา

ถุงซิปล๊อค

ฟิล์มห่อกระดาษ

ฟิล์มกันกระแทก

ทิชชู่

 ถุงน้ำาแข็ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.facebook.com/wontogether

ซองไปรษณีย์
พลาสติก

https://www.facebook.com/wontogether
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Z E R O  W A S T E  M A R K E T
อัพเดทของสวย ช่วยลดขยะ

1 / KINTO

แก้วกาแฟรุ่น TO GO tumbler 360ml สไตล์ Minimal จาก KINTO 
แบรนด์ดังจากญ่ีปุ่น ใส่ได้ทั้งร้อนและเย็น โดยสามารถเก็บความร้อนได้
นานถึง 1 ชั่วโมงและเก็บความเย็นได้ 2-5 ชั่วโมง ให้คุณช่วย ลดโลกร้อน 
จากแก้วกาแฟที่ใช้แล้วทิ้งเพียงครั้งเดียว นอกจากแก้วแล้ว แบรนด์ 
KINTO ยังมีกระติกน้ำาเก็บความเย็นให้คุณเลือกได้หลากหลายสี 
โดยเน้นความเรียบง่าย สไตล์คนเมือง 

ราคา 1,380 บาท
www.allourgoodsth.com 

2 / ปิ่นโต ชอบชะมัด
ปิ่นโตเคลือบ Enamel

ปิ่นโตลายจุด จากแบรนด์ “ชอบชะมัด” พกพา
ไปใส่อาหารได้อย่างเก๋ ไก๋ ใช้อุ่นกับเตาได้ทุก
ประเภท (แต่ไมส่ามารถเขา้ไมโครเวฟและเตาอบ) 
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้วยคุณภาพ Food 
Grade ด้วยวัสดุ porcelain enamel on steel  
มีลวดลายและรูปแบบให้เลือกที่หลากหลาย  
ทั้ ง  2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น พกปิ่นโตไป 
ซื้ออาหาร ไม่ต้องง้อถุงพลาสติกอีกต่อไป

ปิ่นโต 3 ชั้น มีลายสกรีน ราคา 990 บาท
www.shopchamuch.com

3 / สินค้าจากไม้ก๊อก
วัสดุเหลือใช้แบรนด์ Mazmoizelle

สินค้าแฟชั่นที่ทำามาจากไม้ก๊อก ที่ เป็นวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงาน ถูกนำามาอัดเป็นแผ่น  
แล้วนำามาข้ึนรูปเป็นสินค้าให้นำากลับมาใช้ใหม่
อกีครัง้ ผา่นการออกแบบจากดไีซนเ์นอรค์นไทย 
มีทั้งหมวก สมุด กระเป๋าสะพาย เรียกได้ว่า 
ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน

มีหลายแบบ หลายราคา
facebook : Mazmoizelle
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https://www.google.com/search?q=www.allourgoodsth.com&rlz=1C5CHFA_enTH854TH854&oq=www.allour&aqs=chrome.1.69i57j69i59j5l3.6288j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.shopchamuch.com/
https://www.facebook.com/mazmoizelleshop
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5 / รองเท้าจากขวดพลาสติก Rothy’s Girl

Rothy’s แบรนด์รองเท้าจากซานฟานซิสโก ออกคอลเลคชั่นรองเท้า
สำาหรับเด็กที่ผลิตจากขวดน้ำาพลาสติกรีไซเคิลกว่า 10 แบบ เพื่อให้เกิด
เร่ืองเล่าจากพ่อแม่ สู่ลูกๆ ว่า “รองเท้าเหล่านี้ มันแปลงร่างมาจากขวด
พลาสติก” เพื่อปลูกฝังความรักษ์โลกให้แก่เด็กๆ เพราะเป้าหมายของ 
แบรนด์คือการทำารองเท้าที่ใส่สบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
รองเทา้เหลา่นีใ้ชเ้สน้ใยทีท่ำามาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล และนำามาทอแบบ 
Zero Waste คือใช้หมด ไม่เหลือทิ้ง เพื่อสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยราคา
ขายอยู่ที่คู่ละ 2,000 กว่าบาท

6 / แปรงสีฟันไม้ไผ่

ด้ามแปรงสีฟัน เป็นสินค้าที่ทำาให้เกิดขยะพลาสติกจำานวนมากในแต่ละปี  
ปัจจุบันนี้ผู้คนจึงหันมานิยมใช้แปรงสีฟัน จากด้ามไม้ไผ่ธรรมชาติ เพ่ือ
ช่วยลดปริมาณขยะ นอกจากแปรงสีฟันแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำาขึ้น
จากไม้ไผ่อีกหลายชนิด อย่างคัตตอนบัต และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถหาซื้อได้
จากเว็บไซต์ออนไลน์ชั้นนำาทั่วไป

4 / จานกาบหมาก ท่าดีหมี 
จากเครือข่ายตำาบลโป่ง บางละมุง ชลบุรี

ภาชนะทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ ผลิตจาก 
“กาบหมาก” ของจังหวัดชลบุรี นำามาดัดแปลง
ให้เกิดเป็นภาชนะ ที่สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถเข้าไมโครเวฟ 
และเตาอบได้ หากนำาไปเป็นภาชนะอบขนมก็ 
จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ติดขนมมาด้วย นอกจาก
จานชามหลายขนาด ก็ยังมีช้อน ส้อม มีด ให้
ได้ใช้ครบชุด 

มีหลายแบบ ราคาตั้งแต่ 2-10 บาท
facebook : จานกาบหมาก ท่าดีหมี

https://www.facebook.com/jittrapadungsak
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HAPPINESS
GREEN MARKET

ตลาดสีเขียวปลอดขยะ พลังความสุข

เม่ือคิดถึงการเดินทาง การวางแผนท่องเท่ียว 
ก็เปน็ส่ิงท่ีขาดเสียไม่ได ้และสีสันของการทอ่งเทีย่ว 
ในเมืองไทยอย่างหน่ึง นอกจากไปชื่นชมสัมผัส
ธรรมชาติอย่างน้ำาตก ภูเขา และทะเลแล้ว เห็นจะ
เป็นการเดินเท่ียวชมตลาดต่างๆ ทั้งตลาดนัด 
ตลาดน้ำา ก็มีให้เห็นทุกภูมิภาค แต่วันน้ีลุมพินี 
อยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาเย่ียมชมตลาดสีเขียว 
ตลาดท่ีมีไอเดียในการรักษ์โลก คำานึงถึงการ 
ลดการใช้พลาสติก โดยใช้ภูมิปัญญาแบบไทยๆ 
เท่ียวไปได้อย่างสบายใจมีความสุข ลองมาดูกัน
ว่ามีที่ไหนกันบ้าง
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ขนมครกข้าวสังข์หยด
จากตลาดป่าไผ่สร้างสุข



หลาดป่าไผ่ สมสร้างสุข 
ณ พัทลุง อำาเภอควนขนุน

หากใครได้มาเท่ียวท่ีจังหวัดพัทลุง อย่าลืมแวะท่ี “หลาด 
ป่าไผ่สมสร้างสุข” อำาเภอควนขนุน แหล่งท่องเท่ียว 
สีเขียวท่ีร่มรื่นไปด้วยต้นไผ่สี เขียวสูงโปร่ง บนเน้ือท่ี
กว่า 30 ไร่ และเต็มไปด้วยของฝาก ของกินมากมาย 
เป็นตลาดสดพ้ืนบ้านจากชาวบ้านท้องถิ่น อีกท้ังยังเป็น 
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอีกด้วย

แต่จุดเด่นของตลาดน้ี เป็นความใส่ใจของการใช้จาน ชาม 
แก้วน้ำาจากธรรมชาติ ปลอดพลาสติก โดยใช้ท้ังใบตอง 
ใบบัว กาบกล้วย กระบอกไม้ไผ่ และของธรรมชาติหลาก
หลายรูปแบบ ผ่านความร่วมมือร่วมใจของแม่ค้าพ่อค้า ท่ี
ออกแบบท่ีใส่อาหารจากธรรมชาติ ท่ีเหมาะสมกับอาหาร
ของตน นำามาใส่อาหารให้กับนักท่องเที่ยว อย่างขนมต่างๆ 
ก็จะใชต้ั้งแต่ใบตองกาบกลว้ย ถว้ยกะลามะพรา้ว ส่วนน้ำาดืม่ 
ก็ใส่กระบอกไม้ไผ่ ผัดไทก็ใช้ตะกร้าสานรองด้วยใบตอง 
กินแทนจานโฟม หัวครกผัดน้ำาผ้ึง ของพื้นถิ่น หรือเรียก 
อีกอย่างว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ก็ใช้ใบไม้รองกินเป็นคำาๆ 
และท่ีพลาดไม่ได้คือ ขนมครกข้าวสังข์หยด ท่ีทำาจากข้าว
สังข์หยด ของมีชื่อของท่ีน่ี ขนมครกร้อนๆ บนใบตองพับ
เป็นกระทงชวนให้น่าชิมนัก

ท้ังน้ีขยะต่างๆ ทางตลาดจะทำาจดุรบัฝากขยะไว ้เพือ่ให้แต่ละ
ร้านนำาไปทิ้งอย่างถูกวิธี หรือรีไซเคิลให้สะอาดแล้วนำากลับ
มาใช้ได้อีก เรียกว่าเป็นต้นแบบที่ดี สร้างความสุขใจ ให้กับ
คนมาท่องเที่ยว หากแวะไปทางใต้ก็อย่าลืมแวะไปนะคะ

17

เวลาเปิด : สามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก 
facebook.com/หลาดป่าไผ่ สมสร้างสุข

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-105635284305324
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ตลาดอมยิ้ม ณ วัดวาปีสุทธาวาส
ณ ราชบุรี อำาเภอจอมบึง

“มาจอมบึง อาหารถิ่น ของกินอร่อย” เป็นคำาเชิญชวน 
ให้เพื่อนๆ ได้แวะไป “ตลาดอมย้ิม ณ วัดวาปีสุทธาวาส” 
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่ีใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 
เพียง 2-3 ชั่วโมง โดยตลาดแห่งน้ีต้ังอยู่ท่ี อำาเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

ความพิเศษของตลาดแห่งน้ี อยู่ตรงเสน่ห์ของวิถีชีวิต
ชุมชนท่ีแสนเรียบง่าย หากแต่อบอวลไปด้วยรอยย้ิม ด้วย
บรรยากาศชวนให้นึกย้อนอดีต พ่อค้าแม่ค้าแต่งกาย
ในชุดชาวไทยพื้นถิ่น ท้ังไทยทรงดำา ไทยพ้ืนถิ่น ลาวต้ี 
ลาวโซ่ง และชาวกะเหรี่ยง แม้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แต่ก็สามารถรวมกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมี
วัดวาปีสุทธาวาสเป็นศูนย์กลาง 

ภายในตลาดอมย้ิม จะมีการแสดงพื้นบ้านจากชาวบ้าน 
และสินค้าท่ีหลากหลาย อย่างพืชผักสวนครัว ผลไม้ท่ี 
ชาวบ้านได้ปลูกเอง นำามาขายสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
อาหารพืน้ถิน่ ขนมตามภมิูปญัญา บนภาชนะรกัษ์โลกจาก
ธรรมชาติ อย่างข้าวหลามในกระบอกไม้ไผ่จิ๋ว ขนมกล้วย 
ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวปิ้งโดยใช้ใบตองห่อ และนำาเชือกจาก
ธรรมชาติมามัดพร้อมห้ิวเก๋ๆ สามารถซื้อของกินโดยไม่มี
ขยะพลาสติกได้เลย

เวลาเปิด : สามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก 
www.facebook.com/ตลาดอมยิ้ม ณ วัดวาปีสุทธาวาส

การแสดงจากชาวบ้านท้องถิ่น
โดยศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์

https://www.facebook.com/Lollipopmarke
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เห็นอย่างนี้แล้ว ในวันหยุดนี้ เพื่อนๆ ชาวลุมพินี 
อย่าลืมแวะไปท่องเที่ยวตามตลาดสีเขียว นอกจาก
ผ่อนคลายแล้ว ยังได้ความภูมิใจที่ช่วยกันอุดหนุน
ชุมชน แล้วยังได้ไอเดีย ใหม่ๆ เก๋ๆ ในการลด ละ 
เลิกใช้ถุงพลาสติกกันอีกด้วย

ท่องเที่ยวแบบนี้ อย่าลืม
สวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ก่อนออกจากบ้าน

พกเจลแอลกอฮอล์ 
ไว้สำาหรับทำาความสะอาด

ล้างมือบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย 
เพราะยิ่งล้าง ยิ่งปลอดภัย 
ห่างไกลโรค



20 LUMPINI MAGAZINE

T H E  N A T U R E  O F  H E A L I N G
ธรรมชาติบำาบัด บรรเทาความเครียด
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ต้องออกไปข้างนอกเพื่อสัมผัส
ธรรมชาติบ้าง บ่อยแค่ไหน

•  ในแต่ละวัน ควรใช้เวลาอย่างน้อยสักชั่วโมง 
 ฟังเสียงนก ฟังเสียงน้ำาไหล โดยอาจใช้การ 
 เปิดเสียงธรรมชาติจาก Youtube ก็ ได้ 
 เช่นกัน

• ในแต่ละสัปดาห์ ใช้เวลาสักชั่วโมงอยู่ในสวน 
 สาธารณะท่ีมีตน้ไม้อยู่รอบๆ หรอืสวนรวมใจ
 ในชุมชนลุมพินีก็ช่วยผ่อนคลายได้

• ในแต่ละเดือน ใช้เวลากับธรรมชาติเต็มๆ วัน 
 เดินเข้าป่า สัมผัสแม่น้ำา ทะเลสาป หรือไป 
 เที่ยวทะเล

• ในแต่ละปี ควรใชว้นัหยุดพกัผอ่น ควรสัมผสั 
 ธรรมชาติอย่างใกล้ชดิสัก 1 ครัง้ เพือ่คน้หา 
 ความอัศจรรย์ของธรรมชาติ อย่างต้ังแคมป์ 
 นอนกลางป่า ดำาน้ำา เป็นต้น

จากหลายเดือนท่ีผ่านมา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  
ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของคนท่ัวโลก ทำาให้เราต้องอยู่แต่บ้าน 
ไม่ได้ออกไปข้างนอก พบปะ สังสรรค์ หรือท่องเท่ียว 
เหมือนอย่างท่ีเคย เพราะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) และในแต่ละวัน เราใช้เวลาอีก
หลายชั่วโมงเพ่ืออ่านข่าวสารต่างๆ ทำาให้คนเรานั้นเกิด
ความเครียดสะสม จากข่าวสารต่างๆ ท่ี ไหลเข้ามาสู่ 
สมองของเราอย่างมากมายในแต่ละวัน ก็อาจทำาให้เกิด 
ความวิตกกังวล

ความเครียดเหล่าน้ี มีนักวิจัยพิสูจน์แล้วว่า หากได้
รับการสัมผัสธรรมชาติ จะช่วยให้ร่างกายของมนุษย์ 
ผ่อนคลายขึ้นได้ ช่วยลดความดันเลือด ช่วยให้สมองของ
เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ นอกจากน้ีการศึกษาวิจัยยัง 
พบว่า การเข้าไปอยู่ในพื้นที่สีเขียว ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ หรือ
แม้การได้ฟังเสียงลม เสียงใบไม้พัด จะช่วยให้เพ่ิมความ
สามารถในการคิดให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้น แม้กระท่ัง
กลิ่นจากธรรมชาติบางชนิด อย่างเช่น ไม้สน Hinoki จาก
ญี่ปุ่น ยังมีประโยชน์ ช่วยต้านแบคทีเรีย ลดฮอร์โมนความ
เครียดลงได้ 

ท้ังยังช่วยรักษาโรคอย่าง โรคสมาธิส้ัน ซึ่งมีเด็กหลายคน 
เป็นกันมาก โดยเด็กที่เป็นโรคนี้มักจะตัดสินใจอะไรหุนหัน 
ไม่อยู่นิ่ง ไม่สามารถทำาอะไรนานๆ ได้ แต่หากเด็กเหล่านี้ได้
สัมผัสธรรมชาติ จะแสดงอาการของโรคลดน้อยลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่แต่ในห้อง

เห็นแบบน้ีแล้ว ลุมพินีอยากชวนเพื่อนๆ อย่าลืมแวะไป 
ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติดูบ้าง อย่างน้อย
ท่ีสุด ก็ลงไปเดินเล่นท่ีสวนรวมใจ น่ังเล่น ห่างจากจอ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ มือถือ ดูบ้างแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติ
นั้นสามารถบำาบัดเราได้
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ต้นไม้ฟอกอากาศน่าซื้อ

“ธรรมชาติบำาบัด” ช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้น วันนี้ลุมพินีจึง
อยากมาแนะนำาต้นไม้ฟอกอากาศ ท่ีสามารถปลูกในร่มได้ 
ให้เพื่อนๆ ชาวลุมพินีได้รู้จัก นอกจากจะทำาให้เราใกล้ชิด
กับธรรมชาติแล้ว ต้นไม้เหล่าน้ียังช่วยสร้างบรรยากาศใน
ห้องให้สวยงาม เก๋ ไก๋มากขึ้นอีกด้วย

ไม้เขตร้อน ที่มาแรงที่สุด
มีใบขนาดใหญ่ ต้องการ
แสงรำาไร แต่ไม่ชอบน้ำาชุ่ม
มีคุณสมบัติฟอกอากาศ
ให้สดชื่นและดูดสารพิษ

ไม้เลื้อยที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี
ลำาต้นอ่อน เลี้ยงง่าย โตไว
ได้ดีในน้ำา สามารถช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ไดถ้งึ 75% เม่ือผ่านไป 24 ชม.

ลิ้นมังกรเป็นพืชที่แข็งแรง
ทนทาน สามารถเติบโตได้
เกือบทุกสภาพแวดล้อม
อีกทั้งองค์การนาซา (NASA)
ยังให้การยอมรับว่าต้นนี้
ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศ
ได้เป็นอย่างดี

Fiddle Leaf Fig

ไทรใบสัก

Golden Pothos

พลูด่าง

Snake Plant

ลิ้นมังกร
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ว่านเสน่ห์จันทร์แดงสามารถ
ลดปริมาณเบนซีนให้ลดลงจน
อยู่ในค่ามาตรฐานในอากาศ 
เป็นต้นไม้มงคล เชื่อว่าช่วย 
เสริมโชคเสริมลาภ

เขียวหม่ืนปี เป็นไม้ประดับท่ีมี
ใบสวยงามชนิดหนึ่ง ปลูกง่าย
เป็นไม้ท่ีทนแล้ง สามารถดูด
สารพษิจำาพวก ฟอรมั์ลดีไฮด์
ได้ดี เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกมา
ต้ังแต่อดีต เขียวหม่ืนปีถือ่ีเป็น
สมุนไพรชนิดหนึ่ง

มอนสเตอร่า ต้นไม้ที่มีรูปทรง
“ใบ” ไม่เหมือนใคร เหมือนมี
ใครมาฉลุเป็นรอยเอาไว้อย่าง
สวยงาม ต้นนี้สามารถปลูกใน
ห้องได้อย่างสบายๆ เพราะ
ชอบแดดรำาไร และสามารถ
อยู่ในห้องแอร์ได้

King of  Hearts

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

Chinese 
Evergreen

เขียวหมื่นปี

Monstera

มอนสเตอร่า
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PET EXPO THAILAND
@ไบเทค บางนา

งานเพื่อคนรักสัตว์แห่งแรกของ
ประเทศไทย กับคอนเซปต์ “Friend” 
งานแฟร์ที่ดีที่สุด เพื่อเพื่อนที่ดีที่สุด
ของคุณ มาใน Concept “PETTO 
ARIGATO…20 ปี ขอบคุณที่รักกัน” 
แวะมาดูความน่ารักสดใสของเหล่า
สัตว์เลี้ยงตัวน้อย และร้านค้าแบรนด์
ชั้นนำากว่า 350 ร้าน และชมการ
ประกวดกระต่ายสายพันธ์มาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ

จัดขึ้นวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา
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LPN SHARE MARKET
ข่าวดีสำาหรับพ่อค้า แม่ค้า และนักช้อปออนไลน์!!

LPN เปิดพื้นที่ให้สมาชิกคอนโดลุมพินีฝากร้าน และ ซื้อ ขายกันได้อย่างเต็มที่ กับ LPN 
Share Market

LPN พัฒนาแพลตฟอร์ม LPN Share Market ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานจะเห็นว่ามีร้านค้า
อะไรบ้างในโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการโปรโมทสินค้า
สำาหรับผู้ขาย และอำานวยความสะดวกในการจัดส่งให้กับผู้ซื้อ รวมทั้งยังตอกย้ำา ความ
เป็นชุมชนน่าอยู่ ที่ต้องการสร้างสังคม แห่งความร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

วิธีการง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
1.  ปักหมุดสถานที่ขายสินค้า และ บริการ จะมีหน้าร้านหรือไม่มีก็ ได้ เพื่อลงในแผนที่
 บน google map ที่จัดเตรียมไว้ (location-based market)
2.  กดเข้าไปเลือก ตรงฝากร้านได้เลย ใส่รูปได้ 6 รูป สามารถเตรียมไว้ก่อนพร้อมแคปช่ัน 
 ได้เลย สามารถพิมพ์ได้ 300 ตัว

กดตามลิงค์นี้เลยค่ะ
https://lpnsharemarket.com

link ขั้นตอนการสมัคร 
https://www.facebook.com/
watch/?v=2883551638365383

ทุกอย่างฟรี!! 
ลงได้ทุกคอนโด
และ ทุกหมู่บ้าน

ของลุมพินี

https://lpnsharemarket.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=2883551638365383
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Chatuchak Tree Market
ตลาดต้นไม้จตุจักร

ชวนกันมาช้อปต้นไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนครัว 
ไปจนถึงต้นกระบองเพชร อุปกรณ์
ตกแต่ง ดิน ปุ๋ย และกระถางก็มีครบ
มีทั้งขายปลีกและขายส่ง ในราคา
ที่ย่อมเยาว์ หากใครรู้สึกเบื่อห้อง
ที่เราต้อง STAY HOME นานๆ 
ก็มาซื้อต้นไม้ไปแต่งห้องได้ ที่ตลาด
ต้นไม้ ใจกลางเมืองแห่งนี้

วัน-เวลาเปิด (ตลอดปี)
อังคาร  เปิด 12.00 - 18.00 น.
พุธ-พฤหัส  เปิด   5.00 -  18.00 น.

โดยสามารถนำารถไปจอดได้ที่
ห้างจตุจักรมิ๊ก ชั้น 4, 5 และ 6 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
@บ้าน 1,000 ไม้ cafe’ & farm

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัด
ปทุมธานี ที่มีหลากกิจกรรมรอต้อนรับ
คุณอยู่ ในบรรยากาศสวนแบบเกษตร
ผสมผสาน ทั้งการสอนดำานา ปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงไก่ สอนทำาไข่เค็ม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ให้เพื่อนๆ ได้ผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับ
การเรียนรู้วิถีชีวิตอีกด้วย

วัน-เวลาเปิด (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)
เปิด  10.00 - 17.00 น.
ณ 48/8 หมู่ 6 ตำาบลบางเตย 
อำาเภอสามโคก 12160

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/
บ้าน๑๐๐๐ไม้cafefarm

MODA presents 
Van Gogh Life and Art
@River City Bangkok

พลาดไม่ได้กับนิทรรศการศิลปะ
มัลติมีเดียจากศิลปินระดับตำานาน 
และเป็นผู้ทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน 
อย่าง “วินเซนต์ แวน โก๊ะ”
โดย Van Gogh ยังได้รับการยกย่องให้
เป็นศิลปินเอกของโลก ด้วยเอกลักษณ์
ของเส้นพู่กันที่หนักแน่นและสื่ออารมณ์
ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและ
งดงาม นิทรรศการนี้จะพาเราทุกคน
ไปชมชีวิตเรื่องราวและงานศิลปะของ 
Van Gogh อย่างเต็มอิ่มผ่านจอภาพ
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ภาพร่าง ไปจนถึงงาน
ชิ้นเอก มากกว่า 300 ชิิ้น 
ท่องไปกับระบบดิจิทัลสุดอลังการ 
โดยนิทรรศการนี้เคยจัดแสดงมาแล้ว
หลายประเทศ เมื่อมาถึงประเทศไทย 
เหล่าคอศิลป์ตัวจริง ก็ ไม่ควรพลาด
งานนี้อย่างแน่นอน

จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
เวลา 11.00 - 20.00 น.
ณ MODA Gallery 
ชั้น 2 River City Bangkok
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