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“Life is come HOME”
	 ดอกไม้	ประตู	 แจกัน	ดินทราย	ต้นไม้ใหญ่	 แก้วน�้า	จาน	ชาม	บันได	 

โคมไฟที่สวยงาม	 ขอบรั้วและริมทางเดิน	 ต้นหญ้าอยู่ในสนาม	 บ้านนี้จะมี

ความงามได้ถ้ามี	 “เธอ”…บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์ได้มิใช่ด้วยการตกแต่ง 

ที่หรูหรา มีเฟอร์นิเจอร์อ�านวยความสะดวกครบครัน หากแต่บ้านต้องถูกเติมเต็ม

ด้วยค�าว่า “ครอบครัว” ความหมายนั้นจึงจะสมบูรณ์

 ตลอด 20 ปีของการก่อตั้ง NC GROUP ไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มทุกความ

หมายของการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ เรายังสร้างบ้าน สร้างชีวิตครอบครัวให้แก่ผู้คน

มากมาย เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความรัก ความผูกพัน และเรายัง

เดินหน้าที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สมาชิกทุกคนได้รีเฟรช

จากทุกความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจในทุกครั้งที่กลับมา  เพราะเหนือส่ิงอื่นใด  

บ้าน คือ สถานที่บ่มเพาะความผูกพันและหลอมรวมใจของทุกคนให้เป็นหน่ึงเดียว 

และจะมีความหมายมากขึ้น หากเพื่อนบ้านและคนในชุมชน อาศัยอยู่ด้วยกัน 

ด้วยความรักใคร่สามัคคี

 NC GROUP จงึถอืโอกาสนีม้อบสิง่ดีๆ  และเรือ่งราวประทบัใจผ่าน NCHappy 

Home เพื่อส่งต่อความสุข และความผูกพัน เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างครอบครัว

และชุมชนของเราให้เป็น “บ้าน” ที่น่าอยู่ตลอดไป

  

  ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  NC GROUP

Content 18 Get Inspire : ค�าคม สร้างแรงบันดาลใจ 

19	 เอกเขนก	:	หนังน่าดู หนังสือน่าอ่าน  และเพลงน่าฟัง

20 See Scape : ลัดเลาะเจ้าพระยา... ดินเนอร์แสนหวาน

22 Design IDEA : ‘เทียนหอมในฝาขวด’ 

23 Family Bistro : Tasty Duo… 

 ข้าวเกรียบกุ้ง ต้มย�าแห้ง & Peach Queen

24 Tech Recommend : อัพเดทเทคโนโลยีทันสมัย   

 แอปพลิเคชันใหม่ๆ ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 

25 Horoscope : ท�านายโชคชะตาราศี

26	 สนุกคิด	:	จับผิดภาพลุ้นรางวัล

04 Activity Calendar : ปฏิทินกิจกรรม

06 NC’s Diary : วันเด็ก, Workshop

08 รู้รอบบ้าน : 7 วิธี...เพิ่มพื้นที่ ส�าหรับงานสังสรรค์  

10 Well Being : เทคนิคเมกอัพท้าลมร้อน 

12 About Us : ความเคลื่อนไหว NC Group

13 InfoGraphic : ครอบครัว... ความสุขของผู้สูงวัย 

14	 ชุมชนเปี่ยมสุข	:	วิธีสรรค์สร้างหมู่บ้านแห่งความสุข

15	 บ้านล้อมรัก	:	“อดความอยาก ออมความสุข”

17	 เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน	:	Chill @ Home Party



Activity Calendar

ก้าวเข้าสู่บรรยากาศหน้าร้อนกันแล้ว 
เรามีกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยให้ทุกท่าน

ได้คลายร้อนมาฝากกันอย่างหลากหลาย 
อย่าลืมติดตามและมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะ

DIY Glass Etching

Detox Your Mind Trip

DIY Homemade Spa
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ร้านค้าและบริการใหม่
 • PT (Personal Training) for Special Case  
การรักษาสุขภาพโดยการออกก�าลังกายที่มี Trainer 
ดูแลเป็นพิเศษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแบงค์/ 
ครูเชษฐ์ โทร. 08 9445 7082 หรือ 0 2532 6007-9

 •	 บริษัท	 คอมมานด์	 เจ	 มีเดีย	 จ�ากัด : สาขาบ้านฟ้า
ปิยรมย์ (73/B3) บริเวณชั้น 2 ติด KUMON และ 
Global Art  บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาประเภท
ต่างๆ รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมทสินค้า
ทุกประเภท 

Health Club ฤดูร้อนเดือนเมษา...พัดโชยมาพร้อม

ความสนุกสุดหรรษา NC Sport Complex 

โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์  จัดกิจกรรม

คลายร้อนให้กับสมาชิก ดังนี้

เมษายน
	 •	 เสริมสร้างทักษะการเรียนว่ายน�้าของน้องๆ	หนูๆ  
ด้วย	NC	Swimming	Summer	Camp	2014	รุ่นที่	2 

วันที่ 8 - 24 เมษายน รับสมัครน้องๆ อายุ 5 -12 ปี 
เรียนวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
	 ราคาพิเศษ	1,700	บาทเท่านั้น	 

 สอบถาม โทร. 0 2532 6007-9

	 •	19	เมษายน	สนุกสนานกับปาร์ตี้ริมสระ	ฉลองปิดเทอม	

Funny	Swimming	Party	 บริเวณสระว่ายน�้าสโมสรฯ 
ชมการแสดงและร่วมเล่นเกมรับของรางวัล บริการขนม
และเครื่องดื่ม ฟรี!	ตลอดงาน...

พฤษภาคม
	 •	กิจกรรมครบรอบ	10	ปี	สโมสรฯ	“At	ten	anniversary”	 
โปรโมชั่นบัตร VIP Gold Card รับของรางวัลพิเศษส�าหรับ
สมาชิกประเภทครอบครัวตลอดเดือนพฤษภาคม 

	 •	Fitness	Project	:	Smart	Body	&	Shape	Party	 

กิจกรรมแข่งขันลดน�้าหนัก กระชับสัดส่วน พร้อมประกาศ
ผลการแข่งขันผู้เข้าร่วมโครงการ “Fah Piyarom Fit & Firm 
Challenge 1/2014” ในเดือนมิถุนายน
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NC’s Diary

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 
ณ สโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์ 
ลำาลูกกา คลอง 6

วันเดก็ 
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“Life’s Home Party”
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
@ บ้านฟ้าปิยรมย์	เทอร์เร่

 Workshop
บันทึกภาพความสุขของกิจกรรม NC Family Workshop : 
T-Shirt DIY Paint  ที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกของเรา 
อย่างอบอุ่นทุกครั้งที่เจอกัน รับรองว่าเราจะมีกิจกรรม
สนุกสนานแบบนี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอน

“Sweet T-Shirt”
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 
@ บ้านฟ้ากรีนเนอรี่	พัทยาเหนือ-ชัยพรวิถี	
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รู้รอบบ้าน

7 วิธี...เพิ่มพื้นที่
สำาหรับงานสังสรรค์ในบ้านคุณ

	 ช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์มาถึงแล้ว...ฉบับนี้	NC	ชวนคุณผู้อ่านสนุกไปกับการแต่ง	เติม	เพิ่ม	ขยาย	

บ้านหลังน้อยแสนสุข	ให้มีพื้นที่รองรับสมาชิกส�าหรับจัดงานปาร์ตี้	ที่เติมเต็มความสุขได้ในทุกรูปแบบ

 พบั ตดิตัง้โต๊ะพบัแบบเปิด-ปิดทีผ่นงัว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ เลอืกแผ่นไม้ให้เข้ากบั 
สไตล์ของบ้านหรอืจะเป็นหน้าต่างบานเก่าก็ได้ ตดิบานพบั แล้วยึดด้วยลวดสลิงหรือขาพับ
แบบข้อ หรือถ้าชอบแบบไทยๆ จะใช้ตะขอยาวเกี่ยวหน้าบานให้ได้มุม 90 องศา กับผนังก็ได้ 
สุดท้ายติดมือจับที่หน้าบานเพื่อให้ดึงออกมาได้สะดวกและพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

 ยืด แปลงร่างตู้กระจกวินเทจมรดกจากคุณแม่ ด้วยการเปิดหน้าบานออก ขดัไว้
ด้วยขอสบั ให้กลายเป็นชั้นวางเครื่องดื่ม ค็อกเทล และแก้วสุดเก๋ ตกแต่งด้วยพร้อพรูปเก่า 
แจกันวินเทจ หรือกล่องจดหมายยุคคุณย่า สร้างบรรยากาศให้กับงาน

  เชื่อม ส�าหรบัครอบครวัไทยมกัปิดกัน้ห้องครวัแยกออกจากส่วนอืน่ๆ ของบ้าน  
ลองเปิดห้องครัวให้เชื่อมต่อกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้าน ด้วยบานเลื่อนกระจกที่สามารถ
เปิดโล่งให้เห็นภาพการปรุงอาหาร และสามารถปิดได้เพื่อป้องกันกลิ่นควันที่รบกวน

  ซ้อน ประดิษฐ์เก้าอี้ง่ายๆ	 ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องซื้อใหม่ โดยการน�าถาดไข่
กระดาษส�าหรับ 30 ฟอง มาวางซ้อนกันให้ได้ระดับในท่านั่งที่พอดี แล้วน�าเบาะแสนสวย 
มาวางรอง ท�าให้ฐานรองนั่งหนาแน่นไม่โยกเอน

	 ซ่อน เพิ่มพื้นที่ในแนวระนาบด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ เช่น โต๊ะ 
ที่ออกแบบให้มีท็อปโต๊ะซ่อนอยู ่ตามช่องต่างๆ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ด้านข้างด้วยบานพับ 
ปีกผีเสื้อ ท็อปโต๊ะอีกชิ้นที่ซ่อนไว้ในโต๊ะตัวหลักด้วยระบบรางลิ้นชัก และการดึงทั้งหน้าบาน 
และขาโต๊ะอกีชิน้ออกจากใต้โต๊ะ โดยสามารถพบักลบัเข้าเป็นส่วนหนึง่ของโต๊ะได้อย่างแนบเนยีน  
จึงได้พื้นที่ส�าหรับวางข้าวของและอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกในหลากหลายทิศทาง

  จดั จัดระเบียบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวภายในบ้านให้เป็นที่วางอาหารส�าหรับค็อกเทล

ปาร์ตี้ โต๊ะกาแฟวางอาหารหลัก เลื่อนตู้ลิ้นชักที่เตี้ยกว่าโต๊ะกาแฟมาวางเข้ากลุ่มกันเพื่อ 
ไล่ระดับ เพื่อให้สามารถมองเห็นและหยิบจับอาหารประเภทต่างๆ ได้ง่าย หาลิ้นชักติดล้อมา
สักหนึ่งตัวส�าหรับวางถังน�้าแข็ง หรือเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องแช่เย็น เปิดลิ้นชักทิ้งไว้เพื่อวาง
แก้ว สะดวกสบายต่อการหยิบมาใช้งาน

 เปลี่ยน ส�าหรับบ้านขนาดเล็ก ควร
วางแผนล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบนั่งโต๊ะหรืองานยืน
แบบค็อกเทล แล้วจึงเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที ่
ไม่จ�าเป็นออกจากห้อง เช่น กระถางต้นไม้ โคมไฟ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพบปะพูดคุย

  หากอยากเปลี่ยนห้องรับแขกให้เป็นห้องปาร์ตี้ 
ลองปรับชั้นวางหนังสือเป็นที่ส�าหรับวางจาน	 ชาม	

ช้อน	 ส้อม	 และมีด	 คอนโซลติดผนังเป็นโต๊ะกลาง

ส�าหรับเคร่ืองดื่ม น�าโต๊ะกาแฟมาวางต่อกัน แล้ว 
ปูผ้าทับลงไปบนท็อปด้านบนกลายเป็นโต๊ะส�าหรับ 
รบัประทานอาหาร เลือ่นโซฟาหนัหน้าไปทศิทางรบัลม  
เพิม่พืน้ทีแ่บบนัง่พืน้สบายๆ ให้ความโล่งกว้าง สมกบั 
เป็นงานสังสรรค์ในครอบครัวแบบเป็นกันเอง
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Well Being

6ซับความมันวาว 
เป็นเรื่องธรรมชาติที่น้�ามัน ความมัน  

รวมถึงเหงื่อจะผุดขึ้นมารวมตัวบนผิวหนัง  
อย่าลืมซับหน้าระหว่างวันด้วยกระดาษซับมัน  
มีติดกระเป๋าไว้อุ่นใจเสมอ หรือไม่ก็ใช ้
กระดาษเช็ดหน้าธรรมดาซับเบาๆ  
เพื่อลดความมันส่วนเกินแทนก็ได้ 

เทคนิค

เมกอัพท้าลมร้อน

1เช็กจุดไม่พึงประสงค ์
แทนที่จะทารองพื้นทั่วใบหน้า ลองเปลี่ยนเป็น

ใช้นิ้วแตะคอนซีลเลอร์เบาๆ เฉพาะจุดที่ต้องการปกปิด
อย่างบริเวณรอยคล้�ารอบดวงตาหรือต�าหนิต่างๆ 
ก่อนปัดแป้งฝุ่นทับเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อคอนซีลเลอร์
เลือนหายก่อนเวลาอันควร 

2เติมความผ่อง 
ทามอยส์เจอไรเซอร์ที่ใช้ประจ�าเท่านั้นพอ ไม่ต้องโปะหน้า

ด้วยครีมหรือมอยส์เจอไรเซอร์เนื้อหนาหนัก ที่รังแต่จะอุดตัน 
รูขุมขนท�าให้สิวเขรอะ เลือกมอยส์เจอไรเซอร์เนื้อบางเบา 
ที่ช่วยให้ผิวคงความชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากแสงแดด 
ไปพร้อมๆ กัน

4 เรียวปากน่าจุ๊บ 
บริเวณเดียวที่สามารถปล่อยให้แวววาวได้แบบ 

ไม่ผิดกฎในหน้าร้อน คือ เรียวปากนั่นเอง แต่การเติมแต่ง 
ริมฝีปากให้เย้ายวนนั้นมีอะไรมากกว่าแค่ทาลิปกลอสแท่งโปรด 
ลองทาริมฝีปากด้วยลิปเซรั่มที่ไม่เหนียวเหนอะก่อนนอน 
รุ่งขึ้นค่อยใช้แปรงสีฟันแห้งและสะอาดปัดผิวปากที่แห้งลอก
ออกเบาๆ จากนั้นเติมแต่งเรียวปากให้อวบอิ่มด้วยลิปบาล์ม 

3เลือกเนื้อที่ใช่  
เมกอัพเนื้อครีมหรือเนื้อลิควิดมักจะเยิ้มเวลา 

เจออากาศร้อน ลองเลือกไพรเมอร์เนื้อบางเบาที่มีเท็กซ์เจอร ์
แบบแมตต์ ส่งให้ผิวดูเรียบเนียนเสมอกันแถมมีคุณสมบัติควบคุม
ปริมาณน้�ามันส่วนเกิน ส�าหรับรองพื้นและบลัชที่มีเนื้อสัมผัส 
แบบแป้งจะเหมาะมาก เวลาใช้ควรเติมทีละน้อย การทาซ้�า 
หลายชั้นจะท�าให้เป็นคราบเมื่อออกไปเผชิญความร้อน

5โบกมือลาการแต่งตา 
ไม่อยากส่องกระจกเช็กคราบเลอะรอบตาบ่อยๆ 

ใช่หรือเปล่า ถ้าไม่อยากละก็ เรามีวิธีง่ายๆ ส�าหรับปรับ
ดวงตาให้เปล่งประกายและโตยิ่งขึ้น ด้วยการดัดขนตา 
เพิ่มวอลลุ่มให้งอนงามตลอดวันโดยการใช้ไดร์อุ่นๆ  
เป่าลงบนที่ดัดขนตา ลองแตะที่ดัดขนตาลงบนหลังมือ
ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ร้อนจนเกินไป หรือ 
เพิ่มความหวือหวาด้วยขนตาปลอมที่อยู่คงทน 
แม้เหงื่อหยดติ๋งๆ ระหว่างฝึกชกมวย

“กำรทำแป้งด้วยพัฟฟ์ทับ
ช่วยให้คอนซีลเลอร์อยู่ทน
กว่ำใช้แปรงทำแป้ง”

Good to  
know

“ถ้ำปำกแห้งแตกตลอดเวลำ 
อำกำรนี้ส่งสัญญำณเตือนว่ำ
ร่ำงกำยก�ำลังขำดน�้ำ ฉะนั้น
อย่ำลืมดื่มน�้ำเยอะๆ เพื่อ
เติมน�้ำให้ร่ำงกำยจำกภำยใน”

Good to  
know

อากาศร้อนอย่างนี้...ต้องเจอเมกอัพเด็ด	ประทินให้ผิวผ่อง	หน้าเด้ง	ท้าทายอากาศร้อนแบบไม่หวั่น	

ท�าได้ไงน่ะเหรอ...เรามีทริกง่ายๆ	แต่ได้ผลจริงมาก�านัลคุณผู้หญิงทุกวัย
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About Us

 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เติบโตสู่ปีที่ 20 มั่นใจ

ตลำดผู้ซื้อกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และเมืองเศรษฐกิจ เตรียมพร้อมกำร

เติบโตอย่ำงสมดุล ลงทุนเพิ่มทั้งตลำดแนวรำบและแนวสูง

 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่ำวถึงธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์ว่ำยังมีกำรเติบโต โดย เอ็น.ซี. มีแผนขยำยกำรลงทุน 

สู่เมอืงใหญ่ทีเ่ป็นแกนหลักเศรษฐกจิ มุง่เน้นศักยภำพกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คง  

(Balance Growth) เปิดเพิ่มอีก 3 โครงกำรในปี 2557 เป้ำหมำยยอดขำย 

3,200 ล้ำนบำท และยอดรับรู้รำยได้ 1,800 ล้ำนบำท

 ฉลองกำรเติบโตสู่ปีที่ 20 ด้วยแคมเปญใหญ่ ประเดิมงำนมหกรรม

บ้ำนและคอนโดครัง้ที ่30 โดยร่วมกบัธนำคำรกสิกรไทย จดัแคมเปญพเิศษ  

ผ่อนช�ำระเงินจองและท�ำสัญญำในอัตรำ 0% นำนสูงสุด 10 เดือน

 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมกำรผู้จัดกำร 

ให้กำรต้อนรับ Mr. Nguyen Xuan Quang Chairman  

of NAM LONG INVESTMENT CORPORATION  

นกัลงทนุและนกัพฒันำทีด่นิ จำก สำธำรณรฐัสงัคมนยิม 

เวียดนำม เยี่ยมชมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร

โครงกำรหมู่บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีมีควำม

สมบูรณ์แบบของชุมชนเมือง

ต้อนรับนักลงทุนเวียดนาม เยี่ยมชมโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ล�าลูกกา คลอง 6

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง	Balance	Growth	
เปิดแผนปี	2557	จัดแคมเปญ 0% 
คืนก�าไร ฉลอง 20 ปี
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InfoGraphic

ครอบครัว...
ความสุขของผู้สูงวัย 

1. กระเช้าดอกไม้หรือแจกันดอกไม้สดที่สามารถปลูกได้ใน 

 เมืองไทยหรืออาจเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มแม่บ้านต่างๆ

2. กระเช้าเครื่องกระป๋องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ 

 ในพระราชดำาร ิหรือผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 หนึ่งตำาบล 

3. กระเช้าผักสดปลอดสารพิษ หรือตะกร้าผลไม้สด 

 ซึ่งเป็นผลไม้ไทยตามฤดูกาล 

4. กล่องหรือภาชนะหรือตะกร้าจักสานบรรจุผลไม้แช่อิ่ม  

 ผลไม้ หรือขนมแห้ง ผลไม้กวนหรือขนมหวานแบบไทย 

5. ประเภทเครื่องแต่งกาย อาจเป็นผ้าชิ้น โดยเฉพาะผ้าทอมือ 

 กำาลังเป็นที่นิยม หรือจะเป็นเสื้อผ้าสำาเร็จรูปที่ตัดเย็บจาก 

 ผ้าทอมือของไทยแล้วแต่กรณี

การมอบของขวัญแบบไทยๆ สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุได้

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม

ครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความส�าคัญที่สุด  

หากสมาชิกในครอบครัว ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีย ่อมส่งผล 

ให้ครอบครัวมีความรักความอบอุ ่นมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถือเป็นบุคคลในครอบครัวที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส ่

จากคนในครอบครัวไม่น้อยกว่าคนอื่นๆ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 

ส�ารวจสุขภาพจิตของคนไทย	พ.ศ.	2551	ในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า

ผู้สูงอายุในครอบครัวที่สมาชิก

มีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอ 
การไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับ

สมาชิกในครัวเรือน	 
การรับประทานอาหารร่วมกัน 

กับสมาชิกในครัวเรือน 
การดูโทรทัศน์พร้อมหน้า

กับสมาชิกในครัวเรือน 

มีความสุขวัดได้  

33.27 
คะแนน

มีความสุขวัดได้ 

32.10 
คะแนน

มีความสุขวัดได้ 

32.23 
คะแนน

มีความสุขวัดได้ 

32.23 
คะแนน

หลักเกณฑ์การแปลผลคะแนนสุขภาพจิต : คะแนนรวม 0 - 27 คะแนน  หมายถึง สุขภาพจิตต่ำากว่าคนทั่วไป หรือเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต  
คะแนนรวม 28 - 34 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป  คะแนนรวม 35 - 45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป

13



ชุมชนเปี่ยมสุข

  นอกจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว “เพื่อนบ้าน” เป็นอีกหน่ึงหน่วยทางสังคม 
ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้านของเรา บ้างตื่นเช้ามาจ็อกกิ้งเจอกัน พบปะพูดคุย
ในศูนย์กลางสโมสร ท�ากับข้าวมาแบ่งปันกัน หลากหลายเรื่องราวเกิดข้ึนจนกลายเป็น
ความผูกพัน ทว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์ต่อเพื่อนบ้านอย่างไร ท่ีจะให้การเอื้อเฟื้อ
กลายเป็นความผูกพันที่คงอยู่ยาวนาน วิธีสร้างสุขร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ดังนี้

7รักษามารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
แม้จะมีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว แต่ก็ต้อง

รักษำมำรยำทในกำรอยู่ร่วมกันเช่นกัน ปัญหำเล็กๆ ก ็
อำจท�ำให้เพื่อนบ้ำนท่ีเคยสนิทชิดชอบกันไม่พอใจกัน 
ขึ้นมำได้ เช่น กำรหยิบยืมข้ำวของเพื่อนบ้ำนมำก 
จนเกินควำมจ�ำเป็น, กำรเปิดเพลงเสียงดัง, กำรพูด 
คุยเสียงดังหรือใช้วำจำไม่สุภำพ ตลอดจนกำรติฉิน 
นินทำเพื่อนบ้ำนคนอื่นเป็นที่สนุกปำก กำรหยิบยืม
เงินทอง ฯลฯ

1 ทำาความรู้จักกับเพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยอาจออกมาเดินเล่น 
ยามเย็นกับลูกๆ  และใช้ช่วงเวลำดังกล่ำวทักทำย ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยกับเพื่อนบ้ำน  

และถ้ำต้องกำรเพิ่มควำมคุ้นเคยให้มำกขึ้น อำจจัดงำนเลี้ยงเล็กๆ ในวันหยุดสุดสัปดำห์  
ท�ำอำหำรมำทำนร่วมกัน พำครอบครัวมำท�ำควำมรู้จกักนั ให้ลกูๆ มำเล่นด้วยกนั หลงัจบงำน 
อำจขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของแต่ละครอบครัวเอำไว้ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้สำมำรถติดต่อ
กับเพื่อนบ้ำนเหล่ำนั้นได้ทันท่วงที

2ทำาความสะอาดพ้ืนที่รอบบ้านให้โล ่ง
เตียน ต้นไม้รกๆ ตัดให้เรียบร้อย เก้ำอี้สนำม

เช็ดให้สะอำด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โจรผู้ร้ำยอำศัย
พุม่ไม้เหล่ำนัน้เป็นท่ีซ่อนก�ำบงัตวั หำกมีพืน้ทีส่่วนกลำง 
เช่น ทำงเดินเท้ำ หรือถนนที่มีเศษใบไม้ใบหญ้ำก็อำจ
ชวนเพื่อนบ้ำนในละแวกใกล้เคียงมำท�ำควำมสะอำด
ร่วมกันหรือจัดอำสำสมัครแบ่งเวร

4 เอื้อเฟื้อเพ่ือนบ้านด้วยการ “กลับบ้าน
ด้วยกัน” หำกมีเหตุต้องกลับบ้ำนยำมค�่ำคืน เมื่อ 

พบเพื่อนบ้ำนในละแวกใกล้เคียงที่คุณสนิทคุ ้นเคย
ก�ำลังเดินกลับคนเดียว ควรชวนเขำให้น่ังรถเข้ำบ้ำน
พร้อมกับครอบครัวของคุณ

3เปิดไฟสว่างบริเวณหน้าบ้านในยาม
คำ่าคืน กำรเปิดไฟเอำไว้ นอกจำกจะช่วยให้

โจรคิดหนักไม่อยำกย่ำงกรำยเข้ำมำในบริเวณบ้ำน
แล้ว ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้ำนในละแวกใกล้
เคียงที่อำจต้องเดินทำงกลับบ้ำนในยำมค�่ำคืนให้
ปลอดภัยมำกขึ้นด้วย

6ร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการแบ่งปันความ
คิดเห็นต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อ

ให้สังคมโดยรอบปลอดภัยและสงบสุขมำกขึ้น เช่น 
อำจจัดให้มีอำสำสมัครพ่อแม่คอยดูแลตรวจตรำ
ควำมปลอดภัยของชุมชน ดูแลเด็กๆ ไม่ให้ไปมั่วสุม
สิ่งเสพติด หรืออำจจัดสถำนที่กลำงเอำไว้สอนเด็กๆ 
ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่เขำสนใจ เช่น เล่นกีฬำ เล่นดนตรี  
วำดรูประบำยสี

5ทำาความรู ้จักกับผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
ท่ีดูแลเขตพื้นท่ีของคุณ กำรท�ำควำมรู ้จัก 

กับเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจท่ีมำตรวจตรำควำมเรียบร้อยย่ำน 
ที่คุณพักอำศัย ตลอดจนช่วยสังเกตคนแปลกหน้ำที่
บังเอิญหลงหูหลงตำเข้ำมำอยู่ในชุมชน เป็นอีกหน่ึง 
ควำมช่วยเหลอืท่ีคุณสำมำรถท�ำได้ เพือ่ให้สงัคมรอบข้ำง 
ที่คุณอำศัยอยู่นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้น

วิธีสรรค์สร้างหมู่บ้านแห่งความสุข
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บ้านล้อมรัก

ขยันหา เรำต้องปรับ

พฤติกรรมของตนเอง ต้องเพิ่ม

ควำมขยันให้มำกขึ้น ไม่เกี่ยงงำน 

ท�ำงำนสุจริตและท่องให้ขึ้นใจว่ำ 

“ไม่มีความจนในหมู่คนขยัน”

รักษาด ีเมื่อเรำหำมำได้ เรำก็ต้อง

รู้จักใช้ รู้จักออม ถนอมของใช้ให้เป็น บำงคน

ใช้เกินได้ จ่ายเกินมี แบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ 

อีกข้อหนึ่งคือกำรรักษำกัลยำณมิตรที่ดี เพื่อน

ที่ดีจะน�ำควำมสุขมำให้แก่ตนเอง เพรำะเขำ

ย่อมแนะน�ำทำงเจริญให้แก่เรำ และคอย

ตักเตือนในทำงที่เสื่อมให้เรำเช่นกัน

“อดความอยาก ออมความสุข”
  ธรรมะสวัสดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

ใช้ชีวิตพอเพียง รู้จักประมำณ

ในกำรบริโภค เรำอย่ำเพิ่มวัตถุเพื่อตอบสนอง

ควำมอยำก เรำต้องลดควำมอยำกลงให้พอดี

กับสิ่งที่เรำมี เรียกว่ำพอใจในสิ่งที่ตนมี 

ยินดีในสิ่งที่ตนได้ แต่อยู่ที่ว่ำเรำพอใจ

หรือเปล่ำ ถ้าเราพอใจในสิ่งที่มี

...ชีวิตก็มีความสุข

 ปีใหม่สากลได้ผ่านพ้นไปพร้อมๆ กับเทศกาลรื่นเริงของผู้คนทั่วโลก...ไม่นานก็เข้าสู่เทศกาล

ปีใหม่ไทย หลายๆ ท่านถือฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้เวลาที่สูญไปให้คุ ้มค่า ดูแล

ครอบครัวให้มากขึ้น และอีกหลายสิ่งอย่างที่อยากจะเปลี่ยนแปลง หากท่านใดที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่ม

จากจุดใด ลองอ่านธรรมะสวัสดีจากพระมหาสมปองฯ แล้วจะพบว่าชีวิตที่ดีนั้นสร้างได้ ไม่ยากเลย

 ชีวิตของเรำก็เหมือนตะเกียง มันจะต้องมีท้ังไส้ มีท้ังน�้ำมัน ถ้ำมีแต่ไส้ไม่มีน�้ำมัน ไม่นำนตะเกียง

นั้นก็จะดับไป ชีวิตของเรำก็เช่นกัน มีทั้งบุญเก่ำและบุญใหม่ ถ้ำเมื่อเรำได้กินบุญเก่ำ ไม่นำนบุญเก่ำก็

หมดไป เรำต้องรู้จักเติมบุญใหม่ให้กับชีวิต ชีวิตของเรำจึงจะอยู่ได้ด้วยควำมสุข

 ปีเก่ำที่ผ่ำนมำ เรำเคยใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย ปีใหม่เรำก็ถือโอกำสเริ่มต้นชีวิตใหม่ รู้จักวำงแผน 

ในกำรใช้ทรัพย์ให้ดี ต่อไปนี้คือธรรมะง่ำยๆ ที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ�ำวัน
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เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

 หาก “บ้าน”	คือความหมายของความสุขอันสมบูรณ์ นอกเหนือจากสมาชกิ 

ภายในครอบครัวแล้ว การได้พบปะพูดคุย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

หรือได้ทำากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดกับเพ่ือนใหม่ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงในชุมชน

เดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างช่วงเวลาดีๆ ได้ไม่แพ้กัน 

 เช่นเดียวกับชุมชนเล็กๆ ในโครงกำรบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ ที่ได้มีกำรจัดงำน  
”Chill @ Home Party” อย่ำงสนุกสนำนท่ำมกลำงบรรยำกำศสบำยๆ บริเวณสวนสำธำรณะ
ที่อยู่ใจกลำงของโครงกำรขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมำชิกทั้งหมดได้มำรวมตัวกันเพื่อสร้ำง 
ควำมสมัพันธ์อนัดี และช่วยกระชบัระยะห่ำงระหว่ำงบ้ำนให้ได้รูจ้กักนัมำกขึน้ โดยงำนได้จัดขึ้น 
ในช่วงเวลำแดดร่มลมพัดสบำย มีดนตรีอคูสติก ของว่ำงและเครื่องดื่มที่พร้อมเสิร์ฟให ้
สมำชิกที่มำร่วมงำนได้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้ำ รวมทั้งเวิร์คชอป DIY ที่ยกมำให้ท�ำกนัแบบชลิล์ๆ  
ซึ่งนอกจำกจะได้ทั้งควำมเพลิดเพลิน ควำมสนุกของทุกคนในครอบครัวแล้ว เรำยังได้เห็น 
เพื่อนบ้ำนหลำยๆ คนได้เริ่มท�ำควำมรู้จักและผูกไมตรีเป็นเพ่ือนใหม่กันอย่ำงนำ่ชื่นใจ

	 หลังจากกิจกรรมจบลงไปแล้ว	 เราเชื่อว่า	
มิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน	จากหนึ่งหลังไปสู่	
อีกหน่ึงหลงั	จะค่อยๆ	ต่อยอดกันไป	และสามารถ	
สร้างความสุขภายในชุมชนได้เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้จบ 
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Get Inspire

เมื่อความฉลาดและจิตใจดีอยู่ร่วมกัน 
จะสร้างความน่าเกรงขาม 
เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นได้จากสิ่งของรอบตัว 
หากแต่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเอง
Benjamin Franklin นักเขียน นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น 
เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป  
Harvey Firestone ผู้ก่อตั้งบริษัทยางไฟร์สโตน

ถ้าคุณซื้อแต่สิ่งของที่ไม่จำาเป็น 
ในไม่ช้าคุณก็จะต้องขายสิ่งของที่คุณจำาเป็น  
Warren Buffet พ่อมดการเงิน

“สุขภาพแข็งแรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด  

รู้จักพอเพียงเป็นโภคทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด  

จิตใจดีงามเป็นคุณธรรมความประพฤติที่ดีที่สุด  

เอาใจใส่เป็นการถามไถ่สารทุกข์ที่จริงใจที่สุด  

ความเป็นห่วงเป็นความคิดถึงที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุด  

การอวยพรเป็นถ้อยคำาพูดที่ดีงามที่สุด”
คติพจน์จีน

ทำาแต่ละวันให้เป็นงานชิ้นเอกของคุณ 
John Wooden อดีตนักบาสเกตบอล ผู้เป็นตำานานของทีมยูซีแอลเอ 

คุณธรรมทั้งปวง ล้วนสรุปรวม
อยู่ในการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม 
อริสโตเติล นักปรัชญากรีกโบราณ
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เอกเขนก

จากปลายปากกาของ

นิ้วกลม	นักเขียนชื่อดังที่ไม่เคย

ท�าให้นักอ่านผิดหวัง	กับอีกหน่ึงผลงาน 

ที่บอกเล่าผ่าน	24	สิ่งของธรรมดา	

ที่จะมาเปิดมุมคิดที่งดงามให้กับผู้อ่าน

ได้ตระหนักว่าชีวิตนี้...

ช่างน่ารื่นรมย์

2	อัลบั้มท
ี่รวม

บทเพลง
ที่เคยสร้า

งความ

ประทับใจ
	ฟังสบาย

ๆ	ใน

บรรยาก
าศแห่งคว

ามสุข

ของทุกค
นในครอบ

ครัว 

ภาพยนตร์

ที่จะพาคุณเปิดโลก

แห่งจินตนาการ	คุณจะได้พบ

กับมนุษย์หิมะ	กวางเรนเดียร์	และ

ตุ๊กตาหิมะสุดฮา	พร้อมแล้วที่จะ

ให้คุณมาผจญภัยไปในดินแดน

หิมะต้องค�าสาปด้วยกัน

Movie
FROZEN	(2013)
มนตราแห่งน�้าแข็ง...ฉายแสงสู่ออสการ์
ผู้ก�ากับ : Chris Buck, Jennifer Lee
นักแสดง (พากษ์เสียง) : Kristen Bell, IdinaMenzel, Jonathan Groff, 
  Josh Gad, Santino Fontana
 ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา สตูดิโอดิสนีย์ ได้สร้างสรรค์มหัศจรรย์ภาพ
มายาที่ถ่ายทอดสู่ตัวการ์ตูนแสนน่ารัก ทั้ง มิกกี้เม้าส์ เจ้าหญิงนิทรา ฯลฯ 
แต่หลังจากกระแสหนังแอนิเมชั่น 3 มิติ บูมขึ้นมาท�าให้ดิสนีย์ก้าวไปสู่ยุค
ตกต�่า จนต้องปรับทิศทางอยู่หลายตลบ และในปีที่ผ่านมา “FROZEN 
ผจญภัยแดนค�าสาปราชินีหิมะ”	ถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจล่าสุด
จากดิสนีย์ กับเรื่องราวของ “เอลซ่า” ราชินีต้องสาปที่เผลอร่ายเวทมนตร์
แห่งน�้าแข็ง จนท�าให้ทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยหิมะ เดือดร้อนถึง “อันนา”  
ผู ้ เป ็นน้องสาวที่ต ้องออกผจญภัยเพื่อปลดปล่อยดินแดนจากความ 
หนาวเย็น 
 Frozen ถือเป็นการคืนฟอร์มของดิสนีย์ ที่สามารถผสมผสานความ
คลาสสิคและความร่วมสมัยในหลากหลายองค์ประกอบได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
ทั้งตัวละครอย่างอันนาที่มีบุคลิกแตกต่างจากเจ้าหญิงดิสนีย์แทบทุกเรื่อง 
หรือการตีความเรื่องความรักในอีกแง่มุม จนท�าให้หนังมีเสน่ห์น่าจดจ�า  
รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่แสนไพเราะอย่าง Let it Go จึงไม่น่า
แปลกใจที่ Frozen ได้คว้ารางวัลแอนิเมชั่นและเพลงประกอบยอดเยี่ยมจาก
เวทีออสการ์ 2013 มาครองอย่างสมศักดิ์ศรี 
 นาทีนี้ หากใครมองหาการ์ตูนดีๆ ซักเรื่อง Frozen ถูกจัดเป็นสุดยอด
แอนิเมชั่นที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

              BOOK
สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
ผู้เขียน : นิ้วกลม
ส�านักพิมพ์ : มติชน
 หนังสือเล่มนี้บอกเล่าความไม่ธรรมดาของ
สิ่งธรรมดารอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า, รูปถ่าย, 
ฝักบัว, เทียนไข, ยางลบ, ดินสอ ฯลฯ หลังจากอ่าน
หนังสือเล่มนี้แล้วเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ จากสิ่งของรอบตัว
ขึ้นมาบ้าง หรือเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบที่ต่างออกไปจากที่คนเขียนได้ยิน หากลองอยู่เงียบๆ 
และตั้งใจฟัง เราอาจจะได้ยินเสียงอะไรต่อมิอะไรมากมายมันอาจพยายามพร่�าบอกเราอยู่ซ้�าๆ ทุกวัน
หากแต่เราไม่ใส่ใจจะฟังเองก็ได้ อีกหนึ่งผลงานของนิ้วกลมนักเขียนที่ส่งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
เปิดมุมคิดที่งดงามให้กับผู้อ่านได้ตระหนักว่าชีวิตนี้ช่างรื่นรมย์เพียงใด

MUSIC
Music Box 
Summer in Love
ศิลปิน : รวมศิลปิน
สังกัด : แกรมมี่
 หน้าร้อนนีอ้ากาศจะดีกว่าทีเ่คย เมือ่แกรมมี ่
น�าเพลงฮิตของศิลปินแถวหน้า มารีมิกซ  ์
ในรูปแบบมิวสิคบ็อกซ์ เพลงบรรเลงให้เย็นใจ  
เปิดฟังพร้อมกันได้ทั้งบ้าน คลอระหว่างปาร์ตี้
สุดพิเศษ อาทิ ให้เธอ - อัสนี วสันต์ ฤดูร้อน -  
พาราด็อกซ์ เธอยัง - โปเปโต้ และศิลปินชั้นน�า
อีกมากมาย

Easy Hit
ศิลปิน : รวมศิลปิน
สังกัด : Universal Music Thailand
 รวมทุกเพลงฮิตแนว Easy Listening บน
หน้าปัดคลื่นวิทยุเพลงสากล ที่ถูกเปิดบ่อย 
และถูกหูคนไทยกว่า 20 เพลง ทั้งศิลปินใหม ่
มาแรงอย่าง  One Republic, David Jordan,  
Duffy, Colbie Caillat, OneRepublic,  
 Jon McLaughlin หรือเพลงฮิตตลอดกาล  
     อย่าง Wake Up Call - Maroon 5,            
           Your Body Is A Wonderland -  
                John Mayer
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See Scape

  นานๆ จะได้รวมตัวกันเสียที ถือโอกาสนี้พาครอบครัวสุขสันต์ เกาะขอบเรือ
ล่องแม่น�้าเจ้าพระยา ไปดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ ที่ทุกคนสามารถ 
enjoy eating & enjoy outing ได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ลัดเลาะเจ้าพระยา...
ดินเนอร์แสนหวานกับครอบครัวแสนรัก

บ้านเหนือน�้า
 “บ้ำนเหนือน�้ำ” ร้ำนอำหำรริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำกลำงตัวเมืองปทุมธำนี 
ดัดแปลงจำกบ้ำนไม้โบรำณ สีขำววินเทจ 2 ชั้น เสำและตัวบ้ำนยื่นออกไปใน
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ โดยคงโครงสร้ำงเดิมของบ้ำนเอำไว้ เสน่ห์แห่งควำมเป็นไทย
เชื้อเชิญให้ชำวรังสิต-ปทุมธำนี ต้องแวะเวียนไปสัมผัสบรรยำกำศสุดโรแมนติก
และรับประทำนอำหำรเลิศรสอย่ำงไม่ขำดสำย

 จุดเด่นของร้ำนน้ีคอื มีทีน่ัง่เป็นแบบระเบยีงยืน่ลงไปในแม่น�ำ้ สำมำรถชมวิว 
ทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น�้ำได้อย่ำงเต็มตำ สำมำรถรองรับแขกได้ถึง 100-150 ท่ำน  
เลยทีเดียว หรือจะเลือกนั่งด้ำนในแบบส่วนตัว เคล้ำเสียงนักดนตรีที่ตระเวน
เดินเล่นกีตำร์ เพื่อขับกล่อมลูกค้ำไปยังโต๊ะต่ำงๆ เอำใจเหล่ำคุณหนูด้วยมำยำกล 
เล็กๆ น้อยๆ ที่ทำงร้ำนภูมิใจน�ำเสนอ

เปิดทุกวันเวลำ 11.00 - 22.00 น. โทร. : 0 2978 0966, 08 1480 9661
ที่อยู่ : 16 ถ.เกรณำวัฒนะ ต.บำงปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน	

กุ้งแม่น�้าเผา	และทอดมันกุ้ง
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เวนิส วานิช
 เหมือนหลุดไปนั่งอยู่ในร้ำนอำหำร ณ เวนิส วำนิส ประเทศ
อิตำลี ร้ำนสวยริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำที่ให้กลิ่นอำยของควำมเป็น
อิตำลีได้เป็นอย่ำงดี ให้บริกำรทั้งอำหำรไทย และอำหำรยุโรป
ภำยในร้ำนตกแต่งร้ำนแบบโมเดิร์นเน้นโครงสร้ำงของตัวอำคำร
ด้วยสีขำวตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีมืด จะเลือกน่ังโซนในบ้ำน
หรอืโซนระเบียงนอกบ้ำนซึง่เป็นบรเิวณดำดฟ้ำชัน้สอง ทีใ่ห้ชมววิ
อย่ำงเต็มอิ่ม 

	 ส้มต�ากุ้งยอดมะพร้าว	และหอยนางรมกระทะร้อน

 เปิดทุกวัน เวลำ 11.00-23.00 น. โทร. : 0 2282 1922, 08 4460 4765 
 ที่อยู่ : 23 ถนนพระอำทิตย์ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

บ้านระเบียงน�้า 
 ควำมน่ำสนใจของร้ำนนี้อยู่ที่เจ้ำของร้ำนเป็นชำวฝร่ังเศสที่หลงรักประเทศไทย และอำศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมำนำนกว่ำ 17 ปี อีกทั้งยังรักและชื่นชอบอำหำรไทยเป็นอย่ำงมำก จึงได้ร่วมหุ ้นกับ
เพื่อนชำวไทย แล้วน�ำเอำบ้ำนไม้หลังเก่ำที่อยู่ติดริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ มำตกแต่งต่อเติมใหม่ให้เป็นร้ำน
อำหำรที่คงบรรยำกำศควำมเป็นบ้ำนเก่ำไว้ เล่นระดับ เปิดโล่งรับลมเย็นๆ มีศำลำริมน�้ำ รำยล้อม 
ไปด้วยต้นไม้ เขียวขจี มีสวนหย่อมเล็กๆ มีโต๊ะนั่งและเก้ำอี้ไม้ที่นั่งสบำยๆ ยำมค�่ำคืนตกแต่งด้วย 
แสงไฟสร้ำงบรรยำกำศอันอบอุ่น 

ปลากะพงทอดสมุนไพร	5	รส	และกุ้งค่ัวกระเทียมพริกสด

เปิดทุกวัน เวลำ 11.30-23.30 น. โทร. : 0 2968 1481-2, 08 9182 7100 
ที่อยู่ : ซ.นนทบุรี 23 (วัดแคนอก) สนำมบินน�้ำ นนทบุรี

สุภัทรา ริเวอร์ เฮาส์
 ร้ำนอำหำรบรรยำกำศไทยๆ เน้นกำรออกแบบร้ำนแบบเรือนไทยเหมือนศำลำกลำงน�้ำพร้อมด้วย  
ชำนหน้ำบ้ำนรับลมเย็นสบำยแถมในช่วงเย็นยังจะได้ควำมโรแมนติกพร้อมด้วยควำมสวยงำมจำกแสงไฟ
จำกพระบรมมหำรำชวัง ภำยในบ้ำนเน้นควำมเป็นส่วนตัวและบริเวณชำนริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
ที่เน้นกำรรับบรรยำกำศสบำยๆ ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ

	 ปลากะพง	3	รส	และแกงค่ัวสับปะรด

 เปิดทุกวัน เวลำ 11.30-14.30 น. และ 17.30-23.00 น. โทร. : 0 2411 0874, 0 2411 0305
 ที่อยู่ : 266 ซอยวัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 

Buri Tara Bar and Restaurant
 ร้ำนอำหำรสไตล์โมเดิร์นผสมกลิ่นอำยของบำหลีตั้งอยู่
บริเวณริมน�้ำแถวโครงกำรจตุจักร 3 สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์
บรรยำกำศควำมสวยงำม ของสองริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำได้เป็น
อย่ำงดี ส่วนภำยในร้ำนตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปร่ำงต่ำงๆ
พร้อมด้วยกำรน�ำเทียนมำเพิ่มควำมโรแมนติกภำยในร้ำน 
โดยแบ่งออกเป็นสองฝั่งให้เลือก คือ บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำ และ
บริเวณภำยในบ้ำน นอกจำกนี้ทำงร้ำนยังมีวงดนตรีเล่นสด
มำเพิ่มอรรถรสในกำรทำนอำหำรให้มำกขึ้นด้วยส่วนเมนูแนะน�ำ
ของร้ำน ได้แก่ หมึกไข่นึ่งมะนำว ไก่ทอดเกลือทรงเครื่อง 
กุ้งซอสมะขำม และแกงเลียงกุ้งแม่น�้ำ 

	 ทีรามิสุของบุรี	และปอเปี๊ยะผักโขมทอดสอดใส้ชีส

 เปิดทุกวัน เวลำ 17.00 - 24.00 น. โทร. : 0 2682 9457-9 
 ที่อยู่ : จำกถนนพระรำม 3 ให้มำทำงสี่แยกสำธุประดิษฐ์ ให้สังเกต 
 ฝั่งซ้ำยมือ ตรงสะพำนลอยที่ 2 หรือระหว่ำงถนนพระรำม 3 ซ.30 
 กบั ซ.32 ภำยในโครงกำรบำงกอกสแควร์ (จตจุกัรพระรำม 3)  
 ให้ขับรถเข้ำมำสุดด้ำนใน ร้ำนอยู่ทำงขวำมือริมแม่น�้ำ

The Water Front
 ร้ำนอำหำรกึ่งผับตั้งอยู่เชิงสะพำนกรุงธน เร่ิมที่โซนแรกที่เต็มไปด้วยเก้ำอี้ไม้ยำวสีขำวที่สำมำรถ
นั่งชมวิวทิวทัศน์รอบตัวได้เป็นอย่ำงดี โซนต่อมำคือบริเวณชั้น 2 ออกแบบให้เป็นลักษณะชำนยื่นออก
ไปในแม่น�้ำรับลมได้อย่ำงเต็มที่ พร้อมชื่นชมควำมงำมของแสงไฟระยิบระยับของสะพำนพระรำม 8 
ส่วนโซนสุดท้ำยเป็นโซนที่เน้นบรรยำกำศของผับ แสงไฟสลัวๆ พร้อมกับชมดนตรีสดทั้งแบบอคูสติก
และแบนด์ ที่จะเริ่มให้ควำมสุขของเสียงเพลงตั้งแต่เวลำ 3 ทุ่ม 

	 แซลมอนร็อกเก็ต	กุ้งยัดไส้ครีมสลัด

 เปิดทุกวัน เวลำ 17.00-01.00 น. โทร. : 0 2883 1802, 0 2424 3316 
 ที่อยู่ : 470 อำคำร เชิงสะพำนกรุงธน ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ  
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Design IDEA

‘เทียนหอมในฝาขวด’
ฝาขวดมีค่าอย่าทิ้ง! เพราะนี่คืออุปกรณ์ชิ้นส�าคัญ
ท่ีจะมาช่วยเพิม่สสีนัให้กับงานเลีย้งสงัสรรค์ของครอบครวั 
Design IDEA ฉบับนี้จะชวนคุณมาสนุกกับไอเดียเก๋ๆ 
ท�าเทียนหอมในฝาขวดกันค่ะ

ผสมพาราฟิน และบีแว็กซ์ในสัดส่วน

ที่เท่ากัน (ถ้าชั่งเป็นนำ้าหนักให้ใช้ 

สัดส่วนพาราฟิน 100 กรัม ต่อบีแว็กซ์ 

30 กรัม) ต้มจนละลายเข้ากัน

ผสมสี (ใช้แผ่นสีเทียน หรือสีนำ้ามันผง) 

ให้เข้ากันดี  จากนั้นยกหม้อลงจากเตา 

ใส่หัวนำ้าหอมกลิ่นที่ชอบ 

ทิ้งให้ส่วนผสมเย็นลงเล็กน้อย 

(สังเกตดูเทียนจะเริ่มขุ่น) 

ใส่ไส้เทียนในฝาขวดให้ยาวพ้นฝา

ประมาณ 1½ ซม. แล้วเทเทียน

ที่ยังร้อนอยู่ลงในฝา ทิ้งให้เย็น 

1

2

3
4

เตรียมอุปกรณ์ 

1. พาราฟิน 100 กรัม

2. บีแว็กซ์ 50 กรัม

3. เทียนเหนียว 1 ขีด

4. สีเทียน หรือ สีนำ้ามันผง

5. ไส้เทียน

6. หัวนำ้าหอมกลิ่นที่ชอบ 15 ซีซี. 

7. ฝาขวดแบบจีบ
วิธีทำา

ปลอดภัยไว้ก่อน!
เพราะเป็นงานประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟ 
ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

	 1.	ควรใช้หม้อ	2	ชั้นในการต้มเทียน	

	 	 ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัย	

	 2.	อย่าต้มเทียนในอุณหภูมิที่สูง

	 	 เกินกว่า	100	องศา	เพราะ

	 	 น�้าเทียนจะติดไฟได้ง่าย	

	 3.	ถ้าเทียนที่ก�าลังต้มอยู่

	 	 ติดไฟ	ให้ปิดแก๊สทันที
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Family Bistro

ส่วนผสม 

กุ้งสดปอกเปลือกหั่นชิ้นเล็ก 
150 กรัม / เนือ้ปลำกะพง
ห่ันชิน้เล็ก 150 กรมั / ข่ำซอยละเอียด 2 ช้อนชำ /  
ตะไคร้สับ 2 ช้อนโต๊ะ / ใบมะกรูดซอยละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ / 
กระเทียมสับละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ / หอมแดงสับละเอียด 
3 ช้อนโต๊ะ / พริกขี้หนูสีแดงสับละเอียด 1½ ช้อนโต๊ะ / น�ำ้มนั 
2 ช้อนโต๊ะ / น�ำ้ปลำ 2 ช้อนโต๊ะ / น�ำ้มะนำว 
1 ช้อนโต๊ะ / น�้ำพริกเผำ 2 ช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ / 
น�้ำตำลทรำย ½ ช้อนโต๊ะ / น�้ำมันส�ำหรับทอด / 
ข้ำวเกรียบผัก เช่น ฟักทอง แครอต / ผักสดตำมชอบ

ส่วนผสม 

• ลูกพีชปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้น 

 (หรือลูกพีชในน�้ำเชื่อม) 1 ลูก 

• น�้ำมะนำว 1 ช้อนชำ

• เกลือป่น ปริมำณเล็กน้อย 

• น�้ำผึ้งส�ำหรับรำดหน้ำ

 ปริมำณตำมชอบ

• น�้ำแข็ง

วิธีท�ำ
ใส่ลูกพีช น�้ำแข็ง น�้ำมะนำว และเกลือป่น 

ลงในเครื่องปั่น ปั่นจนส่วนผสมทั้งห
มด

เนื้อเนียนละเอียด เทใส่แก้ว รำดด้ำ
นบน

ด้วยน�้ำผึ้งปริมำณตำมชอบ

ข้าวเกรียบกุ้ง ต้มย�าแห้ง & Peach Queen
Tasty Duo…
 ได้โอกำสจัดงำนสังสรรค์แบบพร้อมหน้ำพร้อมตำกันทั้งที เมนูปำร์ตี้ครั้งนี้
เลยต้องพิเศษกันหน่อย Family Bistro ขอน�ำเสนอเมนูของว่ำงรสจัดจ้ำนแบบไทยๆ 
ข้าวเกรียบกุ้ง ต้มย�าแห้ง ที่ครบเครื่องสมุนไพรต้องติดใจเมื่อได้ลิ้มลอง 
เสิร์ฟพร้อม Peach Queen สมูทตี้รสหวำนซ่อนเปรี้ยวที่จะมำช่วย
ดับองศำคลำยร้อน พร้อมแล้วเรำไปเตรียมเครื่องปรุงแล้วลงมือท�ำกันเลย

วิธีท�ำ
1. ตั้งกระทะใส่น�้ำมัน พอร้อนใส่ข้ำวเกรียบผักลงทอด

 จนฟูกรอบเหลือง ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ำมัน 

2. ตั้งกระทะใส่น�้ำมันพอร้อน ใส่ข่ำ ตะไคร้ กระเทียม  

 และหอมแดงลงผัดจนสุกหอม 

3. ใส่กุ้งสด และเนื้อปลำกะพง ผัดจนสุก ปรุงรสด้วย 

 น�้ำปลำ ซอสปรุงรส น�้ำตำลทรำย และน�้ำพริกเผำ  

 ผัดต่อจนส่วนผสมมีลักษณะแห้ง ใส่น�้ำมะนำว 

 พริกขี้หนู ใบมะกรูดคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน ยกลงเสิร์ฟ 

 พร้อมข้ำวเกรียบ และผักสดตำมชอบ

ข้าวเกรียบกุ้ง ต้มย�าแห้ง

ลูกพีช	อุดมไปด้วย
วิตามินซี	กรดโฟลิก	เบตา

แคโรทีน	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	
แมกนีเซียม	และโพแทสเซียม	
ช่วยล้างสารพิษในส�าไส้

...

Peach Queen 
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Tech Recommend

APPlICATION

Best Before by	Crie	Company	Limited
 ปัญหาเรื่องลืมอาหารค้างไว้ในตู ้ เย็นจนหมดอาย ุ
จะหมดไป เมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจะเตือนเราว่าอาหาร 
ใกล้จะหมดอายแุละอยูท่ี่ไหน โดยทีเ่ราแค่บนัทกึรายละเอยีด
ของอาหารที่เราซื้อมาว่าคืออะไร มีกี่ชิ้น หมดอายุเมื่อไหร่ 
เกบ็ไว้ที่ไหน แถมยงัถ่ายรปูไว้ได้ด้วย เมือ่ใกล้เวลา แอปกจ็ะ 
เตือนว่ามีของใกล้หมดอายุ และยังสามารถจัดล�าดับ
การรับประทานได้หมดและไม่เหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังเช็ก
ได้ว่ามีอะไรถูกเก็บไว้ที่ไหนบ้างและอีกกี่วันจะหมดอายุ

Magicplan	by	Sensopia 
 ใครว่าออกแบบแปลนบ้านเป็นเรื่องยาก แอปน้ีจะช่วย 
ให้การวางแปลนง่ายขึ้น เพียงแค่ถ่ายภาพเท่าน้ัน แอปน้ี 
ก็จะช่วยค�านวณพื้นที่และวาดแบบออกมาให้ทันที ท�าให ้
เราจัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้อง 
ยุ ่งยาก และไม่จ�าเป็นต้องเป็นมัณฑนากรหรือวิศวกร 
ก็ท�าได้ เมื่อวางแปลนเสร็จแล้วยังสามารถบันทึกไว้ พิมพ์
ออกมาหรือเอาลงเว็บไซต์ได้อีกด้วย แบบนี้ใครท่ีวางแผน
จัดบ้านอยู่ก็สามารถใช้ได้

TOA idea@color	on	iPad
 application ที่ช่วยให้คุณแต่งแต้มสีสันบ้านของคุณ
ได้เองเพียงปลายนิ้ว และทดลองเปลี่ยนสีบ้านคุณ ก่อน
การตัดสินใจทาสีจริง ด้วยเฉดสีหลากหลายของ TOA 
ทั้งยังสามารถบันทึกภาพพร้อมข้อมูลสีที่คุณเลือกใช้ 
เพื่อการระบุสีได้ถูกต้องตรงใจและสะดวกรวดเร็ว

 ล�ำโพงเชื่อมต่อขนำดกะทัดรัด ดีไซน์เก๋ ที่

สำมำรถเชื่อมต่อกับ IPHONE 5 และ IPOD ด้วย

กำรดีไซน์สุดเก๋แบบ 360 องศำ มำพร้อมกับกำร

ให้แสงไฟที่นุ ่มนวล สร้ำงควำมเพลิดเพลินและ

สนกุสนำนไปกบัเพลงโปรดทีบ้่ำนได้อย่ำงมคีวำมสขุ  

พร้อมเทคโนโลย ีSHIELDING บลอ็กสญัญำณรบกวน 

จำกโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้ได้คุณเพลิดเพลินกับ 

บทเพลงโปรดอย่ำงเต็มอำรมณ์ รวมถึง SYNC 

เวลำกับนำฬิกำบนโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ 

สำมำรถตั้งเป็นนำฬิกำปลุกได้ สะดวกด้วยพอร์ต 

USB ส�ำหรับกำรชำร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นที่สอง 

ได้อีกด้วย

 ล่ำสุดได้มีกำรเผยภำพจ�ำลองของ IWATCH C ออกมำแล้ว สวยและดูดีมำกเลย

ทีเดียวโดยทำงผู้ออกแบบได้ใช้ภำพจ�ำลองตัวเดิมที่มีกำรเผยแพร่ออกมำจำกหน้ำนี้ 

มำเติมแต่งสีสันเข้ำไป โดยใช้คอนเซ็ปต์ของ IPHONE 5C นั่นเองซึ่งกำรออกแบบครั้งนี้ 

มำจำกควำมร่วมมือระหว่ำง MARTIN HAjEk จำกนิตยสำร MACUSER และ DAMASO  

BENITEz กรำฟิกดีไซน์เนอร์นั่นเองได้มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันส�ำหรับ IWATCH ด้วย 

โดยมีชื่อว่ำ HEALTHBOOk ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะท�ำหน้ำที่ตรวจจับวัดค่ำต่ำงๆ  

เหมือนกับแอปเพื่อกำรเล่นฟิตเนตอะไรประมำณนั้น เช่น ค่ำกำรเดิน-วิ่งปริมำณ

แคลอรี่ที่เผำพลำญได้ เป็นต้น

Docking 
Speaker 
PhiliPs Ds1400

iWatch
by Apple
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ราศีมังกร	(14	มกราคม	-	12	กุมภาพันธ์)
ระยะนี้ขอให้คุณระวังปัญหำวุ่นวำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกคู่แข่งทั้งทำงตรง และ
ทำงอ้อม ถึงแม้คุณจะอยู่เฉยๆ ก็จะมีคนน�ำเร่ืองหนักใจมำให้ และต้อง
ช่วยแก้ปัญหำ ท�ำให้ผู้บังคับบัญชำจับตำมองคุณเป็นพิเศษ  ระมัดระวัง
อุบัติเหตุทำงรถยนต์ ด้ำนสุขภำพอำจมีกำรเจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนพัก
รักษำตัว หมั่นท�ำบุญตักบำตรกรวดน�้ำ เครำะห์ต่ำงๆ จะได้เบำลง คนผิว
สองสี รูปร่ำงโปร่ง มีอำวุโสสูงกว่ำจะให้ควำมช่วยเหลือและน�ำควำมส�ำเร็จ
มำให้ หลีกเลี่ยงกำรเที่ยวยำมวิกำลจะไม่ปลอดภัยกับตัวคุณ

ราศีกรกฎ	(15	กรกฎาคม	-16	สิงหาคม)
ช่วงนีค้ณุจะเหนด็เหนือ่ยกบักำรเริม่ต้นในบำงสิง่ และคณุเป็นผูท้ีต้่องบกุเบกิ 
สิง่ใหม่ๆ ทีม่เีข้ำมำในแผนก หรอืหน่วยงำนของคณุ ท�ำให้คณุไม่มเีวลำให้กบั
คนรอบข้ำงหรือคนรู้ใจ ระวังควำมขัดแย้งจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงำน จะได้ 
รับข่ำวดีจำกคนที่รอคอยหรือจำกต่ำงถิ่นต่ำงแดน อำจมีกำรเดินทำงไกล 
แบบไม่ตั้งตัว ให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยระหว่ำงกำรเดินทำง จะได้รับของมีค่ำ 
ทีท่นัสมยัถกูใจมำกๆ ใครทีก่�ำลงัโสดมเีกณฑ์ได้พบคนรูใ้จ หำกรอข่ำวเรือ่ง 
งำนในช่วงนี้คุณจะได้รับข่ำวดี ข่ำวที่เป็นมงคลของคุณ หรือของผู้อื่นด้วย

ราศีกุมภ์	(13	กุมภาพันธ์	-	13	มีนาคม)
ระยะนี้เรื่องกำรเงินโดดเด่นท่ีสุด ใครท่ีกำรเงินเคยติดขัด หรือต้องหมุน
จนตัวเป็นเกลียว ช่วงนี้จะมีควำมรำบรื่นดีมำก และจะมีโชคลำภแบบ 
ไม่ได้คำดคิดมำก่อน อย่ำลืมแบ่งไปท�ำบุญบ้ำง จะมีควำมส�ำเร็จเกิดขึ้น 
กับคณุเป็นอย่ำงมำก ทัง้กำรงำน รำยได้จำกกำรค้ำ หรอืจำกควำมสำมำรถ 
พิเศษ คุณจะได้พบกับกำรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ในชีวิต ได้พบกับคนดี และ
จะน�ำพำควำมส�ำเร็จมำให้คุณในอนำคตอันใกล้

ราศีสิงห์	(17	สิงหาคม	-16	กันยายน)
เป็นช่วงที่คุณมีงำนหนักแบบล้นมือ จนไม่มีเวลำให้กับคนอื่น และต้อง
ลุยเองทั้งหมด แต่ควำมส�ำเร็จก็รออยู่อย่ำงงดงำม ช่วงนี้ต้องพยำยำมหลีก
เลี่ยงควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงกับทุกคน ทั้งเพื่อนฝูงที่ท�ำงำน ญำติพี่น้อง 
เพรำะจะเป็นช่วงที่คุณมีอำรมณ์หงุดหงิดง่ำย ฉุนเฉียว เข้ำใจยำก ท�ำใจ 
ให้เย็นๆ ปล่อยวำงกับสิ่งรอบตัวแล้วทุกอย่ำงจะดีขึ้น จะได้รับข่ำวดี ข่ำว 
มงคลของมิตรสหำย ญำติสนิท แม้แต่คุณเองก็จะมีข่ำวดีเกี่ยวกับควำมรัก  
คุณจะได้พบกับคนที่รอคอยมำนำน อำจจะใช้ค�ำว่ำคนที่คุณใฝ่ฝันถึงก็ได้

ราศีเมษ	(13	เมษายน	-13	พฤษภาคม)
ช่วงนี้งำนคุณจะล้นมือ ถือเป็นโอกำสดีที่จะแสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่ำคุณ
มีควำมรับผิดชอบสูงขนำดไหน ถึงจะเหน่ือยแต่คุณก็ไม่ย่อท้อ และยังสู้ 
ไม่ถอยอีก รับรองควำมส�ำเร็จอยู่แค่เอื้อม ขณะเดียวกันคุณก็จะมีรำยได้ 
เข้ำมำหลำยทำง ไม่ว่ำจะงำนประจ�ำ หรืองำนพิเศษ กำรเดินทำงไกล 
มีควำมโดดเด่น จะได้รับข่ำวจำกทำงไกล หรือไม่ก็ได้พบกับคนที่เดินทำง
มำหำจำกทำงไกล ใครที่ยังโสดจะได้พบกับคนดี มีน�้ำใจงำม นิสัยดีมำกๆ 
มำขอเป็นเพื่อนด้วย

ราศีตุลย์	(17	ตุลาคม	-	15	พฤศจิกายน)
ช่วงนี้ให้ระวังควำมผิดหวังกับคนใกล้ตัว คุณจะเสียควำมรู้สึกอย่ำงมำกกับ
เพื่อน หรือคนรู้ใจ หรือถึงขั้นเลิกคบหำกัน ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
ได้เริ่มขึ้น ซึ่งเกิดจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนที่ฉลำด และรอบคอบ
ของคุณเอง แต่เป็นช่วงที่คุณต้องท�ำงำนหนักมำก อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลย  
ใครท�ำอะไรก็ไม่ถูกใจไปซะทุกเร่ือง คุณเลยต้องด�ำเนินกำรเองทั้งหมด  
ท�ำให้คุณเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่ำงมำก แต่จะมีผู้ใหญ่เห็นควำมอุตสำหะ
ของคุณ จะมีควำมก้ำวหน้ำดีมำกในช่วงนี้

ราศีมีน	(14	มีนาคม	-	12	เมษายน)
ใครที่ตั้งอกตั้งใจท�ำดีขอให้ท�ำต่อไปอย่ำย่อท้อ อย่ำรีรอ เพรำะควำมส�ำเร็จ
ที่คุณตั้งเป้ำหมำยไว้ก�ำลังรอคุณอยู่ข้ำงหน้ำ จะมีโชคลำภฟลุก หรือได้พบ
กับควำมรักควำมพอใจควำมสุข คุณจะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ใหญ่ใจดี 
มีอำยุ มีอ�ำนำจเหนือคุณ เกณฑ์เดินทำงไกลเด่น อำจได้รับสมบัติหรือซื้อ
อสังหำริมทรัพย์ในช่วงนี้ แต่ควรระวังอำรมณ์ของตัวเองให้มำก อย่ำใจร้อน 
จะท�ำอะไรควรคิดให้ถ้วนถี่ คุณจะรู้สึกสับสนในตัวเอง ควำมคิดควำมในใจ 
ยุ่งเหยิงไปหมด ระวังจะเดือดร้อนเพรำะอำรมณ์ของคุณเองเป็นต้นเหตุ

ราศีกันย์	(17	กันยายน	-16	ตุลาคม)
ช่วงนีใ้ห้คณุหมัน่ท�ำบญุท�ำทำน เพรำะหลงัจำกนีจ้ะมสีิง่ดีๆ  ตำมมำ แต่ใคร 
ที่ก�ำลังมุ่งหวังควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรงำน กำรค้ำต่ำงๆ อำจไม่เป็นไป
ตำมที่คำดหวังไว้ จะมีกำรล่ำช้ำออกไป แต่ขอให้คุณตั้งใจกับกำรท�ำทุกสิ่ง 
ให้ดีที่สุด แล้วผลแห่งควำมดีนั้นจะต้องมำตอบแทนคุณอย่ำงแน่นอน  
คุณจะได้รับควำมสนับสนุนจำกบุคคลหนึ่งที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน 
และได้รบัสิง่ดีๆ  จำกบคุคลท่ำนนีม้ำก มเีกณฑ์ได้สนิทรพัย์ชิน้ใหม่ เป็นช่วง 
ทีก่ำรเงินของคุณดีเป็นพิเศษ

ราศีเมถุน	(14	มิถุนายน	-14	กรกรฎาคม)
ช่วงนี้คุณจะได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำกับลูกค้ำหรือคนที่คุณต้องไป
ติดต่องำนด้วย มีเกณฑ์ดีในกำรค้ำกับชำวต่ำงชำติ มีเกณฑ์ได้ลงนำมใน 
เอกสำรสัญญำได้รับควำมส�ำเร็จดีมำก คุณต้องแข่งขันกับตัวเอง ท้ังท่ีท�ำงำน  
จะท�ำอะไรต้องเร่งรีบ เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ควำมพยำยำม กระตือรือร้น
มำกเป็นพิเศษ แต่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจำกควำมพยำยำมของคุณเอง กำร
เดินทำงใกล้ไกลคุณจะได้พบกับมิตรที่ดี ได้เริ่มต้นในมิตรภำพใหม่ๆ อำจ
จะมีข่ำวดีเป็นมงคลของเพื่อนสนิทและญำติมิตร หรือแม้แต่ตัวคุณเอง

ราศีธนู	(16	ธันวาคม	-	13	มกราคม)
ใครที่เคยรับปำกว่ำจะให้สิ่งนั้น สิ่งนี้ หรือเอ่ยวำจำว่ำจะสนับสนุนคุณ 
เต็มที่มีแนวโน้มที่จะไม่รักษำค�ำพูด จะท�ำให้คุณเสียควำมรู้สึกอย่ำงมำก 
แต่อย่ำไปใส่ใจ ท�ำหน้ำที่ของคุณให้ดีที่สุดต่อไป ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้อง
ท�ำงำนหนัก หรือสะสำงงำนเก่ำที่คั่งค้ำง แต่จะผ่ำนพ้นอุปสรรคต่ำงๆ ไป
ได้ด้วยดี ด้ำนกำรเงิน คุณจะได้รับทรัพย์ อำจจะได้ถอยรถใหม่ป้ำยแดง 
หรือได้เงินก้อนมำอุ่นๆ อยู่ในกระเป๋ำ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไป
หมดในช่วงนี้

ราศีพฤษภ	(14	พฤษภคม	-13	มิถุนายน)
ระยะนี้ควำมเป็นอยู่ของคุณจะมีควำมอุดมสมบูรณ์ดี มีกำรเฉลิมฉลอง  
มีงำนเลี้ยง งำนมงคลของคุณเอง หรือของญำติมิตรที่สนิท จะได้รับโชค 
ด้ำนกำรเงิน อำจได้เงินตกเบิก ได้ขึ้นเงินเดือน มีรำยได้พิเศษ จนสำมำรถ 
จัดระบบเร่ืองกำรเงินได้ลงตัวมำกข้ึน กำรเดินทำงเด่นชัด ระวังเร่ืองสุขภำพ
จำกระบบปอด หลอดลม และหัวใจ ช่วงน้ีต้องพบปะผู้คนมำกหน้ำหลำยตำ  
จะได้รับควำมช่วยเหลือและได้รับควำมส�ำเร็จ งำนด้ำนกำรตลำดจะมีลูกค้ำ 
ค่อนข้ำงดี จะมีโชคลำภทำงกำรเงินได้รับลำภผลเงินทองค่อนข้ำงดีมำก

ราศีพิจิก	(16	พฤศจิกายน	-	15	ธันวาคม)
ช่วงนี้คุณจะมีโชคลำภด้ำนกำรเงินเด่นชัด อำจจะได้สินทรัพย์ที่สัมผัสได้ 
ไม่ว่ำจะเป็นรถ บ้ำน หรือคอนโดมิเนียมขนำดย่อม กำรติดต่อขอควำม
ช่วยเหลือ หรือขอกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินจะได้รับควำมส�ำเร็จดี จะได้
พบมิตรรูปงำม ผิวขำว อัธยำศัยดี ใจดี น่ำรัก อำจเป็นคนต่ำงชำติ หรือ
ลูกครึ่ง น�ำพำควำมสุขสมบูรณ์ทำงใจ ด้ำนกำรงำน ควำมส�ำเร็จมำให้คุณ 
อำจจะมีข่ำวดีเป็นมงคล มีงำนหมั้น งำนแต่งชนิดที่เรียกว่ำเพื่อนฝูงตกใจ 
มีควำมสุขสมหวังสมบูรณ์ อิ่มเอิบใจมำกเป็นพิเศษในช่วงนี้

ทำานายโชคชะตาราศี
ระหว่ำงเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2557

หมายเหตุ : เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 25



ส่งค�าตอบมาร่วมสนุกได้ทางโทรสาร อีเมล กล่องข้อความ www.facebook.com/nc happy home และทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร NChAPPY hOME ฉบับที่ 74
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) 1/765 ซอยอัมพร หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต�ำบลคูคต 
อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130 โทร. 0 2993 5080-7 แฟกซ์ 0 2533 7767  
อีเมล : cr@ncgroup.co.th 

ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………..…   หมำยเลข NC CARD ……………………………………………………………………………………………………..………….……. 

โครงกำร ……………………………………………………………………………………….. บ้ำนเลขที่ ………..….……………….……… โทร. ………………………………………………………………………..………………………….. Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………

สนุกคิด

กรุณำติดต่อรับของรำงวัลที่ คุณปวิชญำดำ โทร. 0 2993 5080 ต่อ 442 
จันทร์-ศุกร์ เวลำ 9.00 - 16.00 น. ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2557 
มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ (กรุณำแสดงบัตร NC CARD เมื่อติดต่อรับของรำงวัล)

รายชื่อผู้โชคดี	ฉบับที่	72	ประจ�าเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2557

รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านที่ได้รับร่ม NC GROUP เปรี๊ยวจี๊ดมีดังนี้

 1. คุณสุภาพร  มหาธนสารสกุล บ้านฟ้ารังสิต 

 2. คุณปุญชิดา วงศาโรจน์ บ้านฟ้าปิยรมย์ เคียงสวน

 3. คุณภูมิพงษ์ พงษ์อิ่ม บ้านฟ้าลากูน 

 4. คุณอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล เอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า

 5. คุณมณฑกาญจน์ ชนะสีรังกูล บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่

 6. คุณธนกพงษ์ เลิศวงษ์เผ่าพันธ์ บ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัลธนบุรีรมย์   

 7. คุณพรรธกา อินทรดิเรก บ้านฟ้ารังสิต 

 8. คุณกรรณี จุลละทรัพย์ บ้านฟ้าลากูน

 9. คุณสุรพงษ์ จันทร์ตรี บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนพฤษ์

 10. คุณชานนท์  พิสมุทร บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิต

เฉลยค�าถามประจ�าฉบับที่	72

1) ……………………………………….. 2) ………………………………………………….. 3) ………………………………………………

4) ……………………………………….. 5) …………………………………………………..

จับผิดภาพลุ้นรางวัล
เพียง 10 ท่ำน 
ที่ส่งค�ำตอบที่ถูกต้อง
และตอบข้อมูลครบถ้วน
จะได้รับ ผ้ำขนหนู NC 
จ�ำนวน 10 รำงวัล

สนุกคิดฉบับนี้จะชวนสมำชิกมำช่วยกันหำจุดแตกต่ำง
ระหว่ำง 2 ภำพซึ่งเป็นบรรยำกำศของ 
“คอนโด เนทูเรซ่ำ อำร์ท พัทยำเหนือ”  
มีอยู่ทั้งหมด 5 จุดด้วยกัน
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