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Vintage Republic
	 ในยุคที่เทคโนโลยีหมุนไปไกล	 และเร็วเกินกว่าที่เข็มนาฬิกาจะก�าหนด	 

ในยุคที่คนหนุ่มสาวต่างตั้งหน้าตั้งตาท�างาน	 เพื่อไขว่คว้าหาความส�าเร็จ 

ในยุคที่ทุกคนแข่งขันกันวิ่งเข้าเส้นชัย...จนลืมชื่นชมความงามระหว่าง

ทาง	และในยุคที่เราค�านึงถึงอนาคตแต่กลับหลงลืมอดีตอันแสนหวาน

 

	 NCHappy	Home	ฉบับนี้น�ำผู ้อ่ำนทุกท่ำน	ย้อนเวลำท่ำมกลำงสำยฝน 

อันโปรยปรำยและบรรยำกำศสุดชุ ่มฉ�่ำ	กลับไปร�ำลึกควำมสุขควำมทรงจ�ำดีๆ	 

ในอดีต	 ที่ได้เคยสัมผัสให้หวนกลับมำอยู ่ตรงหน้ำอีกครั้ง	 กับกำรเตรียมบ้ำน 

รับหน้ำฝนด้วยวิธีดีๆ	ที่คุณพ่อคุณแม่เคยใช้ในสมัยยังหนุ่มสำว

	 อินเทรนด์ไปกับไอเทมกำรแต่งกำยที่ต้องพกติดตัวตลอดหน้ำฝน	 รับรอง 

ไม่มีเอำต์	 พร้อมกับพำทุกท่ำนไปผ่อนคลำยละลำยทรัพย์	 ณ	 ตลำดท่ีรวบรวม 

ของแต่งบ้ำนมือสองที่ฮิตที่สุดในตอนนี้	ค้นหำเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋ที่น�ำมำสร้ำงสรรค์

เป็นของแต่งบ้ำนชิ้นใหม่อันเปี่ยมไปด้วยเรื่องรำวของยุคสมัย	 ที่ล้วนมีควำมหมำย	

มีคุณค่ำ	และควำมทรงจ�ำร่วมกันของทุกคนในบ้ำน	ให้หวนนึกถึงอดีตอันแสนหวำน

 

	 	 ทีมงำนฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
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18 Get Inspire :	ค�ำคม	สร้ำงแรงบันดำลใจ 

19	 เอกเขนก	:	หนังน่ำดู	หนังสือน่ำอ่ำน	และเพลงน่ำฟัง
20 See Scape : ตะลุยตลำดวินเทจ	เลือกของแต่งบ้ำน
22 Design IDEA : Scrapbook	สมุดควำมทรงจ�ำ 
23 Family Bistro : Appetizer	“ย�ำส้มโอ”	
	 คู่	“ค็อกเทลโหระพำ”

24 Tech Recommend : อัพเดทเทคโนโลยีทันสมัย		 	

	 แอปพลิเคชันใหม่ๆ	ให้ชีวิตคุณง่ำยขึ้น	

25 Horoscope : ท�ำนำยโชคชะตำรำศี
26	 สนุกคิด	:	เรียงล�ำดับภำพลุ้นรำงวัล
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08 รู้รอบบ้าน : 5	วิธี...รับมือปัญหำบ้ำนในหน้ำฝน	 

10 Well Being	:	จะเปียก	จะฝน	ก็อย่ำหยุดเก๋		
12 About Us : ควำมเคลื่อนไหว	NC	Group
13 InfoGraphic : อันดับเมืองที่มีคุณภำพชีวิตดีที่สุดในโลก 

14	 ชุมชนเปี่ยมสุข	:	หน้ำฝนนี้มำร่วมมือ...	ร่วมใจดูแลหมู่บ้ำน
15	 บ้านล้อมรัก	:	โลกร้อน	จะสอนลูกอย่ำงไรดี
17	 เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน	:	Inspire with Vintage style 

	 วินเทจบันดำลใจ



Activity Calendar
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“Paint your Own Umbrella”

“สวนสวยในแก้วใส”
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NC’s Diary

D.I.Y Terrarium
 

การจัดสวนใน
ภาชนะแก้ว

วันเสำร์ที่ 5 เม
ษำยน ณ โครงกำรโฮม

 ออน กรีน ธัญ
ธำนี

ฉบับนี้เราได้รวบรวม
ภาพบรรยากาศน่าร

ักๆ	

จากกิจกรรม	NC	Fa
mily	Workshop	ม

าฝากทุกท่าน

กันเช่นเคย	ซึ่งกิจกรร
มดีๆ	แบบนี้จะมีมาให

้สมาชิก	

NCHappy	Home	ไ
ด้ร่วมสนุกสนานกันอ

ีกแน่นอน	

อย่าลืมติดตามนะคะ
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D.I.Y Glass Etching การกัดลายบนแก้ววันอำทิตย์ที่ 25 พฤษภำคม 2557 
@โครงกำรบ้ำนฟ้ำปิยรมย์ ล�ำลูกกำ คลอง 6
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รู้รอบบ้าน

ท่อระบายน�้าทิ้งในบ้านอุดตัน  
  อยู่ๆ น�้ำก็เจิ่งนองเข้ำมำในบ้ำน เพรำะท่อระบำยน�้ำ

ท�ำงำนไม่ทัน 

  ค�ำแนะน�ำ : ท�ำได้หลำยวิธี เช่น ใช้ถ้วยยำงอัดลม 

งูเหล็ก รวมถึงกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดสิ่งอุดตัน  

ก�าจัดปลวกร้าย...ตัวการท�าลายบ้าน 
  ถ้ำพบเห็นแมลงเม่ำสลัดปีกทิ้งในบ้ำนให้สันนิษฐำน

ไว้ก่อนว่ำ...เรำก�ำลังเจอกับกองทัพปลวกเข้ำแล้ว  

  ค�ำแนะน�ำ : เรียกบริษัทก�ำจัดปลวกมำตรวจเช็ก

สภำพบ้ำนทั้งภำยในและภำยนอก ระบบป้องกันและ

ก�ำจัดปลวกมีให้เลือกใช้ทั้งแบบรำด เจำะพื้นเพื่อ 

อัดน�้ำยำ และกำรใช้เหยื่อล่อ  

 

น้องนก น้องหนู...แย่งกันท�ารัง 
  นกหรือหนูหนีฝนเข้ำมำท�ำรังตำมช่องโหว่

ของฝ้ำชำยคำ และลอนกระเบื้อง 

  ค�ำแนะน�ำ :  ปิดเชิงชำยด้วยไม้ปิดลอนที่โค้ง

ตำมลอนกระเบื้อง แล้วติดตั้งตำข่ำยกันแมลง

บนฝ้ำชำยคำที่เว้นร่องระบำยอำกำศ 

น้องมดยกทัพเข้าบ้าน 

  มดก็ยกครัวเข้ำบ้ำนหนีน�้ำท่วมขังตำมพื้นดินเช่นกัน  

  ค�ำแนะน�ำ : หำชอล์กไล่แมลงมำขีดรอบๆ ประตู

หน้ำต่ำง เพื่อกันมดแมลงสำบเข้ำบ้ำน หรือปิดขอบ

กันแมลงที่บำนประตูหน้ำต่ำงก่อนฝนจะมำ  

 ฝืดมีเสียงดังเวลำเปิด-ปิด เพรำะ

ควำมชื้น ท�ำให้ประตูไม้ผุหรือบวมพอง  

  ค�ำแนะน�ำ : หยอดน�้ำมันจักร 

ที่บำนพับเพื่อเพิ่มควำมลื่น แต่ถ้ำบำนเอียงหรือตก

ให้เปลี่ยนสกรูตัวใหม่ที่มีขนำดยำวกว่ำเดิม แล้วเสริม

ด้วยกระดำษแข็งที่ด้ำนหลังเพื่อหนุนบำนพับให้สูงขึ้น

ถ้ำพบว่ำประตูไม้
ผุจนเกิดช่องโหว่
ใหเ้ปลี่ยนใหม่
เลยดีกว่า

ส�ำหรับท่อน�้ำทิ้งภำยนอกบ้ำนถ้ำเกิดกำรอุดตัน
อำจแก้ได้ล�ำบำก แต่เรำต้องหมั่นสังเกต

กำรระบำยน�้ำให้ไหลลงท่อได้สะดวก

วิธี...รับมือ5 ปัญหาบ้านในหน้าฝน

1

2 5
3

4 แย่แล้ว...
บานประตู 
หน้าต่างบวม 

 ตรวจสอบโครงสร้ำงส�ำคัญๆ 

และบริเวณบ้ำนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้ง

อัดน�้ายากันปลวกใหม่ทุก 3-5 ปี

ถือเป็นธรรมเนียมของทุกปี ที่ในเดือนมิถุนำยนถึงเดือนตุลำคม ฤดูฝนจะมำเยี่ยมเยือนปัดเป่ำควำมอบอ้ำว

ครั้งตอนซัมเมอร์ให้จำงลง แทนที่ด้วยอำกำศชุ่มฉ่�ำเย็นสบำยให้ได้คลำยร้อน แต่ก็อย่ำพักผ่อนเพลินจน 

ลืมเตรียมบ้ำนรับหน้ำฝนกันนะคะ เรำจะท�ำอย่ำงไรดีหนอเพื่อให้บ้ำนแสนสุขนั้น มีควำมปลอดภัย มีภูมิทัศน์

ที่สวยงำมและไม่ทรุดโทรม  
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ปัญหาบ้านในหน้าฝน



Well Being

รองเท้า สัมผัสแรกที่ต้องเปียกในฤดูฝน เรื่องความอับชื้นจึงเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับรองเท้าผ้าใบ  

และรองเท้าส้นสูง เราขอแนะน�า รองเท้ายาง ตัวเลือกที่พร้อมรับมือกับสภาพอากาศแบบนี้ นอกจากไม่อมน�้า  

ไม่อับช้ืนแล้ว ยังท�าความสะอาดง่าย แห้งเร็วแม้ไม่เจอแสงแดด แต่ถึงอย่างไรก็ต้องค�านึงถึงความหนา 

และความยืดหยุ่นเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเดิน และรูระบายความชื้นที่ช่วยก�าจัดกลิ่นอับได้

ไอเทมที่ใช้เนรมิตคุณให้สมเป็นสาวสดใส	เครื่องสำาอางทุกชิ้นควรจะมีคุณสมบัติกันน้ำา	มิฉะนั้นแล้วเลอะน้ำาล่ะยุ่งเลย 
	 การรองพื้นและลงแป้งควรใช้	Beige	ที่ดูเป็นธรรมชำติ	อายแชโดว์	เน้นแบบที่เป็นกลิตเตอร์เนื้อละเอียดโทนสีเบจ	
และสีเขียว	ขอแนะน�ำสีเขียวสีไม่สว่ำงและไม่เข้มเกินไป	เช่น	โทนสีเขียวใบอ่อน	(spring	green)	บลัชออน	ขอให้ใช้สีชมพู
อ่อนมำก	เนื่องจำกตำและปำกมีสีสันอยู่แล้ว	ลิปสติกสีชมพู	ขอให้เป็นเนื้อแมตช์	เพรำะเรำจะเน้นควำมวำวที่ดวงตำ
มำกกว่ำจ้ะ	คิ้วและตา	แนะน�ำเป็นสีน้�ำตำล	เพรำะลุคกำรแต่งหน้ำครั้งนี้เรำเน้นควำมสดใส	ดูเป็นธรรมชำติเป็นหลัก	 
แค่นี้ก็สวยสดใสลุคดอกไม้ฤดูฝน	น่ำมองแม้อยู่กลำงฝนพร�ำแล้วค่ะ

ใครว่าลมฝนเป็นอุปสรรคในการใส่เสื้อผ้าเก๋ๆ ถือกระเป๋าเลิศๆ พร้อมรองเท้าคู่โปรดกันล่ะ เพราะในทางแฟชั่นนั้น 
เราสามารถหยิบเสื้อผ้าในฤดูอื่นๆ มาเป็นพร้อพติดตัวสำาหรับการแต่งกายในหน้าฝนได้ แถมนำามามิกซ์แอนด์แมตช์
สมกับเป็นหนุ่มสาวเทรนดี้ได้อีกด้วย...จะเปียกปอนเช่นไรก็อย่าละทิ้งความเป็นตัวพ่อตัวแม่แห่งแฟชั่นนิสต้านะคะ

เสื้อคลุม หากคุณคิดจะเก็บเสื้อคาร์ดิแกน แจ็กเกต และเสื้อคลุมตัวโปรดไว้ใช้ในเฉพาะ

หน้าหนาว โปรดจงลืมไปได้เลย หารู้ไม่ว่าในทางแฟชั่นนั้น สามารถใช้เป็นพร้อพได้หลากหลายฟังก์ชัน

เช่น เป็นผ้าพันคอ คลุมตัวกันลม บังละอองฝน และป้องกันแสงแดด นอกจากนี้ชุดคลุมกันฝนใสๆ  

ถือเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ช่วยสร้างความคล่องตัวในการเดินทาง ส�าหรับรับมือกับสายฝนได้เป็นอย่างดี 

มีติดตัวไว้ไปไหนมาไหนก็อุ่นใจดีนะคะ 

น�้าหอม ในฤดูอบอ้าวเคล้าความชื้นแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้ควรมีน�้าหอมกลิ่นโปรดขวดเล็กๆ 

พกพาติดตัวไว้เสมอ เพราะอากาศชื้นๆ อาจท�าให้เสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นอับได้มากกว่าปกติ  

เพราะฉะนั้นควรกลบด้วยกลิ่นน�้าหอมสดชื่นที่คุณชอบ ก่อนออกจากบ้านหรือหลังเปียกฝนทุกครั้ง  

เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ทุกสถานการณ์

ร่มคันน้อย ในฤดูที่ฉันเหงา...การพกร่มหลากสีสันก็ช่วยสร้างความสดใสให้กับตัวเองได้ 

หรือถ้าเบื่อร่มแบบเรียบๆ ที่มีอยู่ ลองเปลี่ยนมาพกร่มที่ดีไซน์ด้วยลายพรินต์เก๋ๆ สไตล์วินเทจ ซึ่งคงความ

ชิคตลอดกาล อย่างเช่น ลายจุด ลายชิโน ลายดอก รับรองคุณจะต้องเป็นผู้น�าเทรนด์อย่างแน่นอน  

อ้อ...อย่าลืมตรวจดูโครงสร้างร่มด้วยนะคะ ว่าทนทานหรือไม่ วันไหนลมแรงพายุเข้าจะได้ไม่พังกันง่ายๆ

กระโปรง/กางเกง บางวันที่อยากใส่กระโปรงยาวหรือกางเกงขายาว แต่ฟ้าฝน 

ไม่เป็นใจ กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ถือได้ว่ามิกซ์แอนด์แมตช์เข้ากับเสื้อแบบไหน 

ก็น่ารัก แถมยังช่วยสร้างความคล่องตัว กระฉับกระเฉงในการเดินทาง เพียงแต่เลือกใส่ไซซ์ที่พอดี และจับคู ่

โทนสีให้สวยงาม...รับรองเทรนด์นี้หยิบมาใส่ได้ในทุกฤดูกาล 

 แต่งหน้าสวยกระแทกฝน 

จะเปียก จะฝน ก็อย่ำหยุดเก ๋
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About Us

กอล์ฟการกุศล 
“ธัญญะกอล์ฟคลับ”

 ธัญญะกอล์ฟคลับ จัดกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล “Thanya Opening 

Charity” กำรจัดงำนครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อกำรกุศล โดยรำยได้หลังหัก 

ค่ำใช้จ่ำยมอบให้โรงเรียนวัดปัญจทำยิกำวำส คลอง 5 จ.ปทุมธำนี เพื่อ 

เป็นทุนกำรศึกษำและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งได้รับควำมสนใจ 

จำกนกักอล์ฟทีเ่ป็นสมำชกิเดมิ และบคุคลทัว่ไปเข้ำร่วมกำรแข่งขนั ธญัญะ 

กอล์ฟคลบัเป็นสนำมท่ีใกล้กรงุเทพฯ มำกทีส่ดุ มีควำมสมบรูณ์แบบบนพืน้ที ่

ขนำดใหญ่ท่ำมกลำงธรรมชำติกว่ำ 600 ไร่ คอร์สมำตรฐำนแบบ Single 

way ขนำด 27 หลุม ควำมยำวกว่ำ 6,500 หลำ ที่มีกำรออกแบบอย่ำง

พิถีพิถันทุกรำยละเอียด รำยล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ บรรยำกำศเย็นสบำย  

กำรเดินทำงสะดวกสบำย อยู ่ใกล้ทำงด่วนวงแหวนล�ำลูกกำ 15 นำที

จำกสนำมบินดอนเมือง ใช้เวลำเพียง 20 นำที จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ  

เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกครบครัน บนพื้นที่กว่ำ 10,000 

ตำรำงเมตร พิสูจน์ควำมท้ำทำยของสนำมได้แล้ววันนี้

เอ็น.ซี. 
เนรมิตปาร์ตี้ Living on Green 
 คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เอ็น.ซี. 
เฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) จัด “ปำร์ต้ี Living on Green” พบกับกิจกรรม 
Make Your own Golf Course สร้ำงสรรค์จินตนำกำรกับสนำมกอล์ฟ
ของคุณ สัมผัสบรรยำกำศสบำยๆ ริมสนำมกอล์ฟเพลิดเพลินกับดนตรี 
Bossa Jazz และโปรโมชัน่คลำยร้อน ส�ำหรบัลกูค้ำทีจ่องซือ้ภำยในวนังำน 
รับสิทธิพิเศษ บัตร VIP สนำมธัญญะกอล์ฟคลับ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ 
มำกมำย
 โครงกำรโฮมออนกรีน ธัญธำนี บ้ำนเดี่ยวริมสนำมกอล์ฟ คฤหำสน์
สุดหรูบนพื้นที่ 80 ตำรำงวำ ถึงครึ่งไร่ รำคำเริ่มต้น 4.99-20 ล้ำนบำท  
แบบบ้ำน Green Dandilan พ้ืนที่ใช้สอย 370 ตำรำงเมตร 5 ห้องนอน  
 6 ห้องน�้ำ สำมำรถจอดรถได้ 4 คัน 
 โปรโมชั่นพิเศษสุด : เมมเบอร์สนามกอล์ฟธัญญะสูงสุด 8 ปี มูลค่า
กว่า 300,000 บาท
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InfoGraphic

ในโลกอันวุ่นวำยยุ่งเหยิงแบบนี้	 จะมีที่ใดบ้ำงหนอ	 ที่เป็นที่พ�ำนักพักใจ	 เป็นเมืองน่ำอยู่...	 เมอร์เซอร์	 (Mercer)	 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำด้ำนทรัพยำกรบุคคลและธุรกิจที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุดในโลก	ได้เปิดเผย	10	อันดับเมืองที่มีคุณภำพชีวิตดีที่สุดในโลก	จำกกำรส�ำรวจและพิจำรณำเมืองทั้งหมด	221	เมืองทั่วโลก	โดยวัดจำกปัจจัยต่ำงๆ	อำท	ิ

กำรเมือง	 เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	ควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน	สุขภำพประชำกร	กำรศึกษำ	กำรคมนำคม	 และกำรบริกำรสำธำรณะอ่ืนๆ	ซึ่งนอกจำกจะได้รับ

กำรยอมรับว่ำเป็นเมืองที่มีคุณภำพชีวิตดีที่สุดในโลกแล้ว	ยังเป็นเมืองเก่ำแก่อันสวยงำมและมีเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน	10	เมืองที่ว่ำนี้	ได้แก่...	

ที่มำ : บริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 (เมอร์เซอร์) ปี 2012

เบิร์น สวิตเซอร์แลนด ์
เมืองที่มีความงดงามทางวัฒนธรรม มีระบบ
การคมนาคมที่ดี และได้รับการยอมรับว่าเป็น
เมืองในอุดมคติ

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

80.30

แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี 
เป็นเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจการค้า มีความ
เป็นเมืองทันสมัยผสมผสานกับเมืองที่มีวัฒนธรรม
ยาวนาน

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

79.26

ดีสเซลคอร์ฟ เยอรมนี 
เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจธุรกิจการค้า
และแฟชั่น มีระบบบริการสุขภาพที่ดีมากและ
การบริการทางกฎหมายที่ดี

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

82.20

มิวนิก เยอรมนี 
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเยอรมนี ตั้งอยู่
ทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ในรัฐบาวาเรีย
มีทัศนียภาพที่งดงาม สถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างแบบพื้นเมืองและสมัยใหม่อย่างลงตัว 

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

79.10

โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์ 
เป็นเมืองที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
มอีากาศบรสิทุธ์ิสดชืน่และทัศนียภาพท่ีงดงาม

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

80.24

ซูริค สวิตเซอร์แลนด ์
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองมีความ
สวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางทาง
ธนาคารการเงินทองค�าของโลก

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

80.74

เวียนนา ออสเตรีย 
เมืองที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความ
สวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมือง 
และมีการคุ้มครองด้านสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

79.50

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

83.15

เจนีวา สวิตเซอร์แลนด ์
ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติจากการเป็นที่ตั้ง
ขององค์กรระดับโลกหลายแห่ง เช่น WHO, WTO และเป็น
แหล่งคมนาคมหลักของทวีปยุโรปด้วย

โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก 
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก ถือว่า
เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 
เป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่ประทับในราชวงศ์เดนมาร์ก

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

80.25

10 อันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

แวนคูเวอร์ แคนาดา 
เป็นเมืองที่น่าอยู่และทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในตะวันตก
ของแคนาดา มีมาตรฐานการศึกษาประชากรอยู่ใน
ระดับสูง และมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมาก

ประชากรมีอายุเฉลี่ย (ปี)

81.16
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ชุมชนเปี่ยมสุข

 ท้องฟ้ามืดครึ้ม...ถูกปกคลุมไปด้วยมวลเมฆ
ที่กำาลังก่อตัวกลั่นเป็นฝน ลมก็พัดแรงแบบที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน เศษขยะปากท่อระบายนำ้ากองโต 
ไหนจะถังขยะหน้าบ้านที่ไม่เคยดูแล สงสัยจะแย่แน่ๆ 
ถ้าปัญหาทั้งหมดจะทำาให้พื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้าน
ของเราทรุดโทรม ไม่น่าอยู่... หน้าฝนปีนี้เรามีวิธี
แก้ปัญหาง่ายๆ มาแนะนำาค่ะ

ลดกำรใช้และคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี
 คงไม่ดีแน่ถ้ำขยะสำรพิษ ต้องไหลเจือปนไปบนพื้นที่เป็นทำงเดิน

ของทุกคนในหมู่บ้ำน ถ้ำจ�ำเป็นต้องซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่มีสำรอันตรำย 
เป็นส่วนประกอบ เช่น สีทำบ้ำนควรซื้อในปริมำณที่เพียงพอจะใช้เท่ำนั้น 
ไม่ควรเทสำรเคมีที่เหลือใช้ลงในท่อน�้ำทิ้ง แหล่งน�้ำสำธำรณะ หรือบนพื้นดิน 
เพรำะจะท�ำให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมของเรำ ที่ส�ำคัญขยะภำยในครัวเรือน
ควรแยกเป็น 3 ถุง ได้แก่ ขยะอำหำร ขยะแห้งที่เป็นพลำสติก 
และขยะอันตรำย

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ยืนต้น  
ให้โปร่งก่อนฝนมำ

 เพรำะน�้ำฝนที่เกำะอยู่บนใบไม้
ในปรมิำณมำก จะมนี�ำ้หนกัมำกขึน้
ท�ำให้กิ่งฉีกขำดเสียหำยในวันที่มี
พำยุและลมแรง อำจกระเด็นไปถูก
กระจกหน้ำต่ำงของเพื่อนบ้ำน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ 

หมั่นตรวจตรำท่อระบำยน�้ำหน้ำบ้ำน  
หรือตำมจุดต่ำงๆ

 จัดเก็บเศษขยะและใบไม้หน้ำตะแกรง เพื่อเปิดทำงให้น�้ำ
ไหลลงท่อระบำยน�้ำได้สะดวก ดูแลไม่ให้ขยะตกค้ำง พร้อมกันนี้
อำจต้องขอควำมร่วมมือจำกทุกคนในหมู่บ้ำน ว่ำห้ำมทิ้งขยะมูลฝอย
ลงบนถนนหรือคูคลองเพื่อไม่ให้อุดตันท่อระบำยน�้ำ อันเป็นสำเหตุ
ให้น�้ำท่วมขังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่ำงๆ ที่มำพร้อมกับหน้ำฝน

มาร่วมมือกันท�าให้ทุกหน้าฝน เป็นฤดูกาลแห่งความเปียกปอนที่เปี่ยมไปด้วยความสุข 

ด้วยการดูแลรักษาบริเวณรอบบ้าน และพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นระเบียบกันนะคะ

สร้ำงค�้ำยันให้แก่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่
 เพรำะยังไม่มีรำกที่จะยึดเกำะดินพยุงล�ำต้นได้

ด้วยตัวเอง อีกทั้งลมแรงอำจท�ำให้ต้นไม้โอนเอนไป
ตำมลม และอำจหักล้มกีดขวำงทำงสัญจรในหมู่บ้ำน
ได้รับควำมเสียหำยได้

หน้าฝนนี้มาร่วมมือ...
ร่วมใจดูแลหมู่บ้าน
ให้น่าอยู่กันเถอะ
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บ้านล้อมรัก

3. ใช้วัสดุทุกอย่ำง
ด้วยควำมประหยัด
และให้คุ้มค่ำที่สุด 

ใช้ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนใช้ไม่ได้นั่นแหละค่ะ เช่น 

กระดำษท่ีใช้เขียนหนังสือก็ใช้ท้ังสองหน้ำ 

เม่ือเขียนหมดแล้วอย่ำท้ิง หำทำงใช้ประโยชน์

อย่ำงอ่ืน เช่น กำรส่งไปเป็นกระดำษหน้ำท่ี 3 

เพื่อท�ำหนังสือเรียนให้แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ 

เสื้อผ้ำก็ใช้ให้คุ้มท่ีสุด ใช้จนขำดยิ่งดีจะได้

ประหยัดพลังงำนในกำรผลิต

โลกร้อน
จะสอนลูกอย่างไรดี

1. ลดกำรใช้พลังงำนทุกชนิด 
ใช้แค่พอจ�ำเป็นอย่ำฟุ่มเฟือย เช่น ถ้ำไม่ร้อนมำก
ให้ใช้พัดลมแทนกำรเปิดแอร์ ใช้เครื่องไฟฟ้ำ
ที่มีเครื่องหมำยเบอร์ 5 แสดงค่ำประหยัดไฟ 
ใช้รถสำธำรณะแทนกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อช่วย
ลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยำกำศ ตัวกำร
ร้ำยที่ท�ำให้โลกร้อน ปิดไฟและถอดปลั๊กทุกคร้ังหลัง
กำรใช้งำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ...แต่ละวิธีนี้ไม่ยำกเลย ... 
เริ่มสอนตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและวินัย
ในกำรประหยัดพลังงำนในวันหน้ำ

2. ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆ 
ตอนเป็นเด็กคงจะจ�ำกันได้ว่ำ เรำเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 

ครูสอนเรำว่ำ ต้นไม้จะดูดคำร์บอนไดออกไซด์เข้ำไป

ช่วยในกำรสังเครำะห์แสงเพื่อให้เติบโต พูดง่ำยๆ 

คำร์บอนไดออกไซด์ก็เปรียบเสมือนอำหำรของต้นไม้ 

ต้นไม้ยิ่งเยอะคำร์บอนไดออกไซด์ก็จะยิ่งลดลง พวกเรำ

ก็จะปลอดภัยจำกภำวะโลกร้อน แถมต้นไม้ยังช่วย

ดูดซับควำมร้อนได้ด้วย เรียกว่ำได้ 2 ต่อเลยทีเดียว

บ้านล้อมรัก ฉบับนี้รวมแนวทางสอนลูกหลาน 3 ข้อแบบง่ายๆ เด็กๆ สามารถ
ทำาได้ในชีวิตประจำาวัน ค่อยๆ ปลูกฝังให้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือ
ลดปัญหาโลกร้อน เพื่อให้โลกน่าอยู่แบบนี้ไปอีกนานแสนนาน
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เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

Soft Finishing
 อีกหนึ่งรำยละเอียดที่เรียกว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของควำมเป็นวินเทจ

ก็คือผ้ำม่ำนและผ้ำบุเฟอร์นิเจอร์ที่จะมำช่วยเสริมสไตล์นี้ให้ดูเด่นยิ่งขึ้น 

อย่ำงผ้ำลำยเถำว์หรือลำยดอกไม้สวยหวำน สำมำรถน�ำมำใช้หุ้มเฟอร์นิเจอร์ 

ท�ำปลอกหมอน หรือน�ำมำใส่กรอบรูปใช้แทนรูปภำพ หรือลองหำผ้ำลูกไม้

มำตกแต่งตำมประตูทำงเดินหรือหน้ำต่ำง จะช่วยสร้ำงบรรยำกำศให้ดู

คลำสสิกมำกขึ้น

 

 และที่ขำดไม่ได้เช่นกัน ก็คือโต๊ะแต่งตัว โต๊ะกลำง หรือสตูล 

คุณสำมำรถน�ำผ้ำมำประดับเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมตำมสไตล์วินเทจได้ 

หรือลองตกแต่งชำยผ้ำด้วยผ้ำลูกไม้หรือติดพู่รอบๆ ก็ดูสวยเก๋ไปอีกแบบ

 เป็นอีกหน่ึงสไตล์กำรตกแต่งบ้ำนในฝันของใครหลำยคนที่มีควำมคลำสสิกเป็น
เอกลักษณ์ ไม่ว่ำจะเป็นตู้ไม้โบรำณ ผ้ำม่ำนลูกไม้ หรือโคมไฟระย้ำ ล้วนเป็นกลิ่นอำยของ 
วันวำนท่ีเดินทำงมำจนถึงปัจจุบัน แต่เสน่ห์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของควำมเป็นวินเทจยังซ่อน 
ควำมน่ำสนใจชวนให้คุณหลงใหลอีกมำกมำย เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน ฉบับนี้ เลยจะพำคุณ
เปิดประตูย้อนดูสไตล์ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920-1975 เพื่อเป็นแรงบันดำลใจและน�ำมำ 
ปรับใช้ตกแต่งบ้ำนให้เป็นสไตล์วินเทจในแบบคุณ

Wall Hanging 
 นอกจำกวอลล์เปเปอร์ลำยดอกไม้จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับ
ผนังบ้ำนแล้ว จำนเซรำมิกเพ้นต์ภำพวำดวิวอำคำรบ้ำนเรือน 
ภำพคนในยุคคลำสสิก หรือจะเป็นรูปภำพในกรอบไม้ ยังท�ำให้
ผนังมีควำมน่ำสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

Inspire with Vintage style 
วินเทจบันดาลใจ

Be inspiredPortobello & De’sire’
Portobello & De’sire’ (พอร์โทเบลโล่ แอนด์ เดเซเร) เป็นอีกหนึ่งร้ำน

น่ำรักๆ สไตล์วินเทจ ที่เรำอยำกแนะน�ำให้คุณมำสัมผัส ซึ่งอำจจุดประกำย

สไตล์กำรแต่งบ้ำนแนววินเทจให้เพิ่มขึ้น ร้ำนนี้เกิดขึ้นจำกกลุ่มเพื่อนซี้สมัย

เรียนอังกฤษที่รักในงำนดีไซน์ และสินค้ำของแต่งบ้ำนสไตล์วินเทจเหมือนกัน 

จึงมำเปิดร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์และทีรูมเล็กๆ ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Home Garden 

Cafe” ต่อมำได้ขยำยเป็นร้ำน Bakery และร้ำนอำหำรเต็มตัว โดยมีจุดเด่นคือ

กำรบริกำรที่เป็นกันเองเหมือนเพื่อนมำเยี่ยมบ้ำน กำรตกแต่งร้ำนในสไตล์

ตะวันตก บ้ำนหลังสีขำวซึ่งอยู่ในสวนต้นไม้ใหญ่ที่มีควำมร่มรื่น
....ร้ำนนี้ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ซ.22 ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ

เปิดให้บริกำร จันทร์-ศุกร์ เวลำ 11.00-19.00 น. 
และ เสำร์-อำทิตย์ เวลำ 10.30-20.00 น.

โทรศัพท์ 08 1810 8503, 08 9962 6222
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Get Inspire

พักได้ แต่อย่าหยุด 
พุทธทาสภิกขุ

ความพยายามคือการล้มเหลวสิบเก้าครั้ง 
แต่ประสบความสำาเร็จครั้งที่ยี่สิบ 

สุภาษิตจีน

อย่าถามหาความเหมือนเดิมกับสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้ว
นิรนาม

โอกาสทองของการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะหลุดลอยไป 
เพราะคำาว่ารู้แล้ว

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส

คนส่วนใหญ่ยอมนั่งเรียน 20 กว่าปี เพื่อให้ ได้เงินเดือน 15,000 
แต่พอต้องเรียนเพื่อให้ ได้รายได้เป็นแสนล้าน กลับบอกว่าไม่มีเวลา

โน้ต อุดม แต้พานิช

รู้ก็ให้บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็ให้บอกไม่รู้ จึงเป็นคนที่ฉลาด
ขงจื้อ

เต็มร้อยกับทุกสิ่ง จริงใจในสิ่งที่ทำา จดจำาแต่แง่ดี ไม่หนีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่เสแสร้งกับทุกคน ทำาให้ชีวิตมีแต่ความสุข

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ผู้นำาที่ดี นำาด้วยปัญญา นำาด้วยความดี นำาด้วยความรัก 
นำาด้วยประโยชน์ส่วนรวม 

นิรนาม
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เอกเขนก

‘ทางช้างเผือก’ ว่าด้วยเรื่องราวการผจญภัยของแก๊งเด็กดีท่ีเราคุ้นเคย อย่าง มานะ 
มานี ปิติ ชูใจ ฯลฯ ที่จะมาร่วมกันทำาความดี มานีและชูใจ สองเด็กหญิงที่จะมา

เป็นแกนหลักของเรื่อง พร้อมเพ่ือนใหม่อย่างเด็กชายเอ็ม เด็กติดเกม
กลับใจ ที่จะมาเพิ่มสีสันและมิติของตัวละครให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Music

แจ้ ที่สุดสุนทราภรณ์
ศิลปิน ดนุพล แก้วกาญจน์
สังกัด นิธิทัศน์ โปรโมชั่น

 อัลบั้มพิ เศษที่นำาผลงานเพลงที่ดีที่สุดของ 
สุนทราภรณ์มาปัดฝุ่นร้องใหม่ และทำาดนตรีใหม ่
ในสไตล์ของแจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ โดยนำาเครื่อง
สาย เครื่องเป่า และกลองสด มาใช้บรรเลงตลอด
ทุกเพลง พร้อมศรายุทธ สุปัญโญ, ศาสสัณฑ์  
บุญญาศัย และเทวัญ ทรัพย์แสนยากร มาร่วมกัน
เป็นโปรดิวเซอร์และเรียบเรียงเสียงประสาน

Book
ทางช้างเผือก
ผู้เขียน อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ  ส�านักพิมพ์ a book

บทเพลงในอดีต

ที่คุณเคยประท
ับใจ	พร้อมกลับ

มา

สร้างความสุขเ
หมือนวันวานอ

ีกครั้ง	

กับนักร้องเสียง
คุณภาพอย่าง

พี่แจ้	ที่อยู่ในใจข
องทุกคน

“เมื่ออสูรกายยักษ์

ถูกปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้ง

ในฉบับฮอลลีวูด	ตำานาน
ที่ยิ่งใหญ่

ได้กลับมาสร้างความระท
ึกใจ

ให้คุณได้ตื่นตา”

ความทรง
จ�า

ในวัยเยาว
์	มิตรภาพ

ระหว่าง

ผองเพื่อน
	จะหวนกล

ับมาให้คุณ

ได้คิดถึงผ
่านตัวหนัง

สือไปกับ

พวกเขาอ
ีกครั้ง	

Movie 
G O D Z I L L A
เมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์ในวัยเยาว์...คืนชีพอีกครั้ง
 ย้อนกลับไปเมื่อปี 1954 เป็นครั้งแรกที่ผู้คนต่างตื่นตระหนกกับการ
ปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดยักษ์สูงเท่าตึก 10 ชั้น ซึ่งทุกก้าวที่มันเดินผ่าน 
สามารถทำาให้เมืองพังพินาศได้ในพริบตา และยังสร้างความหวาดผวา ด้วย
การปล่อยแสงทำาลายล้างซึ่งมีอานุภาพไม่ต่างจากระเบิดนิวเคลียร์ ชื่อของมัน 
คือ “โกจิร่า” หรือ “ก๊อตซิลล่า” ตัวละครที่โด่งดังจากภาพยนตร์แนวเทคนิค
พิเศษในยุค 50 ซึ่งถูกสร้างโดยบริษัทโตโฮ ประเทศญี่ปุ่น 
 จากวันนั้นเป็นต้นมา ก๊อตซิล่า ไม่ได้เป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ที่น่าจดจำา
มากทีส่ดุเท่านัน้ แต่ยงัมนัเป็นสญัลกัษณ์ของศกัราชใหม่แห่งวงการภาพยนตร์ 
แนวสเปเชี่ยลเอฟเฟค โดยมีการสานต่อเรื่องราวของมันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในฐานะจอมทำาลายล้าง หรือแม้แต่เทพผู้ปกป้องโลกที่ต้องต่อสู้กับเหล่า 
สัตว์ประหลาดมากมาย แต่ทกุๆ ครัง้ทีมั่นปรากฏตวั กยั็งคงเรยีกเสยีงฮอืฮา
จากผู้ชมทุกยุคทุกสมัย จนในปี 2014 เป็นอีกครั้งที่ฮอลลีวูดปลุกชีพสัตว์
ยักษ์ตัวนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพื่อสร้างตำานานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 
ซ่ึงเราเช่ือเหลือเกินว่า ผู้ใหญ่หัวใจเด็กท้ังหลายท่ีเคยสัมผัสกับความยิ่งใหญ่
ของก๊อตซิลล่าเมื่อตอนเยาว์วัย คงรู้สึกอิ่มเอิมและประทับใจไปกับก๊อตซิลล่า
เวอร์ชั่น 2014 อย่างแน่นอน

19



See Scape

เลือกของแต่งบ้านโดนใจสไตล์คุณ
	 See	Scape	ฉบับนี้	เราจะพา

ไปตะลุยตลาดขายของ

มือสอง	สนุกกับการเลือกซื้อข
องแต่งบ้าน	แจกัน	โต๊ะ	รูปภา

พ	

รวมไปถึงเสื้อผ้า	กางเกงรุ่นคุณ
ป้าคุณยาย	รับรองได้ของดี

ราคาถูก	เพราะที่แห่งนี้การันต
ีความดัง	

ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร์
	 ตั้งอยู่ ในซอยศรีนครินทร์	51	ด้านหลังห้างซีคอนสแควร์	ถือเป็นตลาดกลางคืน
ที่เอาใจคนที่ชื่นชอบของโบราณ	ถูกออกแบบในสไตล์วินเทจที่ผสมผสานกลิ่นอายของ
ความเป็นเรโทรเอาไว้ ได้อย่างลงตัว	ให้อารมณ์คล้ายๆ	กับย้อนเข้าไปสู่ยุคเก่า	เพราะ
เป็นแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์	ของสะสม	ของตกแต่งบ้านสุดคลาสสิก	รถโบราณ	อะไหล่
รถคลาสสิก	จักรยานโบราณ	เสื้อผ้าวินเทจ	ของฝากสุดชิค	ตุ๊กตาหลากแบบ	และ
สินค้าอื่นๆ	ให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย 
		 ใครชอบช็อปคงจะเพลิดเพลินไม่น้อย	ท่ีส�าคัญต่อรองได้	และ
ราคาไม่แพงเกินความสามารถในการจับจ่าย	รวมถึงมีอาหารอร่อยๆ	
เครื่องดื่มเย็นๆ	ให้ ได้จิบกันเพลินๆ	อีกด้วย	แถมยังมีพื้นที่กว้างขวาง	
ไม่อึดอัด	เดินสะดวก	มีที่จอดรถสะดวกสบาย	มีรถเมล์ผ่านหลายสาย

มสีองโซนให้เลอืก
เดนิ 

โซนพลาซ่า เปิดวันอังคารถึงวันอ
าทิตย์  

โซนตลาดนัด Out door เปิดวันพุธ ศุกร์ เสาร์ 

และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
15.00 - 24.00 น.  

Facebook : http://www.facebook.com/taradrodfi

ตะลยุตลาดวนิเทจ
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	 หลากตลาดสไตล์วินเทจ

 ตั้งอยู่ในโครงกำรจตุจักรกรีน หลังพิพิธภัณฑ์เด็ก 
แหล่งรวมสินค้ำที่เป็นรูปแบบของควำมชอบสไตล์
คลำสสิก ต่อยอดสู่กำรสะสมและอนุรักษ์วัตถุโบรำณ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ในยุคต่ำงๆ รถคลำสสิก อะไหล่
รถคลำสสิกต่ำงๆ จำกทุกค่ำย

ตลาดนดัคลองหลอด สนามหลวง 
แหล่งรวบรวมสินค้ำมือสอง ทั้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องประดับ พระเครื่อง ของแต่งบ้ำน เทปเพลงเก่ำ ซีดีเพลง และสินค้ำเบ็ดเตล็ด แนะน�านิดนึงว่าหำกใครที่อยำกได้สินค้ำดีๆ ไม่ค่อยมีต�ำหนิ ควรหยิบเอำไฟฉำยติดไม้ติดมือไปด้วย 

ตลาดปัฐวิกรณ
์ 

ถนนนวมินทร
์	(สุขาภิบาล1) 

 ศูนย์รวมร้ำนค้ำขอ
งคนเมือง ซึ่งมีทุกส

ิ่งให้เลือกสรร 

ทั้งสินค้ำใหม่และส
ินค้ำมือสองคุณภำพดีแบบครบวงจร 

ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำแ
ฟชั่น เสื้อผ้ำ รองเท้ำ

 เครื่องประดับ 

ตุ๊กตำ หนังสือ ขอ
งสะสม ของแต่งบ้ำ

น ฯลฯ 

เวลาเปิด 

 เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอ
าทิตย์ 

เวลา 18.00 - 24.00 น. 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ย
วกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0 2225 7612-5

เวลาเปิด 
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 

เวลา 10.00 - 21.00 น. 
www.talad-pattavikorn.com

ตลาดสยามยิปซ	ี
(Siam	Gypsy	Market) 

เวลาเปิด  เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 24.00 น.  www.siamgypsy.com
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Design IDEA

สมุดความทรงจ�า
Scrapbook

ทกุรอยก้าวแห่งการเดนิทาง
	ทกุเรือ่งราวดีๆ 	

ทีผ่่านเข้ามาในชวีติ	ล้วนเป็น
สิง่ทีค่วรค่าแก่การ

บนัทกึจดจำา	ตัว๋เครือ่งบนิ	แส
ตมป์	โปสการ์ด	

หรอืภาพถ่ายสดุประทบัใจ	D
esign	IDEA	เลยจะ

ชวนคณุมารวบรวมความสขุ
ใส่ลงใน	

Scrapbook	สมดุความทรง
จำาที่ไม่ซำา้ใคร

• สมุดวำดรูป

• กระดำษสีมีลวดลำยสวยงำม 

 (กระดำษท�ำกำร์ด)

• กรรไกร/กำว

• วัสดุส�ำหรับตกแต่ง (เช่น กระดุม 

 ผ้ำลูกไม้ ริบบิ้น ดอกไม้แห้ง ฯลฯ)

• ตั๋วเครื่องบิน แสตมป์ โปสกำร์ด 

 ภำพถ่ำย

1. เลือกภำพถ่ำย โปสกำร์ด แสตมป์  
 ตั๋วเครื่องบินที่ต้องกำร

2. น�ำกระดำษสีที่จะท�ำพื้นหลังของสมุด 
 มำตัดขอบเพื่อเพิ่มลวดลำยให้ดู
 น่ำสนใจ

3. น�ำทั้งหมดมำจัดวำงคร่ำวๆ 
 ในต�ำแหน่งที่ต้องกำร 

4. จำกนั้นน�ำกระดำษและภำพถ่ำย  
 โปสกำร์ดฯ มำติดกำวแล้วแปะ
 ลงในสมุด

5. ตกแต่งให้สวยงำมด้วยกระดุม 
 ผ้ำลูกไม้ ริบบิ้น หรือดอกไม้แห้ง
 ตำมต้องกำร

อุปกรณ์ 

It’s be you
ลองเปลี่ยนจากการเขียนข้อความ 

มาเป็นการตัดแปะตัวหนังสือ Font เก๋ๆ 

จากแมกกาซีนเล่มโปรดของคุณ 

ก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ Scrapbook 

ได้อีกแบบ

วิธีท�ำ

เท่านี้คุณก็จะได้	S
crapbook	ในแบบ

	

Do	it	yourself	เ
ก๋ ไก๋ ในแบบที่เป็นค

ุณ

Scrapbook
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Family Bistro

ส่วนผสม
• ส้มโอ (พันธุ์ขำวทองดี) แกะกลีบ 4-5 กลีบ 

• มะพร้ำวขูด 1 ขีด (น�ำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆ จนเหลือง) 

• กุ้งแห้งป่น • ถั่วลิสงป่น • น�้ำตำลทรำย

• หอมแดงซอย 2 หัว • กระเทียมซอย 2 กลีบ

• ตะไคร้และใบมะกรูดซอย

ส่วนผสม 

• ใบโหระพำไทยใบใหญ่ 10 ใบ

• น�้ำเชื่อม 1½ ออนซ์

• น�้ำมะนำว 2 ออนซ์

• เหล้ำรัมขำว 4 ออนซ์

• เกลือหนึ่งหยิบมือ

วิธีท�ำ
ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในเครื่องปั่น

พร้อมกับน้ำ�แข็ง แล้วปั่นทั้งหมด 

เข้�ด้วยกันจนละเอียด เทใส่แก้ว 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

Family	Bistro	ฉบับนี้	จะขอพาคุณย้อนวันวานไปปรุง
เมนูโบราณจานอร่อย	กับ	Appetizer	เรียกน้ำาย่อย
อย่าง	“ยำาส้มโอ”	เมนูน่าลิ้มที่กินแล้วไม่อ้วน	
เพราะส่วนผสมของเครื่องยำาล้วนแต่เป็น
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	
ครั้งนี้เสิร์ฟคู่	“ค็อกเทลโหระพา”	เครื่องดื่ม
รสเปรี้ยวอมหวาน	ปลุกความสดชื่นให้ตื่นตัว

วิธีท�ำ
1. แกะส้มโอเป็นชิ้นๆ ใส่ภำชนะ

2. น�ำเครื่องเคียงที่เตรียมไว้ (กุ้งแห้งป่น,   
 หอมแดงซอย, กระเทียมซอย, ตะไคร้ 
 และใบมะกรูดซอย) ใส่ลงไปคลุกเคล้ำเบำๆ 
 ให้เข้ำกัน ยกเว้นมะพร้ำวคั่ว

3. ใส่น�้ำตำลทรำยลงไป 1 ช้อนโต๊ะ 
 เพิ่มควำมกลมกล่อม

4. ใส่มะพร้ำวคั่วลงไป 5 ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้ำ
 ทุกอย่ำงให้เข้ำกันอีกครั้งแล้วตักใส่จำน

“ย�ำส้มโอ”

ส้มโอ อุดมไปด้วยสาร
อาหารที่มีความจ�าเป็นต่อร่างกาย 

ทั้งคาร์โบไฮเดรต วิตามินซี บี2 บี3 บี6 
แคลเซียม ธาตุเหล็ก ช่วยขับลมใน

กระเพราะอาหาร บ�ารุงสายตา 
และช่วยลดกรดไหลย้อน

 “ค็อกเทลโหระพำ”

โหระพา มีสรรพคุณ
แก้ ไข้ ปวดศีรษะ ขับเหงื่อ 
ขับลม ขับเสมหะ ขับพยาธิ 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย 
ช่วยเจริญอาหาร 
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Tech Recommend

ApplICATIoN

Tank (Battle City)
ส�าหรับ iPhone, iPad และ iPod 
Touch และ Android (ฟรี) 

เกมฮิตสุดดัง ในเครื่อง Famicom 
ที่เราต้องรักษาฐานที่มั่น ไม่ให้รถถัง
ของข้าศึกมาทำาลายไปได้ ซึ่งเป็น
เกมเล่นสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ (ในอดีต) 
มาวันนี้ มีคนใจดี ฟื้นเกม Battle City 
กลับมาอีกครั้ง โดยยังคงกลิ่นอาย
เกมสุดคลาสสิกไว้เหมือนเดิม 
ด้วยกำาแพงอิฐสีนำ้าตาลและ
พุ่มต้นไม้สีเขียว
   

Expense Manager 
ส�าหรับ Android (ฟรี)

ใครที่ทุกๆ เดือนต้องประสบกับอาการ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง Expenses Manager 
ช่วยคุณได้ แอปสำาหรับวางแผนการเงิน 
ที่จะช่วยคุณจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ให้รู้ว่าในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนคุณใช้จ่าย
ไปมากน้อยเพียงใด และยังมีความพิเศษสามารถ
แยกแยะรายละเอียดได้ด้วยว่าคุณใช้จ่ายเงิน
ไปกับเรื่องอะไรมากที่สุด ทั้งอาหารการกิน เส้ือผ้า 
การเดินทาง เพียงคุณป้อนข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิต โปรแกรมก็จะประมวลผล
ให้คุณอย่างละเอียด Expenses Manager 
อาจกลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำาคัญที่จะสร้าง
วินัยทางการเงินที่ดีให้กับคุณ โหลดได้แล้วท่ี 
Play Store 

Contra : Evolution
ส�าหรับ iPhone, iPad, iPod Touch และ 
Android (ฟรี) 

จากเวอร์ชั่นเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วนำามา
ปัดฝุ่นพัฒนากราฟิกใหม่ให้ดูสวยงามขึ้น
เหมาะกับยุคปัจจุบัน ซึ่ง Contra เวอร์ชั่นนี้
ได้ถูกปรับให้ตัวละครยิงเองอัตโนมัติ 
เพื่อให้สามารถเล่นบนจอสัมผัสได้ง่ายขึ้น 
ผู้เล่นมีหน้าที่เพียงแค่บังคับตัวละคร 
และกระโดดเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการ
เพิ่มตัวละครใหม่มาให้ได้เลือกเล่นอีกด้วย

คิดถึง
เกมบอย

Gadget	ที่จะมาเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นเกมคลาสสิกในอดีต	

เจ้ำ	G-PAD	ยำงซิลิโคนรัดสมำร์ทโฟนให้กลำยเป็น	Game	Boy	ชิ้นน้ี	ถูกออกแบบมำส�ำหรับใช้งำนร่วมกับเกมสุดฮิตแห่งวันวำน	

ให้อำรมณ์ในกำรกดปุ่มแบบเดียวกับ	Game	Boy	โดยไม่ต้องพึ่งกำรเชื่อมต่อใดๆ	ใส่ง่ำย	ช่วยเพิ่มอรรถรสให้คอเกมสนุกมำกยิ่งขึ้น
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Horoscope

	 ราศีมังกร	
	 (14	มกราคม	-	12	กุมภาพันธ์)
เป็นช่วงที่ชีวิตคุณจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีเพื่อนฝูง 
ญำติมิตรห้อมล้อมพร้อมหน้ำ และอำจมีข่ำวดี
เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ เรื่องงำนต้องระวังให้มำกๆ 
จะมีศัตรูหรือคู่แข่งอยู่ใกล้ตัว คอยขัดขวำงคุณให้
ท�ำอะไรไม่รำบรื่น คนผิวสองสี รูปร่ำงสันทัดจะน�ำ
ปัญหำมำให้คุณช่วยแก้ มีเกณฑ์ได้เดินทำงไปยัง
ต่ำงถิ่น ที่คุณไม่คุ้นเคยมำก่อน 

	 ราศีกุมภ์	
	 (13	กุมภาพันธ์	-	13	มีนาคม)
เป็นช่วงที่ชีวิตจะพบควำมสุขสมหวัง เคยอธิษฐำนจิต
สิ่งใดไว้จะเกิดขึ้นดังที่หวัง โดยเฉพำะเรื่องของควำม
รักที่มีควำมอบอุ่นเป็นที่สุด ด้ำนกำรงำน เป็นช่วง
ที่ชีพจรลงเท้ำตลอด มีควำมก้ำวหน้ำ และมีผู้คอย
สนับสนุน คุณจะได้มิตรใหม่เป็นคนขำวบำง อำจ
เป็นลูกครึ่ง หรือชำวต่ำงชำติ หน้ำตำดูดี ภูมิฐำน 
หรือมีควำมเป็นผู้ใหญ่ มีควำมสุขุมรอบคอบ 
เป็นคนจิตใจดีมำกให้กำรสนับสนุนคุณอยู่ 

	 ราศีเมษ	
	 (13	เมษายน	-13	พฤษภาคม)
หำกคุณต้องกำรเริ่มท�ำอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิตในช่วง
นี้ คุณจะได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงไม่คำดคิดจำกมิตร
ผิวสองสี กำรงำนอำจมีอุปสรรคบ้ำง แต่ไม่หนักหนำ 
บำงท่ำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในหน้ำที่กำรงำนแบบ
ปุบปับแต่เป็นในทำงที่ดี ระวังเรื่องค�ำพูดเพรำะอำจ
ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้ง หมั่นท�ำบุญเพื่อให้สิ่งดีๆ เข้ำ
มำ กำรลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ควรอ่ำนให้ละเอียด 
ไม่เช่นนั้นอำจมีปัญหำในอนำคตได้

	 ราศีตุลย์	
	 (17	ตุลาคม	-	15	พฤศจิกายน)
เป็นช่วงทีค่ณุจะรูส้กึสบัสนในอำรมณ์ของตนเองอย่ำง
มำก การงาน ถ้ำท�ำงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สมองคุณจะยิ่งท�ำงำนหนักมำก แต่มีข่ำวดีใน
กำรเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ได้ขึ้นเงินเดือน ต้อง
ระมัดระวังสุขภำพเกีย่วกบัสำยตำ และควำมเครยีด 
หมัน่ท�ำบญุท�ำทำนเพือ่ให้จติใจสงบ มเีกณฑ์ได ้
เดินทำงไกลไปยังต่ำงถิ่น ต่ำงแดน มีโอกำสที่จะ
ได้สัมผัสกับสังคมที่แตกต่ำงจำกที่คุณเคยอยู่ 
และมีลู่ทำงที่ดีรอให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ 

	 ราศีมีน	
	 (14	มีนาคม	-	12	เมษายน)
จะมีกำรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่คุณก�ำลังรอคอยอย่ำง
ใจจดใจจ่อ มีควำมรำบรื่นดี ไร้อุปสรรค คุณจะได้พบ
มติรทีด่ทีีค่ณุถกูใจมำกๆ มคีวำมรกัแบบหวำนแหวว 
กับมิตรต่ำงเพศ และอำจมีข่ำวมงคลจำกมิตร 
กำรงำน มเีกณฑ์เปลีย่นแปลง ย้ำยงำนไปในทีด่กีว่ำเดมิ 
เป็นช่วงที่คุณจะได้ผ่อนคลำยจำกควำมตึงเครียด 
อำจได้พักผ่อน หรือมีสมำคมกับเพื่อนฝูง ญำติมิตร 

	 ราศีธนู	
	 (16	ธันวาคม	-	13	มกราคม)
ต้องระมัดระวังเรื่องกำรใช้จ่ำยเงินทองให้ดี จะมีกำร
จ่ำยเงินออกไปแบบไม่ทันตั้งตัว ส่วนมำกจะหมด
เปลืองไปกับผู้อื่น หำกจัดกำรไม่ดีติดลบแน่นอน 
ควำมสัมพันธ์และมิตรภำพเก่ำๆ หรือคนรักเก่ำจะ
หวนกลับมำ คนที่ยังโสดจะได้พบกับมิตรใหม่ ที่ดีมี
น�้ำใจ กำรงำน กำรได้รับเชิญไปในงำนเลี้ยงส�ำคัญ 
จะท�ำให้คุณได้พบกับหนทำงในกำรท�ำงำน หรือมีกำร
ทำบทำมตัวเกิดขึ้นที่ท�ำให้คุณต้องตัดสินใจ

	 ราศีพฤษภ	
	 (14	พฤษภาคม	-13	มิถุนายน)
ช่วงนี้ควรขับรถอย่ำงระมัดระวัง เพรำะอำจโดนใบสั่ง
ได้ เรื่องค�ำพูดต้องระวังให้มำก คุณจะได้รับควำมช่วย
เหลือจำกผู้ใหญ่ในที่ท�ำงำน และได้รับควำมส�ำเร็จใน
สิ่งที่มุ่งหวัง กำรติดต่องำนกับหน่วยงำนรำชกำรคุณจะ
ได้รับควำมส�ำเร็จจำกคนสูงวัย มีเกณฑ์เดินทำงไกล
ไปเที่ยวทำงน�้ำ และหำกคุณนึกคิดสิ่งใดจะสมหวัง
ดั่งใจ เรียกว่ำสังหรณ์แม่นเลยทีเดียว

	 ราศีพิจิก	
	 (16	พฤศจิกายน	-	15	ธันวาคม)
คำดหวังสิ่งใดจะไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ แต่สิ่งที่
ไม่ได้คำดหวังกลับปรำกฏให้เห็นเด่นชัด ควำมรัก 
มีเกณฑ์จะได้พบมิตรที่ดี คนดีๆ จะเข้ำมำในชีวิต 
กำรเงิน คุณจะได้รับลำภผลเงินทองจำกควำมสำมำรถ
ของคุณเอง แต่ให้ระมัดระวังเรื่องกำรใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย
จนลืมนึกถึงค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นก่อน สุขภำพควรระวัง
มำกเป็นพิเศษ ทั้งควำมเครียด กระเพำะอำหำร 
และล�ำไส้ ที่ไม่ปกติ

	 ราศีเมถุน	
	 (14	มิถุนายน	-14	กรกฎาคม)
คุณจะได้พบกับมิตรใหม่ในงำนสังคม น่ำรัก นิสัยดี 
ผิวขำว เป็นคนรักสนุก มีรอยยิ้มบนใบหน้ำเสมอ อำจ
มีเกณฑ์ได้เดินทำงไกล กำรงำนของคุณจะโดดเด่น
เป็นพิเศษ มีควำมส�ำเร็จที่เกิดจำกควำมพยำยำม และ
ได้รับกำรยอมรับจำกเจ้ำนำย เพื่อนฝูง รวมถึงมีผู้ใหญ่
ให้กำรสนับสนุน ท�ำให้คุณมีควำมก้ำวหน้ำ มีเกณฑ์ได้
เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง หรือได้ขึ้นเงินเดือน

	 ราศีกรกฎ	
	 (15	กรกฎาคม	-16	สิงหาคม)
เป็นช่วงที่คุณโชคดีไปซะทุกเรื่อง ทั้งกำรงำนที่ประสบ
ควำมควำมส�ำเร็จ กำรเงินมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อน 
แต่ต้องดูเรื่องสุขภำพ อย่ำเพลินกับอำหำรและ
ปล่อยให้ร่ำงกำยสมบูรณ์เกินไป ควำมคิดแปลกๆ 
ในทำงบวกของคุณจะน�ำมำซึ่งไอเดียที่สร้ำงสรรค์
และได้รับกำรยอมรับจำกคนรอบข้ำงเป็นอย่ำงดี

	 ราศีสิงห์	
	 (17	สิงหาคม	-16	กันยายน)	
คุณจะสมหวังกับสิ่งที่รอคอย เป็นที่ยอมรับในสังคม
ที่ท�ำงำน และหมู่มิตร คุณจะได้พบกับเพื่อนเก่ำที่
ไม่ได้เจอกันมำนำน เรื่องสุขภำพให้ระวังระบบขับถ่ำย 
รวมถึงสุขภำพของคนที่คุณเคำรพนับถือ มีเกณฑ์
อำจเสียเงินในเรื่องที่ไม่อยำกเสีย พยำยำมหลีกเลี่ยง
ปัญหำที่เข้ำมำรุมเร้ำ เพรำะเรื่องเล็กอำจกลำยเป็น
เรื่องใหญ่ได้ กำรงำน กำรด�ำเนินธุรกิจจะมีอุปสรรค
มำกมำย ควำมรักก็จะมีปัญหำ ควรใจเย็น

	 ราศีกันย์	
	 (17	กันยายน	-16	ตุลาคม)
สิ่งที่คำดหวังจะไม่ได้ดังหวัง แต่สิ่งที่ไม่ได้คำดคิด
กลับเข้ำมำแบบไม่ตั้งตัว ฉะนั้นอย่ำตั้งควำมหวัง
มำกเกินไป กำรงำน คุณจะได้พบกับเพื่อนรุ่นพี่
หรือผู้ใหญ่ใจดีมำสนับสนุนให้แนวทำงกำรท�ำงำน 
และอำชีพให้กับคุณ มีเกณฑ์ติดต่อธุรกิจกำรค้ำ
กับคนต่ำงแดน หรือมีกำรเดินทำงไปในต่ำงแดน 
สุขภำพ ให้ระวังระบบกระเพำะและล�ำไส้ไว้บ้ำง 
ช่วงนี้ต้องระวังอำรมณ์ให้ๆ มำก เพรำะไม่เป็นผลดี
กับตัวคุณเอง ท�ำใจให้สงบก็จะผ่ำนเรื่องร้ำยๆ ไปได้

ทำ�น�ยโชคชะต�ร�ศี
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2557

หมายเหตุ : เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ 25
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ฉบับนี้เรำจะให้สมำชิก NCHappy Home มำร่วมลุ้นรำงวัลกันง่ำยๆ ด้วยกำร
เรียงล�ำดับภำพบรรยำกำศ โครงกำรบ้ำนฟ้ำปิยรมย์ เลค แกรนด์เด
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ที่ได้รับผ้าขนหนู NC GROUP 10 ท่าน มีดังนี้
1. คุณณัฏฐริณีย์ ค�ำกองแก้ว บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ เคียงสวน

2. คุณนุชนำจ บวรพิชยำนุรักษ์ บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รังสิต คลอง 3
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4. คุณมิ่งขวัญ กิจวัฒนำวงศ์ บ้ำนฟ้ำกรีนพำร์ค รอยัล พุทธมณฑลสำย 1

5. คุณยงยุทธ ตันเจริญสุข บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ พฤกษ์วำรี 

6. คุณอุดมศักดิ์ งำมวงษ์ บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ อิงนที 
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