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วิถีชีวิตเมืองที่แสนซับซ้อนวุ ่นวายในแต่ละวันนั้น  
ดูดกลืนพลังชีวิตของเราไปไม่น้อย การได้หวนคืนสู ่
อ้อมกอดของธรรมชาติ สัมผัสลมหายใจแห่งธรรมชาติ 
ที่แสนเรียบง่ายใกล้ตัว มีคุณค่าต่อชีวิตแบบที่เงินทอง 
ไม่สามารถซื้อหาได้เลย การได้ใกล้ชิดและรับพลังอัน
บริสุทธิ์จากธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย ช่วยเติมความ
เบิกบานให้กับหัวใจ ฟื ้นคืนความสุขสงบให้กับจิตใจ
ของเราได้ เพราะธรรมชาตมิพีลงัแห่งการเยยีวยาร่างกาย 
และจิตใจได้อย่างลึกซึ้งมาก
 การเป็นมติรกบัธรรมชาติด้วยวถิ ี Eco-friendly Life 
เริ่มได้จากการท�าความรู้จักธรรมชาติให้ลึกซึ้ง เข้าใจหลัก
แห่งธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้อย่าง
ลงตัวและสมดุล เมื่อรู้จักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
ใกล้ตวัแล้ว เราจะตระหนกัว่าการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ใช้ประโยชน์แบบไม่ท�าร้ายธรรมชาติ คือสิ่งที่เราทุกคน
ท�าได้ในชีวติประจ�าวนั เพือ่ประโยชน์ของตวัเราเอง เพราะ 

มนษุย์คอืส่วนหนึง่ของธรรมชาต ิหากปราศจากธรรมชาต ิ
มนุษย์อย่างเราคงอยู่ไม่ได้แน่นอน

 NCHappy Home ฉบับน้ีจึงชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน
มาท�าความรู้จักกับไลฟ์สไตล์แนว Eco–friendly และ 
Green Living เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตให้ใกล้ชดิ 
ธรรมชาติย่ิงขึ้น วิถีสีเขียวแบบเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมนี้ 
เริม่ได้ทีต่วัเราเอง เริม่ได้จากในบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็น 
การตกแต่งบ้านให้เย็นสบายด้วยสีเขียวของต้นไม้  
การลดใช้พลังงาน การเป็นครอบครัวสีเขียวแยกขยะ
เพ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดล้อม การรบัประทานอาหารธรรมชาต ิ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่ และอ่ืนๆ 
อีกมากมายที่เราสามารถท�าได้เลย เพื่อความสุขอัน 
แสนเรยีบง่ายใกล้ตวั ท่ีเราสร้างสรรค์ข้ึนมาได้ด้วยสองมอื 
ของเราเอง



NC’s Calendar

กิจกรรมวันสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทยอันงดงาม
เพ่ิมความใกล้ชิดกันในครอบครัว

เมษายน

พฤษภาคม
NC Family Club : 
ตะลุยท้องนาหรรษาบ้านทุ่ง
พบกิจกรรมสุดสนุกสนานกับการไปย�่าท้องทุ่ง 
ด�านา เก็บผัก สัมผัสวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ
แบบพอเพียง

NC Family Club : 

Road Trip 
ToPattaya

มิถุนายน

พาคุณไป Check in 
กับหลากหลายร้านเก๋ และสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเมืองแห่งสีสัน
ที่ไม่เคยหลับใหล
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NC Sport Complex

The Best Loyalty Brand - 13th 
Anniversary

ฉลองครบรอบ 13 ปี NC Sport Complex สนุกสนาน
กับงานเลี้ยงสังสรรค์ ชมการแสดงดนตรี และร่วม 
รบัประทานอาหาร พร้อมของท่ีระลกึส�าหรบัสมาชกิ VIP 
(14 พ.ค.)

เม
ษา

ยน

มิถ
ุนา

ยน

พ
ฤษ

ภา
คมSwimming 

Summer Camp 2017 
(Day Camp)
กิจกรรมแคมป์เรียนว่ายน�้า และเรียนรู้ 
Life Saving เบื้องต้น ส�าหรับเด็ก
อายุ 5-12 ขวบ จ�านวน 10 ชั่วโมง 
(18 เม.ย. - 2 พ.ค.)
Technical for advance butterfly stroke 
and take - off starting point
กิจกรรมการบรรยายและ Showcase ส�าหรับ
นักกีฬาว่ายน�้า : เทคนิคการว่ายท่าผีเสื้อและการ
กระโดดจากจุดปล่อยตัว (30 เม.ย.)

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย 
ส�าหรับสมาชิก NC Sport Complex 
พร้อมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ 
และการดูแลสุขภาพส�าหรับนักกีฬา 
(28 พ.ค.)

Physical Fitness Test 
for Banfah Sports Club

แข่งขันว่ายน�้าเยาวชนรายการ 
“หนูน้อยเจ้าสระบ้านฟ้า 3/2560”

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ 
NC Sport Complex 
โทร. 0 2532 6007-9



NC’s Diary

วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2560
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนล�าลูกกา คลอง 6

วันเด็ก
กิจกรรม



วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนล�าลูกกา คลอง 6

NC Family Workshop Cooking Fun
“Strawberry 
Cream Cheese Pie”



Good Space

Green Living
ไอเดียแต่งบ้านสไตล์อีโค รับพลังธรรมชาติ
ธรรมชาติมีพลังท�าให้เรารู้สึกสดชื่น บรรยากาศร่มรื่นด้วยสีเขียวของต้นไม้ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย 
ต้นไม้ยังช่วยให้บ้านเย็นสบาย เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ เสียงน�้าไหลช่วยให้จิตใจสงบสุข การแต่งบ้าน
ในสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น 
อีกหนึ่งตัวช่วยในการเติมความสุขแสนชื่นใจให้กับบ้านของเรา

ม่านต้นไม้ บ้านเย็นสบาย
ช่วยบังแสงแดดให้กับบ้าน โดยม่านต้นไม้นี้ท�าง่ายๆ 
แค่ตรึงตาข่ายให้เชื่อมกับตัวบ้าน แล้วปลูกไม้เลื้อย
ปล่อยต้นไม้ให้ขึ้นจนเต็มตาข่าย ม่านต้นไม้จะช่วย
บงัแดด ท�าให้บ้านเยน็ กรองฝุ่นละอองจากภายนอก 
และยังจัดแต่งใช้เป็นมุมนั่งเล่นได้อีกด้วย

พืชคลุมดินดอกสดใส
เพ่ิมพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสีสันให้กับบ้าน 
สร้างความแปลกตาด้วยพชืคลมุดนิทีด่แูลง่าย 
เช่น ถั่วลิสงเถา หรือถั่วปินโต หรือถั่วบราซิล 
ที่ล�าต้นแผ่เล้ือยคลุมดินได้ในบริเวณกว้าง 
ออกดอกสีเหลืองสด กระดุมทองเลื้อย หรือ
เบญจมาศเครือที่ล�าต้นแตกแขนงดอกสี
เหลอืงเข้มทอดราบไปตามพืน้ดนิ ดอกไม้เลก็ๆ  
เหล่านีช่้วยเพิม่บรรยากาศธรรมชาตอินัสดใส
ให้กับพื้นที่บ้าน

ผนังบ้านเขียวชอุ่ม
จากผนังบ้านปูนธรรมดาสู่ผนังเขียวสดชื่น
สวยเก๋ ด ้วยการปลูกไม้เลื้อยประเภทท่ี
ค่อยๆ โตเกาะขึ้นไปตามผนังอาคาร เช่น 
ต้นตีนตุ ๊กแก หรือจะปลูกไม้เล้ือยชนิดที่
ปล่อยให้ทิ้งตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก 
เช่น ต้นพลูด่าง ปลูกไว้ช้ันบนสุดของบ้าน 
หรือตามระเบียงชั้นต่างๆ แล้วปล่อยให้ห้อย
ยาวลงมาเรื่อยๆ ปกคลุมผนัง

มุมน�้าตก ใจสงบแสนสดชื่น
เติมความสบายใจให้กับบ้านด้วยมุมน�้าตกเล็กๆ เสยีงน�า้ไหลรนิเบาๆ 
ท�าให้รู้สึกเพลินผ่อนคลาย ท�าได้หลายรูปแบบ อาจมีเพียงผนังให ้
น�้าไหลผ่านลงมา อ่างน�า้ล้นเล็กๆ หรอืบ่อน�า้แบบเรยีบๆ เลอืกแบบทีช่อบ
แล้วลงมอืสร้างเอง ซือ้แบบส�าเรจ็รูป หรอืจ้างช่างมาท�าในงบประมาณ
ที่ลงตัว ทุกแบบล้วนเป็นสวนน�้าที่ช่วยคลายความร้อน สร้างความ
เย็นใจให้เราได้

รั้วต้นไม้
กรองฝุ่น ลดบ้านร้อน
การปลูกต้นไม้เสริมตามแนวร้ัว เพื่อให้รั้ว 
ทีเ่คยโล่งๆ กลายเป็นรัว้สีเขยีว ต้นไม้ยอดนยิม 
ที่คนชอบปลูกเพื่อท�าเป็นรั้วบ้าน เช่น โมก 
ไทรเกาหลี ไผ่สีสุก ต้นข่อย อโศกอินเดีย 
เทียนหยด หรือโกสน เป็นต้น
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Well-Being

ลดขยะ เริ่มต้นที่ 3R
 • Reduce ลดขยะ ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย เลือกใช้เท่าที ่
  จ�าเป็น เช่น ใช้ถงุผ้า ลดใช้ถงุพลาสตกิ ลดใช้โฟม ลดใช้กระดาษ  
  ของที่เสียซ่อมแล้วน�ากลับมาอีก ฯลฯ

 • Reuse น�ากลับมาใช้ซ�า้อกี การใช้ทรพัยากรให้คุม้ค่าทีส่ดุ  
  โดยน�าสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ�้า เช่น ใช้กระดาษให้ครบทั้ง 
  สองหน้า น�าเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาค เลือกซื้อสินค้า 
  แบบเติมได้ (Refill) ฯลฯ

 • Recycle น�ากลับมาเปลี่ยนเป็นทรัพยากร ท�าได้โดย 
  การแยกขยะในครัวเรือน เช่น น�าขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะ  
  และอะลูมิเนียม รวบรวมไว้ขายให้กับคนรับซื้อของเก่าน�าไปสู่ 
  โรงงานรไีซเคลิ

Green Family 
ครอบครัวหัวใจสีเขียว
 คนยคุนีใ้ห้ความส�าคญัเร่ืองของสิง่แวดล้อมมากขึน้ เพราะเรารู้กันดแีล้วว่าทรัพยากร
ในโลกมีอยู่อย่างจ�ากัด ควรใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า ซึ่งไลฟ์สไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ 
น่าจะเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มปรับวิถีของครอบครัว เปิดรับแนวคิดที่ว่า เราทุกคน
คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสิ่งที่เราท�าส่งผลต่อธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
จึงเร่ิมต้นที่เร่ืองใกล้ตัวจากในบ้านของเรา ลองชวนเด็กๆ มาท�าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ใน 
ชีวิตประจ�าวันเหล่านี้อย่างมีความสุข สนุกสนานกันดีกว่า

เรียนรู้
คุณค่าของธรรมชาติ
 • ปลูกผักสวนครัว การปลูกผักสวนครัว  
  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้รู้จักการ
  ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ

 • ปลูกต้นไม ้เพื่อลดโลกร้อน ช่วยให้บ้าน
  เย็นสบาย เป็นการลดใช้พลังงานในบ้าน

 • เศษหญ้าน�ามาท�าปุ๋ยบ�ารุงดิน เพื่อ
  หัดรู้จักน�าสิ่งของเหลือใช้ในธรรมชาติมา
  ใช้ประโยชน์

 ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 • ลดใช้ไฟฟ้า ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ไม่เปิดทีวีทิ้งไว้ ลดการ 
  เปิดแอร์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ฯลฯ

 • ประหยัดน�้า ดื่มน�้าให้หมดแก้ว ใช้ถังน�้าและฟองน�้า 
  ล้างรถแทนการใช้สายยางฉดี น�า้ล้างจานสามารถน�าไป 
  รดต้นไม้ได้ ฯลฯ

 • รับประทานอาหารให้หมดจาน สอนเด็กๆ ว่าการ 
  ผลิตอาหารทุกขั้นตอนใช้พลังงาน การรับประทาน 
  อาหารเหลอืทิง้จึงเป็นการใช้ทรพัยากรอย่างไม่รูค้ณุค่า

แค่เร่ิมต้นปรับวิธีคิดนิดหน่อย แล้วค่อยๆ 

หว่านเพาะเมลด็พนัธุแ์ห่งความรักสิง่แวดล้อม 

ลงไปในหัวใจดวงน้อย ด้วยเร่ืองง่ายๆ ใน

ชีวิตประจ�าวัน นอกจากได้ช่วยโลกแล้วยัง

ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรอย่างเต็มที่ด ้วยหัวใจที่ รู ้

คุณค่าของทุกสิ่ง ทั้งหมดน้ีก็เพ่ือให้เด็กๆ 

ลูกหลานของเราได้อยู ่ในสิ่งแวดล้อมที่ด ี

ไปได้อีกนานแสนนาน
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NC ’s NEWS

กิจกรรม 
“CG & CSR Day 2017 
รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ 
สู่ความยั่งยืน”
 บรษิทั เอน็.ซ.ีเฮ้าส์ซิง่ จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัในการ
บริหารงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณบริษัท
มาอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันก่อตั้งบริษัทเป็นวันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)

 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีผ่่านมา ผูบ้รหิารและพนักงาน เอน็.ซ.ี กรุป๊ 
ร่วมกันจัดงาน “CG & CSR Day 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน”  
โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2560  
และบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ “CSR in  
Process” โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สถาบันไทยพัฒน์ 
และการบรรยาย “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน” โดย ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ตามด้วยกจิกรรมมอบทุนการศกึษา ในโครงการ “ทุนเอน็.ซ.ีประจ�าปีการศึกษา 
2560” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ�านวน 
8 ทุน

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง 
เปิดแผนปี 60 
โตต่อแนวราบ ชูนวัตกรรม NCXT 
ตอบโจทย์บ้านอยู่อาศัยแห่งอนาคต

 นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย แผนปี 2560 มีการ
ขยายโครงการรุกต่อแนวราบ ในท�าเลศักยภาพ 4 โครงการใหม่ 
มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท สร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า 
Home Expert Living Care ด้วยกลยุทธ์ Product Strategy  
ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก Customer First โดย 
ปีนี้เพิ่มฐานลูกค้าในท�าเลศักยภาพโซนเหนือ และรุกเพิ่มท�าเล
โซนตะวันตก ชูนวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต NCXT (NC Cross 
Innovation & Home Technology) ตอบโจทย์ทกุการอยูอ่าศัย 
NCXT : Smart Eco และ Smart Care ด้วย Lifestyle ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ครอบครัวไทยยุคใหม่ สร้างความสมดุล  
วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, และวัยเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 
ยกระดับความสุขของการอยู่อาศัยกับบ้านเทคโนโลยีอย่าง
เหนือช้ัน NCXT : Smart Eco กระบวนการออกแบบดีไซน ์
ทัง้ Function และสถาปัตยกรรมภายในภายนอกด้วยนวัตกรรม
การเชื่อมโยงบ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รูปแบบการดีไซน์
รองรับระบบบ้านเย็น ควบคุมอุณหภูมิ ระบบ Active Airflow 
และ Solar Roof System NCXT: Smart Care การอยู่อาศัย 
อย่างปลอดภัยสูงสุดของแบรนด์บ้านฟ้า มีพัฒนาการรักษา
ความปลอดภยัสู ่Security System ในชวีติ ทรพัย์สนิ และสขุภาพ  
ด้วยนวัตกรรมสร้างสมดุลการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสขุ 
ที่ เอ็น.ซี. มอบให้

12



	 กาลคร้ังหน่ึง	 นานมาแล้ว…	 ประโยคข้ึนต้นจาก
นิทานเกือบทุกเรื่องท่ีเราๆ อาจเคยได้ยิน…ได้ฟัง…
หรือได้อ่านกันมาสมัยยังเด็กจนกระท่ังโตเป็นผู้ ใหญ่  
ซึ่งไม่ว่าเรื่องราวจะมีจุดเริ่มต้นในแบบใด แต่ในท้ายสุด 
ก็มักจะลงเอยด้วยความสุขอยู่เสมอ  

 ถึงแม้ชีวิตจริงจะไม่ได้สวยงามเหมือนในนิทาน 
แต่ผู ้คนส่วนใหญ่ยังคงตามหาความสุขจากความ
ประทบัใจในวยัเยาว์จากเรือ่งราวเหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็น 
การวาดฝันถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบเฉกเช่น 
เจ้าชายเจ้าหญงิ หรอืแม้แต่การได้อาศัยอยูใ่นคฤหาสน์
หลังใหญ่โตดั่งปราสาทในเทพนิยาย

บ้านฟ้าปิยรมย์	 เทนโดร	 เริม่ต้น	 3.4	 ลบ. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม		โทร.	02	987	9380-3

 หากบางสิ่งที่เราได้แต่ฝัน เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่ง
วันนี้ “บ้านฟ้าปิยรมย์	เทนโดร”	ได้เนรมิตภาพแห่งจินตนาการให้สามารถ
จับต้องได้ ด้วยการน�าแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมจากเรื่องราว 
ในเทพนิยายที่ทุกคนคุ้นเคย รังสรรค์สู่ทุกตารางเมตรของพื้นท่ีภูมิทัศน์
ผ่านแนวคิด Plaza De La Torre ซึ่งค�าว่า Torre หมายถึง Tower (หอคอย) 
จึงได้น�าเอกลักษณ์ของซีกโลกตะวันตกผสานเป็นซุ้มทางเข้าท่ีขนาบด้วย
หอคอยคู่สีเทา-ด�าสูงตระหง่านเป็นเสมือน Plaza จุดแรกที่ดึงดูดสายตา
ด้วยเส้นตั้งที่โดดเด่นทอดน�าสู่วงเวียนสไตล์อังกฤษ สลับกับก�าแพงต้นไม้
เขียวชะอุ่ม สร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง โดยออกแบบให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะการวางผังแบบ Formal Form ที่มีสวนสาธารณะ
ทรงสี่เหลี่ยมเป็น Landmark ตรงใจกลางของโครงการ มีลายเส้นจาก 
ซุ้มทางเข้าทอดยาวสู่ลายพ้ืนตรงน�าสายตาไปสู่พ้ืนที่สวนอย่างเชื้อเชิญ  
ซึ่งบริเวณนี้เปรียบเสมือนเป็น Plaza จุดที่สองของชุมชนใช้ส�าหรับการ 
พักผ่อนหย่อนใจ ครบถ้วนสารพันสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย ์
ชีวิตคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นถนน Bike Lane ลานยกพื้นอเนกประสงค์
ส�าหรับเป็นจุดนัดพบ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น รวมถึงพื้นท่ี
นั่งพักผ่อนรอบโครงการ

 เหนอืสิง่อืน่ใด คอืความโดดเด่นทีท่�าให้ “เทนโดร” เป็นยิง่กว่า “บ้าน” 
ซึ่งก็คือ การให้ความส�าคัญในฐานะจุดเริ่มต้นที่ใช่ส�าหรับครอบครัวยุคใหม่  
เพราะบ้านแต่ละหลังล้วนถูกออกแบบให้มคีวามสมาร์ต ทนัสมยั แฝงด้วย 
กลิน่อายของความหรหูรา แขง็แรงมัน่คง ดโูอ่งโถงทัง้ภายนอกและภายใน 
เพราะเปิดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้ตัวบ้านดูโล่ง  
โปร่ง สบายและยังท�าให้การใช้ชีวิตของคนในบ้านไม่ห่างเหินจนเกินไป  
นอกจากนี้ด้วยท�าเลท่ีต้ังบนถนนล�าลูกกา คลอง 6 ซึ่งอยู่ติดวงแหวน-
กาญจนาภิเษก รองรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
จึงพร้อมตอบรับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายต่อการไปยังจุดต่างๆ 
ได้อย่างลงตัว 

 หากชีวิตมีเรื่องราวแบบเดียวกับในนิทาน การเริ่มต้นกับ “เทนโดร”	
คงเปรียบเหมือนการเดินทางสู่บทสรุปของความสุข กับตอนจบที่แสน 
Happy Ending นั่นเอง
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Happy Together

แยกขยะประโยชน์มหาศาล
 เมอืงไทย เฉพาะในกรุงเทพฯ ปี 2559 มขียะทีเ่กดิขึน้ 10,130 ตนั/วนั  
เฉล่ียแล้วมาจากการท้ิงขยะคนละประมาณ 1.2 กิโลกรัม/วัน ตัวเลข 
ไม่ใช่น้อยแบบนี้ ถ้าเราช่วยกันแยกขยะจะเกิดประโยชน์มากมาย

1. ช่วยลดปรมิาณขยะลง แยกขยะท่ีน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ออก 
จนเหลือขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดจริงๆ น้อยลง

2. ประหยัดงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการก�าจัดขยะ 
3. การน�าวัสดุประเภท Recycle หมุนวียนมาใช้ใหม่ ช่วยลดการ 

สิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เม่ือขยะน้อยลง มลพิษในสิ่งแวดล้อมก็

น้อยลงตามไป

แยกขยะ 4 ประเภท
 เราคงไม่ต้องแยกขยะถึง 16 ประเภทแบบญี่ปุ่น แต่ลองมาท�า 
แบบง่ายๆ ด้วยการแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่

• ขยะย่อยสลายได ้เช่น ใบไม้ เศษอาหาร ถ้าที่บ้านมีสวนน�าไปท�า
ปุ๋ยบ�ารุงดินได้

• ขยะทั่วไปย่อยสลายไม่ได ้ เช่น ผ้า ไม้ ยาง หนัง โฟม ฟอยล์  
ถุงพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

• ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ
• ขยะมีพิษอันตราย เช่น ขวดยา หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 

กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

เมืองน่าอยู่
 เมื่อทุกคนช่วยกันแยกขยะ

แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น
 เมื่อเอ่ยถึงการแยกขยะ คงต้องพูดถึงชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็น 
แรงบันดาลใจกันหน่อย ใครเคยไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าบ้านเมือง 
สะอาดเรยีบร้อย ถงัขยะมแียกย่อยตามประเภทขยะจ�านวนมาก 
คนญี่ปุ่นมีวินัยในการแยกขยะ มาจากพื้นฐานวัฒนธรรมการ
เสียดายของ มีการแยกขยะในครัวเรือนกันจริงจัง มีระบบการ
จัดการที่ดี บางเมืองแยกขยะกันถึง 16 ประเภท มีการก�าหนด
วันเวลาที่รถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละประเภทอีกต่างหาก
 การจัดการขยะของญ่ีปุ่นเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะ
ทุกชิ้นให้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด 
ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ในรูปของพลังงาน
ความร้อน พลังงานจากการหมักเอาก๊าชมีเทน หรือในรูปของ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้กฎหมายที่ครอบคลุม และสื่อสาร
กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ มีการเรียนรู้เร่ืองแยกขยะต้ังแต ่
วัยเด็ก

 อาจหาถังขยะสีต่างๆ มาใส่ขยะแต่ละประเภท 
ลองหาวิธีสนุกๆ เพื่อให้การแยกขยะไม่น่าเบ่ือ เช่น 
การจดสถิติ หาเบอร์คนรับซ้ือของเก่าเจ้าประจ�าเพื่อ
ให้มารับซ้ือของไปเมื่อมีมากพอ เพียงแค่ใส่ใจมากขึ้น 
อีกนิด เริ่มท�าได้เลยในบ้านเราเอง ลองจินตนาการ ถ้า
ทุกครัวเรือนแยกขยะ ปริมาณขยะจะลดลงได้มหาศาล
แค่ไหน และบ้านเมอืงของเราคงน่าอยู่ขึน้อกีมากทเีดยีว
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Heart @ Home

นพ.อุดม เพชรสังหำร

 สมัยก่อนพ่อแม่จะสอนลกูสาวว่าต้องรักนวล
สงวนตัว ไม่นุ่งน้อยห่มน้อยเพราะมันไม่งาม 
แต่ทุกวันนี้ค�าสอนนี้ดูเหมือนจะเป็นอัมพาตไป
เสียแล้ว เพราะโซเชียลมีเดียน�าเสนอแฟชั่น
การแต่งกายของวัยรุ่นจากต่างชาติ น�าเสนอ
ความเซ็กซี่ของเรือนร่าง สาววัยรุ่นไทยจึงนิยม
แต่งเซ็กซี่มากกว่าที่จะแต่งตามค�าสอน (บ่น)
ของพ่อแม่ที่กรอกหูอยู่ทุกวัน
 จีนเป็นกรณีศึกษาที่น ่าสนใจมากกว่า  
40 ปีมาแล้ว จีนได้ชื่อว่าเป็นชาติท่ีแต่งกาย 
คอนเซอร์เวทีฟที่สุด อันเป็นผลมาจากนโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรม แต่การไหลบ่าของวัฒนธรรม 
จากท่ัวโลกผ่านสือ่ต่างๆ (ขณะนัน้ยงัไม่มีโซเชยีล 
มีเดียด้วยซ�้า) ท�าให้คนจีนไม่สนใจนโยบายนี ้
ของรฐับาลเท่าใดนกั ในทีส่ดุรฐับาลจนีต้องยอม 
ผ่อนปรนและยกเลิกนโยบายนี้ในที่สุด ปัจจุบัน
แฟชัน่จากจนีได้กลายเป็นเทรนด์แฟชัน่ของโลก
ไปแล้ว นอกเหนอืจากเทรนด์แฟชัน่จากโตเกยีว 
ปารีส หรือนิวยอร์ก
 นี่คืออิทธิพลของสื่อที่มีต่อกลไกของ
สังคม
 ในสังคมไทยของเราเอง การน�าเสนอการ
ใช้ความรุนแรงทางโซเชียลมีเดีย เป็นประเด็นที่
หลายคนเร่ิมกังวลว่ามันอาจท�าให้เด็กและ
เยาวชนของเราเกิดความชินชาจนถือเป็นเรื่อง
ปกติ และยึดเอาเป็นแบบอย่างส�าหรับตัวเอง
 เราจะยับย้ังสื่อไม่ให้น�าเสนอสิ่งที่กระทบ
ต่อเด็ก เยาวชน และกระทบต่อกลไกทางสังคม
ดั้งเดิมได้หรือไม่ 
 ค�าตอบที่น่าจะตรงมากที่สุดในตอนนี้คือ 
“เห็นทีจะยาก” มันเยอะจนเราตามไม่ทันหรอก 
อีกอย่างโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นระบบนิเวศ
ทางสงัคมของเราไปเรยีบร้อยแล้ว การจดัการกับ

ระบบนเิวศใดๆ ของสงัคมมกัม ี“ราคาทีต้่องจ่าย” 
ตามมาเสมอ และบางที “ราคา” น้ันก็แพง 
เกินกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มา
 แล้วเราจะปกป้องเด็กๆ ลูกหลานของ
เราได้อย่างไร 
 ทางออกทีด่ทีีส่ดุคอื “การสร้างภมูคิุม้กัน 
ทีเ่ข้มแขง็ให้กบัเดก็ๆ ของเรา” ให้มภีมูต้ิานทาน 
ต่อแบบอย่างไม่เหมาะสมท้ังหลายทีม่ากบัโซเชียล 
มเีดยีได้ และมวิีจารณญาณในการตดัสนิใจเลือก
แบบอย่างที่ดีที่เหมาะสมส�าหรับชีวิต
 ความรู้ใหม่ทางประสาทวิทยาศาสตร์และ
วิทยาการเรียนรู้ (Cognitive Neuroscience) 
พบว่าการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพของสมอง
ส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) หรือที่นักวิชาการ
เรียกว่า “Brain Executive Functions” คือสิ่ง 
ที่ท�าให้เด็กๆ ของเรามีภูมิคุ้มกันต่อแบบอย่าง
ทีไ่ม่ดี รวมทั้งมีวิจารณญาณในการเลือกส่ิงดีๆ 
ส�าหรับชีวิตพวกเขา
 การค้นคว้าวจิยักว่าสองทศวรรษ ได้ข้อสรปุ 
ว่า “Brain Executive Function” คือหลักประกัน
ความส�าเร็จในชีวิตของคนเราทั้งเรื่องการเรียน 
การท�างาน ชีวิตครอบครัว การเงิน การเป็น
พลเมอืงดขีองสงัคม และแม้แต่การมสีขุภาพทีด่ี
 Brain Executive Functions มีองค์-
ประกอบย่อยอยู่ 3 เรื่องคือ
 ความสามารถในการยัง้คดิและไตร่ตรอง 
(Inhibitory Control)
 ความสามารถในการจดจ�าและใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูล (Working Memory)
 ความสามารถในการปรบัตวัและยดืหยุน่ 
ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (Mental 
Flexibility)
 ทั้งหมดจะร่วมกันท�าหน้าท่ีสร้างทักษะ 

โซเชียลมีเดีย 
ความรุนแรงและ

ในการใช้วิจารณญาณ การรู้จักยั้งคิดไตร่ตรอง 
การแก้ปัญหา การตดัสนิใจ การมเีป้าหมายของ
ชวีติ ตลอดจนความสามารถในการควบคมุก�ากับ 
ตวัเองเพือ่การบรรลเุป้าหมายทีต้่องการให้เกดิขึน้
 ช่วงเวลาของการพัฒนา Brain Executive 
Functions คอืตัง้แต่อาย ุ3 จนถึงประมาณ 25 ปี 
แต่ช่วงทีม่กีารพฒันาเรว็ทีส่ดุคอื วยัเดก็ตอนต้น  
3-10 ปี และกิจกรรมที่พัฒนา Brain Executive 
Functions ได้ครบถ้วนที่สุดคือ “กิจกรรมดนตรี”
 ลองท�าแบบนี้กับลูก
 เริ่มต้นง่ายๆ พาลูกเล่นกับจังหวะเพลง 
จะด้วยการปรบมือ ตีกลอง หรือเคาะกระป๋อง
ไปกับเพลงก็ตามสะดวก สร้าง “จังหวะ” หรือ 
“Sense of Rhythm” ให้เกิดขึ้นกับลูกให้ได้  
(รวมท้ังพ่อแม่ด้วย ถ้าพ่อแม่เองกย็งัไม่มจีงัหวะ) 
เพราะจังหวะคือ “เสาหลัก” ที่จะช่วยพัฒนา 
Brain Executive Functions ให้กับลูกต่อไป
 เมือ่ลกูมจีงัหวะแล้ว พาลกูนบัจงัหวะ 1234  
1234 ไปเรื่อยๆ พร้อมกับตีกลองหรือปรบมือ
ตามการนับ
 ขั้นต ่อไปชวนลูกปรบมือหรือตีกลอง
เฉพาะตอนนับ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4, หรือ 
1 กบั 3, 2 กบั 4 สลบัไปมาเรือ่ยๆ นีค่อืการฝึก  
“ความสามารถในการยั้งคิดและไตร ่ตรอง  
(Inhibitory Control)” ซึ่งจะมีพัฒนาการก่อนใน
บรรดาองค์ประกอบย่อยของ Brain Executive 
Functions
 ต่อไปก็เล่นตีกลองโต้ตอบกับลูก พ่อ (แม่)
ตีกลองเป็นจังหวะ “โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ ตึง” 
แล้วให้ลกูตตีาม (เลยีนแบบ) ให้เหมอืนมากทีส่ดุ 
แล้วเปล่ียนจังหวะเป็นแบบอื่นให้หลากหลาย 
วิธีนี้คือการฝึก “ความสามารถในการจ�าและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล (Working Memory)”
 เม่ือวชิาตกีลองหรือปรบมอืของลกูก้าวหน้า
ดีแล้ว ชวนลูกตีกลองหรือปรบมือตามเพลง แต่
คราวนี้ชวนลูกให้ใส่ลูกเล่นด้วย ไม่ต้องตีตาม
เสียงกลองในเพลง แต่ตีตามแบบที่อยากตี ขอ
เพยีงให้เข้าจังหวะกบัเพลงได้เป็นพอ แค่นีก้ช่็วย 
ฝึกความยืดหยุ ่นของความคิดหรือ Mental 
Flexibility ให้ลูกได้แล้ว
 แม้เราไม่สามารถจัดการกับส่ิงแวดล้อม
รอบตัวเด็กได้ทุกเรื่อง แต่การพัฒนาให้เด็กมี
ภูมิต้านทานที่เข้มแข็งคือสิ่งที่เราท�าได้ และมัน
จะเป็นเกราะช่วยป้องกันพวกเขาให้ปลอดภัย
จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งหลายเอง

 คงไม่มีใครปฏิเสธหากจะบอกว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพล
มหาศาลต่อชีวิตของคนเราในปัจจุบัน 

  เราได้ความรู้ ข้อมูล ขณะเดียวกันก็ได้เห็นการด่าทอ 
การใช้ความรุนแรง หนังโป๊ โฆษณาขายยาเสพติด และส่ิง 

ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน
  หลายคนเร่ิมกังวลกับโซเชียลมีเดียเพราะมันมีอำ นาจทำ ให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้สูง บางเรื่องถึงกับทำ ให้กลไกทาง
สังคมที่เคยมีอยู่เกิดอาการง่อยเปลี้ยเป็นอัมพาตไปเลยทีเดียว

Brain 
Executive 
 Functions

15





The Things about

คุณค่าจาก
ธรรมชาติ

 ปลูกผักไว้กินเอง
เพื่อความมั่นใจเรื่อง
อาหารปลอดภัย

กินอาหารท้องถิ่น  
สดใหม่ ไม่ต้องขนส่ง
มาไกล มั่นใจว่าไม่ต้อง
ใช้สารกันบูด

กินอาหารตามฤดูกาล 
พืชผักที่มีตามฤดูกาล ใช้สารเคมี
น้อยกว่าพืชที่ปลูกนอกฤดู

 กินอาหารสมุนไพร
พืชผักสมุนไพรมีประโยชน์
ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย

 ข้าวที่ไม่ขัดสี 
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ

 ผักสดผลไม้สด
เพิ่มสัดส่วนผักสด ผลไม้สด
ในมื้ออาหารให้มากขึ้น

กินอาหารไขมันต�่า 
ลดอาหารไขมันสูง 
ลดเนื้อสัตว์

Back to 
the Origin of

หวนคืนสู่คุณค่าแท้จริงของอาหาร
Food

อาหารหมักดอง 
อาหารแปรรูป 
(Processed food) 
อาหารกระป๋อง

อาหารทีค่วรเลี่ยง
อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเหล่านี้ 
อุดมไปด้วยสารเคมีที่อาจ
สะสมและเป็นพิษต่อร่างกาย

วิถีการรับประทานอาหารของคนเรามีพัฒนาการมายาวนาน มีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือก 
โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมอาหารแบบนี้ อาหารบางอย่างที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมอาจไม่ค่อยดีต่อ

สุขภาพเท่าไหร่ เพราะเต็มไปด้วยสารเคมีและสิ่งแปลกปลอม แต่เรายังมีทางเลือกที่ท�าได้เลยในชีวิตประจ�าวัน
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า นั่นคือ การหวนคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของอาหาร ให้ร่างกายได้เปิดรับคุณค่าอันแท้จริง

สัมผัสความบริสุทธิ์สะอาดสดใหม่ของอาหารจากธรรมชาติ ที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด

มีภูมิต้านทานด ีร่างกายสดชื่นแข็งแรง
ดีต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหัวใจ ระบบเลือด ฯลฯ
ลดความเสี่ยงจากโรค ห่างไกลโรค
ที่เกิดจากวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม

ผลดีที่เกิด
กับร่างกาย
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Get Inspired

Inspired by Nature

4 ธุรกิจแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เทรนด์ธุรกิจสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่อยๆ เติบโตอย่างน่าสนใจ เพราะคนสมัยใหม่รู้สึกเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับธรรมชาติได้อย่าง
แท้จริงมากขึ้น มีจิตส�านึกที่หวงแหนสิ่งแวดล้อมและต้องการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ท�าให้เกิดเป็นธุรกิจรักษ์โลกที่มีแนวคิดมาจาก
ความตั้งใจดีต่อธรรมชาติ ทั้งธุรกิจเพื่อลดขยะ น�าสิ่งของใช้แล้วมาออกแบบเป็นสินค้า หรือธุรกิจที่ลดใช้สารเคมี ทุกขั้นตอนการผลิต
ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้
สินค้าและบริการโดดเด่นแปลกใหม่ จับใจผู้บริโภคที่แคร์ในสิ่งเดียวกัน

The ReMaker 
ของใช้ดีไซน์เก๋จากวัสดุเหลือใช้
 อกีหนึง่ธรุกจิของรุน่ใหม่ทีส่ร้างความแตกต่างมานานนบั 10 ปี ด้วยความมุง่มัน่และตัง้ใจของ
นกัธรุกจิหนุม่ไฟแรงคณุยทุธนา อโนทยัสนิทว ีเจ้าของแบรนด์ “The ReMaker” (เดอะ รเีมกเกอร์) 
ผู้สร้างสรรค์สินค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้นานาชนิดอย่างเส้ือผ้ามือสอง ยางรถยนต์ ป้ายไวนิล  
น�ามาสร้างเป็นผลงานของใช้จนเป็นทีย่อมรบัของลูกค้า โดยสนิค้าทีโ่ดดเด่นในปัจจบุนัคอื “ยางใน
รถยนต์” ถูกน�ามาออกแบบเป็นงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลายเป็นของใช้ ของแต่งบ้าน
ที่สวยงาม เช่น ที่ใส่ของ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า เข็มขัดจากยางในรถ ฯลฯ

Eco 
Shop Common
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 ร้านท่ีเกิดจากความรักและชื่นชอบงาน
ออกแบบของคณุท๊อป-พพิฒัน์ อภริกัษ์ธนากร  
พธิกีรและนกัแสดง ผู้สร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ์ท่ี 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยสัง่สมประสบการณ์ 
จนประสบความส�าเร็จทางด้านงานออกแบบ 
ทีม่แีนวคดิเพ่ือความย่ังยนื สร้างธรุกจิทีค่�านงึ 
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มสร้างธุรกิจด้วย
การเรียนรู้เรื่อง Eco Design ควบคู่ไปกับการ
ท�าร้าน Eco Shop Common น�าเสนอผลงาน 
แนว Eco รวมทั้งเป็นที่พบปะของผู้บริโภค 
นอกจากขายสินค้าแล้วยังขยายไอเดียสร้าง
จิตส�านึกช ่วยกันรักษาโลกใบนี้ให ้กับผู ้ที่
สนใจอีกด้วย

กระเป๋าผ้า มาฆะดีไซน์
 สินค้าแฮนด์เมดดีไซน์ด้วยใจรักษ์โลก 
เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณสุชฎา 
คล่องนกัรบ อดตีพนกังานบรษิทัทีถ่งึจดุอิม่ตวั 
และลาออกมาดูแลครอบครัว ด้วยเป็นคนที่
ไม่เคยหยดุหาความรู ้ จงึได้เข้าอบรมโครงการ
สอนงานฝีมือกับหลายหน่วยงาน เป็นจุด 
เร่ิมต้นของร้านสินค้าแฮนด์เมด ผลิตของใช้ 
กระเป๋าผ้าท�ามือ รวมถึงถุงผ้าน่าใช้เพื่อช่วย
ลดการใช้ถุงพลาสติก ดีไซน์เก๋ไก๋เรียบง่าย 
สไตล์ Eco หลากหลายรปูแบบ มทีัง้กระเป๋าถอื
แฟชั่น กระเป๋าใส่เอกสาร พวงกุญแจ สมุด
บันทึก สายห้อยบัตร BTS/MRT และซองใส่
มือถือ สินค้าทุกชิ้นท�ามือด้วยความประณีต 
และเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ

Origins 
รังสรรค์ความงามจากธรรมชาติ 
 ออรจิินส์ แบรนด์แห่งความงามเพ่ือการ
ปรนนบัิตผิวิทีก่่อตัง้มายาวนาน มุง่มัน่พัฒนา 
อย่างต่อเนือ่งบนหลกัปรชัญาเพือ่ความยัง่ยนื 
ของธรรมชาติ เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาต ิ
ที่อ่อนโยนเพื่อการดูแลผิวพรรณได้ทั่วทั้ง
เรือนร่าง ใช้ได้ทั้งชายและหญิง ไม่เกิดการ
ระคายเคือง อีกทั้งใส่ใจในรายละเอียดของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากวัสดุรีไซเคิล ลดการใช้
พลังงานด้วยกระบวนการผลิตท่ีใช้พลังงาน
จากกังหันลม เป็นเครื่องส�าอางที่ไม่ทดลอง
กับสัตว์ ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตระหนักถึง
สังคมอันยั่งยืน ด้วยการพยายามผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
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Pick up

 ความสุขมีหลายรูปแบบ และหนึ่งในความบันเทิงท่ีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสงบสุขยิ่งข้ึนคือ สื่อต่างๆ 
หนัง เพลง หรือหนังสือที่น�าพาให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหนังที่ท�าให้เราได้เห็นความงามของ
ธรรมชาติ เสียงดนตรีจากธรรมชาติ หรือหนังสือท่ีช่วยให้รู ้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือแสวงหา
ความสุขง่ายๆ ใกล้ตัว

Handmade Garden
จัดสวนสวยด้วยมือเรา

 หนังสือ Handmade Garden น�าเสนอวิธีการจัดสวนสวย 
ที่ง่ายและสนุก มีตัวอย่างเรื่องราวของสวนที่เจ้าของลงมือจัดเอง เทคนิคการ
จดัแต่งมมุนัง่เล่นท่ีแวดล้อมด้วยธรรมชาต ิ การเลอืกของแต่งสวนอย่างมอือาชพี 
การลงมือท�า D.I.Y. ของตกแต่งสวน ตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถหยิบไอเดียดีๆ จากหนังสือมาประยุกต์ใช้ได้จริง หนังสือ 
Handmade Garden เป็นหน่ึงในชุด Natural Gardening ของส�านักพิมพ์  
Gakken ประเทศญี่ปุ่น ส�านักพิมพ์บ้านและสวน น�ามาแปลและจัดพิมพ์เพื่อ 
คนรักการจัดสวนชาวไทย

Little Forest 
หนังรักธรรมชาติ ดีต่อใจ
 หนังญี่ปุ่นเรื่องนี้ท�าให้รู้สึกถึงความงามของชีวิตและธรรมชาติ เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งตัดสินใจ
กลับไปท�าการเกษตรที่บ้านเกิด หมู่บ้านเล็กๆ แวดล้อมด้วยภูเขาและป่าใหญ่ เธอต้องท�าทุกอย่าง
ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการท�านา ท�าสวน ท�าซอสญี่ปุ่น นูเทลล่า สาเกหวาน เป็ดย่าง ไปจนถึง 
เก็บของป่า และหาฟืน เราได้เห็นความเอาใจใส่ต่อทุกอย่างรอบตัว ได้เรียนรู้ถึงคุณค่ามากมาย 
ที่ได้จากธรรมชาติ ส�าหรับคนท่ีสนใจวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นน่าจะชอบหนังเร่ืองนี้ เพราะ 
เรื่องราววนเวียนอยู่กับการกินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของหญิงสาว และหลายฉากได้โชว์การ 
ท�าอาหารโฮมเมดแบบญี่ปุ่น 
 หนังมี 2 ภาคคือ Little Forest : Summer / Autumn 
 และ Little Forest : Winter / Spring
 ซึ่งท�าให้ได้เห็นความงดงามของสภาพแวดล้อมท่ีหมุนเวียนแปรเปล่ียนไปในแต่ละฤดูกาล 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลกับรายละเอียดในชีวิตของหญิงสาวอย่างแยกไม่ออก 
เพราะเธอต้องพึ่งพาธรรมชาติ ทั้งเรื่องอาหารการกิน การเก็บของป่า การท�าไร่ท�าสวน และยังมี
เร่ืองของอารมณ์ที่เปล่ียนแปลงไปพร้อมกับอากาศ จนท�าให้เรารู้สึกได้ว่าธรรมชาตินั้นส่งผลต่อ
ชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากเหลือเกิน

Dan Gibson’s Solitudes 
เสียงดนตรีจากธรรมชาติ
 เสียงจากธรรมชาติช่วยให้จิตใจสงบสุขผ่อนคลาย รู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หนึ่งในศิลปินที่น�าเสียงธรรมชาติ
มาใส่ไว้ในเสียงดนตรีที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายคือ ศิลปิน
ชาวแคนาดา Dan Gibson เขาได้สร้างสรรค์ผลงานดนตร ี
ท่ีใช้เสียงจากธรรมชาติ เสียงนกร้อง เสียงจากป่า เสียงสัตว์ 
เสียงน�้า น�าเข้ามาผสมผสานกับเสียงบรรเลงดนตรี ภายใต้ชื่อ 
Dan Gibson’s Solitudes มีอัลบั้มออกมาหลายอัลบั้ม เช่น 
Sleep Deeply, A Mid Summer’s Evening, Forest Cello ฯลฯ 
มีให้ดาวน์โหลดใน itunes และขายใน www.amazon.com 
หรือจะลองฟังใน youtube ก่อนก็ได้

ความบันเทิงจากธรรมชาติ
Relaxing 
 at Home
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See Scape

Eco
-friendly Travel

อยู่ดินกินดี ฟาร์มสเตย์ 
(You Din Kin Dee Farmstay)
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มออร์แกนิก ที่พักในสไตล์บ้านดินท่ามกลาง
ธรรมชาติ แวดล้อมด้วยทุ่งนา สวนผัก และบึงน�้า ตกแต่งภายในด้วยวัสดุเก่า 
ท่ีทาสีใหม่ให้สดใส พร้อมเรียนรู้กิจกรรมในฟาร์มเกษตร สูดอากาศบริสุทธิ์
จากธรรมชาติเชิงดอย 
 ที่อยู่  : บ้านแม่ใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 โทร.  : 09 1479 8687
 เว็บไซต์ : youdinkindee.com, 
   facebook.com/Youdin Kindee Farmstay:อยู่ดินกินดีฟาร์มสเตย์

บ้านทุ่งละคร ฟาร์มสเตย์ 
by ภูซอมพอ
 ฟาร์มพักบ้านทุ่ง จากบ้านหลังเล็กๆ ที่รักการปลูกผัก 
ขยายเป็นฟาร์มผกัขนาดใหญ่กลางหบุเขา เปิดให้นกัท่องเทีย่ว
เข้ามาพักผ่อนสบายๆ กลางแปลงผัก ปั่นจักรยานเที่ยว
รอบหมู่บ้าน กินผักปลอดสารพิษ สดๆ จากฟาร์ม
 ที่อยู่ : ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 โทร. : 08 6479 8789, 09 0262 4556
  เว็บไซต์ : phusompor.com,
   www.facebook.com/phusomporfarm

 ชวนไปท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สัมผัสคุณค่าแท้จริงของธรรมชาติ เรียนรู้
การเกษตรปลอดสารพิษ ใน 5 ที่พักฟาร์มสเตย์ตอบโจทย์คนรักสิ่งแวดล้อม ลองมาใช้ชีวิต
ช้าๆ แสนสงบ พักผ่อนในแบบที่จะช่วยล้างพิษทั้งร่างกายและจิตใจให้สดชื่นขึ้นทันที

เที่ยวละไม ไปเรียนรู้ 
พักฟาร์มสเตย์
วิวงามสุดฟิน
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บ้านกลางทุ่ง
ออร์แกนิกโฮมสเตย์
  หลบความวุ่นวายมาใช้ชีวิตช้าๆ แบบไร้สารพิษ พักในบ้าน
กลางทุ่งนา เรียนรู้วิถีฟาร์มปลอดสารพิษ ที่มีทั้งสวนผักและสวน
ผลไม้อย่างน้อยหน่า องุ่นไร้เมล็ด และยังมีห้องครัวส�าหรับปรุง
อาหารด้วยตัวเองได้อีกด้วย
 ที่อยู่ : หมู่บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 โทร. : 08 9919 9093
  เว็บไซต์ : www.facebook.com/bktorganichomestay

ฟาร์มสเตย ์
โรงเรียนชาวนา 
 ที่พักแวดล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีงดงาม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ให้ได้เรียนรู้ เช่น เรียนรู้การท�านา ตั้งแต่การไถนา ด�านา เกี่ยวข้าว 
นวดข้าว และการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
 ที่อยู่ : บ้านนาค�า ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
 โทร.  : 08 9999 7737
 เว็บไซต์ : www.facebook.com/homestayfarmerschool/

บ้านไร่วิมานดิน ฟาร์มสเตย์
 ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและสุขภาพ ฟาร์มแห่งนี้เริ่มต้น
ท�าเกษตรอนิทรย์ีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 และเริม่เปิดบ้านโฮมสเตย์ 
ให้นักท่องเท่ียวเข้าพัก กินอาหารปลอดสารพิษทุกม้ือ ชมชิม
ผักพื้นบ้านสมุนไพร สวนผลไม้ และยังมีกิจกรรมดูนกอีกด้วย
 ที่อยู่ : ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   
 โทร. : 08 1988 9609, 08 1842 4754
  เวบ็ไซต์ : www.facebook.com/บ้านไร่วิมานดินออแกนนกิส์ 
   ฟาร์มสเตย์
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Design Idea

บู๊ตหลากสีลายจุด
 เพิ่มความสดใสโดยน�ารองเท้าบู๊ตเก่าสีพื้นหมองๆ มาเพ้นต์สีลายจุด ไม่ต้องใช้
ฝีมืออะไรมาก ไม่ต้องกังวลว่าทาสีแล้วเลอะไม่เรียบร้อย ความไม่เนี้ยบยิ่งท�าให้
กระถางต้นไม้จากรองเท้าบู๊ตเก่ามีความเก๋ายิ่งขึ้น

อุปกรณ์ 1. รองเท้าบู๊ตยาง 2. สว่านหรือตะปู 3. สีอะคริลิก 4. พู่กัน 
5. ดิน 6. ปุ๋ย 7. ต้นไม้ 

D.I.Y.
แปลงโฉมบู๊ตคู่เก่าให้เป็น
กระถางปลูกต้นไม้สุดฮิป 
แต่งสวนให้เก๋
 รองเท้าบู๊ตบางทีเป็นแค่รองเท้ายางเก่าๆ ราคาถูก 
แต่มันกลับมีความเก๋อยู่ในตัวเอง ท�าให้เกิดไอเดยีใหม่ 
ในการจัดสวน ลองน�ารองเท้าบู๊ตเก่าเก็บที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
มาแปลงโฉมให้กลายเป็นกระถางปลูกต้นไม้สุดฮิป 
อาจเป็นรองเท้าบู๊ตยางเก่าท่ีเก็บมาตั้งแต่สมัยเตรียม 
สู้น�้าท่วมใหญ่ อย่าเพิ่งทิ้ง เพียงแค่น�ามาปรับเปลี่ยน
เลก็น้อยแบบง่ายๆ ก็จะได้กระถางปลูกต้นไม้รูปรองเท้า 
ใช้จัดสวนให้มีสสีนั น�าไปวางจัดตกแต่งสวนตามมุมต่างๆ 
วางไว้ตรงไหนก็ช่วยให้สวนแลดูเก๋ขึ้นไปอีก

รองเท้าบู๊ต
จัดสวน
แนวตั้ง

อุปกรณ ์
1. รองเท้าบู๊ตยาง 2. สว่านหรือตะปู 3. ตะขอ 
4. ดิน 5. ปุ๋ย 6. ต้นไม้ 

วิธีท�า
 1. ใช้สว่านหรือตะปูเจาะรูระบายน�้าที่พื้นรองเท้า
 2. เจาะรูที่ด้านหลังรองเท้า เพื่อใช้เสียบตะขอ  
  ส�าหรับน�าไปแขวนผนัง
 3. ใส่ดินและปุ๋ยลงไปในรองเท้า
 4. น�าไม้ดอกไม้ประดับมาวางปลูก 
 5. น�าไปจัดสวนแนวตั้งแขวนไว้ที่ผนัง ระแนงไม้ 
  หรือแขวนริมรั้ว

วิธีท�า 1. น�ารองเท้าบู๊ตมาล้างน�้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วใช้สว่านหรือตะปู
เจาะรูระบายน�้าท่ีพื้นรองเท้า 2. ใช้พู่กันระบายสีลายจุดแบบง่ายๆ ลงไป 
ให้ทั่วบนรองเท้าบู๊ต เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้สีแห้ง 3. ใส่ดินและปุ๋ยลงไปในรองเท้า  
4. น�าไม้ดอกไม้ประดับมาวางปลูก 5. น�าไปแขวนที่รั้วหรือก�าแพงบ้านได้เลย

  ใครท่ีไม่ชอบลายจุด อาจจะเพ้นต์เป็นลายกราฟิกอ่ืนๆ 
เช่น ลายดอกไม้ ลายสี่เหลี่ยม ลายทาง ดวงดาว หรือใครมีฝีมือ
วาดรูปสามารถวาดลวดลายลงไปบนรองเท้าบู๊ตได้เลย และอีกวิธี
คอืลองให้เด็กๆ วาดรปูลายเส้นแบบสไตล์เด็กๆ ลงไป ยิง่จะท�าให้
กระถางรองเท้าบู๊ตของเราทั้งน่ารักและฮิปไม่เหมือนใครยิ่งขึ้น

1 2

3 4

5
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Family’s Bistro

 ข้าวโอ๊ตหรือโอ๊ตมีลอาหารพลังงานสูง ไขมันต�่า เหมาะเป็นอาหารเช้าเพื่อให้
ได้รับพลังงานเพียงพอ และท�าเป็นเมนูแบบแช่เย็นทิ้งไว้ข้ามคืน หรือ Overnight 
Oatmeal ก็ง่ายมาก เป็นเมนูเร่งด่วนให้คนเวลาน้อยได้กินม้ือเช้าแบบเต็มอิ่ม 
เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี อร่อยได้หลายแบบเพียงเติมคุณค่าจากอาหารอื่นๆ ลงไป  
เตรียมข้าวโอ๊ตผสมกับสิ่งที่ชอบ เช่น นม โยเกิร์ต น�้าผลไม้ มูสล่ี ซีเรียล  
และผลไม้นานาชนิด คลุกเคล้าแล้วแช่เย็นทิ้งไว้ข้ามคืน ต่ืนเช้ามาก็จะมีข้าวโอ๊ต
รสชาติกลมกล่อม กินเติมพลังได้ทันที

สูตร 3 ข้าวโอ๊ตผลไม้ตามฤดูกาล
ส่วนผสม ผลไม ้สดตามฤดูกาล เช ่น 
มะม่วงสุก แอปเปิ้ล สตรอว์เบอร์รี่ หรือ
กล้วยหอม ฯลฯ ½ ถ้วย, ข้าวโอ๊ต ½ ถ้วย, 
โยเกิร์ต ¼ ถ้วย, มูสล่ี 2 ช้อนโต๊ะ, นมสด 
/ นมอัลมอนด์ หรือน�้าผลไม้ ½ ถ้วย

มื้อเช้ามากคุณค่า 

Overnight 
   Oatmeal

สูตร 1 โอเวอร์ไนต์ข้าวโอ๊ต
อบเชยและแอปเป้ิล
ส่วนผสม นมอัลมอนด์หรือนมสด ½ ถ้วย, 
ข้าวโอ๊ต ½ ถ้วย, ซอสแอปเปิ้ลสูตรไม่หวาน 
¼ ถ้วย, โยเกร์ิต ¼ ถ้วย, ผงอบเชย ½ ช้อนชา, 
ผลไม้ต่างๆ ท่ีชอบ ผลไม้สดหรือแห้งก็ได้ 
เช่น บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ กล้วยหอม แอปเปิ้ล 
สตรอว์เบอร์รี่ กีวี่ แอปริคอต แครนเบอร์รี่ 
ลูกเกด ฯลฯ ⅓ ถ้วย

วิธีทำา Overnight Oatmeal ทั้ง 3 สูตร
 1. ใส่ส่วนผสมท้ังหมดลงไปในภาชนะ 
 2. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. ปิดฝาแล้วนำ ไปแช่เย็นประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 
  หรือแช่ไว้ข้ามคืน

สูตร 2 
โอเวอร์ไนต์ข้าวโอ๊ตเนยถ่ัว
ช็อกโกแลต
ส่วนผสม โยเกิร์ต ⅓ ถ้วย, ข้าวโอ๊ต ½ ถ้วย, 
นมอัลมอนด์หรือนมสด ⅔ ถ้วย, เนยถั่ว  
2 ช้อนโต๊ะ, เมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟลกซ์  
1 ช้อนโต๊ะ, ผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ, มูสลี่ 3 
ช้อนโต๊ะ, เกลือป่น, น�้าผึ้งหรือเมเปิลไซรัป 
1 ช้อนโต๊ะ, ผลไม้ต่างๆ ท่ีชอบ ผลไม้สด
หรือแห้งกไ็ด้ เช่น บลเูบอร์รี ่เชอร์รี ่กล้วยหอม 
แอปเปิ้ล สตรอว์เบอร์รี่ แอปริคอต ลูกเกด 
กีวี่ แครนเบอร์รี่ ฯลฯ ⅓ ถ้วย

คุณค่าข้าวโอ๊ต
ข้าวโอ๊ต ธัญพืชยอดนิยม อุดมด้วย

สารอาหารที่มีคุณค่า ทั้งโปรตีน วิตามินอี 
วิตามินบี แคลเซียม โพแทสเซียม และ

แมกนีเซียม ไขมันต�่า มีเส้นใยอาหารมาก
ช่วยให้อิ่มง่าย สารอาหารในข้าวโอ๊ตมี
คุณสมบัติป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ 

ช่วยป้องกันความเสื่อมของ
ร่างกายได้

มือ้ง่ายๆ 
Overnight Oatmeal 

• ข้าวโอ๊ตที่มีในท้องตลาดทุกชนิด
น�ามาท�า Overnight Oatmeal ได้

• สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมได้ตาม
ความชอบ หรือคิดค้นสูตรเองตาม

วัตถุดิบที่มีในตู้เย็นได้เลย

เมนูข้าวโอ๊ต 
อิ่มง่าย  ไขมันตำ่า 

พลังงานสูง
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Digital Content

Jessie Jane จาก 
Let’s Craft with ModernMom
งาน D.I.Y. ท�าของตกแต่งบ้านในแต่ละเทศกาล 
และเธอมกัจะชวนเดก็ๆ มาร่วมท�างานฝีมอือยู่เสมอ 
ติดตามเธอได้ที่ youtube.com/modernmom

Green Bloggers 
 &Youtubers to Follow 
มองหาไอเดีย...ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

ความงามจากธรรมชาต ิ
Natural 
 Beauty

Ann Le  
 งาน D.I.Y. ความสวยความงาม สอนท�าเครือ่งส�าอาง 
ใช้เอง เช่น ลปิบาล์ม โลช่ัน เจลอาบน�า้ ฯลฯ การท�า 
อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องส�าอางต่างๆ และยังมีสอนงาน  
D.I.Y. เสือ้ผ้าแบบง่ายๆ เช่น การตกแต่งเสือ้เชิต้ เป็นต้น
ติดตามเธอได้ที่ youtube.com/anneorshine

Fully Raw by Kristina
 สาว Kristina มาแนะน�าวิธีท�าเมนูอาหารสุขภาพที่เรียกว่า Raw Food ใครว่าอาหาร
สุขภาพยุ่งยาก ไม่อร่อย หน้าตาไม่สวย คงต้องเปล่ียนความคิด เพราะแต่ละเมนูของ  
Kristina หน้าตาดี ท�าตามได้ง่าย และอร่อยสดใหม่
ติดตามเธอได้ที่ youtube.com/user/FullyRawKristina

เมนูเพื่อสุขภาพ 

Clean Food

Fit Men Cook
เมนูเพื่อสุขภาพอร่อยในราคาประหยัด สไตล์ Kevin 
จาก Fit Men Cook เขามาแชร์ไอเดียที่ว่า ร่างกาย 
เฟิร์มเริม่ในครวั ไม่ใช่ทีย่มิ และความสนกุอยูท่ีเ่ขาแชร์
กระท่ังวิธีการไปร้านของช�าเลือกซ้ืออาหารคุณภาพ
ในงบประมาณที่จ�ากัด 
ติดตามเขาได้ที่ youtube.com/user/fitmencook

สนุกกับแฮนด์เมด 
DIY & Home Decoration
Robert Mahar จาก Kin Community 
ผูช้ายท�างานฝีมอื เขามไีอเดียเดด็ๆ กบัสารพดังาน 
D.I.Y.  เรยีบง่ายแต่แฝงความรูส้กึอบอุน่แบบผูช้าย
ติดตามเขาได้ที่ youtube.com/craftedwithrobert

 ในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ ผู้คน
มากมายต่างออกมาแชร์วิธีการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆ 
และเมื่อกระแส Eco Living กำ ลังอินเทรนด์ มีเซเล็บ
สายกรีนที่กำ ลังโดดเด่นอยู่ในโซเชียลมีเดียจำ นวนมาก  
พวกเขาออกมาแชร์เรื่องที่ผู้คนใส่ใจ ทั้งความงามจาก 
ธรรมชาติ อาหารคลีน การตกแต่งบ้านแบบทำ มือ หรือ
งาน D.I.Y. ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถไปติดตาม เก็บเกี่ยว
ไลฟ์สไตล์เก๋ๆ แนวรักธรรมชาติ มองหาไอเดียใหม่ๆ  
เพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและสนุกสนานขึ้น

^
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หมายเหต:ุ เป็นความเช่ือส่วนบคุคล โปรดใช้วจิารณญาณ

ท�านายโชคชะตาราศี
Horoscope

 ราศีเมษ (13 เม.ย. - 13 พ.ค.)
 สถานการณ์ที่สับสนจนจับต้น 
 ชนปลายไม่ถูก ท�าให้อารมณ์
ของคุณแปรปรวน รู้สึกวิตกกังวลหม่นเศร้า 
สิ่งที่ เคยคิดว ่ามั่นคงกลับเกิดความไม ่
แน่นอนขึ้น มีอุปสรรคในการท�างาน อาจ
ถูกกล่าวหาหรือใส่ร้าย มีปากเสียงกับคน
ร่วมงาน มีเสียงซุบซิบนินทาดังมาเข้าหู 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบททดสอบ ให้รับมือ
ด้วยจติใจท่ีปล่อยวาง หม่ันท�าบญุ นัง่สมาธิ
ให้จติใจสงบ แล้วจะเกดิสิง่ดีๆ  ขึน้หลงัจากนี้

 ราศีมีน (14 มี.ค. - 12 เม.ย.)
 ต้องท�าใจว่าบางครัง้ความสนัโดษ 
 คือหนทางแก้ป ัญหาได้ดีที่สุด 
อาจรู้สึกผิดหวังกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ เกดิความรูส้กึเบือ่หน่ายต่อการงาน 
ที่ท�าเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมองเห็นความทุ่มเท
ของคุณ ในเรื่องความสัมพันธ์เกิดความรู้สึก
ห่างเหิน ให้เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของชีวิต 
จงใช้ช่วงเวลาท่ีต้องอยู ่อย่างโดดเด่ียวนี้
ท�าความเข้าใจตนเอง วางแผนส�าหรับวัน
ข้างหน้าด้วยจิตใจที่สงบมั่นคง

 ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)
 ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขใน 
 ทุกด้าน มีเกณฑ์ได้รับของขวัญ
ของมีค่า มโีชคลาภด้านวตัถ ุมโีชคทางด้าน
การเงิน จะได้รับเงินมากขึ้นจากการงานที่
ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น มีผู้หญิงที่มีอ�านาจ
ให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุ หากเกดิปัญหาใด 
ผู้คนให้ความเกรงใจช่วยเหลือให้ผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี ด้านความรัก ช่วงน้ีคนรัก
เอาใจใส่ดีมาก และแถมยังมีคนมากมาย
มารุมรักเอ็นดูอีกต่างหาก

 ราศีมิถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)
 อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นคือบท 
 พิสูจน์หัวใจท่ีกล้าแกร่ง ความ
ดื้อร้ันหัวชนฝาต้องการเอาชนะอย่างเดียว
ท�าให้เกิดขัดแย้งกับคนอื่น จงมองหาทาง
เลอืกอืน่ๆ ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องปะทะไปทกุเร่ือง 
ค�านึงถึงข้อจ�ากัดท้ังของตัวเองและผู้อ่ืน 
ให้มาก แล้วค่อยๆ ก้าวเดนิไปในทศิทางใหม่ 
ละวางความหยิ่งทะนงแบบผิดๆ เอาไว้
เบื้องหลงั แล้วปัญหาขัดแย้ง การทะเลาะ
จะลดลง ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้น

 ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)
 การท�างานหนักได้สิ้นสุดลงแล้ว  
 ได้หยุดพักเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ 
และความสุขจากส่ิงท่ีได้สร้างขึ้นมาด้วย
ความพยายามอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
ขณะเดียวกันก็เป ็นเวลาที่ควรหยุดคิด
พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ได้เคยท�าไปแล้ว เพื่อ
หาข้อดีข้อเสีย การเงินม่ันคงเป็นปึกแผ่น 
แต่ต้องวางแผนการเงินอนาคตให้ดี เป็น
เวลาที่เหมาะมากส�าหรับวางแผนงานใหม่
อย่างมีความหวัง

 ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 16 ต.ค.)
 พลังใจอันเข้มแข็งของคุณท�าให้ 
 ผ่านพ้นสถานการณ์อันท้าทาย
ต่างๆ มาได้ด้วยดี ความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อยู ่ในตัวท�าให้ประสบความส�าเร็จอย่าง
งดงามหลายคร้ังหลายหน ความทะเยอ 
ทะยานท�าให้คุณมุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่าง 
ไม่ย่อท้อ จนสามารถสร้างฐานะชื่อเสียง
และเงินทองขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง มีเกณฑ์
ได้เล่ือนต�าแหน่ง จะมีผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์
ให้ได้ท�างานใหญ่ จงเปิดรับทุกโอกาสที่เข้า
มาในชีวิตอย่างมีสติ

 ราศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)
 รู้สึกไม่พอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ สิ่งที่ 
 ต้องการไม่ได้ สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ที่
อยากได้ สถานการณ์ไม่เป็นใจให้เกิดความ
ส�าเร็จ บางคนรู้สึกเบ่ือหน่ายงานท่ีท�าอยู่ 
ธุรกิจเริ่มซบเซา ระวังเงินขาดมือ หมุนเงิน
ไม่ทนั แก้ไขได้โดยวางแผนการเงนิให้รดักมุ
กว่าเดมิ บรรยากาศซมึเซาแบบนีต้้องกระตุน้
ตัวเองให้ตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งให้ได้ อย่า
ปล่อยจติใจจมลงไปในความรูส้กึเบ่ือหน่าย

 ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)
 มีโชคเรื่องงาน ได้ต�าแหน่งงาน 
 สูงขึ้น ได้เริ่มต้นงานใหม่ ธุรกิจ
เจริญเติบโตก้าวหน้า ซึ่งมาจากการรู้จักใช้
ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ ใน
ช่วงน้ีความคิดสร้างสรรค์ของคุณบรรเจิด
มาก มีพลังสร้างสรรค์เต็มเปี่ยม และคุณ
จะได้ใช้ความคิดใหม่ๆ นัน้สร้างเงนิสร้างงาน 
ให้กับตัวเอง ความรักความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวผลิดอกออกผลเป็นความสุข  
คนโสดมีเกณฑ์ได้เร่ิมต้นสร้างครอบครัว
กับคนที่รักกันจริง

 ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 13 มี.ค.)
 หากก�าลงัหวงัสิง่ใด ไม่ว่าจะเป็น 
 เรือ่งงาน ครอบครัว หรือความรัก 
สิง่ดงีามก�าลงัจะเกดิขึน้แล้ว เพราะช่วงเวลานี้
ดวงดาวแห่งความหวงัของคณุเปล่งประกาย 
ทอแสงมาก อาจได้เริม่งานใหม่ทีดี่ ได้ท�างาน 
ท่ีชอบ มีความก้าวหน้ามากขึ้น การเงิน
มั่นคงขึ้น แม้โชคจะเข้าข้างอย่างมาก แต่
อย่าละท้ิงความพยายามท่ีเคยท�ามา เพราะ 
ความเพียรทั้งหมดที่คุณเคยท�ามานั่นเอง  
ที่เปิดโอกาสใหม่ๆ ท�าให้ความหวังของคุณ
เป็นจริง

 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)
 จะมีส่ิงมาล่อลวงให้เกิดหลงผิด 
 และลุ่มหลง ช่วงนี้ยังโมโหง่าย
กว่าเดิม รู้สึกอยากตอบโต้อย่างรุนแรง จง
รู ้เท่าทันสัญชาตญาณดิบของตัวเอง งด
เดินทางไปในสถานที่อโคจรแหล่งอบายมุข 
หันมาใช้อารมณ์ทีอ่่อนไหวนีใ้ห้เกดิประโยชน์
ด้านบวก สร้างสรรค์ผลงานทีน่่าประทบัใจ 
หรือใช้เวลาท�าสิง่พเิศษให้กบัคนรกั เพ่ือให้
สิง่ดีๆ เกิดขึ้นทดแทนเรื่องไม่ดีต่างๆ ที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้

 ราศีตุลย์ (17 ต.ค. - 15 พ.ย.)
 ก�าลังต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่ง 
 บางอย่าง อาจเป็นเรื่องความรัก 
การงาน หรอืความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต 
นอกจากนี้จะได้ท�างานสองอย่าง ได้ท�างาน
กับหุ ้นส่วน งานเข้ามาก เงินก็เข ้าดีขึ้น  
หาทางจัดสรรการเงินให้ลงตัว และยังต้อง
จัดสมดุลในชีวิตด้วย ทั้งเรื่องการงานและ
การดูแลสุขภาพ ดูแลคนอ่ืนอย่างดี ตั้งใจ
ท�างานอย่างหนักแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพ
ตัวเองให้ดีด้วย ระวังการป่วยแบบไม่รู้ตัว

 ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
 ช่วงเวลาแห่งความส�าเร็จก�าลัง 
 มาถึงแล้ว หากก่อนหน้านี้ก�าลัง
หมดหวังรู ้สึกห่อเหี่ยว สถานการณ์มืดมน
สับสนเหล่านั้นก�าลังจะหายไป แสงสว่าง
ก�าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกด้าน ด้านการงาน
มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้ประจักษ์ 
อาจได้เลื่อนต�าแหน่งหรือได้รับผิดชอบงาน
ทีท้่าทาย มีโชคลาภด้านการเงนิ ขอให้เตรยีม
พร้อมรับโอกาสใหม่ๆ นี้ด้วยความรอบคอบ
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กรุณำติดต่อรับของรำงวัลที่ คุณมยุรี โทร. 0 2993 5080 ต่อ 442 จันทร์-ศุกร์ เวลำ 10.00-16.00 น. ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
(กรุณำแสดงบัตร NC CARD เมื่อติดต่อรับของรำงวัล)

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

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

ส่งค�ำตอบมำร่วมสนุกได้ทำงโทรสำร, อีเมล, กล่องข้อควำม www.facebook.com/nc happy home และทำงไปรษณีย์ ที่ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสาร NCHappy Home ฉบับที่ 86

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 ต่อ 441, 442 แฟกซ์ 0 2533 7767 อีเมล cr@ncgroup.co.th

Sanook Quiz

1. คุณธัญรัตน์ คนไว บ้านฟ้ารังสิตคลอง 4
2. คุณสมานชัย เนียมบุญเจือ บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนพฤกษ์
3. คุณวิสา วิวัฒน์วรกุลชัย สมาชิกบัตร NC CARD
4. คุณศิริวัลย์ หุมอาจ บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5
5. คุณสินีนารถ เลี่ยมพิพัฒน์ บ้านฟ้าลากูน

(สงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้ที่สำมำรถรับของรำงวัลได้ด้วยตนเองที่ส�ำนักงำนใหญ่ หรือส�ำนักงำนขำยโครงกำรเท่ำนั้น)

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
กระเป๋ำล้อลำก LH Bank จ�ำนวน 5 รำงวัล 
จำกกำรร่วมเล่นเกมสนุกควิซ Natureza’s Puzzle ฉบับ 84 

(มกรำคม-มีนำคม 2560) 

โยงคำ -จับคู่ 
 ลองมาทบทวนความเข้าใจเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ากันสักหน่อย  
ด้วยการเล่นเกมโยงค�า-จับคู่ ดูค�าที่เกี่ยวกับ Eco Living 4 ค�าในคอลัมน์ 
ด้านขวา แล้วจับคูก่บักจิกรรมรักษ์โลกในในคอลัมน์ด้านซ้าย 
 น�าตัวอกัษร a b c d มาเติมช่องว่างหน้าค�าในคอลัมน์ซ้ายมอื แล้วส่งมาลุ้น 
รับของรางวลั บตัรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง และ ร่ม NC ON GREEN 
“CHARM” จ�านวน 5 รางวัล

................ Reduce (ใช้น้อย) a ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า

................ Repair (ใช้นาน) b ล้างรถด้วยถังน�้ากับฟองน�้าเพื่อประหยัดน�้า

................ Reuse (ใช้ซ�้า) c แยกขยะ

................ Recycle (ใช้ใหม่) d ซ่อมรองเท้า
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เฉลยเกม Sanook Quiz  จิ๊กซอว์ต่อภำพ ฉบับ 84






