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ป
ระเทศไทยกําลังเปลี่ยนผานสู สังคมผู สูงอายุโดย
สมบูรณ จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติขณะนี้

ไทยมีประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปมากถึงรอยละ 10 หรือ
มากกวา 7 ลานคน และภายในป 2583 ผูสูงอายุจะเพ่ิม
เปน 17 ลานคน ซ่ึงมากกวา 1 ใน 4 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ไมเฉพาะในประเทศไทยแตสถานการณโครงสราง
ประชากรเชนนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกในหลายๆ ประเทศฝง
ตะวนัตก แมจะมสีวสัดิการสงัคมทีด่เีพือ่ผูสงูอาย ุแตกระแส
เรื่อง Multi-generational Family กลับไดรับการกลาวถึง
อยางมากวาเปนแนวทางการรับมือสังคมผู สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ และเริ่ม
ตระหนักวาการอยูรวมกันหลายรุนยังสงผลดีตอความสุข
ของทุกคนในครอบครัวอีกดวย

สวนในสังคมไทยเรามีวัฒนธรรมอยูรวมกันหลายรุนแบบ
ที่เรียกวา Multi-generational Family อยูแลว ถึงแมจะมี
แนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวอยูกันแคพอแมลูกมากขึ้น 
แตการที่คุณปูคุณยาคุณตาคุณยายอยูในบานกับลูกหลาน
ก็ยังเปนเรื่องปกติของครอบครัวไทย และนี่คือจุดแข็งหนึ่ง
ของครอบครัวไทยท่ีไดรับประโยชนจากระบบครอบครัว
ขยายมาแตอดีต

NCHappy Home ฉบับนี้เรามาชวนคิดถึงคุณคาของการ
อยู ร วมกันในบานของคนหลายรุ นซึ่งมีประโยชนกับ
สขุภาพรางกายและจติใจของทกุคนในครอบครวั วิธปีรบัตวั
อยูรวมกันระหวางคนตางวัยใหมีความสุขสงบ รวมถึงการ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในบานใหปลอดภัย
และสอดคลองกับความตองการของคนทุกวัย เพื่อสราง
ครอบครัวเขมแข็งอันเปนพ้ืนที่แหงความสุขของทุกคน
อยางแทจริง
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»ÅÙ¡äÁŒÁ§¤Å
àÊÃÔÁ·ÃÑ¾Â� àÊÃÔÁ´Ç§
ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561 
@â¤Ã§¡ÒÃºŒÒ¹¿‡Ò·ÒÇ¹�¹Õè »�›¹à¡ÅŒÒ - ÊÒÂ 5

ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561 
@ ºŒÒ¹¿‡Ò»�ÂÃÁÂ� ·Ò§´‹Ç¹Ç§áËÇ¹-ÅíÒÅÙ¡¡Ò ¤ÅÍ§ 6
áÅÐÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 2 6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561 
@ àÍç¹.«Õ.ÍÍ¹ ¡ÃÕ¹ “¬ÒÃ�Á”

D.I.Y. 
CupCake



GREEN 
LIVING
WORKSHOP
ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 
@àÍç¹.«Õ.ÍÍ¹ ¡ÃÕ¹ “¬ÒÃ�Á”

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 9 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561 @ºŒÒ¹¿‡Ò¡ÃÕ¹à¹ÍÃÕè »�›¹à¡ÅŒÒ - ÊÒÂ 5
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Good Space

เมื่อครอบครัวมีคนหลายวัยท้ังปูยาตายายและ
ลูกหลานมาอาศัยอยู ร วมกัน หรือที่เรียกวา 
Multi-generational Family บานจึงเปนสถานที่
ที่ทุกคนใชเวลาในชีวิตรวมกัน ไดทํากิจกรรม
สนุกสนานไปดวยกัน ดูแลหวงใยซึ่งกันและกัน 
ดังนั้น เพ่ือใหคนแตละรุนซึ่งมีความตองการ
ตางกันสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
เรามีแนวคดิในการจดัสรรพืน้ทีบ่านใหคนทกุวยั
อยูอยางสบายและปลอดภัย

จัดพื้นที่
ใชสอยในบาน
เพ่ือคนหลายวัย
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การจัดวางผังบาน
โดยนึกถึงความตองการ

ของคนทุกชวงวัยจะชวยใหคน
หลายวัยอยูรวมกันไดอยางลงตัว
ยิ่งขึ้น เพื่อใหบานเปนพื้นที่แหง

ความสุขสําหรับทุกคนอยาง
แทจริง

สร�างพ้ืนท่ีส�วนตัว ทุกคนยอมตองการ
พื้นที่สวนตัวที่จะไดหลบไปอยูในมุมสงบของตนเองบาง 

พื้นที่สวนตัวมีหลายแบบ เชน หองนอน หองทํางาน หรือหอง
เก็บของ พื้นท่ีสวนตัวเหลานี้จะจัดโซนนิ่งอยูหลบตาหรือหาง
จากพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อใหสมาชิกสามารถหลบมุมออกไป
พักผอนในชวงที่อยากอยูเงียบๆ คนเดียวได นอกจากจัดสรร
พื้นที่สวนตัวทางกายภาพใหกับทุกคนแลว ควรมีพื้นที่สวนตัว
ทางใจดวยการมีกฎกติกาในการอยูรวมกันอยางเคารพความ
เปนสวนตวัของกนัและกนั ถอืเปนกฎเสมอวาไมถอืวสิาสะรกุลํา้
เขาไปในพื้นที่สวนตัวของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต

พ้ื
นที่แห�งความสุข 
ส�วนกลาง จัดสรรพื้นที่สวนกลาง

เปนพื้นที่นั่งเลนสําหรับใหทุกคนในบานไดมาทํา
กิจกรรมรวมกัน ควรเปนพื้นที่เปดโลงเชื่อมตอ
กับพื้นท่ีใชสอยสาธารณะอื่นๆ ท่ีคนในบานตอง
ใชรวมกัน เชน หองครัว หองอาหาร หองรับแขก 
เปนตน จัดพื้นที่ใหมบีรรยากาศสบายและผอนคลาย 
จัดหากิจกรรมหลากหลายไวใหสมาชิกในบานได
ทําตามความชอบ เชน บอรดเกม หนังสือ หรือ
เครื่องเสียง

คิดอย�างยืดหยุ�น ทุกครอบครัวมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จัดพื้นที่บานโดยคิดถึงความ

ยดืหยุนในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชสอยภายในบานทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต เชน ตอนนี้ช้ันแรกของบานเปนหองของเลน
สาํหรบัลกูเลก็ แตในอนาคตอีก 10 ปขางหนาอาจตองเปลีย่น
ไปเปนหองนอนสําหรับคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายที่สูงวัย
มากขึ้นจนเดินขึ้นไปหองนอนชั้นบนไดลําบาก

สนับสนุนการพ่ึงพาตนเอง 
จัดพื้นท่ีบานโดยคํานึงถึงการเปดโอกาสใหสมาชิกทํา

อะไรไดดวยตนเองใหมากที่สุด ใหสมาชิกหลากหลายวัย
สามารถใชชีวิตอยูในบานไดดวยตนเอง คนสูงวัยไมรู สึกวา
เปนภาระ เด็กๆ ไมรูสึกวาตองขอความชวยเหลือจากพอแม
ตลอดเวลา โดยจดัพืน้ทีใ่ชสอยทุกสวนในบานใหเขาใชงานงาย
คํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ เชน หองครัวที่จัดวาง
ขาวของหยิบจับใชไดงาย หองนํ้าท่ีปลอดภัยใชงานสะดวก
สําหรับผูสูงอายุ เปนตน

ไอเดีย
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1   áÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 

นําไปสูมุมมองตอชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2 ÁÕµÑÇª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ หากพอแมกับลูกขัดแยงกัน ยังมีคนรุนคุณตา

คุณยายคอยเปนกาวใจใหได

3 ©ÅÒ´·Ò§ÍÒÃÁ³� คนตางวัยตองปรับตัวเขาหากัน พยายามเขาใจความ

แตกตางของกันและกัน ชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหกับทุกคน

4 àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒÍ×è¹ คุณปูคุณยาผูสูงวัยเปนทั้งคนตนแบบในดานสังคมให

กับหลานๆ และทําใหหลานๆ ไดเรียนรูวิธีการดูแลผูสูงวัย และรูจักการเอาใจใส

ดูแลผูอื่น

5 ¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂÁÕÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µ´Õ เมือ่อยูในครอบครวัทีอ่บอุน ผูสงูวยัจะมสีขุภาพจติดี 

สงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ลดคาใชจายดานสุขภาพของครอบครัวลง

6 ÁÕÁ×ÍÍÒªÕ¾ª‹ÇÂ´ÙáÅËÅÒ¹ คุณปูคุณยาคุณตาคุณยายผูมีประสบการณสูง 

สามารถเปนตัวชวยดูแลหลานๆ ได

7 ´Õµ‹Í¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ หากบรหิารจดัการการเงินไดด ีการอยูรวมกนั

หลายวัยชวยลดคาใชจายของทุกคน เมื่อเทียบกับการแยกบานกันอยู

8 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹·Ø¡´ŒÒ¹ แมตองตอสูฟนฝานอกบานมาอยางไร 

แตในบานมีกองหนุนใหกําลังใจอยางหนาแนนเสมอ

9 ºŒÒ¹ÍºÍÇÅ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹ ครอบครวัหลายวยัมคีวามผกูพนัทางอารมณ

ตอกันสูง ความใกลชิดทําใหทุกคนรูสึกอบอุนและมีความมั่นคงทางอารมณ

10 ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¨Ò¡¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ ผูสูงวัยมีประสบการณและภูมิปญญาที่สั่งสม

มาตลอดชีวิต เพื่อใหผูสูงวัยรูสึกมีคุณคา ลูกหลานควรหาเวลาเรียนรูเรื่องราว

ตางๆ จากทาน ไมวาจะเปนเมนูอาหาร หรือเคล็ดลับการดูแลตนเองในดานตางๆ

10 »ÃÐâÂª¹�¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇËÅÒÂÃØ‹¹

àÁ×èÍâÅ¡¡íÒÅÑ§¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ ‹ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ËÅÒÂ»ÃÐà·È¾Ù´¶Ö§¡ÒÃÃÑºÁ×ÍÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØËÅÒ¡ËÅÒÂá¹Ç·Ò§ á¹Ç¤Ô´Ë¹Öè§·Õè¡íÒÅÑ§ä´ŒÃÑº
¡ÒÃ¾Ù´¶Ö§ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È¤×Í¡ÒÃ¡ÅÑºÁÒÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹à»š¹¤ÃÍº¤ÃÑÇãËÞ‹ áºº·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò Multi-generational Family à¾×èÍãËŒ
¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇËÅÒÂÃØ‹¹ËÅÒÂÇÑÂÊÒÁÒÃ¶´ÙáÅ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ÃÇÁ¶Ö§´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ áÅÐÂÑ§à»š¹¡ÒÃ¹íÒ¤Ø³¤‹Ò
¢Í§¤¹ËÅÒÂÃØ ‹¹ÍÂÙ ‹Ã ‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÒãªŒãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ «Öè§¡ÒÃ·Õè¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕ¤¹ËÅÒÂà¨à¹ÍàÃªÑè¹ÍÂÙ ‹Ã ‹ÇÁ¡Ñ¹
ÁÕ¤Ø³»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÍ§¤�ÃÇÁ¢Í§¤¹·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁÔãª‹à¾ÕÂ§ÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà·‹Ò¹Ñé¹

à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§Ê§ºÊØ¢
áÅÐÊÁÒ¹©Ñ¹·� 
 àËç¹¤Ø³¤‹ÒáÅÐÂÍÁÃÑº¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ¤¹µ‹Ò§ÇÑÂÁṎ Ǿ Í‹Í¹

Ø̈´á¢ç§µ‹Ò§¡Ñ¹ ¤ÇÃÂÍÁÃÑº¤Ø³¤‹Òã¹µÑÇµ¹¢Í§
áµ‹ÅÐ¤¹

 ãËŒÍÀÑÂ ½ƒ¡¡ÒÃãËŒÍÀÑÂ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ÍÂÙ‹àÊÁÍ

 Ê×èÍÊÒÃ·Ò§ºÇ¡ ãªŒ¤íÒ¾Ù´·Õè´Õµ‹Í¡Ñ¹ ¡ÒÃºÍ¡
¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õèá·Œ̈ ÃÔ§ Å´¡ÒÃ¡Å‹ÒÇâ·ÉáÅÐ¡ÒÃÊÑè§¡ÒÃ 
ËÒÇÔ¸ÕÊ×èÍÊÒÃ¾Ù´¤ØÂ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

 àÇÅÒ ãªŒàÇÅÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³¤‹ÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ

 Â×́ ËÂØ‹¹»ÃÑºµÑÇ àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÃÑºÁ×Í¡Ñº¤ÇÒÁ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§µ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ

 ÃÙŒ̈ Ñ¡Ë¹ŒÒ·Õè áº‹§º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õèã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ·Ø¡¤¹
ÃÙŒ¨Ñ¡ÃÑº¼Ô´ªÍºË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹àÍ§

 ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹µÑÇ äÁ‹ Ø̈Œ¹¨ŒÒ¹ÇØ‹¹ÇÒÂ à¤ÒÃ¾¤ÇÒÁ
à»š¹Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹

 àª×èÍã¨¡Ñ¹ä´Œ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Í àª×èÍã¨ áÅÐäÇŒã¨ 
´ŒÇÂ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´Õµ‹Í¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ

ÃÙŒ Ñ̈¡ à¢ŒÒã¨ 
¤¹ËÅÒÂÇÑÂÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

Multi-generational Family
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คิดสู�อนาคต 
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู�

คุณภาพการอยู�อาศัย 2018

 นวัตกรรม NCXT (NC Cross 
Innovation & Home Technology) “NCXT” 
เป�นโรดแมปด�านตัวสินค�าที่นําเทคโนโลยีเร่ือง
บ�าน ช�วยอํานวยความสะดวกสบาย และทําให�
คุณภาพชีวิตผู �อาศัยดีขึ้น ปลอดภัยและมี
ความสุข โดยม ี2 นวัตกรรม Smart Eco และ 
Smart Care เป�นแกนหลัก ใส�ใจคุณภาพชีวิต
ของผู �อยู �อาศัยและสร �างบ �านที่ คํานึงถึง
สิ่งแวดล�อม เพิ่มความสุขสบายและความ
ปลอดภัยให�กับผู�อาศัยมากที่สุด 

Smart Eco การดีไซน�บ�านที่ออกแบบและเลือกใช�วัสดุโครงสร�างคํานึงถึง
การมีอากาศถ�ายเท เป�นพลังงานสะอาด ช�วยเรื่องสุขภาพทําให�อากาศ
ในบ�านเย็นสบาย ประหยัดทั้งพลังงานและค�าใช�จ�าย เอ็น.ซี. ร�วมกับ SCG 
คิดค�นระบบควบคุมอุณหภูมิให �อากาศไหลเวียนภายในบ�านเช�นระบบ 
Active Airfow และ Solar Roof System ด�วยระบบระบายอากาศออกสู�
หลังคาด�านบนหมุนเวียนอากาศใหม� ทําให�ผู�อยู�อาศัยสัมผัสถึงอากาศเย็น
สบายตลอดวัน ส�งผลต�อการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
 
Smart Care นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่เหนือกว�า เป�น
แนวคิดการออกแบบบ�านซ่ึงคํานงึถึงเร่ืองความปลอดภยัของผู�อยู�อาศัยในบ�าน 
ด�วยการพัฒนา Security System กับนวัตกรรม Wellness Innovation 
ร�วมกับ SCG มีระบบรักษาความปลอดภัย Video Door Phone รับรู�
ทุกเหตุการณ�จากภายในบ�าน และยังเชื่อมต�อ Smart Phone ได�ทุกที่
ทกุเวลา ทาํงานร�วมกับแบรนด�ชัน้นาํ Panasonic กล�องวงจรป�ดในโครงการ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบเซ็นเซอร�ควบคุม มีความปลอดภัยสูงสุด ทันสมัย
รองรับ Universal Design เพื่อการดูแลผู�สูงวัยในบ�านอย�างอุ�นใจมากที่สุด

การพัฒนาครั้งน้ี ถือเป�นมิติใหม�ของการนํานวัตกรรม
เพื่อที่อยู�อาศัยอย�างสมบูรณ�แบบ  ผ�านแนวคิดใหม�ๆ 
ตอบโจทย�ทุกความต�องการของลูกค�าท่ีให�ความเชื่อม่ัน
แบรนด� เอ็น.ซี. สู�สินค�า และบริการท่ีเราจะคัดสรรส่ิงท่ี
ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของการอยู�อาศัย

Home Expert Living Care 
สโลแกนของ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ�าส�ซ่ิง จํากัด (มหาชน) พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย�มายาวนานสู�ป�ที่ 24 ซึ่งได�ถูกถ�ายทอดประสบการณ�
รุ�นสู�รุ�น ผ�านมุมมอง คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู�จัดการ 
สานต�อเจตนารมณ�การพัฒนาโครงการที่อยู�อาศัยใส�ใจทุกรายละเอียด
ตอบโจทย�ความเป�นไลฟ�สไตล�อย�างครบครันสู�ครอบครัวยุคใหม� พัฒนา
แนวคิดการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมการอยู�อาศัยมาสร�างสรรค�ภายใต� 
NCXT (NC Cross Innovation & Home Technology ) นวัตกรรมโปรดกัต� 
และการมีเซอร�วิสใหม�ๆ ค�นคิดและมุ�งพัฒนาสินค�าอย�างต�อเนื่อง ผสาน
การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับผู�อยู�อาศัยในทุกช�วงวัย 



เร�่ม 6 ลานตน*



Happy Together

¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¤Ø³¤‹Ò¡Ñº¤¹ËÅÒÂÇÑÂ
จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหคนหลายวัยได
แสดงศักยภาพ เชน กิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชนของเดก็และเยาวชน กจิกรรมงาน
อดิเรกประเภทตางๆ กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุได
พฒันาตนเองในดานตางๆ ใหวยัรุนมาสอน
การใชเทคโนโลยีสําหรับผูสูงวัย กิจกรรม
เพ่ือพฒันาสขุภาพของคนทุกวัย หรือกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยไดเผยแพรความรูที่
เปนภูมิปญญามาแตโบราณ เปนตน ÊÃŒÒ§¡ÅØ‹ÁËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Õè´Õ

ในชุมชนยอมมีคนหลากหลายความสนใจ
หลากหลายวัยอาศัยอยูรวมกัน ผูนําชุมชน
ควรสนับสนุนใหคนในชุมชนรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมที่กลุมสนใจ รวมถึงใหแตละกลุมได
มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยูเสมอ 
เพื่อสรางเครือขายภายในชุมชนใหเกิดขึ้น
อยางเหนียวแนน

à»�´¾×é¹·ÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
จัดสรรใหมีพื้นที่สวนกลางของชุมชนที่เปน
พื้นท่ีสรางสรรคสําหรับคนทุกกลุม พื้นที่
สรางสรรคหมายถึงพื้นท่ีท่ีทุกคนในชุมชน
สามารถเข ามาใช พื้นที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตในดาน
ตางๆ พื้นที่สรางสรรคอาจจะเปนลานกีฬา
ของชุมชน หองสมุดชุมชน หองประชุมของ
ชุมชน หรือสวนสาธารณะภายในชุมชน 

ÊÃŒÒ§áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ
หลายชุมชนจัดโครงการใหเด็กและเยาวชน
ชวยกนัทําแผนทีภ่มิูปญญาและแหลงเรยีนรู
ภายในชุมชน เชน ระบุวามีหองสมุดชุมชน 
สวนสาธารณะของชุมชนมีพันธุ ไมที่น า
สนใจอะไรบาง มีบานที่มีภูมิปญญาในเรื่อง
ใดบาง บานท่ีมคีวามรูในเรือ่งตางๆ ทีพ่รอม
จะสงตอความรูใหกับคนในชุมชน เปนตน 
การรูจักตนทุนความรูและภูมิปญญาที่มีอยู
ในชุมชนเปนรากฐานใหคนในชุมชนเห็น
คุณคาของชุมชนตนเอง และชวยกันรักษา
สิ่งดีๆ ใหสืบทอดคงอยูตอไป 

ÊÃŒÒ§¾×é¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
เพื่อใหผูอยูอาศัยในชุมชนมีสุขภาพดี ลด
การเกดิอันตรายจากปญหาความไมปลอดภยั
ตางๆ ควรสรางเสรมิความปลอดภยัในชมุชน
โดยใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สราง
การมีสวนรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน 
มีระบบการเฝาระวังภัยอันตรายของชุมชน 
สามารถประเมนิปญหา สาเหตแุละปจจยัเสีย่ง
ของความไมปลอดภยัตางๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึ
มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกท่ีเกีย่วของเพือ่รวมกนัแกไขปญหา
ความไมปลอดภัย และลดปจจัยเสี่ยงตางๆ

¡ÅÂØ·¸�5
หากคนในชุมชนมีสายสัมพันธที่แนนแฟน คนในชุมชนมีจิตอาสาที่อยากดูแลชุมชน คนทุกรุนทุกวัยดูแล
ซึ่งกันและกันอยางถอยทีถอยอาศัย หากมีปญหาอะไรเกิดขึ้นก็ชวยกันแกไขใหลุลวง ความสัมพันธที่ดีระหวาง
คนในชุมชนเชนนี้จะทําใหสามารถจัดการความขัดแยงในเชิงสรางสรรค นําไปสูความรวมมือและการมีสวนรวม
ของทุกคน นี่คือการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง เพื่อใหคนในชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข

ÊÃŒÒ§ªØÁª¹à»š¹ÊØ¢

ªØÁª¹
à»š¹ÊØ¢

àÃÔèÁµŒ¹´ŒÇÂ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 
â´Â¡ÒÃà»�´¾×é¹·ÕèãËŒ·Ø¡¤¹ä´ŒáÊ´§

ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ÃÇÁ¶Ö§ÊÃŒÒ§¾×é¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ 
·Ñé§¾×é¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ áÅÐ¾×é¹·Õè
»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§ã¨ à¾×èÍãËŒ·Ø¡¤¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

ã¹ªØÁª¹ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò·Õè¹Õè¤×ÍºŒÒ¹ÍÑ¹ÍºÍØ‹¹
áÅÐÊ§ºÊØ¢ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
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Heart@Home
โดย นพ.อุดม เพชรสังหาร

ÊÑ§¤Á´Õ
äÁ‹ÁÕ¢ÒÂ ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´Œ
·Ø¡¤¹µŒÍ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§  

·Ø¡ÊÑ§¤ÁµŒÍ§¡ÒÃ¤¹´Õ µŒÍ§¡ÒÃ¤¹·Õè¾ÃŒÍÁ
¨ÐËÂÔºÂ×è¹¹íéÒã¨ËÃ×Í¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍãËŒá¡‹

¤¹Í×è¹µÒÁ¡íÒÅÑ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µ¹àÍ§
àÁ×èÍ¶Ö§¤ÃÒÇ í̈Òà»š¹ µŒÍ§¡ÒÃ¤¹·ÕèÃÙŒ̈ Ñ¡áº‹§»̃¹ 
¤¹·Õè àËç¹Í¡àËç¹ã¨ãËŒà¡ÕÂÃµÔáÅÐäÁ‹´ÙËÁÔè¹
àËÂÕÂ´ËÂÒÁ¤¹Í×è¹ äÁ‹àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕÂºã¤Ã 
µŒÍ§¡ÒÃ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ 
ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
ã¹ÊÑ§¤Áä´Œ
 เพราะคนแบบนี้ละที่จะทําใหสังคมนั้นๆ 
มีความเขมแข็ง มั่นคง และสงบสุข แตก็ใชวา
ทุกๆ คนที่อยูรวมกันในสังคมจะเปนแบบนี้
กันทั้งหมด จึงเกิดคําถามวาแลวเราจะสราง
คนแบบนี้ไดอยางไร
 ท่ีผานมาเราเนนกระบวนการ “อบรม” “สัง่” 
และ “สอน” เพราะเชื่อวาการอบรมสั่งสอน
จะทําใหคนเปนคนดี เรามีคําขวัญ คานิยม 
(12 ประการ) คตพิจนสอนใจ ฯลฯ เปนเคร่ืองมอื 
“อบรม” “สั่ง” และ “สอน” ผูคนในสังคม
ตั้งแตเด็กยันคนแกเต็มไปหมด เด็กของเรา
ถูกสั่งใหทองจําคําขวัญ คานิยม (12 ประการ) 
คําปฏิญาณตน คติสอนใจ ฯลฯ หนาเสาธง
ทุกวัน พอเด็กไมเปนคนดีตามตองการเราก็
บอกวาเดก็พวกนีส้อนยาก สอนไมจํา สาํหรับ
ผูใหญหรือคนแกเราก็จะไดยินไดเห็นสปอต
ทางวิทยุหรือโทรทัศนที่คอยสอน คอยเตือน
สติผู ใหญหรือคนแกดวยคําขวัญ คานิยม 
คติพจนสอนใจแทบจะทุกชั่วโมง 
 เราไมเคยกลับไปทบทวน “กระบวนการ
ที่เราใชสรางคนดี” วามันมีประสิทธิภาพ
จริงหรือไม
 ปญหาน้ีไมไดเกิดเฉพาะในสังคมไทยแต
เกิดขึ้นทั่วโลก สะทอนใหเห็นวากระบวนการ 
“อบรม” “สั่ง” และ “สอน” ไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะทําใหทุกคนกลายเปนคนดีของ
สังคมได

 เขาอธิบายวาจังหวะของดนตรีทําให
ความมีตัวตนของคนเราหายไป (โดยไมรูตัว) 
เราจึงยอมรับคนอื่นไดงายขึ้น ปรับตัวใหเขา
กบัคนอืน่ไดเรว็ขึน้ รวมทัง้ซมึซบัเอาพฤตกิรรม
ของคนอื่นมาเป นพฤติกรรมของตนเอง
ไดงายขึ้น
 กิจกรรมดนตรีจึงเปนกิจกรรมที่สามารถ
สรางความเปนคนดีใหเกิดขึ้นไดโดยตัวของ
มันเอง และยังสงเสริมใหกระบวนการสราง
คนดีที่มีอยู ตามธรรมชาติมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น
 ด �วยเหตุ น้ีถ �า ในครอบครัวของเรามีการ
ทํากิจกรรมดนตรีด�วยกัน ถ�าในชุมชนของเรามี
กิจกรรมดนตรีร�วมกันในทุกเย็น ให�แต�ละครอบครัว
มกีารร�องราํทําเพลงด�วยกนั ทกุวนัหยุดแต�ละชุมชน
มีกิจกรรมตีกลองร�องเพลงด�วยกัน แค�นี้ครอบครัว
ที่เข�มแข็ง ชุมชนที่เข�มแข็งก็เกิดขึ้นได�แล�วครับ

Prosocial 
Behavior: 

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

¤¹´Õ
ÈÃÕÊÑ§¤Á

 ชวงทศวรรษสุดทายของศตวรรษท่ี 20 
ไดมีการคนพบเซลลชนิดหน่ึงในสมองของ
คนเรา เขาตั้งช่ือมันวา “เซลลกระจกเงา 
(Mirror Neuron)” เพราะมนัทาํหนาทีเ่ลยีนแบบ
การกระทําของคนอื่น เหมือนกับกระจกเงา
ที่สะทอนภาพเขาไปในตัวมันเอง การคนพบ
ครั้งนี้ทําใหเรารูวาพฤติกรรมคนดีศรีสังคม
ที่เกิดขึ้นในใครก็ตาม เปนผลมาจากการ
เลยีนแบบพฤติกรรมคนดีที่เขาไดพบ ไดเห็น 
ไดสัมผัสอยูรอบๆ ตัวเขานั่นเอง
 “การเลียนแบบ” จึงเปนกระบวนการ
สรางคนดีที่ธรรมชาติมอบใหกับคนเรามา
ตั้งแตเกิด
 นั่นก็คือ ถาอยากใหลูกเปนคนดี พอแม
ก็ต องเปนตนแบบที่ดีใหลูกไดลอกเลียน 
อยากใหผูคนในสงัคมเปนคนด ีสงัคมนัน้กต็อง
มีตนแบบคนดีใหผูคนไดเอาเปนเยี่ยงอยาง
 แตการทํางานของเซลลกระจกเงาจะ
สมบูรณไดตองมีเงื่อนไขเหมือนกัน งานวิจัย
ทางจิตวิทยาในชวง 2-3 ปมานี้ไดคนพบวา
การทาํกจิกรรมดนตร ีการเคลือ่นไหวรางกาย
รวมกันภายใตจังหวะดนตรี ไมวาจะเปนการ
เลนดนตรี ตีกลอง รองเพลง เตนรํา หรือเตน
แอโรบิกดวยกัน จะชวยทําใหคนที่ไมรูจักกัน
เกิดความรูสึกเปนพวกเดยีวกัน เกดิเปนความ
ไววางใจเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เกิดการ
ปรับตัวเขาหากัน และทําใหการเลียนแบบ
พฤติกรรมของกันและกันเกิดขึ้นไดงาย
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The Things about

ป� พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีประชากร 

65,931,550 คน

Gen Y ม ี28.54% 
หรือราว 18.7 ล�านคน 
ถือเป�นประชากรกลุ�มใหญ�ที่สุด

Gen X ม ี27%
Gen Z มี 22% 
กลุ�มอื่นจํานวนน�อยกว�าและมีแนวโน�มลดลง

Gen-B
(Baby Boomer) 
เกิดป� พ.ศ. 2489 - 2507 

เคารพกฎเกณฑ กติกา มีความอดทนสูง 
ทุมเทใหกับการทํางานและองคกร สูงาน 
ใชจายอยางรอบคอบ 

ประหยัด อดออม
เครงครัดใน
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

Gen-X 
(Generation X)
เกิดป� พ.ศ.2508 - 2522

เปนคนงายๆ ไมชอบอะไรที่เปนทางการ 
ใหความสําคัญเรื่องความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว 

เปนตัวของตัวเองสูง ความคิดเปดกวาง มีความคิด
สรางสรรค ไมยึดติดกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

มากนัก ปรับตัวกับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยน

ไปไดดี

Gen-C 
(Generation C)

กลุ�ม Baby Boommer และ Gen-X 
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาใชเทคโนโลยี

มากขึ้น ใชโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต 
และโซเชียลเน็ตเวิรก มีการเชื่อมตอ

ตลอดเวลา เนนแบงปนความรู 
ขอมูลขาวสารผานสังคม

ออนไลน

Gen-Y 
(Generation Y)
เกิดป� พ.ศ.2523 - 2540

เติบโตทามกลางความเจริญของเทคโนโลยี 
ไมชอบการถูกบังคับใหอยูในกรอบ มีความเปน
ตัวของตัวเอง รักอิสระ แตงงานชา จัดสรรเวลา

ใหงานและชีวิตสวนตัวสมดุล 
เห็นวางานไมใชสิ่งสําคัญที่สุด 
มองโลกในแงดี คิดถึงการ
ชวยเหลือสังคม เห็น

คุณคาของการรักษา
สิ่งแวดลอม 

Gen Alpha
(Generation Alpha)
เกิดตั้งแต�ป� พ.ศ.2553 เป�นต�นไป 

สัมผัสเทคโนโลยีมาตั้งแตเกิด อยูใน
สังคมทุนนิยม มีแนวโนมเปนคนวัตถุนิยม 

คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ชอบความรวดเร็วทันใจ ทําให

เบื่องาย ความอดทนตํ่า 

Gen-Z
(Generation Z) 
เกิดป� พ.ศ.2538-2552

เติบโตมาในยุคโซเชียลเน็ตเวิรกพรอม
สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย มีแนวทาง
เปนของตัวเอง สนใจเรื่องรอบตัว ทั้งศิลปะ 

ปญหาสิ่งแวดลอม และสังคม ใชงานเทคโนโลยี
ไดดี เรียนรูไดเร็ว ดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค Digital มีการ
ติดตอสื่อสารไรสาย

ตลอดเวลา

โฉมหน�าครอบครัวไทย 

ยุคเกิดน�อย อายุยืน*
อัตราเด็กเกิดใหม�ในแต�ละป�ลดลงอย�างต�อเนื่อง 

ป� 2547-2557 เฉลี่ยป�ละ 800,000 คน คาดว�า

ใน 25 ป�ข�างหน�าจะลดลงเหลือตํ่ากว�า 500,000 คนต�อป�

เข�าสู�สังคมสูงวัยอย�างสมบูรณ�
ในป� พ.ศ. 2564 โดยจะมีประชากรผู�สูงวัยมากกว�า 20%
ของประชากรทั้งหมด เนื่องจากคนสูงวัยอายุยืนมากขึ้น ในขณะที่วัยเด็ก
และวัยแรงงานจะลดลง

* “รายงานสถานการณประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหนาครอบครัวไทย 
ยุคเกิดนอย อายุยืน” โดยกองทุนประชากรแหงสหประชาติ (UNFPA) 17



 ชาววง Bennetty ชายหนุมสุดของวงอยูในวัย 65 ป สวนพี่ใหญสุดในวง
เปนอดีตทหารผานศึกสงครามเกาหลีวัย 86 ป ทุกคนในวงผานการคัดเลือก
เขารวมวงดนตรี ดวยความรวมมือของชูใจ กะ กัลยาณมิตร ครีเอทีฟเอเจนซี 
คายสมอลลรูม และคงเดช จาตุรันตรัศมี ผูกํากับภาพยนตรและสารคดี 
ภายใตการสนบัสนนุของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
การสรางวงดนตรีผู สูงอายุเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหผู สูงวัยรู สึกวาชีวิต
วัยเกษียณยังมีเรื่องนาสนใจใหทําไมส้ินสุด รวมถึงสรางทัศนคติท่ีเหมาะสม
สื่อสารไปยังสังคมวาผูสูงวัยนั้นเปนวัยที่มีคุณคา

แมสูงวัยแตภายในใจนั้นยังเต็มไปดวยความใฝฝน 
สมาชิกทุกคนในวงลวนมีใจรักดนตรี บางคนเปน
นักดนตรีอาชีพ บางคนเปนนักดนตรีสมัครเลนมา
ตลอดหลายสิบป ดังเชนฐิติชัย สวัสดิ์เวช มือกีตาร
วัย 65 ป เลาวาเขาเขาไปคัดเลือกจากการชักชวน
ของเพื่อนนักดนตรี โดยไมคาดฝนวาตนเองจะไดมี
โอกาสทําเพลงในวัยขนาดน้ี ฐิติชัย สวัสดิ์เวช 
หรือลุงตุม เปนนักดนตรีอาชีพตระเวนเลนตาม
คายทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม และ
เลนตามไนตคลับ ปจจุบันยังคงมีอาชีพเลนดนตรี
สัปดาหละสองครั้งที่ห องอาหารแหงหนึ่งย าน
คลองตัน
 สวนลุงหริ หรือศิริ ดีลัน มือเบส วัย 69 ป ใช
ชีวิตวัยหนุมดวยการเปนนักดนตรีตระเวนเลนตาม
คายทหารอเมริกันในยุคสงครามเวียดนาม กอน
เขามาเลนตามโรงแรมใหญๆ  ในกรงุเทพฯ เลกิอาชพี
นักดนตรีในวัย 50 ป เมื่อคูหูที่เลนเปยโนดวยกัน
เสียชีวิตลง การไปออดิช่ันเขาวงนี้ทําใหลุงหริได
กลับมาจับเบสเลนดนตรีอยางจริงจังอีกครั้งในรอบ
เกือบ 20 ป โดยลูกทั้งสี่คนตางชวยเผยแพรผลงาน
ของพอผานโซเชียลมีเดียอยางสนุกสนานและ
ภาคภูมิใจ

ติดตามความเคลื่อนไหวและผลงาน Bennetty 
ไดทาง www.facebook.com/Bennettyband 
สัมผัสพลังจากผูสูงวัยผานบทเพลงอันเตม็เปยม
ไปดวยความหมายแหงประสบการณชีวิต ซึ่ง
สะทอนผานเสียงดนตรีจังหวะหนักแนนของ
พวกเขาทั้ง 6 คน

Bennetty
วัชระ ณ ระนอง : รองนํา วัย 80 ป
ฐิติชัย สวัสดิ์เวช : กีตาร 65 ป
ศิริ ดีลัน : เบส 69 ป
บุญเสริม ชูชวย : เมาทออรแกน 86 ป
เทพ เก็งวินิจ : คียบอรด 74 ป
ธนกร เจียสิริ : กลอง 65 ป

Young at Heart 
ËÑÇã¨äÁ‹à¡ÉÕÂ³

 ËÒ¡¡Å‹ÒÇ¶Ö§Ç§´¹µÃÕÃçÍ¡ËÅÒÂ¤¹¤¹¹Ö¡¶Ö§Ë¹Ø‹Áæ ÇÑÂËŒÒÇ áµ‹ÊíÒËÃÑºÇ§ 
BENNETTY ¹Õè¤×Í Ç§´¹µÃÕ¢Í§ªÒÂÇÑÂà¡ŽÒ Ë¹Ø ‹ÁãËÞ‹ÇÑÂà¡ÉÕÂ³ 6 ¤¹ 

ÁÒÃÇÁÇ§àÅ‹¹´¹µÃÕá¹ÇÍÑÅà·ÍÃ�à¹·Õ¿ à¾×èÍºÍ¡ÊÑ§¤Áä·ÂÇ‹ÒªÕÇÔµÇÑÂà¡ÉÕÂ³
ÂÑ§ÁÕàÃ×èÍ§Ê¹Ø¡ãËŒÅÍ§·íÒÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ ¢Íà¾ÕÂ§ÂÑ§ÁÕä¿½˜¹ áÅÐäÁ‹ËÂØ´·Õè¨Ð¤Œ¹ËÒ

¤ÇÒÁËÁÒÂãËÁ‹æ ·Õè·ŒÒ·ÒÂãËŒ¡ÑºªÕÇÔµ 
 หลังจากปลอยมิวสิกวิดีโอเพลง “จุดเดิม” ซิงเกิลแรกที่เลาถึงการจากลาวาเปน

เพียงแคการกลับไปที่จุดเดิม วง Bennetty วงดนตรีอินดี้ร็อกของคุณปูคุณตาวัยเกษียณ
ก็ไดรับการกลาวขวัญถึงอยางมากมายบนโลกออนไลน โดยที่มาของชื่อวงมาจากการที่

พวกเขาชื่นชอบ โทนี เบนเน็ต นักรองเพลงปอปและแจซชื่อดังวัย 91 ป ชาวอเมริกัน

Ç§´¹µÃÕÍÔ¹´ÕéÃçÍ¡¢Í§ÃØ‹¹¤Ø³»Ù†¤Ø³µÒ
BENNETTY

Get Inspired



Pick up

àµÔÁÃÑ¡ãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

á¹Ð¹íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒËÃÑº·Ø¡¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèãËŒ·Ñé§
¤ÇÒÁÍÃ‹ÍÂáÅÐ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ ·Ñé§¡ÒÃàÃÕÂ¹ª§ªÒ àÃÕÂ¹·íÒ
¢¹Áä·Â àÃÕÂ¹·íÒ¢¹Á½ÃÑè§ à»š¹àÇÔÃ�¤ªçÍ»·ÕèàÃÕÂ¹áÅŒÇ
ÊÒÁÒÃ¶¡ÅÑºÁÒ½ƒ¡½¹½‚Á×Í¾Ñ²¹Ò¾ÅÔ¡á¾Å§ÊÙµÃ¡Ñ¹µ‹Í·Õè
ºŒÒ¹ä´Œ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁ
½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ

A Little Catz มีคอรสเรียนทําขนมที่หลากหลาย 
ตั้งแตเมนูขนมปงธรรมดาไปจนถึงขนมเคกหนา
ตางๆ และมาการอง หรือจะเปนขนมเบเกอรี่
ประยกุตกม็ใีหเลอืกเรยีน คอรสนารกัๆ ทีแ่นะนาํ
วานาเรียนมาก เชน คอรสมาการองมินินารักๆ 
คอรสขนมเปยะกรอบ คุกก้ีรสชาติตางๆ เคก
นานาชนิด และเครปเมนูตางๆ นอกจากนี้ยังมี
เปดสอนคลาสออนไลนสําหรับคนที่อยากเรียน
จากที่บานอีกดวย

บานพลอยหวาน สอนทําขนมไทยท่ีหา
รับประทานยากนานาชนิด อาทิ ทองเอก 
กลบีลาํดวน ลูกชุบ ดาราทอง เสนหจันทน 
บุหลันดั้นเมฆ ขนมดอกอัญชันไขเเมงดา 
ขนมจีบไทยตัวนก ชอมวง สัมปนนี ฯลฯ 
บานพลอยหวาน โรงเรียนสอนทําขนมไทย
ขนาดเล็กในยานโชคชัย 4 หองเรียนตั้งอยู
ในบาน โดยมีคุณครูเจ-จิราพร แกวดวงเล็ก 
ผูเช่ียวชาญขนมไทยทีเ่กบ็เกีย่วประสบการณ
จากคุณยาที่ชอบทําขนมมาแตเด็ก รวมทั้ง
เขาไปศกึษาจรงิจงัในภาควชิาคหกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาลัย
ในวงัหญงิ ปจจบุนัเปดบานสอนทาํขนมไทย
ใหแกผูที่ชื่นชอบขนมไทย

àÃÕÂ¹·íÒ¢¹Áä·Â
àµÔÁ¤ÇÒÁËÇÒ¹ãËŒºŒÒ¹

สถานที่เรียน
บานพลอยหวาน ซอยโชคชัย 4
www.facebook.com/banploywan

3
Tea Blending 
Workshop 
½ƒ¡ª§ªÒãËŒà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹

สถานที่เรียน 
A little catz แกรนดรามอินทราซอย 5
www.facebook.com/alittlecatzshop

ËÑ´·íÒàºà¡ÍÃÕè àÊÃÔÁàÊ¹‹Ë�»ÅÒÂ¨ÇÑ¡
เรียนรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ด่ืมไดทั้งครอบครัว
ที่รานชาแสนเก TE Time and Space ไป
ทําความรูจักโลกของชาที่เต็มไปดวยเสนห
นาคนหา วิธีชงชาใหไดรสชาติที่อรอยเต็มที่ 
ดื่มชาคู กับอะไรถึงจะสงเสริมกันและกัน 
รวมถึงการเบลนดชาใหไดรสชาติของตัวเอง
ที่ไมซํ้าแบบใคร รวมท้ังสอนการทําชาแบบ
Cold Brew Tea และแบบ TE Mocktail 
มี Blending Kit ใหนํากลับบานไปเบลนดกัน
ตอใหเพลิดเพลิน ไมมีพื้นฐานเรื่องชาแตมี
ความสนใจก็มาเรียนรูกันได

สถานที่เรียน 
TE Time and Space ซอยทองหลอ 25
www.facebook.com/thetepot
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See Scapae

อําเภอเล็กๆ แสนโรแมนติก เมืองในหุบเขาที่มีวิวธรรมชาติแสนงดงาม 
อากาศสดช่ืนเย็นสบาย มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรรมชาติ และสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีผูคนหลากหลายชาติพันธุ อาศัยอยูรวมกัน 
ทัง้ชาวไทยภเูขาเผามง เมีย่น และลวัะ แตประชากรสวนใหญเปนชาวไทลือ้
ที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเปนของตนเอง มีการแตงกายแบบพื้นบาน
และผาทอไทลือ้ทีมี่ช่ือเสยีง วิวทีม่ชีือ่เสยีงของ อ.ปว อีกอยางหนึง่คอื ไรนา
เขียวขจีหอมลอมดวยขุนเขาพรอมสายหมอกบางยามเชา
 สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม 
คือ อุทยานแหงชาติดอยภูคา 
นักทองเที่ยวนิยมมากางเต็นทนอน
บนยอดเขา นอนดูดาวที่ลานดูดาว 
แลวตื่นมารอชมทะเลหมอกและ
พระอาทิตยขึ้นยามเชาสุดอลังการ

àÊŒ¹·Ò§ÊÒÂ
âÃáÁ¹µÔ¡ 
Í.»˜Ç ¨.¹‹Ò¹

เขียวขจีหอมลอมดวยขุนเขาพรอมสายหมอกบางยามเชา

àÁ×Í§ÃÍ§
à·ÕèÂÇàÁ×Í§àÅç¡¹‹ÒËÅ§ÃÑ¡

»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ÁÕàÁ×Í§¹‹Òà·ÕèÂÇÍÕ¡¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ àÁ×Í§àÅç¡æ ·ÕèâÍº
ÅŒÍÁ´ŒÇÂ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÂÑ§ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³� ÁÕ»ÃÐà¾³ÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õè
à»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³� ¼ÙŒ¤¹à»š¹ÁÔµÃ¾ÃŒÍÁµŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§

ÁÒ¡àÊ¹‹Ë�à»‚›ÂÁÁ¹µ�¢ÅÑ§
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ÍíÒàÀÍÊÑ§¤Á เมืองเล็กๆ ริมแมนํ้าโขงที่โอบลอมไปดวยขุนเขา มีธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ จุดหมายปลายทางแหงใหมของนักทองเที่ยวผูชื่นชอบการ
ผจญภัย หลงใหลในธรรมชาติ มีแหลงทองเที่ยว Unseen หลายแหง ไมวาจะ
เปนจุดชมวิวทะเลหมอกอันงดงามที่ภูหวยอีสัน ชมเกล็ดพญานาคแมนํ้าโขง 
ที่วัดผาตากเสื้อ นั่งเรือชมวิวเกาะแกงของลํานํ้าโขงที่งามแปลกตา 

นอกจากธรรมชาติท่ีสวยงามที่นี่ยังเหมาะมาใชชีวิตแบบชาๆ ชิลลๆ พักผอน
ในที่พักริมแมนํ้าโขง เดินเลนรับลมเย็นจากแมนํ้า สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสาน
ที่เรียบงายมีเสนห

àÁ×Í§à¹ÔºªŒÒ
áÊ¹Ê§º
Í.·Ø‹§àÊÅÕèÂÁ ¨.ÊØâ¢·ÑÂ

àÁ×Í§àÅç¡ÃÔÁáÁ‹¹íéÒâ¢§ 
Í.ÊÑ§¤Á ¨.Ë¹Í§¤ÒÂ

ทุงเสลี่ยมเปนชุมชนโบราณท่ีมีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมอันรุมรวย ภูมิประเทศที่โอบลอมดวย
แนวสันเขาทําใหมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม วิถีชีวิตของ
คนทุงเสลี่ยมเรียบงายแสนสงบ มีสถานที่ทองเที่ยว
หลากหลาย ทิวทัศนที่เปนเอกลักษณของทุงเสลี่ยม
คือทุงนาเขียวขจี โอบลอมดวยแนวทิวเขา ปกคลุม
ดวยหมอกบางยามเชา นอกจากน้ียงัมโีดแมถนั ตัง้อยู
ติดกับเชิงเขาแมถันและถํ้าเชิงผา เปนจุดชมวิวจาก
มุมสูงที่สวยงาม

ทุ งเสลี่ยมยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
นาสนใจ ไดแก วัดทุงเสล่ียม สถานที่ประดิษฐาน
หลวงพอศิลา พระพุทธรูปสกัดจากหินทราย และวัด
แมทเุลา ทีม่อีโุบสถสทีองงดงามดวยลวดลายแกะสลกั
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Design Idea

• ถวยแกวหรือถวยตวงแกว • ขี้ผึ้ง 2 ชอนโตะ 
• นํ้ามันมะพราว ¼ ถวย • นํ้ามันมะกอก ¼ ถวย 
• นํ้ามันระกํา (Wintergreen Essential Oil) 15 หยด 
• น้ํามันเปปเปอรมนิต (Peppermint Essential Oil) 30 หยด 
• นํ้ามันตะไคร (Lemongrass Essential Oil) 30 หยด 
• นํ้ามันลาเวนเดอร (Lavender Essential Oil) 20 หยด 
• นํ้ามันยูคาลิปตัส ((Eucalyptus Essential Oil) 20 หยด 
• ภาชนะสําหรับใสบาลม • ริบบิ้น • กระดาษสี • ผาลูกไม

1

4

2

5

3

6

ÍØ»¡Ã³� ÇÔ¸Õ·íÒ

âÎÁàÁ´
¢Í§¢ÇÑÞà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃØ‹¹¡ÅÔè¹ËÍÁÍºÍØ‹¹Í‹Í¹âÂ¹ ºÒÅ�Á¹Ç´µÑÇ
·ÕèÁÕÊÃÃ¾¤Ø³ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃ»Ç´àÁ×èÍÂ ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁµÖ§ËÃ×ÍºÒ´à ç̈º
¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×éÍ ·íÒàÍ§¡çä´Œ§‹ÒÂæ áÅŒÇµ¡áµ‹§µÅÑº·ÕèãÊ‹ãËŒÊÇÂ§ÒÁ 
ãªŒÊíÒËÃÑºà»š¹¢Í§¢ÇÑÞá·¹¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂÁÍºãËŒ¡Ñº¤¹·ÕèàÃÒá¤Ã�
ä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ

1. ใสขี้ผึ้ง 2 ชอนโตะลงในถวยแกวทนความรอน หรือถวยตวงแกว 
2. วางถวยแกวลงบนหมอที่ใสนํ้า ตั้งไฟกลางใหนํ้ารอนเพื่อละลายขี้ผึ้ง
3. ใสนํ้ามันมะพราว ¼ ถวยลงไปในขี้ผึ้งที่ละลายแลว
4. ใสนํ้ามันมะกอก ¼ ถวยลงไป คนใหสวนผสมละลายเขากันสักครู
5. นําถวยขี้ผึ้งที่ละลายแลวขึ้นมาวางพักไวใหเย็นตัวลงสัก 2-3 นาที 

แลวเติมนํ้ามันหอมระเหยชนิดตางๆ ลงไป นํ้ามันระกํา 15 หยด 
นํ้ามันเปปเปอรมินต 30 หยด นํ้ามันตะไคร 30 หยด นํ้ามันลาเวนเดอร 
20 หยด และนํ้ามันยูคาลิปตัส 20 หยด

6. เทขี้ผึ้งที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยแลวลงในภาชนะที่เตรียมไว
7. ทิ้งไวสัก 2-3 ชั่วโมงใหขี้ผึ้งเซ็ตตัวเปนบาลม ตกแตงภาชนะใสบาลม

ใหสวยงามดวยริบบิ้น กระดาษสีสวย และผาลูกไม

¹íéÒÁÑ¹ËÍÁÃÐàËÂäÁ‹ä´ŒÁÕÊÃÃ¾¤Ø³á¤‹ª‹ÇÂ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ áµ‹¹íéÒÁÑ¹
ËÍÁÃÐàËÂºÒ§ª¹Ô´ÁÕ¡ÅÔè¹·Õèª‹ÇÂãËŒÃ‹Ò§¡ÒÂáÅÐ¨Ôµã¨¼‹Í¹¤ÅÒÂ 
ÍÒ¨ÅÍ§·íÒºÒÅ�Á¡ÅÔè¹µ‹Ò§æ äÇŒ¹Ç´µÑÇà¾×èÍ¤ÅÒÂà¤ÃÕÂ´ä´Œ ÍÒ·Ô

Tips
ºÒÅ�Á¹Ç´µÑÇà¾×èÍ
¤ÇÒÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂ

¢Í§¢ÇÑÞá·¹
¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ

¡ÅÔè¹ÊŒÁ ª‹ÇÂãËŒ¹Í¹ËÅÑºÊ¹Ô· Å´ÍÒ¡ÒÃµÖ§¢Í§¡ÅŒÒÁà¹×éÍ
¡ÅÔè¹¡ØËÅÒº ª‹ÇÂ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¿„œ¹¿Ù¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨
¡ÅÔè¹¡ÃÐ´Ñ§§Ò ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃ«ÖÁàÈÃŒÒ ¡ÃÐÇ¹¡ÃÐÇÒÂ 
ª‹ÇÂãËŒ»ÃÐÊÒ·Ê§º
¡ÅÔè¹ÁÐ¡ÃÙ´ ·íÒãËŒÃÙŒÊÖ¡Ê´ª×è¹ ¼‹Í¹¤ÅÒÂ ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃË´ËÙ‹ 
à¤ÃÕÂ´ ¹Í¹äÁ‹ËÅÑº

ºÒÅ�Á¹Ç´µÑÇ
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Family’s Bistro

Ê‹Ç¹¼ÊÁ

¹éÓ ¾ÃÔ¡ÃÊá«‹º 
àÁ¹ÙÍÒÂØÂ×¹ 
ÍÃ‹ÍÂäÁ‹ÍŒÇ¹
à¤Åç´ÅÑºÍÒÂØÂ×¹¢Í§¤¹ÁÒáµ‹âºÃÒ³ ¹íéÒ¾ÃÔ¡ÃÊªÒµÔ
Ñ̈´¨ŒÒ¹·Õè¤¹ä·ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹ª×è¹ªÍº ¡Ô¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§

¼Ñ¡ÅÇ¡ËÃ×Í¼Ñ¡Ê´·ÕèÅŒÇ¹ÍØ´Á´ŒÇÂÊÒÃÍÒËÒÃÊÁØ¹ä¾Ã
ºíÒÃØ§Ã‹Ò§¡ÒÂ á¶ÁÂÑ§á¤ÅÍÃÕèµíèÒàËÁÒÐÊíÒËÃÑº¤¹·Õè¤Çº¤ØÁ
¹íéÒË¹Ñ¡ àÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹ÒàÁ¹Ù¹íéÒ¾ÃÔ¡à»š¹ÍÒËÒÃ¤Ù‹¤ÃÑÇä·Â 
´Õµ‹Í¡ÒÂ ´Õµ‹Íã¨¢Í§¤¹·Ñé§ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

• กะป 1 ชอนโตะ • กุงแหง 2 ชอนโตะ • กระเทยีม 20 กรมั 
• พริกขี้หนูสวน (ปริมาณเผ็ดมากหรือเผ็ดนอยตามชอบ) 
• น้ําตาลปบ 1 ชอนโตะ • นํ้าปลา 1 ชอนโตะ 
• มะมวงเปรี้ยวสับเปนเสน ½ ลูก • นํ้ามะนาว 1 ซีก

1. ¹íÒ¡Ð»�ä»à¼Ò (ËÃ×ÍÂ‹Ò§ä¿) ãËŒËÍÁ
2. µíÒ¡ØŒ§áËŒ§ãËŒÅÐàÍÕÂ´
3. ãÊ‹¡ÃÐà·ÕÂÁáÅÐ¾ÃÔ¡¢ÕéË¹ÙÅ§ä»µíÒ¾ÍáËÅ¡
4. ãÊ‹¡Ð»�·Õèà¼ÒáÅŒÇÅ§ä» µÒÁ´ŒÇÂ¹íéÒµÒÅ»‚�º 

µíÒãËŒÊ‹Ç¹¼ÊÁà¢ŒÒ¡Ñ¹
5. ãÊ‹ÁÐÁ‹Ç§ÊÑºÅ§ä»â¢Å¡¾ÍáËÅ¡
6. »ÃØ§ÃÊ Œ́ÇÂ¹íéÒ»ÅÒ ºÕºÁÐ¹ÒÇÅ§ä» ªÔÁÃÊµÒÁªÍº 

µÑ¡àÊÔÃ�¿¾ÃŒÍÁ¼Ñ¡à¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§

ÇÔ¸Õ·íÒ

• เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดแชมปญอง 
 และเห็ดออรินจิ รวมกัน 100 กรัม 
• หอมแดงปอกเปลือก 5 หัว 
• กระเทียมกลีบเล็กปอกเปลือก 10 กลีบ 
• พริกขี้หนูสีแดง 5 เม็ด • กะป ½ ชอนโตะ 
• มะนาว 1½ ชอนโตะ • นํา้ปลา 1½ ชอนโตะ 
• นํ้าตาลปบ ½ ชอนชา

Ê‹Ç¹¼ÊÁ

1. àËç´ ËÍÁá´§ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ¾ÃÔ¡¢ÕéË¹Ù àÊÕÂº´ŒÇÂäÁŒ»ÅÒÂáËÅÁ ¹íÒä»Â‹Ò§ËÃ×ÍÍº¨¹ÊØ¡
2. â¢Å¡ËÍÁá´§ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ¾ÃÔ¡¢ÕéË¹Ù¾ÍËÂÒº ãÊ‹àËç´â¢Å¡µ‹ÍãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹
3. »ÃØ§ÃÊ´ŒÇÂ¹íéÒµÒÅ»‚�º ¡Ð»� ¹íéÒÁÐ¹ÒÇ ¹íéÒ»ÅÒ â¢Å¡ãËŒÊ‹Ç¹¼ÊÁ¤ÅØ¡à¤ÅŒÒà¢ŒÒ¡Ñ¹ 

µÑ¡àÊÔÃ�¿¾ÃŒÍÁ¼Ñ¡à¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§

ÇÔ¸Õ·íÒ

¹éÓ ¾ÃÔ¡
ÁÐÁ‹Ç§

¼Ñ¡à¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§¤Ù‹¹íéÒ¾ÃÔ¡
นํ้าพริกตองกินกับผักชนิดตางๆ หลากหลาย เลือกผักสดตาม
ฤดูกาล นํามานึ่ง ลวก ตม หรือกินสดใหเหมาะกับรสชาติของ
ผักแตละชนิด

• ผักนึ่ง เห็ดนางฟา บร็อกโคลี แครอต กะหลํ่าดอก ฟกทอง

• ผักลวก/ตม ขาวโพดออน กะหลํ่าปลี ดอกแค บวบ

• ผักสด ถั่วพู แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝกยาว ใบบัวบก

¹éÓ ¾ÃÔ¡
àËç´
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Digital Content

Planner 5D 
Planner 5D โปรแกรมออกแบบบานท่ีมเีครือ่งมอืตางๆ 
ใหเลือกใชงานจนจุใจ ใชสําหรับออกแบบและตกแตง
ภายใน รวมไปถงึพืน้ท่ีแลนดสเคปไดด ีใชไดทัง้บน iOs, 
Android และ Website ใชงานไดทั้งแบบ Online และ 
Offline สามารถออกแบบไดทั้งแบบ 3D และ 2D 
ใชงานงายเพราะมีเฟอรนิเจอรในแคตตาล็อกใหเลือก
วางแผนตกแตงหองหรือพื้นที่อ่ืนๆ ในบาน ชวยให
แบบหองออกมาสวยเหมอืนจรงิ สามารถดภูาพเสมอืน
ผานโหมด Virtual Reality นอกจากนั้นยังมีแกลเลอรี่
ท่ีรวบรวมการออกแบบหองตางๆ ของผู  ท่ีใชงาน 
Application ไวใหดเูปนไอเดยีสรางแรงบนัดาลใจอีกดวย
 https://planner5d.com

Magic Plan
เหมาะสาํหรบัคนทีก่าํลังปรบัปรงุบานหรอือยากตกแตงบานใหม App นีช้วยให
สามารถวาดแปลนหองขึน้มาไดดวยการเลง็กลองไปยงัมมุตางๆ เพือ่มารกจดุ 
แลว App จะคํานวณและวาดแปลนหองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ สามารถกําหนด
ความสูงของหอง ตําแหนงหนาตาง ประตู แสดงผลออกมาเปนรูปแปลนบาน
แบบ 3 มติไิดดวย ถาจะปรบัปรงุบานสามารถนาํแปลนทีไ่ดไปคยุกบัชางไดเลย
เพราะ App คํานวณขนาดของแปลนหองไวใหหมดแลว นอกจากนี้แปลน
ของแตละหองสามารถตกแตง แกไข เพิ่มวัตถุ ยายเฟอรนิเจอร เพ่ิมเติม
รายละเอียด หรือนําแปลนหองมาตอกันจนเปนชั้นหรือเปนบานทั้งหลังได
อีกดวย
 ดาวนโหลด App Magic Plan ไดฟรีที่ App Store

Home Design 3D
Application ที่จะชวยแปลงจินตนาการบานในฝนออกมาเปนภาพเสมือนจริง
ไดงายๆ เพียงปลายนิ้ว ไมมีความรูเรื่องการออกแบบก็สามารถใชงาน App นี้ได 
สรางแบบไดทั้ง 2D และ 3D สามารถกําหนดรูปทรงและขนาดความกวางยาว
ของหอง กําหนดตําแหนงและขนาดของประตู หนาตาง พื้นหอง ผนัง และ
เฟอรนิเจอร แสดงภาพแบบสามมิติใหหมุนดูหองไดรอบดานทุกมุม นอกจากนี้
ยังสามารถจําลองทิศทางของแสงสวางที่เขามาในหองไดอีกดวย นี่จึงเปน App 
ที่ไดรับความนิยมมีผูใชงานมากกวา 30 ลานคน และทุกคนสามารถรวมแชร
จินตนาการบานที่ออกแบบบน App นี้ได
 www.facebook.com/homedesign3d

3 App 
áµ‹§ºŒÒ¹ 
ª‹ÇÂá»Å§äÍà´ÕÂà»š¹ÀÒ¾
Application àÍÒã¨¤¹ªÍºáµ‹§ºŒÒ¹ äÁ‹µŒÍ§
à»š¹¹Ñ¡ÍÍ¡áººÁ×ÍÍÒªÕ¾ äÁ‹µŒÍ§Êà¡çµª�áºº
á»Å¹ºŒÒ¹à»š¹ ¤¹·ÑèÇä»¡çÊÒÁÒÃ¶µ¡áµ‹§ËÃ×Í
ÍÍ¡áºººŒÒ¹ä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ´ŒÇÂµÑÇª‹ÇÂ App 
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµ¡áµ‹§áÅÐÍÍ¡áºººŒÒ¹·ÕèÁÕãËŒä´Œ
àÅ×Í¡ãªŒ§Ò¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ App 
·ÕèÍÍ¡áººÁÒãËŒãªŒ§Ò¹§‹ÒÂ à¾×èÍãËŒ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶
á»Å§äÍà´ÕÂºŒÒ¹ÊÇÂæ ·ÕèÁÕÍÂÙ ‹ã¹ Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ
ÍÍ¡ÁÒà»š¹ÀÒ¾ä´Œ
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ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡ (16 ¾.Â. – 15 ¸.¤.)
มีสถานการณที่ทําให รู สึกสับสน
มึนงง ไมรูจะเลือกทางไหนดี มีเรื่อง

ใหตองตัดสินใจมากมาย ตั้งแตเรื่องเล็กไปจนถึง
เรื่องใหญๆ ไดทํางานโครงการใหมท่ีไมถนัดนัก 
บางคนตองเลือกระหวางการออกไปเดินตามหา
ฝนหรือจะยืนหยัดอยูในโลกแหงการทํางานที่ไมได
ตอบสนองความใฝฝนมากนัก การเงินยังสะพัดไม
ติดขัด จะไดเงินจากงานบริการ ไดรับเงินพิเศษจาก
การทํางานนอกเวลา หรืองานโครงการใหมๆ ที่มี
เขามาใหทําไมขาดสาย เรื่องรักคนโสดจะไดพบ
คนในอุดมคติที่ถูกใจมาก

ÃÒÈÕÁÕ¹ (14 ÁÕ.¤. - 12 àÁ.Â.)
ดวยพรสวรรค ท่ีสามารถเรียนรู 
อะไรไดเรว็ ชอบความคดิสรางสรรค 

เปนคนเบือ่งาย ชอบความแปลกใหม จะทาํให
ไดงานแปลกใหม งานทีไ่มคุนเคย หรอืงานทีไ่ม
เคยมีใครทํามากอน และเปนโอกาสที่จะไดใช
พรสวรรคและความสามารถท่ีซอนอยูใหเกิด
เปนผลงานที่สาธารณชนพอใจ ดานการเงิน
จะมรีายไดจากงานพเิศษ หาเงนิงายใชจายคลอง 
ควรหาทางออมเงินใหเปนที่เปนทางก็จะชวย
ใหมีเงินเก็บเปนกอนใหญได ดานความรักจะ
พบคนที่ถูกใจอยางไมคาดฝน

ÃÒÈÕ¡Ã¡® (15 ¡.¤. – 16 Ê.¤.)
กิจการที่ทํามานานแลวมีความมั่นคง
ยิง่ข้ึน มกีารขยายกจิการ หนาท่ีการงาน

เจริญเติบโต เปนชวงเวลาที่ไดหยุดพักผอนหลังจาก
ลุยงานมายาวนาน หากมีคนมาชักชวนใหลงทุนทํา
กิจการใหมๆ ควรทบทวนวากิจการนั้นจะตอยอด
จากกจิกรรมเดิมไดมากนอยเพียงใด เพราะหากไปเริม่
ทําสิ่งที่ไมเคยทํามากอนอาจทําใหการงานเกิดการ
หยุดชะงักได ดานการเงินฐานะม่ันคงไมมีเรื่องอะไร
ใหตองกังวล เรื่องความรักหากคิดเรื่องแตงงานก็เปน
เวลาที่เหมาะสม หรือถาพบคนถูกใจก็จะสมหวัง

ÃÒÈÕ¸¹Ù (16 ¸.¤. – 13 Á.¤.)
การตอสูที่เขมขนรออยูขางหนา 
จะมีอุปสรรคและปญหาที่รุนแรง

ถงึข้ันแตกหกั ความใจรอนจะไมชวยใหอะไรดีขึน้ 
ควรตระหนักเสมอว าการดับไฟตองใช  น้ํา 
ทุกปญหามีทางออก ควรหาทางแกปญหาไป
ทลีะเรือ่ง ตัง้สตเิพือ่ใหมองทางแกปญหาใหทะลุ 
ไมมัวเสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องหยุมหยิม
ทีทํ่าใหหงดุหงดิใจ มุงใชสตปิญญาความสามารถ
ที่มีเพื่อบรรเทาปญหาใหญใหไดกอน การเงิน
จะไดมาจากการตอสูอยางหนกัน้ีเอง สวนเรือ่งรกั
ถาตองแยงชิงควรพักไวกอนดีกวา

ÃÒÈÕÊÔ§Ë� (17 Ê.¤. – 16 ¡.Â.)
งานที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน 
การลงทนุ การซือ้ขายทีดิ่นจะรุงเรอืง

ดมีาก หรอืคนทีม่โีอกาสไดทาํงานกบัผูอาวโุสหรือ
คนรุนใหญจะมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
เปนพิเศษ ไดรับการสนับสนุนทั้งดานความรูและ
กําลังใจจากผู มีประสบการณสูงในเรื่องนั้นๆ 
ไดใชความเชี่ยวชาญจากคนรุนเกาและคนรุนใหม
มาผสมผสานกนัใหเกดิประโยชนกบัการพฒันางาน 
การเงินดี หากแบงเงินไปลงทุนจะไดกําไร ดาน
ชีวิตสวนตัว คนรักใหความอบอุนและเขาใจกันดี

หมายเหต:ุ เปนความเช่ือสวนบคุคล โปรดใชวจิารณญาณ

·íÒ¹ÒÂâª¤ªÐµÒÃÒÈÕ
Horoscope

ÃÒÈÕàÁÉ (13 àÁ.Â. - 13 ¾.¤.)
เปนชวงเวลาแหงการหยุดพักสักครู
เพื่อประเมินสถานการณรอบตัว 

เพื่อหาทางที่เสี่ยงนอยที่สุด แสวงหาหนทางที่
สงบสุขที่สุดสําหรับการทํางานในขั้นตอไป การ
หยุดพักเพื่อคิดไตรตรองจะชวยใหรับมือกับ
อนาคตอันใกลที่อาจมีการโยกยายเปล่ียนแปลง
ไดดีขึ้น ซึ่งความขยันขันแข็ง และความกลาลงมือ
ทําจากการที่คิดหาทางหนีทีรอดมาแลวอยางดี
จะชวยใหงานสําเร็จ ดานการเงิน สถานการณ
การเงินดีขึ้นกวาชวงกอนหนานี้ สวนความรักยัง
คงเงียบๆ เพราะไมมีเวลาใหคิดเรื่องรักเลย

ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ (14 ¾.¤. – 13 ÁÔ.Â.)
ดวยจิตใจที่เขมแข็งและความอดทนไม
ยอทอตออุปสรรคงายๆ ทําใหชนะเรื่อง

ยากๆ ท่ีมเีขามามากมายในชวงนีจ้นผานไปดวยดีได 
แตบางครั้งความเขมแข็งมักมาพรอมความดื้อรั้น 
การผอนหนักผอนเบาไมตองเอาชนะคนอ่ืนทุกเรื่อง
จะชวยใหมีความสุขในการทํางานยิ่งข้ึนและเหนื่อย
นอยลง ไดทาํงานหลายอยาง งานทีเ่ส่ียง ทีต่องตอสู 
แตผลตอบแทนที่ไดรับก็คุ มคา และมาพรอมกับ
ประสบการณที่หาไมไดงายๆ เรื่องรักมักผิดหวัง 
ควรยอมรับในความออนแอของกันและกันบาง

ÃÒÈÕÁÔ¶Ø¹ (14 ÁÔ.Â. – 14 ¡.¤.)
ความรูและประสบการณที่เก็บเกี่ยวไว
มาตลอดชีวิต จะถูกนํามาใชประโยชน

กบัหนาทีก่ารงาน อาจไดกลบัไปทาํงานเดมิทีคุ่นเคย 
ไดนําความสามารถท่ีเคยมีออกมาใช หรือการได
เอางานเกามาทําใหม ซึ่งจะชวยพลิกสถานการณ
การงานและการเงินใหดีขึ้น ควรจัดสรรการใชจาย
ใหรายรับรายจายเกิดความสมดุล หากตองมีการ
ลงทุนในชวงนี้มีโอกาสไดผลกําไรสูง ในดานชีวิต
ครอบครัวหากกําลังมีปญหากันใหระลึกถึงความรัก
และความดีที่เคยมีตอกันใหมาก

ÃÒÈÕ¡Ñ¹Â� (17 ¡.Â. - 16 µ.¤.)
หากในชวงที่ผานมารู สึกวาพบแต
โชคราย ปญหาและอุปสรรคถาโถม

แทบหมดเรี่ยวแรง ตอจากนี้หลายอยางกําลังจะ
ดขีึน้ การงานทีเ่คยหยุดชะงักจะไดรับการสงเสรมิ
ใหกาวหนาแบบกาวกระโดดจากผูที่เห็นความ
สําคัญ จะไดทํางานท่ีถูกใจ ไดรับการสนับสนุน
ดานเงินทุน มีโชคลาภทางดานการเงิน มีรายได
จากหลายทางเขามาทําใหมีเงินทุนหมุนเวียน
ไมขาดสาย ดานความรักอาจไดพบรักกับคนที่
รูสกึยอมรบันบัถอื คนมปีระสบการณสงูทีส่ามารถ
มาชวยหนุนเสริมชีวิตทุกดานได

ÃÒÈÕ¡ØÁÀ� (13 ¡.¾. - 13 ÁÕ.¤.)
คนที่ชอบความทาทายจะมีโอกาส
ไดเผชิญหนากับการแกไขปญหาที่

ทําใหรูสึกตื่นตัว แตดวยความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความรูที่สั่งสม และการเปนคนมีไอเดียความคิด
แหวกแนวจะชวยใหทกุอยางลลุวงไปได หลงัจาก
นั้นจะไดเงินที่เกิดจากผลงาน และดวยเปนคน
ที่มองการณไกลจะทําใหไดงานโครงการใหมๆ ที่
ทาํใหตอยอดขยายความคดิตางๆ ทีไ่ดเคยเริม่ไว
ใหออกดอกออกผลงอกงาม ในเรือ่งของความรกั
สถานการณกําลังน่ิงแลว มีความจริงจังถึงขั้นลง
หลักปกฐานรวมกันได

ÃÒÈÕµØÅÂ� (17 µ.¤. - 15 ¾.Â.)
สติปญญาและความเฉลียวฉลาด
รูทันคนชวยใหหนาที่การงานเจริญ

กาวหนาอยางรวดเรว็ บางครัง้อาจมสีถานการณ
ปญหาที่กลืนไมเขาคายไมออกเขามาทดสอบ
ไหวพรบิปฏภิาณ ควรตัง้สตใิหดแีลวแกปญหานัน้
ดวยจิตใจที่ม่ันคงจะชวยใหผานเร่ืองไมดีไปได 
การงานที่เกี่ยวของกับผูหญิง เรื่องสวยๆ งามๆ 
หรือพืชพันธุธัญญาหารจะทําใหมีรายไดเขามา
เปนกอบเปนกาํจนต้ังตวัได เรือ่งความรัก จะไดคู
ที่เหมาะเจาะลงตัวสงเสริมกัน หรือคนรักจะนํา
โชคดีในเรื่องตางๆ มาให

ÃÒÈÕÁÑ§¡Ã (14 Á.¤. - 12 ¡.¾.)
มีเรื่องงานใหตองตัดสินใจ ทํางาน
หลายอยาง จับปลาหลายมือ หรือ

กําลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานใหม ลองคอยๆ 
คิดอยางรอบคอบไมตองรีบรอนนัก คิดใหดีวา
โอกาสใหมๆ  ทีเ่ขามาเปนโอกาสหรอืความเสี่ยง
กันแน เรื่องการเงินจะไดรับของขวัญของกํานลั
หรือเงินรางวัลมาชวยใหการเงินคลองตัวยิ่งขึ้น 
ในดานชีวิตสวนตัว คนโสดมีโอกาสพบรักใหม
ที่ลึกซึ้ง มีคนเขามาใหเลือกหลายคน สวนคน
มีครอบครัวแลวระวังรักซอนที่ทําใหชํ้าใจกัน
ในทกุฝาย
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Sanook Quiz

1. คุณนัยนันทน  ลีลาชัย  เอ็น.ซี.รอยัล ปนเกลา
2. คุณอารีย พงศสันติสุข  สมาชิก NC CARD
3. คุณวัณณิตา ตราบนิรันดร  บานฟาปยรมย น ีวา

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
Ã‹Á NC ON GREEN CHARM ¨íÒ¹Ç¹ 3 ÃÒ§ÇÑÅ
จากการรวมเลนเกมเปดการดจับคู ฉบับ 89 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
(สงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สามารถรับของรางวัลไดดวยตนเองที่สํานักงานใหญ 
หรือสํานักงานขายโครงการเทานั้น)

 ติดตอรับของรางวัลที่ คุณมยุรี โทร. 02-993-5080 ตอ 442 (จันทร-ศุกร เวลา 10.00 - 16.00 น.) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
และกรุณาแสดงบัตร NC CARD กับเจาหนาที่เมื่อติดตอรับของรางวัล

ºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞ à«ç¹·ÃÑÅ 
ÁÙÅ¤‹Ò 300 ºÒ·

ºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞ ÊµÒÃ�ºÑ¤Ê�
ÁÙÅ¤‹Ò 500 ºÒ·ÁÙÅ¤‹Ò 500 ºÒ·

¨íÒ¹Ç¹
2ÃÒ§ÇÑÅ 

¨íÒ¹Ç¹
3ÃÒ§ÇÑÅ 

¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾ µÒ´Õä´Œ 
¨Ñº¼Ô´¨Ø´µ‹Ò§¡Ñ¹ã¹ÀÒ¾ 2 ÀÒ¾¹Õé ã¤ÃµÒ´ÕÁÒàÅ‹¹à¡Á¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾¡Ñ¹¡ÑºÀÒ¾ºŒÒ¹ 
¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ¿‡Ò¡ÃÕ¹à¹ÍÃÕè »Ò¡à¡Ãç´ - ÃÒª¾Ä¡É� ·Ñé§ 2 ÀÒ¾´ŒÒ¹Å‹Ò§¹ÕéÁÕ¨Ø´·Õèµ‹Ò§¡Ñ¹ 4 ¨Ø´ 
Ç§¡ÅÁ¨Ø´·Õèµ‹Ò§¡Ñ¹ã¹ÀÒ¾ãËŒ¤Ãº áÅŒÇÊ‹§ÁÒÅØŒ¹ÃÑº ºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞÊµÒÃ�ºÑ¤Ê� ÁÙÅ¤‹Ò 500 ºÒ· 
¨íÒ¹Ç¹ 2 ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞà«ç¹·ÃÑÅ ÁÙÅ¤‹Ò 300 ºÒ· ¨íÒ¹Ç¹ 3 ÃÒ§ÇÑÅ






