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TAKE A SEAT

CONTRIBUTORS

ในช�วงหน�าร�อน ที่อากาศอาจทำให�ใครหลายคนหงุดหงิด 
ไม�อยากออกไปข�างนอก ไม�อยากที่จะทำอะไร

หน�าร�อน อาจเป�นช�วงที่หลายคนอยากให�ผ�านพ�นไปเร็วๆ 
ในมุมเล็กๆ ของโลกที่อากาศกำลังร�อนแผดเผา

อาจจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่กำลังเพลิดเพลินกับแสงแดดนี้
ต�นไม� ดอกไม� ใบหญ�าพร�อมใจกันผลิบาน

สีสันแสบซ�าพร�อมใจแย�งซีนกันเด�น
ชุด Bikini ตัวเก�งได�ออกมาโลดแล�น 

น้ำทะเลสีครามเปล�งประกายระยิบระยับ
ช�วงหน�าร�อนอาจจะเป�นช�วงที่บางคนรอคอย

รอคอยที่จะได�หยุดพักจากงาน หยุดเพื่อหายใจ
หยุดเพื่อออกไปค�นหาอะไรใหม�ๆ

หยุด…เพื่อจะได�ใช�เวลากับคนที่เรารัก
เพียงเราเลือกที่จะมอง อากาศร�อนๆ อาจจะเป�นจุดเริ่มต�นของสิ่งดีๆ 

ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป�นได�
“And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on 

the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar 
conviction that life was beginning over again with the summer.” 

 F. Scott Fitzgerald

Pathamol L.
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LIVING IN
STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF

OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER

เดินดูสถานที่สวยเก�จากทั่วโลก

ผ�านสายตา และมุมมองของ

อินทีเรียดีไซเนอร�

P.8

P.9

RABBIT HOLE
ถ�าพูดถึง SUMMER เรามักจะนึกไปถึงสีสันสดใส ความสนุกสนาน แต�ถ�าจะให� 
LIVING IN ตีความความเป�น SUMMER FLAVOR ในแบบของเราแล�ว 
จะให�ธรรมดาได�ไง เราจึงขอส�งร�าน RABBIT HOLE ขึ้นชกในตำแหน�งนี้  
คุณอาจจะคิดว�ามันจะไปเกี่ยวข�องกันได�ยังไง ลองมาสัมผัส RABBIT HOLE 
ไปพร�อมๆ กันกับเรา 
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P.10

บรรยายภาพ

01 ผนังไม�หน�าร�านที่ไม�บ�งบอกอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
   ให�ความรู�สึกลึกลับ น�าค�นหา

02 บริเวณ COCKTAIL BAR ท่ีโปร�งโล�งข้ึนไปจนถึง
   ช้ัน 3 การเลือกใช�วัสดุท่ีเป�น LOFT และ LUXURY
   ได�อย�างลงตัว

03 RED WALL ที่เป�น HIGHLIGHT ของร�าน 
04 เกิดจากความดิบของผนังก�ออิฐกับความ
   LUXURY ของสเตนเลส ROSE GOLD 
    ที่ซ�อนไฟ LED สีแดงไว�ปรับเปลี่ยน
   บรรยากาศภายในร�านในแต�ละช�วงเวลา

05 โซนหลังคากระจก ที่ใช�ผนังปูนดิบๆ 
   กับงานเหล็ก มาตัดกับความหรูหราของ SOFA
   และ ARMCHAIR ที่หุ�มด�วยหนังและผ�ากำมะหยี่

06 บริเวณชั้นลอยที่เราบอกว�าเหมือนนั่งอยู�ใน
   ห�องนั่งเล�นของวังสักแห�ง จากการตกแต�งผนัง
   ด�วยภาพและ FURNITURE VINTAGE การเลือก
   ใช�สีน้ำเงินกรมท�ามาตัดกับสีเขียวเทอร�ควอยซ�

07 PRIVATE PARTY ZONE ในชั้น 3 ที่มี 
   COCKTAIL BAR ส�วนตัวด�วย

08 OPEN SPACE ลงไป 3 ชั้น ให�ความรู�สึกต�อเนื่อง
   ในแต�ละชั้นและยังสื่อได�ถึงความเป�น 
   RABBIT HOLE ได�อีกด�วย

เริ่มจากประตูทางเข�ากันก�อนเลย เป�นผนังไม�เรียบๆ กับประตูไม�ที่ถูกซ�อนอยู� 
ไม�มีชื ่อร�าน ไม�มี SIGNAGE ใดๆ ทั้งสิ ้น ราวกับเป�นสมาคมลับสักแห�ง 
ที่ต�องเป�นสมาชิกเท�านั้นถึงจะหาเจอ พอผลักประตูเข�าไป เหมือนหลุดเข�าไป 
อีกโลกหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง การดีไซน�ที่นำเอาความเป�น 
LOFT ดิบๆ มาเจอกับความเป�น LUXURY ความสนุกของการเลือกใช�วัสดุ 
หลากหลายแบบ ไม�ว�าจะเป�นผนังอิฐเปลือย ปูนขัดมัน โครงสร�างเหล็กดิบๆ 
มาผสมกับความหรูหรา มันวาว ของชั้นและผนังสเตนเลส ROSE GOLD 
ได�อย�างลงตัว  และที่เราชอบมากคือการเลือกใช�สี ไม�ว�าจะเป�นสีแดง สีน้ำเงิน 
สีเขียว มาตัดกันในแต�ละจุด รวมไปถึงการวาง LIGHTING SPOT เป�นจุดๆ 
แสงสลัวๆ มาเจอกับ VINTAGE FURNITURE ที่เป�นหนังบ�าง ผ�ากำมะหยี่บ�าง 
ราวกับได�ดูหนังของผู�กำกับคนโปรด หว�องกาไว เกิดเป�นความเซ็กซี่ และ  
น�าค�นหา

อีกท้ัง RABBIT HOLE ให�ความสำคัญกับ LIGHTING DESIGN อย�างมาก โดยจะ 
กันแสงภายนอกไม�ให�เข�ามากวนเลย ดังน้ันภายในร�านจะสามารถควบคุม LIGHTING 
ได�อย�างเต็มที่ ซึ่งแบ�งเป�น 3 ช�วงเวลา คือ ช�วง 19.00 - 20.00 น. จะเป�นไฟ 
WARM LIGHT สว�างๆ ดูผ�อนคลาย พอถึงช�วง 20.00 - 23.00 น. ไฟในร�าน  

จะหร่ีลง และจะมีแสงสีแดงจางๆ จาก LED ท่ีซ�อนอยู�ผนังหลัง COCKTAIL BAR 
เหมือนแสงตอนเย็นโพล�เพล� ก�อนพระอาทิตย�จะตกดิน และหลังจาก 23.00 น. 
เป�นต�นไป ไฟในร�านจะมืดสลัวๆ มีแค�แสงจาก LED สีแดงที่จะแดงเต็มที่ 
ปลุกความคึกคักได�อย�างเต็มตัว
 
ส �วนการจัด zoning ของ RABBIT HOLE จะแบ�งเป �น 4 โซนใหญ�ๆ 
โซนแรกจะเป�นโซนท่ีคึกคักท่ีสุด คือ โซน COCKTAIL BAR จะเป�น OPEN SPACE 
โล�งขึ้นไป 3 ชั้น และเราจะได�เห็นลีลาการชง COCKTAIL จาก BARTENDER 
มือโปร ส�วนโซนที่ 2 จะอยู�ด�านในหลังสุดของร�าน ภายใต�หลังคากระจก 
มีความเป�นส�วนตัวข้ึนมานิดนึง โซนท่ี 3 ตรงช้ันลอย เหมือนน่ังอยู�ในห�องน่ังเล�น 
ของวังสักแห�งในยุโรป จากตัว VINTAGE FURNITURE และ GALLERY WALL 
ส�วนโซนสุดท�ายอยู�ที ่ชั ้น 3 จะมีความ PRIVATE ที่สุด เพราะจะได�พื้นที่ 
ด�านบนทั้งหมด และยังมี COCKTAIL BAR ส�วนตัวด�วย เหมาะสำหรับการจัด 
PRIVATE PARTY ที่สุด
 
เป�นยังไงล�ะครับ SUMMER FLAVOR ของ LIVING IN ทั้งการเลือกใช�สีและ 
LIGHTING ที่สนุกสนาน CONCEPT ที่สื่อออกมาในการตกแต�ง 

P.11
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ราวกับอยู�ในสวนสนุกสักแห�ง ที่เมื่อคุณได�หลงเข�ามาแล�ว ก็ยากที่จะกลับ 
ออกไปง�ายๆ  เหมือนกับเดินตกลงไปในหลุมพรางของ RABBIT HOLE เข�าแล�ว 
คุณจะหา RABBIT HOLE ได�จากผนังไม�เรียบๆ ที่ตั้งอยู�ระหว�างซอยทองหล�อ 5 
กับซอยทองหล�อ 7 เราใบ�คุณได�เท�านี้จริงๆ …มันเป�นความลับ
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DIG DEEP INTO FAMOUS CELEBRITIES
AND STARS INSIGHTS 
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เป�ดมุมมอง โชว�ความคิดที่ซุกซ�อนอยู�ของดารา
เซเล็บคนดัง

ให�โอคุสโน�เติมสีสันให�ชีวิตคุณ
จากเด็กธรรมดาๆ สู�นักธุรกิจสาวน�อยที่มีธุรกิจของตัวเอง คุณพิมพ�มาดา 
พัฒนปรัชญาพงศ� หรือแพร เจ�าของแบรนด�คางกุ�งทอดอบกรอบ “โอคุสโน�” 
เจ�าแรกของประเทศไทย ท่ีมองเห็นโอกาสจากส่ิงท่ีคนมองข�ามมาสร�างทำให�เกิด 
มูลค�า โดยใช�ส�วนใต�หัวของกุ�งท่ีไม�มีคำเรียกแน�ชัดว�าคืออะไร เธอจึงเรียกส�วนน้ีว�า 
“คางกุ�ง” เธอคนนี้ได�พลิกไอเดียนำคางกุ�ง วัตถุดิบที่ใครก็คิดไม�ถึง มาแปรรูป 
อัปเกรด เพิ ่มระดับ จนกลายเป�นสแน็ก ขนมทานเล�นรูปแบบใหม�ที ่มี 
แคลเซียมสูงถึง 90% โซเดียมต่ำ และไม�มีผงชูรส เป�นขนมที่มากกว�าขนม 
เพราะทานเป�นขนมขบเคี ้ยวหรือโรยกับอาหารในจานของคุณจานใดก็ได� 
และขนมโอคุสโน� ยังเป�นผู�ชนะเลิศจากรายการ SME ตีแตก The Final 2015 
เป�นสุดยอด SME ป� 2015 อีกด�วย

จุดเริ่มต�น “คางกุ�ง”
หลายคนสงสัยว�าจุดประกายไอเดียนี้มาได�อย�างไร เธอคนนี้คิดได�อย�างไร 
คำตอบคือ เธอเพียงแค�น่ังทานอาหารกับครอบครัว และบนโต�ะมีหัวกุ�งมากมาย
วางทิ้งอยู� ด�วยความพิเรนทร�ตามประสาเด็ก เธอจึงนำมาแคะแกะเล�นและ 
สังเกตว�า ส�วนใต�หัวของกุ�งนี่นิ่มดีเนอะ จึงเกิดไอเดียว�า มันน�าจะเอามา 
ทำอะไรได� หลังจากนั้นเธอจึงชักชวนน�องชาย และเริ ่มทดลองวิธีต�างๆ 
โดยมุ�งหวังว�า ทำอย�างไรให�เก็บสินค�านี้ได�นาน เธอและน�องชายจึงทดลองป��ง 
ย�าง อบ ต�ม จนในที่สุดก็ออกมาเป�น “คางกุ�งทอดอบกรอบ” ภายใต�แบรนด� 
โอคุสโน� ซึ่งป�จจุบันมี 3 รสชาติด�วยกันคือ รสดั้งเดิม รสต�มยำ และ 
รสแกงเขียวหวาน

หัวกุ�ง หรือ คางกุ�ง เอามาจากไหน
ในตอนเริ่มต�นที่ทำธุรกิจนี้ เธอและน�องชายได�พยายามไปติดต�อฟาร�มกุ�ง 
ในที่ต�างๆ เพื่อที่จะขอซื้อเฉพาะคางกุ�ง แต�ไม�ว�าจะไปที่ไหนๆ ก็โดนปฏิเสธ 
กลับมาทุกครั ้ง บางครั ้งก็โดนหัวเราะเยาะ โดนไล�กลับ และยังดูถูกว�า 

“หนูจะเอาไปทำอะไร ไม�มีใครขายให�หรอก ถ�าจะเอาก็เอาไปทั้งหัวเลย” 
แต�ด�วยความที่ไม�ย�อท�อ และเชื่อในสินค�านี้ว�าจะต�องไปได� จึงพยายามหา 
ไปเรื่อยๆ ใช�เวลาอยู�หลายเดือน จนในที่สุดก็มีผู�ใหญ�ใจดี ลองทำส�วนนี้ 
ขายให�เธอ เธอจึงมีกำลังใจสู�ต�อและพัฒนาแบรนด�โอคุสโน�มาจนถึงทุกวันนี้ 
หากเธอเจออุปสรรคและถอยหลัง ล�มเลิกที ่จะทำธุรกิจนี ้ตั ้งแต�ตอนนั ้น 
พวกเราจะไม�มีโอกาสได�รู�จักกับคำว�า “คางกุ�ง” แน�นอน

ความแตกต�างทางไอเดียของคุณแพร
เนื่องจากคนไทยยังไม�รู�จักว�าคางกุ�งคือส�วนไหนของกุ�ง? อะไรคือคางกุ�ง? 
กุ�งมีคางด�วยเหรอ? จึงเป�นเหตุให�ผู�บริโภคเกิดความสงสัย และจากความสงสัย 
นี่เอง ที่เธอนำมาเป�นจุดขาย สามารถดึงดูดให�ลูกค�าเข�ามาลองทานขนม 
ของเราได� และอีกหนึ่งจุดเด�นของผลิตภัณฑ�น้ีคือ บรรจุภัณฑ�ท่ีมีความแตกต�าง 
จากขนมถุงยี่ห�ออื่นๆ ซึ่งแพ็กเกจจิ้งส�วนใหญ�มักจะออกแบบถุงบรรจุภัณฑ� 
ที่มีสีพื้นหลากหลายสีและใช�พื้นมันเงา และมักใช�ภาพสินค�าจริงในการสื่อถึง 
ผลิตภัณฑ� แต�เธอทำสวนทางจากขนมยี่ห�อต�างๆ อย�างสิ ้นเชิง เธอใช� 
แพ็กเกจจิ้งเป�นพื้นสีขาวและเป�นพื้นด�าน แถมการออกแบบภาพยังใช�เส�น 
เหมือนเป�นการวาดการ�ตูนเพื ่อให�มีความแตกต�างจากขนมขบเคี ้ยวตาม   
ท�องตลาดทั่วไป เพราะเธอเชื่อว�าการทำธุรกิจจะต�องมีจุดยืน จุดเด�น จุดต�าง 
ของตัวเองโดยที่ไม�ลอกเลียนแบบใคร เธอเน�นความสนุกสนาน ซึ่งแสดงออก 
ผ�านซองบรรจุภัณฑ� โดยการเน�นสีสันต�างๆ เหมือน “ให�โอคุสโน�เติมสีสันให� 
ชีวิตคุณ” (Let OKUSNO bring you a colorful life) ซึ่งถือได�ว�า 
เป�นจุดเด�นที่เมื่อผู�ซื้อเห็นจะสามารถจดจำแพ็กเกจจิ้งของแบรนด�เธอได�

แม�แต�ในด�านการตลาดเธอก็มองถึงจุดที่ต�างออกไป เพราะเธอนำขนมโอคุสโน� 
ไปวางจำหน�ายในร�านหนังสือ Se-ed Book Center ซึ่งไม�มีใครคาดถึง 
ว�าจะมีขนมขบเคี้ยวไปวางจำหน�าย แต�เธอมองว�าขนมโอคุสโน�ตอบโจทย� 
คนที่อ�านหนังสือได�เป�นอย�างดี เธอจึงเลือกวางจำหน�ายในร�านหนังสือแห�งนี้ 

ที่มีวางจำหน�ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดส�งทางไปรษณีย�ทั่วประเทศ 
ถึงหน�าบ�านของผู�บริโภคอีกด�วย

ข�อคิดในการทำธุรกิจจากคุณแพร
“ไม�ว�าทำอะไรก็แล�วแต� อยากให�ทำให�ถึงที่สุด และก็เลยคำว�าที่สุดไปอีก 
เพราะว�าวันหนึ่งเรามองย�อนกลับมา เราจะได�รู �ว�าเราทำมันดีที ่สุดแล�ว” 
ประโยคนี้เองที่ทำให�เธอพลิกจากศูนย�จนกลายเป�นธุรกิจหลักล�านได� ป�จจุบัน 
ขนมโอคุสโน�มีวางจำหน�ายแล�วทั ่วประเทศ เช�น Gourmet, Home 
Freshmart, Tops Supermarket, ร�านหนังสือ Se-ed Book Center, 
ร�านเถ�าแก�น�อยแลนด�, ร�านกาแฟพันธุ�ไทย, Max Mart, We Fitness Society 
และยังมีการส�งออกไปยังประเทศต�างๆ อีกด�วย

ใครๆ ก็ฝ�นอยากมีธุรกิจเป�นของตัวเองกันทั้งนั้น แต�คุณรู�จักตัวเองดีรึยัง 
ว�าคุณเป�นคนที่พร�อมจะทำธุรกิจหรือไม� คำถามที่คุณแพร มักจะถามย�อน 
กลับเสมอ เมื่อมีคนมาปรึกษาเธอในเรื่องของการทำธุรกิจ “คุณชอบความ 
เสี ่ยงไหม?” ประโยคสั ้นๆ แต�สามารถพลิกชีวิตและอนาคตของคุณได� 
เธอกล�าวว�า ถ�าคุณเป�นคนไม�ชอบความเสี่ยง คุณก็ควรทำงานที่มั่นคงหรือ 
ทำงานประจำ เพราะคุณสามารถมีตำแหน�งที่ใหญ�ได� มีเงินเดือนที่สูงได� 
มีสวัสดิการมากมาย และมีความมั่นคงของชีวิต หากวันใดคุณออกจาก 
งานประจำมาเส่ียงทำธุรกิจของตัวเอง คุณจะรับได�ไหม หากธุรกิจท่ีทำไม�เป�นไป 
ตามท่ีคุณคาดหวังไว� คุณจะรับกับป�ญหาต�างๆ ท่ีเข�ามาได�ไหม คุณจะถอยหลัง 
ให�กับอุปสรรคที่เข�ามาหาคุณไหม เพราะธุรกิจอยู�บนความเสี่ยงตลอดเวลา 
อาทิตย�หน�ายอดขายจะตกไหม อีกสองวันจะมีเงินเข�ามาหมุนพอไหม พรุ�งนี้ 
จะทำยังไงกับธุรกิจดี นี่เป�นป�ญหาที่คนชอบความเสี่ยงสามารถผ�านมันไปได� 
เพราะเขาชอบความเส่ียง เส่ียงท่ีจะลองเดินก�าวไปซ�าย ก�าวไปขวา แบบไม�กลัว 
คนที่ชอบความเสี่ยงจะสามารถกล�าตัดสินใจได�ดีกว�า เหมือนเป�นเรื่องของ 
ความท�าทายที่อยากจะเอาชนะ ธุรกิจก็เช�นกัน ดังนั้นการมีธุรกิจเป�นของ 

ตัวเอง ก็เหมือนการที่เรากำลังขับเรืออยู�กลางมหาสมุทร และยืนคุมหัวเรือ 
ว�าเราจะเดินเรือไปในทิศทางไหน

ไม�ว�าคุณจะทำธุรกิจแบบไหน การบริการ เสื้อผ�า เครื่องประดับ รองเท�า 
กระเป�า คุณสามารถหาจุดต�างของตัวเองได� การที่เราไปลอกเลียนแบบ 
ความคิดคนอื่นมาทำเป�นของตัวเอง เป�นสิ่งที่หลายคนอาจมองว�าเป�นเรื่องปกติ 
ในโลกของธุรกิจ แต�หากพูดกันตามหลักความเป�นจริงแล�ว จิตใจของคนที่เริ่ม 
ทำเป�นคนแรกจะเป�นอย�างไร กว�าเขาจะกลั่นกรองความคิดต�างๆ ออกมาได� 
ประดิษฐ�สินค�าขึ้นมาสักอย�างนึง จะต�องผ�านการคิดมาแล�วหลายขั้นตอน 
ผ�านการทดลองมาแล�วหลายร�อยครั้ง ดังนั้นอยากฝากให�คนรุ�นใหม�ที ่คิด 
อยากทำธุรกิจของตัวเอง ที่ชอบความเสี่ยงและอยากลงทุน ให�หาจุดเด�น 
ของตัวเอง จุดต�างที่ไม�เหมือนใคร แล�วคุณจะมีความภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ 
และสามารถพาธุรกิจให�ประสบความสำเร็จได�อย�างแน�นอน

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากติดตามเรื่องราวที่เข�มข�นของนักธุรกิจสาว 
เจ�าของแบรนด�คางกุ �งทอดอบกรอบ “โอคุสโน�” สามารถติดตามได�ใน       
www.facebook.com/okusnosnack หรือ Instagram: okusno หรือ     
Line: @okusno (มี @ ด�วยนะ)
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REEBOK
Men's Pump Omni Lite
www.reebok.com

Summer Season ที่เหมาะแก�การทำกิจกรรมกลางแจ�งกับครอบครัว หรือ 
จะเลือกนอนพักผ�อนเอนหลังบนเปลญวนริมทะเลฟ�งเสียงคลื่นก็เป�นความคิด 
ที่เข�าท�า สำหรับใครหลายๆ คนที่ยังรู�สึกชาร�จพลังไม�เต็มที่ในวันหยุดยาว 
ช�วงเดือนเมษายนแล�วละก็ เดือนพฤษภาคมก็เป�นอีกเดือนที่เหมาะแก�การหา 
วันว�าง ลาหยุดพักร�อน เก็บเสื ้อผ�าใส�กระเป�าและออกเดินทางไปพักผ�อน 
ริมทะเลได�เช�นกัน

สำหรับเมืองร�อนอย�างบ�านเรา เทรนด�เสื้อผ�าประจำฤดูร�อนสามารถใส�อินได� 
ตลอดทั้งป�อยู�แล�ว ไม�ว�าคุณจะเลือกหยิบชิ้นไหนมาก็ตาม 

Who What Wear เล �มนี ้จะชวนคุณเก ็บกระเป �า mix and match 
เสื้อผ�าให�เข�ากับกิจกรรมกลางแจ�ง และเปลี่ยนริมหาดให�กลายเป�นแคตวอร�ค 
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WHO  / 
WHAT / 
WEAR /

NO-NAME MODELS 
FEATURED ON PAPER-CUT 
CATWALKS

SELECTED
ITEMS 04 CHANEL Sandals Tweed 

   Navy Blue, Red & White

chanel.com

01 T-REX Signature 
   Tank Top Tinky and Bell
  
   

IG: @trex.bangkok

02 ISSUE PIXIE Robe 
   with Embroider 
   Bird Detail

IG: @issuethailand

03 FENDI Fashion Show 
   sunglasses in 
   ruthenium metal

fendi.com

แคตวอล�คบน 2 หน�ากระดาษ
ของเหล�าโมเดลโนเนม

CHILLING,
LAID BACK

สำหรับคุณ ด�วยไอเท็ม Signature จาก T-REX แบรนด�น�องใหม�ที ่เป�น 
กระแสวัยรุ�นกับเนื้อผ�าบางเบา สวมทับด�วยเสื้อคลุมตัวยาวป�กดีเทลรูปนก 
ของคุณผู�ชายจาก ISSUE ให�ลุคสบายๆ และไม�โป�จนเกินไป เหมาะกับการ 
นอนเอนหลังบนเปลญวนริมชายหาด เราเลือกเพิ่มลูกเล�นให�ลุคดูคูลขึ้นด�วย 
CHANEL Sandals กับ FENDI Fashion Show sunglasses ที่งัดออกมา จากโชว� 
SS 2016 ทั ้งสองชิ ้นมีด ีเทลเท�ๆ จนใครเห็นก็ต �องเหลียวมองแน�นอน
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS 
WITH OUR VERY OWN DESIGN 
DIRECTOR 

งานดีไซน�ดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยู�แถวนี้

ในช�วงที่อากาศร�อนอย�างนี้ เรามาหยุดพูดถึงเรื่องของงานออกแบบกันสักเล�ม 
ดีมั้ย ก็ไม�เชิงว�าไม�เกี่ยวข�องกับงานออกแบบหรอกครับ แต�ในเล�มนี้จะไม�ขอเล�า 
ถึงเทรนด�การออกแบบที่โลกกำลังหมุนไป แต�เป�นการออกแบบเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งถือเป�นเรื ่องสำคัญอย�างหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่อยู �ในวัยทำงานควรใส�ใจ 
เพราะสุขภาพที ่ด ีควรก�าวเด ินไปพร�อมกับความก�าวหน�าในชีว ิตด �วย 
เราจึงขอยกตัวอย�าง 2 แบรนด�น้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่น�าสนใจ ที่ตอบโจทย� 
ทั้งในเรื่องสุขภาพ เรื่องโมเดลที่น�าศึกษา และยังเหมาะสำหรับการหามาดื่ม 
คลายร�อนในช�วงอากาศร�อนๆ แบบนี้ด�วย

1. Juice Served Here แบรนด�น้ำดื่มสัญชาติอเมริกัน ที่นอกจากจะให� 
ความสำคัญกับวิธีการออกแบบที ่มีมาให�เห็นกันในท�องตลาดแล�ว สิ ่งที ่              
น�าสนใจกว�าคือ ไอเดียเบื้องหลังของแบรนด�นี้ ไม�ใช�แค�เฉพาะหน�าตาที่ออกมา 

สวยงาม หรือคอนเซปต�ที ่ดีเท�านั้น ทาง Juice Served Here นั้นใส�ใจ 
ไปจนถึงแหล�งที่มาของวัตถุดิบ เพราะทางแบรนด�เขาไปคัดเลือกเองถึงฟาร�ม 
และฟาร�มในแต�ละที่นั้น ก็ต�องเป�นฟาร�มที่ปลูกพืชแบบออร�แกนิกจริงๆ ถึงจะ 
ผ�านเข�ามามีส�วนร�วมในการส�งมอบวัตถุดิบสำหรับทำน้ำดื่มสุขภาพให�แบรนด�นี้

2. Pukpun “ปลูกป� �น” แบรนด�สัญชาติไทยนี้ เกิดขึ ้นมาจากตัวเจ�าของ 
ที่ใส�ใจในการดูแลสุขภาพ โดยเริ่มแรกก็ทดลองกันเองในหมู�เพื่อน จนได�สูตร 
ของน้ำดื่มที่ลงตัว บวกกับคำเชิญจากคาเฟ�จักรยาน “เวลาเย็นน” ต�องการให� 
มาแชร�พื้นที่ด�วยกัน ปลูกป��นจึงเกิดขึ้นมาเป�นรูปร�างที่ชัดเจน นอกจากหน�าตา 
แพ็กเกจที่ดูเป�นมิตร ผสมกับความใส�ใจในเรื่องวัตถุดิบและเทคนิคการทำ 
เพ่ือให�ผู�บริโภคได�รับประโยชน�สูงสุด ส่ิงท่ีน�าสนใจมากกว�าน้ันคือ ร�านเวลาเย็นน 
เป�นหนึ่งในจุดศูนย�รวมของเหล�านักป��นจักรยาน จึงเกิดกิจกรรมเชิญชวนผู�รัก 

THE GREEN
WORKER

ข�อมูลและรูปจาก
juiceservedhere.com 
www.pukpun.com/th

ในการป��น มาใช�เวลาว�างยามเช�าออกกำลังกายและเป�นตัวแทนในการส�งน้ำและ 
นำขวดแก�วกลับคืนมา เป�นการช�วยท้ังตัวผู�บริโภคและส่ิงแวดล�อม

สุดท�ายนี้ อยากฝากแบรนด�น้ำดื่มเพื่อสุขภาพทั้ง 2 แบรนด�ไว�เป�นตัวเลือก 
ในการคลายร�อนให�กับผู�อ�านทุกท�าน และหวังว�าจะเป�นอีกหนึ่งมุมมองให�ผู�อ�าน 
ได�ศึกษาไอเดียแพ็กเกจและรูปแบบของกิจการไปในตัว
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ITCHY FEET

Zurich

ITCHING
TO 

WALK & TRAVEL
&TALK

ที่น�าเที่ยวกิ๊บเก�บนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเท�าจนต�องออกเดินทาง

และคันปากจนต�องอยากเล�า

เมือง Zurich ที่แฝงไปด�วยวัฒนธรรมและสิ่งแปลกตาตลอดสองข�างทาง
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Zurich ได�ข้ึนช่ือว�าเป�นเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร�แลนด� แต�ก็ยังไม�ใช� 
เมืองหลวงอย�างเบิร�น Zurich ถือเป�นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 
และยังเป�นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป จึงไม�แปลกใจเลยว�าทำไม Zurich 
ถึงได�เป�นเมืองท่ีใครหลายๆ คนวาดฝ�นไว�ว�าต�องมาสัมผัสสักคร้ัง และย่ิงในช�วง 
Summer อย�างนี้ การได�แวะมาเยี ่ยมที่นี ่สักครั ้งถือได�ว�าเป�นเรื ่องราวที่ 
น�าจดจำมากๆ 

เริ่มต�นเช�าวันใหม�กับการเดินชมรอบๆ เมือง Zurich ที่แฝงไปด�วยวัฒนธรรม 
และสิ่งแปลกตาตลอดสองข�างทาง เช�น ตัวอาคารบ�านเรือนที่ถูกทาไปด�วย 
สีสันสดใส ตัดกับสีฟ�าของท�องฟ�าที่มีแสงแดดในช�วง Summer ที่พาดผ�าน 
ช�างเป�นอะไรที่ดึงดูดสายตาให�ต�องรีบหันไปมองมากเลยทีเดียว ถึงแม�วันนี้ 
อาจจะมีสายฝนตกลงมาให�เย็นฉ่ำเป�นบางช�วงก็ตาม แต�ก็ไม�เป�นอุปสรรค 
ในการเดินเล�นดูนั่นดูนี่ ตลอดสองข�างทางมีร�านขายของน�ารักๆ อย�างเช�น 
ร�านหนังสือ ที่รวบรวมหนังสืออ�านเล�น รวมไปถึง magazine เอาไว�มากมาย

Zurich University of the Arts
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
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Museum fur Gestaltung - Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
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เดินไปเดินมาก็มาเจอกับอาคารรูปร�างทันสมัย แปลกตาอย�าง Zurich University 
of the Arts ก็อดใจไม�ได�ที่จะเข�าไปดูข�างใน เมื่อเดินผ�านทางเข�าหลักก็พบกับ 
ตัวหนังสือนีออนดัดที่เขียนว�า Museum fut Gestaltung - Schaudepot 
ที่ดึงดูดสายตาให�เข�าไปดูว�ามันคืออะไร ซึ่งภายในเป�นสถานที่ที ่รวบรวม 
เฟอร�นิเจอร�หลายยุคหลายสมัยเอาไว�อย�างมากมาย น�าเสียดายที่ข�างในไม�ให� 
ถ�ายรูป แต�รับรองได�ว�าหากคุณเป�นคนชอบเร่ืองราวของเฟอร�นิเจอร� คุณจะด่ืมด่ำ 
กับมันอย�างมาก museum นี้ตั้งอยู�ภายในตัวของมหาวิทยาลัย และก็ได�เวลา 
ออกเดินสำรวจภายในตัวอาคารด�านส�วนที่เป�นมหาวิทยาลัย Zurich University 
of the Arts ได�ชื่อว�าเป�นมหาวิทยาลัยที่สอนทางด�านศิลปะและการออกแบบ 
เช�น Design, Film, Fine Arts, Music, Dance, Theatre ที่ใหญ�ที่สุด 
ในทวีปยุโรป หวังว�าหนึ่งวันกับการเดินเล�นใน Zurich กับแสงแดดอันอบอุ�น 
ในช�วง Summer อาจจะเป�นหนึ่งกิจกรรมสำหรับใครที่อยากหาอีกหนึ่งรสชาติ 
กับการท�องเที่ยวในต�างแดน
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เที ่ยงคืนกว�าแล�ว ผมยังอยู�ปากซอย ตั้งใจจะแวะหาอะไรกินก�อนเข�าบ�าน 
เหลือร�านในซอย 2 ร�านที่ยังเป�ดอยู� ปกติแล�วแทบไม�ต�องคิดเลย ระหว�าง 
ร�านบะหมี่เกี ๊ยวเจ�าโปรด กับร�านเฮียบึ ้ง ร�านตามสั ่งยอดแย�ฝ� �งตรงข�าม 
แต�สำหรับคืนนี้ ผมตัดสินใจเลือกร�านเฮียบึ้ง เพียงเพราะป�ายแขวนหน�าร�าน 
เขียนด�วยปากกาเมจิกตัวโตๆ ว�า “ขายวันสุดท�าย”                               

เคยมีอาการแบบนี้บ�างมั้ยครับ บางสิ่งที่เราเกลียดมันมาตลอด แต�เมื่อถึงวันที่ 
จะจากไป กลับมีความโหยหาอาลัยในความผูกพันอันประหลาด
             
ผมตั้งชื่อว�าร�านเฮียบึ้งตามใบหน�าบึ้งตึงบอกบุญไม�รับ แถมยังไม�แคร�ลูกค�า  
สั่งไข�ดาวไม�สุกทีไร ได�เป�นไข�ต�มทุกที สั ่งผัดกะเพราไก� ก็ได�วิญญาณไก� 
ในดงถั่วฝ�กยาวที่ไร�ใบกะเพรา และถ�าสั่งอะไรที่วุ�นวายประมาณว�า หมูกรอบ 
ขอแบบไม�ติดมัน หรือปลาหมึกเอาแต�เนื้อ ไม�เอาหนวด แกจะไม�ทำให�และ 
ข�ามไปทำให�คิวต�อไปทันทีโดยท่ีไม�บอกผม แต�ท่ีหนักสุดเห็นจะเป�นตอนท่ีผมพก 
ข�าวกล�องมากินเองโดยสั่งเฉพาะกับมาอย�างเดียว แกก็เอาป�ายกระดาษแข็ง 
มาติดว�า “เอาข�าวที่อื่นมากิน กรุณาล�างจานเอง” ซึ่งป�ายนี้ติดอยู�กับป�ายอื่นๆ 
ทั้งเขตปลอดบุหรี่ เขตปลอดสุรา เขตปลอดเสียงดัง ผมอยากจะเติมเข�าไป 
อีกป�ายว�า “เขตปลอดความอร�อย”
             
ผมยังถามตัวเองว�า เรามานั่งทำบ�าอะไรที่ร�านนี้ บางทีความผูกพันมันก็เปลี่ยน 
ประสบการณ�แย�ๆ ให�เป�นเรื่องราวที่หลอมรวมเป�นส�วนหนึ่งของชีวิตไปแล�ว  
หรือพลังของการพลัดพรากเปลี่ยนทุกสิ่งให�มีความหมาย    

วันสุดท�าย…ร�านเฮียบึ้ง

ณ
ิธาน

ALONG THE PATH ARE USUALLY 
MANY STORIES, INVITING FOR 
THE DIGESSION OF THOUGHTS, 
AND LOTS OF TINY SMILES.

THE WAY 
HOME

ระหว�างทางกลับบ�าน มีเรื่องราวมากมาย
ชวนให�เถลไถลไปครุ�นคิด แล�วยิ้มนิดๆ ไปกับมัน

ไหนๆ ก็เป�นวันสุดท�ายของร�าน ขอสั่งเมนูประจำเป�นการทิ้งทวน “ผมขอ 
กะเพราไก�ไข�ดาว ไม�เอาถั่วฝ�กยาว ไข�ดาวไม�สุก” แกพยักหน�าบึ้งๆ ของแก 
ไม�นานนักแกก็มาเสิร�ฟ มาเหมือนเดิมเลย “วิญญาณไก� ถั่วฝ�กยาว ไข�ดาวสุก” 
แต�ส่ิงท่ีต�างไปคือ แกมาน่ังร�วมโต�ะด�วย ผมจึงสบโอกาสคุยกับแก “วันน้ีวันสุดท�าย 
แล�วหรือครับเฮีย” เฮียพยักหน�า “แล�วเฮียจะย�ายไปไหน” ผมถามอีก “กลับ 
นครสวรรค�” แกตอบห�วนๆ เฮ�ย! เฮียคุยกับผมด�วย แล�วก็คุยกันยาวเลยทีนี้  
แกเล�าด�วยสีหน�าจริงจังว�า แกกับเมียย�ายมาอยู�เมื่อ 20 ป�ก�อน เมียอยากเป�ด 
ร�านข�าว แต�ดันทำกับข�าวไม�เก�ง เลยจ�างแม�ครัวมาช�วย แต�แม�ครัวกี่คนๆ 
ก็เผ�นเพราะทนนิสัยแกไม�ได� เลยตัดสินใจทำเอง ด�วยความเชื่อว�าทำไปเรื่อยๆ 
ประสบการณ�จะช�วยให�เก�งขึ้นเอง (ผมอยากบอกแกว�าความเชื่อนี้ใช�ไม�ได� 
กับทุกคนนะเฮีย)  

หลังจากที่คุยกับแกรู�สึกเหมือนได�รู �จักเพื่อนใหม� ที่เจอหน�ากันมาหลายป� 
แต�เพ่ิงมาผูกมิตรกันเอาวันท่ีลาจาก ผมมองไปในจานข�าวกะเพรา (ท่ีเต็มไปด�วย 
ถั่วฝ�กยาว) แล�วลองเอาช�อนเขี่ยด ู ก็พบว�ามันก็ยังมีเนื้อไก�จำนวนไม�น�อยเลย 
เป�นชิ้นเล็กๆ กระจายอยู� ประหนึ่งว�าในเรื่องแย�ๆ เอาเข�าจริงถ�าสังเกตดีๆ 
มันก็มีสิ่งดีๆ แทรกอยู�เสมอ ผมก�มลงกินต�อ ค�อยๆ ซึมซับและจดจำรสชาติ 
ที่จืดๆ มีแต�ความเผ็ดนำ ที่ต�อไปจะไม�ได�กินมันอีก และแล�วทันใดนั้น จู�ๆ 
ก็มีไข�ดาวมาวางบนข�าว มันเป�นไข�ดาวไม�สุก! ผมเงยหน�ามองหน�าแก 
เฮ ียกำลังย ิ ้มให � ผมยิ ้มตอบ บอกขอบคุณ แล�วก �มหน�าก �มตากินต�อ     
ในชั่วขณะนั้นเอง ข�าวกะเพราจานเดิม แต�ผมสัมผัสได�ถึงความอร�อยที่เพิ่มขึ้น 
ของมัน และน่ีคงเป�นรสชาติท่ีผมจะไม�มีวันลืม “กะเพราไก�ถ่ัวฝ�กยาวร�านเฮียย้ิม” 
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RASMEE ISAN SOUL

สีท�องฟ�าเริ่มใส สีของใบไม�เริ่มเปลี่ยน เมฆบนท�องฟ�าเริ่มน�อยลง ความแสบ 
ของแสงแดดเริ่มมากขึ้น ปุ�มลดอุณหภูมิบนรีโมตแอร�เริ่มกดถี่ย้ำขึ้น นี่แหละ 
สัญญาณเริ่มต�นของฤดูร�อนแห�งประเทศไทยที่กำลังจะเริ่มขึ้นอย�างเป�นทางการ 
ในเวลาอันเป�นมหาฤกษ�นี้ ขอเชิญท�านรัฐมนตรีขึ้นมากล�าวต�อนรับฤดูร�อน… 
ไม�ใช�!!!! หลายๆ คนอาจจะนึกถึงเทศกาลสงกรานต�ในช�วงเดือนเมษายน 
ที ่ท ั ่วบ�านทั ่วเมืองเต็มไปด�วยมลภาวะทางภาพและเสียง ไม�ว �าจะเป�น 
เสียงเครื ่องยนต�ของรถมอเตอร�ไซค�สองจังหวะ ที ่บิดคันเร�งโชว�ศักยภาพ 
และเชิญชวนเพศตรงข�ามให�มาผสมพันธุ� หรือเพลงจังหวะสามช�าที่เหมือนกัน 
ทุกเพลงและผ�านการเร�งบีทจนเสียงของนักร�องบีบคล�ายคนเป�นมะเร็งเส�นเสียง 
เป�ดผ�านลำโพงราคาแพงหลังรถกระบะโหลดเตี้ย ที่มีเงินอย�างเดียวซื้อไม�ได� 
ต�อง…ด�วย เฮ�ออออ… ฤดูร�อนป�นี ้ของพวกเราจะเปลี ่ยนไป เมื ่อทุกคน 
ได�ทำความรู �จ ัก “RASMEE ISAN SOUL” (รัศมี อีสาน โซล) ผมรู �จ ัก 
ครั้งแรกเมื่อรุ�นน�องที่เป�นดีไซเนอร�แชร�ผ�าน Facebook เลยลองกดเข�าไปดู 
วินาทีแรกที่ได�ยิน วันของผมก็เปลี่ยนไปทันที เป�นการเอาเพลงลูกทุ�งหมอลำ 
(เอาจริงๆ ไม�ทราบว�าต�างกันยังไง) มาร�องบนดนตรี Soul คุณพระช�วย… 
ใครจะรู�ว�า หากเราเปลี่ยนเอาน้ำปลาร�า มาใส�แทนคาเวียร� จะเพิ่มรสชาติ 
ได�จัดจ�านขนาดนี้ จะบอกว�าความบังเอิญก็คงไม�ใช� เมื่อไล�ดู ไล�ฟ�ง หลายๆ 
เพลงแล�ว ความสามารถของนักดนตรีทุกคน รวมถึงนักร�อง มันทำให� 
เราเข�าใจได�เลยว�า น�าจะเป�นการตกผลึกของความคิดสร�างสรรค�ทางดนตรี 
ซะมากกว�า หรือความบังเอิญตอนแจมกันก็เป�นไปได� ไม�มีข�อกังขาเมื่อได�รับรู� 
ภายหลังว�าได�เข�าชิงคมชัดลึกอวอร�ดด�วย ตอนนี้ใน iTune Store ก็มีแล�ว          
ใน YouTube ก็มีแล�ว เพลงที่เป�ดวนไปวนมาหลายๆ รอบช�วงนี้มี Maya, 
Lam-Duan, Muang Chut Dum เนื้อหาแต�ละเพลงก็แซ�บอีหลีซะเหลือเกิน 
ดีใจจริงๆ ที่เพลงไทยยังมีวงใหม�ๆ ให�เราได�เป�ดโลกทัศน�อยู� ยังไม�จมไปกับ 
เพลงค�ายใหญ�ๆ ที่ยังกินบุญเก�าเอามาทำใหม�ซ้ำๆ ซากๆ หรือเพลงไทย 
บางเพลงท่ีเอาบุพการีท่ีให�กำเนิดมาแต�งให�รู�สึกหยาบคาย น่ีแหละ สุดท�ายคนฟ�ง 
ในยุคนี้ก็จะเห็นเองว�า ของจริงกับของปลอมต�างกันตรงไหน “รสนิยม” และ 
“ความเป�นศิลป�น” เป�นสิ่งที่ลอกกันไม�ได�ครับ… ใครอยากติดตามเพิ่มเติมลอง 
เสิร�ชใน Facebook หรือ YouTube ได�เลยครับ “RASMEE ISAN SOUL” ถ�าจะให�ดี 
อุดหนุนพวกเขาใน iTunes ด�วยก็ดีครับ

The Kings of Summer - รสชาติของวัยรุ�น
ผมเชื่อว�าสมัยเป�นวัยรุ�น หรือแม�กระทั่งโตเป�นผู�ใหญ�แล�วก็ตาม เราทุกคนต�าง 
ก็คงมีความคิดอยากเป�นอิสระ อยากมีชีวิตเป�นของตัวเอง หลุดจากกรอบ 
ของสังคม ไม�อยากทำตามกฎของใคร จนบางครั้งอยากที่จะหนีมันไปให�ไกลๆ 
กันมาบ�างใช�ไหมครับ เช�นเดียวกันกับ 3 หนุ�มของเร่ืองน้ี Joe (Nick Robinson), 
Patrick (Gabriel Basso) และ Biaggio (Moises Arias) ที ่พวกเขา 
เบื่อโลกของผู�ใหญ�ซะเหลือเกิน เบื่อในสิ่งที่คอยบอกให�พวกเขาทำ เลยชักชวน 
พากันหนีออกจากบ�าน แล�วแอบมาสร�างบ�านอยู�กันเองในป�า ใช�ชีวิตสุดแสน 
จะเสรี ไร�กฎเกณฑ�มันซะเลย

The Kings of Summer เป�นหนังแนว Coming of age ที่น�าสนใจเรื่องหนึ่ง 
ทั้งในแง�ของความสนุก ที่ดูเพลิน น�าติดตาม และแง�ของข�อคิดที่น�าสนใจ 
ชวนให�กลับมาขบคิดตาม อีกทั้งในส�วนของภาพที่ถ�ายทอดออกมาก็ถือว�า 
สวยงามทีเดียว เป�นหนังที่มีแสงสีสวยงาม ดูแล�วให�บรรยากาศความสดชื่นของ 
Summer ความเข ียวขจ ีของป�า ท ุ �งหญ�า ดอกไม� สายลม แสงแดด 
หรือแม�กระทั่งสายน้ำเย็นฉ่ำของลำธาร ถือว�าเป�นเสน�ห�ที่โดดเด�นเลยทีเดียว 
ผมว�าทุกคนดูแล�วน�าจะชอบได�ไม�ยาก เพราะทุกคนคงน�าจะผ�านจุดน้ีกันมาแล�ว 
และคงจะมีวีรกรรมแสบๆ สมัยเป�นวัยรุ�นที่ลืมไม�ลงกันมาบ�าง เชื่อว�าพอนึก 
ย�อนไปตอนนั้นก็ยังคงมันสุดๆ เลยใช�ไหมครับ และนี ่คงเป�นอีกหนึ ่งใน 
ความฝ�นของหลายๆ คนที ่จะได�ออกไปทำตัวงี ่เง �า ไร�สาระแบบลืมโลก 
แต�เชื ่อเหลือเกินว�าหนังเรื ่องนี ้จะให�แง�คิดกลับมาในการใช�ชีวิตในสังคม 
การอยู�ร�วมกับผู�อื่นได�เป�นอย�างดีเลยล�ะครับ

THE KINGS OF SUMMER
Directed: Jordan Vogt-Roberts
Starring: Nick Robinson, Gabriel Basso, Moises Arias
Release Date: August 2013
Running Time: 95 minutes

MUSIC
PANDA

MOVIE
YELLOW POTION

P.24

FAVORITE SOFA EQUALS
GREAT MUSIC, GOOD FILMS 
AND FEEL GOOD MINDSET

เพลง หนัง และความรู�สึกดีๆ มาแนะนำ
ตอนคุณเอนหลังนั่งอยู�บนโซฟาตัวโปรด

P.25

1 DESIGN & FASHION 2 EAT & DRINK

Description

GOAT is the safest way to buy and sell 
sneakers. We offer free verification services 
on all purchases to ensure your sneakers are 
authentic and as described. 

GOAT : Buy & Sell Sneakers
By Grubwithus, Inc.

Description

LETS ‘GET JUICED’ AND BE FRIENDS WITH 
BENEFITS!

Nourish your body from the inside out with 
our simple Juice & Smoothie recipes. Get 
the results your bod craves! 

Get Juiced
Burleigh Labs Pty Ltd

3 PLAY !

Description

Fiete Math makes counting easy for kids 
to understand. In this app, numbers are 
touchable objects that your child can group, 
combine and cut up.

Fiete Math
By Ahoiii Entertainment

A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจ�งๆ ที่ชาวไซเบอร�
ไม�ควรพลาดAPPTRACTION
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4 ENTERTAINMENTS 5 TRAVEL & GUIDE

Description

Twitch lets you instantly watch broadcasts 
of the games you love and chat with the 
players you follow.

Twitch
By Twitch Interactive, Inc.

Description

AirAsiaGo Hotels & Flights app is the best 
and most beautiful way to book your hotel 
or cheap AirAsia flight.

AirAsiaGo – Hotels & Flights
By Expedia, Inc.

6 NEWS

Description

Surfing Life is Australia’s favourite surfing 
magazine and we’ve been working hard 
to create a multimedia experience that 
actively enhances your surfing life.

Surfing Life
By Morrison Media Services Pty Ltd
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1
โหมดชีวิตที่ทับซ�อน

เคยเป�นมั้ย เวลามีธุระต�องรีบไป มักจะเจอรถคันหน�าขับช�าแบบชีวิตไม�รีบมาบล็อกอยู� 
แซงก็แซงไม�ได� หรือถ�าแซงไปได�ก็จะเจอคันหน�าที่มีอาการแบบเดิมมาสกัดดาวรุ�งอีก 
เป�นแบบนี้ทุกครั้งจนสงสัยว�ามันอะไรกัน ซึ่งพอเลยช�วงเวลารีบ แล�วกลับมามอง 
เหตุการณ�นี้ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น มันเหมือนเรามองภาพคนสองคนที่อยู�คนละมิติเวลา 
แต�มาแชร�สถานที่กัน คนหนึ่งใช�ชีวิตแบบค�อยๆ ไป ค�อยๆ คิด แต�กลับมาทับซ�อนมิติ 
กับอีกคนที่ใช�ชีวิตแบบฟาสต�แทร็ก ต�างคนต�างดำเนินชีวิตในมิติของตัวเอง คนช�า 
ไม�เคยเข�าใจว�าทำไมจะต�องรีบขนาดนี้ คนรีบก็ไม�เข�าใจว�าทำไมชีวิตถึงว�างจะช�า 
ได�ขนาดนั้น เพราะต�างคนต�างอยู�ในมิติเวลาของตัวเอง แค�แชร�ถนนเดียวกัน ผลที่ 
ออกมาคือ ความหงุดหงิด ไม�เข�าใจ ทางเดียวคือ การเคารพในกติกา คนช�าอยู�เลนซ�าย 
คนรีบอยู�เลนขวา อย�าล้ำเส�น อย�ากั๊กทาง แค�นี ้ เราก็อยู�ในโลกที่มีโหมดทับซ�อน 

กันได�อย�างไม�ต�องหงุดหงิด

2
ความสุขในลมหายใจ

ชุดอาหารอย�างดีทั้งคาวหวานจัดเซ็ตในถาดเรียบๆ ทั้งโจ�กดังจากโรงแรม 
แลนด�มาร�ค น้ำเต�าหู �ดังจากบางลำพู น้ำแร� ฝรั ่งลูกโต ทั ้งหมดบ�งบอก 
ถึงความตั้งใจของผู�ที่จัดเตรียมอย�างไม�ต�องมีคำบรรยาย ถ�าเราเตรียมอาหาร 
เหล�านี้ให�คนที่เราเคารพรักได�กิน เขาคงกินมันอย�างเอร็ดอร�อย พร�อมคำ 
ขอบคุณไม�ขาดปาก แต�หากเป�นการตั ้งโต�ะไหว� คงเป�นภาพที ่น�าเศร�า 
เพราะความตั้งใจจะไม�มีการตอบรับอีกต�อไป การได�เห็นภาพทั้งสองในเวลา 
ใกล�เคียงกัน ช�วยให�เรามองเห็น และรู�จักการเติมความสุขให�ตัวเองอย�างสมดุล 
ทั ้งจากคำแนะนำด�านสุขภาพของหมอ กับความสุขจากการกินของอร�อย 
เพราะการห�ามกินไปซะทุกอย�างเพ่ือรักษาผลเลือดให�ปกติท่ีสุด แต�ความสุขเล็กๆ 
ของการได�กินถูกมองข�าม และคำขอบคุณซ่ึงกันและกันต�องหายไป ไม�น�าจะใช� 
ทางที่ดีที่สุด เพราะถ�าเวลาที่เหลืออยู�ของคนที่เรารักหมดลง การหาของกินที่ดี 

ที่สุดมาตั้งไหว�คงเป�นเรื่องที่น�าเสียดาย และน�าเสียใจที่สุด

4
ความสำเร็จจากความกลัว

เพ่ิงได�ดูหนังเร่ือง Blue Jasmine หนังท่ีทำให� เคท บรันเชตต� (Cate Blanchett) 
คว �ารางว ัลออสก�าก ับบทบาทสุดยอด จนทำให�อยากร ู �จ ักเธอมากขึ ้น 
แน�นอนเส�นทางของเธอไม�ใช�ความฟลุกหรือหน�าตา แต�เป�นความมุ�งม่ัน พยายาม
ตั้งแต�เรียนการแสดงในโรงเรียน จนมาเล�นละครเวทีในซิดนีย�เธียเตอร�หลายต�อ 
หลายเรื่อง กว�าจะก�าวสู�ภาพยนตร� และที่เราเห็นว�าเธอได�ออสก�าเรื่อง Blue 
Jasmine ซึ่งเป�นหนังที ่ต�องพล�ามพูดคนเดียว และเป�นสิ่งที ่เธอกลัวที ่สุด 
สำหรับการแสดง เพราะจะไม�มีใครช�วยส�งอารมณ�เลย ทั้งหมดต�องเกิดจาก 
ความเชื่อว�าตัวเองเป�นตัวละครนั้น อย�างที่เราเรียกกันว�า Inner ซึ่งช�วงแรก 
ผู�กำกับ วู�ดดี้ อัลเลน (Woody Allen) บอกว�าเธอแสดงได�แย�มาก เธอเปลี่ยน 
ความกลัวและคำติเป�นแรงผลักดันให�ตัวเองพยายามมากข้ึน เธอให�สัมภาษณ�ว�า 
เธอชอบที่จะรู�สึกกลัว เพราะมันเป�นสิ่งเดียวที่จะสร�างแรงกระตุ�นให�เอาชนะ 

ทุกอย�างได�  

ชมคลิปสัมภาษณ�เต็มได�ที่
www.youtube.com/watch?v=ns3w0iMs6mg

3
กับดัก

คุยกับคนแก� ท�านมักบอกว�า ถ�ายังแข็งแรงอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะ พอคุย 
กับคนวัยทำงานเขาก็บอกว�า ถ�ามีเวลาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะ พอคุย 
กับเด็กๆ น�องเขาก็บอกว�า ถ�ามีตังค�อยากไปเที่ยวไหนก็ไปเล�ย รู�สึกไหมว�า 
เมื่อเราเดินทางไปถึงอายุที่ต�างกัน เงื ่อนไขในชีวิตที่ถูกสร�างขึ้นมาเหมือน 
ระบบอัตโนมัติจะต�างกันไป ทั ้งๆ ที ่ทุกคนไม�มีใครคิดมาก�อนหรอกว�า 
มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนเป�นกับดักในชีวิต เพราะความสุขจากการได�ไปเที่ยว 
เป�นความสุขพื้นฐาน เหมือนยาสามัญประจำชีวิตที่คอยเยียวยาไม�ให�วิถีซ้ำซาก 
จนเกินไป แต�คนหลายรุ�น เป�นตัวอย�างที่บอกให�เราเห็นตัวแปรของความสุข 
ว�ามีอยู�จริง และเมื่อเรามองเห็นคงต�องถามตัวเองอีกทีว�าเราจะติดกับดัก 
ที่ว�านั้นไหม ทั้งที่เห็นคนเขาติดกันเยอะขนาดนั้น เพราะวันนี้ เราเป�น คนทำงาน 
ท ี ่พอม ี เง ิน และม ีร �างกายท ี ่แข ็งแรง การแบ �งเวลาไปเท ี ่ยวพ ักผ �อน 

น�าจะเป�นทางที่ดีที่วันหนึ่งเราจะไม�เสียดายกับเวลาที่ผ�านไป

5
จุดเปลี่ยนสีจางๆ

ความรู�สึกนี้เกิดขึ้นได�ทุกฤดูของชีวิต โดยเฉพาะซัมเมอร� ซึ่งเป�นช�วงเวลาที่ 
เต็มไปด�วยพลังงาน ท้ังแสงแดด เสียงเพลง สีสัน ช�างเร�าให�หัวใจย่ิงทะยานไป 
แต�ถ�าความตั้งใจไม�ได�เป�นไปอย�างที่คิด ด�วยตัวแปรมากมายทั้งทางเศรษฐกิจ 
ภายนอก และความนึกคิดภายใน จนเหมือนกับเดินทางมาถึงทางตัน ศุ บุญเล้ียง 
นักเขียนและนักดนตรี เคยพูดถึงเรื่องนี้ได�อย�างน�ารักว�า ถ�าเรารู�สึกแบบนั้น 
ให�นึกถึงมด สัตว�ตัวนิดเดียวยังไม�ยอมอยู�ในทางตัน แต�กลับรู �จักลัดเลาะ 
เลี้ยวหาทางใหม�ๆ ให�ตัวเองไปต�อจนได� คนก็เหมือนกัน ไม�มีวันหมดทาง 
ถ�าไม�หยุดหาทางใหม�ๆ ให�ตัวเอง จากบทความที่ถูกตีพิมพ�มากว�า 20 ป� 
ยังคงให�ข�อคิดดีๆ ในสถานการณ�ป�จจุบัน เพราะถ�าเราคิดว�า โลกน้ีไม�มีทางตัน 
มีแต�จุดเปลี่ยนสีจางๆ ที่ต�องมองหาจึงจะมองเห็น จะช�วยผลักดันให�เรากล�า 
เปล่ียนมาเดินในเส�นทางท่ีต�างไปจากเดิม ชีวิตคงสนุกต�อไปได�อีกหลายซัมเมอร� 
แค�เราไม�หยุดเรียนรู� จุดเปลี่ยนครั้งนี้ อาจทำให�เราเข�าใจตัวเองมากขึ้นก็ได�

STORIES THAT YOU NEVER
IMAGINE COULD POSSIBLY HAPPEN, 

ACTUALLY HAPPEN NOWADAYS.
LOOK CLOSELY, YOU'LL BE 
INSPIRED IN SOME WAYS.

หน�าร�อนทีไร สีจัดๆ ของซัมเมอร� ชวนให�นึกถึงปมร�อนต�างๆ ที่ผ�านเข�ามาสะดุด 
จนเกิดเป�นไฮไลต�สำคัญ สร�างเป�นเฉดสีต�างมาตัดสลับ ทำให�ซัมเมอร�ป�นี้มีสีเข�มๆ 

ในอีกมิติที่ลึกลงไป

เรื่องที่ไม�มีใครรู� นึกไม�ถึงว�าจะเป�นไปได� 
แต�เกิดขึ้นจริง แค�มองให�ดี มุมคิดดีๆ

ก็อยู�รอบตัวเรา

UNKNOWN
WOW
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HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

เมนูอร�อยง�าย ทำก็ง�าย
จากเชฟสมัครเล�น แต�ทำจริงจัง

P.S. Yummy

เครื่องปรุง

  • น้ำ 4 ช�อนโต�ะ
• น้ำตาลทราย 1/3 ถ�วยตวง (80 มิลลิลิตร)
• น้ำมะนาว 4 ช�อนโต�ะ (ประมาณ 4 ลูก)

• แตงโม 700 กรัม (แกะเมล็ดออก)
• เกลือ 1/8 ช�อนชา (ใส�เล็กน�อย อย�าใส�มากจะเค็ม)

• ใบสะระแหน� 20 ใบ (ใส� 2 ใบต�อแท�ง)

(สามารถทำไอติมขนาด 80 - 90 มิลลิลิตร ได�จำนวน 8 - 10 แท�ง )

วิธีทำ 

1. ผสมน้ำและน้ำตาลทรายในหม�อต�ม นำขึ้นตั้งไฟปานกลาง
   คนจนน้ำตาลละลาย หลังจากนั้นป�ดไฟและ
   วางทิ้งไว�ให�น้ำเชื่อมเย็นในอุณหภูมิห�อง
2. นำแตงโม น้ำมะนาว เกลือ และน้ำเชื่อมที่เตรียมไว� 
   ใส�ในเครื่องป��นน้ำผลไม� ป��นจนส�วนผสมเข�ากันดี
3. ก�อนเทลงพิมพ� ถ�ามีเมล็ดแตงโมตกค�างอยู� 
   ให�กรองผ�านตะแกรงก�อน
4. นำใบสะระแหน�จุ�มในส�วนผสมและแปะไว�ในพิมพ�ไอติม 
   (แท�งละ 2 ใบ)
5. เทส�วนผสมลงในพิมพ�ไม�ต�องเต็ม โดยเหลือพ้ืนท่ี
   ส�วนบนไว� ¼ ของพิมพ� (เม่ือส�วนผสมแข็งตัวจะขยายจนเต็มพิมพ�)
6. ใส�แท�งไม�ไอติม และนำไปแช�ในช�องแช�แข็ง ระยะเวลา 6 - 8 ช่ัวโมง 
   (ถ�าข�ามคืนได�ย่ิงดี)
7. ก�อนรับประทาน บีบมะนาว 1 ซีกลงบนไอติม แค�น้ีก็ “ช่ืนใจ”

Drenched Watermelon
ถ�าอากาศจะร�อน ร�อนระอุ ร�อนอบอ�าว กันขนาดนี้ คงไม�มีอะไรจะดีไปกว�าการหาอะไรเย็นๆ รสชาติจี๊ดจ�าด กินให�ดับกระหายคลายร�อน 

เชฟอ�วนเลยอยากชวนเพื่อนๆ มาทำเมนูไอติมแท�ง (Popsicle) ง�ายๆ แถมยังใช�วัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได�แถวบ�าน ในราคาย�อมเยา 
รับรองได�เลยว�าทุกคนจะรู�สึก “ชื่นใจ” ทันทีที่ได�สัมผัสถึงความเย็นสดชื่นของไอติม

“โอ�ว แตงโม”  
ลองนึกภาพในวันที่อากาศร�อนเกือบ 40 องศาเซลเซียส คุณเดินไปหยิบไอติมแตงโมที่ทำเก็บไว�ในตู�เย็น บีบมะนาว 1 ซีกลงบนไอติมก�อนรับประทาน 

คุณจะได�กลิ่นหอมของมะนาวพร�อมกับความเปรี้ยวที่ทำให�คุณน้ำลายสอ ตามมาด�วยรสแตงโมหวานฉ่ำชื่นใจ  แค�นี้ก็มีความสุข 

เชฟ
อ�วน
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อุปกรณ�

• ผ�าพันคอผืนเก�า หรือ ผ�าลายน�ารักๆ
• ชิ้นหนัง สำหรับทำที่เก็บปลายผ�า 2 ชิ้น

• ห�วงทองเหลืองวงกลม 2 ชิ้น
• ตะขอเกี่ยว 2 ชิ้น

• เข็มเย็บผ�า
• ด�ายไนลอน

• กรรไกร

วิธีทำ 

1. ตัดชิ้นหนังทั้งสองชิ้นเป�นรูปทรงหูกระต�าย 
   สำหรับทำที่เก็บปลายผ�า ขนาดยาว 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
2. ประกอบห�วงทองเหลืองวงกลมกับตะขอเกี่ยวเข�าด�วยกัน
3. นำชิ้นหนังไปสอดไว�ในห�วงทองเหลือง 
   ก็จะเป�นอันว�าเตรียมที่เก็บปลายผ�าเรียบร�อย
4. นำผ�าพันคอมาเนาขอบ เหลือปลายด�ายไว�สักเล็กน�อย 
   แล�วตัดออกทั้งสองด�าน
5. จับปลายด�ายส�วนที่เหลือ แล�วรูดผ�าให�ไปกองรวมกัน
   ก�อนจะผูกปมให�ผ�าไม�คลายออก
6. นำชิ้นหนังที่สอดห�วงแล�วมาพับประกบโดยมีปลายผ�าสอดอยู�ระหว�างกลาง
7. เย็บขอบหนังโดยรอบให�ติดกัน เพื่อความแข็งแรงอาจจะเย็บซ้ำ
   ในส�วนที่มีปลายผ�าสอดอยู�อีกรอบหนึ่ง
8. เก็บปลายผ�าอีกด�านด�วยชิ้นหนังที่สอดห�วงเตรียมไว�อีกชุด ก็จะเป�นอันเสร็จ 
  พร�อมนำไปคล�องกล�อง เพิ่มความสดใสให�กับทริปของสาวๆ 

* สามารถหาของตกแต�งผ�ามาเพิ่มเติมได�ตามต�องการ

SIMPLE DIY SEESIONS RECREATING COLL NEW
CUTTING EDGE HOME-MADE DECORS

มาครีเอทของเก�ไก�ไว�แต�งบ�านสำหรับคนรัก DIY

SIMPLE.FAST.EASY

CAMERA STRAP FROM A SCARF
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RE-RENOVATE YOUR OLD ROOM
WITH OUR FAST AND NEW IDEAS
THAT WILL HAVE HEADS
TURINING WOW!

GO TOUCH UP

P.32

จัดห�องเก�ามาแต�งใหม�
ไอเดียดีๆ ที่ไม�สงวนลิขสิทธิ์

P.33
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ฤดูร�อน ช�วงเวลาแห�งการออกไปโลดแล�น outdoor พร�อมกับกล�องตัวโปรด 
เพื่อเก็บบันทึกภาพกิจกรรมมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม�ว�าจะเป�นการกระโดด 
โลดเต�นใน EDM Concert ริมชายทะเล การดำน้ำคู�กับปลาพยูนที่เกาะลิบง 
การพายเรือเข�าถ้ำมรกตที่เกาะมุก หรือการเล�นเซิร�ฟลอดล�องบนเกลียวคลื่น 
ที ่จังหวัดภูเก็ต แต�ก�อนที ่คุณจะเดินทางไปที ่เหล�านั ้น GO TOUCH UP 
อยากจะขอให�คุณแบ�งเวลามาเตรียมความพร�อมสักนิด นัดเพ่ือนร�วมทริปมาพูดคุย 
แผนการเดินทางกันสักหน�อย และท่ีรวมตัวท่ีสะดวกท่ีสุดก็คือบ�านของคุณน่ันเอง 

เริ่มจากการจัดพื้นที่เป�นมุมจิบ Lemonade Ice Tea กับขนมร�านโปรดของคุณ 
เพื่อวางแผนการเดินทางกับกลุ�มเพื่อนในมุมสบายๆ ของบ�าน โดยจัดวางโซฟา 
กับหมอนนุ�มๆ หลายใบ และอาร�มแชร�นั่งสบายๆ คู�กับผ�าห�มลายพรินต�สวยๆ 
ไว�ไม�ไกลจากชั้นวางหนังสือไกด�บุ�กที่เตรียมไว�หาข�อมูลการเดินทาง เปลี่ยนโต�ะ 
กลางเตี้ยเป�นโต�ะสูงปกติเพื่อให�ง�ายต�อการใช�งาน หากมีบอร�ดไม�คอร�กหุ�มผ�า 
สักแผงจะได�ไว�ป�กหมุดแสดงเมืองต�างๆ ท่ีเราจะเดินทางไปในทริปได�ย่ิงดี และสร�าง 
บรรยากาศด�วยดอกไม�สวยๆ อย�างพวก Hydrangea หรือ Tulip Mascotte 
ช�วยลดอุณหภูมิในห�องของคุณ และให�คุณใช�เวลากับกลุ�มเพื่อนได�แบบไม�จำกัด

เพ่ิมเติมบรรยากาศให�มีกล่ินอายของหน�าร�อน ด�วยการใช�สี  Pantone 13-1520 
Rose Quartz (ที่เราหยิบมาจาก collection Spring/Summer 2016 ของ 
Pantone) ส่ือถึงสีของท�องฟ�ายามพระอาทิตย�ตก สีของแก�มมีเลือดฝาดของเด็กสาว 
หรือสีของดอกไม�ที่กำลังผลิดอก  เป�นสีที่มีความโน�มน�าวอย�างนุ�มนวลและคอย 
เตือนใจเราว�า ท�ามกลาง Summer ที่วุ�นวายนี้ มีความสนุกสนานซ�อนเร�นอยู� 
ซึ่งเราสามารถนำมาใช�กับบ�านของเรา เช�น การเปลี่ยนผนังทาสีเรียบๆ นิ่งๆ 
มาเป�นการป�ดวอลล�เปเปอร�ท่ีมีลวดลายเหมือนการพล้ิวไหวของสีน้ำสี Rose Quartz 
ให�ความรู�สึกสดใสและนุ�มนวล หรือการนำสี Rose Quartz น้ีมาใช�กับ Element 
ง�ายๆ พวกปลอกหมอน ผ�าคลุมเตียง และพร็อพต�างๆ เติมแต�งให�มีสีสัน 
ได�ไม�น�อย

นอกจากน้ีการใช�ลายพรินต�ท่ีมีลายธรรมชาติอย�างลายหินอ�อน ลายไม� ลายดอกไม� 
หรือขนสัตว�เทียมกับวัสดุพวกหุ�มผ�าต�างๆ เช�น หมอน เบาะ ผ�าห�ม ก็ช�วยลด 
ความแข็งกระด�างเและให�ความนุ�มนวลอย�างมีสไตล� 

และเมื่อเสียงเจื้อยแจ�วของการถกเถียงกับผองเพื่อนสงบลง ได�เป�นเแผนการ 
การผจญภัยครั้งใหม� ก็เหลือเพียงรอเวลาที่จะหยิบกระเป�าและออกเดินทาง 
ไปโลดแล�นรับลมร�อนกันแล�ว…..สวัสดีฤดูร�อน

“And so with the sunshine and the great bursts of 
leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies,
I had that familiar conviction that life was beginning 
over again with the summer.”

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby

และเมื่อแสงอาทิตย�สาดส�อง มาพร�อมกับการผลิใบของใบไม� 
ด�วยความเร็วราวกับภาพยนตร� มันเตือนใจฉันว�าชีวิตหน�าร�อน 
ได�เริ่มอีกครั้งแล�ว
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BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELFHEALTH ME สุขได�ด�วยสุขภาพดี เริ่มต�นที่ตัวคุณ

หน�าร�อนแสนสดใส และแดดแรงๆ แบบน้ี ส่ิงท่ีเราคิดถึงกันมากท่ีสุดคงหนีไม�พ�น 
ไอศกรีมถ�วยโต หรือน้ำหวานใส�น้ำแข็งเย็นเจี๊ยบชื่นใจแก�วใหญ�ๆ สำหรับดับ 
ความร�อนกันแบบทันทีทันใด รู�ไหมว�าปริมาณน้ำตาลและแคลอรีจากไอศกรีม 
ถ�วยโปรดและน้ำหวานแก�วใหญ�ที ่ชื ่นใจเหล�านั ้นมากมายชนิดที ่ถ�าคุณวิ ่ง 
ก็คงจะต�องวิ่งกันหลายรอบเลยทีเดียวกว�าจะเผาผลาญพลังงานหวานเจี๊ยบ 
เหล�านั้นได�หมด 

A MAG ฉบับซัมเมอร�น้ี มีลิสต�อาหารสำหรับดับความร�อนแบบไม�อ�วน แถมได� 
ประโยชน�อีกมากมายมาฝากกันค�ะ 

แตงกวา
“Cool as a cucumber” สำนวนฝรั่งแปลว�า “ใจเย็น” อาจจะมีส�วนจริงจาก 
คุณประโยชน�ของเจ�าแตงกวาก็ได� เพราะแตงกวามีส�วนประกอบเป�นน้ำถึง 90%  
ดับร�อนได�ดีราวกับน้ำ ดังนั้นเมนูอาหารสำหรับเที่ยงวัน อาจจะลองมองหาเมนู 
ที่มีส�วนประกอบเป�นแตงกวา เช�น สลัดต�างๆ หรือเพิ่มปริมาณแตงกวาที่ปกติ 
เราร ับประทานเป�นเคร ื ่องเค ียงในช�วงหน�าร �อนนี ้มากขึ ้นหน�อยนะคะ 
นอกจากดับร�อนแล�ว ส�วนประกอบที่เป�นน้ำเสียส�วนมาก ยังทำให�เราอิ่มเร็วขึ้น 
ด�วยนะคะ 
 
แตงโม
ถ�าการรับประทานเนื้อสัตว�และเครื่องเทศต�างๆ ในหน�าหนาว เปรียบเสมือน 
การสร�างฮีทเตอร�ให�กับร�างกาย การรับประทานแตงโมก็เหมือนเราติดแอร�ให�กับ 
ร�างกายของเราเช�นกัน แตงโมมีคุณสมบัติท่ีคล�ายกับแตงกวา คือ ประกอบไปด�วย 
น้ำเป�นส�วนมาก ทำให�ช�วยดับร�อนได�ดี แถมแคลอรีต่ำ เหมาะสำหรับเป�น 
อาหารควบคุมน้ำหนัก แต�คุณสมบัติที่ดีกว�านั้นคือ แตงโมมีสารที่เรียกว�า 
Citrulline (ซิทรูไลน�) ซึ่งจะพบสารนี้ในเปลือกมากกว�าส�วนของเนื้อ ดังนั้น 
การรับประทานแตงโมที่มีส�วนเปลือกขาวๆ ติดมาด�วยก็จะเป�นประโยชน�ที่ดี 
มากกว�าที่จะกินแต�เนื้อสดๆ โดยประโยชน�ของสารนี้คือ จะช�วยขยายเส�นเลือด 
ดีต�อระบบภูมิคุ�มกัน และยังเป�นประโยชน�อย�างมากสำหรับคนท่ีเป�นโรคเบาหวาน 
และโรคอ�วนอีกด�วย

Keep it cool, stay in shape

ผักใบเข�ยว
ผักใบเขียวทุกชนิดมีประโยชน�ต�อเรา ไม�ว�าจะหน�าไหน การรับประทาน 
ผักใบเขียวก็ให�ประโยชน�กับเราแน�นอน โดยสำหรับในหน�าร�อน ผักใบเขียว 
ซึ่งประกอบด�วยน้ำส�วนมากเช�นกัน จะทำให�ง�ายต�อการย�อย เท�ากับเป�นการ 
ประหยัดพลังงานร�างกายของเราไม�ให�ต�องเสียไปกับการย�อยอาหารที่ย�อยยาก 
อย�างเช�น เนย น้ำตาล ฯลฯ ทำให�เรายังคงมีพลังงานเหลือสำหรับคงความเย็น 
ให�กับร�างกาย
 
มะนาว
มะนาวนอกจากจะช�วยให�ร�างกายเราเย็นลงได�แล�ว ยังช�วยเรื่องการล�างพิษ 
ออกจากร�างกาย และปรับสมดุลระบบขับถ�ายอีกด�วย เราเช่ือว�าการด่ืมน้ำมากๆ 
จะดีต�อสุขภาพ ลองเปล่ียนเป�นน้ำผสมมะนาวดูนะคะ นอกจากลดความร�อนแล�ว 
ยังลดความอ�วนได�อีกต�างหาก

น้ำมะพร�าว
อยู�เมืองไทยโชคดีมาก เรามีมะพร�าวเป�นผลไม�พื้นถิ่นที่หาซื้อได�ในราคาไม�แพง 
ผลไม�สารพัดประโยชน�อย�างมะพร�าว ซ่ึงช�วยดับกระหายคลายร�อนได�อย�างทันที 
ทันใด เพราะประกอบด�วยเกลือแร�สูง เรียกว�าเป�นเคร่ืองด่ืมเกลือแร�จากธรรมชาติ 
เลยทีเดียว นอกจากน้ีวิตามินและแร�ธาตุท่ีมากมายยังช�วยดูดซับสารพิษออกจาก 
ร�างกาย ทำให�ผิวพรรณสดใส แถมไม�อ�วนเพราะประกอบด�วยไขมันเชิงเดี่ยว 
ซึ่งเผาผลาญได�ง�ายอีกด�วย

หน�าร�อน จะร�อนแค�ไหน เราก็เย็นได�แบบสวยๆ และไม�อ�วนนะคะ 
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OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISSS.P.E.C.I.A.L.
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ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากป�าวประกาศให�คุณไม�พลาด

P.37

เป�ดโครงการใหม�  บ�านเด่ียวและทาวน�โฮม 
บนทำเลศักยภาพ วงแหวน-ราชพฤกษ�
.. ที่ที่ทำให�คุณมีชีว�ตดีๆ

• เพียง 10 นาที สู�รถไฟฟ�าสายสีม�วง สถานีคลองบางไผ� 
   เชื่อมต�อคุณสู�ใจกลางเมืองได�อย�างง�ายดาย
• เดินทางสะดวกด�วยถนนหลักหลายเส�นทาง ท้ังถนนกาญจนาภิเษก 
   (วงแหวนตะวันออก), ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง  
   สามารถไปถนนติวานนท� รังสิต และเพียง 15 นาที 
   สู�ถนนแจ�งวัฒนะ
• ใกล�ช�อปป��งมอลล�ขนาดใหญ� ไม�ว�าจะเป�นเซ็นทรัล เวสต�เกต, 
   อิเกีย บางใหญ� และบิ๊กซี บางใหญ� 
• อุ�นใจใกล�โรงพยาบาลเกษมราษฎร� และสถานศึกษาชั้นนำอย�าง 
   โรงเรียนสารสาสน�

อาร�ยา โคโม� บ�านเด่ียว 2 ชั้น 
สไตล� Modern Contemporary 
บนพ�้นที่ความสุข 141 ตร.ม. 

สุขทุกพื้นที่ด�วยการออกแบบที่ให�คุณใช�ชีวิตได�อย�างสมบูรณ�แบบ 
เริ่มตั้งแต�ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ�เป�ดรับแสงให�ความรู�สึกโปร�งสบาย 
แบ�งสัดส�วนห�องนั่งเล�น เพิ่มความเป�นส�วนตัว มาพร�อมพื้นที่สำหรับ Pantry  
ขนาดใหญ�สำหรับเตรียมอาหารและพื้นที่สำหรับครัวไทยด�านหลัง ชั้น 2 
ของบ�านแบ�งออกเป�น 3 ห�องนอนประกอบด�วย 1 ห�องนอนขนาดใหญ�พิเศษ 
แบบ Modern Exclusive Suite พร�อม Walk-in closet 
ห�องน้ำและระเบียงส�วนตัว และ 2 ห�องนอนขนาดใหญ� 3 ห�องน้ำ 2 ที่จอดรถ 
ให�คุณผ�อนคลายท�ามกลางสวนสีเขียวร�มรื่น พร�อมคลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ 
และฟ�ตเนส เติมเต็มความอุ�นใจด�วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
พร�อมระบบตรวจสอบการเข�า-ออกโดยใช� Keycard และกล�องวงจรป�ด CCTV 
แล�วชีวิตสุขนิยม จะอยู�กับคุณทุกวัน ที่ Areeya Como

เร��มเพ�ยง 1.49 ล�าน*

ใช�ชีว�ตที่เต็มไปด�วย “สีสัน” 
กับทาวน�โฮมเก�ๆ สไตล� Modern Tropical 

แบบ Pastel A 
พื้นที่ใช�ชีวิต 114 ตร.ม. 4 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ 2 ที่จอดรถ

แบบ Pastel B 
พื้นที่ใช�ชีวิต 104 ตร.ม. 3 ห�องนอน 2 ห�องน้ำ 1 ที่จอดรถ

ที่ออกแบบหน�าบ�านกว�าง 5.7 ม. ให�ความรู�สึกราวกับบ�านเดี่ยว 
หน�าต�างเป�นกระจกบานใหญ� เพ่ือเป�ดรับแสงธรรมชาติและให�ความรู�สึกโปร�งโล�ง 
และยังมีห�อง Multi Function เป�นสเปซส�วนตัวที่เป�ดให�คุณปรับฟ�งก�ชั่น 
เพื่อทุกความต�องการ ใช�ชีวิตเก�ๆ ได�เต็มที่ด�วยคลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ 
และฟ�ตเนส ที่รายล�อมด�วยสวนสีเขียวร�มรื่น
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BLISSFULLY DESIGN LIFE IN PASTEL LIFE IN THE COLORS



เอสพลานาด
Esplanade

เอไอเอ
AIA Capital Center

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
The Stock Exchange

of Thailand

สถานีพระราม 9
Rama 9 Station

ห�วยขวาง
Huai Khwang

ถนนพระราม 9

ถน
นร

ัชด
าภ

ิเษก

Rama 9 Rd.

เพชรบุร�
Phetchaburi

มักกะสัน
Makkason

ฟอร�จ�นทาวน�
Fortune Town

เซ็นทรัล แกรนด� พระราม 9
Central Grand Rama 9

จ� แลนด�
G Land

ซุปเปอร� ทาวน�เวอร�
Super Tower

OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISSS.P.E.C.I.A.L. ของดี โปรโมชั่นดีๆ

ที่อยากป�าวประกาศให�คุณไม�พลาด

P.38

P.39

ใช�ชีวิตอย�างมีระดับกับคอนโดหรูใจกลางย�านธุรกิจ 
รายล�อมด�วยอาคารสำนักงานชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย, 
AIA Capital Center, สำนักงานยูนิลีเวอร�เฮ�าส�, G Land, Super Tower 
พร�อมด�วยแหล�ง Lifestyle ชั้นนำ ได�แก� เซ็นทรัล พลาซ�า พระราม 9, ฟอร�จูน 
ทาวเวอร� และเอสพลานาด

สะดวกด�วยการเดินทางทุกรูปแบบ เชื่อมโยงถนนหลายสาย สุขุมวิท, 
เลียบทางด�วนรามอินทรา, อโศก-ดินแดง, พระราม 9, วิภาวดี-รังสิต  
พร�อมยังเป�นจุดเชื่อมโยงทางด�วนทุกเส�น 
อีกทั้งยังใกล�จุดเชื่อมต�อรถไฟฟ�าไม�ว�าจะเป�น MRT, BTS, Airport Link 
รวมถึงรถไฟฟ�าสายสีส�ม (โครงการในอนาคต) 

เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา มีฟ�งก�ชั่นห�องให�เลือกถึง 2 แบบ 
ทั้ง One-Bedroom และ Two-Bedroom ขนาด 32.84 - 72.10 ตร.ม. 
ยิ่งไปกว�านั้น เอ สเปซ ไอดี ยังมาพร�อมด�วยนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะ 
ให�คุณสามารถจอดรถได�ง�ายๆ พร�อมด�วยสระว�ายน้ำขนาดใหญ�
แบบ Free-form, กรีนซ�อมพัตต�กอล�ฟ ให�คุณได�ซ�อมวงสวิงได�ทุกวัน, 
ออกกำลังกายและผ�อนคลายได�ทุกเวลาที่ Fitness และ Sauna 
สดชื่นได�เต็มปอดกับสวนขนาดใหญ�กว�า 1 ไร�รอบโครงการ

เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา
เอกสิทธิ์สุดท�ายคอนโดใจกลางย�านธุรกิจใหม�
เชื่อมโยงศูนย�กลางทางด�านคมนาคม
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OUR CREATIVE ACTIVITIES 
BRING YOU ALL SMILEME & YOU กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบ�าน

เอามาฝากให�ยิ้มกัน

Build and Share 
Made with Love

AREEYA HOME AREEYAHOME AREEYA.CO.THติดตามกิจกรรมจากอารียา ได�ที่ PickdailyBangkok PickadailyBangkokติดตามกิจกรรมจากพิคคาเดลี่ แบงค�ค็อก ได�ที่

หลังอารียาเป�ดรับบริจาคตุ�กตาและของเล�นเพื่อน�องๆ ผ�านทางคลับเฮ�าท�และ 
นิติบุคคลของโครงการอารียาในโซนต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นบางนา ลาดปลาเค�า 
ติวานนท� อโศก รัชดาภิเษก และเกษตร-นวมินทร� มานานกว�า 2 สัปดาห� 
เพื่อมอบให�แก�น�องๆ ในความดูแลของมูลนิธิสายธารแห�งความหวัง นับว�า 
กระแสตอบรับดีเกินคาดเมื่อกล�องรับบริจาคอัดแน�นด�วยตุ�กตาและของเล�นจน
ล�นกล�อง เพื่อเป�นการขอบคุณ ทางอารียาจึงจัดกิจกรรมต�อเนื่องให�ชาวอารียา 
ผู�โชคดีจากการเล�นเกมทายจำนวนหมีปริศนาผ�านทางหน�าเพจเฟซบุ�กของ 
Areeya Home ได�รับสิทธ์ิเข�าร�วมเวิร�กช็อปตกแต�งตุ�กตาหมีจาก Teddy House 

และกระทบไหล�คุณแพนเค�ก เขมนิจ หนึ่งในผู�บริหารและแบรนด�แอมบาสเดอร� 
Teddy House ที่สยามสแควร� ซอย 11 โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย งานนี้นอกจาก 
สมาชิก Areeya & You ท้ัง 40 ท�าน จะอ่ิมใจท่ีได�ให�ตุ�กตาแก�น�องๆ และสนุกสนาน 
ไปกับการตกแต�งตุ�กตากับดาราคนดังแล�ว ยังอ่ิมอร�อยกับเค�กหมีน�อยน�ารักอีกด�วย 

รักผม…พาผมไปฉีดยา

หลายป�ที่ผ�านมาอารียาได�ให�ความสำคัญต�อการจัดกิจกรรมในรูปแบบต�างๆ 
ภายในหมู�บ�านเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนสร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว�าง 
ลูกบ�าน  เราได�คำนึงถึง lifestyle ของลูกบ�านในแต�ละช�วงวัย เริ่มตั้งแต�วัยเด็ก 
วัยทำงาน ไปจนถึงผู�สูงอายุ  นอกจากคนแล�ว สัตว�เล้ียงก็ถือเป�นสมาชิกท่ีอาศัย 
อยู�ในหมู�บ�านด�วยเช�นกัน  อารียาจึงได�จัดกิจกรรม “รักผม… พาผมไปฉีดยา”  ข้ึน 
เนื่องจากในช�วงฤดูร�อนของทุกป� โรคพิษสุนัขบ�าเป�นโรคที่ระบาดในสัตว�เลี้ยง 
โดยเฉพาะสุนัขและแมว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกบ�านและสัตว�เลี้ยงเอง  
อารียาจึงอาสาที่จะอำนวยความสะดวกในส�วนนี้แบบฟรี ไม�มีค�าใช�จ�าย

กิจกรรมรักผม…พาผมไปฉีดยา ได�รับการตอบรับจากลูกบ�านเป�นอย�างดี  บรรยากาศ 
ภายในกิจกรรมเป�นกันเอง สบายๆ ลูกบ�านต�างพาสุนัขและแมวมารับวัคซีน    
พิษสุนัขบ�า โดยมีสัตวแพทย�จากโรงพยาบาลสัตว� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มาให� 
คำแนะนำในการดูแลสัตว�เลี้ยง และตรวจเช็กร�างกายสัตว�เลี้ยงเบื้องต�นอีกด�วย
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AREEYA
& YOU
CARD

มอบความอบอุ�นให�กับลูกบ�านอาร�ยาโดยเฉพาะ 
ด�วยบร�การและกิจกรรมพ�เศษต�าง ๆ มากมาย 
ไม�ว�าจะกิน เที่ยว ช�อป ชิล ดีไซน� ไว�อย�างลงตัว 
ตอบโจทย�สำหรับทุกคนในครอบครัว 
เพราะอาร�ยาเรามองว�าบ�านจะเป�นบ�านที่ดีได�นั้น 
สิ�งที่สำคัญไม�น�อยไปกว�าการก�อสร�าง 
นั่นก็คือการคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากความรัก
และความอบอุ�นของทุกคนในครอบครัว 
ที่ถือเป�นป�จจัยหลักให�บ�านนั้นเป�นบ�านที่สมบูรณ� 

เอกสิทธิ์พ�เศษสำหรับ
ลูกบ�านอาร�ยา 
บัตรเดียว
ที่เติมเต็มความสุข
ให�กับทุกไลฟ�สไตล�
ที่เป�นคุณ 
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P.48
C
rispy Froid

LEARN HOW TO SPEAK ENGLISH DIFFERENTLY,
LEARN HOW TO SPEAK ENGLISH
THE FASHIONABLE WAY

เรียนสป��กกิ้งอิงลิชกันแบบไม�เหมือนใคร
จากตัวแม�ด�านภาษาที่แรงทั้งการสอนและแฟชั่น

ENGLISH
ACTUALLY

Let’s make this summer special.

1. Go to the beach
A lot of people like to go to the beach in summer. But this time let’s 
make your trip to the beach a little more special.

เวลาพูดถึง Summer หลายๆ คนมักจะนึกถึงทะเล แต�จะทำยังไงให�การไป 
ทะเลครั้งนี้ มันเป�นการไปพักผ�อนที่พิเศษ และมันที่สุด ลองคิดภาพตามนะคะ 
เราได�ไปพักผ�อนท่ีโรงแรมท่ีเป�นหาดส�วนตัว เงียผบสงบ มีหุบเขาเล็กๆ ก้ันระหว�าง
หาดอ่ืนๆ พร�อมด�วยชายหาดท่ีสะอาดและคล่ืนลมสงบ พร�อมให�เราลงไปนอนกล้ิง 
บนหาดทรายสีขาว มีเครื ่องดื ่มทั ้ง Cocktails และ Mocktails มาเสิร�ฟ 
กับน้ำแข็งบดเล็กๆ เยน็ช่ืนใจตลอดทั้งวัน หลบัตาฟ�งเสยีงคนเดินชมความงาม 
ของทะเล พร�อมด�วยเสียงหัวเราะที ่เป� �ยมความสุข ช�างเป�นการพักผ�อน 
ที่ผ�อนคลาย และสบายสุดๆ จริงๆ

2. Make some new friends
Rather than just spending most of your time at home and online, why 
don’t you go out to make new friends, experience different cultures, 
make new connections and have some laughs? 

ถึงเวลาพักผ�อนก็ต�องพักผ�อนจริงจัง ดึงตัวเองออกมาจากความเครียดหลังการ 
ทำงานตลอดป� ใช�เวลากับตัวเอง คนรอบข�าง และทำความรู�จักเพื่อนใหม� 
ตลอดทริป เพื่อเรียนรู� แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิด เพื่อสร�างไอเดีย 
ทัศนคติในการทำงาน และการใช�ชีวิตให�ดีขึ ้นกว�าเดิม เพื ่อนใหม� และ 
ความคิดใหม�ๆ จะเป�ดโลกกว�างให�เราได�เรียนรู�ไอเดียที่หลากหลาย “ฟรี” 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ของแต�ละคน

FUN THINGS TO DO
IN THIS SUMMER

ช�วง Summer ที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึงแล�ว หลายคนมีแผนที่จะพาครอบครัวและคนรู�ใจ
ไปเที่ยวที่ที่สวยงาม และน�าประทับใจ ส�วนใครที่ยังไม�รู�จะทำอะไรในช�วงวันหยุดนี้ 

คร�สป��ก็มีกิจกรรมสนุกๆ เพ�่อรับมือกับอากาศร�อนในช�วง Summer ด�วยรอยยิ�ม 
เสียงหัวเราะ และยังได�รับประโยชน�จากการท�องเที่ยวอีกด�วยค�ะ

3. Go on a tour with people
Instead of taking a boat ride yourself or with your family why don’t 
you join a tour to meet new people and have lots of laughter with?

การไปในที่เดิมๆ กับกลุ�มคนเดิมๆ ก็จะได�ประสบการณ�และความคิดเดิมๆ 
แต�ถ�าคุณลองเพิ่มเติมประสบการณ�ใหม�ๆ กับกลุ�มคนใหม�ๆ ความคิดและ 
แนวทางใหม�ๆ เราจะได�ชีวิตและแนวความคิดใหม�ๆ พร�อมด�วยความสุข 
ที่แตกต�างอีกด�วย

4. Do fun and crazy things. 
When we were children, we used to do fun and crazy things. Now 
we've grown up, we seem to stop doing those kinds of things. Why 
don’t we just take back those old times? 

นึกย�อนไปในวันท่ีเราเป�นเด็ก เรามักทำอะไรท่ีแปลกๆ และไม�สนใจใคร แต�พอเราโต 
เป�นผู�ใหญ� เราก็ไม�กล�าทำแบบเดิมๆ ถ�าอยากปลดปล�อย อยากกลับไปสู� 
วันที่เรายังเป�นเด็ก ทำไมเราไม�ลองไปที่ใหม�ๆ ที่คนไม�รู�จัก แล�วกลับมาเป�น 
เด็กอีกครั้ง ทำในสิ่งที่เราเคยทำตอนเด็กๆ ที่ไม�สนใจใคร แล�วเต็มที่ไปกับมัน  
รับรองว�า Summer นี้เราจะได�ความทรงจำที่ไม�รู�ลืมเลยทีเดียว

Summer คร้ังน้ีจะเป�นคร้ังท่ีพิเศษสุดๆ ท่ีไม�ใช�แค�ไปพักผ�อนแล�วกลับบ�าน แต�ยังได� 
ท้ังความสนุก มัน ประสบการณ�ใหม�ๆ  สังคมใหม�ๆ  แนวคิด วัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
มากมาย ที่จะสร�างความสุขสุดๆ แบบไม�รู�ลืมและเรียกได�ว�าเป�นการพักผ�อน 
ที่คุ�มค�ากับการทำงานหนักมาตลอดป�

ขอให�ทุกท�านไปเที่ยวในช�วง Summer นี้อย�างมีความสุขสุดๆ นะคะ
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นิ้วกลม

ชีวิตค�อยๆ ลากพาเราไปสู�ความถนัดเฉพาะอย�าง ยิ่งเติบโต 
เราย่ิงเก�งกาจในบางส่ิง แต�ละท้ิงความสามารถอีกพะเรอเกวียน 
ไปตามเส�นทางที่ผ�านมา ก�อนหน�านี้เราเคยมีความสามารถ 
หลากหลาย เตะบอล ทอดไข� แกะสลักแตงกวา เล�นกีตาร� 
ร�องเพลง เล�นเกม กระโดดยาง ว�ายน้ำ เขียนกวี ตีฉิ่ง วิ่งผลัด 
และอีกสารพัดนับไม�หวาดไม�ไหว

แต�พอคืบคลานเข�าสู�การเป�นผู�ใหญ� เรามักถูกเรียกร�องให�เลือก 
เป�นเลือกทำเพียงบางส่ิง เพ่ือจะถนัดเพียงบางอย�าง เป�นการปูทาง 
ไปสู�การเป�น ‘มืออาชีพ’

สุดท�ายแล�วเราประกอบอาชีพนั้น ใช�เวลากับมัน เก�งมากขึ้น 
ถนัดมากขึ้นเรื่อยๆ

กระท่ังเม่ือเวลาผ�าน ทำงานท่ีถนัดมาเน่ินนาน กระท่ังรู�สึกเบ่ือๆ 
อยากๆ เร่ิมรู�สึกว�าทักษะท่ีมีอยู�น้ันคับแคบ ความสนใจของตัวเอง 
ไม�หลากหลาย จำเจซ้ำซาก จนเร่ิมอยากออกไปนอกพ้ืนท่ีปลอดภัย

กระนั้นก็หวั ่นเกรง เพราะขึ้นชื ่อว�า ‘นอกพื้นที่ปลอดภัย’ 
ย�อมมีความหมายอีกอย�าง น่ันคือ ‘พ้ืนท่ีเส่ียงภัย’ หรือบางคน 
อาจถึงขั้นรู�สึกว�ามันเป�น ‘พื้นที่อันตราย’

เรื่องการก�าวเท�าออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยนี่เป�นเรื่องแปลก 
ยิ่งอยู�ในพื้นที่นั้นนานเท�าไหร� ความกล�าที่จะก�าวออกไปยิ่ง 
ลดน�อยลง ยิ่งคุ�นชินก็ยิ่งหวาดกลัว

กระน้ัน การก�าวออกไปก็ไม�ได�หมายความว�าเราจะต�องทุบหม�อข�าว 
อันคุ�นเคย แล�วกู�ร�องดังลั่นเพื่อวิ่งสุดฝ�เท�าไปตายเอาดาบหน�า 
เหมือนในหนังสงครามย�อนยุค แบบน้ันไม�สนุกและเส่ียงต�อการ 
เลือดตกยางออก

ไม�ต�องลาออกทันทีที่เบื่อ แต�เมื่อรู�สึกเบื่อหน�ายการงานที่ทำ 
เราน�าจะลองมองหาส�วนผสมใหม�ใส�เข�าไปในชีวิตโดยที่ยัง 
ไม�ต�องปล�อยมือจากอาชีพอันมั่นคงที่ชำนาญการมาเนิ่นนาน

ใช�, เราสามารถฝ�กมือฝ�มือใหม�ๆ คู�ขนานไปกับสิ่งที่ทำอยู�

เพราะชีวิตไม�ได�มีแค�ท่ีทำงาน ไม�ได�มีแค�จันทร�ถึงศุกร� ยังมีเวลา 
หลังเลิกงาน มีเวลาเบิกบานเสาร�-อาทิตย� ช�วงเวลานั้นเอง 

ที่เป�ดโอกาสให�เราได�เรียนรู�สิ่งใหม�เพื่อนำไปสู�การจินตนาการ 
ถึงชีวิตตัวเองในแบบอื่น

คนเราสามารถจินตนาการถึงอนาคตได�เท�าที่เราสะสมอดีต 
ไว�จนถึงป�จจุบัน เรามีประสบการณ�แค�ไหน ส่ังสมฝ�มืออะไรไว� 
ชำนาญส่ิงใด ท้ังหมดน้ันเป�นวัตถุดิบเร่ิมต�นเม่ือเราน่ังลงเท�าคาง 
แล�วขบคิดว�าจะทำอะไรกับชีวิตต�อไปดี

หากเริ่มต�นด�วยวัตถุดิบเท�าที่ว�ามา ชีวิตภายภาคหน�าที่จะ 
จินตนาการถึงคงไม�กว�างขวาง หลากหลาย และมีสีสันเท�าไรนัก 
ด�วยเหตุนี้ การออกตามล�าวัตถุดิบใหม�ๆ จึงมีความจำเป�น 
ไม�เพียงแค�ทำให�เราสามารถนึกถึงตัวเองในมุมใหม�ๆ 
แต�ยังช�วยทำให�หัวใจได�ขยับขยาย ชวนให�รู�สึกสดใหม�กับชีวิต

มนุษย�มีชีว ิตชีวาเสมอเมื ่อได�พบเจอและเรียนรู �ส ิ ่งใหม� 
แต�บางคนหยุดเรียนรู�ไปตั้งแต�ก�าวเท�าออกจากสถานศึกษา 
นั ่นชวนให�รู �ส ึกว�าชีวิตมันช�างน�าเบื ่อหน�ายเสียนี ่กระไร 
ความจริงหาเป�นเช�นนั ้นไม� โลกมีอะไรใหม�ๆ ให�เรียนรู � 
เต็มไปหมด

ด�วยความท่ีเมืองเปล่ียนแปลงรวดเร็ว วิถีชีวิตของผู�คนในเมือง 
ก็เปลี่ยนตามในจังหวะใกล�เคียงกัน ผู�คนหลั่งไหลเข�ามาอยู� 
ในเมืองกันมากขึ้น ความแออัดเบียดเสียดเป�นสิ่งที่ตามมา 
อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� รถติดมากขึ้น คนอยู�คอนโดกันมากขึ้น 
กิจวัตรต�างๆ ของคนเมืองค�อยๆ เปลี่ยนไปจากเดิม

ท่ีเคยดูหนัง เดินห�าง ช�อปป��งกันในวันเสาร�-อาทิตย� ก็เร่ิมคิดหา 
ทางออกใหม�ๆ ให�ชีวิต พร�อมกันกับที่บรรดานักจัดกิจกรรม 
ทั้งหลายมีไอเดียใหม�ๆ เพื่อตอบสนองความสนใจที่แตกต�าง 
หลากหลายของมนุษย�เมืองจำนวนมหาศาล ความต�องการ 
เสพกับความต�องการป�อนจึงสอดคล�องกันพอดิบพอดี

ทุกวันน้ีมีกิจกรรมท้ังฟรีและไม�ฟรีให�เข�าร�วมมากมาย ท้ังท่ีจัดข้ึน 
โดยเอกชน ผู�คนต�างๆ และหน�วยงานภาครัฐท่ีขยันจัดไม�แพ�กัน

แทนที่จะเดินห�าง ให�เมื่อยน�อง ท�องร�านอาหารให�เมื่อยพุง 
เราอาจพกพาสมองแล�วมุ �งหน�าไปเข�าร�วมกิจกรรมใหม�ๆ 
อันจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจ ไฟฝ�น ความขยันที่หายไปนาน 
แถมยังได�บริหารสมองในแง�มุมที่ไม�คุ�นเคย
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เรื่องราวที่เกิดขึ้นเอง เป�นอยู�เอง
และรอการจะจบไปเองที่น�าตื่นเต�น 
น�าสนใจ จนเป�นมุมมองที่น�าแบ�งป�น

เวทีเสวนา สัมมนาต�างๆ นานาจัดขึ้นมากมาย ให�เราพา 
สมองฟองน้ำไปดูดซับความคิดใหม�ๆ ทั้งที่กำลังสนใจและ 
ไม�เคยสนใจ พาตัวเองไปอยู�ในสภาพแวดล�อมและเรื่องราว 
ที่ไม�เคยคิดว�าจะสนใจ อาจทำให�พบแง�มุมใหม�ของความคิด 
หากเป �นคนศิลปะ ลองขยับไปนั ่งฟ �งน ักธ ุรก ิจพ ูดจา 
หากเป�นคนวิทยาศาสตร� ลองเงี ่ยหูฟ�งนักเขียนและกวี 
หากเป�นคนชอบดนตรี ลองไปน่ังฟ�งเสวนาเศรษฐศาสตร�หรือ 
การตลาดดูสักต้ัง การทำเช�นน้ีย�อมทำให�สมองได�กลับไปเป�น 
เด็ก ตื่นเต�นกับสิ่งที่ไม�เคยรู� หรือสิ่งที่เคยรู�ในมุมที่ไม�เคยคิด 

โลกใบเดียวกันย�อมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแว�นใหม�แล�ว 
มองมันอีกที

ข้ึนช่ือว�างานเสวนา สัมมนา อาจทำให�รู�สึกว�าจริงจัง เคร�งขรึม 
และน�าเบื่อ แต�จงเชื่อเถิดว�าทุกวันนี้รูปแบบและบรรยากาศ 
ของงานชวนคุยชวนคิดทำนองนี้ไปไกลกว�าเดิมมากมาย 
บางเวที บางรายการสนุกไม�แพ�การได�ชมหนังหรือการแสดงดีๆ 
เร่ืองหน่ึงเลยทีเดียวเชียว เพราะมีท้ังอารมณ�ขัน ดุดัน ดราม�า 
แถมยังให�ข�อคิดสะกิดสมองกลับไปไตร�ตรองอีกหลายวัน

การฟ�งเป�นเพียงจุดเร่ิมต�นของการเดินทางคร้ังใหม�อันยาวไกล 
แต�การฟ�งอะไรใหม�ๆ นั้นเหมือนการจุดไม�ขีดไฟให�ชีวิต 
ฟ�งหนึ่งครั้งเกิดประกายไฟความสนใจใหม�ๆ ขึ้นมา จากนั้น 
จึงออกเดินทางตามหาความรู �หรือข�อมูลที ่ว �านั ้นไปบน         
เส�นทางใหม�ที่เราไม�เคยก�าวเดินมาก�อน

อาจตามหาหนังสือมาอ�าน เป�ดหาคลิปความรู�เรื ่องนั้นๆ 
ดูเพ่ือศึกษาต�อ หรือกระท่ังเพ่ือความบันเทิงเริงใจก็ได�เช�นกัน 
ใครจะไปรู �-เพียงเข�าร�วมกิจกรรมเกี ่ยวกับดนตรีแจ�ซแค� 
ครั้งเดียว อาจทำให�ใครบางคนกลายเป�นคนที่หลงใหลใน 
ตัวโน�ตที่เลื่อนไหลไปอีกนาน บางคนอาจเข�าร�วมกิจกรรม 
ถ�ายภาพแล�วเกิดอยากซ้ือกล�อง กลายเป�นช�างภาพสตรีทโฟโต� 
เป�นงานอดิเรก บางคนอาจเข�าร�วมกิจกรรมเย็บป�กถักร�อย 
แล�วกลายเป�นเจ�าแม�งานฝ�มือที่ชอบทำนู�นนี่แจกเพื่อนพ�อง 
หรือเป�ดร�านขายของในอินสตาแกรมไปเลยก็เป�นได�

เราไม�มีทางรู�ว�าการก�าวเท�าไปฝ�กปรือฝ�มือใหม�จะนำเราไปสู�
ชีวิตใหม�อย�างไรบ�าง

เพราะกิจกรรมต�างๆ เหล�านี้มิเพียงแค�ให�เราเป�น ‘ผู�ชม’ 
แต�หลายกิจกรรมเป�ดโอกาสให�เราเป�น ‘ผู�ลงมือทำ’ ตั้งแต� 
อบขนมป�ง เขียนหนังสือ วาดภาพสีน้ำ จัดดอกไม� ถ�ายหนังส้ัน 
และอะไรอีกมากมายที่เราสามารถเลือกได�ตามที่ใจสน

บางคนเรียกกิจกรรมเช�นน้ีว�า ‘เวิร�กช็อป’ อันท่ีจริงน�าเรียกว�า 
‘เวิร�ก-ชอบ’ คือเป�นการงานที่เราชอบ และสมัครใจที่จะ      
ลงมือทำเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจโดยไม�มีใครบังคับ 
และไม�ต�องมีใครจ�างให�ทำ

ผู �ท ี ่ใช�เวลาว�างไปกับการงานที ่ช ื ่นชอบเช�นนี ้ย �อมรู �ส ึก  
กระชุ�มกระชวย ไม�เบื่อหน�าย หงอยเหงา เศร�าซึม เป�น 
สุดสัปดาห�ที ่ได�ออกไปเผชิญกับโลกใบใหม� ผู �คนใหม�ๆ 
ความรู�ใหม�ๆ ความชอบใหม�ๆ และแน�นอน…ชีวิตใหม�ๆ

เราจะได�รู�จักเพื่อนใหม�ๆ ที่จะลากพาเราไปสู�ความเป�นไปได� 
ใหม�ๆ อีกมากมายที่เราคิดไม�ถึง แต�มันรอเราอยู�ที่ใดสักแห�ง 
เพียงเราขยับตัวออกไปจากจุดเดิม

ชีวิตใหม�อยู�ไม�ไกลจากชีวิตอันจำเจเดิมๆ เพียงเบี่ยงเท�า 
ออกนอกเส�นทางอันคุ�นชินเท�าน้ัน มีกิจกรรมฝ�กปรือฝ�มือใหม� 
รอให�เราไปเรียนรู�มากมายนัก เรายังฝ�กหัดอะไรใหม�ๆ  ได�เสมอ 
ไม�มีใครแก�เกินเรียน ไม�มีวิชาใดสายเกินไป 

ตัวเรายังเป�นอะไรได�มากกว�าท่ีเคยเป�นมา อดีตตรึงเราไว�กับท่ี 
ขณะที่อนาคตจะปลดล็อกแล�วพาเราไปข�างหน�า ชีวิตย�อม 
ไม�น�าเบ่ือ เม่ือเราเห็นความเป�นไปได�ใหม�ๆ  ของตัวเองเสมอๆ

เพียงไม�ขังตัวเองไว�กับ ‘อาชีพ’ พาตัวเองออกไปวิ่งเล�น 
เก็บสะสมวัตถุดิบใหม�ๆ มาผสมกับความชำนาญเดิมๆ 
เพิ่มเติมทุกวัน

แล�วอาจจะพบว�า สิ่งที่เราชอบ อาจเป�นสิ่งที่เรายังไม�รู�จัก

ฝ�กปร�อฝ�มือใหม�
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โลกใบเดียวกันย�อมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแว�นใหม�แล�วมองมันอีกที



ชีวิตค�อยๆ ลากพาเราไปสู�ความถนัดเฉพาะอย�าง ยิ่งเติบโต 
เราย่ิงเก�งกาจในบางส่ิง แต�ละท้ิงความสามารถอีกพะเรอเกวียน 
ไปตามเส�นทางที่ผ�านมา ก�อนหน�านี้เราเคยมีความสามารถ 
หลากหลาย เตะบอล ทอดไข� แกะสลักแตงกวา เล�นกีตาร� 
ร�องเพลง เล�นเกม กระโดดยาง ว�ายน้ำ เขียนกวี ตีฉิ่ง วิ่งผลัด 
และอีกสารพัดนับไม�หวาดไม�ไหว

แต�พอคืบคลานเข�าสู�การเป�นผู�ใหญ� เรามักถูกเรียกร�องให�เลือก 
เป�นเลือกทำเพียงบางส่ิง เพ่ือจะถนัดเพียงบางอย�าง เป�นการปูทาง 
ไปสู�การเป�น ‘มืออาชีพ’

สุดท�ายแล�วเราประกอบอาชีพนั้น ใช�เวลากับมัน เก�งมากขึ้น 
ถนัดมากขึ้นเรื่อยๆ

กระท่ังเม่ือเวลาผ�าน ทำงานท่ีถนัดมาเน่ินนาน กระท่ังรู�สึกเบ่ือๆ 
อยากๆ เร่ิมรู�สึกว�าทักษะท่ีมีอยู�น้ันคับแคบ ความสนใจของตัวเอง 
ไม�หลากหลาย จำเจซ้ำซาก จนเร่ิมอยากออกไปนอกพ้ืนท่ีปลอดภัย

กระนั้นก็หวั ่นเกรง เพราะขึ้นชื ่อว�า ‘นอกพื้นที่ปลอดภัย’ 
ย�อมมีความหมายอีกอย�าง น่ันคือ ‘พ้ืนท่ีเส่ียงภัย’ หรือบางคน 
อาจถึงขั้นรู�สึกว�ามันเป�น ‘พื้นที่อันตราย’

เรื่องการก�าวเท�าออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยนี่เป�นเรื่องแปลก 
ยิ่งอยู�ในพื้นที่นั้นนานเท�าไหร� ความกล�าที่จะก�าวออกไปยิ่ง 
ลดน�อยลง ยิ่งคุ�นชินก็ยิ่งหวาดกลัว

กระน้ัน การก�าวออกไปก็ไม�ได�หมายความว�าเราจะต�องทุบหม�อข�าว 
อันคุ�นเคย แล�วกู�ร�องดังลั่นเพื่อวิ่งสุดฝ�เท�าไปตายเอาดาบหน�า 
เหมือนในหนังสงครามย�อนยุค แบบน้ันไม�สนุกและเส่ียงต�อการ 
เลือดตกยางออก

ไม�ต�องลาออกทันทีที่เบื่อ แต�เมื่อรู�สึกเบื่อหน�ายการงานที่ทำ 
เราน�าจะลองมองหาส�วนผสมใหม�ใส�เข�าไปในชีวิตโดยที่ยัง 
ไม�ต�องปล�อยมือจากอาชีพอันมั่นคงที่ชำนาญการมาเนิ่นนาน

ใช�, เราสามารถฝ�กมือฝ�มือใหม�ๆ คู�ขนานไปกับสิ่งที่ทำอยู�

เพราะชีวิตไม�ได�มีแค�ท่ีทำงาน ไม�ได�มีแค�จันทร�ถึงศุกร� ยังมีเวลา 
หลังเลิกงาน มีเวลาเบิกบานเสาร�-อาทิตย� ช�วงเวลานั้นเอง 

ที่เป�ดโอกาสให�เราได�เรียนรู�สิ่งใหม�เพื่อนำไปสู�การจินตนาการ 
ถึงชีวิตตัวเองในแบบอื่น

คนเราสามารถจินตนาการถึงอนาคตได�เท�าที่เราสะสมอดีต 
ไว�จนถึงป�จจุบัน เรามีประสบการณ�แค�ไหน ส่ังสมฝ�มืออะไรไว� 
ชำนาญส่ิงใด ท้ังหมดน้ันเป�นวัตถุดิบเร่ิมต�นเม่ือเราน่ังลงเท�าคาง 
แล�วขบคิดว�าจะทำอะไรกับชีวิตต�อไปดี

หากเริ่มต�นด�วยวัตถุดิบเท�าที่ว�ามา ชีวิตภายภาคหน�าที่จะ 
จินตนาการถึงคงไม�กว�างขวาง หลากหลาย และมีสีสันเท�าไรนัก 
ด�วยเหตุนี้ การออกตามล�าวัตถุดิบใหม�ๆ จึงมีความจำเป�น 
ไม�เพียงแค�ทำให�เราสามารถนึกถึงตัวเองในมุมใหม�ๆ 
แต�ยังช�วยทำให�หัวใจได�ขยับขยาย ชวนให�รู�สึกสดใหม�กับชีวิต

มนุษย�มีชีว ิตชีวาเสมอเมื ่อได�พบเจอและเรียนรู �ส ิ ่งใหม� 
แต�บางคนหยุดเรียนรู�ไปตั้งแต�ก�าวเท�าออกจากสถานศึกษา 
นั ่นชวนให�รู �ส ึกว�าชีวิตมันช�างน�าเบื ่อหน�ายเสียนี ่กระไร 
ความจริงหาเป�นเช�นนั ้นไม� โลกมีอะไรใหม�ๆ ให�เรียนรู � 
เต็มไปหมด

ด�วยความท่ีเมืองเปล่ียนแปลงรวดเร็ว วิถีชีวิตของผู�คนในเมือง 
ก็เปลี่ยนตามในจังหวะใกล�เคียงกัน ผู�คนหลั่งไหลเข�ามาอยู� 
ในเมืองกันมากขึ้น ความแออัดเบียดเสียดเป�นสิ่งที่ตามมา 
อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� รถติดมากขึ้น คนอยู�คอนโดกันมากขึ้น 
กิจวัตรต�างๆ ของคนเมืองค�อยๆ เปลี่ยนไปจากเดิม

ท่ีเคยดูหนัง เดินห�าง ช�อปป��งกันในวันเสาร�-อาทิตย� ก็เร่ิมคิดหา 
ทางออกใหม�ๆ ให�ชีวิต พร�อมกันกับที่บรรดานักจัดกิจกรรม 
ทั้งหลายมีไอเดียใหม�ๆ เพื่อตอบสนองความสนใจที่แตกต�าง 
หลากหลายของมนุษย�เมืองจำนวนมหาศาล ความต�องการ 
เสพกับความต�องการป�อนจึงสอดคล�องกันพอดิบพอดี

ทุกวันน้ีมีกิจกรรมท้ังฟรีและไม�ฟรีให�เข�าร�วมมากมาย ท้ังท่ีจัดข้ึน 
โดยเอกชน ผู�คนต�างๆ และหน�วยงานภาครัฐท่ีขยันจัดไม�แพ�กัน

แทนที่จะเดินห�าง ให�เมื่อยน�อง ท�องร�านอาหารให�เมื่อยพุง 
เราอาจพกพาสมองแล�วมุ �งหน�าไปเข�าร�วมกิจกรรมใหม�ๆ 
อันจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจ ไฟฝ�น ความขยันที่หายไปนาน 
แถมยังได�บริหารสมองในแง�มุมที่ไม�คุ�นเคย
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เวทีเสวนา สัมมนาต�างๆ นานาจัดขึ้นมากมาย ให�เราพา 
สมองฟองน้ำไปดูดซับความคิดใหม�ๆ ทั้งที่กำลังสนใจและ 
ไม�เคยสนใจ พาตัวเองไปอยู�ในสภาพแวดล�อมและเรื่องราว 
ที่ไม�เคยคิดว�าจะสนใจ อาจทำให�พบแง�มุมใหม�ของความคิด 
หากเป �นคนศิลปะ ลองขยับไปนั ่งฟ �งน ักธ ุรก ิจพ ูดจา 
หากเป�นคนวิทยาศาสตร� ลองเงี ่ยหูฟ�งนักเขียนและกวี 
หากเป�นคนชอบดนตรี ลองไปน่ังฟ�งเสวนาเศรษฐศาสตร�หรือ 
การตลาดดูสักต้ัง การทำเช�นน้ีย�อมทำให�สมองได�กลับไปเป�น 
เด็ก ตื่นเต�นกับสิ่งที่ไม�เคยรู� หรือสิ่งที่เคยรู�ในมุมที่ไม�เคยคิด 

โลกใบเดียวกันย�อมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแว�นใหม�แล�ว 
มองมันอีกที

ข้ึนช่ือว�างานเสวนา สัมมนา อาจทำให�รู�สึกว�าจริงจัง เคร�งขรึม 
และน�าเบื่อ แต�จงเชื่อเถิดว�าทุกวันนี้รูปแบบและบรรยากาศ 
ของงานชวนคุยชวนคิดทำนองนี้ไปไกลกว�าเดิมมากมาย 
บางเวที บางรายการสนุกไม�แพ�การได�ชมหนังหรือการแสดงดีๆ 
เร่ืองหน่ึงเลยทีเดียวเชียว เพราะมีท้ังอารมณ�ขัน ดุดัน ดราม�า 
แถมยังให�ข�อคิดสะกิดสมองกลับไปไตร�ตรองอีกหลายวัน

การฟ�งเป�นเพียงจุดเร่ิมต�นของการเดินทางคร้ังใหม�อันยาวไกล 
แต�การฟ�งอะไรใหม�ๆ นั้นเหมือนการจุดไม�ขีดไฟให�ชีวิต 
ฟ�งหนึ่งครั้งเกิดประกายไฟความสนใจใหม�ๆ ขึ้นมา จากนั้น 
จึงออกเดินทางตามหาความรู �หรือข�อมูลที ่ว �านั ้นไปบน         
เส�นทางใหม�ที่เราไม�เคยก�าวเดินมาก�อน

อาจตามหาหนังสือมาอ�าน เป�ดหาคลิปความรู�เรื ่องนั้นๆ 
ดูเพ่ือศึกษาต�อ หรือกระท่ังเพ่ือความบันเทิงเริงใจก็ได�เช�นกัน 
ใครจะไปรู �-เพียงเข�าร�วมกิจกรรมเกี ่ยวกับดนตรีแจ�ซแค� 
ครั้งเดียว อาจทำให�ใครบางคนกลายเป�นคนที่หลงใหลใน 
ตัวโน�ตที่เลื่อนไหลไปอีกนาน บางคนอาจเข�าร�วมกิจกรรม 
ถ�ายภาพแล�วเกิดอยากซ้ือกล�อง กลายเป�นช�างภาพสตรีทโฟโต� 
เป�นงานอดิเรก บางคนอาจเข�าร�วมกิจกรรมเย็บป�กถักร�อย 
แล�วกลายเป�นเจ�าแม�งานฝ�มือที่ชอบทำนู�นนี่แจกเพื่อนพ�อง 
หรือเป�ดร�านขายของในอินสตาแกรมไปเลยก็เป�นได�

เราไม�มีทางรู�ว�าการก�าวเท�าไปฝ�กปรือฝ�มือใหม�จะนำเราไปสู�
ชีวิตใหม�อย�างไรบ�าง

เพราะกิจกรรมต�างๆ เหล�านี้มิเพียงแค�ให�เราเป�น ‘ผู�ชม’ 
แต�หลายกิจกรรมเป�ดโอกาสให�เราเป�น ‘ผู�ลงมือทำ’ ตั้งแต� 
อบขนมป�ง เขียนหนังสือ วาดภาพสีน้ำ จัดดอกไม� ถ�ายหนังส้ัน 
และอะไรอีกมากมายที่เราสามารถเลือกได�ตามที่ใจสน

บางคนเรียกกิจกรรมเช�นน้ีว�า ‘เวิร�กช็อป’ อันท่ีจริงน�าเรียกว�า 
‘เวิร�ก-ชอบ’ คือเป�นการงานที่เราชอบ และสมัครใจที่จะ      
ลงมือทำเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจโดยไม�มีใครบังคับ 
และไม�ต�องมีใครจ�างให�ทำ

ผู �ท ี ่ใช�เวลาว�างไปกับการงานที ่ช ื ่นชอบเช�นนี ้ย �อมรู �ส ึก  
กระชุ�มกระชวย ไม�เบื่อหน�าย หงอยเหงา เศร�าซึม เป�น 
สุดสัปดาห�ที ่ได�ออกไปเผชิญกับโลกใบใหม� ผู �คนใหม�ๆ 
ความรู�ใหม�ๆ ความชอบใหม�ๆ และแน�นอน…ชีวิตใหม�ๆ

เราจะได�รู�จักเพื่อนใหม�ๆ ที่จะลากพาเราไปสู�ความเป�นไปได� 
ใหม�ๆ อีกมากมายที่เราคิดไม�ถึง แต�มันรอเราอยู�ที่ใดสักแห�ง 
เพียงเราขยับตัวออกไปจากจุดเดิม

ชีวิตใหม�อยู�ไม�ไกลจากชีวิตอันจำเจเดิมๆ เพียงเบี่ยงเท�า 
ออกนอกเส�นทางอันคุ�นชินเท�าน้ัน มีกิจกรรมฝ�กปรือฝ�มือใหม� 
รอให�เราไปเรียนรู�มากมายนัก เรายังฝ�กหัดอะไรใหม�ๆ  ได�เสมอ 
ไม�มีใครแก�เกินเรียน ไม�มีวิชาใดสายเกินไป 

ตัวเรายังเป�นอะไรได�มากกว�าท่ีเคยเป�นมา อดีตตรึงเราไว�กับท่ี 
ขณะที่อนาคตจะปลดล็อกแล�วพาเราไปข�างหน�า ชีวิตย�อม 
ไม�น�าเบ่ือ เม่ือเราเห็นความเป�นไปได�ใหม�ๆ  ของตัวเองเสมอๆ

เพียงไม�ขังตัวเองไว�กับ ‘อาชีพ’ พาตัวเองออกไปวิ่งเล�น 
เก็บสะสมวัตถุดิบใหม�ๆ มาผสมกับความชำนาญเดิมๆ 
เพิ่มเติมทุกวัน

แล�วอาจจะพบว�า สิ่งที่เราชอบ อาจเป�นสิ่งที่เรายังไม�รู�จัก
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P.55“When we see beyond self, 
we no longer cling to happiness. And when we stop clinging, we 
can begin to be happy.” Ajahn Chah

กว�า 10 ป� ที่เริ่มมาสนใจ ใส�ใจในเรื่องประมาณนี้
หนังสือนับร�อย เสียงคำสอนนับพันหมื่นนาที 
และอีกหลายร�อยหลายพันนาทีแห�งการปฏิบัติ 
ถูกบ�าง ผิดบ�าง มีสติบ�าง ขาดสติบ�าง มั่วบ�าง คิดเอาเองบ�าง
ผมพบว�า ตั๋วเดินทางสู�การเข�าถึงตนตัวที่แท�ของตัวตน
ไม�ใช�มีแค�การได�ลางาน 3 วัน 7 วันไปนุ�งขาวปฏิบัติธรรม 
หรือโกนหัวบวชสักสองสามพรรษา
(แต�ทั้งหมดนั้น มีประโยชน�และเป�นฐานรากสำคัญ
โดยมีข�อแม�ว�าเราต�องรู�จริงว�าเป�าหมาย
และวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติ คืออะไร ?)

เพราะแม�ขณะที่เราเปลี่ยนตัวตนใหม�เป�นนักปฏิบัติ
มันเพียงแค�เปลี่ยนเปลือกแห�งความไม�รู�
จากอากัปกิริยาเดิมๆ ไปสู�ท�วงท�าลีลาของนักปฏิบัติธรรม
และหากเราเผลอหลงยึดในโฉมหน�าอันสะอาดสะอ�านนี้
มันเป�นตัวตนใหม�ที่ยากกว�าจะถูกค�นพบและละวาง
และความไม�รู� ที่ห�อหุ�มความจริงไว�
ก็ไม�ได�ถูกสะกิดให�หลุดออกแต�อย�างใด
เพราะป�จจัยภายนอก รวมทั้งการสร�างวาระแห�งการปฏิบัติทั้งหลาย
ยังไม�ใช�เรื่องสำคัญเท�าป�จจัยภายใน
การมีสติระลึกรู�ตัวภายในต�างหาก
เป�นแผนที่เดินทางที่สำคัญที่สุดของทริปนี้
เพราะความจริงของตัวตนที่เราค�นหา

ธรรมะไรท�เตอร�

เป�นการเดินทางภายในล�วนๆ
และ 'สติ ใน ป�จจุบัน'
คือ ตั๋วทองคำชั้นเฟ�ร�สคลาสในทริปนี้

หากเป�นมือใหม�หัดเดินทางภายใน
การทำใจให�สงบนิ่งอาจจะเป�นเรื่องที่ต�องฝ�กฝนกันไม�น�อย
การทำใจ วางใจให�นิ่ง เป�นเรื่องของการสร�างสมาธิ
ซึ่งจะขอไม�กล�าวละเอียดในที่นี้
แต�จะขอข�ามไปยังแลนด�มาร�กสำคัญของการเดินทาง
คือ การมีสติ รู�เท�าทัน ความคิด

การรู�ทันความคิด ไม�ใช�การคิดว�า รู�ทันความคิดเป�นยังไง
มันเป�นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม�ได�คิด แต� รู�… ความคิด
ที่ผุด ที่ก�อร�างสร�างตัวมันขึ้น และค�อยๆ แปรเปลี่ยนสลายไป

จากนั้น เดินทางต�ออีกนิด…
พอเราค�อยๆ วางความคิด
วางการทำงานของความรู� และความคิด
ลองไม�มุ�งหมาย กำหนดหมาย
ไม�ตีความ ให�ค�ากับทุกๆ สิ่งที่มากระทบสัมผัส
กับทวารที่เชื่อมกับจักรวาลทั้งหก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ
“เพียงรู� สักว�า รู�”
เราจะเริ่มเข�าถึง ตัวตน ที่ไม�ใช� ตนตัว

มันเป�นเพียงอาการ รู� …
รู�ทุกๆ อย�างที่กำลังปรากฏอยู� ณ ขณะนั้น

LIFE IS PASSING FAST, SOMETIMES SLOW.
SEE EVERYTHING AROUND AND 
SAY HI THEN GOODBYE

บนชีวิตที่ไม�หยุดนิ่ง ท�ามกลางสรรพสิ่งที่เคลื่อนย�ายON   
THE
MOVE

ในเวลานั้น ไม�มีอดีต ไม�มีอนาคต
เพราะเวลาที่ผ�านไปแล�ว และยังมาไม�ถึง
เป�นสิ่งที่เกิดจากความคิด มันไม�มีจริง
อดีต คือ ความคิดถึงสิ่งที่ผ�านไปแล�ว
อนาคต คือ ความคิดถึงสิ่งที่ยังไม�เกิดขึ้น

ขณะที่รู� สักแต�ว�ารู� 
เราจะเข�าสู�กาลเวลาหนึ่งซึ่งแปลกประหลาด 
เป�นกาละที่เราอยู�กับมันมาแล�วตั้งแต�วันที่เราเกิด
คือ … ป�จจุบันกาล …
เมื่อใจเราละเอียดลออพอ
เราจะพบความจริงที่น�าตกใจว�า
มันแทบจะเรียกได�ว�า ไม�มีป�จจุบันเลยก็ว�าได�
ในทุกขณะแห�งการรู�นั้น
มันผ�านไปๆ … เร็ว ช�า หนัก เบา
ไม�ว�าเป�นสิ่งใดๆ ทางทวารใดๆ มันล�วนผ�านมาผ�านไป
ณ ป�จจุบัน ที่บางเฉียบยิ่งกว�าด�านคมของใบมีด
อาการรู�ในป�จจุบัน มันแทบไม�มีกาลใดๆ
ให�มันตั้งอยู� … เราทั้งอัตตา 
หรือความเป�นตัวตนของเรา

เพราะเราจะพบว�า อัตตา ก็เหมือนกับ
ทุกอย�างที่ผ�านมาเข�ามาทางทวารทั้งหก 
แต�ทว�า อัตตานั้น เกิดที่ทวารเดียว
คือ ใจ … มันเป�นผลงานชิ้นเอกของใจ
คิด ปรุง แต�ง สร�าง หวง หลง ยึด ฯลฯ
กล�าวได�ว�า ตัวตนหรืออัตตา

คือ ผลงานของความคิดที่เราสร�างขึ้น
จากความเป�นเราทั้งหมดนั่นเอง

แต�ทว�าเมื่อ อัตตา กลายเป�นสิ่งที่ถูก รู�
แล�วคุณไม�สงสัยหรือว�า ใครกัน เป�นผู�รู�อัตตา?

ในเมื่อ ตัวตน กลายเป�นสิ่งที่ถูกเห็น
สิ่งที่แลเห็นตัวตน ย�อมไม�ใช�ตัวตนที่ถูกพบ
สิ่งที่เห็นยิ่งใหญ�ไพศาล อัศจรรย�กว�าตัวตนมากนัก
เพราะ ตัวตน ที่เราถือว�าเป�นเราของเรา
ถูกค�นพบและแลเห็นแล�วว�ามันเป�นแค�ความคิด
สิ่งที่ไม�ใช�ตัวตน ที่คุณ (คิดว�าคุณ) เป�นนั่นแหละ…
คือ ความจริง ที่คุณเป�น

กล�าวโดยสรุปได�ว�า …
พ�นจากทั้งหมดที่ ความรู� บอกไว�
เหนือจากสิ่งที่ ความคิด คอยชี้นำ
ก�าวข�ามจากสายตาของ ตัวตน ที่เรายึดถือ
คือ ความจริง ที่รอเรา…อยู�ตรงนั้น
… … …
นี่คือแสงแห�งความจริง
ที่เจิดจ�ากว�าทุกดวงตะวัน
ส�องสว�างทอประกายอยู�ตลอดเวลา
รอแค�เพียงว�า…
ณ โมงยามใดกัน
…ที่เราจะมองเห็นมัน
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“ทำในสิ�งที่รัก” แล�วคุณจะตกหลุม “รักในสิ�งที่ทำ”

80% ของมนุษย�เงินเดือนเกลียดงานที่ตัวเองทำ

คำถามคือ ทำไมคนเหล�านั้น ไม�กล�าออกไปหาสิ่งที่พวกเขา 
ชอบ รัก หลงใหล (Passion)

อาจจะเป�นเพราะพวกเขา
มีภาระ ผ�อนบ�าน ผ�อนรถ หนี้สิน หรือต�องเลี้ยงดูครอบครัว

อาจจะเป�นเพราะพวกเขา
ไม�กล�าทำ ทดลอง เสี่ยง 

อาจจะเป�นเพราะพวกเขา
คิดว�ามันน�ากลัว ยาก เป�นไปไม�ได� 

หรือ
อาจจะเป�นเพราะ มันไม�ใช�สิ่งที่ทุกคนเขาทำกัน

หลายคนมักบอกเราว�า การทำในสิ่งที่รักมันมักไม�ค�อยมีรายได�

แต�แท�ที่จริงแล�ว ถ�าคุณได�ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

คุณก็จะอยากทำมันตลอดเวลา
ไม�รู�สึก “เหนื่อย” 
ไม�มีคำว�า “เบื่อ” 
วันเวลาของคุณจะผ�านไปอย�างรวดเร็ว และมีความสุข
เมื่อคุณรักงานที่ทำ คุณก็จะให�เวลากับมันมากขึ้น
คุณจะกลายเป�นผู�รู� ผู�ชำนาญ (Expert) 
และอยากทำมันให�ดีขึ้น ดีขึ้นอีก ดีกว�าคนอื่น

P.56

P.57

BE-LIVE

READ & TASTE THE SWEETNESS AND
THE BITTERNESS OF LOVE

รัก เลิฟ เลิกรา มีให�อ�านครบทุกรสHOPE

การที่จะประสบความสำเร็จในงานที่เรารัก อาศัยเพียงความเชื่อ

เชื่อในตัวเอง
เชื่อในสิ่งที่ทำ
และไม�หยุดที่จะ “เชื่อ”

จนวันนึงสิ่งที่คุณทำ
“ขายได� ขายดี” 
วันนั้นคือวันที่งานรักคุณกลับ

คนอื่นก็ทำแบบที่คุณทำไม�ได� เพราะเขาไม�ได�ตกหลุมรักในสิ่งที่เขาทำ

จริงๆ แล�ว “งาน” ก็ไม�ต�างจาก “คู�ชีวิต”
คนเราต�องทำงานกว�าค�อนชีวิต สำหรับบางคนอาจทั้งชีวิต

ดังนั้นคุณคือคนเลือกว�าอยากจะแต�งงาน
และใช�ทั้งชีวิตกับ
คนที่คุณรัก หรือ คนที่คุณเกลียด

“If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all 
matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any 
great relationship, it just gets better and better as the years roll on.”
- Steve Jobs
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