24

TALK TALK TALK WITH
Zurich

ITCHY FEET
RABBIT HOLE

LIVING IN

BE THE REASON
SOMEONE SMILES TODAY

PIMMADA
PATTANAPRATYAPONG

SUMMER
FLAVOR

MAY 2016

ISSUE 24

CONTENTS

P.6

TAKE A SEAT

P.14

WHO WHAT
WEAR

P.22

THE WAY HOME

P.26

UNKNOWN WOW

P.32

GO TOUCH UP

P.40

ME & YOU

P.50

GOOD VIEW
STORY

P.8

LIVING IN

P.16

DESIGN
WONDERS

P.24

ON SOFA

P.28

P.S. YUMMY

P.34

HEALTH ME

P.42

P.12

TALK TALK
TALK

P.18

ITCHY FEET

P.25

APPTRACTION

P.30

SIMPLE
FAST
EASY

P.36

S.P.E.C.I.A.L

P.48

AREEYA & YOU
PRIVILEGES

ENGLISH
ACTUALLY

P.54

P.56

ON THE MOVE

-SUMMER FLAVOR-

HOPE

ISSUE 24

TAKE A SEAT
ในชวงหนารอน ที่อากาศอาจทำใหใครหลายคนหงุดหงิด
ไมอยากออกไปขางนอก ไมอยากที่จะทำอะไร
หนารอน อาจเปนชวงที่หลายคนอยากใหผานพนไปเร็วๆ
ในมุมเล็กๆ ของโลกที่อากาศกำลังรอนแผดเผา
อาจจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่กำลังเพลิดเพลินกับแสงแดดนี้
ตนไม ดอกไม ใบหญาพรอมใจกันผลิบาน
สีสันแสบซาพรอมใจแยงซีนกันเดน
ชุด Bikini ตัวเกงไดออกมาโลดแลน
น้ำทะเลสีครามเปลงประกายระยิบระยับ
ชวงหนารอนอาจจะเปนชวงที่บางคนรอคอย
รอคอยที่จะไดหยุดพักจากงาน หยุดเพื่อหายใจ
หยุดเพื่อออกไปคนหาอะไรใหมๆ
หยุด…เพื่อจะไดใชเวลากับคนที่เรารัก
เพียงเราเลือกที่จะมอง อากาศรอนๆ อาจจะเปนจุดเริ่มตนของสิ่งดีๆ
ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เปนได
“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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STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF
OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER
เดินดูสถานที่สวยเกจากทั่วโลก
ผานสายตา และมุมมองของ
อินทีเรียดีไซเนอร
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RABBIT HOLE
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ถาพูดถึง SUMMER เรามักจะนึกไปถึงสีสนั สดใส ความสนุกสนาน แตถา จะให
LIVING IN ตีความความเปน SUMMER FLAVOR ในแบบของเราแลว
จะใหธรรมดาไดไง เราจึงขอสงราน RABBIT HOLE ขึ้นชกในตำแหนงนี้
คุณอาจจะคิดวามันจะไปเกี่ยวของกันไดยังไง ลองมาสัมผัส RABBIT HOLE
ไปพรอมๆ กันกับเรา
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เริ่มจากประตูทางเขากันกอนเลย เปนผนังไมเรียบๆ กับประตูไมที่ถูกซอนอยู
ไมมีชื่อราน ไมมี SIGNAGE ใดๆ ทั้งสิ้น ราวกับเปนสมาคมลับสักแหง
ที่ตองเปนสมาชิกเทานั้นถึงจะหาเจอ พอผลักประตูเขาไป เหมือนหลุดเขาไป
อีกโลกหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง การดีไซนที่นำเอาความเปน
LOFT ดิบๆ มาเจอกับความเปน LUXURY ความสนุกของการเลือกใชวัสดุ
หลากหลายแบบ ไมวาจะเปนผนังอิฐเปลือย ปูนขัดมัน โครงสรางเหล็กดิบๆ
มาผสมกับความหรูหรา มันวาว ของชั้นและผนังสเตนเลส ROSE GOLD
ไดอยางลงตัว และที่เราชอบมากคือการเลือกใชสี ไมวาจะเปนสีแดง สีน้ำเงิน
สีเขียว มาตัดกันในแตละจุด รวมไปถึงการวาง LIGHTING SPOT เปนจุดๆ
แสงสลัวๆ มาเจอกับ VINTAGE FURNITURE ที่เปนหนังบาง ผากำมะหยี่บาง
ราวกับไดดูหนังของผูกำกับคนโปรด หวองกาไว เกิดเปนความเซ็กซี่ และ
นาคนหา
อีกทัง้ RABBIT HOLE ใหความสำคัญกับ LIGHTING DESIGN อยางมาก โดยจะ
กันแสงภายนอกไมใหเขามากวนเลย ดังนัน้ ภายในรานจะสามารถควบคุม LIGHTING
ไดอยางเต็มที่ ซึ่งแบงเปน 3 ชวงเวลา คือ ชวง 19.00 - 20.00 น. จะเปนไฟ
WARM LIGHT สวางๆ ดูผอนคลาย พอถึงชวง 20.00 - 23.00 น. ไฟในราน

จะหรีล่ ง และจะมีแสงสีแดงจางๆ จาก LED ทีซ่ อ นอยูผ นังหลัง COCKTAIL BAR
เหมือนแสงตอนเย็นโพลเพล กอนพระอาทิตยจะตกดิน และหลังจาก 23.00 น.
เปนตนไป ไฟในรานจะมืดสลัวๆ มีแคแสงจาก LED สีแดงที่จะแดงเต็มที่
ปลุกความคึกคักไดอยางเต็มตัว
ส ว นการจั ด zoning ของ RABBIT HOLE จะแบ ง เป น 064 โซนใหญ ๆ
โซนแรกจะเปนโซนทีค่ กึ คักทีส่ ดุ คือ โซน COCKTAIL BAR จะเปน OPEN SPACE
โลงขึ้นไป 3 ชั้น และเราจะไดเห็นลีลาการชง COCKTAIL จาก BARTENDER
มือโปร สวนโซนที่ 2 จะอยูดานในหลังสุดของราน ภายใตหลังคากระจก
มีความเปนสวนตัวขึน้ มานิดนึง โซนที่ 3 ตรงชัน้ ลอย เหมือนนัง่ อยูใ นหองนัง่ เลน
ของวังสักแหงในยุโรป จากตัว VINTAGE FURNITURE และ GALLERY WALL
สวนโซนสุดทายอยูที่ชั้น 3 จะมีความ PRIVATE ที่สุด เพราะจะไดพื้นที่
ดานบนทั้งหมด และยังมี COCKTAIL BAR สวนตัวดวย เหมาะสำหรับการจัด
PRIVATE PARTY ที่สุด
เปนยังไงละครับ SUMMER FLAVOR ของ LIVING IN ทั้งการเลือกใชสีและ
LIGHTING ที่สนุกสนาน CONCEPT ที่สื่อออกมาในการตกแตง
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ราวกับอยูในสวนสนุกสักแหง ที่เมื่อคุณไดหลงเขามาแลว ก็ยากที่จะกลับ
ออกไปงายๆ เหมือนกับเดินตกลงไปในหลุมพรางของ RABBIT HOLE เขาแลว
คุณจะหา RABBIT HOLE ไดจากผนังไมเรียบๆ ที่ตั้งอยูระหวางซอยทองหลอ 5
กับซอยทองหลอ 7 เราใบคุณไดเทานี้จริงๆ …มันเปนความลับ

01 ผนังไมหนารานที่ไมบงบอกอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
ใหความรูสึกลึกลับ นาคนหา

03 RED WALL ที่เปน HIGHLIGHT ของราน
04 เกิดจากความดิบของผนังกออิฐกับความ
LUXURY ของสเตนเลส ROSE GOLD
ที่ซอนไฟ LED สีแดงไวปรับเปลี่ยน
บรรยากาศภายในรานในแตละชวงเวลา
02 บริเวณ COCKTAIL BAR ทีโ่ ปรงโลงขึน้ ไปจนถึง
ชัน้ 3 การเลือกใชวสั ดุทเ่ี ปน LOFT และ LUXURY
บรรยายภาพ
ไดอยางลงตัว

05 โซนหลังคากระจก ที่ใชผนังปูนดิบๆ
07 PRIVATE PARTY ZONE ในชั้น 3 ที่มี
กับงานเหล็ก มาตัดกับความหรูหราของ SOFA
COCKTAIL BAR สวนตัวดวย
และ ARMCHAIR ที่หุมดวยหนังและผากำมะหยี่
06 บริเวณชั้นลอยที่เราบอกวาเหมือนนั่งอยูใน
08 OPEN SPACE ลงไป 3 ชั้น ใหความรูสึกตอเนื่อง
หองนั่งเลนของวังสักแหง จากการตกแตงผนัง
ในแตละชั้นและยังสื่อไดถึงความเปน
ดวยภาพและ FURNITURE VINTAGE การเลือก
RABBIT HOLE ไดอีกดวย
ใชสีน้ำเงินกรมทามาตัดกับสีเขียวเทอรควอยซ
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DIG DEEP INTO FAMOUS CELEBRITIES
AND STARS INSIGHTS

“หนูจะเอาไปทำอะไร ไมมีใครขายใหหรอก ถาจะเอาก็เอาไปทั้งหัวเลย”
แตดวยความที่ไมยอทอ และเชื่อในสินคานี้วาจะตองไปได จึงพยายามหา
ไปเรื่อยๆ ใชเวลาอยูหลายเดือน จนในที่สุดก็มีผูใหญใจดี ลองทำสวนนี้
ขายใหเธอ เธอจึงมีกำลังใจสูตอและพัฒนาแบรนดโอคุสโนมาจนถึงทุกวันนี้
หากเธอเจออุปสรรคและถอยหลัง ลมเลิกที่จะทำธุรกิจนี้ตั้งแตตอนนั้น
พวกเราจะไมมีโอกาสไดรูจักกับคำวา “คางกุง” แนนอน

จุดเริ่มตน “คางกุง”
หลายคนสงสัยวาจุดประกายไอเดียนี้มาไดอยางไร เธอคนนี้คิดไดอยางไร
คำตอบคือ เธอเพียงแคนง่ั ทานอาหารกับครอบครัว และบนโตะมีหวั กุง มากมาย
วางทิ้งอยู ดวยความพิเรนทรตามประสาเด็ก เธอจึงนำมาแคะแกะเลนและ
สังเกตวา สวนใตหัวของกุงนี่นิ่มดีเนอะ จึงเกิดไอเดียวา มันนาจะเอามา
ทำอะไรได หลังจากนั้นเธอจึงชักชวนนองชาย และเริ่มทดลองวิธีตางๆ
โดยมุงหวังวา ทำอยางไรใหเก็บสินคานี้ไดนาน เธอและนองชายจึงทดลองปง
ยาง อบ ตม จนในที่สุดก็ออกมาเปน “คางกุงทอดอบกรอบ” ภายใตแบรนด
โอคุสโน ซึ่งปจจุบันมี 3 รสชาติดวยกันคือ รสดั้งเดิม รสตมยำ และ
รสแกงเขียวหวาน

ความแตกตางทางไอเดียของคุณแพร
เนื่องจากคนไทยยังไมรูจักวาคางกุงคือสวนไหนของกุง? อะไรคือคางกุง?
กุงมีคางดวยเหรอ? จึงเปนเหตุใหผูบริโภคเกิดความสงสัย และจากความสงสัย
นี่เอง ที่เธอนำมาเปนจุดขาย สามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาลองทานขนม
ของเราได และอีกหนึ่งจุดเดนของผลิตภัณฑนค้ี อื บรรจุภณั ฑทม่ี คี วามแตกตาง
จากขนมถุงยี่หออื่นๆ ซึ่งแพ็กเกจจิ้งสวนใหญมักจะออกแบบถุงบรรจุภัณฑ
ที่มีสีพื้นหลากหลายสีและใชพื้นมันเงา และมักใชภาพสินคาจริงในการสื่อถึง
ผลิตภัณฑ แตเธอทำสวนทางจากขนมยี่หอตางๆ อยางสิ้นเชิง เธอใช
แพ็กเกจจิ้งเปนพื้นสีขาวและเปนพื้นดาน แถมการออกแบบภาพยังใชเสน
เหมือนเปนการวาดการตูนเพื่อใหมีความแตกตางจากขนมขบเคี้ยวตาม
ทองตลาดทั่วไป เพราะเธอเชื่อวาการทำธุรกิจจะตองมีจุดยืน จุดเดน จุดตาง
ของตัวเองโดยที่ไมลอกเลียนแบบใคร เธอเนนความสนุกสนาน ซึ่งแสดงออก
ผานซองบรรจุภัณฑ โดยการเนนสีสันตางๆ เหมือน “ใหโอคุสโนเติมสีสันให
ชีวิตคุณ” (Let OKUSNO bring you a colorful life) ซึ่งถือไดวา
เปนจุดเดนที่เมื่อผูซื้อเห็นจะสามารถจดจำแพ็กเกจจิ้งของแบรนดเธอได

หัวกุง หรือ คางกุง เอามาจากไหน
ในตอนเริ่มตนที่ทำธุรกิจนี้ เธอและนองชายไดพยายามไปติดตอฟารมกุง
ในที่ตางๆ เพื่อที่จะขอซื้อเฉพาะคางกุง แตไมวาจะไปที่ไหนๆ ก็โดนปฏิเสธ
กลั บ มาทุ ก ครั ้ ง บางครั ้ ง ก็ โ ดนหั ว เราะเยาะ โดนไล ก ลั บ และยั ง ดู ถ ู ก วา

แมแตในดานการตลาดเธอก็มองถึงจุดที่ตางออกไป เพราะเธอนำขนมโอคุสโน
ไปวางจำหนายในรานหนังสือ Se-ed Book Center ซึ่งไมมีใครคาดถึง
วาจะมีขนมขบเคี้ยวไปวางจำหนาย แตเธอมองวาขนมโอคุสโนตอบโจทย
คนที่อานหนังสือไดเปนอยางดี เธอจึงเลือกวางจำหนายในรานหนังสือแหงนี้
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ที่มีวางจำหนายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดสงทางไปรษณียทั่วประเทศ
ถึงหนาบานของผูบริโภคอีกดวย

ตัวเอง ก็เหมือนการที่เรากำลังขับเรืออยูกลางมหาสมุทร และยืนคุมหัวเรือ
วาเราจะเดินเรือไปในทิศทางไหน

ขอคิดในการทำธุรกิจจากคุณแพร
“ไมวาทำอะไรก็แลวแต อยากใหทำใหถึงที่สุด และก็เลยคำวาที่สุดไปอีก
เพราะวาวันหนึ่งเรามองยอนกลับมา เราจะไดรูวาเราทำมันดีที่สุดแลว”
ประโยคนี้เองที่ทำใหเธอพลิกจากศูนยจนกลายเปนธุรกิจหลักลานได ปจจุบัน
ขนมโอคุ ส โน ม ี ว างจำหน า ยแล ว ทั ่ ว ประเทศ เช น Gourmet, Home
Freshmart, Tops Supermarket, รานหนังสือ Se-ed Book Center,
รานเถาแกนอยแลนด, รานกาแฟพันธุไทย, Max Mart, We Fitness Society
และยังมีการสงออกไปยังประเทศตางๆ อีกดวย

ไมวาคุณจะทำธุรกิจแบบไหน การบริการ เสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา
กระเปา คุณสามารถหาจุดตางของตัวเองได การที่เราไปลอกเลียนแบบ
ความคิดคนอื่นมาทำเปนของตัวเอง เปนสิ่งที่หลายคนอาจมองวาเปนเรื่องปกติ
ในโลกของธุรกิจ แตหากพูดกันตามหลักความเปนจริงแลว จิตใจของคนที่เริ่ม
ทำเปนคนแรกจะเปนอยางไร กวาเขาจะกลั่นกรองความคิดตางๆ ออกมาได
ประดิษฐสินคาขึ้นมาสักอยางนึง จะตองผานการคิดมาแลวหลายขั้นตอน
ผานการทดลองมาแลวหลายรอยครั้ง ดังนั้นอยากฝากใหคนรุนใหมที่คิด
อยากทำธุรกิจของตัวเอง ที่ชอบความเสี่ยงและอยากลงทุน ใหหาจุดเดน
ของตัวเอง จุดตางที่ไมเหมือนใคร แลวคุณจะมีความภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ
และสามารถพาธุรกิจใหประสบความสำเร็จไดอยางแนนอน

ใครๆ ก็ฝนอยากมีธุรกิจเปนของตัวเองกันทั้งนั้น แตคุณรูจักตัวเองดีรึยัง
วาคุณเปนคนที่พรอมจะทำธุรกิจหรือไม คำถามที่คุณแพร มักจะถามยอน
กลับเสมอ เมื่อมีคนมาปรึกษาเธอในเรื่องของการทำธุรกิจ “คุณชอบความ
เสี่ยงไหม?” ประโยคสั้นๆ แตสามารถพลิกชีวิตและอนาคตของคุณได
เธอกลาววา ถาคุณเปนคนไมชอบความเสี่ยง คุณก็ควรทำงานที่มั่นคงหรือ
ทำงานประจำ เพราะคุณสามารถมีตำแหนงที่ใหญได มีเงินเดือนที่สูงได
มีสวัสดิการมากมาย และมีความมั่นคงของชีวิต หากวันใดคุณออกจาก
งานประจำมาเสีย่ งทำธุรกิจของตัวเอง คุณจะรับไดไหม หากธุรกิจทีท่ ำไมเปนไป
ตามทีค่ ณุ คาดหวังไว คุณจะรับกับปญหาตางๆ ทีเ่ ขามาไดไหม คุณจะถอยหลัง
ใหกับอุปสรรคที่เขามาหาคุณไหม เพราะธุรกิจอยูบนความเสี่ยงตลอดเวลา
อาทิตยหนายอดขายจะตกไหม อีกสองวันจะมีเงินเขามาหมุนพอไหม พรุงนี้
จะทำยังไงกับธุรกิจดี นี่เปนปญหาที่คนชอบความเสี่ยงสามารถผานมันไปได
เพราะเขาชอบความเสีย่ ง เสีย่ งทีจ่ ะลองเดินกาวไปซาย กาวไปขวา แบบไมกลัว
คนที่ชอบความเสี่ยงจะสามารถกลาตัดสินใจไดดีกวา เหมือนเปนเรื่องของ
ความทาทายที่อยากจะเอาชนะ ธุรกิจก็เชนกัน ดังนั้นการมีธุรกิจเปนของ

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากติดตามเรื่องราวที่เขมขนของนักธุรกิจสาว
เจาของแบรนดคางกุงทอดอบกรอบ “โอคุสโน” สามารถติดตามไดใน
www.facebook.com/okusnosnack หรือ Instagram: okusno หรือ
Line: @okusno (มี @ ดวยนะ)
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ใหโอคุสโนเติมสีสันใหชีวิตคุณ
จากเด็กธรรมดาๆ สูนักธุรกิจสาวนอยที่มีธุรกิจของตัวเอง คุณพิมพมาดา
พัฒนปรัชญาพงศ หรือแพร เจาของแบรนดคางกุงทอดอบกรอบ “โอคุสโน”
เจาแรกของประเทศไทย ทีม่ องเห็นโอกาสจากสิง่ ทีค่ นมองขามมาสรางทำใหเกิด
มูลคา โดยใชสว นใตหวั ของกุง ทีไ่ มมคี ำเรียกแนชดั วาคืออะไร เธอจึงเรียกสวนนีว้ า
“คางกุง” เธอคนนี้ไดพลิกไอเดียนำคางกุง วัตถุดิบที่ใครก็คิดไมถึง มาแปรรูป
อัปเกรด เพิ่มระดับ จนกลายเปนสแน็ก ขนมทานเลนรูปแบบใหมที่มี
แคลเซียมสูงถึง 90% โซเดียมต่ำ และไมมีผงชูรส เปนขนมที่มากกวาขนม
เพราะทานเปนขนมขบเคี้ยวหรือโรยกับอาหารในจานของคุณจานใดก็ได
และขนมโอคุสโน ยังเปนผูชนะเลิศจากรายการ SME ตีแตก The Final 2015
เปนสุดยอด SME ป 2015 อีกดวย

เปดมุมมอง โชวความคิดที่ซุกซอนอยูของดารา
เซเล็บคนดัง
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WHO /
WHAT /
WEAR /

NO-NAME MODELS
FEATURED ON PAPER-CUT
CATWALKS

แคตวอลคบน 2 หนากระดาษ
ของเหลาโมเดลโนเนม

REEBOK
Summer Season ที่เหมาะแกการทำกิจกรรมกลางแจงกับMen's
ครอบครัวPump
หรือ Omni
สำหรับคุณLite
ดวยไอเท็ม Signature จาก T-REX แบรนดนองใหมที่เปน
จะเลือกนอนพักผอนเอนหลังบนเปลญวนริมทะเลฟงเสียงคลืwww.reebok.com
่นก็เปนความคิด กระแสวัยรุนกับเนื้อผาบางเบา สวมทับดวยเสื้อคลุมตัวยาวปกดีเทลรูปนก

ที่เขาทา สำหรับใครหลายๆ คนที่ยังรูสึกชารจพลังไมเต็มที่ในวันหยุดยาว
ชวงเดือนเมษายนแลวละก็ เดือนพฤษภาคมก็เปนอีกเดือนที่เหมาะแกการหา
วันวาง ลาหยุดพักรอน เก็บเสื้อผาใสกระเปาและออกเดินทางไปพักผอน
ริมทะเลไดเชนกัน
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CHILLING,
LAID BACK

SELECTED
ITEMS

01 T-REX Signature
Tank Top Tinky and Bell

02 ISSUE PIXIE Robe
with Embroider
Bird Detail

03 FENDI Fashion Show
sunglasses in
ruthenium metal

04 CHANEL Sandals Tweed
Navy Blue, Red & White

IG: @trex.bangkok

IG: @issuethailand

fendi.com

chanel.com

ของคุณผูชายจาก ISSUE ใหลุคสบายๆ และไมโปจนเกินไป เหมาะกับการ
นอนเอนหลังบนเปลญวนริมชายหาด เราเลือกเพิ่มลูกเลนใหลุคดูคูลขึ้นดวย
CHANEL Sandals กับ FENDI Fashion Show sunglasses ที่งัดออกมา จากโชว
SS 2016 ทั ้ ง สองชิ ้ น มี ด ี เ ทลเท ๆ จนใครเห็ น ก็ ต  อ งเหลี ย วมองแน น อน

สำหรับเมืองรอนอยางบานเรา เทรนดเสื้อผาประจำฤดูรอนสามารถใสอินได
ตลอดทั้งปอยูแลว ไมวาคุณจะเลือกหยิบชิ้นไหนมาก็ตาม
Who What Wear เล ม นี ้ จ ะชวนคุ ณ เก็ บ กระเป า mix and match
เสื้อผาใหเขากับกิจกรรมกลางแจง และเปลี่ยนริมหาดใหกลายเปนแคตวอรค
-SUMMER FLAVOR-
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS
WITH OUR VERY OWN DESIGN
DIRECTOR

งานดีไซนดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยูแถวนี้
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THE GREEN
WORKER

ในชวงที่อากาศรอนอยางนี้ เรามาหยุดพูดถึงเรื่องของงานออกแบบกันสักเลม
ดีมั้ย ก็ไมเชิงวาไมเกี่ยวของกับงานออกแบบหรอกครับ แตในเลมนี้จะไมขอเลา
ถึงเทรนดการออกแบบที่โลกกำลังหมุนไป แตเปนการออกแบบเพื่อสุขภาพ
ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญอยางหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่อยูในวัยทำงานควรใสใจ
เพราะสุ ข ภาพที ่ ด ี ค วรก า วเดิ น ไปพร อ มกั บ ความก า วหน า ในชี ว ิ ต ด ว ย
เราจึงขอยกตัวอยาง 2 แบรนดน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่นาสนใจ ที่ตอบโจทย
ทั้งในเรื่องสุขภาพ เรื่องโมเดลที่นาศึกษา และยังเหมาะสำหรับการหามาดื่ม
คลายรอนในชวงอากาศรอนๆ แบบนี้ดวย
1. Juice Served Here แบรนดน้ำดื่มสัญชาติอเมริกัน ที่นอกจากจะให
ความสำคั ญ กั บ วิ ธ ี ก ารออกแบบที ่ ม ี ม าให เ ห็ น กั น ในท อ งตลาดแล ว สิ ่ ง ที ่
นาสนใจกวาคือ ไอเดียเบื้องหลังของแบรนดนี้ ไมใชแคเฉพาะหนาตาที่ออกมา
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สวยงาม หรือคอนเซปตที่ดีเทานั้น ทาง Juice Served Here นั้นใสใจ
ไปจนถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ เพราะทางแบรนดเขาไปคัดเลือกเองถึงฟารม
และฟารมในแตละที่นั้น ก็ตองเปนฟารมที่ปลูกพืชแบบออรแกนิกจริงๆ ถึงจะ
ผานเขามามีสวนรวมในการสงมอบวัตถุดิบสำหรับทำน้ำดื่มสุขภาพใหแบรนดนี้
2. Pukpun “ปลูกปน” แบรนดสัญชาติไทยนี้ เกิดขึ้นมาจากตัวเจาของ
ที่ใสใจในการดูแลสุขภาพ โดยเริ่มแรกก็ทดลองกันเองในหมูเพื่อน จนไดสูตร
ของน้ำดื่มที่ลงตัว บวกกับคำเชิญจากคาเฟจักรยาน “เวลาเย็นน” ตองการให
มาแชรพื้นที่ดวยกัน ปลูกปนจึงเกิดขึ้นมาเปนรูปรางที่ชัดเจน นอกจากหนาตา
แพ็กเกจที่ดูเปนมิตร ผสมกับความใสใจในเรื่องวัตถุดิบและเทคนิคการทำ
เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั ประโยชนสงู สุด สิง่ ทีน่ า สนใจมากกวานัน้ คือ รานเวลาเย็นน
เปนหนึ่งในจุดศูนยรวมของเหลานักปนจักรยาน จึงเกิดกิจกรรมเชิญชวนผูรัก

ในการปน มาใชเวลาวางยามเชาออกกำลังกายและเปนตัวแทนในการสงน้ำและ
นำขวดแกวกลับคืนมา เปนการชวยทัง้ ตัวผูบ ริโภคและสิง่ แวดลอม
สุดทายนี้ อยากฝากแบรนดน้ำดื่มเพื่อสุขภาพทั้ง 2 แบรนดไวเปนตัวเลือก
ในการคลายรอนใหกับผูอานทุกทาน และหวังวาจะเปนอีกหนึ่งมุมมองใหผูอาน
ไดศึกษาไอเดียแพ็กเกจและรูปแบบของกิจการไปในตัว
ขอมูลและรูปจาก
juiceservedhere.com
www.pukpun.com/th
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B inthemiddleofnowhere

ITCHY FEET
ITCHING
TO
WALK & TRAVEL
&TALK

ที่นาเที่ยวกิ๊บเกบนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเทาจนตองออกเดินทาง
และคันปากจนตองอยากเลา

เมือง Zurich ที่แฝงไปดวยวัฒนธรรมและสิ่งแปลกตาตลอดสองขางทาง
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Zurich

ISSUE 24

P.21

P.20

Zurich University of the Arts

Zurich ไดขน้ึ ชือ่ วาเปนเมืองทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศสวิตเซอรแลนด แตกย็ งั ไมใช
เมืองหลวงอยางเบิรน Zurich ถือเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
และยังเปนเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป จึงไมแปลกใจเลยวาทำไม Zurich
ถึงไดเปนเมืองทีใ่ ครหลายๆ คนวาดฝนไววา ตองมาสัมผัสสักครัง้ และยิง่ ในชวง
Summer อยางนี้ การไดแวะมาเยี่ยมที่นี่สักครั้งถือไดวาเปนเรื่องราวที่
นาจดจำมากๆ
เริ่มตนเชาวันใหมกับการเดินชมรอบๆ เมือง Zurich ที่แฝงไปดวยวัฒนธรรม
และสิ่งแปลกตาตลอดสองขางทาง เชน ตัวอาคารบานเรือนที่ถูกทาไปดวย
สีสันสดใส ตัดกับสีฟาของทองฟาที่มีแสงแดดในชวง Summer ที่พาดผาน
ชางเปนอะไรที่ดึงดูดสายตาใหตองรีบหันไปมองมากเลยทีเดียว ถึงแมวันนี้
อาจจะมีสายฝนตกลงมาใหเย็นฉ่ำเปนบางชวงก็ตาม แตก็ไมเปนอุปสรรค
ในการเดินเลนดูนั่นดูนี่ ตลอดสองขางทางมีรานขายของนารักๆ อยางเชน
รานหนังสือ ที่รวบรวมหนังสืออานเลน รวมไปถึง magazine เอาไวมากมาย
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เดินไปเดินมาก็มาเจอกับอาคารรูปรางทันสมัย แปลกตาอยาง Zurich University
of the Arts ก็อดใจไมไดที่จะเขาไปดูขางใน เมื่อเดินผานทางเขาหลักก็พบกับ
ตัวหนังสือนีออนดัดที่เขียนวา Museum fut Gestaltung - Schaudepot
ที่ดึงดูดสายตาใหเขาไปดูวามันคืออะไร ซึ่งภายในเปนสถานที่ที่รวบรวม
เฟอรนิเจอรหลายยุคหลายสมัยเอาไวอยางมากมาย นาเสียดายที่ขางในไมให
ถายรูป แตรบั รองไดวา หากคุณเปนคนชอบเรือ่ งราวของเฟอรนเิ จอร คุณจะดืม่ ด่ำ
กับมันอยางมาก museum นี้ตั้งอยูภายในตัวของมหาวิทยาลัย และก็ไดเวลา
ออกเดินสำรวจภายในตัวอาคารดานสวนที่เปนมหาวิทยาลัย Zurich University
of the Arts ไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยที่สอนทางดานศิลปะและการออกแบบ
เชน Design, Film, Fine Arts, Music, Dance, Theatre ที่ใหญที่สุด
ในทวีปยุโรป หวังวาหนึ่งวันกับการเดินเลนใน Zurich กับแสงแดดอันอบอุน
ในชวง Summer อาจจะเปนหนึ่งกิจกรรมสำหรับใครที่อยากหาอีกหนึ่งรสชาติ
กับการทองเที่ยวในตางแดน

Zurich University of the Arts
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
P.O. Box, CH-8031 Zurich
Email: hs.admin@zhdk.ch
Phone: +41 43 446 46 46
Fax: +41 43 446 45 87
Museum fur Gestaltung - Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
P.O. Box, CH-8005 Zurich
Email: welcome@museum-gestaltung.ch
Phone +41 43 446 67 67
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ณิธาน

THE WAY
HOME

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

ระหวางทางกลับบาน มีเรื่องราวมากมาย
ชวนใหเถลไถลไปครุนคิด แลวยิ้มนิดๆ ไปกับมัน

วันสุดทาย…รานเฮียบึ้ง

P.23
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เที่ยงคืนกวาแลว ผมยังอยูปากซอย ตั้งใจจะแวะหาอะไรกินกอนเขาบาน
เหลือรานในซอย 2 รานที่ยังเปดอยู ปกติแลวแทบไมตองคิดเลย ระหวาง
รานบะหมี่เกี๊ยวเจาโปรด กับรานเฮียบึ้ง รานตามสั่งยอดแยฝงตรงขาม
แตสำหรับคืนนี้ ผมตัดสินใจเลือกรานเฮียบึ้ง เพียงเพราะปายแขวนหนาราน
เขียนดวยปากกาเมจิกตัวโตๆ วา “ขายวันสุดทาย”
เคยมีอาการแบบนี้บางมั้ยครับ บางสิ่งที่เราเกลียดมันมาตลอด แตเมื่อถึงวันที่
จะจากไป กลับมีความโหยหาอาลัยในความผูกพันอันประหลาด
ผมตั้งชื่อวารานเฮียบึ้งตามใบหนาบึ้งตึงบอกบุญไมรับ แถมยังไมแครลูกคา
สั่งไขดาวไมสุกทีไร ไดเปนไขตมทุกที สั่งผัดกะเพราไก ก็ไดวิญญาณไก
ในดงถั่วฝกยาวที่ไรใบกะเพรา และถาสั่งอะไรที่วุนวายประมาณวา หมูกรอบ
ขอแบบไมติดมัน หรือปลาหมึกเอาแตเนื้อ ไมเอาหนวด แกจะไมทำใหและ
ขามไปทำใหควิ ตอไปทันทีโดยทีไ่ มบอกผม แตทห่ี นักสุดเห็นจะเปนตอนทีผ่ มพก
ขาวกลองมากินเองโดยสั่งเฉพาะกับมาอยางเดียว แกก็เอาปายกระดาษแข็ง
มาติดวา “เอาขาวที่อื่นมากิน กรุณาลางจานเอง” ซึ่งปายนี้ติดอยูกับปายอื่นๆ
ทั้งเขตปลอดบุหรี่ เขตปลอดสุรา เขตปลอดเสียงดัง ผมอยากจะเติมเขาไป
อีกปายวา “เขตปลอดความอรอย”
ผมยังถามตัวเองวา เรามานั่งทำบาอะไรที่รานนี้ บางทีความผูกพันมันก็เปลี่ยน
ประสบการณแยๆ ใหเปนเรื่องราวที่หลอมรวมเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว
หรือพลังของการพลัดพรากเปลี่ยนทุกสิ่งใหมีความหมาย

ไหนๆ ก็เปนวันสุดทายของราน ขอสั่งเมนูประจำเปนการทิ้งทวน “ผมขอ
กะเพราไกไขดาว ไมเอาถั่วฝกยาว ไขดาวไมสุก” แกพยักหนาบึ้งๆ ของแก
ไมนานนักแกก็มาเสิรฟ มาเหมือนเดิมเลย “วิญญาณไก ถั่วฝกยาว ไขดาวสุก”
แตสง่ิ ทีต่ า งไปคือ แกมานัง่ รวมโตะดวย ผมจึงสบโอกาสคุยกับแก “วันนีว้ นั สุดทาย
แลวหรือครับเฮีย” เฮียพยักหนา “แลวเฮียจะยายไปไหน” ผมถามอีก “กลับ
นครสวรรค” แกตอบหวนๆ เฮย! เฮียคุยกับผมดวย แลวก็คุยกันยาวเลยทีนี้
แกเลาดวยสีหนาจริงจังวา แกกับเมียยายมาอยูเมื่อ 20 ปกอน เมียอยากเปด
รานขาว แตดันทำกับขาวไมเกง เลยจางแมครัวมาชวย แตแมครัวกี่คนๆ
ก็เผนเพราะทนนิสัยแกไมได เลยตัดสินใจทำเอง ดวยความเชื่อวาทำไปเรื่อยๆ
ประสบการณจะชวยใหเกงขึ้นเอง (ผมอยากบอกแกวาความเชื่อนี้ใชไมได
กับทุกคนนะเฮีย)
หลังจากที่คุยกับแกรูสึกเหมือนไดรูจักเพื่อนใหม ที่เจอหนากันมาหลายป
แตเพิง่ มาผูกมิตรกันเอาวันทีล่ าจาก ผมมองไปในจานขาวกะเพรา (ทีเ่ ต็มไปดวย
ถั่วฝกยาว) แลวลองเอาชอนเขี่ยดู ก็พบวามันก็ยังมีเนื้อไกจำนวนไมนอยเลย
เปนชิ้นเล็กๆ กระจายอยู ประหนึ่งวาในเรื่องแยๆ เอาเขาจริงถาสังเกตดีๆ
มันก็มีสิ่งดีๆ แทรกอยูเสมอ ผมกมลงกินตอ คอยๆ ซึมซับและจดจำรสชาติ
ที่จืดๆ มีแตความเผ็ดนำ ที่ตอไปจะไมไดกินมันอีก และแลวทันใดนั้น จูๆ
ก็ ม ี ไ ข ด าวมาวางบนข า ว มั น เป น ไข ด าวไม ส ุ ก ! ผมเงยหน า มองหน า แก
เฮี ย กำลั ง ยิ ้ ม ให ผมยิ ้ ม ตอบ บอกขอบคุ ณ แล ว ก ม หน า ก ม ตากิ น ต อ
ในชั่วขณะนั้นเอง ขาวกะเพราจานเดิม แตผมสัมผัสไดถึงความอรอยที่เพิ่มขึ้น
ของมัน และนีค่ งเปนรสชาติทผ่ี มจะไมมวี นั ลืม “กะเพราไกถว่ั ฝกยาวรานเฮียยิม้ ”
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เพลง หนัง และความรูสึกดีๆ มาแนะนำ
ตอนคุณเอนหลังนั่งอยูบนโซฟาตัวโปรด

MUSIC

MOVIE

YELLOW POTION

PROJECT NO.143

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

A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจงๆ ที่ชาวไซเบอร
ไมควรพลาด

1 DESIGN & FASHION

2 EAT & DRINK

3 PLAY !

GOAT : Buy & Sell Sneakers
By Grubwithus, Inc.

Get Juiced
Burleigh Labs Pty Ltd

Fiete Math
By Ahoiii Entertainment

Description

Description

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.

LETS ‘GET JUICED’ AND BE FRIENDS WITH
BENEFITS!

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.

4 ENTERTAINMENTS

5 TRAVEL & GUIDE

6 NEWS

Twitch
By Twitch Interactive, Inc.

AirAsiaGo – Hotels & Flights
By Expedia, Inc.

Surﬁng Life
By Morrison Media Services Pty Ltd

Description

Description

Description

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

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

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.

PANDA

RASMEE ISAN SOUL

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

The Kings of Summer - รสชาติของวัยรุน
ผมเชื่อวาสมัยเปนวัยรุน หรือแมกระทั่งโตเปนผูใหญแลวก็ตาม เราทุกคนตาง
ก็คงมีความคิดอยากเปนอิสระ อยากมีชีวิตเปนของตัวเอง หลุดจากกรอบ
ของสังคม ไมอยากทำตามกฎของใคร จนบางครั้งอยากที่จะหนีมันไปใหไกลๆ
กันมาบางใชไหมครับ เชนเดียวกันกับ 3 หนุม ของเรือ่ งนี้ Joe (Nick Robinson),
Patrick (Gabriel Basso) และ Biaggio (Moises Arias) ที ่ พ วกเขา
เบื่อโลกของผูใหญซะเหลือเกิน เบื่อในสิ่งที่คอยบอกใหพวกเขาทำ เลยชักชวน
พากันหนีออกจากบาน แลวแอบมาสรางบานอยูกันเองในปา ใชชีวิตสุดแสน
จะเสรี ไรกฎเกณฑมันซะเลย
The Kings of Summer เปนหนังแนว Coming of age ที่นาสนใจเรื่องหนึ่ง
ทั้งในแงของความสนุก ที่ดูเพลิน นาติดตาม และแงของขอคิดที่นาสนใจ
ชวนใหกลับมาขบคิดตาม อีกทั้งในสวนของภาพที่ถายทอดออกมาก็ถือวา
สวยงามทีเดียว เปนหนังที่มีแสงสีสวยงาม ดูแลวใหบรรยากาศความสดชื่นของ
Summer ความเขี ย วขจี ข องป า ทุ  ง หญ า ดอกไม สายลม แสงแดด
หรือแมกระทั่งสายน้ำเย็นฉ่ำของลำธาร ถือวาเปนเสนหที่โดดเดนเลยทีเดียว
ผมวาทุกคนดูแลวนาจะชอบไดไมยาก เพราะทุกคนคงนาจะผานจุดนีก้ นั มาแลว
และคงจะมีวีรกรรมแสบๆ สมัยเปนวัยรุนที่ลืมไมลงกันมาบาง เชื่อวาพอนึก
ยอนไปตอนนั้นก็ยังคงมันสุดๆ เลยใชไหมครับ และนี่คงเปนอีกหนึ่งใน
ความฝ น ของหลายๆ คนที่จ ะไดอ อกไปทำตัว งี่เงา ไรส าระแบบลืมโลก
แตเชื่อเหลือเกินวาหนังเรื่องนี้จะใหแงคิดกลับมาในการใชชีวิตในสังคม
การอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีเลยละครับ

สีทองฟาเริ่มใส สีของใบไมเริ่มเปลี่ยน เมฆบนทองฟาเริ่มนอยลง ความแสบ
ของแสงแดดเริ่มมากขึ้น ปุมลดอุณหภูมิบนรีโมตแอรเริ่มกดถี่ย้ำขึ้น นี่แหละ
สัญญาณเริ่มตนของฤดูรอนแหงประเทศไทยที่กำลังจะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการ
ในเวลาอันเปนมหาฤกษนี้ ขอเชิญทานรัฐมนตรีขึ้นมากลาวตอนรับฤดูรอน…
ไมใช!!!! หลายๆ คนอาจจะนึกถึงเทศกาลสงกรานตในชวงเดือนเมษายน
ที ่ ท ั ่ ว บ า นทั ่ ว เมื อ งเต็ ม ไปด ว ยมลภาวะทางภาพและเสี ย ง ไม ว  า จะเป น
เสียงเครื่องยนตของรถมอเตอรไซคสองจังหวะ ที่บิดคันเรงโชวศักยภาพ
และเชิญชวนเพศตรงขามใหมาผสมพันธุ หรือเพลงจังหวะสามชาที่เหมือนกัน
ทุกเพลงและผานการเรงบีทจนเสียงของนักรองบีบคลายคนเปนมะเร็งเสนเสียง
เปดผานลำโพงราคาแพงหลังรถกระบะโหลดเตี้ย ที่มีเงินอยางเดียวซื้อไมได
ตอง…ดวย เฮออออ… ฤดูรอนปนี้ของพวกเราจะเปลี่ยนไป เมื่อทุกคน
ได ท ำความรู  จ ั ก “RASMEE ISAN SOUL” (รั ศ มี อี ส าน โซล) ผมรู  จ ั ก
ครั้งแรกเมื่อรุนนองที่เปนดีไซเนอรแชรผาน Facebook เลยลองกดเขาไปดู
วินาทีแรกที่ไดยิน วันของผมก็เปลี่ยนไปทันที เปนการเอาเพลงลูกทุงหมอลำ
(เอาจริงๆ ไมทราบวาตางกันยังไง) มารองบนดนตรี Soul คุณพระชวย…
ใครจะรูวา หากเราเปลี่ยนเอาน้ำปลารา มาใสแทนคาเวียร จะเพิ่มรสชาติ
ไดจัดจานขนาดนี้ จะบอกวาความบังเอิญก็คงไมใช เมื่อไลดู ไลฟง หลายๆ
เพลงแล ว ความสามารถของนั ก ดนตรี ท ุ ก คน รวมถึ ง นั ก ร อ ง มั น ทำให
เราเขาใจไดเลยวา นาจะเปนการตกผลึกของความคิดสรางสรรคทางดนตรี
ซะมากกวา หรือความบังเอิญตอนแจมกันก็เปนไปได ไมมีขอกังขาเมื่อไดรับรู
ภายหลังวาไดเขาชิงคมชัดลึกอวอรดดวย ตอนนี้ใน iTune Store ก็มีแลว
ใน YouTube ก็มีแลว เพลงที่เปดวนไปวนมาหลายๆ รอบชวงนี้มี Maya,
Lam-Duan, Muang Chut Dum เนื้อหาแตละเพลงก็แซบอีหลีซะเหลือเกิน
ดีใจจริงๆ ที่เพลงไทยยังมีวงใหมๆ ใหเราไดเปดโลกทัศนอยู ยังไมจมไปกับ
เพลงคายใหญๆ ที่ยังกินบุญเกาเอามาทำใหมซ้ำๆ ซากๆ หรือเพลงไทย
บางเพลงทีเ่ อาบุพการีทใ่ี หกำเนิดมาแตงใหรสู กึ หยาบคาย นีแ่ หละ สุดทายคนฟง
ในยุคนี้ก็จะเห็นเองวา ของจริงกับของปลอมตางกันตรงไหน “รสนิยม” และ
“ความเปนศิลปน” เปนสิ่งที่ลอกกันไมไดครับ… ใครอยากติดตามเพิ่มเติมลอง
เสิรช ใน Facebook หรือ YouTube ไดเลยครับ “RASMEE ISAN SOUL” ถาจะใหดี
อุดหนุนพวกเขาใน iTunes ดวยก็ดีครับ
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Nourish your body from the inside out with
our simple Juice & Smoothie recipes. Get
the results your bod craves!
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BROWNIE CAT

UNKNOWN
WOW
STORIES THAT YOU NEVER
IMAGINE COULD POSSIBLY HAPPEN,
ACTUALLY HAPPEN NOWADAYS.
LOOK CLOSELY, YOU'LL BE
INSPIRED IN SOME WAYS.

เรื่องที่ไมมีใครรู นึกไมถึงวาจะเปนไปได
แตเกิดขึ้นจริง แคมองใหดี มุมคิดดีๆ
ก็อยูรอบตัวเรา
หนารอนทีไร สีจัดๆ ของซัมเมอร ชวนใหนึกถึงปมรอนตางๆ ที่ผานเขามาสะดุด
จนเกิดเปนไฮไลตสำคัญ สรางเปนเฉดสีตางมาตัดสลับ ทำใหซัมเมอรปนี้มีสีเขมๆ
ในอีกมิติที่ลึกลงไป

2

ความสุขในลมหายใจ
ชุดอาหารอยางดีทั้งคาวหวานจัดเซ็ตในถาดเรียบๆ ทั้งโจกดังจากโรงแรม
แลนดมารค น้ำเตาหูดังจากบางลำพู น้ำแร ฝรั่งลูกโต ทั้งหมดบงบอก
ถึงความตั้งใจของผูที่จัดเตรียมอยางไมตองมีคำบรรยาย ถาเราเตรียมอาหาร
เหลานี้ใหคนที่เราเคารพรักไดกิน เขาคงกินมันอยางเอร็ดอรอย พรอมคำ
ขอบคุ ณ ไม ข าดปาก แต ห ากเป น การตั ้ ง โต ะ ไหว คงเป น ภาพที ่ น  า เศร า
เพราะความตั้งใจจะไมมีการตอบรับอีกตอไป การไดเห็นภาพทั้งสองในเวลา
ใกลเคียงกัน ชวยใหเรามองเห็น และรูจักการเติมความสุขใหตัวเองอยางสมดุล
ทั้งจากคำแนะนำดานสุขภาพของหมอ กับความสุขจากการกินของอรอย
เพราะการหามกินไปซะทุกอยางเพือ่ รักษาผลเลือดใหปกติทส่ี ดุ แตความสุขเล็กๆ
ของการไดกนิ ถูกมองขาม และคำขอบคุณซึง่ กันและกันตองหายไป ไมนา จะใช
ทางที่ดีที่สุด เพราะถาเวลาที่เหลืออยูของคนที่เรารักหมดลง การหาของกินที่ดี
ที่สุดมาตั้งไหวคงเปนเรื่องที่นาเสียดาย และนาเสียใจที่สุด
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กับดัก
คุยกับคนแก ทานมักบอกวา ถายังแข็งแรงอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะ พอคุย
กับคนวัยทำงานเขาก็บอกวา ถามีเวลาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะ พอคุย
กับเด็กๆ นองเขาก็บอกวา ถามีตังคอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเลย รูสึกไหมวา
เมื่อเราเดินทางไปถึงอายุที่ตางกัน เงื่อนไขในชีวิตที่ถูกสรางขึ้นมาเหมือน
ระบบอัตโนมัติจะตางกันไป ทั้ง ๆ ที ่ ทุ กคนไม ม ี ใ ครคิ ดมาก อ นหรอกว า
มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนเปนกับดักในชีวิต เพราะความสุขจากการไดไปเที่ยว
เปนความสุขพื้นฐาน เหมือนยาสามัญประจำชีวิตที่คอยเยียวยาไมใหวิถีซ้ำซาก
จนเกินไป แตคนหลายรุน เปนตัวอยางที่บอกใหเราเห็นตัวแปรของความสุข
วามีอยูจริง และเมื่อเรามองเห็นคงตองถามตัวเองอีกทีวาเราจะติดกับดัก
ที่วานั้นไหม ทั้งที่เห็นคนเขาติดกันเยอะขนาดนั้น เพราะวันนี้ เราเปน คนทำงาน
ที ่ พ อมี เ งิ น และมี ร  า งกายที ่ แ ข็ ง แรง การแบ ง เวลาไปเที ่ ย วพั ก ผ อ น
นาจะเปนทางที่ดีที่วันหนึ่งเราจะไมเสียดายกับเวลาที่ผานไป
P.27

P.26

1

โหมดชีวิตที่ทับซอน
เคยเปนมั้ย เวลามีธุระตองรีบไป มักจะเจอรถคันหนาขับชาแบบชีวิตไมรีบมาบล็อกอยู
แซงก็แซงไมได หรือถาแซงไปไดก็จะเจอคันหนาที่มีอาการแบบเดิมมาสกัดดาวรุงอีก
เปนแบบนี้ทุกครั้งจนสงสัยวามันอะไรกัน ซึ่งพอเลยชวงเวลารีบ แลวกลับมามอง
เหตุการณนี้ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น มันเหมือนเรามองภาพคนสองคนที่อยูคนละมิติเวลา
แตมาแชรสถานที่กัน คนหนึ่งใชชีวิตแบบคอยๆ ไป คอยๆ คิด แตกลับมาทับซอนมิติ
กับอีกคนที่ใชชีวิตแบบฟาสตแทร็ก ตางคนตางดำเนินชีวิตในมิติของตัวเอง คนชา
ไมเคยเขาใจวาทำไมจะตองรีบขนาดนี้ คนรีบก็ไมเขาใจวาทำไมชีวิตถึงวางจะชา
ไดขนาดนั้น เพราะตางคนตางอยูในมิติเวลาของตัวเอง แคแชรถนนเดียวกัน ผลที่
ออกมาคือ ความหงุดหงิด ไมเขาใจ ทางเดียวคือ การเคารพในกติกา คนชาอยูเลนซาย
คนรีบอยูเลนขวา อยาล้ำเสน อยากั๊กทาง แคนี้ เราก็อยูในโลกที่มีโหมดทับซอน
กันไดอยางไมตองหงุดหงิด

4

ความสำเร็จจากความกลัว
เพิง่ ไดดหู นังเรือ่ ง Blue Jasmine หนังทีท่ ำให เคท บรันเชตต (Cate Blanchett)
คว า รางวั ล ออสก า กั บ บทบาทสุ ดยอด จนทำให อ ยากรู  จ ั ก เธอมากขึ ้ น
แนนอนเสนทางของเธอไมใชความฟลุกหรือหนาตา แตเปนความมุง มัน่ พยายาม
ตั้งแตเรียนการแสดงในโรงเรียน จนมาเลนละครเวทีในซิดนียเธียเตอรหลายตอ
หลายเรื่อง กวาจะกาวสูภาพยนตร และที่เราเห็นวาเธอไดออสกาเรื่อง Blue
Jasmine ซึ่งเปนหนังที่ตองพลามพูดคนเดียว และเปนสิ่งที่เธอกลัวที่สุด
สำหรับการแสดง เพราะจะไมมีใครชวยสงอารมณเลย ทั้งหมดตองเกิดจาก
ความเชื่อวาตัวเองเปนตัวละครนั้น อยางที่เราเรียกกันวา Inner ซึ่งชวงแรก
ผูกำกับ วูดดี้ อัลเลน (Woody Allen) บอกวาเธอแสดงไดแยมาก เธอเปลี่ยน
ความกลัวและคำติเปนแรงผลักดันใหตวั เองพยายามมากขึน้ เธอใหสมั ภาษณวา
เธอชอบที่จะรูสึกกลัว เพราะมันเปนสิ่งเดียวที่จะสรางแรงกระตุนใหเอาชนะ
ทุกอยางได
ชมคลิปสัมภาษณเต็มไดที่
www.youtube.com/watch?v=ns3w0iMs6mg
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จุดเปลี่ยนสีจางๆ
ความรูสึกนี้เกิดขึ้นไดทุกฤดูของชีวิต โดยเฉพาะซัมเมอร ซึ่งเปนชวงเวลาที่
เต็มไปดวยพลังงาน ทัง้ แสงแดด เสียงเพลง สีสนั ชางเราใหหวั ใจยิง่ ทะยานไป
แตถาความตั้งใจไมไดเปนไปอยางที่คิด ดวยตัวแปรมากมายทั้งทางเศรษฐกิจ
ภายนอก และความนึกคิดภายใน จนเหมือนกับเดินทางมาถึงทางตัน ศุ บุญเลีย้ ง
นักเขียนและนักดนตรี เคยพูดถึงเรื่องนี้ไดอยางนารักวา ถาเรารูสึกแบบนั้น
ใหนึกถึงมด สัตวตัวนิดเดียวยังไมยอมอยูในทางตัน แตกลับรูจักลัดเลาะ
เลี้ยวหาทางใหมๆ ใหตัวเองไปตอจนได คนก็เหมือนกัน ไมมีวันหมดทาง
ถาไมหยุดหาทางใหมๆ ใหตัวเอง จากบทความที่ถูกตีพิมพมากวา 20 ป
ยังคงใหขอ คิดดีๆ ในสถานการณปจ จุบนั เพราะถาเราคิดวา โลกนีไ้ มมที างตัน
มีแตจุดเปลี่ยนสีจางๆ ที่ตองมองหาจึงจะมองเห็น จะชวยผลักดันใหเรากลา
เปลีย่ นมาเดินในเสนทางทีต่ า งไปจากเดิม ชีวติ คงสนุกตอไปไดอกี หลายซัมเมอร
แคเราไมหยุดเรียนรู จุดเปลี่ยนครั้งนี้ อาจทำใหเราเขาใจตัวเองมากขึ้นก็ได
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เชฟอวน

P.S. Yummy
HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

เมนูอรอยงาย ทำก็งาย
จากเชฟสมัครเลน แตทำจริงจัง

ถาอากาศจะรอน รอนระอุ รอนอบอาว กันขนาดนี้ คงไมมีอะไรจะดีไปกวาการหาอะไรเย็นๆ รสชาติจี๊ดจาด กินใหดับกระหายคลายรอน
เชฟอวนเลยอยากชวนเพื่อนๆ มาทำเมนูไอติมแทง (Popsicle) งายๆ แถมยังใชวัตถุดิบที่สามารถหาซื้อไดแถวบาน ในราคายอมเยา
รับรองไดเลยวาทุกคนจะรูสึก “ชื่นใจ” ทันทีที่ไดสัมผัสถึงความเย็นสดชื่นของไอติม
“โอว แตงโม”
ลองนึกภาพในวันที่อากาศรอนเกือบ 40 องศาเซลเซียส คุณเดินไปหยิบไอติมแตงโมที่ทำเก็บไวในตูเย็น บีบมะนาว 1 ซีกลงบนไอติมกอนรับประทาน
คุณจะไดกลิ่นหอมของมะนาวพรอมกับความเปรี้ยวที่ทำใหคุณน้ำลายสอ ตามมาดวยรสแตงโมหวานฉ่ำชื่นใจ แคนี้ก็มีความสุข
เครื่องปรุง
• น้ำ 4 ชอนโตะ
• น้ำตาลทราย 1/3 ถวยตวง (80 มิลลิลิตร)
• น้ำมะนาว 4 ชอนโตะ (ประมาณ 4 ลูก)
• แตงโม 700 กรัม (แกะเมล็ดออก)
• เกลือ 1/8 ชอนชา (ใสเล็กนอย อยาใสมากจะเค็ม)
• ใบสะระแหน 20 ใบ (ใส 2 ใบตอแทง)
(สามารถทำไอติมขนาด 80 - 90 มิลลิลิตร ไดจำนวน 8 - 10 แทง )

วิธีทำ
1. ผสมน้ำและน้ำตาลทรายในหมอตม นำขึ้นตั้งไฟปานกลาง
คนจนน้ำตาลละลาย หลังจากนั้นปดไฟและ
วางทิ้งไวใหน้ำเชื่อมเย็นในอุณหภูมิหอง
2. นำแตงโม น้ำมะนาว เกลือ และน้ำเชื่อมที่เตรียมไว
ใสในเครื่องปนน้ำผลไม ปนจนสวนผสมเขากันดี
3. กอนเทลงพิมพ ถามีเมล็ดแตงโมตกคางอยู
ใหกรองผานตะแกรงกอน
4. นำใบสะระแหนจมุ ในสวนผสมและแปะไวในพิมพไอติม
(แทงละ 2 ใบ)
5. เทสวนผสมลงในพิมพไมตอ งเต็ม โดยเหลือพืน้ ที่
สวนบนไว ¼ ของพิมพ (เมือ่ สวนผสมแข็งตัวจะขยายจนเต็มพิมพ)
6. ใสแทงไมไอติม และนำไปแชในชองแชแข็ง ระยะเวลา 6 - 8 ชัว่ โมง
(ถาขามคืนไดยง่ิ ดี)
7. กอนรับประทาน บีบมะนาว 1 ซีกลงบนไอติม แคนก้ี ็ “ชืน่ ใจ”
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Drenched Watermelon
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PROJECT NO.143

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

มาครีเอทของเกไกไวแตงบานสำหรับคนรัก DIY

P.30

CAMERA STRAP FROM A SCARF
เปลี่ยนผาพันคอเกาๆ ใหกลายเปนสายคลองกลองสำหรับทริปหนารอนของสาวๆ
อุปกรณ
• ผาพันคอผืนเกา หรือ ผาลายนารักๆ
• ชิ้นหนัง สำหรับทำที่เก็บปลายผา 2 ชิ้น
• หวงทองเหลืองวงกลม 2 ชิ้น
• ตะขอเกี่ยว 2 ชิ้น
• เข็มเย็บผา
• ดายไนลอน
• กรรไกร

วิธีทำ
1. ตัดชิ้นหนังทั้งสองชิ้นเปนรูปทรงหูกระตาย
สำหรับทำที่เก็บปลายผา ขนาดยาว 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
2. ประกอบหวงทองเหลืองวงกลมกับตะขอเกี่ยวเขาดวยกัน
3. นำชิ้นหนังไปสอดไวในหวงทองเหลือง
ก็จะเปนอันวาเตรียมที่เก็บปลายผาเรียบรอย
4. นำผาพันคอมาเนาขอบ เหลือปลายดายไวสักเล็กนอย
แลวตัดออกทั้งสองดาน
5. จับปลายดายสวนที่เหลือ แลวรูดผาใหไปกองรวมกัน
กอนจะผูกปมใหผาไมคลายออก
6. นำชิ้นหนังที่สอดหวงแลวมาพับประกบโดยมีปลายผาสอดอยูระหวางกลาง
7. เย็บขอบหนังโดยรอบใหติดกัน เพื่อความแข็งแรงอาจจะเย็บซ้ำ
ในสวนที่มีปลายผาสอดอยูอีกรอบหนึ่ง
8. เก็บปลายผาอีกดานดวยชิ้นหนังที่สอดหวงเตรียมไวอีกชุด ก็จะเปนอันเสร็จ
พรอมนำไปคลองกลอง เพิ่มความสดใสใหกับทริปของสาวๆ
* สามารถหาของตกแตงผามาเพิ่มเติมไดตามตองการ
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SHANE

GO TOUCH UP

RE-RENOVATE YOUR OLD ROOM
WITH OUR FAST AND NEW IDEAS
THAT WILL HAVE HEADS
TURINING WOW!

จัดหองเกามาแตงใหม
ไอเดียดีๆ ที่ไมสงวนลิขสิทธิ์

P.33

P.32

“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
และเมื่อแสงอาทิตยสาดสอง มาพรอมกับการผลิใบของใบไม
ดวยความเร็วราวกับภาพยนตร มันเตือนใจฉันวาชีวิตหนารอน
ไดเริ่มอีกครั้งแลว

-SUMMER FLAVOR-

ฤดูรอน ชวงเวลาแหงการออกไปโลดแลน outdoor พรอมกับกลองตัวโปรด
เพื่อเก็บบันทึกภาพกิจกรรมมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการกระโดด
โลดเตนใน EDM Concert ริมชายทะเล การดำน้ำคูกับปลาพยูนที่เกาะลิบง
การพายเรือเขาถ้ำมรกตที่เกาะมุก หรือการเลนเซิรฟลอดลองบนเกลียวคลื่น
ที่จังหวัดภูเก็ต แตกอนที่คุณจะเดินทางไปที่เหลานั้น GO TOUCH UP
อยากจะขอใหคณุ แบงเวลามาเตรียมความพรอมสักนิด นัดเพือ่ นรวมทริปมาพูดคุย
แผนการเดินทางกันสักหนอย และทีร่ วมตัวทีส่ ะดวกทีส่ ดุ ก็คอื บานของคุณนัน่ เอง
เริ่มจากการจัดพื้นที่เปนมุมจิบ Lemonade Ice Tea กับขนมรานโปรดของคุณ
เพื่อวางแผนการเดินทางกับกลุมเพื่อนในมุมสบายๆ ของบาน โดยจัดวางโซฟา
กับหมอนนุมๆ หลายใบ และอารมแชรนั่งสบายๆ คูกับผาหมลายพรินตสวยๆ
ไวไมไกลจากชั้นวางหนังสือไกดบุกที่เตรียมไวหาขอมูลการเดินทาง เปลี่ยนโตะ
กลางเตี้ยเปนโตะสูงปกติเพื่อใหงายตอการใชงาน หากมีบอรดไมคอรกหุมผา
สักแผงจะไดไวปก หมุดแสดงเมืองตางๆ ทีเ่ ราจะเดินทางไปในทริปไดยง่ิ ดี และสราง
บรรยากาศดวยดอกไมสวยๆ อยางพวก Hydrangea หรือ Tulip Mascotte
ชวยลดอุณหภูมิในหองของคุณ และใหคุณใชเวลากับกลุมเพื่อนไดแบบไมจำกัด

เพิม่ เติมบรรยากาศใหมกี ลิน่ อายของหนารอน ดวยการใชสี Pantone 13-1520
Rose Quartz (ที่เราหยิบมาจาก collection Spring/Summer 2016 ของ
Pantone) สือ่ ถึงสีของทองฟายามพระอาทิตยตก สีของแกมมีเลือดฝาดของเด็กสาว
หรือสีของดอกไมที่กำลังผลิดอก เปนสีที่มีความโนมนาวอยางนุมนวลและคอย
เตือนใจเราวา ทามกลาง Summer ที่วุนวายนี้ มีความสนุกสนานซอนเรนอยู
ซึ่งเราสามารถนำมาใชกับบานของเรา เชน การเปลี่ยนผนังทาสีเรียบๆ นิ่งๆ
มาเปนการปดวอลลเปเปอรทม่ี ลี วดลายเหมือนการพลิว้ ไหวของสีนำ้ สี Rose Quartz
ใหความรูส กึ สดใสและนุม นวล หรือการนำสี Rose Quartz นีม้ าใชกบั Element
งายๆ พวกปลอกหมอน ผาคลุมเตียง และพร็อพตางๆ เติมแตงใหมีสีสัน
ไดไมนอย
นอกจากนีก้ ารใชลายพรินตทม่ี ลี ายธรรมชาติอยางลายหินออน ลายไม ลายดอกไม
หรือขนสัตวเทียมกับวัสดุพวกหุมผาตางๆ เชน หมอน เบาะ ผาหม ก็ชวยลด
ความแข็งกระดางเและใหความนุมนวลอยางมีสไตล
และเมื่อเสียงเจื้อยแจวของการถกเถียงกับผองเพื่อนสงบลง ไดเปนเแผนการ
การผจญภัยครั้งใหม ก็เหลือเพียงรอเวลาที่จะหยิบกระเปาและออกเดินทาง
ไปโลดแลนรับลมรอนกันแลว…..สวัสดีฤดูรอน
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HEALTH ME

BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELF

สุขไดดวยสุขภาพดี เริ่มตนที่ตัวคุณ

Keep it cool, stay in shape

A MAG ฉบับซัมเมอรน้ี มีลสิ ตอาหารสำหรับดับความรอนแบบไมอว น แถมได
ประโยชนอีกมากมายมาฝากกันคะ
แตงกวา
“Cool as a cucumber” สำนวนฝรั่งแปลวา “ใจเย็น” อาจจะมีสวนจริงจาก
คุณประโยชนของเจาแตงกวาก็ได เพราะแตงกวามีสว นประกอบเปนน้ำถึง 90%
ดับรอนไดดีราวกับน้ำ ดังนั้นเมนูอาหารสำหรับเที่ยงวัน อาจจะลองมองหาเมนู
ที่มีสวนประกอบเปนแตงกวา เชน สลัดตางๆ หรือเพิ่มปริมาณแตงกวาที่ปกติ
เรารั บ ประทานเป น เครื ่ อ งเคี ย งในช ว งหน า ร อ นนี ้ ม ากขึ ้ น หน อ ยนะคะ
นอกจากดับรอนแลว สวนประกอบที่เปนน้ำเสียสวนมาก ยังทำใหเราอิ่มเร็วขึ้น
ดวยนะคะ
แตงโม
ถาการรับประทานเนื้อสัตวและเครื่องเทศตางๆ ในหนาหนาว เปรียบเสมือน
การสรางฮีทเตอรใหกบั รางกาย การรับประทานแตงโมก็เหมือนเราติดแอรใหกบั
รางกายของเราเชนกัน แตงโมมีคณุ สมบัตทิ ค่ี ลายกับแตงกวา คือ ประกอบไปดวย
น้ำเปนสวนมาก ทำใหชวยดับรอนไดดี แถมแคลอรีต่ำ เหมาะสำหรับเปน
อาหารควบคุมน้ำหนัก แตคุณสมบัติที่ดีกวานั้นคือ แตงโมมีสารที่เรียกวา
Citrulline (ซิทรูไลน) ซึ่งจะพบสารนี้ในเปลือกมากกวาสวนของเนื้อ ดังนั้น
การรับประทานแตงโมที่มีสวนเปลือกขาวๆ ติดมาดวยก็จะเปนประโยชนที่ดี
มากกวาที่จะกินแตเนื้อสดๆ โดยประโยชนของสารนี้คือ จะชวยขยายเสนเลือด
ดีตอ ระบบภูมคิ มุ กัน และยังเปนประโยชนอยางมากสำหรับคนทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
และโรคอวนอีกดวย

ผักใบเข�ยว
ผักใบเขียวทุกชนิดมีประโยชนตอเรา ไมวาจะหนาไหน การรับประทาน
ผักใบเขียวก็ใหประโยชนกับเราแนนอน โดยสำหรับในหนารอน ผักใบเขียว
ซึ่งประกอบดวยน้ำสวนมากเชนกัน จะทำใหงายตอการยอย เทากับเปนการ
ประหยัดพลังงานรางกายของเราไมใหตองเสียไปกับการยอยอาหารที่ยอยยาก
อยางเชน เนย น้ำตาล ฯลฯ ทำใหเรายังคงมีพลังงานเหลือสำหรับคงความเย็น
ใหกับรางกาย
มะนาว
มะนาวนอกจากจะชวยใหรางกายเราเย็นลงไดแลว ยังชวยเรื่องการลางพิษ
ออกจากรางกาย และปรับสมดุลระบบขับถายอีกดวย เราเชือ่ วาการดืม่ น้ำมากๆ
จะดีตอ สุขภาพ ลองเปลีย่ นเปนน้ำผสมมะนาวดูนะคะ นอกจากลดความรอนแลว
ยังลดความอวนไดอีกตางหาก
น้ำมะพราว
อยูเมืองไทยโชคดีมาก เรามีมะพราวเปนผลไมพื้นถิ่นที่หาซื้อไดในราคาไมแพง
ผลไมสารพัดประโยชนอยางมะพราว ซึง่ ชวยดับกระหายคลายรอนไดอยางทันที
ทันใด เพราะประกอบดวยเกลือแรสงู เรียกวาเปนเครือ่ งดืม่ เกลือแรจากธรรมชาติ
เลยทีเดียว นอกจากนีว้ ติ ามินและแรธาตุทม่ี ากมายยังชวยดูดซับสารพิษออกจาก
รางกาย ทำใหผิวพรรณสดใส แถมไมอวนเพราะประกอบดวยไขมันเชิงเดี่ยว
ซึ่งเผาผลาญไดงายอีกดวย
หนารอน จะรอนแคไหน เราก็เย็นไดแบบสวยๆ และไมอวนนะคะ
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หนารอนแสนสดใส และแดดแรงๆ แบบนี้ สิง่ ทีเ่ ราคิดถึงกันมากทีส่ ดุ คงหนีไมพน
ไอศกรีมถวยโต หรือน้ำหวานใสน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบชื่นใจแกวใหญๆ สำหรับดับ
ความรอนกันแบบทันทีทันใด รูไหมวาปริมาณน้ำตาลและแคลอรีจากไอศกรีม
ถวยโปรดและน้ำหวานแกวใหญที่ชื่นใจเหลานั้นมากมายชนิดที่ถาคุณวิ่ง
ก็คงจะตองวิ่งกันหลายรอบเลยทีเดียวกวาจะเผาผลาญพลังงานหวานเจี๊ยบ
เหลานั้นไดหมด
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ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากปาวประกาศใหคุณไมพลาด

เปดโครงการใหม บานเดี่ยวและทาวนโฮม
บนทำเลศักยภาพ วงแหวน-ราชพฤกษ
.. ที่ที่ทำใหคุณมีชีว�ตดีๆ
• เพียง 10 นาที สูรถไฟฟาสายสีมวง สถานีคลองบางไผ
เชื่อมตอคุณสูใจกลางเมืองไดอยางงายดาย
• เดินทางสะดวกดวยถนนหลักหลายเสนทาง ทัง้ ถนนกาญจนาภิเษก
(วงแหวนตะวันออก), ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง
สามารถไปถนนติวานนท รังสิต และเพียง 15 นาที
สูถนนแจงวัฒนะ
• ใกลชอปปงมอลลขนาดใหญ ไมวาจะเปนเซ็นทรัล เวสตเกต,
อิเกีย บางใหญ และบิ๊กซี บางใหญ
• อุนใจใกลโรงพยาบาลเกษมราษฎร และสถานศึกษาชั้นนำอยาง
โรงเรียนสารสาสน

BLISSFULLY DESIGN

LIFE IN PASTEL LIFE IN THE COLORS
P.37

P.36

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

สุขทุกพื้นที่ดวยการออกแบบที่ใหคุณใชชีวิตไดอยางสมบูรณแบบ
เริ่มตั้งแตประตูบานเลื่อนขนาดใหญเปดรับแสงใหความรูสึกโปรงสบาย
แบงสัดสวนหองนั่งเลน เพิ่มความเปนสวนตัว มาพรอมพื้นที่สำหรับ Pantry
ขนาดใหญสำหรับเตรียมอาหารและพื้นที่สำหรับครัวไทยดานหลัง ชั้น 2
ของบานแบงออกเปน 3 หองนอนประกอบดวย 1 หองนอนขนาดใหญพิเศษ
แบบ Modern Exclusive Suite พรอม Walk-in closet
หองน้ำและระเบียงสวนตัว และ 2 หองนอนขนาดใหญ 3 หองน้ำ 2 ที่จอดรถ
ใหคุณผอนคลายทามกลางสวนสีเขียวรมรื่น พรอมคลับเฮาส สระวายน้ำ
และฟตเนส เติมเต็มความอุน ใจดวยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
พรอมระบบตรวจสอบการเขา-ออกโดยใช Keycard และกลองวงจรปด CCTV
แลวชีวิตสุขนิยม จะอยูกับคุณทุกวัน ที่ Areeya Como
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เร��มเพ�ยง 1.49 ลาน*
ใชชีว�ตที่เต็มไปดวย “สีสัน”
กับทาวนโฮมเกๆ สไตล Modern Tropical

แบบ Pastel A
พื้นที่ใชชีวิต 114 ตร.ม. 4 หองนอน 2 หองน้ำ 2 ที่จอดรถ
แบบ Pastel B
พื้นที่ใชชีวิต 104 ตร.ม. 3 หองนอน 2 หองน้ำ 1 ที่จอดรถ
ที่ออกแบบหนาบานกวาง 5.7 ม. ใหความรูสึกราวกับบานเดี่ยว
หนาตางเปนกระจกบานใหญ เพือ่ เปดรับแสงธรรมชาติและใหความรูส กึ โปรงโลง
และยังมีหอง Multi Function เปนสเปซสวนตัวที่เปดใหคุณปรับฟงกชั่น
เพื่อทุกความตองการ ใชชีวิตเกๆ ไดเต็มที่ดวยคลับเฮาส สระวายน้ำ
และฟตเนส ที่รายลอมดวยสวนสีเขียวรมรื่น
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หวยขวาง
Huai Khwang

เอสพลานาด
Esplanade

าภิเ
รัชด
ถนน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Stock Exchange
of Thailand

ษก

เอไอเอ
AIA Capital Center

เซ็นทรัล แกรนด พระราม 9
Central Grand Rama 9

ฟอรจ�นทาวน
Fortune Town

สถานีพระราม 9
Rama 9 Station

จ� แลนด
G Land
ซุปเปอร ทาวนเวอร
Super Tower

ถนนพระราม 9

Rama 9 Rd.

มักกะสัน
Makkason

พรอมเขาอยู
มิ.ย. นี้

เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา
เอกสิทธิ์สุดทายคอนโดใจกลางยานธุรกิจใหม
เชื่อมโยงศูนยกลางทางดานคมนาคม

ใชชีวิตอยางมีระดับกับคอนโดหรูใจกลางยานธุรกิจ
รายลอมดวยอาคารสำนักงานชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,
AIA Capital Center, สำนักงานยูนิลีเวอรเฮาส, G Land, Super Tower
พรอมดวยแหลง Lifestyle ชั้นนำ ไดแก เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9, ฟอรจูน
ทาวเวอร และเอสพลานาด
สะดวกดวยการเดินทางทุกรูปแบบ เชื่อมโยงถนนหลายสาย สุขุมวิท,
เลียบทางดวนรามอินทรา, อโศก-ดินแดง, พระราม 9, วิภาวดี-รังสิต
พรอมยังเปนจุดเชื่อมโยงทางดวนทุกเสน
อีกทั้งยังใกลจุดเชื่อมตอรถไฟฟาไมวาจะเปน MRT, BTS, Airport Link
รวมถึงรถไฟฟาสายสีสม (โครงการในอนาคต)

เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา มีฟงกชั่นหองใหเลือกถึง 2 แบบ
ทั้ง One-Bedroom และ Two-Bedroom ขนาด 32.84 - 72.10 ตร.ม.
ยิ่งไปกวานั้น เอ สเปซ ไอดี ยังมาพรอมดวยนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะ
ใหคุณสามารถจอดรถไดงายๆ พรอมดวยสระวายน้ำขนาดใหญ
แบบ Free-form, กรีนซอมพัตตกอลฟ ใหคุณไดซอมวงสวิงไดทุกวัน,
ออกกำลังกายและผอนคลายไดทุกเวลาที่ Fitness และ Sauna
สดชื่นไดเต็มปอดกับสวนขนาดใหญกวา 1 ไรรอบโครงการ
เร��ม 3.69 ลานบาท
โทร.1797 กด 11
aspace.co.th
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เพชรบุร�
Phetchaburi
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ME & YOU

OUR CREATIVE ACTIVITIES
BRING YOU ALL SMILE

กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบาน
เอามาฝากใหยิ้มกัน

P.41

P.40

Build and Share
Made with Love

รักผม…พาผมไปฉีดยา

หลังอารียาเปดรับบริจาคตุกตาและของเลนเพื่อนองๆ ผานทางคลับเฮาทและ
นิติบุคคลของโครงการอารียาในโซนตางๆ ไมวาจะเปนบางนา ลาดปลาเคา
ติวานนท อโศก รัชดาภิเษก และเกษตร-นวมินทร มานานกวา 2 สัปดาห
เพื่อมอบใหแกนองๆ ในความดูแลของมูลนิธิสายธารแหงความหวัง นับวา
กระแสตอบรับดีเกินคาดเมื่อกลองรับบริจาคอัดแนนดวยตุกตาและของเลนจน
ลนกลอง เพื่อเปนการขอบคุณ ทางอารียาจึงจัดกิจกรรมตอเนื่องใหชาวอารียา
ผูโชคดีจากการเลนเกมทายจำนวนหมีปริศนาผานทางหนาเพจเฟซบุกของ
Areeya Home ไดรบั สิทธิเ์ ขารวมเวิรก ช็อปตกแตงตุก ตาหมีจาก Teddy House
ติดตามกิจกรรมจากอารียา ไดที่

และกระทบไหลคุณแพนเคก เขมนิจ หนึ่งในผูบริหารและแบรนดแอมบาสเดอร
Teddy House ที่สยามสแควร ซอย 11 โดยไมเสียคาใชจาย งานนี้นอกจาก
สมาชิก Areeya & You ทัง้ 40 ทาน จะอิม่ ใจทีไ่ ดใหตกุ ตาแกนอ งๆ และสนุกสนาน
ไปกับการตกแตงตุก ตากับดาราคนดังแลว ยังอิม่ อรอยกับเคกหมีนอ ยนารักอีกดวย

AREEYA HOME
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AREEYAHOME

AREEYA.CO.TH

หลายปที่ผานมาอารียาไดใหความสำคัญตอการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ
ภายในหมูบานเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ลูกบาน เราไดคำนึงถึง lifestyle ของลูกบานในแตละชวงวัย เริ่มตั้งแตวัยเด็ก
วัยทำงาน ไปจนถึงผูส งู อายุ นอกจากคนแลว สัตวเลีย้ งก็ถอื เปนสมาชิกทีอ่ าศัย
อยูใ นหมูบ า นดวยเชนกัน อารียาจึงไดจดั กิจกรรม “รักผม… พาผมไปฉีดยา” ขึน้
เนื่องจากในชวงฤดูรอนของทุกป โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่ระบาดในสัตวเลี้ยง
โดยเฉพาะสุนัขและแมว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกบานและสัตวเลี้ยงเอง
อารียาจึงอาสาที่จะอำนวยความสะดวกในสวนนี้แบบฟรี ไมมีคาใชจาย
ติดตามกิจกรรมจากพิคคาเดลี่ แบงคค็อก ไดที่

กิจกรรมรักผม…พาผมไปฉีดยา ไดรบั การตอบรับจากลูกบานเปนอยางดี บรรยากาศ
ภายในกิจกรรมเปนกันเอง สบายๆ ลูกบานตางพาสุนัขและแมวมารับวัคซีน
พิษสุนขั บา โดยมีสตั วแพทยจากโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาให
คำแนะนำในการดูแลสัตวเลี้ยง และตรวจเช็กรางกายสัตวเลี้ยงเบื้องตนอีกดวย

PickdailyBangkok

PickadailyBangkok

AREEYA
& YOU
CARD

เอกสิทธิ์พ�เศษสำหรับ
ลูกบานอาร�ยา
บัตรเดียว
ที่เติมเต็มความสุข
ใหกับทุกไลฟสไตล
ที่เปนคุณ

มอบความอบอุนใหกับลูกบานอาร�ยาโดยเฉพาะ
ดวยบร�การและกิจกรรมพ�เศษตาง ๆ มากมาย
ไมวาจะกิน เที่ยว ชอป ชิล ดี ไซน ไวอยางลงตัว
ตอบโจทยสำหรับทุกคนในครอบครัว
เพราะอาร�ยาเรามองวาบานจะเปนบานที่ดีไดนั้น
สิ�งที่สำคัญไมนอยไปกวาการกอสราง
นั่นก็คือการคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากความรัก
และความอบอุนของทุกคนในครอบครัว
ที่ถือเปนปจจัยหลักใหบานนั้นเปนบานที่สมบูรณ
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Crispy Froid

ENGLISH
ACTUALLY

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

เรียนสปกกิ้งอิงลิชกันแบบไมเหมือนใคร
จากตัวแมดานภาษาที่แรงทั้งการสอนและแฟชั่น

FUN THINGS TO DO
IN THIS SUMMER

ชวง Summer ที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึงแลว หลายคนมีแผนที่จะพาครอบครัวและคนรูใจ
ไปเที่ยวที่ที่สวยงาม และนาประทับใจ สวนใครที่ยังไมรูจะทำอะไรในชวงวันหยุดนี้
คร�สปก็มีกิจกรรมสนุกๆ เพ�่อรับมือกับอากาศรอนในชวง Summer ดวยรอยยิ�ม
เสียงหัวเราะ และยังไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอีกดวยคะ

P.48

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 แตจะทำยังไงใหการไป
ทะเลครั้งนี้ มันเปนการไปพักผอนที่พิเศษ และมันที่สุด ลองคิดภาพตามนะคะ
เราไดไปพักผอนทีโ่ รงแรมทีเ่ ปนหาดสวนตัว เงียผบสงบ มีหบุ เขาเล็กๆ กัน้ ระหวาง
หาดอืน่ ๆ พรอมดวยชายหาดทีส่ ะอาดและคลืน่ ลมสงบ พรอมใหเราลงไปนอนกลิง้
บนหาดทรายสีขาว มีเครื่องดื่มทั้ง Cocktails และ Mocktails มาเสิรฟ
กับน้ำแข็งบดเล็กๆ เย็นชืน่ ใจตลอดทั้งวัน หลับตาฟงเสียงคนเดินชมความงาม
ของทะเล พรอมดวยเสียงหัวเราะที่เปยมความสุข ชางเปนการพักผอน
ที่ผอนคลาย 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?
ถึงเวลาพักผอนก็ตองพักผอนจริงจัง ดึงตัวเองออกมาจากความเครียดหลังการ
ทำงานตลอดป ใชเวลากับตัวเอง คนรอบขาง และทำความรูจักเพื่อนใหม
ตลอดทริป เพื่อเรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิด เพื่อสรางไอเดีย
ทัศนคติในการทำงาน และการใชชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อนใหม และ
ความคิดใหมๆ จะเปดโลกกวางใหเราไดเรียนรูไอเดียที่หลากหลาย “ฟรี”
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละคน

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 กับกลุมคนเดิมๆ ก็จะไดประสบการณและความคิดเดิมๆ
แตถาคุณลองเพิ่มเติมประสบการณใหมๆ กับกลุมคนใหมๆ ความคิดและ
แนวทางใหมๆ เราจะไดชีวิตและแนวความคิดใหมๆ พรอมดวยความสุข
ที่แตกตางอีกดวย
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?
นึกยอนไปในวันทีเ่ ราเปนเด็ก เรามักทำอะไรทีแ่ ปลกๆ และไมสนใจใคร แตพอเราโต
เปนผูใหญ เราก็ไมกลาทำแบบเดิมๆ ถาอยากปลดปลอย อยากกลับไปสู
วันที่เรายังเปนเด็ก ทำไมเราไมลองไปที่ใหมๆ ที่คนไมรูจัก แลวกลับมาเปน
เด็กอีกครั้ง ทำในสิ่งที่เราเคยทำตอนเด็กๆ ที่ไมสนใจใคร แลวเต็มที่ไปกับมัน
รับรองวา Summer นี้เราจะไดความทรงจำที่ไมรูลืมเลยทีเดียว
Summer ครัง้ นีจ้ ะเปนครัง้ ทีพ่ เิ ศษสุดๆ ทีไ่ มใชแคไปพักผอนแลวกลับบาน แตยงั ได
ทัง้ ความสนุก มัน ประสบการณใหมๆ สังคมใหมๆ แนวคิด วัฒนธรรม และอืน่ ๆ
มากมาย ที่จะสรางความสุขสุดๆ แบบไมรูลืมและเรียกไดวาเปนการพักผอน
ที่คุมคากับการทำงานหนักมาตลอดป
ขอใหทุกทานไปเที่ยวในชวง Summer นี้อยางมีความสุขสุดๆ นะคะ
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นิว้ กลม

GOOD VIEW
STORY
STORIES THAT CAN
CALM YOU DOWN OR STRIKE
YOUR DAY WILL AMAZED
YOU IN SOME ORDINARY WAY

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเอง เปนอยูเอง
และรอการจะจบไปเองที่นาตื่นเตน
นาสนใจ จนเปนมุมมองที่นาแบงปน

ที่เปดโอกาสใหเราไดเรียนรูสิ่งใหมเพื่อนำไปสูการจินตนาการ
ถึงชีวิตตัวเองในแบบอื่น
คนเราสามารถจินตนาการถึงอนาคตไดเทาที่เราสะสมอดีต
ไวจนถึงปจจุบนั เรามีประสบการณแคไหน สัง่ สมฝมอื อะไรไว
ชำนาญสิง่ ใด ทัง้ หมดนัน้ เปนวัตถุดบิ เริม่ ตนเมือ่ เรานัง่ ลงเทาคาง
แลวขบคิดวาจะทำอะไรกับชีวิตตอไปดี

แตพอคืบคลานเขาสูก ารเปนผูใ หญ เรามักถูกเรียกรองใหเลือก
เปนเลือกทำเพียงบางสิง่ เพือ่ จะถนัดเพียงบางอยาง เปนการปูทาง หากเริ่มตนดวยวัตถุดิบเทาที่วามา ชีวิตภายภาคหนาที่จะ
จินตนาการถึงคงไมกวางขวาง หลากหลาย และมีสสี นั เทาไรนัก
ไปสูการเปน ‘มืออาชีพ’
ดวยเหตุนี้ การออกตามลาวัตถุดิบใหมๆ จึงมีความจำเปน
สุดทายแลวเราประกอบอาชีพนั้น ใชเวลากับมัน เกงมากขึ้น ไม เ พี ย งแค ท ำให เ ราสามารถนึ ก ถึ ง ตั ว เองในมุ ม ใหม ๆ
ถนัดมากขึ้นเรื่อยๆ
แตยงั ชวยทำใหหวั ใจไดขยับขยาย ชวนใหรสู กึ สดใหมกบั ชีวติ

กระทัง่ เมือ่ เวลาผาน ทำงานทีถ่ นัดมาเนิน่ นาน กระทัง่ รูส กึ เบือ่ ๆ มนุ ษ ย ม ี ช ี ว ิ ต ชี ว าเสมอเมื ่ อ ได พ บเจอและเรี ย นรู  ส ิ ่ ง ใหม
อยากๆ เริม่ รูส กึ วาทักษะทีม่ อี ยูน น้ั คับแคบ ความสนใจของตัวเอง แตบางคนหยุดเรียนรูไปตั้งแตกาวเทาออกจากสถานศึกษา
ไมหลากหลาย จำเจซ้ำซาก จนเริม่ อยากออกไปนอกพืน้ ทีป่ ลอดภัย นั ่ น ชวนให ร ู  ส ึ ก ว า ชี ว ิ ต มั น ช า งน า เบื ่ อ หน า ยเสี ย นี ่ ก ระไร
ความจริงหาเปนเชนนั้นไม โลกมีอะไรใหมๆ ใหเรียนรู
กระนั้นก็หวั่นเกรง เพราะขึ้นชื่อวา ‘นอกพื้นที่ปลอดภัย’ เต็มไปหมด
ยอมมีความหมายอีกอยาง นัน่ คือ ‘พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย’ หรือบางคน
ดวยความทีเ่ มืองเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว วิถชี วี ติ ของผูค นในเมือง
อาจถึงขั้นรูสึกวามันเปน ‘พื้นที่อันตราย’
ก็เปลี่ยนตามในจังหวะใกลเคียงกัน ผูคนหลั่งไหลเขามาอยู
เรื่องการกาวเทาออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยนี่เปนเรื่องแปลก ในเมืองกันมากขึ้น ความแออัดเบียดเสียดเปนสิ่งที่ตามมา
ยิ่งอยูในพื้นที่นั้นนานเทาไหร ความกลาที่จะกาวออกไปยิ่ง อยางหลีกเลี่ยงไมได รถติดมากขึ้น คนอยูคอนโดกันมากขึ้น
กิจวัตรตางๆ ของคนเมืองคอยๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
ลดนอยลง ยิ่งคุนชินก็ยิ่งหวาดกลัว
กระนัน้ การกาวออกไปก็ไมไดหมายความวาเราจะตองทุบหมอขาว
อันคุนเคย แลวกูรองดังลั่นเพื่อวิ่งสุดฝเทาไปตายเอาดาบหนา
เหมือนในหนังสงครามยอนยุค แบบนัน้ ไมสนุกและเสีย่ งตอการ
เลือดตกยางออก

ทีเ่ คยดูหนัง เดินหาง ชอปปง กันในวันเสาร-อาทิตย ก็เริม่ คิดหา
ทางออกใหมๆ ใหชีวิต พรอมกันกับที่บรรดานักจัดกิจกรรม
ทั้งหลายมีไอเดียใหมๆ เพื่อตอบสนองความสนใจที่แตกตาง
หลากหลายของมนุษยเมืองจำนวนมหาศาล ความตองการ
เสพกับความตองการปอนจึงสอดคลองกันพอดิบพอดี

ไมตองลาออกทันทีที่เบื่อ แตเมื่อรูสึกเบื่อหนายการงานที่ทำ
เรานาจะลองมองหาสวนผสมใหมใสเขาไปในชีวิตโดยที่ยัง ทุกวันนีม้ กี จิ กรรมทัง้ ฟรีและไมฟรีใหเขารวมมากมาย ทัง้ ทีจ่ ดั ขึน้
ไมตองปลอยมือจากอาชีพอันมั่นคงที่ชำนาญการมาเนิ่นนาน โดยเอกชน ผูค นตางๆ และหนวยงานภาครัฐทีข่ ยันจัดไมแพกนั
ใช, เราสามารถฝกมือฝมือใหมๆ คูขนานไปกับสิ่งที่ทำอยู

แทนที่จะเดินหาง ใหเมื่อยนอง ทองรานอาหารใหเมื่อยพุง
เราอาจพกพาสมองแลวมุงหนาไปเขารวมกิจกรรมใหมๆ
เพราะชีวติ ไมไดมแี คทท่ี ำงาน ไมไดมแี คจนั ทรถงึ ศุกร ยังมีเวลา อันจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจ ไฟฝน ความขยันที่หายไปนาน
หลังเลิกงาน มีเวลาเบิกบานเสาร-อาทิตย ชวงเวลานั้นเอง แถมยังไดบริหารสมองในแงมุมที่ไมคุนเคย
โลกใบเดียวกันยอมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแวนใหมแลวมองมันอีกที
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ฝกปร�อฝมือใหม

ชีวิตคอยๆ ลากพาเราไปสูความถนัดเฉพาะอยาง ยิ่งเติบโต
เรายิง่ เกงกาจในบางสิง่ แตละทิง้ ความสามารถอีกพะเรอเกวียน
ไปตามเสนทางที่ผานมา กอนหนานี้เราเคยมีความสามารถ
หลากหลาย เตะบอล ทอดไข แกะสลักแตงกวา เลนกีตาร
รองเพลง เลนเกม กระโดดยาง วายน้ำ เขียนกวี ตีฉิ่ง วิ่งผลัด
และอีกสารพัดนับไมหวาดไมไหว
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เวทีเสวนา สัมมนาตางๆ นานาจัดขึ้นมากมาย ใหเราพา
สมองฟองน้ำไปดูดซับความคิดใหมๆ ทั้งที่กำลังสนใจและ
ไมเคยสนใจ พาตัวเองไปอยูในสภาพแวดลอมและเรื่องราว
ที่ไมเคยคิดวาจะสนใจ อาจทำใหพบแงมุมใหมของความคิด
หากเป น คนศิ ล ปะ ลองขยั บ ไปนั ่ ง ฟ ง นั ก ธุ ร กิ จ พู ด จา
หากเป น คนวิ ท ยาศาสตร ลองเงี ่ ย หู ฟ  ง นั ก เขี ย นและกวี
หากเปนคนชอบดนตรี ลองไปนัง่ ฟงเสวนาเศรษฐศาสตรหรือ
การตลาดดูสกั ตัง้ การทำเชนนีย้ อ มทำใหสมองไดกลับไปเปน
เด็ก ตื่นเตนกับสิ่งที่ไมเคยรู หรือสิ่งที่เคยรูในมุมที่ไมเคยคิด

เพราะกิจกรรมตางๆ เหลานี้มิเพียงแคใหเราเปน ‘ผูชม’
แตหลายกิจกรรมเปดโอกาสใหเราเปน ‘ผูลงมือทำ’ ตั้งแต
อบขนมปง เขียนหนังสือ วาดภาพสีนำ้ จัดดอกไม ถายหนังสัน้
และอะไรอีกมากมายที่เราสามารถเลือกไดตามที่ใจสน

โลกใบเดียวกันยอมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแวนใหมแลว
มองมันอีกที

ผู  ท ี ่ ใ ช เ วลาว า งไปกั บ การงานที ่ ช ื ่ น ชอบเช น นี ้ ย  อ มรู  ส ึ ก
กระชุมกระชวย ไมเบื่อหนาย หงอยเหงา เศราซึม เปน
สุดสัปดาหที่ไดออกไปเผชิญกับโลกใบใหม ผูคนใหมๆ
ความรูใหมๆ ความชอบใหมๆ และแนนอน…ชีวิตใหมๆ

การฟงเปนเพียงจุดเริม่ ตนของการเดินทางครัง้ ใหมอนั ยาวไกล
แตการฟงอะไรใหมๆ นั้นเหมือนการจุดไมขีดไฟใหชีวิต
ฟงหนึ่งครั้งเกิดประกายไฟความสนใจใหมๆ ขึ้นมา จากนั้น
จึ ง ออกเดิ น ทางตามหาความรู  ห รื อ ข อ มู ล ที ่ ว  า นั ้ น ไปบน
เสนทางใหมที่เราไมเคยกาวเดินมากอน
อาจตามหาหนังสือมาอาน เปดหาคลิปความรูเรื่องนั้นๆ
ดูเพือ่ ศึกษาตอ หรือกระทัง่ เพือ่ ความบันเทิงเริงใจก็ไดเชนกัน
ใครจะไปรู-เพียงเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีแจซแค
ครั้งเดียว อาจทำใหใครบางคนกลายเปนคนที่หลงใหลใน
ตัวโนตที่เลื่อนไหลไปอีกนาน บางคนอาจเขารวมกิจกรรม
ถายภาพแลวเกิดอยากซือ้ กลอง กลายเปนชางภาพสตรีทโฟโต
เปนงานอดิเรก บางคนอาจเขารวมกิจกรรมเย็บปกถักรอย
แลวกลายเปนเจาแมงานฝมือที่ชอบทำนูนนี่แจกเพื่อนพอง
หรือเปดรานขายของในอินสตาแกรมไปเลยก็เปนได
เราไมมีทางรูวาการกาวเทาไปฝกปรือฝมือใหมจะนำเราไปสู
ชีวิตใหมอยางไรบาง
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เราจะไดรูจักเพื่อนใหมๆ ที่จะลากพาเราไปสูความเปนไปได
ใหมๆ อีกมากมายที่เราคิดไมถึง แตมันรอเราอยูที่ใดสักแหง
เพียงเราขยับตัวออกไปจากจุดเดิม
ชีวิตใหมอยูไมไกลจากชีวิตอันจำเจเดิมๆ เพียงเบี่ยงเทา
ออกนอกเสนทางอันคุน ชินเทานัน้ มีกจิ กรรมฝกปรือฝมอื ใหม
รอใหเราไปเรียนรูม ากมายนัก เรายังฝกหัดอะไรใหมๆ ไดเสมอ
ไมมีใครแกเกินเรียน ไมมีวิชาใดสายเกินไป
ตัวเรายังเปนอะไรไดมากกวาทีเ่ คยเปนมา อดีตตรึงเราไวกบั ที่
ขณะที่อนาคตจะปลดล็อกแลวพาเราไปขางหนา ชีวิตยอม
ไมนา เบือ่ เมือ่ เราเห็นความเปนไปไดใหมๆ ของตัวเองเสมอๆ
เพียงไมขังตัวเองไวกับ ‘อาชีพ’ พาตัวเองออกไปวิ่งเลน
เก็บสะสมวัตถุดิบใหมๆ มาผสมกับความชำนาญเดิมๆ
เพิ่มเติมทุกวัน
แลวอาจจะพบวา สิ่งที่เราชอบ อาจเปนสิ่งที่เรายังไมรูจัก

P.53

P.52

ขึน้ ชือ่ วางานเสวนา สัมมนา อาจทำใหรสู กึ วาจริงจัง เครงขรึม
และนาเบื่อ แตจงเชื่อเถิดวาทุกวันนี้รูปแบบและบรรยากาศ
ของงานชวนคุยชวนคิดทำนองนี้ไปไกลกวาเดิมมากมาย
บางเวที บางรายการสนุกไมแพการไดชมหนังหรือการแสดงดีๆ
เรือ่ งหนึง่ เลยทีเดียวเชียว เพราะมีทง้ั อารมณขนั ดุดนั ดรามา
แถมยังใหขอคิดสะกิดสมองกลับไปไตรตรองอีกหลายวัน

บางคนเรียกกิจกรรมเชนนีว้ า ‘เวิรก ช็อป’ อันทีจ่ ริงนาเรียกวา
‘เวิรก-ชอบ’ คือเปนการงานที่เราชอบ และสมัครใจที่จะ
ลงมือทำเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจโดยไมมีใครบังคับ
และไมตองมีใครจางใหทำ
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ธรรมะไรทเตอร

ON
THE
MOVE

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

บนชีวิตที่ไมหยุดนิ่ง ทามกลางสรรพสิ่งที่เคลื่อนยาย

เจ�ดจากวาหมื่นตะวัน

เปนการเดินทางภายในลวนๆ
และ 'สติ ใน ปจจุบัน'
คือ ตั๋วทองคำชั้นเฟรสคลาสในทริปนี้

กวา 10 ป ที่เริ่มมาสนใจ ใสใจในเรื่องประมาณนี้
หนังสือนับรอย เสียงคำสอนนับพันหมื่นนาที
และอีกหลายรอยหลายพันนาทีแหงการปฏิบัติ
ถูกบาง ผิดบาง มีสติบาง ขาดสติบาง มั่วบาง คิดเอาเองบาง
ผมพบวา ตั๋วเดินทางสูการเขาถึงตนตัวที่แทของตัวตน
ไมใชมีแคการไดลางาน 3 วัน 7 วันไปนุงขาวปฏิบัติธรรม
หรือโกนหัวบวชสักสองสามพรรษา
(แตทั้งหมดนั้น มีประโยชนและเปนฐานรากสำคัญ
โดยมีขอแมวาเราตองรูจริงวาเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการปฏิบัติ คืออะไร ?)

หากเปนมือใหมหัดเดินทางภายใน
การทำใจใหสงบนิ่งอาจจะเปนเรื่องที่ตองฝกฝนกันไมนอย
การทำใจ วางใจใหนิ่ง เปนเรื่องของการสรางสมาธิ
ซึ่งจะขอไมกลาวละเอียดในที่นี้
แตจะขอขามไปยังแลนดมารกสำคัญของการเดินทาง
คือ การมีสติ รูเทาทัน ความคิด

เพราะแมขณะที่เราเปลี่ยนตัวตนใหมเปนนักปฏิบัติ
มันเพียงแคเปลี่ยนเปลือกแหงความไมรู
จากอากัปกิริยาเดิมๆ ไปสูทวงทาลีลาของนักปฏิบัติธรรม
และหากเราเผลอหลงยึดในโฉมหนาอันสะอาดสะอานนี้
มันเปนตัวตนใหมที่ยากกวาจะถูกคนพบและละวาง
และความไมรู ที่หอหุมความจริงไว
ก็ไมไดถูกสะกิดใหหลุดออกแตอยางใด
เพราะปจจัยภายนอก รวมทั้งการสรางวาระแหงการปฏิบัติทั้งหลาย
ยังไมใชเรื่องสำคัญเทาปจจัยภายใน
การมีสติระลึกรูตัวภายในตางหาก
เปนแผนที่เดินทางที่สำคัญที่สุดของทริปนี้
เพราะความจริงของตัวตนที่เราคนหา

จากนั้น เดินทางตออีกนิด…
พอเราคอยๆ วางความคิด
วางการทำงานของความรู และความคิด
ลองไมมุงหมาย กำหนดหมาย
ไมตีความ ใหคากับทุกๆ สิ่งที่มากระทบสัมผัส
กับทวารที่เชื่อมกับจักรวาลทั้งหก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ
“เพียงรู สักวา รู”
เราจะเริ่มเขาถึง ตัวตน ที่ไมใช ตนตัว

การรูทันความคิด ไมใชการคิดวา รูทันความคิดเปนยังไง
มันเปนสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไมไดคิด แต รู… ความคิด
ที่ผุด ที่กอรางสรางตัวมันขึ้น และคอยๆ แปรเปลี่ยนสลายไป

มันเปนเพียงอาการ รู …
รูทุกๆ อยางที่กำลังปรากฏอยู ณ ขณะนั้น
-SUMMER FLAVOR-

ในเวลานั้น ไมมีอดีต ไมมีอนาคต
เพราะเวลาที่ผานไปแลว และยังมาไมถึง
เปนสิ่งที่เกิดจากความคิด มันไมมีจริง
อดีต คือ ความคิดถึงสิ่งที่ผานไปแลว
อนาคต คือ ความคิดถึงสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น

คือ ผลงานของความคิดที่เราสรางขึ้น
จากความเปนเราทั้งหมดนั่นเอง

ขณะที่รู สักแตวารู
เราจะเขาสูกาลเวลาหนึ่งซึ่งแปลกประหลาด
เปนกาละที่เราอยูกับมันมาแลวตั้งแตวันที่เราเกิด
คือ … ปจจุบันกาล …
เมื่อใจเราละเอียดลออพอ
เราจะพบความจริงที่นาตกใจวา
มันแทบจะเรียกไดวา ไมมีปจจุบันเลยก็วาได
ในทุกขณะแหงการรูนั้น
มันผานไปๆ … เร็ว ชา หนัก เบา
ไมวาเปนสิ่งใดๆ ทางทวารใดๆ มันลวนผานมาผานไป
ณ ปจจุบัน ที่บางเฉียบยิ่งกวาดานคมของใบมีด
อาการรูในปจจุบัน มันแทบไมมีกาลใดๆ
ใหมันตั้งอยู … เราทั้งอัตตา
หรือความเปนตัวตนของเรา

ในเมื่อ ตัวตน กลายเปนสิ่งที่ถูกเห็น
สิ่งที่แลเห็นตัวตน ยอมไมใชตัวตนที่ถูกพบ
สิ่งที่เห็นยิ่งใหญไพศาล อัศจรรยกวาตัวตนมากนัก
เพราะ ตัวตน ที่เราถือวาเปนเราของเรา
ถูกคนพบและแลเห็นแลววามันเปนแคความคิด
สิ่งที่ไมใชตัวตน ที่คุณ (คิดวาคุณ) เปนนั่นแหละ…
คือ ความจริง ที่คุณเปน

เพราะเราจะพบวา อัตตา ก็เหมือนกับ
ทุกอยางที่ผานมาเขามาทางทวารทั้งหก
แตทวา อัตตานั้น เกิดที่ทวารเดียว
คือ ใจ … มันเปนผลงานชิ้นเอกของใจ
คิด ปรุง แตง สราง หวง หลง ยึด ฯลฯ
กลาวไดวา ตัวตนหรืออัตตา

แตทวาเมื่อ อัตตา กลายเปนสิ่งที่ถูก รู
แลวคุณไมสงสัยหรือวา ใครกัน เปนผูรูอัตตา?

กลาวโดยสรุปไดวา …
พนจากทั้งหมดที่ ความรู บอกไว
เหนือจากสิ่งที่ ความคิด คอยชี้นำ
กาวขามจากสายตาของ ตัวตน ที่เรายึดถือ
คือ ความจริง ที่รอเรา…อยูตรงนั้น
………
นี่คือแสงแหงความจริง
ที่เจิดจากวาทุกดวงตะวัน
สองสวางทอประกายอยูตลอดเวลา
รอแคเพียงวา…
ณ โมงยามใดกัน
…ที่เราจะมองเห็นมัน
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“When we see beyond self,
we no longer cling to happiness. And when we stop clinging, we
can begin to be happy.” Ajahn Chah
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รัก เลิฟ เลิกรา มีใหอานครบทุกรส

“ทำในสิ�งที่รัก” แลวคุณจะตกหลุม “รักในสิ�งที่ทำ”

การที่จะประสบความสำเร็จในงานที่เรารัก อาศัยเพียงความเชื่อ

คำถามคือ ทำไมคนเหลานั้น ไมกลาออกไปหาสิ่งที่พวกเขา
ชอบ รัก หลงใหล (Passion)

เชื่อในตัวเอง
เชื่อในสิ่งที่ทำ
และไมหยุดที่จะ “เชื่อ”

อาจจะเปนเพราะพวกเขา
มีภาระ ผอนบาน ผอนรถ หนี้สิน หรือตองเลี้ยงดูครอบครัว
อาจจะเปนเพราะพวกเขา
ไมกลาทำ ทดลอง เสี่ยง
อาจจะเปนเพราะพวกเขา
คิดวามันนากลัว ยาก เปนไปไมได
หรือ
อาจจะเปนเพราะ มันไมใชสิ่งที่ทุกคนเขาทำกัน
หลายคนมักบอกเราวา การทำในสิ่งที่รักมันมักไมคอยมีรายได
แตแทที่จริงแลว ถาคุณไดทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
คุณก็จะอยากทำมันตลอดเวลา
ไมรูสึก “เหนื่อย”
ไมมีคำวา “เบื่อ”
วันเวลาของคุณจะผานไปอยางรวดเร็ว และมีความสุข
เมื่อคุณรักงานที่ทำ คุณก็จะใหเวลากับมันมากขึ้น
คุณจะกลายเปนผูรู ผูชำนาญ (Expert)
และอยากทำมันใหดีขึ้น ดีขึ้นอีก ดีกวาคนอื่น

จนวันนึงสิ่งที่คุณทำ
“ขายได ขายดี”
วันนั้นคือวันที่งานรักคุณกลับ
คนอื่นก็ทำแบบที่คุณทำไมได เพราะเขาไมไดตกหลุมรักในสิ่งที่เขาทำ
จริงๆ แลว “งาน” ก็ไมตางจาก “คูชีวิต”
คนเราตองทำงานกวาคอนชีวิต สำหรับบางคนอาจทั้งชีวิต
ดังนั้นคุณคือคนเลือกวาอยากจะแตงงาน
และใชทั้งชีวิตกับ
คนที่คุณรัก หรือ คนที่คุณเกลียด
“If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all
matters of the heart, you'l 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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80% ของมนุษยเงินเดือนเกลียดงานที่ตัวเองทำ

