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A tiger doesn’t lose sleep
over the opinion of sheep

–— Shahir Zag
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TAKE A SEAT

CONTRIBUTORS

#me = a person's essential being that distinguishes them from others, 
especially considered as the object of introspection or reflexive action.

ในยุคที่จุดโฟกัสคือตัวเอง ทำอะไรเพื่อตัวเอง 
หาความสุขให�ตัวเอง ค�นหาตัวตนของคุณเอง

ความต�องการมาจากตัวเองเป�นหลัก 
ในขณะเดียวกันก็เป�นยุคที่คนต�างฉีกตัวเองจากสังคม 

หาจุดเด�นของตัวเองเพื่อยืนหยัดและสะท�อนความแตกต�างจากทุกคน
โดยที่ไม�ได�คิดคำนึงถึงตัวตนของเราจริงๆว�าตัวเราเองต�องการอะไร

เราอาจจะถูกหล�อหลอมให�พยายามต�องเด�นกว�า แปลกกว�า เก�กว�า รวยกว�า
บางที #ตัวเอง อาจจะถูกกลืนโดยสังคม 

และไม�รู�เลยด�วยซ้ำว�าจริงๆแล�วอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต�องการ

Only if you find peace within yourself will you find true connection 
with others. 

- Before Sunrise (1995)

Pathamol L.

ISSUE 27

-#ME-



นั่นคือสิ่งที่ทำให� INK AND LION โดดเด�นแตกต�างจากร�านกาแฟทั่วไป มันคือ 
ร�านที่ใส�ความเป�นตัวเองของคุณเกี๊ยกอยู�ในทุกอย�าง ทุกดีเทล ไม�ว�าจะรสชาติ 
ของกาแฟ การคั ่วกาแฟเอง การดูแล การตกแต�ง รวมไปถึงขนาดว�า 
ทำเองด�วยเพื่อให�ได�อย�างใจคุณเกี๊ยกทุกอย�าง

INK AND LION ตั ้งอยู �ในซอยเอกมัย 2 โดยร�านจะเป�ดวันเสาร� - อังคาร 
9:00 - 18:00 น. และจะป�ดวันพุธ - ศุกร� เพื่อไปหาแรงบันดาลใจใหม�ๆ 
ด�วยเหมือนกัน INK AND LION

เรามาเริ ่มต�นศักราชใหม�กับ LIVING IN คอลัมน�แรกของป� 2017 กัน 
ร�านที ่เราจะแนะนำเป�นร�านกาแฟ หลายคนอาจจะคิดว�า แล�วจะพิเศษ
ยังไง เพราะเห็นมีอยู�เยอะแยะมากมาย ในยุคที่หลายต�อหลายคนที่อยากมี
กิจการเป�นของตัวเอง ถ�าไม�เป�ดร�านเสื้อก็เป�ดร�านกาแฟ นั่นสิ! แล�วมันจะ 
พิเศษตรงไหน ยิ่งการแข�งขันที่สูงขนาดนี ้ การจะทำร�านกาแฟให �ครองใจ 
คอกาแฟมันต�องมีมากกว �ารสชาติกาแฟแน�ๆ

INK AND LION คำง�ายๆ ที ่ไม�น�าจะเกี ่ยวกันได�กลับทำให�เป�นชื ่อที ่ติดหู 
โดยมีที่มาคือ คำว�า INK มาจากน้ำหมึกหรือกาแฟดำ ส�วนคำว�า LION คือคำ 

สนุกๆ ที่ได�มาจากโลโก�ของเครื่องทำกาแฟที่ร�าน ง�ายๆ แต�ลงตัว CONCEPT 
ในการตกแต�งมาจากคุณเกี๊ยก อดิเทพ อยากได�ร�านกาแฟ ท่ีเรียบง�าย เข�ามา 
แล�วรู�สึก RELAX ไม�เกร็งไปกับบรรยากาศร�านไม�ต�องเป�ะ ไม�ต�องเนี้ยบ โชว�ความ 
เป�นธรรมชาติของวัสดุ จะเห็นได�จากการใช�ผนังก�ออิฐเปลือยโชว�แนวที่     
ตั้งใจทาสีขาวแบบไม�เรียบไว� เฟอร�นิเจอร�ที่ใช�ก็เป�นงานไม�เก�าผสมกับงาน     
เหล็กเก�าๆ หลายแบบ หลายดีไซน� มามิกซ�กัน เพื ่อให�ตัววัสดุไม�ไปแข�งกับ 
งานศิลปะ เพราะที ่นี ่เป�น GALLERY ด�วย มีการจัดแสดงงานหมุนเวียน 
สับเปลี่ยนกันไป ทำให�บรรยากาศภายในร�านเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และคุณเกี๊ยก 
ก็อยากให�ลูกค�าที่มาที่ร�านได�แรงบันดาลใจกลับไปด�วย
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A LIVING IN
STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF

OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER

เดินดูสถานที่สวยเก�จากทั่วโลก

ผ�านสายตา และมุมมองของ

อินทีเรียดีไซเนอร�
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01 การตกแต�งในสไตล� INDUSTRIAL LOFT 
   โดยใช�ความดิบของผนังก�ออิฐเปลือย 
   โชว�แนว งานไม�เก�าและงานเหล็กเก�า

02 มุมที่เป�นโรงคั่วกาแฟของตัวเอง เน�น 
03 ความสบายๆเป�นกันเอง นั่งคุย นั่งชม
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได�

04 บรรยากาศสบายๆ ภายในร�าน
   การมิกซ�เฟอร�นิเจอร�ไม�เก�าหลายๆ แบบ
   หลายๆ สไตล� ให�ความรู�สึกเป�นกันเอง

นั่นคือสิ่งที่ทำให� INK AND LION โดดเด�นแตกต�างจากร�านกาแฟทั่วไป มันคือ 
ร�านที่ใส�ความเป�นตัวเองของคุณเกี๊ยกอยู�ในทุกอย�าง ทุกดีเทล ไม�ว�าจะรสชาติ 
ของกาแฟ การคั ่วกาแฟเอง การดูแล การตกแต�ง รวมไปถึงขนาดว�า 
ทำเองด�วยเพื่อให�ได�อย�างใจคุณเกี๊ยกทุกอย�าง

INK AND LION ตั ้งอยู �ในซอยเอกมัย 2 โดยร�านจะเป�ดวันเสาร� - อังคาร 
9:00 - 18:00 น. และจะป�ดวันพุธ - ศุกร� เพื่อไปหาแรงบันดาลใจใหม�ๆ 
ด�วยเหมือนกัน 

เรามาเริ ่มต�นศักราชใหม�กับ LIVING IN คอลัมน�แรกของป� 2017 กัน 
ร�านที ่เราจะแนะนำเป�นร�านกาแฟ หลายคนอาจจะคิดว�า แล�วจะพิเศษ
ยังไง เพราะเห็นมีอยู�เยอะแยะมากมาย ในยุคที่หลายต�อหลายคนที่อยากมี
กิจการเป�นของตัวเอง ถ�าไม�เป�ดร�านเสื้อก็เป�ดร�านกาแฟ นั่นสิ! แล�วมันจะ 
พิเศษตรงไหน ยิ่งการแข�งขันที่สูงขนาดนี ้ การจะทำร�านกาแฟให �ครองใจ 
คอกาแฟมันต�องมีมากกว �ารสชาติกาแฟแน�ๆ

INK AND LION คำง�ายๆ ที ่ไม�น�าจะเกี ่ยวกันได�กลับทำให�เป�นชื ่อที ่ติดหู 
โดยมีที่มาคือ คำว�า INK มาจากน้ำหมึกหรือกาแฟดำ ส�วนคำว�า LION คือคำ 

สนุกๆ ที่ได�มาจากโลโก�ของเครื่องทำกาแฟที่ร�าน ง�ายๆ แต�ลงตัว CONCEPT 
ในการตกแต�งมาจากคุณเกี๊ยก อดิเทพ อยากได�ร�านกาแฟ ท่ีเรียบง�าย เข�ามา 
แล�วรู�สึก RELAX ไม�เกร็งไปกับบรรยากาศร�านไม�ต�องเป�ะ ไม�ต�องเนี้ยบ โชว�ความ 
เป�นธรรมชาติของวัสดุ จะเห็นได�จากการใช�ผนังก�ออิฐเปลือยโชว�แนวที่     
ตั้งใจทาสีขาวแบบไม�เรียบไว� เฟอร�นิเจอร�ที่ใช�ก็เป�นงานไม�เก�าผสมกับงาน     
เหล็กเก�าๆ หลายแบบ หลายดีไซน� มามิกซ�กัน เพื ่อให�ตัววัสดุไม�ไปแข�งกับ 
งานศิลปะ เพราะที ่นี ่เป�น GALLERY ด�วย มีการจัดแสดงงานหมุนเวียน 
สับเปลี่ยนกันไป ทำให�บรรยากาศภายในร�านเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และคุณเกี๊ยก 
ก็อยากให�ลูกค�าที่มาที่ร�านได�แรงบันดาลใจกลับไปด�วย

05 ผนังก�ออิฐสีขาว มีการโชว�งานระบบให�
   ดูดิบๆ ทำให�งานเฟอร�นิเจอร�ที่เป�นงาน
   ไม�เก�าและเหล็กทำสีเข�มลอยเด�นออกมา

06 ส�วนที่เป�น GALLERY จะมีการจัดแสดงงาน
   หมุนเวียนกันไป เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ
   ภายในร�านไปเรื่อยๆ

07 การใช�ความดิบของวัสดุเพ่ือให�ไม�ไปแข�งกับ
   งานศิลปะ

08 ดีเทลเล็กๆ ของแก�วกาแฟที่จะวาดให�สดๆ
   ในบางโอกาส

09 OPEN COUNTER ท่ีเราจะได�เห็นวิธีการทำ 
   หรือจะพูดคุยปรึกษาเร่ืองกาแฟกับบาริสต�า
   ได�อย�างใกล�ชิด

10 เจ�า LION LA MARZOCCO ท่ีมาของช่ือร�าน
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ตั้งแต�เล็กจนจำความได�ก็รู�ว�าตัวเองอยากเป�นเจ�าของอะไรสักอย�างให�คนอื่นได� 
รู�จัก ท่ีได�รับความนิยมและการตอบรับเป�นอย�างดี ซ่ึงเด็กส�วนใหญ�อาจจะฝ�นว�า   
อยากม ี อยากเป�น และอยากทำกันทุกคน แต�จะมีสักกี่คนที่ลงมือและตั้งใจ 
ทำให�มันสำเร็จจริงๆ   

แพรโตมาในครอบครัวท่ีทำธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย� ซ้ือขายท่ีดิน ให�เช�าบ�าน 
เช�าคอนโด เนื่องจากสิ่งที่คุณพ�อคุณแม�ทำ แพรคิดว�าก็เป�นการดถี�ามีคนมาเช�า 
และก็เป�นการดีถ�าซ้ือขายท่ีดินแล�วได�กำไร แต�ถ�าเกิดเศรษฐกิจเปล่ียนไป ไม�มีคน 
มาซื้อมาเช�าล�ะ เราจะทำยังไง ฉะนั้นการที่เป�นพี่คนโต มีน�องสาวอีก 2 คน 
เลยรู�สึกว�าอยากเป�นคนรับผิดชอบทุกอย�างและอยากจะเป�นคนดูแลครอบครัว 
จึงคิดต้ังแต�เด็กๆ ว�าอยากจะสร�างแบรนด�และให�น�องๆ ได�มีส�วนร�วมด�วย   

และด�วยความที่คุณพ�อคุณแม�ชอบสะสม ซึ่งสะสมตั้งแต�ของเก�า ของโบราณ 
เพชร พลอย อัญมณีต�างๆ และมุก ทำให�แพรซึมซับและมีความรู�เรื่องราว 
และที่มาของสิ่งเหล�านี้อยู�ไม�น�อย แพรเป�นคนชอบแฟชั่น ชอบการแต�งตัว 
ฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม�ได�เลยก็คือ accessories ซึ่งเพิ่มรายละเอียดเครื่องประดับเอง 
และสั่งช�างประจำทำ เราจึงได�ไอเดียจากตรงนี้ว�ามุกจริงๆ ไม�ใช�เครื่องประดับ 
ของผู�ใหญ�เท�านั้น (สมัยนั้นมุกไม�ได�เป�นที่นิยมมากเหมือนตอนนี้) แพรเลยลอง 
ออกแบบทำสไตล�ที่แพรชอบและเพื่อนๆ เห็นทีไรก็จะอยากได�ทุกครั้ง จึงเป�น 
จุดเริ่มต�นที่ทำให�แพรคิดว�าสิ่งที่ชอบสามารถเอามาเป�นช�องทางให�เราหาเงินได�  
เลยคิดจะทำมุกให�ออกมาเป�นแบบที่วัยรุ�นใส�ได� ไม�รู�สึกแก� ไม�เหมือนใคร และ 
สะท�อนความเป�นตัวตนของเราเอง 

แพรเร่ิมทำแบรนด�ตอนกำลังเรียนคณะเศรษฐศาสตร� จุฬาฯ ภาคภาษาอังกฤษ 
ชั้นป�ที ่ 4 ซึ่งอาจจะไม�ได�เกี่ยวอะไรกับแฟชั่นเลย แต�เพราะความมุ�งมั่นและ 
มีแรงจูงใจท่ีจะสร�างแบรนด�ของตัวเอง เลยปรับใช�หลักเศรษฐศาสตร� มาช�วยในการ 
manage brand ให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และพอจบ แพรบอกคุณพ�อคุณแม� 
ว�าจะขอทำตามฝ�นตัวเองคุณพ�อคุณแม�ก็สนับสนุนเต็มที่ แพรจึงสร�างสรรค�งาน 
ที่ใฝ�ฝ�นขึ้นมา เริ่มแผนการในการทำแบรนด�ของตัวเอง และต้ังช่ือแบรนด�จากช่ือ 
ของพวกเรา 3 พี่น�อง LISA RITA THIDA โดยเอาพยางค�หลังมารวมกัน 
จึงเกิดเป�นชื่อแบรนด� “SATADA” ขึ้น แพรคิด และทำเองหมดทุกอย�าง ตั้งแต� 
โลโก� เนื่องจากไม�อยากไปใช�ตัวในฟอนต�ของคอมพิวเตอร�ที่คนอื่นคิดเอาไว� 
จะได�แสดงความเป�นตัวตนออกมาตั ้งแต�ชื ่อแบรนด�ของเรา แพรลุยเอง 
ทุกกระบวนการตั้งแต�การหาวัตถุดิบหลักของชิ้นงานก็คือ มุก ท่ีต�างประเทศ 
เพื่อที่จะเลือกมุกที่มีคุณภาพที่ดีและแตกต�างจากร�านมุกทั่วไป การคัดมุกให� 
เหมือนกันเพื ่อมาทำป�นชิ ้นนั ้นยากมาก และเราต�องมีจินตนาการในการ 
นำมุกหลายๆ shape มาคิดประดิษฐ�ให�เกิดลักษณะเด�นของแต�ละอัน เช�น 
ชิ้นนี้ควรจะทำเป�นตุ�มหูหรือควรจะทำกำไล หรือเหมาะที่จะทำแหวนมากกว�า 
และเม่ือเลือกมุกได�แล�ว ต�องกลับมาหาช�างเพ่ือข้ึนช้ินงานให�เรา แพรอยู�กับมุกได� 

ทั้งวันทั้งคืน ยิ่งเป�นสิ่งที่ย้ำและทำให�เรามั่นใจว�าเราชอบมันจริงๆ

ตัวแพรเองไม�ได�เรียนดีไซน� ไม�เคยเรียนวาดรูปมาก�อน แพรวาดรูปโดยใช�
จินตนาการทั้งสิ้น เพื่อให�ช�างขึ้นแบบตามที่ต�องการ ด�วยเหตุนี้จึงอาจจะทำให�
เข�าใจไม�ตรงกัน งานเลยออกมาไม�ตรงกับใจเรา จึงต�องแก�ให�ได�จนเป�นตาม 
แบบที่ต�องการ ซึ่งทำให�ต�องเสียเงินเป�นจำนวนมาก ตอนแรกแพรก็ขอเงินทุน 
จากคุณพ�อคุณแม� เพราะท�านก็ให�การสนับสนุนเต็มท่ีในการผลิตของออกมาขาย 
แต�แพรคิดว�าถ�าขอตลอดก็ไม�รู�จักประหยัดโดยการลดต�นทุน หลังจากทำมา 1 ป� 
แพรเลยสมัครทำงานที่ Siam Paragon Development Co.Ltd อยู�ในส�วน 
ของการทำการตลาด ดูแลลูกค�าบัตร Platinum เพื่อที่จะได�เรียนรู�การทำงาน 
ให�เป�นระบบและนำระบบมาใช�กับการบริหารแบรนด�ของเราได�อีกด�วย และ 
ได�นำเงินเดือนที่ได�มาจ�ายค�าผลิตชิ้นงาน ถึงมันจะครอบคลุมไม�ได�ทั ้งหมด 
แต�มันก็ทำให�แพรได�รู�จักคิดหาวิธีที่ประหยัดที่สุดก�อนที่จะสั่งช�างทำ จะได�ฝ�ก 
ให�มีกระบวนการคิดและไตร�ตรองให�มากขึ้น         

แพรเริ่มการขายจากการใช�สื่อออนไลน�เป�นหลัก เพราะมีต�นทุนที่ต่ำและถึงล�ม 
ก็ไม�เจ็บตัวมากนัก แต�ตอนที่เริ ่มคู�แข�งทางการตลาดมีน�อยมาก (ถ�าเทียบ  
กับทุกวันนี้) เราเกือบจะเป�นเจ�าแรกๆ ที่ทำเครื่องประดับมุกให�มีความทันสมัย
และไม�เหมือนใครเลยก็ว�าได� และออกร�านครั้งแรกขายที่งานโรงเรียนมาแตร�ฯ 
ซึ่งเป�นโรงเรียนที่แพรและน�องเรียนมาตั้งแต�เด็ก มีรุ �นพี่รุ �นน�องและเพื่อน 
มาซื้อและได�รับคำชมมากมาย และพูดปากต�อปากจึงทำให�เราเป�นที่รู�จักมาก 
ยิ่งขึ ้น ซึ่งเป�นสิ่งที ่ทำให�แพรมีกำลังใจที่จะคิดและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
ที่ดีที่สุดให�กับลูกค�า 

หลังจากการเริ่มทำแบรนด�เป�นเวลานานพอสมควร แพรได�เรียนรู�อะไรมากมาย 
เพราะเป�นคนลงมือเองทุกขั้นตอนจึงรู�ว�าการที่จะบริหาร brand SATADA 
ไม�ใช�สิ ่งที ่ง �ายเลย เพราะมีรายละเอียดที ่ต�องดูแลอย�างใกล�ชิด แพรเลย 
ตัดสินใจลาออกจากงานประจำและไปเรียนต�อ Brand Management ของ 
Fashion Intitute of Technology ที่นิวยอร�ก สำหรับคนที่เป�น designer  
ว�ากระบวนการท่ีแท�จริงควรเป�นยังไงและอยากจะมีพ้ืนฐานท่ีแน�น เพ่ือให�แบรนด� 
ของเรามีรากฐานที ่ม ั ่นคงและถูกต�องตั ้งแต�ต�น และฝากน�องๆ ช�วยด ู
ช�วยประสานงานต�างๆ ให�ตอนแพรไปเรียน ตอนอยู�นิวยอร�กมีความสุขมาก 
ทุกถนนทุกซอกทุกมุมสร�าง inspiration ให�กับเราได�ตลอดเวลา เดินไปที่ไหน 
ก็มีแต�สิ ่งที่น�าสนใจแปลกใหม� ทำให�แพรได�มีการพัฒนา collection ที่ม ี
ความโดดเด�นท่ีช่ือว�า Skyfall Earrings มีท่ีมาจากการไปเท่ียวน้ำตก Niagara 
ซึ่งต�างหูรุ�นนี้ก็ยิ่งทำให�แบรนด� SATADA เป�นที่รู�จักและโด�งดังมากขึ้นไปอีก  
จนมีแบรนด�ต�างๆ ขอเอาไปเดินแฟชั่นโชว� ขึ้นปกนิตยสารและลงคอลัมน� 

ในหนังสือต�างๆ มากมาย 

แต�แแพรก็ยังไม�หยุดแค�นั้น แพรต�องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและแบรนด� 
ให�ด ีข ึ ้นอีก แพรลองหันกลับมาดูแบรนด�เรายังร ู �ส ึกว �าแบรนด�เรายังมี 
ตัวตนที่ไม�ชัดเจน การดีไซน�มันไปไกลได�มากกว�านี้  แพรเลยอยากจะเรียนต�อ
อีก และลองส�งผลงานการออกแบบที่เราเคยทำๆ มาไปแข�งเพื่อชิงทุน ถึงไม�ได� 
ทุนก็จะเรียนอยู�ดี และแพรก็ไม�คิดว�าจะได�รับทุนหรอกเพราะสถาบันนี้เป�น 
สถาบันอันดับ 1 ในการออกแบบ แต�พอประกาศและเราได�รับทุนก็ดีใจมาก 
เพราะมีแค� 3 คนจาก 100 คน และยิ่งดีใจที่เราทำความฝ�นเราไปได�ไกลอีก
1 ข้ัน แพรได�รับทุนและได�เข�าเรียนปริญญาโทท่ี Domus Academy เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี ที่ที่เป�นศูนย�รวมแฟชั่นและการออกแบบระดับโลก แพรเรียน  
คอร�ส Master of Accessories Design ตอนนั้นกลัวมากเพราะทุกคนจบ 
แฟชั ่นมากันหมด เราเป�นคนเดียวที ่จบเศรษฐศาสตร�และไม�มีพื ้นฐาน 
การออกแบบมาก�อนเลย แต�พอเข�าไปเรียนก็ประทับใจ เขาสอนตั ้งแต� 
รากฐานการออกแบบ การนำ inspiration มาเปลี่ยนเป�น concept การนำ 
concept ไปพัฒนาให�ใกล�เคียงความเป�นตัวเรามากที่สุด และพัฒาเป�นชิ้นงาน  
ไม�ได�มีสอนเฉพาะจิวเวลรีเท�านั้น ยังมีให�เรียนทำรองเท�าและกระเป�าอีกด�วย 
ซึ ่งทั ้ง 3 อย�างให�เราลงมือทำเองตั้งแต�ต�น ทำให�เราได�เห็นและรู�ขั ้นตอน 
การทำงานของทั้งฝ��งดีไซเนอร�และฝ��งช�างจริงๆ เวลาว�างจากการเรียน แพรชอบ 
การท�องเที่ยว เข�า museum เก็บเกี่ยวประสบการณ�และ inspiration ไปใน 
หลายๆ เมืองในประเทศอิตาลี และนำมาพัฒนาให�มี collection ใหม�ๆ 
เกิดขึ ้นและเป�นที ่น�าสนใจให�ลูกค�าได�เลือกสรร ใส�แล�วไม�เบื ่อ มีลูกเล�น 
สามารถนำแต�ละ collection มา mix&match ให�เกิด jewelry ชิ้นใหม�ๆ 
ได�อีกมากมาย พอถึงช�วงส�งงานชิ้นสุดท�ายก�อนจบและรับปริญญา แพรก ็
ได�รับเลือกให�เข�าฝ�กงานกับบริษัทที่มาดูงานเด็กเพื่อเอาเข�าไปพัฒนา มีแค�            
3 คนจาก 100  คน มันเป�นอะไรที่ไม�คิดฝ�นมาก�อน มันเป�นการพิสูจน�ตัวเอง 
ให�คนอื่นเห็นได�ว�า แม�เราจะมาจากสายเศรษฐศาสตร�แต�ก็ไม�ได�ด�อยไปกว�า 
คนอื่นเลย และจากการที่ได�เรียนที่นี่ก็ทำให�ได�รู�จักเพื่อนต�างชาติทั่วทุกมุมโลก 
และแนะนำกันจนมีคนมาติดต�อขอซื ้อสินค�าจากเราไปวางขายในหลายๆ 
ประเทศ

แพรมองว�าโอกาสไม�ได�มีเข�ามาบ�อยๆ ถ�าเราได�รับโอกาสเราควรจะทำมัน 
อย�างตั ้งใจและให�ดีที ่สุด เพื ่อที ่เราจะได�ไม�เสียใจทีหลังว�าเรายังไม�ได�ทำ 
และการที่เราเรียนรู� และพัฒนาตัวเองอยู�ตลอดเวลาเป�นสิ่งสำคัญและความ   
มุ�งมั่นและตั้งใจจริงจะเป�นแรงผลักดันที่ทำให�เราได�ไปอยู�จุดที่เราใฝ�ฝ�นไว� 
ได�อย�างง�ายดาย แต�การที ่เราคิดที ่อยากจะเริ ่มทำแบรนด�และออกแบบ 
นั ้นต�องคิดและมาจากการพัฒนาของเราเองด�วย ไม�อยากให�ไปหยิบยืม 

ความคิดคนอื่น และเอามาเป�นของเราเอง เพราะสักวันเราก็จะเจอทางตัน 
เพียงแต�เราต�องหาตัวตนของเราที่แท�จริงให�เจอก�อนว�าเราชอบอะไร สไตล�ไหน 
และเราจะสนุกกับการทำงาน ใส�ความเป�นตัวตนของตัวเองลงไปในชิ้นงาน 
รักงานที่เราทำ มันจะเป�นพลังที่ส�งต�อไปถึงลูกค�าและเขาจะเห็นถึงคุณค�าของ
ชิ้นงานเรา ขอให�กล�าคิด กล�าเริ่มลงมือทำ อย�ากลัวที่จะล�ม เพราะถ�าเรา 
ไม�เคยพลาด เราก็จะไม�มีวันได�เรียนรู�และพัฒนาตัวเราเลย 

และอยากฝากถึงน�องๆ ที่อยากมีธุรกิจของตัวเองโดยไม�เคยผ�านการทำงาน 
ประจำในบริษัทหรือในองค�กร เห็นว�าน�าเบื่อ ไม�อยากมีเจ�านาย แต�อยากจะ  
บอกน�องๆ หลายๆ คนว�า การทำงานประจำเป�นการเรียนรู�วิธีทางลัดที่เร็วที่สุด 
เรียนรู�การปรับตัวเพื่อทำงานร�วมกับผู�อื่น เรียนรู�การเป�นเจ�านายที่ดีว�าควรทำ      
และปฏิบัติกับลูกน�องยังไง เป�นบันไดความคิด เป�นกระบวนการที่ทำให�เรา 
มีท้ังประสบการณ� ความรู� มุมมองใหม�ๆ  ช�องทางการทำธุรกิจ และ connection 
ต�างๆ มากมายที่มีประโยชน�ที่เราจะสามารถนำมาเป�นพื้นฐานในการต�อยอด 
ธุรกิจของเราได�ดีเลยค�ะ
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WHO WHAT WEAR คอลัมน�น้ี เราอยากให�ทุกคนรู�จักตัวเองกันมากข้ึน  นอกจาก 
การแต�งตัวดี มีสไตล� สวยชิค เทรนด้ีแบบสาวยุคใหม�แล�ว อีกหน่ึงคีย�หลักของ  
การแต�งตัวออกมาให�สวยเป�ะ ที่สาวๆ ทุกคนต�องใส�ใจและให�ความสำคัญก็คือ 
การแต�งตัวให�เป�นและเหมาะสมกับรูปร�างของเรา ผู�หญิงอายุมากขึ้น ความ 
กระชับของผิวพรรณในส�วนต�างๆ ก็ลดน�อยลง ควรรู�จักวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ�า 
ท่ีช�วยปกป�ดหรือแต�งตัวอำพรางข�อบกพร�องต�างๆ ต�อให�เสื้อผ�าของคุณสวยหรู 
ดูแพง คัตติ้งเนี้ยบขนาดไหน แต�ถ�าไม�รู �จักมิกซ�แอนด�แมตช�ให�เข�ากับเรา 
มีแต�ดับกับดับค�ะ 

สาวหน�าอกเล็กแนะนำให�คุณผู�หญิงเลือกเสื้อคอเต�า หรือเสื้อที่มีดีเทลลูกเล�น 
น�ารักๆ ตรงช�วงหน�าอกสิคะ บอกเลยว�าเจ�าเส้ือ 2 แบบน้ีจะช�วยหลอกตาและเพ่ิม 
มิติให�กับหน�าอกของสาวๆ ให�ดูใหญ�ขึ้น แถมเจ�าเสื้อคอเต�ายังช�วยให�ช�วงตัว 
ของสาวๆ ดูยาวข้ึนอีกด�วยนะ และสำหรับสาวหน�าอกใหญ� เช่ือว�าสำหรับบางคน  
อาจคิดว�ามันคืออีกหนึ่งอุปสรรคในการเลือกเสื้อผ�าใช�ไหมล�ะ แนะนำให�สาว 
หน�าอกใหญ�เลือกสวมใส�เสื้อที่พอดีตัว ไม�ใหญ�เทอะทะหรือเล็กรัดติ้วจนเกินไป 
นอกจากนี้เรื่องสีก็สามารถช�วยได�เช�นกันค�ะ ใส�สีเข�มๆ เข�าไว� บอกเลยว�า 
ช�วยลดขนาดหน�าอกของคุณให�เล็กลงได�อย�างไม�น�าเชื่อ

จำไว�ว�าสาวๆ ที่มีช�วงไหล�กว�างกว�าปกติ ต�องหาสิ่งมาปกป�ดให�สนิทแบบเนียนๆ 
ลองเพ่ิมสไตล�เก�ๆ  ให�กับคุณด�วยเส้ือโอเวอร�ไซส�ซสักตัว ไม�ว�าจะเป�นเส้ือยืดตัวโคร�ง 
เสื้อเชิ้ตตัวหลวม หรือเสื้ออะไรก็ตามแต�ที่ใหญ�สักหน�อย นอกจากจะสามารถ 

อำพรางหุ�นได�แล�ว ยังทำให�ดูไหล�ตกและไหล�เล็กลงได�อีก ด�วยเสื้อตัวยาว  
เสื้อโอเวอร�ไซส�ที่สายเสื้อยาวลงมาป�ดช�วงสะโพก หรือจะลองหาเสื้อคลุมมาใส�  
เป�นสองเลเยอร�นั้น ก็สามารถจัดการป�ญหาโลกแตกของสาวสะโพกใหญ�ได�   
อยู�หมัดทีเดียวเชียว

สำหรับสาวๆ ที่หุ�นเป�นเส�นตรง ไม�ค�อยจะมีส�วนเว�าส�วนโค�ง ต�องลองเสื้อสไตล� 
กิโนโม ท่ีมีสายรัดเส�นเล็กๆ ตรงช�วงเอวค�ะ เม่ือรัดแล�วมันจะช�วยให�สาวๆ ดูมีเคิร�ฟ 
เห็นส�วนเว�าส�วนโค�งมากขึ้นกว�าเสื้อแบบอื่นๆ ค�ะ หรือจะลองหาเข็มขัดสักเส�น 
มาคาดทับเสื้อให�ดูมีกิมมิก ก็ช�วยได�ไม�น�อยเลยล�ะค�ะ

แต�งตัวครั้งหน�าก็ลองเอาไปใช�ดูนะคะเพื่อความมั่นใจของรูปร�างและความสวย
ของเรา
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WHO  / 
WHAT / 
WEAR /

NO-NAME MODELS 
FEATURED ON PAPER-CUT 
CATWALKS

แคตวอล�คบน 2 หน�ากระดาษ
ของเหล�าโมเดลโนเนม
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SELECTED 
  ITEMS

COS-Top with 
gathered high-neck

01 CELINE-Essential flat
V neck sling back 
in black calfskin

02 GUCCI-Flora snake
silk pajama pant

03 KENZO-Sailor Mini Bag04

www.cosstores.com www.celine.com www.gucci.com www.kenzo.com



Myself Art

ในยุคที่โลกโคจรรอบตัวเอง ทุกคนต�างหาความสุขมาเติมเต็ม ทำให�ตัวเอง 
แตกต�างจากคนอื่นเพื่อได�รับการยอมรับ เพื่อให�ตัวเองมีตัวตน คนส�วนใหญ�อาจ 
มองหาป�จจัยภายนอกมาเติมช�องว�างในความต�องการของตัวเอง แต�แท�จริง
แล�ว ส่ิงท่ีทำให�เราทุกคนแตกต�างกันน้ันอยู�ใกล�ตัวเรามาก มากเสียจนจริงๆ แล�ว 
ความแตกต�างที่เราตามหานั้นอยู�ภายในตัวเรานั่นเอง

คนเราเกิดมาย�อมแตกต�าง ต�างด�วยชาติพันธุ� สังคม ครอบครัว ฯลฯ เรามีการ 
สืบทอดพันธุกรรมมาจากพ�อแม� ดีเอ็นเอ (DNA) คือรหัสลับที ่เก็บข�อมูล 
ความแตกต�างของแต�ละคนไว�ถึงความละเอียดระดับเซลล� ทุกวันนี้การถอด 
รหัสดีเอ็นเอเพื ่อแยกความแตกต�างของบุคคลเป�นเรื ่องที ่ทำได�ง �ายดาย 
สตูดิโอออกแบบชื่อ DNA 11 หยิบเอาเทคโนโลยีในการถอดรหัสดีเอ็นเอนี้ 
มาสร�างสรรค�เป�นงานศิลปะของตัวเราเอง เมื ่อสั ่งซื ้อชิ ้นงานทางออนไลน� 
เราจะได�รับชุดเก็บตัวอย�างดีเอ็นเอจากน้ำลาย ทำการเก็บตัวอย�างตามข้ันตอน 

แล�วส�งกลับไปที่แล็บ เพื่อเข�ากรรมวิธีในการถอดรหัสจนได�ไฟล�ภาพดีเอ็นเอ 
ของตัวเราออกมา ดีไซเนอร�ก็จะนำไปเข�าโปรแกรมตกแต�งภาพ เติมแต�งสีสัน 
พิมพ�ด�วยกระดาษอย�างดี ใส�กรอบ และส�งกลับมาให�เรา ไม�น�าเชื่อว�า เทคโนโลยี 
ทางวิทยาศาสตร�จะสามารถผสมผสานกับงานศิลปะได�อย�างลงตัว ก�อเกิด 
เป�นชิ้นงานที่มาจากตัวเราเอง และแน�นอนว�าแตกต�างไม�ซ้ำใคร

แม�ในยุคสมัยที่ทุกคนต�างวิ่งตามหาความแตกต�างให�กับตัวเอง แต�เชื่อเถอะ
ว�าเม่ือเราม่ันใจในคุณค�าของตัวเราเอง เราย�อมมีตัวตน ดังคำกล�าวท่ีว�า “I think, 
therefore I am - เพราะฉันคิด ฉันจึงมีตัวตน” เพราะไม�ว�าอย�างไรก็ตาม 
เราทุกคนนั้นมีตัวตนที่แตกต�างกันอยู�แล�ว เพราะความต�างนั้นพิสูจน�ได�ลึก           
ลงไปจนถึงระดับเซลล�! 
  

ข�อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับศิลปะจากดีเอ็นเอ : https://www.dna11.com
นอกเหนือจากนี้ DNA 11 ยังสร�างสรรค�ชิ ้นงานศิลปะจากลายนิ้วมือและ 
ริมฝ�ปากได�อีกด�วย
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS 
WITH OUR VERY OWN DESIGN 
DIRECTOR 

งานดีไซน�ดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยู�แถวนี้
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Antwerp, Belgium
Breda, Netherlands

ประสบการณ�และความทรงจำดีดี ท่ีหาท่ีไหนไม�ได�นอกจากการท่ีเราได�พาตัวเองออกไปเจอโลกอันกว�างใหญ� 
น้ันคือส่ิงท่ีดีท่ีเราหาให�ตัวเราเอง
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ITCHY FEET
ITCHING

TO 
WALK & TRAVEL

&TALK

ที่น�าเที่ยวกิ๊บเก�บนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเท�าจนต�องออกเดินทาง

และคันปากจนต�องอยากเล�า
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“Save your money to travel and enjoy your life” ประโยคส้ันๆ แต�มากด�วย 
ความรู�สึกและความหมาย การได�ออกมาท�องเที่ยวพบเจอสิ่งใหม�ๆ ในที่ที ่  
ต�างจากที่เดิมๆ บนโลกอันแสนกว�างใหญ� ทำให�เราได�รู�จักตัวเอง เข�าใจตัวเอง 
รู�ความต�องการของตัวเอง และเติมเต็มชีวิตให�ตัวเองมากขึ้น นี่แหละชีวิต 
อันแสนสุขที่เราปรารถนา #ME

ANTWERP, BELGIUM
เมืองท่ีมีความสำคัญทางด�านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อาคารบ�านเรือนท่ีเรียงราย 
ตลอดสองฝ��งถนน ที่ผสมผสานความทันสมัยในโลกป�จจุบัน แต�ยังคงไม�ลืม 
ความเป�นสถาป�ตยกรรมทางตะวันตกที่ออกมาอย�างชัดเจน และด�วยสีสันอัน 
สดใสของวัสดุ เช�น สีส�มจากอิฐที่สามารถดึงดูดสายตาเราให�จับจ�องจนต�อง 
หยิบกล�องข้ึนมาบันทึกไว�ในความทรงจำ ลัดเลาะทางเดินเล็กๆ จนมาถึงพื้นท่ี 
กว�างใหญ�ติดทะเล แล�วมีอาคารรูปร�างแปลกตาตั้งอยู�นั่นคือ MAS | Museum 
aan de Stroom MAS ตั้งตระหง�านอยู�ใกล�กับท�าเรือซึ่งสามารถมองเห็นได�จาก
ระยะไกล เพราะตัวอาคารมีความสูงอยู�ประมาณ 60 เมตร ถูกสร�างสรรค�โดย 
สถาปนิกชื่อดังอย�าง Neutelings Riedijk ตัวอาคารสามารถดึงดูดสายตา 
ของคนท่ีเดินผ�านไปผ�านมาด�วยหินทรายสีแดงท่ีผสมผสานเข�ากันได�ดีกับกระจก  
โค�งไปโค�งมาท่ีดูพล้ิวไหวราวกับผืนผ�าขนาดใหญ� ซ่ึงภายใน MAS ได�เก็บรวบรวม 
วัตถุต�างๆ ในอดีตอย�างน�อย 470,000 ชิ้นไว�ในตู�ตะแกรงเหล็กขนาดใหญ� 

ราวกับว�าเรากำลังเดินอยู�ในห�องเก็บสินค�าใต�เรือสำเภาที่ใหญ�จนแทบไม�มี 
ที่สิ้นสุด 

BREDA, NETHERLANDS
เมืองทางตอนใต�ของประเทศเนเธอร�แลนด� ที่แสนมีเสน�ห�และยังมี Museum 
ที่โด�งดังอย�าง MOTI | Museum of the Image ซึ่งถูกก�อตั้งโดย Beyerd 
องค�กรอิสระซึ่งเป�นที่รู �จักกันในนาม Graphic Design Museum Beyerd 
Breda ภายในจะจัดแสดงนิทรรศการที่เน�นไปทางงานกราฟ�กที่ผสมผสาน 
รูปแบบต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นเรื่องสีหรือแม�กระทั่งวัสดุที่ใช� ทำให�เราได�รู�จักและ 
เข�าใจงานในอดีตจนถึงป�จจุบัน บางชิ้นงานเราสามารถเข�าไปมีส�วนร�วมในงาน 
ได�อีกด�วย เดินไปเดินมาสักพักถ�าเริ ่มรู �ส ึกเหนื ่อยแล�ว อยากจะนั่งพัก 
ดื่มกาแฟสักแก�วหรือกินขนมหวานสักชิ้น ด�านหน�าก็จะมีคาเฟ�เล็กๆ ที่มีทุกสิ่ง 
ที่เราต�องการเป�ดรอต�อนรับให�เราเข�าไปนั่งพักผ�อน ถัดมาไม�ไกลห�องส่ีเหล่ียม 
เล็กๆ ภายในมีของเกี่ยวกับงานออกแบบมากมายที่รอให�เราซื้อเป�นของฝาก 
หรือบันทึกเป�นความทรงจำดีๆ น่ันคือร�านขายของของทาง MOTI นั่นเอง

ประสบการณ�และความทรงจำดีๆ ที่หาที่ไหนไม�ได� นอกจากการที่เราได�พา
ตัวเองออกไปเจอโลกอันกว�างใหญ� นั่นคือสิ่งที่ดีที่เราหาให�ตัวเราเอง #ME

 

Address
MAS | Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 338 44 00
Email: mas@stad.antwerpen.be

MOTI | Museum of the Image
Boschstraat 22, 4811 GH Breda,
Netherlands
Tel: +31 76 529 9900
Email: info@stedelijkmuseumbreda.nl



Generations  Bite

ผมกลับบ�านดึกเหมือนเคย แสงไฟสว�างมาจากตึกแถวห�องหนึ่งดูไม�คุ�นตา  
เดินเข�าไปเลียบๆ เคียงๆ ด ู นั่นไง! พวกเด็กแนวมาเป�ดอะไรแถวบ�านอีกเนี่ย 
โรงเรียนสอนดนตรีเหรอ สอนกีตาร� เบส กลอง คีย�บอร�ด เจ�าของเป�นชายหญิง    
วัยรุ�นเหมือนจะเป�นแฟนกัน และน�าจะเป�นลูกคนมีตังค� อคติบวกนิสัยไม�ดีของผม 
ก็เริ ่มทำงาน โอ�ย เสียดายร�านข�าวเจ�าเดิมที่เคยเป�ดที่นี ่ตามประสบการณ�   
ของคนพื้นที่ ผมขอฟ�นธงไปเลยว�าน�าจะอยู�ได�ไม�นาน ขนาดห�องซ�อมดนตรีที่
คิดค�าห�องแสนถูกในซอยบ�านผมยังไม�รอด

จวบจนคืนหนึ่ง สิ่งที่ผมคิดไว�ก็เป�นจริง ป�ายโรงเรียนสอนดนตรีถูกปลดออก  
ป�ายร�านกาแฟมาแทนที่ โครงสร�าง โทนสีก็ยังเหมือนเดิม มีเหล�าบรรดานักป��น 
จักรยานมาจอดกันประมาณนึง ภายในร�านวัยรุ�นสองคนที่เป�นอดีตเจ�าของ  
โรงเรียนสอนดนตรีกำลังลองใช�เครื่องต�มกาแฟเครื่องใหม� ผมพลางคิดในใจ 
จะไปได�สักกี่ถ�วย เอ�ย..สักกี่น้ำ

ทำเลตรงนี ้เป�นย�านปราบเซียน คือถ�าไม�ใช�ร �านเก�าแก�ที ่มีลูกค�าประจำ 
ส�วนใหญ�จะไม�รอด มันอยู�ริมถนน ตรงเชิงสะพานเต้ียๆ ข�ามคลองประตูระบายน้ำ  
น้ำก็ไม�เหม็น แถมมีต�นไม�ใหญ�ปลูกบนฟุตปาทดูร�มรื่น แต�ทำไมถึงไม�ค�อยรอด
กัน นี่ขนาดผู�ใหญ�ที่มีประสบการณ�ยังไม�รอด แล�วพวกวัยรุ�นที่ทำด�วย passion 
ล�วนๆ เนี่ย ผมว�าตายสนิท

ผ�านไปราวหนึ่งอาทิตย� ร�านกาแฟหายไปแล�ว กลายเป�นร�านซ�อมจักรยานโดย  
มีกลุ�มคนป��นจักรยานกลุ�มเดิมมาจอดคุยกัน บ�างก็มีเข�าไปปรับแต�งจักรยาน 
ของตัวเองในร�าน ฝาผนังสมัยเป�นร�านกาแฟถูกทาสีใหม�เป�นสีขาว รูปนักดนตรี 
ถูกเอาลง แล�วเอารถจักรยานฟ�กเกียร�ไปแขวนแทนที่ ผมกวาดสายตาเข�าไป 
ในร�าน มองหาหนุ�มสาววัยรุ�นคู�นั้นแต�ไม�เห็น แต�ก็คิดว�าน�าจะยังเกี่ยวข�องกันอยู� 
อาจให�เพื่อนที่ชอบจักรยานเช�าต�อหรือเปล�า ขณะที่ผมกำลังจะเดินผ�านไป 
ก็สะดุดกับกลิ่นหอมของวาฟเฟ�ล น�องผู�หญิงคนนั้นกำลังทดลองทำวาฟเฟ�ลขาย 
ที่หน�าร�านจักรยาน ในใจอยากช�วยอุดหนุน แต�อีกด�านในใจบอกว�าอย�าเลย    
ดีกว�า

สองอาทิตย�ผ�านไป กลุ�มคนป��นจักรยานที่จอดกันหน�าร�านหายไปแล�ว ในส�วน  
ของร�านซ�อมก็หายไปด�วย ล�าสุดมันกลายเป�นร�านขายวาฟเฟ�ล โดยมีจักรยาน 

สองคันจอดพิงแอบๆ อยู�ในร�าน เดาว�าน�าจะเป�นของวัยรุ�นคู�นั้น ภาพชายหนุ�ม 
กำลังแซะวาฟเฟ�ลออกจากแม�พิมพ� แล�วส�งต�อให�หญิงสาวบรรจงใช�ช�อน  
ตักไวท�ช็อกโกแลตร�อนๆ ราดลงบนวาฟเฟ�ล มันช�างดูมีพลังอย�างประหลาด   
ตอนนี้อคติในใจผมหมดสิ้นไป เหลือแต�ความสะเทือนใจที่สะกดสองขาให�เดิน   
ไปซ้ือวาฟเฟ�ลของน�องเขา แต�ก็ไม�ได�คุยอะไร

ก่ีอาทิตย�ผ�านไปไม�รู�แล�ว ร�านวาฟเฟ�ลหายไป เหลือเพียงป�ายแขวนไว�ว�าให�เช�า ผม   
เดินอ้ึงๆ ผ�านไปอย�างเงียบๆ เม่ือเดินเข�าไปในซอย ทันใดน้ันผมก็เห็นสาวน�อย 
คนเดิมขายวาฟเฟ�ลอยู� ที่ตอนนี้มันเหลือเป�นแค�บูทเล็กๆ ที่ประกอบขึ้นมาอย�าง 
ง�ายๆแต�ทาสีและตกแต�งได�น�ารักสไตล�มินิมอล และราคาวาฟเฟ�ลจากช้ินละ 25 
ตอนนี้ขายชิ ้นละ 10 บาท ผมจึงเดินเข�าไปอุดหนุนอีกครั ้ง เธอจำผมได�  
พร�อมแถมให�อีกช้ินเป�นรสใหม�ท่ีโรยชาเขียวมัทฉะให�ผมไปลองชิม

อีกคืนที่ผมกลับดึกเหมือนเคย ขณะที่เดินผ�านตึกแถวห�องนั้นซึ่งป�จจุบันเป�น  
คลินิกทำฟ�น ผมหยุดยืนมอง พลางถอนหายใจเฮือกใหญ� แล�วเดินจากไป  
ทันใดนั้น ผมเหมือนได�ยินเสียงดนตรีเล�นสดอยู�ไกลๆ ผมเดินตามเสียงและ 
แสงไฟจนถึงร�านหนึ่งที่อยู�ฝ� �งตรงข�าม ผมเดินข�ามไปแล�วพบองค�ประกอบ           
บางอย�างที่คุ �นตา ลักษณะเป�นร�านอาหารผสมร�านกาแฟที่มีดนตรีสดเล�น  
มีการใช�จักรยานมาตกแต�งร�าน มีกลุ�มคนป��นจักรยานกลุ�มเดิมกำลังซื้อกาแฟ       
มีป�ายติดในร�านว�ารับสอนกีตาร� เบส กลอง คีย�บอร�ด เชิญชั้น 2 ทั ้งหมด 
ที่เห็นดูเหมือนสิ่งที่ล�มสลายได�ฟ��นคืนชีพมารวมกันในที่เดียว

ผมไม�ลังเลที่จะเดินเข�าไปนั่ง สั่งข�าวมากิน และได�มีโอกาสพูดคุยกับวัยรุ�นชาย    
คนน้ัน เขาเล�าให�ฟ�งว�าร�านน้ีคือเงินทุนก�อนสุดท�ายท่ีมีแล�ว และน�องผู�หญิงท่ีขาย  
วาฟเฟ�ลนั้นเป�นน�องสาวของเขา ที่ต�างก็มีอุดมการณ�เดียวกันที่จะออกมาใช�ชีวิต 
แบบนี้ ผมอยากให�กำลังใจ บอกว�าผมเชื่อว�าเขาทำได� แต�ผมไม�ได�พูดออกไป 
เพราะดวงตาที่เป�นประกายกล�าแกร�งของเขาได�พูดแทนไปหมดแล�ว หลังคุยกัน 
สักพักผมกลับบ�านไปอย�างมีพลัง ไม�แน�ใจว�าเพราะอ่ิมข�าวหรือได�ซึมซับพลังจาก 
พวกเขามากันแน�

P.22
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
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MY LIFE AS ALI THOMAS

“ความสุข” เป�นคำง�ายๆ หนึ่งคำที่มีอิทธิพลต�อการใช�ชีวิตของมนุษย�ทุกคน 
ไม�ว�าจะเป�นในยุคสมัยใดๆ 

“ความสุข” ล�วนแต�เป�นสิ่งที่กำหนดให�ทุกคนต�องออกเดินทาง ไขว�ขว�า ศึกษา 
ทำงาน สร�างสรรค� ในบางยุค การได�มาซึ่งความสุข คงต�องแลกด�วยเงิน หรือ 
ป�จจัยอื่นๆ ในขณะที่การเดินทางของโลกใบนี้ มาถึงจุดจุดนึงที่หลายคน 
สามารถสร�างความสุขให�กับตัวเองได� ด�วยการเป�นตัวของตัวเอง…

วงดนตรีก็เช�นกัน My Life as Ali Thomas คืออีกวงชั้นดี ที่ประกอบไปด�วย ตาว 
(กลอง), แร็ก (กีตาร�) และพาย (ร�องนำ/กีตาร�) วงนำส�วนผสมต�างๆ ที่ตัวเอง 
ชอบมารวมกัน จนออกมาเป�นแนว… เรียกว�าอะไรดีอะ เพราะเอาจริงๆ 
ทางวงเอง หลังจากที่ได�ดูสัมภาษณ�หลายๆ ครั้ง ก็ยังไม�สามารถระบุแนว  
ที่ชัดเจนของ MLAAT ได� ความลงตัวในส�วนผสมที่เป�นเอกลักษณ�ของแต�ละ 
เครื่องดนตรีไม�ได�ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย�างสิ้นเชิง เสียง Acoustic Guitar + 
เสียงร�อง และสำเนียงภาษาอังกฤษของพาย นักร�องนำของวง ยิ่งทำให� MLAAT 
ดูไม�เหมือนเป�นวงไทยในยุคท่ีประชากรท่ัวประเทศยังลุ�มหลงกับเพลงท่ีลอกเพลง
อาหรับ หรือเพลงอื่นๆ สักเท�าไหร� สัมผัสแรกของวงนี้จากเพลง Daughter and 
Son บอกได�เลยว�าใครที่ฟ�งแล�วในแวบแรก คงยากที่จะเดาออกว�า ขุ�นพระ 
ที่นี่ประเทศไทยหรือ… ตัว MV ก็เช�นเดียวกัน ไม�มีเนื้อเพลงให�รำคาญตา 
ไม�มีสัญลักษณ� Download ให�รำคาญใจ ตามๆ กันมาด�วย Winters’s Love, 
Codelia และ Lover to Lover 4 Tracks จากอัลบ้ัม Paper ท่ีไม�มีแม�ช่ือของวงบน 
Artworks… มันสุดดีจริงๆ ขอบคุณ Warner ที่มองเห็นความสำคัญของศิลปะ 
มากกว�าความเป�นไปได�ทางธุรกิจ ขอบคุณ MLAAT ที่รังสรรค�ความเป�น 
ตัวเองให�เราได�ชื่นชม และที่สำคัญ ขอบคุณศิลป�นไทย ที่ไม�ทิ้งความเป�น 
ตัวของตัวเอง ให�กลายเป�นพี่แอ�ด คาราบาว ทั้งประเทศ…

ความสุขจากการที่ได�เป�นตัวเอง มันคือความสุขที่ไม�ได�เกิดจากการเสแสร�ง 
ไม�ต�องไขว�คว�าและดิ้นรน หาจุดที่ตัวเองพอใจให�เจอ และใช�สิ่งนั้นให�ถูกต�อง 
เพราะไม�ว�าโลกเราจะใหญ�แค�ไหน แต�ในหลายล�านๆๆ คนบนโลกน้ี ต�องมีสักคน 
ที่มีความสุขแบบเดียวกับเรา

Fanpage: facebook.com/mylifeasalithomas

ในระหว�างที่สังคมบ�านเราอยู�ในยุคที่แต�ละคนต�างเลือกที่จะใช�ชีวิตในแบบที่
ต�องการ แต�ในสังคมญี่ปุ �นกลับมีป�ญหาที่ดูจะต�างไป ตรงที่วัยรุ �นของเขา 
อาจติดอยู �ในกรอบบางอย�าง อย�างการหมกมุ �นกับชมรมและการใช�ชีวิต 
แบบที่ยังไม�คิดวางแผนอะไร หนังเล�าเรื่องในช�วงไม�กี่วันที่ Kirishima หายตัวไป 
เขาดูเหมือนเป�นคนสำคัญในโรงเรียน เป�นนักวอลเลย�บอลตัวความหวังของทีม 
และยังเป�นคนสำคัญในหลายๆ กลุ�ม เม่ือเขาหายไปจึงเกิดผลกระทบกับหลายๆ 
คน หนังไม�ได�จงใจตีแผ�ป�ญหาชัดๆ แต�ให�เราสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในห�อง 
ด�วยการเล�าเร่ืองแบบในวันเดียวกัน มีการเล�าซ้ำแต�เปล่ียนมุมมองไปตามแต�ละคน 
พวกเขาและเธอดูจะใช�ชีวิตเร่ือยเป��อยไปวันๆ แต�ก็เหมือนเก็บซ�อนป�ญหาไว�ในใจ 
รอการประทุครั้งใหญ�ในอนาคต

ชอบความเหมือนจริง ไม�พยายามบีบค้ันอารมณ� นำเสนอป�ญหาวัยรุ�นในแนวทาง  
ใหม� ดูเผินๆ อาจไม�รู�สึกว�ามีป�ญหาอะไร ดูรอบแรกอาจไม�สนุก แต�เม่ือปล�อย 
ให�ความคิดตกตะกอน จะพบว�าน่ีคือประสบการณ�การดูหนังท่ีดีคร้ังหน่ึง ตัวละคร 
Kirishima แทบไม�ได�ปรากฏตัวตลอดทั ้งเร ื ่อง แต�เรากลับสัมผัสได�ถึง 
ตัวละครท่ีค�นพบเป�าหมายของเขาแล�ว หรืออาจกำลังออกตามหาส่ิงท่ีต�องการอยู� 
โดยตอนท�ายของหนังปรากฏข�อความที ่ Kirishima ฝากถึงเพื ่อนๆ ว�า 
ให�เลิกหมกมุ�นกับชมรม แล�วไปมีชีวิตของตัวเอง (ส�วนตัวผู�เขียนคิดว�าการ 
เข�าชมรมก็ไม�แย�นัก ถ�าใช�เป�นเครื ่องมือในการค�นหาความสนใจในชีวิต 
แต�ชมรมไม�ควรเป�นแค�การซื้อเวลา เพื่อจะได�ผลัดเรื่องวางแผนชีวิตเอาไว�ก�อน)

หนังเรื่องนี้ไม�ใช�แค�สื่อสารกับวัยรุ�น แต�สำหรับทุกคนที่พร�อมจะลุกขึ้นมาค�นหา
ทางเดินของตัวเอง บางทีเมื่อวันนั้นมาถึง ณ ที่ใดที่หนึ่ง  Kirishima อาจกำลังรอ 
เจอเราอยู�ก็ได�นะ  

THE KIRISHIMA THING
Directed: Daihachi Yoshida
Starring: Ryunosuke Kamiki, Ai Hashimoto 
Release Date: 11 August 2012                                                                                                                        
Running Time: 1h 43 min

1 DESIGN & FASHION 2 EAT & DRINK

Description

Autodesk® SketchBook® is an intuitive painting 
and drawing application designed for people 
of all skill levels, who love to draw.

Autodesk SketchBook
By Autodesk Inc.

Description

The ultimate meat companion. Featuring all 
the tips and tools you need to cook meat  
like the pros, it's just like having a butcher 
in your pocket!

Ask The Butcher
By Vic's Premium Quality Meat

3 PLAY !

Description

Create your own custom emojis. Stop settling 
for the standard emojis to convey your 
emotions and create an UNLIMITED collection 
of personalized emojis with Moji Maker.

Moji Maker MT

By AppMoji, Inc.

4 ENTERTAINMENTS 5 TRAVEL & GUIDE

Description

Whether or not you know that NME launched 
in 1952 as New Musical Express, reporting 
since then on the explosion of The Beatles 
and the birth of punk, Britpop and beyond, 
isn’t important (though we’re very proud 
of our incredible history).

NME Magazine
Time Inc. (UK) Ltd

Description

Citymapper is the ultimate award-winning 
transport app making complex cities easy to 
use! A to B journey planner with ETA including 
all modes (tube/subway, bus, rail, ferry, bike/car 
sharing, Uber). Real-time departures.

Citymapper 
By Citymapper Limited

6 NEWS

Description

The New Yorker Magazine app delivers a 
signature mix of reporting and commentary 
on politics, foreign affairs, business, technology, 
popular culture, and the arts, along with humor, 
fiction, poetry, and cartoons.

The New Yorker Magazine
By  Condé Nast Digital

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

A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจ�งๆ ที่ชาวไซเบอร�
ไม�ควรพลาดAPPTRACTION

PRO
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O
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1
มีความสุขกับความโดดเดี่ยว

ดูเผินๆ ฟรีแลนซ�น�าจะเป�นอาชีพที ่พบคนได�หลากหลาย ซึ ่งก็เป�นเช�นนั ้นจริงๆ 
แต�งานฟรีแลนซ�เป�นงานที่จบเป�นจ�อบกับที่หนึ่งที่ใด จบก็เป�นจบ ไม�มีอะไรให�ติดต�อ 
เม�าท�มอยได�เหมือนกับการทำงานออฟฟ�ศที่มีความสัมพันธ�ที่นำมาคุยต�อเนื่องกันได� 
จนกลายเป�นกลุ�มเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนกินข�าวกลางวัน เพื่อนเที่ยวต�างจังหวัด 
ฟรีแลนซ� เป�นการทำงานแบบเดี่ยว ที่จะมีกิจกรรมเหล�านั้นบ�างก็ต�อเมื่องานอยู�ในช�วง 
คาบเกี่ยวกับกิจกรรมเหล�านั้นพอดี ความสนิทสนมและความสัมพันธ�ของคนฟรีแลนซ�จึง
มีความเป�นช�วงๆ มีความผิวเผินแบบกว�างๆ เป�นความสนิทแต�ก็ไม�ลึกซ้ึง ด�วยความท่ีงาน
ไม�ต�อเนื่อง ชีวิตก็เลยไม�มีอะไรที่ต�องต�อเนื่องกับใคร สิ่งแรกที่คนฟรีแลนซ�ต�องเจอ 
ไม�ใช�ความเหงา แต�เป�นความโดดเดี่ยว เพราะการไม�มีหัวหน�า เพื่อน เลขาแผนก บัญชี 
เมสเซนเจอร� แม�บ�าน ก�อให�เกิดทักษะการเรียนรู�ใหม�ที่มีแต�ตัวเอง กับการเรียนรู�โดยม ี   
ตัวเองเป�นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียว และปรับตัวเพื่ออยู�กับ “เรื ่องธรรมดา” ใหม�ๆ 

เหล�านี้ให�ได�อย�างมีความสุข

2
 รู�จักกฎสามข�อ

ถึงแม�อาชีพฟรีแลนซ�จะให�ความอิสระทุกอย�าง ทั้งการรับหรือไม�รับงานตาม 
มาตรฐานของตัวเอง ในขณะเดียวกันคนท่ีมาจ�างเขาก็มีมาตรฐานงานท่ีคาดหวัง 
เช�นกัน ถ�ามาตรฐานทั้งสองเจอกันก็ไปต�อ แต�ถ�าไม� ก็มีอันต�องผิดใจ เพราะ 
พอถึงจุดที่อิสระมากๆ เราจะมองไม�เห็นสิ่งสำคัญบางอย�างที่ทุกงานต�องม ี       
เช�น ทุกงานต�องการเป�น priority และต�องการได�ทักษะความสามารถจากเรา 
100% ไม�มีใครอยากได�น�อยกว�านั้น การรับงานของคนฟรีแลนซ�จึงต�องยึดความ 
ต�องการสุดคลาสสิกนี้เป�นสำคัญ เพราะหากเราส�งมอบงานไม�ได� หรือส�งงานได� 
แต�ไม�ดี ไม� 100% ไม�ใช�แค�เสียงาน แต�จะเสียช่ือ ซ่ึงอันตรายต�ออาชีพเป�นอย�างมาก 
กฎการทำงานแบบฟรีแลนซ�ข�อแรกคือ อย�าโลภงานมาก ต�องรักษาคุณภาพ 
งานรวมถึงคุณภาพชีวิตให�ได� กฎข�อสอง ตรงเวลา การเก�งแล�วเลตใช�ไม�ได�กับ 
อาชีพน้ี ข�อสาม รักษามาตรฐาน ซ่ึงเป�นส่ิงทำให�มีงานต�อ กฎท้ังสามข�อมีประโยชน�    
กับชีวิตเหมือนกับการกินเห็ดสามอย�างท่ีดีต�อร�างกาย ขาดข�อใดข�อหน่ึงไปไม�ช�า 

ทุกอย�างก็รวน แล�วชีวิตอิสระจะจบลงด�วยความเจ็บ

3
รู�จักรีบ รู�จักรอ

งานอิสระมีความไม�แน�นอนอยู�มาก สิ่งที่ทำได�คือการตั้งรับให�ดี ออกกำลังกาย
ให�พร�อม นอนพักผ�อนให�เพียงพอ เพราะเวลางานเข�า ไม�ต�างจากช�วงน้ำหลาก 
มีแรงเท�าไหร�ก็ต�องใส�หมด มีโอกาสน้ำขึ้นก็ต�องรีบตัก แต�อย�าลืมกฎ 3 ข�อ ยุ�ง   
แค�ไหนก็ห�ามลืม แล�วถ�าถึงช�วงงานแผ�ว ก็อย�ามัวแต�กลัวจะไม�มีงานมาอีกและ 
ไม�มีเงิน เพราะความกังวลไม�ช�วยอะไรเลย ฟรีแลนซ�เป�นอาชีพที่ต�องตักตวง 
ตลอดเวลา โดยให�คิดว�าช�วงงานเยอะคือช�วงตักตวงเงิน ช�วงงานน�อยคือช�วงตักตวง 
ความรู� เป�นช�วงของการออกไปดู ไปเท่ียว ไปอ�านหนังสือ ไปใช�ชีวิตเพ่ือพักผ�อน 
ส�วนหน่ึง แต�ส�วนสำคัญคือการอัพเดตตัวเอง ออกไปให�ตัวเองสัมผัสกับส่ิงรอบตัว
บ�าง เพราะการใช�ชีวิตอยู�คนเดียวกับหน�าคอมพิวเตอร� มันขาดประสบการณ�จริง 
ขาดสีสัน ออกไปหาพลังงานใหม�ๆ  แล�วกลับมาด�วยความสดช่ืนพร�อมสำหรับงาน 
ในช�วงน้ำหลากครั้งหน�า การทำงานให�มากเป�นหนี้ให�น�อย จะทำให�เราใช�ชีวิต 

ฟรีแลนซ�ได�อย�างมีความสุขและมีอิสระที่แท�จริง

5
สร�างหลักประกันให�ตัวเอง

ช�วงงานเยอะก็ต�องทำให�เยอะท่ีสุด ชีวิตฟรีแลนซ�ท่ีแสนอิสระ ท�ายสุดก็ติดกับดัก 
กฎการเลี้ยงชีพธรรมดาๆ นี่เอง คนทำงานออฟฟ�ศลาป�วยได�ตามวันที่กำหนด 
โดยยังได�เงินเดือน แถมยังเบิกค�ารักษาได� อาชีพฟรีแลนซ�ป�วยได�แต�ไม�มี    
อะไรซัพพอร�ต ทำงานไม�ไหว งานนั้นก็ต�องบายไป ยิ่งป�วยมาก ป�วยนาน 
การงานย่ิงแย� ไม�มีหลักประกัน สิ่งสำคัญที่ควรทำเมื่อก�าวสู�อาชีพฟรีแลนซ�คือ 
การต�อประกันสังคมให�ตัวเอง ทำง�ายจ�ายไม�แพง ทำให�อย�างน�อยป�วยก็ยังมี 
โรงพยาบาลให�นึกถึง แต�ถ�าจะให�ดีควรมีประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่เบิก 
ได�ยามป�วยฉุกเฉิน เพราะคนเราต�อให�แข็งแรงก็อาจติดหวัดคนอ่ืนได� กินอาหาร 
ผิดสำแดงปวดท�อง นอนไม�พอจนปวดหัวไมเกรน หรือแม�แต�เดินตกท�อ เรื่อง 
ธรรมดาเหล�านี้ทำให�ร�างกายไม�เต็มร�อย ดังนั้นถ�ารักจะเป�นฟรีแลนซ� ต�องทำ 
ตารางชีวิตให�ได� จัดสรรเวลาออกกำลังกาย ทานอาหารให�ดี นอนพักผ�อนให�พอ 
ไปเที่ยวบ�าง ทำงานฟรีแลนซ�ก็เหมือนการวิ่งมาราธอน วิ่งช�าบ�าง เร็วบ�าง 
แต�ไม�เคยหยุดว่ิง ร�างกายและจิตใจท่ีเต็มร�อยเป�นส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีต�องดูแลให�ดี

4
ถามตัวเองว�าทำไมถึงเลือกเรา

ในยุคที่คนหันมาทำงานแบบฟรีแลนซ�กันมาก ซึ่งกลายเป�นตัวเลือกมากมาย 
ในตลาดสายอาชีพนั้นๆ การที่มีลูกค�าหรือเพื่อนร�วมงานเรียกเราเข�าไปรับงาน 
ส่ิงท่ีต�องคิดไม�ใช�เพราะเขาไม�มีใคร หรือไม�มีใครเก�งเท�าเรา เพราะการคิดแบบนี้ 
เป�นความเข�าใจผิดและสำคัญตัวผิด เพราะโลกมีคนเก�งอีกเยอะ เหมือน 
คำสุภาษิตท่ีว�าเหนือฟ�ายังมีฟ�า เม่ือลูกค�าเรียกให�เข�าไปรับงาน น่ันคือเขามองเห็น 
ศักยภาพว�าเราจะทำงานเขาให�สำเร็จได� เรารับผิดชอบงานได� เขาจึง 
ให�โอกาสซึ่งเป�นสิ่งมีค�าที่ต�องทำให�เต็มที ่ และถ�าลองถามให�ลึกลงไปอีกว�า 
ถ�ามีคนท่ีทำงานได�และรับผิดชอบ แล�วทำไมเขาถึงยังเลือกเรา การตอบคำถามน้ี         
จึงเหมือนเป�นการมองหาจุดต�างของตัวเอง ซึ่งอาจจะเป�นทักษะความสามารถ 
ด�านหนึ่งด�านใดเฉพาะ หรืออาจเป�นเรื่องความซื่อสัตย� ความไว�ใจได� ถ�าเรา 
รู�ว�าเขาคาดหวังอะไร เราจะรู�ความต�องการจริงๆ คราวนี้นอกจากเราจะทำงาน 

ให�ได�เต็มที่แล�ว เรายังรู�หนทางที่จะทำให�เขายิ้มได�อีกด�วย 

P.26

P.27

B
RO

W
N

IE C
A

T

STORIES THAT YOU NEVER
IMAGINE COULD POSSIBLY HAPPEN, 

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

ใน พ.ศ. ท่ีโลกหมุนรอบคนจนเกิดเป�นปรากฏการณ�ใหม�ในจักรวาล ท่ีคำว�า ตัวฉัน ของฉัน  
เป�นคำหลักที่อยู�ในทุกประโยคของชีวิตกับการดำรงอยู�ภายใต�กฎของตัวเอง 

และอาชีพ “ฟรีแลนซ�” ก็เติบโต ตอบรับกระแสชีวิตอิสระของ Gen ME ได�เต็มๆ
แต�จะอยู�ได�จริงและยาวนาน Gen ME ก็มีสิ่งที่ต�องเรียนรู�

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

ก็อยู�รอบตัวเรา

UNKNOWN
WOW
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วัตถุดิบ

   • กุ�งสด ประมาณ 4 - 6 ตัว
 • กระเทียมกลีบใหญ� 3 กลีบ (ปลอกเปลือก)

 • พริกป�น 1 ช�อนชา (ถ�าไม�ชอบเผ็ดก็สามารถลดปริมาณตามความชอบ)
 • Olive Oil

 • อะโวคาโด 1 ลูก (ปลอกเปลือกแล�วหั่นเป็นลูกเต�า)
 • พริกแดงหั่นซอย 1 เม็ด

 • มะเขือเทศเชอร�รี่ ประมาณ 6 - 7 ลูก (หั่นครึ่งลูก)
 • มะนาวครึ่งลูก

 • ผัก Baby Cos 1 หัว (หั่นตามขวางประมาณ 1 ซม.)
 • ผักชี 1 กำ

 • แผ�นแป�งตอติญ�าสำเร็จรูป 2 แผ�น (หาซื้อได�ตามซูเปอร�มาร�เก็ต)
 • เกลือและพริกไทยดำ

วิธีทำ 

1. นำกุ�ง กระเทียม และพริกป�น ใส�ลงในชาม แล�วเทน้ำมันมะกอก
   เล็กน�อย ปรุงรสด�วยเกลือ พริกไทย คลุกส�วนผสมให�เข�ากัน แล�ววางพักไว� 
2. นำอะโวคาโด มะเขือเทศ พริกแดง ผัก Cos ผักชี เทลงในชามผสม 
   แล�วปรุงรสด�วยเกลือ พริกไทย บีบมะนาว และน้ำมันมะกอกเล็กน�อย 
   คลุกเคล�าให�ส�วนผสมเข�ากันดี แล�วตั้งพักไว� 
3. นำแผ�นตอติญ�าไปจี่บนกระทะ โดยไม�ต�องใส�น้ำมันเลย ใช�ไฟปานกลาง 
   พลิกไปพลิกมาจนแป�งเหลืองกรอบทั้งสองด�าน เสร็จแล�วเอามาพักไว�
4. นำกระทะต้ังไฟให�ร�อนจัด แล�วเทกุ�งท่ีเตรียมไว�ลงในกระทะ โดยให�ทอดกุ�ง
   ด�านละประมาณ 2 นาที จนกุ�งสุกดี
5. นำแป�งตอติญ�าท่ีเตรียมไว�ว�างบนจาน ตักผักสลัดท่ีเตรียมไว�ลงบนแผ�น
   ตอติญ�า แล�วตามด�วยกุ�งวางเรียงด�านบนสุด เทน้ำมันท่ีเหลือจากการทอดกุ�ง
   ลงบนกุ�งเล็กน�อย เป�นอันเสร็จ เสิร�ฟพร�อมเบียร�โคโรน�าเย็นเจ๊ียบสักแก�ว 
   เป�นอันสมบูรณ�

Mexican Prawn Tortilla
วันนี้เชฟอ�วนขอนำเสนอเมนู ตอติญ�ากุ�งสไตล�เม็กซิกัน ที่ทำเองได�ง�ายๆ ที่บ�าน ใช�เวลาไม�นาน แต�ได�รสชาติสดชื่น แปลกใหม� ไม�จำเจ 

เป�นเมนูที่เหมาะสำหรับวันธรรมดาที่เหนื่อยอ�อนจากการทำงาน แค�มีตอติญ�ากุ�งสักจาน กับเบียร�เย็นๆ สักแก�ว 
น�าจะช�วยให�ใครหลายคนหายเหนื่อย และเติมพลังพร�อมที่จะสู�กับวันต�อไป

P.28

HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

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

P.S. Yummyเชฟ
อ�วน
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มาทำที่คั่นหนังสือน�ารักๆ ที่ไม�เหมือนใครและไม�มีใครเหมือน ที่คั่นหนังสือของฉันคนเดียว

อุปกรณ�

 • กระดาษการ�ดลายต�างๆ ขนาด 4 x 13 เซนติเมตร
จะเป�นการ�ดเหลือใช�จาก ส.ค.ส. ป�ที่แล�ว หรือจะซื้อใหม�ให�ถูกใจตัวเองก็ได�

• ไหมพรมเส�นใหญ�เลือกสีถูกใจตัวเอง
• กระดาษลังหรือกระดาษแข็งกว�าง 9 เซนติเมตร

• กรรไกร

วิธีทำ 

1. พันไหมพรมกับกระดาษลัง 60 รอบ แล�วตัดปลายไหมพรม
2. นำเส�นไหมพรมมามัดปมให�แน�นที่ด�านใดด�านหนึ่งของไหมที่พันเสร็จแล�ว
   โดยไม�ต�องตัดปลายทิ้งเพื่อเหลือไว�ผูกกับกระดาษการ�ด
3. ตัดไหมพรมด�านตรงข�ามที่ผูกปมออก จะได�พู�ฟูฟ�อง
4. นำไหมพรมอีกเส�นมามัดรวบที่ส�วนหัวของพู�เพื่อให�ด�านล�างฟูฟ�องกว�าเดิม 
   (สามารถมัดเพิ่มเป�น 2 ชั้นได�ตามความชอบ)
5. นำไปผูกกับกระดาษการ�ดที่เจาะรูแล�ว พร�อมตัดปลายไหมให�เรียบร�อย

MY BOOKMARK
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CUTTING EDGE HOME-MADE DECORS

มาครีเอทของเก�ไก�ไว�แต�งบ�านสำหรับคนรัก DIY
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การตกแต�งบ�านให�สวยงามน�าอยู� มีรายละเอียดอีกมากมายให�เราได�เรียนรู� 
เรื ่องของ “ผ�าม�าน” ก็เป�นอีกองค�ประกอบหนึ่งที่เติมเต็มความนุ�มนวลให�        
แต�ละห�องในบ�านของเราได�เป�นอย�างดี  

และหลายครั้งที่เรามักจะสับสนกับการเลือกม�าน ซึ่งสามารถแบ�งได�หลากหลาย 
เช�น แบ�งตามชนิดของผ�า ชนิดของวัสดุ หรือแบ�งตามรูปแบบของม�าน Go 
Touch Up ฉบับนี้จะนำเสนอความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับม�านให�เพื่อนๆ ได�รู�จักกัน 
โดยจะแบ�งเป�น 2 แบบ ดังนี้

1. แบ�งตามชนิดของผ�า
 
1.1 ผ�าม�านทั่วไป (Dimout) เป�นผ�าม�านเนื้อมาตรฐานทั่วไป มีแสงสามารถผ�าน 
ได�บางส�วนตามความหนาและความละเอียดในการทอของผ�า ซึ ่งมีหลาย 
ประเภท เช�น ผ�าฝ�าย (Cotton), ผ�าใยสังเคราะห� (Polyester), ผ�าลินิน (Linen) 
และผ�ากำมะหยี่ (Velvet) เป�นต�น ข�อดีของผ�าชนิดนี้คือมีความหลากหลาย     
ทั้งสีและลวดลายให�เลือกตามความชอบและงบประมาณของผู�ใช�

1.2 ม�านโปร�ง (Sheer) เป�นผ�าม�านเน้ือบางน้ำหนักเบา แสงทะลุผ�านได�มากทำให� 
ห�องดูซอฟต�ลง และสามารถมองเห็นภายนอกได� กรองแสงที่จะเข�ามาภายใน 

บ�านเวลากลางวัน และสามารถพรางตาจากภายนอกในตอนกลางคืน นิยมใช�คู� 
กับม�าน Dimout บริเวณห�องนั่งเล�นหรือพื้นที่ที่มีวิวสวนสวยๆ

1.3 ผ�าม�านกันแสง (Blackout) สามารถกันแสง 80 - 100% เหมาะกับพื้นที่ที่ 
ต�องการให�แสงเข�าถึงน�อย เช�น ห�องนอน โดยมากนิยมใช�ม�านที่มีราคาไม�สูง
มาก นอกจากนี้ผ�าม�าน Blackout ยังใช�ซับด�านหลังของผ�า Dimout ที่เราชอบ 
สีหรือลวดลายได�อีกด�วย

2. แบ�งตามรูปแบบของม�าน

2.1 ม�านลอน (Curly Curtians) ลักษณะผ�าจะเป�นลอนโค�งอิสระตามลักษณะ 
ของรางและท้ิงตัวด่ิงลงมาเป�นแนวตรง มักเป�นท่ีนิยมเพราะมีรูปแบบร�วมสมัย

2.2 ม�านจีบ (Pleated Curtains) ลักษณะเป�นการจับจีบผ�าด�านบน และท้ิงตัวด่ิง 
จากมุมจีบด�านบนเป�นลอนลงมา ให�ความรู�สึกเรียบหรูและดูเป�นผู�ใหญ�กว�า      
ม�านลอน

2.3 ม�านพับ (Roman Blinds) ลักษณะเป�นผืนผ�าทิ้งตัวลงมา ใช�โซ�/เชือกเป�น    
ตัวดึงเก็บม�านโดยพับทบไปมาเป�นชั้นๆ ในแนวนอน ม�านชนิดน้ีเหมาะกับชุด 

หน�าบานท่ีไม�ใหญ�มาก ซ่ึงผู�ใช�ควรเลือกผ�าท่ีค�อนข�างมีน้ำหนักเพ่ือให�ม�านท้ิงตัว 
ลงมาสวยงาม

2.4 ม�านตาไก� (Eyelet Curtains) ลักษณะเป�นห�วงด�านบนของผ�าม�านคล�อง
กับรางม�านเข�าไป จะเห็นรางโชว�สวยงาม ลักษณะของผ�าจะเป�นลอนอิสระให�
ความพลิ้วไหวตามน้ำหนักของผ�า

นอกจากนี้ ยังมีม�านชนิดอื่นๆ ที่ไม�ใช�ผ�า ซึ่งจะง�ายต�อการดูแลรักษามากกว�า 
ยกตัวอย�างเช�น ม�านม�วน (Roller Blinds) ที่มีลักษณะเป�นแผ�นวัสดุสังเคราะห� 
หรือวัสดุธรรมชาติ ม�วนเก็บโดยใช�วิธีดึงโซ�/เชือก, มู�ลี่อะลูมิเนียม (Venetian 
Blinds) ลักษณะเป�นแผ�นแนวนอน (นิยมใช�ในสำนักงาน) ซึ่งป�จจุบันมีสีสัน 
ให�เลือกมากและราคาไม�แพงนัก จึงสามารถนำมาปรับใช�งานในบ�านได� ข�อดีคือ 
แข็งแรง ปรับทิศทางแสงได�, มู�ลี่ไม� (Wooden Blinds) ลักษณะคล�ายมู�ลี่ 
อะลูมิเนียม ซึ่งค�อนข�างราคาสูงแต�ให�ความรู�สึกอบอุ�นกว�า

และนี่ก็เป�นอีกหนึ่งเกร็ดความรู�เบื้องต�นที่ Go Touch Up อยากให�คุณลอง 
นำไปปรับใช� สำหรับการเลือกผ�าม�านให�เหมาะกับการใช�งานของแต�ละห�อง 
เพื่อแต�งเติมบรรยากาศในบ�านมีกลิ่นอายของความอบอุ�นมากยิ่งขึ้น

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

GO TOUCH UP
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ม�านลอน (Curly Curtains)
ภาพ : Show Unit Areeya COMO วงแหวน-ราชพฤกษ�

ม�านจีบ (Pleated Curtains)
ภาพ : Show Unit The Village Cottage กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ�

ม�านพับ (Roman Curtains)
ภาพ : Show Unit Areeya ดอนเมือง-สรงประภา

ม�านตาไก� (Eyelet Curtains)
ภาพ : Show Unit The Colors 1 Parking กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ�

ม�านม�วน (Roller Blinds)
ภาพ : Show Unit Areeya COMO วงแหวนฯ-บางนา

มู�ลี่อะลูมิเนียม (Venetian Blinds)
ภาพ : Show Unit The Colors 2 วงแหวนฯ-ราชพฤกษ�

มู�ลี่ไม� (Wooden Blinds)
ภาพ : Show Unit The Village Cottage กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ�
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สุขภาพดีทุกส�วน 
การวิ่งที ่แสนจะลงทุนน�อย แต�ทำให�สุขภาพดีขึ ้นได�เกือบทุกสัดส�วนอย�าง   
ไม�น�าเช่ือ ไม�ว�าจะเป�นช�วยเพ่ิมระดับคอเลสเตอรอลดีในร�างกาย เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำงานของปอด เพ่ิมระบบภูมิคุ�มกันร�างกาย ลดระดับความเสี่ยงของการ 
เกิดเกล็ดเลือดอุดตัน แถมยังลดความเสี่ยงการเจ็บป�วยต�างๆ ได�เป�นอย�างดี 
เช�นกัน โดยเฉพาะสำหรับผู�หญิง การวิ่งสามารถลดความเสี่ยงของการเป�น 
มะเร็งเต�านมได�อย�างไม�น�าเช่ือ นอกจากน้ีการว่ิงยงัช�วยลดความเส่ียงของภาวะ 
เส�นเลือดอุดตันได�อีกด�วย เห็นได�จากการที ่แพทย�ป�จจุบันมักจะแนะนำ 
การออกกำลังกายแบบการวิ่งให�กับผู�ป�วยที่มีภาวะเบาหวานขั้นต�น ยังไม�หมด 
เท�านั้น การวิ่งยังช�วยลดความเสี่ยงของภาวะโรคกระดูกพรุน และลดการ 
เกิดภาวะหัวใจวายได�อีกด�วย เพราะการวิ่งทำให�เกิดการยืดหยุ�นและเพิ่มความ 
แข็งแรงของเส�นเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ ทำให�เลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นเอง

ลดน้ำหนัก เพ��มความม่ันใจรวดเร็ว
การวิ่งเป�นหนึ่งในวิธีการที่ดีและรวดเร็วที่สุดในการลดน้ำหนัก สิ่งเดียวที่  
ชนะการวิ่งในเรื่องความรวดเร็วของการเผาผลาญแคลอรีต�อนาทีได� คือการ
เล�นสกีแบบข�ามประเทศเท�านั้น นอกจากนี้การที่เราสามารถทำตามเป�าใน 
การวิ่งได�ในแต�ละครั้ง ยังเป�นการเพิ่มความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเอง 
ให�กับเราได�อย�างค�อยเป�นค�อยไป ซึ่งจะส�งผลต�อการใช�ชีวิตประจำวันของ
เรา ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส�วนตัวอื่นๆ 

RUN FOR ME
JUST ME AND MY RUNNING SHOES

ช�วง 1 - 2 ป�ที่ผ�านมา หลายคนคงได�เห็นกระแสของการว��งออกกำลังกายกันอย�างมากมาย 
บางครั้งอาจจะดูเหมือนเป�นแฟชั่นกลายๆ แต�รู�ไหมว�าการว��งนั้นมีประโยชน�มากมายไม�ใช�เป�นเพ�ยงแค�กิจกรรมเก�ๆ 

ที่กำลังเป�นที่นิยมเพ�ยงอย�างเดียว HEALTH ME ฉบับนี้ 
จ�งอยากเล�าถึงประโยชน�ของการว��ง ซึ่งเป�นการออกกำลังกายที่แทบจะไม�ต�องการการลงทุนอะไรเลย 

มีเพ�ยงคุณกับรองเท�าว��งสักคู�หนึ่งก็เร��มได�แล�ว 

ลดความเคร�ยดอย�างได�ผล
อย�างที่เรารู�ว�าความเครียดทำให�เกิดโรคมากมาย การวิ่งช�วยลดความเครียด 
โดยการทำให�เกิดการเผาผลาญพลังงานและฮอร�โมนส�วนเกิน ทำให�เราหลับสนิท 
ลดความอยากอาหาร และยังช�วยลดอาการปวดหัวเน่ืองจากความเครียดได�ด�วย

แจ�มใสร�าเร�ง 
สำหรับใครที่รู�สึกว�าอยู�ในอาการซึมเศร�าหรือภาวะเครียดต�อเนื่อง การออกไปวิ่ง 
เป�นตัวช�วยท่ีมีประสิทธิภาพ ง�าย และได�ผลรวดเร็วท่ีสุด เห็นผลได�เพียงไม�ก่ีนาที 
ที่เริ่มออกวิ่ง เพราะการวิ่งจะกระตุ�นให�สมองหลั่งฮอร�โมนที่ช�วยปรับอารมณ� 
ของเราอย�างเป�นธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงไม�กี่อย�างในโลกที่ช�วยลดอาการซึมเศร�า 
และปรับอารมณ�ของเราได�รวดเร็วและดีเท�าการวิ่ง

การวิ่งมีประโยชน�มากกว�าที่คิด แม�การวิ่งเพียงระยะสั้นๆ ก็ยังทำให�เรารู�สึก 
มีพลัง กระปร้ีกระเปร�า มีสมาธิข้ึนมาอย�างไม�น�าเช่ือ การว่ิงทำให�เรากลับมาโฟกัส 
ที่ตัวเราเองได�ดีขึ้น ถือเป�นการฝ�กสติที่ง�ายและได�ผล วิ่งแล�วดีทั้งร�างกายและ 
จิตใจ 

ออกไปวิ่งกันนะคะ 
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BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELFHEALTH ME สุขได�ด�วยสุขภาพดี เริ่มต�นที่ตัวคุณ
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ชีว�ตสุขทร�ยะ ชีว�ตที่สุข�มว�ท

ถ�าที่สุดของการใช�ชีว�ต คือการมีความสุขอยู�รายล�อม 
ไม�ว�าจะเป�นความสุขในการครอบครอง สิ�งมีค�าหนึ่งเดียว 
ที่สะท�อนเอกลักษณ�ในตัวคุณ หร�อความสุขของชีว�ต ที่น�าภูมิใจ 
คำตอบที่คุณแสวงหา คือ ที่นี่… The AVA Residence
เร��ม 25 – 80 ล�าน*

THE PRECIOUS ONE ON SUKHUMVIT

โดดเด�นด�วยชีว�ตที่ครบครันและสะดวกสบายบนสุข�มว�ทผสาน
อย�างลงตัวทั้งศาสตร�แห�งธุรกิจและศิลป�ของไลฟ�สไตล�

• เชื่อมคุณสู�ทำเลสำคัญของเมือง เข�าออกได� 2 เส�นทางหลักคือ 
   ถนนสุข�มว�ทและถนนศร�นคร�นทร�
• เดินทางสะดวกด�วยรถไฟฟ�า BTS สายสุข�มว�ท, แอร�พอร�ต เรล ลิงก�    
   และรถไฟฟ�า MRT สายสีเหลือง
• ใกล�จ�ดข�้นลงทางด�วนพระราม 9 และสุข�มว�ท 50
• เพ�ยง 15 นาทีถึงแหล�งไลฟ�สไตล�สุดชิคบนถนนสุข�มว�ท 
   The Emporium, The Emquatier, The Emsphere, 
  J Avenue Thonglor, Gateway Ekamai และ Terminal 21

สูงสุดของความปรารถนา 
คือได�เห็นทุกเจเนอเรชั่นอยู�กันอย�าง
พร�อมหน�าและอบอุ�นด�วย Family 
Space ขนาดใหญ� เสมือนหัวใจของบ�าน 
การจัดวางพ�้นที่แบบ open-plan 
เชื่อมส�วนห�องรับแขก ห�องนั่งเล�น 
ห�องรับประทานอาหาร และส�วน  
เตร�ยมอาหาร เข�าด�วยกัน โอบล�อม 
ด�วย Green Lawn Space ขนาดใหญ�   
ล�อมรอบพ�้นที่ครอบครัวให�เกิด 
Creative Space  ในการออกแบบสวน 
เพ�่อตอบจ�นตนาการและไลฟ�สไตล�ของ
ครอบครัว 

THE FINEST RESIDENCE

THE FINEST LIVING สูงสุดของความปรารถนา
ตราตร�งตั้งแต�แรกเห็นด�วย Welcome Space 
แบบ Double Volume เพลินตาด�วยแชนเดอร�เลียร�
และหน�าต�างทรงสูงที่เชื่อมความร�มร�่นภายนอกเข�าสู�ภายในบ�าน
อย�างลงตัว 

ตัดทุกบร�บทความวุ�นวาย Exclusive Eden suite bedroom 
ห�องนอนขนาดใหญ� รังสรรค�ให�ทั้งชั้นเป�นอาณาจักรส�วนตัว 
ท�ามกลางความสดชื่นของ Backyard Green View พร�อม 
Terrace กว�างตลอดแนว บำบัดชีว�ตด�วยความสะดวกสบายแบบ 
Exclusive กับ Walk-in Closet ขนาดใหญ� พร�อม Master 
Bathtub ดีไซน�สำหรับคู�รัก

ความสุขแบบ Unlimited กับ Family Room บน Top Floor 
พ�้นที่กิจกรรมของทุกคนในครอบครัว โปร�งโล�งด�วย Top Sky 
Window เป�ดรับแสงธรรมชาติ 

OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISSS.P.E.C.I.A.L.
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สระว�ายน้ำขนาด 50 เมตร 2 สระ, สวนสีเข�ยวรอบโครงการ
พร�อม Jogging Track, ฟ�ตเนส Pool View 
พร�อมเคร�่องออกกำลังกายระดับมาตรฐาน 
และเพ��มความง�ายในการจอดรถด�วยระบบจอดรถอัตโนมัติ 
ไม�กี่ก�าวถึงแหล�งช�อปป��ง ซูเปอร�มาร�เก็ต และ 
ไลฟ�สไตล�มอลล�สุดชิคอย�าง พ�คคาเดลี่ แบงค�ค็อก, 
ดิ เอ็มควอเทียร�, ดิ เอ็มโพเร�ยม, เจ อเวนิว, พาราไดซ� พาร�ค 
และซีคอนสแควร� 

เดินทางสะดวกรวดเร็วด�วยรถไฟฟ�า 3 สาย (BTS สถานีอ�อนนุช, 
MRT สายสีเหลือง และแอร�พอร�ต เรล ลิงก� สถานีหัวหมาก) 
เพ�ยงไม�กี่นาทีลัดคุณสู�ถนนศร�นคร�นทร� ใกล�จ�ดข�้น – ลงทางด�วน 
พระราม 9 และสุข�มว�ท

เร��ม 1.69 ล�าน* 
โทร. 1797 
areeya.co.th

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

ที่อยากป�าวประกาศให�คุณไม�พลาด
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ตัวคุณ .. ชีว�ตคุณ .. และการใช�ชีว�ตแบบคุณ ที่ครบและเพอร�เฟ�กต� 
คุณ และชีว�ตที่ไม�เร�งร�บ ไม�วุ�นวายในสเปซส�วนตัวของคุณ 
คุณ .. กับทุกตางรางนิ�วที่แสนจะสะดวกสบาย 
ตอบทุกฟ�งก�ชั่นไลฟ�สไตล�ของคนรุ�นใหม� 
ในบรรยากาศร�สอร�ต กับสเปซส�วนตัวแบบ One-Bedroom 
28.13 – 35.24 ตร.ม. 
ครบครันทุกสิ�งที่ชีว�ตต�องการ .. 

A SPACE ME Sukhumvit 77 
เอ สเปซ มี สุข�มว�ท 77 
ชีว�ตดีๆ ที่คอนโดพร�อมสระว�ายน้ำยาว 50 ม. 
คอนโดใจกลางสุข�มว�ท ใกล�รถไฟฟ�า BTS อ�อนนุช 

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



Your Paint 
Your Style

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

ภาพกิจกรรม Workshop "Your Paint Your Style" ที่ทางอารียาได�จัดขึ้น 
ให�กับลูกบ�านสมาชิกบัตร  Areeya & You  เม่ือวันอาทิตย�ท่ี 25 กันยายน 2559 
จำนวน 20 ท�าน โดยกิจกรรมนี้ทำให�สมาชิกได�ออกไอเดียสร�างสรรค� ลงสีน้ำ 
บนจานเซรามิก นอกจากสร�างความสนุกสนานแล�วยังได�นำผลงานฝ�มือตัวเอง 
กลับบ�านไปอีกด�วย

Areeya Movie Day 
"พรจากฟ�า"
Areeya Movie Day  เป�นกิจกรรมป�ดโรงดูหนัง ที่ทางอารียาได�จัดขึ้นให� 
กับลูกบ�านมาอย�างต�อเนื่องและถือเป�นของขวัญพิเศษส�งท�ายป� 2559 ด�วย 
ภาพยนตร�สุดพิเศษเรื่อง พรจากฟ�า โดยในครั้งนี้ได�จัดขึ้นที่เมเจอร� ซีนีเพล็กซ� 
สาขาเซ็นทรัลอีสต�วิลล� ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 2560 จำนวน 200 ที่นั่ง 
ภาพยนตร�ที่ทำให�ทุกคนมีความสุขและยิ้มตามไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ� 
และยังสร�างแรงบันดาลใจให�กับทุกคนอีกด�วย

OUR CREATIVE ACTIVITIES 
BRING YOU ALL SMILEME & YOU กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบ�าน

เอามาฝากให�ยิ้มกัน
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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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เติมเต็มความสุขในทุกมื้อ กับโปรสุดคุ�มจากร�านค�าสุดชิค

• รับส�วนลด 15% เมื่อซื้อเคร�่องดื่ม 2 แก�ว

• รับส�วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อเค�กปอนด�     วันนี้ - 31 มี.ค. 60

NATTHAKA CLOSET & COFFEE

ช�อปกระหน่ำกับส�วนลดมากมายจากหลากหลายแบรนด�ดัง

• รับส�วนลด 20% จากราคาป�าย

• กรุณาโชว�บัตร Areeya & You หร�อข�อความจากระบบ 

USSD ก�อนการใช�สิทธิ์

• ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร�านได�

• ฟร� บร�การทร�ตเมนต�โปรแกรม Hollywood Stars 

Beauty Package เพ�่อผ�วสุขภาพดีและกระจ�างใส 1 ครั้ง 

มูลค�า 8,500 บาท

• ฟร� บร�การทดลองทร�ตเมนต� ลดน้ำหนักกระชับสัดส�วน 

เฉพาะจ�ด 1 ครั้ง มูลค�า 8,000 บาท

• ป�ใหม�นี้เร��มเป�นคุณคนใหม� กับโปรแกรม 21-Day Habit 

Theory ฝ�กโยคะ / Fly / Pilates 21 ครั้ง ภายใน 21 วัน 

เพ�ยง 3,900 บาท

ให�ชีว�ตได�ร�แล็กซ� พักผ�อนไปกับไลฟ�สไตล�ที่เป�นคุณ

Copper
• รับส�วนลด 20% จากราคาป�าย • 5,000 บาทข�้นไปรับคูปองส�วนลด 200 บาท 

ใช�เป�นส�วนลดในใบเสร็จถัดไป จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์ / เดือน

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

วันนี้ - 31 มี.ค. 60



• แพ็คเกจพ�เศษเพ�ยง 26,999 บาท                       

   - ถ�ายรูปพร�เวดดิ�งนอกสถานที่ ให�ไฟล�ภาพทั้งหมด

  - ภาพขยายขนาด 20 x 24 นิ�ว จำนวน  2 ภาพ

  - กรอบหลุยส�ขนาด 20 x 24 นิ�ว จำนวน  2 กรอบ

    อัลบั้ม 4 in 1 (4 x 5 นิ�ว  จำนวน 4 รูป และ 8 x 10 นิ�ว  

     จำนวน 1 รูป )

  - ชุดใส�ถ�ายภาพสำหรับเจ�าสาว จำนวน  2 ชุด

  - ชุดใส�ถ�ายภาพสำหรับเจ�าบ�าว จำนวน  2 ชุด

  - แต�งหน�าทำผมตามสไตล�ชุด

  - ชุดเจ�าสาววันงาน จำนวน 2 ชุด  

  - ชุดเจ�าบ�าววันงาน จำนวน 2 ชุด

• Program ทดลองดำน้ำแบบ Discover Scuba

ในสระว�ายน้ำ (ระยะเวลาเร�ยน 3 ชม.) พ�เศษเพ�ยง 900 บาท 

(ปกติ 3,300 บาท)

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต�น Open Water Diver Course 

30 ชม. ลดพ�เศษ 20% เหลือเพ�ยง 7,200 บาท 

(ปกติ 9,000 บาท)

• พ�เศษสุดๆ !!! สำหรับลูกบ�านอาร�ยา

อายุ 2 - 15 ป� 8,100 บาท เหลือเพ�ยง 7,500 บาท 

อายุ 2 - 3 ป� 5,400 บาท เหลือเพ�ยง 5,000 บาท 

*1 คอร�สเร�ยน 3 เดือน 

• ทร�ตเมนต�, สปาขน สำหรับสุนัข น้ำหนักไม�เกิน 5 กิโลกรัม 

  เพ�ยง 350 บาท (จากปกติ 500 บาท)

• ต�อที่ 1 ล�างรถ ดูดฝุ�น รับทันที ส�วนลดกาแฟ 

  แก�วละ 10 บาท

  ต�อที่ 2 ล�างรถ ดูดฝุ�น เคลือบสี รับทันทีส�วนลด 10%

  ต�อที่ 3 ขัดสีเต็มระบบ รับทันทีส�วนลด 20%

  ต�อที่ 4 ทำความสะอาดภายใน รับทันทีส�วนลด 20%

  ต�อท่ี 5 เคลือบแก�ว (Glass Coating) รับทันทีส�วนลด 40%

สิทธิพ�เศษอื่น ๆ จากอาร�ยา

วันนี้ - 31 มี.ค. 60



ในยุคที่จุดโฟกัสของคนคือ “ตัวเอง”

People tend to focus on themselves more. 

จะเห็นได�ว�าคนหันมาให�ความสำคัญกับการรักตัวเองมากข้ึน ทำอะไรเพ่ือตัวเอง 
หาความสุขให�ตัวเองมากขึ้นอย�างเห็นได�ชัด

เม่ือก�อน คนมักจะแคร�ผู�อ่ืน สนใจผู�อ่ืนมากกว�าตัวเอง เกรงกลัวว�าถ�ามีความคิด 
ความเชื่อ การกระทำที่ไม�เหมือนคนอื่นนั้นเป�นสิ่งที่แปลก และกลัวจะไม�เป�น 
ที่ยอมรับของเพื่อนๆ 

แต�เมื่อเราเข�าสู�วิวัฒนาการยุคอินเทอร�เน็ต การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารที่อัพเดต  
ตลอดเวลาก็ง�ายมากขึ้น เราได�เรียนรู�สิ่งที่จำเป�นต�อการพัฒนาแนวความคิด 
ทัศนคติต�อการพัฒนาตนเอง เคล็ดลับ การเรียนรู�ต�างๆ จากบุคคลสำเร็จท่ัวโลก 
พร�อมทั้งการเข�าถึงความหลากหลายของสายอาชีพที่กว�างขึ้น 

The internet has changed the way that people see the world through 
being able to learn all types of things and grow. 

ผลจากการได�รับข�อมูลข�าวสารที่หลากหลายขึ้นจากทั่วโลก ทำให�คนในยุคนี้ 
มีแนวคิดที่แตกต�างโดยสิ้นเชิงจากเมื่อก�อน รักในการพัฒนาตัวเอง ค�นหาความ 
เป�นตัวเอง ฉีกตัวเองจากสังคม หาจุดยืนของตัวเอง มีอาชีพที่หลากหลาย      
เกิดขึ้นในสังคม มีโอกาสในงานที่หลากหลายมากขึ้น แฟชั่นในการแต�งตัวก็ 
หลากหลายมากขึ้น 

This is a good thing for everyone to find their true path in life. 

มากกว�านั้น คนในยุคนี้ยังให�ความสนใจในการหาความสุขให�ตัวเองโดยการ     
ท�องเที่ยว พักผ�อน สังสรรค� มากกว�าการเก็บเงินซื้อบ�าน รถ และอื่นๆ  
 
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคือ พวกเขาเหล�านี้เข�าใจความต�องการของตัวเอง รักตัวเอง 
รักในการพัฒนาตัวเอง รักในการหาโอกาสที่ดีที่สุด จากทางเลือกที่หลากหลาย 
ให�ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน 

แค�เรากล�าคิด กล�าลงมือทำสิ่งที่สร�างสรรค� และมีประโยชน�ต�อตัวเอง รักตัวเอง 
โฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น โอกาส ความสุข และความสำเร็จที่สุด จะอยู�ใกล�        
แค�เอื้อมค�ะ

Think about how lucky you are to be born in this era that you have 
a chance to learn, grow and think in the way you want to. We 
should all feel thankful for these opportunities.

ยุคของ 
FOCUS ON YOURSELF

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
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อะไรคือความงาม

ระหว�างตักอาหารเข�าปาก ใช�ฟ�นบนล�างขบ บดขยี้ รีดรสชาติ
เอร็ดอร�อยออกมาสัมผัสต�อมรับรสบนแผ�นลิ้น คุณเคยสงสัย
ไหมว�า เหตุใดอาหารจากพ�อครัวแม�ครัวบางคนจึงรสชาติ 
ดีกว�าบางคน เป�นเพราะเขาฝ�กฝนฝ�กปรือ เป�นเพราะคอย
พัฒนาฝ�มืออยู �เสมอ เป�นเพราะหมั ่นเร ียนรู �จากคนเก�ง 
เป�นเพราะมีแม�เป�นคนทำอาหารอร�อย หรือเป�นเพราะใคร 
คนนั้นเกิดมาแล�วมีไฝเป�นรูปตะหลิวกระทะจึงต�มผัดแกงทอด
ได�เลิศรส

อาหารอร�อยคือความงามชนิดหนึ่งใช�หรือไม�

หากเราใช�ตาสัมผัสความงามที่มองเห็น เราก็ใช�ลิ ้นสัมผัส 
รสชาติอันงดงามของอาหารได�เช�นกัน ยิ่งพิถีพิถันกับการ 
รับประทานมากเท�าไหร� เรายิ่งได�สัมผัสความละเอียดอ�อน 
ของการทำอาหารมากเท �าน ั ้น เช �นก ันก ับการใช � เวลา 
ตรวจตรางานศิลปะยิ่งดูอย�างใส�ใจ ก็ยิ่งสังเกตเห็นใจที่ใส� 
ลงไปในผลงาน

นี่เองที่เป�นสิ่งสำคัญ เหตุผลที่ทำให�ของบางอย�าง อาหาร 
บางจาน งามกว�าผลงานอื่นๆ มิน�าเกิดขึ้นจากความบังเอิญ 
โดยง�าย หากเกิดจากใจที่ใส�ลงไปในสิ่งนั ้นอย�างต�อเนื ่อง   
ยาวนาน มิใช�แค�วันนั้นที่ลงมือทำ หากเกิดขึ้นก�อนหน�านั้น 
เนิ่นนานมาแล�ว และเป�นเช�นนั้นมาตลอดทางกว�าจะมาถึง      
วันนี้

งานที่งามจึงเป�นงานที่ผลิตออกมาจากความใส�ใจ
และความใส�ใจก็เป�นความงามชนิดหนึ่ง 

สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร�างสรรค�ภาพและมือรีทัชอันดับหนึ่ง 
ของโลก เล�าเรื ่องราวเมื ่อครั ้งที ่ตัวเขาเดินทางไปใช�ชีวิต 
ที่ญี่ปุ�นให�ฟ�งว�า ในงานแสดงสินค�าคร้ังหน่ึง เขาอาสารับหน�าท่ี 
เป�นล�าม-ตัวกลางสื่อสารระหว�างชาวญี่ปุ�นกับชาวไทยที่มา 
จัดแสดงสินค�า ระหว�างทำหน�าที่มีเหตุการณ�หนึ่งที่ทำให�เขา 
ได�ฉุกคิด

งานวันสุดท�าย คุณลุงชาวญี่ปุ �นคนหนึ่งเดินเข�ามาในร�าน 
เพื่อซื้อช�างไม�แกะสลัก เขาชี้ไปที่ช�างไม�ตัวหนึ่งอย�างเฉพาะ 
เจาะจง “ผมขอซื้อช�างตัวนี้” พี่สุรชัยสงสัยว�าทำไมจึงต�อง 
เจาะจงด�วยว�าเป�นตัวน้ี จึงถามเหตุผลคุณลุงไป คุณลุงบอกว�า 
“เพราะช�างตัวนี้แกะขึ้นจากฝ�มือของคุณลุงคนนี้” เขาชี้ไปที่ 
ช�างแกะไม�ที่อาวุโสกว�า ซึ่งข�างๆ มีคนหนุ�มอีกคนนั่งแกะไม� 
อยู�ด�วย ล�ามชาวไทยสงสัยอีก “แล�วทำไมต�องระบุว�าเป�นช�าง 
ฝ�มือคุณลุงคนนี้ด�วยล�ะครับ” คำตอบของคุณลุงเรียบง�าย 
แต�สั่นสะเทือนความคิดของเขา “ผมเดินมาดูที่บูทนี้ทุกวัน 
ผมสังเกตเห็นว�า คุณลุงคนนี้เป�นคนดี คนดีก็ต�องสร�างงาน 
ที่ดีสิ”
 
ผมยอมรับว�าไม�เคยคิดถึงการสร�างงานในมุมนี ้มาก�อน 
ผมคิดเสมอว�างานที ่ด ีย �อมเก ิดจากคนเก�ง คนมีฝ �ม ือ 
คนที่มีดีกรีในด�านนั้นๆ แต�ไม�เคยคิดว�าผลงานที่ดีเกิดจาก 
จิตใจที่ดี
 
ความงามจากจิตใจถูกถ�ายทอดผ�านสิ่งที่ลงมือทำ  
 
เรื่องเล�าของพี่สุรชัยทำให�คิดต�อเนื่องเรื่องความงามไปได�อีก 
ไกล…แล�วสิ่งที่เราชื่นชมมองเห็นว�าสวย ว�าดี ว�าเลิศเลอ 
มันเกิดจากจิตใจแบบใด แล�วส�งผลต�อจิตใจของเราในแบบใด

“สวย” กับ “งาม” เป�นเร่ืองเดียวกันหรือไม�
 
โลกในยุคหลังเคร่ืองจักรผลิตส่ิงของข้ึนมาเป�นจำนวนท่ีล�นเกิน
ความต�องการ โลกขับเคลื ่อนไปด�วยการกระตุ �นให�ผู �คน 
จับจ�ายใช�สอย อยากได�ของใหม�กว�า รุ�นใหม�กว�า ทันสมัยกว�า 
เร็วกว�า สวยกว�า อยู�ตลอดเวลาราวกับว�ามนุษย�ใช�ความโลภ  
ขับเคล่ือนโลก
 
ผู �ผลิตต�องสร�าง “ความต�องการใหม�” ให�ผู �บริโภคเสมอ 
ส�วนผู�บริโภคเองก็กลายเป�น “นักบริโภค” แทนที่จะเป�น 
คนใช�ข�าวของนั้น หรือเป�นคนที่ชื่นชมพิจารณากับข�าวของ 
แต�ละอย�างอย�างใส�ใจและเต็มอิ่ม เรากลายเป�นคนรีบร�อน      
เบื่อง�าย และอยากได�อะไรใหม�ๆ อยู�เสมอ

โลกจึงหมุนไปด�วย “ความงามใหม�”

ธุรกิจจะเดินไปข�างหน�าได�ก็ต�องสร�าง “ความงามใหม�” 
เช�นนี้ตลอดเวลา เมื่อเกิด “ความงามใหม�” สิ่งที่เคย “งาม” 
ก็กลายเป�นสิ ่งที ่งามน�อยลง ตกยุค ตกรุ �น ตกเทรนด� 
ทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังคงใช�งานได�ดีไม�มีข�อบกพร�อง
 
เรารู�สึกกับเส้ือผ�าชุดเดิมไม�เหมือนเดิม เม่ือเวลาผ�านไป 1 ป� 
เรื่องเช�นนี้แผ�ลามไปถึงทุกสิ่ง เฟอร�นิเจอร� รถยนต� รองเท�า 
กระเป�า ทีวี ตู�เย็น ฯลฯ กระทั่งความคิด ความเชื่อ หรือ 
ความรัก
 
ความงามซึ่งถูกเปรียบเทียบกับความงามที่ใหม�กว�า จึงต�อง
ค�อยๆ หล�นหายไปจากใจของผู�ใช� และหายไปจากยุคสมัย

เช�นนี้แล�วแปลว�า “ความงามมีวันหมดอายุ” อย�างนั้นหรือ 
น�าพิจารณาว�าอะไรกัน ที่ทำให�สิ่งที่เราเคยเห็นว�างาม กลาย
เป�นส่ิงไม�งามไปเสียได� ท่ีน�าคิดไปกว�าน้ันคือ ถ�าโลกหมุนไปใน 
ทิศทางนี้ โลกจะกลายไปเป�นโลกแบบไหน เราต�องมีโลก 
อีกกี่ใบจึงเพียงพอต�อความต�องการไม�มีอันสิ้นสุดรายวินาที
 
แง�หนึ่ง ความงามเป�นเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัส  
แล�วบอกได�ว�า สิ ่งนี ้งาม-สิ่งนี ้ไม�งาม แต�อีกแง�หนึ่งแล�ว 
ความงามเป�นเร่ืองรสนิยม หลายส่ิงท่ีเราเห็นว�างาม แท�ท่ีจริง 
มันถูกก�อร�างความรู�สึกว�างามข้ึนมาจากระบบบางอย�างหรือไม� 
มีใครชักใยรสนิยมความงามของเราอยู�หรือเปล�า
 
หากรสนิยมหลักของโลก คือการใช�ทุกส่ิงอย�างรู�คุณค�า ใช�งาน  
จนสิ่งนั้นหมดอายุขัย เราอาจจะเปลี่ยนความชื่นชมที่มีต�อ 
ส่ิงของและผู�คนไปจากท่ีเป�นอยู� เราอาจช่ืนชมคนท่ีใส�เส้ือผ�า 
สีมอซอเพราะความเก�า และชื่นชมร�องรอยความเก�าตาม
กาลเวลาท่ีเกิดข้ึนบนเส้ือผ�าท่ีถูกใช�งานมานาน
 
สิ่งที่น�าตั้งคำถามกับรสนิยมก็คือ รสนิยมที่นิยมกันอยู�นั้น 
จะนำพาโลกไปในทิศทางไหน
 
คำตอบของคุณลุงญี่ปุ �นจึงน�าคิด ลุงมิได�มองความงาม 
ของช�างไม�ตรงที ่ความเหมือนจริงของผลงาน หากมอง 
ที่จิตใจของคนสร�างงาน และสนับสนุนคนที่มีจิตใจดีงาม

คนจิตใจดีย�อมสร�างผลงานอย�างตั ้งใจ ใส�ใจ พิถีพิถัน 
แต�ที่มากกว�านั้นคือคนจิตใจดีย�อมใส�ความปรารถนาดีลงไป
ในผลงานด�วย

แง�หน่ึง งานท่ีงามคืองานท่ีผู�สร�างสรรค�ทุ�มท้ังใจ ไม�ว�าผลงาน 
จะออกมาเป�นเช�นไร งานชิ้นนั้นก็มีพลังและหัวใจอยู�ในนั้น 
หากทำเช�นนี้ไปได�เรื่อยๆ ถึงที่สุดงานจะไปถึงจุดที่ใกล�เคียง 
ความสมบูรณ�แบบจนได�

แต�อ ีกแง� ซึ ่งสำคัญไม�แพ�ก ัน งานที ่งามนั ้นไม�ใช�งาน 
ที่งามโดยตัวมันเองเท�านั้น แต�ยังงามต�อผู�พบเห็น งามต�อ
สังคม งามต�อโลกใบนี  ้ ผลงานมากมายที ่ เป �นเช �นน ี  ้
งานที่ทำลายสิ่งแวดล�อม งานที่กระตุ�นให�ผู�คนละเอียดอ�อน 
ทางความรู�สึก งานที่สร�างความรู�สึกเมตตากรุณาแก�เพื่อน   
ร�วมโลก งานที่ไม�เอาเปรียบผู�อื ่น งานที่ไม�มีขั ้นตอนของ 
การโกงหรือคอร�รัปชั่น งานที่ไม�กระตุ�นความโลภในการ 
ทำลายโลก งานที่ทำให�ผู �พบเห็นได�ฉุกคิดเรื ่องราวต�างๆ 
ในแง�งาม

ผลงานที่ดีเกิดจากความใส�ใจ แต�ผลงานที่งามนั้นนอกจาก 
จะใส�ใจลงไปในงานแล�ว ยังต�องใส�ใจต�อส่ิงท่ีนอกเหนือไปจาก 
ผลงานด�วย เป�นงานที่ใส�ใจลงไปในผลกระทบที่จะเกิดจาก 
งานที่ตนเองสร�างสรรค�อย�ู ว�าจะช�วยทำให�โลกใบนี้งามขึ้น 
ได�อย�างไรบ�าง 

งานที่งามย�อมทำให�ผู�ที ่ได�สัมผัสมีจิตใจที่งาม และทำให� 
โลกใบนี้งามไปพร�อมกัน

ความงามในล ักษณะนี ้ เป �นความงามจากเจตนาของ  
ผู�สร�างสรรค�

ผู�ใส�ใจย�อมมองเห็นใจที่ใส�ลงไปในผลงาน  

ความงามสร�างจากจ�ตใจที่ดี

ความงามจากจ�ตใจถูกถ�ายทอดผ�านสิ�งที่ลงมือทำ 
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อะไรคือความงาม

ระหว�างตักอาหารเข�าปาก ใช�ฟ�นบนล�างขบ บดขยี้ รีดรสชาติ
เอร็ดอร�อยออกมาสัมผัสต�อมรับรสบนแผ�นลิ้น คุณเคยสงสัย
ไหมว�า เหตุใดอาหารจากพ�อครัวแม�ครัวบางคนจึงรสชาติ 
ดีกว�าบางคน เป�นเพราะเขาฝ�กฝนฝ�กปรือ เป�นเพราะคอย
พัฒนาฝ�มืออยู �เสมอ เป�นเพราะหมั ่นเร ียนรู �จากคนเก�ง 
เป�นเพราะมีแม�เป�นคนทำอาหารอร�อย หรือเป�นเพราะใคร 
คนนั้นเกิดมาแล�วมีไฝเป�นรูปตะหลิวกระทะจึงต�มผัดแกงทอด
ได�เลิศรส

อาหารอร�อยคือความงามชนิดหนึ่งใช�หรือไม�

หากเราใช�ตาสัมผัสความงามที่มองเห็น เราก็ใช�ลิ ้นสัมผัส 
รสชาติอันงดงามของอาหารได�เช�นกัน ยิ่งพิถีพิถันกับการ 
รับประทานมากเท�าไหร� เรายิ่งได�สัมผัสความละเอียดอ�อน 
ของการทำอาหารมากเท �าน ั ้น เช �นก ันก ับการใช � เวลา 
ตรวจตรางานศิลปะยิ่งดูอย�างใส�ใจ ก็ยิ่งสังเกตเห็นใจที่ใส� 
ลงไปในผลงาน

นี่เองที่เป�นสิ่งสำคัญ เหตุผลที่ทำให�ของบางอย�าง อาหาร 
บางจาน งามกว�าผลงานอื่นๆ มิน�าเกิดขึ้นจากความบังเอิญ 
โดยง�าย หากเกิดจากใจที่ใส�ลงไปในสิ่งนั ้นอย�างต�อเนื ่อง   
ยาวนาน มิใช�แค�วันนั้นที่ลงมือทำ หากเกิดขึ้นก�อนหน�านั้น 
เนิ่นนานมาแล�ว และเป�นเช�นนั้นมาตลอดทางกว�าจะมาถึง      
วันนี้

งานที่งามจึงเป�นงานที่ผลิตออกมาจากความใส�ใจ
และความใส�ใจก็เป�นความงามชนิดหนึ่ง 

สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร�างสรรค�ภาพและมือรีทัชอันดับหนึ่ง 
ของโลก เล�าเรื ่องราวเมื ่อครั ้งที ่ตัวเขาเดินทางไปใช�ชีวิต 
ที่ญี่ปุ�นให�ฟ�งว�า ในงานแสดงสินค�าคร้ังหน่ึง เขาอาสารับหน�าท่ี 
เป�นล�าม-ตัวกลางสื่อสารระหว�างชาวญี่ปุ�นกับชาวไทยที่มา 
จัดแสดงสินค�า ระหว�างทำหน�าที่มีเหตุการณ�หนึ่งที่ทำให�เขา 
ได�ฉุกคิด

งานวันสุดท�าย คุณลุงชาวญี่ปุ �นคนหนึ่งเดินเข�ามาในร�าน 
เพื่อซื้อช�างไม�แกะสลัก เขาชี้ไปที่ช�างไม�ตัวหนึ่งอย�างเฉพาะ 
เจาะจง “ผมขอซื้อช�างตัวนี้” พี่สุรชัยสงสัยว�าทำไมจึงต�อง 
เจาะจงด�วยว�าเป�นตัวน้ี จึงถามเหตุผลคุณลุงไป คุณลุงบอกว�า 
“เพราะช�างตัวนี้แกะขึ้นจากฝ�มือของคุณลุงคนนี้” เขาชี้ไปที่ 
ช�างแกะไม�ที่อาวุโสกว�า ซึ่งข�างๆ มีคนหนุ�มอีกคนนั่งแกะไม� 
อยู�ด�วย ล�ามชาวไทยสงสัยอีก “แล�วทำไมต�องระบุว�าเป�นช�าง 
ฝ�มือคุณลุงคนนี้ด�วยล�ะครับ” คำตอบของคุณลุงเรียบง�าย 
แต�สั่นสะเทือนความคิดของเขา “ผมเดินมาดูที่บูทนี้ทุกวัน 
ผมสังเกตเห็นว�า คุณลุงคนนี้เป�นคนดี คนดีก็ต�องสร�างงาน 
ที่ดีสิ”
 
ผมยอมรับว�าไม�เคยคิดถึงการสร�างงานในมุมนี ้มาก�อน 
ผมคิดเสมอว�างานที ่ด ีย �อมเก ิดจากคนเก�ง คนมีฝ �ม ือ 
คนที่มีดีกรีในด�านนั้นๆ แต�ไม�เคยคิดว�าผลงานที่ดีเกิดจาก 
จิตใจที่ดี
 
ความงามจากจิตใจถูกถ�ายทอดผ�านสิ่งที่ลงมือทำ  
 
เรื่องเล�าของพี่สุรชัยทำให�คิดต�อเนื่องเรื่องความงามไปได�อีก 
ไกล…แล�วสิ่งที่เราชื่นชมมองเห็นว�าสวย ว�าดี ว�าเลิศเลอ 
มันเกิดจากจิตใจแบบใด แล�วส�งผลต�อจิตใจของเราในแบบใด

“สวย” กับ “งาม” เป�นเร่ืองเดียวกันหรือไม�
 
โลกในยุคหลังเคร่ืองจักรผลิตส่ิงของข้ึนมาเป�นจำนวนท่ีล�นเกิน
ความต�องการ โลกขับเคลื ่อนไปด�วยการกระตุ �นให�ผู �คน 
จับจ�ายใช�สอย อยากได�ของใหม�กว�า รุ�นใหม�กว�า ทันสมัยกว�า 
เร็วกว�า สวยกว�า อยู�ตลอดเวลาราวกับว�ามนุษย�ใช�ความโลภ  
ขับเคล่ือนโลก
 
ผู �ผลิตต�องสร�าง “ความต�องการใหม�” ให�ผู �บริโภคเสมอ 
ส�วนผู�บริโภคเองก็กลายเป�น “นักบริโภค” แทนที่จะเป�น 
คนใช�ข�าวของนั้น หรือเป�นคนที่ชื่นชมพิจารณากับข�าวของ 
แต�ละอย�างอย�างใส�ใจและเต็มอิ่ม เรากลายเป�นคนรีบร�อน      
เบื่อง�าย และอยากได�อะไรใหม�ๆ อยู�เสมอ

โลกจึงหมุนไปด�วย “ความงามใหม�”

ธุรกิจจะเดินไปข�างหน�าได�ก็ต�องสร�าง “ความงามใหม�” 
เช�นนี้ตลอดเวลา เมื่อเกิด “ความงามใหม�” สิ่งที่เคย “งาม” 
ก็กลายเป�นสิ ่งที ่งามน�อยลง ตกยุค ตกรุ �น ตกเทรนด� 
ทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังคงใช�งานได�ดีไม�มีข�อบกพร�อง
 
เรารู�สึกกับเส้ือผ�าชุดเดิมไม�เหมือนเดิม เม่ือเวลาผ�านไป 1 ป� 
เรื่องเช�นนี้แผ�ลามไปถึงทุกสิ่ง เฟอร�นิเจอร� รถยนต� รองเท�า 
กระเป�า ทีวี ตู�เย็น ฯลฯ กระทั่งความคิด ความเชื่อ หรือ 
ความรัก
 
ความงามซึ่งถูกเปรียบเทียบกับความงามที่ใหม�กว�า จึงต�อง
ค�อยๆ หล�นหายไปจากใจของผู�ใช� และหายไปจากยุคสมัย

เช�นนี้แล�วแปลว�า “ความงามมีวันหมดอายุ” อย�างนั้นหรือ 
น�าพิจารณาว�าอะไรกัน ที่ทำให�สิ่งที่เราเคยเห็นว�างาม กลาย
เป�นส่ิงไม�งามไปเสียได� ท่ีน�าคิดไปกว�าน้ันคือ ถ�าโลกหมุนไปใน 
ทิศทางนี้ โลกจะกลายไปเป�นโลกแบบไหน เราต�องมีโลก 
อีกกี่ใบจึงเพียงพอต�อความต�องการไม�มีอันสิ้นสุดรายวินาที
 
แง�หนึ่ง ความงามเป�นเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัส  
แล�วบอกได�ว�า สิ ่งนี ้งาม-สิ่งนี ้ไม�งาม แต�อีกแง�หนึ่งแล�ว 
ความงามเป�นเร่ืองรสนิยม หลายส่ิงท่ีเราเห็นว�างาม แท�ท่ีจริง 
มันถูกก�อร�างความรู�สึกว�างามข้ึนมาจากระบบบางอย�างหรือไม� 
มีใครชักใยรสนิยมความงามของเราอยู�หรือเปล�า
 
หากรสนิยมหลักของโลก คือการใช�ทุกส่ิงอย�างรู�คุณค�า ใช�งาน  
จนสิ่งนั้นหมดอายุขัย เราอาจจะเปลี่ยนความชื่นชมที่มีต�อ 
ส่ิงของและผู�คนไปจากท่ีเป�นอยู� เราอาจช่ืนชมคนท่ีใส�เส้ือผ�า 
สีมอซอเพราะความเก�า และชื่นชมร�องรอยความเก�าตาม
กาลเวลาท่ีเกิดข้ึนบนเส้ือผ�าท่ีถูกใช�งานมานาน
 
สิ่งที่น�าตั้งคำถามกับรสนิยมก็คือ รสนิยมที่นิยมกันอยู�นั้น 
จะนำพาโลกไปในทิศทางไหน
 
คำตอบของคุณลุงญี่ปุ �นจึงน�าคิด ลุงมิได�มองความงาม 
ของช�างไม�ตรงที ่ความเหมือนจริงของผลงาน หากมอง 
ที่จิตใจของคนสร�างงาน และสนับสนุนคนที่มีจิตใจดีงาม

คนจิตใจดีย�อมสร�างผลงานอย�างตั ้งใจ ใส�ใจ พิถีพิถัน 
แต�ที่มากกว�านั้นคือคนจิตใจดีย�อมใส�ความปรารถนาดีลงไป
ในผลงานด�วย

แง�หน่ึง งานท่ีงามคืองานท่ีผู�สร�างสรรค�ทุ�มท้ังใจ ไม�ว�าผลงาน 
จะออกมาเป�นเช�นไร งานชิ้นนั้นก็มีพลังและหัวใจอยู�ในนั้น 
หากทำเช�นนี้ไปได�เรื่อยๆ ถึงที่สุดงานจะไปถึงจุดที่ใกล�เคียง 
ความสมบูรณ�แบบจนได�

แต�อ ีกแง� ซึ ่งสำคัญไม�แพ�ก ัน งานที ่งามนั ้นไม�ใช�งาน 
ที่งามโดยตัวมันเองเท�านั้น แต�ยังงามต�อผู�พบเห็น งามต�อ
สังคม งามต�อโลกใบนี  ้ ผลงานมากมายที ่ เป �นเช �นน ี  ้
งานที่ทำลายสิ่งแวดล�อม งานที่กระตุ�นให�ผู�คนละเอียดอ�อน 
ทางความรู�สึก งานที่สร�างความรู�สึกเมตตากรุณาแก�เพื่อน   
ร�วมโลก งานที่ไม�เอาเปรียบผู�อื ่น งานที่ไม�มีขั ้นตอนของ 
การโกงหรือคอร�รัปชั่น งานที่ไม�กระตุ�นความโลภในการ 
ทำลายโลก งานที่ทำให�ผู �พบเห็นได�ฉุกคิดเรื ่องราวต�างๆ 
ในแง�งาม

ผลงานที่ดีเกิดจากความใส�ใจ แต�ผลงานที่งามนั้นนอกจาก 
จะใส�ใจลงไปในงานแล�ว ยังต�องใส�ใจต�อส่ิงท่ีนอกเหนือไปจาก 
ผลงานด�วย เป�นงานที่ใส�ใจลงไปในผลกระทบที่จะเกิดจาก 
งานที่ตนเองสร�างสรรค�อย�ู ว�าจะช�วยทำให�โลกใบนี้งามขึ้น 
ได�อย�างไรบ�าง 

งานที่งามย�อมทำให�ผู�ที ่ได�สัมผัสมีจิตใจที่งาม และทำให� 
โลกใบนี้งามไปพร�อมกัน

ความงามในล ักษณะนี ้ เป �นความงามจากเจตนาของ  
ผู�สร�างสรรค�

ผู�ใส�ใจย�อมมองเห็นใจที่ใส�ลงไปในผลงาน  
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From Me to You

สวัสดีครับ ‘คุณตัวตน’ ในคุณผู�อ�านทุกท�าน
อย�าเพิ่งงงนะครับ เพราะบทความนี้ 
ผมไม�ได�คุยกับ คุณผู�อ�าน นะครับ 
ผมคุยกับ ‘ตัวตน’ ของคุณน�ะครับ

คุณตัวตนครับ เท�าที่ผมเข�าใจ
ชื่อที่สั้นที่สุดในภาษาไทยสมัยพ�อขุนราม
ก็คือ คุณ ‘ตัวกู’ บุรุษอมตะผู�ซึ่งกำเนิดมาจาก 
สรรพสิ่งอีกร�อยแปดพันเก�าหมื่นแสนล�าน 
ทั้งที่เป�นวัตถุจับต�องได� ไปจนถึงนามธรรม 
ความคิด ความรู�สึก ความเช่ือ ท่ีนับเน่ืองเป�น ‘ของกู’

ว�ากันว�า ตัวกู ไม�ว�าจะเป�น กู ของใคร 
จะหญิง ชาย เด็ก แก� จน รวย แค�ไหน
ทุกๆ ตัวกู ล�วนคือความพิเศษเฉพาะบุคคล
ที่แต�ละคนสร�างสรรค�ขึ้น และที่สำคัญ
ในกว�า 7,000 ล�านตัวกูบนโลกใบนี้
มันไม�มี ตัวกู ไหนที่เหมือนกันเลย 
ต�อให�วัยเดียวกัน เพศเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน 
เรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกัน ฯลฯ
ตัวกูแต�ละตัวก็ล�วนแตกต�างกันไปไม�มีซ้ำ
ไม�ต�องนึกไปไหนไกล ต�อให�เป�นตัวกู
ของฝาแฝด 2 คน 

ที่เกิดมาในท�องแม�เดียวกันก็ยังไม�เหมือนกันเลย
(เรื่องนี้ คุณแม�ที่มีลูกแฝดย�อมรู�ดี)

เพราะ ตัวกู เป�นผลงานการประดิษฐ�สร�างสรรค�ช้ินเอก
ที่มนุษย�แต�ละคนทยอยบรรจงก�อร�างสร�างขึ้น
จากส่ิงต�างๆ มากมาย เร่ิมจากการเล้ียงดูของพ�อแม�
คำสั่งสอนของคุณครูนับสิบนับร�อย 
จากนิทานท่ีฟ�งตอนอนุบาล 
จากการ�ตูนท่ีเคยดูตอนเด็กๆ    
ไปจนถ�อยคำของผู�คนมากมาย
จากหนังสือไม�รู�กี่สิบเล�ม รายการทีวีนับพัน 
โฆษณาเป�นหมื่นชิ้น
จากวัฒนธรรมความเชื่อ วิถีชีวิต ชุมชนที่อยู�อาศัย
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การเมือง 
ไปจนถึงคำสอนทางศาสนาและคุณค�าที่ยึดถือ
เอาเป�นว�ามันเยอะมากกก! ขนาดท่ีต�อให�ใช�ทุกหน�า 
ของ A Magazine เล�มนี้จนหมด ก็ไม�แน�ว�า
จะสาธยายได�ครบว�า ‘ตัวตน’ ของคุณ 
กว�าจะเป�นตนตัวถึงวันนี้ มันล�วนถูกก�อร�าง
สร�างประกอบขึ้นมาด�วยอะไรและอย�างไร

แต� ‘คุณตัวตน’ ครับ หลังจากบรรทัดนี้ 
มันจะสั่นสะเทือนตนตัวของคุณหน�อยนะครับ

เพราะมันคือการรื้อถอดแยกธาตุความเป�นตัวตน 
‘คุณผู�อ�าน’ ไม�ต�องตกใจนะครับ คุณยังปลอดภัยดี
แต�ส่ิงท่ีอาจจะถูกกระทบบ�าง คือ ‘ตัวตน’ ทุกตนตัว

ก�อนอื่น อย�าได�ตกใจไปนะครับ ‘คุณตัวตน’ 
คุณรู�ตัวไหมครับ ว�า คุณ… ‘ไม�ใช�ความจริง’ ครับ
คุณเป�นแค� ‘ความคิด’ น�ะครับ…
อย�าน�อยใจไปนะครับ …
มันพออธิบายได�แบบนี้ครับ

ตัวตน เกิดจาก ความคิด
ความคิด ไม�ใช� ตัวตน
ความคิด เพียงยืนยัน ตัวตนของเรา

ตัวตนที่แท� เป�นทั้งสิ่งที่เราคิดถึง
เป�นเพียงบางส�วน 
เท�าที่ความจำ ความรู�สึก ปรุงไป

แต�มันยังมีอาณาบริเวณที่ใหญ�กว�า 
งดงามกว�า อัศจรรย�กว�า
ซึ่ง 'คิด' ไป ไม� ถึง

เราที่แท� เป�น มากกว�า ความคิด

เรา คือ ความจริง ความงาม ความรัก
ที่ความคิดพยายามบอกสรุป เลือกอธิบาย 
ความเป�นมัน ที่มันยึดถือออกมา 
ทั้งแสดงต�อตนเอง และแสดงต�อผู�อื่น

แต� ความคิด 
มันก็ทำดีที่สุดแล�วนะ
เท�าที่มันจำได� มันรู� นึกได�
มันปรุงไปเท�าที่ มัน คิด ออก 
และที่สำคัญ เดินไปตาม
ที่ แรงกิเลส ดึง ใจ ไป

ลองดูต�นไม� และวิธีแสดงออก
ถึงตัวตนที่แท�ของมันดูสิ
แล�ว เรา จะ พบครู 
ใน ธรรม(ดา) ธรรม(ชาติ)
เพราะมันไม�มีกิเลส 
ไม�มีตัวตนให�ยึดถือ

เช�นกัน
การ - ดู มอง เห็น - 
คนละคำ ความหมายเดียวกัน
กลับ ลึก ไม�เท�ากัน

ไม�ใช�แค�เพราะเขียนไม�เหมือนกัน
แต�เพราะ ดู มอง เห็น
ของแต�ละคน ในความจริง
เราต�างไม�เคย - เห็น มอง ดู -
เหมือนกัน หรือเท�ากันเลย
… แค�นั้นเอง

เราจึงพึงพักใจ ในเมตตา ให�เป�นดั่งวิหาร
ที่คุ�ม ใจ กันและกัน
จนกว�า ตนตัวของเรา
จะเสมอกัน … 
เพราะ ณ ตรงนั้น
มัน ไม� มี ใคร 
อยู�ตรงนั้นหรอก

แน�นอน 
คนเรา คือ ตัวตน
คน - วนๆ ผสมโน�นนั่นนี่
คลุกคล�า สมมุติกันไป
มันคงไม�เพียวหรอก
จนวันที่เรา เจอ กับ ใจ
ป�ญหาต�างๆ จะลดน�อยลงมาก

ใจ
ใจ ล�วนๆ
ใจ รู� ล�วนๆ
ผมชอบเรียกมันว�า ใจ
Awareness
Pure-Awareness
ใจ
ก็ คือ ใจ แค�นั้น
หรือจะเรียกว�าอะไร
อื่นใด ก็ย�อมได� 

เพราะมันก็คง ไม�สนใจ
ที่จะไปยึดถือใน 
ตนตัว ที่ไม�ใช� ตัวมัน 
…ที่แท�จริง

ถึงบรรทัดนี้ 
ผมขออนุญาตเอ�ยคำว�า
สวัสดีครับ…ตัวคุณที่แท�จริง

P.54
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ธรรมะไรท�เตอร�

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

บนชีวิตที่ไม�หยุดนิ่ง ท�ามกลางสรรพสิ่งที่เคลื่อนย�ายON   
THE
MOVE
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“Me” without You

คุณรู�ตัวหรือไม�ว�า คุณอาจเป�นหนึ่งใน Gen Me (Generation Me) ซึ่งเป�นคำ 
เรียกคนรุ�นใหม�ท่ีให�ความสำคัญกับตัวเองท่ีสุด หรือใช�เรียกคนท่ีเข�าข�ายหลงตัวเอง 
มีมุมมองว�าทุกอย�างบนโลกหมุนรอบตัวเอง มีการศึกษาของคนอเมริกันพบว�า 
ชาวอเมริกัน Gen Me คือคนที่เกิดระหว�างป� ค.ศ. 1980 - 2000 นั้นหลงตัวเอง 
เป�นสามเท�าของคนรุ�นพ�อแม�

ขอยอมรับอย�างเป�นทางการว�า เราก็เป�นหนึ่งใน Gen Me (อายุประมาณ 
สามสิบต�นๆ) พอลองมาสังเกตลักษณะนิสัยตัวเองก็ย่ิงตกใจข้ึนไปอีก คือมันตรง 
จากการศึกษาเขาบอกว�า คน Gen Me จะเป�นคนที่ให�ความสนใจเกี่ยวกับ 
ศาสนาน�อยลง ไม�อยากจะทำตามธรรมเนียมแบบเก�าๆ โดยคิดว�ามันต�อง 
มีวิธีใหม�ๆ ที่ดีกว�า เร็วกว�า และไม�ต�องเสียเวลา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
ต�องการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง ต�องทำงานที่ได�ผลตอบแทน 
สูงกว�าคนรอบข�าง ชอบการแข�งขัน ต�องการประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น 
ต�องการเป�นที่ยอมรับของสังคม ไล�ตามเป�าหมายที่เป�นประโยชน�กับตัวเอง 
ไม�ค�อยสนใจคนอื่น มักมีเหตุผลของตัวเอง

พอมองไปรอบตัวก็สังเกตเห็นว�ามีมนุษย� Gen Me อยู�รอบๆ ตัวเราเต็มไปหมด 
บ�างก็เพื่อน บ�างก็พี่น�อง บ�างก็ญาติ หลักๆ คือตัวเราเอง แต�ก�อนเคยคิดว�า     
การเป�นคน Gen Me ก็ไม�ได�ผิดอะไร เพราะเราแค�ทำเพื่อตัวเอง และเราก็ไม�ได�  
ไปเบียดเบียนใคร แต�ความเป�นจริง เราไม�ได�อยู�คนเดียวบนโลก ทุกสิ่ง ทุกคน 
เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ทุกการตัดสินใจของเรากระทบต�อผู�คนรอบข�างเราเสมอ  
ดังนั้นการมองเห็นแต�ตัวเองคนเดียวจึงไม�ใช�เรื่องถูกเสมอไป 

ฉัน…ถ�ายรูปแต�ตัวเองซะส�วนใหญ�เพื่อรอลุ�นให�คนมากดไลก�และชื่นชมเยอะๆ
แทนที่จะเอนจอยช�วงเวลาในขณะนั้นกับเพื่อนที่นั่งอยู�ด�วยกัน 

ฉัน…สามารถทานข�าวคนเดียวได�โดยเล�นมือถือเป�นเพื่อน แทนที่จะกลับบ�าน 
มาทานข�าวพร�อมหน�าพร�อมตากับครอบครัว

ฉัน…มัวแต�พูดถึงเรื่องของตัวเองว�า เหนื่อยแค�ไหน มีป�ญหาอะไรบ�าง โดยลืม 
ที่จะสนใจถามเพื่อนที่ไปด�วยว�าชีวิตเป�นอย�างไรบ�าง

ฉัน…สามารถไปน่ังแฮงเอาต�กับเพ่ือนๆ น่ังอยู�ข�างๆ กัน ต�างคนต�างเล�นโทรศัพท� 
ถ�ายรูปกันเยอะมากเอาไว�โพสต�ลงได�อีกหลายวัน แต�กลับไม�ได�คุยกันเลย

ฉัน…ทำงาน 12 ชม. ต�อวัน ดังน้ันเวลาท่ีเหลือท้ังหมดของฉันจะไม�ถูกใช�เพ่ือ 
คนอื่นนอกจากตัวฉันเอง แทนที่จะแบ�งเวลาบางส�วนให�ครอบครัว

ฉัน…มีลูก แต�ฉันก็ต�องมีเวลาหาความสุขของตัวเองโดยการไปสังสรรค�กับเพื่อน 
และท้ิงลูกไว�อยู�กับพ่ีเล้ียง แทนท่ีจะใช�ทุกเวลาท่ีมีอยู�กับลูกให�มากท่ีสุด

ในที่สุดการตอบสนองความต�องการของตัวเราเองเพียงคนเดียวอาจไม�ใช� 
คำตอบของชีวิต คุณอาจมีความสุขแค�ช�วงสั้นๆ ในการได�มาซึ่งสิ่งที่ต�องการ   
แต�ท�ายที ่สุดการทำแต�เพื ่อตัวเองโดยไม�คิดถึงคนรอบข�าง อาจทำให�คุณ 
ไม�เหลือใคร… และเม่ือถึงวันน้ัน ทุกส่ิงทุกอย�างท่ีทำมาเพ่ือตัวเองจะสำคัญยังไง 
ถ�าคุณไม�มีใครให�แบ�งบัน

P.56

P.57

BE-LIVE

READ & TASTE THE SWEETNESS AND
THE BITTERNESS OF LOVE

รัก เลิฟ เลิกรา มีให�อ�านครบทุกรสHOPE
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