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TAKE A SEAT
#me = a person's essential being that distinguishes them from others,
especially considered as the object of introspection or reflexive action.
ในยุคที่จุดโฟกัสคือตัวเอง ทำอะไรเพื่อตัวเอง
หาความสุขใหตัวเอง คนหาตัวตนของคุณเอง
ความตองการมาจากตัวเองเปนหลัก
ในขณะเดียวกันก็เปนยุคที่คนตางฉีกตัวเองจากสังคม
หาจุดเดนของตัวเองเพื่อยืนหยัดและสะทอนความแตกตางจากทุกคน
โดยที่ไมไดคิดคำนึงถึงตัวตนของเราจริงๆวาตัวเราเองตองการอะไร
เราอาจจะถูกหลอหลอมใหพยายามตองเดนกวา แปลกกวา เกกวา รวยกวา
บางที #ตัวเอง อาจจะถูกกลืนโดยสังคม
และไมรูเลยดวยซ้ำวาจริงๆแลวอะไรคือสิ่งที่ตัวเองตองการ
Only if you find peace within yourself will you find true connection
with others.
- Before Sunrise (1995)
Pathamol L.
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BAMTAKKA

LIVING IN
STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF
OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER
เดินดูสถานที่สวยเกจากทั่วโลก
ผานสายตา และมุมมองของ
อินทีเรียดีไซเนอร
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INK AND LION
-#ME-

เรามาเริ ่ ม ต น ศั ก ราชใหม ก ั บ LIVING IN คอลั ม น แ รกของป 2017 กั น
ร า นที ่ เ ราจะแนะนำเป น ร า นกาแฟ หลายคนอาจจะคิ ด ว า แล ว จะพิ เ ศษ
ยังไง เพราะเห็นมีอยูเยอะแยะมากมาย ในยุคที่หลายตอหลายคนที่อยากมี
กิจการเปนของตัวเอง ถาไมเปดรานเสื้อก็เปดรานกาแฟ นั่นสิ! แลวมันจะ
พิเศษตรงไหน ยิ่งการแขงขันที่สูงขนาดนี้ การจะทำรานกาแฟให ค รองใจ
คอกาแฟมั น ต อ งมี ม ากกว า รสชาติ ก าแฟแน ๆ
INK AND LION คำงายๆ ที่ไมนาจะเกี่ยวกันไดกลับทำใหเปนชื่อที่ติดหู
โดยมีที่มาคือ คำวา INK มาจากน้ำหมึกหรือกาแฟดำ สวนคำวา LION คือคำ

04
สนุกๆ ที่ไดมาจากโลโกของเครื่องทำกาแฟที่ราน งายๆ แตลงตัว CONCEPT
ในการตกแตงมาจากคุณเกี๊ยก อดิเทพ อยากไดรานกาแฟ ทีเ่ รียบงาย เขามา
แลวรูส กึ RELAX ไมเกร็งไปกับบรรยากาศรานไมตอ งเปะ ไมตองเนี้ยบ โชวความ
เป น ธรรมชาติ ข องวั ส ดุ จะเห็ น ได จ ากการใช ผนังกออิฐเปลือยโชวแนวที่
ตั้งใจทาสีขาวแบบไมเรียบไว เฟอรนิเจอรที่ใช ก็เปนงานไมเกาผสมกับงาน
เหล็กเกาๆ หลายแบบ หลายดีไซน มามิกซกัน เพื่อใหตัววัสดุไมไปแขงกับ
งานศิ ล ปะ เพราะที ่ น ี ่ เ ป น GALLERY ด ว ย มีการจัดแสดงงานหมุนเวียน
สับเปลี่ยนกันไป ทำใหบรรยากาศภายในรานเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และคุณเกี๊ยก
ก็อยากใหลูกคาที่มาที่รานไดแรงบันดาลใจกลับไปดวย
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นั่นคือสิ่งที่ทำให INK AND LION โดดเดนแตกตางจากรานกาแฟทั่วไป มันคือ
รานที่ใสความเปนตัวเองของคุณเกี๊ยกอยูในทุกอยาง ทุกดีเทล ไมวาจะรสชาติ
ของกาแฟ การคั ่ ว กาแฟเอง การดู แ ล การตกแต ง รวมไปถึ ง ขนาดว า
ทำเองดวยเพื่อใหไดอยางใจคุณเกี๊ยกทุกอยาง
INK AND LION ตั้งอยูในซอยเอกมัย 2 โดยรานจะเปดวันเสาร - อังคาร
9:00 - 18:00 น. และจะปดวันพุธ - ศุกร เพื่อไปหาแรงบันดาลใจใหม ๆ
ด ว ยเหมื อ นกั น

-#ME-
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01 การตกแตงในสไตล INDUSTRIAL LOFT
โดยใชความดิบของผนังกออิฐเปลือย
โชวแนว งานไมเกาและงานเหล็กเกา

05 ผนังกออิฐสีขาว มีการโชวงานระบบให
ดูดิบๆ ทำใหงานเฟอรนิเจอรที่เปนงาน
ไมเกาและเหล็กทำสีเขมลอยเดนออกมา

08 ดีเทลเล็กๆ ของแกวกาแฟที่จะวาดใหสดๆ
ในบางโอกาส

02 มุมที่เปนโรงคั่วกาแฟของตัวเอง เนน
03 ความสบายๆเปนกันเอง นั่งคุย นั่งชม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได

06 สวนที่เปน GALLERY จะมีการจัดแสดงงาน
หมุนเวียนกันไป เพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ
ภายในรานไปเรื่อยๆ

09 OPEN COUNTER ทีเ่ ราจะไดเห็นวิธกี ารทำ
หรือจะพูดคุยปรึกษาเรือ่ งกาแฟกับบาริสตา
ไดอยางใกลชดิ

04 บรรยากาศสบายๆ ภายในราน
การมิกซเฟอรนิเจอรไมเกาหลายๆ แบบ
หลายๆ สไตล ใหความรูสึกเปนกันเอง

07 การใชความดิบของวัสดุเพือ่ ใหไมไปแขงกับ
งานศิลปะ

10 เจา LION LA MARZOCCO ทีม่ าของชือ่ ราน
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TALK

DIG DEEP INTO FAMOUS CELEBRITIES
AND STARS INSIGHTS

ตั้งแตเล็กจนจำความไดก็รูวาตัวเองอยากเปนเจาของอะไรสักอยางใหคนอื่นได
รูจกั ทีไ่ ดรบั ความนิยมและการตอบรับเปนอยางดี ซึง่ เด็กสวนใหญอาจจะฝนวา
อยากมี อยากเปน และอยากทำกันทุกคน แตจะมีสักกี่คนที่ลงมือและตั้งใจ
ทำใหมนั สำเร็จจริงๆ
แพรโตมาในครอบครัวทีท่ ำธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย ซือ้ ขายทีด่ นิ ใหเชาบาน
เชาคอนโด เนื่องจากสิ่งที่คุณพอคุณแมทำ แพรคิดวาก็เปนการดีถา มีคนมาเชา
และก็เปนการดีถา ซือ้ ขายทีด่ นิ แลวไดกำไร แตถา เกิดเศรษฐกิจเปลีย่ นไป ไมมคี น
มาซื้อมาเชาละ เราจะทำยังไง ฉะนั้นการที่เปนพี่คนโต มีนองสาวอีก 2 คน
เลยรูสึกวาอยากเปนคนรับผิดชอบทุกอยางและอยากจะเปนคนดูแลครอบครัว
จึงคิดตัง้ แตเด็กๆ วาอยากจะสรางแบรนดและใหนอ งๆ ไดมีสวนรวมดวย

แพรเร่ิมทำแบรนดตอนกำลังเรียนคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ภาคภาษาอังกฤษ
ชั้นปที่ 4 ซึ่งอาจจะไมไดเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นเลย แตเพราะความมุงมั่นและ
มีแรงจูงใจทีจ่ ะสรางแบรนดของตัวเอง เลยปรับใชหลักเศรษฐศาสตร มาชวยในการ
manage brand ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และพอจบ แพรบอกคุณพอคุณแม
วาจะขอทำตามฝนตัวเองคุณพอคุณแมก็สนับสนุนเต็มที่ แพรจึงสรางสรรคงาน
ที่ใฝฝนขึ้นมา เริ่มแผนการในการทำแบรนดของตัวเอง และตัง้ ชือ่ แบรนดจากชือ่
ของพวกเรา 3 พี่นอง LISA RITA THIDA โดยเอาพยางคหลังมารวมกัน
จึงเกิดเปนชื่อแบรนด “SATADA” ขึ้น แพรคิด และทำเองหมดทุกอยาง ตั้งแต
โลโก เนื่องจากไมอยากไปใชตัวในฟอนตของคอมพิวเตอรที่คนอื่นคิดเอาไว
จะได แ สดงความเป น ตั ว ตนออกมาตั ้ ง แต ช ื ่ อ แบรนด ข องเรา แพรลุ ย เอง
ทุกกระบวนการตั้งแตการหาวัตถุดิบหลักของชิ้นงานก็คือ มุก ท่ีตางประเทศ
เพื่อที่จะเลือกมุกที่มีคุณภาพที่ดีและแตกตางจากรานมุกทั่วไป การคัดมุกให
เหมือนกันเพื่อมาทำปนชิ้นนั้นยากมาก และเราตองมีจินตนาการในการ
นำมุกหลายๆ shape มาคิดประดิษฐใหเกิดลักษณะเดนของแตละอัน เชน
ชิ้นนี้ควรจะทำเปนตุมหูหรือควรจะทำกำไล หรือเหมาะที่จะทำแหวนมากกวา
และเมือ่ เลือกมุกไดแลว ตองกลับมาหาชางเพือ่ ขึน้ ชิน้ งานใหเรา แพรอยูก บั มุกได

ทั้งวันทั้งคืน ยิ่งเปนสิ่งที่ย้ำและทำใหเรามั่นใจวาเราชอบมันจริงๆ

ในหนังสือตางๆ มากมาย

ตัวแพรเองไมไดเรียนดีไซน ไมเคยเรียนวาดรูปมากอน แพรวาดรูปโดยใช
จินตนาการทั้งสิ้น เพื่อใหชางขึ้นแบบตามที่ตองการ ดวยเหตุนี้จึงอาจจะทำให
เขาใจไมตรงกัน งานเลยออกมาไมตรงกับใจเรา จึงตองแกใหไดจนเปนตาม
แบบที่ตองการ ซึ่งทำใหตองเสียเงินเปนจำนวนมาก ตอนแรกแพรก็ขอเงินทุน
จากคุณพอคุณแม เพราะทานก็ใหการสนับสนุนเต็มทีใ่ นการผลิตของออกมาขาย
แตแพรคิดวาถาขอตลอดก็ไมรจู กั ประหยัดโดยการลดตนทุน หลังจากทำมา 1 ป
แพรเลยสมัครทำงานที่ Siam Paragon Development Co.Ltd อยูในสวน
ของการทำการตลาด ดูแลลูกคาบัตร Platinum เพื่อที่จะไดเรียนรูก ารทำงาน
ใหเปนระบบและนำระบบมาใชกับการบริหารแบรนดของเราไดอีกดวย และ
ไดนำเงินเดือนที่ไดมาจายคาผลิตชิ้นงาน ถึงมันจะครอบคลุมไมไดทั้งหมด
แตมันก็ทำใหแพรไดรูจักคิดหาวิธีที่ประหยัดที่สุดกอนที่จะสั่งชางทำ จะไดฝก
ใหมีกระบวนการคิดและไตรตรองใหมากขึ้น

แตแแพรก็ยังไมหยุดแคนั้น แพรตองการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและแบรนด
ให ด ี ข ึ ้ น อี ก แพรลองหั น กลั บ มาดู แ บรนด เ รายั ง รู  ส ึ ก ว า แบรนด เ รายั ง มี
ตัวตนที่ไมชัดเจน การดีไซนมันไปไกลไดมากกวานี้ แพรเลยอยากจะเรียนตอ
อีก และลองสงผลงานการออกแบบที่เราเคยทำๆ มาไปแขงเพื่อชิงทุน ถึงไมได
ทุนก็จะเรียนอยูดี และแพรก็ไมคิดวาจะไดรับทุนหรอกเพราะสถาบันนี้เปน
สถาบันอันดับ 1 ในการออกแบบ แตพอประกาศและเราไดรับทุนก็ดีใจมาก
เพราะมีแค 3 คนจาก 100 คน และยิ่งดีใจที่เราทำความฝนเราไปไดไกลอีก
1 ขัน้ แพรไดรบั ทุนและไดเขาเรียนปริญญาโทที่ Domus Academy เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี ที่ที่เปนศูนยรวมแฟชั่นและการออกแบบระดับโลก แพรเรียน
คอรส Master of Accessories Design ตอนนั้นกลัวมากเพราะทุกคนจบ
แฟชั ่ น มากั น หมด เราเป น คนเดี ย วที ่ จ บเศรษฐศาสตร แ ละไม ม ี พ ื ้ น ฐาน
การออกแบบมาก อ นเลย แต พ อเข า ไปเรี ย นก็ ป ระทั บ ใจ เขาสอนตั ้ ง แต
รากฐานการออกแบบ การนำ inspiration มาเปลี่ยนเปน concept การนำ
concept ไปพัฒนาใหใกลเคียงความเปนตัวเรามากที่สุด และพัฒาเปนชิ้นงาน
ไมไดมีสอนเฉพาะจิวเวลรีเทานั้น ยังมีใหเรียนทำรองเทาและกระเปาอีกดวย
ซึ่งทั้ง 3 อยางใหเราลงมือทำเองตั้งแตตน ทำใหเราไดเห็นและรูขั้นตอน
การทำงานของทั้งฝงดีไซเนอรและฝงชางจริงๆ เวลาวางจากการเรียน แพรชอบ
การทองเที่ยว เขา museum เก็บเกี่ยวประสบการณและ inspiration ไปใน
หลายๆ เมืองในประเทศอิตาลี และนำมาพัฒนาใหมี collection ใหมๆ
เกิดขึ้นและเปนที่นาสนใจใหลูกคาไดเลือกสรร ใสแลวไมเบื่อ มีลูกเลน
สามารถนำแตละ collection มา mix&match ใหเกิด jewelry ชิ้นใหมๆ
ไดอีกมากมาย พอถึงชวงสงงานชิ้นสุดทายกอนจบและรับปริญญา แพรก็
ไดรับเลือกใหเขาฝกงานกับบริษัทที่มาดูงานเด็กเพื่อเอาเขาไปพัฒนา มีแค
3 คนจาก 100 คน มันเปนอะไรที่ไมคิดฝนมากอน มันเปนการพิสูจนตัวเอง
ใหคนอื่นเห็นไดวา แมเราจะมาจากสายเศรษฐศาสตรแตก็ไมไดดอยไปกวา
คนอื่นเลย และจากการที่ไดเรียนที่นี่ก็ทำใหไดรูจักเพื่อนตางชาติทั่วทุกมุมโลก
และแนะนำกันจนมีคนมาติดตอขอซื้อสินคาจากเราไปวางขายในหลายๆ
ประเทศ

แพรเริ่มการขายจากการใชสื่อออนไลนเปนหลัก เพราะมีตนทุนที่ต่ำและถึงลม
ก็ไมเจ็บตัวมากนัก แตตอนที่เริ่มคูแขงทางการตลาดมีนอยมาก (ถาเทียบ
กับทุกวันนี้) เราเกือบจะเปนเจาแรกๆ ที่ทำเครื่องประดับมุกใหมีความทันสมัย
และไมเหมือนใครเลยก็วาได และออกรานครั้งแรกขายที่งานโรงเรียนมาแตรฯ
ซึ่งเปนโรงเรียนที่แพรและนองเรียนมาตั้งแตเด็ก มีรุนพี่รุนนองและเพื่อน
มาซื้อและไดรับคำชมมากมาย และพูดปากตอปากจึงทำใหเราเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ทำใหแพรมีกำลังใจที่จะคิดและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ที่ดีที่สุดใหกับลูกคา
หลังจากการเริ่มทำแบรนดเปนเวลานานพอสมควร แพรไดเรียนรูอะไรมากมาย
เพราะเปนคนลงมือเองทุกขั้นตอนจึงรูวาการที่จะบริหาร brand SATADA
ไมใชสิ่งที่งายเลย เพราะมีรายละเอียดที่ตองดูแลอยางใกลชิด แพรเลย
ตัดสินใจลาออกจากงานประจำและไปเรียนตอ Brand Management ของ
Fashion Intitute of Technology ที่นิวยอรก สำหรับคนที่เปน designer
วากระบวนการทีแ่ ทจริงควรเปนยังไงและอยากจะมีพน้ื ฐานทีแ่ นน เพือ่ ใหแบรนด
ของเรามี ร ากฐานที ่ ม ั ่ น คงและถู ก ต อ งตั ้ ง แต ต  น และฝากน อ งๆ ช ว ยดู
ชวยประสานงานตางๆ ใหตอนแพรไปเรียน ตอนอยูนิวยอรกมีความสุขมาก
ทุกถนนทุกซอกทุกมุมสราง inspiration ใหกับเราไดตลอดเวลา เดินไปที่ไหน
ก็มีแตสิ่งที่นาสนใจแปลกใหม ทำใหแพรไดมีการพัฒนา collection ที่มี
ความโดดเดนทีช่ อ่ื วา Skyfall Earrings มีทม่ี าจากการไปเทีย่ วน้ำตก Niagara
ซึ่งตางหูรุนนี้ก็ยิ่งทำใหแบรนด SATADA เปนที่รูจักและโดงดังมากขึ้นไปอีก
จนมีแบรนดตางๆ ขอเอาไปเดินแฟชั่นโชว ขึ้นปกนิตยสารและลงคอลัมน
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แพรมองวาโอกาสไมไดมีเขามาบอยๆ ถาเราไดรับโอกาสเราควรจะทำมัน
อยางตั้งใจและใหดีที่สุด เพื่อที่เราจะไดไมเสียใจทีหลังวาเรายังไมไดทำ
และการที่เราเรียนรู และพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลาเปนสิ่งสำคัญและความ
มุงมั่นและตั้งใจจริงจะเปนแรงผลักดันที่ทำใหเราไดไปอยูจุดที่เราใฝฝนไว
ได อ ย า งง า ยดาย แต ก ารที ่ เ ราคิ ด ที ่ อ ยากจะเริ ่ ม ทำแบรนด แ ละออกแบบ
นั้นตองคิดและมาจากการพัฒนาของเราเองดวย ไม อ ยากให ไ ปหยิ บ ยื ม

ความคิดคนอื่น และเอามาเปนของเราเอง เพราะสักวันเราก็จะเจอทางตัน
เพียงแตเราตองหาตัวตนของเราที่แทจริงใหเจอกอนวาเราชอบอะไร สไตลไหน
และเราจะสนุกกับการทำงาน ใสความเปนตัวตนของตัวเองลงไปในชิ้นงาน
รักงานที่เราทำ มันจะเปนพลังที่สงตอไปถึงลูกคาและเขาจะเห็นถึงคุณคาของ
ชิ้นงานเรา ขอใหกลาคิด กลาเริ่มลงมือทำ อยากลัวที่จะลม เพราะถาเรา
ไมเคยพลาด เราก็จะไมมีวันไดเรียนรูและพัฒนาตัวเราเลย
และอยากฝากถึงนองๆ ที่อยากมีธุรกิจของตัวเองโดยไมเคยผานการทำงาน
ประจำในบริษัทหรือในองคกร เห็นวานาเบื่อ ไมอยากมีเจานาย แตอยากจะ
บอกนองๆ หลายๆ คนวา การทำงานประจำเปนการเรียนรูวิธีทางลัดที่เร็วที่สุด
เรียนรูการปรับตัวเพื่อทำงานรวมกับผูอื่น เรียนรูการเปนเจานายที่ดีวาควรทำ
และปฏิบัติกับลูกนองยังไง เปนบันไดความคิด เปนกระบวนการที่ทำใหเรา
มีทง้ั ประสบการณ ความรู มุมมองใหมๆ ชองทางการทำธุรกิจ และ connection
ตางๆ มากมายที่มีประโยชนที่เราจะสามารถนำมาเปนพื้นฐานในการตอยอด
ธุรกิจของเราไดดีเลยคะ

P.13
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และดวยความที่คุณพอคุณแมชอบสะสม ซึ่งสะสมตั้งแตของเกา ของโบราณ
เพชร พลอย อัญมณีตางๆ และมุก ทำใหแพรซึมซับและมีความรูเรื่องราว
และที่มาของสิ่งเหลานี้อยูไมนอย แพรเปนคนชอบแฟชั่น ชอบการแตงตัว
ฉะนั้นสิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ accessories ซึ่งเพิ่มรายละเอียดเครื่องประดับเอง
และสั่งชางประจำทำ เราจึงไดไอเดียจากตรงนี้วามุกจริงๆ ไมใชเครื่องประดับ
ของผูใหญเทานั้น (สมัยนั้นมุกไมไดเปนที่นิยมมากเหมือนตอนนี้) แพรเลยลอง
ออกแบบทำสไตลที่แพรชอบและเพื่อนๆ เห็นทีไรก็จะอยากไดทุกครั้ง จึงเปน
จุดเริ่มตนที่ทำใหแพรคิดวาสิ่งที่ชอบสามารถเอามาเปนชองทางใหเราหาเงินได
เลยคิดจะทำมุกใหออกมาเปนแบบที่วัยรุนใสได ไมรูสึกแก ไมเหมือนใคร และ
สะทอนความเปนตัวตนของเราเอง

เปดมุมมอง โชวความคิดที่ซุกซอนอยูของดารา
เซเล็บคนดัง
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WHO /
WHAT /
WEAR /

NO-NAME MODELS
FEATURED ON PAPER-CUT
CATWALKS

แคตวอลคบน 2 หนากระดาษ
ของเหลาโมเดลโนเนม

PERFECT
ME
P.15

P.14

WHO WHAT WEAR คอลัมนน้ี เราอยากใหทกุ คนรูจ กั ตัวเองกันมากขึน้ นอกจาก
การแตงตัวดี มีสไตล สวยชิค เทรนดีแ้ บบสาวยุคใหมแลว อีกหนึง่ คียห ลักของ
การแตงตัวออกมาใหสวยเปะ ที่สาวๆ ทุกคนตองใสใจและใหความสำคัญก็คือ
การแตงตัวใหเปนและเหมาะสมกับรูปรางของเรา ผูหญิงอายุมากขึ้น ความ
กระชับของผิวพรรณในสวนตางๆ ก็ลดนอยลง ควรรูจักวิธีการเลือกซื้อเสื้อผา
ทีช่ ว ยปกปดหรือแตงตัวอำพรางขอบกพรองตางๆ ตอใหเสื้อผาของคุณสวยหรู
ดูแพง คัตติ้งเนี้ยบขนาดไหน แตถาไมรูจักมิกซแอนดแมตชใหเขากับเรา
มีแตดับกับดับคะ
REEBOK

อำพรางหุนไดแลว ยังทำใหดูไหลตกและไหลเล็กลงไดอีก ดวยเสื้อตัวยาว
เสื้อโอเวอรไซสที่สายเสื้อยาวลงมาปดชวงสะโพก หรือจะลองหาเสื้อคลุมมาใส
เปนสองเลเยอรนั้น ก็สามารถจัดการปญหาโลกแตกของสาวสะโพกใหญได
อยูหมัดทีเดียวเชียว
สำหรับสาวๆ ที่หุนเปนเสนตรง ไมคอยจะมีสวนเวาสวนโคง ตองลองเสื้อสไตล
กิโนโม ทีม่ สี ายรัดเสนเล็กๆ ตรงชวงเอวคะ เมือ่ รัดแลวมันจะชวยใหสาวๆ ดูมเี คิรฟ
เห็นสวนเวาสวนโคงมากขึ้นกวาเสื้อแบบอื่นๆ คะ หรือจะลองหาเข็มขัดสักเสน
มาคาดทับเสื้อใหดูมีกิมมิก ก็ชวยไดไมนอยเลยละคะ

สาวหนาอกเล็กแนะนำใหคุณผูหญิงเลือกเสื้อคอเตา หรือเสื้อMen's
ที่มีดีเทลลูPump
กเลน Omni Lite
นารักๆ ตรงชวงหนาอกสิคะ บอกเลยวาเจาเสือ้ 2 แบบนีจ้ ะชวยหลอกตาและเพิ
ม่ แตงตัวครั้งหนาก็ลองเอาไปใชดูนะคะเพื่อความมั่นใจของรูปรางและความสวย
มิติใหกับหนาอกของสาวๆ ใหดูใหญขึ้น แถมเจาเสื้อคอเตาwww.reebok.com
ยังชวยใหชวงตัว ของเรา
ของสาวๆ ดูยาวขึน้ อีกดวยนะ และสำหรับสาวหนาอกใหญ เชือ่ วาสำหรับบางคน
อาจคิดวามันคืออีกหนึ่งอุปสรรคในการเลือกเสื้อผาใชไหมละ แนะนำใหสาว
หนาอกใหญเลือกสวมใสเสื้อที่พอดีตัว ไมใหญเทอะทะหรือเล็กรัดติ้วจนเกินไป
นอกจากนี้เรื่องสีก็สามารถชวยไดเชนกันคะ ใสสีเขมๆ เขาไว บอกเลยวา
ชวยลดขนาดหนาอกของคุณใหเล็กลงไดอยางไมนาเชื่อ
จำไววาสาวๆ ที่มีชวงไหลกวางกวาปกติ ตองหาสิ่งมาปกปดใหสนิทแบบเนียนๆ
ลองเพิม่ สไตลเกๆ ใหกบั คุณดวยเสือ้ โอเวอรไซสซสักตัว ไมวา จะเปนเสือ้ ยืดตัวโครง
เสื้อเชิ้ตตัวหลวม หรือเสื้ออะไรก็ตามแตที่ใหญสักหนอย นอกจากจะสามารถ
-#ME -

SELECTED
ITEMS

01 COS-Top with
gathered high-neck

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

03 GUCCI-Flora snake
silk pajama pant

04 KENZO-Sailor Mini Bag

www.cosstores.com

www.celine.com

www.gucci.com

www.kenzo.com
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS
WITH OUR VERY OWN DESIGN
DIRECTOR

งานดีไซนดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยูแถวนี้

Myself Art

P.17

P.16

ในยุคที่โลกโคจรรอบตัวเอง ทุกคนตางหาความสุขมาเติมเต็ม ทำใหตัวเอง
แตกตางจากคนอื่นเพื่อไดรับการยอมรับ เพื่อใหตัวเองมีตัวตน คนสวนใหญอาจ
มองหาปจจัยภายนอกมาเติมชองวางในความตองการของตัวเอง แตแทจริง
แลว สิง่ ทีท่ ำใหเราทุกคนแตกตางกันนัน้ อยูใ กลตวั เรามาก มากเสียจนจริงๆ แลว
ความแตกตางที่เราตามหานั้นอยูภายในตัวเรานั่นเอง

แลวสงกลับไปที่แล็บ เพื่อเขากรรมวิธีในการถอดรหัสจนไดไฟลภาพดีเอ็นเอ
ของตัวเราออกมา ดีไซเนอรก็จะนำไปเขาโปรแกรมตกแตงภาพ เติมแตงสีสัน
พิมพดวยกระดาษอยางดี ใสกรอบ และสงกลับมาใหเรา ไมนาเชื่อวา เทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรจะสามารถผสมผสานกับงานศิลปะไดอยางลงตัว กอเกิด
เปนชิ้นงานที่มาจากตัวเราเอง และแนนอนวาแตกตางไมซ้ำใคร

คนเราเกิดมายอมแตกตาง ตางดวยชาติพันธุ สังคม ครอบครัว ฯลฯ เรามีการ
สืบทอดพันธุกรรมมาจากพอแม ดีเอ็นเอ (DNA) คือรหัสลับที่เก็บขอมูล
ความแตกตางของแตละคนไวถึงความละเอียดระดับเซลล ทุกวันนี้การถอด
รหั ส ดี เ อ็ น เอเพื ่ อ แยกความแตกต า งของบุ ค คลเป น เรื ่ อ งที ่ ท ำได ง  า ยดาย
สตูดิโอออกแบบชื่อ DNA 11 หยิบเอาเทคโนโลยีในการถอดรหัสดีเอ็นเอนี้
มาสรางสรรคเปนงานศิลปะของตัวเราเอง เมื่อสั่งซื้อชิ้นงานทางออนไลน
เราจะไดรบั ชุดเก็บตัวอยางดีเอ็นเอจากน้ำลาย ทำการเก็บตัวอยางตามขัน้ ตอน

แมในยุคสมัยที่ทุกคนตางวิ่งตามหาความแตกตางใหกับตัวเอง แตเชื่อเถอะ
วาเมือ่ เรามัน่ ใจในคุณคาของตัวเราเอง เรายอมมีตวั ตน ดังคำกลาวทีว่ า “I think,
therefore I am - เพราะฉันคิด ฉันจึงมีตัวตน” เพราะไมวาอยางไรก็ตาม
เราทุกคนนั้นมีตัวตนที่แตกตางกันอยูแลว เพราะความตางนั้นพิสูจนไดลึก
ลงไปจนถึงระดับเซลล!

-#ME-

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะจากดีเอ็นเอ : https://www.dna11.com
นอกเหนือจากนี้ DNA 11 ยังสรางสรรคชิ้นงานศิลปะจากลายนิ้วมือและ
ริมฝปากไดอีกดวย
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ITCHY FEET
ITCHING
TO
WALK & TRAVEL
&TALK

ที่นาเที่ยวกิ๊บเกบนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเทาจนตองออกเดินทาง
และคันปากจนตองอยากเลา

ประสบการณและความทรงจำดีดี ทีห่ าทีไ่ หนไมไดนอกจากการทีเ่ ราไดพาตัวเองออกไปเจอโลกอันกวางใหญ
นัน้ คือสิง่ ทีด่ ที เ่ี ราหาใหตวั เราเอง

-#ME-
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Antwerp, Belgium
Breda, Netherlands
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“Save your money to travel and enjoy your life” ประโยคสัน้ ๆ แตมากดวย
ความรูสึกและความหมาย การไดออกมาทองเที่ยวพบเจอสิ่งใหมๆ ในที่ที่
ตางจากที่เดิมๆ บนโลกอันแสนกวางใหญ ทำใหเราไดรูจักตัวเอง เขาใจตัวเอง
รูความตองการของตัวเอง และเติมเต็มชีวิตใหตัวเองมากขึ้น นี่แหละชีวิต
อันแสนสุขที่เราปรารถนา #ME
ANTWERP, BELGIUM
เมืองทีม่ คี วามสำคัญทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อาคารบานเรือนทีเ่ รียงราย
ตลอดสองฝงถนน ที่ผสมผสานความทันสมัยในโลกปจจุบัน แตยังคงไมลืม
ความเปนสถาปตยกรรมทางตะวันตกที่ออกมาอยางชัดเจน และดวยสีสันอัน
สดใสของวัสดุ เชน สีสมจากอิฐที่สามารถดึงดูดสายตาเราใหจับจองจนตอง
หยิบกลองขึน้ มาบันทึกไวในความทรงจำ ลัดเลาะทางเดินเล็กๆ จนมาถึงพื้นที่
กวางใหญติดทะเล แลวมีอาคารรูปรางแปลกตาตั้งอยูนั่นคือ MAS | Museum
aan de Stroom MAS ตั้งตระหงานอยูใกลกับทาเรือซึ่งสามารถมองเห็นไดจาก
ระยะไกล เพราะตัวอาคารมีความสูงอยูประมาณ 60 เมตร ถูกสรางสรรคโดย
สถาปนิกชื่อดังอยาง Neutelings Riedijk ตัวอาคารสามารถดึงดูดสายตา
ของคนทีเ่ ดินผานไปผานมาดวยหินทรายสีแดงทีผ่ สมผสานเขากันไดดกี บั กระจก
โคงไปโคงมาทีด่ พู ลิว้ ไหวราวกับผืนผาขนาดใหญ ซึง่ ภายใน MAS ไดเก็บรวบรวม
วัตถุตางๆ ในอดีตอยางนอย 470,000 ชิ้นไวในตูตะแกรงเหล็กขนาดใหญ

ราวกับวาเรากำลังเดินอยูในหองเก็บสินคาใตเรือสำเภาที่ใหญจนแทบไมมี
ที่สิ้นสุด
BREDA, NETHERLANDS
เมืองทางตอนใตของประเทศเนเธอรแลนด ที่แสนมีเสนหและยังมี Museum
ที่โดงดังอยาง MOTI | Museum of the Image ซึ่งถูกกอตั้งโดย Beyerd
องคกรอิสระซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม Graphic Design Museum Beyerd
Breda ภายในจะจัดแสดงนิทรรศการที่เนนไปทางงานกราฟกที่ผสมผสาน
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องสีหรือแมกระทั่งวัสดุที่ใช ทำใหเราไดรูจักและ
เขาใจงานในอดีตจนถึงปจจุบัน บางชิ้นงานเราสามารถเขาไปมีสวนรวมในงาน
ไดอีก ดวย เดินไปเดินมาสัก พัก ถาเริ่มรูสึก เหนื่อยแลว อยากจะนั่งพัก
ดื่มกาแฟสักแกวหรือกินขนมหวานสักชิ้น ดานหนาก็จะมีคาเฟเล็กๆ ที่มีทุกสิ่ง
ที่เราตองการเปดรอตอนรับใหเราเขาไปนั่งพักผอน ถัดมาไมไกลหองสีเ่ หลีย่ ม
เล็กๆ ภายในมีของเกี่ยวกับงานออกแบบมากมายที่รอใหเราซื้อเปนของฝาก
หรือบันทึกเปนความทรงจำดีๆ นัน่ คือรานขายของของทาง MOTI นั่นเอง
ประสบการณและความทรงจำดีๆ ที่หาที่ไหนไมได นอกจากการที่เราไดพา
ตัวเองออกไปเจอโลกอันกวางใหญ นั่นคือสิ่งที่ดีที่เราหาใหตัวเราเอง #ME

-#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
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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

Generations Bite

P.22

ผมกลับบานดึกเหมือนเคย แสงไฟสวางมาจากตึกแถวหองหนึ่งดูไมคุนตา
เดินเขาไปเลียบๆ เคียงๆ ดู นั่นไง! พวกเด็กแนวมาเปดอะไรแถวบานอีกเนี่ย
โรงเรียนสอนดนตรีเหรอ สอนกีตาร เบส กลอง คียบ อรด เจาของเปนชายหญิง
วัยรุน เหมือนจะเปนแฟนกัน และนาจะเปนลูกคนมีตงั ค อคติบวกนิสยั ไมดขี องผม
ก็เริ่มทำงาน โอย เสียดายรานขาวเจาเดิมที่เคยเปดที่นี่ตามประสบการณ
ของคนพื้นที่ ผมขอฟนธงไปเลยวานาจะอยูไดไมนาน ขนาดหองซอมดนตรีที่
คิดคาหองแสนถูกในซอยบานผมยังไมรอด
จวบจนคืนหนึ่ง สิ่งที่ผมคิดไวก็เปนจริง ปายโรงเรียนสอนดนตรีถูกปลดออก
ปายรานกาแฟมาแทนที่ โครงสราง โทนสีก็ยังเหมือนเดิม มีเหลาบรรดานักปน
จักรยานมาจอดกันประมาณนึง ภายในรานวัยรุนสองคนที่เปนอดีตเจาของ
โรงเรียนสอนดนตรีกำลังลองใชเครื่องตมกาแฟเครื่องใหม ผมพลางคิดในใจ
จะไปไดสักกี่ถวย เอย..สักกี่น้ำ
ทำเลตรงนี ้ เ ป น ย า นปราบเซี ย น คื อ ถ า ไม ใ ช ร  า นเก า แก ท ี ่ ม ี ล ู ก ค า ประจำ
สวนใหญจะไมรอด มันอยูร มิ ถนน ตรงเชิงสะพานเตีย้ ๆ ขามคลองประตูระบายน้ำ
น้ำก็ไมเหม็น แถมมีตนไมใหญปลูกบนฟุตปาทดูรมรื่น แตทำไมถึงไมคอยรอด
กัน นี่ขนาดผูใหญที่มีประสบการณยังไมรอด แลวพวกวัยรุนที่ทำดวย passion
ลวนๆ เนี่ย ผมวาตายสนิท
ผานไปราวหนึ่งอาทิตย รานกาแฟหายไปแลว กลายเปนรานซอมจักรยานโดย
มีกลุมคนปนจักรยานกลุมเดิมมาจอดคุยกัน บางก็มีเขาไปปรับแตงจักรยาน
ของตัวเองในราน ฝาผนังสมัยเปนรานกาแฟถูกทาสีใหมเปนสีขาว รูปนักดนตรี
ถูกเอาลง แลวเอารถจักรยานฟกเกียรไปแขวนแทนที่ ผมกวาดสายตาเขาไป
ในราน มองหาหนุมสาววัยรุนคูนั้นแตไมเห็น แตก็คิดวานาจะยังเกี่ยวของกันอยู
อาจใหเพื่อนที่ชอบจักรยานเชาตอหรือเปลา ขณะที่ผมกำลังจะเดินผานไป
ก็สะดุดกับกลิ่นหอมของวาฟเฟล นองผูหญิงคนนั้นกำลังทดลองทำวาฟเฟลขาย
ที่หนารานจักรยาน ในใจอยากชวยอุดหนุน แตอีกดานในใจบอกวาอยาเลย
ดีกวา

สองคันจอดพิงแอบๆ อยูในราน เดาวานาจะเปนของวัยรุนคูนั้น ภาพชายหนุม
กำลังแซะวาฟเฟลออกจากแมพิมพ แลวสงตอใหหญิงสาวบรรจงใชชอน
ตักไวทช็อกโกแลตรอนๆ ราดลงบนวาฟเฟล มันชางดูมีพลังอยางประหลาด
ตอนนี้อคติในใจผมหมดสิ้นไป เหลือแตความสะเทือนใจที่สะกดสองขาใหเดิน
ไปซือ้ วาฟเฟลของนองเขา แตกไ็ มไดคยุ อะไร
กีอ่ าทิตยผา นไปไมรแู ลว รานวาฟเฟลหายไป เหลือเพียงปายแขวนไววา ใหเชา ผม
เดินอึง้ ๆ ผานไปอยางเงียบๆ เมือ่ เดินเขาไปในซอย ทันใดนัน้ ผมก็เห็นสาวนอย
คนเดิมขายวาฟเฟลอยู ที่ตอนนี้มันเหลือเปนแคบูทเล็กๆ ที่ประกอบขึ้นมาอยาง
งายๆแตทาสีและตกแตงไดนา รักสไตลมนิ มิ อล และราคาวาฟเฟลจากชิน้ ละ 25
ตอนนี้ขายชิ้นละ 10 บาท ผมจึงเดินเขาไปอุดหนุนอีกครั้ง เธอจำผมได
พรอมแถมใหอกี ชิน้ เปนรสใหมทโ่ี รยชาเขียวมัทฉะใหผมไปลองชิม
อีกคืนที่ผมกลับดึกเหมือนเคย ขณะที่เดินผานตึกแถวหองนั้นซึ่งปจจุบันเปน
คลินิกทำฟน ผมหยุดยืนมอง พลางถอนหายใจเฮือกใหญ แลวเดินจากไป
ทันใดนั้น ผมเหมือนไดยินเสียงดนตรีเลนสดอยูไกลๆ ผมเดินตามเสียงและ
แสงไฟจนถึงรานหนึ่งที่อยูฝงตรงขาม ผมเดินขามไปแลวพบองคประกอบ
บางอยางที่คุนตา ลักษณะเปนรานอาหารผสมรานกาแฟที่มีดนตรีสดเลน
มีการใชจักรยานมาตกแตงราน มีกลุมคนปนจักรยานกลุมเดิมกำลังซื้อกาแฟ
มีปายติดในรานวารับสอนกีตาร เบส กลอง คียบอรด เชิญชั้น 2 ทั้งหมด
ที่เห็นดูเหมือนสิ่งที่ลมสลายไดฟนคืนชีพมารวมกันในที่เดียว
ผมไมลังเลที่จะเดินเขาไปนั่ง สั่งขาวมากิน และไดมีโอกาสพูดคุยกับวัยรุนชาย
คนนัน้ เขาเลาใหฟง วารานนีค้ อื เงินทุนกอนสุดทายทีม่ แี ลว และนองผูห ญิงทีข่ าย
วาฟเฟลนั้นเปนนองสาวของเขา ที่ตางก็มีอุดมการณเดียวกันที่จะออกมาใชชีวิต
แบบนี้ ผมอยากใหกำลังใจ บอกวาผมเชื่อวาเขาทำได แตผมไมไดพูดออกไป
เพราะดวงตาที่เปนประกายกลาแกรงของเขาไดพูดแทนไปหมดแลว หลังคุยกัน
สักพักผมกลับบานไปอยางมีพลัง ไมแนใจวาเพราะอิม่ ขาวหรือไดซมึ ซับพลังจาก
พวกเขามากันแน

สองอาทิตยผานไป กลุมคนปนจักรยานที่จอดกันหนารานหายไปแลว ในสวน
ของรานซอมก็หายไปดวย ลาสุดมันกลายเปนรานขายวาฟเฟล โดยมีจักรยาน
-#ME-
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A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจงๆ ที่ชาวไซเบอร
ไมควรพลาด

MOVIE

1 DESIGN & FASHION

2 EAT & DRINK

3 PLAY !

Autodesk SketchBook
By Autodesk Inc.

Ask The Butcher
By Vic's Premium Quality Meat

Moji Maker MT
By AppMoji, Inc.

MY LIFE AS ALI THOMAS

Description

Description

Description

“ความสุข” เปนคำงายๆ หนึ่งคำที่มีอิทธิพลตอการใชชีวิตของมนุษยทุกคน
ไมวาจะเปนในยุคสมัยใดๆ

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

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!

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.

4 ENTERTAINMENTS

5 TRAVEL & GUIDE

6 NEWS

NME Magazine
Time Inc. (UK) Ltd

Citymapper
By Citymapper Limited

The New Yorker Magazine
By Condé Nast Digital

Description

Description

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).

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.

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.

เพลง หนัง และความรูสึกดีๆ มาแนะนำ
ตอนคุณเอนหลังนั่งอยูบนโซฟาตัวโปรด

MUSIC

YELLOW POTION

PROJECT NO.143

APPTRACTION

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

PANDA

ในระหวางที่สังคมบานเราอยูในยุคที่แตละคนตางเลือกที่จะใชชีวิตในแบบที่
ตองการ แตในสังคมญี่ปุนกลับมีปญหาที่ดูจะตางไป ตรงที่วัยรุนของเขา
อาจติดอยูในกรอบบางอยาง อยางการหมกมุนกับชมรมและการใชชีวิต
แบบที่ยังไมคิดวางแผนอะไร หนังเลาเรื่องในชวงไมกี่วันที่ Kirishima หายตัวไป
เขาดูเหมือนเปนคนสำคัญในโรงเรียน เปนนักวอลเลยบอลตัวความหวังของทีม
และยังเปนคนสำคัญในหลายๆ กลุม เมือ่ เขาหายไปจึงเกิดผลกระทบกับหลายๆ
คน หนังไมไดจงใจตีแผปญ หาชัดๆ แตใหเราสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหอง
ดวยการเลาเรือ่ งแบบในวันเดียวกัน มีการเลาซ้ำแตเปลีย่ นมุมมองไปตามแตละคน
พวกเขาและเธอดูจะใชชวี ติ เรือ่ ยเปอ ยไปวันๆ แตกเ็ หมือนเก็บซอนปญหาไวในใจ
รอการประทุครั้งใหญในอนาคต
ชอบความเหมือนจริง ไมพยายามบีบคัน้ อารมณ นำเสนอปญหาวัยรุน ในแนวทาง
ใหม ดูเผินๆ อาจไมรสู กึ วามีปญ หาอะไร ดูรอบแรกอาจไมสนุก แตเมือ่ ปลอย
ใหความคิดตกตะกอน จะพบวานีค่ อื ประสบการณการดูหนังทีด่ คี รัง้ หนึง่ ตัวละคร
Kirishima แทบไม ไ ด ป รากฏตั ว ตลอดทั ้ ง เรื ่ อ ง แต เ รากลั บ สั ม ผั ส ได ถ ึ ง
ตัวละครทีค่ น พบเปาหมายของเขาแลว หรืออาจกำลังออกตามหาสิง่ ทีต่ อ งการอยู
โดยตอนท า ยของหนั ง ปรากฏข อ ความที ่ Kirishima ฝากถึ ง เพื ่ อ นๆ ว า
ใหเลิกหมกมุนกับชมรม แลวไปมีชีวิตของตัวเอง (สวนตัวผูเขียนคิดวาการ
เขาชมรมก็ไมแยนัก ถาใชเปนเครื่องมือในการคนหาความสนใจในชีวิต
แตชมรมไมควรเปนแคการซื้อเวลา เพื่อจะไดผลัดเรื่องวางแผนชีวิตเอาไวกอน)
หนังเรื่องนี้ไมใชแคสื่อสารกับวัยรุน แตสำหรับทุกคนที่พรอมจะลุกขึ้นมาคนหา
ทางเดินของตัวเอง บางทีเมื่อวันนั้นมาถึง ณ ที่ใดที่หนึ่ง Kirishima อาจกำลังรอ
เจอเราอยูก็ไดนะ

วงดนตรีก็เชนกัน My Life as Ali Thomas คืออีกวงชั้นดี ที่ประกอบไปดวย ตาว
(กลอง), แร็ก (กีตาร) และพาย (รองนำ/กีตาร) วงนำสวนผสมตางๆ ที่ตัวเอง
ชอบมารวมกัน จนออกมาเปนแนว… เรียกวาอะไรดีอะ เพราะเอาจริงๆ
ทางวงเอง หลังจากที่ไดดูสัมภาษณหลายๆ ครั้ง ก็ยังไมสามารถระบุแนว
ที่ชัดเจนของ MLAAT ได ความลงตัวในสวนผสมที่เปนเอกลักษณของแตละ
เครื่องดนตรีไมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เสียง Acoustic Guitar +
เสียงรอง และสำเนียงภาษาอังกฤษของพาย นักรองนำของวง ยิ่งทำให MLAAT
ดูไมเหมือนเปนวงไทยในยุคทีป่ ระชากรทัว่ ประเทศยังลุม หลงกับเพลงทีล่ อกเพลง
อาหรับ หรือเพลงอื่นๆ สักเทาไหร สัมผัสแรกของวงนี้จากเพลง Daughter and
Son บอกไดเลยวาใครที่ฟงแลวในแวบแรก คงยากที่จะเดาออกวา ขุนพระ
ที่นี่ประเทศไทยหรือ… ตัว MV ก็เชนเดียวกัน ไมมีเนื้อเพลงใหรำคาญตา
ไมมีสัญลักษณ Download ใหรำคาญใจ ตามๆ กันมาดวย Winters’s Love,
Codelia และ Lover to Lover 4 Tracks จากอัลบัม้ Paper ทีไ่ มมแี มชอ่ื ของวงบน
Artworks… มันสุดดีจริงๆ ขอบคุณ Warner ที่มองเห็นความสำคัญของศิลปะ
มากกวาความเปนไปไดทางธุรกิจ ขอบคุณ MLAAT ที่รังสรรคความเปน
ตัวเองใหเราไดชื่นชม และที่สำคัญ ขอบคุณศิลปนไทย ที่ไมทิ้งความเปน
ตัวของตัวเอง ใหกลายเปนพี่แอด คาราบาว ทั้งประเทศ…
ความสุขจากการที่ไดเปนตัวเอง มันคือความสุขที่ไมไดเกิดจากการเสแสรง
ไมตองไขวควาและดิ้นรน หาจุดที่ตัวเองพอใจใหเจอ และใชสิ่งนั้นใหถูกตอง
เพราะไมวา โลกเราจะใหญแคไหน แตในหลายลานๆๆ คนบนโลกนี้ ตองมีสกั คน
ที่มีความสุขแบบเดียวกับเรา
Fanpage: facebook.com/mylifeasalithomas
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“ความสุข” ลวนแตเปนสิ่งที่กำหนดใหทุกคนตองออกเดินทาง ไขวขวา ศึกษา
ทำงาน สรางสรรค ในบางยุค การไดมาซึ่งความสุข คงตองแลกดวยเงิน หรือ
ปจจัยอื่นๆ ในขณะที่การเดินทางของโลกใบนี้ มาถึงจุดจุดนึงที่หลายคน
สามารถสรางความสุขใหกับตัวเองได ดวยการเปนตัวของตัวเอง…

THE KIRISHIMA THING
Directed: Daihachi Yoshida
Starring: Ryunosuke Kamiki, Ai Hashimoto
Release Date: 11 August 2012
Running Time: 1h 43 min
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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
ใน พ.ศ. ทีโ่ ลกหมุนรอบคนจนเกิดเปนปรากฏการณใหมในจักรวาล ทีค่ ำวา ตัวฉัน ของฉัน
เปนคำหลักที่อยูในทุกประโยคของชีวิตกับการดำรงอยูภายใตกฎของตัวเอง
และอาชีพ “ฟรีแลนซ” ก็เติบโต ตอบรับกระแสชีวิตอิสระของ Gen ME ไดเต็มๆ
แตจะอยูไดจริงและยาวนาน Gen ME ก็มีสิ่งที่ตองเรียนรู
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รูจักกฎสามขอ
ถึงแมอาชีพฟรีแลนซจะใหความอิสระทุกอยาง ทั้งการรับหรือไมรับงานตาม
มาตรฐานของตัวเอง ในขณะเดียวกันคนทีม่ าจางเขาก็มมี าตรฐานงานทีค่ าดหวัง
เชนกัน ถามาตรฐานทั้งสองเจอกันก็ไปตอ แตถาไม ก็มีอันตองผิดใจ เพราะ
พอถึงจุดที่อิสระมากๆ เราจะมองไมเห็นสิ่งสำคัญบางอยางที่ทุกงานตองมี
เชน ทุกงานตองการเปน priority และตองการไดทักษะความสามารถจากเรา
100% ไมมีใครอยากไดนอยกวานั้น การรับงานของคนฟรีแลนซจึงตองยึดความ
ตองการสุดคลาสสิกนี้เปนสำคัญ เพราะหากเราสงมอบงานไมได หรือสงงานได
แตไมดี ไม 100% ไมใชแคเสียงาน แตจะเสียชือ่ ซึง่ อันตรายตออาชีพเปนอยางมาก
กฎการทำงานแบบฟรีแลนซขอแรกคือ อยาโลภงานมาก ตองรักษาคุณภาพ
งานรวมถึงคุณภาพชีวิตใหได กฎขอสอง ตรงเวลา การเกงแลวเลตใชไมไดกับ
อาชีพนี้ ขอสาม รักษามาตรฐาน ซึง่ เปนสิง่ ทำใหมงี านตอ กฎทัง้ สามขอมีประโยชน
กับชีวติ เหมือนกับการกินเห็ดสามอยางทีด่ ตี อ รางกาย ขาดขอใดขอหนึง่ ไปไมชา
ทุกอยางก็รวน แลวชีวิตอิสระจะจบลงดวยความเจ็บ
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รูจักรีบ รูจักรอ
งานอิสระมีความไมแนนอนอยูมาก สิ่งที่ทำไดคือการตั้งรับใหดี ออกกำลังกาย
ใหพรอม นอนพักผอนใหเพียงพอ เพราะเวลางานเขา ไมตางจากชวงน้ำหลาก
มีแรงเทาไหรก็ตองใสหมด มีโอกาสน้ำขึ้นก็ตองรีบตัก แตอยาลืมกฎ 3 ขอ ยุง
แคไหนก็หามลืม แลวถาถึงชวงงานแผว ก็อยามัวแตกลัวจะไมมีงานมาอีกและ
ไมมีเงิน เพราะความกังวลไมชวยอะไรเลย ฟรีแลนซเปนอาชีพที่ตองตักตวง
ตลอดเวลา โดยใหคดิ วาชวงงานเยอะคือชวงตักตวงเงิน ชวงงานนอยคือชวงตักตวง
ความรู เปนชวงของการออกไปดู ไปเทีย่ ว ไปอานหนังสือ ไปใชชวี ติ เพือ่ พักผอน
สวนหนึง่ แตสว นสำคัญคือการอัพเดตตัวเอง ออกไปใหตวั เองสัมผัสกับสิง่ รอบตัว
บาง เพราะการใชชวี ติ อยูค นเดียวกับหนาคอมพิวเตอร มันขาดประสบการณจริง
ขาดสีสนั ออกไปหาพลังงานใหมๆ แลวกลับมาดวยความสดชืน่ พรอมสำหรับงาน
ในชวงน้ำหลากครั้งหนา การทำงานใหมากเปนหนี้ใหนอย จะทำใหเราใชชีวิต
ฟรีแลนซไดอยางมีความสุขและมีอิสระที่แทจริง
P.27
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มีความสุขกับความโดดเดี่ยว
ดูเผินๆ ฟรีแลนซนาจะเปนอาชีพที่พบคนไดหลากหลาย ซึ่งก็เปนเชนนั้นจริงๆ
แตงานฟรีแลนซเปนงานที่จบเปนจอบกับที่หนึ่งที่ใด จบก็เปนจบ ไมมีอะไรใหติดตอ
เมาทมอยไดเหมือนกับการทำงานออฟฟศที่มีความสัมพันธที่นำมาคุยตอเนื่องกันได
จนกลายเปนกลุมเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนกินขาวกลางวัน เพื่อนเที่ยวตางจังหวัด
ฟรีแลนซ เปนการทำงานแบบเดี่ยว ที่จะมีกิจกรรมเหลานั้นบางก็ตอเมื่องานอยูในชวง
คาบเกี่ยวกับกิจกรรมเหลานั้นพอดี ความสนิทสนมและความสัมพันธของคนฟรีแลนซจึง
มีความเปนชวงๆ มีความผิวเผินแบบกวางๆ เปนความสนิทแตกไ็ มลกึ ซึง้ ดวยความทีง่ าน
ไมตอเนื่อง ชีวิตก็เลยไมมีอะไรที่ตองตอเนื่องกับใคร สิ่งแรกที่คนฟรีแลนซตองเจอ
ไมใชความเหงา แตเปนความโดดเดี่ยว เพราะการไมมีหัวหนา เพื่อน เลขาแผนก บัญชี
เมสเซนเจอร แมบาน กอใหเกิดทักษะการเรียนรูใหมที่มีแตตัวเอง กับการเรียนรูโดยมี
ตัวเองเปนเพื่อนสนิทเพียงคนเดียว และปรับตัวเพื่ออยูกับ “เรื่องธรรมดา” ใหมๆ
เหลานี้ใหไดอยางมีความสุข
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ถามตัวเองวาทำไมถึงเลือกเรา
ในยุคที่คนหันมาทำงานแบบฟรีแลนซกันมาก ซึ่งกลายเปนตัวเลือกมากมาย
ในตลาดสายอาชีพนั้นๆ การที่มีลูกคาหรือเพื่อนรวมงานเรียกเราเขาไปรับงาน
สิง่ ทีต่ อ งคิดไมใชเพราะเขาไมมใี คร หรือไมมใี ครเกงเทาเรา เพราะการคิดแบบนี้
เปนความเขาใจผิดและสำคัญตัวผิด เพราะโลกมีคนเกงอีกเยอะ เหมือน
คำสุภาษิตทีว่ า เหนือฟายังมีฟา เมือ่ ลูกคาเรียกใหเขาไปรับงาน นัน่ คือเขามองเห็น
ศั ก ยภาพว า เราจะทำงานเขาให ส ำเร็ จ ได เรารั บ ผิ ด ชอบงานได เขาจึ ง
ใหโอกาสซึ่งเปนสิ่งมีคาที่ตองทำใหเต็มที่ และถาลองถามใหลึกลงไปอีกวา
ถามีคนทีท่ ำงานไดและรับผิดชอบ แลวทำไมเขาถึงยังเลือกเรา การตอบคำถามนี้
จึงเหมือนเปนการมองหาจุดตางของตัวเอง ซึ่งอาจจะเปนทักษะความสามารถ
ดานหนึ่งดานใดเฉพาะ หรืออาจเปนเรื่องความซื่อสัตย ความไวใจได ถาเรา
รูวาเขาคาดหวังอะไร เราจะรูความตองการจริงๆ คราวนี้นอกจากเราจะทำงาน
ใหไดเต็มที่แลว เรายังรูหนทางที่จะทำใหเขายิ้มไดอีกดวย

5

สรางหลักประกันใหตัวเอง
ชวงงานเยอะก็ตอ งทำใหเยอะทีส่ ดุ ชีวติ ฟรีแลนซทแ่ี สนอิสระ ทายสุดก็ตดิ กับดัก
กฎการเลี้ยงชีพธรรมดาๆ นี่เอง คนทำงานออฟฟศลาปวยไดตามวันที่กำหนด
โดยยังไดเงินเดือน แถมยังเบิกคารักษาได อาชีพฟรีแลนซปวยไดแตไมมี
อะไรซัพพอรต ทำงานไมไหว งานนั้นก็ตองบายไป ยิ่งปวยมาก ปวยนาน
การงานยิง่ แย ไมมีหลักประกัน สิ่งสำคัญที่ควรทำเมื่อกาวสูอาชีพฟรีแลนซคือ
การตอประกันสังคมใหตัวเอง ทำงายจายไมแพง ทำใหอยางนอยปวยก็ยังมี
โรงพยาบาลใหนึกถึง แตถาจะใหดีควรมีประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่เบิก
ไดยามปวยฉุกเฉิน เพราะคนเราตอใหแข็งแรงก็อาจติดหวัดคนอืน่ ได กินอาหาร
ผิดสำแดงปวดทอง นอนไมพอจนปวดหัวไมเกรน หรือแมแตเดินตกทอ เรื่อง
ธรรมดาเหลานี้ทำใหรางกายไมเต็มรอย ดังนั้นถารักจะเปนฟรีแลนซ ตองทำ
ตารางชีวติ ใหได จัดสรรเวลาออกกำลังกาย ทานอาหารใหดี นอนพักผอนใหพอ
ไปเที่ยวบาง ทำงานฟรีแลนซก็เหมือนการวิ่งมาราธอน วิ่งชาบาง เร็วบาง
แตไมเคยหยุดวิง่ รางกายและจิตใจทีเ่ ต็มรอยเปนสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ทีต่ อ งดูแลใหดี
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เชฟอวน

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

เมนูอรอยงาย ทำก็งาย
จากเชฟสมัครเลน แตทำจริงจัง

P.28

Mexican Prawn Tortilla
วันนี้เชฟอวนขอนำเสนอเมนู ตอติญากุงสไตลเม็กซิกัน ที่ทำเองไดงายๆ ที่บาน ใชเวลาไมนาน แตไดรสชาติสดชื่น แปลกใหม ไมจำเจ
เปนเมนูที่เหมาะสำหรับวันธรรมดาที่เหนื่อยออนจากการทำงาน แคมีตอติญากุงสักจาน กับเบียรเย็นๆ สักแกว
นาจะชวยใหใครหลายคนหายเหนื่อย และเติมพลังพรอมที่จะสูกับวันตอไป
วัตถุดิบ
• กุงสด ประมาณ 4 - 6 ตัว
• กระเทียมกลีบใหญ 3 กลีบ (ปลอกเปลือก)
• พริกปน 1 ชอนชา (ถาไมชอบเผ็ดก็สามารถลดปริมาณตามความชอบ)
• Olive Oil
• อะโวคาโด 1 ลูก (ปลอกเปลือกแลวหั่นเป็นลูกเตา)
• พริกแดงหั่นซอย 1 เม็ด
• มะเขือเทศเชอรรี่ ประมาณ 6 - 7 ลูก (หั่นครึ่งลูก)
• มะนาวครึ่งลูก
• ผัก Baby Cos 1 หัว (หั่นตามขวางประมาณ 1 ซม.)
• ผักชี 1 กำ
• แผนแปงตอติญาสำเร็จรูป 2 แผน (หาซื้อไดตามซูเปอรมารเก็ต)
• เกลือและพริกไทยดำ

วิธีทำ
1. นำกุง กระเทียม และพริกปน ใสลงในชาม แลวเทน้ำมันมะกอก
เล็กนอย ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย คลุกสวนผสมใหเขากัน แลววางพักไว
2. นำอะโวคาโด มะเขือเทศ พริกแดง ผัก Cos ผักชี เทลงในชามผสม
แลวปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย บีบมะนาว และน้ำมันมะกอกเล็กนอย
คลุกเคลาใหสวนผสมเขากันดี แลวตั้งพักไว
3. นำแผนตอติญาไปจี่บนกระทะ โดยไมตองใสน้ำมันเลย ใชไฟปานกลาง
พลิกไปพลิกมาจนแปงเหลืองกรอบทั้งสองดาน เสร็จแลวเอามาพักไว
4. นำกระทะตัง้ ไฟใหรอ นจัด แลวเทกุง ทีเ่ ตรียมไวลงในกระทะ โดยใหทอดกุง
ดานละประมาณ 2 นาที จนกุงสุกดี
5. นำแปงตอติญา ทีเ่ ตรียมไววา งบนจาน ตักผักสลัดทีเ่ ตรียมไวลงบนแผน
ตอติญา แลวตามดวยกุง วางเรียงดานบนสุด เทน้ำมันทีเ่ หลือจากการทอดกุง
ลงบนกุง เล็กนอย เปนอันเสร็จ เสิรฟ พรอมเบียรโคโรนาเย็นเจีย๊ บสักแกว
เปนอันสมบูรณ
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SIMPLE.FAST.EASY
SIMPLE DIY SEESIONS RECREATING COLL NEW
CUTTING EDGE HOME-MADE DECORS

มาครีเอทของเกไกไวแตงบานสำหรับคนรัก DIY

P.30

MY BOOKMARK
มาทำที่คั่นหนังสือนารักๆ ที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน ที่คั่นหนังสือของฉันคนเดียว
อุปกรณ
• กระดาษการดลายตางๆ ขนาด 4 x 13 เซนติเมตร
จะเปนการดเหลือใชจาก ส.ค.ส. ปที่แลว หรือจะซื้อใหมใหถูกใจตัวเองก็ได
• ไหมพรมเสนใหญเลือกสีถูกใจตัวเอง
• กระดาษลังหรือกระดาษแข็งกวาง 9 เซนติเมตร
• กรรไกร

วิธีทำ
1. พันไหมพรมกับกระดาษลัง 60 รอบ แลวตัดปลายไหมพรม
2. นำเสนไหมพรมมามัดปมใหแนนที่ดานใดดานหนึ่งของไหมที่พันเสร็จแลว
โดยไมตองตัดปลายทิ้งเพื่อเหลือไวผูกกับกระดาษการด
3. ตัดไหมพรมดานตรงขามที่ผูกปมออก จะไดพูฟูฟอง
4. นำไหมพรมอีกเสนมามัดรวบที่สวนหัวของพูเพื่อใหดานลางฟูฟองกวาเดิม
(สามารถมัดเพิ่มเปน 2 ชั้นไดตามความชอบ)
5. นำไปผูกกับกระดาษการดที่เจาะรูแลว พรอมตัดปลายไหมใหเรียบรอย
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GO TOUCH UP

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

จัดหองเกามาแตงใหม
ไอเดียดีๆ ที่ไมสงวนลิขสิทธิ์

03

02

04

06

P.34
P.32

P.35
P.33

01

การตกแตงบานใหสวยงามนาอยู มีรายละเอียดอีกมากมายใหเราไดเรียนรู บานเวลากลางวัน และสามารถพรางตาจากภายนอกในตอนกลางคืน นิยมใชคู
เรื่องของ “ผามาน” ก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่เติมเต็มความนุมนวลให กับมาน Dimout บริเวณหองนั่งเลนหรือพื้นที่ที่มีวิวสวนสวยๆ
แตละหองในบานของเราไดเปนอยางดี
1.3 ผามานกันแสง (Blackout) สามารถกันแสง 80 - 100% เหมาะกับพื้นที่ที่
และหลายครั้งที่เรามักจะสับสนกับการเลือกมาน ซึ่งสามารถแบงไดหลากหลาย ตองการใหแสงเขาถึงนอย เชน หองนอน โดยมากนิยมใชมานที่มีราคาไมสูง
เชน แบงตามชนิดของผา ชนิดของวัสดุ หรือแบงตามรูปแบบของมาน Go มาก นอกจากนี้ผามาน Blackout ยังใชซับดานหลังของผา Dimout ที่เราชอบ
Touch Up ฉบับนี้จะนำเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมานใหเพื่อนๆ ไดรูจักกัน สีหรือลวดลายไดอีกดวย
โดยจะแบงเปน 2 แบบ ดังนี้
2. แบงตามรูปแบบของมาน
1. แบงตามชนิดของผา
2.1 มานลอน (Curly Curtians) ลักษณะผาจะเปนลอนโคงอิสระตามลักษณะ
1.1 ผามานทั่วไป (Dimout) เปนผามานเนื้อมาตรฐานทั่วไป มีแสงสามารถผาน ของรางและทิง้ ตัวดิง่ ลงมาเปนแนวตรง มักเปนทีน่ ยิ มเพราะมีรปู แบบรวมสมัย
ไดบางสวนตามความหนาและความละเอียดในการทอของผา ซึ่งมีหลาย
ประเภท เชน ผาฝาย (Cotton), ผาใยสังเคราะห (Polyester), ผาลินิน (Linen) 2.2 มานจีบ (Pleated Curtains) ลักษณะเปนการจับจีบผาดานบน และทิง้ ตัวดิง่
และผากำมะหยี่ (Velvet) เปนตน ขอดีของผาชนิดนี้คือมีความหลากหลาย จากมุมจีบดานบนเปนลอนลงมา ใหความรูสึกเรียบหรูและดูเปนผูใหญกวา
ทั้งสีและลวดลายใหเลือกตามความชอบและงบประมาณของผูใช
มานลอน
1.2 มานโปรง (Sheer) เปนผามานเนือ้ บางน้ำหนักเบา แสงทะลุผา นไดมากทำให 2.3 มานพับ (Roman Blinds) ลักษณะเปนผืนผาทิ้งตัวลงมา ใชโซ/เชือกเปน
หองดูซอฟตลง และสามารถมองเห็นภายนอกได กรองแสงที่จะเขามาภายใน ตัวดึงเก็บมานโดยพับทบไปมาเปนชั้นๆ ในแนวนอน มานชนิดน้ีเหมาะกับชุด
- #ME-

05

07

หนาบานทีไ่ มใหญมาก ซึง่ ผูใ ชควรเลือกผาทีค่ อ นขางมีนำ้ หนักเพือ่ ใหมา นทิง้ ตัว
ลงมาสวยงาม

01 มานลอน (Curly Curtains)
ภาพ : Show Unit Areeya COMO วงแหวน-ราชพฤกษ

2.4 มานตาไก (Eyelet Curtains) ลักษณะเปนหวงดานบนของผามานคลอง
กับรางมานเขาไป จะเห็นรางโชวสวยงาม ลักษณะของผาจะเปนลอนอิสระให
ความพลิ้วไหวตามน้ำหนักของผา

02 มานจีบ (Pleated Curtains)
ภาพ : Show Unit The Village Cottage กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ

นอกจากนี้ ยังมีมานชนิดอื่นๆ ที่ไมใชผา ซึ่งจะงายตอการดูแลรักษามากกวา
ยกตัวอยางเชน มานมวน (Roller Blinds) ที่มีลักษณะเปนแผนวัสดุสังเคราะห
หรือวัสดุธรรมชาติ มวนเก็บโดยใชวิธีดึงโซ/เชือก, มูลี่อะลูมิเนียม (Venetian
Blinds) ลักษณะเปนแผนแนวนอน (นิยมใชในสำนักงาน) ซึ่งปจจุบันมีสีสัน
ใหเลือกมากและราคาไมแพงนัก จึงสามารถนำมาปรับใชงานในบานได ขอดีคือ
แข็งแรง ปรับทิศทางแสงได, มูลี่ไม (Wooden Blinds) ลักษณะคลายมูลี่
อะลูมิเนียม ซึ่งคอนขางราคาสูงแตใหความรูสึกอบอุนกวา
และนี่ก็เปนอีกหนึ่งเกร็ดความรูเบื้องตนที่ Go Touch Up อยากใหคุณลอง
นำไปปรับใช สำหรับการเลือกผามานใหเหมาะกับการใชงานของแตละหอง
เพื่อแตงเติมบรรยากาศในบานมีกลิ่นอายของความอบอุนมากยิ่งขึ้น

03 มานพับ (Roman Curtains)
ภาพ : Show Unit Areeya ดอนเมือง-สรงประภา
04 มานตาไก (Eyelet Curtains)
ภาพ : Show Unit The Colors 1 Parking กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ
05 มานมวน (Roller Blinds)
ภาพ : Show Unit Areeya COMO วงแหวนฯ-บางนา
06 มูลี่อะลูมิเนียม (Venetian Blinds)
ภาพ : Show Unit The Colors 2 วงแหวนฯ-ราชพฤกษ
07 มูลี่ไม (Wooden Blinds)
ภาพ : Show Unit The Village Cottage กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ
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HEALTH ME

BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELF

สุขไดดวยสุขภาพดี เริ่มตนที่ตัวคุณ

RUN FOR ME
JUST ME AND MY RUNNING SHOES

สุขภาพดีทกุ สวน
การวิ่งที่แสนจะลงทุนนอย แตทำใหสุขภาพดีขึ้นไดเกือบทุกสัดสวนอยาง
ไมนา เชือ่ ไมวา จะเปนชวยเพิม่ ระดับคอเลสเตอรอลดีในรางกาย เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำงานของปอด เพิม่ ระบบภูมคิ มุ กันรางกาย ลดระดับความเสี่ยงของการ
เกิดเกล็ดเลือดอุดตัน แถมยังลดความเสี่ยงการเจ็บปวยตางๆ ไดเปนอยางดี
เชนกัน โดยเฉพาะสำหรับผูหญิง การวิ่งสามารถลดความเสี่ยงของการเปน
มะเร็งเตานมไดอยางไมนา เชือ่ นอกจากนีก้ ารวิง่ ยังชวยลดความเสีย่ งของภาวะ
เสนเลือดอุดตันไดอีกดวย เห็ น ได จ ากการที ่ แ พทย ป  จ จุ บ ั น มั ก จะแนะนำ
การออกกำลังกายแบบการวิ่งใหกับผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขั้นตน ยังไมหมด
เทานั้น การวิ่งยังชวยลดความเสี่ยงของภาวะโรคกระดูกพรุน และลดการ
เกิดภาวะหัวใจวายไดอีกดวย เพราะการวิ่งทำใหเกิดการยืดหยุนและเพิ่มความ
แข็งแรงของเสนเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ ทำใหเลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นเอง
ลดน้ำหนัก เพ�ม� ความมัน่ ใจรวดเร็ว
การวิ่งเปนหนึ่งในวิธีการที่ดีและรวดเร็วที่สุดในการลดน้ำหนัก สิ่งเดียวที่
ชนะการวิ่งในเรื่องความรวดเร็วของการเผาผลาญแคลอรีตอนาทีได คือการ
เลนสกีแบบขามประเทศเทานั้น นอกจากนี้การที่เราสามารถทำตามเปาใน
การวิ่งไดในแตละครั้ง ยังเปนการเพิ่มความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเอง
ใหกับเราไดอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งจะสงผลตอการใชชีวิตประจำวันของ
เรา ทั้งเรื่องงาน และเรื่องสวนตัวอื่นๆ

ลดความเคร�ยดอยางไดผล
อยางที่เรารูวาความเครียดทำใหเกิดโรคมากมาย การวิ่งชวยลดความเครียด
โดยการทำใหเกิดการเผาผลาญพลังงานและฮอรโมนสวนเกิน ทำใหเราหลับสนิท
ลดความอยากอาหาร และยังชวยลดอาการปวดหัวเนือ่ งจากความเครียดไดดว ย
แจมใสราเร�ง
สำหรับใครที่รูสึกวาอยูในอาการซึมเศราหรือภาวะเครียดตอเนื่อง การออกไปวิ่ง
เปนตัวชวยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ งาย และไดผลรวดเร็วทีส่ ดุ เห็นผลไดเพียงไมกน่ี าที
ที่เริ่มออกวิ่ง เพราะการวิ่งจะกระตุนใหสมองหลั่งฮอรโมนที่ชวยปรับอารมณ
ของเราอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงไมกี่อยางในโลกที่ชวยลดอาการซึมเศรา
และปรับอารมณของเราไดรวดเร็วและดีเทาการวิ่ง
การวิ่งมีประโยชนมากกวาที่คิด แมการวิ่งเพียงระยะสั้นๆ ก็ยังทำใหเรารูสึก
มีพลัง กระปรีก้ ระเปรา มีสมาธิขน้ึ มาอยางไมนา เชือ่ การวิง่ ทำใหเรากลับมาโฟกัส
ที่ตัวเราเองไดดีขึ้น ถือเปนการฝกสติที่งายและไดผล วิ่งแลวดีทั้งรางกายและ
จิตใจ
ออกไปวิ่งกันนะคะ
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P.34

ชวง 1 - 2 ปที่ผานมา หลายคนคงไดเห็นกระแสของการว��งออกกำลังกายกันอยางมากมาย
บางครั้งอาจจะดูเหมือนเปนแฟชั่นกลายๆ แตรูไหมวาการว��งนั้นมีประโยชนมากมายไมใชเปนเพ�ยงแคกิจกรรมเกๆ
ที่กำลังเปนที่นิยมเพ�ยงอยางเดียว HEALTH ME ฉบับนี้
จ�งอยากเลาถึงประโยชนของการว��ง ซึ่งเปนการออกกำลังกายที่แทบจะไมตองการการลงทุนอะไรเลย
มีเพ�ยงคุณกับรองเทาว��งสักคูหนึ่งก็เร��มไดแลว

ISSUE 27

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

OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISS

ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากปาวประกาศใหคุณไมพลาด

THE FINEST REFLECTION OF FINEST LIVING

สูงสุดของความปรารถนา
คือไดเห็นทุกเจเนอเรชั่นอยูกันอยาง
พรอมหนาและอบอุนดวย Family
Space ขนาดใหญ เสมือนหัวใจของบาน
การจัดวางพ�้นที่แบบ open-plan
เชื่อมสวนหองรับแขก หองนั่งเลน
หองรับประทานอาหาร และสวน
เตร�ยมอาหาร เขาดวยกัน โอบลอม
ดวย Green Lawn Space ขนาดใหญ
ลอมรอบพ�้นที่ครอบครัวใหเกิด
Creative Space ในการออกแบบสวน
เพ�่อตอบจ�นตนาการและไลฟสไตลของ
ครอบครัว

P.37

P.36

THE PRECIOUS ONE ON SUKHUMVIT
ชีว�ตสุขทร�ยะ ชีว�ตที่สุข�มว�ท

THE FINEST RESIDENCE

ถาที่สุดของการใชชีว�ต คือการมีความสุขอยูรายลอม
ไมวาจะเปนความสุขในการครอบครอง สิ�งมีคาหนึ่งเดียว
ที่สะทอนเอกลักษณในตัวคุณ หร�อความสุขของชีว�ต ที่นาภูมิใจ
คำตอบที่คุณแสวงหา คือ ที่นี่… The AVA Residence
เร��ม 25 – 80 ลาน*

THE FINEST LIVING สูงสุดของความปรารถนา
ตราตร�งตั้งแตแรกเห็นดวย Welcome Space
แบบ Double Volume เพลินตาดวยแชนเดอรเลียร
และหนาตางทรงสูงที่เชื่อมความรมร�่นภายนอกเขาสูภายในบาน
อยางลงตัว

-#ME-

ตัดทุกบร�บทความวุนวาย Exclusive Eden suite bedroom
หองนอนขนาดใหญ รังสรรคใหทั้งชั้นเปนอาณาจักรสวนตัว
ทามกลางความสดชื่นของ Backyard Green View พรอม
Terrace กวางตลอดแนว บำบัดชีว�ตดวยความสะดวกสบายแบบ
Exclusive กับ Walk-in Closet ขนาดใหญ พรอม Master
Bathtub ดีไซนสำหรับคูรัก
ความสุขแบบ Unlimited กับ Family Room บน Top Floor
พ�้นที่กิจกรรมของทุกคนในครอบครัว โปรงโลงดวย Top Sky
Window เปดรับแสงธรรมชาติ

โดดเดนดวยชีว�ตที่ครบครันและสะดวกสบายบนสุข�มว�ทผสาน
อยางลงตัวทั้งศาสตรแหงธุรกิจและศิลปของไลฟสไตล
• เชื่อมคุณสูทำเลสำคัญของเมือง เขาออกได 2 เสนทางหลักคือ
ถนนสุข�มว�ทและถนนศร�นคร�นทร
• เดินทางสะดวกดวยรถไฟฟา BTS สายสุขม� ว�ท, แอรพอรต เรล ลิงก
และรถไฟฟา MRT สายสีเหลือง
• ใกลจ�ดข�้นลงทางดวนพระราม 9 และสุข�มว�ท 50
• เพ�ยง 15 นาทีถึงแหลงไลฟสไตลสุดชิคบนถนนสุข�มว�ท
The Emporium, The Emquatier, The Emsphere,
J Avenue Thonglor, Gateway Ekamai และ Terminal 21
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S.P.E.C.I.A.L
CONDOMINIUM

A SPACE ME Sukhumvit 77
เอ สเปซ มี สุข�มว�ท 77
ชีว�ตดีๆ ที่คอนโดพรอมสระวายน้ำยาว 50 ม.
คอนโดใจกลางสุข�มว�ท ใกลรถไฟฟา BTS ออนนุช

ตัวคุณ .. ชีว�ตคุณ .. และการใชชีว�ตแบบคุณ ที่ครบและเพอรเฟกต
คุณ และชีว�ตที่ไมเรงร�บ ไมวุนวายในสเปซสวนตัวของคุณ
คุณ .. กับทุกตางรางนิ�วที่แสนจะสะดวกสบาย
ตอบทุกฟ�งกชั่นไลฟสไตลของคนรุนใหม
ในบรรยากาศร�สอรต กับสเปซสวนตัวแบบ One-Bedroom
28.13 – 35.24 ตร.ม.
ครบครันทุกสิ�งที่ชีว�ตตองการ ..
-#ME-

สระวายน้ำขนาด 50 เมตร 2 สระ, สวนสีเข�ยวรอบโครงการ
พรอม Jogging Track, ฟ�ตเนส Pool View
พรอมเคร�่องออกกำลังกายระดับมาตรฐาน
และเพ��มความงายในการจอดรถดวยระบบจอดรถอัตโนมัติ
ไมกี่กาวถึงแหลงชอปป�ง ซูเปอรมารเก็ต และ
ไลฟสไตลมอลลสุดชิคอยาง พ�คคาเดลี่ แบงคค็อก,
ดิ เอ็มควอเทียร, ดิ เอ็มโพเร�ยม, เจ อเวนิว, พาราไดซ พารค
และซีคอนสแควร

เดินทางสะดวกรวดเร็วดวยรถไฟฟา 3 สาย (BTS สถานีออนนุช,
MRT สายสีเหลือง และแอรพอรต เรล ลิงก สถานีหัวหมาก)
เพ�ยงไมกี่นาทีลัดคุณสูถนนศร�นคร�นทร ใกลจ�ดข�้น – ลงทางดวน
พระราม 9 และสุข�มว�ท
เร��ม 1.69 ลาน*
โทร. 1797
areeya.co.th
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ME & YOU

OUR CREATIVE ACTIVITIES
BRING YOU ALL SMILE

กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบาน
เอามาฝากใหยิ้มกัน

P.41

P.40

Your Paint
Your Style

Areeya Movie Day
"พรจากฟา"

ภาพกิจกรรม Workshop "Your Paint Your Style" ที่ทางอารียาไดจัดขึ้น
ใหกบั ลูกบานสมาชิกบัตร Areeya & You เมือ่ วันอาทิตยท่ี 25 กันยายน 2559
จำนวน 20 ทาน โดยกิจกรรมนี้ทำใหสมาชิกไดออกไอเดียสรางสรรค ลงสีน้ำ
บนจานเซรามิก นอกจากสรางความสนุกสนานแลวยังไดนำผลงานฝมือตัวเอง
กลับบานไปอีกดวย

Areeya Movie Day เปนกิจกรรมปดโรงดูหนัง ที่ทางอารียาไดจัดขึ้นให
กับลูกบานมาอยางตอเนื่องและถือเปนของขวัญพิเศษสงทายป 2559 ดวย
ภาพยนตรสุดพิเศษเรื่อง พรจากฟา โดยในครั้งนี้ไดจัดขึ้นที่เมเจอร ซีนีเพล็กซ
สาขาเซ็นทรัลอีสตวิลล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 2560 จำนวน 200 ที่นั่ง
ภาพยนตรที่ทำใหทุกคนมีความสุขและยิ้มตามไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ
และยังสรางแรงบันดาลใจใหกับทุกคนอีกดวย

ติดตามกิจกรรมจากอารียา ไดที่

AREEYA HOME

-#ME-

AREEYAHOME

AREEYA.CO.TH

ติดตามกิจกรรมจากพิคคาเดลี่ แบงคค็อก ไดที่

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

เติมเต็มความสุขในทุกมื้อ กับโปรสุดคุมจากรานคาสุดชิค

ชอปกระหน่ำกับสวนลดมากมายจากหลากหลายแบรนดดัง

Copper

NATTHAKA CLOSET & COFFEE

• รับสวนลด 15% เมื่อซื้อเคร�่องดื่ม 2 แกว
• รับสวนลด 10% เมื่อสั่งซื้อเคกปอนด

• รับสวนลด 20% จากราคาปาย

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

• รับสวนลด 20% จากราคาปาย

• 5,000 บาทข�้นไปรับคูปองสวนลด 200 บาท
ใชเปนสวนลดในใบเสร็จถัดไป จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์ / เดือน

!"#"$%&"'
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ใหชีว�ตไดร�แล็กซ พักผอนไปกับไลฟสไตลที่เปนคุณ
• กรุณาโชวบัตร Areeya & You หร�อขอความจากระบบ
USSD กอนการใชสิทธิ์
• ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางรานได

• ปใหมนี้เร��มเปนคุณคนใหม กับโปรแกรม 21-Day Habit
Theory ฝกโยคะ / Fly / Pilates 21 ครั้ง ภายใน 21 วัน
เพ�ยง 3,900 บาท

• ฟร� บร�การทดลองทร�ตเมนต ลดน้ำหนักกระชับสัดสวน
เฉพาะจ�ด 1 ครั้ง มูลคา 8,000 บาท

• ฟร� บร�การทร�ตเมนตโปรแกรม Hollywood Stars
Beauty Package เพ�่อผ�วสุขภาพดีและกระจางใส 1 ครั้ง
มูลคา 8,500 บาท

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

วันนี้ - 31 มี.ค. 60

สิทธิพ�เศษอื่น ๆ จากอาร�ยา

• Program ทดลองดำน้ำแบบ Discover Scuba
ในสระวายน้ำ (ระยะเวลาเร�ยน 3 ชม.) พ�เศษเพ�ยง 900 บาท
(ปกติ 3,300 บาท)
• หลักสูตรดำน้ำเบื้องตน Open Water Diver Course
30 ชม. ลดพ�เศษ 20% เหลือเพ�ยง 7,200 บาท
(ปกติ 9,000 บาท)

• แพ็คเกจพ�เศษเพ�ยง 26,999 บาท
- ถายรูปพร�เวดดิ�งนอกสถานที่ ให ไฟลภาพทั้งหมด
- ภาพขยายขนาด 20 x 24 นิ�ว จำนวน 2 ภาพ
- กรอบหลุยสขนาด 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 )
- ชุดใสถายภาพสำหรับเจาสาว จำนวน 2 ชุด
- ชุดใสถายภาพสำหรับเจาบาว จำนวน 2 ชุด
- แตงหนาทำผมตามสไตลชุด
- ชุดเจาสาววันงาน จำนวน 2 ชุด
- ชุดเจาบาววันงาน จำนวน 2 ชุด

• พ�เศษสุดๆ !!! สำหรับลูกบานอาร�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 คอรสเร�ยน 3 เดือน

• ทร�ตเมนต, สปาขน สำหรับสุนัข น้ำหนักไมเกิน 5 กิโลกรัม
เพ�ยง 350 บาท (จากปกติ 500 บาท)

• ตอที่ 1 ลางรถ ดูดฝุน รับทันที สวนลดกาแฟ
แกวละ 10 บาท
ตอที่ 2 ลางรถ ดูดฝุน เคลือบสี รับทันทีสวนลด 10%
ตอที่ 3 ขัดสีเต็มระบบ รับทันทีสวนลด 20%
ตอที่ 4 ทำความสะอาดภายใน รับทันทีสวนลด 20%
ตอที่ 5 เคลือบแกว (Glass Coating) รับทันทีสว นลด 40%

วันนี้ - 31 มี.ค. 60
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Crispy Froid

ENGLISH
ACTUALLY

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

เรียนสปกกิ้งอิงลิชกันแบบไมเหมือนใคร
จากตัวแมดานภาษาที่แรงทั้งการสอนและแฟชั่น

ยุคของ

FOCUS ON YOURSELF

P.48

ในยุคที่จุดโฟกัสของคนคือ “ตัวเอง”

มากกวานั้น คนในยุคนี้ยังใหความสนใจในการหาความสุขใหตัวเองโดยการ
ทองเที่ยว พักผอน สังสรรค มากกวาการเก็บเงินซื้อบาน รถ และอื่นๆ

People tend to focus on themselves more.
จะเห็นไดวา คนหันมาใหความสำคัญกับการรักตัวเองมากขึน้ ทำอะไรเพือ่ ตัวเอง
หาความสุขใหตัวเองมากขึ้นอยางเห็นไดชัด

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคือ พวกเขาเหลานี้เขาใจความตองการของตัวเอง รักตัวเอง
รักในการพัฒนาตัวเอง รักในการหาโอกาสที่ดีที่สุด จากทางเลือกที่หลากหลาย
ใหชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

เมือ่ กอน คนมักจะแครผอู น่ื สนใจผูอ น่ื มากกวาตัวเอง เกรงกลัววาถามีความคิด
ความเชื่อ การกระทำที่ไมเหมือนคนอื่นนั้นเปนสิ่งที่แปลก และกลัวจะไมเปน
ที่ยอมรับของเพื่อนๆ

แคเรากลาคิด กลาลงมือทำสิ่งที่สรางสรรค และมีประโยชนตอตัวเอง รักตัวเอง
โฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น โอกาส ความสุข และความสำเร็จที่สุด จะอยูใกล
แคเอื้อมคะ

แตเมื่อเราเขาสูวิวัฒนาการยุคอินเทอรเน็ต การเขาถึงขอมูลขาวสารที่อัพเดต
ตลอดเวลาก็งายมากขึ้น เราไดเรียนรูสิ่งที่จำเปนตอการพัฒนาแนวความคิด
ทัศนคติตอ การพัฒนาตนเอง เคล็ดลับ การเรียนรูต า งๆ จากบุคคลสำเร็จทัว่ โลก
พรอมทั้งการเขาถึงความหลากหลายของสายอาชีพที่กวางขึ้น

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.

The internet has changed the way that people see the world through
being able to learn all types of things and grow.
ผลจากการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายขึ้นจากทั่วโลก ทำใหคนในยุคนี้
มีแนวคิดที่แตกตางโดยสิ้นเชิงจากเมื่อกอน รักในการพัฒนาตัวเอง คนหาความ
เปนตัวเอง ฉีกตัวเองจากสังคม หาจุดยืนของตัวเอง มีอาชีพที่หลากหลาย
เกิดขึ้นในสังคม มีโอกาสในงานที่หลากหลายมากขึ้น แฟชั่นในการแตงตัวก็
หลากหลายมากขึ้น
This is a good thing for everyone to find their true path in life.
-#ME-
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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

อะไรคือความงาม
ระหวางตักอาหารเขาปาก ใชฟนบนลางขบ บดขยี้ รีดรสชาติ
เอร็ดอรอยออกมาสัมผัสตอมรับรสบนแผนลิ้น คุณเคยสงสัย
ไหมวา เหตุใดอาหารจากพอครัวแมครัวบางคนจึงรสชาติ
ดีกวาบางคน เปนเพราะเขาฝกฝนฝกปรือ เปนเพราะคอย
พั ฒ นาฝ ม ื อ อยู  เ สมอ เป น เพราะหมั ่ น เรี ย นรู  จ ากคนเก ง
เปนเพราะมีแมเปนคนทำอาหารอรอย หรือเปนเพราะใคร
คนนั้นเกิดมาแลวมีไฝเปนรูปตะหลิวกระทะจึงตมผัดแกงทอด
ไดเลิศรส
อาหารอรอยคือความงามชนิดหนึ่งใชหรือไม

นี่เองที่เปนสิ่งสำคัญ เหตุผลที่ทำใหของบางอยาง อาหาร
บางจาน งามกวาผลงานอื่นๆ มินาเกิดขึ้นจากความบังเอิญ
โดยงาย หากเกิดจากใจที่ใสลงไปในสิ่งนั้นอยางตอเนื่อง
ยาวนาน มิใชแควันนั้นที่ลงมือทำ หากเกิดขึ้นกอนหนานั้น
เนิ่นนานมาแลว และเปนเชนนั้นมาตลอดทางกวาจะมาถึง
วันนี้
งานที่งามจึงเปนงานที่ผลิตออกมาจากความใสใจ
และความใสใจก็เปนความงามชนิดหนึ่ง
สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสรางสรรคภาพและมือรีทัชอันดับหนึ่ง
ของโลก เลาเรื่องราวเมื่อครั้งที่ตัวเขาเดินทางไปใชชีวิต
ที่ญี่ปุนใหฟงวา ในงานแสดงสินคาครัง้ หนึง่ เขาอาสารับหนาที่
เปนลาม-ตัวกลางสื่อสารระหวางชาวญี่ปุนกับชาวไทยที่มา
จัดแสดงสินคา ระหวางทำหนาที่มีเหตุการณหนึ่งที่ทำใหเขา
ไดฉุกคิด

ความงามจากจ�ตใจถูกถายทอดผานสิ�งที่ลงมือทำ

-#ME-

ผมยอมรั บ ว า ไม เ คยคิ ด ถึ ง การสร า งงานในมุ ม นี ้ ม าก อ น
ผมคิ ด เสมอว า งานที ่ ด ี ย  อ มเกิ ด จากคนเก ง คนมี ฝ  ม ื อ
คนที่มีดีกรีในดานนั้นๆ แตไมเคยคิดวาผลงานที่ดีเกิดจาก
จิตใจที่ดี
ความงามจากจิตใจถูกถายทอดผานสิ่งที่ลงมือทำ
เรื่องเลาของพี่สุรชัยทำใหคิดตอเนื่องเรื่องความงามไปไดอีก
ไกล…แลวสิ่งที่เราชื่นชมมองเห็นวาสวย วาดี วาเลิศเลอ
มันเกิดจากจิตใจแบบใด แลวสงผลตอจิตใจของเราในแบบใด
“สวย” กับ “งาม” เปนเรือ่ งเดียวกันหรือไม
โลกในยุคหลังเครือ่ งจักรผลิตสิง่ ของขึน้ มาเปนจำนวนทีล่ น เกิน
ความตองการ โลกขับเคลื่อนไปดวยการกระตุนใหผูคน
จับจายใชสอย อยากไดของใหมกวา รุน ใหมกวา ทันสมัยกวา
เร็วกวา สวยกวา อยูตลอดเวลาราวกับวามนุษยใชความโลภ
ขับเคลือ่ นโลก
ผูผลิตตองสราง “ความตองการใหม” ใหผูบริโภคเสมอ
สวนผูบริโภคเองก็กลายเปน “นักบริโภค” แทนที่จะเปน
คนใชขาวของนั้น หรือเปนคนที่ชื่นชมพิจารณากับขาวของ
แตละอยางอยางใสใจและเต็มอิ่ม เรากลายเปนคนรีบรอน
เบื่องาย และอยากไดอะไรใหมๆ อยูเสมอ
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ความงามสรางจากจ�ตใจที่ดี

หากเราใชตาสัมผัสความงามที่มองเห็น เราก็ใชลิ้นสัมผัส
รสชาติอันงดงามของอาหารไดเชนกัน ยิ่งพิถีพิถันกับการ
รับประทานมากเทาไหร เรายิ่งไดสัมผัสความละเอียดออน
ของการทำอาหารมากเท า นั ้ น เช น กั น กั บ การใช เ วลา
ตรวจตรางานศิลปะยิ่งดูอยางใสใจ ก็ยิ่งสังเกตเห็นใจที่ใส
ลงไปในผลงาน

งานวันสุดทาย คุณลุงชาวญี่ปุนคนหนึ่งเดินเขามาในราน
เพื่อซื้อชางไมแกะสลัก เขาชี้ไปที่ชางไมตัวหนึ่งอยางเฉพาะ
เจาะจง “ผมขอซื้อชางตัวนี้” พี่สุรชัยสงสัยวาทำไมจึงตอง
เจาะจงดวยวาเปนตัวนี้ จึงถามเหตุผลคุณลุงไป คุณลุงบอกวา
“เพราะชางตัวนี้แกะขึ้นจากฝมือของคุณลุงคนนี้” เขาชี้ไปที่
ชางแกะไมที่อาวุโสกวา ซึ่งขางๆ มีคนหนุมอีกคนนั่งแกะไม
อยูดวย ลามชาวไทยสงสัยอีก “แลวทำไมตองระบุวาเปนชาง
ฝมือคุณลุงคนนี้ดวยละครับ” คำตอบของคุณลุงเรียบงาย
แตสั่นสะเทือนความคิดของเขา “ผมเดินมาดูที่บูทนี้ทุกวัน
ผมสังเกตเห็นวา คุณลุงคนนี้เปนคนดี คนดีก็ตองสรางงาน
ที่ดีสิ”
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โลกจึงหมุนไปดวย “ความงามใหม”
ธุรกิจจะเดินไปขางหนาไดก็ตองสราง “ความงามใหม”
เชนนี้ตลอดเวลา เมื่อเกิด “ความงามใหม” สิ่งที่เคย “งาม”
ก็ ก ลายเป น สิ ่ ง ที ่ ง ามน อ ยลง ตกยุ ค ตกรุ  น ตกเทรนด
ทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังคงใชงานไดดีไมมีขอบกพรอง
เรารูส กึ กับเสือ้ ผาชุดเดิมไมเหมือนเดิม เมือ่ เวลาผานไป 1 ป
เรื่องเชนนี้แผลามไปถึงทุกสิ่ง เฟอรนิเจอร รถยนต รองเทา
กระเปา ทีวี ตูเย็น ฯลฯ กระทั่งความคิด ความเชื่อ หรือ
ความรัก
ความงามซึ่งถูกเปรียบเทียบกับความงามที่ใหมกวา จึงตอง
คอยๆ หลนหายไปจากใจของผูใช และหายไปจากยุคสมัย

แงหนึ่ง ความงามเปนเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัส
แลวบอกไดวา สิ่งนี้งาม-สิ่งนี้ไมงาม แตอีกแงหนึ่งแลว
ความงามเปนเรือ่ งรสนิยม หลายสิง่ ทีเ่ ราเห็นวางาม แททจ่ี ริง
มันถูกกอรางความรูส กึ วางามขึน้ มาจากระบบบางอยางหรือไม
มีใครชักใยรสนิยมความงามของเราอยูหรือเปลา
หากรสนิยมหลักของโลก คือการใชทกุ สิง่ อยางรูค ณุ คา ใชงาน
จนสิ่งนั้นหมดอายุขัย เราอาจจะเปลี่ยนความชื่นชมที่มีตอ
สิง่ ของและผูค นไปจากทีเ่ ปนอยู เราอาจชืน่ ชมคนทีใ่ สเสือ้ ผา
สีมอซอเพราะความเกา และชื่นชมรองรอยความเกาตาม
กาลเวลาทีเ่ กิดขึน้ บนเสือ้ ผาทีถ่ กู ใชงานมานาน
สิ่งที่นาตั้งคำถามกับรสนิยมก็คือ รสนิยมที่นิยมกันอยูนั้น
จะนำพาโลกไปในทิศทางไหน
คำตอบของคุณลุงญี่ปุนจึงนาคิด ลุงมิไดมองความงาม
ของชางไมตรงที่ความเหมือนจริงของผลงาน หากมอง
ที่จิตใจของคนสรางงาน และสนับสนุนคนที่มีจิตใจดีงาม

-#ME-

แงหนึง่ งานทีง่ ามคืองานทีผ่ สู รางสรรคทมุ ทัง้ ใจ ไมวา ผลงาน
จะออกมาเปนเชนไร งานชิ้นนั้นก็มีพลังและหัวใจอยูในนั้น
หากทำเชนนี้ไปไดเรื่อยๆ ถึงที่สุดงานจะไปถึงจุดที่ใกลเคียง
ความสมบูรณแบบจนได
แต อ ี ก แง ซึ ่ ง สำคั ญ ไม แ พ ก ั น งานที ่ ง ามนั ้ น ไม ใ ช ง าน
ที่งามโดยตัวมันเองเทานั้น แตยังงามตอผูพบเห็น งามตอ
สั ง คม งามต อ โลกใบนี ้ ผลงานมากมายที ่ เ ป น เช น นี ้
งานที่ทำลายสิ่งแวดลอม งานที่กระตุนใหผูคนละเอียดออน
ทางความรูสึก งานที่สรางความรูสึกเมตตากรุณาแกเพื่อน
รวมโลก งานที่ไมเอาเปรียบผูอื่น งานที่ไมมีขั้นตอนของ
การโกงหรือคอรรัปชั่น งานที่ไมกระตุนความโลภในการ
ทำลายโลก งานที่ทำใหผูพบเห็นไดฉุกคิดเรื่องราวตางๆ
ในแงงาม
ผลงานที่ดีเกิดจากความใสใจ แตผลงานที่งามนั้นนอกจาก
จะใสใจลงไปในงานแลว ยังตองใสใจตอสิง่ ทีน่ อกเหนือไปจาก
ผลงานดวย เปนงานที่ใสใจลงไปในผลกระทบที่จะเกิดจาก
งานที่ตนเองสรางสรรคอยู วาจะชวยทำใหโลกใบนี้งามขึ้น
ไดอยางไรบาง
งานที่งามยอมทำใหผูที่ไดสัมผัสมีจิตใจที่งาม และทำให
โลกใบนี้งามไปพรอมกัน
ความงามในลั ก ษณะนี ้ เ ป น ความงามจากเจตนาของ
ผูสรางสรรค
ผูใสใจยอมมองเห็นใจที่ใสลงไปในผลงาน
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เชนนี้แลวแปลวา “ความงามมีวันหมดอายุ” อยางนั้นหรือ
นาพิจารณาวาอะไรกัน ที่ทำใหสิ่งที่เราเคยเห็นวางาม กลาย
เปนสิง่ ไมงามไปเสียได ทีน่ า คิดไปกวานัน้ คือ ถาโลกหมุนไปใน
ทิศทางนี้ โลกจะกลายไปเปนโลกแบบไหน เราตองมีโลก
อีกกี่ใบจึงเพียงพอตอความตองการไมมีอันสิ้นสุดรายวินาที

คนจิตใจดียอมสรางผลงานอยางตั้งใจ ใสใจ พิถีพิถัน
แตที่มากกวานั้นคือคนจิตใจดียอมใสความปรารถนาดีลงไป
ในผลงานดวย
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ธรรมะไรทเตอร

ON
THE
MOVE

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

บนชีวิตที่ไมหยุดนิ่ง ทามกลางสรรพสิ่งที่เคลื่อนยาย

From Me to You
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สวัสดีครับ ‘คุณตัวตน’ ในคุณผูอานทุกทาน
อยาเพิ่งงงนะครับ เพราะบทความนี้
ผมไมไดคุยกับ คุณผูอาน นะครับ
ผมคุยกับ ‘ตัวตน’ ของคุณนะครับ
คุณตัวตนครับ เทาที่ผมเขาใจ
ชื่อที่สั้นที่สุดในภาษาไทยสมัยพอขุนราม
ก็คือ คุณ ‘ตัวกู’ บุรุษอมตะผูซึ่งกำเนิดมาจาก
สรรพสิ่งอีกรอยแปดพันเกาหมื่นแสนลาน
ทั้งที่เปนวัตถุจับตองได ไปจนถึงนามธรรม
ความคิด ความรูส กึ ความเชือ่ ทีน่ บั เนือ่ งเปน ‘ของกู’
วากันวา ตัวกู ไมวาจะเปน กู ของใคร
จะหญิง ชาย เด็ก แก จน รวย แคไหน
ทุกๆ ตัวกู ลวนคือความพิเศษเฉพาะบุคคล
ที่แตละคนสรางสรรคขึ้น และที่สำคัญ
ในกวา 7,000 ลานตัวกูบนโลกใบนี้
มันไมมี ตัวกู ไหนที่เหมือนกันเลย
ตอใหวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน
เรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกัน ฯลฯ
ตัวกูแตละตัวก็ลวนแตกตางกันไปไมมีซ้ำ
ไมตองนึกไปไหนไกล ตอใหเปนตัวกู
ของฝาแฝด 2 คน

ที่เกิดมาในทองแมเดียวกันก็ยังไมเหมือนกันเลย
(เรื่องนี้ คุณแมที่มีลูกแฝดยอมรูดี)
เพราะ ตัวกู เปนผลงานการประดิษฐสรางสรรคชน้ิ เอก
ที่มนุษยแตละคนทยอยบรรจงกอรางสรางขึ้น
จากสิง่ ตางๆ มากมาย เริม่ จากการเลีย้ งดูของพอแม
คำสั่งสอนของคุณครูนับสิบนับรอย
จากนิทานทีฟ่ ง ตอนอนุบาล
จากการตนู ทีเ่ คยดูตอนเด็กๆ
ไปจนถอยคำของผูค นมากมาย
จากหนังสือไมรูกี่สิบเลม รายการทีวีนับพัน
โฆษณาเปนหมื่นชิ้น
จากวัฒนธรรมความเชื่อ วิถีชีวิต ชุมชนที่อยูอาศัย
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การเมือง
ไปจนถึงคำสอนทางศาสนาและคุณคาที่ยึดถือ
เอาเปนวามันเยอะมากกก! ขนาดทีต่ อ ใหใชทกุ หนา
ของ A Magazine เลมนี้จนหมด ก็ไมแนวา
จะสาธยายไดครบวา ‘ตัวตน’ ของคุณ
กวาจะเปนตนตัวถึงวันนี้ มันลวนถูกกอราง
สรางประกอบขึ้นมาดวยอะไรและอยางไร
แต ‘คุณตัวตน’ ครับ หลังจากบรรทัดนี้
มันจะสั่นสะเทือนตนตัวของคุณหนอยนะครับ
-#ME-

เพราะมันคือการรื้อถอดแยกธาตุความเปนตัวตน
‘คุณผูอาน’ ไมตองตกใจนะครับ คุณยังปลอดภัยดี
แตสง่ิ ทีอ่ าจจะถูกกระทบบาง คือ ‘ตัวตน’ ทุกตนตัว
กอนอื่น อยาไดตกใจไปนะครับ ‘คุณตัวตน’
คุณรูตัวไหมครับ วา คุณ… ‘ไมใชความจริง’ ครับ
คุณเปนแค ‘ความคิด’ นะครับ…
อยานอยใจไปนะครับ …
มันพออธิบายไดแบบนี้ครับ
ตัวตน เกิดจาก ความคิด
ความคิด ไมใช ตัวตน
ความคิด เพียงยืนยัน ตัวตนของเรา
ตัวตนที่แท เปนทั้งสิ่งที่เราคิดถึง
เปนเพียงบางสวน
เทาที่ความจำ ความรูสึก ปรุงไป
แตมันยังมีอาณาบริเวณที่ใหญกวา
งดงามกวา อัศจรรยกวา
ซึ่ง 'คิด' ไป ไม ถึง
เราที่แท เปน มากกวา ความคิด

เรา คือ ความจริง ความงาม ความรัก
ที่ความคิดพยายามบอกสรุป เลือกอธิบาย
ความเปนมัน ที่มันยึดถือออกมา
ทั้งแสดงตอตนเอง และแสดงตอผูอื่น
แต ความคิด
มันก็ทำดีที่สุดแลวนะ
เทาที่มันจำได มันรู นึกได
มันปรุงไปเทาที่ มัน คิด ออก
และที่สำคัญ เดินไปตาม
ที่ แรงกิเลส ดึง ใจ ไป
ลองดูตนไม และวิธีแสดงออก
ถึงตัวตนที่แทของมันดูสิ
แลว เรา จะ พบครู
ใน ธรรม(ดา) ธรรม(ชาติ)
เพราะมันไมมีกิเลส
ไมมีตัวตนใหยึดถือ
เชนกัน
การ - ดู มอง เห็น คนละคำ ความหมายเดียวกัน
กลับ ลึก ไมเทากัน

ไมใชแคเพราะเขียนไมเหมือนกัน
แตเพราะ ดู มอง เห็น
ของแตละคน ในความจริง
เราตางไมเคย - เห็น มอง ดู เหมือนกัน หรือเทากันเลย
… แคนั้นเอง
เราจึงพึงพักใจ ในเมตตา ใหเปนดั่งวิหาร
ที่คุม ใจ กันและกัน
จนกวา ตนตัวของเรา
จะเสมอกัน …
เพราะ ณ ตรงนั้น
มัน ไม มี ใคร
อยูตรงนั้นหรอก
แนนอน
คนเรา คือ ตัวตน
คน - วนๆ ผสมโนนนั่นนี่
คลุกคลา สมมุติกันไป
มันคงไมเพียวหรอก
จนวันที่เรา เจอ กับ ใจ
ปญหาตางๆ จะลดนอยลงมาก

ใจ
ใจ ลวนๆ
ใจ รู ลวนๆ
ผมชอบเรียกมันวา ใจ
Awareness
Pure-Awareness
ใจ
ก็ คือ ใจ แคนั้น
หรือจะเรียกวาอะไร
อื่นใด ก็ยอมได
เพราะมันก็คง ไมสนใจ
ที่จะไปยึดถือใน
ตนตัว ที่ไมใช ตัวมัน
…ที่แทจริง
ถึงบรรทัดนี้
ผมขออนุญาตเอยคำวา
สวัสดีครับ…ตัวคุณที่แทจริง
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BE-LIVE

HOPE

READ & TASTE THE SWEETNESS AND
THE BITTERNESS OF LOVE

รัก เลิฟ เลิกรา มีใหอานครบทุกรส

“Me” without You

ฉัน…สามารถทานขาวคนเดียวไดโดยเลนมือถือเปนเพื่อน แทนที่จะกลับบาน
มาทานขาวพรอมหนาพรอมตากับครอบครัว

ขอยอมรับอยางเปนทางการวา เราก็เปนหนึ่งใน Gen Me (อายุประมาณ
สามสิบตนๆ) พอลองมาสังเกตลักษณะนิสยั ตัวเองก็ยง่ิ ตกใจขึน้ ไปอีก คือมันตรง
จากการศึกษาเขาบอกวา คน Gen Me จะเปนคนที่ใหความสนใจเกี่ยวกับ
ศาสนานอยลง ไมอยากจะทำตามธรรมเนียมแบบเกาๆ โดยคิดวามันตอง
มีวิธีใหมๆ ที่ดีกวา เร็วกวา และไมตองเสียเวลา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ตองการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง ตองทำงานที่ไดผลตอบแทน
สูงกวาคนรอบขาง ชอบการแขงขัน ตองการประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น
ตองการเปนที่ยอมรับของสังคม ไลตามเปาหมายที่เปนประโยชนกับตัวเอง
ไมคอยสนใจคนอื่น มักมีเหตุผลของตัวเอง

ฉัน…สามารถไปนัง่ แฮงเอาตกบั เพือ่ นๆ นัง่ อยูข า งๆ กัน ตางคนตางเลนโทรศัพท
ถายรูปกันเยอะมากเอาไวโพสตลงไดอีกหลายวัน แตกลับไมไดคุยกันเลย

พอมองไปรอบตัวก็สังเกตเห็นวามีมนุษย Gen Me อยูรอบๆ ตัวเราเต็มไปหมด
บางก็เพื่อน บางก็พี่นอง บางก็ญาติ หลักๆ คือตัวเราเอง แตกอนเคยคิดวา
การเปนคน Gen Me ก็ไมไดผิดอะไร เพราะเราแคทำเพื่อตัวเอง และเราก็ไมได
ไปเบียดเบียนใคร แตความเปนจริง เราไมไดอยูคนเดียวบนโลก ทุกสิ่ง ทุกคน
เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ทุกการตัดสินใจของเรากระทบตอผูคนรอบขางเราเสมอ
ดังนั้นการมองเห็นแตตัวเองคนเดียวจึงไมใชเรื่องถูกเสมอไป

ฉัน…มัวแตพูดถึงเรื่องของตัวเองวา เหนื่อยแคไหน มีปญหาอะไรบาง โดยลืม
ที่จะสนใจถามเพื่อนที่ไปดวยวาชีวิตเปนอยางไรบาง

ฉัน…ทำงาน 12 ชม. ตอวัน ดังนัน้ เวลาทีเ่ หลือทัง้ หมดของฉันจะไมถกู ใชเพือ่
คนอื่นนอกจากตัวฉันเอง แทนที่จะแบงเวลาบางสวนใหครอบครัว
ฉัน…มีลูก แตฉันก็ตองมีเวลาหาความสุขของตัวเองโดยการไปสังสรรคกับเพื่อน
และทิง้ ลูกไวอยูก บั พีเ่ ลีย้ ง แทนทีจ่ ะใชทกุ เวลาทีม่ อี ยูก บั ลูกใหมากทีส่ ุด
ในที่สุดการตอบสนองความตองการของตัวเราเองเพียงคนเดียวอาจไมใช
คำตอบของชีวิต คุณอาจมีความสุขแคชวงสั้นๆ ในการไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ
แตทายที่สุดการทำแตเพื่อตัวเองโดยไมคิดถึงคนรอบขาง อาจทำใหคุณ
ไมเหลือใคร… และเมือ่ ถึงวันนัน้ ทุกสิง่ ทุกอยางทีท่ ำมาเพือ่ ตัวเองจะสำคัญยังไง
ถาคุณไมมีใครใหแบงบัน

ฉัน…ถายรูปแตตัวเองซะสวนใหญเพื่อรอลุนใหคนมากดไลกและชื่นชมเยอะๆ
แทนที่จะเอนจอยชวงเวลาในขณะนั้นกับเพื่อนที่นั่งอยูดวยกัน

-#ME-
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คุณรูตัวหรือไมวา คุณอาจเปนหนึ่งใน Gen Me (Generation Me) ซึ่งเปนคำ
เรียกคนรุน ใหมทใ่ี หความสำคัญกับตัวเองทีส่ ดุ หรือใชเรียกคนทีเ่ ขาขายหลงตัวเอง
มีมุมมองวาทุกอยางบนโลกหมุนรอบตัวเอง มีการศึกษาของคนอเมริกันพบวา
ชาวอเมริกัน Gen Me คือคนที่เกิดระหวางป ค.ศ. 1980 - 2000 นั้นหลงตัวเอง
เปนสามเทาของคนรุนพอแม
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