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TAKE A SEAT

CONTRIBUTORS

Craftmanship & Artisan = a worker in a skilled trade, especially one that involves making 
things by hand that involved a devotion of time and passion. Not only made by hand

 but made from the heart.

หมดยุคที่ทุกอย�างออกมาจากโรงงานผลิตเป�นพันๆ แสนๆ อันแล�ว
ตอนนี้สิ่งที่คนยุคนี้หันมาสนใจและให�ความสำคัญคือสิ่งที่ผลิตน�อยๆ

ใช�เวลาพิถีพิถันและอาศัยความหลงใหลในสิ่งนั้นๆ
จนออกมาเป�นงาน craft ที่เต็มไปด�วยจิตวิญญาณและเรื่องราวมากมาย

การออกแบบจากศิลป�นสมัครเล�นที่สามารถออกมาโลดแล�นและได�รับความสนใจอย�างมาก
เสื้อผ�าและแฟชั่นที่แต�ละชิ้นผลิตโดยมือ ตัดเย็บทีละตัวจากความตั้งใจของดีไซเนอร�

ร�านอาหารเล็กๆ หรือร�านเบเกอรี่ที่เชฟมีความหลงใหลและความตั้งใจในการปรุงอาหาร
ให�กลุ�มลูกค�าเล็กๆ ไม�เน�นปริมาณแต�เน�นคุณภาพและความใส�ใจอย�างทั่วถึง

งาน craft ผลิตด�วยมือต�างๆ ที่สามารถสู�ของ import แพงๆ จนชิดซ�ายไปเลย 
ด�วยเรื่องราวเบื้องหลังมากมายของสิ่งของแต�ละชิ้น

ทุกอย�างล�วนมาจากมือสองมือและใจที่เต็มเป��ยมไปด�วยความหลงใหล
Made by hand (& heart)

___________________________________
“Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation.” 

- John Ruskin

Pathamol L.
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ลอดผ�านม�านมารำไรๆ และแสงไฟที่สลัวๆ ทำให�ห�องนวดไทยดูอบอุ�นและ
ผ�อนคลายมาก

แต�พอเราก�าวผ�านประตูกระจกจากห�องนวดไทย เราจะตื่นตะลึงกับ SPACE 
ที่โล�ง โปร�ง ราวกับหลุดไปอีกโลกหนึ่ง ด�วยการออกแบบเพดานสูงเท�าตึก
2 ชั้น และการเป�ดกระจกโดยรอบให�ได�รับแสงธรรมชาติเข�ามาทุกทิศทุกทาง 
ผลลัพธ�คือเราได�เห็นวิวต�นไม�ใหญ�รอบๆ อาคาร อีกทั้งยังดึงความเป�นธรรม- 
ชาติอันร�มรื ่นมาใส�ไว�ในสวนภายในห�องอีกด�วย โดยห�องนี้จะตกแต�งด�วย 
ผนังฉาบปูนหยาบทั้งหมด นำมาตัดกับเฟอร�นิเจอร�สไตล�สแกนดิเนเวียน 
ได�อย�างสนุกสนาน หลังจากความตื่นเต�นของโถงรับรองนี้แล�ว เราก็จะเข�าสู� 
ความสงบเงียบของห�องนวดแบบส�วนตัว ด�วยการตกแต�งเป�นผนังหินขัดเรียบ
สีขาวสะอาดตา เพิ่ม DETAIL ด�วยคิ้วไม�จริง เส�นสายและวัสดุที่เรียบง�าย 
จึงให�ความรู�สึกที่ผ�อนคลายอย�างแท�จริง

เราว�า CALM SPA คือนิยามของคำว�า HAND & HEART-MADE ได�อย�าง
สมบูรณ�แบบ ไม�เพียงแต�การใส�ใจในการออกแบบตกแต�ง การใส�ใจในการ 
บริการก็เป�นจุดเด�นของที่นี ่อีกด�วย CALM SPA เป�ดให�บริการทุกวันตั้งแต� 
10.00 น. ไปจนถึง 23.00 น.

ช�องทางติดต�อ 
Facebook: CalmspaThailand
IG: @calmspathailand 
Tel: 096-941-8645

เมื่อความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวดเร็วขนาดนี ้ การ 
ผลิตสิ่งของเครื่องใช�สามารถทำได�ในปริมาณมากๆ  โดยใช�เวลาอันน�อยนิด 
ทำให�คุณค�าของสิ่งของยิ่งลดน�อยลง ซึ่งหลายๆ คนเลยหันกลับมาเลือกใช�
แรงงานฝ�มือ งานประดิษฐ�กลายเป�นมีคุณค�ามากกว�าการใช�เครื่องจักรเสียอีก 
เพราะมันมีเสน�ห� มันมีชิ้นเดียว มันคือการสั่งสมประสบการณ� มันคือธรรมชาติ 
มันคือความสมบูรณ�ในความไม�สมบูรณ�

เราจึงคิดไปถึง CALM SPA ที่อยู�ในซอยอารีย� 4 (เหนือ) เพราะสามารถสื่อถึง
ความ CRAFT ทั้งจากการตกแต�งที่เน�นงานฝ�มือทางช�าง ความพิถีพิถันใส�ใจ

ในการบริการ รวมไปถึง  PRODUCT  ที่ใช� ทุกอย�างถูกคิดและออกแบบมา 
เพื่อให�โดดเด�นจากความเป�น SPA ที่เคยรู�จักกัน

CONCEPT ในการออกแบบของ CALM SPA นั้น คือการค�อยๆ ปรับตัวจาก
ความวุ�นวายในเมือง เข�าสู�ความสงบและผ�อนคลายให�ได�มากที่สุด โดยการ
ใช�วัสดุและสีที่เป�นธรรมชาติ เริ่มจาก RECEPTION ชั้น 1 ถูกห�อมล�อมไปด�วย
ผนังหินขัดเรียบๆ กับโคมไฟท่ีเป�นวัสดุธรรมชาติ หลังจากน้ันจะพบกับโถงบันได
ที่เปลี่ยนวัสดุเป�นผนังฉาบปูนหยาบๆ ให�ความรู�สึกคล�ายผนังถ้ำ นำขึ้นสู�ชั้น 2 
ที ่เป�นห�องนวดไทย ถูกตกแต�งด�วยวัสดุไม�ทั ้งหมด การให�แสงธรรมชาติ
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STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF

OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER

เดินดูสถานที่สวยเก�จากทั่วโลก

ผ�านสายตา และมุมมองของ

อินทีเรียดีไซเนอร�

P.10

P.9

03

P.09
ISSUE 29

-HAND & HEART-MADE-

01

02

03 04
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บริการก็เป�นจุดเด�นของที่นี ่อีกด�วย CALM SPA เป�ดให�บริการทุกวันตั้งแต� 
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แรงงานฝ�มือ งานประดิษฐ�กลายเป�นมีคุณค�ามากกว�าการใช�เครื่องจักรเสียอีก 
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เราจึงคิดไปถึง CALM SPA ที่อยู�ในซอยอารีย� 4 (เหนือ) เพราะสามารถสื่อถึง
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ในการบริการ รวมไปถึง  PRODUCT  ที่ใช� ทุกอย�างถูกคิดและออกแบบมา 
เพื่อให�โดดเด�นจากความเป�น SPA ที่เคยรู�จักกัน

CONCEPT ในการออกแบบของ CALM SPA นั้น คือการค�อยๆ ปรับตัวจาก
ความวุ�นวายในเมือง เข�าสู�ความสงบและผ�อนคลายให�ได�มากที่สุด โดยการ
ใช�วัสดุและสีที่เป�นธรรมชาติ เริ่มจาก RECEPTION ชั้น 1 ถูกห�อมล�อมไปด�วย
ผนังหินขัดเรียบๆ กับโคมไฟท่ีเป�นวัสดุธรรมชาติ หลังจากน้ันจะพบกับโถงบันได
ที่เปลี่ยนวัสดุเป�นผนังฉาบปูนหยาบๆ ให�ความรู�สึกคล�ายผนังถ้ำ นำขึ้นสู�ชั้น 2 
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บรรยายภาพ

01 ด�านหน�าของ CALM SPA ใช�สีเขียว
   เพื่อให�ความรู�สึกผ�อนคลายและกลมกลืน
   ไปกับธรรมชาติรอบข�าง

02 COUNTER หน�าห�องนวดไทย ที่ออกแบบ
   มาให�เป�น BAR มีความเป�นกันเอง

07 เส�นสายเรียบง�ายของคิ้วไม�จริง เพิ่ม DETAIL
   ให�กับผนังหินขัดเรียบ ภายในห�องส�วนตัว

08 โคมไฟตกแต�งส�วนใหญ�จะเลือกโคมไฟที่เป�น
   วัสดุธรรมชาติ

03 ภายในโถงรับรองที่เป�ดช�องแสงด�านบน
   โดยรอบให�เห็นวิวต�นไม� เพื่อให�เชื่อมโยงกับ
   สวนภายในห�อง

05 การสอดแทรกต�นไม�ในทุกๆ จุด ให�เกิดจุดเด�น
   และรู�สึกถึงความเป�นธรรมชาติ

06 การดึงแสงจากธรรมชาติโดยการใช�หลังคา
   SKYLIGHT เหมือนได�แช�น้ำอยู�ในสวน

09 เส�นสายที่เรียบง�ายถูกจัดวางให�เป�นงานศิลปะ

04 การใช�เฟอร�นิเจอร�แนวสแกนดิเนเวียน
   มาตัดกับผนังปูนฉาบหยาบโดยรอบให�เกิด
   จุดสนใจ

10 ความผสมผสานระหว�างความเป�นธรรมชาติ
   และงาน MODERN
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ทุกวันน้ีมองไปทางไหนก็มีแต�สาวๆ กลับมาฮิตถือตะกร�าหวายกัน เหมือนย�อน 
กลับไปสมัยก�อนเลย

ย�อนกลับไปเกือบ 5 ป�ก�อน (ป� 2012) เริ่มจากความชอบในงานหัตถกรรม 
งานสาน ผ�าทอ งานป�ก และงานทำมือ บางทีก็ตัดเส้ือ เย็บกระเป�าใช�เองมาต้ังแต� 
สมัยที่ยังเรียนมหา’ลัย ตอนนั้นเราอยู�ป� 3 เรียนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ� 
คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มหา’ลัยมีงานประจำป� นักศึกษาที่ 
สนใจจะทำของขายสามารถสมัครขอออกบูทได� จึงได�เริ ่มต�นจากการหุ�น
ค�าเช�าร�านกับเพื่อนๆ เพื่อขายของในงาน จึงเป�นจุดเริ่มต�นในการเย็บกระเป�า 
ผสมงานสานขายตั้งแต�ตอนนั้นเป�นต�นมา

ถ�าถามว�าไอเดียเริ่มต�นมาจากอะไร ปกติเราเป�นคนชอบซื้อวัสดุหรือของอะไร 
ที่เราสนใจมาเก็บไว� บางครั้งเราไปต�างจังหวัด เจอร�านขายของข�างทาง มีของ 
น�าสนใจที่ไม�ค�อยได�เห็นที่กรุงเทพฯ คือไม�ค�อยได�เห็นของมันมารวมกันใน 
ร�านเล็กๆ ร�านเดียวมากกว�า กับการจัดร�านที่คู�สีดูดีแบบสไตล�คุณยายเจ�าของ
ร�าน เคยซื้อแหดักปลามา เพราะชอบ texture ของมันเลยเอามาเย็บเป�น
กระเป�าให�พี่ที่ออฟฟ�ศ หรือบางทีก็เย็บใช�เอง มีอยู�วันหนึ่งเห็นตะกร�าหวายที่ 
ซื้อมาใส�ของที่บ�าน เลยลองเอามาเย็บติดก�นกระเป�า Tote ที่เรามีอยู� พอเอาไป 
ใช�ที่มหา’ลัย เพื่อนๆ เห็นก็ชมว�าสวยแฮะ ทำไมไม�เย็บขายล�ะ เท�านั้นแหละ 
เราก็เริ่มเลย

กระเป�ารุ�นแรกท่ีทำเองคือกระเป�าทรง Bucket Bag แบบมีฝาป�ด เร่ิมจากเย็บเอง
ได�วันละ 8 ใบ ค�อยๆ ขายเริ่มจากคนรอบข�างและการบอกต�อ จึงทำให�ได� 
ผลตอบรับที่ดีเกินคาด มีคนสั่งจองกระเป�าจำนวนมาก แต�ก็หยุดพักไปตอน
ป� 4 เพราะต�องทำทีสิส

พอเรียนจบมา (ป� 2014) ก็เริ่มกลับมาสานต�อธุรกิจ กลับมามองว�าปริมาณ 
ที่เราสามารถเย็บเองแต�ละวันไม�พอขายแน�ๆ จึงเริ ่มวางแผนให�วงจรของ
ธุรกิจสามารถขับเคลื ่อนไปได�ด�วยตัวมันเอง เพื ่อที ่เราจะได�แบ�งเวลาไป

ทำงานออฟฟ�ศ เพราะอยากทำงานสั่งสมประสบการณ�ด�านที่สนใจไปด�วย 
เริ่มจากศึกษาเรื่องวัสดุต�างๆ และชุมชนที่ทำงานหัตถกรรมอย�างจริงจัง ตั้งแต�
เสิร�ชหาทางอินเทอร�เน็ต จนถึงการถามลุงป��นรถจักรยานพ�วงขายไม�กวาด
กับตะกร�าสานที่ขับผ�านหน�าบ�านจนได�เรื ่องได�ราว วันต�อมาจึงได�ตระเวน 
ขับรถตามหาชุมชนที่จะสามารถทำส�วนของงานสานที่เรา design ขึ้นมาใหม�
ได� เพราะอยากออกแบบส�วนที่เป�นหวายในรูปแบบใหม�ๆ บ�าง จนไปเจอคุณน�า
ที่มีความสามารถสานหวายตามแบบของเราได� และเขาเองมีความสนใจใน
งานออกแบบใหม�ๆ อยู�แล�ว จึงได�เริ่มพัฒนาแบบไปด�วยกัน เดิมผลิตภัณฑ�หลัก
ของเขาคือสานกระเช�าป�ใหม�ขาย มีรายได�หลักๆ หัวป�กับท�ายป� งานของเรา
ก็เหมือนเป�นรายได�เสริมของเขาไปด�วย ซึ่งธรรมชาติของงานประเภทนี้คือ 
สาน แพ็ค วางขาย คนซื้อ ให� คนรับ แกะ ทิ้ง (หรือเอาไปตากปลาสลิด) 
ซ่ึงความละเอียดของงานสานประเภทน้ีจึงค�อนข�างหยาบ ไม�เน�นความประณีตมาก
เพราะการใช�งานระยะสั้น ระยะแรกของการทำงานด�วยกันปรับกันเยอะมาก 
มีการแลกเปล่ียนแนวคิดการออกแบบกับทักษะท่ีชุมชนมี เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ
ที่ตรงกัน เพราะนักออกแบบ (Designer) ต�องรู�จักวิธีการทำงานของคนทำ 
(Maker) ส�วนคนทำ (Maker) ก็ต�องเข�าใจความต�องการของคนออกแบบ 
(Designer) ช�วงแรกๆ งานสานที่ไม�ได�มาตรฐานหลายใบมากๆ แต�ป�จจุบัน
เรียกได�ว�ารู�ใจ งานละเอียดเรียบร�อยมาก เหมือนได�เข�าไปช�วยให�ชาวบ�าน
ทำงานได�ละเอียดและมีคุณภาพมากขึ้นด�วย

การทำงานของเราคือ เริ่มจากสเก็ตช�แบบ และเราจะลองเย็บกระเป�าต�นแบบ 
ด�วยตัวเองทุกครั้ง ก�อนไปให�ช�างสานหวายหรือช�างแกะแพตเทิร�นกระเป�า 
เพราะเราชอบทดลอง และอยากเห็นภาพรวมจริงๆ ก�อนจะสั่งผลิต การที่เรา
ได�แบบที่แน�นอน จะทำให�เราไม�เสียเวลากับการแก�แบบ เพราะทุกขั้นตอน
มันต�องใช�เวลา การสานยิ่งเร�งมากไม�ได� เราถือคติช�าแต�ต�องชัวร�

ป�จจุบันมีกระเป�าทั้งหมด 5 แบบ (แต�หลากสี) Bucket Bag, Mini Bucket 
Bag, Square Tote, Mini Square Tote และ Cami Tote ทั้ง 5 แบบนี้เป�น 
งานผสมระหว�างผ�ากับหวาย ส�วนแบบใหม�ที ่กำลังจะออกช�วงต�นเดือน

ส.ค. นี้ เราเลือกใช�วัสดุใหม�มาผสมกับงานผ�าและหนัง และได�ทำงานร�วมกับ
ชุมชนใหม�ด�วย อนาคตอยากจะเพิ่มวัสดุและงานหัตถกรรมไทยอื่นๆ มาใช�ด�วย 
ส�วนตัวรู�สึกว�างานหัตถกรรมของไทยมันมีเสน�ห�ในตัวของมันเอง สามารถ
นำมาต�อยอดให�เกิดเป�นผลิตภัณฑ�ที่มีเอกลักษณ�และมีความน�าสนใจได� ซึ่ง
ป�นี ้ความนิยมเรื ่องงานหัตถกรรมเป�นที่นิยมมากๆ คาแรกเตอร�ที ่โดดเด�น
และทำให�แบรนด� NUTTIYAR มีความแตกต�างน�าจะเป�นการผสมผสานระหว�างผ�า 
หนัง กับงานสาน ในสัดส�วนท่ีพอเหมาะท้ังความสวยงามและลงตัวกับการใช�งาน 
เป�นเหมือนลูกครึ่งของงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม คือการนำงานหัตถกรรม
มาสร�างเป�นผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพแบบงานอุตสาหกรรม และสามารถใช�ได�
ในไลฟ�สไตล�ป�จจุบัน

อนาคตของแบรนด� NUTTIYAR อยากให�เป�นแบรนด�ที ่ชาวต�างชาติมาไทย 
แล�วต�องนึกถึงเรา จริงๆ เราแทบไม�ได�ตั้งเป�าหมายแล�วพุ�งชนเหมือนกับเจ�าของ
ธุรกิจคนอื่นๆ แต�การที่มันค�อยๆ โต ค�อยๆ เป�นที่รู�จัก ตั้งใจกับทุกโอกาสที่
ได�มาอย�างเต็มที่ที่สุด มันกลับทำให�เราไม�ได�รู�สึกว�ามันคือธุรกิจ มันกลายเป�น
ส�วนหน่ึงในชีวิตมากกว�า ไม�ได�โลกสวย แต�เป�นการได�เงินท่ีไม�ใช�เรามีความสุข
แค�คนเดียว ทุกๆ คนที่มีส�วนในแบรนด�เราและลูกค�า ต�องมีความสุขไปด�วยกัน 
อันนั้นคือการประสบความสำเร็จของเราแล�ว

‘การทำงานที่เรารักและเป�นสิ่งที่เราถนัด เราจะอยู�กับมันได�นานและมีความสุข’ 
อาจจะฟ�งประโยคนี้บ�อยจนชิน แต�มันคือเรื ่องจริงกับสิ ่งที ่เราทำอยู�ตรงนี้ 
ทุกๆ คนมีความสามารถในแบบของตัวเอง ไม�ว�าจะอาชีพไหนๆ ไม�จำเป�นต�อง
ไปเลียนแบบใครหรือเปรียบเทียบกับใคร หามันให�เจอแล�วเต็มที่กับสิ่งที่เราเป�น 
น่ันแหละคือการประสบความสำเร็จ เราจะรู�ได�เองโดยไม�ต�องรอให�ใครมาบอกเรา 

หน�าร�านฝากขาย :
- Betrend, 3rd floor at Siam Paragon, BKK
- The Collective store, 3rd floor at The Street Ratchada, BKK
- SASICT Shop at Suvarnabhumi Airport, BKK
- SASICT Shop at Phuket International Airport, Phuket
- Buri Gallery souvenir & studio at Chiang Mai
- Seenspace at Huahin
- Anotherone Shop, Toscana Valley at Khao Yai
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REEBOK
Men's Pump Omni Lite
www.reebok.com

UNDERNEATH
THE UNIQUE

ปฏิเสธไม�ได�เลยในยุคที ่แฟชั ่นมาไวไปไว สินค�าต�องพร�อมและพอเพียง 
ต�อผู�บริโภคไม�ว�าจะไอเทมไหนๆ ทุกอย�างต�างออกมาจากสายพานโรงงาน 
สู �มือผู �บริโภคและอะไรๆ ก็หน�าตาเหมือนกันไปซะหมด ตอนนี ้สิ ่งที ่คน 
ยุคนี้หันมาสนใจมากกว�าความจำเจที่หลุดออกมาจากสายพานโรงงาน ก็คือ
สินค�าที ่ผลิตน�อยๆ ใช�ความพิถีพิถันในการผลิตกว�าจะออกมาเป�นไอเทม
แต�ละชิ้นที่มีเรื่องราวในตัวมันเอง 

Who / what / wear เล�มนี ้เราจะมาแนะนำ 4 แบรนด�ที ่มีจุดยืนและ 
ความพิถีพิถันกว�าจะมาเป�นสินค�าแต�ละชิ้นให�เราได�สัมผัส 

DRY CLEAN ONLY แบรนด�เสื ้อผ�าสัญชาติไทยที่สนุกกับการนำเอาเสื้อผ�า
วินเทจ แจ็กเก็ต เสื้อยืดวงดนตร ี หรือของ reuse มาปรับเปลี่ยนโครงสร�าง
ตกแต�งด�วยลูกเล�นการตัดต�อผ�าและงานป�กด�วยมือสุดประณีตจนเกิดเป�น
เสื้อผ�า ready-to-wear ชิ้นใหม�ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ว�าได� 

MOMOTARO JEANS ย ีนส �จากเม ือง koj ima จ ังหว ัด Okayama 
ที่ยังคงใช�กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่ช�าและซับซ�อนกว�า ไม�เหมือนกับการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม� เป�นกระบวนการผลิตแบบ in-house 
คือผลิตทุกอย�างเองทั้งหมด จุดเด�นของแบรนด�คือการนำเข�า cotton จาก
ประเทศ Zimbabwe ซึ ่งถือว�าเป�นแหล�งผลิตฝ�ายชั ้นดีในโลก และเป�น
Sanforized denim ผ�านการซักกับน้ำทะเลที่ Okayama มาแล�ว 1 ครั้ง 

จึงทำให�เกิดการเฟดของสีย�อมยากกว�าแบรนด�อื่นๆ ที่มักจะเป�น Unsanforized 
denim 

HENDER SCHEME แบรนด�รองเท�าลักชูรี่จาก Tokyo ที่มีการหยิบยืมรูปแบบ 
โครงสร�างและรายละเอียดต�างๆ ของรองเท�า Sneaker รุ�นคลาสสิกจากหลายๆ 
แบรนด�เอามาผสมผสานกับเทคนิคการผลิตในรูปแบบงานศิลปะแบบแฮนด��เมด 
ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีใส�ใจในรายละเอียดและความพิถีพิถัน คุณภาพวัสดุที่เป�น
หนังแท�เพื่อให�ได�ผลงานรองเท�าที่ดีและมีคุณภาพที่สุด 

FREITAG เชื่อว�าหลายๆ คนคงเคยผ�านหูผ�านตากับแบรนด�นี้มาบ�างจากผืน 
ผ�าใบคลุมรถสิบล�อสู�กระเป�าทนถึกขวัญใจวัยรุ�นสายสตรีท จุดเด�นคือตัววัสดุ 
ที่นำมาใช�ผลิตที่มาจากผ�าใบคลุมหลังรถบรรทุกจริงๆ ทำให�กระเป�าแต�ละใบ 
จะได�ลายที่ไม�เหมือนกัน แม�ว�าตัวกระเป�าจะทำจากวัสดุรีไซเคิล แต�ราคา
กระเป�าเองก็ไม�ได�ย�อมเยาอย�างที่คิด ใบที่สวยๆ หรือตัดมาจากส�วนของผ�าใบ
รถบรรทุกที่มีลายดีๆ มักจะถูกจับจองไปก�อนและราคาขายก็สูงกว�าใบทั่วไป
อีกด�วย 
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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

DRY CLEAN ONLY
Beautiful Liar
Bomber Jacket    

01 MOMOTARO JEANS
0905SP 15.7OZ
Sanforized
classic straight

02 HENDER SCHEME
Manual Industrial
Products 14 

03 FREITAG
MIAMI VICE F52_03364
Shopping Bag, CHF 87.95

04

drycleanonlybkk.com momotarojeans.net henderscheme.com www.kenzo.com
-HAND & HEART-MADE-
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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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หลายๆ คนเมื่อเรียนจบ เริ่มทำงานมีรายได�เป�นหลักเป�นแหล�ง เริ่มขยับขยาย 
จนสามารถที่จะมีพื้นที่ที่เป�นของตัวเองจริงๆ ไม�ว�าจะเป�นบ�าน คอนโด หรือ 
สถานที่ประกอบธุรกิจส�วนตัว ก็คงอยากจะเติมเต็มพื้นที่เหล�านั้นด�วยสิ่งของ 
ที่ตัวเองเสาะหามา เป�นสิ่งที่สะท�อนบางส�วนของตัวเรา ค�อยๆ ประกอบรวมกัน 
กลายเป�นพื้นที่ที่สะท�อนบุคลิกของเจ�าของพื้นที่นั้นๆ Design Wonder ฉบับนี้
จะขอพาไปทำความรู�จักกับงาน craft ที่มีรูปลักษณ�แปลกตา แต�ยังสามารถ
นำไปจัดวาง ตกแต�ง เสริมสร�างบุคลิกให�กับพื้นต�างๆ ได�ไม�ยาก

Formabesta Studio ในแคว�นกาลิเชีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน 
โดยประกอบไปด�วย 3 ดีไซเนอร� คือ Juan Cidras, Salvador Cidras และ 
Vicente Blanco โดยผลิตงานออกแบบที่เน�นฟ�งก�ชั่น และมีรูปแบบที่สะดุดตา
แต�ไม�หวือหวา ยังคงความเรียบง�าย ด�วยการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมในท�องถิ่น 
จากในแคว�นกาลิเชียเองเข�ากับวัสดุใหม�ๆ โดยปรับเปลี ่ยนไปตามความ

เปลี่ยนแปลงและความต�องการตามยุคสมัย ผลิตภัณฑ�ของทางสตูดิโอนั้นมีทั้ง 
งานสิ่งทอ งานเซรามิก และงานไม� 

งานที่เราจะหยิบมาพูดถึงใน Design Wonder ฉบับนี้เป�นงานเซรามิกใน 
คอลเลกชั่น Uralito ของทางสตูดิโอ ซึ่งได�แรงบันดาลใจมาจากเทคนิคการ
ก�อสร�างในแถบชานเมืองของแคว�นกาลิเซีย ด�วยการผสมผสานของส�วนประกอบ
ท่ีดูไม�น�าจะเข�ากัน เช�น โลหะอัดลอน เหล็กอัดลอน (Collugated) และฝ�าชายคา  
นำมาประกอบกันด�วยมือเป�น composition ต�างๆ กัน ก�อให�เกิด texture ที่
น�าสนใจ รวมไปถึงการใช�สีในแนว earth tone ตัดกับสีสันสดใส ไม�ให�ดูเรียบ
เกินไป จนได�มาเป�นแจกัน ซึ่งผลิตออกมาเพียงไม�กี่ชิ้นในซีรีส� Uralito นี้

นอกจากป�จจัยจำเป�นต�างๆ ในการดำรงชีวิตแล�ว การได�เป�นเจ�าของชิ้นงานที่ 
เติมเต็มพื้นที่ของเรา ชิ้นงานที่สามารถกลับมานั่งมองและก�อให�เกิดความรู�สึก

อะไรบางอย�าง ไม�ว�าจะเป�นความอิ่มเอมใจ ความสุข หรือแม�แต�ความเศร�า 
ก็นับว�าเป�นการลงทุนกับสุนทรียะที่จับต�องได�มิใช�หรือ

หากสนใจอยากดู product อื่นๆ ของ Formabesta เพิ่มเติมสามารถเข�าไปดู
ได�ที่ IG: @formabesta หรือ formabesta.com

-HAND & HEART-MADE-



ART IN THE PARK,
LONDON

ท�ายที่สุดแอบหวังเล็กๆ ในใจว�า อยากให�ทุกคนกลับมามองหาและใช�ชีวิตจากสิ่งเล็กๆ ใกล�ๆ ตัว 
แล�วทำหรือใช�มันให�เกิดคุณค�าให�มากที่สุด
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ที่น�าเที่ยวกิ๊บเก�บนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเท�าจนต�องออกเดินทาง

และคันปากจนต�องอยากเล�า
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โลกเราทุกวันนี้หมุนเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็ว เช�นเดียวกันกับสิ่งของทุกๆ อย�างที่
ส�วนใหญ�ถูกผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ� แล�วถูกกระจาย 
ไปให�ทุกคนในทั่วทุกมุมโลกใช�กันอย�างรวดเร็ว จนบางครั้งเรามองข�ามคำ 
หนึ่งคำที่เรียกว�า “Handcraft” ที่ถูกซ�อนไปด�วยความหมาย และเรื่องราว 
รวมถึงเต็มเป��ยมไปด�วยจิตวิญญาณของคนที่ทำไป จนทุกวันนี้คนส�วนใหญ�
เรียกมันว�า “Hand & Heart-made” 

วันนี้เราเลยอยากจะพาคุณพักผ�อนจากการเดิน shopping ซื้อของในลอนดอน 
และหลบหนีเสียงรถ ความวุ�นวายเข�าไปท�องเที่ยวเป�ดประสบการณ�ในสถานที่
ที่ผลิตผลงาน Handcraft และศิลปะมากมายที่ชื่อว�า Art in the Park Studio 
แฝงตัวอยู�ในพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด�วยต�นไม�และบึงน้ำขนาดใหญ�ที่เรียกว�า 
Chumleigh Gardens ในมหานครใหญ�อย�างกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
Art Studio เล็กๆ ท่ีรวบรวมศิลป�นและศิลปะในทุกๆ ด�านเอาไว�อย�างมากมาย 
ไม�ว�าจะเป�นงานไม� งานผ�า งานป��นดิน งานสีน้ำ หรืองานสีย�อมผ�า ที่เราได�
มีโอกาสเข�าไปรวมสนุกกับหลักสูตรนี้ โดยศิลป�นที่สอนเราบินตรงมาจาก
ประเทศโปรตุเกส ซึ่งชำนาญในการย�อมผ�าให�เกิดลวดลาย และใช�สีย�อมผ�ามา
สร�างสรรค�ผลงานลงบนผ�าชนิดต�างๆ แถมเรายังได�ผลงานชิ้นเล็กๆ ของเรา
ติดไม�ติดมือกลับไปบ�านด�วย

Art in the Park Studio เองเป�นสตูดิโอเล็กๆ ที่อยากจะนำเสนอผลงาน 
ที่เกิดขึ้นจากสองมือเล็กๆ ของเราซึ่งเต็มไปด�วยคุณค�า และยังเป�นผลงานที่ 

Address:

ART IN THE PARK

Chumleigh Gardens, Chumleigh Street,

Burgess Park, London SE5 0RJ

Tel: 020 7277 4297

Email: studio@artinthepark.co.uk

Website: www.artinthepark.co.uk

By Bus

Buses along Camberwell Road: 12, 35, 40, 45, 68, 171, 176

Buses along Old Kent Road: 453, 53, 63, 172

Bus from London Bridge Station: 343

Bus from Liverpool Street Station: 42

ไม�ซ้ำกับใคร โดยเขาจะเป�ดสอน course หลากหลายแตกต�างกันออกไป 
ขึ้นอยู�กับช�วงเวลา ถ�าหากใครสนใจจะลองเข�าไปเรียนรู�หรือหาประสบการณ� 
ในอีกหนึ่งมุมก็สามารถหาข�อมูลเพิ่มเติมได�เลย

ท�ายที่สุดแอบหวังเล็กๆ ในใจว�า อยากให�ทุกคนกลับมามองหาและใช�ชีวิต
จากสิ่งเล็กๆ ใกล�ๆ ตัว แล�วทำหรือใช�มันให�เกิดคุณค�าให�มากที่สุด นี่อาจจะ
เป�นการท�องเที่ยวอีกมุมนึงที่อยากให�ทุกคนได�ลองสักครั้ง เรามั่นใจว�าไม�ใช�แค�
ลอนดอนที่เดียวที่มีอะไรแบบนี้ เมืองอื่นๆ ก็น�าจะมีแบบเดียวกัน
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Top Five งาน Heartmade ในใจผม

คืนนี้ผมเลือกที่จะยังไม�กลับบ�าน แต�แวะไปที่ตลาดขายของแฮนด�เมด ป�ายชื่อ
งานเขียนไว�ว�า Handmade & Heartmade Festival ผมสะดุดใจตรงคำว�า 
Heartmade มันคือสิ่งที่ตั้งใจทำด�วยใจแค�นั้นเหรอ ทันใดนั้นภาพของงาน 
Heartmade ในนิยามแบบของผมก็ผุดขึ้นมา ผมจึงอยากแชร�ผลงานที่มี
ต�นกำเนิดจากใจในแบบท่ีผมจัดหมวดหมู�เอาเอง ซึ่งข�อมูลคร�าวเอามากๆ จำ 
ข�อมูลได�ไม�หมดเพราะมาจากความทรงจำล�วนๆ แต�ที ่ยังชัดเจนคือความ 
ประทับใจ

“ทำจากใจที่เข�าถึงวิถีธรรมชาติ” ผมมีเพื่อนที่เป�น Designer อยู�บ�าง เขา                                                                                                                                                                                
มักจะนำผลงานมาให�ดูก�อนส�งประกวดเสมอ งานประกวดระดับเอเชียครั้งนี ้
เขาน�าจะรักษาแชมป�อีกสมัย ด�วยเทคนิคการนำใบไม�แห�งหลากสีมาเย็บกับ
โครงลูกไม�ได�อย�างลงตัว วันตัดสินมาถึงเขาบอกผมว�าได�ที่ 2 ทำให�ผมอยากรู�
ว�าไอ�คนที่หนึ่งมันจะสักแค�ไหนกันเชียว ผมจึงเข�าไปดูในเว็บไซต� โอ�แม�เจ�า 
สิ่งที่ผมเห็นคือหุ�นโชว�เสื้อที่อยู�ในชุดเกาะอกที่เหมือนมีเส�นด�ายมาพันรอบๆ
อย�างไร�แบบแผน มีก�อนวงรีสีขาวขุ�นห�อยอยู�กระจายไปทั้งชุด มองดูคล�าย
รังไหม ใช�แล�วมันคือรังไหม! ดีไซเนอร�คนนี้เขาเลี้ยงตัวไหมไว�บนหุ�นแล�ว 
ปล�อยให�ตัวไหมสร�างเส�นใยอย�างอิสระพันรอบหุ�น แล�วเขาจึงแกะชุดผ�าไหม 
ออกมาเหมือนแกะออกจากแม�พิมพ� และนั่นคือชุดผ�าไหมหนึ่งเดียวในใจเสมอ

“ทำจากใจที ่ม ุ �งร �ายทำลายชีว ิต” มีนวนิยายอีโรติกของจีนที ่ได�ร ับการ
ยกย�องเป�นผลงานชิ้นเอกไม�แพ�สามก�ก ไซอิ๋ว ความฝ�นในหอแดง นั่นคือเรื่อง                            
บุปผาในกุณฑีทอง (ชื ่อเรื ่องสำนวนของยาขอบ) ซึ ่งความอึ ้ง ทึ ่ง เสียว 
ของมันไม�ได�อยู�ตรงแค�ฉากวาบหวิว หากแต�เป�นท่ีมาของมัน ท่ีมีตำนานเล�าขาน 
ว�ามีบัณฑิต 2 คนที่เป�นศัตรูกัน เล�าแบบซื่อๆ ก็คือ บัณฑิตคนแรกไปขอ 
รูปวาดจากพ�อของบัณฑิตอีกคน แล�วได�ร ูปของปลอมมาจึงฆ�าพ�อของ
บัณฑิตผู�นั้น ตัวเขาจึงล�างแค�นให�พ�อด�วยการแต�งนิยายส�งไปให�คู�อริได�อ�าน
โดยเคลือบยาพิษไว�ทุกหน�า ซึ ่งหน�าหนังสือสมัยนั ้นทำจากกระดาษสา 
จึงทำให�ต�องใช�นิ ้วแตะน้ำลายก�อนเป�ดทีละหน�า และตัวนิยายดันอีโรติก 
รัญจวนชวนอ�านแบบหยุดไม�ได� บัณฑิตผู �นั ้นจึงค�อยๆ สิ ้นชีพอย�างช�าๆ 
จวบจนหน�าสุดท�ายของหนังสือมาถึง บทสุดท�ายของชีวิตของเขาก็อวสานไป 
พร�อมกับมัน นั่นเป�นครั้งแรกที่ผมพบว�าหนังสือก็เป�นอาวุธได�

“ทำจากใจที่มีโทสะ” อันนี้หลายคนอาจรู�แล�วแต�ขอเล�าคร�าวๆ อีกท ี เรื่อง                                                                                                                                                                            
คือเศรษฐีเจ�าของเครื่องจักรกลการเกษตร อยากได�รถ Ferrari เขาจึงสั่งซื้อ 
แต�ตามกฎกติกาของ Ferrari คือไม�ใช�ม ีต ังค�ก ็ซ ื ้อได� ต�องส�งโปรไฟล�  
มาให�ดูว�ายูว�คู�ควรหรือไม� สุดท�ายเศรษฐีคนนั้นก็ไม�ผ�านการอนุมัติ เขาโกรธ 
แบบสุดๆ จึงเรียกวิศวกรทุกคนมา แล�วสั่งให�สร�างรถที่เจ�งกว�า Ferrari มาให�ได� 
ผลก็คือกำเนิดของรถ Lamborghini ที่ไม�รู�ว�าเจ�งกว�า Ferrari หรือเปล�า แต�
ที่แน�ๆ คือมันเข�าไปจอดในใจกลายเป�นรถในฝ�นของใครหลายคนไปแล�ว

“ทำจากใจที่อยากสัมผัสประสบการณ�ใหม� Part 1” เชื ่อว�าหลายคนคงเคย                                                                                                                          
ได�ยิน (หรืออาจไม�ได�ยิน) เสียงร่ำลือของบทเพลงที่มีชื่อว�า 4:33 ที่ประพันธ�โดย 
John Cage นักดนตรีแนวทดลองระดับโลก ที่ใช�เทคนิคโดยการใช�โน�ตตัวหยุด  
ล�วนๆ ซึ่งเมื่อนำมาบรรเลงเราจะได�ยินแต�ความเงียบ ตัวศิลป�นเองเชื่อว�า      
ความเงียบหรือ space มีเสียงที่เป�นลักษณะเฉพาะของมันเอง ซึ่งผมเอง 
ใคร�ขอความกรุณาไปศึกษาหาข�อมูลกันต�อ เพราะมันเป�นปรัชญาดนตรีขั้นสูง 
เกินกว�าบทความชิ้นนี ้จะอธิบายได�หมดจด แต�ที ่ผมพอจะเข�าถึงได�ก็ตรง 
ที่มันเป�ดมุมมองให�เราเห็นพรมแดนใหม�ๆ ทางดนตรี ท่ีอธิบายได�ด�วยความเงียบ 
เป�นอีกเพลงท่ีถ�ามีโอกาสท่ีผมจะได�ไปฟ�งแบบคอนเสิร�ต ผมก็อยากลองดูสักคร้ัง 
นี่คือเพลงที่เงียบที่สุดแต�ส�งเสียงได�ดังสุดๆ ในความคิดเสมอครับ 

“ทำจากใจที่อยากสัมผัสประสบการณ�ใหม� Part 2” จากดนตรีขอนำท�านมา
สู�งานจิตรกรรมกันบ�าง ซ่ึงก็ไม�ย่ิงหย�อนไปกว�ากัน กับผลงานของ Lucio Fontana
ที่เทคนิคก็คือ paint ใช�มีดกรีดเฟรมผ�าใบจนทะลุ ซึ่งเขายังได�ทดลองทั้งเจาะ 
ทั้งฉีก และอีกหลายวิธี แต�อันที่เป�น signature ก็น�าจะเป�นชุดที่กรีดเฟรมที่มี
ก็น�าจะเป�นชุดที่กรีดเฟรมที่มีทั้งแบบลงสีพื้นแบบต�างๆ และแบบเฟรมสีขาว 
มีคนเล�าให�ผมฟ�งว�าตัว Fontana เช่ือว�าโลกของงาน painting ต�องไม�ถูกจำกัด
อยู�ในระนาบเดียวของผืนผ�าใบ เขาจึงแหวกม�านประเพณีมันซะเลย ด�วยการ                                                                                   
กรีดเป�ดช�องให�เราเข�าไปในช�องของความคิดที่เป�ดมุมมองใหม�ได�ไม�รู�จบ    

ที่จริงยังมีงาน Heartmade เจ�งๆ อีกมากมายอยู�รอบตัวเรา ผมเชื่อว�าหัวใจ 
ไม�ได�เต�นแค�ให�ตัวเรามีชีวิต แต�มันยังทำให�ผลงานของเรามีจิตใจ แล�วคุณล�ะ 
สร�างสรรค�งาน Heartmade ด�วยที่มา..จากใจแบบไหน 
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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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POINT P.O.V.
เร��มต�นใหม�ด�วยความพ�ถีพ�ถัน

ความสำเร็จในทุกวันน้ี ได�ถูกตีความหมายใหม�ข้ึนมา คงเพราะจากสาเหตุหลายๆ 
อย�างไม�ว�าจะทั้งการใช�ชีวิตที่เปลี่ยนไป ความต�องการที่เปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้
ความสำเร็จรวมถึงความสุขของคนในยุคนี้ได�เปลี่ยนไป มันไม�ใช�ในเรื่องของ
จำนวนเงินอีกต�อไป แต�กลับเป�นมูลค�าท่ีตีข้ึนมาจากความพึงพอใจของท้ังผู�สร�างและ
ผู�ได�ครอบครอง เห็นได�ชัดจากราคาที่สูงกว�าในการผลิตหากสิ่งนั้นผลิตด�วยมือ 
(Handcraft) แทนท่ีเคร่ืองจักร ไม�ต�างจาก Limited Edition ท่ีผลิตจำนวนจำกัด 
ทำให�เกิดความต�องการท่ีสูงข้ึน เป�นอย�างน้ีแทบทุกวงการ ไม�เว�นแม�แต�วงการเพลง

คงไม�มีใครรู�ดีไปกว�าผู�ที่เคยสัมผัสจุดสูงสุดมาแล�ว แต�เลือกเส�นทางเดินใหม�ที่
จะผลิตงานเอง เริ่มต�นใหม�กับชื่อใหม�โดยไม�สนใจกับความสำเร็จที่ผ�านมา 
แต�กลับให�ความสำคัญกับความรู�สึกของตัวเองที่จะได�ทำงานที่แสดงออกถึง 
ตัวตนท่ีแท�จริงมากกว�าอย�าง "พ�อยท� (Point) ปนัสฐ� นาครำไพ" อดีตมือคีย�บอร�ด 
วงดัง Klear ที่ตอนนี้เริ่มต�นใหม�ในฐานะศิลป�นเดี่ยว POINT P.O.V.

"ยอมปล�อยมือ (Let Her Go)" เป�น Single แรกในฐานะศิลป�นเดี่ยวของพ�อยท�
จริงๆ มีออกมาก�อนหน�าน้ันเพลงนึง แต�เป�นเพลงประกอบละคร "ระหว�างเราคืออะไร  
(What is…)" แอบแปลกใจนิดๆ ว�าเอาจริงๆ พ�อยท�สามารถร�องเพลงได�ดีในระดับท่ี 
เราแปลกใจ อาจเป�นเพราะเห็นแต�บทบาทท่ีเล�นหลังคีย�บอร�ด ถึงแม�จะมีออกมา
ฉายเด่ียวบ�างบางคร้ัง เพ่ือให�แพทได�พักบ�างในช�วงท่ียังอยู�กับวงKlear แต�ค�นไป 
ค�นมา จึงได�รู�ว�าจริงๆ หลายๆ เพลงของ Klear และอีกหลายเพลงของศิลป�นคนอ่ืนๆ 
พ�อยท�เป�นคนอยู�เบ้ืองหลัง ไม�ส�วนใดก็ส�วนนึง โวะ มันร�ายยยยย…"ยอมปล�อยมือ"
เป�นเพลงท่ีฟ�งง�าย ย�อยง�าย แต�ไม�ง�ายท่ีจะทำเพลงแบบน้ีข้ึนมา หลายคนชอบคิดว�า 
เพลงแบบน้ีใครก็ทำได� ในทางกลับกัน ถ�ามันง�าย ตอนน้ีเราคงสามารถร�องทุกเพลง
ในประเทศไทยได�แล�ว เนื้อหาสงสัยจะเอามาจากชีวิตของ…(ไม�เอาเรื่องจริงมา
ล�อเล�นดีกว�า) อยากให�ฟ�งใน Part ของดนตรี และเสียงประสานทางคอร�ดและ
เมโลด้ีมันเพลง Klear หนิ แต�ไม�ใช�ครับ มันคือ POINT P.O.V.

เป�นหนังซีรีส�ที่ตอนแรกตั้งใจดูเพราะนางเอกน�ารักดี ไม�คาดหวังพล็อตเรื่องแนว
ให�กำลังใจสู�ชีวิตทำตามฝ�นท่ีถูกทำซ้ำๆ มาจนเดาเร่ืองได� แต�เร่ืองน้ีกลับผิดคาด
โดยส้ินเชิง เม่ือพบว�ามันมีความสมจริงอยู�สูงมาก เร่ืองเร่ิมต�นจากครอบครัวหน่ึงท่ี
พ�อทำธุรกิจล�มเหลว จนต�องหนีหน้ีมาอยู�ท่ีเมืองโนโตะ เมืองเล็กๆ ริมทะเล ทำให�
ได�รู�จักผู�คนมากมายท่ีน่ัน จนเกิดเร่ืองราวมากมายภายใต�ท�องฟ�า ทะเลสีคราม 
และความใฝ�ฝ�นของสาวน�อยคนหน่ึง 

มาเระ นางเอกของเรื่องมีปมขัดแย�งในตัวเองที่น�าสนใจ เธอเกลียดความฝ�นแต� 
เธอกลับไม�หยุดที่จะเดินสู�ฝ�นไปสู�เป�าหมายคือการเป�นช�างทำเค�ก (ปาติซิเยร�)  
ซ่ึงเส�นทางของเธอเต็มไปด�วยอุปสรรค ล�มเหลวบ�อย ซ่ึงปกติเน้ือเร่ืองแนวน้ีเต็มท่ี
ก็ล�มเหลวคร้ังเดียวแล�วลุกข้ึนใหม� แต�เร่ืองน้ีเห็นแล�วเหน่ือยแทน ท้ังการทำเค�กท่ี
ไม�ประสบความสำเร็จท้ังยอดขาย หรือแม�การประกวดแข�งขันทุกคร้ังท่ีเราเห็นเธอ
ต้ังใจทำเค�กทุกช้ิน ก็มักจะลุ�นเอาใจช�วยตามและมักจะผิดหวังไปพร�อมเธอ จน
ถึงขั ้นที ่ว�าถ�าเธอล�มเลิกไปก็สมเหตุสมผลแล�ว ส�วนพระเอกของเรื ่องที่ทำ
เครื่องเคลือบพื้นบ�านก็เจอป�ญหาไม�แพ�กัน กับการเป�นผู�รับช�วงสืบทอดเป�น
รุ �นต�อไปให�คนรุ�นก�อนยอมรับ และยังมีป�ญหาในแง�ส�งออกไปทั่วโลกที่ต�อง
พัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ตอบโจทย�ตลาดโลก โดยไม�เสียคุณค�าเอกลักษณ�ดั้งเดิม 
ส�วนพ�อนางเอกก็ยังไม�เป�นโล�เป�นพายซะที จะลงทุนทำธุรกิจก็โดนโกงแล�วโกงอีก 
แต�อย�างน�อยคนในหมู�บ�านก็คอยเป�นกำลังใจให�นางเอกยังพอมีแรงฮึดท่ีจะลุยต�อ
ทุกครั้ง

เค�กทุกชิ้นที่เธอทำเราจะเห็นถึงการดิ้นรน ปรับตัว ทั้งการนำความรู�ในสมัยที่ได� 
เรียนกับอาจารย�ในร�านใหญ�มาปรับให�เรียบง�าย ให�เข�ากับผู�คนในท�องถ่ินหรือนำ
วัตถุดิบขึ้นชื่อในท�องถิ่นนำมาประยุกต�เป�นส�วนผสมหลัก หรือแม�กระทั่งเอา
เร่ืองราวส�วนตัวท่ีประทับใจในชีวิตนำมาถ�ายทอดลงในผลงาน ฝ�มือของเธอเติบโต  
ไปพร�อมกับวุฒิภาวะที่โตขึ้นตามวัยจากเด็กสาวมัธยม ไปจนถึงคุณแม�ลูกแฝด
จากเด็กสาวท่ีประทับใจเค�กท่ีพ�อซ้ือให� ไปสู�ช�างทำเค�กมือโปร ช�วงเวลาในเรื่อง
ทำให�เราค�อยๆ เห็นความเปล่ียนแปลงในด�านต�างๆ อย�างเป�นธรรมชาติ เปล่ียนจาก
คนท่ีเกลียดความฝ�นหันมารักความฝ�น เร่ืองราวท้ังหมดสะท�อนให�เห็นว�า ชีวิตคนเรา
คือผลงานช้ินสำคัญท่ีเราเป�นคนสร�างเอง แม�ชีวิตของใครหลายคนจะไม�ใช�ชิ้นงาน
มาสเตอร�พีช แต�เราก็สร�างให�เป�นงานโฮมเมดแฮนด�เมดท่ีทรงคุณค�าได� หรืออย�างน�อย
ก็มีบางคนลุกข้ึนมาทำให�มันเป�นงาน “Heartmade” ก็คงจะดีไม�น�อย

Mare (มาเระ)
Directed: Kazutaka Watanabe, Masae Ichiki
Starring: Tao Tsuchiya,Yo Oizumi,Takako Tokiwa, Shono Hayama 
Release Date: 30 March 2015  
Running Time: 156 Episodes
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Description

Featured by Apple in New & Noteworthy and  
What’s Hot! "Grid Diary is a new way to look 
at journaling." - AppAdvice

Grid Diary
By Sumi Interactive

Description

Over 150 (and growing) of our favourite 
Paleo and gluten free recipes broken up  
into delicious categories!
If a caveman couldn’t eat it, neither 
can you.

Paleo Plate
By Burleigh Creative

3 PLAY !

Description

"Standby is the kind of game that speedrunners 
dream of" - Kotaku

STANDBY
By HYPETRAIN DIGITAL LTD

4 ENTERTAINMENTS 5 TRAVEL & GUIDE

Description

Watch TV shows and movies recommended 
just for you, including award-winning 
Netflix original series, movies, and 
documentaries.

Netflix
By Netflix, Inc.

Description

App in the Air - your personal f ly ing 
assistant that keeps you up-to-date with 
your flight: real time status, airport tips 
and in-airport navigation maps, f l ight 
profile with all your flights logged.

App in the Air - Personal travel
assistant By AITA LIMITED

6 NEWS

Description

WIRED is the magazine for smart, 
intellectually curious people who need and 
want to know what's next - technology, 
ideas, design, culture, business, politics and 
much more.

WIRED Magazine (UK)
By The Conde Nast Publications Limited

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
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1
Slow Art

สโลว�อาร�ต เป�นศิลปะอีกแขนงท่ีเกิดข้ึนพร�อมๆ กับบรรดาอาร�ตสไตล�อ่ืนๆ แม�จะไม�ได�
มีรูปแบบหรือสไตล�เฉพาะตัว แต�สโลว�อาร�ตมักนำมาเรียกรวมงานศิลปะประเภท 
Handcraft ที่ไม�แคร�เรื่องเวลา แต�ให�ความสำคัญกับงานมือ ที่เต็มไปด�วยรายละเอียด 
คำว�าสโลว�อาร�ตจึงมักถูกตั้งเป�นชื ่อนิทรรศการ แม็กกาซีน หรือแม�แต�งานอีเวนต� 
เพื่อต�องการสื่อถึงงานที่มีความทุ�มเท ตั้งใจ มากกว�าความฉาบฉวย รวดเร็ว นอกจาก 
รูปแบบทางศิลปะ สโลว�อาร�ตยังเป�นปรัชญาที่สะท�อนการใช�ชีวิตแบบที่ไม�วิ่งตามใคร
และไม�มีรูปแบบตายตัว อาทิ การเย็บผ�าคลุมสไตล� Quilting ที่นำผ�าต�างชนิดต�างสี 
มาเย็บต�อกันจนเกิดเป�นลวดลาย อาจเป�นเพียงโทนสีหรือบางผืนอาจเล�าเรื่องราวทุกข� 
สุขที ่คละเคล�าในชีวิตไว�ด�วยฝ�เข็มอันละเอียดอ�อน เป�นงานศิลปะแบบสโลว�อาร�ต 

ที่มีเอกลักษณ�อันงดงามทั้งฝ�มือและหัวใจที่ไร�รูปแบบตายตัว 

2
Slow Food

อีกคำฮิตที่เราได�ยินกันบ�อยๆ ถึงอาหารที่มีกรรมวิธีอันพิถีพิถัน แต�ที่จริง 
Slow Food เป�นความเคลื ่อนไหว เป�นองค�กรที ่ก�อตั ้งในประเทศอิตาลี 
ตั้งแต�ป� 1986 เพื่อต�อต�านการเป�ดตัวของ Fast Food อย�าง McDonald’s 
บร ิ เวณบ ันไดสเปนท ี ่กร ุงโรมในป � 1989 ซ ึ ่ งม ีการเซ ็นส ัญญาอย �าง 
เป�นทางการของ 15 ประเทศสมาชิกที่กรุงปารีส ไม�แน�ใจว�าการเคลื่อนไหว 
ครั้งนั้น ได�ต�านทานยักษ�ใหญ�อย�าง McDonald’s ได�นานแค�ไหน เพราะ
ป�จจุบัน McDonald’s มีอยู�ทั่วโลก แต�ความเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให� Slow 
Food ปลูกฝ�งอยู�ในชีวิตคน และกลายเป�นศิลปะในการกินอยู� อาจเพราะ
เริ ่มตระหนักรู �ถึงพิษของ Fast Food ที่เกิดขึ ้นกับร�างกาย จึงหันมาให� 
ความสำคัญกับการทำอาหาร การเลือกสรรส�วนประกอบที่มีคุณภาพจนเกิด 
เป�นกระแสของคำว�า You are what you eat ซึ่งกลายเป�นที่มาของเทรนด� 
การรักษาสุขภาพในป�จจุบัน เพราะชีวิตจะอยู�ดีได�ต�องเริ่มจากการกินดีเป�น 
อันดับแรก อ�านรายละเอียดที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_Food

3
Slow Journalism

ในขณะที่แม็กกาซีนเร�งมือเกาะกระแสไลฟ�สไตล�แบบ What’s in. What’s 
out. นักข�าวก็เร�งรายงานข�าวแบบเรียลไทม� แต� Delayed Gratification 
Magazine ที่มี The Slow Journalism Company เป�นคนผลิต เลือกจะ
นำเสนอข�าวในระยะที่เรื ่องตกตะกอนโดยยึดมั่นในคุณค�าของการนำเสนอ
ข�าวมากกว�าการได�เป�นเจ�าแรก โดยส่ือสารมวลชนยังคงทำงานอย�างท่ีควรทำคือ
มีการรวบรวมเน้ือหารอบด�าน วิเคราะห� มีการขอความคิดเห็นจากผู�เช่ียวชาญ
และนำเสนอข�าวแบบต�นจนจบในเนื้อที่จำกัดคือ 120 หน�า ทุกๆ 3 เดือน ทุกคำ
ที่นำเสนอจึงมีค�า ประเด็นของเรื่องจึงต�องน�าสนใจ มีข�อมูลสนับสนุนที่จะ
ทำให�ผู�อ�านเข�าใจเรื่องในเชิงลึก ไม�ใช�การนำเสนอข�าวแบบแข�งกับ Twitter 
อย�างในป�จจุบัน จุดแข็งที่แข็งแรงและแตกต�างจึงกลายเป�นจุดขายที่ผู�อ�าน
มองเห็นชัดเจน และเลือกถูกว�าอะไรคือสิ่งที่ต�องการ นอกจากแม็กกาซีนราย 
3 เดือนแล�ว ยังมีบล็อก Slow Post ให�ติดตามได�อีกด�วย สนใจรายละเอียด

http://www.slow-journalism.com/delayed-gratification-magazine

5
Slow Down

ในโลกที่เร็วไปซะทุกอย�าง การจะบอกให�ใช�ชีวิต Slow Life คงไม�ใช�เรื่องที่จะ 
เป�นไปได�สำหรับทุกคน แต�ถ�าเราเร�งทุกอย�างจนกลายเป�นการกดดันตัวเอง 
และคนรอบข�างอย�างไม�มีเหตุผล โกรธกับสิ่งที่ไม�ได�ดังใจ หงุดหงิดกับอะไรๆ 
ท่ีไม�เป�นไปตามแผน เครียดกับส่ิงท่ีไม�สำเร็จตามท่ีคาดหวัง คำว�า Slow Down 
น�าจะพอช�วยเตือนตัวเองให�หันมาหายใจ และให�เวลาสำหรับการตั้งสติกับ 
ตัวเอง ในนิยาย The Power of Meow พระรูปหนึ่งได�เปรียบเทียบเหตุการณ� 
ทางความรู�สึก โดยให�ลองนึกภาพตัวเองโกรธต�นไม�ที่โตช�า ทำให�ออกดอกช�า 
หงุดหงิดกับน้ำที่เดือดช�าเกินไป เครียดกับการทำความสะอาดที่ต�อให�ทำดี 
แค�ไหนไม�นานก็สกปรกอีก ซึ่งเป�นภาพที่น�าขัน เพราะเราโกรธและเครียดกับ 
เรื่องที่บังคับไม�ได� ไม�สามารถเร�งหรือสั่ง ให�เป�นไปดังใจ เพราะทุกอย�างมี 
เวลาของตัวเองที่แน�นอน สิ่งที่เราทำได�คือ ทำเหตุให�ดี ดูแลต�นไม�ให�ดี เร�งไฟ
และใส�น้ำต�มให�น�อย ทำความสะอาดให�ดีตามกำลัง ที่เหลือก็ Slow Down

ความคาดหวัง แล�วปล�อยให�ผลมันเป�นไป  
 

4
Slow But Sure  

คำเชยๆ ที่คงจะถูกปลดระวางจากหน�าพจนานุกรมชีวิตฉบับดิจิทัลซะแล�ว  
เพราะความเร็วเป�นเป�าหมายสุงสุด ไม�ใช�ความชัวร� แต�คุณค�าของคำนี ้ 
น�าจะคลาสสิกสำหรับการใช�ชีวิต อย�างหนังสือ “เร็วไม�ว�า ช�าให�เป�น” (In 
Praise of Slowness) หนังสือที่เป�นต�นทางของกระแส Slow Life ทั่วโลก 
ยังคงตีแผ�คุณค�าของการใช�ชีวิตที่ใส�ใจกับความคิด คำพูด การกระทำแบบ 
ที่ไม�ได�ต�อต�านกระแสชีวิตเร็วๆ ลองนึกดู ในยุคก�อนการมีไลน�หรือมือถือ
ที่ให�โทรกันทิ้งๆ ขว�างๆ เราก็นัดเจอสื่อสารกันได�ไม�เป�นป�ญหา เพราะเราคิด
ก�อนนัด คิดก�อนรับปาก คิดก�อนออกจากบ�าน เผื ่อเวลาสำหรับรถติด 
เราให�เวลาตัวเองคิดก�อนพูดและก�อนลงมือทำ เพื่อให�มั่นใจว�าจะไม�พลาด 
การคิดก�อน…จึงเป�นสิ ่งที ่ไม�ว�าโลกจะหมุนต�อไปสู �ยุคอะไร จะยังคงเป�น
สิ ่งสำคัญที ่ต�องมีอยู �กับคน ไม�ใช�เพียงเพื ่อตัวเอง แต�จำเป�นสำหรับการ
อยู�ร�วมกันกับคนอื่น คำว�าช�าแต�ชัวร� จึงไม�ได�เป�นคำน�าเบื่อ เมื่อเทียบกับ

เร็วแต�มั่ว เพราะนั่นมันส�งผลที่น�าเบื่อยิ่งกว�า จริงมั้ยวัยรุ�น
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STORIES THAT YOU NEVER
IMAGINE COULD POSSIBLY HAPPEN, 

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

ชีวิตคนเรามีหลายสิ่งที่ขัดแย�งกันอยู� ด�านหนึ่งเรียกร�องให�ก�าวไปให�ทันโลกที่ต�องรีบเร�ง 
แต�อีกด�าน กลับโหยหาความสโลว�และความละเอียดอ�อน เรียกร�องให�เวลาเดินช�าลง 

เพื่อให�ตัวเอง ได�ซึมซับความสุขที่หล�นหายไประหว�างทางได�มากขึ้น 

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

ก็อยู�รอบตัวเรา

UNKNOWN
WOW
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เครื่องปรุง

  • แป�งข�าวเหนียว 2 ถ�วยตวง
• ผงชาเขียว 1 ช�อนโต�ะ

• น้ำเปล�า (สำหรับผสมตัวแป�ง) 200 ml
• น้ำตาลทรายแดง 1/4 ถ�วยตวง

• น้ำเปล�า (สำหรับทำน้ำเชื่อม) 50 ml
• ถั่วแดงกวน ตามชอบ

วิธีทำ

Green Tea Dango
with Red Bean and Black Syrup

เมนูวันนี้ ชวนมาทำดังโงะ ขนมหวานแป�งนุ�มหนึบสไตล�ญี่ปุ�น ที่ทำเองได�ง�ายๆ ที่บ�าน
รสชาติหวานกลมกล�อม เสิร�ฟพร�อมถั่วแดงกวนและน้ำตาลไหม� กินเคล�าสายฝน ปนอากาศเย็น ยามปลายฝนต�นหนาว

ชวนคิดถึงบรรยากาศในเรียวกัง สวมชุดยูกาตะยังไงยังงั้น
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HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

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

P.S. Yummyป�ญ
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แบ�งแป�ง 1 ถ�วยตวงออกมา ร�อนกับผงชาเขียวให�เข�ากัน ค�อยเติมน้ำ
100 ml ทีละนิด นวดกับแป�งจนเข�ากันดี ระวังอย�าให�เหลวจนเกินไป
ส�วนแป�งที่เหลือ ผสมกับน้ำเปล�า 100 ml ที่เหลือ นวดให�เข�ากัน 
ได�เป�นก�อนแป�งสีขาว ป��นเป�นลูกกลมขนาดเท�าแป�งสีเขียว
ตั้งน้ำให�เดือด ใส�ก�อนแป�งดังโงะที่ป��นไว�ลงไปต�ม ใช�ไฟปานกลาง 
รอจนแป�งสุก จะลอยขึ้นมา ใช�ตะแกรงช�อน ตักใส�น้ำเย็น แช�ไว� 
เพื่อกันแป�งติดกัน
เตรียมทำน้ำเชื่อม โดยตั้งกระทะไฟอ�อน ใส�น้ำตาลทรายแดง 
รอจนน้ำตาลค�อยๆ ละลายหมดและเริ่มเดือด เติมน้ำเปล�าลงไป 
ระวังน้ำตาลร�อนกระเด็นใส� คนให�เข�ากัน
จัดเสิร�ฟแป�งดังโงะแช�เย็น กับถั่วแดงกวนปริมาณตามชอบ 
โรยผงชาเขียวด�านบนเล็กน�อย ราดน้ำเชื่อมสีน้ำตาลไหม�ที่ทำไว� 
เป�นอันเสร็จ
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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 





สิทธิพ�เศษอื่น ๆ จากอาร�ยา
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