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TAKE A SEAT
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.
หมดยุคที่ทุกอยางออกมาจากโรงงานผลิตเปนพันๆ แสนๆ อันแลว
ตอนนี้สิ่งที่คนยุคนี้หันมาสนใจและใหความสำคัญคือสิ่งที่ผลิตนอยๆ
ใชเวลาพิถีพิถันและอาศัยความหลงใหลในสิ่งนั้นๆ
จนออกมาเปนงาน craft ที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณและเรื่องราวมากมาย
การออกแบบจากศิลปนสมัครเลนที่สามารถออกมาโลดแลนและไดรับความสนใจอยางมาก
เสื้อผาและแฟชั่นที่แตละชิ้นผลิตโดยมือ ตัดเย็บทีละตัวจากความตั้งใจของดีไซเนอร
รานอาหารเล็กๆ หรือรานเบเกอรี่ที่เชฟมีความหลงใหลและความตั้งใจในการปรุงอาหาร
ใหกลุมลูกคาเล็กๆ ไมเนนปริมาณแตเนนคุณภาพและความใสใจอยางทั่วถึง
งาน craft ผลิตดวยมือตางๆ ที่สามารถสูของ import แพงๆ จนชิดซายไปเลย
ดวยเรื่องราวเบื้องหลังมากมายของสิ่งของแตละชิ้น
ทุกอยางลวนมาจากมือสองมือและใจที่เต็มเปยมไปดวยความหลงใหล
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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BAMTAKKA

LIVING IN
STROLL THE WORLD THROUGH THE EYES OF
OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER
เดินดูสถานที่สวยเกจากทั่วโลก
ผานสายตา และมุมมองของ
อินทีเรียดีไซเนอร
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-HAND & HEART-MADE-

เมื่อความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรวดเร็วขนาดนี้ การ
ผลิตสิ่งของเครื่องใชสามารถทำไดในปริมาณมากๆ โดยใชเวลาอันนอยนิด
ทำใหคุณคาของสิ่งของยิ่งลดนอยลง ซึ่งหลายๆ คนเลยหันกลับมาเลือกใช
แรงงานฝมือ งานประดิษฐกลายเปนมีคุณคามากกวาการใชเครื่องจักรเสียอีก
เพราะมันมีเสนห มันมีชิ้นเดียว มันคือการสั่งสมประสบการณ มันคือธรรมชาติ
มันคือความสมบูรณในความไมสมบูรณ
เราจึงคิดไปถึง CALM SPA ที่อยูในซอยอารีย 4 (เหนือ) เพราะสามารถสื่อถึง
ความ CRAFT ทั้งจากการตกแตงที่เนนงานฝมือทางชาง ความพิถีพิถันใสใจ
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ในการบริการ รวมไปถึง PRODUCT ที่ใช ทุกอยางถูกคิดและออกแบบมา
เพื่อใหโดดเดนจากความเปน SPA ที่เคยรูจักกัน
CONCEPT ในการออกแบบของ CALM SPA นั้น คือการคอยๆ ปรับตัวจาก
ความวุนวายในเมือง เขาสูความสงบและผอนคลายใหไดมากที่สุด โดยการ
ใชวัสดุและสีที่เปนธรรมชาติ เริ่มจาก RECEPTION ชั้น 1 ถูกหอมลอมไปดวย
ผนังหินขัดเรียบๆ กับโคมไฟทีเ่ ปนวัสดุธรรมชาติ หลังจากนัน้ จะพบกับโถงบันได
ที่เปลี่ยนวัสดุเปนผนังฉาบปูนหยาบๆ ใหความรูสึกคลายผนังถ้ำ นำขึ้นสูชั้น 2
ที่เปนหองนวดไทย ถูกตกแตงดวยวัสดุไมทั้งหมด การใหแสงธรรมชาติ
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ลอดผานมานมารำไรๆ และแสงไฟที่สลัวๆ ทำใหหองนวดไทยดูอบอุนและ
ผอนคลายมาก
แตพอเรากาวผานประตูกระจกจากหองนวดไทย เราจะตื่นตะลึงกับ SPACE
ที่โลง โปรง ราวกับหลุดไปอีกโลกหนึ่ง ดวยการออกแบบเพดานสูงเทาตึก
2 ชั้น และการเปดกระจกโดยรอบใหไดรับแสงธรรมชาติเขามาทุกทิศทุกทาง
ผลลัพธคือเราไดเห็นวิวตนไมใหญรอบๆ อาคาร อีกทั้งยังดึงความเปนธรรมชาติอันรมรื่นมาใสไวในสวนภายในหองอีกดวย โดยหองนี้จะตกแตงดวย
ผนังฉาบปูนหยาบทั้งหมด นำมาตัดกับเฟอรนิเจอรสไตลสแกนดิเนเวียน
ไดอยางสนุกสนาน หลังจากความตื่นเตนของโถงรับรองนี้แลว เราก็จะเขาสู
ความสงบเงียบของหองนวดแบบสวนตัว ดวยการตกแตงเปนผนังหินขัดเรียบ
สีขาวสะอาดตา เพิ่ม DETAIL ดวยคิ้วไมจริง เสนสายและวัสดุที่เรียบงาย
จึงใหความรูสึกที่ผอนคลายอยางแทจริง

เราวา CALM SPA คือนิยามของคำวา HAND & HEART-MADE ไดอยาง
สมบูรณแบบ ไมเพียงแตการใสใจในการออกแบบตกแตง การใสใจในการ
บริการก็เปนจุดเดนของที่นี่อีกดวย CALM SPA เปดใหบริการทุกวันตั้งแต
10.00 น. ไปจนถึง 23.00 น.
ชองทางติดตอ
Facebook: CalmspaThailand
IG: @calmspathailand
Tel: 096-941-8645
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01 ดานหนาของ CALM SPA ใชสีเขียว
เพื่อใหความรูสึกผอนคลายและกลมกลืน
ไปกับธรรมชาติรอบขาง

04 การใชเฟอรนิเจอรแนวสแกนดิเนเวียน
มาตัดกับผนังปูนฉาบหยาบโดยรอบใหเกิด
จุดสนใจ

07 เสนสายเรียบงายของคิ้วไมจริง เพิ่ม DETAIL
ใหกับผนังหินขัดเรียบ ภายในหองสวนตัว

02 COUNTER หนาหองนวดไทย ที่ออกแบบ
มาใหเปน BAR มีความเปนกันเอง
บรรยายภาพ

05 การสอดแทรกตนไมในทุกๆ จุด ใหเกิดจุดเดน 08 โคมไฟตกแตงสวนใหญจะเลือกโคมไฟที่เปน
วัสดุธรรมชาติ
และรูสึกถึงความเปนธรรมชาติ

03 ภายในโถงรับรองที่เปดชองแสงดานบน
โดยรอบใหเห็นวิวตนไม เพื่อใหเชื่อมโยงกับ
สวนภายในหอง

06 การดึงแสงจากธรรมชาติโดยการใชหลังคา
SKYLIGHT เหมือนไดแชน้ำอยูในสวน

09 เสนสายที่เรียบงายถูกจัดวางใหเปนงานศิลปะ

10 ความผสมผสานระหวางความเปนธรรมชาติ
และงาน MODERN
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TALK TALK
TALK

DIG DEEP INTO FAMOUS CELEBRITIES
AND STARS INSIGHTS

ยอนกลับไปเกือบ 5 ปกอน (ป 2012) เริ่มจากความชอบในงานหัตถกรรม
งานสาน ผาทอ งานปก และงานทำมือ บางทีกต็ ดั เสือ้ เย็บกระเปาใชเองมาตัง้ แต
สมัยที่ยังเรียนมหา’ลัย ตอนนั้นเราอยูป 3 เรียนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มหา’ลัยมีงานประจำป นักศึกษาที่
สนใจจะทำของขายสามารถสมัครขอออกบูทได จึงไดเริ่มตนจากการหุน
คาเชารานกับเพื่อนๆ เพื่อขายของในงาน จึงเปนจุดเริ่มตนในการเย็บกระเปา
ผสมงานสานขายตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา
ถาถามวาไอเดียเริ่มตนมาจากอะไร ปกติเราเปนคนชอบซื้อวัสดุหรือของอะไร
ที่เราสนใจมาเก็บไว บางครั้งเราไปตางจังหวัด เจอรานขายของขางทาง มีของ
นาสนใจที่ไมคอยไดเห็นที่กรุงเทพฯ คือไมคอยไดเห็นของมันมารวมกันใน
รานเล็กๆ รานเดียวมากกวา กับการจัดรานที่คูสีดูดีแบบสไตลคุณยายเจาของ
ราน เคยซื้อแหดักปลามา เพราะชอบ texture ของมันเลยเอามาเย็บเปน
กระเปาใหพี่ที่ออฟฟศ หรือบางทีก็เย็บใชเอง มีอยูวันหนึ่งเห็นตะกราหวายที่
ซื้อมาใสของที่บาน เลยลองเอามาเย็บติดกนกระเปา Tote ที่เรามีอยู พอเอาไป
ใชที่มหา’ลัย เพื่อนๆ เห็นก็ชมวาสวยแฮะ ทำไมไมเย็บขายละ เทานั้นแหละ
เราก็เริ่มเลย

ทำงานออฟฟศ เพราะอยากทำงานสั่งสมประสบการณดานที่สนใจไปดวย
เริ่มจากศึกษาเรื่องวัสดุตางๆ และชุมชนที่ทำงานหัตถกรรมอยางจริงจัง ตั้งแต
เสิรชหาทางอินเทอรเน็ต จนถึงการถามลุงปนรถจักรยานพวงขายไมกวาด
กับตะกราสานที่ขับผานหนาบานจนไดเรื่องไดราว วันตอมาจึงไดตระเวน
ขับรถตามหาชุมชนที่จะสามารถทำสวนของงานสานที่เรา design ขึ้นมาใหม
ได เพราะอยากออกแบบสวนที่เปนหวายในรูปแบบใหมๆ บาง จนไปเจอคุณนา
ที่มีความสามารถสานหวายตามแบบของเราได และเขาเองมีความสนใจใน
งานออกแบบใหมๆ อยูแลว จึงไดเริ่มพัฒนาแบบไปดวยกัน เดิมผลิตภัณฑหลัก
ของเขาคือสานกระเชาปใหมขาย มีรายไดหลักๆ หัวปกับทายป งานของเรา
ก็เหมือนเปนรายไดเสริมของเขาไปดวย ซึ่งธรรมชาติของงานประเภทนี้คือ
สาน แพ็ค วางขาย คนซื้อ ให คนรับ แกะ ทิ้ง (หรือเอาไปตากปลาสลิด)
ซึง่ ความละเอียดของงานสานประเภทนีจ้ งึ คอนขางหยาบ ไมเนนความประณีตมาก
เพราะการใชงานระยะสั้น ระยะแรกของการทำงานดวยกันปรับกันเยอะมาก
มีการแลกเปลีย่ นแนวคิดการออกแบบกับทักษะทีช่ มุ ชนมี เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกัน เพราะนักออกแบบ (Designer) ตองรูจักวิธีการทำงานของคนทำ
(Maker) สวนคนทำ (Maker) ก็ตองเขาใจความตองการของคนออกแบบ
(Designer) ชวงแรกๆ งานสานที่ไมไดมาตรฐานหลายใบมากๆ แตปจจุบัน
เรียกไดวารูใจ งานละเอียดเรียบรอยมาก เหมือนไดเขาไปชวยใหชาวบาน
ทำงานไดละเอียดและมีคุณภาพมากขึ้นดวย

กระเปารุน แรกทีท่ ำเองคือกระเปาทรง Bucket Bag แบบมีฝาปด เริม่ จากเย็บเอง
ไดวันละ 8 ใบ คอยๆ ขายเริ่มจากคนรอบขางและการบอกตอ จึงทำใหได
ผลตอบรับที่ดีเกินคาด มีคนสั่งจองกระเปาจำนวนมาก แตก็หยุดพักไปตอน
ป 4 เพราะตองทำทีสิส

การทำงานของเราคือ เริ่มจากสเก็ตชแบบ และเราจะลองเย็บกระเปาตนแบบ
ดวยตัวเองทุกครั้ง กอนไปใหชางสานหวายหรือชางแกะแพตเทิรนกระเปา
เพราะเราชอบทดลอง และอยากเห็นภาพรวมจริงๆ กอนจะสั่งผลิต การที่เรา
ไดแบบที่แนนอน จะทำใหเราไมเสียเวลากับการแกแบบ เพราะทุกขั้นตอน
มันตองใชเวลา การสานยิ่งเรงมากไมได เราถือคติชาแตตองชัวร

พอเรียนจบมา (ป 2014) ก็เริ่มกลับมาสานตอธุรกิจ กลับมามองวาปริมาณ
ที่เราสามารถเย็บเองแตละวันไมพอขายแนๆ จึงเริ่มวางแผนใหวงจรของ
ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยตัวมันเอง เพื่อที่เราจะไดแบงเวลาไป

ปจจุบันมีกระเปาทั้งหมด 5 แบบ (แตหลากสี) Bucket Bag, Mini Bucket
Bag, Square Tote, Mini Square Tote และ Cami Tote ทั้ง 5 แบบนี้เปน
งานผสมระหว า งผ า กั บ หวาย ส ว นแบบใหม ท ี ่ ก ำลั ง จะออกช ว งต น เดื อ น

-HAND & HEART-MADE-
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ทุกวันนีม้ องไปทางไหนก็มแี ตสาวๆ กลับมาฮิตถือตะกราหวายกัน เหมือนยอน
กลับไปสมัยกอนเลย

เปดมุมมอง โชวความคิดคนรุนใหมไฟแรง

ส.ค. นี้ เราเลือกใชวัสดุใหมมาผสมกับงานผาและหนัง และไดทำงานรวมกับ
ชุมชนใหมดวย อนาคตอยากจะเพิ่มวัสดุและงานหัตถกรรมไทยอื่นๆ มาใชดวย
สวนตัวรูสึกวางานหัตถกรรมของไทยมันมีเสนหในตัวของมันเอง สามารถ
นำมาตอยอดใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณและมีความนาสนใจได ซึ่ง
ปนี้ความนิยมเรื่องงานหัตถกรรมเปนที่นิยมมากๆ คาแรกเตอรที่โดดเดน
และทำใหแบรนด NUTTIYAR มีความแตกตางนาจะเปนการผสมผสานระหวางผา
หนัง กับงานสาน ในสัดสวนทีพ่ อเหมาะทัง้ ความสวยงามและลงตัวกับการใชงาน
เปนเหมือนลูกครึ่งของงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม คือการนำงานหัตถกรรม
มาสรางเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแบบงานอุตสาหกรรม และสามารถใชได
ในไลฟสไตลปจจุบัน
อนาคตของแบรนด NUTTIYAR อยากใหเปนแบรนดที่ชาวตางชาติมาไทย
แลวตองนึกถึงเรา จริงๆ เราแทบไมไดตั้งเปาหมายแลวพุงชนเหมือนกับเจาของ
ธุรกิจคนอื่นๆ แตการที่มันคอยๆ โต คอยๆ เปนที่รูจัก ตั้งใจกับทุกโอกาสที่
ไดมาอยางเต็มที่ที่สุด มันกลับทำใหเราไมไดรูสึกวามันคือธุรกิจ มันกลายเปน
สวนหนึง่ ในชีวติ มากกวา ไมไดโลกสวย แตเปนการไดเงินทีไ่ มใชเรามีความสุข
แคคนเดียว ทุกๆ คนที่มีสวนในแบรนดเราและลูกคา ตองมีความสุขไปดวยกัน
อันนั้นคือการประสบความสำเร็จของเราแลว
‘การทำงานที่เรารักและเปนสิ่งที่เราถนัด เราจะอยูกับมันไดนานและมีความสุข’
อาจจะฟงประโยคนี้บอยจนชิน แตมันคือเรื่องจริงกับสิ่งที่เราทำอยูตรงนี้
ทุกๆ คนมีความสามารถในแบบของตัวเอง ไมวาจะอาชีพไหนๆ ไมจำเปนตอง
ไปเลียนแบบใครหรือเปรียบเทียบกับใคร หามันใหเจอแลวเต็มที่กับสิ่งที่เราเปน
นัน่ แหละคือการประสบความสำเร็จ เราจะรูไ ดเองโดยไมตอ งรอใหใครมาบอกเรา

หนารานฝากขาย :
- 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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WHO /
WHAT /
WEAR /

NO-NAME MODELS
FEATURED ON PAPER-CUT
CATWALKS

แคตวอลคบน 2 หนากระดาษ
ของเหลาโมเดลโนเนม

UNDERNEATH
THE UNIQUE
P.15

P.14

ปฏิ เ สธไม ไ ด เ ลยในยุ ค ที ่ แ ฟชั ่ น มาไวไปไว สิ น ค า ต อ งพร อ มและพอเพี ย ง
ตอผูบริโภคไมวาจะไอเทมไหนๆ ทุกอยางตางออกมาจากสายพานโรงงาน
สูมือผูบริโภคและอะไรๆ ก็หนาตาเหมือนกันไปซะหมด ตอนนี้สิ่งที่คน
ยุคนี้หันมาสนใจมากกวาความจำเจที่หลุดออกมาจากสายพานโรงงาน ก็คือ
สินคาที่ผลิตนอยๆ ใชความพิถีพิถันในการผลิตกวาจะออกมาเปนไอเทม
แตละชิ้นที่มีเรื่องราวในตัวมันเอง
Who / what / wear เลมนี้เราจะมาแนะนำ 4 แบรนดที่มีจุดยืนและ
ความพิถีพิถันกวาจะมาเปนสินคาแตละชิ้นใหเราไดสัมผัสREEBOK

จึงทำใหเกิดการเฟดของสียอมยากกวาแบรนดอื่นๆ ที่มักจะเปน Unsanforized
denim
HENDER SCHEME แบรนดรองเทาลักชูรี่จาก Tokyo ที่มีการหยิบยืมรูปแบบ
โครงสรางและรายละเอียดตางๆ ของรองเทา Sneaker รุนคลาสสิกจากหลายๆ
แบรนดเอามาผสมผสานกับเทคนิคการผลิตในรูปแบบงานศิลปะแบบแฮนดเมด
ทีม่ กี ระบวนการผลิตทีใ่ สใจในรายละเอียดและความพิถพี ถิ นั คุณภาพวัสดุที่เปน
หนังแทเพื่อใหไดผลงานรองเทาที่ดีและมีคุณภาพที่สุด

FREITAG เชื่อวาหลายๆ คนคงเคยผานหูผานตากับแบรนดนี้มาบางจากผืน
Men's Pump Omni
DRY CLEAN ONLY แบรนดเสื้อผาสัญชาติไทยที่สนุกกับการนำเอาเสื
้อผา ผาใบคลุมLite
รถสิบลอสูกระเปาทนถึกขวัญใจวัยรุนสายสตรีท จุดเดนคือตัววัสดุ
www.reebok.com
วินเทจ แจ็กเก็ต เสื้อยืดวงดนตรี หรือของ reuse มาปรับเปลี
่ยนโครงสราง ที่นำมาใชผลิตที่มาจากผาใบคลุมหลังรถบรรทุกจริงๆ ทำใหกระเปาแตละใบ
ตกแตงดวยลูกเลนการตัดตอผาและงานปกดวยมือสุดประณีตจนเกิดเปน จะไดลายที่ไมเหมือนกัน แมวาตัวกระเปาจะทำจากวัสดุรีไซเคิล แตราคา
เสื้อผา ready-to-wear ชิ้นใหมที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็วาได
กระเปาเองก็ไมไดยอมเยาอยางที่คิด ใบที่สวยๆ หรือตัดมาจากสวนของผาใบ
รถบรรทุกที่มีลายดีๆ มักจะถูกจับจองไปกอนและราคาขายก็สูงกวาใบทั่วไป
MOMOTARO JEANS ยี น ส จ ากเมื อ ง kojima จั ง หวั ด Okayama อีกดวย
ที่ยังคงใชกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่ชาและซับซอนกวา ไมเหมือนกับการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม เปนกระบวนการผลิตแบบ in-house
คือผลิตทุกอยางเองทั้งหมด จุดเดนของแบรนดคือการนำเขา cotton จาก
ประเทศ Zimbabwe ซึ ่ ง ถื อ ว า เป น แหล ง ผลิ ต ฝ า ยชั ้ น ดี ใ นโลก และเป น
Sanforized denim ผานการซักกับน้ำทะเลที่ Okayama มาแลว 1 ครั้ง
-HAND & HEART-MADE-

SELECTED
ITEMS

01 DRY CLEAN ONLY
Beautiful Liar
Bomber Jacket

02 MOMOTARO JEANS
0905SP 15.7OZ
Sanforized
classic straight

03 HENDER SCHEME
Manual Industrial
Products 14

04 FREITAG
MIAMI VICE F52_03364
Shopping Bag, CHF 87.95

drycleanonlybkk.com

momotarojeans.net

henderscheme.com

www.kenzo.com
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS
WITH OUR VERY OWN DESIGN
DIRECTOR

งานดีไซนดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยูแถวนี้

P.17

P.16

หลายๆ คนเมื่อเรียนจบ เริ่มทำงานมีรายไดเปนหลักเปนแหลง เริ่มขยับขยาย
จนสามารถที่จะมีพื้นที่ที่เปนของตัวเองจริงๆ ไมวาจะเปนบาน คอนโด หรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจสวนตัว ก็คงอยากจะเติมเต็มพื้นที่เหลานั้นดวยสิ่งของ
ที่ตัวเองเสาะหามา เปนสิ่งที่สะทอนบางสวนของตัวเรา คอยๆ ประกอบรวมกัน
กลายเปนพื้นที่ที่สะทอนบุคลิกของเจาของพื้นที่นั้นๆ Design Wonder ฉบับนี้
จะขอพาไปทำความรูจักกับงาน craft ที่มีรูปลักษณแปลกตา แตยังสามารถ
นำไปจัดวาง ตกแตง เสริมสรางบุคลิกใหกับพื้นตางๆ ไดไมยาก
Formabesta Studio ในแควนกาลิเชีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน
โดยประกอบไปดวย 3 ดีไซเนอร คือ Juan Cidras, Salvador Cidras และ
Vicente Blanco โดยผลิตงานออกแบบที่เนนฟงกชั่น และมีรูปแบบที่สะดุดตา
แตไมหวือหวา ยังคงความเรียบงาย ดวยการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมในทองถิ่น
จากในแควนกาลิเชียเองเขากับวัสดุใหมๆ โดยปรับเปลี่ยนไปตามความ

เปลี่ยนแปลงและความตองการตามยุคสมัย ผลิตภัณฑของทางสตูดิโอนั้นมีทั้ง
งานสิ่งทอ งานเซรามิก และงานไม

อะไรบางอยาง ไมวาจะเปนความอิ่มเอมใจ ความสุข หรือแมแตความเศรา
ก็นับวาเปนการลงทุนกับสุนทรียะที่จับตองไดมิใชหรือ

งานที่เราจะหยิบมาพูดถึงใน Design Wonder ฉบับนี้เปนงานเซรามิกใน
คอลเลกชั่น Uralito ของทางสตูดิโอ ซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากเทคนิคการ
กอสรางในแถบชานเมืองของแควนกาลิเซีย ดวยการผสมผสานของสวนประกอบ
ทีด่ ไู มนา จะเขากัน เชน โลหะอัดลอน เหล็กอัดลอน (Collugated) และฝาชายคา
นำมาประกอบกันดวยมือเปน composition ตางๆ กัน กอใหเกิด texture ที่
นาสนใจ รวมไปถึงการใชสีในแนว earth tone ตัดกับสีสันสดใส ไมใหดูเรียบ
เกินไป จนไดมาเปนแจกัน ซึ่งผลิตออกมาเพียงไมกี่ชิ้นในซีรีส Uralito นี้

หากสนใจอยากดู product อื่นๆ ของ Formabesta เพิ่มเติมสามารถเขาไปดู
ไดที่ IG: @formabesta หรือ formabesta.com

นอกจากปจจัยจำเปนตางๆ ในการดำรงชีวิตแลว การไดเปนเจาของชิ้นงานที่
เติมเต็มพื้นที่ของเรา ชิ้นงานที่สามารถกลับมานั่งมองและกอใหเกิดความรูสึก

-HAND & HEART-MADE-
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B inthemiddleofnowhere

ITCHY FEET
ITCHING
TO
WALK & TRAVEL
&TALK

ที่นาเที่ยวกิ๊บเกบนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเทาจนตองออกเดินทาง
และคันปากจนตองอยากเลา

ทายที่สุดแอบหวังเล็กๆ ในใจวา อยากใหทุกคนกลับมามองหาและใชชีวิตจากสิ่งเล็กๆ ใกลๆ ตัว
แลวทำหรือใชมันใหเกิดคุณคาใหมากที่สุด
-HAND & HEART-MADE-
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ART IN THE PARK,
LONDON
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โลกเราทุกวันนี้หมุนเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันกับสิ่งของทุกๆ อยางที่
สวนใหญถูกผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ แลวถูกกระจาย
ไปใหทุกคนในทั่วทุกมุมโลกใชกันอยางรวดเร็ว จนบางครั้งเรามองขามคำ
หนึ่งคำที่เรียกวา “Handcraft” ที่ถูกซอนไปดวยความหมาย และเรื่องราว
รวมถึงเต็มเปยมไปดวยจิตวิญญาณของคนที่ทำไป จนทุกวันนี้คนสวนใหญ
เรียกมันวา “Hand & Heart-made”
วันนี้เราเลยอยากจะพาคุณพักผอนจากการเดิน shopping ซื้อของในลอนดอน
และหลบหนีเสียงรถ ความวุนวายเขาไปทองเที่ยวเปดประสบการณในสถานที่
ที่ผลิตผลงาน Handcraft และศิลปะมากมายที่ชื่อวา Art in the Park Studio
แฝงตัวอยูในพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปดวยตนไมและบึงน้ำขนาดใหญที่เรียกวา
Chumleigh Gardens ในมหานครใหญอยางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
Art Studio เล็กๆ ทีร่ วบรวมศิลปนและศิลปะในทุกๆ ดานเอาไวอยางมากมาย
ไมวาจะเปนงานไม งานผา งานปนดิน งานสีน้ำ หรืองานสียอมผา ที่เราได
มีโอกาสเขาไปรวมสนุกกับหลักสูตรนี้ โดยศิลปนที่สอนเราบินตรงมาจาก
ประเทศโปรตุเกส ซึ่งชำนาญในการยอมผาใหเกิดลวดลาย และใชสยี อ มผามา
สรางสรรคผลงานลงบนผาชนิดตางๆ แถมเรายังไดผลงานชิ้นเล็กๆ ของเรา
ติดไมติดมือกลับไปบานดวย

ไมซ้ำกับใคร โดยเขาจะเปดสอน course หลากหลายแตกตางกันออกไป
ขึ้นอยูกับชวงเวลา ถาหากใครสนใจจะลองเขาไปเรียนรูหรือหาประสบการณ
ในอีกหนึ่งมุมก็สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเลย
ทายที่สุดแอบหวังเล็กๆ ในใจวา อยากใหทุกคนกลับมามองหาและใชชีวิต
จากสิ่งเล็กๆ ใกลๆ ตัว แลวทำหรือใชมันใหเกิดคุณคาใหมากที่สุด นี่อาจจะ
เปนการทองเที่ยวอีกมุมนึงที่อยากใหทุกคนไดลองสักครั้ง เรามั่นใจวาไมใชแค
ลอนดอนที่เดียวที่มีอะไรแบบนี้ เมืองอื่นๆ ก็นาจะมีแบบเดียวกัน

Art in the Park Studio เองเปนสตูดิโอเล็กๆ ที่อยากจะนำเสนอผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากสองมือเล็กๆ ของเราซึ่งเต็มไปดวยคุณคา และยังเปนผลงานที่
-HAND & HEART-MADE-

Address:

Tel: 020 7277 4297

ART IN THE PARK

Email: studio@artinthepark.co.uk

Chumleigh Gardens, Chumleigh Street,

Website: www.artinthepark.co.uk

Burgess Park, London SE5 0RJ

By Bus
Buses along Camberwell Road: 12, 35, 40, 45, 68, 171, 176
Buses along Old Kent Road: 453, 53, 63, 172
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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

Top Five งาน Heartmade ในใจผม

P.22

คืนนี้ผมเลือกที่จะยังไมกลับบาน แตแวะไปที่ตลาดขายของแฮนดเมด ปายชื่อ
งานเขียนไววา Handmade & Heartmade Festival ผมสะดุดใจตรงคำวา
Heartmade มันคือสิ่งที่ตั้งใจทำดวยใจแคนั้นเหรอ ทันใดนั้นภาพของงาน
Heartmade ในนิยามแบบของผมก็ผุดขึ้นมา ผมจึงอยากแชรผลงานที่มี
ตนกำเนิดจากใจในแบบทีผ่ มจัดหมวดหมูเอาเอง ซึ่งขอมูลคราวเอามากๆ จำ
ขอมูลไดไมหมดเพราะมาจากความทรงจำลวนๆ แตที่ยังชัดเจนคือความ
ประทับใจ

“ทำจากใจที่มีโทสะ” อันนี้หลายคนอาจรูแลวแตขอเลาคราวๆ อีกที เรื่อง
คือเศรษฐีเจาของเครื่องจักรกลการเกษตร อยากไดรถ Ferrari เขาจึงสั่งซื้อ
แต ต ามกฎกติ ก าของ Ferrari คื อ ไม ใ ช ม ี ต ั ง ค ก ็ ซ ื ้ อ ได ต อ งส ง โปรไฟล
มาใหดูวายูวคูควรหรือไม สุดทายเศรษฐีคนนั้นก็ไมผานการอนุมัติ เขาโกรธ
แบบสุดๆ จึงเรียกวิศวกรทุกคนมา แลวสั่งใหสรางรถที่เจงกวา Ferrari มาใหได
ผลก็คือกำเนิดของรถ Lamborghini ที่ไมรูวาเจงกวา Ferrari หรือเปลา แต
ที่แนๆ คือมันเขาไปจอดในใจกลายเปนรถในฝนของใครหลายคนไปแลว

“ทำจากใจที่เขาถึงวิถีธรรมชาติ” ผมมีเพื่อนที่เปน Designer อยูบาง เขา
มักจะนำผลงานมาใหดูกอนสงประกวดเสมอ งานประกวดระดับเอเชียครั้งนี้
เขานาจะรักษาแชมปอีกสมัย ดวยเทคนิคการนำใบไมแหงหลากสีมาเย็บกับ
โครงลูกไมไดอยางลงตัว วันตัดสินมาถึงเขาบอกผมวาไดที่ 2 ทำใหผมอยากรู
วาไอคนที่หนึ่งมันจะสักแคไหนกันเชียว ผมจึงเขาไปดูในเว็บไซต โอแมเจา
สิ่งที่ผมเห็นคือหุนโชวเสื้อที่อยูในชุดเกาะอกที่เหมือนมีเสนดายมาพันรอบๆ
อยางไรแบบแผน มีกอนวงรีสีขาวขุนหอยอยูกระจายไปทั้งชุด มองดูคลาย
รังไหม ใชแลวมันคือรังไหม! ดีไซเนอรคนนี้เขาเลี้ยงตัวไหมไวบนหุนแลว
ปลอยใหตัวไหมสรางเสนใยอยางอิสระพันรอบหุน แลวเขาจึงแกะชุดผาไหม
ออกมาเหมือนแกะออกจากแมพิมพ และนั่นคือชุดผาไหมหนึ่งเดียวในใจเสมอ

“ทำจากใจที่อยากสัมผัสประสบการณใหม Part 1” เชื ่ อ ว า หลายคนคงเคย
ไดยิน (หรืออาจไมไดยิน) เสียงร่ำลือของบทเพลงที่มีชื่อวา 4:33 ที่ประพันธโดย
John Cage นักดนตรีแนวทดลองระดับโลก ที่ใชเทคนิคโดยการใชโนตตัวหยุด
ลวนๆ ซึ่งเมื่อนำมาบรรเลงเราจะไดยินแตความเงียบ ตัวศิลปนเองเชื่อวา
ความเงียบหรือ space มีเสียงที่เปนลักษณะเฉพาะของมันเอง ซึ่งผมเอง
ใครขอความกรุณาไปศึกษาหาขอมูลกันตอ เพราะมันเปนปรัชญาดนตรีขั้นสูง
เกินกวาบทความชิ้นนี้จะอธิบายไดหมดจด แตที่ผมพอจะเขาถึงไดก็ตรง
ที่มันเปดมุมมองใหเราเห็นพรมแดนใหมๆ ทางดนตรี ทีอ่ ธิบายไดดว ยความเงียบ
เปนอีกเพลงทีถ่ า มีโอกาสทีผ่ มจะไดไปฟงแบบคอนเสิรต ผมก็อยากลองดูสกั ครัง้
นี่คือเพลงที่เงียบที่สุดแตสงเสียงไดดังสุดๆ ในความคิดเสมอครับ

“ทำจากใจที ่ ม ุ  ง ร า ยทำลายชี ว ิ ต ” มี น วนิ ย ายอี โ รติ ก ของจี น ที ่ ไ ด ร ั บ การ
ยกยองเปนผลงานชิ้นเอกไมแพสามกก ไซอิ๋ว ความฝนในหอแดง นั่นคือเรื่อง
บุปผาในกุณฑีทอง (ชื่อเรื่องสำนวนของยาขอบ) ซึ่งความอึ้ง ทึ่ง เสียว
ของมันไมไดอยูต รงแคฉากวาบหวิว หากแตเปนทีม่ าของมัน ทีม่ ตี ำนานเลาขาน
วามีบัณฑิต 2 คนที่เปนศัตรูกัน เลาแบบซื่อๆ ก็คือ บัณฑิตคนแรกไปขอ
รู ป วาดจากพ อ ของบั ณ ฑิ ต อี ก คน แล ว ได ร ู ป ของปลอมมาจึ ง ฆ า พ อ ของ
บัณฑิตผูนั้น ตัวเขาจึงลางแคนใหพอดวยการแตงนิยายสงไปใหคูอริไดอาน
โดยเคลื อ บยาพิ ษ ไว ท ุ ก หน า ซึ ่ ง หน า หนั ง สื อ สมั ย นั ้ น ทำจากกระดาษสา
จึงทำใหตองใชนิ้วแตะน้ำลายกอนเปดทีละหนา และตัวนิยายดันอีโรติก
รัญจวนชวนอานแบบหยุดไมได บัณฑิตผูนั้นจึงคอยๆ สิ้นชีพอยางชาๆ
จวบจนหนาสุดทายของหนังสือมาถึง บทสุดทายของชีวิตของเขาก็อวสานไป
พรอมกับมัน นั่นเปนครั้งแรกที่ผมพบวาหนังสือก็เปนอาวุธได

“ทำจากใจที่อยากสัมผัสประสบการณใหม Part 2” จากดนตรีขอนำทานมา
สูง านจิตรกรรมกันบาง ซึง่ ก็ไมยง่ิ หยอนไปกวากัน กับผลงานของ Lucio Fontana
ที่เทคนิคก็คือ paint ใชมีดกรีดเฟรมผาใบจนทะลุ ซึ่งเขายังไดทดลองทั้งเจาะ
ทั้งฉีก และอีกหลายวิธี แตอันที่เปน signature ก็นาจะเปนชุดที่กรีดเฟรมที่มี
ก็นาจะเปนชุดที่กรีดเฟรมที่มีทั้งแบบลงสีพื้นแบบตางๆ และแบบเฟรมสีขาว
มีคนเลาใหผมฟงวาตัว Fontana เชือ่ วาโลกของงาน painting ตองไมถกู จำกัด
อยูในระนาบเดียวของผืนผาใบ เขาจึงแหวกมานประเพณีมันซะเลย ดวยการ
กรีดเปดชองใหเราเขาไปในชองของความคิดที่เปดมุมมองใหมไดไมรูจบ
ที่จริงยังมีงาน Heartmade เจงๆ อีกมากมายอยูรอบตัวเรา ผมเชื่อวาหัวใจ
ไมไดเตนแคใหตัวเรามีชีวิต แตมันยังทำใหผลงานของเรามีจิตใจ แลวคุณละ
สรางสรรคงาน Heartmade ดวยที่มา..จากใจแบบไหน

-HAND & HEART-MADE-
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MOVIE

เพลง หนัง และความรูสึกดีๆ มาแนะนำ
ตอนคุณเอนหลังนั่งอยูบนโซฟาตัวโปรด

PROJECT NO.143

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

A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจงๆ ที่ชาวไซเบอร
ไมควรพลาด

1 DESIGN & FASHION

2 EAT & DRINK

3 PLAY !

Grid Diary
By Sumi Interactive

Paleo Plate
By Burleigh Creative

STANDBY
By HYPETRAIN DIGITAL LTD

Description

Description

Description

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

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.

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

4 ENTERTAINMENTS

5 TRAVEL & GUIDE

6 NEWS

Netﬂix
By Netﬂix, Inc.

App in the Air - Personal travel
assistant By AITA LIMITED

WIRED Magazine (UK)
By The Conde Nast Publications Limited

Description

Description

Description

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

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

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.

MUSIC

YELLOW POTION

PANDA

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

เปนหนังซีรีสที่ตอนแรกตั้งใจดูเพราะนางเอกนารักดี ไมคาดหวังพล็อตเรื่องแนว
ใหกำลังใจสูช วี ติ ทำตามฝนทีถ่ กู ทำซ้ำๆ มาจนเดาเรือ่ งได แตเรือ่ งนีก้ ลับผิดคาด
โดยสิน้ เชิง เมือ่ พบวามันมีความสมจริงอยูส งู มาก เรือ่ งเริม่ ตนจากครอบครัวหนึง่ ที่
พอทำธุรกิจลมเหลว จนตองหนีหนีม้ าอยูท เ่ี มืองโนโตะ เมืองเล็กๆ ริมทะเล ทำให
ไดรูจกั ผูค นมากมายทีน่ น่ั จนเกิดเรือ่ งราวมากมายภายใตทอ งฟา ทะเลสีคราม
และความใฝฝน ของสาวนอยคนหนึง่
มาเระ นางเอกของเรื่องมีปมขัดแยงในตัวเองที่นาสนใจ เธอเกลียดความฝนแต
เธอกลับไมหยุดที่จะเดินสูฝนไปสูเปาหมายคือการเปนชางทำเคก (ปาติซิเยร)
ซึง่ เสนทางของเธอเต็มไปดวยอุปสรรค ลมเหลวบอย ซึง่ ปกติเนือ้ เรือ่ งแนวนีเ้ ต็มที่
ก็ลม เหลวครัง้ เดียวแลวลุกขึน้ ใหม แตเรือ่ งนีเ้ ห็นแลวเหนือ่ ยแทน ทัง้ การทำเคกที่
ไมประสบความสำเร็จทัง้ ยอดขาย หรือแมการประกวดแขงขันทุกครัง้ ทีเ่ ราเห็นเธอ
ตัง้ ใจทำเคกทุกชิน้ ก็มกั จะลุน เอาใจชวยตามและมักจะผิดหวังไปพรอมเธอ จน
ถึงขั้นที่วาถาเธอลมเลิกไปก็สมเหตุสมผลแลว สวนพระเอกของเรื่องที่ทำ
เครื่องเคลือบพื้นบานก็เจอปญหาไมแพกัน กับการเปนผูรับชวงสืบทอดเปน
รุนตอไปใหคนรุนกอนยอมรับ และยังมีปญหาในแงสงออกไปทั่วโลกที่ตอง
พัฒนาผลิตภัณฑใหตอบโจทยตลาดโลก โดยไมเสียคุณคาเอกลักษณดั้งเดิม
สวนพอนางเอกก็ยงั ไมเปนโลเปนพายซะที จะลงทุนทำธุรกิจก็โดนโกงแลวโกงอีก
แตอยางนอยคนในหมูบ า นก็คอยเปนกำลังใจใหนางเอกยังพอมีแรงฮึดทีจ่ ะลุยตอ
ทุกครั้ง
เคกทุกชิ้นที่เธอทำเราจะเห็นถึงการดิ้นรน ปรับตัว ทั้งการนำความรูในสมัยที่ได
เรียนกับอาจารยในรานใหญมาปรับใหเรียบงาย ใหเขากับผูค นในทองถิน่ หรือนำ
วัตถุดิบขึ้นชื่อในทองถิ่นนำมาประยุกตเปนสวนผสมหลัก หรือแมกระทั่งเอา
เรือ่ งราวสวนตัวทีป่ ระทับใจในชีวติ นำมาถายทอดลงในผลงาน ฝมอื ของเธอเติบโต
ไปพรอมกับวุฒิภาวะที่โตขึ้นตามวัยจากเด็กสาวมัธยม ไปจนถึงคุณแมลูกแฝด
จากเด็กสาวทีป่ ระทับใจเคกทีพ่ อ ซือ้ ให ไปสูช า งทำเคกมือโปร ชวงเวลาในเรื่อง
ทำใหเราคอยๆ เห็นความเปลีย่ นแปลงในดานตางๆ อยางเปนธรรมชาติ เปลีย่ นจาก
คนทีเ่ กลียดความฝนหันมารักความฝน เรือ่ งราวทัง้ หมดสะทอนใหเห็นวา ชีวติ คนเรา
คือผลงานชิน้ สำคัญทีเ่ ราเปนคนสรางเอง แมชวี ติ ของใครหลายคนจะไมใชชิ้นงาน
มาสเตอรพชี แตเราก็สรางใหเปนงานโฮมเมดแฮนดเมดทีท่ รงคุณคาได หรืออยางนอย
ก็มบี างคนลุกขึน้ มาทำใหมนั เปนงาน “Heartmade” ก็คงจะดีไมนอย

POINT P.O.V.
เร��มตนใหมดวยความพ�ถีพ�ถัน

ความสำเร็จในทุกวันนี้ ไดถกู ตีความหมายใหมขน้ึ มา คงเพราะจากสาเหตุหลายๆ
อยางไมวาจะทั้งการใชชีวิตที่เปลี่ยนไป ความตองการที่เปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้
ความสำเร็จรวมถึงความสุขของคนในยุคนี้ไดเปลี่ยนไป มันไมใชในเรื่องของ
จำนวนเงินอีกตอไป แตกลับเปนมูลคาทีต่ ขี น้ึ มาจากความพึงพอใจของทัง้ ผูส รางและ
ผูไดครอบครอง เห็นไดชัดจากราคาที่สูงกวาในการผลิตหากสิ่งนั้นผลิตดวยมือ
(Handcraft) แทนทีเ่ ครือ่ งจักร ไมตา งจาก Limited Edition ทีผ่ ลิตจำนวนจำกัด
ทำใหเกิดความตองการทีส่ งู ขึน้ เปนอยางนีแ้ ทบทุกวงการ ไมเวนแมแตวงการเพลง
คงไมมีใครรูดีไปกวาผูที่เคยสัมผัสจุดสูงสุดมาแลว แตเลือกเสนทางเดินใหมที่
จะผลิตงานเอง เริ่มตนใหมกับชื่อใหมโดยไมสนใจกับความสำเร็จที่ผา นมา
แตกลับใหความสำคัญกับความรูสึกของตัวเองที่จะไดทำงานที่แสดงออกถึง
ตัวตนทีแ่ ทจริงมากกวาอยาง "พอยท (Point) ปนัสฐ นาครำไพ" อดีตมือคียบ อรด
วงดัง Klear ที่ตอนนี้เริ่มตนใหมในฐานะศิลปนเดี่ยว POINT P.O.V.
"ยอมปลอยมือ (Let Her Go)" เปน Single แรกในฐานะศิลปนเดี่ยวของพอยท
จริงๆ มีออกมากอนหนานัน้ เพลงนึง แตเปนเพลงประกอบละคร "ระหวางเราคืออะไร
(What is…)" แอบแปลกใจนิดๆ วาเอาจริงๆ พอยทสามารถรองเพลงไดดใี นระดับที่
เราแปลกใจ อาจเปนเพราะเห็นแตบทบาททีเ่ ลนหลังคียบ อรด ถึงแมจะมีออกมา
ฉายเดีย่ วบางบางครัง้ เพือ่ ใหแพทไดพกั บางในชวงทีย่ งั อยูก บั วงKlear แตคน ไป
คนมา จึงไดรวู า จริงๆ หลายๆ เพลงของ Klear และอีกหลายเพลงของศิลปนคนอืน่ ๆ
พอยทเปนคนอยูเ บือ้ งหลัง ไมสว นใดก็สว นนึง โวะ มันรายยยยย…"ยอมปลอยมือ"
เปนเพลงทีฟ่ ง งาย ยอยงาย แตไมงา ยทีจ่ ะทำเพลงแบบนีข้ น้ึ มา หลายคนชอบคิดวา
เพลงแบบนีใ้ ครก็ทำได ในทางกลับกัน ถามันงาย ตอนนีเ้ ราคงสามารถรองทุกเพลง
ในประเทศไทยไดแลว เนื้อหาสงสัยจะเอามาจากชีวิตของ…(ไมเอาเรื่องจริงมา
ลอเลนดีกวา) อยากใหฟง ใน Part ของดนตรี และเสียงประสานทางคอรดและ
เมโลดีม้ นั เพลง Klear หนิ แตไมใชครับ มันคือ POINT P.O.V.
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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
ชีวิตคนเรามีหลายสิ่งที่ขัดแยงกันอยู ดานหนึ่งเรียกรองใหกาวไปใหทันโลกที่ตองรีบเรง
แตอีกดาน กลับโหยหาความสโลวและความละเอียดออน เรียกรองใหเวลาเดินชาลง
เพื่อใหตัวเอง ไดซึมซับความสุขที่หลนหายไประหวางทางไดมากขึ้น
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Slow Food

3

Slow Journalism

4

Slow Down
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ในขณะที่แม็กกาซีนเรงมือเกาะกระแสไลฟสไตลแบบ What’s in. What’s
out. นักขาวก็เรงรายงานขาวแบบเรียลไทม แต Delayed Gratification
Magazine ที่มี The Slow Journalism Company เปนคนผลิต เลือกจะ
นำเสนอขาวในระยะที่เรื่องตกตะกอนโดยยึดมั่นในคุณคาของการนำเสนอ
ขาวมากกวาการไดเปนเจาแรก โดยสือ่ สารมวลชนยังคงทำงานอยางทีค่ วรทำคือ
มีการรวบรวมเนือ้ หารอบดาน วิเคราะห มีการขอความคิดเห็นจากผูเ ชีย่ วชาญ
และนำเสนอขาวแบบตนจนจบในเนื้อที่จำกัดคือ 120 หนา ทุกๆ 3 เดือน ทุกคำ
ที่นำเสนอจึงมีคา ประเด็นของเรื่องจึงตองนาสนใจ มีขอมูลสนับสนุนที่จะ
ทำใหผูอานเขาใจเรื่องในเชิงลึก ไมใชการนำเสนอขาวแบบแขงกับ Twitter
อยางในปจจุบัน จุดแข็งที่แข็งแรงและแตกตางจึงกลายเปนจุดขายที่ผูอาน
มองเห็นชัดเจน และเลือกถูกวาอะไรคือสิ่งที่ตองการ นอกจากแม็กกาซีนราย
3 เดือนแลว ยังมีบล็อก Slow Post ใหติดตามไดอีกดวย สนใจรายละเอียด
http://www.slow-journalism.com/delayed-gratification-magazine
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อีกคำฮิตที่เราไดยินกันบอยๆ ถึงอาหารที่มีกรรมวิธีอันพิถีพิถัน แตที่จริง
Slow Food เปนความเคลื่อนไหว เปนองคกรที่กอตั้งในประเทศอิตาลี
ตั้งแตป 1986 เพื่อตอตานการเปดตัวของ Fast Food อยาง McDonald’s
บริ เ วณบั น ไดสเปนที ่ ก รุ ง โรมในป 1989 ซึ ่ ง มี ก ารเซ็ น สั ญ ญาอย า ง
เปนทางการของ 15 ประเทศสมาชิกที่กรุงปารีส ไมแนใจวาการเคลื่อนไหว
ครั้งนั้น ไดตานทานยักษใหญอยาง McDonald’s ไดนานแคไหน เพราะ
ปจจุบัน McDonald’s มีอยูทั่วโลก แตความเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให Slow
Food ปลูกฝงอยูในชีวิตคน และกลายเปนศิลปะในการกินอยู อาจเพราะ
เริ่มตระหนักรูถึงพิษของ Fast Food ที่เกิดขึ้นกับรางกาย จึงหันมาให
ความสำคัญกับการทำอาหาร การเลือกสรรสวนประกอบที่มีคุณภาพจนเกิด
เปนกระแสของคำวา You are what you eat ซึ่งกลายเปนที่มาของเทรนด
การรักษาสุขภาพในปจจุบัน เพราะชีวิตจะอยูดีไดตองเริ่มจากการกินดีเปน
อันดับแรก อานรายละเอียดที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
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Slow Art

สโลวอารต เปนศิลปะอีกแขนงทีเ่ กิดขึน้ พรอมๆ กับบรรดาอารตสไตลอน่ื ๆ แมจะไมได
มีรูปแบบหรือสไตลเฉพาะตัว แตสโลวอารตมักนำมาเรียกรวมงานศิลปะประเภท
Handcraft ที่ไมแครเรื่องเวลา แตใหความสำคัญกับงานมือ ที่เต็มไปดวยรายละเอียด
คำวาสโลวอารตจึงมักถูกตั้งเปนชื่อนิทรรศการ แม็กกาซีน หรือแมแตงานอีเวนต
เพื่อตองการสื่อถึงงานที่มีความทุมเท ตั้งใจ มากกวาความฉาบฉวย รวดเร็ว นอกจาก
รูปแบบทางศิลปะ สโลวอารตยังเปนปรัชญาที่สะทอนการใชชีวิตแบบที่ไมวิ่งตามใคร
และไมมีรูปแบบตายตัว อาทิ การเย็บผาคลุมสไตล Quilting ที่นำผาตางชนิดตางสี
มาเย็บตอกันจนเกิดเปนลวดลาย อาจเปนเพียงโทนสีหรือบางผืนอาจเลาเรื่องราวทุกข
สุขที่คละเคลาในชีวิตไวดวยฝเข็มอันละเอียดออน เปนงานศิลปะแบบสโลวอารต
ที่มีเอกลักษณอันงดงามทั้งฝมือและหัวใจที่ไรรูปแบบตายตัว
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Slow But Sure

คำเชยๆ ที่คงจะถูกปลดระวางจากหนาพจนานุกรมชีวิตฉบับดิจิทัลซะแลว
เพราะความเร็วเปนเปาหมายสุงสุด ไมใชความชัวร แตคุณคาของคำนี้
นาจะคลาสสิกสำหรับการใชชีวิต อยางหนังสือ “เร็วไมวา ชาใหเปน” (In
Praise of Slowness) หนังสือที่เปนตนทางของกระแส Slow Life ทั่วโลก
ยังคงตีแผคุณคาของการใชชีวิตที่ใสใจกับความคิด คำพูด การกระทำแบบ
ที่ไมไดตอตานกระแสชีวิตเร็วๆ ลองนึกดู ในยุคกอนการมีไลนหรือมือถือ
ที่ใหโทรกันทิ้งๆ ขวางๆ เราก็นัดเจอสื่อสารกันไดไมเปนปญหา เพราะเราคิด
ก อ นนั ด คิ ด ก อ นรั บ ปาก คิ ด ก อ นออกจากบ า น เผื ่ อ เวลาสำหรั บ รถติ ด
เราใหเวลาตัวเองคิดกอนพูดและกอนลงมือทำ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมพลาด
การคิดกอน…จึงเปนสิ่งที่ไมวาโลกจะหมุนตอไปสูยุคอะไร จะยังคงเปน
สิ่งสำคัญที่ตองมีอยูกับคน ไมใชเพียงเพื่อตัวเอง แตจำเปนสำหรับการ
อยูรวมกันกับคนอื่น คำวาชาแตชัวร จึงไมไดเปนคำนาเบื่อ เมื่อเทียบกับ
เร็วแตมั่ว เพราะนั่นมันสงผลที่นาเบื่อยิ่งกวา จริงมั้ยวัยรุน
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ในโลกที่เร็วไปซะทุกอยาง การจะบอกใหใชชีวิต Slow Life คงไมใชเรื่องที่จะ
เปนไปไดสำหรับทุกคน แตถาเราเรงทุกอยางจนกลายเปนการกดดันตัวเอง
และคนรอบขางอยางไมมีเหตุผล โกรธกับสิ่งที่ไมไดดังใจ หงุดหงิดกับอะไรๆ
ทีไ่ มเปนไปตามแผน เครียดกับสิง่ ทีไ่ มสำเร็จตามทีค่ าดหวัง คำวา Slow Down
นาจะพอชวยเตือนตัวเองใหหันมาหายใจ และใหเวลาสำหรับการตั้งสติกับ
ตัวเอง ในนิยาย The Power of Meow พระรูปหนึ่งไดเปรียบเทียบเหตุการณ
ทางความรูสึก โดยใหลองนึกภาพตัวเองโกรธตนไมที่โตชา ทำใหออกดอกชา
หงุดหงิดกับน้ำที่เดือดชาเกินไป เครียดกับการทำความสะอาดที่ตอใหทำดี
แคไหนไมนานก็สกปรกอีก ซึ่งเปนภาพที่นาขัน เพราะเราโกรธและเครียดกับ
เรื่องที่บังคับไมได ไมสามารถเรงหรือสั่ง ใหเปนไปดังใจ เพราะทุกอยางมี
เวลาของตัวเองที่แนนอน สิ่งที่เราทำไดคือ ทำเหตุใหดี ดูแลตนไมใหดี เรงไฟ
และใสน้ำตมใหนอย ทำความสะอาดใหดีตามกำลัง ที่เหลือก็ Slow Down
ความคาดหวัง แลวปลอยใหผลมันเปนไป
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P.S. Yummy
HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

เมนูอรอยงาย ทำก็งาย
จากเชฟสมัครเลน แตทำจริงจัง

เมนูวันนี้ ชวนมาทำดังโงะ ขนมหวานแปงนุมหนึบสไตลญี่ปุน ที่ทำเองไดงายๆ ที่บาน
รสชาติหวานกลมกลอม เสิรฟพรอมถั่วแดงกวนและน้ำตาลไหม กินเคลาสายฝน ปนอากาศเย็น ยามปลายฝนตนหนาว
ชวนคิดถึงบรรยากาศในเรียวกัง สวมชุดยูกาตะยังไงยังงั้น
เครื่องปรุง
• แปงขาวเหนียว 2 ถวยตวง
• ผงชาเขียว 1 ชอนโตะ
• น้ำเปลา (สำหรับผสมตัวแปง) 200 ml
• น้ำตาลทรายแดง 1/4 ถวยตวง
• น้ำเปลา (สำหรับทำน้ำเชื่อม) 50 ml
• ถั่วแดงกวน ตามชอบ

วิธีทำ
1. แบงแปง 1 ถวยตวงออกมา รอนกับผงชาเขียวใหเขากัน คอยเติมน้ำ
100 ml ทีละนิด นวดกับแปงจนเขากันดี ระวังอยาใหเหลวจนเกินไป
2. สวนแปงที่เหลือ ผสมกับน้ำเปลา 100 ml ที่เหลือ นวดใหเขากัน
ไดเปนกอนแปงสีขาว ปนเปนลูกกลมขนาดเทาแปงสีเขียว
3. ตั้งน้ำใหเดือด ใสกอนแปงดังโงะที่ปนไวลงไปตม ใชไฟปานกลาง
รอจนแปงสุก จะลอยขึ้นมา ใชตะแกรงชอน ตักใสน้ำเย็น แชไว
เพื่อกันแปงติดกัน
4. เตรียมทำน้ำเชื่อม โดยตั้งกระทะไฟออน ใสน้ำตาลทรายแดง
รอจนน้ำตาลคอยๆ ละลายหมดและเริ่มเดือด เติมน้ำเปลาลงไป
ระวังน้ำตาลรอนกระเด็นใส คนใหเขากัน
5. จัดเสิรฟแปงดังโงะแชเย็น กับถั่วแดงกวนปริมาณตามชอบ
โรยผงชาเขียวดานบนเล็กนอย ราดน้ำเชื่อมสีน้ำตาลไหมที่ทำไว
เปนอันเสร็จ
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Green Tea Dango
with Red Bean and Black Syrup

P.35

The Village Bangna KM.10
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เอกสิทธิ์พ�เศษสำหรับ
ลูกบานอาร�ยา
บัตรเดียว
ที่เติมเต็มความสุข
ใหกับทุกไลฟสไตล
ที่เปนคุณ

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

สิทธิพ�เศษอื่น ๆ จากอาร�ยา

