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"SLOW DOWN AND ENJOY YOURSELF
A LITTLE MORE, DON'T BE SO SERIOUS.
LIFE IS NOT A RACE."

BACK
TO
BASIC

CHRISTIANE LEMIEUX

A MAG ฉบับนี้มาพรอมกับคอนเซปต “BACK TO BASIC” ที่ทำใหเรายอนกลับมาสูจ�ดเร��มตนของทุกชีว�ตอยางธรรมชาติรอบตัว
เราจ�งอยากขอเขารวมว�ถีรักษโลกดวยการออกแบบหนาปกใหใชกระดาษร� ไซเคิล พรอมรวบรวมเร�่องราวแบบ BASIC ที่ไมธรรมดา
ไมวาจะเปนงานดี ไซน แฟชั่นแบบเร�ยบงาย พาทองเที่ยวทามกลางธรรมชาติ สูตรอาหารที่อรอยแถมสุขภาพดี งานดี ไอวายสนุกๆ
ที่หยิบของเกามาทำใหเก และแชรมุมมองการใชชีว�ตดีๆ ที่เปนมิตรทั้งกับคนรอบขางและสิ�งรอบขาง เพ�่อเปนสวนหนึ่งในการเพ��มความสุข
ไปพรอมๆ กับการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด “สรางสุขยั่งยืน” (Sustainable Happiness) ของ อาร�ยา
ที่สนับสนุนการรักษโลก รักสิ�งแวดลอม ผานทั้งการออกแบบ วางผังโครงการ และเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม การใชพลังงาน
ทางเลือกในพ�้นที่สวนกลาง การแยกระบบทอน้ำบำบัด การจัดการขยะอยางถูกว�ธี การสรางพ�้นที่สำหรับออกกำลังกาย รวมไปถึง
การเสร�มสรางความรู ปลูกฝงการรักสิง� แวดลอม และจัดกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางครอบครัวอาร�ยาและชุมชนใกลเคียง เพ�อ่ พัฒนา
ไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุขและยั่งยืน
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TAKE A SEAT
ในโลกที่ทุกอยางกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว
ทั้งเทคโนโลยี แฟชั่น หรือแมกระทั่งการใชชีวิตอยางเรงรีบ
เครื่องอำนวยความสะดวกสบาย อาหารที่เสิรฟอยางรวดเร็ว
กลายเปนสิ่งที่ทุกคนเคยชิน
ทุกอยางตองหมุนเปลี่ยน เร็ว จนอาจจะแทบหายใจไมทัน
ในอีกมุมหนึ่งของโลก หลายสิ่งหลายอยางก็กลับคอยๆ ลดความเร็วลง
เทรนดการใชชีวิตแบบชาๆ
การปรุงอาหารทานเองที่บานอยางไมเรงรีบ
การเพิ่มเวลาชีวิตใหกับตัวเองโดยการหันมารักสุขภาพและใสใจสิ่งแวดลอม
หรือการเดินทางไปคนหาตัวเองตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในเมืองเล็กๆ
ลดความฟุง ความหวือหวา เพื่อหยุดใหเวลาและคุณคากับสิ่งที่อยูรอบตัว
ในขณะที่โลกกำลังหมุนไปอยางรวดเร็ว
โลก อาจจะกำลังคอยๆ ถอยกลับไปสู ณ จุดเริ่มตนโดยไมรูตัวดวยเชนกัน
“Less is more”
Pathamol L.
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บร�ษัท อาร�ยา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
999 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02 798 9999
www.areeya.co.th
ขอเข�ยนและรูปภาพทั้งหมดในนิตยสารเลมนี้
หามเผยแพร หร�อพ�มพซ้ำโดยมิไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษร
Reproduction in whole or in part
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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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WWA x CHOOSELESS
-BACK TO BASIC-

เมื ่ อ ความเจริ ญ และการแข ง ขั น มั น มี ม ากจนเกิ น ไป ถึ ง เวลาแล ว หรื อ ยั ง
ที่เราควรจะหยุดและหวนกลับ มาคิดถึงจุดที่ท ำใหเกิดความสุขที่แทจริง
โดยไม ต  อ งปรุ ง แต ง อะไรให ม ากเรื ่ อ ง ไม ต  อ งมี พ ิ ธ ี ร ี ต องให ว ุ  น วาย
แค ม ี ค วามสุ ข กั บ การใช ช ี ว ิ ต ก็ เ พี ย งพอแล ว LIVING IN มี ส ถานที่
หนึ ่ ง ที ่ จ ะพาคุ ณ กลั บ ไปสู  ช ี ว ิ ต BASIC ไร ก ารปรุ ง แต ง ใดๆ ที ่ ห ลายคน
อาจจะคุ  น ชื ่ อ หรื อ คุ  น เคยกั น ดี อ ยู  แ ล ว นั ่ น คื อ WWA x CHOOSELESS
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เปรียบไดกับเปนบานหลังใหม ที่รวมเอาแบรนดเสื้อผาอยาง WWA และ
CHOOSELESS (COCUE เดิม) เขาดวยกัน ซึ่งเกิดจากความรักในงาน DESIGN
ของหุนสวนทุกคน ไมวาจะทางดาน FASHION, COOKING หรือ INTERIOR
ถูกนำมาผสมผสานกันไดอยางลงตัวที่สุด
การตกแตงที่เห็นเดนชัดที่สุด คือสไตล LOFT การเลือกใชวัสดุที่เปนสัจจะ
วัสดุมคี วามดิบของพืน้ ผิวเสาและคานคอนกรีต ตัวผนังฉาบปูนเปลือยไมมกี ารทาสี
ใดๆ ทั ้ ง สิ ้ น การใช SPACE แบบ DOUBLE SPACE ให ท ั ้ ง ร า นดู โ ล ง
แต ก ลั บ มี โ ครงสร า งเสาตอม อ สะพานขนาดใหญ ย ั ก ษ อ ยู  2 ต น มาเบรก
ใหเกิดจุดสนใจ และการเลือกที่จะทาสีเฉพาะโครงสรางนี้ เพื่อใหพื้นผิว
แตกตางจากสีปูนดิบโดยรอบ เราวาเปน DESIGN ที่ดีมาก การใชบล็อก
ปูพื้นที่เปนการเลียนแบบฟุตปาทขางถนนก็ดูเขากันกับเสาตอมอไดเปนอยางดี
และการเปลื อ ยโครงสร า งหลั ง คาโดยปล อ ยให ม ี ช  อ งแสงด า นบนทำให
ไดรับแสงธรรมชาติ เกิดแสงและเงาตามชวงเวลาตางๆ ไดอยางนาสนใจ
ที่โดดเดนอีกอยางไมแพกันคือ การเลือกใชเฟอรนิเจอรแบบ VINTAGE จาก
ตางยุคตางสมัย ทีถ่ กู คัดเลือกมาจากความชอบลวนๆ เอามาจัดเซ็ตใหมไดอยาง

สนุกสนาน และการใช LIGHTING ที่ SPOT เปนจุดๆ ทำใหเกิดมิติของแตละจุด
อยางชัดเจน การวาง LAYOUT แบบอิสระ ทำใหแตละโตะมี CHARACTER และ
FUNCTION ของมันเอง สรางความรูสึกที่แตกตางไมซ้ำกันสักโตะ
นี ่ แ หละคื อ ความเป น WWA x CHOOSELESS มั น คื อ ความชอบของ
หุนสวนทุกคนที่ถูกนำมาผสมกัน กลมกลืนบาง แตกตางบาง ถามวามีใครถูก
หรื อ สวยที ่ ส ุ ด ไหม มั น ตอบไม ไ ด ห รอก มั น เลื อ กไม ไ ด ห รอก เพราะ
ความสวยงามในมุมมองของแตละคนก็ตางกัน แตถามวาอยูดวยกันไดไหม
เราตอบไดเลยมันคือความแตกตางที่ลงตัว
WWA x CHOOSELESS ตั ้ ง อยู  ใ นซอยแจ ม จั น ทร (เอกมั ย ซอย 21)
แนนอนอยูแลววานอกจากจะมีเสื้อผาของทั้ง 2 แบรนดใหชอปปงกันแลว
เราอยากให ค ุ ณ ได ล องชิ ม ทั ้ ง เมนู อ าหารไทยและอาหารฝรั ่ ง รวมไปถึ ง
เครื่องดื่มที่แตละเมนูรับรองเรื่องรสชาติที่หลายคนติดใจมาจาก WWA CAFE’
ที่สยามฯ รานเปดใหบริการวันพุธ - ศุกร เวลา 12.00 - 20.30 น. และวันเสาร
- อาทิตย เวลา 10.30 - 20.30 น. ปดทุกวันจันทรและอังคาร
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01 ตัวอาคารที่เนนเรื่องสัจจะวัสดุ โดยใช
เนื้อแทของวัสดุ ไมวาจะเปนผิวคอนกรีตดิบๆ
ของเสาและคานที่เกิดจากการถอดไมแบบ
เพื่อให CONTRAST กับผนังฉาบปูนเปลือย
ไมมีการทาสีใดๆ ทับทั้งสิ้น
02บรรยายภาพ
ภายในรานทีใ่ ชสปี นู เปลือยทัง้ หมด
และใหจดุ เดนกับสีของเฟอรนเิ จอร
VINTAGE แทน โดยทีม่ ี FORM
ของเสาตอมอขนาดใหญ เปนเหมือน
SCULPTURE อยูก ลางราน

03 DOUBLE SPACE กับการเปลือยวัสดุและ
โชวโครงสรางในสไตล LOFT และการเปด
ชองแสงดานบนเพื่อใหไดแสงธรรมชาติ
ทำใหเกิดความรูสึกโปรงยิ่งขึ้นไปอีก

05 ชั้น 2 ใหความรูสึกเหมือนเปนหองใตหลังคา
06 เปนที่เก็บรวบรวมของสะสมจากทั่วโลก
ที่ DISPLAY ไปพรอมกับเสื้อผาทั้ง 2 แบรนด

04 ความเทของการโชวโครงสราง
ขั้นบันไดแบบไมมีราวกันตก

07 จุดเดนและความสนุกอยูที่การ MIX AND
08 MATCH เฟอรนิเจอรสะสมที่ตางยุคตางสมัยกัน

09 LIGHTING ของรานที่ SPOT ไปแตละโตะ
ชวยเพิ่มมิติของรานไดเปนอยางดี
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DIG DEEP INTO FAMOUS CELEBRITIES
AND STARS INSIGHTS

การเดินทางของความฝน
“ดี จ ั ง ที ่ ไ ด ท ำตามความฝ น ของตั ว เอง ไม ต  อ งทำงานประจำ ได ม ี เ วลา
ทองเที่ยวไปหลายที่” เปนประโยคที่ผมมักไดยินเพื่อนๆ พูดกับผมบอย
เวลาไดยิน ผมอาจจะไดแคยิ้มรับแบบเจื่อนๆ หลายคนเขาใจวา ความฝน
ของผมคือการเปนชางภาพ แตเปลาเลย ความฝนของผมเปนสิ่งที่อยูไกล
ไปกวานั้น

ความทรงจำสมัยเด็กกับภาพถายใบแรก
ความทรงจำของผมกับกลองถายรูปครั้งแรกคือสมัยอายุ 5 ขวบ วันนั้น
ผมไปกินขาวกับคุณพอคุณแม คุณพอพกกลองไปถายผมกับคุณแมตลอด
ในวั ย นั ้ น ผมแค ร ู  ส ึ ก ว า ผมอยากลองถ า ยรู ป ให ค ุ ณ พ อ คุ ณ แม บ  า ง ก็ เ ลย
ขอคุณพอถาย คุณพอก็สอนให ความเขาใจของผมกับการถายภาพตั้งแตนั้น
ก็คือเล็งแลวกดชัตเตอร ก็ถายรูปไดแลว
วันนั้นคือวันแรกที่ผมกดชัตเตอร ตอนที่คุณพออัดรูปที่ผมถายมาใหดู ผมจำได
วาผมภูมิใจมากๆ ที่ไดถายรูปใหคุณพอคุณแม แตหลังจากนั้นผมก็ยังไมได
จะคิดเอาดีอะไรกับการถายภาพหรอก
ตัดภาพมาอีกทีคือตอนสมัยมัธยมปลาย สมัยนั้นเพิ่งเปนยุคที่มีโทรศัพท
ถายรูปไดไมนาน โรงเรียนก็เพิ่งจะอนุญาตใหพกมือถือไปใชที่โรงเรียนได
ผมก็ชอบเอามือถือมาถายรูปเพื่อนๆ ตอนเผลอๆ เพื่อนชอบบอกผมวา “ผล
มึงบากลองนะเนี่ย” ตอนนั้นก็ไมไดคิดวาชอบอะไรหรอก แตเปนอารมณ
ประมาณวา ผมอยากบันทึกเรื่องราวของผมกับเพื่อนๆ ในหองเรียนเอาไว
(ทุกวันนีก้ ลับมาเปดดูกด็ ใี จทีไ่ ดถา ยรูปเก็บเอาไว มันทำใหผมนึกถึงชวงเวลาเกาๆ
ไดดีเลยทีเดียว)
ในขณะนั้น ผมก็เริ่มเห็นเพื่อนหลายๆ คนมีกลอง compact กลอง DSLR มี
คาบชมรมให เ ลื อ กเข า ชมรมกั น ตอนนั ้ น ผมยั ง สงสั ย อยู  เ ลยว า กล อ ง
มันตองปรับอะไรเยอะแยะเหรอ ตองไปออกทริปถายรูปดวยเหรอ มีแตความ
สงสัยเต็มไปหมดเลย ในความคิดผมตอนนั้นไมคิดวากลองพวกนั้นจะตาง

อะไรกับมือถือของเราสักหนอย ก็เอามาถายรูปเหมือนกัน ไมเห็นจะจำเปน
ตองเขาชมรมเลย ผมก็ถายเพื่อนๆ ในหองเรียนผมนี่แหละ
เติบโตจึงไดรูความจริง
ต อ มาผมเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ที ่ ค ณะวารสารศาสตร แ ละสื ่ อ สารมวลชน
(ภาคภาษาอั ง กฤษ) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ความตั ้ ง ใจในตอนนั ้ น
ผมแคชอบดูหนัง ชอบตัดตอวิดีโอ ตอนที่เลือกเรียนคณะนี้จริงๆ คืออยาก
ทำหนัง พอไดเรียนถึงจะมาไดเขาใจ ไดรูจักการถายภาพมากขึ้น ตอนนั้น
เปนชวงที่ผมกับเพื่อนสนิทอยากลองทุกอยาง ลองทำมิวสิกวิดีโอ ลองทำ
หนังสั้นสงประกวด ไปเที่ยวก็พกกลองกันไปถายรูป กลองตัวแรกของผม
ไดมาจากคุณพอ เปนกลองฟลม SLR อายุประมาณ 30 ป พอก็สอนใหผม
ปรับกลอง สอนใหดูกำลังแสง วัดแสงวาควรปรับกลองประมาณเทาไหร
ตอนที่ไดมาผมดีใจมาก พกกลองไปไหนมาไหนดวยตลอด ลองใชฟลม
ตัวนั้นตัวนี้ถาย ดีบางเสียบาง เพราะกลองของผมเกามาก ไมมีตัววัดแสง
ใหเหมือนกลองสมัยใหม จนมาถึงป 2 ก็ถึงเวลาที่ตองเรียนวิชาถายภาพ
ก็เลยขอคุณพอคุณแมซอ้ื กลองดิจติ อลเพือ่ จะเอาไปเรียน ก็เลยไดกลอง 450D
เปนกลองรุนใหมลาสุดที่เพิ่งออกสมัยนั้น เงินจำนวน 32,800 บาทในวันนั้น
คือเงินกอนเดียวที่ผมขอจากคุณพอคุณแมมาซื้อกลอง หลังจากนั้นอุปกรณ
ทุกอยางผมก็เก็บเงินซื้อเอง มีรับงานถายรูปรับปริญญาพี่ๆ ในคณะบาง
เพื่อนหางานขางนอกมาใหบาง
เลือกทางเดินของชีวิต
พอขึ้นป 4 เปนชวงที่มีงานฟรีแลนซเขามามากมาย ทั้งถายรูปรับปริญญา
ถายอีเวนต ถายวิดีโอ ตัดตอวิดีโอ ผมก็เรียนไปดวยทำงานไปดวย เปนชวงที่
ผมคอนขางชัดเจนวาคงทำงานสายโปรดักชั่นแลวละ แตก็ยังไมไดเฉพาะ
เจาะจงวาจะไปทางไหน
ผมชอบเขาไปดูรานหนังสือ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดูเรื่อยเปอย
เจอเลมไหนถูกใจก็จะซื้อกลับบานมาอาน มาลอง มาฝกตัวเอง ก็มีจุดที่เริ่มได
ฝกรีทัชรูปบาง ชวงนั้นเปนชวงที่ครอบครัวมีปญหาทางการเงิน ผมเองก็ไมรู
จะชวยยังไง ก็เริ่มจากเลิกขอเงินคาขนมจากที่บานไปเลย ทำงานหาเงินเอง
แลวเปนชวงที่งานหนักมาก เรียนก็หนัก การบานเยอะ แถมมีกิจกรรมทำละคร
เวทีคณะอีก

-BACK TO BASIC-

วันหนึ่ง ผมนั่งตัดตอวิดีโออยูที่หอ อยูๆ ผมก็บอกกับตัวเองวา เราอยูกับสิ่งนี้
ไปตลอดชีวติ ไมได จากวันนัน้ ผมก็เลยเฟดตัวเองจากงานวิดโี อ กลายมาเปนรับงาน
ถายภาพเปนหลัก ดวยเหตุผลที่วา “ผมมีความสุขกับการที่ไดทำงานภาพถาย
มากกวา”
วันที่ชีวิตไดเดินทางอีกครั้ง
หลังจากทำงานเปนรีทัชเชอรกับชางภาพอังกฤษมาได 2 ป เปน 2 ป
ที่ไดเรียนรูอะไรมากมาย จากเปนเด็กฝกหัด จนไดสอนงานนองรุนใหม
ไดชวยงานถายภาพเจานายหลายงาน ก็เริ่มถึงจุดที่อิ่มตัวจากงานตรงนั้น
ตอนนั้นผมตัดสินใจวาอยากจะมีทางเดินของตัวเอง อยากกลับมาทำงาน
ชางภาพเต็มตัวจริงๆ สักที จึงตัดสินใจลาออกจากงาน ตั้งใจจะมาทำฟรีแลนซ
ก็ ม ี เ พื ่ อ นมาชวนให ส มั ค รงานเป น ช า งภาพประจำบริ ษ ั ท ปตท.สผ.
ดวยความที่อยากทาทายตัวเอง อยากฝกตัวเองเพิ่ม อยากเรียนรูระบบองคกร
อยากรูวาวัฒนธรรมในองคกรใหญๆ เปนยังไง อยางนอยก็อยากเก็บความรู
ประสบการณ เผื ่ อ จะได ม าปรั บ ใช ก ั บ บริ ษ ั ท ตั ว เองในอนาคต (ตอนนั ้ น
คือฝนจะเปดบริษัทแลว ฮาๆๆ) ก็เลยตัดสินใจสมัครงานนี้ไป คนรอบตัว
ที ่ ร ู  ข  า วก็ ม ี ง งๆ กั น เพราะเงิ น เดื อ นได น  อ ยลงกว า ที ่ เ ดิ ม เกื อ บครึ ่ ง หนึ ่ ง
แตตอนนั้นผมวามันคุมที่จะลองแหละ
วันที่ไดมีโอกาสรวมงานกับ Airbnb
จั ง หวะที ่ เ ริ ่ ม งานใหม ไ ด ไ ม ถ ึ ง เดื อ น คุ ณ ป า ก็ ส  ง อี เ มลมาหา แนะนำให
สมัครงานเปนชางภาพของ Airbnb บอกวาเปนบริษัทใหญมาแรงมากๆ
แต ต อนนั ้ น ผมก็ ไ ม ร ู  จ ั ก หรอก ไม เ คยมี ใ ครพู ด ถึ ง เลย พอได ล องเข า ไป
อานรายละเอียดงานดวยความที่ชอบการทำงานกับฝรั่งเปนทุนเดิมอยูแลว
ก็ลองยื่นใบสมัครพรอมผลงานตัวเองเขาไปดู ทางนั้นก็ใหความสนใจและ
ตกลงจางผมในที่สุด
ชีวิตผมในตอนนั้นก็คือทำงานบริษัทไปดวย และวันเสารอาทิตยก็ถายงาน
Airbnb ไปด ว ย เรี ย กได ว  า ชี ว ิ ต ช ว งนั ้ น คื อ ทำงาน 7 วั น ต อ สั ป ดาห
ไมไดหยุดพักเลย เพราะตอนนั้นตองเริ่มใหเงินชวยครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ
หากเราอยากจะมีชีวิตที่แตกตางก็ตองยอมรับในทางเดินที่แตกตาง
แปลกดีที่ชีวิตผมจะไดทำในสิ่งที่คนไมคอยรูจักอยูเสมอ จากงานแรกที่ทำ
สต็อกโฟโต คนในสมัยนั้นก็ไมคอยรูจัก พอมา Airbnb ก็ยิ่งไมมีคนรูจัก

เขาไปใหญ เวลาใครถามถึงงาน ผมก็ไมคอยไดอธิบายกับใครอยางจริงจัง
วาผมทำอะไรบาง บอกวาเปนชางภาพบริษัทเทานั้น
ชี ว ิ ต ช ว งที ่ ท ำงาน 7 วั น ผมก็ ต  อ งวางแผนการเก็ บ เงิ น ให ด ี แต ห ลั ก ๆ
คือใชเงินใหประหยัด ถาหาเงินไดเพิ่มก็จะไดมีเงินเก็บทำอยางอื่นไดเพิ่ม เชน
กอนหนึ่งแบงไวใช กอนหนึ่งเก็บไวเตรียมลาออก กอนหนึ่งไวลงทุนถายสต็อก
และอีกกอนหนึ่งคือเก็บเงินไวใหที่บาน
ในขณะที่เห็นคนอื่นไดไปเที่ยวหลายๆ ที่ ไดไปกินรานอาหารดีๆ มันก็มี
อารมณอจิ ฉาชีวติ คนอืน่ บางแหละ แตผมก็จะบอกตัวเองวา เรารูว า เราทำอะไรอยู
เราก็อดทนไวกอนเดี๋ยววันขางหนาก็ดีเอง
การลาออกจากงานประจำ
หลังจากทำงาน 2 ที่มาตลอดเกือบ 2 ป ผมมีงานจาก Airbnb เขามาใหตอเนื่อง
มีงานถายภาพจากลูกคาทีจ่ า งผมบอยขึน้ ผมคิดวาเราลาออกมาทำตรงนีเ้ ต็มตัว
มันคุมคากวาการทำงานออฟฟศแลว การทำงานออฟฟศกลับเปนที่ที่อยู
แลวเรารูสึกขาดทุน เพราะมันทำใหเราเสียโอกาสไปมากมาย มันถึงจุด
ที่คิดวาตัวเองพรอมและแข็งแรงพอที่จะยืนดวยตัวเองแลว จึงไดเวลากาวเดิน
ตอสูความทาทายใหม การลาออกไมไดแปลวาออกมาอยูเฉยๆ ไมตองทำงาน
แตมันคือการออกมาทำตามเปาหมายของชีวิตเรามากกวา ชีวิตของผม
ไมเคยบอกวาชางภาพคืออาชีพในฝน อาชีพชางภาพคืออาชีพที่ผมเชื่อวา
จะพาผมไปใหถึงความฝนที่ผมรอวันจะเดินทางไปใหถึง
ชีวิตที่อยากจะเปน
แมวาชีวิตของผมยังไปไมถึงความฝนที่ตั้งใจไว แตถามวาผมพอใจกับชีวิต
ของผมในตอนนี ้ แ ค ไ หน ผมก็ ค งบอกว า พอใจมาก และความเหนื ่ อ ย
ความลำบากที ่ ผ  า นมาตลอดชี ว ิ ต การทำงาน 5 ป ก ว า ๆ ถื อ ว า คุ  ม แล ว
ในทุ ก วั น นี ้ ผ มจั ด สรรเวลาได มี เ วลาให ก ั บ งาน มี เ วลาให ค รอบครั ว
มี เ วลาให ต ั ว เอง มี ร ายได เ พี ย งพอที ่ จ ะเลี ้ ย งดู ต ั ว เอง แบ ง ให ค รอบครั ว
และเก็บเพื่ออนาคตได มีอิสระในการเลือกชีวิตที่อยากจะเปน อยากจะทำ
อยากจะพั ก อยากท อ งเที ่ ย ว ผมว า การที ่ ผ มได ม ี ช ี ว ิ ต ที ่ อ ยากจะเป น
มันสำคัญกวาการพาตัวเองไปถึงความฝนเสียอีก
เพราะวันนี้ผมสามารถพูดไดเต็มปากแลววา ชีวิตผมมีความสุข
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พอนึกยอนเหตุการณตางๆ ที่ผานพนมา ก็พบวาผมมาไกลแลวเหมือนกัน ใคร
จะรูวา ในวันหนึ่งเด็กผูชายที่ไมเคยมีความรูอะไรเกี่ยวกับการถายภาพเลย
จะไดยึดการถายภาพมาเปนอาชีพเลี้ยงปากทองตัวเองและครอบครัวได

เปดมุมมอง โชวความคิดที่ซุกซอนอยูของดารา
เซเล็บคนดัง
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WHO /
WHAT /
WEAR /

NO-NAME MODELS
FEATURED ON PAPER-CUT
CATWALKS

แคตวอลคบน 2 หนากระดาษ
ของเหลาโมเดลโนเนม
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OLD BUT NOT
OBSOLETED

REEBOK
ขณะที่สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีพัฒนาและกาวกระโดดไปข
างหนา WhoWhatWear เลมนีเ้ ราจะหยิบโปโล เปนไอเท็มชิน้ หลักนำมา mix and match
อยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สวนทางกับวงการแฟชัน่ ทีค่ อ ยๆMen's
ถอยหลังกลัPump
บไปสู Omni
ใหการแตLite
งตัวดูเรียบงาย มีกลิ่นอายของความสปอรต และจับคูกับรองเทา
จุดเริม่ ตนดวยการหยิบยืมแรงบันดาลใจ เรือ่ งราวในอดีต จากดีไซเนอร
ช
น
้
ั
ครู
ท
ง
้
ั
หลาย
COMMON
www.reebok.com PROJECTS ที่มีสีสันใหคุณเลือกมากมายตามใจชอบ เพิ่มความ
ที่ผานมานำเอากลับมาปดฝุนเลาใหมอีกครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยับ สนุกสนานใหลุคของคุณไมดูจืดชืดเกินไป ใหคุณพรอมออกไปทำกิจกรรม
เขาใกลความหายนะขึน้ ทุกขณะ หลากหลายแบรนดจงึ หันมาผลิตเสือ้ ผาชิน้ เบสิก ในวันสดใสของคุณ
เขาใจงาย ใสงาย ไมตองตีความใหวุนวาย ดวยความเชื่อ ที่วาอะไรที่ใสงาย
ก็จะเทากับอะไรที่ขายงายเชนกัน

เราจะขอยอนกลับไปในชวงป 1927 ที่ เรอเน ลาคอสท (René Lacoste)
สวมใสเสื้อโปโลผาปเกที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมจากผาฝายแบบดั้งเดิมลงแขงในเกม
เทนนิส จนกลายเปนกระแสในหมูน กั กีฬาเทนนิส ตอมาในป 1933 มันไดถกู ผลิต
และออกวางขายไปทั่วโลกและกลายเปนไอเท็มชิ้นเบสิกที่คุณสุภาพบุรุษควรมี
ติดตูเสื้อผา สวมไดทุกโอกาส
-BACK TO BASIC-

SELECTED
ITEMS

01 LACOSTE / Men's Live Terry 02 COS / Woven
Cloth POLO
Drawstring Trousers

03 MARNI - Travel Bag In
Nylon With Hook Closure

04 COMMON PROJECTS
Low – Tops & Trainers

global.lacoste.com

www.marni.com

www.commonproject.com

www.cosstores.com
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DESIGN
WONDERS

TASTE MAKE ALL DESIGN TRENDS
WITH OUR VERY OWN DESIGN
DIRECTOR

งานดีไซนดีๆ จากทั่วโลก จะมากองอยูแถวนี้

SIMPLE DAILY
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Back to basic หรือการกลับไปสูความเปนพื้นฐาน สิ่งนี้เปนพื้นฐานของงาน
ออกแบบอยูเหมือนกัน สำหรับในมุมมองของนักออกแบบ คำวา ดั้งเดิม นั้น
อาจไม ไ ด ห มายความถึ ง การทำงานโดยลดทอนจนเหลื อ แค เ นื ้ อ แท เ พี ย ง
อยางเดียว แตยังมีความหมายรวมไปถึงผลงานที่สามารถอยูได ไมวาเทรนด
ของโลกจะเปลีย่ นไปขนาดไหน หรือจะเปนการเนนเฉพาะประโยชนของการใชสอย
หรือเปนงานทีใ่ ชไดจริง ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ เ็ ปนปจจัยหนึง่ ทีน่ กั ออกแบบยึดถือเปนนิยาม
ในการสรางสรรคผลงาน เราจะขอพาผูอ า นทุกทานไปทำความรูจ กั กับนักออกแบบ
สองทานที่ยึดถือขอปฏิบัตินี้ในการทำงานกัน

1. NIIQ
กอตั้งโดยคุณรังสรรค นราธัศจรรย ซึ่งเปนนักออกแบบภายในมากวา 20 ป
กอนจะตัดสินใจเปดบริษทั เฟอรนเิ จอรภายใตชอ่ื “NIIQ” ทีม่ าจากคำวา “Unique”
และคำคำนี้ก็ไดถูกใชเปนนิยามหลักในการทำงาน นอกจากความตองการให
งานออกมาโดดเดนแลว แบรนดยังมุงเนนไปที่การใชงานจริง
โปรดักตสวนใหญจะเนนไปที่ Loose Furniture โดยทำขึ้นจากไมเปนหลัก
ซึง่ ทางแบรนดชอบทีจ่ ะคงสภาพของไมไวใหเยอะทีส่ ดุ ไมวา จะเปนลวดลายและ
สีของไมเอง นอกจากนี้ยังมีบริการ Make to order ที่เปดใหลูกคาไดมีโอกาส
เลือกแบบและวัสดุไดดวยตัวเอง
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2. TRUCK
เอาละ.. เราขอพาทานผูอ า นมาชมงานออกแบบจากตางประเทศกันบาง ซึง่ ทีเ่ รา
หยิบมาแนะนำคือ “TRUCK” ตั้งอยูที่จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน กอตั้งมา
ตั้งแตป 1997 โดย Tokuhiko Kise และ Hiromi Karatsu จุดประสงคในการ
สรางผลงานนั้นมาจากความชอบและความตองการสวนตัว ซึ่งถือวาเปนขอดี
เพราะจะทำใหสามารถเรียนรูส นิ คาและแบรนดไดอยางใกลชดิ สงผลใหเกิดการ
ทดลองเพื่อพัฒนาแบรนดไดตลอดเวลา นอกจากเรื่องนี้แลว ทางแบรนดยัง
มุงเนนไปที่เรื่องคุณภาพของวัสดุ เพื่อใหใชไดในระยะยาว

ขอมูลและรูปจาก
www.niiqshop.com
truck-furniture.co.jp
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ITCHY FEET
ITCHING
TO
WALK & TRAVEL
&TALK

ที่นาเที่ยวกิ๊บเกบนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเทาจนตองออกเดินทาง
และคันปากจนตองอยากเลา

เหลาตนไมใหญทต่ี ง้ั เรียงรายอยูใ นพืน้ ทีอ่ นั กวาง ราวกับ
เปนภาพวาดสีเขียวผืนใหญที่มองแลวมันชางสดชื่นจนลืมความจริงอันโหดรายเอาไวดานหลัง
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ในปจจุบนั ทีท่ กุ อยางหมุนไปขางหนาอยางรวดเร็ว เรากลับมองหาแหลงธรรมชาติ
ที่จะพาเรากลับไปสูจุดเริ่มตนที่ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของสิ่งตางๆ
แสงแดดทีเ่ หลืองละมุนทอดผานสีเขียวจากใบไมอนั ชุม ชืน่ และหลากหลายสีสนั
สดใสจากดอกไมนานาชนิด ผสมผสานกันไดอยางสมบูรณแบบที่ Royal Botanic
Garden Edinburgh เหมาะกับชีวิตแบบ Back to basic การเดินทางจาก
ตัวเมือง Edinburgh ก็ไมยากอยางที่คิด ไมวาจะใชบริการ public bus สาย 8,
23 และ 27 ที่จอดตรงทางเขาฝง East Gate หรือจะเดินเทาจากในเมือง
อาจจะดูไกลไปสักนิดสำหรับคนอืน่ แตสำหรับเราแลวการเดินไปสวนทีแ่ ฝงไปดวย
ธรรมชาติอันงดงามซึ่งรออยูขางหนามันชางคุมคา และระหวางทางที่เราเดิน
ก็เต็มไปดวยวีถีชีวิตของคนทองถิ่น รานคา รานอาหารสองขางทาง ที่ทำใหเรา
เห็นมุมมองที่แตกตางออกไปจากแสงสีของเมืองใหญ เพลิดเพลินจนลืมไปวา
เดินมาไกลแคไหน
Royal Botanic Garden Edinburgh มีพื้นที่ประมาณ 70 เอเคอร ที่เต็มไปดวย
ตนไม ดอกไม และอาคารโดมกระจกที่นับรวมได 28 อาคาร ซึ่งรวบรวมตนไม
จากทัว่ ทุกมุมโลกเอาไว เดินไปเดินมาทามกลางสีเขียวทีโ่ อบลอมรอบตัว ก็ไดเวลา

อาหารกลางวัน ตัวอาคารหลังเล็กๆ ทีก่ อ สรางดวยอิฐสีนำ้ ตาลออน ประกอบเขากับ
กระจกบานใหญ ที่นำแสงแดดธรรมชาติเขามาในตัวอาคาร พรอมดวยอาหาร
หลากหลายอยางที่เรียงรายเปนแนวยาว และพรอมใหเราเขาไปเลือกมาเปน
มื้อกลางวัน
หลังจากอิม่ ทองกับอาหารมือ้ กลางวันก็เริม่ เดินสำรวจกันตอ เรือนกระจกหลังใหญ
ทีภ่ ายในซอนพันธุไ มนานาชนิดเอาไว ไมวา จะเปนพันธุไ มจากเขตเมืองรอน ไปจนถึง
ไมนำ้ หลากหลายสายพันธุ ภายในโดมกระจกนัน้ ถูกแบงสัดสวนเอาไวอยางชัดเจน
เมือ่ เดินออกมาขางนอก เหลาตนไมใหญทต่ี ง้ั เรียงรายอยูใ นพืน้ ทีอ่ นั กวาง ราวกับ
เปนภาพวาดสีเขียวผืนใหญที่มองแลวมันชางสดชื่นจนลืมความจริงอันโหดราย
เอาไวดานหลัง ถึงแมจะเปนการเที่ยวแบบระยะสั้นๆ แตมันชวยเติมเต็มอะไร
หลายๆ อยางที่เมืองหลวงใหญๆ ไมสามารถใหได หวังวา Royal Botanic
Garden Edinburgh จะเปนอีกหนึ่งจุดหมายของการเดินทางสำหรับใครที่ชอบ
ความสดชื่นที่แสนจะเรียบงาย สวนใครที่จะไปเที่ยวที่นี่อาจจะตองตรวจสอบ
เรือ่ งอากาศกันสักหนอย เพราะในวันทีอ่ ากาศคอนขางปดและมีลมแรง ทางสวน
จะปดไมใหเดินเขาไปดานใน เพราะอาจเกิดอันตรายจากการลมของตนไมใหญได
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Visitor information:
The garden is open daily
(except 25 December and 1 January)
Garden & Gateway opening hours
November to January: 10.00 am - 4.00 pm
February and October: 10.00 am - 5.00 pm
March to September: 10.00 am - 6.00 pm
Glasshouses opening hours
November to January: 10.00 am - 3.00 pm
February and October: 10.00 am - 4.00 pm

March to September: 10.00 am - 5.00 pm
(Glasshouse admission: Adult £5.50,
Concession £4.50, Child 15 and under Free,
Essential Carers Free.
Address:
Royal Botanic Garden Edinburgh
Inverleith Row/Arboretum Place
Edinburgh EH3 5LR
Phone: +44 131 248 2909
Email: visitorwelcome@rbge.org.uk
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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

Back to basic
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รถไฟฟาเที่ยวสุดทายมาชากวาปกติ แตก็ตองทำใจและเลือกที่จะเพลินไปกับ
ดาราสาวบนปายโฆษณาจอ LED ขนาดยักษที่อยูติดกับสถานีรถไฟฟา มันเปน
โฆษณาน้ำยาลางเครือ่ งสำอาง เธอกำลังสลัดเมกอัพออกจากใบหนาอยางงายดาย
เหลือไวแตหนาสวยใสดูเปนธรรมชาติ (ทั้งที่จริงแลวก็แอบเมกอัพเบาๆ
ไมกลาหนาสด) ชวนใหผมขบคิดตอไปในประเด็น Back to basic วาคงจะดี
ไมนอย ถาหลายสิ่งหลายอยางจะกลับสูสามัญบาง
ผมคิดวาการ Back to Basic ทีแ่ ทจริง ควรเปนไปตามธรรมชาติ ไมใชแคเทรนด
หรือกระแส ซึง่ พอเอาเขาจริงแลว มันทำไดจริงในทุกๆ เรือ่ งหรือเปลา อยางเรือ่ ง
อาหารการกินที่กำลังเปนเทรนดดูแลสุขภาพ พวกอาหารออแกนิกตางๆ นั้น
มัน 100% หรือเปลา แมบางสินคาจะประกาศตัววาไมไดใชสารเคมีหรือ
ยาฆาแมลง เพราะปลูกในที่ดินของตัวเองนั้น แตสุดทายน้ำจากแหลงน้ำ
ทั้งบนดินและใตดินก็ชะลางสารเคมีจากไรนาอื่นมาปนเปอนอยูดี ดังนั้นการ
เตรียมดินจึงมีขั้นตอนและระยะเวลา นี่แคเรื่องดินยังซับซอนขนาดนี้
หรือจะเปนการใชพลังงานทางเลือกชดเชยน้ำมัน อยางการใชพลังงานแสงอาทิตยนน้ั
ตนทุนของแผงโซลาเซลลทด่ี เู หมือนจะถูกลงก็ยงั คงมีราคาแพงอยูด ี ถือวาลงทุนสูง
เมือ่ เทียบกับจำนวนการผลิตไฟฟาทีผ่ ลิตได รวมไปถึงคาบำรุงรักษา สุดทายแลว
วันที่พลังงานแสงอาทิตยจะกลายมาเปนพลังงานคูใจใกลตัวคงยังอีกยาวไกลนัก
สวนเทรนดการทองเทีย่ วทีห่ ลีกหนีแสงสีของเมืองใหญ ไปสูเ มืองเล็กๆ หรือแหลง
ธรรมชาติในแบบ Unseen ทีย่ งั บริสทุ ธิ์ แตพอมีคนรูจ กั มากขึน้ ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจก็ตามมา กลายเปนที่ที่พลุกพลาน เต็มไปดวยรถราและผูคน
และสุดทายกลายเปนที่ๆ เอาไวแค Check in หรือโพสตใน Facebook
ใหไดขึ้นชื่อวาฉันไปเหยียบ (ย่ำ) มาแลวนะ

หลังจากที่เดินไป คิดไป ขมวดคิ้วไปนั้น ผมเริ่มรูสึกไมดีกับตัวเอง ที่มีมุมมอง
ในแงราย และดูไรความหวังยังไงชอบกล ความมืดยามค่ำคืนในทางเดิน
เขาซอยกลับยิง่ ดูมดื ขึน้ อีก แตแลวจูๆ เมือ่ เขามาในซอยไมเทาไหร กลับเหมือนมี
แสงเทียนกระจายอยูเ ปนจุดๆ ตลอดสองขางทาง ราวกับคูร กั ทำเซอรไพรซใหกนั
เมื่อผมปรับรูมานตามองใหชัดก็พบวาเปนผูคนที่อาศัยอยูในซอยนั่นเอง
ผมไดยินบทสนทนาในเรื่องหมอแปลงไฟฟาระเบิด ทำใหไฟฟาดับทั้งซอย
ผมกวาดสายตาไปรอบๆ นีไ่ งละ Back to basic ทีแ่ ทจริง ถือเปนไฟตบงั คับดวย
ไมวาคนรวย คนจน นายทหาร หรือแรงงานตางชาติ ตางก็กลับสูสามัญในแบบ
ที่เทาเทียมกัน
ทันใดนัน้ ความคิดผมก็แปรเปลีย่ น หลับตาเห็นภาพทัง้ ซอยมืดมิด แตกลับสวางไสว
ไปดวยแสงเทียนแหงมวลมิตรหนาบานหลังหนึ่ง ผมเห็นหญิงสาวที่ติดหนังซีรีส
รักเกาหลี เมื่อทีวีดูไมได ทำใหเธอไดแหงนมองทองฟา สัมผัสความโรแมนติก
ของหมูดาวในคืนแรม สวนบานหลังถัดไปซาวนดเอ็นจิเนียรหยุดพักจาก
เครื่องมิกซเสียง ออกมาเกากีตารอะคูสติกขับกลอมราตรี สวนบานอีกสองหลัง
ทีต่ ดิ กันนัน้ ไมเคยรูจ กั กัน เพิง่ จะมีโอกาสคุยกันครัง้ แรกเพราะไฟดับ และก็พบวา
เปนพี่นองที่ถูกแยกเอาไปเลี้ยงตั้งแตเด็กๆ
ขณะทีก่ ำลังเคลิม้ กับจินตนาการของตัวเองอยูน น้ั ผมก็เหลือบไปเห็นแสงบางอยาง
ทีส่ อ งสวางแขงกับแสงเทียน มันคือแสงจากหนาจอมือถือ ทีแ่ ตละคนกำลังกมหนา
กมตาไปกับโลกสวนตัวของตัวเอง “อาว… จบกัน” ผมพูดกับตัวเอง ผมลองมา
คิดดูอกี ที บางทีการ Back to the basic ก็แคการรับมือกับปญหาอยางเรียบงายทีส่ ดุ
ก็แคนั้นหรือเปลา

-BACK TO BASIC-
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เพลง หนัง และความรูสึกดีๆ มาแนะนำ
ตอนคุณเอนหลังนั่งอยูบนโซฟาตัวโปรด

MUSIC

MOVIE

YELLOW POTION

PROJECT NO.143

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

APPTRACTION

A MUST HAVE APPLICATION
FOR CYBERNAUTS

Application เจงๆ ที่ชาวไซเบอร
ไมควรพลาด

1 DESIGN & FASHION

2 EAT & DRINK

3 PLAY !

Apartamento Magazine
By The Exposed IVS

Juiciﬁ
By FitVox, LLC

Thomas Was Alone
By Bossa Studios Ltd

Description

Description

Description

The apartamento app is the only place to find
official content from apartamento magazine’s
archive. Each week, seven stories from the
entire apartamento archive will be published
at random.

Juicifi can help you look and feel your very
best. If you’d like to create a healthier lifestyle
and feel both inspired and revitalized, then
check out these incredible juicing recipes.

Meet Thomas, a curious rectangle, and help
him unravel the mysteries of his existence in
a wonderfully strange world. Experience 100
levels of award-winning platform gameplay
and take part in an emotional story narrated
by Danny Wallace.

4 ENTERTAINMENTS

5 TRAVEL & GUIDE

6 NEWS

Shift
By Pixite LLC

Citymapper
By Citymapper Limited

Medium
By A Medium Corporation

Description

Description

Description

Shift 2.0 allows you to create thousands of
custom photo filters by combining textures,
color overlays, and blends to produce stylish
effects like grain, vintage, light leaks, and
high contrast black and whites.

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.

At Medium, we are creating a network for
writing that enables people to make an
impression on others. To make them think
or change their minds.

PANDA

CHANUDOM

สีสัน ทาทาง ภาพลักษณ และความสามารถ สิ่งเหลานี้ลวนเปนแรงดึงดูดชั้นดี
ที่งานศิลปะจะพึงมี เพื่อเรียกรองความสนใจจากคนที่ศิลปนตองการนำเสนอ
หลังจากดึงความสนใจไดแลว ในสวนของใจความของงานชิ้นนั้น ยิ่งมี
ความสำคั ญ มากกว า ทุ ก สิ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ และความจำเป น ต อ งานศิ ล ปะนั ้ น
มีอยูครบในวงวงนี้ “Chanudom”

เพราะอากาศคือสิ่งที่เราสัมผัสอยูทุกวัน โอบลอมรอบตัวเราผานรางกายตลอด
24 ชั ่ ว โมง 7 วั น ต อ สั ป ดาห อากาศที ่ ด ี ก ็ น  า จะทำให เ รามี ช ี ว ิ ต ที ่ ด ี ด  ว ย
จนบางครัง้ เราคงเคยคิดวา อยากทีจ่ ะหนีชวี ติ อันยุง เหยิง และมลภาวะในเมืองกรุง
ไปใชชีวิตตามชนบททามกลางธรรมชาติอันสวยงามอยางเรียบงาย มีความสุข
กั น ใช ไ หมล ะ ครั บ ถ า ใครยั ง นึ ก ไม อ อกว า ชี ว ิ ต นั ้ น จะเป น อย า งไร ผมมี
ตัวอยางความสวยงามนี้มาใหชมกันครับ
Little Forest คื อ บั น ทึ ก ชี ว ิ ต ของ Ichiko (Ai Hashimoto) หญิ ง สาว
ผูกลับมาใชชีวิตที่บานเกิดในชนบทอันหางไกลเพียงคนเดียว พล็อตหนังแทบ
จะไมมีอะไรมากไปกวาการเฝามองชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งใชชีวิตประจำวัน
อยางเนิบชา ทำสวน ปลูกผัก และเขาครัววันแลววันเลา แตทวาถูกถายทอด
ผานภาพของธรรมชาติในชนบทญี่ปุนออกมาไดอยางสวยงาม รวมถึงการ
สรางสรรคเมนูอาหารโฮมเมดสารพัดของเธอ ผานทุกขั้นตอน ตั้งแตเตรียม
หาวัตถุดบิ จากหลากหลายสถานที่ รอยเรียงผานตามฤดูกาลตางๆ กอนจะเขาครัว
ปรุงอยางพิถีพิถันทุกขั้นตอน จนทำใหคนดูอยางเราถูกดึงดูดใหอิ่มเอม
กับความสุขอันเรียบงายในชีวิตชนบทแหงนี้ นอกจากทุกเมนูในหนังเรื่องนี้
จะชวนใหคุณกลืนน้ำลายและทองรองเปนระยะๆ แลว หนังยังใหความโหยหา
อดีตเล็กๆ ชวนใหนึกถึงอาหารรสมือแม อาหารที่เปนที่หนึ่งในใจของเรา
ทุกคนอีกดวย
หนังแบงออกเปน 2 ภาค แตละภาคมี 2 ตอน ตามฤดูกาลทั้งสี่ที่เปลี่ยนไป
ซึ่งหนังก็จะคอยๆ ทำใหเราเห็นที่มาที่ไปของ Ichiko ทีละนิด วาอะไรที่ผลักดัน
ใหผูหญิงตัวเล็กๆ คนนี้กลับมาใชชีวิตโดดเดี่ยวในชนบทที่หางไกลขนาดนี้

สนับสนุนครับ การตามไปดูพวกเขาใน Live ตางๆ หรือการ Download
แบบถู ก ต อ ง เป น สิ ่ ง สำคั ญ มากๆ สำหรั บ วงแบบนี ้ ท ี ่ ย ั ง ไม โ ดนกลื น กิ น
จากค า ยยั ก ษ ใ หญ ท ี ่ ต  อ งมี เ พลงฉั น รั ก เธอ เธอรั ก ฉั น และหวั ง ว า
ถึงแมสักวันจะขึ้นมาอยูแบบใหพวกเราจับตองไดงายขึ้น แตความเปนตัวตน
ของ Chanudom ก็จะไมเปลี่ยนแปลงไป
FB: ChanudomOfficial
iTunes Download available
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LITTLE FOREST: SUMMER / AUTUMN & WINTER / SPRING
Directed: Junichi Mori
Starring: Ai Hashimoto
Release Date: August 2014 & January 2015
Running Time: 111 & 121 minutes

3 กวางหนุม Chanudom Suksatit (Pat) - Vocal / Sathapat Sangsuwan
(Pat) - Guitar / Tachapol Cheevapariyangboon (Top) - Drum
(ที่เรียกวากวางเพราะมีความสงา ระหง ไมไดมีความหมายอื่นๆ นะครับ)
รวมกันในชือ่ “Chanudom” รูจ กั พวกเคาครัง้ แรกก็ตอนปลอย artwork โปรโมต
โดนดึงดูดดวยสีสันที่จัดจาน ก็เลยเฝาติดตาม single แรก “เลือดชั่ว (Bad
Blood)” ตายยยยยยยยย โอยยยยยยยยยยย ถาการบรรยายเพลงนีผ้ า นตัวอักษร
ผมยอมรับเลยวาไมสามารถทำไดเต็ม 100% Groove ที่ sexy มีรสนิยม ซาวนด
กีตารทอ่ี อก Psychedelic Lick ทีพ่ ดู ไดเต็มปากวา เท มันครบองคประกอบจริงๆ
ใน MV นี้เริ่มเห็นทาหักกระดูกของ Pat นักรอง มันยิ่งชวนติดตามจริงๆ
อยากดู ว งนี ้ เ ล น สดจริ ง ๆ… นั ่ น !!!! รู  ส ึ ก เหมื อ นตั ว เองเป น แมลงวั น
ที่เห็นไมทากาวเหนียวๆ ที่คิดวาไมนามีอะไร อยากลองเอาแขนขาไปเฉี่ยว…
ติดสิครับ รอเลย รอจร single ที่ 2 ออกตามมา “คนบาป (Sinner)” เรียบรอยครับ
ยอม… ทัง้ เรือ่ ง Art Direction ของ MV และตัวเพลง ตัวศิลปน เอง… ผมยอมครับ
มันคือสิ่งที่วงการเพลงไทยรออยู มันคือสิ่งที่คนฟงเพลงไทยควรจะเปดแขน
ยอมรับมากกวาเพลงที่ copy มาจากวงตางประเทศ มากกวาซาวนดงุงงิ้งๆๆ
รองซ้ำไปซ้ำมาอยูป ระโยคเดียว แตยอมฟงเพราะจะไดโพสตลง FB ไดไมอายใคร
หลั ง จากนั ้ น จึ ง เริ ่ ม อยากรู  ว  า วงนี ้ Input อะไรเข า ไปทำไมถึ ง นำเสนอ
ออกมาไดขนาดนี้ เลยตามไปแอบดูใน FB ของแตละคน Pat นักรองนำ
เคยเป น นั ก แสดงละครเวที เรื ่ อ ง “Hedwig and The Angry Inch”
ผมเริ่มไมแปลกใจแลว เพราะศาสตรของละครเวที โดยสวนตัวยอมรับวา
คนที่จะเลนละครเวทีได มันมากกวาการเปนนัก แสดง ทั้งเรื่อ งอารมณ
ความสามารถ ทักษะ และความแมนยำ จนเขาใจวา แนวเพลง Theatrical Rock
ที ่ พ วกเขาใช จ ำกั ดความตั ว เองนั ้ น มั น ถู ก ต อ งที ่ ส ุ ด มั น ไม เ หมื อ นคุ ณ
แคไดฟงเพลงดีๆ แตทุกโสตสัมผัส เหมือนคุณไดหลุดเขาไปอยูในโลกของ
Chanudom เลยทีเดียว
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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
ถาไมปนไปจนถึงยอดเขา ก็คงไมเขาใจวาจริงๆ ขางทางก็มีดี
ถาไมเคยใชชีวิตเต็มที่ก็คงไมรูจักการลดทอน คนเราก็เปนซะอยางนี้ Back to basic
จึงเปนเหมือนจุดวกกลับมาใหความสำคัญกับชีวิตแรกเริ่ม
มีความสุขกับความสัมพันธที่เรียบงาย ซึ่งเปนแกนแทและเปนสาระที่แทจริง

2

สุดที่เสนขอบฟา
เคยเจอคนที่มีเหตุผลในการเลือกที่เที่ยวที่นาสนใจคนหนึ่ง เขาบอกวาจะตอง
ไปใหสุดทั้งเหนือ ใต ออก ตก พอสุดก็เปนอันจบ จึงกลายเปนเหตุผล
ในการเลื อ กเที ่ ย วทะเลหลี เ ป ะ ด ว ยเหตุ ผ ลที ่ เ ลื อ กไม ใ ช เ พราะชื ่ อ เสี ย ง
ความงดงามของทะเล แตเปนเพราะหลีเปะเปนทะเลสุดขอบของประเทศไทย
เรียกวาเลยเสนไปนิดเดียวก็เขานานน้ำของมาเลย “ยิ่งไกล คนยิ่งไปยาก
และที ่ น ั ่ น ต อ งเป น ที ่ ส ุ ด ” ความเชื ่ อ นี ้ ไ ม ร ู  ผ ู ก ติ ด อยู  ใ นใจตั ้ ง แต เ มื ่ อ ไหร
แตมันก็กลายเปนเหตุผลเดียวกันของคนจำนวนหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการดั้นดน
ยอมแลกเวลาไปกับการรอ รอเครือ่ งบิน รอรถ รอเรือ รอตอเรือ เพือ่ การไดเจอภาพ
ที่ไมอาจจินตนาการไดเองกับการไปในที่ที่เปนที่สุด แนนอน หาดทรายและ
ทะเลที่หลีเปะสวยจับใจ แตถาจะใหไปอีกรอบและรอทั้งหมดใหมอีกครั้ง
เขาก็ตอบไดเลยวาไม เพราะเขาเริ่มรูแลววา เสนขอบฟาของทะเล ไมวาจะไกล
แคไหน เสนขอบฟายังคงเปนเสนเดียวกัน เสนเดิม

3

บาน
เวลารูสึกอยากไปเที่ยวไกลๆ จังหวะนั้น “บาน” ชางเปนที่ที่นาเบื่อ ไมมี
อะไรตื่นเตน ไมมีอะไรใหคนหา แตเอาเขาจริงๆ การไปเที่ยวติดตอกันสัก
2 อาทิตยในตางประเทศ แบบไมห ยุ ด ตะลุ ยเที ่ ยวทั ้ ง ในเชิ ง วั ฒนธรรม
และค น หาตั ว เอง ในที ่ ส ุ ด ความรู  ส ึ ก ตื ่ น เต น แปลกใหม ของการเป น
นักผจญภัยก็จะจางลงประมาณวันที่ 8 วันที่ 9 เพราะการไปเที่ยวนานๆ
ในที่สุดตัวเราก็เริ่มปรับตัวเองใหเขาโหมดวิถีประจำวันที่ไมตางจากการตื่นไป
โรงเรียน เพราะการตื่นเตนที่ไดเจอเพื่อนใหม เรียนวิชาใหมๆ ไมชาก็เปน
เรื ่ อ งธรรมดา ที ่ เ ราจะเริ ่ ม มองหาเสาร อ าทิ ต ย อาจเป น ระบบอั ต โนมั ต ิ
ของคนก็ เ ป น ได ในการที ่ จ ะเซ็ ต เส น ทางชี ว ิ ต ไม ว  า จะแปลกใหม แ ค ไ หน
ก็ป รับ ใหเขาสูวิถีป กติ ซึ่ง การไปเที่ย วยาวๆ ทำให เราอิ ่ ม กั บการค น หา
และคิดถึงบานไดอยางประหลาด อยากกลับมานอนพักเงียบๆ ในมุมทีช่ อบในบาน
การไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ จึงเปนสมดุลหนึ่งที่ทำใหการอยูบาน
มีความสุขขึ้น
P.29

P.28
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เวลาสวนตัว
แตละวันทีเ่ ราเจอเรือ่ งยากๆ ทัง้ รถติด งานเยอะ งานยาก คนยาก หรือปญหาเหนือ่ ยใจอืน่ ๆ
ที่ชวนใหยิ่งเหนื่อยออน จังหวะนี้การมีเวลาสวนตัวที่จะหยุดทุกอยาง ปลอยทุกความ
วุนวายใหควางอยูในอากาศ เหมือนหนังที่ถูกกด Pause แลวใหเวลาตัวเองมองเห็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวอยางละเอียด ใชเวลาคิด แลวเมือ่ พรอมคอยปลอยปุม Play ใหทกุ อยาง
ดำเนินตอ แตในความจริง ไมมีใครหยุดทุกอยางไดขนาดนั้น แตการปลีกตัวเพื่อหาเวลา
สวนตัว ก็นาจะเปนสิ่งที่พอทดแทนได เพราะแคมุมเล็กๆ กับกาแฟดีๆ สักแกว และ
ขนมชิ้นโปรด อารมณที่ขุนมัวจากความหงุดหงิดกับทุกอยางที่ไมไดเปนอยางที่คิด
จะผอนคลายไดอยางประหลาด ยิ่งถาไดเพลงคลอเบาๆ บรรยากาศที่เรงรีบจะเขาสโลว
โหมดไดอยางสวยงาม แลวมุมอับในความคิดจะคลีค่ ลาย ชวยปรับโฟกัสในจิตใจใหดขี น้ึ
แลวทีนี้จะ Play บทบาทไหนก็พรอม

-BACK TO BASIC-
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รักแทชนะดวยระยะเวลา
ทุกคนคงเคยไดยินหรืออาจมีประสบการณตรงกับชวงโปรโมชั่นของความรัก
มันฟงดูไมดีเอาซะเลย เพราะเมื่อไหรที่มีชวงโปรฯ นั่นหมายถึง การตอง
เผชิญกับความรักชวงหมดโปรฯ ในไมชา เพราะเมือ่ ไหรทเ่ี ราใชเวลา และพละกำลัง
ทุมเทไปกับความรักตรงหนา ทำทาเหมือนแขงขันวิ่งรอยเมตรที่ตองเรงสปด
เราจะชนะในเกมและคงชนะใจใครคนนั ้ น จนได แต ก ารชนะในเกมแรก
ไมไดยืนยันวาจะชนะไปตลอดในระยะยาว เพราะเรื่องการเรียนรู ความเขาใจ
การยอมรับขอเสีย และการใหอภัย เปนสิง่ ทีต่ อ งใชเวลา และเปนเกมทีไ่ มมกี ารแพ
ไมมใี ครชนะ การอยูด ว ยกันอยางเพือ่ นทีค่ อยใสใจ ดูแล จึงเปนเหมือนวิง่ มาราธอน
ไมตองหวานเจี๊ยบจับใจ แตก็ไมจืดชืดเกินไป ไมตองเอาใจจนใครๆ ตองอิจฉา
แตใสใจอยางเสมอตนเสมอปลาย เปนสิ่งที่ทำใหความรักไมเปนแคชวงโปรฯ
แตเปนการใชชีวิตที่มีเพื่อนอยูเคียงขาง รวมสุข รวมทุกข ในระยะยาว
ความรักแบบนี้ไมใชหรือที่คนตองการ
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แข็งแรงจากภายใน
ในยุคที่การออกกำลังกายกลายเปนเทรนดที่มาแรง ดวยความที่คนหันมาสนใจ
สุขภาพมากขึ้น ความงดงามทางกาย ไมวาจะเปนซิกซแพ็กของผูชาย หรือ
การเปลี่ยนไขมันใหเปนกลามเนื้อที่ลีนบางของผูหญิง กลายเปนเปาหมายใหม
ของชีวิตคนยุคนี้ แตความเอาจริงเอาจังที่เลยเถิดไปในทางหักโหม ก็สราง
ความเจ็บปวดใหรางกายไมนอย ไมนับความผิดหวังที่รางกายไมเปนอยางใจ
จนตองเพิ่มการกินยา เพื่อเรงกลามเนื้อมัดโนนมัดนี้ใหใหญ หรือลดสัดสวน
ตรงนั้นตรงนี้ใหเล็ก จนลืมเปาหมายแรกของการออกกำลังกายวาที่จริงเรา
ออกกำลังกายกันเพือ่ อะไร และเมือ่ ใจมุง แตจะสรางลุคภายนอกใหดดู ี ในทีส่ ดุ เรา
ก็ลมื มองถึงจิตใจ ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ ำคัญแรกเริม่ แลวทีนจ้ี ะทำยังไงดี ลุคก็ตอ งดูดี
ใจก็ตอ งดูแล อันนีไ้ มยาก แคเราหันกลับมาออกกำลังกายดวยจุดหมายแรกกอน
คือ เพื่อสุขภาพที่ดี แลวรูปรางที่ดูดีก็จะตามมา การลดจุดหมายใหงาย
ใจก็สบายขึ้น แคนี้ ชีวิตก็แข็งแรง
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เชฟอวน

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

เมนูอรอยงาย ทำก็งาย
จากเชฟสมัครเลน แตทำจริงจัง

วันนี้เชฟอวนขอนำเสนอ เมนูไขที่แสนจะธรรมดา แตอรอยแบบไมธรรมดา ซึ่งใครๆ ก็ทำไดที่บาน แถมดีตอสุขภาพ
เพราะเปนเมนูไขที่ไมมันเหมือนจานไขของอาหารเชาแบบฝรั่งทั่วๆ ไป “ไขคนน้ำ” ที่ไมตองใสนมหรือเนย
แตกลับใหรสสัมผัสที่นุมนวลและบางเบาจนคุณตองแปลกใจ เมื่อทานพรอมกับเกล็ดขนมปงที่คั่วจนหอมและกรุบกรอบ ทำใหเกิดรสสัมผัสที่ลงตัว
เครื่องปรุง
• ไขไกสด 2 ฟอง
• เกล็ดขนมปง 4 ชอนโตะ
• เบคอนชนิดรมควัน (Smoked Bacon) ทอดกรอบ 1 ชอนโตะ
(สวนตัวชอบยี่หอ TGM)
• หนอไมฝรั่ง 2 ตน
• น้ำมันมะกอก (Extra Virgin Olive Oil)
• Truffle Oil (ถามี)
• พริกไทยดำปน
• เกลือ
อุปกรณ
• กระทะ
• หมอตมน้ำ
• กระชอน

วิธีทำ
1. ใสน้ำมันมะกอก 1 ชอนโตะลงบนกระทะ แลวนำเกล็ดขนมปงลงไปคั่ว
ในกระทะใหเปนสีเหลืองทอง ควรใชไฟออนถึงปานกลาง
(ระวังอยาใชไฟแรงเพราะเกล็ดขนมปงจะไหม) เสร็จแลวปดไฟ
นำเกล็ดขนมปงที่คั่วแลวพักไวจนหายรอน
2. นำเบคอนมาหั่น ความยาวประมาณ 1 ซม. แลวนำเขาไมโครเวฟ
ประมาณ 2 นาที เพื่อยนระยะเวลาในการทอด เทน้ำมันที่ออกมา
จากเบคอนทิ้ง แลวนำลงกระทะโดยไมตองใสน้ำมัน เพราะน้ำมัน
จะออกมาจากตัวเบคอนเอง ใชไฟออนถึงปานกลางทอดเบคอน
จนเหลืองกรอบ แลวใชกระดาษซับน้ำมันที่เหลือจนหมด
3. หั่นหนอไมฝรั่งเปนทอนเล็กๆ โดยตัดสวนตนที่เหนียวทิ้งไป
แลวใสถวยเทน้ำใหมิด ใสเกลือเล็กนอย เขาไมโครเวฟ 2 นาที
4. ตอกไขไก 2 ฟอง ใสเกลือเล็กนอย ตีใหเขากัน นำหมอใสนำ้ แลว
ตมจนน้ำเดือด พอน้ำเดือดแลวใหลดไฟลงปานกลาง (ควรระวังไมใหนำ้ เดือด
จนเกินไปเพราะจะทำใหไขแยกออกจากกัน) ใชชอ นคนน้ำในหมอใหหมุน
เปนวงกลม แลวคอยๆ เทไขทเ่ี ตรียมไวไปตรงกลางหมอ หลังจากนัน้ นับ 1
ถึง 15 แลวปดไฟ เทไขลงในกระชอนแลวสะเด็ดน้ำใหหมด
5. เทไขในกระชอนลงในจาน นำเกล็ดขนมปงทีเ่ ตรียมไวโรยบนไข
หลังจากนัน้ นำเบคอนและหนอไมฝรัง่ จัดเรียงบนไข เพิม่ รสชาติดว ย
พริกไทยดำปนและเกลือ เทน้ำมันมะกอกบริสทุ ธิ์ หรือ Truffle Oil
ลงบนไขเล็กนอย เปนอันเสร็จ

-BACK TO BASIC-
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Deconstructed scrambled egg on toast
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SIMPLE.FAST.EASY
SIMPLE DIY SEESIONS RECREATING COLL NEW
CUTTING EDGE HOME-MADE DECORS

มาครีเอทของเกไกไวแตงบานสำหรับคนรัก DIY

P.32

MARKET BAG FROM YOUR OWN T-SHIRT
เสื้อยืดเกาๆ ลายสกรีนเกๆ ที่ไมคอยไดใสแลว อยาเพิ่งรีบเอาไปทิ้งนะ
เลมนี้เราจะพาทุกคนมาแปลงโฉมเสื้อยืดตัวเกาใหกลายเปนถุงผาเกๆ สำหรับใสของไปจายตลาดกัน
อุปกรณ
• เสื้อยืดตัวเกา 1 ตัว
• กรรไกร
• เข็มกลัด

วิธีทำ
1. พับเสื้อครึ่งตัว ตัดคอเสื้อและสวนแขนเสื้อทั้งสองขางออก
เปนสวนของหูกระเปา
2. สวนของแขนเสื้อตัดแบงเปนเสน กวางเสนละ 1 นิ้ว ทั้งหมด 8 เสน
โดยใหตัดตามแนวตั้งตามขอบแขนเสื้อ หามตัดแนวนอน
3. ใหขริบแบงชายเสื้อในสวนที่เปนตะเข็บเทาๆ กัน 8 สวน
เพื่อเปนชองไวสำหรับสอดปลายเชือกที่เราตัดแบงมาจากแขนเสื้อ
โดยขริบชายเสื้อเขาไปถึงเสนตะเข็บเสื้อ หามตัดลึกเกินไป
4. นำเข็มกลัดมารอยปลายเชือกที่เราตัดแบงไวจากแขนเสื้อทั้ง 8 เสน
แลวสอดเขาไปในชองเปนคูๆ ระหวางเสื้อดานหนากับดานหลัง
ใหครบทั้ง 8 ชอง
5. รูดปลายเชือกใหแนนและมัดปมไวทั้ง 8 ชอง
ชายเสื้อจะกลายเปนกนกระเปา
* สามารถหาของตกแตงถุงผาเพิ่มเติมไดตามความชอบ
** ถาเกิดหูกระเปายาวเกินไปก็สามารถตัดและมัดใหสายสั้นลงได
ความยาวสายจะขึ้นอยูกับขนาดความใหญของแขนเสื้อ
*** สามารถเพิ่มหรือลดสายที่กนกระเปาไดตามใจชอบ
โดยขริบจำนวนชองตามจำนวนที่ตองการ

-BACK TO BASIC-
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K.JIRA

GO TOUCH UP

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

จัดหองเกามาแตงใหม
ไอเดียดีๆ ที่ไมสงวนลิขสิทธิ์

P.35
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หากราคาและความสะดวกสบายของการอยูอาศัยสมัยใหมนั้น แปรผันตรงกับ
ขนาดพื้นที่อยูอาศัยที่มีขนาดกะทัดรัดขึ้น เกิดขอจำกัดในเรื่องพื้นที่ภายในบาน
หรือคอนโดที่เล็กลง ทำใหเราตองวางแผนการสรางสรรคพื้นที่นี้ใหดี ทั้งในเรื่อง
ฟงกชั่นการอยูอาศัย และเรื่องความรูสึกสบาย ไมอึดอัดคับแคบ
“Living in Reflection” อาจจะเปนหนึง่ คำตอบในการออกแบบตกแตงพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
ใหขยายใหญ ใหแปลก ใหปง โดยใชวัสดุเบสิกๆ อยาง “กระจกเงา” ลองมา
ดูไอเดียจาก Go Touch Up กันเลย…
กระจกเงา “ขยาย” พื้นที่: จัดเปนเทคนิคที่งายและเห็นผลชัดเจนที่สุด นั่นคือ
การใชกระจกเงาผืนใหญกรุที่ผนังหอง 1 ดาน สรางความลึก และทลายกำแพง
หองออกไปเหมือนไดหองขยายเปน 2 เทาเลย
กระจกเงา “สะทอน” ธรรมชาติ: โดยวางตำแหนงของกระจกเงาใหใกลหรือ
ตรงขามกับหนาตาง จะนำพาแสงธรรมชาติเขามาในหองมากขึน้ และชวยสะทอน

-BACK TO BASIC-

วิวภายนอกเขามาในหองดวยเชนกัน หากเราใชเทคนิคนีใ้ นหองนัง่ เลนก็จะไดแสง
และวิวของสวนสีเขียวเขามาอยูใ นบาน เหมือนวาเรานัง่ เลนอยูใ นสวนสวยเลยทีเดียว
กระจกเงา “สราง” มิติ: ใหเกิดมุมมองแปลกใหม เชน การใชกระจกเงา
ติดบริเวณแผงหลังของชั้นวางของ ลวงตาเสมือนชั้นวางของนี้ลอยอยูกลางหอง
หรือใชกระจกเงาติดบริเวณฝาเพดานเหนือโตะกินขาว นอกจากจะชวยเนนพืน้ ที่
และสรางมุมมองที่แปลกตาแลว ยังชวยใหฝาเพดานดูสูงขึ้นอีกดวย
Tips: หากไมชอบความเงาวับของกระจกเงาใสทัว่ ไป ตัวกระจกเงาในทองตลาดเอง
ก็มีอีกหลากหลายแบบ เชน กระจกเงาชา กระจกเงาชาทอง กระจกเงาชาชมพู
หรือกระจกเงาแบบแอนทีค ลองไปเลือกใชตามความชอบกันดูเลย
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HEALTH ME

BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELF

สุขไดดวยสุขภาพดี เริ่มตนที่ตัวคุณ

EAT WELL
THE BASIC OF HEALTHINESS

“One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well.”
Virginia Woolf

1. ทำอาหารกินเอง
ทักษะในการทำอาหาร เปนทักษะทีจ่ ำเปนมากๆ ทีเ่ ราควรฝกฝน เพราะการทำ
อาหารกินเองจะชวยใหเรารูและเลือกไดวาเราจะควบคุมการกินอาหารของเรา
ไดอยางไร รวมถึงหลีกเลีย่ งสวนประกอบ เครือ่ งปรุงแตงอาหารทีท่ ำลายสุขภาพ
ซึง่ มีปะปนอยูเ ปนจำนวนมากในอาหารทีเ่ ราซือ้ มา

7. หลีกเลีย่ งมือ้ ดึก
การกินอาหารมือ้ ดึกบอยๆ นอกจากจะทำใหอว นไดแลว ยังสงผลเสียตอสุขภาพ
อืน่ ๆ เชน ทำใหเปนกรดไหลยอน นอนไมหลับ หรือหลับไมสนิท ทีส่ ำคัญ ทำให
เราไมอยากกินอาหารเชา ซึง่ จะสงผลกระทบตอระบบและพฤติกรรมการกินอาหาร
ของเราในระยะยาว

2. กินอาหารหลากสี
ในทีน่ ห้ี มายถึง เราควรเลือกกินอาหารทีม่ คี วามหลากหลายในปริมาณทีบ่ าลานซกนั
เชน ผัก หรือผลไม ควรเลือกกินหลากหลายชนิด หลากหลายสี เพราะสีบง บอก
ถึงสารอาหารที่แตกตางกัน ยิ่งมากสี ยิ่งไดรับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้น
จำไววา สีเขียวไมใชสเี ดียวทีม่ ปี ระโยชนกบั รางกาย

7 ขอพืน้ ฐานของการกินทีเ่ ราอาจจะไดฟง กันมาหลายครัง้ แลว แตจะมีใครสักกีค่ น
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด ลองทำตามกันดูนะคะ เพือ่ พืน้ ฐานสุขภาพทีด่ ขี องเราเองคะ

P.36

3. เขาใจวาสิง� ทีก่ นิ คืออะไร
ใหเวลาและความใสใจกับสิง่ ทีเ่ รากิน หรือกำลังจะกินสักนิดวา อาหารนัน้ คืออะไร
ประกอบดวยสารอาหารอะไรบาง ผลิตจากทีไ่ หน มีประโยชนตอ รางกายอยางไร
4. กินอาหารเชา
อาหารเชาคือจุดเริ่มตนของกระบวนการ metabolism ของรางกายในแตละวัน
ทำใหรางกายตื่น และแอ็กทีฟ เตรียมพรอมสำหรับวันใหม ดังนั้นเราจึงตองให
ความสำคัญกับอาหารเชาอยางมาก โดยการเลือกอาหารทีม่ ปี ระโยชน
5. อานฉลากอาหารอยางละเอียด
การอานฉลากอาหารอยางละเอียดเปนสิง่ ทีส่ ำคัญมาก ใหเราสังเกตปริมาณทีแ่ นะนำ
ตอวัน ปริมาณน้ำตาล เกลือ และไขมันอิ่มตัว เราจะไดสรางสมดุลของอาหาร
แตละมือ้ ไดอยางถูกตอง
-BACK TO BASIC-
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HEALTH ME ฉบับ BACK TO BASIC ขอเสนอ tips สำหรับการกินทีด่ ตี อ สุขภาพ
งายๆ ดังนี้

6. ดืม่ น้ำใหมากข�น้
การดื่มน้ำสำคัญและสงเสริมสุขภาพที่ดีไดอยางไมนาเชื่อ ไมวาจะเปนชวยลด
ความออนเพลีย ขับสารพิษ ชวยลดความอยากอาหาร รักษาอาการปวดหัว
ชวยระบบขับถาย ปรับอุณหภูมิรางกาย โดยเฉพาะหลังจากออกกำลังกาย
แถมยังชวยบำรุงสมอง และทำใหอารมณดขี น้ึ ไดอกี ดวย

พืน้ ฐานสำคัญสำหรับสุขภาพทีแ่ ข็งแรง คือ การกิน
การกินทีด่ ตี อ สุขภาพ คือการกินอยางสมดุล
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OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISS

ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากปาวประกาศใหคุณไมพลาด
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The
Village
บางนา - วงแหวนฯ
เปดโครงการใหม เดอะ ว�ลเลจ บางนา - วงแหวนฯ
ว�ลเลจทาวน บานแนวคิดใหมสไตล Modern Colonial
ที่มีความเปนสวนตัวทุกหลังกับดีไซนที่ผนังบานเปนอิสระไมติดใคร
บนพ�้นที่ความสุขมากถึง 134 ตร.ม. 2 ชั้น 3 หองนอน
ประกอบดวย 1 Grand Master Bedroom พรอมพ�้นที่
Walk-in Closet เพ�อ่ เพ�ม� ความเปนสัดสวนในการจัดเก็บมากยิง� ข�น้
2 หองนอนใหญ และอีก 1 หอง Multi-Function
ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนใหตอบรับกับทุก Lifestyle 2 หองน้ำ

2 ที่จอดรถ ใหคุณพักผอนหยอนใจกับพ�้นที่สีเข�ยวรอบโครงการ
คลับเฮาสครบครันดวยเคร�่องออกกำลังกาย และสระวายน้ำ
อุนใจดวยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและกลอง
CCTV

-BACK TO BASIC-

เร��ม 3.79 ลาน*

บนทำเลที่ดีที่สุดโซนบางนา
• ใหคุณใชชีว�ตสะดวกสบายใกลเมกา บางนา
แหลงชอปป�งขนาดใหญ, อิเกีย ศูนยรวมเฟอรนิเจอร
และของตกแตงระดับโลกจากสว�เดน
• ใกลแหลงรวมไลฟสไตลชน้ั นำอยาง เซ็นทรัล บางนา,
พาราไดซ พารค, ซีคอนสแควร และรานอาหารมากมาย
• ทำเลสุข บนถนนบางนา - ตราด กม. 10 เพ�ยง 5 นาที
ตรงสูทางพ�เศษบูรพาว�ถี และวงแหวนรอบนอกตะวันออก
ใหคุณสะดวกทั้งเขาเมืองและออกนอกเมือง

• ทันเวลาทุกการเดินทาง เพ�ยง 20 นาที
มุงหนาสูสนามบินสุวรรณภูมิ
• เพ�ยง 5 นาทีจากสถานีศร�เอี่ยม รถไฟฟาสายสีเหลือง
(โครงการอนาคต)
• ใกลมหาว�ทยาลัยชั้นนำ ม.อัสสัมชัญ, ม.หัวเฉียว และ
ม.รามคำแหง 2
• อุนใจใกลโรงพยาบาล รพ.ไทยนคร�นทร, รพ.ปยะมินทร และ
รพ.ศิคร�นทร
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S.P.E.C.I.A.L.

OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISS

ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากปาวประกาศใหคุณไมพลาด

P.41

P.40

A Space ME Sukhumvit 77
เอ สเปซ มี สุข�มว�ท 77
โลวไรสคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 3 อาคาร
ว�วสระสไตลร�สอรต ทำเลดีใจกลางเมือง

ทำเลใจกลางเมือง

ออกแบบทุกตารางนิ�วใหตอบฟ�งกชั่นไลฟสไตลคนเมืองรุนใหม
ครบครันดวยทุกสิ�งที่ชีว�ตตองการกับสิ�งอำนวยความสะดวก
ที่หลากหลาย ไมวาจะเปนสระวายน้ำขนาดใหญยาว 50 เมตร
2 สระ ใหคุณนอนเอกขเนกชมว�วสวนบน pool bed และ pool
seat ร�มสระ สวนสีเข�ยวขนาดใหญกวา 1,000 ตร.ม. พรอม
Jogging Track

สะดวกสบายในการจอดรถกับนวัตกรรมระบบจอดรถ อัจฉร�ยะ
ใกลพ�คคาเดลี่ แบงคค็อก แหลงไลฟสไตลสุดชิค สไตล English
Old Town แหลงรวมรานอาหาร รานคา ซูเปอรมารเก็ต ฯลฯ

-BACK TO BASIC-

• ตั้งอยูบนถนนสุข�มว�ท 77 (ระหวางซอยออนนุช 37 และ 39)
• ใกลถนนสุขม� ว�ทและศร�นคร�นทร
• ใกลรถไฟฟา MRT สายสีเหลือง (โครงการอนาคต)
• เพ�ยง 3 กิโลเมตรจากแอรพอรต เรล ลิงก สถานีหัวหมาก
เสนทางที่ชวยใหคุณเดินทางเขาเมืองหร�อไปสนามบิน
ไดงายและรวดเร็วข�้น
• ใกลแหลงชอปป�งและไลฟสไตลชั้นนำอยาง ดิ เอ็มควอเทียร,
ดิ เอ็มโพเร�ยม, เจ อเวนิว, พาราไดซ พารค และซีคอนสแควร
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ME & YOU

OUR CREATIVE ACTIVITIES
BRING YOU ALL SMILE

กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบาน
เอามาฝากใหยิ้มกัน

P.43

P.42

Areeya Family
Party 2016

“Yoga for Workaholic”
ที่ Yoga & Me

ประมวลภาพความสนุกและประทับใจ สำหรับกิจกรรม Areeya Family Party อยางดี และทางอารียามีความยินดีทไ่ี ดตอ นรับลูกบานทุกทานเขามาเปนครอบครัว
2016 เปนกิจกรรมเพือ่ สงเสริมความสัมพันธของลูกบานแบบอบอุน และเปนกันเอง ของอารียา สำหรับโครงการโซนอืน่ ๆ ของทางอารียานัน้ เตรียมตัวพบกันแนนอนคะ
สูครอบครัวอารียา ลูกบานไดรวมทำบุญตักบาตรและพบปะสังสรรคกัน พรอม
รับฟงดนตรีโฟลกซองในสวนของโครงการ เปนกิจกรรมที่ทางฝายชุมชนสัมพันธ
จัดใหสำหรับลูกบานของอารียาโครงการตางๆ

Areeya & You จัดกิจกรรมเวิรก ช็อปเรียนโยคะเพือ่ ผอนคลายความตึงเครียด นอกจากนี้เรายังเตรียมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพไวใหพรอมกับน้ำผลไม เพื่อเพิ่ม
และความเหนื่อยลาจากการทำงาน
ความสดชื่นใหกับรางกายหลังออกกำลังกาย ทุกคนตางไดรูจักเพื่อนใหมจาก
หลากหลายโครงการ เปนความสัมพันธอนั ดีทล่ี กู บานอารียามีใหแกกนั บรรยากาศ
เมื่อวันเสารที่ 25 มิถุนายน 2559 อารียาจัดกิจกรรมสุดพิเศษใหกับลูกบาน จึงเต็มไปดวยรอยยิ้มแหงมิตรภาพของคนรักสุขภาพ
อารียาที่ใสใจสุขภาพ กับกิจกรรม “Yoga for Workaholic” เวิรกช็อป
เรียนโยคะเพื่อผอนคลายความตึงเครียดและความเหนื่อยลาจากการทำงาน
ซึ่งจัดขึ้นที่ Yoga & Me สาขา CDC โดยไดครูสอนโยคะมืออาชีพมาเปน
ผูฝกสอนใหกับลูกบานอารียา

ครั้งนี้ จัดขึ้นที่โครงการเดอะคัลเลอรส เลชเชอร บางนา กม.8 เมื่อวันเสารที่ 28
พฤษภาคม 2559 ที่ผานมา ไดการตอบรับจากลูกบานที่เขามารวมกิจกรรมเปน
ติดตามกิจกรรมจากอารียา ไดที่

AREEYA HOME

-BACK TO BASIC-

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
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Crispy Froid

ENGLISH
ACTUALLY

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

เรียนสปกกิ้งอิงลิชกันแบบไมเหมือนใคร
จากตัวแมดานภาษาที่แรงทั้งการสอนและแฟชั่น

BACK TO BASIC

ขณะที่โลกไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพ�่อสนองความตองการของคนที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดตามกาลเวลา
โลกก็ยังสราง trend ที่จะพาเรายอนกลับไปสูกระแสของยุคเร��มตน (Back to basic) ไดตลอดเชนกัน ไมวาจะเปน
fashion / trend go green (รักโลก รักสิ�งแวดลอม) / การใสใจสุขภาพ / trend การทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ

P.50

ทำไมกระแส Back to basic ถึงโดงดังขึน้ มาบนโลกอยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง?
หลายๆ กระแสที่มีอิทธิพลทำลายทั้งสภาพแวดลอม วัฒนธรรม สุขภาพ
ความคิ ด และค า นิ ย มอยา งรวดเร็ว ทำใหม ีอ ีกแนวความคิดและกระแส
ทีย่ งั คงตองการอนุรกั ษ ความเปน trend ยุคเกาๆ กลับมาสรางสีสนั อยางโดดเดน
และเป น เอกลั ก ษณ ใ หค นบนโลกไดเห็น และชว ยอนุร ักษส ภาพแวดลอม
วัฒนธรรม คานิยมที่ดี และแฟชั่นยอนยุค ใหพวกเราไดเห็น ไดสัมผัส
อยูตลอดเวลา
2 ตัวอยางของกระแส Back to basic ที่เห็นไดชัดในยุคปจจุบัน คือ
1. Trend ใสใจสุขภาพ (Health trends).
Health trends become popular when people realize how important
it is to stay healthy.
การใชชีวิตที่เรงรีบของคนในแตละวัน ทำลายสุขภาพ ความเปนอยู เเละการกิน
เปนอยางมาก
สังเกตไดดังนี้
- คนยุคนี้มีอายุสั้นลง
- โรคอวนมาเยือน
- เจ็บปวยงาย
- โรคแทรกซอนเยอะขึ้น
- ออกกำลังกายกันนอยลง

จะเห็นไดชัดเจนคือ มี fitness เกิดขึ้นจำนวนมาก และบริการอาหาร clean
สำหรับคนใสใจการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
2. Trend การทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ
Traveling to natural places seems a lot more popular than visiting big
cities.
เมื ่ อ ก อ น การท อ งเที ่ ย วต า งประเทศ ชื ่ น ชมเมื อ งใหญ ท ี ่ ม ี ค วามล้ ำ สมั ย
ของสิ่งปลูกสรางที่ทันสมัย ใหญโต และหรูหรา ไดรับความนิยมมาก
แตตอนนี้โลกกำลังใหความสนใจการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่สวยงาม
ใหเราไดดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติที่แทจริง พรอมอนุรักษความเปนอยู
ของชาวบาน โดยการใหบริการการทองเที่ยวแบบ “Homestay” ใหเราไดเขาไป
เรียนรูชีวิตของชาวบานที่เรียกไดวา Back to basic จริงๆ และยังเปนการ
เพิ่มรายไดใหกับชาวบานอีกดวย
ดังนั้นเราจะเห็นไดวาสิ่งที่นาทึ่งคือ ถึงแม trend จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลา
แตโลกยังสามารถสรางความสมดุลและอนุรกั ษ trend ยุคเกา ดวยกระแส Back
to basic ใหเรายังไดมีสุขภาพที่ดี แนวความคิดหลากหลาย แฟชั่นยุคเกา และ
ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ไปพรอมกันไดอยางลงตัว

ด ว ยเหตุ น ี ้ คนเลยใหค วามสำคัญกับกระเเส Back to basic ที่จะชวย
กระตุนใหคนกลับมาสนใจสุขภาพและการกินอยูมากขึ้น
-BACK TO BASIC-
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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

โลกใบเดียวกันยอมเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแวนใหมแลวมองมันอีกที

-BACK TO BASIC-

โดยไมรูตัว และบอยครั้งที่เราก็ทำไปทั้งๆ ที่รู แตอดไมได

นิสัยชอบเปรียบเทียบเปนธรรมชาติติดตัวมนุษย ยากปฏิเสธ
กระนั้น.. ก็นาคิดอยูเหมือนกันวา สิ่งที่เรากำลังเปรียบเทียบ
อยูทุกเมื่อเชื่อวัน ตั้งแตตื่นจนถึงเขานอน ตั้งแตหยิบโทรศัพท
มื อ ถื อ จนถึ ง วางโทรศั พ ท ล งนั ้ น เราเปรี ย บเที ย บตั ว เอง
หากทุกคนมีชีวิตทั้งชีวิตดังเชนเฟซบุก ความทุกขคงสาบสูญ อยูกับสิ่งที่เปนความจริงของโลกหรือไม
ไปจากโลกใบนี้ แตโชคไมดที ไ่ี มไดเปนเชนนัน้ มนุษยลว นเผชิญ
ความทุกขสวนตัวกันถวนทั่วทุกตัวคน
เพราะถ า ไม จ ริ ง มายาเหล า นั ้ น อาจนำมาซึ ่ ง ความทุ ก ข
โดยไมจำเปน
เมื ่ อ สองป จ จั ย ไหลเข า ปะทะกั น ความสุ ข ที ่ ถ ู ก เลื อ กสรร
กั บ ความทุ ก ข ใ นโลกความจริ ง จึ ง ส ง ผลกระดอนกั น ไป วันใดวันหนึ่งที่เราตั้งใจสัมผัสอุปกรณที่รักใหนอยกวาที่เคย
มาอยางยิ่ง ความทุกขที่แทจริงยิ่งขับเนนใหเราเลือกสรร ซุกมือถือไวในกระเปาหรือเปสะพายหลังแลวลองนั่งจิบชา
ความสุ ข เท า ที ่ ม ี รวมทั ้ ง ออกตามล า ความสุ ข ที ่ ย ั ง ไม ม ี กาแฟหรือน้ำเปลาแลวเพลิดเพลินไปกับภาพยนตรแหงชีวิต
เพื ่ อ นำมาบอกเล า ให ค นอื ่ น มองเห็ น และรั บ รู  ในขณะที ่ ดูสักตั้ง เราจะพบวาในหนังชีวิตที่ประกอบไปดวยผูคน
อี ก มุ ม หนึ ่ ง , เมื ่ อ เราเป น ผู  น ั ่ ง ไถนิ ้ ว ไปมาบนหน า จอเพื ่ อ ที่หลากหลายนั้นมีรายละเอียดใหเฝามองแตกตางกันไป
ติดตามความเคลื่อนไหวของผูคนบนหนานิวสฟด เราก็จะ ทุกคนไมไดมคี วามสุขในแบบเดียวกัน ทุกคนไมไดมคี วามทุกข
นำภาพความสุขเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยไมรูตัว ในแบบเดียวกัน และแนนอน-ทุกคนมีชีวิตอีกหลายดาน
กอเกิดเปนความทุกขจากความอยากนานาประการ อยาก ที่ไมไดบอกเลาลงในเฟซบุก
เที่ยว อยากกิน อยากแตงตัว อยากมีรถใหม อยากมีแฟนสวย
แฟนหล อ แฟนดี อยากเลี ้ ย งลู ก ให ไ ด ด ี แ บบคนอื ่ น เขา ใช, ทุกคนไมไดยิ้มตลอดเวลา
มากมายเต็มไปหมด
การเงยหนาขึ้นจากจอเปนการเบี่ยงเปาสายตามามองออกไป
ยิ่งทุกขจากการเปรียบเทียบ เราก็ยิ่งใฝหาความสุข เพื่อจะได จากตัวเอง มองโลก มองสังคม มองผูคนที่หายใจรวมอากาศ
เปรียบเทียบกับคนอื่นแลวพบวาเราเองก็เรืองรองผองใสไมแพ เดียวกันกับเรา ทั้งจน รวย สวย ขี้เหร การศึกษาดี ไมมี
การศึกษา แมคา ลูกคา คนงานกอสราง มอเตอรไซครับจาง
ใครเขา
ขอทาน คนไรบาน สาวไฮโซ คนขี้แตงตัว คนที่ไมมีเสื้อผา
เฟซบุกคือสถานที่แหงการแขงกันขัดเกลาตัวตน มิไดหมายถึง ใหเปลี่ยน และอีกมากมายหลายมนุษย
ตัวตนภายใน หากหมายถึงตัวตนภายนอก ซึง่ บางทีเราก็ทำไป
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มองมนุษย

เฟซบุกทำใหมนุษยเรากลายเปนหุนที่ถูกขัดเกลาจนสวยงาม
เรียบเนียน เราสื่อสารดานเรืองรองผองใส สุขสันต ราเริง
เต็มไปดวยออราออกมาผานกิจกรรมที่อยากใหคนรู ผาน
หนาตาที่คัดสรรมาแลว ผานอาหารและสถานที่เที่ยวซึ่ง
สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากผูพบเห็น
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เพราะหลายแอพพลิเคชั่นในมือถือนั้นเปนเหมือนกระจกให
เราเอาแต เ ฝ า ส อ งตั ว เอง รวมถึ ง กล อ งหน า ที ่ บ างคน
หยิบขึ้นมาสองบอยๆ การวนเวียนคิดถึงตัวเองตลอดเวลา
ทำใหจิตใจวาวุน และถาบอยเกินไปก็เสี่ยงตอภาวะคับแคบ
ตางจากการเงยหนาขึ้นมองผูคนที่หลากหลาย เราจะไดพบ
บทเรียนชวนคิดบางอยางที่สะกิดจิตใจ เราอาจเห็นใบหนา
บึง้ ตึงของหญิงสาวหนาตาดีบนรถคันงาม เห็นรอยยิม้ ขางทาง
ของแมคาหมูปง เห็นพนักงานออฟฟศกาวเดินฉับไวผาน
คนไรบา นทีน่ อนนิง่ ราวกับวันนีย้ าวนานตอเนือ่ งมาหลายปแลว
เราอาจพบเห็นคูรักหนุมสาวหงุดหงิดใสกัน ระหวางนั้น
เราอาจคิ ด ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องเรา เราอาจเห็ น คุ ณ ลุ ง
ยืนสีไวโอลินที่เดิมมานับสิบป ขณะที่เรากำลังหงุดหงิดวาปนี้
ยังไมไดไปเที่ยวตางประเทศเลย เราอาจพบเห็นคนตาบอด
ทีก่ ำลังเดินอยางโดดเดีย่ วในไอแดดระอุของเมืองหลวง เราอาจ
มองขึ้นไปพบกับแววตาเบื่อหนายของผูคนหลายสิบคนบน
รถเมลที่อัดแนนและจอดนิ่งไมขยับ เราอาจพบเห็นเด็กนอย
วิ่งไลกันราวกับโลกจะไมมีวันพรุงนี้
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หลายครั้งที่เพื่อนมนุษยเหลานี้ชวยใหเราทบทวนกับตัวเอง
ภายในจิตใจวา-ชีวิตคืออะไรกันแน หลายครั้งที่พวกเขาชวน
เราตั้งคำถามวา-ทุกวันที่เปนไป ใชสิ่งที่เราตองการจริงหรือ
และบางคนก็สงคำถามมาดวยรอยยิ้มอันแสนธรรมดาและ
เรียบงายของเขาวา-คุณจะตองการอะไรมากมายนักเพื่อจะ
มีความสุข
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-BACK TO BASIC-

หากไดหยุดนิง่ สักระยะ ทอดสายตามองมนุษยทผ่ี า นมาผานไป
ไมนานนักความคิดคำนึงถึงตัวเองจะคอยๆ จางหายไป
กลายเปนผูสังเกตการณโดยไมนำตัวเองไปเปรียบเทียบ
คนเหลานี้ที่ใชชีวิตอยูในโลกแหงความจริงนี้เองที่สะทอนถึง
ความเปนจริงของชีวติ ชีวติ ทีไ่ มสมบูรณ ชีวติ ทีต่ อ งตะเกียกตะกายดิ้นรน ชีวิตที่เต็มไปดวยปญหาและความอยาก
ชีวิตที่ตองแขงขัน เหน็ดเหนื่อย และพยายามเอาตัวรอด
ชีวิตที่พยายามอยางยิ่งเพื่อที่จะมีความสุขเทาที่สามารถ
ชีวิตจริง-ที่มีสวนผสมของสุขทุกข มิใชชีวิตที่สุขเสียจน
นาอิจฉา

เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ไมเพียงเทานั้น เรายังปรารถนาความสุข ออมกอด การเปน
ที่ยอมรับ ความรัก กำลังใจ ความรูสึกดีๆ และการเปนที่รัก
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ถึงที่สุดแลว บนเวทีชีวิต เราตางไมไดเปน ‘คูแขง’ กัน
เราวิง่ กันอยูบ นลูว ง่ิ ของตัวเอง ไมมใี ครชนะใคร เราตางมีโจทย
ชีวิตที่ตองแกปญหาที่แตกตางกัน แกไดก็ใชวาจะชนะใคร
แกไมไดก็ใชวาจะแพใคร เราเพียงตองดำเนินชีวิตตอไป
และแกโจทยตอ ๆ ไปเพือ่ ใชชวี ติ ใหสวยงามทีส่ ดุ เทาทีเ่ งือ่ นไข
ทุกอยางจะอนุญาต และเทาที่แรงพลังความสามารถจะมี
เงยหนาจากจอทีเ่ ปนดัง่ กระจกสองแตตวั เองขึน้ มา เราจะพบ
ชีวิตที่มีสีสันและหลากหลายของเพื่อนทุกขบนโลกใบนี้
เพื่อน-ที่จะบอกกับเราวา
อยาแกลงทำเปนมีความสุขเลย เธอไมไดทุกขอยูเพียงลำพัง
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เราอาจจะพบเห็นมนุษยอีกมากที่เราไมรูจัก แตกลับทำให
เราเขาใจอะไรตอมิอะไรมากขึ้น เมื่อนั่งมองผูคนไปเรื่อยๆ
เราจะพบวากอนหินแหงความปรารถนาสวนตัวของเราคอยๆ
หดเล็กลง และมีน้ำหนักกดทับนอยลงไปพรอมๆ กัน

หากมีเวลานั่งมองมนุษย เราจะพบความจริงวา โลกนี้
ไม ไ ด ม ี ใ ครน า อิ จ ฉาไปกว า ใคร คนรวยก็ ม ี ค วามทุ ก ข
แบบคนรวย คนสวยก็มีความทุกขแบบคนสวย คนเกงก็มี
ความทุกขแบบคนเกง ใชนอยเสียเมื่อไหรที่คนรวย สวย เกง
และมีคุณสมบัติดีงามรอยแปดเหลานี้จะมีความรูสึกวา
ฉันจะตองรักษาสิ่งนี้ไว และจะไมยอมแพใคร ไมใหใคร
เกินหนาเกินตา แตก็นั่นแหละ คนที่ยังไมสวย รวย เกง
และดีงามรอยแปดก็เชนกัน ตางก็พยายามที่จะ ‘ดีขึ้น’
ดวยกันทั้งนั้น คนที่ดอยโอกาสกวา ยอมมีความทุกขจากการ
พัฒนาชีวิตที่ทำไดยากกวา เพราะเงื่อนไขหลายดานในชีวิต
นี่เพียงแคภาพกวาง ในรายละเอียดผูคนลวนมีความทุกข
สวนตัวทีแ่ ตกตางกันไป หากมีเวลานัง่ มองมนุษย เราจะคอยๆ
ซึมซับความรูสึกของการเปน ‘เพื่อนทุกข’ ในบทแผเมตตา
มากขึ้นเรื่อยๆ
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ธรรมะไรทเตอร

ON
THE
MOVE

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

บนชีวิตที่ไมหยุดนิ่ง ทามกลางสรรพสิ่งที่เคลื่อนยาย

กลับสูความจร�งที่เธอเปน
“Wisdom is knowing I am nothing,
Love is knowing I am everything,
and between the two my life moves.”
Nisargadatta Maharaj

ขณะที่ผมกำลังพรมนิ้วลงบนคียบอรด
นับเปนเวลากวา 43 ปที่ผมไดอยูในรางกาย
ชายไทยเชื้อสายจีน หนาตายากหาความหลอ
อีก 20 กวาปที่อยูในระบบการศึกษา
เกือบ 14 ปในอุตสาหกรรมการสื่อสาร
สรางภาพลักษณที่เรียกกันวา วงการโฆษณา
อีก 6 ปกวาในฐานะหัวหนาทีมสื่อสารเพื่อสังคม
13 ปในฐานะสามี
11 ปในฐานะพอของลูกสาว
7 ปในฐานะของพอของลูกชาย
4 นาทีในฐานะนักเขียนของบทความนี้
และขณะที่คุณอานบรรทัดนี้
อีกไมรูกี่รอยกี่พันชั่วโมงผานไป
จะพอสรุปไดไหมวา …ผมคือใคร?
คำตอบของคำถามนี้เกิดขึ้น ถูกพบเมื่อปที่แลว
ตุลาคมที่ผานมา ผมตัดสินใจ
ลาอุปสมบทเปนครั้งที่ 2 ในชาตินี้
แมเปนระยะเวลาสั้นๆ สิบกวาวัน
แตในการแปลงกายเปนสมมุติสงฆครั้งนี้
ทำใหผมไดพบคำตอบของคำถามสำคัญ
สำหรับคนทุกคน นั่นคือ
การคนพบความจริงของตัวเราเอง

จำได คืนนั้น ประมาณทุมเศษ
ชวงที่ผมบวช ฝกตกบอย อากาศเย็นกำลังดี
บนชั้น 2 ของกุฏิ ผมกำลังนั่งหลับตาหลังตรง
ในทวงทาสบายๆ บนฟูกบางๆ ที่ปูทับพื้นไม
ไมนานนัก ความคิดทั้งหมดก็ถูกวางลง
จิตภายนอกสงบ ใจภายในสบาย
ขณะนั้น โลกทั้งใบเหมือนสลายหายไป
เหลือเพียงแค อาการรับรู
รู …สักวารู
ขณะนั้นเอง สองหูของผมไดทำหนาที่
แทนประสาทสัมผัสแทบทั้งหมด
ผมไดรู ไดยิน เสียงสวดพระอภิธรรมงานศพ
ณ ศาลาพิธีที่อยูขางๆ กุฏิที่พัก
ทันใดนั้น เมื่อเสียงพระสวดพลันจบลง
เสียงคุยกันของญาติโยมก็ดังขึ้นแทนที่
เสียงลากเกาอี้ เสียงเสริฟน้ำ เสริฟอาหาร
เสียงสุนัข เสียงแมว ฯลฯ
ทุกๆ สิ่ง คือ สิ่งถูกรู
โดยอะไรสักอยาง เปนผูรับรู
วินาทีนั้น พลันปรากฏวา
ทุกอยางที่ประจักษ ทุกสิ่งที่ดำรงอยู
สรรพสิ่งที่รับรูทาง 6 อายตนะ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ทุกสิ่งทุกอยาง ทุกผัสสะกระทบสัมผัส
-BACK TO BASIC-

มันสักแตวาถูกรู ถูกดู โดยอะไรสักอยาง
ที่ไรชื่อ ไรขนาด ไรพื้นที่
แตมีอยู ดำรงอยู ประจักษอยู
มัน “ไมใชตัวตนใดๆ” เลย
ทุกสิ่ง เปนเพียงสิ่งที่ถูกรับรู
และที่สำคัญ มันทั้งหมด
ยอมไมใชผมเลย แตกระนั้น
ผมเองก็ไมสามารถเปนอะไรอื่นไดอีกเลย
นอกจาก ทุกๆ สิ่งที่ถูกรับรู
บัดนั้น คลายพลันเขาใจ
ความไรตนตัว…ไมมีตัวตน
ตัวตนที่แทของผม คือ สิ่งใดกัน?
ผมรูสึกวา บางครั้ง ผมเปนผูชาย
แตในบางครั้ง ใจผมก็ไมตางจากผูหญิงคนนึง
บางทีเปนเด็ก เปนคนชรา เปนผูกลา เปนผูขลาด
เปนผูอยาก เปนนักบุญ เปนคนบา
เปนผูฉลาด เปนผูเขลา เปนสุนัข เปนจิ้งจก
ปลาโลมา เปนน้ำคาง เปนแสงอาทิตย
เปนสายรุง… ฯลฯ
ใช ….ผมไมไดเปนอะไรเลย…
แตกระนั้น ก็ไมมีอะไรเลย ที่ไมใชผม

ณ จิตนั้น พลันตระหนักรู
มี หรือ ไมมี ไมมี หรือ มี
มี คือ ไมมี ไมมี คือ มี
มี-ไมมี นั้นไซร---เสมอกัน
ตรงนี้กระมัง ที่เขาวากันวา
ปจจัตตัง … ผูรู ยอมรูไดเฉพาะตน
พูดไมออก บอกไมได คิดไมถึง
เปนสิ่งที่ รูได เฉพาะตน
สิ่งสิ่งนี้ มันเปนสิ่งที่เราเปน
และเปนสิ่งที่มีอยูแลวในคนทุกคน
จิตทุกจิต เปนสิ่งนี้อยูแลว
สิ่งตางๆ ที่เราคิดวา เราเปน ตางหาก
กลับไมใชความจริงที่เปน
ดั่งผูรูชาวตะวันตกทานหนึ่ง
ไดเคยเคาะกบาลผมดวยวาทะนี้
“เมื่อเธอเห็น สิ่งที่ไมใชเธอ
เธอจะเห็น ความจริง ของเธอ”
หมื่นแสนนาที เจริญสติ
ก็เพื่อจังหวะนี้ จังหวะเดียว
สติพอดี เปนกลาง ดวยใจลวนๆ
แลวเราจะเจอ “ความจริง” วา
ตัวจริง … ไมมี
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“จริงๆ แลว…ผมคือใคร?”
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HOPE

READ & TASTE THE SWEETNESS AND
THE BITTERNESS OF LOVE

รัก เลิฟ เลิกรา มีใหอานครบทุกรส

ทำไมเราตองการในสิ�งที่เรา “ไมตองการ”

ติดกับ “ความอยาก”
ธรรมชาติคนเรานีก่ แ็ ปลก เมือ่ เกิดความอยากก็ตอ งหาหนทางสนองความอยากนัน้
แทนที่จะคิด ลด ละ เลิก ความอยากนั้นไป การแกปญหาที่ปลายเหตุ
ดูจะงายกวาการแกที่ตนเหตุเสมอ สำหรับฉันความอยากเปนแรงผลักดันสำคัญ
ใหมุงมั่นขยันทำงานหาเงิน เพื่อมาสนองความอยากของตัวเอง อยากมีเงิน
มีฐานะร่ำรวย อยากมีชื่อเสียง อยากไปเที่ยวตางประเทศปละหลายๆ ครั้ง
อยากไดรถใหม อยากใสนาิการาคาแพง อยากไดกระเปาแบรนดเนม อยากได
เสื้อผาใหม อยากมีคอนโดใจกลางเมือง ยิ่งอยากมากก็ยิ่งตองทำมาก เราก็
ตองหาเงินใหไดมากขึ้น โดยทำงานหนักขึ้น เดี๋ยวนี้การมีอาชีพเดียวคงไมพอ
หลายคนทำงานประจำ และมีอาชีพเสริมเปนพอคาแมคาออนไลน เราใหความ
สำคัญกับเงินมากขึ้นทุกวัน โดยไมรูเนื้อรูตัว เราก็ติดกับ เหมือนหนูที่กำลัง
ปนจักร ติดอยูในวงเวียนที่ไมมีวันสิ้นสุด
สิ่งไมจำเปนที่จำเปน
เคยสงสัยไหมวา ทำไมเราถึงอยากไดในสิ่งที่ไมจำเปนมากขึ้นทุกวัน พอมานั่ง
นึกดู อาจเปนเพราะเราถูกกระตุน ดวยวิถชี วี ติ แบบฟุม เฟอยโดยไมรตู วั ซึง่ ตัวการ
สำคัญก็คือคุณ Social Network ไมวาจะเปน Facebook, Instagram,
Snapchat และอีกมากมาย การไดเห็นชีวิตเพื่อน คนที่ทำงาน จนกระทั่งดารา

นักรอง ฮอลลิวดู เปนตัวกระตุน ชัน้ ดีใหเราเกิดความอยากใหมๆ อยูต ลอดเวลา
จนกระทั่งมันกลายเปนคานิยม ใครๆ ก็ใชกระเปาแบรนดเนม ใครๆ ก็เที่ยว
ตางประเทศ ใครๆ ก็กินรานอาหารหรู จากสิ่งที่ไมเคยอยากไดก็กลับอยากได
ขึน้ มา แตคณุ เคยสงสัยไหมวา เบือ้ งหลังการไดมาซึง่ สิง่ เหลานี้ มันตองแลกกับอะไร
ฉันเคยมานั่งดู Instagram ตัวเองแลวคิดวาชีวิตฉันชางวิเศษ ทุกรูปลวน
เต็มไปดวยอาหารดีๆ ไวนราคาแพง โรงแรมหาดาว สถานทีเ่ ทีย่ วตางประเทศ
แตเบื้องหลังภาพเหลานั้น แลกมาดวยการนั่งทำงาน อยางนอยวันละ 12 ชั่วโมง
อาการปวดคอและหลังอยางหนักจากโรค Office Syndrome โรคกรดไหลยอน
และอาการนอนไมหลับที่เกิดจากความเครียด อีกทั้งหนี้บัตรเครดิตอีก 3 ใบ
จนวันนึงฉันเกิดความสงสัยวา จริงๆ แลวอะไร คือสิ่งที่ฉันตองการ
ความสุขศูนยบาท
ฉันเคยคิดวาถามีเงินมาก ฉันก็สามารถซื้อทุกอยางที่ตองการ และฉันก็จะมี
ความสุขมาก จริงๆ แลวชวงแรกที่ฉันหาเงินมาสนองความอยากของตัวเอง
ซื้อ กิน เที่ยว มันก็มีความสุขดี แตถึงจุดนึงความอยากมันก็เพิ่มขึ้นอีก
ฉันก็ตอ งหาเงินใหมากขึน้ อีก สุดทายมีเทาไรก็ไมเคยพอ เงินไมไดเทากับความสุข
เงินไมไดซื้อไดทุกอยาง เงินไมใชพระเจาของฉันอีกตอไป เพราะฉันเพิ่ง
เรียนรูวาตลอดเวลาที่ผานมาที่ฉันพยายามทำงานหนักเพื่อหาเงินไปสนอง
ความตองการที่ไมจำเปนตอชีวิตฉันเลย แทจริงแลวฉันตองการสิ่งที่เงินทอง
ไมสามารถซื้อหามาไดคือ เวลา สุขภาพ และครอบครัว สำหรับบางคนใชเวลา
ทั้งชีวิตทำงานหนักหาเงิน โดยลืมใหเวลากับตัวเองและครอบครัว บางคนก็ใช
รางกายอยางหนักหนวงจนลืมดูแลสุขภาพ เรามักจะเห็นคุณคาของสิ่งเหลานี้
ในวันที่สายเกินไป การมีเงินรวยลนฟาจะมีคุณคาอะไร ถาคุณไมไดมีเวลา
อยูรวมกับคนที่คุณรัก แมเงินซื้อไดหลายอยาง แตมันก็ไมสามารถซื้อชีวิตใหม
ใหคุณได บางครั้งความสุขของชีวิตก็ไมไดขึ้นอยูกับวัตถุสิ่งของ หรือสถานะ
ทางสังคม สวนตัวฉันรูซึ้งแลววาการใชเวลาอยางมีคุณภาพกับคนที่เรารัก
ก็เปนความสุขลนทีไ่ มตอ งการสิง่ อืน่ ใด แลวคุณละ….รูต วั รึยงั วาคุณตองการอะไร?

-BACK TO BASIC-
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อะไรคือสิ่งจำเปนในการดำเนินชีวิต?
“เงิน” คือคำแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของฉัน อาจฟงดูขัดใจใครหลายๆ คน
หรืออาจจะมีบางคนทีไ่ มเห็นดวยกับความคิดนี้ ซึง่ ก็ไมถอื วาผิด เพราะทางทฤษฎี
กลาววา สิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย คือ ปจจัย 4 (อาหาร ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค) บางก็บอกวา เงิน เปนเพียงปจจัยที่ 5
ทีเ่ ขามามีบทบาทกับชีวติ เรา แตสำหรับฉันคิดวา ถาไมมเี งิน แลวจะหาปจจัย 4
มาไดอยางไร ความจริงคือ เราตองใชเงินซื้ออาหาร บาน คอนโด เสื้อผา
และหาหมอเมือ่ เราเจ็บปวย ดังนัน้ ฉันขอยอมรับอยางไมอายวา “เงินคือพระเจา”
ถามีเงินก็สามารถมีไดทุกอยางที่เราตองการ…หรือไมตองการก็ตาม
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กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบาน
เอามาฝากใหยิ้มกัน

P.61

P.60

อาร�ยา ฉลองครบรอบ 15 ป ยิ�งใหญ
เนรมิตลาน ควอเทียร แกลลอร�่ โชวโครงการแหงอนาคต
ชูนวัตกรรม “รักษโลก รักเรา” โดยมีเหลาดารา-คนดัง หัวใจสีเข�ยวรวมงานคับคั่ง
บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) จัดงานเฉลิมฉลอง 15 ป
อยางยิ่งใหญ ภายใตแนวคิด “สรางสุขยั่งยืน” โดยมีศิลปนหัวใจอีโครวมงาน
อยางคับคั่ง อาทิ ท็อป-พิพัฒน, นุน-ศิรพันธ, ดีเจเพชรจา, นิวเคลียร-หรรษา,
อองตวน ปนโต, ขุน-ชานนท, ปาลม-ศุภชัย และกาละแมร-พัชรศรี มารวมแชร
ประสบการณรักษโลก รักเรา ในงานนิทรรศการ “Sustainable Happiness”
วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2559 ณ ควอเทียร แกลลอรี่ (ชั้น M) หาง
ดิ เอ็มควอเทียร สุขุมวิท

ภายใตแนวคิด “สรางสุขยัง่ ยืน” (Sustainable Happiness) จึงไดจดั นิทรรศการ
“Sustainable Happiness” ระหวางวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2559 ณ ควอเทียร
แกลลอรี่ (ชั้น M) หางดิ เอ็มควอเทียร สุขุมวิท โดยเปนการนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมทันสมัยมาใชในการพัฒนาโครงการ 2 ดาน คือ ดานการออกแบบ
โครงการ จะเนนการเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด มีการนำ
พลังงานทางเลือกมาใชในพืน้ ทีส่ ว นกลาง อาทิ การใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
การแยกระบบทอน้ำเพือ่ บำบัดกลับมาใชในสวนสวนกลาง การรณรงคการแยกขยะ
อยางถูกตอง และดานนวัตกรรมการดูแลและบริหารชุมชน เนนสรางความสุข
นายวิศษิ ฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การ บริษทั อารียา ทีเ่ ปนมิตรตอผูอ ยูอ าศัย ชุมชน สังคม เพือ่ พัฒนากลไกบริหารโครงการโดยคณะพรอพเพอรตี้ (จำกัด) มหาชน เปดเผยวา เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ป กรรมการ ชุมชนริเริ่มจากกลุมสมาชิก ผลักดันสูการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ของอารียา เพือ่ เปนการตอกย้ำถึงความตัง้ ใจในการกาวสูน โยบาย “รักษโลก รักเรา” การเสริมความรู สรางความรักสิ่งแวดลอม การรณรงค สรางการมีสวนรวม

-BACK TO BASIC-

ภายในงานนิทรรศการ “Sustainable Happiness” ไดเนรมิตลานควอเทียร
แกลลอรี่ (ชั้น M) ใหกลายเปนลานแกลลอรี่โชวโครงการแหงอนาคต โดยไดรับ
เกียรติจาก ดร.วีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และกระทรวงพาณิชย นายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
และ นายยุทธพงษ วัฒนะลาภา ผูอำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม หรือ TIPMSE (ทิปเอ็มเซ)
นอกจากนีย้ งั มีกองทัพศิลปนหัวใจอีโค ตบเทาเขารวมงานเพือ่ แชรประสบการณ
หัวใจสีเขียวอยางคับคั่ง อาทิ ท็อป-พิพัฒน อภิรักษธนากร ควงคูมากับ นุนศิรพันธ วัฒนจินดา พรอมดวยคูร กั สุดฮอต ดีเจเพชรจา-วิเชียร กุศลมโนมัย และ

นิวเคลียร-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ ตามมาดวยเหลาหนุมสุดหลอ อาทิ อองตวน
ปนโต, ขุน-ชานนท อักขระชาตะ, ปาลม-ศุภชัย สุวรรณออน และกาละแมรพัชรศรี เบญจมาศ มารวมเปนพิธีกรในงานครั้งนี้

NEW PROJECT FROM AREEYA PROPERTY
COMING SOON

LET THY FOOD BE
THY MEDICINE

