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There is no other teacher but your own soul
–— George Bernard Shaw
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You use a glass mirror to see your face;
you use works of art to see your soul.
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ON SOFA

ความสุขไมใชการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบขางที่อยูภายนอก แตคือการเปลี่ยน ความคิดภายในใจ
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ME & YOU

Take time to do what makes your soul happy
ถาความหมายของชีวิต คือ ความสุข แลวเคยสงสัยไหมวา ความสุขคืออะไร
ทุกวันนี้เรามัวแตมองหาความสุขกันโดยที่ไมรูวาความสุขเปนอยางไร ความสุขอยูที่ไหน
เราก็จะไมรูวิธีที่จะมีความสุขไดเลย
คนหลายคนนาจะเปนคนที่มีความสุขที่สุดเพราะชีวิตมีความเพียบพรอมไปดวยทุกสิ่งทุกอยาง
แตก็ยังบนเพราะหาความสุขไมได คนอีกหลายคนไมนาจะมีอะไรมากมายเทา
แตวาชีวิตดูมีความสุขมากกวาเสียอีก
อยางที่ทราบกันดีวาในจิตใจคนเรานั้นมีพื้นที่ใหบรรจุความคิด ความรูสึก
สิ่งที่อยูในใจจะสะทอนออกมาทางใบหนา และคำพูด ทุกคนตางชอบใบหนายิ้มแยมแจมใส
คำพูดไพเราะนาฟง แลวอะไรเลาที่เปนเงื่อนไขของความคิดดีๆ ความรูสึกดีๆ ที่ทำใหยิ้มแยมออกมาได
แลวเรื่องเดียวกันนั่นก็ทำใหโกธร และทะเลาะกันได
มันเปนสิ่งที่อยูใกลกันมากเหลือเกินจนเกือบจะเปนสิ่งเดียวกันระหวางความสุขและความทุกข
แลวมันก็เปนของคูกันของมันอยางนั้น รอใหเราเลือกขางมันขึ้นมา อยูที่วาตัวเราจะเลือกอะไร
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LIVING IN
STROLL ALONG THE ROAD THROUGH THE EYES OF
OUR VERY OWN INTERIOR DESIGNER
เดินดูสถานที่สวยเกจากทั่วโลก
ผานสายตาและมุมมองของ
อินทีเรียดีไซเนอร
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SOUL MADE HOME
- FIND YOUR SOUL -

เราอยากนำเสนอบานทีเ่ กิดจากความชอบทีต่ า งกันของคนสองคน ถูกจับมารวมกัน
เติมนัน่ นิด ลดนีห่ นอย แลวเขยาๆ จนออกมาเปนบานหลังนี้ บานของคุณตัม้
สถาปตย Sound Engineer และนักแตงเพลง กับคุณเปล หนอย วริษฐา ดีเจ พิธกี ร
และคุณครูสอนบัลเลต ซึง่ ความชอบของทัง้ สองแตกตางกันมาก
เนื่องจากคุณตั้มจบสถาปตยกรรมศาสตรมากอน จึงชอบความดิบๆ ของวัสดุ
เสนสายที่ตรงไปตรงมา ทุกอยางที่มีเหตุผล แตสำหรับเปลหนอยจะมีความเปน
ศิลปน รักธรรมชาติ ดอกไม ตนไม ความละเอียดออน ความละมุน

ในตอนแรกคุ ณ ตั ้ ม พยายามจะให บ  า นออกมาในสไตล Brutalism
คือโชวความดิบของวัสดุทั้งหมด การหลอผนังรับน้ำหนักเปลือย เสนสาย
ที่ถูกออกแบบรูปทรงเรขาคณิต เรียบๆ นิ่งๆ ผนังทึบตัน เปดชองแสงตาม
ฟงกชันการใชงานเทานั้น คุณตั้มบอกวา คนเราไมวาจะทำอะไร มันตอง
มุงไปใหสุดทาง ตอใหไปไมถึง อยางนอยมันก็ยังเห็นฝง แตถาทำอะไร
ครึ่งๆ กลางๆ มันก็จะไมถึงอะไรเลย
ซึ่งถาจะตองอยูในบานแบบนี้ทุกวัน ตองมาอยูกับมันจริงๆ มันคงอึดอัด
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และไม ม ี ช ี ว ิ ต ชี ว า จึ ง เป น หน า ที ่ ข องเป  ล หน อ ยที ่ เ ข า มาเบรก มาเติ ม
ความอบอุน เพิ่มรายละเอียดใหกับบาน การใชไมมาแทรกในสวนตางๆ
ของตกแต ง แนววิ น เทจ ช ว ยเพิ ่ ม คาแรกเตอร เ ท ๆ และฟ ง ก ช ั น สำคั ญ ที ่
เปลหนอยขอคือสเปซแบบสตูดิโอ สูงๆโลงๆ ไมมีเสากลางบาน เพื่อใช
สำหรับสอนเตน จึงเกิดเปนหอง Multifunction Room ที่นำหองหลายๆ หอง
มารวมกัน ทั้งหองนั่งเลน หองรับแขก หองทานขาว หองครัว หองน้ำ
และหองดนตรี การทับซอนกันของพื้นที่ตางๆ ทำใหสามารถทำในสิ่งที่
ตองการจะทำไดทุกเวลา ความตองการใชหองอาจจะตางกัน แตก็สามารถ
มองเห็นกัน ใกลชิดกัน เพราะทั้งคูรักการอยูดวยกัน

จึ ง เป น บ า นที ่ เ กิ ด จากแรงบั น ดาลใจของคนสองคน และสามารถสร า ง
แรงบันดาลใจตอไปใหกับทั้งคูไดอยางลงตัว

เคล็ ด ลั บ การเลื อ กของวิ น เทจของทั ้ ง คู  ค ื อ ถ า เห็ น ว า สวยก็ ซ ื ้ อ มาก อ น
เอามาลองวางตามมุมตางๆ จับมามิกซแอนดแมตช ถาไมเขาก็ขายไป
ทำใหเกิดมุมมองใหมๆ ไมจำเจ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แลวแตอารมณ
- FIND YOUR SOUL -

08
01 ขอขอบคุณคุณตั้มและคุณเปลหนอยที่เปดบาน 04 การใชสีและวัสดุที่ตางกันทำใหเห็นการ
ตอนรับพวกเรา
Lock ของตัวบานไดอยางชัดเจน

07 แมแตหองน้ำก็รวมอยูในหอง Multifunction
แตจะมีประตูบานใหญมากั้นเพื่อความเปนสวนตัว
ในบางครั้ง

02 ภายนอกบานจะเห็นเสนสายที่เรียบงาย นิ่งๆ
ตั้งแตรั้วจนไปถึงตัวบาน
บรรยายภาพ

05 หอง Multifunction เลือกที่จะใหแสงเขา
ในตอนเชาดวยหนาตางบานใหญบานเดียวเลย

08 มุมคุยงานแบบ Outdoor รับลมและธรรมชาติ
ไดอยางเต็มที่

03 มุมมองดานขางจะเห็นการ Interlock ของ
ตัวบานอยางเห็นไดชัด และชองแสงที่เลือก
เจาะตามฟงกชันการใชงาน

06 การซอนทับกันของพื้นที่ตางๆ ภายในหอง
Multifunction ซึ่งแลวแตความตองการของ
แตละคน

09 ผนังรับน้ำหนักโชวความดิบของวัสดุคอนกรีต
ที่โดนเบรกความแข็งดวยเปยโนไมและของตกแตง
สรางเสนหใหกับบาน
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DIG DEEP INTO YOUNG BUSINESS
OWNERS INSIGHT

‘JUDE CASE’ เคสโทรศัพททเ่ี กิดขึน้ จากความชอบใสรองเทาแตะ

เริ่มตนจากการที่ตัวคุณลฎาภานั้นเปนคนที่ชอบใสรองเทาแตะมาก โดยเฉพาะ
แตะหนีบสีขาวมีหูสีฟาที่เราคุนตากันดี บวกกับความชื่นชอบที่จะไดเห็นเคส
สวยๆ บนโทรศัพท เพราะเธอมักจะซื้อเคสเปลี่ยนใหกับโทรศัพทของตัวเอง
เปนประจำ โดยเริ่มแรกเปนการนึกสนุกเลนๆ ที่นำเอารองเทาแตะมาตัดเหลือ
ครึ่งหนึ่ง แลวตัดใหไดรูปทรงเทากับตัวสมารทโฟนของเธอ กอนจะนำไปติด
ทีเ่ คสโทรศัพทแลวแชรใหเพือ่ นๆ ดู จนกลายเปนการแชรตอ กันไปอีกมากมาย
ทำใหเกิดไอเดียทีจ่ ะเริม่ ทำเคสรูปรองเทาแตะอยางจริงจัง เพราะมองเห็นชองทาง
ในตลาดวายังไมมใี ครคิดทำเคสในสไตลแบบนี้

เลยก็วาได จากนั้นคุณลฎาภาก็เริ่มออกคอลเล็กชันใหมๆ อยางโทนสีพาสเทล
เพือ่ ตอบโจทยกลุม ลูกคาผูห ญิง และเคสรองเทาเกีย๊ ะไมสไตลญป่ี นุ ทีไ่ ดผลตอบรับ
ที่ดีจากลูกคาในประเทศญี่ปุนอีกดวย
นับเปนธุรกิจสตารทอัพรูปแบบเกาแตเกิดจากไอเดียใหมๆ ทีผ่ สมผสานความชอบ
ของตัวเองเขาไป จนกลายเปนสินคาทีท่ ง้ั รักและทำเงินไดอกี ดวย อยางทีห่ ลายคน
ทราบกันดีวา การทำธุรกิจใหดีนั้นตองเริ่มจากทำในสิ่งที่รักกอนนั่นเอง
ภาพจาก :
www.sentangsedtee.com

ถึงแมจะมาจากไอเดียทีด่ ทู เี ลนทีจริง และมาจากความสนุกมากกวาความจริงจัง
ก็ตาม แตเมื่อลองทำออกมาจำหนายจริงๆ ผลปรากฏวายอดสั่งซื้อมีจำนวน
มากทีเดียว เพราะสามารถทำเงินไดตอเดือนกวา 40,000 บาท ซึ่งในชวงแรก
ปญหาของการผลิตก็คือการใชกาวตราชางเปนตัวยึดระหวางเคสกับตัวสายยาง
รองเทาแตะ เมื่อใชงานจริงปรากฏวามีโอกาสที่สายยางจะหลุดออกจากตัวเคส
ไดงายกวา ทำใหตองคิดสูตรกาวพิเศษขึ้นมา ซึ่งผลที่ไดก็เกินคาดเลยทีเดียว
เพราะสามารถใชงานไดดีและดูราวกับวาเปนเนื้อเดียวกัน
อยางไรก็ตาม เมื่อมียอดสั่งซื้อมากขึ้น การตองติดกาวทุกชิ้นก็เปนเรื่องที่
ใชเวลาและใชแรงงานมากขึ้น ทำใหตองเปลี่ยนมาเปนวิธีการผลิตแบบให
ทั้งสองชิ้นสามารถเชื่อมติดเปนชิ้นเดียวกัน โดยคอลเล็กชันแรกนั้นมีขายเพียง
3 สีดว ยกัน คือสีแดง น้ำเงิน และสีเขียว เรียกวาถอดแบบมาจากรองเทาแตะจริงๆ
- FIND YOUR SOUL -

P.13

P.12

ใครจะไปคิดละวาการที่คนเราชื่นชอบการใสรองเทาแตะนั้นจะทำใหเกิดไอเดีย
จนกลายมาเปนธุรกิจ Startup ทำเงินใหเดือนละ 30,000 - 40,000 บาทได
แตนน่ั ก็เกิดแลวกับ คุณลฎาภา ยิม้ ละมัย เจาของธุรกิจสตารทอัพแบรนด JUDE
CASE ทีต่ วั สินคานัน้ คือเคสโทรศัพทรปู รองเทาแตะหนีบแบบไทยๆ ทีเ่ ราคุน เคย
กันดี ลองมาดูทม่ี าทีไ่ ปของไอเดียนีก้ นั

เปดมุมมอง ความคิด ความฝน
ที่ผานการลงมือทำของนักธุรกิจรุนใหมไฟแรง

ISSUE 31

PROJECT NO.143

WHO /
WHAT /
WEAR /

WHAT'S NOW ON FASHION

ตอนนี้อะไรอิน มาอัพเดตเทรนดไมใหเอาต

SURF HOLIDAY’S
P.14

คนเราก็ เ หมื อ นแบตเตอรี ่ การทำงานหนั ก แก ป  ญ หาเฉพาะหน า และ
ไหนจะอากาศที ่ ร  อ นอบอ า ว ทำให พ ลั ง ที ่ ช าร จ ไว ต ั ้ ง แต ต อนต น ป ค  อ ยๆ
ที่จะหมดลง ปฏิเสธไมไดเลยวาถาจะเก็บกระเปาไปทองเที่ยว ตอนนี้สิ่งแรก
ที่ผุดขึ้นมาในหัวคือทะเลภาคใตบานเรา ฟาโปรง น้ำทะเลใสๆ นอนเอื่อยๆ
บนเปลริมหาดใหลมเย็นๆ ไดพัดกระทบหนา โตผานคลื่น ใหผิวไดสัมผัสกับ
น้ำเย็นๆ สวรรคชัดๆ
Outfit ที่เหมาะกับกิจกรรมทางทะเลก็จะหนีไมพนเลยกับเสื้อฮาวาย ตางๆ
ทัง้ วินเทจ เสือ้ มือสอง และแตละแบรนดทก่ี ระหน่ำผลิตออกมาไมขาด เปนไอเทม
Hot ที่ใสไดตลาดทั้งปกับอากาศแบบบานเรา และแนนอนวามันจะตองอยูใน
ลิสตการจัดกระเปาไปทะเลเชนกัน

WHO WHAT WEAR เลมนีจ้ ะมิกซแอนดแมตชใหพรอมสำหรับ กิจกรรมทางทะเล
การเลือกเสือ้ ฮาวายสีสนั สดใสทำใหดมู อี ะไรมากกวาทีจ่ ะใสเสือ้ ยืดไปอยูร มิ ทะเล
กางเกงผาเสนใยธรรมชาติกเ็ ปนอีกไอเทมทีช่ ว ยใหเราไมอดึ อัด ระบายอากาศไดดี
จะใสมันกระโดดลงทะเลเลยก็ไมผิดกฎอะไร การเลือกเครื่องประดับใหเหมาะ
ก็สำคัญเชนกัน ไมวาจะเปนแวนกันแดดหรือหมวกตางๆ ปดทายดวยการติด
แจ็กเก็ตไวคูกายสักตัวเพื่อเพิ่มเลเยอร Outfit ดูคอมพลีต หรือไวใชกันหนาว
ยามขึ้นจากน้ำแลวเราตองนั่งเรือโตลมก็ได เพราะการไปพักผอนแลวปวยมัน
ไมสนุกเลย
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งานดีไซนดีๆ จากทั่วโลกจะมากองอยูแถวนี้
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เมื่อป 2016 หลายๆ คนอาจไดเห็นโปรเจกตการระดมทุนสรางหนังสารคดี
เกี่ยวกับ Dieter Rams จากผูกำกับ Gary Hustwit (คนเดียวกับที่กำกับ
Objectified, Helvetica และ Urbanized) ผานทาง Kickstarter กันมาบาง
ตอนนีห้ นังใกลเสร็จแลว โดยมีกำหนด Screening ทีน่ วิ ยอรกและซานฟรานซิสโก
กอน และจะทยอยจัดอีเวนตฉายไปตามเมืองตางๆ ทัว่ โลกรวมทัง้ กรุงเทพฯ ดวย
Dieter Rams เกิดเมื่อป 1932 ที่ Wiesbaden ประเทศเยอรมนี เขาศึกษา
สถาปตยกรรมและการตกแตงภายในที่ Wiesbaden School of Art ในป 1947
แตเนื่องดวยไดรับอิทธิพลจากปูที่เปนชางไม Rams จึงพักการเรียนเพื่อไป
เทรนทักษะงานไมอยูเปนเวลา 1 ป แลวกลับมาเรียนตอในป 1948 และจบ
การศึกษาดวยเกียรตินิยมในป 1953
Rams เขาทำงานที่ Braun ในป 1955 ตามคำแนะนำของเพื่อนโดยพี่นอง Erwin
และ Artur Braun ซึง่ รับชวงตอจาก Max Braun ผูพ อ เปนผูร บั เขาทำงานดวยตัวเอง
ซึ่งตามความตั้งใจแรก Rams ถูกวาจางมาใหออกแบบภายในและพื้นที่สำหรับ
ผลิตงานดีไซนใหมใหกับบริษัท ที่ตั้งใจจะผันตัวจากบริษัทรับจางผลิตมาเปน
บริษัทออกแบบเต็มตัว ซึ่งตอมาเขาไดกลายมาเปน Head of Design ในป 1961
มีผลงานสรางชื่อและเปนที่จดจำมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องเลนแผนเสียง SK4

(Snow White’s Coffin), เครือ่ งคิดเลข ET66, T3 Pocket Radio และเครือ่ งฉาย
ฟ ล  ม สไลด 35mm ‘D'-series (D45, D46) เขาได ม ี ส  ว นช ว ยให Braun
ประสบความสำเร็จในการผันตัวมาเปนบริษทั ทีผ่ ลิตงานออกแบบของตัวเองภายใต
แบรนด Braun เปลีย่ นจาก ‘Made in Germany’ เปน ‘Designed in Germany’
อีกทั้งยังเปนผูทำใหสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานภายใตแบรนด Braun
ซึ่งเปนที่รูจักในวงกวาง

การใชทรัพยากรอันมีอยูจำกัดดวยการรับผิดชอบตอการออกแบบ โดยดีไซนที่ดี
จะตองเปนเหตุเปนผล ความสวยงามของผลิตภัณฑจะตองตอบสนองเปนเหตุผล
กับการใชงาน ผูออกแบบจะตองไมทำตนเปนศิลปนที่ประดับตกแตงผลิตภัณฑ
ของตนด ว ยสิ ่ ง ที ่ ไ ม จ ำเป น เพี ย งแค เ พราะความชอบและรสนิ ย มส ว นตั ว
โดยไมคำนึงถึงการใชงาน เพราะทายทีส่ ดุ ผลิตภัณฑเหลานัน้ ก็จะมีอายุการใชงาน
ทีส่ น้ั และถูกโยนทิ้งไปในที่สุด

“มีความกลา บริสุทธิ์ ลงตัว เปนเหตุเปนผล และไมตองพยายาม แคมอง
แวบแรกก็รูวาคืออะไร แลวจะตองใชยังไง” ฟงเผินๆ แลวเหมือนจะไมยาก
แถม Rams ยังเขียน 10 Design Commandments มาไวใหอา นกันตัง้ แตป 1970
แตใครขีเ้ กียจอาน เขาสรุปใจความมาใหงา ยๆ ภายในหนึง่ ประโยควา “To design
is to think.” หรือ “การออกแบบคือการคิด” นั่นเอง…เหมือนจะงาย แตคิดดูดีๆ
แลวไมงายอยางที่คิดนะจะ

หลังจากทำงานที่ Braun มาได 1 ป Rams ถาม Erwin Braun วาเขาจะไป
ออกแบบเฟอรนิเจอรให Niels Vitsoe กับ Otto Zapf ไดไหม โดย Braun ตอบ
ตกลงแทบจะทันที เพราะเขาคิดวามันจะชวยในเรื่องการตลาดวิทยุของ Braun
จากนั้น 1 ป Rams จึงไดเปดตัวผลิตภัณฑระบบชั้นยึดผนัง (606 Universal
Shelving System) กับ Vitsoe เขาเชื่อวาไอเดียในงานออกแบบของเขากับ
วิสัยทัศนของบริษัทจะตองสอดคลองไปดวยกัน และสำหรับเขา งานดีไซน
ควรจะถูกออกแบบจากคนภายในบริษัท ยิ่งถาเปนงานดีไซนที่เปนสวนหนึ่ง
ของระบบที่ใหญ ซึื่ง Rams ก็รับหนาที่ออกแบบใหกับทั้งสองบริษัท จนเขา
เกษียณจาก Braun ในป 1995 แตก็ยังคงทำงานรวมกับ Vitsoe จนทุกวันนี้

ผลิตภัณฑนั้นๆ จะไมสามารถเรียกวาเปนงานดีไซนที่ดีไดเลยถาถูกออกแบบ
มาโดยที่ไมเขาใจและไมคำนึงถึงผูใชงาน เพราะผลิตภัณฑนั้นถูกออกแบบมา
เพื่อใหถูกใชโดยผูคน จึงจะตองคำนึงถึงผูใชงานในทุกๆ มิติ ทุกๆ คนควรจะ
สามารถเขาใจผลิตภัณฑเหลานั้นไดโดยงาย ฉะนั้นแลว “Good design should
be as simple as possible.”

ใครสนใจปรัชญา วิธีคิด งานออกแบบ ของ Rams ก็สามารถเขาไปหาขอมูล
เพิ่มเติมไดตามลิงกเหลานี้ หรือจะ Google ชื่อ Dieter Rams ก็มีขอมูลขึ้นมา
มากมาย อานไปพลางๆ รอดู RAMS จาก Gary Hustwit จะไดคุนเคย
และเขาใจงานออกแบบที่ผานการคิดมาเปนอยางดี และสงผลไปยังวิธีคิด
ของนักออกแบบรุนตอๆ มามากมายไดมากยิ่งขึ้น

ปรัชญาการออกแบบของ Rams มีแนวทางทีช่ ดั เจน เรียกไดวา เปนสิง่ ทีเ่ ขายึดถือ
เปนจิตวิญญาณในการทำงานทั้งชีวิตของเขา ซึ่งสงผลอยางยิ่งตองานของ
ดีไซเนอรรุนหลังๆ ที่เห็นไดชัดก็คือผลิตภัณฑตางๆ ของ Apple ที่ออกแบบ
โดยคำนึงถึงผูใชเปนหลัก มี Human Touch เขาใจงาย และเปนมิตรกับผูใช
Jonathan Ive หัวหนาฝายออกแบบของ Apple กลาวถึงงานของ Rams วา

www.vitsoe.com/eu/about/dieter-rams
https://se.braun.com/en/world-of-braun/braun-designers
www.medium.com/@amarchadgar/dieter-rams-and-the-relevance-of-functionalism-65bf7c1af064
www.theschooloflife.com/

Rams เชื่อวาดีไซนที่ดีจะตองไมมีอะไรสูญเปลา นักออกแบบควรคำนึงถึง

- FIND YOUR SOUL -

ISSUE 31
B inthemiddleofnowhere

ITCHY FEET
ITCHING
TO
WALK & TRAVEL
&TALK

ที่นาเที่ยวกิ๊บเกบนโลกกลมๆ ใบนี้
จากคนที่คันเทาจนตองออกเดินทาง
และคันปากจนตองอยากเลา

สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ แตยังคงแฝงไปดวยมุมมองใหมของสถาปตยกรรมที่แสนจะทันสมัย
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เราจะพาคุณออกไปพบอาคารรูปทรงแปลกตา และอัพเดตยานฮิปๆ ที่มี
รานขายของอันแสนสะดุดตาเรียงรายกันอยูตลอดสองฝงถนน รวมไปถึง
สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ แตยังคงแฝงไปดวยมุมมองใหมของ
สถาปตยกรรมที่แสนจะทันสมัย เชนการกอสรางที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช และรูปทรงที่ดูล้ำอนาคต แตถูกจัดวางใหสอดคลองกันไดอยางลงตัว
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็ไมไดไปไกลจากบานเรามากนัก นั่นคือประเทศไตหวัน
ที่คนสวนใหญมักจะพูดถึงในเรื่องของกิน ที่แรกที่เราไปถึงคือทะเลสาบ Sun
Moon Lake นอกเมืองไทเป เดินทางก็งายแสนงาย ซื้อตั๋วรถไฟออกจากเมือง
ไทเปมาลงเมือง Taichung แลวมาตอรถบัสที่สถานีรถไฟไดเลย นั่งมาประมาณ
1 ชั ่ ว โมงนิ ด ๆ ก็ ถ ึ ง Sun Moon Lake เมื อ งที ่ ม ี ท ะเลสาบอยู  ต รงกลาง
ลงรถมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ ก็รีบมุงหนาสู Xiangshan Visitor Center
สถาป ต ยกรรมอั น ล้ ำ สมั ย แต บ อกเลยตั ว อาคารที ่ ม ี เ ส น สายอั น ลื ่ น ไหล
เขากับธรรมชาติอันสวยงามไดอยางดีเลยทีเดียว แคเดินเลนถายรูปมุมนั้น
มุมนีก้ แ็ ทบจะหมดเวลาไปครึง่ วัน เราเลือกทีจ่ ะนอนพักที่ Sun Moon Lake สักคืน
เพราะเพื่อนชาวไตหวันแอบกระซิบมากอนวาใหตื่นมาดูพระอาทิตยขึ้นตอนเชา
ริ มทะเลสาบ มั น เป น ภาพที่ส วยมาก แนน อน ใครกัน ที่จ ะไมอ ยากเห็น
เชาวันใหมกับแสงอาทิตยไออุน ริมทะเลสาบ ดวงอาทิตยที่คอยๆ แทรก
ออกมาระหวางภูเขาที่สลับซับซอนนั้น บอกเลยวาคุมคามากจริง

ตั ว อาคารออกแบบได อ ย า งดึ ง ดู ด สายตาและวิ ธ ี ก  อ สร า งที ่ ล ึ ก ล้ ำ มาก
ภายในยังมีรานอาหาร รานขายของขนาดกำลังดี พอที่จะใหซื้อของติดไม
ติดมือกลับได และมุมที่ไมควรพลาดเลยคือชั้นบนสุดของตัวอาคารที่มีสวน
และเกาอี้รูปทรงแปลกใหนั่งพักผอนตามสบาย สิ่งที่ถาไดมาที่นี้แลวควรทำคือ
เก็บภาพความโคงของโครงสรางสถาปตยกรรมที่มีใหเห็นอยูตลอดระหวางที่
เดินอยูขางใน
กลับเขาไทเป ยานทีเ่ ปนแหงฮิปๆ ทีค่ วรหาเวลาไปคือยานทีเ่ รียกวา Fujin Street
ซึ่งมีรานขายของนารักๆ มีดีไซนและแบรนดเสื้อผา กระเปา รองเทาก็มีมา
ใหเลือกชอปปงกันไดอยางเต็มที่ เชน BEAMS, BEAUTY&YOUTH, FREITAG
หรือถาใครเปนสายนั่งคาเฟก็ไมควรพลาดราน Paus คาเฟที่แอบมีรานขายของ
ดีไซนซึ่งคัดสรรจากทั่วทุกที่มาอยูที่นี่ที่เดียว
หวังวาไตหวันจะเปนอีกหนึง่ สถานทีท่ ค่ี ณุ จะคนพบความชอบของตัวคุณในดานที่
แตกตาง หรือเปนเมืองอันดับแรกๆ ทีจ่ ะพาคนใกลตวั หรือเพือ่ นคูค ดิ มาใชเวลา
สัน้ ๆ พักสมอง และเปดใจใหกวางกับธรรมชาติรอบๆ ตัวอันแปลกตา เหมือนอยาง
ที่เรารูสึก

ระหวางทางกลับเขาไทเป National Taichung Theater ก็เปนอีกทีท่ ไ่ี มควรพลาด
- FIND YOUR SOUL -

ADDRESS
XIANGSHAN VISITOR CENTER (SUN MOON LAKE)
599, Zhongshan Road, Yuchi Township, Nantou County
Opening times:
09:00 - 17:00
tel +886 4 9285 5668

NATIONAL TAICHUNG THEATER (TAICHUNG)
40756 No. 101, Sec. 2, Huilai Rd.,Xitun District, Taichung City
Opening times:
Sunday to Thursday: 11:30 - 21:00
Friday, Saturday and national holidays: 11:30 - 22:00
tel +886 4 2251 1777
email: service@npac-ntt.org
FUJIN STREET
Fujin Street, Songshan District, Taipei City
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ALONG THE PATH, THERE ARE
STORIES THAT MAKE A TINY SMILE
AND SUSTAIN THE HAPPINESS
IN OUR HEART

รอยยิ้ม ความรูสึกดีระหวางทาง
เปนความสุขที่เก็บเกี่ยวไดไมมีหมด
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HAPPINESS
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HEALTH ME

BE HEALTHY, BE HAPPY
AND BE YOURSELF

สุขไดดวยสุขภาพดี เริ่มตนที่ตัวคุณ

FIND YOUR BEAUTY
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คู ใจ (ที่ ไม ใชของเรา)
ถึงไมใชจอมยุทธแตเราทุกคนก็ลวนมีกระบี่คูใจ ไมวาจะเปนรถคูใจ ตะหลิว
คูใ จ ฯลฯ ผมเองก็มไี มแบดคูใ จ ตัวโครงดามทำจากคารบอน เลือกใชเอ็นขนาด
60 ออนซ ขึงใหหยอนเล็กนอย ตัวไมและดามจับสีดำสนิท ผานศึกมาแลวนับครัง้
ไมถว น (ออกตัวไวกอ นวาตีไมเกง เลยตองชดเชยดวยอุปกรณทด่ี )ี วันอังคารหนึง่
กวนตีแบดก็นัดกันตอน 2 ทุมเหมือนเคย แตพิเศษตรงที่วันนี้จะมีแกงนักแบด
อดีตทีมชาติมารวมแจมดวย หลังเลิกงานผมรีบควาไมแบดคูใ จทีใ่ สซองไวอยางดี
เมือ่ ไปถึงคอรตแบดผมก็รบี เปดซิปซองใสไมแบด แลวพบวาขางในเปนกระดาษแข็ง
ตัดเปนวงรีที่ติดกับดามไมไผดวยสกอตชเทป (น้ำหนักของกระดาษแข็งกับ
ไมไผใกลเคียงไมแบดจริงมากเมื่ออยูในซอง) “ไอ Here! ใครแกลงกูวะ!”
ผมอุ ท านในใจจนดั ง ออกมาขา งนอก โกรธหัว รอ น ปนงอนขั้น สุด (ปกติ
โดนแกลงโดนอำทีอ่ อฟฟศเปนเรือ่ งปกติ แตอนั นีไ้ มขำนะ) แลวยังซวยซ้ำซวยซอน
วันนั้นทุกคนตางก็ดันไมมีใครเอาไมแบดสำรองติดมาดวย ผมจึงจำใจตองเดิน
ไปที่เคานเตอรพนักงานที่อยูดานหนาคอรตเพื่อเชาไม
มันคือไมแบดที่นาเกลียดที่สุดในโลก สีชมพูช็อกกิ้งพิงกของมันชางโดดเดง
ยี่หอก็ดูเปนไมสำหรับเด็กแถวบานที่ใชตีเปาะแปะกันตรงถนนหนาหมูบาน
พันดามดวยเทปสีชมพูลายคิตตี้สะทอนแสง ขึงดวยเอ็นสีเขียวสะทอนแสง
ไมรยู ห่ี อ อะไร ทุกองคประกอบสะทอนถึงความไมโปรอยางเห็นไดชดั แตไมเหลือ
ทางเลือกแลว นีค่ อื ไมเชาอันสุดทายทีเ่ หลืออยู (ทีย่ งั ดีกวาเอาไมไผตดิ กระดาษแข็ง
อันที่โดนแกลงไปตีอะนะ) ผมลงสนามดวยความไมมั่นใจสุดขีด เพราะดันตอง
ตีกับอดีตทีมชาติ แตแลวสัมผัสแรกที่ไมกระทบลูกผมก็ประหลาดใจ ยิ่งเมื่อ
ผานการตีออกไปอีกหลายครั้งยิ่งทำใหผมมั่นใจ เฮย! นี่มันดีกวาของผมเสียอีก
ปกติผมจะตีไมถึงหลังและวางลูกไดไมดี แตคราวนี้ผมควบคุมทิศทางลูกไดดี

เมื่อจบเกม ผมแพเหมือนเคย แตตางตรงที่ไมไดแพขาดลอยอยางทุกครั้ง
เมื่อมีการนัดตีแบดครั้งตอไป ผมจะรีบไปเชาไมคิตตี้อันนี้ทุกครั้ง เพราะติดใจ
นี่คือไมแบดสุดรักที่ไมไดอยากได จนตองขอซื้อตอ แตก็อดใจหายไมได
ถาวันนั้นจะมีใครเชาไป
ผมชอบความผูกพันแบบนี้ การเปนบัดดี้กันไมจำเปนตองเปนเจาขาวเจาของ
ผมเคยมีกางเกงยีนสตวั หนึง่ ทีไ่ ปไหนไปกัน ใสมนั ตัวเดียวจนเปาขาดปะแลวปะอีก
แตผามันเปอยจนตองเลิกใส รูสึกเฮิรตมากเพราะยึดติด ทุกวันนี้เต็มไปดวย
คูใจที่ไมใชของเราเต็มไปหมด โตะตัวโปรดในรานกาแฟ พี่วินมอเตอรไซค
คนที่เรียกใชประจำ ผาหมผืนที่ใชเวลาไปนอนคางบานเพื่อน ฯลฯ
แลวอีกวันที่นัดกันตีแบดก็มาถึง หลังจากเดินไปเชาไมคิตตี้คูใจ ผมก็กลับมา
นัง่ ทีร่ มิ สนามเพือ่ จะเปลีย่ นรองเทา เมือ่ เปดซิปกลองรองเทาออกมาก็พบวาขางใน
คือนิตยสารแฟชั่นเลมหนา 2 เลมมวนเปนทรงกระบอกแลววางไวคูกัน
ผมอุทานในใจ “ไอ Here เลนกูอีกแลว” ผมหัวเราะเบาๆ แลวเดินยอนกลับ
ไปที่เคานเตอรหนาคอรตแบด “พี่ครับ เชารองเทาแบดคูหน่ึงครับ“ พี่พนักงาน
บอกวาไซสที่นองใสไดเหลืออยูคูเดียว แลวหยิบออกมาวางใหดู โอวแมเจา
มันเปนรองเทาที่เกามาก แถมยังเปนรองเทาฟุตซอล (พื้นรองเทาฟุตซอล
ใกลเคียงพื้นรองเทาแบด ซึ่งทางคอรตอนุโลมใหใชได) ผมมองมันดวยสายตา
เปนประกาย แลวตอบไปพรอมกับยิ้มมุมปากวา “โอเค เชาครับ”
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สภาพอากาศบานเราพยากรณแทบจะไมได เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก ผิวหนาของเราปรับตามแทบจะไมทัน
HEALTH ME ฉบับนี้อยากใหคุณชวนเพ�่อนซี้มาดูแลผิวหนาใหพรอมรับมือกับทุกสภาพอากาศ
ดวยการมาสกหนาแบบงายๆ จากผักและผลไม ชวยใหผิวชุมชื้นและสดใสอยูเสมอ

1. สม
สมเปนแหลงรวมวิตามินซีที่เราคุนเคยดีอยูแลว เพียงนำสมแชเย็นประมาณ
ครึ่งชั่วโมง นำมาฝานบางๆ และวางบริเวณใบหนา ทิ้งไวประมาณ 15 นาที
แคนี้ก็ชวยใหผิวกระจางใสขึ้นได

4. ทับทิม
แหลงอุดมวิตามินซีจากผลไมอีกชนิดหนึ่งก็คือ ทับทิม เพียงนำน้ำทับทิมคั้นสด
1 ชอนชา ผสมกับน้ำผึ้ง 1 ชอนชา ทาบางๆ ที่ผิวหนา ทิ้งไว 10 นาที
แลวใชสำลีชุบน้ำเช็ดออก แคนี้ก็ชวยใหผิวหนาสดใสแถมนุมชุมชื้น

2. มะเขือเทศ
มะเขือเทศเปนเหมือนเพื่อนที่แสนดีของผิวหนา ทั้งทานสดหรือมาสกหนา
ตางชวยใหผิวเปลงปลั่งและกระจางใส เพียงนำมะเขือเทศฝานเปนแวนบางๆ
ชุบกับโยเกิรตรสธรรมชาติ วางไวที่ผิวหนา ทิ้งไว 15 นาที ทำเปนประจำ
จะชวยใหผิวดีขึ้นตามลำดับ

การมาสกหนาเพียงอาทิตยละ 1 ครั้ง สามารถชวยใหคุณและเพื่อนซี้ของคุณ
มีผิวพรรณสดใสขึ้น แถมเปนกิจกรรมสนุกๆ ไวเพิ่มเติมความสวยกับคูหู
ของคุณ ไมวาสภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปขนาดไหน ผิวหนาของเราก็เอาอยู!

3. แตงโม
หากใครอยากเพิ่มความสดชื่นใหผิวหนาหลังเลิกงานหรือหลังออกกำลังกาย
เพียงนำน้ำแตงโมคั้นสด ¼ ของถวยตวง ใชสำลีชุบใหชุมและมาสกที่ผิวหนา
ทิ้งไวประมาณ 10 นาที แคนี้ก็สามารถชวยใหผิวกลับมาสดชื่นอยูเสมอ
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มารูจักเทคโนโลยี แก็ดเจ็ต
ที่จะทำใหเราใชชีวิตกันงายขึ้น ฝนไดไกลขึ้น
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จากคูที่มีมิตรภาพตอกัน ชวยเหลือกัน กลับกลายเปนเหมือนหอกขางแคร
ที่พรอมจะทิ่มแทงกันและกัน ตางฝายตางไดเรียนรูบทเรียนมากมาย แตก็อาจ
จะสายเกินไปที่จะถอนตัว ริสะเองก็อาจไดเห็นภาพสะทอนตัวของเธอเอง
ในยุคเริ่มตนที่เต็มไปดวยไฟและความสดใหมในงานเขียน สวนยูกิเองก็
เหมือนไดทำตามความฝน คือไดมีงานเขียนที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะอาศัย
ชื่อเสียงของคนอื่นก็ตาม
เราจะเห็นวาชีวิตของคนที่ดิ้นรนทำตามความฝนอยางยูกิและคนที่พยายาม
รักษาชื่อเสียงอยางริสะนั้นเต็มไปดวยเรื่องราวมากมายดุจงานเขียนชั้นดีใน
ชีวติ จริง มีตวั ละครทีส่ มจริงและตางก็มสี เี ทาๆ แมตวั เอกอยางยูกทิ แ่ี รกๆ เราจะ
รูสึกวาเธอนั้นนาเห็นใจ แตเมื่อเธอเผยอีกดานออกมาเรากลับพบวาเธอก็ดารก
ไมแพกัน สวนภาพลักษณของริสะที่ดูเปนนักเขียนใหญ ถือตัว ดูเปนคนดุ
เอาแตใจแบบสุดๆ แตเมื่อติดตามเรื่องไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มเห็นมุมที่นาเห็นใจ
อยากเปลี่ยนมาเอาใจชวย แตเนื้อเรื่องก็นำพาไปใหบทบาทของทั้งคูพลิกไปมา
จนเราเองก็เลือกไมถูกวาจะเชียรใครดี เพราะตางก็มีสวนดีและเลวทั้งคู
เราจะเห็นการเปลีย่ นแปลงของความสัมพันธจากเริม่ รูจ กั กันสูอ าจารยกบั ศิษยรกั
พี่สาวกับนองสาว หรือแมกระทัง่ แมและลูกสาว จากรักสูเ กลียด ซึ่งชวงที่เปน
ศัตรูกันนี่แหละที่ทั้งสองตางไดเรียนรูตัวตนของตัวเองและอีกฝายไปพรอมกัน
จนเมือ่ ถึงบทสุดทายก็กลับมาสูความเขาใจโลกเขาใจในตนเอง

Hip Hop กลับมาอีกแลวครับชวงนี้ หลายๆ คนคงสังเกตไดไมยาก ไมวาจะ
รายการทั้ง Online และ Offline โฆษณาตางๆ รวมไปถึงเสื้อผาแฟชั่น
และวัฒนธรรมตางๆ ที่มีการผสมผสานกลมกลืนกับฝงไทยอยางไมนาเชื่อ
จริงๆ ความคลายกันกับเพลงแหลของไทย ถานับจริงๆ Joey Boy ก็นาจะ
เปนคนแรกๆ ที่เอาสองสิ่งนี้มาผสานกันไดอยางกลมกลืน กอนที่ "M Slick"
และ "ปูจานลองไมค" จะสานตอจนคนฟงในยุคปจจุบันรูสึกไดวามันเขาถึง
ไดงายขึ้น "ฟกกลิ้งฮีโร" หนึ่งในผลิตผลของ Joey Boy ก็กลายเปนเตยในยุคนี้
เราจะเห็นไดจากแทบทุกเพลงของศิลปนดังๆ ถาอยากจะแตกตางจะตอง Feat
กับกอลฟ ฟกกลิง้ เพือ่ เปลีย่ นความเลีย่ นเปนความนัว เอาจริงๆ ทักษะในการคิด
Rhyme และคำในการ Rap ไมไดตางจากทักษะหนึ่งของทางดนตรีเลย
ยิ่งในยุคนี้กระแสโซเชียลกระเพื่อมงาย และเขาถึงเร็วกวาสมัยกอนเยอะ
รวมถึงรายการอยาง Rap is Now ที่กลาจัด ทำใหศิลปน Hip Hop แทบไมตอง
ไปพึ่งใบบุญคายใหญ แถมคายใหญๆ กลับตองหวังพึ่งศิลปนเหลานี้ดวยซ้ำ
"Repaze" "Twopee" หรือ "Chom Chumkasian" คือตัวอยางที่พวกคุณ
ควรลองเสิรช YouTube หาผลงานของพวกเขาดูสักครั้ง
มีจริงก็ตองมีปลอม บางคนก็อาจจะไดเพียงเพราะโชคชวย ถูกหวยที่เพลงดัน
ถูกไปมิกซเปนสามชาในวันสงกรานตแลวดันถูกใจชาวแรงงานตางดาวแถวมหาชัย
ทำใหเปดกันทั่วบานทั่วเมือง ของแบบนี้ดูไมยาก พิสูจนไดดวยการไปลองดูโชว
ของพวกนีส้ กั ครัง้ มืออาชีพกับสารคามยอมผมมีเสนแบงกันอยางชัดเจนอยูแ ลว
หาตัวเองใหเจอ ถาหาไมเจอก็แคอยาหลอกคนอืน่ ดวยตัวปลอมของคุณ เราไมได
เกิดมาเปน Hip Hop ทุกคน ความแตกตางไมไดเปนสิง่ นารังเกียจ แตความ
เหมือนกันจนนากลัวตางหาก คือสิง่ นารำคาญ

จากเรื่องนี้เลยทำใหคนพบวาบางทีการไดเปนคู (อริ) กับบางคนอาจทำใหเรา
ไดเรียนรูและนำพาไปรูจักและเขาใจดานมืดของตัวเราเอง เมื่อเราเขาใจ
เราจะควบคุมมันใหไมไปทำรายใคร โดยเฉพาะตัวของเราเอง
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บางครั้งคูหูที่ดีที่สุดก็คือคูอริ! นี่คือเรื่องราวของ โทโนะ ริสะ นักเขียนใหญที่
ไมสามารถสรางผลงานไดอกี กับ คาวาฮารา ยูกิ นักเขียนใหมไฟแรงทีถ่ กู ปฏิเสธ
จากหลายสำนักพิมพ ยูกิไดเขามาทำงานเปนผูชวยของริสะ ซึ่งเปนไอดอล
ที่เธอนับถือ วันหนึ่งริสะและ บ.ก. เห็นแววของเธอ จึงชวนเธอมาเปน Ghost
Writer ใหรสิ ะ เธอตกลงเพราะจะไดมโี อกาสสรางงานออกสูม หาชน เมื่อผลงาน
เต็มไปดวยเสียงชื่นชม ริสะเองก็เปลงประกาย และกลับมามีชื่อเสียงอีกครัง้
แตนานวันเขา ความขัดแยงก็เริ่มกอตัวในหลายเรื่อง และยูกิเองก็อยาก
ออกจากเงาไปเปนนักเขียนในนามของตัวเองเสียที

มีคนเคยบอกไววา ดนตรีกับแฟชั่นเปนของคูกัน เรามักจะเห็นการเวียนวาย
ตาย เกิ ด ของสองสิ ่ ง นี ้ ม าด ว ยกั น ตลอด หากไม ล งลึ ก ถึ ง รายละเอี ย ด
จะเห็ น ว า จะวนเป น วั ฏ จั ก ร ไม ม ี ส ิ ่ ง ใดตายไปตลอดกาล ทั ้ ง เพลงร็ อ ก
ที่มาพรอมความกบฏแบบเสื้อดำ กางเกงยีนส หรือเพลงปอปที่มาพรอม
ความสนุกและหลากหลายในการแตงตัว แตเราคงจะขามแนวเพลงหน่ึง
ไปไมไดเลย เพราะไมวากี่ปกี่ชาติก็เวียนกลับมาพรอมความแปลกตา แปลกหู
และแปลกใจ อยางไมมีวันตาย นั่นคือ "Hip Hop"

เราจะผานมันไปดวยกันนะ
My Special Aflac Duck
ถ า ขอกั น ได คนเราก็ ค งอยากให ม ี ใ ครสั ก คนมาอยู  ข  า งๆ หรื อ อะไร
สักอยางที่เขาใจ ในยามที่ตองผานชวงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิต
จึงเปนที่มาของการสราง My Special Aflac Duck ซึ่งเปน 1 ใน 10
แกดเจ็ตที่เจงที่สุดในงาน Consumer Electronics Show (CES) 2018
ที ่ ล าสเวกั ส สหรั ฐ อเมริ ก า เพราะเป ด แอฟเลคถู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ให
อยูเปนเพื่อนกับเด็กที่ตรวจพบวาเปนโรคมะเร็ง
My Special Aflac Duck ถู ก วิ จ ั ย และพั ฒ นาโดยที ม Sproutel
ในสหรัฐอเมริกา โดยเปดแอฟเลคไมไดเปนเพียงหุนยุนตของเลนเปดที่
เฉลียวฉลาดเทานั้น แตมันสามารถมีปฏิสัมพันธกับเด็กในอารมณตางๆ ได
ชวยทำใหเด็กรูสึกอบอุนเหมือนมีเพื่อนที่เขาใจอยูขางๆ ตลอดชวงเวลา
ของการรั ก ษา เด็ ก จะสะท อ นความรู  ส ึ ก ต า งๆ กั บ เป ด โดยไม ต  อ งพู ด
อยางการปอนอาหาร ลูบคอ กอด เอามานอนดวย โดยเปดจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองอยางนารัก เด็กสามารถแสดงความรูสึกอื่นๆ กับเปดไดโดยใช
เหรียญอีโมจิหนาตาตางๆ แปะไปที่อกของเปด

ซึ่งเปดจะตอบสนองอยางแตกตางกัน เชน ถาเด็กใชเหรียญหนายิ้มแตะ
เปดจะทำหนาออนใหไซรคอ สงเสียงพอใจ แตถาใชเหรียญหนาโกรธแตะ
เป ด ก็ จ ะทำเสี ย งโกรธไปด ว ย เหมื อ นกั บ ว า มี อ ี ก คนที ่ โ กรธเป น เพื ่ อ น
เป ด แอฟเลคจึ ง ไม ไ ด เ ป น แค ต ุ  ก ตาของเล น แต เ ป น เพื ่ อ นที ่ อ ยู  เ คี ย งข า ง
ทำใหเด็กอบอุนและไมรูสึกโดดเดี่ยว แมบางวันอาจไมมีคนมาเยี่ยมเลย
ก็ตาม
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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
Find your soul เปนการคนพบความปรารถนาที่แทจริงของชีวิต
ที่เปนเหตุผลใหคนลุกขึ้นมาทำอะไรตออะไร
เพื่อรักษาจิตวิญญาณนั้นไวใหชีวิตมีความหมาย Unknown Wow ฉบับนี้
จึงนำตัวอยางชีวิตของคน 5 คน ที่คนพบ Soul ของตัวเองในรูปแบบตางกัน
แตทุกคนลวนใชมันเปนเหตุผลที่ทำใหอยากตื่นขึ้นมาทุกวัน

2
ผูชาย อายุ 24
“Dance is the soul speaking”
Erik Cavanaugh ผูชายรางทวมวัย 24 ป จากพินซินวาเนียวัย Find soul
ดวยการคนพบจุดหมายของชีวิตจาก “บัลเลต” หลายคนไมคิดวาเขาจะเลือก
อาชีพนี้ ดวยสรีระที่นาจะเปนอุปสรรค แตอีริกทำใหคนมองขามรูปลักษณ
ภายนอก แลวหันมาทำความรูจักเขาจริงๆ ผานการเตนบัลเลต อีริกเปน
นักเตนบัลเลตอาชีพที่มีทวงทาสงางาม เขาไมปลอยใหรางกายที่ทวมอวน
ของเขาดึ ง รั ้ ง ศั ก ยภาพ อี ร ิ ก เต น บั ล เลต ค ลาสสิ ก โดยผสมผสานแนวทาง
ที่เขาคิดขึ้นเอง เขาเรียกตัวเองวาเปน Contemporary Dancer เขาใช
การเตนบัลเลตเปนภาษาในการสื่อสาร ที่สำคัญ มันเปนภาษาที่มาจากหัวใจ
ไม ใ ช ร ู ป ลั ก ษณ ภ ายนอก เขาบอกความเป น ตั ว เองโดยไม ต  อ งใช ค ำพู ด
เขาปลอยใหทวงทาในบัลเลตบอกเลาจิตวิญญาณไดอยางสมบูรณ
ขอมูลจาก http://60secdocs.com/

3
ผูหญิงวัย 64
“I’m not 20, and I don’t want to be 20”
Lyn Slater เจาของบล็อก Accidental Icon กับ IG ที่มียอดฟอลโลวกวา
300,000 เธอเปนอาจารยมหาวิทยาลัย Fordham University ที่พลิกสูตร
สำเร็จชีวิตผูหญิงหลังเกษียณซึ่งตองใชชีวิตอยูบานเลี้ยงหลาน ใชเซรั่ม
Anti-aging ตางๆ โดยเธอสมัครเรียนคอรสในสถาบันแฟชั่นและดีไซน
ซึ่งแนนอน เธอแกที่สุดในชั้น เธอเริ่มแตงตัวในแบบที่อยากเห็นตัวเองเปน
โดยไม ต ามเทรนด เช น ถ า เธออยากให ต ั ว เองดู ล ึ ก ลั บ มี เ สน ห  เ ย า ยวน
เธอจะเลือกเสื้อผาใหตัวเองเปนแบบนั้น แตสิ่งที่เธอจะไมทำคือ การทำให
ตัวเองดูเด็ก Lyn เริม่ เปดบล็อกของตัวเอง เพราะเธอไมสามารถหาบล็อกแฟชัน่
หรือแม็กกาซีนที่มีพื้นที่ใหสำหรับผูหญิงในวัยอยางเธอที่เปนคนธรรมดา
ไมใชเซเลบดารา แตนาสนใจ แตกตาง มีความคิด และสามารถดูดีแบบเปน
ตัวเองได ทุกรูปของเธอจะไมรีทัช Lyn Slater กลายเปนแรงบันดาลใจ
ใหผูหญิงวัยเดียวกับเธอทั่วโลกใหเลิกหนีความชรา แตเปนตัวเองใหดีที่สุด

1
คนชรา 70++
“When I woke up, I want to see hens. Actually, it’s a friend”
52% ของคนแกในบานพักคนชรามีอาการสมองเสื่อม และความเหงาเปนตัวเรงใหเสี่ยง
เปนโรคสมองเสื่อม 64% Whiddon นำตนแบบโครงการ HenPower มาทดลองใช
ในบานพักคนชรา 26 คนที่ออสเตรเลียเปนครั้งแรกเมื่อป 2015 ซึ่งตนแบบมาจาก
Equal Arts in the UK ซึ่งเปนโปรแกรมการนำไกมาเปนสัตวเลี้ยง ทำใหคนชรามีชีวิต
ชีวา ไดหวั เราะมากขึน้ มีการพูดคุยกันมากขึน้ หัวเราะและสนิทสนมกัน มีปฏิสมั พันธกบั
คนอื่น และที่สำคัญคือ มี Sense of Purpose คือมีเปาหมายอะไรบางอยางในชีวิต
โครงการจะใหคนชราไดอยูกับไก ไดดูแลไก การไดลูบขน การมีไกนั่งตัก การพูดคุยกับ
ไกจะคลายการพูดกับสัตวเลี้ยงที่บานหรือคุยกับเด็ก จึงชวยคลายความเหงา และภาวะ
ซึมเศราไดดี หลักการคือการไดมีชีวิตอยูเพื่อดูแลใครสักคน คนแกจะอยากตื่นมา
ใช ช ี ว ิ ต ข า งนอกมากขึ ้ น เพื ่ อ มาดู แ ลไก เก็ บ ไข “ไก ” จึ ง เป น ความสุ ข เล็ ก ๆที ่ ม ี
คุณคาตอจิตใจ และมีความหมายตอการมีชีวิต
ขอมูลจาก https://hellocaremail.com.au/henpower-benefits-chickens-thepy-animals/
- FIND YOUR SOUL -

4
วัยรุนไอดอล อายุ 15
“จากการเปนอันเดอรเกิรลของวงสูเซ็นเตอรวง BNK 48”
พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค หรือ โมบาย ที่หลายคนคุนหนากันกับการเปน
เซ็นเตอรเพลงคุกกี้เสี่ยงทายอันโดงดัง แตกวาจะมายืนที่จุดเซ็นเตอรนี้ได
ไมงายเลย เพราะกอนหนานี้ โมบาย ยังเปนอันเดอรเกิรลของวงที่ไมได
รับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในเซมบัตสึ (สมาชิกที่ไดรับเลือกใหมีสวนรวมกับเพลง
แตละเพลงของ BNK48) ซึ่งทำใหเธอทอรองไหไปหลายวัน แมวาโมบายมี
ทักษะการรองเพลงแบบขั้นเทพ รองไดแทบจะทุกเพลง ทุกแนว ทุกสไตล
แต ก ็ ย ั ง ไม ด ี พ อ โชคดี ท ี ่ เ ธอไม ย อมแพ กลั บ มาซ อ มอย า งหนั ก จนได ร ั บ
เลือกเปนเซ็นเตอรของวง โมบายเรียนรูวาการเปนไอดอลนั้นไมใชแคการ
ทำตัวแบวๆ นารักๆ ใหคนชอบเยอะๆ แตตองฝกฝนตัวเองใหมาก และตอง
เป น ตั ว ของตั ว เองจริ ง ๆ เธอพบว า แฟนคลั บ ชอบในความเป น โมบาย
ไม ไ ด ช อบให โ มบายทำตั ว เป น คนอื ่ น
ข อ มู ล จาก https://thestandard.co/bnk48-mobile/

5
คนขายของเกากับซาเลง อายุ xx
“มองหาแตของที่คนทิ้งแลว อยากไดเยอะๆ”
พี ่ ผ ู  ห ญิ ง น า จะวั ย กลางคนใช ซ าเล ง เป น พาหนะในการประกอบอาชี พ
รถซาเลงเก็บของเกาคันนี้นาสนใจ เพราะการเรียงของในรถเปนระเบียบ
แบบเดี ย วกั บ การเรี ย งของในสต็ อ ก มี ก ารแยกหมวดหมู  แบ ง เป น กอง
“พี ่ ช อบใช ซ าเล ง เก็ บ ของเก า เพราะมั น เข า ซอยง า ย ใส ข องได เ ยอะ
ยิ่งถาเรียงดีๆ นะ วันไหนไดเต็มคัน วันนั้นสบาย” พอไดคุยกันถึงรูวา
พี ่ เ ขาทำอาชี พ นี ้ ม านาน แยกของเพื ่ อ ขายตั ้ ง แต ไ ด ข องมาเลย ไม ต  อ ง
เสียเวลาแยกอีกทีการจัดระบบในรถซาเลงของพี่คนนี้ ทำใหเขามองเห็น
ภาพรวมของสิ่งที่ตองทำในแตละวัน มีจุดหมายที่ชัดเจน ความตั้งใจ ใสใจ
กับงานที่ทำ เปนสิ่งที่มองเห็นไดจากรถซาเลงที่มีของเต็มคันแตจัดอยาง
เป น ระเบี ย บ การมี ช ี ว ิ ต อยู  บ นความจริ ง ที ่ ม ี จ ุ ด หมายและได ท ำตาม
ความตั้งใจอยางเต็มที่ เปนคำอธิบายของพี่คนนี้ ซึ่งพี่เขาไมรูหรอกวา
ความฝน หรือ Soul ของเขาคืออะไร เขารูแตวาสิ่งนี้แหละที่ทำใหอยากตื่น
ขึ้นมาทุกวัน
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ขอมูลจาก https://www.independent.co.uk/life-style/lyn-slater
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E.S. Yummy
HOME-MADE MENU, EASY BUT YUMMY

เมนูอรอยงาย ทำก็งาย
จากเชฟสมัครเลน แตทำจริงจัง

Surf & Turf Salad
P.28

“ของบางอยางเมื่อคูกันแลวยอมไมแคลวกัน” อาหารก็เชนกัน
ธีมฉบับนี้วาดวยเรื่องการตามหาคูแท เราจึงขอนำเสนอเมนูคูหูที่ดูเหมือนจะเขากันไมได
แตเมื่ออยูดวยกันแลว กลับเติมเต็มและใหรสชาติลงตัวอยางบอกไมถูก
Surf & Turf เปนชื่อเรียกเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบจากบนบกมาจับคูกับวัตถุดิบจากทะเล เปนการ Cross-over วัตถุดิบจากตางถิ่นเอาไวในจานเดียว
ในครั้งนี้วัตถุดิบหลักของเรา ไดแก เนื้อปลาทูนาสีแดงสด กับอกเปดรมควันหอมอบอวล วางบนจานสลัดผักสีสันสดใส กินแลวรูสึกสดชื่นขึ้นมาทันที
วัตถุดิบ (สำหรับ 2 ที่)
• เนื้อปลาทูนา 1 ชิ้น (น้ำหนักประมาณ 200 กรัม)
• อกเปดรมควัน 1 ชิ้น
• ผักสลัด (เรดโอค, กรีนโอค, คอส, ร็อกเก็ต) ตามชอบ
• แรดิช 1 - 2 หัว
• มะเขือเทศลูกเล็ก 3 - 4 ลูก
• บีตรูต 1/4 หัว
• เกรปฟรุต 1/2 ลูก
• สมซันคิสต 1/2 ลูก
• ทับทิม 1/2 ลูก แกะเอาแตเมล็ด
• เลมอน 2 ซีก
• ลูกหมอน ตามชอบ
• ฟกอบแหง ตามชอบ
• ถั่วพีแคน (หรือถั่วอื่นๆ) ตามชอบ
• น้ำสัมสายชูบัลซามิก 1/4 ถวย
• น้ำมันมะกอก (Extra Virgin) 1/4 ถวย
• น้ำเชื่อมเมเปลหรือน้ำผึ้งก็ได 2 ชอนโตะ
• พริกไทยบดหยาบ 1/4 ชอนชา
• เกลือ 1/8 ชอนชา

วิธีทำ
1. ลางผักและผลไมตา งๆ ใหสะอาด เตรียมไว แรดิช-ฝานบางๆ ตามขวาง
มะเขือเทศ-ผาครึง่ บีตรูต-ปอกเปลือก แลวหัน่ เปนชิน้ ขนาดพอดีคำ
สมและเกรปฟรุต-หัน่ เปนแวนหนา แลวหัน่ เปน 4 สวน
ทับทิม-แกะเอาแตเมล็ด เลมอน-หัน่ เปนซีก ถัว่ -สับพอหยาบ
2. ลางปลาทูนาแลวซับใหแหง ตั้งกระทะไฟออน
สเปรยน้ำมันมะกอกบางๆ พอกระทะรอนนำปลาทูนาลงไปจี่
ดานละประมาณ 30 วินาที พอใหเนื้อสุกแคดานนอก
แตดานในยังเปนสีแดงอยู (ความสุกระดับ Medium Rare)
แตหากชอบเนื้อที่สุกมากกวานั้นสามารถเพิ่มเวลาในการจี่แตละดานได
3. ซับน้ำมันออกจากเนือ้ ปลาเล็กนอย หัน่ ตามขวาง ความหนาประมาณ
1 ซม. พักไว นำเนือ้ เปดมาซับน้ำมันออกจากผิว แลวหัน่ ตามขวาง
ความหนาเทาๆ กับเนือ้ ปลา
4. ทำน้ำสลัด โดยผสมน้ำมันมะกอก น้ำสมสายชูบัลซามิก
และน้ำเชื่อมเมเปล คนใหเขากัน เติมเกลือและพริกไทย
ชิมรสชาติใหเปรี้ยวนำ มีความหวานหอมตาม
5. นำผักสลัดและผลไมทเ่ี ตรียมไวมาคลุกกับน้ำสลัด
พยายามคลุกเบาๆ เพือ่ ไมใหผกั ช้ำ จัดใสจาน โรยดวยถัว่ ลูกฟกอบแหง
วางเนือ้ ปลาทูนา กับอกเปดทีห่ น่ั ไวสลับกัน ราดดวยน้ำสลัดอีกเล็กนอย
โรยพริกไทย บีบเลมอนลงไปกอนเสิรฟ
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PROJECT NO.143

SIMPLE.FAST.EASY
SIMPLE DIY FOR NEW CUTTING EDGE
HOME-MADE DECORS

มาครีเอตของเกไกไวแตงบานสำหรับคนรัก DIY

P.30

FIND YOUR PART
ลองออกตามหาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่หายไป ถาหาไดแลวฉบับนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำพวงกุญแจคู สิ่งของที่ตองใชทุกวัน
สิ่งเล็กๆ นอยๆ นี้มันอาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเรานึกถึงกันตอนหยิบขึ้นมาใช
อุปกรณ
• ดินโพลีเมอรปนแบบปลอยใหแหงเอง
หรือถามีเตาอบที่บานขอแนะนำดินโพลีเมอรแบบอบ เลือกสีที่ตองการ
• แมพิมพตัวอักษร (สามารถใชแมพิมพทำคุกกี้แทนได)
• แมพิมพตัดดิน (สามารถใชแมพิมพทำคุกกี้หรือฝาขวดแทนได)
• พลาสติกหรือกระดาษรองงานปน
• ชุดอุปกรณทำประกอบพวงกุญแจ

วิธีทำ
1. นำดินทีเ่ ตรียมไวมานวดเปนลูกกลมๆ
จากนัน้ นำไปวางบนพลาสติกเพือ่ กันดินติดทีน่ วด
2. ทำใหดินแบนเสมอกันทั้งแผนโดยใชที่นวดแปงหรือขวดกลม
3. นำแมพิมพวงกลมหรือรูปทรงที่ตองการมาตัดดินที่เกินออก
4. ตัดตรงกลางเพื่อแบงเปน 2 ชิ้น
5. นำแมพิมพตัวอักษรมากดเปนชื่อเราและชื่อเขาคนละดาน
เวนที่ตรงกลางเพื่อตัดแบง
ถาชื่อยาวหนอยก็ใชเปนตัวอักษรยอแทน
6. นำไมจิ้มฟนมาเจาะรูดานบนเพื่อใสหวงกุญแจ
7. ปลอยใหแหงหรือนำดินเขาเตาอบตามชนิดของดินที่ใช
8. ตอหวงกุญแจตามตองการ
9. แชรพวงกุญแจอีกครึ่งหนึ่งใหเขาคนนั้นใชคูกัน
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Nipada O.

GO TOUCH UP

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

เต็มที่กับไลฟสไตลของคุณที่ A Space I.D. Asoke-Ratchada
P.32

แตนอกเหนือจากความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งแลวฟงกชันการใชงานของพื้นที่
ภายในคอนโดก็เปนอีกสิง่ ทีส่ ำคัญ เพราะการไดพกั ผอนในคอนโดทีม่ ฟี ง กชนั ครบ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทยกับชีวิตประจำวัน ก็เปนอีกปจจัยที่สำคัญ
โดยในดานความครบครันนั้นที่โครงการ A Space I.D. Asoke-Ratchada
คอนโดที่ตั้งอยูยานอโศก ก็มาพรอมกับฟงกชันที่โดดเดนและเหนือกวา
เริ่มจาก Exclusive Foyer ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณหนาหองที่ถูกออกแบบมาใหมี
ลักษณะพิเศษ และเปนเอกลักษณอันโดดเดนเฉพาะ A Space I.D. เทานั้น
ด ว ยรู ป แบบของประตู ห น า ห อ งแบบ 2 ชั ้ น ให อ ารมณ แ ละความรู  ส ึ ก
ราวกับเปนบานหลังหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมี Mailbox ที่เก็บรม และตูรองเทา
ซึ่งถูกจัดวางเอาไวอยางลงตัว สามารถใชงานไดตรงกับไลฟสไตลในแตละวัน
สุดทายกับความพิเศษสุดของ Exclusive Foyer นั้นก็คือ Private Vertical
Garden พื้นที่สีเขียวขนาดยอมที่ใหบรรยากาศแสนสบาย ใหความรูสึก
ผอนคลาย เพียงแคกา วออกจากหองหรือกลับจากการทำงาน ก็สามารถสัมผัสได
ถึงความสุขตั้งแตหนาหองเลยทีเดียว

ปดทายกันที่ความทันสมัยที่ใสใจสิ่งแวดลอมอยางระบบจอดรถอัตโนมัติแบบ
Mechanical Parking ที่ทำใหการจอดรถในตัวอาคารเปนเรื่องงายและ
สะดวกสบาย ที่สำคัญคือ ประหยัดพลังงานและไมอบอวลไปดวยมลภาวะจาก
ไอเสียรถยนตแตอยางใด เรียกไดวาใสใจผูอยูอาศัยแลวยังใสใจโลกอีกดวย
ทั้งหมดนี้ก็คือความลงตัวในแบบที่คุณเลือกไดจากคอนโด A Space I.D.
Asoke-Ratchada ที ่ ใ ห ค วามสำคั ญ ทั ้ ง การเดิ น ทางที ่ ส ะดวกและการ
พักอาศัยที่สบายดวยฟงกชันครบครัน นับเปนอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ไมควร
มองขามแตอยางใด

ไมเพียงแคความพิเศษของ Exclusive Foyer เทานั้น แตความลงตัวที่คุมคา
ของคอนโด A Space I.D. Asoke-Ratchada ยังมีความพิเศษในเรื่องของ
ขนาดหองที่กวางขึ้นกวา 33 ตารางเมตร ใหคุณสามารถใชพื้นที่ภายในหอง
ไดอยางลงตัว พรอมสำหรับการจัดพืน้ ทีส่ ว นตัวในแบบของตัวคุณเองดวยฟงกชนั
ที่ลงตัวมากกวาที่ไหน ไมวาจะเปนการแบงสัดสวนใหกับหอง ไมวาจะตองการ
ความบันเทิงหรือเนนการพักผอนที่สบาย ก็ลงตัว หรือหากใครที่ชอบความ
โปรงโลง ก็ตองบอกเลยวาตอบโจทยอยางแนนอน
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ไลฟสไตลของคนในเมืองหลวงทุกวันนี้ตองการความสะดวกสบายในเรื่องของ
การเดินทางเปนสิ่งสำคัญ เพราะคงไมดีแนหากจะตองเดินทางไปทำงานใน
ตอนเชาหลายชั่วโมง การเลือกซื้อคอนโดที่อยูใกลสถานีรถไฟฟาทั้ง BTS และ
MRT จึงเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ในการพิจารณาซื้อคอนโด

จัดหองเกามาแตงใหม
ไอเดียดีๆ ที่ไมสงวนลิขสิทธิ์
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First Jobber
กับทาวนโฮมในฝน
หลังแรก เลือกยังไงใหใช

แตปญหาคือ ยุคนี้ทาวนโฮมในตลาดมีมากมาย หลายรูปแบบ เพราะฉะนั้น บทความนี้จะมาบอกเคล็ดลับว�ธีเลือกทาวนโฮมหลังแรก ที่จะชวยตัดชอยส
เลือกทาวนโฮมหลังที่ใช ใหเขากับไลฟสไตลของ First Jobber อยางคุณโดยเฉพาะ
- FIND YOUR SOUL -

Budget-เลือกทาวนโฮมที่ผอนไหว สิ�งแรกที่ First Jobber ควรคิดเลย
ก็คือ เร�่องราคา เพราะทาวนโฮมแตละหลังมีราคาตางกันไป ซึ่งข�้นอยู
กับปจจัยของทำเลที่ตั้ง ดังนั้น คุณตองลองเปร�ยบเทียบความเปนไปได
วาเง�นเดือนของคุณสามารถผอนไดแคไหน ถึงจะไมเกินกำลังของตนเอง
จนเกินไป ซึ่งโดยปกติแลวกลุมคนทำงานที่เพ��งเร��มตนจะมีเง�นเดือน
ประมาณ 20,000 บาทข�้นไป ราคาทาวนโฮมลานตนๆ และอาจเลยไปถึง
ลานปลายๆ ยังเปนไปได เพราะสิง� แรกทีธ่ นาคารจะทำคือประเมินคาใชจา ย
ของคุณกับเง�นเดือน วาสามารถผอนจายเง�นกูทุกเดือนไดหร�อไม แตถา
คุณไมไดมีหนี้สินอื่นๆ รับรองวากูได แตอาจจะมีสัดสวนที่ตางกันออกไป
ตามนโยบายของแตละธนาคาร บางธนาคารอาจลดวงเง�นกูใหเราแบบ
ไมเต็มจำนวน 100% หร�อใหเราหาผูกูรวม แตถาคุณซื้อทาวนโฮมจาก
โครงการใหญ ๆ สวนใหญจะมีผใู หคำแนะนำ ดูแลติดตอเร�อ่ งการกูส นิ เชือ่
จากแตละธนาคารใหแบบสบายหายหวง

Location-เลือกอยูใ นทีท่ เ่ี หมาะกับเรา คนสวนใหญมกั เลือกซือ้ ทาวนโฮม
จากทำเลที่ตั้ง โดยนึกถึงการเดินทางที่สะดวกสบายเปนอันดับแรก แต
บางคนก็เลือกอยูใ กลทท่ี ำงานซึง่ มักตัง้ อยูใ นเมืองเปนสวนใหญ เพ�อ่ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางในแตละวัน แตขอ เสียคือตองแลกกับราคาซือ้
ที่สูงกวาทำเลอื่น และแลกกับความวุนวายของเมืองที่เราหลีกเลี่ยงไมได
หลายคนจ�งเลือกมองหาทาวนโฮมในยานนอกเมืองที่สงบเง�ยบแทน
ทุกวันนี้ ทาวนโฮมหลายเจาจ�งมองเห็นชองทางที่ตอบรับไลฟสไตล
ผูท อ่ี ยากใชชวี ต� ในมุมสงบ และนีก่ เ็ ปนโอกาสทองของเหลา First Jobber
อยางเรา เพราะทาวนโฮมนอกเมืองจะมีราคาทีจ่ บั ตองไดมากกวา และยัง
เดินทางไดสะดวกสบาย เพราะมักจะอยูใกลทางดวนหร�อเสนทางหลัก
แตอีกสิ�งหนึ่งที่เราไมควรมองขามคือ ควรตั้งอยูใกลกับสถานที่สาธารณูปโภคทีจ่ ำเปน อยางเชนโรงพยาบาล หร�อหางสรรพสินคา รวมพ�จารณา
กอนซื้อดวย
Design-เลือกสไตลใหตรงใจ การเลือกทาวนโฮมหลังแรกตองเลือกทีช่ อบ
และใชสำหรับเราจร�งๆ อยาเลือกเพราะคนอื่นบอกหร�อตามเทรนด หร�อ
เลือกแคเพราะราคาถูก เพราะเดีย๋ วนีม้ ที าวนโฮมหลายแหงทีร่ าคาไมสงู มาก
และยังใหความสำคัญกับการดีไซนตง้ั แตการออกแบบภายนอก การตกแตง
ภายใน รวมไปถึงพ�้นที่การใชสอย ที่ควรเลือกใหเหมาะกับการใชชีว�ต
ของคุณ ทั้งจำนวนหองในขนาดที่พอดี ไมแออัด ปรับแตงไดอยางอิสระ
ตามไลฟสไตล และทีส่ ำคัญคือ ควรเลือกดีไซนแบบทีช่ อบ เพราะการเลือก
ทาวนโฮมที่ตรงใจ ก็ไมตางอะไรกับการที่เราไดรับของขวัญที่ชอบทุกวัน
ในทุกๆ วันที่เราไดกลับบาน เราจะรูสึกดีและมีความสุขที่สุดเสมอ

P.35
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การมีบานหลังแรกเปนของตัวเองแทบจะกลายเปนเปาหมายและ
ความฝ น ของมนุ ษ ย เ ง� น เดื อ นเกื อ บทุ ก คน แต ส ำหรั บ First
Jobber หร�อพนักงานเง�นเดือนหมาด ๆ การตั้งเปาฝนวาจะมีบาน
สักหลังอาจไมใชเร�อ่ งงายนัก เพราะขอจำกัดทีม่ มี ากมาย โดยเฉพาะ
เร�อ่ งของเง�นเดือนทีย่ งั ไมไดสงู มากนัก ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยตอการกู
สินเชื่อที่อยูอาศัย คำตอบสำหรับ First Jobber อาจไมใชบา นเดีย่ ว
เพราะราคาในป จ จ� บ ั น สู ง เกิ น ไป หร� อ คอนโดก็ ไ ม ไ ด ต อบโจทย
ความตองการพ�น้ ทีก่ วาง อยูส บาย อิสระเสมือนอยูบ า น มีทจ่ี อดรถ
เปนสัดสวนของตัวเอง และมองไปยังการขยับขยายเมือ่ มีครอบครัว
ที่ใหญข�้นในอนาคต “ทาวนโฮม” จ�งนาจะเปนอีกคำตอบที่นาสนใจ
สำหรับ First Jobber รุนใหมในยุคนี้
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ทัง้ 4 ปจจัยสำคัญนี้ โครงการอืน่ อาจจะมีแคบางขอ แตท่ี THE COLORS
Petit มี ค รบคุ ณ สมบั ต ิ ก ารเป น ทาวน โ ฮมสำหรั บ First Jobber
ที ่ ก ำลั ง มองหาทาวน โ ฮมในฝ น หลั ง แรก ไม ว  า จะเป น เร� ่ อ ง Budget
ที ่ อ ยู  ใ นราคาเอื ้ อ มถึ ง เร� � ม ต น เพ� ย ง 1.79 ล า นบาท โลเคชั น
ในแต ล ะโครงการที ่ เ น น สร า งในทำเลใกล ท างด ว น และศู น ย ก ารค า
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก นอกจากนี้ ทางโครงการยังใหความ
สำคัญอยางมากในเร�อ่ งของดีไซนทเ่ี นนการออกแบบทาวนโฮมทุกโครงการ
ในสไตลโมเดิรนที่เหมาะกับคนรุนใหม พรอมออกแบบและปรับเปลี่ยน
ไดตามความตองการ ไมวาจะเปน Flexi Kitchen หองครัวที่สามารถ
ตอขยายได หร�อหอง Double Master Bedroom หองนอนขนาดใหญ
2 หองที่สามารถเพ��ม Walk-in Closet แบงระหวางหองนอนและพ�้นที่
แตงตัวได รวมถึงหอง Multifunction ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความตองการ เชน หองทำงาน หร�อหองนั่งเลน และสวนสำคัญคือ

การสราง Community ภายในโครงการ เพ�่อตอกย้ำความเชื่อในเร�่อง
ของ Sustainable Happiness ที่ตองการสรางความสุขอยางยั่งยืน
ใหเกิดข�น้ ในสังคมของโครงการ THE COLORS Petit ทัง้ การมีเพ�อ่ นบาน
ทีเ่ ปนมิตร ภายในสิง� แวดลอมทีส่ รางความสุข จากทัง้ บร�การหลังการขาย
ที่เขาใจผูอยูอาศัย และ Facility ที่ตอบโจทยไลฟสไตลของเราครบถวน

P.37

P.36

Community-เลือกสังคมที่เราอยากจะใชชีว�ต หลายคนนาจะเคยไดยิน
คำกลาวทีว่ า “ถาเราอยากเปนคนแบบไหน ใหเอาตัวเขาไปใกลคนแบบนัน้ ”
นี่จ�งเปนขอสุดทายแสนสำคัญที่เหลา First Jobber ควรนึกถึง นั่นคือ
การเลือกสังคมที่เรากำลังจะเขาไปใชชีว�ต คุณควรศึกษาแตละโครงการ
อยางละเอียด วาแตละโครงการนั้นมีนิติบุคคลที่ดูแลและใหบร�การหลัง
การขายเปนอยางไร รวมถึงใหความสำคัญกับ Facility ดานในทีต่ อบโจทย
ไลฟสไตลของเราอยางครบถวน และอยาลืมสองเพ�่อนบานขางๆ เพราะ
กำแพงของเราตองติดกันไปอีกยาวนาน การมีเพ�่อนบานที่ดีจะทำให
คุณภาพชีว�ตของเราดีข�้นตามไปดวย

สำหรับ First Jobber ที่กำลังตามหาทาวนโฮมในฝน ลองมาเยี่ยมชม
THE COLORS Petit ทั้ง 3 โครงการได ไมวาจะเปน THE COLORS
Petit บางนา-วงแหวนฯ 2 ใกลทางดวน และเมกาบางนา หร�อ THE
COLORS Petit กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ พรอมคลับเฮาสหรู และ
THE COLORS Petit วงแหวน-ราชพฤกษ ติดถนนใหญใกลเซ็นทรัล
พลาซา เวสตเกต
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*
*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด ขอมูลและภาพในการโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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S.P.E.C.I.A.L.

OUR SPECIAL PROMOTIONS,
YOU SHOULDN’T MISS

ของดี โปรโมชั่นดีๆ
ที่อยากปาวประกาศใหคุณไมพลาด

A Space I.D.

จ�ดเร��มตนดีๆ ที่ตรงกับทุกไลฟสไตล

อีกสวนหนึง่ ทีเ่ ร�ยกไดวา เปนจ�ดเดนทีน่ า สนใจสำหรับโครงการ A Space I.D.
Asoke-Ratchada (เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา) ก็คอื พ�น้ ที่ Exclusive Foyer
บร�เวณพ�้นที่โถงหนาหอง เพราะโครงการนี้ดีไซนใหมีความรูสึกเหมือน
เปนบาน คุณสามารถใชเปนพ�้นที่ชมธรรมชาติและพักผอนหยอนใจได
หร�อแมแตเปนพ�น้ ทีส่ ำหรับตัง้ ชัน้ วางรองเทา ทีเ่ ก็บรม ก็ลงตัวมากทีเดียว
ซึง่ คอนเซปตของ Exclusive Foyer ก็คอื การใหความรูส กึ ใกลชดิ ธรรมชาติ
และสรางความรมร�น่ ใหกบั คุณตัง้ แตกา วแรกเลยทีเดียว เปนอีกหนึง่ ไอเดีย
ในการเติมเต็มพ�น้ ทีส่ เี ข�ยวใหกบั ทีพ
่ กั อาศัยโดยไรขอ จำกัดของโครงการนี้

ใครทีใ่ ชชวี ต� อยูย า นพระราม 9 – อโศก – รัชดา คงจะทราบกันดีกบั ความแตกตางทีล่ งตัวในแบบของว�ถชี าวเมืองเพราะ
ยานนีเ้ ต็มไปดวยออฟฟ�ศมากมาย หางสรรพสินคาหลายแหง รวมทัง้ รานคาทีม่ คี วาม Unique เหมาะสมกับไลฟสไตล
ของคนที่รักความแตกตางแตลงตัว แนนอนวาการไดตื่นเชามารับอากาศดีๆ และออกกำลังกายในพ�้นที่สวนตัว
ของคุณเปนเร�อ่ งทีช่ ว ยใหทกุ เชาของคุณนัน้ เปนเร�อ่ งดี อีกทัง้ การเดินทางทีเ่ ร�ยบงายดวย MRT หร�อ Airport Rail Link
ก็เปนทางเลือกของคนที่ตองการความรวดเร็วและสะดวกสบาย ซึ่งยาน อโศก-รัชดานั้นก็มีสถานีรองรับมากมาย
รวมทัง้ คอนโดทีช่ ว ยใหคณ
ุ ไดใชชวี ต� ไดงา ยข�น้ อยาง A Space I.D. Asoke-Ratchada (เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา)

นับเปนอีกหนึ่งโครงการที่นาสนใจและลงตัวเปนที่สุดสำหรับไลฟสไตลของชาวเมือง ที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การใกลชิดกับ
บรรยากาศรมร�น่ ใกลธรรมชาติ ทีส่ ำคัญคือ โครงการนีย้ งั อยูใ กลกบั หางสรรพสินคาและแหลงชอปปง� ทีส่ ำคัญอีกมากมายเลยทีเดียว
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*เง�อ่ นไขเปนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด ขอมูลและภาพในการโฆษณาอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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โครงการ A Space I.D. Asoke-Ratchada (เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา) คอนโดทีแ่ ทรกตัวอยูใ กลกบั แยกพระราม 9 เสนทางทีน่ ำไปสูส ง�ิ ปลูกสราง
และแหลงทองเทีย่ วมากมาย ภายในอาคารกวา 29 ชัน้ ถูกเติมแตงใหเปนสถานทีพ
่ กั ผอนสำหรับครอบครัว คูร กั หร�อหนุม สาวไฟแรงทีต่ อ ง
ทำงานในพ�น้ ทีใ่ กลเคียง ดวยความทีใ่ กลกบั สถานี MRT พระราม 9 ทำใหเร�อ่ งการเดินทางของผูอ ยูอ าศัยในโครงการนีเ้ ปนไปอยางสะดวกสบาย
และไมตอ งกังวลวาจะตองเผชิญกับรถติดแตอยางใด และถึงแมวา คุณจะไมชอบการเดินทางไกลๆ หร�อตองเจอ ผูค นมากมายแลวละก็ ทีค่ อนโด
A Space I.D. Asoke-Ratchada (เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา) ก็ยังมีรานคาภายในอีกจำนวน 4 ยูนิต รองรับไลฟสไตลที่ตองการความ
สะดวกสบาย นอกจากนี้ ในสวนของการออกแบบและตกแตงนัน้ ก็เนนความลงตัวทีใ่ สใจเร�อ่ งของความสวยงาม ไมวา จะเปนเร�อ่ งของความลงตัว
สำหรับสเปซภายในหองทีก่ วางขวาง หร�อการแบงสัดสวนใหเนนฟ�งกชนั การใชงานในแตละพ�น้ ทีภ่ ายในหอง
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ME & YOU

OUR CREATIVE ACTIVITIES
BRING YOU ALL SMILE

กิจกรรมดีๆ ของชาวอารียากับลูกบาน
เอามาฝากใหยิ้มกัน

P.41

P.40

AREEYA KIDS ON ICE
ประมวลภาพกิจกรรมดีๆ จาก AREEYA AND YOU กับ "AREEYA KIDS ON
ICE" ครั้งที่ 4 ที่อารียาชวนนองๆ หนูๆ มาฝกทักษะการเลนไอซสเกตใหแมนยำ
และกิจกรรมพิเศษที่นองๆ ไดระบายสีลงบนลานน้ำแข็งครั้งแรกในไทย
เมื่อวันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ที่ Mega Bangna Subzero
Ice Skate ติดตามกิจกรรมดีๆ จากทางอารียาไดที่ Areeya Home นะคะ
ถามีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกแอดมินจะรีบมาอัพเดตใหทราบทันทีคา

ติดตามกิจกรรมจากอารียา ไดที่

AREEYA HOME

AREEYAHOME

- FIND YOUR SOUL -

AREEYA.CO.TH

AREEYAHOME
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นิว้ กลม

GOOD VIEW
STORY
STORIES THAT YOU CAN CALM YOU DOWN
OR STRIKE YOUR DAY WILL AMAZED
YOU IN SOME ORDINARY WAYS

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเอง เปนอยูเอง และรอการจะจบไปเอง
ที่นาตื่นเตน นาสนใจ จนเปนมุมมองที่นาแบงปน

ทำในสิ�งที่รับผิดชอบอยูใหดีที่สุด ใชความชำนาญหาว�ธีการ
ทำใหสิ�งนั้นดียิ�งๆ ข�้นไป ใชทุกวันของการทำงานเพ�่อคนหาความเปนเลิศในว�ชาชีพ
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ความงามคือความใสใจ

ปลาทูนาตัวนั้นถูกลำเลียงไปที่ตลาดสึคิจิ-ตลาดปลาชื่อดัง เขาตื่นมาเพื่อไปตลาดและมองหาปลาตัวที่ดีที่สุดของวันนั้น
ของโตเกียว นายหนาปลาผูเ ชีย่ วชาญย อ มรู  ด ี ว  า มั น คื อ ทู น  า “เจาความคิดนี้นี่แหละที่ทำใหผมมีชีวิตอยูตอไป”
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเชาวันนี้
ทูนาตัวที่ดีที่สุดของวันตัวนั้นจะถูกสงตอใหรานซูชิที่ดีที่สุด
และนัน่ คือเปาหมายของฮิโรกิ ฟูจติ ะ ผูก ระเดงตัวตืน่ จากเตียง รานหนึ่งในโลกนี้ นั่นคือรานซุคิยาบาชิ จิโร คุณลุงจิโร โอโนะ
ตั้งแตตี 2 ขณะที่ทองฟายังมืดสนิท ดวงตาของเขาลุกโชน จะนำปลาตัวนัน้ มาประกอบอาหาร เปนเมนูทส่ี ง ตอไปยังชิวหา
สอดสายมองหาทูนาที่ดีที่สุดของวัน นั่นเปนสิ่งที่เขามิอาจ ของผูโชคดีที่จะไดขึ้นสวรรคผานทางลิ้น
พลาดไดเลย
อายุ 91 ปของคุณลุงจิโรไมไดเปนอุปสรรคตอการทำซูชิ
ทุมเท จริงจัง พิถีพิถัน และตองไดมาซึ่งสิ่งที่สุดยอดเทานั้น รสเลิศ และไมไดบั่นทอนความปรารถนาที่จะสรางสรรคซูชิ
เขายึดมั่นสิ่งเหลานี้มาเนิ่นนานเทาการประกอบอาชีพพอคา ที่รสชาติที่ดีที่สุดลงแมแตนอย
ปลาทูนา เขาจะพลาดไมได สิ่งที่ดีที่สุดจะถูกสงตอจากมือ
ของเขาไปยังลูกคาเจาประจำ ผูที่จะนำปลาทูนาตัวนี้ไป สารพั ด สิ ่ ง ที ่ เ ขาทำเพื ่ อ ให ซ ู ช ิ ใ นร า นนี ้ ม ี ร สชาติ ด ี ท ี ่ ส ุ ด
แปรเปลี่ยนเปนอาหารจานเลิศซึ่งลูกคาบางคนที่ไดลิ้มรส เขาพัฒนากระบวนการพิเศษเพื่อทำใหมีไขปลาแซลมอน
ถึงขั้นเปรียบวากินแลวเหมือนไดขึ้นสวรรค
สภาพสดใหมขายไดตลอดทั้งป ทั้งที่แตกอนตางรูกันวา
ไขปลาแซลมอนควรเสิรฟ เฉพาะฤดูใบไมรว งเทานัน้ นอกจากนัน้
การเลือกปลาคืองานศิลปะที่สลับซับซอน ผูชำนาญการ เขายังคิดคนกระบวนการนำเนื้อปลาบางชนิดมารมควันจาก
เทานั้นที่จะมีสายตามองเห็นความงามที่ผูอื่นมองไมเห็น ฟางขาวเพื่อทำใหเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมา กระทั่งจังหวะ
พินิจพิจารณาดูพื้นผิวของเนื้อบริเวณใกลครีบหางซึ่งถูกสับ การวางจานซูชิลงตรงหนาลูกคาของรานยังตองผานการ
ออกจากตัวปลา สำหรับฟูจิตะแลว เพียงใชนิ้วมือแตะที่ คำนวณอยางแมนยำ เชนเดียวกับอุณหภูมิของเนื้อปลา
เนื้อปลาบริเวณนี้ก็สามารถบอกไดวาเนื้อปลาขางในคุณภาพ ที่จะตองเปนไปตามกำหนด เพื่อใหไดซูชิที่รสชาติดีที่สุด
เปนเชนไร
จริงจัง พิถีพิถัน เครงครัด ไมประนีประนอมแตอยางใด
ไมใชแคสด แตยังตองรสชาติดี
ทัง้ สิง่ ทีน่ ายหนาปลาอยางฮิโรกิ ฟูจติ ะทำ จนถึงสิง่ ทีค่ ณุ ลุงจิโร
จิตะอธิบายวา ทูนา ทีด่ นี น้ั มีรปู รางของลำตัวทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ โอโนะทำ ลวนแลวแตเปนกิจกรรมแหงความงามของวิชาชีพ
บางแบบเทานัน้ และตองถูกจับมาดวยกรรมวิธบี างแบบเทานัน้ และการใชชีวิต
บอยครั้งที่ปลาตัวที่ดีที่สุดมีสภาพภายนอกไมตางจากปลาที่
เสื่อมสภาพไปแลว เนื่องจากการทำปฏิกิริยากับอากาศ
ทำในสิ่งที่รับผิดชอบอยูใหดีที่สุด ใชความชำนาญหาวิธีการ
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ทำใหสิ่งนั้นดียิ่งๆ ขึ้นไป ใชทุกวันของการทำงานเพื่อคนหา
ความเปนเลิศในวิชาชีพ

หากสิ่งที่ทำเหลานั้นลวนมีความหมายในตัวมันเอง มีคุณคา
ในตัวมันเอง

นี่คือความงามระหวางกระบวนการ มิใชเพียงงดงามที่
ปลายทางขณะปรากฏเปนผลลัพธใหเห็นแลวเทานั้น หากคือ
ฐานคิดที่ใฝหาความเปนเลิศอยางไมหยุดยั้ง ไมเชื่อวา
สิ่งที่ผูคนยอมรับชื่นชอบเปนสิ่งที่ดีที่สุด ไมหยุดแคความ
พอใจ ไมทำอะไรผานๆ แตเบิกบาน กับความพิถพี ถิ นั ขัน้ สูงสุด

เชนนี้แลวมิตองมีใครมาประเมินคาวาสิ่งที่พวกเขาทำนั้น
สวยงามหรือไม พวกเขาซึมซับรับรูอยูในใจแทบทุกวินาทีที่
ดำเนินการงานที่รัก วาเขากำลังมุงหนาไปบนเสนทางที่มี
ความหมาย

ซูชิชิ้นเล็กๆ ที่วางอยูในจานนั้น จึงเปนงานศิลปะที่ถูกทำขึ้น
จากฝมอื ของยอดฝมอื ผูฝ ก วิชามาอยางช่ำชอง ความชำนาญ
อันเลอเลิศถูกรอยเรียงเขาดวยกันเปนเปนสายโซของความ
ใสใจและนิสัยไมยอมสงตอในสิ่งที่ไมไดดีที่สุด
นี่คือความงดงามของการเคี่ยวกรำและใหคุณคากับสิ่งที่
ตัวเองทำ
ใสใจลงไปในนั้น ใสไปหมดทั้งใจ
เชนนี้แลวปลาทูนาที่ถูกจับจากทะเลจึงไมใชเพียงแคปลา
ที่จับขึ้นมาเพื่อหาเงิน การคัดเลือกปลาทุกๆ เชาจึงมิใช
กิจกรรมของธุรกิจที่ทำเพื่อหวังแตกำไรเพียงอยางเดียว
และการปนซูชิในทุกวันจึงมิใชการทำอาหารแลกสตางค
แลวรอปดรานไปเที่ยว
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ความหมายเกิดจากการใสใจ
เมือ่ ใสใจ-สิง่ นัน้ จึงงดงาม
เมือ่ สิง่ นัน้ งดงาม ผูอ น่ื ยอมไดสมั ผัสความงามนัน้ ดวยเชนกัน
ชีวติ ของผูท ล่ี งมือทำงานอยางเกินรอยเพือ่ ผลลัพธทย่ี อดเยีย่ ม
ที่สุดเชนนี้ ยอมเปนชีวิตที่มีคุณคาและความหมาย
มีชวี ติ อยูเ พือ่ คนหา ฝกฝน สรางสรรคสง่ิ สิง่ นัน้ ใหดที ส่ี ดุ
มีชีวิตอยูเพื่อสงตอสิ่งที่ดีที่สุดใหกับผูอื่น มิใชหรือวานี่ไมใช
เพียงชีวติ ทีส่ รางสรรคสง่ิ งดงามเทานัน้
หากยังเปนชีวติ ทีด่ งี ามในตัวมันเองอีกดวย

P.47
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เมื่อซูชิถูกวางไวตรงหนาของผูที่สั่งเมนูนั้น แทจริงแลว
รสชาติอันงดงามที่สัมผัสรับรูดวยลิ้นละมุนนั้นหาใชเกิดขึ้น
เพียงชั่วเวลาไมกี่นาทีขณะปนซูชิเทานั้น หากมันเกิดจาก
ขั้นตอนที่ประณีตบรรจงที่สงตอกันมาตั้งแตการจับปลาที่
ชำนาญดวยวิธีการเฉพาะ เพื่อใหไดเนื้อปลาที่คงคุณภาพดี
ที่สุด ทักษะนี้ตองอาศัยประสบการณและความใสใจขั้นสูง
กอนจะถูกสงตอมาถึงมือและดวงตาของนายหนาปลาที่
ชำนาญการและจริงจังกับการมองหาปลาตัวทีด่ ที ส่ี ดุ ในทุกเชา
ราวกั บ นั ่ น คื อ สิ ่ ง สำคั ญ ที ่ ส ุ ด ในชี ว ิ ต ของเขา แล ว ปลา
ตัวนั้นจึงถูกสงตอมาถึงมือนักทำซูชิอาวุโสที่เคี่ยวกรำฝมือ
ทดลองสารพัดสิ่งเพื่อคนหาวิธีที่จะไดมาซึ่งซูชิที่อรอยที่สุด
เทาที่โลกใบนี้จะมีได
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ON
THE
MOVE

LIFE IS PASSING FAST.
SO MANY THINGS TO LEARN TO LIVE OUR LIVES
HAPPILY IN THE SAME OLD WORLD

ชีวิตที่ผานไป มีเรื่องราวใหเรียนรูมากมาย
เพื่อใหเราใชชีวิตอยางเขาใจ และมีความสุขไดในโลกใบเดิม

โลกภายนอก V โลกภายใน
เปนมนุษย เปนได เพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน
ถาใจต่ำ เปนได แตเพียงคน
ยอมเสียที ที่ตน ไดเกิดมา
ทานพุทธทาส

สถานที่ที่ผมอยากจะพาคุณเดินทางไปในวันนี้
เปนที่ที่มองดวยตาเปลาไมเห็น
แมกระทั่งนักวิทยาศาสตร
ก็ยังไมสามารถสรางเครื่องวัด
หรือกลองถายจิตจับภาพใจมาใหเราไดดูกัน
แตผมก็ยังหวังวา ตัวอักษรเหลานี้ของผม
จะพอพาคุณไปสัมผัสกับมันได
วันนี้
ผมจะขอพาคุณเดินทางผานเปลือกนอกแหงตัวตน
เดินทางทะลุผานลงไปในจิตใจ ขอใหคุณคอยๆ
ใชสายตา
เดินตามผมมานะครับ
อยาเพิ่งหลงทางหรือพลิกไปหนาอื่น
เดี๋ยวจะพลาดกัน
เอาละ ขอเริ่มทริปครั้งนี้
จากสิ่งที่มองเห็นชัดๆ กอน
คุณลองมองไปที่มือคุณ
ที่กำลังถือนิตยสารเลมนี้นะครับ
หรือจะเปนอวัยวะใดของรางกายคุณก็ได
นั่นแหละครับ
สิ่งที่เห็นไดงายและชัดที่สุด (ยกเวนในความมืด)
คือ “รางกาย” ครับ
รางกายคลายเปนขอบเขตพรมแดน

ผานจากหนาตาและรางกาย
สิง่ ทีม่ นุษยจะพอมองเห็นไดกค็ อื
อารมณหรือ “ความรูส กึ ” เชน
เวลาคุณเดินไปพบใคร
ไมเพียงเสือ้ ผาหนาผม การแตงกาย บุคลิกลักษณะ
หากคุณใสใจพอ คุณยอมเห็นและสังเกตไดถงึ
อารมณความรูส กึ ของเขา
ไมวา เขาเหลานัน้ จะกำลังอารมณดี
สบายๆ หรือวากำลังเครงเครียด
หรือกระทัง่ โกรธสุดขีด
แตสิ่งที่อยูลึกถัดจากอารมณ และเริ่มเห็นไดยาก
ไมสิ แทบมองไมเห็นเลยดีกวา
(ยกเวนคุณจะมีญาณวิเศษ)
นั่นก็คือ “ความคิด” ครับ
เชื่อไหมครับ เจาสิ่งที่มองไมเห็นที่เรียกวา
ความคิด
เปนสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอยางหนึ่งของมนุษยชาติ
We are what we think.
ความคิด คืออะไร และเกิดขึ้นไดอยางไร?
ความคิด เปนเสียงในหัวของเรา
บอกกับตัวเราเองถึงสิ่งตางๆ
เปนถอยคำ เปนความหมาย
ที่เกิดขึ้นทันทีที่เราเห็นหรือ “การรับรู”
กับสิ่งตางๆ
ผานเขามาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดของเรา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย
แตวา ความคิด โดยตัวมันแลว
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ไมสามารถทำงานเดี่ยวๆ ดวยตัวมันเองได
เพราะมันตองทำงานควบคูไปกับ
“ความจำ” เสมอ
ใชแลวครับ เราไมสามารถคิดถึงสิ่งที่ไมเคยมีอยู
ในความทรงจำ หรือไมรูจักมากอน เชน
คุณไมมีทางอานตัวหนังสือเหลานี้ออกหรอกครับ
ถาคุณไมเคยเรียนเคยอานภาษาไทยมากอน
ดังนั้น ทุกๆ ความคิด
จึงตั้งอยูบนความทรงจำทั้งสิ้น
แมกระทั่ง ในความฝนหรือจินตนาการ สิ่งตางๆ
ที่เกิดปรากฏขึ้นในหัวของเรา
ลวนตองอาศัยความทรงจำตางๆ
ที่เรามีตลอดชีวิต เปนวัตถุดิบ
เพื่อใชรีมิกซประกอบรางสรางใหมกลายเปน
ความคิด จินตนาการ ความฝน
ทั้งฝนกลางวันและกลางคืน
ที่มาปรากฏในมโนสำนึกของเรา
และที่สำคัญ ทุกๆ ความคิดที่เกิดขึ้น
ลวนและกอใหเกิดอารมณ
คุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับวา
ทุกความคิดจะสรางอารมณ
เปนหมวดหมูใหญๆ อยู 3 ประเภท ไดแก
ชอบ ไมชอบ และเฉยๆ
อะไรก็ตามที่ทำใหคุณเกิดความรูสึกบวก ตั้งแต
พอใจ สบายๆ สุขใจเปนลนพน ซาบซึ้ง
ประทับใจ ไปจนถึงเปนสุขสุดขีด
และในทางตรงกันขาม อารมณลบก็ไดแก
ความไมพอใจ ไมชอบ ไมพอใจ รำคาญ เบือ่ เหงา
ไปจนถึงอารมณเสียใจ โกรธ โมโห
เกรี้ยวกราด เศราโศกเสียใจสุดๆ เหลานี้
ลวนเปนอารมณดานลบ
และสุดทาย ก็เปนอารมณกลางๆ
ที่เราไมรูสึกบวกหรือลบใดๆ
และเชื่อไหมครับ ความจำ ความคิด และ
ความรูสึก 3 สิ่งนี้
คือหัวหนาใหญบงการชีวิตแทบทั้งหมดของเรา

เปนวงจรสำคัญของการกระทำ พฤติกรรม
ไปจนถึงการกอรางสรางความเปนตัวเปนตน
ของเราทั้งหมด
เอาละ ถึงไฮไลตของการเดินทางในวันนี้แลว
ตามผมมาดีๆ นะครับ ถึงตรงนี้
ผมอยากใหคุณลองอาน
ตัวหนังสือตัวเอียงในบรรทัดดานลาง
แลวลองใชเวลา 10 วินาที
ลองดูกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจดู
คุณครับ… คุณ นา รัก จัง เลย ^ ^
จุๆ อยาเพิ่งรีบอานยอหนาถัดไปนะครับ
ผมอยากใหคุณลองกลับขึ้นไปอานบรรทัดขางบน
ชาๆ อีกสัก 3 - 4 รอบ แลวลองหยุดดูสิ่งตางๆ
ที่เกิดขึ้น
.
.
.
จากตัวหนังสือที่ปรากฏตอสายตา หรือ “การรับรู”
คุณพอมองเห็น “ความจำ”
(ตัวอักษรที่คุณรูจัก และความหมาย)
ถูกตีความออกมาเปน “ความคิด”
(ความหมายของประโยคนี้)
และสราง “ความรูสึก” บางอยางในใจ
(อารมณที่เกิดขึ้น)
พอทำไดไหมครับ? …หากยังไมคอยชัดเจน
คุณสามารถกลับขึ้นไปทำกระบวนการซ้ำอีกที
ก็ยังไดนะครับ
โอเค ทีนี้ ผมอยากใหคุณทำซ้ำแบบดานบนอีกครั้ง
แตคราวนี้ เปนประโยคดานลางนี้ครับ
อยาลืมนะครับ
ลองอานชาๆ สัก 3 - 4 รอบ
เฮย คุณนะ! …คุณ มัน นา ทุเรศ…ที่สุด !!
อยาลืม อานซ้ำสัก 3 - 4 รอบ ลองดูครับ!
เปนไงครับ คุณเห็นความแตกตางของ
ความคิดและความจำที่เกิดขึ้นไหมครับ

สังเกตไหมครับวา…
ใช ทั้งสองประโยค มีความหมายที่แตกตางๆ กัน
และสรางความคิดและความรูสึกที่แตกตางกัน
แตจุดสำคัญของการทดลองนี้
อยูที่ชื่อเรื่องที่ผมนำมาเปนชื่อบทความ
นั่นก็คือโลกภายนอกและโลกภายใน
เชื่อไหมครับ สำหรับโลกภายนอกแลว
โดยกายภาพที่ปรากฏตัวเปนตัวหนังสือ
ทั้งสองประโยคขางบน
หาไดมีความแตกตางกันนะครับ ทั้งสองประโยคนี้
ไมไดแตกตางกันนะครับ
เพราะใชหรือไมวา ทั้งสองประโยค
ก็แคตัวหมึกสีดำที่พิมพอยูบนกระดาษสีขาว
หรือไมก็เปนแคแสงสีเขมที่ปรากฏบนหลอดภาพ
บนหนาจอมือถือหรือคอมพิวเตอรของคุณ
…ดูใหดีสิครับ…มันเปนแคนั้นจริงๆ
แตความหมาย ความคิด
และความรูสึกที่เกิดตอสืบเนื่องจาก
สองประโยคดังกลาว ลวนเปน “โลกภายใน”
ของคุณทั้งสิ้น
เชื่อไหมครับ ตลอดชีวิตทั้งหมดของเรา
เราเปนอยางที่เราคิด และสวนมาก
เราทำตามสิ่งที่เรารูสึก
We are what we think. We do what we feel.
หากอานถึงตรงนี้ แลวยังรูสึกงงๆ
หรือยังไมคอยเขาใจ
ถึงผมอยากชวนคุณยอนกลับขึ้นไป
อานบทความนี้ใหม
และลองทำตามอีกสักรอบดูนะครับ
โลกภายนอกยอมปรากฏเปนไปอยางที่มันเปน
แตเชื่อไหมวา
สิ่งที่กำหนด บงบอกวาโลกภายนอกเปนอยางไร

กลับกลายเปนโลกภายในความจำ ความคิด
ความรูสึก
ทั้งหมดนี้คือ
การทำงานของจิตใจภายในของเรานั่นเอง
ซึ่งสุดยอดเคล็ดลับ และวิธีเดียวเทานั้น
ที่จะชวยใหเรารูทันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก
ก็คือ การตามดู ตามเห็น
โลกภายในของเราที่เกิดขึ้น
ก็คลายๆ
กับที่ผมชวนใหคุณลองอานประโยคทดสอบทั้งสอง
นั่นก็คือ หยุด และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
การพักใจ และการมองเห็นสิ่งตางๆ ทั้งความคิด
และความรูสึก
ทั้งหมดนี้ สามารถใชคำเรียบงายที่สุดที่เรียกวา
“สติ” นั่นเองครับ
กอนจบการเดินทางในวันนี้ ผมขออวยพรให
โลกภายนอกของคุณผูอานทุกทาน
เต็มไปดวยความสดใส
อันเกิดจากโลกภายใน
และหัวใจที่เบิกบานนะครับ
ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวดวยกัน …สวัสดีครับ
ป.ล. เนื้อหาในบทความนี้
เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการอธิบายขันธ 5
หรือความเปนตัวเปนตนของมนุษย ไดแก
รูป (กาย) เวทนา (ความรูสึก) สัญญา (ความจำ)
สังขาร (ความคิด) วิญญาณ (การรับรู)

P.49

P.48

ขอบคุณมากครับผม
ใชแลวครับ
ผมกำลังขอบคุณที่คุณอุตสาหสงสายตา
แวะมาอานบทความที่ผมกำลังพิมพอยูนี้
เพื่อเปนการตอบแทนน้ำใจที่คุณผูอานให
ผมอยากจะขอใชพื้นที่บทความนี้
พาคุณไปเที่ยวดวยกันนะครับ…ตามผมมาครับ

เปนอาณาจักรที่เรารูสึกวา
นี่แหละคือ “ตัวตน” ของเรา
แตแนนอนที่สุดครับ “ตัวของเรา”
มันไมใชแคเรือนราง
หรือเปลือกนอกของเรานี้
ความเปนเรายังมีอีกหลายสิ่ง
หลายอยางเปนองคประกอบสำคัญที่สำคัญกวา
และสวนใหญเปนสิ่งที่อยูภายในรางกายของเรา

ISSUE 31

Oat x somewhere

EAT AROUND

DELICIOUSNESS CAN BE
AT YOUR NEXT DOOR

รานดีๆ นารัก นาอรอย บางทีก็อยูใกลกวาที่คิด

P.51

P.50

Fattory by Park 2 Bar

La Mesa Coffee Co.

Fattory เป น ร า นอาหารและบาร ส ไตล โ กดั ง อิ น ดั ส เทรี ย ลที ่ ซ  อ นตั ว อยู 
ในซอยสุขุมวิท 66 ถาไมตั้งใจมาจริงๆ จะไมมีทางรูเลยวามีรานอาหาร
แบบนีอ้ ยูใ นนีด้ ว ย ทีน่ เ่ี หมาะสำหรับการมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนอยางมาก
เพราะเหมือนเปนการหนีความวุนวายมาอยูกับความสงบ รมเย็น ในโกดัง
ที่เต็มไปดวยตนไมแหงนี้

คาเฟสีชมพูสไตลเม็กซิกันในยานอุดมสุขที่มีอินสไปเรชันมาจากภูเขาและ
ทะเลทรายในเมือง Albuquerque, New Mexico บานเกิดของเจาของ
นำมาเปนคอนเซปตหลักในการออกแบบรานนี้ นอกจากผนังซุมประตูสีชมพู
ทีเ่ ปนเอกลักษณแลว ทีน่ ย่ี งั โดดเดนในเรือ่ งของกาแฟ ทีม่ กี าแฟจากหลากหลาย
แหลงปลูกมาใหเลือกดื่มกัน สวนแกวที่เปนซิกเนเจอรของทางรานคือ Mayan
Mocha เปนมอคคาท็อปดวยนมสด สม และ Spicy Kick เวลาดื่มจะรูสึก
ถึงรสเผ็ดนิดๆ ตามดวยกลิ่นหอมของสมที่ปลายจมูกและรสชาติเขมขน
ของกาแฟ ถือเปนแกวที่แปลกใหมนาทดลอง และเมนูที่ไมอยากใหพลาดเลย
จะเป น ชี ส เค ก โฮมเมด หอมกลิ ่ น เนย เนื ้ อ แน น รสเข ม ข น ราดด ว ย
สตรอวเบอรรี่ซอสโฮมเมด ที่เชื่อวาถาทุกคนไดลองแลวจะตองติดใจแน

เมนู อ าหารของที ่ ร  า นจะเน น เสิ ร  ฟ อาหารไทยรสชาติ ไ ทยแท รวมไปถึ ง
อาหารสไตล ต ะวั น ตกหลากหลายเมนู ท ี ่ น  า สนใจ อย า ง Pork Skeleton
ซี ่ โ ครงหมู เ นื ้ อ นุ  ม กำลั ง ดี ห มั ก ซอสบาร บ ี ค ิ ว สู ต รเฉพาะของทางร า น
เสิรฟพรอมผักหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มตางๆ ใหไดลิ้มลอง
สามารถนั่งไดตั้งแตเที่ยงวันจนเกือบเที่ยงคืนกันเลย ถือเปนแหลงแฮงเอาต
ที่นาสนใจอีกที่หนึ่งในยานบางนา-อุดมสุข
ที่อยู : ซอยสุขุมวิท 66 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร BTS อุดมสุข

- FIND YOUR SOUL -

ที่อยู : 7/2 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 68 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

