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The Craft Of New Gen 
งาน มออันประ ีตบรรจงนั้น เม ่อมาพร้อมกับประ ยชน์ใช้สอย ก็ยิ่งทำาให้พ ้นที่ในมุมต่างๆ ของบ้านสมบูร ์แบบมากยิ่งข ้น ลองกวาดตา

มองไปรอบๆ บ้านดูสิคะ มีงานคราฟต์งาน มอหร อข้าวของมากประ ยชน์มาช่วยเติมเต็มบ้านให้เต็มไปด้วยความสุขแล้วหร อยัง

หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์ รุ ่น 

KS-COM18 ขนาดความจุ 1.8 ลิตร หม้อหุงข้าว

อัจฉรยิะ ใช้งานง่าย กดเพียงปุ่มเดยีวได้เมนูท่ีต้องการ 

ท�าได้หลากหลายเมนู ราคา 2,650 บาท

แจกันท่ีออกแบบมาให้เหมือนจัดวางงานศิลปะไว้ใน

บ้าน (จาก Neighbor Craft ราคาสอบถามที่ร้าน 

สั่งซื้อได้ที่ Neighbor Craft)

ถาดไม้ดีไซน์สวย ที่ออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจ

จากใบกล้วย (จาก C-sense Bananamache’ ราคา 

180 บาท สั่งซื้อได้ท่ี facebook.com/banana 

mache)

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป รุ่น EMC-15 ขนาดความจุ  

2 ลิตร เครื่องปั่นอเนกประสงค์ส�าหรับใช้เชิงพาณิชย์ 

ปั่นเร็ว เนียนละเอียด พลังมอเตอร์ 1,200 วัตต์  

ราคา 2,090 บาท 

ปิ ่นโตไทยๆ ในดีไซน์ทันสมัย

ลวดลายขาวด�าใช้แล้วเท่แน่นอน 

(จาก ชอบชะมัด ราคาสอบถาม

ท่ีร้าน สัง่ซือ้ได้ท่ี shopchamuch.

com)
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ตกแต่งบ้านด้วยงานศิลปะฝีมือศิลปินไทยในราคา

เบาๆ (จาก Pianissimo Press ราคา 3,000 บาท 

สั่งซื้อได้ที่ facebook.com/pianissimopress)

น�้าอบนวยนาดแบรนด์ไทยแท้ ท่ีปรุง
ก ลิ่ น ห อ ม สดชื่ น โ ด ย ป ร า ศ จ า ก
แอลกอฮอล์ (จาก Nuaynard สาขา 
Siam Discovery ราคาสอบถามท่ีร้าน)

กระติกฮอทต้าชาร์ป โมเดิร์นเวฟ รุ่น 

KP-B36S ขนาดความจุ 3.6 ลิตร เหมาะ

กบัการใช้ภายในส�านักงาน หรอืครอบครวั

ใหญ่ ราคา 920 บาท

บันไดไม้อเนกประสงค์ใช้

วางต้นไม้เขียวๆ สร้างพื้น

ท่ีใหม่ๆ ให้บ้าน (จาก 

FATCAT ราคาสอบถามท่ี

ร ้าน สั่งซื้อได ้ ท่ี face 

book.com/fatcatfurni 

ture)

พัดลมชาร์ป รุ่น PJ-SL163 

ใบพัดขนาด 16 น้ิว ปุ่ม

ปรับระดับสูง - ต�่า ง่าย

เพียงกดปุ่ม ดีไซน์ทันสมัย 

สวย ทน คุม้ค่า มาตรฐาน

ญี่ปุ่น ราคา 1,100 บาท 
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  : เมนูทำาง่าย

แมงโก
บลูเบอร์รี่
สมูทตี้
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นีเ่ปน็เพยงสว่นหน่งของเมนูแสนอรอ่ยสุดสร้างสรรค์ เพราะเรายังมเีมนสูดุพเศ อกีมากมายใหล้องจดสตูรทำา
ตามที ่ . .  หรอืจะเขา้ไปกด  ทีแ่ฟนเพจ . .  
คลับคนรักการทำาอาหาร  ที่มีข่าวคราวเก่ียวกับอาหารและสุขภาพมาอัปเดตกันอยู่เสมอก็ได้สาระควบคู่

ความสนุกไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับ . . .  ครัวชาร์ป  อีกหน่งเว็บไ ต์ที่รวบรวมสูตรอาหาร
เมนูทำาง่ายและดีต่อสุขภาพไว้อีกเพ ยบ

เมนูสุดสร้างสรรค์แบบไทยๆ

แมงโกบลูเบอร์รี่สมูทตี้ 

Thai  
Creative 

Menu

ผู้ช่วยประจ�าเมนู : เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป รุ่น EM-14

ส่วน สม : นำ้ามะม่วง
เนื้อมะม่วงสุก 350 กรัม

น�้าเปล่า 1/2 ถ้วยตวง

น�้าผึ้ง 1/3 ถ้วยตวง

น�้าแข็ง 400 กรัม

ส่วน สม: นำ้าบลูเบอร์รี่
บลูเบอร์รี่แช่แข็ง 200 กรัม

โยเกิร์ตรสสตรอว์เบอร์รี่ 1/4 ถ้วยตวง

นมเปรี้ยวรสสตรอว์เบอร์รี่ 1 ถ้วยตวง

น�้าตาลทราย 70 กรัม

น�้าแข็ง 400 กรัม

มะม่วงสุก (หั่นเป็นชิ้นส�าหรับตกแต่ง) 

บลูเบอร์รี่ (ส�าหรับตกแต่ง) 

วิ ีทำา
1.  น�าส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในโถปั่นน�้าผลไม้ของเครื่องปั่นอเนกประสงค์  

 ปั่นด้วยความเร็วระดับที่ 2 เวลาประมาณ 1 นาที คนส่วนผสมทุก 30 วินาที

2.  เทใส่แก้วที่ใส่น�้ามะม่วงปั่นไว้ ตกแต่งด้วยมะม่วง บลูเบอร์รี่ ให้สวยงาม

วิ ีทำา: นำ้ามะม่วง 
1. น�าส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในโถปั่นน�้าผลไม้ของเครื่องปั่นอเนกประสงค์ 

 ปั่นด้วยความเร็ว ระดับที่ 2 เวลาประมาณ 1 นาที คนส่วนผสมทุก  

 30 วินาที

2. เทใส่แก้วแล้วเอียงข้าง แช่ช่องฟรีซ พักไว้
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  : เมนูทำาง่าย

ข้าวเหนียว
มะม่วง
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ข้าวเหนียวมะม่วง  
ผู้ช่วยประจ�าเมนู : หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์  

รุ่น KS-COM18

ส่วน สม
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 3 ถ้วยตวง 

กะทิ 1 1/4 ถ้วยตวง  

น้�าตาลทราย 1 1/4 ถ้วยตวง 

เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ     

ใบเตย 2 ใบ 

มะม่วงสุก 2 ลูก

สีผสมอาหาร (สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีชมพู)  

สารส้ม (ส�าหรับขัดข้าวเหนียว)  

ส่วน สม: หน้ากะทิ
กะทิ 1/4 ถ้วย 

แป้งข้าวเจ้า 2 ช้อนชา

เกลือป่น 1/4 ช้อนชา

ว ีทำา: หน้ากะทิ
1.  ตั้งไฟพอเดือดให้กะทิข้น แล้วพักไว้ 

 รอน�าไปราดบนข้าวเหนียว

ว ีทำา
1.  น �ากะทิ น้�าตาลทราย เกลือป่น ใส่ภาชนะ คนให้น้�าตาล 

 ทรายละลาย แบ่งใส่ถ้วยผสมสี 

2.  ซาวข้าวเหนียว โดยใช้สารส้มขัดเบาๆ สงขึ้นให้สะเด็ดน้�า 

 ใส่ลงในหม้อ พร้อมใบเตย 

3.  เติมน้�าโดยใช้สเกลข้าวเหนียว (GLUTINOUS RICE) 

 ระดับขีดที่ 3 

4.  ปิดฝาหม้อ กดปุ่มข้าวเหนียว (GLUTINOUS RICE) 

5.  เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสภาวะอุ่น (WARM) ตักข้าวเหนียวใส่  

 ส่วนผสมกะทิที่แบ่งไว้ให้เท่าๆ กัน คนให้เข้ากัน พักไว้ 

 30 นาที  

6.  ปอกเปลือกมะม่วง ฝานเอาแต่เนื้อ ใช้พิมพ์กดเป็นรูปดาว 

7.  น�าข้าวเหนียวที่พักไว้ มาวางเรียงสลับสีเป็นชั้น  

8.  น�ากะทิราดหน้าบนข้าวเหนียว แล้วจัดวางมะม่วงให้

 สวยงาม
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  : พลังคำา พลังคิด พลังใจ

We are all apprentices in a cra� 
where no one ever becomes a 

master. 
“ในเรื่องงานฝีมือ เราต่างเป็นเด็กอ่อนหัด  

ซึ่งไม่มีทางที่ใครจะได้เป็นเอก”

Ernest Hemingwa  /
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

Creativity is intelligence 
having fun 
“ความคิดสร้างสรรค์ คือการมีความสนุก
อย่างชาญฉลาด”

Albert Einstien /
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

�e best cra�smanship always leaves 
holes and gaps, so that something 
that is not in the poem can creep, 

crawl, �ash or thunder in.
“งานฝีมือที่ดี มักจะทิ้งพื้นที่และระยะห่างไว้ให้สิ่งที่ 

ไม่คาดคิดได้แทรกเข้ามาได้เสมอ”

Dylan �omas  /
ดีแลน โธมัส

Without cra�smanship, 
inspiration is a mere reed 

shaken in the wind.
“หากปราศจากงานฝีมือ แรงบันดาลใจก็เป็น

เพียงการสั่นไหวของสายลมเท่านั้นเอง”
Johannes Brahms /

โยฮัน บรามห์

He who works with his hands 
is a laborer. He who works with 

his hands and his head
 is a cra�sman. He who 

works with his hands and his head 
and his heart is an artist.” 

“ผู้ที่ทำางานด้วยมือ คือ กรรมกร ผู้ที่ทำางาน
ด้วยมือและสมอง คือ ช่างฝีมือ 

ผู้ที่ทำางานด้วยมือ สมอง 
และหัวใจ คือ ศิลปิน” 

Saint Francis of Assisi /
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
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4 
การดื่มกาแฟอย่างน้อย 4 

แก้ว/วัน สามารถลดความ

เสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าได้ถึง 

20% และยังพบว่าผู้หญิงที่ดื่ม

กาแฟ 2 แก้วขึน้ไป/วนั มแีนว

โน้มท่ีจะฆ่าตัวตายน้อยลงอีก

ด้วย

20
รูไ้หมว่า ทุกครัง้ทีหั่วเราะออกมาดงัๆ น้ันดต่ีอหัวใจ โดยสามารถเพ่ิม

การไหลเวียนโลหิตได้ถึง 20% เพราะฉะนั้น มาหัวเราะเพื่อสุขภาพที่

ดีกันเถอะ

25,000
คนไทยเราตดิรสเคม็ - หวาน - มนั เพราะ

ช่วยชูรส ท�าให้อาหารอร่อยขึ้น แต่รสจัด

เหล่านี้เป็นตัวการก่อโรคมากมาย ปีหนึ่งๆ 

มผู้ีป่วยเป็นโรคไตเพ่ิมขึน้ 15,000 - 25,000 

คน ซึ่งไตของเราน้ันถ้าไม่เสียหายจนถึง  

80 - 90% จะไม่ทราบความผิดปกติเลย 

เพราะไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดๆ ท้ังสิ้น 

เราจึงควรตรวจร่างกายทุกปี และลดการ

บริโภคอาหารรสจัดเกินไป

50,000
ความมหัศจรรย์ของจมกูและประสาทสมัผัสในจมกูของเราน้ัน 

สามารถจดจ�ากลิน่ท่ีแตกต่างกันได้ถงึ 50,000 กลิน่ แต่ก็คงจะ

มีแต่กลิ่นหอมๆ เท่านั้นที่เราอยากจะดมจริงไหม 350
กนิข้าวเหนียวมะม่วงหน่ึงจานได้พลงังานเท่าไหร่กนัทราบไหมเอ่ย? มะม่วงสกุครึง่

ลูก (ขนาดกลาง) จะได้พลังงานประมาณ 70 กิโลแคลอรี ข้าวเหนียวมูน  

100 กรมั หรอื 1 ขดี จะให้พลงังาน 280 กโิลแคลอร ีเมือ่รวมกันแล้วข้าวเหนียว

มะม่วงหนึ่งจานจึงให้พลังงานเท่ากับ 350 กิโลแคลอรี

  : เกร็ดสุขภาพ
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T   : มุมศิลปิน

หลายคร้ังที่เราเห็นข่าวสัตว์ในท้องทะเลต้องตายอย่างน่าเสียดายจากป หาขยะในทะเล ข่าวสารเคมีปนเปอนแหล่งนำ้า หรอแม้แต่ข่าวป หามลพิ ทางอากาศ ่งป ิเส ไม่
ได้เลยว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น ลจากนำ้าม อมนุ ย์อย่างเรานี่ล่ะที่ใส่ใจ รรมชาติน้อยเกินไปหน่อย แต่วันนี้ก็คงยังไม่สายเกินไปที่จะหันมาให้ความสำาคั กับเร ่องนี้ เช่นเดียว
กับห ิงเก่งหัวใจสีเขียวคนนี้ อ้อ  ั ิ า ์ สุขส าน  ภูมิส าปนิกสาวที่ ันตัวมาเป็นดีไ เนอร์ ู้หลงใหลงานคราฟต์ พร้อมกับ สม สานแนวคิดรัก ์ ลกเข้าไปในการ
ทำางาน ด้วยช ่อแบรนด์  

NADYN JADYN
อ้อ - ณัฐฐิญาณ์ สุขสถาน

ส าปนิกกับงานออกแบบที่สเกลเล็กลง แต่เป้าหมายยิ่งให ่
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อะไรท�ำให ้สถำปนิกหันมำสนใจ
แฟชั่น

แฟช่ันเป็นสิง่ทีเ่ราชอบมาต้ังแต่เดก็อยูแ่ล้ว แต่ด้วย

อะไรหลายๆ อย่างท�าให้เรามาเลอืกเรียนสถาปัตย์แทน 

พอจบมาก็ท�างานเป็นภูมิสถาปนิก แล้วก็รู้สึกว่าอยาก

ท�าอะไรที่เราได้ปลดปล่อยจินตนาการของเรามากข้ึน 

พอมโีอกาสก็เลยค่อยๆ เบนเข็มมาสายแฟช่ัน แล้วด้วย

ความทีเ่ป็นภมูสิถาปนิกทีท่�างานเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ภายนอก ท�าให้เราท�างานกับต้นไม้เยอะ แล้วก็รู้สึก

สงสารสิง่แวดล้อมมาตลอด ท�าไมไม่ค่อยมใีครท�าอะไร

ให้เค้าเลย มนุษย์ชอบท�าตัวเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเอง

ไปเร่ือยๆ ทั้งที่เราก็ยังต้องพึ่งธรรมชาติ ทีนี้พอมา

ท�างานเร่ืองแฟช่ัน ได้มาเป็นดีไซเนอร์ของกระทรวง

วทิย์ฯ เมือ่ปีทีแ่ล้ว แล้วเขาสนับสนนุงานผ้าครามกับผ้า

ไหมทีย้่อมสธีรรมชาต ิเรากเ็ลยค้นพบว่าน่ีล่ะคอืสิง่ทีเ่รา

ตามหา เพราะการน�าสีธรรมชาติมาย้อมผ้าน้ันไม่

ท�าลายสิง่แวดล้อม แล้วเรากย็งัได้รู้ว่ามีชาวบ้านอกีมาก

ทีเ่ค้าท�างานตรงน้ี แต่ไม่มช่ีองทางการขาย ไม่มคีนช่วย

ต่อยอด หรือท�าการตลาดให้ ก็เป็นจุดเร่ิมต้นของ

แบรนด์ Nadyn Jadyn

เสื้อผ้ำของ Nadyn Jadyn แตกต่ำง
จำกคนอื่นอย่ำงไร

เรามคีวามคดิมาต้ังนานแล้วว่าไม่อยากท�าเสือ้ผ้าที่

มันเรียบง่าย ตอนเด็กๆ เวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าก็จะชอบ

เสื้อผ้าที่มีที่ดีไซน์แปลกๆ นิดหนึ่ง เช่น ซิปไม่ตรง ชาย

ไม่เท่ากัน มีวัสดุแปลกๆ พอเรามีโอกาสมาท�าเอง เรา

กพ็ยายามท�าให้มนัไม่ใช่ของง่าย น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราพยายาม

ท�าให้คนสงัเกตเหน็เป็นเอกลกัษณ์ของเสือ้ผ้าแบรนด์เรา 

อะไรคือเสน่ห์ของงำนครำฟต์
เราผ่านยุคที่เราต้องการความเพอร์เฟกต์ไปแล้ว 

มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันทั้งหมด หรือไม่

จ�าเป็นที่เราต้องแต่งตัวเหมือนๆ กัน ใช้ของเหมือนๆ 

กันแล้ว โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว และเร่ิมอิ่มกับอะไรที่ 

เหมือนๆ กันแล้ว ทุกอย่างจะเป็นเร่ืองของเอกลักษณ์ 

ความเป็นตัวของตัวเอง สไตล์ใครสไตล์มัน ซึ่งเราว่า 

งานคราฟต์มนักต็อบโจทย์ตรงน้ี เพราะคนต้องการใส่ใจ

ในรายละเอยีดมากข้ึน ต้องการสมัผสักบัอะไรทีม่คีวาม

เฉพาะตัวมากขึ้น จะเห็นเลยว่างานคราฟต์ก�าลังเป็นที่

นยิมไปทั่วโลก แล้วก็น่าจะไปได้อกีไกล แต่กต็อ้งอาศัย

ความพยายามทีเ่หน่ือยกว่าเดมิ ถ้าเป็นแบรนด์กอ็าจจะ

ต้องเน้นดไีซน์ทีม่นัยากข้ึน เราต้องท�าให้คนเข้าใจได้ว่า

ความพยายามที่เราใส่ลงไปในแบรนด์ของเรามันเยอะ

กว่าของคนอื่นๆ

ควำมส�ำเร็จของ Nadyn Jadyn
ถือว่าเราเร่ิมประสบความส�าเร็จในระดับหน่ึงแล้ว

นะ แต่ด้วยความที่งานคราฟต์อาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมาย

ส�าหรับทุกคน บางคนก็ไม่ชอบ บางคนก็รู้สึกว่าไม่

จ�าเป็นที่จะต้องจ่ายแพงกว่าเพื่องานแบบน้ี ความมุ่ง

หวังของเราก็คือเราก็ยังต้องการคนที่คิดเหมือนเรา คน

ทีม่องเหน็ในสิง่ทีเ่ราเหน็ แล้วกม็าช่วยกนั ไม่ใช่แค่ช่วย

เรา แต่มนัเป็นการช่วยไปถงึชุมชนด้วย อย่างตอนน้ีเรา

กมี็แผนทีจ่ะต่อยอดไปยงังานคราฟต์สายอืน่ๆ ด้วย โดย

เฉพาะงานเซรามกิหรืองานดนิป้ัน ในช่ือแบรนด์ Dyn ก็

จะเป็นงานเซรามิก กลุ่มของใช้ในบ้าน เน้นความเป็น 

Botanical Art เพราะเราเป็นภูมิสถาปนิก งานก็จะเน้น

ความเป็นศิลปะจากพันธุ์ไม้หรือธรรมชาติในบ้านเรา

  

 

ซึ่งอาจจะเอาไปประกอบกับโลหะ ทองแดง ให้มันดูกึ่ง

คราฟต์กึ่งมินิมอลกึ่งหรู ก็เกิดจากการที่เราอยากเป็น

น็อตอกีตัวหน่ึงทีท่�าให้กลไกของการรักษาธรรมชาติและ

การพัฒนาไปสู่ชุมชนน้ันเป็นไปได้พร้อมๆ กัน น่ีคือ

แก่นในแบรนด์ของเรา 

ฝำกถึงผู้อ่ำนของเรำกันหน่อย
เราคดิว่าโลกเราถงึจดุวกิฤตทีเ่ราต้องหนัมาช่วยกนั

แล้ว เพราะไลฟ์สไตล์ของทกุคนนัน้กระทบกับสิง่ทีเ่หลอื

อยู่บนโลกมากๆ การหันมาสนใจงานคราฟต์ก็คือการ

หันมาสนใจสิ่งที่เรามีอยู่ เช่ือไหมว่ามีของเสียที่เกิดข้ึน

จากอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

เสื้อผ้าแฟชั่นที่ เค ้าไม่ได้ใส ่ใจคิดค�านึงถึงเร่ืองสิ่ง

แวดล้อมเลย อย่างการย้อมสีต่างๆ ก็ใช้สีที่ไม่ได้มี

คุณภาพ ท�าให้มีสารตะก่ัวตกค้างแล้วถูกทิ้งลงสู่แหล่ง

น�้าเยอะมาก แล้วทุกอย่างมันก็เช่ือมโยงถึงกันทั้งหมด

บนโลกใบนี้ ทุกอย่างที่เราท�ากับโลกมันก็ส่งผลกระทบ

กลับมาที่ตัวเราเองนี่ล่ะ เพราะฉะนั้น การหันมาสนใจ

งานคราฟต์ก็ถือว่าเป็นการรักษ์โลกและท�าให้อนาคต

ของพวกเราบนโลกใบนี้สดใสขึ้นนะคะ
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