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ก�รใชชีวิตใหช�ลง ไมไดหม�ยคว�มถึงก�รละเลยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก แตหม�ยถึงก�รดื่มดำ่�กับทุกวิน�ทีที่ผ�นไปอย�งช�ๆ 

และเห็นคุณค�ของสิ่งต�งๆ รอบตัวต�งห�ก แนนอนว�ก�รเลือกเอ�ศิลปะม�อยูใกลชิดตัวเร�
ก็ทำ�ใหชีวิตแบบ Slow Life นั้นน�ประทับใจม�กขึ้นดวย

ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇªÒÃ�» ÃØ‹¹àºÞ¨Ã§¤� ÁÕãËŒàÅ×Í¡µÑé§áµ‹¢¹Ò´ 

0.6 - 2.8 ÅÔµÃ ÁÕÃÐººÍØ‹¹ÍÑµâ¹ÁÑµÔ ãËŒ¢ŒÒÇÃŒÍ¹¹Ø‹Á

¾ÃŒÍÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹µÅÍ´àÇÅÒ ÃÒ¤ÒµÑé§áµ‹ 570 ºÒ· 

¶Ö§ 1,160 ºÒ·

Borriboon Craft »ÃÑº§Ò¹¨Ñ¡ÊÒ¹ä·Âæ ãËŒâÁà´ÔÃ�¹

ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ áÅŒÇºŒÒ¹¢Í§àÃÒ¡ç¨ÐâÁà´ÔÃ �¹ÂÔè§¡Ç‹Ò 

(¨Ò¡ ICONSIAM CRAFT ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹)

¨Ò¹à«ÃÒÁÔ¡áÎ¹´ � àÁ´ 

¤ÍÅàÅç¡ªÑè¹ “ÅØ§¨Í¹” ãËŒ

Á×éÍÍÒËÒÃáÊ¹¾ÔàÈÉ¡Ç‹Ò

à¤Â (¨Ò¡ wisawisny ÃÒ¤Ò 650 ºÒ· 

ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè facebook.com/wisawisny)

à¤Ã×èÍ§¼ÊÁÍÒËÒÃªÒÃ�» ÃØ‹¹ EMS-62 â¶¼ÊÁÍÒËÒÃ

Êàµ¹àÅÊ ¤ÇÒÁ¨Ø 3 ÅÔµÃ ÁÕ½Ò»�´»‡Í§¡Ñ¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ

¡ÃÐà´ç¹ áÅÐÁÕª‹Í§àµÔÁÊ‹Ç¹¼ÊÁ¢³Ð·Õèà¤Ã×èÍ§¡íÒÅÑ§

·íÒ§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹áººÁ×Í¶×Íà¾×èÍ¼ÊÁÍÒËÒÃã¹

ÀÒª¹ÐÍ×è¹ä´Œ ÃÒ¤Ò 1,990 ºÒ·

¶Ò´ÃÍ§á¡ŒÇÅÒÂÊÇÂæ §Ò¹áÎ¹´�àÁ´á·Œæ 

(¨Ò¡ FATCAT ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹ ÊÑè§«×éÍ

ä´Œ·Õè facebook.com/fatcatfurniture)
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Shopping List : ชอปสนุก



à¤Ã×èÍ§·íÒ¹íéÒÍØ ‹¹ªÒÃ�» ÃØ ‹¹ 

WH-B55 ¡íÒÅÑ§ä¿ 3,500 

ÇÑµµ � »ÅÍ´ÀÑÂ¡ÑºÃÐºº

¹ÔÃÀÑÂ ELB µÑ´¡ÃÐáÊä¿ 

ÀÒÂã¹ 0.1 ÇÔ¹Ò·Õ àÁ×èÍà¡Ô´

ä¿ÃÑèÇ ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ËÁŒÍµŒÁ

¹Ò¹ 5 »‚ ÃÒ¤Ò 3,260 ºÒ·

ÊºÙ ‹ºíÒÃØ§¼ÔÇ·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ 
100% ÁÒ¾ÃŒÍÁá¾ç¤à¡¨ÊäµÅ�§Ò¹
¤ÃÒ¿µ� (¨Ò¡ SRANN ÊÒ¢Ò Siam 
Discovery ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹)

à¤Ã×èÍ§»˜›¹Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�ªÒÃ�» ÃØ‹¹ EM-14 

¤ÇÒÁ Ø̈ 1.0 ÅÔµÃ ¾ÅÑ§ÁÍàµÍÃ� 400 ÇÑµµ� 

»˜›¹àÃçÇ ·Ñ¹ã¨ ¾ÃŒÍÁ»Ø†Á PULSE ª‹ÇÂ¤¹

Ê‹Ç¹¼ÊÁà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»˜ ›¹ 

ÃÒ¤Ò 950 ºÒ·

Sputnik Collection à¡ŒÒÍÕé·Õèä´ŒáÃ§ºÑ¹´ÒÅ

ã¨¨Ò¡§Ò¹¶Ñ¡·ÍÊäµÅ�¤ÃÒ¿µ� à Œ̈Ò¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ 

DEmark Award 2017 (¨Ò¡ Corner 43 

X Salt and Pepper ÊÒ¢Ò ICONSIAM 

ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹)

¨Ò¹ªÒÁ¤ÍÅàÅç¡ªÑè¹àÍ¡Ã§¤� ·Õèä´ŒáÃ§ºÑ¹´ÒÅ

ã¨¨Ò¡ª‹Ò§½‚Á×ÍªÒÇ´Í¹ä¡´Õ (¨Ò¡ MO 

J I RACHA I ÊÒ¢Ò S i amD i s cove r y 

ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹)
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Healthy Quote : พลังคำ� พลังคิด พลังใจ

The only way to do 
great work is to love 

what you do. 
“หนทางเดียวที่จะท�าให้งานออกมา!

ยอดเยี่ยม นั่นคือการรัก!

ในสิ่งที่คุณท�า”

Steve Jobs  /!สตีฟ จ๊อบส์

“ความสามารถที่เราไม่ได้
ใช้ เหมือนปากกาเคมีที่ลืม
ปิดฝา มันจะค่อยแห้งไป!

จนเขียนไม่ติด” 
อุดม แต้พานิช

Nothing is impossible; the 
word itself says I’m possible.

“ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ค�าว่า!
Impossible (เป็นไปไม่ได้) !
ยังสะกดว่า I’m Possible !

(ฉันคือความเป็นไปได้) เลย”
Audrey Hepburn  /

ออเดรย์ เฮปเบิร์น

Perfection is not attainable,  
but if we chase perfection,  
we can catch excellence.

“เราไม่สามารถเข้าถึงความสมบูรณ์แบบได้หรอก !
แต่ถ้าเราไล่ตามความสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆ !

เราจะได้พบกับความยอดเยี่ยม” 

Vince Lombardi  /
วินซ์ ลอมบาร์ดี้

I can’t change the direction of the 
wind, but I can adjust my sails to 

always reach my destination. 
“เราไม่สามารถบังคับทิศทางลมได้ แต่เรา

สามารถบังคับเรือให้ไปสู่จุดหมายได้เสมอ” 

Jimmy Dean / จิมมี่ ดีน
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ตูบนา โฮมสเตย์
กระท่อมกลางนาเมืองน่าน
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