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งานคราฟต์ งานฝีมือ
เทรนด์ใหม่ของคนรุ่นใหม่

Thai Craft 
New Gen

|| เร�่องของมือใหมหัดคราฟต

|| คุยกับ “บุร�นทร บุญว�สุทธิ์” ในวันที่ความมุงมั่นยังเต็มเปยม|| คุยกับ “บุร�นทร บุญว�สุทธิ์” ในวันที่ความมุงมั่นยังเต็มเปยม|| คุยกับ “บุร�นทร บุญว�สุทธิ์” ในวันที่ความมุงมั่นยังเต็มเป

|| ชมศิลปะและความงามร�มทางแบบ Street Art ทั่วไทย

|| CSR TODAY : โครงการทุนการศึกษา… เพ�่ออนาคตเด็กไทย 

      เพ�่อความดี เพ�่อสวนรวม
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ในขณะที่โลกทั้งใบดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้น จากการรุดหน้าของเทคโนโลยี การคมนาคม การสื่อสาร และผู้คนทั่วโลก

ต่างก็ให้ความสำาคัญกับความรวดเร็วฉับไวในทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิต การได้ลองน่ังลงแล้วจดจ่ออยู่กับอะไรท่ีเรียบง่าย 
ลงมือประดิดประดอยข้าวของอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง ก็กลายเป็นการเติมเต็มชีวิตอีกด้านได้อย่างคาดไม่ถึง และนั่นก็
เป็นที่มาของธีมหลักใน  ประจำาปีนี้ ที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสและเติมเต็มชีวิตด้วยงานฝีมือ หรืองานคราฟต์ 
(Craft) แบบลงลึกในรายละเอียดกันตลอดทั้งปี

ส่วนถ้าอยากรู้ความหมายที่แท้จริงหรือทำาความเข้าใจกับงานคราฟต์แบบเบื้องต้น ก็ต้องพลิกไปที่คอลัมน์ “Feature : 
เรือ่งเดน่” ท่ีมขีอ้มลูเก่ียวกับงานคราฟตอั์นหลากหลายสำาหรบัมอืใหมหั่ดคราฟต ์พรอ้มแนะนำาโรงเรยีนหรอืสถานท่ีเวริก์ชอป
สำาหรับใครที่อยากเรียนทำางานฝีมืออย่างจริงจัง จากนั้นก็ไปต่อกันที่คอลัมน์ “The Frame: มุมศิลปิน” คอลัมน์ใหม่ของเราที่จะชวนศิลปิน คนทำางานศิลปะ หรือผู้สร้างสรรค์
งานคราฟต์มาพูดคุยกันถึงเสน่ห์ของการทำางานคราฟต์ โดยในฉบับนี้เราก็ชวน “คุณฌอน - นิธิวิทย์ ชาติทรัพย์สิน” เจ้าของสตูดิโองานคราฟต์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง 
The Cave Workshop Studio มาพูดคุยกัน 

ในเมื่องานคราฟต์น้ันหมายถึงงานที่ลงมือทำาด้วยสองมืออย่างพิถีพิถัน ใส่ใจในรายละเอียด และมีคุณค่าต่อจิตใจ การลงมือทำาอาหารของพ่อครัวแม่ครัวประจำาบ้านก็น่า
จะถือเป็นงานคราฟต์ได้เช่นกัน รู้อย่างนี้แล้วต้องรีบพลิกไปที่คอลัมน์ “EsyMenu : เมนูทำาง่าย” ซึ่งในฉบับนี้เราชวนทุกคนมาเติมศิลปะในเมนูแสนอร่อยกัน โปรดอย่ากังวล
ว่าฝีมือด้านศิลปะของเราจะเป็นเช่นไร เพราะทุกอย่างสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อมีการฝึกฝน เหมือนกับท่ี “เชฟนเรศ โคตรชมภู” ได้ยืนยันกับเราในคอลัมน์ “Chef 
Talk : คุยกับเชฟ” ว่า “ประเด็นสำาคัญอยู่ที่ความกล้าที่จะลงมือทำา อย่ากลัวที่จะเริ่ม และอย่าท้อเมื่อทำาอาหารออกมาแล้ว ไม่เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ เพราะประสบการณ์
จะสอนให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ” 

 ในฉบับนี้ยังพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิตอีกหลากหลายด้าน ผ่านคอลัมน์ต่างๆ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพเช่นเดิม โดยเฉพาะในคอลัมน์สุดฮิตอย่าง 
“Open Mind : เจาะใจคนดัง” ที่เราชวน “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” ศิลปินหนุ่มที่ภาคภูมิใจกับวัย 40 กว่าๆ ของตัวเอง มาพูดคุยเรื่องผลงานชิ้นใหม่ แรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานดนตรี และการใช้ชีวิตสไตล์คุณพ่อผู้ชื่นชมกับการเติบโตของลูกๆ ในทุกย่างก้าว รับรองว่าอ่านจบแล้ว ทุกคนจะพร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยความสุขแน่นอน

นอกจากน้ี คอลมัน์ CSR Today กเ็ป็นอีกหน่ึงคอลมัน์ท่ีเตม็ไปดว้ยพลงับวกและแรงบันดาลใจจาการสง่ต่อเรือ่งราวดีๆ  สูส่งัคม ซึง่ในฉบับน้ีก็ตอกย้ำากบัเราวา่ “แรงบันดาล
ใจและความตั้งใจจริงของการทำางานเพื่อสังคมนั้น ไม่ใช่แค่คนคนเดียวจะทำาได้ จะต้องไม่ปล่อยให้ใครคนใดทำาโดยลำาพัง และเราต้องร่วมมือกัน” แล้วคุณล่ะคะ ได้ส่งต่อพลัง
บวกและแรงบันดาลใจดีๆ สู่คนรอบตัวแล้วหรือยัง

ธนาภรณ์ สุคันโธ
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ขอแนะนำาให้รู้จักกับงานคราฟต์ท่ีกำาลังมาแรงอย่าง !"#$"%&''(เมคราเม่) ซึ่งก็คือเทคนิคการผูกหรือถักเชือก
ให้เกิดลวดลายต่อเน่ือง จนเกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ นิยมนำาไปทำาเป็นของตกแต่ง เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับบ้าน!
เช่น ม่าน ที่แขวนกระถางต้นไม้ สร้างบรรยากาศให้บ้านดูเรียบเท่ อบอุ่น และมีสไตล์
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Inspiration Story : แรงบันดาลใจ

สำ�หรับผู้ที่ใช้ง�นอินเทอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจำ� คงจะพอรู้จักกับเว็บปักหมุดอย่�ง 
Pinterest ซึง่เปน็ทีรู้่จกัในฐ�นะแหล่งค้นห�
แรงบันด�ลใจสำ�หรับคนทำ�ง�นทุกแขนง 
โดยเฉพ�ะคนทำ�ง�นคร�ฟต์หรือง�นฝีมือ 
เพร�ะ Pinterest น้ันรวบรวมแรงบันด�ล
ใจโดยก�รปกัหมดุ หรือ Pin จ�กบลอ็กดีๆ  
ม�ไว้ในที่เดียวกัน 

Pinterest ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก
จ�กผู้คนทั่วโลกต้ังแต่ปี 2010 จวบจน
ปัจจุบันผู้คนจำ�นวนม�กหลั่งไหลเข้�ม�ที่ 
Pinterest เพือ่ค้นห�ไอเดยี และแรงบนัด�ล
ใจใหม่ๆ ผ่�นรูปภ�พทุกประเภท ไม่ว่�จะ
เป็นตึกร�มบ้�นช่อง อ�ห�ร สวน พืชพันธุ์
ต่�งๆ ก�รออกแบบ กร�ฟิก แฟชั่น โดย
เฉพ�ะก�รทำ�ง�นฝีมือ หรือ DIY ต่�งๆ 
นับล้�นภ�พ

Pinterest น้ันถือกำ�เนิดข้ึนม�โดย 
Ben Silbermann เด็กหนุ่มจ�กเมือง Des 
Moines ในรัฐ Iowa ผูช่ื้นชอบและหลงใหล
ศิลปินและผู้ประกอบก�รช้ันเยี่ยมอย่�ง 
George Eastman, Walt Disney และ 
Steve Jobs เข�ยอมล�ออกจ�กง�นประจำ�
ที่ Google เพื่อทำ�ต�มคว�มฝันของตัว
เอง แม้จะเจอกับอุปสรรค และคว�มผิด
หวงั เข�กไ็มเ่คยคดิทีจ่ะยอมแพ ้แตก่ดัฟนั

เดินหน้�ต่อจนประสบคว�มสำ�เร็จม�เป็น 
Pinterest ให้เร�ได้ใช้จนถึงทุกวันน้ี และ
ขึ้นชื่อว่�เป็นเจ้�พ่อของแหล่งรวบรวมแรง
บันด�ลใจด้�นง�นคร�ฟต์หรือง�นฝีมือที่
ใหญ่ที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ต

วิสัยทัศน์ของ Pinterest ที่ Ben ตั้งใจ
ไว้ คือก�รเป็นสถ�นที่ เพื่อใช้ว�งแผน
โครงก�รต่�งๆ ท่ีสำ�คัญที่สุดในชีวิตของ
ผู้คน เช่น ช่�งทำ�อัญมณีปักหมุดรูปภ�พ
ก�รออกแบบในอน�คตทั้งหมดไว้ หรือ
ผู้หญิงคนหน่ึงที่ต้องก�รห�ง�นฝีมือเก๋ๆ 
บน Pinterest นอกจ�กน้ียังต้องก�รให้  
Pinterest เป็นสถ�นที่ที่ผู้คนส�ม�รถค้น
พบสิ่งสวยง�มต่�งๆ เหมือนกับก�รเดิน
ชมของในร้�นข�ยของที่ระลึก หรือในร้�น
หนังสือ รวมถึงก�รชมภ�พในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะสมัยใหม่

ปัจจุบัน Pinterest มีผู้ใช้ทั่วโลกร�ว 
70 ล้�นคน มีมูลค่�ประม�ณ 11 พันล้�น
เหรียญ และใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจ�ก 
Facebook, Google+ และ Twitter โดย 
80% ของผู้ใช้ Pinterest เป็นผู้หญิง และ 
50% เป็นคุณแม่ที่เข้�ม�มองห�และสร้�ง
บันด�ลใจในก�รทำ�ง�นฝีมือที่ Pinterest 
นั่นเอง
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เจ้าพ่อโซเชียลสเปซ แหล่งแรงบันดาลใจงานคราฟต์นาม Pinterest
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In Trend : เทรนด์ใหม่

NEW COLLECTION
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แบรนด์ไทยแท้ท่ีนำาความเป็นไทยมาใช้ตอบโจทย์ใน
งานออกแบบคอลเล็คชั่นใหม่ๆ ของตัวเองอยู่เสมอ 
หลังจากท่ีเคยสร้างความฮือฮาด้วยการนำาเอาพวง
มาลัยชายกุหลาบท่ีทำาจากไหมพรมถักมาเป็นกิมมิก
ของเสือ้ผ้า คราวนี ้Rotsaniyom (รสนยิม) กน็ำาเอา
ผ้าลูกไม้ท่ีผูกพันกับคนไทยมานานมาใช้ให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น >> www.rotsaniyom.com

NEW ITEM 
/"+-#'011)$.
แบรนด์ เครื่องประดับสีสดใสแปลกตาท่ีทำาจาก
กระดาษโรงพิมพ์ ก้อนกรวดหน้าบ้าน เศษผ้าจากชุด
ยูนิฟอร์ม ผ่านมุมมองของดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ 
ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาศิลปะและสิ่ง
ทอ จนกลายมาเป็นต่างหูลูกปัดสีสวย กำาไลหลอด
แก้ว และสร้อยคอถักจากกระดาษท่ีแสนวิจิตร >> 
www.facebook.com/basicteeory/

NEW BEAUTY
2$-","'3$",41'56)74'8"7'41'9"$:7%
เติมสสีนัความสนุกแบบอารต์ๆ กบัน้ำาหอมขวดใหม่จากศิลปิน
สาวเสียงดี Ariana Grande Cloud Eau de Parfum มา
พรอ้มกบัขวดลายกอ้นเมฆสดุน่ารกั และความสดชืน่ของสว่น
ผสมของลาเวนเดอร์ ลูกแพร์ วานิลลา เบอร์กามอต หอม
แบบเบาสบาย พร้อมแจกความสดใสได้ทุกวัน

NEW ICON
วี - วิโอเลต วอเทียร์ 
ศลิปินสาวน้อยท่ีทำาศลิปินสาวน้อยท่ีทำาศลิปินสาวน้อยท่ีท งานได้หลากหลาย ท้ังผลงานเพลงท่ีคาบเกีย่วไปมาระหว่างความเป็น
อินดี้กับงานเอาใจคนหมู่มาก งานแสดงที่มีทั้งภาพยนตร์อินดี้ และซีรี่ส์วัยรุ่น เช่นเดียว
กับสไตล์การแต่งตัวของวีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ แต่สิ่งหน่ึงท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็
คือความมั่นใจในตัวเอง และรสนิยมในการ Mix & Match ที่ออกมาพอดิบพอดีเสมอ

งานคราฟต์ของคนรุ่นใหม่

!"
#$

%&'
($%

)*

ความเป็นไทยมาใช้ตอบโจทย์ใน
งานออกแบบคอลเล็คชั่นใหม่ๆ ของตัวเองอยู่เสมอ 

เอาพวง
จากไหมพรมถักมาเป็นกิมมิก

ของเสือ้ผ้า คราวนี ้Rotsaniyom (รสนยิม) กน็ำาเอา
ผ้าลูกไม้ท่ีผูกพันกับคนไทยมานานมาใช้ให้ทันสมัย

NEW BEAUTY
2$-","'3$",41'56)74'8"7'41'9"$:7%
เติมสสีนัความสนุกแบบอารต์ๆ กบัน้ำ
สาวเสียงดี Ariana Grande Cloud Eau de Parfum มา
พรอ้มกบัขวดลายกอ้นเมฆสดุน่ารกั และความสดชืน่ของสว่น
ผสมของลาเวนเดอร์ ลูกแพร์ วานิลลา เบอร์กามอต หอม
แบบเบาสบาย พร้อมแจกความสดใสได้ทุกวัน



&

+$%&'($%)*
+$%&'($%)*

NEW COLLECTION
;++71'
คอลเลกชันเสื้อผ้าสำาหรับผู้ชายของ Issue 
น้ันยังคงเน้นความเท่อย่างมีเอกลักษณ์เช่น
เดิม โดยเฉพาะแจ็กเกตท่ีผสมผสานงาน
ปักแบบชาวเขา และงานปักแบบสตรีทแวร์
มาผสมผสานกนัอย่างลงตวั แลว้ไหนจะการ
เชดิชคูวามเป็นไทยดว้ยตวัหนังสอืภาษาไทย
ท่ีปักแทรกอยู่ในรายละเอียดต่างๆ นั่นอีก 
>> www.issue-thailand.com/

NEW ITEM
<"=7$-
หมวกใบสวยสำาหรบัสภุาพบรุษุทีโ่ดดเดน่ดว้ยการเปน็หมวกแฮนด-์
เมดทุกใบ แถมเรายังสามารถเป็นเจ้าของหมวกอันมีเอกลักษณ์
เป็นของเราเพียงใบเดียวบนโลกได้ด้วย โดยสามารถใส่ของสำาคัญ 
เช่น เข็มกลัด ผ้าพันคอ หรือสลักข้อความลงบนซับในผ้าซาติน
ของหมวกได้ และยังมีหมวกให้เลือกหลากหลายดีไซน์อีกด้วย 
>> www.facebook.com/kaburihat/

NEW ICON
เจมมี่เจมส์ - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ
นักแสดงหนุ่มท่ีกำาลังได้รับการจับตามองในฐานะแฟชั่นนิสต้า ผู้
คว้าเสื้อผ้าของผู้หญิงมาสวมใส่ได้อย่างลงตัว โดยการทลายขีด
จำากัดทางเพศของแฟชั่นครั้งน้ี ไม่ได้อยู่ท่ีเรื่องขนาดของเสื้อผ้า
เพียงเท่าน้ัน แต่เจมมี่เจมส์ยืนยันว่า เค้าชอบความสนุกของการ
ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆ

NEW GROOMING
0)%%.'>11?1,4'31*"@".'A)$'!1,
ให้ทุกวันคือการออกไปท่องเท่ียวแบบวันหยุดสุดสัปดาห์ 
ด้วยแรงบันดาลใจใหม่จากน้ำาหอม Tommy Weekend 
Getaway For Men ที่นอกจากจะดูสนุกสนานด้วยฝา
ขวดเพนตล์ายแลว้ ยังสดชืน่ดว้ยกลิน่ของมะนาวผสมกบั
จิงเจอร์ เจือกลิ่นสแกนดัลวูด นุ่มๆ บางๆ เหมาะกับ
อากาศในเมืองไทย



'

Open Mind : เจาะใจคนดัง

/0%)67.")
1789):"77;0

“บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” 



“ผมไม่ได้มีเป้าหมายหรือหวังอะไรเวลาทำางานดนตรี ผมทำาเพราะผมมองว่ามันเป็นศิลปะ 

อย่างหนึ่ง ทำามันเพราะความรัก ถ้าผมไม่มีดนตรีก็ ไม่มีแรงขับเคลื่อนไปทำาสิ่งอื่น”

(

หากพูดถึงหนึ่งในผู้ทรงอิทธิ-
พลด้านดนตรีดิสโก้ในบ้านเรา 
หลายคนก็คงนึกถึงผู้ชายหน้าตา
ดี สวมแว่นตาดำาตลอดเวลา ที่
เวลา Performance บนเวทีทีไร 
ต้องมีลีลาการเต้นที่ขย้ีใจสาวๆ 
มาสร้างความเซอร์ ไพรส์ กัน
ตลอด แนน่อนว่าเค้าก็คือ “บรุนิทร ์)
บญุวิสทุธิ”์ ศลิปนิหนุม่ใหญ่วัย 41 
คนนี้กำาลังจะกลับมาสร้างสรรค์
ผลงานเพลงอีกคร้ัง และ NEW 
LIFE ก็อยากจะชวนเค้าพูดคุยถึง
ทั้งผลงานเพลง ชีวิตส่วนตัว และ
เปา้หมายของผูช้ายวัย 40 กว่าๆ ที่
อาจจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้พวก
เราได้เช่นกัน 

การกลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยว

หลงัจ�กทีป่ลอ่ยใหร้อกนัม� 7 ป ีผมกไ็ดป้ลอ่ยเพลงซงิเกิลแรกทีช่ื่อว�่ Spotlight ออก
ม�ให้ฟังกัน เป็นเพลงจังหวะสนุกๆ และต�มด้วยซิงเกิลที่สอง “ขอโทษ” ซึ่งทะลุ 10 ล้�น
ววิเปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้ เน้ือห�พดูถงึคว�มรู้สกึของคนคนหน่ึงทีม่เีหตุผลบ�งอย�่ง ทำ�ใหไ้ม่
ส�ม�รถจะเปิดใจรักใครอีกคนหนึ่งได้ เพลงนี้ได้ศิลปินม�ร่วมด้วยช่วยกันม�กม�ย อย่�ง
เน้ือเพลงกไ็ด ้อะตอม ชนกนัต ์ม�ชว่ยเขียน ทัง้ยงัไดม้อืเบสระดบัโลกอย�่ง Nathan East 
ได้ Sound Engineer อย่�ง Eric Ferguson และ Mastering โดย Bernie Grundman 
ทำ�ให้ซิงเกิลน้ีออกม�สมบูรณ์แบบอย่�งที่ทุกคนได้ฟัง แถมน�งเอก MV ก็มีดีกรีระดับ
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ม�ร่วมเล่นด้วย ห�กใครยังไม่ได้ฟัง แนะนำ�ให้ไปห�ฟังกันนะครับ

การทำางานแบบศลิปนิเดีย่วมคีวามแตกตา่งจากความเปน็ Groove 

Rider ไหม?

ถึงจะเป็นก�รทำ�ง�นกับค่�ยใหม่ Muzik Move Records แต่ผมก็ยังทำ�เพลงในสไตล์
ที่ผมชื่นชอบและถนัดอยู่ อย่�งซิงเกิลแรก Spotlight ก็เป็นดนตรีแนว Electro Soul ที่
เป็นก�รผสมผส�นกันระหว่�งดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และโซล มีกลิ่นอ�ยของยุค 80 โดยมี
เสยีงเคร่ืองสงัเคร�ะหเ์ข้�ม�ผสมดว้ย ถ�้เปน็แฟนดนตรีแนวน้ีอยูแ่ลว้ ผมมองว�่คนฟงัอ�จ
รูส้กึว่�ไมต่�่งจ�ก Groove Rider นะครบั ในส่วนของก�รทำ�ง�นเพลงของผมนัน้ ผมรูส้ึก
อย่�งไร ก็ทำ�อย่�งนั้น ผมไม่ได้มีเป้�หม�ยหรือหวังอะไรเวล�ทำ�ง�นดนตรี ผมทำ�เพร�ะ
ผมมองว่�มันเป็นศิลปะอย่�งหน่ึง ทำ�มันเพร�ะคว�มรัก ถ้�ผมไม่มีดนตรีก็ไม่มีแรงขับ
เคลื่อนไปทำ�สิ่งอื่น คือมันไม่มีคว�มสุขน่ะครับ ถ้�จะหวังรวย ผมทำ�อย่�งอื่นดีกว่� ผม
ไม่หวังรวยกับง�นดนตรีแน่นอน

สิ่งไหนที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จในอาชีพที่เรารัก?

จริงๆ มันก็มีปัจจัยม�ประกอบกันหล�ยอย่�งนะครับ ยกตัวอย่�ง อ�ชีพนักร้อง นัก
ดนตรี ซึ่งมีหล�ยคนบอกว่� เพร�ะรวยไงถึงทำ�ได้ดี ซึ่งผมมองว่�มันไม่เกี่ยวกันนะ มีนัก
ดนตรหีล�ยคนทีเ่กดิข้ึนไดเ้พร�ะพรสวรรคข์องเค�้ลว้นๆ ไมไ่ดม้คีอนเน็กชัน ไมไ่ดร่้ำ�รวย 
สำ�หรับผม ผมโชคดทีีไ่ดไ้ปเรียนรู้วัฒนธรรมด�้นดนตรจี�กหล�ยประเทศ เพร�ะรู้เยอะ เร�
กเ็อ�ม�ปรับใช้ใหเ้ปน็ตวัเร�ม�กทีส่ดุ ก�รทำ�ง�นของแตล่ะอลับัม้แต่ละซิงเกลิ ผมคอ่นข้�ง
มีระยะเวล�ก�รทำ�ง�นที่ม�กพอสมควร ม�กพอที่จะให้ง�นออกม�ดีที่สุด ส่วนตัวผมไม่
ชอบก�รทำ�ง�นภ�ยใต้ไทม์ไลน์ ห�กมีเวล�ให้ 1 ปีในก�รทำ�อัลบั้ม ผมทำ�ให้ไม่ได้หรอก
นะ เพร�ะผมจะทำ�เพลงในเมื่อผมอย�กทำ� มันเป็นง�นศิลปะ จะม�ให้ทำ�ๆ ออกม�โดย
มีเงื่อนไขม�กำ�หนด ผมว่�มันไม่เวิร์กสำ�หรับผม 



“การทำาให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและไม่ยากก็คือ ‘ผมมีความสุขกับสิ่งที่ทำา และทำาในสิ่งที่เรารัก’  

ไม่โกหกตัวเอง ไม่เสแสร้ง ชอบอะไร ชอบแบบไหน ก็บอกออกไป”

)*

ชีวิตของ “บุรินทร์” ที่เป็นอยู่มัน “ยาก” ไหม? 

ผมว่�ทุกคนก็ต้องเจอเรื่องย�กๆ ในชีวิตกันบ้�งล่ะนะ ผมก็มี
ชีวิตที่เหมือนคนทั่วไป ตอนเป็นวัยรุ่นก็สำ�มะเลเทเม� เคยทำ�ผมสี
ทอง ใส่ลูกประคำ�ทั้งตัว เมื่อสมัยเรียนอยู่เมืองนอกก็ใช้ชีวิตเตร็ด
เตร่ แต่พอเริ่มโตขึ้น ภ�ระหน้�ที่ก็ทำ�ให้ชีวิตเร�เปลี่ยนไป พอเริ่ม
มคีรอบครัวทีเ่ร�ต้องรับผดิชอบ ธุรกจิทีต่อ้งเร่ิมใหม่ดว้ยตัวเอง ซ่ึง
สิ่งที่สำ�คญัเลยคอืเร�ตอ้งมสีตมิ�กขึน้ ทัง้คนข�้งหลงั ทั้งพนกัง�น
ที่ต้องดูแล เมื่อมีสโคปง�นที่กว้�ง เร�ยิ่งต้องมีสติ เลยเริ่มศึกษ�
ค้นคว้�สิ่งใหม่ๆ เพื่อม�พัฒน� รวมถึงก�รใช้สม�ธิในก�รทำ�ง�น
ให้ม�กข้ึน พอมีสติเร�ก็จะปล่อยผ่�นกับเร่ืองร�วต่�งๆ ที่จะม�
ทำ�ใหใ้จเร�ร้อนรุม่ได้ อย่�งเมื่อกอ่นผมขบัรถใจรอ้นม�ก มปีัญห�
ก็จะหงุดหงิด แต่หลังๆ เร�แค่กล่�ว “ขอโทษ” คำ�เดียว ปัญห�
ก็ไม่เกิดแล้ว ผมว่�มันเสียเวล�กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพร�ะชีวิตยัง
ต้องเจอต้องเหน่ือยกับเร่ืองอื่นอีกเยอะ และก�รทำ�ให้ชีวิตอยู่ได้
อย่�งมีคว�มสุขและไม่ย�กก็คือ “ผมมีคว�มสุขกับสิ่งที่ทำ� และ
ทำ�ในสิ่งที่เร�รัก” ไม่โกหกตัวเอง ไม่เสแสร้ง ชอบอะไร ชอบแบบ
ไหน ก็บอกออกไป ถ้�เร�ชอบเพลงลูกทุ่ง ชอบฟังหมอลำ� ก็บอก
เลยว�่ชอบ ผมว�่ทกุอย�่งมนัมคีว�มเทข่องมนันะ พสิจูนใ์หค้นอืน่
เห็นว่�สิ่งที่เร�ชอบน่ะมันเจ๋งแค่ไหน หล�ยคนเปลี่ยนตัวเองเพื่อ
เข้�สงัคม แต่ผมว�่แคเ่ปน็คนดขีองสงัคมและเพือ่นฝงูกพ็อแลว้ละ่  
ไม่เห็นต้องทำ�ให้มันย�กเลย 

ชีวิตการเป็นคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง?

มคีว�มสขุดนีะครับ ตอนน้ีลกูกเ็ร่ิมโตแลว้ เร่ิมรู้เร่ือง ไมใ่ช่เดก็
เบบีแ้ลว้ เค้�เร่ิมมคีว�มคดิต่�งๆ มนักส็นุกทีเ่หน็เค�้ไดม้กี�รเจรญิ
เตบิโต มพีฒัน�ก�รในด�้นต�่งๆ โตข้ึนม�อย�่งมคีณุภ�พ ผมเช่ือ
ว�่พอ่แมท่กุคนกอ็ย�กจะใหล้กูโตข้ึนม�เปน็คนทีมี่คณุภ�พ เป็นคน
ที่ดีของสังคม มีหน้�ที่ก�รง�นที่ดี ส�ม�รถมีคว�มสุขได้กับชีวิต
ทุกๆ อย่�ง น่ันก็คือสิ่งที่เร�สั่งสมม�ตลอด ตอนน้ีก็เร่ิมเห็นแล้ว
ว�่เค้�ชอบอะไร สิง่ทีเ่ร�แนะนำ�ใหเ้ค้�ม�ตลอดชีวติมนัเริม่แอบเหน็
ผลม�บ้�งแล้ว ซึ่งมันสนุก พอเร�เห็นลูกเร�ทำ�ได้ดี ประสบคว�ม
สำ�เร็จ เป็นคนดีของสังคม มีคว�มคิดที่ดีต่อโลก เร�ก็รู้สึกว่� สิ่ง
ที่เร�สอนม� สิ่งที่เร�ปูท�งให้เค้�เนี่ย เร�ม�ถูกท�งแล้ว



))

ฝากผลงานอัลบั้มที่บุรินทร์

ปลื้มมากกันหน่อย

สำ�หรับใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้ว ก็
ขอบคุณม�กๆ นะครับ ผมก็มีคอนเสิร์ต
ให้ดูเร่ือยๆ และขอฝ�กอัลบั้มใหม่ของผม
ด้วยครับ ซึ่งทุกเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังก็ยัง
เป็นแนวเพลงโซลที่ผมช่ืนชอบ แต่ท่ีพิเศษ
กว่�น้ันเพื่อผู้ฟัง คือผมได้ศิลปินจ�กต่�ง
ประเทศ อย่�ง  Nathan East มือเบสมือ 
โปรที่ เคยร่วมง�นกับศิลปินระดับโลก  
Stev ie Wonder , Michae l Jack!
son และ Daft Punk ได้มือ Master!
ing อย่�ง Erik Ferguson ที่เคยทำ�ง�น
กับนักร้องระดับดีว่� Tina Turner รวม
ถึงภ�พยนตร์มิวสิคัลช่ือดังอย่�ง La La 
Land หรือแม้แต่ Bernie Grundman ซึ่ง
มิกซ์อัลบั้มที่ข�ยดีที่สุดในโลกตลอดก�ล 
อย่�ง Thriller ของ Michael Jackson เป็น
ผลง�นที่ผมภูมิใจม�ก และอย�กให้ทุกคน
ได้ลองฟังจริงๆ ครับ



ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราได้อยู่ในบรรยากาศใหม่ๆ หรือมีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยงานดีไซน์แปลกใหม่ เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่เราต้อง
ชอปปิงเลือกหาข้าวของชิ้นใหม่เพื่อเติมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์กันแล้วล่ะ 

เทียนหอมที่มาพร้อมแก้วเพนต์ลายแบบ
แฮนดเ์มด (จาก Oliver Bonas ราคา 1,050 บาท 
สั่งซื้อได้ที่ oliverbonas.com)

เตารีดไฟฟา้ชาร์ป รุ่น AM-475T ราคา 700 บาท 
หัวเตารีดรูปทรงปากปลาโลมา ซอกซอนได้
ทุกจุดที่ รีดยาก ผิวหน้าเคลือบโพลีฟลอน 
หัวเตารีดรูปทรงปากปลาโลมา ซอกซอนได้
ทุกจุดที่ รีดยาก ผิวหน้าเคลือบโพลีฟลอน 
หัวเตารีดรูปทรงปากปลาโลมา ซอกซอนได้

(POLY-FLON) ใช้งานง่าย เหมาะกบัทกุเน้ือผา้
ทุกจุดที่ รีดยาก ผิวหน้าเคลือบโพลีฟลอน 
(POLY-FLON) ใช้งานง่าย เหมาะกบัทกุเน้ือผา้
ทุกจุดที่ รีดยาก ผิวหน้าเคลือบโพลีฟลอน 

Zing Zinc Terrarium กระถางต้นไม้สังกะสี
ดไีซน์สร้างสรรค ์(จาก Habitat ราคาสอบถาม
ที่ร้าน)

เตาอบไฟฟ้าชาร์ป EO-9P ราคา 1,490 บาท
ขนาดความจุ 9 ลิตร ตั้งอุณหภูมิได้ 100-250 
องศาเซลเซียส มาพร้อมถาดรองเศษอาหาร 
เปิดทำาความสะอาดง่าย

โต๊ะหัวเตียงที่มาพร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์ 
(จาก Habitat ราคาสอบถามที่ร้าน)

!"

Shopping List : ชอปสนุก



กระติกฮอทต้าชาร์ป รุ่น ไอพอท ซีรีส์ KP-19S 
Candy ราคา 780 บาท ตัวกระติกภายในทำา
ด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิม สเกลบอกระดับน้ำาด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิม สเกลบอกระดับน้ำาด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิม สเกลบอกระดับน้ำ
มองเห็นชัดเจนจากภายนอก

หม้อหุ ง ข้าวชา ร์ปแคนดี้  รุ่น KSH-Q03 
ราคา 530 บาท ขนาดกะทัดรัด 0.3 ลิตร มี
ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวร้อนนุ่ม พร้อมรับ
ประทานตลอดเวลา

แขวนภาพศิลปะอย่างมีสไตล์ด้วยกรอบรูป
แบบเหรียญแข่งกีฬา (จาก Oliver Bonas 
ราคา 470 บาท สั่งซื้อได้ที่ oliverbonas.com)

วางตะเกียบบนชามอย่างไรไม่ให้หล่น ใช้ชาม
ครีเอทๆ แบบน้ีสิ (จาก Oliver Bonas 
ราคา 490 บาท สั่งซื้อได้ที่ oliverbonas.com)

เก็บของระเกะระกะไว้ในตะกร้าสานจาก
กระดาษนิตยสารรีไซเคิล (จาก Habitat ราคา
สอบถามที่ร้าน)

!#
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นีเ่ปน็เพยีงส่วนหนึง่ของเมนแูสนอรอ่ยทีเ่ตมิคว�มสนกุดว้ยศลิปะ เพร�ะเร�ยงัมีเมนสูดุพิเศษอีกม�กม�ยให้
ลองจดสตูรทำ�ต�ม ที ่www.sharp-weeclub.com หรอืจะเข�้ไปกด Like ทีแ่ฟนเพจ www.facebook.com/
sharpweeclub “คลบัคนรกัก�รทำ�อ�ห�ร” ทีมี่ข�่วคร�วเก่ียวกับอ�ห�รและสขุภ�พม�อปัเดตอยู่เสมอก็ได้
ส�ระควบคูค่ว�มสนกุไมแ่พ้กัน เชน่เดยีวกับ www.thaicity.co.th “ครวัช�รป์” อกีหนึง่เวบ็ไซต์ทีเ่พ่ิงปรบัโฉม
ใหม่ พร้อมรวบรวมสูตรอ�ห�รเมนูทำ�ง�่ยและดีต่อสุขภ�พไว้อีกเพียบ

เติมศิลปะในเมนูแสนอร่อย
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ผู้ช่วยประจำ�เมนู : เครื่องปั่นอเนกประสงค์ช�ร์ปรุ่น EM-14

ส่วนผสม
นำ้�เชื่อมเข้มข้นสีฟ้� 3 ช้อนโต๊ะ 
ไอศกรีมรสว�นิลล� 4 สกู๊ป 
นมสดรสจืด 1 ถ้วยตวง 
นำ้�แข็งก้อนเล็ก 1 1/2  ถ้วยเสิร์ฟ 
ส�ยไหมสีชมพู สีฟ้� และเกล็ดนำ และเกล็ดนำ และเกล็ดน้�ต�ลสี  

วิธีทำ�วิธีทำ�วิธีท
1. เตรียมเครื่องปั่นอเนกประสงค์ช�ร์ป รุ่น EM-14 ใส่นำร์ป รุ่น EM-14 ใส่นำร์ป รุ่น EM-14 ใส่น้�แข็ง

ลงในโถ ปั่นนำลงในโถ ปั่นนำลงในโถ ปั่นน้ลงในโถ ปั่นน้ลงในโถ ปั่นน�เชื่อมเข้มข้นสีฟ้� นมสด และไอศกรีม ปิดฝ�
หมุนปุ่มพ�วเวอร์ให้เครื่องทำ�วเวอร์ให้เครื่องทำ�วเวอร์ให้เครื่องท ง�น ปั่นให้เข้�กันจนละเอียด 

2. เทใส่แก้วเสิร์ฟ แต่งด้วยส�ยไหมสีชมพู สีฟ้� และเกล็ด
นำ้�ต�ลสี เสิร์ฟทันที
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คุกกีไ้อซิ่ง
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คุกกี้ไอซิ่ง

วิธีทำ�วิธีทำ�วิธีท : คุกกี้: คุกกี้
1. ผสมไข่ไก่ นำผสมไข่ไก่ นำผสมไข่ไก่ น้�ต�ลทร�ย และเกลือป่น คนให้นำย และเกลือป่น คนให้นำย และเกลือป่น คนให้น้�ต�ลละล�ย พักไว้
2. ร่อนแป้งส�ลีอเนกประสงค์ ผงฟู เบคกิ้งโซด� นมผง และว�นิลล�ให้เข�้กัน เทใส่ภ�ชนะใส่ส่วนผสมของเครื่องผสมอ�ห�ร ใส่เนยและเนยข�ว นวดให้ส่วน

ผสมพอเข�้กันโดยใช้อุปกรณ์เกลียวนวดแป้ง ระดับคว�มเร็วป�นกล�ง (คว�มเร็วระดับ 3) 
3. ใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่พักไว้ นวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วแบ่งแป้งเป็น 3 ส่วน เท่�ๆ กัน จึงนำ�ๆ กัน จึงนำ�ๆ กัน จึงน เข�้ตู้เย็น ทิ้งไว้ประม�ณ 1 ชั่วโมง
4. นำ�นำ�น ส่วนผสมแป้งม�คลึงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� ใช้แม่พิมพ์หัวใจกดแป้งคุกกี้ให้เป็นรูป
5. ว�งบนถ�ดอบที่ท�เนยข�วไว้แล้ว นำ�วไว้แล้ว นำ�วไว้แล้ว น เข้�เต�อบโดยว�งไว้ชั้นกล�ง ใช้ไฟบนและไฟล่�ง อุณหภูมิ 160 องศ�เซลเซียส เวล�ประม�ณ 20 น�ที หรือจนกระทั่งสุก       
7. นำ�นำ�น ออกจ�กเต�อบพักไว้ให้เย็น ตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่ง หรือว�ดลงบนคุกกี้ที่เย็นแล้วต�มชอบ
8. จัดเสิร์ฟให้สวยง�ม

ผู้ช่วยประจำ�เมนู : เต�อบไฟฟ้�ช�ร์ป รุ่น EO - 70K
เครื่องผสมอ�ห�รช�ร์ปรุ่น EMS - 52

ส่วนผสม: คุกกี้ส่วนผสม: คุกกี้
แป้งส�ลีอเนกประสงค์ 230 กรัม
ผงฟู 1/2 ช้อนช�
เบคกิ้งโซด� 1/2 ช้อนช� 
นมผง 2 ช้อนโต๊ะ
ว�นิลล� 2 ช้อนช�
เนย 70 กรัม
เนยข�ว 40 กรัม
นำ้�ต�ลทร�ย 70 กรัม
ไข่ไก่ 1 ฟอง
เกลือป่น 1/2 ช้อนช�

ส่วนผสม: รอยัลไอซิ่ง
นำ้�ต�ลไอซิ่ง 1 ถ้วยตวง
ไข่ข�ว 1/2 ถ้วยตวง
กลิ่นว�นิลล� 1 ช้อนช�
สีผสมอ�ห�รสีต่�งๆ

วิธีทำ�วิธีทำ�วิธีท : รอยัลไอซิ่ง !!!
1. นำ�นำ�น ไข่ข�ว และนำ้�ต�ลไอซิ่ง กลิ่นว�นิลล� คนให้เข้�กันจน

เนื้อเนียน 
2. แบ่งใส่ถ้วย 2 ถ้วย จ�กนั้นใส่สีผสมอ�ห�ร คนให้เข้�กัน

ใส่ถุงบีบ
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พิซซ่าหัวใจ%
หน้าเปปเปอร์โรนี



หม�ยเหตุยเหตุ
• ก่อนนำ�ขนมเข�้อบ ควรอุ่นเต�ที่อุณหภูมิ 

200 "C เวล� 10 น�ที
• ได้พิซซ่� จำ�นวน 1 ถ�ด

วิธีทำ�: แป้งพิซซ�่
1. ผสมแป้งขนมปัง แป้งส�ลี และยีสต์ลงในอ่�งผสมให้

เข้�กัน พักไว้
2. ละล�ยน้ำ�ต�ลทร�ย เกลือ ในน้ำ�เย็น แล้วเทลงในแป้ง 

นวดพอเข้�กัน
3. เติมเนย  นวดต่อจนแป้งเนียน พักไว้ 20 น�ที จนแป้งขึ้นเป็นสองเท่�
4. คลึงแป้งเป็นแผ่นกลม ตัดแป้งพิซซ่�ให้เป็นรูปหัวใจ พับริมแป้งให้เป็นขอบ และใช้ส้อมจิ้มแผ่นแป้งให้ทั่ว
5. นำ�เข้�เต�อบโดยว�งบนตะแกรงที่ว�งไว้ชั้นล่�ง ใช้ไฟบนอุณหภูมิ 200 "C เวล�ประม�ณ 15 น�ที
6. นำ�ออกจ�กเต�อบ ท�ด้วยซอสพิซซ�่โดยเหลือขอบแป้งไว้เล็กน้อย จัดว�โดยเหลือขอบแป้งไว้เล็กน้อย จัดว� �งส่วนผสมหน้�หน้�เปปเปอร์โรนี

ให้สวยง�มโรยด้วยมอสซ�เลล�ชีสให้ทั่ว
7. นำ�เข้�เต�อบอีกครั้ง โดยใช้อุณหภูมิเท่�เดิม

!)

พิซซ่าหัวใจหน้าเปปเปอร์โรนี

ผู้ช่วยประจำ�เมนู : เต�อบไฟฟ�้ช�ร์ป รุ่น EO - 28LP และ 
เครื่องผสมอ�ห�รช�ร์ป รุ่น EMS - 52

ส่วนผสม: แป้งพิซซ�่
แป้งขนมปัง 1 1/4  ถ้วยตวง
แป้งส�ลี 1/4  ถ้วยตวง
ยีสต์ 2 ช้อนช�
น้ำ�ต�ลทร�ย 1 1/2 ช้อนช�
เกลือป่น 1/2 ช้อนช�
#$%&  1/3 ถ้วยตวง
เนย  2 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสม : ซอสพิซซ�่
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น 1/2 ถ้วยตวง
เนื้อมะเขือเทศ 3/4 ถ้วยตวง
หอมหัวใหญ่ 1/3 ถ้วยตวง
กระเทียม 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำ�ต�ลทร�ย 3 ช้อนโต๊ะ
ออริก�โน�โน� 3 ช้อนช�
เกลือป่น 1 ช้อนช�
น้ำ�มันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสม : หน้�เปปเปอร์โรนี
ไส้กรอกแห้ง 1 แท่ง
พริกหว�น 50 กรัม
เห็ดแชมปิยอง 30 กรัม
มอสซ�เลล�ชีส 200 กรัม (ขูดฝอย)

วิธีทำ�: ซอสพิซซ�่
• น้ำ�มันมะกอก และหอมหัวใหญ่ผัดให้หอม ใส่ส่วนผสมที่
เหลือผัดให้เข�้กัน พักไว้
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Healthy Quote : พลังคำ� พลังคิด พลังใจ

“Making a book is a craft, like 
making a clock; it needs more 
than native wit to be an author.” 
“การทำาหนังสือเป็นงานฝีมือชนิดหนึ่ง เช่น
เดียวกับการทำานาฬิกา และการเป็นนักเขียน
ก็ต้องการมากกว่าสติปัญญา”

William Shakespeare /
วิลเลียม เชคสเปียร์

“The only way to learn and hone 
your craft is by working hard 
and writing regularly.”  
“วิธีเดียวที่จะเรียนรู้และลับฝีมือของคุณ  
ก็คือคุณต้องทำางานหนักและฝึกฝนอย่าง
สมำ่าเสมอ” 

Darren Shan /
ดาร์เรน ชาน

“Surround yourself with people you 
can always learn something from. 

Always work with people that  
are better at their  

craft than you are.” 
“จงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คุณสามารถเรียนรู้ 
จากเขาได้อยู่เสมอ และจงทำางานกับคนที่เก่งกว่า 

อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้เรียนรู้จาก 
สิ่งที่พวกเขาทำากัน” 

Tony Vincent   /
โทนี่ วินเซ็นต์

“The life so short, the craft  
so long to learn.”

“ชีวิตนั้นสั้น แต่งานฝีมือนั้นใช้เวลา 
ยาวนานที่จะเรียนรู้”
Hippocrates /

ฮิปโปเครติส

“I was learning the craft; I didn’t study 
writing in school. Rejection was my moti-

vation, and failure is what taught me.” 
“ผมเรียนรู้การทำางานฝีมือ ไม่ใช่การอ่านเขียนในโรงเรียน การถูก

ปฏิเสธคือแรงผลักดันของผม และความล้มเหลวเป็นสิ่งที่สอนผม”

Pierce Brown  /
เพียร์ซ บราวน์



	 “แรงบันดาลใจของคนหน่ึง	เม่ือเทียบกับส่ิงท่ีทำาแล้ว	แม้มันใหญ่เกินตัวคนๆ	เดียว	แต่ด้วยการ
มองเห็นความต้ังใจท่ีดี	 ท่ีจะสนองบุญคุณแผ่นดินไทย	 พวกเราจึงต้องร่วมมือกัน	 ช่วยกันทำาให้ความ
ต้ังใจน้ี...เป็นจริงให้ได้”

	 วันนี้ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องป่าชายเลนสักเรื่อง	 หลังจากที่ไปร่วมงาน	 “คืนดิน	 คืนป่า	 รักษาป่า
ชายเลน”		โดยบริษัท	กรุงไทยการไฟฟ้า	จำากัด	โดยมีทั้งไปปลูกป่าและล่าสุดไปปล่อยกุ้งคืนเล	จำานวน	
2	ล้านตัว

	 แรกเร่ิมเดิมทีโครงการน้ีเกิดข้ึนจากความคิดของ	 “ชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ”	 ที่ได้ลงมือนำาร่องสร้าง	
“โครงการปักไผ่ชะลอคลื่น”	 แต่ลำาพังกำาลังของศิษย์เก่าฯ	 คงไม่สามารถทำางานขยายผลได้รวดเร็วพอจนให้
เกิดความยั่งยืนขึ้นได้	

โดย สโรชินี

แรงบันดาลใจ

ความตั้งใจ ยิ่งใหญ่กว่าชีวิต

"!

โครงการทุนการศึกษา...เพื่ออนาคตเด็กไทย เพื่อความดี เพื่อส่วนร่วม



	 คุณสงวนศรี	 สุทธิพงษ์ชัย	 ประธานกิจกรรม
เพ่ือสังคม	 จึงได้คิดและหาวิธีเพ่ือช่วยสานต่อความต้ังใจ
น้ี	 โดยขอให้	 บริษัทฯ	 ในเครือ	 “บริษัท	 กรุงไทยการ
ไฟฟ้า	จำากัด”	 ร่วมกับ	 “ชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ”	
ทำาการขยายผลพื้นที่การปลูกป่าให้ต่อเนื่องขึ้น	 โดย
มีผู้ใหญ่แดงเป็นผู้ที่เฝ้าดูแล	 และพนักงานจะกลับมา
ซ่อมแซมปลูกทดแทนต้นกล้าที่ตายไป		ซึ่งเราต้องรอ
อีก	3	ปี	ที่ป่า	15	ไร่นี้	จะอยู่รอดด้วยตัวมันเอง

	 “ย่ิงพอรู้ว่าแรงบันดาลใจและความต้ังใจ
ของ	ผู้ใหญ่แดง	หรือ	นายวิสูตร	นวมสิริ	อดีตผู้ใหญ่
บ้าน	หมู่ท่ี	10	ต.บางแก้ว	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม	
เป็นความต้ังใจท่ีจะดำาเนินชีวิตตามรอยการอนุรักษ์
ป่าชายเลนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลท่ี	9	ยิ่งต้องเร่งดำาเนิน
การอย่างโดยด่วน”!คุณสงวนศรีกล่าว

	 “มิหนำาซ้ำาพอมารับทราบปัญหาส่ิงแวดล้อม
จากท่านนายอำาเภอท่านผู้อำานวยการสำานักทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ได้เล่าถึงการไปดูงานป่า
ชายเลนท่ีเกาะโอกินาว่า โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่า พันธ์ุ
พืชท่ีสามารถปลูกข้ึนได้ท่ีป่าชายเลนท่ีโอกินาว่ามี
เพียง	 30	 ชนิดเท่าน้ัน	 จึงทำาให้คนท่ีน่ันหวงแหนและ
พยายามท่ีจะรักษาป่าให้เติบโตอย่างย่ังยืนกันสุดแรง”	

! “แต่ที่ประเทศไทย	 เป็นเรื่องน่ายินดีอย่าง
ยิ่งว่า เรามีพันธุ์พืชป่าชายเลนกว่า 400ชนิด		ด้วย
แรงของผู้ใหญ่แดงเพียงคนเดียว ต้องใช้เวลา 2	ปี
ท่ีเดินพบชาวบ้านทุกบ้าน เพ่ือให้มาร่วมมือ
ปลูกป่าแห่งน้ีให้เกิดข้ึนได้ ซึ่งเวลาน้ี ผู้ใหญ่แดง
เกษียณอายุราชการแล้วแต่ไม่สามารถท้ิงป่าแห่ง
น้ีได้	ผู้ใหญ่แดงเล่าว่า	เขากราบในหลวง	ร.9	ทุกวัน	
ตั้งใจจะเจริญรอยตามตามพระราชดำาริ และจะ
อยู่ดูแลป่าแห่งน้ีไปตลอดชีวิต” คุณสงวนศรีกล่าว

								เมื่อ	คุณสงวนศรี	สุทธิพงษ์ชัย	ได้ทราบถึงความตั้งใจเหล่านี้	ทั้งของคน
ต้นเรื่องอย่างผู้ใหญ่แดง	 ข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงผู้ร่วมอุดมการณ์อย่างชมรม
ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ	 ที่ได้เข้ามาช่วยตั้งแต่แรก	 จึงเริ่มสานต่อโครงการ	 ช่วยคิด
อย่างเป็นระบบ	 เพื่อที่จะช่วยขยายป่าชายเลนแห่งนี้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
ที่จะขยายไปจนถึง	50	ไร่

	 นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ก็ไม่ยากเกินไป	งานนี้ต้องอาศัยทั้งเวลา ที่สำาคัญ
คือแรงบันดาลใจและความตั้งใจจริงของคนทุกคน	 เรื่องแบบนี้จะต้องไม่ใช่แค่คน
เดียวจะทำาได้ และจะต้องไม่ปล่อยให้ใครคนใดทำาโดยลำาพัง	 เราต้องร่วมมือกัน	
นั่นคือสิ่งสำาคัญที่อยากจะฝากไว้นะคะ	
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! นอกจากจะมีโครงการปลูกป่าชายเลนแล้ว	ยังเสริมด้วยกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาสู่แหล่งธรรมชาติ	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	
กับกิจกรรม	ปล่อยกุ้งคืนเล	

	 วันที่						22 	พฤศจิกายน				2561		ที่ผ่านมา	โครงกา	ร	“คืนดินคืนป่า 	รักษาป่า
ชายเลน” โดยแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม	 บริษัท	 กรุงไทยการไฟฟ้า	 จำากัด	 ได้จัด
กิจกรรม	“ปล่อยกุ้งคืนเล”	ณ	โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน	จ.สมุทรสงคราม	ซึ่ง
กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	ทั้งสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม	อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม	ผู้นำาชุมชน	และ
อาสาสมัคร	

	 โดยได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงสร้างสรรค์	 เปลี่ยนการลอยกระทงแบบ
เดิมๆ	เป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งขาว	ถึง	2,000,000	ตัว	คืนสู่ทะเล	ให้เติบโตในแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำา	และสามารถขยายพันธุ์เพิ่มประชากร	คืนความสมบูรณ์ให้กับท้อง
ทะเลต่อไป
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! ปิดท้ายด้วย..
	 กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนฯ	2561	จาก
โครงการทุนการศึกษา	บริษัท	กรุงไทยการไฟฟ้า	
จำากัด

	 วันที่	7-10	ธันวาคม	ที่ผ่านมา	โครงการทุน
การศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัดได้จัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา			“สานต่อปัญญาธรรม	
นำาเทคโนโลยี ”	ให้กับสามเณรนักเรียนทุนฯ	ณ	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จ.อยุธยา	
โดยคณะพระอาจารย์	ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้แนะแนว
การศึกษาต่อ	อบรมธรรมะท่ีผสานวิทยาศาสตร์กับ
พุทธศาสตร์	และสานต่อประสบการณ์ทัศนศึกษา	ที่
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	จ.ปทุมธานี	งานนี้พร้อมจุด
ประกายความตั้งใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ
บวชต่อเป็นพระสงฆ์ เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา

"$



"%

400
ตั บหมู  1 กิ โ ลก รั ม มี
คอเลสเตอรอลสูงม�กกว่� 

400 มิลลิกรัม ก�รกินอ�ห�รท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงในปริม�ณ!
ม�กๆ น�นๆ จะทำ�ให้หลอดเลือดแข็งตัว มีคว�มเสี่ยงต่อโรค
หัวใจ และโรคหลอดเลือดท�งสมอง รวมถึงโรคมะเร็งด้วย

7,700
เมือ่รบัประท�นอ�ห�รม�กเกนิคว�มต้องก�ร ร่�งก�ย
จะเก็บสะสมไว้เป็นไขมัน เมื่อพลังง�นท่ีได้รับม�ก
เกินไปทุกๆ 7,700 กิโลแคลอรี่ นำ้�หนักตัวก็จะเพิ่ม
ขึ้นอีก 1 กิโลกรัม

2.1
ข้�วกล้อง 100 กรัม มีใยอ�ห�รประม�ณ 2.1 มิลลิกรัม ถือ
เป็นอ�ห�รให้พลังง�นท่ีมีปริม�ณไฟเบอร์ชนิดละล�ยนำ้�อยู่
ม�ก และยังเป็นแหล่งวิต�มินอีกด้วย

82.5
ผักและผลไม้ท่ีเกบ็เก่ียวม�ก่อนถงึกำ�หนดวนัเกบ็ มกัมสี�รพษิหรอืย�
ฆ่�แมลงตกค้�งบนผักและผลไม้เป็นจำ�นวนม�ก จ�กก�รตรวจ
ตัวอย่�งผักที่ว�งข�ยในท้องตล�ด โดยส�ข�วิจัยวัตถุมีพิษ กรม
วิช�ก�รเกษตร 120 ตัวอย่�ง พบส�รพิษพวก Organophosphorus 
Compound และ Chlorinated Hydrocarbons ตกค้�งอยู่ 11.7% 
และ 82.5% ต�มลำ�ดับ

2:1:1
ก�รรับประท�นอ�ห�รครบ 5 หมู่ ส�ม�รถเทียบโดยก�รใช้
สูตร 2:1:1 คือผัก 2 เนื้อ 1 แป้ง 1 เพื่อให้เกิดภ�วะคว�ม
สมดุลของพลังง�นต�มแนวคิด Eat = Burn

Healthy Fact : เกร็ดสุขภ�พ
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The Frame : มุมศิลปิน

จ�กจุดเริ่มต้นที่สนใจอย�กเรียนรู้ก�รทำ�ง�นฝีมือเพื่อต่อยอดสร้�งสรรค์ธุรกิจของตัวเอง กล�ยม�เป็นศูนย์รวมเวิร์กชอปง�นฝีมือที่หล�กหล�ย เพื่อให้ผู้คนที่สนใจอย�ก
มีทักษะง�นฝีมือได้ทดลองเรียนรู้ ฝึกฝน และสร้�งสรรค์ง�นของตัวเองบ้�ง “ฌอน - นิธิวิทย์ ช�ติทรัพย์สิน” เจ้�ของ The Cave Workshop Studio พื้นที่เวิร์กชอปที่โด่งดัง
ที่สุดในเวล�นี้ เปิดสตูดิโอต้อนรับเร�แบบสบ�ยๆ พร้อมพูดคุยถึงที่ม�ที่ไป แรงบันด�ลใจ และเป้�หม�ยของก�รทำ�ง�นคร�ฟต์ที่เค้�ยืนยันว่� คร�ฟต์ไม่ใช่เทรนด์ที่จะม�แล้ว
ก็ไปอย่�งแน่นอน

Craft In The Cave
ฌอน - นิธิวิทย์ ชาติทรัพย์สิน
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จุดเริ่มต้นของความสนใจเรื่องงาน!

คราฟต์

โดยพื้นฐานของการใช้ชีวิต ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ยึด
ติดกับแบรนด์อะไรสักเท่าไหร่ จะชอบซื้อของที่เรียกว่า
เป็นงานฝีมอืมากกว่า ซ้ือเยอะมาก ทัง้ของไทยและต่าง
ประเทศ ซ้ือไปซือ้มาก็รู้สกึว่าส่วนใหญ่งานฝีมือของไทย
เราเน่ีย มีวัตถุดิบที่ดี แต่ยังขาดในเร่ืองของดีไซน์ที่มี
ปัญหา ผมก็เลยเร่ิมอยากทำาธุรกิจที่เกี่ยวกับงานฝีมือ
เหล่าน้ี เพ่ือพฒันางานฝีมือของคนไทยด้วย ก็เลยไปเร่ิม
หาทีเ่รียน แต่ก็พบว่ามนัไม่ค่อยมทีีใ่ห้เราได้เรียนเพือ่ไป
ประกอบอาชีพได้เลย ก็เลยคิดต่อว่า ถ้าเกิดมีโรงเรียน
ที่สามารถเรียนได้วันเดียวจบ โดยไม่ต้องใช้เวลานานก็
น่าจะดี ก็กลายมาเป็น The Cave Workshop Studio 
ที่ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต ที่นี่ก็เปิดมาแล้วประมาณ 5 
ปี จนต่อยอดมาเปิดอีกแห่งคือ Craft Creator Studio 
ที่ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ซึ่งตอนน้ีเราก็จะมีคอร์สที่
หลากหลาย ทั้งคอร์สเครื่องหนัง คอร์สย้อมผ้า คอร์ส
ทอผ้า ไปจนถึงคอร์สพิเศษๆ ต่างๆ อีกมากมาย

งานคราฟต์ประเภทไหนที่ ได ้ รับ

ความนิยมมากที่สุด

ต้องบอกก่อนว่า ที่เรามีหลายคอร์สเน่ีย เพราะ
แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน เราบอกไม่ได้หรอกว่ามีคน
ชอบอะไรมากทีส่ดุ หรืออะไรทีไ่ด้รับความนิยมมากทีส่ดุ 
แล้วเราก็ไมไ่ดเ้ปิดคอร์สตามกระแส ผมคิดว่าบางคนที่
เค้ามาเรียน เค้าอาจจะชอบงานคราฟต์ แต่เค้ายังไม่รู้
ตัวเองว่าชอบอะไรกันแน่ ก็ลงเรียนเลย 5 วิชา แล้วเค้า
ก็จะเจอ 1 วิชาที่เค้าชอบในที่สุด แล้วค่าเรียนที่น่ีก็ไม่
ได้แพง ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท มาแต่ตัว ไม่
ต้องเตรียมอะไรมาเลย เรามีทกุอย่างให้ครบพร้อม บาง
คนอาจจะคิดว่า ทำาไมเค้าต้องมาที่สตูดิโอล่ะ ทำาไมไม่

ไปเรียนที ่YouTube แบบฟรีๆ มาเรียนแบบน้ีเปลอืงเงนิ 
แต่เหตุผลที่หลายๆ คนมาเรียนกับเรา ก็เพราะมันมี
เรื่องของอุปกรณ์ ซึ่งพอเรามีคอร์สที่หลากหลายแบบนี้ 
ที่น่ีก็จะมีอุปกรณ์เยอะมาก เรามีตึกแถวที่เอาไว้เก็บ
อุปกรณ์อย่างเดียวเลย ยิ่งเปิดคอร์สมากเท่าไหร ่
อุปกรณ์ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่มีที่เก็บ (หัวเราะ)

ความสุขและเสน่ห์ของการท�างาน!

คราฟต์คืออะไร

เป็นคำาถามทีถ่กูถามบ่อยมาก เหมอืนกบัว่าหลายๆ 
คนอยากรู้ แต่จริงๆ ผมอยากให้มาลองลงมือทำาด้วย
ตัวเองจะดีกว่านะครับ (หัวเราะ) แต่จริงๆ แล้วผมคิด
ว่างานฝีมือหรืองานคราฟต์เน่ีย มันไม่จำาเป็นต้องเป็น
ของทีท่ำาด้วยมอืของตวัเองเสมอไปนะครับ ผมคดิว่าแค่
เรามคีวามต้ังใจจะทำาชิน้งานอะไรบางอย่างข้ึนมา ใส่ใจ
กับทุกรายละเอียดของมัน วางแผนลงลึกในทุกดีเทล
โดยไม่ปล่อยผ่านง่ายๆ แค่น้ันผมก็เรียกว่าเป็นงาน!
คราฟต์แล้ว 

คิดว่าความสนใจในงานคราฟต์ของ

ผู้คนเป็นเทรนด์หรือเปล่า

ผมไม่มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับ เพราะว่างาน!
คราฟต์งานฝีมืออยู่คู่กับบ้านเรามานานแล้ว แค่ไปเดิน
ตลาดนัดกต้็องมข้ีาวของงานฝีมอืมาวางขาย ไม่จำาเป็น
ต้องไปเดินในห้างสรรพสินค้าก็เจอแล้ว ดังนั้น ผมมอง
ว่ามันไม่ใช่เทรนด์ อาจจะแค่ว่าในตอนน้ีมีคนให้ราคา
กบัมันมากข้ึน มคีนทีย่อมจะจ่ายแพงมากข้ึน เพราะได้
รับการสื่อสารออกไปว่ามันทำายากนะ ใช้เวลานะ ทำา
ด้วยตวัเองนะ ไม่ได้รับมาขายนะ แต่ข้อสงัเกตกค็อื คน
ทีม่าซือ้หางานคราฟต์งานฝีมอืกค็อืคนกลุม่เดมิๆ ไม่ว่า
จะไปที่ไหนก็จะเจอคนกลุ่มนี้ คือดูแค่การแต่งตัว เราก็

รู้แล้วว่าคนไหนคือคนที่ชื่นชอบงานคราฟต์ คนไหนคือ
ลูกค้าเรา ยิ่งที่ Craft Creator Studio ซ่ึงอยู่ในดิเอ็ม!
โพเรียม จะยิ่งเห็นชัดเลย ที่นี่คนมาเดินส่วนใหญ่เป็น
คนญ่ีปุน่นะครับ แล้วคนญีปุ่น่เค้ากจ็ะชอบงานฝีมอืมาก 
เค้าเห็นคุณค่าของงานฝีมือมาก มันก็ทำาให้เรารู้เลยว่า
ในประเทศที่เค้าก้าวหน้ากว่าเรา เค้าใส่ใจในเร่ืองงาน
ฝีมือพวกนี้

เป้าหมายต่อไปของ The Cave 

Workshop Studio

ตอนนีย้งัรูส้กึว่าเราเพิง่เร่ิมต้นอยูเ่ลย เพราะยิง่เวลา
ผ่านไป เรากไ็ด้มโีอกาสไปเจอคนเก่งๆ มากมายข้ึน ได้
มีโอกาสไปทำางาน CSR กับบริษัทใหญ่ๆ ได้ทำางานที่
หลากหลายข้ึนเร่ือยๆ โดยล่าสุดเราก็ได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปขายในร้าน Muji ได้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเร่ิม
ต้นที่ดี เพราะมันคือความตั้งใจแรกของเรา จากจุดที่
เรารู้สกึว่างานคราฟต์งานฝีมอืของคนไทยและวสัดขุอง
ไทยเรากม็คีณุภาพไม่ด้อยไปกว่าใคร เรากต้ั็งคำาถามไป
ยัง Muji ว่า “ทำาไมคุณถึงไม่ใช้ช่างฝีมือคนไทยในการ
ผลิตงานในประเทศไทยมาขายบ้าง” จนกลายเป็นว่า
เราได้ทำางานให้ Muji จริงๆ มันก็เป็นการต่อยอดให!้
ชาวบ้านให้คนไทยได้มรีายได้ แล้วเรากอ็ยากจะรับผลติ
ช้ินงานแบบน้ีให้กับแบรนด์อื่นๆ ต่อไปอีก ทั้งงาน
จกัสาน งานทอผ้า หรืองานคราฟต์อืน่ๆ ผมว่างานของ
คนไทยมันไปต่อได้ในตลาดโลกจริงๆ 
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Feature : เรื่องเด่น

Craft แปลตรงตัวได้ว่า งานหัตถกรรม หรือที่เรารู้จักกันในนามของงานฝีมือ หมายถึงการสร้างเคร่ืองมือเครื่องใช้ สิ่งของ
ต่างๆ ด้วยมือเป็นหลัก ซึ่งแท้ที่จริงแล้วงานประเภทนี้อยู่กับคนไทยมาเนิ่นนาน ไม่ว่าจะเป็นงานร้อยมาลัย แกะสลัก งานจักสาน ล้วน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีตและพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้นสวยงามและทรงคุณค่า เหมาะที่จะ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

ในยคุทีเ่ทคโนโลยีมอีทิธิพลท�าให้ชวีติของเรารวดเรว็ว่องไวขึน้จนท�าให้หลายๆ คนเคยห่วงใยว่างานฝีมอืทัง้หลายคงสูญหาย
ไปตามวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ทว่ากลายเป็นว่างานฝีมือที่ใช้ความพิถีพิถันกลับได้รับความสนใจมากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยเสน่ห์อันโดดเด่น 
แตกต่าง สามารถผสมผสานเป็นไลฟ์สไตล์ที่ท�าให้ชีวิตนุ่มนวล มีสีสัน และมีเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว เราจึงได้เห็นคนทุกเพศ!
ทุกวัยหันมาสนใจงานฝีมือมากขึ้น

ì Craftî   
Trendy Hobby  
for Everyone

งานฝีมือ เทรนด์ใหม่ 

สำาหรับคนรุ่นใหม่



About 
Craft
มือใหม่หัดคราฟต์
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งานคราฟต์หรอืงานฝีมอืน้ัน ท�าให้เราได้เรียน
รู้จากการท�างานทุกขั้นตอน จับต้องได้ และมีอยู่
จรงิ ส�าหรบัมอืใหม่หัดคราฟต์ หรอืคนท่ียังไม่เคย
ลองท�างานฝีมืออย่างจริงจัง คงจะต้องแนะน�า
ก่อนว่างานฝีมือน้ีมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ความสนใจว่าชื่นชอบ หรืออยากลองลงมือท�า
ประเภทใดเป็นพิเศษ

งานกระดาษ

งานกระดาษท่ีมือใหม่สามารถหัดท�าได้ด้วย
ตัวเองน้ันมีหลากหลายมาก ตั้งแต่การประดิษฐ์
การ์ด ท่ีเริม่ต้นจากการตดักระดาษ ตกแต่ง แล้ว
มอบให้กับผู้รับแทนการ์ดที่ซื้อส�าเร็จ งานสมุดท�า
มอืจากกระดาษเหลอืใช้ก็สามารถท�าเองได้ไม่ยาก 
หรือจะเป็นงานศิลปะ Paper Mache ท่ีน�า
กระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ น�าไป
ผสมกาว สร้างเป็นตุ๊กตา ถาดใส่ของ กล่องใส่
เครื่องใช้ต่างๆ ตามจินตนาการ

งานผ้าและสิ่งทอ

ส�าหรับคนท่ีรักและชื่นชอบในผ้าและสิ่งทอ 
สามารถเริ่มต้นท�างานฝีมือจากผ้าได้ด้วยตัวเองท่ี
บ้าน จากการน�าผ้าเหลือใช้มาตัดเย็บเป็นของใช้
ต่างๆ อย่างกระเป๋าผ้า ปลอกหมอน หรือถ้า
อยากสนุกกว่าน้ัน ปัจจุบันก็มีสีย้อมผ้าท้ังชนิด
ร้อนและเย็นวางขายอยู่ในร้านเครื่องเขียนท่ัวไป 
พร้อมขัน้ตอนการใช้อย่างละเอียดท่ีสามารถซือ้มา
ลองย้อมเสือ้ตวัเก่า หรอืมดัย้อมท�าลวดลายให้เสือ้
ขาวๆ ท่ีบ้านได้ไม่ยาก หรอืหากจะลงลกึอีกหน่อย 
กม็สีตดูโิอท่ีเปิดสอนเวร์ิกชอปให้ทอผ้าด้วยกีข่นาด
เล็กให้ได้ลองทดสอบฝีมือกันด้วย

งานเครื่องปั้นดินเผา

ส�าหรับเด็กๆ แล้ว การเล่นดินเล่นทรายดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมแสนโปรด ดังนั้น หาก
ต้องการจะหากิจกรรมงานฝีมือที่ท�าร่วมกันกับเด็กๆ ในครอบครัวได้ งานเครื่องปั้นดินเผานี้
ก็เป็นทางเลือกที่ดี สามารถท�าเองได้ที่บ้านด้วยการซื้อดินเหนียวอย่างละเอียดที่มีขายทั่วไป
มาป้ันขึน้รปูเป็นรปูทรงต่างๆ ตัง้แต่สตัว์ท่ีชืน่ชอบ จาน ชาม แก้ว แล้วน�าไปตากแดดพร้อม
ใช้งานจรงิได้เลย นอกจากความสนุกสนานและได้ข้าวของชิน้ใหม่แล้วยังถอืเป็นการฝึกกล้าม
เนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี



The School of 
Craft
น่าดีใจท่ีเดี๋ยวน้ีมีสตูดิโอและพ้ืนท่ีจัดเวิร์กชอปงานฝีมือต่างๆ 

อยู่หลากหลายมากมาย โดยค่าเรียนน้ันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
และวัสดุท่ีใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละคอร์ส เฉลี่ยอยู่ท่ี
ประมาณ 2,000 - 2,500 บาทต่อคอร์ส โดยไม่ต้องเตรียม 
อุปกรณ์ใดๆ มาท้ังสิ้น เพียงแค่เตรียมตัวเตรียมใจในการรับรู้ 
เคล็ดลับเทคนิคต่างๆ จากช่างฝีมือเท่าน้ัน เมื่อจบคอร์สแล้วจะ
สามารถท�างานฝีมอืในสายท่ีเรยีนได้ตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานไปจนถงึขัน้ท่ี
สามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานท่ีสามารถขายได้เลยทีเดียว ลองเลือก
สักแห่งจากท่ีเราแนะน�ามาให้น้ี แล้วเริ่มวิถีมือใหม่หัดคราฟต์ 
ดูสิคะ

สตูดิโอสอนงานฝีมือท่ีรวบรวมผู้เชี่ยวชาญงานศิลป์ในด้านต่างๆ มาเปิดเป็น
หลักสูตรการสอนงานฝีมือในท่ีเดียว สร้างความสนใจและสานฝันให้ใครหลายคนท่ี
ต้องการมผีลงานเป็นของตนเอง มหีลกัสตูรให้เลอืกเรยีนหลากหลาย อาทิ ศลิปะงาน
ปักด้วยวัสดุโลหะ ย้อมครามแบบชิโบริ ปักริบบ้ินเป็นลายดอกไม้ พับกระดาษ 
โอริกามิ เครื่องประดับจากไม้ งานพิมพ์ผ้าอินเดียด้วยบล็อกไม้ ออกแบบกระเป๋า 
งานถักเชือกเมคราเม่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ความน่าสนใจก็คือมีคอร์สแบบท่ีเรา
สามารถเรียนรู้และท�าเป็นได้ภายในวันเดียวด้วย ซึ่งแต่ละคอร์สจะหมุนเวียนกันไปใน
แต่ละเดือน

โรงเรียนของมือใหม่หัดคราฟต์
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พิกัด: ถนนนครไชยศรี ติดกับโรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพฯ  !
โทร:  08 5352 3499 
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The Siam Bindery เป็นร้านเครื่องเขียนที่เจ้าของนั้น
มีความหลงใหลในการท�าสมุดหนังสือด้วยมือแบบโบราณ 
นอกจากจะจ�าหน่ายสมดุและอุปกรณ์เข้าเล่มด้วยมอืต่างๆ 
มากมายแล้ว ยังเปิดเวิร์กช็อปให้ผู้ท่ีสนใจได้ลองท�าสมุด
ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ากระดาษจากพืชผักสวน
ครัวและเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัว และน�ามาเย็บสมุดใช้เอง 
ท่ีน่ีทุกคนจะได้เรยีนรูก้ารใช้อุปกรณ์อย่างกรอบไม้ ลกูกลิง้ 
ไปจนจบเป็นสมุดหนึ่งเล่ม

พิกัด: ถนนพระราชวิริยาพร พระประแดง สมุทรปราการ

โทร:  08 6758 5551

Facebook: thesiambindery หรือ https://thesiambindery.com

ใครท่ีหลงรักงานเซรามิก และคันไม้คันมืออยากจะปั้นอะไรสักอย่างท่ี
ออกแบบและท�าขึ้นด้วยตัวเอง ท่ีน่ีตอบโจทย์มาก เพราะมีคอร์สให้เลือก
ตัง้แต่ขัน้พ้ืนฐานไปจนถึงระดบัมอือาชพี โดยมคีอร์สสอนป้ันเซรามกิให้เลอืก
มากมาย ตั้งแต่ปั้นถ้วย แก้ว จาน ชาม ปั้นกระถาง หรืออยากจะปั้นอะไร
ก็ได้ตามจินตนาการของเรา 

พิกัด: สุขุมวิท101 ซอยปุณณวิถี 8 พระโขนง กรุงเทพฯ
โทร:  08 0519 9566
"#$%&''()!03456'#/'75%%
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“แค่ใช้วัสดุธรรมชาติให้รวดเร็ว!

และสวยงามเป็น นั่นคือคราฟต์” 

ธนพัฒน์ บุญสนาน ผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือจากไม้ไผ่
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Traveler : ชวนเที่ยว

จากอาคารเก่าๆ ก�าแพงโทรมๆ ที่ดูแล้วไม่น่าสนใจ เมื่อมีงานศิลปะสีสันสดใสเข้ามาตกแต่งประดับประดาอย่างมีเอกลักษณ์ พ้ืนท่ีเหล่านั้นก็กลายเป็นจุด
สนใจ เป็นจุดแวะพัก ไปจนถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชีวิตชีวาให้กับพื้นที่และชุมชนขึ้นอีกครั้ง ... นี่ล่ะพลังของสตรีทอาร์ต (Street Art)

ในช่วงเวลา 4 – 5 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นงานศิลปะมาปรากฏสู่สายตาบริเวณริมถนนหนทาง บนก�าแพง และตึกรามบ้านช่องต่างๆ ในประเทศไทยกันมากขึ้น 
บ้างเป็นผลงานสร้างสรรค์ของตัวศิลปินเอง บ้างเป็นโครงการพิเศษที่เกิดจากการรวมพลังของทุกภาคส่วน คอลัมน์ “Traveler  ชวนเที่ยว” ขอรวบรวมเส้นทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือชมงานสตรีทอาร์ตทั่วไทย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาด ภาพกราฟฟิต้ี ไปจนถึงงานประติมากรรมต่างๆ มาให้รื่นรมย์กับงานศิลปะไป!
ด้วยกัน

ชมศิลปะและความงามริมทางแบบ Street Art ทั่วไทย
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กรุงเทพมหานคร
มีงานสตรีตอาร์ตให้ชมกันมากมายในกรุงเทพฯ ด้วยเพราะ

กรุงเทพมหานครและองค์กรสร้างสรรค์ต่างๆ พยายามท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ี
ในเมืองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เราสามารถลัดเลาะไปชม
งานศิลปะในหลากหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะย่านเจรญิกรงุ เยาวราช สรุวงศ ์
และทรงวาด ที่ต่างถูกแต่งแต้มด้วยงานสตรีทอาร์ตก่อนพื้นที่อื่นๆ ด้วย
ผลงานของ “บุกรกุ” BUKRUK URBAN ARTS เทศกาลสตรทีอารต์ท่ีใหญ่
ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยฝีมือของศิลปินไทยและศิลปินยุโรปที่มาปะทะและ
สร้างสรรค์งานสนุกๆ บนก�าแพงและตัวอาคารหลากหลายแห่ง 

นอกจากพ้ืนท่ีในย่านการค้าเก่าดังกล่าว ล่าสุดชาวชุมชนย่านบาง
ล�าพู ร่วมกับส�านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ พิพิธบาง
ล�าพู ก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Pipit Banglamphu Street Art 
ขึ้น โดยเชิญศิลปินนักวาดภาพรุ่นใหม่ 10 คน มาถ่ายทอดเรื่องราววิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบางล�าพู  
5 แห่ง ผ่านงานศิลปะสตรีทอาร์ต และปรับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนโดย
รอบให้สวยงามและน่าสนใจ เกิดเป็นพ้ืนท่ีศิลปะย่านใหม่ของกรุงเทพฯ 
ผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาวบางล�าพู ซึ่งยิ่งท�าให้ย่านน้ีไม่ควร
พลาดด้วยประการทั้งปวง

เชียงใหม่
เชียงใหม่มีพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังธรรมชาติ 

วัดวาอาราม ท่ีเท่ียววิถีคนเมือง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท่ีจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และงานศิลปะร่วมสมัย และท่ีเชียงใหม่ก็มีพ้ืนท่ีศิลปะ 
สตรีทอาร์ตมากมายหลายจุดไม่แพ้กรุงเทพฯ ท้ังโครงการ 
Think Park ถนนนมิมานเหมนิทร ์ถนนมลูเมอืง บรเิวณกาด
สวนแกว้ และถนนราชวถิ ีซึง่หากสนใจกส็ามารถไปเท่ียวชม
แบบฟรีๆ ได้ทุกวัน
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ราชบุรี 
จังหวัดเล็กๆ ท่ีระยะหลังมีความตื่นตัวด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

มีการพัฒนาพื้นที่ริมน้�า พัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ มีหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนอย่าง d Kunst ที่เป็น
แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของราชบุรี ที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวก็ต้องแวะเยี่ยมชม ล่าสุดยังมี Cat Town พื้นที่
สตรีทอาร์ตสุดเท่ ใกล้กับหอศิลป์ d Kunst ที่มีทั้งงานกราฟฟิตี้บนอาคารบ้านเรือน และบนโบกี้รถไฟ
เก่า ให้เข้าชมและถ่ายรูปเล่นได้ตลอดทั้งวัน

ภูเก็ต 
ย่านขึ้นชื่อของภูเก็ตท่ีไม่ว่าใครมาเท่ียวก็ต้องแวะไป อย่างย่านเมืองเก่าท่ีเต็มไปด้วยอาคาร

สไตล์ชิโนโปรตุกีสน้ัน ก็มีงานสตรีทอาร์ตชิ้นส�าคัญๆ อยู่หลายแห่ง ซึ่งผลงานเหล่าน้ีเป็นของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา และศิลปินในท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันสร้างสีสันให้ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตมีกลิ่นอาย
ของความทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถไปตามหางานกราฟฟิตี้สวยๆ ที่ซุกซ่อนตามอาคารต่างๆ ได้ที่
บริเวณถนนดีบุก สี่แยกร้านอาหารพื้นเมืองลกเที้ยน

สงขลา
จุดเด่นของสตรีทอาร์ต ท่ี

สงขลาก็คือ การเนรมิตอาคารเก่า
สดุคลาสสกิสไตลช์โินโปรตกุสี ในย่าน
เมืองเก่า บริเวณสี่แยกถนนนางงาม 
ให้เป็นงานศิลปะสตรีทอาร์ตที่จ�าลอง
บรรยากาศร้านน้�าชาชื่อฟุเจา ซึ่งเคย
เปิดในอาคารหลังดังกล่าวให้กลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง และอีกจุดหน่ึงท่ี
บรเิวณประตมูว้นเหลก็ของโรงส ี“หับ 
โห้ ห้ิน” ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวครั้ง
เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ออก
มาเป็นงานศิลปะบนก�าแพงได้อย่าง
น่าตื่นตาตื่นใจ
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Take a rest : ชวนพัก
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เพราะศิลปะเติมพลังให้กับชีวิตได้เสมอ และ 
สตรีทอาร์ตก็ไม่ควรจะอยู่แค่บนท้องถนน เราจึงอยาก
ชวนทุกคนไปพักผ่อนเติมพลังแห่งแรงบันดาลใจกัน
ที่ Beat Hotel Bangkok โรงแรมแห่งศิลปะใจกลาง
กรุงเทพฯ ภายในโครงการ W District ที่ประกอบไป
ด้วย Community Mall ขนาดใหญ่, Hof Art Space 
แกลอรีผ่ลงานศลิปะ, Hof Art Residency สถานท่ีเวริก์ 
ชอปของศิลปิน และ W Market แหล่งรวมร้านอาหาร 
งานศิลปะ และความบันเทิงแห่งใหม่ในย่านพระโขนง 

โดย Beat Hotel Bangkok นั้นก็ได้แรงบันดาล
ใจจากชื่อของสถานท่ีรวมตัวของเหล่าศิลปินในปารีส
ยุค 50 จนท�าให้คอนเซ็ปต์ของโรงแรมแห่งน้ีเป็นการ
ผสมผสานงานศิลปะเข้ากับท่ีพัก โดยได้ศิลปินแนว 
สตรีทอาร์ตชื่อดังของไทยถึง 6 ท่าน มาสร้างสรรค์
งานในโรงแรมแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น ทวีศักดิ์ ศรีทองดี   
หรือ “โลเล” ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแนวเซอร์เรียล 
ลซิึม่ ผสมป๊อปอารต์, P7 นกัเพนตแ์ละศลิปินกราฟฟิตี,้  
หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ หรือ “โอ๋ ฟูตอง” นักร้อง 
นักดนตรี และนักวาดภาพประกอบหนังสือ, ยศนันท์  
วุฒิกรสมบัติกุล หรือ “ซันเต๋อ” ศิลปินหนุ่มไฟแรง, 
ภาสินี คงเดชะกุล ดีไซเนอร์สาวชื่อดัง และ พฤษ์พล 
มุกดาสนิท เจ้าของนามแฝง MAMAFAKA ผู้ล่วงลับ
ที่ได้ฝากผลงานชิ้นสุดท้ายไว้ที่นี่

ในส่วนของห้องพักท่ีน่ีมีท้ังหมด 54 ห้อง โดย
แต่ละห้องจะตกแต่งไม่ซ้�ากัน และเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ Siamese Twin Superior, Double Trouble 
(Deluxe) และ Double Trouble + (Junior Suite) 
ซึ่งนอกจากความสนุกของการเลือกรูปแบบงานศิลปะที่
ตกแต่งห้องพักแลว้ การไดส้มัผัสจับตอ้งงานเฟอรนิิ์เจอร ์
ข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องท่ีเต็มไปด้วยรายละเอียดก็
น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน

แวะมาเติมเต็มแรงบันดาลใจด้วยงานศิลปะเท่ๆ 
จากศิลปินชาวไทยของเราท่ี Beat Hotel Bangkok 
ด้วยตัวเอง แล้วคุณจะรักสตรีืทอาร์ตมากยิ่งขึ้น!

โรงแรมเท่ๆ ที่ดึงเอา 
สตรีทอาร์ตมาอยู่ในห้องพัก
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Inside Bangkok : เลาะกรุงเทพฯ

ย่านเก่าที่กำาลังมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ชื่อ กุฎีจีน นั้นสันนิษฐานว่า อดีตที่นี่เคยมี
ชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่น โดยค�าว่า กุฎี น่า
จะเพ้ียนมาจากค�าว่า กุฏิ ดังน้ัน กุฎีจีนจึงน่าจะ
หมายถึงท่ีอาศัยของนักบวชชาวจีน ก่อนท่ีชาว
โปรตุเกสซึ่งได้รับพระราชทานท่ีดินจะเข้ามาอาศัย
อยู่ในละแวกนี้ในสมัยกรุงธนบุรี ที่นี่จึงมีผู้คนหลาก
เชื้อชาติ และมีศาสนสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง เช่น 
โบสถ์ซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง มัสยิดบาง
หลวง และวดักัลยาณมติรวรมหาวหิาร ซ่ึงแต่ละแห่ง
กมี็ความเก่าแก่ และมเีอกลกัษณ์อันงดงามตามแบบ
ฉบับของตนเอง

ส�าหรบัเส้นทางการเดนิเท้าในย่านกฎีุจีนท่ีเรา
ขอแนะน�าก็ควรจะเริ่มต้นท่ีอุทยานสมเด็จย่า ก่อน
เดินลัดเลาะไปยังศาลเจ้ากวนอู และโรงน�้าปลา
โบราณทั่งง่วนฮะ ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 
มี จุด เด ่นอ ยู ่ ท่ี สถาป ัตยกรรมแบบจีนแต ้ จ๋ิ ว 
(เห่ียซัวโห้ว) จากน้ันแวะชมเขามอ ภูเขาจ�าลอง

ขนาดเล็กอายุกว่า 180 ปี ท่ีวัดประยุรวงศาวาส 
อาจจะลองให้อาหารเต่าเพ่ือเสริมสิริมงคลให้ชีวิต
ของตนเองด้วยก็ได้ จากนั้นพักทานขนมฝรั่งกุฎีจีน 
ขนมโบราณอันเลื่องชื่อของชุมชน แล้วน่ังชม
พระอาทิตย์ตกท่ีศาลเจ้าเกียนอันเกง ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา โดยท่ีน่ีถอืว่าเป็นศาลเจ้าท่ีมเีครือ่งไม้แกะ
สลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่ง
หนึ่ง 

กุฎีจีน
ท่ามกลางการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของกรุงเทพฯ ยังมีชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีที่ค่อยๆ 
เติบโตอย่างช้าๆ และเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผู้คนในชุมชน
ยังให้คุณค่าของคืนวันเก่าๆ มีการร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และคนในชุมชน ปลุก
ความสดใสของพ้ืนท่ีให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และ
ล่าสุดก็ได้มีการจัดงานชักชวนให้ผู้คนมาเดินเล่นลัดเลาะ
ไปตามอาคารบ้านเรือนอย่างเป็นกันเอง นั่นก็คือท่ี 
“ชุมชนกุฎีจีน” แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี นี่เอง
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พิพิธภัณฑ์รวมวัฒนธรรม

และความอร่อย 

สไตล์ชาวกุฎีจีน

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
ที่ตั้ง: 271 ซอยกุฎีจีน 3 ถนนเทศบาลสาย 1 !

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เปิด: ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.30 - 18.00 น.

โทร. 08 1772 5184

หลายๆ คนอาจจะส่ายหน้าเมือ่ถูกชวนให้ไป
เท่ียวพิพิธภัณฑ์ แต่ส�าหรบั “พิพธิภณัฑ์บ้านกฎุจีนี” 
แห่งน้ีต้องบอกว่าห้ามพลาด เพราะน่ีไม่ใช่พิพิธภัณฑ์
ท่ีแสนน่าเบ่ือหรอืรวมข้อมลูประวติัศาสตร์ยากๆ ชวน
ง่วงแต่อย่างใด แถมยังมเีมนูอร่อยๆ สตูรพิเศษ และ
เครือ่งดืม่เย็นชืน่ใจไว้ต้อนรบัทุกคนอีกต่างหาก

ท่ีบรเิวณท้ายซอยหลกัของชมุชนกฎีุจีนเป็นท่ีตัง้
ของบ้านไม้ท่ีได้รบัการบูรณะใหม่ให้ดขูาวสะอาดตา 
ตกแต่งด้วยพ้ืนลายกระเบ้ืองสไตล์อาซเูลโฆส (Azule-
jos) อันเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมโปรตเุกส ซึง่
ใครๆ กต้็องมายืนถ่ายรปูรองเท้าตัวเองคูก่บักระเบ้ือง
ท่ีน่ี ความพิเศษคอืการจัดสรรพ้ืนท่ีชัน้ล่างเป็นคาเฟ่
เลก็ๆ ท่ีดรู่มรืน่ด้วยแมกไม้แสนอบอุ่น เสร์ิฟเครือ่งดืม่
และขนมหวานหลากหลาย แต่เมนูพิเศษท่ีมท่ีีน่ีเพียง
แห่งเดยีวกค็อื “ขนมปังสพัพแหยก” ซึง่ได้แรงบันดาล
ใจมาจากอาหารโปรตเุกส น�ามาปรบัปรงุสตูรให้เข้า
กบัความเป็นไทย โดยท�าจากหมสูบัใส่มนัฝรัง่และพรกิ
สด ยัดเป็นไส้ขนมปัง ให้รสชาตแิสนพิเศษแบบกฎีุจีน 

ในขณะท่ีชัน้บนของบ้านไม้หลงัน้ีเป็นส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของราช
อาณาจักรสยามและโปรตเุกสต้ังแต่สมยัพระเจ้ามานู-
เอลท่ี 1 ทรงส่งเรือมาเยือนประเทศในทวีปเอเชีย 
พร้อมน�าวทิยาการสมยัใหม่อย่างการทหาร การแพทย์ 
การสร้างป้อม เรือ่ยไปจนถึงการรวบรวมเรือ่งราวของ
ขนมไทยนานาชนิดท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากโปรตุเกส
ของท้าวทองกีบม้า นอกจากน้ีทางพิพิธภัณฑ์ยังได้
รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพของคนกลุ่ม
แรกๆ ท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในชมุชนแห่งน้ีให้เราได้ชืน่ชม 
หรอืโพสท่าถ่ายรปูย้อนวนัวานกนัอีกด้วย

เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มอิ่มทั้งความรู้และ
รสชาตคิวามอร่อยแบบชมุชนกฎีุจีนจรงิๆ 

พิพิธภัณฑ!์
บ้านกุฎีจีน



Good Idea : ไอเดียดีๆ

Style

งานฝีมือเพื่อการตกแต่งบ้าน 
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“งานฝีมือ” คืองานที่ต้องอาศัยความประณีตและพิถีพิถัน
ในการสรา้งสรรค์ เพ่ือให้ผลงานท่ีออกมาแตล่ะชิน้สวยงาม
และทรงคณุคา่ เหมาะท่ีจะนำาไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ยา่งหลาก
หลายและมเีสน่ห์ เป็นเรือ่งน่าดใีจท่ีในปัจจุบัน งานคราฟต ์
ไดร้ับความนยิมอยา่งมาก ไมว่า่จะเปน็งานกระดาษ ภาพ
วาด เซรามกิ เครือ่งป้ัน หรอืผา้ทอมอืตา่งๆ ตา่งกไ็ดร้บัการ
พัฒนาจากสิ่งของเพ่ือประโยชน์ใช้สอย กลายเป็นศิลป-
หัตถกรรมเพ่ือการตกแต่งภายในบ้านท่ีสวยงามและจับ
ต้องได้ ด้วยเพราะงานทุกชิ้นต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัว
เอง รวมท้ังความไมส่มบูรณแ์บบ เพราะเป็นการทำาดว้ยมอื
ไมใ่ชเ่ครือ่งจักร ซึง่สะท้อนความรูส้กึละเอียดอ่อน พิถีพิถนั 
พร้อมกับให้ความรู้สึกอบอุ่นในเวลาเดียวกัน

Craft as a Home  
Decoration
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ผ้าทอและเส้นใยธรรมชาติ

ผ้าทอจากเสน้ใยธรรมชาติท่ีทอดว้ยมอื นอกจากจะใชเ้ป็นเครือ่ง
นุ่งห่มก็นำามาตกแต่งบ้านได้อย่างสวยงามและเก๋ไก๋ ท้ังผ้าไหม ผ้า
ฝ้ายมัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมคราม ผ้าที่ถักด้วยมืออย่าง
ไหมพรมต่างๆ ล้วนมีเอกลักษณ์และความงามต่างกัน สามารถนำา
มาใช้ตกแต่งเป็นผ้าม่าน ปลอกหมอนอิง ผ้าคลุมโต๊ะ โซฟา ผ้ารอง
แก้วและจานต่างๆ ทำาให้บ้านดูมีเรื่องราวน่าค้นหา อย่างไรก็ตาม 
การนำาผ้ามาใช้ตกแต่งบ้านน้ันควรจะคุมธีม ด้วยการเลือกชนิด
และประเภทของผ้าท่ีนำามาใช้ เลือกโทนสีให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถเลือกลวดลายของผ้าท่ีเป็นลายเรขาคณิต อย่างลาย
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม มาใช้ในมุมหลักๆ ซึ่งจะช่วยให้บ้าน
ดูร่วมสมัยมากขึ้น

งานจักสาน

โดยมากแล้ว งานฝีมือมักเกิดจากการนำาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ ท่ี
โดดเด่นมากท่ีสุดคงหนีไม่พ้นงานจักสาน ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือประโยชน์ใช้สอย
ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า ตะกร้า โคมไฟ และอื่นๆ 
อีกมากมาย โดยเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักสานเหล่าน้ีมักจะสร้างบรรยากาศธรรมชาติ
ที่ดูอบอุ่นผ่อนคลาย 

วัสดุธรรมชาติผสมผสาน

วัสดุจากธรรมชาตินั้นมีอยู่อีกมากมาย สามารถนำามาใช้เป็นแรง
บันดาลใจในการแต่งบ้านให้ดูแตกต่างและมีความทันสมัยได้ โดย
เฉพาะรูปลักษณ์และรูปทรงของต้นไม้ ท้องฟ้า ก้อนหิน แม่น้ำา ซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถงึความงามและคณุสมบัตขิองธรรมชาต ิอย่างงาน
ปั้น เครื่องปั้นดินเผา จานชามเซรามิกทำามือต่างๆ ก็สามารถนำามา
ใชไ้ดจ้รงิในบ้าน เพราะผิวสมัผัสท่ีขรขุระไมผ่่านการปรงุแตง่มากเกิน
ไป และดูเป็นธรรมชาตินั้น ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนได้
อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

การแต่งบ้านด้วยงานฝีมือน้ีเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบส่วนบุคคล ความชอบและสัญชาตญาณจะช่วยให้เราเลือกชิ้นงานท่ีน่าพึงพอใจมาใช้ตกแต่ง
บ้านได้ดีที่สุด พยายามเลือกชิ้นงานให้มีขนาดพอเหมาะกับบริเวณที่จะไปจัดวาง โดยต้องไม่ลืมว่า งานฝีมือเป็นงานที่ทำาขึ้นด้วยมือและหัวใจ ทุกชิ้นมีเรื่อง
ราว ชิ้นน้ีทำากับคนรัก ชิ้นน้ันทำาด้วยกันกับลูก ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกชิ้นก็มีเรื่องราว และเรื่องราวเหล่าน้ันเอง คือส่วนสำาคัญท่ีสร้างความ
กลมกลืนในการจัดวางได้ดีที่สุด เราสามารถจัดวางชิ้นงานไว้ที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชอบใจ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำา ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือใน
สวน เพราะเรื่องราวและความรักของเราเป็นส่วนหนึ่งของความงามในบ้านใช่ไหมล่ะคะ
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Chef Talk : คุยกับเชฟ

เส้นทางของเชฟ

จริงๆ แล้วผมเรียนจบวุฒิ ปวช. 
มาทางด้านช่างไฟฟ้าครับ แต่หลัง
จากเรียนจบ โชคชะตาก็ทำาให้ผมได้
มาเริ่มต้นทำางานเป็นผู้ช่วยเชฟ โดย
ท่ีลึกๆ แล้วผมก็เป็นคนท่ีชอบทำา
อาหารอยู่แล้วด้วย ก็เลยถือโอกาส
ศึกษาวิธีทำาอาหารจากเชฟคนน้ัน
เชฟคนนี้แบบครูพักลักจำา จนพอเริ่ม
ทำาอาหารเป็น ก็ได้มาฝึกทำาเองและ
คิดสูตรเองด้วย การทำาอาหารก็เลย
เป็นจุดเปล่ียนท่ีทำาให้ลุกขึ้นมาศึกษา
วิชาการทำาอาหารอย่างจริงจัง จน
ตอนนี้ผมก็เป็นเชฟมา 10 ปีแล้วครับ 
โดยในตอนนี้ก็เป็น Head Chef ที่ 
>??1@+ A/BCD?DE+ AAFG+H.IJJ+ K+
Garden ครับ

นเรศ โคตรชมภู

ส่ิงท่ี  “เชฟนเรศ โคตรชมภู” Head Chef แห ่ง Roots  

Bangkok: BBQ, Grill & Garden ย�้าอยู่เสมอตลอดการสนทนา

ก็คือ ประสบการณ์ในการปรุงอาหารจะสอนให้เราเรียนรู้ได้เอง และ

นั่นก็ยิ่งท�าให้เราม่ันใจว่าทุกคนก็สามารถปรุงอาหารท่ีอร่อยท้ัง

รสชาติและหน้าตาได้จริง เพียงแค่ขอมีความกล้า ความใส่ใจ และไม่

หยุดที่จะเรียนรู้



เสน่ห์ของการท�าอาหาร

เสน่ห์ของการทำาอาหาร ผมว่ามีอยู่สองอย่าง
ประกอบกัน อย่างแรกเลยคือหน้าตาของอาหาร และ
อย่างท่ีสองท่ีตอ้งตามดว้ยกค็อืรสชาติ อาหารแตล่ะจาน
จะต้องมรีสชาตท่ีิด ีอรอ่ย สะอาด อาหารทุกเมนูจะตอ้ง
มคีวามพิถพิีถนัในการปรงุขึน้มา ซึง่ทุกอย่างมนัเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างสูตรจากตำาราและประสบการณ์+
ในการปรงุอาหารจรงิๆ เราจะรูไ้ดเ้องวา่การทำาเมนูน้ีต้อง
ทำาอย่างไร ใชเ้วลานานแคไ่หน วธีิการหมกัเนือ้ หมกัไก ่
หมักหมูอย่างไรให้ออกมานุ่มและมีรสชาติท่ีดี ถูกปาก
ของคนรับประทาน ทุกอย่างมาจากประสบการณ์และ
ผมว่าเสน่ห์ของการทำาอาหารก็อยู่ที่ตรงนี้ครับ

เมนูโปรดของเชฟนเรศ

ผมคดิวา่อาหารของแต่ละชาติกจ็ะมเีอกลกัษณ์ในตัว
เองอยู่นะครบั แลว้เรากต็อ้งดงึรสชาตอัินเป็นเอกลกัษณ์
ของเค้าออกมาให้ได้ โดยเอามาปรับใหม่ให้เป็นสูตร
ใหม่ในแบบของเราเอง เมนูท่ีผมชอบมากท่ีสุดก็คงจะ
เป็น BBQ Ribs เพราะการทำาเมนูนี้จะใช้เวลานานมาก 
เฉพาะการหมักเนื้อก็จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่อง
เทศหลากหลายชนิดเขา้กบัเน้ือให้มากท่ีสดุ จากน้ันกน็ำา
มาอบต่ออีก 2 ชั่วโมง ในเวลาที่พอดี และใช้กำาลังไฟที่
พอเหมาะ พอเสร็จแล้วเนื้อก็จะออกมานุ่มอร่อย

ทราบมาว่าเชฟท�าอาหารให้ทุกคนรับ

ประทานได้ ตั้งแต่เด็ก 7 ขวบจนถึงผู้สูงอายุ 

เพราะจริงๆ แล้วเราควรจะต้องดูแลผู้คนได้หมด
ทุกช่วงวัยน่ะครับ ผมเองจะรู้ว่าอาหารสำาหรับเด็กควร
จะเป็นเช่นไร ควรจะใส่ส่วนผสมตัวไหน หรือไม่ควรจะ
ใสต่วัไหน อะไรท่ีเดก็สว่นใหญช่อบ สว่นผู้สงูวยักจ็ะตอ้ง
ใสใ่จในเรือ่งของรสชาตใิห้มากขึน้ไปอีก ตอ้งไมเ่ผ็ด เรา
กจ็ะปรบัเปลีย่นปรงุรสซอสให้ไมเ่ผ็ด เน้นท่ีความนุ่มของ
อาหารให้มากขึน้ อย่างเสน้พาสตา้ ผมกจ็ะทำาใหเ้ปน็เสน้
นุ่มๆ ให้ผู้สูงอายุรับประทานได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจาก
นั้น ถ้ามีใครแพ้อาหารบางชนิด ผมก็สามารถและยินดี
ปรับเปลี่ยนสูตรให้ เพื่อที่เค้าจะรับประทานได้ โดยที่ยัง
คงความอร่อยอยู่เช่นเดิมครับ  

คนส่วนใหญ่คิดว่าการท�าอาหารเป็น

เรื่องยาก 

จริงๆ แล้วการทำาอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ 
ย่ิงถ้าเรามีความสนใจด้านการทำาอาหารเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว การทำาอาหารก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลย แล้ว
ยังเป็นเรื่องสนุกด้วย ย่ิงเวลาท่ีเราคิดเมนูว่าวันน้ีจะทำา
อะไรดี ก็จะยิ่งสนุก ประเด็นสำาคัญอยู่ที่ความกล้าที่จะ
ลงมอืทำามากกวา่ครบั อย่ากลวัท่ีจะเริม่ และอย่าท้อเมือ่
ทำาอาหารออกมาแลว้ ไมเ่ป็นอย่างท่ีเราหวงัเอาไว ้อย่าง
ที่ผมบอกไปนะครับ ประสบการณ์จะค่อยๆ สอนให้เรา
เก่งขึ้นเรื่อยๆ เองครับ 

เคล็ดลับงานครัวของเชฟนเรศ

ผมอยากจะแนะนำาเรื่องการเลือกซ้ือเน้ือหมูครับ 
เวลาซื้อก็ควรจะดูลักษณะสีของเน้ือหมูเป็นหลัก คือถ้า
เน้ือมสีท่ีีแดงจนเกนิไป ไมใ่ชเ่รือ่งดนีะครบั แสดงวา่เน้ือ
ชิน้น้ีอาจมสีารเรง่เน้ือผสมอยู่ ผมแนะนำาให้เลอืกเนือ้หมู
ท่ีเป็นสีชมพูจะดีกว่า นอกจากน้ี ควรเลือกเน้ือหมูท่ีมี
ความแน่นพอสมควร ลองเอามือบีบแล้วเนื้อไม่ยุบไม่ยุ่ย 
เพราะถ้ายุบหรือยุ่ยเกินไปก็แสดงว่าเป็นเน้ือหมูท่ีไม่สด
เท่าไหรแ่ลว้ หวงัวา่เคลด็ลบัของผมจะมปีระโยชน์นะครบั 
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เมนูเด็ดของเชฟนเรศ ท่ี Roots 
Bangkok: BBQ, Grill & Garden
!"#$%&&'("#%)%*'%)"+',,% พิซซ่าหอม

กรุน่ท่ีตแีป้งสดใหมทุ่กวนั และอบจากเตาถา่น
โดยใชฟื้นจากตน้ยูคาลปิตัส ให้สมัผัสแป้งนุม่ๆ 
เป็นพิเศษ และเข้ากันกับชีสเข้มข้นเป็นที่สุด 
!" -./0"#1'(0.) เมนูนี้ความอร่อยอยู่ที่ 

Jerk Sauce ซึ่งเชฟปรุงขึ้นเองจากพริกพันธุ์
ท่ีเผ็ดท่ีสุดจากต่างประเทศ นำามาหมักกับไก่ 
เข้าเตาอบ แล้วนำามาย่างอีกที ซ่ึงทำาให้ซอส
เผ็ดร้อนเข้าถึงเน้ือไก่นุ่มๆ เสิร์ฟคู่กับข้าวผัด
ที่ผสมถั่ว ขิง กะทิ และหอมแดงแสนอร่อย 
!"+2/0"#123& แสนนุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟ

มาพร้อมกับมะเขือเทศย่างและมันบดท่ีรับรอง
ว่าถ้าได้ลองแล้วจะต้องติดใจ



เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า 
นำาโดย “คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย” กรรมการผู้จัดการ และ +
“คุณประดิษฐ สุตังคานุ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการ
ตลาด ได้จัดงาน Dealer Conference 2018 ณ ห้องฉัตรา 
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในธีม “Living Craft” เพื่อ
ขอบคณุตวัแทนจำาหน่ายชารป์ท่ัวประเทศท่ีให้การตอบรบัและการ
สนับสนุนอย่างดีตลอดมา พร้อมกล่าวถึงทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ใหมท่ี่จะออกมาทำาตลาด อาทิ เครือ่งป่ันอเนกประสงคช์ารป์, เตา
อบไฟฟ้าชาร์ป, กระติกฮอทต้าชาร์ป และ เครื่องทำาน้ำาอุ่นชาร์ป 
ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑ์ท่ีคาดวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และพิเศษกับการเปิดตัวมาสคอต+
“น้องอุ่นทิพย์” พร้อมท้ังบูธสาธิตการทำาขนม “ชูครีม” โดยนัก
แสดงสาว “จอย รินลณี ศรีเพ็ญ” และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน
วง “The Palace”

กรุงไทยการไฟฟ้า 
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SHARP’s Activity : กิจกรรมชาร์ป



ค�ำแนะน�ำวธิช่ีวยประหยดัพลงังำน!
จำกกำรใช้หม้อหุงข้ำว 

• ใส่นำ้าเพ่ือหุงข้าวในปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือการใช้งาน การเติมนำ้ามากเกินไปนอกจากจะทำาให้
ข้าวแฉะแล้ว ตัวหม้อยังหุงอยู่จนกว่านำ้าจะแห้งหมด ทำาให้
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

• ควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ
ครอบครวั การท่ีเลอืกหม้อหุงข้าวท่ีมขีนาดใหญ่เกนิไปทำาให้
เกิดการสิ้นเปลืองไฟโดยไม่จำาเป็น

• การเปิดฝาหม้อในขณะที่ข้าวยังไม่สุก ทำาให้สูญเสีย
ความร้อน หม้อหุงข้าวจะทำางานนานยิ่งขึ้น

วิธีแก้ไข เมื่อเกิดปัญหำข้ำว
บูดเสียในหม้อหุงข้ำว !

ในฤดรูอ้น หลายๆ คนมกัจะประสบปัญหา เมือ่หุง
ขา้วไวต้อนเชา้เพ่ือรบัประทานไปจนถงึตอนเย็น แตข่า้ว
บูด เน่ืองจากอาจจะเคยปล่อยให้ข้าวบูดภายในหม้อ
มาก่อนแล้ว พอหุงในครั้งต่อไป ข้าวจึงเกิดการบูดอีก

วิธีแก้ไข 
• ให้นำาหม้อในพร้อมฝาในไปล้างให้สะอาดและ

นำาไปตากให้แห้ง จากนั้นนำาฝาหม้อในประกอบเข้ากับ
ฝาหมอ้ และใสล่งไปในตวัหมอ้เหมอืนกบัหุงขา้วโดยไม่
ต้องใส่อะไรทั้งสิ้น

• ใหก้ดสวิตช์หงุ ทิง้ไว้ประมาณ 2-3 นาท ีสวิตช์
จะตัดมาที่วอร์มเอง

• เปิดฝาท้ิงไว้รอให้หม้อเย็นก่อนจึงค่อยทำาวิธีนี้
อีกครั้ง เสร็จแล้วปล่อยให้หม้อเย็นก่อนนำามาหุงข้าว
ได้เหมือนเดิม

วิธีการนี้ทำาให้หม้อในที่มีเชื้อแบคทีเรียติดอยู่ 
ถูกฆ่าด้วยความร้อนที่สูงถึงประมาณ 145 องศา

เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด แล้วคุณจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆ ของ!
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัด ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น !
งานแฟร์และอีเวนต์ชาร์ปทั่วประเทศ รวมไปถึงคลิปสอนทำาอาหารใน!
รูปแบบต่างๆ มากมาย ทาง Line@SHARPWEECLUB

มาเป็นเพ่ือนกันเถอะ

 อย่าช้า... มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!

งานแฟร์และอีเวนต์ชาร์ปทั่วประเทศ รวมไปถึงคลิปสอนทำางานแฟร์และอีเวนต์ชาร์ปทั่วประเทศ รวมไปถึงคลิปสอนทำางานแฟร์และอีเวนต์ชาร์ปทั่วประเทศ รวมไปถึงคลิปสอนท อาหารใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย ทาง Line@SHARPWEECLUB

นานาเคล็ดลับเร่ืองหม้อหุงข้าว
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SHARP Tip : เคล็ดลับคู่บ้าน






