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Happy Life
การทำาให้ชวีติมคีวามสขุอาจจะเป็นเรือ่งงา่ยของใครหลายคน แตส่ำาหรบับางคนเรือ่งน้ีถอืวา่ไม่

ง่ายเลย ยิ่งเราเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น มีสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องทำา

ในแตล่ะวนัมากขึน้ การทำาชวีติให้มคีวามสขุน้ันกด็เูป็นเรือ่งยากขึน้กวา่เดมิมาก จนทำาใหใ้ครหลาย

คนคิดอยากกลับไปเป็นเด็กที่เล่นสนุกไปวัน ๆ และมีความสุขกับเรื่องง่าย ๆ ได้เสมอ แต่ที่จริง

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหน อายุเท่าไหร่ หรือเป็นใคร ก็สามารถมีความสุขได้ง่าย ๆ ด้วยกัน

ทั้งนั้น เพียงแค่ปรับวิธีคิด เปลี่ยนทัศนคติ และฝึกฝนจิตใจตัวเองอีกสักหน่อย ก็เพียงพอแล้วค่ะ

 ฉบับแรกของปี 2021 นี้ เราตั้งใจมามอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยหลากหลาย

เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง แน่นอน เรารู้ว่านิยามของคำาว่า 

“ความสขุ” ของแตล่ะคนนัน้ไมเ่หมอืนกนั เราจึงพยายามนำาเสนอเนือ้หาให้ครอบคลมุทุกนิยาม ไม่

ว่าจะเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในบ้าน ความสุขที่เกิดจากการจัดแต่งบ้าน หรือลงมือทำา

อาหารอร่อย ๆ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการออกไปเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวในเส้นทางใหม ่ๆ หรือ

ได้ลองทำากิจกรรมแปลกใหม่ท่ีไม่เคยทำามาก่อน ไปจนถึงการลองปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพ่ือค้นหา

ความสุขที่เกิดขึ้นได้ภายในใจของเราเอง 

หวังว่าทุกคนจะพบเจอความสุขได้ในทุก ๆ วันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

เป็นนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ  
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัด  

แจกฟรีเฉพาะสมาชิก

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัด  
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 2333 3111 
 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0 2254 5000 
ที่ปรึกษา : ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย, ประดิษฐ สุตังคาน ุ
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : กิตติพงษ์ ภูริกิตติ 

รองบรรณาธิการ : ธนาภรณ์ สุคันโธ 
สมาชิกสัมพันธ์ : เอมวลี แจ่มศรี  โทร. 0 2254 5000 กด 1

แยกสีและพิมพ์ : บริษััทสยามสปอร์ต ชินดิเคท จำากัด (มหาชน)  
ผลิตโดย : บริษัท อาร์ท แอดดิคท์ จำากัด
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การเต้น Swing Dance เป็นวัฒนธรรมการเต้นยอดฮิตสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าที่กลับ

มาฮิตอีกคร้ังในยุคน้ี หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า Swing Dance คืออะไร ซึ่ง

ที่จริงแล้วก็แปลง่ายๆ ว่าเป็นการเต้นแบบโยกย้ายสวิงสวายและโลดโผนไปตามจังหวะ

ของเสียงเพลงนั่นเอง เดิมที Swing Dance มีถิ่นกำาเนิดมาจากอเมริกา เป็นการเต้นที่

พฒันามาจากดนตรีแจส๊ แตจ่ะพฒันามาในรูปแบบจงัหวะทีเ่ร็วและตืน่เตน้มากขึน้ใหเ้ข้า

กับสเต็ปการเต้นที่ลุกเป็นไฟ โดยจะเต้นกันเป็นคู่ และแบ่งเป็นผู้นำากับผู้ตาม ซึ่งทั้งคู่จะ

สามารถประยกุตป์รับเปลีย่นทา่เตน้ไดต้ามใจชอบ หรือเรียกไดว้า่เปน็การเตน้แบบดน้สด

ถึงการเต้น Swing Dance จะไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย แต่รู้

ไหมว่าในเมืองไทยเรามีกลุ่มคนรักการเต้น Swing Dance รวมตัว

กนัเปน็กลุม่กอ้นขนาดใหญ ่โดยมคีนรุ่นใหมอ่ยา่ง “โอต๊ - ชยะพงส ์ 

นะวิโรจน์” นักธุรกิจหนุ่มดีกรีปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ช่ืนชอบการเต้นรำาสวิง เป็นหน่ึงในกลุ่ม

คนแรกๆ ที่ก่อตั้งและบุกเบิกการเต้นสวิงในเมืองไทย ถึงขั้นเปิด

สตูดิโอเพื่อการเต้น Swing Dance อย่าง The Hop Bangkok  

ขึ้นบนถนนสีลม

“การเตน้ Swing Dance เปน็ศลิปะอยา่งหน่ึงทีม่ปีระวติัศาสตร์

ยาวนานและลึกซึ้ง ผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง สำาหรับ

คนที่ชอบรอยยิ้มและเสียงเพลงมารวมตัวกัน ถึงแม้มันจะมาจาก

อเมริกา แตค่นไทยเรารักเสยีงเพลงและรอยยิม้อยูแ่ลว้ เพราะฉะน้ัน 

มันไม่ยากที่จะคลิกกับสิ่งน้ี” น่ันคือเหตุผลที่โอ๊ตเคยให้สัมภาษณ์ 

ไว้ซึ่งจากคนเรียนเพียงไม่กี่คน ทุกวันน้ี The Hop Bangkok มี

คลาสเรียนใหเ้ลอืกสนุกกนัหลายระดบั แถมตารางเรียนกเ็ตม็แน่น

เกือบทุกวัน ทั้งยังมีงานอีเวนต์ใหญ่ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมออีกด้วย

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการเต้น Swing Dance ได้ที่   
www.bangkokswing.com และ www.thehopbangkok.com

Bangkok Swing
ส่ายสะโพกโยกย้าย
สไตล์ย้อนยุค
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เกษียณมาร์เก็ต 
ตลาดนัดที่ชวนคนวัย
เกษียณมาพบปะกัน

เ ก ษี ยณม า ร ์ เ ก็ ต  คื อ

ตลาดนัดแห่งใหม่ของจังหวัด

เ ชี ย ง ใหม ่  ที่ จั ด ข้ึ นทุ ก วั น

เสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือน 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 

(โอลด์ เชียงใหม่) ซึ่งความ

พิเศษที่สร้างเสน่ห์ไม่เหมือน

ใครของตลาดนัดแห่งน้ีก็คือ 

พ่อค้าแม่ขายที่ล้วนแต่อายุเกิน 

60 กันทั้งนั้น แล้วอย่าได้คิดว่า

ตลาดแห่งน้ีจะเหงาหงอยหรือ

ไร้เร่ียวแรง เพราะบรรยากาศ

ของเกษียณมาร์เก็ตน้ันเต็มไป

ด้วยความคึกคัก สนุกสนาน 

และมีชีวิตชีวาเป็นที่สุด โดย

ภายในตลาดจะมีร้านค้าจาก

คุณลุงคุณป�าทั้งหมด 60 ร้าน 

ซึ่ ง ที ม ง านคั ด เ ลื อ กสิ นค ้ า

มาอย่างดี ไม่ให้ทับไลน์กัน 

ตั้งแต่อาหารเมืองแต๊ๆ และ

อาหารเมืองฟิวชัน งานคราฟต์ 

เสื้อผ ้า เคร่ืองประดับ แถม

หลายๆ ร้านยงัมสีนิค้าน่าสนใจ

อันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ

ของคนรุ ่นยาย รุ ่นแม่ และ

รุ่นลูก แล้วก็ยังมีกิจกรรมการ

แสดงพเิศษให้เพลดิเพลนิตลอด

ทั้งวันอีกด้วย รายละเอียดเพิ่ม

เติม www.facebook.com/

theseniormarket

ปารสีประกาศปรบัปรงุถนนฌอ็งเซลเิซ
ให้เปนพื้นที่สีเขียว

นายกเทศมนตรีปารีสประกาศปรับปรุงถนน

ฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อว่าสวย
ที่สุดในโลก ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำาหรับชาว

ปารีสและนักท่องเทีย่ว ภายใต้คอนเซป็ต์ Extraordinary 

Garden ด้วยงบประมาณ 250 ล้านยูโร หรือราว 

9.1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 

ค.ศ. 2030 โดยถนนทีย่าวกว่า 1.9 กิโลเมตรน้ีจะกลาย

เป็นพืน้ทีส่เีขียวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากข้ึน ด้วย

การลดขนาดช่องถนน เพิ่มพื้นที่สำาหรับคนเดินเท้า 

และสร้างอโุมงค์ต้นไม้ตลอดเส้นทาง เพือ่ให้มคีณุภาพ

อากาศที่ดีข้ึน นอกจากน้ี ในอนาคตกรุงปารีสยังมี

แผนจะปรับเปลี่ยนหอไอเฟลให้กลายเป็นสวนสีเขียว

ใจกลางเมืองด้วยเช่นกัน

หมิพานต์มาร์ชเมลโล โมเดลสุดนารักที่สร้างรอยยิ้ม
ให้ทุกคน

สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมากทีเดียว เมื่อมีผู้จุดกระแสความ 

สนใจให้ทุกคนมองเห็นความน่ารักของสัตว์ในตำานานท้องถิ่นที่เฝ�า

อยู ่ตามทางข้ึนโบสถ์ของวัดในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง 

จนเกิด #หิมพานต์มาร์ชเมลโล่ สู ่การต่อยอดสร้างสรรค์โมเดล

สามมิติสุดน่ารักของ MOTMO Studio ซึ่งประกอบไปด้วย “เหรา” 

จากวดัชัยภมูกิาราม จงัหวดัอบุลราชธานี, “มอม” จากวดัพระธาตุขามแก่น 

จังหวัดขอนแก่น, “สิงห์” จากวัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำาปาง, 

“นาคสีฟ�า” จากวัดนรวราราม จังหวัดมุกดาหาร และ “นาคสีเขียว” 

จากวัดโพธ์ิศรีทุ่ง จังหวัดอุดรธานี โดยแต่ละตัวล้วนมีเอกลักษณ์โดด

เด่นเห็นแล้วจดจำาได้ทันที และเมื่อมาอยู่รวมกัน ทั้งสีสันและรูปทรง

ต่างก็ยิ่งเติมเต็มให้สมาชิกหิมพานต์มาร์ชเมลโล่ดูน่ารักมากข้ึนไป

อีก สนใจอยากครอบครองเป็นเจ้าของก็เข้าไปเลือกซื้อหากันได้ที่ 

www.facebook.com/MotmoStudio
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พิพิธภัณฑ์ใต้นำ้า
ที่เราจะได้ดูซากเรือ
โบราณอยางใกล้ชิด

พิพิธภัณฑ์แห ่งใหม่ของ

เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร ์แลนด ์ เ กิด ข้ึนจาก

ภารกิจ Docking the Am-

sterdam การกู ้คืนและย้าย

ซากเรือบรรทุกสินค้า Dutch 

East India Company อายุ 

271 ปี ที่จมบริเวณช่องแคบ

อังกฤษกลับมายังเนเธอร์แลนด์ 

ก่อนจะสร้างพิพิธภัณฑ์ครอบ

เรือดังกล่าว เพื่อให้นักท่อง

เที่ยวสามารถเข้าชมซากเรือ

โบราณขนาด 40 เมตรได้แบบ 

360 องศา ความพิเศษของ

พพิธิภัณฑ์แห่งน้ี ไม่ใช่แค่เราจะ

ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพของเรือ

อับปางและวัตถุโบราณภายใน

เรืออย่างเดียวเท่านั้น แต่เราจะ

ได้เห็นการทำางานของเหล่านัก

โบราณคดีใต้นำ้าอย่างใกล้ชิด

อีกด้วย โดยพิพิธภัณฑ์ใต้นำ้ามี

กำาหนดจะเปิดให้เข้าชมได้ในปี 

ค.ศ. 2025

จะเปนอยางไร หากเราสวมใสแผนรอง
ตัดได้

Boolean Brands เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเคร่ืองแต่ง

กายแนวสตรีทที่ตั้งใจสร้างสรรค์สินค้าขึ้น เพื่อนำาราย

ได้ทั้งหมดไปส่งมอบให้องค์กร ชุมชน และเพื่อนร่วม

วชิาชีพนักออกแบบ เพือ่จดัซือ้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ที่

สำาคญัในการพฒันาผลงานดีๆ  ท่ามกลางสถานการณ์

โควิด-19 ที่ทำาให้ขาดทุนทรัพย์ โดยสินค้าชิ้นเด็ดของ 

Boolean Brands ก็จะเน้นการหยิบจับเอาข้าวของ

ที่คนทำางานดีไซน์คุ้นเคยมาสร้างสรรค์ อาทิ Graph 

Socks ถุงเท้าที่เลียนแบบแผ่นยางรองตัดสีเขียวที่นัก

ออกแบบ ดีไซเนอร์ หรือสถาปนิกทุกคนเก็บไว้ใน

สตูดิโอหรือห้องทำางาน ซึ่งมีคำาโปรยบนเว็บไซต์ว่า 

“เคยรู้สึกต้องการตัวช่วยไหม? ไม่ลองมองหาบางชิ้น

ส่วนที่ช่วยได้ดูล่ะ? ถุงเท้าลายกราฟจะทำาให้ชีวิตคุณ

มีทิศทางในการใช้ชีวิตมากข้ึน และหลบหลีกความ

แปรปรวนหยึกหยักของชีวิตได้ดีเลย!” เข้าไปเลือกซื้อ

สินค้าต่างๆ ได้ที่ www.booleanbrands.com

คูสีแหงกำาลังใจประจำาป 2021 จาก Pantone
เป็นประจำาทุกปีที่ Pantone บริษัทซึ่งทำาธุรกิจการพิมพ์และการ

ออกแบบช่ือดงัในสหรัฐอเมริกาจะกำาหนดเทรนด์สน่ีาจบัตาประจำาปี หรือ

ที่เรียกกันว่า Pantone of the Year และในปีนี้ทาง Pantone ได้เลือก 

Ultimate Gray และ Illuminating เป็นสองคู่สีแรงบันดาลใจประจำาป ี

2021 โดย Pantone 13-064 Illuminating เป็นสีเหลืองที่สื่อถึงความ

เป็นมิตร สนุกสนาน และการมองโลกในแง่ดี ส่วน Pantone 17-5104 

Ultimate Gray เป็นสเีทาแห่งความแข็งแกร่ง เชือ่มัน่ และการผสมผสาน

เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปี 2021 จะเป็นปีที่มีแต่ความหวัง เป็น

คำามั่นสัญญาว่า ความสว่างสดใสจะกลับมาสู่โลกใบนี้ในไม่ช้า
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Happy Life : ความสุขของชีวิต

ธรรมศักดิ์  
ลือภูวพิทักษ์กุล
จอมยุทธ์แห่งวง P2Warship 
ที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะการปลูกผัก

“หากอยากเห็นพ้ืนแผ่นดิน
สดใส แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป 
ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น

แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั ่งฝัน 
ต้องขอไปตามใจสักวัน ออก
ตามฝันสักที” 

ขึน้ต้นมาด้วยเพลง “อย่า อยู ่อย่าง 
อยาก” ของ P2Warship ที่เราเชื่อว่า
ถ้าใครเกดิและโตทนัตอนเพลงนีป้ล่อย
ออกมาใหม่ๆ ชวิีตตอนน้ีกค็งผ่านร้อน
ผ่านหนาวมาพอสมควร และเรากข็อให้
เป็นชีวิตที่ไม่ต้อง “อยู่ อย่าง อยาก” 
อีกต่อไป อยากทำาอะไรที่เป็นความสุข
ของตัวเองก็ลุกขึ้นมาทำาเลย เหมือน
เรื่องราวของหลายๆ คนที่คุณจะได้
อ่านใน Happy Life : ความสุขของ
ชีวิต คอลัมน์ใหม่ของ 
ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป

ไม่ได้ยมืเนือ้เพลงเขามาเฉยๆ เพราะ
วันนี้เรามาพร้อมบทสัมภาษณ์ “โอ๋ - 
ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล” นักร้อง
นำาวง P2Warship ทีต่อนนีล้ดบทบาท
ในวงการเพลง ทำาเท่าที่อยากทำา และ
ไม่สนใจยอดวิว แล้วเอาเวลาที่เหลือ
ส่วนหนึง่มาอยูบ้่าน ปลกูผกั เลีย้งเป็ด 
เลี้ยงไก่ ทำาฟาร์มเล็ก ๆ สไตล์คนเมือง
ที่บ้านย่านลาดพร้าว ซึ่งเปลี่ยนชีวิต
ผู้ชายคนนี้ไปเยอะมากทีเดียว
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จากการเป็นนักร้องมาเริ่มเป็นเกษตรกรปลูกผักได้อย่างไร
ผมเริ่มปลูกผักตั้งแต่ช่วงปลายปี 2554 ช่วงนั้นนำ้าท่วมบ้านแม่แถวมีนบุรี แม่เลย

อพยพมาอยู่ที่นี่ แม่ผมเป็น City Farmer ยุคแรกๆ เลย เป็นคนเมืองที่ปลูกผักกินเอง 

มาที่น่ีแม่ก็เลยเร่ิมเก็บผักริมร้ัวกินก่อน หลังจากน้ัน 1 - 2 เดือนก็เร่ิมปลูกเองกินเอง 

ผมก็รู้สึกว่า เอ๊ะ อยู่ง่ายๆ อยู่อย่างพอเพียงแล้วมันดีจังเลย ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาหา

เงนิเยอะๆ แล้วเมือ่ก่อนทีต่รงนีผ้มทำาสนามฟตุบอล เอาจริงๆ กไ็ม่ได้ชอบเตะบอลเท่า

ไหร่ ทำาเป็นธุรกิจของที่บ้านเฉยๆ ก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ลงมือ

ทำาเลยตอนปลายปี 2554

หาความรู้เรื่องการท�าเกษตรจากที่ไหน
หาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลย เรามีที่อยู่ 1 ไร่ที่เป็นสนามฟุตบอล ก็ไปเสิร์ช

โครงการพระราชดำาริ แล้วไปเจอพวก 1 ไร่ไม่จน 1 ไร่ 1 แสน แล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่

อะไรอย่างนี้ ด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องเกษตรมาก่อน ปลูกผักก็ไม่ได้ ปลูกอะไร

ก็ตาย เราก็เริ่มหาข้อมูลว่าที่เขาทำาๆ กัน ต่างคนต่างทำา มันมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง 

จนไปเจอแปลนหน่ึงที่เป็นแพตเทิร์นการทำาสวน มีแปลงผักอยู่ใกล้บ้าน เราก็เดาว่า

ผักสวนครัวคงจะใช้บ่อยก็เลยต้องอยู่ใกล้บ้าน ต้นไม้ใหญ่อยู่รอบนอกก็คงไม่ต้องดูแล

มาก แล้วก็มีคอกสัตว์อยู่ใกล้คอกปุ๋ยก็คงเอามูลสัตว์มาทำาปุ๋ยมั้ง แล้วก็ลงมือทำาตาม

นั้น ค่อยๆ ทำาทีละโซน

ช่วงที่เริ่มต้นลงทุนไปเท่าไหร่
ลงทนุไปเท่าไหร่ไม่ได้นบัเลยครับ แต่ว่าไม่เยอะ เพราะทำาทลีะโซน ซือ้หน่อกล้วย

มาก็หน่อละ 20 บาท แล้วก็ซื้อปุ๋ย ซื้อข้ีวัว เราก็ค่อยๆ ทำา ค่อยๆ ซื้อ แล้วก็ทำาไป

เร่ือยๆ ปีสองปีแรกยังไม่ค่อยเห็นอะไรหรอก ก็โล่งๆ เห็นแค่ตอต้นไม้โผล่มา ยังนึก

ไม่ค่อยออกว่าจะทำากันออกมาเป็นยังไง กรุงเทพฯ ที่ดิน 1 ไร่มันดูเยอะ แต่เวลาปลูก

จริงๆ ก็เก็บผลผลิตได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ค่อยๆ ทำาไป จนวันหนึ่งเราก็เห็นว่าพอเอาไป

แปรรูปแล้วมนัอยูไ่ด้น่ีหว่า ช่วงหลงัได้โหระพาอติาลมีาปลกูกเ็กบ็มาทำาเปสโตกนิแล้วก็

แจก คนก็อยากกินอีกก็มาขอมาซื้อเยอะขึ้น ตอนนี้ก็เลยทำาเปสโตขายจริงจัง ผักเราไม่

ได้ปลกูไว้ขายเลยนะ เราปลกูเพือ่แปรรูป เรากอ็ยูไ่ด้ทัง้สวนเลย แล้วของในสวนของเรา 

ผลผลิตก็จะทยอยออก เช่น วันนี้ตัดกล้วยได้เครือนึง หายไป 2 อาทิตย์ก็ตัดอีกเครือ

นึง ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็เอาไว้แจกชาวบ้าน แจกญาติพี่น้อง กินเองบ้างแค่นั้น แล้วก็

เน้นแปรรูปขายให้มันอยู่ได้

ข้อจ�ากัดของการท�าสวนปลูกผักในเมืองแบบนี้มีอะไรบ้าง
ข้อจำากัดจะเป็นพวกวัตถุดิบการทำาสวนที่จะอยู ่ต ่างจังหวัดเกือบทั้งหมด  

ขี้วัวก็ไม่ได้แพงหรอก กระสอบละ 20 - 30 บาท แต่ก็จะมีค่าขนส่ง ถ้าเกิดสั่งน้อยค่า

รถมาก็ 600 - 700 บาท หลังๆ เราก็เลยสั่งมาทีเดียว 200 กระสอบเลย ใครทำาเกษตร

ในเมืองอยู่ก็มาแบ่งซื้อไป เราก็คิดเป็นราคาข้ีวัวบวกค่ารถนิดหน่อย ส่วนเร่ืองสภาพ

อากาศไม่มีผลอะไร ปลูกได้หมด ยิ่งถ้าเราเน้นทำาอย่างสวนแบบออร์แกนิก ก็จะไม่มี

ปัญหาที่นาข้างเคียงฉีดยามาโดนเรา หรือไม่มีปุ๋ยเคมีซึมนำ้ามาเลย เพราะไม่มีใครทำา

เกษตรใกล้ๆ เรา เพราะฉะนั้น เราก็จะเป็นเพียวออร์แกนิก

คนอยู่คอนโด อพาร์ตเมนต์ อยากปลูกผักท�าได้ไหม
ทำาได้นะครับ แต่กจ็ะมข้ีอจำากดัต่างๆ นานา เรากห็ลกีเลีย่ง แล้วไปทำาสิง่ทีท่ำาได้ 

ถ้าอยู่บ้านจัดสรรก็มีที่อยู่แล้ว ตรงไหนโดนแดดก็ปลูก ตรงไหนไม่โดนแดดก็ปลูกพืชที่

ไม่ต้องการแดดเยอะ ทาวน์เฮาส์ก็ปลูกหน้าบ้าน หลังบ้าน ระเบียงบ้าน ปลูกใส่ภาชนะ

เอา คอนโดก็มีคนเพาะต้นอ่อนกินอยู่บ้าง เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน เบบี้สลัด งอกมาสัก 

2 - 3 อาทิตย์ก็กินได้แล้ว ทำาได้หมดเลย ถ้าจะทำาจริงๆ

“เขาบอกอยากกินอะไรก็ทำา 
อย่างนั้นใช่ไหม ปลูกสิ่งที่กิน  

กินสิ่งที่ปลูก ตอนแรกปลูกชะอม 
แล้วไม่มีไข่ ถ้าจะทำาเมนูชะอมไข่ 

ก็ต้องเลี้ยงไก่ไข่ ก็เลยเลี้ยงไก่ไข ่
มาตลอดตั้งแต่ปีแรกที่ทำาเลย”
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“ถ้าอยู่บ้านจัดสรรก็มีที่อยู่แล้ว ตรงไหนโดนแดดก็ปลูก  
ตรงไหนไม่โดนแดดก็ปลูกพืชที่ไม่ต้องการแดดเยอะ  
ทาวน์เฮาส์ก็ปลูกหน้าบ้าน หลังบ้าน ระเบียงบ้าน  
ปลูกใส่ภาชนะเอา”



11

เห็นว่ามีการเปิดคลาสสอนด้วย สอน
อะไรบ้าง

จริงๆ ผมก็ทำาเวิร์กชอปไปเร่ือยเลย ทั้งสอนศิลปะ 

สอนเขียนแบบ เพราะผมเป็นดีไซเนอร์ด้วย แต่ที่เกี่ยวกับ

เกษตรก็จะมีสอนเด็กๆ จากโรงเรียนอนุบาล มาทีนึงก็ 3 

คลาส สอนกนั 3 วันตดิ มาเรียนปลกูผกั บางทกีท็ำาอาหาร

ง่ายๆ แต่ถ้าโตหน่อยกจ็ะสอนย้อมผ้าด้วยสอีอร์แกนิก เกบ็

ใบไม้มาต้มย้อมผ้าอะไรอย่างน้ี ความรู้พวกน้ีกไ็ด้จากการ

ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ทำาไปเรื่อยๆ แต่เรื่องย้อมผ้าก็จะมี

คนที่เขามีอุปกรณ์ที่พร้อม เราก็ไปชวนเขามาช่วยกันสอน

จากทีแรกปลูกเพื่อกิน ตอนนี้เป้าหมาย
ของฟาร์มคืออะไร

ผมคิดว่ามีช่องทางที่จะทำาอะไรต่อไปได้เร่ือยๆ ก็

ทำาครับ เรากินอยู่ของเราเองได้แล้ว แปรรูปขายเราก็อยู่

ได้แล้ว หลังๆ ผมก็ไปหาเกษตรกรเยอะ ไปอบรมบ้าง ไป

สอนเขาทำาปุ๋ยบ้าง ก็จะมีเครือข่ายที่สนิทกันเยอะ บางที

ผลผลิตที่ออกมันเยอะ เราก็ทำาตลาดที่นี่เดือนละครั้ง เป็น

ตลาดที่ไปเอาผู้ผลิตมาเจอผู้บริโภค แรกๆ ก็ไม่ได้เรียกว่า

ตลาดหรอก แต่เป็นกลุ่มที่ทำากันมาช่ือกลุ่ม Heart Core 

Organic เป็นกลุม่ทีด่แูลเร่ืองสขุภาพ วัตถดุบิอาหาร อะไร

ดีไม่ดีก็จะแนะนำากันในกลุ่ม หลังๆ ก็จะมีกลุ่มย่อยที่ไป

สรรหาของกินออร์แกนิกที่หายากๆ อย่างหมูเลี้ยงปล่อย 

ไก่ออร์แกนิก ซีอิ๊วขาวทำาจากถั่วเหลืองออร์แกนิก ปลาไม่

มีฟอร์มาลีน ผักออร์แกนิก เนื้อวัวปลอดสาร แล้วก็นัดรับ

กันบ่อยมาก ผมก็เห็นว่าคนอื่นเขาก็อยากกินนะ ก็เลยทำา

เป็นเพจข้ึนมาเลยช่ือเพจ “ปันอยู่ปันกิน” เป็นพื้นที่ที่ใคร

มีอะไรก็เอามาแชร์กัน

ช่วงหลังๆ เราแทบไม่ได้ไปสรรหามาแล้ว แต่จะมี

คนสมัครขอมาขายบ้าง เราก็เลยต้องให้คนที่อยู่มาช่วย

กันร่างมาตรฐาน เราก็จะเอามาตรฐานปกติมาดูก่อนว่า 

PGS (Participatory Guarantee System หรือ ระบบ

การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน ตามหลักการและ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล) เขาทำายังไง ออร์แกนิก 

ไทยแลนด์ เขาทำายงัไง IFOAM (International Federation 

of Organic Agriculture Movements หรอื สหพนัธ์เกษตร

อินทรีย์นานาชาติ) มาตรฐานเขาเป็นยังไง แล้วเราจะ

เพิ่มอะไรเข้าไปบ้าง เช่น พวกของแปรรูปก็ห้ามใส่ผงชูรส 

ห้ามใส่นำ้าตาลทรายฟอกขาว ห้ามอะไรอีกเยอะแยะเลย 

มาตรฐานก็เลยเข้มมาก เวลาคนจะมาขายก็เอากรรมการ

ของเรามาตรวจสอบ เพราะตลาดเราไม่ได้มกีารสนบัสนุน

จากรัฐบาล ไม่มีองค์กรมาช่วย เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง

ในอนาคตคิดจะพัฒนาฟาร ์มไปใน
ทิศทางไหน

ฟาร์มตอนน้ีมนัอยูต่วัของมนัแล้วนะ เรามแีปลงปลกู

ผักที่จะใช้แปรรูป มีแปลงเอาไว้ปลูกผักกิน มีแปลงเอาไว้

สอน มีเป็ดกับไก่ที่เลี้ยงไว้กินไข่ เขาบอกอยากกินอะไรก็

ทำาอย่างน้ันใช่ไหม ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่งที่ปลูก ตอนแรก

ปลูกชะอมแล้วไม่มีไข่ ถ้าจะทำาเมนูชะอมไข่ก็ต้องเลี้ยงไก่

ไข่ ก็เลยเลี้ยงไก่ไข่มาตลอดตั้งแต่ปีแรกที่ทำาเลย แล้วผม

ก็ชอบไก่ด้วย เลี้ยงไปมันก็น่ารักดี พวกเศษอาหารหรือ

ข้าวที่กินเหลือ ไก่ก็จัดการได้หมดเลย ไม่มีเหลือให้หนู

มาเลย (หัวเราะ)

ท�ามาจะ 10 ปีแล้วได้อะไรจากการปลูก
ผักบ้าง

เราได้รู้จกัตวัเองมากข้ึนนะ ทกุวนันี ้คนกต้็องทำางาน

หาความสุขให้ตัวเองใช่ไหม หาเงินมาเยอะๆ ไปซื้อของ

ที่ตัวเองอยากได้ กิเลสก็จะเยอะหน่อย พอได้มา ใช้วัน

แรกก็จะมีความสุขหน่อยที่ได้ของใหม่ แต่ผ่านไปอาทิตย์

นึงก็เฉยๆ แล้ว อีกอย่างคือรู้จักว่า จริงๆ เราก็กินอยู่แค่

น้ีแหละ แต่ก่อนร้านไหนเปิดใหม่ ดูเทรนดี้หน่อย ผมไป

ตั้งแต่วีคแรกเลย แต่เดี๋ยวนี้ห้างยังไม่ค่อยเดินเลย หรือว่า

เป็นเพราะอายเุยอะข้ึนกไ็ม่รู้นะ แต่มนักจ็ะสอนเราแหละว่า  

อะไรไม่จำาเป็นก็ตัดออกจากชีวิตได้



Wonderful Ways to Make a Happy Home
มีวิธีมากมายที่จะทําใหบานของเรานาอยูมากยิ่งขึ้น และการเลือกสรรขาวของเครื่องใชที่เหมาะสม

กับบานของเราก็เปนหนึ่งในวิธีเติมความสุข ความอบอุน และความงดงามไดอยางแสนวิเศษ

¾¡¢Ç´¹íéÒ´×èÁáººÃÑ¡É�âÅ¡

´ ŒÇÂÃÍÂÂÔéÁ¡ÑºÅÇ´ÅÒÂ 

¹‹ÒÃÑ¡æ (¨Ò¡ SASS& BELLE 

ÃÒ¤Ò 1,380 ºÒ· ÊÑè§«×éÍä Œ́·Õè 

3littlepicks.com) ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇªÒÃ�» à ṎÂÃÐä¹ ¤ÇÒÁ Ø̈ 1.1 ÅÔµÃ 

áÅÐ 1.8 ÅÔµÃ ÁÒ¾Ã ŒÍÁÃÐººÍØ ‹¹ÍÑµÔ â¹ÁÑµÔ 

ãËŒ¢ŒÒÇÃŒÍ¹¹Ø‹Á ¾ÃŒÍÁ·Ò¹µÅÍ´àÇÅÒ °Ò¹ÊÕàËÅÕèÂÁ 

ÊÕÊÑ¹¹‹ÒÃÑ¡ÊÇÂ§ÒÁ ÁÕãËŒàÅ×Í¡¶Ö§ 5 ÅÒÂ ÃÒ¤Ò

àÃÔèÁµŒ¹·Õè 620 ºÒ·

àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ EO-19K ¤ÇÒÁ¨Ø 19 ÅÔµÃ »ÃØ§

ÍÒËÒÃä´Œ·Ñé§àÁ¹Ù¤ÒÇ ËÇÒ¹ áÅÐàºà¡ÍÃÕè àÅ×Í¡ÃÐ´Ñº

¤ÇÒÁÃŒÍ¹ä´Œ·Ñé§ ä¿º¹ ä¿Å‹Ò§ áÅÐä¿º¹-Å‹Ò§ »ÃÑº

ÍØ³ËÀÙÁÔä´ŒµÑé§áµ‹ 70 - 250ðC µÑé§àÇÅÒ»ÃØ§ÍÒËÒÃä´Œ 

60 ¹Ò·Õ ÃÒ¤Ò 2,890 ºÒ·

ËÁÍ¹ÍÔ§·Õè¤¹ä·Â¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº´Õä«¹�ãËÁ‹·Õè´ÙâÁà´ÔÃ�¹ÁÒ¡¢Öé¹ (¨Ò¡ PDM BRAND 

ÃÒ¤Ò 3,990 ºÒ· ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè pdmbrand.com)

ÁŒÇ¹¡ÃÐ´ÒÉ·Õè¨Ð·íÒãËŒà´ç¡æ ã¹ºŒÒ¹ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ

·íÒä´ŒäÁ‹àº×èÍ á¶ÁÂÑ§àÍÒÁÒ»Ùâµ�Ðáµ‹§ºŒÒ¹ä´Œ´ŒÇÂ 

(¨Ò¡ IKEA ÃÒ¤Ò 169 ºÒ·)
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Shopping List : ชอปสนุก



à¤Ã×èÍ§»�œ§¢¹Á»˜§ªÒÃ�» ÃØ‹¹ KZ-2S02 ª‹Í§ãÊ‹¢¹Á»˜§¢¹Ò´ãËÞ‹¾ÔàÈÉ

ÁÕ»Ø†Á»ÃÑºÃÐ´Ñº¤ÇÒÁà¡ÃÕÂÁ 7 ÃÐ´Ñº ¾ÃŒÍÁÃÐººÍØ‹¹¢¹Á»˜§, ÅÐÅÒÂ

¹íéÒá¢ç§ áÅÐÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¾ÔàÈÉ´ŒÇÂµÐá¡Ã§ÍØ‹¹¢¹Á»˜§¢¹Ò´ãËÞ‹

ÃÒ¤Ò 1,090 ºÒ·

á¡ŒÇ¹íéÒ¾ÃŒÍÁ½Ò¤ÃÍº´Õä«¹�ÊÇÂ·Õè¨ÐàµÔÁ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÇÑ¹´Õæ

(¨Ò¡ Qualy ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹ áÅÐ«×éÍä´Œ·Õè ROOM 

Concept Store)

¨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)

à·ÕÂ¹ËÍÁ·ÕèÁÒ¾ÃŒÍÁ´Õä«¹�¹‹ÒÃÑ¡¹‹Ò¡Ô¹ (¨Ò¡  

Angkanita_brand ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃ ŒÒ¹

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

â¤Áä¿ LED ·ÕèÁÒ¾ÃŒÍÁáÊ§ÊÕÊ¹Ø¡æ  

áÅÐÃÙ»ÅÑ¡É³�¹‹ÒÃÑ¡¹‹ÒªÑ§ (¨Ò¡ IKEA  

ÃÒ¤Ò 299 ºÒ·)
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¡ÃÐµÔ¡ÎÍ·µŒÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ KP-19S ¤ÇÒÁ Ø̈ 1.8 

ÅÔµÃ ÁÕÊà¡ÅºÍ¡ÃÐ´ÑºÁÍ§àËç¹¹íéÒªÑ́ à¨¹¨Ò¡

ÀÒÂ¹Í¡ µÑÇ¡ÃÐµÔ¡ÀÒÂã¹·íÒ´ŒÇÂÊàµ¹àÅÊ 

·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´§‹ÒÂ ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹ªØ´·íÒ¤ÇÒÁ

ÃŒÍ¹ 3 »‚ ÃÒ¤Ò 780 ºÒ·
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Brownie Matcha 
Frappuccino 
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ยังมีเมนูที่จะมอบคว�มสุขใหกับคุณอีกหล�กหล�ยสไตลที่ www.sharp-weeclub.com หร�อจะเข�ไปกด 
Like ที่แฟนเพจ www.facebook.com/sharpweeclub “คลับคนรักก�รทำ�อ�ห�ร” ที่มีข่�วคร�วเกี่ยวกับ
อ�ห�รและสุขภ�พม�อัปเดตกันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ www.thaicity.co.th “ครัวช�รป” อีกหนึ่งเว็บไซตที่
รวบรวมสูตรอ�ห�รเมนูทำ�ง่�ยและดีต่อสุขภ�พไวเพ�ยบ

สัมผัสรสชำติแหงควำมสุขสไตลญี่ปุน

Peaceful 
Japanese 
Recipes 

Brownie Matcha 

Frappuccino  

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : à¤Ã×èÍ§»˜›¹Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�ªÒÃ�» 

ÃØ‹¹ EM-ICE POWER

ส่วนผสม : 
¼§ªÒà¢ÕÂÇ 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§ + 1 ªŒÍ¹âµ�Ð

¹íéÒÃŒÍ¹ 1/2 ¶ŒÇÂµÇ§

¹ÁÊ´ 1 ¶ŒÇÂµÇ§

¹Á¢Œ¹ËÇÒ¹ 1/2 ¶ŒÇÂµÇ§

¹íéÒá¢ç§ 300 ¡ÃÑÁ 

ªçÍ¡â¡áÅµºÃÒÇ¹Õè (ÊíÒËÃÑºµ¡áµ‹§) 100 ¡ÃÑÁ 

วิธีทำ� :   
1. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁ·Ñé§ËÁ´ãÊ‹Å§ã¹â¶»˜›¹¹íéÒ¼ÅäÁŒ »˜›¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇÃÐ´Ñº·Õè 2 

 àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 1 ¹Ò·Õ ¤¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ·Ø¡ 30 ÇÔ¹Ò·Õ

2. à·ãÊ‹á¡ŒÇ¨Ñ´àÊÔÃ�¿ µ¡áµ‹§´ŒÇÂªçÍ¡â¡áÅµºÃÒÇ¹Õè

¼§ªÒà¢ÕÂÇ 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§ + 1 ªŒÍ¹âµ�Ð
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Green Tea  
Melon Pan 
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Green Tea Melon Pan 

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ EO-28LP áÅÐ 

à¤Ã×èÍ§¼ÊÁÍÒËÒÃªÒÃ�» ÃØ‹¹ EMS-62

ส่วนผสม : ขนมปง
á»‡§ÊÒÅÕÊíÒËÃÑº·íÒ¢¹Á»˜§ 140 ¡ÃÑÁ

ÂÕÊµ� 1 ªŒÍ¹ªÒ

¹ÁÊ´ 1/2  ¶ŒÇÂµÇ§

¹Á¼§ 1 ªŒÍ¹âµ�Ð

à¹ÂÊ´ 10 ¡ÃÑÁ

¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ 20 ¡ÃÑÁ

ส่วนผสม : คุกกี้ช�เขียว 
á»‡§ÊÒÅÕÍà¹¡»ÃÐÊ§¤� 55 ¡ÃÑÁ

á»‡§à¤Œ¡ 55 ¡ÃÑÁ

¼§¿Ù 1/4 ªŒÍ¹ªÒ

¹Á¼§ 1 ªŒÍ¹âµ�Ð

¼§ªÒà¢ÕÂÇ 1 ªŒÍ¹âµ�Ð 

à¹ÂÊ´ 40 ¡ÃÑÁ

à¹Â¢ÒÇ 20 ¡ÃÑÁ

¹íéÒµÒÅäÍ«Ôè§ 50 ¡ÃÑÁ

ä¢‹ä¡‹ 1/2  ¿Í§

à¡Å×Í»†¹ 1/4 ªŒÍ¹ªÒ

วิธีทำ� : ขนมปง 
1. ãÊ‹ á»‡§ÊÒÅÕÊíÒËÃÑº·íÒ¢¹Á»˜§ ÂÕÊµ� ¹Á¼§ ¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ Å§ã¹â¶ 

 ¼ÊÁÍÒËÒÃ¹Ç´ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ â´ÂãªŒËÑÇµÕÃÙ»µÐ¢Í ¤ÇÒÁàÃçÇà¤Ã×èÍ§µíèÒÊØ´ 

 (Ê»‚´ 1) ¤‹ÍÂæ ãÊ‹¹ÁÊ´·ÕÅÐ¹ŒÍÂ ¨¹ËÁ´ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇà¤Ã×èÍ§

 ÊÙ§ÊØ´ (Ê»‚´ 5) ¹Ç´¨¹äÁ‹µÔ´à¤Ã×èÍ§ ¾Ñ¡á»‡§äÇŒ¨¹¢Öé¹à»š¹ 2 à·‹Ò 

2. áº‹§á»‡§ ¡ŒÍ¹ 65 ¡ÃÑÁ ÇÒ§àÃÕÂ§ãÊ‹¶Ò´ á»ÐË¹ŒÒ´ŒÇÂµÑÇ¤Ø¡¡Õé

 ªÒà¢ÕÂÇ ¹íÒà¢ŒÒÍº â´ÂãªŒ ÍØ³ËÀÙÁÔ 160 ðC àÇÅÒ 15-20 ¹Ò·Õ

 ËÃ×Í¨¹¢¹Á»˜§ÊØ¡ ¹íÒÍÍ¡¨Ò¡àµÒÍºáÅŒÇ¨Ñ´àÊÔÃ�¿

วิธีทำ� : คุกกี้ช�เขียว 
1. ¼ÊÁä¢‹ä¡‹ ¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂáÅÐà¡Å×Í»†¹ ¤¹ãËŒ¹íéÒµÒÅÅÐÅÒÂ ¾Ñ¡äÇŒ 

2. Ã‹Í¹á»‡§ÊÒÅÕÍà¹¡»ÃÐÊ§¤� á»‡§à¤Œ¡ ¼§¿Ù ¹Á¼§ áÅÐ¼§ªÒà¢ÕÂÇ

 ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ ãÊ‹â¶¼ÊÁÍÒËÒÃ

3. ãÊ‹à¹ÂáÅÐà¹Â¢ÒÇ ¹Ç´ãËŒÊ‹Ç¹¼ÊÁ¾Íà¢ŒÒ¡Ñ¹  

4. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁ¤Ø¡¡ÕéÁÒ¤ÅÖ§ãËŒà»š¹ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¼×¹¼ŒÒ ãªŒáÁ‹¾ÔÁ¾�Ç§¡ÅÁ

 ¡´á»‡§¤Ø¡¡ÕéãËŒà»š¹ÃÙ»áÅŒÇ¹íÒä»á»Ðº¹µÑÇ¢¹Á»˜§·Õè¾Ñ¡äÇŒ¨¹¢Öé¹

 à»š¹ 2 à·‹Ò
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Sakura  
Sushi 
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Sakura Sushi 

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇÍØ‹¹·Ô¾Â�ªÒÃ�» 

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�äÃ«� ÃØ‹¹ KS-COM18

ว�ธีทำ� : 
1. ¹íÒ¹éíÒÊŒÁÊÒÂªÙ ¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ áÅÐà¡Å×Í»†¹

 ãÊ‹Å§ã¹ÀÒª¹Ð ¤¹ãËŒ¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂÅÐÅÒÂ

 áº‹§à»š¹ 2 Ê‹Ç¹ â´Â¼ÊÁÊÕªÁ¾Ùà¾ÕÂ§ 1 Ê‹Ç¹

 áÅŒÇ¾Ñ¡äÇŒ

2. «ÒÇ¢ŒÒÇãËŒÊÐÍÒ´ ãÊ‹Å§ËÁŒÍã¹ àµÔÁ¹éíÒâ´ÂãªŒ

 Êà¡Å ¢ŒÒÇÍº/¢ŒÒÇ¼ÊÁ (MIXED RICE) ÃÐ´Ñº¢Õ´·Õè 4 áÅŒÇ»�´½ÒËÁŒÍ

3. ¡´»Ø†Á ¢ŒÒÇÍº/¢ŒÒÇ¼ÊÁ (MIXED RICE) àÁ×èÍä¿à»ÅÕèÂ¹à»š¹ÊÀÒÇÐÍØ‹¹ (WARM) áº‹§¢ŒÒÇÍÍ¡à»š¹ 2 Ê‹Ç¹ 

4. ¹íÒ¹éíÒÊŒÁÊÒÂªÙ·Õè¼ÊÁÊÕªÁ¾Ù 1 Ê‹Ç¹ ¼ÊÁ¡Ñº¢ŒÒÇÊ‹Ç¹áÃ¡ áÅÐ¹íÒ¹éíÒÊŒÁÊÒÂªÙ·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡ 1 Ê‹Ç¹ ¼ÊÁ¡Ñº¢ŒÒÇ·ÕèàËÅ×Í ¨Ò¡¹Ñé¹¤ÅØÁ´ŒÇÂ¾ÅÒÊµÔ¡ ¾Ñ¡äÇŒãËŒàÂç¹

5. ¹íÒá¼‹¹ÊÒËÃ‹ÒÂÇÒ§º¹àÊ×èÍÊíÒËÃÑºÁŒÇ¹µÒÁÂÒÇ µÑ¡¢ŒÒÇÊÕªÁ¾ÙÇÒ§º¹á¼‹¹ÊÒËÃ‹ÒÂ à¡ÅÕèÂãËŒ·ÑèÇ ¨Ò¡¹Ñé¹ÁŒÇ¹ãËŒá¹‹¹à»š¹á·‹§¡ÅÁàÅç¡¨íÒ¹Ç¹ 5 á·‹§ 

 ÊíÒËÃÑº·íÒ¡ÅÕº´Í¡«Ò¡ØÃÐ 

6. ¹íÒá¼‹¹ÊÒËÃ‹ÒÂÇÒ§º¹àÊ×èÍÊíÒËÃÑºÁŒÇ¹µÒÁÂÒÇ µÑ¡¢ŒÒÇÊÕ¢ÒÇÇÒ§º¹á¼‹¹ÊÒËÃ‹ÒÂ ¹íÒÊ‹Ç¹¡ÅÕº«Ò¡ØÃÐÊÕªÁ¾Ù (¢ŒÍ 5) áÅÐË¹‹ÍäÁŒ½ÃÑè§ ¹íÒ·Ñé§ËÁ´

 ÁÒ»ÃÐ¡Íºà»š¹´Í¡äÁŒ ¨Ò¡¹Ñé¹ÁŒÇ¹ãËŒãËŒá¹‹¹

7. ËÑè¹à»š¹¢¹Ò´ªÔé¹ÅÐ 2 ¹ÔéÇ µ¡áµ‹§Ê‹Ç¹·Õèà»š¹à¡ÊÃ´Í¡äÁŒ´ŒÇÂá¤Ã�ÃÍµáÅÐä¢‹¡ØŒ§ ¨Ñ´àÊÃÔ¿¤Ù‹¡Ñº«ÍÊÞÕè»Ø†¹ áÅÐÇÒ«ÒºÔ

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�äÃ«� ÃØ‹¹ KS-COM18

ส่วนผสม : 
¢ŒÒÇÞÕè»Ø†¹ 4 ¶ŒÇÂ

¹éíÒÊŒÁÊÒÂªÙ 1/2  ¶ŒÇÂµÇ§

¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§

à¡Å×Í»†¹ 1 ªŒÍ¹ªÒ

á¼‹¹ÊÒËÃ‹ÒÂâ¹ÃÔ 10 á¼‹¹

ÊÕ¼ÊÁÍÒËÒÃ ÊÕªÁ¾Ù  

Ë¹‹ÍäÁŒ½ÃÑè§ á¤Ã�ÃÍµ ä¢‹¡ØŒ§ (ÊíÒËÃÑºµ¡áµ‹§)

«ÍÊÞÕè»Ø†¹ áÅÐ«ÍÊÇÒ«ÒºÔ (ÊíÒËÃÑº¨Ñ´àÊÔÃ�¿)
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Healthy Quote : พลังคำ� พลังคิด พลังใจ

The only failure is not to try
“ความลมเหลวเพียงอยางเดียว

คือการไมลองพยายาม”
George Clooney / จอรจ คลูนีย

The purpose of life is to live it, to taste 
experience to the utmost, to reach out 
eagerly and without fear for newer and 
richer experience.
“จุดมุงหมายของชีวิต คือการใชชีวิตลิ้มรส
ประสบการณใหถึงที่สุด เขาถึงทุกสิ่งอยาง
กระตือรือรน และไมตองกลัวการรับ
ประสบการณใหมๆ ที่เขมขนยิ่งขึ้น” 

Eleanor Roosevelt / เอลีนอร รูสเวลต 

Dream as if you will live 
forever; Live as if you will 

die today.
“จงฝนราวกับวาคุณจะมีชีวิตอยูตลอดไป 
แลวใชชีวิตราวกับวาคุณจะตายในวันนี้”

James Dean  /
เจมส ดีน

Every moment of your life is 
infinitely creative and the 

universe is endlessly bountiful. 
Just put forth a clear enough 
request, and everything your 

heart desire must come to you.
“ทุกชวงเวลาในชีวิตของคุณคือการ

สรางสรรคอยางไมสิ้นสุด และจักรวาลนั้น
กวางใหญไมรูจบ เพียงแคสงคําขอที่ชัดเจน
อยางเพียงพอ แลวทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะ

มาถึงคุณในที่สุด” 

Mahatma Gandhi  /
มหาตมะ คานธี

“Life without meaning. 
You bring the meaning to it. 

The meaning of life is whatever 
you ascribe it to be. Being 

alive is the meaning.”
“ชีวิตนั้นปราศจากความหมาย เพราะเราเปน
ผูนําความหมายมาสูมัน ความหมายของชีวิต
คือสิ่งที่คุณกําหนดใหเปน การมีชีวิตอยูคือ

ความหมาย”

Joseph Campbell  /
โจเซฟ แคมปเบล
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Reading : อ่�นสนุก

จู่ๆ ชีวิตของ “อากิโกะ” ก็พลิกผัน เมื่อต้องออกจากงานที่ท�ามา

นานปี และใช้ชีวิตตัวคนเดียวอย่างไม่คาดคิด โดยมีเพียงเจ้า “ทาโระ” 

แมวลายสลดิตวัโตเป็นเพือ่น เธอตดัสนิใจเร่ิมต้นเปิดร้านอาหารเลก็ๆ ที่

ขายเพยีงขนมปังกบัซปุ ทัง้ทีไ่ม่เคยคดิฝันจะท�ามาก่อน มเีพยีงความเช่ือ

มั่นเท่านั้นที่พาเธอออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง 

เพื่อก้าวสู่ที่ทางใหม่ๆ ซึ่งท�าให้เธอได้ค้นพบความสุขอันแสนเรียบง่าย 

“วนัทีเ่หมาะกบัขนมปัง ซปุ และแมว” เป็นวรรณกรรมญีปุ่�น เขยีน

โดย มูเระ โยโกะ ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนๆ ติดอันดับขายดี จนถูก

น�าไปสร้างเป็นซีรี่ส์ในเวลาต่อมา ด้วยเรื่องราวที่สัมผัสโดนใจของทุกคน 

เมื่อมันบอกกับเราว่า ชีวิตของคนเรานั้นต่างต้องเผชิญหน้าหรือผ่านพ้น

ช่วงเวลาของความทุกข์ความเศร้ามาด้วยกันทั้งน้ัน แต่ไม่มีทางที่ความ

สขุหรือความทกุข์น้ันจะอยูก่บัเราไปตลอดกาล สิง่ส�าคญัทีส่ดุกค็อื ความ

พยายามบาลานซ์ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาให้ได้ต่าง

หาก นอกจากนั้น การถ่ายทอดปรัชญาชีวิตที่ว่าด้วยความสุขความทุกข์

นี้ ยังถูกบอกเล่าผ่านวิธีการดูแลร้าน ปรุงซุป และเจ้าแมวเหมียวทาโระ

ของอากิโกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ละเมียดละไม และช่างอ่อนโยนเหลือ

เกิน

น่ีคือหนังสือที่เหมาะจะหยิบมาอ่านในวันสบายๆ เพื่อเติมความ

อบอุน่ให้หวัใจ และบางทเีราจะเข้าใจถงึนยิามของค�าว่าความสขุได้มาก

ขึ้น

วันที่เหมำะกับขนมปง ซุป และแมว
แปลจากหนังสือ: パンとスープとネコ日和
ผูเขียน: มูเระ โยโกะ

ผูแปล: สิริพร คดชาคร

สํานักพิมพ: Sandwich Publishing

วันที่เหมาะกับ
ขนมปง ซุป และ
แมว
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The Frame : มุมศิลปิน

ย้อนกลับไปช่วงล็อกดาวน์ เมื่อต้นปี 2563 ที่รูปแบบการใช้ชีวิต 
ของเราเปลีย่นไปแบบ 100 เปอร์เซน็ต์ ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน การเดนิทาง 
การซื้ออาหาร การกิน รวมถึงการเสพความบันเทิงและงานศิลปะที่ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งหมดในรูปแบบที่ตื่นตามากขึ้น  
อาจจะไม่ใช่จดุเริม่ต้นของ New Media Art หรอืการผสมผสานกนัระหว่าง
งานศลิปะกบัเทคโนโลยใีนบ้านเรา เพราะสิง่นีม้มีาก่อนแล้ว แต่ถ้าจะบอกว่า
มันเป็นจุดที่ท�าให้ New Media Art เป็นที่รู้จักและสนใจของคนในวงกว้าง
มากขึ้น ก็น่าจะพอพูดได้ 

ชอน - ชวกร ศฤงฆารนันท์, แทน - แทนสกุล สุวรรณกูฏ และ  
บอม - รพิษฐ์ ตรีชดารัตน์ เป็น 3 เพื่อนซี้จาก Don Boy Studio ผู้อยู ่
เบือ้งหลงั New Media Art ทีค่ณุอาจจะเคยเหน็แต่ไม่รูว่้าใครท�า ไม่รูจ้ะเรยีก
ว่าอะไร และอีกหลายอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ New Media Art  
แต่ก�าลังจะได้รู้ และเข้าถึงมันได้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์นี้

3 เพื่อนซี้ที่ก�ำลังจะท�ำให้เรำรู้จัก 
และเข้ำถึง New Media Art  
ได้มำกขึ้น

Don Boy
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มารวมตัวกันจนเกิดเป็น Don Boy ได้อย่างไร
ชอน: ตอนเรียนด้วยกันที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พวกเราท�างานด้วย

กนัมาก่อน คลกุคลกีบัการท�างานดไีซน์ทีเ่ป็นกึง่ๆ New Media มาตัง้แต่ตอนเรียนแล้ว 

แต่มีจุดหน่ึงที่แยกกันไปท�างาน แล้วก็ชวนกันกลับมาร่วมงานกันก็เกิดเป็น Don Boy 

ครับ 

แต่ละคนถนัดอะไรบ้าง
ชอน: ผมจะถนัดวิชวล หรืออะไรที่เป็นงานภาพ โมชั่นกราฟิก แต่ว่าจริงๆ แล้ว

ทมีเรากจ็ะมงีานส่วนทีเ่ป็นงานติดตัง้ ท�าออกมาเป็นช้ิน เรากพ็ยายามผสมผสานหลายๆ 

แขนงเข้าไป อย่างแทนเองก็จะท�าออกแบบงานโครงสร้างบ้าง

แทน: ส่วนมากงานเราจะไปอยู่ในอีเวนต์ เช่น คอนเสิร์ต ชอนก็จะเป็นคนรับผิด
ชอบพวกวชิวล แล้วอกีมมุหน่ึงกเ็ป็นงานศลิปะตดิตัง้ หรือเป็นผลงานศลิปะทีม่พีืน้ทีจ่ดั

แสดง เช่น งาน Bangkok Design Week หรืองาน Awakening Bangkok ซึ่งเราจะ

ปล่อยได้เต็มที่ทุกศาสตร์ที่เราท�า เช่น ซาวด์ดีไซน์ ซึ่งจริงๆ ผมก็ท�าซาวด์ดีไซน์ด้วย 

แล้วก็จะมีวิชวลของชอนครับ แล้วบอมก็จะคิดคอนเซ็ปต์

การเติบโตของ New Media Art ในไทย เป็นอย่างไรบ้าง
ชอน: ถ้าในมุมผมเองที่เร่ิมท�ามาได้ไม่นาน ผมว่ามันโตในเชิงที่ว่าการเข้าถึง

เทคโนโลยีค่อนข้างง่ายขึ้น ท�าให้มีทีมเด็กๆ รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  มีผู้เล่นเยอะขึ้นทุก

ปี หรือมีงานแขนงใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปด้วยครับ

แทน: คนท�ากส่็วนหน่ึง แต่อกีส่วนหนึง่กค็อืผูช้มทีเ่ร่ิมเข้าใจ เรามองเหน็พืน้ทีใ่ห้

เราปล่อยของในหลายๆ งาน ในขณะเดยีวกนั งานพวกน้ีกม็คีนมาชมค่อนข้างเยอะ ซึง่

ต้องบอกว่าความแตกต่างของคนไทยกับต่างชาติที่เขามี New Media Art กันมาก่อน

แล้ว กค็อืคนไทยอาจจะไม่ได้มาเสพศลิปะอะไรมากเท่ากบัการมาถ่ายรูป แล้วการถ่าย

รูปมนักท็�าให้ New Media Art ในไทยถกูพฒันาไปอกีรูปแบบหน่ึงทีอ่าจจะไม่ได้เหมอืน

ฝรั่งขนาดนั้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้ New Media Art เติบโตได้มากขึ้น

อะไรคือข้อจ�ากัดของการท�างาน New Media Art ในไทย
แทน: อย่างแรกคือในวันที่พวกเราเริ่ม ไม่มีใครสอนครับ เพราะสมัยก่อนยังไม่มี

คณะที่สอนเฉพาะทางในไทย พวกผมก็เลยเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นมาจาก YouTube กับ 

Google โตมาพร้อมกับการที่เราน�าความรู้ในอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้

 

บอม: เรื่องอุปกรณ์กับเทคโนโลยีด้วย ถ้าพูดกันตรงๆ คืออุปกรณ์ที่เรามีในไทยมันไม่

ได้หวือหวาเท่าต่างประเทศ

แทน: บางทีคุยกับซัพพลายเออร์ คนขายโปรเจ็กเตอร์ว่าเราจะเอาไปท�าสิ่งนี้นะ 

แล้วเขาไม่เข้าใจ เขาไม่สามารถค�านวณให้ได้ว่าจะใช้โปรเจก็เตอร์แบบไหน สดุท้ายเรา

ก็ต้องท�าเอง

ชอน: เหมอืนเป็นอะไรทีเ่ราต้องให้ความรู้คนด ูแล้วกต้็องให้ความรู้กบัคนท�าด้วย
ในระหว่างทาง

แทน: แล้วด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยี ก็จะมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นงาน Custom-made เพราะคนไม่ค่อยอยากเห็นสิ่งเดิมซ�้าๆ ก็จะมีปัญหาว่างบไม่

ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปได้

บอม: ตอนขายงานก็ยากที่จะท�าให้คนเห็นภาพ พอเป็นอะไรที่ใหม่มากๆ เราก็

ต้องหาทางอธิบายว่างานนี้ดีอย่างไร

แทน: อีกอย่างคือเราท�า New Media Art แต่เราไม่ได้เจาะตลาดศิลปะตรงๆ 

อาจจะเพราะเราไม่ได้อยู่ในสังคมศิลปินด้วย แต่เราก็ไม่ได้เจอพื้นที่ที่จะอยู่ได้ในบรษิัท

หรือในวงการศิลปะขนาดน้ัน เราเลยต้องประยุกต์งานไปในคอนเสิร์ต ในการสร้าง

แบรนด์ หรือในที่อื่นๆ

งานของ Don Boy ให้อะไรกับคนดู
แทน: มีสิ่งที่เราเคยคุยกันว่าอยากจะนิยามว่า Don Boy ท�าอะไรในวันแรกเลย 

เราก็บอกว่าอย่างน้อยเราอาจจะสร้างโมเมนต์ดีๆ ข้ึนมาในชีวิตคุณในช่วงเวลาสั้นๆ 

ที่มาเจอผลงานของเรา อาจจะเป็นแค่จุดหน่ึงเล็กๆ แต่ชีวิตก็คือการรวมหลายๆ 

โมเมนต์เข้าด้วยกันแล้วเราก็อยากสร้างหนึ่งโมเมนต์ดีๆ ให้คุณ

บอม: จริงๆ เราก็ท�างานตามโจทย์มากกว่า แต่สุดท้ายแล้วถามว่าให้อะไร ก็คง

เป็นผลงานที่เราไม่ได้ส่งอะไรแบบห่วยๆ ไป เราตั้งใจท�า

แล้ว Don Boy ได้อะไรจากการท�างาน
ชอน: มันอาจจะดูซ�้าซากมากๆ ที่คนบอกว่า เราต้องแข่งขันกับตัวเอง ผมไม่

ค่อยรู้สึกถึงสิ่งน้ีจนผมกลับมาน่ังดูงานที่ตัวเองท�ามาในปีที่แล้ว แล้วเห็นชัดเจนเลยว่า

มนัมกีารพฒันาในเชิงฝีมอื ทกุคร้ังทีผ่มท�างาน ผมพยายามท�าให้ตวัเองรู้สกึว่าเราเรียน

รู้อะไรใหม่ๆ ต่อให้ท�างานซ�้าๆ แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อะไรใหม่ๆ กลับมาเรื่อยๆ อย่างที่

คุยกันตั้งแต่แรกว่ามันเป็นธุรกิจที่ก�าลังเติบโต สิ่งที่ได้คือการเข้าใจสิ่งน้ีไปเร่ือยๆ 

ระหว่างทาง ซึ่งก็สนุกดีครับ

Don Boy
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Feature : เรื่องเด่น

Happy Everyday
กิจกรรมหลากหลายที่ยํ้าเตือนกับเราว่า 
“ความสุขมีได้ทุกวัน”

งานวิจัยค้นคว้าที่ว่าด้วยเรื่อง “วิทยาศาสตรของความสุข” ระบุเอาไว้ว่า 
การวัดค่าว่าตัวเรามีความสุขหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะเพียงเท่านั้น แต่ความเงียบสงบหรือการแสดง ออกด้วยอาการนิ่งเฉย
ก็ถือเปนความสุขในรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น การมีความสุขจึงเปนเรื่องที่
ยืดหยุ่นกว่าที่เราเคยคาดคิดเอาไว้มากทีเดียว และเพราะความสุขในนิยามของ
แต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไป เราจึงตระเตรียมกิจกรรมอันหลากหลายมาแนะนํา
ให้ทุกคนได้ทดลองทําตาม เพื่อแสวงหาความสุขในรูปแบบของตัวเอง เพราะไม่
ว่าจะอย่างไร การมีความสุขในทุก ๆ วันก็เปนเรื่องดีเสมอ
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กระโดดแทรมโพลีน
ว่ากันว่าการกระโดดบนแทรมโพลินจะท�าให้เราได้

ย้อนวยักลบัไปเป็นเดก็อกีคร้ัง ถงึแม้ว่าตอนเป็นเดก็เรา

จะไม่เคยเล่นแทรมโพลินมาก่อนก็ตาม ที่ส�าคัญ

กจิกรรมกระโดดแทรมโพลนีน้ีกก็�าลงัเป็นเทรนด์ใหม่สดุ

ฮิตที่ได ้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่ 

BOUNCE Thailand (ชั้น 4 The EmQuatier) ซึ่งมีพื้นที่

ให้เราได้กระโดด กระโดด และกระโดด ทั้งโซนแทรม-

โพลีนหลากหลายรูปแบบ และโซน X-Park ส�าหรับคน

ที่ช่ืนชอบกีฬาแนวเอ็กสตรีม โดยมือใหม่หัดกระโดดก็

ไม่ต้องกังวล เพราะที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอย

ดูแลและฝึกสอนหัดเล่นให้กับเราด้วย กระโดดไป 

หัวเราะไป แล้วจะรู้ว่า น่ีล่ะความสุขของการได้ปล่อย

ให้ร่างกายได้สัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ๆ

โต้คลื่นบนเซิร์ฟบอร์ด
อีกหน่ึงกิจกรรมยอดฮิตที่เร่ิมมีคนไทยหันมาให้

ความสนใจกนัมากข้ึน แล้วไม่ใช่แค่ยนืโพสท่าถ่ายรูปกบั 

กระดานโต้คลืน่หรือเซร์ิฟบอร์ดเพือ่อวดลงโซเชียลมเีดยี 

เฉยๆ แต่หลายคนมุง่มัน่ว่าจะต้องยนือยูบ่นเซร์ิฟบอร์ด 

โต้คลืน่ให้ได้จริงๆ โดยในตอนน้ีกม็หีลายพืน้ทีเ่ปิดสอน

เล่นเซิร์ฟขั้นพื้นฐานกันมากมาย เช่น หาดป่าตอง และ

หาดกะตะ จ.ภูเก็ต, หาดปะการัง จ.พังงา, เกาะพยาม 

จ.ระนอง และอีกหลายๆ หาดในพัทยา ใช้เวลาเพียง

แค่ไม่กีช่ั่วโมงกส็ามารถยนืทรงตวับนเซร์ิฟได้แล้ว (ส่วน

จะยนืได้นานแค่ไหนนัน้ข้ึนอยูกั่บความสามารถส่วนตวั) 

แต่แน่นอนว่า ใครที่คิดจะเรยีนเล่นเซิร์ฟก็ควรจะต้องมี

พื้นฐานการว่ายน�้าที่ดี และมีความพร้อมของร่างกาย

ด้วย 

ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์ม 
เทรนด์การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มกลับมาได้รับ

ความนิยมอีกคร้ังโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วย

ความรู้สึกว่ากล้องฟิล์มนั้นต้องพึ่งพาทักษะในการถ่าย

ภาพมากกว่ากล้องดิจิตอล ทั้งเร่ืองของการวิเคราะห์

แสง วัดแสง โฟกัสระยะชัด ฯลฯ ทั้งยังไม่สามารถเช็ก 

ดูรูปที่ถ่ายไปแล้ว หรือลบรูปทิ้งได้เหมือนกับกล้อง

ดิจิทัล ต้องรอน�าฟิล์มไปล้างเพื่อลุ้นว่าภาพที่ถ่ายออก

มาสวยงามตามความคิดแค่ไหน และข้อจ�ากัดที่ว่า 

ฟิล์มหน่ึงม้วนถ่ายรูปได้เพียง 36 ใบเท่าน้ัน ก็ท�าให ้

การกดชัตเตอร์แต่ละคร้ังต้องรอบคอบกว่าการถ่ายรูป

ได้แบบไม่มีจ�านวนจ�ากัด สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีท�าให้

ประสบการณ์การถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มเป็นเร่ืองพิเศษ 

ที่อาจจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในวันพิเศษได้อีกครั้ง

โต้คลื่นบนเซิร์ฟบอร์ด

กระโดดแทรมโพลีน ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์ม
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Feature : เรื่องเด่น

1. ตื่นเองโดยธรรมชาติ
เพียงลุกข้ึนตื่นตอนเช้าโดยให้

นาฬิกาชีวภาพหรือร่างกายของเรา

เป็นผู้ปลุกให้ตื่นเอง โดยปราศจาก

เสยีงนาฬิกาปลกุ วนัน้ีทัง้วนัของเรา

จะเป็นวันที่สงบและเปี่ยมพลังมาก 

กว่าเดิม

2. ยิ้มก่อนเป็นอันดับแรก
ลองยิม้ให้กบัตวัเองเป็นคนแรก 

ไม่จ�าเป็นต้องส่องกระจกแล้วยิ้ม

ก็ได้ แค่กล่าวอรุณสวัสดิ์ ส่งยิ้มให้

กับตัวเองในใจ พร้อมเปิดรับในทุก

กจิกรรมและพลงังานทีเ่ข้ามากพ็อแล้ว

3. ออกกำลังกายซักเล็ก
น้อย

ไม่ต้องถึงขนาดเข้าฟิตเนสหรือ

วิง่ในสวนสาธารณะอย่างจริงจงักไ็ด้ 

แค่ลุกข้ึนมาขยับแข้งขา แกว่งแขน

สักหนึ่งเซ็ต วิดพื้น ซิตอัพ หรือฝึก

ท่าโยคะสกั 2 - 3 ท่า กระตุน้ร่างกาย 

ให้ตื่นเต็มที่สักหน่อย

4. หยุดการทำอะไรหลายๆ 
อย่างพร้อมกัน

ลองปรับสปีดการใช้ชีวิตให้ช้า

ลง มีสติกับสิ่งที่ท�ามากขึ้น เริ่มจาก

ท�าอะไรเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ไปด้วย ฟังเพลง

ไปด้วย เปิดทีวีเป็นเพื่อน จนไม่ได้

โฟกัสกับอะไรเลยสักอย่าง

 

5. กินอาหารโดยเลือกสีสัน
เป็นเทคนิคเพิ่มความสนุกให้

กบัเมนูอาหารของเรา ลองเลอืกเมนู

อาหารที่ประกอบไปด้วยสีสันที่เรา

ชอบ อาจจะเป็นผกัสลดัหลากส ีจบั

คูก่บัเสตก็ปลาสสีวย และข้าวกล้อง

สีเข้ม

6. โทรหาเพื่อนสักคน
ในยคุทีท่กุคนคุน้เคยกบัการก้ม

หน้าก้มตาพมิพ์ข้อความแชตคยุกบั

ใครๆ เราอาจจะลืมไปแล้วว่า การ

ได้ฟังเสียงโต้ตอบและพูดคุยกัน

จริงๆ น้ันท�าให้เรามีความสุขมาก

แค่ไหน

7. ส่งต่อความสุข
ลองตั้งเป้าหมายว่า วันนี้เราจะ

ท�าอะไรดีๆ  เพือ่คนอืน่สกัหน่ึงอย่าง 

อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเป็นเร่ืองใหญ่

โตอะไร บางทีแค่การเอ่ยปากชม

ข้อดีกับคนข้างๆ ก็ถือเป็นการส่ง

พลังบวกและความสุขให้คนอื่นๆ 

แล้ว

8. เข้านอนแต่หัวคํ่า
ปรับเปลี่ยนนาฬิกาชีวภาพของ

เราให ้ เหมาะสมสักนิด จะเลิก

พฤติกรรมนอนดึกตื่นสายได้ ก็ต้อง

เข้านอนแต่หัวค�่า!

How To Be Happy In Life: 
8 สิ่งควรทำเพื่อมอบความสุขให้กับตัวเอง
อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ว่า การจะมีความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องออกไป

ทำกิจกรรมพิเศษอะไรเลยก็ได้ เพราะสำหรับบางคนแค่กิจกรรมประจำ
วันง่าย ๆ ก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แล้ว และนี่คือกิจกรรมเพ่ิม 
พลังบวกที่เราสามารถทำได้ทั้งหมดภายใน 1 วัน
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ICHIGO- ICHIE
อิจิโกะ อิจิเอะ ปรัชญาแห่งความสุข 
อิจิโกะ อิจิเอะ (Ichigo-Ichie) เป็นวลีเด็ดของคนญี่ปุ่นที่แปลตรงตัวได้ว่า “การ

ได้พบกนัคร้ังเดยีว” ซึง่ต้นก�าเนิดของค�านีม้าจากพธีิชงชาของนิกายเซน เน่ืองจากการ

ที่ได้พบกับใครคนหน่ึงในงานพิธีชงชา จะเป็นโอกาสที่ได้พบกันคร้ังเดียวแล้วอาจจะ

ไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ช่วงเวลาที่ได้พบกันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด 

ต่อมา อิจิโกะ อิจิเอะ ถูกตีความและน�ามาปรับใช้เป็นปรัชญาชีวิตของคนญี่ปุ่นว่า เรา

ควรปฏิบัติและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่คนที่เราได้พบเจออย่างดีที่สุด เพราะมันอาจ

เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้พบกัน

อิจิโกะ อิจิเอะ เปรียบเสมือนกับการท�าให้เราผ่อนคันเร่งออกจากชีวิตที่เร่งรีบ 

จดจ�าไว้ว่าทุกช่วงเวลาที่เราใช้กับคนที่เรารักนั้นมีค่ามากแค่ไหน และสมควรให้ความ

ส�าคัญกับเวลาเหล่าน้ันมากเพียงใด เชื่อว่าการปรับชีวิตหรือฝึกฝนวิถีการใช้ชีวิตแบบ 

อิจิโกะ อิจิเอะ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น โดยไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับอดีต

และอนาคตเลย เพราะเราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวติอย่างเตม็ที ่ณ ปัจจบุนั พร้อมเปลีย่น

ให้เราเป็นคนที่ยอมรับและเห็นความส�าคัญของทุกช่วงเวลา

ลองใช้ชีวิตแบบ อิจิโกะ อิจิเอะ
• อย่าผลัดหรือเลื่อนช่วงเวลาที่พิเศษและแสนส�าคัญ 

เพราะเราอาจจะพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไปก็ได้

• อยู่กับปัจจุบัน อย่าคิดถึงสิ่งที่ผ่านเลยอันเป็นอดีต

ไปแล้ว หรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปนัก

• ลงมอืท�าสิง่ทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน เปิดรับประสบการณ์

ใหม่ๆ ด้วยใจที่พร้อมลุย อย่าลังเล เพราะถึงมันจะไม่

ส�าเร็จ อย่างน้อยๆ เราก็ได้ลงมือท�าแล้ว

• ฝึกนั่งสมาธิ จะช่วยให้จิตของเราจดจ่อกับปัจจุบัน

ขณะ และมีสติมากขึ้น

• ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ลองพิจารณาถึงรูป 

รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ

• ใช้ชีวิตเสมือนกับว่าสิ่งสิ่งน้ีจะเกิดข้ึนแค่เพียงคร้ัง

เดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น ต้องท�าให้ดีที่สุด
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Traveler : ชวนเที่ยว

HAPPY
New Destination 2021

สุข + สนุก กับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้จะเต็มไปด้วยข้อจำากัด แต่เราเชื่อว่า เมื่อถึงเวลาที่พร้อม ทุกคนก็จะออก 
เดินทางกันอีกครั้ง และจากการสำารวจของ booking.com ก็พบเทรนด์สำาคัญในปี 2021 ที่น่าสนใจว่า  

นักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มให้ความสนใจพื้นที่หรือจังหวัดใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยมากขึ้น พร้อมความตั้งใจว่าจะไปสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ หรือลองทำากิจกรรมผจญภัยใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำา รวมถึงต้องการกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่น  

และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องที่อันห่างไกลอีกด้วย โดยมีจำานวนมากถึง 82% ที่มองว่าการท่องเที่ยวของตนนั้น 
ช่วยให้เงินหมุนเวียนช่วยเหลือท้องถิ่น ต่อยอดส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้นแข็งแรง 

แล้วคุณล่ะ พร้อมจะออกเดินทางไปยังเส้นทางใหม่ ๆ แล้วหรือยัง?
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ภูลังกา พะเยา
วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าน้ำาเปื๋อย ป่าน้ำาหยวน และป่าน้ำาลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม 

มีเน้ือท่ีประมาณ 7,800 ไร่ โดยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดก็คือ  

“ภูเทวดา” เป็นยอดดอยท่ีมีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำาทะเล

ปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำาไทย - ลาว เป็นจุดชมทะเลเมฆ

หมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมท้ังยังมีดอกไม้ป่านานาชนิดให้ชม,  

“ดอยภูลังกา” เป็นสันเขาแคบๆ ที่มีทัศนียภาพแปลกตา เมื่อขึ้นไปบน

ยอดดอยจะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้าได้ ท้ัง

ยังสามารถมองเห็นประเทศลาวได้ด้วย, “ทุ่งดอกโคลงเคลง” เป็นต้นไม้

พุ่มดอกสีม่วง ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว และช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ขึ้นรวมกันเป็นทุ่งกว้างและกระจัดกระจายท่ัวไปใน

วนอุทยานภูลังกา 

ท้ังนี ้วนอุทยานภูลงักาไมม่บ้ีานพักหรอืคา่ยพักแรมให้บรกิารแกนั่ก

ท่องเท่ียว หากมคีวามประสงคจ์ะไปพักแรมคา้งคนืเพ่ือพักผ่อน หรอืศกึษา

หาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำาเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทาง

วนอุทยานได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา สามารถติดต่อ

ขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานภูลังกาโดยตรง

เกาะแสมสาร ชลบุรี
เกาะแสมสาร เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในตำาบลแสมสาร อำาเภอ

สตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีเปน็ 1 ใน 9 เกาะในโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรม

พืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม-

บรมราชกุมารี โดยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

และไม่อนุญาตให้ค้างคืนบนเกาะน้ี นักท่องเท่ียวจึงสามารถไปเท่ียว

แบบเช้าไป-เย็นกลับได้เท่าน้ัน ซึ่งชายหาดท่ีอนุญาตให้สามารถทำา

กิจกรรมพักผ่อนได้ก็คือ “หาดเทียน” มีจุดเด่นคือชายหาดขาว

ละเอียด ยาวประมาณ 500 เมตร น้ำาทะเลสีฟ้าใส สามารถเล่น

น้ำาได้ และมีกิจกรรมดำาน้ำาดูปะการัง ซึ่งอยู่ห่างจากหาดเทียนออก

ไปประมาณ 2 กิโลเมตร และ “หากลูกลม” อยู่ทางด้านทิศเหนือ

ของเกาะแสมสาร เป็นไฮไลต์ของเกาะน้ี เพราะเป็นชายหาดท่ีสวย

ท่ีสุดของเกาะ และมีสิ่งอำานวยความสะดวก พร้อมกิจกรรมต่างๆ 

มากมาย อาทิ จุดชมวิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวทะเลกว้างๆ ได้ 

พื้นที่เล่นวอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด นั่งเรือท้องกระจก

ชมปะการงั ดำาน้ำาดปูะการงัซึง่อยู่ห่างจากหาดลกูลมออกไปประมาณ 

450 เมตร นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

บนเกาะอีกด้วย
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หินสามวาฬ บึงกาฬ
หินสามวาฬ ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดง

สีชมพู จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำาน้อยใหญ่

กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี เกดิเป็นความสวยงามอันเป็นเอกลกัษณท่ี์ทำาให้ใครๆ กอ็ยากท่ีจะเดนิทางมาให้เห็น

กับตาสักครั้งหนึง่ในชีวิต โดย “หนิสามวาฬ” อนัโด่งดังนีจ้ะเปน็หนิขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู ทีแ่ยกตัว

เป็น 3 ก้อน เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของกลุ่มหินนี้ก็คือ เมื่อมองดูจาก

ระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ที่ถูกเรียก

ตามขนาดของหินแต่ละก้อน ดูคล้ายกำาลังว่ายรวมกันเป็นฝูงอยู่ในพื้นที่ป่าอันเขียวชอุ่ม

นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในภูสิงห์ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์

ขึ้น ซึ่งเราจะได้เห็นแสงสีส้มของพระอาทิตย์ไล่เฉดสีส่องแสงให้เห็นภาพทิวทัศน์ผืนป่าสีเขียวท่ีอุดม

สมบูรณ์อยู่ตรงหน้าแบบพาโนรามา ทั้งป่าภูวัว แก่งสะดอก ห้วยบังบาตร หาดทรายแม่น้ำาโขง และ

ภูเขาเมืองปากกระดิ่งของประเทศลาวอีกด้วย ยิ่งถ้าวันไหนอากาศดี ท้องฟ้าเปิด ก็จะมองเห็นได้ไกล

ถึงแม่น้ำาโขงเลยทีเดียว

แก่งหนานมดแดง พัทลุง
หน่ึงในกิจกรรมห้ามพลาดของ

การมาเท่ียวจังหวัดพัทลุงก็คือ ล่อง

แก่งหนานมดแดง ซึ่งเกิดขึ้นจาก  

คุณโยธิน เขาไข่แก้ว ผู้ริเริ่มให้ชาว

บ้านรว่มกนัสรา้งกจิกรรมการลอ่งแกง่

ขึ้นมาให้นักท่องเท่ียวได้เล่นสนุกกัน 

ด้วยเพราะพ้ืนท่ีในตำาบลลานข่อยน้ัน

มีห้วยน้ำาใสท่ีไหลมาจากอ่างเก็บน้ำา

ห้วยน้ำาใส มีแก่งหิน และมีน้ำาท่ีถูก

ปลอ่ยออกมาตลอดท้ังปี จึงทำาใหเ้ปน็

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การเล่นล่องแก่งมาก 

โดยความสนุกของการล่องแก่งท่ีน่ี 

จะอยู่ที่ความแรงของกระแสน้ำา และแก่งหินต่างๆ ซึ่งมีระดับความยากอยู่ที่ระดับ 2 หรือ 3 หมายถึงไม่อันตรายมาก สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว (สำาหรับเด็กอายุ 

5 ขวบขึ้นไป) การล่องแก่งหนานมดแดงมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะน้ำาจะ

มาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยน้ำาใส และไม่มีอันตรายจากน้ำาป่าไหลหลาก อีกท้ังผู้ให้บริการล่องแก่งแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และถ้าหากใครพายเรือ

คายักไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการพายให้ด้วย  
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Take a rest : ชวนพัก

Ticket to Childhood
4003 ตำาบลหานโพธิ์ อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

www.facebook.com/Ticket.to.childhood.Camping

Ticket to Childhood
พักผ่อนสไตล์ญี่ปุ่นที่พัทลุง
ด้วยความหลงใหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเชื่อว่า

ความฝันวัยเด็กของทุกคนคือการได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

สไตล์ญี่ปุ่นแบบในการ์ตูนท่ีดู คาเฟ่และท่ีพัก Ticket 

to Childhood จึงเกิดขึ้นท่ีอำาเภอเขาชัยสน จังหวัด

พัทลุง โดยห้องพักของท่ีน่ีจะมีให้เลือกท้ังแบบเรียวกัง 

(หรือห้องพักแบบปูเสื่อตาตามิ) และแบบเต็นท์กระโจม

ขนาดใหญ ่ซึง่ตกแตง่ในสไตลเ์รยีบงา่ย เน้นบรรยากาศ

และขา้วของเครือ่งใชแ้บบญีปุ๊่นญีปุ่่น ท้ังผนังกรกุระดาษ 

ฉากกัน้ โตะ๊เขยีนหนังสอื ภาพแขวนผนงั แจกนัดอกไม ้

ไปจนถงึชดุยูกาตะท่ีมใีห้แขกผู้เขา้พักไดส้วมใสเ่ดนิเลน่

ถ่ายรูปได้ด้วย มากไปกว่านั้น ชุดอาหารเช้าที่บริการก็

ยังเป็นชุดกล่องอาหารเบนโตะสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย แต่

ก็ต้องใส่หมายเหตุไว้ด้วยว่า ห้องพักของที่ Ticket to 

Childhood จะเป็นห้องพักแบบพัดลม และไมม่ห้ีองน้ำา

ในห้องพัก ต้องออกมาใช้ห้องน้ำาในพื้นที่รวม ซึ่งก็เป็น

บรรยากาศแบบญี่ปุ่นๆ เช่นกัน

บรรยากาศโดยรอบของ Ticket to Childhood 

ยังร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นไผ่สูงริม

น้ำา ที่บางชั่วขณะเราก็เผลอคิดไปว่า กำาลังเดินเล่นอยู่

ในเขตเมืองเก่าของญี่ปุ่นเลยล่ะ

Take a Rest : ชวนพัก
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Inside Bangkok : เลาะกรุงเทพฯ

Ong Ang 
New Look
เชก็อิน “คลองโอ่งอ่าง” โฉมใหม่ 

เทีย่วถนนคนเดนิ พายเรอืคายคั ดูสตรทีอาร์ต

คนกรุงเทพฯ หลายรุ่นรู้จักย่าน “สะพานเหล็ก” หรือ “สะพานดำารงสถิต” 

ริมคลองโอ่งอ่าง ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟฟ้า MRT สามยอด ในฐานะแหล่งรวม

ร้านของเล่นและเกมท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด นับตั้งแต่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัด

สัมปทานให้พ่อค้าแม่ค้าท่ีย้ายมาจากคลองถม เช่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ือทำาการ

ค้าขายเป็นเวลาเกอืบ 40 ปี ซึง่ย่ิงนานพ้ืนท่ีคลองกย่ิ็งถกูรกุรานอย่างหนัก กทม. 

เห็นอย่างน้ันก็เลยเข้ามาปรบัปรงุภูมทัิศน์โดยรอบใหม่ ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ผ่านมา 5 ปี สภาพริมคลองโอ่งอ่างเปลี่ยนไปจนแทบจำาไม่ได้ ระยะทาง

กว่า 750 เมตร ช่วงสะพานดำารงสถิต - สะพานโอสถานนท์ ดูเป็นระเบียบ

มากขึน้ อิฐมอญถกูนำามาปูบนทางเดนิรมิคลองและตลิง่ท่ีเคยเป็นคอนกรตีสภาพ

เสื่อมโทรม มีการติดต้ังเสาไฟส่องสว่างและราวกั้นเพ่ือความปลอดภัย รวมถึง

ต้นไม้ที่ทำาให้ริมสองฝั่งคลองดูร่มรื่นมากขึ้น

เท่าน้ันยังไม่พอ พ้ืนท่ีริมคลองโอ่งอ่างท่ีถูกพัฒนาจนสวยงามแล้วในวันน้ี 

กลายเป็นพ้ืนท่ีจัดกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ เพ่ือปลกุการท่องเท่ียวย่านสะพาน

เหล็กให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และนี่คือกิจกรรมน่าทำาที่คลองโอ่งอ่างโฉมใหม่
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เดินดูสตรีทอาร์ต และถ่ายรูปฝาท่อสวย ๆ
ผนังด้านหลังของอาคารบ้านเรือนริมคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานภานุพันธ์ถึงสะพานดำารง

สถิตย์ ถูกเติมแต่งสีสันด้วยภาพสตรีทอาร์ต ฝีมือศิลปินร่วมสมัย ศิลปินกราฟฟิตี้ และศิลปิน

สตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทย ซึ่งแต่ละภาพจะสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ

ชุมชนท่ีมีความหลากหลาย นอกจากน้ี ฝาท่อลายศิลปะสวยๆ ท่ีหลายคนน่าจะเคยเห็นบน

ท้องถนนในต่างประเทศ วันน้ีก็มีให้เห็นแล้วท่ีริมคลองโอ่งอ่าง โดยมีท้ังหมด 5 ฝาด้วยกัน 

กระจายตดิตัง้ตัง้แต่สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำารงสถติท้ังสองฝ่ัง โดยออกแบบลวดลายให้

สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ชมุชน เช่น ลวดลายคนขีจั่กรยานยนต์เวสป้าบรรทุกผ้า พร้อมข้อความ

ว่า “พาหุรัด” ลวดลายคนกำาลังพายเรือในคลอง และลวดลายข้อความคำาว่า “สวัสดี”

ชิมของอร่อยที่ถนนคนเดิน
ช่วงเย็น (16.00 - 22.00 น.) ของทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็น

เวลาของนกัชอป นักชมิ ท่ีอยากเดนิชมบรรยากาศชลิล์ๆ และหาของกนิอร่อยๆ 

เพราะจะมกีารจัดถนนคนเดนิขึน้ท่ีน่ีแบบเปลีย่นธีมงานไปเรือ่ยๆ เพ่ือสร้างสสีนั

และดึงดูดความสนใจของลูกค้า ส่วนร้านก็จะมีท้ังสตรีตฟู้ด ร้านอาหารเชิง

วัฒนธรรมและเชื้อชาติท่ีมีความหลากหลายท้ังแขก จีน ไทย ร้านค้าท้องถิ่น 

สินค้าตามเทศกาล และพื้นที่ศิลปะ

พายเรือคายัคกลางกรุง
หลังจากพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองจนสวยงามและนำ้าในคลองก็ใสสะอาดแล้ว 

กทม. ก็ผุดไอเดียพายเรือกลางกรุง ระยะทางไป - กลับ จากคลองโอ่งอ่างถึง

คลองบางลำาพู รวม 6 กิโลเมตร โดยอนุญาตให้คนท่ีสนใจนำาเรือคายัคหรือ 

ซบับอร์ดมาพายเล่นท่ีคลองโอ่งอ่างได้ และในช่วงทดลองให้บรกิารกม็บีรกิารให้

ยืมเรือฟรีด้วย ใครสนใจสัมผัสประสบการณ์พายเรือกลางกรุง แนะนำาว่าควรไป

ช่วงเย็นๆ ที่แดดไม่ร้อนมาก และควรขึ้นก่อนพลบคำ่าเพราะในคลองไม่ได้เปิด

ไฟ นอกจากนีใ้นชว่งการระบาดของโควิด-19 อาจมกีารควบคมุหรืองดกจิกรรม

พายเรือคายัค ก่อนไปสามารถเช็กข้อมูลได้ท่ีเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร  

โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ www.facebook.com/prbangkok
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จริงอยู่ว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านจะช่วยสร้างบรรยากาศน่ารัก คึกคัก อบอุ่น และเสริมสร้างประสบการณ์แสนพิเศษ
ให้กับสมาชกิทุกคนในครอบครวัได้ แต่เรื่องส�าคัญที่ไมค่วรมองข้ามไปเลยกค็ือ การจดัสรรพื้นทีใ่ห้น้องหมาน้องแมวของเรา
อยู่ภายในบ้านได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยและความสะดวกสบายของทุกคนไปพร้อมกันด้วย เพราะ
ฉะนั้น ลองมาดู “Good Idea ไอเดียดี ๆ” ของการจัดบ้านเพื่อต้อนรับสมาชิกสี่ขาขนฟูกันดีกว่า

Good Idea : ไอเดียดีๆ

ไอเดียตกแต่งบ้านให้เข้ากับน้องหมาน้องแมว
รายละเอียดเลก็ๆ ท่ีไม่ควรมองข้ามในเรือ่งของการตกแต่ง คอืเราสามารถผสม

ผสานขา้วของเครื่องใชข้องสตัวเ์ลี้ยงให้เขา้กบัสไตลก์ารตกแต่งบ้านทีเ่ราชื่นชอบได้ 

ไม่ว่าจะเป็นกรงขนาดกะทัดรดั เบาะรองน่ังรองนอนของเจ้าตบู บ้านแมวท่ีมาพร้อม

เสาสูงๆ หรือแม้แต่ของเล่นต่างๆ ของเจ้าตัวดี ก็สามารถ Mix & Match ให้

กับห้องต่างๆ ของเราได้ เพียงแต่ต้องเลือกจับคู่สีให้เข้ากัน เคล็ดลับส�าคัญก็คือ 

การเลอืกสสีนัของผนังห้องหรอืเฟอร์นิเจอร์ท่ีกลมกลนืกบัสขีนของสตัว์เลีย้ง โดยควร

หลีกเลี่ยงการใช้ผนัง วอลล์เปเปอร์ หรือเฟอร์นิเจอร์ในโทนสีขาวหรือสีครีม เพราะ

จะสกปรกง่ายเกินไปนั่นเอง 

เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนเสริมส�าหรับสัตว์เลี้ยง
เป็นเรื่องน่าสนุกของการตกแต่งบ้านมากเลยทีเดียว เมื่อเฟอร์นิเจอร์หลายๆ 

ชิ้นมีฟังก์ชั่นการใช้งานพิเศษ ให้เจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของบ้าน

ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโซฟาท่ีมีส่วนย่ืนออกมาให้น้องหมาน้องแมวได้นอนเล่นไป

พร้อมกบัเราได้ หรอืจะเป็นโต๊ะท�างานท่ีมช่ีองทางเดนิหรอืพ้ืนท่ีโปร่งโล่งให้น้องแมว

สามารถเดินคลอเคลียหรือเล่นสนุกกับของเล่นชิ้นโปรดใกล้ๆ เราได้ เฟอร์นิเจอร์

เหล่าน้ีเป็นตวัเลอืกท่ีน่าสนใจส�าหรบัคนรกัสตัว์ แถมยังท�าให้บ้านเรยีบๆ ของเราดมู ี

ลูกเล่นสนุกสนานอยู่คู่กับประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

เตรียมบ้านไว้ต้อนรับ น้องหมาน้องแมว

Home for

Pet
Lovers
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เลิกใช้พรมหรือผ้าม่านหนาหนัก
ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวต่างก็มีขนท่ีร่วงหล่นลอยปลิวอยู่ในปริมาณ

มากพอสมควรในแต่ละวัน และคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ หากบ้านของเราจะกักเก็บทั้งฝุ่น

ผงและขนของสัตว์เลี้ยงไว้ทุกวันๆ ดังน้ัน ควรหลีกเลี่ยงการตกแต่งบ้านด้วยพรม

และผ้าม่านหนาๆ หนักๆ เพราะมันจะเป็นที่เก็บฝุ่นและขนสัตว์ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อ

สุขภาพเลยแม้แต่น้อย หากต้องการใช้พรมจริงๆ ก็ควรจะเลือกใช้เพียงแค่พรมเช็ด

เท้าในบางจุด ส่วนผ้าม่านก็ควรเลือกแบบท่ีมีความโปร่งเบาสบาย ซึ่งง่ายต่อการ

ท�าความสะอาดมากกว่าผ้าม่านหนาๆ ท่ีส�าคัญคือต้องหมั่นดูดฝุ่นท�าความสะอาด

อยู่เสมอด้วย

จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม
สิ่งส�าคัญส�าหรับการดูแลบ้านของคนรักสัตว์เลี้ยงก็คือ การจัดสรรพ้ืนท่ี

ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม เพราะถึงแม้เราจะดูแลอาบน�้าท�าความ

สะอาดน้องหมาน้องแมวได้ดีมากแค่ไหน แต่ก็ไม่ควรพาสัตว์เลี้ยงขึ้นมานอนบน

เตียงนอนด้วยกัน ควรจะแยกพ้ืนท่ีท่ีสัตว์เลี้ยงสามารถพักผ่อนและเล่นสนุกกับ

สมาชิกในครอบครัวได้ กับพื้นที่ที่ไม่ควรพาสัตว์เลี้ยงเข้ามา เช่น ห้องนอน ห้อง

ท�างาน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงมีวินัยในการ

ขับถ่ายของเสีย รวมถึงการสอนให้เขารู้ว่าพ้ืนท่ีตรงไหนท่ีสามารถเข้าไปเล่นได้

และพ้ืนท่ีตรงไหนท่ีเป็นเขตหวงห้ามของเขา เหนือสิ่งอ่ืนใด เราต้องยึดถือเรื่อง

สขุอนามยัและความปลอดภยัของสมาชกิทกุคนในครอบครวัเป็นอนัดบัแรกเสมอ 

การรับเอาสัตว์เลี้ยงสักตัวเข้ามาอยู่ในบ้าน ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกขนาด 

เลือกพันธุ์ เลือกสีของสัตว์เลี้ยง แต่ยังต้องคิดค�านึงถึงเร่ืองต่างๆ อีกมากมาย  

ทีส่�าคญัทีส่ดุ ต้องไม่ลมืว่าพวกเขาเป็นสิง่มชีีวติ มคีวามรู้สกึนึกคดิ ไม่ใช่ของเล่น

ไร้หัวใจ หากตัดสินใจจะรับพวกเขาเข้ามาเลี้ยงดูแล้ว ก็ต้องมั่นใจว่าจะสามารถ

ดูแลพวกเขาได้อย่างดีที่สุดและถึงที่สุด
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Chef Talk : คุยกับเชฟ

“เชฟอ้อม”

สุจิรา พงษ์มอญ

จากเด็กที่ใช้มือขยำาไข่เจียว  

สู่เจ้าของรางวัล 
MICHELIN Guide  
Young Chef Award  

คนแรกของไทย

นับตั้งแต่เปิดตัว “มิชลินไกด์ กรุงเทพมหานคร” ซึ่ง
เป็นคู่มือแนะนำาร้านอาหารและที่พักโดยมิชลินเล่มแรก
ของประเทศไทย และเล่มที่ 30 ของโลก ไปเมื่อปี พ.ศ. 
2561 ซึ่งจะมีการมอบดาวตั้งแต่ 1 - 3 ดาวให้กับร้าน
อาหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ก็ทำาให้วงการร้าน
อาหารบ้านเราที่ไม่เคยเงียบเหงาอยู่แล้วยิ่งคึกคักและ
มีร้านอาหารดี ๆ ให้ลองชิมมากขึ้น มาถึง มิชลิน ไกด์ 
เล่มล่าสุดของไทยที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วในชื่อ  
“มชิลนิ ไกด ์กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่ภเูกต็ และพงังา 
ประจำาป ี2564” นอกจากรางวลัสำาหรบัรา้นอาหารแลว้ 
ยังเป็นปีแรกที่ทางมิชลินมอบรางวัลให้เชฟรุ่นใหม่ที่มี
ความโดดเดน่ กบัรางวัล Michelin Guide Young Chef 
Award ซึ่งเชฟที่คว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นคนแรกของ
ไทยก็คือ “เชฟอ้อม - สุจิรา พงษ์มอญ” หัวหน้าเชฟและ
เจ้าของร้านอาหารสวรรค์ ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งใน
ย่านสวนพลู

สนใจการทำาอาหารตั้งแต่ตอนไหน
ถ้าเริ่มสนใจก็คือตอนอายุหกขวบ ตอนน้ันพ่อสอนเราท�าไข่เจียว แต่วิธีการสอนของ

พ่อ ไม่ใช่พ่อท�าแล้วเรายื่นดูนะ แต่พ่อให้เราลงมือท�าเองแล้วบอกว่า ไปหยิบไอ้นั่นมา ไป
หยิบไอ้นี่มา เหมือนเป็นการชี้นิ้วสั่ง เราก็ท�าตาม แล้วสิ่งที่เราชอบก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่า
ปกติเวลาผู้ใหญ่สอนท�ากับข้าวก็จะบอกว่า ระวังนั่นหก ระวังนี่หกนะ แต่พ่อเราให้เรียนรู้
เต็มที่ ด้วยความเป็นเด็กเราอยากจะใช้มือขย�าไข่ให้เต็มที่ เราก็เอามือลงไปขย�า ซึ่งพ่อก็
ไม่ได้ว่าอะไร ต้องเล่าว่าที่บ้านสมัยก่อนเขาจะไม่ซื้อกับข้าวข้างนอก จะท�ากินกันเอง เรา
ก็เลยซึมซับตรงน้ีมาเรื่อยๆ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้เรารู้สึกว่าเราอยากท�าอาหารให้คนอ่ืน
กิน เพราะวันนั้นที่เราท�าไข่เจียว พ่อชิมแล้วบอกว่าอร่อย มันก็เลยเหมือนกับว่ามีก�าลังใจ
ที่อยากท�าอาหารอย่างจริงจัง
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เสน้ทางการเขา้สูว่งการทำาอาหารเปน็อยา่งไร
บ้าง

เราเรียนจบด้านการท�าอาหารจาก OHAP (The Oriental 
Hotel Apprenticeship Programme หรือ โรงเรียนวิชาการ
โรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียลเต็ล) ตอนนั้นไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือโชค
ดี เพราะสมัยก่อนหลังจากจบ ม.ปลาย เราก็ไปสอบตรงหลาย
หลายท่ีแล้วไม่ติด ท่ีบ้านก็มานั่งคุยกันว่าอยากเรียนอะไร ซึ่ง
ต้องบอกว่า เมื่อ 20 กว่าปีก่อน วงการอาหารก็ไม่ได้บูมเท่า
ปัจจุบัน จนเราได้มีโอกาสรู้จักกับ OHAP แล้วเราก็รู้สึกว่ามัน
ตรงกับเราที่สุด ก็เลยเลือกที่จะเรียนที่ OHAP พอเราเรียนสาย
อาหารมา เราก็ไปเป็นพนักงานตัวเล็กๆ ก่อน ตั้งแต่คนเข็น
ผัก คนเตรียมของ คนห่ันผักท่ีโรงแรมโอเรียนเต็ล หลังจาก
น้ันก็ค่อยๆ โตขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน ก่อน
จะเปิดร้านอาหารสวรรค์ เคยเปิดร้านบ้านผัดไทยก่อน (ได้รับ
สัญลักษณ์บิบ กูร์มองด์ จากมิชลินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึง
ปัจจุบัน) แล้วหลังจากนั้นประมาณ 2 - 3 ปี ค่อยมาเปิดร้าน
สวรรค์ ประมาณปี พ.ศ. 2561

ที่มาของชื่อร้านและคอนเซ็ปต์
เราระดมความคิดกันหลายรอบมากกับคุณเฟรเดอริก 

เมเยอร์ (Frederic Meyer) ซึ่งเป็นนายทุนใหญ่ ตอนแรกจะ
ชื่อร้านว่า ใบพลู หรือ สวนพลู เพราะอยู่ใกล้กับย่านสวนพลู 
แตว่นัหน่ึงคณุเฟรเดอรกิเปิดพจนานุกรมแลว้ไปเจอค�าวา่สวรรค ์
เขาบอกว่าชอบชื่อนี้ ในความรู้สึกเขา เสียงมันดูเบาดี ดูสบาย 
แล้วเราก็อยากให้คนท่ีมากิน ได้กินอาหารอร่อย ได้รับบริการ
ท่ีด ีก็เหมอืนอยู่ในสวรรค ์และอยากเป็นรา้นอาหารไฟน์ไดน่ิงท่ี
ไมต่อ้งเกรง็มาก จนเขา้มาแลว้ท�าตวัไมถ่กู อยากเป็นไฟน์ไดน่ิง 
ท่ียังรู้สึกสบาย ยังคงความเป็นไทยท่ีมีการต้อนรับแบบอบอุ่น 
ตรงนี้ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านสวรรค์ด้วย

ทัศนคติในการทำางาน
เราตอ้งคดิบวกตลอดเวลา เวลาเราเจอเรือ่งแย่ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค�าวิจารณ์ หรือบางทีเราคิดเมนู 
อาหารใหม่ๆ ก็จะเจอแรงกดดันที่มาจากหลายด้าน 
เราจะคิดทุกอย่างเป็นแง่บวกไว้ก่อนเลย นอกจากน้ี 
ข้อหน่ึงเราต้องอดทน ข้อสองซื่อสัตย์กับสิ่งท่ีเราท�า 
เรารู้ว่าเราอยากจะท�าสิ่งน้ี ใจเรารักสิ่งนี้จริง เราก็
ต้องอดทนและซื่อสัตย์กับมัน แล้วก็ท�าออกมาให้ทุก
คนเห็น อีกอย่างก็คือจรรยาบรรณของอาชีพน้ันๆ 
ต้องมี อาหารไม่ดี เราก็ต้องไม่เสิร์ฟให้กับลูกค้า คิด
ว่าถ้าทุกอาชีพมีหลักคิดและท�าได้แบบน้ีเหมือนกันก็
จะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะ

ทำาอย่างไรถึงได้เป็นเชฟ MICHELIN 
Guide Young Chef Award คนแรกของ
ไทย

ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางมิชลินเขาเห็นอะไร
ในตัวเรา เพราะในงานเปิดตัว มิชลิน ไกด์ 
กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่ภูเกต็ และพังงา ประจ�า
ปี 2564 เราก็เห็นเชฟรุ่นใหม่หลายคน แล้วเราก็เพิ่ง
รู้ในงานวันนั้นว่า เราได้รับรางวัลนี้ บอกตรงๆ ว่า
ตกใจ ซึ่งทางมิชลินเขาก็บอกว่ารางวัลน้ีไม่ได้ให้แค่
เพราะอายุน้อย แตเ่พราะผลงานท่ีโดดเดน่ในปีท่ีผ่าน
มา และสิ่งที่เราท�าให้ทางมิชลินเห็น ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า
เขามาตรวจตอนไหน เพราะเขากไ็มไ่ด้บอกเรา ถาม
ว่าท�าไมถึงได้รับรางวัลน้ีก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
อาหารมากกว่า ท่ีท�าให้เขาเห็นว่าอาหารไทยสไตล์
สวรรค์ก็ไม่ได้น้อยหน้านะ เรามีความเป็นไทย แต่
อีกมุมนึงก็ดูโมเดิร์น และเป็นความโมเดิร์นท่ีคนกิน

แล้วเข้าใจ เพราะเราจะมีการอธิบายว่าคอนเซ็ปต์
เป็นยังไง อาหารจานน้ีได้แรงบันดาลใจมาจากไหน 
ท�าไมถึงท�าอย่างนี้ แต่ละจานจะมีที่มาที่ไปทั้งหมด

รางวัล MICHELIN Guide Young 
Chef Award สำาคัญอย่างไร

คิดว่ารางวัลน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เชฟรุ่นต่อๆ 
ไปพัฒนาตัวเองตลอด ไม่หยุดนิ่ง แล้วอีโก้ของเขาก็
จะลดน้อยลง เพราะเขาก็จะฟังมากขึ้น เรียนรู้มาก
ขึน้ แลว้กน็�ามาปรบัใชก้บัตวัเองมากขึน้ น่ีน่าจะเป็น
ข้อดีให้รุ่นต่อๆ ไปมากกว่า แต่ส�าหรับตัวเอง อย่าง
ที่บอกว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้ แต่พอได้มาก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็ภูมิใจในรางวัล ภูมิใจที่เราท�าจนเขาเห็นจริงๆ 
แล้วทางมิชลินเอง เขาก็พูดว่าเขาล็อกรางวัลไม่ได้
นะ มันเป็นรางวัลที่ได้จากการโหวตหลังจากที่ไปกิน
มาทุกร้านแล้ว เพราะฉะน้ัน รางวัลน้ีเป็นรางวัลท่ี
ยุติธรรมที่สุดแล้ว

ตั้งแต่เริ่มทำาไข่เจียวกับคุณพ่อจนได้
รางวัลน้ีมา ประสบการณ์ในห้องครัวให้
อะไรกับเชฟบ้าง

ทุกอย่างเลยคะ่ ให้ทักษะ ให้ความอดทน แลว้ก็
ให้เรารู้จักเรียนรู้คน เพราะในครัวก็จะมีคนหลายคน
มารวมกันแล้วท�างานร่วมกัน แต่ละคนก็จะมีอะไรที่
ไม่เหมือนกัน อารมณ์ไม่เหมือนกัน ความสามารถ
ไม่เหมือนกัน น่ีเป็นสิ่งท่ีเราได้มาเยอะ นอกจาก
น้ี ทักษะในงานก็เป็นเรื่องส�าคัญ เมื่อเราท�าในสิ่ง
เดิมซ้�าๆ มันจะฝึกตัวเราเองให้ช�านาญและเก่งขึ้น
เรื่อยๆ แน่นอนค่ะ



ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ‡า ร่วมกับ นิตยสาร 

Gourmet & Cuisine จัดกิจกรรม WORKSHOP ส่ง

ท้ายปี ในบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข กับงาน 

“Spice Up Your Christmas” ท่ี Think Cafe at 

The Bloc ถนนราชพÄกษ ์ให้กบัสมาชกิเฟซบุ๊กแฟนเพจ

และนิตยสาร มาร่วมเรียนท�า “Red Velvet Whoopie 

Pie” จากเตาอบไฟฟ‡าชาร์ป อะมีทิสต์ งานนี้ได้ “เชฟตีë

หนุ่ย - วฒุชิยั ศรเีจรญิชยั” เชฟหนุ่มเจ้าของรา้นอาหาร 

The Friendship มาเป็นผู้ให้ความรู้พร้อมสอนเทคนิค

ในการท�าขนม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ

อบอุ่นและสนุกสนาน จากทั้งคู่รักและครอบครัวที่จูงมือ

กันมาร่วมงาน ส่งท้ายก่อนกลับด้วยการจัดประกวด

ตกแต่งขนม เพ่ือรับของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ‡าจาก

ชาร์ปติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย ส�าหรับใครท่ีพลาดกิจ

กรรมสนุกๆ แบบงานน้ีไปก็ไม่ต้องเสียดาย สามารถ

ติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของเราได้ท่ี เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“Gourmet & Cuisine” และท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “SHARP 

WEE CLUB” 

SHARP WEE CLUB  ร่วมกับ My Home 
จัดเวิร์กชอปเมนู Pizza Toast ที่งานบ้านและสวนแฟร์

Spice Up Your Christmas WORKSHOP แห่งความสุขส่งท้ายป
กับ SHARP WEE CLUB และ Gourmet & Cuisine
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เพยีงแคสแกนคิวอารโคดนี ้แลวกดติดตาม FACEBOOK “SHARP WEE 
CLUB” คุณก็จะไมพลาดขอมลูขาวสาร สตูรอาหาร ไมวาจะเปนเมนทูีกํ่าลงั
เปนที่นิยม หรือคลิปสอนทําอาหาร ผลิตภัณฑ ใหมๆ โปรโมชั่นดีๆ 
งานอีเวนตและกิจกรรมเวิรกชอป พรอมทั้งกิจกรรมชิงของรางวัลจาก 
บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด … แลวอยาลืมมากด Like กันนะ! 

โดยส่วนใหญ่เตาอบไฟฟ‡าท่ัวไปจะมีตะแกรงและถาดส�าหรับรองอบแถมมาให้กับเตาอบเสมอ แต่ถ้าใครอยากกินบาร์บีคิวแบบไม่ต้องมาพลิกกลับด้าน หรือท�าไก่ย่างท้ังตัว 

ขอแนะน�าตัวช่วยดีๆ อย่าง àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ EO-70K เพราะเตาอบไฟฟ‡าชาร์ปรุ่นนี้มีแกนหมุนบาร์บีคิวมาให้ถึง 6 แกน พร้อมแกนส�าหรับย่างไก่ได้ทั้งตัว เป็นàµÒÍº

ä¿¿‡Ò¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø¶Ö§ 70 ÅÔµÃ สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 70 - 250 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นานถึง 60 นาที มีระบบลมร้อน (Convection) ช่วย

กระจายความร้อนท�าให้อาหารในเตาสุกอย่างทั่วถึง ประตูกระจกทนความร้อนสูง และมาพร้อมไฟด้านใน ช่วยให้มองเห็นอาหารชัดเจน ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งคาว หวาน 

และเบเกอรี่ เหมาะกับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ด้านอาหาร และหากสนใจรายละเอียด àµÒÍº SHARP รุ่นนี้ ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.thaicity.co.th ได้เลย

ภาชนะแบบไหนที่ใช้กับเตาอบ
ไฟฟาได้บ้างนะ?

เชื่อว่ามือใหม่หัดเข้าครัว หรือมือใหม่หัดทำาขนมที่ไม่มีความ
รู้มาก่อนเลย ก็ต้องมีความสงสัยกันบ้างแหละว่า “ภาชนะแบบ
ไหนที่ใช้กับเตาอบไฟฟาได้บ้างนะ?” วันนี้เรามีคำาแนะเรื่องนี้
มาฝากกันมาฝากกัน

1. ภาชนะแก้วทนความร้อน
ภาชนะแก้วทนความร้อนจะมีความหนา ทนความร้อนสูง ไม่เก็บสี ไม่เก็บกลิ่น 

ท�าความสะอาดง่าย สามารถสังเกตสัญลักษณ์ท่ีก้นของภาชนะได้ว่าสามารถใช้กับ

เตาอบได้หรือไม่

2. ภาชนะเซรามิกทนความร้อน
ห้ามใช้ภาชนะเซรามิกท่ีมีลวดลายหรือสีสัน เพราะอาจจะท�าสีน้ันให้เกิดการ

ละลายและปนเป„œอนกับอาหารได้

3. ภาชนะทำาจากโลหะหรืออะลูมิเนียมทนความร้อน
ส�าหรับงานเบเกอรี่ที่ต้องใช้ภาชนะที่ท�าจากโลหะ เช่น พิมพ์ขนมปัง พิมพ์เค้ก

วงกลม หรอืพิมพ์คพัเคก้อะลมูเินียม กค็วรตอ้งเลอืกท่ีชนิดสามารถใชก้บัเตาอบไฟฟ‡า

ได้ โดยทั่วไปมักจะวางขายอยู่ในแผนกอุปกรณ์เบเกอรี่ตามห้างสรรพสินค้า

4. ถ้วยกระดาษสำาหรับงานเบเกอรี่
ถ้วยกระดาษส�าหรับงานเบเกอรี่มักจะเห็นได้บ่อยในงานปาร์ตี้ เหตุผลที่คนนิยม

ใช้ถ้วยกระดาษในการอบคัพเค้กหรือขนม เนื่องจากถ้วยกระดาษประเภทนี้ไม่ต้องใช้

กระดาษรองอบ มีสีสันสวยงาม และสามารถหาซื้อได้ง่าย

5. แผ่นซิลิโคนทนความร้อน
แผ่นซิลิโคนทนความร้อนมักน�ามาใช้ส�าหรับรองอบคุ้กกี้และมาการอง ห้ามใช้

พลาสติกธรรมดาท่ัวไปกบัเตาอบไฟฟ‡าโดยเดด็ขาด เพราะอาจท�าให้พลาสตกิเกดิการ

ละลาย บิดเสียรูป และก่อให้เกิดอันตรายได้
รุน EO-70K
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SHARP Tip : เคล็ดลับคูบาน
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