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New Skills
ยังจำ�คว�มรูส้กึตอนท่ีขีจั่กรย�นเป็นครัง้แรกไดอ้ยู่ไหมคะ คว�มรูส้กึต่ืนเตน้ ดใีจ 

และรู้สึกภ�คภูมิใจท่ีได้เพ่ิมทักษะใหม่ให้กับตัวเองได้ในท่ีสุดน้ันเป็นคว�มทรงจำ�ท่ีดี

ม�ก ๆ เลยใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่�หลังจ�กนั้นหล�ย ๆ คนอ�จจะล้มคว่ำ�หรือได้แผล

จ�กจักรย�นคันเก่งอีกหล�ยครั้งหล�ยหน แต่เร�ก็ส�ม�รถพูดได้เต็มป�กว่� เร�ขี่

จักรย�นเป็นแล้ว และยังมีอีกหล�กกิจกรรมหล�ยทักษะท่ีค่อย ๆ เพ่ิมพูนขึ้นต�ม

ประสบก�รณ์ชีวิตในแต่ละปีที่ผ่�นไป เพร�ะไม่ว่�เร�จะอ�ยุเท่�ไหร่ ก็มีเรื่องใหม ่ๆ 

ให้ได้เรียนรู้อยูเ่สมอ และมันก็น่�ภมูิใจทุกครั้งทีเ่ร�ได้เพิม่ทักษะใหม่ๆ  ให้กับตัวเอง

       ฉบับนี้ เร�ขอชวนทุกคนม�เปิดใจรับประสบก�รณ์ใหม่ ๆ กับ 

กิจกรรมท่ีอ�จจะไม่เคยลองทำ�ม�ก่อน หรืออ�จจะเคยทำ�ม�บ้�งแล้ว แต่ก็ห่�ง

ห�ยไปน�นจนเกือบจะลืมไปแล้วว่�ต้องเริ่มท่ีตรงไหนและทำ�อย่�งไร แต่สิ่งท่ี

สำ�คัญท่ีสุดในก�รทำ�กิจกรรมและฝึกฝนทักษะต่�ง ๆ เหล่�น้ีก็คือ ต้องทำ�ด้วย

คว�มรู้สึกสนุกสน�นและมีคว�มสุขนะคะ ไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีเร�อ�จจะทำ�ผิดพล�ด  

ผิดแผน หรือได้ผลลัพธ์ออกม�ไม่เป็นไปต�มที่หวัง ขอให้อย่�เพิ่งถอดใจ ลองฝึกฝน  

ค่อย ๆ เรียนรู้ไปทีละนิด แล้วในที่สุดเร�จะทำ�สำ�เร็จพร้อมกับเติบโตไปอีกขั้น แบบ

เดียวกบัแนวคิด “โคด�ว�ริ” (Kodawari) ของช�วญีปุ่น่ ทีส่อนใหเ้ร�ไมห่ยดุพฒัน�

ตัวเอง มุ่งมั่น จริงจังกับสิ่งที่ทำ� เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งเร�ได้หยิบยกม�นำ�

เสนอภ�ยใน          ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน 

ม�เพลดิเพลนิกบักจิกรรมและทักษะใหม ่ๆ  ท่ีจะไดค้น้พบในแตล่ะหน้�ไปพรอ้ม

กันนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีค่ะ
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มาริเอะ คอนโดะ (Marie Kondo) 

เปน็ผูเ้ช่ียวชาญไลฟส์ไตล ์ดา้นการจดัและ

ตกแต่งบ้านชื่อดังของญี่ปุ่น เธอมีชื่อเสียง

โด่งดังไปทั่วโลกจากหนังสือเล่มแรกของ

เธอที่ชื่อว่า “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการ

จัดบ้านแค่คร้ังเดียว” และซีรีส์ “Tidying 

Up with Marie Kondo” ทาง Netflix ซึ่ง

เราเชื่อว่า เธอเองก็มีแฟนคลับชาวไทยอยู่

ไมน้่อย สงัเกตไดจ้ากยอดขายหนังสอืเลม่

ต่างๆ ของเธอในบ้านเรา รวมไปถึงการที่

ภาพยนตร์ไทยอยา่ง “ฮาวททูิง้..ทิง้อยา่งไร

ไม่ให้เหลือเธอ” ก็เอ่ยอ้างแนวคิดในการ

จัดบ้านของเธอในภาพยนตร์ด้วย

 มาริเอะ คอนโดะ เกิดในญี่ปุ่น เรียน

จบด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัย 

Tokyo Womens Christian University 

ปัจจุบันอายุ 35 ปี สมรสแล้วกับสามี

ชาวญี่ปุ่น มีลูก 2 คน และพำานักอยู่ใน

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เธอหลงใหล

การจัดบ้านมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ขณะที่

เพื่อนๆ ช้ันประถมออกไปวิ่งเล่นกัน เธอ

กลับหมกมุ่นอยู่กับการจัดตู้หนังสือใน

หอ้งเรียน “คร้ังแรกทีฉ่นัสนใจเร่ืองการจดั

บ้านจริงจังคือตอนมัธยมต้น ระหว่างเดิน

ทางกลับจากโรงเรียน บังเอิญเห็นหนังสือ 

‘เทคนิคในการทิ้ง’ ของ ‘นะงิสะ ทัตซึมิ’ 

ตอนน้ันเองทีฉ่นัเข้าใจวา่การจดับา้นสง่ผล 

กระทบมากกว่าทีค่ดิ จากทีเ่คยสนใจเร่ือง

การทำาอาหารและการเยบ็ผา้ เพราะคดิมา

ตลอดว่ามันเป็นส่วนสำาคัญของการดูแล

บ้าน ฉันก็เร่ิมเบนเข็มมาสนใจเร่ืองการ 

จัดบ้าน” และพออายุ 19 ปี ขณะที่กำาลัง

เรียนมหาวิทยาลัยเธอก็ได้เร่ิมต้นธุรกิจ 

รับเปน็ทีป่รึกษาดา้นการจดับา้นข้ึนเปน็คน

แรกๆ ในวงการ

วิธีการจัดบ้านของ มาริเอะ คอนโดะ 

มีช่ือเรียกว่าวิธี “คมมาริ” ซึ่งย่อมาจาก

ช่ือของเธอ วิธีคมมาริเร่ิมจากการนำาของ

ทั้งหมดที่มีมารวมกัน โดยไล่เรียงไปทีละ

หมวดหมู่ ก่อนที่จะเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่

กระตุ้นให้รู้สึกมีความสุข ก่อนจะหาที่อยู่

ให้กับของที่เลือกเก็บไว้ คอนโดะแนะนำา

ว่าให้เร่ิมจากการทิ้งอะไรก็ตามที่ไม่ได้

กระตุ้นให้รู้สึกมีความสุขไปอย่างทันที

และสิ้นเชิง และพิจารณาของทุกชิ้นที่อยู่

ในหมวดหมู่เดียวกัน ไม่ว่าจะก่อนหน้าน้ี

จะอยู่ที่ใดในบ้านก็ตาม

สามารถติดตาม มาริเอะ คอนโดะ 

ไ ด้ ที่  www . k o nma r i . c om และ  

www.facebook.com/MarieKondo

Marie Kondo ผู้หญิงที่ทำ�ให้
หล�ยบ้�นทั่วโลกสะอ�ดและเป็นระเบียบ
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เที่ยวออนไลน์ ยำ่าเท้า
บนท้องถนนในฮ่องกง
ผ่านเว็บไซต์ City in 
Time 

City in Time โครงการ

ใหม่ล่าสุดจากการท่องเท่ียว

ฮ่องกง ที่จะพานักท่องเที่ยว

ย้อนเวลากลับไปสำารวจเกาะ

ฮ่องกงเมื่อคร้ังวันวาน โดยไม่

ต้องออกจากบ้าน ด้วยการนำา

เอาเทคโนโลยี Augmented 

Reality หรือ AR มาผสานสื่อ

มลัตมิเีดยี เพยีงเข้าไปทีเ่วบ็ไซต์ 

cityintime.hk แล้วเลือกสถาน

ที่ต่างๆ ในแผนที่ เราก็จะได้

สัมผัสเมืองฮ่องกงในอดีตแบบ

พาโนรามาขนานไปกับทิวทัศน์

มหานครฮ่องกงในชีวติจรงิ ผ่าน

ภาพถ่ายและแอนิเมชันน่ารักๆ 

พร้อมซาวด์เอฟเฟ็กต์ประกอบ

เร่ืองราวจากฝีมือเหล่าศิลปิน

ฮ่องกงรุน่ใหม่ และไม่ใช่แค่ทาง

เว็บไซต์เท่าน้ัน แต่ผู้ที่อาศัยใน

ฮ่องกงยังสามารถร่วมสนุกผ่าน

โครงการน้ีได้ด้วย เพียงดาวน์

โหลดแอปพลเิคชนั City in Time 

แล้วสแกนสัญลักษณ์ AR บน

ป้ายพิเศษที่ติดตั้งอยู่ในสถาน

ที่สำาคัญทั่วเมืองก็จะได้พบกับ

ฮ่องกงในอดีตด้วยเช่นกัน 

YORA.bkk ไอศกรีมฝีมือเชฟชื่อดัง 
ผสานรสชาตไิทย - ญีปุ่่น

ชวนชิมรสชาติความหวานแห่งการผสมผสาน 

เมื่อ Saki Yoshino เชฟขนมหวานระดับมิชลินเปิด

ตัวแบรนด์ไอศกรีม YORA.bkk โดยเลือกใช้วัตถุดิบ

ธรรมชาติที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ ่นและไทย มา 

สร้างสรรค์รสชาติแปลกใหม่ให้เราได้ชิมกัน อาทิ  

ไวท์มอลต์ - ขนมตุบ๊ตับ๊, คาราเมลนำา้ปลา, มะพร้าว -

นำา้ตาลโตนด ฯลฯ ซึง่แต่ละรสน้ันพสิจูน์แล้วว่าถกูปาก

ถกูใจคนรักไอศกรีมมาก ทีส่ำาคญัยงัเหมาะกบัคนทีรั่บ

ประทานอาหารวีแกนด้วย เพราะไม่ได้ผลิตจากนม 

สำาหรับไอศกรีมทกุรสชาตจิดัส่งแบบเดลเิวอร่ีได้ทกุวนั 

(ยกเว้นวันจันทร์) ราคาเริ่มต้นถ้วยละ 80 บาท หรือ

แบบไพน์ ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท รายละเอียดเพิ่ม

เติม www.facebook.com/yora.bangkok/

Candle Studio ออกแบบเทยีนหอมกลิน่ออฟฟิศ 
เอาใจคน Work From Home

จากจุดเร่ิมต้นที่พนักงานบริษัทอยากทำาเทียนหอมเพื่อมอบเป็นของ

ขวญัให้กบัเจ้านายของเขา แล้วลองคดิผสมกลิน่ต่างๆ ให้ได้บรรยากาศของ

การเป็นสำานกังานออฟฟิศของพวกเขาให้มากทีส่ดุ กลายมาเป็นคอลเลกชัน 

เทยีนหอมรวมกลิน่ออฟฟิศทีช่ื่อว่า Eau d’Office ซึง่ได้นกัทำาเทยีนหอมมอื

อาชีพจาก Candle Studio มาร่วมสร้างสรรค์ด้วย กบั 6 กลิน่พเิศษทีผ่สม

ผสานกนัเพือ่สือ่ถงึบรรยากาศของแต่ละห้องในออฟฟิศในแต่ละช่วงเวลา 

อาท ิAfternoon Rush at The Coffee Bar ทีเ่น้นกลิน่หอมของเมลด็กาแฟ, 

Warm 96 Page Deck Left On the Printer ทีเ่น้นกลิน่เศษกระดาษและ

กลิน่หมกึพมิพ์ ฯลฯ อย่างไรกต็าม คนทัว่ไปไม่สามารถเป็นเจ้าของเทยีน

หอมเหล่าน้ีได้ เฉพาะพนักงานของบริษทั R/GA Newyork ในนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นเจ้าของไอเดยีเท่าน้ันทีส่ามารถจบัจองเทยีนหอมกลิน่

ออฟฟิศของพวกเขาได้
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กรุงเทพฯ ติดอันดับ
เมืองที่พัฒนาและฟื้นฟู
พื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดใน
ช่วงโควิด-19 ระบาด

W o r l d  E c o n o m i c  

Forum สภาเศรษฐกิจโลก 

จัดอันดับ 5 เมื องที่ มี การ

พัฒนาและฟื้นฟูสวนสาธารณะ 

ในช่วงมีการระบาดของโควิด-

19 ได้แก่ ปารีส ประเทศฝร่ังเศส, 

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

ไนโรบี ประเทศเคนยา, บาร์

เซโลนา ประเทศสเปน และ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยใน

กรุงเทพฯ น้ันมีแผนสร้างสวน

สาธารณะเพิ่ม 11 แห่ง รวม

ถึงอุทยานเชิงนิเวศที่มีป่าชาย

เลน เพิ่มเส้นทางสีเขียวระยะ

ทาง 15 กิโลเมตร และเมื่อ

มิถุนายน 2563 สวนใหม่ที่เปิด

ให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว

ก็คือ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” 

อย่างไรกต็าม ปัจจบุนักรุงเทพฯ 

มีพื้นที่สีเขียวเพียง 6.99 ตาราง

เมตรต่อคนเท่าน้ัน นับว่ายัง

ค่อนข้างห่างจากมาตรฐานที่

องค์กรอนามัยโลกกำาหนดไว้ที่ 

9 ตารางเมตรต่อคน

WOSH เครือ่งล้างมือฆ่าเช้ือโรคจากญีปุ่น่
เป ็นนวัตกรรมที่ เหมาะกับยุคนี้สมัยน้ีจริงๆ  

กบัเคร่ืองล้างมอืฆ่าเช้ือโรคจากบริษทั WOTA ผูพ้ฒันา

และผลติอปุกรณ์บำาบนัำา้ในญีปุ่น่ ซึง่ความชาญฉลาด 

ยงัอยูท่ีน่อกจากจะทำาให้มอืเราสะอาดแล้วยงัประหยดั

ทรัพยากรนำ้าด้วย เพราะนำานำ้าที่ใช้แล้วมาหมุนเวียน

ใช้ในเครื่องได้เลย บรรจุนำ้าได้ถึง 20 ลิตร ใช้ล้างมือ 

ได้ 500 คร้ัง ตัวเคร่ืองมีระบบทำาความสะอาดนำ้า 3 

ข้ันตอน ได้แก่ การกรอง การทำาความสะอาดด้วย

คลอรีน และการฉายรังสี UV เข้มข้นเพื่อฆ่าเช้ือ  

นอกจากน้ี ระหว่างที่เราล้างมือก็สามารถให้เคร่ืองน้ี 

ทำาความสะอาดโทรศัพท์มือถือของเราไพร้อมๆ  

กันได้ด้วยรังสี UV-C ที่ใช้เวลาเพียง 20 - 30 วินาที  

ก็ฆ่าเช้ือโรคได้ถึง 99.99% โดยในตอนน้ีเจ้าเคร่ือง 

อัจฉริยะน้ีก็กระจายไปทั่วญี่ปุ ่นแล้วและมีแผนที่จะ 

ส่งออกไปยังต่างประเทศภายในปีนี้

LOKALT คอลเลกชนัพเิศษจาก IKEA ทีจ่บัมอืร่วมกบั 
THINKK Studio และ ดอยตุง

นี่คือคอลเลกชันพิเศษที่ IKEA ชวน THINKK Studio สตูดิโอออกแบบ

สัญชาติไทย มาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยภูมิปัญญาและงาน

ฝีมือท้องถ่ินจากโครงการพัฒนาดอยตุง สร้างสรรค์ข้าวของที่จะทำาให้

บ้านน่าอยู่ข้ึน โดยจะโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์จากเซรามิก ทั้งแจกัน จาน 

และชาม ที่ได้แนวคิดมาจากการรับประทานอาหารร่วมกันของคนไทย 

ถ่ายทอดผ่านเทคนิคการปั้นเซรามิกของช่างจากโครงการพัฒนาดอยตุง 

ออกมาเป็นสนุทรียะทีส่ามารถจบัต้องและพกพากลบับ้านได้ รวมถงึวัสดุ

และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คอลเลกชัน LOKALT จะ

วางจำาหน่ายช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2021 ที่ IKEA สาขาบางนาเท่านั้น



กีฬายอดนิยมในยุคนี้
คงตองยกใหเซิรฟสเก็ตเทานั้น 

หลายคนหันมาเลนกีฬาชนิดนี้ตามกระแส 
(ซึ่งดีที่อยางนอยก็ไดออกกําลังกาย) 

หลายคนเลนมานานและเลนจริงจังระดับที่สามารถ
ลงแขงไดสบาย ๆ และอีกหลายคนก็เลน

เพราะแคมีความสุขที่ไดเลน
 เชนเดียวกับ “พะแพง - ธนัยนันท เต็มปรีชา” 

หรือ “พะแพง AF4” นักรองสาวที่เพิ่ง
ไดลองเปลี่ยนจากสเก็ตบอรดที่เลนมาตั้งแต

อายุ 15 มาเลนเซิรฟสเก็ตไดไมนาน แตดวยลีลา
ที่ไมธรรมดา ทําใหลาสุดเธอไดลงแขง

และกลายเปนแชมปเซิรฟสเก็ตหญิงคนแรก
ของไทยไปแลว

8

Happy Life : ความสุขของชีว�ต
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เริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้าเฉพาะเซร์ิฟสเกต็เร่ิมต้นประมาณเดอืนตลุาคมปี

ที่แล้ว ยังไม่ได้นานมาก จริง ๆ ก็รู้จักมาสักพักนึงแล้ว 

มพีีค่นหนึง่ทีเ่ล่นเซร์ิฟสเกต็มาก่อนเขาแนะนำาให้รู้จกั แต่

ตอนน้ันเรายงัไม่ได้สนใจมนัมากขนาดนี ้ก่อนหน้าน้ันก็

เล่นแต่สเกต็บอร์ด เป็นสตรีสเกต็บอร์ดค่ะ (หวัเราะ) อนั

นัน้ถ้าเลน่แบบเข้าใจจรงิๆ กป็ระมาณ 6 - 7 ปไีด ้แต่ว่า

เร่ิมจบัคร้ังแรกเลยตอนอายปุระมาณ 15 เราดจูากศลิปิน

ดนตรีที่เราชอบ แล้วเห็นว่าเท่ดี แล้วก็มีแก๊งเพื่อนๆ ที่

อยู่ราชบุรีเขาเล่นกัน เราก็ไปขอให้เขาสอน 

ไปถึงขั้นลงแข่งจนเป็นแชมป์ได้ยังไง
เรียกว่าเป็นโชคชะตาเลยดกีว่า คอืเราเล่นสเกต็บอร์ด  

อยู่ที่ Drake Skate Park ที่นนทบุรี แล้วก็จะมีคนมา

เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเยอะ เราก็เลยอยากลองเล่นดูบ้าง 

เพราะว่าเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดบางทีเราก็เบื่อๆ เซ็งๆ 

ก็อยากไปเล่นอะไรใหม่ๆ พอได้ลองเล่น เราก็รู้สึกว่า

เซิร์ฟสเก็ตก็มีอะไรของมันนะ เหมือนกับว่าเราสามารถ

ทำาได้ แล้วก็อยากจะรู้จักมันมากกว่าเดิม จากตรง

น้ันก็ต่อยอดมาลงแข่งเลย จนได้รางวัลแชมป์ผู้หญิง 

เซิร์ฟสเก็ตประเภท Wave Ramp (ของการแข่งขัน 

Wave Ramp Open Women ในงาน RipCurl  

SurfSkate Festival เมื่อปลายปี 2020) เป็นคนแรกของ

ประเทศไทย เพราะเป็นงานแรก จัดคร้ังแรก แล้วมัน

ใหม่มากๆ ซึ่ง Wave Ramp ก็เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น

มาเสมือนเป็นคลื่น แล้วเราก็ใช้ท่าเซิร์ฟไปเล่นบนนั้น 

หลงใหลอะไรในกีฬาชนิดนี้
แพงว่ามันเพลินดี (ยิ้ม) มีความเพลินแล้วก็รู้สึก

เป็นอิสระ อยากจะไปไหน อยากทำาท่าอะไร ก็อิสระ  

แล้วก็ด้วยอารมณ์ของเซิร์ฟสเก็ตก็จะมีอารมณ์คล้ายๆ 

การเล่นเซร์ิฟในนำา้ทะเล แต่ว่าแพงกไ็ม่ได้เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่องเซิร์ฟในนำ้าเลยนะคะ แพงต้องมานั่งหาความรู้จาก 

ผู้มีประสบการณ์ แล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันพูดคุยกัน

มากกว่า แล้วแพงกรู้็สกึว่าเซร์ิฟสเกต็มนัมเีสน่ห์เป็นของ

ตัวเอง เป็นคนละแบบกับสเก็ตบอร์ด

“ณ ตอนนี้ แพงรู้สึกว่า
อยากพัฒนาตัวเอง 
ให้ดีขึ้น ดีขึ้นในที่นี้คือ 
แพงแข่งกับตัวเอง เราไม่ได้ 
จะเอาไปแข่งที่ไหน”
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“ความเจ็บเกิดขึ้นได้ 
ตลอดเวลาอยู่แล้ว  
เพราะฉะนั้น เราต้องมี
สติเยอะ ๆ เลย แม้แต ่
อยู่บนบอร์ดเราก็ต้อง 
มีสมาธิ”

Skate
 Surf
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เซิร์ฟสเก็ตต่างจากสเก็ตบอร์ดอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างต่าง ทัศนคติก็ค่อนข้างต่าง จริงๆ แล้วมันเหมือนกับว่าแผ่น

สเกต็บอร์ดมนักจ็ะแข็งๆ มนัจะเป็นระบบทรัคอกีประเภทหน่ึง ส่วนเซร์ิฟสเกต็ก็จะเป็น

อีกประเภทหน่ึง พูดง่ายๆ คือเซิร์ฟมันจะไวกว่า ยวบกว่า การหักทิศทาง การเลี้ยว

ค่อนข้างเร็วกว่า ถ้าถามว่าอะไรยากกว่ากัน ในมุมมองแพงที่เล่นสองอย่าง แพงว่ามัน

ยากคนละแบบค่ะ ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง แพงกเ็ลยไม่อยากจะตดัสนิว่าอะไรยากกว่า 

เพราะว่าแต่ละแบบมันก็มีความยากของมัน

เจ็บตัวบ่อยไหม
โอ้โห เยอะแยะค่ะ วันน้ีก็เจ็บ แต่ว่าเราคุ้นเคยกับมันแล้ว เราพร้อมต้ังรับกับ

สถานการณ์ทีเ่ราล้มได้ คอืเหมอืนเรารู้ว่าจงัหวะไหนทีเ่ราควรเซฟร่างกายตัวเองและต้อง

เซฟอย่างไรให้เจ็บน้อยที่สุด เคยเจ็บหนักที่สุดก็ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก แล้วก็จะมีร้าวช่วง

หัวไหล่ ซี่โครง ถือว่านิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่เคยคิดจะหยุดเล่นเลย ณ ตอนนี้ แพงรู้สึกว่า

อยากพฒันาตวัเองให้ดขีึน้ ดข้ึีนในทีน้ี่คอืแพงแข่งกบัตวัเอง เราไม่ได้จะเอาไปแข่งทีไ่หน

ความท้ายทายของเซิร์ฟสเก็ตคืออะไร
เยอะมากเลยนะ การที่เราจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตตามท้องถนนหรือสถานที่ไม่ใช่เป็น 

อุปกรณ์จริงๆ มันก็ท้าทายตัวเราเอง มีบางสนามที่ไม่ได้ง่ายนะ ไม่เหมือนกับสนามที่

เราเคยฝึกมา การออกแบบสนามกม็คีวามยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละสนาม ซึง่ตรง

นี้ก็เป็นความสนุกของคนเล่นด้วย

ได้ทักษะอะไรใหม่ ๆ จากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตบ้าง
โอ้โห เยอะนะ เยอะจนแพงตกใจ อย่างเช่นกล้ามเน้ือบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคย 

การเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ใช้จริงๆ ทั้งช่วงบน ช่วงล่าง สะโพก เอว มันไปหมด จนรู้สึกว่า

ไม่น่าเชื่อเลย ตอนที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนเราได้ใช้บางส่วน ซึ่งแพงอาจจะเล่นผิด

ก็ได้ แต่ว่าพอมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็จะได้กล้ามเนื้ออีกส่วนหน่ึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยใช้  

พอกลบัไปเล่นสเกต็บอร์ดใหม่ ทำาไมเราดมูัน่คงข้ึน ดแูข็งแรงขึน้เฉยเลย อนัน้ีคอืความ

แตกต่างทีแ่พงเหน็ได้ชัดจากตวัแพงเอง แล้วกเ็ร่ืองของสต ิมสีตมิากข้ึนจริงๆ ค่ะ เพราะ

เราเคยเจ็บตัวมาเยอะ เราจะเริ่มมีสติมากขึ้นว่า วันนี้เราพักผ่อนเพียงพอไหม เราควร

เล่นระดับไหน วันนี้เราใส่อุปกรณ์ครบไหม มีอะไรที่ทำาให้เราไม่มั่นใจไหม อันนี้ก็ทำาให้

เราต้องเตือนสติตัวเองเพราะว่าความเจ็บเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะฉะน้ัน 

เราต้องมีสติเยอะๆ เลย แม้แต่อยู่บนบอร์ดเราก็ต้องมีสมาธิ

มีอะไรอยากแนะน�าส�าหรับมือใหม่หัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตไหม
แนะนำาอันดับแรกก็คือปลอดภัยไว้ก่อน แพงอยากจะให้ทุกคนคิดไว้ก่อนเลยว่า 

กีฬาประเภทนี้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่เราก็ป้องกันได้ ด้วยการใส่หมวก 

กนัน็อค สนบัเข่า สนบัศอก หรือแม้กระทัง่รองเท้าทีเ่หมาะสมกบัการเล่น แพงอยากจะ

ให้เอาความรู้เยอะๆ จากคนรอบข้างทีเ่ล่นดีๆ  หรือดใูน YouTube กไ็ด้ค่ะ เขาสอนเล่น

สเก็ตกันมาเป็นสิบๆ ปี เราจะได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็ได้มุมมองที่หลากหลาย จริงๆ 

แล้วแค่คณุอยากจะเล่น กด็แีล้ว แต่จะเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย เล่นสเตป็บายสเตป็ อย่า

ข้ามขั้นดีที่สุด ไม่ต้องใจร้อน

อะไรคือความสุขของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตส�าหรับพะแพง
แพงมีความสุขทุกคร้ังที่เหยียบบนบอร์ด เราไม่ได้เล่นดีนะคะ แต่เรารู้สึกว่าเรา

อยู่กับมันได้ แล้วตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแพงก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่ ยังอยากพยายาม

ทำาให้ตัวเองเล่นได้ดีขึ้นกับการตั้งใจฝึกซ้อม แค่นี้แพงมีความสุขแล้ว เราชนะใจตัวเอง

แล้ว อย่างวันนี้ตั้งใจจะทำาท่านี้ แต่ทำาได้ครึ่งนึงก็ดีใจแล้ว ไม่ต้องสำาเร็จเลยก็ได้ อาจ

จะมอีารมณ์หงดุหงดิบ้าง แต่สดุท้ายทัง้หมดมนัคอืความสขุ มนัคอืความอสิระของแพง 

ถ้าถามว่าจะเล่นไปถงึเมือ่ไหร่ แพงคดิว่ามนัคอืส่วนหน่ึงของแพงไปแล้ว ไม่ว่าจะไปไหน

กจ็ะพกไปด้วย แล้วกจ็ะมพีี่ๆ  แนะนำาแล้วกช็วนเราไปเล่นทีน่ั่นทีน่ี่ เหมอืนครอบครัวไป

แล้ว ไม่ใช่แค่สเก็ต แต่มันคือครอบครัวที่เราชอบกีฬาชนิดนี้เหมือนกัน



New Items for New Skills
รูไหมว่�ข�วของต่�ง ๆ ในบ�นนั้นส�ม�รถช่วยเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ใหกับเร�ได เพียงแค่หยิบจับขึ้นม�ใชง�นบ่อย ๆ 
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àË¹ÕÂÇ à¤Œ¡ ¢¹Á»˜§ ËÃ×ÍµØ Ž¹ÍÒËÒÃ ¡ç·íÒä´Œ

ËÅÒ¡ËÅÒÂàÁ¹Ùã¹à¤Ã×èÍ§à´ÕÂÇ ÃÒ¤Ò 2,650 ºÒ·

ÊÃŒÒ§·Ñ¡ÉÐãËÁ‹æ ¨Ò¡¡ÒÃµ‹ÍàÅâ¡Œ

áÅŒÇàÍÒÁÒµ¡áµ‹§ºŒÒ¹ä´Œ´ŒÇÂ¹Ð 

(¨Ò¡ IKEA ÃÒ¤Ò 699 ºÒ·)

àµÒÃṌ ä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ AM-285T ÃṌ ¼ŒÒàÃÕÂºä Œ́́ Ñè§ã¨ ́ ŒÇÂ¼ÔÇË¹ŒÒàµÒÃṌ
à¤Å×Íºà«ÃÒÁÔ¡ ¾ÃŒÍÁËÑÇàµÒÃÕ´ÍÍ¡áºº¾ÔàÈÉ«Í¡«Í¹ä´Œ·Ø¡ Ø̈´·ÕèÃÕ´
ÂÒ¡ »ÃÑºÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃŒÍ¹ä´Œ 4 ÃÐ´Ñº ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹á¼‹¹¤ÇÒÁÃŒÍ¹ 2 »‚ 
ÃÒ¤Ò 480 ºÒ·

ãËŒ·Ø¡¤¹ä´ŒÃÙŒÇ‹ÒàÃÒ¤ÅÑè§ä¤ÅŒâ´Ã¹ÁÒ¡á¤‹äË¹ ¡ÑºÀÒ¾

á¢Ç¹¼¹Ñ§ÊÒÁÁÔµÔ·ÕèàÍÒâ´Ã¹ÁÒ Ñ̈´áµ‹§ (¨Ò¡ IKEA 

ÃÒ¤Ò 1,790 ºÒ·)

ä¿ LED µ¡áµ‹§ºŒÒ¹ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶à»š¹ä´Œ

·Ñé§â¤Áä¿Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐä¿©ÒÂ (¨Ò¡ 

IKEA ÃÒ¤Ò 990 ºÒ·)

ä¿ LED µ¡áµ‹§ºŒÒ¹ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶à»š¹ä´Œ
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Shopping List : ชอปสนุก



àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�»ÃØ ‹¹ EO-70K ¢¹Ò´ãËÞ‹¾ÔàÈÉ 

¤ÇÒÁ Ø̈ 70 ÅÔµÃ ÊíÒËÃÑºàÃÔèÁµŒ¹ Ø̧Ã¡Ô¨´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

·íÒä´Œ·Ñé§àÁ¹Ù¤ÒÇ ËÇÒ¹ áÅÐàºà¡ÍÃÕ ÁÕÃÐººá¡¹ËÁØ¹

360 

ðC ¾ÃŒÍÁá¡¹àÊÕÂºÂ‹Ò§ä¡‹·Ñé§µÑÇáÅÐá¡¹ËÁØ¹ºÒÃ�ºÕ¤ÔÇ 

6 á¡¹ ÃÒ¤Ò 7,890 ºÒ·

¨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)

Surf Skate ¡ÃÐ´Ò¹µỐ ÅŒÍÃØ‹¹¾ÔàÈÉ·Õèà»š¹

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§ Dots Design Studio 

áÅÐ PDM BRAND Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÍ¡áºº 

áÅÐÁÕ¡íÒË¹´ÇÒ§¢ÒÂàÃçÇæ ¹Õé (¨Ò¡ PDM 

BRAND ÃÒ¤ÒÊÍº¶ÒÁ·ÕèÃŒÒ¹ ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè 

pdmbrand.com/)

µ¡áµ‹§ºŒÒ¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹ä·ÂÊäµÅ�âÁà´ÔÃ�¹¡Ñº

¡ÃÐÊÇÂ·Í¼ ŒÒ·Õè»ÃÑºâ©ÁãËÁ ‹ãË Œ¹ ‹ÒËÂÔº Ñ̈º 

Paya Shop ÃÒ¤Ò 600 ºÒ· ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè 

payashop.net/)

àµÔÁ¡ÅÔè¹ËÍÁÍ‹Í¹æ ´ŒÇÂ Aroma Oil Warmer 
µÐà¡ÕÂ§ÍâÃÁ‹ÒáºÃ¹´� KINTO »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ (¨Ò¡ 
Loft Bangkok ÃÒ¤Ò 2,020 ºÒ·)

àµÔÁ¡ÅÔè¹ËÍÁÍ‹Í¹æ ´ŒÇÂ Aroma Oil Warmer 
µÐà¡ÕÂ§ÍâÃÁ‹ÒáºÃ¹´� KINTO »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ (¨Ò¡ 
àµÔÁ¡ÅÔè¹ËÍÁÍ‹Í¹æ ´ŒÇÂ Aroma Oil Warmer 
µÐà¡ÕÂ§ÍâÃÁ‹ÒáºÃ¹´� KINTO »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ (¨Ò¡ 
àµÔÁ¡ÅÔè¹ËÍÁÍ‹Í¹æ ´ŒÇÂ Aroma Oil Warmer 

Loft Bangkok ÃÒ¤Ò 2,020 ºÒ·)
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Iced Red Bean  
with Milk
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ยังมีเมนูที่เต็มไปดวยคว�มสมดุลแห่งรสช�ติอีกม�กม�ยที่ www.sharp-weeclub.com หร�อจะเข�ไปกด 
Like ที่แฟนเพจ www.facebook.com/sharpweeclub “คลับคนรักการทําอาหาร” ที่มีข่�วคร�วเกี่ยวกับ
อ�ห�รและสุขภ�พม�อัปเดตกันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ www.thaicity.co.th “ครัวชารป” อีกหนึ่งเว็บไซตที่
รวบรวมสูตรอ�ห�รเมนูทำ�ง่�ยและดีต่อสุขภ�พไวเพ�ยบ

รสชาติแหงความสมดุลสไตลญี่ปุน

The Taste 
Of Balance

Iced Red Bean 

with Milk 

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : à¤Ã×èÍ§»˜›¹¾ÅÑ§ÊÙ§ªÒÃ�» ÃØ‹¹ EMC-15

สวนผสม

¹ÁÊ´ 1 1/2 ¶ŒÇÂµÇ§

¹Á¢Œ¹¨×´ÃÐàËÂ 1/2 ¶ŒÇÂµÇ§

¹íéÒá¢ç§ 600 ¡ÃÑÁ

¶ÑèÇá´§¡Ç¹ 1/2  ¶ŒÇÂµÇ§

à©Ò¡�ÇÂ (ËÑè¹à»š¹ªÔé¹ÊÕèàËÅÕèÂÁÅÙ¡àµŽÒ) 200 ¡ÃÑÁ

 

วิธีทํา

1. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁ·Ñé§ËÁ´ãÊ‹Å§ã¹â¶»˜›¹

2. ¡´»Ø†Á PULSE 3 - 4 ¤ÃÑé§ à»š¹¨Ñ§ËÇÐ µÕÊ‹Ç¹¼ÊÁãËŒÁÕ¢¹Ò´àÅç¡Å§ 

 ¡´à»�´  ON ËÁØ¹»Ø†Áà¾ÔèÁÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÃçÇà¤Ã×èÍ§ÊÙ§ÊØ´ 

3. à·ãÊ‹á¡ŒÇ áÅŒÇ·çÍ»»�§´ŒÇÂ¶ÑèÇá´§¡Ç¹áÅÐà©Ò¡�ÇÂ ¨Ñ´àÊÔÃ�¿  
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Buta Nabe 
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Buta Nabe 

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇÍØ‹¹·Ô¾Â�ªÒÃ�» ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�äÃ«� ÃØ‹¹ KS-COM18

สวนผสม

àÊŒ¹á¡ŒÇ 100 ¡ÃÑÁ

ËÁÙÊäÅ«� 200 ¡ÃÑÁ

àµŒÒËÙŒ»ÅÒ 50 ¡ÃÑÁ

¼Ñ¡¡Ò´¢ÒÇ 1 ËÑÇ

¼Ñ¡¡ÇÒ§µØŒ§Î‹Í§àµŒ 50 ¡ÃÑÁ

á¤Ã�ÃÍµ 1 ËÑÇ

µŒ¹ËÍÁÞÕè»Ø†¹  1  µŒ¹

àËç´ËÍÁ (áª‹¹íéÒãËŒ¹ÔèÁ) 10 ´Í¡àÅç¡

àËç´ªÔàÁ¨Ô 30 ¡ÃÑÁ

àËç´à¢çÁ·Í§ 30 ¡ÃÑÁ

«ÍÊ¤Ôâ¤áÁ¹ 1/4  ¶ŒÇÂµÇ§

ÁÔÃÔ¹  2 ªŒÍ¹âµ�Ð

«ÕÍÔêÇ¢ÒÇ 2 ªŒÍ¹âµ�Ð

à¡Å×Í»†¹ 1 ªŒÍ¹ªÒ

¾ÃÔ¡ä·Â»†¹ 1 ªŒÍ¹ªÒ

วิธีทํา

1. ãÊ‹Ê‹Ç¹¼ÊÁ·Ñé§ËÁ´Å§ã¹ËÁŒÍã¹ àµÔÁ¹íéÒâ´ÂãªŒÊà¡Å “¢ŒÒÇµŒÁ”

 (PORRIDGE) ÃÐ´Ñº¢Õ´·Õè 1.5 

2. ¡´â»Ãá¡ÃÁ “¢ŒÒÇµŒÁ” (PORRIDGE) 

3. àÁ×èÍÊØ¡áÅŒÇ¨Ñ´àÊÔÃ�¿ µ¡áµ‹§ãËŒÊÇÂ§ÒÁ 
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Japanese 
Cheesecake
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Japanese 

Cheesecake 

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ EO-42K 

áÅÐà¤Ã×èÍ§¼ÊÁÍÒËÒÃªÒÃ�» ÃØ‹¹ EMS-62

สวนผสม 
¤ÃÕÁªÕÊ 175 ¡ÃÑÁ

à¹ÂÊ´ 35 ¡ÃÑÁ

¹ÁÊ´ÃÊ¨×´ 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§

ä¢‹á´§ 3 ¿Í§

ä¢‹¢ÒÇ 3 ¿Í§

¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ 65 ¡ÃÑÁ

á»‡§à¤Œ¡ 30 ¡ÃÑÁ

á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ 1 ªŒÍ¹âµ�Ð

¡ÅÔè¹ÇÒ¹ÔÅÅÒ 2 ªŒÍ¹ªÒ

¹éíÒµÒÅäÍ«Ôè§ (ÊíÒËÃÑºáµ‹§Ë¹ŒÒ)

ว�ธีทํา

1.  ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁ ¤ÃÕÁªÕÊ à¹ÂÊ´ ãÊ‹ÃÇÁ¡Ñ¹ã¹Í‹Ò§¼ÊÁ ¤¹ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ µÑé§¹éíÒãËŒà´×Í´ ¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒÍ‹Ò§¼ÊÁ¢Öé¹µÑé§º¹ËÁŒÍ ¤¹ãËŒÊ‹Ç¹¼ÊÁÅÐÅÒÂáÅÐà¹ÕÂ¹à»š¹à¹×éÍà´ÕÂÇ¡Ñ¹

2.  ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁä¢‹á´§ ¤ÃÕÁªÕÊ à¹ÂÊ´ ¹ÁÊ´¨×´ ¤¹ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ ãÊ‹¡ÅÔè¹ÇÒ¹ÔÅÅÒ ¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁÊ‹Ç¹¼ÊÁá»‡§à¤Œ¡ á»‡§¢ŒÒÇâ¾´Ã‹Í¹ÃÇÁ¡Ñ¹

3.  µÕä¢‹¢ÒÇ áÅÐ¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂãËŒ¢Öé¹¿Ù â´ÂãªŒËÑÇµÕÃÙ»µÐ¡ÃŒÍ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇà¤Ã×èÍ§ÊÙ§ÊØ´ (Ê»‚´ 5) ¨¹µÑé§ÂÍ´

4.  ãÊ‹Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ä¢‹á´§ Å§ã¹Ê‹Ç¹¼ÊÁä¢‹¢ÒÇ µÐÅ‹ÍÁä»·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ à·ãÊ‹¾ÔÁ¾�à¤Œ¡¢¹Ò´ 2 »Í¹´� ·Õè·Òà¹Â¢ÒÇäÇŒáÅŒÇ

5.  ¹íÒà¢ŒÒàµÒÍº ÇÒ§º¹¶Ò´Íº·ÕèËÅ‹Í¹éíÒ â´ÂÇÒ§äÇŒªÑé¹¡ÅÒ§ ãªŒä¿º¹áÅÐä¿Å‹Ò§ ãªŒÍØ³ËÀÙÁÔ 130 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 60 ¹Ò·Õ àÁ×èÍàÇÅÒ¼‹Ò¹ä» 50 ¹Ò·Õ   

 »ÃÑºä¿à»š¹ä¿º¹ Íºµ‹ÍÍÕ¡ 10 ¹Ò·Õ ãªŒÍØ³ËÀÙÁÔ 150 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ àÁ×èÍà¤Œ¡ÊØ¡ ¤ÇèíÒÍÍ¡¨Ò¡¾ÔÁ¾� ¾Ñ¡äÇŒãËŒàÂç¹

6.  µ¡áµ‹§´ŒÇÂ¹éíÒµÒÅäÍ«Ôè§à»š¹ÅÇ´ÅÒÂµÒÁªÍºãËŒÊÇÂ§ÒÁ



We cannot cure the world of 
sorrows, but we can choose 

to live in joy.
“เราไมสามารถรักษาโลกแหงความ

เศราโศกได แตเราสามารถเลือกที่จะอยู
อยางมีความสุขได” 

Joseph Campbell  /
โจเซฟ แคมปเบล

20

Healthy Quote : พลังคำ� พลังคิด พลังใจ

To put your things in order 
means to put your past 

in order, too.
“การจัดวางสิ่งของตางๆ ของคุณใหเปน

ระเบียบ หมายถึงการทําใหอดีตของคุณเปน
ระเบียบดวยเหมือนกัน”

Marie Kondo / 
มาริเอะ คอนโดะ

If you carry joy in your heart, 
you can heal any moment.

“หากคุณมีความสุขในใจ คุณก็สามารถเยียวยา
รักษาทุกชวงเวลาในชีวิตได”

There are those who 
give with joy, and that 

joy is their reward.
“มีผูที่ใหดวยความยินดี และ
ความยินดีนั้นเอง คือรางวัล

สําหรับพวกเขา” 

Khalil Gibran  /
 คาลิล ยิบราน

We have to embrace obstacles 
to reach the next stage of joy.
“เราตองยอมรับอุปสรรค เพื่อไปสู
ขั้นตอไปของความสุข”  

Goldie Hawn / โกลดดี ฮอวน

Carlos Santana / 
คารลอส ซานทานา
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Reading : อ่�นสนุก

“ร้านขนมแห่งความลับ” เป็นนวนิยายสืบสวนที่จะท�าให้เราอยาก

ชิมขนมหวานสไตล์ญี่ปุ�นให้ได้สักคร้ังในชีวิต เร่ืองราวของ “อุเมโมโตะ 

เคยีวโกะ” ซึง่เร่ิมท�างานทีร้่านวากาชิ (ขนมญีปุ่�นแบบดัง้เดมิ) ในช้ันใต้ดนิ

ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้ไม่นาน เธอเป็นเด็กสาวร่างท้วม วัยสิบ

แปดป� ผู้ตัดสินใจไม่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่มาท�างานที่ร้านแห่งน้ี

แทน ในแต่ละวันของเธอรายล้อมไปด้วยผู้จัดการร้านและเพื่อนร่วมงาน

ทีแ่ม้จะเป็นมอือาชีพ แต่กม็เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่มใีครเหมอืน ร้านแห่ง

นี้ท�าให้เธอเริ่มรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของวากาชิ ขนมหน้าตาธรรมดาๆ ซึ่งเต็มไป

ด้วยเร่ืองราวและลูกเล่นต่างๆ รวมถึงความจริงอันคาดไม่ถึงที่ซุกซ่อน

อยู่ในค�าพูดและการกระท�ามากปริศนาของคุณลูกค้าแต่ละคน

คงต้องอธิบายกันสักนิดว่า วากาชิ เป็นชื่อเรียกขนมหลายๆ ชนิด

ที่เอาไว้รับประทานคู่กับน�้าชาในพิธีชงชาของชาวญี่ปุ�น เช่น ขนมดังโงะ 

โมจิ ไดฟุคุ โดรายากิ ฯลฯ ลักษณะส่วนใหญ่มักจะท�าจากแป�ง โดยข้าง

ในก็จะสอดไส้แตกต่างกันไป ที่พบได้บ่อยๆ ก็จะเป็นไส้ถั่วแดงกวน 

นอกจากน้ี วากาชยิงัมขีนมหน้าสวยงามอย่าง โจนามะกาชิ เนริคริิ โยคงั 

และอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย ซึ่งใน “ร้านขนมแห่งความลับ” นี้ เราก็

จะได้ท�าความรู้จักขนมต่างๆ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับ

เคียวโกะ และต้องใส่หมายเหตุเพิ่มกันอีกสักหน่อยว่า “ร้านขนมแห่ง

ความลับ” น้ีเป็นนวนิยายประเภท Cozy Mystery ซึ่งจะเล่าเร่ืองราว

การสบืสวนสอบสวนแบบทีป่ราศจากการฆาตกรรม หรือค้นหาว่าใครคอื

ฆาตกร แต่จะเป็นการสบืสวนเร่ืองเลก็ๆ ทีเ่บาสบายมากกว่า ถือเป็นอกี

รสชาติของงานวรรณกรรมที่เราอยากให้คุณได้ลิ้มลอง

รานขนมแหงความลับ
แปลจากหนังสือ: 和菓子のアン
ผูเขียน: ซากากิ สึคาสะ

ผูแปล: ปาวัน การสมใจ

สํานักพิมพ: แพรวสํานักพิมพ

ร้านขนม
แห่ง
ความลับ
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The Frame : มุมศิลปิน

เริ่มสนใจศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่
จริงๆ ชีวิตหนูกอ็ยูก่บัศลิปะมาตัง้แต่เดก็ พ่อแม่กส่็งไปเรียนตลอด แต่พอข้ึนมธัยมฯ 

หนูไปเรียนทีส่งิคโปร์ซึง่เขาเน้นวิชาการสงูมากแล้วทีโ่รงเรียนกไ็ม่ได้สนับสนุนให้มศีลิปะ

ขนาดน้ัน พอไม่มโีอกาสได้เรียนก็ท�าให้เรารู้ว่า เราอยูโ่ดยไม่มศีลิปะไม่ได้ เพราะว่าเรา

จะแอบท�างานศลิปะอยูต่ลอดเวลา ก็เลยรู้ว่า น่ีล่ะเป็นสิง่ทีเ่ราชอบ พอกลบัมาเมอืงไทย

แล้วก็เลยมาเรียนด้านการออกแบบค่ะ

การร่วมงานกับ Millie Bobby Brown เป็นอย่างไรบ้าง
เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ ตอนที่เขาโทรมาบอกว่า เดี๋ยว

จะได้ร่วมงานกับ Millie หนูก็ตกใจในระดับหนึ่ง เพราะคิดว่าเขาน่าจะเลือกประเทศละ

คน คงไม่ได้เลือกหนูคนเดียวบนโลกนี้หรอก แต่พอรู้ว่าเขาเลือกเราคนเดียว ตอนแรก

หนูก็ไม่เชื่อ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากๆ จนพอได้มา

ฟังรายละเอียดแล้ว ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกและท้าทายส�าหรับตัวหนูเองมากๆ 

พอทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆ ค่ะ

พอลลนี - พร วฒัโนดม
ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีตัวเองเวอร์ชันที่ดีกว่าเป็นไอดอล
ถ้าคณุเป็นแฟนซรีส์ี Stranger Things ของ Netflix ทีน่�าแสดงโดย Millie Bobby Brown 

หรอืเป็นคนทีม่รีองเท้า Converse รุน่ Chuck Taylor All Star Classic อยูใ่นตูร้องเท้ามากกว่า 
1 คู่ หรืออาจจะแค่เคยดูคลิปไวรัลสาวน้อยคนหนึ่งอ่านค�าว่า “รูป-วง” เป็น “รู-ปวง” เราว่า
คุณจะอ่านคอลัมน์นี้สนุกขึ้นแน่นอน เพราะคอลัมน์ “The Frame : มุมศิลปิน” ฉบับนี้จะพาไป
คุยกับ “พอลลีน - พร วัฒโนดม” สาวน้อยเจ้าของผมหน้าม้าที่ท�าให้หลายคนข�าในคลิป 
รูปวง ตอนนี้ เธอคือนักศึกษาชั้นป ีที่  4  ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวที่ Millie Bobby 
Brown เลือกให้ร่วมออกแบบรองเท้า Converse คอลเลกชันใหม่



27

 คิดว่าอะไรที่ทําให้เราถูกเลือกให้ทําโปรเจกตนี้
หนูเป็นคนท�างานศลิปะทีม่คีาแรกเตอร์ของสสีนัชัดเจน แล้วกส็ือ่สารไปในทางบวก

ในหลายๆ ผลงาน แล้วเขาก็น่าจะชอบคนที่มีแนวทางการท�างานแบบน้ี มีพลังงาน

ในรูปแบบเดียวกัน สามารถสื่อสารแล้วท�าในสิ่งที่เขาคิดออกมาได้ โดยที่รู้สึกไม่ฝ�น 

เขาก็เลยน่าจะเลือกเราเพราะแบบนี้ค่ะ

ผลงานที่ทําชื่อ Pinky Promise มีคอนเซ็ปตอย่างไร 
โปรเจกต์นี้พยายามที่จะพูดถึงเรื่อง Female Empowerment และปล่อยในเดือน

สตรีสากล (มีนาคม) ด้วย ก็เลยคุยกันว่าอยากท�าอะไรที่เป็นภาพที่สื่อถึงการให้ก�าลัง

ใจ การสนับสนุนกันและกัน หนูก็เลยนึกถึงตอนเด็กๆ เวลาที่เดินกับเพื่อนหรือเดินกับ

พี่สาว ผู้หญิงจะชอบจับมือกันแต่ก็จะไม่ได้จับมากมาย จับแบบเอาน้ิวเกี่ยวกันนิดๆ 

หน่อยๆ หนูก็เลยเสนอไปว่า หรือจะท�าเป็นน้ิวก้อยเกี่ยวกันไหม แต่ว่าเป็นเกี่ยวท่าที่

เหมือนก�าลังเดินไปด้วยกันแบบแกว่งแขน ซึ่งทางเขาก็ชอบแนวความคิดน้ี หนูก็เลย

ลองเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น ทั้งลายเส้นต่างๆ แล้วก็สีข้างหลัง

ที่จะไม่ได้ระบายอยู่ในลายเส้น เพราะอยากจะสื่อถึงความไม่สมบูรณ์แบบด้วย เราไม่

ต้องเพอร์เฟกต์ ไม่ต้องอยู่ในกรอบ เราก็ดูดีได้น่ะค่ะ

การที่จะทํางานด้านนี้ได้ดี ต้องมีทักษะอะไรบ้าง
แล้วแต่โจทย์เลยค่ะ แล้วแต่ผลงาน แล้วแต่คนดู อย่างงานชิ้นนี้ของหนูถือว่าเป็น

ดีไซน์ ไม่ใช่อาร์ต คืองานดีไซน์เป็นงานที่เราพยายามสื่อสารให้คนเข้าใจได้มากที่สุด 

จริงๆ ก็ไม่อยากจะบอกว่าต้องวาดรูปสวย เพราะว่าสิ่งน้ันก็ไม่ได้จ�าเป็นขนาดน้ัน 

ถ้าเราสือ่สารได้ดพีอ ถ้าเราสือ่สารให้คนเข้าใจได้ น่ันกเ็ป็นสิง่ทีโ่อเคแล้ว เราน่าจะต้อง

ท�าความเข้าใจแล้วสื่อสารออกมาให้ดีที่สุด นั่นคือทักษะที่หนูรู้สึกว่าส�าคัญมากๆ ค่ะ 

แล้วถ้าวาดสวยด้วยก็จะดีมากค่ะ

มองแวดวงศิลปะบ้านเราอย่างไร
เร่ืองศลิปะในประเทศไทยมนัยงัไม่ได้ถูกมองเหน็มากเท่าทีค่วร หนูว่าเราไปได้ไกล

นะ คนไทยก็เก่ง ใครจะไปคิดว่าวันนึงหนูจะได้ไปท�างานกับคนที่เขาดังทั่วโลกขนาด

น้ัน หนูอยากให้ทุกคนพยายามท�างานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆ หาความเป็นตัวเอง 

เพราะโอกาสจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ถ้ามันจะมา มันก็มาเลย เราไปได้ไกลจริงๆ 

ถ้าหนูไปได้ ทุกคนก็ไปได้

อยากฟงทัศนคติการทํางานในฐานะคนรุ่นใหม่
หนูรู้สึกว่าทุกวันน้ีมันทั้งยากและง่ายในเวลาเดียวกันค่ะ ด้วยความที่คนรุ่นหนูมี

ประตูเยอะมาก เรามโีอกาสมากกว่าคนรุ่นก่อน เรามหีลายๆ อย่างทีส่ามารถเดนิเข้าไป

จับไปท�าได้เลย มันก็ง่ายที่เราจะค้นหาสิ่งที่เราชอบจากการได้ลองหลายๆ อย่าง แต่

ในขณะเดียวกัน เมื่อมีตัวเลือกเยอะข้ึน มันก็ยิ่งยากว่าเราจะต้องเลือกอะไร ทุกวันน้ี

หนูเองยังเลือกไม่ได้เลย หนูท�างานอยู่ประมาณ 3 ประเภทได้ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง 

ท�างานดีไซน์ด้วย ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบทั้งหมด แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไร แล้วก็รู้สึกว่า

คนรุ่นหนูมคีวามข้ีเบือ่พอสมควร มคีวามตามเทรนด์อะไรเตม็ไปหมด มนัเลยยากทีจ่ะ

ท�าอะไรทีม่นัเป็นออริจนัิล มนัมหีลายปัจจยัทีท่�าให้ยากต่อการท�างานส�าหรับคนรุ่นหนู

การพัฒนาตัวเองในแบบของพอลลีน
คนชอบถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจ อะไรคือคนที่เราดูเป็นตัวอย่าง คือหนูพูด

เลยว่า หนูตอบไม่ได้ เพราะหนูไม่มี หนูไม่ได้มีใครหรือว่ามีเป�าหมายอะไรที่มัน

อยู่สูงมากๆ หนูเป็นคนที่เห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าฉันไปถึงตรงนั้นได้ แล้วหนูจะใช้

ตรงนั้นเป็นเป�าหมายของตัวเอง เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคน

โชคดีด้วยล่ะ ที่ได้รับโอกาสมากมายจากคนรอบข้าง มันเลยท�าให้เรามาถึงจุดนี้ได้

แต่ว่าสิ่งที่ท�าให้หนูพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็คือหนูรู้สึกว่าหนูเก่งกว่านี้ได้ หนูเห็น

ตัวเองในอนาคต หนูก็จะพยายามท�าเพื่อให้ตัวเองไปอยู่จุดนั้นให้ได้ แค่นั้นเลยค่ะ

“สิ่งที่ทําใหหนูพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
ก็คือหนูรูสึกว่าหนูเก่งกว่านี้ได หนูเห็นตัวเอง

ในอนาคต หนูก็จะพยายามทําเพื่อใหตัวเอง
ไปอยู่จุดนั้นใหได      

”
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มาเพิ่มทักษะ
ใหม่ๆ ให้ชีวิต
สนุกยิ่งขึ้น
กัน!

เพราะการเรยีนรูน้ัน้เกดิข้ึนได้ทกุวนั และ
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด เราก็มีเรื่องให้เรียน
รู้และเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับชีวิตได้ไม่รู้จบ  
ที่ ส� าคัญยังมีกิ จกรรมแปลกใหม ่อีก
มากมายที่เพิ่มทักษะให้เราน�าไปปรับใช้ใน
ชีวิตการท�างานหรือชีวิตประจ�าวัน ควบคู่
ไปกับความสนุกสนาน เสริมสร้างสุขภาพ
ทั้งกายและใจอีกด้วย

Keep 
Learning 
New 
Things
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New Skills and Hobbies 
You Can Learn Right Now

5 กิจกรรมใหม่ที่เราอยากให้คุณได้ลองเรียนรู้

1 ออกสเต็ปเรียนเต้นรำ
à¾ÃÒÐ¡ÒÃàµŒนนัéนª‹วÂ·ัé§ãนàÃ×èÍ§ÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂáÅÐ Ô̈µã¨ á¶Á

ยังพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละเข้าสงัคมไปพร้อมกนัด้วย แล้วในยุคน้ี

ก็มีสไตล์การเต้นให้เราค้นหาและทดลองมากมาย แล้วเราจะไม่ลอง

ออกสเต็ปวาดลวดลายกันสักหน่อยเหรอ จะเริ่มจากเรียนเต้นง่ายๆ 

เพ่ือเอาไว้ท�าคลิปในแอปฯ TikTok ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีโรงเรียนเปิด

สอนเต้นตามเพลงฮิตเพื่อท�าคลิปใน TikTok โดยเฉพาะเลย หรือจะ

ลงเรยีนคลาสเต้นร�าเฉพาะทาง ซึง่ก็มใีห้เลอืกมากมาย อาทิ บัลเล่ต์,  

และยังมีคลาสเต้นร�าท่ีผสมผสานกิจกรรมสนุกๆ เข้าไปด้วย เช่น 

New York Salsa, Pole Dance, Zumba ฯลฯ ลองค้นหาสไตล์

การเต้นที่ชอบให้เจอ ไม่แน่เราอาจจะพบกิจกรรมใหม่ที่หลงรักก็ได้

ทรงตัวบนบอร์ดและล้อต่าง ๆ 
เป็นกิจกรรมสุดฮิตจริงๆ ส�าหรับเซิร์ฟสเก็ต กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผสมผสานระหว่าง 

“สเกต็บอร์ด” กับ “เซร์ิฟบอร์ด” ในกฬีาโต้คลืน่ในทะเล จนกลายมาเป็นกฬีาสนุกๆ 

ท่ีให้เราฝึกการทรงตวัและโยกตัวเพ่ือขบัเคลือ่นเจ้ากระดานเซร์ิฟสเกต็ไปข้างหน้าหรอื

ไถลขึ้นลงลูกคลื่นบนลานต่างๆ และหลายๆ คนก็เริ่มฝึกกีฬาติดล้อแบบอื่นๆ เพิ่ม

เข้าไปด้วยแล้ว ทั้งการเล่นสเก็ตบอร์ด อันเป็นต้นก�าเนิดของเซิร์ฟสเก็ต ซึ่งก็ยังแตก

แขนงแยกย่อยมีรูปแบบของสเก็ตบอร์ดให้เลือกอีกหลากหลาย เช่น ลองบอร์ด ที่มี

ความยาวของบอรด์มากขึ้นและเลน่ไดย้ากขึ้น, เพนนบีอรด์ ทีป่รับขนาดให้กะทดัรัด

ขึ้นและเบาขึ้น, ฟิงเกอร์บอร์ด ที่มีขนาดเพียง 4 นิ้ว และมีไว้ส�าหรับเล่นไถลบอร์ด

โดยใช้นิ้วมือเพียงเท่านั้น! 

2
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ท่องโลกใต้สมุทร เรียนดำนํ้าลึก
มาสัมผัสโลกอีกใบท่ีซ่อนตัวอยู่ในท้องทะเลลึกกับกิจกรรมด�าน�้าท่ีเหล่าคนดัง

หลายคนก�าลังสนใจอยู่ในตอนน้ี โดยในปัจจุบันก็มีคอร์สสอนด�าน�้าให้เลือกเรียน

มากมาย แต่ส�าหรับมือใหม่หัดด�าน�้าก็ต้องเริ่มที่การหัดด�าน�้าแบบ Scuba Diving 

อันเป็นพื้นฐานก่อน ซึ่งปกติจะเรียนกัน 1 วันเต็ม และมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

ตลอด แต่คอร์สเรียนด�าน�้าน้ีจะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตให้ด�าน�้า

สากล โดยคอรส์เรียนด�าน�า้ระดับแรกทีจ่ะไดร้ับใบอนญุาตให้ด�าน�า้สากลกค็อื คอรส์ 

Open Water Diver ซึ่งจะเรียนกันหลายวันอย่างเข้มข้น ทั้งวิธีการดูแลตัวเอง การ

เอาตัวรอด และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในการด�าน�้าลึก จากนั้นก็สามารถลงเรียน

คอร์สในระดับพิเศษต่อๆ ไปได้อีก เพ่ือท่ีจะได้ท่องโลกใต้ท้องทะเลอย่างปลอดภัย

ที่สุดนั่นเอง

5

ปลูกต้นไม้ในบ้าน
การปลูกต้นไม้ประดับบ้านกลายมาเป็นเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วใน

ช่วงกักตัวอยู่บ้านที่ผ่านมา ทั้งเพราะโหยหาธรรมชาติ ต้องการให้ต้นไม้ฟอกอากาศ

บริสุทธิ์ ดักฝุ่นควันพิษ และไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าการมีต้นไม้ใบสวยๆ อยู่ในบ้าน

นั้นท�าให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นจริงๆ แต่ใช่ว่าคิดจะซื้อหาต้นไม้มาปลูกมาวางไว้ในบ้าน

ก็ท�าได้เลย เพราะควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เริ่มจากหาพื้นที่ที่

เหมาะสมในบ้าน โดยสังเกตดูการถ่ายเทของอากาศและทิศทางของแสงแดด จาก

น้ันจึงเลอืกพันธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีน้ันๆ และควรศกึษาต่อไปอีกว่า การดแูลต้นไม้

แสนรักของเราน้ันมีข้อควรระวังพิเศษอย่างไร ต้องการแดดและน�้ามากน้อยเพียงใด 

กระถางแบบไหนที่เหมาะสม แล้วคุณจะรู้ว่าการปลูกต้นไม้นั้นมอบทักษะชีวิตต่างๆ 

ให้เรามากทีเดียว

3

ทดลองทำเทียนหอมแฮนด์เมด
ผู้คนในยุคนี้ให้ความสนใจกับกลิ่นหอมมากขึ้น ไม่ใช่แค่เฉพาะกลิ่นจากน�า้หอม

บนร่างกาย แต่หมายรวมถึงการสร้างกลิ่นหอมภายในบ้านด้วย และเทียนหอมก็เป็น

อีกหน่ึงกิจกรรมสนุกๆ ท่ีเราสามารถชวนสมาชิกภายในบ้านมาร่วมลงมือท�า และ

สร้างสรรค์กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�าบ้านด้วยกันได้ โดยขอแนะน�าให้เลือก

ใช้ตัวเน้ือเทียนท่ีท�ามาจากชอร์ตเทนน่ิงหรือไขถั่วเหลือง เพราะมีความปลอดภัย

มากกว่าพาราฟินและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เวลาจุดแล้วไม่มเีขม่าด�าหรอืควนั แถม

จุดได้นานกว่าเทียนที่ท�ามาจากพาราฟิน นอกจากนี้ เทียนจากไขถั่วเหลืองจะมีเนื้อ

นุ่มและมีกลิ่นหอมเบาๆ อยู่แล้วด้วย แต่ถ้าอยากเพ่ิมน�้ามันหอมระเหยเข้าไปอีกก็

ท�าได้เช่นกนั ส�าหรบัวธิกีารท�าเทียนหอมน้ันสามารถค้นหาเพ่ิมเตมิใน YouTube ช่อง

ต่างๆ ได้เลย

4
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ปรับใช้โคดาวาริกับชีวิตตัวเอง
แนวคดิแบบโคดาวาริอาจจะค�อนข�างสดุโต�งสาํหรับคน

ไทยอย�างเราๆ ไปสักหน�อย แต�หากนํามาปรับใช�ดูบ�างก็

จะทําให�สิ่งต�างๆ ที่เราลงมือทํานั้นได�ผลลัพธ�ที่ดีขึ้น และ

ที่สําคัญมันคือการพัฒนาตัวของเราเองให�เป�นมืออาชีพ

มากยิ่งขึ้น ไม�ว�าเรื่องนั้นจะเป�นเรื่องจริงจังหรือเรื่องเล�นๆ 

ก็ตาม อย�างเช�น ความมุ�งมั่นจริงจังกับเร่ืองตรงหน�าโดย

ไม�ว�อกแว�กก็ถือเป�นการฝ�กสมาธิที่ดีอย�างหน่ึง หรือการ

ทํางานโดยไม�ปล�อยปละละเลย ข�ามขั้นตอน หรือทําแบบ

ปล�อยผ�าน กย็�อมทาํให�งานน้ันๆ ประสบความสาํเร็จอย�าง

งดงามเสมอ ทีส่าํคญั โคดาวาริคอืความยนืหยดัและมุ�งมัน่

อยู�กบัคณุค�าในงานทีแ่ต�ละคนยดึถอื ทาํให�เราไม�ย�อหย�อน 

และไม�ยอมรามือให�กับหน�าที่ที่ต�องรับผิดชอบ ทําให�เรา

สามารถทาํงานนัน้ๆ ได� แม�ว�าจะยากหรือน�าเบือ่หน�ายแค�

ไหน และงานของเราจะก�าวไปสู�ระดบัคณุภาพทีส่งูมากข้ึน

เรื่อยๆ อย�างแน�นอน

KODAWARI
โคดาวาริ ตั้งใจแน่วแน่ เพื่อความสำเร็จ 
ความมุ�งมัน่ตัง้ใจ และใส�ใจในรายละเอยีดของสิง่ทีท่าํอยู�เสมอ ทาํให�คนญีปุ่�นได�รับ

การยกย�องถึงความพิเศษของการทํางาน ชิ้นงาน หรือผลลัพธ�ของการทํางาน อย�างที่เรา

มกัจะได�เหน็เชฟชาวญีปุ่�นพถิพีถินักับเมนูอาหารตรงหน�า พนักงานบริการใส�ใจดแูลลกูค�า

ในทุกๆ วินาที หรือแม�แต�งานฝ�มือต�างๆ ของคนญี่ปุ�นที่เต็มไปด�วยความประณีตงดงาม 

และน่ันก็ล�วนมาจากแนวคิด “โคดาวาริ” (Kodawari) ที่คนญี่ปุ �นใช�ในการทํางาน 

ซึง่หมายถงึความมุ�งมัน่ตัง้ใจทุ�มเทให�กับงานทีท่าํหรือกจิกรรมทีส่นใจ เพือ่ผลกัดนัตวัเอง

ให�ไปสู�คําว�ามืออาชีพ

คนทีม่โีคดาวาริจะภาคภมูใิจในสิง่ทีเ่ขาทาํ ทุ�มเททาํงานอย�างพถิพีถัินและแสวงหา

ความสมบูรณ�แบบ หากเลือกอาชีพหรืองานที่จะทําแล�ว ก็จะทําในเวอร�ช่ันที่ดีที่สุด 

เพื่อสร�างงานที่มีคุณภาพดีมากข้ึนเร่ือยๆ และรักษามาตรฐานระดับสูงอยู�เสมอ ดังนั้น 

ไม�ว�างานจะยากแค�ไหนพวกเขาก็ทําได� และทําได�ดีเสียด�วย
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Traveler : ชวนเที่ยว

Travel Activities
กิจกรรมหลากหลายบนเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องลอง!

วางแผนแพลนทริปไปเที่ยวกันทั้งที นอกจากจะต้องเลือกที่พักสวย ๆ เลือกร้านอาหารหรือคาเฟ่เก๋ ๆ  
ไว้เช็กอินถ่ายรูปกันแล้ว ก็ต้องมีกิจกรรมสนุก ๆ แปลกใหม่ไว้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต ให้ได้จดบันทึกเอาไว้ว่า  
ครั้งหนึ่งเราเคยได้ทำามาแล้วด้วย คอลัมน์ “Traveler: ชวนเที่ยว” ของเราในฉบับนี้ รวบรวมเอา 4 กิจกรรม 

หลากหลายที่ควรค่าแก่การลองมาให้ทุกคนได้จดโน้ตกันเอาไว้ก่อน และเมื่อพร้อม เราจะออกเดินทางท่องเที่ยว 
และทำากิจกรรมสนุก ๆ เหล่านี้กันอีกครั้ง
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เรียนรู้งานปั้นงานเซรามิก : สุโขทัย
นอกจากจะเท่ียวป่าเขาชมธรรมชาติและซึมซับคุณค่าของแหล่ง

ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศไทยแล้ว ที่สุโขทัยยังมีกิจกรรมสนุกๆ 

พรอ้มเพ่ิมทักษะทางศลิปะให้กบัตวัเราอีกดว้ย กบัการเรยีนรูง้านเครือ่งป้ัน

เซรามิก ซึ่งเป็นหนึ่งในของดีแห่งเมืองสุโขทัย โดยขอแนะน�าให้เดินทาง

มาที่ “สวนปั้นสุข” สตูดิโอเซรามิกของครูปุย ภารุจีร์ บุญชุ่ม ซึ่งเปิด

ต้อนรับทุกคนท่ีมาเยือนให้ได้ร่วมท�ากิจกรรมป้ันเซรามิกด้วยสองมือของ

เราเองออกมาเป็นผลงานตามจินตนาการโดยไม่ก�าหนดรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง จานชาม หรือตุ๊กตาตัวเล็กๆ ก็ได้ แถม

ยงัใช้เวลาอยูใ่นสตดูิโอไดท้ัง้วันตามใจคนเรียน ครปูยุคิดค่าสอนรวมวัสดุ

อุปกรณ์เพียง 350 บาท ต่อคน และหลังจากเผาและเคลือบเซรามิกแล้ว 

จะสง่ผลงานไปให้ถงึบ้านของเราเลย นอกจากน้ียังมกีจิกรรมสนุกๆ อ่ืนๆ 

อีกมากมาย อาทิ เรียนร้อยกระดิ่งมงคล, ตกแต่งแก้วสังคโลก/เซรามิก 

ด้วยทองค�าเปลว ท้ังน้ี หากสนใจเรียนการป้ันเซรามิก ควรติดต่อ

ล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  

เฟซบุ๊ก : Paan Sook Ceramics 

พาชา้งไปทำาสปาโคลนและอาบน้ำาชา้ง : กาญจนบุรี
กิจกรรมขี่ช้างเท่ียวธรรมชาติและจบทริปด้วยการอาบน้�าช้าง

ท่ีจังหวัดกาญจนบุรีน้ันมีให้บริการท่ีปางช้างหลากหลายแห่ง แต่ท่ี 

Elephant Haven Thailand หรือ “ปางช้างไทรโยค” นั้นจะเน้น

ที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีจุดขายอยู่ว่าการท่องเที่ยวร่วมทาง

ไปกับช้างโดยไม่ต้องขี่พวกเขาน้ันก็สนุกได้เหมือนกัน เพราะเราจะ

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าช้างตัวน้อยตัวใหญ่หลากหลายรุ่น ท้ังหมด 

7 เชือก ได้แก่ ทองคูน ล�าไย พิมใจ ช็อปเปอร์ มะลิ บุญมี และ 

เงนิด�า ไดเ้ดนิเลน่รว่มทางไปกบัพวกเขาโดยไมม่กีารบังคบั ไดท้ดลอง

ท�าข้าวป้ันช้างแล้วป้อนให้พวกเขาถึงงวงทุกเชือก จากน้ันก็ถึงเวลา

พาเจ้าช้างน้อยใหญ่ไปท�าสปาโคลน ให้พวกเขาได้เล่นสนุกกับโคลน

ท่ีจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและแมลงต่างๆ แล้วปิดท้ายทริป 

ด้วยการลงเล่นน้�ากับช้างทั้ง 7 เชือกที่แม่น้�าแควน้อยซึ่งไหลมาจาก

น้�าตกไทรโยค มาเติมพลังงานดีๆ และท�าความรู้จักกับวิถีชีวิตของ

สัตว์ประจ�าชาติไทยแบบอนุรักษ์กัน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 

https://elephanthaventhailand.org
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เรียนแล่นเรือใบกลางท้องทะเล : ประจวบคีรีขันธ์
มาเท่ียวทะเลหัวหินท้ังที ลองเรยีนแลน่เรอืใบเพ่ิมทักษะใหม่ๆ  กนัดว้ยดไีหม แวะมาท่ีน่ีเลย Sailing 

Club Hua Hin หรือ “สโมสรเรือใบหัวหิน” ซึ่งมีคอร์สเรียนเรือใบให้เลือกหลากหลายทั้งส�าหรับเด็ก

และผู้ใหญ่ จะเป็นมือใหม่ที่เริ่มหัดเล่นแบบเบาๆ ไม่กี่ชั่วโมง หรือมืออาชีพที่อยากเรียนจริงจังติดต่อ

กันหลายๆ วัน ก็ปรึกษาครูฝึกแล้วเลือกคอร์สที่เหมาะสมได้เลย ที่ส�าคัญ หากมีแววมีทักษะที่ดีพอ 

ทางสโมสรก็พร้อมส่งเสริมให้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอีกด้วย ส่วนใครท่ียังสงสัยว่าการ

เรียนแล่นเรือใบนั้นดีอย่างไร ก็ต้องอธิบายว่า นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้พาเรือใบแล่น

ออกไปโต้ลมโต้คลื่นด้วยความสามารถของตัวเราเองแล้ว เราจะเข้าใจธรรมชาติได้ดีมากขึ้น ท้ังเรื่อง

สภาวะอากาศ ทิศทางลม สภาพของสายน้�า และความเข้าใจในโครงสร้างของเรือใบท่ีล้วนเป็นส่วน

ส�าคัญในการแล่นเรือใบ นอกจากน้ี ยังช่วยให้เราสามารถเอาตัวรอดได้จากอุบัติเหตุทางน้�าต่างๆ  

ได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://huahinsailing.com/

ขึ้นบอลลูนดูวิวมุมสูง
: เชียงใหม่
ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ  

ก็สามารถขึ้นบอลลูนชมวิวสวยๆ 

จากมุมสูงได้ ที่ Tethering Balloon  

Farm Cowboy อ�า เภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากท่ีน่ีจะ

เป็นฟาร์มแกะขนาดใหญ่ให้เท่ียว

ชมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราได้ลอง

ขึ้นบอลลูนใหญ่ยักษ์ซึ่งถูกตรึงไว้กับ

พ้ืนดิน เพ่ือชมวิวแบบ 360 องศา 

จากความสูงประมาณ 50 เมตร

เหนือพ้ืนดินอีกด้วย โดยกิจกรรม

ขึ้นบอลลูนลมร้อนน้ีจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเย็นย่�าเท่าน้ัน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รอชมวิวพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เผยให้เห็นแสง

ไฟในเมืองเชียงใหม่ท่ีจะค่อยๆ สว่างขึ้นยามท้องฟ้ามืดลง รับรองว่าการมาขึ้นบอลลูนท่ีนี่จะเปลี่ยนประสบการณ์เท่ียวเชียงใหม่ให้ไม่เหมือนครั้งไหนๆ ได้อย่าง

แน่นอน ส่วนใครท่ีอยากขึ้นบอลลูนท่ีสามารถล่องลอยไปอย่างอิสระชมวิวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงได้แบบไร้ขีดจ�ากัด ก็ต้องติดตามการเปิดให้บริการขึ้นบอลลูนแบบ

ฟรีฟลายกันให้ดี เพราะจะเปิดให้บริการในโอกาสพิเศษเท่าน้ัน โดยเราจะสามารถขึ้นบอลลูนได้ 40 นาทีต่อรอบแบบเหมาบอลลูน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  

www.facebook.com/BalloonChiangmaibyTetheringBalloonThailand/
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Take a rest : ชวนพัก

Ahsa Farmstay (อาสา ฟาร์มสเตย์)
แม่สลองใน ซอย 1 ตำาบลป่าซาง อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

www.ahsafarmstay.com

Ahsa Farmstay 
ให้ธรรมชาติกลมกลืนกับชีวิตเรา
ที่ “อาสา ฟาร์มสเตย์”
อาสา ฟาร์มสเตย์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่ม

คนเล็กๆ ที่ร่วมกันชุบชีวิตผืนดินกว่า 85 ไร่ ณ เชิง

ดอยแม่สลอง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเดิมที

เป็นพื้นที่ท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกข้าว ท�าสวนยาง 

ปลกูสบัปะรด ให้กลายเป็นฟารม์สเตย์วถิใีหมแ่สนอบอุ่น

จากชีวิตของผู้คนในชุมชนและธรรมชาติอันรื่นรมย์ ให้

นักท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พักท่ีน่ีไดส้มัผัสวถิชีวีติอันเรยีบงา่ย 

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมอิงแอบธรรมชาต ิและสนุกสนาน

กับทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่จะได้ติดตัวกลับไป

ถงึแมจ้ะเป็นฟารม์สเตย์แตบ้่านพักของท่ีน่ีกม็คีวาม

สะดวกสบายคูก่บังานดไีซน์ท่ีสอดรบักบัธรรมชาติ โดย

เฉพาะกลุ่มเรือนไทยล้านนายกใต้ถุนสูงท่ีเติมความ 

โมเดิร์นเข้ามาในรายละเอียด และมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกครบครัน ท้ังเตียงนุ่มๆ เครื่องปรับอากาศ 

ห้องน้�าสะอาด แต่ไม่มีโทรทัศน์ให้ เพราะต้องการให้

ผู้เข้าพักอยู่กับธรรมชาติมากกว่า โดยมีห้องพักด้วยกัน

ทั้งหมดเพียง 4 ห้อง และพร้อมเปิดต้อนรับแขกผู้มา

เยือนสูงสุดวันละไม่เกิน 12 คนเท่านั้น 

ส่วนกิจกรรมสนุกๆ ท่ีอาสา ฟาร์มสเตย์ ก็มีท้ัง

การลองปลูกข้าวด�านา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกผักผล

ไม้ปลอดสารเคมี เรียนท�าอาหารไทยส�ารับเมืองเหนือ 

เรียนท�าขนมไทย ท�าสปาสุ่มไก่อบสมุนไพร นวดไทย

ในศาลาริมทุ่ง เดินส�ารวจป่าชุมชน ชมการกรีดยาง 

ฯลฯ ท่ีส�าคญัทุกกจิกรรมน้ันมคีณุลงุคณุป้า พ่ีๆ นอ้งๆ 

จากชุมชนรอบๆ ที่อาสามาสอนมาชวนเราท�ากิจกรรม 

ดว้ยตัวเอง ซึง่ย่ิงท�าให้การเขา้พักท่ีฟารม์สเตย์แห่งน้ีเป็น

ประสบการณ์พิเศษมากขึ้นไปอีก

Take a Rest : ชวนพัก
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Inside Bangkok : เลาะกรุงเทพฯ

ลานกางเต็นท์ที่ขอเป็นสวนหลังบ้าน 
ของคนกรุงสายแคมปิ้ง

พื้นที่กว่า 10 ไร่ของบึงไมตรีจิต ย่านคลองสามวา ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจแห่งใหม่ล่าสุดของคนกรุงเทพฯ โดยนอกจากจะมีความเป็นธรรมชาติร่มรื่นจน

ท�าให้เรารู้สึกเหมือนก�าลังพักผ่อนในทะเลสาบกลางป่าใหญ่ในต่างจังหวัดแล้ว ที่นี่ยังถูก

พัฒนาให้เป็น “ลานกางเต็นท์” แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ณ ขณะนี้อีกด้วย

Bangkok Backyard คือชื่อท่ีอธิบายคอนเซ็ปต์ของลานกางเต็นท์แห่งน้ีไปในตัว 

โดยเจ้าของพื้นที่ตั้งใจให้ที่นี่เป็นเหมือนสวนหลังบ้านของคนกรุงเทพฯ ที่อยากจะมากาง

เต็นท์นอนชิลล์ๆ สักคืนก็มาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องวันหยุดและการเดินทาง 

ภายในแบ่งพื้นที่กางเต็นท์ออกเป็น 2 โซนคือ Traditional Camping Zone หรือ

ลานมาก่อนกางก่อน โซนน้ีถ้าใครอยากนอนชมววิสวยๆ ท�าเลดีๆ  กต้็องมากนัเรว็หน่อย 

เพราะถึงก่อนมีสิทธ์ิเลือกพ้ืนท่ีก่อน ส่วนอีกโซนคือ Private Zone ท่ีจะแบ่งพ้ืนท่ีกาง

เต็นท์ตามวิวทิวทัศน์ต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนจอง ก็คล้ายๆ กับการจอง

ห้องพักโรงแรมนั่นเอง

ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ Bangkok Backyard ก็มีบริการให้ครบ ทั้งห้องน�้า เครื่องท�าน�้าอุ่น สบู่ แชมพู น�้าดื่ม ทั้งยังอนุญาตให้ประกอบอาหารได้ 

พร้อมจัดเตรียมที่ทิ้งขยะไว้ให้ รวมถึงจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มีให้ทั่วลานประมาณ 20 จุด (ต้องเตรียมปลั๊กต่อยาว 20 เมตร หรือมากกว่ามาเอง) สัญญาณอินเทอร์เน็ต

วายฟายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง และท่ีจอดรถท่ีกว้างขวางเหลอืเฟือ แต่ถ้ายังขาดเหลอือะไรอีกกส็ามารถซือ้หาได้ท่ีร้านขายอุปกรณ์แคมป้ิงท่ีอยู่ใกล้ๆ กนัได้เลย โดยความ

ใจดีอีกอย่างของลานกางเต็นท์กลางกรุงแห่งนี้ก็คือ อนุญาตให้น�าน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายเข้ามาในพื้นที่ได้ด้วย

ว่ากันว่ามนุษย์เรานั้นจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ แล้วเหล่าคนกรุงฯ ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางตึกสูง รถรา

ขวักไขว่ และมีพื้นที่สีเขียวน้อยเต็มที จะท�าเช่นไรเล่า จะให้แบกเป้

ออกไปสัมผัสต้นไม้ใบหญ้าในป่าใหญ่ต่างจังหวัดได้ทุกสุดสัปดาห์ก็

คงจะเป็นเรื่องยากเต็มที แต่ถ้าบอกคุณว่า ต่อไปน้ีเราจะสามารถ

สะพายเป้ หอบชุดปิกนิก ไปกางเต็นท์ ตั้งแคมป์ริมน�้าในพื้นที่ของ

กรุงเทพฯ ได้แล้วล่ะ คุณจะว่าอย่างไร?

Bangkok  
Backyard 
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ปัจจุบัน Bangkok Backyard รับลูกค้าได้สูงสุดครั้งละ 30 คน ตามมาตรการควบคุม

โควิด-19 ในช่วงนี้ และข้อจ�ากัดเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีแผนที่

จะพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือให้รองรับลูกค้าได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 80 - 100 คนในช่วงไฮซีซัน 

รวมถงึตัง้ใจจะท�าพ้ืนท่ีส�าหรบั Camper Van คาดว่าภายในปลายปีทุกอย่างน่าจะเสรจ็สมบูรณ์

ใครอยากลองเปลีย่นท่ีนอนสกัคนื สามารถแอดไลน์ @bangkokbackyard ไปสอบถาม

เรื่องการจองได้ และสามารถติดตาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Bangkok 

Backyard หรือโทรศัพท ์09 9393 9747

www.facebook.com/bangkokbackyard/

The Rules 
เน่ืองจาก Bangkok Backyard เป็นพืน้ทีส่่วนบคุคล 

หากฝ่าฝืนกฎและข้อปฏบิตั ิหลงัจากมกีารตกัเตอืนตาม
มาตรการแล้ว Bangkok Backyard ขอใช้สทิธิเ์ชญิออก
นอกสถานที่ทันที 

• ห้ามเสียงดังรบกวนผู้อื่นตลอด 24 ชั่วโมง
• ห้ามเล่นดนตรีหรือใช้เครื่องขยายเสียง
• ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ
• ห้ามเพื่อนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามาภายในลานกางเต็นท์
• ห้ามก่อกองไฟบริเวณสนามหญ้า
• ห้ามกระท�าการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย
• ห้ามตกปลาในบึง
• ห้ามลงเล่นน�้า
• ห้ามน�าเตาไฟฟ้า กาไฟฟ้า ไมโครเวฟ มาใช้ในพื้นที่
• ห้ามน�าโดรนขึ้นบิน
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วิธีเก็บบานแบบ “คมมาริ” (KonMari) นั้น มาจากหนังสือ
ชื่อ The Life-Changing Magic of Tidying Up ที่เขียนขึ้น
โดยสุภาพสตรีชาวญี่ปุนชื่อ มาริเอะ คอนโดะ (Marie Kondo) 
ที่ดูภายนอกเปนผูหญิงธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แตเธอไดสราง
ปรากฏการณจัดบานใหเปนระเบียบมาแลวทั้งในญี่ปุน อเมริกา 
และยุโรป โดยการจัดระเบียบบานแบบคมมาริ เปนศาสตรของ
การจดัระเบยีบขาวของทกุอยางรอบตวัเพือ่สรางความสขุและ
สมดุลใหกับชีวิต โดยมีเคล็ดลับที่ไมซับซอน ที่ไมวาใครก็ทําได

Good Idea : ไอเดียดีๆ

สรางความสุข เปลี่ยนชีวิต
ดวยการจัดบานแบบคมมาริ

KonMari
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จัดเก็บทุกอย่างในรอบเดียว 
ถ้าคุณเก็บบ้านวันละนิดวันละหน่อย คุณจะต้องเก็บบ้านไปตลอดชีวิต การเก็บ

ทุกอย่างให้เสร็จในรอบเดียวจึงเป็นการสร้างเป้าหมาย และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้

เห็นได้อย่างชัดเจน ท�าให้การจัดบ้านครั้งเดียวนั้นคุ้มค่า จนคุณจะรู้สึกเสียดายแน่ๆ 

ถ้าจะท�าให้บ้านกลบัมารกอีก และอย่าเกบ็แบบไปเรือ่ยๆ ทีละนิด เพราะมนัเสยีเวลา 

จนอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเก็บของต่อไปไม่รู้จบ

จัดบ้านตามหมวดหมู่ 
เมื่อตัดสินใจจะจัดระเบียบแล้ว ต้องจัดของทีละหมวดหมู่ ไม่ใช่จัดตามห้อง 

เพราะการจัดของไปทีละห้อง มีความเสี่ยงสูงว่าของอย่างเดียวกันจะมีที่เก็บมากกว่า

หน่ึงท่ี ซึง่นัน่จะน�ามาซึง่ความยุ่งยากในภายหลงั โดยท�าให้ข้าวของกระจดักระจายไป

ตามท่ีต่างๆ ของบ้าน ท�าให้เราไม่สามารถเคลยีร์สิง่ของได้ดเีท่าท่ีควร การจัดข้าวของ

ที่ถูกและควร จึงจะต้องใช้วิธีจัดตามหมวดหมู่ โดยน�าของทั้งหมดในหมวดเดียวกัน 

มากองรวมกัน และคัดแยกว่าสิ่งไหนจะเก็บไว้ต่อ สิ่งไหนถึงเวลาที่จะทิ้งมันไปเสียที

จัดระเบียบบ้านในวาระพิเศษ 
ด้วยจ�านวนข้าวของในบ้านท่ีมีอยู่มากมายมหาศาล มีระดับความรกรุงรังมาก

ขึ้นตามระยะเวลาท่ีสะสม (ปัญหาความรก) เอาไว้ ท�าให้เรามักรู้สึกว่าการจัดบ้าน

เป็นเรื่องที่น่าท้อแท้ พอคิดว่าจะจัดก็เลยมักเลิกล้มความคิดนั้นแทบจะทันที มาริเอะ 

คอนโดะ จึงแนะน�าให้คิดว่าการจัดบ้านนั้นเป็นกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เหมือนเป็น

เทศกาลที่ทุกคนในบ้านจะมาร่วมใช้เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งของและบรรยากาศของบ้าน

ด้วยกัน อาจจะอาศัยการท�าความสะอาดบ้านก่อนวันเทศกาลตรุษจนี หรือสงกรานต์ 

เป็นฤกษ์งามยามดีนั้นก็ได้

จัดระเบียบและคัดแยกสิ่งของเรียงตามล�าดับ 
การจัดบ้านให้ดแีบบคมมาร ิคอืการคดัเลอืกเกบ็เฉพาะของท่ีเราต้องการ

เอาไว้ ที่เหลือนอกจากนั้นให้ทิ้งออกไปจากบ้านให้หมด ส่วนส�าคัญที่สุดใน

การคัดเลือกสิ่งของก็คือการใช้หัวใจและความรู้สึกในการเลือก ไม่ต้องคิด

หาเหตุผล ไม่ต้องนึกถึงอดีต หรืออนาคตใดๆ สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดใจ

ท้ิง เพราะข้าวของมักเต็มไปด้วยความทรงจ�าต่างๆ จึงแนะน�าให้ไล่ล�าดับ

คัดแยกของไปทีละหมวดหมู่ เริ่มจากสิ่งท่ีง่ายท่ีสุดไปหายากท่ีสุด แล้วคิด

แต่เพียงว่า ขณะนี้สิ่งของชิ้นนั้นได้กระตุ้นความรู้สึก หรือจุดประกายความ

สขุให้เราหรอืไม่ ใช้วธีิหยิบของทุกชิน้ขึน้มาด้วยมอืท้ังสองข้าง เพ่ือพิจารณา

และสัมผัสกับของทุกชิ้นอย่างใกล้ชิด ก็จะช่วยให้เรารับความรู้สึกได้ชัดเจน

กว่าการมองเฉยๆ 

การจดัระเบยีบบ้านแบบ “คมมาร”ิ นอกจากจะท�าให้บ้านของเราสะอาด 

โล่ง โปร่ง สบาย มรีะเบียบ ไม่รกรงุรงัแล้ว การท่ีเราได้ฝึกขดัเกลาความคดิ 

เรยีนรูค้วามรูส้กึตนเองบ่อยๆ กจ็ะส่งผลให้ตวัเรารูจั้กคดัเลอืกสิง่ต่างๆ ท่ีเข้า

มาในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น และชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนั่นเอง
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Chef Talk : คุยกับเชฟ

จุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายอาหาร
ตอนเด็กๆ เวลาแม่ท�ากับข้าวก็จะคอยบอกคอยเรียกให้ไปช่วย 

แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ จนตอนหลังไปเรียนด้านการบริหารร้าน
อาหารและโรงแรมที่แคนาดา ถึงจะเริ่มชอบการท�าอาหาร เลยลอง
คดิวา่ท่ีเมอืงไทยเราเคยเรยีนอะไรบ้างจากแม ่ก็เลยเริม่ท�าอาหารไทย
กินเอง เพราะร้านอาหารไทยที่แคนาดาแพง พอมั่นใจว่าตัวเองชอบ
ท�าอาหารจริงๆ ก็เลยขอแม่ไปเรียนต่อด้านอาหารอย่างจริงจังครับ

แปลว่าเชฟโจถนัดอาหารไทย?
ตอนเรยีนท�าอาหารจะเรยีนหลกัสตูรของฝรัง่เศส เน้นอาหารของ

ฝั›งยูโรเปียนมากกวา่ หลายประเทศกเ็ป็นแบบน้ี ท่ีไทยเหมือนกนั ถา้
ไปเรยีนท�าอาหาร โรงเรยีนสว่นใหญจ่ะมหีลกัสตูรท่ีเป็นของยูโรเปียน 
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมชอบอาหารฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ใช่ฝรั่งเศสแท้ เพราะ
อยู่แคนาดาก็จะเป็น Canadian French แล้วก็ได้มีโอกาสท�าร้าน
ญี่ปุ†นเล็กๆ ด้วย ก็เลยรู้เทคนิคการแล่ปลานิดหน่อย ถามว่าถนัด
อาหารไทยไหม ตอนน้ีจะบอกว่าเราใช้เทคนิคและความรู้จากการ
ท�าอาหารหลายๆ อย่างให้อาหารไทยในรปูแบบใหมข่องเราดขีึน้กวา่
เดิมครับ ผมคิดว่าถ้าพูดถึงชื่อเชฟโจในตอนนี้ คนส่วนใหญ่ก็น่าจะ
นึกถงึผมในแงข่องการเป็นเชฟท่ีน�าเสนอความใหมใ่นเรือ่งวตัถดุบิไทย 
หรืออาหารไทยที่มีความเป็นนวัตกรรมครับ

“เชฟโจ”“เชฟโจ”
ณพล จันทรเกตุณพล จันทรเกตุ

ด้วยระยะเวลากว่า 10 ปในวงการอาหาร ถ้าใคร
เปนนักกินนักชิม และชอบเดินเข้าร้านที่เสิรฟความ
อร่อยคู่กับความแปลกใหม่ อาจจะเคยชิมรสมือของ 
“เชฟโจ - ณพล จันทรเกตุ” เชฟประจำาร้านอาหารระดับ 
1 ดาวมิชลินแห่งหนึ่งมาบ้างแล้ว ซึ่งตอนน้ีเชฟโจ
ได้ออกเดินทางอีกครั้งบนเส้นทางของตัวเอง โดยมี
ยานพาหนะชื่อ “สามลอ” เปนแรงบันดาลใจ ใครยังไม่
รู้จักเชฟโจ แต่สนใจจะออกเดินทางไปด้วยกัน รีบขึ้น
มาก่อน แล้วเขาจะเล่าเรื่องราวบนเส้นทางสายอาหาร
ให้คุณฟงเอง

10 ป บนเสนทาง
อาหาร และการ
เดินทางครั้งใหม 
โดยยานพาหนะ
ที่ชื่อ...

“สามลอ”
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ความยากง่ายของอาชีพเชฟในยุคนี้มี
อะไรบ้าง?

ผมว่าง่ายกว่าเมื่อห้าปีก่อนเยอะนะครับ แค่สมัยที่
ผมเรยีน ถา้บอกพ่อแมว่า่อยากเป็นเชฟ อยากท�าอาหาร
เพ่ือเป็นอาชีพ พ่อแม่คงบอกว่า ท�าไมไม่เป็นหมอล่ะ 
ท�าไมไม่ท�าอะไรท่ีมันมั่นคงกว่านี้ แต่สมัยน้ีผมว่ามัน
ง่ายขึ้นในการท่ีคนให้การยอมรับมากขึ้นด้วยหลายๆ 
อย่าง รวมถึงสื่ออย่างรายการโชว์ต่างๆ แต่ผมคิดว่า
มันก็มีส่วนเสียระดับหน่ึงท่ีท�าให้คนเอาเชฟหรือคนท�า
อาหารไปขึ้นห้ิง ส�าหรับผมแล้วเราก็แค่คนท�าอาหาร
คนหน่ึง เป็นคนหารายได้จากการท�าอาหาร ซึ่งไม่ได้
แตกต่างจากคนที่ท�าข้าวแกงหรือว่าอาหารทั่วไปเลย

มองตัวเองว่าประสบความสำาเร็จหรือ
ยัง?

ยังครับ ผมรู้ว่าผมชอบอะไรในการท�าอาหาร แต่
ว่าผมยังไม่ประสบความส�าเร็จในการท�าสิ่งท่ีอยากจะ
ท�า หรือยังไม่ชัดเจนอย่างท่ีตั้งใจไว้ อย่างอาหารไทย 
เป็นสิ่งท่ีผมอยากจะเรียนรู้ต่อ แล้วผมก็คิดว่ามันอาจ
จะเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด แต่ถ้าเป็นอาหารยุโรป มัน
เป็นสิ่งท่ีผมสร้างและเก็บมาตั้งแต่สมัยก่อน ท่ีบอกว่า
ยังไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะว่าผมยังหาจุดสมดุล
ระหว่างสองสิ่งนี้ได้ไม่ดีพอ

พูดถึงร้านใหม่ “สามล้อ” 
ร้านสามล้อเป็นโปรเจ็กต์ท่ีเราอยากจะน�าเสนอ

อาหารท่ีเป็น Gastro Bar เหมือนในต่างประเทศท่ี

มีร้านอาหารท่ีคนสามารถไปกินอาหารท่ีรสชาติอร่อย 
แลว้กม็ลีกูเลน่นิดๆ หน่อยๆ เพ่ือสงัสรรค ์น่ังดืม่โดยท่ี
ไม่ต้องรู้สึกอึดอัด ซึ่งไอเดียของร้านสามล้อก็คือเรา
อยากท�างานร่วมกับเชฟในกรุงเทพฯ ค�าถามหลักของ
เราท่ีจะถามเขาก็คือ “กับแกล้มท่ีคุณคิดถึงหรือชอบ
ที่สุด 3 - 5 เมนูแรกคืออะไร?” เราอยากเอากับแกล้ม
ออกมาเล่น อาจจะไม่ต้องเป็นของไทยก็ได้ อยากจะ
เป็นพ้ืนท่ีท่ีให้เชฟจากร้านมิชลินหรือว่าร้านดีๆ แบบ
ไฟน์ไดน่ิงไดม้าท�าอาหารในสไตลท่ี์เขาไมส่ามารถท�าได้
ที่ร้านครับ

แล้วเราจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ จากเชฟโจที่
ร้านนี้บ้าง?

เราพยายามจะน�าเสนอความใหม่ในเรื่องของ 
อาหารครับ ผมคิดว่าร้านอาหารท่ีเหมือนสามล้อก็มี
เยอะอยู่แล้ว แต่เราก็อยากจะหาลูกเล่นที่ท�าให้อาหาร
ดูพิเศษขึ้นมาอีกหน่อย สมมติไก่ทอดมีขายเยอะมาก 
เราก็พยายามใช้ความรู้เรื่องอาหาร นวัตกรรมของเรา 
มาท�าความเข้าใจ เรื่องข้าวเราก็น�าข้าวหอมมะลิท่ีหุง
มาแลว้หน่ึงวนั เป็นขา้วเหลอืท่ีเราอาจจะตอ้งท้ิงหรอืท�า
ขา้วผัด แตเ่ราหาวธีิใช ้โดยการน�ามาตม้เหมอืนขา้วตม้
แล้วใส่สามเกลอ (พริกไทย รากผักชี กระเทียม) กับ
ชิโอะโคจิเพิ่มความอูมามิ แล้วก็เอาไก่ที่แช่น้�าเกลือมา
จุ่มกบัขา้วตม้กบัแป้งแลว้น�าไปทอด มนัจะไดไ้กท่อดท่ี
ไม่เหมือนกับที่อื่นเลย

จะเปิดร้านอาหารใหม่ให้ประสบความ
สำาเร็จได้อย่างไร?

ผมว่าตอนน้ีเราพูดยาก เหมือนสิ่งท่ีเรารู้มาก่อน
เกิดโควิด-19 เป็นอีกอย่างหน่ึง พอโควิด-19 มา  
ก็เป็นอีกอย่างหน่ึง ท่ีเรียนมาหรือว่ากรณีศึกษา 
รายงานตา่งๆ กไ็มม่เีหตกุารณแ์บบน้ีมาให้เราคดิกนัมา
กอ่น สิง่ท่ีผมท�าไดก้ค็อืต้องคดิให้มนัเป็นไปไดท่ี้สดุ แต่
ก็ยังคงความเป็นเรา เคล็ดลับคืออย่าเพิ่ง Go Big ให้  
Go Small ก่อน เช่น ถ้าจะเปิดร้านอาหารทีเดียวเลย 
60 ที่นั่ง ผมว่าเราเริ่มจาก 20 ก่อนดีกว่า เราจะได้
จัดการเท่าท่ีเราจะโตไดม้ากกวา่ ผมคดิวา่มนัเป็นอะไร
ท่ีเราก็เรียนรู้มาจากประสบการณ์ในช่วงโควิด-19 ท่ี
ผ่านมา วันน้ีเราก็ยังคิดกันอยู่ว่าอะไรคือทิศทางท่ีถูก
ต้องที่สุดส�าหรับการท�าร้านอาหารต่อไปครับ



อวสานปนหยาบ
สาวๆ สายเฮลท�ตี้ส�วนใหญ�มักจะชอบทําเคร่ืองดื่มสุขภาพอย�างนํ้าผักและผล

ไม�เพื่อดื่มเองที่บ�าน เพราะสะอาด สดใหม� เลือกวัตถุดิบได�ตามใจชอบ แต�บางครั้ง

ก็เจอกับป�ญหา “ป��นหยาบ” มากวนใจจนทําให�เสียอารมณ� เนื่องจากเครื่องป��นที่ใช�

นั้นไม�ได�คุณภาพ ผักผลไม�ที่ป��นจึงไม�ละเอียด น้ําแข็งยังคงเป�นก�อน 

“ชาร�ป กรุงไทยการไฟฟ�า” ผู�แทนจาํหน�ายเครือ่งใช�ไฟฟ�า

ในครัวเรือน “ชาร�ป” เข�าใจความรู�สกึคนรักสขุภาพเป�นอย�างด ี

จึงจัดทําโฆษณาออนไลน�ในชุด “ป��นหยาบ” พร�อมแนะนํา

สินค�า “เคร่ืองป��นอเนกประสงค�ชาร�ปรุ�น EM-ICE2” ที่มี

ใบมีดสเตนเลสฟ�นปลา 5 แฉก คมกริบ แข็งแรง ทนทาน 

พร�อมพลังมอเตอร� 500 วัตต� ทําให�นํ้าแข็งก�อนรวมถึง

ผักผลไม�ต�างๆ น้ันละเอียดเนียนนุ�ม กลายเป�นสมูทตี้

ได�ในเวลาอันรวดเร็ว …   รับรองว�าไม�เสียเวลาไม�เสียอารมณ� 

เย็นๆ ฟ�นๆ อยากรู�ว�าจะฟ�นแค�ไหน ก็ตามมารับชมคลิปนี้

กนัแบบเตม็ๆ ได�ใน www.facebook.com/sharpweeclub 

พัดลมอุตสาหกรรมชารป 
รุ่น PJC-B18
“ชาร�ป กรุงไทยการไฟฟ�า” ผู�แทนจําหน�ายเคร่ืองใช�ไฟฟ�า

ชาร�ป ได�เป�ดตัวผลิตภัณฑ�ใหม� เพื่อปราบความร�อนกับ “พัดลม

อุตสาหกรรมชาร�ป รุ�น PJC-B18” ด�วยใบพัดขนาด 18 น้ิว 

แบบ 5 ใบพัด ช�วยกระจายแรงลมได�อย�างทั่วถึง ฐานพัดลม

ออกแบบพิเศษ แข็งแรง มั่นคง เหมาะกับพื้นที่กว�าง เช�น 

ร�านอาหาร และสํานักงาน สามารถปรับแรงลมได� 3 ระดับ อีกทั้ง

ยังเพิ่มความมั่นใจด�วยความปลอดภัย 3 ระบบ ได�แก� THERMAL 

FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ, CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟ

เกิน, FLAME RETARDANT พลาสติกไม�ลามไฟ ได�รับเคร่ืองหมาย

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พร�อมด�วยการรับประกันมอเตอร�

นาน 3 ป� ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ�น ราคาขายปลีกแนะนํา 

1,638 บาท วางจําหน�ายแล�วที่ร�านตัวแทนจําหน�ายชาร�ป และ

ห�างสรรพสินค�าชั้นนําทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ�

ได�ที่ www.thaicity.co.th

นั้นไม�ได�คุณภาพ ผักผลไม�ที่ป��นจึงไม�ละเอียด น้ําแข็งยังคงเป�นก�อน 

“ชาร�ป กรุงไทยการไฟฟ�า” ผู�แทนจาํหน�ายเครือ่งใช�ไฟฟ�า

ในครัวเรือน “ชาร�ป” เข�าใจความรู�สกึคนรักสขุภาพเป�นอย�างด ี

จึงจัดทําโฆษณาออนไลน�ในชุด “ป��นหยาบ” พร�อมแนะนํา

สินค�า “เคร่ืองป��นอเนกประสงค�ชาร�ปรุ�น EM-ICE2” ที่มี

ใบมีดสเตนเลสฟ�นปลา 5 แฉก คมกริบ แข็งแรง ทนทาน 

พร�อมพลังมอเตอร� 500 วัตต� ทําให�น้ําแข็งก�อนรวมถึง

ผักผลไม�ต�างๆ น้ันละเอียดเนียนนุ�ม กลายเป�นสมูทตี้

ได�ในเวลาอันรวดเร็ว …   รับรองว�าไม�เสียเวลาไม�เสียอารมณ� 

เย็นๆ ฟ�นๆ อยากรู�ว�าจะฟ�นแค�ไหน ก็ตามมารับชมคลิปนี้

กนัแบบเต็มๆ ได�ใน www.facebook.com/sharpweeclub 

42

SHARP News : ขาวสารจากชารป



5 ใหเหมาะกับรานของเราการเล�อกเคร�่องป�่น
เทคนิค

ใหเหมาะกับรานของเรา
การเล�อกเคร�่องป�่น
เทคนิค5 

สำหรับคนเร�่มตนทำธุรกิจรานน้ำปน รานกาแฟ รานคาเฟ หร�อรานอาหาร ก็จะตองมีเคร�่องปนน้ำผลไม หร�อเคร�่องปน
สมูทตี้ดี ๆ สักเคร�่องไวใชงาน เพราะนอกจากจะตองใชสำหรับการปนน้ำผลไมตาง ๆ แลว ยังตองมีเมนูยอดฮิตที่ขาดไมได 
อยางเชน กาแฟปน ชานมปน อีกดวย … แตเราจะรูไดอยางไรวา เคร�่องปนที่กำลังจะซื้อนั้นจะเหมาะกับรานเราหร�อไม? 
วันนี้เรามีเทคนิคการเลือกเคร�่องปนสำหรับใชงานในรานมาฝากกัน 

5 5 5 5 5 5 
สำหรับคนเร�่มตนทำธุรกิจรานน้ำปน รานกาแฟ รานคาเฟ หร�อรานอาหาร ก็จะตองมีเคร�่องปนน้ำผลไม หร�อเคร�่องปนสำหรับคนเร�่มตนทำธุรกิจรานน้ำปน รานกาแฟ รานคาเฟ หร�อรานอาหาร ก็จะตองมีเคร�่องปนน้ำผลไม หร�อเคร�่องปน

สมูทตี้ดี ๆ สักเคร�่องไวใชงาน เพราะนอกจากจะตองใชสำหรับการปนน้ำผลไมตาง ๆ แลว ยังตองมีเมนูยอดฮิตที่ขาดไมได 

ใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเราใหเหมาะกับรานของเรา
การเล�อกเคร�่องป�่นการเล�อกเคร�่องป�่นการเล�อกเคร�่องป�่นการเล�อกเคร�่องป�่น

สำหรับคนเร�่มตนทำธุรกิจรานน้ำปน รานกาแฟ รานคาเฟ หร�อรานอาหาร ก็จะตองมีเคร�่องปนน้ำผลไม หร�อเคร�่องปน
สมูทตี้ดี ๆ สักเคร�่องไวใชงาน เพราะนอกจากจะตองใชสำหรับการปนน้ำผลไมตาง ๆ แลว ยังตองมีเมนูยอดฮิตที่ขาดไมได 
อยางเชน กาแฟปน ชานมปน อีกดวย … แตเราจะรูไดอยางไรวา เคร�่องปนที่กำลังจะซื้อนั้นจะเหมาะกับรานเราหร�อไม? 

1. พลังมอเตอร 
สิ่งสำคัญของเครื่องป��นน้ำผลไม�ก็คือมอเตอร� หากใช�เครื่องป��นที่มีพลังมอเตอร�สูง การป��นน้ำแข็งก�อนใหญ�ให�เนียนละเอียดเป�นสมูทตี้นั้นก็จะใช�เวลา

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. ระบบการทำงาน
หากเราเลือกใช�เครื่องป��นที่มีระบบการทำงานแบบตั้งเวลาป��นอัตโนมัติ และสามารถปรับเลือกความแรงได�ตามต�องการในเครื่องเดียว ก็จะยิ่งทำให�

สะดวกและง�ายในการใช�งาน เพราะทำให�สามารถเลือกระดับในการป��นให�เหมาะสมกับเมนูเครื่องดื่มของเราได�

3. โถปน
โถป��นควรมีลักษณะใส มีสเกลบอกระดับน้ำท่ีสามารถมองเห็นส�วนผสมภายในได�อย�างชัดเจน มีขนาดใหญ�จุได�เยอะสามารถป��นน้ำได�คร้ังละหลายๆ แก�ว 

ที่สำคัญโถป��นที่ดีนั้นควรผลิตจากวัสดุที่ไม�ก�อให�เกิดอันตรายต�อผู�บริโภคด�วย   

4. ใบมีด
ใบมีดควรผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม�หักหรืององ�าย เพราะใบมีดของเครื่องป��นนั้นต�องกระทบกับน้ำแข็งก�อนใหญ�ๆ ตลอดเวลา ยิ่งใบมีดนั้น

มีความคมและแข็งแรงมากเท�าไหร� น้ำแข็งนั้นก็จะละเอียดเป�นสมูตตี้ง�ายและรวดเร็วมากขึ้น

5. ความปลอดภัย
ควรเลือกเครื ่องป� �นที ่มีชุดครอบป�องกันน้ำเข�ามอเตอร� มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ มีระบบป�องกันมอเตอร�ไหม� และพลาสติกนั ้นต�องไม�ลามไฟ 

เพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองและทรัพย�สิน

และสุดท�ายหากคุณกำลังตัดสินใจว�าจะเลือกเครื่องป��นแบบไหนไว�ใช�ที่ร�านดี? ขอแนะนำ “เครื่องป��นพลังสูงชาร�ป รุ�น EMC-21” ที่มีพลังมอเตอร� 
1,200 วัตต� กับเทคโนโลยี “DC Driver” ท่ีควบคุมพลังป��นอัจริยะ และช�วยยืดอายุมอเตอร� ใช�งานง�าย ด�วยการทำงานแบบ 2 ระบบ ท้ังระบบป��นอัตโนมัติ 
(15 - 30 - 45 วินาที) และระบบปรับเลือกได�ตามต�องการ (LOW - MID - HIGH) พร�อมชุดใบมีดสเตนเลส TURBO BLADE คมกริบ 6 แฉก แข็งแรง ทนทาน 
ป��นน้ำแข็งก�อนใหญ�ให�ละเอียดเป�นสมูทตี้ได�ในเวลาอันรวดเร็ว โถป��นขนาดใหญ� ความจุถึง 2 ลิตร สามารถป��นน้ำได�ครั้งละหลายแก�ว ฐานมอเตอร�ผลิตจาก
วัสดุ ABS (V0) ไม�ลามไฟ ขายางสุญญากาศ ช�วยยึดติดพื้นโต�ะไม�ให�เคลื่อนขณะใช�งาน พิเศษ! ด�วยระบบ MOTOR SAFETY และระบบ SAFETY LOCK 
ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ�น สามารถดูรายละเอียด เครื่องป��น SHARP เพิ่มเติมได�ที่ www.thaicity.co.th
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เพียงแคสแกนคิวอารโคดนี้ แลวกดติดตาม FACEBOOK “SHARP WEE CLUB” 

คุณก็จะไมพลาดขอมูลขาวสาร สูตรอาหาร ไมวาจะเปนเมนูที่กําลังเปนที่นิยม หรือ
คลิปสอนทําอาหาร ผลิตภัณฑใหม ๆ โปรโมชั่นดี ๆ งานอีเวนตและกิจกรรม
เวิรกชอป พรอมทั้งกิจกรรมชิงของรางวัลจาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด 
แลวอยาลืมมากด Like กันนะ! 
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SHARP Tip : เคล็ดลับคูบาน
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