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เป็นนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ  
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ที่ปรึกษา : ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย, ประดิษฐ สุตังคาน ุ
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : กิตติพงษ์ ภูริกิตติ 

รองบรรณาธิการ : ธนาภรณ์ สุคันโธ 
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แยกสีและพิมพ์ : บริษััทสยามสปอร์ต ชินดิเคท จำากัด (มหาชน)  
ผลิตโดย : บริษัท อาร์ท แอดดิคท์ จำากัด

Life Is Beautiful
พอใกล้ถึงเวลาสิ้นปีทีไร เราก็มักจะต้องร้องบอกกับตัวเองทุกทีไปว่า “เผลอ

แป๊บเดียวจะหมดปีอีกแล้ว” หรือไม่ก็ “เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ” แต่คำ�ถ�ม

สำ�คัญย่ิงกว่�ท่ีทุกคนควรจะต้องถ�มตัวเองก็คือ ปีท่ีกำ�ลังจะผ่�นไปน้ี เร�ได้ลงมือ

ทำ�อะไรสำ�เร็จเสร็จสิ้นไปแล้วบ้�ง เร�พอใจกับสิ่งนั้น ๆ ม�กน้อยแค่ไหน มีคว�ม

สุขกับชีวิตของตนเองเพียงใด และมันเป็นปีท่ีดีสำ�หรับเร�หรือไม่ ... ไม่ว่�คำ�ตอบ

ของคุณจะเป็นเช่นไร ก�รโอบรับทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นไว้ด้วยคว�มเข้�อกเข้�ใจ ย้ิมรับให้

กับคว�มสำ�เร็จและคว�มผิดพล�ด พร้อมเรียนรู้ท่ีจะก้�วต่อไปในปีหน้�ให้ดีย่ิงขึ้น

กว่�เดิม คือสิ่งที่ควรจะทำ�ที่สุดนะคะ

       ฉบับน้ี เร�นำ�เสนอเรื่องเบ� ๆ สบาย ๆ แต่หล�ยคนก็บอกว่� 

ทำ�ได้ย�กเหลือเกิน นั่นก็คือ “ก�รปรับสมดุลชีวิต” บ�ล�นซ์เวล�ทำ�ง�น กิจกรรม

ชีวิต และก�รพักผ่อน ควบคู่ไปกับก�รสร้�งคว�มสุขสงบให้ตัวเอง ฟังดูเหมือนจะ

ทำ�ได้ย�ก แต่ถ้�จับท�งได้ถูกก็กล�ยเป็นเรื่องง่�ย และจะทำ�ให้เร�ใช้ชีวิตได้อย่�งมี

คว�มสขุ ประสบคว�มสำ�เรจ็ ท้ังหน้�ท่ีก�รง�น ครอบครวั เพ่ือนฝูง ท้ังยังมสีขุภ�พดี

ท้ังก�ยและใจดว้ย แตถ่�้ห�กยังทำ�ไมไ่ด ้หรอืเกดิมขีอ้ผิดพล�ดระหว�่งท�ง กไ็มต่อ้ง

เสียอกเสียใจไป เพร�ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีไว้เพื่อให้เร�เรียนรู้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ  

หรือไม่เคยทำ�ผิด และก�รให้อภัยตัวเองบ้�ง ก็เป็นอีกหนึ่งหลักก�รที่จะช่วยให้ชีวิต

ของเราเป็นสุขได้เช่นกัน 

หวังว่�แต่ละคอลัมน์ของ จะสร้�งคว�มสุขให้กับทุกคนพร้อมกับ 

มอบส�ระคว�มรูค้วบคูไ่ปกบัคว�มรืน่รมย์ของชวีติ และขอให้ปีหน้�เปน็ปทีีด่กีว�่เดมิ

ของคุณผู้อ่�นทุกคนนะคะ 

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้�ค่ะ
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ในยุคสมัยที่ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน การทำา

เร่ืองผิดพลาดกลายเป็นเรื่องเลวร้ายเกิน

กว่าจะให้อภัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

โลกโซเชียลที่พร้อมจะเหยียบย่ำาซ้ำาเติม

หรือขยายความดราม่าให้ใหญ่โตกว่า

เดิมเสมอ การใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คน

หน่ึงที่ควรต้องเรียนรู้และยอมรับว่าความ

สมบรูณ์แบบน้ันอาจจะไมม่อียูจ่รงิ จงึเปน็

สิ่งที่ทำาได้ไม่ง่ายเลย 

แต่น่ันไม่ใช่สำาหรับ Justine Tanya  

Bateman นัก เ ขียน ผู้ กำ ากับ และ

โปรดิวเซอร์ ชาวอเมริกัน วัย 56 ปี ผู้ใช้

ชีวิตโดยโอบรับทุกประสบการณ์ ทั้งดีและ

ร้าย ความผดิพลาดและเสยีงยกยอ่งช่ืนชม 

ทั้งยังเป็นไอคอนของหญิงสมัยใหม่ผู้นิยม

ความงามตามธรรมชาติที่ดำาเนินไปตาม

วัยโดยไม่คิดจะพึ่งพาการศัลยกรรม 

เธอเขียนเอาไว้ใน Face: One Square 

Foot of Skin หนังสือเล่มใหม่ของเธอว่า 

“สังคมอเมริกันตัดสินร้ิวรอยแห่งวัยบน

ใบหน้าของผู้หญิงว่าเป็นความไม่สวยไม่

งามมานาน แตใ่นฐานะผูห้ญงิคนหน่ึง เรา

ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยกับการตัดสินเหล่า

นั้น เพียงแค่เรายอมรับและปรับความคิด

ของเราจากภายใน เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกิดข้ึนในชีวิตของเราน้ัน ใบหน้าของ

เราแทบไม่ได้มีส่วนสำาคัญหรือบทบาท

อะไรเลย”

Bateman ต้องการให้ผู้หญิงเป็นผู้

กำาหนดมาตรฐานของตวัเอง ไมด่อ้ยคา่ตวั

เองด้วยตรรกะที่คนอื่นกะเกณฑ์ข้ึนมา 

“ฉันตัดสินใจว่าฉันดูดีได้ โดยไม่ต้องอิง

กับมาตรฐานใดๆ และร้ิวรอยต่างๆ บน

ใบหน้าของเราก็เป็นส่วนหน่ึงของตัวเรา 

เป็นความงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตน

ของเรา และมันมีเร่ืองราวต่างๆ อยู่บน

ร่องรอยเหล่านั้น” 

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังยึด

ติดอยู่กับค่านิยมที่ว่าความงดงามเท่ากับ

ความไร้ที่ติ ยังมีคนแบบ Bateman ที่

เ ช่ือว่าสิ่งที่งดงามที่สุดคือความจริงที่

ธรรมชาติสรรค์สร้างมา ร้ิวรอยคือเคร่ือง

ประดับจากประสบการณ์และสัญลักษณ์

ของการผ่านกาลเวลา ทัศนคติที่ดีจาก

ภายในต่างหาก ที่จะนำาพาความสุขมา

สู่เรา ต้องขอบคุณแรงบันดาลใจจากเธอ 

ที่ทำาให้เราหยุดคิดแล้วกลับมามองตัวเอง

ใหม่อีกครั้ง

ความงดงามของริ้วรอยในนิยามของ  

Justine Tanya Bateman
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ชวนน้อง ๆ เฟรชชี่  
พ ร ะ จ อ ม เ ก ล ้ า ธ น บุ รี 
เยี่ยมชมมหา’ลัย จาก 
ที่บ้าน ด้วย The Sim 4

เพราะสถานการณ์โควดิ-19  

ทำาให ้นักศึกษาน ้องใหม ่ใน

หลายๆ มหาวิทยาลัยยังต้อง

เรียนผ่านระบบออนไลน์ โดย

ไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศ

จริงใน ร้ัวมหาวิทยาลัย ทั้ ง

ห ้องเรียนในตึกประจำาคณะ 

สถาปัตยกรรม และสวนสวย

ในมุมต ่างๆ ทางรุ ่นพี่ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี

พระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัด

ทำาโครงการ IT#27 Starter Pack 

ข้ึน เพื่อให้น้องๆ นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 ได้เดินเยี่ยมชมคณะ

ผ่านเกม The Sims 4 โดยจะได้

เห็นทั้งห้องเรียนของตัวเองว่า

มีหน้าตาเป็นอย่างไร ห้องไหน

ใช้เรียนวชิาอะไร และสิง่อำานวย

ความสะดวกในคณะมอีะไรบ้าง 

ถือเป็นการใช้ประโยชน์จาก

เกมอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับ 

คอนเซ็ปต์ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศจริงๆ 

หวาน ๆ หอม ๆ เทียนหอมกลิ่นโดนัท
จาก Drop by Dough X PAÑPURI

ร้านโดนัทช่ือดงัอย่าง Drop by Dough จบัมอืร่วม
กับ PAÑPURI แบรนด์ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทย เปิดตัว

เทยีนหอมดไีซน์สวย 4 กลิน่ ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจมาจาก

เมนูโดนัทของ Drop by Dough ทั้ง 4 รสชาติ ได้แก่ 
Salted Cinnamon Sugar, Raspberry Rose, Creme 
Brûlée และ Mandarin Orange & Oolong no.303 
ทัง้หมดผลติจากไขถัว่เหลอืงธรรมชาติ ไส้เทยีนผ้าฝ้าย

ธรรมชาติ ทั้งยังสร้างสรรค์ด้วยวิธีการแบบแฮนด์เมด 

เทเทยีนทกุช้ินด้วยมอืลงในแก้วเซรามกิจากช่างป้ันดนิ

เผาเชียงราย ที่ออกแบบ 4 กลุ่มสีโทนอุ่นให้เข้ากันกับ

ทั้ง 4 กลิ่น หากสนใจเติมความหวานและหอมกรุ่นให้

บ้าน ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ Drop 
by Dough Store ทุกสาขา 

โปรเจกต์รกัษ์โลก IKEA รบัซือ้เฟอร์นเิจอร์มอืสอง
เป็นอีกหน่ึงองค์กรที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดข้ึนอย่างเป็น 

รูปธรรม สำาหรับ IKEA แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้านช่ือดงัจาก

สวเีดน ทีไ่ด้เปิดตวับรกิารรับซือ้เฟอร์นิเจอร์ของ IKEA คนื ไม่ว่าจะเป็น

เฟอร์นเิจอร์ทีใ่ช้แล้ว ซือ้มาแล้วไม่พอดกีบัห้อง หรือไม่ชอบดไีซน์ ฯลฯ ก็

สามารถนำามาขายคนืให้กบั IKEA ได้ โดยจะมกีารตรวจสอบให้แน่ใจอกีทว่ีา

สนิค้าดงักล่าวปลอดภัยทีจ่ะขายต่อ แต่จะไม่ปรับปรุงเพือ่ความสวยงามใดๆ 

และขายออกไปตามสภาพ พร้อมกบัมกีารทำาเคร่ืองหมายอย่างชัดเจนเพือ่

ให้ลกูค้าทีม่าเลอืกซือ้ของแยกความแตกต่างได้ว่าชิน้ใดคอืสนิค้ามอืสองที่

ผ่านการใช้งานมาแล้ว โครงการนีเ้ป็นส่วนหน่ึงที ่IKEA พยายามลดภาระต่อ

โลก และต้ังเป้าว่าจะกลายเป็นองค์กรทีล่ดการสร้างคาร์บอนให้ได้ภายในปี 

2030 แม้โครงการน้ีจะยงัไม่เกดิข้ึนในประเทศไทย แต่กเ็ร่ิมไปแล้วในหลาย

ประเทศ อาท ิสหรัฐอเมริกา องักฤษ และสงิคโปร์
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สิงคโปร ์ยกป่าและ
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์มา
ไว้ในเมือง

หลังจากตั้งเป้าหมายให้

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่

เจริญรุดหน้าไปพร้อมกับการ

สร้างพื้นที่สีเขียวจนเป็นเมือง

ในธรรมชาติ (City in Nature) 

ให้ได้ภายในปี 2030 รัฐบาล

สิงคโปร์ก็ผุดโครงการ Mandai 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใหญ่

ที่สุดในสิงคโปร์ เช่ือมแหล่ง 

ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์หลากหลาย 

แห่งไว ้ด ้วยกัน ทั้งสวนสัตว ์

สิงคโปร์ ไนต์ซาฟารี ริเวอร์

ซาฟารี จนถึงสวนที่ออกแบบ

ภายใต ้แนวคิดอนุรักษ ์พันธุ ์

สัตว์ป ่า อย่างสวนนกขนาด

ใหญ่ ที่ออกแบบมาให้ใกล้เคียง

กับแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ

ของนกกว่า 400 สายพันธุ์ ที่

สามารถโบยบินอย่างอิสระให้

นักท่องเที่ยวได้เชยชม และ

สวนสัตว์ป่าฝน ทั้งยังเป็นแหล่ง 

อ าศั ยของสั ต ว ์ น านาช นิด 

และศูนย์ช่วยเหลือฟื ้นฟูสัตว์ 

ที่บาดเจ็บอีกด้วย

นามบตัรรอยยิม้จากญีปุ่น่ เตมิรอยยิม้
ให้กันในวันที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

ในยุคที่ผู้คนต้องใส่หน้ากากเพื่อติดต่อสื่อสารกัน 

การพูดคุยทางธุรกิจอาจจะกลายเป็นเร่ืองเคร่งเครียด

กว่าเดมิ เพราะไม่อาจสือ่สารกนัได้มากกว่าคำาพดูและ

สายตา Nagaya Printing บริษัทสิ่งพิมพ์จากประเทศ

ญี่ปุ่น จึงคิดสร้างสรรค์นามบัตรรอยยิ้มขึ้นมา เพื่อ

ให้การเจรจาธุรกิจเป็นไปด้วยความสดใส สามารถ

สร้างความประทับใจได้ด้วยรอยยิ้ม แม้ไม่ต้องถอด

หน้ากากอนามัยออกมา โดยนามบัตรที่ว่าน้ีจะพิมพ์

รอยยิ้มของเจ้าของนามบัตรเพียงคร่ึงหน้า เพื่อใช้

สื่อสารถึงรอยยิ้มที่ขาดหายไปภายใต้หน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยนั่นเอง ถือเป็นไอเดียฉลาดๆ สไตล์

ญี่ปุ่นที่น่ารักน่าชังมากทีเดียว

เตมิเตม็องค์เจดย์ีหลวงทีเ่ชยีงใหม่ด้วยเทคโนโลยี 
บ่อยคร้ังทีก่ารไปเยอืนโบราณสถานซึง่หลงเหลอืเพยีงซากปรักหกัพงั 

ทำาให้เราต้องใช้จนิตนาการเตมิแต่งภาพคนืวนัในอดตีด้วยตนเอง นัน่เป็น

ที่มาของการทำางานร่วมกันระหว่างสมาคมสถาปนิกล้านนาฯ และศูนย์

นวตักรรมล้านนาสร้างสรรค์ ซึง่ได้ทดลองทำางานศลิปะจดัวางผสมผสาน

กบัองค์ความรู้ ส่องแสงเลเซอร์ไปยงัองค์เจดย์ีหลวงวรวหิาร โบราณสถาน

สำาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิค Projection ภาพฉายสร้าง

เส้นรอบรูปขององค์เจดีย์ในลักษณะภาพฉายสองมิติ แต่งเติมลงไปบน

ตวัเจดย์ีทีเ่ป็นสามมติ ิให้เราได้ชืน่ชมความงดงามและความยิง่ใหญ่ด้วย

ตาเปล่า โดยไม่กระทบโครงสร้างของโบราณสถานเดิม ตามการอ้างอิง

รูปทรง ความสูง จากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

และน่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์งานเช่นนีใ้นพืน้ทีโ่บราณสถาน 

แห่งอื่นๆ ต่อไป
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Happy Life : ความสุขของชีวิต

“ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน  
อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลากันยังไง 
แล้วเดี๋ยวนี้การเอาครอบครัว 
เข้ามาอยู่ในเวลา 24 ชั่วโมงของเรา 
ก็เป็นสิ่งส�าคัญและคุ้มค่ามาก ๆ”

การมีเรือ่งหนักใจแล้วเดนิไปคยุกบัพ่อแม่ได้โดยไม่มกี�าแพงนัน้เป็นเรือ่ง
ทีด่เีสมอ แต่นัน่กไ็ม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัทกุครอบครวั แม้ว่าจรงิ ๆ  จะท้ังรกัทัง้
ห่วงแค่ไหนกต็าม “เค - คณนิ พรรคตวิงษ์” เข้าใจเรือ่งนีด้ ีเพราะเขากเ็คยมี
วนัทีคุ่ยกบัแม่น้อยมาก ๆ  แต่จุดเปลีย่นของเขาเกดิขึน้หลงัจากเปิดเพจชือ่ 
น่ารักอย่าง “แม่ เมนูนี้ท�ำไง” ซึ่งจากชื่อเพจดูเหมือนผู้ชายคนนี้จะสนใจ
เรื่องการท�าอาหารอยู่ไม่น้อย แต่เปล่าเลย สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือการ
ท�าหนังและอยากคุยกับแม่ให้มากขึ้นต่างหาก เขาจึงน�าความต้องการทั้ง
สองอย่างมารวมกันไว้ในเพจ โดยใช้อาหารเป็นตวัเชือ่มทกุอย่างไว้ด้วยกนั

“เค” คณิน พรรคติวงษ์

“แม่ เมนูนี้ท�ำไง”  

เพจกระชับความสัมพันธ์ ที่ใช้อาหาร 
มาเป็นข้ออ้างหาเรื่องคุยกับแม่
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จุดเริ่มต้นของเพจ “แม่ เมนูนี้ท�าไง”
ผมอยากจะเป็นผูก้ำากบัหนัง แล้วก็อยากจะทำาหนงัหรือทำาเพจอะไรสกัอย่างข้ึนมา

เพื่อเป็นพื้นที่ให้ตัวเองได้สื่อสาร แต่ก็ทำาได้แค่คิดมาตลอด เดี๋ยวก่อนๆ จนบังเอิญ

ปลายปีทีแ่ล้วแม่โดนรถชนกเ็ลยไปเยีย่มแม่ทีโ่รงพยาบาลแล้วกม็าน่ังคดิว่า เดีย๋วน้ีเรา

ไม่ค่อยได้คุยกับแม่เลย ด้วยความเดี๋ยวของเราอีกแล้วที่ว่า เดี๋ยวค่อยคุย เดี๋ยวค่อย

โทรฯ กเ็ลยไม่ได้ทำาสกัท ีเรากเ็ลยคดิว่าไหนๆ เราจะมผีลงาน จะมเีพจเป็นของตวัเอง 

เราน่าจะเอาแม่มาเกี่ยวข้องกับงานของเราด้วย ก็เลยทำาเพจนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นข้ออ้าง

ให้เราได้คุยกับแม่เยอะขึ้น ก็เอาความฝันกับการดูแลใจแม่มาอยู่ด้วยกัน ตอนแรกก็

ทกัไลน์ไปหาแม่ว่า อยากจะกนิหมผูดัปลาเคม็มนัทำายงัไง แต่รู้สกึว่าไหนๆ กค็ยุแล้ว

ก็อัดเสียงไว้เลยสิ แล้วก็ถ่ายคลิปไปเลยสิ จะได้ฝึกสกิลทำาหนังไปด้วย แล้วก็ได้คุย

กับแม่ด้วยนะ หลายอย่างลงตัวพอดี ก็เลยกลายเป็นเพจนี้ขึ้นมาครับ

ช่วยเล่าให้ฟังถึงคุณแม่หน่อย 
แม่เป็นคนเงียบๆ ครับ แม่เป็นคนขี้เก๊ก (หัวเราะ) เป็นคนปากหนัก มีอะไรก็

ไม่ค่อยพูด ผมก็เลยติดนิสัยแบบนี้มาจากแม่ ไม่ค่อยพูดกันตรงๆ ไม่มีการมาบอก

รักกันตรงๆ แน่นอน ก็จะเป็นความแข็งๆ ทื่อๆ เพราะว่าเราไม่ได้สนิทกัน กอดกัน

แบบแม่ลูกที่เห็นในสื่อต่างๆ เราก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องจะคุยอะไรกันเท่าไหร่ ผมก็เลย

ต้องเอาเรื่องกับข้าวหรืออาหารมาเป็นสื่อกลาง

คุณเป็นคนชอบท�าอาหารอยู่แล้วหรือเปล่า
ไม่ชอบครับ (หัวเราะ) จริงๆ เป็นคนทำากับข้าวไม่ค่อยเป็น ทอดไข่ทอดปลายัง

ไม่ค่อยเป็นเลย เมนูต้มๆ นี่กลัวมาก กลัวว่าจะทำาผิด แต่อยากทำานะ อยู่หอพักช่วง

โควิด-19 แบบนี้ ก็อยากลองทำาดูบ้าง แต่พอทำาไปเรื่อยๆ ก็เริ่มชอบ เริ่มหลงใหล

ช่วงเวลาของการทำาอาหาร และรู้สึกว่าการทำาอาหารก็สนุกดี มีอะไรใหม่ๆ ที่เรา

นึกไม่ถึงด้วย

นอกจากเรื่องอาหาร คุยเรื่องอะไรกับแม่บ้าง
เมื่อก่อนผมก็เหมือนคนทั่วไป ที่มาทำางานในเมืองแล้วก็จะทำางาน เก็บเงิน 

วางแผนชีวิตแต่ของตัวเองอย่างเดียว พอมาทำาเพจ “แม่ เมนูนี้ทำาไง” แล้วได้คุยกับ

แม่มากขึ้น ก็เหมือนได้วางแผนไปด้วยกันมากขึ้น มีคิดโปรเจกต์ด้วยกัน ปรึกษากัน 

มันก็เหมือนช่วยกระชับความเป็นครอบครัวของเราให้แนบแน่นมากขึ้น
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เรื่องประทับใจจากเพจที่อยากเล่าให้ฟัง
ผมชอบนะ เวลาที่คนอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์มาแล้วก็แชร์

เร่ืองราวเกีย่วกบัพ่อแม่ตวัเอง หรือแทก็แม่ตวัเอง มาบอกว่าทำาให้

กนิหน่อย เป็นโมเมนต์น่ารักๆ หรืออกีเร่ืองนึงกค็อื มคีนทีต่ดิตาม

เพจของเราเล่าให้ฟังว่า พ่อของเขาป่วยเป็นโควิด-19 รักษาตัว

อยู่ในโรงพยาบาลสนาม แล้วก็บอกว่ากับข้าวไม่อร่อย ลูกก็เลย

โทรฯ ไปถามว่า อยากกินอะไร เพื่อให้พ่อสอนแล้วก็ทำาบ้าง เขาก็

คอมเมนต์บอกว่าได้ไอเดียจากเพจของเรา คือตอนทำาเพจ “แม่ 

เมนูนี้ทำาไง” เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้คนทำากับข้าวไปให้พ่อ

กินที่โรงพยาบาลสนาม ไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำาให้แม่ลูกคู่อื่นรัก

กันนะ ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้น เราแค่ทำาของเราเอง แต่กลายเป็นว่า

มันไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขา เราก็รู้สึกดีด้วย

เวลาคุยกับแม่ แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยอย่างไร
ย้อนกลับไปถึงตอนเป็นเด็ก เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้ว ยิ่งเข้าช่วงวัยรุ่นก็ยิ่งไม่คุย สำาหรับตัวผมเอง 

เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องต่อต้านผู้ใหญ่ แต่พอโตข้ึน อายุเลยเบญจเพสมาก็เร่ิมรู้สึกว่าใจเย็นขึ้น 

เร่ิมฟังมากข้ึน เมื่อก่อนเราก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง แล้วก็จะมีเร่ืองหงุดหงิดกับที่บ้านกับครอบครัวเสมอ จน

ทำาให้ไม่ค่อยได้คุยกับเขาไปโดยปริยาย แต่พอเราได้มาตั้งใจฟังเขามากขึ้น ก็ได้เข้าใจว่า อ�อ จริงๆ แล้ว ไม่

ได้มีอะไรเลย เขาเป็นคนแบบนี้ คิดแบบนี้ แค่นี้เอง ผมคิดว่าเราควรเริ่มจากการฟังก่อน แต่ต่างคนต้องต่าง

รับฟังกันนะ ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กฟังอย่างเดียว ผู้ใหญ่ก็ต้องฟังด้วย

ตั้งแต่ท�าเพจ ชีวิตมีความสุขมากขึ้นไหม
มีความสุขมากข้ึนครับ รู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็ทำางานเพื่อตัวเอง แต่เดี๋ยวน้ีเหมือนเราทำาเพื่อครอบครัว 

ทำาให้แม่ แล้วพอคนอื่นมาเห็นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขา ทำาให้เขารู้สึกดีไปด้วยแล้วมาขอบคุณ มันก็

ช่วยให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำามันดีต่อใจจัง ดีกับตัวเองแล้วก็ยังดีกับคนอื่นด้วย เรื่องผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น 

มีสปอนเซอร์เข้ามาก็ดีไปอีกแบบ ที่ช่วยให้เราทำาสิ่งนี้ได้อย่างมั่นคง

“เมื่อก่อนเราก็ท�างาน เพื่อ
ตัวเอง แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเรา
ท�าเพื่อครอบครัว ท�าให้แม่ 
แล้วพอคนอื่นมาเห็นก็กลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้เขา 
ท�าให้เขารู้สึกดีไปด้วย”
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“พอมาท�าเพจ ‘แม เมนูนี้ทําไง’ 
แล้วได้คุยกับแม่มากขึ้น ก็เหมือน
ได้วางแผนไปด้วยกันมากขึ้น มี
คิดโปรเจกต์ด้วยกัน ปรึกษากัน 
มันก็เหมือนช่วยกระชับความ
เป็นครอบครัวของเราให้แนบ
แน่นมากขึ้น”

คดิว่าอะไรท�าให้เพจประสบความ
ส�าเร็จ

ผมว่าเป็นเร่ืองของบริบทตอนน้ีที่ทุกคน

อึดอัด อยู่ในสถาการณ์เดียวกันและมีอารมณ์

ร่วมเหมอืนๆ กนั ถ้าเพจน้ีไม่ได้เกดิช่วงโควิด-19 

ไปเกดิช่วงทีท่กุคนกลบับ้านไปหากนัได้ กค็งไม่

ได้มคีวามรู้สกึร่วมขนาดน้ี ผมว่าสิง่ทีค่นรู้สกึกนั

อยูใ่นตอนน้ีคอืคดิถงึบ้าน คดิถงึพ่อแม่ทีอ่ยูไ่กล

กนั อยากจะกลบับ้านไปอยูด้่วยกัน และข่าวสาร

ต่างๆ มันก็ทำาให้เครียด เหน่ือย หดหู่ เพจน้ี

ก็เหมือนจะตอบโจทย์ที่ช่วยรักษาจิตใจ ผ่อน

คลาย และส่งพลังดีๆ ให้กับทุกคน ซึ่งทำาให้

ชีวิตของเขามีแรงที่จะเดินต่อไปได้

บริหารเวลาระหว่างการท�างาน
ประจ�ากับการท�าเพจอย่างไร

ตอนแรกผมทำางานประจำาเป็นครีเอทฟีโฆษณา 

แล้วก็ลาออกมาเป็นผู้กำากับโฆษณาฟรีแลนซ์ 

และทำาอะไรอย่างอืน่อกีหลายอย่าง เป็นนักแสดง 

อดัเสยีง ทำางานพากษ์ต่างๆ โดยหลกัๆ กจ็ะอยูใ่น

วงการโฆษณาน่ีล่ะครับ ถ้าถามว่าบริหารเวลา

อย่างไร ก็ตอบตามตรงว่า มันไม่ได้ราบรื่นร้อย

เปอร์เซ็นต์หรอกครับ บาลานซ์ชีวิตและเวลา

ไม่ดเีท่าไหร่ เหน่ือยเกนิไปบ้าง ทำางานเยอะเกิน

ไปบ้าง แต่ผมคิดว่า การที่เรามีเวลาจำากัดก็ถือ

เป็นข้อดีอย่างหน่ึง ที่เราจะได้เลือกสิ่งที่สำาคัญ

กบัเราจริงๆ ทกุคนมเีวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากนั อยู่

ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลากันยังไง แล้วเดี๋ยวน้ีการ

เอาครอบครัวเข้ามาอยู่ในเวลา 24 ช่ัวโมงของ

เรากเ็ป็นสิง่สำาคญัและคุม้ค่ามากๆ ด้วย ตวัผม

เองเมือ่ก่อนกไ็ม่ได้แบ่งเวลาให้ตรงน้ีเลย มวัแต่

คิดว่าไม่มีเวลา ซึ่งจริงๆ แค่เราแบ่งเสี้ยวเวลา

มาให้กับคำาว่าครอบครัวมันก็คุ้มค่ามากแล้ว

ถ้าได้กลับไปอยู่กับแม่ 1 วันเต็ม ๆ 
จะพาแม่ท�าอะไร

ก็คงจะทำากับข้าวด้วยกันมั้งครับ เลือกสัก

เมนูหนึ่งให้แม่สอนทำากับข้าวจริงๆ ตรงนั้นเลย 

จะได้อร่อยจริงๆ เพราะที่ทำาอยู่ในเพจ เราได้

แค่ทำาตามที่แม่บอกทางโทรศัพท์ แล้วผลลัพธ์

คือมันไม่อร่อย (หัวเราะ) คือทำาเป็น แต่ไม่

อร่อย เพราะในขั้นตอนการทำาอาหารนั้น สิ่งที่

ยากที่สุดก็คือการปรุงรสชาติ ผมอยากรู้ว่าแม่

ปรุงยังไง อยากไปน่ังทำาด้วยกันมากกว่าแล้วก็

นั่งกินด้วยกัน 

วันน้ีเพจของคุณสร้างความ
สุขให้คนอื่น แล้วความสุขของคุณ
คืออะไร

ผมมีความฝันว่าอยากเป็นผู ้กำากับหนัง 

ตอนเด็กๆ ชอบดูหนังที่สร้างแรงบันดาลใจ 

หนังรางวลัยิง่ใหญ่ๆ แต่ช่วงก่อนหน้าน้ีทีท่ำางาน

หนักๆ เวลาเปิด NETFLIX ดู เราไม่อยากดูหนัง

เครียดๆ แล้ว เราอยากเปิดหนังง่ายๆ สบายๆ 

ดแูล้วอบอุน่ใจ พอตอนน้ีได้มาทำาเพจ “แม่ เมนู

นี้ทำาไง” มันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราฝัน ทำาแล้วมี

คนได้แรงบนัดาลใจ มคีนยิม้ มคีนมารู้สกึว่าสิง่

ที่เราทำามันดีต่อใจเขาจังเลย มันก็คือความสุข

ของเราด้วย ผมคิดว่า กับข้าวคืออาหารเสริม

ร่างกาย แต่ภาพยนตร์หรือสื่อบันเทิงต่างๆ คือ

อาหารที่เสริมจิตใจเรา ช่วยให้เรามีแรงในการ

ใช้ชีวติต่อไปได้ แล้วกเ็ป็นยาชูกำาลงัทีด่อีกีอย่าง

หนึ่งนะครับ



เข�สู่ช่วงเทศก�ลที่เร�ทุกคนจะไดส่งรอยยิ้มและคว�มสุขใหแก่กันอีกครั้งแลว หล�ยคนคงกำ�ลังเลือกห�ของขวัญเพื่อ
แทนคว�มรูสึกดี ๆ ใหกับครอบครัว เพื่อน ๆ หรือคนที่รักอยู่ใช่ไหม ลองดู Shopping List ด�นล่�งนี้สิ เร�คัดสรรม�ใหแลว!

à¤Ã×èÍ§·íÒá«¹´�ÇÔªªÒÃ�» ÃØ‹¹ KZS-70W ÁÕÃÐºº CUT 

AND SEAL µÑ´¢¹Á»˜§ä´ŒàÍ§ÍÑµâ¹ÁÑµÔ ¾ÃŒÍÁá¼‹¹

·íÒ¤ÇÒÁÃŒÍ¹à¤Å×ÍºÊÒÃ NON-STICK ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´

§‹ÒÂ ÊÐ´Ç¡»ÅÍ´ÀÑÂ´ŒÇÂÁ×Í Ñ̈ºà»š¹©¹Ç¹¡Ñ¹ÃŒÍ¹ 

ÃÒ¤Ò 750 ºÒ·

á¨¡Ñ¹á¡ŒÇ¡ÑºÅÇ´ÅÒÂÊÃŒÒ§ÁÔµÔãËŒ

ÃÙŒÊÖ¡Ê§ºÍÂ‹Ò§¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ (¨Ò¡ 

Zara Home ÃÒ¤Ò 2,790 ºÒ·)

àµÒÃṌ ä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ AM-285T ÃṌ ¼ŒÒàÃÕÂº·Ø¡ªǾ ä Œ́́ Ñè§ã¨ ́ ŒÇÂ¼ÔÇË¹ŒÒ
àµÒÃṌ à¤Å×Íºà«ÃÒÁÔ¡ ¾ÃŒÍÁËÑÇàµÒÃṌ ÍÍ¡áºº¾ÔàÈÉ«Í¡«Í¹ä Œ́·Ø¡ Ǿ̈
·ÕèÃṌ ÂÒ¡ »ÃÑºÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃŒÍ¹ä Œ́ 4 ÃÐ´Ñº àËÁÒÐ¡Ñºà¹×éÍ¼ŒÒËÅÒ¡ËÅÒÂ 
ÃÒ¤Ò 580 ºÒ·

àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒ Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃÇÑÂà´ç¡¡ÅÑºÁÒ¡ÑºÅÙ¡á¡ŒÇ

ËÔÁÐÃÙ»ªŒÒ§áÊ¹¹‹ÒÃÑ¡ (¨Ò¡ Zara Home ÃÒ¤Ò 

1,290 ºÒ·)

àºÒÐÃÍ§¹Ñè§ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ¡¼ ‹Í¹

ÊºÒÂæ ã¹ÇÑ¹ËÂØ´ (¨Ò¡ Zara Home 

ÃÒ¤Ò 1,290 ºÒ·)
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Shopping List : ชอปสนุก



ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇªÒÃ�» Candy Collection ÃØ‹¹ KSH-Q03 

ËÁŒÍËØ§¢ŒÒÇ¢¹Ò´àÅç¡ ¤ÇÒÁ Ø̈ 0.3 ÅÔµÃ ÁÕÃÐººÍØ‹¹

ÍÑµâ¹ÁÑµÔ ãËŒ¢ŒÒÇÃŒÍ¹¹Ø‹Á¾ÃŒÍÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹µÅÍ´àÇÅÒ 

ÃÒ¤Ò 640 ºÒ·

âÁºÒÂá¢Ç¹ÃÙ» Ñ̈¡ÃÇÒÅ ÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅãËŒ¡ÑºÁØÁâ»Ã´

¢Í§ºŒÒ¹ (¨Ò¡ Urban Outfitters ÃÒ¤Ò 900 ºÒ· 

ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè urbanoutfitters.com)     

¡ÃÐµÔ¡¹íéÒÃŒÍ¹ ÎÍ·µŒÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ âÁà´ÔÃ�¹àÇ¿ 

KP-B16S ¢¹Ò´¤ÇÒÁ Ø̈ 1.6 ÅÔµÃ ÁÕÊà¡ÅºÍ¡

ÃÐ´Ñº¹íéÒÁÍ§àËç¹ÃÐ´Ñº¹íéÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ªÑ́ à¨¹ µÑÇ

¡ÃÐµÔ¡ÀÒÂã¹·íÒ Œ́ÇÂÊàµ¹àÅÊ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´§‹ÒÂ 

ÃÒ¤Ò 850 ºÒ·

Kinto Bonbo Plate à«çµÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¹‹ÒÃÑ¡æ 
ÊíÒËÃÑº¤Ø³Ë¹Ù ́ Õä«¹�ÊÇÂ¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ ̈ ¹¼ÙŒãËÞ‹·Ø¡¤¹
µŒÍ§ÍÂÒ¡ãªŒ (¨Ò¡ Loft Bangkok ÃÒ¤Ò 640 ºÒ·)

Kinto Bonbo Plate à«çµÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¹‹ÒÃÑ¡æ 
ÊíÒËÃÑº¤Ø³Ë¹Ù ́ Õä«¹�ÊÇÂ¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ ̈ ¹¼ÙŒãËÞ‹·Ø¡¤¹
Kinto Bonbo Plate à«çµÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¹‹ÒÃÑ¡æ 
ÊíÒËÃÑº¤Ø³Ë¹Ù ́ Õä«¹�ÊÇÂ¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ ̈ ¹¼ÙŒãËÞ‹·Ø¡¤¹
Kinto Bonbo Plate à«çµÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¹‹ÒÃÑ¡æ 

à¡ŒÒÍÕéà«ÃÒÁÔ¡µÑÇÊÙ§ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ãªŒà»š¹

âµ�ÐÇÒ§¢Í§ ËÃ×Í»ÃÐ´Ñºµ¡áµ‹§ÊÇ¹¡çä´Œ 

(¨Ò¡ Urban Outfitters ÃÒ¤Ò 4,500 

ºÒ· ÊÑè§«×éÍä´Œ·Õè urbanoutfitters.com)
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

Melon
Sorbet
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ยังมเีมนทูีจ่ะทำ�ใหอิ�มทองและอิ�มสขุอกีหล�กหล�ยสไตลที ่www.sharp-weeclub.com หร�อจะเข�ไปกด Like 
ทีแ่ฟนเพจ www.facebook.com/sharpweeclub “คลบัคนรกัการทําอาหาร” ทีม่ขี�่วคร�วเก่ียวกับอ�ห�ร
และสุขภ�พม�อัปเดตกันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ www.thaicity.co.th “ครัวชารป” อีกหนึ่งเว็บไซตที่รวบรวม
สูตรอ�ห�รเมนูทำ�ง่�ยและดีต่อสุขภ�พไวเพ�ยบ

ความอิ�มเอมจากเมนูสไตลญี่ปุน

Melon Sorbet

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : à¤Ã×èÍ§»˜›¹Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�ªÒÃ�» ÃØ‹¹ EM-ICE2

สวนผสม

àÁÅÍ¹ (ÊÕà¢ÕÂÇ) 400 ¡ÃÑÁ

¹íéÒá¢ç§ 400 ¡ÃÑÁ

¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§

¹íéÒà»Å‹Ò 1/4 ¶ŒÇÂµÇ§

¼§à¨ÅÒµÔ¹ 2 ªŒÍ¹ªÒ

¡ÅÔè¹àÁÅ‹Í¹ 2 ªŒÍ¹ªÒ

 

วิธีทํา

1. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁ ¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ ¹íéÒà»Å‹Ò ¼§à¨ÅÒµÔ¹ áÅÐ¡ÅÔè¹àÁÅÍ¹ µÑé§ä¿ãËŒÍØ‹¹

2. 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

3. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁãÊ‹ÀÒª¹ÐáÅÐáª‹á¢ç§»ÃÐÁÒ³ 5 ªÑèÇâÁ§

4. µÑ¡à»š¹Ê¤Ù» ¨Ñ´àÊÔÃ�¿ãËŒÊÇÂ§ÒÁ

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : à¤Ã×èÍ§»˜›¹Íà¹¡»ÃÐÊ§¤�ªÒÃ�» ÃØ‹¹ EM-ICE2
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Esy Menu : เมนูทำ�ง�่ย

ขนมปัง

ไส้มันหวานญี่ปุ่น 
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สวนผสมแปง

á»‡§ÁÑ¹ 140 ¡ÃÑÁ

á»‡§¢ŒÒÇàË¹ÕÂÇ 20 ¡ÃÑÁ

á»‡§¢¹Á»˜§ 15 ¡ÃÑÁ

ä¢‹  1 ¿Í§

¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ 20 ¡ÃÑÁ

à¡Å×Í»†¹ 1/8 ªŒÍ¹ªÒ

¹íéÒÊ´  60  ¡ÃÑÁ

à¹Â¨×´ÅÐÅÒÂ 35 ¡ÃÑÁ

สวนผสมไสมันหวาน

ÁÑ¹ËÇÒ¹ 350 ¡ÃÑÁ

à¹Â¨×´ 10 ¡ÃÑÁ

วิธีทํา

1. Ã‹Í¹á»‡§ÁÑ¹ á»‡§¢ŒÒÇàË¹ÕÂÇ áÅÐá»‡§¢¹Á»˜§ ¾Ñ¡äÇŒ

2. ¹íÒä¢‹ä¡‹ ¹íéÒµÒÅ·ÃÒÂ à¡Å×Í»†¹ áÅÐ¹ÁÊ´ ãÊ‹ÀÒª¹Ð ¤‹ÍÂæ ¤¹ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ ÃÐÇÑ§ÍÂ‹ÒãËŒä¢‹á´§à»š¹¡ŒÍ¹ ¾Ñ¡äÇŒ

3. à·Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ä¢‹·Õè¾Ñ¡äÇŒ (¢ŒÍ 2) Å§ã¹Ê‹Ç¹¼ÊÁá»‡§ ¹Ç´¾Íà¢ŒÒ¡Ñ¹ ãÊ‹à¹ÂÊ´ ¹Ç´µ‹Í¨¹á»‡§ÁÕÅÑ¡É³Ðà¹ÕÂ¹´ÕäÁ‹µÔ´Á×Í ¾Ñ¡á»‡§äÇŒ 1 ªÑèÇâÁ§

4. ¹íÒá»‡§ÁÒáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 3 ¡ŒÍ¹ ¡ŒÍ¹ÅÐ 50 ¡ÃÑÁ ¤ÅÖ§à»š¹¡ŒÍ¹¡ÅÁ ¾Ñ¡äÇŒ 

5. ¹íÒÊ‹Ç¹¼ÊÁäÊŒÁÑ¹ËÇÒ¹ ¼ÊÁãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ »˜œ¹à»š¹ÃÙ»·Ã§ÁÑ¹ËÇÒ¹ ¡ŒÍ¹ÅÐ 50 ¡ÃÑÁ

6. ¹íÒá»‡§ (¢ŒÍ 4) ÁÒË‹ÍäÊŒÁÑ¹ËÇÒ¹ ÁŒÇ¹ãËŒá¹‹¹à»š¹·Ã§ÃÙ»ÁÑ¹ËÇÒ¹¤ÅØ¡¼ÔÇË¹ŒÒ¢¹ÁãËŒ·ÑèÇ´ŒÇÂ¼§ÁÑ¹Á‹Ç§ áÅŒÇ¹íÒäÁŒ¨ÔéÁ¿˜¹à¨ÒÐãËŒà»š¹ÃÙº¹¼ÔÇÁÑ¹

7. à¢ŒÒàµÒÍºÇÒ§º¹¶Ò´äÇŒªÑé¹¡ÅÒ§ ãªŒä¿º¹áÅÐä¿Å‹Ò§ ÍØ³ËÀÙÁÔ 180 
ðC àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 25 ¹Ò·Õ ¾ÍÊØ¡ ¨Ñ´àÊÔÃ�¿

ขนมปังไส้มันหวานญี่ปุ่น

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¨íÒàÁ¹Ù : àµÒÍºä¿¿‡ÒªÒÃ�» ÃØ‹¹ EO-28LP
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Esy Menu : เมนูทำ�ง่�ย

ข้าวญี่ปุ่นอบ

ปลาแซลมอน
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สวนผสม 
¢ŒÒÇÞÕè»Ø†¹ 2 1/2 ¶ŒÇÂµÇ§

à¹×éÍ»ÅÒá«ÅÁÍ¹ (ËÑè¹à»š¹ªÔé¹ÊÕèàËÅÕèÂÁ) 200 ¡ÃÑÁ

¹éíÒ«Ø»»ÅÒâÍ 2 ¶ŒÇÂµÇ§

«ÍÊ»ÃØ§ÃÊ 1 ªŒÍ¹âµ�Ð

¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ 2 ªŒÍ¹ªÒ

¾ÃÔ¡ä·Â»†¹ 1/4 ªŒÍ¹ªÒ

¼Ñ¡ÊÒÁÊÕµŒÁ (ÊíÒËÃÑºâÃÂË¹ŒÒ) 1 ¶ŒÇÂµÇ§

§Ò¢ÒÇ (ÊíÒËÃÑºâÃÂË¹ŒÒ) 2 ªŒÍ¹ªÒ

ÊÒËÃ‹ÒÂ (ÊíÒËÃÑºâÃÂË¹ŒÒ) 10  ¡ÃÑÁ

 

ว�ธีทํา

1. «ÒÇ¢ŒÒÇãËŒÊÐÍÒ´Ê§¢Öé¹ãËŒÊÐà´ç´¹éíÒ ãÊ‹Å§ã¹ËÁŒÍ

2. ãÊ‹Ê‹Ç¹¼ÊÁ·ÕèàËÅ×Í (Â¡àÇŒ¹ ¼Ñ¡ÊÒÁÊÕ áÅÐ»ÅÒá«ÅÁÍ¹) àµÔÁ¹éíÒâ´ÂãªŒÊà¡Å ¢ŒÒÇÍº¢ŒÒÇ¼ÊÁ (MIXED RICE) ÃÐ´Ñº¢Õ´·Õè 3 ¤¹ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ áÅÐ»�´½ÒËÁŒÍ 

3. ¡´»Ø†Á (MIXED RICE) ¢ŒÒÇÍº¢ŒÒÇ¼ÊÁ àÁ×èÍàÇÅÒ¼‹Ò¹ä» 40 ¹Ò·Õ ãÊ‹¼Ñ¡ÊÒÁÊÕ áÅÐ»ÅÒá«ÅÁÍ¹ã¹ËÁŒÍ »�´½Ò ÃÍãËŒ»ÅÒÊØ¡

4. µÑ¡ãÊ‹¨Ò¹àÊÔÃ�¿ âÃÂË¹ŒÒ´ŒÇÂµŒ¹ËÍÁ«ÍÂ §Ò¢ÒÇ áÅÐÊÒËÃ‹ÒÂ

ข้าวญี่ปุ่นอบปลาแซลมอน 

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

ÃØ‹¹ KS-COM18ÃØ‹¹ KS-COM18



  

One of the basic rules of the 
universe is that nothing 

is perfect. Perfection simply 
doesn’t exist ... 

“กฎพื้นฐานประการหนึ่งของจักรวาล
คือไมมีสิ่งใดสมบูรณแบบ

ความสมบูรณแบบไมมีอยูจริง … 

Stephen Hawking  /
สตีเฟน ฮอวคิง
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Healthy Quote : พลังคํา พลังคิด พลังใจ

Wabi-sabi nurtures all that is authentic 
by acknowledging three simple realities: 

nothing lasts, nothing is finished, 
and nothing is perfect.

“วาบิซาบิหลอเลี้ยงทุกสิ่งดวยการยอมรับความจริงงาย ๆ 
สามประการ: ไมมีอะไรคงอยู ไมมีอะไรเสร็จสิ้น 

และไมมีอะไรสมบูรณแบบ”

Richard Powell / 
ริชารด พาวเวลล

Turn your wounds
 into wisdom. 

“จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณใหเปนปญญา”

Being happy doesn’t 
mean that everything 

is perfect. 
It means that you have 
decided to look beyond 

the imperfections.
“การมีความสุขไมไดหมายความวาทุกอยาง

สมบูรณแบบ มันหมายความวาคุณไดตัดสินใจ
ที่จะมองขามความไมสมบูรณแบบตางหาก”  

Gerard Way  /
 เจอรราด เวย

Life imposes things on you that 
you can’t control, but you still 
have the choice of how you’re 
going to live through this. 
“ชีวิตมักจะกําหนดสิ่งตางๆ ใหกับคุณ 
ซึ่งคุณไมสามารถควบคุมได แตคุณยัง
มีทางเลือกวา คุณจะใชชีวิตอยางไร”  

Goldie Hawn / โกลดดี ฮอวน

Oprah Winfreya / 
โอปราห วินฟรีย
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Reading : อานสนุก

ผลงานนวนิยายสุดอบอุ�นจาก “มูเระ โยโกะ” ผู�เขียน “ขนมป�ง 

ซุป และแมว” ซึ่งเคยสร�างความประทับใจให�กับใครหลายคนมาแล�ว 

โดยใน “ห�องอาหารนกนางนวล” กย็งัคงเป�นเร่ืองราวทีเ่กีย่วพนักบัอาหาร

เช�นเคย บวกเพิ่มด�วยบรรยากาศสว�างสดใส และความสนุกสนานจาก

หลากหลายชีวิตที่แวะเวียนเข�ามาในห�องอาหารแห�งนี้

“ซาจิเอะ” ฝ�นอยากมีร�านอาหารเป�นของตัวเอง แล�วโชคชะตาก็

พาให�เธอมโีอกาสได�บนิลดัฟ�าไปเป�ดร�านอาหารอยู�ทีเ่ฮลซงิก ิเมอืงหลวง

ของฟ�นแลนด� ซาจิเอะตั้งช่ือร�านของเธอว�า “ห�องอาหารนกนางนวล” 

และต้ังใจให�มนัเป�นร�านทีเ่น�นความเรียบง�ายทีส่ดุเท�าทีเ่ป�นไปได� ทีส่าํคญั

นอกจากจะเสิร�ฟอาหารเคร่ืองดื่มแบบฟ�นแลนด�แล�ว เธอยังเพิ่มข�าวป��น

แบบญี่ปุ�นสูตรประจําครอบครัวเข�าไปในเมนูด�วย และแล�วโชคชะตาก็

ทําให�ซาจิเอะได�รู�จักกับ “มิโดริ” และ “มาซาโกะ” หญิงชาวญี่ปุ�นสอง

คนที่ได�มาฟ�นแลนด�ด�วยเหตุผลแตกต�างกันไป แต�พวกเธอทั้งสาม

กลับมีอะไรเหมือนๆ กันอย�างไม�น�าเชื่อ

เป�นอีกคร้ังที่นวนิยายของมูเระ โยโกะ พาเราไปสํารวจเป�าหมาย

ในชีวิตของตัวเอง ที่ผ�านมาเราติดอยู�ในกรอบหรือแนวคิดการใช�ชีวิตที่

คนอื่นกําหนดไว�มากน�อยแค�ไหน และพร�อมหรือยังที่เราจะได�ใช�ชีวิต

อย�างที่ตัวเองต�องการ มากไปกว�าน้ัน “ห�องอาหารนกนางนวล” ยังยํ้า

กบัเราว�า ไม�มคีาํว�าสายเกินไปกบัการเร่ิมต�นใหม� แล�วน่ันกเ็ป�นพลงับวก

ที่หนังสือเล�มนี้จะมอบให�กับทุกคนที่ได�อ�าน

หองอาหารนกนางนวล
แปลจากหนังสือ:  かもめ食堂
ผูเขียน: มูเระ โยโกะ

ผูแปล: สิริพร คดชาคร

สํานักพิมพ: Sandwich Publishing

หองอาหาร
นกนางนวล

 かもめ食堂



กอนทาํ Moreloop ทัง้สองคนทาํอะไร แลวทาํไมถงึสนใจธุรกจินี้
แอ�ม: แอ�มเป�นทายาทรุ�นที่สองของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ�าส�งออก พอมาช�วยที่

บ�านก็เห็นว�าเวลาทํางานส�งออก ผ�าส�วนใหญ�จะเป�นผ�าที่ค�อนข�างมีคุณภาพสูง ทีนี้

พอของเหลือ เราก็รู�สึกเสียดาย เพราะวิธีที่เราจัดการผ�าพวกน้ีมี 2 วิธีใหญ�ๆ คือ

การตัดใจขายทิ้งไปเลย ก็จะมีรถมารับซื้อ ซึ่งเขาก็ซื้อขายในราคาขยะ ไม�ได�สนว�า

เส�นใยดีขนาดไหน โรงงานที่ทําใจขายแบบนั้นไม�ได� ก็จะเลือกเก็บ แต�วัตถุดิบทุก

อย�างบนโลกมีอายุการใช�งานของมัน ถ�าเราไม�ใช� สุดท�ายมันก็จะเสื่อมคุณภาพ จึง

เป�นจุดเริ่มต�นว�าเราจะจัดการกับของเหล�านี้ให�มีคุณค�าหรือมีมูลค�าได�อย�างไร

พล: ส�วนตัวผมเอง ช�วงประมาณป� 2014 คําว�าสตาร�ตอัปเริ่มเข�ามาในไทย ก็

เลยไปเรียนสตาร�ตอปัหนึง่คอร�ส กไ็ด�ความเช่ือมาแล�วว�าเราสามารถสร�างธุรกจิอะไร

ใหม�ๆ พร�อมกับสร�างการเปลี่ยนแปลงได� แล�วก็บังเอิญมากในตอนที่คิดว�าจะทํา

อะไรดกีม็นี�องแอ�มโทรมา เขาบอกว�าทีโ่รงงานมขียะเหลอื แต�สิง่ทีเ่ขาให�ผมดคูอืผ�า

เป�นพับๆ เป�นม�วนใหญ�ๆ เลย เราก็มองว�า ถ�าเราขายของพวกนี้ได�แปลว�าเรา

สามารถแก�ป�ญหาของเดดสต็อกสําหรับโรงงานได� แล�วถ�าเกิดแก�ป�ญหาของคนอีก

ด�านหนึ่งที่ต�องการสิ่งนี้ได�ด�วย ก็น�าจะเป�นกลไกที่ดี และเป�นกลไกที่เราสองคนน�า

จะเริ่มได�เลย

26

The Frame : มุมศิลปน

more l oop

แพลตฟอรมที่เปลี่ยนของเหลือ
เปนโอกาสเพื่อใชประโยชนกอน
ที่จะกลายเปนขยะ
แคไดยินคําวา “ขยะ” คนสวนใหญก็นึกไมออกแลววาจะนําไปใช

ประโยชนอะไรนอกจากกําจัดทิ้ง แตปญหาก็คือยังมีของอีกมากมายที่
ถกูแปะปายวาเปนขยะกอนเวลาอนัควร และการกาํจดัของเหลานัน้ทิง้ก็
ไมตางอะไรกบัการขดุทรพัยากรโลกมาผลาญเลน เม่ือเพือ่นสนิทอยาง 
“พล - อมรพล หุวะนันทน” และ “แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต” ตาง
มองเหน็ปญหานีพ้รอม ๆ  กนั จงึจบัมอืกนัทาํ moreloop ธรุกจิหมนุเวยีน
ทรัพยากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่พวกเขาเรียกวา “ผาสวนเกิน
จากโรงงาน” ขึน้มา ซึง่ถอืวาเปนการทาํงานในสวนสนบัสนนุศลิปนกลมุ
ออกแบบแฟชั่นไปพรอมกับดูแลโลกใบนี้ใหนาอยูมากขึ้นกวาเดิมดวย

“พล”
อมรพล หุวะนันทน

“แอม”
ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต
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ขายผาใหคนที่มารับซื้อทั่วไป 
กับขายผาให moreloop ตางกัน
อยางไร

แอ�ม: ต�างกันตรงที่เราจะให�มูลค�า

สินค�าอย�างละเอียดและสมบูรณ�ที่สุดเท�าที่

จะเป�นไปได� ซึ่งจุดนี้จะต�อยอดให�คนซื้อ

สามารถใช�คุณสมบัติหรือความพิเศษของ

ผ�าได�อย�างเต็มที่ นอกจากนี้ moreloop ยัง

เป�นแพลตฟอร�มออนไลน� เราไม�มีหน�าร�าน 

ถ�านึกภาพก็เหมือนเราเป�น Airbnb ที่เขา

ขายห�องโดยไม�มีห�อง moreloop ก็เป�น

ตัวกลางขายผ�าโดยที่ไม�ได�มีผ�าเป�นของตัว

เอง 

คําวา “ของเหลือ” กับ “ขยะ” 
สรางผลกระทบตางกันอยางไร

พล: ผมคิดว�า ถ�าใช�คําว�าขยะแล�ว ใน

สามญัสาํนึกของคนทัว่ไปเหมอืนจะถกูด�อย

ค�าลงไปทันที ซึ่งผ�าส�วนเกินที่เราเห็น เรา

ไม�เรียกว�าขยะเลย เรามองว�ามีประโยชน�

มาก และ 2 ป�ครึ่งที่ผ�านมา เรารู�เลยว�าของ

ที่เขาเรียกว�าเดดสต็อกเนี่ย มันไม�เดดเลย

แอ�ม: แอ�มอยากเสริมในมุมของผู �

ประกอบการค�ะ เราไม�ได�มองเดดสตอ็กเป�น

ขยะเหมือนกัน แต�สิ่งที่ถูกเก็บไว�เฉยๆ ถึง

ยงัไม�ได�เป�นขยะในตอนน้ี แต�เมือ่ถงึวนัทีม่นั

เสือ่มการใช�งาน มนักจ็ะเป�นขยะ ดงัน้ัน สิง่

ที ่moreloop ทาํกค็อืจะทาํอย�างไรให�มนัไป

สู�จุดน้ันได�ช�าที่สุด หรือว�าได�ใช�ประโยชน�

ก�อนที่จะเป�นขยะให�ได�มากที่สุด

อะไรคืออุปสรรคของ 
moreloop 

แอ�ม: อุปสรรคแรกสุดเลยคือการ

สื่อสารคําว�าเศรษฐกิจหมุนเวียน พอเราพูด

ถึงเรื่องความยั่งยืน หรือว�าพูดถึงเศรษฐกิจ

หมนุเวยีน บางคนคดิแค�ว�ามนัคอืการรีไซเคลิ 

แต�ข้ันตอนของ moreloop เราเรียกว�าอัป

ไซเคิล คือการเพิ่มมูลค�าบวกกับการไม�ก�อ

ให�เกิดคาร�บอนไดออกไซด�มากกว�าเดิม 

ความยากคือการสื่อสารว�าเราแตกต�างจาก

กลุ �มรีไซเคิล เราไม�ได�ไปเปลี่ยนแปลง

โครงสร�างหรือรูปแบบของผ�าเลย ซึ่งจุดน้ี

บางคนไม�เข�าใจว�าแล�วจะเรียกว�าหมนุเวยีน

ได�อย�างไร แบบนีล้ดคาร�บอนได�อย�างไร สิง่

น้ีเป�นสิง่ทีท่�าทาย moreloop ในช�วงแรกมาก

ถาเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้น
ไดจริง เราจะไดประโยชนอะไร

พล: ป�จจุบันมีรายงานออกมาว�าการ

หมุ น เ วี ยนท รัพยากร ใน โลกมี แค �  9 

เปอร�เซ็นต�เอง แล�ว 91 เปอร�เซ็นต�ที่เหลือ

คือทิ้งหมดเลย ผมมองว�าถ�าเกิดเร่ิมมีการ

หมุนเวียนแล�ว ก็จะช�วยให�เราขุดโลกน�อย

ลง ลดการบริหารจัดการของเหลือ นี่คือใน

เรื่องของสิ่งแวดล�อม มิติที่สองก็คือมิติของ

เศรษฐกิจ การที่มีนวัตกรรมเกิดข้ึนแปลว�า

มีโอกาสใหม�ๆ อาชีพใหม�ๆ ทําให�เกิดการ

จ�างงานขึ้น มีโอกาสทางเศรษฐกิจ



สมดุลชีวิตสร้างได้ง่าย ๆ 

The 
Balanced 

Life
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Balance

เคล็ดลับปรับสมดุลชีวิต
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Try 
กิจกรรมดี ๆ มอบสมดุลให้กายและใจ

Feature : เรื่องเด่น
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Balancing 
Your Life  
With 
Travelling
ออกเดินทางท่องเที่ยว 
เพื่อปรับสมดุลให้ชีวิต
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ดอยหลวง : ตาก
สำ�หรับใครท่ีอย�กสัมผัสแมกไม้ อ�ก�ศบริสุทธ์ิ กับเส้นท�งธรรมช�ติ

ท่ีสมบุกสมบันและต้องออกแรงสักหน่อย ก็ขอแนะนำ�ให้ลองม�เดินเข้�ป่�

กันที่ดอยหลวงต�ก จังหวัดต�กกัน กับระยะท�งเดิน 11 กิโลเมตร และ

คว�มสูง 1,175 เมตรจ�กระดับน้ำ�ทะเล ซึ่งจะใช้เวล�เดินประม�ณ 5 - 7 

ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถของแต่ละคน) ที่นี่ได้รับชื่อเรียกเล่นๆ ว่�

เป็น “มนิิภูสอยด�ว” จ�กคว�มอดุมสมบรูณข์องผนืป�่ท่ีมหีล�กหล�ยรปูแบบ

ให้เร�ไดด้ืม่ด่ำ�และเรยีนรูร้ะหว�่งท�งเดนิ บวกกบัววิสนัเข�ท่ีสวยง�มเหม�ะ

กับก�รถ่�ยภ�พ ทั้งฝั่งของ “เข�หน้�ลิง” และฝั่ง “โล้นหลวง” พร้อมด้วย

ส�ยลมแรงๆ ท่ีพัดให้ห�ยเหน่ือยเป็นปลดิท้ิงเมือ่ม�ถงึยอดเข�กท็ำ�ให้หล�ยๆ 

คนติดใจอย�กม�เดินป่�ขึ้นดอยหลวงต�กกันทุกปี อย่�งไรก็ต�ม เจ�้หน้�ที่

จะให้เข้�เดินศึกษ�ธรรมช�ติแค่เฉพ�ะวันหยุดเส�ร์ - อ�ทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์เท่�นั้น เพื่อให้ธรรมช�ติได้มีโอก�สพักอย�่งสงบๆ ปร�ศจ�กนัก

ท่องเที่ยวบ้�งนั่นเอง

เขื่อนรัชชประภา : สุราษฎร์ธานี 
เชื่อนรัชชประภ� หรือ “เขื่อนเชี่ยวหล�น” เขื่อนท่ีมีคว�ม

สำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ ในภ�คใต้ ด้วยประโยชน์ท่ีหล�กหล�ย

ครอบคลุมท้ังด้�นก�รทำ�ประมง ก�รแก้ไขปัญห�นำ้�ท่วม ก�ร

สนับสนุนชลประท�นเพื่อก�รเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจน

ก�รผลิตกระแสไฟฟ้� แม้ว่�จะก่อให้เกิดคว�มสูญเสียทรัพย�กร 

ธรรมช�ติในช่วงต้นของก�รสร�้งเขื่อนก็ต�ม ทว่�วันนี้เขื่อนแห่งนี้

เป็นต้นแบบของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติควบคู่ไปกับท่อง

เท่ียวอย่�งสร้�งสรรค์ ด้วยท่ีตั้งของเขื่อนท่ีอยู่ในเขตอุทย�นแห่ง

ช�ติเข�สก พื้นที่ป่�ฝนขน�ดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ห�ย�ก พืช

เฉพ�ะถิ่น สัตว์ป่�น�น�ชนิดม�กกว่� 400 ส�ยพันธุ์ ทั้งยังมีถำ้� 

นำ้�ตก หมู ่เข�หินปูนน้อยใหญ่ท่ีเรียงร�ยเหนือเขื่อน ตัดกับ

ทะเลส�บสีเขียวเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทั้งหมดนี้ล้วนดึงดูด

ให้ทุกคนอย�กลองสัมผัสทัศนียภ�พแปลกต�ท่�มกล�งคว�มสงบ

งดง�มของธรรมช�ติอุดมสมบูรณ์แห่งนี้



Panvaree The Greenery
เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) ตำาบลเขาพัง อำาเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

www.thegreenerypanvaree.com

Panvaree The Greenery
คืนความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติ
“พันว�รีย์ เดอะกรีนเนอรี่” แพท่ีพักกล�งเขื่อน 

รชัชประภ�ท่ีดำ�เนินก�รทุกอย�่งภ�ยใตแ้นวคดิท่ีเกือ้กลู

กับธรรมช�ติ โดยนอกจ�กก�รสร้�งพื้นทีข่องรีสอร์ตให้

ไดม้�ตรฐ�นต�มระเบียบของกรมอทุย�นแห่งช�ต ิสตัว์

ป่� และพันธ์ุพืชแล้ว ยังยึดหลักก�รอยู่ร่วมกับชุมชน

และสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นมิตร พร้อมกับสร้�งสรรค์

กิจกรรมแปลกใหม่ให้นักท่องเท่ียวได้เป็นส่วนหน่ึงใน

ก�รสนับสนุนชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยก�ร

มอบประสบก�รณ์ก�รเรยีนรูว้ถิธีรรมช�ตอัินบรสิทุธ์ิแบบ

เจ�ะลกึ เพ่ือเปลีย่นนักท่องเท่ียวธรรมด�ๆ ใหก้ล�ยเปน็ 

ผู้ร่วมอุดมก�รณ์แห่งคว�มยั่งยืนไปด้วยกัน

สำ�หรบัท่ีพักและพ้ืนท่ีพักผ่อนของพันว�รยี ์เดอะกรนี 

เนอรี่น้ัน ได้ออกแบบให้กลมกลืนเข้�กับธรรมช�ติของ

ขุนเข� แมกไม้ และผืนน้ำ�สีเขียวมรกตในเขื่อน โดย

ไม่ลืมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ที่จัดเตรียมไว้

อย่�งเหม�ะสม ซึ่งถือเป็นท่ีพักเพียงแห่งเดียวในเชื่อน 

รัชชประภ� ที่มีร้�นอ�ห�รและบ�ร์ 2 ชั้น ให้ชื่นชม

ทะเลหมอกย�มเช�้และบรรย�ก�ศย�มเยน็ในแบบระดบั

เดยีวกบัส�ยต�ของผู้ม�เยือน พรอ้มกจิกรรมพักผ่อนบน

ผืนน้ำ� อ�ทิ โซฟ�ลอยน้ำ� เบ�ะลอยน้ำ� ต�ข่�ยนอน

ชิลล์เหนือน้ำ� หรือถ้�อย�กสัมผัสใกล้ชิดธรรมช�ติ ก็มี

กิจกรรมให้เลือกอีกหล�กหล�ย อ�ทิ ล่องเรือกล�งน้ำ�

สีสวย ล่องแพไม้ไผ่สู่ใจกล�งทะเลส�บสีเขียว สำ�รวจ

ถ้ำ�ปะก�รัง เดินป่�ศึกษ�ธรรมช�ติในอุทย�นแห่งช�ติ

เข�สก ซึ่งท�งรีสอร์ตตั้งใจว่�กิจกรรมเหล่�นี้ จะไม่ได้

เพยีงมอบชว่งเวล�พักผ่อนดีๆ  ให้เกดิขึน้ แต่ยังกระตุน้

เตอืนให้ทุกคนไดเ้ห็นคณุค�่ของธรรมช�ตบินผืนแผ่นดนิ

ไทยของเร�ด้วย

Take a Rest : ชวนพัก
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Inside Bangkok : เลาะกรุงเทพฯ

ตั้งใจเอ�ไว้ว่�คอลัมน์ “Inside Bangkok :  

เล�ะกรุงเทพฯ” ในฉบับน้ีจะพ�ทุกคนเดินทอดน่อง

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อ�ยสไตล์ญีปุ่่นกนั

สักหน่อย เพื่อให้เข้�กับธีมของ  ในปีนี้ 

ไล ่เรียงม�ตั้งแต่โซนน�น� อโศก พร้อมพงษ์  

ล�กย�วไปจนถึงพระโขนง ซึ่งเป็นย่�นท่ีช�วญี่ปุ่น 

พักอ�ศยัอยู่อย่�งหน�แน่นในกรงุเทพฯ พร้อมกบัเกิด

พ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจของช�วญีปุ่่นโดยเฉพ�ะต�มม�

อีกม�กม�ย ทั้งห้�งสรรพสินค้� ร�้นอ�ห�ร ค�เฟ่ 

แหล่งซื้อข้�วของกระจุกกระจิก แต่แล้วเร�ก็พบว่� 

ยังมีอีกสถ�นท่ีหน่ึงท่ีน่�สนใจย่ิงกว่� เพร�ะถือเป็น

ศูนย์รวมคว�มรู้สำ�หรับคนท่ีสนใจศึกษ�วัฒนธรรม 

วถิชีวีติ คว�มคดิคว�มอ่�นแบบคนญีปุ่น่อย่�งแท้จรงิ 

ดังนั้น เร�จะพ�ทุกคนเลี้ยวเข้�ซอยสุขุมวิท 21 เพื่อ

ไปเย่ียมเยียน เจแปนฟ�วน์เดชั่น กรุงเทพฯ แบบ

เต็มๆ กันดีกว่�

เจแปนฟ�วน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2517 เพ่ือดำ�เนินโครงก�รแลกเปลี่ยนท�ง

วฒันธรรมระหว่�งประเทศไทย-ญีปุ่่น โดยมเีป้�หม�ย

เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจและรกัษ�มติรภ�พอนัดรีะหว่�ง

ผู้คนในสองประเทศให้เกิดขึน้อย่�งม่ันคงและย�วน�น 

ผ่�นกิจกรรมอันหล�กหล�ยท�งด้�นวัฒนธรรม รวม

ถึงส่งเสริมก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษ�ในทุก

มิติ โดยมีบริก�รต่�งๆ ท่ีน่�สนใจม�กม�ย อ�ทิ 

บรกิ�รให้คำ�ปรกึษ� (ท้ังท�งด้�นก�รแลกเปลีย่นท�ง

ด้�นศิลปะและวัฒนธรรม, ท�งด้�นญี่ปุ่นศึกษ�และ

ก�รแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�ร, ท�งด้�นก�รเรียนก�ร

สอนภ�ษ�ญี่ปุ ่น), บริก�รให้ยืมสิ่งของเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น (เน่ืองจ�กในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดโควดิ-19 ทำ�ให้ตอนน้ีมใีห้บรกิ�รให้ยมืชดุยกู�

ตะเท่�น้ัน), บริก�รให้ยืมพ้ืนท่ีห้องเรียนและห้อง

ประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ห้องสมุดเปิด วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 - 19:00 น. 
และวันเสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น. 
(ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
www.jfbkk.or.th

พื้นที่สำหรับผู้คนที่สนใจ
ศึกษาวัฒนธรรม ความคิด 
ความอ่านแบบคนญี่ปุ่น



ส่วนพื้นที่ “ห้องสมุดเจแปนฟ�วน์เดชั่น กรุงเทพฯ” 

ถือเป็นหน่ึงในไฮไลต์ห้�มพล�ด เพร�ะน่ีคือห้องสมุดท่ี

รวบรวมหนังสือและสื่ออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นไว้

ม�กท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยมีท้ังหนังสือภ�ษ�

ไทยและภ�ษ�ญี่ปุ่นหล�กหล�ยประเภทให้เลือกหยิบจับ

ม�น่ังอ่�นได้อย่�งเพลดิเพลนิแบบฟรีๆ  ในห้องสมดุ หรอื

ห�กต้องก�รหยิบยืมกลบับ้�นกส็�ม�รถทำ�ได้โดยต้องเสยี

ค่�สมัครสม�ชิกห้องสมุดเสียก่อน 

นอกจ�กน้ี เจแปนฟ�วน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังมี

กิจกรรมและโครงก�รดีๆ อีกม�กม�ยให้เร�ได้ใช้เวล�

อย่�งสนกุสน�น พร้อมได้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในวฒันธรรม

ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกด้วย อ�ทิ ง�นเสวน�และเวิร์กชอปเกี่ยว

กับวัฒนธรรมญี่ ปุ ่น ก�รเรียนเกี่ยวกับภ�ษ�ญี่ ปุ ่น 

นิทรรศก�รศลิปะ และกจิกรรมยอดนิยมก็คอื ก�รจดัฉ�ย

ภ�พยนตร์ญี่ปุ่นให้เข้�ชมฟรีทุกวันศุกร์ โดยทุกเรื่องจะมี

คำ�บรรย�ยภ�ษ�ไทยให้ด้วย อย่�งไรกต็�ม ในสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เช่นน้ี หล�ยๆ กิจกรรม

ต้องย้�ยไปจัดในรปูแบบออนไลน์ หรอืต้องงดไปก่อน ซึง่

ส�ม�รถตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวของกจิกรรมต่�งๆ ได้ท่ี

เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Japan Foundation, Bangkok 
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Good Idea : ไอเดียดี ๆ

ลักษณะการใชชีวิตของครอบครัวคนไทย มักจะมีคนหลาย
รุนหลายวัยอาศัยอยูรวมกันในบานหลังเดียว การจะออกแบบ
บานใหรองรับการใชงานใหครอบคลุมสําหรับทุกคนอยาง
เทาเทียมนั้นจึงเปนเรื่องที่ควรคํานึงถึงเปนอันดับตน ๆ และ
แนวคดิในการออกแบบปรับปรุงบานใหอยสูบายแบบ Universal
Design ก็นาจะเหมาะสมที่สุดในกรณีนี้ 

ออกแบบบ้านโดย
คิดคำานึงถึงสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว

Design
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พื้นที่และการใช้งานที่เหมาะกับทุกคน
ในการจัดสรรพ้ืนท่ีและออกแบบบ้านน้ันควรค�านงึถงึความแตกต่างของสมรรถภาพ

ร่างกายของสมาชิกทุกคน หากเป็นครอบครัวท่ีมีท้ังผู้สูงอายุ วัยรุ่น เด็ก หรือแม้

กระท่ังผู้พิการ ทางเข้าบ้านก็ควรใช้ทางลาดแทนการใช้บันได และเลือกติดตั้งบาน

ประตูแบบไร้รอยต่อ เพราะจะดีท้ังกับผู้สูงอายุหรือเด็กท่ีต้องใช้รถเข็น นอกจากน้ัน 

การจัดสรรแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้านก็ต้องพิจารณาจากข้อจ�ากดัต่างๆ ของสมาชกิ

แต่ละคน เช่น มมุของผู้สงูวยักค็วรจะอยู่ท่ีชัน้ล่าง ใกล้หน้าต่าง เพ่ือให้แสงสว่างส่อง

ถึง และเปิดรับความสดชื่นจากสวนหน้าบ้าน

พื้นและผนังที่เหมาะกับสมาชิกในบ้าน
อาจจะเป็นเรื่องยากท่ีจะหาจุดตรงกลางท่ีลงตัวในความชอบท่ีหลากหลายของ

สมาชิกทุกคนในบ้านได้ การคุมโทนสีและลวดลายให้พื้นและผนังภายในบ้านให้ออก

มาเรียบง่ายและสะอาดตาที่สุดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ โดยอาจจะเลือกสีสันที่

แตกต่างกนัเลก็น้อยในพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีแตกต่างกนั หรอืเลอืกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนในพ้ืนท่ีท่ี

ต่างระดับ เพื่อให้สังเกตได้ง่ายและป้องกันอุบัติเหตุ แน่นอนว่า การเลือกวัสดุปูพื้น

ภายในบ้านนั้นต้องไม่ลื่น และหลีกเลี่ยงการใช้พรม ที่ทั้งเก็บกักฝุ่น ไม่เอื้อต่อการใช้

รถเขน็ และท�าให้สะดดุล้มได้ง่าย ส่วนความชืน่ชอบในสสีนัท่ีแตกต่างกนัของสมาชกิ

แต่ละคนในบ้านก็สามารถทดแทนได้ด้วยข้าวของตกแต่งในพ้ืนท่ีของตนเองได้ เช่น 

ผ้าม่าน ผ้าปูเตียง โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ

ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่น
เพ่ิมตัวเลือกในวิธีการใช้งานของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น สวิตช์เปิด-ปิดไฟ

อาจมีทั้งแบบสายดึงบริเวณใกล้หัวเตียงและสวิตช์ตรงผนังใกล้ทางเข้าห้อง ฝักบัวใน

ห้องน�้าควรใช้แบบมือจับที่ปรับระดับได้จะดีกว่าแบบยึดติดกับผนัง นอกจากน้ี การ

เลอืกข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ ควรมีระบบป้องกนัอันตราย หากมกีารใช้ผิดพลาด เช่น 

เตาอบไฟฟ้าท่ีหยดุท�างานอัตโนมตัเิมือ่เปิดประตูเตา ฝารองน่ังชกัโครกท่ีน�า้ฉดีจะหยดุ

อัตโนมัติเมื่อลุกออกมา

ไม่ต้องออกแรงมาก
ควรออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยและอุปการณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน

ให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพโดยไม่ต้องออกแรงมาก ช่วยให้ผู้ใช้

งานได้รักษาต�าแหน่งของร่างกายที่ปกติ ไม่ต้องก้ม เงย เอี้ยว หรือเอื้อมตัว

มากไป เช่น ระดับของก๊อกน�้า หรือปลั๊กไฟต้องไม่ไกลจนเอื้อมไม่ถึง (แต่ก็

ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยส�าหรับครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นเด็กเล็กๆ ด้วย 

เช่น ติดตั้งที่ปิดปลั๊กไฟควบคู่ไว้ด้วย) อ่างล้างหน้าควรจะชิดติดเคาน์เตอร์

ให้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องเอื้อมตัวมากเมื่อใช้งาน

ที่จริงแล้ว หลัก Universal Design นั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต่างก็ทราบ

ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะละเลยหลงลืมไปบ้าง หรือบางครั้งมีสมาชิกใหม่เพ่ิม

ขึ้นมาโดยไม่ทันได้ตระเตรียมพ้ืนท่ี ดังน้ัน หากต้องการปรับปรุงบ้านหลัง

เดิมเพ่ือต้อนรับสมาชิกใหม่ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัยหรือสภาพ

ร่างกายท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถน�าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ทีละส่วนได้

แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือหากต้องการสร้างบ้านใหม่ก็สามารถใช้เป็นหลัก

เกณฑ์ในการสร้างบ้านให้สะดวกสบายส�าหรบัทกุคนตั้งแต่เริ่มตน้ เพือ่ให้ทกุ

คนมีความสุขในบ้านของเรา
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ถ้าไม่เข้าครัวก็คิดไม่ออกว่าจะทำาอะไร
ถ้าวันนี้คุณกำาลังเหนื่อยหรือรู้สึกท้อกับความฝันที่ห่างไกลความ

สำาเร็จเหลือเกิน เรื่องราวของเชฟที่เรานำามาเสิร์ฟในวันนี้น่าจะช่วย
เรียกแรงใจได้ไม่มากก็น้อย เพราะก่อนที่เธอจะเป็นที่รู้จักในฐานะแชมป์
มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 อย่างทุกวันนี้ “ลี่ - พรชนัน พัฒนา
ปญัญาสตัย”์ เคยบนิไปเรียนทำาอาหารทำาขนมถงึตา่งแดน เพือ่กลับมา
เปิดคาเฟ่ แต่สุดท้ายก็เจ๊ง จนถอดใจจากการทำาอาหารไปหลายปี หรือ
แม้แต่ในรายการ เธอก็เคยถูกคัดออกตั้งแต่รอบออดิชั่น ก่อนจะคว้า
โอกาสที่สองไว้ได้ และกลายเป็นผู้ชนะในที่สุด ซึ่งทุกครั้งที่ล้ม เธอมักจะ
บอกตัวเองเสมอว่า “อย่ายอมแพ้”

เริ่มสนใจการทำาขนมตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะ พอดีคุณยายลี่เป็นแม่ค้าขายขนม พวกข้าวต้มมัด ลอดช่อง 

ขนมไทยต่างๆ อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ตอนนั้นก็ไม่ได้ชอบซะทีเดียว แค่ว่าเป็นคนชอบ
กินขนมแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งแบบคุณยาย ตอนเด็กๆ ก็มีช่วยท�าบ้าง แต่ไม่ได้ช่วย
มากมายอะไร ก็เราเป็นแค่เด็กด้วยน่ะเนอะ แต่ตรงน้ีก็ต้องให้เครดิตคุณยายท่ีปลูกฝัง
สิ่งต่างๆ ให้เรามาค่ะ

ชีวิตช่วงที่ไปเรียนทำาขนมถึงต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนั้นไปเรียนท่ีสวิตเซอร์แลนด์ เลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท�าขนมค่ะ แต่ก็มี

เรื่องบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก่อนไปคิดว่าง่ายเพราะเรียนเป็นภาษาอังกฤษคงไม่น่า
ยาก แต่พอไปจริงๆ ก็เจอคัลเจอร์ช็อกหลายๆ อย่าง เพราะว่าเขาใช้ภาษาฝรั่งเศส
กันเป็นส่วนใหญ่ เวลาใช้ชีวิตประจ�าวันหรือเวลาท่ีเราไปฝึกงานก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส
เกือบทั้งหมด ตอนนั้นก็เครียดนะ แต่บอกกับตัวเองเสมอว่าต้องสู้ เราจ่ายตังค์ไปแล้ว  
ต้องเรียนให้จบ แล้วพอเราเรียนไปด้วยท�างานไปด้วย ก็ท�าให้เราเจออะไรหลายๆ อย่าง 
นอกจากการท�าอาหาร ถือเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ส�าคัญเลย

Chef Talk : คุยกับเชฟ

“เชฟลี่”
พรชนัน พัฒนาปัญญสัตย์
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หลังจากเรียนจบแล้ว กลับมาทำาอะไรต่อ
เรียนจบกลับมาก็คิดว่าเราเก่งแล้วล่ะ น่าจะพร้อม

แล้ว ก็เลยเปิดร้านขนม เป็นคาเฟ่กึ่งร้านอาหาร แล้ว
ก็เจ๊งเลย ยอมรับว่าเราคิดน้อยด้วยแหละค่ะ ขาดการ
วางแผนท่ีดี การบริหารจัดการท้ังเรื่องต้นทุน ค่าเช่า 
ค่าแรง อะไรอีกหลายๆ อย่าง เราคิดไม่ดีพอ ท�าให้
เงินท่ีเราเก็บมานานหายไปต่อหน้าต่อตาเลย จากน้ัน
เราก็เปลี่ยนไปท�างานสายออฟฟิศ แต่ในชีวิตประจ�า
วันเราก็ยังเป็นคนที่ชอบท�าอาหารท�าขนม ยังขายขนม
ออนไลน์อยู่ จนผ่านไปสัก 1 - 2 ป‚ก็เริ่มกลับมาจับ
ทางน้ีอีกครั้งแบบจริงจัง เรามั่นใจแล้วว่างานประจ�าท่ี
ท�าไม่ใช่สิ่งท่ีเราชอบ แล้วจะเสียเวลาท�าในสิ่งท่ีเราไม่
ได้ชอบไปท�าไม สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาดีด้านอาหาร
หรือขนมอยูด่ี เพราะรูส้กึว่าด้านนีเ้ปน็อะไรทีย่ัง่ยนืกวา่
เพราะมนัเป็นสิง่ท่ีลีช่อบ ท่ีผ่านไปแลว้ มัวแตเ่สยีใจ มวั
แต่วิ่งหนีความจริงไปเรื่อยๆ ก็คงไม่ส�าเร็จหรอก ก็เลย
กลับมามุ่งมั่นจริงจังอีกรอบ

ทำาไมถึงไปแข่งมาสเตอร์เชฟ
ลี่เป็นแฟนรายการของทุกประเทศเลยค่ะ ไม่ว่าจะ

เป็นของอเมริกา ออสเตรเลีย พอประเทศไทยมีซีซั่น
แรกก็สนใจ แต่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อม ทั้งเรื่องความ
รู้ วุ²ิภาวะ แล้วชีวิตก็ยังไม่ลงตัว เลยใช้เวลาเตรียม
ตัวให้มั่นใจก่อน ท้ังดู YouTube ศึกษาวัตถุดิบและ
เทคนิคต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือท�าอาหาร 
อ่านหนังสือท�าขนม แล้วก็ใช้วิธีลงสถานท่ีจริงก็คือไป
ตลาด ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเลย ลี่รู้สึกว่าการท่ีเราไป

ดูจากสถานที่จริง จากคนที่เขาขายของจริงๆ ได้อะไร
มากกว่าการที่เรานั่งอ่านในต�ารา

ได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้บ้าง
มาสเตอร์เชฟสอนให้ลี่โตขึ้น ท้ังทางด้านความ

รู้ความสามารถ การท�างานร่วมกับคนอ่ืน และการ
จัดการกับความรู้สึกตัวเอง เพราะเวลาอยู่ในรายการ 
เราจะเจอสถานการณท่ี์หลากหลายมาก ตอ้งเผชญิหน้า
กบัความกดดนั เอาชนะความรูส้กึแงล่บของตัวเอง และ
จัดการความคิดของตัวเองเพื่อท�าเมนูต่างๆ ออกมาให้
ดีที่สุด ที่ส�าคัญที่สุด รายการนี้ท�าให้ลี่มั่นใจว่า การท�า
อาหารจะเป็นอาชีพที่ลี่จะยึดไปตลอดชีวิต

ทั้งชอบทำาและชอบกินขนมขนาดนี้ ดูแล
สุขภาพอย่างไร

ลี่ เป็นคนออกก�าลังกายเป็นประจ�าอยู่แล้วค่ะ 
จรงิๆ เมือ่กอ่นลีอ้่วนมาก แลว้พอมาท�าอาหารท�าขนม
เราก็ต้องกินต้องชิมก็ย่ิงไปกันใหญ่ ลี่เลยใช้เวลาช่วง
กลางคืนออกก�าลังกายวันละประมาณ 30 นาที แบ่ง
เวลาอย่างน้อยท่ีสดุตอ้งออกก�าลงักาย 3 วนัตอ่สปัดาห์ 
ไม่ได้คิดว่าจะต้องหุ่นดีหรืออะไรนะคะ แค่อยากรักษา
สขุภาพของตวัเองไวใ้ห้ท�างานท่ีรกัไดน้านๆ เท่าน้ันเอง

ในหนึ่งวัน ถ้าไม่เข้าครัวจะทำาอะไร
ในหน่ึงวันถ้าไม่เข้าครัว… (น่ิงคิด) ก็ยังเข้าครัว

อยู่ดนีะคะ ลีเ่ขา้ครวัทุกวนั เพราะเป็นคนชอบห้องครวั 
ถ้าไม่มีงาน ยังไงก็ต้องเข้าครัว หาอะไรท�าในครัวอยู่ดี 
วันนึงน่าจะอยู่ในครัวเกิน 10 ชั่วโมงเลยค่ะ ถ้าไม่ได้
ท�าอาหารจริงจัง ก็จะท�าขนมปังไว้ให้ที่บ้าน หรือไม่ก็
ต้องหาอะไรท�าให้ตัวเองได้อยู่ในครัว (ยิ้ม)

มองตัวเองในวันนี้แล้วอยากจะพูดอะไร
กับตัวเองบ้างไหม

 อยากจะบอกให้สู้ต่อไปค่ะ ลี่รู้สึกว่าเราต้องให้
ก�าลงัใจตวัเองเยอะๆ เพราะมนัไมง่า่ยท่ีจะมาอยู่ในจุด
นี้ และก็ไม่ได้ง่ายในการไปต่อด้วย เพราะฉะนั้น อย่า
ยอมแพ้ แมว้า่บางเดอืนจะขาดทุนหรอืธรุกจิเราไมเ่ป็น
ไปอย่างท่ีคดิ แตต่อ้งอย่ายอมแพ้เหมอืนเมือ่ก่อน อย่า
หนีความจริง ต้องสู้อย่างเดียว แล้วมันก็คงส�าเร็จใน
สักวัน ลี่ก็ได้แต่บอกตัวเองแบบนี้ค่ะ
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เราจะเจอสถานการณท่ี์หลากหลายมาก ตอ้งเผชญิหน้า
กบัความกดดนั เอาชนะความรูส้กึแงล่บของตัวเอง และ
จัดการความคิดของตัวเองเพื่อท�าเมนูต่างๆ ออกมาให้
กบัความกดดนั เอาชนะความรูส้กึแงล่บของตัวเอง และ
จัดการความคิดของตัวเองเพื่อท�าเมนูต่างๆ ออกมาให้
กบัความกดดนั เอาชนะความรูส้กึแงล่บของตัวเอง และ

ดีที่สุด ที่ส�าคัญที่สุด รายการนี้ท�าให้ลี่มั่นใจว่า การท�า
จัดการความคิดของตัวเองเพื่อท�าเมนูต่างๆ ออกมาให้
ดีที่สุด ที่ส�าคัญที่สุด รายการนี้ท�าให้ลี่มั่นใจว่า การท�า
จัดการความคิดของตัวเองเพื่อท�าเมนูต่างๆ ออกมาให้

อาหารจะเป็นอาชีพที่ลี่จะยึดไปตลอดชีวิต
ดีที่สุด ที่ส�าคัญที่สุด รายการนี้ท�าให้ลี่มั่นใจว่า การท�า
อาหารจะเป็นอาชีพที่ลี่จะยึดไปตลอดชีวิต
ดีที่สุด ที่ส�าคัญที่สุด รายการนี้ท�าให้ลี่มั่นใจว่า การท�า



ใหม่! เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป EMC-21
ใหม่! เคร่ืองปั่นพลังสูงชาร์ป EMC-21 เคร่ืองปั่นสำาหรับใช้เชิงพาณิชย์ เหมาะ

สำาหรับร้านน้ำาปั่น ร้านคาเฟ่ แข็งแรงทนทาน ปั่นเร็วเนียนละเอียด! ด้วยพลังมอเตอร์ 

1,200 วัตต์ โถปั่นความจุ 2 ลิตร ที่ผลิตจากพลาสติก BPA-free มาพร้อมเทคโนโลยี 

“DC DRIVES” ที่ควบคุมพลังปั่นอัจฉริยะและช่วยยืดอายุมอเตอร์ ใช้งานง่ายๆ ด้วย

การทำางานแบบ 2 ระบบ ทั้งระบบปั่นอัตโนมัติ (15-30-45 วินาที) และระบบปรับ

เลือกความแรงได้ตามต้องการ (LOW-MID-HIGH) ชุดใบมีดสเตนเลส 3 ชั้น 6 แฉก 

คมกริบ ทนทาน ฐานมอเตอร์ผลิตจากวัสดุ ABS (V0) ไม่ลามไฟ มีขายางสุญญากาศ

ช่วยยดึตดิพืน้โตะ๊ไมใ่หเ้คลือ่นขณะใช้งาน ปลอดภยัดว้ยระบบ MOTOR SAFETY และ

ระบบ SAFETY LOCK พร้อมปุม่ RESET ราคาขายปลกีแนะนำา 5,340 บาท วางจำาหนา่ย

แล้วที่ร้านตัวแทนจำาหน่ายชาร์ป และห้างสรรพสินค้าช้ันนำาทั่วประเทศ สามารถดู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เครื่องปั่นพลังสูง SHARP เพิ่มเติมได้ที่ www.thaicity.co.th

SHARP WEE CLUB แจกสูตรเมนู
เสริมภูมิคุ้มกัน

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ทีเ่ปน็ไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง สง่ผลใหผู้ค้นสว่นใหญต่อ้งหนัมาตืน่ตวัและใสใ่จดแูลสขุภาพ

ของตวัเองกนัมากข้ึน “SHARP WEE CLUB คลบัของคนรักอาหาร” จงึ

ได้รวบรวมสูตรเมนูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ มาฝาก ไม่ว่าจะเป็น

เมนูเครื่องดื่มสุดฮิตในกระแส อย่าง “น้ำากระชายน้ำาผึ้งมะนาว” หรือ

จะเป็น “แกงเลียง” อาหารไทยที่เต็มไปด้วยสมุนไพร นอกจากนั้นยัง

มีเกร็ดความรู้และสูตรอาหารอื่นๆ ตามเทรนด์อีกมากมาย ทั้งเมนู

อาหารคาว หวาน เบเกอรี หากสนสนใจก็สามารถเข้าไปกดติดตาม

กันได้ที่ Facebook “SHARP WEE CLUB”   
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SHARP News : ข่าวสารจากชาร์ป



ใหประหยัดไฟ และปลอดภัยใหประหยัดไฟ และปลอดภัยใหประหยัดไฟ และปลอดภัย
5 ว�ธีเลือกเคร�่องทำน้ำอุน
ใหประหยัดไฟ และปลอดภัย

เคร�่องทำน้ำอุน
ใหประหยัดไฟ และปลอดภัย
5 ว�ธีเลือกเคร�่องทำน้ำอุน
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แมวาประเทศไทยจะเปนประเทศเขตรอน แตชวงฤดูฝนปนี้ก็มีฝนตกอยางตอเนื่องแทบทุกวัน 

สงผลใหหลายพ�้นที่อากาศคอนขางเย็น และยิ�งในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคว�ด-19 

ตลอดทั้งปแบบนี้ หลายคนกลับถึงบานก็ตองร�บอาบน้ำสระผม ชำระลางรางกายใหสะอาด 

เคร�อ่งทำน้ำอุนจึงกลายเปนเคร�อ่งใชไฟฟาท่ีจำเปนมากข�น้ … เราเลยมีว�ธีเลือกเคร�อ่งทำน้ำอุน

อยางไรใหประหยัดไฟพรอมความปลอดภัยมาฝากกันคะ
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เลือกซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นที่
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เลือกซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นที่มี
มาตรฐานรับรองความ
ปลอดภัย

ไม่เปดน้ําแรงจนเกินความ
จําเปน หรือเปดน้ําทิ้งไว
ขณะอาบน้ํา 

ควรเลือกใชหัวฝักบัวประเภท
ประหยัดน้ํา

ควรเลือกใชหัวฝักบัวประเภท
ประหยัดน้ํา

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 

5 จะบอกระดับการใช้ไฟฟ�า

และข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของ

เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น หากเลือก

ใช้เคร่ืองทำาน้ำาอุ่นที่มีฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ก็สบายใจ

ได้เลยว่าค่าไฟของบ้านเราจะ

ไม่บานปลายอย่างแน่นอน

ควรเลือกซ้ือเคร่ืองทำาน้ำาอุ่น
ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย 
พื้นฐานต่างๆ ที่จำาเป็น เช่น 
เคร่ืองหมาย มอก. ระบบ
นิรภัย ELB ที่จะตัดไฟเม่ือ
เกิดไฟร่ัว, เทอโมสตัทที่จะ
ตัดกระแสไฟฟ�าทันที เมื่อ
อุณหภูมิน้ำาสูงผิดปกติ, Flow 
Switch ตัดการทำางานของ
เครื่องทันที เมื่อแรงดันน้ำาเกิน
ไปหรือไม่มีน้ำาไหลเข้าเครื่อง

การเป�ดน้ำาแรงเกินความ

จำาเปน็ หรือเป�ดน้ำาทิง้ไวต้ลอด

เวลาในขณะที่เรากำาลังถูสบู่

หรือสระผม นอกจากจะสิ้น

เปลืองไฟ เพราะเครื่องทำาน้ำา

อุ่นจะต้องทำางานตลอดเวลา

แล้ว ยังทำาให้สิ้นเปลืองน้ำา

อีกด้วย 

ฝักบัวท่ีได้รับเคร่ืองหมาย 

มอก. จะสามารถทำาให้เรา

ประหยัดน้ำาได้มากกว่าหัวฝักบัว

ท่ัวไป

การรับประกันสินค้าโดย
เฉพาะหม้อต้มของเคร่ืองทำา
น้ำาอุ่นจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เราไม่สามารถเคลื่อนย้าย
เค ร่ืองทำา น้ำ าอุ่นไปซ่อมได้
ง่ายๆ เหมือนเคร่ืองใช้ไฟฟ�า
ทั่วๆ ไป หากเราเลือกซื้อ
เคร่ืองทำาน้ำาอุ่นที่มีคุณภาพ 
รวมถึงมีการรับประกันสินค้า 
และมีศูนย์บริการพร้อมช่าง
คอยบริการถึงบ้านแล้ว ก็
มั่นใจได้ เลยว่ าคุ้มค่ าการ
ลงทุนซื้อเคร่ืองทำาน้ำาอุ่นอย่าง
แน่นอน

เพียงแค่สแกนคิวอาร์โคดนี้ แลวกดติดตาม FACEBOOK “SHARP WEE CLUB” 

คุณก็จะไม่พลาดขอมูลข่าวสาร สูตรอาหาร ไม่ว่าจะเปนเมนูที่กําลังเปนที่นิยม หรือ
คลิปสอนทําอาหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โปรโมชั่นดี ๆ งานอีเวนต์และกิจกรรม
เวิร์กชอป พรอมทั้งกิจกรรมชิงของรางวัลจาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด 
แลวอย่าลืมมากด Like กันนะ! 
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SHARP Tip : เคล็ดลับคู่บาน
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