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“The preparation of good food
is merely another

expression of art, one of the
joys of civilized living…” 

Dione Lucas





     For some people, a movie ticket is like 
a boarding pass for a trip to a world of 
imagination that takes them away from the 
daily grind. And if your “flight” captain 
happens to be named Tim Burton, you will 
surely arrive at a destination of dark 
humour, strange happenings and surreal 
settings, leaving you with some awe 
inspiring jet lag.

 The captain for my latest trip was 
Richard Curtis and the flight was “About 
Time”. On this journey, I met a guy who 
could travel through time by just blinking 
his eyes and clenching his fists. Sure 
enough, there were lots of complications 
that occurred during his travels. One 
particular unforeseeable incident leads 
him to ponder the following quotation, 

  “Don’t worry about the future; or worry, 
but know that worrying is as effective as 
trying to solve an algebra equation by 
chewing bubblegum. The real troubles in 
your life are apt to be things that never 
crossed your worried mind; the kind that 
blindside you at 4 am” 

  This tongue in cheek quote is part of 
the lyrics from one of my favorite songs 
“Everybody’s Free To Wear Sunscreen”, 
by Baz Luhrmann, that somehow made 
this movie t ime trip so much more 
meaningful. Some nice movie jet lag I 
would like to include in our last message 
to end the the year 2013. Here’s wishing 
that everyone will start the new year with 
a great feeling, and will remember to 
never chew gum and do math at the 
same time!
     :)

 การตีตั๋วเขาไปชมภาพยนตรของบางคนนั้น
อาจเหมอืนการไดรบั Boarding Pass ทีอ่นญุาต
ใหเราโบกมือบายบายพ�้นที่ในชีว�ตประจำวันอัน
แสนจำเจ บินไปยังโลกแหงจินตนาการบนแผน
ฟ�ลม หากตัดสินใจรวมเดินทางไปพรอมกัปตัน 
Tim Burton ดินแดนปลายทางที่คุณจะไดสัมผัส
ผานสองตาในอีก 2-3 ชั่วโมงขางหนา อาจเปน
สถานที่สุดเพ�้ยนที่มีความดารค ตลกราย ปก
คลุมอยูในชั้นบรรยากาศ และไดพบกับตัวละคร
บุคลิกแปลก ๆ พรอมบทสนทนาแปลก ๆ ซึ่งมี
โอกาสเปนไปไดสูงวาคนเหลานี้จะเปนใครไป
ไมไดนอกจาก Johnny Depp และ Helena 
Bonham Carter เจาเกา เมื่อหนังจบลง อาการ 
Jet Lag หร�อความรูสึกหลังจากรวมทร�ปของ 
Tim Burton คงหนีไมพนภาพติดตาจากงาน 
Production สุดอลังการของฝายศิลปที่อาจ
ทำใหคุณเก็บไปฝนตอโดยไมไดตั้งใจ

  แตการเดินทางลาสุดที่มี Richard Curtis 
เปนกปัตนัในทร�ปทีช่ือ่วา About Time จ�ดหมาย
ปลายทางธรรมดากวายอหนาแรกอยูสักหนอย
เพราะเปนประเทศอังกฤษ ผูคนที่ผานพบก็ดู
เปนคนที่เราสามารถพบเจอไดในชีว�ตประจำวัน 
ยกเวนชายหนุมคนหนึ่งที่สามารถยอนเวลา
ไดงาย ๆ แคหลับตา กำมือ แลวนึกถึงสถานที่
ที่จะไป (จะวาไปก็คลาย ๆ กับ Time Machine 
ของโดเรมอนเหมือนกันนะ) แนนอนวาความ 
ยุงเหยิงจากการยอนเวลาเกิดข�้นแน ๆ อยาง
ไมตองสงสัย เหตุการณหนึ่งที่เปนผลลัพธอัน 
เหนือความคาดหมายของการยอนเวลาทำให 
ชายหนุมตองกุบขมับ แลวก็บอกตัวเองอยาง 
ปลง ๆ วา

  “อยาไปกังวลเร�่องอนาคตเลย หร�อจะกังวล 
ก็ไดนะ แตการกังวลมันก็ไมชวยอะไรข�้นมาหรอก 
ก็เหมือนการพยายามแกปญหาพ�ชคณิตดวย
การเคี้ยวหมากฝรั่ง (ซึ่งมันคงจะชวยหรอกนะ ) 
ปญหาทั้งหลายแหลในชีว�ตลวนเปนปญหาที่เรา
คาดไมถึงทั้งนั้น อยางเชน แบบที่เกิดข�้นไมใหเรา 
ไดตั้งเนื้อตั้งตัวตอนตี 4 นะ”
  
     คำพ�ดทีเลนที่จร�งที่ชวนใหคิดนี้เปนเนื้อ
เพลงจาก “Everybody’s Free To Wear 
Sunscreen” โดย Baz Luhrmann เพลงโปรด
ของเราที่ตกหลนไปจากความทรงจำ สิ�งที่ทำ
ใหการดหูนงัครัง้นีม้คีวามหมายมากกวาการดู
ผาน ๆ เพลิน ๆ เปนอาการ Jet Lag จากการ
ดูหนังที่อยากเอามาบอกตอ เปนขอความ
สงทายป 2556 ดวยหวังใหคุณเร�่มปใหมแบบ
เบาใจข�้น เพ�่อที่ปหนาจะไดเต็มไปดวยความ
รูสึกดี ๆ ที่นาจดจำ มากกวาจดจอไปกับการ
กังวลใจ แตหากการเลิกกังวลดูทำไดยาก
Boarding Pass ไซสมินิอยางตั๋วหนังก็อาจ
ทำใหลืมกังวลไปไดสักพัก
     :)
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ตองเผชิญ ภาพของผูเปนพอ ภาพของ Diego 
ชายคนรักที่เจาชูจนนำความทุกขมาใหเธอ ครั้ง 
แลวครั้งเลา รวมถึงภาพการแทงลูกอันเปนผล 
พวงมาจากรางกายที่ไมสมบูรณพรอมของเธอ 
แตภาพที่เปนที่คุนเคยก็คือภาพเหมือนของเธอ 
เอง ซึ่งเปนจำนวนราว 1 ใน 3 ของงานทั้งหมด 
ทีเ่ธอเคยวาด โดยเปนภาพของหญงิสาว นยันตา 
มุงมั่น คิ�วเขมเปนเอกลักษณประจำตัว บนศีรษะ 
ประดบัประดาดวยดอกไมสสีนัสดใส และแตงกาย 
ดวยเสื้อผาพ�้นเมืองของเม็กซิโกซึ่งเปนประเทศ
ที่เธอรัก เมื่อถูกถามวาเหตุใดเธอจึงเข�ยนภาพ 
เหมือนตัวเธอเองไวมากมายถึงเพ�ยงนี้ เธอตอบ 
วา เปนเพราะเธอนั้นอยูเพ�ยงลำพัง และเธอเองก็ 
เปน Subject ของการวาดภาพที่เธอรูจักดีกวา 
ใคร
 Frida ไดรบัการยกยองวาเปนศลิปนทีส่ำคญั 
ที่สุดในแถบละตินอเมร�กา ในป 1954 เธอมีงาน 
แสดงศิลปะของตัวเองเปนครั้งแรก วันเปดงาน 
Frida ยงัคงเผชญิปญหาสขุภาพเชนทีเ่คยเปนมา 
แตนั่นก็ ไมใชอุปสรรคที่ทำใหเธอไมไปรวมงาน 
สำคัญนี้ 

 ความเศราหมนปกคลุมชั้นบรรยากาศของ
บานสีฟานามวา Casa Azul ทันทีที่แพทย
ว�นิจฉัยวาลูกสาววัย 6 ขวบ ของบานหลังนี้
เปนโรคโปลิโอ ขาขางหนึ่งของเด็กหญิงลีบ
เล็กจนเธอตัดสินใจจำกัดขอบเขตความทุกขนี้
ไว ใตกระโปรงยาวสีสันสดใส ใหภาพที่ปรากฏ
ตอสายตาใครตอใครเปนเพ�ยงภาพของเด็ก
หญิงคิ�วเขมธรรมดา ๆ คนหนึ่งเทานั้น แตดู
เหมือนวาความทุกขยังคงเปนโซตรวนที่ลาม
ติดกับชีว�ตเธอเร�่อย ๆ เมื่อวาระสุดทายของเธอ
มาถึง ผูคนจึงจดจำเธอไมใชแคในฐานะศิลปน
หญิงที่ดีที่สุดเทาที่โลกเคยมีมา แตรวมถึงความ 
แข็งแกรงของเธอที่สามารถฟ�นฝาสถานการณ
อันยากลำบากไปไดอยางสงางามครั้งแลว
ครั้งเลา
 “Frida Kahlo” ศิลปนหญิงชาวเม็กซิกัน 
เกิดเมื่อป 1907 แตเธอมักบอกคนอื่นวาปเกิด
ของเธอคือป 1910 เพ�่อใหสอดคลองกับ
เหตุการณสำคัญทางการเมืองในเม็กซิโก เมื่อ
เอาชนะโปลิโอมาได Frida ตัดสินใจที่จะใชชีว�ต
ของเธอใหดีเทาที่สุดเทาที่จะทำได เธอมุงมั่น
สอบเขาโรงเร�ยนชั้นยอดของประเทศไดสำเร็จ 

กลายเปนเด็กหญิง 1 ใน 35 คนที่มีโอกาสเขา
เร�ยนโรงเร�ยนอันทรงเกียรติแหงนั้น ซึ่งเปน
สถานที่ที่ทำใหเธอไดพบกับ Diego Rivera 
ศิลปนชื่อดังชาวเม็กซิกันที่มาวาดฝาผนังที่หอง
ประชุมของโรงเร�ยน ซึ่งตอมาจะกลายเปนบุคคล
ที่ Frida มักไปปร�กษาเร�่องงานศิลปะและพัฒนา
เปนคนรักในที่สุด ดูเหมือนชีว�ตของเธอจะเร�่ม
ตนบทใหมไดอยางสวยงาม…แตความทุกขครั้ง
ใหมก็กำลังกอตัวมาพรอม ๆ กัน
 วันธรรมดาวันหนึ่งกลายเปนวันแสนเศรา
ของชีว�ต Frida เมื่อรถเมลที่เธอนั่งอยูถูกรถราง
ชนเขาอยางจัง อุบัติเหตุคราวนั้นสาหัสเสียจน
ทุกคนคิดวานั้นคือจ�ดจบของ Frida ซึ่งขณะนั้น
อายุเพ�ยง 18 ป แตเธอก็รอดมาได ทวารางกาย
เต็มไปดวยแผลฉกรรจที่สรางความทุกขทรมาน
ใหเธอไปทั้งชีว�ต Frida ผานการผาตัดครั้งแลว
ครัง้เลากวา 35 ครัง้ หลงัอบุตัเิหตเุธอไมสามารถ 
เคลือ่นไหวไปไหนตอไหนได ตองนอนอยูบนเตยีง 
และใชศลิปะเปนเคร�อ่งมอืถายทอดความเจบ็ปวด 
ตาง ๆ นานาในชวี�ตของเธอออกมาเปนภาพเข�ยน 
ซึง่เปร�ยบเสมอืนอตัชวีประวตัขิองเธอ ไมวาจะเปน 
ภาพเข�ยนทีแ่สดงใหเหน็ภาวะความเจบ็ปวยทีเ่ธอ
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Art is long. Life is short
ชีว�ตสั้น…ศิลปะยืนยาว

by Ananymous 
Illustration : 21Day
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 A pall of gloom was cast over Casa 
Azul, the blue house when the daughter 
of the house, at aged six was diagnosed 
with polio which would leave her with one 
leg smaller than the other. A young girl 
with a dark monobrow hid the deformity 
by wearing long and colourful skirts. 
Although suffering characterized her life 

the accident, Frida took up painting as a  
way to occupy her temporary immobility. 
Her paintings were later described as her 
personal biography and portrayed such 
subjects as her illness, her father, her 
amorous husband and her miscarriages. 
One third of her works are self portraits 
which she suggests she painted herself 
because she was so often alone and 
because she was the subject she knew 
best.
 In 1964, Frida had her first solo show 
while she was bedridden. Not even a 
burden, she made an appearance at her 
show’s opening on a hospital stretcher. 
Not long after turning 47, her suffering 
finally ended and she died in her beloved 
Blue House. In her last diary notation she 
wrote, 
 “ I hope the exit is joyful and I hope 
never to return.”
 

up until her last day, she is not only 
remembered as one of the best female 
artists the world has ever had but also as 
a great woman with an enormous will to 
live and overcome her life’s many 
challenges and hardships.
 Mexican artist, Frida Kahlo was born 
in 1907, but she claimed to be born in 
1910, the year The Mexican Revolution 
began. Frida enrolled at the renowned 
National Preparatory School where she 
was one of only 35 girls. Here, she also  
met the famous Mexican painter Diego 
Rivera, who was commissioned to work 
a mural for the school. Diego became 
Frida’s mentor and would, later in life, 
become her husband.
 Sadly, at the age of 18, Frida suffered 
further serious injuries in a bus crash that 
nearly killed her. She underwent as many 
as 35 surgeries leaving her in near 
constant pain for the rest of her life. After 

 …Frida ปรากฏโฉมที่งานในเปลคนเจ็บ…
 ไมนานนักความทุกขทรมานของ Frida ก็ 
สิ�นสุดลงในวัย 47 ป ที่บานหลังสีฟาหลังเดิม 
ขอความสุดทายในบันทึกของเธอเข�ยนวา 
 “ฉันหวังวาวาระสุดทายจะร�่นรมย และฉัน 
หวังวาจะไมตองกลับมาอีก” 
 แตแนนอนวางานของ Frida และความเปน
หญิงเหล็กแหงวงการศิลปะจะอยูเปนอมตะแมวา 
เธอจะจากไปแลวก็ตาม 
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 In this issue we meet Pitch Jariyasathien, 
Baker Republic’s founder and an interme-
diate graduate of Le Cordon Bleu London. 
Out of the passion for baking, Baker 
Republic was born, offering a one stop 
destination for quality baking supplies. 
One of the highlights at Baker Republic 
is its inviting kitchen which is used to 
run workshops for bakers and baking 
enthusiasts alike.
 “ I want my kitchen to make a great 
impression on our customers. I want to 
inspire and encourage them to believe 
baking is not difficult.”
 Pitch tells us about factors that contribute 
to the delicious baking include abilities, 
skills, knowledge, attention to detail, quality 
ingredients and not to be overlooked - a 
good oven.
 “ I have been using smeg since the 
beginning. I am quite fond of the aesthetic 
design along with the functionality, particu- 
larly the precise temperature control, since 
temperature greatly effects baking. And 
another great thing about smeg is how fast 
and responsive their customer service is.”
 For baking lovers, come visit Baker 
Republic at The 49 Terrace for more 
inspirations.

 Meet my smeg ฉบับนี้ พาคุณผูอานเยือน
สาธารณรัฐสำหรับนักอบขนม ผูอยูเบื้องหลัง
การคดัสรรวตัถดุบิคณุภาพสำหรบัผูรกัการอบ
“ คุณพ�ชญ จร�ยเสถียร ” ที่กอตั้ง “ Baker 
Republic ” มาดวยความรักและความสนใจ
ในการทำขนม
 “ พ�ชญเร�ยนทำขนมที่ Le Cordon Bleu 
London ถงึขัน้ Intermediate แลวกก็ลบัมาเปด
พ�้นที่เล็ก ๆ ในว�ลลาที่ Paradise Park กอนคะ 
จนพบวาจร�ง ๆ กลุมลูกคาเราในเมืองก็มีเยอะ 
และถามีหนารานเองก็จะสามารถอธิบายให 
ความรูกบัลกูคาได ประกอบกบัทีบ่านทำธรุกจิ
นำเขาอาหารจากตางประเทศอยูแลว ก็เลย 
อยากจะตอยอดธุรกิจไปดวย แตก็ยังขอเปน
แนวทางที่ตัวเองสนใจคือพวกเบเกอร�คะ”
 นอกจากคุณพ�ชญจะชื่นชอบและพ�ถีพ�ถัน
กับการทำขนมแลว บรรยากาศภายใน Baker 
Republic ก็เปนอีกสิ�งหนึ่งที่คุณพ�ชญให
ความสำคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะมุมครัว
ที่นับวาเปนไฮไลตของราน 
 “ พ�ชญอยากใหครัวสวยคะ อยากใหลูกคา
เขามาแลวประทบัใจ และเกดิแรงบนัดาลใจวา จร�งๆ 
แลวการทำขนมไมไดเปนเร�่องยากอยางที่คิด ” 
นี่เปนสาเหตุที่นอกจาก Baker Republic จะเปน 
ผูคัดสรรและแนะนำวัตถุดิบแลว ยังมีการแบงปน 
ความรูดานการทำขนมผานการ Workshop 
อีกดวย ซึ่งจะรับตั้งแตคนที่ไมมีพ�้นฐานไปจนถึง 
คนที่ทำเปนประจำแตอยากเพ�่มพ�นความรูมา 
อพัเดตวงการขนม ซึง่ทำใหคณุพ�ชญเองตองหา 

Baker Republic
คุณพ�ชญ จร�ยเสถียร
(Pitch Jariyasathien)

ขอมลูอยูตลอดเวลาวาตางประเทศทำอะไรกนัไป
ถึงไหนแลว หร�อมีเทรนดขนมอะไรมาใหม ๆ 
แลวลูกคาอยากทำ คุณพ�ชญก็สามารถจัด 
Workshop หร�ออธิบายลูกคาได
 คุณพ�ชญบอกวาขนมจะอรอยหร�อไมอรอย
ประกอบดวยปจจยัหลายอยาง ทัง้ความสามารถ
ทักษะ ความรู ความเอาใจใส วัตถุดิบ และที่มอง
ขามไมไดเลยสำหรับนักอบขนมก็คือเตาอบ 
  “พ�ชญใชเตาอบ smeg มาตั้งแตแรก ติดใจ
ตั้งแตรูปลักษณการออกแบบกับฟ�งกชันการใช
งาน โดยเฉพาะการปรับอุณหภูมิที่แมนยำมาก 
เห็นจากจอวาอุณหภูมิเทาไหรก็เปนเทานั้น 
เพราะอุณหภูมิที่เที่ยงตรงจะมีผลโดยตรงกับ
การทำขนม เรามีความสามารถที่จะทำได มี 
วัตถุดิบดี ก็ควรมีเคร�่องมือที่ใชงานไดดีดวยคะ 
ที่สำคัญและขาดไมไดก็คือบร�การหลังการขาย
ก็ตองดีดวย ซึ่ง smeg มีฝายบร�การที่รวดเร็ว
ทันใจมากคะ”
 สำหรับคุณผูอานที่รักการทองดินแดน
วัตถุดิบแหงการทำขนม อยากทำความรูจักกับ
เคร�่องมือและอุปกรณทำขนมใหม ๆ หร�อสนใจ
อยาก Workshop กับ “ Baker Republic ” 
คุณพ�ชญยินดีตอนรับคุณดวยรอยยิ�มที่ 
The 49 Terrace ซ.สุข�มว�ท 49 

MEET MY SMEG

Meet one of smeg’s owners
เปดบาน เปดครัว เปดตัวเจาของ smeg 

by Beau Sukjai
Photos : Kittimages
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Baker Republic : The 49 Terrace Sukhumvit 49 Bangkok.
Tel. : 02 662 6028
www.facebook.com/BakerRepublic 
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EASY PEASY

A quick and easy recipe
อรอยทันใจ กับเมนูที่ใครๆ ก็ทำได

by Overtime Chef
Photos : Kittimages

EASY

PEASY
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 The end of the year is fast approaching. 
To ring in this season of joy in colorful style, 
Overtime Chef features this lovely treat that 
both kids and adults will love.

Ingredients
•  6 green apples 
• 1 kilo sugar 
•  200 ml water
•  1 teaspoon cinnamon powder
• 2 teaspoons vanilla extract
•  1/3 cup honey
• red food coloring (optional)
•  popsicle sticks

Instructions
 Butter waxed paper and set aside. Wash 
apples with warm water and dry with towel.
Insert a popsicle stick into the top of each 
apple. In a saucepan, combine water, sugar, 
cinnamon powder, vanilla extract, honey and 
food coloring. Bring to a boil and simmer until 
sticky. Quickly dip apples in sugar mixture until 
completely coated. Transfer to prepared paper. 
Allow to cool and decorated with ribbons.

Tip : To store, cover with plastic wrap and  
      refrigerate.

 เผลอแปบเดียว ไมทันไรเทศกาลสงทายปเกา
ก็เว�ยนมาอีกแลว Overtime Chef ขอเติมความ
หวานอมเปร�้ยว เพ�่มสีสันใหเทศกาลแหงความสุข
ของคุณดวยเมนูสุดนารักที่ใครเห็นเปนตองเลิฟ 
ขอบอก !

สวนผสม
• แอปเป�ลเข�ยว 6 ผล
• น้ำตาลทราย 1 กก.
• น้ำเปลา 200 มล.
• อบเชยปน 1 ชอนชา
• กลิ�นวานิลลา 2 ชอนชา
• น้ำผึ้ง 1/3 ถวย
• สีผสมอาหารสีแดง ตามชอบ
• ไมอมยิ�ม หร�อไมไอศกร�ม

ว�ธีการทำ
 ลางแอปเป�ลดวยน้ำอุน เช็ดใหแหงแลวเสียบ
เตร�ยมไว จากนั้นผสมน้ำเปลา น้ำตาล อบเชย
กลิ�นวานิลลา น้ำผึ้ง และสีผสมอาหารลงในหมอ 
ตั้งไฟเคี่ยวจนเหนียว (ลองหยดสวนผสมลงในน้ำ
ถานิ�มพอที่จะปนไดแสดงวาใช ไดแลว) ร�บนำ
แอปเป�ลที่เตร�ยมไวลงไปชุบใหทั่วทั้งลูก แลววาง
บนกระดาษไขที่ทาเนยไวเพ�่อกันติด เมื่อแข็งตัวดี
แลวตกแตงดวยร�บบิ�นใหสวยงาม

Tip : หากจะเก็บไวควรหอดวย Plastic Wrap

CANDY
APPLE
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 คงจะพ�ดไดไมเต็มปากนักวาไดมาถึงอังกฤษ
แลว ถายังไมไดลองมาเอนกายลงนั่งจิบชาชิล ๆ 
แกลมกับสโคนรอน ๆ ตามแบบฉบับผูดีอังกฤษ
สกัท ีเวลาบายแก ๆ หลงัจากทีมุ่งมัน่เดนิชอปป�ง
มาทั้งวัน ลองหาเวลาพักเอาแรง ปลอยเวลาให
ไหลชาๆ ดืม่ดำ่กบับรรยากาศ แลวใหกลิ�นหอมๆ 
ของใบชา ผอนคลายเราจากความเมื่อยลา 
พรอมกับชารจพลังใหกับการชอปป�งยกตอไป

 Yumchaa เปนรานที่เร�ยกไดวาเกิดจาก
ความ Happening หลังจากใชเวลาเดินเลน
ผานไปผานมาอยูหลายวันแถวถนน Oxford 
ก็มาสะดุดตากับรานชารานนี้ กับบรรยากาศ
ที่ชางดูชักชวนเขาไปนั่งเลนใหผอนคลายสบาย 
อารมณ เมื่อเขาไปในรานก็จะพบกับบรรยากาศ 
นารัก ๆ แบบเซอรๆ ตางจากรานชาทั่ว ๆ ไป 
สิ�งที่สะดุดตาและนาสนใจที่สุดก็คือการตกแตง 
ดวยการ Mix & Match ของวัสดุที่ดูไมตั้งใจ แต 
กลมกลืน ไมวาจะเปนผนังไมลังที่ตกแตงแบบไม 
เนี้ยบ หลังคาแบบเร�อนกระจกเปดรับแดดอุน ๆ 
หลอดไฟแบบเปลือย ๆ ที่หอยลงมาแบบไมเจาะจง 
รวมถึงเฟอรนิเจอรที่ไมเขาชุดกัน ใหความอบอุน 
และผอนคลายแบบบาน ๆ แตสิ�งเหลานี้ทั้งหมด 
กลับอยูดวยกันอยางกลมกลืนไมขัดหูขัดตา 
ใหความรูสึกแบบเปนกันเอง สบาย ๆ เหมาะกับ 
การนั่งเอื่อย ๆ ใหเวลารอบตัวหมุนชาลง

YUMCHAA
= TASTY + TEA

 ที่นี่มีชาคุณภาพดีให ไดลองเลือกลองชิมกัน 
มากมายเร�ยกไดวาหลายสิบชนิด ตั้งแตเบสิก 
แหงชาติอยาง Earl Grey, Traditional English 
Breakfast Tea ยันชื่อเก ๆ แปลกหูอยาง 
Enchanted Forest, Chilli Chilli Bang Bang, 
Caramel Sweetheart อะไรทำนองนี้ แถมยัง 
มีกิมมิกนารัก ๆ สำหรับคนที่ยังลังเล เลือกไมได 
เขามีตัวอยางใบชาใสโถใบเล็ก ๆ ใหลองกันกอน 
พรอมชารตคำบรรยายอธบิายสวนผสม ประเภท 
การชง จนถึงระดับคาเฟอีนใหเลือกชม (ดม) กัน 
กอนตัดสินใจอีกดวย และดวย Concept ของ 
รานที่วา Say no to tea-bagging ที่เขาบอกวา 
จะทำให ใบชาไดมี Space ระหวางใบชาแตละใบ 
ให ไดเตนรำ ( เขาพ�ดอยางนั้นจร�ง ๆ ) และสงกลิ�น 
หอมรวมถึงมีรสชาติที่ดีกวา และทั้งหมดนี้ถูก 
เสริฟในกาใบเล็ก ๆ ขนาดกำลงัพอดสีำหรบั1คน

 นอกจากชาทีม่อียางมากมายทีเ่คานเตอรแลว 
ยงัมขีนมและของกนิอื่น ๆ อกีหลายอยาง แนนอน 
วาตองมีสโคน ซึ่งก็มีใหเลือกสรรหลายรสชาติ 
นอกจากนีก้ย็งัมเีคกตาง ๆ ขนมปง เบเกอร�สไตล 
โฮมเมด และถามาชวงเชาก็จะมีแซนดว�ชไสตาง ๆ 
ใหไดเลอืกชมิกนัเพ�ม่อกีดวย เร�ยกไดวาสามารถ 
จบิชาเบา ๆ ไปจนถงึอิ�มเปนมือ้หลกัไดเลย รานอยู 
ใกลๆสถาน ีGoodge Street ถาไปเทีย่วลอนดอน 
แลวผานมาแถวนี้ก็อยาลืมแวะไปชิมสักครั้ง

FAB FINE FOOD

A taste of global cuisine
เชิญชิมอาหารรสเลิศจากทุกมุมโลก

by Mr.Sulley

FAB

FINEFOOD
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www.yumchaatea.com
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YUMCHAA = TASTY + TEA

 To have a truly English experience, it is said, one must partake, while in England, of afternoon tea  and scones. 
One afternoon, after a long shopping day on Oxford street, Yumchaa tea shop caught my eye with its lovely rustic décor. 
I went in and was delighted by its cozy and relaxing atmosphere - a perfect place to take a nice break and get recharged 
for the next round of shopping. 
 Yumchaa serves a wide selection of high quality loose tea from the usual favorites like Earl Grey, Traditional English 
Breakfast and such to their own unique blends like Enchanted Forest, Chilli Chilli Bang Bang and Caramel Sweetheart. 
 Yumchaa says no to tea bags, instead allowing the loose leaves to release more and better flavor and aroma. In their 
words, it provides space for the leaves to dance around.
 There’s also a good selection of snacks to go and baked goods to choose from. If you happen to be in London it is 
well worth giving Yumchaa a visit.
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1.
www.rap-nzl.tumblr.com
รวบรวมภาพถายสวย ๆ ที่เกี่ยวกับเสนผม 
ทั้งผมตรงยาว ผมปลิว ผมทัก ผมทอ ผมมัด 
ผมมวนทุกรูปแบบ

Hair gone wild. Browse a big gallery of 
beautifully photographed hairdos in all 
lengths, colors and styles.

2.
www.theselby.com
เว็บไซตชื่อดังโดย Todd Selby ที่รวมสเปซเก ๆ 
ของผูทำงานสรางสรรคที่มีแนวทางการแตงบาน
ไมซ้ำใคร 

This highly-visited website by Todd Selby  
features views of creative individuals in 
their unique living spaces.

3.
www.moviesincolor.com
เฉดและโทนสี ในฉากตาง ๆ ของภาพยนตร 
ที่คุณชอบ ถูกรวบรวมมาใหดูที่นี่  

Learn about color palettes from stills of 
various films. 

4.
www.stormthorgerson.com
เวบ็ไซตของ Storm Thorgerson กราฟ�กดีไซเนอร 
ชาวองักฤษผูออกแบบหนาปกอลับมัของศลิปนชื่อ
ดังมากมาย Black Sabbath, Pink Floyd, Led 
Zeppelin, Muse ฯลฯ

Get inspired by the visual work of Storm 
Thorgerson, a British graphic designer who 
designs album covers for artists such as 
Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Muse, etc.,

5.
www.incredibletypes.com
เวบ็ไซตทีร่วมงานออกแบบตวัอกัษรสวย ๆ ทีถ่กู 
นำไปใช ในงานออกแบบตาง ๆ ตั้งแต นิตยสาร 
บรรจ�ภัณฑ ไปจนถึงงานโฆษณา คนที่หลงรัก 
งานออกแบบตัวอักษรไมควรพลาด

In their words, a curated collection and 
showcase of outstanding typography and 
design from around the world. Typography 
fans, this is the place for you.

Whether time goes too fast or we move
slowly, the year end is quickly approaching.
You may be feeling that inner fire burning
a little bit low these days, but don’t fret,
it’s never to late to rekindle that flame and
get inspired again.

เวลาหมนุเรว็ไป หร�อแท�จร�งแล�ว
ตวัเราเองทีเ่ดนิช�าเกนิ เผลอแป�ป
เดยีว ป� 2013 กก็ำลงัจะจบไป
ไฟทีค่รอุยู�ในตวัเมือ่ตอนต�นป�
ถงึตอนนีม้นัมอดไปหร�อยงั ถ�า
เร��มจะมอด หร�อดบัไปนานแล�ว
ยงัไม�สายทีจ่ะจ�ดให�ตดิข�น้มาใหม�

BLOGSPHERE

Design inspiration online
ทองเที่ยวไรพรมแดนในดิจิตอลแลนด

by  

BL
OG

SPHERE
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 Meet a real life superhero, Tony Phoenix - Morrison aka 
Tony the Fridge who runs with a smeg FAB10 fridge 
strapped on his back. He is known for taking on challenges 
and raising awareness and funds for those battling against 
cancer. To give him and his charity the Bobby Robson 
Foundation support, visit www.tonythefridge.com

1.TONY THE FRIDGE!

 ซูเปอรฮีโรแบบ Tony Stark ไมไดมีแคในหนัง Iron Man เพราะ
ที่อังกฤษก็มี Tony the Fridge มนุษยเหล็กที่ว�่งมาราธอนพรอม
แบกตูเย็น FAB10 ของ smeg ไปดวย! ภารกิจโหดหินของ Tony 
Phoenix - Morrison มีเปาหมายคือการสงแรงใจไปใหผูปวยที่
กำลังตอสูกับมะเร็งอยางหนักหนาสาหัส ใหพวกเขาไดรับรูวาไมได
ตอสูลำพัง เพราะนอกจากจะมี Tony แลว ก็ยังมีมูลนิธิ Bobby 
Robson และ smeg ผูสนับสนุนภารกิจนี้ที่พรอมชวยแบงเบา
น้ำหนักของความทุกขใหเบาบาง ติดตามใหกำลังใจ Tony ไดที่  
www.tonythefridge.com

SMEGAPHONE

Message and products from smeg
ขอมูลขาวสารและผลิตภัณฑลาสุดจาก smeg 

by ID 22
Photos : www.tonythefridge.com, www.smeguk.com, www.smeg.com

SM
EG

APHONE

020



3. SMEG AT THE BUCKINGHAM PALACE

 smeg หนึ่งในความภาคภูมิใจจากอิตาลี ไดรับเกียรติอยางสูง
ใหเปนสวนหนึ่งของงาน Queen’s Coronation Festival ซึ่งจัดข�้น
เพ�่อเฉลิมฉลองการครองราชยครบ 60 ป ของสมเด็จพระราชินีนาถ 
เอลิซาเบธที่ 2 โดยครั้งนี้ smeg เลือกเตาอบและหัวเตาแกสดีไซน 
ระดับมาสเตอรพ�ซในซีร�ย Cortina มาเปนตัวแทนในการนำเสนอ 
ความงามในแบบฉบับอิตาเลียน พรอมแสดงประสิทธิภาพการทำงาน 
อันยอดเยี่ยมผานการสาธิตทำอาหารโดยเชฟชื่อดังจากอังกฤษ
 www.smeguk.com/news/smeg-supports-coronation-
festival

 smeg was honored to be part of the Queen’s Coronation 
Festival in celebration of the 60th anniversary of Her Majesty
Queen Elizabeth II’s accession to the throne. smeg’s Cortina 
range and its beautiful Italian design aesthetics and outstanding 
performance was showcased in various cooking demos by 
a range of England’s top chefs.
 www.smeguk.com/news/smeg-supports-coronation-
festival

2. MAMA’S MACARON WITH SMEG

 วันหยุดธรรมดา ๆ คงเต็มไปดวยความสุข หากขณะอานหนังสือ
เลมโปรด มีชาอุน ๆ ใหจิบพรอม Macaron สีพาสเทลแสนนารัก
ใหทานเพลิน ๆ และคงพ�เศษข�้นไปอีกถาขนมที่วาทำจากฝมือตัวเอง 
smeg Cooking Class ครั้งนี้จึงเชิญเชฟเตน-ทะเลจันทร บุญยรักษ 
แหง Banyan Tree Bangkok มาสอนทำ Macaron สูตรพ�เศษ 
สำหรับสมาชิกนิตยสาร Gourmet & Cuisine และ @Kitchen 
โดยเฉพาะ เร�ยกไดวาความหอมหวานอบอวนไปทั่วทั้ง PEN K Life 
Center คนที่พลาดก็ไมตองเสียใจไปเพราะ smeg Cooking Class 
จะมาสอนทำขนมเมนูใหม ๆ อีกแนนอน เมนูครั้งหนาจะเปนอะไร 
หาคำตอบไดที่ www.facebook.com/smegthai

 What could make someone happier than enjoying a 
relaxing weekend with your favorite book, your favorite tea 
and some delicious macarons that you bake yourself. This 
time we invited Chef Ten-Talaychan Bunyaraksh of The 
Banyan Tree Bangkok to the PEN K Life Centre to show 
exclusive subscribers to Gourmet & Cuisine and @Kitchen 
magazine how to make macarons. For the next smeg 
cooking class, follow www.facebook.com/smegthai to 
keep yourself in the loop.
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 It’s so true that everyone misses their 
mom’s homemade food when living  
away from home. To cure that food/
homesick feeling, it’s time to cook up 
some of your nostalgic recipes with this 
kitchen assistant-the smeg Linea SFP140 
oven. Combining high technology with 
style, the smeg SFP140 is designed 
to provide all cooking lovers with a 
professional cooking experience thanks 
to its easy guide colour LCD displays 
and interactive touch controls. 

 You can enjoy making a variety of menu 
items by choosing from 46 pre - set 
programs and 12 functions that understand 
food type, weight and cooking preferences. 
Its customisable settings allow 10 options 
to program your favorite recipes. So invite 
your friends over and have a big gathering 
as the smeg Linea SFP140 also has a 
gross capacity of 79 litres and a net 
capacity of 72 litres - wide enough to 
facilitate 5 cooking levels. Plus, its class 
A energy saving option and Pyrolytic easy 
cleaning interior are designed for time 
and energy efficient cooking. Homemade 
food is now truly made easier, so enjoy.

 หากถามคนทีจ่ากบานไปไกล ๆ วาคดิถงึอะไร
มากที่สุด คำตอบติดท็อป 3 เห็นจะหนีไมพน
เร�่องอาหาร แมวาอาหารที่เราไดลิ�มลองจาก
ที่อื่น ๆ บางครั้งก็อรอยกวาอาหารที่บาน แต
อยางไรอาหารที่บานก็มีเสนหบางอยางใหเรา
โหยหาอยูเสมอ อาจเปนเพราะสูตรลับที่ชื่อวา
ความรัก ความเอาใจใส และความอบอุน ที่เชฟ
หลักของบานซึ่งก็คือคุณแม ใสใหอยางใจกวาง 
หร�ออาจเปนบทสนทนาปนยิ�มบนโตะอาหาร
ระหวางคนในครอบครัว แลวอยางนี้จะไมให
คิดถึงอาหารที่บานไดอยางไร
         
 เมือ่ความคดิถงึอาหารโฮมเมดจ�โ่จมเราอยาง
ไมทันตั้งตัวก็เปนเวลาดีที่จะกลับเขาครัวลอง
ร�้อฟ��นความทรงจำ สรางสรรคอาหารที่คุนเคย
ดวยฝมือตัวเองดูสักตั้ง ผูชวยเชฟในวันนี้เปน
เตาอบ smeg Linea SFP 140 นอกจากดีไซน
จะสวยเนี้ยบระดับ Art Piece แลว การใชงาน
ก็สะดวกมากดวยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให
ใครก็ตามที่รักการทำอาหารไดสวมบทบาท
เปนเชฟมืออาชีพไดงาย ๆ แคปลายนิ�ว ล้ำกวา
เตาอบอื่น ๆ ดวยหนาจอสีพรอมระบบสัมผัสที่ 
มีโปรแกรมอัตโนมัติใหเราเลือกถึง 46 โปรแกรม 
12 ฟ�งกชันการทำงาน ใหเราทำอาหารไดหลาก 
หลายเมนู ใครอยากอัพรูปอาหารโฮมเมดฝมือ 
ตัวเองไปอวดใน Instagram ก็เปนโอกาสอันดี 
ที่จะทำใหโลกรูวาทำอาหารเกง แถมทำไดแบบ 
วาไรตี้อีกดวยนะ   

 อยางอาหารเมนคอรสที่เปนเนื้อสัตวชนิด
ตาง ๆ ก็ทำไดงายข�้น เพราะมีโปรแกรมพ�เศษ
เฉพาะ เชนเดียวกับการทำ Pastry หร�อ พ�ซซา  
ที่เจงไปกวานั้นคือเตาอบเคร�่องนี้ยังสามารถ 
คำนวณน้ำหนัก เลือกระดับความสุกของอาหาร
และตั้งเวลาอัตโนมัติไดอีกดวย แตที่ปลื้มมากคือ
เราสามารถตั้งโปรแกรมเฉพาะเพ�่อเมนูพ�เศษ
ของเราไดถึง 10 โปรแกรม แถมความจ�ของ
เตาอบยงัถกูออกแบบมาใหรองรบัการทำอาหาร
จำนวนมาก อยางเชน อาหารสำหรับงานปารตี้ 
ดวยความจ�รวม 79 ลิตร ความจ�สุทธิ 72 ลิตร 
กวางจนวางถาดไดถึง 5 ชั้นวาง พรอมกันนั้น
ยังมีหลอดไฟฮาโลเจน 2 ดวง ใหเราเช็ควาเมนู
อรอยของเราพรอมเสิรฟหร�อยัง

 เมื่อการทำอาหารถูกเปลี่ยนใหเปนเร�่องงาย
ดวยเตาอบ SFP140 เราจึงทำอาหารโฮมเมด
ใหหายคิดถึงรสชาติอาหารที่คุนเคย หร�อจัด
ปารตี้ไดบอยที่เราตองการ แตไมตองหวงเร�่อง
เปลืองไฟเลย เพราะเจาเตาอบ SFP 140 นี้ 
ประหยัดพลังงานมาตรฐาน A รวมถึงมีระบบ
แบบ Pyrolytic ที่ใชความรอนทำใหคราบตาง ๆ 
หลุดออกมางาย ๆ แคเช็ดออกเบา ๆ จึงไมตอง
เหนื่อยกับขั้นตอนที่นาเบื่อหนายอยางการทำ
ความสะอาดอีกตอไป เร�ยกไดวาเมื่อใชเตาอบ 
smeg Linea SFP 140 มาเปนเพ�่อนคูครัวการ 
ทำอาหารก็กลายเปนเร�่องชิล ชิล ไปเลย
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คำร่ำลาครั้งสุดทาย
ที่เบอรลิน

 ทองฟาสีหมนและสายฝนโปรยปรายปกคลุม
ตัวเมืองไวทั่วในวันแรกที่ฉันไดเดินทางมาถึง 
“เบอรลิน” เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ที่ 
ใครบางคนเคยใหคำจำกัดความนิยามเมือง ๆ นี้ 
ไววา ที่นี่คือเมืองหลวงที่หาความเปน “เยอรมนี” 
ได…นอยที่สุด !

 รถทราบี้คันจิ�วพาฉันตระเวนเขาตามตรอก 
ออกตามซอกซอยตามแนวเสนแบงเขตกำแพง 
ที่ครั้งหนึ่งเคยแบงแยกเมืองหลวงแหงนี้ออกเปน 
2 เขตแดน เพ�่อทำความรูจักอดีตพ�้นที่ที่เคยถูก
เร�ยกวา “เบอรลินตะวันออก” ให ใกลชิดที่สุด 
วากันวา ครั้งหนึ่งในอดีต ผูที่ตองการจับจอง
เปนเจาของเจารถยนตไซสมินิที่รอบคันเต็มไป
ดวยรอยข�ดขวน บูบี ้และแคบเสยียิ�งกวาแคบคนันี ้
ตองเขาคิวรอคอยนานถึง 15 ปเต็ม กวาจะได 
ครอบครองเปนเจาของทารบี้นอยซึ่งทำจาก 
พลาสติกผสมคอตตอนไฟเบอรคันนี้กับเขาสัก 
คนัหนึง่ ดวยวาทารบีค้อืพาหนะเพ�ยงอยางเดยีว 
ที่รัฐบาล DDR (เบอรลินตะวันออกในตอนนั้น) 
อนุญาตใหประชาชนสามารถจับจองเปนเจาของได

 จ�ดหมายปลายทางของฉันในวันนี้คือสถานที่ 
ที่นอกจากจะไดชื่อวา “แปลกตา” แลวยังเปนที่ที่ 
ฉันรูสึกวาควรคาแกการไดมาเย่ียมมาเยือนท่ีสุด 
แหงหนึ่งในกรุงเบอรลิน ดวยวาแมทั่วทั้งตัวเมือง 
หลวงแหงการผสมผสานที่ไรซึง่ความเปนเยอรมนั
ที่สุดแหงนี้จะรายลอมไปดวยสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร ไมวาจะเปนประตูบรันเดินบวรก, 
กำแพงเบอรลิน, ถนนแบรน เนาเวอร สตราเซ 
ที่แบงแยกตัวเมืองออกเปนสองฝากฝง และ 
พ�พ�ธภณัฑระดบัเว�ลดคลาส เปนตนวา พ�พ�ธภณัฑ 
เยอรมนีตะวันออก, พ�พ�ธภัณฑเช็คพอยสชารลี 
หร�อแมแตพ�พ�ธภัณฑยิวที่แสนโดงดัง ทวาไมมี 
อะไรที่จะเหมาะสมกับตำแหนงอนุสรณสถาน
แหงการ “สารภาพบาป” ไดดีเทากับจ�ดหมาย 
ปลายทางของฉันในวันนี้…แน ๆ 

 คอนกร�ตสีดำทะมึน จำนวน 2,711 แทง ที่ถูก 
สรางข�้นบนพ�้นที่กวา 19,000 ตารางเมตร ใจ 
กลางกรุงเบอรลิน เร�ยงรายกันเปนแถวตอเนื่อง
บนพ�้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ราวกับกำแพงคลื่นโดมิโน  
ชวนใหอดสงสัยและตั้งคำถามตอไปไมไดวานี่คือ 
ที่ไหน? และสิ�งที่เห็นอยูเบื้องหนาคืออะไรกันแน?

FINDING EYE CANDY

In the pursuit of design
พาไปตามหาที่เที่ยว ที่เกี่ยวกับดีไซน

by Ploy Mallikamas
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ภายใตภารกิจ Final Solution นั้นโหดรายเกิน 
กวาที่ฉันจะบรรยายดวยตัวอักษรใด ๆ ไดหมด 

 ตัวหนังสือจากจอว�ดิโอที่ฉายอยูดานขาง ๆ 
ชวยใหฉันจินตนาการเห็นภาพความโหดราย
ตาง ๆ ไดชัดเจนยิ�งข�้น ดวยขอความที่ระบุไววา 
การอานชื่อของชาวยิวผูโชครายที่เสียชีว�ตจาก 
ภารกิจอันแสนโหดรายคร้ังน้ี ตองใชเวลานานถึง 
6 ป 7 เดือน และ 27 วัน จึงจะขานชื่อพวกเขา 
เหลานั้นไดหมด…

 ตัวหนังสือยึกยือลายมือของเด็กนอยวัย 5 
ขวบ ที่บรรจงเข�ยนคำลาครั้งสุดทายไว ในเศษ
กระดาษทิชชูแผนจิ�ว  สะกิดตอมความเขมแข็ง
ของฉัน…ใหเดินทางมาถึงจ�ดสิ�นสุด  

 แนนอนวา แมจะหันหลังโบกมืออำลา
โฮโลคอสต ณ กรุงเบอรลิน มาไกลแคไหน หาก 
แตทวาฉันยังจำมันไดติดตาตราบจนทุกวันนี้ 

 “พอครับ…อีกไมนานเขาคงพาเราไปฆาแลว
ผมรักพอ…สวัสดีครับ”

ครั้งสำคัญที่ยิ�งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลก  
ที่มีชื่อรหัสปฏิบัติการในครั้งนั้นวา “การแก 
ปญหาชาวยิวครั้งสุดทาย” (Final Solution)

 ขบวนการลางชาติพันธุของพรรคนาซี มีเปา
หมายหลักอยูที่ “ชาวยิว” ที่อาศัยอยูในทว�ป
ยุโรป โดยเร�่มตนอยางเปนทางการในป ค.ศ. 
1933 เมื่อฮิตเลอรข�้นปกครองประเทศ ฮิตเลอร
ไดโยนความผดิและปญหานานาประการทีเ่กดิข�น้ 
ในเยอรมันในชวงเวลานั้น ไมวาจะเปนเร�่องของ 
เศรษฐกจิตกตำ่, เหตกุารณไฟไหม, การพายแพ 
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และอีกนานาประการ 
โดยประกาศกราววาตนเหตุของปญหาลวนแลว 
แตมาจากชาวยิวทั้งสิ�น รายละเอียดจากศูนย 
ขอมูลที่หลบอยูใตสวนคอนกร�ตโฮโลคอสตคือ 
คลังสมบัติที่ไมมีใครอยากเปด…ดวยวาขอมูล 
ทุกขอมูลที่รวบรวมอยูในศูนยขอมูลแหงนี้ลวน 
แลวแตเตม็ไปดวยบาดแผลฉกรรจจากการกระทำ 
ที่แสนจะโหดรายของสิ�งมีชีว�ตที่เร�ยกตัวเองวา 
“มนุษย” 

 ภาพความเปนอยูของชาวยวิทีถ่กูกระทำชำเรา 

 ชองวางระหวางแทงคอนกร�ตที่เปดโอกาสให 
คนเพ�ยง 1 คนเดินผานไปมาไดอยางพอดีตัว  
ทามกลางเสาคอนกร�ตสงูสดีำทะมนึ ชวนใหรูสกึ 
อางวางโดดเดี่ยว…อยางถึงที่สุด ขณะเดียวกัน 
เสียงฝเทาที่ดังแววอยูจากปลายทางอีกฝากฝง 
ของเสาคอนกร�ตหนา กช็วนใหรูสกึวา…กำลงัม ี
ใครบางคนสะกดรอย…เดินตามหลังเราอยู 

 …ยิ�งไดเดนิวนเว�ยน อยูในเขาวงกตสดีำทะมนึ 
แหงนี้ ก็อดรูสึกไมไดวา ยิ�งขาดอากาศหายใจ 
ราวกับวากำลังดำดิ�งลงสูกนมหาสมุทรอันแสน 
เว�้งวางกวางใหญ ลึกลงไปเร�่อย ๆ ราวกับจะไม 
รูจักจ�ดสิ�นสุด…

 โฮโลคอสต (Holocaust - The Memorial to 
the murdered Jew of Europe) อนสุรณสถาน 
ที่สรางข�้นเพ�่อรำลึกถึงคนยิวในยุโรปกวา 6 
ลานคน ที่เสียชีว�ตจากเหตุการณเขยาขวัญ 
จากการถูกฆาลางเผาพันธุในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ภายใตการปกครองแบบเผด็จการสุด 
โตงและการเหยียดชนชาติอยางบาเลือดของ 
อดอลฟ ฮิตเลอร (Adolf Hitler) โศกนาฏกรรม
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Story
by
Ploy
Mallikamas

The Last Goodbye.

 It was grey and rainy when I arrived in Berlin, the capital of 
Germany, yet, paradoxically, it is known as the least German of 
all German cities. My tiny Trabi car, which was once an object of 
desire in East Germany, made its way down alleys along the 
former Berlin wall and boarder, heading deep into Berlin’s 
intrigueing past. This melting pot of a city boasts a vast array of 
interesting historical places to visit, from the Brandenburg Gate, 
to the remains of the Berlin Wall, the world class DDR Museum, 
the famous Jewish Museum and many more notable attractions.
The destination that drew me in on that day was chosen as a fitting 
memorial to human suffering. Standing in front of me was 2,711 
dark concrete slabs, in varying heights and arranged in a grid 
pattern in an uneven wave field that covers an area of 19,000 m2.  

 Walking through this maze creates such a sense of getting lost 
and desolation that it felt as if I was running out of air and sinking 
deeper and deeper into a black ocean.The Holocaust Memorial, 
also known as  the Memorial to the Murdered Jews of Europe, is a 
monument to the genocide of 6 million Jewish people during WWII, 
code named - the Final Solution and led by Adolf Hitler and the 
Nazi party. Below the Memorial, there is a permanent exhibition 
providing information about the murder victims. Names and stories 
are projected onto the VDO walls vividly evoke some of the 
unspeakable horror that was the Holocaust. One of the installations 
pointed out that it would take a total of 6 years, 7 months and 27 
days to read the names of all the known victims. 

  A hand - written note from a 5-year- old boy to his father had a 
particular impact on me. Even though it was a while ago what it 
said on that piece of paper is still fresh in my memory:

 “Daddy, soon we will be killed. I love you. Goodbye…”
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 Working with an awkward space under 
stairs is a challenging job. It often becomes 
a place for storage or a dead space not 
worth investing anything into. But today 
we visit a fabric designer’s shophouse 
and take a look at her ideas about how to 
turn the under stairs space into a funky- 
looking pantry. 

 The home owner is a frequent tea 
drinker, so this corner functions as a 
counter bar for preparing drinks for 
herself and visitors. Cream - colored 
mosaic tiles are used for the countertop 
providing a clean look while dark-colored 
cabinetry underneath discreetly blends in 
with the wall. Opting for a small fridge and 
a small sink is the perfect call for dealing 
with the height issue. The black and white 
checkered floor gives a pop of contrast to 
the deep blue wall. A graphic fabric wall 
hanging, that changes in conjunction 
with the designers new collection, adds 
a bold and colorful signature zing to this 
corner.

 หนึ่งในมุมที่เปนปญหาสำคัญในการแตงบาน
ก็คือพ�้นที่สามเหลี่ยมที่อยูใตบันไดที่ไมวาจะกม 
หร�อเงยยังไงก็อาจจะชนได หร�อถาปลอยทิ�งไว
นานก็อาจจะเปนที่หมักหมมของสิ�งสกปรก 
รวมทั้งอาจมีสัตวเลี้ยงไดโดยไมรูตัว โดยเฉพาะ
บานที่เปนตึกแถวซึ่งถือวาเปนพ�้นที่ปราบเซียน 
การออกแบบพ�้นที่ใตบันไดสวนใหญที่พบจึงมัก
จะทำเปนหองเก็บของ หร�อไมก็ชั้นวางของเพ�่อ
อุดชองโหวบร�เวณบานใหหมดไป และสวนใหญ
เจาของบานมักจะคิดวาเปนมุมอับที่ไมอยากไป 
ลงทุนอะไรมากนักเพราะใชงานอะไรไมได 

 แตในวันนี้เรามีไอเดียที่จะนำมาเสนอ โดยได
ไปเยี่ยมชมบานของนักออกแบบลายผาที่ตัว 
อาคารเปนตึกแถวเกาเล็ก ๆ แตอัดแนนไปดวย 
สีสันและไอเดียที่นาสนใจมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น 
ก็คือการปรับพ�้นที่ใตบันไดใหกลายเปน Pantry
เล็ก ๆ สำหรับใชงาน โดยนิสัยสวนตัวของเจาของ
บานจะเปนคนชอบอะไรที่มีสีสันและเปนคนที่
สนใจในรายละเอียดคอนขางมาก แถมอุปนิสัย
สวนตัวเปนคนที่ชอบดื่มชาตลอดเวลาในการ
ทำงาน และเปนคนที่ไมทำอาหาร Pantry ที่
เกดิข�น้จงึม ีFunction ทีเ่หมอืนกบั Counter Bar 
เล็ก ๆ ที่ไวคอยบร�การเคร�่องดื่มใหกับตนเอง 
และคนที่มาติดตองาน ดวย Function และการ 

ใชงานที่ลงตัวโดยการกอ Counter แบบงาย ๆ 
แทนที่จะกรุหินก็เปลี่ยนมากรุโมเสกสีคร�มแทน 
เพ�่อให Counter ดูลอย และไมทึบจนเกินไป ดาน 
ลางมีตู ไมสำหรับเก็บของจ�กจิกที่ไมตองการโชว 
ยอมสเีขมเพ�อ่ใหกลนืไปกบัผนงั และทำให Counter 
ดลูอยเดนออกมา มีอางลางมอืขนาดเลก็และการ 
จัดวางตูเย็นขนาดเล็กที่ลงตัว โดยวางไวในมุมท่ี 
อยูใตบนัได ซึง่ชวยในเร�อ่งของการแกปญหาศรีษะ 
ชนบันไดในขณะที่เดินเขาไปใชงาน Pantry สิ�งที่ 
ทำใหมุมนี้ดูเดนสะดุดตาที่สุดก็คือสีน้ำเง�นเขมที่ 
ตัดกับพ�้นกระเบื้องสีขาวดำลายขาวหลามตัด 
โดยม ีGraphic Wall ลายผาซึง่เจาของบานเปนผู 
ออกแบบลายผาเอง โดยสามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่น 
ไดตลอดเวลาตาม Collection ใหม ๆ ทำใหดกูีท่ี 
ก็ ไมรูสึกเบื่อ เทานี้ก็ทำใหพ�้นที่ใตบันไดกลายมา 
เปนพ�้นที่ที่นาสนใจไดอีกมาก

CATCHY KITCHEN

Kitchen Inspiration
สรางแรงบันดาลใจ ดวยหองครัวเกไก 

by Mengju
Photos : Kittimages

CATCHY
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 เปนเร�่องยากที่จะคาดเดาไดวาไอเดียดี ๆ จะ 
เกิดข�้นที่ไหน เมื่อไหร แตเปนไปไดวาชวงเวลาที่ 
เรากำลงัทำใจเบา ๆ ปลอยใหสมองคดิแบบไมตอง 
เคนนี่แหละที่ทำใหเราป�งความคิดดี ๆ ข�้นได โดย 
เฉพาะระหวางมื้ออาหารที่เรากำลังเพลิดเพลิน
จากการซึมซับรสชาติในจาน และดื่มด่ำกับ  
สุนทร�ยสนทนา ถึงแมวารานอาหารหลายแหง 
อาจเตม็ใจหยบิยืน่ดนิสอใหคณุข�ดเข�ยนลงกระดาษ 
รองจานของพวกเขาอยูแลว แตจะมีสักกี่คนที่ 
อยากหยิบผลงานเปอนคราบซอสมะเข�อเทศใส 
กระเปากลับบานกันละ 

 สมดุเลมนีช้วยเตมิเตม็ในสิ�งทีเ่รากำลงัมองหา 
ยามปกต ิDining Agenda อาจเปนสมดุเลมหนึง่ 
ท่ีเราพกติดตัว เม่ือถึงเวลาอาหารมันก็สามารถ 
แยกรางกลายมาเปนกระดาษรองจานแสนนารกั
หลากสสีนัได ระหวางบร�เวณลวดลายแพทเทริน 
และพ�้นที่ชอรตโนตของแผนกระดาษจะมีรอยปรุ 
ชวยใหฉกีโนตของคณุออกจากกระดาษรองจาน 
กลับบานไดอยางสบายใจ ที่ทำใหเราปลื้มสมุด 
รองจานเลมนี้ข�้นไปอีกก็ตรงไอเดียนารักบนปก 
ซึ่งทำจากไมยังถูกดีไซนฉลุเปนมีดและสอมเผื่อ
ใหเราไว ไปใชในยามฉุกเฉินอีกดวย

วาระการประชุม
เร�่อง
ข�อความบนโต�ะอาหาร

 Dining Agenda เปนผลงานการออกแบบ 
รวมกนัระหวาง Sara Ferrari และ Marcella Fiori 
สองสาวดไีซเนอรชาวอติาเลยีน ผลงานชิ�นนีข้อง 
พวกเขาได ไปสรางความตื่นตาตื่นใจในความ 
นารักนาใช ใหผูเขาชมงานเห็นมาแลวในงาน 
ICFF (International Contemporary Furniture 
Fair) ที่นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมร�กา เมื่อป 
2009 ที่ผานมา โดยจัดแสดงในสวนของ 
Designboom Mart 

 สมุดที่คุณเห็นไมไดเปนแคศูนยรวมของ 
กระดาษร�ไซเคิล ที่มากไปกวานั้นคือแหลงบรรจ� 
ความคิดร�เร�่มที่อาจนำมาซึ่งขอสรุปบันทึกการ 
ประชุมกับลูกคารายใหญ เช็คลิสตสิ�งที่ตองทำ
ในวันพรุงนี้ อาจทำใหเกิดความคิดสรางสรรค 
บันดาลใจในการใชชีว�ต แมกระทั่งอาจเปนจ�ด 
เร�ม่ตนทีท่ำใหเบอรโทรศพัททีห่ลนอยูบนกระดาษ 
รองจานนำพาใครดี ๆ สักคนเขามาในชีว�ตคุณก็ 
เปนไดนะ 

EAT MEETS ART

Delicious Design
ดื่มด่ำกับดีไซน ที่มาพรอมความอรอย

by Kahn
Photos : www.dezeen.com, www.saraferraridesign.com
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MEETSART

030



 You never know when some best ideas will come charging out. They are though probably more likely to happen 
when you mind is relaxed, like when you are in the middle of enjoying a meal. In this case, make sure you have your 
Dining Agenda ready for capturing these great food inspired thoughts.

 The Dining Agenda is a book of disposable patterned placemats with a space intended for note - taking. Simply 
tear off along the perforation lines to use the placemat. After writing down notes or ideas, don’t forget to tear them 
off before throwing away the rest of the mat. It’s even more fun as the book has a wooden cover with an emergency 
set of cutlery.

 The Dining Agenda is a design collaboration by Italian designers, Sara Ferrari and Marcella Fiori. It was presented 
during the ICFF (International Contemporary Furniture Fair) in New York as part of the Designboom Mart.
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A conversation with
a Thai Interior designer,
Somchai Jongsang.

DESIGN DIALOGUE

A conversation with a Thai Designer
คุยคนหาแรงบันดาลใจ กับสถาปนิกและนักออกแบบไทย

by Cristina
Photos : Kittimages, Somchai Jongsang
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 Design Dialogue ฉบับนี้เรามาทำความรูจัก
กับคุณสมชาย จงแสง แหง DECA ATELIER ซึ่ง 
เปนทั้งผูดูแลงานออกแบบ Design Director และ 
Managing Director รวมถึงเปนอุปนายกสาย 
ว�ชาชีพของสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย 
และยังไดรับเชิญไปชวยสอนและบรรยาย รวมถึง 
ตรวจว�ทยานิพนธทั้งมหาว�ทยาลัยของรัฐและ 
เอกชน
 “งานหลักของผมคือทำออฟฟ�ศ DECA 
ATELIER แลวกช็วยงานสมาคมฯ ในสวนว�ชาชพี 
ซึ่งตองดูแลสมาชิกทุกรุน ตั้งแตรุนเล็กที่ยังเร�ยน 
หนงัสอื เร�ม่ทำงาน จนไปถงึรุนใหญ ดงูานประกวด 
แบบตาง ๆ นอกเหนือจากงานเหลานี้ก็มีชวย 
กิจกรรมทางศาสนา ไดออกแบบ วัด เจดีย และ 
สถานปฏิบัติธรรมตามแตโอกาสครับ” คุณ 
สมชายเลาอยางอารมณด ีเมือ่เอยถงึกจิกรรม 
นอกเหนือจากงานหลักที่ไดทำ
 
คณะมัณฑนศิลป�และชีว�ตในรั้วมหาว�ทยาลัย
ศิลปากร 
 “ผมภูมิใจมากที่ไดเร�ยนที่นี่ ตอนที่เร�ยนอยู
อาจจะยังไมรูสึกมาก แตมาวันนี้ผมรูสึกวา 
ความเปนศิลปากรในตอนนั้นมันเขมขนมาก
ซึ่งคงหาไมไดอีกแลวในตอนนี้ เดินไปไหนทุกที่
เต็มไปดวยศิลปะ ทั้งสถานที่และผูคน เปนที่รวม
ของคนที่ชอบศิลปะและการออกแบบจร�ง ๆ และ 
ผมโชคดีท่ีไดมีโอกาสเปนสวนหน่ึงของศิลปากร”
 
ที่มาของ DECA ATELIER
 “ตอนเร�ยนผมทำงานไปดวย เลยไมไดกังวล

 แตอยางไรกต็าม แนวทางการออกแบบตกแตง 
ภายในยังคงใหความสำคัญกับการใชงาน และ 
ความชื่นชอบของลูกคาเปนสำคัญ คุณสมชาย 
เชื่อวาคนเรามีเร�่องของอารมณ ความรูสึก เขา 
มาเกี่ยวของอยางมาก ถาเราสามารถทำในสิ�งที่ 
เขาตองการได ซึ่งบางครั้งลูกคาอธิบายออกมา 
ทั้งหมดไมได แตเมื่องานสำเร็จ ลูกคาชื่นชอบ 
ก็คือรางวัลที่แสนยิ�งใหญสำหรับนักออกแบบ 
 
ลูกค�าคือองค�ประกอบหลัก
 “ลูกคาควรรูวาตัวเองตองการอะไร เพราะ
จะทำใหตอบโจทยไดอยางชัดเจน เชน ถาลูกคา 
บอกวาอยูคอนโด แลวชอบทำอาหารโดยเฉพาะ
อาหารไทย กลิ�นจะเปนเร�่องแรกที่เราตองดู ดูวา 
ระบบคอนโดเขามีเร�่องการหมุนเว�ยนอากาศ
อยางไร ทำอาหารไทยวสัดคุรวัทีใ่ชจะเปนอยางไร 
ตองทนทานแคไหน เปนการทำอาหารหนัก ตม 
ผดั แกง ทอด เลยหร�อเปลา สิ�งทีจ่ะตามมาทหีลงั 
คือหนาตา หร�อที่คนจะเร�ยกวาสไตล หนาตาจะ 
เปนอยางไร คือลูกคาตองมีสิ�งที่ตัวเองตองการ 
ที่ชัดเจนมาก ๆ ก็จะยิ�งดีกับผูออกแบบ”
 “ทำงานจนมาถึงตอนนี้ลูกคาอาจจะพอเห็น
ภาพแลววางานของผมแนวไหน หร�อเคยเห็น
งานกันมากอน จร�ง ๆ ผมอาจจะทำไดมากกวา
ที่ลูกคาเห็น แตเขาอาจจะมีภาพบางอยางกับ
เรามากอน ผมไมไดจำกัดวาทำเฉพาะทำงาน 
บาน หร�อออฟฟ�ศ เพราะทุกอยางคือการ 
ออกแบบ แตละคนกพ็ฒันาว�ธกีารและม ี“ภาษา” 
ทีเ่ปนรปูธรรมของตวัเอง ซึง่จะทำใหงานมคีวาม 
แตกตางกันออกไป”

วาจบแลวจะไปทำงานที่ไหน หร�อทำอยางไร 
แคคิดตอนเร�ยนจบวา ออฟฟ�ศแบบไหนที่เรา
อยากเขาไปทำ ออฟฟ�ศเล็กหร�อออฟฟ�ศใหญดี 
ตอนแรกคิดวาทำออฟฟ�ศเล็ก ๆ ดีกวา เราจะได
ทำงานออกแบบจร�ง ๆ เพราะถาออฟฟ�ศใหญ 
งานออกแบบอาจจะไมถึงมือเรา จนทำไปสักพัก
หนึ่งอยากลองไปทำงานออฟฟ�ศใหญ เพราะ
เราตองการเขาใจองคกร การบร�หารจัดการ 
ที่เปนระบบ ที่จร�งแลวผมชอบทั้งคูนะ แตมันข�้น
อยูกับวา ณ วันนั้นเราตองการอะไร กอนที่จะ
ทำออฟฟ�ศตัวเองก็มีรุนพ�่ชวนไปหุนจนสุดทาย
ก็มาทำเอง”
 “DECA มาจาก Decorative Arts คือคณะ 
มัณฑนศิลปครับ และตอนหลังผมไดมีโอกาส 
ทำงานสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน A 
จึงเปนทั้ง Arts และ Architecture สำหรับคำวา 
ATELIER หมายถึงหองทำงานศิลปะ แตคน 
สวนใหญก็เร�ยกเราสั้น ๆ วา DECA ครับ”
 
การออกแบบตกแต�งภายใน ในแบบคุณสมชาย
 “ตั้งแตตอนที่ผมเร�ยน จร�ง ๆ มัณฑนศิลป 
หร�อ Decorative Arts เนนการออกแบบตกแตง 
ภายในที่มีรายละเอียดปลีกยอยมาก แตผมมี 
แนวคิดการออกแบบภายในที่แตกตางออกไป 
ผมสนใจงานออกแบบทีม่คีวามเร�ยบงายมากกวา 
เปนแนวทางที่เร�ยกวา Interior Architecture ซึ่ง 
เปนสวนหนึง่ของงานสถาปตยกรรมทีต่อบโจทย 
การใชพ�้นที่และการจัดวางองคประกอบในพ�้นที่
นั้น ๆ มากกวาที่จะเปนการตกแตงภายในที่เนน
ความงามดวยการประดับประดา”
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 “เรามีศักยภาพครบถวน ทั้งธรรมชาติ 
อาหารการกิน ผูคนที่รอโอกาส พ�้นฐานเรา
ดีอยูแลว ผมคิดวาศักยภาพเราอยูในระดับท่ี 
พัฒนาได แตเราตองทำใหเปนสากล เราอาจจะ 
ไมเคยทำกนัจร�งจงั ซึง่ตองอดทนทำกนัยาวนาน 
เปนสิบปแบบที่ญี่ปุนทำได สินคาและความเปน 
ญี่ปุนกลายเปนอีกหนึ่งมาตรฐานที่ไดรับการ 
ยอมรับในระดับสากล แตที่เราทำไมถึงเพราะไม 
จร�งจังและเปนการทำตามกระแสมากกวา ซึ่งก็ 
วนเว�ยนกันไปมาแบบนี้”

 ทายสดุทีค่ณุสมชายไดเหน็ความเปลีย่นแปลง 
ทีด่ขีองคนรุนใหม คอืความไมยดึตดิ พรอมจะรบั 
สิ�งใหมที่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุด 
คือผูนำซึ่งตองมีนโยบายที่ชัดเจนและทำจร�งเพ�่อ 
ใหเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยั่งยืน และตอเนื่อง 
จนประสบความสำเร็จใหสมกับความพรอมและ 
ขอไดเปร�ยบที่เรามี 
 

กันหร�อเปลา สิงคโปร มาเลเซีย เว�ยดนาม 
ทำการตลาดหมด ทีนี้ก็มาอยูที่เราละวาใครจะ
พัฒนากวา มีกลยุทธที่มากกวา ซึ่งเปนการ
ออกแบบที่ตอบโจทยการตลาด แลวถาเปดการ
คาเสร� โดยความนาจะเปนแลวงาน Commercial 
ควรจะมากข�้น งานที่เปนผูนำที่ทำมาแลวคนอื่น 
ทำตาม มีกรอบความคิดที่ชัดเจน มักเปนกลุม 
ยอยทีต่องการขายความแตกตางซึง่จะไมสามารถ 
แขงราคาได ตองแขงทีค่ณุภาพ กค็อืงานออกแบบ 
ที่ใหมากกวาความตองการทางการตลาด”

 “ในปจจ�บันสิ�งที่สังเกตไดคือมีความเหมือน
เกิดข�้นบนโลกนี้เหมือนกันจนแทบแยกไมออก 
วางานนี้ออกแบบที่ไหน ใครทำ ไมวาจะเปนงาน 
สถาปตยกรรม ผลิตภัณฑ หร�องานกราฟ�ก 
เพราะฉะนั้นก็ตองกลับมาหาความแตกตาง  
เร�่มตนที่ตัวเรา รากเหงาของเรา ประเทศเรา 
ทำไมถึงตองใหคนไทยทำ หร�อดีกวาอยางไร 
เราตองหาความตาง หาขอดีที่จับตองได”

 “สวนที่ยากที่สุดสำหรับผมก็คือการทำ 
ความเขาใจกับลูกคา การใหลูกคาพ�ดทั้งหมด 
ใหเราเขาใจ ทั้งการทำใหลูกคาเขาใจเรากับเมื่อ 
ทำงานไปแลววาทำไมเราถึงเลือกว�ธีการแบบนี้ 
ในการออกแบบ เพราะบางอยางเปนรูปธรรม 
ตอบได เชน หองรับประทานอาหารตองการ 
ที่นั่งจำนวนเทาไร แตบางอยางตองตอบดวย 
ความรูสึก เชน ทำใหหองรูสึกอบอุน” 

วงการออกแบบเมืองไทยกับ AEC
 “ตลาดเกิดจากความตองการของสังคม 
เพราะฉะนั้นการออกแบบก็ตองตอบโจทยของ 
สังคมดวย โดยทางการตลาดแลวลูกคาให
ความสำคญักบัผลลพัธทางการตลาดมากกวา 
อยางอื่น ลูกคามองงานออกแบบ Interior เปน 
Product แลวก็ดูการตลาด ใชทุนเทาไหร 
ขายใคร อยางไร นั่นคือสิ�งที่มันเปนโดยทั่วไป 
เพราะฉะนั้นนักออกแบบรุนใหมที่จบมาควรจะ 
เขาใจตรงนีด้วย ถามวาแลวสงัคมอืน่ใชว�ธเีดยีว
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 In this edition of Design Dialogue we introduce you to Khun 
Somchai Jongsang, the design director and managing director 
of DECA ATELIER and the vice president of the Interior Designer's 
Association of Thailand. He is also a special lecturer at various 
private and public institutions and is part of the thesis examiner’s 
board. Although Khun Somchai’s primary work is at DECA 
ATELIER, he plays a very active part in the Interior Designer’s 
Association, working with students, new members, and all the 
way up to already successful designers. He acts as an advisor 
and a judge at competitions. He enjoys being involved in 
many various activities and has also designed temples and 
meditation centers. 

Interior design faculty and life at Silapakorn University
 “I am very proud to have studied there, although I might not 
have felt it at that moment when I was a student. Art was all 
around us, the place itself, the people we met. Silapakorn was 
where art lovers gathered to create real design work. It is not 
so much like that today.”

The origin of DECA ATELIER
 “In the beginning I wanted to work for a small firm. In my 
mind all I wanted to do was design and if I worked for a big 
company, I thought, I would not get to do what I wanted. But 
later I moved to a bigger company so that I could learn the 
management side of the business and this has led me to start 
up my own design studio. 
 DECA comes from the words Decorative Arts, which is 
another word for interior design. Later I had the chance to 
work in both the architecture and interior design fields so the 
A now stands for Arts and Architecture. Atelier means an 
office for the arts. Most people refer to us simply as DECA.”

Interior design in the style of Khun Somchai
 “Back in school decorative arts meant creating designs that 
were quite elaborate with many details. For me, I prefer design 
that is more minimalistic in the style that is referred to as 
Interior Architecture, which takes into account space and 
function rather than decoration. Aside from the function, what 

is also important is creating design that realizes what the 
customer wants but isn’t necessarily able to put in words. In 
the end our greatest reward is to be able to earn our customer’s 
satisfaction.”

The client is most important
 “A client should know what he/she wants. The more details 
they provide us the better. For example, in designing a condo 
it is very helpful if the client tells us that they like heavy cooking, 
so we know that we will have to install a good ventilation 
system. After finding out how the space will be used we will 
have to discuss the client’s budget followed by their preferred 
style of decoration. The most challenging part of this work is to 
be able to communicate with clients about why we use certain 
elements in our work and to be able to convey the abstract 
concepts of style and emotions created by the design.”

Interior design in Thailand and the AEC
 “A market is created from social demands. Design work is 
also a product that should be a potential solution for meeting 
social needs. How I see it is that the AEC will give rise to 
increased demand in commercial design work. A smaller 
portion of the market will gravitate towards the stylistic work 
where price is not the main factor in competing but rather 
creativity and who is able to come up with newer design 
solutions.
 Nowadays, when you look around (Thailand) everything 
appears pretty much the same with no individualistic style, 
whether it be in architecture, product, or graphic design. It is 
essential that we look into ourselves, where we came from 
and come up with something that will set us apart from other 
countries. We are a country rich in natural and human resources 
and there is potential growth. But it is important that we maintain 
international standards and not just follow global trends. I do 
feel there is positive change in the newer generation because 
it is more flexible and open to change. What we need now is 
strong leadership that will bring about constant growth in the 
industry to complement our abundant resources.” 
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อาชีพ : พนักงานออฟฟ�ศ
เพศ : หญิง
Occupation : Office Worker
Sex : Female

เสพติดของหวานและน้ำนานาชนิด
Addicted to sweets and drinks

น้ำนานาชนิด สลับดื่มชวงบาย ๆ
Various afternoon refreshments

น้ำเปลาขวดเดียวที่มีอยู
จัดเปนของหายากของตูเย็นนี้

The only bottle of water
found in this fridge

เคก เคก เคก โห !!!
Cake, cake and more cake

ชาโนน นี่ นั่น ซื้อไปเร�่อย ๆ
ทุกครั้งที่เดินผาน

Assorted kinds of iced tea

ซาลาเปาไสคร�ม ซื้อที 2 กลอง (ใหญ)
ตุนไวเปนอาหารวางประจำวัน
Two boxes of cream buns

for daily snacks

YOU ARE WHAT YOU FREEZE

Find out what’s in the fridge
แชะตูแช คนหาแงมุมที่บอกความเปนคุณ

by Paparazzi
Photos : Kittimages
Illustration : Ae Bambies

YOUARE

WHATYOUFREEZE
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น้ำสม เคร�่องดื่มที่ชอบสุด ๆ
ตองการความสดเสมอ 
เลยเก็บไวในชองฟร�ซ
Fresh orange juice
- the favorite of all

ขาวกะเพราหมูสับ
อาหาร S.O.S ติดตูเย็นไวเวลาเรงดวน
S.O.S emergency pork basil rice

นมหลากรส
อันนี้ดื่มแทนอาหารเย็น
ซดทีละขวด
Milk in assorted flavors for dinner 

Mc ของกินเลนมื้อดึก 
เผื่อหิว โดยเฉพาะตอนนอนไมหลับ
Midnight snacks

ชานมไขมุกของโปรด 
อันนี้สังเกตไดจากที่มีเยอะ
A stock of bubble tea
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 “ถาอยูเมืองไทยได ก็อยูอิตาลีได ” เปนความ
จร�งคะ แตดิฉันจะตองขอยกตัวอยางวาเมืองไทย 
สำหรับดิฉันหมายถึงกรุงเทพมหานคร เมือง 
หลวงฟาอมรของเรานะคะ อาจจะทำใหคณุผูอาน 
เห็นภาพไดงายข�้น

 “โจรเยอะนากลัว” “เผลอไมไดเลยนะของหาย
เลย” “เราโดนขโมยของในโรงแรม” นีค่อืสิ�งทีด่ฉินั 
ไดยินมาจากผองเพ�่อนและคนรอบตัวที่เคยไป 
เยือนอิตาลี แลวดิฉันจะตองไปในฐานะนักเร�ยน 
เดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีว�ต ความหวั่นว�ตก 
เกิดข�้นในใจไป 10% แตดิฉันก็ ไมไดมีตัวเลือกที่ 
จะไมไป แคคิดวาจะทำอยางไรดีกวา เพราะทุนที่ 
ไดมานี่เปนทุนใหเปลา ไมตองใชคืน แลวดิฉันจะ 
ปฏิเสธไดอยางไร

 ดิฉันไมปลอยใหความว�ตกจร�ตว�่งในใจนาน 
จึงสายตรงไปถาม “เซียนอิตาลี” ทานหนึ่งวา 
“ขนาดนั้นเลยหร�อ” เซียนตอบดิฉันสั้นๆ คำแรก
วา “มีสติ” และถามดิฉันกลับวา อยูกรุงเทพ 
อยูเมืองไทย วางของทิ�งไวที่หัวลำโพงไดหร�อไม 
ดิฉันจึงไดสติจร�ง ๆ และขออวดสักเล็กนอยวา
ตลอดระยะเวลาที่อยูที่โนนของดิฉันอยูครบดี

ทุกสิ�ง เพราะฉะนั้นเชื่อเถอะคะวาควรมีสติ ไม 
ทำตัวร�บรอน ลุกลน ดิฉันพ�สูจนแลว 

 อยูเมืองไทยได ก็อยูอิตาลีได ดิฉันหมายถึง
การใชชีว�ตประจำวันทั่วไปนะคะ แตขอแอบวงเล็บ
เร�่องอาหารไวหนึ่งอยางสำหรับคนที่ติดรสจัด 
แบบอาหารไทย การใชชีว�ตอยูที่นั่นถาเราเร�่ม 
เร�ยนรูภาษานดิหนอย และว�ธกีารออกเสียงภาษา 
อังกฤษในแบบอิตาเลียน ชีว�ตจะสนุกมากคะ 
ดิฉันฟ�นธง เพราะโดยพ�้นฐานแลวคนอิตาเลียน 
ก็เปนคนสนุกสนาน เฮฮาเหมือนคนไทย แตเขา 
อาจจะไมได ใจดียิ�มกับคนตางชาติแบบเรา แต 
ลองถาเราพยายามทีจ่ะสือ่สารกบัเขาใหได ดฉินั 
กลาทาวาคุณจะไดรับความพ�เศษในการใชเวลา
อยูที่นั่น ไมวาจะเปนการทองเที่ยว ศึกษา หร�อ 
ทำงาน

 ความเห็นสวนตัว ดิฉันมองวาคนที่โนนไมได
พยายามอยากพ�ดภาษาอังกฤษเหมือนกับบาน
เรา เพราะฉะนั้นดิฉันแนะนำใหลองพ�ดอิตาเลียน 
แบบงาย ๆ ในกรณีที่ตองสื่อสารกับคนทองถิ�น 
นะคะ ไมใชไปตามหางหร�อสถานท่ีแหลงทองเท่ียว 
ตัวอยางงายที่สุดคือตามบารกาแฟของเขาคะ 

LA DOLCE VITA

Directly from Italy
อิมพอรตเร�่องราวจากอิตาลี มาใหอานแลวที่นี่

by Senza Titolo
Illustration : Arttawoot M.
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by Senza Titolo
Illustration : Arttawoot M.
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อยูนาน ๆ ทำเอาดิฉันซึมไปเล็กนอยเหมือนกัน 
เพราะความประทับใจและความรูสึกที่ไดรับ 
เหมือนกับวาเราไดไปหาญาติผู ใหญ ยิ�งอยูตาง 
ประเทศคนเดียวดวยแลว ตอมความรูสึกอบอุน 
ยิ�งไวกวาเปนสามเทา

 เร�่องที่ดิฉันติดไว ในวงเล็บเมื่อตอนตนคือ
อาหารที่เปนเร�่องสำคัญมาก ถาจะบอกวา 
“อยูอิตาลีได” แบบเต็มปากเต็มคำเนื่องจาก
ดิฉันไมทานอาหารรสชาติเผ็ดตั้งแตเด็ก และ
ชอบอาหารจำพวกเนย นม เปนทุนเดิม ทำให
ดิฉันไมรูสึกเลี่ยนกับอาหารอิตาเลียนของแท 
มีแคบางชนิดเทานั้นที่เปน “รสชาติที่ไมเขาใจ” 
และทีส่ำคญัไปกวานัน้คอืดฉินัทำอาหารไมเปน ! 

 ขอบคุณโชคชะตาฟาลิข�ต ที่หยอนดิฉันลง 
ถูกประเทศจร�ง ๆ

ดิฉันไดของแถมตลอด เพราะความพยายามที่ 
จะสั่งเปนภาษาอิตาเลียนของดิฉัน บางทีก็เปน 
กาแฟพรอมบิสกิต บางทีก็ ไดเจลาโตที่ดูยังไงก็ 
เยอะกวาคนขาง ๆ บางทีก็ ไดขนมปงกลับบาน 
อกีกอน เพ�ยงแคถามวามนัคอือะไร ดแูลวคลายๆ 
คนไทยไหมคะ ที่เวลาฝรั่งหร�อคนตางชาติ 
พยายามพ�ดภาษาไทย แลวพอคาแมขายใหโนน 
ใหนี่แถมมา เหมือนกันเลยคะ ดิฉันก็พ�สูจนแลว 
อีกเชนกัน

 ความเหมือนที่แตกตางกันคนละคร�่งฟาก็คือ
ความอบอุนของครอบครัวคะ เพ�่อนอิตาเลียน
บอกดิฉันวาครอบครัวของคนที่นี่ตางจาก
ครอบครวัชาวยโุรปแถบนี ้คอืพอลกู ๆ โตข�น้แลว 
ไมจำเปนตองออกจากบานไปอยูเอง จะอยูทีบ่าน 
กบัพอแมก็ไมไดเปนเร�อ่งแปลก ทำใหความอบอุน 
ในแบบครอบครัวมีสูง ทุกบานที่ดิฉันไปเยือน 
ลวนเลี้ยงดูปูเสื่ออยางดี โดยเฉพาะเร�่องอาหาร 
และเคร�่องดื่ม ไมมีขาดตกบกพรองแมแตนอย 
การดูแลแขกบานแขกเมือง อยากใหมาเที่ยว อยู 
บานนาน ๆ สิ�งทีท่ำใหดฉินัรูสกึจ�กอกทกุครัง้คอื 
เมื่อตองบอกลาคุณพอคุณแมของเพ�่อนทุกคน 
ลวนแตทำหนาเศราวาไมอยากใหร�บไป อยากให
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 I think it can be said that if you can 
survive in Thailand, (meaning Bangkok), 
you can also survive in Italy. Back in the 
day as a student going abroad for the 
first time, I was amply warned about 
thieves and pickpocketers in Italy. But 
one real and valuable piece of advice 
from a local Italy expert that kept me 
from being overwhelmed was to just be 
sensible. Just as you can’t leave your 
belongings unattended at Hualumpong 
station, the same rules apply in Italy. With 
that heads-up in mind, I managed to keep 
every single one of my belongings safe 
and sound for my whole time in Italy. 

 Living in Italy, I found a fun way to 
settle into daily life was by learning to 
speak the language. In Italy locals aren’t 
as smiley or as eager to speak English 
like us in Thailand. However, they do 
appreciate it if foreigners try to speak 
their language. As a foreign student, 
I often got special treatment or some 
freebies when I showed some effort in 
ordering something in Italian. It sounds 

similar to Thailand, doesn’t it when sellers 
can’t resist  throwing in a couple more of 
this and that for farang customers who 
charm them with some Thai. 

 Another similarity between these two 
far-flung countries is their strong family 
ties. My Italian friend told me that it is 
quite common in Italian culture that 
children don’t necessarily have to move 
out of their family home when they reach 
adulthood. Every family of my Italian 
friends that I visited sparked a touch of 
homesickness in a student like me 
because of their impeccably warm 
hospitality. 

 And most importantly, Italy has great 
food which works well with my weak 
spicy food tolerant tastebuds-another 
plus for me. 

 All in all, thanks to destiny I was 
dropped into the right place and survival 
proved to be not as difficult as I was first 
led to believe it would be!  
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เปนรูปธรรมโดยยกตัวอยางหนังที่ไมใชหนัง
ของผมเอง หร�อของคายหนังที่ผมทำงานอยู 
เปนหนังที่ผมคิดวาดี มีบทภาพยนตรที่ดีกวาด 
รางวัลจากทุกสถาบันในเมืองไทย และที่สำคัญ 
ที่สุดคนดูสวนใหญยอมรับวานี่คือหนังที่ดี 
“ผมไมไดดู มันเปนหนังเกยนี่ครับ” “อืมมม…” 
มนัอาจเปนการยงิคำถามของผมทีท่ำใหแจก็พอต 
แตกโดยไมไดตั้งใจ ถาผมเปลี่ยนชื่อหนังที่ยก 
ตัวอยาง คำตอบอาจเปลี่ยนไป แตนั่นแหละที่ 
ทำใหผมจำการสนทนากับนองคนนี้ไดดี ทุก 
ประโยคที่เขาถามหร�อตอบ ทำใหผมตองนิ�งฟ�ง 
และหยุดคิด คิดกลับมาหาตัวเอง วันนั้นตอน 
นั่งรถกลับบาน ผมนั่งถามตัวเองวา ทำไมหนัง 
ที่เราพยายามทำใหดี ทำเสร็จแลวเราก็ชอบมัน 
แตยังมีคนดูไมเห็นวาดีเหมือนที่เราเห็น ทำไมนะ 

 เมือ่เดอืนกวา ๆ ทีแ่ลว ตอนที ่อ.ศศนิ เฉลมิลาภ 
เดินเทาคัดคานการสรางเข�่อนแมวงก จาก จ. 
นครสวรรค มายงัหอศลิป กรงุเทพฯ วนัที ่อ.ศศนิ 
เดินทางมาถึงไดมีการรวมตัวของประชาชนผู 
คัดคานการสรางเข�่อนแมวงกมากมาย วันนั้น 
ผมทำงาน ไมได ไปรวมอุดมการณอะไรกับใคร 
เขาหรอก แตตอนเย็นระหวางออกไปกินขาว

 หลายปกอนหลังจากทำหนังไทยไปแลวสาม
เร�่องคือ แฟนฉัน เด็กหอ และปดเทอมใหญหัวใจ
วาวุน ผมไปเปนว�ทยากรบรรยายใหนักศึกษา
ปร�ญญาโทแหงหนึ่งฟ�ง มีนักศึกษายกมือข�้น
ถามผมวา “ทำไมหนังไทยถึงยังไมพัฒนา” 
ดวยคำถามและทาทีของนองนักศึกษาคนนั้น
ผมรูสึกเหมือนโดนตบหนา เปนคำถามที่ทำให
หลายประโยคผุดข�้นในหัวผม 

 “นี่กูและทีมงานพยายามทำหนังแตละเร�่อง
ออกมาใหดีแทบตาย มันยังดีไมพออีกเหรอ”       

 “…หร�ออยางนอยถามันยังไมดี เห็นความ
พยายามไหม” “แตเอะ…กม็หีนงัไทยของผูกำกบั 
คนอื่นอีกหลายเร�่องที่มันดี” ผมตั้งสติอยูชั่ว 
เวลาหนึ่ง พยายามไมเอาความคิดเหลานั้นมา 
ทำใหผมหงดุหง�ดจนตวัตนบงัตาและตอบคำถาม 
นั้นแบบไมใสใจ ผมอยากฟ�งความเห็นของนอง 
คนนัน้ “อะไรในหนงัไทยทีน่องวามนัยงัไมพฒันา” 
ผมถาม “บทครับ” ผมนิ�งคิดการถกเร�่องบทวา 
ดีหร�อไมดี คุยไดเปนวันก็ ไมจบ ผมอยากรูวา 
หนังที่ดีของนองเขาเปนอยางไร “แลว…รักแหง 
สยาม นองวาดีไหม” ผมพยายามถามตอให 

ผมเจอพ�ต่อ ธนญชยั ศรศร�ว�ชัย ผูกำกบัโฆษณา 
ชื่อดังและเปนครูในชีว�ตการทำงานของผม 
เนื่องดวยผมเคยทำงานเปนผูชวยพ�่ตออยู 2 ป 
เราพ�ดคุยสารทุกขสุขดิบ แลวผมก็ถามวา 
“วันนี้พ�่ทำงานเหรอ” เพราะเห็นพ�่ตออยูกับนอง 
ผูชวยผูกำกับและวันนั้นเปนวันหยุด “เปลา พ�่ไป 
ถายว�ดโีอคนทีร่วมตวัหนาหอศลิปมา” พ�ต่อบอก 
ผมสนใจและถามตอ “พ�่จะทำอะไร?” พ�่ตอตอบ 
ทันที “พ�่ยังไมไดคิดวาพ�่จะทำอะไร แคเผื่อวา 
วันหนึ่งจะไดใช”

 หลังพ�ดคุย ร่ำลา ผมกลับบานมานั่งเลน
เฟซบุคเหน็ประชากรในโซเชยีลเนต็เว�รคมากมาย 
ตั้งสเตตัส จิก กัด ดาทอ การสรางเข�่อนแมวงก 
เชนกัน เปนเร�่องปกติของคนในสังคมโซเชียล 
ที่เมื่อไมพอใจอะไรก็จะมานั่งพ�มพสเตตัสแสดง 
ความคดิเหน็แบบนี ้และผมกเ็ลือ่นลงไปเจอสเตตสั 
ของเพ�่อนผมคนหนึ่งที่เปน Graphic Designer 
สเตตัสนี้ถูกตั้งไวตั้งแตตอนบาย ขอความใน 
สเตตัสเชิญชวนคนที่ไปรวมตัวคัดคานการ
สรางเข�่อน ใหเอาเสื้อมาเพนทลายที่แสดงจ�ดยืน 
การไมเห็นดวย ฟร�ไมเสียคาใชจายไดที่โตะของ 
กลุมที่ออกแบบ ซึ่งมีเพ�่อนผมเปนหนึ่งในนั้นดวย
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 It was a few years ago, right after 
earning a director’s credit for three films 
(My girl, Dorm and Hormones), that I gave 
a lecture to an MA class and was asked 
by a student why Thai films had remained 
unimproved over the years. That question 
and the student’s manner was like a slap 
in the face. In my mind I responded with, 
“What the hell ! We work our asses off 
to make good films and at least give us 
credit for trying. And besides, there are 
plenty of other good films made by good 
directors as well.” 
 Anyway, I pulled myself together and 
retorted, “What part of it do you think has 
remained unimproved?”
 “Screenplays”, replied the student. 
 “What about the Love of Siam?” I tried 
to provide an example of a film that I 
thought  was very well made and that had 
made a clean sweep of all the best Thai 
film awards.
 “I didn’t see it. I heard it was a gay movie” 

หร�อสรางบาน ผมจะออกแบบมันใหสวย เวลา
เปนคนดูผมจะเลือกไปเสียตังคใหกับหนังที่ทำให
ผมอยากดู เมื่อดูแลวไมชอบผมจะไมดาคนทำ
หนัง เพราะผมตัดสินใจเลือกของผมเอง แตหนัง 
ของผูกำกับคนนี้หร�อคายหนังคายนี้คราวตอไป 
ผมจะใชเวลาตัดสินใจเลือกดูนานข�้น ยากข�้น 
ตรงกันขามถาผมดูแลวชอบ ผมก็อยากไปเสีย 
เง�นดูซ้ำ ออกจากโรงหนังก็อยากซื้อดีว�ดีเก็บ 
พอผูกำกับคนนั้นทำหนังเร�่องตอไปก็อยาก 
ติดตาม และเมื่อมาเปนคนทำหนังเอง ผมตั้งใจ 
ทำมันใหดีที่สุด แบบที่ผมเห็น แบบที่ผมอยากให 
มันเปน มันยังตอบคำถามอุดมการณตอนผม 
เปนเด็กไมไดหรอก แตประสบการณมากมาย 
บอกผมวา ถาผมไมชอบอะไร เห็นอะไรไมดี ไม 
ถูกตอง อยากเปลี่ยนแปลงมันใหไดดั่งใจเรา ผม 
ตองเร�่มที่ตัวผมเองผมตองลุกข�้นมาทำอะไร 
สักอยาง ไดแคไหนเดี๋ยวเราจะเร�ยนรู 

 การตัง้คำถามแตไมทำอะไรเลย หร�อนัง่อยูบาน 
บน ดา โพสทสเตตัส ไมไดชวยอะไร

 อ.ศศินเดินเทา พ�่ตอออกไปถายว�ดีโอ เพ�่อน 
ผมออกแบบลายเพนทเสื้อ ทั้ง 3 คน ทำใหผม 
เหน็ภาพหนาหอศลิปวนันัน้กวางข�น้ ผมเหน็ภาพ 
คนมากมายที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ 
พวกเขาคิดเหมือนกันวาการสรางเข�่อนแมวงก 
ไมถูกตอง แลวเขาก็ออกไปทำสิ�งตัวเองทำได 
เพ�่อที่จะเปลี่ยนแปลงมัน ผมถามตัวเองวาตอน 
ผมยังเด็กอุดมการณแรงกลา ผมเคยตั้งคำถาม 
อะไรบาง “ทำไมประเทศไทยสกปรก” “ทำไมนัก 
การเมอืงไทยตองรบัสนิบน ไมทำเพ�อ่ประเทศชาต”ิ 
“ทำไมครูสอนใหเราจำ ไมสอนใหเราเขาใจ” 
“ทำไมคนไทยแตงตัวไมสวย” “ทำไมตึกรามบาน 
ชองไมเปนระเบียบ ออกแบบเชย ๆ ทาสีแปลก ๆ” 
“ทำไมเพลงไทยไมหลากหลาย” “ทำไมละครไทย 
กี่ปก็เหมือนเดิม” “ทำไมหนังไทยไมนาดู”

 วันนี้ผมรูแลววาถาผมอยากใหประเทศไทย
สะอาด ผมตองทิ�งขยะลงถัง ถาผมอยากเปลี่ยน
แปลงการเมืองไทย ผมตองไปเลือกตั้ง ถึงผม
ไมไดเปนครู แตผมเข�ยนบทใหตัวละครครูออใน 
ซีร�สฮอรโมนวัยวาวุนเร�ยนจบกลับมาเปนครู
และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ�งที่เธอไมชอบสมัย
เปนนกัเร�ยนดวยตวัเธอเองได ถาผมทำออฟฟ�ศ 
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 I now think I know a bit more than I 
used to. If I want Thailand to be clean, 
I should put garbage in a bin. If I want to 
see change in Thai politics, I should vote. 
If I want a change in Thai education, even 
though I am not a teacher, I can provide  
good character role models in my 
screenplays. If I want a nice house or a 
nice office, I will make sure it is well- 
designed. 

 And as a film maker, I will do my best 
to keep trying to make films that reflect 
my beliefs. I don’t think these conclusions 
answer all my life pondering questions, 
but life experience tells me that If I don’t 
like something then to change it I need to 
begin with myself. To keep questioning or 
posting issues on social media without 
ever really taking action doesn’t really 
accomplish much or facilitate change.

post their opinions when they are unhappy 
about something. I kept scrolling down and 
came across what my graphic designer 
friend left on his status earlier in the 
afternoon. He invited his Facebook friends 
to come out and have their t-shirts painted 
to show support to the anti-dam rally, free 
of charge by him and his team. These 
various actions gave me a better picture 
of why thousands of dam protesters would 
gather at the Bangkok Art & Culture Centre 
that day and do everything in their power 
to fight for a cause.

 This in turn led me to revisit some 
thoughts I had when I was younger. Why 
was it so dirty everywhere in Thailand? 
Why did Politicians take bribes ? Why 
were we taught to memorize rather than 
to understand? Why were there so many 
poorly designed buildings around? Why 
were Thai TV series all the same? Why 
were Thai films not worth watching?

  

 Umm… how could I respond to that ?
 Well, by naming this movie I had hit the 
jackpot. This small exchange had left me 
asking myself why what we have tried our 
best at and believed in somehow isn’t 
good enough for some viewers.

 Last month, on the day Sasin Chalermlarp 
ended his protest march against the Mae 
Wong dam project, I ran into my mentor 
Tor,Tanonchai Sornsriwichai, a well-known 
TV commercial director who I used to 
work for for two years. He was with his 
assistants documenting a gathering of 
environmental activists at the Bangkok 
Art & Culture Centre, thinking that one day 
this footage might turn out to be useful in 
aiding the anti-damn activists. 
 After a nice chat with him, I came home, 
went on Facebook and saw a lot of 
Facebook statuses raging about this 
whole dam issue. It’s quite common 
these day for people on social media to 
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 ถาจะใหพ�ดถึงหนาของซูชิตาง ๆ แลว คงหนี
ไมพนวัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับอาหารญี่ปุน 
นั่นก็คือปลาทะเล ซึ่งอาหารญี่ปุนหร�อวาซูชิ
ตาง ๆ นั้นใชปลาหลากหลายพันธุมากในการ
นำมาประกอบอาหาร แตที่นิยมกันมากที่สุด 
คงหนีไมพนเจาปลาตัวโตอยางปลาทูนา หร�อ 
มากุโรนั่นเอง ซึ่งตามสัญญา Si Lee จะมาเลา 
เกี่ยวกับหนาของซูชิตาง ๆ แตขออนุญาตพ�ด 
เฉพาะเมนูที่นิยมและมีขอแตกตางในตัวของ 
มันเอง อาจจะดวยสายพันธุหร�อหนาตานะคะ 

 ขอเร�่มตนที่มากุโรแลวกันคะ ปลาทูนาหร�อ
มากุโรที่เรารูจักนั้นมีอยูหลายสายพันธุมาก 
แตที่ประเทศญี่ปุนนิยมนำมาทำอาหารหร�อซูชิ
นั้นคือ ปลาทูนาคร�บน้ำเง�น (Bluefin) เพราะ
เปนสายพันธุที่มีรสชาติดีที่สุด และแพงที่สุด 
ในเมืองไทยมักใชปลาทูนาคร�บเหลือง คนญี่ปุน
เร�ยกปลาทูนาคร�บน้ำเง�นวา “ฮงมากูโร” ซึ่งเรา
จะแบงสวนของทูนาสำหรับการทำซูชิได 3 สวน
หลักคือ 

 1. โอโทโร� เนื้อทองสวนหนา เปนสวนที่อรอย
ที่สุด แพงที่สุด เพราะเปนสวนที่มีนอยที่สุดคะ 
ซึ่งจะมีมันแทรก ทั้งหอมหวาน นุม แทบละลาย
ในปากเลยทีเดียว

 2. ชูโทโร� ทองสวนหลัง ซึ่งเปนสวนที่รสชาติ
รองลงมารวมทัง้มมีนัแทรกรองลงมาจากโอโทโร

Uni จากตัวเมียคะ พอไดยินแบบนี้แลวคนที่ไม 
ชอบทานเจา Uni กจ็ะยิ�งไมชอบกนัไปใหญ แตใคร 
ที่หลงรักเจา Uni นี้แลว ตอไปก็คงจะสังเกตกัน 
แลววา เอะ ! ที่ฉันกินอยูนี่ Uni ตัวผูหร�อตัวเมีย 
กันนะ

 บางคนอาจคิดวาหนาของซูชิตาง ๆ นั้นมี
ความอรอยข�้นอยูกับราคาของวัตถุดิบ (ยิ�งแพง 
ยิ�งอรอย) Si Lee วาไมจร�งเทาไหรคะ แตความ
อรอยของซูชินั้นข�้นอยูกับความสดของวัตถุดิบ
ที่สุดคะ โดยเฉพาะซูชิที่เปนหนาของสด เพราะ
ถาของสดไมพอก็จะมีทั้งกลิ�นเหม็นคาวและเสีย
รสชาติคะ สำหรับใครที่ไมกินซูชิเพราะวาไมชอบ 
ของดิบก็ยังมีซูชิหนาอื่น ๆ ใหทานอีกเยอะนะคะ 
เบสิกสุดคงเปนหนากุง (Ebi) ซึ่งมีหลากหลายกุง 
ใหคุณเลือก หร�อจะเปนปู (Kani) ซ่ึงมีท้ังปูอัด, 
ขาปตูาง ๆ แตราคาก็ใชยอยนะคะ ทีง่ายทีส่ดุกค็ง 
หนไีมพนเจาซชูหินาไขหวาน (Tamakoyaki) สวน 
คนที่นิยมความสดของปลา แตไมกลาทานดิบ 
สมัยนี้รานทั่วไปก็มีเมนู Aburi Sushi หร�อเร�ยก 
กันงาย ๆ วาซูชิเบิรนไฟนั่นเองคะ 
 อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนอาหารประเภทใด 
ชาติใด ที่เราทานเขาไปนั้น เราควรจะทานอาหาร 
ที่ทำจากวัตถุดิบที่สดดีที่สุดแลว แตหากไมแนใจ 
ในความสดแลว ก็ควรจะทานอาหารสุกคะ หร�อ 
เปนไปไดก็ควรมีทั้งความสดและความสุกจะดี 
กับชีว�ตและสุขภาพของเราเองมากที่สุดนะคะ

 3. อากามิ เนื้อสวนอื่น ๆ ที่ไมใชโอโทโร และ 
ชูโทโร เปนสวนที่ขายทั่วไปเยอะมากที่สุด 

 ถัดมาเปนปลาไหลญี่ปุน เอาใจคนไมชอบ
ปลาดิบ เปนซูชิปลาสุกแทน โดยตามรานอาหาร
ญี่ปุนทั่วไปจะมีปลาไหลใหเลือก 2 ชื่อคือ Unagi 
และ Anago ถาเปนรานทั่ว ๆ ไปที่เห็นไดทุกราน 
ที่เปนคำเล็กๆจะเปน Unagi เปนเนื้อปลาไหลชิ�น 
ตัดพอดีคำ เปนปลาไหลเดียวกับที่ทำขาวหนา 
ปลาไหลราดซอสคาบายากิหร�อ Unagi Don 
นั่นเอง สวน Anago จะมีในรานที่มีระดับข�้นมา 
หนอย จะเสริฟมาเปนซชูทิีว่างปลามาทัง้ตวั โดย 
Unagi และ Anago ตางกันคือ Unagi เปนปลา 
ไหลน้ำจืด สวน Anago เปนปลาไหลทะเลคะ 

 อันดับตอมาที่นิยม คือ Uni แตบางคนก็วา
เหม็นคาว ซึ่ง Si Lee วาความคาวข�้นอยูกับ
ความสดดวยคะ ในเมืองไทยบางรานจะเข�ยน
ไวเลยนะคะวา Freeze หร�อ Fresh คะ คนไทย
มักเร�ยกวาไขหอยเมน แตจร�ง ๆ แลวเจากอน
สเีหลอืงๆทีเ่ราเหน็กนันัน้ไมใชไขของเจาหอยเมน 
นะคะ แตมันคืออัณฑะและรังไขของหอยเมนคะ 
โดยเจา Uni ที่ขายนั้นจะแบงเปน Uni จากตัวผู 
(อัณฑะ) และ Uni จากตัวเมีย (รังไข) โดยราน 
อาหารทั่วไปนั้นจะใชวางผสมกันในหนาซูชิคะ 
แตถาเปนรานดี ๆ เขาจะใชเพ�ยง Uni จากตวัผูคะ 
เพราะมีรสชาติเขมขนกวาจับเปนกอนมากกวา 
ถึงแมจะแพงกวา ชิ�นเล็กกวา และสีสดนอยกวา 

FOODIPEDIA

Food culture around the world
เร�ยนรูวัฒนธรรมอาหารรอบโลก อานอรอย ยอยงาย 

by Si Lee
Illustration : Parisa
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 Continuing from types of sushi that we left off in the last issue, we are now going to look at some sushi toppings based on 
popularity. One of the essential ingredients to top sushi with is raw fish and the most commonly eaten kind of fish is tuna (Maguro), 
of any sort. In Japan, bluefin tuna (Hon-maguro) is the most served due to its excellent taste for money ratio. While yellowfin (Ahi) 
is the most available kind of tuna in Thailand. 

 The three different cuts of tuna that are used for sushi are: Otoro: the belly of the tuna that is high in fat and melts in the mouth. 
It is the most expensive cut since a large tuna only carries a very small amount of this meat. Chutoro, the second cut, is the rear belly 
of the tuna that has a lower fat content than O-toro. The Akami cut uses the most abundant part of the fish that and is what is 
typically available in the market. For those who can't stomach raw, both fresh water eel (Unagi) and sea eel (Anago) are served 
cooked. 

 Another popular topping on the sushi menu is Uni or sea urchin. Buttery delicious as it is, in fact, it is not the sea urchin’s roe that 
is eaten, rather it is the gonads. In choosing sushi toppings though do not necessarily go by the more expensive the better maxim. 
Instead, the freshness of the ingredients is the key and so be wise about what you putting into your body.
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MOVIE

 ทามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองในคืน
วันสงทายปเกา หลายคนคงจะรวมฉลองอยูกับ
ครอบครัวและคนที่รัก และมันคงนาเศราถามี
ใครบางคนถูกทิ�งไวอยางเดียวดาย 

 เร�่องราวของคนจรจัด 3 คน Gin, Hana และ
Miyuki ในคืนวันคร�สตมาสพวกเขาพบเด็ก
ทารกอยูในกองขยะ ดวยความสงสารบวกกับ
ความนารัก พวกเขาจึงไมสามารถทิ�งเด็กนอย
ใหนอนรอความตายในคืนที่เหน็บหนาวนี้ได 
แถมยังตั้งชื่อใหวา Kiyoko แตถึงอยางไรทั้งสาม
ก็ไมสามารถเล้ียงดูทารกนอยในบานลังกระดาษ
ได จึงทำใหเกิดเหตุการณของการตามหาพอแม
ที่แทจร�งของทารกนอย การมาของ Kiyoko 

Tokyo Godfathers 
โลกกลม และพรหมลิข�ต
  

พาให ไปเจอกับเหตุการณตางๆที่บังเอิญอยาง
เหลือเชื่อ ทำใหยิ�งสนุกมากข�้นเร�่อย ๆ แมไมไดใช 
เทคนคิทีอ่ลงัการซบัซอนและเดนิเร�อ่งอยางตรงไป 
ตรงมา แตกลับสนุกอยางไมนาเชื่อ เปนเร�่องราว 
ที่ไรมลพ�ษ ดไูดทัง้ครอบครวั ผานภาพทีส่วยงาม
นาประทับใจ โดยมีโตเกียวในคืนวันคร�สตมาส 
เปนฉากหลัง 

 หลงัจากดจูบผมพบวาครอบครวัอาจจะไมใช 
คนเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน แตครอบครัวคือ 
คนที่อยูรวมกันดวยสายใยแหงความผูกพัน 
อาจไมมีเง�นทองหร�อชีว�ตที่สุขสบาย แตความ
รักและความปรารถนาดีที่มีใหกันตางหาก 
สิ�งนั้นแหละที่เร�ยกวาครอบครัว

เปร�ยบเหมือนกับเทวทูตที่นำทางใหคนหลงทาง
สามคนที่เดินอยางสะเปะสะปะ ให ไดพบกับชิ�น
สวนที่หายไปทีละเล็กทีละนอย พรอมเปดเผย
ความเปนมาและปมที่คางอยูในใจของตัวละคร 
ทำใหเราเห็นวาทั้งสามคนมีจิตใจที่งดงาม มี 
ความรัก ความเมตตา สุดทายความบังเอิญ 
และโชคชะตาไดกน็ำครอบครวัใหกลบัมาสมบรูณ
ดังเดิม

 Tokyo Godfathers นบัไดวาเปน Animation
Comedy Drama ครบรสของผูกำกับอยาง 
Satoshi Kon ผูนำเสนอเร�่องราวชีว�ตที่เขมขนที่ 
สมจร�งตางจากแอนเิมชนัแฟนตาซลีำ้จนิตนาการ 
ทั่วไป ทั้งที่เร�่มจากความเนิบชาแตดำเนินเร�่อง 

EARS EYES ENTERTAINMENT

Music and movies
ตาดูหนัง หูฟ�งเพลง

by Yellow Potion
Photos : www.amazon.com
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 The story takes place on a cold 
Christmas Eve when three homeless 
people Gin, Hana and Miyuki discover 
a newborn baby abondoned in some 
trash. They rescue the baby, give her 
the name, Kiyoko and set out to a search 
for her family. The appearance of angelic 
Kiyoko somehow inspires them to put 
together some missing pieces from their 
own pasts.

MUSIC

 Directed by Satoshi Kon, Tokyo 
Godfathers is a heartfelt comedy drama 
animation filled with true to life characters, 
unlike other animated fantasy films. The 
film starts at a slow pace but follows a 
journey of coincidences and surprises 
which draw you in. Despite its simplified 
and straightforward filmaking approach, 
Tokyo Godfathers is incredibly enjoyable, 
a film worth watching with your whole 
family.

 Bonobo คือลิงไมมีหางที่เชื่อกันวามีความใกลเคียงกับมนุษยมากที่สุด ทั้งในดาน DNA 
ทีเ่หมอืนกนัถงึ 90% และการแสดงออกในเร�อ่งความรกั รวมถงึมนัยงัมนีสิยัรกัสงบแตกตาง 
จากชิมแพนซีและลิงชนิดอื่น ๆ  
 นาย Simon Green นักดนตร�และโปรดิวเซอรจากอังกฤษ ไดเลือกชื่อ Bonobo มาเปน 
ชื่อที่สะทอนผานงานดนตร�ของเขาไดดี ดนตร� Downtempo ที่มีกลิ�นอายของ Trip hop 
แทรกอยู ทำใหไดอรรถรสการฟ�งในแบบหลากหลายอารมณ คือจะฟ�งเปนแบบ Chill out  
ก็ ไม Relax จนลองลอยฟาใสไรแกนสาร หร�อจะฟ�งเปนแบบ Trip hop ก็ยังไดมิติความลึก 
แตไมถึงกับหมนซึม แตละ Beat เปร�ยบเหมือนลิง Bonobo ที่เคลื่อนไหวอยางมีชีว�ตชีวา 
บทจะเปนเพลงชาก็สงบสงัดแบบมีสไตล ความซุกซนของลูกเลนใน Sampling และ Noise 
ที่เลือกมาใช Mix นั้นกำลังนารักพอดี ๆ ไมขัดหู แถมยังดูเซ็กซี่ดวยซ้ำไป เคร�่องสาย เสียง 
ของนักรองรับเชิญอยาง Erykah Badu, Szjerdene หร�อ Cornelia ชวยเพ�่มความเขมขลัง 
อันแสนไพเราะ    
 The North Borders คืออัลบัมลาสุด แตเทาที่ผมติดตามมาตั้งแตอัลบัมแรก บอกได
เลยวาเจาลิง Bonobo ตัวนี้ไมเคยทำใหผิดหวัง หลับตาแลวปลอยใหฝูงของพวกมันทั้ง 
13 ตัว (เพลง) โลดแลนในหวงสำนึก อาจมีสักตัวที่ซุกซนกระโดดไปเกาะที่หัวใจคุณก็เปนได
                         * ขอบคุณขอมูลจาก www.th.wikipedia.org/wiki/โบโนโบ

Artist : Bonobo 
Album : The North Borders 

 A bonobo is a type of ape that is a human being’s closest cousin, through 
the commonality of about 90% of our DNA. Bonobo is also the stage moniker 
of Simon Green, a British musician and producer whose music has that amazing 
energy to move audiences into different facets of emotion. Stylishly groovy and 
beat-driven, his downtempo fused with a healthy dose of trip hop, is what his 
reputation is built on. He uses a wide variety of samples and sonic elements in 
his music and also features talented vocal guests like Erykah Badu, Szjerdene 
and Cornelia on his records. The North Borders is Bonobo’s latest release and 
one of his finest, packed with his mastery of skills to wow fans and proving that 
this music ape has never failed to live up to his fan’s expectations.

Director :  Satoshi Kon
Stars : Aya Okamoto, Toru Emori,
Yoshiaki Umegaki
Running Time : 93 minutes
Release : November 8, 2003

ศิลป�น Bonobo 
อัลบัม The North Borders  
ล.ลิง ลุมลึก
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WHILE WAITING

Pick up a pen and start drawing : )
หยิบดินสอ ปากกา มาวาดรูปตามอัธยาศัย : )

Illustration : Ae Bambies
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 smeg เปนไปนไป ดทกุทกุท สิ�ง อสิ�ง อสิ ยางยางย ทีไ่ทีไ่ที ดเดเด ลามาแลามาแล ลวในฉลวในฉล บบั บบั บ
กอนหนา ไมมีอะไรหยุดยั้งความคิดสรางสรรค 
ของมนุษนุษน ย ไย ไย ด ฉด ฉด บับบับบ นี้อนี้อนี ยางยางย ที่เคยเกที่เคยเกที ร�่นไร�่นไร� ววา วา ว
“หามกะพหามกะพห ร�บตา”ร�บตา”ร  เพราะ smeg จะทำใหคุณคุณค สับสน สับสน ส
ระหวางรถวางรถว กับกับก ตูเตูเตู ย็นย็นย อีกคอีกคอ รั้ง รั้ง รั ถาถาถ คุณกระหายคุณกระหายค น้ำ น้ำ น
อยากจิบเบียร ก็แคเปดฝากระโปรงหนารถ …

 และแลว โลกก็ไดตื่นตะลึงอีกครั้งเมื่อ smeg 
จับจับจ มือมือม รวมรวมร กับ Fiat 500 ยนตรกรรมกับ Fiat 500 ยนตรกรรมก ดีไซดีไซด นเนเน ก
ขนาดกะทดัทดัท รัดรัดร สัญชาสัญชาส ติอติาเอติาเอ ลียน โดยสลียน โดยสล รางสรรรางสรรร ค
เปนปนป ตูเตูเตู ย็นย็นย รุน smeg 500 เรุน smeg 500 เรุ ปนปนป ตูเตูเตู ย็นแบบฝาเย็นแบบฝาเย ปด ปด ป
ดานบน โดยถอดแบบมาจากฝากระโปรงหดานบน โดยถอดแบบมาจากฝากระโปรงหด นา นา น
ของรถ Fiat 500 รุนเรุนเรุ กา กา ก สีสันสดใส สันสดใส ส มรีายละเมรีายละเม อยีดอยีดอ
ที่ถอดแบบจาก Fiat 500 อยางฝากระโปรงหนา 
ไฟหนา ไฟเนา ไฟเน ลีย้ว โลโกยว โลโกยว โลโ  Fiat ก Fiat ก ปายทะเปายทะเป บียน บียน บ กันชน กันชน ก
ลอหลอหล นา พนา พน รอมแผงควบรอมแผงควบร คุมความเคุมความเค ย็นและแสดง ย็นและแสดง ย
อุณหอุณหอ ภูมิสุดแนวในสุดแนวในส ลุคลุคล ว�นเทจ เวลาเราว�นเทจ เวลาเราว ิวหิวห ก็แก็แก ค ค ค
เปดฝากระโปรงหนารถหยิบของภายในตูเย็น 

 การรวมมือกันของ 2 แบรนดใหญระดับโลก
ครั้งรั้งรั นี้เนี้เนี กิดจากโปรเกิดจากโปรเก จ็กจ็กจ ตดานดานด ดีไซดีไซด นของ Fiat นของ Fiat น ที่
ไมไดหยุดอยูแคเพ�ยงยนตรกรรมเทานั้น แตตอง
การตอยอดไปในโปรดักต category อื่น ๆ สวน 
smeg ซึ่งเซึ่งเซึ ปนปนป ที่รูจักจักจ กันกันก ดีในแดีในแด งของเทคโนโลงของเทคโนโลง ีและ ยีและ ย
ดีไซนที่โดดเดนไมเปนรองใครแลว ยังเปนแบรนด 
ทีส่ทีส่ที รางสรรรางสรรร คนคนค วัตกรรมใหวัตกรรมใหว ม ๆ ม ๆ ม ทีต่อบสนองความ ทีต่อบสนองความ ที
ตองการของผูบร�โภคทั่วโลกในดานสุนทร�ยภาพ 
และการใชงาน ซึ่งเปน 2 บร�ษัทที่มีความตองการ 
ที่ตรงกันพอดี Vittorio Bertazzoni CEO smeg 
กลาวลาวล วา “ผมเวา “ผมเว ชือ่ชือ่ชื มัน่มัน่มั วาโปรเวาโปรเว จก็จก็จ ตนีจ้ะเนีจ้ะเนี นอปนอป นสุรนสุรน ณ ณ ณ
ใหระลึกถึงบรรพบุรุษของผม ผูซึ่งเปนคนกอตั้ง 

smeg
เป�นได�ทุกสิ�ง 

smeg หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ�นสุดลง 
และมกีารรวมมอืกบั Fiat กำเนดิตูเยน็ข�น้ในปนัน้”

 Lapo Elkann CEO แหง Italia Independent 
และผูบร�หารรุนใหมของ Fiat หลังจากที่เขาได 
รวมสรางสรรคผลงาน ตูเยน็ smeg รุน FAB28 
หร�อรุนยีนสที่เซอรไพรสวงการแฟชั่นและเคร�่อง 
ใชไฟฟาไปแลว เขาไดกลาวไววา “ผมดใีจที่ไดเหน็ 
ผลงานชิ�นนี ้มนัเปนผลงานของการทุมเทเปนแรม 
ปกวาจะมาเปนการกอกำเนิดของประวัติศาสตร 
หนาใหมในการรวมมือกันของ smeg และ Fiat” 
เขายังกลาวตอวา “Fiat 500 เปน ไอคอนที่บง 
บอกถึงความเปนอิตาลีและสามารถพบเจอได
บนถนน รวมทัง้ในบาร และตามหองนัง่เลนในบาน 
อีกดวย”
  
 ตูเยน็ smeg 500 เปนตูเยน็ทีไ่มเพ�ยงรปูลกัษณ 
ดีไซนภายนอกจะตอบโจทยเร�่องฟ�งกชันการใช
งาน แตยังเปนมากกวานั้น เปนอะไรบางสิ�งบาง 
อยางที่สะดุดตา เปนไอเดียที่ชาญฉลาด และยัง 
เปนนวัตกรรมใหมของโลกอีกดวย นับเปนอารต 
พ�ซชิ�นหนึ่งที่เปนมากกวารูปลักษณภายนอก 
ที่เห็น และเหนือข�ดจำกัดใด ๆ อีกดวย ตูเย็น 
smeg 500 เพ�่งปรากฎโฉมที่ปาร�ส เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556 นี่เอง กับหลากหลายเฉดสี 
ทั้งสีขาว แดง น้ำเง�น และเข�ยว ใหคุณเปนเจาของ 
นวตักรรมสดุลำ้กอนใครไดแลววนันี ้และไดโปรด 
อยาสับสนเผลอเอาเบียรไปแชในฝากระโปรงรถ
บานคุณเด็ดขาด เพราะตองเปนตูเย็น smeg 
500 เทานั้น 
 … มาถึงตอนนี้กะพร�บตาไดแลวคะ

SMEG SINCE 1948

The legacy of smeg
เปดตำนาน smeg 

by smeg
Illustration : Chanin
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 smeg is a brand of creativity made possible. So don’t be surprised to one day find yourself serving a cool drink out of an even 
“cooler” car. Once again, smeg together with Fiat have collaborated on an exclusive project to shock the world, creating the smeg500 
that turns the bonnet of a classic Fiat500 into a cool refrigerator.
 Vittorio Bertazzoni, smeg CEO comments “…and for me, creating the smeg500, was above all a matter of personal honour. 
I strongly believed in this project as it pays tribute to the memory of my grandfather: when he founded smeg, immediately after the 
Second World War, one of his first collaborations was creating refrigerators with Fiat. Furthermore, this partnership is witness to the 
amazing industrial competence of Made - in - Italy which gives life and body to creativity via one of its most symbolic objects”
 “I’m really happy that, we’re launching this product. It is the result of years of work, and it reawakens a historical collaboration 
between smeg and Fiat, and not forgetting the creativity of Italia Independent - says Lapo Elkann - The Fiat 500 is an Italian icon 
that from now can even be found in another dimension, in bars and peoples living rooms all over the world”
 More than just a fridge, The smeg500 is something that catches the eyes, tricks it and reinvents. Recently premiered in France, 
it is available today in white, red, blue and green. 
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“Architecture should
speak of its time

and place, but yearn
for timelessness”

Frank Gehry



Enjoy reading Persmegtive current and past issues at
www.issuu.com/persmegtive
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