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EDITOR’S TALK

 กอ่นทีนิ่ตยสารฉบบันีจ้ะถกูตพีมิพอ์อกมาสูม่อืผูอ้า่น ทมีงาน YOUR ทกุคนไดผ้า่นชว่งเวลาหนึง่ทีถ่อืวา่ยากลำาบาก มากกวา่
การเขน็เรอืรบขึน้ภูเขาหมิาลยัเสยีอีก กวา่จะรวมกระดาษแตล่ะแผน่ใหเ้ปน็เลม่ ทีอ่าจไมส่วยเหมอืนกบันติยสารทีว่างขายตามทอ้งตลาด
ทั่วไป แต่เราก็พยายามสุดความสามารถแล้ว (จริงๆ นะ)
 แรกเริ่มเดิมที เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำานิตยสารแฟชั่น เพราะต้ังแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำาอะไรแนวนี้ ไม่มีพ้ืนฐาน
ความรู้ด้านน้ีมาก่อน เลยทำาให้ตัดสินใจลำาบากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก จนในที่สุดก็มาจบลงที่ YOUR ที่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามัน
เป็นนิตยสารแนวไหน เพราะมีทั้งแฟชั่น กิน เที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง เลยรวมๆ ว่าเป็น ไลฟ์สไตล์ ก็แล้วกัน แล้วทำาไมต้องเป็น YOUR ? 
ก็เพราะเราต้องการสื่อความหมายว่าทำานิตยสารเล่มนี้ออกมาเพื่อคุณ ใช่...คุณนั่นแหละ เนื้อหาสาระในเล่มอาจไม่ตรงใจผู้อ่านทุกคน 
แต่หวังว่าจะมีสักหน้าที่คุณชอบและหยุดอ่านมันสัก 10 วินาที เราก็ดีใจเหมือนถูกหวยเลยล่ะ
 แน่นอนว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถนำาเสนอเนื้อหาท่ีคุณชอบได้ท้ังหมด แต่เชื่อเถอะว่าเราต้ังใจ 
ทำาเพื่อคุณจริงๆ Y

        วิษา กิตติทรงพล
        บรรณาธิการ

chomp_oo_prang@hotmail.com
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ที่ปรึกษา อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์,อนุสรณ์ ศรีแก้ว, 
บุปผา บุญสมสุข,สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ,นิพนธ์ เจริญพจน์, 
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นิตยสาร แฟชั่น ทันสมัย

ของมือใหม่ หัดทำา นำาเสนอ

บรรจงเขียน และถ่ายภาพ  มาให้เธอ

เมื่อพบเจอ เปิดอ่าน ชื่นบานใจ

รวมเนื้อหา ไลฟ์สไตล์ หลากหลายเรื่อง

ล้วนประเทือง ปัญญา หาซื้อได้ 

สื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา ของเด็กไทย

ลองเปิดใจ รับสาร เลือกอ่าน YOUR

“
“

ก่อนที่หนังสือเล่มน้ีจะออกมาให้ทุกท่านได้เชยชม 
เราไดอ้อกเดนิทางไปทีต่า่งๆ ทุ่มเท ท้ังแรงกายและ
แรงใจ เพื่อนำาเรื่องราวดีๆ มาเขียนลงในนิตยสาร 
นิตยสาร YOUR ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ข้อมูล 
รปูภาพ และใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ีขอขอบคณุ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้โอกาสพวกเราทั้ง 12 คน
ได้แสดงฝีมือด้านการเขียน การถ่ายภาพ รวมถึง
การจัดหน้านิตยสารอย่างมืออาชีพ
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มากกว่าความอิสระ คือ แฟชั่น
By Wisa & Supattra 
FASHION IDOL
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แฟชั่นดีไซน์ คืออะไร 
 ลูกเงาะ : แฟชั่นดีไซน์ คือการเรียนเพื่อที่จะออกแบบ 
ในสิ่งที่มันกำาลังจะมา หรือในสิ่งท่ีเราเอามาแปะอยู่บนเรือนร่าง  
เราสามารถดึงแรงบรรดาลใจมาจากหลายๆ อย่าง ในชีวิต 
ประจำาวันหรืออะไรก็ได้ ซึ่งแฟชั่นดีไซน์น่าจะเหมาะสำาหรับคนที่
ชอบด้านการออกแบบและรักที่จะแต่งตัวให้คนอื่น
 เฟิน : อย่างเวลาเราจะไปซื้อเสื้อผ้า รู้สึกว่ามันยังขาด
อะไรสักอย่าง เราอยากจะเติมหรือเปลี่ยนตรงนี้ตรงนั้นหน่อย  
มันก็เลยทำาให้รู้สึกว่าเราอยากทำา อยากออกแบบด้วยตัวเอง

แรงบรรดาลใจ ในการแต่งแฟชั่น
 เฟิน : อย่างรอยสัก มันเป็นสิ่งที่แปะอยู่ตามเรือนร่าง 
เราสามารถเอามาคิดต่อได้ว่า รอยสักมันมีอะไรบ้างมีกี่ประเภท 
และสามารถนำามาเป็นไอเดียในงานดีไซน์ได้
  ลูกเงาะ : หากเราเห็นอาคารมีสีมีรูปทรงแปลกๆ 
และมีสีสันต่างๆ มีความใส เราสามารถดึงความสดใสหรือดึง 
รูปแบบของอาคารมาทำาเป็นฟอร์มของแบบเส้ือผ้าได้ ซึ่งมันก็จะ
เกิดความแตกต่าง สิ่งที่เห็นในแต่ละวันเราไม่จำาเป็นต้องยึดติดกับ
สิง่นัน้เราสามารถดงึฟอรม์มาสรา้งสิง่ใหม่ๆ  ทำารปูแบบของการแตง่
ตัวให้มันมีลูกเล่นมากขึ้น ให้แปลกใหม่มากขึ้น

 พบกับแฟชั่นจัดเต็มของนักศึกษาสาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
ม.รังสิต พร้อมบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงสไตล ์ของ..อภิลักษณ์ วงศ์จิราษฎร์(ลูกเงาะ), 
พรพพิฒัน ์ลยีวิทยารตัน(์ออ๊ฟ), เกวลนิ ปฏพิทัธว์ศนิ(เกว), และ อสิรยี ์กนกวงศพ์สิฐิ(เฟนิ) 
กับนิยามของ “แฟชั่น” ที่หลายคนยังไม่เข้าใจ...

เกว

ลูกเงาะ

อ๊อฟเฟิน
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ก็จะหยิบตรงที่เราชอบขึ้นมาใช้กับตัวเอง แฟชั่นบางอย่างที่กำาลัง
จะมา กใ็ชว่า่จะเหมาะกบัเราไปทกุอยา่ง ดงันัน้เราตอ้งดตูวัเราเปน็
หลักและเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง

หาซื้อเสื้อผ้ายากหรือป่าว
 เกว : มันก็ไม่ได้ยาก  เพราะเวลาจะซื้อเราสามารถนำา
มามิกซ์กันได้ 
 ลกูเงาะ : แตท่ีย่ากกค็อืการทีเ่รามาเรยีนดา้นนี ้แลว้เรา
ก็ได้รู้รายละเอียดต่างๆ มากขึ้น เช่น เสื้อตัวนี้ผ้าไม่ดีเลย ไม่ซื้อดี
กว่า เสื้อตัวนี้แพทเทิร์นแค่ 2 ชิ้น ราคา 380 บาท เฮ้ย 380 เลย
เหรอ บา้หรอืเปลา่  พอเรารูท้กุอยา่งกเ็ลยอยากจะตดัเองใสม่ากกวา่ 
 เฟนิ : เสือ้ผา้สว่นใหญใ่ครๆ เขากใ็ส ่รูส้กึวา่คนใสเ่ยอะ
เดินไปก็เจอเหมือนกันหมด บางครั้งเห็นคนใส่เสื้อเหมือนเรา เลย
รู้สึกอาย ไม่อยากใส่แล้ว

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแต่งตัว
 เฟิน : น่าจะเป็นหมวก 
 ลูกเงาะ : เหมือนเฟิน เพราะว่าถ้าถอดหมวกผมจะลีบ
ทันที ถ้าเรียน 8 โมงเช้า แล้วเข้าเรียนไม่ทันสิ่งแรกที่ต้องทำา คือ
แต่งหน้าแล้วหลังจากนั้นต้องมีหมวก
 เกว : ร้องเท้าต้องสวยและสูง รองเท้าขาดไม่ได้เลย 
เพราะทำาให้ขาดความมั่นใจ
 เฟนิ : แตต่อ้งเปน็รองเทา้ทีส่งูเสมอกนัตลอดแนว เพราะ
ไม่สามารถใส่เตี้ยๆ ได้แล้ว  (หัวเราะ)

ได้อะไรจากการไปดูงานที่ญี่ปุ่น
 อ๊อฟ : อย่างแรกที่ได้ คือ เรื่องวัฒนธรรม ได้เห็นในสิ่ง
ที่ในเมืองไทยไม่มี อย่างตึกหรือว่าการสร้างบ้านหรือลายผ้าของ
ชาวญี่ปุ่น
 เกว : ประเทศญีปุ่น่เปน็ประเทศทีเ่ปดิรบัเกีย่วกบัแฟชัน่
มาก แตด่ว้ยญีปุ่น่เปน็เมอืงแฟชัน่อยูแ่ลว้ การใสค่อสเพลย ์จงึไมใ่ช่
เรื่องแปลก การแต่งหน้า แต่งตัวเยอะๆ จึงดูไม่แปลกเลย 
 อ๊อฟ : รู้สึกชอบอยากไปอยู่ที่นั่น (หัวเราะ) เราได้ไป
เรียนเป็นครอสสั้นๆ และเวิร์คช็อปเกี่ยวกับแฟชั่นของญี่ปุ่น เราได้
รู้ว่าการเรียนแฟชั่น แม้ว่ามันจะมีหลักสูตรที่เหมือนกัน แต่ว่า
ลักษณะการสอนและการรับรู้มันต่างกัน 
 ลูกเงาะ : ท่ีประเทศไทยอาจารยจ์ะใสใ่จเรา หากเราทำา
ไม่ได้ตรงไหนก็ถามได้ แต่ที่ญี่ปุ่นเขาสอนเราต้องฟัง หากฟังแล้ว
จดไม่ทันก็ต้องศึกษาเองและต้องทำาให้ได้ซึ่งมันก็ดีอย่างเสียอย่าง 

 ของบางอย่างใช่ว่าจะเหมาะกับเรา 
ดังนั้น เราต้องดูจากตัวเองเป็นหลัก
แล้วก็เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง

“ “

คนแบบไหนเหมาะที่จะเรียนแฟชั่นดีไซน์
 อ๊อฟ : จริงๆ แล้วเป็นใครก็ได้ขอแค่ใจรักการออกแบบ 
อ๊อฟเป็นคนชอบออกแบบ ที่มาเรียนเพราะมันเป็นอะไรท่ีใกล้ตัว
ที่สุดและก็เราชอบมันมากที่สุด แฟช่ันดีไซน์เป็นอะไรท่ีออกแบบ
ด้วยตัวเอง อย่างเสื้อตัวที่ใส่มาวันนี้เราก็ตัดเอง แฟชั่นดีไซน์ 
ไม่จำาเป็นต้องเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัว แต่เหมาะกับคนที่ชอบ
และรักในสิ่งที่จะทำา เพราะสิ่งท่ีเราออกแบบมันคือศิลปะการ
ออกแบบบนเรือนร่างอย่างหนึ่ง
 ลูกเงาะ : แฟชั่นดีไซน์มันเหมาะกับคนที่อยากคิดมาก
กว่าที่จะอยากใส่อย่างเดียว 

แฟชั่นแบบไหนที่เหมาะกับคนไทย
 เฟิน :  การเลือกผ้ามันอยู่ท่ีคนใส่ เพราะรสนิยมแต่ 
ละคนต่างกัน ถ้าพูดถึงคนไทยเราต้องคำานึงถึงสภาพอากาศ  
เพราะเมอืงไทยเปน็เมอืงรอ้น คนไทยสว่นมากชอบใสช่ดุตามดารา 
และยังไม่ค่อยเปิดรับแฟชั่น รับไม่ได้กับการแต่งตัวที่เยอะไป คนที่
ชอบ เขาจะมองว่ามันเป็นศิลปะมากกว่า เพราะว่าทุกอย่างที่อยู่
บนตัวมันคือแฟชั่น มันอยู่ที่ว่าใครจะคิดอย่างไร บางทีใครแต่งตัว
อะไรแปลกๆ ก็มองว่าตลก บ้าหรือป่าวอะไรแบบนี้ แต่เรารู้สึก
เฉยๆ เพราะคนที่มองก็ไม่รู้กับเราอยู่แล้วว่าเราคิดอะไร 
 ลูกเงาะ : ถ้าเราเข้าไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ เราจะได้รู้ว่า
สิง่ทีอ่ยูบ่นตวัเรามนัไมใ่ช่สิง่ทีไ่ดม้างา่ยๆ บางคนใสเ่สือ้ยดืธรรมดา
แต่ก็ดูดีด้วยบุคลิกภาพ ด้วยสี ด้วยฟอร์มของเสื้อท่ีเขาใส่ แฟชั่น
ทำาใหเ้รามองลกึขึน้ เพราะวา่เราไดเ้รยีนรู ้แตค่นทีเ่ขายงัไมไ่ดรู้ต้รง
นี้ ก็จะมองว่าทำาไมคนนี้เยอะจัง คนนี้แต่งตัวแปลกจัง ทำาไมคนนี้
แต่งตัวเชยจัง ซึ่งบางทีเราสามารถดึงเอาความเชยมาทำาให้มันเกิด
ฟอร์มใหม่ๆ ได้ เพราะว่าเราเรียนตรงนี้เราก็รู้ตรงนี้ ความคิดเรา
จึงต่างจากคนอื่น

ประเภทของแฟชั่นที่ชื่นชอบ
 ลูกเงาะ : โอตกูตูร์ คือ ศิลปะหรือแฟชั่นชั้นสูง เป็นการ
ตกแต่งและจดัทำาโดยใช้มอืทำาทัง้ตวั ทัง้ชิน้ และทกุอยา่งจะเกดิจาก
ความประณีต ตั้งแต่เรื่องความคิดและวัสดุที่ใช้ แต่อย่างที่เราใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน ส่วนมากก็จะเป็นสตรีทแฟชั่น ซึ่งไม่ใช่แฟชั่นท่ีอยู่
ตามท้องถนนทั่วไป แต่สามารถพบเจอได้ตามห้างหรือตาม 
สถานที่ที่คนมีสังคมนิดนึง อันนี้คือแฟชั่นทั่วไป
  
เวลาแต่งตัวไปเที่ยวแต่งแบบไหน
 เฟิน : ก็แต่งตามสไตล์ของเรา มันต้องมากกว่า 3 ชิ้น 
มากกว่าคนทั่วไป คนอื่นเขาจะมองว่าดาราคนนี้ใส่แบรนด์นี้ดูดีจัง 
แต่แบบของเราอะไรก็ได้ที่เห็นว่าสวยก็ซื้อ ไม่ว่าจะกี่บาท มือหนึ่ง
มือสองกซ็ือ้หมด คอืไมไ่ดด้ทูีว่า่ดาราคนไหนใสส่วยหรอืแบรนดด์งั

ไอดอลของคุณคือใคร
 อ๊อฟ  : ชอบไบรอัน บอย เพราะว่าเขาแต่งตัวเปิดเผย 
กล้าที่จะแต่งต่าง 
 เกว : ชอบอเลก็ซา่ ชงุ  ชอบสไตลก์ารแตง่ตวัเป็นผู้หญงิ
ทำางาน Working woman 
 ลูกเงาะ : เราสองคนเหมือนกัน (ลูกเงาะ,เฟริน) 
ไม่มีไอดอลเป็นของตัวเองแต่จะชอบดูตามบล๊อค ถ้าชอบอะไรเรา
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 ออ๊ฟ : เรามโีอกาสไดไ้ปชมพพิธิภณัฑข์องชุดกิโมโน การ
ปักผ้าของชาวญี่ปุ่นสวยมาก 
 ลกูเงาะ : แตสู่ผ้า้ไทยทีศ่นูยส์ริกิติิไ์มไ่ด ้ของเราสวยกวา่

แนวคิดที่ได้จากการศึกษางานจากประเทศญี่ปุ่น
 ออ๊ฟ : อาจารยข์องเราก็คอยบอกตลอด คอยแนะนำาวา่
ใหด้อูาคารตา่งๆ เราสามารถคดิไอเดยีไดเ้ยอะนะ อยา่งโครงสรา้ง
ของอาคารที่มันแปลกๆ จะใช้วางไว้ในส่วนไหนของร่างกายเราได้ 
 ลูกเงาะ : ญี่ปุ่นทำาให้เรากลับมามองธรรมชาติในเมือง
ไทยมากขึ้น กลายเป็นคนชอบมองลักษณะของบ้านเรือนโดย 
ไม่รู้ตัว เพ่ือใช้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตประจำาวัน และนำามาลง 
คอเล็กชั่นของเรา ความเป็นเด็กช่างสังเกตจะทำาให้เรามองเห็น
ศิลปะมากขึ้น

แฟชั่นหญิงชายต่างกันหรือไม่
 เฟิน : แล้วแต่แนว แล้วแต่สไตล์ 
 ลูกเงาะ : ผู้ชายบางคนก็ใส่กระโปรง เมืองไทยก็มีบ้าง
แตท่ีเ่มอืงนอกเยอะกวา่ เหมอืนวา่ท่ีตา่งประเทศเขาเปิดรบัมากกวา่
บ้านเรา

อยากให้แฟชั่นเมืองไทยเป็นอย่างไร
 เฟิน : อยากใหคนไทย เข้าถึงและเปิดรับแฟชั่นมากขึ้น 
ผู้ใหญ่มักจะหัวโบราณ ชอบมองว่าเราแต่งอะไรกันมา เม่ือใส่ไป
แล้วเราก็เสียความรู้สึก 
 ลูกเงาะ : บางครัง้เรามัน่ใจวา่แตง่ตัวดีแลว้ แต่เมือ่ออก
ไปข้างนอก คนอื่นก็พูดให้เราเสียความมั่นใจ จนต้องแอบไปส่อง
กระจกและถามตัวเองว่า ... ฉันผิดหรือ เราไม่ผิดนะแต่คนรอบข้าง
ชอบมองว่าเราผิด

หากเรียนจบไปยังมุ่งมั่นเรื่องแฟชั่นอยู่ไหม 
 ทุกคนตอบเสียงเดียวกันว่า ทำาและทำาแน่ๆ 
 ลูกเงาะ : ตอนนี้เราเรียนการตัดเย็บ เราเรียนตั้งแต่ 
ขั้นตอนการเป็นขี้ข้าจนถึงนายคน สิ่งที่เรียนมามันฝึกเราทุกอย่าง 
โดยเฉพาะเรื่องของความอดทนถ้าจบไปต้องมีงานทำาแน่นอน

หากเรียนจบอยากออกแบบเสื้อผ้าแนวไหน
 ลูกเงาะ : ส่วนตัวอยากทำาเสื้อผ้าเด็ก เป็นดีไซเนอร์
เสือ้ผา้เด็ก หรอืเสือ้ผา้ผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะหวานๆ แบบเวริค์กิง้วแูมน 
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การทำาเสือ้ผา้เดก็กต็อ้งคำานงึถงึพอ่แม่เดก็ เพราะเดก็ไม่ไดเ้ลอืกเอง
 อ๊อฟ : อยากทำาเสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเกย์ แต่เสื้อผ้า 
ผู้หญิงก็อยากทำานะ
 เกว  :  อยากทำาเส้ือผ้าผู้หญงิ แบบเวิรค์ก้ิงวูแมน ผู้หญงิ
ทำางาน จบแล้วอยากไปเรียนต่อเมืองนอก 
 เฟิน :  อยากทำาเสื้อผ้าผู้หญิงสไตล์มินิมอล ดูเหมือน
ไม่มีอะไรแต่จริงๆ แล้วมีอยู่ในนั้น ชอบแนวมินิมอล เท่ๆ แต่ว่าไม่
เยอะเกนิไป หากเรยีนจบแลว้กอ็ยากจะไปเรยีนตอ่เมอืงนอกเหมอืน
กัน

สิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้าย
 ลูกเงาะ : อยากให้ทุกคนมองว่าแฟชั่นคือความอิสระ 
ไปเลย เพราะรสนยิมการแตง่ตวัมนัไมม่ถีกูผิด ไมม่กีฏเกณฑต์ายตวั
ว่าแฟชั่นคืออันนู้นอันน้ี อยากให้ทุกคนมีจุดยืนในสิ่งที่เราคิดและ
ยึดเอาจดุนีเ้ปน็แฟช่ันของเรา เริม่แรกมนัอาจจะมเีขวบา้ง เรากต็อ้ง
ยืนยัดเราต้องกลับมาหาตัวเราให้เจอ หนึ่งชีวิตของคนเราจะทำาได้
สักเท่าไหร่กันเชียว อยากทำาอะไรก็ทำาไปเลยดีกว่า 

 เฟิน : อย่ามองว่าคนที่เรียนแฟชั่นชอบแค่การแต่งตัว
อยากให้มามองว่า เขาเรียนเพราะรักที่จะทำาสิ่งนั้นจริงๆ  
เพราะแฟชั่นไม่ใช่เรื่องขี้ๆ บางเราที่ไม่ได้จัดเต็มมาเรียนเลยนะ  
แต่คนอื่นชอบคิดว่าเราจัดเต็ม ชอบมองว่าเรียนแฟชั่นต้องแต่งตัว
บ้าๆ บอๆ มาเรียนซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย Y

 แฟชั่นคืออิสระการแต่งตัวไม่มีถูกผิด 
ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว อยากให้ทุกคนมีจุดยืน
อยากให้ทุกคนมีจุดยืน...และยึดเอาจุดนี้เป็น
แฟชั่นของเรา อยากทำาอะไรก็ทำาเลย 

“ “

ลูกเงาะ

 11   Y
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แนะนำาตัวหน่อยครับ
 ชื่อ อภิสิทธิ์ หะมะ ชื่อเล่น ฟรี ครับ
       
ประสบการณ์การทำางาน 
 พนักงานขายดีไซน์เนอร์ไทยแบรนด์หนึ่ง concept 
store

อาชีพที่ผมใฝ่ฝันในวัยเด็ก
 อยากเป็นคนขับรถสิบล้อ (หัวเราะ) จริงนะครับแบบ
ว่าใส่เสื้อกล้าม แว่นเรย์แบน อารมณ์เชกูวาร่า ดูแล้วเท่ดี 

 ร่วมค้นหาคำาว่าสไตล์กับสุภาพบุรุษ ผู้เปี่ยมมุมมอง และความคิด 

กับแฟชั่นที่ไร้ขอบเขตด้วยความเชื่อในความอิสระของแฟชั่นของเขา...

By Wikanda & Attasit
FASHION ICON

YOU ARE WHAT YOU DO
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อาชีพปัจจุบันของผมในตอนนี้ 
 ผมเป็น assistant Entertainm ent Manager 
(Tenfacebangkok),Dj,Merdeka Shop Owner เหตุผล ที่มา
ทำางานด้านนี้คือมีรุ่นพี่ที่เคารพ (DJ kenny) ชักชวนมาเหมือน
มองเห็นไลฟสไตล์ของเราว่าน่าจะไปสายนี้ได้ ด้วยความที่ตอน
นั้นตัวผมเองชอบฟังเพลงแนว Downtempo Nu Jazz  เลยเปิด
โอกาสตวัเองมาหาประสบการณด์า้นนี ้ซึง่ทำาใหเ้ราไดส้นกุในการ
แต่งตัวเวลาไปทำางานอีกด้วย

เมื่อพูดถึงแฟชั่นแล้วชอบอะไรในความเป็นแฟชั่น
 แฟชั่นเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง 
สำาหรับตัวผมเองมันคือศิลปะ ท่ีต้องเสพอยู่ตลอดเวลา แล้วถ้า
จะพูดถึงไอคอนสไตล์ของผม ผมนึกไม่ออกจริงๆ ส่วนใหญ่ 
จะมองที่วิธีคิด วิธีการดำาเนินชีวิตมากกว่า บางครั้งโฟกัสว่า 
คนนั้นเท่ คนนั้นเก๋าแล้วเอาปรับเข้ากับตัวเราเอง

พี่ฟรีมีสไตล์การแต่งตัวอย่างไรครับ
 สไตล์การแต่งตัวของผมจะง่ายๆ เลย คือนึกไอเทม
ชิ้นแรกที่จะเป็นเมนหลักในวันนี้อยากใส่อะไรแล้วค่อยต่อยอด
แมทช์ไปเรื่อยๆ หรือบางทีก็ Contrast กันไปเลย

พูดถึงเครื่องแต่งกายที่ขาดไม่ได้
 สำาหรับผมน่าจะเป็นแว่นตา เพราะมันช่วยได้มาก
จริงๆ อย่างบางครั้งแต่งตัวเรียบๆ มีแว่นตาเก๋ๆ เท่ๆ หรือจะ
เป็นแว่นสไตล์วินเทจหายากไปเลยนี่ก็ทำาให้เราดูดีขึ้นมาได้มาก
เลยครับ แถมยังบ่งบอกสไตล์ได้อีกด้วย

คิดอย่างไรกับเสื้อผ้าติดแบรนด์ และเสื้อผ้าท้องตลาด 
 แบรนด์ เสื้อผ้าแพงๆ ไม่ได้บ่งบอกถึงแฟชั่นเสมอไป 
ธีมของแฟชั่นมาจากอินสไปเรชั่นหลากหลายแนว หลากหลาย
อารมณ์ ถ้าจะมองให้ลึกลงไป ดูที่สิ่งทอวัตถุดิบ ความประณีต
ละเมยีดละไมดีกวา่ เรือ่งแทก็แบรนด์เปน็เรือ่งสดุทา้ย เสนห์่ของ
การแต่งตัวคอืแต่งให้เหมาะกบัตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง และต้อง
คำานงึกาละเทศะ ดีทีส่ดุครบั แตอ่ยา่งลมืวา่ตอ้งแตง่ให้ตวัเองสนกุ
ไม่ฝืนตัวเอง

พูดถึงของมือหน่ึง มือสองหน่อยครับว่ามีเสน่ห์ต่างกัน
อย่างไร 
 เด๋ียวนี้ของมือสองมีเยอะ ถ้าจะให้พูดถึงมือหนึ่ง 
มือสองผมว่าของเก่ามีเสน่ห์กว่าครับ คิดว่าคนสมัยก่อนมีความ
พิถีพิถัน คำานึงหลักการใช้งานมากว่าเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งต่าง
จากปัจจุบันนะครับ 

แฟชั่นในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันแตกต่างกันมากน้อยแค่
ไหน เป็นแบบไหนในมุมมองของคุณ
 ความแตกต่างของแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้ มันเป็น
เรื่องวัฎจักร กาลเวลาครับ พูดยาก แต่คุณจะดูทันสมัยอยู่ตลอด
เวลา หากเข้าใจแก่นแท้ของคำาว่า “แฟชั่น” อย่างแท้จริง 
เคยได้ยินคำาว่า “ล้าสมัยแต่ล้ำายุค” หรือเปล่าครับ นั่นแหละครับ
แฟชั่นของจริง
 
ทิ้งทายหรืออยากบอกอะไรกับเพื่อนๆ สายแฟชั่นครับ
 กข็อใหส้นกุกบัการแตง่ตวันะครบั อยา่งทีบ่อกคอืตอ้ง
แต่งให้สนกุไมฝ่นืตัวเอง ไมใ่ชต่ามกระแสแต่ตัวตนไมอิ่นในกระแส
นั้น เพราะเราคือตัวเราเป็นใครไปไม่ได้ Y

คุณจะดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

หากเข้าใจแก่นแท้ของคำาว่า...แฟชั่น
“ “
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By Wikanda & Attasit 

SECOND HAND AREA

         
 มนุษย์ต่างโหยหาอิสระ และสไตล์ในการแต่งตัวก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอิสระท่ีเหล่ามนุษย์แสดงออก MERDEKA SHOP  
@ SIAMVINTAGE ร้านที่รวบรวมของเจ๋งๆ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ไว้มากมาย รวมถึงของหายากในแบรนด์ต่างๆ เช่น POLO RALPH 
LAUREN , ALDEN ฯลฯ ก็มีมาให้เลือกซื้อหากัน ซึ่งคัดสรรมาอย่างดี โดยเจ้าของร้านผู้ชำานาญในเรื่องแฟชั่น และเป็นคนที่มีมุมมอง
เยี่ยมอย่าง “ฟรี อภิสิทธิ์” ที่ผ่านการทำางานร่วมกับ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำาอย่าง Greyhound และอีกประสบการณ์ทางด้านสไตล์เสื้อผ้า
อีกมากมายด้วยความรักในแฟชั่นและความเชื่อที่ว่า “สไตล์คืออิสระอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้รับตั้งแต่เกิด” จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ร้านนี้ Y

SHOPPING

 @ MERDEKA SHOP

Y  14

อิสระ -- ในชีวิต    อิสระ -- ในมุมมอง  

อิสระ -- ในการค้นหา   อิสระ --@ MERDEKA
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MERDEKA SHOP
Located : Siam squre soi 9 -10
             Siamvintage Floor.2
Facebook : MERDEKA
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TALE OF THEM

By Wikanda & Attasit
FASHION STORIES
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กำาลังขาดแบรนด์สำาคัญที่ เปรียบเสมือนพี่ ใหญ่ของวงการ 

ยีนส์โลกไปอย่างไม่น่าให้อภัย

 ลวีายสไ์มใ่ชเ่พยีงแบรนดผ์ลติกางเกงยนีส ์ทีอ่อกมาเปน็

รายแรกๆ ของโลกเท่านั้น แต่ยังเน้นคุณภาพท่ีเช่ือถือได้และ 

ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตอีกด้วย ผ้าเดนิมหมุดดำาโลหะ 

เรดแท็บ Value หลักของลีวายส์ หลายคำาถามของคนรักยีนส์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจะต้องควักกระเป๋ามักจะมีข้อสงสัยหรือ

ความต้องการก่อนจะซื้อ อาทิ เป็นรุ่นผ้าริมแดงหรือไม่? มีหมุด

โลหะดำาหรือที่เรียกกันติดปากว่าเป๊กหลังหรือเปล่า? และเป็นรุ่น 

อ ี(E) ตวัใหญห่รอืไม?่  หากม ี3 สิง่นีร้าคาจะอัพขึน้ประมาณ 10% 

เลยทีเดียว

     รุ่น 501 คืออะไร หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำาไมคนถึง

สนใจนกั รุ่น 501 เปน็ตัวชูโรง ถงึเนือ้ผนืผา้เดนมิทีม่คีณุภาพดเีลศิ

แห่งยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้

 รุ่น 501ถือกำาเนิดตั้งแต่ 100 กว่าปีที่แล้วจนกระทั่ง 

สง่ความคลาสสกิมาถงึปจัจบุนั ซึง่ถอืเป็นเสนห่ข์องลวีายส ์อีกอยา่ง

หนึ่งที่ลีวายส์ภาคภูมิใจคือเป็น “ยีนส์ที่ทนทานทรหดที่สุดในโลก” 

       ปัจจุบันแฟชั่นยีนส์ยังฮิตอยู่ในกระแสมาตลอด เพราะไม่ว่า

จะเอาไปแมทช์กับอะไรก็เข้ากันไปหมด อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย 

คงทน และยังมีสภาพเก่าก็ยิ่งดูสวยขึ้นและมีคุณค่าทั้งราคาก็เพิ่ม

ขึ้นอีกด้วยหากเห็นรุ่นที่หายากและเป็นที่ต้องการ 

  Levi’s แบรนด์ยอดฮิตที่ทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ต้องรู้จัก...บุคคลแรก

ที่สร้างคุณค่าลงบนเนื้อผ้าของยีนส์ลีวายส์ คงจะไม่พ้นชายผู้นี้ “ลีวาย สเตราสส์”  

ผู้มีความคิดเปลี่ยนแปลงผืนผ้าใบให้เป็นผืนผ้าฝ้าย “เฮฟวี่ เดนิม”

 ปัจจุบันเป็นกระแสแฟชั่นวินเทจการสะสมยีนส์หายาก

ไปเสยีแลว้ คณุคา่ของสิง่ของนัน้อยูท่ี่บุคคลท่ีจะให้คา่และขึน้อยูก่บั

คุณค่าทางจิตใจ คนบางกลุ่มอาจไม่เข้าใจว่า เพราะอะไรยีนส์รุ่น

เหล่านี้ถึงราคาสูงนัก บางตัวที่เป็นรุ่นเก่าสภาพขาดวิ่นแทบ 

จะสวมใสไ่มไ่ด้อกี แตร่าคาเหยยีบแสนกนัเลยทเีดียว เมือ่เทยีบกบั

บางตัวที่สภาพใหม่ สวยงามสีเข้มเนื้อผ้าดีแต่ราคาเพียงไม่กี่พัน 

คนที่ให้คุณค่าและรักในความเป็นวินเทจยีนส์ถึงกับยอมทุ่มเงินซื้อ

ยนีสร์าคาเหยยีบแสนนัน้มาไวค้รอบครองถงึจะไมไ่ดส้วยแตไ่ดเ้ปน็

เจ้าของเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้ว..

 เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ อาจจะดูเป็นเรื่อง 

ธรรมดาๆ ในสังคมของคนไทย ทว่าสิ่งนี้คือการรับวัฒนธรรมการ

แต่งตัวมาจากสหรฐัอเมรกิาอยา่งเตม็ที ่เชน่ในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้

ยคุ เจมส ์ดีน พระเอกชือ่ดังสมยันัน้สวมใสย่นีสทุ์กครัง้ ไมแ่ตกต่าง

กับ คลิ้นต์ อีสต์วู้ด ในยุคต่อมา และริชาร์ด เกียร์ ก็ใช้ ลีวายส์ 501 

เชน่กนัและคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ยนีสเ์ปน็สว่นหนึง่ในชวีติคณุ และหาก

จะให้ดีที่สุดยีนส์นั้น ต้องเป็น “Levi’s”

““

Y

 คำาว่า เด นิม (Denim) มาจาก 

De Nimes แหง่เมอืงนมิส ์เปน็เมอืงท่ีมชีา่ง

ฝีมือในการทอผืนผ้า จนได้รับการยอมรับ

จากผูค้นทัว่โลก จะมสีกักีแ่บรนดท่ี์สามารถ

เลา่เรือ่งราวได้อยา่งไมรู่จ้บ เมือ่กลา่วถงึยนี

ส์ หากไม่ใช่ “ลีวายส์ (Levi’s)” แล้ว 

คอยีนส์ทั้งหลายก็คงจะรู้สึกเหมือนกับว่า
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By Wikanda & Attasit

DIY Today
NEEDLE FELTING

How To

TIP

 DIY วันนี้เราจะมาทำาพวงกุญแจตุ๊กตาหมาน้อยด้วยใยขนแกะกันค่ะ 

หรือที่เรียกว่า “NEEDLE FELTING”

1.ม้วนใยขนแกะให้เป็นโรลยาวพอ
ประมาณเพื่่อเป็นตัวของน้องหมา

2. ใชเ้ขม็ Felting จิม้เกบ็มมุไปเรือ่ยๆ
ให้มนกลมได้รูปที่ต้องการ

3. นำาใยขนแกะแผน่เลก็ๆ ทีแ่บง่ไวม้า
แปะเพิม่เพือ่ทำาเปน็สว่นหวัโดยคอ่ยๆ
เพิ่มขนาดและค่อยๆ จ้ิมไปเร่ือยๆ
จนกว่าจะได้รูปกลมมนคล้ายหัว
(อาจใช้เข็ม Felting แบบปากกาเพื่อ
ทำาให้เก็บงานได้เร็วมากขึ้น)

4. แบง่ใยขนแกะออกมาจำานวนเลก็ๆ
และทำาเป็นหู จมูกและแขนขา ค่อยๆ
จิ้มจนได้รูปร่างตามที่เราต้องการ 
จนขนแกะเกาะกันดี

5 . จ า ก นั้ น นำ า ชิ้ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  
มาประกอบเข้ากับตัวที่ เราทำาไว้ 
โดยค่อยๆ จิ้มระหว่างส่วนที่ต่อกัน 
ใหช้ิ้นสว่นตดิกันสนทิ นำาใยขนแกะมา
แตง่เพิม่ตรงสว่นใบหใูหด้นูา่รกัและมี
มิติมากขึ้น

6. ใช้เข็มจิ้มบริเวณส่วนตาให้เป็นรูเล็ก
น้อย จากนั้นติดหมุดพลาสติกสีดำาลง
ไป

7. เกบ็รายละเอยีดทีท่อ้งของตุก๊ตาโดย
ใช้ใยขนแกะสีอ่อนมาแต่งเพิ่มให้กลาย
เป็นท้องของน้องหมาเพื่อเพิ่มความ 
น่ารัก

8. เก็บรายละเอียด บริเวณกลางหน้า
ผากของน้องหมาเพื่อเพิ่มจุดเด่นลง
ไ ป ( ใ น ขั้ น ตอนนี้ บ า ง คนอ าจจะ 
ไม่ชอบก็ข้ามไปได้นะคะ)

9. ใช้ใยขนแกะมาม้วนๆ และทำาเป็น
ปลอกคอของนอ้งหมาเทา่นีก้เ็รยีบรอ้ย

วิธีการแบ่งใยขนแกะไม่ให้ยุ่ย
1. จับปลายใยขนแกะทั้งสองข้างแล้ว
ดึงออกจากกัน โดยค่อยๆ ดึงเพราะ
หากดึงแรงมากใยจะยุ่ย
2. แบ่งใยขนแกะตาม แนวใยขนแกะ

HANDMADE

Y
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By Wikanda & Attasit    

SUPER STYLE

สุภาพบุรษผู้น่ารักและเป็นไอคอนสไตล์ของใครๆ หลายคนซึ่งเขา

ตกหลุมรักใน American Traditional Style อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ...

NAME :  ปุ๊ อิศเรศ จันทรวดี
OCCUPATION : OWNER CHAOCHAN SHOP

FAVORITE BRAND : Levi’s, Sweet-Orr John bull, Church’s 
,Woolrich Woolen Mills Edward Green, Engineered Gar-
ments
FAVORITE STYLE : Modern American Traditional Style 
1900 - 1950’s, Rugged Style 
(จิ๊กโก๋ไทยผสมจิ๊กโก๋เวสเทิร์นอเมริกัน)
FAVORITE DESIGNER : จิตต์สิงห์ สมบุญ, Mr.Daiki Suzuki 
From Engineered Garments
Inspiration / สิ่งที่มีอิทธิพลในการแต่งตัว : 
จาก Worker, Farmer Postman, Solider, Navy 
Hunter ,Westerner บางครั้งก็เลือกจากสีมงคล 

ประจำาวันเกิดการใช้งาน ปรับสิ่งที่ไม่เข้ากันให้เข้ากันด้วยสีเนื้อผ้า
และความเป็นไปได้ แต่ต้องยังคงรูปแบบความเป็น American 
Traditional ในส่วนนี้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนจะแสดงออกและ 
บ่งบอกถึงลุคที่แตกต่าง ถ้าหากเข้าใจจะทำาให้การแต่งตัวเป็นเรื่อง
ที่สนุกมากและไม่น่าเบื่อ ทำาให้ในทุกๆ วันเราจะอยากลุกขึ้นมา
ดีไซน์การแต่งตัวของเรา

WITH THIS GUY

PASSION

Y
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 ร้านอาหารบรรยากาศฟาร์ม เหมาะแก่การมากินข้าว
เปน็ครอบครวัหรอืมาสงัสรรคก์บัเพือ่น ไดแ้นวความคดิมาจากสวน
ผี้ง ที่นี้จะมีแกะ มีเป็ด มีไก่ เป็นฟาร์มเอาใจลูกค้าท่ีต้องการ 
ร้านอาหารแปลกบรรยากาศแตกต่างกันออกไป ร้านนี้เปิดมา 1 ปี
กับเดือนกว่าๆ  ลูกค้าจะเยอะวันศุกร์-เสาร์ ต้องรอคิวนาน 
 ร้านแบ่งเป็น 2 โซน มีข้างในกับข้างนอก บรรยากาศ
ขา้งนอกจะใกล้ชิดกบัสัตว์เล้ียง ขา้งในจะเปน็หอ้งแอรเ์ปน็แนวหอ้ง
สมุด มีการแสดงดนตรี เป็นดนตรีสด นักร้องจะสลับกันเล่นข้างใน
กับข้างนอก 1 วันจะมีดนตรีประมาน 4 วง เริ่มหนึ่งทุ่มในโซนข้าง
นอกสว่นขา้งในเริม่ สองทุม่และจะมหีอ้งคาราโอเกะ ซึง่มไีว้รองรบั
ลูกค้าที่อยากมาปาร์ตี้ร้องเพลง

ร้านเด็กเลี้ยงแกะ

By Watchaneekorn
NIGHT TIME

FRIDAY HANGOUT
      

FRIDAY HANGOUT
       @ Chill With Me

 สว่นในเรือ่งอาหารเราขอแนะนำา ปลากะพงทอดน้ำาปลา 
เปน็น้ำาปลาสตูรใหมท่ีท่างรา้นผสมเองและกเ็ยน็ตาโฟหมอ้ไฟ  คอ
หมูกระทะร้อน อาหารแนวๆ ก็ยำาสามทัพจะมีเครื่องเคียง ของ
หวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีม เชิญแวะมาลองชม
บรรยากาศและอาหารได้ที่ร้านเด็กเลี้ยงแกะได้นะคะ

ที่ตั้งร้าน
เลียบทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าว 71
เปิดทุกวัน เวลา : 17.30-02.00 น.

Y

Y  20



 21   Y

 ร้าน Maldives เป็นร้านอาหารมีการตกแต่งร้านเป็น
แนวรีสอร์ทบาร์ชิวๆ ให้ความรู้สึกเหมือนลูกค้านั่งท่ามกลาง
ธรรมชาติ ชายทะเล มีต้นมะพร้าว เก้าอี้ชายหาด มีบ่อกังหันน้ำา
สำาหรับคนที่ชอบฟังเสียงน้ำาสบายๆ ชิวๆ และก็มีดนตรีสด  
วนัละ 3 วง สว่นอาหารทางรา้นเป็นอาหารไทย - จีนและซฟู๊ีด รา้น
มีสองโซนด้านนอกเป็นบรรยากาศสุดแสนเย็นสบาย พร้อมกับฟัง
ดนตรีสดทุกคืน เรียบง่ายสบายตาเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ 
ริมทะเลและโซนข้างในเป็นโซฟา ส่วนอาหารที่แนะนำาก็จะเป็น
ซุปเปอร์เป็ด ลาบหมูทอด เนื้อลวนเสด็จ  อาหารราคาประหยัด 
รสชาติอาหารอร่อย ถูกปาก ถูกใจเดินทางก็ง่าย ที่จอดรถมีพร้อม
หรอืแทก็ซ่กีม็วีิง่ตลอดเวลา รา้นอยู่แถวสีแ่ยกเหม่งจ๋าย เปิดทุกวนั 
เวลา 18:00 - 04:00 น.

ร้าน Maldives

Y
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 อีกหนึ่งร้านสำาหรับมุมพักผ่อน 
ในวันหยุด “My cafe’ The Library” ร้าน
อาหารห้องสมุด เป็นร้านท่ีให้คุณได้ท้ัง  
กนิ ดืม่และอา่น ในเวลาเดยีวกันได ้โดยแนว
ความคิดนีไ้ดม้าจากคณุสงวน สรวยจิรวัฒน ์
และคุณมยุรี ตรีประเสริฐพร เจ้าของร้าน
สองสามีภรรยา ที่ชอบหนังสือเป็นทุนเดิม
อยูแ่ลว้ จงึเกดิปิง๊ไอเดีย และสานฝนัใหเ้ป็น
จริงโดยเริ่มจากสาขาโรงแรม MyHotel   
ย่านถนนเพชรบุรี และขยายอีกที่นวมินทร์
ซิตี้อเวนิว (Nawamin City Avenue) เป็น
ร้านเล็กๆ น่ารัก อบอุ่นเหมาะกับคนทุก
สไตล์ โดยที่สาขานวมินทร์นี้ เปิดมาได้ 4 
ปีแล้ว โดยหลักๆ หนังสือจะมีที่นี่ที่เดียว 
ส่วนของช้ันบนจะเป็นหมวดภาษาอังกฤษ 
ประวตัศิาสตร ์หนงัสอืเกา่หายาก  ดา้นลา่ง
ของชั้น ก็จะเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คท่ัวๆ ไป 
โดยหนังสือส่วนหนึ่งมาจากการสะสมของ
คุณพุ่ม และคุณสรวย และมาจากการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนของสินค้าด้วย เพราะ

หนังสือของเราจะเป็นหนังสือมือสอง 
และทางรา้นจะมบีรกิารฝากขายอกีดว้ย 
แต่ไม่สามารถยืมกลับบ้านได้ สามารถ
นั่งอ่านได้ท้ังวันท้ังคืนได้เพราะที่ร้าน
เปิดตลอด 24 ชม.  
 สำาหรับสิทธิพิเศษทางร้าน
จะมบีตัรสมาชกิใหล้กูคา้ ถา้ฝากขาย 5 
เล่มขึ้นไป จะได้บัตรสมาชิกจากทาง
ร้านด้วย โดยบัตรสมาชิกสามารถแลก
ชุดชา+เค้กได้หนึ่งชุด มีส่วนลดค่า
อาหารให้อีก 10% 
 ปกติท่ีร้านจะปิดให้บริการ
เวลา 22.00 น. แต่เนื่องจากมีนักเรียน 
นักศึกษาอย่างโรงเรียนสตรีวิทยา และ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  มา 
รับประทานอาหารและอ่านหนังสือ 
ที่ร้านเป็นจำานวนมาก 

My Cafe The Library
ร้านอาหารสุดชิค อาหารหลากสไตล์ เอาใจนักอ่าน ย่านเกษตร-นวมินทร์

ชาเขียวปั่น

เค้กช็อกโกแลต
น้ำามะนาวปั่น

By Wisa,Supattra & Sothiyaphon
EAT OUT

ขา้วไขข่น้ซอสตม้ยำา
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ทางรา้นจงึออกนโยบายทำาเพือ่นอ้งๆ โดยขยายเวลาไปจนถงึ 
24.00 น. ภายในระยะเวลา 5 เดือน ได้รับผลตอบรับที่ดีเกิน
คาด จากนั้นจึงเปิดให้บริการตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่มีวันหยุด
ทำาให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น
 ด้วยความเป็นกันเองของพนักงาน จึงทำาให้ลูกค้า
ติดอกติดใจใช้บริการไม่ขาดสาย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็ก
นักเรียน นักศึกษา มาติวหนังสือช่วงสอบกัน กลุ่มออฟฟิศวัย
ทำางาน ก็จะนัดเป็นสถานที่ประชุมงาน นอกจากนี้ที่ร้านยังมี
บริการ Free Wi-Fi อินเตอร์เน็ตให้คุณได้นั่งทำางานสบายๆ 
หรือจะเลือกอ่านหนังสือบนชั้นลอย ท่ีจำาลองบรรยากาศให้
เหมือนห้องสมุดย่อมๆ และถ้าติดใจอยากซื้อกลับไปอ่านต่อ
ที่บ้านก็ได้เช่นกัน  
 “มายคาเฟ่” เปรียบได้เหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้น
ดาวดงึสเ์สยีจรงิ นีจ่งึเปน็จดุเดน่ของรา้นทีใ่หล้กูคา้อยากกลบั
มาอีกก็โม้มามากแล้ว ท้องเริ่มร้องจ๊อกๆ อยากหาอะไรรอง
ท้องพี่พวงพยอมก็เลยแนะนำาเมนูเด็ดประจำาร้าน นั่นคือ เมนู
ไข ่นัน่เอง ซึง่ขอแนะนำาขา้วไขข่น้ซอสตม้ยำากุ้ง ท่ีแตกตา่งจาก
ต้มยำากุ้งที่เราคุ้นเคย แต่อร่อยเข้มข้นไม่แพ้กัน ซอสต้มยำารส
แซ่บซึ่งมีทั้งเปรี้ยว หวาน เค็มและเผ็ด ทำาให้เมนูนี้ของร้านถือ
เป็น Popular Dish เลยก็ว่าได้ และยังมี “ข้าวหมกกุ้งห่อไข่” 
ที่เด็ดไม่แพ้กัน ถ้าใครผ่านไปแถวๆ เกษตร-นวมินทร์ ก็อย่า
ลืมแวะไปลองชิมกันดูนะคะ  Y

 สำาหรับเมนูต้อนรับวันวาเลนไทน์ พี่พวงพยอม
บอกว่า ทางเรากำาลังอยู่ในช่วงดำาเนินการอยู่ มีอาหารให้
เลอืกตามใจชอบอกีแน่ๆ  ถา้เสรจ็เมือ่ไรจะรบีบอกคณุลกูคา้
ทันที รับรองเด็ดไม่แพ้เมนูอื่นแน่นอน 
 ส่วนเครื่องด่ืมท่ีเราขอแนะนำา ก็ต้องเป็นน้ำาชา
เขยีวป่ัน เมือ่ได้ลิม้ลองรูส้กึถงึรสชาติชาเขยีวแท้ๆ อีกท้ังยงั
หอมละมุนละไมชวนหลงใหล ถ้าใครอยากเปลี่ยนลุคส์ 
หาเครือ่งดืม่แกเ้ลีย่น ทางรา้นกม็ผีลไมส้ดปัน่ ตอ้งน้ำามะนาว
ปั่นสุดจี๊ดช่วยดับกระหายชุ่มคอได้เป็นอย่างดี
 จดุเดน่นัน้อยูท่ีส่ไตลก์ารแตง่รา้น ทีแ่ปลกแหวก
แนวจากร้านอื่นๆ สบายๆ ไม่กดดัน เหมือนได้อยู่บ้าน 
อยากนั่งก็นั่งได้ อยากนอนก็นอนได้ เราจึงขอแนะนำาร้าน
อาหารทีค่รบวงจรแบบนี ้ตอ้งลองไปสมัผสัดว้ยตนเอง แลว้
จะติดอกติดใจอย่างแน่นอน 

ข้าวหมกกุ้งห่อไข่
เมนูแนะนำาของทางร้าน
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ดื่มด่ำารสชาติอาหารแสนอร่อย ท่ามกลาง
บรรยากาศเยน็สบาย สไตล ์Chocolate Ville

TAKE A VIEW
By Wisa,Supattra & Sothiyaphon

RESTAURANT 
FOR EVERYONE

Y  24
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 สวสัดคีะ่ เพือ่นๆ ทุกคน วันนีเ้ราจะพาเพือ่นๆ มาทาน
ข้าวในบรรยากาศยามเย็นที่ร้าน Chocolate Ville ค่ะ ที่ร้านสวยๆ
แห่งนี้ เพื่อนๆ จะได้พบกับความรู้สึกที่แตกต่าง เรียกว่าเป็นช่วง
เวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจไปกับความอบอุ่นในสไตล์ยุโรป  
กับร้านอาหารบรรยากาศหรู ในคอนเซ็ปต์ Dining In The Park  
ทีเ่นน้ใหล้กูคา้ทกุคนดืม่ด่ำาบรรยากาศและรสชาตอิาหารไปพรอ้มๆ 
กันไม่ว่าเพื่อนๆ จะมากับครอบครัว เพื่อนรัก หรือคนรู้ใจ ที่นี่ก็คง
สร้างความประทับใจของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนอาหารที่ 
Chocolate Ville นั้น เรียกว่าเป็นเมนูนานาชาติก็ว่าได้ เพราะมีให้
เลือกทั้ง อาหารฝรั่ง ไทย จีน เม็กซิกัน มากมายกว่า 300 รายการ
 วนัวา่งๆ พกัความเครยีดหลงัเลกิงานกอ็ยา่ลมืใหร้างวลั
ตัวเองมาด่ืมด่ำาบรรยากาศชิลๆ สถานท่ีน่ารักๆ ท่ีให้เพื่อนๆ ได้
ถ่ายรูปเก็บความประทับใจกลับไปอีกด้วย เรียกว่าครบวงจรกันที่  
Chocolate Ville แห่งนี้ค่ะ Y

ที่ตั้ง : ช็อกโกแล็ต วิลล์ 

(Chocolate Ville –Dining in the Park) 

เปิดบริการ : 16.00 – 24.00 น.

ที่อยู่ : ซอยนวมินทร์ 74  แยก 3-8 

ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อร้าน/จองโต๊ะ : 

www. facebook .com/ choco la tev i l le 

0830773738,0819212016

เว็ปไซต์ http://www.chocolateVille.net
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GLASSES  ADDICT

B & L RAY-BAN 
WAYFARER MAX U.S.A.

@ DOGHEAD SUNGLASSES
8,900.-

1. SHADY JAMES DEAN  
@ UNIK STORE   8,500.-

2. KENZO 5082  
@ TRUE OPTICAL 13,400.-

3. RAYBAN OLYMPIAN  III
@ DOGHEAD SUNGLASSES  5,500.-

4. PERSOL 649
@ DOGHEAD SUNGLASSES 13,000.-

5. VTG AMERICAN OPTICAL
@ วินเทจ ล้นมือ  2,400.-

6.TART OPTICAL THIN ROUND EYE BLACK
@ DOGHEAD SUNGLASSES  7,500.-

By Wikanda & Attasit
EXPERT
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แว่นคืออะไรสำาหรับพี่ปุ่น เริ่มใส่แว่นตั้งแต่เมื่อไร
 เสือ้ผา้ทีอ่ยูบ่นหนา้ครบั (หวัเราะ) ใสแ่วน่ครัง้แรกนา่จะ
ตอนอายุ 15 นะครับ จำาได้ว่าไปเลือกอยู่หลายรอบเลยที่เมอร์รี่คิง
วังบูรพา

ทำาไมพี่ปุ่นถึงชื่นชอบและสะสมแว่น
 อืม...ผมคงเป็นแค่ระดับชื่นชอบครับ ยังไม่ถึงขั้นสะสม
เร่ิมจากตอนแรกก็แค่อยากหาแว่นดีๆ ใส่ครับเท่านี้เลย แต่ด้วย
ปัจจัยเรื่องการเงิน (งบน้อยครับ) ทำาให้ต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะ
หน่อย (ของปลอมเยอะ) ดูไปเรื่อยๆ ก็เจอแว่นนู่นนี่เห็นอะไรก็
อยากได้ไปหมด เลยทยอยซื้อมาเรื่อยๆ เดือนละ 4-5 ตัว  
จนตอนนี้เต็มบ้านไปหมดแล้ว (หัวเราะ) นอกจากความสวยมันยัง
มีเีรือ่งราวใหเ้ราไดต้อ่ยอดความรูไ้ปไดอี้กยาวเลย เยอะครบัสำาหรบั
เรื่องแว่น สนุกดีครับ

สไตล์แว่นที่พี่ปุ่นชอบเป็นแบบไหน
 ผมชอบพวกแว่น Vintage นะ หลายยี่ห้อเลย  
มี Neostyle, Cazal, Sal’amor เหลี่ยมโค้ง ลายละเอียดมันเยอะ
ไปหมด ไม่รูว้า่คนออกแบบคิดไดย้งัไง แตล่ะรุน่แตล่ะอันมนัอลงัการ
มากครับ

แว่นตาที่ชื่นชอบที่สุด 1 ชิ้นคือยื่ห้ออะไร รุ่นอะไร 
 ถ้าตอนนี้คงเป็น.... Oliver Peoples NDG-1 Flip Up 
อยากได้มากๆ เลยครับแต่หาซื้อไม่ได้ซักที ผมว่าแว่น Clip-on 
Flip-on เป็นแว่นที่น่าใช้อันเดียวอยู่ได้ทั้งกลางวัน กลางคืน 

แว่นชิ้นแรกที่ทำาให้พี่ปุ่นเริ่มสะสมคือยี่ห้ออะไร ?
 Rayban Wayfarer ครับ มั่นใจคนไทยเกินล้านคน 
มี wayfarer 

แว่นตายุคก่อนแตกต่างกับแว่นตาปัจจุบันอย่างไร 
 งานยุคเกา่ๆ เขาเนน้ความสวยงาม ความแขง็แรงคงทน 
เรียกว่าคิดทำาอะไรออกมาทีกะให้คนใส่ใช้ยันตายไปเลยครับ...แต่
มายุคนี้ แว่นจะเน้นทำาออกมาเยอะๆ เน้นขายวัสดุในการทำา 
ก็แย่ลง มันเป็นเชิงพาณิชย์ไปซะมากกว่า ดูอย่าง Shuron , 
Bausch&Lomb , Art Craft , Ao , พวกแว่นยุดต้นๆ ของ  
ค.ศ. 1900 ครับ แว่นยุคพวกนี้ออกแบบมาประณีตมากๆ วัสดุก็ดี
สุดๆ กล่องแว่นยังทุ่มทุนสร้างเลยครับ

 ชายผู้หลงใหลในแว่นตา ใบหน้าเปี่ยม

รอยยิ้มหลายๆ คนรู้จัก และว่ากันว่าเขา 

คือนักหาแว่นเก่าตัวฉกาจ

แว่นตาแฟชั่นราคาถูกต่างกับแว่นตาแฟชั่นที่มีแบรนด์ 
อย่างไร   
 ที่เห็นๆ อยู่เลยก็คือราคาครับ เข้าใจครับสำาหรับคน 
งบนอ้ยแต่อยากมบ้ีาง อันนีก้แ็ลว้แต่เลยครบั สว่นแวน่แบรนด์วสัดุ 
รูปร่าง สัดส่วน คุณภาพ ก็จะดีกว่าแว่นกิ๊กก๊อกทั่วไป แว่นราคาถูก
ดีๆ ก็มีครับ ถ้ารับได้กับพวกสินค้ามือสอง ตอนนี้คนขายกันเยอะ
มาก เป็นอีกทางเลือกนึงสำาหรับของดีราคาถูก

สุดท้ายอยากแนะนำาอะไรกับสาวกแว่นตาบ้างค่ะ
 ผมคงไมแ่นะนำาเรือ่งแบรนด์ครบั คงจะแนะวา่ให้ใสแ่วน่
ท่ีเข้ากะหน้าเรามากกว่าครับ เห็นมาเยอะแล้วท่ีซื้อตามคนอ่ืน  
เขาว่าดี  ยี่ห้อดัง แต่ต้องดูหน้าตัวเองด้วยครับ ว่ากันว่า  
“แว่นตาใส่แล้วเข้ากับหน้าเรามีชัยไปกว่าครึ่งครับ” (ฮ่าๆๆ)

ธีระพจน์ พงศ์สุวโรจน์  (ปุ่น)
เจ้าของร้าน DOGHEAD SUNGLASSES

““

Y
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Y  28 สไตล์การแต่งเพลงของตูน Mocca Garden 
เจ้าของผลงานเพลงฮิต “Ska Variety”

 ศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงอิสระ ที่จะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจ
และเรื่องราวความเป็นมาของเพลงแนวเร็กเก้ สกา ที่อิตติดหูอย่าง “สกาวาไรตี้”

ก่อนจะเป็นวงม๊อคค่า การ์เด้น
 ตอนแรกในวงมีอยู ่5 คน คอืพีโ่จ ้พีแ่ดง พีจ่อรจ์ พีฟ่าโร 
แลว้กพ็ีโ่มง้ยงัไมม่พีี ่ชือ่เดมิของวง คอื OK Mocca (โอเค มอ๊คคา่) 
เล่นอยู่ที่ร้านบ้านพี่ เป็นร้านเหล้าหน้าหมู่บ้านเมืองเอก พอ 
วงโอเคม๊อคค่ามาเล่น เลยสนใจอยากเล่นด้วย แล้วพี่ก็ได้มีโอกาส
แจมกับเขา จนกลายเป็นสมาชิกในวงอีกคน ตัวพี่เล่นเพอร์คัดชั่น 
เป็นพวกกลองอะไรทำานองนี้ จาก 5 คนก็กลายเป็น6 คน แล้วมี
เพิ่มมาอีก1 คนชื่อน้องนิคเล่นเซ็คโซโฟน 
 มีอยู่ช่วงหน่ึงเกิดปัญหาภายใน เพราะแนวดนตรีท่ีเริ่ม
ไม่เข้าทางกนั เลยมาตัง้วงใหม ่ใชช้ือ่วา่เปน็ มอ๊คคา่ การเ์ดน้ จนถงึ
ทกุวนันี ้แตส่มาชกิในวงสว่นมากก็มาจากวงโอเค ม๊อคคา่ เพยีงแต่
เราเปลี่ยนคนร้อง เปลี่ยนค่ายของเราให้กลายเป็นวงดนตรีอิสระ 
รอ้งเอง แตง่เอง ปลอ่ยเพลงเอง รบังานเองไมผ่่านใคร เราก็มคีวาม
สุขกับตรงนี้

อะไรที่ทำาให้คนรู้จัก วง ม๊อคค่า การ์เด้น
 เพลง สกาวาราไรตี.้..อาจเปน็เพราะเนือ้หาทีโ่ดนใจหลาย
คน และเปน็เพลงทีแ่ตง่จากเรือ่งจรงิ กบัแนวดนตรบีวกความเพีย้น
เลยทำาให้ดูเข้าที่ลงตัว อยากที่เนื้อเพลงบอกว่า“มันเป็นเพลงอะไร 
ไม่รู้มันมาจากไหน ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามา บางคนก็เรียกเร็กเก้ 
บางคนก็เรียกสกา กระโดดฉีกแข้งฉีกขาเขาเรียกสกา หรือว่าเร็ก
เก้” พอมาฟังแล้วมันใช่ มันเป็นคำาถามที่ใครก็อยากรู้ พอมันกลาย
เปน็เพลงกถ็อืวา่เจง๋ดเีหมอืนกนั แลว้พอเราเลน่เราปลอ่ยเพลง คน
ก็เริ่มจะรู้จักเรา เพลงเริ่มเป็นที่ติดหู ใครก็ร้องได้ก็เริ่มมีคนสนใจ 
วงเรา มงีานเยอะขึน้ ไปทวัรค์อนเสริต์มากขึน้ จนบางทคีนรอ้งเพลง
เราได้นะแต่ยงัเรยีกชือ่เพลงไมถ่กูเลย ยงัเรยีกวา่เพลงสกาเรก็เกก้นั
เลย มีคนมาขอเพลงบอกว่าพี่ๆขอเพลงสกาเร็กเก้ บางทีพี่ก็งงนะ 
ชื่อเพลงมันชื่อว่าสกาวาไรตี้ คนมักจะจำาจากเนื้อเพลง มันก็เลย
กลายเป็นคำาติดปาก บางทีเรียกชื่อวง ยังเป็นวงสกาเร็กเก้เลย 

“เอ๊ะนี้มันเพลงอะไร”

By Nutchanat
FREEDOM
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คิดยังไงถึงแต่เพลงสกาวาไรตี้ ่   
 จริงๆ แล้วเราเริ่มจากการเขียนเพลงส่งไปงานแฟต  
คอืวงเราจะต้องส่งเพลงแนว เรก็เก ้แนวสกา แลว้ตวัพีเ่องรบัหนา้ที่
เขียนเพลง แต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นหรือเก่งนะ ทุกคนก็ 
ไมเ่ปน็ แตเ่น่ีองจากเปน็คนเจา้บทเจา้กลอน พีห่วัหนา้วงกเ็ลยบอก
ให้พี่ลองดู 
 เพลงแรกที่เขียนไม่ใช่เพลงสกาวาไรตี้นะ แต่เป็นเพลง
บิ๊กซิตี้ แล้วเพลงสกาวาไรตี้เป็นเพลงที่สอง ตอนแต่งเพลงนี้จริงๆ 
ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่งจากการท่ีได้พบได้เจอแล้วก็นำามาเขียน  
คิดออกก็เขียนตรงนั้นเลย มองเห็นใส่หมวกทำาไม ทำาไมต้องใส่มัน
ดดูตีรงไหนกเ็ลยเอามาเขยีน บางคนหนา้ตาไม่ให ้แตก็่ใสห่มวกเพือ่
ให้มันดูสกา แล้วตกลงจะสกาหรือว่าเร็กเก้ อะไรประมานนั้นก็เอา
มาเขียน พอมาเรียบเรียงแล้วลองร้องดู พี่หัวหน้าก็บอก เออมันใช่
ก็มาเรียบเรยีงทำานองจนกลายมาเปน็เพลงสกาวาไรตีน้ีแ่หละตอน
ทีแ่ต่งเพลงกแ็ตง่ไปมัว่ๆ แตก่ต็อ้งขอบคณุความมัว่แบบเพีย้นๆ ถา้
ถามว่าคิดยังไงถึงแต่งเพลงนี้ บอกตรงๆ เลยว่าไม่ได้คิด เห็นอะไร
ก็แต่ง

ตั้งใจให้เพี้ยนรึเปล่า
 จรงิๆ เราไมไ่ด้ตัง้ใจใหม้นัเพีย้น แบบวา่เราหยบิกระดาษ
ขึ้นมาแต่ไม่รู้จะเขียนเพลงอะไร ก็เลยลองเขียนแล้วร้องแบบใส่ 
อารมณ์ว่า “เอ้ยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ” แบบว่า
เราจะประชดตัวเองแต่ว่ามันได้ ก็เลยเขียนไปตามอารมณ์นั้นเลย

ตอนแต่งเพลงมีแรงบันดาลใจอะไรไหม
 ไม่มีครับ พี่คิดแล้วพี่เขียนเลย เพราะพี่ชอบแบบเฟรช 
คือความสดใหม่ มันจะได้อารมณ์ในแบบที่ไม่เสแสร้ง มันจะดูเป็น
ธรรมชาตมิากกวา่ เหมอืนตืน่เช้าข้ึนมาก็นกึอะไรไปเรือ่ยๆ คดิอะไร
เจ๋งๆ เด็ดๆ ได้ก็เขียน อย่างช่วงที่แต่งเพลง บิ๊กซิตี้ ก็จะเป็นช่วงที่

เกิดความจราจลขึ้นในกรุงเทพฯ งานพี่ก็หาย คิดได้อย่างเดียวว่า
เบื่อ เบื่อเมืองใหญ่เมืองนี้ เบื่อคนทะเลาะกัน ก็เอามาเขียนเป็น
เพลง แล้วก็มีแอบกัดจิกให้คิดกัน อย่างวันนั้นมีม็อบพี่ก็เปิดทีวีดู
ละคร กำาลงัดูละครแลว้มปีระกาศฉุกเฉิน เชา้มาควนัเต็มกรงุเทพฯ
พีก่เ็ลยเอามาแตง่เปน็เพลงทอ่นนี ้“ฉนัเบือ่ชวีติในเมอืงใหญ ่ทีม่อง
ออกไปเห็นแต่ควัน ฉันเบื่อผู้คนทะเลาะกัน เบื่อรัฐบาลทุกชุดทุกปี 
เปิดทีวีดูละคร ก็เจอเรื่องงอนเรื่องตบตี ทนได้ไงตั้งหลายปี  
ไม่เห็นจะดีเลยเมืองใหญ่” เขียนเป็นอารมณ์ตอนนั้นล้วนๆ มันจะ
ดูเป็นธรรมชาติแล้วโดนใจคนฟังมากกว่าที่จะไปหาแรงบันดาลใจ 
ขึ้นเขา ไปทะเล หรือต้องอกหัก พี่ว่ามันไม่ใช่

มีอะไรอยากฝาก
 อยากบอกกับคนท่ีรักในการแต่งเพลง ถ้ารักท่ีจะทำาก็
อย่าหยุด ทำาไปเลยคิดยังไงก็ทำาไปอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องคิดอะไร
มาก ถ้าทำาแล้วไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ผิดกฏหมาย 
ก็พอแล้ว ส่วนเรื่องที่จะแต่งเพลงแล้วจะให้มันดีมันโดน ก็อย่าไป
คดิอะไรมาก รอบๆ ตวัเรานีแ่หละ แตง่เพลงไดห้มดอยา่ไปคดิเยอะ 
แล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติครับ Y

“

“

การแต่งเพลง อย่าไปคิดอะไรมาก 

แล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติ ถ้ารักที่

จะทำาจงทำามันต่อไป แค่ไม่ไปสร้าง

ความเดือดร้อนให้ใครก็พอ
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มาเป็นนักแต่งเพลงได้ยังไง
 เริ่มต้นมาจากการเล่นดนตรีตอนสมัยมัธยมกับเพื่อน ก็เลยเริ่มฟัง
เพลงต่างประเทศ หลังจากนั้นก็เห็นถึงความแตกต่าง เวลาฟังเพลงไทย 
กจ็ะไมค่่อยชอบเนือ้เพลง ไมค่อ่ยชอบดนตรคีดิเอาเองวา่ เอะ๊ ทำาไมไมท่ำาอยา่ง
ที่เราคิดก็เลยเป็นที่มาของการอยากเป็นคนแต่งเพลง

เพลงแรกที่เขียนคือเพลงอะไร
 ถ้าเป็นสมัยเรียนจำาไม่ได้ แต่ถ้าสมัยทำาเป็นอาชีพแล้วเพลงแรกที่
เขียนแล้วผ่านจะเป็นเพลงเร็วๆ ชื่อเพลงกัดฟันของ เจ มณฑล คือตอนนั้น 
เจกลับมาเมืองไทยออกอัลบั้ม ก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยในเพลงเร็ว แต่จะเป็น
เพลงที่แฟนเพลงจะไม่ค่อยรู้จัก  เพราะส่วนมากคนจะชอบเพลงช้า

 ถ้าให้พูดถึงความฝันในวัยเด็กคุณจะคิดถึงเรื่องไหนเป็นอันดับแรกและฝันครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่จะมีซักกี่คนที่จะ 
ลงมือทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริง โดยไม่เคยทิ้งความฝันนั้นเลย หรือเรียกได้ว่า สลัดความคิดออกจากหัวไม่ได้ แต่สําหรับพี่เหนือ 
หรือ เหนือวงศ์ ต่ายประยูร แล้วนั้น เขาสามารถทําความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงโดยที่เขาเชื่อในเรื่องของพรสวรรค์ แต่ไม่เคยนํา
พรสวรรคท์ีต่วัเองคดิวา่มมีาปดิกัน้การฝกึฝน และขวนขวายจนประสบความสาํเรจ็สามารถทําให้ศลิปินหลายๆ คนเป็นท่ีรูจ้กัโดยบทเพลง
ที่พี่เหนือสรรค์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Big ass , Bodyslam , Peak , Girl เป็นต้น 

“ฝันที่มากกว่า ของเหนือวงศ”์

By Julaluck
INSPIRED
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ว่ากันว่าคนพูดไม่เก่งมักจะเขียนเก่ง ก็เลยทำาให้ชอบเขียน
หรือเปล่า
 ไม่เกี่ยว...จะเป็นคนท่ีด่าเก่ง (หัวเราะ) เป็นคนท่ีให้ 
กำาลังใจคนโดยการด่ามาตลอด ทุกเพลงที่เขียนออกมาไม่ได้ออก
มาจากอารมณ์ที่เก็บกดหรือว่าอะไร แต่จะเป็นอารมณ์ท่ีเคยเห็น
เหตุการณ์นี้หรือเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อน แต่ไม่ได้เป็นคนเก็บ
กดที่ เอ้ย! เป็นคนไม่พูดแล้วมาระบายกับการเขียนเพลง ประกอบ
กับเพลงไทยไม่เป็นแบบที่เราชอบเลยเขียนเองดีกว่า เหมือนที่ใคร
ทำาอะไรไม่ถูกใจเรา เราก็ต้องทำาเอง

เริ่มต้นทำางานได้อย่างไร
 คิดว่าตอนเด็กเคยแต่งเพลงเล่นคนเดียวได้ ตอนโตเรา
ก็น่าจะทำาได้พอคิดอย่างนี้เราก็มาเต็มตัวเลย เข้าไปหาพ่อแม่บอก
เขาว่าอยากทำาเพลงอยากแตง่เพลงไมอ่ยากเรยีนหนงัสอื พอ่กบัแม่
ก็ตามใจแต่ท่านบอกว่าถ้าเลิกเรียนต้องหาเล้ียงตัวเองเราก็โอเคเลย
ออกมาทำางานหาเงินเก็บ เพราะตอนท่ีเริ่มแต่งเพลงยังไม่มีอาชีพ  
ยังไม่ได้อยู่สังกัดไหนแต่เราต้องใช้เงิน พอเก็บเงินได้ทำางานได้และ
มีคนสนใจงานของเราทีน้ีเราก็เริ่มทำางานเต็มตัว หลังจากนั้นเรา
ก็ได้เจอกับพี่เอก (ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ) พี่เขาเพิ่งเปิดบริษัทมิวสิค
บั๊ก ก็เลยได้เข้ามาทำางาน
 
คิดว่าที่พี่เขียนเพลงแล้วประสบความสำาเร็จเป็นพรสวรรค์ 
รึเปล่า
 คิ ด ว่ า เป็ นพรสวรรค์ ส่ วนหนึ่ ง  แต่ เ ป็นแค่ ทุน  
แต่ถ้าเรามีทุนก็ใช่ว่าเราจะดีเสมอไป เพราะคนท่ีไม่มีทุนไม่มี
พรสวรรค ์เขาสามารถพัฒนาตวัเองได ้มนัแปลว่าถา้เรามพีรสวรรค์
หรือมีทุนแต่เราไม่พัฒนาตัวเองก็มีสิทธิ์ถูกคนไม่มีพรสวรรค์แซง
หน้าได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาต่อไป คิดว่าเรามี
พรสวรรค์แล้วรอมันก็ไม่ใช่และวันหนึ่งเราจะสู้คนท่ีไม่มีพรสวรรค์
แต่ฝึกฝนตลอดเวลาไม่ได้ 

 

เพลงที่ตัวเองแต่งแล้วชอบสัก 1 เพลง
 ชอบเพลงอากาศ (bodyslam)เพราะมันเป็นช่วงของ
ชวีติ ถา้ถามเราเมือ่ 7-8 ปทีีแ่ลว้ อาจจะตอบวา่เพลงความซือ่สตัย ์
(bodyslam)ถอยกลบัไปอีกเราอาจจะชอบเพลงกอ่นตาย(bigass)
อะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นวันนี้กลับไปชอบเพลงอากาศ คือมันเป็น
เหมือนหลักธรรมะที่เราเคยใช้ชีวิตตอนเด็กๆ พ่อเปิดวิทยุธรรมะ
ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง พออายุ 40 ก็รู้สึกว่า
เออจริง (หัวเราะ) เพราะความรักก็เหมือนอากาศที่มองก็ไม่เห็น       
 
มีวิธีการแต่งเพลงอย่างไร
 จะกำาหนดเวลาให้ตัวเอง 1 เดือน ออกไปเที่ยวออกไป
เจอเพื่อน ทำาอะไรที่ตัวเองมีความสุขที่สุด เพราะเวลาที่เรามี 
ความสุขแล้วความคิดดีๆ มันจะออกมาเอง 
 
อยากให้ฝากอะไรถึงคนที่อยากเป็นนักแต่งเพลง
 เมื่ออยากทำาอะไรก็เริ่มได้เลยนะ อย่าคิดแค่ว่าจะเป็น
คนเขยีนเพลงหรอืนกัแตง่เพลง ตอ้งคดิใหไ้กลกวา่นัน้ ถา้เปน็สกั15 
ปีท่ีแลว้ อาชพีนกัแต่งเพลงยงัสามารถดูแลตัวเองและครอบครวัได้
แตต่อนนีท้ำาไมไ่ด ้สาเหตกุค็อืทกุวนันีศ้ลิปนิทำาเพลงกนัไดเ้องหมด 
 ตอนนีค้นฟงัเพลงนยิมศลิปนิทีท่ำาเพลงเองจะไดรู้ส้กึวา่
เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเรามีความสามารถที่จะแต่งเพลงเองได้ เราก็
ร้องเองได้อย่าไปหยุดแค่การเป็นนักแต่งเพลง Y

 ถ้าเราคิดว่าเรามีพรสวรรค์ 

เราก็จะไม่มีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้น
“ “
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ชอบแต่งตัวสไตล์ไหน
 ปกติจะแต่งตัวสบายๆ เรียบๆ  ประมาน urban สไตล์  
กางเกงขายาว เสื้อยืดก็ได้ เสื้อเชิต กระเป๋าเป้ รองเท้าหนัง หรือ
ผ้าใบก็ได้ตามอารมณ์ในวันนั้นที่อยากแต่งครับ
   

Lifestyle การแต่งตัวและแฟชั้นเท่ห์ๆ
ของนายแบบหน้าใหม่ลูกครึ่งอิหร่าน “ชาฮับ” มารุจน์ กูมมุดดิน 

By Nutchanat,Julaluck & Chadarat
SPOTLIGHT

STYLE IN YOUR

แหล่งช็อปปิ้งชอบที่ไหน
 ที่ไปบ่อยๆ ก็จะเป็นยูเนี่ยนมอล์ เพราะเสื้อผ้าหลาก
หลายใหเ้ลอืก ไมแ่พงดว้ยครบั สว่นตวัแลว้ฮบัเปน็คนทีไ่มค่อ่ยชอบ
ซือ้เสือ้ผา้แพงๆ ถา้ไมไ่ด้เปน็ชดุทีอ่อกงานจรงิๆ จะใสเ่สือ้ผา้ราคา
ไม่เกิน 1,000 บาทครับ อีกอย่างยูเนี่ยนมอล์ก็อยู่ใกล้ที่พักด้วยไม่
ต้องเปลืองเงินไปไกลๆ ครับ รถติด
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นิยามคำาว่า “แฟชั่น” ของชาฮับคืออะไร
 แฟชั่นก็เหมือนกับ “ฤดู” ครับ เพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
แล้วก็กลับมาที่ฤดูเดิม 

เครื่องประดับชิ้นไหนที่ชอบใส่
 ท่ีใส่ประจำาก็คือนาฬิกากับแว่นตาครับ ก็จะใส่แค่นี้ 
เพราะเครื่องประดับของผู้ชายมีไม่มากเหมือนของผู้หญิง

แฟชั่นแบบไหนที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณมาที่สุด
 น่าจะเป็นแฟชั่นแนว urban เป็นแฟชั่นคนในเมือง
ประมาณนี้ครับ

Lifestyle ของคุณมีอิทธิพลต่อการแต่งตัวอย่างไร
 มคีรบั คอืฮบัจะเปน็คนทีเ่ขา้สงัคม แตล่ะสงัคมกจ็ะแตก
ตา่งกนัไป และแตง่ตวัไมเ่หมอืนกนั เวลาซือ้เสือ้ผา้กต็อ้งซือ้หลายๆ
แบบเก็บไว้ เวลาไปไหนกับใครก็จะมีเผื่อเลือกตลอด  Y

ใครเป็นไอดอลในการแต่งตัว
 ไม่มีครับ ฮับไม่ค่อยแต่งตัวตามใคร แต่จะแต่งตามใจ
ตัวเองมากกว่า 

คิดยังไงกับเทรนด์แฟชั่น
 เทรนด์มนักเ็หมอืนกระแสนยิมนะครบั ในความคดิสว่น
ตัวแล้ว มันเหมือนการทำาตามคนอื่น เห็นดาราใส่แล้วใส่ตาม 
เทรนด์แฟช่ันสำาหรับฮับ คิดว่าถ้าเราชอบอะไรก็หยิบมาใส่เพื่อให้
ตัวเองดูดี เป็นตัวของตัวเอง แค่นี้ก็เป็นเทรนด์ของตัวเราแล้วครับ

คิดว่าเทรนด์จำาเป็นสำาหรับใคร
 คนที่เข้าสังคม คนที่มีรายได้เป็นของตัวเอง พอที่จะซื้อ
เสื้อผ้าและเครื่องประดับใส่เองได้  โดยไม่รบกวนเงินคนอ่ืนหรือ
สร้างปญัหาใหค้นอืน่และแตง่ใหถ้กูกาลเทศะ อยา่งเวลาจะออกไป
งานก็ต้องดูว่างานนั้นเป็นงานที่ เกี่ยวกับอะไร ต้องแต่งตัว 
ประมาณไหน แลว้สำาหรบัคนทีไ่มจ่ำาเป็นก็คอืคนท่ีไมต่อ้งออกสงัคม 
ไมอ่อกไปไหนอยูบ่า้นเฉยๆ ฮบัวา่คงไม่จำาเป็นตอ้งตามเทรนดอ์ะไร
มากมายนะครับ
 
แบรนด์ไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ
 ฮับเองเป็นนักกีฬา ส่วนมากก็จะชอบพวก Nike 
,Adidas,Mizuno  เน้นแบรนด์พวกนี้

คิดยังไงกับวัยรุ่นที่บ้าแบรนด์
 ก็ถ้าบ้าแบรนด์แต่แต่งแล้วดูดีก็ชอบนะครับ แต่ถ้าใส่
แบรนด์ทั้งตัวมันเยอะไปก็ดูไม่ดี เหมือนคนบ้ามากกว่า

“ “แฟชั่นก็เหมือนกับ “ฤดู” 

เพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

แล้วก็กลับมาที่ฤดูเดิม
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 เท้าความก่อนคุย...สหรัฐอเมริกาและอังกฤษถือว่าเป็น  
2 ประเทศยักษ์ใหญ่ที่เริ่มต้นแนวเพลงต่างๆ ผลิตศิลปินดังๆ ที่ดี
และมีคุณภาพ จดุประกายใหง้านเพลงแนวรอ็คแอนดโ์รลโดง่ดงัไป
ทั่วโลก จนได้ฉายาอย่างเป็นทางการว่า‘ราชาร็อคแอนด์โรล’  
จนกระท่ังในยุค 60 ซ่ึงเป็นยุคของทีนไอดอล อย่างวงเดอะ 
บีทเทิลส์,เดอะ บีชบอยส์,คลิฟ ริชาร์ต,โรลลิ่ง สโตนส์,แซนดี 
ชอว์ เป็นต้น 
 สไตล์ดนตรียังไม่แตกต่างจากเพลงในยุค 50 มากนัก 
แต่ในยุค 60 เป็นยุคของวงดนตรีทีนไอดอลใส่สูทเล่นดนตรี  
ไว้ทรงผมหัวเห็ด ดูมาดเนี๊ยบๆ ลักษณะเหล่านี้เป็นวงใดไปไม่ได้
นอกจาก ‘เดอะ บทีเทลิส’์ ทีเ่ปน็กลุม่ศลิปินวงแรกๆ ในเกาะอังกฤษ
ที่ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายไปทั่วโลก และเป็นวงระดับ
ตำานานที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้อีก 

 ขึ้นชื่อว่าเพลง ทุกคนคงรู้จักความหมายกันเป็นอย่างดี เพราะเพลงก็คือเนื้อหา ถ้อยคำาที่สละสลวย ประกอบกับเสียง

ร้องและเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้นผสมกัน แล้วเกิดความไพเราะที่แตกต่างกันออกไป ดังคำากล่าวฮิตๆ ที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล 

ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก”

By Sutthirak & Th am

เพลินเพลงสากลยุคเก่า 

PERIOD
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 วันนี้เรามาตามหาร้านขายซีดีเพลงสากลยุคเก่าซึ่งพบ
นอ้ยมากตามทอ้งตลาด จนในท่ีสดุไดม้าพบท่ีอนสุาวรยีช์ยัสมรภมู ิ
ภายในห้างเซ็นเตอร์วันกับร้านที่มีชื่อง่ายๆ ว่า SA-NGA หรือแปล
เป็นไทยว่าสง่านั่นเอง กับพี่เจ้าของร้านมาดเซอร์ใจดีที่ชื่อสง่าตรง
ตามชื่อร้าน จากการพูดคุยกับพี่สง่าเจ้าของร้าน ทำาให้ได้รู้ว่าร้าน
นี้ขายซีดีเพลงสากลยุคเก่ามากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุค 
60 มีศิลปินดังๆ อย่างเช่น เอลวิส เพรสลีย์ (ที่พี่สง่าบอกว่าขายดี
มากๆ จนหมดไปแล้ว) แพท บูน ศินปินเพลงคลาสสิคดังจาก 
ยุค 60 และรวมเพลงรักเพลงหวานจากศิลปินดังในยุค 60,70  
และ 80 ที่มีหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นร็อค คันทร่ี ดิสโก้  
หรือฟั้งกี้ก็ตาม ศิลปินก็เช่น ดิ อีเกิ้ล วงอเมริกา จอห์น เดนเวอร์ 
และอื่นอีกมากมาย
 พี่สง่ายังบอกอีกว่าเพลงที่ขายดีมากภายในร้านจะเป็น
แนวคันทรี่ร็อคอย่าง ดิ อีเกิ้ล ศิลปินเฮฟว่ีเมททอลลิก้า และ 
สกอร์เปี้ยน ที่ลูกค้าถามหาอยู่เป็นบ่อยๆ ลูกค้าส่วนมากจะเป็น 
วัยผู้ใหญ่ที่ต้องการฟังเพลงแนวสากลยุคเก่า พี่สง่าเปรียบเทียบ 
ให้ฟังว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเมื่อปี พ.ศ.2543 จนถึงวันนี้ 13 ปีแล้ว 

 ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปี ค.ศ.1969 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง 
ย่ิงใหญ่ เมื่อเหล่านักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างออกมา 
นั่งรสบัส เดินทางร่อนไปทั่วในสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านทุนนิยม  
แต่งตัวเซอร์ๆ ผมยาวประบ่า เรียกตัวเองว่า ฮิปปี้ จึงเป็นที่มาของ
คอนเสิร์ต วูดสต็อก ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพ จัดครั้งแรก 
ในปีค.ศ.1969 และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นท่ีเป็นฮิปป้ี  
ศลิปนิดงัๆ ทีข่ึน้คอนเสริต์ไดแ้ก่ จิมมี ่เฮนดรกิซ ์วงแกนเนสต ์ฮสีต ์
 ในยุค 70 เป็นยุคหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง มีแนวเพลง
เกิดขึ้นมาหลากหลายเช่น ดิสโก้ ฟั้งกี้ คันทรี่ เฮฟวี่ เมททอล  
แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือแนวเพลงคันทรี่ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากเพลงพื้นเมืองของคนในแถบตะวันตก ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียกว่าคาวบอยนั่นเอง ในยุคนี้มีศิลปินดังๆ
มากมายเช่น วงดิอีเกิ้ล,จอห์น เดนเวอร์,นีล ยัง,ไซม่อนแอนด์การ์
ฟงัเกล เปน็ตน้ ศลิปนิเหลา่นีล้ว้นมพีืน้ฐานมาจากแนวคนัทรีท้ั่งสิน้
จนเขา้สูช่่วงปคี.ศ.1980 มศีลิปินป็อปท่ีไดร้บัความนยิมอยา่ง ไมเคลิ 
แจ็คสัน,  มาดอนน่า,  ทิฟานี,  เจเน็ท แจ็คสัน,  ฟิล คอลลินส์ 
เป็นต้น  ลักษณะดนตรีจะมีการใส่ดนตรีสังเคราะห์เข้าไป เพลงใน
ยคุนีส้ว่นใหญจ่ะเปน็เพลงทีม่จัีงหวะเตน้รำาเเละยังมีอิทธิพลในดา้น
เเฟชั่นอีกด้วย

เพลงสากลยุคเก่าก็ยังขายดีกว่าเพลงใหม่ๆ ศิลปินใหม่ๆ ที่
ออกมา เพราะลูกค้าประจำาที่มีอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงใน
การเสพเพลงสากลยุคเก่ายังมีมนต์ขลังอยู่เสมอ... Y

เพลงสากลยุคเก่า 

ยังมีมนต์ขลังอยู่เสมอ...
“ “
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 สวสัดคีะ่เพือ่นๆ ทกุคน วนันีท้มีงาน Your พาเพือ่นๆ มากนิลมชมววิสมัผสับรรยากาศแบบชวิๆ ทีจ่งัหวดัระยอง
ซึ่งทริปนี้เราขอเสนอบ้านแพปิยะพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวแบบสบายๆ รับลมทะเล จับปู ตกหมึก เล่นน้ําให้สบายอารมณ์ 
แล้วมาอิ่มท้องกันต่อด้วยอาหารอร่อย ที่มีหลากหลายเมนู เริ่มด้วยออเดิร์ฟ อย่างหอยแมลงภู่ผัดพริกไทยดํา ขอบอกว่า
อาหารจานนีส้ดมากๆ เพราะทีน่ีเ่ลีย้งหอยแมลงภูไ่วทํ้าเปน็อาหารนัน่เองคะ่ นอกจากอาหารอรอ่ยกย็งัมแีตงโมหวานฉ่าํให้
รับประทานรองท้องไปก่อน ก่อนจะพบกับอาหารมื้อค่ําที่บ้านแพปิยะพันธ์ เค้าจัดให้ จัดเต็ม รับรองว่าใครมาที่นี่ แล้วจะ
ต้อง Happy สุดๆ ไปเลยจ้า...

 คุณปิยะพันธ์ หงส์นาค เจ้าของ
แพปยิะพนัธ ์บอกวา่มาทีน่ีแ่ลว้จะไมผ่ดิหวงั 
เพราะมีกิจกรรมมากมายให้ทำากันท้ังวัน 
ส่วนการบริการทั่วถึงอย่างแน่นอน ที่แพมี
บา้นทัง้หมด 8 หลัง มีโต๊ะเกา้อีบ้รกิาร แถม
ยงัมชีงิชา้ใหน้ัง่เลน่รบัลมทะเล ตกเยน็ก็ลอ่ง
เรือ ดักปู ตกหมึก เล่นน้ำากันตามสบาย ไม่
ต้องกังกลเรื่องความปลอดภัย เพราะที่นี่มี

By Wisa 

ตกหมึกนอนแพ 
กินอาหารทะเลสด สัมผัสลมทะเล

TRAVEL ONE DAY TRIP

ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะ เรียกว่าทั้งสนุก
และปลอดภัยอย่างแน่นอน 
   เรื่องอาหารการกินก็ไม่แพ้กัน 
ที่บ้านแพมีอาหารบริการ 2 มื้อ ที่เด็ดสุดๆ 
คอืมือ้เยน็ เริม่ดว้ยการกนิซฟีูด้เบาๆ กบัน้ำา
จิ้มรสเด็ด ต่อด้วยอาหารเย็นแบบจัดหนัก 
อาทิ ปูม้าผัดผงกระหรี่ ต้มยำาทะเลหม้อไฟ 
ปลาทอดกับน้ำาจิ้มสามรส

 สำาหรับจุดเด่นของท่ีนี่ท่ีนักท่อง
เที่ยวทุกคนพูดถึงและชมไม่ขาดปากก็คือ
การบริการอย่างมีอัธยาศัย เป็นกันเองกับ
ทกุๆ คน และเอาใจใสใ่นทกุๆ รายละเอยีด
ของลูกค้า ทำาให้นักท่องเที่ยวติดใจ และ
กลับไปพร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม
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 ห้องพักสไตล์ธรรมชาติ บรรยากาศเหมือนกระท่อมริมน้ำา ที่อยากชวนให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยบรรยากาศสบายๆ และการ
บริการอย่างเป็นกันเอง ให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นแพ็กเก็ต ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริป ราคานี้รวมที่พัก1 คืน เรือรับส่ง อาหารมี 
2 มื้อ เช้า - เย็น และกิจกรรมต่างๆ บนแพไฟฟ้าเป็นระบบปั่นไฟ ให้บริการตั้งแต่เวลา18.00 - 24.00 น. ที่นี่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะจ๊ะ
 
 การเดินทาง  ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือเทศบาลตำาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ถึงแล้วจะมีเรือมารับไปที่แพ จองห้องพักล่วงหน้า
เท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 086-3357445 หรือติดต่อที่คุณลุงสุรินทร์ ผิวงาม (ผู้ดูแล) 081-4575552 

 ลมทะเลพัดมาชิงช้าไหว

พายเรือชมวิวไปตามกระแส

ตกกลางดึกไดหมึกอย่าได้แคร์

สุขดีแท้ที่บ้านแพปิยะพันธ์ 

“

“

Y
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WHY DON’T YOU MAKE ME

By Wikanda & Attasit

1 3

4 65

2

 เล็บเปน็ส่วนหนึง่ในรา่งกายของเรา ทีต่อ้งใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะ
สาวๆ ที่ชื่นชอบการทาสีเล็บ ก็ต้องให้การดูแลเล็บเป็นพิเศษ และยังต้องเลือก
สีทาเล็บที่ไม่มีสารทำาลายผิวเล็บด้วยนะคะ 
 ปัจจุบันมีน้ำายาทาเล็บหลากหลายยี่ห้อมากมายให้เราได้เลือกซื้อ 
เพราะฉะนั้นสาวๆ จะใช้บริการร้านทำาเล็บที่ไหนก็ต้องเลือกให้ดีด้วยนะคะ
 การทำาเล็บได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะการต่อเล็บ
และการเพ้นท์เล็บหรือการแต่งเล็บด้วยวัสดุพิเศษเป็นลวดลายต่างๆ โดยตาม
นิตยสารเรื่องความงามเกี่ยวกับเล็บก็จะมีลายต่างๆ มาให้เราเลือกมากมาย  
วันนี้เราจะมาพบกับตัวอย่างการเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ โดยร้าน LOLITA 
HER NAIL ค่ะ ทัง้ยังแนะนำาวธิกีารทำาเลบ็และลายเลบ็นา่รกัๆ เหมาะกบัเดอืน
แห่งความรักนี้ด้วยนะคะ 

สวัสดีค่ะสาวๆ พบกับ MY LOVELY NAIL 

ฉบับนี้เราจะพาสาวๆ ไปทำาเล็บกันค่ะ

Y

U CAN TOUCH
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HI COSMETIC

1. The Balm Sexy Mama

 แป้งเนื้อ Matt ไม่ผสมรองพื้น ช่วย

ควบคุมความมันดีเยี่ยม 890 บาท

4. Sleek Glossed #Rumour 

กลอสสีนมชมพู หวานๆ 350 บาท

NARS : LIP GLOSS # ORGASM

กลอสสีส้มพีชมีชิมเมอร์สียอดฮิต

จากNARS 950 บาท

7. 3 CONCEPT EYES 

DEEP MOISTURIZING 

BODY OIL MIST

มอยเจอร์ไรซิ่ง ออย บำารุงผิว 

ทำาให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น รู้สึกสดชื่น 

ผิวดูสุขภาพดี 9. Sleek - Pout Polish 
(Tinted Lip Conditioner) # Scandal  

450 บาท

8. Welcos Color

          Change BB

         SPF25/PA++

        บีบีผสมเบสเขียว

       เน้นปรับโทนสี

     บนในหน้าให้ผิวเนียน

   กระจ่างใสเป็นออร่า พร้อม

กันแดด  350 บาท 

5. NYN Soft Matte Lip Cream 
ลิปครีมเนื้อแมตต์ยอดฮิตที่สาวๆ
ต้องมีไว้ครอบครอง 220 บาท
• Amsterdam  • San Paulo   
• Antwerp       • Stockholm  
•Istanbul

6. Lipstick M.A.C ยอดสีฮิต

• M.A.C Luster Cusp of dawn

• M.A.C Satin Myth

• M.A.C Luster Giddy

• M.A.C Cremesheen Ravishing

ราคาสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์คะ

2. NARS Super Orgasm Illuminator  

ครีมเบสพิเศษพร้อมเนื้อชิมเมอร์ละเอียด

เนื้อครีมสีชมพูผสมมุกทองใช้ปรับสีผิวในการแต่ง

หน้าได้ตามต้องการ 1,200 บาท

3. BENEFIT Posietin ทิน้ทส์แีตม้แกม้และ

ริมฝีปากให้สีชมพูธรรมชาติสดใส M.A.C 

Cremeblend Blush  Ladyblush โทนสี

ส้มแดง ดูมีสุขภาพดี  990 บาท  M.A.C 

Pro Longwear Blush Stay By Me โทน

สีพีชอ่อนหวานให้ลุคน่ารัก 990 บาท 

BEAUTY MAKEOVER
By Wikanda & Attasit 

BEAUTY ITEM YOU MUST HAVE
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ทริป จากกูรู

สโมกกี้อาย เซ็กซี่ง่ายๆ สไตล์เราเอง 
 เวลามีนัดปาร์ตี้ทุกครั้ง สาวๆ หลายคนเคยเจอกับปัญหานี้ไหม จะแต่งหน้าอย่างไรดี? แต่งเยอะไปจะดู แก่ไหม? นี่มันงาน
ปาร์ตี้ที่มีหนุ่มๆ คอยจับจ้องเราอยู่นะ โอ๊ยๆ คิดแล้วเครียด 
 ถ้าหากเป็นผู้ชายแค่จัดชุดเนี้ยบๆ ทำาผมให้ดูดีแค่นี้ก็พร้อมออกปาร์ตี้แล้ว ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการแต่งหน้าเหมือนคุณ
สาวๆ อีก แต่วันนี้เราจะนำาเสนอการแต่งหน้าแบบสโมคกี้อายเบาๆ แต่ให้คุณสวยแบบจัดเต็ม ใช้อายแชโดว์เพียงแค่สองสี แต่งแต้ม 
ให้สาวๆ สวยเย้ายวน เจิดจรัสแบบไม่อายใคร ทำาให้เรื่องการแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 คุณโตพฤกษ์  ทองวิเศษ เมคอัพอาร์ตติสมืออาชีพที่ผ่านการแต่งหน้าดารา-
นางแบบมาแล้วมากมาย มาแนะนำาการแต่งหน้าแบบสโมกกี้อาย ว่าเป็นการแต่งหน้าที่
ชว่ยเพ่มิความคมชดัและชว่ยเพิม่ขนาดของดวงตาใหด้โูตขึน้ เนน้แตง่ดวงตาโดยไลร่ะดบั
ความเข้มของโทนสีอายแชโดว์ ตั้งแต่สีน้ำาตาลอ่อน น้ำาตาลเข้ม จนถึงสีดำา 
 ก่อนอ่ืนเราตอ้งดคูอนเซป็ตข์องการแตง่หนา้ดว้ยวา่อยากใหอ้อกมาในลคุไหน
ถงึจะเลอืกโทนสขีองอายแชโดวไ์ด ้ถา้พดูถงึสโมคกีอ้าย หลายคนกจ็ะนกึภาพวา่เปน็การ
แต่งตาให้เข้มดำา ดูดุ แต่เราสามารถใช้ลิปสติกมาเป็นตัวช่วยปรับอารมณ์ของใบหน้าได้ 
เช่น การเลือกใช้ลิปสติกสีนู้ดจะทำาให้หน้าดูเซ็กซี่เย้ายวน แต่ถ้าทาลิปสติกสีแดงก็จะ
ทำาให้ดูเข้มจัดจ้านไปเลย จะเห็นได้ว่าลิปสติกกับอายแชโดว์ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์
กัน สาวๆ ทั้งหลายจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้แต่งหน้าออกมาแล้วดูสวยเป๊ะ  
อย่างไร้ที่ติ

By Chadarat
EYSY CHIC

MAKE UP STYLE

Y
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Let’s do it

1.ลงครมีเบสใหท้ัว่ใบหนา้ แลว้
ตบด้วยแป้งผสมรองพ้ืน เกลี่ย
ให้ทั่วใบหน้าและลำาคอ

2.เขียนคิ้วด้วยดินสอ แล้วตาม
ด้วยที่เขียนคิ้วชนิดฝุ่น เพื่อให้
คิ้วดูฟุ้งมีมิติ

3.ทาอายแชโดว์สีขาวมุกให้ท่ัว
เปลือกตาบน

4.ทาอายแชโดวส์ดีำาไลต่ามแนว
ขอบตาบน จากหัวตาไปหางตา 
โดยคัดเบ้าตาให้ดูเด่นชัด

5.เขียนอายไลเนอร์ทั้งขอบตา
บนและขอบตาล่าง ลากหางให้
ยาวขึ้นเกินรูปตาจริงเล็กน้อย
โดยใช้มือเกล่ียให้อายไลเนอร์
ฟุ้งขึ้นแบบสโมกกี้อาย

6.ปัดมาสคาร่าให้ขนตาดูหนา
และเด้งขึ้น ดวงตาดูกลมโต

7.ทาไฮไลท์ตามแนวด้ังจมูก 
เพื่อเพิ่มมิติให้ดั้งจมูกดูเด่นชัด
ขึ้น

8. .ปัดแก้มด้วยบรัชออนสีพีช 
และลงแป้งไฮไลท์บางๆ ให้ทั่ว
ใบหนา้ เพ่ือเพ่ิมประกายให้หนา้
ดูผ่องเด้งขึ้น

9.ทาลิปทินท์สีชมพูสดแล้วทา 
ลิปกลอสสีชมพูนู้ดทับ

 “เพียง 9 ขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ ก็ทำาให้คุณสาวๆ
ออกไปปาร์ต้ีด้วยลุคใหม่ พร้อมความมั่นใจกว่าเดิม สนุก
อย่างสุดเหว่ียง เฉิดฉายเปล่งประกายให้หนุ่มๆ ตะลึงใน
ความงามของคุณกันเลยค่ะ”

Before After
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 หลายคนคงพบกับปัญหาผมแห้งขาดหลุดร่วงอยู่เป็น
ประจำา โดยเฉพาะผมที่ทำาสีบ่อยๆ สาวๆ หลายคนอาจจะเจอ
ปัญหานี้เป็นประจำา วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เส้นผม ร้าน  MAX-U-TURN
 คุณภคพล จะโนภาษ หรือ พี่หนึ่ง บอกว่าคนไทยส่วน

ใหญ่เลือกที่จะแต่งเติมสีสันลงบน
เส้นผมโดยสารเคมี นั่นไม่ใช่เรื่อง
ผิดแต่การทำาสีลงบนเส้นผมแล้ว
เราต้องทำาการบำารุงควบคู่ไปด้วย 
เนือ่งจากในผมสดีำาจะมเีมด็สทีีจ่ะ
ให้สีของผมเราเข้ม เวลาทำาสีผมก็
ต้องใช้แอมโมเนียไปกัดผม เอาสี
เก่าออกแลว้เอาสใีหม่เขา้ไปแทนท่ี
จึงทำาให้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของเส้นผม ตอนนั้นเกล็ดผมก็จะ
เ ปิ ด แ ล ะ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น

วิธีบำารุงรักษาผมแห้งเสีย

1.ทำาทรีทเม้นท์เป็นประจำาเพ่ือปรับให้
สภาพผมแข็งแรงหลังจากทำาผมโดยสาร

เคมี
2. บำารงุเสน้ผมดว้ยวธิธีรรมชาต ิโดยนำาน้ำา
ผึ้ง กล้วยหอม และดอกอัญชัญมาปั่นรวม
กนัแลวันำามาหมกับนเสน้ผม ซึง่จะชว่ยให้
เส้นผมแข็งแรง ดกดำาและไม่ขาดหลุดร่วง

By Wisa,Supattra & Sothiyaphon
BEAUTY TRIP&TRICKS 

รักษาผมเสียด้วยวิธีธรรมชาติ

โครงสร้างสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเกล็ดผมก็จะปิดเป็นปกติ 
 แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะบำารุง ถ้าไม่บำารุงเกล็ดผมของเรา 
กจ็ะไมส่นทิเหมือนเดิม วธิกีารดแูลเราควรทำาทรทีเมน้ท์เขา้ไป เพือ่
ปรับสภาพผมให้เข้าสู่สภาวะเกล็ดผมปกติไม่เปิดออก และผลเสีย
ของการที่เกล็ดผมเปิดออกก็นั้น จะนำาพาพวกสารเคมีหรืออากาศ
ภายนอกเข้าไปได้ทำาให้เกิดผมแห้งเสียในที่สุด
 สาวๆ หลายคนเลน่น้ำาในสระวา่ยน้ำาหรอืทะเลโดยท่ีไมรู่้
เลยว่ามีผลเสียต่อผมทำาสีเป็นอย่างมาก

 พีห่นึง่เตอืนวา่ คนทีล่งเลน่น้ำาในสระวา่ยน้ำาหรอืน้ำาทะเล
นั้น บางคนก็ไม่รู้เลยว่า สารคลอรีนที่อยู่ในสระว่ายน้ำาหรือเกลือที่
อยูใ่นน้ำาทะเล พวกนีจ้ะไปทำาลายผมยิง่ทำาใหผ้มแหง้เสยีและถา้ไมรู่้
จกัการปอ้งกนั ผมสวยสสีนังดงามอาจจะแหง้ฟแูละเสยี การปอ้งกนั
ง่ายๆ ที่ควรเอาใจใส่สักนิดก็คือใช้สารเคมีที่ช่วยดูแลผมบ้างอย่าง
เช่นวิตามินบำารุงผม โดยชะโลมลงบนเส้นผมก่อนลงน้ำาหรือใช้วิธี
ง่ายๆ คือการใส่หมวกอาบน้ำาก่อน 
 ทุกอย่างมีอิทธิพลต่อเส้นผมของเราทั้งสิ้น ดังนั้นควร
บำารงุและดแูลเสน้ผมอยูต่ลอดเวลา เอาเปน็วา่สาวๆ ทัง้หลายอา่น
แล้วก็อย่าลืมนำาวิธีที่พี่หนึ่งแนะนำาไปลองใช้ดูนะจ๊ะ Y
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ANNE SEM
ONIN Anne Semonin (อานน์ เซโมแนง) เครื่อง

สำาอางสุดหรูแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสที่ให้

ความสนใจในด้านน้ำามันหอมบริสุทธิ์ และ  

  แร่ธาตุ เป็นพิเศษโดยเชื่อว่าหลักการ 

สำาคัญในการดูแลผิวจะต้องมีส่วนประกอบที่

ช่วยบำารุงฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้ 

เซลล์ผิวสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และยัง

ต้องสร้างความผ่อนคลายอีกด้วย

MASK
1. Gel Mask               
2. Exfoliating Mask
3. Mineral Mask
 มาร์ค 3 สูตรเด็ดที่เหมาะกับสภาพผิวแต่ละแบบ 
ซึ่งช่วยในเรื่อง ริ้วรอย ผดผื่น รอยสิว จุดด่างดำา เติมเต็มความ 
ชุ่มชื่น และความกระจ่างใส ทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยผ่อน
คลายอีกด้วย

SERUM
1.PHYTAROSA SERUM
2.100% ACTIVE SERUM
 เซรั่มเนื้อเจลที่ช่วยในเรื่อง ยกกระชับ ลดเลือนริ้วรอย 
ช่วยเติมเต็มร่องแก้ม และกระตุ้นการทำางานของเซลล์ผิวท้ังยัง
สามารถทารอบดวงตาและรอบรมิฝปีากไดอ้กีดว้ย( ขอบอกสาวๆ
เลยว่าเซรั่มนี้กลิ่นหอมเคลิ้มสุดๆ )

By Wikanda & Attasit

Y

BEAUTIFUL BEGINNING
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By Porrawat

โยคะ 

 การเลน่โยคะนัน้มมีานานหลายพนัปแีลว้ ในสมยัโบราณ

มนุษย์ได้ค้นคว้าเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจในความเป็นอยู่

ของตนเองและนำามาปรบัใช้ในชวีติประจำาวนั  ในปจัจบุนั โยคะเปน็

ที่นิยมกันมาก วันนี้สถาบันโยคะ Psc Yogastudio จะมาแนะนำา

พื้นฐานต่างๆ ของการเล่นโยคะว่าต้องทำาอย่างไรบ้าง

 โยคะรอ้นคอืการเปิดฮตีเตอรเ์พือ่ปรบัอุณหภมูหิอ้งใหม้ี

ความรอ้น เพราะวา่ความรอ้นนัน้จะทำาใหก้ลา้มเนือ้ของเรายืดหยุ่น

ขึ้น กล้ามเนื้อจะคลายตัว ลดอาการเจ็บ แก้การปวดหลังด้วย และ

หลงัการเลน่จะทำาใหรู้ส้กึสดชืน่ เพราะว่ารา่งกายของเราจะขบัของ

เสียออกมาในรูปของเหงื่อ

 โยคะเย็นก็คือโยคะธรรมดาทั่วไป โดยจะฝึกอากาศ

ธรรมชาติ บ้างก็ฝึกในห้องแอร์ ข้อดีของการฝึกในท่ีเย็นคือฝึกได้

นานกว่าและมากกว่า ทำาให้ได้ใช้พลังงานเต็มที่ เพราะไม่ค่อยรู้สึก

เหน่ือยเทา่ไหร ่เปรยีบเหมอืนเราวิง่จอ๊กกิง้ในวนัทีอ่ากาศเยน็สบาย

จะวิ่งได้นานกว่าอากาศร้อน

  ประโยชน์ของโยคะคือปรับทุกระบบในร่างกายของเรา

ทั้ง 11 ระบบในร่างกาย กล้ามเนื้อทุกๆ ส่วนทุกมัดที่เราไม่ได้ใช้

ในชีวิตประจำาวันจะได้ใช้ในการเล่นโยคะ ซึ่งจะใช้ในท่าต่างๆ ทั้ง 

ก้ม แอ่น บิด เอน เงย

   โยคะกับเด็ก จริงๆ แล้วเด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไปก็เล่น

ไดแ้ลว้หรอืต่ำากวา่น้ัน ถา้เด็กใจนิง่พอท่ีจะเลน่ สิง่สำาคญัเลยคอืเดก็

จะต้องน่ิง สว่นทว่งทา่ตา่งๆ เราคงจะไมเ่นน้กบัเดก็มากนกั จะเนน้

ไปที่เรื่องของใจมากกว่า แต่ก็จะให้เด็กมีสมาธิอยู่กับตัวเอง

 เป้าหมายท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบเล่นโยคะเพราะ

ต้องการลดน้ำาหนัก ซึ่งมันท้าทายและก็สนุกด้วย การเล่นโยคะ

สามารถช่วยได้ แต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารด้วยถ้าเรา

ไม่ควบคุมอาหาร การเล่นโยคะก็เหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลาย

เหตุมากกว่า

 โยคะ VS การอออกกำาลังกาย โยคะนั้นจะต่างกับการ

ออกกำาลังกายตรงที่ว่าโยคะนั้นจะใช้สมาธิด้วย อยู่กับตัวเอง

มากกว่า มีกำาหนดลมหายใจ เพราะโยคะนั้นจะต้องเรียงร้อยด้วย

โดยการกำาหนดการหายใจเข้าออก กีฬาอย่างอื่นก็ไม่ได้เน้นการ

กำาหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนกับโยคะ

  ข้อแนะนำาการฝึกโยคะ ในช่วงแรกๆ นั้นควรจะฝึกกับ

ครูผู้มีความรู้ท่ีพร้อมจะให้คำาแนะนำาเรามากกว่าจะไปฝึกเองโดย

ลำาพัง แต่ถ้าจะไปฝึกเองก็สามารถทำาได้แต่ก็เสี่ยงกับการบาดเจ็บ 

ทางที่ดีนั้นควรฝึกกับครูผู้มีความรู้มากกว่าเพื่อจะได้รู้จักพื้นฐาน

ของการฝึกโยคะมากขึ้น 

การออกกำ ลังกายเพื่อสุขภาพ

KEEP FIT

YOGA

Y
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ABSTRACT & SCOTCH

SHIRT BATTLE

By Wikanda & Attasit
EXTRA  TREND

@ CHAOCHAN @ VTG @ MERDEKA @ MERDEKA@ TOMMY BEAN

SHIRT BATTLE
SHIRT TIME BY SLYQ  SHOP
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By Sutatinee Yambou

CHILL OUT

 หากใครเหนื่อยหรืออยากหามุมพักผ่อน นั่งชิลล์สบาย
ตามอารมณ์ให้ผ่อนคลาย และได้ทานอาหารอร่อย อยากให้นึกถึง
มุมนี้เลย "บ้านไม้ชายน้ำา" ที่อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึง่เปน็ทัง้รา้นอาหารสำาหรบัคนท่ีอยากพกัผ่อนในเวลาอันสัน้ และ
เป็นที่พักสำาหรับคนที่ต้องการพักผ่อนหลายวัน
        ใครที่ผ่านไปปากช่องต้องไปให้ถึงร้านนี้ เพราะบรรยากาศ
ทีน่ัน่ถอืไดว้า่ตืน่ตาตอ้งใจมาก ตัง้แตย่า่งก้าวเขา้ไปหนา้ประต ูรา้น
นี้ก็เหมือนบ้านเก่าที่สร้างด้วยไม้หลังหนึ่ง เป็นบ้านใหญ่ที่มีหลาย
มุม ไม่ว่าจะมุมของสะสมของเก่าตั้งแต่รุ่นคุณทวด คุณปู่ คุณยาย 
หรือเป็นมุมของเล่นที่สมัยนี้คงไม่มีให้ได้เห็น ของในร้านนี้คงสร้าง
ความประทับใจแก่นักสะสมเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโบราณ 
กระปอ๋งโอวลัตนิ กลอ่งใสล่กูอม จักรยานเก่า ทุกสิง่ท่ีเก่าแตพ่อมา
รวมกัน สามารถสร้างความวิจิตรได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาที่นี่
เหมือนได้ย้อนรอยในคืนวันอดีต เป็นบ้านเก่าแก่กว่าร้อยปี หาก
เดนิไปลดัเลาะไปรอบๆ จะพบกบับรรยากาศรา้นอาหารสมยักอ่น
ทีป่ระดบัด้วยตู ้โตะ๊ เกา้อี ้แสงไฟ เหมอืนบรรยากาศในวนัวาน เดนิ
เข้าไปเรื่อยๆ ก็จะพบว่าบ้านนี้มีทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ในบางส่วน
ของพืน้ทีช้ั่นบนถกูแบง่ใหเ้ปน็หอ้งพกั ใครท่ีอยากเปลีย่นบรรยากาศ
มาสมัผสักบัโลกในอดตี ทีน่ีเ่ปน็อกีหนึง่คำาตอบทีส่ามารถตอบโจทย์
ของคุณได้

         ไม่ว่าจะมามื้อเที่ยง มื้อเย็น หรือแค่มานั่งเล่นชิลล์ๆ มาได้
ท้ังนัน้ เรือ่งรสชาติอาหารท่ีนีก่ไ็มเ่ป็นรองใคร ท้ังต้มยำา หมอูบซีโ่ครง 
ต้มข่าปลาสลิด ถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มกาแฟ โกโก้ ก็หวานหอมน่า
ลิ้มลอง ชวนให้นั่งนาน ถ้าลงไปนั่งชั้นล่างบรรยากาศจะดีมาก 
เพราะไดน้ัง่รมิน้ำาตก เปดิโลง่รบับรรยากาศกบัธารน้ำาใส นัง่ทานไป
พร้อมมองธรรมชาติ ให้ไอเย็นของน้ำาตกระเหยจับที่แก้ม ยิ่งทำาให้
รูส้กึสบายผอ่นคลายจนลมืเวลาเลยทเีดยีว เสยีงเพลงจงัหวะสบาย 
เคลา้คลอกบัเสยีงธารน้ำา ฟงัแลว้คลา้ยเนือ้หาผสมกลิน่อายวนัวาน 
เสียงเพลงขับกล่อมสำาเนียงหวานนุ่ม สร้างสีสันให้พื้นที่แห่งนี้เป็น
พื้นที่แห่งความสุขที่น่าจดจำา
         เพลิดเพลินกับธรรมชาติและอาหารจนอิ่มหนำา มาพักความ
เบื่อหน่ายที่ "บ้านไม้ชายน้ำา ณ ปากช่อง " อีกทั้งยังได้สัมผัสกลิ่น
อายของวันวาน หอมหวานวันอดีตอีกด้วย Y

บ้านไม้ชายน้ำ  ณ ปากช่อง

“ “ทุกสิ่งที่เก่า... สามารถสร้าง

ความวิจิตรได้อย่างสมบูรณแ์บบ
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MOVIE UPDATE

The Great and Powerful เปิดตำ นานพ่อมดแห่งออซ
แนว :แอคชั่น ผจญภัย

ผู้กำากับ : แซม ไรมี่

นักแสดงนำา : มิล่า คูนิส, ราเชล ไวซ์, และ กลินด้า มิเชลล์ วิลเลี่ยมส์
 การผจญภัยของนักมายากลหนุ่มในดินแดนมหัศจรรย์ ก่อนท่ีเขาจะกลายเป็นพ่อมดแห่
งออซผู้ยิ่งใหญ่ ออสการ์ ดิกส์ (เจมส์ ฟรังโก้) นักมายากลหนุ่มประจำาคณะละครสัตว์ ที่ไม่ค่อยมีชื่อ
เสียง ถูกพัดพาจากแคนซัส ไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งออซ ที่ทำาให้เขามีพร้อมทั้งชื่อเสียงและความ
มัง่คัง่ จนกระท่ังเขาไดพ้บกับแม่มดทัง้ 3 ธโีอดอรา่ (มลิา่ คนูสิ), อวีานอรา่ (ราเชล ไวซ)์, และ กลนิด้า 
(มิเชลล์ วิลเลี่ยมส์) ที่ไม่เชื่อว่าเขาคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆ รอคอยอยู่ ความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่จำา
เกิดขึ้นในดินแดนแห่งออซ เขาต้องหาให้ได้ว่าใครดี ใครร้าย ก่อนที่จะสายเกินไป 
(โปรแกรมฉายหนัง 7 มีนาคม)

http://www.nazitv.com

By Sothiyaphon

HOT UPDATE

The Haunting in Connecticut 2 : 
The Ghost of Georgia (คฤหาสน์ช็อค 2)

 เรื่องราวของคู่สามี-ภรรยา ท่ีย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านท่ีหลังใหม่ในจอร์เจีย แต่พวกเขาก็เริ่ม
กังวลเมื่อ เอมี่ ลูกสาวคนเดียวเริ่มเห็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ และความกลัวก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อทั้งคู่เริ่มที่จะ
พบกับประสบการณ์สุดสยองด้วยตัวเอง และเมื่อพวกเขาเริ่มหาคำาตอบสำาหรับสิ่งนี้ทั้งสองก็ค้นพบ
ความลับชวนขนลุก(โปรแกรมฉายหนัง 28 มีนาคม)

แนว : สยองขวัญ

ผู้กำ�กับ : Tom Elkins

นักแสดงนำ� : แช็ด ไมเคิล เมอร์เร่ย์ และ อบิเกล สเปนเซอร์ 

G.I. Joe 2: Retaliation (จีไอโจ สงครามระห่ำ แค้นคอ บร้าทมิฬ 2)
แนว : แอ็คชั่นไซไฟ

ผู้กำ�กับ : จอน เอ็ม ชู

นักแสดงนำ� : ดีเจ โคโทรน่�, ลีบยองฮุน

 ภาคต่อของภาพยนตร์แอ็คชั่นไซไฟสุดฮอตจากปี 2009 เรื่อง G.I. JOE: RISE OF THE 
COBRA หรือ สงครามพิฆาตคอบร้าทมิฬ ซึ่งโกยรายได้จากทั่วโลกไปกว่า $300 ล้าน พาราเม้าต์ 
พิคเจอร์ส, เอ็มจีเอ็ม และสกายแดนซ์โปรดักชั่นส์ในภาคที่ 2 นี้ กลุ่มจีไอโจ ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับ
ศตัรหูมายเลขหนึง่อยา่งพวกคอบรา้ แตพ่วกเขายงัถกูบบีใหต้อ้งรบัมอืกบัภยัคกุคามจากภายในรฐับาล
ที่ทำาให้สถานะของพวกเขาตกอยู่ในภาวะเสี่ยง (โปรแกรมฉายหนัง 28 มีนาคม) Y
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MUSIC UPDATE

By Supattra

HOT UPDATE

Single : ตอบยังไง
Artist : ป๊อบ ปองกูล

 กลับมาครั้งนี้หนุ่มร่างใหญ่เสียงเพราะ ป๊อบ ปองกูล ขอโชว์เดี่ยวกับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรก

ของเขา กับอัลบั้มที่มีเชื่อว่า The Other Side ซึ่งมีเพลงออกมาให้ฟังกันแล้ว เช่น ไม่มีใคร ยังไงก็มี

เธอ แล้วตอนนี้เพลงใหม่ที่กำาลังออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน คือเพลง ตอบยังไง เป็นเพลงมีจังหวะ

สบายๆ เพื่อนๆ อย่าลืมลองหามาฟังกันนะคะ.

Artist : KARAMAIL
Single : ไม่เห็นโลงศพ  ไม่หลั่งน้ำ ตา

 ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำาตา เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่คงเดากันได้จากชื่อเพลง เพลงใหม่เพลง

นี้ที่หนุ่ม วงคาราเมล ปล่อยมาเป็นเพลงล่าสุดในอัลบั้มใหม่เพื่อนๆ คนไหนชอบฟังเพลงที่มีเนื้อหา

แบบเศร้าสะเทือนใจ ลองหาเพลงนี้มาฟังกันนะคะรับรองซึ้งใจ   

Artist : Paramore
Single :  now
 ในเดือนเมษาปีนี้ชาวร็อคจะได้ฟังเพลงอัลบั้มเต็มของ Paramore ซึ่ง MTV ก็ไม่พลาดที่

จะหยิบใส่ลิสต์ ที่สุดอัลบั้มเพลงร็อคที่ทุกคนรอคอยในปี 2013 โดยเขียนว่า หลังจากสองปีที่ยุ่งเหยิง

ผ่านไป Paramore จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 9 เดือนเมษายน ด้วยอัลบั้มใหม่ที่ใช้ชื่อวงเป็นชื่ออัลบั้ม 

ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนในเสียงเพลงของตัวเอง พวกเค้ามีหลักฐานยืนยันจากที่ได้โพสต์ไปว่า การทำา

อัลบั้มนี้ คือการค้นหาตัวตนของพวกเราใหม่อีกครั้ง มันคือวิธีการที่ทำาให้เราได้ปลดปล่อยความเป็น

เสรีในฐานะนักทำาเพลง นักร้อง และความเป็นมนุษย์ ซึ่งอิสรภาพของพวกเขาครั้งนี้ จะประเดิมด้วย

เพลงแรก Now ที่จะออกปล่อยให้ฟังทางสถานีวิทยุแล้วเพื่อนๆ คงได้ยินผ่านหูกันมาแล้วเมื่อต้นปีที่

ผ่านมา Y
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BOOKS BEST SELLER

เรื่อง : Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะ!
ผู้เขียน : Brian Tracy
สำ นักพิมพ์ : We LEARN ราคา 150 บาท
 ถ้าสิ่งแรกที่คุณทำาในตอนเช้าคือการกินกบเป็นๆ 1 ตัว นั่นเท่ากับว่า ตลอดทั้งวันจะมีแต่
เรือ่งดีๆ  เพราะคงไมม่อีะไรเลวรา้ยไปกวา่นัน้อกีแลว้ การทำางานของคณุกเ็ชน่กนั กบทีค่ณุต้องกนิโดย
เรว็ทีส่ดุคอื กบตวัใหญ่ๆ  ซึง่หมายถงึงานยากๆ ทีถ่า้ทำาเสรจ็กจ็ะสง่ผลอยา่งมหาศาลตอ่หนา้ทีก่ารงาน 
แต่ปัญหาคือ คุณมักเลี่ยงไปกินลูกอ๊อดตัวเล็กๆ (งานง่ายๆ เสียมากกว่า) คุณจึงมีงานล้มมือเต็มไป
หมดทำาอะไรไม่ค่อยเสร็จ นี่คือ 21 วิธีทำางานให้ได้มากขึ้นในเวลาท่ีน้อยลง ผลงานของ ‘ไบรอัน  
เทรซี่’ นักเขียนละนักพูดช่ือดังระดับโลกด้านความสำาเร็จ หนังสือขายดีระดับโลก ยอดขายทะลุ 
1,500,000 เล่ม

เรื่อง : คิดจะเป็นนายคนต้องเก่งคน
ผู้เขียน : ดร.เดวิด เจ.ไลเบอร์แมน  ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์
สำ นักพิมพ์ : We LEARN ราคา 180 บาท

 สงสัยไหมว่า ทำาไมบางคนถึงก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบติดจรวด ทั้งๆ ที่ทำางานไม่เก่ง
นกั แตค่นท่ีเก่งและเช่ียวชาญกว่ากลบัยงัไปไมถ่งึไหน นัน่เพราะพวกเขาลว่งรูเ้คลด็ลบับางอยา่งซึง่ชว่ย
สามารถอ่านคน ทำางานร่วมกับคน ใช้คน และแก้ปัญหาเรื่องคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.เดวิด นัก
จิตวิทยา จะเปิดเผยเคล็ดลับเหล่านั้นอย่างหมดเปลือก คุณจะสามารถใช้กลวิธีทางจิตวิทยาเข้าไป
จดัการกบัปญัหาเรือ่งคนทียุ่ง่ยากและนา่ปวดหัว ท้ังยงัทำาให้ทุกคนยอมทำาตามด้วยความสมคัรใจ ด้วย
ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมวิธีการนำาไปใช้อย่างเป็นขั้นตอน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณถือไพ่เหนือกว่าทุก
คนในทุกสถานการณ์

READ
By Wisa & Supattra

เรื่อง : มะม่วงจัง
ผู้เขียน : วิศุทธิ์ พรนิมิตร 
สำ นักพิมพ์ : a book ราคา 310 บาท

 กลบัมาอกีครัง้กบัเดก็ผูห้ญงินา่รกัท่ีมชีือ่วา่มะมว่ง โดยผลงานของ วศิทุธ์ิ พรนมิติร นกัเขยีน
ที่ไปเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แล้วได้มีโอกาสเขียนการ์ตูนลงในหนังสือพิมพ์ THE BIG ISSUE พร้อม
เนื้อเรื่องสั้นๆ ถือว่ามะม่วงจังเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาของมะม่วง และข้อความดีๆ ที่สอดแทรก
ลงในเรื่องราวของเด็กหญิงมะม่วง  ใครที่ไม่ชอบอ่านเรื่องที่มีตัวหนังสือเยอะๆ ลองหาซื้อมะม่วงจัง  
ที่มีเนื้อเรื่องสั้นๆ และภาพน่ารักๆ มาอ่านกันนะคะ Y
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 รา้นทีเ่กดิจากความชืน่ชอบและความรกัในเสือ้ผา้ แฟชัน่ 
และส ไตล์ ที่ บ่ ง บอกความ เ ป็นตั ว เ อ ง ขอ ง เ จ้ า ขอ ง ร้ า น 
สุดสวยที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้า “พลอย หอวัง” และหุ้น
ส่วนที่มีดีกรีไม่แพ้กัน “ฮิม ดิลกลาภ” เจ้าพ่อแฟชั่นตัวจี๊ดที่เป็นถึง
ไอดอลของหนุ่มหลายๆ คนทั้งสองร่วมกันเปิดร้านสุดเก๋ที่มีชื่อ
เท่ห์ๆ ว่า “Him and her Shop”

   ถึงจะเป็นร้านเล็กๆ แต่ของเด็ดๆ เยอะไปหมดโดยเสื้อผ้าที่ร้าน
นีจ้ะเปน็สไตล ์มกิแอนดแ์มทชท์ัง้วนิเทจ แนวสดใส รวมถงึชดุทีเ่ปน็
ทางการโดยพลอยและฮมิจะเป็นคนออกแบบนอกจากเสือ้ผา้สวยๆ
แล้วก็จะมีแอคเซสเซอรี่ต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าแนวๆ ที่หาไม่ได้ตาม
ท้องตลาดนักและยังมีสินค้าเด็ดๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมาโดยทั้งคู่
อีกด้วย  โดยท้ังหมดนัน้ลว้นนา่จบัจองท้ังสิน้ ซึง่เรายงัสามารถแชร์
ความรู้ทางด้านแฟชั่นและการแต่งกายในสไตล์ต่างๆ กับเจ้าของ
ร้านอย่าง ฮิม กับ พลอย ได้อีกด้วย Y    

By Wikanda & Attasit
HOT SHOP

“ “
GIRL INTREND @ HIM & HER

ร้านเล็กๆ ของเด็ดๆ 

เสื้อผ้าสไตล์ มิกแอนด์แมทช์

ทั้งวินเทจ แนวสดใส 

โดยพลอย หอวัง และฮิม ดิลกลาภ

Y  50
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 สำาหรับร้านนี้ ใครที่ชอบแนว 
วินเทจห้ามพลาดเด็ดขาด โดยเฉพาะ

แว่นตาที่ใส่แล้วไม่ซ้ำาใครแน่นอน!!
 เรียกได้ว่าเป็นร้านแฟชั่นเก๋ๆ  

ที่ทั้งชายและหญิง หากได้เข้าไปสัมผัส 
กับแฟชั่นที่เขาทั้งสองได้คัดสรรมาแล้วนั้น

จะต้องได้เสียเงินกันอย่างแน่นอน !!

Located : Rain Hill
Sukhumvit 47  Bkk.
Tel . 02-261-7233 
Line: himandher

 51   Y
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 วันนี้เรามาแนะนำาร้านเสื้อผ้าแนวเซ็กซี่ แอบหวานหน่อยๆ เอาไว้สวมใส่ออกงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ งานแต่ง และ
งานอื่นๆ อีกก็ตาม เอาไว้ให้ทุกคนได้ไว้เลือกพิจารณากัน ขอบอกเลยว่าชุดเสื้อผ้า การออกแบบของร้านนี้พอสวมใส่แล้วไม่ผิดหวังกัน
เลยทีเดียว และยังมีข้อดีอีกข้อคือใส่แล้วดูดีไม่เหมือนใครเพราะทางร้านเขาคิดและออกแบบเอง มีโรงงานเป็นของตัวเองซะด้วย  
เรียกได้ว่าครบรูปแบบของคนที่อยากใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำาใครเลยจ้า...และชื่อร้านก็เก๋มากๆ ร้าน NINE GEMS  

 ราคาเสื้อผ้าก็ไม่แพง ชุดละประมาณ 1,000-4,000 บาท ลูกค้าส่วนมากของร้านนี้จะเป็น ดารา คนในวงการ พริตตี้ เอ็มซี 
นักศึกษาและพนักงานบริษัททั่วไปถือได้ว่าร้านนี้มีชื่อเสียงและคุณภาพ เดินผ่านร้านก็จะสะดุดตาเพราะไม่ค่อยมีร้านขายเสื้อผ้าแนวนี้
จงึไดส้อบถามเจา้ของรา้นวา่ทำาไมถงึเลอืกขายเสือ้ผา้แนวนีค้ำาตอบกคื็อ....ท่ีเลอืกทำาธุรกจิแนวนีเ้พราะคดิวา่สามารถขายได้ตลอดไมม่ตีก
เทรนด์และคู่แข่งในการขายก็มีน้อยและไม่ซ้ำาใครเพราะออกแบบเอง
 คุณนนทวัช กฤษณะเศรณี เจ้าของร้านนั้นเป็นกันเองมากๆ ร้าน Nine Gems มีทั้งหมด 3 สาขา มีสาขาที่ประเทศลาว 
แพลทินัม และสาขาที่พ่ึงเปิดคือ ยูเนี่ยนมอล์ งานนี้สาวๆ ท่ีอยากสวยเด่นแบบเซเลบพลาดไม่ได้ที่จะไปช้อปกระจายกันที่ร้าน  
“NINE GEMS” นะคะ Y

 

By Watchaneekorn
SHOP ZOG ZAG

SHOP WITH ME
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By  Tham

  วันนี้มีตลาดมือสองมาแนะนำา ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าเยอะแยะมากมายอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆ นี่เอง ชื่อว่าตลาดวังหลัง ที่หลาย
คนคงรูจ้กัตลาดวงัหลงั ตัง้อยูต่รงขา้มกับโรงพยาบาลศริริาช พอช่วงเทีย่งๆ ของทกุวนักจ็ะมผีูค้นมาจบัจา่ยใชส้อยกนัอยา่งเนอืงแนน่ ทัง้
อาหารการกิน ของใช้ต่างๆ แต่ที่จะแนะนำาในวันนี้เป็นตลาดโซนด้านใน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า ยิ่งใน
ช่วงนี้กระแสแนววินเทจกำาลังมาแรง ก็จะมีเสื้อผ้าในแนวนี้มากเป็นพิเศษ ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชาย ใครที่ชอบและสนใจในกระแส 
วินเทจรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน 
 สินค้าภายในตลาดวังหลังมีราคาตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ซึ่งถูกมาก ถ้าใครเคยมาเดินตลาดวังหลังต้องรู้จักตลาดแนวแนว ซึ่ง
ซอยตลาดแนวแนวนี้มีทีเด็ดตรงที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและท่ีสำาคัญไม่มีทางซ้ำากับใครแน่นอนเพราะส่วนใหญ่
สินค้าในตลาดแนวแนวจะเป็นสินค้ากึ่งย้อนยุค เป็นสินค้าท่ีมีอยู่มากมายในยุคของคุณพ่อคุณแม่ หรือในยุคของคุณปู่คุณย่ายังหนุ่มยัง
สาว เช่น เสื้อเชิ้ตฮาวาย เอี้ยมยีนส์ กางเกงเอวสูง กระเป๋าเป้แบบถุงทะเล รองเท้าผ้าใบวินเทจ ถ้าใครที่ชอบช้อปสินค้ามือสอง ที่นี่ก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งนอกจากสวนจตุจักรหรือตลาดรถไฟ ตลาดวังหลังนี้เปิดทุกวัน ตั้งเเต่ 11.00 น.จนถึง16.00น. นอกจากจะได้ช็อปปิ้ง 
เพลินๆ ยังได้ดื่มด่ำากับบรรยากาศริมแม่น้ำาเจ้าพระยาอีกด้วย  Y

ช้อปสินค้ามือสอง  ย่านเก่าวังหลัง

SHOP ZOG ZAG
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By Wikanda & Attasit 

MEN INTREND @ CHAOCHAN

SHOP CILL CILL

SHOP LOCATE RAIN HILL Floor.2 Sukhumvit 47 BKK.
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 เจา้จนัทร์ ร้านสไตลว์นิเทจทีผ่สมผสานเขา้กบักลิน่อาย
ของความเป็นอเมริกันได้อย่างลงตัว ชวนให้เหล่านักช้อปทั้งหนุ่ม
เล็กหนุ่มใหญ่ที่คลั่งไคล้ในสไตล์นี้ต่างก็ยกย่องให้กับ “ปุ๊-อิศเรศ 
จันทรวดี” เจ้าของร้านนี้ให้เป็นไอคอนสไตล์

 ด้วยความชื่นชอบในการแต่งตัวทำาให้ไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรก็ดู
เข้ากันไปหมด เรียกได้ว่าใครที่มาร้านนี้แล้วต้องได้สนุกไปกับการ
มิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้า และได้เรียนรู้เคล็ดลับในการผสมผสาน
การแต่งตัวแบบไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน ^^ Y
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Samsung Galaxy Note 10.1
 ผลิตภัณฑ์ที่รัน Windows 8 แท็บเล็ต  ที่มาพร้อมความสามารถในการถอด
ประกอบร่างกับคีย์บอร์ดได้ มีหน้าจอ 10.1 นิ้ว  เมื่อรวมร่างกับคีย์บอร์ดจะสามารถใช้
งานไดน้านถงึ 18 ช่ัวโมง (แทบ็เลต็อยา่งเดียวใชไ้ด้ 8 ชัว่โมง) จดุเด่นของ Iconia W51o 
คือ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 ตัวเดียวกับที่ใช้อยู่บน คอมพิวเตอร์ ทำาให้
สามารถใช้งาน application และ โปรแกรม ต่างๆ ได้เหมือนกัน

 สนุกกับไลฟ์สไตล์บนหน้อจอทัชสกรีน 10.1 นิ้ว แบ่งหน้าจอใช้งาน
หลายหน้าต่างในเวลาเดียวกัน เก็บทุกไอเดียดั่งใจคิดด้วยเทคโนโลยีปากกา S 
Pen กล้อง 5 ล้านพิกเซล ตกแต่งให้สวยด้วย Photoshop แอพฯ พรีเมียมจาก 
Adobe แถมยังเป็นโทรศัพท์ได้อีกด้วย

Acer Iconia Tab W510  

 เปลี่ยนโน้ตบุ๊คเครื่องเดิมๆ ให้เป็นแท็บเล็ต แค่ปรับหน้าจอที่สามารถ
หมุนได้ 360 องศา มาพร้อม Intel Core i7 และ Windows 8 บางเพียง  
16.9 มม.หนัก 1.54 กก. แบตฯใช้งานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง หน้าจอแสดงภาพ
แบบ IPS ขนาด 13.3 นิ้ว เปลี่ยนเพลงหรือเลือกรูปได้ด้วยการสะบัดมือด้วย
เทคโนโลยี Motion Control

Lenovo IdeaPad Yoga

IT UPDATE

  สมารท์โฟนกึง่แทบ็เลต็ หนา้จอกว้าง 5.5 นิว้ มาพรอ้ม
ปากกาอัจฉริยะ S Pen มอบความสะดวกในการใช้งานปากกา
บนหน้าจอสัมผัส ด้วยฟังก์ช่ันท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์
จนิตนาการ และสามารถนำาไปใชง้านในชวีติประจำาวนัอยา่งลงตวั 
พร้อมด้วยการทำางานแบบ multi-tasking ที่ลื่นไหลต่อเนื่อง Y

Samsung Galaxy Note 2

By  Supattra & Sothiyaphon
IT REVIEW
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By Wikanda & Attasit

SWEET CUP
TROPICAL MONKEY

 รา้นไอศกรมีโฮมเมดเลก็ๆ นา่รกั นา่รบัประทานบรเิวณ

ย่านใจกลางเมอืงทีม่ชีือ่สดุแสนจะนา่รกัแสนซนวา่ “ทรอปคิอล มงั

กี ้(Tropical Monkey)”  โดยชือ่ของรา้นนีก็้มาจากคาแรกเตอรข์อง

คุณปุ๋ย และน้องสาวเจ้าของร้านที่เป็นคนสนุกๆ ซน ๆ  เหมือนลูก

ลิง บรรยากาศและโทนสีของร้านสดใสน่ารักเหมาะกับสาวๆ 

ทีช่อบถา่ยรปูและยงัใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย สบายสดุๆ เพราะขณะ

รับประทานสามารถมองเห็นน้ำาพุสวยๆ ที่อยู่นอกร้านได้ด้วย

เมนูน่ารักๆ ของที่นี่เป็น

ไอศกรีมที่ผสมผสานเอา

เสน่ห์ของขนมกับเอกลักษณ์

หวาน ๆ เย็น ๆ ของ 

ไอศกรมีเขา้ไวด้้วยกนั อยา่งลงตัวจนเกดิเปน็เมนทูีใ่ห้รสชาตหิวาน

ละมุน่ นุน่นวล กวา่ทีไ่หนๆ เรยีกไดว้า่เปน็ไอศกรมีโฮมเมด ทีส่าวๆ

พลาดไม่ได้เลยทีเดียว Y

ที่ตั้ง : Rain Hill ชั้น 2  โทร : 081-616-3909

MENU
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 Purr Cat Cafe คาเฟ่แมวที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองและกำาลังได้รับความนิยมในบรรดาคนรักแมวว่าเป็นคาเฟ่ท่ี
ให้ทั้งความผ่อนคลาย ความสุข และรสชาติของทุกเมนูก็ยังอร่อย
อกีดว้ย โดยบรรยากาศในรา้นใหค้วามรูส้กึโปรง่สบาย และยังมีแมว
น้อยที่จะคอยมาต้อนรับและเล่นด้วยจนเราหลงรักโดยไม่รู้ตัว
นอกจากเมนูอร่อยๆ ของเราแล้วก็ยังสามารถสั่งเมนูน่าหม่ำาของ
น้องแมวมาป้อนให้กับน้องแมวได้อีกด้วยนะคะ ^^
  งานนี้เรียกได้ว่าคนรักแมวพลาดไม่ได้เด็ดขาด
ที่จะตกเป็นทาสแมวสุดน่ารักที่ร้าน Purr Cat  Y

ที่ตั้ง  : สุขุมวิท 53  
Facebook : PURR CAT CAFE CLUB 

By Wikanda & Attasit
MENU

SWEET CUP
PURR CAT CAFE
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BACKSTAG

BEHIND THE SCENES

 น้องๆ จากสาขาแฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต วันนี้จัดเต็มมากๆ ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเอสเซสเซอรี่ บอกได้คำาเดียวว่าเริศมากก…ซึ่งเรา
ได้เก็บตกภาพสวยๆ และเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นลงปกนิตยสาร YOUR ซึ่งเป็นมือใหม่ทั้งคู่ นางแบบ,นายแบบมือใหม่ ช่างภาพมือใหม่  
ประเดิมนิตยสารแฟชั่นเล่มแรกเล่มเดียวของพวกเราทั้ง 12 คน  Y

By Wisa
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NAME : VINTAGE FASHION
PRICE : 1,708 .-

หนังสือแฟชั่นสไตล์วินเทจ
ที่รวบรวมสไตล์การแต่งตัว

ในยุค1950 มาไว้แน่นเอียด 
เรียกได้ว่า

“ ล้าสมัยแต่ล้ำายุค !! ”

NAME : VINTAGE MENSWEAR
PRICE : 1,552 .-

หนังสือแฟชั่นวินเทจอีกเล่มที่
เป็น Inspiration ได้ดีจนต้องมีไว้
ครอบครองสำาหรับคนที่ชื่นชอบ
สไตล์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาด

NAME : MY RUGGED 211
PRICE : 1,841 .-

หนังสือแฟชั่นสไตล์ห้าวหาญ 
เหมาะกับผู้ที่ชอบสไตล์เท่ๆ แบบ

ทะมัดทะแมง  สมบุกสมบันแต่ยังคง
มีกลิ่นอายความเป็นวินเทจด้วยโทนสี Y

VINTAGE IS CLASSIC

By Wikanda & Attasit
LOOK OUT BOOK



 63   Y

“ชุดที่ไม่มีในโลก” 
โดย เกวลิน ปฏิพัทธ์วศิน(เกว)
นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
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YOURYOUR

มหาวทิยาลยัรงัสติ
รว่มสรา้งสงัคมแหง่การให ้และการแบง่ปนัโอกาส

ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 


