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 คุณเคยมีหนังสือเลมโปรดมั้ยคะ หนังสือที่ 
คณุอยากจะคอย ๆ  อานมนัไป ทลีะหนา ทลีะหนา 
อยากดื่มด่ำกับเร�่องราวของมันใหนานที่สุด 
แตถึงยังไง กาลเวลาก็ตองนำพาใหคุณเดินทาง 
มาถึงกระดาษหนาสุดทายของมันเขาสักวัน 
แนนอนวาคุณคงตองรูสึกเสียดาย และใจหาย 
อยูไมนอย ใชแลว…มันคือเวลาของ “การ 
เปลี่ยนแปลง” เวลาที่คุณจะตองเลือกแลววา 
จะหยิบหนังสือเลมใหมข�้นมาอาน หร�อจะหยิบ 
หนงัสอืเลมเดมิมาเปดซำ้อกีครัง้ แตมนัจะไดอะไร 
เพ�่มข�้นมาจากเดิมละ 
 ไมตางกับชีว�ตคนเราที่ชอบเดินอยูในเสนทาง 
เดิม ๆ การที่คนสวนใหญมักจะทำอยางนั้น อาจ 
เปนเพราะพวกเขาเคยชินกับมัน หร�ออันที่จร�ง 
แลว พวกเขาแคกลัวที่จะกาวขามผานพ�้นที่ 
ปลอดภัยของตัวเอง 
 เพ�ยงแคคุณเปดประตูใจตอนรบัการเปลีย่น 
แปลงใหม ๆ ทีด่ใีหผานเขามาในชีว�ต ลองทำความ 

รูจักกับมันสักหนอยก็คงจะดีไมนอย สรางเร�่อง 
ราวเร�่องใหม เสนทางเดินใหม มุมมองใหม ๆ ให 
คุณไดสัมผัส บางทีคุณอาจจะตกหลุมรักตัวเอง 
คนใหมข�้นมาโดยไมรูตัวก็เปนได 
 Persmegtive เลมที ่8 นีก้เ็ชนกนั ในวาระอนัด ี
ครบ 2 ป กถ็อืโอกาสนีร้�โนเวทตวัเองใหมสกัหนอย
โดยเพ�ม่สมาชิกใหมดวยคอลัมน Tip me please 
ทีม่าแนะนำทปิด ีๆ ใหคณุไดอรอยกบัมือ้ทีโ่ดนใจ 
หวังวาการกลับมาของ Persmegtive ในรูปแบบ 
ใหมนี ้จะสรางความสขุ รอยยิ�มและแรงบนัดาลใจ 
ดี ๆ ใหคุณผูอานไดเหมือนที่ผานมานะคะ 

EDITOR’S TALK

by Onnicha Mekmahan
Photo : Ae Bambies
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 Have you ever had a favorite book you 
slowly savoured page by page and never 
wanted to end? And when it was finished 
maybe you debated making a change and 
moving on to another one or just going 
right back to the beginning of that one and 
starting it again, knowing how great it was 
and feeling comfortable with its familiarity.  
 Most people live their lives doing the 
same things over and over again. Is it 
because we like to do things we are 
familiar with or simply that we are afraid
to try something new and step beyond 
our familiar comfort zones ?
 When we open our hearts though and 
try welcoming different and new experi-
ences into our lives we are then able to 
embrace new discoveries, new perspec-

tives and perhaps a whole new world 
within ourselves.
 This principal then should apply to us, 
and so it is time for a change here at 
Persmegtive. In celebration of our two 
year anniversary, we happily take this 
opportunity to make some renovations 
and changes. This includes a new 
addition - Tip me please, featuring tips 
and tricks on cooking, an architectural 
tour of Bawa’s Gems by Ploy Malligamas, 
changing perspective on learning English 
by LoukGolf Kanatip, founder and tutor of 
Angkriz English Academy and much more.
 We hope the new changes in 
Persmegtive’s 8th issue continue to bring 
smiles and inspiration to our readers.
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 “It’s an abstract art.”
 “It’s a combination of eccentricity and creativity.”
 “I think it is like a sea filled with metal bent and 
folded or something like that.” These were the 
words of a young man having a discussion with a 
blond boy, trying to articulate what at first glance 
seemed like a massive sculpture, its form being 
nothing like a typical building generally defined 
by squared off corners. Instead, one can find 
only curves and fluidity created from carefully 
chosen and polished materials. One can’t help 
but look at it in disbelief and ponder how such an 
impressive structure could have possibly been 
built. The mastermind behind this architecture is 
none other than Frank O. Gehry.
 Ephraim Owen Goldberg, or Frank Gehry, was 
born in Canada, but later moved to the United 
States and eventually became a citizen. His 
education in architecture began at the University 
of Southern California School of Architecture. 
Gehry continued his graduate studies at Harvard 

 “ เหมือนงานศิลปะนามธรรม ”
 “มนัคอืสวนผสม ของความบากบัความคดิสรางสรรค ”
 “ ผมวามันเหมือนทะเล ทะเลที่เต็มไปดวยโลหะที่บิด
เบี้ยว อะไรแบบนั้นนะครับ ”

 ชายหนุมและเด็กชายผมบลอนด พยายามทำความ
เขาใจกับสิ�งที่พวกเขาเห็น เบื้องหนาคือสถาปตยกรรม
ที่มองแลวจะเร�ยกวาเปนประติมากรรมขนาดใหญก็คง
ไมผิดนัก เพราะรูปทรงของมันผิดเพ�้ยนไปจากอาคาร
ทัว่ ๆ  ไป โครงสรางไมใชสีเ่หลีย่มมมุฉากอยางทีเ่คยเหน็มา 
ทวาโคงมน และยังมีความลื่นไหลอันเปนผลจากการ
เลือกใชวัสดุที่มีพ�้นผิวมันวาว ทำใหเมื่อมองกี่ครั้งก็ดู
เหลือเชื่อ และดูแทบเปนไปไมไดที่จะสรางข�้นมา แตก็เปน
ไปแลว ดวยมนัสมองของ “Frank Gehry” ผูที่จินิตนาการ 
ภาพมันเอาไว

 Ephraim Owen Goldberg หร�อ Frank Gehry 
เกิดที่แคนาดา แตหลังจากนั้นก็ยายมาอยูที่อเมร�กา 
และถือสัญชาติอเมร�กันในที่สุด เขาเร�่มตนศึกษาดาน 
สถาปตยกรรมจาก University of Southern California 
School of Architecture และเขาศึกษาตอระดับ
ปร�ญญาโทที่ Harvard Graduate School of Design  
Gehry เปนสถาปนิกเพ�ยงไมกี่คนบนโลกที่ไดรับรางวัล
The Pritzker Architecture Prize ซึ่งเปร�ยบไดกับ
รางวัลโนเบลของเหลาสถาปนิก รวมถึงไดรับการยกยอง
วาเปน Starchitect หร�อสถาปนิกที่ดังเทียบไดกับดารา 

 Gehry สรางผลงานอันเปนที่นาจดจำอยูหลายตอ
หลายชิ�น ไมวาจะเปน Guggenheim Museum ที่ 
บิลบาว Walt Disney Concert Hall ที่ลอสแองเจลิส 
แคลิฟอรเนีย ซึ่งใครก็ตามที่ไดมาเยือนตองหยุดมอง 
และตื่นตะลึงกับสิ�งที่อยูตรงหนา สถาปตยกรรมทั้งสอง 
แหง ไดชื่อวามีความสลับซับซอนในดานการออกแบบ 
โครงสรางเปนอยางมาก ซึ่งนับวาเปนความทาทายที่ 
Gehry และทีมงานตองเอาชนะ โดยการพัฒนาซอฟต 
แวรพ�เศษเขามาชวยเข�ยนแบบ และชวยในขั้นตอนการ 
กอสราง ผลลัพธที่ไดคือสถาปตยกรรมสุดล้ำที่คงมี 
เพ�ยง Gehry เทานั้นที่สามารถจินตนาการมันข�้นมาได 

 แมวาเขาจะดูประสบความสำเร็จในดานการออกแบบ
สถาปตยกรรมมาก แตเขากลับชื่นชอบที่จะพ�ดคุยเร�่อง
ศิลปะมากกวา คร้ังหน่ึงเขาเคยใหสัมภาษณไววาบรรดา
สถาปนิกดวยกันไมคอยเขาใจ และไมคอยสนับสนุนงาน

ของเขาเทาไหร หนำซ้ำยังลอเลียนงานของอีก เขาเลยมี 
เพ�่อนในแวดวงศิลปะเสียมากกวา แรงบันดาลใจในการ 
ออกแบบสถาปตยกรรมของเขา หลายชิ�นมีที่มาจาก 
งานศิลปะ โดยจะนำมาประยุกตใชในการออกแบบแปลน 
เปนตน ในแงของว�ธีการทำงาน หลาย ๆ ครั้งก็แตกตาง 
อยางสิ�นเชิงกับสถาปนิกทั่วไปเชนกัน ครั้งหนึ่งเขาไดรับ 
มอบหมายงาน ใหออกแบบ The EMP Building โดยที่ 
เขาตั้งใจจะใหมันมีความเปน Rock ‘n’ Roll เขาก็ไปซื้อ 
กีตารไฟฟาแลวทำอยางท่ีร็อคสตารชอบทำในคอนเสิรต 
คือฟาดมันซะจนพังไมเหลือชิ�นดี ! จากนั้นก็นำชิ�นสวน 
มาคอย ๆ พัฒนาเปนไอเดียในการสรางอาคารตอไป 
นีแ่หละว�ธกีารทำงานแบบ Gehry นอกจากการออกแบบ 
สถาปตยกรรม เขายงัทำงานออกแบบอืน่ ๆ อกีมากมาย 
อาทิ การออกแบบเฟอรนิเจอรเปนงานอดิเรก หร�อการ 
ออกแบบเคร�อ่งประดับใหแบรนดดังอยาง Tiffany รวมถึง 
ออกแบบนาิกาให Fossil แตที่นาสนใจที่สุดคือ การ 
ออกแบบหมวกใหกับ Lady Gaga นักรองสุดติสทที่ 
สรางความตกตะลงึใหโลกอยูบอย ๆ ซึง่เขาอาจออกแบบ 
ใหเธอเพราะชืน่ชมในความบาและความกลาทีจ่ะแตกตาง 
ที่มีสวนคลายเขาอยูบางก็เปนได

FRANK
GEHRY

ARS LONGA, VITA BREVIS

Art is long. Life is short
ชีว�ตสั้น…ศิลปะยืนยาว

by Ananymous 
Illustration : 21Day
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Graduate School of Design. Gehry is one of 
the few architects to be awarded the Pritzker 
Architecture Prize, which is the equivalent of 
receiving the Nobel Prize for architects. He was 
also given the title Starchitect for having become 
something of a celebrity.
 Gehry has created numerous remarkable 
works including the Guggenheim Museum in 
Bilbao and the Walt Disney Concert Hall in Los 
Angeles, California. It is not strange for one to 
be awestruck by the complexity of design and 
construction of both structures. These were 
the challenges that Gehry and his team had to 
overcome by developing special software to aid 
the design and construction process. The result, 
are masterpieces which only Gehry could have 
imagined.
 Although a very successful architect, Gehry 
has always been more keen on talking about art. 
In an interview, Gehry once said that fellow 
architects do not really understand his work and 
do not support him and often made fun of him. 
That is why he has more friends who are artists, 
the source of inspiration for a lot of his architec-
tural work. 
 Often the techniques used in each of Gehry’s 
designs vary from project to project. The EMP 
Building for instance, he wanted to incorporate 
its roots in rock ‘n’ roll. To get inspired, Gehry 
went and bought himself an electronic guitar 
which he sliced open, taking it apart piece by 
piece and carefully analyzing each of the parts 
in order to develop his design. This is the 
idiosyncratic way of Gehry.
 Aside from architecture, Gehry likes doing 
other design work such as furniture design, 
which he does as a hobby. He also does jewelry 
designs for Tiffany’s as well as watches for Fossil. 
But what is probably his most interesting design 
project to date has been in collaboration with 
Lady Gaga designing hats! Gaga, like him is 
eccentric and courageous enough to be different 
from the mainstream. 
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 Meet My smeg ฉบับนี้ จะพาคุณผูอานไป
เยือนเมืองเชียงใหม เพ�่อทำความรูจักกับเจาของ
รานขนมอบชื่อดัง “Love at First Bite” ที่คุณจะ 
ตกหลุมรักในคำแรกที่ไดลิ�มลอง Love at First 
Bite เกดิข�้นจากการที่ คณุมัทนา แสงสวางวฒันะ
เจาของราน มีความชอบในการทำขนม ตั้งแต 
เมื่อใชชีว�ตอยูที่สหรัฐอเมร�กา ตลอดเวลา 27 ป 
ไดชิมอาหารและขนมตาง ๆ  มากมาย และไดลอง 
ทำใหเพ�่อนทาน ซึ่งเพ�่อนเกิดติดใจจึงไดเร�่มทำ 
ตั้งแตกลับมาอยูกรุงเทพฯ และเมื่อยายกลับมา 
เชยีงใหมตอนสามเีกษยีณ ก็ไดเปดรานจร�งจงัทีน่ัน่
 ดวยความทีค่ณุมทันาไมเคยเร�ยนทำขนมเตม็
หลักสูตร แตไดเร�ยนรูจากการเขารวมกิจกรรม 
Workshop ของหางสรรพสินคา และอาศัย
ความชอบสวนตัวเปนทุนเดิม ทำใหสามารถ
ทำขนมไดหลากหลายชนิด รวมไปถึงขนมพาย
 สิ�งหนึ่งที่เปนภาพจำของ Love at First Bite 
คือการไดลิ�มรสหอมหวานของขนม ทามกลาง
บรรยากาศรมร�่นของสวน คุณมัทนาเลาวา 
“เนื่องจากสถานที่เปนบานของตัวเอง จึงอยาก

Love at First Bite
คุณมัทนา แสงสวางวัฒนะ
(Matana Sangsawangwatana)

MEET MY SMEG

Meet one of smeg’s owners
เปดบาน เปดครัว เปดตัวเจาของ smeg 

by Beau Sukjai
Photos : Kittimages
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passion and using good ingredients. If 
customers are not satisfied with any of our 
desserts, we happily offer an exchange.” 
 And one very essential part to baking 
is to use high quality kitchen equipment.
I brought my kitchen equipment back 
from the US and used it until it was time 
to replace it. Smeg was my go-to first 
choice for its professional and hassle-free 
performance. And when I moved to 
Chiang Mai, I again settled on a trusty 
smeg oven and hood, Matana adds.
 For those who are planing to come to 
Chiang Mai, don’t forget to visit Love at 
First Bite in Chiang Mai-Lum Poon Soi 1. 
For directions and details, call 053 242 731

 In this issue, we are heading northward 
to meet the owner of the well-established 
bakery Love at First Bite, in Chiang Mai.
Matana Sangsawangwatana has always 
loved baking ever since having lived in 
the United States. For 27 years of living 
there, Matana explored her love of food 
and tested and honed many recipes. At 
first she baked for friends and her baking 
reputation started to grow slowly day by 
day.
 When her husband retired, they decided
together to open a bakery in Chiang Mai. 
Set in their own beautiful garden, Love at 
First Bite is a nice, feel-at-home place to 
relax and enjoy delicious desserts. There 
is a wide selection of home-baked goods 
to choose, from cakes to cookies and pies. 
Their chocolate cake, black russian cake 
and coconut cream pie are popular sellers. 
Matana tells us about the most important 
things to win over customers’ hearts. 
“They are quality and consistency, baker’s

ใหลกูคารูสกึเหมอืนกนิเคกอยูในบาน นัง่สบาย ๆ
ในสวนไมตองร�บรอน และคดิวาเราเปนรานแรก ๆ
เลยที่จัดสถานที่เปนสวนสวย ใหลูกคานั่งทาน 
เคก” เมนูยอดฮิตคงตองยกให เคกช็อกโกแลต 
หนานิ�ม เคกแบล็กรัสเซียน ชีสเคก และพาย 
มะพราว “สิ�งสำคัญที่จะไดหัวใจลูกคาคือ 
คุณภาพตองเหมือนเดิม ทำดวยใจจร�ง และ
ใชของดีทำ ถาลูกคาทานแลวไมถูกใจ ก็ยินดี
เปลี่ยนใหโดยไมคิดเง�น” 
 คุณมัทนาเลาถึงหัวใจสำคัญในการมัดใจ 
ลูกคา นอกจากนี้สิ�งที่ขาดไมไดเลย คอืเคร�่องครวั 
คุณภาพดี “ตอนกลับจากอเมร�กาไดขนเคร�่อง 
ครัวกลับมาดวย แลวเมื่อถึงเวลาตองเปลี่ยนใหม
ก็ตัดสินใจเลือกเตาอบ smeg เปนอันดับแรก 
เพราะมีความเปน Professional ใชงานไดดี 
ไมมีปญหาจ�กจิก จึงใช smeg เร�่อยมา พอกลับ 
มาเชยีงใหม กย็งัคงเลอืก smeg เหมอืนเดมิ ใชทั้ง 
เตาอบ และ Hood เพราะเชื่อมั่นในความทนทาน 
จร�ง ๆ คะ” 
 สำหรับคุณผูอานที่มีแผนจะไปเที่ยวเชียงใหม 
อยาลืมแวะ Love at First Bite นะคะ อยูที่ 
ถ. เชียงใหม -ลำพ�น ซอย 1 สอบถามเสนทาง 
และรายละเอียด โทร. 053 242 731
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EASY PEASY

A quick and easy recipe
อรอยทันใจ กับเมนูที่ใคร ๆ ก็ทำได

by Overtime Chef
Photos : Kittimages

EASY

PEASY

010



 Easy Peasy is going into the third year 
here. Let’s start the year off with this power 
breakfast recipe-cheesy spinach toast. 
Yummy and easy !

Ingredients
•  4 slices of bread 
•  100 gram spinach
•  50 gram shreded mozzarella
•  20 gram chopped union
•  1/2 cup whipping cream 
•  1 tablespoon butter 
•  1/2 teaspoon sugar
•  1 teaspoon corn starch
•  1/4 chicken cube
•  salt and pepper

Instructions
 Blanch spinach and squeeze out the water 
then chop roughly into pieces. Sautee onion 
with butter until fragrant and translucent. Stir 
in spinach then add whipping cream, sugar 
salt and pepper. Mix a bit of water with corn 
starch and add it slowly to the spinach 
mixture. Stir until the mixture get thicker. 
Spread it on bread and sprinkle with shredded 
mozzarella. Bake at a low temperature for 
10 minutes. Serve hot with ketchup. 

 เขาสูปที่ 3 ของ  Easy Peasy เชื่อวาในปที่ผาน
มาของทุกคนคงมีเร�่องราวหลาย ๆ อยางเกิดข�้น
มากมาย ปนี้ขอเร�่มตนรับสิ�งดี ๆ ที่จะเขามา 
ดวยเมนูเติมพลัง เหมาะกับเปนอาหารเชาเบา ๆ
จิบกับกาแฟ ก็แบบ… มันดีอะ

สวนผสม
• ขนมปง 4 แผน
• ผักโขม 100 กรัม
• มอสซาเรลลาชีส 50 กรัม
• หอมใหญสับ 20 กรัม
• ว�ปป�งคร�ม 1/2 ถวย
• เนย 1 ชอนโตะ
• น้ำตาล 1/2 ชอนชา
• แปงขาวโพด 1 ชอนชา
• ซุปกอน 1/4 กอน
• เกลือปน, พร�กไทย เล็กนอย

ว�ธีทำ
 ลวกผักโขมใหสุก บีบน้ำทิ�ง จากนั้นหั่นหยาบ ๆ  
พักไว ตั้งกระทะผัดเนยกับหอมใหญจนใส ใสผัก
โขมและซุปกอนลงไปคลุกใหทั่ว เติมว�ปป�งคร�ม 
ปรุงรสดวยน้ำตาล เกลือ และพร�กไทย จากนั้นใส
แปงขางโพดที่ผสมน้ำเล็กนอยลงไป ผัดสักครูให
สวนผสมขนข�้นเล็กนอย นำสวนผสมที่ไดทาบน
ขนมปง โรยหนาดวยมอสซาเรลลาชีส อบดวยไฟ
ออนประมาณ 10 นาที เสิรฟรอน ๆ พรอมซอส
มะเข�อเทศ Enjoy !

Tip: หากจะเก็บไวควรหอดวย Plastic Wrap

CHEESY
SPINACH
TOAST
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ALL
SIX
TO
TWELVE

และของตกแตงภายในราน ซึ่งอาจจะไมไดมากชิ�น
นัก แตของทุกชิ�นและมุมทุกมุม ถูกคิดมาอยาง 
ครบรายละเอียด ทั้งเร�่องความนาสนใจของ 
เคร�่องตกแตงที่เลือกมาใช หร�อแมแตการผสม 
ผสานสิ�งตาง ๆ จนทำใหทุก ๆ มุมที่เรามองไป 
จะมีทั้งความเท สบาย และมีเอกลักษณ แบบที่ 
ใครก็เลียนแบบไมได นอกจากความเกของราน 
ที่ใครก็อดใจไมได ที่จะตองหยิบกลองออกมา 
สแนปภาพทุกครั้งที่มาเยือน อีกสิ�งหนึ่งที่ทำให 
ALL SIX TO TWELVE มีแฟนคลับประจำราน 
จำนวนมาก นั่นก็คือรายการอาหารที่ทุกจาน 
นอกจากจะรสจัดแลว ยังแฝงไปดวยความ 
คร�เอทีฟ เชน Sausage ไสอั่ว ซึ่งหาทานที่ไหน 
ไมได หร�อแมแตอาหารจานงาย ๆ อยางเสนจนัท 
ผัดไทย รับรองไมผิดหวัง 

 ALL SIX TO TWELVE ไดสรางซิกเนเจอรของ 
ตัวเองไดเปนอยางดี โดยการนำเอาอาหารไทย 
street food มาเสริฟในบรรยากาศรานที่มสีไตล 
ไมเหมือนใคร ทำใหสาวกนักชิมใน IG พากัน 
check in ที่นี่กันอยางเมามันเลยทีเดียว

 เมื่อพ�ดถึง Eat Meets Art หลายคนคงกำลัง 
นึกถึงรานเก ๆ  แถว SOHO NYC หร�อรานแนว ๆ  
แถว DIKANYAMA TOKYO แตถามองหารานที่มี 
ความเปน Eat Meets Art ไมแพใครในโลกและอยู 
ในกรุงเทพฯ อยากแนะนำใหรูจักกับ ALL SIX TO 
TWELVE รานอาหารแนว ๆ ที่มีคาแรคเตอร ไม 
เหมือนใคร  

 ALL SIX TO TWELVE นอกจากจะสรางความ 
ประทับใจใหกับผูที่หลงใหลในรานอาหารสไตล 
Loft ที่สาขาหลังสวนแลว วันนี้ ALL SIX TO 
TWELVE ไดเปดตัวรานใหมที่ สุข�มว�ท 39 
กาวแรกที่เปดประตูเขาไป เรายังคงสัมผัสไดถึง 
บรรยากาศพ�เศษสไตล ALL SIX TO TWELVE 
แตสิ�งที่ตางออกไป คือการออกแบบรานใหโลง 
สบายมากข�้น ตั้งแตเลยเอาทการจัดราน ใหมี 
สเปซและมุมเล็กมุมนอยมากข�้น และที่สำคัญใน 
ทกุ ๆ  มมุ ถาหยบิกลองข�้นมาถายภาพ รบัรองวา 
แตละมุมจะใหความรูสึกและสไตลที่เหมือนไมได 
อยูในรานเดียวกัน อีกสิ�งหนึ่งที่เปนซิกเนเจอร 
ของ ALL SIX TO TWELVE คือสไตลิ�งของพร็อพ 

FAB FINE FOOD

A taste of global cuisine
เชิญชิมอาหารรสเลิศจากทุกมุมโลก

by C.Chin
Photos : C.Chin

FAB

FINEFOOD
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 Our Fab-Fine-Food-approved eatery guide in this issue introduces, All Six To Twelve cafe and social bar, the 
latest hip spot, not in Soho, NYC or Dikanyama Tokyo but right here in Bangkok. After earning big praise on its first 
loft-style Lungsuan location, All Six To Twelve has now opened a Sukhumvit 39 location.

 This second branch exudes the same cool and stylish ambiance as the first, with its inviting light and airy open 
plan layout, prompting visitors to snap tons of photos while hanging out. Not just a “pretty face”, All Six To Twelve 
also serves up tasty signature street food makeovers. Try its Northern-style sai oua spicy sausage that has a truly 
unique flavor, worth savoring and then instagramming of course!

FAB

FINEFOOD
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Vjay (for iPhone)

 ถาใครชื่นชอบการตัดตอภาพยนตร หร�อ Music Video 
Application นี้จะเปลี่ยนให iPhone ของคุณเปน Production house 
เล็ก ๆ เลยทีเดียว

 Transform your iPhone into a little production house with 
this fun app that can piece together both your music and 
videos into a mini self production.

 ร�เฟรชคอลัมนใหยิ�งอินเทรนดดวย Application และ Website 
หร�อ Blog เก ๆ ที่พรอมจะเติมไฟและแรงบันดาลใจใหม ๆ ใหคุณ

 Refreshed and even trendier, Blogsphere is back with 
cool apps and blogs to kindle some new inspiration. 

www.theardorous.com

 เว็บ Hub ที่รวบรวมผลงานความคิดสรางสรรคของศิลปนผูหญิง 
เนนวา “เฉพาะผูหญิง” เอาไวมากมาย 

 This is a hub of invidual and collaboarative projects by a 
collective of all female creative professionals.

www.amamakphoto.tumblr.com

 Blog ภาพถายสวย ๆ ของคูซี้ นางแบบ Ama และ ชางภาพ Mak 
ที่ใชภาพถายทอดเร�่องราวในชีว�ตประจำวันของพวกเขา

 Follow the everyday adventures of a photographic duo-a 
model, Ama and a photographer, Mak. 

Apps

Website Website

BLOGSPHERE

Design inspiration online
ทองเที่ยวไรพรมแดนในดิจิตอลแลนด

by  

BL
OG

SPHERE
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1. The Golden Fab

 หลุดจากดีไซนมาสูโลกความจร�งแลว กับ GOLDEN FAB ตูเย็นสีทอง 
ที่ร�โนเวทตูเย็น 50 Retro’ รุน FAB28 ของ smeg โดยเปลี่ยนโฉมใหลุค 
ดูพร�เมียมข�้นดวยสีทองอรามวาววับ รวมถึงมือจับ และเพ�่มดีกร�
ความหรูชิคดวยอัญมณีจาก Swarovski ที่บรรจงติดลงไปชนิดเม็ด
ตอเม็ดดวยชางฝมือมากประสบการณ จึงการันตีไดวาแตละเคร�่องนั้น
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่ไมมีใครเหมือน พรอมเทคโนโลยี heart and 
high performance ที่ชวยคุณประหยัดพลังงานไปในตัว
 GOLDEN FAB ไมใชแคตูเย็นดีไซนหรูเทานั้น แตมันชวยทำใหบานคุณ
เปลงประกายดวยสไตลพร�เมียมข�้นมาไมนอยเลยทีเดียว

 We would like to take this opportunity to welcome the 
GOLDEN FAB to smeg’s 50’s Style Retro FAB28 range. 
It is now available in the superior colour of gold complete 
with a golden handle and smeg logo made from Swarovski 
crystals. The crystals are hand applied, one by one with 
precision craftsmanship to guarantee the unique beauty of 
each one. The GOLDEN FAB is a new design icon that shines 
with outside elegance, yet still contains a technological heart 
of high performance.

SMEGAPHONE

Message from smeg
พ�้นที่สื่อสารของ smeg 

by PPK
Photos : www.fiat500design.com, www.smeg.com
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2. You’re the lucky one  

 เผยโฉมหนาผูโชคดี คุณภัทร�ศร พลพงศ ที่ไดรับรางวัลยิ�งใหญที่สุด 
แหงปกับเตาอบ smeg Oven : FP610SG ดีไซนโดย Marc Newson 
มูลคา 68,000 บาท จากกิจกรรม World Class Oven Design To 
Your Home ใครอยากโชคดีแบบนี้ ตองอยาพลาดกิจกรรมดี ๆ จาก 
smeg ในครั้งตอ ๆ ไป

 Looks like we have a winner for smeg’s World Class Oven 
Design To Your Home program. Congratulations to Pattarisorn 
Polapong for winning a smeg oven FP610SG designed by 
Marc Newson, valued at 68,000 baht. You could become the 
next lucky person too ! So stay tuned to what we are coming 
up with next.

3. Good Design Awards 2013

 smeg ประสบความสำเรจ็ไปอกีขั้น กบัรางวลั Good Design Awards 
2013 ถึง 2 รุนดวยกัน คือ smeg500 และเตาอบรุน SFP140 เปน 
รางวัลสำหรับความทุมเทใสใจ ในทุกขั้นตอนของการดีไซน เพ�่อความสุข 
ที่มากข�้นในการทำครัวของคุณ

 Once again, smeg won two “2013 Good Design Awards” 
with the smeg500 refrigerator and the smegSFP140 oven. 
These awards were thanks to the passion we pour into every 
design process in order to bring home a more joyous cooking 
experience.
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 Cooking to feed a big family is a big challenge 
in term of the huge amounts of energy put into the 
task, let alone also trying to satisfy each person’s 
taste preferences ! The smeg Victoria Traditional 
Range Cooker may be just what you are looking for. 
Its aesthetic perfectly captures the essence of 
timeless classic design that will really make an 
inspiring addition to any family home. This beauty 
has a variety of cooking features to cater to every 
cooking need including : 2 large electric ovens, a 
separate compartment for grilling, a pullout storage 
drawer and a 7 burner gas hobtop. The versatile 
hob also features strong cast iron pan stands and 
a teppanyaki grilling plate. 
 For easy and safe cleaning, the main oven comes 
with the Vapor Clean programme which uses steam 
to loosen deposits in the oven interior.
 The oven doors are triple glazed for optimum 
insulation, ensuring that the outside of the doors 
remain cool and the grill compartment has a solid 
door with internal double glazing.  
 The smeg Victoria Traditional Range Cooker  
comes in two widths, 90cm and 110cm and is 
available in a choice of fabulous finishes : retro 
cream, black gloss, pastel blue and pink, red wine 
and silver.
 With Smeg’s signature design and state of the 
art quality beautifully combined in the Victoria, 
home cooking just got a lot easier and a lot more 
fun. 

smeg Victoria Traditional Range Cooker

 สำหรับครอบครัวใหญ การทำอาหารอาจเปนเร�่อง
ทาทายระดับชาติสำหรับคุณแมบานเลยก็วาได เพราะคง 
ตองใชพลังมหาศาลในการปรุง เพ�่อใหคนทั้งบานไดอิ�มทอง 
แลวไหนจะตองเอาใจรสนิยมของแตละคน ที่อาจแตกตาง
อยางสุดขั้วกันเลยทีเดียว ใครก็ตามที่กำลังประสบปญหา
ดังกลาวขางตน เตาปรุงอาหารชนิดตั้งพ�้นของ smeg 
Victoria Traditional Range Cooker จาก Victoria 
Series คงเปนตัวชวยที่ไดดั่งใจไมนอย เพราะนอกจาก
ดีไซนสุดคลาสสิกเหนือกาลเวลา ที่สรางแรงบันดาลใจใน 
การตกแตงครัวแบบมีสุนทร�ยะตามสไตลของแตละคนแลว 
ยังโดดเดนดวยฟ�งกชั่นสะใจ ดวยเตาอบถึง 3 เตา กับอีก 1 
ลิ�นชักอเนกประสงค พรอมหัวเตาแกส 7 หัว ที่ดานบนเปน 
Cast Iron ตะแกรงเหล็กหลอที่ถูกออกแบบมาให ใชงาน
ระดบั professional เพ�่มดีกร�ความรอนแรงใหทุกมื้ออาหาร 
สามารถวางภาชนะทีใ่ชปรงุอาหารไดทกุรปูแบบ หลายขนาด 
และยังมีเตาเทปนยากิแบบญี่ปุน 

 ดวยฟ�งกชั่นดังกลาวมานั้น จะทำใหจานโปรดในแตละวัน
ไมนาเบื่ออีกตอไป เพราะสามารถลิ�มรสอาหารนานา
ชาติได ในทุก ๆ วัน นอกจากนี้ smeg Victoria ยังมีฟ�งก
ชั่นล้ำ ๆ เพ�่อความสะดวกในการใชงาน เชน Vapor Clean 
สะอาดและปลอดภัย ดวยการลางระบบไอน้ำที่ไมใชสารเคมี 
ไมตองกังวลกับกลิ�นและคราบเกาะติดภายในเตาอบ หร�อ
จะเปน Grill Oven เตาอบสำหรับยาง ที่แยกออกมาเฉพาะ 
ซึ่งจะการันตีผลลัพธที่ดีที่สุดในทุกครั้งที่ปรุงอาหาร และยัง 
มีกระจกถึง 3 ชั้น จึงไมรอนมือเมื่อสัมผัส smeg Victoria 
มีใหเลือก 2 ขนาด คือ 90 ซม. และ 110 ซม. และยังมีสีสัน 
ใหเลือกทั้งสี Retro Cream และ สี Black Gloss รวมทั้งสี
ทีน่าตืน่เตนอกีมากมาย อนัไดแก Pastel Pink & Blue, Red 
Wine และ Silver ที่จะมาใหคุณไดเลือกสรร เพ�่อแตงแตม 
สีสันใหหองครัวของคุณสดใสข�้นอีกดวย

 smeg Victoria Traditional Range Cooker เปนเหมือน
งานศลิปะดไีซนสวยผสมนวตักรรม ที่จะชวยใหการทำครัวนั้น
สะดวกและงายข�้น ใหคุณไดเสิรฟอาหารรสชาติเยี่ยมใน
ทุกมื้อ แถมยังมีดีไซนที่โดดเดนและลงตัว เชื่อวาคุณคงตอง
เตร�ยมหาพ�้นที่เล็ก ๆ ในครัว ไวตอนรับเตาปรุงอาหารแบบ
มัลติฟ�งกชั่นเคร�่องนี้ไวอยางแนนอน
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 When speaking of Sri Lanka, one often thinks of a small 
country located south of India. Thais have long been familiar 
with the island because the two countries share the same 
school of religion, Theravada Bhuddism. Amongst the circle 
of designers and architects however, Sri Lanka is home to the 
masterpieces of the father of tropical design, Geoffrey Bawa. 
He was a Sri Lankan architect who is considered to be the 
founder of an architectural style sensitive to both site and 
context, as seen in his perfectly integrating raw materials and 
building techniques, with the local traditions of Sri Lanka and 
South Asia. All this is done with a contemporary flair, creating 
a well balanced spatial and visual experience. It wasn’t until a 
decade after his death that he was recognized as the “hero” 
or the “true expert” in this style of architecture. Nevertheless, 
the works he has left behind serve as monuments for the world 
to appreciate.

 During my 10-day visit to Sri Lanka, I chose to familiarize 
myself with Bawa by going back to his roots, his “ first home” 
and “final resting place” as well as paying a visit to his old office 
and some resorts he designed.  

- Bawa’s Gem -
     ถาเอยถึงประเทศ “ศร�ลังกา” นักเดินทางสวนใหญมักนึกถึงประเทศ
เล็ก ๆ ที่อยูทางตอนใตของประเทศอินเดีย ในขณะที่คนไทยเรานั้น รูจัก 
“เกาะลังกา” มาตั้งแตสมัยโบราณ ดวยวาเปนหนึ่งในแดนพ�ทธภูมิสำคัญ
ที่นับถือศาสนาพ�ทธเถรวาท เชนเดียวกันกับประเทศไทยของเรา 

 ขณะที่ในแวดวงดีไซนและสถาปตยกรรมตางรูดีวา ประเทศเล็ก ๆ 
ที่ลอยคอเทงเตงอยูกลางมหาสมุทรอินเดียแหงนี้ คือสถานที่ตั้งของ
หลากหลายงานสถาปตยกรรมชิ�นเอก จากผลงานการออกแบบของ 
หนึ่งในสถาปนิกผู ไดชื่อวาเปน “เจาตำนานทรอปคอลดีไซน” (Tropical 
Deisgn) ผูมีชื่อวา “เจฟฟร�ย บาวา” (Geoffrey Bawa) สถาปนิกชาว 
ศร�ลังกา ผูบุกเบิกงานออกแบบที่ผสมผสานเร�่องของสถาปตยกรรม
วัสดุทองถิ�น ตลอดจนกรรมว�ธีในการกอสรางของศร�ลังกาและเอเชียใต 
ใหกลมกลืนเขากับภาษาสถาปตยกรรมสมัยใหมไดอยางรวมสมัยและ
นาสนใจที่สุด

 วากันวา บาวา คือ ผูสรางประสบการณในการรับรูเร�่องของพ�้นที่และ
การมองเห็น (Spatial & Visual Experience) ผานงานสถาปตยกรรม
ที่ไดนำแนวคิด “ทองถิ�น” มาใช ในการออกแบบ ที่กลั่นกรอง “แกนแท
ของความเปนศร�ลังกา”  (Essence of Sri Lanka) ซึ่งเชื่อมตอกับขนบ
ธรรมเนียมทองถิ�นไดอยางลงตัว

 สถาปนิกและนักออกแบบหลายตอหลายคนตางยกยองให เจฟฟร�ย 
บาวา เปน “ฮีโร และผูรอบรูคนแรก” สงผลให กวาหนึ่งทศวรรษหลังจาก
ที่เจาตัวโบกมือลาโลกอันแสนวุนวาย ทิ�งไวแตผลงานดีไซนอันแสนนาทึ่ง
ไวเปนอนุสรณ สถาปนิกและผูที่สนใจในงานสถาปตยกรรมจากทั่วโลก 
ตางพากันเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานการของแบบของสถาปนิกผูนี้ 
ซึ่งทางการศร�ลังกาไดพยายามรักษาไวใหคงสภาพเดิมใหมากที่สุด

 บร�ษัทนำเที่ยวตางพากันจัดใหมีทัวรพ�เศษ “แกะรอยเจฟฟร�ย บาวา” 
(Bawa Gem) เพ�่อตามรอยผลงานการออกแบบของเขาในเมืองตาง ๆ 
เปนตนวา ศาลาร�มน้ำวัดกังการาม ในกรุงโคลอมโบ อาคารรัฐสภาของ
ศร�ลังกา ตลอดจนโรงแรมและร�สอรตใหญนอย ที่กระจัดกระจายกันอยู
ทั่วเกาะ

 แตสำหรบัฉนั เลอืกทำความรูจกั เจฟฟร�ย บาวา ดวยการบกุไปเคาะ
ประตูบานพรอมเชื้อเชิญตัวเองเขาไปพักในสถานที่ ๆ เคยไดชื่อวาเปน 
“บานหลังแรก” และ “ที่พำนักแหงสุดทาย” ของเขา ตลอดจนแกะรอยไป
เยีย่มอดตีออฟฟ�ศและร�สอรตใหญเลก็ ทีเ่ปนผลงานการออกแบบของเขา 
ตลอดระยะเวลา 10 กวาวันของการเดินทางมาเยือนศร�ลังกาในครั้งนี้ 

FINDING EYE CANDY

In the pursuit of design
พาไปตามหาที่เที่ยว ที่เกี่ยวกับดีไซน

by Ploy Mallikamas
Photo : Ploy Mallikamas
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The first home - 33rd Lane, Colombo
 In 1959, Bawa rented 3 small building 
units located on Bagatelle Street. He  
merged the three units and created a 
small home which included a bedroom, 
a bathroom, a living room, a dining room 
and a small room for the housekeeper. 
He later purchased the 4th unit connected 
it and turned it into a dining area and 

Story
by
Ploy
Mallikamas

gallery. It was amazing how it seems that 
every personal article of his is kept intact 
in this house, almost as if Bawa was still 
living there and perhaps having a smoke 
while reading one of his books. Although 
33rd Lane may not be Bawa’s most 
impressive work, it was without a doubt 
the place he had the most connection to 
as it took him several years to acquire and 
complete. Bawa transformed the 4 units 
into a mini maze with light wells allowing 
in natural sky light, but at the same time 
still preserving the basic structures of the 
buildings’ walls and ceiling. This style of 
design later became very popular. 

“บาน” หลังแรก - 33rd Lane, Colombo
 ในป 1959 บาวาเชาบานหลงัเลก็ ๆ ในจำนวน
3 หลังของเสมียนชาวศร�ลังกาที่ตั้งอยูบนถนน 
Bagatelle ในยานชานเมืองของกรุงโคลอมโบ  
เขาเร�่มตนดวยการปรับปรุงบานนอยทั้ง 3 หลัง 
ใหกลายเปนที่อยูอาศัยขนาดเล็กสำหรับตัวเอง 
ภายในประกอบไปดวย หองนอน หองน้ำ หอง
นั่งเลน หองครัว หองทานอาหาร และหองพัก
ผูดูแลบานขนาดเล็ก จากนั้นจึงซื้อบานหลังสุด
ทาย (หลังที่ 4) ที่อยูติดกันเพ�่มเติม เพ�่อทำเปน
หองอาหารและแกลเลอร�่
 ไมนาเชื่อเลยวา ในวันที่ฉันไดเดินทางไปถึง 
ขาวของทุกชิ�น ยังคงอยูในสภาพเดิม ไมวาจะ
เปนรถโรลสรอยสคันเกง หองทำงาน เกาอี้
ตัวโปรด ไปจนถึงปลอกหมอน เตียงนอน ผาหม 
แจกัน ที่เข�่ยบุหร�่ และหนังสือเลมลาสุดที่เขาเพ�่ง
อานจบ ราวกับวา เจฟฟร�ย บาวา ยังคงใชชีว�ต 
อยูที่นี่ 
 แมบานหลังนี้จะไมใชบานที่สวยที่สุด แตฉันก็
เชื่อแนวา 33rd Lane แหงนี้ คือ สถานที่ ๆ เขา
ผูกพันดวยมากที่สุด ดวยวาเขาใชเวลาหลายป
ในการซื้อบานหลงันี้และพ�ถพี�ถนักบัขั้นตอนตาง ๆ
ในการสราง เพ�่อเปลี่ยนบานทั้งสี่หลงัใหกลายเปน 
เขาวงกตขนาดยอม ดวยการสรางพ�น้ทีบ่างสวน 

ใหถูกปกคลุมไวดวย Light Wells กอนจะเปด 
เพดานโลงใหเห็นทองฟา ขณะเดียวกันก็ยังคงไว 
ซึ่งโครงสรางพ�้นฐานของกำแพงและหลังคากอน
ตดัสนิใจทำลายบานหลงัสดุทาย เพ�อ่ทำทางเดนิ 
ข�้นสูหอคอยที่ดานบน ดวยหวังจะมองเห็นว�ว 
ทองทะเลสีครามจากยอดหอคอยที่ไกลออกไป 
ราวหนึ่งกิโลเมตร 
 วากันวาการเปลี่ยนแปลงของบานทั้ง 4 หลัง 
ใน 33rd Lane แหงนี้ คือ ตัวอยางที่ดีที่สุด ที่
แสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงคุณคาของการ
ปรับปรุงอาคารใหม ที่ยังคงรักษารูปลักษณะ
ภายนอกไว ไดอยางลงตัว ซึ่งแนวคิดในการ 
ออกแบบดังกลาวไดกลายเปนที่นิยมอยางมาก 
ในเวลาตอมา

“ลูนูกันกา” (Lunuganga) -- สวนสงบ
 ฉันดั้นดนพาตัวเองเรรอนรอนแรมจากกรุง
โคลอมโบ ลัดเลาะตามชายฝงทะเลลงมาทางใต
จนไดมาถึง บานพักตากอากาศสวนตัวที่ตั้งอยู 
อยางลึก ๆ ลับ ๆ ทามกลางความงามของแมน้ำ 
ลูนู สถานที่ ๆ วากันวา เจฟฟร�ย บาวา รักและ 
ผูกพันที่สุดนี้ที่มีชื่อวา ลูนูกันกา (Lunuganga) 
ในเมืองเบนโทตา (Bentota) ที่ตั้งอยูทางตอนใต
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 Another place very close to Bawa’s 
heart is Lunuganga in Bentota, a city just 
south of Colombo. Bawa spent over half 
of his life developing what he called 
“The English Country House and its 
Landscape Park.” Bawa purchased this 
house in 1947 where he stayed until falling 
ill in 1998. The country house, which was 

built before Bawa became an architect, 
is surrounded by a lush European style 
garden with a beautiful pond and the 
Lunu River running through it. One could 
assert that Lunuganga paved the way for 
Bawa to become an architect. One can 
clearly see that the techniques he would 
use in his designs could only come from 
the mind of an architect which took into 
account the spacial relation between a 
building and its surrounding landscape, 
as this house clearly does.
 Reading what was written in the 
guestbook at the property, like me, there 
were so many other people from all over 
the world who came to have a first hand 
experience of Bawa’s treasure at 
Lunuganga. I can only say that my visit 
was nothing short of impressive and that 
Geoffrey Bawa has captured the true 
essence of Sri Lanka with stylistic splendor.

Lunuganga - the peaceful garden

ของเกาะศร�ลังกา บาวาใชเวลากวาคร�่งชีว�ตใน 
การสรางสรรคสิ�งที่เขาเร�ยกวา “The English 
Country House and its Landscape Park” 
ที่ทั้งตัวบาน สวน สนามหญาขนาดใหญยักษ 
สระน้ำ และตัวแมน้ำลูนู ตางถูกผสมผสานเขา
ไวดวยกันอยางงดงามที่สุด 
 ขอมูลจากหนังสือภาพเลมหนาที่มีชื่อวา 
ลูนูกันกา (Lunuganga) บอกเลาถึงความเปน
มาของสวนสวยแหงนี้ไววา บาวาซื้อบานหลังนี้
ในป ค.ศ. 1947 และใชชีว�ตอยูที่นี่จนกระทั่งลม
ปวยในป 1998 สวนสวยอันแสนรมร�่นแหงนี้ได
รับการออกแบบใหเปนบานพัก ที่แวดลอมไป
ดวยสวนสไตลยุโรปอยางที่เจาบานคุนเคย โดย
ตัวบานถูกสรางข�้นกอนที่เขาจะผันตัวมาเปน
สถาปนิกเสียอีก คงไมผิดเลยหากจะพ�ดวา
ลูนูกันกา คือ สถานที่ ๆ นำพาเขาไปสูเสนทาง
ของ “สถาปนิก” ดวยวา ณ สถานที่แหงนี้เขา
ไดใชแนวคิดทางสถาปตยกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ
เร�่องของ “ พ�้นที่ ” (Space) ความสัมพันธของ
อาคาร ตลอดจนเร�อ่งของภมูทิศันอนัหลากหลาย 
ที่ทำใหสิ�งที่เคยเปนภาพฝนในความคิดไดกลาย 
มาเปนความจร�ง  
 จากถอยคำในบันทึกการเดินทางเลมหนา
ที่วางไวบร�เวณหองรับแขก ชวยใหฉันไดรูวา 

ไมไดมีเพ�ยงแตฉันที่ดั้นดนเดินทางไกลจนไดมา
ถึงที่นี่ เพราะในความเปนจร�งแลว ผูคนอีกมาก
มายจากทั่วโลก ก็หวังจะไดสัมผัสกับลูนูกันกา 
“ของจร�ง” ที่ไมวาจะกวาดสายตาไปยังมุมไหน 
ก็ลวนแลวแตเชิญชวนใหผูมาเยือนหยิบยกว�ว
ธรรมชาติเบื้องหนาใสกรอบเก็บไว ดวยวาทั่ว
ทุกมุมในลูนูกันกานั่นลวนแตงดงาม ออนชอย
และละเมียดละไมที่สุด
 กอนจะโบกมือลาจากลูนูกันกามาในวันนั้น 
ฉันอดหยิบปากกามาข�ดเข�ยนถอยคำแหง
ความประทับใจ ตลอดระยะเวลา 2 คืน 3 วัน 
ที่ไดมีโอกาสมาเดินเลนในสวนสวยร�มน้ำแหงนี้
บางไมได “คือ เจฟฟร�ย บาวา คือ แกนแทของ
ศร�ลังกา ที่งดงามพ�สุทธิ์ ” 
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CATCHY KITCHEN

Kitchen Inspiration
สรางแรงบันดาลใจ ดวยหองครัวเกไก 

by Supicha
Photos : Kittimages
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 To embrace clean lines and an open 
space concept in modern homes, cabinets 
are an essential  kitchen component. 
They keep things uncluttered and 
organized. This home, built with an 
outdoor Thai kitchen, incorporates its 
pantry into the living room and the dining 
room. The cabinets are designed to use 
as an accent wall rather than just as 
storage. Glossed tinted glass panels 
give a burst of colour and a touch of 
modern to the décor, while leaving it 
easy to clean. Magnetic touch latches 
for the doors are the ideal solution to 
maintain that clean look. To create a 
lively appearance, some center panels 
of the cabinets act as a display and are 
thus made using clear glass with hidden 
top lighting to highlight featured items. 
A console table with a bold print also 
adds a fun vibe to this space. The 
existing long island counter provides 
ample storage space while its white 
finish gives a great contrast to the grey 
wall and keeps the focus on the cabinet. 

 สำหรับบานสไตลโมเดิรน ที่ตองการความ
เร�ยบโลง และดูสะอาดตา ตูเก็บของถือเปนตัว
ชวยสำคัญในการจัดระเบียบ โดยเฉพาะในสวน 
Pantry ที่จะตองเก็บของและอุปกรณตาง ๆ เชน 
แกวน้ำ จาน ชาม ของเหลานี้จะจัดใหเปนระเบียบ
สวยงาม ก็ไมใชเร�่องงาย ๆ
 จากรูปตัวอยาง Pantry นี้ไมได ใชประกอบ
อาหาร เนื่องจากมีครัวไทยแยกออกไปแลว 
เจาของบานใชแคเตร�ยมอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ 
และอยากเก็บของทกุอยางใหดสูะอาดตา ซึ่งพ�น้ที่ 
สวนตาง ๆ ในบาน เชน หองรับแขก หองอาหาร
และ Pantry เปดโลงถึงกันหมด จึงออกแบบตู
เก็บของใหเหมือนเปนผนังตกแตง ที่เปนจ�ดสนใจ
ของบานแทนที่ตูเก็บของแบบเดิม ๆ
 โดยการออกแบบนั้น ใชกระจกใสเคลือบสี 
มาทำเปนหนาบานเปดตู ดวยวัสดุที่มันวาวและ 
มีสีสัน ทำใหดูทันสมัยข�้นกวาทั่วไป ที่ใชสีพนบน 
บานเปดไม อีกทั้งการใชว�ธีเปดแบบกดกระเดง 
โดยไมตองติดปุมจับเฟอรนิเจอร ก็เสร�มใหดู 
เร�ยบสวยยิ�งข�้น และการใชกระจกก็งายในการ
ทำความสะอาด
 ถาเปนตูแบบเดียวกันตลอดแนว อาจจะดูนา
เบื่อได จึงมีการเจาะชองทำเปนตูโชวตรงกลาง 
ซอนไฟไวดานบนเพ�่อเนนของในตู บานเปด
ตูโชวใชกรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูป และฐานตูปด
ดวยแผนสแตนเลส เพ�่อใหมีความหลากหลาย
ของการใชวัสดุ ซึ่งลวนแตมีพ�้นผิวมันวาวเขากับ 
กระจก มีการเจาะชองวางตูเย็น นอกจากนี้ของ 
ตกแตงและเฟอรนิเจอร เชน ตูคอนโซลลายเก ๆ 
ก็มาชวยเพ�ม่บรรยากาศในบานใหสนกุสนานข�น้
 เคานเตอรยาวที่เปน Island ก็สามารถเก็บ
ของไดอีกเยอะ ในสวนของไมโครเวฟ ออกแบบ
ใหซอนไวที่หลังเคานเตอร เพ�่อใหเปนสัดสวน 
การที่เคานเตอรเปนสีขาวตัดกับผนังหองสีเทา 
ก็ชวยเนนใหตูเก็บของเดนข�้นไดอีก
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 กลิ�นหอมของลูกนัทคั่วอุน ๆ ยังคงกรุนอยูใน
ความทรงจำเรา แมวาคร�สตมาสจะผานไปแลว 
ก็ตาม การรับประทานลูกนัทเปนสิ�งที่ขาดไมได 
เลย ในเทศกาลคร�สตมาส แมตองออกแรงมาก
เพ�ยงใด แตความสุขจากการกิน ทำใหคนเรา
สรรหาว�ธีตาง ๆ มากระเทาะเปลือกนัทจนได 
วันเวลาผานไป เคร�่องมือนัทแครกเกอรก็คอย ๆ  
ว�วฒันาการตนเองจากคมีเหลก็แขง็กราว กลาย 
มาเปนงานฝมือนาสะสมอยางหุนไมรูปเด็กชาย 
ในเคร�่องแบบทหารที่เราคุนตาในภาพยนตร 
หร�อละครบัลเลตชื่อ เดอะ นัทแครกเกอร ที่นา 
สนใจคือ แมการมีอยูของนัทแครกเกอรจะผาน 
มากวา 200 ปแลว แตไมมีทีทาวาความนิยมจะ 
ลดลงเลย ซ้ำยังกลับเพ�่มมากข�้น ชวงคร�สตมาส 
ที่ผานมาอัตราการสั่งซื้อตุกตานัทแครกเกอร 
สูงเสียจนผูสงออกในเมืองสไตฟเฟนทางโซน
ตะวันออกของเยอรมนีผลิตกันแทบไมทัน

 หุนยนตไมบชีนทัแครกเกอรสสีนัสดใสทัง้สอง
ตัวนี้เปนผลงานการออกแบบของ Matthias 

Zschaler นักออกแบบอุตสาหกรรมจากกรุง
เบอรลิน ผูออกแบบผลิตภัณฑ โดยสวนใหญ
จะเปนพวกของเลน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำให
โปรเจกตงานออกแบบผลิตภัณฑของ Zschaler 
เปยมไปดวยความนารักนาเอ็นดู ความคิ�วท
ของหุนยนตนัทแครกเกอรคูนี้ก็ ไมไดแพโปรดักส
ชิ�นอื่น ๆ ของเขาเลย ถึงแมนัทแครกเกอรสอง
พ�่นองนี้จะไมไดมีฟ�งกชั่นเจ็บ ๆ อยางอื่นใหเรา
รองอูหู แตหนาตาใสซื่อดูเรโทรกับสีสันอบอุน
ก็ทำใหเรารองวาวไดอยางไมลังเล สำหรับใคร
ที่สนใจอยากไดพวกเขามาครอบครองพ�้นที่ใน
ครวัของคณุ ไปตามหากนัไดที่เวบ็ไซต Suck UK 
แบรนดดงัสญัชาตอิงักฤษ ไมตองรอเดอืนธนัวาคม 
เว�ยนกลับมาหาอีกรอบ เดอะ นัทแครกเกอร คูนี้ 
ก็พรอมจะสรางบรรยากาศใหคุณรูสึกอบอุน
ราวกับทุกวันคือวันคร�สตมาส

ชีวประวัติ
เดอะ นัท
แครกเกอร�

ภาพจาก www.notonthehighstreet.com/
follyhome/product/robot-nutcracker

EAT MEETS ART

Delicious Design
ดื่มด่ำกับดีไซน ที่มาพรอมความอรอย

by Kahn
Photos : www.designwright.co.uk, www.lekue.es
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 Nuts are a popular treat, especially at Christmas time. The joy and satisfaction in eating nuts lies in cracking them open right 
out of their shells. Tools to crack nuts have been around for hundreds of years, from simple metal devices to elaborate wooden 
carvings of figurines, such as soliders in uniform, made famous by the Nutcracker Ballet. As nutcrackers have become collectible 
decorative objects, the manufacturing of them is still a viable and interesting business !

 These two colorful robot nutcrackers are designed by German designer, Matthias Zschaler. They are made from solid beech 
wood with the one simple function of cracking nuts. No need to wait for the next holiday season to come around, these cute little 
robot nutcrackers are available for sale by the British brand, suckuk.com

NUTCRACKERS
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A conversation with 
an Interior Designer, 
Jakarin Aksravadeewat

DESIGN DIALOGUE

A conversation with a Thai Designer
คุยคนหาแรงบันดาลใจ กับสถาปนิกและนักออกแบบไทย

by Cristina
Photos : Kittimages
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 หากทานผูอาน Persmegtive เปนหนึ่งใน
แฟนคลับผลิตภัณฑเคร�่องหอมแบรนดไทยตอง 
เคยไดสมัผสัหร�อไดยนิชื่อ แบรนด Karmakamet 
อยางแนนอน ดวยคาแรคเตอรเฉพาะตัวของ 
แบรนด ประกอบกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่ 
ประทับใจลูกคา แตใครจะรูวาเบื้องหลังหุนสวน 
คนสำคัญของแบรนดนี้ เปนเจาของบร�ษัทออก 
แบบตกแตงภายใน คณุจกัร�นทร อักัษราวดวีฒัน 
หร�อคุณจอง แหง Be Gray นอกจากนี้คุณจอง 
ยังทำ Casa Lapin และ Bar Storia del Caffé 
ซึ่งเปนคาเฟกาแฟและของวางใจกลางเมือง

 จ�ดเร�่มตนที่คุณจองกอตั้งบร�ษัทเมื่อ 14-15 
ปที่แลว คุณจองเลาวาเร�่มทำออฟฟ�ศเล็ก ๆ 
รวมตัวกันกับกลุมเพ�่อนที่เร�ยนอินทีเร�ยร ที่
มหาว�ทยาลัยรังสิตมาดวยกัน เนื่องจากเปน
รุนแรกที่มหาว�ทยาลัยเปดสอน จึงไมมีรุนพ�่ที่ 
แนะนำให ไปทำงานที่บร�ษัทไหนเปนพ�เศษ และ 
เปนคนที่ชอบความทาทาย ทำใหคุณจองเลือก 
ที่จะเปดออฟฟ�ศเอง 

 “พอทำมาไดสักพักหนึ่ง ก็ ไดตั้งบร�ษัทจร�งจัง 
เพราะเห็นแลววามันไปได ผมโชคดีมากที่ชวงนั้น
เทรนด Boutique Resort เพ�ง่เร�ม่ ผมไดรวมงาน 
กบัศร�ลนัตา ซึง่เปนร�สอรตขนาดเลก็ทีเ่กาะลนัตา 
ก็เลยทำใหผมไดเขามาอยูในวงการอินทีเร�ยร 
และทำร�สอรตอยางจร�งจังมากข�้น จนเร�่มเปน
ที่รูจัก” 

ลูกคาเปลี่ยน Be Gray ปรับ
 จากประสบการณการทำงานออกแบบของ 
Be Gray ที่ผานมา ว�ธีนำเสนอทำใหคุณจอง  
ไดปรับเปลี่ยนบร�การแบบครบวงจรใหลูกคา 
เพ�่อใหงานที่ออกมาแลวเปนมากกวาการทำให
สวยงาม “สิ�งที่ผมเนนมากในชวงหลังคือการทำ
งานออกแบบ โดยที่ตองทำความเขาใจกับลูกคา 
อันดับแรกตองเขาใจลูกคาเจาของโครงการ 
และอันดับตอมา คือการทำความเขาใจวากลุม
ลูกคาของสถานที่นั้น ๆ คือใคร ผมพยายาม
ชวยคิดในมุมของการสรางแบรนด การวาง
ตำแหนงทางการตลาด ก็ตองมีการทำร�เสิรช
เยอะ เพ�่อใหเขาใจโปรเจกตใหมากที่สุด อยาง 
โปรเจกต La Toscana ก็เปนโครงการที่เนน 
ลูกคาคนไทยเปนหลัก ตองคำนึงถึงอะไรบางที่ 
คนไทยใหความสนใจ หร�อสิ�งที่ชื่นชอบ หร�อถา 
เปนโปรเจกตที่สมุย กลุมเปาหมายก็เปนชาว 
ตางชาติ ที่มาทองเที่ยวเมืองไทย” งานของ Be 
Gray เลยไมไดมสีไตลหร�อเอกลกัษณทีเ่ราทำซำ้ 
เพราะการออกแบบเราเปลี่ยนไปตามกลุมเปา 
หมายของลูกคา นอกจากนี้คุณจองยังเพ�่มฝาย 
ตกแตงพรอ็พ ซึ่งนบัวาเปนอกีหนึ่งองคประกอบ 
ปดทายที่สำคัญ เพ�่อใหงานจบโดยสมบูรณ 

 จ�ดที่ทำให Be Gray มีการปรับเปลี่ยนการ
ทำงานเร�่มจาก Karmakamet ที่มีภาพลักษณ
ของแบรนดที่ชัดเจน ทำใหสิ�งรอบ ๆ และองค
ประกอบที่ออกมา ตองชัดตามไปดวย ซึ่งองค

ประกอบตาง ๆ ไดใชเวลาทำและว�เคราะห จน 
ออกมาเปน Karmakamet 

 “ตอนนี้สิ�งที่ Be Gray พยายามนำเสนอ
ลูกคา คือการมารวมกันหาคาแรคเตอรหลัก
ของโปรเจกต และเอาเร�่องราวเหลานั้นไปทำ
แบรนด ทำสไตลิ�งแบรนดใหชัดข�้น ถาแบรนด
ไหนมีที่มาอยูแลว เราก็เอามาชวยเลาเร�่องใหม 
ใหรวมสมัย และก็แปลงออกมาใหเปนงาน ใหเห็น 
ภาพและเร�่องราวที่นาสนใจ”

งานที่ประทับใจที่สุด
 “งานแตละงานจะมีความนาสนใจ ในมุมมอง
ที่ตาง ๆ กัน ไมวาจะเปนรานอาหาร คอนโดหร�อ 
ร�สอรต อยางร�สอรต เราก็เปนยุคแรก ๆ ที่ทำ 
Pool Villa ทำจนเราพบปญหาวา ถาร�สอรต 
หลังเดี่ยวมีสระวายน้ำในตัว ก็จะไดสระวายน้ำ 
เล็ก ลูกคาที่อยากวายน้ำจร�งจังก็วายไมได เรา 
กเ็ลยนำเสนอ Share Pool เปนสระวายนำ้ขนาด 
ใหญ ที่เชื่อมตอกันหลาย ๆ หลัง แตทุกหลังก็ยัง 
มีความเปนสวนตัวอยู คืองานทุกงานยอมมีจ�ด 
ขาย และสิ�งที่จะตองแกปญหาแตกตางกันไป”

 “ผมวาอีกอยางหนึ่งที่เราชอบทำคือ การ
เลือกใชวัสดุ หร�อการทดลองเทคนิคใหม ๆ กับ
วสัดทุีม่อียูเดมิ เชนงาน La Toscana กล็องใชอฐิ 
ประสาน ทำเลียนแบบผนังเกา ไมใชแคการฉาบ 
ปูน ทาสี แตเปนการทดลองใชวัสดุกับพ�้นผิว”
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ลูกคาในฝนของ Be Gray

“
Be Gray ชอบทำงานกับลูกคาที่หลากหลาย เราเชื่อวา
ลูกคาก็มีฝนของตัวเองอยูแลวในสวนหนึ่ง เพราะฉะนั้น

ชวงแรกที่เร�่มโปรเจกต จะเปนสวนสำคัญมากที่ตองคุยกัน
ใหรูเร�่อง พอเราสรุปไดก็เปนหนาที่ของเรา ที่จะเปน

ผูพัฒนาแบบรายละเอียดของสิ�งตาง ๆ เพราะการทำงาน
ก็ตองมีจ�ดที่ลูกคาตองปลอยใหเราทำตอ

ทำตามหนาที่ของนักออกแบบ แตถามีจ�ดไหนที่ชอบ
หร�อไมชอบเปนพ�เศษ ก็ตองมาคุยรายละเอียดกัน

”

“
Be Gray เปนบร�ษัทขนาดกลาง ที่มีนักออกแบบ

รุนใหมอยูจำนวนหนึ่ง ผมชอบใหเด็กรุนใหมนำเสนอ
ไอเดียของตัวเอง แลวผมหร�อพ�่ ๆ ก็จะคอยชวยในระหวางทาง 
วาสิ�งที่เคานำเสนอมามันจะทำไดหร�อไมได จากประสบการณ 

ของเราเอง ที่สำคัญคือตองวางงานใหถูกคน บางที
เด็กที่จบสถาปตย หร�อตกแตงภายใน อาจจะมาคนพบวา

ชอบการทำตกแตงพร็อพ ที่เนนรายละเอียดมากกวา 
แตสุดทายแลว เราก็ทำงานเปนทีม คิดพรอม ๆ กัน 

บางครั้งในการนำเสนอไอเดีย อาจจะเปนการคิดจากเล็ก
ไปใหญ เชน เห็นอางน้ำหินสวย ๆ ใบหนึ่ง แลวกลายมาเปน

คอนเซปตของโปรเจกตเลยก็ได ไมไดจำกัดวา
จะตองคิดจากใหญมาเล็กเสมอไป

”
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 If you are a regular reader of Persmegtive and are 
a fan of Thai incense brands you must be familiar with 
Karmakamet, well known not only for its strong brand 
identity, but for the quality that has captured the hearts 
of loyal customers. The man behind the brand is interior 
designer Jakarin Aksravadeewat or Khun Jong from Be 
Gray. Some of his well-known works include Casa Lapin 
and Bar Storia del Caffé 

 Khun Jong recalls 14 to 15 year ago when he first 
started, opening a small office with a group of graduates 
from Rangsit University. He loved the challenge. He later 
became established, designing boutique resorts, which 
had just become a trend at the time. He collaborated with 
Sri Lanta Resort on Koh Lanta and became well known in 
this field.

Growing with your customers
 First, it is most important to understand our clients, the 
owners of the project. Second, we need to understand 
our clients’ customers, who will be the end users. It’s like 
creating a brand. We need to find the market position, 
which involves a lot of research to be able to understand 
the projects as much as we can. For instance, the project 
La Toscana, which caters to mostly Thais, we will have to 
find what their interests are and their expectations. The 
same goes for Koh Samui, this time the target customers 
will be foreign vacationers to the island. Be Gray, therefore 
does not have a certain style that will be repeated. Each 
design is tailored to each individual customer. 

 The turning point that has changed the working style of 
Be Gray is from the creation of Karmakamet, a brand with 
very individualistic style. Now Be Gray recommends its 
customers to try to find the interesting characteristics of 
their project and use them to create a strong brand, each 
with a story to tell.

Which project are you most proud of
 There is always something interesting in each of the 
projects I worked on whether it be in designing a restaurant, 
condominium or resort. We were one of the first generations 
to design pool villas. With experience, we have solved the 
problem of pools being too small for individual villas by 
designing shared pools so that several villas may use 
together, yet maintaining privacy. Every project has its own 
challenges. I also like experimenting with materials and 
testing out new techniques.

Dream customer for Be Gray
 We like to work with diverse clientele. Each customer 
has a dream. It is essential to have a clear understanding of 
our customers, then it is our duty as designers to take this 
and develop the details. Be Gray is a medium sized 
company with a mix of new and experienced designers 
working together as a team. 
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 If you are a regular reader of Persmegtive and are 
a fan of Thai incense brands you must be familiar with 
Karmakamet, well known not only for its strong brand 
identity, but for the quality that has captured the hearts 
of loyal customers. The man behind the brand is interior 
designer Jakarin Aksravadeewat or Khun Jong from Be 
Gray. Some of his well-known works include Casa Lapin 
and Bar Storia del Caffé 

 Khun Jong recalls 14 to 15 year ago when he first 
started, opening a small office with a group of graduates 
from Rangsit University. He loved the challenge. He later 
became established, designing boutique resorts, which 
had just become a trend at the time. He collaborated with 
Sri Lanta Resort on Koh Lanta and became well known in 
this field.

Growing with your customers
 First, it is most important to understand our clients, the 
owners of the project. Second, we need to understand 
our clients’ customers, who will be the end users. It’s like 
creating a brand. We need to find the market position, 
which involves a lot of research to be able to understand 
the projects as much as we can. For instance, the project 
La Toscana, which caters to mostly Thais, we will have to 
find what their interests are and their expectations. The 
same goes for Koh Samui, this time the target customers 
will be foreign vacationers to the island. Be Gray, therefore 
does not have a certain style that will be repeated. Each 
design is tailored to each individual customer. 

 The turning point that has changed the working style of 
Be Gray is from the creation of Karmakamet, a brand with 
very individualistic style. Now Be Gray recommends its 
customers to try to find the interesting characteristics of 
their project and use them to create a strong brand, each 
with a story to tell.

Which project are you most proud of
 There is always something interesting in each of the 
projects I worked on whether it be in designing a restaurant, 
condominium or resort. We were one of the first generations 
to design pool villas. With experience, we have solved the 
problem of pools being too small for individual villas by 
designing shared pools so that several villas may use 
together, yet maintaining privacy. Every project has its own 
challenges. I also like experimenting with materials and 
testing out new techniques.

Dream customer for Be Gray
 We like to work with diverse clientele. Each customer 
has a dream. It is essential to have a clear understanding of 
our customers, then it is our duty as designers to take this 
and develop the details. Be Gray is a medium sized 
company with a mix of new and experienced designers 
working together as a team. 
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 แตเดิมฉันเปนคนที่เคยชินกับการจัดตาราง
เฉพาะเร�่องสำคัญ อยางเร�่องเร�ยนหร�อเร�่องงาน 
แตถาเปนเร�่องสวนตัวทั่วไปแลว ฉันมักจะปลอย
ไปตามลม ไมไดวางแผนกอนวาเย็นนี้จะกินอะไร 
ที่ไหน เพราะยังไงเราก็มีรานสะดวกซื้อที่เปด 24 
ชั่วโมง แต…ไมใชที่อิตาลี ดินแดนศิลปะแหงนี้
ฉันก็แอบคิดในใจวา “อะไรจะขนาดนั้น” ตอนที่
มีผูรูแนะนำเร�่องเวลาเปดปดของรานรวงตาง ๆ 
ที่โนน และแอบคิดตอไปวา “แลวคนเคาอยูกัน
ไดยังไง จะเปนไปไดไง” แตเนื่องจากการไปอิตาลี
ของฉัน เปนการไปเร�ยนตอปร�ญญาโท เมื่ออายุ
มากข�้น ความอยากเสี่ยงของฉันก็จะนอยลง 
ฉันจึงเชื่อไวกอนดีกวา แลวคอยสังเกตการณ
ภายหลงั รานอาหาร รานขายของตาง ๆ ทีจ่ะปด
ตอนบาย ปดจร�ง ไมขายจร�ง และไมมอีะไรกนิจร�ง ๆ  
เพราะฉะนั้น ฉันจึงขอเตือนจากประสบการณวา 
ถาเปนคนที่หิวพร่ำเพร�่อ ใหพกอาหารติดตัวไว 
เปนดี ยิ�งเปนเมืองที่ไมใชแหลงทองเที่ยวชื่อดัง

มากเทาไหร โอกาสที่จะหาของกินระหวางมื้อ
จะยากข�้นเปนทว�คูณ รานอาหารกลางวันโดย 
มาก มักเปดประมาณเที่ยง และมื้อเย็นจะเปด
ประมาณ 1 ทุม ทั้งนี้เพราะคนที่นี่รับประทาน 
อาหารคอนขางสาย คือมื้อกลางวันจะเร�่มกัน
จร�ง ๆ ก็ประมาณบายโมง และมื้อเย็นที่ 2 ทุม 
ไป ๆ มา ๆ ฉันก็หนีไมพนเร�่อง “กิน” ที่อิตาลี
อีกครั้ง แตอยากเลาพอเปนขอมูลประกอบ เผื่อ
ผูอานกำลังจะเดินทางไปเที่ยวอิตาลี และอาจจะ
เกิดหิวนอกมื้ออาหาร ก็จะพอหาตัวชวยไดที่
รานกาแฟ (ที่นี่เร�ยกรานกาแฟวาบาร) ที่พอจะ
ขายแซนดว�ช ขนมปงตาง ๆ กับเคร�่องดื่ม แตมัก
เปนอาหารที่ไมไดทำใหม ๆ รอน ๆ คนเมืองรอน
ทานอาหารรอนอยางเรา ๆ อาจจะลำบากเล็ก
นอยกับการปรับตัวในชวงแรก ตลอดเวลาที่อยู
ฉันจึงเปนระเบียบกับการรับประทานอาหารให
ตรงตามเวลาบานเมืองมาก จนเม่ือรุนพ�่ไฮโซของ 
ฉันเดินทางไปเที่ยวอิตาลี แลวก็เกิดเหตุการณ 
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อลหมานเมื่อพาพ�่ ๆ เที่ยวชมเมืองและซื้อของ 
เพลินจนเลยเวลาบาย 2 และที่สำคัญ เราหิว
ทุก Pizzeria และ Ristorante ลวนปดพัก ฉัน 
ถึงกับเหง�่อตกวาจะทำอยางไรดี แมจะเปนยาน 
คอนขางใจกลางเมืองมิลาน จึงไปจบลงที่บาร 
กาแฟ ที่พนักงานมองดวยสายตาเหยียดหยาม 
วา มากินอาหารกลางวันอะไรกันปานนี้ บางที 
ฉันก็ ไมคอยเขาใจวัฒนธรรมการปดรานยาม 
บายเทาไหรนัก เพราะมันทำใหเมืองดูเง�ยบเหงา 
อยางประหลาด โดยเฉพาะในเมืองเล็ก ๆ ฉันเคย 
ไปเที่ยวบานเพ�่อนอิตาเลียนในแควน Emilia- 
Romanga หลังอาหารกลางวัน ดิฉันก็เห็นดีวา 
จะไดเดินชมเมืองยอยอาหารสักหนอย สิ�งที่ทำ 
ใหดิฉันแปลกใจกวาหนาตาของเมืองที่แตกตาง 
จากเมืองอื่น ที่เห็นในโปสการดของอิตาลี คือ 
ตลอด 10 นาทีแรกที่ฉันเดินชมเมือง ฉันไมเดิน 
สวนกับมนุษยคนใดเลย และไมมีเสียงของการ 
เคลื่อนไหวใด ๆ ของคนในเมือง มีแคเพ�ยงฉัน

และเพ�่อนเพ�ยงสองคน จนฉันตองเอยถามวา 
“คนที่นี่เคาหายไปไหนกันตอนพักกลางวัน ฉัน 
ไมไดยนิเสยีงอะไรเลย” เพ�อ่นหนัมางงและบอกวา 
“เปนคำถามที่ดีมาก ฉันก็ไมเคยสงสัยในเร�อ่งน้ี” 
ลองจินตนาการวาสถานการณปกติของคน 
ประเทศนี้ เราจะไดยินเสียงคนคุยกัน เถียงกัน 
ทะเลาะกัน หร�อคนที่คุยกันแตดูเหมือนเถียงกัน 
ตลอดเวลา เมื่อความเง�ยบสงบมาเยือน จนถึง 
ขั้นเง�ยบสนิท จึงทำใหดิฉันรูสึกถึงความไมปกติ 
และดวยความที่อยูที่อิตาลีจนชินกับเสียงอื้ออึง 
โหวกเหวก เมื่อฉันไปเที่ยวหาเพ�่อนที่เมือง 
สต็อกโฮลม ประเทศสว�เดน ขณะที่กำลังนั่งเลน 
อยูร�มน้ำ ฉันก็เอามือตบหูตัวเองสองสามที จน 
เพ�่อนถามวา เกิดไรข�้น ฉันบอกวาทำไมฉันไมได 
ยินเสียงอะไรเลย เพ�่อนงงเปนไกตาแตก บอกวา 
“ก็มันไมมีเสียงอะไร จะให ไดยินไดยังไง” เร�่มตนที่ 
การวางแผน เหตุไฉนจึงมาจบลงที่ความเง�ยบได 
อยางไร
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 แตเดิมฉันเปนคนที่เคยชินกับการจัดตาราง
เฉพาะเร�่องสำคัญ อยางเร�่องเร�ยนหร�อเร�่องงาน 
แตถาเปนเร�่องสวนตัวทั่วไปแลว ฉันมักจะปลอย
ไปตามลม ไมไดวางแผนกอนวาเย็นนี้จะกินอะไร 
ที่ไหน เพราะยังไงเราก็มีรานสะดวกซื้อที่เปด 24 
ชั่วโมง แต…ไมใชที่อิตาลี ดินแดนศิลปะแหงนี้
ฉันก็แอบคิดในใจวา “อะไรจะขนาดนั้น” ตอนที่
มีผูรูแนะนำเร�่องเวลาเปดปดของรานรวงตาง ๆ 
ที่โนน และแอบคิดตอไปวา “แลวคนเคาอยูกัน
ไดยังไง จะเปนไปไดไง” แตเนื่องจากการไปอิตาลี
ของฉัน เปนการไปเร�ยนตอปร�ญญาโท เมื่ออายุ
มากข�้น ความอยากเสี่ยงของฉันก็จะนอยลง 
ฉันจึงเชื่อไวกอนดีกวา แลวคอยสังเกตการณ
ภายหลงั รานอาหาร รานขายของตาง ๆ ทีจ่ะปด
ตอนบาย ปดจร�ง ไมขายจร�ง และไมมอีะไรกนิจร�ง ๆ  
เพราะฉะนั้น ฉันจึงขอเตือนจากประสบการณวา 
ถาเปนคนที่หิวพร่ำเพร�่อ ใหพกอาหารติดตัวไว 
เปนดี ยิ�งเปนเมืองที่ไมใชแหลงทองเที่ยวชื่อดัง

มากเทาไหร โอกาสที่จะหาของกินระหวางมื้อ
จะยากข�้นเปนทว�คูณ รานอาหารกลางวันโดย 
มาก มักเปดประมาณเที่ยง และมื้อเย็นจะเปด
ประมาณ 1 ทุม ทั้งนี้เพราะคนที่นี่รับประทาน 
อาหารคอนขางสาย คือมื้อกลางวันจะเร�่มกัน
จร�ง ๆ ก็ประมาณบายโมง และมื้อเย็นที่ 2 ทุม 
ไป ๆ มา ๆ ฉันก็หนีไมพนเร�่อง “กิน” ที่อิตาลี
อีกครั้ง แตอยากเลาพอเปนขอมูลประกอบ เผื่อ
ผูอานกำลังจะเดินทางไปเที่ยวอิตาลี และอาจจะ
เกิดหิวนอกมื้ออาหาร ก็จะพอหาตัวชวยไดที่
รานกาแฟ (ที่นี่เร�ยกรานกาแฟวาบาร) ที่พอจะ
ขายแซนดว�ช ขนมปงตาง ๆ กับเคร�่องดื่ม แตมัก
เปนอาหารที่ไมไดทำใหม ๆ รอน ๆ คนเมืองรอน
ทานอาหารรอนอยางเรา ๆ อาจจะลำบากเล็ก
นอยกับการปรับตัวในชวงแรก ตลอดเวลาที่อยู
ฉันจึงเปนระเบียบกับการรับประทานอาหารให
ตรงตามเวลาบานเมืองมาก จนเม่ือรุนพ�่ไฮโซของ 
ฉันเดินทางไปเที่ยวอิตาลี แลวก็เกิดเหตุการณ 

อลหมานเมื่อพาพ�่ ๆ เที่ยวชมเมืองและซื้อของ 
เพลินจนเลยเวลาบาย 2 และที่สำคัญ เราหิว
ทุก Pizzeria และ Ristorante ลวนปดพัก ฉัน 
ถึงกับเหง�่อตกวาจะทำอยางไรดี แมจะเปนยาน 
คอนขางใจกลางเมืองมิลาน จึงไปจบลงที่บาร 
กาแฟ ที่พนักงานมองดวยสายตาเหยียดหยาม 
วา มากินอาหารกลางวันอะไรกันปานนี้ บางที 
ฉันก็ ไมคอยเขาใจวัฒนธรรมการปดรานยาม 
บายเทาไหรนัก เพราะมันทำใหเมืองดูเง�ยบเหงา 
อยางประหลาด โดยเฉพาะในเมืองเล็ก ๆ ฉันเคย 
ไปเที่ยวบานเพ�่อนอิตาเลียนในแควน Emilia- 
Romanga หลังอาหารกลางวัน ดิฉันก็เห็นดีวา 
จะไดเดินชมเมืองยอยอาหารสักหนอย สิ�งที่ทำ 
ใหดิฉันแปลกใจกวาหนาตาของเมืองที่แตกตาง 
จากเมืองอื่น ที่เห็นในโปสการดของอิตาลี คือ 
ตลอด 10 นาทีแรกที่ฉันเดินชมเมือง ฉันไมเดิน 
สวนกับมนุษยคนใดเลย และไมมีเสียงของการ 
เคลื่อนไหวใด ๆ ของคนในเมือง มีแคเพ�ยงฉัน

และเพ�่อนเพ�ยงสองคน จนฉันตองเอยถามวา 
“คนที่นี่เคาหายไปไหนกันตอนพักกลางวัน ฉัน 
ไมไดยนิเสยีงอะไรเลย” เพ�อ่นหนัมางงและบอกวา 
“เปนคำถามที่ดีมาก ฉันก็ไมเคยสงสัยในเร�อ่งน้ี” 
ลองจินตนาการวาสถานการณปกติของคน 
ประเทศนี้ เราจะไดยินเสียงคนคุยกัน เถียงกัน 
ทะเลาะกัน หร�อคนที่คุยกันแตดูเหมือนเถียงกัน 
ตลอดเวลา เมื่อความเง�ยบสงบมาเยือน จนถึง 
ขั้นเง�ยบสนิท จึงทำใหดิฉันรูสึกถึงความไมปกติ 
และดวยความที่อยูที่อิตาลีจนชินกับเสียงอื้ออึง 
โหวกเหวก เมื่อฉันไปเที่ยวหาเพ�่อนที่เมือง 
สต็อกโฮลม ประเทศสว�เดน ขณะที่กำลังนั่งเลน 
อยูร�มน้ำ ฉันก็เอามือตบหูตัวเองสองสามที จน 
เพ�่อนถามวา เกิดไรข�้น ฉันบอกวาทำไมฉันไมได 
ยินเสียงอะไรเลย เพ�่อนงงเปนไกตาแตก บอกวา 
“ก็มันไมมีเสียงอะไร จะให ไดยินไดยังไง” เร�่มตนที่ 
การวางแผน เหตุไฉนจึงมาจบลงที่ความเง�ยบได 
อยางไร
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 Back in school I used to plan out each 
day. Now, I schedule my time only for 
important events. When it comes to 
personal matters such as planning out 
a meal, I barely give it much thought 
because in Thailand food can be found 
just about anywhere. Plus, there are 
convenience stores that are open 24/7. 
However, this was not the case when I 
moved to Italy for graduate school.

 Having been pre-warned about the 
opening and closing times of restaurants, 
I decided to take the cautious route and 
had my supplies well prepared while 
observing the new customs of Italy. Local 
restaurants and shops that say they will 
close in the afternoon, will in fact close, 
with no exceptions, especially in small 
towns not frequented by tourists. Forget 
about finding something to eat during the 
off hours. If you are the type who likes 
to eat often or likes to snack, I would 
recommend bringing something along to 
sustain your hunger. Restaurants usually 

open for lunch at about noon and open 
at 7PM for dinnertime. But expect people 
to start coming in about an hour later as 
Italians are accustomed to having their 
meals a bit later than Thais. Now my meal 
times are well regimented like a local.

 In case of an emergency when hunger 
strikes, coffee shops (called ‘bars’ in 
Italian) are also good backup. There you 
can find sandwiches, bread and pastry, 
however no hot food is served. That was 
exactly where I took my friends who came 
to visit me in Milan to have a late lunch 
when we lost track of time while out 
enjoying shopping.

 With all that said, I still do not completely 
understand why a city would have the 
custom of closing up in the afternoon as 
it makes it feel strangely deserted. It is 
quite a contrast during regular hours, 
when you can hear people talking as if 
they are constantly fighting- Italians are 
well known to be quite expressive and 

animated when they speak! Such was 
the case when I visited my friend’s 
hometown in Emilia Romagna. After 
we’ve had our lunch, my friend and I went 
for a stroll in the neighbourhood. The first 
10 minutes I did not see a single sole nor 
did I hear any sound. It felt so surreal that 
I was impelled to ask my friend, “ In the 
afternoon, where does everybody go?” 
To which she responded, “This is an 
interesting question. It is something I have 
never questioned before.”

 Yet at the same time there are other 
countries where silence is the norm no 
matter what the time of day. Once, I went 
to see my friend in Stockholm, Sweden 
and while sitting by a lake I had to plug 
and unplug my ears with my hands 
several times just to make sure my they 
were still working. After having been 
accustomed to all the noise in Italy, 
silence has become somewhat strange 
to me.
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 “ ไขตุมจา…ไขตุม ”      

 ใครวาไขตุมหร�อไขตมนั้นเปนเมนูที่แสนงาย 
Si Lee ไมเถยีงนะคะ เพราะวาการตมไขทั่วไปนั้น 
เราก็ใชแคน้ำกับไขและไฟเทานั้น แตวาการที่จะได 
ความสุกของไขตามความชอบของแตละคนนั้น
มันไมใชเร� ่องงายเลยนะคะ คนนี้ชอบไขสุก ๆ 
อีกคนชอบไขยางมะตูม อีกคนชอบไขไมสุก 
เยอะแยะสารพัดรูปแบบ และการตมแตละครั้ง
ก็ ไมเคยไดความสุกเทากันเลยสักครั้ง ถึงขนาด
ที่นักว�ทยาศาสตรยังตองคิดคนสูตรคำนวณ 
และมีคนถอดสูตรคำนวณนั้นออกมาเปน
โปรแกรมตมไขกันเลยทเีดยีว ซึง่สตูรและโปรแกรม 
ของนักว�ทยาศาสตรนั้นตองใชอุณหภูมิของไข 
อุณหภูมิของน้ำ ขนาดของไข และความสูงจาก 
ระดับน้ำทะเลของสถานที่ที่เราตมไข ซึ่ง Si Lee
รับรองวาเราจะได ไขตามที่เราตองการแนแท 
100% แต Si Lee วามันยากไปสำหรับ Si Lee 
นะคะ เพราะกวาเราจะหาความสูงของระดับ 
น้ำทะเลได ก็ ไมคุมที่จะกินแคไขตมแลวละคะ 

 วนันี ้Si Lee เลยขอเสนอ Tips งาย ๆ สำหรบั
การตมไขในแบบฉบับของตัวเองมาฝากนะคะ 
เรามาเร�ม่ตมไขในแตละแบบไปพรอม ๆ กนัเลยคะ

ไขตมสุก : ใชเวลาในการตม 12 นาที โดยนำไข
ลงในหมอที่มีน้ำพอทวมไข แลวนำไปตมจนครบ
เวลา เราก็จะได ไขตมที่สุกทั้งไขขาว และไขแดง 

เปนเมนูถูกสุขลักษณะ สำหรับคนที่กังวลเร�่อง
ไขหวัดนกคะ แตสำหรับคนที่ไมกลัวและชอบ
ความมันของไขแดงที่ไหลเยิ�มนากินก็ตองเลือก
ตมสูตรถัดไปคะ 

ไขยางมะตูม : ใชว�ธีการตมเดียวกันแตใชเวลา
นอยกวา เพ�ยงแค 7 นาที แลวร�บนำข�้นมาช็อก
ดวยน้ำเย็น ว�ธีนี้จะทำใหไขหยุดสุก หากเรายัง 
ไมทาน ไขก็ยังคงเปนยางมะตูมอยู และทำให
ปอกเปลือกงายดวยคะ 

ไขลวกญี่ปุน : หร�อเร�ยกกันวาไขออนเซ็น กำลัง
ไดรับความนิยมมาก ชาวญี่ปุนจะนำไขไปตมใน
บอน้ำพ�รอน ซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ แตเราสามารถ
ตมไขออนเซ็นไดโดยไมตองไปแชถึงบอน้ำพ�รอน
คะ โดยการตมไขออนเซน็ของ Si Lee ตองอาศยั
อุปกรณสำคัญคือ กระติกเก็บความรอนคะ 
ว�ธีคือตมน้ำใหเดือด เตร�ยมไขลงในกระติก 
เทน้ำรอนลงตามจนทวมไข ปดฝาใหสนิททิ�งไว 
15 นาที เสร็จแลวเทน้ำออกเราก็จะได ไขตมหร�อ
ไขลวกที่ไขขาวสุกเพ�ยงเล็กนอยเปนวุนขาว ๆ 
โอบกอดไขแดงที่พรอมจะไหลออกมาตลอด
เวลาทานกับอูดง ราเม็ง หร�อขาวรอน ๆ แคนี้ก็
อรอยแลวคะ สวนใครที่ชอบทานอาหารเชาแบบ 
ฝรั่งคงไมพลาดกับ…

ไขดาวน้ำ : หร�อที่เร�ยกกันวา Poached Egg 
เปนการทำไขดาวที่ไมใชน้ำมัน และมีว�ธีการทำ

ตางกับไขตมทั่วไปคือ ตองตอกไขใสถวยกอน 
จากนั้นตมน้ำใหเดือดแลวใสน้ำสมสายชูตาม 
พอเดือดก็ไชทัพพ�คนใหน้ำหมุนเหมือนน้ำวน 
เทไขที่ตอกไวลงในหมออยางรวดเร็ว น้ำที่หมุน
อยูนั้น จะทำให ไขขาวหมุนตัวเกาะกับไขแดงให
เปนลูกกลม ๆ สวยงาม พอไขขาวเร�่มสุกใหนำ
ข�้นมาพักซับน้ำออกกอน นำไปวางบนขนมปง
พรอมเสิรฟเปน Egg Benedict ตอนทาน
ก็ใชมีดหั่นให ไขแดงไหลเยิ�มออกมา สวนการ
ที่เราใสน้ำสมสายชูตอนตมไขนั้น เพราะกรด
ของน้ำสมสายชูจะชวยยั้งไมใหความรอนทำ
ปฏิกิร�ยาโดยตรงกับไข ถาเราไมใสน้ำสมสายชู
ตอนตม พอเทไขลงโดนน้ำก็จะสุกทันทีคะ

 กอนการตมไขทุกครั้ง ควรนำไขที่แชเย็นไว
ออกมาทิ�งไว ในอุณหภูมิหองกอนนะคะ และมี 
Tips เล็กนอยอีกอยางหนึ่งคือตอนวางหร�อแช
ไข ควรนำดานที่เล็กกวาไวดานลางนะคะ ตอน 
ตมออกมาไขแดงจะไดอยูตรงกลางสวยงามคะ 
จร�ง ๆ แลวการทำอาหารแตละเมนูนั้น ถึงแม
จะเปนเมนูงาย ๆ ใชวัตถุดิบเดียวกัน อุปกรณ
เหมือนกัน แตอาหารที่ออกมาตางกัน มันข�้น
อยูกับความใสใจของคนทำในแตละขั้นตอน 
และสูตรลับเฉพาะของแตละคนคะ โดย Si Lee
ก็จะนำ Tips ดี ๆ งาย ๆ ในการทำอาหารเพ�่อ
เพ�่มความอรอยของจานโปรดของคุณมาฝาก
กันตอ ๆ ไปนะคะ 

TIP ME PLEASE

Good tip make a dish
เคล็ดไมลับ จับใสจาน

by Si Lee
Illustration : Arttawoot M.
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 Boiling eggs sounds like a simple way to cook eggs when all you need is water, eggs and heat. But in fact, it is not that easy to 
get the eggs correctly done to meet individual personal preferences. Here are some useful tips to get the right results each time.

For hard-boiled eggs : Fill a pot with enough water to cover the eggs and boil for 12 minutes.

For soft-boiled eggs : Use the same method as hard-boiled eggs and boil for only 7 minutes, followed by an ice bath to stop 
further cooking. 

For onsen style eggs : Place eggs in a thermos and fill with boiling water to cover the eggs. Close the lid and set a timer for 15 
minutes. 

For poached eggs : Crack an egg into a small cup. Bring water to almost boiling and add white vinegar to the water. Once the 
water is boiling, stir the water in one direction before dropping in an egg in so the egg holds together better. When the egg white 
turns white and firm, spoon the egg out onto a paper towel to remove the excess liquid.
 And one rule of thumb before boiling eggs is to take the eggs out of the fridge and let them sit until they have reached room 
temperature.

hard-boiled eggs

soft-boiled eggs 
onsen style eggs

poached eggs

How to boil eggs.

041



 Hello Persmegtives readers. I am here to talk about the 
perspectives of Thai people on English. Here are some of my  
observations.

• Many Thais have this attitude that people who do not speak    
 English very well or who have poor grammar are not intelligent, 
 while conversely, those who speak english confidently with a 
 clear accent are being pretentious.
• Some believe that studying abroad is the only way to make 
 one fluent in English. 
• Some look at English as another subject to be learned only 
 well enough to pass their language exams.
• Many think that as Thais we do not have to concern ourselves 
 so much with pronounication, accent or grammar. 

 Anyway, its a matter of opinion. I am not going to say whether 
it is right or wrong but I would like to share my own perspectives 
on this topic.

• English skills are not a measure of human intelligence.
• Do not waste your time judging other people if they are not 
 smart or fake regarding their English skills. It is better to spend  
 time trying to improve your English. 
• Learning English or other language does not end when an 
 exam is over. An alternate language will help open up more   
 windows of opportunity.
• The more you listen, read and speak English, the better you 
 get. Also, learn from your mistakes.There are lots of Thais who 
 speak English well and have never lived aboard. As well  there 
 are lots of Thais who have been abroad and still cannot speak 
 English that well.  

 Lastly, I would like to stress that listening is a very important 
skill in improving your English. So pay attention when you listen 
to or watch English music and movies. Listen carefully and try to 
imitate what you hear. I hope you enjoy learning English. Cheers.

: loukgolflg

 สวัสดีคุณผูอาน Persmegtive ทุกทานคะ ลูกกอลฟไดรับหนาที่
ใหมาเข�ยนคอลัมนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในนิตยสารเลมนี้ จึงอยากคุย
เร�่อง “มุมมอง” ที่มีตอภาษาอังกฤษของคนไทยคะ ซึ่งลูกกอลฟไดคนพบ 
มุมมองที่คนไทยเรามีตอภาษาอังกฤษดังนี้ 
• คนไทยมากมายมองวา คนที่พ�ดภาษาอังกฤษไมได ได ไมดี แกรมมา
 แย คือ “โง” และมองวา คนที่ออกเสียงชัดเจน มีความกลาในการ
 สื่อสารคือ “แรด” หร�อ “กระแดะ”
• คนไทยบางคนคิดวา จะเกงภาษาไดตองไปตางประเทศเทานั้น
• คนไทยจำนวนหนึ่งมองวา ภาษาอังกฤษ มีไวแคสอบเทานั้น 
• คนไทยหลายคนคิดวา เราเปนคนไทย ไมตองไปแครเร�่องการออก
 เสียง สำเนียง หร�อแกรมมามาก 

 มุมมองขางตนเปนเพ�ยงตัวอยางของแงมุมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
ซึ่งลูกกอลฟจะไมบอกวา อันไหนถูกผิด แตลูกกอลฟจะขอแชรมุมมอง
ที่ลูกกอลฟมีตอภาษาอังกฤษ ดังนี้วา 
• ภาษาไมไดเปนตัววัดความโง หร�อ ความฉลาดของคน 
• ใครใชภาษาอังกฤษไดดี อยาดาคนอื่นวาโง สวนคนที่ไมเกงภาษา ก็
 อยามัวแตมองคนอื่นที่เกงและพ�ดไดดี วาแรดหร�อกระแดะ แตจงเอา
 เวลาไปพัฒนาทักษะของตัวเอง
• ภาษาอังกฤษหร�อภาษาอื่น ๆ ไมไดจบแคการสอบ แตมันจะชวยเปด
 โลกใหเราไปเจอโอกาสใหมๆ 
• คนเราสามารถเกงภาษาได หากเราฝก ฟ�ง อาน พ�ด ใหมาก กลาที่
 จะออกเสียง และเร�ยนรูจากขอผิดพลาด มีคนไทยมากมายพ�ดคลอง   
 ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยไปอยูเมืองนอก และก็มีคนไทยมากมายท่ีไปอยูเมืองนอก
 แตก็ยังพ�ดไมคลอง 

 สำหรับขอความตอไป ลูกกอลฟขอเนนย้ำใหคุณผูอานข�ดเสนใตแรง ๆ 
ตรงน้ีเลยวา “การฟ�งเปนทักษะท่ีสำคัญมาก ๆ ในการฝกภาษา ลูกกอลฟ 
แนะนำวาเวลาดูหนัง ฟ�งเพลง ใหตั้งใจฟ�งมากๆ และลองออกเสียงตาม 
การตั้งใจฟ�งจะชวยสงเสร�มเร�่องการพ�ดแนนอน” 
 ยกตัวอยางคำวา (n.) angel-“นางฟา” ซ่ึงคนไทยมักอานวา “แองเจิ�ล” 
แตลูกกอลฟแนะนำใหออกเสียงเปน (เอน เจิ�ล) ฝรั่งจะฟ�งรูเร�่องมากข�้น 
ซึ่งเรามักสับสนกับคำวา (n.) angle-“มุม” ที่อานออกเสียงวา (แอง เกิ�ล) 
ลูกกอลฟจะลองนำสองคำนี้มายกตัวอยาง เชน 
 I like to look at that angel from this angle ! 
 (ฉันชอบที่จะมองนางฟาคนนั้นจากมุม ๆ นี้ )
 ลูกกอลฟขอใหคุณผูอานลองตั้งสติ แลวอานประโยคขางตนใหถูก 
แบบมั่นใจ ๆ ไปเลยคะ 

 วันนี้กราบลาแบบไทยสวยงาม หวังวาทุกทานจะสนุกกับภาษาอังกฤษ 
นะคะ

 คุณครู ลูกกอลฟ คณาธิป

มองมุมกลับ ปรับมุมมอง 

WRITE HERE WRITE NOW 

An open page
ปากกาหมุนเว�ยน เชิญทุกคนมาเข�ยนไดที่นี่

by LoukGolf LG
Illustration : Arttawoot M.
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“
ภาษาอังกฤษหร�อภาษาอื่น ๆ

ไมไดจบแคการสอบ
แตมันจะชวยเปดโลก

ใหเราไปเจอโอกาสใหม ๆ

”
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 คุณรูมั้ย ตนกำเนิดตูเย็น smeg สไตลเรโทร
สดุชคิหร�อเคร�อ่งครวัทีร่าวกบัเปนประตมิากรรม
ไฮเทคดีไซนเก ลวนกำเนิดมาจาก Guastalla
ชนบทแหงหนึ่งในจังหวัด Reggio Emilia ใน
อติาล ีทีม่วี�วทวิทศันอนังดงามและเปนแหลงผลติ
ชีสชั้นดี ใชแลวคะ ที่ Guastalla เปนที่ตั้งของ 
สำนักงานใหญ smeg ที่ครอบครัว Bertazzoni 
กอตั้งข�้น และจนถึงปจจ�บัน กาวเขาสูเจเนอเรชั่น 
ที่ 5 แลว

 สำนักงานใหญ smeg ถูกสรางข�้นในป 2003 
โดยสถาปนิกระดับโลกชาวอิตาลีชื่อดัง Guido 
Canali ผูฝากผลงานอนัเปนไอคอนใหกบั smeg 
ซีร�ส “Classic” อาคารสำนักงาน smeg ตั้งอยู 
ในที่ราบร�มแมน้ำ Po ตัวอาคารถูกแบงออกเปน 
6 ปก ที่รวมศูนยไวที่ Central Gallery ทางเดิน 
เขาสูอาคารแยกสวนตลิ�งกับลานหญากวาง
ออกจากคูน้ำกวาง สะทอนใหเห็นหองประชุม 
และโชวรูมอยางงดงาม Roberto Bertazzoni 
ประธานบร�ษัท smeg ไดเลาถึงอาคารสำนักงาน 
ใหญ smeg “แมน้ำที่นี่ ตลิ�ง มานหมอก มีสวน 
ในอารมณความรูสกึของทกุสิ�ง ออฟฟ�ศของเรา 
มีคาแรกเตอรเฉพาะตัว เพราะหยั่งรากลึกใน

ผนืดนิแหงนี ้เปนผลผลติจากบทสนทนาอนัยาว
นานไมรูจบของ Guido ผูซึ่งเขาถึงความรูสึก 
ของผมอยางถองแท สัมพันธภาพอันดีระหวาง 
สถาปตยกรรมกบัธรรมชาต ิเปนสิ�งที่ผมหลงใหล 
มาตลอด ซึ่งแนนอนมันจะทำใหพนักงานทุกคน 
ท่ีน่ี มีบรรยากาศการทำงานที่สงบและสวยงาม 
ซึ่งเปนสิ�งที่จะเพ�่มคุณภาพชีว�ตไดดีอีกดวย”      

 ทุกตารางนิ�วของที่นี่ ตั้งแตผืนน้ำจนถึงแสง
ธรรมชาติ และสวนไผ กลายเปนสวนหนึ่งของ
แนวคิดและว�ถีการทำงานของพนักงานทุกคน
ที่นี่ รวมถึงผลิตภัณฑ smeg ทุกชิ�นอาคาร
สำนักงานใหญ smeg เขารวมเปนสวนหนึ่ง
ของ Italian Pavilion ในงาน International 
Architecture Exhibition ครั้งที่ 13 เปนนิยาม
ที่ดีของคำวาสถาปตยกรรม Made in Italy และ 
ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในอาคารที่ล้ำสมัย 
ท่ีสุดในอิตาลี เปนสิ�งกอสรางท่ีไดช่ือวากลมกลืน 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติรอบอาคาร 
ชีว�ตของผูคนที่อยูในอาคารและที่อยูรายลอม 
รวมถึงเปนมิตรกับธรรมชาติอยางย่ังยืนอีกดวย 
เพราะตัวอาคารมีการควบคุมการใชพลังงาน 
และอณุหภมูทิีเ่หมาะสม การกอสรางอาคารใด ๆ

ที่ไมเกิน 30 - 33% ของพ�้นที่ การไมทำลาย 
ทรัพยากรสิ�งมีชีว�ตในพ�้นที่ ตลอดจนถึงการ 
ปลูกพ�ชเพ�่มอีกกวา 4,000 ตน ซึ่งสิ�งเหลานี้ นา 
จะเพ�ยงพอที่จะบงบอกถึงว�สัยทัศนตัวตนของ 
smeg และผลิตภัณฑทุกชิ�นของ smeg ไดเปน 
อยางดี และก็ ไมนาแปลกใจเลยที่เราพบวา 
พนักงานเกือบทุกคนที่สำนักงานใหญ smeg 
แหงนี้ จะมีอายุการทำงานเกิน 1 ศตวรรษข�้นไป 
แทบทั้งนั้น
 

SMEG SINCE 1948

The legacy of smeg
เปดตำนาน smeg 

by smeg
Illustration : Chanin
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Guido Canali

 คุณรูมั้ย ตนกำเนิดตูเย็น smeg สไตลเรโทร
สดุชคิหร�อเคร�อ่งครวัทีร่าวกบัเปนประตมิากรรม
ไฮเทคดีไซนเก ลวนกำเนิดมาจาก Guastalla
ชนบทแหงหนึ่งในจังหวัด Reggio Emilia ใน
อติาล ีทีม่วี�วทวิทศันอนังดงามและเปนแหลงผลติ
ชีสชั้นดี ใชแลวคะ ที่ Guastalla เปนที่ตั้งของ 
สำนักงานใหญ smeg ที่ครอบครัว Bertazzoni 
กอตั้งข�้น และจนถึงปจจ�บัน กาวเขาสูเจเนอเรชั่น 
ที่ 5 แลว

 สำนักงานใหญ smeg ถูกสรางข�้นในป 2003 
โดยสถาปนิกระดับโลกชาวอิตาลีชื่อดัง Guido 
Canali ผูฝากผลงานอนัเปนไอคอนใหกบั smeg 
ซีร�ส “Classic” อาคารสำนักงาน smeg ตั้งอยู 
ในที่ราบร�มแมน้ำ Po ตัวอาคารถูกแบงออกเปน 
6 ปก ที่รวมศูนยไวที่ Central Gallery ทางเดิน 
เขาสูอาคารแยกสวนตลิ�งกับลานหญากวาง
ออกจากคูน้ำกวาง สะทอนใหเห็นหองประชุม 
และโชวรูมอยางงดงาม Roberto Bertazzoni 
ประธานบร�ษัท smeg ไดเลาถึงอาคารสำนักงาน 
ใหญ smeg “แมน้ำที่นี่ ตลิ�ง มานหมอก มีสวน 
ในอารมณความรูสกึของทกุสิ�ง ออฟฟ�ศของเรา 
มีคาแรกเตอรเฉพาะตัว เพราะหยั่งรากลึกใน

ผนืดนิแหงนี ้เปนผลผลติจากบทสนทนาอนัยาว
นานไมรูจบของ Guido ผูซึ่งเขาถึงความรูสึก 
ของผมอยางถองแท สัมพันธภาพอันดีระหวาง 
สถาปตยกรรมกบัธรรมชาต ิเปนสิ�งที่ผมหลงใหล 
มาตลอด ซึ่งแนนอนมันจะทำใหพนักงานทุกคน 
ท่ีน่ี มีบรรยากาศการทำงานที่สงบและสวยงาม 
ซึ่งเปนสิ�งที่จะเพ�่มคุณภาพชีว�ตไดดีอีกดวย”      

 ทุกตารางนิ�วของที่นี่ ตั้งแตผืนน้ำจนถึงแสง
ธรรมชาติ และสวนไผ กลายเปนสวนหนึ่งของ
แนวคิดและว�ถีการทำงานของพนักงานทุกคน
ที่นี่ รวมถึงผลิตภัณฑ smeg ทุกชิ�นอาคาร
สำนักงานใหญ smeg เขารวมเปนสวนหนึ่ง
ของ Italian Pavilion ในงาน International 
Architecture Exhibition ครั้งที่ 13 เปนนิยาม
ที่ดีของคำวาสถาปตยกรรม Made in Italy และ 
ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในอาคารที่ล้ำสมัย 
ท่ีสุดในอิตาลี เปนสิ�งกอสรางท่ีไดช่ือวากลมกลืน 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติรอบอาคาร 
ชีว�ตของผูคนที่อยูในอาคารและที่อยูรายลอม 
รวมถึงเปนมิตรกับธรรมชาติอยางย่ังยืนอีกดวย 
เพราะตัวอาคารมีการควบคุมการใชพลังงาน 
และอณุหภมูทิีเ่หมาะสม การกอสรางอาคารใด ๆ

ที่ไมเกิน 30 - 33% ของพ�้นที่ การไมทำลาย 
ทรัพยากรสิ�งมีชีว�ตในพ�้นที่ ตลอดจนถึงการ 
ปลูกพ�ชเพ�่มอีกกวา 4,000 ตน ซึ่งสิ�งเหลานี้ นา 
จะเพ�ยงพอที่จะบงบอกถึงว�สัยทัศนตัวตนของ 
smeg และผลิตภัณฑทุกชิ�นของ smeg ไดเปน 
อยางดี และก็ ไมนาแปลกใจเลยที่เราพบวา 
พนักงานเกือบทุกคนที่สำนักงานใหญ smeg 
แหงนี้ จะมีอายุการทำงานเกิน 1 ศตวรรษข�้นไป 
แทบทั้งนั้น
 
 Did you know that smeg’s retro style 
fridges and kitchen appliances originated 
in the Italian village of Guastalla, Reggio 
Emilia - an area known for its picturesque 
countryside and cheese production ? 
The Guastalla factory is also the location 
of the company’s head office, run by fifth 
generation members of the founding 
Bertazzoni family. The head office was 
built in 2003 and designed by Italian 
architect Guido Canali, who also designed 
the iconic “Classic” line for smeg. Set on 
a low embankment on the River Po, the 

offices are organized into 6 separate 
wings joined by a central gallery. The 
entrance walkway bisects an embank-
ment and an adjoining wide green lawn 
on one side, from a pool of water on the 
other, from which the appliance showroom 
and conference room are often pleasingly 
reflected, thus creating a serene and 
welcoming introduction to the offices.

 Roberto Bertazzoni, President of smeg 
said, “This water, the riverbanks, the mist 
…they give emotion to everything. Our 
offices have this particular character 
because they are rooted to this very 
land, they are the fruit of endless talks 
with Guido (Canali), who was able to fully 
understand these emotions of mine. The 
relationship of the building with nature 
has always been an obsession for me. 
Ensuring that employees have a serene 
and pleasant place to work, a befitting 
office, contributes to improving one’s 

quality of life”.

  At the 13th International Architectural 
Exhibition at the Venice Biennale, the 
smeg head office was on show in the 
Italian Pavilion to represent “Made in Italy” 
architectural excellence. Named as one 
of the most innovative buildings in Italy, 
it is a structure built with utmost respect 
towards and care for its surroundings, 
the people who live and work there as 
well as environmental sustainability. 
smeg decided to use only 30-33% of the 
available building land and added over 
4,000 plants and trees to the site as well 
as optimized the energy and climate 
control used by the buildings. 

 All of this clearly reflects smeg’s 
mentality towards the products they 
produce. It is no surprise that almost 
everyone working here has been with for 
smeg for over a decade.



 เร�่มจากไปเยือนเกาะซิซิลี
 เย่ียมชมโรงหนังเกาท่ีมีลุงอัลเฟรโดกำลังฉายหนังรอบพ�เศษใหหลานรักโตโตดู กับ Track 
ที่ชื่อวา Toto and Alfredo จากหนังเร�่อง Cinema Paradiso*A ชมสาธิตการฉายหนัง 
และรับชิ�นสวนฟ�ลมหนังจากการตัดตอเปนท่ีระลึก หลังจากน้ันน่ังซอนทายรถจักรยานของ 
บุรุษไปรษณียชื่อ มาร�โอ ปนมาจนถึงบานพักของ ปาโปล นารูดา กว�เอกชาวชิลี มาร�โอ 
ขอรองใหเขาชวยสอนเข�ยนบทกว� เพ�่อใชสงเปนจดหมายรักให เบียรทร�กซ สาวงามที่เขา 
เพ�ยรจีบอยูกับ Track ที่ชื่อวา In Bicicletta จากหนังเร�่อง il Postino (The Postman)*B    
แลวรวม workshop การเข�ยนอานบทกว�กับพวกเขา 

 เดินทางตอสูเมืองอเรซโซ เยี่ยมเยียนรานหนังสือเล็ก ๆ พบครอบครัวอันแสนนารักของ 
กุยโด ชายเชื้อสายยิว ที่กำลังหยอกลอกับ ตอรา ภรรยาคนสวย และ โจซัว ลูกชายอยาง
มีความสุข ทามกลางภัยสงครามและการกวาดลางเผาพันธุยิวของทหารนาซี กับ Track 
ที่ชื่อวา La Vita E Bella จากหนังเร�่อง Life is Beautiful*C รวมถายรูปเปนที่ระทึกกับ
พวกเขา เสร็จแลวร�บแยกยายตัวใครตัวมัน ว�่งหลบหากระสุนกลับเมืองไทย ถึงจ�ดหมาย
โดยสวัสดิภาพ 

 หมายเหตุ : ถารูสึกวาโปรแกรมทัวรนี้เรงร�บรวบรัดเกินไป ขอใหแนะนำใหคุณเดินทางไป (ฟ�ง) ดวยตัวเอง 
แบบเต็มทุกเพลงทั้ง 3 อัลบั้ม รับรองวาคุณจะไดประสบการณอิ�มหูอิ�มใจไมรูลืม

*A  www.youtube.com/watch?v=cR8AdjQ8HeM&list=PLBCF21477CAACF667
*B  www.youtube.com/watch?v=zDGelSrtbhc
*C  www.youtube.com/watch?v=KB99gDvxyFo&feature=youtube_gdata_player

 New year, new See a Song. We have put together a mini playlist that will take you on a tour of Italy through these three wonderful 
soundtracks.Off we go. Our first destination is Sicily to pay a visit to an old movie house - Cinema Paradiso in which Uncle Alfredo 
shows a little boy Toto a special moviegoing experience. This track is called Toto and Alfredo, from the album Cinema Paradiso*A  

Next we are being doubled on the bicycle of a postman, Mario en route to Chilean poet, Pablo Neruda’s house. Mario was 
going to ask for Neruda’s help with using poetry to express his love to Beatrice - a girl he has fallen in love with. Cruise along to 
this track, In Bicicletta, from the movie, il Postino (The Postman)*B 

  Then follow us to Arezzo and stop into a bookstore where an Italian-Jew Guido, his beautiful wife Dora and his son Joshua live 
happily together during World War II and the Nazi’s persecution of the Jewish people. Celebrate this little family’s spirit with this 
track La Vita E Bella, a theme song of the movie Life is Beautiful*C

Photos:
www.webalia.com/listas/cinema-paradiso-bso-banda-sonora-original-de-ennio-morricone-en-spotify-bso/gmx-niv192-con154374.htm
www.coveralia.com/caratulas/BSO-The-Postman-(Il-Postino)--Frontal.php
www.theost.com/1997/life_is_beautiful.html

โปรแกรมทัวร
ทองอิตาลีผาน 3 tracks
แสนร�่นรมย 

A

C

B

SEE A SONG

The viewpoint in melody
เปดมุมมอง ในทำนองเพลง

by Panitarn Lucksanakiat

SEE

ASONG
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Digital Edition
www.issue.com/persmegtive
www.ookbee.com

Store & Furniture
SCG EXPERIENCE
P L A 
HomePro
HomeWork
Boonthavorn 
SB furniture
Modernform 
ANGO (CDC)
THAI WATSADU
STORIA (8 THONGLOR)

Cooking Studio
IBAF 

Bookstore
The Booksmith (Chiang Mai)

Studio
Cine Sound 
Jingle-Bell Studio
Sounds Good Studio

GRAB YOUR
COPY NOW

Café & Restaurant
Bitter Brown
Starbucks
True Coffee
Coffee Gallery
Gloria Jean’s Coffees
Caffe D́  Oro
Café Amazon 
Library Cafe
TOM N TOMS COFFEE 
The Coffee Bean & Tea Leaf
Wawee Coffee
Coffee Beans By Dao
Iberry 
Kub Kao Kub Pla
Cha Cha Cha
Kalpapruek
Greyhound Café
Ka-nom
au bon pain.
Audrey Cafe & Bistro
Taling Pling 
In the box Bar Station
Omu Japanese omurice & cafe
Radi Café
Buttercup
Little Home Bakery
White Café
Bitter Brown
All 6 To Twelve (Thong Lo) 
All 6 To Twelve (Langsuan)
Bar Storia del Caffé 
Neil's Tavern
Casa Lapin (Ari)
Casa Lapin (Sukhumvit)
Love at first bite (Chiang Mai)
Ristr8to (Chiang Mai)
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