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STA N D UP

WHAT DO YOU

STAND FOR?
บางคนอาจมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง บางคนอาจยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม และบางคนมีความฝัน
ของตนเองเป็นจุดยืน ต่างคนก็ตา่ งมีสงิ่ ยึดเหนีย่ วทีแ่ ตกต่างกันออกไป บ้างมีมากมาย บ้างประปราย และ
อีกไม่น้อยที่อาจไม่มีอยู่เลย แต่ในที่สุด ในช่วงเวลาอันคับขัน เวลาที่ต้องตัดสินใจ ชีวิตก็ต้องพึ่งพา
บางสิ่งที่อยู่ลึกๆ ในใจของเราทุกคน บางสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือ จุดยืน เป็นสิ่งที่เรา
มีไว้เพื่อยืนหยัด เหมือนกับต้นไม้ที่ได้หยั่งรากลึกลงไปแล้วยากที่จะถอน
คนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งเดียวกัน ได้ร่วมกันทำ�นิตยสารเล่มนี้ขึ้นมา พวกเราศรัทธาในความ
หลากหลาย และความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อว่าความมั่นใจในความคิดที่ได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง
อย่างถีถ่ ว้ นแล้วเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นภาพลักษณ์ภายนอก หรือทัศนคติภายในก็ตาม ทัง้ หมด
ที่กล่าวมานี้ พวกเราเรียกมันว่า ‘สไตล์’ สิ่งที่เป็นจุดยืนของพวกเรา กองบรรณาธิการแห่ง ‘STAND’
เราจะพาคุณไปตามติด ‘สไตล์’ อันหลากหลายในทุกแง่มุมของผู้คนในเมืองหลวง แตกต่างกัน
ไปตามอาชีพ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ ฯลฯ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ
ความศรัทธาในตัวเอง รักที่จะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นจริงๆ ไม่เสแสร้ง ไม่ปิดบัง เราจะทำ�ความรู้จักกับ
ตัวตนของพวกเขา ตั้งคำ�ถามในสิ่งที่เขาคิด และเจาะลึกในสิ่งที่เขาเป็น นอกจากนี้ยังเสริมไปด้วย
สถานที่ ที่ แ ตกต่ า งและน่ า ค้ น หา รวมทั้ ง สอดแทรกข้ อ เท็ จ จริ งน่ า รู้ เ กี่ ย วกั บ แฟชั่ น และการแต่ ง กาย
ทั้งของชายและหญิงอีกด้วย เพื่อที่คุณจะได้รู้จักกับ ‘สไตล์’ ในความหมายของพวกเราอย่างถ่องแท้
และทั่วถึง
อะไรคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ยืนหยัด อะไรคือจุดยืนทีค่ ณ
ุ จะต่อสูเ้ พือ่ มัน และอะไรคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ เรียกมันว่า ‘สไตล์’
ถ้าคุณมีคำ�ตอบอยู่ในใจแล้ว ขอให้เข้มแข็งและมั่นคงในสิ่งนั้นต่อไป แต่หากคุณยังไม่มีคำ�ตอบในใจ
หรือไม่มั่นใจในสิ่งที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของคุณในตอนนี้ อยากให้ลองอ่าน ‘STAND’ เล่มนี้จนจบ
แล้วคุณอาจจะพบคำ�ตอบที่คุณรอคอยอยู่ก็เป็นได้
ถ้ารู้แล้ว ขอให้กลับมาอ่านตรงนี้อีกสักที แล้วตอบออกมาจากใจอีกสักครั้ง กับคำ�ถามที่ได้ถาม
ไปว่า
“What do you stand for?”

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
บรรณาธิการ

STAND U P

FASHION IS
WHAT YOU BUY.

STYLE IS

WHAT YOU DO WITH IT
ครั้งแรกที่ฉันเห็น Quote นี้ในหนังสือนิตยสารแฟชั่นเล่มหนึ่ง ฉันถึงกับพยักหน้าหงึกๆ เห็นด้วย
กับมันทันที คนที่แต่งตัวตามแฟชั่นนั้นสวยงามและน่ามองก็จริง ฉันก็หวังให้สักวันหนึ่งเขาคนนั้นจะเจอ
สไตล์ที่ใช่สำ�หรับเขาเอง การมีสไตล์ที่ชัดมันน่าจะทำ�ให้ชีวิตของเขาเหนื่อยน้อยลง แน่วแน่กับสิ่งที่มั่นใจ
และเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำ�เนินชีวิตคงมีเส้นทางที่ชัดเจน และได้พบปะเพื่อนร่วมทาง ที่มี
สิ่งเหมือน สิ่งคล้ายกัน บนเส้นทางที่มีสไตล์ชีวิตเดียวกัน
สไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวหรอก แต่มันคือการใช้ชีวิตด้วย ชีวิตจะสนุก
มากขึน้ ถ้าเราค้นพบว่าสไตล์ของชีวติ เราคือแบบไหน ยิง่ หลังจากทีฉ่ นั ได้ออกไปทำ�นิตยสารเล่มนี้ ได้เจอ
และพบปะผู้คนหลากแนว หลายสไตล์ ก็เข้าใจมากขึ้นว่า สไตล์น่าจะเป็นจุดยืนในชีวิต มันทำ�ให้คน
รู้จักเราได้ทั้งๆ ที่เรายังไม่ได้พูดอะไรกับเขาออกไปด้วยซ้ำ� 
มีอยู่วันหนึ่งฉันมีโอกาสที่จะต้องไปเดินรอเพื่อนที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง ที่นั่นเต็มไปด้วย
เด็กวัยรุน่ ทีแ่ ต่งตัว อาจจะดูไม่เข้ากันนักในสายตาของคนอืน่ เด็กทีท่ �ำ หน้าทีข่ ายของหน้าร้านใส่กางเกงยีนส์
นุ่งสั้นกับเสื้อกล้าม มันคงไร้รสนิยมในสายตาแฟชั่นนิสต้า แต่เราว่านี่คือสไตล์ชีวิตของเขานะ กางเกงยีนส์สนั้ ใส่สบายตัว ขยับเขยือ้ นหยิบของได้คล่องแคล่ว ก้าวขึน้ รถจักรยานยนต์ได้อย่างสะดวก เสือ้ กล้าม
ตัวนั้นก็เหมาะสมกับชีวิตของเขา เพราะบรรยากาศในห้างแห่งนั้น เครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำ�งานดีมาก
นัก ฉันได้บทเรียนจากน้องแม่ค้าคนนั้นเรื่องหนึ่งว่า สไตล์คืออะไรที่ตัวเราเองนี่แหละรู้ดีที่สุด อะไรกัน
ที่เหมาะกับตัวของเรา เหมาะกับสิ่งที่เรากำ�ลังเป็นอยู่
มันคงไม่จำ�เป็นที่จะต้องพยายามนิยามหรือจำ�กัดความให้ได้ว่าสไตล์ของเราคืออะไรแบบไหน
บางทีมันอาจจะยาก ลึกซึ้ง เกินกว่าจะอธิบายสิ่งนั้นออกมาได้ บางทีเราเองก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราเป็น
คนสไตล์นี้ แต่คนอื่นจะสัมผัสและเข้าใจในสไตล์ของเราได้เอง ผ่านทางตัวตนที่เราได้นำ�เสนอออกไป
มันคงเป็นหน้าที่ที่สำ�คัญของสไตล์ ที่เปิดโอกาสทำ�ให้คนทั่วไปรู้จักเราผ่านทางสไตล์ที่ตัวเราเป็น
เหมือนเช่นคำ�พูดที่ว่าแม้ไม่พูดก็เข้าใจ
‘STAND’ เล่มนี้ไม่ได้แค่อยากจะมาเสนอว่าใครเป็นใคร เขาเป็นคนสไตล์ไหน แต่งตัวแบบใด
รักการทำ�อะไรแค่นั้น แต่เราอยากสะกิดให้คุณได้คิดว่า ว่าที่จริงแล้วคุณชอบที่จะทำ�อะไร อะไรดีกับชีวิต
ของคุณ และแท้ที่จริงแล้ว คุณมีสไตล์ไหนกันแน่ เรามั่นใจว่า STYLE ของคุณ จะทำ�ให้คุณ STAND ได้
มั่นคงขึ้น และรักในจุดที่คุณยืนมากขึ้นเช่นกัน

พิมพ์พร คงแก้ว
รองบรรณาธิการ

WHEN
THE
[ STYLE ]

CAN
TALK
40 EXCEPTIONALLY UNIQUE PEOPLE SHARE THEIR THOUGHTS AND BARE THEIR STYLES!

เปิดแง่คิด เปลือยชีวิต กับ 40 บุคคลที่มีสไตล์อันโดดเด่นและเป็นตัวเองที่สุด!

กรุงเทพมหานคร เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลาย ทั้งการใช้ชีวิต การแต่งกาย อาชีพ อายุ ความชอบ ความรัก ฐานะ
แม้กระทั่งเพศสภาพ ถึงแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่ความแตกต่างนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสไตล์อย่างไร ขอให้เปิดใจ แล้วลองทำ�ความรู้จักกับ 40 คนจากหลากหลายแวดวง ตั้งแต่นักร้องอย่าง
จีน-กษิดิศ, นัททิว นักแสดงอย่างบ็อบบี้หรือ ‘ป้ารุจ’ ใน ‘เนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร’ ผู้บริหารบริษัทยักษ์ ใหญ่ อาจารย์มหาวิทยาลัยดัง
ดี ไซเนอร์ นางแบบ วิศวกร นักกีฬา ไปจนถึงคนธรรมดาที่มีสไตล์ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก หากแต่ละหน้าต่อจากนี้ ไป
คุณจะได้สัมผัสถึงความคิด เหตุผล ตัวตน และจุดยืนของแต่ละคนที่อาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณศรัทธาในความเป็นตัวเอง
แม้ว่าคุณจะไม่เหมือนใคร ก็อย่างที่ ได้บอกเอาไว้ ความแตกต่างนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้ ลองพลิกหน้าต่อไปสิ แล้วคุณจะรู้!
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เต้ - ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

: คนถ่ายภาพนิ่งที่เคลื่อนไหว
เรื่อง: พรสวรรค์ วุฒิศาสตร์กุล / ภาพ: ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

เวลาเรามองภาพถ่ายในนิตยสารหรือหนังสือต่างๆ เราจะได้สบตากับนายแบบนางแบบที่มองจ้องกลับมา
เคยไหมที่ คุ ณ จะจ้ อ งมองลงไปในดวงตาของเขาเหล่ า นั้ น แล้ ว พบว่ า พวกเขากำ � ลั ง สบตากั บ ช่ า งภาพ
ผ่านเลนส์กล้องที่ถ่ายพวกเขาอยู่ วันนี้เราจะขอนำ�ตัวกลางทั้งหมดออก แล้วพาคุณไปจ้องตาพูดคุยกับ
ช่างภาพที่มีสไตล์โดดเด่นไม่แพ้บุคคลที่เขาถ่ายเลยทีเดียว
ทำ�ไมถึงเป็นช่างภาพ และทำ�ไมถึงมาเป็นช่างภาพที่
HAMBURGER และ a day
“ช่างภาพเป็นอาชีพที่ทำ�ให้รู้ว่าลึกๆ แล้วผม
ชอบอะไร เหมือนเพื่อนที่อยู่กับเรามาเกือบ 10 ปี
เราได้ทุกอย่างจากอาชีพนี้ มันคืองานศิลปะประเภท
หนึง่ เวลาคนเราคิดหรือรู้สึกอะไร ลึกๆ ในสมองเรา
คิ ด มั น เป็ น ภาพถ่ า ยอยู่ ใ นนั้ น เรามองเห็ นตั ว เอง
ในหนังสือนั้นนะ เรามองเห็นความคิดเรา เรารู้สึกได้
ว่านี่คือตัวเรา”
ชอบถ่ายภาพสไตล์ ไหน
“ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายคน ชอบคุยกับคน ชอบ
นั่ ง ฟั ง ความคิ ด คนอี ก คน ชอบที่ จ ะศึ ก ษาชี วิ ต คน
สไตล์ อีกอย่างที่เราชอบมาก คือเราได้รู้ว่าเขารู้สึก
อย่างไรกับภาพทีเ่ ราถ่ายเขา มันเป็นสิง่ เดียวทีเ่ รารูส้ กึ
ว่ามันเป็นการตอบสนองกับภาพของเรา”
ช่วยยกตัวอย่างผลงานที่ประทับใจและรู้สึกว่านี่คือ
สไตล์ของคุณสุดๆ
“งานทีป่ ระทับใจตอนนีเ้ ลยเป็นการทีเ่ ราได้ถา่ ย
ศิลปิน มันมีความเป็น Portrait สูงกว่าแฟชั่น มีความ
เป็นตัวตนของคนนั้นๆ”
ถ้าเปรียบพี่เต้กับเครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่ง พี่เต้คิดว่า
ตัวเองเป็นอะไร
“ผมเป็ น คนชอบใส่ ห มวกมาก ผมรู้ สึ ก ว่ า
มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ทำ � ให้ ร่ า งกายเราดู ค รบองค์ ป ระกอบ
มากที่ สุ ด เพราะผมอาจจะเป็ นคนขี้ อ าย ผมเลย
รู้สึกว่าหมวกเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้นะ”
แล้วถ้าเปรียบกับกล้องคิดว่าเป็นกล้องรุ่นไหน
ผมว่าผมเป็นกล้อง iPhone นะ จริงๆ ผมเป็น

คนชอบ snap ชอบเก็บความรู้สึกนั้นๆ ให้เร็วที่สุด
กล้องมือถือเนี่ยมันเป็นเราตรงที่มันง่ายๆ ใช้ง่ายๆ
เราจะหยิ บ ตอนไหนถ่ า ยเลยก็ ได้ บางที มั นจบได้
ทุกอย่างในตัวมันด้วยซ้ำ�”
ถ้าวันนี้ ไม่ ได้เป็นช่างภาพ จะเป็นอะไร
“ผมว่าผมเป็นได้แค่อย่างเดียวนะ จะถามว่า
รักอาชีพนี้ไหม ถ้าจะบอกว่าเราอยู่กับมันมาเป็นสิบปี
โดยซึ่ง ณ ตอนนี้เราไม่เคยรู้สึกเบื่อและกับยิ่งรักมัน
มากขึ้นทุกๆ วัน ผมว่า ณ ตอนนี้นะ ผมเป็นได้แค่
อย่างเดียว”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“Everything ทุกสิ่งทุกอย่างคือสไตล์ มันเป็น
ทุกอย่างในการดำ�เนินชีวิตนะ เราไม่สามารถบอกได้
ว่าอะไรคือสไตล์ เราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีขอบเขต ทุกที่
มี ส ไตล์ สไตล์ เหมื อ นความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด แต่ ดี ต รงที่
สามารถจับต้องและมองเห็นได้”

ถามว่ารักอาชีพนี้ไหม ถ้าจะบอกว่าเรา
อยู่กับมันมาเป็นสิบปี โดยซึ่ง ณ ตอนนี้
เราไม่เคยรู้สึกเบื่อและกับยิ่งรักมันมากขึ้น
ทุกๆ วัน ผมว่า ณ ตอนนี้นะ ผมเป็นได้
แค่อย่างเดียว

“งานของผมกับการแต่งตัวที่เป็นอยู่ทุกวัน
ถ้าจะถามว่าคล้ายไหมผมว่ามันไม่ได้คล้ายนะ
แต่มันเป็นเราเลยมากกว่า”
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ซัง - กอวิชช์ กระจายโภชน์

: อย่าหาว่าผมบ้า (ยิม)
เรื่อง: สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

การได้มาซึ่งหุ่นที่สวยงาม และร่างกายที่แข็งแรง ต้องอาศัยเรื่องของวินัยและความอดทน น้อยคนที่จะทำ�ได้
นอกจากผู้ชายอย่าง ‘ซัง-กอวิชช์ กระจายโภชน์’ ถ้ามองจากปัจจุบันใครจะรู้ว่าเขาเคยนำ้�หนักเกือบ
หนึ่ ง ร้ อ ยกิ โ ลกรั ม “ก็ ถ้ า มั น ทรมานแล้ ว ดี ก็ ทำ � ไป” ดู เ หมื อ นเป็ น คำ � ตอบง่ า ยๆ แต่ ห ลายคนทำ � ไม่ ไ ด้
เรื่องต่อไปนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
แนะนำ�ตัวเองหน่อย
“สวัสดีครับผมชือ่ ซัง-กอวิชช์ กระจายโภชน์ อายุ
26 ปี ตอนนีก้ �ำ ลังทำ�งานที่ บริษทั มีเดีย ทรานส์เอเซีย
ที่ทำ�แมกกาซีน Seventeen, OK magazine, Men’s
Health, และ Women’s Health”
แต่ละวันออกกำ�ลังกายยังไง
“ตอนนี้ออกกำ�ลังกายวันละ 3 ชั่วโมง วอร์มอัพ
20 นาที หลังจากนั้นก็เล่นเวทสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง
แล้วหลังจากนัน้ ก็จะมาคาร์ดโิ อ (cardio) เพือ่ เผาผลาญ
ไขมันออก”
อะไรทำ � ให้ ช อบออกกำ � ลั ง กาย ทำ � ไมถึ ง เริ่ ม ชอบ
มีเรื่องบันดาลใจอะไร
“จริงๆ ก็เคยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ก่อนอายุ 26
เราจะต้องหุ่นดีให้ได้ จริงๆ ก็พูดตรงๆ ว่าเล่นแอพฯ
หาคู่ grindr กับ Jack’D แล้วไปเจอ คนนี้อายุ 26
ทำ�ไมหุ่นดีจัง แล้วเราก็มาคิดว่าเหลือเวลาอีก 2 ปี
ในการจะฟิตหุ่น อย่างน้อยตอนนี้เราอายุ 24 ก็ตั้งเป้า
จะหุ่นดีให้ได้ภายในอายุ 26 ก็คือตั้งเป้าหมายให้
ตัวเองว่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันเกิดครบอายุ
26 ปี”

แปลว่าตอนนี้ก็เป็นระยะ 2 ปีแล้วที่เริ่มเข้าฟิตเนส
“จริงๆ แล้วสมัครฟิตเนส 4 ปีแล้ว ตอนเรียน
แฟชั่น เรียนหนักมาก แล้วน้ำ�หนักมันก็เลยขึ้นมาเป็น
เกือบหนึ่งร้อยกิโล”
แล้วทำ�ไมกลับมาหุ่นดี ได้แบบนี้
“พอเรียนจบก็ใช้เวลาภายใน 5 เดือน ลด 20
กิโลฯ โอเค มันเหนื่อย แต่มันสนุกสนาน เพราะเรา
เข้ า คลาสอย่ า งพวกปั่ น จั ก รยาน เต้ น บอดี้ แ จม
เอนจอยเสียงเพลง 5-6 เดือน ลดไป 20 กิโล (ซังหยิบ
รูปตอนหนักเกือบหนึ่งร้อยกิโลกรัมให้ดู)”
ดูแนวการใช้ชีวิตจะชัดเจนมาก
“เรามาถึงขั้นนี้แล้ว คนฟอลโลว์สี่พันกว่าคน
บางที เราก็ อ ยากเป็ น แรงบั นดาลใจให้ ค นอื่ น บ้ า ง
มีหลายคนบอก “คุณเป็นไอดอลของผม คุณออกกำ � ลั ง กายอย่ า งไร กิ น อย่ า งไร” ผมก็ โ อเค ดี ใ จ
อย่ า งน้ อ ยเราได้ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ค นอื่ น เขา
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อฝากอิ น สตาแกรมสำ � หรั บ คนที่ ส นใจ
การออกกำ�ลังกายให้ฟิตและเฟิร์ม ด้วยที่ @black
tiger_sung ครับ
‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำ�หรับคุณ
“สไตล์ ของผม ตอนนี้ คือ การมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี การออกกำ�ลังกายเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้
ไปแล้ว มันแค่เริ่มจากที่ผมตั้งเป้าหมายว่า อยาก
ถอดเสือ้ เล่นสงกรานต์ พอมันเริม่ มีสขุ ภาพกายทีด่ แี ล้ว
สุขภาพใจก็ตามมาเพราะเรามีความมั่นใจ”

ชาติฉกาจ ไวกวี

: ผมเป็นคนไม่มีสไตล์ ผมก็
แต่งตัวตามๆ เขาไปเหมือนกัน

เรื่อง / ภาพ: พิมพ์พร คงแก้ว

หากคุณได้ตดิ ตามวงการโฆษณาอยูบ่ า้ ง คุณก็คงเคยได้ยนิ ชือ่
‘ชาติฉกาจ ไวกวี’ หนุ่มวัย 32 ที่ทำ�งานมาแล้วหลากหลาย
ทั้ ง ช่ า งภาพ นั ก โฆษณา ผู้ กำ � กั บ มิ ว สิ ก วิ ดี โ อ และอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ตกลงเขาเป็ น คนแบบไหนกั น แน่ เรามาทำ �
ความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันดีกว่า
คุณกำ�ลังทำ�งานอะไรอยู่
“ผมเพิ่งเปิดบริษัทโฆษณาของตัวเอง ชื่อ บริษัท ไวกวี
จำ�กัด นี่คืองานประจำ� ส่วนที่เหลือก็รับทำ�งานทุกอย่างที่ได้เงิน
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีตระเวนบรรยายทุกที่ที่เขาเชิญ
อาจจะเป็นเขียนบทหนังบ้าง อีกอย่างคือรายการ Around Me
อันนี้ผมก็อยากทำ�ให้มันถี่ขึ้น”
จากจุดที่คุณมีความฝัน จนถึงวันนี้ มันใกล้เคียงกันไหม
“เมื่อก่อนผมอยากเป็นนักสืบ ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วมั้ง
งานของผมมันได้สังเกตรายละเอียดต่างๆ ในชีวิต เพื่อเอามา
สร้างงาน อย่าง Around Me มันก็คือการสงสัย แล้วเข้าไปดู
อย่างลงลึกถึงต้นตอของมัน ตอนปริญญาตรีผมเรียนโฟโต้
ปริญญาโทเรียนทัศนศิลป์ เคยแว้บไปเรียนปริญญาเอกด้วย
ด้านปรัชญา ทุกอย่างที่เราเรียนต้องละเอียด เข้าใจ เลยเอา
สามสิ่งนี้มานำ�เสนอ ผมอยากให้ทุกงานมันมีคุณค่า”
นี่แหละสไตล์ของคุณ
“ผมเป็นคนไม่มีสไตล์ เสื้อผ้าที่ผมชอบใส่ มันมีอยู่ 2-3
แบบที่มาจากความทรงจำ�ของผมในสมัยเรากำ�ลังโต เช่น กีฬา
เอ็กซ์เกมส์ สมัยวัยรุ่นมันฮิตมาก และผมก็เล่นสเก็ตบอร์ด
เลยมีกลิ่นของความเป็นสตรีทหน่อยนึง สีสันสดใส ใส่สบาย
แล้วผมเท้าไม่ค่อยดี เลยชอบที่จะใส่ผ้าใบ อีกโหมดของผม
ก็คงเป็นแนวคาวบอยลูกทุ่ง กางเกงยีนส์ขาม้า เพราะเราชอบ
ความเป็นฮิปปี้ เรารูส้ กึ มันเท่นะพวกเสือ้ ยีนส์ทปี่ กั อะไรสักอย่าง
บนเสื้อ ในสมัยก่อน มันเป็นลายปักของลูกเมียคาวบอย ที่ปัก
ให้นะ สรุปคือผมชอบความเป็นสตรีทสไตล์กับยีนส์เลิฟเวอร์”
วันทำ�งานของคุณ ทุกคนจะได้เห็นคุณแต่งตัวแบบไหน
“ทุกคนจะเห็นลุคทำ�งานของผม เป็นแนวรองเท้าผ้าใบ
เสื้อยืดสีขาว กางเกงแบ็กกี้โคร่งๆ เสื้อยืดขาว เพราะผมโรคจิต
ที่ชอบดมกลิ่นว่าวันนี้เสื้อเหม็นมาก เพราะงานหนักมาก หรือ
เสื้อมีรอยเช็ดเยอะมาก เหมือนเป็นเฟรมที่เราเพนต์ว่าวันนี้
เราทำ�งานมาเหนื่อยมาก”
คุณมี ไอดอลในการใช้ชีวิตไหม เขาคือใคร
“ผมมีพวกคนใช้แรงงาน หรือกรรมกร เป็นไอดอลใน
การใช้ชวี ติ ผมว่ากางเกงยีนส์ทพ่ี วกเขาใส่ มันเท่กว่ากางเกงยีนส์
แบรนด์แพงๆ หมื่นสองหมื่น ที่ไปทำ�ให้ขาด แล้วอุปโลกน์ว่า
มันผ่านอะไรมาเยอะ พวกคนใช้แรงงานเขาใช้มันจริงๆ เขา
เข้าใจฟังก์ชั่นของยีนส์ ที่สำ�คัญคือผมชอบที่เขามีความเป็น
คนจริงๆ ทำ�ดีได้ ทำ�บาปเป็น ฆ่าคนได้ ขโมยของได้ ซื่อสัตย์
เป็น”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
“สไตล์คือสิ่งที่คนเซ็ตมันขึ้นมา ใครที่บอกว่าตัวเองเป็น
สไตล์ไหน เขาคงอยากให้คนอื่นจดจำ�เขาในแบบนี้”
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โอเล่ - สืบฉัตร แก้วเกิด

: Minimal Style และ จักรยาน คือชีวิตประจ�ำวันของเขา
เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

เขาคือหนุ่มวัย 22 ที่เพิ่งเรียนจบไม่นาน แต่หาเงินได้เองตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เขาคือ
ผู้ชายธรรมดาที่หากเดินผ่านตา เราคงคิดขึ้นมาทันทีว่าแต่งตัวมีสไตล์ เขาคือคนมีจักรยาน
เป็นพาหนะในชีวิตประจำ�วัน เขาคือผู้ชายที่บอกว่าตัวเองชอบและเป็น Minimal Style
ตอนนี้คุณทำ�งานอะไรอยู่
“งานของผมคื อ ดี ไ ซเนอร์ แต่ เ ป็ น
ดี ไ ซเนอร์ ใ นโหมดของงานวิ ดี โ อ คื อ จะทำ �
หน้าที่ตัดต่อ ดัดแปลงงานที่ผ่านทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อให้เป็นไป
ตามที่ลกู ค้าต้องการ และเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนออกสู้สายตาผู้คนทั่วไป ผมเชื่อว่าการ
ทำ�งานตัดต่อได้ดี เราต้องอินกับงานชิ้นนั้น
ด้วย ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก
อยู่ในงานชิ้นนั้น”
เล่าจุดเริ่มต้นของการปั่นจักรยานให้เราฟัง
หน่อย
“คนอาจจะคิดว่าปัน่ จักรยานก็คงเหมือน
ตอนเด็กๆ ที่เราเคยปั่นนั้นแหละ แต่ที่จริง
มันไม่ใช่นะ นี่คือกรุงเทพมหานคร เมืองที่
รถติดมาก ครั้งแรกที่ผมปั่นตอนนั้นเป็นเวลา
ประมาณ 3 ทุม่ เป็นวันแรกทีผ่ มไปรับจักรยาน
ปั่ น จากมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไปลาน
พระบรมรูปทรงม้า เป็นครั้งแรกที่เหนื่อยมาก
น่ากลัวมาก แต่ผมหลงรักการปั่นจักรยาน
ทันทีเลยนะตั้งแต่วันแรก”
การปั่นจักรยานให้อะไรคุณบ้าง
“ผมแข็งแรงขึ้นนะ คือ ผมปั่นจักรยาน
ทุ ก วั น เป็ น พาหนะในชี วิ ต ประจำ � วั น เลย
และการปั่ น จั ก รยานก็ ใ ห้ สั ง คมใหม่ กั บ ผม
ผมเคยปัน่ อยูก่ บั พีอ่ กี สองคน มีคนหนึง่ รถเสีย
พวกเราไม่มีอุปกรณ์ซ่อม สักพักมีอีกกลุ่ม
ปั่นจักรยานผ่านมาสอบถามว่ารถเป็นอะไร
แล้วเขาก็มาช่วยซ่อมให้ ผมประทับใจมาก
ที่สำ�คัญเลยคือ ถ้าเรากำ�ลังเครียดแล้วได้ปั่น
จักรยาน เราจะสนใจแต่สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้า
ลืมอะไรที่มันอยู่ข้างหลังได้”
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ยูนิฟอร์มประจำ�ตัวคุณเมื่อปั่นจักรยาน
“วั น นั้ น ใส่ ชุ ด อะไรก็ ปั่ น โดยใส่ ชุ ด นั้ น
แหละครับ ไม่ใช่ชดุ รัดๆ ตามทีค่ นทัว่ ไปคิดว่า
เป็นยูนฟิ อร์มของนักปัน่ เพราะผมปัน่ จักรยาน
ในชีวติ ประจำ�วัน ใส่ชดุ ไหนไปทำ�งานก็ชดุ นัน้
เลย แค่อาจดูความเหมาะสมบ้าง เช่น ใส่
ขาสั้นจะสะดวกกว่ากางเกงยีนส์”
แบบไหนคือสไตล์ของคุณ
“ผมเป็นคนง่ายๆ ใส่อะไรก็ได้ แต่ก็ดู
ความเหมาะสมด้วย เมื่อก่อนผมไม่รู้นะว่า
ผมแต่งตัวสีโทนนี้ ดูง่ายๆ แบบนี้มันเรียกว่า
สไตล์ อ ะไร จนวั น นึ ง ผมได้ ม ารู้ จั ก คำ � ว่ า
‘Minimal’ ผมเลยเทียบเคียงตัวเองว่า สิ่งที่
เราชอบใส่คงเป็นแนว ‘Minimal’ มั้ง”
คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“ผมว่ามันคือการที่เราชอบอะไรยังไง
ก็แสดงออกมาอย่างนั้น เช่น ผมเป็นคนชอบ
เสพงานศิลปะทีม่ คี นนิยามว่า งานแบบ ‘Minimal’ ก็ทำ�ให้ผมแต่งตัวออกมาในแนวนี้ด้วย
ผมคิดว่าคนทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะ”

ดิน บัวแดง

: รักความง่าย
เรื่อง: พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช / ภาพ: สราวุธ ม่อมละมูล

ในบรรดาหมู่นิสิตนับพันของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีเ่ ราจะเฟ้นหานิสติ ทีเ่ ป็นผูช้ าย
(อาจจะ) แท้ๆ (มั้ง) มีหน้าตาค่อนข้างดี (มั้ง) อีกทั้งมีสไตล์เป็น
ของตัวเอง (มั้ง) มานั่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัวใน
บางแง่ มุ ม วั น นี้ เ ราขอเปิ ด พื้ น ที่ บ างส่ ว นของ ดิ น บั ว แดง
หนุ่มนักรักฝักใฝ่การเมือง ออกมายลโฉมสักเล็กน้อย
คิดว่าตัวเองดูดี ไหมครับ
“ก็ดูดีนะ รู้สึกว่าตัวเองเท่ที่ไม่ต้องคิดว่าจะแต่งตัว
อะไรยังไง”
เสื้อแบบไหนที่จะไม่มีวันใส่
“ทีม่ นั เป็นลายยุง่ ๆ ดูงงๆ แค่ตอนเลือกก็สบั สนแล้ว”
ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนที่เจอครั้งแรกแล้วไม่อยากคุยด้วย
“ผู้ชายแต่งตัวดีๆ ใส่สูท ผูกไท เห็นแล้วไม่รู้จะคุย
อะไร มาทรงนี้กูคงคุยด้วยไม่รู้เรื่อง”
ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ
“ไม่ อ ยากคุ ย กั บ ผู้ ห ญิ ง แต่ ง ตั ว เรี ย บร้ อ ย แต่ ง ตั ว
แบบคนชอบอยู่ในกรอบ”
ถ้ามีแฟน ชอบให้แต่งตัวแบบไหน
“อยากใส่ อ ะไรก็ ให้ ใส่ บิ กิ นี ก็ ได้ แต่ ต้ อ งให้ รู้ สึ ก
มีเสรีภาพ”
ถ้ า ประเทศนี้ มี น โยบายว่ า ทุ ก คนต้ อ งใส่ ชุ ด ที่ เ ป็ น
‘ยูนิฟอร์ม’ ดินจะใส่ชุดอะไร
“ชุดนักศึกษา เพราะมันเป็นชุดที่เราแสดงออกว่า
เราตั้งคำ�ถามกับอะไรบางอย่าง เราคิดว่ามันเป็นชุดที่
ย้อนแย้งในตัวเอง คือเราเรียนเพื่อตั้งคำ�ถาม หลุดจาก
กรอบ แต่เราก็ยังต้องอยู่ในเครื่องแบบ”
ถ้าจะมีอวัยวะหนึ่งชิ้นเป็นตัวแทนดิน บัวแดง จะเลือกอะไร
“หัวใจครับ เพราะเราพูดอะไรออกมาจากใจเสมอ
ไม่เคยเฟค”
สำ�หรับคุณแล้วคำ�ว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“คื อ สิ่ ง ที่ เป็ น ตั ว เอง ที่ สำ � คั ญ คื อ ต้ อ งเลื อ กได้
กาลเทศะก็เป็นส่วนสำ�คัญ แต่ส�ำ คัญกว่า คือ ต้องเลือกได้
ว่าจะทำ�ตามกาลเทศะนั้นไหม”

โบตั๋น - เกศสุดา นาสีเคน
มินิ - พิชญ์สินี พร้อมวิหาร

: Sarong Girls

เรื่อง: สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

ในยุคสมัยที่ทุกคนต้องดูดี ทุกคนต้องทำ�ตามกระแส อันนี้
ทั น สมั ย อั น โน้ น ล้ า ไปแล้ ว นะ ต่ า งคนก็ ต่ า งมองกั น จาก
ภายนอก ถ้าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือการตัดสินคนอื่นๆ
จากภายนอก จนเราได้ ม าลองนั่ ง พู ด คุ ย กั บ สองสาวที่
ชื่นชอบการแต่งตัวโบราณ โบตั๋น กับ มินิ สอนให้เรารู้ว่า
ชุดทีเ่ ราใส่ ไม่ ได้แค่เพือ่ ปกปิดร่างกายหรือแค่ความสวยงาม
มันมีอะไรที่มากกว่านั้น
ครั้งนี้พิเศษ สัมภาษณ์คู่ แนะนำ�ตัวให้เราฟังหน่อยครับ
โบตั๋น: “ชื่อ โบตั๋น ศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท คณะ
อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
มินิ: “มินิ-พิชญ์สินี พร้อมวิหาร รับราชการครู ถิ่นฐาน
บ้านเกิดเป็นคนจังหวัดน่าน”
ทำ�ไมถึงชอบใส่ซิ่น
โบตั๋น: “ก็มีความรู้สึกว่าดูเรียบร้อย ทำ�ให้เราเนิบช้า
เพราะว่าตอนนี้เราอยู่เมืองกรุง มันค่อนข้างแข่งขันกับเวลา
ก็เลยคิดว่าเราอยากใช้ชวี ติ เนิบช้าในเมือง อยากลองดูวา่ มัน
เป็นยังไง”
มิน:ิ “เป็นคนชอบแต่งตัวมีสสี นั และเมือ่ ก่อนไปเจอเขา
ใส่ชุดผ้าถุงสวย ไปดูจากที่บ้านยาย เป็นบ้านนอกในจังหวัด
น่าน ก็เห็นเขาใส่ชุดไทย ใส่ชุดเมือง สวย พอมีโอกาส มีเงิน
พอที่เราจะซื้อได้แล้วก็ลองใส่ ครั้งหนึ่งเคยใส่ไปประชุมที่
โรงแรมในกรุงเทพฯ เราก็คดิ ว่าสุภาพ คราวนีเ้ ดินไปซือ้ กาแฟ
แถวๆ นัน้ ก็มแี ม่คา้ ถามว่าเป็นพนักงานโรงแรมคนใหม่เหรอ”
สาเหตุ จ ากการที่ เ รามาเลื อ กที่ จ ะใส่ แ บบนี้ มั น เกิ ด จาก
ตัวเราเอง หรือเกิดจาการหล่อหลอม
โบตั๋น: “เกิดจากตัวเราเอง อ้อ อีกอย่างหนึ่งคือเห็น
‘ออง ซาน ซูจี’ ใส่ แล้วเห็นว่าดูเรียบร้อย และสวยงาม”
มินิ: “สำ�หรับเราเกิดจากการที่ใส่แล้วสวย แล้วเป็นครู
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทำ�ให้เด็กได้เห็นจริงๆ”
แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเราไหม กับการใส่แบบนี้
โบตั๋ น : “มี ป ระโยชน์ เพราะทำ � ให้ กิ ริ ย าเราช้ า ขึ้ น
เรียบร้อยขึ้น ระมัดระวังขึ้น”
มินิ: “คิดว่าประโยชน์ของมัน คือ คนอื่นได้เห็นว่า
แบบนี้ มั น ยั ง มี อ ยู่ น ะ มั น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ
เป็นทักษะทีม่ นุษย์ท�ำ ขึน้ มาเอง ถึงแม้วา่ คนทีเ่ ขาเห็นจะไม่ได้
อยากใส่เหมือนเรา แต่อย่างน้อยเขาก็เห็นว่ามันยังมีอยู่
นี่คือความเป็นไทย”
‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำ�หรับคุณ
โบตั๋น: “แล้วแต่อารมณ์ฉัน อาจจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจในช่วงนั้น”
มินิ: “สไตล์หมายถึงบุคลิกที่แต่ละคนแสดงออก เช่น
คนนี้มีสไตล์นั้นนี้ เป็นนิยามของแต่ละคน ถ้าเปรียบเป็น
หนังสือ สไตล์ก็เป็นคำ�นำ�ของหนังสือเล่มนั้น”
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อิมเมจ - ภิญญา ตันติวัตนะ

: ติวเตอร์ที่แต่งตัวเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง: ศศิวรรณ โมกขเสน  / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

ติ ว เตอร์ ภ าษาอั ง กฤษสาวผู้ แ ต่ ง ตั ว เหมื อ นเดิ น อยู่ บ นแคตวอล์ ก
ในเมืองหนาวมาสอนหนังสือโดยไม่หวั่น แม้บางครั้งนักเรียนจะเป็น
เพียงน้องๆ วัยประถม ในยุคสมัยที่การเรียนไม่สามารถอาศัยเพียง
ตำ�รา เธอบอกกับเราว่าเธอแต่งตัวเพื่อการสื่อสาร!
ใส่เฟอร์ไปสอน เด็กไม่ตกใจหรือ
“ไม่ตกใจนะ ตอนมาเรียนชั่วโมงแรกเด็กจะถามว่า พี่หนาว
ขนาดนั้นเลยเหรอ น้องจะรู้สึกแปลกว่าทำ �ไมติวเตอร์ใส่หมวก
ไหมพรมทั้งที่อยู่เมืองไทย สาเหตุที่ใส่สิ่งที่ดูหนาๆ เพราะโรงเรียน
หนาวมาก แม้แต่แม่บ้านยังใส่สูท เพราะมันเป็นแอร์รวมของตึก
ปรับไม่ได้ แล้วเพดานไม่สูง แอร์ลงหัวแบบเต็มๆ พอเริ่มอยู่ไป
หนึ่งชั่วโมง เด็กก็จะไปม้วนตัวอยู่ในผ้าม่านเพราะมันหนาวแบบ
ต่างประเทศ”
ทำ�ไมถึงกล้าแต่งตัวแฟชั่นแบบจัดเต็มมาสอนเด็ก
“อยากให้ รู้ สึ ก ว่ า เราเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย มี อ ะไรกล้ า ที่ จ ะถาม
เราอยากให้เด็กเข้ามาแล้วเปิดกับเราในชั่วโมงแรกเลย มีผลวิจัย
เกี่ยวกับการสื่อสารออกมาแล้วว่า การที่ผู้รับสารรับภาพจากตา
จะส่งผลกับความรูส้ กึ มากทีส่ ดุ เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าเสียงอีก
ถ้าจะทำ�งานเกีย่ วกับด้านการสือ่ สารก็ควรให้ความสำ�คัญ การแต่งตัว
ก็กระทบกับผู้รับสาร ถ้าเราสอนเด็กตาบอดเราคงแต่งอะไรก็ได้”
ซื้อเสื้อผ้าบ่อยไหม
“ตอนเด็กๆ เป็นไหมทีว่ นั เสาร์จะชวนเพือ่ นไปเจเจ ทัง้ วันหมด
ไปกั บ การเดิ น ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แล้ ว เพื่ อ อะไร เสี ย เงิ น และเสี ย เวลา
เลยเลือกที่จะดูในเว็บ อย่างแบรนด์ต่างๆ แทนที่จะเดินเข้าร้าน
ก็ดูในแอพฯ ของเขาก่อน หรือว่าถ้าดูในอินสตาแกรมแล้วมีอะไร
ถูกใจก็จะไปตามหา เหมือนกางเกงตัวนี้ เห็นฝรัง่ ใส่อยูใ่ นอินสตาแกรม
ตามหาแล้วไม่เจอที่ถูกใจ ก็เลยไปตัด”
สมัยเป็นนักเรียน เรียนกวดวิชาไหม
“เรียนพิเศษอย่างเดียวคือ ไทย-สังคม ดาว้องก์ ตามเพื่อน
ไปเรียนแล้วประทับใจมาก เป็นหนึ่งในไอดอล เขาสามารถตรึง
คนดูไว้ได้ด้วยวิธีนำ�เสนอของเขา หลักๆ คือตัวเขาเอง และอีก
อย่างหนึ่งก็คือหนังสือของเขาซึ่งเป็นสื่อรอง เพราะฟอนต์ใหญ่
ความสามารถในการทีผ่ รู้ บั จะอ่านออกสูงมาก มันมีผลมากจริงๆ นะ
ฟอนต์ใหญ่เด็กจะตืน่ เพราะว่าตากับสมองมันเชือ่ มโยงกันโดยตรง”
ปัญหาที่พบบ่อยของคนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไร
“ที่เห็นชัดๆ คือ Tense กับ Article เพราะไม่มีในภาษาไทย
แล้วคำ�ศัพท์ภาษาไทยน้ อยกว่ าหลายเท่ า คำ � อั งกฤษที่ มั น ไม่ มี
ในคำ�ไทยน่ะมันก็ยากกว่าที่จะรู้ ภาษาอังกฤษเขาพัฒนามาจาก
ละตินแล้วก็แยกตระกูลไปทางเยอรมันและฝรั่งเศส ประเทศไทย
ต้องขอขอบคุณทีม่ พี ระพุทธศาสนา ทำ�ให้เรามีค�ำ บาลีใช้ ถ้าเราไม่มี
คำ�บาลีเข้ามาช่วย เราจะสื่อสารกันยังไงในระดับมหาวิทยาลัย”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คือ
“เป็นแนวคิด แต่ก็จะไปตรงกับคำ�ว่าคอนเซ็ปต์ (concept)  
สไตล์ คือ รูปแบบทีต่ อ้ งมีไอเดียอยูใ่ นนัน้ แต่ส�ำ หรับเรามันคือโนชัน่
(notion) ซึ่งคือความคิดที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ ความคิดเห็น และ
ทัศนคติ เช่น ถ้าสตีฟ จ็อบส์ มีความคิดในการประดิษฐ์ไอโฟน
ความคิดอันนั้นเป็นไอเดีย แต่ถ้าฮิตเลอร์มีความคิดอยากฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวยิว อันนี้คือโนชั่น คำ�ไทยอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้”
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FACT / G U Y

เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ / กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี

HIGH HEELS
นอกจากเครื่องประดับแล้ว รองเท้าส้นสูงนั้น ก็เกิดมาจาก
ผู้ชายเช่นกัน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 อาณาจักรเปอร์เซีย
ได้ขยายอิทธิพลออกไปกว้างขวางจนถึงทวีปยุโรป ทำ�ให้
เหล่าชนชัน้ สูงต่างพากันนิยมชมชอบรองเท้าของชาวเปอร์เซีย
นั่นก็คือรองเท้าที่มีส้น แต่ก็ยังไม่ได้สูง จนกระทั่งแฟชั่นนี้
ได้ขยายลงไปจนถึงประชาชนทัว่ ไป เหล่าชนชัน้ สูงเลยยอมไม่ได้
และทำ�ให้ส้นรองเท้าของตัวเองสูงกว่าคนธรรมดาขึ้นไป
เรื่อยๆ เกิดมาเป็นรองเท้าส้นสูงในปัจจุบันนั่นเอง

THE TUXEDO

CUFFLINK

ทักซิโด เป็นชื่อของเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของ
มหานครนิวยอร์ก และเมืองนี้เองที่เป็นสถานที่แรก
ที่ชุดสูททางการซึ่งไม่มีหางนี้ได้มีผู้ริเริ่มสวมใส่
จนกลายมาเป็นชื่อเรียกในทุกวันนี้

จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ด ต้องการหยุดพฤติกรรม
โสโครกของเหล่าทหารที่ชอบใช้แขนเสื้อเช็ดปากเช็ดจมูก
เลยสั่งให้มีการติดกระดุมเข้าไปที่แขนเสื้อ แต่ตัวนโปเลียน
เองก็นิยมความสกปรกไม่น้อยไปกว่ากัน ตอนที่เขาไป
ออกรบ เขาเขียนจดหมายไปหาภรรยาของตนว่า “ที่รัก
ผมจะกลับบ้านภายในสองสัปดาห์ อย่าเพิ่งอาบน้ำ�จนกว่า
ผมจะกลับไปนะ”

CAMPBELL’S T-SHIRT
ภาพซุปกระป๋องยี่ห้อดังของสหรัฐฯ ที่ปรากฎอยู่บน
เสื้อยืดหรืองานศิลปะทั้งหลายนั้นเป็นผลงานของ
แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินชาวอเมริกัน
ผู้นำ�ของกลุ่มป๊อปอาร์ต โดยภาพชุดดังกล่าวเป็น
ผลงานแจ้งเกิดของเขาและทำ�ให้เขาผันตัวจาก
แนวพาณิชยศิลป์มาเป็นแนวป๊อปอาร์ตแบบเต็มตัว
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JEANS
ชื่อเดิมของกางเกงยีนส์ คือ เวสต์ โอเวอร์ออลส์
(Waist Overalls) ประดิษฐ์โดย เลวี สเตราส์
(Levi Strauss)

THE
ACCESSORIES

SUNGLASSES

เพศชายเป็นผู้ริเริ่มธรรมเนียมการใส่เครื่องประดับ
โดยมีจุดประสงค์หลักคือใช้แสดงสถานะทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจของตน รวมทั้งช่วยให้มีชัย
ในการรบอีกด้วย

ก่อนที่แว่นกันแดดจะทำ�มาจากเลนส์กระจกใส
ในปัจจุบัน วัตถุดิบที่เคยถูกนำ�มาใช้ในการทำ�
แว่นกันแดดก็มีตั้งแต่มรกต แร่ควอตซ์สีมืด
ไปจนกระทั่งฟันเขี้ยวของตัววอลรัสเลยทีเดียว

LACOSTE
สัญลักษณ์รูปจระเข้บนเสื้อผ้ายี่ห้อ ลาคอสต์ นั้น
นับเป็นโลโก้แรกของโลกที่ปรากฎบนเสื้อผ้า

KAMAR BAND
TIE
กำ�เนิดของเนกไท
นั้นเกิดขึ้นในสมัย
โรมันที่ทหารใช้เป็น
เครื่องแบบและบ่งบอก
สังกัดของตน แทนที่ผ้าพันคอ
ปกติที่จะถูกตามสะกดรอยจากศัตรูได้ง่าย

ความจริงแล้วคำ�ว่า ‘ผ้าขาวม้า’ ไม่ใช่คำ�ไทยแท้
แต่เป็นคำ�ยืมจากภาษาเปอร์เซีย แต่ถ้าดูจากการ
ที่คนไทยนำ�ผ้าขาวม้ามาใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
สารพัดวิธีทั้งนุ่ง เช็ด ห่ม โพก ฯลฯ ผ้าขาวม้า
ก็เป็นไทยสไตล์แท้ๆ เลยทีเดียว

MEN ON VOGUE

CARDIGAN
ในตอนแรก เสื้อคาร์ดิแกนถูกผลิตขึ้นมาจากการถัก
ขนแกะเพื่อใช้เป็นเสื้อคลุมของเหล่าทหารเท่านั้น

นิตยสารแฟชั่นที่ดังที่สุดของอเมริกาเล่มนี้
เคยมีผู้ชายขึ้นปกเพียง 4 คน เท่านั้น คือ ริชาร์ด
เกียร์ (Richard Gere) จอร์จ คลูนีย์ (George
Clooney) เลอบรอน เจมส์ (LeBron James) และ
ไรอัน ลอชเต้ (Ryan Lochte) แต่ละครั้งที่ขึ้นปก
ก็เป็นเพียงการขึ้นปกคู่กับผู้หญิงเท่านั้น ก็ต้องรอดู
กันต่อไปว่าจะได้ฉายเดี่ยวเมื่อไหร่ และเขาคนนั้น
จะเป็นใครกันหนอ

SAMURAI
HAIRSTYLE
SHOES
คนสมัยก่อนใส่รองเท้าที่มีลักษณะทรงเหมือนกัน
ไม่มีแบ่งข้างซ้ายข้างขวา จนในยุคศตวรรษที่ 18
ถึงจะเริ่มมีการออกแบบรองเท้าเพื่อรับกับรูปเท้า
ที่ไม่เหมือนกันขึ้นมา

ทรงผมล้านตรงกลาง
กระหม่อมและมัดผมจุกด้าน
หลังของเหล่าซามูไรญี่ปุ่น
เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่คน
ต่างชาติมักจะจำ�ได้ ทรงผม
ประหลาดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้หมวกของ
เหล่าซามูไรสามารถอยู่บนหัวของพวกเขาได้
ไม่หลุดลงไปง่ายๆ นั่นเอง

BEARD
ผู้ชายรัสเซียในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
หากต้องการไว้เครา
พวกเขาต้องจ่ายภาษี
ด้วย เพราะพระองค์
เห็นว่าการโกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลานั้น
จะทำ�ให้ดูเป็น ‘ผู้ดี’
ชาวยุโรปมากขึ้น

STAND |

13

UN Z I P

GENE
KASIDIT
XOXO

สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น... จีน - กษิดิศ สำ�เนียง
เรื่อง: อนัญ’ นฤที / ภาพ: ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

ชีวิตวัยเด็กคลุกคลีอยู่กับดนตรี ความชอบสั่งสมจนตอนเรียนชั้นมัธยมเริ่มทำ�เพลงแลกกันฟังในกลุ่มเพื่อน การทำ�วงดนตรีในโรงเรียน
ช่วยยำ�้ ความรู้สึกในการอยากทำ�เพลงที่ตัวเองอยากฟังให้มีความชัดเจน จนถึงขั้นทำ�ให้รู้ตัวว่าอยากจะทำ�อัลบั้มและอยากจะเป็นศิลปิน
แน่นอนว่าวันนี้เธอได้ท�ำ อัลบั้ม ได้เป็นศิลปินและมีงานเพลงประสบความสำ�เร็จตามที่หวัง แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่มีความต่างอย่างเฉพาะตัว
จึงชวนให้ ‘STAND’ มีข้อสงสัยที่อยากไถ่ถามถึงความคิดและชีวิตของเธอผู้นี้
จุดเริ่มต้นของการเดินในสายดนตรี

“วงฟูตอง (Futon) เกิดปี 2003 ประมาณ
สิบปีที่แล้ว ตอนนั้นเขากำ�ลังหานักร้องนำ�  เราก็
เบื่องานประจำ�มากเลย อยากเป็นนักร้อง ก็ไป
ออดิชั่น เข้าไปเขาก็ไม่รู้ว่าเราร้องเพลงเป็น สรุป
เราก็ได้ทำ�เพลง ‘I wanna be your dog...’ แล้วก็
เปรี้ ย งขึ้ น มาเลย เพราะเป็ น แนวอิ เ ล็ ก โทรนิ ก
ซึ่งใหม่มากในสมัยนั้น”

ประชาธิปไตย แล้วเราขี้แต่งตัว ไปๆ มาๆ เราก็
ไม่อินเพลง แล้วเพลงก็ไม่ส่งจินตนาการให้เรา
แต่ ง ตั ว เราก็ เ ลยออกมาทำ � เดี่ ย ว แรกๆ การ
แต่งตัวยังงงอยู่ จนมาถึงอัลบั้ม Blonde (2013)
ที่ทำ�กับ Smallroom จะปล่อยหมด สดใสไปเลย
แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ไปตลอด เราพยายามจะ
บอกอยู่เสมอว่าเราจะกลับไปกลับมา เพราะว่า
ไม่ชอบยึดติดอยู่กับอะไรเลย”

สามารถนำ�เสนอความรู้สึกส่วนตัวในแต่ละวัน
ออกไป รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น Happening Art
อย่างหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับหลุดโลก”

คิดเห็นอย่างไรกับการบังคับให้ใส่เครือ่ งแบบ

“นัน่ เป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้ไม่เข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
(หั ว เราะ) ยู นิ ฟ อร์ ม เป็ นกฎเหล็ ก ที่ ทุ ก คนต้ อ ง
ทำ�ตาม เป็นการล้างสมองทางอ้อมว่าเราต้อง
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เราต้องทำ�อะไรเหมือนกัน
เมือ่ ดนตรีและการแต่งตัวส่งผลซึง่ กันและกัน การเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสำ�คัญและ ต้องมีระเบียบวินัย เข้าใจว่าใส่ยูนิฟอร์มทำ�ให้ดู
“ตั้งแต่ฟูตองก็จะบ้าๆ แล้ว เป็นการทดลอง จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตขนาดไหน
เรียบร้อยเท่ากันหมด แต่สดุ ท้ายเราจะมาตัดสินคน
ลุคจับนู่นผสมนี่แบบป่วงมาก ใส่แค่ขาสั้นกับ
“ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเอง เราก็จะอยู่อย่างนั้น แค่ภายนอกไม่ได้ เราว่าทุกคนควรจะมีความคิด
เสื้อยืดโง่ๆ ขึ้นเวที เขียนตา ทาปาก ทำ�มาหมด ไปเรื่อยๆ เราจะไม่มีจินตนาการ เราจะห่อเหี่ยว ของตัวเอง เราควรจะให้เด็กไทยได้คิดว่าจะใส่
แต่ตอนนัน้ ยังก�ำ่ กึง่ อยู่ ยังไม่คน้ พบความเป็นหญิง เราจะตาย เราก็ ต้ อ งเปลี่ ย น เพื่ อ สร้ า งความ อะไรไปโรงเรียน แล้วมันเป็นทางออกที่ดีเหมือน
ฟู ต องจะมี ยุ ค ที่ แ ต่ ง แรงมาก จนถึ ง ยุ ค ที่ แ ต่ ง ตื่นเต้นให้กับตัวเองและคนรอบข้าง เรื่องเสื้อผ้า กั น เขาจะได้ ไม่ ต้ อ งไปหมกมุ่ น กั บ เรื่ อ งที่ ไม่ ดี
แย่ ม ากเพราะถู ก บั ง คั บ ซึ่ ง ทุ ก อย่ า งต้ อ งเป็ น ที่ ใ ส่ มั น เป็ น ศิ ล ปะที่ ใ กล้ ตั ว เรามากนะ เรา ถ้าวันหนึง่ เด็กหันมาคิดว่าวันนีฉ้ นั จะแต่งตัวอะไร
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เข้ามหา’ลัย ซึ่งเป็นสิ่งดีนะ จะได้เอาเวลาช่วงนั้น
มาเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรอยากเรียนอะไร แต่ก็
พูดยากเพราะบ้านเรามีความกดดันจากครอบครัว
และสังคม”

ในตอนนั้นทางครอบครัวคิดเห็นอย่างไร

“เราโชคดีทพี่ อ่ แม่เข้าใจทุกอย่าง เขามองเห็น
แล้วว่าเราไม่น่าจะกลายไปเป็นนักฆ่า (หัวเราะ)
เขารู้ ว่ า เราน่ า จะไปเป็ นคนดี ในสั ง คมได้ แล้ ว
ครอบครั ว เป็ น ครู บ าอาจารย์ ที่ ค่ อ นข้ า งจะ
เปิดกว้าง แต่เขาก็บอกให้เราต้องดูแลตัวเองให้ดี
แล้วถ้าจะไปแบบนี้ก็ต้องไปให้รอด แต่เขาก็จะ
คอยช่วยเหลือตลอดเวลาถ้าเราต้องการ”

สมมติว่าตอนนี้มีน้องที่ ไม่อยากเรียนต่อมา
ขอคำ�ปรึกษาจะแนะนำ�ว่าอย่างไร

“บ้านเรามีความเป็นอิสระน้อยมาก ถ้าเรา
เป็นเด็กฝรัง่ เขายังไปกูต้ งั ค์แล้วชิง่ ออกจากบ้านได้
ซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย คือ ระบบครอบครัวจะ
แตกสลายไป แต่ เรายั ง เป็ น ระบบครอบครั ว ที่
ทุกคนยังต้องดูแลซึ่งกันและกัน เราว่าสิ่งที่ทำ�ได้
และน่าจะดีต่อทุกคน คือ การคุยกันให้รู้เรื่อง
ดีกว่า ว่าหนูต้องการอะไรกับมหา’ลัย หรือเรา
อยากจะเรียนอันนีแ้ ต่เขาต่อต้าน หนูกต็ อ้ งอธิบาย
โดยใช้อารมณ์และเหตุผลให้ถูกทาง ไม่ควรว่า...
ฉันจะหนีออกจากบ้าน มันค่อนข้างไร้สาระมาก
เพราะสุดท้ายหนูต้องกลับมาตายรังอยู่ดี”

กลับมาที่เรื่องการแต่งตัว คิดเห็นอย่างไรที่
สังคมกำ�หนดให้ผชู้ ายต้องใส่กางเกง-ผูห้ ญิง
ต้องใส่กระโปรง

“มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดในโลก เอาง่ายๆ
ถ้ า เกิ ด ผู้ ห ญิ ง ใส่ เ สื้ อ ยื ด กางเกงยี น ส์ แ ต่ ง ตั ว
เป็นผู้ชายจะโอเค แต่ตราบใดที่ผู้ชายแต่งตัวเป็น
ผู้ ห ญิ ง มั นจะไม่ โ อเค เพราะว่ า มนุ ษ ย์ โ ลกให้
ความสำ�คัญกับความเป็นชายสูงมาก น่าสนใจนะ
ประเด็นนี้ พอฉันมาแต่งหญิงก็มีคนมาอะไรไม่รู้
เยอะแยะเต็มไปหมด มีทง้ั คนชอบไม่ชอบ ตอนแรก
ก็ ง ง แต่ ต อนหลั ง ก็ ป ลงว่ า คนเราความคิ ด มั น
ไม่ตรงกันอยู่แล้ว ซึ่งเราจะไม่ออกไปไกล่เกลี่ย
ก็แล้วแต่คนจะคิด ความคิดเราบางทีดูเหมือน
หั ว รุ น แรงนิ ด ๆ แต่ ก็ จ ะอยู่ ในหลั ก เหตุ ผ ลของ
ตัวเอง ซึ่งบางคนจะเกลียดเรามาก หาว่าทำ�ให้
ลูกเล็กเด็กแดงออกนอกลู่นอกทาง แล้วยังไงหรอ
เราก็ยังเป็นคนดี จบ”

ไปเรียนดี แค่นี้โลกก็จะน่าอยู่มากขึ้น เพราะมัน ตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะ
เป็ นการใช่ ค วามคิ ด ในทางที่ ไม่ ได้ ลำ � บากใคร ต้องใส่ชุดนักศึกษา
แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีด้วย”
“ตอนนั้นจะไปรายงานตัวเข้ามหา’ลัย แล้วก็
ใส่
ช
ด
ุ
ยูนฟิ อร์มแล้วก็รสู้ กึ ขึน้ มาว่า โอ๊ย ฉันจะต้อง
แต่แน่นอนว่าการบังคับให้ใส่เครือ่ งแบบมีตอ้ ง
มีข้อดีด้วย
แต่งแบบนี้ไปอีกสี่ปีเลยหรอ อีกอย่างก็เป็นเรื่อง
“ถูก มีเยอะเลย มันมีข้อดีด้วย แต่มันก็มี ตัววิชาที่เราไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำ�ไม ก็ไม่เรียนเลย
ข้อเสียด้วย เป็นดาบสองคม คุณแน่ใจหรือว่า มัวแต่ไปอ่านหนังสือปรัชญา แล้วก็หลุดไปเลย
คุณสามารถคุมคนได้อยู่ แล้วมันจะมีคนโรคจิต นิพพานไปไหนไม่รู้ (หัวเราะ)”
เยอะแค่ไหนทีซ่ อ่ นอยูใ่ นนัน้ คุณเข้าใจไหม ถ้าเรา เป็นเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มี
ดู แ ค่ ภ ายนอกทุ ก คนแต่ ง ตั ว เรี ย บร้ อ ยดู อ ยู่ ใ น ความสำ�คัญหรือเปล่า
กฎระเบียบ แต่เราไม่รู้ลึกไปกว่านั้น เพราะฉะนั้น
“การมี คุ ณ วุ ฒิ มั น เป็ น เรื่ อ งที่ ดี มั น เป็ น ใบ แล้วความสุภาพทีส่ ังคมประเมินค่าด้วยการ
ถ้าเราสามารถที่จะจุดประกายคนตั้งแต่เด็กๆ ให้ เบิกทาง แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกเรียนอะไร ใส่สทู มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
มันส่อแววออกมาเลย ถ้าเราอยากจะควบคุม เราอาจจะหยุดตัวเองไว้ก่อนก็ได้ อย่างเมืองนอก
“บ้านเราไม่ต้องผูกไทก็ได้ ร้อนจะตาย ถ้าใส่
คนเราก็น่าจะดูแลควบคุมได้ง่ายขึ้น”
ที่เขาจะมี Gap Year ก่อนที่เด็กๆ จะตัดสินใจ                                                                                เชิ้ตแล้วเอาชายใส่ในกางเกงก็น่าจะโอเคแล้ว
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“บางทีความมั่นใจเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ
เราว่ามันทำ�ให้เราอยู่ในโลกของตัวเองเกินไป ทำ�ให้
เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราดี แล้วสุดท้าย
เราอาจจะไม่รู้ข้อเสียตัวเอง”

ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย แต่ว่าไม่ได้อีก อย่างผู้หญิง
ใส่กระโปรงบอกสุภาพ ถ้าใส่สนั้ มันก็อกี เรือ่ งหนึง่
ดีกรีความสุภาพของแต่ละทีม่ นั ต่างกัน ซึง่ สุดท้าย
ก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัด แค่ใส่สูทก็ถือว่าสุภาพ
แล้วหรอ ถ้าใส่สูทแล้วข้างในไม่ใส่อะไรเลย นั้น
คือสุภาพหรือเปล่า เรื่องเดรสโคด (dress code)
บางทีมนั ก็อธิบายยาก เราเองก็สบั สนตลอดเวลา
เพราะบางสถานทีก่ จ็ ะกำ�หนดว่าห้ามใส่อะไรบ้าง
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ถ้าใส่มาจะไม่ให้เข้า แต่การที่เราแต่งตัวมิดชิด
แล้วก็น่าจะแปลว่าสุภาพแล้วระดับหนึ่ง”

บ้านในลุคนั้น เราต้องพร้อมจริงๆ ต้องไม่ทำ�ร้าย
สายตาใคร นี่คือประเด็นหลัก บางทีความมั่นใจ
เด็กสมัยนีม้ คี วามมัน่ ใจสูงมากโดยเฉพาะเด็ก เกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ เราว่ามันทำ�ให้
เราอยู่ในโลกของตัวเองเกินไป ทำ�ให้เราหมกมุ่น
ที่รู้ตัวว่าเป็นเพศที่สาม
“เยอะมาก รูส้ กึ ปลาบปลืม้ โอ้โห หนูชา่ งกล้า อยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราดี แล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้
กันเหลือเกิน เพราะสมัยนัน้ ยากนะทีใ่ ครจะลุกขึน้ ข้อเสียตัวเอง ไม่รวู้ า่ ทำ�ให้คนอืน่ เขารูส้ กึ ยังไงบ้าง
มาแต่งอะไรแบบนี้ ตอนนี้อาจจะเปิดมากกว่า แต่ว่า...ถ้าหนูกล้าที่จะทำ�นะคะ สนับสนุนค่ะ
แต่ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วย ถ้าเราจะออกจาก แต่ว่าต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ด้วย”

แสดงว่ า สายตาของคนอื่ น ทำ � ให้ สู ญ เสี ย คอนเสิร์ต ต้องนับเงินวางแผน การเดินทางให้
อะไรหลายสิ่งนะ ให้มิตรภาพ ให้ความทรงจำ� 
ความเป็นตัวเองได้
“เป็นไปได้ ถ้าเราปล่อยให้สายตาเหล่านั้น
มาฆ่าเรา เพราะ เราคนเดียวที่จะสามารถทำ�ร้าย
จิตใจตัวเองได้ แต่ถ้าเราคิดว่าฉันไม่ได้ทำ�ให้เธอ
เดือดร้อนนี่ เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามัน่ ใจในสิง่ ทีเ่ ราทำ� 
ถ้ า มี ส ายตาร้ า ยๆ มองมา เราก็ ต้ อ งมี ค วาม
อดทน”

เหมือนเราได้ส่องกระจก มันทำ�ให้เรามองเห็น
ตั ว เอง เราอยู่ ในสถานการณ์ นี้ เราจะทำ � ยั ง ไง
เราหลงทาง เราอยู่ไหนก็ไม่รู้... ตอนนี้เลยอยาก
กลับไปเที่ยวลุยๆ อีกครั้ง เพราะตอนหลังไปแบบ
สบายตลอด ตอนนี้เลยอยากจะแบ็กแพ็กไปที่
เนปาล เอาร้ายๆ ประมาณนี้”

“สุดท้ายต้องอยู่ที่ความพอดีนะ มีเท่าไหร่
เราควรจ่ า ยเท่ า นั้ น บางที ถ้ า เราไม่ ร วยล้ น ฟ้ า
เราก็ไม่ควรไปลงทุนกับมันมาก เพราะมันเป็นสิ่ง
ทีต่ อ้ งเปลีย่ นเรือ่ ยๆ แต่ถา้ หนูเป็นสาวแฟชัน่ ตัวยง
ต้องตามแฟชั่นทุกเทรนด์พี่ว่าหนูจะจน เพราะ
ฉะนั้นหนูควรจะมีเงินในบัญชีประมาณ 10 ล้าน  
สุ ด ท้ า ยมั น อยู่ ที่ ลุ ค รวมมากกว่ า คื อ ถ้ า เป็ น
แบรนด์ทง้ั ตัวแต่มาประติดประต่อกันแล้วแพลตินม่ั
ก็ไม่ไหว ในขณะที่บางคนไปซื้อของที่แพลตินั่ม
หรือที่อื่นแล้วไม่แพงแต่ใส่มารวมกันแล้วดูดี คือ
เป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะใช้ของถูกของแพง โจทย์อยู่
ที่ว่าเราจะเสนอลุคนั่นอย่างไร”

ว่าในชีวิตฉันเจอคนเยอะไปแล้วอยากปิดตัวเอง
ไปนิดนึง เป็นการชาร์จตัวเองให้กลับมาเข้ารูป
อีกครั้ง ถ้ามีโอกาสเราควรจะเดินทางคนเดียวกัน
บ้าง แล้วมันจะสอนเราเยอะมาก มันจะทำ�ให้เรา
อยู่ ได้ ด้ ว ยตั ว เองคนเดี ย ว โดยไม่ ได้ ข อความ
ช่วยเหลือจากใครเลย เราจะเปิดอิสรภาพความคิด
เราจะได้ ม องย้ อ นกลั บ มาที่ ตั ว เองว่ า สิ่ ง ที่ เรา
ต้องการกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการในชีวติ คืออะไร เรา
จะได้อยู่ในห้วงความคิดของตัวเองคนเดียว”

คิ ด เห็ น อย่ า งไรกั บ การแต่ ง กายที่ จั บ จ่ า ย ชอบเดินทางตัวคนเดียว
“ทุกครัง้ ทีเ่ ราไปเทีย่ วคนเดียว ตอนนัน้ จะรูส้ กึ
เกินตัว

เวลาหนึ่งวันกับชีวิตคนเมือง

“ตอนนี้ ช อบอยู่ บ้ า นก็ เ ลยต้ อ งทำ � บ้ า นให้
น่าอยู่ที่สุด อยู่กรุงเทพฯ มา 16 ปี แต่ไม่เบื่อ
กรุงเทพฯ นะ เพราะเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไป
อยู่กับเรื่องรถติด หรือ เรื่องกรุงเทพแบบห่วยๆ
เราไม่ค่อยไปเดินห้าง ไม่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆ
เราจะไม่ขึ้นรถไฟฟ้าตอน 8 โมง หรือ 6 โมงเย็น
เราก็จะเลี่ยง เราต้องปรับตัวเอง ไม่งั้นเราก็จะ
ไม่รอด”

ความชอบที่ส่งผลต่อความเป็น จีน-กษิดิศ

“ยังชอบอ่านหนังสือปรัชญา ชอบปลูกต้นไม้
ตอนนีก้ ส็ ะสมดอกเข็มอยู่ ชอบทำ�สวนตรงระเบียง
บ้าน เวลาไปนั่งเราก็จะรู้สึกว่าถึงเราจะอยู่ใน
เมื อ งกรุ ง เราก็ ยั ง อยู่ ใ กล้ ต้ น ไม้ ใ กล้ ธ รรมชาติ
เราจะมีแรงทำ�งาน ทัง้ การเดินทาง การปลูกต้นไม้
หรืออ่านหนังสือ ทำ�ให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้น
ใจเย็น แล้วก็มเี หตุผล เรามีสมาธิกบั ตัวเอง ไม่วา่
จะมี ปั ญ หาอะไรเข้ า มาเราก็ จ ะมี คำ � ตอบให้
เมื่อก่อนจะเป็นคนให้คำ�ตอบกับปัญหาช้ามาก
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ แ ก้ ไ ขทุ ก อย่ า งได้ แล้ ว ทำ � ให้ เ รามี
ความสุขกับเรื่องง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว”

นอกจากจะชอบอยูบ่ า้ น แล้วยังชอบเดินทาง ‘STYLE’ ในความหมายของคุณคือ
“น่ า จะบ่ ง บอกถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของคุ ณ ว่ า
ด้วย อยากให้ชว่ ยเล่าถึงการเดินทางครัง้ แรก
วันนั้น หรือว่าโมเมนต์นั้นคุณรู้สึกอย่างไร แล้ว
คุณก็สามารถนำ�เสนอลุคนั้น โดยที่ไม่ต้องตาม
กระแสแฟชั่น หรือกระแสสังคม เผลอๆ การมี
สไตล์ ส่ ว นตั ว อาจจะไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ เสื้ อ ผ้ า
้
หลั ง จากนั้ น แบกเป้ ไ ปอยู่ ป ระเทศอั ง กฤษ ด้วยซำ�  เพราะจริงๆ แล้ว สไตล์คือความจริงใจ
ของแต่ละคน”
มาร่วมปี
“เริ่มเดินทางครั้งแรก ตอนอายุ 17-18 ไปลาว
หนึ่งเดือน ไปมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดฯ ไปทีละ
เดื อ น ตอนนั้ น คื อ สอบเที ย บจบมั ธ ยมแล้ ว
เป็นยุคค้นหาอะไรไม่รู้ ก็ค้นต่อไป”

“เป็นยุคที่เราบ้าเพลงเขามาก ทำ�ไมผลิต
เพลงเปรี้ยวๆ ออกมาได้เยอะมาก เราก็อยาก  
รู้จักเขา อังกฤษสอนอะไรเราหลายอย่าง โดย
เฉพาะเรื่องการใช้เงินเพราะของเขาแพง จะไปดู
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SC OOP
หนึ่ง - ศิระพงศ์ ดิลกธราดล

: แต่งหน้าทั้งทีต้องแฟนซีให้สุด
เรื่อง / ภาพ: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

มั น คงจะน่ า สนุ ก ไม่ น้ อ ยถ้ า เราจะสามารถมี ห น้ า ตาที่ เ หมื อ น
ตั ว การ์ ตู น หรื อ มาสคอตที่ เ ราชื่ น ชอบได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต้ อ งผ่ า ตั ด
เอาหัวของมันมาใส่ เพราะความคิดเช่นนั้น หนึ่ง-ศิระพงศ์ หรือ
ที่ในโลกออนไลน์รู้จักกันในชื่อ Noyneung จึงหลงใหลอยู่ในโลก
ของการแต่งหน้าเลียนแบบคาแรกเตอร์ต่างๆ ชนิดถอนตัวไม่ขึ้น
อะไรคือแรงบันดาลใจให้แต่งหน้าสไตล์นี้
“จริงๆ เราชอบการแต่งหน้ามาตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว แล้วเราเห็น
คนแต่งสไตล์นี้ในอินเตอร์เน็ตก็รู้สึกชอบ เราเป็นคนทำ�งานศิลปะ
อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่สีสันมาอยู่บนร่างกายคนมันน่าสนใจ”
เคยแต่งแบบนี้ออกไปเดินข้างนอกไหม แต่งเป็นตัวอะไร
“เคย แต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าไปข้างนอก คือวันนั้นแต่งแล้ว
บังเอิญฝนตก เราก็เลยออกไปเก็บผ้าด้วยใบหน้าที่เป็นมนุษย์
หมาป่า ไม่ใส่เสือ้ ด้วย ทีนคี้ นบ้านตรงข้ามก็ออกมาพอดี เขาก็ตกใจ
รีบเข้าบ้านไปเลย ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยู่ในหน้านั้น คิดว่า
อยู่ในหน้าปกติ คิดว่าเขาก็คงไม่คุยกับเราไปพักนึง (หัวเราะ)”
คาแรกเตอร์ ไหนที่เคยแต่งแล้วรู้สึกว่าอันนี้เด็ดสุด
“ไดโนเสาร์ทเี ร็กซ์ จริงๆ เคยแต่งแล้ว แต่พอมารีววิ ในพันทิป
เราก็ได้แต่งใหม่อีกครั้ง พอคนเห็นก็รู้สึกปลาบปลื้ม เราก็ดีใจ”
ถ้าต้องแต่งหน้าเป็นคาแรกเตอร์หนึ่งแล้วต้องอยู่กับหน้าแบบนั้น
ไปตลอดชีวิต จะเลือกแต่งเป็นอะไร
“แต่งเป็นซอมบีบ้ อย เคยเห็นคนทีอ่ ยูใ่ นเอ็มวีของ Lady Gaga
ปะ ที่เขาจะสักหัวเป็นรูปหัวกะโหลกอะ ถ้าให้เลือกใช้ชีวิตก็คงจะ
เป็นหน้านี้ แต่อาจจะไม่มีคนคุยด้วย”
ให้แต่งสไตล์นี้ออกไปเดินถนน กล้าไหม แล้วถ้ากล้าคิดว่าจะแต่ง
เป็นอะไร ไปเดินที่ ไหนที่แรก
“ถ้าไม่มีเหตุอะไรแล้วจะต้องทำ�ก็คงไม่กล้าปะ (หัวเราะ)
แต่ถา้ ต้องออกไปข้างนอกก็คงต้องแต่งให้จ�ำ ไม่ได้ไปเลย เช่น ผีดบิ
ซอมบี้ ถ้าให้เลือกก็คงเป็นซอมบี้บอย และถ้าจะออกก็คงต้อง
ออกไปที่คนเยอะๆ เพราะไหนๆ ก็แต่งแล้ว เช่น สยาม แล้วก็ต้อง
เอาเพื่อนไปด้วย นอกจากช่วยถ่ายรูปแล้วยังเอาไว้ช่วยเคลียร์
ตำ�รวจ”
สำ�หรับคุณแล้วคำ�ว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“อันดับแรก คือ ต้องถูกที่ถูกเวลา แต่ว่าต้องเปรี้ยว คนอาจ
นึกถึงแค่แฟชั่น แต่สำ�หรับเราแล้วสไตล์มันคือทั้งหมด มันคืออะไร
ก็ ได้ ในโลกใบนี้ อย่ า งการแต่ ง หน้ า มั นก็ ถู ก ที่ ถู ก เวลาอยู่ แ ล้ ว
เพียงแต่เราทวิสต์ให้มันเปรี้ยว ให้มันแตกต่างเท่านั้นเอง”
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บีลีฟ - ปราชญ์ ประลามุข

: เมื่อสีผมถูกเปลี่ยนบ่อยยิ่งกว่าปลอกหมอน
เรื่อง / ภาพ: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

สำ�หรับคนที่ ไม่ ใช่ดาราหรือผู้มีอาชีพทางการแสดง ในชีวิตหนึ่งเราจะเปลี่ยนสีผมได้
บ่อยครั้งสักแค่ ไหน บีลีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ ไม่ ได้เป็นดาราหรือนักแสดงบอกให้เราได้รวู้ า่ ไม่วา่ จะสีผม
หรือสไตล์ มันสามารถเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่เราพอใจและมั่นใจ
เริ่มย้อมสีผมตั้งแต่เมื่อไหร่
“สมัย ม.ปลาย เรามีผมหงอกเยอะก็เลยย้อมดำ�ก่อน
พอเข้าช่วงมหาวิทยาลัยก็เริ่มอยากทำ�อะไรให้ตัวเองดูดีขึ้น
เราก็เลยย้อมสีผม สีแรกทีท่ �ำ เลยคือสีแดง Feedback ดีมาก…
ทุกคนด่า (ฮา) ไม่ใช่ ทุกคนบอกสวย”
ช่วงที่ย้อมบ่อยที่สุด กี่ครั้งต่อเดือน
“ก็… อาทิตย์ละครั้ง แต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบนะ บางที
ก็กัดก่อน กัดแล้วย้อมสีทอง สีทองแล้วตามด้วยสีแดง บางที
ยังแดงไม่พอก็ย้อมแดงอีก มากสุดคือ 4 ครั้งในวันเดียว”
ทำ�ไมถึงชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยจัง
“จริงๆ ก็ชอบสีเดิมนะ สีแรงๆ เจ็บๆ แต่พอทำ�ไปนานๆ
มันก็รู้สึกชินตา เปลี่ยนด้วยความเบื่อด้วย และเปลี่ยนเพราะ
ว่าแฟชัน่ ช่วงนัน้ เขาฮิตกัน เราจะไม่ท�ำ อะไรทีค่ นเขาฮิต เราจะ
ทำ�ที่คนเขาไม่ฮิตกัน”
ย้อมผมครั้งไหน เด็ดสุด
“ก็จะมีครั้งหนึ่งที่ไฮไลต์สีผมไม่เท่ากัน
ทั้งหัว ตรงกลางจะเป็นสีเหลือง สีน้ำ�ตาล
ส่วนด้านหน้าจะเป็นสีชมพู สีผมว่าเจ็บ
แล้วทรงผมตอนนั้นเด็ดกว่า ทรงผม
Undercut เซ็ตตั้งยกสูง”
เล่าเหตุการณ์เด็ดๆ ที่มีสีผมเข้ามา
เกี่ยวข้องให้ฟังหน่อย
“ก็จะมีวันนั้น ‘เฟรชชี่เกมส์’
ของมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่ง คืน
ก่อนนั้นก็ย้อมแดง ซื้อสีจากตลาด
พอวันงานฝนดันตก สักพักหนึง่ รูส้ กึ
ว่าเหงื่อออกก็เลยปาด ตกใจ! ว่านี่
เลือดไหลหรือเปล่า น้ำ�แดงๆ ไหล
เต็มหน้า ชุดนี่ก็แดงเถือก”
คิดยังไงกับข่าวที่ให้นกั เรียนมัธยมฯ ไม่ตอ้ ง
ไว้ผมทรงนักเรียน
“อาจจะเป็นเพราะว่าเราหัวโบราณและ
หัวทันสมัยด้วยในเวลาเดียวกัน เลยคิดว่าตอน
ยังเป็นนักเรียนสิ่งที่ควรโฟกัสก็คือการเรียน ส่วนเรื่อง
แฟชั่นเอาไว้ก่อนดีไหม ต่างกับตอนขึ้นมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นช่วงแสวงหาประสบการณ์มากขึ้น”
สำ�หรับคุณแล้ว ‘สไตล์’ คืออะไร
“สไตล์ คือ Be who you are เป็นในแบบที่คุณเป็น ชีวิต
มันจะน่าเบื่อและจำ�เจมาก คุณชอบอะไรคุณทำ� ฉันมีหลายบุคลิก
คนเราไม่มีทางมีบุคลิกเดียวไปตลอดชีวิต”
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ยอด - บุญชัย สุขสุริยะโยธิน

: นักโฆษณาสายเลือดรักสิ่งแวดล้อม
เรื่อง / ภาพ: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

ในวงการโฆษณาที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและอำ �นาจในการชักจูงผู้บริโภค ยังมี
นักโฆษณาบางคนทีเ่ ลือกจะยืนในจุดทีต่ นเองเชือ่ มัน่ เขามีชอื่ ว่า ยอด-บุญชัย สุขสุรยิ ะ
โยธิน แห่งเอเจนซี่โฆษณาเพื่อสังคม ‘ชูใจ กะ กัลยาณมิตร’
ทำ�ไมถึงสัก
“สักมาได้ 7-8 ปีแล้วมั้ง ชอบรอยสัก เพราะรอยสัก
มันเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เราชอบที่จะดูมัน”
รอยสักเป็นรูปอะไร ทำ�ไมถึงเป็นรูปนี้
“พอดี ตั ว เราเกิ ด เดื อ นมิ ถุ น าฯ เป็ น เดื อ นที่ มี ค วามดี
ความชั่วในตัว ก็เลยเลือกรูปต้นไม้ แต่เป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งก้าน
ออกมาเป็นความดีความชั่ว เป็นนางฟ้า เป็นปีศาจ”
คนทำ�งานโฆษณามักจะแต่งตัวเก๋ๆ ชิคๆ ทำ�ไมพี่แต่งสบายๆ
เหมือนอยู่บ้าน
“แต่ก่อนเราก็แต่งแบบนั้นนะ แต่งตัวตามแฟชั่น พอดี
มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์แฟชั่นก็เลยได้รู้ว่าเสื้อผ้าจริงๆ
มันเริ่มมาจากการเป็นเครื่องนุ่งห่มร่างกาย หลังๆ คนเอามัน
ไปใช้เพื่อให้ได้รับการยอมรับ เป็นเครื่องมือล่าอาณานิคม
แฟชั่นมันเป็นเครื่องมือของเรา แต่ตัวเราไม่ใช่เครื่องมือของ
แฟชั่น ดังนั้นเราก็เลยไม่วิ่งตามมัน”
มองเรื่องแฟชั่นกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติอย่างไร
“ในมุมของธรรมชาติแล้ว แฟชัน่ เป็นตัวการในการทำ�ลาย
ธรรมชาติ เพราะว่าอย่างเสื้อผ้าตัวหนึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ไปลุย
อะไรมากมันก็ใช้ได้ห้าปีสิบปี ก็ใส่ได้เรื่อยๆ พอแฟชั่นมาปุ๊บ
มันทำ�ให้เราเปลี่ยนทุกหกเดือน”
ได้ข่าวว่า พี่ ไม่เข้าร้านสะดวกซื้อแบรนด์หนึ่งเลย
“มันมาจากรูปแบบการทำ�ธุรกิจของเขา มันเป็นการทำ�
ธุรกิจเพื่อกำ�ไรสูงสุดซึ่งต่อยอดมาจากองค์กรใหญ่ของเขาที่ไป
เอาเปรียบชาวนา โดยส่วนตัวเราจะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนธุรกิจ
ที่ ‘ฉันได้คนเดียว คนอื่นฉิบหายไม่เป็นไร’
ถ้ า เจอลู ก ค้ า หรื อ แบรนด์ ที่ ขั ด ต่ อ ทั ศ นคติ ห รื อ จุ ด ยื น พี่ ทำ �
อย่างไร
“เมื่ อ ก่ อ นที่ ทำ � งานบริ ษั ท เราก็ จ ะบอกนายเลยว่ า
แบรนด์นี้เราไม่ทำ� และทำ�ไมถึงไม่ทำ� ซึ่งก็โชคดีที่นายเข้าใจ”
ถ้าให้สร้างแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นแบรนด์หนึ่ง จะมีลักษณะยังไง
“ไม่ได้เอากำ�ไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง อย่างร้านเสื้อผ้าหลาย
แบรนด์ ในต่ า งประเทศก็ มี ในจุ ด นี้ เช่ น Toms Shoes คื อ
แบรนด์นี้ในอาร์เจนติน่าเนี่ย มันเกิดจากคนคนหนึ่งที่ไปเห็น
เด็กสลัมไม่มีรองเท้าใส่ เขาก็เลยเปิดบริษัททำ�รองเท้าโดย
อิงดีไซน์มาจากรองเท้าแบบท้องถิน่ โดยเมือ่ เราซือ้ หนึง่ คูเ่ ขาจะ
เอาอีกหนึ่งคู่ให้เด็กที่ไม่มีรองเท้าใส่”
สำ�หรับคุณแล้วคำ�ว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“สไตล์ก็คือตัวเรามั้ง ตัวเราแต่มันจะลึกแค่ไหนก็แล้วแต่
สไตล์มนั คือภาพลักษณ์ แต่พอถึงจุดหนึง่ แล้วสไตล์กค็ อื ตัวเรา”
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สตางค์ - ภัทรียา พัวพงศกร
สแตมป์ - ภัทรานิษฐ์ พัวพงศกร

: ใครว่าฝาแฝดเหมือนกัน
เรื่อง: ศศิวรรณ โมกขเสน  / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

สตางค์ เ รี ย นคณะอั ก ษรศาสตร์ สแตมป์ เ รี ย นคณะนิ เ ทศศาสตร์
สตางค์เรียนเอกการละคร สแตมป์เรียนเอกโฆษณา สตางค์แต่งตัว
สไตล์วินเทจโบฮีเมียน สแตมป์แต่งตัวสไตล์วินเทจญี่ปุ่น สตางค์ชอบ
เที่ยวชมวัดวัง สแตมป์ ได้ยินแล้วส่ายหน้า และยังมีอีกหลายอย่าง
ทีเ่ ตือนให้เรารูว้ า่ ถึงจะเกิดวันเดียวกัน และหน้าตาเหมือนกันขนาดไหน
เด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็ ไม่ใช่คนคนเดียวกัน
คิดอย่างไรกับการที่ฝาแฝดต้องโดนจับแต่งตัวเหมือนกัน
สตางค์: “เราไม่ชอบ เพราะมันทำ�ให้คนยิ่งมอง แล้วก็จะเข้ามา
ถามว่าเป็นฝาแฝดเหรอ ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วชัดเจน แล้วคนจะชอบทักผิด
ซึ่งยังเกิดขึ้นทุกวัน ตลอดเวลา บางทีเราก็รำ�คาญหรือสงสารว่าเขาจะ
อายเอง เราน่ะเฉยๆ”
สแตมป์: “เราว่าก็เป็นความสุขของพ่อแม่ เหมือนได้แต่งตัวตุก๊ ตา
แต่ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องพอ ต้องให้ลูกเลือกเองบ้าง”
สตางค์: “พอเริ่มโตขึ้น ก็พยายามจะแต่งตัวไม่เหมือนกัน เพราะ
ในแง่หนึ่งการเป็นฝาแฝดมันทำ�ให้รู้สึกว่าตัวตนของเราเองมันหายไป
สมมติเขาจำ�ได้ ก็จะจำ�ว่าอีกคนหนึง่ ก็เหมือนกัน ซึง่ จริงๆ มันไม่เหมือน
กันอยู่แล้ว แค่ข้างนอกเหมือน ข้างในไม่เหมือน”
อะไรคือข้อดีของการมีฝาแฝด
สแตมป์: “เหมือนเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นสองเท่า เพราะบางคน
ก็จะทำ�ท่าเหมือนสนิทกับเรามานานทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน คอนเน็กชั่นเรา
จะเยอะ สมมติเราอยากไปขอใช้ห้องที่อักษรฯ (คณะที่สตางค์เรียน)
เราสามารถเดินไปแล้วทำ�ตัวสนิทสนมกับคนในอักษรฯ ได้”
สตางค์: “หรือตอน ม.6 แม่บอกว่าค่าเรียนภาษาอังกฤษมันแพง
ให้สมัครแค่คนเดียว เพราะมันเรียนกับคอมพิวเตอร์ หรือตอนเรียน GAT
แบบออนดีมานด์ (on demand) เราเรียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งก็ให้สแตมป์ไปเรียนต่อ”
หนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไร
สแตมป์: “‘ดื่มทะเลสาบ อาบทะเลทราย’ ของบินหลา แต่
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเท่าไหร่ จะอ่านพวกพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆ  
รวมเรื่ อ งสั้ น มู ร าคามิ อ ะไรอย่ า งนี้ แต่ อ่ า นไม่ เ ยอะ เราว่ า สตางค์
อ่านเยอะกว่าเราเพราะเรียนอักษรฯ”
สตางค์ : “‘แฮมเล็ต’ เพราะต้องเรียน แต่เราอ่านน้อยลงมาก
เพราะเรียนหนัก มีอะไรให้อ่านเยอะอยู่แล้ว เราชอบอ่านพวกกวีนิพนธ์
หรื อ ไม่ ก็ นิ ท านเด็ ก ที่ มี คำ � น้ อ ยๆ เพราะตอนนี้ เราเริ่ ม ปวดหั ว กั บ
ตัวหนังสือมากๆ ภาพมันก็เล่าเรื่องแล้ว ใช้คำ�ง่ายๆ ก็เข้าใจ”
ชอบคนละแนว แล้วมีจุดร่วมอะไรที่เหมือนกันบ้าง
สตางค์: “เราสองคนชอบออกไปค้นหา เมื่อ 3 ปี 5 ปีที่แล้ว
ก็ ไม่ ได้ แต่ ง ตั ว และคิ ด แบบนี้ แต่ เราสนุ ก ที่ จ ะหาว่ า มี อ ะไรอี ก ที่ เรา
ยังทำ�ได้ ชอบหางานอดิเรกใหม่ๆ ชอบของเก่าเหมือนกันแต่คนละแบบ
แสตมป์เล่นกล้องฟิล์ม แต่เราเล่นพิมพ์ดีด จักรเย็บผ้า เราว่าของที่
มันช้ามันมีความหมาย ถ้าเราพิมพ์ดีดผิดต้องขึ้นแผ่นใหม่เลย ถ้าเย็บ
พังไปแล้วต้องแก้ใหม่เลย ทำ�ให้เราต้องตั้งใจมากขึ้น”
สแตมป์: “เราชอบเสียง ‘แชะ’ ของกล้องฟิล์ม แล้วค่าฟิล์ม
มันแพง ค่าล้างอีก ทุกภาพที่ถ่ายต้องมีคุณค่า เราจะคิดทุกครั้ง”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คือ
สตางค์: “สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราสนใจ ซึ่งสะท้อนตัวตนของเรา
ออกมาว่าเป็นคนยังไง”
สแตมป์: “สไตล์กค็ อื คนคนนัน้ นัน่ แหละ คือความเป็นคนคนนัน้ ”

STAND |

23

จี๊ป คงเดชะกุล

: เรียนรู้ศิลปะ รู้จักที่จะแต่ง
เรื่อง: อนัญ’ นฤที / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

จากนักศึกษานิเทศศิลป์ผู้ค้นพบตัวเองว่าชอบงานในสายแฟชั่น เมื่อเรียนจบเธอจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่ง
ในดี ไซเนอร์ของ Flynow III และร่วมเป็นผู้สืบทอดกิจการแบรนด์รองเท้า Ballet Shoes ของครอบครัว
นอกเหนือไปจากนัน้ เธอยังร่วมกับเพือ่ นก่อตัง้ The Factory Studio ไว้ส�ำ หรับผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียนศิลปะ
ชีวิตและการงานของเธอจึงวนเวียนอยู่กับคำ�ว่าศิลปะและการแต่งตัว
ในตู้เสื้อผ้าของดี ไซเนอร์
“เราชอบใส่เสื้อผ้าหลายสไตล์ไม่ได้ใส่สไตล์
เดียว อย่างที่เห็นแล้วอดใจไม่ได้จะเป็นพวกชนเผ่า
ลายพรินต์ ลายกราฟิก กับอีกอย่างที่เรียบไปเลย
อย่างขาวล้วน ดำ�ล้วน”
เครื่องประดับชิ้นที่คนชอบทักเมื่อเห็นจี๊ป
“แว่ น ใส่ แ ว่ นตลอดเป็ นคนสายตาสั้ น มาก
มีเยอะมาก 40-50 อันได้ เราจะเลือกแว่นที่กรอบ
ข้างบนหนาๆ ข้างล่างไม่มีจะชอบที่สุด กรอบแว่นจะ
ช่วยเป็นอายไลน์เนอร์โดยอัตโนมัติ คือ ขี้เกียจเขียน
ตานั่ น เอง แล้ ว แต่ ง หน้ า ไม่ เ ป็ น บางวั น ทาปาก
อย่ า งเดี ย วจบ เพื่ อ นจะชอบแซวว่ า วาดทุ ก อย่ า ง
ทาทุกอย่างได้ แต่แต่งหน้าตัวเองไม่ได้”
ความสำ�คัญของเสื้อผ้าและการแต่งตัว
“มันช่วยให้เรามีความมัน่ ใจในแต่ละวัน วันไหน
ที่แต่งตัวไม่ดีจะรู้สึกนอยด์ วันไหนเหนื่อยๆ ขอใส่
ชุดใหม่ พลังมาละ คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ เสื้อผ้า
ก็สะท้อนถึงบุคลิกนะ แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน  มัน
บ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบสะท้อนถึงการใช้ชีวิต”
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กระแสแฟชั่นในสังคมไทย
“วงการแฟชั่นกระเตื้องขึ้นมาก คนรู้สึกสนุกกับ
การแต่งตัวมากขึ้น หรือคนที่เรียนทางด้านนี้จบมา
ก็ เ ลื อ กที่ เปิ ด แบรนด์ เป็ นของตั ว เอง วงการแฟชั่ น
ก็ขยายตัวขึ้น”
คิดว่าคนไทยมีสไตล์การแต่งตัวแล้วหรือยัง
“ยัง เท่าที่เห็นคือตามดารา ชมพู่ลงอะไรปุ๊บ
แห่กันตาม มองกลุ่มแมสส่วนใหญ่นะ ไม่ได้มองใน
กลุ่มเพื่อนเรา แล้วข้อเสียของการตามเขา คือ ดารา
เพอเฟ็คท์อยู่แล้ว คนที่ตามหุ่นอาจไม่ได้เหมือนเขา
หน้าตาก็ไม่ได้เหมือน แล้วไปใส่ตามเขาบางทีมนั ก็ตอ้ ง
ถามว่าใช้หรอ”
แล้วถ้าอยากจะมีสไตล์ต้องทำ�อย่างไร
“ต้องทดลอง ศึกษาเยอะๆ หรืออาจจะเริม่ ดูจาก
บุคลิกก่อน ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหน จริงๆ แฟชั่น
การแต่งตัวมันก็ขนึ้ อยูก่ บั ศิลปะด้วย ถ้าคนทีม่ รี สนิยม
ทางศิลปะเขาอาจจะจับคู่สีได้สวย คือ ดีไซน์อาจจะ
ไม่ต้องมา บางคนแค่กางเกงเสื้อยืดแต่คู่สีมาก็สวย
แล้ว”
หลังจากวันนี้ ไปมีแผนจะทำ�อะไร
“ตอนนี้มีแพลนกำ�ลังจะไปฝรั่งเศสหนึ่งเดือน
เพราะว่ า มี ง านเวนิ ส เบี ย นนาเล่ (La Biennale di
Venezia) เป็ นงานนิ ท รรศการศิ ล ปะ ก็ ต้ อ งไปนะ
เคยไปสิ ง คโปร์ เบี ย นนาเล่ (Singapore Biennale)
ไปสิบกว่าวัน ไปดูงานศิลปะเพลินดี ไปแล้วคุ้ม”
คำ�ว่า ‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
“สไตล์ มั น เป็ น สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกว่ า เราเป็ น ยั ง ไง
อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน”

“เสือ้ ผ้าก็สะท้อนถึงบุคลิกนะ
แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน
มันบ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบ
และสะท้อนถึงการใช้ชีวิต”
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แพท - พัทริกา ลิปตพัลลภ

: เดินทางข้างนอก ค้นพบข้างใน
เรื่อง: ศศิวรรณ โมกขเสน / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

ผู้หญิงเดินทางคนเดียวในอินเดีย นี่อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูแสนอันตราย แต่ผู้หญิงคนนี้ผ่านการ
เดินทางแบบนีม้ าแล้วไม่รกู้ รี่ อบ ชาติทแี่ ล้วอาจเกิดเป็นคนอินเดีย...นัน่ คือสิง่ ทีน่ กั เขียนผูม้ ลี มหายใจ
เข้า-ออกเป็นการเดินทางคนนี้มักตอบทีเล่นทีจริง แน่นอน ไม่มี ใครสามารถย้อนไปพิสูจน์ ได้ แต่
ณ ปัจจุบัน ยิ่งเดินทางในประเทศนี้มากเท่าไหร่ ดูเหมือนเธอจะยิ่งรู้จักตัวเองในชาตินี้มากขึ้นเท่านั้น
กระโปรงตัวที่ใส่อยู่ ได้มาอย่างไร
“มันคือกระโปรงยิปซี พวกผู้หญิงอินเดีย
ในเขตทะเลทรายแคว้ น ราชสถานจะนั่ ง ถั ก
พอบอกว่ามาจากอินเดีย คนก็มักจะบอกว่า โห
มาจากอินเดียเลยเหรอ แต่เอาเข้าจริงๆ ราคา
มันแค่พันกว่าบาท เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามาติด
แบรนด์ ราคามันก็พุ่งจนโอเวอร์”
เริ่มแต่งตัวอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
“8-9 ปีที่แล้ว เริ่มจากใส่กางเกงชาวเล
กับเสื้อกล้าม เพราะเรารู้สึกว่าเห็นแฟชั่นแล้วเรา
เหนื่อย ทุกคนวิ่งตามหมดเลย ตกลงอะไรคือ
แฟชั่ น แฟชั่ นคื อ การตามแฟชั่ น หรื อ เปล่ า
แฟชั่นไม่ได้มีอยู่จริง เราควรต้องกลับมาถาม
ตัวเองก่อนไหมว่าตกลงเราคืออะไร”
ทำ�ไมต้องเป็นสไตล์แขก
“เราก็ไม่ได้อยากจะเป็น แต่คงเป็น
เพราะว่าเราไปบ่อย ของที่เราใช้ก็เลย
มี ก ลิ่ น แบบนั้ น มั้ ง เราชอบงานฝี มื อ
งานที่มีเรื่องราว อย่างตัวนี้เราเอามา
จากมือยิปซีเลย เรารู้เรื่องราวคุณค่า
ปกติเราไม่ใช่คนช้อปปิ้งเลย เพราะ
ด้ ว ยชี วิ ต เราส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเดิ นทาง
ไปทำ�งานต่างจังหวัด ทุกอย่างมีความ
สบายและความง่ า ยเป็ น พื้ น ฐาน
สมมติ ก างเกงตั ว หนึ่ ง ควรจะอยู่ ได้
สัก 3-4 วันโดยไม่ต้องเปลี่ยน”
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ติดใจอะไรประเทศนี้
“ติดใจความคาดไม่ถงึ ของอินเดีย ไม่วา่ จะ
ในเมืองเดิม ที่เดิม ทุกเช้าที่ออกไปนอกถนน
เราจะเจอเรื่องใหม่เสมอ ที่ติดใจหลักๆ คือความ
เป็ น วั ฒ นธรรมต่ า งๆ เขามี โรงแรมหรู แต่ พ อ
เดินออกมา เจอขอทานที่ใส่ชุดเหมือนมาจาก
ทะเลทราย เป็นความขัดแย้งที่สวย”
คิดว่าจะอิ่มตัวกับการเดินทางเมื่อไหร่
“เราคิ ด ว่ า เราจะเดิ น ทางไปจนกว่ า
แรงจะหมด ถ้าเราชอบเดินทาง ไม่ว่าจะมีเงิน
หรือไม่มีเงินก็ตาม เราก็จะไปให้ได้ เอาแค่ค่าตั๋ว
ให้ได้ก่อน ที่นอนช่างมัน มนุษย์เราเหมือนจิ้งจก
ปรับตัวเข้ากับทุกๆ สิ่งได้เสมอ แล้วเราจะเลือก
น้อยลงทันทีเมื่อไม่มีโอกาสให้เลือก”   
คิดว่าคนเราจะรู้จักตัวเองได้อย่างไร
“เอาของรอบตัวอะไรก็ได้ออกมากอง 10
อย่าง แล้วลองเขี่ยออกไปว่าอะไรที่ไม่ใช่เราบ้าง
บางทีมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ แต่ถ้ามัน
เหลือสัก 2 อย่าง เอา 2 อย่างนั้นมาผสมกัน
แล้วนั่นน่ะคือตัวเรา”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คือ
“สไตล์ มั น คื อ คำ � จำ � กั ด ความที่ ค นเรา
สร้ า งขึ้ น มาเอง สมมติ ว่ า คนนี้ แต่ ง ตั ว อิ น เดี ย
ก็เรียกว่าคนนี้สไตล์แขก จริงๆ มันไม่ใช่สไตล์นี่
สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มั น มี ข องมั น มาตั้ ง นานแล้ ว
มนุษย์ต่างหากที่ไปป้อนว่าพวกที่เกี่ยวกับกีฬานี่
เรียกสไตล์สปอร์ตแมน แต่จริงๆ แล้วเราว่ามัน
ไม่ ไ ด้ มี อ ะไรเป็ น สไตล์ ที่ แ ท้ จ ริ ง หรอก เราว่ า
การรู้จักตัวเองต่างหากคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด”

ปอง - วริษฐ์ บูรณปัทมะ

: กุ๊กกิ๊ก เก๊าเก่า เขารัก
เรื่อง: อนัญ’ นฤที / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

หลายครั้งคนชอบทักว่าเขาเป็นคนแปลก บางคนกล่าวหาว่าเขา ‘บ้า’
ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบตุ๊กตา ชอบใส่เสื้อผ้า
มือสอง ชอบลองใส่เสื้อสีแปลก ชอบถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม ชอบเขียน
กลอนรัก ซึ่งเหมือนจะไม่แปลก แต่ที่แน่ๆ เขามีความต่าง
เป็นผู้ชายที่หลงใหลในตุ๊กตา
“เริ่มจากช่วงมหา’ลัยเราเจอตัวที่แปลกก็จะเก็บๆๆ เรา
ไปหาถึงบ้านพีท่ ขี่ ายตุก๊ ตา เขาเป็นเจ้าใหญ่ทไี่ ปคัดจากโรงเกลือ
ก่อนที่จะส่งให้กับร้านค้า พอมีเยอะๆ ก็ขายด้วยเลยฝากขาย
ตามร้านเพื่อน แล้วก็เริ่มลามจากตุ๊กตาที่เป็นนุ่นๆ ไปจนถึง
ตุ๊กตาเซรามิกของวินเทจ”
ความต่างระหว่างเสื้อผ้าใหม่กับของมือสอง
“สมมติง่ายๆ ถ้าเป็นยูนิโคล่ (Uniqlo) มือสองตามจตุจักร
จะสวยกว่าที่อยู่ในห้าง นี่เปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นแบรนด์
แต่ปกติเราไม่ได้ดูที่แบรนด์อยู่แล้ว เราดูที่ความชอบ ดูที่แบบ
ของใหม่โอเคเรือ่ งความสะอาดแน่นอนว่าไม่เคยมีใครใส่ แต่แบบ
จะมีอยู่จำ�กัด ถ้ามือสองเราจะได้เห็นของแปลกๆ ที่ไม่ได้มีอยู่
ในของมือหนึ่ง การที่ของเก่าผ่านการใช้ผ่านเวลามาแล้วบางที
มันสวยกว่าของใหม่อีกนะ”
ช่วยเล่าถึงที่มาของชุดสีขาวน้ำ�เงินที่ใส่อยู่
“เสื้อเพิ่งได้มาเมื่อไม่นาน กางเกงของยูนิโคล่ ส่วนมาก
ยูนิโคล่จะเห็นเรียบๆ ใช่มั้ย แต่นี่ของมือสองเราไม่รู้ว่าเจ้าของ
เขาเอาไปทำ�หรือเปล่า มีทำ�ขาดหรืออาจจะเอาไปฟอกสี คือ
มันมาอย่างนี้เอง พอเราเห็นเสื้อตัวนี้ก็นึกถึงกางเกงตัวนี้ที่มีอยู่
มันเหมือนเป็นชุดเดียวกัน”
ชอบใส่เสื้อผ้าสีสันแปลกตา
“สีก็จะมีคู่สี หรือ สีตรงข้าม เราก็ลองผสมสีที่มันแปลกๆ
อย่างคู่สีม่วง-เหลือง แดง-เขียว บางวันเราอาจจะใส่ส้ม-ชมพู
แล้วบางทีก็แต่งตามอารมณ์ ฟ้าครึ้มๆ อาจจะใส่สีทึมๆ เศร้าๆ
อาจจะออกมาสีหม่นๆ แต่ก็มีเพื่อนเราที่เวลาเศร้าจะชอบใส่สี
ที่สดใส ตรงข้ามกันแล้วแต่คน”
คนรอบข้างต่างลงความเห็นว่าเป็นคนแปลก
“เราก็เป็นเรา แปลกก็คือแปลก ถ้าเป็นธรรมชาติของเรา
เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไร แต่ต้องตามกาลเทศะ เราคงไม่ใส่
สีแดงไปงานศพแน่นอน แต่ชุดสีดำ�ของเราก็อาจจะประหลาด
กว่าชุดคนอื่น”
คิดเห็นอย่างไรกับการจัดประเภทคนแต่งตัวดี-ไม่ดี
“แล้วแต่ความชอบเป็นเรื่องของรสนิยม ไม่ใช่เรื่องที่จะ
ตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดี ขั้นแรกมันสะท้อนว่าเราเป็นคนยังไง
เหมือนเป็นเปลือก เหมือนเรามองเห็นผีเสื้อ เราเห็นว่าสีของมัน
เป็นยังไง แต่เราไม่รู้ว่าผีเสื้อคิดอะไร การแต่งตัวคือสิ่งที่อยาก
ให้คนอื่นมองเห็น แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
“สิ่งที่เราเป็น เราเป็นยังไงเราก็ทำ�ไปตามนั้น เป็นปัจเจก
แต่ละคนไม่เหมือนกัน”
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เกี๊ยว - นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน : Boots Walker
เรื่อง: อนัญ’ นฤที / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

หลายคนรู้จักเธอในฐานะผู้ก่อตั้งห้องสมุดศิลปะ The Reading Room และอีกหลายคนจดจำ�
ภาพของเธอในฐานะผู้หญิงที่มาพร้อมแว่นกรอบสีแดงและรองเท้าบูทจนเป็นเอกลักษณ์
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“บูทเป็นสิง่ ทีใ่ ส่สบายสมบุกสมบันทีส่ ดุ เราเป็นคนเดินเยอะ
และก็ ซุ่ ม ซ่ า มใส่ บู ท จะปลอดภั ย ที่ สุ ด ที่ ช อบคื อ บู ท หนั ง แท้
ถ้ามือสองด้วยจะยิ่งดีเพราะมันจะนุ่ม”
“บูทคู่แรก ตอนนั้นเรียนอยู่ ปี 2 จำ�ได้ว่าเป็นบูทยาว
ครึ่งแข้งกึ่งยางสีฟ้าอมเทา คือ มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับ
ชุ ด นิ สิ ต อยู่ จุ ฬ าฯ ต้ อ งใส่ ชุ ด นิ สิ ต ไปเรี ย น เราเกิ ด คำ � ถาม
ตลอดเวลา อย่างปีหนึง่ ทำ�ไมต้องใส่รองเท้าพยาบาลเปปเปอร์มน้ิ ท์
อะไรไม่รู้ เรื่องบูทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนว่าอีนี่แหกกฎมาอีกแล้ว
เราไม่ได้อยากเด่นนะ แต่เราแค่รู้สึกเครียดกับความเคร่งครัด คือ
กฎระเบียบบางอย่างมันไม่ได้จำ�เป็นต่อการเรียน ไม่ได้จำ�เป็น
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม”
“บูทส่วนใหญ่ซื้อมาตั้งแต่ตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาเป็น
10 ปีแล้ว ข้อดีอีกอย่างคือบูทอยู่ได้ตลอดกาล หลายคู่ที่ดูเละๆ
ตอนซื้อมือสองมาก็เละแบบนั้นอยู่แล้ว ส่วนคู่ที่เรารู้สึกดีมากๆ

คือ บูทสั้นสีดำ�ส้นหนาๆ ซื้อที่ฟลอเรนซ์ หนังนุ่มมากและส้นจะ
หนักหน่อย รองเท้านี่เบาไปก็ไม่ดี หนักไปก็ไม่ดี คงจะเป็นเรื่องที่
เกีย่ วกับกายวิภาค มันเป็นอาร์ตในการทำ�รองเท้านะ อย่างอิตาลี
เราเชื่อว่าการทำ�รองเท้าหนังและรองเท้าบูท นี่ต้องยอม”
“สุดท้ายขอฝากบอกมนุษย์ที่ชอบทักเวลาที่เห็นเราใส่บูท
อยากจะให้สร้างสรรค์การทักนิดนึง เพราะเรารำ�คาญกับสอง
คำ�ถามที่ต้องเจอตลอด อย่างแรก “บ้านน้ำ�ท่วมหรอ” กับ อย่าง
ที่สอง “จอดม้าไว้ที่ไหนอะ” คือ ช่วยหาคำ�ถามอื่นมาถามกัน
หน่อยนะคะ”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“สำ�หรับเราคนที่มีสไตล์ คือ คนที่มีความเป็นธรรมชาติ
ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะ อะไรประมาณนั้น เราไม่รู้มันคืออะไร”

หลง - เศรษฐพงศ์ โพวาทอง : Aloha Hawaii
เรื่อง / ภาพ: อนัญ’ นฤที

นักออกแบบอดีตผู้อยู่เบื้องหลังงานบรรณาธิการนิตยสาร Katch, Mono, Arena หรือที่ในแวดวงมักคุ้นกัน
ในชื่อ ‘Double O Seth’ ฉายาที่มาจากความคลั่งไคล้ James Bond 007 ซึ่งนอกเหนือไปจากภาพยนตร์
เรื่องนี้แล้ว เสื้อฮาวายลวดลายบาดจิตเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หนุ่มผู้นี้คลั่ง
“เริม่ ใส่มาตัง้ แต่ปหี นึง่ ตอนอยูม่ หา’ลัย พวกทีเ่ รียนอาร์ตมันไม่
ชอบใส่เสือ้ นิสติ หรอก เราไม่ได้อยากจะผิดระเบียบนะ แต่เสือ้ ขาวมัน
จะรู้สึกคล้ายนักเรียนเกินไป ก็ใส่กันทั้งกลุ่มอาจจะเป็นแฟชั่นช่วงปี
31 ด้วย”
“เสื้อฮาวายเดิมน่าจะมาจากชาวเกาะที่นุ่งโสร่งอย่างพวก
ตาฮีติ (Tahiti) ที่เห็นในภาพเขียนโกแกง (Paul Gauguin) แบบโสร่ง
สีแดงดอกขาวๆ แล้วพอมีฝรั่งนำ�การใส่เสื้อไปเผยแพร่ก็เลยผสมกัน
ออกมาเป็นเสื้อฮาวาย ส่วนที่ฮาวาย (Hawaii) ในยุคนั้นช่างตัดเสื้อ
ส่วนมากจะเป็นคนจีนกับญี่ปุ่นที่อพยพไปอยู่ ซึ่งเขาจะมีเทคนิคการ
พิมพ์ผ้าที่เก่งมากและบางคนก็สั่งผ้าจากประเทศเขาไป แต่ว่าไปตัด
เป็นทรงฮาวายก็เลยมีเสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น จีน ต่างๆ นอกเหนือไป
จากลายดอกไม้ ลายคลืน่ ทีเ่ ป็นลายชาวเกาะดัง้ เดิม เสือ้ ฮาวายมอง
เมื่อไหร่ก็จะให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนและความสนุกอยู่ตลอด
เวลา”

“เรื่องคุณภาพเนื้อผ้าฝ้าย (cotton) เป็นเกรดธรรมดาที่สุด
แต่ถ้าให้ดีควรจะเป็น ผ้าเรยอง (rayon) ผ้าเครปจีน (crape) ผ้าไหม
ทีน่ มิ่ ๆ หน่อย แล้วอีกอย่างคือผ้าใยสัปปะรด (balong) เนือ้ จะมีความ
สาก สีจะอิม่ แล้วถ้ากระดุมทำ�จากกะลามะพร้าวอย่างนีถ้ อื เป็นของดี
การตัดเย็บถ้าลายตรงช่วงกระเป๋าต่อกันแสดงว่าเป็นงานทีพ่ ถิ พี ถิ นั ”
“เสื้อฮาวายตัวที่มีความหมาย คือ ตัวที่พ่อให้ ช่วงนั้นพ่อเขา
คงเห็นผมใส่บ่อยๆ เขาก็ถามว่าชอบใส่เสื้อฮาวายหรอ เนี่ยเอาของ
เขาไปสิเป็นของเขาสมัยหนุม่ ๆ เป็นลายลูกน�้ำ สีขาวบนพืน้ สีเลือดหมู
สวยดี ผมใส่อยูพ่ กั นึง แต่ตอนนีก้ ลัวว่าจะขาดเลยเก็บไว้ไม่ได้ใส่แล้ว”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“อาจจะเป็นการแต่งตัวหรือบุคลิกซึ่งค่อนข้างจะเฉพาะตัว
ไม่ใช่แบบนึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นกันได้ง่ายๆ เหมือนคำ�พูดที่ว่า
‘You can buy fashion but not style’ เสื้อผ้าเลือกซื้อได้ แต่เอามา
แต่งให้เป็นสไตล์มันทำ�ไม่ได้ทุกคน”
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วิว - ณิชยา หฤทัยวิญญู : Polka Dot Girl
เรื่อง / ภาพ: ธนิสรา เรืองเดช

หากคุณได้พบกับผู้หญิงที่ชื่อ ‘วิว’ คนนี้ สิ่งแรกที่จะดึงดูดสายตาคุณก็คือ ของที่เธอใช้เกือบทุกชิ้น
ล้วนเป็นลายจุดทั้งนั้น ‘STAND’ เลยขอกวักมือชวน Polka Dot Girl คนนี้ มาเปิดกระเป๋าโชว์สไตล์ลายจุด
ของเธอ
“ถ้าจะให้เล่าถึงที่มาของของแต่ละชิ้น ต้องบอกก่อนว่าวัน
นี้คือวันมาเรียนค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียน พวก
ปากกา แฟ้ม สมุดก็จะซือ้ มาเองตามห้างทัว่ ๆ ไป แต่พวกกระเป๋า
เครือ่ งเขียน หรือกระเป๋าเครือ่ งสำ�อางและถุงใส่ของนีเ่ ป็นคอลเล็ก
ชั่นของ Cath Kidston ซึ่งจะมีกิมมิคเป็นลายจุดค่ะ ส่วนนี้เพื่อน
ซื้อมาฝากจากอังกฤษ คงเห็นว่าชอบเลยจัดเต็มมาให้ ของพวก
นี้ก็คือจะใช้เป็นปกติเวลามาเรียนอยู่แล้ว”
“ส่วนที่ชื่นชอบลายจุด ตรงนี้น่าจะได้คุณแม่มาค่ะ คุณแม่
ชอบลายจุด มีโบ มีระบายสวยๆ เราเห็นว่าลายจุดนี่แหละใช่
สำ�หรับวิวที่สุด ดูน่ารักและสดใส แต่ก็ต้องเป็นจุดที่ได้สเกลนะ
แบบว่าจุดไม่เบี้ยว ไม่เล็กไม่ใหญ่ ไม่ถี่หรือห่างไป”
“ถ้าถามว่าเวลาทีเ่ ห็นของลายจุดต้องซือ้ หมดเลยหรือเปล่า
ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผูห้ ญิงทีเ่ สพติดการช้อปปิง้ แต่กไ็ ม่ได้ซอื้
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ทุกสิง่ ทุกชิน้ อธิบายลำ�บากนะ มันมาจากอินเนอร์มากกว่า เวลา
เลือกของแต่ละชิ้น แต่จริงๆ วิวว่าเรื่องช้อปปิ้งไม่ได้จำ�กัดแค่ผู้
หญิงนะ ผู้ชายก็ชอบ เพียงแค่เขาอาจจะหาเหตุผลที่ต่างกันไป
มารองรับการช้อปปิง้ ของเขา ทัง้ ๆ ทีม่ นั ก็คอื การช้อปเหมือนกัน”
“ส่วนชีวิตประจำ�วันจริงๆ ก็แต่งหน้าแต่งตัวน้อยนะเพราะ
ขี้เกียจ แต่ก็คิดว่าผู้หญิงจะดูดีมันก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้ดี ให้
เหมาะกับกาลเทศะ อย่างวิว วันชิลๆ ก็ไม่ได้แต่งอะไรเลย แต่วัน
ไหนอยากสวยก็ระเบิดตู้เสื้อผ้ามาประโคม บางวันอยากเนิร์ดใส่
แว่นเข้าร้านหนังสือก็มีค่ะ ไม่ได้ยึดว่าต้องแต่งอะไรมากมาย”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“คือทุกสิ่งที่เราชอบ แม้คนอื่นอาจมองว่าไม่สวย ไม่ดี
แต่เรามองว่าสวย ว่าดี นั่นแหละสไตล์ของเรา”

ไตเติ้ล - มลรัฐ บุนนาค: Sport Boy
เรื่อง / ภาพ: ดารารัตน์ ภูธร

นักกีฬาเทควันโดทีมชาติผู้นี้จะมาบอกเล่าถึงสไตล์การแต่งตัวแบบ ‘สปอร์ตบอย’ ให้เราได้ฟังกัน
โดยเฉพาะชุดวอร์มสีสันสดใสที่ถือเป็นจุดเด่นของหนุ่มทะเล้นคนนี้
“เราเห็นคนอื่นใส่แล้วเท่ดีก็เลยชอบ คิดว่าตัวเองใส่แล้ว
อาจจะไม่ได้ดดู เี หมือนคนอืน่ แต่กช็ อบทีจ่ ะแต่งตัวสไตล์นี้ เพราะ
ความชอบอย่างเดียวเลย”
“เวลาปกติก็จะแต่งตัวสบายๆ เซอร์ๆ เพราะว่าเราเป็น
นักกีฬา เหงือ่ ออกเยอะ ก็เลยชอบแต่งตัวง่ายๆ ไม่ตอ้ งเนีย้ บมาก
ถ้าแต่งเยอะจะเหนอะหนะไม่สบายตัว อย่างถ้าออกไปเที่ยวก็จะ
ใส่เสือ้ ยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ จะไม่ใส่รองแตะออกไปเทีย่ ว
เป็นคนชอบใส่รองเท้าผ้าใบกับหมวก ถ้าเป็นแนวอืน่ อย่างแนววิน
เทจที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับเราแต่ก็เป็นอีกสไตล์นึงที่ชอบครับ”
“เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อทีต่ ลาดนัดสวนรถไฟ สวนจตุจักร
แล้วก็วังหลัง ห้างก็ไปบ้าง แต่นานๆ ทีจะซื้อของแบรนด์เนม
เป็นคนชอบสีสัน เวลาซื้อก็จะเลือกสีสดๆ เช่น สีชมพู สีแดง       
สีส้ม สีฟ้า เห็นแล้วก็จะหยิบมาลองก่อนว่าเหมาะกับตัวเองไหม        

ถ้าเป็นชุดกีฬาหรือชุดวอร์มก็ชอบยีห่ อ้ Adidas โดยเฉพาะ Adidas
Originals”
“เวลาที่ออกไปข้างนอกชุดวอร์มก็ไมได้ใส่่บ่อยนะครับ ถ้า
ใส่ไปข้างนอกก็จะใส่ไปห้าง เพราะชุดมันสวยเลยใส่เป็นแฟชั่น
พอใส่เดินห้างแล้วเหงือ่ ไม่ออกด้วย ถ้าอย่างไปเดินตลาดนัด เดิน
สวนจตุจกั ร ก็คงจะใส่ชดุ วอร์มไปเดินไม่ได้ ส่วนเวลาทีจ่ ะใส่บอ่ ย
ก็ช่วงเวลาซ้อมไงครับ แต่ก็ใส่เป็นแฟชั่นนะ ชุดวอร์มที่เราซื้อมา
เราซื้อเพราะเราชอบและเห็นว่ามันสวย คิดว่าใส่ตอนซ้อมคงจะ
ดูดี ก็มีคนทักบ้างว่าเสื้อสวยดีนะ ขอยืมใส่บ้างสิ (หัวเราะ)”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“สไตล์คือการนำ�เสนอตัวเอง บ่งบอกตัวเองว่าเราเป็น
คนอย่างไร มีนิสัยอย่างไร ชอบอะไร จากการแต่งตัว”
STAND |

31

เมฆ - สายเมฆ พึ่งอุดม

: ฮิปฮอปมืออาชีพ

เรื่อง: ศศิวรรณ โมกขเสน  / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

ในสายตาผู้ใหญ่ การเข้าร่วมแก๊งเต้นข้างถนนอาจไม่ใช่กิจกรรม
ที่ดูน่าส่งเสริมเท่าไหร่นัก แต่เด็กหนุ่มชาวเชียงใหม่ผู้เริ่มสอนเต้น
เป็นอาชีพตัง้ แต่อยู่ ม.5 มีสตูดโิ อสอนเต้นเป็นของตัวเองเมือ่ เรียน
อยูป่ ี 3 และปัจจุบนั เป็นบัณฑิตหมาดๆ ทีก่ �ำ ลังเตรียมตัวไปแข่งเต้น
บนเวทีระดับโลกในฐานะตัวแทนประเทศไทยคนนี้ พิสจู น์ ให้เห็นแล้ว
ว่า นับแต่เขาเดินเข้าไปขอบีบอยข้างถนนให้สอนเต้นตอนอยู่ ม.1
เสียงดนตรีที่หลายคนฟังแล้วเห็นแต่ความมืด พลิกชีวิตเขาสู่
ความสว่างเจิดจ้าแค่ ไหน

ทำ�ไมฮิปฮอปต้องใส่เสื้อตัวใหญ่โคร่ง
“วัฒนธรรมฮิปฮอปเริ่มต้นจากกลุ่มคนผิวดำ�ในอเมริกา ด้วยความที่เป็น
กลุ่ ม ชนชั้ น สอง เมื่ อ อากาศหนาวเย็ น เขาไม่ มี ตั ง ค์ พ อจะซื้ อ เสื้ อ กั น หนาว
แต่พอซื้อเสื้อยืด เขาเลยใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็กซ์เอ็กซ์แอล เพราะมันอุ่น ราคาก็
เท่ากันกับไซส์เอส จนมันค่อยๆ เกิดมาเป็นสไตล์ เลยเป็นภาพจำ�ว่าฮิปฮอป
ต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ ใส่หมวก ทั้งที่สมัยก่อนพูดง่ายๆ ว่าเป็นการแต่งตัวของคน
ข้างถนน”
แวดวงคนเต้นสมัยคุณหัดเต้นเมือ่ 10 กว่าปีทแี่ ล้วกับตอนนีแ้ ตกต่างกันอย่างไร
“ตอนเราเด็กๆ  อินเทอร์เน็ตยังมีลิมิตอยู่ ยูทูบยังไม่เข้ามา ก็ต้องรอดู
เอ็มวีทางทีวี เราต้องไปหาว่าที่ไหนมีใครเต้นบ้าง หรือถ้าใครมีซีดีสอนเต้น
หรือคอนเสิร์ตศิลปิน นั่นคือขุมทรัพย์เลย ใครได้เรียนเต้นถือว่าโชคดีสุดๆ แต่
ทุกวันนี้กดคลิกเดียวปั๊บมีท่าเต้นสอนหมดเลย สมัยก่อนคนจะเต้นมันต้องถีบ
ตัวเอง ออกไปหาครูเหมือนในหนังจีน ทุกวันนี้กลายเป็นว่าครูต้องแย่งกัน
หยิบยื่นให้กับนักเรียน”
ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับแวดวงฮิปฮอปที่คุณอยากแก้ ไขมากที่สุดคือ
“คนมักจะมองภาพฮิปฮอปต้องเห็นผู้ชายสัก มีหนวด สูบบุหรี่ กินเหล้า
ผิวคล้ำ�  แต่จริงๆ แม้แต่คนที่ทำ�เพลงฮิปฮอป หลายๆ คนไม่ อย่างเราไม่เที่ยว
เลย ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ด้วย เพราะการเต้นใช้ปอดเยอะมาก เราไม่เที่ยว
เพราะทั้งวันมันเหนื่อยอยู่แล้ว และเป็นคนไม่กินเหล้าเป็นนิสัยอยู่แล้ว ที่จริง
คนเต้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นแบบนี้ กลายเป็นว่าสิ่งที่พ่อแม่มองว่า
เป็นเด็กวัยรุ่น ไปเข้าแก๊งเต้นมันจะเสียคนหรือเปล่า ในความเป็นจริงก็เป็น
ไปได้ แต่ว่าของเรา คนที่เข้ามาทำ�ให้ชีวิตดีขึ้น ดูแลสุขภาพมากขึ้น”
แล้วเวลาพูดถึง ‘ฮิปฮอป ‘ถ้าไม่ให้นึกภาพจำ�ผิดๆ เดิมๆ ควรเปลี่ยนมานึกถึง
อะไร
“ให้นึกถึงดนตรีฮิปฮอปกับวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา คนที่อยู่
ในแวดวงฮิปฮอปก็จะแอ็กทีฟตลอดเวลา มันเป็นอะไรทีด่ นตรีพาให้ขยับ อาจจะ
เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ใส่กระโปรงก็ได้ แค่มีใจรักในเสียงดนตรีแบบนี้ ฟังแล้วรู้สึก
อยากจะออกไปทำ�อะไร”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
“สิ่งที่รายล้อมอยู่ในชีวิตทั้งหมดแล้วสร้างให้คนคนหนึ่งมีวิถีชีวิตยังไง
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำ�วัน งานอดิเรกที่ชอบ โอกาสต่างๆ ในชีวิต บวกกับ
ตัวของคนคนนั้นเองด้วยว่าสิ่งที่เขาชอบเป็นอย่างไร รวมกันก็น่าจะเป็น สไตล์”
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คูน - ปิยวดี เตมียะประดิษฐ์

: วิศวกรสาวที่สวยทั้งภายนอกภายใน
เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

สไตล์ ไหนที่เป็นตัวคุณ
“เราใส่ เ สื้ อ ผ้ า แบบลุ ย ๆ หน่ อ ย ด้ ว ยเพราะหน้ า ที่
การงาน ที่เป็นวิศวกรมันก็จะแต่งตัวสาวมากไม่ได้ ซึ่งเรา
ก็ชอบอยู่แล้วด้วยค่ะ”
ให้เปรียบตัวคุณเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้น คุณคืออะไร
“คิดว่าเป็นหมวกแก๊ป เพราะมันทนร้อนทนฝน แล้ว
เราเป็ น ผู้ ห ญิ ง ลุ ย ทั้ ง นิ สั ย และหน้ า ที่ ก ารงานที่ ทำ � ด้ ว ย
มันทำ�ให้เราต้องอดทนกับทุกสถานการณ์ ทุกสภาพอากาศ
แล้วเราก็สะสมหมวกด้วยค่ะ จริงๆ แล้วมีหมวกทุกแบบเลย
ชอบใส่หมวกมาก ขาดไม่ได้เลย”
การเป็นวิศวกร ได้สอนอะไรให้ผู้หญิงอย่างคุณ
“การทำ�งานด้านนี้สอนให้เราคิดทุกอย่างแบบเป็นเหตุ
เป็นผล ส่วนเรื่องต้องทำ�งานกับผู้ชายเยอะๆ เราว่ามันดีนะ
เพราะทำ�งานกับกลุม่ ผูช้ าย พวกเขาก็จะทำ�งานง่าย ไม่จกุ จิก
ไม่พอใจอะไรก็พูดกันเลยตรงๆ ผู้ชายวิศวะ จะทำ�เรื่องใหญ่
ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำ�เรื่องเล็กให้ไม่เป็นเรื่อง ซึ่งเราได้รับนิสัย
หลายอย่างมาใช้ชีวิตปกติ มันทำ�ให้เรากลายเป็นผู้หญิง
ที่ไม่จุกจิกและค่อนข้างมีเหตุผลไปด้วย”
อะไรคือปัญหาของวิศวกรหญิง
“ถ้ า เป็ น สมั ย เรี ย นก็ ค งเป็ น ปั ญ หาตอนทำ � แล็ บ เรา
ไม่ ส ามารถทำ � บางอย่ า งได้ เท่ า กั บ ผู้ ช าย เช่ น การกลึ ง
หล่อเหล็ก เราก็อาจจะรบกวนให้เพื่อนผู้ชายบ้าง แต่เรา
เรี ย นมาด้ า นอุ ต สาหการก็ จ ะยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ปั ญ หา ถ้ า เป็ น
ด้านปิโตรเคมี หรือ โยธาธิการ อันนั้นจะมีอุปสรรคมากกว่า”
นี่แหละชุดทำ�งาน ของคุณ
“มี เ สื้ อ แจ็ ก เก็ ต แขนยาวหรื อ ที่ ค นทั่ ว ไปเรี ย กกั น ว่ า
เสื้อช็อป หน้าที่ของมันกันสิ่งสกปรก เพราะเราทำ�งานกับฝุ่น
กับเครื่องจักรตลอดเวลา อีกอย่างคือมันจะเป็นเสื้อที่ติดไฟ
ไม่ได้ ก็คือช่วยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยให้เรา มีใส่หมวกแข็ง
เพือ่ กันสิง่ ของหล่นใส่หวั แล้วก็รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันของหนัก
หล่นใส่เท้า”
เป้าหมายของคุณคืออะไร
“เราอยากขึ้นไปถึงจุดที่คุมคนอื่นได้ มีลูกน้อง คือ
อยากโตไปถึ ง จุ ด ที่ เป็ น สายบริ ห าร แต่ ช่ ว งนี้ เราก็ มี
หน้าทีต่ อ้ งสะสมประสบการณ์ไปก่อน และทีส่ �ำ คัญคือ
เรื่องของความรู้ ก่อนจะก้าวไปถึงเป้าหมาย เราต้อง
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง”
‘สไตล์’ คืออะไรสำ�หรับคุณ
“สไตล์ คือ สิ่งที่พาเราไปเจอคนที่มีสไตล์
เหมือนกันกับเรา และสไตล์ก็บ่งบอกความเป็น
ตัวเรา ว่าเราเป็นคนแบบไหน”
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ณัฐ - ณัฐฑยา สวาทสุต - อาร์ม - ร.ต.ต.ศุภรัตน์ มีปรีชา

: คู่รักนักสนุกแต่ง
เรื่อง / ภาพ: ศศิวรรณ โมกขเสน

จะซื้อเสื้อผ้าแต่ละทีตัดสินใจจากอะไร
ณั ฐ : “ใส่ ไ ด้ ห มดของถู ก ของแพง รู้ สึ ก ว่ า ถู ก แพง
ไม่ สำ � คั ญ จะซื้ อ ของมั น ต้ อ งเป็ น ของที่ ใ ส่ กั บ เราแล้ ว ดู ดี
แต่ ว่ า เป็ น โรคจิ ต ชอบสะสมของมื อ สอง มี ร้ า นวิ น เทจ
ร้ า นประจำ � ที่ เ ชี ย งใหม่ ชอบงานเก่ า ๆ เพราะรู้ สึ ก ว่ า
รายละเอียดมันน่ารักดี กระดุม เลื่อม การแปะลูกไม้สวย
มาก โรงเกลือก็ไปมา จตุจักรก็ชอบเดินนะ ชอบไปค้นหา
โซนมือสอง ไปรื้อของเก่า”
อาร์ ม : “แล้ ว แต่ อ ารมณ์ แต่ ก็ ช อบของมื อ สอง
เหมือนกัน อย่างเสื้อเชิ้ต มือหนึ่งก็ซื้อ มือสองก็ซื้อ มันแล้ว
แต่ทเี่ ราชอบ แต่ถา้ ถามว่าเวลาดูเสือ้ ผ้า จะไปดูมอื สองก่อน
เพราะส่วนใหญ่เวลาซื้อยี่ห้อมันจะเหมือนๆ กันไง แต่เวลา
เราซื้อของมือสองมันได้แล้วไม่มีอีก”
ชอบมีคนพูดว่าอยูเ่ มืองไทยแต่งตัวได้ไม่มากเท่าต่างประเทศ
เห็นด้วยมั้ย
ณัฐ: “มันก็แล้วแต่กาลเทศะไง ณัฐก็มีนะ ใส่เฟอร์
อยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นกลางคืนที่มีแอร์ สะพายเบาๆ แค่
ถือขำ�ๆ ให้มันดูมีอะไร”
อาร์ม: “มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักร้องวงอะไรสักอย่าง
เขาฮิตใส่สทู แล้วก็จะมีเด็กใส่สทู เดินสวนจตุจกั รกันเต็มเลย”
ณัฐ: “หรือช่วงเมื่อก่อนที่มีฮิตสวมยีนส์สกินนี่แล้ว
ใส่เบลเซอร์ทบั อย่างนีม้ นั ไม่ใช่ เหมือนวันนีจ้ ะไปสวนจตุจกั ร
หรือจะไปทำ�อะไรเอาต์ดอร์แต่แต่งหน้าจัด ทำ�ผมจัด มันก็

ไม่ใช่ จะแต่งตัวยังไงก็ได้ตามใจเรา แต่กาลเทศะสำ�คัญ
ที่สุด”
อาร์ม: “อย่างชุดทำ�งานผมเป็นเครือ่ งแบบตำ�รวจ แต่
รองเท้ า ผมเป็ น Dr.Martens ทรงหั ว แหลม
มันก็ไม่น่าเกลียด แต่ว่าก็ได้แค่นั้น พอมีโอกาสได้
แต่งตัวชุดไปเทีย่ วเราก็จะใส่สที เี่ ราอยากใส่ เป็น
คนชอบสีฉดู ฉาด เสือ้ ผ้าสีสะท้อนแสงเยอะ”
สำ�หรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
อาร์ม: “ก็ต้องหาสไตล์ไหนที่ใส่แล้วเหมาะ
กับตัวเอง ทำ�ให้ตัวเองดูดีขึ้น อาจจะชินกับการเดิน
แบบมั้งที่เขาต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับเรา เพราะว่า
ถ้าเอาเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่เหมาะกับเรามาใส่ จากของแพงก็จะกลาย
เป็นของถูกไปเลย”
ณัฐ: “สไตล์ก็คือไลฟ์สไตล์มั้ง ชีวิตที่ใช้ในแต่ละวัน
ณัฐเป็นคนทีแ่ ต่งตัวตามอารมณ์ ไม่มสี ไตล์ทแี่ น่นอน ขึน้ อยู่
กับว่าวันนี้อยากแต่งแบบไหนก็จะแต่ง แล้วณัฐก็รู้สึกว่า
สนุกที่ได้แต่งแบบนี้ วันหนึ่งเป็นสาวหวาน วันหนึ่งเป็น
สาวเปรี้ยว วันหนึ่งก็แม่ชีเลย ธรรมะธัมโม วันหนึ่งก็สปอร์ต
มาก แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของณัฐ คือ ต้องมีอะไรที่
โดดเด่นออกมาจากชุดนั้น”

ต๊ะ - ปรัชญา ดวงมั่น

: นางงามขนตาปลอม

เรื่อง: กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

ใบหน้าแต้มด้วยสีสันสวยงาม ขนตางอนยาวเผยให้เห็นประกายในดวงตา ท่วงท่าการเดิน
ที่มีจริตจะก้าน ทั้งหมดนี้อาจทำ�ให้ ต๊ะ-ปรัชญา ดวงมั่น เป็นเพียงสาวประเภทสองธรรมดาๆ
คนหนึ่ง แต่เมื่อเราได้นั่งลงคุยกับต๊ะ เราถึงได้รู้ว่าภายใต้สิ่งปรุงแต่งของปลอมทั้งหลาย
มี ‘ของแท้’ ซ่อนอยู่
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การแต่งกายที่ขาดไม่ได้คืออะไร
“ขนตาปลอม คือมันแบบ มีมากกว่า 30 คู่
อะ แล้วคือเป็นคนชอบทำ�ขนตา ว่างๆ จะชอบเอา
ขนตามามิกซ์แอนด์แมตช์ คือจะไม่ตดิ ชัน้ เดียวนะ
ไม่ได้ อย่างวันนี้ก็ติดสองชั้น แต่ถ้าวันไหนออก
งานใหญ่ๆ นะ จะติดสีช่ นั้ กับขนตาล่างอีกชัน้ นึง”
ทำ�ไมถึงชอบดูประกวดนางงาม
“จุ ด เริ่ ม ต้ น มั น มาจากปี 2009 ที่ ไ ข่ มุ ก
(ชุติมา ดุรงค์เดช) ได้ Miss Thailand Universe
เราเสิร์ชไปเจอกับเว็บไซต์ชื่อว่า t-pageant เป็น
เรื่องเกี่ยวกับนางงาม เราก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรที่
มากกว่าความสวย”
ถ้าต๊ะเป็นกรรมการจะมองหาอะไรในตัวนางงาม
“เราชอบนางงามที่มีจริต ไม่ใช่เดินแบบ
ไร้ชีวิตชีวา เราจะชอบนางงามที่ไม่สวยแต่รูป
แต่ต้องคิดว่าตัวเองสวยด้วย สมมติว่ากล้องมา
แล้ว (นางงาม) หันมาสะบัด เราจะรู้ว่าคนคนนี้
มีอินเนอร์ขนาดไหนความเป๊ะหรือหน้าผมเนี่ย
ค่อยว่ากัน”

คิดยังไงกับการประกวดนางงามสาวประเภทสอง
“การประกวดสาวประเภทสองนี่ ถื อ ว่ า
เป็นสิ่งที่ดีนะ เราว่ามันเป็นโอกาสที่ดีให้แสดง
ความสามารถ แต่คอื ล่าสุดนีเ่ ค้าลดให้อายุไม่เกิน
25 ที่ จ ะสมั ค รได้ คื อ อยากให้ เ พิ่ ม มากกว่ า นี้
การจะเป็นสาวประเภทสองที่จะแต่งหญิงได้เนี่ย
มันจะต้องทานยาคุม น้องๆ จะไม่คิดถึงการเรียน
อยากให้มสี าวประเภทสองทีก่ ล้าคิด มีความรูด้ ว้ ย
และมาพร้ อ มกั บ แนวคิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
สาวประเภทสองจริงๆ”
ให้นิยามคำ�ว่า ‘สไตล์’ สำ�หรับ
“ความเป็นเอกลักษณ์ของเรา เราอาจไม่ได้
เกิดมาแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองล้วนๆ สไตล์
เกิ ด จากการผสมผสานของสิ่ ง ที่ เ ราคิ ด ว่ า ใช่
และสิ่งนั้นแหละคือเอกลักษณ์ของเรา”

Butterfly สายกลาง

: ทางของศิลปิน

เรื่อง: อนัญ’ นฤที  / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีฉายา
ประจำ � คณะว่ า ‘Butterfly สายกลาง’ ด้ ว ยพื้ น เพที่ เ ป็ น
คนระยองจึ ง ทำ � ให้ รุ่ น พี่ ที่ ตั้ ง ชื่ อ นึ ก ถึ ง ผี เ สื้ อ สมุ ท ร ส่ ว น
สายกลางตีความได้สองแง่จากเพศทีอ่ ยูต่ รงกลางระหว่างชาย
หญิ ง และการเลื อ กเดิ น สายกลางจากความศรั ท รา
ในศาสนา การเรียนศิลปะให้อิสระและเปิดโอกาสให้เธอได้เลือก
บินอย่างที่ใจมุ่งหวัง ทุกสิ่งที่เธอทำ�คือทางที่เธอเลือก
การแต่งตัวถือเป็นงานศิลปะ
“ใช่ค่ะ ส่วนตัวชอบทำ�งานศิลปะในเชิงวิพากษ์วิจารณ์
สังคม อย่างชุดที่เห็นนี้เป็นผ้ายาว 5 เมตร ถ้าคลี่ผ้าออกมา
ก็จะเห็นคำ�ด่าสังคมที่พ่นด้วยสีสเปรย์ ถือเป็นการเพอร์ฟอร์ม
(perform) อย่างหนึ่ง ส่วนลิปสติกที่ทาเป็นเหมือนกับผ้าปิดปาก
แทนการแสดงความคิดเห็นที่บางครั้งเราไม่สามารถพูดออกมา
ได้ เรามี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ศิ ล ปิ น ทุ ก อย่ า งที่ เราทำ � ใน
แต่ละวันมันคืองานศิลปะ”
แหล่งความคิดในการสร้างสรรค์
“การแต่งตัวมันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา การ
เลือกสี การหยิบเสื้อผ้า การแต่งหน้า การพ่นสเปรย์ มันมาจาก
ชีวิตของเรา”
การวิจารณ์จากสายตาของผู้อื่น
“ถ้ า เป็ นด้ า นลบจะโดนเยอะมาก โดนมองตั้ ง แต่ หั ว
จรดเท้า หนูไม่ได้อยูแ่ ต่ในโลกส่วนตัวนะคะ หนูยงั ขึน้ รถเมล์ดว้ ย
ชุดแบบนี้ ไปกินข้าว เดินถนน ใช้ชีวิตปกติด้วยชุดแบบนี้ ตอน
แรกรูส้ กึ แย่เหมือนกันทีต่ วั เองแตกต่าง แต่ถา้ มองอีกมุมหนึง่ มัน
ก็น่าหัวเราะมากกว่า ที่คนอื่นเขาเหมือนๆ กันหมด แต่เรา
มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร”
ที่สุดของชุด Butterfly
“เคยแต่งเป็นคอนเซ็ปต์ของกิเลส เกิดจากสภาวะที่ตีกัน
หลายอย่าง เรื่องเพศ สังคม การเรียน พอมันเยอะๆ เข้า
เราก็รู้สึกถึงพระแม่กาลีที่แสดงอภินิหาร เลยเอาพระแม่กาลี
มาสื่อ เป็นชุดที่ทาตัวเป็นสีนำ�้ เงินอมม่วงเหมือนสีของพระแม่
กาลี แล้วกระโปรงก็ใช้ถงุ มือยางมาเป่าให้เป็นมือพองๆ ร้อยกว่า
อันเอามารวมกัน ข้างบนหัวก็เป็นนกยูง แล้วก็มีตุ๊กตาบาร์บี้
แทนคนมาประดับ แล้วแทนทีจ่ ะถืออาวุธโบราณ เราก็เปลีย่ นมา
ถือปืนแทน ชุดนี้อาจารย์ที่คณะเห็นแล้วขอถ่ายรูปเราเอาไปลง
ในนิตยสาร Fine Art ด้วย”
คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องกาลเทศะ
“อย่างตอนที่กลับบ้านไปหาครอบครัวหนูก็จะมีความ
เกรงใจ หรือ อย่างเวลาที่หนูเข้าวัดก็จะแต่งเหมือนคนปกติ คือ
เราก็รู้กาลเทศะ”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
“สไตล์ คื อ ตั ว ตนของแต่ ล ะคน คนๆ หนึ่ ง ใช้ ชี วิ ต มา
ทุกอย่างคือประสบการณ์ที่เข้ามารวมอยู่ในตัว”
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ธีระ สุธีวรางกูร

: อาจารย์กฎหมายผู้แหวกขนบ
ด้ภาพว/ ยเสี
ยงกีตาร์และเสื้อเชิ้ตพับแขน
เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ คงเป็นคำ�นิยามที่คนทั่วไปมอบให้กับ
ผู้ชายคนนี้ แต่เราจะพาคุณไปรู้จักเขาในมุมที่แตกต่างจากนั้น ผู้ชายที่เกือบเป็นนักดนตรีอาชีพ
ก่อนผันตัวมาเป็นอาจารย์ และอาจารย์ที่ก�ำ ลังจะมีนวนิยายที่แต่งขึ้นเอง
ชุดทำ�งานของคุณเป็นอย่างไร เป็นอาจารย์สอน
กฎหมายต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากใช่ไหม
“เนื่องจากผมการประกอบอาชีพของผม
ทำ�ให้ค่อนข้างต้องระมัดระวังในการแต่งตัวพอ
สมควร ในวันทำ�งานของผมจึงเป็นไปตามทีค่ ณะ
กำ�หนดให้ เพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการจะแต่งตัว
สุ ภ าพมากจนเป็ น แพตเทิ ร์ น ผมชอบใส่ เ สื้ อ
พับแขน อาจจะทำ�ให้ผู้ใหญ่มองว่าไม่เรียบร้อย
บ้ า ง จริ ง ๆ แล้ ว ผมต้ อ งการจะสอนหนั ง สื อ
แบบใส่ยีนส์เสียด้วยซ้ำ�  เพียงแต่เรายังคงอยู่ใน
สังคมที่ต้องฟังเสียงรอบข้างด้วย แต่ผมยังคง
เชื่อว่าการแต่งกายไม่ได้บอกถึงคุณภาพในการ
ทำ�งานของใคร”
นอกจากการทุ่มเทด้านการสอน ชีวิตส่วนอื่น
ของคุณทุ่มเทไปกับการทำ�อะไร
“ชีวิตที่นอกเหนือไปจากอาชีพอาจารย์
ของผม คือ การเล่นดนตรี เล่นกีฬา และการ
ออกไปเจอโลกเพื่อเขียนนิยายสักเล่มสองเล่ม
แต่หลักๆ คือการเล่นดนตรี เวลาพักจากการสอน
หนังสือ ผมก็จะหยิบกีตาร์ขนึ้ มาเล่น ก็พวกเพลง
ที่ตัวเองเล่นสมัยตอนหนุ่มๆ ผมเคยมีวงอาชีพ
เลยนะ ในช่ ว งก่ อ นเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ
O-Seven แล้วก็มาอยู่อีกวงหนึ่งชื่อวงชาละวัน
(หัวเราะ) ก็รับงานทั่วไป เคยเล่นที่สยามด้วยนะ
ตอนนั้นผู้จัดการวง คือ คุณกิตติ กาญจนสถิตย์
หรือ ‘กิตติ กีตาร์ปนื ’ และ สมบัติ เป็นนักร้องนำ� 
ตอนหลังเขาเป็นนักร้องวงเนอสเซอรี ซาวด์”
ทุกวันนี้ยังคิดถึงดนตรีไหม
“หลังจากทีผ่ มเริม่ ทำ�งานเป็นกิจจะลักษณะ
มากขึน้ ต้องเรียนต่อปริญญาโท แล้วต้องมาเป็น
อาจารย์ ก็เลยไม่มีโอกาสได้เล่นดนตรีอาชีพ
อย่างเดิม แต่ด้วยความเป็นนักดนตรีเก่า ก็เลย
ซื้ อ กี ต าร์ เ อาไว้ ใ นห้ อ งพั ก อาจารย์ และผมก็
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ตั้ ง ความหวั ง ไว้ ว่ า อี ก ไม่ น านผมจะต้ อ งออก
อัลบั้มสักอัลบั้มหนึ่ง มีสัก 3-4 เพลง เพื่อเป็น
เพลงประกอบนวนิยายที่ผมกำ�ลังเขียนอยู่ โดย
จะแต่งเนื้อร้องและทำ�นองเองทั้งหมด”
คุณกำ�ลังเขียนนวนิยายอยู่
“ใช่ครับ นวนิยายของผมก็หยิบจับเอาจาก
สิง่ ทีเ่ ห็นจากนักศึกษา และผูค้ นในชีวติ ประจำ�วัน
นี่แหละ มาเขียนเป็นนิยาย ผมอยากถ่ายทอด
ความรู้ ทั้ ง ทางกฎหมาย ทางการเมื อ ง และ
แนวคิดบางอย่างทีผ่ มคิดว่ามันดี แต่ผมเบือ่ ทีจ่ ะ
นำ � เสนอในแบบทางการวิ ช าการแล้ ว ก็ เ ลย
ต้องมาสื่อผ่านการเขียนนิยาย เพราะดูว่ามาจะ
ซึมได้มากกว่า และซอฟต์กว่าด้วย”
ในฐานะคุณพ่อ คุณอยากให้ลูกของคุณเติบโต
ไปเป็นแบบไหน
“ผมอยากให้ลกู ของผมหาความหลากหลาย
ในชี วิ ต ให้ ไ ด้ ผมอยากให้ เ ข้ า เรี ย นรู้ ว่ า ชี วิ ต
ข้ า งทางมั น มี อ ะไรมากกว่ า แค่ เ ห็ น เป้ า หมาย
ข้างหน้า แล้วมุ่งไปหามันอย่างเดียว โดยไม่
สังเกตอะไรรอบตัวเลย ชีวิตของคนมันสวยงาม
มากกว่านัน้ ดอกไม้ขา้ งทางมันก็สวยนะ หัดมอง
มันบ้าง เรียนรู้กับสิ่งรอบตัวบ้าง หรือวันที่มีทุกข์
ก็ให้รอคอยวันที่จะมีความสุข ชีวิตมันต้องเป็น
แบบนี้ แล้วเราจะรู้จักรสชาติของความเป็นคน”
สำ�หรับคุณแล้ว ‘สไตล์’ คืออะไร
“มันมีทงั้ สไตล์เสือ้ ผ้าและสไตล์การใช้ชวี ติ
แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าแบบนี้แหละ
ที่เหมาะกับตัวตนของเรา”

ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

: ผู้บริหาร (บริษัท ร่างกาย
เวลา และชีวิต) ยอดเยี่ยม
เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

เรากำ�ลังพูด คุย อยู่กับผู้บริหารที่เรามั่นใจว่าหลั ง จากที่ ไ ด้
อ่านบทสัมภาษณ์นี้ ผู้อ่านคงอยากที่จะลุกขึ้นไปหาไวตามิลค์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขึ้นมาดื่มสักกล่อง หรืออยากจะออกไป
วิ่ง ไปว่ายนำ�้ สักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อตัวคุณเอง
7 วันของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
“ผมให้เวลากับงาน 5 วันเต็ม เพราะในช่วงเวลานั้น
งานสำ�คัญที่สุด แต่เ มื่อถึง วันหยุดเสาร์และอาทิ ต ย์ ผมจะ
พักงานอย่างจริงจัง ในวันอาทิตย์ พอดีว่าผมเป็นคาทอลิก
ครึ่งวันเช้าจึงเป็นเวลาที่ผมต้องไปโบสถ์ ช่วงบ่ายก็ทานอาหาร
พร้อมหน้าพร้อมตา วันอาทิตย์จึงเป็นวันครอบครัวของผม
ส่ ว นวั น เสาร์ ก็ จ ะออกกำ � ลั ง ทั้ ง กำ � ลั ง กายและกำ � ลั ง สมอง
ออกไปพบปะเพื่อนฝูง”
ชุดที่คุณใส่บ่อยที่สุดเป็นแบบไหน
“เครื่องแบบพนักงานบริษัทครับ มันเป็นเครื่องแบบที่
ไม่ค่อยเชยเท่าไหร่ มันถูกทำ�ขึ้นมาให้ทุกคนใส่ได้ เป็นเสื้อ
คอโปโล มีตราบริษทั กรีนสปอร์ต หรือ สัญลักษณ์ของไวตามิลค์
แต่ผมก็ใส่ใจกับการแต่งตัวนะ ต่อให้เป็นเสื้อโปโล มันก็ต้องรีด
การรี ด มั น ทำ � ให้ ดู ดี ขึ้ น เพิ่ ม ความน่ า เคารพนั บ ถื อ ให้ ด้ ว ย
อี ก อย่ า งคื อ เสื้ อ พวกนี้ จ ะมี ปั ญ หาตรงปกเสื้ อ ปกมั น จะบิ น
คือ งอนขึ้นมา ผมเห็นครั้งแรกตอนที่ไปออกโทรทัศน์ ภาพมัน
ตลกนะ เสื้อโปโลปกบิน ผมเลยกำ�ชับลูกน้อง ว่าให้เอาเสื้อ
คุณภาพดีๆ”
ชุดอื่นนอกจากเสื้อคอโปโลของบริษัทล่ะ คุณใส่อะไรบ้าง
“เมื่อมีประชุมต้องใส่สูท ส่วนมากผมจะใช้สูทแบบ Tailor
Made ไซส์ทเี่ ราไปซือ้ มาใส่มนั ไม่ฟติ กับตัวเรา ใส่ไปก็ไม่คอ่ ยสวย
สำ�หรับเชิต้ ส่วนมากในตูก้ จ็ ะเป็นพวกสีขาว ดำ� เทา น�้ำ ตาล ฟ้า
เพราะโทนสีพวกนี้แมตช์กับสูทและเนกไทได้ง่าย”
คุ ณ เป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ดู ดี ม าก อะไรคื อ แรงบั น ดาลใจให้ คุ ณ ดู แ ล
สุขภาพ
“เราทำ�สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ คือ นมไวตามิลค์ และ
น้ำ�ส้มกรีนสปอร์ต มันก็ทำ�ให้เราต้องดูแลสุขภาพ เพราะเรา
เป็น CEO มันก็ถอื เป็นหน้าตาของบริษทั นะ มันจึงเป็นการบังคับ
ให้เราดูแลตัวเองไปในตัว แต่มนั เป็นการบังคับทีเ่ ราไม่อดึ อัดนะ
เพราะผมเองก็ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่สมัยเรียน เคยเป็นนักกีฬา
มหาลั ย ด้ ว ยนะ มั น ก็ ชิ น ไปแล้ ว กั บ การที่ ต้ อ งทำ � ให้ ร่ า งกาย
ต้องออกกำ�ลัง”
คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“คือตัวตนที่คนนำ�เสนอ แต่ละคนต้องพิจารณา ผ่าน
กระบวนการหลายอย่าง ผ่านหลายเหตุการณ์ในชีวิตมาแล้ว
จึงจะรู้ได้ว่า เราเหมาะกับสไตล์ไหน ตัวตนหรือสไตล์ของคน
เป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามเวลาและช่วงวัยของชีวิต”
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บัว - ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ

: แล้วคุณจะหลงรักยามเช้าเพราะผู้หญิงคนนี้
เรื่อง: พรสวรรค์ วุฒิศาสตร์กุล / ภาพ: ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ

ในชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบของเมืองหลวง ที่ทุกคนต้องรีบตื่นไปเผชิญกับปัญหารถติดยิ่งกว่าตังเม ในยุคที่
ไม่มี ใครสนใจมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือฟังเสียงนกร้องยามเช้า ใครจะรู้ว่ายังมีสาวน้อยคนหนึ่งที่ยังคง
ใช้ชีวิตยามเช้าแบบสุนทรีย์อยู่ในทุกๆ วัน
เริม่ ทำ�อาหารเช้ามาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ และทำ�ไมถึงเริม่ ทำ�
ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
“จริ ง ๆ มั น ก็ เ ริ่ ม มาจากตอนเด็ ก ๆ แหละ
บ้านเราพี่น้องเยอะ ตอนเช้าแม่ก็จะทำ�อาหารเช้า
ให้ทานก่อนไปโรงเรียนเลยจะติดว่าต้องทานอาหาร
เช้าก่อนออกจากบ้าน พอโตมาต่างคนต่างแยกย้าย
เราก็เริ่มจะทำ�ทานเอง ด้วยความที่เป็นคนชอบทาน
และชอบทำ� ยิ่งได้ดพู วกรูปถ่ายสวยๆ จากแมกกาซีน
หรือเว็บไซต์ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจในการทำ�มากขึ้น”
ตั้งแต่เด็กมากินอาหารเช้ามาตลอดหรือเปล่า และ
ใครเป็นคนทำ�ให้ เป็นอาหารประเภทไหน
“ก็ตั้งแต่เด็กๆ เลย จะทานอาหารเช้าที่บ้าน
ตลอด แม่จะเป็นคนทำ�  พอเราโตขึ้นรู้จักทำ�ทานเอง
ก็จะทำ�แบบง่ายๆ จะชอบทำ�อาหารฝรัง่ เพราะทำ�ง่าย
และรวดเร็ว เครื่องปรุงวัตถุดิบ ขั้นตอนต่างๆ ก็ไม่
เยอะมาก เดี๋ยวนี้เลยทำ�ให้แม่ทาน สลับกันบ้าง”
ตืน่ กีโ่ มงเพือ่ มาทำ�อาหารเช้า และทำ�ไมถึงเลือกตืน่ มา
ทำ�อาหารเช้ามากกว่าจะขอนอนต่ออีกหน่อยแบบ
คนทั่วไป
“ปกติกจ็ ะตืน่ ประมาณ 8 โมง เราเข้างาน 10 โมง
และบ้านอยู่ใกล้ที่ทำ�งาน เลยมีเวลาตอนเช้าทำ�นู่น
ทำ�นี่ได้ พอเริ่มทำ�ก็จะสนุก ตื่นมาก็จะคิดว่า วันนี้
เราจะทำ�อะไรทานดี ถ้าวันไหนไปเจอสูตรอะไรใหม่ๆ
แล้วอยากลองทำ�  ก็ตื่นมาแต่เช้าเลย หกโมงเจ็ดโมง
มั น จะมี ค วามรู้ สึ ก อยากลุ ก เด้ ง ขึ้ น มาจากเตี ย ง
ไม่อยากนอนต่อแล้ว”
ทำ�ไมถึงต้องเป็นอาหารเช้า คิดว่าการทำ�อาหารเช้า
ให้อะไรกับชีวิตบ้าง
“อาจจะติดนิสยั ชอบทานอาหารเช้าแบบอลังการ
มาตั้งแต่เด็กๆ เลยให้ความสำ�คัญกับมัน แต่เราว่า
มันเป็นความรู้สึกที่ดี การที่ตื่นเช้า มีเวลาทำ�นู่นนี่
ไม่ตอ้ งรีบกระหืดกระหอบ มีเวลาจิบกาแฟ ทานอาหาร
นั่งอ่านแมกกาซีน เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดี”
เมนู อ าหารที่ ทำ � เอาสู ต รมาจากไหน หรื อ เลื อ ก
จากอะไร
“ส่วนมากก็ดูจากตำ�ราอาหาร เว็บไซต์ หรือ
บางทีก็เปิดตู้เย็นดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง จะเอาไปทำ�
อะไรได้บ้าง เป็นความรู้สึกที่สนุกนะ เวลาได้ลอง
ทำ�เมนูที่ไม่เคยทำ�ว่ามันจะออกมาหน้าตา รสชาติ
เป็นอย่างไร”
คิ ด ว่ า อะไรหรื อ ใครที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด หรื อ
การใช้ชีวิต
“คิดว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็ล้วนมีอิทธิพล
หมดนะ คนรอบข้าง สื่อทุกชนิดที่เราเสพ ยิ่งงานที่
เราทำ�มันทำ�ให้เราต้องเปิดหูเปิดตาเยอะ คงซึมซับมา
ไม่มากก็น้อย”
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พอใจชีวิตตัวเองตอนนี้ไหม และเป้าหมายในอนาคต
คืออะไร
“ตอนนี้ มี ค วามสุ ข กั บ ชี วิ ต ดี เป้ า หมายใน
อนาคตเราก็ อ ยากทำ � แมกกาซี น ของตั ว เองนะ
แมกกาซีนทีน่ �ำ เสนอเรือ่ งราวต่างๆ ทีใ่ ห้แรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิตหรือความรู้สึกที่ดีกับคนอ่าน”
คิดว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณเป็นแบบไหน
“ก็เรียบๆ นะ ง่ายๆ เลย แต่จะเน้นโทนสีที่
เราชอบกับผ้าทีใ่ ส่แล้วสบาย ผ้าทีเ่ ป็นเส้นใยธรรมชาติ
เสือ้ เชิต้ ลินนิ แชมบรีย์ (chambrey) พวกนีจ้ ะชอบมาก”
ถ้าเปรียบตัวเองเป็นเมนูอย่างนึง คิดว่าตัวเองเป็นเมนู
อะไร
“ขนมปังมั้ง ทานได้กับทุกอย่าง แต่ขาดไม่ได้
นะ (ฮา)”
สถานที่ช้อปปิ้งที่โปรดปราน แบรนด์ที่ชื่นชอบ
“จตุจักร เพราะมีทุกอย่าง เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า ต้นไม้ ของแต่งบ้าน แบรนด์ที่ชอบมากคือ
Cos กับ Margaret Howell เห็นแล้วน้ำ�ตาจะไหล”
เมนูอะไรที่เคยทำ�แล้วประทับใจสุดๆ
“มีหลายอย่างนะ พวกที่แบบไม่ได้คาดหวัง
อะไร ทำ�แบบมั่วๆ แล้วมันออกมาอร่อยจะประทับใจ
มาก”
ความสุขของชีวิตคืออะไร
“การได้ทำ�ในสิ่งที่เรารัก”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
“สไตล์กค็ งหมายถึงลักษณะทีส่ งิ่ นัน้ ๆ แสดงตัว
ตนของมันออกมา”

• หกโมงเจ็ดโมง มันจะมีความรู้สึกอยาก
ลุกเด้งขึ้นมาจากเตียง ไม่อยากนอนต่อแล้ว
• ความสุขของชีวิตคือการได้ทำ�ในสิ่งที่เรารัก

“การที่ตื่นเช้า มีเวลา
ท�ำนู่นนี่ ไม่ต้องรีบ
กระหืดกระหอบ
เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น
ของวันที่ดี”
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แชมป์ - ธันวา ศิวะวงศ์

: เสื้อยืดสบายๆ กับสไตล์ของเขา
เรื่อง / ภาพ: ธนิสรา เรืองเดช

ภาพลักษณ์ของ ‘แชมป์’ Art Director บริษัทเอเจนซี่
โฆษณา คือผู้ชายสบายๆ ที่ ใส่เสื้อยืดไปทุกหนทุกแห่ง
แต่ลึกๆ แล้ว ‘แชมป์’ มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน ที่ทำ�ให้
เสื้อยืดธรรมดาๆ แต่ละตัว มีความไม่ธรรมดาในตัวเอง
ทำ�ไมถึงชอบใส่เสื้อยืด
“รู้สึกเสื้อยืดมันสบายๆ เราชอบอะไรที่สบายใจ งาน
ที่ทำ�อยู่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆ เป็นงานครีเอทีฟ ก็เลยใส่
ไปทำ�งานด้วย ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตเพราะไม่ค่อยรีดเสื้อ
เวลาไปงานเป็นทางการก็ใส่แจ็กเก็ตทับเสือ้ ยืดไปเลย เราว่า
เสื้ อ เชิ้ ต หรื อ เสื้ อ ยื ด ที่ เรี ย บๆ ใส่ แ ล้ ว ไม่ มั่ น ใจ ดู ไม่ เป็ น
ธรรมชาติ”
เสื้อยืดตัวไหนของคุณที่คุณคิดว่ามีที่มาเจ๋งที่สุด
“เสื้อ Cheap Monday จริงๆ มันเป็นยี่ห้อกางเกงยีนส์
ของยุโรปที่เด็กแนวชอบใส่ ครั้งหนึ่งมีโปรเจ็กต์ชื่อ Customized Tour ให้ดไี ซน์เนอร์ไปตระเวนตามช็อปดังๆ ทัว่ โลก แล้ว
ก็ไปบอมบ์ คือ เอายีนส์มาทำ�ให้เกิดองค์ประกอบทีแ่ ตกต่าง
แล้วก็ขายที่ช็อปนั้นๆ แต่ตัวนึงแพงมาก เลยซื้อมาเป็น
เสื้อยืดแทน สกรีนสดตรงนั้นเลย ลายก็จะดิบๆ มีความ
Customized ในตัว”
จุดเริ่มต้นของความสนใจรายละเอียดของเสื้อยืดคืออะไร
“คงเป็นช่วงทีอ่ ยูอ่ เมริกา เพราะช่วงนัน้ เราต้องทำ�งาน
หาเลีย้ งตัวเองหลายอย่าง อย่างหนึง่ ทีท่ �ำ คือการขายเสือ้ ผ้า
มือสอง เราก็ไปเลือกดูจากร้านที่ขายของเจ๋งๆ ก็เลยได้
ไอเดียดีๆ มาสำ�หรับการเลือกของต่างๆ”
เสื้อยืดตัวที่คุณใส่ประจำ�คือตัวไหน
“ตั ว ที่ ใส่ อ ยู่ นี่ แหละ เป็ นคอลเล็ ก ชั่ น ของ ZARA
แต่เสียดายตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว ชอบที่มันพอดีตัว หุ่น
แบบเราตัวเล็กแต่ไหล่กว้าง หาเสื้อใส่ยาก แต่ตัวนี้พอดีเลย
คอกว้ า งๆ ดู เหมื อ นขาดๆ มี ค วามเซอร์ นิ ด ๆ ตั ว ที่ ช อบ
เป็นอันดับหนึ่งเลย คือ ยี่ห้อ Item ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว
ใส่มาสิบกว่าปี ข้างหลังขาดเป็นรูๆ แต่ยังใส่ออกนอกบ้าน
นะ เป็นความเก่าที่มีเสน่ห์ดี”
ทุกวันนี้มีเสื้อยืดขายกันทั่วๆ ไป คุณมีวิธีเลือกเสื้อยืดที่ใช่
สำ�หรับตัวคุณอย่างไร
“จริงๆ สังเกตตัวเองอย่างหนึ่งว่า เราติดความเป็น
เด็ก เหมือนกับเด็กๆ เราคงขาดของเล่น ขาดของใช้ดีๆ
พอโตขึ้นมาของอะไรที่มีกลิ่นของความสนุก ความเป็นเด็ก
เราจะชอบเป็ น พิ เ ศษ และก็ ช อบงานที่ อ อกแบบโดย
Designer หรือ Illustrator ดังๆ แค่เห็นตัวละครก็รู้สึกว่า
มีความสนุกอยู่ในตัว”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“คือความเป็นตัวตนของเรา เป็นสิ่งที่ออกมาจาก
ตัวเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรมา เราผ่านอะไรมา แล้วก็
หล่อหลอมเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาโดยไม่ต้องปรุงแต่ง
อะไร”
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ท็อป - ณภัทร โชคจินดาชัย

: Be More Confident

เรื่อง / ภาพ: ชชานนท์ ลิ่มทอง

นักแสดงหนุม่ คนนีเ้ ริม่ เป็นทีร่ จู้ กั จากบทบาท (ทีเ่ หมือนตัวเอง
มากๆ) ในเรื่อง ‘Suck Seed ห่วยขั้นเทพ’ และ ‘Hormones
the Series’ เขาคื อ นั ก แสดงสั ง กั ด GTH ที่ ฉ ายแววใน
เส้นทางพิธีกร จากช่อง Play Channel ด้วยบุคลิกไฟแรง
และมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษ เขาบอกว่าสไตล์การแต่งตัว
อาจดู ไ ด้ จ ากภายนอก แต่ ส ไตล์ ใ นการคิ ด และใช้ ชี วิ ต
ต้องทำ�ความรู้จักจากภายใน
สิ่งที่ทำ�ให้คนจดจำ�ท็อปได้ คืออะไร
“คนอื่ น น่ า จะจำ � ได้ จ ากการที่ ผ มเป็ น ตั ว เองนี่ แ หละ
ผมจะไม่แสดงหรือเสแสร้งเลยนะ เพราะผมรู้สึกว่า ถ้าเรา
แสดงมั น จะทำ � ได้ ไ ม่ น าน เป็ น ตั ว เองแบบนี้ ส บายใจกว่ า
ส่วนสไตล์ที่คนจดจำ�ได้ คงเป็นเด็กวัยรุ่นที่ใส่แว่น ใส่ต่างหู
แหลมๆ กับกางเกงรัดๆ”
ต่างหูชิ้นนี้บ่งบอกตัวตนของเราอย่างไร
“ผมคิ ดว่ าสิ่ ง ที่ เ ราใส่ สิ่ งที่ เราใช้ มั น บ่ งบอกเราได้
นิดเดียวเท่านั้น คือเรื่องของ taste เรื่องของรสนิยม แต่ไม่ได้
บ่งบอกลักษณะนิสัย ไม่ได้บ่งบอก background พื้นฐานเรา
เลย อย่างชิ้นนี้จริงๆ ก็ไม่ได้มีความหมาย อะไรกับผมเลย
ไม่ ไ ด้ มี ผู้ ห ญิ ง คนไหนให้ ม า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ของดู ต่ า งหน้ า ของ
คุณพ่อ มันเป็นสิ่งที่ผมซื้อเอง แล้วก็ใส่เอง วันหนึ่งผมคงเบื่อ
แหละ แต่ ถึ ง วั น นั้ น ที่ ผ มไม่ มี ต่ า งหู แ ล้ ว ผมก็ ยั ง เป็ น ผม
อยู่เหมือนเดิม”
คิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจมากแค่ไหน
“ผมว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจนะ พื้นฐานของความมั่นใจ
มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำ�สิ่งที่เราพูดให้ได้จริงๆ แต่ก็มีเหมือนกัน
ที่บางครั้งเวลาเราเจอ feedback จากคนดูหรือผู้ใหญ่ บางคำ�
วิจารณ์ทำ�ให้ผมท้อมากจนไม่มีความมั่นใจเลย แต่สุดท้าย
เราก็ต้องทำ�  ให้ตัวเองมั่นใจให้ได้ เพราะถ้าเราไม่มั่นใจใน
ตัวเองแล้ว จะให้คนอื่นมามั่นใจในตัวเราได้อย่างไร”
แล้วมองอนาคตของตัวเองอย่างไร
“ผมอยากเป็น entertainer เขาจะสามารถทำ�งานใน
วงการได้หลากหลายซึ่งเขาไม่จำ�เป็นต้องเก่งที่สุดในด้านนั้น
ผมคิ ด ว่ า มั น เป็ น ส่ ว นเติ ม เต็ ม ให้ กั บ ทุ ก อาชี พ ได้ มั น ช่ ว ย
ทั้งเรื่องของระหว่างทางและจุดหมาย ผมเองคงต้องใช้เวลา
พิสูจน์อีกหลายสิบปี เพราะขนาดน้าเน็ก ก็เพิ่งเป็นที่รู้จัก
เมื่อตอนอายุ 33”
‘สไตล์’ มีความหมายกับเราอย่างไร
“Coco Chanel บอกว่า “Fashion fades, but style
remains the same.” แฟชั่นมันมาแล้วก็ไป แต่สไตล์ยังไง
ก็ยังคงอยู่ ผมชอบคนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามเทรนด์
ไม่ ว่ า แฟชั่ น อะไรจะมา เขาก็ ยั ง มั่ น ใจที่ จ ะเป็ น สไตล์ ข อง
ตั ว เองอยู่ แ บบนี้ ผมเชื่ อ ว่ า คนที่ มี ส ไตล์ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร
วันหนึ่งเขาจะกลายเป็นไอคอนของคนอื่น และสักวันผมเอง
ก็อยากจะไม่ตามใครจริงๆ เหมือนกัน”
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บอม - ฑิชากร เปล่งพานิช

: ผู้หญิงที่ชวนให้พวกคุณออกไปเที่ยว
เรื่อง / ภาพ: พิมพ์พร คงแก้ว

ถ้าตามอินสตาแกรมของผู้หญิงที่ใช้ชื่อว่า ‘ms_plengpanich’ จะเห็นว่าเธอออกเดินทางไปเที่ยวบ่อยมาก
จนคนมากมายอิจฉา เห็นจากความคิดเห็นใต้ภาพของคนมากมาย ทีม่ กั จะพิมพ์หาเธอในทำ�นองว่า อิจฉาจัง
อยากไปเที่ยวบ้าง การเป็นผู้หญิงเที่ยวเก่งของเธอทำ�ให้เราอยากรู้จักกับเธอมากยิ่งขึ้นกว่าที่รู้จักแค่ว่า
“บอม ลูกสาวของคุณนก สินจัย และคุณฉัตรชัย เปล่งพานิช”
ชุดตัวเก่งของคุณคือ
“เราชอบแต่งแนว Simple but never boring
เพราะปกติ เ ราก็ เ ป็ น คนแต่ ง ตั ว สบายๆ เรี ย บๆ
พวกเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดสีขาว รองเท้าสาน กางเกงยีนส์
หรือถ้าใส่เดรสอะไรก็ขอสีเรียบๆ แต่ตอ้ งมีดไี ซน์หน่อย
มีคัตติ้งที่ดี”
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ทำ�ไมถึงไปเทีย่ วบ่อย และได้อะไรจากการออกเดินทาง
“เราอาจจะไปเทีย่ วบ่อยนะ แต่ไม่เคยมีครัง้ ไหน
ที่เราไปเที่ยวโดยไม่หอบงานไปทำ�  และมันมักจะได้
งานกลับมาด้วยตลอด การที่เราได้ออกไปเจอที่ใหม่ๆ
ข้างในจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปทีละนิด”
อยากบอกอะไรคนที่ชอบพูดว่า “เดี๋ยวค่อยเที่ยว
ทีหลังก็ ได้”
“ทุกคนมักจะคิดว่าเราต้องรอเวลาที่เหมาะสม
เพื่อทำ�อะไรบางอย่าง แต่เราอยากบอกว่า ถ้าวันนี้
คุณทำ�สิ่งนั้นได้ ก็ทำ�มันเลยดีไหม”
ทริปในดวงใจของคุณคือทริป ไหน
“กั ล กั ต ตา มั น อยู่ ที่ ต อนเหนื อ ของอิ น เดี ย
มันเป็นทริปทีส่ ดุ มาก อันตรายมาก มีแอบหนีขนึ้ รถไฟ
ด้วย แล้วทางขึ้นเขาที่นั่นมันอันตรายมาก มีหิมะ
ปกคลุม พีค่ นทีไ่ ปด้วยกันถึงกับปิดเพลงแล้วสวดมนต์
เราคิดในใจว่า เอาวะ ถ้าต้องตายอย่างน้อยก็ได้เห็น
อะไรสวยๆ ครั้งหนึ่งในชีวิต”
เอาเสื้อผ้าแบบไหนไปแบ็กแพ็ก
“ยกตัวอย่างทริปที่เราไปลาดักห์ เรามีเป้สีแดง
หนึ่งใบ ไปอยู่ได้ 10 วัน รองเท้าผ้าใบ แจ็กเก็ต
ตัวนึง กางเกงยีนส์ตัวนึง เสื้อส่วนมากก็เป็น
เสื้อแขนยาว โทนสีเรียบๆ พวกสี น้ำ�เงิน เทา
ดำ� เวลาใส่ซ�้ำ คนก็จะจำ�ไม่ได้ อาจจะแต่งตัว
แบบมีเลเยอร์ผสมกันได้ อีกอย่างคือ เราจะ
ติดผ้าโพก วันนี้ผมไม่ดีก็เอาผ้ามาโพก
วันไหนเสื้อซ้ำ�ก็จะเอาผ้ามาคล้องเอา”
ให้คุณเปรียบตัวเองเป็นเครื่องแต่งกาย
หนึ่งชิ้นคุณคิดว่าคุณคือ
“แว่น Rayban Aviator สีดำ� มันคือเรานะ
หนึ่ง เพราะเราเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้า ก็ใส่
แว่นตาดำ�ปิดเลย สองคือเราไม่ค่อยสู้แสง แล้ว
ตอนเด็กๆ เราก็เคยคิดนะว่าทำ�ไมพ่อต้องใส่แว่นดำ�
ตลอดเวลา พอโตมาเราก็เป็นแบบเขานั้นแหละ”
คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
“มันคือสิง่ ทีจ่ ะสือ่ สารให้คนรู้ มันคือสิง่ ทีบ่ ง่ บอก
ตัวตนว่านี่คือเรานะ และเสื้อผ้าที่เราใส่ ก็เป็นอีก
ช่องทางที่จะบ่งบอกตัวตนของเราได้ เช่น บอมเอง
ไม่ใช่คนหวาน เวลาใส่เดรส ก็จะมีแจ็กเก็ตหนังมาทับ
พูดง่ายๆ สไตล์คืออะไรที่สะท้อนตัวตนของคนนั้น”

จักรทอง อุบลสูตรวนิช

: จะเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือ
เลือกกินขนม คุณต้อง
รู้จักตัวเองก่อน
เรื่อง / ภาพ: พิมพ์พร คงแก้ว

ในช่วงปีที่ผ่านมามีร้านขนมเปิดขึ้นมากมาย แต่มี
ไม่กี่ร้านที่จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จนผู้คน
พร้อมใจไปลองชิมความอร่อยและชื่นชมความน่ารัก
ของขนม แล้วโชว์ผู้คนผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจน
เป็นร้านยอดนิยมเช่นร้านนี้ ‘Let them eat cake’
ได้ยินว่าคุณเคยเรียนด้านแฟชั่นที่ฝรั่งเศส เล่าชีวิต
ตอนนั้นให้ฟังหน่อย
“ใช่ค่ะ ช่วงที่เราเรียนปริญญาโท ด้านบริหาร
จัดการสินค้าแฟชั่น สินค้าฟุ่มเฟือย และศิลปะการ
ใช้ ชี วิ ต ที่ ฝ รั่ ง เศสเป็ นช่ ว งที่ เราได้ มี โ อกาสศึ ก ษา
วัฒนธรรมการกินมากขึ้น เพราะฝรั่งเศสเป็นเหมือน
เมืองหลวงของอาหารโลกเมืองหนึ่ง”
เริ่มต้นทำ�ขนมจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่
“เป็นช่วงที่หลังจากกลับมาเมืองไทยเราก็รู้สึก
คิดถึงขนมฝรั่งเศส ในไทยมีร้านขนมฝรั่งเศสไม่กี่เจ้า
บางชนิ ด ก็ ไม่ มี ข าย เลยคิ ด ว่ า ลองทำ � ขนมดู ดี ก ว่ า
หลังจากนั้นถึงได้ขายเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นจุดที่ค่อยๆ
ทำ�ขนมเก่งขึ้นค่ะ”
คุณใช้ประโยชน์จากความรูแ้ ฟชัน่ ของคุณในเค้กของ
คุณด้วยหรือไม่
“แน่นอน ขนมของเราได้นำ�เอาไอเดียเกี่ยวกับ
แฟชัน่ มาผสมด้วย ที่ชดั เจนที่สุด คงเป็นเรื่องเมนูขนม
ของเรา ทีจ่ ะเปลีย่ นทุกๆ 6 เดือน คือจะมีคอลเล็กชัน่ ใหม่
ออกมาวางขาย ซึ่ ง บางอย่ า งอาจจะเป็ นขนมที่ มี
ส่วนผสมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกก็ได้ และเค้กของ
ร้านเรา มันผ่านกระบวนการคิดและออกแบบมาแล้ว
มันเหมือนเสือ้ ผ้า สวย รสชาติดี โครงสร้างต้องลงตัว”
เสื้อผ้าแนวไหนที่ใช่ตัวคุณ
“เราให้ความสำ�คัญกับการแต่งตัว แนวที่ใส่คง
เรียกว่า Elegance ดูนิ่งๆ เรียบๆ แต่สง่างาม ก็อาจจะ
มี Twist ให้ดูเปรี้ยวๆ นิดนึง เรารูปร่างไม่เหมือน
นางแบบ จึงต้องหาสไตล์ที่ใส่แล้วเราจะมั่นใจ เช่น
กางเกงเอวสูง มันทำ�ให้เราดูผอมลง ส่วนสีสนั คงเป็น
ขาว ดำ� เทา แต่ต้องมีเครื่องแต่งกายสีสดๆ เข้ามาตัด
ด้วยสักนิด”
อยากเห็นอะไรในวงการอาหารเมืองไทย
“เราอยากให้ ผู้ บ ริ โ ภคอาหารของเมื อ งไทย
‘กินเป็น’ มันหมายถึงการที่เขารู้จักที่จะกินเอา ‘รส’
มากขึน้ บ่อยครัง้ ลูกค้ามักจะถามว่า “อะไรขายดี” นัน้
หมายถึ ง การที่ คุ ณ อิ ง เอากั บ สิ่ ง ที่ ค นอื่ น เขาชอบ
ซึ่งตัวคุณเองอาจจะไม่ชอบรสชาตินั้นก็ได้”
การมี ‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำ�หรับคุณ
“สำ�คัญมาก การมีสไตล์และการแต่งตัวคือ
การทำ � ความรู้ จั ก กั บ ตั ว เอง คนแต่ ง ตั ว ดี คื อ คนที่
ทำ�ความรู้จักกับตัวเองมาอย่างละเอียด คือเขารู้ว่า
ต้องแต่งตัวอย่างไร ให้เข้าทีเ่ ข้าทางกับตัวของเขาเอง”

ย้วย - นริศรา ศรีจันทราพันธุ์

: Beauty Editor
นิตยสาร Seventeen
เรื่อง / ภาพ: ธนิสรา เรืองเดช

ความสวยความงามและเครื่องสำ�อาง คือ อาหาร
จานหลักสำ�หรับย้วยในฐานะ Beauty Editor เธอมี
ความสุขกับการปรุงส่วนผสมต่างๆ และไม่เคยหวงที่
จะแบ่งปันเทคนิคดีๆ ให้กบั คนอืน่ นอกจากนี้ เธอก็ยงั
มีขนมหวานที่เพิ่มรสชาติ ให้ตัวเธอสดใสทั้งภายใน
และภายนอกด้วย ลองเปิดเมนูของเธอดู แล้วคุณ
จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ครบรสจริงๆ
ในฐานะ Beauty Editor ต้ อ งเจอกั บ ความสวย
ความงามมากมาย คนแบบไหนที่คุณเรียกว่าเป็น
คนดูดีมีสไตล์
“เป็นคนทีม่ องแล้วไม่ขดั ตา แต่งตัวได้เหมาะกับ
บุคลิก ไม่จ�ำ เป็นว่าต้องเป็นคนผอมหุน่ ดี แต่ตอ้ งเลือก
ในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง คนอ้วนก็สามารถสวยได้
ถ้าแต่งหน้าแต่งตัวเข้ากับตัวเองได้ เลือกให้เหมาะกับ
ตัวเอง”
ที่มาทำ�เป็น Beauty Editor ที่ Seventeen มีที่มาที่
ไปของการเป็นกูรูเครื่องสำ�อางอย่างไร
“เริ่มจากการมาทำ�งานแมกกาซีนเล่มอื่นก่อน
เราต้องไปสัมภาษณ์คน แล้วบางคนเขามาแบบไม่แต่ง
อะไรเลย ย้วยเลยแต่งให้เขา แต่งไปหลายๆ คนก็รู้สึก
ว่าแต่งได้นะ ก็เลยไปเรียนกับ MTI จนกลายมาเป็น
อาชีพของเรา เลยต้องหาความรู้ ก็จะได้รับข่าวสาร
เรื่ อ ยๆ อยู่ แ ล้ ว เพราะเป็ น ไฮไลต์ ข องแมกกาซี น
ที่ทำ�อยู่ (Seventeen) อีกวิธีคือเดินทดลองตามห้าง
ประกอบกับที่ไปสัมภาษณ์คนแล้วแต่ง หน้าให้เ ขา
เราก็จะได้ทดลองและศึกษาเครื่องสำ�อางบนหน้าคน
จริงๆ หลายๆ แบบ”
ถ้ามีคนอยากจะเริ่มแต่งหน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
คุณจะแนะนำ�เขาว่าอย่างไร
“เริ่มจากคุยกับแม่เราก่อน เพราะมีผิวที่ใกล้
เคียงกับเรา บางทีเลือกตามดาราอาจจะไม่เหมาะ
สภาพเรามันไม่เหมือนเขา เพราะเครื่องสำ�อางก็เป็น
เรื่องกึ่งวิทยาศาสตร์ ส่วนเทคนิคอื่นๆ ก็ค่อยศึกษา
เพิ่มเติมไป”
สำ�หรับบางคนที่อาจจะยังหาสไตล์ของตัวเองไม่เจอ
คุณมีคำ�แนะนำ�อะไรให้กับคนเหล่านั้น
“ลองให้พอใจ ของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเอง
แล้ ว ดู ผ ลตอบรั บ จากคนรอบข้ า ง ตั ว เราเป็ น คน
ตัดสินใจ อย่าให้คำ�วิจารณ์ของคนอื่นมาทำ�ให้เรา
ล้มเลิกความตั้งใจ เรามีความสุขกับแบบไหนที่สุด
และไม่เป็นมลพิษทางสายตากับคนอื่น จงทำ�ไปเถิด”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
“คื อ ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ที่ แ ต่ ล ะคนก็
ไม่เหมือนกัน ไม่มีแบบไหนถูกหรือผิด มันคือตัวเรา
นิสัยเรา ความชอบของเรา”
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บุ๋ม - จารุจิต ใบหยก

: Born to be High
เรื่อง / ภาพ: ชชานนท์ ลิ่มทอง

หากจะถามว่าตึกอะไรที่สูงที่สุด หลายคนคงตอบได้อย่างมั่นใจว่า
‘ใบหยก’ บุม๋ จารุจติ ใบหยก คือหนึง่ ในทายาทสาวสวยแห่งตระกูล
‘ใบหยก’ เจ้าของตึกใบหยก 1 และ 2 ปัจจุบันเธอนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร
เต็ ม ตั ว ที่ ‘โรงแรมหั ว ช้ า ง เฮอริ เ ทจ กรุ ง เทพฯ’ บนทำ � เลทอง
ย่านสยามแสควร์ ชีวิตบน ‘ความสูง’ ของเธอน่าสนใจกว่าอะไร
ทั้งหมด น่าสน จนเราต้องขอไต่ความสูงขึ้นไปคุยกับเธอ
ได้ยินมาว่าที่บ้านมีรองเท้าเป็นร้อยคู่
“ก็นา่ จะถึงร้อยนะ (หัวเราะ) เพราะทุกคนในบ้านชอบแต่งตัว
มาก เรามีพี่น้องผู้หญิงสามคน รวมคุณแม่เป็นสี่ ทุกคนก็จะใช้ของ
ด้วยกันหมด อย่างกระเป๋าก็จะมีเยอะมาก เพราะคุณแม่ชอบ
ถ้าเป็น Chanel Vintage เขาก็จะซื้อเก็บไว้”
จำ�เป็นไหมว่าต้องแบรนด์เนม
“ไม่นะ เราเป็นคนไม่ติดแบรนด์ เห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อ
ที่บ้านก็จะไม่ใช้อะไรที่แบรนด์เนมมากแบบจับต้องไม่ได้ จะใช้
พวก ZARA, Topshop, H&M แล้วเน้นเอามาแมทช์กนั ระหว่างชิน้ ถูก
กับชิ้นแพง”
เป็นผู้บริหาร มีแอบแต่งตัวเปรี้ยวบ้างไหม
“ด้วยความเป็นผู้บริหาร จะให้แต่งตัวเปรี้ยวมากก็ไม่ได้
แต่เพราะเราเป็นคนชอบแต่งตัวเพราะฉะนั้นเราจะแอบมี detail
สนุกๆ เป็นกิมมิคของตัวเองให้ไม่น่าเบื่ออยู่เหมือนกัน เช่น อาจจะ
เลือกใส่สทู แบบแหวกเอว สวมเครือ่ งประดับเหล็กๆ แทน costume
jewelry กระโปรงข้างหน้าสั้น ข้างหลังยาว แอบเปรี้ยว แอบผ่า
(หัวเราะ) คือเราเป็นคนแต่งตัวดูเหมือนน้อยนะ แต่จริงๆ เยอะ”
แล้วชีวิตส่วนตัว แต่งตัวอย่างไร
“เราเป็ น คนที่ แ ต่ ง ตั ว หลากหลายมาก แล้ ว แต่ อ ารมณ์
แล้วแต่วัน แต่คอนเซปต์หลัก คือจะไม่สาวจ๋า ชอบใส่เสื้อผ้าผู้ชาย
ชอบอะไรที่ออกแนวทอมๆ แมนๆ และด้วยความที่เคยไปเรียน
ที่เกาหลี (จบปริญญาโท) ก็เลยจะชอบแต่งตัวแบบ Street Style
แต่เวลาทำ�งานก็จะไม่ใส่แบบนั้น จะดูเป็นเด็กกะโปโล และไม่ชอบ
แต่งตัวชนกับคนอื่น ถ้าอยู่ไทยก็จะใส่เสื้อผ้าที่มาจากเกาหลี”
คิดว่า ‘สไตล์’ มีความหมายกับเราอย่างไร
“มั น ช่ ว ยให้ มี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น ใครจะมองว่ า เสื้ อ ผ้ า
เครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งนอกกาย เราไม่ค่อยเชื่อคำ�พูดเหล่านั้นนะ
เพราะเราเชื่อว่าสไตล์การแต่งตัวบ่งบอกอะไรหลายๆ อย่างใน
ตัวเรา บ่งบอกว่าเราเป็นคนให้เกียรติคนอืน่ หรือเปล่า รูจ้ กั กาลเทศะ
หรือเปล่า บางคนแต่งตัวเซ็กซี่ตลอดเวลา ก็สะท้อนวิธีคิดของเขา
นะ ว่าความเซ็กซี่สำ�หรับเขา มีแค่การแต่งตัวโป๊เท่านั้น”
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ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ

: Traveller, Illustrator,
Columnist
เรื่อง: สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

แฟนๆ ที่คอยติดตามผลงานการวาดการ์ตูนอันแสน
น่ารักอย่าง ‘เหตุผลของความรัก’ และ ‘เราจะเติบโต
ไปด้วยกัน’ ของเธอสาวสวยหน้าหมวยสไตล์ เ กาหลี
นอกจากจะทำ�ให้แฟนๆ หลงรักในลายเส้นการ์ตนู น่ารักๆ
แล้ว หลายคนก็คงหลงรักในตัวของชิงชิงเองด้วย ชีวิต
นั ก วาดการ์ ตู น คอลั ม นิ ส ต์ และฟรี แ ลนซ์ ที่ ใ ครๆ ก็
ปรารถนา เราลองมาฟังเรื่องราวของเธอไปด้วยกัน
นิยามของ ‘ชิงชิง’
“นามปากกา ชิงชิง เขียนหนังสือมาแล้วสองเล่ม
คิดว่าคงเป็นนักเขียนการ์ตูน คอลัมนิสต์ เพราะว่ามีเขียน
คอลัมน์ใน a day ถามว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนไหม คงไม่
ซะทีเดียว เพราะเขียนหนังสือภาพ จะเป็นนักเขียนไหม
ก็ไม่ซะทีเดียว เพราะไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือ”
สไตล์การวาดการ์ตูน
“จริงๆ ก็ดึงออกมาจากชีวิตประจำ�วัน ดึงออกมา
จากตัวเรา เรื่องที่เขียนจะ base on ตัวเอง บางคนจะ
เขียนเรื่องแต่งใหม่ แต่เราจะเขียนเรื่องที่เคยพบมา อย่าง
‘ลาวา’ ก็จะเป็นตัวเราเอง แต่อาจจะไม่ครบทุกองศา
อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เป็น และเราสื่อสารออกมาเป็นลาวา
เช่น เรื่องความรัก”
วิธีการนำ�เสนอออกมาของงาน
“แล้ ว แต่ ง าน อย่ า งที่ ไปวิ ปั ส สนามา ก็ เขี ย นลง
เฟซบุ๊กโดยใช้การ์ตูน เพราะที่นั่นเขาไม่ให้ถ่ายรูปเลย
แล้วการ์ตนู มีขอ้ ดีกค็ อื ทุกคนเข้าถึงง่าย อย่างการไปญีป่ นุ่
ก็จะเล่าออกมาเป็นภาพและตัวหนังสือ เพราะมันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว อะไรที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ เลยเลือก
ที่จะถ่ายรูปเพราะเป็นภาพใหม่ๆ มันเป็นที่ใหม่ ทุกคน
ไม่เคยเห็น”
ข้อดีข้อเสียของการเป็นฟรีแลนซ์
“ข้อดีทสี่ ดุ คือ เราเป็นเจ้าของเวลา เราสามารถสลับ
ตารางได้ ชอบส่ ว นเรื่ อ งข้ อ เสี ย ก็ มี เรื่ อ งที่ ต้ อ งทำ � งาน
คนเดียว ถ้าเรามีเพื่อน มีทีม เราก็สามารถเรียนรู้กัน
และกัน ได้แลกเปลี่ยน ข้อเสียคือเราจะรู้อยู่แค่ที่เรารู้
แต่ก็มีวิธีการแก้คือไปเจอเพื่อนนักเขียนนักวาดคนอื่น
อย่างพี่หยอย-ศศิ (ศศิ วีระเศรษฐกุล) วันพฤหัสก็จะไปนั่ง
ทำ�งานด้วย จะแลกเปลี่ยนกัน”
‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำ�หรับคุณ
“สไตล์หมายถึงรูปแบบที่ถูกทำ�ซ้ำ�ๆ จนจดจำ�ได้
ซึ่งเราอาจจะเลือกแล้วหรือไม่ได้เลือกก็ได้ อย่างถ้าพูดถึง
สไตล์ในการแต่งตัว ถ้าเราเลือกจะแต่งหวานๆ สีพาสเทล
ตลอด คนก็จะจำ�ว่าเรามีสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ แต่กับ
ผู้ชายอีกคน แม่ซื้อเสื้อผ้าให้ตลอด ก็เป็นสไตล์เหมือนกัน
สไตล์แม่เลือก (หัวเราะ)”
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ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม (นัททิว AF)

: นักล่าฝันและศิลปินเดบิวท์เกาหลี
กับลุค K-Pop
เรื่อง / ภาพ: ธนิสรา เรืองเดช

ลุค K-Pop อาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการปล่อยเพลงซิงเกิ้ลแรก
ที่เกาหลี แต่แท้จริงแล้วนักล่าฝันคนนี้ก็อินกับคาแรกเตอร์ของเขามาก และ
อยากที่ จ ะส่ ง ต่ อ แรงบั น ดาลใจ ให้ ต ามหาความฝั น แบบที่ เ ขาเองเคยทำ �
และกำ�ลังทำ�อยู่
ในฐานะศิลปินไทยที่ ไปเดบิวต์ที่เกาหลี คุณมีเทคนิค
การแต่งตัวอย่างไรเพื่อรักษาลุคเกาหลีของคุณ
“นัทก็ดู reference ตามอินเทอร์เน็ต อ้างอิงจาก
สไตล์ K-Pop เลือกแบบที่ชอบ แล้วก็พยายามหาแบบ
ทีใ่ กล้เคียง จับมา mix & match กัน บางส่วนก็ได้ไอเดีย
มาจากตอนทีไ่ ปอยูเ่ กาหลี ยิง่ ตอนนีไ้ ปเดบิวต์ทเี่ กาหลี
ทำ�ให้เรามีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน เราก็ต้องพยายาม
รักษาภาพนั้นไว้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อให้กับ
คนดูมากขึ้น”
จำ � เป็ น ไหมที่ คุ ณ ต้ อ งรั ก ษาคาแรกเตอร์ เ กาหลี ไ ว้
ตลอดเวลา แม้ว่าจะเป็นวันสบายๆ
“ถ้าวันสบายๆ เช่นไปเทีย่ วกับเพือ่ น ก็แต่งสบาย
กว่ า นั้ น เยอะ เวลาไปกั บ เพื่ อ นส่ ว นใหญ่ ก็ ช อบใส่
เสื้อยืด แต่ชอบใส่รองเท้าใหญ่ๆ รองเท้าซ้อมเต้น
รองเท้ากีฬา หรือไม่ก็รองเท้าบูท จะไม่แต่งหน้าทำ�ผม
แต่ถ้าไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนเยอะๆ ก็อาจจะต้อง
แต่งนิดนึง และก็ต้องยังคงความเป็นเกาหลีไว้นิดนึง
ด้วย”
มีเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
“ออกกำ�ลังกาย ไปฟิตเนส 3-4 วันต่ออาทิตย์
ครั้ ง ละ 2 ชั่ ว โมง ดื่ ม น้ำ � เปล่ า และน้ำ � ผลไม้ เป็ น
ส่วนใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ ไม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพและรู ป ร่ า ง การนอนก็ พ ยายาม
คำ�นวณเวลาไม่ให้น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเรื่อง
ผิวพรรณ นัทให้ความสำ�คัญกับการล้างหน้าอันดับหนึง่
นอนให้เพียงพอเป็นอันดับสอง และครีมบำ�รุงเป็น
อันดับสาม”
อยากบอกอะไรกั บ คนที่ อ ยากจะมี ส ไตล์ เ ป็ น ของ
ตัวเอง แต่กลัวสายตาที่คนอื่นมอง
“ถ้ า เราจะใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ภายในใจ
ตั ว เอง เราต้ อ งทำ � ให้ ตั ว เองมี ค วามมั่ น ใจ ถ้ า ยั ง มี
ความรู้สึกไม่มั่นใจ ก็ค่อยๆ ปรับไปก็ได้ ค่อยๆ เติม
ให้คนรอบข้างค่อยๆ ซึมซับ สุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิต
อย่างมั่นใจในสไตล์ที่เราเป็นจริงๆ”
‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
“Style เหมื อ น Signature ของแต่ ล ะคน
เป็ น แนวทางการใช้ ชี วิ ต บางอย่ า งที่ ไม่ เหมื อ นกั น
เกิดจากทัศนคติส่วนตัวที่นำ�พาให้เรามีชีวิตแบบหนึ่ง
อาจจะหมายถึงความชอบ หรืองานอดิเรก หรืออะไร
ที่ทำ�แล้วสบายใจที่ต่างกันไป”
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ลูกกอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์

: The Unlike Teacher
เรื่อง / ภาพ: ชชานนท์ ลิ่มทอง

การศึ ก ษาอาจดู เ ป็ น เรื่ อ งน่ า เบื่ อ คุ ณ ครู ลู ก กอล์ ฟ เจ้ า ของโรงเรี ย นสอน
ภาษาอังกฤษ ANGKRIZ จึงเนรมิตห้องเรียนและวิธกี ารสอนให้โดดเด่นไม่เหมือน
ใคร ที่นี่ ได้รับการตกแต่งด้วยกลิ่นอายจาก fashion boutique และ Runway
ยังไม่รวมถึงคอร์สเรียนชื่อเก๋ๆ InTRENDdsive และ Haute Couture Autumn
อย่ารอช้าดีกว่า...ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่เว่อร์ที่สุดได้เลย!
คนทั่วไปรู้ ไหมว่าที่นี่คือโรงเรียน
“(หัวเราะ) ถ้าหนูเดินผ่าน มองปุ๊บ หนูจะคิดว่าที่นี่
คือโรงเรียนหรือเปล่า ไม่! (เสียงสูง) แต่สำ�หรับพี่ มันคือ
ความสะใจของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำ�ให้เด็กฉลาดขึ้น
นะ แต่มนั ได้บรรยากาศ แต่กเ็ หมือนกับร้านทีแ่ ต่งสวยมาก
ถ้าอาหารไม่อร่อย คนก็ไม่กิน ไม่มีใครจะเสียเงินให้ลูก
มาเรียน เพราะว่า อ๋อ..ที่น่ีมีแชนเดอเลียร์นะลูก พี่ว่า
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นแค่เปลือกทีพ่ ชี่ อบ แต่แก่นคือการศึกษาและ
สิ่งที่พี่สอน เรามีเปลือกเพื่อให้คนเห็นว่า เนี่ย คุณรับได้
หรื อ เปล่ า อย่ า เพิ่ ง ตั ด สิ นกั นนะ ก่ อ นที่ คุ ณจะเข้ า ใจ
ถึงแก่นของมัน”
การเรี ย นการสอนที่ ANGKRIZ แตกต่ า งจากที่ อื่ น
อย่างไร
“ห้องเรียนที่นี่ถูกดีไซน์ให้ทุกคนรู้สึกเป็นครอบครัว
การสอนสดนักเรียน 45 คนต่อคอร์ส ทำ�ให้เกิด full interaction พี่ยังจี้ให้เด็กส่งการบ้านได้ แล้วให้แฟนพี่ที่เป็น
คนอังกฤษเป็นคนตรวจ ถามว่าถ้าเราเปิดสอนวิดีโอ พี่จะ
ให้เด็กส่งการบ้านได้อย่างไร คนที่เขาไม่เข้าใจก็จะบ่นว่า
คอร์สจองยากมาก ทำ�ไมเราถึงไม่ขยายสาขา ทำ�ไมถึงไม่
กระจายความรู้ให้เหมือนที่อื่น แต่เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่า
เราเหมือนที่อื่นตั้งแต่แรก เราชอบที่จะเป็นแบบนี้ พี่ถึง
บอกกับเด็กว่าอย่าพึ่งแต่ติวเตอร์ ให้พึ่งตัวเองมากที่สุด”
แล้วสไตล์การแต่งตัวของพี่ลูกกอล์ฟเป็นอย่างไร
“เมือ่ ก่อนเราจะมีชว่ ง lost ของการแต่งตัวเยอะมาก
ยิ่งตอนเด็กๆ เราจะแต่งตัวห่วยมาก! (เสียงสูง) แต่พอถึง
จุดหนึ่ง เราจะรู้ว่าเราเป็นใคร รู้ว่าตัวเองใส่อะไรแล้วเวิร์ก
ทุกวันนี้มันคือการแต่งเป็นตัวเอง มันเลยจุดที่เราต้องมา
นั่งคิดแล้วว่าวันนี้จะแต่งอะไร”
ถ้าไม่ ได้เป็นครู คิดว่าตัวเองมีโอกาสจะเข้าไปอยู่ในวงการ
แฟชั่นไหม
“ไม่มีเลย เพราะไม่ได้อยากทำ� เรารู้สึกว่าไม่เหมาะ
กับตัวเอง อาจจะชอบแต่งตัวก็จริง แต่ไม่ได้อยากอยู่
กับคน ทีแ่ ต่งตัวเยอะแล้วก็วนุ่ วาย มันเหมือนอยูก่ บั ตัวเอง
อีกพันคนแล้วก็คุยกันแต่เรื่องแฟชั่น (หัวเราะ)”
‘สไตล์’ มีความหมายกับพี่ลูกกอล์ฟอย่างไร
“ไม่ค่อยมีความหมายมากหรอก เพราะเราไม่ได้
ยึดติดอะไรกับมัน แค่รู้สึกว่าสไตล์เป็นเรื่องของตัวตน
ต่อให้เราพยายามจะลอกเลียนแบบใครก็ตาม สุดท้าย
มันก็หนีไม่พ้นการเป็นตัวของตัวเอง”
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FACT / GIRL

เรื่อง: กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี, ดารารัตน์ ภูธร, กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

Hat
พระราชินีเอลิซาเบธทรงโปรดหมวกมาก
จนถึงกับออกกฎให้สตรีทุกรายที่มีอายุตั้งแต่
7 ปีขึ้นไป สวมหมวกในทุกๆ วันอาทิตย์
และวันหยุด หากฝ่าฝืนจะโดนปรับมิใช่น้อย

Buttons
เคยสังเกตไหมว่า กระดุมเสื้อของผู้หญิงจะอยู่ที่
สาบเสื้อด้านซ้ายเสมอ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า
ในสมัยก่อนนั้น ผู้หญิงมักจะมีสาวใช้คอยแต่งตัวให้
ดังนั้นกระดุมจึงต้องติดอยู่ด้านขวาซึ่งเป็นด้านที่
คนส่วนใหญ่ถนัด เพื่อช่วยให้บรรดาสาวใช้แต่งตัวให้ ได้
สะดวกรวดเร็ว

Bikini

False Eyelashes

Trousers

บีกีนี เป็นชื่อเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่สหรัฐฯ ใช้ในการทดสอบระเบิดปรมาณูในยุค 1940
หลังจากผ่านการทดสอบครั้งแรกไปเพียง 4 วัน
นักออกแบบชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ ได้เรียกสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ของเขาตามชื่อของเกาะนี้เพราะเชื่อว่าจะทำ�ให้
โด่งดังเหมือนระเบิดปรมาณู และก็เป็นจริงเสียด้วยสิ

ใครว่าอย่าใช้ของปลอม เราขอเถียงสุดใจ
ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ ดี ดับบลิว
กริฟฟิธ (D.W. Griffith) ผู้คิดค้นขนตาปลอมขึ้นมา
ให้นักแสดงสาวคนหนึ่งติดระหว่างแสดงภาพยนตร์
ในปี 1916 เราจึงมีของปลอมที่มีประโยชน์สุดๆ
มาใช้กันจนทุกวันนี้

กางเกงของผู้หญิงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้รับ
อนุญาตให้สวมใส่ในที่สาธารณะจนกระทั่งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2

The New Era
of Perfume
ยุคใหม่ของน้�ำ หอมได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1921 โดย โคโค แชเนล
(Coco Chanel) จากการเปิดตัว Chanel No.5 ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานดอกไม้จากต่างประเทศหลายสายพันธุ์ผ่านฝีมือ
ของ เออร์เนสท์ โบ (Ernest Beaux)
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Nylon

ไนลอนถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1930 และถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบสำ�คัญในการผลิตถุงน่องของผู้หญิง
แทนการใช้ผ้าไหม

G-String
กางเกงใน G-String หรือ
Thong นั้นมีที่มาจาก
ฟิโอเรลโล เฮนรี ลา โกเดีย
(Fiorello Henry La
Guardia) นายกเทศมนตรี
นครนิวยอร์กซึ่งทนไม่ไหว
ที่ต้องมานั่งดูจุดซ่อนเร้นของบรรดาแดนเซอร์
ทั้งหลายที่ชอบเต้นโดยไม่สวมใส่กางเกงชั้นใน
จึงออกคำ�สั่งให้ ไปเย็บกางเกงในขนาดจิ๋วมาให้
แดนเซอร์ใส่กัน เดี๋ยวลมมันจะเย็นจนเกินไป

Miniskirt
มินิสเกิร์ตคือหนึ่งในเครื่องแต่งกายของผู้หญิงที่
เก่าแก่ที่สุด โดยการนำ�เอาพู่มาต่อกันคล้ายกับ
กระโปรงฮาวายที่ท�ำ มาจากหญ้า เสริมด้วย
เครื่องประดับที่ท�ำ มาจากทองแดง สามารถสวมใส่ได้
ทันทีหรือจะใส่เข้าคู่กับเสื้อหรือผ้าคลุมไหล่ก็ ได้

Wrinkles Remover
ผู้หญิงอังกฤษในยุคของพระราชินีเอลิซาเบธมีวีธี
ลบเลือนริ้วรอยโดยการนำ�เสื้อวัวสไลด์สดๆ มา
พอกหน้าในขณะที่พวกเธอนอนหลับ นี่อาจจะเป็น
แรงบันดาลใจให้กับชุดเนื้อสดของ เลดี้ กาก้า ก็เป็นได้

The Eyebrows
เชื่อไหมว่าเทรนด์การไว้ขนคิ้วให้ดกดำ�เป็นธรรมชาติ
อย่างนางแบบสาว คาร่า เดอลาวีนจ์ (Cara Delavigne) นั้นเคยเป็น
สิ่งที่เชยสุดๆ ในยุค
เรเนสซองส์ ใคร
ไม่เชื่อไปดูภาพ
โมนา ลิซ่า (Mona
Lisa) ได้เลย

Shaved
Head
ในยุคอียิปต์โบราณ
ไม่เพียงผู้ชายเท่านั้น
ที่ต้องโกนหัว ผู้หญิง
ก็ต้องโกนจนโล้นโล่ง
เตียนเช่นกัน แล้วจึง
สวมวิกผมแทนผม
ที่แท้จริงของพวกเขา

Bra
ย้อนกลับไปเมื่อปี 1914 เซเลบฯ สาวชาวนิวยอร์ก
นามว่า แมรี่ เฟลป์ส เจคอบ (Mary Phelps Jacob)
รู้สึกรำ�คาญที่เวลาใส่ชุดราตรีบางเบาจะเห็น
โครงเหลี่ยมแข็งของชุดคอร์เซ็ตได้อย่างชัดเจน
เธอจึงจัดการนำ�ผ้าเช็ดหน้าและริบบิ้นมาตัดเย็บ
เป็นบราตัวแรกของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
และเป็นที่นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

White Wedding Dress
ชุดเจ้าสาวสีขาวนั้นเพิ่งเป็นที่นิยมหลังจากพิธีอภิเษก
สมรสของพระราชินีวิคตอเรียในปี 1840 เพราะ
นอกจากสีขาวจะทำ�ความสะอาดยากแล้ว
ยังมีราคาแพงมากอีกด้วย

The Corset
ในสมัยศตวรรษที่19 หากหญิงคนใดไม่มีเอวคอดจะ
ถูกสังคมตราหน้าว่าสกปรก ต่�ำ ต้อย ไร้มารยาท
จนได้เกิดสิ่งประดิษฐ์ในชื่อ เดอะ คอร์เซ็ต (The
Corset) ขึ้นมา มันคือชุดชั้นในที่ใช้สวมบริเวณเอว
เพื่อให้เอวคอดกิ่ว อกตั้ง ทว่าผลกระทบจากการ
ใส่ชุดนี้อาจทำ�ให้กระดูกผิดรูป และอวัยวะภายใน
ถูกเลื่อนลงมาต่ำ�จนถึงสะโพกซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบ
ไหลเวียนเลือดผิดปกติจนเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้
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HIDE & SEEK

The Place You Can Start Loving Yourself
เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว, สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ: พรสวรรค์ วุฒิศาสตร์กุล

“อยากไปร้ า นนี้ อี ก ร้ า นหอมมาก รั ก ร้ า นนี้ ม าก” คื อ
ความเห็นจากเพือ่ นซีข้ องเรา หลังจากทีอ่ พั อินสตาแกรมทีถ่ า่ ยจาก
ร้าน Everyday Karmakamet เพียงคุณเข้าไปในซอยญาดา ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าศาลาแดง มีจดุ สังเกต คือปากซอยทางเข้ามีธนาคาร TMB
ความรู้สึกแรกของที่ได้เห็น คือภาพเบื้องหน้าของเราเป็น
ร้ า นเล็ ก ๆ ที่ ด้ า นหน้ า เป็ น กระจก แต่ ง ขอบด้ ว ยไม้ ท าสี น้ำ � เงิ น
มีจุดให้สั่งอาหารหน้าร้านเล็กๆ ภายในร้านมีโต๊ะเล็กๆ กระจาย
ทั่วร้าน ไฟที่ส่องสว่างเหลืองๆ ดูช่างอบอุ่น พอเปิดประตูเข้าไป
เสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นเบาๆ หน้าร้านนั้นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่น
ของกาแฟ ขนมเบเกอรี่ และกลิ่นชา ให้บรรยากาศคาเฟ่อบอุ่น
โต๊ะและเก้าอี้ในร้านทำ�ด้วยวัสดุง่ายๆ ออกแบบเรียบๆ เราสัมผัส
ได้ว่านี่แหละคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง
เราเดินเข้าไปในส่วนกลางของร้านก็ได้กลิ่นของเครื่องหอม
ร้านมีเครื่องหอมหลายกลิ่นมากกว่า 50 ชนิด และเมื่อเดินสำ�รวจ
เข้าไปข้างในอีกก็พบกับของใช้ตา่ งๆ ในชีวติ ประจำ�วัน เราว่ามันคือ
Everyday ของทุกคน ที่สำ�คัญราคาของมันแตะต้องได้ ที่ถูกใจเรา
มากที่สุดคงเป็นแก้วเซรามิกที่พิมพ์คำ�คมด้านหน้า มีมือจับอยู่
ด้านขวา เพือ่ ให้ทกุ ครัง้ ทีย่ กแก้วขึน้ ดืม่ คำ�คมนัน่ จะหันเข้าหาตัวคุณ
เอง อีกอย่างที่ทำ�ให้เรารักร้านนี้คือโปสการ์ดราคาย่อมเยาที่มีขาย
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ในร้าน เป็นภาพสวยๆ และคำ�พูดดีๆ ที่ให้ความคิดแง่บวกกับชีวิต
ภารกิจหลักของเราคือการชิมอาหารและเครื่องดื่มของร้าน
ครั้งนี้ขอนำ�เสนอ Rose Milk Tea, Key Lime Chiffon Pie และ
Spinach Bacon Cream Cheese ชานมกุหลาบมีดอกกุหลาบดอกจิ๋ว
วางโรยด้านบนเพิ่มความน่ารัก ด้วยรสชาติหวานนิดๆ กำ�ลังดี
ผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกุหลาบ ทำ�ให้ชาแก้วนี้เรียกรอยยิ้ม
พอใจให้เรามาก สำ�หรับชิฟฟ่อนมะนาวนั้น ขอการันตีเลยว่า
ต้องลอง รสหวานอมเปรี้ยวของครีมมะนาวตัดกับเนื้อนุ่มๆ ของ
ชิฟฟ่อน เพิ่มความกรุบกรอบมันๆ ด้วยเนื้อพาย มันเป็นเมนูที่คุณ
พลาดไม่ได้เลยจริงๆ เมนูสดุ ท้ายคือ Spinach Bacon Cream Cheese
เป็นเมนูกงึ่ ของหวานกึง่ ของคาวทีผ่ สมกันได้อย่างถูกปากและลงตัว
ระหว่างทานก็มีกิจกรรมน่ารักๆ ให้ได้ทำ�  เราเห็นโปสการ์ด
แสนครีเอตนับร้อยที่แปะตามผนังทั่วทั้งร้าน บนโต๊ะมีโปสการ์ด
สีขาว สีชอล์ก สีไม้ สีเมจิก สีเทียน กระดาษสีขาวแผ่นเล็ก วางรอ
ให้เราได้ละเลงความอาร์ตได้ตามใจชอบอยู่แล้ว กว่าจะรู้ตัวอีกที
เราก็พบว่าใช้เวลาอยูใ่ นร้านเกือบ 3 ชัว่ โมง นับว่าเป็นเวลาพักผ่อน
ที่คุ้มค่ามาก เพราะนอกจากท้องที่อิ่มและกลิ่นหอมๆ ของร้านที่
ติดตัวเรากลับไปแล้ว ‘Everyday Karmakamet’ ยังทำ�ให้เราอยาก
ทำ�ให้ชีวิตของเราสามารถกล้าพูดได้ว่า “Everyday l love my life”

GET TO KNOW YOU BETTER

หากคุณมีโอกาสเพียงสักครั้งที่ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ
อันอบอุน่ และน่ารักของ Everyday Karmakamet คุณจะมีอาการ
เหมือนตกหลุมรัก มันอาจจะเป็นความรูส้ กึ ดีตอ่ ร้าน จนอยากรูจ้ กั
ให้มากขึน้ เราจึงลองนัดคุยกับ ‘เอก-ณัทธร รักษ์ชนะ’ เจ้าของ
แบรนด์ Karmakamet, Everyday Karmakamet และ
Karmakamet Diner ทีก่ �ำ ลังจะเปิดในเร็วๆ นี้
เราถามถึงสาเหตุท่ีต้ังร้านที่ศาลาแดง คุณเอกตอบเรา
กลับอย่างกระตืนรือร้นว่า “เรามีศาลาแดงเป็น destination
ของเรามาแล้วตั้งแต่แรก ที่ชอบศาลาแดงเพราะเป็นพื้นที่เปิด
มั น มี ค นหลากหลาย มี ค นต่างชาติและการเดินทางสะดวก
มีรถไฟฟ้า รถใต้ดนิ ดังนัน้ มันจึงคุม้ ค่าทีจ่ ะเปิดร้าน นีค่ อื เหตุผล
เบือ้ งต้นทีเ่ ลือกศาลาแดง”
ในยุคที่กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยร้านกาแฟเจริญรอยตาม
เมื องใหญ่ อ่ืน ๆ ของโลกที่มีคาเฟ่แฝงอยู่แทบทุก บล็อกถนน
เราคิดว่านี่ก็คงเป็นอีกร้านกาแฟที่เพิ่มขึ้นบนโลกนี้ แต่คุณเอก
บอกเราว่า ร้านของเขาไม่ใช่ร้านกาแฟ เพราะมันมีปณิธาน
เบือ้ งหลังทีม่ ากกว่านัน้ “หลังจากทีท่ � 
ำ Karmakamet มา 10 ปี
วันหนึ่งเรารู้สึกว่า พอเรามีเงินมีชีวิตที่ดีเราก็ลืมสิ่งที่เราเคยเป็น
แล้วในเมือ่ เรามีกนิ มีอยูแ่ ล้ว เราก็อยากทำ�ทำ�สินค้าดีๆ ในราคา
ที่ย่อมเยาและทุกคนเข้าถึงได้ ตอนแรกยังไม่ได้เป็นร้านกาแฟ
ด้วยซำ้�  ตั้งใจที่จะทำ�เป็นสหกรณ์คนไทย รวบรวมงานดีไซน์
ของใช้ในชีวติ ประจำ�วัน เราคิดว่าจะมีทกุ อย่างแต่มา Re-Packaging
ใหม่ และมีส่วนร่วมกับคนทุกภาคส่วน คือ Everyday ต่อไป
จะเหมือนร้านสะดวกซื้อที่มีของร่วมสมัย นั่นคือจุดเริ่มต้นของ
การคิดร้าน Everyday Karmakamet”
คงไม่มีใครที่กลับออกไปจากร้านนี้โดยไม่มี Quote เด็ด
สักประโยคสะกิดใจตามกลับไปด้วย “ทีเ่ ราตัง้ ว่า Everyday I love
my life เพราะเราอยากให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง
เราเชื่อว่าทุกคนมีความสุข แต่โดนสภาพสังคมบีบรัด ถ้าเห็น
ในฉลากมันจะมีรูปตัวยิ้มเล็กๆ เราเรียกมันว่า Mr.Bright Side
หมายถึงด้านดีท่ีอยู่ในใจทุกคน อยากเตือนให้เขามีความสุข
และมีสติในการใช้ชีวิต อย่างแก้วเซรามิกที่มีคำ�คม ที่จับแก้ว
จะอยู่ด้านขวา เมื่อลูกค้าเขายกขึ้นมา คำ�คมนั้นจะหันเข้าหา
ตัวเขาเอง ให้มนั ช่วยเตือนตัวเขา”
หมัดเด็ดอีกฮุคที่น็อกลูกค้าทุกคนให้ต้องตกหลุมรักที่น่ีคงเป็นบรรยากาศของร้าน ที่ไม่รู้ว่าทำ�ไมมันช่าง
น่ารักเหมาะเจาะ ทำ�ให้ผอ่ นคลายเหมือนได้ไปบ้านของเพือ่ นมากกว่าไปร้านกาแฟ และราวกับว่ามีเสียงกระซิบ
ข้างๆ หูเราว่า “Make yourself at home”
“เราตั้งใจให้เราของเราง่ายที่สุดให้ความรู้สึกสบายที่สุด” คุณเอกบอกเราด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเช่นเดียวกับ
ร้านของเขาเอง “การตกแต่งของร้าน เราว่ามันคือความเป็นไทย คนทั่วไปอาจจะตีความว่าความเป็นไทยต้อง
เป็นลาดลาย เป็นสีทอง หรืออะไรทีด่ เู ก่า โบราณ แต่เราว่าไม่ใช่ เราตีความว่าความเป็นไทยคือความสบายๆ”
“Everyday มันจะเป็นร้านของมวลชนเพราะฉะนัน้ มันต้องเข้าใจง่าย วัสดุในร้านจึงต้องถูกทีส่ ดุ ง่ายทีส่ ดุ
และทุกคนคุ้นชินเข้าถึงได้ เพื่อตอกยำ้�ว่าสิ่งสวยงามพวกนี้คุณก็มีมันได้นะ เช่น ผนังสีขาวคุณก็มีได้ ผนังอิฐ
บ้านคุณก็มไี ด้ หรือในร้านก็มลี งั ไม้ ลังพลาสติก ชัน้ วางของก็เป็นชัน้ เหล็กทัว่ ไป นีค่ อื ความตัง้ ใจของเรา ทีจ่ ะทำ�ให้
Everyday เป็นร้านทีเ่ ป็น Daily life style shop”
เราพบว่ายิง่ เรารูจ้ กั Everyday Karmakamet มากขึน้ มันยิง่ ทำ�ให้เรารักร้านนี้ และทีม่ ากไปกว่านัน้ เรากลับ
ยิ่งรู้สึกเริ่มรักชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นเช่นกัน และมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำ�ไมคุณควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่
แห่งนีใ้ ห้ได้สกั ครัง้
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สัมผัส ‘ฟีลฉัน’ ณ ทำ�เสื้อ ทำ�สวน
เรื่อง / ภาพ: กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี

ถึงแม้ร้าน ทำ�เสื้อ ทำ�สวน จะซ่อนตัวอย่างลึกลับอยู่ในซอยขนาดมินิสุดๆ แต่
กลิน่ หอมของอาหารทีโ่ ชยออกมาก็ท�ำ ให้เรามัน่ ใจว่าบ้านไม้หลังเล็กนีค้ อื จุดหมายปลายทาง
ของเราวันนีแ้ น่นอน เมือ่ เราเดินขึน้ บันไดไปยังชัน้ 2 เราก็ถกู รายล้อมไปด้วยของสะสมน่ารัก
กุ๊กกิ๊กจำ�นวนมาก มีท้ังแก้วดีไซน์แปลกตา ตุ๊กตาตัวจิ๋ว และกระป๋องดีบุกสุดคลาสสิก
เสียงตะหลิวกระทบกระทะ เสียงช้อนส้อมกระทบจาน และเสียงพูดคุยอย่างออกรส
ออกชาติผสมปนเปกัน เสริมให้บรรยากาศของร้านอาหารแห่งนี้ อบอุน่ เหมือนไปทานข้าว
ทีบ่ า้ นเพือ่ นไม่มผี ดิ
ป้าจุ๊บในเสื้อลายจุด และผ้ากันเปื้อนลายมัดย้อมละมือจากการทำ�อาหารแล้วมา
นัง่ คุยกับเราอย่างเป็นกันเอง
“ฟีลฉัน” ป้าจุ๊บตอบทันทีเมื่อเราถามว่าสไตล์ของร้านเป็นอย่างไร “ไม่ใช่ ฟิวชั่น
นะ มันคือฟีลฉัน หรือพูดง่ายๆ ก็มว่ั นัน่ แหละ” เธอหัวเราะโชว์รอยยิม้ กว้าง
ป้าจุบ๊ เล่าถึงทีม่ าของร้านว่า เมือ่ ก่อนเธอ “ทำ�เสือ้ ทำ�สวน” จริงๆ คือรับออกแบบ
ตัดเย็บเสื้อผ้า และรับออกแบบสวนโดยเปิดเป็นร้านเล็กๆ มีมุมกาแฟให้ลูกค้าได้น่ังพัก
นั่งคุยกัน และจากกาแฟ ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสลัด จากสลัดก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอาหารง่ายๆ
จนกระทัง่ กลายมาเป็นร้านอาหารเต็มตัว
อาหารของป้าจุ๊บไม่ได้ปรุงสำ�เร็จออกมาจากสถาบันอาหารใดๆ ทั้งสิ้น แต่อาหาร
ของเธอมีเรือ่ งราวและอดีตยาวนานกว่าสูตรอาหารของสถาบันเสียอีก “เราผูกพันกับการกิน
มาตัง้ แต่เด็กๆ คือทีบ่ า้ นช่างทำ�  แล้วครอบครัว พี่ ป้า น้า อา เข้าครัวกันทัง้ หมด” ป้าจุบ๊
ย้อนความ
นอกจากนี้ ของติดไม้ตดิ มือจากความชืน่ ชอบในการเดินทางของป้าจุบ๊ ยังช่วยให้เธอ
สามารถนำ�เอาวัตถุดบิ ต่างๆ มาปรุงเป็นอาหารได้อย่างน่าสนใจ อย่าง ซุปมันม่วง ทีเ่ ป็น
เมนูซิกเนเจอร์ของร้านทำ�เสื้อ ทำ�สวน ก็เป็นมันที่ป้าจุ๊บบังเอิญไปพบเมื่อคราวเดินทาง
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ท่องเทีย่ วในประเทศลาว เธอถูกใจในรสชาติทไ่ี ม่หวานเลีย่ นอย่างมันเทศของไทย จึงนำ�
กลับมาสร้างเป็นเมนูของตัวเอง “เราชอบเที่ยว ไปเจอความแตกต่างจากที่เราเคยเห็น
ซำ้�ซาก เราก็ได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว เรามาแอพพลายมาครีเอทเป็นอะไร
ของเราได้”
นอกจากซุปมันม่วงแล้ว เมนูซกิ เนเจอร์ของร้านยังมีอกี หลายอย่าง เช่น ซุปฟักทอง
สลัดผักราดนำ้�สลัดสูตรพิเศษ เห็ดย่างราดนำ้�พริก กุ้งผัดพริกขี้หนู หมี่ผัดฮ่องกงปู
สปาเก็ตตีป้ ลาสลิด ปลาแซลมอนราดซอสเขียวหวานทานคูก่ บั แป้งทอร์ทลิ ล่า
ไส้ชสี ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เมนูทย่ี กตัวอย่างมานีจ้ ริงๆ แล้วอยู่ ‘นอกเมนู’ ทัง้ สิน้ เพราะร้าน
ทำ�เสื้อ ทำ�สวน ไม่มีสมุดเมนูให้ลูกค้าได้อ่านแล้วเลือกอย่างที่เราคุ้ยเคยกัน แต่ป้าจุ๊บ
จะถามลูกค้าว่าอยากทานอาหารประมาณไหน และตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ ดังนั้น
อาหารจะเปลีย่ นไปทุกวัน ต่อให้เป็นเมนูเดิม แต่เมือ่ ดูในรายละเอียดแล้ว ก็จะแตกต่าง
กันอยู่ดี ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ป้าจุ๊บไปจ่ายตลาดได้ในเช้าวันนั้น แต่ไม่ต้องกลัวเรื่อง
ความอร่อย เราคอนเฟิรม์ ว่ารสชาติอร่อยถูกปากทุกวันแน่นอน
ทุกวันนี้ป้าจุ๊บทำ�อาหารเองทุกจาน และตัวร้านเองก็เป็นร้านเล็กๆ ขนาดไม่เกิน
20 คนนั่ง จึงรับลูกค้าได้ไม่มากนักป้าจุ๊บเล่าว่า ลูกค้ามักถามเรื่องขยายร้าน แต่เธอ
ปฏิเสธตลอด
“ไม่ทำ�  คือเราทำ�แค่เราทำ�ไหว คือไม่ง้ันมันจะต้องเป็นสูตรไป มันจะไม่มีเสน่ห์
มันจะไม่ออกมาจากเราแล้วไง”
ร้านทำ�เสื้อ ทำ�สวน ตั้งอยู่ในซอยขนาดเล็กบนถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์
หากโดยสารรถไฟฟ้า BTS ให้ลงทีส่ ถานีชอ่ งนนทรี หรือถ้าหากนำ�รถไป ต้องเข้าทางสีลม
ซอย 9 ร้านเปิดให้บริการมื้อกลางวันและมื้อเย็น วันจันทร์-เสาร์ (หรือตามใจคุณจุ๊บ)
โทรจองทีน่ ง่ั หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 081 843 9628

Flynow III เสื้อผ้า
แห่งความสนุกสนานของศิลปะ
เรื่อง: ดารารัตน์ ภูธร / ภาพ: ประวิทย์ เดชโยธิน

Flynow เป็ น แบรนด์ แฟชั่น สั ญ ชาติ ไทยที่โดดเด่ นที่สุด แบรนด์ ห นึ่ง ทั้ง ในและต่ า งประเทศ
เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์และสไตล์ท่ีคลาสสิก แต่ด้วยความต้องการที่อยากจะเจาะตลาดวัยรุ่น
‘สมชัย ส่งวัฒนา’ ผู้เป็นทั้ง CEO และ Art Director ของ Flynow จึงได้สร้างแบรนด์ลูกขึ้นมาใหม่
นัน่ ก็คอื ‘Flynow III’
Flynow III เปิดตัวครั้งแรกที่ Siam Center ในรูปแบบของห้องแสดงงานศิลปะ เป็นแบรนด์ท่ี
เน้นกลุ่มวัยรุ่นและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นำ�เสนอความเป็นไทยผ่านงานของ Handicraft
โดยการนำ�มาประยุกต์ให้ดรู ว่ มสมัยยิง่ ขึน้ นำ�เอาศิลปะมาใช้ในการออกแบบ หรือการใช้แรงบันดาลใจ
จากงานศิลปะมารวมกับความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานใหม่ขน้ึ มา คุณสมชัยได้เคยกล่าวไว้วา่
เขาไม่ได้ท�ำ ธุรกิจแฟชัน่ เพียงอย่างเดียว แต่สนใจทีจ่ ะทำ�ให้แฟชัน่ เป็นงานศิลปะ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ
ทีผ่ ลิตออกมาจึงเปรียบเสมือนกับงานศิลปะบนเรือนร่าง
Flynow III ถูกสร้างขึน้ มาด้วยตัวละครหลัก 2 ตัว คือ Katie กับ Fiona และตัวละครอืน่ ๆ ทีอ่ าศัย
อยูร่ ว่ มกันในอาณาจักร ‘ฟิโอน่า’ จะไม่ใส่เสือ้ ผ้า ส่วนเคธีจะใส่กระโปรงกับหมวก ซึง่ ต้องการนำ�เสนอ
ในคาแรกเตอร์ท่แี ตกต่างกันระหว่างสไตล์ห้าวและสไตล์หวาน ส่วนตัวละครอื่นๆ ก็จะเป็นเพื่อนร่วม
เดินทางทีผ่ จญภัยไปด้วยกัน เรือ่ งราวทีเ่ ปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ตามการเดินทางของตัวละครหลักทัง้ สอง เสือ้ ผ้า
และเครือ่ งประดับทุกชิน้ จึงสามารถบอกเล่าเรือ่ งราวได้ในทุกๆ คอลเล็กชัน่
Flynow III เปรียบเสมือนลูกสาวของ Flynow ผูเ้ ป็นแบรนด์แม่ แต่ดว้ ยลักษณะทีเ่ ป็นคุณหนูจอม
แก่น ซุกซน และมีความคิดเป็นของตัวเอง การจับคาแรคเตอร์นน้ั มาเป็นภาพลักษณ์ของ Flynow III จึง
มีความเซอร์ ติดดิน ลุยๆ มีความเป็นเทรนด์อย่างไม่ตง้ั ใจ และยังคงแฝงไว้ซง่ึ ความเป็นหญิงทีม่ คี วาม
แตกต่างอย่างเฉพาะตัว
ปัจจุบนั Flynow III ได้ขยายสาขาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะนีม้ ที ง้ั หมด 9 สาขา ณ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�
ไม่วา่ จะเป็น Central ลาดพร้าว, Promenada, The Mall บางกะปิ, Paradise Park, Emporium, Central
World, Siam Paragon, Siam Center และ Central ปิน่ เกล้า
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THE H OOK
บ็อบบี้ - นิมิตร ลักษมีพงศ์

: Life Behind the Scene
เรื่อง / ภาพ:  ชชานนท์ ลิ่มทอง

เบื้องหน้าของเขา คือ อดีตดีเจและนักแสดงเจ้าบทบาท
ที่หลายคนติดตาติดใจ กับตัวละครสุดฮา ทั้งคุณรุจน์
พี่รุจน์ และป้ารุจน์ ในละครซิตคอม ‘เนื้อคู่ประตูถัดไป’
รวมถึงโฆษณา และภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เราสงสัย
จริงๆ ว่าชีวติ ของผูช้ ายคนนี้ จะตลกโปกฮาและสนุกสนาน
เหมือนที่เราเคยเห็นบนหน้าจอหรือเปล่า นี่คือชีวิตจริง
ที่อยู่เบื้องหลัง ชีวิตจริง...ที่ ไม่ต้องแสดง
ตัวจริงกับในละครต่างกันไหม
“เราต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอ คือ
คาแรกเตอร์ ที่ นั ก แสดงกำ � ลั ง รั บ บทบาท เราต้ อ งมอง
ให้ขาด อย่าไปเหมารวมว่าตัวตนจริงๆ จะเหมือนกับ
ในละคร เพราะนักแสดงทุกคน ก็จะมีโลกของตัวเอง
อีกใบเสมอ”
แล้วโลกอีกใบของพี่บ็อบบี้เป็นอย่างไร
“คนทัว่ ไปจะมองว่าเราเป็นคนสนุก แต่คนใกล้ตวั จะ
บอกว่า ไอ้นี่เป็นคนจริงจังกับทุกๆ เรื่อง คือในวัยเดียวกัน
พี่จะใช้ชีวิตค่อนข้างโตกว่าคนอื่น เพราะเราเรียนไปด้วย
ทำ�งานไปด้วย ตอนเรียนจบ พีม่ รี ายได้เดือนหนึง่ ไม่ต�่ำ กว่า
สองแสน แต่ ไม่ มี เพื่ อ นในวั ย เดี ย วกั น เลย จนวั น หนึ่ ง
เราถึงต้องยอมหยุดตัวเอง ไม่พยายามดีดตัวเองขึ้นไป
สูงกว่านี้ ไม่อย่างนั้นเราจะโดดเดี่ยว”
การจะสวมบทบาทเป็นตัวละครสักตัวหนึ่ง ต้องเริ่มจาก
อะไรบ้าง
“เวลาแสดง ผมจะถูกบ่มเพาะมาด้วยวิธีคิดจาก
ข้างใน เราจะต้องวิเคราะห์ทกุ อย่างของตัวละครตัง้ แต่อายุ
ครอบครัว สภาพสังคมที่เขาอยู่ แล้วก็วิธีคิดของเขา สิ่งที่
เราได้ จ ากการวิ เคราะห์ จ ะเข้ า ไปในความคิ ด ของเรา
เราสามารถที่จะเล่นเป็นตัวละครอะไรก็ได้ ซึ่งไม่เพียงแค่
กิรยิ าท่าทาง แม้กระทัง่ น�ำ้ เสียงเวลาพูด ก็จะเปลีย่ นไปหมด
คือ เล่นจากข้างในออกมาข้างนอก”
บทบาทไหนที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมา
“มั น ไม่ มี ย ากที่ สุ ด ในตอนเล่ น นะ แต่ ย ากตรง
กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับเล่นหรือเปล่า อย่าง
พอรับบทป้ารุจน์ ใน ‘เนือ้ คูป่ ระตูถดั ไป’ ก็จะมีเจ้าของหนัง
รุมส่งบทให้ผมไปเล่นเป็นกะเทย เล่นเป็นเกย์ แต่งหญิง
ประมาณสิ บ กว่ า เรื่ อ งได้ ซึ่ ง ผมก็ ป ฏิ เ สธหมด เพราะ
โดยปกติผมไม่ชอบรับบทบาทที่เคยเล่นไปแล้ว ยกเว้น
ถ้ามีมมุ มองอะไรใหม่ๆ ถึงจะเป็นจุดทีท่ า้ ทายสำ�หรับผม”
‘แฟชั่น’ และ ‘สไตล์’ มีความหมายกับพี่บ็อบบี้อย่างไร
“แฟชั่นในมุมมองของพี่ มันมีกาลเวลาและคำ�ว่า
‘รสนิยม’ เป็นกรอบอยู่  แฟชั่นไม่มีค�ำ ว่าล้าสมัย เพียงแต่
มันมีวันที่ freeze หยุดนิ่ง แล้วพร้อมจะกลับมานิยมใหม่
อีกครั้ง ส่วน ‘สไตล์’ มันเป็นความรู้สึกที่กว้างมาก ไม่มี
รูปธรรมทีช่ ดั เจน คนอืน่ อาจจะมองว่าเรามีสไตล์ แต่สไตล์
ไม่ได้บ่งบอกตัวตนของคนๆ นั้นจริงๆ สิ่งที่เราไม่มีทางรู้
คือชีวิตและตัวตนจริงๆ ที่มันอยู่ข้างใน”
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C ONCISION
IN STYLE,
P RECI SION
IN THOUGHT,
D ECI SION
IN LI F E.

- Victor Hugo

French poet, novelist, and dramatist

