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MEET THE STALKERS



STAND UP

WHAT DO YOU 
STAND FOR?
	 บางคนอาจมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง	บางคนอาจยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม	และบางคนมีความฝัน
ของตนเองเปน็จดุยนื	ตา่งคนกต็า่งมสีิง่ยดึเหนีย่วทีแ่ตกตา่งกนัออกไป	บา้งมมีากมาย	บา้งประปราย	และ
อีกไม่น้อยที่อาจไม่มีอยู่เลย	แต่ในที่สุด	 ในช่วงเวลาอันคับขัน	 เวลาที่ต้องตัดสินใจ	ชีวิตก็ต้องพึ่งพา 
บางสิ่งที่อยู่ลึกๆ	ในใจของเราทุกคน	บางสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน	นั่นคือ	จุดยืน	 เป็นสิ่งที่เรา 
มีไว้เพื่อยืนหยัด	เหมือนกับต้นไม้ที่ได้หยั่งรากลึกลงไปแล้วยากที่จะถอน
	 คนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งเดียวกัน	 ได้ร่วมกันทำานิตยสารเล่มนี้ขึ้นมา	พวกเราศรัทธาในความ
หลากหลาย	และความเป็นตัวของตัวเอง	 เชื่อว่าความมั่นใจในความคิดที่ได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง
อยา่งถีถ่ว้นแลว้เปน็สิง่ทีถ่กูตอ้ง	ไมว่า่สิง่นัน้จะเปน็ภาพลกัษณภ์ายนอก	หรอืทศันคตภิายในกต็าม	ทัง้หมด
ที่กล่าวมานี้	พวกเราเรียกมันว่า	‘สไตล์’	สิ่งที่เป็นจุดยืนของพวกเรา	กองบรรณาธิการแหง่	‘STAND’
	 เราจะพาคุณไปตามติด	 ‘สไตล์’	 อันหลากหลายในทุกแง่มุมของผู้คนในเมืองหลวง	แตกต่างกัน 
ไปตามอาชีพ	 อายุ	 เพศ	การศึกษา	สถานภาพ	 รายได้	 ฯลฯ	 แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ 
ความศรัทธาในตัวเอง	 รักที่จะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นจริงๆ	 ไม่เสแสร้ง	 ไม่ปิดบัง	 เราจะทำาความรู้จักกับ 
ตัวตนของพวกเขา	ตั้งคำาถามในสิ่งที่เขาคิด	 และเจาะลึกในสิ่งที่เขาเป็น	นอกจากนี้ยังเสริมไปด้วย 
สถานที่ที่แตกต่างและน่าค้นหา	 รวมทั้งสอดแทรกข้อเท็จจริงน่ารู้เกี่ยวกับแฟชั่นและการแต่งกาย 
ทั้งของชายและหญิงอีกด้วย	 เพื่อที่คุณจะได้รู้จักกับ	 ‘สไตล์’	 ในความหมายของพวกเราอย่างถ่องแท้ 
และทั่วถึง
	 อะไรคอืสิง่ทีค่ณุยนืหยดั	อะไรคอืจดุยนืทีค่ณุจะตอ่สูเ้พือ่มนั	และอะไรคอืสิง่ทีค่ณุเรยีกมนัวา่	‘สไตล’์	
ถ้าคุณมีคำาตอบอยู่ในใจแล้ว	ขอให้เข้มแข็งและมั่นคงในสิ่งนั้นต่อไป	แต่หากคุณยังไม่มีคำาตอบในใจ	 
หรือไม่มั่นใจในสิ่งที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของคุณในตอนนี้	อยากให้ลองอ่าน	 ‘STAND’	 เล่มนี้จนจบ	
แล้วคุณอาจจะพบคำาตอบที่คุณรอคอยอยู่ก็เป็นได้
	 ถ้ารู้แล้ว	ขอให้กลับมาอ่านตรงนี้อีกสักที	แล้วตอบออกมาจากใจอีกสักครั้ง	กับคำาถามที่ได้ถาม 
ไปว่า	
 “What do you stand for?”

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
บรรณาธิการ



STAND UP

FASHION IS
WHAT YOU BUY.

STYLE IS
WHAT YOU DO WITH IT
	 ครั้งแรกที่ฉันเห็น	Quote	นี้ในหนังสือนิตยสารแฟชั่นเล่มหนึ่ง	ฉันถึงกับพยักหน้าหงึกๆ	 เห็นด้วย 
กับมันทันที	คนที่แต่งตัวตามแฟชั่นนั้นสวยงามและน่ามองก็จริง	ฉันก็หวังให้สักวันหนึ่งเขาคนนั้นจะเจอ
สไตล์ที่ใช่สำาหรับเขาเอง	การมีสไตล์ที่ชัดมันน่าจะทำาให้ชีวิตของเขาเหนื่อยน้อยลง	แน่วแน่กับสิ่งที่มั่นใจ
และเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการดำาเนินชีวิตคงมีเส้นทางที่ชัดเจน	และได้พบปะเพื่อนร่วมทาง	ที่มี 
สิ่งเหมือน	สิ่งคล้ายกัน	บนเส้นทางที่มีสไตล์ชีวิตเดียวกัน
	 สไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวหรอก	แต่มันคือการใช้ชีวิตด้วย	ชีวิตจะสนุก 
มากขึน้	ถา้เราคน้พบวา่สไตลข์องชวีติเราคอืแบบไหน	ยิง่หลงัจากทีฉ่นัไดอ้อกไปทำานติยสารเลม่นี	้ไดเ้จอ
และพบปะผู้คนหลากแนว	หลายสไตล์	ก็เข้าใจมากขึ้นว่า	สไตล์น่าจะเป็นจุดยืนในชีวิต	มันทำาให้คน 
รู้จักเราได้ทั้งๆ	ที่เรายังไม่ได้พูดอะไรกับเขาออกไปด้วยซ้ำา	
	 มีอยู่วันหนึ่งฉันมีโอกาสที่จะต้องไปเดินรอเพื่อนที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์	 สำาโรง	ที่นั่นเต็มไปด้วย 
เด็กวัยรุ่นท่ีแต่งตัว	อาจจะดูไม่เข้ากันนักในสายตาของคนอ่ืน	เด็กท่ีทำาหน้าท่ีขายของหน้าร้านใส่กางเกงยีนส์	
นุ่งสั้นกับเสื้อกล้าม	มันคงไร้รสนิยมในสายตาแฟชั่นนิสต้า	แต่เราว่านี่คือสไตล์ชีวิตของเขานะ	กางเกง- 
ยนีสส์ัน้ใสส่บายตวั	ขยบัเขยือ้นหยบิของไดค้ลอ่งแคลว่	กา้วขึน้รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งสะดวก	เสือ้กลา้ม
ตัวนั้นก็เหมาะสมกับชีวิตของเขา	 เพราะบรรยากาศในห้างแห่งนั้น	 เครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำางานดีมาก
นัก	ฉันได้บทเรียนจากน้องแม่ค้าคนนั้นเรื่องหนึ่งว่า	สไตล์คืออะไรที่ตัวเราเองนี่แหละรู้ดีที่สุด	อะไรกัน 
ที่เหมาะกับตัวของเรา	เหมาะกับสิ่งที่เรากำาลังเป็นอยู่
	 มันคงไม่จำาเป็นที่จะต้องพยายามนิยามหรือจำากัดความให้ได้ว่าสไตล์ของเราคืออะไรแบบไหน	 
บางทีมันอาจจะยาก	ลึกซึ้ง	 เกินกว่าจะอธิบายสิ่งนั้นออกมาได้	บางทีเราเองก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราเป็น 
คนสไตล์นี้	 แต่คนอื่นจะสัมผัสและเข้าใจในสไตล์ของเราได้เอง	ผ่านทางตัวตนที่เราได้นำาเสนอออกไป	 
มันคงเป็นหน้าที่ที่สำาคัญของสไตล์	 ที่เปิดโอกาสทำาให้คนทั่วไปรู้จักเราผ่านทางสไตล์ที่ตัวเราเป็น	 
เหมือนเช่นคำาพูดที่ว่าแม้ไม่พูดก็เข้าใจ	
	 ‘STAND’	 เล่มนี้ไม่ได้แค่อยากจะมาเสนอว่าใครเป็นใคร	 เขาเป็นคนสไตล์ไหน	 แต่งตัวแบบใด	 
รักการทำาอะไรแค่นั้น	แต่เราอยากสะกิดให้คุณได้คิดว่า	ว่าที่จริงแล้วคุณชอบที่จะทำาอะไร	อะไรดีกับชีวิต
ของคุณ	และแท้ที่จริงแล้ว	คุณมีสไตล์ไหนกันแน่	เรามั่นใจว่า	STYLE	ของคุณ	จะทำาให้คุณ	STAND	ได้
มั่นคงขึ้น	และรักในจุดที่คุณยืนมากขึ้นเช่นกัน

พิมพ์พร คงแก้ว 
รองบรรณาธิการ
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 กรุงเทพมหานคร เมืองท่ีเต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลาย ทั้งการใช้ชีวิต การแต่งกาย อาชีพ อายุ ความชอบ ความรัก ฐานะ  
แม้กระทั่งเพศสภาพ ถึงแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่ความแตกต่างนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้

 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสไตล์อย่างไร ขอให้เปิดใจ แล้วลองทำาความรู้จักกับ 40 คนจากหลากหลายแวดวง ตั้งแต่นักร้องอย่าง
จีน-กษิดิศ, นัททิว นักแสดงอย่างบ็อบบี้หรือ ‘ป้ารุจ’ ใน ‘เนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร’ ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ อาจารย์มหาวิทยาลัยดัง 

ดีไซเนอร์ นางแบบ วิศวกร นักกีฬา ไปจนถึงคนธรรมดาที่มีสไตล์ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก หากแต่ละหน้าต่อจากนี้ไป 
คุณจะได้สัมผัสถึงความคิด เหตุผล ตัวตน และจุดยืนของแต่ละคนที่อาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณศรัทธาในความเป็นตัวเอง 
แม้ว่าคุณจะไม่เหมือนใคร ก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้ ความแตกต่างนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้ ลองพลิกหน้าต่อไปสิ แล้วคุณจะรู้!

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

เปิดแง่คิด เปลือยชีวิต กับ 40 บุคคลที่มีสไตล์อันโดดเด่นและเป็นตัวเองที่สุด!

WHEN
THE

CAN
TALK

][STYLE
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คนชอบ	 snap	 ชอบเก็บความรู้สึกนั้นๆ	 ให้เร็วที่สุด	
กล้องมือถือเนี่ยมันเป็นเราตรงที่มันง่ายๆ	 ใช้ง่ายๆ	 
เราจะหยิบตอนไหนถ่ายเลยก็ได้	 บางทีมันจบได้ 
ทุกอย่างในตัวมันด้วยซ้ำา”

ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นช่างภาพ จะเป็นอะไร
	 “ผมว่าผมเป็นได้แค่อย่างเดียวนะ	จะถามว่า 
รักอาชีพนี้ไหม	ถ้าจะบอกว่าเราอยู่กับมันมาเป็นสิบปี
โดยซึ่ง	ณ	ตอนนี้เราไม่เคยรู้สึกเบื่อและกับยิ่งรักมัน
มากขึ้นทุกๆ	วัน	ผมว่า	ณ	ตอนนี้นะ	ผมเป็นได้แค่
อย่างเดียว”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
 “Everything	ทุกสิ่งทุกอย่างคือสไตล์	 มันเป็น 
ทุกอย่างในการดำาเนินชีวิตนะ	 เราไม่สามารถบอกได้
ว่าอะไรคือสไตล์	เราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีขอบเขต	ทุกที่
มีสไตล์	 สไตล์เหมือนความรู้สึกนึกคิดแต่ดีตรงที่
สามารถจับต้องและมองเห็นได้”

ทำาไมถึงเป็นช่างภาพ และทำาไมถึงมาเป็นช่างภาพที่ 
HAMBURGER และ a day
	 “ช่างภาพเป็นอาชีพที่ทำาให้รู้ว่าลึกๆ	 แล้วผม
ชอบอะไร	 เหมือนเพื่อนที่อยู่กับเรามาเกือบ	 10	ปี	 
เราได้ทุกอย่างจากอาชีพน้ี	 มันคืองานศิลปะประเภท
หน่ึง	 เวลาคนเราคิดหรือรู้สึกอะไร	ลึกๆ	 ในสมองเรา
คิดมันเป็นภาพถ่ายอยู่ในนั้น	 เรามองเห็นตัวเอง 
ในหนังสือนั้นนะ	 เรามองเห็นความคิดเรา	 เรารู้สึกได้
ว่านี่คือตัวเรา”

ชอบถ่ายภาพสไตล์ ไหน
	 “ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายคน	ชอบคุยกับคน	ชอบ
นั่งฟังความคิดคนอีกคน	 ชอบที่จะศึกษาชีวิตคน	
สไตล์	 อีกอย่างที่เราชอบมาก	คือเราได้รู้ว่าเขารู้สึก
อยา่งไรกบัภาพทีเ่ราถา่ยเขา	มนัเปน็สิง่เดยีวทีเ่รารูส้กึ
ว่ามันเป็นการตอบสนองกับภาพของเรา”

ช่วยยกตัวอย่างผลงานที่ประทับใจและรู้สึกว่านี่คือ
สไตล์ของคุณสุดๆ
	 “งานทีป่ระทบัใจตอนนีเ้ลยเปน็การทีเ่ราไดถ้า่ย
ศิลปิน	มันมีความเป็น	Portrait	สูงกว่าแฟชั่น	มีความ
เป็นตัวตนของคนนั้นๆ”

ถ้าเปรียบพี่เต้กับเครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่ง พี่เต้คิดว่า
ตัวเองเป็นอะไร
	 “ผมเป็นคนชอบใส่หมวกมาก	 ผมรู้สึกว่า	 
มันเป็นสิ่งที่ทำาให้ร่างกายเราดูครบองค์ประกอบ 
มากที่สุด	 เพราะผมอาจจะเป็นคนขี้อาย	 ผมเลย 
รู้สึกว่าหมวกเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้นะ”

แล้วถ้าเปรียบกับกล้องคิดว่าเป็นกล้องรุ่นไหน
	 ผมว่าผมเป็นกล้อง	 iPhone	นะ	จริงๆ	ผมเป็น 

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

เต้ - ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ 

: คนถ่ายภาพนิ่งที่เคลื่อนไหว

“งานของผมกับการแต่งตัวที่เป็นอยู่ทุกวัน 
ถ้าจะถามว่าคล้ายไหมผมว่ามันไม่ได้คล้ายนะ 
แต่มันเป็นเราเลยมากกว่า”

เรื่อง:	พรสวรรค์	วุฒิศาสตร์กุล	/	ภาพ:	ณัฐพล	วุฒิเพ็ชร์

เวลาเรามองภาพถ่ายในนิตยสารหรือหนังสือต่างๆ เราจะได้สบตากับนายแบบนางแบบที่มองจ้องกลับมา  
เคยไหมท่ีคุณจะจ้องมองลงไปในดวงตาของเขาเหล่าน้ัน แล้วพบว่าพวกเขากำาลังสบตากับช่างภาพ 
ผ่านเลนส์กล้องที่ถ่ายพวกเขาอยู่ วันนี้เราจะขอนำาตัวกลางทั้งหมดออก แล้วพาคุณไปจ้องตาพูดคุยกับ 
ช่างภาพที่มีสไตล์โดดเด่นไม่แพ้บุคคลที่เขาถ่ายเลยทีเดียว



แนะนำาตัวเองหน่อย
	 “สวสัดคีรบัผมชือ่ซงั-กอวชิช	์กระจายโภชน	์อาย	ุ
26	ป	ีตอนนีก้ำาลงัทำางานที	่บรษิทั	มเีดยี	ทรานสเ์อเซยี	
ที่ทำาแมกกาซีน	Seventeen,	OK	magazine,	Men’s	
Health,	และ	Women’s	Health”

แต่ละวันออกกำาลังกายยังไง
	 “ตอนนีอ้อกกำาลงักายวนัละ	3	ชัว่โมง	วอรม์อพั	
20	นาที	หลังจากนั้นก็เล่นเวทสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง	
แลว้หลงัจากนัน้กจ็ะมาคารด์โิอ	(cardio)	เพือ่เผาผลาญ
ไขมันออก”

อะไรทำาให้ชอบออกกำาลังกาย ทำาไมถึงเริ่มชอบ  
มีเรื่องบันดาลใจอะไร
	 “จริงๆ	ก็เคยตั้งเป้าหมายไว้ว่า	ก่อนอายุ	 26	 
เราจะต้องหุ่นดีให้ได้	 จริงๆ	ก็พูดตรงๆ	ว่าเล่นแอพฯ 
หาคู่	 grindr	 กับ	 Jack’D	 แล้วไปเจอ	คนนี้อายุ	 26	 
ทำาไมหุ่นดีจัง	 แล้วเราก็มาคิดว่าเหลือเวลาอีก	 2	ปี	 
ในการจะฟิตหุ่น	อย่างน้อยตอนนี้เราอายุ	24	ก็ตั้งเป้า
จะหุ่นดีให้ได้ภายในอายุ	 26	 ก็คือตั้งเป้าหมายให้ 
ตัวเองว่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันเกิดครบอายุ	
26	ปี”

ซัง - กอวิชช์ กระจายโภชน์

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

การได้มาซึ่งหุ่นที่สวยงาม และร่างกายที่แข็งแรง ต้องอาศัยเรื่องของวินัยและความอดทน น้อยคนท่ีจะทำาได้ 
นอกจากผู้ชายอย่าง ‘ซัง-กอวิชช์ กระจายโภชน์’ ถ้ามองจากปัจจุบันใครจะรู้ว่าเขาเคยน้ำาหนักเกือบ 
หนึ่งร้อยกิโลกรัม “ก็ถ้ามันทรมานแล้วดี ก็ทำาไป” ดูเหมือนเป็นคำาตอบง่ายๆ แต่หลายคนทำาไม่ ได้  
เรื่องต่อไปนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ

แปลว่าตอนนี้ก็เป็นระยะ 2 ปีแล้วที่เริ่มเข้าฟิตเนส
	 “จริงๆ	แล้วสมัครฟิตเนส	4	ปีแล้ว	ตอนเรียน
แฟชั่น	เรียนหนักมาก	แล้วน้ำาหนักมันก็เลยขึ้นมาเป็น
เกือบหนึ่งร้อยกิโล”

แล้วทำาไมกลับมาหุ่นดีได้แบบนี้
	 “พอเรียนจบก็ใช้เวลาภายใน	5	 เดือน	ลด	20	
กิโลฯ	 โอเค	มันเหนื่อย	แต่มันสนุกสนาน	 เพราะเรา 
เข้าคลาสอย่างพวกปั่นจักรยาน	 เต้นบอดี้แจม	 
เอนจอยเสียงเพลง	5-6	เดือน	ลดไป	20	กิโล	(ซังหยิบ
รูปตอนหนักเกือบหนึ่งร้อยกิโลกรัมให้ดู)”

ดูแนวการใช้ชีวิตจะชัดเจนมาก
	 “เรามาถึงขั้นนี้แล้ว	 คนฟอลโลว์สี่พันกว่าคน	
บางทีเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นบ้าง	 
มีหลายคนบอก	 “คุณเป็นไอดอลของผม	คุณออก-
กำาลังกายอย่างไร	 กินอย่างไร”	 ผมก็โอเค	 ดีใจ	 
อย่างน้อยเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขา	
สุดท้ายนี้ขอฝากอินสตาแกรมสำาหรับคนที่สนใจ 
การออกกำาลังกายให้ฟิตและเฟิร์ม	ด้วยที่	 @black 
tiger_sung	ครับ

‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำาหรับคุณ
	 “สไตล์	ของผม	ตอนนี้	คือ	การมีสุขภาพกาย	
และใจที่ดี	 การออกกำาลังกายเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ 
ไปแล้ว	 มันแค่เริ่มจากที่ผมตั้งเป้าหมายว่า	 อยาก 
ถอดเสือ้เลน่สงกรานต	์พอมนัเริม่มสีขุภาพกายทีด่แีลว้	 
สุขภาพใจก็ตามมาเพราะเรามีความมั่นใจ”
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คุณกำาลังทำางานอะไรอยู่
	 “ผมเพิ่งเปิดบริษัทโฆษณาของตัวเอง	ชื่อ	บริษัท	 ไวกวี	
จำากัด	นี่คืองานประจำา	ส่วนที่เหลือก็รับทำางานทุกอย่างที่ได้เงิน
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม	มีตระเวนบรรยายทุกที่ที่เขาเชิญ	
อาจจะเป็นเขียนบทหนังบ้าง	อีกอย่างคือรายการ	Around	Me	
อันนี้ผมก็อยากทำาให้มันถี่ขึ้น”

จากจุดที่คุณมีความฝัน จนถึงวันนี้ มันใกล้เคียงกันไหม
	 “เมื่อก่อนผมอยากเป็นนักสืบ	ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วมั้ง	
งานของผมมันได้สังเกตรายละเอียดต่างๆ	 ในชีวิต	 เพื่อเอามา 
สร้างงาน	อย่าง	Around	Me	มันก็คือการสงสัย	แล้วเข้าไปดู 
อย่างลงลึกถึงต้นตอของมัน	 ตอนปริญญาตรีผมเรียนโฟโต้	
ปริญญาโทเรียนทัศนศิลป์	 เคยแว้บไปเรียนปริญญาเอกด้วย	
ด้านปรัชญา	ทุกอย่างที่เราเรียนต้องละเอียด	 เข้าใจ	 เลยเอา	 
สามสิ่งนี้มานำาเสนอ	ผมอยากให้ทุกงานมันมีคุณค่า”

นี่แหละสไตล์ของคุณ
	 “ผมเป็นคนไม่มีสไตล์	 เสื้อผ้าที่ผมชอบใส่	มันมีอยู่	 2-3	
แบบที่มาจากความทรงจำาของผมในสมัยเรากำาลังโต	เช่น	กีฬา
เอ็กซ์เกมส์	 สมัยวัยรุ่นมันฮิตมาก	 และผมก็เล่นสเก็ตบอร์ด	 
เลยมีกลิ่นของความเป็นสตรีทหน่อยนึง	 สีสันสดใส	 ใส่สบาย	
แล้วผมเท้าไม่ค่อยดี	 เลยชอบที่จะใส่ผ้าใบ	อีกโหมดของผม 
ก็คงเป็นแนวคาวบอยลูกทุ่ง	กางเกงยีนส์ขาม้า	 เพราะเราชอบ
ความเปน็ฮปิปี	้เรารูส้กึมนัเทน่ะพวกเสือ้ยนีสท์ีป่กัอะไรสกัอยา่ง
บนเสื้อ	ในสมัยก่อน	มันเป็นลายปักของลูกเมียคาวบอย	ที่ปัก
ให้นะ	สรุปคือผมชอบความเป็นสตรีทสไตล์กับยีนส์เลิฟเวอร์”

วันทำางานของคุณ ทุกคนจะได้เห็นคุณแต่งตัวแบบไหน
	 “ทุกคนจะเห็นลุคทำางานของผม	 เป็นแนวรองเท้าผ้าใบ	
เสื้อยืดสีขาว	กางเกงแบ็กกี้โคร่งๆ	เสื้อยืดขาว	เพราะผมโรคจิต	
ที่ชอบดมกลิ่นว่าวันนี้เสื้อเหม็นมาก	 เพราะงานหนักมาก	หรือ
เสื้อมีรอยเช็ดเยอะมาก	 เหมือนเป็นเฟรมที่เราเพนต์ว่าวันนี้ 
เราทำางานมาเหนื่อยมาก”

คุณมีไอดอลในการใช้ชีวิตไหม เขาคือใคร
	 “ผมมีพวกคนใช้แรงงาน	หรือกรรมกร	 เป็นไอดอลใน 
การใช้ชีวิต	ผมว่ากางเกงยีนส์ท่ีพวกเขาใส่	มันเท่กว่ากางเกงยีนส์
แบรนด์แพงๆ	หมื่นสองหมื่น	ที่ไปทำาให้ขาด	แล้วอุปโลกน์ว่า 
มันผ่านอะไรมาเยอะ	พวกคนใช้แรงงานเขาใช้มันจริงๆ	 เขา 
เข้าใจฟังก์ชั่นของยีนส์	 ที่สำาคัญคือผมชอบที่เขามีความเป็น 
คนจริงๆ	ทำาดีได้	ทำาบาปเป็น	ฆ่าคนได้	ขโมยของได้	ซื่อสัตย์
เป็น”

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “สไตล์คือสิ่งที่คนเซ็ตมันขึ้นมา	 ใครที่บอกว่าตัวเองเป็น
สไตล์ไหน	เขาคงอยากให้คนอื่นจดจำาเขาในแบบนี้”

ชาติฉกาจ ไวกวี

: ผมเป็นคนไม่มีสไตล์ ผมก็
แต่งตัวตามๆ เขาไปเหมือนกัน
เรื่อง	/	ภาพ:	พิมพ์พร	คงแก้ว

หากคณุไดต้ดิตามวงการโฆษณาอยูบ่า้ง คณุกค็งเคยไดย้นิชือ่ 
‘ชาติฉกาจ ไวกวี’ หนุ่มวัย 32 ที่ทำางานมาแล้วหลากหลาย  
ท้ังช่างภาพ นักโฆษณา ผู้กำากับมิวสิกวิดีโอ และอาจารย์
มหาวิทยาลัย ตกลงเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ เรามาทำา 
ความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันดีกว่า



8 | STAND

ตอนนี้คุณทำางานอะไรอยู่
	 “งานของผมคือดีไซเนอร์ 	 แต่ เป็น
ดีไซเนอร์ในโหมดของงานวิดีโอ	 คือจะทำา
หน้าที่ตัดต่อ	ดัดแปลงงานที่ผ่านทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตมาแล้ว	 เพื่อให้เป็นไป
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ	และเปน็ขัน้ตอนสดุทา้ย
ก่อนออกสู้สายตาผู้คนทั่วไป	ผมเชื่อว่าการ
ทำางานตัดต่อได้ดี	 เราต้องอินกับงานชิ้นนั้น
ด้วย	 ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก
อยู่ในงานชิ้นนั้น”

เล่าจุดเริ่มต้นของการปั่นจักรยานให้เราฟัง
หน่อย
	 “คนอาจจะคิดว่าป่ันจักรยานก็คงเหมือน
ตอนเด็กๆ	 ที่เราเคยปั่นนั้นแหละ	 แต่ที่จริง 
มันไม่ใช่นะ	นี่คือกรุงเทพมหานคร	 เมืองที่ 
รถติดมาก	ครั้งแรกที่ผมปั่นตอนนั้นเป็นเวลา
ประมาณ	3	ทุ่ม	เป็นวันแรกท่ีผมไปรับจักรยาน	
ปั่นจากมหาวิทยาลัยหอการค้า	 ไปลาน
พระบรมรูปทรงม้า	เป็นครั้งแรกที่เหนื่อยมาก	
น่ากลัวมาก	 แต่ผมหลงรักการปั่นจักรยาน
ทันทีเลยนะตั้งแต่วันแรก”	

การปั่นจักรยานให้อะไรคุณบ้าง
	 “ผมแข็งแรงขึ้นนะ	คือ	ผมปั่นจักรยาน
ทุกวัน	 เป็นพาหนะในชีวิตประจำาวันเลย	 
และการปั่นจักรยานก็ให้สังคมใหม่กับผม	 
ผมเคยปัน่อยูก่บัพีอ่กีสองคน	มคีนหนึง่รถเสยี	
พวกเราไม่มีอุปกรณ์ซ่อม	 สักพักมีอีกกลุ่ม 
ปั่นจักรยานผ่านมาสอบถามว่ารถเป็นอะไร	
แล้วเขาก็มาช่วยซ่อมให้	 ผมประทับใจมาก	 
ที่สำาคัญเลยคือ	ถ้าเรากำาลังเครียดแล้วได้ปั่น
จักรยาน	 เราจะสนใจแต่สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้า	
ลืมอะไรที่มันอยู่ข้างหลังได้”

ยูนิฟอร์มประจำาตัวคุณเมื่อปั่นจักรยาน
	 “วันนั้นใส่ชุดอะไรก็ปั่นโดยใส่ชุดนั้น
แหละครบั	ไมใ่ชช่ดุรดัๆ	ตามทีค่นทัว่ไปคดิวา่
เปน็ยนูฟิอรม์ของนกัปัน่	เพราะผมปัน่จกัรยาน
ในชวีติประจำาวนั	ใสช่ดุไหนไปทำางานกช็ดุนัน้
เลย	แค่อาจดูความเหมาะสมบ้าง	 เช่น	 ใส่ 
ขาสั้นจะสะดวกกว่ากางเกงยีนส์”

แบบไหนคือสไตล์ของคุณ
	 “ผมเป็นคนง่ายๆ	 ใส่อะไรก็ได้	 แต่ก็ดู
ความเหมาะสมด้วย	 เมื่อก่อนผมไม่รู้นะว่า 
ผมแต่งตัวสีโทนนี้	 ดูง่ายๆ	แบบนี้มันเรียกว่า
สไตล์อะไร	 จนวันนึงผมได้มารู้จักคำาว่า	 
‘Minimal’	 ผมเลยเทียบเคียงตัวเองว่า	สิ่งที่ 
เราชอบใส่คงเป็นแนว	‘Minimal’	มั้ง”

คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “ผมว่ามันคือการที่เราชอบอะไรยังไง	 
ก็แสดงออกมาอย่างนั้น	เช่น	ผมเป็นคนชอบ
เสพงานศลิปะทีม่คีนนยิามวา่	งานแบบ	‘Mini-	
mal’	ก็ทำาให้ผมแต่งตัวออกมาในแนวนี้ด้วย	
ผมคิดว่าคนทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะ”

โอเล่ - สืบฉัตร แก้วเกิด

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

เขาคือหนุ่มวัย 22 ที่เพิ่งเรียนจบไม่นาน แต่หาเงินได้เองตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เขาคือ
ผู้ชายธรรมดาที่หากเดินผ่านตา เราคงคิดขึ้นมาทันทีว่าแต่งตัวมีสไตล์ เขาคือคนมีจักรยาน
เป็นพาหนะในชีวิตประจำาวัน เขาคือผู้ชายที่บอกว่าตัวเองชอบและเป็น Minimal Style



คิดว่าตัวเองดูดีไหมครับ
	 “ก็ดูดีนะ	 รู้สึกว่าตัวเองเท่ที่ไม่ต้องคิดว่าจะแต่งตัว
อะไรยังไง”

เสื้อแบบไหนที่จะไม่มีวันใส่
	 “ทีม่นัเปน็ลายยุง่ๆ	ดงูงๆ	แคต่อนเลอืกกส็บัสนแลว้”

ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนที่เจอครั้งแรกแล้วไม่อยากคุยด้วย
	 “ผู้ชายแต่งตัวดีๆ	 ใส่สูท	ผูกไท	 เห็นแล้วไม่รู้จะคุย
อะไร	มาทรงนี้กูคงคุยด้วยไม่รู้เรื่อง”

ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ
	 “ไม่อยากคุยกับผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อย	 แต่งตัว 
แบบคนชอบอยู่ในกรอบ”

ถ้ามีแฟน ชอบให้แต่งตัวแบบไหน
	 “อยากใส่อะไรก็ให้ใส่	 บิกินีก็ได้	 แต่ต้องให้รู้สึก 
มีเสรีภาพ”

ถ้าประ เทศนี้มีน โยบายว่าทุกคนต้อง ใส่ชุดที่ เป็น 
‘ยูนิฟอร์ม’ ดินจะใส่ชุดอะไร
	 “ชุดนักศึกษา	 เพราะมันเป็นชุดที่เราแสดงออกว่า 
เราตั้งคำาถามกับอะไรบางอย่าง	 เราคิดว่ามันเป็นชุดที่ 
ย้อนแย้งในตัวเอง	คือเราเรียนเพื่อตั้งคำาถาม	หลุดจาก
กรอบ	แต่เราก็ยังต้องอยู่ในเครื่องแบบ”

ถ้าจะมีอวัยวะหนึ่งชิ้นเป็นตัวแทนดิน บัวแดง จะเลือกอะไร
	 “หัวใจครับ	 เพราะเราพูดอะไรออกมาจากใจเสมอ	
ไม่เคยเฟค”

สำาหรับคุณแล้วคำาว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “คือ	 สิ่งที่ เป็นตัวเอง	 ที่สำาคัญคือต้องเลือกได้	
กาลเทศะกเ็ปน็สว่นสำาคญั	แตส่ำาคญักวา่	คอื	ตอ้งเลอืกได้
ว่าจะทำาตามกาลเทศะนั้นไหม”

ดิน บัวแดง

: รักความง่าย
เรื่อง:	พุทธิพงศ์	อึงคนึงเวช	/	ภาพ:	สราวุธ	ม่อมละมูล

ในบรรดาหมู่นิสิตนับพันของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไม่ใชเ่รือ่งงา่ยเลยทีเ่ราจะเฟน้หานสิติทีเ่ปน็ผูช้าย 
(อาจจะ) แท้ๆ (มั้ง) มีหน้าตาค่อนข้างดี (มั้ง) อีกทั้งมีสไตล์เป็น
ของตัวเอง (มั้ง) มานั่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัวใน
บางแง่มุม วันนี้ เราขอเปิดพ้ืนที่บางส่วนของ ดิน บัวแดง  
หนุ่มนักรักฝักใฝ่การเมือง ออกมายลโฉมสักเล็กน้อย
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ครั้งนี้พิเศษ สัมภาษณ์คู่ แนะนำาตัวให้เราฟังหน่อยครับ
	 โบตั๋น:	 “ชื่อ	 โบตั๋น	ศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท	คณะ
อักษรศาสตร์	เอกภาษาไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
	 มินิ:	“มินิ-พิชญ์สินี	พร้อมวิหาร	รับราชการครู	ถิ่นฐาน
บ้านเกิดเป็นคนจังหวัดน่าน”
ทำาไมถึงชอบใส่ซิ่น
	 โบตั๋น:	 “ก็มีความรู้สึกว่าดูเรียบร้อย	ทำาให้เราเนิบช้า	
เพราะว่าตอนนี้เราอยู่เมืองกรุง	มันค่อนข้างแข่งขันกับเวลา	 
กเ็ลยคดิวา่เราอยากใชช้วีติเนบิชา้ในเมอืง	อยากลองดวูา่มนั
เป็นยังไง”
	 มนิ:ิ	“เปน็คนชอบแตง่ตวัมสีสีนั	และเมือ่กอ่นไปเจอเขา
ใส่ชุดผ้าถุงสวย	ไปดูจากที่บ้านยาย	เป็นบ้านนอกในจังหวัด
น่าน	ก็เห็นเขาใส่ชุดไทย	ใส่ชุดเมือง	สวย	พอมีโอกาส	มีเงิน
พอที่เราจะซื้อได้แล้วก็ลองใส่	 ครั้งหนึ่งเคยใส่ไปประชุมที่
โรงแรมในกรงุเทพฯ	เรากค็ดิวา่สภุาพ	คราวนีเ้ดนิไปซือ้กาแฟ
แถวๆ	นัน้	กม็แีมค่า้ถามวา่เปน็พนกังานโรงแรมคนใหมเ่หรอ”

สาเหตุจากการที่เรามาเลือกที่จะใส่แบบนี้ มันเกิดจาก 
ตัวเราเอง หรือเกิดจาการหล่อหลอม
	 โบตั๋น:	 “เกิดจากตัวเราเอง	อ้อ	อีกอย่างหนึ่งคือเห็น	
‘ออง	ซาน	ซูจี’	ใส่	แล้วเห็นว่าดูเรียบร้อย	และสวยงาม”
	 มินิ:	“สำาหรับเราเกิดจากการที่ใส่แล้วสวย	แล้วเป็นครู	
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทำาให้เด็กได้เห็นจริงๆ”

แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเราไหม กับการใส่แบบนี้
	 โบตั๋น:	 “มีประโยชน์	 เพราะทำาให้กิริยาเราช้าขึ้น	
เรียบร้อยขึ้น	ระมัดระวังขึ้น”
	 มินิ:	 “คิดว่าประโยชน์ของมัน	 คือ	 คนอื่นได้เห็นว่า 
แบบนี้มันยังมีอยู่นะ	 มันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ	 
เปน็ทกัษะทีม่นษุยท์ำาขึน้มาเอง	ถงึแมว้า่คนทีเ่ขาเหน็จะไมไ่ด้
อยากใส่เหมือนเรา	 แต่อย่างน้อยเขาก็เห็นว่ามันยังมีอยู่	 
นี่คือความเป็นไทย”

‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำาหรับคุณ
	 โบตั๋น:	 “แล้วแต่อารมณ์ฉัน	 อาจจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจในช่วงนั้น”
	 มินิ:	 “สไตล์หมายถึงบุคลิกที่แต่ละคนแสดงออก	 เช่น
คนนี้มีสไตล์นั้นนี้	 เป็นนิยามของแต่ละคน	ถ้าเปรียบเป็น
หนังสือ	สไตล์ก็เป็นคำานำาของหนังสือเล่มนั้น”

โบตั๋น - เกศสุดา นาสีเคน
มินิ - พิชญ์สินี พร้อมวิหาร

: Sarong Girls
เรื่อง:	สหรัฐ	นาสีเคน	/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

ในยุคสมัยที่ทุกคนต้องดูดี ทุกคนต้องทำาตามกระแส อันน้ี
ทันสมัย อันโน้นล้าไปแล้วนะ ต่างคนก็ต่างมองกันจาก
ภายนอก ถ้าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือการตัดสินคนอื่นๆ
จากภายนอก จนเราได้มาลองน่ังพูดคุยกับสองสาวที่ 
ชื่นชอบการแต่งตัวโบราณ โบตั๋น กับ มินิ สอนให้เรารู้ว่า 
ชดุท่ีเราใส่ไม่ไดแ้คเ่พือ่ปกปิดรา่งกายหรอืแคค่วามสวยงาม  
มันมีอะไรที่มากกว่านั้น
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ใส่เฟอร์ไปสอน เด็กไม่ตกใจหรือ
	 “ไม่ตกใจนะ	ตอนมาเรียนชั่วโมงแรกเด็กจะถามว่า	พี่หนาว
ขนาดนั้นเลยเหรอ	 น้องจะรู้สึกแปลกว่าทำาไมติวเตอร์ใส่หมวก 
ไหมพรมทั้งที่อยู่เมืองไทย	สาเหตุที่ใส่สิ่งที่ดูหนาๆ	 เพราะโรงเรียน
หนาวมาก	แม้แต่แม่บ้านยังใส่สูท	 เพราะมันเป็นแอร์รวมของตึก	
ปรับไม่ได้	 แล้วเพดานไม่สูง	 แอร์ลงหัวแบบเต็มๆ	พอเริ่มอยู่ไป 
หนึ่งชั่วโมง	 เด็กก็จะไปม้วนตัวอยู่ในผ้าม่านเพราะมันหนาวแบบ 
ต่างประเทศ”

ทำาไมถึงกล้าแต่งตัวแฟชั่นแบบจัดเต็มมาสอนเด็ก 
	 “อยากให้รู้สึกว่าเราเข้าถึงได้ง่าย	 มีอะไรกล้าที่จะถาม	 
เราอยากให้เด็กเข้ามาแล้วเปิดกับเราในชั่วโมงแรกเลย	มีผลวิจัย
เกี่ยวกับการสื่อสารออกมาแล้วว่า	 การที่ผู้รับสารรับภาพจากตา 
จะสง่ผลกบัความรูส้กึมากทีส่ดุเกนิ	50	เปอรเ์ซน็ต	์มากกวา่เสยีงอกี	
ถ้าจะทำางานเก่ียวกับด้านการส่ือสารก็ควรให้ความสำาคัญ	การแต่งตัว
ก็กระทบกับผู้รับสาร	ถ้าเราสอนเด็กตาบอดเราคงแต่งอะไรก็ได้”

ซื้อเสื้อผ้าบ่อยไหม
	 “ตอนเดก็ๆ	เปน็ไหมทีว่นัเสารจ์ะชวนเพือ่นไปเจเจ	ทัง้วนัหมด
ไปกับการเดินซื้อเสื้อผ้า	 แล้วเพื่ออะไร	 เสียเงินและเสียเวลา	 
เลยเลือกที่จะดูในเว็บ	อย่างแบรนด์ต่างๆ	แทนที่จะเดินเข้าร้าน 
ก็ดูในแอพฯ	ของเขาก่อน	หรือว่าถ้าดูในอินสตาแกรมแล้วมีอะไร
ถูกใจก็จะไปตามหา	เหมือนกางเกงตัวน้ี	เห็นฝร่ังใส่อยู่ในอินสตาแกรม
ตามหาแล้วไม่เจอที่ถูกใจ	ก็เลยไปตัด”

สมัยเป็นนักเรียน เรียนกวดวิชาไหม
	 “เรียนพิเศษอย่างเดียวคือ	 ไทย-สังคม	ดาว้องก์	ตามเพื่อน 
ไปเรียนแล้วประทับใจมาก	 เป็นหนึ่งในไอดอล	 เขาสามารถตรึง 
คนดูไว้ได้ด้วยวิธีนำาเสนอของเขา	 หลักๆ	คือตัวเขาเอง	 และอีก 
อย่างหนึ่งก็คือหนังสือของเขาซึ่งเป็นสื่อรอง	 เพราะฟอนต์ใหญ่	 
ความสามารถในการท่ีผู้รับจะอ่านออกสูงมาก	มันมีผลมากจริงๆ	นะ	
ฟอนตใ์หญเ่ดก็จะตืน่	เพราะวา่ตากบัสมองมนัเชือ่มโยงกนัโดยตรง”

ปัญหาที่พบบ่อยของคนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไร
	 “ที่เห็นชัดๆ	คือ	Tense	กับ	Article	 เพราะไม่มีในภาษาไทย	
แล้วคำาศัพท์ภาษาไทยน้อยกว่าหลายเท่า	 คำาอังกฤษที่มันไม่มี 
ในคำาไทยน่ะมันก็ยากกว่าที่จะรู้	 ภาษาอังกฤษเขาพัฒนามาจาก
ละตินแล้วก็แยกตระกูลไปทางเยอรมันและฝรั่งเศส	ประเทศไทย 
ตอ้งขอขอบคณุทีม่พีระพทุธศาสนา	ทำาใหเ้รามคีำาบาลใีช	้ถา้เราไมม่ี
คำาบาลีเข้ามาช่วย	เราจะสื่อสารกันยังไงในระดับมหาวิทยาลัย”

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คือ
	 “เป็นแนวคิด	แต่ก็จะไปตรงกับคำาว่าคอนเซ็ปต์	 (concept)		
สไตล	์คอื	รปูแบบทีต่อ้งมไีอเดยีอยูใ่นนัน้	แตส่ำาหรบัเรามนัคอืโนชัน่	
(notion)	ซึ่งคือความคิดที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ	 ความคิดเห็น	และ
ทัศนคติ	 เช่น	ถ้าสตีฟ	จ็อบส์	มีความคิดในการประดิษฐ์ไอโฟน	
ความคิดอันนั้นเป็นไอเดีย	แต่ถ้าฮิตเลอร์มีความคิดอยากฆ่าล้าง 
เผ่าพันธุ์ชาวยิว	อันนี้คือโนชั่น	คำาไทยอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้”

อิมเมจ - ภิญญา ตันติวัตนะ

: ติวเตอร์ที่แต่งตัวเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง:	ศศิวรรณ	โมกขเสน		/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสาวผู้แต่งตัวเหมือนเดินอยู่บนแคตวอล์ก 
ในเมืองหนาวมาสอนหนังสือโดยไม่หวั่น แม้บางครั้งนักเรียนจะเป็น
เพียงน้องๆ วัยประถม ในยุคสมัยที่การเรียนไม่สามารถอาศัยเพียง
ตำารา เธอบอกกับเราว่าเธอแต่งตัวเพื่อการสื่อสาร!
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FACT/GUY

THE
ACCESSORIES

CUFFLINK

HIGH HEELS

THE TUXEDO

JEANS

เรื่อง:	กิตติดิษฐ์	ธนดิษฐ์สุวรรณ	/	กันต์กนิษฐ์	มิตรภักดี

เพศชายเป็นผู้ริเริ่มธรรมเนียมการใส่เครื่องประดับ 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือใช้แสดงสถานะทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจของตน รวมทั้งช่วยให้มีชัย
ในการรบอีกด้วย

จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ด ต้องการหยุดพฤติกรรม
โสโครกของเหล่าทหารที่ชอบใช้แขนเสื้อเช็ดปากเช็ดจมูก 
เลยสั่งให้มีการติดกระดุมเข้าไปที่แขนเสื้อ แต่ตัวนโปเลียน
เองก็นิยมความสกปรกไม่น้อยไปกว่ากัน ตอนที่เขาไป
ออกรบ เขาเขียนจดหมายไปหาภรรยาของตนว่า “ที่รัก 
ผมจะกลับบ้านภายในสองสัปดาห์ อย่าเพิ่งอาบน้ำาจนกว่า
ผมจะกลับไปนะ”

นอกจากเครื่องประดับแล้ว รองเท้าส้นสูงนั้น ก็เกิดมาจาก
ผู้ชายเช่นกัน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 อาณาจักรเปอร์เซีย
ได้ขยายอิทธิพลออกไปกว้างขวางจนถึงทวีปยุโรป ทำาให้
เหล่าชนช้ันสูงต่างพากันนิยมชมชอบรองเท้าของชาวเปอร์เซีย 
นั่นก็คือรองเท้าที่มีส้น แต่ก็ยังไม่ได้สูง จนกระทั่งแฟชั่นนี้
ได้ขยายลงไปจนถึงประชาชนท่ัวไป เหล่าชนช้ันสูงเลยยอมไม่ได้ 
และทำาให้ส้นรองเท้าของตัวเองสูงกว่าคนธรรมดาขึ้นไป
เรื่อยๆ เกิดมาเป็นรองเท้าส้นสูงในปัจจุบันนั่นเอง

ทักซิโด เป็นชื่อของเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของ
มหานครนิวยอร์ก และเมืองนี้เองที่เป็นสถานที่แรก
ที่ชุดสูททางการซึ่งไม่มีหางนี้ได้มีผู้ริเริ่มสวมใส่
จนกลายมาเป็นชื่อเรียกในทุกวันนี้

ชื่อเดิมของกางเกงยีนส์ คือ เวสต์ โอเวอร์ออลส์ 
(Waist Overalls) ประดิษฐ์โดย เลวี สเตราส์ 
(Levi Strauss)

CAMPBELL’S T-SHIRT

SUNGLASSES

ภาพซุปกระป๋องยี่ห้อดังของสหรัฐฯ ที่ปรากฎอยู่บน
เสื้อยืดหรืองานศิลปะทั้งหลายนั้นเป็นผลงานของ 
แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินชาวอเมริกัน 
ผู้นำาของกลุ่มป๊อปอาร์ต โดยภาพชุดดังกล่าวเป็น
ผลงานแจ้งเกิดของเขาและทำาให้เขาผันตัวจาก
แนวพาณิชยศิลป์มาเป็นแนวป๊อปอาร์ตแบบเต็มตัว

ก่อนที่แว่นกันแดดจะทำามาจากเลนส์กระจกใส
ในปัจจุบัน วัตถุดิบที่เคยถูกนำามาใช้ในการทำา
แว่นกันแดดก็มีตั้งแต่มรกต แร่ควอตซ์สีมืด 
ไปจนกระทั่งฟันเขี้ยวของตัววอลรัสเลยทีเดียว
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SHOES

KAMAR BAND

คนสมัยก่อนใส่รองเท้าที่มีลักษณะทรงเหมือนกัน
ไม่มีแบ่งข้างซ้ายข้างขวา จนในยุคศตวรรษที่ 18 
ถึงจะเริ่มมีการออกแบบรองเท้าเพื่อรับกับรูปเท้า
ที่ไม่เหมือนกันขึ้นมา

ความจริงแล้วคำาว่า ‘ผ้าขาวม้า’ ไม่ใช่คำาไทยแท้
แต่เป็นคำายืมจากภาษาเปอร์เซีย แต่ถ้าดูจากการ
ที่คนไทยนำาผ้าขาวม้ามาใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
สารพัดวิธีทั้งนุ่ง เช็ด ห่ม โพก ฯลฯ ผ้าขาวม้า
ก็เป็นไทยสไตล์แท้ๆ เลยทีเดียว

LACOSTE

BEARD

TIE

SAMURAI
HAIRSTYLE

MEN ON VOGUE

CARDIGAN

สัญลักษณ์รูปจระเข้บนเสื้อผ้ายี่ห้อ ลาคอสต์ นั้น
นับเป็นโลโก้แรกของโลกที่ปรากฎบนเสื้อผ้า

ผู้ชายรัสเซียในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
หากต้องการไว้เครา 
พวกเขาต้องจ่ายภาษี
ด้วย เพราะพระองค์
เห็นว่าการโกนหนวด-
เคราให้เกลี้ยงเกลานั้น
จะทำาให้ดูเป็น ‘ผู้ดี’ 
ชาวยุโรปมากขึ้น

กำาเนิดของเนกไท
นั้นเกิดขึ้นในสมัย
โรมันที่ทหารใช้เป็น
เครื่องแบบและบ่งบอก
สังกัดของตน แทนที่ผ้าพันคอ
ปกติที่จะถูกตามสะกดรอยจากศัตรูได้ง่าย

ทรงผมล้านตรงกลาง
กระหม่อมและมัดผมจุกด้าน
หลังของเหล่าซามูไรญี่ปุ่น
เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่คน
ต่างชาติมักจะจำาได้ ทรงผม
ประหลาดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้หมวกของ
เหล่าซามูไรสามารถอยู่บนหัวของพวกเขาได้ 
ไม่หลุดลงไปง่ายๆ นั่นเอง

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

ในตอนแรก เสื้อคาร์ดิแกนถูกผลิตขึ้นมาจากการถัก
ขนแกะเพื่อใช้เป็นเสื้อคลุมของเหล่าทหารเท่านั้น
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UNZIP

เรื่อง:	อนัญ’	นฤที	/	ภาพ:	ณัฐพล	วุฒิเพ็ชร์

สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น... จีน - กษิดิศ สำ�เนียง 

GENE
KASIDIT

ชีวิตวัยเด็กคลุกคลีอยู่กับดนตรี ความชอบสั่งสมจนตอนเรียนชั้นมัธยมเริ่มทำาเพลงแลกกันฟังในกลุ่มเพื่อน การทำาวงดนตรีในโรงเรียน
ช่วยย้ำาความรู้สึกในการอยากทำาเพลงที่ตัวเองอยากฟังให้มีความชัดเจน จนถึงขั้นทำาให้รู้ตัวว่าอยากจะทำาอัลบั้มและอยากจะเป็นศิลปิน 

แน่นอนว่าวันนี้เธอได้ทำาอัลบั้ม ได้เป็นศิลปินและมีงานเพลงประสบความสำาเร็จตามที่หวัง แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่มีความต่างอย่างเฉพาะตัว 
จึงชวนให้ ‘STAND’ มีข้อสงสัยที่อยากไถ่ถามถึงความคิดและชีวิตของเธอผู้นี้

XO XO

จุดเริ่มต้นของการเดินในสายดนตรี
	 “วงฟูตอง	 (Futon)	 เกิดปี	 2003	ประมาณ 
สิบปีที่แล้ว	ตอนนั้นเขากำาลังหานักร้องนำา	 เราก็
เบื่องานประจำามากเลย	อยากเป็นนักร้อง	ก็ไป
ออดิชั่น	 เข้าไปเขาก็ไม่รู้ว่าเราร้องเพลงเป็น	สรุป
เราก็ได้ทำาเพลง	‘I	wanna	be	your	dog...’	แล้วก็
เปรี้ยงขึ้นมาเลย	 เพราะเป็นแนวอิเล็กโทรนิก 
ซึ่งใหม่มากในสมัยนั้น”

เมือ่ดนตรแีละการแตง่ตวัสง่ผลซึง่กนัและกนั
	 “ตั้งแต่ฟูตองก็จะบ้าๆ	แล้ว	เป็นการทดลอง
ลุคจับนู่นผสมนี่แบบป่วงมาก	 ใส่แค่ขาสั้นกับ 
เสื้อยืดโง่ๆ	ขึ้นเวที	เขียนตา	ทาปาก	ทำามาหมด	
แต่ตอนน้ันยังก่ำาก่ึงอยู่	ยังไม่ค้นพบความเป็นหญิง	
ฟูตองจะมียุคที่แต่งแรงมาก	 จนถึงยุคที่แต่ง 
แย่มากเพราะถูกบังคับ	 ซึ่งทุกอย่างต้องเป็น

ประชาธิปไตย	แล้วเราขี้แต่งตัว	 ไปๆ	มาๆ	 เราก็
ไม่อินเพลง	 แล้วเพลงก็ไม่ส่งจินตนาการให้เรา 
แต่งตัว	 เราก็เลยออกมาทำาเดี่ยว	 แรกๆ	 การ 
แต่งตัวยังงงอยู่	 จนมาถึงอัลบั้ม	Blonde	 (2013)	 
ที่ทำากับ	Smallroom	จะปล่อยหมด	สดใสไปเลย	
แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ไปตลอด	 เราพยายามจะ
บอกอยู่เสมอว่าเราจะกลับไปกลับมา	 เพราะว่า 
ไม่ชอบยึดติดอยู่กับอะไรเลย”

การเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสำาคัญและ

จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตขนาดไหน 
	 “ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเอง	 เราก็จะอยู่อย่างนั้น
ไปเรื่อยๆ	 เราจะไม่มีจินตนาการ	 เราจะห่อเหี่ยว	
เราจะตาย	 เราก็ต้องเปลี่ยน	 เพื่อสร้างความ 
ตื่นเต้นให้กับตัวเองและคนรอบข้าง	 เรื่องเสื้อผ้า 
ที่ใส่	 มันเป็นศิลปะที่ใกล้ตัวเรามากนะ	 เรา

สามารถนำาเสนอความรู้สึกส่วนตัวในแต่ละวัน
ออกไป	 รู้สึกว่าตัวเองเป็น	 Happening	 Art	 
อย่างหนึ่ง	แต่ไม่ถึงกับหลุดโลก”

คดิเหน็อยา่งไรกบัการบงัคบัให้ใสเ่ครือ่งแบบ
	 “นัน่เปน็สาเหตทุีท่ำาใหไ้มเ่ขา้มหาวทิยาลยัคะ่	
(หัวเราะ)	 ยูนิฟอร์มเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้อง 
ทำาตาม	 เป็นการล้างสมองทางอ้อมว่าเราต้อง 
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	 เราต้องทำาอะไรเหมือนกัน 
ต้องมีระเบียบวินัย	 เข้าใจว่าใส่ยูนิฟอร์มทำาให้ดู
เรียบร้อยเท่ากันหมด	แต่สุดท้ายเราจะมาตัดสินคน
แค่ภายนอกไม่ได้	 เราว่าทุกคนควรจะมีความคิด
ของตัวเอง	 เราควรจะให้เด็กไทยได้คิดว่าจะใส่
อะไรไปโรงเรียน	แล้วมันเป็นทางออกที่ดีเหมือน
กันเขาจะได้ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับเรื่องที่ไม่ดี	 
ถา้วนัหนึง่เดก็หนัมาคดิวา่วนันีฉ้นัจะแตง่ตวัอะไร
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ไปเรียนดี	แค่นี้โลกก็จะน่าอยู่มากขึ้น	 เพราะมัน
เป็นการใช่ความคิดในทางที่ไม่ได้ลำาบากใคร	 
แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีด้วย”

แตแ่นน่อนวา่การบงัคบัให้ใสเ่ครือ่งแบบมตีอ้ง
มีข้อดีด้วย
	 “ถูก	มีเยอะเลย	มันมีข้อดีด้วย	 แต่มันก็มี 
ข้อเสียด้วย	 เป็นดาบสองคม	คุณแน่ใจหรือว่า 
คุณสามารถคุมคนได้อยู่	 แล้วมันจะมีคนโรคจิต
เยอะแคไ่หนทีซ่อ่นอยูใ่นนัน้	คณุเขา้ใจไหม	ถา้เรา
ดูแค่ภายนอกทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยดูอยู่ใน 
กฎระเบียบ	แต่เราไม่รู้ลึกไปกว่านั้น	เพราะฉะนั้น
ถ้าเราสามารถที่จะจุดประกายคนตั้งแต่เด็กๆ	ให้
มันส่อแววออกมาเลย	 ถ้าเราอยากจะควบคุม 
คนเราก็น่าจะดูแลควบคุมได้ง่ายขึ้น”

ตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะ

ต้องใส่ชุดนักศึกษา
	 “ตอนนั้นจะไปรายงานตัวเข้ามหา’ลัย	แล้วก็
ใสช่ดุยนูฟิอรม์แลว้กร็ูส้กึขึน้มาวา่	โอย๊	ฉนัจะตอ้ง
แต่งแบบนี้ไปอีกสี่ปีเลยหรอ	อีกอย่างก็เป็นเรื่อง
ตัววิชาที่เราไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำาไม	ก็ไม่เรียนเลย	
มัวแต่ไปอ่านหนังสือปรัชญา	แล้วก็หลุดไปเลย	
นิพพานไปไหนไม่รู้	(หัวเราะ)”	

เป็นเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มี

ความสำาคัญหรือเปล่า
	 “การมีคุณวุฒิมันเป็นเรื่องที่ดี	 มันเป็นใบ 
เบิกทาง	 แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกเรียนอะไร 
เราอาจจะหยุดตัวเองไว้ก่อนก็ได้	อย่างเมืองนอก
ที่เขาจะมี	 Gap	 Year	 ก่อนที่เด็กๆ	 จะตัดสินใจ																																																																															 
 

เข้ามหา’ลัย	ซึ่งเป็นสิ่งดีนะ	จะได้เอาเวลาช่วงนั้น
มาเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรอยากเรียนอะไร	 แต่ก็ 
พดูยากเพราะบา้นเรามคีวามกดดนัจากครอบครวั
และสังคม”

ในตอนนั้นทางครอบครัวคิดเห็นอย่างไร
	 “เราโชคดทีีพ่อ่แมเ่ขา้ใจทกุอยา่ง	เขามองเหน็
แล้วว่าเราไม่น่าจะกลายไปเป็นนักฆ่า	 (หัวเราะ)	
เขารู้ว่าเราน่าจะไปเป็นคนดีในสังคมได้	 แล้ว
ครอบครัว เป็นครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างจะ 
เปิดกว้าง	แต่เขาก็บอกให้เราต้องดูแลตัวเองให้ดี	
แล้วถ้าจะไปแบบนี้ก็ต้องไปให้รอด	แต่เขาก็จะ
คอยช่วยเหลือตลอดเวลาถ้าเราต้องการ”	

สมมติว่าตอนนี้มีน้องที่ ไม่อยากเรียนต่อมา 
ขอคำาปรึกษาจะแนะนำาว่าอย่างไร
	 “บ้านเรามีความเป็นอิสระน้อยมาก	ถ้าเรา
เปน็เดก็ฝรัง่เขายงัไปกูต้งัคแ์ลว้ชิง่ออกจากบา้นได	้
ซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย	คือ	 ระบบครอบครัวจะ 
แตกสลายไป	 แต่เรายังเป็นระบบครอบครัวที่ 
ทุกคนยังต้องดูแลซึ่งกันและกัน	 เราว่าสิ่งที่ทำาได้
และน่าจะดีต่อทุกคน	 คือ	 การคุยกันให้รู้เรื่อง 
ดีกว่า	 ว่าหนูต้องการอะไรกับมหา’ลัย	หรือเรา
อยากจะเรยีนอนันีแ้ตเ่ขาตอ่ตา้น	หนูกต็อ้งอธบิาย
โดยใช้อารมณ์และเหตุผลให้ถูกทาง	 ไม่ควรว่า...
ฉันจะหนีออกจากบ้าน	มันค่อนข้างไร้สาระมาก
เพราะสุดท้ายหนูต้องกลับมาตายรังอยู่ดี”

กลับมาที่เรื่องการแต่งตัว คิดเห็นอย่างไรท่ี
สงัคมกำาหนดใหผู้ช้ายตอ้งใสก่างเกง-ผูห้ญงิ
ต้องใส่กระโปรง 
	 “มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดในโลก	 เอาง่ายๆ	
ถ้าเกิดผู้หญิงใส่ เสื้อยืดกางเกงยีนส์แต่งตัว 
เป็นผู้ชายจะโอเค	แต่ตราบใดที่ผู้ชายแต่งตัวเป็น
ผู้หญิงมันจะไม่โอเค	 เพราะว่ามนุษย์โลกให้ 
ความสำาคญักบัความเปน็ชายสงูมาก	นา่สนใจนะ
ประเด็นนี้	พอฉันมาแต่งหญิงก็มีคนมาอะไรไม่รู้
เยอะแยะเต็มไปหมด	มีท้ังคนชอบไม่ชอบ	ตอนแรก
ก็งง	 แต่ตอนหลังก็ปลงว่าคนเราความคิดมัน 
ไม่ตรงกันอยู่แล้ว	 ซึ่งเราจะไม่ออกไปไกล่เกลี่ย 
ก็แล้วแต่คนจะคิด	 ความคิดเราบางทีดูเหมือน 
หัวรุนแรงนิดๆ	 แต่ก็จะอยู่ในหลักเหตุผลของ 
ตัวเอง	ซึ่งบางคนจะเกลียดเรามาก	หาว่าทำาให้ 
ลูกเล็กเด็กแดงออกนอกลู่นอกทาง	แล้วยังไงหรอ	
เราก็ยังเป็นคนดี	จบ”

แล้วความสุภาพทีส่ังคมประเมนิค่าด้วยการ 
ใส่สูทมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
	 “บ้านเราไม่ต้องผูกไทก็ได้	ร้อนจะตาย	ถ้าใส่
เชิ้ตแล้วเอาชายใส่ในกางเกงก็น่าจะโอเคแล้ว 
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ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย	แต่ว่าไม่ได้อีก	 อย่างผู้หญิง 
ใสก่ระโปรงบอกสภุาพ	ถา้ใสส่ัน้มนักอ็กีเรือ่งหนึง่	
ดกีรคีวามสภุาพของแตล่ะทีม่นัตา่งกนั	ซึง่สดุทา้ย
ก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัด	 แค่ใส่สูทก็ถือว่าสุภาพ 
แล้วหรอ	ถ้าใส่สูทแล้วข้างในไม่ใส่อะไรเลย	นั้น
คือสุภาพหรือเปล่า	 เรื่องเดรสโคด	 (dress	 code)	
บางทมีนักอ็ธบิายยาก	เราเองกส็บัสนตลอดเวลา
เพราะบางสถานทีก่จ็ะกำาหนดวา่หา้มใสอ่ะไรบา้ง	

ถ้าใส่มาจะไม่ให้เข้า	 แต่การที่เราแต่งตัวมิดชิด
แล้วก็น่าจะแปลว่าสุภาพแล้วระดับหนึ่ง”

เดก็สมยันีม้คีวามมัน่ใจสงูมากโดยเฉพาะเดก็
ที่รู้ตัวว่าเป็นเพศที่สาม
	 “เยอะมาก	รูส้กึปลาบปลืม้	โอโ้ห	หนชูา่งกลา้
กนัเหลอืเกนิ	เพราะสมยันัน้ยากนะทีใ่ครจะลกุขึน้
มาแต่งอะไรแบบนี้	 ตอนนี้อาจจะเปิดมากกว่า	 
แต่ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วย	ถ้าเราจะออกจาก

บ้านในลุคนั้น	เราต้องพร้อมจริงๆ	ต้องไม่ทำาร้าย
สายตาใคร	นี่คือประเด็นหลัก	บางทีความมั่นใจ
เกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ	 เราว่ามันทำาให้ 
เราอยู่ในโลกของตัวเองเกินไป	ทำาให้เราหมกมุ่น
อยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราดี	 แล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้ 
ขอ้เสยีตวัเอง	ไมรู่ว้า่ทำาใหค้นอืน่เขารูส้กึยงัไงบา้ง	
แต่ว่า...ถ้าหนูกล้าที่จะทำานะคะ	สนับสนุนค่ะ	 
แต่ว่าต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ด้วย”

“บางทีความมั่นใจเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ 
เราว่ามันทำาให้เราอยู่ในโลกของตัวเองเกินไป ทำาให้
เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราดี แล้วสุดท้าย
เราอาจจะไม่รู้ข้อเสียตัวเอง”
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แสดงว่าสายตาของคนอื่นทำาให้สูญเสีย

ความเป็นตัวเองได้
	 “เป็นไปได้	 ถ้าเราปล่อยให้สายตาเหล่านั้น 
มาฆา่เรา	เพราะ	เราคนเดยีวทีจ่ะสามารถทำารา้ย
จิตใจตัวเองได้	แต่ถ้าเราคิดว่าฉันไม่ได้ทำาให้เธอ
เดอืดรอ้นนี	่เพราะฉะนัน้ถา้เรามัน่ใจในสิง่ทีเ่ราทำา	
ถ้ามีสายตาร้ายๆ	 มองมา	 เราก็ต้องมีความ
อดทน”

คิดเห็นอย่างไรกับการแต่งกายที่จับจ่าย 

เกินตัว
	 “สุดท้ายต้องอยู่ที่ความพอดีนะ	 มีเท่าไหร่ 
เราควรจ่ายเท่านั้น	 บางทีถ้าเราไม่รวยล้นฟ้า	 
เราก็ไม่ควรไปลงทุนกับมันมาก	เพราะมันเป็นสิ่ง
ทีต่อ้งเปลีย่นเรือ่ยๆ	แตถ่า้หนูเปน็สาวแฟชัน่ตวัยง
ต้องตามแฟชั่นทุกเทรนด์พี่ว่าหนูจะจน	 เพราะ
ฉะนั้นหนูควรจะมีเงินในบัญชีประมาณ	10	ล้าน		
สุดท้ายมันอยู่ที่ลุครวมมากกว่า	 คือ	 ถ้าเป็น
แบรนด์ท้ังตัวแต่มาประติดประต่อกันแล้วแพลติน่ัม	
ก็ไม่ไหว	 ในขณะที่บางคนไปซื้อของที่แพลตินั่ม
หรือที่อื่นแล้วไม่แพงแต่ใส่มารวมกันแล้วดูดี	คือ	
เป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะใช้ของถูกของแพง	 โจทย์อยู่
ที่ว่าเราจะเสนอลุคนั่นอย่างไร”

เวลาหนึ่งวันกับชีวิตคนเมือง
	 “ตอนนี้ชอบอยู่บ้านก็เลยต้องทำาบ้านให้ 
น่าอยู่ที่สุด	 อยู่กรุงเทพฯ	มา	 16	ปี	 แต่ไม่เบื่อ
กรุงเทพฯ	นะ	 เพราะเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไป 
อยู่กับเรื่องรถติด	หรือ	 เรื่องกรุงเทพแบบห่วยๆ	 
เราไม่ค่อยไปเดินห้าง	 ไม่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆ	 
เราจะไม่ขึ้นรถไฟฟ้าตอน	8	โมง	หรือ	6	โมงเย็น
เราก็จะเลี่ยง	 เราต้องปรับตัวเอง	 ไม่งั้นเราก็จะ 
ไม่รอด”	

นอกจากจะชอบอยูบ่า้น แลว้ยงัชอบเดนิทาง
ดว้ย อยากใหช้ว่ยเลา่ถงึการเดนิทางครัง้แรก
“เริ่มเดินทางครั้งแรก	ตอนอายุ	 17-18	 ไปลาว 
หนึ่งเดือน	ไปมาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดฯ	ไปทีละ
เดือน	 ตอนนั้น	 คือ	 สอบเทียบจบมัธยมแล้ว	 
เป็นยุคค้นหาอะไรไม่รู้	ก็ค้นต่อไป”

หลังจากนั้นแบกเป้ ไปอยู่ประเทศอังกฤษ 
มาร่วมปี
	 “เป็นยุคที่เราบ้าเพลงเขามาก	 ทำาไมผลิต 
เพลงเปรี้ยวๆ	 ออกมาได้เยอะมาก	 เราก็อยาก		
รู้จักเขา	 อังกฤษสอนอะไรเราหลายอย่าง	 โดย
เฉพาะเรื่องการใช้เงินเพราะของเขาแพง	จะไปดู

คอนเสิร์ต	ต้องนับเงินวางแผน	การเดินทางให้
อะไรหลายสิ่งนะ	 ให้มิตรภาพ	 ให้ความทรงจำา	
เหมือนเราได้ส่องกระจก	มันทำาให้เรามองเห็น 
ตัวเอง	 เราอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะทำายังไง	 
เราหลงทาง	 เราอยู่ไหนก็ไม่รู้...	ตอนนี้เลยอยาก
กลับไปเที่ยวลุยๆ	อีกครั้ง	เพราะตอนหลังไปแบบ
สบายตลอด	ตอนนี้เลยอยากจะแบ็กแพ็กไปที่
เนปาล	เอาร้ายๆ	ประมาณนี้”	

ชอบเดินทางตัวคนเดียว
	 “ทกุครัง้ทีเ่ราไปเทีย่วคนเดยีว	ตอนนัน้จะรูส้กึ
ว่าในชีวิตฉันเจอคนเยอะไปแล้วอยากปิดตัวเอง
ไปนิดนึง	 เป็นการชาร์จตัวเองให้กลับมาเข้ารูป 
อกีครัง้	ถา้มโีอกาสเราควรจะเดนิทางคนเดยีวกนั
บ้าง	แล้วมันจะสอนเราเยอะมาก	มันจะทำาให้เรา
อยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียว	 โดยไม่ได้ขอความ 
ช่วยเหลือจากใครเลย	เราจะเปิดอิสรภาพความคิด	
เราจะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่า	 สิ่งที่เรา
ตอ้งการกบัสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการในชวีติคอือะไร	เรา
จะได้อยู่ในห้วงความคิดของตัวเองคนเดียว”

ความชอบที่ส่งผลต่อความเป็น จีน-กษิดิศ
	 “ยงัชอบอา่นหนงัสอืปรชัญา	ชอบปลกูตน้ไม้	
ตอนนีก้ส็ะสมดอกเขม็อยู	่ชอบทำาสวนตรงระเบยีง
บ้าน	 เวลาไปนั่งเราก็จะรู้สึกว่าถึงเราจะอยู่ใน 
เมืองกรุงเราก็ยังอยู่ใกล้ต้นไม้ใกล้ธรรมชาติ	 
เราจะมแีรงทำางาน	ทัง้การเดนิทาง	การปลูกตน้ไม	้
หรืออ่านหนังสือ	ทำาให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้น	
ใจเยน็	แลว้กม็เีหตผุล	เรามสีมาธกิบัตวัเอง	ไมว่า่
จะมีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็จะมีคำาตอบให้	 
เมื่อก่อนจะเป็นคนให้คำาตอบกับปัญหาช้ามาก	
แต่เดี๋ยวนี้แก้ไขทุกอย่างได้	 แล้วทำาให้เรามี 
ความสุขกับเรื่องง่ายๆ	ใกล้ๆ	ตัว”

‘STYLE’ ในความหมายของคุณคือ
	 “น่าจะบ่งบอกถึงจิตวิญญาณของคุณว่า 
วันนั้น	หรือว่าโมเมนต์นั้นคุณรู้สึกอย่างไร	แล้ว 
คุณก็สามารถนำาเสนอลุคนั้น	 โดยที่ไม่ต้องตาม 
กระแสแฟชั่น	หรือกระแสสังคม	 เผลอๆ	การมี
สไตล์ส่วนตัวอาจจะไม่ ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้า 
ด้วยซ้ำา	 เพราะจริงๆ	แล้ว	สไตล์คือความจริงใจ
ของแต่ละคน”
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SCOOP

หนึ่ง - ศิระพงศ์ ดิลกธราดล

: แต่งหน้าทั้งทีต้องแฟนซีให้สุด
เรื่อง	/	ภาพ:	จารุวรรณ	ชื่นชูศรี

อะไรคือแรงบันดาลใจให้แต่งหน้าสไตล์นี้
	 “จรงิๆ	เราชอบการแตง่หนา้มาตัง้แตแ่รกอยูแ่ลว้	แลว้เราเหน็
คนแต่งสไตล์นี้ในอินเตอร์เน็ตก็รู้สึกชอบ	 เราเป็นคนทำางานศิลปะ
อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่สีสันมาอยู่บนร่างกายคนมันน่าสนใจ”

เคยแต่งแบบนี้ออกไปเดินข้างนอกไหม แต่งเป็นตัวอะไร
	 “เคย	แต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าไปข้างนอก	คือวันนั้นแต่งแล้ว
บังเอิญฝนตก	 เราก็เลยออกไปเก็บผ้าด้วยใบหน้าที่เป็นมนุษย์
หมาปา่	ไมใ่สเ่สือ้ดว้ย	ทนีีค้นบา้นตรงขา้มกอ็อกมาพอด	ีเขากต็กใจ
รีบเข้าบ้านไปเลย	ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยู่ในหน้านั้น	คิดว่า
อยู่ในหน้าปกติ	คิดว่าเขาก็คงไม่คุยกับเราไปพักนึง	(หัวเราะ)”

คาแรกเตอร์ ไหนที่เคยแต่งแล้วรู้สึกว่าอันนี้เด็ดสุด
	 “ไดโนเสารท์เีรก็ซ	์จรงิๆ	เคยแตง่แลว้	แตพ่อมารวีวิในพนัทปิ
เราก็ได้แต่งใหม่อีกครั้ง	พอคนเห็นก็รู้สึกปลาบปลื้ม	เราก็ดีใจ”

ถ้าต้องแต่งหน้าเป็นคาแรกเตอร์หนึ่งแล้วต้องอยู่กับหน้าแบบนั้น
ไปตลอดชีวิต จะเลือกแต่งเป็นอะไร
	 “แตง่เปน็ซอมบีบ้อย	เคยเหน็คนทีอ่ยูใ่นเอม็วขีอง	Lady	Gaga	
ปะ	ที่เขาจะสักหัวเป็นรูปหัวกะโหลกอะ	ถ้าให้เลือกใช้ชีวิตก็คงจะ
เป็นหน้านี้	แต่อาจจะไม่มีคนคุยด้วย”

ให้แต่งสไตล์นี้ออกไปเดินถนน กล้าไหม แล้วถ้ากล้าคิดว่าจะแต่ง
เป็นอะไร ไปเดินที่ไหนที่แรก
	 “ถ้าไม่มีเหตุอะไรแล้วจะต้องทำาก็คงไม่กล้าปะ	 (หัวเราะ)	 
แตถ่า้ตอ้งออกไปขา้งนอกกค็งตอ้งแตง่ใหจ้ำาไมไ่ดไ้ปเลย	เชน่	ผดีบิ	
ซอมบี้	 ถ้าให้เลือกก็คงเป็นซอมบี้บอย	และถ้าจะออกก็คงต้อง 
ออกไปที่คนเยอะๆ	เพราะไหนๆ	ก็แต่งแล้ว	เช่น	สยาม	แล้วก็ต้อง
เอาเพื่อนไปด้วย	นอกจากช่วยถ่ายรูปแล้วยังเอาไว้ช่วยเคลียร์
ตำารวจ”

สำาหรับคุณแล้วคำาว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “อันดับแรก	คือ	ต้องถูกที่ถูกเวลา	แต่ว่าต้องเปรี้ยว	คนอาจ
นึกถึงแค่แฟชั่น	แต่สำาหรับเราแล้วสไตล์มันคือทั้งหมด	มันคืออะไร
ก็ได้ในโลกใบนี้	 อย่างการแต่งหน้ามันก็ถูกที่ถูกเวลาอยู่แล้ว	 
เพียงแต่เราทวิสต์ให้มันเปรี้ยว	ให้มันแตกต่างเท่านั้นเอง”

มันคงจะน่าสนุกไม่น้อยถ้าเราจะสามารถมีหน้าตาที่เหมือน 
ตัวการ์ตูนหรือมาสคอตที่เราชื่นชอบได้โดยที่ ไม่ต้องผ่าตัด 
เอาหัวของมันมาใส่ เพราะความคิดเช่นนั้น หนึ่ง-ศิระพงศ์ หรือ 
ที่ในโลกออนไลน์รู้จักกันในชื่อ Noyneung จึงหลงใหลอยู่ในโลก
ของการแต่งหน้าเลียนแบบคาแรกเตอร์ต่างๆ ชนิดถอนตัวไม่ขึ้น
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เริ่มย้อมสีผมตั้งแต่เมื่อไหร่
	 “สมัย	ม.ปลาย	 เรามีผมหงอกเยอะก็เลยย้อมดำาก่อน	
พอเข้าช่วงมหาวิทยาลัยก็เริ่มอยากทำาอะไรให้ตัวเองดูดีขึ้น	 
เราก็เลยย้อมสีผม	สีแรกท่ีทำาเลยคือสีแดง	Feedback	ดีมาก…	
ทุกคนด่า	(ฮา)	ไม่ใช่	ทุกคนบอกสวย”

ช่วงที่ย้อมบ่อยที่สุด กี่ครั้งต่อเดือน
	 “ก็…	อาทิตย์ละครั้ง	แต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบนะ	บางที
ก็กัดก่อน	กัดแล้วย้อมสีทอง	สีทองแล้วตามด้วยสีแดง	บางที
ยังแดงไม่พอก็ย้อมแดงอีก	มากสุดคือ	4	ครั้งในวันเดียว”

ทำาไมถึงชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยจัง
	 “จริงๆ	ก็ชอบสีเดิมนะ	สีแรงๆ	เจ็บๆ	แต่พอทำาไปนานๆ	
มันก็รู้สึกชินตา	เปลี่ยนด้วยความเบื่อด้วย	และเปลี่ยนเพราะ
วา่แฟชัน่ชว่งนัน้เขาฮติกนั	เราจะไมท่ำาอะไรทีค่นเขาฮติ	เราจะ
ทำาที่คนเขาไม่ฮิตกัน”

ย้อมผมครั้งไหน เด็ดสุด
	 “ก็จะมีครั้งหนึ่งที่ไฮไลต์สีผมไม่เท่ากัน
ทั้งหัว	 ตรงกลางจะเป็นสีเหลือง	 สีน้ำาตาล	
ส่วนด้านหน้าจะเป็นสีชมพู	สีผมว่าเจ็บ
แล้วทรงผมตอนนั้นเด็ดกว่า	 ทรงผม	
Undercut	เซ็ตตั้งยกสูง”

เล่าเหตุการณ์เด็ดๆ ที่มีสีผมเข้ามา
เกี่ยวข้องให้ฟังหน่อย
	 “ก็จะมีวันนั้น	 ‘เฟรชชี่เกมส์’	
ของมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่ง	 คืน
ก่อนนั้นก็ย้อมแดง	ซื้อสีจากตลาด	
พอวนังานฝนดนัตก	สกัพกัหนึง่รูส้กึ
ว่าเหงื่อออกก็เลยปาด	ตกใจ!	ว่านี่
เลือดไหลหรือเปล่า	น้ำาแดงๆ	ไหล
เต็มหน้า	ชุดนี่ก็แดงเถือก”

คดิยงัไงกบัขา่วที่ใหน้กัเรยีนมธัยมฯ ไมต่อ้ง
ไว้ผมทรงนักเรียน
	 “อาจจะเป็นเพราะว่าเราหัวโบราณและ
หัวทันสมัยด้วยในเวลาเดียวกัน	เลยคิดว่าตอน
ยังเป็นนักเรียนสิ่งที่ควรโฟกัสก็คือการเรียน	ส่วนเรื่อง
แฟชั่นเอาไว้ก่อนดีไหม	ต่างกับตอนขึ้นมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นช่วงแสวงหาประสบการณ์มากขึ้น”

สำาหรับคุณแล้ว ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “สไตล์	คือ	Be	who	you	are	เป็นในแบบที่คุณเป็น	ชีวิต
มันจะน่าเบื่อและจำาเจมาก	คุณชอบอะไรคุณทำา	ฉันมีหลายบุคลิก	
คนเราไม่มีทางมีบุคลิกเดียวไปตลอดชีวิต”

สำาหรับคนที่ ไม่ใช่ดาราหรือผู้มีอาชีพทางการแสดง ในชีวิตหนึ่งเราจะเปลี่ยนสีผมได้ 
บ่อยครั้งสักแค่ไหน บีลีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผู้ ไม่ไดเ้ปน็ดาราหรอืนกัแสดงบอกใหเ้ราไดรู้ว้า่ ไมว่า่จะสผีม
หรือสไตล์ มันสามารถเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่เราพอใจและมั่นใจ

บีลีฟ - ปราชญ์ ประลามุข 

: เมื่อสีผมถูกเปลี่ยนบ่อยยิ่งกว่าปลอกหมอน
เรื่อง	/	ภาพ:	จารุวรรณ	ชื่นชูศรี	
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ทำาไมถึงสัก
	 “สักมาได้	 7-8	ปีแล้วมั้ง	 ชอบรอยสัก	 เพราะรอยสัก 
มันเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง	เราชอบที่จะดูมัน”

รอยสักเป็นรูปอะไร ทำาไมถึงเป็นรูปนี้
	 “พอดีตัวเราเกิดเดือนมิถุนาฯ	 เป็นเดือนที่มีความดี 
ความชั่วในตัว	ก็เลยเลือกรูปต้นไม้	แต่เป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งก้าน
ออกมาเป็นความดีความชั่ว	เป็นนางฟ้า	เป็นปีศาจ”

คนทำางานโฆษณามักจะแต่งตัวเก๋ๆ ชิคๆ ทำาไมพี่แต่งสบายๆ 
เหมือนอยู่บ้าน
	 “แต่ก่อนเราก็แต่งแบบนั้นนะ	แต่งตัวตามแฟชั่น	พอดี 
มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์แฟชั่นก็เลยได้รู้ว่าเสื้อผ้าจริงๆ	
มันเริ่มมาจากการเป็นเครื่องนุ่งห่มร่างกาย	หลังๆ	คนเอามัน 
ไปใช้เพื่อให้ได้รับการยอมรับ	 เป็นเครื่องมือล่าอาณานิคม	
แฟชั่นมันเป็นเครื่องมือของเรา	 แต่ตัวเราไม่ใช่เครื่องมือของ
แฟชั่น	ดังนั้นเราก็เลยไม่วิ่งตามมัน”

มองเรื่องแฟชั่นกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติอย่างไร
	 “ในมมุของธรรมชาตแิลว้	แฟชัน่เปน็ตวัการในการทำาลาย
ธรรมชาติ	 เพราะว่าอย่างเสื้อผ้าตัวหนึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ไปลุย
อะไรมากมันก็ใช้ได้ห้าปีสิบปี	 ก็ใส่ได้เรื่อยๆ	พอแฟชั่นมาปุ๊บ	 
มันทำาให้เราเปลี่ยนทุกหกเดือน”

ได้ข่าวว่า พี่ไม่เข้าร้านสะดวกซื้อแบรนด์หนึ่งเลย
	 “มันมาจากรูปแบบการทำาธุรกิจของเขา	มันเป็นการทำา
ธุรกิจเพื่อกำาไรสูงสุดซึ่งต่อยอดมาจากองค์กรใหญ่ของเขาที่ไป
เอาเปรยีบชาวนา	โดยสว่นตวัเราจะเปน็คนทีไ่มส่นบัสนนุธรุกจิ
ที่	‘ฉันได้คนเดียว	คนอื่นฉิบหายไม่เป็นไร’

ถ้าเจอลูกค้าหรือแบรนด์ที่ขัดต่อทัศนคติหรือจุดยืนพ่ีทำา
อย่างไร
	 “เมื่อก่อนที่ทำางานบริษัทเราก็จะบอกนายเลยว่า 

แบรนด์นี้เราไม่ทำา	และทำาไมถึงไม่ทำา	ซึ่งก็โชคดีที่นายเข้าใจ”

ถ้าให้สร้างแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นแบรนด์หนึ่ง จะมีลักษณะยังไง
	 “ไม่ได้เอากำาไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง	 อย่างร้านเสื้อผ้าหลาย
แบรนด์ในต่างประเทศก็มีในจุดนี้	 เช่น	 Toms	 Shoes	 คือ 
แบรนด์นี้ในอาร์เจนติน่าเนี่ย	มันเกิดจากคนคนหนึ่งที่ไปเห็น 
เด็กสลัมไม่มีรองเท้าใส่	 เขาก็เลยเปิดบริษัททำารองเท้าโดย 
องิดไีซนม์าจากรองเทา้แบบทอ้งถิน่	โดยเมือ่เราซือ้หนึง่คูเ่ขาจะ
เอาอีกหนึ่งคู่ให้เด็กที่ไม่มีรองเท้าใส่”

สำาหรับคุณแล้วคำาว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “สไตล์ก็คือตัวเรามั้ง	ตัวเราแต่มันจะลึกแค่ไหนก็แล้วแต่	
สไตลม์นัคอืภาพลกัษณ	์แตพ่อถงึจดุหนึง่แลว้สไตลก์ค็อืตวัเรา”

ยอด - บุญชัย สุขสุริยะโยธิน

: นักโฆษณาสายเลือดรักสิ่งแวดล้อม
เรื่อง	/	ภาพ:	จารุวรรณ	ชื่นชูศรี

ในวงการโฆษณาที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและอำานาจในการชักจูงผู้บริโภค ยังมี 
นกัโฆษณาบางคนทีเ่ลอืกจะยนืในจดุทีต่นเองเชือ่มัน่ เขามชีือ่วา่ ยอด-บญุชยั สุขสรุยิะ
โยธิน แห่งเอเจนซี่โฆษณาเพื่อสังคม ‘ชูใจ กะ กัลยาณมิตร’
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คิดอย่างไรกับการที่ฝาแฝดต้องโดนจับแต่งตัวเหมือนกัน
	 สตางค์:	“เราไม่ชอบ	เพราะมันทำาให้คนยิ่งมอง	แล้วก็จะเข้ามา
ถามว่าเป็นฝาแฝดเหรอ	ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วชัดเจน	แล้วคนจะชอบทักผิด
ซึ่งยังเกิดขึ้นทุกวัน	ตลอดเวลา	บางทีเราก็รำาคาญหรือสงสารว่าเขาจะ
อายเอง	เราน่ะเฉยๆ”	
	 สแตมป:์	“เราวา่กเ็ปน็ความสขุของพอ่แม	่เหมอืนไดแ้ตง่ตวัตุก๊ตา	
แต่ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องพอ	ต้องให้ลูกเลือกเองบ้าง”
	 สตางค์:	“พอเริ่มโตขึ้น	ก็พยายามจะแต่งตัวไม่เหมือนกัน	เพราะ
ในแง่หนึ่งการเป็นฝาแฝดมันทำาให้รู้สึกว่าตัวตนของเราเองมันหายไป	
สมมตเิขาจำาได	้กจ็ะจำาวา่อกีคนหนึง่กเ็หมอืนกนั	ซึง่จรงิๆ	มนัไมเ่หมอืน
กันอยู่แล้ว	แค่ข้างนอกเหมือน	ข้างในไม่เหมือน”

อะไรคือข้อดีของการมีฝาแฝด
	 สแตมป์:	 “เหมือนเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นสองเท่า	 เพราะบางคน 
ก็จะทำาท่าเหมือนสนิทกับเรามานานทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน	คอนเน็กชั่นเรา
จะเยอะ	สมมติเราอยากไปขอใช้ห้องที่อักษรฯ	 (คณะที่สตางค์เรียน)	 
เราสามารถเดินไปแล้วทำาตัวสนิทสนมกับคนในอักษรฯ	ได้”
	 สตางค:์	“หรอืตอน	ม.6	แมบ่อกวา่คา่เรยีนภาษาองักฤษมนัแพง	
ใหส้มคัรแคค่นเดยีว	เพราะมนัเรยีนกบัคอมพวิเตอร	์หรอืตอนเรยีน	GAT	
แบบออนดีมานด์	(on	demand)	เราเรียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว	เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งก็ให้สแตมป์ไปเรียนต่อ” 

หนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไร
	 สแตมป์:	 “‘ดื่มทะเลสาบ	อาบทะเลทราย’	 ของบินหลา	 แต่ 
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเท่าไหร่	จะอ่านพวกพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆ		
รวมเรื่องสั้นมูราคามิอะไรอย่างนี้	 แต่อ่านไม่เยอะ	 เราว่าสตางค์ 
อ่านเยอะกว่าเราเพราะเรียนอักษรฯ”
	 สตางค์	 :	 “‘แฮมเล็ต’	 เพราะต้องเรียน	แต่เราอ่านน้อยลงมาก	
เพราะเรยีนหนกั	มอีะไรใหอ้า่นเยอะอยูแ่ลว้	เราชอบอา่นพวกกวนีพินธ์
หรือไม่ก็นิทานเด็กที่มีคำาน้อยๆ	 เพราะตอนนี้เราเริ่มปวดหัวกับ 
ตัวหนังสือมากๆ	ภาพมันก็เล่าเรื่องแล้ว	ใช้คำาง่ายๆ	ก็เข้าใจ”

ชอบคนละแนว แล้วมีจุดร่วมอะไรที่เหมือนกันบ้าง
	 สตางค์:	 “เราสองคนชอบออกไปค้นหา	 เมื่อ	 3	ปี	 5	ปีที่แล้ว	 
ก็ไม่ได้แต่งตัวและคิดแบบนี้	 แต่เราสนุกที่จะหาว่ามีอะไรอีกที่เรา 
ยงัทำาได	้ชอบหางานอดเิรกใหม่ๆ 	ชอบของเกา่เหมอืนกนัแตค่นละแบบ	
แสตมป์เล่นกล้องฟิล์ม	 แต่เราเล่นพิมพ์ดีด	 จักรเย็บผ้า	 เราว่าของที่ 
มันช้ามันมีความหมาย	ถ้าเราพิมพ์ดีดผิดต้องขึ้นแผ่นใหม่เลย	ถ้าเย็บ
พังไปแล้วต้องแก้ใหม่เลย	ทำาให้เราต้องตั้งใจมากขึ้น”
	 สแตมป์:	 “เราชอบเสียง	 ‘แชะ’	 ของกล้องฟิล์ม	 แล้วค่าฟิล์ม 
มันแพง	ค่าล้างอีก	ทุกภาพที่ถ่ายต้องมีคุณค่า	เราจะคิดทุกครั้ง”

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คือ 
	 สตางค์:	 “สิ่งที่เราชอบ	สิ่งที่เราสนใจ	ซึ่งสะท้อนตัวตนของเรา 
ออกมาว่าเป็นคนยังไง”
	 สแตมป:์	“สไตลก์ค็อืคนคนนัน้นัน่แหละ	คอืความเปน็คนคนนัน้”

สตางค์ - ภัทรียา พัวพงศกร
สแตมป์ - ภัทรานิษฐ์ พัวพงศกร

: ใครว่าฝาแฝดเหมือนกัน
เรื่อง:	ศศิวรรณ	โมกขเสน		/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

สตางค์เรียนคณะอักษรศาสตร์ สแตมป์เรียนคณะนิเทศศาสตร์ 
สตางค์เรียนเอกการละคร สแตมป์เรียนเอกโฆษณา สตางค์แต่งตัว
สไตล์วินเทจโบฮีเมียน สแตมป์แต่งตัวสไตล์วินเทจญี่ปุ่น สตางค์ชอบ
เที่ยวชมวัดวัง สแตมป์ได้ยินแล้วส่ายหน้า และยังมีอีกหลายอย่าง 
ท่ีเตือนให้เรารู้ว่า ถึงจะเกิดวันเดียวกัน และหน้าตาเหมือนกันขนาดไหน 
เด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็ไม่ใช่คนคนเดียวกัน
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ในตู้เสื้อผ้าของดีไซเนอร์
	 “เราชอบใส่เสื้อผ้าหลายสไตล์ไม่ได้ใส่สไตล์
เดียว	 อย่างที่เห็นแล้วอดใจไม่ได้จะเป็นพวกชนเผ่า	
ลายพรินต์	 ลายกราฟิก	 กับอีกอย่างที่เรียบไปเลย 
อย่างขาวล้วน	ดำาล้วน”

เครื่องประดับชิ้นที่คนชอบทักเมื่อเห็นจี๊ป
	 “แว่น	 ใส่แว่นตลอดเป็นคนสายตาสั้นมาก	 
มีเยอะมาก	 40-50	 อันได้	 เราจะเลือกแว่นที่กรอบ 
ข้างบนหนาๆ	ข้างล่างไม่มีจะชอบที่สุด	กรอบแว่นจะ
ช่วยเป็นอายไลน์เนอร์โดยอัตโนมัติ	คือ	ขี้เกียจเขียน
ตานั่นเอง	 แล้วแต่งหน้าไม่เป็น	 บางวันทาปาก 
อย่างเดียวจบ	 เพื่อนจะชอบแซวว่าวาดทุกอย่าง 
ทาทุกอย่างได้	แต่แต่งหน้าตัวเองไม่ได้”	

ความสำาคัญของเสื้อผ้าและการแต่งตัว
	 “มนัชว่ยใหเ้รามคีวามมัน่ใจในแตล่ะวนั	วนัไหน
ที่แต่งตัวไม่ดีจะรู้สึกนอยด์	 วันไหนเหนื่อยๆ	 ขอใส่ 
ชุดใหม่	พลังมาละ	คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้	 เสื้อผ้า 
ก็สะท้อนถึงบุคลิกนะ	แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน		มัน
บ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบสะท้อนถึงการใช้ชีวิต”

จี๊ป คงเดชะกุล

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

จากนักศึกษานิเทศศิลป์ผู้ค้นพบตัวเองว่าชอบงานในสายแฟชั่น เมื่อเรียนจบเธอจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่ง 
ในดีไซเนอร์ของ Flynow III และร่วมเป็นผู้สืบทอดกิจการแบรนด์รองเท้า Ballet Shoes ของครอบครัว  
นอกเหนอืไปจากนัน้เธอยงัรว่มกบัเพือ่นกอ่ตัง้ The Factory Studio ไวส้ำาหรบัผูม้คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนศลิปะ 
ชีวิตและการงานของเธอจึงวนเวียนอยู่กับคำาว่าศิลปะและการแต่งตัว 

กระแสแฟชั่นในสังคมไทย
	 “วงการแฟชั่นกระเตื้องขึ้นมาก	คนรู้สึกสนุกกับ
การแต่งตัวมากขึ้น	 หรือคนที่เรียนทางด้านนี้จบมา 
ก็เลือกที่เปิดแบรนด์เป็นของตัวเอง	 วงการแฟชั่น 
ก็ขยายตัวขึ้น”

คิดว่าคนไทยมีสไตล์การแต่งตัวแล้วหรือยัง
	 “ยัง	 เท่าที่เห็นคือตามดารา	 ชมพู่ลงอะไรปุ๊บ 
แห่กันตาม	มองกลุ่มแมสส่วนใหญ่นะ	 ไม่ได้มองใน
กลุ่มเพื่อนเรา	แล้วข้อเสียของการตามเขา	คือ	ดารา
เพอเฟ็คท์อยู่แล้ว	คนที่ตามหุ่นอาจไม่ได้เหมือนเขา
หนา้ตากไ็มไ่ดเ้หมอืน	แลว้ไปใสต่ามเขาบางทมีนักต็อ้ง
ถามว่าใช้หรอ”

แล้วถ้าอยากจะมีสไตล์ต้องทำาอย่างไร
	 “ตอ้งทดลอง	ศกึษาเยอะๆ	หรอือาจจะเริม่ดจูาก
บุคลิกก่อน	 ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหน	จริงๆ	แฟชั่น
การแตง่ตวัมนักข็ึน้อยูก่บัศลิปะดว้ย	ถา้คนทีม่รีสนยิม
ทางศิลปะเขาอาจจะจับคู่สีได้สวย	คือ	ดีไซน์อาจจะ
ไม่ต้องมา	บางคนแค่กางเกงเสื้อยืดแต่คู่สีมาก็สวย
แล้ว”	

หลังจากวันนี้ไปมีแผนจะทำาอะไร
	 “ตอนนี้มีแพลนกำาลังจะไปฝรั่งเศสหนึ่งเดือน	
เพราะว่ามีงานเวนิสเบียนนาเล่	 (La	 Biennale	 di	 
Venezia)	 เป็นงานนิทรรศการศิลปะ	 ก็ต้องไปนะ	 
เคยไปสิงคโปร์เบียนนาเล่	 (Singapore	 Biennale)	 
ไปสิบกว่าวัน	ไปดูงานศิลปะเพลินดี	ไปแล้วคุ้ม”	

คำาว่า ‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
	 “สไตล์มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นยังไง	
อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน”
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“เสือ้ผ้ากส็ะท้อนถงึบุคลิกนะ 
แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน  
มันบ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบ
และสะท้อนถึงการใช้ชีวิต”
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แพท - พัทริกา ลิปตพัลลภ

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

กระโปรงตัวที่ใส่อยู่ได้มาอย่างไร
	 “มันคือกระโปรงยิปซี	พวกผู้หญิงอินเดีย
ในเขตทะเลทรายแคว้นราชสถานจะนั่งถัก	 
พอบอกว่ามาจากอินเดีย	คนก็มักจะบอกว่า	โห	
มาจากอินเดียเลยเหรอ	แต่เอาเข้าจริงๆ	 ราคา 
มันแค่พันกว่าบาท	 เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามาติด
แบรนด์	ราคามันก็พุ่งจนโอเวอร์”

เริ่มแต่งตัวอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
	 “8-9	 ปีที่แล้ว	 เริ่มจากใส่กางเกงชาวเล 
กบัเสือ้กลา้ม	เพราะเรารูส้กึวา่เหน็แฟชัน่แลว้เรา
เหนื่อย	ทุกคนวิ่งตามหมดเลย	ตกลงอะไรคือ
แฟชั่น	 แฟชั่นคือการตามแฟชั่นหรือเปล่า	
แฟชัน่ไมไ่ดม้อียูจ่รงิ	เราควรตอ้งกลบัมาถาม
ตัวเองก่อนไหมว่าตกลงเราคืออะไร”	

ทำาไมต้องเป็นสไตล์แขก
	 “เราก็ไม่ได้อยากจะเป็น	แต่คงเป็น
เพราะว่าเราไปบ่อย	 ของที่เราใช้ก็เลย 
มีกลิ่นแบบนั้นมั้ง	 เราชอบงานฝีมือ	
งานที่มีเรื่องราว	อย่างตัวนี้เราเอามา
จากมือยิปซีเลย	 เรารู้เรื่องราวคุณค่า	
ปกติเราไม่ใช่คนช้อปปิ้งเลย	 เพราะ
ด้วยชีวิตเราส่วนใหญ่ต้องเดินทาง	 
ไปทำางานตา่งจงัหวดั	ทกุอยา่งมคีวาม
สบายและความง่ายเป็นพื้นฐาน	
สมมติกางเกงตัวหนึ่งควรจะอยู่ได้ 
สัก	3-4	วันโดยไม่ต้องเปลี่ยน”

ติดใจอะไรประเทศนี้
	 “ตดิใจความคาดไมถ่งึของอนิเดยี	ไมว่า่จะ
ในเมืองเดิม	 ที่เดิม	 ทุกเช้าที่ออกไปนอกถนน	 
เราจะเจอเรื่องใหม่เสมอ	ที่ติดใจหลักๆ	คือความ
เป็นวัฒนธรรมต่างๆ	 เขามีโรงแรมหรู	 แต่พอ 
เดินออกมา	 เจอขอทานที่ใส่ชุดเหมือนมาจาก
ทะเลทราย	เป็นความขัดแย้งที่สวย”

คิดว่าจะอิ่มตัวกับการเดินทางเมื่อไหร่
	 “ เราคิดว่ า เราจะเดินทางไปจนกว่ 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”	

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คือ
	 “สไตล์มันคือคำาจำากัดความที่คนเรา 
สร้างขึ้นมาเอง	 สมมติว่าคนนี้แต่งตัวอินเดีย 
ก็เรียกว่าคนนี้สไตล์แขก	จริงๆ	มันไม่ใช่สไตล์นี่	
สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มันมีของมันมาตั้งนานแล้ว	
มนุษย์ต่างหากที่ไปป้อนว่าพวกที่เกี่ยวกับกีฬานี่
เรียกสไตล์สปอร์ตแมน	แต่จริงๆ	แล้วเราว่ามัน 
ไม่ได้มีอะไรเป็นสไตล์ที่แท้จริงหรอก	 เราว่า 
การรู้จักตัวเองต่างหากคือสิ่งที่สำาคัญที่สุด”

ผู้หญิงเดินทางคนเดียวในอินเดีย นี่อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูแสนอันตราย แต่ผู้หญิงคนนี้ผ่านการ 
เดนิทางแบบนีม้าแลว้ไมรู่ก้ีร่อบ ชาตทิีแ่ลว้อาจเกดิเปน็คนอนิเดยี...นัน่คอืสิง่ทีน่กัเขยีนผูม้ลีมหายใจ
เข้า-ออกเป็นการเดินทางคนน้ีมักตอบทีเล่นทีจริง แน่นอน ไม่มีใครสามารถย้อนไปพิสูจน์ ได้ แต่  
ณ ปัจจุบัน ยิ่งเดินทางในประเทศนี้มากเท่าไหร่ ดูเหมือนเธอจะยิ่งรู้จักตัวเองในชาตินี้มากขึ้นเท่านั้น
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เป็นผู้ชายที่หลงใหลในตุ๊กตา
	 “เริ่มจากช่วงมหา’ลัยเราเจอตัวที่แปลกก็จะเก็บๆๆ	 เรา 
ไปหาถงึบา้นพีท่ีข่ายตุก๊ตา	เขาเปน็เจา้ใหญท่ีไ่ปคดัจากโรงเกลอื
ก่อนที่จะส่งให้กับร้านค้า	พอมีเยอะๆ	ก็ขายด้วยเลยฝากขาย
ตามร้านเพื่อน	 แล้วก็เริ่มลามจากตุ๊กตาที่เป็นนุ่นๆ	 ไปจนถึง
ตุ๊กตาเซรามิกของวินเทจ”

ความต่างระหว่างเสื้อผ้าใหม่กับของมือสอง
	 “สมมติง่ายๆ	ถ้าเป็นยูนิโคล่	(Uniqlo)	มือสองตามจตุจักร
จะสวยกว่าที่อยู่ในห้าง	 นี่เปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นแบรนด์	 
แต่ปกติเราไม่ได้ดูที่แบรนด์อยู่แล้ว	 เราดูที่ความชอบ	ดูที่แบบ	
ของใหมโ่อเคเรือ่งความสะอาดแนน่อนวา่ไมเ่คยมใีครใส่	แตแ่บบ
จะมีอยู่จำากัด	ถ้ามือสองเราจะได้เห็นของแปลกๆ	ที่ไม่ได้มีอยู่ 
ในของมือหนึ่ง	การที่ของเก่าผ่านการใช้ผ่านเวลามาแล้วบางที
มันสวยกว่าของใหม่อีกนะ”	

ช่วยเล่าถึงที่มาของชุดสีขาวน้ำาเงินที่ใส่อยู่
	 “เสื้อเพิ่งได้มาเมื่อไม่นาน	กางเกงของยูนิโคล่	ส่วนมาก 
ยูนิโคล่จะเห็นเรียบๆ	ใช่มั้ย	แต่นี่ของมือสองเราไม่รู้ว่าเจ้าของ
เขาเอาไปทำาหรือเปล่า	มีทำาขาดหรืออาจจะเอาไปฟอกสี	คือ	 
มันมาอย่างนี้เอง	พอเราเห็นเสื้อตัวนี้ก็นึกถึงกางเกงตัวนี้ที่มีอยู่	
มันเหมือนเป็นชุดเดียวกัน”

ชอบใส่เสื้อผ้าสีสันแปลกตา
	 “สีก็จะมีคู่สี	หรือ	สีตรงข้าม	เราก็ลองผสมสีที่มันแปลกๆ	
อย่างคู่สีม่วง-เหลือง	แดง-เขียว	บางวันเราอาจจะใส่ส้ม-ชมพู	 
แล้วบางทีก็แต่งตามอารมณ์	ฟ้าครึ้มๆ	อาจจะใส่สีทึมๆ	เศร้าๆ	
อาจจะออกมาสีหม่นๆ	แต่ก็มีเพื่อนเราที่เวลาเศร้าจะชอบใส่ส ี
ที่สดใส	ตรงข้ามกันแล้วแต่คน”	

คนรอบข้างต่างลงความเห็นว่าเป็นคนแปลก
	 “เราก็เป็นเรา	แปลกก็คือแปลก	ถ้าเป็นธรรมชาติของเรา
เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไร	แต่ต้องตามกาลเทศะ	 เราคงไม่ใส่ 
สีแดงไปงานศพแน่นอน	แต่ชุดสีดำาของเราก็อาจจะประหลาด
กว่าชุดคนอื่น”

คิดเห็นอย่างไรกับการจัดประเภทคนแต่งตัวดี-ไม่ดี
	 “แล้วแต่ความชอบเป็นเรื่องของรสนิยม	 ไม่ใช่เรื่องที่จะ
ตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดี	 ขั้นแรกมันสะท้อนว่าเราเป็นคนยังไง	
เหมือนเป็นเปลือก	เหมือนเรามองเห็นผีเสื้อ	เราเห็นว่าสีของมัน
เป็นยังไง	แต่เราไม่รู้ว่าผีเสื้อคิดอะไร	การแต่งตัวคือสิ่งที่อยาก
ให้คนอื่นมองเห็น	แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
	 “สิ่งที่เราเป็น	เราเป็นยังไงเราก็ทำาไปตามนั้น	 เป็นปัจเจก
แต่ละคนไม่เหมือนกัน”

ปอง - วริษฐ์ บูรณปัทมะ

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

หลายครั้งคนชอบทักว่าเขาเป็นคนแปลก บางคนกล่าวหาว่าเขา ‘บ้า’  
ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากว่าเขาเป็นผู้ชายท่ีชื่นชอบตุ๊กตา ชอบใส่เสื้อผ้า
มือสอง ชอบลองใส่เสื้อสีแปลก ชอบถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม ชอบเขียน
กลอนรัก ซึ่งเหมือนจะไม่แปลก แต่ที่แน่ๆ เขามีความต่าง
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THE MASTERPIECES

	 “บทูเปน็สิง่ทีใ่สส่บายสมบกุสมบนัทีส่ดุ	เราเปน็คนเดนิเยอะ
และก็ซุ่มซ่ามใส่บูทจะปลอดภัยที่สุด	 ที่ชอบคือบูทหนังแท้	 
ถ้ามือสองด้วยจะยิ่งดีเพราะมันจะนุ่ม”
	 “บูทคู่แรก	 ตอนนั้นเรียนอยู่	 ปี	 2	 จำาได้ว่าเป็นบูทยาว 
ครึ่งแข้งกึ่งยางสีฟ้าอมเทา	คือ	มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับ 
ชุดนิสิต	 อยู่จุฬาฯ	 ต้องใส่ชุดนิสิตไปเรียน	 เราเกิดคำาถาม 
ตลอดเวลา	อย่างปีหน่ึงทำาไมต้องใส่รองเท้าพยาบาลเปปเปอร์ม้ินท์ 
อะไรไม่รู้	 เรื่องบูทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนว่าอีนี่แหกกฎมาอีกแล้ว	
เราไม่ได้อยากเด่นนะ	แต่เราแค่รู้สึกเครียดกับความเคร่งครัด	คือ	
กฎระเบียบบางอย่างมันไม่ได้จำาเป็นต่อการเรียน	 ไม่ได้จำาเป็น 
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม”	
	 “บูทส่วนใหญ่ซื้อมาตั้งแต่ตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาเป็น	 
10	ปีแล้ว	ข้อดีอีกอย่างคือบูทอยู่ได้ตลอดกาล	หลายคู่ที่ดูเละๆ	
ตอนซื้อมือสองมาก็เละแบบนั้นอยู่แล้ว	ส่วนคู่ที่เรารู้สึกดีมากๆ	

คือ	บูทสั้นสีดำาส้นหนาๆ	ซื้อที่ฟลอเรนซ์	หนังนุ่มมากและส้นจะ
หนักหน่อย	รองเท้านี่เบาไปก็ไม่ดี	หนักไปก็ไม่ดี	คงจะเป็นเรื่องที่
เกีย่วกบักายวภิาค	มนัเปน็อารต์ในการทำารองเทา้นะ	อยา่งอติาลี
เราเชื่อว่าการทำารองเท้าหนังและรองเท้าบูท	นี่ต้องยอม”
	 “สุดท้ายขอฝากบอกมนุษย์ที่ชอบทักเวลาที่เห็นเราใส่บูท
อยากจะให้สร้างสรรค์การทักนิดนึง	 เพราะเรารำาคาญกับสอง
คำาถามที่ต้องเจอตลอด	อย่างแรก	“บ้านน้ำาท่วมหรอ”	กับ	อย่าง
ที่สอง	 “จอดม้าไว้ที่ไหนอะ”	คือ	ช่วยหาคำาถามอื่นมาถามกัน
หน่อยนะคะ”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “สำาหรับเราคนที่มีสไตล์	คือ	คนที่มีความเป็นธรรมชาติ	 
ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะ	อะไรประมาณนั้น	เราไม่รู้มันคืออะไร”	

เกี๊ยว - นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน : Boots Walker
เรื่อง:	อนัญ’	นฤที	/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

หลายคนรู้จักเธอในฐานะผู้ก่อตั้งห้องสมุดศิลปะ The Reading Room และอีกหลายคนจดจำา
ภาพของเธอในฐานะผู้หญิงที่มาพร้อมแว่นกรอบสีแดงและรองเท้าบูทจนเป็นเอกลักษณ์ 
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	 “เริม่ใสม่าตัง้แตป่หีนึง่ตอนอยูม่หา’ลยั	พวกทีเ่รยีนอารต์มนัไม่
ชอบใสเ่สือ้นสิติหรอก	เราไมไ่ดอ้ยากจะผดิระเบยีบนะ	แตเ่สือ้ขาวมนั
จะรู้สึกคล้ายนักเรียนเกินไป	ก็ใส่กันทั้งกลุ่มอาจจะเป็นแฟชั่นช่วงปี	
31	ด้วย”
	 “เสื้อฮาวายเดิมน่าจะมาจากชาวเกาะที่นุ่งโสร่งอย่างพวก 
ตาฮีติ	 (Tahiti)	ที่เห็นในภาพเขียนโกแกง	 (Paul	Gauguin)	แบบโสร่ง 
สีแดงดอกขาวๆ	แล้วพอมีฝรั่งนำาการใส่เสื้อไปเผยแพร่ก็เลยผสมกัน
ออกมาเป็นเสื้อฮาวาย	ส่วนที่ฮาวาย	 (Hawaii)	 ในยุคนั้นช่างตัดเสื้อ
ส่วนมากจะเป็นคนจีนกับญี่ปุ่นที่อพยพไปอยู่	ซึ่งเขาจะมีเทคนิคการ
พิมพ์ผ้าที่เก่งมากและบางคนก็สั่งผ้าจากประเทศเขาไป	แต่ว่าไปตัด
เป็นทรงฮาวายก็เลยมีเสื้อฮาวายลายญี่ปุ่น	จีน	ต่างๆ	นอกเหนือไป
จากลายดอกไม	้ลายคลืน่	ทีเ่ปน็ลายชาวเกาะดัง้เดมิ	เสือ้ฮาวายมอง
เมื่อไหร่ก็จะให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนและความสนุกอยู่ตลอด
เวลา”

	 “เรื่องคุณภาพเนื้อผ้าฝ้าย	 (cotton)	 เป็นเกรดธรรมดาที่สุด	 
แต่ถ้าให้ดีควรจะเป็น	ผ้าเรยอง	(rayon)	ผ้าเครปจีน	(crape)	ผ้าไหม 
ทีน่ิม่ๆ	หนอ่ย	แลว้อกีอยา่งคอืผา้ใยสปัปะรด	(balong)	เนือ้จะมคีวาม
สาก	สจีะอิม่	แลว้ถา้กระดมุทำาจากกะลามะพรา้วอยา่งนีถ้อืเปน็ของด	ี
การตดัเยบ็ถา้ลายตรงชว่งกระเปา๋ตอ่กนัแสดงวา่เปน็งานทีพ่ถิพีถินั”
	 “เสื้อฮาวายตัวที่มีความหมาย	คือ	ตัวที่พ่อให้	ช่วงนั้นพ่อเขา
คงเห็นผมใส่บ่อยๆ	 เขาก็ถามว่าชอบใส่เสื้อฮาวายหรอ	 เนี่ยเอาของ
เขาไปสเิปน็ของเขาสมยัหนุม่ๆ	เปน็ลายลกูน้ำาสขีาวบนพืน้สเีลอืดหมู
สวยด	ีผมใสอ่ยูพ่กันงึ	แตต่อนนีก้ลวัวา่จะขาดเลยเกบ็ไวไ้มไ่ดใ้สแ่ลว้”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “อาจจะเป็นการแต่งตัวหรือบุคลิกซึ่งค่อนข้างจะเฉพาะตัว	
ไม่ใช่แบบนึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นกันได้ง่ายๆ	 เหมือนคำาพูดที่ว่า	
‘You	can	buy	fashion	but	not	style’	เสื้อผ้าเลือกซื้อได้	แต่เอามา
แต่งให้เป็นสไตล์มันทำาไม่ได้ทุกคน”	

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

นักออกแบบอดีตผู้อยู่เบื้องหลังงานบรรณาธิการนิตยสาร Katch, Mono, Arena หรือที่ในแวดวงมักคุ้นกัน
ในชื่อ ‘Double O Seth’ ฉายาที่มาจากความคลั่งไคล้ James Bond 007 ซึ่งนอกเหนือไปจากภาพยนตร ์
เรื่องนี้แล้ว เสื้อฮาวายลวดลายบาดจิตเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หนุ่มผู้นี้คลั่ง
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 “ถ้าจะให้เล่าถึงที่มาของของแต่ละชิ้น	ต้องบอกก่อนว่าวัน
นี้คือวันมาเรียนค่ะ	ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียน	พวก
ปากกา	แฟม้	สมดุกจ็ะซือ้มาเองตามหา้งทัว่ๆ	ไป	แตพ่วกกระเปา๋
เครือ่งเขยีน	หรอืกระเปา๋เครือ่งสำาอางและถงุใสข่องนีเ่ปน็คอลเล็ก
ชั่นของ	Cath	Kidston	ซึ่งจะมีกิมมิคเป็นลายจุดค่ะ	ส่วนนี้เพื่อน
ซื้อมาฝากจากอังกฤษ	คงเห็นว่าชอบเลยจัดเต็มมาให้	ของพวก
นี้ก็คือจะใช้เป็นปกติเวลามาเรียนอยู่แล้ว”
 “สว่นทีช่ืน่ชอบลายจดุ	ตรงนี้นา่จะไดคุ้ณแมม่าคะ่	คุณแม่
ชอบลายจุด	มีโบ	มีระบายสวยๆ	 เราเห็นว่าลายจุดนี่แหละใช่
สำาหรับวิวที่สุด	ดูน่ารักและสดใส	แต่ก็ต้องเป็นจุดที่ได้สเกลนะ	
แบบว่าจุดไม่เบี้ยว	ไม่เล็กไม่ใหญ่	ไม่ถี่หรือห่างไป”
 “ถา้ถามวา่เวลาทีเ่หน็ของลายจดุตอ้งซือ้หมดเลยหรอืเปลา่	
ตอ้งบอกกอ่นเลยวา่เปน็ผูห้ญงิทีเ่สพตดิการช้อปปิง้	แตก่ไ็มไ่ดซ้ือ้

ทกุสิง่ทกุชิน้	อธบิายลำาบากนะ	มนัมาจากอนิเนอรม์ากกวา่ เวลา
เลือกของแต่ละชิ้น	 แต่จริงๆ	 วิวว่าเรื่องช้อปปิ้งไม่ได้จำากัดแค่ผู้
หญิงนะ	ผู้ชายก็ชอบ	 เพียงแค่เขาอาจจะหาเหตุผลที่ต่างกันไป
มารองรบัการชอ้ปปิง้ของเขา	ทัง้ๆ	ทีม่นักค็อืการชอ้ปเหมอืนกนั” 
	 “ส่วนชีวิตประจำาวันจริงๆ	ก็แต่งหน้าแต่งตัวน้อยนะเพราะ
ขี้เกียจ	แต่ก็คิดว่าผู้หญิงจะดูดีมันก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้ดี	 ให้
เหมาะกับกาลเทศะ	อย่างวิว	วันชิลๆ	ก็ไม่ได้แต่งอะไรเลย	แต่วัน
ไหนอยากสวยก็ระเบิดตู้เสื้อผ้ามาประโคม	บางวันอยากเนิร์ดใส่
แว่นเข้าร้านหนังสือก็มีค่ะ	ไม่ได้ยึดว่าต้องแต่งอะไรมากมาย”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “คือทุกสิ่งที่เราชอบ	 แม้คนอื่นอาจมองว่าไม่สวย	 ไม่ดี	 
แต่เรามองว่าสวย	ว่าดี	นั่นแหละสไตล์ของเรา”

วิว - ณิชยา หฤทัยวิญญู : Polka Dot Girl
เรื่อง	/	ภาพ:	ธนิสรา	เรืองเดช

หากคุณได้พบกับผู้หญิงที่ชื่อ ‘วิว’ คนนี้ สิ่งแรกที่จะดึงดูดสายตาคุณก็คือ ของที่เธอใช้เกือบทุกชิ้น
ล้วนเป็นลายจุดทั้งนั้น ‘STAND’ เลยขอกวักมือชวน Polka Dot Girl คนนี้ มาเปิดกระเป๋าโชว์สไตล์ลายจุด
ของเธอ
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 “เราเห็นคนอื่นใส่แล้วเท่ดีก็เลยชอบ	คิดว่าตัวเองใส่แล้ว 
อาจจะไมไ่ดด้ดูเีหมอืนคนอืน่	แตก่ช็อบทีจ่ะแตง่ตวัสไตลน์ี	้เพราะ
ความชอบอย่างเดียวเลย”
 “เวลาปกติก็จะแต่งตัวสบายๆ	 เซอร์ๆ	 เพราะว่าเราเป็น
นกักฬีา	เหงือ่ออกเยอะ	กเ็ลยชอบแตง่ตวังา่ยๆ	ไมต่อ้งเนีย้บมาก	
ถ้าแต่งเยอะจะเหนอะหนะไม่สบายตัว	อย่างถ้าออกไปเที่ยวก็จะ
ใสเ่สือ้ยดื	กางเกงยนีส	์รองเทา้ผา้ใบ	จะไมใ่สร่องแตะออกไปเทีย่ว	
เปน็คนชอบใสร่องเทา้ผา้ใบกบัหมวก	ถา้เปน็แนวอืน่อยา่งแนววนิ
เทจที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับเราแต่ก็เป็นอีกสไตล์นึงที่ชอบครับ”
 “เสือ้ผา้สว่นใหญก่จ็ะซือ้ทีต่ลาดนดัสวนรถไฟ	สวนจตจุกัร	
แล้วก็วังหลัง	ห้างก็ไปบ้าง	 แต่นานๆ	ทีจะซื้อของแบรนด์เนม	  
เป็นคนชอบสีสัน	 เวลาซื้อก็จะเลือกสีสดๆ	 เช่น	สีชมพู	 สีแดง							
สีส้ม	สีฟ้า	เห็นแล้วก็จะหยิบมาลองก่อนว่าเหมาะกับตัวเองไหม								

ถา้เปน็ชดุกฬีาหรอืชดุวอรม์กช็อบยีห่อ้	Adidas	โดยเฉพาะ	Adidas	
Originals”
 “เวลาที่ออกไปข้างนอกชุดวอร์มก็ไมได้ใส่่บ่อยนะครับ	ถ้า
ใส่ไปข้างนอกก็จะใส่ไปห้าง	 เพราะชุดมันสวยเลยใส่เป็นแฟชั่น	
พอใสเ่ดนิหา้งแลว้เหงือ่ไมอ่อกดว้ย	ถา้อยา่งไปเดนิตลาดนดั เดนิ
สวนจตจุกัร	กค็งจะใสช่ดุวอรม์ไปเดนิไมไ่ด	้สว่นเวลาทีจ่ะใสบ่อ่ย
ก็ช่วงเวลาซ้อมไงครับ	แต่ก็ใส่เป็นแฟชั่นนะ	ชุดวอร์มที่เราซื้อมา	
เราซื้อเพราะเราชอบและเห็นว่ามันสวย	คิดว่าใส่ตอนซ้อมคงจะ
ดูดี	ก็มีคนทักบ้างว่าเสื้อสวยดีนะ	ขอยืมใส่บ้างสิ	(หัวเราะ)”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “สไตล์คือการนำาเสนอตัวเอง	 บ่งบอกตัวเองว่าเราเป็น 
คนอย่างไร	มีนิสัยอย่างไร	ชอบอะไร	จากการแต่งตัว”

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

นักกีฬาเทควันโดทีมชาติผู้นี้จะมาบอกเล่าถึงสไตล์การแต่งตัวแบบ ‘สปอร์ตบอย’ ให้เราได้ฟังกัน 
โดยเฉพาะชุดวอร์มสีสันสดใสที่ถือเป็นจุดเด่นของหนุ่มทะเล้นคนนี้
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ทำาไมฮิปฮอปต้องใส่เสื้อตัวใหญ่โคร่ง
	 “วัฒนธรรมฮิปฮอปเริ่มต้นจากกลุ่มคนผิวดำาในอเมริกา	ด้วยความที่เป็น 
กลุ่มชนชั้นสอง	 เมื่ออากาศหนาวเย็น	 เขาไม่มีตังค์พอจะซื้อเสื้อกันหนาว 
แต่พอซื้อเสื้อยืด	 เขาเลยใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็กซ์เอ็กซ์แอล	 เพราะมันอุ่น	 ราคาก็ 
เท่ากันกับไซส์เอส	จนมันค่อยๆ	 เกิดมาเป็นสไตล์	 เลยเป็นภาพจำาว่าฮิปฮอป 
ต้องใส่เสื้อตัวใหญ่	ใส่หมวก	ทั้งที่สมัยก่อนพูดง่ายๆ	ว่าเป็นการแต่งตัวของคน
ข้างถนน”

แวดวงคนเตน้สมยัคณุหดัเตน้เมือ่ 10 กวา่ปทีีแ่ลว้กบัตอนนีแ้ตกตา่งกนัอยา่งไร
	 “ตอนเราเด็กๆ	 	อินเทอร์เน็ตยังมีลิมิตอยู่	 ยูทูบยังไม่เข้ามา	ก็ต้องรอดู 
เอ็มวีทางทีวี	 เราต้องไปหาว่าที่ไหนมีใครเต้นบ้าง	 หรือถ้าใครมีซีดีสอนเต้น 
หรือคอนเสิร์ตศิลปิน	นั่นคือขุมทรัพย์เลย	 ใครได้เรียนเต้นถือว่าโชคดีสุดๆ	แต่ 
ทุกวันนี้กดคลิกเดียวปั๊บมีท่าเต้นสอนหมดเลย	สมัยก่อนคนจะเต้นมันต้องถีบ 
ตัวเอง	 ออกไปหาครูเหมือนในหนังจีน	 ทุกวันนี้กลายเป็นว่าครูต้องแย่งกัน 
หยิบยื่นให้กับนักเรียน”

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับแวดวงฮิปฮอปที่คุณอยากแก้ไขมากที่สุดคือ
	 “คนมักจะมองภาพฮิปฮอปต้องเห็นผู้ชายสัก	มีหนวด	สูบบุหรี่	กินเหล้า	
ผิวคล้ำา	แต่จริงๆ	แม้แต่คนที่ทำาเพลงฮิปฮอป	หลายๆ	คนไม่	อย่างเราไม่เที่ยว
เลย	 ไม่กินเหล้า	 ไม่สูบบุหรี่ด้วย	 เพราะการเต้นใช้ปอดเยอะมาก	 เราไม่เที่ยว
เพราะทั้งวันมันเหนื่อยอยู่แล้ว	 และเป็นคนไม่กินเหล้าเป็นนิสัยอยู่แล้ว	ที่จริง 
คนเต้นประมาณ	50	เปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นแบบนี้	กลายเป็นว่าสิ่งที่พ่อแม่มองว่า
เป็นเด็กวัยรุ่น	 ไปเข้าแก๊งเต้นมันจะเสียคนหรือเปล่า	 ในความเป็นจริงก็เป็น 
ไปได้	แต่ว่าของเรา	คนที่เข้ามาทำาให้ชีวิตดีขึ้น	ดูแลสุขภาพมากขึ้น”

แล้วเวลาพูดถึง ‘ฮิปฮอป ‘ถ้าไม่ให้นึกภาพจำาผิดๆ เดิมๆ ควรเปลี่ยนมานึกถึง
อะไร
	 “ให้นึกถึงดนตรีฮิปฮอปกับวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา	คนที่อยู่
ในแวดวงฮปิฮอปกจ็ะแอก็ทฟีตลอดเวลา	มนัเปน็อะไรทีด่นตรพีาใหข้ยบั	อาจจะ
เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ	ใส่กระโปรงก็ได้	แค่มีใจรักในเสียงดนตรีแบบนี้	ฟังแล้วรู้สึก
อยากจะออกไปทำาอะไร”

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “สิ่งที่รายล้อมอยู่ในชีวิตทั้งหมดแล้วสร้างให้คนคนหนึ่งมีวิถีชีวิตยังไง	 
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำาวัน	 งานอดิเรกที่ชอบ	 โอกาสต่างๆ	 ในชีวิต	บวกกับ 
ตัวของคนคนนั้นเองด้วยว่าสิ่งที่เขาชอบเป็นอย่างไร	รวมกันก็น่าจะเป็น	สไตล์”

เมฆ  - สายเมฆ พึ่งอุดม

: ฮิปฮอปมืออาชีพ
เรื่อง:	ศศิวรรณ	โมกขเสน		/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

ในสายตาผู้ใหญ่ การเข้าร่วมแก๊งเต้นข้างถนนอาจไม่ใช่กิจกรรม
ที่ดูน่าส่งเสริมเท่าไหร่นัก แต่เด็กหนุ่มชาวเชียงใหม่ผู้เริ่มสอนเต้น
เปน็อาชพีตัง้แตอ่ยู ่ม.5 มสีตดูโิอสอนเตน้เปน็ของตวัเองเมือ่เรยีน
อยูป่ ี3 และปจัจบุนัเปน็บณัฑติหมาดๆ ทีก่ำาลงัเตรยีมตัวไปแขง่เต้น
บนเวทรีะดับโลกในฐานะตวัแทนประเทศไทยคนนี ้พิสจูน์ใหเ้หน็แลว้
ว่า นับแต่เขาเดินเข้าไปขอบีบอยข้างถนนให้สอนเต้นตอนอยู่ ม.1 
เสียงดนตรีที่หลายคนฟังแล้วเห็นแต่ความมืด พลิกชีวิตเขาสู่
ความสว่างเจิดจ้าแค่ไหน
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สไตล์ ไหนที่เป็นตัวคุณ
 “เราใส่เสื้อผ้าแบบลุยๆ	 หน่อย	 ด้วยเพราะหน้าที่ 
การงาน	ที่เป็นวิศวกรมันก็จะแต่งตัวสาวมากไม่ได้	 ซึ่งเรา 
ก็ชอบอยู่แล้วด้วยค่ะ”

ให้เปรียบตัวคุณเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้น คุณคืออะไร
 “คิดว่าเป็นหมวกแก๊ป	 เพราะมันทนร้อนทนฝน	แล้ว 
เราเป็นผู้หญิงลุย	 ทั้งนิสัยและหน้าที่การงานที่ทำาด้วย	 
มันทำาให้เราต้องอดทนกับทุกสถานการณ์	ทุกสภาพอากาศ	
แล้วเราก็สะสมหมวกด้วยค่ะ	จริงๆ	แล้วมีหมวกทุกแบบเลย	
ชอบใส่หมวกมาก	ขาดไม่ได้เลย”

การเป็นวิศวกร ได้สอนอะไรให้ผู้หญิงอย่างคุณ
 “การทำางานด้านนี้สอนให้เราคิดทุกอย่างแบบเป็นเหตุ
เป็นผล	ส่วนเรื่องต้องทำางานกับผู้ชายเยอะๆ	 เราว่ามันดีนะ	
เพราะทำางานกบักลุม่ผูช้าย	พวกเขากจ็ะทำางานงา่ย	ไมจ่กุจกิ	
ไม่พอใจอะไรก็พูดกันเลยตรงๆ	ผู้ชายวิศวะ	จะทำาเรื่องใหญ่
ให้เป็นเรื่องเล็ก	ทำาเรื่องเล็กให้ไม่เป็นเรื่อง	 ซึ่งเราได้รับนิสัย
หลายอย่างมาใช้ชีวิตปกติ	 มันทำาให้เรากลายเป็นผู้หญิง 
ที่ไม่จุกจิกและค่อนข้างมีเหตุผลไปด้วย”

อะไรคือปัญหาของวิศวกรหญิง
 “ถ้าเป็นสมัยเรียนก็คงเป็นปัญหาตอนทำาแล็บ	 เรา 
ไม่สามารถทำาบางอย่างได้เท่ากับผู้ชาย	 เช่น	 การกลึง	 
หล่อเหล็ก	 เราก็อาจจะรบกวนให้เพื่อนผู้ชายบ้าง	 แต่เรา 
เรียนมาด้านอุตสาหการก็จะยังไม่ค่อยมีปัญหา	 ถ้าเป็น 
ด้านปิโตรเคมี	หรือ	โยธาธิการ	อันนั้นจะมีอุปสรรคมากกว่า”

นี่แหละชุดทำางาน ของคุณ
 “มีเสื้อแจ็กเก็ตแขนยาวหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า 
เสื้อช็อป	หน้าที่ของมันกันสิ่งสกปรก	เพราะเราทำางานกับฝุ่น
กับเครื่องจักรตลอดเวลา	อีกอย่างคือมันจะเป็นเสื้อที่ติดไฟ 
ไม่ได้	ก็คือช่วยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยให้เรา	มีใส่หมวกแข็ง	
เพือ่กนัสิง่ของหลน่ใสห่วั	แลว้กร็องเทา้เซฟตี	้ปอ้งกนัของหนกั
หล่นใส่เท้า”

เป้าหมายของคุณคืออะไร
	 “เราอยากขึ้นไปถึงจุดที่คุมคนอื่นได้	มีลูกน้อง	คือ
อยากโตไปถึงจุดที่เป็นสายบริหาร	 แต่ช่วงนี้เราก็มี 
หนา้ทีต่อ้งสะสมประสบการณไ์ปกอ่น	และทีส่ำาคญัคอื
เรื่องของความรู้	ก่อนจะก้าวไปถึงเป้าหมาย	เราต้อง
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง”

‘สไตล์’ คืออะไรสำาหรับคุณ
	 “สไตล์	คือ	สิ่งที่พาเราไปเจอคนที่มีสไตล์
เหมือนกันกับเรา	และสไตล์ก็บ่งบอกความเป็น
ตัวเรา	ว่าเราเป็นคนแบบไหน”

คูน - ปิยวดี เตมียะประดิษฐ์ 

: วิศวกรสาวที่สวยทั้งภายนอกภายใน
เรื่อง:	พิมพ์พร	คงแก้ว	/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน
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ณัฐ - ณัฐฑยา สวาทสุต - อาร์ม - ร.ต.ต.ศุภรัตน์ มีปรีชา

: คู่รักนักสนุกแต่ง
เรื่อง	/	ภาพ:	ศศิวรรณ	โมกขเสน	

จะซื้อเสื้อผ้าแต่ละทีตัดสินใจจากอะไร 
	 ณัฐ:	 “ใส่ได้หมดของถูกของแพง	 รู้สึกว่าถูกแพง 
ไม่สำาคัญ	 จะซื้อของมันต้องเป็นของที่ใส่กับเราแล้วดูดี	 
แต่ว่าเป็นโรคจิตชอบสะสมของมือสอง	 มีร้านวินเทจ 
ร้านประจำาที่ เชียงใหม่	 ชอบงานเก่าๆ	 เพราะรู้สึกว่า 
รายละเอียดมันน่ารักดี	 กระดุม	 เลื่อม	การแปะลูกไม้สวย
มาก	 โรงเกลือก็ไปมา	จตุจักรก็ชอบเดินนะ	ชอบไปค้นหา 
โซนมือสอง	ไปรื้อของเก่า”	
	 อาร์ม:	 “แล้วแต่อารมณ์	 แต่ก็ชอบของมือสอง 
เหมือนกัน	อย่างเสื้อเชิ้ต	มือหนึ่งก็ซื้อ	มือสองก็ซื้อ	มันแล้ว
แตท่ีเ่ราชอบ	แตถ่า้ถามวา่เวลาดเูสือ้ผา้	จะไปดมูอืสองกอ่น	
เพราะส่วนใหญ่เวลาซื้อยี่ห้อมันจะเหมือนๆ	กันไง	แต่เวลา
เราซื้อของมือสองมันได้แล้วไม่มีอีก”

ชอบมีคนพูดว่าอยู่เมืองไทยแต่งตัวได้ไม่มากเท่าต่างประเทศ 
เห็นด้วยมั้ย
	 ณัฐ:	 “มันก็แล้วแต่กาลเทศะไง	ณัฐก็มีนะ	 ใส่เฟอร์ 
อยู่ในกรุงเทพฯ	แต่ก็เป็นกลางคืนที่มีแอร์	สะพายเบาๆ	แค่
ถือขำาๆ	ให้มันดูมีอะไร”	
	 อาร์ม:	“มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักร้องวงอะไรสักอย่าง
เขาฮติใสส่ทู	แลว้กจ็ะมเีดก็ใสส่ทูเดนิสวนจตจุกัรกนัเตม็เลย”	
	 ณัฐ:	 “หรือช่วงเมื่อก่อนที่มีฮิตสวมยีนส์สกินนี่แล้ว 
ใสเ่บลเซอรท์บั	อยา่งนีม้นัไมใ่ช	่เหมอืนวนันีจ้ะไปสวนจตจุกัร	
หรือจะไปทำาอะไรเอาต์ดอร์แต่แต่งหน้าจัด	ทำาผมจัด	มันก็

ไม่ใช่	 จะแต่งตัวยังไงก็ได้ตามใจเรา	แต่กาลเทศะสำาคัญ
ที่สุด”
	 อาร์ม:	“อย่างชุดทำางานผมเป็นเคร่ืองแบบตำารวจ	แต่
รอง เท้ าผม เป็น 	 D r .Ma r t ens 	 ทรงหั วแหลม	 
มันก็ไม่น่าเกลียด	แต่ว่าก็ได้แค่นั้น	พอมีโอกาสได้
แตง่ตวัชดุไปเทีย่วเรากจ็ะใสส่ทีีเ่ราอยากใส	่เปน็
คนชอบสฉีดูฉาด	เสือ้ผา้สสีะทอ้นแสงเยอะ”	

สำาหรับคุณ ‘สไตล์’ คืออะไร
	 อารม์:	“กต็อ้งหาสไตลไ์หนทีใ่สแ่ลว้เหมาะ
กับตัวเอง	ทำาให้ตัวเองดูดีขึ้น	อาจจะชินกับการเดิน
แบบมั้งที่เขาต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับเรา	 เพราะว่า
ถา้เอาเสือ้ผา้ทีไ่มเ่หมาะกบัเรามาใส	่จากของแพงกจ็ะกลาย
เป็นของถูกไปเลย”	
	 ณัฐ:	 “สไตล์ก็คือไลฟ์สไตล์มั้ง	 ชีวิตที่ใช้ในแต่ละวัน	
ณฐัเปน็คนทีแ่ตง่ตวัตามอารมณ	์ไมม่สีไตลท์ีแ่นน่อน	ขึน้อยู่
กับว่าวันนี้อยากแต่งแบบไหนก็จะแต่ง	 แล้วณัฐก็รู้สึกว่า 
สนุกที่ได้แต่งแบบนี้	 วันหนึ่งเป็นสาวหวาน	 วันหนึ่งเป็น 
สาวเปรี้ยว	วันหนึ่งก็แม่ชีเลย	ธรรมะธัมโม	วันหนึ่งก็สปอร์ต
มาก	 แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของณัฐ	 คือ	 ต้องมีอะไรที่ 
โดดเด่นออกมาจากชุดนั้น”	

ต๊ะ - ปรัชญา ดวงมั่น

: นางงามขนตาปลอม
เรื่อง:	กันต์กนิษฐ์	มิตรภักดี	/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

การแต่งกายที่ขาดไม่ได้คืออะไร
	 “ขนตาปลอม	คือมันแบบ	มีมากกว่า	30	คู่
อะ	แลว้คอืเปน็คนชอบทำาขนตา	วา่งๆ	จะชอบเอา
ขนตามามกิซแ์อนดแ์มตช	์คอืจะไมต่ดิชัน้เดยีวนะ	
ไม่ได้	 อย่างวันนี้ก็ติดสองชั้น	แต่ถ้าวันไหนออก
งานใหญ่ๆ 	นะ	จะตดิสีช่ัน้	กบัขนตาลา่งอกีชัน้นงึ”

ทำาไมถึงชอบดูประกวดนางงาม
	 “จุดเริ่มต้นมันมาจากปี	 2009	 ที่ไข่มุก	
(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”

คดิยงัไงกบัการประกวดนางงามสาวประเภทสอง
	 “การประกวดสาวประเภทสองนี่ถือว่า 
เป็นสิ่งที่ดีนะ	 เราว่ามันเป็นโอกาสที่ดีให้แสดง
ความสามารถ	แตค่อืลา่สดุนีเ่คา้ลดใหอ้ายไุมเ่กนิ	
25	 ที่จะสมัครได้	 คืออยากให้เพิ่มมากกว่านี้	 
การจะเป็นสาวประเภทสองที่จะแต่งหญิงได้เนี่ย	
มนัจะตอ้งทานยาคมุ	นอ้งๆ	จะไมค่ดิถงึการเรยีน	
อยากใหม้สีาวประเภทสองทีก่ลา้คดิ	มคีวามรูด้ว้ย	
และมาพร้อมกับแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลง 
สาวประเภทสองจริงๆ”

ให้นิยามคำาว่า ‘สไตล์’ สำาหรับ
	 “ความเปน็เอกลกัษณข์องเรา	เราอาจไมไ่ด้
เกิดมาแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองล้วนๆ	 สไตล์ 
เกิดจากการผสมผสานของสิ่งที่ เราคิดว่าใช่	 
และสิ่งนั้นแหละคือเอกลักษณ์ของเรา”

ใบหน้าแต้มด้วยสีสันสวยงาม ขนตางอนยาวเผยให้เห็นประกายในดวงตา ท่วงท่าการเดิน 
ที่มีจริตจะก้าน ทั้งหมดนี้อาจทำาให้ ต๊ะ-ปรัชญา ดวงมั่น เป็นเพียงสาวประเภทสองธรรมดาๆ 
คนหนึ่ง แต่เมื่อเราได้นั่งลงคุยกับต๊ะ เราถึงได้รู้ว่าภายใต้สิ่งปรุงแต่งของปลอมทั้งหลาย  
มี ‘ของแท้’ ซ่อนอยู่
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การแต่งตัวถือเป็นงานศิลปะ
	 “ใช่ค่ะ	ส่วนตัวชอบทำางานศิลปะในเชิงวิพากษ์วิจารณ์
สังคม	อย่างชุดที่เห็นนี้เป็นผ้ายาว	 5	 เมตร	ถ้าคลี่ผ้าออกมา 
ก็จะเห็นคำาด่าสังคมที่พ่นด้วยสีสเปรย์	ถือเป็นการเพอร์ฟอร์ม	
(perform)	อย่างหนึ่ง	ส่วนลิปสติกที่ทาเป็นเหมือนกับผ้าปิดปาก	
แทนการแสดงความคิดเห็นที่บางครั้งเราไม่สามารถพูดออกมา
ได้	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปิน	 ทุกอย่างที่ เราทำาใน 
แต่ละวันมันคืองานศิลปะ”

แหล่งความคิดในการสร้างสรรค์
	 “การแต่งตัวมันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา	การ
เลือกสี	การหยิบเสื้อผ้า	การแต่งหน้า	การพ่นสเปรย์	มันมาจาก
ชีวิตของเรา”
การวิจารณ์จากสายตาของผู้อื่น
	 “ถ้าเป็นด้านลบจะโดนเยอะมาก	 โดนมองตั้งแต่หัว 
จรดเทา้	หนไูมไ่ดอ้ยูแ่ตใ่นโลกสว่นตวันะคะ	หนยูงัขึน้รถเมลด์ว้ย
ชุดแบบนี้	ไปกินข้าว	เดินถนน	ใช้ชีวิตปกติด้วยชุดแบบนี้	ตอน
แรกรูส้กึแยเ่หมอืนกนัทีต่วัเองแตกตา่ง	แตถ่า้มองอกีมมุหนึง่มนั
ก็น่าหัวเราะมากกว่า	 ที่คนอื่นเขาเหมือนๆ	 กันหมด	 แต่เรา 
มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร”	

ที่สุดของชุด Butterfly
	 “เคยแต่งเป็นคอนเซ็ปต์ของกิเลส	 เกิดจากสภาวะที่ตีกัน
หลายอย่าง	 เรื่องเพศ	 สังคม	 การเรียน	พอมันเยอะๆ	 เข้า	 
เราก็รู้สึกถึงพระแม่กาลีที่แสดงอภินิหาร	 เลยเอาพระแม่กาลี 
มาสื่อ	 เป็นชุดที่ทาตัวเป็นสีน้ำาเงินอมม่วงเหมือนสีของพระแม่
กาล	ีแลว้กระโปรงกใ็ชถ้งุมอืยางมาเปา่ใหเ้ปน็มอืพองๆ	รอ้ยกวา่
อันเอามารวมกัน	ข้างบนหัวก็เป็นนกยูง	 แล้วก็มีตุ๊กตาบาร์บี้ 
แทนคนมาประดบั	แลว้แทนทีจ่ะถอือาวธุโบราณ	เรากเ็ปลีย่นมา
ถือปืนแทน	ชุดนี้อาจารย์ที่คณะเห็นแล้วขอถ่ายรูปเราเอาไปลง
ในนิตยสาร	Fine	Art	ด้วย”

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องกาลเทศะ
	 “อย่างตอนที่กลับบ้านไปหาครอบครัวหนูก็จะมีความ
เกรงใจ	หรือ	อย่างเวลาที่หนูเข้าวัดก็จะแต่งเหมือนคนปกติ	คือ	
เราก็รู้กาลเทศะ”	

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
	 “สไตล์คือตัวตนของแต่ละคน	 คนๆ	 หนึ่งใช้ชีวิตมา	 
ทุกอย่างคือประสบการณ์ที่เข้ามารวมอยู่ในตัว”

Butterfly สายกลาง

: ทางของศิลปิน
เรื่อง:	อนัญ’	นฤที		/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีฉายา
ประจำาคณะว่า ‘Butterfly สายกลาง’ ด้วยพื้นเพที่ เป็น 
คนระยองจึงทำาให้รุ่นพ่ีที่ตั้ งชื่อนึกถึงผี เสื้อสมุทร ส่วน 
สายกลางตคีวามไดส้องแงจ่ากเพศทีอ่ยูต่รงกลางระหวา่งชาย
หญิง  และการเลือกเดินสายกลางจากความศรัทรา 
ในศาสนา การเรียนศิลปะให้อิสระและเปิดโอกาสให้เธอได้เลือก
บินอย่างที่ใจมุ่งหวัง ทุกสิ่งที่เธอทำาคือทางที่เธอเลือก
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ชุดทำางานของคณุเป็นอย่างไร เป็นอาจารย์สอน
กฎหมายต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากใช่ไหม
	 “เนื่องจากผมการประกอบอาชีพของผม	
ทำาให้ค่อนข้างต้องระมัดระวังในการแต่งตัวพอ
สมควร	ในวนัทำางานของผมจงึเปน็ไปตามทีค่ณะ
กำาหนดให้	 เพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการจะแต่งตัว
สุภาพมากจนเป็นแพตเทิร์น	 ผมชอบใส่เสื้อ 
พับแขน	อาจจะทำาให้ผู้ใหญ่มองว่าไม่เรียบร้อย
บ้าง	 จริงๆ	 แล้ว	 ผมต้องการจะสอนหนังสือ 
แบบใส่ยีนส์เสียด้วยซ้ำา	 เพียงแต่เรายังคงอยู่ใน
สังคมที่ต้องฟังเสียงรอบข้างด้วย	แต่ผมยังคง 
เชื่อว่าการแต่งกายไม่ได้บอกถึงคุณภาพในการ
ทำางานของใคร”

นอกจากการทุ่มเทด้านการสอน ชีวิตส่วนอื่น
ของคุณทุ่มเทไปกับการทำาอะไร
	 “ชีวิตที่นอกเหนือไปจากอาชีพอาจารย์ 
ของผม	คือ	การเล่นดนตรี	 เล่นกีฬา	และการ 
ออกไปเจอโลกเพื่อเขียนนิยายสักเล่มสองเล่ม	 
แตห่ลกัๆ	คอืการเลน่ดนตร	ีเวลาพกัจากการสอน
หนงัสอื	ผมกจ็ะหยบิกตีารข์ึน้มาเลน่	กพ็วกเพลง
ที่ตัวเองเล่นสมัยตอนหนุ่มๆ	ผมเคยมีวงอาชีพ
เลยนะ	 ในช่วงก่อนเรียนมหาวิทยาลัยชื่อ	 
O-Seven	 แล้วก็มาอยู่อีกวงหนึ่งชื่อวงชาละวัน	
(หัวเราะ)	ก็รับงานทั่วไป	เคยเล่นที่สยามด้วยนะ	
ตอนนั้นผู้จัดการวง	คือ	คุณกิตติ	กาญจนสถิตย์	
หรอื	‘กติต	ิกตีารป์นื’	และ	สมบตั	ิเปน็นกัรอ้งนำา	
ตอนหลังเขาเป็นนักร้องวงเนอสเซอรี	ซาวด์”

ทุกวันนี้ยังคิดถึงดนตรีไหม
	 “หลังจากท่ีผมเร่ิมทำางานเป็นกิจจะลักษณะ
มากขึน้	ตอ้งเรยีนตอ่ปรญิญาโท	แลว้ตอ้งมาเปน็
อาจารย์	 ก็เลยไม่มีโอกาสได้เล่นดนตรีอาชีพ
อย่างเดิม	แต่ด้วยความเป็นนักดนตรีเก่า	ก็เลย
ซื้อกีตาร์เอาไว้ในห้องพักอาจารย์	 และผมก็ 

ตั้งความหวังไว้ว่า	 อีกไม่นานผมจะต้องออก
อัลบั้มสักอัลบั้มหนึ่ง	มีสัก	 3-4	 เพลง	 เพื่อเป็น
เพลงประกอบนวนิยายที่ผมกำาลังเขียนอยู่	 โดย
จะแต่งเนื้อร้องและทำานองเองทั้งหมด”	

คุณกำาลังเขียนนวนิยายอยู่
	 “ใชค่รบั	นวนยิายของผมกห็ยบิจบัเอาจาก
สิง่ทีเ่หน็จากนกัศกึษา	และผูค้นในชวีติประจำาวนั
นี่แหละ	มาเขียนเป็นนิยาย	ผมอยากถ่ายทอด
ความรู้ทั้งทางกฎหมาย	 ทางการเมือง	 และ
แนวคดิบางอยา่งทีผ่มคดิวา่มนัด	ีแตผ่มเบือ่ทีจ่ะ
นำาเสนอในแบบทางการวิชาการแล้ว	 ก็เลย 
ต้องมาสื่อผ่านการเขียนนิยาย	 เพราะดูว่ามาจะ
ซึมได้มากกว่า	และซอฟต์กว่าด้วย”

ในฐานะคุณพ่อ คุณอยากให้ลูกของคุณเติบโต
ไปเป็นแบบไหน
	 “ผมอยากให้ลูกของผมหาความหลากหลาย
ในชีวิตให้ได้	 ผมอยากให้เข้าเรียนรู้ว่าชีวิต	 
ข้างทางมันมีอะไรมากกว่าแค่เห็นเป้าหมาย 
ข้างหน้า	 แล้วมุ่งไปหามันอย่างเดียว	 โดยไม่
สังเกตอะไรรอบตัวเลย	ชีวิตของคนมันสวยงาม
มากกวา่นัน้	ดอกไมข้า้งทางมนักส็วยนะ	หดัมอง
มันบ้าง	เรียนรู้กับสิ่งรอบตัวบ้าง	หรือวันที่มีทุกข์	
ก็ให้รอคอยวันที่จะมีความสุข	 ชีวิตมันต้องเป็น
แบบนี้	แล้วเราจะรู้จักรสชาติของความเป็นคน”

สำาหรับคุณแล้ว ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “มนัมทีัง้สไตลเ์สือ้ผา้และสไตลก์ารใชช้วีติ	
แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าแบบนี้แหละ
ที่เหมาะกับตัวตนของเรา”

ธีระ สุธีวรางกูร

: อาจารย์กฎหมายผู้แหวกขนบ
ด้วยเสียงกีตาร์และเสื้อเชิ้ตพับแขน
ภาพ	/	เรื่อง:	พิมพ์พร	คงแก้ว

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ คงเป็นคำานิยามที่คนทั่วไปมอบให้กับ
ผู้ชายคนนี้ แต่เราจะพาคุณไปรู้จักเขาในมุมที่แตกต่างจากนั้น ผู้ชายที่เกือบเป็นนักดนตรีอาชีพ
ก่อนผันตัวมาเป็นอาจารย์ และอาจารย์ที่กำาลังจะมีนวนิยายที่แต่งขึ้นเอง
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7 วันของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
	 “ผมให้เวลากับงาน	 5	 วันเต็ม	 เพราะในช่วงเวลานั้น 
งานสำาคัญที่สุด	 แต่เมื่อถึงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์	 ผมจะ 
พักงานอย่างจริงจัง	 ในวันอาทิตย์	 พอดีว่าผมเป็นคาทอลิก	 
ครึ่งวันเช้าจึงเป็นเวลาที่ผมต้องไปโบสถ์	ช่วงบ่ายก็ทานอาหาร
พร้อมหน้าพร้อมตา	 วันอาทิตย์จึงเป็นวันครอบครัวของผม	 
ส่วนวันเสาร์	 ก็จะออกกำาลังทั้งกำาลังกายและกำาลังสมอง	 
ออกไปพบปะเพื่อนฝูง”

ชุดที่คุณใส่บ่อยที่สุดเป็นแบบไหน
	 “เครื่องแบบพนักงานบริษัทครับ	มันเป็นเครื่องแบบที่ 
ไม่ค่อยเชยเท่าไหร่	 มันถูกทำาขึ้นมาให้ทุกคนใส่ได้	 เป็นเสื้อ 
คอโปโล	มตีราบรษิทักรนีสปอรต์	หรอื	สญัลกัษณข์องไวตามลิค	์
แต่ผมก็ใส่ใจกับการแต่งตัวนะ	ต่อให้เป็นเสื้อโปโล	มันก็ต้องรีด	
การรีดมันทำาให้ดูดีขึ้น	 เพิ่มความน่าเคารพนับถือให้ด้วย	 
อีกอย่างคือเสื้อพวกนี้จะมีปัญหาตรงปกเสื้อ	 ปกมันจะบิน	 
คือ	งอนขึ้นมา	ผมเห็นครั้งแรกตอนที่ไปออกโทรทัศน์	ภาพมัน
ตลกนะ	 เสื้อโปโลปกบิน	 ผมเลยกำาชับลูกน้อง	 ว่าให้เอาเสื้อ
คุณภาพดีๆ”

ชุดอื่นนอกจากเสื้อคอโปโลของบริษัทล่ะ คุณใส่อะไรบ้าง
	 “เมื่อมีประชุมต้องใส่สูท	ส่วนมากผมจะใช้สูทแบบ	Tailor	
Made	ไซสท์ีเ่ราไปซือ้มาใสม่นัไมฟ่ติกบัตวัเรา	ใสไ่ปกไ็มค่อ่ยสวย	
สำาหรบัเชิต้สว่นมากในตูก้จ็ะเปน็พวกสขีาว	ดำา	เทา	น้ำาตาล	ฟา้	
เพราะโทนสีพวกนี้แมตช์กับสูทและเนกไทได้ง่าย”

คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ดูดีมาก อะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณดูแล
สุขภาพ
	 “เราทำาสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ	คือ	นมไวตามิลค์	และ	
น้ำาส้มกรีนสปอร์ต	มันก็ทำาให้เราต้องดูแลสุขภาพ	 เพราะเรา 
เปน็	CEO	มนักถ็อืเปน็หนา้ตาของบรษิทันะ	มนัจงึเปน็การบงัคบั
ใหเ้ราดูแลตวัเองไปในตวั	แตม่นัเปน็การบงัคบัทีเ่ราไมอ่ดึอดันะ	
เพราะผมเองกช็อบเลน่กฬีามาตัง้แตส่มยัเรยีน	เคยเปน็นกักฬีา
มหาลัยด้วยนะ	 มันก็ชินไปแล้วกับการที่ต้องทำาให้ร่างกาย 
ต้องออกกำาลัง”

คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “คือตัวตนที่คนนำาเสนอ	 แต่ละคนต้องพิจารณา	 ผ่าน
กระบวนการหลายอย่าง	ผ่านหลายเหตุการณ์ในชีวิตมาแล้ว	 
จึงจะรู้ได้ว่า	 เราเหมาะกับสไตล์ไหน	ตัวตนหรือสไตล์ของคน 
เป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามเวลาและช่วงวัยของชีวิต”

ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

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

เรากำาลังพูดคุยอยู่กับผู้บริหารที่เรามั่นใจว่าหลังจากท่ีได้
อ่านบทสัมภาษณ์นี้ ผู้อ่านคงอยากที่จะลุกขึ้นไปหาไวตามิลค์ 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขึ้นมาดื่มสักกล่อง หรืออยากจะออกไป
วิ่ง ไปว่ายน้ำาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อตัวคุณเอง
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เร่ิมทำาอาหารเชา้มาตัง้แตเ่มือ่ไหร ่และทำาไมถงึเริม่ทำา 
ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
	 “จริงๆ	 มันก็เริ่มมาจากตอนเด็กๆ	 แหละ	 
บ้านเราพี่น้องเยอะ	ตอนเช้าแม่ก็จะทำาอาหารเช้า 
ให้ทานก่อนไปโรงเรียนเลยจะติดว่าต้องทานอาหาร
เช้าก่อนออกจากบ้าน	พอโตมาต่างคนต่างแยกย้าย	
เราก็เริ่มจะทำาทานเอง	ด้วยความที่เป็นคนชอบทาน
และชอบทำา	ยิง่ไดด้พูวกรปูถา่ยสวยๆ	จากแมกกาซนี
หรือเว็บไซต์ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจในการทำามากขึ้น”

ต้ังแต่เด็กมากินอาหารเช้ามาตลอดหรือเปล่า และ 
ใครเป็นคนทำาให้ เป็นอาหารประเภทไหน
	 “ก็ตั้งแต่เด็กๆ	 เลย	จะทานอาหารเช้าที่บ้าน
ตลอด	แม่จะเป็นคนทำา	พอเราโตขึ้นรู้จักทำาทานเอง 
กจ็ะทำาแบบงา่ยๆ	จะชอบทำาอาหารฝรัง่เพราะทำางา่ย
และรวดเร็ว	 เครื่องปรุงวัตถุดิบ	ขั้นตอนต่างๆ	ก็ไม่
เยอะมาก	เดี๋ยวนี้เลยทำาให้แม่ทาน	สลับกันบ้าง”

ตืน่กีโ่มงเพือ่มาทำาอาหารเช้า และทำาไมถงึเลอืกตืน่มา
ทำาอาหารเช้ามากกว่าจะขอนอนต่ออีกหน่อยแบบ 
คนทั่วไป
	 “ปกติก็จะต่ืนประมาณ	8	โมง	เราเข้างาน	10	โมง
และบ้านอยู่ใกล้ที่ทำางาน	 เลยมีเวลาตอนเช้าทำานู่น 
ทำานี่ได้	 พอเริ่มทำาก็จะสนุก	ตื่นมาก็จะคิดว่า	 วันนี้ 
เราจะทำาอะไรทานดี	ถ้าวันไหนไปเจอสูตรอะไรใหม่ๆ	
แล้วอยากลองทำา	ก็ตื่นมาแต่เช้าเลย	หกโมงเจ็ดโมง	
มันจะมีความรู้สึกอยากลุกเด้งขึ้นมาจากเตียง	 
ไม่อยากนอนต่อแล้ว”

ทำาไมถึงต้องเป็นอาหารเช้า คิดว่าการทำาอาหารเช้า
ให้อะไรกับชีวิตบ้าง
	 “อาจจะติดนิสัยชอบทานอาหารเช้าแบบอลังการ
มาตั้งแต่เด็กๆ	 เลยให้ความสำาคัญกับมัน	แต่เราว่า 
มันเป็นความรู้สึกที่ดี	 การที่ตื่นเช้า	มีเวลาทำานู่นนี่	 
ไม่ต้องรีบกระหืดกระหอบ	มีเวลาจิบกาแฟ	ทานอาหาร	
นั่งอ่านแมกกาซีน	เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดี”

เมนูอาหารที่ทำาเอาสูตรมาจากไหน หรือเลือก 
จากอะไร
	 “ส่วนมากก็ดูจากตำาราอาหาร	 เว็บไซต์	 หรือ
บางทีก็เปิดตู้เย็นดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง	จะเอาไปทำา
อะไรได้บ้าง	 เป็นความรู้สึกที่สนุกนะ	 เวลาได้ลอง 
ทำาเมนูที่ไม่เคยทำาว่ามันจะออกมาหน้าตา	 รสชาติ 
เป็นอย่างไร”

คิดว่าอะไรหรือใครที่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือ 
การใช้ชีวิต
	 “คิดว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็ล้วนมีอิทธิพล
หมดนะ	คนรอบข้าง	สื่อทุกชนิดที่เราเสพ	ยิ่งงานที่ 
เราทำามนัทำาใหเ้ราตอ้งเปดิหเูปดิตาเยอะ	คงซมึซบัมา
ไม่มากก็น้อย”

พอใจชีวิตตัวเองตอนนี้ไหม และเป้าหมายในอนาคต
คืออะไร
	 “ตอนนี้มีความสุขกับชีวิตดี	 เป้าหมายใน
อนาคตเราก็อยากทำาแมกกาซีนของตัวเองนะ	
แมกกาซนีทีน่ำาเสนอเรือ่งราวตา่งๆ	ทีใ่หแ้รงบนัดาลใจ
ในการใช้ชีวิตหรือความรู้สึกที่ดีกับคนอ่าน”

คิดว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณเป็นแบบไหน
	 “ก็เรียบๆ	นะ	 ง่ายๆ	 เลย	 แต่จะเน้นโทนสีที่ 
เราชอบกบัผา้ทีใ่สแ่ลว้สบาย	ผา้ทีเ่ปน็เสน้ใยธรรมชาต	ิ
เสือ้เชิต้ลนินิ	แชมบรยี	์(chambrey)	พวกนีจ้ะชอบมาก”

ถา้เปรยีบตวัเองเปน็เมนูอย่างนึง คดิวา่ตวัเองเป็นเมนู
อะไร
	 “ขนมปังมั้ง	ทานได้กับทุกอย่าง	แต่ขาดไม่ได้
นะ	(ฮา)”

สถานที่ช้อปปิ้งที่โปรดปราน แบรนด์ที่ชื่นชอบ
	 “จตุจักร	 เพราะมีทุกอย่าง	 เสื้อผ้า	 รองเท้า	
กระเป๋า	ต้นไม้	 ของแต่งบ้าน	แบรนด์ที่ชอบมากคือ	
Cos	กับ	Margaret	Howell	เห็นแล้วน้ำาตาจะไหล”

เมนูอะไรที่เคยทำาแล้วประทับใจสุดๆ
	 “มีหลายอย่างนะ	พวกที่แบบไม่ได้คาดหวัง
อะไร	ทำาแบบมั่วๆ	แล้วมันออกมาอร่อยจะประทับใจ
มาก”

ความสุขของชีวิตคืออะไร
	 “การได้ทำาในสิ่งที่เรารัก”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
	 “สไตลก์ค็งหมายถงึลกัษณะทีส่ิง่นัน้ๆ	แสดงตวั
ตนของมันออกมา”

ในชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบของเมืองหลวง ที่ทุกคนต้องรีบตื่นไปเผชิญกับปัญหารถติดยิ่งกว่าตังเม ในยุคที่ 
ไม่มีใครสนใจมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือฟังเสียงนกร้องยามเช้า ใครจะรู้ว่ายังมีสาวน้อยคนหนึ่งที่ยังคง 
ใช้ชีวิตยามเช้าแบบสุนทรีย์อยู่ในทุกๆ วัน

บัว - ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ

: แล้วคุณจะหลงรักยามเช้าเพราะผู้หญิงคนนี้
เรื่อง:	พรสวรรค์	วุฒิศาสตร์กุล	/	ภาพ:	ปวีณ์ธิดา	ธัญญศิริ

• หกโมงเจ็ดโมง มันจะมีความรู้สึกอยาก
ลุกเด้งขึ้นมาจากเตียง ไม่อยากนอนต่อแล้ว

• ความสุขของชีวิตคือการได้ทำาในสิ่งที่เรารัก
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“การที่ตื่นเช้า มีเวลา
ท�านู่นนี่ ไม่ต้องรีบ

กระหืดกระหอบ 
เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น

ของวันที่ดี”
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ทำาไมถึงชอบใส่เสื้อยืด
	 “รู้สึกเสื้อยืดมันสบายๆ	เราชอบอะไรที่สบายใจ	งาน
ที่ทำาอยู่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆ	เป็นงานครีเอทีฟ	ก็เลยใส่
ไปทำางานด้วย	 ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตเพราะไม่ค่อยรีดเสื้อ	
เวลาไปงานเปน็ทางการกใ็สแ่จก็เกต็ทบัเสือ้ยดืไปเลย	เราวา่
เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดที่เรียบๆ	 ใส่แล้วไม่มั่นใจ	 ดูไม่เป็น
ธรรมชาติ”

เสื้อยืดตัวไหนของคุณที่คุณคิดว่ามีที่มาเจ๋งที่สุด
	 “เสื้อ	Cheap	Monday	จริงๆ	มันเป็นยี่ห้อกางเกงยีนส์
ของยุโรปที่เด็กแนวชอบใส่	ครั้งหนึ่งมีโปรเจ็กต์ชื่อ	Custom-
ized	Tour	ใหด้ไีซนเ์นอรไ์ปตระเวนตามชอ็ปดงัๆ	ทัว่โลก	แลว้
กไ็ปบอมบ	์คอื	เอายนีสม์าทำาใหเ้กดิองคป์ระกอบทีแ่ตกตา่ง	
แล้วก็ขายที่ช็อปนั้นๆ	 แต่ตัวนึงแพงมาก	 เลยซื้อมาเป็น 
เสื้อยืดแทน	สกรีนสดตรงนั้นเลย	ลายก็จะดิบๆ	มีความ	
Customized	ในตัว”

จุดเริ่มต้นของความสนใจรายละเอียดของเสื้อยืดคืออะไร
	 “คงเปน็ชว่งทีอ่ยูอ่เมรกิา	เพราะชว่งนัน้เราตอ้งทำางาน
หาเลีย้งตวัเองหลายอยา่ง	อยา่งหนึง่ทีท่ำาคอืการขายเสือ้ผา้
มือสอง	 เราก็ไปเลือกดูจากร้านที่ขายของเจ๋งๆ	 ก็เลยได้ 
ไอเดียดีๆ	มาสำาหรับการเลือกของต่างๆ”

เสื้อยืดตัวที่คุณใส่ประจำาคือตัวไหน
	 “ตัวที่ใส่อยู่นี่แหละ	 เป็นคอลเล็กชั่น	 ของ	 ZARA	 
แต่เสียดายตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว	 ชอบที่มันพอดีตัว	หุ่น 
แบบเราตัวเล็กแต่ไหล่กว้าง	หาเสื้อใส่ยาก	แต่ตัวนี้พอดีเลย	
คอกว้างๆ	 ดูเหมือนขาดๆ	 มีความเซอร์นิดๆ	 ตัวที่ชอบ 
เป็นอันดับหนึ่งเลย	คือ	ยี่ห้อ	 Item	ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว	 
ใส่มาสิบกว่าปี	ข้างหลังขาดเป็นรูๆ	แต่ยังใส่ออกนอกบ้าน
นะ	เป็นความเก่าที่มีเสน่ห์ดี”

ทุกวันนี้มีเสื้อยืดขายกันทั่วๆ ไป คุณมีวิธีเลือกเสื้อยืดที่ใช่
สำาหรับตัวคุณอย่างไร
	 “จริงๆ	สังเกตตัวเองอย่างหนึ่งว่า	 เราติดความเป็น 
เด็ก	 เหมือนกับเด็กๆ	 เราคงขาดของเล่น	 ขาดของใช้ดีๆ	 
พอโตขึ้นมาของอะไรที่มีกลิ่นของความสนุก	ความเป็นเด็ก	
เราจะชอบเป็นพิเศษ	 และก็ชอบงานที่ออกแบบโดย	 
Designer	 หรือ	 Illustrator	 ดังๆ	 แค่เห็นตัวละครก็รู้สึกว่า 
มีความสนุกอยู่ในตัว”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “คือความเป็นตัวตนของเรา	 เป็นสิ่งที่ออกมาจาก 
ตัวเรา	ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรมา	 เราผ่านอะไรมา	แล้วก็
หล่อหลอมเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาโดยไม่ต้องปรุงแต่ง
อะไร”

แชมป์ - ธันวา ศิวะวงศ์

: เสื้อยืดสบายๆ กับสไตล์ของเขา
เรื่อง	/	ภาพ:	ธนิสรา	เรืองเดช

ภาพลักษณ์ของ ‘แชมป์’ Art Director บริษัทเอเจนซี่
โฆษณา คือผู้ชายสบายๆ ที่ใส่เสื้อยืดไปทุกหนทุกแห่ง  
แต่ลึกๆ แล้ว ‘แชมป์’ มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน ที่ทำาให้ 
เสื้อยืดธรรมดาๆ แต่ละตัว มีความไม่ธรรมดาในตัวเอง
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สิ่งที่ทำาให้คนจดจำาท็อปได้ คืออะไร
 “คนอื่นน่าจะจำาได้จากการที่ผมเป็นตัวเองนี่แหละ	 
ผมจะไม่แสดงหรือเสแสร้งเลยนะ	 เพราะผมรู้สึกว่า	 ถ้าเรา
แสดงมันจะทำาได้ไม่นาน	 เป็นตัวเองแบบนี้สบายใจกว่า	 
ส่วนสไตล์ที่คนจดจำาได้	คงเป็นเด็กวัยรุ่นที่ใส่แว่น	 ใส่ต่างหู 
แหลมๆ	กับกางเกงรัดๆ”

ต่างหูชิ้นนี้บ่งบอกตัวตนของเราอย่างไร
 “ผมคิดว่าสิ่งที่เราใส่	 สิ่งที่เราใช้	 มันบ่งบอกเราได้ 
นิดเดียวเท่านั้น	คือเรื่องของ	taste	เรื่องของรสนิยม	แต่ไม่ได้
บ่งบอกลักษณะนิสัย	 ไม่ได้บ่งบอก	background	พื้นฐานเรา
เลย	อย่างชิ้นนี้จริงๆ	ก็ไม่ได้มีความหมาย	อะไรกับผมเลย	 
ไม่ได้มีผู้หญิงคนไหนให้มา	 ไม่ได้เป็นของดูต่างหน้าของ 
คุณพ่อ	มันเป็นสิ่งที่ผมซื้อเอง	แล้วก็ใส่เอง	วันหนึ่งผมคงเบื่อ
แหละ	 แต่ถึงวันนั้นที่ผมไม่มีต่างหูแล้ว	 ผมก็ยังเป็นผม 
อยู่เหมือนเดิม”

คิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจมากแค่ไหน
 “ผมว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจนะ	พื้นฐานของความมั่นใจ	
มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำาสิ่งที่เราพูดให้ได้จริงๆ	แต่ก็มีเหมือนกัน
ที่บางครั้งเวลาเราเจอ	feedback	จากคนดูหรือผู้ใหญ่	บางคำา
วิจารณ์ทำาให้ผมท้อมากจนไม่มีความมั่นใจเลย	แต่สุดท้าย	
เราก็ต้องทำา	 ให้ตัวเองมั่นใจให้ได้	 เพราะถ้าเราไม่มั่นใจใน 
ตัวเองแล้ว	จะให้คนอื่นมามั่นใจในตัวเราได้อย่างไร”

แล้วมองอนาคตของตัวเองอย่างไร
 “ผมอยากเป็น	 entertainer	 เขาจะสามารถทำางานใน
วงการได้หลากหลายซึ่งเขาไม่จำาเป็นต้องเก่งที่สุดในด้านนั้น	
ผมคิดว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มให้กับทุกอาชีพได้	 มันช่วย 
ทั้งเรื่องของระหว่างทางและจุดหมาย	ผมเองคงต้องใช้เวลา
พิสูจน์อีกหลายสิบปี	 เพราะขนาดน้าเน็ก	 ก็เพิ่งเป็นที่รู้จัก 
เมื่อตอนอายุ	33”

‘สไตล์’ มีความหมายกับเราอย่างไร
 “Coco	 Chanel	บอกว่า	 “Fashion	 fades,	 but	 style	 
remains	 the	 same.”	แฟชั่นมันมาแล้วก็ไป	แต่สไตล์ยังไง 
ก็ยังคงอยู่	 ผมชอบคนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	ตามเทรนด์	 
ไม่ว่าแฟชั่นอะไรจะมา	 เขาก็ยังมั่นใจที่จะเป็นสไตล์ของ 
ตัวเองอยู่แบบนี้	 ผมเชื่อว่าคนที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร	 
วันหนึ่งเขาจะกลายเป็นไอคอนของคนอื่น	และสักวันผมเอง 
ก็อยากจะไม่ตามใครจริงๆ	เหมือนกัน”

ท็อป - ณภัทร โชคจินดาชัย

: Be More Confident
เรื่อง	/	ภาพ:	ชชานนท์	ลิ่มทอง

นกัแสดงหนุม่คนนีเ้ริม่เปน็ทีรู่จ้กัจากบทบาท (ทีเ่หมอืนตวัเอง 
มากๆ) ในเรื่อง ‘Suck Seed ห่วยขั้นเทพ’ และ ‘Hormones 
the Series’ เขาคือนักแสดงสังกัด GTH ที่ฉายแววใน 
เส้นทางพิธีกร จากช่อง Play Channel ด้วยบุคลิกไฟแรง 
และมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษ เขาบอกว่าสไตล์การแต่งตัว 
อาจดูได้จากภายนอก แต่สไตล์ ในการคิดและใช้ชีวิต  
ต้องทำาความรู้จักจากภายใน
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ชุดตัวเก่งของคุณคือ
	 “เราชอบแต่งแนว	Simple	 but	 never	 boring	
เพราะปกติเราก็ เป็นคนแต่งตัวสบายๆ	 เรียบๆ	 
พวกเสื้อเชิ้ต	เสื้อยืดสีขาว	รองเท้าสาน	กางเกงยีนส์	
หรอืถา้ใสเ่ดรสอะไรกข็อสเีรยีบๆ	แตต่อ้งมดีไีซนห์นอ่ย	

มีคัตติ้งที่ดี”

ทำาไมถงึไปเทีย่วบอ่ย และไดอ้ะไรจากการออกเดนิทาง
	 “เราอาจจะไปเทีย่วบอ่ยนะ	แตไ่มเ่คยมคีรัง้ไหน
ที่เราไปเที่ยวโดยไม่หอบงานไปทำา	 และมันมักจะได้
งานกลับมาด้วยตลอด	การที่เราได้ออกไปเจอที่ใหม่ๆ	
ข้างในจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปทีละนิด”

อยากบอกอะไรคนที่ชอบพูดว่า “เดี๋ยวค่อยเที่ยว
ทีหลังก็ได้” 
	 “ทุกคนมักจะคิดว่าเราต้องรอเวลาที่เหมาะสม
เพื่อทำาอะไรบางอย่าง	แต่เราอยากบอกว่า	ถ้าวันนี้ 
คุณทำาสิ่งนั้นได้	ก็ทำามันเลยดีไหม”

ทริปในดวงใจของคุณคือทริปไหน
	 “กัลกัตตา	 มันอยู่ที่ตอนเหนือของอินเดีย	 
มนัเปน็ทรปิทีส่ดุมาก	อนัตรายมาก	มแีอบหนขีึน้รถไฟ
ด้วย	 แล้วทางขึ้นเขาที่นั่นมันอันตรายมาก	มีหิมะ
ปกคลมุ	พีค่นทีไ่ปดว้ยกนัถงึกบัปดิเพลงแลว้สวดมนต	์
เราคิดในใจว่า	 เอาวะ	ถ้าต้องตายอย่างน้อยก็ได้เห็น
อะไรสวยๆ	ครั้งหนึ่งในชีวิต”

เอาเสื้อผ้าแบบไหนไปแบ็กแพ็ก
	 “ยกตัวอย่างทริปที่เราไปลาดักห์	 เรามีเป้สีแดง
หนึ่งใบ	 ไปอยู่ได้	 10	วัน	 รองเท้าผ้าใบ	แจ็กเก็ต 
ตัวนึง	 กางเกงยีนส์ตัวนึง	 เสื้อส่วนมากก็เป็น 
เสื้อแขนยาว	โทนสีเรียบๆ	พวกสี	น้ำาเงิน	เทา	
ดำา	เวลาใสซ่้ำาคนกจ็ะจำาไมไ่ด	้อาจจะแตง่ตวั
แบบมเีลเยอรผ์สมกนัได	้อกีอยา่งคอื	เราจะ
ติดผ้าโพก	 วันนี้ผมไม่ดีก็เอาผ้ามาโพก	 
วันไหนเสื้อซำ้าก็จะเอาผ้ามาคล้องเอา”

 ให้คุณเปรียบตัวเองเป็นเครื่องแต่งกาย
หนึ่งชิ้นคุณคิดว่าคุณคือ
	 “แว่น	Rayban	Aviator	สีดำา	มันคือเรานะ	

หนึ่ง	 เพราะเราเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้า	 ก็ใส่
แว่นตาดำาปิดเลย	สองคือเราไม่ค่อยสู้แสง	แล้ว

ตอนเด็กๆ	เราก็เคยคิดนะว่าทำาไมพ่อต้องใส่แว่นดำา
ตลอดเวลา	พอโตมาเราก็เป็นแบบเขานั้นแหละ”

คุณคิดว่า ‘สไตล์’ คืออะไร
	 “มนัคอืสิง่ทีจ่ะสือ่สารใหค้นรู	้มนัคอืสิง่ทีบ่ง่บอก
ตัวตนว่านี่คือเรานะ	 และเสื้อผ้าที่เราใส่	 ก็เป็นอีก 
ช่องทางที่จะบ่งบอกตัวตนของเราได้	 เช่น	บอมเอง
ไมใ่ชค่นหวาน	เวลาใสเ่ดรส	กจ็ะมแีจก็เกต็หนงัมาทบั	
พูดง่ายๆ	สไตล์คืออะไรที่สะท้อนตัวตนของคนนั้น”

บอม - ฑิชากร เปล่งพานิช

: ผู้หญิงที่ชวนให้พวกคุณออกไปเที่ยว
เรื่อง	/	ภาพ:	พิมพ์พร	คงแก้ว

ถ้าตามอินสตาแกรมของผู้หญิงที่ใช้ชื่อว่า ‘ms_plengpanich’ จะเห็นว่าเธอออกเดินทางไปเที่ยวบ่อยมาก 
จนคนมากมายอิจฉา เหน็จากความคดิเหน็ใตภ้าพของคนมากมาย ทีม่กัจะพมิพห์าเธอในทำานองวา่ อจิฉาจงั 
อยากไปเที่ยวบ้าง การเป็นผู้หญิงเที่ยวเก่งของเธอทำาให้เราอยากรู้จักกับเธอมากยิ่งขึ้นกว่าที่รู้จักแค่ว่า  
“บอม ลูกสาวของคุณนก สินจัย และคุณฉัตรชัย เปล่งพานิช”
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ได้ยินว่าคุณเคยเรียนด้านแฟชั่นที่ฝรั่งเศส เล่าชีวิต
ตอนนั้นให้ฟังหน่อย
	 “ใช่ค่ะ	ช่วงที่เราเรียนปริญญาโท	ด้านบริหาร
จัดการสินค้าแฟชั่น	 สินค้าฟุ่มเฟือย	และศิลปะการ 
ใช้ชีวิต	 ที่ฝรั่งเศสเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสศึกษา
วัฒนธรรมการกินมากขึ้น	 เพราะฝรั่งเศสเป็นเหมือน
เมืองหลวงของอาหารโลกเมืองหนึ่ง”

เริ่มต้นทำาขนมจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่
	 “เป็นช่วงที่หลังจากกลับมาเมืองไทยเราก็รู้สึก
คิดถึงขนมฝรั่งเศส	 ในไทยมีร้านขนมฝรั่งเศสไม่กี่เจ้า	
บางชนิดก็ไม่มีขาย	 เลยคิดว่าลองทำาขนมดูดีกว่า	 
หลังจากนั้นถึงได้ขายเล็กๆ	น้อยๆ	ก็เป็นจุดที่ค่อยๆ	 
ทำาขนมเก่งขึ้นค่ะ”

คุณใชป้ระโยชนจ์ากความรูแ้ฟชัน่ของคณุในเคก้ของ
คุณด้วยหรือไม่
	 “แน่นอน	ขนมของเราได้นำาเอาไอเดียเกี่ยวกับ
แฟชัน่มาผสมดว้ย	ทีช่ดัเจนทีส่ดุ	คงเปน็เรือ่งเมนขูนม
ของเรา	ท่ีจะเปล่ียนทุกๆ	6	เดือน	คือจะมีคอลเล็กช่ันใหม่
ออกมาวางขาย	 ซึ่งบางอย่างอาจจะเป็นขนมที่มี 
ส่วนผสมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกก็ได้	 และเค้กของ
ร้านเรา	มันผ่านกระบวนการคิดและออกแบบมาแล้ว	
มนัเหมอืนเสือ้ผา้	สวย	รสชาตดิ	ีโครงสรา้งตอ้งลงตวั”

เสื้อผ้าแนวไหนที่ใช่ตัวคุณ
	 “เราให้ความสำาคัญกับการแต่งตัว	แนวที่ใส่คง
เรียกว่า	Elegance	ดูนิ่งๆ	เรียบๆ	แต่สง่างาม	ก็อาจจะ
มี	 Twist	 ให้ดูเปรี้ยวๆ	นิดนึง	 เรารูปร่างไม่เหมือน 
นางแบบ	จึงต้องหาสไตล์ที่ใส่แล้วเราจะมั่นใจ	 เช่น	
กางเกงเอวสงู	มนัทำาใหเ้ราดผูอมลง	สว่นสสีนั	คงเปน็	
ขาว	ดำา	เทา	แตต่อ้งมเีครือ่งแตง่กายสสีดๆ	เขา้มาตดั
ด้วยสักนิด”

อยากเห็นอะไรในวงการอาหารเมืองไทย
	 “เราอยากให้ผู้บริโภคอาหารของเมืองไทย	 
‘กินเป็น’	มันหมายถึงการที่เขารู้จักที่จะกินเอา	 ‘รส’	
มากขึน้	บอ่ยครัง้ลูกคา้มกัจะถามวา่	“อะไรขายด”ี	นัน้
หมายถึงการที่คุณอิงเอากับสิ่งที่คนอื่นเขาชอบ	 
ซึ่งตัวคุณเองอาจจะไม่ชอบรสชาตินั้นก็ได้”

การมี ‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำาหรับคุณ
	 “สำาคัญมาก	 การมีสไตล์และการแต่งตัวคือ 
การทำาความรู้จักกับตัวเอง	 คนแต่งตัวดี	 คือคนที่
ทำาความรู้จักกับตัวเองมาอย่างละเอียด	คือเขารู้ว่า
ตอ้งแตง่ตวัอยา่งไร	ใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทางกบัตวัของเขาเอง”

ในฐานะ Beauty Editor ต้องเจอกับความสวย 
ความงามมากมาย คนแบบไหนท่ีคุณเรียกว่าเป็น 
คนดูดีมีสไตล์
	 “เปน็คนทีม่องแลว้ไมข่ดัตา	แตง่ตวัไดเ้หมาะกบั
บคุลกิ	ไมจ่ำาเปน็วา่ตอ้งเปน็คนผอมหุน่ด	ีแตต่อ้งเลอืก
ในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง	 คนอ้วนก็สามารถสวยได้	 
ถา้แตง่หนา้แตง่ตวัเขา้กบัตวัเองได	้เลอืกใหเ้หมาะกบั
ตัวเอง”

ที่มาทำาเป็น Beauty Editor ที่ Seventeen มีที่มาที่
ไปของการเป็นกูรูเครื่องสำาอางอย่างไร
	 “เริ่มจากการมาทำางานแมกกาซีนเล่มอื่นก่อน	
เราตอ้งไปสมัภาษณค์น	แลว้บางคนเขามาแบบไมแ่ตง่
อะไรเลย	ยว้ยเลยแตง่ใหเ้ขา	แตง่ไปหลายๆ	คนกรู็ส้กึ
ว่าแต่งได้นะ	ก็เลยไปเรียนกับ	MTI	จนกลายมาเป็น
อาชีพของเรา	 เลยต้องหาความรู้	 ก็จะได้รับข่าวสาร
เรื่อยๆ	 อยู่แล้ว	 เพราะเป็นไฮไลต์ของแมกกาซีน 
ที่ทำาอยู่	 (Seventeen)	อีกวิธีคือเดินทดลองตามห้าง	
ประกอบกับที่ไปสัมภาษณ์คนแล้วแต่งหน้าให้เขา	 
เราก็จะได้ทดลองและศึกษาเครื่องสำาอางบนหน้าคน
จริงๆ	หลายๆ	แบบ”

ถ้ามีคนอยากจะเริ่มแต่งหน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน 
คุณจะแนะนำาเขาว่าอย่างไร
	 “เริ่มจากคุยกับแม่เราก่อน	 เพราะมีผิวที่ใกล้
เคียงกับเรา	บางทีเลือกตามดาราอาจจะไม่เหมาะ	
สภาพเรามันไม่เหมือนเขา	 เพราะเครื่องสำาอางก็เป็น
เรื่องกึ่งวิทยาศาสตร์	 ส่วนเทคนิคอื่นๆ	ก็ค่อยศึกษา
เพิ่มเติมไป”

สำาหรับบางคนท่ีอาจจะยังหาสไตล์ของตัวเองไม่เจอ 
คุณมีคำาแนะนำาอะไรให้กับคนเหล่านั้น
	 “ลองให้พอใจ	 ของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเอง	
แล้วดูผลตอบรับจากคนรอบข้าง	 ตัวเราเป็นคน 
ตัดสินใจ	 อย่าให้คำาวิจารณ์ของคนอื่นมาทำาให้เรา 
ล้มเลิกความตั้งใจ	 เรามีความสุขกับแบบไหนที่สุด	
และไมเ่ปน็มลพษิทางสายตากบัคนอืน่	จงทำาไปเถดิ”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคือ
	 “คือความเป็นตัวของตัวเอง	 ที่แต่ละคนก็ 
ไม่เหมือนกัน	 ไม่มีแบบไหนถูกหรือผิด	มันคือตัวเรา	
นิสัยเรา	ความชอบของเรา”

จักรทอง อุบลสูตรวนิช

: จะเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือ
เลือกกินขนม คุณต้อง
รู้จักตัวเองก่อน

ย้วย - นริศรา ศรีจันทราพันธุ์

: Beauty Editor  
นิตยสาร Seventeenเรื่อง	/	ภาพ:	พิมพ์พร	คงแก้ว

เรื่อง	/	ภาพ:	ธนิสรา	เรืองเดชในช่วงปีที่ผ่านมามีร้านขนมเปิดขึ้นมากมาย แต่มี 
ไม่กี่ร้านที่จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จนผู้คน
พร้อมใจไปลองชิมความอร่อยและชื่นชมความนา่รัก
ของขนม แล้วโชว์ผู้คนผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจน
เป็นร้านยอดนิยมเช่นร้านนี้ ‘Let them eat cake’

ความสวยความงามและเครื่องสำาอาง คือ อาหาร 
จานหลักสำาหรับย้วยในฐานะ Beauty Editor เธอมี
ความสุขกับการปรุงส่วนผสมต่างๆ และไม่เคยหวงที่
จะแบง่ปนัเทคนิคดีๆ  ให้กับคนอืน่ นอกจากน้ี เธอก็ยัง
มีขนมหวานท่ีเพิ่มรสชาติให้ตัวเธอสดใสท้ังภายใน 
และภายนอกด้วย ลองเปิดเมนูของเธอดู แล้วคุณ 
จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ครบรสจริงๆ
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ได้ยินมาว่าที่บ้านมีรองเท้าเป็นร้อยคู่
	 “กน็า่จะถงึรอ้ยนะ	(หวัเราะ)	เพราะทกุคนในบา้นชอบแตง่ตวั
มาก	เรามพีีน่อ้งผูห้ญงิสามคน	รวมคณุแมเ่ปน็สี่	ทกุคนกจ็ะใชข้อง
ด้วยกันหมด	อย่างกระเป๋าก็จะมีเยอะมาก	 เพราะคุณแม่ชอบ	 
ถ้าเป็น	Chanel	Vintage	เขาก็จะซื้อเก็บไว้”

จำาเป็นไหมว่าต้องแบรนด์เนม
	 “ไม่นะ	 เราเป็นคนไม่ติดแบรนด์	 เห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อ	 
ที่บ้านก็จะไม่ใช้อะไรที่แบรนด์เนมมากแบบจับต้องไม่ได้	 จะใช้ 
พวก	ZARA,	Topshop,	H&M	แลว้เนน้เอามาแมทชก์นัระหวา่งชิน้ถกู
กับชิ้นแพง”

เป็นผู้บริหาร มีแอบแต่งตัวเปรี้ยวบ้างไหม
	 “ด้วยความเป็นผู้บริหาร	 จะให้แต่งตัวเปรี้ยวมากก็ไม่ได้	 
แต่เพราะเราเป็นคนชอบแต่งตัวเพราะฉะนั้นเราจะแอบมี	 detail	
สนุกๆ	เป็นกิมมิคของตัวเองให้ไม่น่าเบื่ออยู่เหมือนกัน	เช่น	อาจจะ
เลอืกใสส่ทู	แบบแหวกเอว	สวมเครือ่งประดบัเหลก็ๆ	แทน	costume	
jewelry	 กระโปรงข้างหน้าสั้น	 ข้างหลังยาว	แอบเปรี้ยว	 แอบผ่า	
(หัวเราะ)	คือเราเป็นคนแต่งตัวดูเหมือนน้อยนะ	แต่จริงๆ	เยอะ”

แล้วชีวิตส่วนตัว แต่งตัวอย่างไร
	 “เราเป็นคนที่แต่งตัวหลากหลายมาก	 แล้วแต่อารมณ์	 
แล้วแต่วัน	แต่คอนเซปต์หลัก	คือจะไม่สาวจ๋า	ชอบใส่เสื้อผ้าผู้ชาย	
ชอบอะไรที่ออกแนวทอมๆ	แมนๆ	และด้วยความที่เคยไปเรียน 
ที่เกาหลี	 (จบปริญญาโท)	ก็เลยจะชอบแต่งตัวแบบ	Street	Style	 
แตเ่วลาทำางานกจ็ะไมใ่สแ่บบนัน้	จะดเูปน็เดก็กะโปโล	และไมช่อบ
แต่งตัวชนกับคนอื่น	ถ้าอยู่ไทยก็จะใส่เสื้อผ้าที่มาจากเกาหลี”

คิดว่า ‘สไตล์’ มีความหมายกับเราอย่างไร
	 “มันช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้น	 ใครจะมองว่าเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย	 เป็นสิ่งนอกกาย	 เราไม่ค่อยเชื่อคำาพูดเหล่านั้นนะ	
เพราะเราเชื่อว่าสไตล์การแต่งตัวบ่งบอกอะไรหลายๆ	 อย่างใน 
ตวัเรา	บง่บอกวา่เราเปน็คนใหเ้กยีรตคินอืน่หรอืเปลา่	รูจ้กักาลเทศะ
หรือเปล่า	บางคนแต่งตัวเซ็กซี่ตลอดเวลา	ก็สะท้อนวิธีคิดของเขา
นะ	ว่าความเซ็กซี่สำาหรับเขา	มีแค่การแต่งตัวโป๊เท่านั้น”

บุ๋ม - จารุจิต ใบหยก

: Born to be High
เรื่อง	/	ภาพ:	ชชานนท์	ลิ่มทอง

หากจะถามว่าตึกอะไรที่สูงที่สุด หลายคนคงตอบได้อย่างมั่นใจว่า 
‘ใบหยก’ บุม๋ จารจุติ ใบหยก คอืหนึง่ในทายาทสาวสวยแหง่ตระกลู 
‘ใบหยก’ เจ้าของตึกใบหยก 1 และ 2 ปัจจุบันเธอนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร
เต็มตัวที่ ‘โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ’ บนทำาเลทอง 
ย่านสยามแสควร์ ชีวิตบน ‘ความสูง’ ของเธอน่าสนใจกว่าอะไร
ทั้งหมด น่าสน จนเราต้องขอไต่ความสูงขึ้นไปคุยกับเธอ
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นิยามของ ‘ชิงชิง’
	 “นามปากกา	ชิงชิง	 เขียนหนังสือมาแล้วสองเล่ม	
คิดว่าคงเป็นนักเขียนการ์ตูน	คอลัมนิสต์	เพราะว่ามีเขียน
คอลัมน์ใน	a	day	ถามว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนไหม	คงไม่ 
ซะทีเดียว	 เพราะเขียนหนังสือภาพ	จะเป็นนักเขียนไหม	 
ก็ไม่ซะทีเดียว	เพราะไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือ”

สไตล์การวาดการ์ตูน
	 “จริงๆ	ก็ดึงออกมาจากชีวิตประจำาวัน	ดึงออกมา
จากตัวเรา	 เรื่องที่เขียนจะ	base	 on	ตัวเอง	บางคนจะ 
เขียนเรื่องแต่งใหม่	แต่เราจะเขียนเรื่องที่เคยพบมา	อย่าง	
‘ลาวา’	 ก็จะเป็นตัวเราเอง	 แต่อาจจะไม่ครบทุกองศา	 
อาจจะเปน็มมุหนึง่ทีเ่ปน็	และเราสือ่สารออกมาเปน็ลาวา	
เช่น	เรื่องความรัก”

วิธีการนำาเสนอออกมาของงาน
	 “แล้วแต่งาน	 อย่างที่ไปวิปัสสนามา	 ก็เขียนลง 
เฟซบุ๊กโดยใช้การ์ตูน	 เพราะที่นั่นเขาไม่ให้ถ่ายรูปเลย	 
แลว้การต์นูมขีอ้ดกีค็อืทกุคนเขา้ถงึงา่ย	อยา่งการไปญีปุ่น่
ก็จะเล่าออกมาเป็นภาพและตัวหนังสือ	 เพราะมันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว	 อะไรที่เป็นวัฒนธรรมใหม่	 เลยเลือก 
ที่จะถ่ายรูปเพราะเป็นภาพใหม่ๆ	มันเป็นที่ใหม่	 ทุกคน 
ไม่เคยเห็น”

ข้อดีข้อเสียของการเป็นฟรีแลนซ ์
	 “ขอ้ดทีีส่ดุคอื	เราเปน็เจา้ของเวลา	เราสามารถสลบั
ตารางได้	 ชอบส่วนเรื่องข้อเสียก็มีเรื่องที่ต้องทำางาน 
คนเดียว	 ถ้าเรามีเพื่อน	 มีทีม	 เราก็สามารถเรียนรู้กัน 
และกัน	 ได้แลกเปลี่ยน	 ข้อเสียคือเราจะรู้อยู่แค่ที่เรารู้	 
แต่ก็มีวิธีการแก้คือไปเจอเพื่อนนักเขียนนักวาดคนอื่น	
อย่างพี่หยอย-ศศิ	(ศศิ	วีระเศรษฐกุล)	วันพฤหัสก็จะไปนั่ง
ทำางานด้วย	จะแลกเปลี่ยนกัน”	

‘สไตล์’ หมายถึงอะไรสำาหรับคุณ
	 “สไตล์หมายถึงรูปแบบที่ถูกทำาซ้ำาๆ	 จนจดจำาได้	 
ซึ่งเราอาจจะเลือกแล้วหรือไม่ได้เลือกก็ได้	อย่างถ้าพูดถึง
สไตล์ในการแต่งตัว	ถ้าเราเลือกจะแต่งหวานๆ	สีพาสเทล
ตลอด	คนก็จะจำาว่าเรามีสไตล์การแต่งตัวแบบนี้	 แต่กับ
ผู้ชายอีกคน	แม่ซื้อเสื้อผ้าให้ตลอด	ก็เป็นสไตล์เหมือนกัน	
สไตล์แม่เลือก	(หัวเราะ)”

ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ

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

แฟนๆ ที่คอยติดตามผลงานการวาดการ์ตูนอันแสน 
น่ารักอย่าง ‘เหตุผลของความรัก’ และ ‘เราจะเติบโต 
ไปด้วยกัน’ ของเธอสาวสวยหน้าหมวยสไตล์เกาหลี 
นอกจากจะทำาใหแ้ฟนๆ หลงรกัในลายเสน้การ์ตนูน่ารักๆ
แล้ว หลายคนก็คงหลงรักในตัวของชิงชิงเองด้วย ชีวิต 
นักวาดการ์ตูน คอลัมนิสต์ และฟรีแลนซ์ ท่ีใครๆ ก็
ปรารถนา เราลองมาฟังเรื่องราวของเธอไปด้วยกัน
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ในฐานะศิลปินไทยที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลี คุณมีเทคนิค
การแต่งตัวอย่างไรเพื่อรักษาลุคเกาหลีของคุณ
	 “นทักด็	ูreference	ตามอนิเทอรเ์นต็	อา้งองิจาก
สไตล์	K-Pop	เลือกแบบที่ชอบ	แล้วก็พยายามหาแบบ
ท่ีใกล้เคียง	จับมา	mix	&	match	กัน	บางส่วนก็ได้ไอเดีย
มาจากตอนทีไ่ปอยูเ่กาหล	ียิง่ตอนนีไ้ปเดบวิตท์ีเ่กาหลี
ทำาให้เรามีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน	 เราก็ต้องพยายาม
รักษาภาพนั้นไว้	 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อให้กับ 
คนดูมากขึ้น”

จำาเป็นไหมที่คุณต้องรักษาคาแรกเตอร์เกาหลี ไว้
ตลอดเวลา แม้ว่าจะเป็นวันสบายๆ
	 “ถา้วนัสบายๆ	เชน่ไปเทีย่วกบัเพือ่น	กแ็ตง่สบาย
กว่านั้นเยอะ	 เวลาไปกับเพื่อนส่วนใหญ่ก็ชอบใส่ 
เสื้อยืด	 แต่ชอบใส่รองเท้าใหญ่ๆ	 รองเท้าซ้อมเต้น	
รองเทา้กฬีา	หรอืไมก่ร็องเทา้บทู	จะไมแ่ตง่หนา้ทำาผม	
แต่ถ้าไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนเยอะๆ	ก็อาจจะต้อง
แต่งนิดนึง	และก็ต้องยังคงความเป็นเกาหลีไว้นิดนึง
ด้วย”

มีเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
	 “ออกกำาลังกาย	 ไปฟิตเนส	3-4	วันต่ออาทิตย์	
ครั้งละ	 2	 ชั่วโมง	 ดื่มน้ำาเปล่าและน้ำาผลไม้เป็น 
ส่วนใหญ่	 พยายามหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่ไม่ดีต่อสุขภาพและรูปร่าง	 การนอนก็พยายาม
คำานวณเวลาไม่ให้น้อยกว่า	6	ชั่วโมงต่อวัน	ส่วนเรื่อง
ผิวพรรณ	นัทให้ความสำาคัญกับการล้างหน้าอันดับหน่ึง	
นอนให้เพียงพอเป็นอันดับสอง	 และครีมบำารุงเป็น
อันดับสาม”

อยากบอกอะไรกับคนที่อยากจะมีสไตล์เป็นของ 
ตัวเอง แต่กลัวสายตาที่คนอื่นมอง
	 “ถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายในใจ 
ตัวเอง	 เราต้องทำาให้ตัวเองมีความมั่นใจ	 ถ้ายังมี 
ความรู้สึกไม่มั่นใจ	ก็ค่อยๆ	ปรับไปก็ได้	ค่อยๆ	 เติม	 
ให้คนรอบข้างค่อยๆ	ซึมซับ	สุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิต
อย่างมั่นใจในสไตล์ที่เราเป็นจริงๆ”

‘สไตล์’ ในความหมายของคุณคืออะไร
	 “Style	 เหมือน	 Signature	 ของแต่ละคน	 
เป็นแนวทางการใช้ชีวิตบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน	 
เกิดจากทัศนคติส่วนตัวที่นำาพาให้เรามีชีวิตแบบหนึ่ง	
อาจจะหมายถึงความชอบ	หรืองานอดิเรก	หรืออะไร
ที่ทำาแล้วสบายใจที่ต่างกันไป”

ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม (นัททิว AF)

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

ลุค K-Pop อาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการปล่อยเพลงซิงเกิ้ลแรก 
ที่เกาหลี แต่แท้จริงแล้วนักล่าฝันคนนี้ก็อินกับคาแรกเตอร์ของเขามาก และ 
อยากที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้ตามหาความฝันแบบที่ เขาเองเคยทำา 
และกำาลังทำาอยู่
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คนทั่วไปรู้ ไหมว่าที่นี่คือโรงเรียน
	 “(หัวเราะ)	ถ้าหนูเดินผ่าน	มองปุ๊บ	หนูจะคิดว่าที่นี่
คือโรงเรียนหรือเปล่า	 ไม่!	 (เสียงสูง)	แต่สำาหรับพี่	มันคือ
ความสะใจของตัวเอง	สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำาให้เด็กฉลาดขึ้น
นะ	แตม่นัไดบ้รรยากาศ	แตก่เ็หมอืนกบัรา้นทีแ่ตง่สวยมาก	
ถ้าอาหารไม่อร่อย	คนก็ไม่กิน	 ไม่มีใครจะเสียเงินให้ลูก 
มาเรียน	 เพราะว่า	 อ๋อ..ท่ีน่ีมีแชนเดอเลียร์นะลูก	 พ่ีว่า 
ส่ิงเหล่าน้ีเปน็แคเ่ปลอืกทีพ่ีช่อบ	แตแ่กน่คอืการศกึษาและ
สิ่งที่พี่สอน	 เรามีเปลือกเพื่อให้คนเห็นว่า	 เนี่ย	คุณรับได้
หรือเปล่า	 อย่าเพิ่งตัดสินกันนะ	 ก่อนที่คุณจะเข้าใจ 
ถึงแก่นของมัน”

การเรียนการสอนที่ ANGKRIZ แตกต่างจากที่อื่น
อย่างไร
	 “ห้องเรียนที่นี่ถูกดีไซน์ให้ทุกคนรู้สึกเป็นครอบครัว	
การสอนสดนักเรียน	45	คนต่อคอร์ส	ทำาให้เกิด	full	inter-
action	พี่ยังจี้ให้เด็กส่งการบ้านได้	 แล้วให้แฟนพี่ที่เป็น 
คนอังกฤษเป็นคนตรวจ	ถามว่าถ้าเราเปิดสอนวิดีโอ	พี่จะ
ให้เด็กส่งการบ้านได้อย่างไร	คนที่เขาไม่เข้าใจก็จะบ่นว่า	
คอร์สจองยากมาก	ทำาไมเราถึงไม่ขยายสาขา	ทำาไมถึงไม่
กระจายความรู้ให้เหมือนที่อื่น	แต่เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่า	
เราเหมือนที่อื่นตั้งแต่แรก	 เราชอบที่จะเป็นแบบนี้	 พี่ถึง 
บอกกับเด็กว่าอย่าพึ่งแต่ติวเตอร์	ให้พึ่งตัวเองมากที่สุด”

แล้วสไตล์การแต่งตัวของพี่ลูกกอล์ฟเป็นอย่างไร
	 “เมือ่กอ่นเราจะมชีว่ง	lost	ของการแตง่ตวัเยอะมาก	
ยิ่งตอนเด็กๆ	เราจะแต่งตัวห่วยมาก!	(เสียงสูง)	แต่พอถึง
จุดหนึ่ง	เราจะรู้ว่าเราเป็นใคร	รู้ว่าตัวเองใส่อะไรแล้วเวิร์ก	
ทุกวันนี้มันคือการแต่งเป็นตัวเอง	มันเลยจุดที่เราต้องมา
นั่งคิดแล้วว่าวันนี้จะแต่งอะไร”

ถา้ไม่ไดเ้ปน็คร ูคดิวา่ตวัเองมโีอกาสจะเขา้ไปอยู่ในวงการ
แฟชั่นไหม
	 “ไม่มีเลย	เพราะไม่ได้อยากทำา	เรารู้สึกว่าไม่เหมาะ
กับตัวเอง	 อาจจะชอบแต่งตัวก็จริง	 แต่ไม่ได้อยากอยู่ 
กบัคน	ทีแ่ตง่ตวัเยอะแลว้กว็ุน่วาย	มนัเหมอืนอยูก่บัตวัเอง 
อีกพันคนแล้วก็คุยกันแต่เรื่องแฟชั่น	(หัวเราะ)”

‘สไตล์’ มีความหมายกับพี่ลูกกอล์ฟอย่างไร
	 “ไม่ค่อยมีความหมายมากหรอก	 เพราะเราไม่ได้ 
ยึดติดอะไรกับมัน	 แค่รู้สึกว่าสไตล์เป็นเรื่องของตัวตน	 
ต่อให้เราพยายามจะลอกเลียนแบบใครก็ตาม	สุดท้าย 
มันก็หนีไม่พ้นการเป็นตัวของตัวเอง”

ลูกกอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์

: The Unlike Teacher
เรื่อง	/	ภาพ:	ชชานนท์	ลิ่มทอง

การศึกษาอาจดูเป็นเรื่องน่าเบื่อ คุณครูลูกกอล์ฟ เจ้าของโรงเรียนสอน 
ภาษาองักฤษ ANGKRIZ จึงเนรมติหอ้งเรยีนและวธิกีารสอนให้โดดเดน่ไม่เหมือน
ใคร ที่นี่ ได้รับการตกแต่งด้วยกลิ่นอายจาก fashion boutique และ Runway  
ยังไม่รวมถึงคอร์สเรียนชื่อเก๋ๆ InTRENDdsive และ Haute Couture Autumn 
อย่ารอช้าดีกว่า...ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่เว่อร์ที่สุดได้เลย!
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FACT/GIRL

Trousers

Nylon

False Eyelashes

The New Era 
of Perfume

เรื่อง:	กันต์กนิษฐ์	มิตรภักดี,	ดารารัตน์	ภูธร,	กิตติดิษฐ์	ธนดิษฐ์สุวรรณ

กางเกงของผู้หญิงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้รับ
อนุญาตให้สวมใส่ในที่สาธารณะจนกระทั่งในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2

ไนลอนถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1930 และถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบสำาคัญในการผลิตถุงน่องของผู้หญิง
แทนการใช้ผ้าไหม

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

ยุคใหม่ของน้ำาหอมได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1921 โดย โคโค แชเนล 
(Coco Chanel) จากการเปิดตัว Chanel No.5 ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานดอกไม้จากต่างประเทศหลายสายพันธุ์ผ่านฝีมือ
ของ เออร์เนสท์ โบ (Ernest Beaux)

Buttons

Hat

Bikini

เคยสังเกตไหมว่า กระดุมเสื้อของผู้หญิงจะอยู่ที่
สาบเสื้อด้านซ้ายเสมอ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 
ในสมัยก่อนนั้น ผู้หญิงมักจะมีสาวใช้คอยแต่งตัวให้ 
ดังนั้นกระดุมจึงต้องติดอยู่ด้านขวาซึ่งเป็นด้านที่
คนส่วนใหญ่ถนัด เพื่อช่วยให้บรรดาสาวใช้แต่งตัวให้ได้
สะดวกรวดเร็ว

พระราชินีเอลิซาเบธทรงโปรดหมวกมาก 
จนถึงกับออกกฎให้สตรีทุกรายที่มีอายุตั้งแต่ 
7 ปีขึ้นไป สวมหมวกในทุกๆ วันอาทิตย์
และวันหยุด หากฝ่าฝืนจะโดนปรับมิใช่น้อย

บีกีนี เป็นชื่อเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่สหรัฐฯ ใช้ในการทดสอบระเบิดปรมาณูในยุค 1940 
หลังจากผ่านการทดสอบครั้งแรกไปเพียง 4 วัน 
นักออกแบบชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ได้เรียกสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ของเขาตามชื่อของเกาะนี้เพราะเชื่อว่าจะทำาให้
โด่งดังเหมือนระเบิดปรมาณู และก็เป็นจริงเสียด้วยสิ
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The Corset

The Eyebrows

Miniskirt

ในสมัยศตวรรษที่19 หากหญิงคนใดไม่มีเอวคอดจะ
ถูกสังคมตราหน้าว่าสกปรก ต่ำาต้อย ไร้มารยาท 
จนได้เกิดสิ่งประดิษฐ์ในชื่อ เดอะ คอร์เซ็ต (The 
Corset) ขึ้นมา มันคือชุดชั้นในที่ใช้สวมบริเวณเอว
เพื่อให้เอวคอดกิ่ว อกตั้ง ทว่าผลกระทบจากการ
ใส่ชุดนี้อาจทำาให้กระดูกผิดรูป และอวัยวะภายใน
ถูกเลื่อนลงมาต่ำาจนถึงสะโพกซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบ
ไหลเวียนเลือดผิดปกติจนเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้

เชื่อไหมว่าเทรนด์การไว้ขนคิ้วให้ดกดำาเป็นธรรมชาติ
อย่างนางแบบสาว คาร่า เดอลาวีนจ์ (Cara Delavi-
gne) นั้นเคยเป็น
สิ่งที่เชยสุดๆ ในยุค
เรเนสซองส์ ใคร
ไม่เชื่อไปดูภาพ
โมนา ลิซ่า (Mona 
Lisa) ได้เลย

มินิสเกิร์ตคือหนึ่งในเครื่องแต่งกายของผู้หญิงที่
เก่าแก่ที่สุด โดยการนำาเอาพู่มาต่อกันคล้ายกับ
กระโปรงฮาวายที่ทำามาจากหญ้า เสริมด้วย
เครื่องประดับที่ทำามาจากทองแดง สามารถสวมใส่ได้
ทันทีหรือจะใส่เข้าคู่กับเสื้อหรือผ้าคลุมไหล่ก็ได้

White Wedding Dress

Shaved
Head 

Bra

Wrinkles Remover

G-String

ชุดเจ้าสาวสีขาวนั้นเพิ่งเป็นที่นิยมหลังจากพิธีอภิเษก
สมรสของพระราชินีวิคตอเรียในปี 1840 เพราะ
นอกจากสีขาวจะทำาความสะอาดยากแล้ว 
ยังมีราคาแพงมากอีกด้วย

ในยุคอียิปต์โบราณ
ไม่เพียงผู้ชายเท่านั้น
ที่ต้องโกนหัว ผู้หญิง
ก็ต้องโกนจนโล้นโล่ง
เตียนเช่นกัน แล้วจึง
สวมวิกผมแทนผม
ที่แท้จริงของพวกเขา

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1914 เซเลบฯ สาวชาวนิวยอร์ก
นามว่า แมรี่ เฟลป์ส เจคอบ (Mary Phelps Jacob) 
รู้สึกรำาคาญที่เวลาใส่ชุดราตรีบางเบาจะเห็น
โครงเหลี่ยมแข็งของชุดคอร์เซ็ตได้อย่างชัดเจน 
เธอจึงจัดการนำาผ้าเช็ดหน้าและริบบิ้นมาตัดเย็บ
เป็นบราตัวแรกของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
และเป็นที่นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้หญิงอังกฤษในยุคของพระราชินีเอลิซาเบธมีวีธี
ลบเลือนริ้วรอยโดยการนำาเสื้อวัวสไลด์สดๆ มา
พอกหน้าในขณะที่พวกเธอนอนหลับ นี่อาจจะเป็น
แรงบันดาลใจให้กับชุดเนื้อสดของ เลดี้ กาก้า ก็เป็นได้

กางเกงใน G-String หรือ 
Thong นั้นมีที่มาจาก 
ฟิโอเรลโล เฮนรี ลา โกเดีย 
(Fiorello Henry La 
Guardia) นายกเทศมนตรี
นครนิวยอร์กซึ่งทนไม่ไหว

ที่ต้องมานั่งดูจุดซ่อนเร้นของบรรดาแดนเซอร์
ทั้งหลายที่ชอบเต้นโดยไม่สวมใส่กางเกงชั้นใน 
จึงออกคำาสั่งให้ไปเย็บกางเกงในขนาดจิ๋วมาให้
แดนเซอร์ใส่กัน เดี๋ยวลมมันจะเย็นจนเกินไป
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HIDE & SEEK

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

	 “อยากไปร้านนี้อีก	 ร้านหอมมาก	 รักร้านนี้มาก”	 คือ 
ความเหน็จากเพือ่นซีข้องเรา	หลงัจากทีอ่พัอนิสตาแกรมทีถ่า่ยจาก
รา้น	Everyday	Karmakamet	เพยีงคณุเขา้ไปในซอยญาดา	ใกลส้ถานี
รถไฟฟา้ศาลาแดง	มจีดุสงัเกต	คอืปากซอยทางเขา้มธีนาคาร	TMB	
	 ความรู้สึกแรกของที่ได้เห็น	 คือภาพเบื้องหน้าของเราเป็น 
ร้านเล็กๆ	 ที่ด้านหน้าเป็นกระจก	 แต่งขอบด้วยไม้ทาสีน้ำาเงิน	 
มีจุดให้สั่งอาหารหน้าร้านเล็กๆ	ภายในร้านมีโต๊ะเล็กๆ	กระจาย 
ทั่วร้าน	 ไฟที่ส่องสว่างเหลืองๆ	ดูช่างอบอุ่น	พอเปิดประตูเข้าไป 
เสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นเบาๆ	 หน้าร้านนั้นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่น 
ของกาแฟ	ขนมเบเกอรี่	 และกลิ่นชา	 ให้บรรยากาศคาเฟ่อบอุ่น	 
โต๊ะและเก้าอี้ในร้านทำาด้วยวัสดุง่ายๆ	ออกแบบเรียบๆ	 เราสัมผัส
ได้ว่านี่แหละคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง
	 เราเดินเข้าไปในส่วนกลางของร้านก็ได้กลิ่นของเครื่องหอม	
ร้านมีเครื่องหอมหลายกลิ่นมากกว่า	50	ชนิด	และเมื่อเดินสำารวจ
เขา้ไปขา้งในอกีกพ็บกบัของใชต้า่งๆ	ในชวีติประจำาวนั	เราวา่มนัคอื	
Everyday	ของทุกคน	ที่สำาคัญราคาของมันแตะต้องได้	ที่ถูกใจเรา
มากที่สุดคงเป็นแก้วเซรามิกที่พิมพ์คำาคมด้านหน้า	มีมือจับอยู่ 
ดา้นขวา	เพือ่ใหท้กุครัง้ทีย่กแกว้ขึน้ดืม่คำาคมนัน่จะหนัเขา้หาตวัคณุ
เอง	อีกอย่างที่ทำาให้เรารักร้านนี้คือโปสการ์ดราคาย่อมเยาที่มีขาย

ในร้าน	เป็นภาพสวยๆ	และคำาพูดดีๆ	ที่ให้ความคิดแง่บวกกับชีวิต
	 ภารกิจหลักของเราคือการชิมอาหารและเครื่องดื่มของร้าน	
ครั้งนี้ขอนำาเสนอ	Rose	Milk	 Tea,	 Key	 Lime	Chiffon	Pie	และ	
Spinach	Bacon	Cream	Cheese	ชานมกหุลาบมดีอกกหุลาบดอกจิว๋
วางโรยด้านบนเพิ่มความน่ารัก	 ด้วยรสชาติหวานนิดๆ	 กำาลังดี 
ผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ	ของกุหลาบ	ทำาให้ชาแก้วนี้เรียกรอยยิ้ม
พอใจให้เรามาก	 สำาหรับชิฟฟ่อนมะนาวนั้น	 ขอการันตีเลยว่า 
ต้องลอง รสหวานอมเปรี้ยวของครีมมะนาวตัดกับเนื้อนุ่มๆ	ของ 
ชิฟฟ่อน	เพิ่มความกรุบกรอบมันๆ	ด้วยเนื้อพาย	มันเป็นเมนูที่คุณ
พลาดไมไ่ดเ้ลยจรงิๆ	เมนสูดุทา้ยคอื	Spinach	Bacon	Cream	Cheese	
เปน็เมนกูึง่ของหวานกึง่ของคาวทีผ่สมกนัไดอ้ยา่งถกูปากและลงตวั	
	 ระหว่างทานก็มีกิจกรรมน่ารักๆ	ให้ได้ทำา	 เราเห็นโปสการ์ด
แสนครีเอตนับร้อยที่แปะตามผนังทั่วทั้งร้าน	บนโต๊ะมีโปสการ์ด 
สีขาว	สีชอล์ก	สีไม้	สีเมจิก	สีเทียน	กระดาษสีขาวแผ่นเล็ก	วางรอ
ให้เราได้ละเลงความอาร์ตได้ตามใจชอบอยู่แล้ว	กว่าจะรู้ตัวอีกที
เรากพ็บวา่ใชเ้วลาอยูใ่นรา้นเกอืบ	3	ชัว่โมง	นบัวา่เปน็เวลาพกัผอ่น
ที่คุ้มค่ามาก	 เพราะนอกจากท้องที่อิ่มและกลิ่นหอมๆ	ของร้านที่
ติดตัวเรากลับไปแล้ว	 ‘Everyday	Karmakamet’	ยังทำาให้เราอยาก
ทำาให้ชีวิตของเราสามารถกล้าพูดได้ว่า	“Everyday	l	love	my	life”
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	 หากคุณมีโอกาสเพียงสักคร้ังท่ีได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ
อันอบอุ่นและน่ารักของ	Everyday	Karmakamet	คุณจะมีอาการ
เหมือนตกหลุมรัก	มันอาจจะเป็นความรู้สึกดีต่อร้าน	จนอยากรู้จัก
ให้มากข้ึน	 เราจึงลองนัดคุยกับ	 ‘เอก-ณัทธร	 รักษ์ชนะ’	 เจ้าของ
แบรนด์	 Karmakamet , 	 Everyday	 Karmakamet	 และ	 
Karmakamet	Diner	ท่ีกำาลังจะเปิดในเร็วๆ	น้ี	
	 เราถามถึงสาเหตุท่ีต้ังร้านท่ีศาลาแดง	 คุณเอกตอบเรา 
กลับอย่างกระตืนรือร้นว่า	 “เรามีศาลาแดงเป็น	 destination	 
ของเรามาแล้วต้ังแต่แรก	 ท่ีชอบศาลาแดงเพราะเป็นพ้ืนท่ีเปิด	 
มันมีคนหลากหลาย	 มีคนต่างชาติและการเดินทางสะดวก 
มีรถไฟฟ้า	รถใต้ดิน	ดังน้ันมันจึงคุ้มค่าท่ีจะเปิดร้าน	น่ีคือเหตุผล
เบ้ืองต้นท่ีเลือกศาลาแดง”	
	 ในยุคท่ีกรุงเทพฯ	 เต็มไปด้วยร้านกาแฟเจริญรอยตาม 
เมืองใหญ่อ่ืนๆ	 ของโลกท่ีมีคาเฟ่แฝงอยู่แทบทุกบล็อกถนน	 
เราคิดว่าน่ีก็คงเป็นอีกร้านกาแฟท่ีเพ่ิมข้ึนบนโลกน้ี	แต่คุณเอก 
บอกเราว่า	 ร้านของเขาไม่ใช่ร้านกาแฟ	 เพราะมันมีปณิธาน 
เบ้ืองหลังท่ีมากกว่าน้ัน	“หลังจากท่ีทำา	Karmakamet	มา	10	 ปี	 
วันหน่ึงเรารู้สึกว่า	พอเรามีเงินมีชีวิตท่ีดีเราก็ลืมส่ิงท่ีเราเคยเป็น	
แล้วในเม่ือเรามีกินมีอยู่แล้ว	 เราก็อยากทำาทำาสินค้าดีๆ	ในราคา 
ท่ีย่อมเยาและทุกคนเข้าถึงได้	ตอนแรกยังไม่ได้เป็นร้านกาแฟ 
ด้วยซ้ำา	 ต้ังใจท่ีจะทำาเป็นสหกรณ์คนไทย	 รวบรวมงานดีไซน์	
ของใช้ในชีวิตประจำาวัน	เราคิดว่าจะมีทุกอย่างแต่มา	Re-Packaging 
ใหม่	 และมีส่วนร่วมกับคนทุกภาคส่วน	 คือ	 Everyday	 ต่อไป 
จะเหมือนร้านสะดวกซ้ือท่ีมีของร่วมสมัย	 น่ันคือจุดเร่ิมต้นของ 
การคิดร้าน	Everyday	Karmakamet”
	 คงไม่มีใครท่ีกลับออกไปจากร้านน้ีโดยไม่มี	Quote	 เด็ด 
สักประโยคสะกิดใจตามกลับไปด้วย	“ท่ีเราต้ังว่า	Everyday	I	love	
my	 life	 เพราะเราอยากให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง	 
เราเช่ือว่าทุกคนมีความสุข	 แต่โดนสภาพสังคมบีบรัด	 ถ้าเห็น 
ในฉลากมันจะมีรูปตัวย้ิมเล็กๆ	 เราเรียกมันว่า	Mr.Bright	Side	
หมายถึงด้านดีท่ีอยู่ในใจทุกคน	อยากเตือนให้เขามีความสุข 
และมีสติในการใช้ชีวิต	อย่างแก้วเซรามิกท่ีมีคำาคม	 ท่ีจับแก้ว 
จะอยู่ด้านขวา	 เม่ือลูกค้าเขายกข้ึนมา	คำาคมน้ันจะหันเข้าหา 
ตัวเขาเอง	ให้มันช่วยเตือนตัวเขา”

	 หมัดเด็ดอีกฮุคท่ีน็อกลูกค้าทุกคนให้ต้องตกหลุมรักท่ีน่ีคงเป็นบรรยากาศของร้าน	 ท่ีไม่รู้ว่าทำาไมมันช่าง 
น่ารักเหมาะเจาะ	ทำาให้ผ่อนคลายเหมือนได้ไปบ้านของเพ่ือนมากกว่าไปร้านกาแฟ	และราวกับว่ามีเสียงกระซิบ
ข้างๆ	หูเราว่า	“Make	yourself	at	home”	
	 “เราต้ังใจให้เราของเราง่ายท่ีสุดให้ความรู้สึกสบายท่ีสุด”	 คุณเอกบอกเราด้วยรอยย้ิมอบอุ่นเช่นเดียวกับ 
ร้านของเขาเอง	“การตกแต่งของร้าน	 เราว่ามันคือความเป็นไทย	คนท่ัวไปอาจจะตีความว่าความเป็นไทยต้อง 
เป็นลาดลาย	เป็นสีทอง	หรืออะไรท่ีดูเก่า	โบราณ	แต่เราว่าไม่ใช่	เราตีความว่าความเป็นไทยคือความสบายๆ”	
	 “Everyday	 มันจะเป็นร้านของมวลชนเพราะฉะน้ันมันต้องเข้าใจง่าย	 วัสดุในร้านจึงต้องถูกท่ีสุด	 ง่ายท่ีสุด	
และทุกคนคุ้นชินเข้าถึงได้	 เพ่ือตอกย้ำาว่าส่ิงสวยงามพวกน้ีคุณก็มีมันได้นะ	 เช่น	ผนังสีขาวคุณก็มีได้	ผนังอิฐ 
บ้านคุณก็มีได้	หรือในร้านก็มีลังไม้	ลังพลาสติก	ช้ันวางของก็เป็นช้ันเหล็กท่ัวไป	น่ีคือความต้ังใจของเรา	ท่ีจะทำาให้	
Everyday	เป็นร้านท่ีเป็น	Daily	life	style	shop”
	 เราพบว่าย่ิงเรารู้จัก	Everyday	Karmakamet	มากข้ึน	มันย่ิงทำาให้เรารักร้านน้ี	และท่ีมากไปกว่าน้ัน	เรากลับ
ย่ิงรู้สึกเร่ิมรักชีวิตของตัวเราเองมากข้ึนเช่นกัน	และมันก็เป็นเหตุผลท่ีว่าทำาไมคุณควรหาโอกาสไปเย่ียมเยียนท่ี 
แห่งน้ีให้ได้สักคร้ัง
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สัมผัส ‘ฟีลฉัน’ ณ ทำาเสื้อ ทำาสวน
เรื่อง	/	ภาพ:	กันต์กนิษฐ์	มิตรภักดี

ท่องเท่ียวในประเทศลาว	เธอถูกใจในรสชาติท่ีไม่หวานเล่ียนอย่างมันเทศของไทย	จึงนำา
กลับมาสร้างเป็นเมนูของตัวเอง	“เราชอบเท่ียว	 ไปเจอความแตกต่างจากท่ีเราเคยเห็น
ซ้ำาซาก	 เราก็ได้ประสบการณ์จากการท่องเท่ียว	 เรามาแอพพลายมาครีเอทเป็นอะไร 
ของเราได้”
	 นอกจากซุปมันม่วงแล้ว	เมนูซิกเนเจอร์ของร้านยังมีอีกหลายอย่าง	เช่น	ซุปฟักทอง	
สลัดผักราดน้ำาสลัดสูตรพิเศษ	 เห็ดย่างราดน้ำาพริก	 กุ้งผัดพริกข้ีหนู	หม่ีผัดฮ่องกงปู	 
สปาเก็ตต้ีปลาสลิด	ปลาแซลมอนราดซอสเขียวหวานทานคู่กับแป้งทอร์ทิลล่า
ไส้ชีส	ฯลฯ
	 อย่างไรก็ตาม	 เมนูท่ียกตัวอย่างมาน้ีจริงๆ	แล้วอยู่	 ‘นอกเมนู’	 ท้ังส้ิน	 เพราะร้าน 
ทำาเส้ือ	ทำาสวน	ไม่มีสมุดเมนูให้ลูกค้าได้อ่านแล้วเลือกอย่างท่ีเราคุ้ยเคยกัน	แต่ป้าจุ๊บ 
จะถามลูกค้าว่าอยากทานอาหารประมาณไหน	และต้ังงบประมาณไว้เท่าไหร่	 ดังน้ัน
อาหารจะเปล่ียนไปทุกวัน	ต่อให้เป็นเมนูเดิม	แต่เม่ือดูในรายละเอียดแล้ว	ก็จะแตกต่าง
กันอยู่ดี	 ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบท่ีป้าจุ๊บไปจ่ายตลาดได้ในเช้าวันน้ัน	 แต่ไม่ต้องกลัวเร่ือง 
ความอร่อย	เราคอนเฟิร์มว่ารสชาติอร่อยถูกปากทุกวันแน่นอน
	 ทุกวันน้ีป้าจุ๊บทำาอาหารเองทุกจาน	และตัวร้านเองก็เป็นร้านเล็กๆ	ขนาดไม่เกิน	 
20	คนน่ัง	 จึงรับลูกค้าได้ไม่มากนักป้าจุ๊บเล่าว่า	 ลูกค้ามักถามเร่ืองขยายร้าน	แต่เธอ 
ปฏิเสธตลอด
	 “ไม่ทำา	 คือเราทำาแค่เราทำาไหว	 คือไม่ง้ันมันจะต้องเป็นสูตรไป	 มันจะไม่มีเสน่ห์	 
มันจะไม่ออกมาจากเราแล้วไง”
	 ร้านทำาเส้ือ	 ทำาสวน	 ต้ังอยู่ในซอยขนาดเล็กบนถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์	 
หากโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	ให้ลงท่ีสถานีช่องนนทรี	หรือถ้าหากนำารถไป	ต้องเข้าทางสีลม
ซอย	9	 ร้านเปิดให้บริการม้ือกลางวันและม้ือเย็น	 วันจันทร์-เสาร์	 (หรือตามใจคุณจุ๊บ)	 
โทรจองท่ีน่ัง	หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	โทร.	081	843	9628

	 ถึงแม้ร้าน	ทำาเส้ือ	 ทำาสวน	 จะซ่อนตัวอย่างลึกลับอยู่ในซอยขนาดมินิสุดๆ	 แต่ 
กล่ินหอมของอาหารท่ีโชยออกมาก็ทำาให้เราม่ันใจว่าบ้านไม้หลังเล็กน้ีคือจุดหมายปลายทาง
ของเราวันน้ีแน่นอน	เม่ือเราเดินข้ึนบันไดไปยังช้ัน	2	เราก็ถูกรายล้อมไปด้วยของสะสมน่ารัก
กุ๊กก๊ิกจำานวนมาก	 มีท้ังแก้วดีไซน์แปลกตา	 ตุ๊กตาตัวจ๋ิว	และกระป๋องดีบุกสุดคลาสสิก	 
เสียงตะหลิวกระทบกระทะ	 เสียงช้อนส้อมกระทบจาน	และเสียงพูดคุยอย่างออกรส 
ออกชาติผสมปนเปกัน	 เสริมให้บรรยากาศของร้านอาหารแห่งน้ี	อบอุ่นเหมือนไปทานข้าว 
ท่ีบ้านเพ่ือนไม่มีผิด
	 	 ป้าจุ๊บในเส้ือลายจุด	และผ้ากันเป้ือนลายมัดย้อมละมือจากการทำาอาหารแล้วมา 
น่ังคุยกับเราอย่างเป็นกันเอง
	 “ฟีลฉัน”	 ป้าจุ๊บตอบทันทีเม่ือเราถามว่าสไตล์ของร้านเป็นอย่างไร	“ไม่ใช่	 ฟิวช่ัน	 
นะ	มันคือฟีลฉัน	หรือพูดง่ายๆ	ก็ม่ัวน่ันแหละ”	เธอหัวเราะโชว์รอยย้ิมกว้าง
	 ป้าจุ๊บเล่าถึงท่ีมาของร้านว่า	 เม่ือก่อนเธอ	“ทำาเส้ือ	ทำาสวน”	จริงๆ	 คือรับออกแบบ 
ตัดเย็บเส้ือผ้า	และรับออกแบบสวนโดยเปิดเป็นร้านเล็กๆ	 มีมุมกาแฟให้ลูกค้าได้น่ังพัก 
น่ังคุยกัน	 และจากกาแฟ	 ก็เพ่ิมข้ึนมาเป็นสลัด	 จากสลัดก็เพ่ิมข้ึนมาเป็นอาหารง่ายๆ	 
จนกระท่ังกลายมาเป็นร้านอาหารเต็มตัว
	 อาหารของป้าจุ๊บไม่ได้ปรุงสำาเร็จออกมาจากสถาบันอาหารใดๆ	 ท้ังส้ิน	แต่อาหาร 
ของเธอมีเร่ืองราวและอดีตยาวนานกว่าสูตรอาหารของสถาบันเสียอีก	“เราผูกพันกับการกิน
มาต้ังแต่เด็กๆ	คือท่ีบ้านช่างทำา	แล้วครอบครัว	พ่ี	ป้า	น้า	อา	เข้าครัวกันท้ังหมด”	ป้าจุ๊บ
ย้อนความ
	 นอกจากน้ี	ของติดไม้ติดมือจากความช่ืนชอบในการเดินทางของป้าจุ๊บ	ยังช่วยให้เธอ
สามารถนำาเอาวัตถุดิบต่างๆ	มาปรุงเป็นอาหารได้อย่างน่าสนใจ	อย่าง	 ซุปมันม่วง	 ท่ีเป็น
เมนูซิกเนเจอร์ของร้านทำาเส้ือ	ทำาสวน	 ก็เป็นมันท่ีป้าจุ๊บบังเอิญไปพบเม่ือคราวเดินทาง 
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Flynow III เสื้อผ้า
แห่งความสนุกสนานของศิลปะ
เรื่อง:	ดารารัตน์	ภูธร	/	ภาพ:	ประวิทย์	เดชโยธิน

	 Flynow	 เป็นแบรนด์แฟช่ันสัญชาติไทยท่ีโดดเด่นท่ีสุดแบรนด์หน่ึงท้ังในและต่างประเทศ 
เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์และสไตล์ท่ีคลาสสิก	แต่ด้วยความต้องการท่ีอยากจะเจาะตลาดวัยรุ่น	 
‘สมชัย	 ส่งวัฒนา’	 ผู้เป็นท้ัง	CEO	และ	Art	Director	ของ	Flynow	 จึงได้สร้างแบรนด์ลูกข้ึนมาใหม่	 
น่ันก็คือ	‘Flynow	III’
	 Flynow	 III	 เปิดตัวคร้ังแรกท่ี	Siam	Center	 ในรูปแบบของห้องแสดงงานศิลปะ	 เป็นแบรนด์ท่ี 
เน้นกลุ่มวัยรุ่นและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	นำาเสนอความเป็นไทยผ่านงานของ	 Handicraft	 
โดยการนำามาประยุกต์ให้ดูร่วมสมัยย่ิงข้ึน	นำาเอาศิลปะมาใช้ในการออกแบบ	หรือการใช้แรงบันดาลใจ
จากงานศิลปะมารวมกับความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานใหม่ข้ึนมา	คุณสมชัยได้เคยกล่าวไว้ว่า
เขาไม่ได้ทำาธุรกิจแฟช่ันเพียงอย่างเดียว	แต่สนใจท่ีจะทำาให้แฟช่ันเป็นงานศิลปะ	เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ
ท่ีผลิตออกมาจึงเปรียบเสมือนกับงานศิลปะบนเรือนร่าง
	 Flynow	III	ถูกสร้างข้ึนมาด้วยตัวละครหลัก	2	ตัว	คือ	Katie	กับ	Fiona	และตัวละครอ่ืนๆ	ท่ีอาศัย
อยู่ร่วมกันในอาณาจักร	‘ฟิโอน่า’	จะไม่ใส่เส้ือผ้า	ส่วนเคธีจะใส่กระโปรงกับหมวก	ซ่ึงต้องการนำาเสนอ
ในคาแรกเตอร์ท่ีแตกต่างกันระหว่างสไตล์ห้าวและสไตล์หวาน	 ส่วนตัวละครอ่ืนๆ	 ก็จะเป็นเพ่ือนร่วม 
เดินทางท่ีผจญภัยไปด้วยกัน	เร่ืองราวท่ีเปล่ียนไปเร่ือยๆ	ตามการเดินทางของตัวละครหลักท้ังสอง	เส้ือผ้า
และเคร่ืองประดับทุกช้ินจึงสามารถบอกเล่าเร่ืองราวได้ในทุกๆ	คอลเล็กช่ัน
	 Flynow	III	เปรียบเสมือนลูกสาวของ	Flynow	ผู้เป็นแบรนด์แม่	แต่ด้วยลักษณะท่ีเป็นคุณหนูจอม
แก่น	ซุกซน	และมีความคิดเป็นของตัวเอง	การจับคาแรคเตอร์น้ันมาเป็นภาพลักษณ์ของ	Flynow	III	จึง
มีความเซอร์	ติดดิน	ลุยๆ	มีความเป็นเทรนด์อย่างไม่ต้ังใจ	และยังคงแฝงไว้ซ่ึงความเป็นหญิงท่ีมีความ
แตกต่างอย่างเฉพาะตัว
	 ปัจจุบัน	Flynow	III	ได้ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	ขณะน้ีมีท้ังหมด	9	สาขา	ณ	ห้างสรรพสินค้าช้ันนำา 
ไม่ว่าจะเป็น	Central	ลาดพร้าว,	Promenada,	The	Mall	บางกะปิ,	Paradise	Park,	Emporium,	Central	
World,	Siam	Paragon,	Siam	Center	และ	Central	ป่ินเกล้า
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ตัวจริงกับในละครต่างกันไหม
	 “เราต้องเข้าใจก่อนว่า	สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอ	คือ	
คาแรกเตอร์ที่นักแสดงกำาลังรับบทบาท	 เราต้องมอง 
ให้ขาด	 อย่าไปเหมารวมว่าตัวตนจริงๆ	 จะเหมือนกับ 
ในละคร	 เพราะนักแสดงทุกคน	 ก็จะมีโลกของตัวเอง 
อีกใบเสมอ”

แล้วโลกอีกใบของพี่บ็อบบี้เป็นอย่างไร
	 “คนทัว่ไปจะมองวา่เราเปน็คนสนกุ	แตค่นใกลต้วัจะ
บอกว่า	ไอ้นี่เป็นคนจริงจังกับทุกๆ	เรื่อง	คือในวัยเดียวกัน	
พี่จะใช้ชีวิตค่อนข้างโตกว่าคนอื่น	 เพราะเราเรียนไปด้วย	
ทำางานไปดว้ย	ตอนเรยีนจบ	พีม่รีายไดเ้ดอืนหนึง่ไมต่่ำากวา่	
สองแสน	 แต่ไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกันเลย	 จนวันหนึ่ง	 
เราถึงต้องยอมหยุดตัวเอง	 ไม่พยายามดีดตัวเองขึ้นไป 
สูงกว่านี้	ไม่อย่างนั้นเราจะโดดเดี่ยว”

การจะสวมบทบาทเป็นตัวละครสักตัวหนึ่ง ต้องเริ่มจาก
อะไรบ้าง
	 “เวลาแสดง	ผมจะถูกบ่มเพาะมาด้วยวิธีคิดจาก 
ขา้งใน	เราจะตอ้งวเิคราะหท์กุอยา่งของตวัละครตัง้แตอ่าย	ุ
ครอบครัว	สภาพสังคมที่เขาอยู่	แล้วก็วิธีคิดของเขา	สิ่งที่
เราได้จากการวิเคราะห์จะเข้าไปในความคิดของเรา	 
เราสามารถที่จะเล่นเป็นตัวละครอะไรก็ได้	 ซึ่งไม่เพียงแค่
กิริยาท่าทาง	แม้กระท่ังน้ำาเสียงเวลาพูด	ก็จะเปล่ียนไปหมด	
คือ	เล่นจากข้างในออกมาข้างนอก”

บทบาทไหนที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมา
	 “มันไม่มียากที่สุดในตอนเล่นนะ	 แต่ยากตรง
กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับเล่นหรือเปล่า	อย่าง
พอรบับทปา้รจุน	์ใน	‘เนือ้คูป่ระตูถดัไป’	กจ็ะมเีจา้ของหนงั
รุมส่งบทให้ผมไปเล่นเป็นกะเทย	 เล่นเป็นเกย์	แต่งหญิง
ประมาณสิบกว่าเรื่องได้	 ซึ่งผมก็ปฏิเสธหมด	 เพราะ 
โดยปกติผมไม่ชอบรับบทบาทที่เคยเล่นไปแล้ว	 ยกเว้น 
ถา้มมีมุมองอะไรใหม่ๆ 	ถงึจะเปน็จดุทีท่า้ทายสำาหรบัผม”

‘แฟชั่น’ และ ‘สไตล์’ มีความหมายกับพี่บ็อบบี้อย่างไร
	 “แฟชั่นในมุมมองของพี่	มันมีกาลเวลาและคำาว่า	
‘รสนยิม’	เปน็กรอบอยู่		แฟชัน่ไมม่คีำาวา่ลา้สมยั	เพยีงแต่
มันมีวันที่	freeze	หยุดนิ่ง	แล้วพร้อมจะกลับมานิยมใหม่
อีกครั้ง	ส่วน	‘สไตล์’	มันเป็นความรู้สึกที่กว้างมาก	ไม่มี
รปูธรรมทีช่ดัเจน	คนอืน่อาจจะมองวา่เรามสีไตล	์แตส่ไตล์
ไม่ได้บ่งบอกตัวตนของคนๆ	นั้นจริงๆ	สิ่งที่เราไม่มีทางรู้	
คือชีวิตและตัวตนจริงๆ	ที่มันอยู่ข้างใน”

เบ้ืองหน้าของเขา คือ อดีตดีเจและนักแสดงเจ้าบทบาท  
ท่ีหลายคนติดตาติดใจ กับตัวละครสุดฮา ท้ังคุณรุจน์  
พี่รุจน์ และป้ารุจน์ ในละครซิตคอม ‘เนื้อคู่ประตูถัดไป’ 
รวมถึงโฆษณา และภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เราสงสัย
จรงิๆ วา่ชวีติของผูช้ายคนนี ้จะตลกโปกฮาและสนกุสนาน 
เหมือนท่ีเราเคยเห็นบนหน้าจอหรือเปล่า น่ีคือชีวิตจริง 
ที่อยู่เบื้องหลัง ชีวิตจริง...ที่ไม่ต้องแสดง

บ็อบบี้ - นิมิตร ลักษมีพงศ์

: Life Behind the Scene
เรื่อง	/	ภาพ:		ชชานนท์	ลิ่มทอง

THE HOOK



- Victor Hugo
French poet, novelist, and dramatist

CONCISION
IN STYLE,
PRECISION
IN THOUGHT, 
DECISION
IN LIFE.
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