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 เมื่อเรามีความสนใจใครรูในสิ่งใด มักจะมีแรงอะไรบางอยางดึงดูดใหเรา

เขาใกลหรือพบเจอสิ่งนั้นเสมอ

 ฉันไมรูวามันกอตัวขึ้นตั้งแตเมื่อใด แตหลายปมานี้ฉันตระหนักดีวา

ความชอบ ความสนใจของตัวเองนั้นหลีกไกลออกจากกระแสหลักไปทุกที ใชวา

สิ่งเหลานั้นไมดีหรือปราศจากคุณคา แตฉันพบวา มันไมสนุกเลยที่จะอยู ทำ บริโภค

ชื่นชม หรือวิ่งตามโดยไมไดถามความตองการแทจริงของตนเอง ดวยอิทธิพลของผูชี้นำ

ที่รุกเราเราทุกทิศทุกทาง

 สิ่งที่อยูในความสนใจของฉันเวลานี้จึงเปนเรื่องราวของใครสักคนที่เลือกเดิน

ตามใจตัวเองมากกวาเดินตามผูนำ ทามกลางความเปล่ียนแปลงรวดเร็วท่ีกำลังดำเนินอยู

บนโลกใบนี้ “การลงมือทำสิ่งเล็ก ๆ อยางมีความสุข” ของเขาเหลานั้น คือกลไกสำคัญ

ที่ทำใหโลกหมุนตอไปแบบไมไรหัวใจจนเกินไป

 เม่ือเราทำส่ิงใดโดยมีเดิมพันแคความสุขใจในขณะท่ีทำ เรามักจะทำไดดีเสมอ

เรื่องราวที่ฉันไดพบเจอและนำมาเสนอในหนังสือ “บาน บาน” ฉบับที ่ ๓ นี้ คือเรื่อง

ของคนที่มุงมั่นทำในสิ่งที่กอใหเกิดความสุขในใจ ทำในสิ่งที่รักดวยมือของเขาเอง

แทบทุกข้ันตอน เพ่ือจะไดสัมผัสความสุขเล็ก  ๆ ท่ีซอนอยูระหวางทาง แมวาจะตองเดิน

สวนทิศกับคนจำนวนมากในสังคมก็ตาม 

 นอกจากความสุขในการลงมือทำ พื้นที่ทำงานก็เปนสวนหนึ่งที่แยกจากงาน

ไมขาด สำหรับบางคนอาจหมายถึงบานหลังที่สอง ในหนังสือเลมนี้ เราไดพบ

ตัวอยางของการสรางสรรคพ้ืนท่ีทำงานใหสวยงามนาอยูและสรางแรงบันดาลใจ

ไปพรอม ๆกับไดรูจักชีวิตและผลงานของพวกเขา ฉันเชื่อวา เรื่องราวเหลานี้จะเปน

แรงผลักดันใหคุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่หัวใจเรียกรอง แมเปนเพียงสิ่งเล็ก ๆ

แตถานำมาซึ่งความสุขใจ ก็อาจคุมคาแลวที่จะลงมือทำ
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 ฉันชอบวาดรูปและชอบภาพวาดลายเสนเปนชีวิตจิตใจ ทุกครั้งที่เห็น

ภาพประกอบในสื่อใด ๆ ที่วาดดวยมือฉันมักหยุดมองเหมือนตองมนตร

เชนเดียวกับครั้งแรกที่เห็นผลงานของ Teaspoon Studio เปนภาพลายเสน

ลงสีน้ำบาง ๆ ดูนารักแตไมคิกขุ หวานแตไมเลี่ยน สดใสแตไมถึงกับไรเดียงสา

ฉันไมรูหรอกวาคนวาดคือใคร รูแตวา นี่คือคนที่ฉันจะตองไปสัมภาษณ

มาลงหนังสือเลมนี้...แลวเราก็ไดรูจักกัน

 คุณพิม จงเจริญ คือผูอยูเบื้องหลังภาพวาดของ Teaspoon Studio

แมไมไดเรียนศิลปะมาตั้งแตตน แตเมื่อคนพบวาชอบศิลปะและมีความสุข

ที่ไดวาดรูป คุณพิมก็ตัดสินใจเรียนตอดานนี้โดยตรง การตัดสินใจครั้งนั้น

ทำใหเธอไดพบความสามารถในตัวเองที่ซอนอยู และคนพบสไตลการวาดรูป

ที่มาพรอมกับสิ่งที่รักจะทำ (ดูผลงานของเธอไดที ่ www.teaspoonstudio.com)

 สตูดิโอของ Teaspoon เปนหองสี่เหลี่ยมไมเล็กไมใหญ แตสามารถ

แบงเปนโซนตาง ๆ ไดเปนสัดสวนดวยลักษณะการใชพื้นที่บนผนัง โดยมุมรับแขก

ตกแตงผนังดวยภาพผลงานท่ีใสกรอบแลว สวนมุมทำงานแปะผลงานแบบไมได

ใสกรอบ สิ่งพิมพ และสิ่งของที่สรางแรงบันดาลใจลงบนผนังเลย ผนังอีกดาน

เปนชั้นหนังสือแบบโปรง เต็มไปดวยหนังสือและขาวของที่โปรดปราน

 นอกจากจะเปดสตูดิโอใหชมและตอบคำถามเก่ียวกับตัวเธอเอง 9 ขอแลว

คุณพิมยังขออาสาวาดภาพประกอบใหหนังสือเลมนี้ดวย

Teaspoon Studio
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มุมรับแขก เลือกใชโซฟายอนยุคบุผาใหมวางชิดผนัง บนผนังตกแตงดวยผลงานของคุณพิมที่ใสกรอบแขวนไวอยาง
นามอง
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ดอกไมกระถางวางรับแขกไวที่มุมใกลประตูพรอมกับขาวของรูปทรงนาสนใจ ทั้งหมดดูสะดุดตาเมื่ออยูคูกับ
ผนังสีเทาที่เขาไดกับทุกสี สรางบรรยากาศของหองใหดูอบอุน
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ชวยเลาเกี่ยวกับ Teaspoon Studio สั้น ๆ
 Teaspoon Studio เปนสตูดิโอทำงานดีไซนที่เนนงานคราฟต มีงานที่ทำขึ้น

เพ่ือจำหนายเอง แลวก็รับงานออกแบบใหคนอ่ืนบาง จริง ๆ ท่ีทำสตูดิโอก็เพราะวาอยากจะมีท่ีทำงาน

ของตัวเองที่สามารถเก็บของที่ชอบ ทำใหเปนที่ที่เราอยากอยูนั่งทำงานอยางมีความสุขได

งานที่ทำใหคนอื่นสวนใหญก็เปนงานที่ดูแลววาอยากทำ มีสไตลที่ไปดวยกันได

แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำใหเริ่มตนทำงานนี้
 เปนคนชอบวาดรูปมาตั้งแตเด็ก ชอบงานดีไซน เวลาเห็นงานดีไซนด ีๆ ก็ชอบซื้อเก็บไว

รูตัวอีกทีก็มีของพวกนี้อยูเต็มไปหมด อยางฝาผนังโตะทำงานก็ชอบเอาอะไรมาแปะจนรก

โปสตการด กระดาษพิมพลายสวย ๆ ไปอยูที่ไหนก็เปนแบบนี้ เลยรูสึกวาอยากเลือกทำงาน

ที่เรารูสึกมีความสุขเวลาอยูกับมัน ถาใหไปทำงานอยางอื่นก็คงไมไดรูสึกดีแบบนี้ จนอยากทำ

สตูดิโอของตัวเองที่ทำงานในทิศทางที่เราอยากใหเปน

หนังสอืเลมโปรด
 เยอะไปหมด จริง ๆ ก็ทุกเลมที่มีอยูในชั้นหนังสือ สวนใหญก็เปนหนังสือที่มีภาพสวย ๆ

หรือทำรูปเลมดี ๆ ใชกระดาษด ีๆ กลิ่นตองดีดวย เพราะเปนคนชอบดมหนังสือ 

เพลงที่ฟงอยูตอนนี้
 ซาวนดแทร็คของหนังเรื่อง “Midnight in Paris” และเพลงทั้งอัลบั้ม “Little Joy”

สถานที่ที่ชอบไป 

 สวนใหญก็เปนรานนารัก ๆ ตกแตงด ีๆ รานขายของเกา หรือรานเกาตามยานเมืองเกา

เปนรานที่เขาไปแลวยิ้ม ไมวาจะเปนรานทำตัวปมเกา หรือรานอาหารที่มีแตคนแก ๆ ไปนั่งทาน

ชอบที่ที่คนไมเยอะมาก ไมชอบสถานที่ที่มีคนพลุกพลานมากไป

สะสมอะไรอยูบางหรอืเปลา
 หนังสือ แลวก็ของตกแตงบาน ตอนนี้อยากสะสมเฟอรนิเจอรที่ชอบอยูเหมือนกัน

ใฝฝนอยากจะมีบานที่มีเฟอรนิเจอรแลวก็ของแตงบานดี ๆ อยูเต็มบาน (อาจจะเปนบานที่รกมาก)

ศลิปนในดวงใจ
 ไมไดัมีศิลปนในดวงใจ แตชื่นชมทุกคนที่ไดทำงานที่ตัวเองชอบและก็ทำออกมาไดดี

รูสึกดีและอยากรูจักคนเหลานั้นทุกครั้งที่รูวาเขากำลังทำงานที่ตัวเองรักอยู

แมจะไมไดเงินตอบแทนสูงก็ตาม

ชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับงานที่ทำอยู
 ชอบที่ไดทำอะไรที่อยากทำ เปนงานของตัวเอง และชอบที่สุดเมื่อเห็นงานที่เราภูมิใจ

สำเร็จออกมาเปนชิ้น และอีกอยางคือชอบเจอคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน เพราะเวลาตองออกแบบ

งานใหใครที่ชอบงานแบบเดียวกันก็จะไปดวยกันไดดีมาก ไมตองแกงานเลย เราก็อยากทำให 

เต็มที่ดวย งานก็จะออกมาดี

ถา Teaspoon Studio เปนคน จะเปนคนอยางไรหรอืเปนใคร
 ถาเปนคนก็คงเหมือนตัวเอง เพราะทุกอยางที่ทำไปก็มาจากตัวเองหมดเลย คือเปนคน

ที่ชอบอะไรชัดเจนมาก ทำในสิ่งที่อยากทำ ใหฝนทำอะไรที่ไมชอบไมได ถาเปรียบเปนสัตว

ก็อาจจะเหมือนแมว คือมีความเปนสวนตัวสูงมาก ไมไดชอบเอาใจใครเทาไร แตชอบเลนกับคน

ที่อยากเลนดวย
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ผนังเหนือโตะทำงานติดผลงานภาพปอปอัพชื่อ “3D London” ที่คุณพิมทำสมัยเรียนที่ลอนดอน 
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