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Frau Fischer, nach dem Bachelor muss man
viele Entscheidungen treffen: Raten Sie, auf
den Bauch oder auf den Kopf zu hören?
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20 Jahre Forschung
am I3Mainz
Erneuerungsstrategien
im Wohnungsbau
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Wichtige Entscheidungen sollte man immer
mit dem Kopf treffen. Das Bauchgefühl ist
zwar ein wichtiger Hinweisgeber, aber wenn
wir uns zu sehr darauf verlassen, besteht die
Gefahr, dass wir uns selbst täuschen. Wir
neigen dazu, den ersten Eindruck, den wir
von einer Sache haben, zu überschätzen.
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Die Entscheidungspsychologin
Katrin Fischer erklärt, warum
der erste Impuls nicht immer
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In der Psychologie sprechen wir von einem
Bestätigungsfehler. Wir bilden uns eine
Hypothese und suchen dazu nur nach
Informationen, die sie bestätigen. Wenn ein
Absolvent die Vorstellung hat, dass ein
bestimmter Masterstudiengang perfekt zu
ihm passt, kann es passieren, dass er Argumente, die dagegensprechen, nicht mehr
wahrnimmt. Oder wenn Schüler beweisen
sollten, dass es nur weiße Schwäne auf der
Welt gibt, würden sie spontan erst einmal
nach weißen Schwänen suchen. Dabei wäre
die richtige Strategie, nach andersfarbigen
Schwänen Ausschau zu halten. Hypothesen zu
hinterlegen nicht widerlegen? ist die Grundlage
wissenschaftlichen Denkens. Aber das passiert
bei Menschen nicht automatisch, wir müssen
uns aktiv dazu entschließen.
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HOCHSCHULINTERN

Gibt es weitere Fallen, die einen beim
Entscheiden in die Irre führen können?
Sehr häufig gehen wir von falschen
Wahrscheinlichkeiten aus. Wenn sich junge
Mädchen wünschen, Schauspielerin zu
werden, dann liegt es oft daran, dass sie mit
dem Beruf Ansehen, Erfolg und Reichtum
verbinden. Sie orientieren sich dabei an der
sehr kleinen Gruppe von Stars, die sie aus
den Medien kennen. Die viel größere Gruppe
von Schauspielern, die nebenbei kellnern,
beziehen sie nicht in ihre Überlegungen ein.
Und jemand, der BWL studieren möchte,
sollte sich bewusst machen, dass nur ein sehr
kleiner Teil der Absolventen später als Investmentbanker reich wird, die meisten landen in
weniger spektakulären und einträglichen Jobs, zum
Beispiel bei der Stadt- oder Kreissparkasse.
Wie kann man verhindern, sich bei
Entscheidungen selbst zu täuschen?

AUSGABE #27

Der erste Schritt ist, sich über die eigenen
Ziele eindeutig klar zu werden und sich dann
alle Optionen zu vergegenwärtigen, die tatsächlich möglich sind. Bachelorabsolventen
haben in der Regel sehr viele Möglichkeiten.
Sie können einen Master in Deutschland oder
an einer Universität im Ausland machen.
Sie können das Studium unterbrechen, um
Praktika zu machen oder um zu reisen. Sie
können auch eine Berufsausbildung anfangen
oder sich auf einen Job bewerben. Bei so viel
Auswahl haben wir oft den Impuls, Alternativen, die uns auf den ersten Blick unattraktiv
erscheinen, von vornherein auszuschließen.
Hier lohnt es, das Sichtfeld auszuweiten, also
alle Wahlmöglichkeiten aufzulisten und möglichst
objektiv zu bewerten.
Wie bewertet man etwas neu, von dem
man längst überzeugt ist?
Indem man sich zwingt, nach Informationen
zu suchen, die der eigenen Einschätzung
widersprechen. Wenn ich zum Beispiel die
Vorstellung habe, dass ein bestimmter Master
mir gute Berufschancen eröffnet, könnte ich
recherchieren, ob es überhaupt Zahlen gibt,
die das belegen. Oder man versucht, über
das Alumni-Netzwerk der Hochschule Kontakt
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zu Absolventen aufzunehmen, und fragt bei
ihnen nach, wie es ihnen beim Übergang
auf den Arbeitsmarkt ergangen ist. Ich muss
mein eigener Advocatus Diaboli sein, der Anwalt des Teufels, der alles infrage stellt. Das
ist oft sehr hart, weil man in der Tat gegen
seine Intuition handelt. Aber es lohnt sich.
Mit dieser Strategie kommt man vermutlich
zur rational besten Lösung. Aber könnte es
nicht sein, dass man trotz aller Logik mit
seiner Entscheidung hadert?
Doch, natürlich. Und an diesem Punkt sollte
man sein Bauchgefühl in jedem Fall ernst
nehmen. Wenn alles für eine Entscheidung
spricht und man sich trotzdem innerlich dagegen sträubt, dann ist das ein klares Zeichen
dafür, dass es Ängste und Wünsche gibt, die
man sich bisher nicht eingestanden hat.

PERSONALIEN

Was könnten das für Wünsche sein?
Bei einer Entscheidungsfindung spielen immer
sowohl extrinsische als auch intrinsische,
sozial erwünschte und sozial vielleicht etwas
weniger akzeptierte Motive eine Rolle. Sozial
erwünscht sind Ziele, die vermutlich alle Studenten
teilen: Sie möchten später einen interessanten
Job haben, der ihnen Geld, Ansehen und
Sicherheit bringt. Solche Motive sind gesellschaftlich anerkannt und daher leicht zu
verbalisieren. Sozial weniger akzeptierte Motive
werden dagegen eher verdrängt, etwa der
Wunsch, das Studium oder der Job möge
einen nicht überfordern und genügend Zeit
für Hobbys und Freunde lassen. Diese Art
Ziele macht man sich ungern bewusst. Sie
sind für eine Entscheidung aber trotzdem
sehr bedeutsam und äußern sich dann eben
über das Bauchgefühl.

PERSONALIEN
Sieben neue Professuren
an der Hochschule Mainz
FOTOS: KATHARINA DUBNO | ANJA JAHN

Von wem sollte man sich bei wichtigen
Entscheidungen beraten lassen?

PROF. TORSTEN SCHRADE
lehrt Digital Humanities im Fachbereich Technik

Ich halte es eher für eine schlechte Idee, sich
mit seinen Kommilitonen zu beratschlagen.
In einer Gruppe ist die Versuchung groß, sich
der Mehrheitsmeinung anzuschließen und
sich nur deshalb für etwas zu entscheiden,
weil es alle machen. Ein guter Ratgeber sollte
zudem keine eigenen Interessen verfolgen.
Manchmal haben Eltern eine sehr genaue
Vorstellung davon, was sie sich für ihre Kinder
wünschen. Das muss aber nicht notwendigerweise mit dem übereinstimmen, was man
selbst anstrebt.
Sind Freunde gute Ratgeber?
Freunde, die einen sehr gut kennen, können
durchaus helfen, die eigenen Stärken und
Schwächen zu erkennen. Wichtig dabei ist,
dass sie wirklich ehrlich sind und einem nicht
nur das bestätigen, was man hören möchte.
Und man kann sich auch selbst immer wieder
fragen: Was würde ich meinem Freund oder
meiner Freundin in dieser Situation eigentlich
empfehlen? Das ist eine Form der Distanzierung von Problemen, die helfen kann, die
eigene Situation mit anderen Augen zu sehen.

PROF. VALERIE SCHÜLLER
Kanzlerin der Hochschule Mainz
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“ Zum 1.
September 2017 habe ich das Amt der Kanzlerin der
Hochschule Mainz übernommen. Eine Aufgabe, die für
mich einen besonderen „Zauber“ innehat und bei der
es, um in den Metaphern Hermann Hesses zu bleiben,
der in seinem gleichlautenden Gedicht Veränderungen
viel Positives und Lebenserhaltendes zuspricht, viele
„Stufen“ oder Stationen zu erreichen geben wird.
Die erste Stufe, die ich anstrebe, ist es, mich meiner
neuen Hochschule vorzustellen und ihre Menschen und
Besonderheiten kennen zu lernen.
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Was haben mittelalterliche Inschriften, theologische
Streitschriften, Notentexte aus dem 18. Jahrhundert,
deutsche Familiennamen und angewandte Informatik
miteinander zu tun? Sehr viel. Forschungen, die informatische Methoden und geisteswissenschaftliche Fragestellungen vereinen, haben sich unter dem Begriff
Digital Humanities zu einer jungen und dynamischen
Disziplin entwickelt.
Der Brückenschlag zwischen den Geisteswissenschaften
und der Informatik steht im Zentrum der Akademie
professur, die ich seit dem 1. März 2017 an der Hochschule Mainz innehabe. Meine Lehrtätigkeiten sind im
Studiengang „Digitale Methodik in den Geistes und
Kulturwissenschaften“ angesiedelt. Dieser wird gemeinsam
von der Hochschule Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität getragen. Gleichzeitig verantworte
ich als Leiter der „Digitalen Akademie“ die Forschungsaktivitäten der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur Mainz im Bereich Digital Humanities.

PROF. DR.-ING. BENJAMIN
FREIHERR VON WOLF
lehrt Facilities Management im Fachbereich Technik

Effizienz-Monitoring von Immobilien ist mein beruflicher
„Freeride“. Bei meinem Hobby bedeutet das technisch
anspruchsvolles Fahren in herausforderndem Gelände.
Anspruch und Herausforderung bietet mir auf meinem
beruflichen „Trail“ auch die Thematik des Effizienz-Monitorings sowohl bezüglich Energie- als auch Kosteneffizienz. Insbesondere das Thema Energieeffizienz hat
mich als Bauingenieur nicht nur zur Gebäudetechnik
und thermischenergetischen Simulation, sondern auch
zum Monitoring des Gebäudebetriebs gebracht. Um
Energie- und Kosteneffizienz operativ zu verwirklichen,
war ich in die Gestaltung und Steuerung von Facilities
Management (FM)-Prozessen involviert Tätigkeitsfelder,
die mich mit Wirtschaftlichkeitsanalysen identifizierter
Optimierungsmaßnahmen und Erfüllungsabgleich der
vertraglich vereinbarten Anforderungen in neue „(Bike-)
Reviere“ führten. Bereits während meines Studiums des
Bauingenieurwesens legte ich den wissenschaftlichen
Fokus auf die Energieeffizienz und deren Optimierung im
Betrieb des Immobilienbestands.
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AUSGABE #27

Re-Design for Corporate Identity and Corporate Design
Forum: a magazine for Hochschule Mainz
2019

Bachelor thesis
“Knaggig” a variety of table manners in different eating culture,
An illustration book about eating culture based on my life experience
in different countries and situations. The story begins from
“How to order” until “How to say goodbye”
This thesis includes
an illustrated book, illustrated table mats, stop motions and models
2020

“Knaggig” Illustrations on table mats
2020
Stop motion: https://mayha-suaysom.com/stopmotions.html

“(UN) responsive Design”
Art Book from one magazine in different scales
Inspiration from responsive design program, represent in analog version
2017

A visual documentary about time and coincidence situations, represent as playing card
“I let people read and keep my documentary cards without sequence.
That would make my stories more coincidentally.“
2017
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Typography wine label for Futura exhibition
2016

Street Photography
2017-2019

Blue
Set- Styling Photography
2015

Photo Retouch
(a carpet erased)
Dfrost GmbH
2018

Photo Retouch
(Graphic & objects)
Dfrost GmbH
2018

Visualization & Photo Retouch
Dfrost GmbH
2018

Research part

Graphic design for Pitching

Persona

Persona
Marketing Channel

Marketing Channel

Events: Stijl,VinoKilo,Foodsharing,Amnesty
Shops:Unverpackt,Bio-supermarket
Social media: Instagram,Facebook,Youtube

Events: Family workshop, Flea market
Shops: Karstadt,Rewe
Social media: Instagram,Facebook,Youtube

Customer Journey

Customer Journey

Partner A
(Cafe)

Partner B
(Canteen)

Partner A
(Train station A)

Buy - Mainz

Buy - Mainz

Return - Mainz

Return - Rhein region

Sophia,22
Ethnology student

Nicole,37
Mother
Commuter
Business Admin

Partner C
(Vending machine)

Product cycle
Transportation/
Product reachable

Product cycle
Ordering

Bike/walkway
Bus station
Train station

Partner B
(Train station B)

Local
cafe

Canteen

Product return/
deposit

Transportation/
Product reachable

Ordering

Vending
machine

Local
cafe

Petrol

Canteen
vending machine

Train
station

Bus station
Train station

Lifestyle

Product return/
deposit

Bakery
Rhein
region

Train
station

Bakery

Lifestyle

Product Orientation
Persona
Marketing Channel
Events: Friday for future,Foodsharing,
Designweek, Music festival
Shops: Local, Fair trade,
Social media: Instagram,Youtube

Customer Journey
Partner A
(Cafe A)

Partner B
(Cafe B)

Buy - Mainz
Return - Mainz

Tim,30
Freelance Designer
Partner C
(Designweek)

Product cycle
Transportation/
Product reachable

Bus
station
&
Train
station

Ordering

Product return/
deposit

Vending
machine
Bike

Partner
Cafe

Train
station

Partner
Cafe

Train
station

Customer Journey as a Stop motion:
https://mayha-suaysom.com/stopmotions.html

Lifestyle

Concept and Graphic design for project “CupID”
Integration of reuseable coffee cup and deposit system with QR code
Business Planning workshop
University of Applied Science Mainz
2019

Sunday morning
https://vimeo.com/179429423

Forum Magazine
https://vimeo.com/349708189

Line
https://vimeo.com/253476960

Crazy Village
https://vimeo.com/455563506

“Knaggig” a vareity of table manners in different eating culture
https://mayha-suaysom.com/stopmotions.html
Stop motion
2017-2020

Graphic
design

i llustrate d
artw ork

• E ditorial

• pe rspective

•retouch

• e ditorial

• stop - motion

Editorial Illustration (selected)
Elle Decoration magazine Thailand
2012-2016

Illustration for website themomentum.co
2016

Graphic
design

i llustrate d
artw ork

interior
stylist

• E ditorial

• pe rspective

• set stylist

•retouch

• e ditorial

•di-cut

• stop - motion

Set-Styling for Feature Column
Elle Decoration magazine Thailand
2014

BUDGET CHIC I BEST BUYS
1

beautiful

Invention

สิ่งประดิษฐ์คลาสสิกอย่าง หลอดไฟ เมื่อน�ามาเพิ่มความน่าสนใจ
ด้วยการออกแบบ ช่วยเสริม ความงามไม่เ พียงเฉพาะ
รูปทรงภายนอก แต่ยังชวนน่า หลงใหลยิ่งขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน
จากซ้ายไปขวา: ขั้วหลอดและสายไฟเกลียว สีน้ำ�ต�ล รุ่น Wald ทั้งหมดสอบถ�มร�ค�ได้ที่ไลท์ ลอฟท์
หลอดไฟทรงหยดน้ำา สอบถ�มร�ค�ได้ที่พิษณุไลท์ หลอดไฟทรงกระบอก สอบถ�มร�ค�ได้ที่พิษณุไลท์ (Pisanulight)
หลอดไฟทรงกระบอก สอบถ�มร�ค�ได้ที่ไลท์ ลอฟท์ (Light Loft) หลอดไฟทรงกระบอกและทรงหยดน้ำา
ทั้งหมดสอบถ�มร�ค�ได้ที่บ�งกอกประก�ย (Bangkok Light) ชุดโคมไฟและหลอดไฟ E27 ทรงกลม สีเหลือง
ของ Muuto ร�ค� 2,900 บ�ท จ�กแลมป์ติจูด (Lamptitude) หลอดไฟทรงหยดน้ำา สอบถ�มร�ค�ได้ที่พิษณุไลท์
หลอดไฟทรงกระบอกและทรงชมพู่ สอบถ�มร�ค�ได้ที่บ�งกอกประก�ย หลอดไฟทรงกลม
สอบถ�มร�ค�ได้ที่ไลท์ ลอฟท์ หลอดไฟทรงกลม สอบถ�มร�ค�ได้ที่บ�งกอกประก�ย ED
รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้� STOCK LISTS เรื่องและสไตล์: อรรถยา สวยสม
ภ�พ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่�งภ�พ: PapaPiak
ขอขอบคุณ : LEAFY ถ.มห�พฤฒ�ร�ม โทร. 0-2237-6999 www.leafy.co.th เอื้อเฟื้อสถ�นที่

Name
Tags

Day

BLOOMING
ดอกไม้ประดิษฐ์นับเป็นอีกทางเลอื ก

2

จากซ้ายไปขวา: ดอกเรนันคูลัส สีแดงอมน้ำ�ต�ล ร�ค�กิ่งละ 450 บ�ท จ�กฟล�วเวอร์ แอนด์ บร�นเชส
(Flowers & Branches) ดอกคาร่าลิลลี่ สีส้มอมเหลือง ร�ค�ดอกละ 40 บ�ท ดอกไม้ป่า สีเหลือง ร�ค�กิ่งละ 60 บ�ท
ทั้งหมดจ�กฟล�วเวอร์ แกลเลอรี่ (Flower Gallery) ดอกกุหลาบคริสต์มาส สีแดง รุ่น SMYCKA ร�ค�ดอกละ 19 บ�ท
จ�กอิเกีย (Ikea) ดอกสโนว์เบอร์รี่ สีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้ม ร�ค�กิ่งละ 345 บ�ท จ�กเซ็นทรัล ชิดลม (Central Chidlom)
ดอกไม้ประดิษฐ์ สีม่วง รุ่น SMYCKA ร�ค�กิ่งละ 79 บ�ท จ�กอิเกีย ED รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้� STOCK LISTS
เรื่องและสไตล์: อิษยา โง้วสวัสดิ์ ภ�พ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่�งภ�พ: พิเชษฐ์ ด�ษหิรัญ

ส�าหรับน�ามาตกแต่งที่อยู่อาศัย
ให้ดูสดชื่น มีชีวิตชีวา ในชั่วพริบตา

เพิ่มชีวิตชีวาให้ต้นไม้แสนรักของคุณ
ด้วยป้ายชื่อปักกระถางต้นไม้
หลากรูปแบบหลายสไตล์
เรื่องและสไตล์: อรรถยา สวยสม
ผู้ช่วยสไตลิสต์: สรินท์ฉัตร โรจน์ณีกร,
ธาดารัตน์ เฉวียงหงษ์
ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร
ผู้ช่วยช่างภาพ: พิเชษฐ์ ดาษหิรัญ

1

4

2

3

5

1 ป้ายชื่อสังกะสีรูปทรงวงกลม
สอบถามราคาได้ที่โดโก (Dogo)
2 ป้ายชือ
่ พลาสติก ราคา 2 บาท
จากสวนแห่งความสุข
(Suan Hang Kwarm Suk)
3 ป้ายชือ
่ พลาสติก ราคา 5 บาท
จากศิริพร (Siriporn)
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4 ป้ายชื่อแขวนพลาสติก
ราคา 4 บาท จากถุงเงิน
(Thung Ngern)
5 ป้ายชือ
่ สังกะสีรปู ทรงสีเ่ หลีย่ ม
6 ป้ายชื่อไม้ ทั้งหมดสอบถามราคา
ได้ท่ีโดโก ED รายละเอียดร้านค้า
ดูที่หน้า STOCK LISTS

6

ขอขอบคุณ: ร้านดอกไม้ WALLFLOWERS ซ.สุขุมวิท 26 โทร. 08-9671-7923 เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก
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1

form

follows function
เลือกใช้กล่องให้เหมาะกับแต่ละประเภทการใช้งาน นอกจากเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
ยังช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศโดยรวมให้น่าอยู่และสวยงามยิ่งขึ้น

Merry

2

Magnets

LIVING
LEGEND

ผลงานออกแบบโดดเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ประเทศไทยไปประกวดด
เรื่อง: ปองบุญ วงศ์ฉลาด ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร

เลือกใช้กล่องให้เหมาะกับแต่ละประเภทการ
ใช้งานนอกจากเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วยังช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศโดยรวม
ให้น่าให้น่าอยู่แลให้น่าอยู่แลอยู่และ

3

1 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น Greenwichของ
Libecoราคสอบถาราคาสอบถารา
คาสอบถาราคาสอบสอบถามาฟท์
(Craft) 2 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น Greenwich
ของLibecoราคสอบถาราคาสอบถา
ราคาสอบถาราคาสอบถา 3 ผ้าปูโต๊ะ
รุ่น Greenwich ของLibecoราคสอบ
ถาราคาสอบถาราคาสอบถาราคา
4 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น Greenwich
ของLibecoราคสอบ

5 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น GreenwichของLibeco
ราคสอบถาราคาสอบถาราคาสอบถา
ราคาสอบถาสอบถามได้
4 ที่คราฟท์
(Craft) 6 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น Greenwich
ของLibecoราคสอบถาราคาสอบถา
ราคาสอบถาราคาสอบถา 7 ผ้าปูโต๊ะ
รุ่น Greenwich ของLibecoราคสอบ
ถาราคาสอบถาราคาสอบถาราคา
สอบถา 8 ผ้าปูโต๊ะ รุ่น Greenwich
ของLibecoราคสอบ

4

5

3

6

2
1

5

ตามเข็มนาฬิกา: ตะกร้าหวาย มีฝาปิด ราคา 1,395 บาท จากมูจิ (Muji) ถาดไม้ ราคา 180 บาท
จากโคโค่ โฮม เดคคอร์ (Coco Home Decor) กล่องไม้อัดใส่หนังสือ รุน่ Knuff 1 ชุดมี 2 ใบ ราคาชุดละ
279 บาท จากอิเกีย (Ikea) ลังไม้โปร่ง ราคา 650 บาท จากโคโค่ โฮม เดคคอร์ กล่องไม้มีฝาปิด พิมพ์ลายตัวอักษร
ราคา 790 บาท จากบำารุงสุข (Bumrungsook) กล่องสังกะสี พร้อมฝาไม้ รุน่ 3-Partitions ราคา 750 บาท จากทินโฮมทอย
(TinHomeToy) กล่องผ้าพับได้ ลายสก๊อต ราคา 690 บาท จากโกโมโน (Gomono) กล่องกระดาษมีฝาปิด
พับเก็บได้ ราคา 99 บาท จากซีนโซน (Zeenzone) ED รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้า STOCK LISTS
เรือ่ งและสไตล์: อรรถยา สวยสม ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่างภาพ: PapaPiak
ขอขอบคุณ: If I were a carpenter ซ.เอกมัย 10 สุขุมวิท 63 โทร. 0-2714-2459, 08-5754-2828
www.facebook.com/ifiwereacarpenter เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก
Teaspoon Studio โทร. 0-2618-4398 www.teaspoonstudio.com เอื้อเฟื้องานศิลปะจากกระดาษ

ตามเข็มนาฬิกา: ตะกร้าหวายมีฝาปิด ราคา 1,395 บาท จากมูจิ (Muji) ถาดไม้ ราคา 180 บาท
จากโคโค่ โฮม เดคคอร์ (Coco Home Decor) กล่องไม้อัดใส่หนังสือ รุน่ Knuff 1 ชุดมี 2 ใบ ราคาชุดละ
279 บาท จากอิเกีย (Ikea) ลังไม้โปร่ง ราคา 650 บาท จากโคโค่ โฮม เดคคอร์ กล่องไม้มีฝาปิด พิมพ์ลายตัวอักษร
ราคา 790 บาท จากบำารุงสุข (Bumrungsook) กล่องสังกะสีพร้อมฝาไม้ รุน่ 3-Partitions ราคา 750 บาท จากทินโฮมทอย
(TinHomeToy) กล่องผ้าพับได้ ลายสก๊อต ราคา 690 บาท จากโกโมโน (Gomono) กล่องกระดาษมีฝาปิด
พับเก็บได้ ราคา 99 บาท จากซีนโซน (Zeenzone) ED รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้า STOCK LISTS
เรือ่ งและสไตล์: อรรถยา สวยสม ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่างภาพ: PapaPiak
ขอขอบคุณ: IF I WERE A CARPENTER ซ.เอกมัย 10 สุขุมวิท 63 โทร. 0-2714-2459, 08-5754-2828
www.facebook.com/ifiwereacarpenter เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก
Teaspoon Studio โทร. 0-2618-4398 www.teaspoonstudio.com เอื้อเฟื้องานศิลปะจากกระดาษ
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ขอขอบคุณ: WWW.FACEBOOK.COM/PARTLYCLOUDYDESIGN เอื้อเฟื้อสถานที่
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ขวดปั๊มสบูขวดปั
่เหลว ๊มสบู่เหลว
รูปเรือดำาน้ำารูปเรือดำาน้ำา
ราคา 750 ราคา
บาท 750 บาท
จากเทรนดีจากเทรนดี
้ (Trendy) ้ (Trendy)

ป้ายแขวนประดั
ป้ายแขวนประดั
บห้อง ราคาบห้395
อง ราคา
บาท จากจิ
395 บาท
นเจอร์จากจิ
(Ginger)
นเจอร์ (Ginger)

วอลล์เปเปอร์ รุ่น Azul ของ Wall &Deco สอบถามราคาได้ที่พิณพิน่า (Pinpina)

ชุดตู้เก็บของ
ชุดตู้เก็บของ
รุ่น Trofastรุราคา
่น Trofast ราคา
4,400 บาท4,400
จากอิบาท
เกีย จากอิเกีย

กบเหลาดินกบเหลาดิ
สอ
นสอ
รูป Pinocchio
รูป Pinocchio
ราคา
ราคา
460 บาท จากเทรนดี
460 บาท จากเทรนดี
้
้

ชุดจานใส่ซชุูชดิ จานใส่ซูชิ
รุ่น Birds &รุ่นClouds
Birds & Clouds
ของ Alessiของ
1 ชุดAlessi
มี 3 ใบ1 ชุดมี 3 ใบ
ราคาชุดละราคาชุ
6,150ดบาท
ละ 6,150 บาท
จากคริสตัลจากคริ
เมซองสตัล เมซอง
(Crystal Maison)
(Crystal Maison)

กระจกเงารูปใบมีด
ราคา 8,000 บาท
จากรูมคอนเซปต์สตอร์

ชุดแม่เหล็กระบบสุริยจักรวาล
ราคา 495 บาท จากมูจิ (Muji)

นาฬิกาแขวน
นาฬิกาแขวน
ของ Karlsson
ของ Karlsson
ราคา 3,990ราคา
บาท3,990 บาท
จากคริสตัลจากคริ
เมซองสตัล เมซอง

กรวยกรอกน้
กรวยกรอกน้
ำา รูปช้าง ำา รูปช้าง
ของ Qualyของ
ราคาQualy
220 ราคา
บาท 220 บาท
จากลอฟท์ จากลอฟท์
(Loft)
(Loft)

ชุดช้อนส้อชุมสำ
ดช้าอหรันส้บอเด็มสำ
ก าหรับเด็ก
ราคาคู่ละ 55
ราคาคู
บาท่ละ 55 บาท
จากจินเจอร์จากจินเจอร์

กล่องใส่กระดาษชำ
กล่องใส่ากระ
ระดาษชำาระ
รูปเต็นท์ ราคา
รูปเต็590
นท์ ราคา
บาท 590 บาท
ขวดใส่พริกขวดใส่
ไทย พริกไทย
จากเคลียร์ จากเคลี
ช๊อป ยร์ ช๊อป
รูปตุ๊กตาล้มรูลุปกตุ๊กตาล้มลุก
คอฟฟี่ แอนด์
คอฟฟี
ดีไซน์
่ แอนด์ ดีไซน์
ราคาชุดละราคาชุ
1,290ดบาท
ละ 1,290 บาท
ถุงมือจับของร้
ถุงมือนจับของร้อน
จากรูมคอนเซปต์
จากรูมสคอนเซปต์
ตอร์ สตอร์
สำาหรับเด็กสำาหรับเด็ก
(Roomconceptstore)
(Roomconceptstore)
ราคา 195 ราคา
บาท 195 บาท
จากจินเจอร์จากจินเจอร์

วอลล์เปเปอร์
วอลล์สอบถามราคา
เปเปอร์ สอบถามราคา
ได้ที่โพธิ์ ทรีได้(Bodhi
ที่โพธิ์ ทรี
Tree)(Bodhi Tree)
หมอนข้างหมอนข้
ราคา าง ราคา
850 บาท จากจิ
850 บาท
นเจอร์จากจินเจอร์

เสาแขวนเสืเสาแขวนเสื
้อ
้อ
รุ่น Paradise
รุ่นTree
Paradise Tree
สอบถามราคา
สอบถามราคา
ได้ที่มาจิส (Magis)
ได้ที่มาจิส (Magis)

เตียงเดี่ยวเตีรุ่นยงเดี
่ยวnรุ่นราคา
Minne
Minne
n ราคา
3,790
บาท3,790
จากอบาท
จากอิเกีย (Ikea)
แก้วมีหูสำาแก้
ิเกีย (Ikea)
หรับวมีเด็หกูสำาราคา
หรับเด็
ราคา จากจ
125ก บาท
125 บาท
ินเจอร์จากจินเจอร์

นาฬิกา
แขวนผนัง
ราคา 1,450 บาท
จากมูจิ

กระดานไวต์บอร์ดรูปโปสการ์ด
ราคา 820 บาท จากลอฟท์ (Loft)

ราวแขวนเครื่องประดับ
ของ Umbra สอบถามราคา
ได้ที่รูมคอนเซปต์สตอร์
(Roomconceptstore)

แผ่นยางกันแผ่ลื่น ยางกั
รุ่น Patrull
นลื่น รุ่น Patrull
ราคา 159 ราคา
บาท จากอิ
159 บาท
เกีย จากอิเกีย

กล่องใส่เครืกล่่อองเขี
งใส่
ยนหมุ
เครื่อนงเขี
ได้ยนหมุนได้
รุ่น Circus รุราคา
่น Circus
650 ราคา
บาท 650 บาท
จากเคลียร์ จากเคลี
ช๊อป คอฟฟี
ยร์ ช๊่ อแอนด์
ป คอฟฟี
ดีไซน์
่ แอนด์ ดีไซน์
(Klear’s Shop
(Klear’s
Coffee
Shop
andCoffee
Design)and Design)

ผ้ากันเปื้อนซิ
ผ้ากัลนิโคน
เปื้อนซิลิโคน
คล้องคอเด็คล้
ก ราคา
องคอเด็ก ราคา
890 บาท จากลอฟท์
890 บาท จากลอฟท์

If Wall

Could
Talk

ตะขอแขวน
1 ชุด มี 5 อัน
ราคาชุดละ 175 บาท จากมูจิ

สะท้อนเรื่องราวและรสนิยมส่วนตัว
ผ่านการตกแต่งผนัง ด้วยวัสดุบุและของใช้
ของประดับหลากหลายรูปแบบ

เก้าอี้เด็ก รุเก้่นาJulian
อี้เด็ก ราคา
รุ่น Julian
6,900ราคา
บาท6,900
จากมาจิ
บาทส จากมาจิส
ถาดน้ำาแข็งถาดน้
ซิลิโคน
ำาแข็รูงปปราสาท
ซิลิโคน รูปราคา
ปราสาท
395 ราคา
บาท 395 บาท
ED รายละเอี
EDยรายละเอี
ดร้านค้า ยดูดร้
ที่หาน้นค้
า STOCK
า ดูที่หน้าLISTS
STOCK LISTS
จากลอฟท์ จากลอฟท์
เรื่องและสไตล์
เรื่อ:งและสไตล์
อรรถยา :สวยสม
อรรถยาภาพ:
สวยสม
ศิริศักภาพ:
ดิ์ จันศิทร
ริศักดิ์ จันทร
ผูช้ ว่ ยสไตลิสผูต์ช้ :ว่ ยสไตลิ
สุภาสิรสิ คฤหะนั
ต์: สุภาสินทน์
ริ คฤหะนั
, ปรางทิ
นทน์
พย์, สัปรางทิ
นติสทิ พธานนท์
ย์ สันติสทิ ธานนท์
ผู้ช่วยช่างภาพ:
ผู้ช่วยช่
PapaPiak
างภาพ: PapaPiak

ชุดแขวนกุญแจติดผนัง
รูปทรงเรขาคณิต
1 ชุด มี 4 ชิ้น ราคา
ชุดละ 1,400 บาท
จากลอฟท์
แผ่นอะคูสติก
รุ่น Soundwave®Flo
ของ Offecct
สอบถามราคาได้ที่
วี*ดู แกลเลอรี่
(We*Do Gallery)

กล่องกระดาษทิชชูแขวนผนังรูปบ้าน
ของ Klear ราคา 1,190 บาท จากลอฟท์
ELLE DECORATION
ELLE DECORATION
79
79

ชุดแม่เหล็กเก็บคลิป
หนีบกระดาษรูปดอกไม้
รุ่น Blossom สอบถาม
ราคาได้ที่ควอลี่ (Qualy)

กล่องคลิปหนีบกระดาษ
ราคา 285 บาท
จากเคลียร์ ช๊อป คอฟฟี่
แอนด์ ดีไซน์

โครงเหล็ก
ตกแต่งผนังรูปเพชร
สอบถามราคาได้ที่
รูมคอนเซปต์สตอร์

กระจกเงา รุ่น Tati ของ Asplund
แผ่นอะคูสติก รุ่น Soundwave®Bella ของ Offecct
ทัั้งหมดสอบถามราคาได้ที่ วี*ดู แกลเลอรี่
วอลล์เปเปอร์ รุ่น Les Sangles ของ Hermès
สอบถามราคาได้ที่โมทีฟ (Motif)

กบเหลาดินกบเหลาดิ
สอ
นสอ
รูปที่ไขลานตุรูป๊กทีตา่ไขลานตุ
ราคา ๊กตา ราคา
480 บาท จากเทรนดี
480 บาท จากเทรนดี
้
้
78 ELLE DECORATION
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วอลล์เปเปอร์
รุ่น Water Color
สอบถามราคา
ได้ที่พิณพิน่า

กล่องคลิปกล่
หนีอบงคลิ
กระดาษ
ปหนีบกระดาษ
ราคา 285 ราคา
บาท 285 บาท
จากเคลียร์ จากเคลี
ช๊อป คอฟฟี
ยร์ ช๊่ อป คอฟฟี่
แอนด์ ดีไซน์แอนด์ ดีไซน์

เติมชีวิตเติชีวมาใชีหว้พิตชีื้นวทีาใ่สห่ว้พนตัื้นทีว่สของลู
่วนตักวน้ของลู
อย ด้กวน้ยของตกแต่
อย ด้วยของตกแต่
ง
ง
และเฟอร์และเฟอร์
นิเจอร์ทนี่มิเีแจอร์
รงบัทนี่มดาลใ
ีแรงบัจมาจากของเล่
นดาลใจมาจากของเล่
น
น
โมบายล์ ราคา
โมบายล์
190 ราคา
บาท 190 บาท
จากบี บลู (Be
จากบีBlue)
บลู (Be Blue)

ตะขอแขวนเสื้อผ้า
ของ Kartell ราคา
4,400 บาท
จากแอทโฮม
(@home)
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ชุดกล่องแขวนผนัง สี Chrome รุ่น Uten Silo
ราคา 48,000 บาท จากวิทร่า (Vitra)
แผ่นอะคูสติก รุ่น Noton ของ Swedese
สอบถามราคาได้ที่ วี*ดู แกลเลอรี่ ED
รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้า STOCK LISTS
เรื่องและสไตล์: อรรถยา สวยสม
ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่างภาพ: PapaPiak
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ถาด รุ่น Brera ของ Fornasetti สอบถามราคาได้ที่ซีซั่นส์ (Seasons)

โคมไฟตั้งโต๊ะ
รุ่น Antenna ของ
Forestier สอบถามราคา
ได้ที่ วี*ดู แกลเลอรี่
(We*Do Gallery)
ชุดกาน้ำาชาและแก้ว
ราคา 1,780 บาท
จากคาฟเฟ่ วอท อีฟ
(Caffe WHAT IF)

ถาดสเตนเลส พร้อมฝา
รูปแอปเปิ้ล ราคา 1,780 บาท
จากวินทีค (Vintique)

Blissful
MOMENTS
ต้อนรับเทศกาลส�าคัญด้วยของขวัญ
ส�าหรับตกแต่งบ้านชิ้นพิเศษ
ในหลากหลายสไตล์ แด่คนส�าคัญของคุณ

ลำาโพงตั้งพื้น
รุ่น Beolplay A9
สอบถามราคาได้ที่
แบงก์ แอนด์ โอลูฟเซ่น
(Bang&Olufsen)

เครื่องเล่นแผ่นไวนิล ชนิดพกพา รุ่น CR-40
Mini ราคา 6,900 บาท จากเดอะซีเล็คเต็ด

แฟ้มเอกสาร รุ่น Plissé
ของ Hay สอบถามราคาได้ที่
วี*ดู แกลเลอรี่ (We*Do Gallery)

โซฟา รุ่น Bohemian ของ Moroso สอบถามราคาได้ที่วี*ดู แกลเลอรี่ (We*Do Gallery)
ขวดแก้ว พร้อมฝาปิด
รูปนก ราคา 850 บาท
จากโคโค่ โฮม เดคคอร์
(Coco Home Decor)

Vivid

COLLECTION
ตกแต่งมุมโปรดต้อนรับปีใหม่ ด้วยสีสันจากเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้านหลากเฉดหลายโทนสดใส

pleasure
LEISURE

pleasure

เทียนหอม
รุ่น Holiday
Collection 2013
ราคา 2,950 บาท
จากดิปทีค (Diptyque)
หุ่นไม้แกะสลัก
ราคาตัวละ 6,500 บาท
จากวิทร่า (Vitra)

เครื่องชงกาแฟ Nespresso รุ่น Pixie ของ Krups
ราคา 18,900 บาท จากคริสตัล เมซอง (Crystal Maison)

แก้วขนมหวาน
ของ LSA สอบถามราคา
ได้ที่คริสตัล เมซอง

นาฬิกาตั้งโต๊ะ
รุ่น Tripod ราคา
21,000 บาท
จากวิทร่า (Vitra)

ชั้นติดผนัง รุ่น Cornische
ราคา 4,200 บาท จากวิทร่า (Vitra)

Blissful
MOMENTS

โคมไฟตั้งพื้น
รุ่น Stewie ของ Forestier
สอบถามราคาได้ที่
เดคคอริคโก (Decoricco)

แฟ้ม ราคา 130 บาท จากลอฟท์ (Loft)
อาร์มแชร์ รุ่น J.J.
ออกแบบโดย Antonio Citterio
สอบถามราคาได้ที่ลีฟฟี (Leafy)

โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น Leimu
ของ Littala สอบถามราคาได้ที่
วี*ดู แกลเลอรี่

โคมไฟตั้งโต๊ะ
รุ่น Doll ของ
Forestier สอบถาม
ราคาได้ที่เดคคอริคโก
(Decoricco)

ปลอกนิ้วเซรามิกสำาหรับเย็บผ้า
ราคา 220 บาท จากวินทีค

ชั้นวางของพิงผนัง รุ่น Libri ของ Swedese สอบถามราคาได้ที่ วี*ดู แกลเลอรี ED
รายละเอียดร้านค้า ดูที่หน้า STOCK LISTS เรื่องและสไตล์: อรรถยา สวยสม
ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่างภาพ: PapaPiak
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ของแขวนตกแต่ง รูปม้า
รุ่น Samarcande สอบถามราคา
ได้ที่แอร์เมส (Hermès)

ชุดตัวพิมพ์ไม้แกะสลัก ของ Carpenter Studio
ราคา 400 บาท จากคาฟเฟ่ วอท อีฟ
ชั้นเก็บแผ่นซีดี รุ่น Architettura ของ Fornasetti สอบถามราคาได้ที่ซีซั่นส์

กรรไกรรูปนก
ของ Premax ราคา
2,000 บาท
จากเดอะซีเล็คเต็ด
(The Selected)

กระจกเงาแขวนผนัง
รุ่น Adnet Circulaire ของ Gubi
สอบถามราคาได้ที่ซีซั่นส์ (Seasons)

โต๊ะกลม รุ่น Buddy ของ Molteni&C สอบถามราคา
ได้ที่ซีซั่นส์ (Seasons) ED รายละเอียดรานคา
ดูที่หนา STOCK LISTS เรื่องและสไตล์: อรรถยา สวยสม
ภาพ: ศิริศักดิ์ จันทร ผู้ช่วยช่างภาพ: PapaPiak
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Set-Styling for Di-Cut Column (selected)
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