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	 หล�ยๆ	คนชอบถ�มผมว่�	ผมแบ่งเวล�อย่�งไร	กับชีวิตที่มีแต่ง�น	 แต่ก็
ยังส�ม�รถที่จะมีเวล�ในก�รใช้ชีวิตให้กับครอบครัว	 เพื่อน	 รวมถึงตัวเอง
ในก�รพักผ่อน	 ผมคิดว่�ส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีสุดของก�รแบ่งเวล�	 น่ันก็คือก�รจัด
ลำ�ดับคว�มสำ�คัญครับ	 เร�เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของสิ่งที่เร�ทำ�อย่�ง
ถูกต้องหรือเปล่�	 ถ้�ทุกวันนี้เร�ต้องทำ�ง�นห�เงิน	 แต่เร�ไม่มีเวล�ให้กับ
ครอบครัว	หรือมีเวล�ท่ีจะห�คว�มสุขให้กับชีวิต	ผมว่�..มันก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้อง
	 ชีวิตที่ต้องทำ�ง�นและต่อสู้ดิ้นรนในเมืองหลวงอย่�งกรุงเทพมห�นคร
ที่มีประช�กรกว่�	 10	 ล้�นคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่�ยเลยจริงมั๊ยครับ	 แต่เมื่อเร�
เลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้ว	 เร�ก็ต้องปรับตัวให้เข้�กับธรรมช�ติอย่�งสร้�งสรรค์
และออกแบบไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเร�ให้มีคว�มสุขที่สุด	 ผมเชื่อว่�กลุ่มคน	
Generation	C	ที่ถือได้ว่�เป็นกลุ่มเป้�หม�ยหลักของ	IDEO	ซึ่งเป็นกลุ่มคน
ทำ�ง�นรุ่นใหม่ที่มีคว�มตั้งใจและคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นสูง	 ก็คงต้องก�ร
มีชีวิตในแบบ	Live	Work	&	Play	เช่นเดียวกันกับผม	พวกเค้�ต้องก�รพลัง
ในก�รขับเคลื่อน	 เร�จึงอย�กที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจุดประก�ยและให้พลัง
กับพวกเค้�	เพื่อให้เค้�ส�ม�รถใช้ชีวิตให้ถึงที่สุด
	 เพร�ะคนเหล่�นี้ไม่ต้องก�รเพียงแค่ที่อยู่อ�ศัยแต่ยังต้องก�รพื้นที่ใน
ก�รใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์รอบด้�น	 เร�จึงต้ังใจทำ�ให้	 IDEO	 เป็นม�กกว่�คอนโด	
ห�กแต่เป็น	 The	 Urban	 Living	 Solution	 เมื่อก�รใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มัน
ไม่ใช่เรื่องง่�ยที่คุณต้องเผชิญกับอัตร�คว�มเสี่ยงในก�รเกิดอ�ชญ�กรรม
ต่�งๆ	ในเวล�ที่คุณเลิกเรียนหรือเดินท�งกลับบ้�นหลังเลิกง�นดึกๆ	ในซอย

เปลี่ยวๆ	ปัญห�ที่คุณต้องเสียเงินจำ�นวนม�กไปกับค่�น้ำ�มันที่นับวันมีแต่จะ
แพงขึ้น	รวมถึงต้องทิ้งเวล�ประม�ณ		3	–	4	ชั่วโมงต่อวันไปกับก�รนั่งนิ่งอยู่
บนรถกับก�รจร�จรในกรุงเทพฯ	 ซึ่งมีอัตร�ก�รติดขัดจัดอยู่ในอันดับต้นๆ	
ของโลก	น่ัน..ทำ�ให้เร�เกิดแนวคิดหลักในก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ	เหล่�น้ีให้กับคุณ	
	 เร�ออกแบบ	 IDEO	 ให้ทุกๆ	 ตึกมีเอกลักษณ์เพื่อนำ�เอ�พลังแห่งก�ร
สร้�งสรรค์ม�ทำ�ให้เมืองนี้สวยง�มขึ้น	ก�รที่เร�เลือกทำ�เลที่ติดรถไฟฟ้�	
เพร�ะส�ม�รถแก้ปัญห�เบื้องต้นที่กล่�วม�ได้ทั้งหมด	 คุณไม่ต้องเสี่ยงกับ
ก�รเดินท�งกลับบ้�นในซอยเปลี่ยวๆ	 อีกต่อไป	 ประหยัดค่�น้ำ�มันเพร�ะ
ส�ม�รถเดินท�งโดยรถไฟฟ้�	 และที่สำ�คัญคุณจะมีเวล�เหลือจ�กก�รไม่
ต้องนั่งติดอยู่บนรถอีกวันละ	2	ชั่วโมง	เพื่อให้คุณได้เอ�เวล�ไปใช้ชีวิตให้คุ้ม
ค่�ทั้งในเรื่องของก�รเอนเตอร์เทนตัวเอง	ไปเที่ยวกับเพื่อน	หรือว่�พักผ่อน	
ซึ่งผมอย�กให้	 IDEO	ตอบโจทย์ทั้งหมดของคนเมืองในเรื่องของ	Problem	
&	Solution	ได้อย่�งแท้จริง
	 ทิ้งปัญห�ต่�งๆ	ให้หมดไป	แล้วม�ใช้ชีวิต	Live	Work	&	Play	ในแบบ	360	
องศ�ให้เต็มที่กันดีกว่�ครับ

	 	 	 									ช�นนท์	เรืองกฤตย�
	 	 	 									ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
	 	 	 										บริษัท	อนันด�	ดีเวลลอปเม้นท์จำ�กัด	(มห�ชน)
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เพร�ะเร�ตระหนักถึงปัญห�ของคนกรุงเทพฯ	ทุกคน	
กรุงเทพ..เมือง..ที่มีประช�กรถึง	10	ล้�นคน	ในขณะที่
ประช�กรไทยทั่วประเทศ	มีแค่	65	ล้�นคน

กรุงเทพ..เมือง..ที่แออัด	และเต็มไปด้วยคว�มเร่งรีบทำ�ให้
ชีวิตในแต่ละวัน	ถูกใช้ไปโดยที่เร�ไม่ส�ม�รถควบคุมได้

IDEO	จึงห�วิธีที่จะแก้ปัญห�ทั้งหมดที่กล่�วม�	ด้วยทำ�เล
ติดรถไฟฟ้�ในทุกโครงก�ร	ที่จะทำ�ให้ทุกปัญห�ของคุณ..
มีท�งแก้ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินท�งกลับบ้�นอย่�งปลอดภัย	
ประหยัดเงินค่�น้ำ�มันที่..นับวัน	มีแต่จะ..แพงขึ้น	ประหยัด
เวล�ก�รเดินท�งในแต่ละวัน	เพื่อให้คุณได้ใช้เวล�ในทุกๆ	
วันของชีวิต	ให้คุ้มค่�ม�กขึ้น	
	 เพร�ะเร�..อย�กให้คุณส�ม�รถขับเคลื่อนพลังของชีวิต
คุณ	ได้อย่�งเต็มที่	กับรูปแบบชีวิต	360	องศ�	ในแบบของ	
IDEO
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ทำาไมชีวิตคุณต้องเสี่ยง ต่อการเดินทาง
ในซอยเปลี่ยว?

ทำาไมคุณต้องจ่ายแพงกว่า ด้วยค่าน้ำามัน
ที่สิ�นเปลืองไปกับการใช้รถยนต์?

ทำาไมคุณต้องเสียเวลา ในการเดินทาง
อันเต็มไปด้วยการจราจรที่ติดขัด?

IDEO SOLUTION
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IDEO TALK
รูปแบบของชีวิตรอบตัว

พ�ดถึงแมกกาซีนวัยรุ่นบนแผงหนังสือทั่วประเทศทุกวันนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก Cheeze 
แมกกาซีนแนวสตรีทท่ีจัดได้ว่าเป็นอันดับหน่ึงของแมกกาซีนวัยรุ่นเมืองไทย โดยมีผู้ชาย
แนวๆ ผู้มีสไตล์แต่ไม่ตามเทรนด์ พ�่ปู จิรัฎฐ์ พรพนิตพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ทั้งเบื้อง
หน้าและเบื้องหลังมาโดยตลอด แม้วัยจะแตกต่าง แต่เค้ามีความเข้าใจในความคิดของ
วัยรุ่น รวมถึงวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป

“สมัยเรียนจบใหม่ๆ	พ่ีเร่ิมไปทำ�กร�ฟฟิคต�มท่ีเค้�เห่อๆ	กัน	ตอน
นั้นไปออกแบบปกซีดีที่	 Bakery	 Music	 จนวันนึง	 Bakery	 ทำ�
แมกก�ซีนช่ือ	Katch	เร�ก็เร่ิมจ�กไปทำ�ดีไซน์เนอร์	+	Art	Director	
ดูแฟชั่น	ดูเสื้อผ้�	เป็นบรรณ�ธิก�รฝ่�ยแฟชั่น	แล้วพอช่วงที่เค้�
ไม่มีบก.	ก็เลยได้ขึ้นเป็นบรรณ�ธิก�รบริห�ร	ก็เลยได้เรียนรู้ง�น
แมกก�ซีนม�เรื่อยๆ	 พอเล่มนี้ปิดตัวไป	 ก็มีเล่มอื่นที่เรียกเร�ไป
ทำ�	บก.	ก็ทำ�ไปอีก	2-3	เล่ม	จนม�ทำ�	Cheeze	เนี่ยแหละครับ”
	 “ตอนท่ีทำ�	Katch	 เร�ได้เรียนรู้เร่ืองระบบวิธีคิดม�จ�กพี่ๆ	 เค้�
อีกที	 ว่�เร�ต้องคิดให้มันแตกต่�ง	 แล้วก็ทำ�ให้มันดีที่สุด	 คนถึง
จะยอมรับ	 สิ่งสำ�คัญคือต้องห�จังหวะและเวล�ให้ได้	 แมกก�ซีน
เร�ทำ�ให้คนอ่�น	 ดังนั้นต้องดูจังหวะคนอ่�นให้รับกับสิ่งที่เร�คิด
ด้วย”
	 “แนวคว�มคิดของ	 Cheeze	 มีจุดเริ่มจ�กมีคนม�ขอถ่�ยรูป
เร�แล้วไปลงแมกก�ซีนของเมืองนอก	มันเขียนว่�	On	Street	เร�
ก็เฮ้ย!..เร�อย�กทำ�แบบนี้	 แล้วเร�ก็เห็นทุกประเทศมีแมกก�ซีน
แนวสตรีทกันหมด	 ทั้งอังกฤษ,	 อเมริก�,	 ญี่ปุ่น	 ฯลฯ	 เลยรู้สึก
ว่�คนไทยน่�จะทำ�	 ประกอบกับที่เร�ชอบแต่งตัวด้วย	 เลยรู้สึก
ว่�ก�รถ่�ยรูปคนที่แต่งตัวเก็บไว้	 มันเหมือนเป็นก�รบันทึกเรื่อง
ของแฟชั่นไว้เป็นยุคๆ	เหมือนกันนะ	พอทำ�ไปซัก	10	–	20	ปี	มัน
จะมีคุณค่�ม�ก	 ถ้�เร�ได้มองย้อนกลับไปว่�เดือนไหน	 ปีไหน	
พศ.	ไหน	วัยรุ่นไทยชอบแต่งตัวยังไง	มันก็เป็นประวัติศ�สตร์ก�ร
แต่งตัวนะ	 แต่บันทึกไว้ในแบบของรูปภ�พแทน	 แล้วพี่ว่�รูปมัน
ก็เป็นภ�ษ�ส�กลอย่�งนึง	คนอ่�นหนังสือจ�กรูปได้	คนประเทศ	
อื่นๆ	ก็ส�ม�รถรับส�ร	วัฒนธรรมก�รแต่งตัวของเร�ได้จ�กรูป
ด้วย”

	 “ปัญห�ของ	Cheeze	ช่วงแรก	พี่ว่�มันไม่ย�กสำ�หรับคนอ่�น	
แต่มันย�กสำ�หรับคนรุ่นเก่�ๆ	แล้วก็คนทำ�เอเจนซี่ที่จะซื้อโฆษณ�
เร�	 เพร�ะตอนนั้นไม่มีแมกก�ซีนที่มีแต่รูปเหมือนที่เร�ทำ�	 ก็ต้อง
ใช้เวล�ประม�ณ	2	ปี	เอเจนซี่ถึงจะยอมรับเพร�ะว่�เริ่มมีคนอ่�น	
มีคนตอบรับเยอะพอสมควร	 ไม่ใช่ว่�เร�เป็นผู้ปลุกกระแส	 แต่พี่ว่�
จังหวะมันเข้�ม�พอดี	แล้วเร�เป็นพวกแรกๆ	ที่เริ่มทำ�	On	Street	
แล้วเสื้อผ้�เกือบทุกแบรนด์ก็เริ่มทำ�แนวสตรีทพอดี	 มันก็เลยส่ง
ผลถึงหนังสือเร�ด้วย”
	 “ตอนนี้	Cheeze	เข้�ปีที่	9	ผ่�นเล่มที่	97	ไปแล้ว	ถ้�เป็นคนก็
เป็นหนุ่มเป็นส�วเต็มที่	 ก็เกือบจะอยู่ตัว	 แต่แมกก�ซีนยังไงมันก็
ต้องพัฒน�ไปเรื่อยๆ	 เด็กอ�ยุ	 20	ของ	10	ปีที่แล้ว	กับเด็กอ�ยุ	
20	 ของ	 พศ.นี้	 ก็มีวิธีคิดและคว�มชื่นชอบต่�งกัน	 ดังนั้นก�รที่
จะทำ�ให้อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยเร�ก็ต้องปรับปรุงวิธีคิด	ปรับปรุง
โครงสร้�งก�รทำ�ง�น	เพื่อให้มันอยู่ได้กับคน	ณ	ปัจจุบัน”
	 “ตัวพี่เองชอบคุยกับเด็กนะ	มีเพื่อนเด็กๆ	เยอะ	ทุกๆ	ปีก็จะขับ
รถไปเที่ยวต�มที่ต่�งๆ	แล้วก็คุยกับคนเยอะม�ก	แม้อ�ยุเร�จะไม่
วัยรุ่นแล้ว	 แต่ก็ยัง	 Inside	 ข้อมูลอยู่นะ	พี่มีน้องฝ�กง�นเยอะแยะ	
มีน้องในเฟสบุ๊ค	 มีเด็กๆ	 จ�กมห�วิทย�ลัย	 เด็กมัธยมปล�ย	 ที่
เร�ก็ยังคุยเล่นสนุกสน�นเฮฮ�	 รับข้อมูลจ�กเค้�	 มันก็เลยทำ�ให้
เร�ไม่หลุดออกไปจ�กโลกของเด็ก”	
	 “เด็กทุกวันน้ีเค้�ไม่ได้อย�กเป็นเด็ก	เค้�อย�กจะโตแบบมีทิศท�ง		
ดังนั้นเร�ไม่จำ�เป็นต้องลงไปรู้ข้อมูลลึกม�กๆ	 แล้วทำ�ตัวเป็นเด็ก	
หนังสือเล่มนี้เร�ทำ�เพื่อรองรับให้เด็กโตขึ้นม�	 แล้วเค้�รู้จักคิด
เองเป็น	มีคว�มคิดในแบบของตัวเอง	 ไม่ได้อย�กทำ�หนังสือที่เค้�
อ่�นแล้วทำ�ให้เค้�เป็นเด็ก	 ดังนั้นเร�เลยไม่ต้องโน้มตัวไปห�เด็ก

ม�ก	 ทำ�ตัวครึ่งๆ	 แต่เร�แค่รู้	 Inside	 ว่�พวกเค้�นี้ต้องก�รอะไร	
ต้องก�รคำ�แนะนำ�ในเรื่องไหนบ้�ง	แล้วเร�ก็ใส่ตรงนั้นเข้�ไป”	
	 “พี่ชอบคุยกับเด็ก	 คว�มคิดของเด็กจะใส	 เพร�ะเค้�ยังไม่มี
แผลจ�กก�รคุย	 จ�กก�รทำ�ง�น	 และจ�กก�รดำ�เนินชีวิต	 ทำ�ให้
เวล�คิดอะไรเค้�จะพูดแบบนั้น มีโลกแห่งจินตน�ก�รสูงกว่�
ผู้ใหญ่	ผู้ใหญ่จะมีโลกของคว�มจริงที่เค้�รับรู้แล้ว	ทำ�ให้เวล�พูด
หรือทำ�อะไรมันจะมีกรอบที่ต้องระมัดระวัง	 ซึ่งบ�งทีมันก็ปิดกั้น
จินตน�ก�ร”
	 “เด็กวัยรุ่นทุกยุคมีก�รแสวงห�ที่ไม่ต่�งกัน	 	 แค่รูปแบบก�ร
ดำ�เนินชีวิต	และวิธีก�รแสวงห�ต่�งกัน	ยุคน้ีมีท�งเลือกม�กขึ้น	เค้�
เลยสับสนขึ้น	 สมัยเร�เป็นวัยรุ่นท�งเลือกมันน้อยม�ก	 ที่เรียน
พิเศษ	สื่ออินเตอร์เน็ต	หรือข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ	มันมีน้อย	แต่พอ
ไม่มีท�งเลือกม�กก็ทำ�ให้ไม่วอกแวก	 แต่เด็กยุคนี้มีท�งเลือกเยอะ
ม�ก	ทำ�ให้พวกเค้�ใช้เวล�ในก�รตัดสินใจเลือกน�นม�ก	 และทำ�ให้
คว�มอดทนไม่สูง	 อ�จจะไม่ทั้งหมดนะ	 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่�ง
นั้น”
	 “ก�รเป็นวัยรุ่น	 พ่ีว่�มันเป็นโชคดีของกลุ่มคนท่ีมีอ�ยุอยู่ในช่วง
นี้นะ	 เพร�ะมันจะมีฮอร์โมนที่พลุ่งพล่�นม�ก	โอก�สที่จะแสวงห�
ให้ออกนอกกรอบของสิ่งเดิมๆ	 มันมีเยอะ	 ซึ่งพอโตขึ้นคุณจะคิด
แบบน้ีไม่ได้แล้ว	 ไม่ต้องคิดอ�ชีพหรือชีวิตท่ีมันมีแพทเทิร์นก็ได้	 คิด
อะไรในแบบของเร�เอง	 สร้�งอะไรให้กับโลกนี้ได้บันทึกไว้	 จริงๆ	
คนดังๆ	 ของโลกหล�ยคนที่มีชื่อเสียงทุกวันนี้	 เค้�ก็คิดผลง�น
ตอนช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะ	 แต่พอทำ�แล้วผลมันอ�จจะม�ส่งตอนที่
เค้�อ�ยุม�กขึ้นแล้วเท่�นั้นเอง”
	 “ดังนั้นถ้�คิดอะไรได้	คุณทำ�ไปเลยครับ	อย่�ไปรอ	:	)”
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“
ไม่ต้องคิดอาชีพหร�อชีวิตที่มันมีแพทเทิร์นก็ได้ 

คิดอะไรในแบบของเราเอง
”
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สาวเสียงใสที่โด่งดังเป็นพลุแตกในโลก Social Network ที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อของ 
Wondering Pango จากเด็กสาวธรรมดาๆ มาเป็นนักร้องเสียงสดใสไม่แพ้ใบหน้าสวยๆ 
ของเธอ กับความฝ�นในวันนี้ที่ค่อยๆ เริ่มเป็นความจริง…  

ThE DREaMINGThE DREaMING
& wONDERING PaN’GO& wONDERING PaN’GO

JINTANATDA
LAMAGANONDT
จินตนัดดา ลัมะกานนท์
Singer Song Writer

“แป้งชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆ	 แล้วค่ะ	 ตอนนั้นเคยเรียนเปียโน
ด้วย	 แต่โดนพ่อบังคับเร�ก็เลยแอบงอแงจนเลิกเรียนไป	 พอม�
ขึ้นมัธยมปล�ยเร�เห็นรุ่นพี่เล่นกีต�ร์	 รู้สึกว่�เท่ห์ดีก็เลยลองดู
บ้�ง	 แต่ได้แป๊บเดียวก็เลิกไปอีก	 จนม�อยู่มห�วิทย�ลัยมีเพื่อน
คุณแม่ให้กีต�ร์ม�ตัวนึง	 	 ทีน้ีเร�ก็เลยเปิดหนังสือคอร์ดลองเล่นดู	
ตอนน้ันรู้สึกว่�ผู้หญิงท่ีเล่นกีต�ร์ได้มันดูเท่ห์ดีเนอะ	 อย�กเท่ห์บ้�ง	
ก็เลยหัดเล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นม�”	
	 “เมื่อก่อนเป็นคนขี้อ�ยไม่ค่อยได้ร้องให้คนอื่นดู	 จนได้ไปเล่น	
เอ็มวี	เพลง	“เบ�เบ�”	ของ	Singular	เพร�ะรู้จักกับพี่ต้น	ยศสิริ
ใบศรี	 ผู้กำ�กับ	 ซึ่งเป็นง�นในวงก�รชิ้นแรกเลยค่ะ	 หลังจ�กนั้น
ก็เลยเกิดฟิตขึ้นม�ว่�ไหนๆ	 เอ็มวีก็เล่นไปแล้ว	 จะเอ�อะไรกะ	
Youtube	เลยลองทำ�ดู	เพลงแรกท่ีร้องคือเพลงเบ�เบ�	เน่ียแหละ
ค่ะ	 น่�จะเป็นเพร�ะเร�เล่นเอ็มวีด้วย	 แล้วเพลงเค้�ก็ดังอยู่แล้ว	
เลยมีคนเข้�ม�ดูกันเยอะม�ก”
	 “ตอนแรกที่ลง	Youtube	แป้งแค่กะจะลอง	ไม่ได้จริงจังอะไร	แต่
พอคนเข้�ม�ดูเยอะเร�ก็แอบงงๆ	 แล้วก็มีทั้งติทั้งชม	 จนเร�แอบ
ปิด	 channel	 ของเร�ไปพักนึงเพร�ะรู้สึกว่�	 เอ๊ย!..มันจริงจังไป
แล้วนะ	แต่ตอนนั้นก็เข้�ม�คุยกับที่	Believe	Record	ไปแล้วรอบ
นึง	 จนพอปิดไปเร�ก็ม�นั่งคิดว่�ถ้�อย�กม�ส�ยนี้จริงๆ	 มันก็
เป็นเรื่องดีที่จะเปิดรับคอมเม้นท์ต่�งๆ	 ก็เลยกลับไปเปิดต่อ	 แล้ว
ก็ทำ�คลิปอื่นๆ	ต�มม�เรื่อยๆ	อย่�งเพลง	Kiss	me,	เธอคือของ
ขวัญ,	เผื่อลืม,	ทะเลใจ	แล้วก็มีอีก	2		-	3	ตัวค่ะ	“
	 “แป้งชอบเล่นอินเตอร์เน็ตม�ตั้งแต่เด็กๆ	 อยู่แล้ว	 เลยเหมือน
อยู่ในโลก	Social	Network	ม�ตลอด	ตอนอยู่นิวซีแลนด์ก็เขียน
ไดอ�รี่ออนไลน์	 ทำ�ให้เจอพวกคนที่แปลกๆ	 ที่เข้�ม�คอมเม้นท์
เร�เรื่อยๆ	 	 พอม�เจอคนใน	 Youtube	 ซึ่งเป็นสื่อที่ใหญ่กว่�ก็

เลยไม่ได้ตกใจ	 เร�ตกใจกับจำ�นวนคนที่เข้�ม�ดู	 แต่ไม่ได้ตกใจ
กับพวกคอมเม้นท์ม�กนัก	 ใน	 Youtube	 เร�ไม่รู้ว่�ใครเป็นใคร	
ใครอย�กจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ ได้โดยไม่ต้องผ่�นก�รคิดหรือ
กลั่นกรองอะไรเท่�ไหร่	 ดังน้ันอะไรท่ีเร�ปล่อยผ่�นได้ก็จะปล่อยไป	
อันไหนที่เสียห�ย	 ทะลึ่ง	 ล�มก	 หรือพวกข่�วลือถ้�ไม่ได้แย่ม�ก
จริงๆ	 ก็ปล่อย	 แต่ถ้�แย่ม�กแป้งก็ลบเลย	 เพร�ะอย่�งน้อยเร�
ถือว่�มันก็เป็นพื้นที่ของเร�	ถ้�สิ่งที่คุณคอมเม้นท์ม�มันบั่นทอน
เร�ม�กก็ไม่ไหว	แต่โดยรวมก็จะรับคำ�ติชมเกือบท้ังหมดท่ีเข้�ม�”
	 “เข้�ม�เร่ิมเป็นนักร้องท่ี	 Believe	Record	 ได้เพร�ะพ่ีต้นผู้กำ�กับ
เอ็มวี	 เพลง	 “เบ�เบ�”	 รู้จักกับพี่ฟั�น	 โกมล	 บุญเพียรผล	 ที่เป็น
โปรดิวเซอร์	 เลยแนะนำ�ม�	 ท�งนี้เค้�กำ�ลังห�ศิลปินผู้หญิงพอดี	
แล้วเร�ก็ตรงกับแนวที่เค้�อย�กได้คือร้องเพลงได้	 เล่นกีต�ร์เป็น	
แต่ไม่ต้องเล่นเก่งอะไรม�กม�ย	 พอเข้�ม�คุยแล้วก็คงถูกคอกับ
พี่ฟั�นพอดีค่ะ	 คุยวันเดียว	 โอเคเลย	 พี่เค้�บอกเดี๋ยวเร�ม�ทำ�
เพลงกัน	 ถึงตอนนี้เพลงที่ออกม�แล้วก็มี	 โปสก�ร์ด,	 เดียวด�ย
และแสงด�ว	feat.	สิงโต	นำ�โชค,	ผ่�นเลยไป	เพลง	soundtrack	
ภ�พยนตร์เรื่อง	home	แล้วก็กำ�ลังจะมีเพลงใหม่เร็วๆ	นี้ค่ะ	
ตอนนี้อัดเสร็จแล้ว”
	 “เร�เพ่ิงออกซิงเก้ิลม�ไม่เยอะ	 แต่ว่�ผลตอบรับโดยรวมก็ค่อน
ข้�งพอใจ	 ทุกวันนี้จะมีคนกลุ่มนึงที่จะต�มไปดูเร�ทุกง�น	 หรือมี
คนที่เดินผ่�นม�พอดีแล้วแวะดู	 แล้วพอเร�เลิกง�นกลับบ้�นเค้�
ก็จะส่งทวิตเตอร์ม�บอกว่�วันน้ีเจอเร�ท่ีน่ีด้วยนะ	 ชอบนะ	 เร�ก็จะ
รู้สึกดี	 ถ้�เร�ร้องเพลงอยู่แล้วมีคนเดินผ่�นที่เค้�ไม่ได้ชอบเร�
ตั้งแต่แรก	แต่พอได้ฟังเพลงของเร�ปุ๊ป!	แล้วชอบ	เร�ก็จะรู้สึกว่�
โอเคแล้ว”
	 “แป้งก็เป็นวัยรุ่นคนนึงท่ีต�มกระแสสังคมบ้�งนะ	 เพลงไหนฮิต

เร�ก็ฟัง	 ละครเรื่องไหนฮิตเร�ก็เปิดไปดู	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่�ต�ม
แล้วเร�ชอบหรือเปล่�	 จะไม่พย�ย�มเป็นในสิ่งที่เร�ไม่ใช่	 ถ้�เร�
ชอบอะไรเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้�ทำ�	 แต่พอเร�โตขึ้นแล้วรู้สึกว่�
ถ้�เร�อย�กทำ�อะไรแล้วเร�ปล่อยให้เวล�ผ่�นไปเฉยๆ	 มันไม่
ช่วยอะไรเลย	มีแต่จะเก็บกดว่�ทำ�ไมชั้นไม่ทำ�	พอถึงตอนนี้อย�ก
ทำ�อะไรก็เลยทำ�เลยถ้�มันไม่เสียห�ย	 คนอื่นก็เลยอ�จจะมองว่�
ตอนนี้เร�ทำ�อะไรหล�ยอย่�ง	 แต่จริงๆ	 แล้วคือทุกอย่�งเป็นสิ่งที่
เร�อย�กทำ�ม�น�นแล้วแต่ยังไม่มีโอก�สได้ทำ�	 เลยเพิ่งม�ทำ�
ตอนนี้”
	 “ตอนนี้แป้งมองตัวเองว่�เร�เดินม�ถึงคว�มฝันได้สเต็ปนึง
แล้ว	ตอนเด็กๆ	ต้ังแต่อยู่อนุบ�ลเร�เคยมีคว�มฝันว่�อย�กเป็นนัก
ร้อง	 ตอนนั้นมีเวทีของตัวเองด้วยนะ	 ที่บ้�นมีเตียงไม้ใช้เป็นเวที
แล้วมีไวท์บอร์ดอยู่ข้�งหลังก็จะเขียนว่�เป็นคอนเสิร์ตของแป้ง	 มี
น้องๆ	ม�เต้นอยู่ข้�งๆ	 	มีพี่เลี้ยง	 3	คนม�เป็นคนดูนั่งเก้�อี้เรียง
กัน	 คุณพ่อซื้อไมค์ให้ด้วย	 เป็นไมค์ข�ตั้งแล้วมีลำ�โพงที่เหยียบ
แล้วมีเสียงปรบมือกับเสียงกรี๊ดด้วย(จริงจังม�ก)	 แต่พอเร�
โตม�คว�มฝันตอนนั้นมันโดนสิ่งต่�งๆ	 กลืนไป	 จนกระทั่งม�
เข้�มห�วิทย�ลัยก็ได้กลับม�ทำ�อะไรที่ตัวเองชอบอีกครั้ง	 เลยไป
ขุดๆ	รื้อฟื�นทุกอย่�งกลับม�เริ่มทำ�	 แล้วคว�มฝันตอนเด็กๆ	มัน
ก็เริ่มเป็นจริง”
	 “ฝันต่อไปของแป้งคือก�รทำ�ยังไงให้เร�ได้อยู่กับคว�มฝันนี้ได้
น�นที่สุด	 กับคว�มฝันอีกเรื่องคือก�รไปเที่ยว	 แป้งชอบไปเที่ยว
ต�มท่ีต่�งๆ	ชอบเดินท�ง	จะพย�ย�มเก็บเงินไปเท่ียวให้ได้ปีละครั้ง	
แล้วเอ�ม�เขียนหนังสือ	เป็นคว�มฝันท่ีรอจะทำ�อยู่ในสเต็ปต่อไปค่ะ”
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“
จนกระทั่งมาเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้กลับมาทำาอะไรที่
ตัวเองชอบอีกครั้ง เลยไปข�ดๆ ร�้อฟ��นทุกอย่างกลับ
มาเริ่มทำา แล้วความฝ�นตอนเด็กๆ มันก็เริ่มเป็นจริง

”
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จากประสบการณ์ทำางานรวมถึงฝีมือจัดจ้านของการทำาสไตล์ลิ่งที่ “จอย” อนันดา 
ฉลาดเจริญ สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานกว่า 12 ปี ทำาให้วันนี้เรามองเห็นถึงผลงาน

และตัวตนของเธออย่างเด่นชัด ซึ่งงานของเธอทั้งหมดตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้หลอม
รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับไลฟ์สไตล์และชีวิตประจำาวันของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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IDEO TALK
รูปแบบของชีวิตรอบตัว
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“
คือหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบแบบไหน

แล้วค่อยศึกษาเพิ่มเติม ส่วนรายละเอียดอื่นๆ
เราค่อยๆ เติมเข้าไปทีหลัง 

”



จุดเริ่มต้นของงาน  Stylist   
	 “เริ่มต้นทำ�ง�นม�ทั้งหมดประม�ณ	 12	 ปีแล้วค่ะ	 ตอนเรียน
จบม�แรกๆ	 ก็รู้ตัวว่�เร�สนใจเรื่องแฟชั่น	 แต่ยังไม่รู้ว่�จะโฟกัส
ไปท�งไหน	 ก็ลองศึกษ�ดู	 จนรู้ว่�ตัวเองชอบทำ�แฟชั่นที่เกี่ยวกับ
ก�รถ่�ยแฟช่ันก็เลยมุ่งม�ท�งน้ี	 เร่ิมจ�กไปทำ�สไตล์ลิสท์ท่ีเกรฮ�วน์
เป็นพนักง�นประจำ�ม�	6	ปี	แล้วก็ออกม�เป็นฟรีแลนซ์ได้	6	ปีค่ะ”	
	 “ตอนทำ�ที่เกรฮ�วน์	 ตำ�แหน่งก็คือเป็นสไตล์ลิสท์	 ดูเรื่องก�ร
ถ่�ย	 lookbook	 แล้วก็พวก	Window	 Display	 แต่พอออกม�
เป็นฟรีแลนซ์	 เร�ก็ได้ทำ�ให้หล�ยๆ	 แบรนด์	 ง�นมันก็จะหล�ก
หล�ยสไตล์ขึ้น	แล้วก็จะมีทั้งที่เป็นแฟชั่นเซท,	โฆษณ�ทีวี,	โฆษณ�
ภ�พนิ่ง	แล้วก็มีง�นแฟชั่นที่ผสมง�นตกแต่งภ�ยในด้วย”

งานกับชีวิตประจำาวันในแบบของจอย อนันดา
	 “ทุกๆ	 วันง�นจะเยอะม�ก	 ทำ�ให้ตอนนี้เร�แยกกันไม่ออกแล้ว
ระหว่�งง�นกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัว	 มันแทบจะรวมกันไปเลย	 แยก
กันไม่ได้	 เหมือนบ�งทีไปซ้ือของทำ�ง�น	 ก็จะซ้ือของม�แต่งบ้�นด้วย	
หรือดูเสื้อผ้�สำ�หรับทำ�ง�นก็จะดูเสื้อผ้�ให้ตัวเองไปด้วย	 ถ้�เจอ
ที่เหม�ะกับตัวเองพอดีก็จะซื้อม�เลย	 ทุกวันนี้จะไม่มีวันที่ได้หยุด

แล้วออกไปเดินซื้อของให้ตัวเอง	 มีแต่ไปซื้อของที่จะใช้ทำ�ง�นแล้ว
เจอพอดีอะไรแบบนั้น”	

My own style
“ถ้�	Styling	ในเรื่องของง�นในแบบของเร�จะค่อนข้�งซีเรียสกับ
องค์ประกอบของภ�พท้ังหมด	ท้ังเส้ือผ้�,	ฉ�ก,	setting,	Location
คือจะเอ�ใจใส่กับร�ยละเอียดท้ังหมด	อย�กให้ง�นออกม�สมบูรณ์
ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้	แต่ถ้�เป็นสไตล์ส่วนตัวของตัวเอง	จะอะไรก็ได้
เลยไม่ซีเรียส	ชุดวินเทจชุดละ	200	–	300	ก็ใส่ได้หมด	ขึ้นอยู่กับ
ไปเจอชุดที่เร�ชอบก็ซื้อเลย	คือเวล�ซื้อเสื้อหรือก�งเกงจะซื้อเป็น
ชิ้นและซื้อแบบที่ชอบ	 ไม่ได้คิดว่�จะต้องซื้ออะไรไปใส่กับอะไร	แล้ว
เวล�เร�อย�กใส่ชิ้นไหนก็หยิบม�ใส่เลย	 พอมันมีคว�มเป็นเร�
มันก็เข้�กันเองโดยไม่ตั้งใจนะ	 แต่ส่วนใหญ่แล้วพอจับม�ใส่มันก็
เข้�กันได้หมด”

My Home’s style
	 “บ้�นนี้ซื้อใหม่เองค่ะ	อยู่ม�	1	ปี	แล้ว	ใช้เวล�ตกแต่งประม�ณ	
6	เดือน		แต่ของทั้งหมดมีม�ตั้งแต่ตอนอยู่อพ�ร์ทเมนท์เก่�	ก็จะ
ยกม�ด้วย	 ของที่เป็นของพร๊อพทั้งหมดจะมีอยู่แล้ว	 ซื้อเพิ่มแค่
บ�งช้ิน	ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ท่ี	build	in	ก็จะทำ�ในช่วง	6	เดือนนั้น	
เร�ออกแบบตกแต่งเองทั้งหมด	 ตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่แรกว่�อย�กได้
บ้�นท่ีดูเหมือนห้องวิทย�ศ�สตร์สมัยเรียนมัธยมตอนเด็กๆ	ท่ีชอบ
ไอเดียนี้เพร�ะตอนทำ�ง�นกับวอลเปเปอร์เล่มแรก	 เร�ต้องไป
เซอร์เวย์ดูพวกห้องวิทย�ศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยต่�งๆ	 พอดู
แล้วเร�รู้สึกว่�เร�ชอบ	 มีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้	 มีพวกโหลแก้ว	 มี
สัตว์สต๊�ฟ	 ส่วนของทั้งหมดเร�ก็ค่อยๆ	 สะสมม�เรื่อยๆ	 จนม�
รวมกันเป็นแบบนี้	ณ	ตอนนี้”
	 “แล้วเร�ชอบปลูกต้นไม้ด้วย	 เพร�ะเวล�มีต้นไม้แล้วมันร่มรื่น	
ทำ�ให้ดูน่�อยู่ข้ึน	 อย่�งบ้�นจอยจริงๆ	 แล้วมันมีพ้ืนท่ีให้ปลูกต้นไม้
ได้น้อยม�ก	 แต่เร�ก็พย�ย�มเลือกให้มันเหม�ะกับพ้ืนท่ี	 พย�ย�ม
จัดก�รกับพื้นที่ให้มันลงตัว	
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อย่�งต้นไม้ที่ต้องก�รก�รแผ่กิ่งก้�นส�ข�ม�กๆ	 เร�ก็ไม่ปลูก	
เพร�ะพื้นที่แคบ	 แต่อย่�งบ�งจุดอย่�งบริเวณแทงค์น้ำ�หลังบ้�น	
เร�ก็จะเลือกแบบที่กิ่งก้�นมันแผ่ออก	ม�เพื่อให้มันบังแทงค์น้ำ�	
นอกจ�กเลือกปลูกต้นท่ีเร�ชอบแล้ว	ก็ต้องเลือกให้เหม�ะกับ	space	
ของแต่ละมุมต�มที่เร�ต้องก�ร”
	 “เร�ชอบของวินเทจ	 ท้ังเส้ือผ้�และของแต่งบ้�น	 70%	 เป็นวินเทจ	
เพร�ะมองว่�ของเก่�มันดูมีเรื่องร�ว	 และมันน่�สนใจ	 แต่ทั้งก�ร
แต่งบ้�นและแต่งตัว	 เร�ก็จะมีก�รมิกซ์แอนด์แมทช์	 เอ�ของเก่�
รวมกับของใหม่	 เอ�ของที่ดู	modern	ม�รวมกับของที่ดูโบร�ณ	
ให้มันดูต่�งยุคต่�งสมัย	 บ�งอันอ�จจะดูไม่เข้�กันบ้�ง	 อย่�งบอนไซ
อ�จจะดูไม่เข้�กันกับหีบไม้	 แต่บ�งทีเร�คิดว่�ก�รไม่เข้�กันมันก็
ทำ�ให้ดูน่�สนใจ	 อะไรที่มันเรียบง่�ย	 และไม่มีคว�มแตกต่�งบ�ง
ครั้งมันก็ทำ�ให้น่�เบื่อ”
	 “ก�รแต่งบ้�นแนะนำ�ว่�ให้เลือกจ�กของที่เร�ชอบก่อนเป็น
อันดับแรก	บ�งคนอ�จจะชอบสไตล์สีข�วท้ังหมด	หรือแบบโมเดิร์น	
หรือจะโบฮีเมี่ยน	 ก็เอ�เป็นหลักไว้ก่อน	 จ�กนั้นก็อ่�นหนังสือ
ต่�งๆ	 ศึกษ�ดู	 หรือห�ข้อมูลต�มอินเตอร์เน็ต	 เร�ก็จะเจอมุม
มองใหม่ๆ	ที่เร�ค�ดไม่ถึง	แล้วก็ม�ปรับให้เข้�กับบ้�นของเร�	นั่น
คือห�ตัวเองให้เจอก่อนว่�ชอบแบบไหน	 แล้วค่อยศึกษ�เพิ่มเติม	
ส่วนร�ยละเอียดอื่นๆ	เร�ค่อยๆ	เติมเข้�ไปทีหลัง”	

แพลนในอนาคต
	 “แพลนของทุกวันนี้ยังทำ�อะไรไม่ทันเลยค่ะ	 จริงๆ	ก็อย�กจะ
รับง�นน้อยลง	 อย�กมีวันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์	 เหมือนคนอื่นบ้�ง	
ทุกวันน้ีเร�อยู่กับคว�มเร่งรีบตลอดเวล�	 อ�จจะม�จ�กง�นด้วย	
ที่คิวมันชนกันต่อกันเยอะม�ก	 อย่�งเร�อยู่ในกรุงเทพฯ	 ก็ต้อง
เข้�ใจด้วยว่�ไปทุกที่ต้องเผื่อเรื่องก�รเดินท�ง	 เร�ก็จะต้องจัด
ต�ร�งไว้ก่อนว่�วันนี้ไปได้กี่ที่	 ต้องไปตั้งแต่กี่โมง	 ต้องออกกี่โมง	
ไปอีกที่กี่โมง	 เร�เป็นคนที่ค่อนข้�งทำ�ง�นเป็นต�ร�งเวล�	 เพร�ะ
ง�นที่ทำ�มันต้องติดต่อกับคนอีกหล�ยคน	ถ้�เร�ทำ�ง�นแบบไม่มี
ต�ร�งทุกอย่�งก็จะรวน	 แล้วมันก็จะทำ�ให้คนอื่นเค้�รวนไปด้วย	
ทุกวันก็จะจัดม�แล้วว่�ตัวเองต้องทำ�อะไรบ้�ง”	

ความสำาเร็จในทุกวันนี้
	 “เร�คิดว่�ประสบคว�มสำ�เร็จในส่วนที่ตัวเองพอใจแล้ว	ดีใจที่
มีง�นทำ�	คือเร�ตั้งโจทย์สำ�หรับตัวเองไว้แค่ว่�	ก�รมีง�นทำ�เร�มี
คว�มสุข	ง�นเล็กง�นใหญ่ก็ได้	ไม่ว่�ง�นแบบไหนเร�ก็จะดีใจที่ได้
ทำ�และตั้งใจทำ�ม�ก	กับทุกๆ	ง�น	และจนถึงตอนนี้มันก็เป็นอย่�ง
นั้นม�ตลอด	 เรื่องของร�งวัลที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง	 เร�ไม่ได้
สนใจอยู่แล้ว		แค่ทุกวันนี้เร�ได้ทำ�ง�นที่เร�ชอบก็มีคว�มสุขแล้ว”
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Think it Out
Urban Solution

พีระพล เสนาคุณ
อายุ 26 ปี

อาชีพ นักแสดง+พิธีกร

นิชา ทีคำาเกตุ 
อายุ 21 ปี

กำาลังศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาตร์ชั้นปีที่ 4 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ธรรศพงศ์ ชาตรีนุวัฒน์ 
อายุ 27 ปี

อาชีพ Interior Designerคัทลียา ศิริวุฒิ 
อายุ 21 ปี

กำาลังศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้านการทำาอาหาร

กิตินันท์ สุบิน
อายุ 26 ปี

อาชีพ Freelance Organizer

จิรดา พัชราพิมล 
อายุ 19 ปี

กำาลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ม.อัสสัมชัน

ธิญาดา สังข์สม 
อายุ 20 ปี

กำาลังศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาตร์ ชั้นปีที่ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ก็ถ้�หลักๆ	 เลยก็คงเป็นเรื่องมลภ�วะที่ต้องเจอทุกวัน	 ทุกเวล�	
หลีกเล่ียงไม่ได้เลย	 ท้ังควันจ�กรถยนต์	 ควันบุหร่ีจ�กคนรอบข้�ง	
แล้วยังมีแดดแรงๆ	ในแต่ละวันอีกด้วยค่ะ

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
ก็ถ้�มีเวล�ว่�งจะไปห�ที่สบ�ยๆ	เช่น	พวกร้�นอ�ห�ร	ร้�นก�แฟ	
ที่บรรย�ก�ศดีดี	ไม่อึดอัด	หรือพวกสวนส�ธ�รณะ	ไปนั่งเล่น	นั่ง
พัก	ก็ช่วยให้รู้สึกผ่อนคล�ยขึ้น	ทำ�ให้ลืมว่�เร�ต้องอยู่ท่�มกล�ง
มลภ�วะต่�งๆ	ได้ชั่วขณะหนึ่งค่ะ

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ปัญห�รถติดครับ	ผมว่�ปัญห�นี้เรื่องเดียวมันก็ทำ�ให้เกิดปัญห�
เรื่องอื่นต�มม�อีก	 เช่น	 พวกมลภ�วะ	 อ�ก�ศเสีย	 สุขภ�พจิต	
ปัญห�ค่�ครองชีพเพร�ะเปลืองน้ำ�มัน	อะไรพวกนั้น

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
จริงๆ	แล้วบ้�นผมไกลที่ทำ�ง�นม�ก	ทุกวันนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้�เอ�	แต่
ก็นั่งรถเมล์	แล้วม�ต่อรถไฟฟ้�	ลงรถไฟฟ้�	แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์
เข้�ซอยม�ที่ออฟฟิศอีกที	 แต่ก็รู้สึกว่�มันเป็นวีก�รเดินท�งที่ดี
ที่สุดสำ�หรับเร�	 ถ้�ให้เลือกระหว่�งซื้อรถกับใช้รถไฟฟ้�ผมก็ยัง
เลือกใช้รถไฟฟ้�อยู่ดีนะ	 ขับเองก็เหนื่อย	 ปัญห�คือแค่เร�ต้อง
กลับบ้�นให้ทันต�มเวล�ของรถไฟฟ้�เท่�นั้นเอง

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ปัญห�คือเรื่องของคว�มวุ่นว�ย	 คว�มเร่งรีบค่ะ	 ที่เร�ต้องไปให้
ทันเวล�	แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญห�รถติด	โดยเฉพ�ะในเวล�ที่คน
ส่วนใหญ่ต้องรีบไปทำ�ง�น	เช่น	เจ็ดโมงเช้�	แปดโมงเช้�	หรือตอน
เลิกง�น	ห้�โมง	หกโมงเย็น

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
ก็จะจัดก�รโดยเลี่ยงก�รออกจ�กบ้�นหรือคอนโดในเวล�ที่
ผู้คนต้องเร่งรีบ	 คืออ�จจะออกส�ยหน่อย	 แต่ถ้�รีบจริงๆ	 ก็ใช้
รถไฟฟ้�แทนค่ะ	 ก็จะสะดวกกว่�	 ไม่ต้องเปลืองค่�น้ำ�มัน	 	 แล้วก็
ทำ�ให้เร�กะเวล�ในก�รเดินท�งได้ง่�ยขึ้นค่ะ

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
รถติดครับ	 เวล�ไปทำ�ง�นต้องเผ่ือเวล�เยอะ	 ไม่ง้ันจะทำ�ให้ไปส�ย
ตลอด	 แล้วบ�งทีระยะเวล�ในก�รติดไม่เท่�กัน	 ทำ�ให้กะเวล�ใน
ก�รเดินท�งค่อนข้�งย�ก

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
ก็ต้องเลือกเวล�ในก�รออกจ�กบ้�นไม่ให้ชนกับเวล�รถติดครับ	
เช่นไม่ออกตอนเช้�	 7	 –	 9	 โมง	 หรือตอนเย็นเวล�คนกลับบ้�น	
ถ้�มีง�นเช้�ก็จะออกก่อนเวล�	 หรือกลับบ้�นก็กลับหลังเวล�
รถติดไปเลย	 หรือถ้�ต้องรีบเดินท�งจริงๆ	 เพื่อให้ทันเวล�ก็จะใช้
รถไฟฟ้�ครับ	สะดวกดี

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ก็คงเป็นก�รเดินท�งที่ต้องเจอกับรถติดทุกๆ	วันค่ะ	ทำ�ให้ต้องใช้
เวล�เป็นชั่วโมงกว่�จะถึงที่ทำ�ง�นหรือมห�ลัย	แถมเร�ยังต้องรับ
มลภ�วะต่�งๆ	ระหว่�งก�รเดินท�งด้วย

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
จัดก�รได้โดยหลีกเลี่ยงก�รขับรถยนต์ส่วนตัวค่ะ	 หรือไม่ก็ย้�ย
ม�อยู่ในที่ที่ใกล้กับรถไฟฟ้�แล้วโดยส�รรถไฟฟ้�แทน	ช่วยให้ทั้ง
สะดวกและรวดเร็วกว่�	และแถมยังประหยัดทั้งเวล�และค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเดินท�งได้อีกด้วยค่ะ

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
สำ�หรับผมทุกวันนี้สิ่งที่รู้สึกว่�มันห�ยไปคือเวล�ที่จะให้กับตัว
เอง	 ทุกวันเร�ต้องตื่นเช้�ไปทำ�ง�น	 บ้�นผมอยู่แถวบ�งแค	 ใช้
เวล�ในก�รเดินท�งไปกลับรอบละประม�ณ	 1	 ชั่วโมง	 แล้วไหน
จะด้วยง�นของเร�ที่มันไม่มีเวล�ที่แน่นอน	 ทำ�ให้เวล�ส่วนใหญ่
ก็จะหมดไปกับก�รทำ�ง�น	 แล้วก็สังสรรค์กับเพื่อนบ้�ง	 เวล�ให้
กับตัวเองที่จะได้นอนพักผ่อน	ดูทีวีสบ�ยๆ	ที่บ้�น	หรือเล่นกีฬ�	
หรือเวล�ที่จะนั่งคิดทบทวนชีวิตตัวเองมันน้อยลงม�ก	จนแทบ
จะไม่มีเลย

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
สำ�หรับผมคิดว่�มันแก้ได้ย�กครับ	 ด้วยอ�ชีพของเร�ด้วย	 ท่ีเวล�
มันไม่ส�ม�รถจะเข้�ออกได้เป๊ะต�มเวล�เหมือนกับง�นอื่นๆ	
ทำ�ได้ดีที่สุดก็คงพย�ย�มจัดสรรเวล�ม�กขึ้น	 ถ้�ช่วงไหนที่ง�น
น้อย	 พอจะมีเวล�กลับบ้�นเร็ว	 ก็คงต้องงดก�รไปสังสรรค์กับ
เพื่อนบ้�ง	เพื่อเอ�เวล�ไปอยู่กับตัวเองแทน	

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ผมว่�ค่�ครองชีพในก�รใช้ชีวิตในเมืองค่อนข้�งสูงครับ	 ผมเพิ่ง
เรียนจบแล้วก็เข้�ม�ทำ�ง�นด้วย	 ชีวิตตอนเรียนกับตอนทำ�ง�นมัน
แตกต่�งกันไปเลย	 ตอนเรียนเร�อยู่หอมันจะใกล้กับมห�วิทย�ลัย	
ก็ไม่ต้องเหนื่อยเดินท�ง	 แล้วค่�อ�ห�รและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ	 ก็จะ
น้อย	 เพร�ะส่ิงแวดล้อม	 สถ�นท่ีเท่ียวแถวต�มหอพักมันค่อนข้�ง
ถูกเพร�ะข�ยนักศึกษ�	แต่พอม�ทำ�ง�นก็จะโดนเรื่องค่�รถ	ค่�
หอที่แพงขึ้น	ค่�อ�ห�รต่อมื้อ	แล้วยังค่�ใช้จ่�ยส่วนตัวด้วยครับ

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
ก็คงแก้ท่ีปล�ยเหตุ	 โดยพย�ย�มทำ�ง�นหนักข้ึน	 เพ่ือห�เงินให้ได้
เพียงพอต่อค่�ใช้จ่�ยม�กข้ึน	 ซ่ึงมันก็คงทำ�ให้เร�เหน่ือยข้ึน	 แต่ก็
เพ่ือให้เร�มีเงินม�ใช้ชีวิตในแบบท่ีเร�ชอบม�กข้ึนก็ต้องอดทนครับ	

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
น่�จะเป็นเรื่องของเวล�พักผ่อนค่ะ	 คนที่บ้�นอยู่ไกลก็จะเดินท�ง
ลำ�บ�ก	และใช้เวล�น�น	ทำ�ให้ไม่มีเวล�พักผ่อนท่ีเพียงพอ	บ�งคน
เจอรถติดตอนช่วงเช�้แล้วก็ยังต้องม�เจอรถติดตอนช่วงเย็นอีก	
ทั้งๆ	ที่ทำ�ง�นก็เหนื่อยแล้ว	อย�กจะกลับบ้�นพักผ่อน	แต่ก็ไม่ได้
พัก	หรือไม่มีเวล�พักผ่อนที่เพียงพอ	ทำ�ให้สภ�พจิตใจก็แย่ต�ม
ไปด้วย

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
ก็ถ้�เกิดว่�บ้�นอยู่ไกล	ก็หันม�เช่�หอพักหรือซ้ือคอนโดท่ีอยู่ใกล้ๆ	
ที่ทำ�ง�นหรือมห�วิทย�ลัยแทน	 ซึ่งจริงๆ	 มันก็มีทั้งข้อดีและข้อ
เสียนะคะ	ข้อดีคือเร�มีเวล�พักม�กขึ้น	ไม่ต้องเหนื่อยกับก�รเดิน
ท�ง	 เอ�เวล�ม�อ่�นหนังสือหรือพักผ่อนได้ม�กขึ้น	 แต่ข้อเสียก็
คือค่�ใช้จ่�ยในก�รครองชีพมันจะเพ่ิมสูงข้ึน	 แล้วก็ทำ�ให้เร�ได้เจอ
ครอบครัวน้อยลง	 ก็แล้วแต่คนจะชอบ	 ก็คงต้องจัดสรรเวล�กัน
ไปเพื่อห�ท�งออกที่มันดีีที่สุดค่ะ		

ปัญหาของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ผมว่�เรื่องอ�ก�ศครับ	 มลภ�วะ	 ทั้งจ�กรถและฝุ่นควันต่�งๆ	
มันเยอะ	ทำ�ให้สุขภ�พเร�แย่ลงเร่ือยๆ	คนก็เยอะ	ต้องแย่งกันห�ยใจ	
สีเขียวในเมืองมันมีน้อยเกินไป	พื้นที่ปลูกต้นไม้มันน้อยม�ก	มีแต่
ตึกกับพื้นที่ปูนซะเป็นส่วนใหญ่	ทำ�ให้เร�เครียดและรู้สึกอึดอัด

คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
จริงๆ	 คิดไว้ว่�วันนึงจะเก็บเงินไปซ้ือท่ีนอกเมือง	 แล้วไปปลูกต้นไม้	
สร้�งพื้นที่สีเขียวของตัวเอง	 ในเมื่อสิ่งแวดล้อมมันน้อย	 เร�ก็คง
ต้องออกไปห�ส่ิงแวดล้อมด้วยตัวเอง	 แต่ทุกวันน้ีด้วยก�รทำ�ง�น
ของเร�ที่มีง�นทุกวันแล้วต้องเดินท�งไปไหนม�ไหนตลอดเวล�	
ทำ�ให้เร�ยังต้องอยู่คอนโดในเมือง	 เพร�ะมันสะดวกกว่�	 ทำ�ง�น
ห�เงินก่อนครับ	 ถ้�เหนื่อยๆ	 ก็ไปเที่ยวต่�งจังหวัดเอ�	 อ�ยุม�ก
ขึ้นก็ค่อยว่�กันอีกที
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VJ สาวสวยแห่ง Channel V Thailand ที่ยังมีดีกรีเป็นนางเอกภาพยนตร์เร�่อง “รัก..เว้ยเฮ้ย” แถมท้ายด้วยตำาแหน่งเชียร์
ลีดเดอร์งานฟ�ตบอลประเพณี จ�ฬา-ธรรมศาตร์ ครั้งที่ 66  และนอกจากงานในวงการบันเทิงที่มากมายแล้ว การเรียนของ
สาวอิ�งก็ยังไม่แพ้ใคร เพราะตอนนี้เธอกำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จ�ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถมกำาลัง
เตรียมลุ้นเกียรตินิยมอันดับ 2 อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นวัยรุ่นตัวอย่างอีกหนึ่งคนที่สามารถทำาได้ดีทั้งการเรียนและการทำางาน
ไปพร้อมๆ กัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักพ�ดคุยกับเธอให้มากข�้นกันค่ะ
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SHE’S
SO BRIGHT

& SHINE
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BOONTANAPIBUL
ชญานุช บุญธนาพิบูลย์

เริ่มเข้าวงการมานานร�ยังคะ
	 “เริ่มถ่�ยโฆษณ�ม�ตั้งแต่	ม.	4	 เลยค่ะ	ตอนนั้นอ�ยุประม�ณ	
16	ถึงตอนน้ีก็	5	–	6	ปีแล้วค่ะ	ตอนน้ันเล่นทุกอย่�งเลย	ท้ัง	Extra,	
extra	main	เคยเล่นเป็น	stand	in	มือของพี่แพนเค้กด้วย	เรียก
ว่�ทุกบทของง�นโฆษณ�จริงๆ	สนุกดีค่ะ”
แล้วงานอื่นๆ ที่ตามมาเร�่อยๆ จนถึงตอนนี้
	 “ก็มีถ่�ยโฆษณ�เนี่ยแหละค่ะ	แล้วก็มี	MV	3	ตัว	คือเพลง	“รัก
ด่วนขบวนสุดท้�ย”	 ของ	 Link	 corner,	 “คว�มฝันปร�ส�ท
ทร�ย”	ของ	The	Bottom	Blues	แล้วก็	“เธอยัง”	ของ	POTATO	
แล้วก็มีง�นภ�พยนตร์เรื่อง	 “รัก..เว้ยเฮ้ย”	 ของสหมงคลฟิล์ม	
แล้วก็ง�นหลักตอนนี้คือเป็น	 VJ	 ที่	 Channel	 V	 Thailand	 ค่ะ	
ของอิ�งจะจัดร�ยก�รสด	V	Volunteer	วันจันทร์,	อังค�ร	แล้วก็วัน
ศุกร์ตอน	22.00	–	23.00	น.	 แล้วก็มีร�ยก�รเทปอีก	2	ร�ยก�ร
ค่ะ”
เข้ามาเป�น VJ ที่ Channel V ได้ยังไง
	 “ตอนนั้นมีประกวด	VJ	Search	ค่ะ	แล้วเค้�ม�ตั้งบูธรับสมัคร
หน้�คณะนิเทศฯ	 พอดี	 ตอนนั้นเร�ไม่ได้ม�สมัครเองเพร�ะรู้สึก
ว่�เร�พูดไม่เก่ง	 คือพูดเยอะนะคะ	 แต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง	 เลยคิด
ว่�ตัวเองไม่เหม�ะกับง�นตรงนี้	แต่พอดีมีพี่ทีมง�นเค้�ม�ชวน	ก็
เลยลองดู	 แรกๆ	 เปิ�นม�กค่ะ	 อิ�งไม่ค่อยรู้ข้อมูลพวกศิลปินแล้วก็
ฟังเพลงน้อย	ตอนม�ประกวดยังเรียก	Justin	Bieber	(จัสติน	บี
เบอร์)	เป็นจัสติน	บับเบิ้ล	อยู่เลย	พี่ๆ	เค้�ก็ฮ�กัน	อ�ยม�ก	แต่คิด
ว่�ที่เค้�เลือกเร�เข้�ม�เพร�ะชอบที่เร�เป็นตัวของตัวเอง	 อย่�ง
เร�ชอบเพลงของศิลปินรุ่นเก่�ๆ	 เช่นพ่ีเบิร์ด	 พ่ีม�ลีวัลย์	 พ่ีท�ท�	
เร�ก็บอกเค้�ไปต�มตรง	 ไม่เฟค	 พี่เค้�คงชอบเร�ที่เป็นแบบนี้	
เลยเลือกเข้�ม�ทำ�ง�นค่ะ”

งานในวงการที่ทำามาชอบงานไหนที่สุด
“จริงๆ	 ง�นภ�พยนตร์ก็ชอบนะคะ	 เร�รู้สึกว่�มันย�กที่เร�ต้อง
สวมบทบ�ทเล่นเป็นคนอื่น	แต่คว�มที่มันย�กเลยรู้สึกว่�ท้�ท�ย	
ตอนนี้ก็มีติดต่อเข้�ม�ให้เล่นอีก	 แต่ว่�อิ�งอย�กเรียนให้จบก่อน	
แล้วไปเรียนแอคติ้งเพิ่ม	 แล้วค่อยกลับม�รับง�นภ�พยนตร์อีกที	
เร�อย�กทำ�ให้มันดีที่สุด	 ไม่อย�กทำ�แล้วให้มันออกม�ไม่ดี	 หรือ
ครึ่งๆกล�งๆ	ส่วนง�น	VJ	ก็เป็นอีกง�นที่ชอบ	 เพร�ะมันเป็นตัว
ของตัวเอง	 แล้วก็ทำ�ให้เร�มีโอก�สได้เจอหรือพบเห็นอะไรใหม่ๆ	
เปิดโลกของเร�ให้กว้�งขึ้น	 อย่�งได้ไปดูคอนเสิร์ตต่�งๆ	 หรือไป
ถ่�ยต�มสถ�นที่ใหม่ๆ	หรือร้�นอ�ห�รที่เร�ไม่เคยไปม�ก่อน	เร�
เป็นคนชอบท�นอ�ห�รอยู่แล้วด้วย	ได้ไปชิมอ�ห�รที่โน่นที่นี่แล้ว
เลยชอบค่ะ	มีคว�มสุข”
งานเยอะแล้วเรามีการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำางาน
อย่างไร
	 “ส่วนใหญ่จะห�เวล�พักผ่อน	คือก�รนอนให้ม�กที่สุดก่อนค่ะ	
อย่�งถ้�วันไหนมีจัดร�ยก�รสดตอนดึก	 หลังเลิกเรียนก็จะกลับ
คอนโดไปนอนพักก่อน	 แล้วค่อยออกม�ทำ�ง�นต่อ	 เวล�เรียน
ของอิ�งค่อนข้�งแน่นเพร�ะลงเรียนเยอะเนื่องจ�กซิ่วม�จ�กคณะ
วิทย�ศ�ตร์	 จุฬ�ฯ	 อีกทีนึงค่ะ	 ตอนนั้นคุณพ่อไม่อย�กให้เรียน
นิเทศฯ	 แต่พอเร�เอ็นฯติดก็เลยขอเค้�เรียน	 แล้วสัญญ�ว่�จะ
คว้�เกียรตินิยมให้ได้	เลยต้องเรียนหนัก		ทุกวันนี้เวล�ที่ตัดออก
ไปเลยคือก�รเดินช้อปป้ิง	 ส่วนใหญ่จะช้อปออนไลน์แทน	 ไม่ก็ซื้อ
เสื้อผ้�ต่อจ�กพี่คอสตูมที่แชแนลวีเนี่ยแหละค่ะ	 ตัดเวล�ตรงนี้ไป
นอนหรือพักผ่อนด้�นอื่นแทน	 อย่�งอิ�งเป็นคนที่ชอบก�รท�น
อ�ห�รม�ก	 เวล�ว่�งก็จะทำ�อ�ห�ร	 ทำ�ขนม	 หรือห�ข้อมูลร้�น
อ�ห�รใหม่ๆ	 ต�ม	 Google	 แล้วก็ชวนเพื่อนๆ	 ไปท�น	 หรือต่อ

ให้ต�ร�งเวล�จะแน่นแค่ไหนเร�ก็จะพย�ย�มแทรกเวล�ที่จะได้ไป
ห�อะไรอร่อยๆ	ท�นเพิ่มเข้�ไปด้วย	 เพร�ะเร�ชอบ	อย่�งเวล�ใน
เรื่องของก�รเดินท�งก็จะตัดออกไปด้วยเพร�ะอย่�งช่วงที่ง�น
เยอะ	 เรียนเยอะ	ก็จะม�นอนคอนโดแทนค่ะ	สะดวกกว่�	ทำ�ให้เร�
มีเวล�พักผ่อนม�กขึ้น	 แต่ถ้�เริ่มว่�งปกติก็กลับไปนอนบ้�นกับ
คุณพ่อคุณแม่”
แนะนำาน้องๆ ในเร�อ่งของการแบ่งเวลาท้ังในเร�อ่งของการเรียน
และการทำางานหน่อยค่ะ
“วันนึงมีตั้ง	 24	 ชั่วโมง	 ถ้�เร�รู้จักบริห�รเวล�	 อิ�งว่�มันก็ไม่ใช่
เรื่องย�กอะไรเลยค่ะ	 แล้วแต่ช่วงชีวิตของเร�ด้วยว่�เร�ต้องให้
คว�มสำ�คัญกับอะไรก่อนและหลัง	 อย่�งตอนนี้อิ�งก็จะให้เวล�กับ
เรื่องเรียนเป็นหลักก่อน	 เวล�ที่เหลือก็ทำ�ง�น	 แล้วก็ทำ�กิจกรรม
ที่เร�ชอบอย่�งไปห�ร้�นอ�ห�รอร่อยๆ	 ท�น	 ที่สำ�คัญคือต้อง
ไม่เสพติดกับอะไรม�กเกินไป	 เด็กวัยรุ่นบ�งคนติดเกมส์	 เล่นวัน
ละ	4-5	ชั่วโมง	มันก็ไม่ควร	ทำ�ให้เร�เสียเวล�กับตรงนั้นเยอะเกิน
ไป	ไม่ใช่ว่�เล่นไม่ได้เลย	แต่ก็เล่นซักชั่วโมงนึงแล้วเอ�เวล�ที่เหลือ
ไปทำ�อย่�งอื่นดีกว่�ค่ะ	 แล้วที่สำ�คัญที่สุดคือเรื่องของสุขภ�พ	
ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ	แล้วอ�ห�รก�รกินก็สำ�คัญด้วย	เน้นให้
น้องๆ	นอน	แล้วก็อ่�นหนังสือเยอะๆ	ค่ะ”
	 ทั้งสวยทั้งเก่ง	 แบบนี้	 เห็นทีเร�ต้องทำ�ต�มเป็นตัวอย่�งกัน
บ้�งแล้วล่ะค่ะ	^^

aTTITUDE



Portabello

NEW FEED

แค่เอ่ยชื่อของ	“เวียงจูมออน”	เร�เชื่อว่�บรรด�คอ	“น้ำ�ช�
ย�มบ่�ย”	เป็นต้องคุ้นหู	หรือไม่ก็รู้จักกันเป็นอย่�งดี	เพร�ะร้�น
นี้เริ่มต้นม�จ�กร้�นช�สีชมพูส�ข�แรกอันโด่งดังริมแม่น้ำ�ปิงที่	
จ.เชียงใหม่	ที่ใครไปเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นต้องแวะไปเยี่ยมชิม
และตอนนี้เค้�ก็ได้ม�เปิดส�ข�ให้คนกรุงเทพฯ	ได้นั่งจิบช�
ชิคๆ	สีชมพูกันบ้�งเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลในซอย
สุขุมวิท	24		สไตล์ก�รตกแต่งร้�นก็ยังเน้นในแนวเดียวกับร้�น
ที่	จ.เชียงใหม่	คือสไตล์โมรอคโคผสมกลิ่นอ�ยอินเดียในโทน
สีชมพูต�มชื่อร้�น	“เวียงจูมออน”	ที่แปลว่�นครสีชมพูนั่นเอง	
โดยที่ร้�นนี้เค้�คัดสรรช�กว่�	59	ชนิดทั่วโลกม�ผสมเป็นสูตร
ของท�งร้�นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้ได้ลิ้มลอง	พร้อมขนม
หว�น	และเค้กต่�งๆ	ที่เข้�กันสุดๆ	กับก�รจิบน้ำ�ช�หอมๆ
ย�มบ่�ยให้เร�ได้นั่งชิวพักผ่อนหย่อนใจ	หลังท�นเสร็จก็

ส�ม�รถแวะเดินช้อปปิ้งช�กลิ่นต่�งๆ	ในกระปุกเก๋ๆ	ของที่ร้�น	
พร้อมอุปกรณ์สำ�หรับดื่มน้ำ�ช�อีกครบเซ็ต	กลับไปไว้ชิว&ชิค
กันต่อที่บ้�น	ซึ่งที่ร้�นเวียงจูมออนแห่งนี้น่�จะเป็นอีกที่นึงที่เรียก

ได้ว่�เป็นสวรรค์ของคนรักก�รดื่มช�อย่�งแท้จริง

ซ.สุขุมวิท	24
Tel	:	02	160	4342	Open	:	ทุกวัน	11.00	–	20.00

www.vjoteahouse.com

หล�ยคนคงเคยคิดว่�	“เวล�นี้มันเร็วเกินไปที่เร�จะนอน”	ทำ�ให้
ต้องคิดห�ร้�นอ�ห�รหรือร้�นก�แฟซักร้�น	ที่จะมีที่ให้เร�

นั่งเล่น	นั่งทำ�ง�นได้อย่�งสบ�ยใจ	และทำ�ให้ร้�น	Too	Fast	To	
Sleep	กล�ยเป็นร้�นที่เข้�ม�อยู่ในใจของคนที่รักก�รอ่�น	รัก
ก�แฟ	และรักก�รนอนดึกได้อย่�งรวดเร็ว	ร้�นนี้เค้�ตั้งใจทำ�ให้
เป็นเหมือนห้องสมุดที่ใครๆ	ก็ส�ม�รถเข้�ม�ใช้บริก�รได้	โดย
มีหนังสือต่�งๆ	ว�งให้เลือกหยิบอ่�นกันอย่�งจุใจ	แต่ข้อดีที่เริ่ด	
กว่�ทุกห้องสมุดของที่นี่ก็คือ	เร�ส�ม�รถเอ�ขนมและเครื่องดื่ม
เข้�ไปท�นข้�งใน	แถมยังพูดคุยกันเสียงดังในห้องสมุดแห่งนี้ได้
อีกด้วย	ร้�นทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น	4	โซน	ให้ลูกค้�ได้เลือกใช้
บริก�ร	คือ	Library	โซนห้องสมุด	ที่มีช�	ก�แฟ	น้ำ�ผลไม้	ขนม
เค้ก	ไปจนถึงอ�ห�รว่�ง	ให้เลือกท�นกันต�มสะดวก	แถมยัง
เตรียมปล๊ักไฟ	ไว้สำ�หรับเสียบคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ให้คนที่ไปนั่งทำ�ง�นได้ใช้บริก�รอย่�งเต็มที่	รวมถึงฟรี	wifi	

ตลอด	24	ช่ัวโมง	โซนถัดม�คือ	Balcony	เปิดต่อจ�กโซนห้องสมุด	
แต่ออกแบบเป็นแนวระเบียงเอ�ท์ดอร์	เพื่อรองรับปริม�ณคน
ม�ใช้บริก�รที่เพิ่มม�กขึ้น	แถมยังส�ม�รถปิดพื้นที่จัด	Event	
เล็กๆ	ได้อีกด้วย	โซนที่ส�ม	จะอยู่บริเวณชั้น	2	ที่พอเดินขึ้น
บันได	เปิดประตูไม้บ�นใหญ่ม�ปุ๊ป	จะให้คว�มรู้สึกเหมือนหลุด
ม�อยู่ในห้องใต้หลังค�ของบ้�นแฮรี่	พอร์ตเตอร์กันเลยทีเดียว	
โซนนี้เค้�ทำ�เป็นร้�นอ�ห�รในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน	ที่มีทั้งสเต็ก	
สลัด	ค็อกเทล	และเบียร์	ไว้ให้บริก�ร	เหม�ะสำ�หรับหนุ่มส�ววัย
ทำ�ง�นที่จะแวะม�ชิวก่อนกลับบ้�น	และโซนที่สี่	Living	Room	
อยู่บริเวณชั้น	1	ของร้�น	ที่เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นไว้คอยรับแขก
ในบรรย�ก�ศสบ�ยๆ	ของโต๊ะไม้	มีอ�ห�รจ�นเดียวหล�กหล�ย
เมนูไว้คอยบริก�ร	แถมด้วยมุมข�ยเครื่องเขียนเล็กๆ	ที่ส�วๆ	

เห็นเป็นต้องกรี๊ด	คร�วนี้คนนอนดึกคงรู้แล้วสินะ	
ว่�เร�ควรไปนั่งชิวที่ไหนกันดี	

ส�มย่�น	ตรงข้�มจ�มจุรี	สแควร์
Tel	:	086	577	8989	Open	:	ทุกวัน	24	ชั่วโมง

www.toofasttosleep.com

Too Fast To Sleep

เวียงจูมออน
ร้�นอ�ห�รที่มีคอนเซ็ปเป็น	Café	&	Social	Bar	ที่พร้อมเสิร์ฟ
อ�ห�รและเครื่องดื่มในสไตล์โมเดิร์นไทย	ให้บริก�รกันตั้งแต่	6	
โมงเช้�ถึงเที่ยงคืนต�มชื่อร้�น		โดยมีก�รตกแต่งร้�นในสไตล์	
New	York	Loft	เน้นคว�มเป็นเหล็กและไม้ในแบบเรียบๆ	แต่
เก๋และเท่ห์ได้ในคร�วเดียวกัน	เมนูต่�งๆ	ของที่ร้�นก็เป็นเมนู
ที่ดีไซน์ขึ้นม�ใหม่ให้ไม่ซ้ำ�กับร้�นอื่นๆ	เช่น	แคปหมูพะโล้แห้ง,	
สเต็กไก่สมุนไพร,	ชิพอบกุ้ง	ฯลฯ	รวมถึงคอกเทลรสช�ติดีอีก
ม�กม�ยให้เลือกดื่ม	เช่น	Drift,	Cosmo,	Honey	Fizz,	Black	
Mojito	ฯลฯ	ตบด้วยบรรย�ก�ศของเพลงที่เปิดคลอในร้�น
แนว	โซล	ฟังก์	และ	Nu	Jazz	ที่ทำ�ให้ป�ร์ตี้สังสรรค์ค่ำ�คืนนี้ของ
คุณกับเพื่อนได้บรรย�ก�ศครบและเต็มอิ่มม�กยิ่งขึ้น	แถมเค้�
ยังมีข่�วดีว่�	ตั้งแต่วันที่	6	/	6	/	12	ได้มีก�รเพิ่มเมนูอ�ห�ร
และเครื่องดื่มใหม่ๆ	อีกกว่�	20	ร�ยก�ร	เช่น	โมจิล�บเป็ด,	ซี
ฟู๊ดออนเดอะร๊อค,	เกี๊ยวกุ้งซุปใส	ฯลฯ	ง�นนี้	ทั้งลูกค้�ประจำ�
ของที่ร้�น	ไปจนถึงลูกค้�ใหม่ๆ	ที่ยังไม่เคยไปลองชิมอ�ห�รและ

บรรย�ก�ศในรสช�ติเก๋ๆ	แบบนี้	เห็นทีต้องแวะไปลอง

Fraser	Place	หลังสวน	ลุมพีนี	ปทุมวัน
Tel	:	02	250	6799	Open	:	ทุกวัน	06.00	–	00.00

all Six to Twelve

029

ร้�นอ�ห�รในบรรย�ก�ศแบบ	Country	น่�รักๆ	แต่แฝงไว้ด้วยคว�ม
อบอุ่นแห่งนี้	เป็นอีกหนึ่งร้�นที่เร�อย�กให้ทุกท่�นได้ม�ลิ้มลอง	เพร�ะ
สิ่งที่ทำ�ให้เร�ติดใจในร้�น	Portabello	แห่งนี้	ไม่ใช่แค่คว�มอร่อย
ของรสช�ติอ�ห�รในสไตล์	Home	Kitchen	เท่�นั้น	แต่ยังรวมไปถึง
บรรย�ก�ศก�รตกแต่งร้�นให้เป็นเหมือนบ้�นหลังเล็กๆ	น่�รักๆ	
ที่เหม�ะกับก�รนัดเพื่อนหรือพ�ครอบครัวม�นั่งท�นข้�วกันแบบ

สบ�ยๆ	ผสมด้วยกลิ่นอ�ยคว�มเป็นวินเทจ	และเสียงเพลงคลอเบ�ๆ	
ที่ช่วยเพิ่มคว�มอร่อยให้กับอ�ห�รมื้อนี้ได้อีกหล�ยเท่�ตัว	เมนูอ�ห�ร
ของที่ร้�นก็ได้คุณแบมเจ้�ของร้�นซึ่งเป็น	Food	Stylish	ให้กับร้�น
อ�ห�รดังๆ	ม�แล้วหล�ยที่	โดยมีคว�มใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก�ร
เลือกซื้อของสดที่ตล�ดด้วยตัวเอง	ไปจนถึงคิดค้นสูตรอ�ห�รทุก
เมนูของที่ร้�น	แล้วทดลองทำ�จนมั่นใจว่�อร่อยถูกป�ก	ทำ�ให้ได้เมนู
แปลกใหม่ที่มีคว�มเป็นยุโรปแต่ผสมผส�นรสช�ติแบบไทยๆ	เข้�ไป
อย่�งลงตัว	เช่น	สป�เก็ตตี้ผัดกะปิ,	บูเชสต้�แหนม,	ปล�หมึกทอด
กรอบกระเทียมพริกสด,	ไก่ย่�งสไตล์โปรตุเกสหมักเครื่องเทศเสิร์ฟ
กับมันฝรั่งอบ	ฯลฯ		ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่ก็จะเน้นเป็นพวก	Mocktail	
และ	Cocktail	ส�รพัดสูตร		และยังมีเบียร์เกือบทุกชนิด	ไม่ว่�จะเป็น	
Stella,	Hoegaarden,		corona	ฯลฯ	โดยเฉพ�ะเบียร์ที่ร้�นแนะนำ�คือ	
La	Trappe	ที่เรียกได้ว่�เป็นสุดยอดเบียร์ที่ดีติดอันดับ	1	ใน	7	ของ
โลก	ซึ่งในประเทศไทยมีจำ�หน่�ยอยู่แค่ไม่กี่ร้�นเท่�นั้น	ถ้�มื้อเย็นนี้ยัง

คิดกันไม่ออกว่�จะไปท�นอ�ห�รที่ไหนดี	ก็อย่�ลืม
ลองแวะไปที่	Portabello	กันดูนะจ๊ะ

สุขุมวิท	49/1
Tel	:	02	185	3181	Open	:	Tue	–	Sun	17.00	–	00.00
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Brand	สัญช�ติออสเตรเลียท่ีเพ่ิงเข้�ม�เปิดชอปในเมืองไทยคร้ังแรก
ท่ี	Mega	บ�งน�	ซ่ึงม�กม�ยไปด้วยเส้ือผ้�ใส่สบ�ยๆ	สีสันสดใสน่�ใส่	
เนื้อนิ่ม	ทั้งของผู้หญิง	ผู้ช�ย	ไปจนถึงข้�วของและเสื้อผ้�เด็ก	ต�มแนว
ของ	Cotton	on	อีกทั้งยังมี	รองเท้�	กระเป๋�	accessories	ชุดชั้นใน	
ไปยันเครื่องเขียนหน้�ต�กระจุกกระจิก	ขน�ดของร้�นก็กว้�งขว�งเดิน
เพลิน	เห็นทีช�วกรุงเทพฯ	จะชอปปิ้งกันไม่หว�ดไม่ไหวก็คร�วนี้		

www.shop.cottonon.com

และแล้ว	แฟชั่นของบรรด�สร้อยข้อมือ	และเชือกผูกข้อมือต่�งๆ	ก็วิ่ง
วนกลับม�ฮิตกันอีกครั้ง	ใครจะไปรู้ว่�สิ่งที่เร�เคยฮิตใส่ตั้งแต่สมัย
มัธยม	จะหมุนวนกลับม�อีกรอบในโลกของแฟชั่น	ซึ่งแบรนด์ไทยอัน
ดับต้นๆ	ที่มีส่วนอย่�งม�กในก�รทำ�ให้	arms	party	เหล่�นี้	กลับม�
ฮิตติดลมบนในกลุ่มเซเลบริตี้	ไปจนถึงส�วๆ	ทั่วประเทศ	ก็หนีไม่พ้น	
Me	Like	Me	Share	แบรนด์ฮิตของกลุ่มไฮโซและคนในวงก�รที่ทำ�
ให้ส�วๆ	เริ่มหันม�ใส่ต�มกันเป็นแถวๆ	รวมถึงเทรนด์สไตล์	Resort	
ในหน้�ร้อนนี้ที่กำ�ลังม�	ตลอดจนคว�มสดใสในสไตล์	Hippie	ที่พ�	
accessories	สีสันสดใสกลับม�ฮิตกันใหม่ในหน้�ร้อนนี้	ใครที่ยังไม่มี	

ไปห�ม�ใส่กันซักเส้นสองเส้น	ไม่งั้นจะตกเทรนด์นะจ๊ะ		
www.facebook.com/melikemeshare	

Cotton on

It’s Dye Time

arms Party

แหล่งรวมสินค้�วินเทจแห่งใหม่สำ�หรับวัยรุ่น	ที่เปิดขึ้นใจกล�ง
สย�มสแควร์	โดยเนรมิตพื้นที่ชั้น	2	ของ	By	pass	(ตรงข้�มศูนย์
หนังสือจุฬ�ฯ)		ให้กล�ยเป็นถนนส�ยก�ลเวล�ที่รวบรวมร้�นค้�ใน
สไตล์วินเทจกว่�	30	ร้�น	ม�ให้วัยรุ่นที่กำ�ลังวิ่งต�มเทรนด์ของแฟชั่น
แต่ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองได้ไปเลือกช้อปกันอย่�งจุใจ		เก๋ ไก๋แถมมี
สไตล์ขน�ดนี้	เชื่อว่�ช�วสย�มสแควร์คงไม่พล�ดที่จะแวะเวียน

ไปเยี่ยมชมกันอย่�งแน่นอน

ร้�นช็อคโกแลตเล็กๆ	ที่ตั้งอยู่ชั้น	1	ของโรงแรม	Sofitel	So	Bangkok	
ส�ธร	ที่เปรียบเสมือนเป็นห้องแล็ปทดลองวิทย�ศ�สตร์ที่รังสรรค์
รสช�ติคว�มอร่อยของช็อคโกแลตออกม�เป็นหล�กหล�ยรูปแบบให้
เลือกชิม	ก�รตกแต่งร้�นเค้�ก็ทำ�เป็น	Laboratory	ด้วยเช่นกัน	โดย
ทำ�เป็นกระจกใส	มองเห็นเชฟกำ�ลังทำ�ช็อคโกแลตชนิดต่�งๆ	อยู่ข้�งใน	
ทำ�ให้เห็นคว�มปร�ณีตในก�รทำ�ช็อคโกแลตครบทุกขั้นตอน	โดย
ช็อคโกแลตท่ีร้�น	Chocolab	เลือกใช้คือ	French	Bonnat	ซ่ึงถือได้ว่�
เป็นช็อคโกแลตช้ันดีจ�กฝร่ังเศสท่ีส่ังนำ�เข้�ม�โดยเฉพ�ะ	แถมยังมีเชฟ
เจอโรม	ล�ซ�ลโมนี	เชฟผู้เชี่ยวช�ญด้�นช็อคโกแลตและขนมหว�น
โดยเฉพ�ะจ�กฝรั่งเศส	ที่มีประสบก�รณ์กว่�	11	ปี	เป็นผู้ดูแล		ดังนั้น

ช็อคโกแลตทั้งหมดของที่นี่	จึงมีหน้�ต�และรสช�ติที่แปลกใหม่	
ไม่เหมือนใคร	แถมท้�ยด้วยคว�มอร่อยล้ำ�	จนแทบต้องอมยิ้มทุกคำ�
เวล�ท�นกันเลยทีเดียว	โดยมีเมนูช็อคโกแลตที่โดดเด่นคือ	The	Five
	Element	ช็อคโกแลต	5	สีที่มี	5	ไส้	5	รสช�ติ	ตัวแทนของ	ดิน	น้ำ�	ไม้	
ไฟ	และโลหะ	ซึ่งเป็น	theme	หลักในก�รออกแบบตกแต่งของโรงแรม	
Sofitel	So	Bangkok	ด้วย	ต�มด้วย	Macaron	ที่หน้�ต�เก๋ ไก๋	
ไม่เหมือนที่อื่น	อีกทั้งรสช�ติที่ผสมผส�นคว�มเป็นไทยเข้�ไป	เช่น	
กลิ่นมะลิ,	กลิ่นพริก,	กลิ่นเม็ดมะม่วงหิมพ�นต์,	กลิ่นมะพร้�ว	ฯลฯ	

นอกจ�กนี้ยังมีเครื่องดื่มที่ถือได้ว่�เป็นสัญลักษณ์ของที่ร้�น
ที่ไม่ควรพล�ดอย่�ง	West	Indies	Hot	Chocolate	with	Almonds	
และ	Traditional	Cold	Chocolate	ไปจนถึงช็อคโกแลตในรูปแบบ
อื่นๆ	อีกส�รพัด	ที่แล็ปแห่งคว�มหว�นนี้เค้�ค้นคว้�ออกม�ให้เร�ได้
ลองท�นกัน	เห็นทีบรรด�คนรักช็อคโกแลตทั้งหล�ย	จะต้องแวะเวียน

ไปเยี่ยมเยียนแล็ปแห่งนี้กันบ้�งซะแล้ว

ชั้น	1	โรงแรม	Sofitel	So	Bangkok	ส�ธร
Open	:	Mon	–	Sun	07.30	–	19.30

Siam Vintage

Chocolab

ย้อนไปซัก	2	-3	ปีที่แล้ว	ก�รย้อมผมสีต่�งๆ	อย่�งชมพู	ฟ้�	เขียว	คง
ถูกมองว่�แปลกและเป็นเรื่องของช�ว	Punk	Rock	ซะเป็นส่วนใหญ่	
แต่ถ้�เป็นปัจจุบัน	ผมสีชมพูอ่อนที่แซมอยู่ที่ปล�ยผม	กลับกล�ยเป็น
เรื่องของแฟชั่นแบบ	Mainstream	ที่เหล่�เซเลบริตี้ส�วๆ	หันม�ทำ�กัน
เป็นแถวๆ	ไม่ใช่แค่สีชมพูเท่�นั้นที่ม�แรงสีเชียว	เทอคอยส์	หรือม่วง
อ่อนๆ	ก็น่�สนใจไม่แพ้กัน	ไม่รู้ว่�อะไรที่ทำ�ให้ทัศนคติเรื่องสีผมกับ
แฟชั่นเปลี่ยนไป	แต่สีสันแบบที่กำ�ลังม�นี้	ก็จัดได้ว่�เป็นเรื่องน่�สนุก
ที่ทำ�ให้ส�วๆ	กล้�แสดงคว�มเป็นตัวเองออกม�กันม�กขึ้น	แถมยังมี
อะไรให้เล่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะ	เพร�ะนอกจ�กสีสันที่ม�กม�ยแล้ว	วิธีก�ร
ในก�รมิกซ์แอนด์แมทช์ของแต่ละร้�น	ก็มีกันหล�กหล�ยเทคนิค	ส�วๆ	ท่ี
กำ�ลังเบ่ือๆ	กับผมของตัวเองในช่วงน้ี	ก็ลองเลือกซักสีไปทำ�กันดูนะจ๊ะ
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โรงเรียนสอนโยคะแห่งใหม่	ที่เปิดตัวขึ้นกล�งซอยทองหล่อ	มีก�ร
ออกแบบสถ�นที่ที่สวยง�มหรูหร�	พร้อมห้องเรียนโยคะขน�ดกว้�ง
ขว�ง	จำ�กัดคนเข้�เรียนในแต่ละคล�สทำ�ให้ไม่แออัด	ด้วยคว�มแตก
ต่�งกับคล�สโยคะที่หล�กหล�ย	ใครที่เคยมองว่�โยคะเป็นกีฬ�ที่น่�
เบื่อ	ถ้�ได้ไปลองเล่นดูซักครั้ง	เร�เชื่อว่�มุมมองของคุณจะเปลี่ยนไป	
ซึ่งแต่ละคล�สของที่นี่	นอกจ�กจะมีม�กม�ยให้เลือกเพื่อให้เข้�กับผู้
เรียนในแต่ละวัยแล้ว	ยังคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของผู้เรียนเป็นหลัก	คน
ที่อย�กม�เรียนเพื่อออกกำ�ลังก�ยลดคว�มอ้วนก็ส�ม�รถทำ�ได้	หรือ
ต้องก�รจะฝ�กท�งด้�นจิตใจ	แก้เครียด	ไปจนถึงโยคะบำ�บัดสำ�หรับ
โรคภัยไข้เจ็บต่�งๆ	ที่นี่เค้�ก็มีเช่นกัน	ซึ่งทุกคล�สจะมีครูฝ�กที่มีคว�ม
ชำ�น�ญในแต่ละด้�นคอยควบคุมดูแลอย่�งใกล้ชิด		ใครที่กำ�ลังมองห�
กิจกรรมย�มว่�งในช่วงเย็นหลังเลิกง�นหรือวันเส�ร์-อ�ทิตย์	ลองแวะ

ไปเลือกเรียนกันดูซักคล�สเพื่อสุขภ�พที่ดีขึ้น
www.divine-yoga.com

อีกหนึ่งเทศก�ลดนตรีระดับโลกจ�กเนเธอร์แลนด์ที่จะนำ�ม�ให้คนไทย
ได้สัมผัสกันถึง	Impact	Arena	เมืองทองธ�นี	ในวันที่	

18	สิงห�คมนี้	โดยง�นเทศก�ลดนตรี	Sensation	The	Ocean	of	
White	นี้	ถูกจัดขึ้นม�ตั้งแต่ปี	2000	ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม	

โดยมีผู้เข้�ร่วมง�นกว่�	20,000	คน	และได้ถูกจัดขึ้นทุกปีหลังจ�กนั้น	
ทั้งที่อัมสเตอร์ดัมและกว่�	20	ประเทศทั่วโลก	โดยง�นนี้ถือได้ว่�เป็น
เทศก�ลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของเหล่�ดีเจระดับโลก	ที่ม�ร่วมกันสร้�งสีสัน

ให้ผู้คนที่ไปร่วมง�นได้มันส์สุดเหวี่ยงไปกับเพลงของพวกเค้�	
รวมถึงแสงสีเสียงและโชว์สุดอลังก�รตลอด	8	ชั่วโมงเต็ม

ง�นเทศก�ลดนตรียิ่งใหญ่ระดับนี้น�นๆ	จะมีเข้�ม�ในบ้�นเร�ซักที	
ส�วกเพลงตื๊ดทั้งหล�ยจะพล�ดได้ยังไง

heineken
Presents Sensation

Thailand 2012

Divine yoga

Converse	ออกล�ยใหม่ม�ให้หนุ่มๆ	ได้ชอปกันอีกแล้วกับ	
Converse	Chuck	Taylor	+	Jack	Purcell	“Union	Jack”	Pack		
ซึ่งก่อนหน้�นี้ล�ยธงช�ติของคอนเวิร์สที่ทำ�ออกม�ประจำ�ทุกปีมัก
จะเป็นล�ยธงช�ติอเมริก�	ม�คร�วนี้เค้�เลยทำ�เป็นล�ยธง	Union	
Jack	ของอังกฤษกันบ้�ง	แถมยังมีให้เลือกถึงสองรุ่น	สองสไตล์	นั่น
คือ	Chuck	Taylor	High	และ	Jack	Purcell	High	ซึ่งค�ดว่�น่�จะมี

เข้�ม�ว�งข�ยในชอปเมืองไทยเร็วๆ	นี้

Collection	Spring/Summer	ปีนี้	Nixon	เค้�ได้ออกแบบคอลเลคชั่น
น�ิก�สีสดแบบเจ็บๆ	ม�ให้เร�ได้ชอปกันอีกแล้ว	โดยคอลเลคชั่น	

“Orange	Bang”	นี้	ไม่ได้มีแค่น�ิก�สีส้มนีออน	3	รูปแบบให้เลือกใส่
เท่�นั้น	ยังแถมท้�ยด้วยหูฟังทั้งแบบ	Earphones	และ	Headphones	
ให้เลือกซื้อไปใช้เพื่อให้เข้�กันอีกด้วย	ซึ่งที่ม�ของก�รดีไซน์ออกม�เป็น

สีส้มสะท้อนแสงสำ�หรับคอลเลคชั่นนี้ก็เพื่อไม่ให้ทำ�ห�ย
เวล�เข้�ป่�กันนั่นเอง	

เมื่อแว่นกันแดดเริ่มกล�ยเป็นแฟชั่น	ที่หล�ยต่อหล�ยคนสนใจ
หันม�ซื้อแบบเปรี้ยวๆ	ใส่กันอย่�งสนุกสน�น			แว่นต�	Le	

Specs	แว่นกันแดดทรงเปรี้ยวปรี๊ดจ�กออสเตรเลีย	ที่เพิ่งเข้�
ม�ว�งข�ยในบ้�นเร�	จึงมีคว�มน่�สนใจขึ้นม�ทันที	ด้วยรูป
ลักษณ์ที่เก๋ ไก๋และมีให้เลือกม�กม�ยหล�ยทรง	ในร�ค�ไม่แพง	
คือตั้งแต่	1,450	–	2,990	บ�ท	ทำ�ให้ส�ม�รถซื้อม�ใส่เปลี่ยน
แนวแก้เบื่อกันได้บ่อยๆ	โดยคอลเลคชั่นใหม่ล่�สุดนี้	เค้�ได้แรง
บันด�ลใจจ�กยุค	90	สไตล์ลองบีช	แคลิฟอร์เนีย	ที่มีสีสันสดใส	
รวมถึงนำ�เทกซ์เจอร์ใหม่ๆ	และพื้นผิวต่�งๆ	เข้�ม�ใช้ในก�ร
ดีไซน์	ตลอดจนถึงนำ�สีของนีออน	ดำ�	และโมโนโทนเข้�ม�ผสม

ผส�น		ใครสนใจอย�กห�ม�ใส่เปรี้ยวๆ	ซักอันสองอัน	
ก็ส�ม�รถห�ซื้อกันได้ที่	ที่		ASH	Asia	ชั้น	3	Mega	บ�งน�

และ	B	Trend	ชั้น	3	สย�มพ�ร�กอน	

Converse “Union Jack”

Orange Bang
by Nixon

Le Specs
Sunglasses

เก๋เริ่ดอย่�บอกใครเมื่อดีไซน์เนอร์สุดชิคแห่งวงก�รแฟชั่น	
Jean	Paul	Gaultier	ได้ดีไซน์ขวด	Diet	Coke		อันใหม่ล่�สุดโดยยึด
คอนเซปท์ต�มแนวของก�รดีไซน์ขวดน้ำ�หอมของเค้�	ทำ�ให้ออกม�
เป็นขวด	Diet	Coke	เก๋เปรี้ยว	3	แบบ	โดย	2	แบบแรกคือ	Day	กับ	

Night	เค้�ใช้ล�ยท�งข�ว-น้ำ�เงินของกะล�สีเรือสัญลักษณ์ประจำ�ของ
ขวดน้ำ�หอมที่ใช้ม�ตลอด	35	ปี	เป็นตัวแทนของ	“Day”	และใช้แบบเสื้อ
คอร์เซ็ทลูกไม้ของผู้หญิงซึ่งถือว่�เป็นอีกหนึ่งล�ยหลักของ	Gaultier	
ม�เป็นต้นแบบของ	“Night”		ต�มม�ด้วยแบบที่	3	ที่ดีไซน์ออกม�ลอท
หลังในคอนเซปท์ของง�น	Tattoo	เรียกว่�ง�นนี้นักสะสมคงต้อง
ต�มห�กันยกใหญ่เพร�ะเป็น	Limited	Edition	แถมมีข�ยเฉพ�ะ

ประเทศในแถบยุโรปเท่�นั้น

Diet Coke
Jean Paul Gaultier
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WHY? IDEO
มุมมองความสุขของชีวิตจากบนฟ้า

คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในเมืองมักมองห�	“บ้�น”	ที่ครบครัน	เพร�ะก�รใช้ชีวิตนั้น
มีม�กกว่�ด้�นเดียว
	 	 IDEO	 Mix	 Sukhumvit	 103	 คือคอนโดมิเนียมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์
หล�กหล�ยของคนรุ่นใหม่น้ีได้เป็นอย่�งดี	 ตอบโจทย์ทุกมิติชีวิตให้สะดวกกว่�	
ด้วยก�รผส�นที่อยู่อ�ศัยเข้�กับ	 Lifestyle	 retail	 shop	คว�มสุขจึงอยู่ร�ย
รอบโดยที่ไม่ต้องเดินท�งไปที่ไหนเลย
	 ที่ว่�กันว่�	 ‘คว�มสุขอยู่ที่บ้�น’	 นั้นเป็นเรื่องจริง	 และยิ่งกว่�จริงที่	 IDEO	
Mix	 Sukhumvit	 103	 ด้วยแนวคิดก�รออกแบบที่อย�กให้บ้�นเป็นสวรรค์	
แม้ห้องชุดจะมีเพียงขน�ด	1	ห้องนอน	พื้นที่	 30	กว่�ต�ร�งเมตร	แต่ทุกร�ย
ละเอียดในห้องนั้นถูกออกแบบม�อย่�งใส่ใจและพิถีพิถัน	
	 ไม่ว่�จะเป็น	 IDEO	 Smart	 Pantry	 ชุดครัวที่ออกแบบม�เป็นพิเศษ	 ครบ
ถ้วนด้วย	 Hob,	 Hood,	 Sink	 ที่จัดว�งอย่�งลงตัว	 ส�ม�รถใช้สร้�งสรรค์
คว�มอร่อยได้อย่�งคล่องตัวและเต็มที่
	 ทุกพ้ืนท่ีส�ม�รถใช้สอย	แม้กระท่ังพ้ืนท่ีท�งเช่ือมจ�กห้องนอนสู่ห้องน้ำ�ก็ถูก
ออกแบบให้กล�ยเป็นห้อง	Walk-in	Closet	ห้องแต่งตัวที่มีสไตล์	หรือ	Glass	
Wall	Bathroom	ห้องน้ำ�ท่ีโปร่ง	สบ�ย	ขณะเดียวกันก็โรแมนติกในโลกส่วนตัว
	 IDEO	Mix	Sukhumvit	103	คือคว�มสุขที่ลอยอยู่บนฟ้�	และ	Location	
ที่เป็นตัวช่วยในก�รควบคุมระยะเวล�ในก�รเดินท�ง	ไปทำ�ง�น	ช็อปปิ้ง	แฮงก์
เอ�ท์ได้อย่�งง่�ยด�ย	 เพียงก้�วออกจ�กคอนโดมิเนียมก็เจอรถไฟฟ้�	 BTS	
อุดมสุขได้ในทันที	 กระทั่งก�รเดินท�งภ�ยในโครงก�ร	 ยังได้สัมผัสกับคว�ม
รู้สึกอิสระ	 ด้วยท�งเดินระหว่�งอ�ค�รทั้ง	 2	 ฝั่งที่ออกแบบม�ให้เป็นสะพ�น
ลอยฟ้�	Sky	Bridge	ขณะที่เดินจึงได้ชื่นชมกับทิวทัศน์มุมสูงไปพร้อมกัน
	 Panoramic	 View	 คือหนึ่งในจุดเด่นที่จะพ�ให้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ	 ด้วย
วิวทั้งเมืองของกรุงเทพที่ไม่เคยหลับไหล	 หรือคว�มเงียบสงบของส�ยน้ำ�
เจ้�พระย�และวิถีชีวิตที่เรียบง่�ยริมฝั่ง
	 Green	Sky	Garden	อีกหนึ่งคว�มสุขที่ไม่จำ�เป็นต้องอยู่บนพื้นดิน	เพร�ะ
บนชั้นด�ดฟ้�ของโครงก�ร	 มีสวนลอยฟ้�ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ที่ให้คว�ม
รู้สึกโปร่งสบ�ย	ห่�งไกลฝุ่นควัน	จึงส�ม�รถสูดอ�ก�ศบริสุทธิ์ได้เต็มที่
	 เช่นเดียวกับสระว่�ยน้ำ�	 sky	 pool	 บนชั้น	 21	 ที่ส�ม�รถพักผ่อนในสระ	
relax	pool	ปลดปล่อยอ�รมณ์	แล้วทอดส�ยต�มองฟ้�กว้�ง	หรือจะว่�ยน้ำ�
ออกกำ�ลังก�ยในลู่ม�ตรฐ�นของ	sport	pool	ก็สดชื่นไม่แพ้กันเลย

IDEO Mix
Sukhumvit 103

IDEO Verve
Ratchaprarop

034

	 นอกเหนือจ�กคว�มสุขในพื้นที่ส่วนตัว	 คว�มสะดวกสบ�ยเมื่อก้�วออก
จ�กห้องก็มีร�ยล้อมให้เลือกม�กม�ยที่	Lifestyle	Avenue	ของโครงก�ร	ซึ่ง
มีทั้ง	MaxValu	 ซูเปอร์ม�ร์เก็ต	 24	 ชั่วโมงที่ให้ผู้อยู่อ�ศัยใช้ชีวิตได้ง่�ยยิ่งขึ้น	
True	Coffee	พื้นที่ที่ส�ม�รถใช้เวล�พักผ่อน	นั่งคุยง�น	หรือพบปะสังสรรค์
กับกลุ่มเพื่อน	พร้อมๆ	กับดื่มก�แฟหอมกรุ่น	และอีกหล�กหล�ยร้�นที่จะเติม
เต็มทุกมิติของก�รใช้ชีวิต	 ในขณะเดียวกัน	ด้�นหลังโครงก�รยังติดกับตล�ด
อุดมสุข	 แหล่งของสดและอ�ห�รอร่อย	 ซึ่งห�ได้ย�กที่คอนโดมิเนียมจะให้รูป
แบบก�รใช้ชีวิตที่แตกต่�งกันในที่เดียว
	 IDEO	Mix	Sukhumvit	103	แสดงให้เห็นว่�	คว�มสุขอยู่ไม่ไกล	คว�มสุข
อยู่รอบตัวเร�

สิ่งที่คนเร�ต้องก�รที่สุดหลังจ�กเหน็ดเหนื่อยจ�กก�รทำ�กิจกรรมม�ทั้งวัน
คือ	ก�รพักผ่อนอย่�งเต็มอิ่ม	ในสถ�นที่	ที่เรียกว่�	“บ้�น”
	 ท่�มกล�งคว�มวุ่นว�ยของกรุงเทพ	 IDEO	 BluCove	 Sukhumvit	
คอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท	 เปรียบได้ดั่ง	 Oasis	 ใจกล�งเมือง	 ที่จะทำ�ให้
คว�มเหนื่อยล้�ได้ผ่อนคล�ยลงไปด้วยธรรมช�ติและส�ยน้ำ�ที่ร�ยล้อม
ภ�ยในโครงก�ร	
	 IDEO	BluCove	 เป็นคอนโดมิเนียมเล่นระดับคว�มสูง	15	ชั้นและ	18	ชั้น
ในอ�ค�รเดียวกัน	ด้วยแนวคิดเรียบง่�ย	ที่ได้แรงบันด�ลใจม�จ�กคว�มสงบ
ของส�ยน้ำ�และคว�มบริสุทธิ์ของธรรมช�ติ	 ทุกร�ยละเอียดก�รออกแบบและ
เลือกสรรวัสดุเพื่อให้ผู้พักอ�ศัยได้สัมผัสคว�มร่มรื่นจ�กธรรมช�ติอย่�ง
ใกล้ชิด	 ทั้งแสงแดดอบอุ่นที่ส่องกระทบผิวน้ำ�	 และหมู่พรรณไม้สีเขียวที่แทรก
ตัวอยู่อย่�งสงบนิ่งรอบตัว	และในสวน	3	สไตล์
	 Anterior Garden	สวนขน�ดใหญ่หน้�โครงก�ร	พร้อมศ�ล�พักผ่อนตั้ง
อยู่กล�งสวนและสน�มเด็กเล่น	ที่จะทำ�ให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคล�ยได้แม้อยู่
กล�งใจเมือง
	 Foyer Garden	 สวนขน�ดใหญ่และส�ยน้ำ�ที่ทอดย�วตลอดท�งเดินโถง	
Lobby	ที่ส�ม�รถสร้�งสมดุลย์และคว�มมีชีวิตชีว�ทันทีที่กลับม�ถึง
	 Compact Sky Garden	 สวนลอยฟ้�ในอ�ค�ร	 เพียงแค่ก้�วออกม�
จ�กห้องพัก	ก็สัมผัสได้ถึงคว�มร่มรื่นได้ทันที
	 ห้องชุดของ	IDEO	BluCove	ออกแบบม�เพ่ือตอบรับกับทุกคว�มต้องก�ร
ของก�รใช้ชีวิต	 ด้วยขน�ดห้องที่หล�กหล�ย	 ไม่ว่�จะเป็นห้องสตูดิโอ	 12	 รูป
แบบ	ห้องชุด	1	ห้องนอน	และ	1	ห้องนอนพลัส	ม�กถึง	18	รูปแบบ	และห้องชุด	
2	ห้องนอน	อีก	6	รูปแบบ	ให้เลือกสรรรูปแบบห้องชุดที่เหม�ะที่สุดสำ�หรับไลฟ์
สไตล์ของตัวเอง
	 นอกจ�กห้องพักที่ทำ�ให้พักผ่อนอย่�งเต็มที่	 ยังมีโซนกิจกรรมอย่�ง	
Fitness	Room	ห้องฟิตเนสขน�ดใหญ่	 ครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัย	 ที่ให้
คุณออกกำ�ลังก�ยไปพร้อมๆ	กับรับคว�มสดชื่นจ�กธรรมช�ติรอบตัว
	 หรือสระว่�ยน้ำ�ขน�ดใหญ่	3	สไตล์	บนพื้นที่กว่�	30	 เมตร	 โอบล้อมด้วย
ธรรมข�ติสีเขียว	 ไม่ว่�จะเป็น	 Kid	 pool	 สระว่�ยน้ำ�สำ�หรับเด็ก	 Standard	
Zone	สระว่�ยน้ำ�ใหญ่สำ�หรับออกกำ�ลังก�ยอย่�งเต็มที่เพื่อสุขภ�พที่ดี	หรือ	

Passive	Zone	สระน้ำ�วนที่ช่วยผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อและคว�มเมื่อยล้�
	 Extra Living Space	ระเบียงส่วนตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของ	IDEO	ที่ปรับ
เปลี่ยนก�รใช้ง�นได้ต�มคว�มต้องก�ร	 แบบ	 Inside-out	 และ	 Outside-in	
แบบไม่ห่�งจ�กคว�มร่มรื่นของพรรณไม้
	 IDEO	 BluCove	 ยังโดดเด่นด้วยทำ�เลศักยภ�พ	 ติดถนนสุขุมวิทบริเวณ
ส�มแยกอุดมสุข	 ใกล้ท�งขึ้นลงสถ�นีรถไฟฟ้�	BTS	อุดมสุขเพียง	 70	 เมตร	
และเดินท�งสะดวกสบ�ยทุกเส้นท�ง	 ทั้งถนนสุขุมวิท	 ถนนศรีนครินทร์	 ถนน
บ�งน�-ตร�ด	 หรือจะเดินท�งเข้�สู่ย่�นเศรษฐกิจของประเทศด้วยท�งด่วน
สุขุมวิท	62	และท�งด่วนบ�งน�	ก็ส�ม�รถเดินท�งไปทำ�ง�นหรือติดต่อธุรกิจ
ได้อย่�งสะดวกสบ�ย		นอกจ�กนี้ยังใช้เวล�เพียงไม่กี่น�ทีก็ส�ม�รถเดินท�งสู่
สน�มบินสุวรรณภูมิได้อย่�งรวดเร็ว
	 คว�มสะดวกสบ�ยที่ได้รับ	 อ�จทำ�ให้ผู้อยู่อ�ศัยลืมไปเลยว่�	 นี่คือก�รใช้
ชีวิตใจกล�งกรุงเทพมห�นคร

IDEO BluCove
Sukhumvit
OASIS ใจกลางกรุง

ความลงตัวของชีวิต และนวัตกรรมแห่งการออกแบบ

ที่อยู่อ�ศัยคือส่วนหนึ่งของก�รใช้ชีวิต	 บ่งบอกถึงไลฟสไตล์และตัวตนของ
ผู้อยู่อ�ศัย	
	 IDEO	Verve	 ร�ชปร�รภ	คือคำ�ตอบสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบก�รมีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร	ใส่ใจทุกร�ยละเอียด
	 จ�กแนวคิดล้ำ�หน้�ของสถ�ปนิกยุคใหม่	 ที่ได้รับแรงบันด�ลใจจ�กรูปทรง
ของรหัสพันธุกรรม	 (DNA)	 ที่บิดเป็นเกลียว	 นำ�ม�ออกแบบเพื่อเปลี่ยนรูป
แบบเดิมๆ	ของคอนโดมิเนียม	ให้เกิดเป็นดีไซน์ที่ทับซ้อน	เหลื่อมล้ำ�กันของพื้น
ผิว	อ�ค�ร	34	ชั้น	จึงกล�ยเป็นสถ�ปัตยกรรมรูปทรง	3	มิติที่โดดเด่น	ด้วย
มุมมองที่แตกต่�ง	สะท้อนคว�มเหนือระดับ	รสนิยมทันสมัย	ไม่เหมือนใคร
	 ไม่เพียงแต่ดีไซน์ท่ีแปลกใหม่	 ด้วยแนวคิดเพ่ือก�รใช้ชีวิตร่วมกับส่ิงแวดล้อม	
IDEO	Verve	จึงนำ�เอ�เทคโนโลยีต่�งๆ	ม�ใช้ในก�รออกแบบอ�ค�ร	พิถีพิถัน
ทั้งก�รดีไซน์และเลือกวัสดุก�รก่อสร้�ง	 เช่น	 กระเบื้องที่ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย	
เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีของผู้อยู่อ�ศัย
	 ด้วยก�รออกแบบอ�ค�ร	 มีก�รจัดว�งให้มีก�รเหล่ือมล้ำ�กันอย่�งพอดี	 จึง
ไม่บดบังส�ยต�ของผู้อยู่อ�ศัยทุกห้องจ�กทัศนียภ�พใจกล�งเมือง		
	 ห้องทุกห้องใช้วัสดุที่ให้ทั้งคว�มสวยง�ม	 และลดคว�มร้อน	 เพด�นห้อง
สูงถึง	 2.7	 เมตร	 สูงโปร่งสบ�ยและเน้นก�รตกแต่งด้วยรูปแบบที่ทันสมัย	 ทั้ง
ก�รจัดว�งดีไซน์ห้องให้ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้หล�ยมิติ	 เพื่อให้ผู้อยู่อ�ศัย
จัดสรรพื้นที่ส่วนตัวได้ต�มต้องก�ร	 ไม่ว่�จะเป็นห้องนอน	 ห้องอ่�นหนังสือ	
ห้องทำ�ง�น	หรือห้องศิลปะ	

	 และยังมี	 Extra	 Living	 Space	 ระเบียงส่วนตัวซึ่งเป็นแนวคิดเฉพ�ะของ	
IDEO	ที่ปรับเป็นพื้นที่พักผ่อนภ�ยนอก	หรือจะต่อ	space	ของพื้นที่ภ�ยใน
แบบ	inside-out	หรือ	outside-in	ได้
	 ไม่เพียงแต่พิถีพิถันเรื่องก�รออกแบบท�งสถ�ปัตยกรรม	 แต่ยังครบครัน
ด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	ไม่ว่�จะเป็นพื้นที่สีเขียวอย่�ง	Vertical	Garden	
สวนด้�นหน้�อ�ค�รที่ได้รับก�รออกแบบให้สอดประส�นกับสถ�ปัตยกรรม
ที่ให้ทั้งคว�มสวยง�มและลดคว�มร้อนของตัวอ�ค�ร	 รวมถึง	 Residential	
Garden	 สวนเพื่อเพิ่มมุมพักผ่อนที่แทรกตัวอยู่ในอ�ค�ร	 เพื่อให้พักส�ยต�
ได้ในทุกพื้นที่
	 รวมถึงพื้นที่สำ�หรับก�รออกกำ�ลังก�ยใน	City	 view	 fitness	ที่ส�ม�รถ
ออกกำ�ลังก�ยด้วยอุปกรณ์ทันสมัยไปพร้อมๆ	 กับชื่นชมวิวเมือง	 หรือจะ
เลือกลงว่�ยน้ำ�ในสระน้ำ�	 3	 สไตล์	 ทั้งออกกำ�ลังก�ยใน	 swimming	 pool	
เลือกผ่อนคล�ยในจ�กุชชี่ที่	spa	pool	รวมถึง	kid	pool	ให้เด็กได้เพลิดเพลิน
กับก�รเล่นน้ำ�
	 และด้วยทำ�เลศักยภ�พใจกล�งเมือง	 ติดถนนใหญ่ร�ชปร�รถ	 และติดแอร์
พอร์ต	เรล	ลิงก์	สถ�นีร�ชปร�รภ	จึงสะดวกรวดเร็วในก�รเดินท�ง	ใกล้แหล่ง
ธุรกิจและห้�งสรรพสินค้�	อ�ทิ	เซ็นทรัล	เวิลด์	สย�มพ�ร�กอน	คิงเพ�เวอร์
	 IDEO	 Verve	 ร�ชปร�รภ	 มอบก�รใช้ชีวิตอย่�งสมดุลใจกล�งเมือง	
ท่�มกล�งธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 และเสริมสร้�งมุมมองชีวิตใหม่ๆ	 และ
สร้�งสรรค์ให้กับชีวิต







สุดยอดก�รเชื่อมต่อสถ�นีรถไฟฟ�้บีทีเอสจ�กสถ�นีพญ�ไทม�จนถึง
สถ�นีแอร์พอร์ตลิงก์พระร�ม	 9	 ทำ�ให้ทุกก�รเดินท�งในช่ัวโมงเร่งด่วน
ของคุณเกิดข้ึนภ�ยในเวล�เพียงไม่น�ที	 ก�รเดินท�งด้วยรถยนต์ก็สะดวก
สบ�ยด้วยจุดข้ึน-ลงท�งด่วนหล�ยแห่ง	 อีกท้ังยังใกล้ถนนวงแหวนตะวัน
ออกท่ีทำ�ให้ก�รเดินท�งไปยังสน�มบินสุวรรณภูมิ	 หรือเดินท�งออกไปยัง
ภ�คตะวันออกเพื่อพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปด�ห์ส�ม�รถเกิดขึ้นได้
ง่�ยได้ดั่งใจ	

พระร�ม	 9	 ก้�วขึ้นม�เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้�ของเมืองเพร�ะเต็ม
ไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งม�กม�ยตั้งแต่ห้�งสรรพสินค้�ยักษ์ใหญ่อย่�ง
เซ็นทรัล	 พระร�ม	 9	 ห้�งเอสพล�น�ด	 หรือจะเป็นห้�งเทอร์มินอล	 21	
ที่เพียงแค่ขึ้นรถไฟฟ้�ใต้ดินก็ถึงแบบรวดเร็วทันใจ	 ไม่นับรวมตล�ดนัด
ตอนกล�งคืนอย่�งรัชด�ไนท์ม�ร์เก็ตที่เต็มไปด้วยข้�วของมือสองสุด	
คูลม�กม�ย	หรืออย�กจะทำ�ให้ก�รช้อปปิ้งเสื้อผ้�แฟชั่นม�กม�ยที่ห้�ง	
Platinum	 เป็นง�นอดิเรกสุดโปรดของคุณทุกสัปด�ห์ก็ไม่ใช่เรื่องย�ก
อีกต่อไป

แหล่งไนท์เอ�ท์อันดับหนึ่งของกรุงเทพฯ	 ไม่มีที่ไหนเกินหน้�พระร�ม	 9	
เพร�ะเป็นที่ตั้งของบ�ร์สุดฮิตอย่�ง	Butter	Butter,	Slim,	Route	66	
หรือแม้แต่	 Shock	 39	 ที่มีดีเจม�ผลัดเปลี่ยนเพิ่มดีกรีคว�มมันให้ทุก
ค่ำ�คืน	หรือจะเลือกออกไปนั่งกินอ�ห�รอร่อยๆ	ก่อนกลับบ้�นก็แสนจะ
ลำ�บ�กใจเพร�ะมีแต่ร้�นค้�น่�กินม�กม�ยจนเลือกกินไม่หว�ดไม่ไหว	
ไม่ว่�จะเป็นร้�นส้มตำ�รสเด็ดอย่�ง	 Papaya	 ก๋วยเตี๋ยวรสเยี่ยมอย่�ง	
โต๊ะเตี๋ยวตุ๋น	หรือจะเป็นอ�ห�รฝรั่งเศสแสนอร่อยที่	Maduzi	จ�กฝีมือ
สุดยอดเชฟช�วญี่ปุ่นก็ปิดฉ�กมื้ออร่อยๆ	ของคุณได้อย่�งลงตัว

คนรักสุขภ�พเลิกกังวัลเรื่องสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ยไปได้เลยเมื่อที่
พระร�ม	 9	 มีสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ยม�กม�ยเริ่มที่	 Enlighten	 Yoga	
คล�สโยคะชื่อดังที่ม�เปิดส�ข�ใหม่บนห้�งเซ็นทรัล	 พระร�ม	 9	 หรือจะ
เลือกออกกำ�ลังก�ยแบบขั้นแอดว�นซ์ที่	 Sub	 Zero	 Ice	 Skate	 Club	
ล�นสเก็ตน้ำ�แข็งเย็นเฉียบที่มีโค้ชสุดโปรม�คอยสอน	ก่อนจะตบท้�ยมื้อ	
สุขภ�พที่ร้�นอ�ห�รมังสวิรัติอย่�ง	อโณทัย	เพื่อสุขภ�พที่ดีของคุณ
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ชีวิตสะดวกสบ�ยถือเป็นสุดยอด
ปร�รถน�ของคนมองห�บ้�นในเมือง	
ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยศูนย์กล�ง
ก�รช้อปปิ้ง	ก�รเดินท�ง	ตลอดจน
ไลฟ์สไตล์สุดล้ำ�นำ�เทรนด์ก่อนใคร	
วันนี้	IDEO	MOBI	RAMA	9	
เปิดโอก�สให้คุณได้ตอบทุกโจทย์
คว�มต้องก�รของชีวิต	เพื่อให้คุณ
ได้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ในย่�น
พระร�ม	9

สอบถามที่สุดของชีวิตคนเมืองกับ IDEO MOBI RAMA 9 ได้ที่  
02-316-2222 หรือที่เวบไซต์   www.ideomobi.com

พระราม 9: สุดยอดแหล่งช้อปปิ้ง
ผู้นำาไลฟ์สไตล์เมืองตัวจริง

ช้อปป้ิงหลังกินข้�วดูเหมือนจะเป็นง�นอดิเรกสุดโปรดของช�วกรุงเทพฯ	
ไปแล้ว	และโชคดีที่คนแถวพระร�ม	9	มีสถ�นที่ให้เลือกช้อปปิ้งม�กม�ย
จุใจไม่มีเบ่ือ	 ไม่ว่�จะเป็นห้�งสรรพสินค้�ใหม่เอ่ียมอย่�งเซ็นทรัล	พระร�ม	
9	 ที่เปิดให้ข�ช้อปเข้�ไปเลือกซื้อแบรนด์โปรดให้ห�ย	 อย�ก	 ก่อนจะจุใจ
กับร้�นอ�ห�รม�กม�ยส�รพัดเมนู	 หรือจะเลือกใช้เวล�ดูหนังเร่ืองโปรด	
ไม่ก็ไปลองคว�มเย็นฉ่ำ�บนล�นสเก็ตนำ้�แข็งขน�ดเท่�โอลิมปิกเลยที
เดียว

	 	 	 	 	 	 	นอกจ�กห้�งใหม่อย่�งเซ็นทรัลแล้ว	ย่�นพระร�ม	9	ยังมีแหล่ง
ช้อปป้ิงอีกม�กม�ย	 ไม่ว่�จะเป็นคอมมิวนิต้ีมอล	 สุดฮิปอย่�ง	The	Nine	
หรือจะเป็นร้�นค้�สุดแปลกแต่เก๋ที่	Mansion	7	ก่อนจะไปต่อกันที่ตล�ด
นัดกล�งคืนย่�นรัชด�ที่เต็มไปด้วยข้�วของสุดเท่ที่โด่งดังเรื่องข�ย
ของเก่�และสวยแบบมือสอง	 หรือจะไปเดินเที่ยวสุดสัปด�ห์ที่ตล�ดนัด
จตุจักร	 สุดยอดตล�ดนัดกล�งแจ้งที่โด่งดังไปทั่วโลก	 และแน่นอนว่�
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ก้�วเท้�ลงรถไฟฟ้�ใต้ดินเท่�นั้น

							ย่�นพระร�ม	9	ยังได้รับก�รยกย่องเรื่องคว�มสะดวกสบ�ยด้�น
ก�รเดินท�งด้วยรถยนต์	 ไม่ว่�จะเป็นขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนที่ผับโปรด
ย่�นทองหล่อ-เอกมัย	 หรือจะเป็นก�รเดินท�งไปท่องเที่ยวยังช�ยห�ด
ฝั่งตะวันออกของประเทศด้วยเส้นท�งที่เชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์ที่
ตัดตรงดิ่งช�ยห�ดพัทย�แหล่งป�ร์ตี้ริมช�ยห�ดภ�ยในเวล�เพียงแค่
ชั่วโมงครึ่ง	 หรือจะเดินท�งไปยังสน�มบินสุวรรณภูมิก็แสนจะคล่องตัว
ด้วยถนนวงแหวน	หรือจะเลือกใช้บริก�รรถไฟฟ้�แอร์พอร์ตลิงก์ก็ถึงที่
หม�ยเพื่อเช็คอินได้เร็วทันใจ

	 ด้วยแหล่งช้อปปิ้ง	และทำ�เลก�รเดินท�งเข้�ออกง่�ย	ทำ�ให้พระร�ม	9	
ขึ้นแท่นเป็นสุดยอดพื้นที่ไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ	ตัวจริง
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Photographer:
จุฑารัตน์ พรมุณีสุนทร

Model:
จิรดา พัชราพิมล, ธิญาดา สังข์สม

เมื่อเทคโนโลยี	 ทำ�ให้เร�ส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งไม่มีขีดจำ�กัด	ทุกอย่�ง
ในชีวิตมีแต่จะเล็กลง	 แล้วเร�จะสูญเปล่�กับพื้นที่ที่เกินคว�มจำ�เป็น
ไปทำ�ไม	 IDEO	MOBI	จึงสร้�งอิสระในก�รใช้ชีวิต	ที่ไม่ยึดติดกับที่อยู่
อ�ศัยแบบเดิมๆ

	 วันว่�งย�มบ่�ย	อย�กชวนเพ่ือนม�น่ังเล่น	ก็ทำ�ได้อย่�งสะดวกสบ�ย	
เพร�ะทุกพื้นที่ถูกออกแบบม�เพื่อก�รใช้ง�นในทุกฟังก์ชั่น	 รวมถึง	
Smart	 Furniture	 ที่ถูกเลือกม�ใช้อย่�งลงตัว	 อย�กจะปรับเปลี่ยน
พื้นที่ของห้องนอน	ให้กล�ยเป็นโต๊ะทำ�ง�นที่กว้�งขว�งก็ทำ�ได้ง่�ยด�ย	
แถมยังมีพื้นที่เหลือให้ว�งโต๊ะท�นข้�วได้อีกด้วย	แถมทุกมุมของห้อง	ก็

ปรับเปลี่ยนได้ต�มฟังก์ชั่นก�รใช้ง�น	และเต็มไปด้วยพื้นที่ใช้สอย	ทั้งตู้
เสื้อผ้�	ตู้เก็บของ	ชั้นว�งหนังสือ	หรือที่ว�งซีดี	จะซื้ออีกกี่ทีเร�ก็ยังมีที่
เก็บอีกเพียบ	ไม่ว่�จะใช้เวล�พูดคุย	ดูหนัง	ฟังเพลง	หรือจะเล่นดนตรี
เพลินๆ	ก็ทำ�ได้อย่�งเหลือเฟือ

	 เพร�ะคว�มสนุกสน�นในก�รชีวิต	 ไม่ได้มีจำ�กัดเพียงแค่ด้�นเดียว	
เร�จึงดีไซน์ไลฟ์สไตล์ได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด

	 ม�เป็นเพื่อนบ้�นกับเร�ที่	IDEO	MOBI	สิคะ	:

“ใครว่าคอนโดไม่มีพื้นที่ ทุกอย่างอยู่ที่การออกแบบ 
และการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้ทุกพื้นที่แบบไร้ขีดจำากัด
ต่างหากล่ะ”



044

สัมผัสมิติชีวิตที่คิดต่าง เพ�่ออิสรภาพ
ตามสัญชาติญาณคุณได้แล้วที่ IDEO 
MOBI Sales Gallery 4 โครงการ
โทร. 02-316-2222 WWW.IDEOMOBI.COM

MOCHIT

BTS
THONG LO

BTS
PHAYATHAI

BTS
SALA DAENG

BTS
SIAM

BTS
ASOK

BTS
PLOEN CHIT

BTS
KRUNG THON BURI

ASOK-SUKHUMVIT

SALA DAENG-SILOM

SUVANNABHUMI
AIRPORT

TRULY URBAN
LOCATIONS
เลือกใช้ชีวิตสไตล์ IDEO MOBI ในแบบคุณ
บนทำาเลติดรถไฟฟ้า ที่สุดของชีวิตเมือง 
4 โครงการ ทั้งพญาไท สุขุมวิท สาทร และ
พระราม 9 



CAFE AND RESTAURANT
PORTABELLO
โทร. 02-185-3181

เวียงจ�มออน
โทร. 02-160-4342

FASHION AND LIFESTYLE
COTTON ON
www.shop.cottonon.com

ALL SIX TO TWELVE
โทร. 02-250-6799

CHOCOLAB
Sofitel So Bangkok Hotel

NIXON
www.nixon.com

DIVINE YOGA
www.divine-yoga.com

TOO FAST 
TOO SLEEP
โทร. 086-577-8989

DIRECTORY

Thong lo

Khlong Toei

Kamphaeng Phet






