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“Passion” สำ�หรับผมคือคว�มรู้สึก 
 เป็นพลังง�นท่ีอยู่ข้�งใน ทำ�ให้เร�ยึดม่ันกับตัวตนไม่เปล่ียนแปลงแม้ไม่เหมือนใคร เป็นคว�มรู้สึกท่ี
ผลักดันให้เร�มุ่งม่ันอยู่กับส่ิงใดส่ิงน้ัน เพ่ือทำ�มันให้ออกม�ดีท่ีสุด ไม่ยอมแพ้ และอย�กใช้เวล�อยู่กับ
ส่ิงน้ันตลอดท้ังชีวิต
 ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� ส่ิงท่ีทำ�ให้อนันด�ฯ มุ่งม่ันสร้�งท่ีอยู่อ�ศัย ให้ม�กกว่�เพ่ือก�รอยู่อ�ศัย 
และไม่เคยหยุดมองห�มุมมองใหม่ๆ ไม่เคยหยุดพัฒน� เพ่ือตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้ทุกปัญห�และ
ทุกคว�มต้องก�ร เพร�ะว่�เร�มี Passion แรงกล้�ท่ีจะค้นห�โซลูช่ันท่ีดีท่ีสุดให้กับคนเมืองน่ันเองครับ
 เร�อย�กคืนเวล�ชีวิตให้กับคนเมือง เพร�ะทุกน�ทีมีค่� โดยก�รสร้�งท่ีอยู่อ�ศัยใกล้เส้นรถไฟฟ้�ท่ี
เดินท�งคล่องตัว และเลือกทุกส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกให้อยู่ใกล้เร�ม�กข้ึน เพ่ือให้คุณได้ใช้เวล�อย่�ง
มีประสิทธิภ�พแท้จริง  
 เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด สอดรับกับฟังก์ช่ันก�รใช้ง�นต่�งๆ อย่�งลงตัว 
และปรับก�รใช้ง�นได้อย่�งอิสระต�มต้องก�ร ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือรองรับทุก
คว�มต้องก�รของชีวิตคนเมือง รวมถึงนวัตกรรมก�รก่อสร้�งท่ีแม่นยำ�และปลอดภัย และก�รสร้�ง
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้อยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งสมดุล พร้อมด้วย Facility ส่วนกล�งสำ�หรับช�ร์จพลังให้
พร้อมกลับม�ใช้ชีวิตได้ทุกวันใหม่ 
 ให้ทุกโครงก�รของอนันด�ฯ เป็นสถ�นท่ีอยู่อ�ศัยและพักผ่อนท่ีสร้�งสมดุลท้ังด้�น Live / Play / Work 
และให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับ Passion ท่ีสร้�งสรรค์ของตัวเองได้เต็มท่ี ให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองม�ก
ข้ึน ตอบโจทย์ทุกร�ยละเอียดและทุก Passion ของคนเมือง และน่ีคือ Passion ของเร�ครับ 
 ส่วนใครท่ียังไม่รู้ว่� “Passion” ของตัวเองคืออะไร ห�มันให้เจอ แล้วลุยให้เต็มท่ีครับ

      ช�นนท์ เรืองกฤตย�
      Editor in Chief
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RESIDENCE SPACE

“แสงธรรมชาติ เพดานสูง ความ
ต่อเนื่องของพื้นที่ และการใช้งาน
ได้จริง” องค์ประกอบพื้นฐานเท่า
นี้อาจเพียงพอแล้วกับการสร้างที่
อยู่อาศัยให้เป็น Creative spaces 
ด้วยในตัว ที่สำาคัญมีพื้นที่เหมือน
เป็นคำาถามปลายเปิด ให้คนทำางาน
สร้างสรรค์สามารถใช้งาน ต่อยอด
แรงบันดาลใจ และแสดงตัวตนได้
อย่างอิสระM o r e 

F u n C t i o n , 
M o r e  

L i v i n g
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หลังจากคุณต้น - วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ และคุณฟาง - อดา จิระกรานนท์ สองนักออกแบบและผู้ก่อตั้ง
สตูดิโอออกแบบ Atelier2+  เรียนจบปริญญาโทจาก Konstfack ประเทศสวีเดนเมื่อ 7 ปีก่อน ทั้งคู่ก็ได้ยึด
ตึกแถวหนึ่งคูหาแห่งนี้เป็นฐานประจำาการ โดยสามชั้นแรกคือสตูดิโอทำางานออกแบบกึ่งเวิร์คช็อป ส่วนชั้น
บนสุดคืออีกหนึ่งโลกส่วนตัวที่เงียบสงบ เรียบง่าย และตอบโจทย์ฟังก์ชั่นของการใช้ชีวิต 
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PHOTOGRAPHER: 
BINN BUEMUANCHOL

WRITER:
M. RUJIRA

ILLUsTRATION :
CHANIdsARA THONGMA

gEN C MAgAZINEgEN C MAgAZINE

 โต๊ะย�ว ข้�วของอุปกรณ์ม�กม�ยว�งต�มมุมต่�งๆ ของชั้น
หนึง่ เปน็รอ่งรอยบง่บอกว�่ชัน้นีค้อืพืน้ทีส่ำ�หรบัก�รทำ�ง�นทีต่อ้ง
ลงไม้ลงมือสำ�หรับง�นคร�ฟท์ของพวกเข� “เร�อย�กให้ที่นี่เป็น
สตดูโิอสำ�หรบัทำ�เวริค์ชอ็ปง�นคร�ฟทท์ีเ่ร�สนใจสว่นตวัดว้ย ทัง้
ด�้นเฟอรน์เิจอร ์และเทก็ซไ์ทล”์ อ�ท ิผลง�นโครงสร�้งไมท้ีห่น�้ต�
คล้�ยบ้�น แต่ลดทอนรูปทรงและขน�ดให้กล�ยเป็นง�นที่กำ้�กึ่ง
ระหว�่งเฟอรน์เิจอรข์น�ดใหญแ่ละสถ�ปตัยกรรมขน�ดเลก็  ง�น
ศิลปะที่เป็นโครงสร้�งเชือกถักทอกันคล้�ยใยแมงมุมที่ส�ม�รถ 
รบันำ�้หนกัคนจนส�ม�รถปนีป�่ยหรอืนอนเลน่ได ้ ชัน้ว�งทำ�จ�ก
ไม้และง�นเซร�มิกที่กำ้�กึ่งระหว่�งง�นศิลปะ ง�นคร�ฟท์ และ
ง�นดีไซน์ และล่�สุด “Greenhouse” Terrarium เรือนไม้กระจกที่
เลก็พอจะจดัว�งในหอ้งได ้และใหญพ่อทีจ่ะสร้�งเปน็สวนสเีขยีว
ขน�ดย่อมให้กับบ้�น ซึ่งไอเดียนี้ท�ง Design House Stockholm 
ประเทศสวีเดน รับซื้อต้นแบบม�ผลิตออกสู่ตล�ดแล้ว
 เหล่�น้ีคือตัวอย่�งง�นท่ีสะท้อนวัตถุประสงค์ชัดเจนของคุณ
ต้นและคุณฟ�ง ในก�รออกแบบท่ีต้องก�รเบลอขอบเขตก�ร
รับรู้ระหว่�งง�นศิลปะ ง�นออกแบบ ง�นประติม�กรรม และ
ง�นสถ�ปัตยกรรม โดยเคร่ืองหม�ย ‘บวก’ ของ Atelier2+ 

หม�ยถึงก�รทำ�ง�นท่ีเร่ิมจ�กสองคนคือคุณต้นและคุณฟ�ง 
แล้วบวกคว�มคิดสร้�งสรรค์จ�กคนทำ�ง�นต่�งส�ข�ท่ีทำ�ให้
เกิดก�รผนวกศ�สตร์คว�มรู้ต่�งๆ เข้�ด้วยกัน ทำ�ให้เกิดก�ร
สร้�งสรรค์ง�นออกม�ท้ังเฟอร์นิเจอร์ อินทีเรีย อินสตอลเลช่ัน 
และนิทรรศก�ร ช่วงหลังน้ีพวกเข�ยังพย�ย�มให้ศิลปะ
บรรจบเข้�กับง�นคอมเมอร์เชียลด้วย “เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ี
สะท้อนคว�มง�มด้�นศิลปะ หรือเป็นง�นอินสตอลเลช่ันท่ี 
ใช้ได้จริง ก�รออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของเร�คำ�นึงถึงเร่ืองก�รใช้ง�น
และคว�มสะดวกต่อก�รขนส่งม�กข้ึนด้วย” 
 ไม่เฉพ�ะแค่มุมมองก�รทำ�ง�นท่ีปรับเปล่ียนไปต�มคว�มคิด
ท่ีเติบโตข้ึน แต่พ้ืนท่ีของบ้�นเองก็ถูกเปล่ียนแปลงไปต�มรูปแบบ
ก�รใช้ง�นและคว�มต้องก�รของท้ังคู่ด้วย “เม่ือก่อนยึดพ้ืนท่ีข้�ง
ล่�งสำ�หรับทำ�ง�นเวิร์คช็อปพวกง�นข้ึนต้นแบบของเร�เยอะม�ก 
เพร�ะค่อนข้�งหมกมุ่นอยู่กับก�รทำ�ง�นส่วนตัว ตอนน้ีส่วนใหญ่ 
ทำ�ง�นออกแบบให้กับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีโรงง�นผลิตและ
ส�ม�รถข้ึนต้นแบบได้เลยท่ีโรงง�น พ้ืนท่ีข้�งล่�งเลยไม่ได้ใช้
ทำ�ง�นเวิร์คช็อปหนักเหมือนก่อน ใช้สำ�หรับข้ึนต้นแบบเฉพ�ะบ�ง
ช้ินส่วนเท่�น้ัน หรือไม่ก็เวล�เร�ทำ�ง�นแสดงนิทรรศก�รส่วนตัว” 

  พื้นที่ชั้นสองที่เคยเว้นว่�งไว้ไม่ได้ใช้ง�น เพร�ะเพด�นชั้นสอง
ตำ่� แต่เมื่อพวกเข�เจ�ะพื้นชั้นส�มด้�นหนึ่งออก เพื่อให้ชั้นสอง
โปรง่โลง่ขึน้ มสีว่น Double Spaces เชือ่มระหว�่งสองชัน้ ปจัจบุนั
ชัน้สองจงึกล�ยเปน็มมุทำ�ง�นทีช่ว่ยใหส้มองสว่นสร้�งสรรคข์อง
พวกเข�ทำ�ง�นดีขึ้น  “เร�ต้องทำ�ง�นในสถ�นที่ที่เร�รู้สึกดี คง
นั่งทำ�ง�นไม่ได้ถ้�รู้สึกว่�ที่นั่นมันไม่ใช่ที่ของเร� แต่ที่นี่มีคว�ม
เป็นตัวเร�อยู่ ทั้งด้�นสภ�พแวดล้อมที่มีแสงธรรมช�ติส่องเข้�
ม� เพด�นสูง ก�รจัดพื้นที่ให้มีองค์ประกอบสร้�งสรรค์ มีพื้นที่
ที่ส�ม�รถทำ�ง�นเลอะเปรอะเปื้อนได้ แยกเป็นสัดส่วนกับพื้นที่
นั่งทำ�ง�นคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดมีส่วนสำ�คัญหมด”
 ปจัจบุนัชัน้ส�มเปน็ Pantry และหอ้งประชมุ สว่นชัน้บนสดุคอื
พืน้ทีพ่กัอ�ศยั ทีไ่มต่�่งกบัหอ้งคอนโดมเินยีมกว�้งขว�ง และครบ
ทั้งห้องนอน ห้องนำ้� ระเบียง สวน ห้องครัว และห้องนั่งเล่นใน
ชั้นเดียวกัน พร้อมโทนสีเข้มอบอุ่นในเฉดสีนำ้�ต�ล-เท�-ดำ� แตก
ต่�งจ�กชั้น 1-3 ที่เน้นโทนสีข�วสว่�งต�
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 แนวคิดก�รเชื่อมพื้นที่ให้ต่อเนื่องกันถูกนำ�ม�ใช้ในชั้นนี้ด้วย
โดยจัดมุมห้องนั่งเล่นให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับห้องครัว และ
เชือ่มตอ่กบัระเบยีงแบบ Semi Outdoor ทีส่�ม�รถเปดิบ�นประตู
กระจกออกไดท้กุบ�น หรอืตอนปดิประตกูระจกกส็�ม�รถเปดิมมุ
มองออกไปสู่ภ�ยนอกได้ ทำ�ให้กล�ยเป็นมุมโปรดที่ใช้ง�นบ่อย
ที่สุด ไม่ว่�จะพักผ่อนส่วนตัว หรือจัดป�ร์ตี้สังสรรค์เล็กๆ ในหมู่
เพื่อน “เร�เลือกให้มีระเบียงเแทนที่จะขย�ยเป็นห้องนั่งเล่นเต็ม
พื้นที่ แม้ขน�ดพื้นที่ส่วนนี้จะไม่ใหญ่ม�ก แต่สำ�หรับเร�เป็นได้
ทั้ง Living, Kitchen และ Dining ในพื้นที่เดียวกัน แถมระเบียงก็
ส�ม�รถใช้ง�นได้จริง” 
 “เร�ตัดสินใจเลือกห้องนอนให้อยู่ด้�นที่ติดกับถนนใหญ่ และ
ใหม้มุระเบยีงตดิกบัววิสน�มหญ�้ข�้งหลงัทีส่งบเงยีบกว�่ เพร�ะ
อย�กออกม�นัง่เลน่พกัผอ่น รบัลมทีร่ะเบยีงไดจ้รงิ แลว้ใชว้ธิกี�ร
แกป้ญัห�เรือ่งเสยีงดงัจ�กข�้งนอกโดยเปลีย่นหน�้ต�่งหอ้งนอน
เป็นบ�นอะลูมิเนียมที่ส�ม�รถกันเสียงได้แทน” 

 หอ้งนำ�้ตรงกล�งของชัน้ยงัออกแบบผนงัเปน็บ�นอะลมูเินยีมที่
เพิ่มคว�มเท่ให้กับบ้�นในตัว และปล่อยผนังอิฐส่วนที่ต่อเติมขึ้น
ไว้อย่�งนั้น ไม่ได้ฉ�บทับ ส่วนระเบียงข้�งนอกปูพื้นด้วยหินอ่อน 
มีโต๊ะและม้�หินให้นั่งเคียงข้�งกับพื้นที่สีเขียว ทำ�ให้ชั้นนี้ผสม
ผส�นหล�กวัสดุที่เท็กซ์เจอร์ต่�งกัน ทั้ง อิฐ ไม้ เหล็ก “เมื่อเป็น
บ้�นแล้วก็อย�กให้ดูโฮมมี่ขึ้น เช่น เปิดรับแสงธรรมช�ติ และ
เลือกใช้วัสดุธรรมช�ติ อย่�งไม้และหินจริง ม�กกว่�เลือกวัสดุ
เทยีม พวกไมว้เีนยีร ์ล�มเินต หรอืหนิเทยีม มเีฟอรน์เิจอรน์อ้ยชิน้ 
แต่เน้นก�รใช้ง�นได้จริงเป็นหลัก” 
 “เร�ออกแบบพื้นที่โดยคำ�นึงถึงพฤติกรรมก�รใช้ง�นต�ม 
ไลฟ์สไตล์ และให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบพื้นที่ม�กกว่�
สไตล์ แม้ออพชั่นดีไซน์อื่นอ�จจะทำ�ให้สเปซสวยกว่� แต่อ�จไม่
ตอบโจทย์ก�รใช้ง�นสำ�หรับเร�” และนี่คือองค์ประกอบง่�ยๆ ที่
ทำ�ให้สเปซว่�งเปล่�นั้นมีชีวิตขึ้น
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นับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ที่สร้างสีสันและความ
คึกคักให้กับย่านทองหล่อได้ ไม่น้อยทีเดียว สำาหรับ 72 
Courtyard ที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน แต่กระแส
ตอบรับแรงจนกลายเป็นสถานที่ที่ ได้รับการ Check in 
มากที่สุดในเวลานี้!

 เนื่องจ�กขึ้นชื่อด้วยคำ�ว่� Courtyard คอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้จึง
มีลักษณะเป็นล�นกว้�ง โดยมีหน้�บ้�นเป็นร้�น Rocket X (72 
Courtyard) ที่ดูร่มรื่น อบอุ่น และโดดเด่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
ตัดกับสีฟ้�พ�สเทลของโต๊ะ เก้�อี้ ไปจนถึงก�รตกแต่งของร้�น
ที่ยังคงสไตล์ Modern Minimal  ในแบบ Scandinavian Design 
เน้นบรรย�ก�ศสบ�ยๆ ให้แสงธรรมช�ติลอดผ่�น สร้�งคว�ม
รู้สึกสบ�ยต� อบอุ่น และแตกต่�งไปจ�ก Rocket ส�ข�อื่นๆ 
และไม่ใช่แค่ก�รตกแต่งเท่�นั้น แต่ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ ก็จะไม่
เหมือนส�ข�อื่นด้วย เพร�ะ Rocket X (72 Courtyard) จะม�ใน
แบบ Grab & Go ที่ตั้งใจให้คนได้แวะเวียนม�ซื้ออ�ห�รคุณภ�พ
ด ีและก�แฟรสช�ตอิรอ่ยในเวล�ทีเ่รง่รบี ตลอดจนบ�งเมนอูย่�ง  
Bacon x Eggs ก็เสิร์ฟเฉพ�ะแค่ที่นี่ที่เดียวเท่�นั้นด้วย ขน�ดแค่
หน้�บ้�นยังพิเศษขน�ดนี้ ส่วนต่อๆ ไปยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพร�ะ  
72 Courtyard  จดัเตม็ไปดว้ยร�้นอ�ห�ร บ�ร ์และไนทค์ลบัทีก่ลิน่
อ�ยคว�มชคิอบอวลไปทัง้บรรย�ก�ศ และรสช�ตจินตอ้งบอกตอ่
 หลงัจ�กละเลยีดก�แฟคยุง�นเสรจ็แลว้ แนะนำ�ใหล้องเดนิขึน้
ม�ทีช่ัน้ 2 แลว้ตรงเข�้ไปที ่Lady Brett หนึง่ในร�้นอ�ห�รทีโ่ดง่ดงั
ที่สุดร้�นนึงในย่�นส�ทร ซึ่งม�เปิดเป็นส�ข�ที่ 2 ที่ 72 Courtyard 
แหง่นี ้แนน่อนว�่ Lady Brett คงคอนเซป็ตเ์หมอืนกบัส�ข�แรกทีม่�
จ�กตัวละครผู้หญิงในหนังสือ The Sun Also Rise ที่ประพันธ์โดย 
Ernest Hemingway ในยคุ 1920 ซึง่เปน็สญัลกัษณข์องผูห้ญงิแหง่
ยุคสมัยที่หลงใหลในแสงสี ชีวิตกล�งคืน ก�รเข้�สังคม และเป็น
ตัวของตัวเอง สะท้อนสู่ค�แรคเตอร์ และบรรย�ก�ศภ�ยในร้�น 
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72 COURTYARD
335/1 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 17)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน�
กทม. 10110
เปิดทุกวัน เวล� 8.00 - 00.00 น.
โทร. 089-152-2677

ทีเ่ดนิเข้�ม�ตัง้แตค่รัง้แรกกเ็หมอืนนัง่ไทมแ์มชชนียอ้นกลบัไปใน
ยคุ 20 ยงัไงยงังัน้ สว่นทีเ่พิม่เตมิในส�ข�นีก้ค็อืเชฟ  Jess Barnes 
ผู้โด่งดังจ�กร้�น Quince และ Opposite Mess Hall ซึ่งม�กุม
บงัเหยีน และคอยเนรมติใหท้กุๆ เมนเูตม็ไปดว้ยคว�มพเิศษ และ
ไดอ้รรถรสไมเ่หมอืนกบัทีไ่หนๆ ไมว่�่จะเปน็เมนเูรยีกนำ�้ยอ่ย  หรอื
เมนูที่หนักขึ้นม�หน่อยอย่�ง Spanish Style Prawns และ Baby 
Chicken ไปจนถงึ  Buttermilk Chicken Sandwich  เบอรเ์กอรไ์กท่อด 
เมนูท�นง่�ยแต่อ่ิมท้อง และอร่อยเป็นท่ีสุด ขอบอกเลยว่�อย่�รอช้� 
รีบโทรจองโต๊ะแล้วม�ลองชิมอ�ห�รที่นี่ก่อนที่จะคุยกับคนอื่น
ไม่รู้เรื่อง
 ถ�้ชัน้ 2 ม ีLady Brett เปน็เหมอืนกบัน�งเอกของฟลอรแ์ลว้ ใน
ส่วนของชั้น 3 พระเอกคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจ�ก U.N.C.L.E. 
(United Nations of Cocktail Lovers Everywhere) ส�ข�ใหม่ที่ม�
พร้อมกับเค�น์เตอร์บ�ร์ และพื้นที่ภ�ยในร้�นทั้งโซนอินดอร์และ
เอ�ท์ดอร์ที่ใหญ่กว่�เดิม เนื่องจ�กคอนเซ็ปต์ที่ต้องก�รให้เป็น
แหล่งรวมของสไตล์เก๋ๆ แฝงไปด้วยกิมมิคสนุกๆ อย่�งโซฟ�
หนังตัวใหญ่ที่ตัดกับผนังสีฟ้� หลังค�สีแดงสด และโคมไฟติด
ผนังดีไซน์ลำ้�สมัย ซึ่งช่วยสร้�งบรรย�ก�ศก�รละเลียดเครื่องดื่ม
แก้วโปรดได้อย่�งเหม�ะเจ�ะ สำ�หรับเครื่องดื่มของที่นี่ยังคงเป็น 
Philip Stefanescu บ�รเ์ทนเดอรช์�วสวเีดนเทีเ่คยครเีอทเมนใูหก้บั
ท�งร�้นม�ตัง้แตส่�ข�แรกม�ชว่ยสร�้งสรรคเ์ครือ่งดืม่ตวัใหมใ่ห้
กบัส�ข�นีโ้ดยเฉพ�ะ โดย Philip ไดท้ดลองใชว้ตัถดุบิใหม่ๆ  ทีห่�
ได้จ�กในบ้�นเร� เพื่อสร้�งรสช�ติที่แตกต่่�ง กลมกล่อม และมี
กลิ่นอ�ยที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับบ�ร์ไหนๆ 

 สำ�หรับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ 72 Courtyard ที่เรียกได้ว่�ถ้�ไม่
ได้เข้�ม�ที่นี่ ก็น่�จะยังม�ไม่ถึงคอมมูนิตี้มอลล์สุดเฟี้ยวแห่งยุค 
ต้องยกให้กับ Beam คลับน้องใหม่ที่น่�จะร้อนแรงที่สุดในเวล�นี้ 
และไม่ใช่แค่คว�มสดใหม่เท่�นั้นที่ทำ�ให้ในแต่ละคำ่�คืน Beam 
เต็มไปด้วยนักเที่ยว และกลุ่มคนที่หลงใหลในเพลงสไตล์ House 
และ Techno  เป็นจำ�นวนม�ก แต่เพร�ะไลน์อัพดีเจเจ๋งๆ จ�ก
ทัง้ในและต่�งประเทศทีถ่กูคดัสรรม�เปน็อย�่งด ีรวมถงึตวัร้�นที่
ถูกออกแบบให้เหม�ะสำ�หรับรองรับข�แดนซ์ทั้งหล�ย ด้วยพื้นที่ 
แดนซ์ฟลอร์ขน�ดใหญ่ พร้อมกับก�รตกแต่งที่จัดเต็มระบบแสง 
สี เสียง ไปจนถึงเอฟเฟคต่�งๆ ที่สะท้อนถึงสไตล์อันเดอร์กร�วน์ 
ไดอ้ย�่งลงตวัต�่งห�ก ทีท่ำ�ใหผู้ค้นหลัง่ไหลกนัม�ออกสเตป็ว�ด
ลวดล�ยแดนซ์กันที่ Beam จนกล�ยเป็นคลับที่สร้�งคว�มคึกคัก
ให้กับซีนดนตรี House / Techno และน่่�จับต�มองที่สุดในย่�น
ทองหล่อในเวล�นี้ 
 นอกจ�กค�เฟ ่ร�้นอ�ห�ร บ�ร ์และคลบัสดุยนูคีม�กม�ยทีถ่กู
ยกม�ไว้ที่นี่แล้ว 72 Courtyard ยังฉีกรูปแบบคอมมูนิตี้มอล์แบบ
เดิมๆทิ้ง ด้วยคอนเซ็ปต์ และดีไซน์รูปแบบที่ใหม่สะท้อนก�รใช้
ชีวิตของคนเมืองได้อย่�งลงตัว ด้วยสถ�ปัตยกรรมก�รออกแบบ
ในสไตล์ Modern Loft ที่ดูโดดเด่น และเรียบเท่ ผสมผส�น 
เข�้กบัง�นศลิปะชิน้ใหญข่องศลิปนิชือ่ดงัระดบัโลกอย่�่ง Nychos 
ท่ีม�สร้�งสรรค์ผลง�นสตรีทอ�ร์ทเฉพ�ะตัวของเข�เพ่ือ 72 Courtyard 
โดยเฉพ�ะ ก็ช่วยทำ�ให้คอมมูนิตี้มอล์แห่งนี้เต็มไปด้วยล�ยเซ็น
และรสช�ติอันจัดจ้�นที่ห�ไม่ได้จ�กที่ไหน 
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หากมี “ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตวิญญาณของไม้และจิต
วิญญาณของมนุษย์” อย่างที่ George Nakashima ช่างไม้ยอดศิลปิน
ระดับโลกกล่าวไว้ ที่นี่อาจไม่ใช่แค่โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผู้คนจะได้รับ
ประโยชน์ใช้สอยจากดีไซน์ หรือสัมผัสกับความงามของวัสดุธรรมชาติ
จากเฟอรน์เิจอรเ์หลา่นัน้ แตอ่าจรบัรู้ไดถ้งึจติวญิญาณแหง่ความตัง้ใจ
ของผู้อยู่เบื้องหลังด้วย
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ไมเ้นือ้แขง็ของไทยทีม่คีณุคา่ดา้นเศรษฐกจิ เมือ่ผา่นวนัเวลายิง่มเีอกลกัษณแ์ละเรือ่งราวในตวัเอง เมือ่ผนวก
เข้ากับ Passion ของคนหนุม่รุ่นใหมท่ี่หลงใหลเสน่ห์งานไม้อย่างน็อต-วชิร ทองหล่อ จึงก่อเกิด “If I Were a 
Carpenter” แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เรียบเท่ ที่ฟื้นคืนชีพไม้เก่าสู่รูปทรงและฟังก์ชั่นใหม่

PHOTOGRAPHER: 
BINN BUEMUANCHOL

WRITER:
M. RUJIRA

ILLUsTRATION :
NAVARAT TECHARATANAPRAsERT
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 โครงสร�้งเหล็กอะลูมิเนียมสีเท�ดัดแปลงจ�กตู้คอนเทนเนอร์
เก่� ทีต่ัง้อยูภ่�ยในซอยปรดีพีนมยงค ์42  คอืโชวร์มูและออฟฟศิ
สตูดิโอออกแบบแห่งใหม่ของ If I Were a Carpenter ที่ย้�ยจ�ก 
โลเคชั่นเดิมในซอยเอกมัย ในพื้นที่เดียวกันเป็นได้ทั้งโชว์รูม 
ออฟฟิศทำ�ง�น ห้องประชุม และเวิร์คช็อป ผ่�นดีไซน์และ
ก�รตกแต่งภ�ยในที่บอกเล่�เรื่องร�วเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ของ  
If I Were a Carpenter ที่เน้นคว�มดิบของวัสดุ และชวนให้ระลึก
ถึงเสน่ห์พื้นบ้�นและถิ่นกำ�เนิดเฟอร์นิเจอร์ไม้เหล่�นั้น 
 ผนังภ�ยในของโชว์รูมกรุด้วยแผ่นสังกะสีเก่�ที่ี่รื้อจ�กไซต์
กอ่สร�้ง โชวค์ว�มดบิของพืน้ผวิสนมิแบบวถิชี�วบ�้นทีเ่รยีบง�่ย 
ฝ้�ภ�ยในปูด้วยฉนวนใบจ�กรีไซเคิล ที่ทำ�หน้�ที่ช่วยกันคว�ม
ร้อนและให้คว�มสวยง�มของวัสดุธรรมช�ติได้ในตัว ภ�ยใน
ตกแต่งด้วยผ้�ทอมือ และมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำ�จ�กไม้เนื้อแข็ง
อย่�งไม้เต็ง ไม้ตะแบก ไม้ประดู่ ไม้มะค่� และไม้แดงจัดว�งอยู่ 
ซึ่งถือเป็นจุดยืนสำ�คัญของ If I Were a Carpenter ที่จะผลิตง�น
จ�กไม้เก่�เนื้อแข็งเท่�นั้น และเน้นโชว์ลวดล�ยและสีธรรมช�ติ

ของไม้ โดยเศษไม้ที่เหลือจ�กก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์ยังนำ�ม�ทำ�
เป็นโปรดักส์ชิ้นเล็กในบ้�นด้วย 
 เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่จัดว�งอยู่ในโชว์รูมทั่วไป เร�อ�จสัมผัสคว�ม
ง�มของรูปทรง สีสัน ลวดล�ยภ�ยนอก และฟังก์ชั่นของมัน 
แต่ที่นี่ เร�จะเข้�ใจเห็นภ�พถึงที่ม�ของวัสดุ และกระบวนก�ร
เบื้องหลังด้วย ผ่�นพื้นที่เวิร์คช็อปด้�นหลังโชว์รูมสำ�หรับขึ้นง�น
ตัวอย่�ง จัดเก็บไม้และเครื่องมือช่�งต่�งๆ “เร�อย�กให้ลูกค้�
เห็นภ�พของกระบวนก�ร และตัวอย่�งวัสดุไม้ว่�ชิ้นส่วนนี้คือ
องคป์ระกอบใดของบ�้นไมเ้ก�่ม�กอ่น ทำ�ใหล้กูค�้เข�้ใจเรือ่งร�ว 
เบื้องหลังได้ชัดเจนขึ้นกว่�แค่เห็นเฟอร์นิเจอร์สำ�เร็จที่ตั้งโชว์อยู่ที่
หน้�ร้�นเท่�นั้น” 
 ย้อนไปยังสมัยที่คุณน็อตยังรำ่�เรียนด้�นกร�ฟฟิกดีไซน์ที่  
London’s Chelsea College of Art และมโีอก�สไดส้มัผสักบัง�นไม้
ในหอ้งเรียนเวิรค์ชอ็ปของมห�วทิย�ลยั ถอืเปน็จดุเริ่มตน้ทีท่ำ�ให้
เข�สนใจเสน่ห์ของเนื้อไม้และกระบวนก�รง�นไม้อย่�งจัง “ผม
รูต้วัตัง้แตย่งัเรยีนไมจ่บเลยว�่อย�กทำ�ง�นไม ้ทัง้ๆ ทีต่วัเองเรยีน

ด้�นกร�ฟฟิกดีไซน์ และไม่มีคว�มรู้ด้�นง�นไม้เลย เมื่อกลับม�
ไทยเลยเริม่ศกึษ�และทดลองเกีย่วกบัง�นไมจ้รงิจงัม�กขึน้” เรยีก
ได้ว่�ต้องเรียนรู้ทุกกระบวนก�ร ตั้งแต่ขั้นตอนก�รออกสรรห�ไม้
เก�่ต�มทอ้งถิน่ต�่งๆ ในไทย ก�รออกแบบ และก�รเรยีนรูท้กัษะ
ง�นฝีมือช่�ง “ตอนแรกผมไม่รู้เรื่องง�นไม้พวกนี้เลย ต้องอ�ศัย
ศึกษ�จ�กช่�งไม้ท้องถิ่นที่ม�ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ทำ�ง�นไม้
ม�เป็นสิบๆปีให้ คุยกับโรงง�นช่�งฝีมือท้องถิ่นที่ผลิตง�นให้เร�
ว่�แบบไหนส�ม�รถทำ�ได้หรือไม่ได้ บ�งครั้งเร�ก็คิดดีไซน์ให้
ส�ม�รถนำ�ไปประกอบและติดตั้งในบ้�นลูกค้�ได้เองด้วยครับ”
 “ที่สำ�คัญคือต้องศึกษ�ตัวตนของลูกค้�เกี่ยวกับสไตล์ คว�ม
ชอบ รสนิยม และคว�มต้องก�ร เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์ก่อน
ออกแบบ ไมใ่ชว่�่ลกูค�้เดนิเข�้ม�สัง่เฟอรน์เิจอรแ์ลว้จบเลย บ�ง
ครั้งเร�ต้องไปบ้�นลูกค้�เพื่อดูสไตล์ก�รแต่งบ้�น และออกแบบ
ขน�ดเฟอรน์เิจอรใ์หเ้หม�ะสมกบัพืน้ทีด่ว้ย อย�่งลกูค�้ทีอ่ยูอ่�ศยั
ในคอนโดมเินยีมเร�กร็บัออกแบบเฟอรน์เิจอรแ์ละใหบ้รกิ�รตดิตัง้
ด้วย เพร�ะเร�มีทั้งทีมไม้ และทีมช่�งพร้อม”

t h E  w O O D w O R k E R
I f  I  w e r e  a  c a r p e n t e r 
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 ปัจจุบันนอกจ�กจะรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ต�มคว�มต้องก�ร
ของลูกค้� (Made to Order) แล้วตอนนี้แบรนด์ยังเตรียมออก 
คอลเลคชั่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ของตัวเอง ที่มีครบชุด อ�ทิ โต๊ะ  
ชัน้ว�งของ ตูห้นงัสอื ตูว้�งโทรทศัน ์และม�้นัง่ ภ�ยใตด้ไีซนเ์รยีบ
เทแ่บบ If I Were a Carpenter ทีเ่ข�้กบัรสนยิมคนเมอืงแตแ่ฝงดว้ย
กลิ่นอ�ยเสน่ห์ของพื้นถิ่นไทย “เมื่อก่อนเร�จะได้ไม้เก่�แยกเป็น
ชิน้สว่นม� แตต่อนนีเ้ร�เริม่รบัซือ้บ�้นไมเ้ก�่โดยเหม�ทัง้หลงัต�ม
ต�่งจงัหวดั จ�กก�รทีเ่ร�เดนิท�งบอ่ย ทำ�ใหเ้ร�ไดแ้รงบนัด�ลใจ 
จ�กง�นพื้นบ้�น-พื้นถิ่นม�ต่อยอดสู่ง�นออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ของเร�ด้วย โดยถอดองค์ประกอบของบ้�นไม้ในต่�งจังหวัดม�
ประยกุต ์เชน่ นำ�บ�นหน�้ต�่ง ม�เปน็บ�นตู ้นำ�ไมค้�นม�ทำ�ข�โตะ๊ 
หรอืทอ็ปของโตะ๊เปน็รปูทรงเดยีวกนักบับ�นประต ูเปน็ตน้ ซึง่จะ
ทำ�ให้ลูกค้�เห็นภ�พชัดเจนในสิ่งที่เร�ทำ�ม�กขึ้น” 
 เจ้�ของแบรนด์ตั้งชื่อสถ�นที่นี้ว่� The Jungle เพร�ะเดิมทีเคย
เป็นพื้นที่รกชัฏที่มีต้นไม้ขึ้นหน�ทึบ เร�เองมองว่�ที่ If I Were a 
Carpenter แห่งนี้ ก็ไม่ต่�งจ�กป่�ที่ให้กำ�เนิดคุณค่�ใหม่ให้กับไม้
เก่� ให้เนื้อไม้ได้มีชีวิตและสร้�งประโยชน์ใหม่อีกครั้ง 
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 Passion คอื DNA เปน็สิง่ทีอ่ยูภ่�ยในตวัเร�ทกุคน มนัอยูใ่นหวัใจ Passion ชว่ยใหเ้ปน็
ตัวเร�ในแบบที่ดีที่สุดได้ มันเปลี่ยนทุกอย่�ง เปลี่ยนทั้งคว�มคิด ทั้ง Attitude ของเร� 
ทำ�ให้มุมมองต่อสิ่งต่�งๆ เปลี่ยนไป มันทำ�ให้เร�เห็นอุปสรรค เป็นคว�มท้�ท�ย
มองปัญห�เป็นโอก�ส และทำ�ให้ทุกอย่�งเป็นไปได้
 อนันด�ฯ ไม่เคยหยุดที่จะห�มุมมองใหม่ๆ และพัฒน�ตัวเองในด้�นต่�งๆ เพื่อให้
ส�ม�รถตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง Urban Living Solutions

 Passion คอื ก�รทำ�ในสิง่ทีเ่ร�รกัใหอ้อกม�ใหด้ทีีส่ดุ ไมว่�่จะหน�้ทีไ่หน บทบ�ทอะไร 
ทุกคนส�ม�รถมี Passion กับสิ่งที่ตัวเองทำ�และทำ�สิ่งนั้นอย่�งมุ่งมั่น คว�มมุ่งมั่่น จะ
ทำ�ให้เร�ทำ�สิ่งๆ นั้นให้ออกม�ได้ดี นี่คือสิ่งที่ช�วอนันด�ฯ ทุกคนยืดถือไว้
 Passion ของอนันด�ฯ คือสิ่งที่เร�เชื่อ คือสิ่งที่เร�ถ�มตัวเองในทุกๆ วันคือสิ่งที่เร�
ทำ�อย�่งมุง่มัน่ เพือ่ใหส้�ม�รถตอบทกุโจทยข์องชวีติคนเมอืงไดอ้ย�่งแทจ้รงิและนำ�ไป
สู่เป้�หม�ยของเร� คือให้ทุกคนได้ #LIvEWITHPASSION

“PASSION คือความรู้สึก 
ผมเชื่อว่าทุกคนมี Passion 

หามันให้เจอ”
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บริษัท Tofu แม้จะตั้งชื่อจาก “Tofu” ที่หมายถึงเต้าหู้ จากความคิดเองว่าของง่ายๆ ในชีวิตประจำาวัน มีแค่ 
4 ตัวอักษร จืดๆ ชืดๆ แต่กลับมีประโยชน์มากมาย น่าจะดีหากตั้งเป็นชื่อของสตูดิโอแห่งนี้ที่มีผลงานตั้งแต่
บ้าน ออฟฟิศ รีเทล ช็อปปิ้งมอลล์ คอนโดมิเนียม จนถึงโรงแรม ทำาให้ย้อนแย้งจากชื่อ และเป็นขั้วตรงข้าม
กับความมินิมอลของเต้าหู้ขาวเรียบจืดชืดอย่างสิ้นเชิง โดยมีผู้นำาทัพอย่างคุณบอน  วีรภัฎ โชคดีทวีอนันต์ 
สถาปนิกหัวก้าวหน้าที่มี Passion ในการสร้างผลลัพธ์แตกต่างจากการผสานรายละเอียดเล็กๆ
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  “เร�ไม่ได้ออกแบบง�นเรียบ น้อย แบบมินิมอล ตรงกันข้�ม ง�นเร�มีร�ยละเอียด
ดุเดือดม�ก และผสมผส�นคว�มสนใจต่�งๆ เข้�ด้วยกัน เร�ทำ�ง�นหล�กหล�ยสเกล 
และยังทำ�ง�นกับผู้คนหล�กส�ข�ท้ังนักออกแบบ ศิลปิน ช่�งภ�พ แฟช่ันดีไซเนอร์ด้วย” 
คุณบอนก่อต้ังบริษัทสถ�ปนิก Tofu ข้ึนในปี 2007 และนำ�พ� Tofu ให้อยู่เบ้ืองหลัง 
ง�นอินทีเรียและสถ�ปัตยกรรมโดดเด่นม�กม�ย เช่น โรงแรม Hansar เข�ใหญ่, โรงแรม 
Klubb ร�ชเทวี, ออฟฟิศ Stetsis&Matina Amanita, ร้�นอ�ห�ร Greyhound Cafe  
ร้�น Roast Cafe และช็อป Greyhound, Playhound, Realistic Situation, Sretsis, Asava  เป็นต้น 
 แนวคิดก�รทำ�ง�นออกแบบของ Tofu คือ ก�รค้นคว้�พัฒน� ก�รทดลอง ก�รเอ�ใจ
ใส่ทุกร�ยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ก�รผส�นหล�ยองค์ประกอบเข้�ด้วยกัน ทำ�ให้อ�ค�ร
สถ�ปัตยกรรมน้ันสร้�งปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและผู้คนได้ ในขณะเดียวกันก็สร้�งจุด
เชื่อมระหว่�งมุมมองด้�นธุรกิจจ�กลูกค้� และก�รนำ�เสนอเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชั่น
จ�ก Tofu
 “เวล�ท่ีเร�ได้รับโจทย์ม�จ�กลูกค้� ผมจะพย�ย�มไม่ตีกรอบทีมง�นทุกคน เพร�ะ
อย�กได้ในส่ิงใหม่และไม่เคยเห็นม�ก่อน ส่ิงสำ�คัญคือเร�ต้องทดลองเทคนิคใหม่ๆ อยู่
ตลอด พย�ย�มห�มุมมองท่ีแตกต่�ง และมีเคร่ืองมือในก�รทำ�ง�นหล�ยรูปแบบ  อย่�ง
ผมมี Passion ในแต่ละช่วงแต่ละยุคแตกต่�งกัน และคว�มคิดก็เปล่ียนแปลงทุกปีเป็น
วิวัฒน�ก�รท�งคว�มคิด ผมจะนำ� Passion เหล่�น้ันม�ผลักดันสู่ผลลัพธ์เชิงสร้�งสรรค์
ผ่�นแนวคิดเชิงนวัตกรรม”
 “เริม่ตัง้แต ่Innovative Idea  คว�มคดิรเิริม่ทีท่ำ�ใหเ้กดิไอเดยีตน้แบบทีส่ร�้งสรรคแ์ละ

แตกต�่ง จ�กนัน้คอื Innovative Design สว่นของก�รออกแบบ ทีท่ำ�ใหไ้อเดยีส�ม�รถนำ�
ไปสูผ่ลลพัธเ์ชงินวตักรรมทีเ่ปน็จรงิได ้ตอ่ม�จงึเปน็ขัน้ตอนของ Innovative Construction 
ก�รก่อสร้�งโดยใช้เทคนิคช่�งร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้�งม�ตรฐ�นคุณภ�พ 
สดุท�้ยคอื Innovative Post-Occupation ทีผ่ลง�นสถ�ปตัยกรรมของเร�นัน้ส�ม�รถใชง้�น 
ได้จริง ซึ่งบ�งโปรเจ็คต์เร�ยังเข้�ไปสังเกตพฤติกรรม และคว�มรู้สึกของลูกค้�ด้วย 
ก�รได้เจอลูกค้�ที่มี Innovative Thinking ทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ด้วยเหมือนกัน” 
 คุณบอนหยิบยกตัวอย่�งไอเดียเชิงนวัตกรรมที่สนใจ และอ�จต่อยอดสู่ง�น
สร้�งสรรค์รูปแบบใหม่ หรือเป็นต้นแบบดีไซน์แห่งอน�คตก็เป็นได้ “ผมสนใจเรื่องของ 
Clean Energy หรอืพลงัง�นสะอ�ด จนคดิอย�กทำ�กรงหิง่หอ้ย หรอืท�งจกัรย�นทีเ่ลีย้ง
หิง่หอ้ย แลว้ทำ�ใหเ้ปน็ไลทต์ิง้ตอนกล�งคนื เสมอืนชวีะเทคโนโลย ี(Bio Technology) อกี
เรือ่งทีส่นใจคอืแนวคดิเกีย่วกบั Intensify Reality หรอืก�รทำ�คว�มจรงิทีม่นษุยเ์ร�ไดเ้หน็ 
ให้มันเข้มข้นขึ้น โดยอ�ศัยก�รออกแบบ ที่เร�ส�ม�รถประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของพื้นที่ 
กับก�รสร้�งห้องพื้นที่จำ�กัดให้มีมิติที่เชื่อมโยงกับผู้อยู่อ�ศัย ในด้�นวัสดุ คือก�รนำ�
วัสดุประเภทหนึ่งม�ผ่�นกระบวนก�รหล�ยเทคนิค อย่�งเหล็กหนึ่งชิ้นผ่�นขั้นตอนทั้ง
ตัด พับ เจ�ะ และชุบ เป็นต้น” 
  “ผมว�่คนตอ้งก�รแนวคดิทีเ่ปน็นวตักรรมในทกุสิง่ของชวีติ และเรือ่งของนวตักรรม
กเ็กดิขึน้ไดท้กุทีแ่ละกบัทกุคน แมแ้ตค่นใกลต้วัของเร�อย�่งลกูของผม กย็งัทำ�ใหผู้ใ้หญ่
อย่�งผมทึ่งกับคว�มคิดต�มประส�เด็กของเข�ได้ เด็กที่คิดต่�งจ�กผู้ใหญ่ ทำ�ให้เร�
ต้องหัดมองต่�ง และค้นห�คว�มหม�ยใหม่ๆด้วย”

“ทุกคนบนโลกนี้ล้วนอยากเห็น 
อยากเจอ หรืออยากสัมผัสอะไร
ที่ ไม่เคยมาก่อน ไม่ใช่เฉพาะแค่
งานสถาปัตยกรรม”
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ยอ้นไปเมือ่ประมาณสามสบิปกีอ่น ถา้เดก็ชายพชัรพล แตงรืน่คนนัน้ไมใ่ชเ้วลาหมกมุน่อยูก่บัการวาดรปู ไม่
เรยีนรูแ้ละฝกึฝนฝมีอืดว้ยตวัเอง ไมก่า้วขา้มความลม้เหลวแลว้เริม่ตน้นบัหนึง่ใหม ่ไมเ่คยลองผดิลองถกู หาก
ผู้ชายคนนั้นละทิ้งงานศิลปะไว้กลางทาง วันนี้คงไม่มีชื่อของ Alex Face ที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศ เพราะ
ผืนผ้าใบ หรือกำาแพงคงวางเปล่า ไร้สีสัน และไร้คาแรคเตอร์เด็กหญิง Mardi หน้าบู้ที่คนจดจำา
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 “เร�เริม่ว�ดรปูตัง้แตต่วักะเปีย๊ก ลองว�ดดว้ยตวัเอง ตัง้แตย่งัไมม่ใีครม�สอนศลิปะ
ใหเ้ลย จำ�ไดว้�่ตอนเดก็เหน็หอ้งศลิปะทีม่สี ีกระด�ษ และอปุกรณศ์ลิปะว�งเตม็ไปหมด
แลว้รูส้กึว�่มนัเจง๋ม�ก กนิข�้วกล�งวนัเสรจ็ตอ้งเดนิออ้มเพือ่ใหผ้�่นหอ้งศลิปะ เวล�สว่น
ใหญ่จะขลุกว�ดรูปอยู่ในห้องศิลปะ” Alex เล่�ถึงชีวิตวัยเด็ก ที่ต่อม�ฝีมือก�รว�ดรูป 
ของเข�เริ่มฉ�ยแววโดดเด่นจนกล�ยเป็นตัวเก็งกว�ดร�งวัลประกวดง�นศิลปะตั้งแต่
ระดับเขตจนถึงจังหวัด “พอโตขึ้นม�สมัยเรียนปวช. เริ่มสนใจว�ดรูปเหมือน จนต้อง
พกกระด�ษสเกต็ซ ์กระเป�๋หนงั และดนิสอตดิตวัไว ้พอเจอหน�้ใครกข็อว�ดรปูเหมอืน
ของเข� เร�ชอบว�ดรูปศิลปะทุกแบบ ลองศึกษ�และหัดว�ดด้วยตัวเองทุกอย่�ง โดย
ไม่ต้องรอครูม�สอน อย่�งเรียนรู้เรื่องสีนำ้�มัน ก็ไปซื้อสีนำ้�มันถูกๆ ม�ว�ดเอง ได้กลิ่น
สีนำ้�มันยิ่งรู้สึกว่�ใช่เลย”
 เมื่อสเก็ตบอร์ด สตรีทแวร์ และสตรีทอ�ร์ท เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจ�กกระแส
ดนตรฮีพิฮอพทีม่�แรงในยคุนัน้ Alex ทีเ่รยีนมห�วทิย�ลยักเ็ริม่สนใจง�นกร�ฟฟติีด้ว้ย 
“เจอหนังสือสตรีทอ�ร์ทเมืองนอก ได้เห็นง�นของศิลปินดังอย่�ง Barry MacGee และ 
Dave Kinsey แลว้รูส้กึว่�มนัเฟีย้วม�ก จ�กนัน้กเ็ริม่ซือ้สมี�พน่กำ�แพงกบัเพือ่น ครัง้แรก
ที่พ่นก็สนุกเลย เมื่อก่อนก�รพ่นกร�ฟฟิตี้ด้วยคว�มคึกคะนองของวัยรุ่น ทำ�ให้มีแต่คน
เกลียดง�นเร�ม�กกว่�ชอบนะ”
 ชีวิตช่วงหนึ่งของ Alex เคยผ่�นก�รลองผิดลองถูกในส�ยอ�ชีพอื่นม�แล้วทั้งง�น
โฆษณ� ภ�พยนตร์ พร็อพ และเมคอัพเอฟเฟ็กต์ รวมทั้งยังเคยล้มเหลวกับก�รเปิด
ร้�นข�ยง�นศิลปะตกแต่งบ้�นม�ก่อนด้วย “เร�รู้ตัวดีว่�เพร�ะตอนนั้นเร�ไม่ได้เต็มที่
กับง�น ไม่ได้ทำ�ด้วยคว�มรู้สึกข้�งในจริงๆ เข้�ใจเลยว่�รูปมันมีจิตวิญญ�ณจริงๆ ถ้�
เร�ไม่ได้ใส่คว�มรู้สึก ไม่ใส่คว�มตั้งใจลงไป คนอื่นก็จะสัมผัสไม่ถึง”

 จุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญที่กล�ยเป็นแรงผลักสำ�คัญของชีวิต และเป็นแรงบันด�ลใจให้
เกิดก�รสร้�งสรรค์ผลง�นด้วยหัวใจและจิตวิญญ�ณ คือเมื่อน้องม�ร์ดี้ ลูกส�วของ
เข�ลืมต�ดูโลกขึ้นในปี 2009 ทำ�ให้ปร�กฏค�แรคเตอร์ของเด็กหญิง Mardi หน้�บู้ขึ้น
ในโลกศิลปะ “ง�นศิลปะก็เหมือนกับบันทึกชีวิตรูปแบบหนึ่ง เมื่อเร�โตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ 
ก็คิดม�กขึ้น เมื่อก่อนทำ�ง�นศิลปะแบบฉับพลัน เป็นง�นพ่นกร�ฟฟิตี้ที่ปลดปล่อย
คว�มสนุกคว�มสะใจของตัวเองเท่�นั้น แต่ต่อม�เริ่มโฟกัสกับเทคนิคและเนื้อห�ของ
ง�นม�กขึ้น นำ�ทักษะเข้�ไปใส่ในง�นม�กขึ้น ใช้เวล�คิดและทำ�ง�นกับมันม�กขึ้น” 
ตอนนี้ Alex Face ก็กำ�ลังง่วนอยู่กับก�รเตรียมจัดแสดงนิทรรศก�รเดี่ยวครั้งใหม่ที่จะ
สร้�งเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมในช่วงปล�ยปีนี้ 
 ไม่ว่�จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่�งไร แต่เมื่อได้จับอุปกรณ์สร้�งสรรค์ง�นศิลปะ เข�ยัง
คงเปน็เดก็ช�ยพชัรพล แตงรืน่ ทีต่กอยูใ่นภวงัคข์องก�รว�ดรปูดว้ยอ�รมณส์นกุไมต่�่ง
กบัตอนเปน็เดก็ “เวล�ว�ดรปูเพลนิๆ กย็งัเผลอทำ�ป�กแหลมเหมอืนตอนเดก็ๆ อยูน่ะ” 
เข�กล่�ว 
  “เร�ลองผิดลองถูกม� แต่สิ่งหนึ่งที่เร�ไม่เคยหยุดคือว�ดรูป เพร�ะศิลปะคือก�ร
เข้�ใจตัวเอง เข้�ใจร�กเหง้�และวัฒธรรมตัวเอง ทำ�ให้เร�มีกระบวนก�รคิด มีจิตใจที่
ละเมียดละไมขึ้น ศิลปะไม่ใช่แค่วัตถุ แต่เป็นคว�มรู้สึก อ�รมณ์ และรสนิยมของคน”
 “ยิ่งได้ไปเจอศิลปินต่�งช�ติฝีมือดีๆ ที่เต็มที่กับชีวิต และทำ�ก�รบ้�นอย่�งหนัก ไม่
หลับไม่นอนเพื่อทำ�ง�นศิลปะ ยิ่งเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้เร�มีไฟมีพลัง ยิ่งรู้สึกว่�
เป็นไปไม่ได้ที่จะทำ�อะไรมั่วๆ แล้วค�ดหวังให้คนอื่นม�ชอบ และยิ่งรู้สึกว่�ต้องเต็มที่
ที่สุดในตอนที่แรงก�ยเร�ยังไหว”
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“คนทำางานศิลปะต้องก้าวข้าม
จากเทคนิคเดิม จากความรู้สึก
เดิมๆ แล้วค้นหา และทดลองสิ่ง
ใหม่ที่ทำาให้รู้สึกสนุกกับส่ิงที่ทำา”
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“แต่ละปีมีเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้งเป็นขยะฝังกลบถึงประมาณ 20 ล้านตัน ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆ ปี กว่าจะย่อย
สลายหมด” ธนิสรา โพธิ์นทีไท และปธานิน งามกิจเจริญลาภ บอกเล่าถึงความจริงของเสื้อผ้าตัวโปรดที่
เคยแขวนในตู้เสื้อผ้าว่า สุดท้ายกลายเป็นขยะที่สร้างมลพิษให้กับโลก ทำาให้เกิดไอเดียสร้างวัฏจักรใหม่ให้
เสื้อผ้ามือสอง เปลี่ยนเป็นหมวกใบใหม่ดีไซน์เท่ภายใต้แบรนด์ "Madmatter” 
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 คว�มหลงใหลในเสื้อผ้�มือสองที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว บ�งชิ้นมีลวดล�ยและ 
เทก็ซเ์จอรท์ีห่�ไมไ่ดจ้�กเสือ้ผ�้มอืหนึง่ ทำ�ใหท้ัง้คูอ่อกเส�ะแสวงห�เสือ้ผ�้มอืสองจ�ก
ตล�ดมือสอง จนรู้ว�่ประเทศไทยมีตล�ดเสื้อผ้�มือสองเยอะม�ก และเกิดเป็นคว�ม
สงสัยว่�เสื้อผ้�พวกนี้ม�จ�กไหน?
 “เร�ห�ข้อมูลจนพบข้อเท็จจริงว่� ประเทศแถบอเมริก� ยุโรป เก�หลี และญี่ปุ่น 
เปน็ประเทศเมอืงหน�วทีม่ ี4 ฤด ูทำ�ใหเ้ข�ตอ้งคอยผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้�ทกุป ีวฒันธรรม
ประเทศเข�คือ เมื่อเสื้อผ้�ออกไปจ�กตู้หนึ่งตัว มักห�ซื้อเสื้อผ้�ใหม่เพิ่มเข้�ม�อีกตัว 
แลว้นำ�ตวัเก�่ไปบรจิ�ค เสือ้ผ�้ทีไ่มใ่ชแ้ลว้เหล�่นัน้จะถกูสง่ม�ยงัประเทศกำ�ลงัพฒัน�
อย่�งบ้�นเร� เมื่อปริม�ณม�กขึ้นเรื่อยๆ จึงกล�ยเป็นธุรกิจเสื้อผ้�มือสอง”
 ถ้�ทั้งโลกมีเสื้อผ้�เพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ ขน�ดนี้ แล้วท้�ยสุดเสื้อผ้�มันห�ยไปไหน? 
เป็นสิ่งที่พวกเข�ตั้งคำ�ถ�มจนนำ�ไปสู่ก�รค้นคว้�เพิ่มเติมจนได้รู้ว่�วัฏจักรสุดท้�ยของ
มัน คือเป็นขยะถูกฝังกลบในกองขยะ ที่ต้องใช้เวล�เป็นร้อยๆ ปีจึงย่อยสล�ยได้หมด  
อุตส�หกรรมแฟชั่น นอกจ�กเป็นอุตส�กรรมที่ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติมห�ศ�ลแล้ว ยัง
สร�้งมลพษิใหก้บัโลกดว้ย “เร�มองว�่ ตวัเร�น�่จะเปน็สว่นหนึง่ในก�รชว่ยลดขยะตรง
นีไ้ด ้เสือ้ผ้�มอืสองจ�กต่�งประเทศสว่นใหญก่ย็งัอยูใ่นสภ�พด ีไมข่�ด ไมเ่ปือ่ย ทำ�ให้
เกดิไอเดยีนำ�วสัดทุีย่งัมคีณุค่�ในตวัเหล่�นัน้ กลบัม�สร�้งประโยชนใ์หม ่กล�ยเปน็จดุ
เริ่มต้นของแบรนด์ Madmatter นั่นเอง”
 เสือ้ผ�้มอืสองถกูคดัสรรแตล่ะชิน้อย�่งพถิพีถินั คดัเลอืกสสีนั ลวดล�ย และคณุภ�พ
ทีต่อ่ยอดใชง้�นไดจ้รงิ จ�กนัน้นำ�ม�เข�้กระบวนก�รฆ�่เชือ้ในโรงง�น กอ่นสร�้งสรรค์
เปน็หมวกทีม่เีอกลกัษณไ์มซ่ำ�้ใคร “โดยเฉลีย่แลว้เสือ้หนึง่ตวัส�ม�รถทำ�หมวกได ้2 - 4 ใบ 

แต่บ�งแพทเทิร์นที่ต้องใช้ผ้�ต่อกันหล�ยชิ้น เสื้อหนึ่งตัวส�ม�รถทำ�หมวกได้ถึง 10 ใบ 
แตถ่งึจะใชผ้�้จ�กเสือ้ตวัเดยีวกนั หมวกแตล่ะใบของ Madmatter กไ็มเ่หมอืนกนั เรยีกได้ 
ว่�เป็นหมวกใบเดียวในโลกก็ได้”
 ปัจจุบันแบรนด์ Madmatter จำ�หน่�ยทั้งช่องท�งออนไลน์ และว�งจำ�หน่�ยในห้�ง
สรรพสินค้�และช็อปชั้นนำ�หล�ยแห่ง อ�ทิ สย�มดิสคัฟเวอรี่ พ�ร�กอน เซ็นทรัล
ล�ดพร้�ว ช็อป Greyhound และ Red Dot Design Museum ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
และในอน�คตยังเตรียมต่อยอดพัฒน�เป็นกระเป๋� และรองเท้�ด้วย “ถือเป็นจังหวะดี
สำ�หรับเร�ด้วย ที่องค์กรและแบรนด์ใหญ่ต่�งๆ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
ม�กขึ้น ทำ�ให้เกิดก�รส่งเสริมสนับสนุนสินค้� Eco ม�กขึ้น”
 “คนมักมองว่�เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว ทำ�ไมต้องผลิตสินค้� Eco เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งที่ต้นทุนสูงกว่� ร�ค�สินค้�แพงกว่� หน้�ต�ก็ไม่ค่อยดึงดูด
ลูกค้�สักเท่�ไหร่ แต่สำ�หรับแบรนด์ของเร� เร�ทำ�ก�รบ้�นว่�โจทย์ของเร�คืออะไร 
และส�ม�รถนำ�เสนอคุณค่�อะไรให้กับผู้บริโภคได้บ้�ง สำ�หรับเร�  Madmatter ชูเรื่อง
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับดีไซน์ด้วย”
 “แมค้นทีไ่มรู่เ้รือ่งก�รรกัษ�สิง่แวดลอ้มกอ่น แตส่นใจผลติภณัฑ ์Madmatter ในเรือ่ง
ดไีซน ์กส็�ม�รถไดร้บัคว�มรูเ้พิม่เตมิว�่ผลติภณัฑข์องเร�ดแีละเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
อย�่งไร ในทีส่ดุลกูค�้อ�จไมไ่ดต้ดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค�้แคเ่รือ่งคว�มสวยง�มอย�่งเดยีว 
แต่เพร�ะสิ่งแวดล้อมด้วย”

www.madmatterstore.com

“ในฐานะที่ เราเป็นนักออกแบบ 
เจ้าของแบรนด์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกธุรกิจที่ต้องผลิตสินค้า
สู่ตลาด เราต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”
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Longboard หนึ่งในกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมตระกูลเดีียวกับสเก็ตบอร์ด ที่ทำาให้เหล่าคนรักความเร็วและความ
ผาดโผนคลั่งไคล้ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีกลุ่ม URETHANE Longboard ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 เป็น
เหมือนคลับเฮ้าส์สำาหรับรวมสาวกคนรักกีฬาท้าท้ายนี้ ให้มาเล่นสนุก ออกทริป หรือแข่งขัน Longboard 
ด้วยกัน โดยมีสาวสวยร่างเล็กคนนี้อย่างสุทธิลักษณ์  นามลักษณ์ หรือฝ้าย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งด้วย
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 จ�กฉ�กหนึง่ในหนงัเรือ่ง The Secret Life of Walter Mitty ฉ�กทีท่ำ�ใหเ้ร�รูส้กึตืน่เตน้ 
อย�กออกเดนิท�ง ปลดปลอ่ยตวัเองใหเ้ปน็อสิระ และโลดโผนเหมอืนกบั Mitty พระเอก
ในเรือ่ง ฉ�กนัน้เข�ใชบ้อรด์หนึง่อนัเปน็พ�หนะลืน่ไถลดว้ยคว�มเรว็ลงจ�กเนนิเข�ผ�่น
วิวสวยสุดใจ เป็นตัวอย�่งของประสบก�รณ์สนุกสุดมันที่ห�ได้จ�ก Longboard “เร�
เคยรวมกลุ่มกันเป็น 20 คนออกทริปเล่น Longboard แบบ Down Hill โดยลื่นไถลจ�ก
บนเข�ลงม� เป็นทริปที่ทุกคนสนุกสน�นกันม�ก อยู่บนเข�ตั้งแต่เช้�จนพระอ�ทิตย์
ตก เล่นแบบลืมหิวกันเลยทีเดียว” สำ�หรับเธอแล้วกิจกรรม Longboard เป็นจุดเชื่อม 
สัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนได้ดีม�ก
 “ยอ้นไปเมือ่ประม�ณ 6 ปทีีแ่ลว้ ฝ�้ยเดนิท�งไปเทีย่วภเูกต็โดยตัง้ใจว�่จะไปเลน่เซริฟ์ 
แต่พอไปถึงกลับไม่มีคลื่นเลย ทำ�ให้เล่นเซิร์ฟไม่ได้ แฟนเลยจับหัดให้เล่น Longboard 
จริงๆ แล้วในต�่งประเทศ ช่วงฤดูที่ไม่มีคลื่น เข�ก็เล่น Longboard แทน ซึ่งเทคนิค
คล้�ยๆ กัน แตกต่�งกันที่เร�เล่น Longboard ที่ไหนก็ได้ ฝ้�ยเลยกล�ยเป็นผู้หญิงที่เริ่ม
ม�จับ Longboard ก่อนใครในช่วงที่กระแส Longboard เพิ่งเริ่มเข้�ม�ในประเทศไทยค่ะ 
และตอนนี้ก็เปิดร้�นข�ย Longboard ที่พัทย�ด้วย”
 เธอมองว่� Longboard เป็นอีกหนึ่งกีฬ�ที่ผู้หญิงส�ม�รถเล่นได้ไม่ย�ก “ส่วนใหญ่ 

80% ของคนที่ไม่เคยมีพื้นฐ�นก�รเล่นบอร์ดม�ก่อน มักเริ่มหัดจ�ก Longboard ก่อน 
เพร�ะไม่ต้องกระโดดหรือเล่นท่�ผ�ดโผนม�ก ทำ�ให้ผู้หญิงเล่นกันเยอะ และมีคว�ม
เป็นแฟชั่นด้วย แถมได้ออกกำ�ลังก�ยในตัว บ�งคนคิดว่�ก็แค่ไถ Longboard ไป ไม่ได้
ออกกำ�ลังก�ยอะไรหรอก จริงๆ ไม่ใช่เลย เร�ต้องเกร็งข�บนบอร์ดตลอดเพ่ือคุมทิศท�ง 
และใช้ข�อีกข้�งไถส่งแรงบอร์ดให้ว่ิงไปข้�งหน้�ได้”
 “มันเป็นกีฬ�ท่ีเร�ส�ม�รถเล่นได้ทุกท่ี หรือจะใช้เป็นพ�หนะก็ได้ สำ�หรับฝ้�ยเน้นเล่นส�ย
ชิลม�กกว่� เช่น ไถเดินท�งออกไปข้�งนอกในละแวกบ้�น หรืออ�จจัดทริปเท่ียวรอบเมือง
กับกลุ่มเพ่ือนไถ Longboard จ�กแถวสย�มฯ ไปล�นพระรูปทรงม้� ถึงเส�ชิงช้� เป็นต้น 
สำ�หรับผู้ช�ยอ�จจะชอบส�ย Down Hill ซ่ึงอย่�งน้ันต้องสวมใส่อุปกรณ์ครบชุดเพ่ือคว�ม
ปลอดภัย ท้ังหมวกกันน็อค สนับเข่� และสนับแขน เพร�ะคว�มเร็วเวล�ไถลจ�กเนินเข�
ลงม�น้ันเร็วม�ก และเร�ไม่ส�ม�รถเหยียบเบรกได้เหมือนรถ ฉะน้ันคนท่ีจะเล่นผ�ดโผน
ม�กต้องฝึกทักษะให้พร้อมก่อนค่ะ”
 “Longboard ไม่ใช่แค่กีฬ�ท่ีทำ�ให้เร�ได้ออกกำ�ลังก�ย แต่ทำ�ให้เร�ได้รู้จักเพ่ือนในหล�ก
หล�ยอ�ชีพ ได้มิตรภ�พและสังคมใหม่ๆ บ�งคร้ังสนุกม�กจนลืมกินข้�วเลยก็มีค่ะ”
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 “สิ่งที่ชอบที่สุดของการเล่น Longboard 
ไม่ใช่แค่ความสนุก แต่มันนำาไปสู่การเดิน
ทางท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มเพื่อน นั่น
แหละที่สนุก”
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ความจริงของชีวิตคนทำางานสายครีเอทีฟ คือ สมองซีกขวาส่วนสร้างสรรค์ต้องเดินเครื่องอย่างหนัก 
ชัว่โมงทำางานสามารถลากยาวตัง้แตเ่ชา้ถงึดกึดืน่ ปฏทินิวนัพกัผอ่นอาจเปลีย่นเปน็วนัทำางานไดต้ลอดเวลา 
ชายแดน เทยีมไสย ์หรอืคณุแตก๊  Creative Group Head  ของบรษิทัโฆษณาแหง่หนึง่ กต็อ้งเผชญิชวีติรปูแบบนี ้ 
แต่เขามีหลักอยู่ว่า เมื่อใส่เกียร์เดินหน้าทำางานเต็มที่ที่สุดแล้ว ชีวิตด้านอื่นก็ต้องสนุกเต็มที่ด้วย
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 “ง�นของผมคือคิดง�นโฆษณ� คิดคำ� เขียนสคริปต์ และไดอะล็อกต่�งๆ ซึ่งง�น
ส�ยนี้มีดีเทลค่อนข้�งเยอะ และเครียดตรงที่เร�จะทำ�อย่�งไรให้ลูกค้�ซื้อสิ่งที่เร�คิด
และสิ่งที่เร�เขียน ไหนจะต้องคิดง�นห�ไอเดียใหม่ม�ข�ยลูกค้�อีก ข�ยไม่ผ่�นรอบ
แรก-รอบสอง-รอบส�มก็มี คว�มเครียดก็สะสมทับถมกันม�เรื่อยๆ บ�งทีแค่ลูกค้�ไม่
ซื้อเฮดไลน์อันเดียวเร�ก็เครียดแล้ว ซึ่งเป็นบ่อยครับ แถมง�นส�ยโฆษณ�ไม่ได้มีเวล�
เป๊ะๆ ว่�ต้องเลิกง�นกี่โมง เลิกดึกๆ ดื่นๆ ก็มี บ�งทีเส�ร์อ�ทิตย์ก็ต้องทำ�ง�น แต่ผม
พย�ย�มสนกุกบัมนั ทำ�ใหเ้ตม็ที ่รบัผดิชอบหน้�ทีใ่หด้ทีีส่ดุ และทำ�ใหผ้ลง�นออกม�ด”ี 
 “ผมเป็นคนใช้ชีวิตค่อนข้�งเยอะเหมือนกัน ไหนจะทำ�ง�น ไหนจะป�ร์ตี้ด้วย เพร�ะ
มีเพื่อนค่อนข้�งเยอะและหล�ยกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมีไลฟ์สไตล์ต่�งกันโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
เวล�อยู่กับเพื่อนผมก็สนุกเต็มที่ สุดคือสุด”
 จะทำ�อย�่งไรใหช้วีติสมดลุทัง้ Live, Play และ Work? สำ�หรบัหนุม่คนนีม้ตีัง้แตล่งมอื
ว�ดรปูชว่ยบำ�บดัคว�มเครยีด และวิง่ออกกำ�ลงัก�ย “เวล�ว�ดรปูหนึง่รปู คล�้ยกบัก�ร
นั่งสม�ธิ มันคือก�รบังคับใจเร�ให้มีสม�ธิ ต้องจดจ่อกับมันม�กเหมือนกัน ทำ�ให้ลืม
เรื่องเครียดๆ ไปได้บ้�ง และเป็นคนชอบออกกำ�ลังก�ยม�ตั้งแต่เด็ก (เคยเป็นนักกีฬ�
ม�ก่อน) เลยเริ่มหันม�วิ่งออกกำ�ลังก�ยจริงจังได้ปีครึ่งแล้ว เพร�ะเห็นเพื่อนไปวิ่งต�ม
ง�นวิ่งเลยอย�กลองบ้�ง อย�กรู้ว่�ฟิลลิ่งมันเป็นไง”

 “ปร�กฏสมัครวิ่งง�นแรกนี่แทบบ้� คือเร�รู้สึกว่� 10 กิโลเมตรที่ลงสมัครไปมันไกล
ม�ก แต่สุดท้�ยก็วิ่งจบ จำ�ได้ว่�เดินไปเยอะเหมือนกัน (หัวเร�ะ) หลังๆ เริ่มติดใจ เริ่ม
วิง่บอ่ยขึน้ เริม่มเีพือ่นวิง่เยอะขึน้ รูส้กึว่�สขุภ�พดขีึน้ แลว้เริม่เพิม่ระยะท�งวิง่เยอะขึน้ 
จนตอนนี้วิ่งจบม�หล�ยฟูลม�ร�ธอนแล้วครับ”
 “เวล�วิ่งมันเหมือนเร�ได้ระบ�ยอ�รมณ์ไปในตัวครับ มันเหนื่อยนะ แต่มันทำ�ให้เร�
รูส้กึด ีรูส้กึว�่ไดล้มืเรือ่งเครยีดๆ เพร�ะตอนวิง่เร�จะไมค่ดิอะไรเลย นอกจ�ก ‘เหนือ่ยวะ่’ 
‘ไม่ไหวว่ะ’ ‘เดินมั้ย?’ ‘พอมั้ย?’ ‘เลิกเหอะ’ ฯลฯ คือเลิกเครียดเรื่องที่คิดม�ก แต่หันม�
จดจอ่เรือ่งวิง่แทน (หวัเร�ะ) ตอนนีก้ช็อบไปวิง่ทีส่วนรถไฟกบัสวนจตจุกัรทีใ่กลบ้�้น ไม่
ก็สวนสวนลุมฯ ใกล้ออฟฟิศครับ  วันไหนเสร็จง�นเร็ว ก็เจียดเวล�ไปวิ่งสวนลุมฯ สัก
ชัว่โมง หลงัจ�กนัน้อย�กทำ�อะไรกท็ำ� ป�รต์ีอ้ะไรกว็่�กนัไป เส�รอ์�ทติยก์พ็กัผอ่น แบง่
เวล�ให้เป็น และใช้เวล�กับสิ่งที่อย�กทำ�” 
 “ออกกำ�ลงัก�ยกไ็ดท้ัง้เรือ่งของสขุภ�พ และทำ�ใหเ้ร�ไดอ้ยูก่บัตวัเอง ไดช้�เลนจต์วัเอง 
ชนะใจตัวเอง ซึ่งบ�งทีมันช่วยสร้�งสม�ธิให้เร�โดยไม่รู้ตัว” 
 ชวีติทีไ่มไ่ดม้แีคด่�้นเดยีว ใครว�่คนเร�เตม็ทีก่บัทกุอย�่งไมไ่ด ้ทำ�ง�นใหเ้ตม็ที ่ป�รต์ี้
สนุกสน�นให้สุด และออกกำ�ลังก�ยให้เหงื่อโชกเหมือนอย่�งหนุ่มอ�รมณ์ดีคนนี้ดูสิ
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“แบ่งเวลาให้เป็น เจียดเวลาทำาเรื่อง
ดีๆ  ให้ตัว เองบ้าง  คนเราไม่จำ า เป็น 
ต้องทำาอะไรด้านเดียว ทำาอะไรหลายๆ 
อย่าง ชีวิตน่าจะมีอะไรสนุกกว่า”
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 ห�กมีต�วิเศษส�ม�รถมองเห็นจินตน�ก�รและคว�มคิดของ
คนได้ เร�คงเห็นมวลคว�มคิดสร้�งสรรค์ของผู้คนลอยฟุ้งอยู่บน
อ�ก�ศเต็มไปหมด แต่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไอเดียบรรเจิดเหล่�นั้น 
ถูกสร้�งให้เกิดขึ้นจริง แต่สองหนุ่มส�วหัวสมัยใหม่อย่�ง 
เอื้อมฤทธี จีรวัฒนเกษตร์  (เอ๋) และจีรัชญ์ พลอยเจิ่ง (ต่�ย) จะ
ไม่ปล่อยให้คว�มคิดดีๆ ต้องลอยคว้�งแล้วห�ยไป  พร้อมก่อตั้ง
แบรนด์ Letter Land ขึ้น
 Letter Lamp โคมไฟสไตล์มินิมอลที่ดีไซน์รูปทรงเป็นตัวอักษร 
A-Z คือโปรดักส์คอลเลคชั่นแรกของ Letter Land ที่มีคุณเอ๋ ส�ว 
กร�ฟฟกิดไีซเนอรเ์ปน็ผูอ้อกแบบ สว่นหนุม่ส�ยม�รเ์กต็ติง้อย�่ง
คณุต�่ย คอยดแูลด�้นก�รตล�ด เปน็สว่นผสมลงตวัสำ�หรบัธรุกจิ 
Start-up เล็กๆ “เริ่มจ�กเร�ทำ�โคมไฟขึ้นใช้เอง แต่เมื่อทำ�ออกม�
แล้วเห็นคว�มเป็นไปได้ในตล�ด เพร�ะยังไม่มีโปรดักส์หน้�ต�
แบบนี้ เลยเป็นจุดเริ่มต้นของก�รสร้�งแบรนด์ขึ้น แต่กว่�จะทำ�
ออกม�เป็นรูปเป็นร่�งพร้อมสู่ตล�ดได้นั้น เร�ต้องทดลองและ
ลองผิดลองถูกกันเยอะเหมือนกัน”
 คุณเอ๋และคุณต่�ยต้องเส�ะแสวงห�แหล่งวัสดุคุณภ�พที่
สเปค็ตรงกบัดไีซนท์ีต่อ้งก�ร รวมทัง้โรงง�นผลติทีฝ่มีอืตอ้งเนีย้บ
แบบ Well-Craft “ถงึแมด้ไีซนเ์รยีบง่�ย แตเ่ปน็ง�นทีต่อ้งใชค้ว�ม
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ละเอยีดคอ่นข้�งม�ก เพือ่คมุคณุภ�พและตล�ด เร�เลยกำ�หนด
ให้มีสีและไซส์เดียวก่อนโดยวัสดุทำ�จ�กอะคริลิคและโลหะ ใน
อน�คตอ�จเพิ่มดีไซน์หรือไซส์ให้ลูกค้�เลือกหล�กหล�ยขึ้น”
 “เร�อย�กให ้Letter Land เปน็แบรนดส์นิค�้ไลฟส์ไตลท์ีเ่ข�้ไปอยู่
ในชีวิตประจำ�วันของคนได้ทุกที่ ไม่ว่�จะเป็นโคมไฟในบ้�น หรือ
แผ่นนำ้�หอมปรับอ�ก�ศในรถ ที่จะออกเป็นโปรดักส์ใหม่ของเร� 
กบัร�ค�ทีเ่ข�้ถงึไดง้�่ยขึน้ เพร�ะเร�อย�กใหส้นิค�้เข�้ไปอยูร่อบ
ตัวผู้บริโภคได้ม�กขึ้น แต่ยังคงคอนเซ็ปต์คว�มเป็น Letter Land 
ที่เล่นกับตัวอักษร กับดีไซน์สวยเรียบมีสไตล์ และมีฟังก์ชั่น”
 กลุ่มเป้�หม�ยของ Letter Land คือกลุ่มคนสมัยใหม่ที่มี 
ไลฟส์ไตลช์ดัเจน และเลอืกสนิค�้โดยใหค้ว�มสำ�คญักบัเรือ่งของ 
ดไีซนด์ว้ย “อย�่งเร�ชอบสนิค�้ดไีซนเ์รยีบและโทนสเีรยีบๆ ทีอ่ยู่
กับเร�ได้น�น และใช้ง�นได้ดี จ�กตัวตนของเร�เองเลยสะท้อน
ไปถึงแบรนด์ที่ทำ�ด้วย”
 “ต่�ยเป็นคนที่มีโปรเจ็คต์ในหัวเยอะม�ก แต่เป็นพวกชอบคิด
แลว้ไมท่ำ� สว่นเอจ๋ะลงมอืทำ�เลย ทำ�ใหอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้เหม�ะเจ�ะ
ลงตวั หล�ยครัง้ทีเ่ร�ปลอ่ยโอก�สดีๆ  ใหห้ลดุลอยไปเปน็ของคน
อื่น เพร�ะคว�มขี้เกียจ คว�มกลัว หรืออะไรก็แล้วแต่”
 “ดังนั้นขอให้คิด และลงมือทำ�กันเถอะครับ”

Instagram : Letterland
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 วรนัธร เป�นลิ หรอือิง้ค ์ศลิปนิด�วรุง่ทีถ่กูเสนอชือ่เข�้ชงิร�งวลันกัแสดงหญงิ
ยอดเยี่ยมหล�ยร�งวัล อ�ทิ สต�ร์พิคส์ไทยอวอร์ด และร�งวัลส�ข� “นักแสดง
ด�วรุง่ยอดเยีย่ม” จ�ก Asian Film Awards ครัง้ที ่13 ซึง่เทยีบไดก้บัร�งวลัออสก�ร์
ของเอเชยี จ�กผลง�นแสดงครัง้แรก! ในภ�พยนตรเ์รือ่ง “Snap แค.่..ไดค้ดิถงึ ของ 
ผู้กำ�กับคงเดช จ�ตุรันต์รัศมี ในขณะเดียวกัน เสียงร้องหว�นๆ ของเธอกับดนตรี
ฟังสบ�ยในซิงเกิ้ลเพลงแรก “เหง� เหง�” ก็ทำ�ให้เร�เปิดเพลงเดิมฟังวนซำ้�แล้ว
ซำ้�เล่�ได้เหมือนโดนสะกด
 “จำ�คว�มไดว้�่ตอนเดก็ๆ ชอบรอ้งเพลงในรถกบัคณุพอ่ทกุเช้�ตอนเดนิท�งไป
โรงเรียน แล้วอิ้งค์ร้องเพลงตรงคีย์ และจำ�เนื้อได้ คุณพ่อสังเกตว่�อิ้งค์ชอบร้อง
เพลง เลยส่งให้ไปเรียนร้องเพลง พอได้เรียนยิ่งสนุก และทำ�ให้เริ่มจริงจังกับก�ร
ร้องเพลงม�กขึ้น แต่นอกจ�กเรียนร้องเพลงแล้วยังเรียนรำ�และเต้นเหมือนเด็ก
ทั่วไป แต่ปร�กฏว่�สิ่งที่อยู่กับเร�ม�ถึงทุกวันนี้ได้คือร้องเพลงค่ะ”
 จริงๆ แล้วส�วสวยคนนี้เข้�วงก�รครั้งแรกเมื่อตอนอ�ยุ 14 ในฐ�นะสม�ชิก
เกิร์ลกรุ๊ปวัยใสแห่ง Chilli White Choc ก่อนจะล�ออกม�เพื่อทุ่มเวล�ให้กับก�ร
เรียนเต็มที่ขึ้น ตั้งแต่เด็กจนถึงจบปริญญ�ตรี อิ้งค์เลือกเรียนด้�นดนตรีม�โดย
ตลอด ไม่ว่�จะเป็นเลือกเรียนแผนดนตรีด้�นดุริย�งคศิลป์ตะวันตกที่โรงเรียน 
และต่อปริญญ�ตรีที่จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย คณะศิลปกรรมศ�สตร์ ภ�ควิช�
ดุริย�งคศิลป์ “เคยถ�มตัวเองว่�จะอยู่กับอะไรได้ตลอดชีวิต คำ�ตอบคือดนตรี 
เลยเริ่มต้นปูพื้นฐ�นตั้งแต่ต้นเลย ไม่อย�กเรียนส�ยอื่น เพร�ะรู้สึกว่�ดนตรีเป็น
สิ่งที่อยู่กับเร�ได้จริงๆ ครอบครัวก็สนับสนุนให้ได้เรียนในสิ่งที่อย�กเรียนค่ะ”
 “อิง้คเ์รยีนตัง้แตท่กัษะก�รรอ้งเพลง เรือ่งของทฤษฏ ีและลงลกึทกุองคป์ระกอบ
ของดนตรี เมื่อเข้�มห�วิทย�ลัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีคล�สสิค ซึ่งเป็นพื้นฐ�น
ของดนตรทีกุแขนง เปน็อกีมมุทีไ่มเ่คยสมัผสัม�กอ่น ใชเ้ทคนคิก�รรอ้งทีแ่ตกต�่ง

จ�กดนตรีป๊อบ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งดนตรีป๊อบค่ะ” 
 “อิง้คร์อ้งเพลงไดท้กุแนว เพร�ะชอบเรยีนรูเ้ทคนคิก�รรอ้งทีแ่ตกต่�งกนัของ
ดนตรีแต่ละแนว ส่วนตัวเป็นคนชอบฟังเพลงเยอะม�ก แต่ตอนนี้กำ�ลังอินกับ
แนว Electronic และ Synth Pop อยู่ค่ะ”
 ทำ�ให้ซิงเกิ้ลแรกในน�มศิลปิน Ink Waruntorn ชื่อเพลง “เหง� เหง�  
(INSOMNIA)” สังกัด BOXX MUSIC ออกม�ในสไตล์เพลง Synth Pop ที่ใช้ 
Electronic Sound ม�สร�้งจงัหวะดนตรเีก๋ๆ  คูก่บัเสยีงรอ้งหว�นฟงัสบ�ยของเธอ 
โดยอิ้งค์ยังจับคีย์บอร์ดเล่นดนตรีอินโทรเองด้วย 
 “ทำ�เพลงๆ หนึ่ง อิ้งค์และพี่ในค่�ยเริ่มจ�กศูนย์พร้อมกัน นั่งคุยกัน และเริ่ม
ไปด้วยกันว่�อย�กได้แบบไหน อย่�งแนวเพลงอิ้งค์เป็นคนเลือก สำ�หรับเพลง 
'เหง� เหง�' เนื้อห�ก็ม�จ�กอิ้งค์ ที่บ�งโมเมนต์คิดถึงใครสักคน เวล�ไปที่ไหน 
หรอืเจอสิง่ของบ�งอย�่ง กจ็ะคดิขึน้ม�ว�่เข�จะคดิถงึเร�บ�้งมัย้ เพลงกจ็ะม�
จ�กตัวตนคว�มเป็นอิ้งค์ด้วย แต่อิ้งค์เหง�สุดได้แค่นี้แหละ ไม่ใช่เศร้�ร้องไห้
ฟูมฟ�ย หรือสุขก็สุขประม�ณนี้นะ”
 สว่นซงิเกิล้เพลงใหมล่�่สดุ “SNAP” ยงัคงเปน็แนวเพลง Synth Pop แตด่นตรี
จดัจ�้น และมจีงัหวะเรว็ขึน้ เทก็เจอรข์องดนตรลีกึขึน้ โดยเธอเองกม็สีว่นรว่มทำ�
ดนตรเียอะขึน้ดว้ย  “ยงัเปน็เพลงทีฟ่งัง�่ย ตดิห ูและรอ้งต�มง�่ยเหมอืนเดมิ เนือ้
เพลงบอกเล�่ถงึก�รแอบชอบใครคนหนึง่ม�ก แตรู่ว้�่เปน็ไปไมไ่ด ้เมือ่มโีอก�ส
ได้ใกล้กัน ทำ�ให้เร�อย�กหยุดเวล�ไว้ เป็นเพลงแนวคิดบวกเหมือนเดิมค่ะ” 
 “ต่อให้ทำ�เพลงแล้วไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�อิ้งค์จะไม่
ชอบร้องเพลง หรือเลิกร้องเพลงได้ เพร�ะมันเป็นชีวิตของอิ้งค์ไปแล้วค่ะ เร�
ทำ�มันทุกวันจนกล�ยเป็นกิจวัตร ไม่ว่�จะร้องเพลงจริงจังหรือร้องเล่นๆ อิ้งค์มี
คว�มสุขที่ได้ทำ�มันจริงๆ ค่ะ”
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วันดีดี กับ AMC โครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ  
อินเตอร์เชนจ์

“วันดีดี กับ AMC โครงก�รไอดีโอ โมบิ จรัญ อินเตอร์เชนจ์” เชิญ
ลูกบ้�นร่วมง�นทำ�บุญ ฟังพระธรรมเทศน�จ�กพระมห�สมปอง 
ต�ลปุตฺโต วัดสร้อยทอง (พระอ�ร�มหลวง) พร้อมร่วมถว�ย
สังฆท�นและถว�ยเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ง�นจัดข้ึนเพ่ือต้อนรับ
สม�ชิก Ananda Member Club (AMC) เข้�สู่บ้�นหลังใหม่อย่�ง
อบอุ่น สำ�หรับลูกบ้�นโครงก�รไอดีโอ โมบิ จรัญ อินเตอร์เชนจ์โดย
เฉพ�ะ ซ่ึงภ�ยในง�นนอกจ�กจะเต็มอ่ิมกับพระธรรมเทศน�แล้ว 
ลูกบ้�น AMC ยังได้ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภ�พฟรีกับโรงพย�บ�ล
พญ�ไท 3 พร้อมรับของท่ีระลึกและช้อปป้ิงสินค้�ร�ค�พิเศษกับ
บูธสิงห์ออนไลน์ช็อป

AMC UNiO Pre-sales

UNiO Condo เปิดตัว Pre-Sales โครงก�รใหม่ 2 โครงก�ร 2 ทำ�เล  
UNiO คอนโด สุขุมวิท 72 และ พระร�ม 2 – ท่�ข้�ม เพ่ือมอบ
สิทธิพิเศษให้ลูกค้�สม�ชิก Ananda Member Club (AMC) ในก�ร
เลือกจองซ้ือ พร้อมรับส่วนลดก่อนใคร ซ่ึงภ�พบรรย�ก�ศในวัน
เปิดจองวันแรกคึกคักอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงได้รับก�รตอบรับจ�กลูกค้�
เป็นอย่�งดี พร้อมมอบสิทธ์ิผู้โชคดีจับสล�กห้องร�ค�พิเศษเพียง 
950,000 บ�ท

อนันดาฯ จัดโปรแรงสุดฮอต “UNIO Friend 
Get Friend รับทั้งเงิน ลุ้นทั้งทอง”
คุณสุธี ศรีจิร�รัตน์  ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโสฝ่�ยลูกค้� 
สั มพั นธ์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ล ะ วิ จั ย ตล�ด  บ ริ ษั ท  อนั นด�  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�ตล�ดคอนโดมิเนียมติด
รถไฟฟ้� พร้อมด้วยคุณสุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ บริษัท เฮลิกซ์ 
จำ�กัด (บริษัทในเครือ บมจ.อนันด� ดีเวลลอปเม้นท์) มอบสร้อย
คอทองคำ�มูลค่�กว่� 200,000 บ�ทให้กับสม�ชิก AMC (Ananda 
Member Club) ที่มียอดก�รแนะนำ�สูงสุด 5 อันดับแรก จ�ก
แคมเปญ “UNiO Friend Get Friend : รับทั้งเงิน ลุ้นทั้งทอง” กับ
โชค 2 ตอ่ โชคตอ่ที ่1 เพยีงแนะนำ�เพือ่นม�จองซือ้ ยนูโิอ คอนโดฯ 
ในระหว่�งวันที่ 16 ก.ค. – 31 ต.ค. 58 รับทันทีเช็คเงินสด มูลค่� 
5,000 บ�ท พรอ้มลุน้รบัโชคตอ่ที ่2 รบัสทิธิล์ุน้รบัสรอ้ยคอทองคำ�
หนักสูงสุด 5 บ�ททันที โดยอันดับที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ�หนัก 
5 บ�ท อันดับที่ 2 รับสร้อยคอทองคำ�หนัก 2 บ�ท ขณะที่อันดับ
ที่ 3-5 รับสร้อยคอทองคำ�หนัก 1 บ�ท 3 ร�งวัล

อนันดาฯ พร้อมเปิด “ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์”
ชูคอนเซ็ปต์ ‘1 STEP AHEAD – เชื่อมต่อทุกมิติ’

คุณวิโรจน์ กัปปิยจรรย� กรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นธุรกิจคอนโดมิเนียม (คนกล�ง) พร้อมด้วยคุณพงศ์อนันต์ 
สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ฝ่�ยก�รตล�ด (ที่ 2 จ�กขว�) และคุณอมรรัตน์ บุญสอน Head of 
Business Unit (IDEO Mobi) (ที่ 2 จ�กซ้�ย) บริษัท อนันด� ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�ตล�ด
คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้� นำ�โครงก�รสุดยอดทำ�เลทองในอน�คต “ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่�ง อินเตอร์เชนจ์”  
คอนโดฯ พร้อมอยู่  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน และคว�มรู้สึกเป็นส่วนตัวสูง ใน 
คอนเซ็ปต์ “1 STEP AHEAD – เชื่อมต่อทุกมิติ เพียงหนึ่งก้�ว ทุกคว�มสมบูรณ์แบบอยู่ในมือของคุณ” พบกับ
คว�มเหนือกว่� 4 ระดับ “ห่�งจ�กสถ�นีรถไฟฟ้�บ�งซ่อนเพียง 1 ก้�ว – เพื่อก�รลงทุนที่คุ้มค่� - ดีไซน์และ  
Facilities ทีค่รบครนั -เพยีบพรอ้มดว้ยระบบรกัษ�คว�มปลอดภยัอย�่งสงูสดุ” จดัโปรโมชัน่มอบสว่นลดสงูสดุกว�่  
“ครึง่ล�้น” พรอ้มฟรเีงนิด�วนแ์ละเงนิจอง + ทำ�สญัญ� เพยีง 50,000 บ�ท และผอ่น 0% น�น 10 เดอืน สทิธพิเิศษ
สำ�หรับลูกค้�ที่เข้�ร่วมง�นเปิดตัวโครงก�รครั้งแรก ในวันที่ 2-3 กรกฎ�คม 2559 นี้ ส�ม�รถเข้�เยี่ยมชม
โครงก�รได้ที่ Sales Gallery โครงก�รไอดีโอ โมบิ วงศ์สว�่ง อินเตอร์เชนจ์ หรือสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่  
02-316-2222 หรือ www.ananda.co.th
 
สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ
ที่ปรึกษ�ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ นันทพร บุญ-หลง, สมฤทัย ผลพละ  
บริษัท สย�ม พีอ�ร์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด โทร. 02-693-7835-8 ต่อ 20, 22

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ บริษัท อนันด� ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
คุณกุลนรี มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยประช�สัมพันธ์ 
Email : kulnaree@ananda.co.th  โทร : 02-697-3300 ต่อ 3208 
คุณเขมรัตน์  บุญหล่อสุวรรณ์ (ภ�) ผู้จัดก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ Email : khemmarut@ananda.co.th

คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ฝ่�ยก�ร
ตล�ด บริษัท อนันด� ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�
ตล�ดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้� จัดแคมเปญสุดพิเศษ “LIvE 
NOW by Ananda อยู่เลย...ชีวิตไม่ต้องรอ” กับ 10 โครงก�ร
พร้อมอยู่ ได้แก่ 3 คอนโดมิเนียมคุณภ�พ ไอดีโอ ส�ทร-ท่�พระ, 
ไอดีโอ วุฒ�ก�ศ และไอดีโอ โมบิ จรัญฯ-อินเตอร์เชนจ์ พร้อม
ด้วย 4 โครงก�รบ้�นเดี่ยวพร้อมอยู่บนทำ�เลศักยภ�พใกล้สน�ม
บินสุวรรณภูมิ เอโทล จ�ว� เบย์ (บ�งน�-กิ่งแก้ว), เอโทล 
บ�หลี บีช (อ่อนนุช–ล�ดกระบัง) และเอโทล ไวกีกิ ชอร์  
(พระร�ม 9 – มอเตอรเ์วย)์  เอโทล มลัดฟีส ์บชี และ 3 โครงก�รท�วน์
โฮมนิย�มใหม่ รองรับทุกจินตน�ก�ร ภ�ยใต้แบรนด์ “อ�ร์เด้น” 
ใน 3 ทำ�เลยอดนยิม “พระร�ม 3 – พฒัน�ก�ร 20 - ล�ดพร�้ว 71” 
ในร�ค�เริ่มต้นตั้งแต่ 1.9 – 12.8 ล้�นบ�ท พร้อมรับข้อเสนอ
พเิศษ ฟร!ี ทกุร�ยก�ร ตอ่ทกุม�ตรก�รรฐั (เฉพ�ะโครงก�รทีร่ว่ม
ร�ยก�ร) พร้อมรับส่วนลดและของแถมสูงสุดกว่� 800,000 บ�ท  

อนันดาฯ ปลุก Passion คนเมือง ผ่าน Corporate Campaign 
ครั้งแรกเปิดตัว Online Film ชุด #LIvEwITHPASSION

คุณช�นนท์ เรืองกฤตย� ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 
อนนัด� ดเีวลลอปเมน้ท ์จำ�กดั (มห�ชน) ผูน้ำ�ตล�ดคอนโดมเินยีมตดิรถไฟฟ�้ ประก�ศ
ตัวตน ANANDA ผ่�นแนวคิด “PASSION” ที่ม�จ�กก�รไม่เคยหยุดห�มุมมองใหม่ๆ 
และพัฒน�ตัวเองในด้�นต่�งๆ ให้ส�ม�รถตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง นำ�ไปสู่เป้�หม�ยใน
ก�รพัฒน�ทุกโครงก�รของเร�ให้ส�ม�รถเป็น Urban Living Solutions  ได้อย่�งแท้จริง 
เพือ่ใหท้กุคนได ้#LIvEWITHPASSION ใชช้วีติไดอ้ย่�งเตม็ทีใ่นท�งของตวัเอง พรอ้มเปดิ
ตัว Online Film ชุด “#LIvEWITHPASSION” ที่จะช่วยจุดพลัง และแรงบันด�ลใจในก�ร
ก�้วสูจ่ดุหม�ยใหก้บัคนเมอืง ใหก้ล้�ทำ�ต�ม Passion ของตวัเอง เพือ่มุง่สูเ่ป้�หม�ยของ
ชีวิตเปลี่ยนจ�กสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้…

ตดิต�มชมและแชรไ์ดท้ี ่https://youtu.be/IkQkHv8MQPI ตัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป กบั Campaign
#LIvEWITHPASSION ANANDA : Urban Living Solutions 
สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ
ที่ปรึกษ�ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ นันทพร บุญ-หลง, สมฤทัย ผลพละ  
บริษัท สย�ม พีอ�ร์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด โทร. 02-693-7835-8 ต่อ 20, 22

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ บริษัท อนันด� ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
คุณกุลนรี มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยประช�สัมพันธ์ 
Email : kulnaree@ananda.co.th  โทร : 02-697-3300 ต่อ 3208 
คุณเขมรัตน์  บุญหล่อสุวรรณ์  (ภ�) ผู้จัดก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์ 
Email : khemmarut@ananda.co.th
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AMC Arden The Exclusive welcome Dinner

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ที่ผ่�นม� บริษัทอนันด�ฯ ได้จัดง�น "AMC 
Arden The Exclusive Welcome  Dinner" เพื่อเป็นก�รตอบแทน
และขอบคุณลูกค้�คนสำ�คัญโครงก�ร Arden ทั้ง 3 โครงก�ร 
คือ อ�ร์เด้น พระร�ม 3 , อ�ร์เด้น ล�ดพร้�ว 71 และอ�ร์เด้น 
พฒัน�ก�ร ทีใ่หก้�รสนบัสนนุบรษิทัอนนัด�ฯ อย�่งดมี�โดยตลอด 
โดยไดค้ดัสรรกจิกรรมสทิธพิเิศษดีๆ  พรอ้มทัง้เมนอู�ห�รสดุพเิศษ

จ�กฝีมือของเชฟม�กประสบก�รณ์กว่� 40 ปี เชฟวิชิต มุกุระ 
พร้อมฟังบทเพลงไพเร�ะ จ�กคุณตุ๊ก วิยะด� โกม�รกุล ณ นคร 
และพบกับพิธีกรส�วสวยอ�รมณ์ดี ไดอ�น� จงจินตน�ก�ร ซึ่ง
ภ�ยในง�นเต็มไปด้วยบรรย�ก�ศคว�มอบอุ่นและเป็นกันเอง
อย่�งน่�ประทับใจ 

 

Springfield @ Sea Resort & 
Spa

- ส่วนลดค่�ห้องพัก 40% จ�กร�ค�ปกติ 
(พร้อมอ�ห�รเช้�สำ�หรับ 2 ท่�น)
- ส่วนลดค่�อ�ห�ร 10% ที่ห้องอ�ห�ร 
Gourmet @ Sea และ Aqua Bar and Grill @ Sea
- ส่วนลดค่�เคร่ืองด่ืม 10% ท่ีร้�น Coffee 
@ Sea

ไอคอนนิก คลินิก (Iconic Clinic)

ต่อท่ี 1 รับสิทธ์ิทดลองบริก�รทรีตเมนต์ ฟรี 
1 คร้ัง/1 ท่�น  มูลค่�สูงสุด 10,000 บ�ท  
ตอ่ที ่2 รบัสทิธิส์ว่นลดพเิศษ 20% สำ�หรบั
เปิดคอร์สทรีตเมนต์และเลเซอร์ และ
ส่วนลดค่�ย�หรือเวชสำ�อ�งค์ 5% จ�ก
ร�ค�ปกติ 
วันนี้ - 31 ธันว�คม 2559 

Springfield village Golf & 
Spa
- ส่วนลดค่�ห้องพัก 40% จ�กร�ค�ปกติ 
(พร้อมอ�ห�รเช้�สำ�หรับ 2 ท่�น)
- สว่นลดค�่อ�ห�ร 10% ทีห่อ้งอ�ห�ร Bird 
of Paradise, Bosco the Restaurant 
วันนี้ - 31 ธันว�คม 2559
*เงื่อนไขเป็นไปต�มที่บริษัทฯ กำ�หนด

(เฉพ�ะบ้�นเดี่ยว) และสำ�หรับลูกค้�ที่ลงทะเบียนผ่�น Website 
และม�จองทีโ่ครงก�ร จะไดร้บัสว่นลดเพิม่อกี 20,000 บ�ท ตัง้แต่
วนันีถ้งึ 30 ม.ิย. นีเ้ท�่นัน้ ส�ม�รถเข�้เยีย่มชมโครงก�รไดท้ี ่Sales 
Gallery ทั้ง 10 โครงก�ร สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-316-2222 
หรือ www.ananda.co.th

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ
ทีป่รกึษ�ฝ�่ยประช�สมัพนัธ ์ นนัทพร บญุ-หลง, สมฤทยั ผลพละ  
บริษัท สย�ม พีอ�ร์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด โทร. 02-693-7835-8 
ต่อ 20, 22

ฝ�่ยประช�สมัพนัธ ์บรษิทั อนนัด� ดเีวลลอปเมน้ท ์จำ�กดั (มห�ชน) 
คุณกุลนรี มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยประช�สัมพันธ์
Email : kulnaree@ananda.co.th โทร : 02-697-3300 ต่อ 3208 

อนันดาฯ จัดแคมเปญ “LIvE NOw by Ananda อยู่เลย...ชีวิตไม่ต้องรอ” ฟรี! ทุกรายการ ต่อทุกมาตรการรัฐ



 

DIRECtORY

72 COURTYARD
335/1 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 17)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 00.00 น.
โทร. 089-152-2677

IF I wERE A CARPENTER
ปรีดีพนมยงค์ 42 แยก 12 สุขุมวิท 71 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
โทร. 083-929-2822
E-mail : ifiwereacarpenterstudio@gmail.com

Rama 2 - Thakham

Venio

Sukhumvit 72

IDEO Sukhumvit 93

IDEO Mobi Asoke

Charan 3




