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EDITOR’S TALK

หน่ึงวันท่ีผมต้ังตารอคอย คือวันท่ีอนันดาฯ เปิดตัวโครงการ 4 Projects 7 Stations 
เพื่อนําเสนอที่อยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์แนวคิดทันสมัยให้กับคนเมือง ในทําเลที่ตั้ง 
ใจกลางเมืองศูนย์กลางการใช้ชีวิต แฟชั่น ย่านธุรกิจ และการเดินทาง อย่างอโศก, 
สุขุมวิท, สยาม-ราชเทวีและวงศ์สว่าง ที่เราเล็งการณ์ไกลถึงคุณภาพความเป็นอยู่
ของผู้อยู่อาศัยทั้งในวันนี้และอนาคตด้วย
 หนึ่งในโปรเจ็คต์ไฮไลท์ของเรา คือ ASHTON ASOKE ที่เราทุ่มเททํางานอย่าง
หนักเพื่อให้ได้ทําเลสุดเพอร์เฟ็คต์ที่หาไม่ได้อีกแล้วใจกลางเมือง และยังทํางานร่วม
กับนักออกแบบระดับหัวกะทิของไทยเพื่อสร้างสรรค์ Ashton ให้เป็นคอนโดมิเนียม
สุดพรีเมี่ยม ที่มีดีไซน์โดดเด่นที่สุด บนทําเลที่ดีที่สุด 
 โครงการตอ่จากนีข้องอนนัดาฯ ยงัตัง้มัน่อยูบ่นแนวคดิการพฒันาเพือ่ใหค้นเมอืง
ใช้ชีวิตที่ดีได้ดีกว่าเดิมครับ

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
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“เมื่อก่อนเราเป็นบริษัทเล็กมากที่เริ่มจากโครงการบ้าน
ระดับหรูย่านบางนา แต่นับตั้งแต่ปี 2007 เกิดกลยุทธ์สู่การ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ซึ่งประสบความ
สําเร็จและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โครงการของบริษัทอนันดาฯ มี
ทั้งหมด 16 โครงการ มูลค่า 29,786 ล้านบาท แต่หลังจากเข้า
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว เกิดโครงการเพิ่มขึ้นอีก 11 โครงการ 
และสามารถสร้างมูลค่าได้มากถึง 37,586 ล้านบาท”
 “จากการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนของ
ประเทศไทยในปัจจุบันทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT พบว่ากรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 64 สถานี และในปี 
2019 คาดว่าจะขยายเส้นรถไฟฟ้ามากกว่า 222 สถานี เรา
จึงเล็งเห็นถึงโอกาสดีในการเป็นผู้นําตลาดคอนโดมิเนียมติด
เส้นรถไฟฟ้า และเป็นส่วนหนึ่งในผู้พัฒนาชีวิตคนเมืองให้มี
คุณภาพ”
 ความเหนือชั้นของบริษัทอนันดาฯ คือสามารถครอบครอง
ทําเลทองติดสถานีรถไฟฟ้าในทุกย่านสําคัญ “ในช่วงปีแรกๆ 
มีแต่คนกังขาว่าเราจะซื้อที่ ได้หรือ มาถึงตอนนี้ไม่มีใครตั้ง
คําถามนั้นแล้ว คําถามเปลี่ยนเป็นว่าต่อไปทางอนันดาฯ จะมี
คอนโดมเินยีมที่ไหนอกี การทีเ่ราสามารถสรา้งคอนโดมเินยีม 
ASHTON ในใจกลางเมืองย่านแยกอโศก ยิ่งทําให้หลายคน
ประหลาดใจมากขึ้น เพราะเมื่อเวลาเราตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้ว เราก็จะมุ่งมั่นเต็มที่อย่างไม่หยุดยั้ง และไม่มีคําว่าเป็นไป
ไม่ได้สําหรับเรา”

 นอกจากนี้บริษัทอนันดาฯ ยังตอกย้ําก้าวมั่นการพัฒนา
คุณภาพคอนโดมิเนียมระดับแถวหน้าด้วยการจับมือกับ
พนัธมติรอนัแขง็แกรง่อยา่ง MITSUI Fudosan Residential 
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในญี่ปุ่นด้านยอด
ขายและกําไรสูงสุด (ข้อมูลอ้างอิงเดือนกันยายน 2557 จาก 
Bloomberg) เป็นบริษัทใหญ่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 1 
ล้านล้านบาท และเป็นอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจและความ
ตัง้ใจซือ้สงูสดุ ผลสาํรวจจากนติยสารนเิกอขิองประเทศญีปุ่น่  
โดยได้ร่วมจัดตั้งบริษัท Ananda MF Asia จํากัด พ.ศ. 2556 
โครงการแรกภายใต้ความร่วมมือกันของสองบริษัทนี้ คือ
โครงการ IDEO Q จุฬาฯ – สามย่าน ที่สามารถปิดการขาย
ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน มูลค่าโครงการ 6,800 ล้านบาท 
และต่อเนื่องมาถึงปี 2557 กับ 2 โครงการ ASHTON อโศก 
และ IDEO Q สยาม-ราชเทวี ท่ีรวมมูลค่าโครงการกว่า 1 หม่ืน
ล้านบาท
 “ทางมิตซุย ฟูโดซัง ได้แชร์ระบบ TQPM (Total Quality 
Project Management)  ให้กับบริษัทอนันดาฯ เป็นรายแรก
ในประเทศไทย ที่ทางผู้บริหารและบุคลากรของอนันดาฯ ได้
ร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญจากมิตซุยด้วย” 
จากขอ้มลูผลสาํรวจจาํนวนยนูติและมลูคา่โครงการระหวา่งป ี           
2554-2557 โดยบริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จํากัด และมาร์เก็ตติ้ง อินเทลิเจนท์ (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์) 
บริษัทอนันดาฯถือเป็นผู้นําคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า 
(ระยะห่างจากสถานีประมาณ 300 เมตร)”
 “เรายังมุ่งม่ันพัฒนาคอนโดมิเนียมเพ่ือให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ
กลุ่ม Gen C ท่ีฉลาดเลือกและฉลาดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  ได้
ใช้ชีวิตอย่างท่ีต้องการและสะท้อนส่ิงท่ีตัวเองเปน็ไดอ้ยา่งเตม็ที”่

จากจุดเริ่มต้นของคอนโดฯ ไอดีโอแห่งแรกที่ลาดพร้าว 17 ในปี 2007 จนถึงปัจจุบันบริษัทอนันดาฯ ได้
พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้คนเมือง รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ มูลค่า
กว่า 67,373 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทอนันดาฯ ยังตอกย้ำาการเป็นผู้นำาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าด้วยการ
เปิดตัว 4 Projects 7 Stations ที่ตั้งอยู่ในทำาเลทองใจกลางเมืองอย่างอโศก, สุขุมวิท, สยาม-ราชเทวี และ
วงศ์สว่าง ศูนย์กลาง mass transit ในอนาคต ความสำาเร็จในวันนี้เกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเฉียบ
คมของผู้บริหารหนุ่มของเรา คุณชานนท์ เรืองกฤตยา 

GOOD
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 สําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรรมของ ASHTON 
ASOKE โครงการไฮไลทท์ีจ่ะกลายเปน็แลนดม์ารก์ใหมใ่จกลาง
แยกอโศกนั้น เราได้สถาปนิกแถวหน้าแห่งวงการ คุณปอย 
ไพทยา บัญชากิติคุณ มาออกแบบและร่วมทํางานตั้งแต่เริ่ม
ต้นการศึกษาที่ดินแปลงงามแปลงนี้ ก่อนจะขมวดสู่แนวคิด
ดีไซน์ที่ขบคิดในทุกมิติ
 “ความพเิศษของทีด่นิแปลงนีน้อกจากจะตัง้ในทาํเลทองใกล้
แยกอโศก ติดรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มี
ป่าต้นไม้ธรรมชาติอายุเป็นร้อยๆ ปี ซึ่งหาไม่ได้แล้วในย่านนี้ 
ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงคือกําหนดวิธีการวางตึกไม่ให้
กระทบกบัปา่เดมิทีม่อียู ่เรามองวา่ตน้ไมเ้กา่ทีข่ึน้ตามธรรมชาติ
เสมือนมรดกมีคุณค่าท่ีเราได้สืบทอดมา (Legendary – Legacy) 
เช่นเดียวกับคอนโดฯ ASHTON ASOKE ที ่สามารถเป็น
มรกดตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ นอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยที่
นี่จะรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลก ที่สงบร่มเย็น (Serenity) แม้จะ
ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์กลางเมืองที่สําคัญ การออกแบบยังเน้น
ความกลมกลืนและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับสยามสมาคมฯ โดย
การใส่กลิ่นอายความเป็นสยามเข้าไปในการออกแบบอาคาร 
(Reflection of Siam) ในส่วนของสถาปัตยกรรมภายนอก 

เน้นความสวยเรียบทันสมัยไร้กาลเวลา โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่
โทนน้ําเงินเข้มแบบ Mysterious Sapphire ของตึก และดีไซน์
ที่เฉียบบางกว่าคอนโดมิเนียมทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายในแง่
ของโครงสรา้งสถาปตัยกรรมอยา่งมาก อกีหนึง่ความพเิศษคอื
ตกึ ASHTON ASOKE ตัง้อยูใ่นทาํเลววิที่ไมม่ตีกึสงูขา้งเคยีง
มาบดบังทัศนียภาพโดยรอบ”
 คอนโดฯ ถกูแบง่ชัน้หอ้งพกัออกเปน็ High-Zone และ Low-
Zone โดยมี Sky Lounge/Pool อยู่ชั้นที่ 35 และSky Garden 
อยูช่ัน้ที ่50 นอกจากนี ้60% ของพืน้ทีล่อ็บบี ้Garden Lobby 
ออกแบบใหเ้ปน็ open-air ทีเ่ปดิรบัอากาศธรรมชาตแิละตน้ไม้
สเีขยีวโดยรอบ และยงัม ีSky Atrium Lobby เปน็พืน้ทีล่อ็บบีท้ี่
สอดแทรกไว้ในทกุๆ ชัน้ เพือ่ใหผู้อ้ยูอ่าศยัไดแ้วะพกัชมววิเมอืง
และรบัแสงธรรมชาตผิา่นผนงักระจกและระเบยีงเลก็ๆ กอ่นเขา้
หอ้ง “การอยูอ่าศยัในคอนโดฯ ASHTON จงึใหค้วามรูส้กึโปรง่
โลง่สบายกวา่ทีอ่ืน่ เปน็สิง่ทีท่างบรษิทัอนนัดาฯ ยอมลงทนุเพือ่
เพิ่มพื้นที่และคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีกว่าให้กับลูกค้า”
 สว่นไฮไลทอ์ยูท่ีห่อ้งขนาดพืน้ที ่64 ตารางเมตร ทีอ่อกแบบให้
ผูอ้ยูอ่าศยัอิม่เอมกบัววิของเมอืงผา่นผนงักระจกใส 3 ดา้นของ
ห้องนั่งเล่นถึง 270 องศา (Full Panoramic Sky View Living 

Room) เช่นเดียวกับส่วนของสระว่ายน้ําที่เปิดให้เห็นวิวเมือง
เส้นสขุุมวิทตัดกบัเสน้ขอบฟ้าแบบฟูลพาโนรามา่ ดว้ยจุดขาย
ในเรื่องของวิวเมืองที่ดีที่สุด ภายในห้องฯ จึงออกแบบหน้าต่าง
กระจกห้องแบบ Bay window เพื่อให้เปิดรับวิวอย่างเต็มที่ 
 “คอนโดมิเนียมของบริษัทอนันดาฯ ยังยึดมาตรฐานของ
สถาบนัอาคารเขยีว (Thai Green Building Institute -TGBI) 
ด้วย เช่น การสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตที่เป็นอีโค้ (ECO 
Urban life) ระบบไฟฟ้าในอาคารใช้หลอด LED ทั้งหมด การ
จัดให้มีที่จอดรถสําหรับจักรยาน เป็นต้น โครงการนี้นอกจาก
จะใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัแลว้ ยงัคาํนงึ
ถึงเรื่องความปลอดภัยอย่างมากด้วย เช่น มีการดึงอากาศ
ธรรมชาติเข้ามาในตัวอาคาร ซึ่งคอนโดมิเนียมกว่า 95% ใน
เมืองไทยนั้นไม่มีระบบนี้ ซึ่งจะช่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หาก
ชั้นใดชั้นหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ ชั้นที่อยู่เหนือกว่าและต่ํากว่าจะ
ปรับความดันอากาศเพิ่มขึ้น ทําให้ไฟไม่ลามไปชั้นอื่น”
 “ความพรีเมี่ยมทั้งเรื่องวิว โลเคชั่น คุณภาพการก่อสร้าง 
และรายละเอียดการออกแบบ ทําให้ ASHTON เป็นโครงการ
ที่หาไม่ได้อีกแล้ว และจะเป็นคอนโดมิเนียมที่จะยิ่งเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน”

อนันดาฯ คัดสรรสามนักออกแบบระดับ A-List มาผนึกกำาลังท้ังด้านงานสถาปัตยกรรม 
ออกแบบภายใน และภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับ ASHTON ASOKE 
คอนโดมิเนียมไฮเอนด์ใจกลางแยกอโศก ที่มาเหนือชั้นทั้งสภาพแวดล้อม วิวทิวทัศน์ สิ่ง
อำานวยความสะดวก ดีไซน์  และทำาเลที่หาไม่ได้อีกแล้วในใจกลางกรุงเทพฯ เช่นนี้  
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ARChITECTURE :
TImELESS SOPhISTICATE ARChITECTURE
PhAIThAyA bANChAKITIKUN

ไพทยา บัญชากิติคุณ
Architects 49 Limitedภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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 แม้จะผ่านงานโปรเจ็คต์ใหญ่ๆ มานับไม่ถ้วน แต่ส่ิงท่ีทําให้
นักออกแบบภูมิสถาปัตย์มือฉมังอย่างคุณป๊อก คบคงสันติ 
จาก T.R.O.P รู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับการทํางาน
ครั้งนี้  คือการได้พบกับที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางเมืองที่
เต็มไปด้วยต้นไม้ ใหญ่ร่มรื่น  จนเกิดไอเดียการสร้าง 
Urban Forest ขึ้นบนพื้นที่โดยรอบ ASHTON ASOKE
“เมื่อผมได้มาพบกับไซด์งานจริง ทําให้ไอเดียที่เคยคิดเปลี่ยน
ไป ไม่น่าเชื่อว่าจะมีป่าอยู่กลางอโศก เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ ท้ังต้นโพธ์ิ ต้นหูกวาง ต้นมะขามเทศ ฯลฯ  ทาํให้ผมเกิด
แนวคดิการออกแบบภมูสิภาปตัยท์ีส่อดแทรกกบัปา่ธรรมชาติ
ในเมืองที่เรียกว่าเป็น Urban Forest โดยผมเก็บต้นไม้ใหญ่
ไว้เกือบทั้งหมด เราให้ป่าเป็นพระเอก และให้สวนของเราเป็น
พระรอง เพื่อให้คนได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ อย่างที่เป็น”
 บรรยากาศโดยรอบของคอนโดฯ ASHTON ASOKE ถูก
ออกแบบภายใต้แนวคิด “inside-outside” ที่บรรยากาศของ 
ภูมิสถาปัตย์ภายนอกเป็นหนึ่งเดียวกับภายใน โดยดีไซน์สวน
แบบ Open Pavilion เปน็พารท์ชิัน่กระจกทีแ่บง่สเปซเปน็โซนๆ 
ใหผู้อ้ยูอ่าศยัรูส้กึความเปน็สว่นตวั และไมบ่ดบงัทวิทศันส์เีขยีว
โดยรอบ แหงนมองบนฟ้าจะเหน็เรือนพุ่มของตน้ไมเ้ป็นหลงัคา
ตามธรรมชาติกึ่ง “landscape in landscape” นอกจากนี้
ดว้ยทีต่ัง้ของคอนโดมเินยีมอยูต่ดิกบัสยามสมาคมฯ ลอ็บบีจ้งึ
ถกูออกแบบใหม้ ีGarden Terrace ทีค่นสามารถนัง่ผอ่นคลาย
เอ้าท์ดอร์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมผู้อยู่อาศัยได้ 
 “งานออกแบบภมูสิถาปตัย์ในทัว่โลกเริม่คาํนงึถงึสิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ และพืน้ทีส่เีขยีวจะชว่ยลดอณุหภมูขิองสภาพแวดลอ้ม
ในเมืองต่างๆ ลงได้ คอนเซ็ปต์ Urban Forest และ Garden 
Terrace จงึมสีว่นชว่ยเปลีย่นจากปา่คอนกรตีใหเ้ปน็ปา่สเีขยีว
ได้ ไม่ว่าอุณหภูมิโดยรอบของเมืองจะสูงเท่าไหร่ แต่เมื่อเราเดิน
เข้ามาในป่ากลางเมือง อุณหภูมิจะต่ําลงอย่างน้อย 3-4 องศา
เซลเซียส เพราะมีร่มเงาของต้นไม้ช่วยกําบัง สอดคล้องกับ
คอนเซ็ปต์โดยรวมของโครงการ ASHTON ที่ทั้งงานออกแบบ
ภูมิสถาปัตย์ งานสถาปัตยกรรม และงานอินทีเรียมีแนวคิด
ร่วมกันคือ ‘ร่มโพธิ์ร่มไทร’ ที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย” 
 “โครงการนี้ เป็นโครงการที่โดดเด่นในทุกด้าน ทั้งด้าน
สถาปัตยกรรม อินทีเรีย และแลนด์สเคปที่คิดใหม่ทําใหม่
สําหรับงานนี้โดยเฉพาะ สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่พิเศษ เราก็
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่พิเศษให้กับพวกคุณด้วย”

 หลังจากฝากผลงานออกแบบภายในให้กับโรงแรมชื่อดัง
หลายแห่ง นี่เป็นครั้งแรกที่อินทีเรียดีไซเนอร์หนุ่มฝีมือดีอย่าง
คุณอู๋ - ภฤศธร สกุลไทย จาก PIA ได้โชว์ฝีมืองานอินทีเรียอัน
เฉยีบคมใหก้บัคอนโดมเินยีม ASHTON ASOKE ระดบัลกัซช์วัรี ่
 “ ในมุมของอินที เรีย  สิ่ งที่สําคัญคือเรื่องของวิวและ
ธรรมชาติโดยรอบ Art of Reflection Siam Kaleido-
scope จึงเป็นแนวคิดหลักในงานอินทีเรียครั้งนี้ โดยการ
ดึงภาพสะท้อนของต้นไม้โดยรอบ ภาพวิวเมือง รวมถึง
เพ่ือนบ้านอย่างสยามสมาคมฯให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในอินทีเรีย
ด้วย เทคนิคการออกแบบจึงเล่นกับเรื่องของการสะท้อน 
และการหักเห ผ่านงานกระจกหลากเฉดสีตามบรรยากาศ
ภายนอก เช่น ส่วนของล็อบบี้ใช้กระจกเงา เพื่อที่ในเวลา
กลางวันจะสามารถสะท้อนเงาต้นโพธิ์เหมือนเป็นงานศิลปะ
ภายในอาคาร ส่วนของ Sky Lounge ออกแบบฟาซาสกระ
จกให้เป็นเกล็ดคล้ายผิวน้ําที่เล่นกับแสงตกกระทบ เป็นต้น”
 สําหรับห้องนั้นประกอบด้วยขนาดพื้นที่ 64 ตร.ม, 46 
ตร.ม., 34 ตร.ม. และ 30 ตร.ม. ที่ออกแบบให้ทุกเสปซในห้อง
เชื่อมต่อกัน และพื้นที่ใช้สอยมีความยืดหยุ่น ผ่านเทคนิคการ
สร้างพาร์ทิชั่นหรือผนังที่สามารถกั้นหรือซ่อนไว้ให้ห้องดู
กว้างขึ้น รองรับทั้งความเป็นส่วนตัว และการใช้งานพื้นที่ร่วม
กัน การออกแบบระเบียง Semi-Outdoor ที่มีหน้าต่าง 2 ชั้น 

สามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นระเบียงเป็นห้องนั่งเล่นขนาดเล็กได้
 “การออกแบบอินทีเรียเราเน้นความเรียบง่าย และออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ให้มีสัดส่วนลงตัวกับขนาดห้อง ทําให้พื้นที่การ
ใช้งานครบทุกฟังก์ชั่น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เปิดพื้นที่ให้
ผู้อยู่อาศัยใส่ความเป็นตัวเองได้เต็มที่ และใส่ใจในทุกดีเทล
ของงานอินทีเรีย สําหรับห้องขนาด 64 ตร.ม. นอกจาก
ไฮไลท์จะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่เปิดวิวแบบพาโนราม่า 270 องศา
แล้ว งานอินทีเรียยังเพิ่มผนังกระจกให้ผู้อยู่อาศัยเห็นวิว
สะท้อนโดยรอบแบบ 360 องศาจากข้างใน และห้องอาบน้ํา
เป็น Open bathroom เปิดวิวให้เห็นทัศนียภาพข้างนอก
ได้ด้วย ความลักซ์ชัวรี่ของที่นี่คือวิวที่หาไม่ได้จากที่ ไหน” 
 “ตอ่จากนีค้อนโดมเินยีมจะไมใ่ชแ่คท่ีอ่ยูอ่าศยั แตส่ามารถเปน็ 
Third หรือ Fourth place ของคนเมืองในอนาคต ASHTON 
ASOKE จะเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัย ที่พักผ่อน หรือที่สังสรรค์กับ
เพื่อนฝูงได้ การใช้งานของห้องจึงสามารถยืดหยุ่นตามไลฟ์
สไตล์และความต้องการของเราได้ เช่น อาจใช้เป็นสตูดิโอส่วน
ตัวของคนเมือง เป็นสถานที่ประชุมงาน หรือจัดปาร์ตี้ส่วนตัว
เล็กๆ หรืออย่างสําหรับผมชอบทํา Terrarium คอนโดฯ อาจ
จะเป็นที่เก็บ Terrarium ของผม หรือจัดวางจักรยานของผม 
เปน็ตน้  ตอ่จากนีค้อนโดมเินยีมจะสามารถรองรบัทกุกจิกรรม
หรือความสนใจพิเศษของคนเมืองแต่ละคนที่แตกต่างกันได้”

LANDSCAPE:
URbAN FORREST
POK KObKONGSANTI

INTERIOR :
ART OF REFLECTION
PRUITSATORN  SAKULThAI

ภฤศธร สกุลไทย 
PIA interior company limited

ป๊อก คบคงสันติ
T.R.O.P

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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ธนิษฐ์ พิณทอง หรือโต ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณาจาก
บริษัท MU AN JA I ผู้อยู่ เบื้องหลังภาพยนตร์โฆษณา
ของไอดีโอชุดล่าสุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คน
เมืองเริ่มต้น“ใช้ทุกวันให้มีชีวิต” อย่างที่ฝันและต้องการ
ภ า พ ย น ต ร์ โ ฆ ษ ณ า ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ  3 0  วิ น า ที  
ดําเนินเรื่องด้วยภาพชีวิตคนเมืองของคนหลากหลาย
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ศิลปิน นักดนตรี  นักกีฬา ฯลฯ ที่
ใ ช้ ชี วิตธรรมดาในทุกๆ  วัน  ก่อนจะพาผู้ ชมย้อนคิด
และถามตัว เองว่าชีวิตทุกวันนี้คือสิ่ งที่ ใช่ที่ สุดหรือ ไม่
 “คีย์เวิร์ดที่คุณโก้ ชานนท์ เรืองกฤตยา ผู้บริหารของ บริษัท
อนันดาฯ พูดอยู่เสมอคือ ‘Good to be great’ การใช้ชีวิต
ที่ดีให้ดียิ่งขึ้น ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จึงนําเสนอแนวคิดว่า
แม้เราทุกคนจะใช้ชีวิตที่ดีอยู่แล้ว แต่นั่นเป็นชีวิตที่ใช่ที่สุด
หรือไม่ ให้เราลองมองย้อนว่าชีวิตตอนนี้เป็นชีวิตที่อยากจะ
เป็นจริงๆ หรือไม่ จนถึงย้อนกลับไปดูความฝันของตัวเอง 
เช่น เราเคยบ้าศิลปะ บ้าดนตรี ตอนนี้เราได้ทํามันอยู่หรือ
ไม่ และเราหลุดพ้นจากชีวิตที่เราตีกรอบได้ ดังนั้นประโยคทิ้ง
ท้ายของภาพยนตร์คือ ‘ใช้ทุกวันให้มีชีวิต’ และเราสามารถ
ออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ทุกรูปแบบที่ต้องการและอยากเป็น”
 โปรเจ็คต์งานนี้ถือเป็นการร่วนงานครั้งแรกระหว่างผู้กํากับ
ฝีมือดีและบริษัทอนันดาฯ “ด้วยคอนโดมิเนียมไอดีโอมีจุด
ยืดชัดเจนในการเป็นผู้นําคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า เราจึงนํา
เสนอแง่มุมชีวิตคนเมืองที่ใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าคนอื่น และทําอะไร

ได้หลายอย่างที่ต้องการได้มากขึ้นในแต่ละวัน ภาพยนตร์
โฆษณาชุดใหม่นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนออกไปใช้ชีวิต 
เราสามารถใช้ชีวิตให้เหนือความคาดหมายของเราได้”
“เมื่อการเดินทางสะดวก ก็ทําให้สามารถใช้ชีวิตที่มุ่งตรงสู่สิ่ง
ที่หลงใหลและต้องการได้เลย ดังนั้นชีวิตที่อยู่อาศัยใจกลาง
เมือง ทําให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและเป็นตัวเองได้
มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายของเราคือ Gen C ที่มีความเป็นตัว
ของตัวเอง ทุกคนมีความชัดเจนในสิ่งคิด สิ่งที่เป็น และสิ่ง
ที่ชอบ ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้ชัดขึ้น” 
 “ผมรู้สึกสนุกกับการทําภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มาก เพราะ
เป็นชีวิตที่ผมอินมาก ผมเคยเรียนและใช้ชีวิตที่นิวยอร์ค
อยู่ประมาณ 3-4 ปี ผมรู้สึกว่านิวยอร์คเป็นเมืองที่ทําให้
คนสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ เพราะสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมดี สามารถเดินทางไป Central Park ได้แค่ไม่กี่นาที 
สามารถเดินทางไปช็อปปิ้ง ไปร้านอาหาร เที่ยวผับอินดี้ หรือ
เดินทางไปมิวเซียม ร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปะตามที่ต่างๆ 
ได้ง่าย เรารู้สึกว่าทุกอย่างใกล้หมด ผมรู้สึกว่าบางส่วนของ
ภาพยนตร์โฆษณาก็แรงบันดาลใจมาจากตัวเองด้วย อย่าง
เวลานั่งทํางาน ก็อยากจะเวลาให้ตัวเองได้ออกไปเดินทาง
เพื่อพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยบ้าง”
 “คนเมืองน่าจะชื่นชอบภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพราะเป็น 
30 วินาทีที่เข้มข้นมาก และจุดประกายให้ทุกคนเริ่มต้นใช้ชีวิต
ในสิ่งฝัน ทําสิ่งที่อยากทําและอยากเป็นในแบบของตัวเอง”

TANIS PINTONG

bEhIND
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• ทำาเลศักยภาพใจกลางสุขุมวิท บนจุดศูนย์กลางของกรุงเทพฯ 
   ให้ทุกการใช้ชีวิตอยู่รอบตัว Terminal21, EmDistrict, 
   Interchange Tower, รพ.บำารุงราษฎร์, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,
   รร.วัฒนาวิทยาลัย

• พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ขนาดใหญ่ ให้คุณสัมผัสสุนทรียะ
แห่งการอยู่อาศัยท่ามกลาง
ธรรมชาติใจกลางแหล่งธุรกิจ

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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• ทำาเลแหล่ง Fashion ใจกลางเมือง
   ใกล้ Siam, Siam Paragon, 
  Central World, Gaysorn Plaza,
   Central Embassy
• เชื่อมต่อทุกเส้นทางถนนสายหลัก 
   รัชดาภิเษก พระรามเก้า รามคำาแหง 
   จรัญสนิทวงศ์

• Exclusive Private Zone Lift 
   รูปแบบการใช้ชีวิตเหนือระดับกับ
   ลิฟท์ส่วนตัว
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ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

• Sky Pool 360 สระว่ายน้ำาลอยฟ้า
   รอบอาคาร สัมผัสวิวเมืองได้ 360 องศา
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• 1 ก้าวจากสถานีบางซ่อน(รถไฟฟ้าสายสีม่วง) 
 และ 400 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีแดง  สถานี
 บางซ่อน** เพียง 1 สถานี ถึง Bang Sue Grand 
 Station และใกล้ รถไฟฟ้า 5 สาย สายสีม่วง  สาย
 สีแดง  สายสีแดงอ่อน สายสีน้ำาเงิน และAirport 
 Rail Link 

• Triple Sky Facilities 
     ส่วนกลางเหนือระดับบนชั้นดาดฟ้า ครบทุก
     ไลฟ์สไตล์ทั้ง Sky Pool และ Sky Fitness
     และ Sky Outdoor Library พร้อม Sky Desk 
     เปิดรับวิวเมืองและวิวแม่น้ำาได้อย่างเต็มที่

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



• 1 สถานีสู่ Bangkok Mall และเชื่อมต่อ
 สู่ใจกลางสุขุมวิทเพียง 6 สถานีสู่ทองหล่อ
 7 สถานีสู่ The District EM, 8 สถานีสู่อโศก 
 แหล่งธุรกิจใจกลางเมือง

• Sky Desk & Sky Lounge บนสวนดาดฟ้า
 หนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครเปิดรับวิวแม่น้ำา
 และวิวเมืองบนชั้น 30 สัมผัสมุมมองที่ดีที่สุด
 แห่งหนึ่ง
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ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ภาพจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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FAUNGLADA
SARANEE SANGUANRUANG

bRIGhTEN
ThE SmART LIvING

“เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ชอบเล่นเกมส์ และเคยเป็นเวบมาสเตอร์
ตั้งแต่มัธยมต้น แต่พอโตขึ้นสมัยมัธยมปลายก็เริ่มสนใจด้าน
ภาษามากกว่า จนเมื่อเรียนจบปริญญาตรี จากคณะอักษร-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าพ่อ
ด้านไอทีอย่างพี่หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ในงาน sanook.
com ซึง่เฟือ่งขึน้ไปรอ้งเพลงใหอ้เีวน้ทน์ี ้เพราะเคยเปน็นกัรอ้ง
ให้กับวง CU Band ของมหาวิทยาลัยมาก่อน จากนั้นพี่หนุ่ย
เลยชวนใหล้องมาแคสติง้เปน็พธิกีรหญงิ กอ่นจะไดเ้ปน็พธิกีร
ด้านไอทีนับแต่นั้นมา”
 “ตอนนีท้าํงาน 7 วนัเลย เพราะเฟือ่งเปน็คนคอ่นขา้งบา้งาน
คะ่ และรูส้กึแฮปปีก้บัการทาํงานมาก ชอบลยุงาน แตล่ะวนักจ็ะ
ต้องเดินทางหลายที่เหมือนกัน วันไหนที่ต้องเร่งรีบไปทํางาน
อีกที่ในช่วงรถติด เฟื่องก็จะแก้ปัญหาด้วยการจอดรถทิ้งไว้ 
แลว้ขึน้รถไฟฟา้ เพราะรูส้กึตวัปลวิด ีและรวดเรว็ ไปไดห้ลายที ่
เนน้ความคลอ่งตวั ไมต่อ้งหว่งเรือ่งเกดิรถตดิหรอืหาทีจ่อดรถ
ไม่ได ้รถไฟฟา้กจ็ะเปน็ตวัชว่ยใหเ้ราเดนิทางสะดวกขึน้ ปญัหา
รถติดในกรุงเทพฯ ทําให้คนเมืองคํานวณเวลาการเดินทาง
ได้ยาก ดังนั้นถ้าเรามีที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า ก็จะยิ่งสะดวก
มากๆ สามารถคํานวณได้ว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีแน่นอนค่ะ” 
“เฟื่องวางแผนจะซื้อคอนโดมิเนียมสักแห่งในเมืองค่ะ ปัจจัยใน
การเลือกคอนโดฯ สําหรับเฟื่อง คือ เรื่องของสภาพแวดล้อม 
ความน่าเชื่อถือของโครงการ  ทําเลที่สามารถเดินทางได้
สะดวก ถา้ใกลร้ถไฟฟา้ไดก้ย็ิง่ด ีและราคาทีเ่หมาะกบักาํลงัซือ้
ของเฟื่องที่เพิ่งเริ่มทํางาน (First Jobber) ด้วยค่ะ นอกจากนี้
เฟือ่งจะเนน้เรือ่งของงานออกแบบและตกแตง่ดว้ยวา่ตอบโจทย์
รสนยิมของคนรุน่ใหมอ่ยา่งเฟือ่งมัย้ เฟือ่งชอบคอนโดมเินยีม
ทีด่ีไซนม์าใหเ้ราสามารถดดัแปลงพืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้หมาะกบัไลฟ์
สไตล์ที่หลากหลายของเราได้ ในพื้นที่จํากัดถูกออกแบบให้ไม่
อึดอัดและใช้สอยได้จริง”
 “เฟือ่งรูจ้กัคอนโดไอดโีอมานานแลว้ แตโ่ครงการกอ่นหนา้นี้
ของไอดีโอเฟื่องจองไม่ทันค่ะ เพราะรู้ข่าวช้ากว่าคนอื่นตลอด 
(หวัเราะ) ครัง้นีเ้ฟือ่งไดท้ราบขา่วเกีย่วกบัการเปดิตวัโครงการ

ใหม่ 4 project 7 stations ของทางบริษัทอนันดาฯ เร็วขึ้น 
เลยตดัสนิใจวา่จะลงชือ่จองแนน่อนคะ่ สว่นตวัสนใจทาํเลยา่น
สยาม-ราชเทวี และอโศกค่ะ”
 เธอวาดภาพไว้ว่าคอนโดมิเนียมแห่งใหม่จะตกแต่งในโทน
สีขาวโปร่งโล่งสบายตา เพิ่มโทนสีอบอุ่นอย่างเอิร์ทโทนให้
ดูคลาสสิค และใส่ความน่ารักสดใสในแบบที่เป็นตัวเองด้วย
เหล่าตุ๊กตาที่ชื่นชอบ “ถ้าทํางานมาเหนื่อยๆ แล้วได้เห็นอะไร
ที่ทําให้เรามีความสุขก็จะทําให้เรายิ้มได้ อย่างเฟื่องเป็นคน
บ้าตุ๊กตามินเนี่ยน ดังนั้นในห้องเฟื่องก็จะมีตุ๊กตามินเนี่ยนที่
แค่เห็นก็ตลกแล้ว หลังจากทํางานหนัก เฟื่องก็จะหาเวลาพัก
ผ่อนสังสรรค์กับเพื่อนบ้าง ส่วนตัวเป็นคนชอบทานและชอบ
ถ่ายรูป ชอบออกไปร้านเก๋ๆ สรรหาร้านใหม่ๆ ไปนั่งชิล หรือ
ตามรอยร้านที่มีรีวิวแนะนํา ย่านที่ไปบ่อยๆ ก็มีย่านทองหล่อ 
และสขุมุวทิคะ่ ดงันัน้ถา้ทีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นละแวกนีก้ท็าํใหย้ิง่เดนิ
ทางสะดวกค่ะ”
 ในฐานะทีท่าํงานดา้นไอท ีสาวเกง่คนนี้ได้ใหม้มุมองเกีย่วกบั
ดิจิตอลไลฟ์ของคนเมืองในอนาคตว่า “อย่างตอนนี้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เฟื่องต้องมีไว้ติดบ้านคือ มือถือ ไอแพด อุปกรณ์
อัดเสียง กล้อง และคอมพิวเตอร์ ดังนั้นอีก 10-20 ปีข้างหน้า
เรื่องของเทคโนโลยีจะยิ่งมีผลกับชีวิตคนเมืองอย่างมาก ตอน
นีเ้ทคโนโลยกีจ็ะเหมอืนปจัจัยที ่5 แลว้ จากเมื่อกอ่นเทคโนโลยี
เป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ชอบความล้ําสมัยไฮเทค แต่
ปัจจุบันไม่ว่าใครก็ต้องมีสมาร์ทโฟน คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ไลน์
แช็ทกับลูกกันแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ทําให้คนเข้า
ถึงง่ายขึ้น อย่างเฟื่องจะเดินทางไปที่ไหน ก็จะใช้มือถือเซิร์ชหา
ข้อมูลก่อนเสมอค่ะ ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น”
 “ตอนนี้  Apple Watch นาฬิกาอัจฉริยะ ก็ได้เปิดตัวไปแล้ว 
เทคโนโลยีต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมค่ะ ทุกอย่าง
สามารถเชื่อมต่อกันได้หมด เช่น เข้าบ้านปุ๊บ มีระบบเซนเซอร์
ทํางานให้ ไฟเปิด อยู่ชั้นล่างก็สามารถสั่งปิดแอร์ชั้นบนได้ 
เป็นต้นค่ะ ดังนั้นเรื่องการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในอนาคตก็
จะทันสมัยและตอบโจทย์คนเมืองมากขึ้นค่ะ” 
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เฟื่องลดา - สรานี สงวนเรือง สาวสวยที่ได้รับขนานนามว่าเป็นนางฟ้าไอที จากบทบาทพิธีกรที่สร้างสีสัน
ในหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น แบไต๋ไฮเทค, รายการไฮเทคสปริง ช่องสปริงนิวส์, รายการเกมส์โชว์โซเชียล 
ช่องไทยรัฐทีวี และรายการ True Inside News ช่องTrue Inside News ฯลฯ ควบคู่กับงานพิธีกรอีเว้นท์
ต่างๆ เธอคือตัวแทนของผู้หญิงเก่งยุคใหม่ท่ีมีท้ังความสวย ความสามารถ และเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
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สรานี สงวนเรือง 
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 การใชช้วีติอยูท่ีป่ระเทศองักฤษตัง้แตอ่าย ุ12 ขวบ มอีทิธพิล
ต่อมุมมองด้านแฟชั่น การทํางาน การใช้ชีวิต และความคิดหัว
กา้วหนา้และแตกตา่งของชา่งภาพมาดเทค่นนี้ไมน่อ้ย แมจ้ะเริม่
เรียนด้าน Product Design ที่ Central Saint Martins  แต่ก็
ตดัสนิใจเปลีย่นมาเรยีนดา้น Visual Communication ที ่AIU 
(American InterContinental University) เพือ่เรยีนรูก้ารวาง
สดัสว่นภาพใหส้มบรูณร์วมถงึเรือ่งสสีนัในงานกราฟกิใหม้าก
ขึน้ และแมค้รอบครวัจะทาํธรุกจิทองคาํ แตเ่ขากลบัปฏเิสธการ
สืบทอดกิจการ มาทํางานเป็นครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ในบริษัท
ครีเอทีฟสัญชาติอังกฤษแห่งหนึ่งในเมืองไทย ก่อนเป็นจุดเริ่ม
ต้นหักเหสู่อาชีพช่างภาพ “มีโปรเจ็คต์กราฟิกหลายๆ งาน ที่
ผมไม่ถูกใจกับภาพถ่ายที่คนอื่นถ่ายให้ เลยเริ่มถ่ายภาพเอง 
กล้อง DSLR ตัวแรกยังเป็นกล้องมือสองด้วยซ้ํา เพราะแค่ซื้อ
มาใชท้าํงานกราฟกิ ยงัไมค่ดิวา่จะยดึเปน็อาชพี แตห่ลงัจากนัน้
กม็คีนเริม่สนใจงาน จากถา่ยงานฟรีใหค้นรูจ้กั กเ็ริม่มงีานจา้ง
เขา้มา” งานแรกทีถ่อืวา่กา้วสูก่ารเปน็ชา่งภาพเตม็ตวั คอื งาน
ถ่ายภาพงาน Elle Fashion Week ปี 2010 ที่เขาได้รับสปอน
เซอรจ์าก W Hotel “เปน็งานทีส่นกุมาก และยิง่ทาํใหร้กังานถา่ย
ภาพ เพราะไม่มีโจทย์ ทํางานได้อย่างอิสระ เมื่อได้ทํางานที่รัก
และสนกุ กจ็ะรูส้กึวา่ไมใ่ชก่ารทาํงาน เลยตดัสนิใจวา่นีแ่หละคอื
สิ่งที่ผมจะทํา”
 เริ่มต้นจากจับงานถ่ายภาพอีเว้นท์ มาจนถึงงานเว้ดดิ้ง 
โปรเจ็คต์พิเศษ และงานโฆษณา ที่เขาสามารถถ่ายภาพได้ทุก
อย่างตั้งแต่ภาพพอร์ทเทรท แฟชั่น เวดดิ้ง ธรรมชาติ อาหาร 
ฯลฯ ทั้งยังสามารถดึงตัวตนของสิ่งที่ถ่ายออกมาได้อย่างถึง
อารมณ์  “ผมจะทําความรู้จักกับสิ่งที่จะถ่ายก่อนเสมอ เช่น 
ถ่ายภาพบุคคล ผมก็จะคุยกับแบบก่อน เพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นคน

อยา่งไร ควรถา่ยมมุไหน หรอืโพสตอ์ยา่งไร ควรทาํสภีาพแบบ
ไหน สาํหรบัสิง่ทีเ่ราคยุดว้ยไม่ได ้อยา่งววิทวิทศัน ์เรากต็อ้งจาํ
โมเม้นท์ ณ เวลานั้นให้ ได้ว่า ตอนนั้นอากาศเย็นหรือร้อน 
อบหรือชื้น เสียง หรือสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เพราะจะ
เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องสีสันและมุมมองที่จะบ่งบอกความรู้สึก
ต่างๆ ได้”
 “หลายคนถามผมวา่ถา่ยยงัไง ใชก้ลอ้งอะไร เลนสเ์ทา่ไหร ่ผม
ก็บอกว่ามันไม่สําคัญเลย มันข้ึนอยู่กับว่าเราสามารถดึงโมเม้นท์
นัน้มาโชว์ในรปูไดม้ัย้ แคน่ัน้เอง อยา่งในงานแตง่งาน คนในงาน
จะจาํไดว้า่ความรูส้กึในคนืนัน้เปน็อยา่งไร ดงันัน้เราจะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกตอนนั้นให้เขารู้สึกได้มั้ยตอนมองรูป ถ้า
ทําได้ นั่นแหละคือความสําเร็จ ในขณะที่ช่างภาพบางคนนั่งทํา
รูปโทนเดียว 20-30 ภาพ แต่ผมใช้วิธีการทําสีทีละภาพ ดังนั้น
แต่ละภาพก็จะต่างโทนสีและให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ถ้าเราตั้งใจ
ทาํสิง่ใดสิง่หนึง่จรงิๆ เมือ่คนไดเ้หน็ กจ็ะโอกาสเขา้มาหาเราเอง 
สิง่สาํคญัมากคอื ประสบการณ ์จะบอกวา่สาํคญักวา่ปรญิญา
ก็ว่าได้ ทุกคนแค่ต้องเรียนเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ในกรอบใน
เกณฑ์ เพื่อที่เราจะได้ทําไม่เหมือนใครมากกว่า” ประสบการณ์ 
สําหรับเขาจึงสําคัญมากทั้งการทํางาน และการใช้ชีวิต “ตอน
อยู่อังกฤษเวลาว่างก็จะออกไปเดินตามตรอกซอกซอยที่ไม่มี
คนเดิน ทําตัวหลงทาง คุยกับคนแปลกหน้า อย่างอยู่เมืองไทย 
ผมกจ็ะออกไปหลงทาง ขบัรถไปเรือ่ยๆ แวะคยุกบัชาวบา้น ทาํให้
ได้ไอเดีย ได้รู้วิธีการใช้ชีวิตของผู้คนในหลายๆ มุม  ทําให้สิ่งๆ 
หนึ่งที่แม้จะเคยถูกถ่ายมาซ้ําๆ ดูแตกต่างไปจากเดิม ผมเลย
เป็นคนหาแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวค่อนข้างบ่อย และ
ชอบลองอะไรใหม่ๆ  อยา่งรา้นอาหารกจ็ะลองรา้นใหม่ๆ  ไปเรือ่ย 
ชอบหาโลเคชั่นถ่ายรูปใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ”

 “กรุงเทพฯ มีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมกว่าหลากหลาย
เมืองในโลก อย่างเช่นที่ผมเพิ่งไปเที่ยวนิวยอร์คมาเกือบหนึ่ง
เดือน รู้สึกว่านิวยอร์คไม่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน มันมิกซ์มาก 
เหมือนมีหลายๆ เมืองรวมกัน ผมอยากให้กรุงเทพฯ เป็น
กรงุเทพฯ นีแ่หละดทีีส่ดุ อยา่พยายามจะเปน็หลายๆ เมอืง อยา่
พยายามจะเป็นฝรั่ง ไม่อยากให้คนที่มาเที่ยวกรุงเทพฯ แล้วไม่
สามารถบอกได้ว่านี่คือกรุงเทพฯ”
 “ผมเปน็คนทีม่แีพชชัน่ในการใชช้วีติหลายอยา่ง แตผ่มจะจดั
เรยีงองคป์ระกอบในชวีติไดถ้กูวา่อะไรมากอ่นอะไรมาหลงั ไมว่า่
จะเป็นครอบครัว ภรรยา แมว งาน แผนอนาคต เพื่อน ฯลฯ แม้
มหีลายอยา่งใหต้อ้งจดัการ กจ็ะทาํใหเ้สรจ็สมบรูณเ์ปน็อยา่งๆ 
ไป” อย่างตอนนี้เขาก็กําลังง่วนกับรีโนเวทบ้านใหม่สไตล์
อินดัสเทรียลในย่านสุขุมวิท 39 โดยออกแบบให้เป็นที ่พัก 
สตูดิโอสําหรับทํางาน ทดลองโปรเจ็คต์ของตัวเอง และสําหรับ
จัดนิทรรศการในอนาคตด้วย  ส่วนชั้นล่างวางแผนเปิดเป็น
คาเฟ่เล็กๆ แบบ Private Café ที่ต้องโทรนัดจองล่วงหน้า 
สําหรับให้แฟนคลับแมวโรคุท่ีฟอลโล่อินสตราแกรม Rokuthecat 
ได้เข้ามาคลุกคลีกัน และหลังจากสตูดิโอสร้างเสร็จแล้ว คุณ
พจน์ยังวางแผนจะนําความรู้ด้านโปรดัคส์ดีไซน์ที่ร่ําเรียนมา
ทําเฟอร์นิเจอร์ด้วย
 อาชพีถา่ยภาพทีต่อ้งออกเดนิทางบอ่ยทัง้ในและตา่งประเทศ
เป็นประจํา สถานที่แห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับเขาจึงเป็น
บ้าน “การพักผ่อนของผมตอนนี้ก็คือ ภรรยา แมว และบ้าน 
การตกแต่งบ้านก็ทําให้เราสนุก และยังรู้สึกตื่นเต้นที่อีกไม่กี่
วันนี้ก็จะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีอะไรใหม่ๆ 
ขึ้นมาอีกเยอะ การที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ยิ่งทําให้เรารู้สึก
สนุกครับ”
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ระยะเวลาเพียง 6 ปีท่ีจับกล้องถ่ายภาพจริงจัง ช่ือของพจน์ Sixtysix Visual หรือพรพจน์ กาญจนหัตถกิจ 
ก็ข้ึนแท่นเป็นช่างภาพอิสระช่ือดัง ท่ีบริษัทช้ันนำาและคนดังหลายคนไว้วางใจให้เป็นผู้กดชัตเตอร์ให้ โทนภาพ
ท่ีมีเอกลักษณ์ และมุมมองท่ีถ่ายทอดอารมณ์ในแต่ละโมเม้นท์ได้แตกต่าง ทำาให้ผลงานของเขาเป็นท่ีจดจำา ไม่
ต่างกับตัวตนท่ีแท้จริงภายใต้ลุคสวมแว่นตากันแดดและหมวกท่ีเป็นซิกเนเจอร์

CREATIvE
DIRECTOR

vISUAL STImULANT

พรพจน์ กาญจนหัตถกิจ 
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จากการเป็นนักชิมนักทาน สู่จุดเริ่มต้นการลงมือทำาธุรกิจ Catering ของสองสาวเพื่อนซี้ โม- ณิศศา 
โกฏิกุล และเม- เมรนีย์ โชติสกุลรัตน์ เพื่อให้ Happy Oven เป็นตัวแทนของคนเมืองยุคใหม่ที่มีความสุขกับ
การอบขนมและทำาอาหาร ทั้งยังส่งต่อความสุขความอิ่มเอมให้ผู้อื่นด้วย

NISSA KOTIKULA
mERANEE jOTISAKULRATANA

CATERING
SERvICES

OFFICER

“Happy Oven เปิดตัวขึ้นเมื่อประมาณเกือบ 2 ปีก่อน เกิดขึ้น
ในช่วงที่คุณพ่อของโมไม่สบาย ทําให้ต้องออกจากงานประจํา
มาดูแลคุณพ่อ เมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างก็จะมาเล่นทําขนมกันกับ
เม เพราะบ้านอยู่ใกล้กัน พอทดลองทําเมนูใหม่ๆ อะไรออกมา
ก็จะนําไปให้เพื่อนๆ ชิม จนเริ่มมีออร์เดอร์จากเพื่อนให้ช่วยจัด 
Catering งานวนัเกดิใหล้กู” จากจากจดุเริม่ตน้งานเลก็ๆ ครัง้
นั้น ทําให้ Happy Oven เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแนะนําปากต่อ
ปากในหมู่เพื่อน ญาติ คนรู้จัก จนขยายกลุ่มออกไปมากขึ้น 
และมีออร์เดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง “ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี
ครึ่งมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก เริ่มแรกจากเป็นที่รู้จักกันเฉพาะหมู่
เพื่อนสนิท ก็เริ่มขยายสู่กลุ่มลูกค้าจริง”
 จากเคยทาํงานดา้น Client Service ในบรษิทัเอเจนซีโ่ฆษณา
มาโดยตลอด คณุโมกผ็นัตวัเองมาเปน็เจา้ของธรุกจิ Catering 
อย่างเต็มตัว ส่วนคุณเมยังคงทํางานเป็นฟรีแลนซ์ทางด้าน
ไฟแนนเชียลเทรนนิ่ง ที่ดูแลงานด้านฝึกอบรมการวิเคราะห์งบ
การเงนิและความเสีย่งใหก้บัธนาคารควบคูก่นั “เมือ่กอ่นเราทัง้
คูม่งีานอดเิรกคอืการทาํอาหารและทาํขนมเหมอืนกนั กเ็ริม่จาก
หดัทาํกนัเองบา้ง ไปเรยีนเวริค์ชอ็ประยะสัน้ๆ ดว้ยกนับา้ง อยา่ง
เมจะชอบเรือ่งการทาํเคก้และตกแตง่เคก้ดว้ย กจ็ะหาเสริช์หาวธิี
การทาํจากในอนิเตอรเ์นต็หรอืหาคอรส์สอนแตง่เคก้ทีน่า่สนใจ
ไปเรียน” 
 Happy Oven ให้บริการ Catering ที่คิดสรรค์เมนูขึ้นตาม
โจทย์หรือธีมของลูกค้าแบบ customized ดังนั้นเจ้าของงาน

สามารถบอกความตอ้งการใหท้าง Happy Oven ดีไซนเ์มนแูละ
ตกแตง่ใหเ้หมาะกบังานแตล่ะงานได ้โดยมเีมนตูัง้แตเ่คก้ คพัเคก้ 
จนถงึอาหารประเภท finger food ทีส่ามารถหยบิทานงา่ย โดย
มีเมนูป๊อบปูล่าคือ แฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดที่ทําหน้างานให้ทาน
กันสดๆ ร้อนๆ “ดังนั้นเราไม่ได้เหมือน catering ทั่วไปที่จะมี
แสตนดารด์เมนไูว ้เพราะเราจะบอกลกูคา้ทกุงานวา่เราจะเลอืก
รายการอาหารและคิดเมนูใหม่ให้โดยเฉพาะ (customized)”
 สิง่ทีท่าํใหค้นนกึถงึ Happy Oven นอกจากการรงัสรรคเ์มนู
ตามโจทยล์กูคา้ทีห่ลากหลายไดแ้ลว้ ยงัใหค้วามสาํคญักบัเรือ่ง
ของอารมณด์ว้ย ไมว่า่จะเปน็การนาํเสนอ การประดบัตกแตง่ที่
ใหค้วามรูส้กึอบอุน่ เปน็อาหารทีห่นา้ตานา่รกั รบัประทานงา่ย 
และรสชาติอร่อย “ไม่ว่าลูกค้าจะมีธีมอะไร ทาง Happy Oven 
ก็สามารถจัดให้ได้ รวมถึงรองรับการจัดงานตั้งแต่ปาร์ตี้เล็ก
จนถึงงานใหญ่”
 “ธุรกิจ Catering ในไทยมีเยอะมาก เจ้าของธุรกิจรายเล็กๆ 
กแ็ขง่ขนักนัสงูมากขึน้ อยา่งปนีีค้นทาํเคก้กเ็ยอะขึน้กวา่ปทีีแ่ลว้
มาก เราเองกต็อ้งปรบัปรงุตวัเองตลอดเวลา เพราะคนท่ีอยากทํา
ธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง สามารถเร่ิมต้นทาํด้วยตัวเองได้ง่ายข้ึน ไม่
ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ท่ีเช่ือมถึงกัน มีท้ังเฟซบุ้ค อินสตราแกรม
ฯลฯ คนเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น ซึ่งก็เอื้อกับคนทํา
ธุรกิจด้วย ในการเริ่มต้นทําธุรกิจ ไม่จําเป็นต้องลงทุนเปิด
หน้าร้าน และปัจจุบันคนที่ต้องการสินค้าและบริการ สามารถ
ช็อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้ตลอด อย่างช่องทางการติดต่อเราก็

ผ่านเฟซบุ้ค www.facebook.com/HappyOvenBkk และ 
Instagram ได้สะดวก”
 หลังจากเปิด Happy Oven อย่างเต็มตัว ก็ทําให้พวกเธอ
มีความสุขสนุกกับการทํางานมากขึ้น “ตอนทํางานประจําก็
เหมือนเราไปทํางาน ต้องตื่นเช้าไปทํางานเป็นหน้าที่ แต่งานนี้
เราทําด้วยความสนุกมากกว่า เวลาเราเห็นแขกที่มางานแสดง
อาการชื่นชมหรือยืนถ่ายรูปอาหารของเรา บางคนถึงกับเดิน
เข้ามาชม แค่นี้เราก็ปลื้มดีใจหายเหนื่อย อีกอย่างโจทย์งานก็
เปลีย่นไปในแตล่ะครัง้ ไมใ่ชแ่พทเทริน์เดมิ ทาํใหเ้ราได้ใชค้วามคดิ
สรา้งสรรคม์ากขึน้ อยา่งเมชอบและถนดัในการตกแตง่เคก้ กจ็ะ
มคีวามพยายามในการเรยีนรูแ้ละฝกึฝน เพือ่พฒันาทกัษะและ
เทคนคิใหม่ๆ  อยูต่ลอด อกีอยา่งเทรนดก์ารทาํอาหารหรอืขนม
กเ็ปลีย่นแปลงไปทกุวนั เราจะยนืพืน้ทาํอะไรซ้าํๆ เหมอืนเดมิ คน
กค็งเบือ่ ทาํใหเ้ราตอ้งไมห่ยดุนิง่ ตอ้งหาอะไรใหม่ๆ  บางทเีราอยู่
เฉยๆ ก็พยายามคิดสูตรอาหารอยู่ตลอดเวลา ส่วนพื้นฐาน
ความรู้หรือความชํานาญจากประสบการณ์การทํางาน ก็นํา
มาประยุกต์ปรับใช้ได้ในเรื่องของการโปรโมทหรือการคิดโปร
โมชั่น ฯลฯ ได้ด้วย”
 “การทาํอาหารในยคุสมยันี้ไมใ่ชเ่รือ่งยาก ขอเพยีงมใีจรกั ไม่
จําเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมาก ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะหรือ
มีครัวอลังการ แค่มีเตาอบเล็กๆ หรือไมโครเวฟ ก็สามารถทํา
อาหาร หรือจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนได้แล้วในพื้นที่จํากัดที่
เรามีค่ะ” 

WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER : BINN BUAMEANCHOL

ณิศศา โกฏิกุล / เมรนีย์ โชติสกุลรัตน์

ปริญญา พิเชษฐศิริพร หรือเบนซ์ ศิลปินที่เติบโต
มากับอิทธิพลแนวดนตรีฮิพฮอพ ฮาร์ดคอร์ กีฬา
สเก็ตบอร์ด และแฟช่ันสตรีทแวร์ท่ีฮิตในหมู่วัยรุ่นยุค 
90’s ผลงานของเขาจึงแสดงออกถึงการปลดปล่อย
อารมณ์เข้มข้นผ่านตัวการ์ตูน โดยมีคาแร็กเตอร์
ตัวการ์ตูนสามตา (Tree Balls) เป็นเอกลักษณ์งาน
สร้างสรรค์ของเขาภายใต้ชื่อ BENZILLA ที่ปรากฏ
ทั้งในสตรีทอาร์ทและสตรีทแวร์

 “ตั้งแต่เด็กผมชอบวาดรูป และบ้าเกมส์ มีส่วนทําให้ซึมซับ
เกี่ยวกับเรื่องคาแร็กเตอร์ดีไซน์ มาช่วงวัยรุ่นที่เขาฮิตกีฬา
สเก็ตบอร์ดกัน ผมก็ชอบดูลวดลายบนสเก็ตบอร์ดว่าเท่ดี 
เมื่อโตมาจึงรู้ว่ามันคืองานกราฟิกดีไซน์ และโลโก้ดีไซน์ ส่วน
ตัวก็ยังชอบเรื่องลี้ลับ และมนุษย์ต่างดาวด้วย คาแร็กเตอร์
ของ Tree Balls ก็คือมนุษย์ต่างดาว ที่วิพากษ์วิจารณ์ แสดง
อารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งที่เห็นอย่างไร้อคติ การมองโลก
ของ Tree Balls ไม่ต่างจากสายตาของเด็กไร้เดียงสาคน
หนึ่ง ทําให้งานศิลปะของผมเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่
มีความคิดเห็นด้วย”
 หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เขาก็ทํางานประจําเป็นกราฟิก
ดีไซเนอร์ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง ควบคู่กับการวาดรูปเป็น
งานอดิเรกมาโดยตลอด หลายปีก่อนแบรนด์สตรีทแวร์ชื่อ 
Bomber เคยถูกเปิดตัวขึ้นมาช่วงหนึ่ง ก่อนจะถูกพักไป เพื่อ
หันมาทุ่มเทให้กับการวาดรูปอย่างจริงจัง “ผมเพิ่งมาทํางาน
ศิลปะจริงจังเมื่อ 2-3 ปีให้หลังนี่เอง โดยลงผลงานไว้ในบล็อก 
ตั้งแต่ my space ยังบูม จนเปลี่ยนมาเป็นบล็อก Exteen ที่มี
สงัคมนกัวาดภาพประกอบฝมีอืดทีัง้ไทยและตา่งชาต ิทาํใหรู้ส้กึ
ว่ามีเพื่อนร่วมทาง และอยากทํางานศิลปะจริงจังมากขึ้น”
 “งานผมจะแสดงอารมณช์ดัเจน ไมว่า่จะเปน็เกรีย้วกราด หรอื
แฮปปี้มากๆ เพราะในชีวิตจริงผมต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ต่างๆ เมื่อทํางานศิลปะจึงเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ ความ

รู้สึกของตัวเองออกมา” นอกจากจะใช้ความรู้สึกทํางานแล้ว 
เขายงัเกบ็เกีย่วสิง่ทีม่อีทิธพิลกบัตวัเองในดา้นตา่งๆ ไว ้เพือ่รอ
เวลาเหมาะเจาะทีจ่ะจบัมาขมวดสูก่ารสรา้งสรรคง์านดว้ย  งาน
ของเขาพฒันาจากการวาดภาพใหด้เูปน็งานกราฟกิมากทีส่ดุ 
เปลี่ยนมาเป็นการผสมผสานเทคนิคที่ยังเน้นงานวาดมือ “ผม
ชอบวาดมอื เพราะรูส้กึสนกุมอืเวลาไดท้ีเ่ตมิรายละเอยีดตา่งๆ 
เข้าไป”
 งานแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ BENZILLA ถูกจัดขึ้นที่ Art 
Gorillas ชื่องานลูกอมปีศาจ (Evil Candy) ในปี 2012 หลัง
จากนั้นก็เริ่มจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปินไทยกลุ่ม
อื่น และแบรนด์สตรีทแวร์ต่างๆ ด้วย เช่น นิทรรศการเล็กๆ ช่ือ 
DesTOYer mini exhibition งานแสดงร่วมระหว่าง BENZILLA 
x CE x SuperrZaaap, งานแสดงเดี่ยวที่ Carnivals ชื่องาน 
Survivor ซึง่ออกมาเปน็คอลเลคชัน่เสือ้ผา้ดว้ย และเมือ่เรว็ๆ นี ้
ยงัจดันทิรรศการชือ่ ยงั Young ทีร่า้น Sneaka Villa ในโอกาส
ฉลองเปดิรา้นใหมด่ว้ย “ธรุกจิสตรทีแวรเ์มือ่กอ่นมนัเลก็ๆ มีไม่
กี่คนที่ทํา เป็นการช่วยงานกันแบบพี่ๆ น้องๆ มากกว่า แต่ตอน
นี้วงการนี้บูมขึ้นมาก โดยเริ่มมีโอกาสดีๆ เข้ามาและทําให้เริ่มมี
คนรู้จักเรามากขึ้น” BENZILLA เป็นศิลปนิที่ได้รับเชิญให้ร่วม
เพ้นท์ในงานเปิดช็อป Adidas Original ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ
ผลงานเพ้นท์ของเขายังถูกคัดเลือกไปตกแต่งช็อป Adidas 
Original ที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 
 “เมื่อก่อนงานดีไซน์และศิลปะร่วมสมัยก็จะอยู่แต่ในหนังสือ

ChARACTORISTIC
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ปริญญา พิเชษฐศิริพร
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bENZILLA GRAPhIC
DESIGNER

หรือแกลเลอรี่ แต่ตอนนี้เจ้าของธุรกิจให้ความสําคัญกับการ
ดงึศลิปะเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในชวีติประจาํวนั คนทีท่าํงานดา้น
นี้ก็สนุกทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าของแบรนด์ก็ได้สิ่งใหม่ๆ และเราใน
ฐานะผู้สร้างสรรค์งานก็ได้มุมมองใหม่ๆ ผลงานได้ปรากฏใน
สื่ออื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่แค่บนผ้าใบหรือกระดาษ”
 “ถ้าให้โจทย์ทํางานศิลปะเกี่ยวกับเมือง ผมชอบคํานี้มาก
เลย ‘ปอดของเมือง’ สําหรับผมไม่ได้แปลว่าสวนสาธารณะใน
เมอืงเทา่นัน้ แตเ่ปน็พืน้ทีว่า่งทีห่นึง่ใหค้นสามารถยนืหายใจได้
ทั่วปอด เติมสิ่งดีๆ ให้ตัวเอง คือผมอยากทํา Public Space 
ให้คนเมืองได้ใช้ประโยชน์”
 “ผมเปน็เดก็กรงุเทพฯ อาศยัอยูย่า่นถนนธรุกจิมาตัง้แตเ่กดิ 
ทําให้กลายเป็นคนใจร้อน ทําอะไรเร่งรีบ ภาพของกรุงเทพฯ 
ให้ความรู้สึกซับซ้อนยุ่งเหยิง และมีความซื่อๆ บ้านๆ ส่งผล
ให้การสร้างสรรค์งานให้มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ แต่ผม
จะหาโอกาสโยกตัวเองไปยังสถานที่อื่นที่ไม่คุ้นเคยบ้าง เพื่อ
ให้เราได้ความคิดใหม่ๆ ด้วย”
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คณุภาพชวีติความเปน็อยูข่องคนเมอืงทีก่วา่เดมิ ไมว่า่จะเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัทีต่อบโจทยม์ากขึน้ ระบบการคมนาคมทีค่ลอ่งตวัดว้ยเสน้รถไฟฟา้
หลายสาย มแีหลง่กนิดืม่เทีย่วชอ้ปเก๋ๆ  เกดิขึน้มากมายเปน็ลสิตร์า้นโปรด และอกีหลายสถานทีน่า่คน้หา การพฒันาของเมอืงทาํใหท้กุอยา่ง
รองรับการใช้ชีวิตที่มีชีวิตชีวา มีความสุข และสะดวกมากขึ้น ทําให้เรามีโอกาสเลือกใช้ชีวิตอย่างที่ฝันและต้องการได้

 ในวันนี้เราได้เห็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในเมืองไม่ใช่แค่การกําเนิดขึ้นของร้านรวงแนวคิดใหม่ๆ ไม่ใช่ดีไซน์ที่ดึงดูด แต่เราได้เห็นพื้นที่
สะท้อนชีวิต ความฝัน ความชอบ และตัวตนของเหล่าเจ้าของธุรกิจหนุ่มสาวเหล่านี้ บางคนทําสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพหลัก บางคนใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ทิ้งความฝัน และทํามันให้เป็นจริง

WRITER : RUJIRA J.
PHOTOGRAPHER : BINN BUAMEANCHOL

SNEAKA VILLA*

ตั้งแต่ปี 2006 ที่ร้าน Sneaka Villa แห่งแรกเปิดตัวขึ้นที่
สยามสแควร์ วัฒนธรรมสตรีทแวร์ในยุคนั้นมีสีสันและแพร่
หลายในหมูว่ยัรุน่ไทยอยา่งมาก แตม่าในยคุนีด้ว้ยหลายปจัจยั
ทัง้เรือ่งเศรษฐกจิ ไลฟส์ไตลก์ารชอ้ปปิง้ของคนทีผ่า่นออนไลน์
มากขึ้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของย่านสยามแสควร์ ที่
หลายคนเหน็พอ้งวา่เสนห่ห์ายไปเยอะ ทาํใหแ้หลง่แฟชัน่กระจาย
ตัวออกไปในย่านต่างๆ บอล หรือ Ballisitic เจ้าของร้าน 
Sneaka Villa จึงตัดสินใจปิดร้านที่สยามฯ และย้ายโลเคชั่น
มาอยู่ถนนสุขุมวิท “ตั้งแต่ปี 2002 หลังผมกลับจากอเมริกา 
ผมก็อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิทมาตลอด และรู้สึกว่าเส้นสุขุมวิท
มีเสน่ห์” บริเวณชั้น 1 ของ Sneaka Villa นําเสนอแฟชั่นเสื้อ
ผ้าสตรีทแวร์ที่กว่า  80% เป็นแบรนด์ของ Sneaka Villa ผสม
กบัแบรนดส์ตรทีแวรท์ีท่างรา้นคดัเลอืกแตส่ดุเจง๋ และไมซ่้าํแบบ
กับร้านอื่น ส่วนชั้นบน เป็นพื้นที่ขายแผ่นเสียง 
 คุณบอลตั้งข้อสังเกตว่า “ตอนนี้มีร้านสตรีทแวร์ที่เป็นร้าน
นายทุนเปิดข้ึนเยอะมาก เม่ือไม่ได้เกิดจากความช่ืนชอบสตรีทแฟชัน่
จริงๆ จึงไม่ได้ช่วยเพิ่มจํานวนคนสนใจสตรีทแฟชั่นให้มากขึ้น 
สินค้าท่ีนําเข้ามาเยอะ จึงกลายเป็นสินค้าเฟ้อในตลาดสตรีทแวร”์  
ดังนั้น Sneaka Villa ในฐานะแบรนด์สตรีทแวร์สัญชาติไทย 
จึงเกิดแนวคิดสนับสนุนคนไทยที่มีฝีมือด้านสตรีทอาร์ท สตรี
ทแฟชั่น และกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้มาร่วม Collaborate กัน ไม่
ว่าจะเป็น ร่วมออกแบบทําโปรดัคส์ หรือจัดแสดงนิทรรศการ 
เป็นต้น Sneaka Villa จึงเป็นจุดนัดพบของเหล่าคนชื่นชอบ
สตรีทแฟชั่นตัวจริงในเมือง

Owner : กันตพัฒน์ สิริเกียรติยศ (Ballistic) อาชีพ : ดีเจ ของ CMYK 
และ Bangkok Invaders, ที่ปรึกษาทางด้านสตรีทแฟชั่น 
764/10 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอยสุขุมวิท 34-32) แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม. 10110
โทร. 089-168-6336 www.sneakavilla.net

N
E

IG
H

B
O

R
H

O
O

D



031

N
E

IG
H

B
O

R
H

O
O

D ID
E

O
 M

A
G

A
Z

IN
E

 ธรุกจิเลก็ๆ ของสองสาม-ีภรรยาทีเ่คยทาํงานสายโฆษณา
มาก่อน แต่วันหนึ่งได้ตัดสินใจออกจากงานประจําเพื่อให้มี
เวลาดูแลลูกมากขึ้น จากการทําไอศกรีมเป็นงานอดิเรกจึง
เป็นที่มาของร้าน Jaiyen Café ใครที่มาที่นี่รับรองว่าจะทั้ง
อุณหภูมิร่างกายและดีกรีอารมณ์จะลดต่ําลง เมื่อได้ลิ้มลอง
ไอศกรีมโฮมเมดเนื้อเนียนเข้มข้นและรสชาติไม่หวานมาก เมนู
ไฮไลทแ์สนนา่รกัคอื ใจเยน็ dip เสริฟ์ไอศกรมี 8 ลกูเลก็พรอ้ม
ดิพ 3 รสชาติคือ ช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ และมิ้นท์ ทั้งหมดจัด
วางบนหม้อชาบูเสิร์ฟพร้อมควันไอน้ําฟูฟ่องดึงดูดให้ต้อง
ควกัมอืถอืออกมาถา่ยรปู รา้นนีเ้นน้ความเปน็โฮมเมดไมว่า่จะ
เปน็ตวัไฮศกรมี ดฟิ หรอืวาฟเฟลิ และคาํนงึถงึทัง้เรือ่งรสชาต ิ
คุณภาพ และความสะอาด และยังออกแบบบรรยากาศร้านได้
นา่รกันา่นัง่ดว้ย ทีส่าํคญัเจา้ของรา้นยงัใจดแีละเปน็กนัเองมาก 
มาแวะพักให้ใจเย็นลงกันได้ที่ Jaiyen Café 

 หลงัจากเปดิ The Hive แชรอ์อฟฟศิทีฮ่อ่งกง ซึง่ไดร้บัความ
นิยมอย่างมากจนขยายสาขาถึง 3 แห่ง ล่าสุด Constant Tedder 
ผู้ก่อตั้งได้เปิด The Hive ขึ้นที่กรุงเทพฯ เลือกโลเคชั่นในซอย
สุขุมวิท 49 ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นย่านธุรกิจและที่อยู่
อาศัย เพื่อรองรับการทํางานของกลุ่มคนครีเอทีฟรุ่นใหม่ คน
ทาํงานฟรแีลนซ ์หรอืคนทีเ่ริม่ตน้เปดิออฟฟศิเลก็ๆ ของตวัเอง 
แตต่อ้งการหลกีเลีย่งการเดนิทางไปกลบัในเมอืงทีวุ่น่วายเทา่ที่
จะเป็นไปได้ 
 และด้วยเป้าหมายการเป็นคอมมิวนิตี้ของคนทํางาน
สร้างสรรค์และนักธุรกิจรุ่นใหม่ จึงให้ความสําคัญกับงาน
ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในดีไซน์เรียบคลาสสิคและอบอุ่น
สบาย ทั้ง 7 ชั้นถูกจัดสรรเป็นพื้นที่ใช้สอยทํางานได้อย่าง
ลงตวั ไมว่า่จะเปน็การทาํงานในพืน้ทีห่อ้งสว่นตวั (dedicated 
desks) ที่สมาชิกนําอุปกรณ์เครื่องใช้มาเซ็ทอัพได้เอง การ
ทํางานแบบ Hot desks ที่สามารถเปลี่ยนที่นั่งทํางานในแต่ละ
วันได้ตามความเหมาะสม มีห้องประชุม และพื้นที่ห้องขนาด 
1-8 คนให้เช่าสําหรับทําออฟฟิศด้วย  ที่สําคัญมีร้านอาหาร
แบบ Rooftop Bar สาํหรบันัง่คลายเครยีดจากการทาํงานดว้ย  
“เราพูดได้ว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์
มาก มีหลากหลายบริษัททําสิ่งที่น่าสนใจ เรื่องของดีไซน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ก็มีคุณค่าอย่างมาก ซึ่งเราได้เห็นผ่าน
บริษัทที่มาเปิดออฟฟิศแชร์พื้นที่ทํางานใน Hive แห่งนี้ โดย
มากกวา่ 70% เปน็คนทาํงานชาวไทยทีท่าํออฟฟศิของตวัเอง” 

 จากการค้นพบ Gua Bao ซาลาเปาตํารับไต้หวันที่โด่ง
ดังถึงในประเทศอังกฤษที่ทั้งคุณบั๊บ – วีรวรรธน์ ชินพิลาศ 
และคุณเอเชีย ลอออร ทองเกตุ เคยศึกษาปริญญาโทอยู่ที่
นั่น หลังจากทั้งคู่กลับมาเมืองไทยจึงพัฒนาสูตรซาลาเปา
ไต้หวันที่คล้ายหมั่นโถวนี้ ให้กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน 
Bao & Buns ที่แป้งเนื้อนุ่มฟูออกรสหวานนิดๆ สอดไส้ด้วย
หมูสันคอผสมหมูสามชั้นติดมันเล็กน้อย ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มและ
รสชาตกิลมกลอ่ม (สตูรดัง้เดมิของไตห้วนันัน้ใชเ้ปน็หมสูามชัน้
ลว้น) โรยดว้ยถั่วลสิงน้าํผึ้งบดละเอียด ทานคู่กบัผักกาดดอง 
ทั้งหมดคิดสูตรและปรับรสชาติใหม่ให้ถูกปากคนไทย อีกเมนู
แนะนําคือซาลาเปาไส้ไก่สะโพกชุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มใน 
ด้วยเป็นร้านเล็กๆ จึงจัดวางสเปซที่นั่งแบบสบายๆ ให้ความ
รู้สึกเป็นกันเอง ทั้งส่วน เคาน์เตอร์ โต๊ะใหญ่สําหรับนั่งแชร์กัน 
และโต๊ะสําหรับ 2 คน สองหนุ่มสาวเจ้าของร้านเลือกทําเลนี้ใน
ซอยสุขุมวิท 33 เพราะเป็นย่านที่ไม่ค่อยมีตึกสูงมาก เดินทาง
งา่ย และมทีีจ่อดรถอาํนวยความสะดวก ทัง้ยงัมรีา้นรวงเลก็ๆ 
เปดิเคยีงกนัเปน็รา้นเพือ่นบา้นใหอ้ารมณเ์หมอืนยา่นรา้นคา้ใน
ต่างประเทศ 

อัตราค่าบริการเริ่มต้นสำาหรับสมาชิกเพียง 3,600 บาท/เดือน 
Owner : Constant Tedder
49/9 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
www.thehive.co.th 

Owner : วิญญู บุญฤทธิ์ฤทัยกุล, นิอร อัศวรุ่งนิรันดร์ 
27/1 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
เปิดทุกวันเวลา 10.30 -20.30 น. โทร. 098-251-6485

Owner: วีรวรรธน์ ชินพิลาศ (บั๊บ), ลอออร ทองเกตุ (เอเชีย)
27/1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 
เปิดทุกวันเวลา 10.30-21.00 น. โทร.090-950-1666

THE HIVE

BAO & BUNS

JAIYEN CAFÉ



033

N
E

IG
H

B
O

R
H

O
O

D ID
E

O
 M

A
G

A
Z

IN
E

ในขณะที่วงการ Art Publishing ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ได้รับความสนใจ
และมคีวามหลากหลายมากขึน้ จนเปน็ประเทศทีเ่กดิการใชส้ือ่หนงัสอือยา่งเตม็ที ่ใน
เมืองไทย ก็มีร้าน CEO Book ที่พยายามจะส่งเสริมและผลักดันให้คนสนใจกลับมา
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ จนถึงเกิดการผลิตสิ่งพิมพ์ของตัวเองขึ้น โดยคัดเลือกเลือกหนังสือ
ที่ไม่ไดน้า่สนใจแคเ่นือ้หาขา้งใน แตม่เีรือ่งราว ทีส่ามารถบอกเลา่ความเปน็มาเปน็ไป 
และความเคลื่อนไหวในวงการมาไว้ที่นี่  “เราจะพยายามหา Back Issue ให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผลงานผู้ทําหนังสือเล่มนั้นๆ” CEOBook 
จึงเป็นร้านขายหนังสือที่เป็นพื้นที่ทางเลือกสําหรับคนสนใจสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย
เกี่ยวกับดีไซน์และศิลปะ เป็นแหล่งที่จะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของสื่อสิ่งพิมพ์
ด้านดีไซน์และศิลปะทั้งของเมืองไทยและต่างประเทศ “ตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มศิลปิน นัก
ออกแบบหรือช่างภาพไทยที่เริ่มจัดทําหนังสือทํามือของตัวเองขึ้นมา ซึ่งผมคิดว่า
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ทางร้านก็จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้คนทําหนังสือด้าน
ศิลปะและดีไซน์ออกมามากขึ้นด้วย”

 บนชัน้ 2 ของรา้น Black Amber Barbershop &Tattoo ที่
รโีนเวทใหมท่ัง้ตกึใหเ้ปน็แหลง่รวมสตดูโิอเวริค์ชอ็ปสาํหรบัคน
รักงานคราฟท์ อยู่ในซอยเล็กๆ ระหว่างทองหล่อซอย 5 และ
ซอย 7 คอืทีต่ัง้ของรา้น Smitheries สตดูโิอเวริค์ชอ็ปสอนทาํ
เครื่องประดับ ที่สอนตั้งแต่คอนเซ็ปต์ วิธีการทําเครื่องประดับ 
การขึ้นรูป การเชื่อม การขึ้นแว็กซ์ และเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 
คอรส์เรยีนมตีัง้แต ่คอรส์ 1 วนั (5 ชม.) จนถงึคอรส์ตัง้แตร่ะดบั 
Beginners 1/2, Intermediate 1/2 และ Advance 1/2  (15 
ชม. / Level) และยังมีคอร์สสอนเทคนิคการแกะแว๊กสําหรับ
การผลติเครือ่งประดบัในอตุสาหกรรม และคอรส์การแกะแวก๊
และขึน้โมลดส์าํหรบัเครือ่งประดบัเรซิน่ดว้ย โดยที ่Smitheries 
เป็นหลักสูตรเดียวกับโรงเรียน One form-One Piece ของ
คุณกิม-ไชยวัฒน์ วัฒนานุกิจ นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ
ดังที่เปิดมากว่า 10 ปีในย่านถนนลาดพร้าว

 “การขยายอีกหนึ่งสาขาในเมืองเพื่อสะดวกต่อการเดิน
สําหรับนักท่องเที่ยว และคนในเมือง คนที่มีเวลาน้อยก็ยัง
สามารถลงคอรส์ 1 วนัได ้เนน้สอนใหผู้เ้รยีนสามารถทาํเองได้
จริง หรือทาํสตดูโิอจิวเวลรี่เลก็ๆ ของตวัเองทีบ่า้นได ้คนเมือง 
สว่นใหญก่อ็ยากหางานอดเิรกทาํนอกเวลางาน ทีแ่สดงความ
เป็นตัวของตัวเองออกมา และไม่ต้องการความซ้ําซากจําเจ 
การทําเครื่องประดับก็เหมือนการทํางานศิลปะ เราทําชิ้นหนึ่ง
สําเร็จด้วยตัวของเราเอง ด้วยความคิดของเราผ่านมือของ
เรา ก็เกิดความภาคภูมิใจ และแฮปปี้ ผลงานนั้นก็สามารถนํา
มาสวมใส่ได้ด้วย”

SmIThERIES jEwELRy wORKShOP
CEO BOOK

Owner: ไชยวัฒน์ วัฒนานุกิจ (กิม) อาชีพ : Designer & Maker 
Jewelry, ปิยะมาศ หมื่นประเสริฐดี (พีม) อาชีพ: Craftsman, นักดนตรี
วง Yellow Fang 
Smitheries Jewelry Workshop : ตกึ Black Amber ทองหลอ่ซอย 6-7 
เปิดทุกวันเวลา 13.00 -18.00 น. โทร. 086-336-5337

Owner : กฤษณ อิ่มเอมกมล (บอม)
120/8 ชัน้ 2 ซอยสขุมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กทม. 10110 
เปิดวันพุธ-ศุกร์ เวลา 12.00 -20.30 น. วันเสาร์เวลา 12.00 – 18.00 น. 
และวันอาทิตย์เวลา 12.00 -17.00 น. โทร. 02-712-8578

Owner: นงนุช ประไพ อาชีพ : ดีเจ 
GOJA Gallery Café :5/2 ซอยปรีดีพยมยงค์ แขวงวัฒนาเหนือ 
เขตคลองเตย กทม. 10120 
เปิดทุกวันเวลา 12.00 น. – 24.00 น. 
https://th-th.facebook.com/gojaphrakanongart

GOJA มาจากคําว่า Gallery of Japanese Art แต่เป็นการ
รวมคนทุกชนชาติทุกภาษาที่สนใจศิลปะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ตามความหมายของคําว่า GOJA ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “รวม
เขา้ดว้ยกนั”  คาแฟแ่ละแกลเลอรีแ่หง่นีต้ัง้อยูก่ลางชมุชนในซอย
สุขุมวิท 71 เป็นแหล่งนั่งชิล จิบเครื่องดื่มได้ทั้ง non-alcohol 
และ alcohol พรอ้มกบัชมงานศลิปะของศลิปนิชาวไทยและตา่ง
ประเทศที่สับเปลี่ยนมาจัดแสดงกันทุกๆ เดือน ที่นี่เปิดกว้างให้
ศิลปินสามารถแสดงออกทางศิลปะได้ทุกรูปแบบ โดยไม่เสีย
ค่าเช่าสถานที่ นอกจากนี้ทางร้านยังเป็นผู้จัดงาน Paint Box 
ขึ้น 2 ครั้งต่อปี ที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน
นานาชาต ิเพือ่ให ้GOJA เปน็เสมอืนกลอ่งทีเ่ปดิใหค้นไดช้มผล
งานศิลปะ และส่งเสริมการเป็นคอมมิวนิตี้ด้านศิลปะในเมือง 
“เลือกทําเลนี้ เพราะตั้งใจให้อยู่ในชุมชน เพื่อขยายการเข้าถึง
งานศิลปะในวงกว้างมากขึ้น แม้แต่คนที่ไม่เคยสนใจงานศิลปะ
มาก่อน เราอยากให้กรุงเทพฯ มีการส่งเสริมทางด้านศิลปะ 
ไม่ใช่เฉพาะในแกลเลอรี่ แต่อยากให้ศิลปะมันใกล้กับชีวิตคน
มากขึ้น อย่างที่เราเปิด GOJA แห่งนี้ขึ้น” 

GOjA 
GALLERy 

CAFÉ 



Maft Sai ผู้คร่ําหวอดอยู่ในวงการเพลงมากว่า 15 ปี เจ้าของ
ค่ายเพลง ZudRangMa Records ที่สร้างวงดนตรี The 
Paradise Bangkok Molam International Band ให้โด่งดัง
ถงึตา่งประเทศ และยงัเปน็ผูจ้ดังานดนตร ีParadise Bangkok 
และ ISAN DANCEHALL ที่ทําให้คนหวนกลับมาฟังวินเทจ
ซาวนม์ากขึน้ โดยเฉพาะเพลงหมอลาํ ลกูทุง่ยคุ 50s-80s “ชว่ง
แรกก็สะสมแผ่นเสียงแนว Funk, Disco, Soul Jazz ฯลฯ จาก
นั้นก็เริ่มสะสมพวก Reggae และ African Music หลังจาก
กลับมาเมืองไทยเปิดค่ายเพลง และจัดงานดนตรี Paradise 
Bangkok ที่ประสบความสําเร็จดี ทําให้ต้องสรรหาแผ่นเสียง
มากขึน้เพือ่ใช้ในการทาํงาน จงึเกดิไอเดยีเปดิรา้นแผน่เสยีงเพือ่
เปน็พืน้ทีใ่หค้นรกัดนตรแีนวเดยีวกนัไดเ้ขา้มาเลอืกหาและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น”

จากนักช็อปและนักสะสมเสื้อผ้ามือสองจนล้นบ้าน จนขยาย
พ้ืนท่ีจัดเก็บมาไว้บนช้ันสองของร้านขายแผ่นเสียง (ZudRang-
Ma Records) ต่อมาจึงกลายเป็นแหล่งสรรหาเสื้อผ้าสําหรับ
ใส่ไปงานของบรรดาเหล่าเพื่อน คล้ายเป็นเคาน์เตอร์สําหรับ
ตามหาของโดยปริยาย เพราะมักได้พบกับเสื้อผ้าดีไซน์แปลก
เก๋ทั้งนั้น  คุณยูกิ เลยตัดสินใจเปิดร้านให้เป็นเรื่องเป็นราว ชื่อ
ว่าร้าน Lost and Found Store เปิดมากกว่า 3 ปีแล้ว แต่
ช่วง 2 ปีแรกจะเปิดร้านเฉพาะโทรนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น จน
ตดัสนิใจออกจากงานประจาํดา้น Catering จงึมเีวลาดแูลรา้น
เต็มที่ขึ้น จากร้านเป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มเพื่อน ก็เริ่มขยายไป
ยังคนรู้จัก จนถึงกลุ่มสไตล์ลิสต์ ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือ สาวๆ 
ที่ต้องรอแฟนเลือกซื้อแผ่นเสียงชั้นล่างสามารถฆ่าเวลาเลือก
ชอ้ปปิง้เสือ้ผา้เก๋ๆ  ใหต้วัเองไดด้ว้ย ทีน่ีท่ีเ่ดยีวสามารถชอ้ปลคุ
ครบตัง้แตห่วัจรดเทา้ ไมว่า่จะเปน็เสือ้ผา้ กระเปา๋ รองเทา้ หมวก 
แอคเซสซอรี่ ฯลฯ และยังมีแฟชั่นสําหรับผู้ชายบางส่วนด้วย

Owner : กวินธิดา คุณชล (ยูกิ) 
7/1 สุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
เปดิทกุวนั (ยกเวน้วนัจนัทร)์ เวลา 14.00 -21.00 น. โทร. 088-891-7016

Owner : ณัฐพล เสียงสุคนธ์ (นัท, ดีเจ Maft Sai)
7/1 สุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
เปดิทกุวนั (ยกเวน้วนัจนัทร)์ เวลา 14.00 -21.00 น. โทร. 088-891-7016

LOST & FOUND
STORE

ZUDRANGMA 
RECORDS

COFFEE SHOP 035
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จากความชอบในโทนสีนํ้าเงิน ผ้า indigo รวมถึงผ้าอนิเดยีนแดง 
นอกจากจะเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน instagram ชื่อ Indigo 
to Indian ทีผ่สมผสานระหวา่ง Native American Indian กบั
ผ้า Indigo แล้ว คุณตั้มยังเปิดร้านที่ชื่อว่า Blue Dye Café 
ที่บ่งบอกถึงความชอบผ้าย้อมครามของตัวเองด้วย แม้การ
ตกแต่งจะไม่ได้ใช้ผ้าย้อมครามมาเป็นพระเอกโดยตรง แต่ก็
ถกูสอดแทรกผา่นงานเพน้ทโ์ทนสนี้าํเงนิและของตกแตง่ทาํจาก
ผ้า Indigo อีกมุมหนึ่งของร้านยังถูกจัดเป็นมุมมัลติแบรนด์ ที่
มีทั้งโปรดัคส์จาก Indigo to Indian และโปรดัคส์อิมพอร์ท 
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หมวก และแอคเซสซอรี่เล็กๆ ในสไตล์ใหม่
และวินเทจผสมกัน และยังกําลังศึกษางานย้อมผ้าสําหรับทํา
โปรดัคส์ของตัวเองด้วย นอกจากบรรยากาศที่ดูโปร่งสบาย
น่านั่งเหมือนบ้านแล้ว ยังมีเมนูเครื่องดื่มและของทานเล่นสูตร
อร่อย อย่าง แซนวิสส้ม ขนมปังปิ้งแต่งหน้าด้วยส้มเชื่อม ชีส 
โหระพาอิตาเลียนที่ให้รสหวานเค็มพร้อมกลิ่นหอมสมุนไพร, 
ครัวซองไก่เทอริยากิ, ปีกไก่ทอดโรยผงปาปริก้าและพาเมซานชีส 
และยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรผสมระหว่างน้ํามะตูมและกระเจี๊ยบ
สูตรของที่ร้านด้วย 

ความฝันอยากเปิดร้านกาแฟดีๆ สักร้านตั้งแต่สมัยเรียน ถูก
เปิดกรุออกมาอีกครั้งเมื่อเปิดออฟฟิศขึ้นบนตึกแห่งนี้เมื่อ 3 ปี
ที่แล้ว พื้นที่ว่างชั้น 1 ถูกวางให้เป็นร้านกาแฟโดยทันที ในช่วง
สะสมเงินทุนจึงค่อยๆ ตกแต่งจนกลายเป็นร้านที่แสดงออกถึง
ตัวตนเจ้าของอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งที่เป็นของพวกเขาจริงๆ ความชื่นชอบในความดิบ ตัว
โครงสร้างของร้านจึงเป็นแค่เหล็ก กระจก ไม้ ปูนดิบๆ และมี
ผนงัอฐิพืน้ผวิบางสว่นสรา้งเทก็ซเ์จอรเ์ปน็ลาย Camo สว่นที่
เนีย้บจรงิจงัทีส่ดุของรา้นคอืเคานเ์ตอรบ์าร ์กาแฟทีน่ีเ่ปน็สตูร 
House blend ของทางรา้นที่ไมเ่หมอืนใคร และมแีหลง่คัว่เมลด็
กาแฟในเชียงใหม่ ท่ีทําให้กาแฟมีกล่ินหอมรสคาราเมล/ช็อกโกแลต็
แบบกาแฟฝัง่อเมรกิาใตเ้ปน็ซกิเนเจอร ์รา้นนีม้เีครือ่งดืม่ไมม่าก
แตค่ดัสรรของดทีีส่ดุใหล้กูคา้ ชาเสริฟ์แตข่อง Mariage Freres 

bLUE DyE CAFÉ

hELLO STRANGER

Owner : กิตติพงษ์ ไพบูลย์สมบัติ (ตั้ม)
40/1 สุขุมวิท 36 ซอยนภาศัพท์ 1 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กทม. 10110 
เปิดทุกวันเวลา 9.00 – 21.00 น. โทร. 083-714-5333

Owner : ธนกร สรรพกิจกำาจร (ต้น) อาชีพ : สถาปนิก Studio Mixo,
หุ้นส่วนร้าน What if caffe, หุ้นส่วนร้าน  Sugar Ray You’ve Just 
Been Poisoned 
61/45 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทร. 089-444-7378

ZudRangMa ทําเลใหม่น้ีในซอยสุขวิท 51 (จากเดิมอยู่ซอย
แจ่มจันทร์ เอกมัย) มีเพลงหลายแนวให้ฟังมากขึ้น ตั้งแต่แนว 
Soul, Funk, Jazz, Disco, Electronic Music ไปจนถึง 
World Music มีทั้งเพลงผลิตใหม่ (reissue) หรือออริจินอล
หลายๆ แนวนาํเขา้เพิม่จากคา่ยเพลงฝัง่อเมรกิา องักฤษ ญีปุ่น่ 
ฯลฯ ต่อจากนี้ Maft SaI ยังผุดโปรเจ็คต์ใหม่ก่อตั้ง Studio 
LAM เป็นค่ายทําเพลง new recoding และเปิดบาร์ขึ้นใกล้ๆ 
ร้านแผ่นเสียงแห่งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักดนตรีหรือดีเจได้มา
เผยแพร่แนวเพลงใหม่ๆ เหมือนเป็นบ้านให้กับแนวดนตรีที่ไม่
ได้อยู่ในกระแสหลัก  

นอกนั้นก็มีขนมและเค้กให้ทานเล่นเพิ่มด้วย  “ร้านนี้เป็นตัวตน
ของเราจรงิๆ ผมไมอ่ยากใหร้า้นเปน็แบบหนึง่แลว้จรงิๆ เจา้ของ
ร้านใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง คุณอาจเห็นร้านอื่นสไตล์ใกล้เคียงกัน 
แต่เราอยากบอกว่าเราเป็นและใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ คนเรามีทาง
เลอืกในชวีติเยอะขึน้ แตส่ิง่ทีด่ทีีส่ดุคอื คณุยนืระยะไดย้าวเทา่ไร
ในสิง่ทีค่ณุเปน็ หรอืสิง่ทีท่าํ ถา้คณุทาํมาจากความชอบขา้งใน
จรงิๆ คณุสามารถยอมขายชวีติใหก้บัสิง่ใหค้ณุเปน็ได ้และคณุ
จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุด”
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 เสน่ห์ของความเป็นสตรีทบ้านๆ ในตรอกเล็กๆ ซอย
อารีย์ 2 เป็นทําเลลงตัวสําหรับเปิดร้านอาหารทะเลปิ้งย่างใน
บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง แต่สําหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 
ความอร่อยต้องมาพร้อมสไตล์ที่น่าจดจํา ร้าน Summer 
Street ทีด่ดัแปลงขึน้จากรถทรคั เกดิจากความชอบทอ่งเทีย่ว
ของ 3 หุ้นส่วนที่ทํางานในแวดวงสร้างสรรค์  “เมื่อ 6-7 ปีก่อน 
เราเคยเห็นร้านกาแฟที่ทําจากโครงรถทรัคในญี่ปุ่น บวกกับ
ความชอบรา้นอาหารญีปุ่น่สไตล ์Izakaya ทีค่นชอบแวะนัง่กนิ
อาหารปิง้ยา่งแบบเบาๆ สบายๆ หลงัเลกิงาน เลยเกดิการแชร์ไอ
เดียกับเพื่อน จนเมื่อร้านส้มตําที่เคยเปิดอยู่ที่ตรงน้ีย้ายไป เรา
จึงเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะกับการทําร้านรถทรัคมาก” จากความ
ชืน่ชอบอาหารทะเล บวกกบัถิน่ฐานหุน้สว่นแตล่ะคนอยูใ่นยา่น
แหล่งอาหารสดกันทั้งนั้น จึงเป็นที่มาของการขายซีฟู้ดปิ้งย่าง 
ที่อาหารทะเลสดๆ ส่งตรงจากมหาชัยทุกวัน ส่วนหอยนางรม
มาจากจงัหวดัสรุาษฎธ์าน ีโดยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์ายตัง้แต ่
5 โมงเย็น ส่วนอาหารทะเลเริ่มขายตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป มี
ทั้งเมนูจานและเซ็ท (S/399 บาท M/599 บาท และ L/999 บาท) 
นอกจากคณุภาพความสดของอาหารแลว้ อกีหนึง่สิง่ทีก่ลา้กา
รนัตคีอืรสชาตนิ้าํจิม้รสเดด็ บรรยากาศการนัง่ปิง้ยา่งในรา้นให้
อารมณ์เหมือนแคมปิ้ง มีโต๊ะไม้ เก้าอี้สังกะสี และสตูที่ดัดแปลง
จากถงัน้าํเรยีบๆ ดบิๆ อยูใ่นเตน็ทผ์า้ใบ รา้น Summer Street 
ทําให้อารมณ์ของซอยเปลี่ยนไป และกลายเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์
แห่งใหม่ของคนเมืองผู้รักซีฟู้ดและความมีเอกลักษณ์

SUmmER STREET

Owner : หญิงน้อย-ม.ร.ว.นิภานพดารา ยุคล หุ้นส่วน One Day Hostel
36/9 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสมใน เขตพญาไท กทม. 10400 
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 18.00 – 23.00 น. 
โทร. 093-456-6592, 02-619-6609

Owner : ณัฐดนัย ปัทมาคม (เจมส์) อาชีพ : Senior Brand Manager 
Tiger&Cheers
201324/24 หมู่9 ถนนประชาชื่น ตำาบลบางตลาด 
อำาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
เปิดทุกวันเวลา 9.00 -21.00 น. วันศุกร์-เสาร์ ปิด 23.00 น. 
โทร. 02-984-5251

Owner: ออย: อาร์ทไดเร็กเตอร์, วี : เวบและแอนิเมชั่นดีไซเนอร์, 
ก้าบ :อินทีเรียและโปรดัคซ์ดีไซเนอร์ 
ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) เวลา 16.00 – 22.00 น. 
โทร. 082-696-5951

ADDICTED 
CAFÉ &

CARwASh

คําว่า Fat Bird ไม่ได้แปลว่านกอ้วน แต่หมายถึงนกที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยความสุข มีอิสระในการใช้ชีวิตแบบที่ชอบ ไม่ว่า
จะเป็นรักเดินทาง รักเสียงเพลง เป็นนักชิม ชอบสังสรรค์ และ
อยู่ในสถานที่ดีๆ เช่นเดียวกับคุณหญิงน้อย-ม.ร.ว.นิภานพ
ดารา ยุคล ผู้รักการเดินทาง และได้แชร์ประสบการณ์ แรง
บนัดาลใจทีเ่กบ็เกีย่วจากทีต่า่งๆ มาไวท้ีน่ี ่บรรยากาศรา้น Fat 
Bird ถกูแตกแตง่แนวการเ์ดน้ทีม่ตีน้ไมเ้ลก็ๆ สรา้งความสดชืน่ 
บริเวณด้านหน้าร้านถูกออกแบบเป็นเรือนกระจกเปิดรับแสง
ธรรมชาติจากภายนอก ส่วนภายในตกแต่งด้วยสารพัดของ
เก่าและของสะสม ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน ชั้นบนเป็น
บาร์และมุมระเบียงที่แซมด้วยสวนต้นไม้เขียวขจีให้เพลินกับ
บรรยากาศเอา้ทด์อร ์สาํหรบัสตูรอาหารสไตลอ์ติาเลยีน-ไทย
อนัเปน็เอกลกัษณข์อง Fat Bird กด็ดัแปลงมาจากอาหารตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่คยลิม้ลองแลว้รูส้กึชืน่ชอบ มารา้นนีน้อกจาก
จะได้เห็นตัวตนของผู้รักอิสระแล้ว ยังให้ความรู้สึกเหมือนได้
เดินทางไปนั่งชิลที่บาร์เก๋ๆ ในต่างประเทศ

คาเฟ่แห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นแค่ห้องรับรองเล็กๆ ในร้าน
ลา้งรถทัว่ไป แตต่ัง้ใจใหเ้ปน็เหมอืนบา้นหนึง่หลงัทีค่อยตอ้นรบั
แขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ที่มาของร้านเกิดจาก
ไลฟ์สไตล์ความชอบส่วนตัวของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นความรัก
รถ ชอบออกไปนั่งร้านคาเฟ่เก๋ๆ หรือนั่งบาร์ดื่มเบียร์ในเมือง 
ทําให้ร้านนี้กลายเป็นร้านล้างรถบวกกับเป็นคาเฟ่ ที่นอกจาก
จะมีเครื่องดื่ม ขนมทานเล่นแล้ว ยังมีเบียร์ แชนดี้และค็อกเทล 
ใหล้กูคา้ไดจ้บิเบาๆ ดว้ย และรูส้กึเปน็บา้นหลงัทีส่องสาํหรบันัง่
อ่านหนังสือ พักผ่อน หรือนั่งทํางานได้ ไม่ว่าจะเป็นคนทํางาน
ออฟฟิศ คนทํางานฟรีแลนซ์ และโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบอยู่
บ้าน ทุกองค์ประกอบของร้านล้วนมาจากตัวตนเจ้าของ ไม่ว่า
จะเป็น เพลงที่เลือกเปิด มุมชั้นวางของสะสม มุมชั้นหนังสือที่
คัดเลือกหนังสือของตัวเองที่ชื่นชอบมาให้ลูกค้าได้อ่าน และยัง
มีมุมสําหรับนั่งนอนเอกเขนกได้อย่างสบายๆ ด้วย ดังนั้นคํา
ว่า Addicted จึงมาจากส่วนผสมความชอบหรือหลงใหลใน
สิ่งใดที่มากๆ ของเหล่าเจ้าของ จากการติดกับไลฟ์สไตล์และ
ความชอบของตวัเองในทีส่ดุกท็าํมนัจนออกมาเปน็รปูเปน็รา่ง

FAT bIRD



WONGSAWANG

bANGKOK mAP LINKS
4 PROjECT 7 STATION



041

AMC WORLD TOUR เท่ียวท่ัวโลกกับอนันดาฯ HAPPY DOLLS PROJECT ส่งต่อรอยย้ิมให้น้อง เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 
สำาหรับบัตร AMC CARD (ANANDA 
MEMBER CLUB CARD) เพื่อมอบ
สิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก AMC พร้อม
รับส่วนลดสุดพิเศษไปกับร้านค้าชั้น
นำามากมาย

TQPM 

YPO THAILAND 
CHAPTER RETREAT 
2014

AMC UNSEEN EUROPE และ 
ROMANTIC EUROPE PACKAGE

SEMINAR AMC

AMC CASH RETURN

ANANDA MOTHER’S DAY

จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่23-24 สงิหาคม 2557 ที ่ทอสคานา วลัเลย่,์ 
เขาใหญ่ งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน Workshop โดย มิสเตอร์ 
เรย์ เจฟเฟอร์สัน ซึ่งเป็นสมาชิกทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของ YPO 
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และมปีระวตักิารทาํงานทีน่า่สนใจ ให้
เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ นําเสนอความรู้ และกิจกรรมต่างๆ 
แก่สมาชิก ทั้งนี้ ในงานปาร์ตี้ค่ําวันที่ 23 สิงหาคม จัดภายใต้ 
Theme โบฮีเมี่ยน ราปโซดี้ มีศิลปินรับเชิญ อาทิ โดม ปกรณ์, 
เมทัล, สุรสีห์ อิทธิกุล และวงคาไลโดสโคป โดยมีซอนย่า คูลลิ่ง
รบัหนา้ทีเ่ปน็พธิกีรของงาน นอกจากนี ้ยงัไดร้บัเกยีรตจิาก คณุ
ชนัฎ  เรืองกฤตยา ขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ ในฐานะประธานบริหาร
โครงการ ทอสคานา วัลเลย์ อีกด้วย ซ่ึงคุณชานนท์ เรืองกฤตยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ใน
ฐานะสมาชิก YPO Thailand Chapter ก็ได้เข้าร่วมพบปะและ
รับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มสมาชิก ในวันอาทิตย์ที่ 24 
สิงหาคม 2014 ในงานดังกล่าวด้วย

บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่
สมาชิก AMC (Ananda Member Club) ที่มีความสนใจด้าน
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในหัวข้อ 
“ลงทุนให้รวยด้วยคอนโดอย่างมืออาชีพ” โดยมีคุณสุจิรา 
อรุณพิพัฒน์ คุณรวีวรรณ โควสุรัตน์ ผศ.ดร.ปรีชาพร    
สุวัฒโนดม และคุณอัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์มารว่มใหค้วามรู ้และแนะนาํเทคนคิ
การเลอืกซือ้ และการลงทนุในคอนโดมเินยีมให้ไดผ้ลกาํไรทีคุ่ม้
ค่า โดยมีสมาชิก AMC ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 
ท่าน ณ โรงแรมโซฟีเทล สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

AMC พาคุณแม่ชมละครเวที “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” บมจ.
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จัดกิจกรรมพิเศษให้สมาชิกAMC 
พาคุณแม่ชมละครเวที “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” ฟรี!10 ที่นั่ง 
รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยคัดเลือกจากสมาชิกกว่า 
80 ท่าน ที่ร่วมโพสต์รูปคู่คุณแม่พร้อมข้อความประทับใจบน 
www.facebook.com/ideocondo ณ เมืองไทยรัชดาลัย 
เธียเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ขอขอบคณุสมาชกิ AMC ทกุทา่นทีใ่หก้ารตอบรบัโปรชัน่ 
AMC Cash Return เป็นอย่างดีในการแนะนําเพื่อนมา
จองซือ้หรอืซือ้เพิม่โครงการโมบ ิจรญั กนัอยา่งลน้หลาม  
ผู้แนะนํารับเช็คเงินสดมูลค่า 10,000 บาท*

Total Quality Project Management หรือ กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานออกแบบ การ
ก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสําคัญ
ระหว่างบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และ พันธมิตรอัน
แข็งแกร่งอันดับ 1 ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากญี่ปุ่น 
อย่างบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ที่มีการนํานวัตกรรมและองค์ความรู้ในการควบคุมคุณภาพ
ระดับสูงนี้มาใช้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความร่วมมือ
ดังกล่าว มิตซุย ฟูโดซัง จะช่วยพัฒนา ถ่ายทอด และฝึกอบรม
บุคลากรทุกระดับของอนันดาฯ เพื่อขยายฐานด้านองค์ความ
รู้ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การนําวัสดุที่ทันสมัย และการนํา
เทคโนโลยีในการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดมา
ใช้ในโครงการพัฒนาร่วมกันในอนาคต โดยได้มีการฝึกอบรม
หลักสูตร TQPM สําหรับผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางที่
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก่อสร้างให้ได้เรียนรู้หลักการและ
วธิกีารเพือ่นาํมาปรบัใช้ในการพฒันาทกุโครงการของอนนัดา 
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากบริษัท มิตซุย ฟู
โดซัง ทําหน้าที่ในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการเดินทางไป
ศกึษาดงูานการนาํระบบ TQPM มาใช้ในการควบคมุคณุภาพ
โครงการจริง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เป็นแคมเปญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากลูกบ้าน 
อนนัดา( AMC) และ จากสมาชกิใหมก่บัการแนะนาํและการจอง
ซื้อโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท และ ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 รับ
แพ็กเกจท่องเที่ยวยุโรปแบบส่วนตัวสุดพิเศษมูลค่า 200,000 
บาท (รางวลัละ 2 ทีน่ัง่)  ซึง่มลูคา่การจองซือ้ของทัง้ 2 โครงการ 
รวมกว่า 80 ล้านบาท  
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*สิทธิพิเศษสําหรับเดือนตุลาคม 2557

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเมนูอาหาร
หวานและเคร่ืองด่ืม
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร  ไม่รวมเมนูอาหาร
หวานและเคร่ืองด่ืม
ส่วนลด 50% สําหรับสมัครบัตรสมาชิก AKA 
restaurant (จากราคาสมัครบัตรสมาชิก AKA 
restaurant ปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาท) 
เม่ือรับประทานอาหารครบ 500 บาท* 
• ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเคร่ืองด่ืม
• ฟรี เคร่ืองด่ืม Vanilla Milkshake มูลค่า 140 บาท 
จํากัดเดือนละ 50 สิทธ์ิเท่าน้ัน
• ส่วนลด 50% สําหรับเมนู Grilled Chicken 
Rocket Salad เหลือเพียง 115 บาท (จากราคา
ปกติ 230 บาท) จํากัดเดือนละ 50 สิทธ์ิเท่าน้ัน
• ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเคร่ืองด่ืม
• ส่วนลด 50% สําหรับอาหารเมนู Warmed 
Assorted Seafood Salad เหลือเพียง 175 บาท
(จากราคาปกติ 350 บาท) จํากัดเดือนละ 20 สิทธ์ิ
เท่าน้ัน 
• ส่วนลด 15% เม่ือส่ังอาหารเมนูปกติต้ังแต่ 
500 บาท ข้ึนไป (ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารไม่รวม
เคร่ืองด่ืม)
• Ananda Family Set มูลค่า 399 บาท จากปกติ
525 บาท

หมวดสุขภาพและความงาม
• สมัครสมาชิก บลูเด็ค สปอร์ตคลับในราคาพิเศษ 
11,500 บาท (ราคาปกติ 18,000 บาท)
• รับสิทธ์ิทดลองใช้บริการ บลูเด็ค สปอร์ตคลับ ฟรี 
1 เดือน จํากัดเดือนละ 20 สิทธ์ิ
• ส่วนลด 10% เม่ือซ้ือแพคเกจซักผ้า และ บัตร 
Gift Card WashBox24 
• สมาชิกบัตร AMC ส่วนลด 5% สําหรับค่าห้อง, 
ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

หมวดช้อปปิ้ง
รับส่วนลด 30% สําหรับพรมผืนสําเร็จรูปท่ีร่วม
รายการ *รายละเอียดสิทธิพิเศษและเง่ือนไขโปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.ananda.co.th/amc และ Ananda Call 
Center 02 316 2222



DIRECTORY

NEIGHBORHOOD

SMITHERIES 
JEWELRY WORKSHOP
โทร. 086-336-5337

CEO BOOK
โทร. 02-712-8578

LOST & FOUND STORE
 โทร. 088-891-7016

ZUDRANGMA
โทร. 088-891-7016

THE HIVE
WWW.THEHIVE.CO.TH 

HELLO STRANGER
โทร. 089-444-7378

BLUE DYE CAFÉ
โทร. 083-714-5333

SNEAKA VILLA*
โทร. 089-168-6336 

JAIYEN CAFÉ
โทร. 098-251-6485

BAO & BUNS
โทร. 090-950-1666

GOJA  GALLERIE 
CAFÉ
facebook.com/
gojaphrakanong

ADDICTED CAFÉ
& CARWASH
โทร. 02-984-5251

FAT BIRD
โทร. 093-456-6592, 
02-619-6609

SUMMER STREET
โทร. 082-696-5951
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