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 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน IDEO Magazine ฉบับนี้เป็นฉบับ
พิเศษที่เราจัดทำาขึ้นเพื่อแนะนำาตัว ให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น 
รวมถึงถือโอกาสเปิดตัว และแนะนำาคอนโดมิเนียม โครงการใหม่
ล่าสุดจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) นั่น
คือ ไอดีโอ โมบิ (IDEO MOBI) คอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้า
แนวคิดใหม่ ที่พร้อมจะให้คุณได้ปรับเปลี่ยนชีวิต โดยไม่ยึดติดอยู่
กับกรอบในรูปแบบเดิมๆ ด้วยการจัดทุกพื้นที่ในการอยู่อาศัย
ของคุณอย่างไร้ขีดจำากัดในทุกมิติ ด้วยฟังก์ชันที่ล้ำาสมัย เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนสูงสุด ให้คุณมีอิสระกับทุกด้าน
ของชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับพื้นที่แค่ กว้าง x ยาว เท่านั้น 
 โดยเราได้เปิดตัวพร้อมกัน 4 โครงการ ในทำาเลคุณภาพ 
ทั้งไอดีโอ โมบิ พญาไท, ไอดีโอ โมบิ สาทร, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 
และไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ซึ่งในแต่ละโครงการเราก็ออกแบบให้
มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคน 
Gen C คนรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมทันสมัย ฉลาดในการใช้ชีวิต และ
ฉลาดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  ด้วยการออกแบบที่ผ่าน
การคิดและพัฒนามาเป็นอย่างดี เพื่อขยายพื้นที่ให้ไลฟ์สไตล์
ในทุกมิตินั้นตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆ ของผู้อยู่อาศัย 
รวมถึงมุมพักผ่อนและออกกำาลังกายที่เราได้ดีไซน์ทุกพื้นที่ให้
ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตตามความต้องการครับ

 สำาหรับ IDEO Magazine ฉบับพิเศษฉบับนี้ เราจะพาทุกท่าน
ไปทำาความรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของ IDEO MOBI พร้อมทั้ง
รูปแบบของชีวิตรอบตัวในแบบ Live Work Play ว่าเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ที่แนะนำาการชอปปิ้งที่เหมาะกับทุกไลฟ์
สไตล์ของชาว Gen C  รวมถึงสถานที่ Hang Out สุดฮิป และที่
พิเศษสุดจะเป็นคอลัมน์รวมภาพถ่ายเบื้องหลัง เจาะลึกการถ่าย
ทำาสปอตโฆษณาของ IDEO MOBI ที่ได้รับเกียรติจากคุณฮิวโก้ 
จุลจักร จักรพงษ์ ดารา-นักร้องชื่อดัง และคุณนันดา ฮัมเปอร์ 
นางแบบระดับอินเตอร์มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เราอีกด้วยครับ
 สุดท้าย ผมขอให้ทุกคนสนุกกับชีวิต Live Work Play ในแบบ
ที่เป็นตัวคุณครับ
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 • ผมอยากให้ IDEO Magazine เป็นเหมือนตัวเชื่อมในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของเรา รวมถึงกระจายไปยังกลุ่ม
ผู้อ่านท่านอื่นๆ ด้วย สำาหรับเล่มแรกของเรา ก็จะเน้นที่โครงการ
ใหม่ของเรา IDEO MOBI ท้ัง 4 ทำาเล ซ่ึงแน่นอนว่ามันจะแตกต่าง
ไปจาก IDEO เดิมๆ โดยมีฟังก์ชันสำาหรับการใช้งานและ Facilities 
ใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา ให้ได้ตื่นเต้นมากขึ้นครับ 

ทั้ง 4 โครงการมีจุดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
 • สิ่งที่แตกต่างกัน หลักๆ คงเป็นเรื่องของ Locations ทั้ง 4 ที่
ของเราคือสาทร พญาไท สุขุมวิท และพระราม 9 ก็จะกระจายตัว
ไปตามจุดหลักๆ ที่ใกล้รถไฟฟ้า ที่แทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุม
ในเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งสำาหรับในแต่ละโครงการเอง เราก็จะมีห้อง
หลายรูปแบบ หลายขนาดให้เลือกตามความพอใจ ทั้งไซส์ 21 
ตารางเมตร ไซส์ 30 ตารางเมตร รวมถึงแบบ Duplex คือเป็น

จุดเริ่มต้นในการทำา IDEO Magazine

แบบสองชั้นสำาหรับครอบครัว แล้วในทุกที่ เรายังมี 3rd Space 
ที่เราเพิ่มมาจาก IDEO เดิมๆ โดยเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางให้มากขึ้น
เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคุณให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งสวน 
Outdoor, Living Room, สระว่ายน้ำาระบบน้ำาเกลือ ไปจนถึง 
Fitness Center ที่เห็นวิวแบบเปิดกว้าง เพื่อให้คุณได้พักผ่อน
ได้อย่างเต็มที่จริงๆ อีกทั้งเราเพิ่มซุปเปอร์มาเก็ต Max Value 
24 ชั่วโมง ไปในทุกโครงการ แล้วยังมี True Coffee สำาหรับ
โครงการใหญ่ๆ ด้วย นอกจากนี้เรายังมีฟังก์ชั่นที่รองรับระบบ 
IT ด้วย นั่นคือคุณสามารถที่จะเช็คภาพในห้องของคุณเองใน
ระหว่างที่คุณไม่อยู่บ้าน ผ่านทาง Smart Phone ของคุณได้ 
หรือสั่งเปิดปิดไฟ หรือเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียงผ่าน
ระบบมือถือได้ ซึ่งถือได้ว่าทันสมัยมากสำาหรับคนเมือง ดังนั้น
ทั้ง 4 โครงการของเราก็คงต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบทำาเล
ที่อยู่อาศัยที่ไหนมากกว่า 

“สิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่คือเวลา ดังนั้น
การจะทิ้งเวลาไปกับรถติดบนถนน มันไม่คุ้ม 
ผมว่าจริงๆ แล้วศักยภาพในตัวของทุกคนมีสูง
มากๆ แต่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่ได้ดึงออก
มาใช้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเราอยากให้คุณใช้เวลา
กับศักยภาพที่มีในตัวของคุณให้คุ้มค่าที่สุด”

CEO VISION

06



08
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“นันดา กับ ฮิวโก้ ผมถือได้ว่า
เป็น Hero ของแบรนด์เราเลย
ก็ว่าได้ เพราะเค้าสามารถที่จะ
ก้าวเดินขึ้นไปจนประสบความ
สำาเร็จ ในระดับ International 
ได้ด้วยตัวของเค้าเอง”

IDEO MOBI กับ คน Gen C 
 • ปัญหาแรกของคนรุ่นใหม่ผมว่ามันคือเรื่องของรถติด เราจะ
เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของคนกรุงเทพฯ มาตลอด ทำาให้สิ่ง
สำาคัญที่เรามองสำาหรับการสร้าง IDEO มาตั้งแต่ต้น คือทำายังไง
ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องติดอยู่บนรถยนต์ ทุกวันนี้บางที
เราใช้ชีวิตถึง 3 ชั่วโมงต่อวัน บนรถเพื่อการเดินทาง เราจะเห็น
ได้ว่ามนุษย์มีเวลาจำากัดอยู่แล้ว ไหนจะเวลาทำางาน เวลาส่วนตัว
ก็น้อย การแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจโลกก็มีสูง เราจึงต้องการให้
กลุ่มลูกค้าของเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบถึงท่ีสุด ในแบบ Maximum 
ซึ่งก็ตามคอนเซ็ปที่เราวางไว้ Empower the Urban Instinct 
นั่นคือเราให้พลัง ให้กำาลังกับกลุ่มลูกค้าของเรา เพื่อที่จะให้พวก
เค้าได้ใช้ชีวิตให้ถึงที่สุดสำาหรับคนเมืองตามสัญชาตญาณดิบ 
ในตัวของทุกคน ซึ่งจุดหลักแน่นอนสิ่งที่เราประหยัดได้คือเวลา
ในการเดินทาง ดังนั้นทำายังไงให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตแบบ Live 
Work Play ได้แบบใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากที่สุด นั่นคือจุดขาย
หลักของ IDEO MOBI นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการจัดสรร
พื้นที่ ที่มีความแตกต่างจาก IDEO อื่นๆ นั่นคือเราจัดพื้นที่
การใช้งานภายในห้องของคุณให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุด
ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เรารองรับทุกอย่างสำาหรับคน Gen C ไว้หมด
แล้ว Career คุณสามารถทำางานได้อย่างเต็มที่ Connectivity
สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับโลกภายนอกได้ ทั้ง Internet, 
Smart Phone ฯลฯ ประหยัดเงินในการเดินทางและไม่มีค่าเส่ือม
รถยนต์, Creativity ชอบอะไรที่เก๋ ทันสมัย ซึ่งทุกห้องและทุก
พื้นที่การใช้งานของเราผ่านการออกแบบมาแล้วอย่างลงตัว 
สุดท้าย Control คุณสามารถควบคุมเวลาในชีวิตของคุณได้
ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะทำางาน เที่ยว สังสรรค์กับเพื่อน ไม่ต้อง
เสียเวลาทิ้งเปล่าไปกับการเดินทางอีกต่อไป

การเลือก Brand Ambassadors เป็นคุณฮิวโก้ 
กับคุณนันดา 
 • เราเองเราไม่ได้มองหาคนที่สังคมของเราคุ้นเคย เราไม่ได้
ต้องการตัวละครดังๆ ไม่ได้ต้องการ Mass Market แต่เรามอง
ว่า Gen C ของเราจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากขึ้น เป็น
ตัวของตัวเอง และกล้าที่จะใช้ชิวตในแบบของตัวเอง ซึ่งคุณฮิวโก้
เอง เค้าก็ดิ้นรนในเรื่องงานเพลงด้วยตัวเค้าเอง ตั้งแต่ครั้งยังทำา
เพลงวงสิบล้อที่เมืองไทย จนทุกวันนี้ไปเขียนเพลงให้บียอนเซ่ 
เจย์ซี เป็นคนท่ีบุกเบิกตลาดอินเตอร์ให้กับประเทศไทยเลยด้วยซ้ำา 
ซ่ึงผมคิดว่าคงมีไม่ก่ีคนท่ีกล้าห้ิวกระเป๋าใบเดียวออกนอกประเทศ 
แล้วฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวเค้าเอง โดยที่จริงๆ เค้าไม่ต้อง
เลือกชีวิตท่ีต้องลำาบากแบบน้ีก็ได้ ชีวิตเค้าสบายอยู่แล้วถ้าอยู่ท่ีน่ี 
ส่วนคุณนันดา จริงๆ เค้าเป็นคนไทยถึง 75% แต่อยู่ท่ีเยอรมันมา
ตลอด แล้วตั้งแต่อายุ 17 เค้าก็บินไปทำางานที่นิวยอร์ค ไปอยู่ใน
อพาร์ทเมนท์เล็กๆ คนเดียว เพื่อไปทำางานนางแบบที่เค้าใฝ่ฝัน 
ซึ่งแน่นอนว่าโลกของนางแบบกว่าที่เค้าจะมายืนถึงจุดที่เป็น
มืออาชีพขนาดนี้ได้ มันไม่ใช่เรื่องง่าย คือเค้ากล้าใช้ชีวิตให้ถึง
ที่สุด 
 ดังน้ันหลักๆ ท่ีเราเลือกสองคนน้ีมาเป็น Brand Ambassador 
ของเรา เรามองว่าเค้า Empower ตัวเองยังไง เค้าจุดประกาย
ตัวเองยังไง ที่ทำาให้สามารถก้าวกระโดดไปถึงจุดนั้นได้ ซึ่งเรา
ไม่ได้ต้องการตัวละครที่เป็นคนธรรมดาทั่วๆ ไป ในแบรนด์ของ 
MOBI เนี่ย เราพยายามที่จะผลักดันเอาพลังของคน Gen C 
ที่มีอยู่ ให้ออกมาใช้ชีวิตให้ถึงที่สุดตามศักยภาพของตัวเอง  
ซึ่งเรามองว่า MOBI จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง นั่นคือที่อยู่อาศัย 
ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เค้าสามารถใช้ชีวิตตามแบบฉบับของ 
Gen C ให้คุ้มค่าที่สุดได้ 
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MobiCharacter

เมื่อเราพูดถึงความเป็น IDEO MOBI คงไม่มีใคร ที่จะตอบเรา
ได้ดีเท่าคุณไอ๋ ดลชัย บุญยะรัตเวช นักสร้าง Brand มือหนึ่ง 
เจ้าของบริษัท Brandscape จำากัด ที่เป็นผู้เริ่มต้นคิด และ
สร้างสรรค์ แบรนด์ IDEO ให้กับพวกเราตั้งแต่แรกคลอด 
จนเติบใหญ่อย่างแข็งแรงและมั่นคงดังเช่นปัจจุบัน

เชื่อมติดกันกับผู้อื่นตลอดเวลา ติดอยู่กับโลกของการสื่อสาร,
“Cash” บ้าเงิน ชอบใช้เงินและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน, 
“Creativity” ชอบอะไรที่เก๋ เท่ห์ สร้างสรรค์ และสุดท้ายคือ 
“Control” คือเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ด้วยตัวเอง 
เช่นไปปาร์ตี้ตอนกลางคืน แต่ก็สามารถตื่นเช้ามาเข้าประชุมต่อ
อีก 3 นัด แล้วกลับไปหาแฟนที่บ้านได้ทันตามเวลา สามารถ
ควบคุมชีวิตและไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ตามเวลาที่ต้องการ 
อะไรแบบนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบ IDEO 
ทุกโครงการที่ผ่านมา

มาถึง IDEO MOBI
IDEO Mobi เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการปฎิวัติตนเองของ IDEO  
คือเรามองว่าเมื่อ Space หรือพื้นที่หายากมากขึ้น ในขณะที่
คนเมืองก็มีความต้องการมากขึ้น การปฎิวัติแนวคิดในอีกขั้นนึง
ของ Ideo จึงเกิดขึ้น นั่นคือการเป็นนักปราชญ์ในการบริหาร
พื้นที่และเป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการอยู่อาศัยของคนเมือง
อย่างเต็มประสิทธิภาพ IDEO MOBI จึงเป็นอีกหนึ่งมิติของ
คอนโดมิเนียม ที่มีการบริหารพื้นที่อย่างมหัศจรรย์ พื้นที่เล็ก 
แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในห้องๆ นึง คุณยังสามารถปรับ
เปลี่ยนการใช้งานได้เป็นร้อยๆ แบบ นั่นคือคนที่มีงบประมาณ

จุดเริ่มต้นที่ได้รับโจทย์ของ IDEO
ผมรู้สึกว่าเกิดความท้าทายเพราะคอนโดในกรุงเทพฯ เกิดขึ้น
เยอะมาก ซ่ึงตอนน้ันคุณชานนท์มาคุยกับผมและ Brandscape 
ว่าเค้าอยากทำาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งคุณชานนท์
เองเป็นคนเก่งในด้านธุรกิจ และมีการทำางานอย่างเป็นระบบมาก
ซึ่งเค้าจะคิดอะไรเป็น Branding ก่อนเป็นอันดับแรก ซ่ึงการเอา
แบรนด์มาช่วยในทางธุรกิจน้ันทำาให้เกิดความแข็งแกร่งอย่างย่ังยืน 
เราเลยคุยกันตั้งแต่แรกเริ่มไอเดียขึ้นมา ก่อนที่จะให้สถาปนิก
ลงมือออกแบบโครงการด้วยซ้ำา ซึ่งตอนนั้นคุณชานนท์อยาก
สร้างคอนโดที่เปลี่ยนชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดจาก
หลักปรัชญาของญี่ปุ่น ซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ย ห้องเค้าจะเล็กมากพื้นที่
ทุกตารางนิ้วมันแพงมาก แต่การจัดพื้นที่น้อยๆ นี้ให้มันมีคุณค่า 
ทำาให้ที่เล็กกลายเป็นที่ใหญ่ได้ คือการจัดการพื้นที่อย่างฉลาด 
เราเลยคุยกันว่ามันเหมือน origami หรือการพับกระดาษของ
ญี่ปุ่น นั่นคือเราสามารถพับและเปลี่ยนแปลงมันไปได้หลายรูป
แบบ และก็สามารถขยายออกมาแล้วพับเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ใหม่ได้ รวมถึงไอเดียในการออกแบบที่ผสมผสานรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ซึ่งสุดท้าย เราก็ได้ชื่อ IDEO ออกมา

ความหมายของ IDEO 
IDEO มาจากคำาสองคำาครับ คือ Ideal Living การใช้ชีวิตใน
อุดมคติ กับ Idea คือแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการใช้
ชีวิต ซึ่งเรามีสโลแกนว่า Ideal Living Mode หมายถึงวิถีชีวิต
ในอุดมคติของคน Gen C ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา โดย 
Gen C นั้นหมายถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ประกอบไปด้วย 5 “C” 
ในการใช้ชีวิต “Career” บ้าทำางาน, “Connectivity” ต้องการ

น้อยก็สามารถซื้อคอนโดในพื้นที่ติดรถไฟฟ้าได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว
คำาว่า MOBI มันมาจาก Mode of Bold Identity ซึ่งคำาว่า 
Bold แปลว่า กล้า หรือ ชัด กล้าที่จะเป็นตัวเอง มีคาแรคเตอร์
ในแบบของตัวเอง  ซึ่งก็เลยกลายเป็นแคมเปญนี้ออกมาในที่สุด 
รวมถึงการเลือกพรีเซ็นเตอร์ที่มีความกล้าที่จะเป็นตัวเอง นั่น
คือคุณฮิวโก้ กับ คุณนันดา มาร่วมงานกับเรา

วิธีการสื่อสารของแบรนด์ MOBI 
เราเล่นที่ทัศนคติของคนมากกว่า จะเห็นได้ว่าเราไม่ขายของ ขาย
แต่ที่ทัศนคติซึ่งผมว่ามันเป็นเทรนด์ของการสร้างแบรนด์ในยุคนี้
นะ Product มันก็สามารถเดาได้ แต่คนที่จะเข้ามาซื้อ MOBI จะ
ต้องมีความกล้า ห้องเล็ก ประหยัดเงิน แต่ทำาได้ครบเลย ทำาไม
คุณต้องจ่าย 3 -4 ล้าน ในเมื่อ 1.9 ล้าน คุณก็อยู่ได้ แถมได้ห้อง
ที่มีฟังก์ชันเท่ากัน มันอยู่ที่คุณบริหารพื้นที่ที่คุณมีอยู่ยังไง
มากกว่า ชั้นหนังสืออาจจะตะแคง หรือมีเตียงพับได้ก็ได้  หรือจะ
เก็บจักรยานข้างกำาแพงก็ได้ เรามีสิ่งต่างๆ เหล่านี้รองรับทุก
ไอเดียในการปรับเปลี่ยนให้คุณได้หมด โดยแบรนด์ MOBI เรามี
Big Idea ของโปรเจคนี้ว่า  Empower The Urban Instinct 
นั่นคือคุณมีความเป็นคนเมือง คุณมีสัญชาตญาณของคนเมือง
แฝงอยู่ MOBI จะให้สัญชาตญาณนั้นของคุณออกมาโลดแล่น
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นว่าอย่างหนังโฆษณาของเราก็เป็นหนัง
ขาวดำา เราเล่นกับสัญชาตญาณของคน เพลงที่คุณขันเงินทำา
ก็ค่อนข้างเป็นเพลงที่ดึงสัญชาตญาณดิบๆ ของทุกคนออกมา 
เราให้ MOBI ตอบสนองในสิ่งที่คนเมืองโหยหา ซึ่งผมว่ามัน
เข้าถึงได้ไม่ยากเลยครับ
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 ถ้าพูดถึงแวดวงกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ในเมืองไทยทุกวันนี้ คง
ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก กิ๊ฟ รักกิจ ชายหนุ่มจากรั้วจามจุรี ชาวไทย
คนแรกที่เคยมีผลงานลงปกนิตยสาร Computer Art นิตยสาร
กราฟฟิกชื่อดังระดับโลกมาแล้วถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ กิ๊ฟยังได้
รับรางวัลด้านการออกแบบมาแล้วมากมาย ได้เวลาไปรู้จักตัว
ตนที่แท้จริงในสไตล์ของเค้ากันดีกว่า
 “ตอนนี้งานหลักผมเป็น Freelance Graphic Designer 
แต่ก็มีไปทำาพวกงาน Street art บ้าง เหมือนงานช่วงนี้ของผม
ส่วนใหญ่จะผสมระหว่างงานอาร์ตกับกราฟฟิกเข้าไว้ด้วยกัน 
ซึ่งจริงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นทำางานมา งานของผมมันก็จะเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ ตามความชอบในช่วงนั้น บางงานก็จะมาจากสิ่งแวดล้อม
และชีวิตวัยเด็ก อย่างพอนึกถึงพวกเลโก้ เราก็ทำาเป็นงานแนว 
Stencil ออกมา ซึ่ง Inspiration ส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่เราเคย
เห็น อย่างพวกงาน Street Art ผมก็ชอบทำาเป็นพวกสัตว์ต่างๆ  
อย่างพวกกวาง นก หมาป่า แกะ แล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ”
 “ทุกวันนี้ทำางานเยอะมาก บางทีดึกๆ ก็ยังนัดคุยงานกันอยู่ 
แต่ถ้ามีเวลาว่างได้อยู่บ้านก็เข้าอินเตอร์เนท ดูโน่นดูนี่ สมัยนี้
อินเตอร์เนทมันมีทุกอย่างให้เราดู มีความรู้มากมายให้เราค้นหา  
แต่ถ้าออกมาข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะไปสยามเนี่ยแหละครับ บางที
เวลานัดคุยงานก็จะคุยแถวสยาม พอว่างก็จะไปเดินดูหนังสือ ไป
ดูงานคนอื่น หาข้อมูลใหม่ๆ ผมชอบหมดทั้งหนังสือกราฟฟิก 
แมกกาซีนของฝรั่ง ของญี่ปุ่น มันมีอะไรหลากหลายให้เราได้เห็น 
แล้วก็ชอบไปร้านซีดี ไปร้านรองเท้า ไปดูพวกเสื้อผ้า  กระเป๋า 
อะไรพวกนั้น แล้วก็ชอบไปดูหนัง ผมว่าการดูหนังมันสบายนะ 
แค่เรานั่งเฉยๆ ก็มีคนมาเสิร์ฟอะไรดีๆ ให้เรา แต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะ
เลือกรับมันแบบไหน”
 “ด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์ เวลาเรารับงานมาก็จะต้องมา
จัดการกับเวลาของตัวเองให้ได้ ว่าเราจะทำาเมื่อไหร่ ส่งเมื่อไหร่ 
ต้องคำานวณว่าใช้เวลาทำาเท่าไหร่ ซึ่งมันก็ดีตรงที่เราสามารถ
เลือกเวลาของชีวิตเราได้เอง ไม่ต้องมีกรอบมาบังคับ” 

 “จีน” สาวกราฟฟิกร่างเล็ก หน้าใส ที่มีสไตล์และบุคลิคโดด
เด่นเกินตัว ที่เราเชื่อว่าถ้าใครได้รู้จัก จะต้องชื่นชอบในความเป็น
ตัวเธอเหมือนๆ กับพวกเรา
 “จีนเรียน Multimedia Design ที่ ม.ศิลปากร ค่ะ พอจบก็ไป
เรียนต่อด้าน Fine Art ที่อังกฤษ แล้วก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยไม่
นานมานี้เอง แต่กลับมาปุ๊ปก็มีงานเข้ามาเลย ส่วนใหญ่ก็ทำาพวก
แมกกาซีนให้ตามโรงเรียน ทำาหนังสือ ทำาแคตตาลอค แล้วเร็วๆ 
นี้ก็กำาลังจะมีหนังสือเด็กออกขายค่ะ กำาลังทำาอยู่ แต่ใกล้เสร็จ
แล้ว เป็นหนังสือภาพตัวหนังสือ A B C ที่เราทำา Illustrate ให้
ทั้งเล่ม” 
 “สไตล์งานของจีนจะเป็นงานแนวน่ารักๆ หน่อย สีหวานๆ ไม่มี
เส้นขอบ จะชอบงานของ Mary Blair ที่เป็นพวกตัวการ์ตูนเด็ก 
สีจะหวานๆ ไม่สดมาก เรื่องโทนสีจะสำาคัญมากสำาหรับงานของ
จีน ช่วงที่ว่างๆ ก็ชอบออกแบบแพทเทิร์น นั่งทำาไปเรื่อยๆ บางที
ส่งไปตามหนังสือก็ได้ลงบ้าง จีนไม่ชอบอะไรที่คมชัดมาก สีแรงๆ 
มันไม่ใช่สไตล์เรา” 
“แรงบัลดาลใจนี่มาจากหลายอย่างมาก อย่างจีนเป็นคนชอบดู
หนัง บางทีดูหนังบางฉากก็จะจำากลับมาสร้างงานของเรา  เลย
ค่อนข้างชื่นชอบย่านพระราม 9 มาก เพราะมีโรงภาพยนตร์
เยอะ มีทั้งเอสพรานาร์ด, โรบินสันพระราม 9 แล้วถัดไปหน่อยก็
มี House RCA จีนจะชอบหนังของ Sofia Coppola มาก ชอบ
ทุกเรื่องของเค้า แล้วโทนสีต่างๆ ในหนังของเค้าจะสวยมาก ชอบ 
Midnight in Paris ของ Woody Allen แล้วก็ชอบแมกกาซีนที่
ดูซอล์ฟ หวานๆ พวก Frankie , LULA “
 “ไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือ ดูหนัง ตอนอยู่ที่
อังกฤษจะชอบไปแกลลอรี่ต่างๆ แต่ที่เมืองไทยจะไม่ค่อยมี ส่วน
ใหญ่ก็เลยจะไปดูหนัง ดูเยอะมาก ชอบเดินตลาดนัด อย่างพวก
รัชดาไนท์พลาซ่า มันมีของสนุกๆ เยอะ แล้วก็ไปทานข้าวกับ
เพื่อนๆ ตามร้านอาหารต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปแถวๆ นี้ค่ะ ไม่
ไกลมาก”
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UrfAcE

ร้านนี้ผมหุ้นกันกับเพื่อน ทำากัน 4 คน ที่เลือก
ทำาแบรนด์นี้ขึ้นมา เพราะเราอยากทำากระเป๋า 
แล้วเอางานกราฟฟิกมาครอบอีกที มันยังไม่มี
ใครทำามาก่อนในเมืองไทย ผมกับตั้ม (พฤษ์พล 
มุกดาสนิท) ทำางานกราฟฟิกกันอยู่แล้ว ก็จะมี
ฐานของคนที่ชอบงานของเราอยู่ ก็เลยคิดว่า
งานเราไม่ควรจะหยุดอยู่แค่เฟรมๆ เดียว หรือ
ภาพๆ เดียวในหนังสือ มันน่าจะไปต่อยอดทำา
อะไรก็ได้ แล้วเพื่อนที่เป็นหุ้นอีกคนเค้าเป็น
แบรนด์แมเนเจอร์ของ ripcurl อยู่แล้ว เค้าก็
จะถนัดทางด้านนี้ ก็เลยมาคุยกันว่างั้นเอางาน
กราฟฟิกของเราที่มีอยู่มาทำาเป็นลิมิตเตด
กันมั๊ย ถ้าให้เราทำาแบบงานแมสเราก็คงไม่ทำา 
เพราะมันเป็นธุรกิจมากไป เราอยากทำาอะไร
ที่มันเป็นตัวตนชัดเจนที่ยังไม่เคยมีใครเคยทำา 
อย่างเมืองนอกมี freitag แต่เค้าก็เน้นท่ีตัววัสดุ 
แต่ว่าเรามีอาร์ตเวิร์คเยอะกว่านั้น เราสามารถ
ปรับเปลี่ยนงานของเราได้หลายรูปแบบทั้ง 
Photo, Typo, conrad, งานภาพประกอบ ฯลฯ 
เราอยากขายงานอาร์ตมากกว่า การออกแบบ
มันมาจากตัวเรา เราอาจจะไม่ได้เป็นโปรด้าน
กระเป๋าอย่างแท้จริง ฟังชันการใช้งานหรือวัสดุ
ที่ใช้มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราขายที่ผลงาน
ของเรามากกว่า
Urface : Siam Square Soi 10
Tel : 0814586778
www.urfacestore.com

DOREME

ร้านขาย cD เพลงสากลสารพัดแนวเพลง ที่
นักฟังเพลงในเมืองไทยทุกคน ต้องเคยรู้จักและ
แวะเวียนไปซื้อซีดีที่ร้านคุณป้าโดเรมี (ชื่อที่เรียก
กันจนติดปาก) อย่างแน่นอน ใครอยากได้ cD 
ของวงไหน ถามคุณป้าได้หมด ร้านอาจจะเล็ก
และดูคับแคบ แต่รับประกันได้ในความอัดแน่น 
หาแผ่นของใครไม่เจอ ถามป้าได้ ป้าจัดให้คุณ
ได้แน่เหมือนหยิบออกมาจากกระเป๋าโดราเอมอน
ยังไงยังงั้น 
ร้านโดเรมี : สยามสแควร์ ซอย 11 
(ข้างร้านจุฑารส)
Tel : 0812744180

MY HANG OUT
BUTTEr cUP 

ร้านนี้อยู่ในซอยศูนย์วิจัย จะตกแต่งสไตล์คันทรี่
ผสมกับสแกนดิเนเวี่ยน น่ารักมาก ดูแล้วอบอุ่น
เหมือนอยู่บ้านตัวเอง ร้านโล่งๆ สบายๆ เหมาะ
กับการมาน่ังกินอาหาร ชิวๆ กับเพ่ือน  ซ่ึงท่ีร้าน
จะมีอาหารอร่อยๆ หลายเมนู เบเกอร่ีโฮมเมด เค้ก 
และกาแฟต่างๆ ให้เลือกมากมายด้วยค่ะ 
ที่ตั้ง : อมารีย์ เรสซิเดนซ์  ถ.เพชรบุรีย์ตัดใหม่ 
ซ.ศูนย์วิจัย  
โทร. 02-319-9630
www.buttercupbkk.com

PIzzA CAFE๎

ร้านพิซซ่าเล็กๆ แต่บรรยากาศน่ารัก อยู่ใน
ซอยสหการประมูล เหม่งจ๋าย มีพิซซ่าสูตรของ
ที่ร้าน แป้งบางเฉียบ ที่ทานแล้วไม่อ้วน แถม
ยังปรับรสชาติของอาหารสไตล์อิตาเลี่ยน ให้
เหมาะกับคนไทยอีกด้วย ซึ่งนอกจากพิซซ่าแล้ว
ก็ยังมี พาสต้า, ซุปกุ้ง, ซี่โครงแกะนิวซีแลนด์, 
เฟตตูชินี่ ซีฟู๊ด, สเต็กปลาดอรี่, และหอย
นิวซีแลนด์อบไวท์ไวน์ ฯลฯ หรือใครจะนั่งจิบ
ไวน์ชิวๆ สังสรรค์กับเพื่อนๆ ที่นี่ก็มีบริการจ้า
Pizza cafe’ : หน้าสนามกอล์ฟ Allstar ซอย
สหการประมูล
Tel : 029348072

VANIllA GArDEN

ที่นี่มีร้านอาหารถึงสองแบบสองสไตล์ให้เราได้
เลือกนั่ง ทั้ง royal Vanilla ร้านอาหารจีนใน
บรรยากาศโรงเตี๊ยมหรูๆ  , Vanilla cafe’ ร้าน
อาหารญี่ปุ่นบรรยากาศสบายๆ ในสไตล์ยุค 
70’s และ Vanilla Sauce ร้านขายหนังสือและ
แมกกาซีนต่างๆ ทั้งของไทยและของเมืองนอก 
ให้เดินเลือกอ่านกันเพลินๆ
Vanilla Garden : ซ.เอกมัย 12
Tel : 02 3816120 

1. ร้านกาแฟหน้าร้าน 
โดเรมี

1. จีนกับงาน Illustrator 
ในแนว Pattern ตามความ
ถนัดของเธอ

3. Macaroons สูตรพิเศษ
ของ Butter cup

2. การตกแต่งผนังแบบน่า
รักๆ ของร้าน Butter cup

1

4

3

2

2. ร้าน Urface ของกิฟท์
กับเพื่อนๆ สยามสแควร์
ซอย 10

3. Tag ของร้านที่เป็นตัว
บ่งบอก brand ที่เก๋ ไม่แพ้
ของนอก

4. ร้าน Doreme ร้านขาย
cD เก่าแก่ที่อยู่สยาม
มาตลอด 20 กว่าปี
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SATORN
ณิการ์ กรีพร้อม
Nikar Greeprom
Photographer

SUKHUMVIT
เจนชัย มนตรีเลิศรัศมี
Janchai Montrelerdrasme
Sketch Board VDO grapher

 จากจุดเริ่มต้นในการอยากเป็นสไตล์ลิสท์ของ ณิการ์ กรีพร้อม ทำาให้
เธอได้ก้าวสู่โลกของวงการแฟชั่น และผันตัวเองมาเป็นช่างภาพ ซึ่ง
ปัจจุบัน ณิการ์จัดได้ว่าเป็นตากล้องหญิงอันดับต้นของเมืองไทย แถมยัง
ติด 1 ใน 4 สุดยอดช่างภาพหญิงของเอเชีย ที่จัดอันดับโดยนิตยสารชื่อ
ดังของญี่ปุ่นอีกด้วย ทำาให้เธอมีงานยุ่งต่อเนื่องแทบจะตลอดปีเลยทีเดียว  
“เราเริ่มทำางานถ่ายรูปตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่อังกฤษ ไปทำางานกับพวก
โมเดลลิ่ง เอเจนซี่ พอจบมาก็เริ่มเอาพอร์ทงานไปเสนอพวกแมกกาซีน
ต่างๆ ต้องเรียกว่าเราได้จังหวะที่ค่อนข้างดีด้วย ทำาให้เราได้งานแมกกาซีน
หลายเล่มตอนนั้น อย่าง Bazaar , Oyster แล้วก็ได้ไปทำาประจำาที่ Sun-
day Time Style จนกลับมาเมืองไทย”
 “งานของตากล้องหญิงกับชายก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะ งานเราจะเป็น
แนวผู้หญิงๆ หน่อย เป็น Neo Romantic แสงเงาเยอะๆ ผู้ชายกับผู้หญิง 
Perception ของความงามมันต่างกัน ผู้ชายจะมองผู้หญิงว่าสวยแบบนึง
แต่ผู้หญิงจะมองความสวยของผู้หญิงเป็นอีกแบบ ซึ่งทำาให้งานที่สื่อออก
มาค่อนข้างต่างกัน”
 “สเน่ห์ของการถ่ายภาพในปัจจุบันมันเปลี่ยนไป เมื่อก่อนสเน่ห์ของการ
ถ่ายภาพจะอยู่ที่ตอนล้าง คือต้องลุ้นตลอดว่าจะออกมาเป็นยังไง แต่เดี๋ยว
นี้พอใช้กล้องดิจิตอลมันเห็นได้เลยแล้วค่อยไปรีทัชเอา ซึ่งมันทำาให้สเน่ห์
ดึงดูดในการถ่ายภาพมันลดลง เราเลยต้องหาแรงบันดาลใจอื่นๆให้กับตัว
เองเรื่อยๆ ตลอดเวลา เพื่อทำาให้เราได้สนุกและตื่นเต้นกับงานอยู่ตลอด” 
 “ปกติงานจะเยอะมากช่วงปลายปี แต่ปีน้ีแปลก เยอะต้ังแต่ต้นปี ซ่ึงถ้าวันท่ี
เรามีเวลาว่างก็จะชอบขับรถไปแถวๆ โซนสาทร แถวๆ บ้านเราเนี่ยแหละค่ะ 
สะดวกดี ที่ไปบ่อยสุดคือที่ De Forest เพราะมีทุกอย่าง ทั้งร้านล้างรถ 
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านส้มตำา ร้านทำาเล็บ หรือค่ำาๆ ก็มีร้านคอกเทล 
ล่าสุดมีร้านไวน์เปิดใหม่ด้วย เหมือนมาแล้วเราจบได้ในท่ีเดียว สะดวกดีค่ะ”
www.nikargreeprom.com
www.bugsss.com.sg/nikar

การเล่นสเกตบอร์ดอาจเป็นกิจกรรมที่ดูไร้สาระสำาหรับผู้ใหญ่
บางคน แต่เจน เลือกที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานประจำา
ตามบริษัท แล้วก้าวมาทำาสิ่งที่เค้ารักอย่างเต็มตัว แล้ววันนี้ เจน 
ก็ได้เดินอยู่บนเส้นทางในฝันตามที่เค้าต้องการแล้ว
 “ผมเริ่มเล่นสเกตบอร์ดมาตั้งแต่อายุ 13 ครับแล้วก็ติดใจ 
จนมาถึงตอนนี้ก็เป็น 10 ปีแล้วที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมัน แล้วผม
ก็เริ่มถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอเพื่อนๆ มาตั้งแต่สมัยนั้น จนเรียนจบ
มหาวิทยาลัย ก็มานั่งคิดว่าจะทำางานอะไรดี แต่เราก็ยังเล่นสเกต
อยู่เรื่อยๆ  จนมีคนมาบอกว่า เอ๊ย! เค้าชอบงานของเรา ชอบรูป
ที่เราถ่าย ลูกค้าก็เลยเริ่มเข้ามา แล้วก็มาติดต่อให้ไปถ่ายงาน 
ผมว่าผมโชคดีมากกว่า ที่เราได้ทำาสิ่งที่เราชอบแล้วมีคนเอาเงิน
มาให้ เราก็แค่เอางานไปให้เค้า”
 “ผมเคยทำางานออฟฟิศพวกงานแมกกาซีน ทำางานตาม
สตูดิโอมาแล้ว แต่ผมไม่ชอบ มันเหมือนไลฟ์สไตล์ของผมอยู่ใน
ออฟฟิศเช้าจรดเย็นไม่ได้ เคยเข้าไปอยู่ได้แค่เดือนเดียวก็ออก 
มันเหมือนไม่ใช่ตัวเอง อย่างตอนทำาออฟฟิศกว่าจะเลิกงานเราก็
ออกไปเล่นสเกตไม่ได้แล้ว ทำาให้สิ่งที่เรารักและทำามาตลอด 10 ปี
มันต้องล้มเลิกไป ก็เลยตัดสินใจเลือกทำาสิ่งที่เรารักดีกว่า อยู่ได้
อยู่ไม่ได้ก็ค่อยลุ้นเอา”
 “งานของผมทุกวันนี้ก็จะถ่ายวีดีโอสเกตบอร์ดซะส่วนใหญ่ 
แล้วก็ทำางานเบื้องหลัง ถ่ายหนัง ถ่ายภาพ เป็นผู้ช่วยตากล้อง ที่
เลือกถ่ายงานเกี่ยวกับสเกตบอร์ดเพราะว่าอย่างที่บอกผมชอบ
เล่นสเกตบอร์ดอยู่แล้ว ผมว่ามันละเอียดและมีความท้าทายสูง 
เวลาออกไปเล่นสเกตหรือออกไปถ่ายวีดีโอมันไม่เหมือนกอง
ถ่ายหนังที่มีทีมงานชุดใหญ่ แต่นี่เราไปกันแค่สองคน คือคนเล่น
กับตากล้อง คือเราไปถึงปุ๊ปเล่นเลย ไม่มีการขอสถานที่มาก่อน 
ซึ่งมันจะออกมาในแนวสารคดีมากกว่า มันทำาให้เราได้เจอคน
ใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ได้เดินทางไปต่างประเทศบ้าง ต่างจังหวัด 
ไปในหลายๆ ที่ ที่เราไม่เคยไป เวลาเราอยู่กับสเกตบอร์ดเราจะมี
เรื่องตื่นเต้นทุกวัน นั่งวางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะไปถ่ายที่ไหนดี ไป
แล้วจะโดนไล่มั้ย เคยถึงขั้นมีคนเอาปืนมาขู่ว่าให้ออกไป หรือมี
พวกเด็กแวนซ์มาไล่กระทืบก็มี ผมว่ามันท้าทายและสนุก”
 “ผมทำางานเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายภาพกับวีดีโอ แต่หลังๆ จะ
ถ่ายวีดีโอซะเป็นส่วนใหญ่ งานก็จะมีเดินทางไปต่างจังหวัดบ้าง 
ต่างประเทศบ้างแล้วแต่โปรเจ็ค มีเดินทางไปสิงค์โปร์ไปถ่ายงาน
แข่งเสก็ตของ Billabong มีคนไทยไปแข่งด้วยสี่คน เลยอยู่ต่ออีก
สองวันหลังงานแข่งเพื่อถ่ายวีดีโอ Street Skating ต่อ หรืองาน
ที่ผมได้ทำากับรุ่นพี่อีกคนชื่อพี่นน ทำาให้ Converse ไอเดียของ
วีดีโอคือเล่นเสก็ตไปตามจุดเด่นๆต่างๆในกรุงเทพ เราใช้เวลาถ่าย
กันประมาณ 4-5 วัน สนุกดีครับ ไปแบบดิบๆ ไม่ต้องขอสถานที่ 
เวลามีคนมาไล่ก็พยายามเจรจาเพื่อให้ได้เล่นต่ออีกซักพัก 
ไปถ่ายที่สะพานทางเชื่อมตรง BTS ช่องนนทรีก็ลุ้นดีเหมือนกัน 
เพราะคนเดินเยอะมาก แล้วเราพยายามจะถ่ายพี่เก่ง จักรินทร์ 
กระโดดลงบันได 10 ขั้นตรงนั้น สนุกดีครับ”

MY HANG OUT
DE FOREST

ร้านต่างๆ ใน De forest @ เย็นอากาศ 
(ถนนนางลิ้นจี่ สาทร)

• Vavee coffee 
 ร้านกาแฟวาวี

• Meguiars 
 ร้านล้างรถ

• More Milk 
 ร้านขนมปัง นม

• le reve 
 ร้านอาหารไทย + คอกเทล

• Somtum Plus 
 ร้านส้มตำาไฮโซ อร่อยขึ้นชื่อของย่านนี้

นอกจากนี้ยังมีร้านไวน์ ร้านทำาเล็บ ร้านทำาผม 
ร้านซักแห้ง ไว้คอยบริการอีกด้วย

AV CAMERA

ชอบมาที่นี่เพราะขับรถจากบ้านมาไม่ไกลเลยค่ะ 
แล้วเป็นร้านเก่าแก่มีของเยอะมาก เจ้าของเป็น
เพื่อนคุณพ่อด้วย ก็เลยค่อนข้างสนิทกัน ว่างๆ 
ก็จะชอบแวะมาดูกล้อง ดูอุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้
ทำางาน แล้วก็ชอบมาเดินเล่นแถวย่านบางรัก
ด้วย มีของกินที่เป็นร้านเก่าแก่อร่อยๆ เยอะ 
ด้วยความที่ย่านมันค่อนข้างโบราณก็จะมีของ
แปลกๆ ให้เราได้เดินดูเพลินๆ 
AV Camera  Bangrak 
Tel : 0-2237-1041-2 
www.avcamera.com

SHOPS I lOVE
PrEDUcE 

ชีวิตประจำาวันของผมก็เลยอยู่แต่กับเรื่องสเกต
บอร์ดซะเป็นส่วนใหญ่ครับ ร้านนี้เป็นร้านของ
เพื่อนรุ่นพี่ที่เล่นสเกตมาด้วยกัน เวลาว่างก็จะ
มานั่งเล่นที่นี่เป็นประจำา เหมือนเป็นที่นัดเจอกัน
ก่อน มาเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ แล้วค่อยออกไป
เล่นพร้อมกัน ซึ่งที่ Preduce นอกจากจะเป็น
ชื่อร้านแล้วก็จะเป็นชื่อของกลุ่มด้วย ถ้าพูดถึง
สเกตบอร์ดในประเทศไทยคนก็จะรู้จัก Preduce 
และนึกถึง Preduce เป็นที่แรก แล้วที่ร้านก็จะมี
อุปกรณ์ทุกชนิดของสเกตบอร์ดขาย ไปจนถึง
เสื้อผ้า รองเท้าผ้าใบต่างๆ ที่เจ๋งมากคือที่ร้าน
จะทำาแผ่นสเกตออกมาขายเองด้วย ซึ่งก่อน
หน้านี้คนไทยยังไม่มีใครทำาสเกตบอร์ดขายเอง
เลย เราทำาขึ้นมาเองแล้วจ้างพวก Artist มา
ออกแบบลายให้ ซึ่งพอหมดก็จะมีแบบใหม่ๆ 
ออกมาอีกเรื่อยๆ แบรนด์ของเมืองนอกเอาเข้า
มาขายก็มี อย่าง DGK , Expectition ฯลฯ

Preduce  : Siam Square Soi 1
Tel : 086 0455784 

Preduce : Esplanard
Tel : 084 3368714

Preduce : chiengmai
Tel : 082 9017890
www.preduce.com

สถานที่ที่เจนนิยมไปเล่นสเกตบอร์ดในกรุงเทพ
• สวนเบญจสิริ อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า 
Emporium
• ใต้สะพานพระราม 8
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1. ณิการ์ กรีพร้อม ในร้าน
กาแฟ Wavee

1. รองเท้าผ้าใบส่วนใหญ่
เป็นรุ่น limited Edition ที่
วางขายในร้าน Preduce

2. ร้าน Preduce สาขา
เชียงใหม่

3. ร้าน Preduce สาขา 
Esplanard

4. สเกตบอร์ดที่ทาง Preduce 
ผลิตเอง โดยได้ Artist อันดับ
ต้นๆ ของเมืองไทย Mamafaga 
เป็นคนออกแบบ

2. ร้าน le reve ร้านอาหาร
ไทยบรรยากาศน่ารักๆ 
แถมยังมี cocktail สูตร
อร่อยให้ลิ้มลอง

3. ร้านทำาเล็บในโครงการ 
De Forest

4. บรรยากาศอบอุ่นในร้าน
กาแฟ Wavee

5. มีชายใจดีในร้าน AV 
camera ที่รอต้อนรับ 
และให้ข้อมูลของกล้อง 
และอุปกรณ์ทุกชนิด
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ร้านเก๋ ๆ สไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่น ที่รวมร้านขายของจิปาถะ
ตามสไตล์ชาว Zakka ทั้งหลาย มาไว้ให้สาวๆ เลือก
ชอปและเลือกกรี๊ดกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องเขียน เครื่องครัว ไปจนถึงงาน Handmade 
ต่างๆ  แถมยังรวมไว้กับคาเฟ่น่ารักๆ ในมุมเล็กๆ 
ทำาให้  Spoonful กลายเป็นเหมือนห้องน่ังเล่น สำาหรับ
สาวๆ ให้มานั่งคุยกันในวันสบายๆ แถมในร้านยังมี
สโคน ขนม Signature ของทางร้าน ท่ีเสิร์ฟมาพร้อม
กับครีมสดสูตรพิเศษ ท่ีไม่ควรจะพลาดด้วยประการ
ทั้งปวง นอกจากนี้ยังมีเค้กที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล
มาสลับสับเปลี่ยนกันไป ทำาให้เราแวะมานั่งเล่น นั่งชิม 
เดินชอปกันได้แบบไม่มีเบื่อ 

ที่ตั้ง : ตึกThe Portico หลังสวน
โทร : 02-652-2278
Website :  www.spoonfulzakka.com, 
       fB :   www.facebook.com/Spoonful

Spoonful

With Keynote, impressive presentations 
are just the beginning. This preface 
provides an overview of the features of 
Keynote.
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Car lushes

หากใครคิดว่าผู้ชายเท่านั้นที่บ้าแต่งรถอยู่ฝ่ายเดียวอาจ
จะคิดผิดไปเสียแล้ว เมื่อ accessories แปลกๆ เก๋ๆ อย่าง 
car lushes หรือขนตาติดไฟหน้ารถยนต์เค้ามีผลิตออกมา
เอาใจฝ่ายหญิงกันบ้าง ใช่แล้ว! อ่านไม่ผิดหรอก มันคือขนตา
ปลอมติดไฟหน้ารถจริงๆ แถมยังมีหลายรุ่นหลายแบบให้
เลือกสรร ยังกะขนตาปลอมติดตาสาวๆ ยังไงอย่างงั้น เรียก
ว่าขนตาเด้งได้ทั้งรถทั้งคนกันเลยทีเดียว (ในเมืองไทยก็มีเข้า
มาขายแล้วนะจ๊ะ ใครสนใจลองแวะไปดูได้ที่สยามพารากอน
ฝั่งห้างสรรพสินค้ากันได้เลย)

Girls

Prada

ผู้หญิงกับรถใครว่าไม่เข้ากัน? ใครที่มีความคิดแบบนี้ คง
ต้องคิดใหม่ เมื่อได้เห็นคอลเลคชั่น Prada spring/summer 
2012 เพราะ Miuccia Prada ดีไซเนอร์คนเก่งได้ทำาการรวม
เอาทั้งความหวานของหญิงสาว และความเท่คลาสสิคของ
รถยนต์ (คาร์ดิแลค) ในยุค 50s เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีไอเท่ม
ช้ินเด็ดท่ีสาวๆ ไม่มีไม่ได้แล้ว อย่างรองเท้าส้นสูงท่ีได้อินสไปร์
มาจากท้ายรถ กระเป๋าหนังที่ตกแต่งเป็นรูปรถอีกเหมือนกัน 
กระโปรงลายไฟ รวมไปถึงลวดลายดอกไม้ที่ Miuccia นำามา
ใช้ในคอลเลคชั่นนี้ได้อย่างลงตัว

Tartan

ลายสก๊อต ( Tartan) ใครที่ชื่นชอบลายสก๊อต ช่วงนี้หยิบมา
ใส่กันได้ทันทีไม่มีเชย จากที่ช่วงปีที่แล้วลายสก๊อตกลับมาฮิต
อย่างระเบิดระเบ้อ ปีนี้ขอเน้นย้ำาว่าลายสก๊อตก็ยังวนกลับ
มาได้อีกครั้งในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้าใจยังไม่กล้าพอก็เลือก
เอาแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่าง case ipad กระเป๋าตังค์ หรือ
กระเป๋าสะพายก่อนก็ได้ แต่ถ้าอยากใจเด็ดขึ้นมาหน่อยก็
ลองเลือกกระโปรง กางเกงหรือเสื้อเชิ้ตมาใส่ก็ได้เลย  

Klear Product

สาวๆ ที่สนใจหาของแต่งบ้านแบบมีสไตล์ เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร 
เราขอแนะนำาให้รู้จักกับ Klear Product ของแต่งบ้านในแนว
อะคลิลิคที่ออกแบบและสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและความ
สดใสได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการให้เป็นของขวัญ หรือถ้า
สาวๆ อยากซ้ือให้ตัวเองเป็นของขวัญ(ให้ตัวเองอีกที) ก็น่ารัก
ดีเช่นกัน : ) วางไว้ในห้องทำางานหรือที่บ้านรับรองใครแวะ
ผ่านมาต้องชม 
 ใครสนใจลองแวะไปดูได้ท่ีร้าน loft ทุกสาขา, สยามพารากอน 
zone Be Trend และร้าน Klear Shop ใกล้แยกสุรวงศ์ 
(ที่ร้านเค้ามีเบเกอรี่และกาแฟอร่อยๆ ให้ทานในชื่อร้าน 
coffee Design ด้วยนะ ใครว่างๆ ลองแวะไป ทานขนมไป 
เลือกของแต่งห้องไป ก็เพลินใจดีเหมือนกัน)
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Heap

Velayenn Bike Shop

Heap (ฮิพ) ร้านอาหารสำาหรับคนชอบชิล ที่ขายอาหารไทยในสไตล์ฟิวชั่น
เต็มไปด้วยเมนูเด็ดมากมายไม่ว่าจะเป็น หมูย่างเจ้าเจี้ยว, ลาบหมูทอด, 
ต้มเนื้อตุ๋น, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีส, สปาเกตตี้คาโบนาร่า ฯลฯ 
บรรยากาศของร้านตกแต่งโดยเน้นที่ความเรียบง่าย แต่แฝงความเก๋ ไว้
อย่างลงตัว ด้วยปูนเปลือย กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ไม่ซับซ้อน ทำาให้ร้านดูโล่ง 
รวมถึงเพดานสูง ทำาให้อากาศถ่ายเท เหมาะกับการมานั่งชิลหลังเลิกงาน 
อีกทั้งยังมีเพลงและวงดนตรีมาเล่นให้ฟังอีกด้วย ทำาให้ร้านนี้เป็นอีกหนึ่ง
ร้านในย่านราชเทวี ที่เราไม่ควรพลาด  
Heap : พญาไท
Tel : 081-559-4884

บรรยากาศในร้าน Heap เน้น
เพดานสูง กับเฟอร์นิเจอร์ไม้
ทรงเตี้ย เพื่อความโปร่งสบาย
มีมุมโต๊ะพูลให้เล่นผ่อนคลาย

ร้าน Velayenn (เวลาเย็น) อีกหนึ่งแหล่งชุมนุมใหม่ของ
บรรดานักปั่น fixed Gear ที่เพิ่งย้ายจากสุขุมวิท 26 มาอยู่
ในซอยเอกมัย รับซ่อมแซม และประกอบจักรยานทุกชนิด ทั้ง
ยังมีอุปกรณ์มากมายหลายยี่ห้อมาให้เลือกสรร แต่เน้นเป็น
พิเศษท่ีจักรยานประเภทลู่ และฟิกซ์เกียร์สุดฮิตของสิงห์นักป่ัน
ทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งเจ้าของร้านเค้าอยากให้ที่นี่เป็นที่สำาหรับ
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำาหรับกลุ่มคน
ที่รักในการปั่นเหมือนๆ กัน ใครที่อยากมาซ่อมหรือทดลอง

ประกอบจักรยานด้วยตนเองก็สามารถมาหยิบยืมเครื่องไม้
เครื่องมือได้ฟรีไม่คิดตังค์ แถมยังมีกาแฟ ไว้คอยบริการ
หากคุยนานจนคอแห้ง หรือใครอยากจะนั่งชิลช่วงหัวค่ำาก็มี
เครื่องดื่มพร้อมทีวีให้นั่งดูคลายเหงาอีกด้วย เรียกได้ว่าที่นี่
น่าจะเป็นสถานที่หย่อนใจสบายอารมณ์อีกที่หนึ่งสำาหรับคอ
จักรยานอย่างแท้จริง    
Velayenn : ตึก Taiping เอกมัย 28
Tel : 0809002610
Open : Tue – Sun 16.00 – 23.00 

Junk Garage

สำาหรับคนรักการชอปปิ้งและชอบแต่งบ้านในสไตล์วินเทจ 
เรโทร แต่ทำางานจนไม่ค่อยมีเวลา หรือไม่อยากออกไปไหน 
เดี๋ยวนี้เค้าก็มีร้านเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจใน facebook 
มาให้ชอปกันแบบเสิร์ฟถึงที่ เรียกว่าแค่นั่งอยู่บ้าน ก็เนรมิต
ห้องใหม่ให้สวยทันตาได้แบบทันใจ เพียงแค่พิมพ์หาชื่อ 
ww room ในเพจ facebook ก็จะเจอร้านเฟอร์นิเจอร์สไตล์
เรโทรท่ีบริการจัดส่งถึงบ้าน หรือ ร้าน junk garage (สามารถ
หาได้ในเพจเช่นเดียวกัน) ซึ่งร้านนี้นอกจะมีของแต่งบ้านให้ดู
เพลินๆ แล้ว ใครอยากจะแวะไปดูของจริง พร้อมทานอาหาร
หรือจิบชากาแฟในบรรยากาศเก๋ๆ ก็สามารถแวะไปที่ร้าน
แถวเกษตรนวมินทร์ได้เลย

Boys

Prada Shoes

พูดถึงฝ่ายหญิงแล้วไม่พูดถึงฝ่ายชายเด๋ียวจะน้อยใจไปเปล่าๆ
Prada อีกเหมือนกัน กับรองเท้าใน collection ใหม่ ที่มีให้
เลือกกันทั้งแบบที่เป็นสีพาสเทลและเหนือชั้นขึ้นมาอีกกับอีก
รูปแบบที่มาพร้อมกับการติดจิลเวลลี่หลากสีลงไปอีกที 
มีรองเท้าคู่นี้คู่เดียวรับรองได้ว่าเด่น แต่ถ้าคุณผู้ชายที่สนใจ
อยากซื้อมาใส่ ก็คงต้องมีความกล้ากันหน่อยล่ะ

comme des Garcons

สำาหรับคนที่ชื่นชอบเสื้อ comme des Garcons อยู่แล้วคง
ต้องเตรียมตัวเสียเงินเสียทองกันอีกรอบ เพราะซัมเมอร์นี้ 
comme des Garcons ออกเสื้อคอลเลคชั่นใหม่พร้อมกัน
ถึง 2 ลาย ซึ่งแต่ละลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นลายคลาสสิคอยู่
แล้ว ลายที่ว่านั้นคือลายจุด และลายขวาง (แต่จะว่าไปลาย
ขวางพี่เค้าก็เคยออกมาแล้วนะ ยังไง?!?!)  มีหลายสีให้เลือก 
ลองแวะเข้าไปถามกันได้ที่ club21 

Stormwatchs

ใครที่รักการแต่งตัวและกำาลังมองหานาฬิกาเก๋ๆ ซักเรือนให้
เข้ากับสไตล์ไม่ควรพลาด กับนาฬิกา Storm แบรนด์ดัง
จากประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่นิยมของนักสะสมนาฬิกาแฟชั่น
ท้ังหลาย ด้วยแบบท่ีแฟช่ันจัด เท่ห์ ชิค แปลกตา แต่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จึงเหมาะกับหนุ่มๆ ที่รักแฟชั่นเป็น
ที่สุด แถมปัจจุบันยังมีเข้ามาขายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว
ใครสนใจสามารถไปดูได้ที่ terminal 21, พาราไดซ์ พาร์ค, 
central พระราม 9 และร้าน loft สยามดิสคัฟเวอรี่  
www.stormwatchs.com

Gucci case

คนบ้า gadget ทั้งหลายน่าจะชอบ case iPhone และ case 
iPad  จาก Gucci แบรนด์เก่าแก่ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตของมา
เอาใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ด้วยการนำาเอาลาย Gucci 
ขอเรียกว่าจีไขว้มาไว้อยู่บนวัสดุและสีที่แปลกตา สีเย้ายวน
ขนาดนี้รับรอง ถึงใครยังไม่มี iPhone กับ iPad กับเขาต้อง
รีบแจ้นไปซื้อมาใช้ทันที... เผลอๆ ก็ซื้อ case มาเก็บไว้ก่อน
ให้อุ่นใจเพราะกลัวหมด 
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B E H I N D
THE SCENE
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คุณกล้ามั้ยที่จะเปลี่ยนตาม
เสียงจากข้างใน...ไม่ใช่ใครอื่น
Nanda Hampe
(นางแบบ)
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กล้าทำาสิ่งใหม่ด้วยสัญชาตญาณ...
คือสิ่งที่ทำาให้เราเป็นอิสระ

ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์
(นักดนตรี)



028

INTERVIEW

fIGHT IN HIS OWN WAY 
+อยากทราบว่า ช่วงที่คุณรู้สึกว่าต้องดิ้นรนมากๆ ในการตามความ
ฝัน ช่วงนั้นอะไรที่ทำาให้คุณสู้ต่อ
 เราก็อยากจะบอกนะว่ามันมีวิธี หรือแผนการ หรือคาถา หรืออะไร
สักอย่างที่เราสามารถพึ่งได้ แต่ว่ามันไม่มีหรอก จริงๆ แล้วคนเราไม่ว่า
จะทำางานอะไรก็ตามมันก็ดิ้นไปตามโอกาส เหตุการณ์มักจะมีบทบาทกว่า
ความคิดด้วยซ้ำา เหมือนเราต้องไหวตัวให้ทันตามสถานการณ์ แต่สิ่งที่ได้
เรียนรู้ก็คือว่า ไอ้การที่จะไปพยายามทำาให้คนอ่ืนพอใจ หรือพยายามที่
จะปรับตัวเองเข้าหาคนอื่น มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำาให้เราเรียนรู้ที่จะเป็น
คนรอบคอบหรือใจกว้างมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วเราก็คือเรา จะปฏิเสธตัว
เราหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ได้ หรือจะปรับปรุงมากก็ปรับปรุงไม่
ได้ เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีความชัดเจนพอ

+ซึ่งความชัดเจนนั้นคืออะไร
 ผมเองคงระบุไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนมาเซ็นสัญญากับเรา เขาเป็นคน
เอางานเราไปใช้ คือคนนอกอาจจะมองตัวเราได้ชัดเจนกว่าตัวเราเอง แต่
กระบวนการที่ว่าคุณต้องการจะไปเป็นนักเขียนเพลง นักแต่งเพลง หรือ
ศิลปิน มันต้องต่อสู้กับตัวเองว่า ทำาอย่างไรจะยังทำาสิ่งที่ต้องการจะทำาอยู่
ต่อไปเรื่อยๆ 
 มองจากภายนอกมันอาจจะเหมือนมีแผนการว่าเราอยากที่จะไปเมือง
นอก เพื่อที่จะแสดงหรือพิสูจน์อะไรบางอย่าง แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น 
เราใช้ชีวิตเหมือนที่พี่แอ๊ดเคยแต่งเพลงให้ ชื่อเพลง นักดาบ คือเราต้อง
ฝึกฝนแล้วก็พร้อมรบทุกเมื่อ แต่เราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าสงครามจะเกิด
ขึ้นเมื่อไหร่ หรือกับใคร เราแค่พร้อมที่จะฟัน มีอาวุธที่คม มีใจที่คม แค่นั้น
แหละ ศึกจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอก แต่เราต้องพร้อมตลอดเวลา เราไม่
สามารถกำาหนดโอกาสที่จะมี กระแสที่จะดัง หรือแฟชั่นที่จะมา ถึงอยากจะ
ไปบังคับก็บังคับไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องนิ่งในความเป็นตัวเรา แล้วต้อง
พัฒนาตลอดเวลา ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องไม่เหลิง เพราะ
เราก็เคยเหลิง เคยหลงตัวเองมาก่อน ที่เราเรียนรู้คือ ตอนเริ่มต้นทุกคน
ห่วยพอๆ กัน ไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่นัดแรก แต่แน่นอนว่าพัฒนาการจะ
เกิดขึ้นเรื่อยๆ มันเลยเหมือนเราไหวตัวตามสถานการณ์มากกว่า บางที
เราดูเป็นคนฉวยโอกาส เราเป็นพวกหมาจิ้งจอกมากกว่าสิงโต 

+ถือว่าคุณเป็นนักคว้าโอกาสด้วยหรือเปล่า
 แน่นอนเลย แต่คว้าอย่างเดียวมันไม่พอนะ ถ้าโอกาสมาคุณต้องพร้อม 
แล้วก็ต้องมีของ เราต้องเชื่อว่าเรามีของ เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราคิด หรือ
แนวดนตรีที่เราทำามันดีพอ 

+ระหว่างที่เป็นนักดาบ แล้วต้องฝึกฝนเพื่อลับอาวุธ ช่วงลับอาวุธมัน
มีอาการท้อแท้ไหมที่ไม่ได้ไปรบสักที
 ท้อสิ แต่ในที่สุดเราเลือกสายนี้แล้ว เราอยู่ในเส้นทางนี้แล้ว มันก็เหมือน
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก หรือเพื่อน คือเราเลือกแล้ว มันไม่ใช่ว่าจะมา
เปลี่ยนใจ โอ๊ย ไม่เอาแล้ว มันไม่รุ่ง มันไม่สบายอย่างที่คิดก็ไม่ได้ เพราะ
มันไม่มีอะไรสบาย แล้วก็ไม่มีอะไรดีๆ ที่ได้มาง่ายๆ นี่มันอาจจะฟังเหมือน
คำาขวัญนะ แต่มันเป็นเรื่องจริง เพราะว่าถ้าได้มาง่ายๆ มันจะไม่มีคุณค่า

+แต่หลายๆ คนก็เลือกที่จะเลิก แล้วไปทำาสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอ ซึ่งนั่น
ไม่ใช่ทางของคุณเหรอ
 อะไรมันง่ายกว่าล่ะ งานประจำาเหรอ มันก็ไม่ง่ายนะ เล่นละครก็ไม่
ง่าย ความยากจะมาจากจุดอื่นมากกว่า สมมติว่าผมอยากจะกลับไปอยู่
วงการบันเทิงเมืองไทย แล้วก็โชว์ตัวไปเรื่อยๆ ผมถือว่าอันนั้นยากสำาหรับ
ผม มันยากที่จะนอนหลับแล้วต้องมาคิดว่า วันๆ เราก็จะอยู่กับชื่อเสียง 
แล้วอาจจะอาศัยนามสกุลหากิน อาศัยหน้าตา คืออันน้ันยากสำาหรับผม
มากกว่า มันอาจจะง่ายสำาหรับคนอ่ืน แต่สำาหรับผมมันยากท่ีจะทำาใจ 

+ไปอยู่อังกฤษนานไหม
 3 ปี ไปทำากับไอร์แลนด์ 2 ปี ก็โดนดร็อป 

+ที่บอกว่ารู้สึกแย่มากๆ ก็คือช่วงนี้ใช่ไหม
 มันก็เหมือนโดนไล่ออกจากงานน่ะ คือจากท่ีคุณเจ๋งมาก เราชอบคุณ
มากเลย กลายเป็นว่าคุณไม่มีความหมายสำาหรับพวกเราแล้ว คือตอน
แรกก็มีการเซ็นสัญญา มีเงิน advance พาบินไปแอลเอ ไปอัดเสียงกับคน
โน้นคนนี้ เต็มที่ ตามสบาย แล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่า ไม่เอาดีกว่า 

+ความรู้สึกที่เปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร ระหว่างวันที่เขาบอกว่าคุณ
เจ๋งมากอยากทำางานด้วย กับคุณไม่มีความหมายกับเขาแล้ว
 ก็คือตอนที่เขาเลือกเรา เราก็คิดว่า กูว่าแล้ว กูคิดอย่างนี้มาตั้งนาน
แล้ว คือจากโดนด่ามาในเมืองไทย ในวงการเพลง ก็คิดเลยว่า เห็นไหม 
กูบอกมึงแล้ว ตอนนั้นสะใจมาก กูแน่มาก จากนั้นผ่านไป 2 ปี ทำางานไป 
ไปอัดเสียงกับคนโน้นคนนี้ เพลงเดียวทำาประมาณ 4 เวอร์ชัน คือเขาเซ็น
สัญญากับเราแล้วเขาก็พยายามจะเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆ เปล่ียนจนเขาคงจะ
ลืมไปแล้วว่าเขาชอบเราตรงไหน เราก็พยายามจะเปลี่ยนตัวเองด้วยเพื่อ
เอาใจเขา จนกระท่ังเราแทบจะลบล้างความเป็นตัวเองเกือบหมดแล้ว เหมือน
เราไปเซ็นสัญญากับซาตานแล้วเราไม่ได้อะไรข้ึนมาเลย พอวันท่ีเขามาบอก
เราว่าไม่เอาแล้ว ตอนนั้นรู้สึกโกรธ แค้น และอายที่จะกลับมาเมืองไทย 
แต่อย่างน้อยก็ดีอยู่อย่างที่เราไม่ได้มานั่งแถลงข่าวว่ากูจะโกอินเตอร์แล้ว 
สวัสดีนะพวกมึง เดี๋ยวเจอกันที่รางวัลแกรมมีนะ คือในใจเราคิดอย่างนั้น
นะ แต่ดีที่เราเป็นคนโดนเลี้ยงมาให้สุขุมไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นนะคงอายมาก
เลย ก็รอดไปที่เรายังมีความนิ่ง และก็มีความเรียบร้อยในบางอารมณ์ คือ
มันสอนให้รู้สึกว่า คุณไม่ได้เป็นใครหรอก จนกระทั่งมีคนมาบอกว่าคุณ
เป็นใคร เพราะทั้งหมดมันอยู่ในสายตาคนอื่น คือเราจะมานั่งหลอกตัวเอง
ว่าใครไม่ฟังก็ไม่สนไม่ได้ ซึ่งผมก็เคยหลอกตัวเองอย่างนั้น แต่ถ้าคิดอย่าง
นั้นก็อย่าทำาสิ ไม่ต้องทำาเพลง หรือทำาแล้วก็ฟังอยู่คนเดียว คือทุกคนที่
ทำางานศิลปะก็ต้องอยากให้คนอื่นรับรู้ หรือมาสัมผัส 

KEEP fIGHTING 

+จากวันที่ล้มเหลวแบบนั้น แล้วจะลุกขึ้นมาอีกครั้ง มันต้องใช้ความ
คิดอะไรบ้าง
 ตอนนั้นเราก็เหมือนงอนน่ะ งอนโลก งอนตัวเอง งอนทุกคน พอเขา
ชวนกลับมาทำาก็เลยบอกว่า เราแต่งเพลงให้ก็ ได้ แต่เราไม่อยากเป็น
ศิลปินแล้ว ไม่อยากเอาตัวเองมาให้คนอื่นตัดสินอนาคตแล้ว เพราะเรา
ชอบขั้นตอน เราไม่ได้มาเป็นนักดนตรีเพราะเราหลงวิถีชีวิต หรืออยากเท่ 
เพราะฉะนั้น การทำางานเบื้องหลังมันก็ฟังดูดี ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการที่จะ
โดนปฏิเสธ เราก็ทำาเพลงให้ศิลปินคนอื่นไป ไม่อยากเป็นศิลปินแล้ว งอน
แล้ว ซึ่งในที่สุดมันก็ไม่จริงน่ะ เราก็หลอกตัวเองอยู่ แต่เราไม่อยากเจ็บตัว
แล้วไง จนกระทั่งเขาต้องมายุ เขาก็รู้ว่าเราฟอร์มอยู่ แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้
ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่ มันมีหลายอย่างมาก อยากกลับเมืองไทยก็อยาก 
อยากอยู่กับแฟน อยากมีชีวิตเรียบง่าย ไม่ได้อยากจะต้องมาลุ้นตลอด
เวลาว่าชีวิตจะเป็นยังไง ลำาบากในการลุ้นว่าอนาคตเราข้ึนอยู่กับความคิด
เห็นของคนท่ีอาจจะไม่ได้รู้เร่ืองอะไรมากก็ได้ มาช้ีเป็นชี้ตาย จากอยู่เมือง
ไทยก็ไม่ได้เป็นปลาตัวเล็ก แต่อยู่ที่โน่นกลายเป็นลูกน้ำาเลย เป็นผู้ชายอีก
หน่ึงคนท่ีแบกกีตาร์ไปตามเมือง ซ่ึงมันมีต้ังก่ีล้านคนล่ะท่ีคิดจะมาประสบ
ความสำาเร็จในวงการบันเทิงตะวันตก 

+ตอนที่รู้สึกแย่สุดๆ เลย ไม่มีใครยอมรับ แล้วคนที่ยอมรับคุณคือใคร
 คนที่ยอมรับคือคนที่พาเราไปอังกฤษตั้งแต่แรก ชื่ออแมนดา เขาก็ยัง
คอยมาเช็กอาการ แล้วก็มีพวกนักดนตรีที่เราเคยทำางานด้วย ที่อยากจะ
เห็นแววอะไรก็ตามในตัวเรา ยังเปิดประตูห้องอัดให้เราเข้ามาทำาเพลง คือ
มันต้องทำางานเรื่อยๆ จะมานอนดูทีวีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องออกไปทำาอะไร
สักอย่าง คือเราต้องเคารพขั้นตอน ผมมองว่าขั้นตอนเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ที่สุด จุดสุดท้ายมันจะดังหรือจะไม่ดัง ถ้าเราไม่มีความสุขกับขั้นตอน ก็
อย่าทำาเลย ถ้าคุณไม่ชอบอยู่ในห้องอัด ไม่ชอบแต่งเพลง ไม่ชอบร้องเพลง 

คุณจะมีความสุขอะไร ตอนที่เป็นนักแต่งเพลงให้คนอื่น เราก็เจอศิลปินที่
เพิ่งได้เซ็นสัญญา ที่เขาเรียกเราเข้าไปในฐานะนักแต่งเพลง เข้าไปแล้วเรา
ก็ไปเห็นเขาทำาท่าแบบว่ารำาคาญ เบื่อกับการที่ต้องมานั่งอยู่ในห้องอัด 
อยากออกไปปาร์ตี้ เราก็มองหน้าเขาแล้วบอกว่า คุณเอ๊ย มันมีอยู่แค่นี้
แหละที่การันตีได้ในวงการเพลง คือการที่คุณได้เข้าห้องอัด ได้แต่งเพลง
กับนักดนตรีคนอื่น ได้ร้องเพลง ถ้าไม่ชอบตรงนั้นก็อย่าไปทำาเลย เพราะ
นี่คือทั้งหมด เผลอๆ ถ้าไม่รุ่งก็มีอยู่แค่นี้ แล้วถ้ารุ่งนะ ในที่สุดมันก็จะเป็น
แค่ชั่วคราว แต่ก็ต้องกลับมาในขั้นตอนเหล่านี้อยู่ดี ถ้าอยากดังเฉยๆ ไป
ทำาอย่างอื่นจะดีกว่า แต่อย่ามาอยู่วงการดนตรีเลย เพราะวงการดนตรีก็
ต้องเน้นที่ดนตรี 

THE WAY TO SUccESS 
+สรุปว่าคนเราจะทำาอะไรให้ประสบความสำาเร็จต้องอาศัยอะไรบ้าง 
หรือคนแบบไหนที่คุณมองว่าไม่น่าจะประสบความสำาเร็จได้เลย
 ถ้าคิดถึงแต่ปลายทาง ผมว่าไม่น่าจะรุ่ง คุณต้องชอบขั้นตอน ถ้าคุณ
สนุกหรือสะใจกับการเดินทาง จะถึงหรือไม่ถึงมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไง 
เพราะคุณก็ได้สนุกกับทิวทัศน์ที่เห็น ระหว่างทางมันไม่ได้สำาคัญกว่า แต่
มันคือส่วนใหญ่ของชีวิต เพราะฉะนั้น จะเอาความสุข ความทุกข์ทุกอย่าง
ให้ไปขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเสี่ยงกับหัวใจ เสี่ยงกับวิญญาณ คุณ
อาจจะพร้อมทำาทุกอย่างก็ได้เพื่อให้ถึงจุดนั้น จนอาจจะมากเกินไป จนลืม
ความเป็นมนุษย์ ถ้าเรามีคนที่ชอบงานของเรา คนรักรักเรา เพื่อนดีกับ
เรา หรือไปที่ไหนก็มีแค่คนทำาดีกับเรา เพราะเราไม่ได้ไปหักหลังหรือเหยียบ
หัวใครเพื่อที่จะไปถึงจุดหมาย มันจะโล่งอกมาก อย่างน้อยที่เรามาถึงจุดนี้ 
เราไม่ได้เอาเปรียบใคร แล้วอย่ามาเสียเวลากับอะไรบ้าๆ บอๆ อย่าคิดว่า
เดี๋ยวก็คงดีขึ้น คือถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ต้องรีบออกมาเลย  

+มันบอกได้ไหมว่าเส้นแบ่งระหว่างความทู่ซี้กับสู้ต่อคืออะไร
 ไม่มีทู่ซี้ มันมีแต่ว่าต้องสู้ต่อ หรือไม่ก็ตายในสนามรบอย่างเดียว มัน
ไม่มีทางเลือกเลย เพราะเราเป็นตรงนี้ไปแล้วทุกวันนี้พอคิดไอเดียเพลง
ใหม่ๆ ขึ้นมาหัวใจจะเต้นตุบตับๆ แล้วคิดว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่ดีที่สุด
ในโลกที่เคยมีมาก็ได้ ถ้าความรู้สึกนั้นหายไปเมื่อไหร่ ผมจะเลิกทันที แต่
ตราบใดที่ยังมีตรงนั้น มันไม่มีทางเลือกเลย เลิกไม่ได้ มันไม่ใช่ทางเลือก 
มันคงจะดีถ้าผมมีงานประจำาที่ผมชอบ ที่ผมเข้าไปทำาเช้า เย็นกลับ ผม
คงจะดีใจมาก แต่เราเป็นคนนี้ นี่คือเรา มันเป็นอย่างเดียวที่เราทำาแล้วมอง
หน้าตัวเองในกระจกได้ 

+ความโชคดีที่เกิดมาเป็น ‘ฮิวโก้’ คืออะไร และความโชคร้ายคืออะไร
 ผมว่าชีวิตผมไม่มีโชคอะไรที่โชคร้ายขนาดนั้น ความโชคดีก็คือเกิดมา
เป็นลูกแม่คนนี้ ความโชคดีคือมีพ่อเลี้ยงที่ดี มีครอบครัวที่รัก มีเมียที่รัก 
มีลูกที่น่ารักและแข็งแรง นี่คือความโชคดีทั้งนั้น โชคดีที่เกิดในเมืองไทย 
โชคดีที่เกิดมาในบ้านที่มีกินมีใช้ 

+แล้วตอนที่รู้สึกแย่มากๆ ก็ไม่คิดว่าตัวเองโชคร้ายเหรอ
 ไม่เลย ตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันเป็นการวัดดวง อัลบั้มก่อนหน้านี้มีอะไร
ขายดีไปบ้าง กระแสเป็นยังไงบ้าง เรากำาหนดตรงนั้นไม่ได้ จะใช้คำาว่า
โชคร้ายก็ได้ เพราะอัลบ้ัมอาจจะไม่พร้อม มันอาจจะไม่เป็นอัลบ้ัมท่ีถูกต้อง 
หรือค่ายที่ถูกต้องในเวลานั้น แต่เราไม่ได้คิดว่าเราโชคร้าย เราโกรธ แต่
เราไม่ได้มาโทษโชคหรอก จะโทษไม่ได้ เพราะปัจจัยหลายอย่างมันไม่ได้
ข้ึนอยู่กับเรา การโชคร้ายคือต้องเจออะไรท่ีมันหนักหนากว่าน้ัน เราอย่ามา
เว่อร์กันเลย ถ้าผมพูดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายนะ ผมจะทุเรศตัวเองมากเลย

‘ฮิวโก้’ - จุลจักร จักรพงษ์ เป็นอีกคนที่เราเห็นความเป็นนักสู้ของเขาอย่างชัดเจน เขาเป็นผลผลิตของเมืองใหญ่อย่างแท้จริง เริ่มจาก
เกิดที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เติบโตและสร้างชื่อเสียงในแวดวงสังคมและบันเทิงของกรุงเทพฯ ประเทศไทย อยู่นานหลายปี ก่อนจะ
ตัดสินใจหยุดเส้นทางการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่เมืองไทย แล้วออกเดินทางตามความฝันครั้งใหญ่ นั่นคือก้าวไปเป็นนักร้องระดับ
สากล วันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้ว 
 ชื่อของฮิวโก้ไปโด่งดังไกลระดับโลกที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สัญชาตญาณของคนเมืองแบบไหนที่พาเขาไปไกลอย่างทุกวันนี้ 
คือสิ่งที่เราอยากให้คุณรู้ 

The Urban 
Instinct 

“เราเป็นคนนี้ นี่คือเรา มันเป็นอย่างเดียว 
  ที่เราทำาแล้วมองหน้าตัวเองในกระจกได้” 

บทสัมภาษณ์จากหนังสือ A DAY BUllETIN
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fIGHT IN HEr OWN WAY  
+ตอนที่เริ่มทำาอาชีพนางแบบใหม่ๆ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทราบมาว่าคุณ
ลำาบากมาก แล้วก็คิดเสมอว่าจะทำางานนี้ต่อหรือเลิกทำาดี อยาก
ทราบว่าแล้วความคิดว่าจะทำาต่อมันเอาชนะความคิดที่อยากจะเลิก
ทำาตอนไหน 
 ตอนที่จากบ้านไปอยู่นิวยอร์กใหม่ๆ และได้งานแรกที่นั่น มันมีหลาย
ครั้งที่รู้สึกว่าอยากกลับบ้านที่เยอรมนี เพราะคิดถึงบ้าน แล้วก็เหนื่อย
มาก เราก็โทร.คุยกับพ่อแม่ แล้วท่านก็บอกว่า นี่พ่อกับแม่เปิดโอกาสให้
ทำางานนี้แล้ว ทำาไมเราไม่ลองไปให้ไกลกว่านี้ เพราะไม่อย่างนั้นก็จะมานั่ง
เสียดายที่ไม่ได้ทำาในสิ่งที่อยากทำา แม่บอกว่า การทำางานนี้ก็เหมือนกับ
การเดินอยู่บนหน้าผาสูงๆ สิ่งที่เราต้องทำาก็คือการมองไปที่จุดมุ่งหมาย
ข้างหน้า อย่ามองลงไปข้างล่าง แต่ให้แน่ใจว่าอย่างไรก็ตาม ครอบครัว 
พ่อแม่พี่น้อง ก็รออยู่ข้างล่างนั่นแหละ ตกมาก็กลับบ้านได้ ไม่ตายหรอก 
ตกมาเมื่อไหร่เราก็ยังมีครอบครัวรออยู่ แต่จะตกลงมาทำาไม (หัวเราะ) 
เพราะฉะนั้น ถ้าเรามัวแต่มองลงมาข้างล่างเราก็ต้องตกแน่ๆ ดังนั้น ให้
มองตรงไปข้างหน้าแล้วเดินต่อไป ถ้าคิดจะเดินแล้ว ก็ต้องเดินไปให้สุดทาง

 +ช่วงที่ลำาบากที่สุดของคุณคือช่วงไหน 
 น่าจะเป็นปีแรกๆ ที่เราต้องเดินทางไปนิวยอร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส แต่
ตอนนั้นเราพูดได้แต่เยอรมัน ส่วนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เขียนเป็น อ่าน
เป็น แต่พูดไม่ค่อยได้ แล้วปกติก็เป็นคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำาอะไร จำาได้
ว่าขนาดไปแคสติ้งงานยังไม่กล้าไปเคาะประตูเลย เพราะกลัวจะไปรบกวน
เขา (หัวเราะ) พอกลับไปเอเจนซี เขาก็ถามว่า แล้วทำาไมไม่ไปแคสติ้ง เราก็
บอกว่าเขาไม่อยู่ เพราะเราไม่ได้เคาะประตูไง เราขี้อายมาก นอกจากพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ว เพื่อนก็ไม่มี เงินก็ไม่ค่อยมี แถมเราอยู่คนเดียว 
ไม่มีใครคุยด้วย ไม่รู้จะปรึกษาใคร คนถามว่าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไง ก็ไม่รู้
จะตอบว่ายังไง เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะความเก่งของเราเองหรอก แต่
เป็นเพราะเราไม่กล้ากลับบ้าน ไม่อยากทำาให้ครอบครัวผิดหวัง แล้วก็ไม่
กล้าบอกคนอื่นด้วย เพราะเราก็เพิ่งมาอยู่ แล้วเราก็จำาคำาของพ่อแม่ที่
บอกว่า ถ้าไปแล้วก็ต้องไปให้สุด อย่าไปแค่ครึ่งทาง 

 +ตอนที่ลำาบากมากๆ คุณเอากำาลังใจจากไหนมาทำาให้ตัวเองไม่ท้อ 
 คือตอนนั้นทำางานหนักมากๆ เลย ไม่ค่อยมีเวลาคิดมาก มีแต่คิดว่าจะ
ต้องเดินไปต่อ แล้วเราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ เพราะเดี๋ยวเขาจะสงสารแล้ว
บอกให้กลับบ้านก็ได้ คือที่เขาให้เราไปต่อเพราะเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ยังไง ถ้า
รู้ว่าลำาบากขนาดนั้นเขาคงให้กลับ (หัวเราะ) ตอนนั้นถามว่าเอากำาลังใจ
จากไหน ก็จากงานอย่างเดียวเลย เพราะเมื่อเราตั้งใจทำางาน เราก็จะได้
งานที่ดีขึ้นๆ แล้วเราก็จะมีกำาลังใจ 

lEArNED HOW TO BE A PrOfESSIONAl MODEl  
+ทำางานมาเป็น 10 ปี ค้นพบหรือยังว่าความเป็นมืออาชีพคืออะไร 
 ต้องเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็ต้องเป็นคนเปิดกว้าง เราเห็นนางแบบดังๆ 
หลายคนเลยที่ดูดีมาก แต่ไปไหนใครๆ ก็ไม่ยอมรับ เพราะเขาเชิดและหยิ่ง 
ต้องอย่าลืมว่าทุกวันนี้นางแบบก็สวยกันทุกคน ถ้ามีนางแบบให้เลือกสอง
คน คนหนึ่งน่ารัก นิสัยดี พูดจาดี กับอีกคนหยิ่ง คิดว่าเขาจะเลือกคนไหน
มาทำางานล่ะ? เราเจอบ่อยมากเลยนางแบบที่เดินเชิ่ดๆ มาแล้วคิดว่าตัว
เองเก่งกว่า ดีกว่า คำาถามคือ คุณคิดว่าดีกว่าอะไรล่ะ?  

+แล้วคุณทำางานมานานๆ คุณหยิ่งแบบนั้นไหม 
 ไม่เป็นนะคะ เพราะยิ่งทำางานไปนานๆ จะยิ่งกลับกัน จะถ่อมตัวมากขึ้น 
แล้วที่เราได้งานมันก็เหมือนเป็นโชคด้วยนะ ที่ทำาไมเขาเลือกเราแต่ไม่เลือก

นางแบบอีกคน เพราะเราไม่สามารถไปทำาอะไรได้เลย มันจะเหมาะมันก็
เหมาะเอง แล้วก็ไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าใคร เพราะเขาก็เก่งกันทุกคน อย่าง
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอนางแบบรุ่นใหม่คนหนึ่ง เขาไม่รู้ว่าเราเป็นนางแบบที่
ทำางานกับเขาอยู่ เราก็หันไปคุยกับเขาดีๆ แต่เขาถามกลับมาว่า ฉันจะต้อง
คุยกับเธอไปทำาไม รู้ไหมว่าฉันเพิ่งถ่ายปราด้ามา เราก็โอเค... เพิ่งมาเริ่ม
ถ่ายได้ 2 เดือน เนี่ยนะ(หัวเราะ) ซึ่งก็ไม่ต้องคิดว่าเขาจะเป็นยังไงในอนาคต
แล้วล่ะ เขาคงต้องหาทางอยู่ของเขาเอง 

+โลกที่แท้จริงของแฟชั่น หรืออาชีพนางแบบ คืออะไร 
มันก็ไม่ได้หนักอย่างที่ทุกคนคิด แต่สุดท้ายแล้วขอให้คิดว่า เราทุกคนก็
เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นแหละ และคนที่มาทำาอาชีพนี้ก็มาจากทั่วโลก ทุก
ระดับชั้น คนจนหรือคนรวยก็เป็นนางแบบได้ เวลาไปเป็นนางแบบเราจะไป
นั่งบอกไม่ได้หรอกว่า พ่อฉันรวยนะ เพราะเขาดูกันที่ความสามารถ งาน
นี้เป็นงานที่ทุกคนอยากทำา และก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิทำา และคนที่จะ
ยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้นานก็ต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่น เปลี่ยนลุคได้
เยอะ มนุษยสัมพันธ์ดี และที่สำาคัญ ต้องเป็นมืออาชีพที่สามารถทำางานได้
ตลอด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องปรับอารมณ์ให้ทำางานได้ คนมักจะบอก
ว่า เป็นนางแบบนี่ดีเนอะ เราว่างานนี้มันก็เป็นงานงานหนึ่งเหมือนกับงา
นอื่นๆ ในโลก คนอื่นเหนื่อย เราก็เหนื่อยเหมือนกัน นางแบบก็ควรจะ treat 
อาชีพตัวเองว่าก็เหมือนการไปทำางานออฟฟิศนั่นแหละ แล้วถ้าเราทำางาน
อย่างมืออาชีพ คนอื่นก็จะทำางานอย่างมืออาชีพกับเราด้วย 

The Key to Success 
+พอผ่านช่วงที่ยากลำาบากของอาชีพนางแบบมาแล้ว ทำาให้คุณ
เชื่อในศักยภาพของคนเลยไหม ว่าในท่ีสุดแล้วคนเราก็ต้องผ่านความ
ลำาบากได้ 
 ใช่ คือเราเชื่อว่าคนมีศักยภาพเยอะมากแต่ไม่รู้ตัว และความจริงแล้ว
ทุกคนเป็นคนที่มีพลัง มีความแข็งแกร่งมากแต่เราแค่ไม่รู้ว่าจุดแข็งของเรา
คืออะไร ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไร อย่างตอนที่อยู่เยอรมนี เราก็มีชีวิต
ที่สบายดี กำาลังเรียนมหาวิทยาลัย มีเพื่อน แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเรา
มีศักยภาพอะไรในตัวเองบ้าง เราไม่รู้หรอกว่าเราสามารถออกไปใช้ชีวิต
ในโลกกว้างได้ เรามีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้ ซ่ึงทุกวันนี้เรา
สามารถพูดได้ถึง 4 ภาษา เราเชื่อว่าคนมีศักยภาพกันทุกคน เพียงแต่
ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงศักยภาพน้ันอย่างไร เราถึงคิดว่าเราต้องค้นหาวิธีท่ีจะเข้า
ถึงศักยภาพนั้นๆ เหมือนที่เราบอกเสมอว่า เราสนุกกับอาชีพนางแบบ
ที่ทำามาเป็นสิบๆ ปี เพราะมันทำาให้เราได้รู้ว่าเราเป็นใคร มีศักยภาพอะไร 
และงานนี้มันก็ทำาให้เราเติบโตขึ้นเป็นตัวเองแบบนี้ ซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าตัวเอง
ทำาได้ เพราะรู้แค่ว่าสิ่งที่เราชอบและสนใจคือเรียนฟิสิกส์กับเรียนเลขใน
มหาวิทยาลัย ชีวิตเรามีอยู่เท่านั้น แต่วันนี้เราเพิ่งรู้ว่า อ๋อ เราชอบเดินทาง 
เราเรียนภาษาได้ดี แล้วก็ชอบเขียน แต่เราก็ยังชอบตัวเลขอยู่นะ (หัวเราะ) 

+แน่นอนว่าอาชีพนางแบบเป็นอาชีพที่รายได้ดี แต่อยากทราบว่า
สิ่งที่คุณต้องจ่ายไปเยอะมากสำาหรับงานนี้คืออะไร 
 ความเหงา เพราะเราต้องเดินทางคนเดียวตลอด มันก็เลยทำาให้เรา
คิดถึงครอบครัว คิดถึงเพื่อนๆ คิดถึงบ้านบ่อยมาก แล้วก็เสียความเป็น
ส่วนตัว อยากทำาอะไรอย่างที่อยากทำาก็ไม่ได้ เพราะเขาจ้างเรามาแล้ว 
สมมติว่า 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ต่อให้เราทะเลาะกับแฟนมา เราก็ต้องไป
ทำางาน ต้องตัดทุกอย่าง เสียใจก็ร้องไห้ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาดู
ไม่ดี ถึงจะไม่มีอารมณ์ถ่าย เราก็ต้องบังคับตัวเองให้ได้ 

+ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวที่สุดคือตอนไหน
 ส่วนมากถ้ามีเวลาเหลือก็จะเป็นตอนเช้า ประมาณ 1 ชั่วโมง นั่งดื่มชา
เงียบๆ จริงๆ ถึงจะบอกว่าต้องอยู่คนเดียวตลอด แต่ก็ชอบนั่งเครื่องบิน
นะ เพราะไม่ต้องคุยกับใคร ได้อยู่เป็นส่วนตัว นั่งมองไปไกลๆ ถึงมันจะไม่
ได้เห็นอะไรนอกจากท้องฟ้า แต่ก็ช่วยให้เราปล่อยอารมณ์ได้ เพราะบางที
เวลาทำางานหนักจริงๆ ก็มีแบบทำางาน 10 วัน ไป 10 เมือง ไม่ได้หยุดเลยก็
มี ลงจากเครื่องไปสตูดิโอ เลิกงานมีคนมารับไปขึ้นเครื่องต่ออีก 

+มีเป้าหมายในการทำางานนี้อย่างไร 
 ก็ต้องทำางานต่อไปเรื่อยๆ ให้ได้ ต้องหาทางไปและปรับตัวให้เข้ากับสิ่ง
ต่างๆ ในโลก ถ้าปรับตัวได้ คุณก็จะอยู่ได้ แต่ถ้าคุณไม่ปรับ เอาแต่อยู่เฉยๆ 
ในที่สุดคุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้น เคล็ดลับความสำาเร็จของงานนี้ก็
คือ adaptable และ flexible กับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต เพราะอาชีพนาง
แบบคือตัวแทนของสิ่งที่คนอยากจะเป็น คนเห็นเราในทีวีเขาก็ต้องรู้สึก
ว่าอยากเป็นหรือรู้สึกเหมือนนางแบบที่ใช้สินค้าตัวนั้น คุณจึงต้องปรับ
ตัวเพื่อทำาให้งานออกมาดีที่สุด ไม่อย่างนั้นคุณจะเชื่อมตัวเองกับคนดูไม่
ได้ เพราะคนดูนางแบบในทีวีเขาก็เชื่อว่านั่นคือโลกความจริงของเขา คุณ
ต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างสินค้าที่คุณเป็นพรีเซ็นเตอร์กับโลกความจริง
ของคนดูให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด ยิ่งคุณเชื่อมสองสิ่งนี้ให้ใกล้กันได้มาก
เท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้คนทั่วไปได้มากเท่าน้ัน ยิ่งคุณทำาให้สินค้านั้น
สามารถใกล้ชิดกับคนทั่วไปโดยที่ตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่า โอ้โฮ คุณเจ๋งกว่า 
เลิศกว่าตัวสินค้านั้นจนโดดออกมา คนดูเขาก็จะรู้สึกว่า ฉันอยากเป็น
แบบนั้น ฉันอยากทำาแบบนั้น นั่นแหละแปลว่าประสบความสำาเร็จแล้ว และ
ควรจะทำาให้ได้ในทุกๆ งาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ อีกอย่าง งานที่
คนอื่นได้รับมอบหมายอาจต้องทำาให้เสร็จภายใน 1 ปี แต่งานนางแบบอาจ
จะต้องทำาให้เสร็จภายใน 1 วัน หรือ 1 อาทิตย์ แล้วเมื่อทำางานนั้นจบแล้ว 
คุณก็ต้องปิดหน้านั้น และเปิดบทต่อไป   

+ความแตกต่างของตัวคุณเองในวันนี้กับอดีตที่เห็นชัดที่สุดคือ...
 จริงๆ เราก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่ทุกวันนะคะ แต่เราแค่ไม่เคยเสียใจใน
สิ่งที่มันผ่านไปแล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปซัก 10 ปี ก็จะเห็นว่าตัวเราเปลี่ยน
ไปมาก เราใส่ใจคนมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น แล้วก็ละเอียดอ่อนกับสิ่งรอบๆ 
ตัวมากขึ้น เหมือนโลกสะท้อนสิ่งต่างๆ ให้เราเห็น เราก็สะท้อนสิ่งต่างๆ ให้
โลกเห็นเหมือนกัน มันเหมือนการให้และรับซึ่งกันและกันน่ะค่ะ 

+ในวันที่ยุ่งที่สุด อยากแลกชีวิตตัวเองกับใคร
 ไม่เลยค่ะ เพราะยังไงมันก็เป็นตัวเรา ทุกอย่างทำาให้เราเป็นเราแบบนี้ ถ้า
เราไม่มีวันที่ยุ่งที่สุดแบบนี้ เราก็จะไม่ได้เป็นคนแบบที่เราเป็น เราก็คงนอน
หลับทั้งวัน ซึ่งเราก็จะไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนั้นนะ วันยุ่งๆ มันก็สนุกดี 
ได้ถ่ายแบบ ได้อยู่หน้ากล้อง ได้เจอคน วันที่ยุ่งที่สุดของเรามันไม่ใช่ทำางาน
อยู่ในเหมืองนี่คะ เราก็ไม่ควรบ่นกับชีวิตอะไรมากมาย (หัวเราะ)  

ถ้าพูดถึงชื่อ นันดา ฮัมเปอร์ คนไทยอาจจะไม่คุ้นหู แต่ในวงการนางแบบโลก นันดา ถือได้ว่าเป็นนางแบบหน้าสวยเท่ที่งานชุกมากที่สุด
คนหนึ่ง และด้วยความที่ต้องเดินทางไปทำางานในเมืองใหญ่ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของแฟชั่นระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก ปารีส 
มิลาน ลอนดอน เธอจึงเป็นคนที่คุ้นเคยกับสัญชาตญาณของคนเมืองมากที่สุดคนหนึ่ง 
 จากเด็กสาวหน้าสวยลูกเสี้ยว ไทย – เยอรมัน ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนีมาตั้งแต่เกิด และมีเส้นทางชีวิตเรียบง่าย กลับถูกชักนำา
เข้าสู่โลกแฟชั่นที่มีแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย และไม่เคยเป็นโลกที่อยู่ง่ายสำาหรับใคร แม้ว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดว่าจะรักเส้น
ทางนี้ได้ แต่วันนี้เธอใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่เธอรักอย่างมีความสุข แม้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคชนิดที่ว่าเกือบยอมแพ้มาก็หลายครั้ง แต่
โชคดีที่ไม่มีวันนั้น เพราะไม่เช่นนั้นเธอคงไม่มีวันนี้ 

The Urban 
Instinct 

“ถ้าเราทำางานอย่างมืออาชีพ
  คนอื่นก็จะทำางานอย่างมืออาชีพกับเราด้วย” 

บทสัมภาษณ์จากหนังสือ A DAY BUllETIN บทสัมภาษณ์จากหนังสือ A DAY BUllETIN



Independent
Living Mode
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โลกหมุนรอบตัวเรา...ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะคุณกำาหนดทุกสิ่งด้วยตัวเองได้ 
เทคโนโลยีทำาให้เราใช้ชีวิตได้ไม่จำากัด ทั้งจัดการเรื่องต่างๆ ผ่าน Smart Phone 
หรือ Tablet ฟังเพลงโปรดผ่าน file ดูหนังบนจอที่บางเท่าแผ่นกระจก 

วันน้ี ทุกอย่างในชีวิตมีแต่จะเล็กลง...แล้วคุณจะสูญเปล่า กับพ้ืนท่ีท่ีเกินจำาเป็นไปทำาไม

Individual 
Urban Pod

Living The 
Urban Space

IDEO MOBI เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต สู่คอนโดแนวคิดล้ำาหน้า 
ที่ไม่ต้องยึดติดแค่กว้าง x ยาว ด้วยการออกแบบที่ผ่านการคิดและ
พัฒนามาเป็นอย่างดีเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้ไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ ตอบสนอง
รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีไร้ขีดจำากัด

เพราะชีวิต ต้องมีอิสระที่จะปรับเปลี่ยนได้ เราจึงดีไซน์ทั้งรูปแบบและ
ฟังก์ชั่นของ IDEO MOBI ให้ตอบสนองการใช้งานสูงสุดทุกตารางนิ้ว 
ด้วยวิธีคิดแบบ Space Efficiency และ Dual Function ที่คำานึงถึง
การใช้ Space ให้เต็มประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้ Smart Furniture* 
ที่ให้คุณปรับเปลี่ยน และเพิ่มรูปแบบการใช้งานได้ตลอดเวลา
*เป็น option ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

IDEO MOBI



IDEO MOBI
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Space
In Space

Living
Out Of The Box
พบแนวคิดนอกกรอบท่ีทำาให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าห้องส่ีเหล่ียมด้วย
รูปแบบ Sky Home บนชั้นพิเศษทำาให้เราสามารถขยายพื้นที่ให้
เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั้นทั้งแนวนอน และแนวตั้ง รวมทั้งการออกแบบที่
คำานึงถึงความเป็นส่วนตัวด้วยรั้วกั้นและ space ทางเดินก่อนถึง
ตัวบ้าน พร้อมวิวสระว่ายน้ำา

3rd Place
3rd Space
การพักผ่อนของคุณที่นี่จะไม่ถูกจำากัดแค่ในห้อง ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์
สไตล์แบบไหนทั้ง Outdoor Activity หรือชอบปาร์ตี้สังสรรค์ เรามี 
Swimming Pool และ Fitness Center พร้อม Jogging Tract และ 
Bike Track โดยรอบหรือจะ Hang Out กับเพื่อนๆ ในส่วนของ 
Living Room และ Games Room

DINING MODE lIVE/WOrK MODE SLEEP MODE MUlTI-SlEEP MODE

ชีวิตต้องมีอิสระท่ีจะปรับเปล่ียนได้ เราจึงดีไซน์ท้ังรูปแบบและฟังก์ช่ันของ 
IDEO MOBI ในทุกยูนิต โดยคำานึงถึงการใช้พื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพ
ที่ให้คุณปรับ-เปลี่ยนได้ตลอดเวลา ด้วยฟังก์ชันห้องของ IDEO MOBI 
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้งานด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับ
เปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานได้ เช่น ห้องนอนเปลี่ยนเป็นห้องทำางาน ด้วย
การพับเตียงเป็นโต๊ะทำางาน หรือ โซฟารับแขกเปลี่ยนเป็นเตียงเล็ก

ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำาลองใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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IDEO MOBI

Truly Urban
Locations
เลือกใช้ชีวิตสไตล์ IDEO MOBI ในแบบ
คุณบนทำาเลติดรถไฟฟ้า ที่สุดของชีวิต
เมือง 4 โครงการ ทั้งพญาไท สุขุมวิท 
สาทร และพระราม 9 

สัมผัสมิติชีวิตที่คิดต่าง เพื่ออิสรภาพ
ตามสัญชาติญาณคุณได้แล้วที่ IDEO 
MOBI Sales Gallery 4 โครงการ
โทร. 02-316-2222 WWW.IDEOMOBI.cOM

MOCHIT

BTS
THONG LO

BTS
PHAYATHAI

BTS
SALA DAENG

BTS
SIAM

BTS
ASOK

BTS
PLOEN CHIT

BTS
KRUNG THON BURI

ASOK-SUKHUMVIT

SALA DAENG-SILOM

SUVANNABHUMI
AIRPORT



cAfE AND rESTAUrANT
BUTTEr cUP
โทร. 02-319-9630

DE FOREST
โทร. 081-559-4884

fASHION AND lIfESTYlE
AV CAMERA
โทร. 02-237-1041-2

DOREME
โทร. 081-274-4180

HEAP
โทร. 02-286-3179

PIzzA CAFE
โทร. 02-934-8072

PrEDUcE
Siam Square Soi 1
โทร. 086-045-5784
Esplanard
โทร. 084-336-8714

UrfAcE 
Tel : 081-458-6778

VElAYENN 
BIKE SHOP
Tel : 080-900-2610

SPOONfUl
โทร. 02-652-2278

VANIllA GArDEN
โทร. 02-381-6120

DIRECTORY




