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EDITOR’S TALK

มีคนกล่าวไว้ว่าชีวิตคนเราไม่มีคำาว่า “สมบูรณ์” มีแต่คำาว่า “สมดุล” ซึ่งผมเห็น
ด้วย ความสมดุลในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน เหมือนกับการตามหา “คู่แท้” ที่
ลงตัวให้เจอ คู่แท้ของใครบางคนอาจหมายถึงคนที่มาเติมเต็มครอบครัวให้สุขสันต ์
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและมุมมองความคิดให้เราเหมือน
กลายเป็นคนใหม่ได้ทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทาง การออกกำาลังกาย หรือ
การใช้ชีวิตที่คลุกคลีกับธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวบ้าง 

 คีย์เวิร์ดสำาคัญสำาหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ใช่ คือ เริ่มต้นจาก
การค้นหาตัวเองให้เจอ หากในวันนี้คุณยังไม่พบ “คู่แท้” ที่ทำาให้ชีวิตสมดุลและ
รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกๆ วัน ไม่เป็นไรครับ ชีวิตก็เหมือนกับการผจญ
ภัยเพื่อค้นหา สำาหรับผมนั้น หนึ่งใน “คู่แท้” คือความสุขกับการทำางาน กับการ
ได้พัฒนาคอนโดมิเนียม ที่ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่หยิบยื่นความเป็น “ชีวิต” ให้
ผู้อยู่อาศัย ผมไม่ได้ให้ความสำาคัญแค่เรื่องคุณภาพที่อยู่อาศัย แต่ผมสนับสนุน
แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยครับ

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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“YOUR REFLECTION OF LUXURY”

i d e O  m O b i  r a m a  9

พบที่สุดของความสมบูรณ์แบบของชีวิตที่ครบครัน กับ IDEO MOBI 
พระราม 9 คอนโดมิเนียมท่ีหรูหราทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอำานวย
ความสะดวกครบครัน ท่ีจะทำาให้คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มท่ีกับ 
Sky Pool & Sky Garden พร้อมสูดอากาศบนวิวสูง 180 องศา 

ภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นท่ีสุดบนถนนพระราม 9 ท่าม-
กลางศูนย์กลางการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งทางด่วน MRT และ 
AIRPORT LINK เชื่อมต่อชีวิตคนเมือง และใกล้ Lifestyle Mall ที่
หลากหลาย ทั้ง Central Plaza Grand Rama 9, Fortune Tower, 
Esplanade และ BIG C 

พร้อมด้วยที่สุดของความสะดวกสบาย Intelligence Mobi System 
with Hi-Speed Internet ที่สามารถสั่งการเปิดปิดไฟได้ผ่าน Appli-
cation บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต และเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับชีวิตมากย่ิงข้ึนด้วยทรูคอฟฟ่ี และ Max Value ไลฟ์สไตล์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต 24 ชั่วโมง
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THE ICONIC DESIGN FOR
GRAND LIVING
i d e O  m O b i  s U k H U m V i T

คอนโดมิเนียมที่โดดเด่นบนถนนสุขุมวิท เติมเต็มชีวิตตามแบบฉบับ
ไลฟ์สไตล์ของคุณบนถนนสุขุมวิท ด้วยเส้นทางท่ีไม่ไกลจากแหล่งช้อปป้ิง
เช่น The Emporium, The Emquartier และ The Emsphere และ
การเดินทางเชื่อมต่อชีวิตอันสะดวกสบายด้วย BTS และทางด่วน
ไปยังหลากหลายจุดหมายของคุณ

และเป็นท่ีท่ีให้คุณใช้ชีวิตพักผ่อนได้เต็มท่ีในพ้ืนท่ีของคุณเอง ด้วยพ้ืนท่ี
สีเขียวส่วนกลางท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเส้นสุขุมวิท บนพ้ืนท่ีกว่า 1,600 ตาราง
เมตร ให้คุณและครอบครัวได้มีอิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน
ของคุณ และเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับชีวิตมากย่ิงข้ึนด้วยทรูคอฟฟ่ี
และ Max Value ไลฟ์สไตล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 24 ชั่วโมง
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ณัฏฐ์ธรณ์ จิวานุวงศ์ 

“ท้ายสุดแล้วมนุษย์เราก็ต้องการเพียงอาหาร น้ำา อากาศบริสุทธ์ิ มีเพ่ือนดี ท่ีอยู่อาศัยท่ีดี และสุขภาพแข็งแรง
มีเงินเป็นพันล้านก็ไม่สำาคัญเลยถ้าเรามีโรค ดังน้ันเราต้องรู้จักเปล่ียนมุมมองการใช้ชีวิตด้วย” คือข้อคิดท่ี
ณัฏฐ์ธรณ์ จิวานุวงศ์ หรือคุณโอปอล ค้นพบเมื่อผ่านจุดพลิกผันครั้งสำาคัญในชีวิต จากผู้หญิงเก่งที่
ใช้ชีวิตทำางานเต็มท่ี เปล่ียนมาเป็นการใช้ชีวิตเพ่ือสุขภาพ และกลายเป็นผู้หญิงวัย 40 ท่ีบุคลิกสวยสง่า รูปร่าง
สวยงาม ดูสดใส และสุขภาพดี

WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER : BInn BUAmEAncHOl

LAUGH 
LIVE WORK

NATTORN JIVANUWONG

 จุดเปลี่ยนที่ทำาให้อดีตแอร์โฮสเตส และสาวเก่งที่เคยทำา
งานด้านบริหารในบริษัทแห่งหนึ่ง ผันบทบาทมาเป็นครูและ
กรรมการผูจ้ดัการ Wings Aerial Yoga Club กรูดูา้นศาสตร์
ออกกำาลังกายที่เรียกว่า Anti-Gravity Yoga แห่งเดียวใน
ประเทศ เกิดขึ้นในช่วงที่มารดาป่วยและพบว่าเธอเองก็เป็นโรค
ออฟฟิศซินโดรมด้วย 
 “หนึง่ในสาเหตทุีค่ณุแมป่ว่ยคอืไตเสือ่มเนือ่งจากทานยาเยอะ  
ส่วนโอปอลก็มีอาการปวดเมื่อยร่างกายเรื้อรังสะสมมานาน 
และนอนไม่หลับบ้าง ตั้งแต่เป็นแอร์โฮสเตส ก็อาศัยทานยาแก้
ปวดบา้ง จนเมือ่คณุแมป่ว่ยดว้ยเอฟเฟก็ตข์องยา กเ็ลยหนัมา
ออกกำาลังกายเพื่อลดการใช้ยา”
 “ตอนนั้นมีเพื่อนแนะนำาการออกกำาลังกายบนผืนผ้าด้วย
การตา้นแรงโนม้ถว่ง กล็องไปเลน่อยูห่ลายทีแ่ตอ่าการออฟฟศิ
ซินโดรมก็ยังไม่หายซะทีเดียว จนสุดท้ายได้พบกับโยคะบนผืนผ้า
Anti-Gravity Yoga ที่คิดค้นโดย Christopher Harrison 
ปรากฏว่าลองเรียนแค่ 2 ครั้งอาการปวดเมื่อยจากโรค
ออฟฟิศซินโดรมก็หายโดยพลัน”
 คณุโอปอลเปน็คนไทยคนแรกทีเ่รยีนศาสตรน์ีจ้นได ้Master 
Certified License จาก Anti-Gravity New York และเปิด
สตูดิโอ Wings Aerial Club แห่งแรกในประเทศไทยที่ถ่ายทอด
ศาสตร์นี้จากต้นตำารับ ปรัชญาของ Anti-Gravity Yoga คือ
การใชป้ระโยชนจ์ากแรงดงึดดูของโลกทัง้ตา้นและลืน่ไหลอยา่ง

สมดลุ ผสมผสานทัง้ศาสตรโ์ยคะ ยมินาสตกิ พลิาทสิ, แอเรยีล
อะโครเบติค อาร์ท (Aerial Acrobatic Art การทรงตัว 
ในอากาศ) ช่วยให้เส้นเอ็นนั้นยืดออก คลายกล้ามเนื้อที่มีกรด
แลคตกิขงัอยูอ่อก ทำาใหข้อ้ตอ่กระดกูสนัหลงัและกลา้มเนือ้แกน
กลางแข็งแรง จึงไม่รู้สึกปวดคอหรือปวดหลัง เลือดเลี้ยงสมอง
ไดง้า่ยทำาใหเ้รารูส้กึสดชืน่ ผวิพรรณดสูดใสขึน้ มรีปูรา่งทีส่วย 
ดูอ่อนเยาว์ มีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ โดยท่าโยคะบนผืนผ้า
ของศาสตร์นี้มีกว่า 2700 ท่า ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนแบบ
เทคนคิได ้ ทีส่ำาคญัคอืปลอดภยั 100% เพราะไดร้บัการรบัรอง
จากองค์กรกีฬา และองค์กรสุขภาพทั้งจากทางยุโรปและ
อเมริกา พร้อมอุปกรณ์ผ้าที่มีคุณภาพและแตกต่างจากที่อื่น
 “Anti- Gravity ไม่ใช่ศาสตร์ของการออกกำาลังกายเท่านั้น 
แต่ยังเป็นการออกกำาลังใจด้วย ส่ิงหน่ึงท่ีผู้เรียนศาสตร์น้ีสามารถ
นำาไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตได้เหมือนกับการค้นพบของเซอร์
ไอแซก นวิตนัทีบ่อกวา่วตัถตุอ้งตกลงพืน้ตามแรงโนม้ถว่งโลก 
แต่จริงๆ แล้วเรามีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน ในขณะที่เรา
หล่นลงตามแรงโน้มถ่วง เราสามารถเปลี่ยนเป็นพลังต้าน
ที่สามารถยกตัวเราขึ้นได้ เหมือนกับการใช้ชีวิตที่เวลารู้สึกแย่ 
หรอืรูส้กึวา่ถกูดงึลง นัน่จะเปน็พลงัทีท่ำาใหเ้ราตอ้งลกุขึน้ตอ่สู”้
  “โอปอลเคยเป็นตัวแทนของคนเมืองที่ใช้ชีวิตกับการทำางาน 
แต่ไม่ได้เรียนรู้ว่าเราควรมีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องอย่างไร เช่น 
ทำางานเครียด ก็ใช้วิธีการผ่อนคลายด้วยการไปกินอาหาร

ตามใจอยาก ออกไปดื่ม ปาร์ตี้ หรือออกกำาลังกายที่ไม่ถูกวิธี 
เม่ือก่อน โอปอลน้ำาหนัก 59 กิโลกรัม แต่ต้ังแต่เล่นโยคะบนผืนผ้า
น้ำาหนักก็คงที่อยู่ที่ 49 กิโลกรัม และยังดูเด็กกว่าเมื่อก่อนด้วย 
ใครจะเคยคดิวา่อาย4ุ0 แลว้ชัน้ยงัสามารถเลน่ทา่กลบัหวั หรอื
แฮนด์สแตนบนผ้าได้ เมื่อเรามีบุคลิกดี สุขภาพดี ก็มีความ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้น และสนุกกับการได้ทำาสิ่งใหม่ๆ ตลอด”
 “คนเมอืงทีอ่าศยัอยูใ่นคอนโดมเินยีมกส็ามารถนำาบางทา่ไป
ประยุกต์เล่นกับเก้าอี้ได้เช่น เปลี่ยนเป็นท่ายืดเหยียดแทนได้แต่
จริงๆ แล้วท่าของ Anti-Gravity Yoga จะเหมาะกับการต้าน
บนผ้ามากกว่า และเหมาะกับการเล่นเป็นกลุ่ม แต่สิ่งสำาคัญ
ของการเล่นโยคะศาสตร์นี้คือ ทำาให้เรามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับ
การออกกำาลงักาย โดยไมต่อ้งยดึตดิกบักฬีาประเภทใดประเภท
หนึ่ง” 
 “วันนี้โอปอลมีความสุขมากกับการได้ทำาในสิ่งที่มีประโยชน์
กับตัวเอง และสร้างความสุขให้คนอื่นได้มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี สามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบันลดลง บางคนเลิก
ทานยาแก้ปวด หรือเลิกหาหมอนวดแผนโบราณไปเลยก็มี”
 “เปน็ความสขุทีเ่กดิจากเปลีย่นรปูแบบชวีติและความคดิในใจ
ของเราเสียใหม่ค่ะ”
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 เรื่องราวความรักของคุณเช นักธุรกิจหนุ่มด้านจิวเวลรี่ 
และคุณอ๋อ นางแบบโฆษณาสาวสวย และอดีตโตโยต้าพริตตี้
ปี 2006 เกิดขึ้นในร้านแห่งหนึ่งใจกลางเมือง เมื่อคุณเชปิ๊งรัก
ในความสวยของคุณอ๋อตั้งแต่แรกเห็น จนมีโอกาสได้พูดคุย
รู้จักกัน หลังจากคบหากันได้ระยะหนึ่ง เมื่อความรักลงล็อค 
ฝ่ายคุณเชจึงตัดสินใจยกขันหมากไปสู่ขอคุณอ๋อทันที หลัง
จากแต่งงานจึงมีทายาทหนุ่มน้อยหน้าตี๋-น้องเรียวมาเพิ่ม
รอยยิ้มให้ครอบครัว
 ตอนนี้ชีวิตครอบครัวจึงยิ่งลงตัว เพราะธุรกิจแบรนด์ CO-
CORO HANAKO ผลติภณัฑค์วามงามเพือ่ดแูลผวิพรรณ ซึง่
เป็นซับแบรนด์ของ HANAKO TOKYO ที่ได้ร่วมก่อร่างสร้าง
แบรนด์ขึ้นก็กำาลังไปได้สวย การใช้ชีวิตคู่และครอบครัวก็เติม
เต็มความสุขสันต์ให้กันและกัน
 “กิจกรรมที่อ๋อและพี่เชยังทำาร่วมกันตั้งแต่ก่อนและหลัง
แต่งงานคือ การเล่นพูล และชอบเล่นกีฬาผาดโผนเหมือนกัน
อยา่ง บนัจีจ้ัม้พ ์ โหนสลงิ เปน็ตน้ นอกจากจะเปน็คูส่ามภีรรยา
แล้วก็เหมือนเราได้เพื่อนเพิ่มมาด้วย”
 “ครอบครัวเราจะเน้นสนุกสนานเฮฮา หยอกล้อเล่นกันลูกบ้าง
หรือไม่พ่อแม่ก็แกล้งกันเองบ้าง (หัวเราะ) ก่อนแต่งงาน เราเป็น
คู่หนุ่มสาวที่ชอบนั่งสังสรรค์หรือปาร์ตี้กับเพื่อน แต่หลังจาก
แต่งงานและมีลูกก็ ไม่ค่อยได้ปาร์ตี้แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนั่งชิล
ทานอาหารมากกว่า เมื่อโตขึ้นเป็นครอบครัว เราต้องปรับมุม
มองการใช้ชีวิตด้วย”

HAppINESS
IS THE TRUTH

“ครอบครัวหรรษา” คือนิยามของครอบครัวอารมณ์ดี ของคุณเช – สุรเชษฐ์ จงประสิทธิผล และภรรยาสาว
แสนสวย คุณอ๋อ - ศิราณี พรมศรี ท่ีมีน้องเรียว เศรษฐ์ภคิญจ์ จงประสิทธิผล ร่วมสร้างสีสันให้ครอบครัวด้วย

 “ดงันัน้กจิกรรมครอบครวัตอนนีส้ว่นใหญก่จ็ะตอ้งเกีย่วขอ้ง
กับน้องเรียวด้วย หลักๆ คือออกไปเดินห้างสรรพสินค้า
ใกล้บ้าน ไปว่ายน้ำา ดูพิพิธภัณฑ์หรือไปสวนสัตว์ แต่หลายๆ 
กิจกรรมดูจะเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อชื่นชอบด้วย (หัวเราะ)” 
 แมจ้ะเปน็ครอบครวัทีด่สูบายๆ แตก่เ็ปน็คณุพอ่คณุแมรุ่น่ใหม่
ท่ีวางแผนอนาคตไว้ให้กับลูกแล้ว “น้องเรียวเร่ิมโตแล้วก็ไม่อยาก
ให้ลูกอาศัยอยู่ในตึกแถวคับแคบ ออกมาข้างนอกก็เจอแต่ฝุ่น
และควันรถ เราก็เลยมาอยู่บ้านท่ีมีสนามหญ้าและต้นไม้รายล้อม
ทำาให้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งไปเดนิทางไปสวนสาธารณะที่ไหนไกล เพราะ
บรรยากาศรอบบ้านเราก็ร่มรื่นอยู่แล้ว มีพื้นที่สีเขียวให้ลูกได้
วิง่เลน่ อกีเรือ่งทีส่ำาคญัคอืการหาโรงเรยีนใกลบ้า้นใหล้กูเรยีน  
ซึ่งผมชอบโรงเรียนที่สอดแทรกวิถีพุทธในหลักการเรียนการ
สอนให้เด็กด้วย”
 “ตอนนี้เราก็นอนด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูก เพราะน้องเรียว
ยังเล็ก นอนด้วยกันก็อบอุ่นดีได้นอนกอดลูกด้วยกันทุกคืน 
ให้น้องเรียวโตกว่านี้อีกหน่อยจึงค่อยแยกห้อง ครอบครัวเรา
ถกูสอนมาเหมอืนกนัวา่ตอ้งยนืดว้ยตวัเองให้ได ้ดงันัน้เมือ่นอ้ง
เรียวโตขึ้น เราก็จะสอนน้องเรียวเรื่องนี้ด้วย” 
 เป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่เริ่มวางรากฐานความเป็นอยู่ที่ดี
และความมั่นคงให้ครอบครัว และที่สำาคัญที่สุดคือการปูพื้น
ฐานครอบครัวให้แข็งแรงด้วยความรัก

สุรเชษฐ์ จงประสิทธิผล
และศิราณี พรมศรี
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พลอย มัลลิกะมาส

pLOY mALLIKAmAS

 “ชีวิตคือการเดินทางอยู่แล้วทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอ
อะไร”  คณุพลอยกลา่วถงึการเดนิทางครัง้ใหมก่บับทบาทของ
คุณแม่นักเดินทาง “หลังจากคลอดลูก เราก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน 
เพราะตดัสนิใจจะใหน้มแมค่รบป ีจนลกูโตอายสุกั 7 เดอืนจงึเริม่
ออกเดนิทางครัง้แรกกนัแบบครอบครวัทีน่วิซแีลนด ์ปรากฏวา่
ทริปนั้นลูกชายเกิดไม่สบาย 
 “ทำาให้รู้ว่าถ้ามีเด็กร่วมเดินทางด้วย เราต้องแพลนทริปอีก
แบบ จากเคยเดินทางไปหลายๆ ที่ อาจจะต้องไปน้อยที่ และอยู่
ปลายทางหนึ่งให้นานขึ้น โดยปกติเวลาเดินทางไปไหน พลอย
จะวางแผนไว้แค่คร่าวๆ เพราะรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกว่า ยิ่งเป็น
สถานทีท่ี่ไมเ่คยไปมากอ่นเลย จะยิง่ทำาการบา้นนอ้ยมาก แตจ่ะ 
ใช้สัญชาติญาณในการเดินทางมากขึ้น เพราะยิ่งถ้าเราจำากัด
ความตวัเองไว ้กม็กัถกูครอบงำาจากคนอืน่หรอืจากตวัเอง เชน่
เมื่อนิยามตัวเองว่าเป็นนักเขียนและนักเดินทาง อาจทำาให้เราตี
กรอบตัวเองว่าต้องรู้ทุกอย่าง หรือคนอื่นก็คิดว่าเราต้องเดิน
ทางตลอด แต่เมื่อโตขึ้น คำาว่าการเดินทางมันกว้างกว่านั้น”
 “ชีวิตก็เหมือนสนามเด็กเล่น ที่เป็นสนามทดลองของเด็กๆ 
อยา่งลกูของพลอยวิง่บา้งลม้บา้งเจบ็บา้ง กล็กุขึน้มาใหม ่ชวีติ
คนเรากเ็ปน็อยา่งนัน้ เพยีงแตพ่อเราโตขึน้แลว้ความกลา้หาญ
ของเรามนักลบัยิง่หายไป เราจึงตอ้งคน้หาความกลา้หาญและ
สนกุกบัการไดท้ดลองทำาอะไรใหม่ๆ  ทีผ่า่นมาการเดนิทางทำาให้

EVERY DAY IS NEW
JOURNEY OF LIFE

“คนส่วนใหญ่มักบอกว่าถ้ามีลูกชีวิตเราจะเปล่ียนไป
แต่สำาหรับพลอยมองว่ามันเป็นการเดินทางอีกแบบ
หน่ึง” นักเขียนอิสระท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศกว่า
8 ทริปต่อปี และเขียนพ็อคเก็ตบุ้คท่องเท่ียวไว้หลายเล่ม
ท่ีรู้จักในช่ือ “พลอย มัลลิกะมาส” กล่าวไว้ในวันท่ีเธอ
มีครอบครัวพร้อมลูกชายวัยน่ารักหน่ึงคน และในวันท่ี
การเดินทางในชีวิตของเธอยังเหมือนเร่ิมต้นใหม่ทุกวัน

พลอยรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าเราชอบและไม่ชอบอะไร และกล้า
หาญมากขึ้น ย้อนไปถึงสมัยที่ตัดสินใจออกจากพนักงาน
ประจำาในเอเจนซี่โฆษณามาเป็นนักเขียนอิสระ เมื่อเรากล้าที่จะ
เลือก เราก็เหมือนนักผจญภัย การค้นหาต่อๆ ไปก็คือการทำา
ความรู้จักกับตัวเองในรูปแบบต่างกัน”
 “เมื่อได้เดินทางหลายๆ เมือง จึงรู้สึกว่ากรุงเทพฯ เป็นเมือง
ที่มีเสน่ห์ อาจเป็นเพราะเราเกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จึงสามารถ
รับได้กับความไม่สมบูรณ์ของกรุงเทพฯ เพราะจริงๆ แล้วชีวิต
คนเราก็ไมม่อีะไรสมบรูณแ์บบทกุอยา่ง ขึน้อยูก่บัวา่เราจะเลอืก
มองมันที่จุดไหน อย่างพลอยเกลียดรถติด แต่ไม่เคยเกลียด
กรุงเทพฯ เพราะเดินทางโดยเลี่ยงช่วงรถติด หรือถ้ามีนัดคุย
งานในเมือง พลอยจะไม่ขับรถ แต่จะนั่งรถไฟฟ้า เพราะสะดวก
รวดเร็วกว่า”
 “ย่านสุขุมวิท 49 และทองหล่อเป็นหนึ่งย่านในเมืองที่พลอย
คุ้นเคยและชอบเดินทางมาเพราะก่อนนี้ก็เคยเล่นกีฬาที่ Rac-
quet Club และเล่นโยคะแถวซอยทองหล่อ 13 อยู่เป็นประจำา
ตอนนี้ก็ยังมาเปิดร้าน My Happy Job ขายเสื้อผ้าสำาหรับ
คุณแม่ให้นมลูกในละแวกนี้ด้วย แม้จะใช้ชีวิตอยู่ย่านนี้มาเป็น
สิบๆ ปีแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าย่านนี้มีร้านอะไรใหม่ๆ มาสร้างความ
เซอร์ไพรส์ตลอด”
 “ในอนาคตเป็นไปได้ที่พลอยอาจจะไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ แต่ถ้า
ลูกโตขึ้นและเขายังต้องเรียนหนังสือหรืออาศัยอยู่ในเมือง 
คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
เพราะเดนิทางสะดวก สิง่ทีพ่ลอยอยากปลกูฝงัใหล้กู คอือยาก
ใหล้กูได้ใกลช้ดิกบัการเดนิทาง เพราะจะทำาใหเ้ราเหน็โลก และได้
ทำาความรู้จักกับตัวเอง เป้าหมายชีวิตไม่ใช่ต้องเรียนเก่งที่สุด 
หรือดีกว่าคนอื่น”
 “คำาวา่ประสบความสำาเรจ็ในชวีติ เราตอ้งบอกไดด้ว้ยตวัเอง 
ไมใ่ชใ่หค้นอืน่มาวดั และสิง่สำาคญัคอืเราตอ้งเปน็ตวัของตวัเอง”

PHOTOGRAPHER : KAmOl sAnTHAvEEmAnEERAT
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 เหมือนอย่างครอบครัวคู่รัก จ๋า-กิตติพร จิราร์ด สาวเก่ง
ที่เคยดูแลทั้งงานสำานักพิมพ์ของครอบครัว เปิดรีสอร์ทชื่อ 
Verano Beach Villa และล่าสุดทำาธุรกิจใหม่เปิดร้านเครปสไตล์
ฝรัง่เศส La Crêperie (ลา เครปเพอร)ี ใจกลางสขุมุวทิ รว่มกบั
สามีชาวฝรั่งเศส คุณโจเซฟ จิราร์ด ที่มีตำาแหน่งเป็น Head of 
Marketing Indochina บริษัท Danone Nutricia (Dumex) 
ควบดว้ย แมจ้ะแตกตา่งดา้นเชือ้ชาต ิแตร่สนยิม ไลฟส์ไตล ์และ
ความชื่นชอบของทั้งคู่ลงตัวเข้ากันได้ดี 
 “เราชอบศิลปะ ถ่ายรูป เดินทาง ชอบเปิดหูเปิดตาในสถานที่
แปลกใหม่ และชอบที่จะได้ทำาสิ่งใหม่ๆ เหมือนกัน ที่สำาคัญคือ
เราทั้งคู่ไม่ชอบรถติด ตั้งแต่เปิดร้าน La Crêperie ในซอย
สุขุมวิท 39 เลยเลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในเมือง เพื่อ
ให้สะดวกต่อการเดินทางมาร้าน เพราะร้านตั้งในทำาเลใกล้กับ
เส้นรถไฟฟ้า” 
 “เราเพิ่งแต่งงานกันได้ปีกว่า ดังนั้นหากมีเวลาว่าง ก็อยาก
พกัผอ่นและใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัทีบ่า้นมากกวา่ ไมว่า่จะเปน็การ
ทำางานอาหาร หรือทำาความสะอาดบ้านด้วยกัน  เวลาซื้อที่อยู่
อาศัย คนอื่นอาจจะเลือกดูที่ห้องนอน แต่สำาหรับเราห้องครัว
สำาคญั เพราะชอบทำาอาหารหลากหลายสไตล ์เวลาวา่งกช็อบ

เม่ือได้พบกับคนรักท่ีพร้อมจะแชร์ทุกส่ิงร่วมกันไม่ว่า
จะเป็นช่วงเวลาดีๆ และการใช้ชีวิต บ้านจึงสามารถ
เป็นสถานที่สุดเพอร์เฟ็คที่ช่วยเติมเต็มชีวิตคู่ให้
โรแมนติกทุกๆ วัน

ออกไปซ้ือของ ดังน้ันท่ีอยู่อาศัยควรใกล้แหล่งซุปเปอร์มาเก็ตดีๆ
ที่มีหลากหลายวัตถุดิบและเครื่องปรุงให้เลือกซื้อ ไม่ต้องออก
เดินทางไกล เพราะไม่อยากเผชิญกับรถติด”
 “ตอนนี้เรากำาลังตกแต่งบ้าน โดยการผสมผสานความชอบ
สว่นตวัของเราลงไปดว้ย เชน่ เราชอบถา่ยภาพ ดงันัน้บา้นจะมี
ภาพถา่ยฝมีอืของเราตกแตง่อยู ่บรรยากาศของหอ้งกจ็ะออก
สไตล์โคซี่ที่อบอุ่นสบาย เจือกลิ่นอายวินเทจนิดๆ”
 “เราเลือกขนาดพื้นที่อยู่อาศัยที่พอดีไม่ใหญ่มาก เพราะเรา
อยู่กันแค่ 2 คน อยากดูแลและทำาความสะอาดห้องเองอย่างท่ัวถึง
เราไม่ชอบพื้นที่กว้างมาก แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรง
นั้นอย่างคุ้มค่า”
 ความสุขของสามี คือการได้เห็นภรรยาคนสวยมีความสุข 
ในขณะที่ภรรยาก็เป็นผู้หญิงเก่งรอบด้าน ทั้งดูแลธุรกิจ ดูแล
งานบา้นและทำาอาหารดว้ยตวัเอง การไดด้แูลกนัและกนั จงึเปน็
ความสุขที่สุดของครอบครัวนี้
 “เมือ่ไดแ้ตง่งานมคีรอบครวั มบีา้นเปน็ของตวัเอง มนัเปน็ชวีติ
ที่สะท้อนความเป็นตัวเรามากขึ้น”
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 ครอบครัวโพธิ์งามทิพยกุล ประกอบด้วยคุณพ่อ-คุณแม่ที่
ทำางานเกง่ทัง้คู ่คอืคณุแกป๊-ปรมนิทร ์เปดิบรษิทั Winkdesign 
Corporation ทำางานดา้นครเีอทฟี / ดีไซน ์และโปรดคัชัน่ทีง่าน
รดัตวั สว่นคณุไอซ ์- ศศวิมิล เปน็ผูจ้ดัการสว่นตวัดแูลควิงาน
ใหด้าราหลายคนอยา่งเหลา่ “แกง๊นางฟา้” แตก่ย็งัจดัสรรเวลา
ดแูลครอบครวั รวมถงึนอ้งเกรซ- ศศนิภา ลกูสาวแสนนา่รกัได้
ไม่ขาดตกบกพร่อง 
 “คุณไอซ์เป็นเวิร์คก้ิงวูเมนท่ีนอกจากจะทำางานเก่งแล้ว ยังเป็น
ตัวแทนของคุณแม่ยุคใหม่ที่เอาใส่ใจดูแลครอบครัวได้ดีด้วย 
คุณไอซ์จะดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองหมด ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน 
การดแูลลกู หรอืดแูลสามคีรบั” คณุแกป๊เอย่ชมภรรยาคนสวย
 “โดยเราจะผลัดกันไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียน และดูแลลูกหลัง
เลิกเรียน และก็จะหาเวลาให้เราสามารถทำากิจกรรมที่ชื่นชอบ
ได้บ้าง เช่น คุณแก๊ปสามารถปั่นจักรยาน หรือเล่นเวคบอร์ท
ได้อาทิตย์ละครั้ง ส่วนไอซ์ก็มีเวลาออกไปดูแลเรื่องสวยความ
งามของตัวเอง อย่างนวดหน้า ทำาผมได้”
  “ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแบบ easy&simple ใช้ชีวิต
เรียบง่าย สบายๆ  ยกตัวอย่างการเลี้ยงลูก เราจะเน้นให้ลูกได้
มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ดังนั้นเราจะไม่ซื้อของเล่นให้ลูกเยอะ
แต่จะเลือกของเล่นที่ธรรมดาแต่มีประโยชน์ อย่างการปั้นดิน
น้ำามนัทีช่ว่ยสรา้งกลา้มเนือ้มดัเลก็ใหเ้ดก็ และจะพยายามหลกี
เลี่ยงไม่ให้ลูกติดโทรทัศน์ แต่จะเน้นทำากิจกรรมร่วมกันกับลูก 
คยุกบัลกู และอา่นหนงัสอืใหล้กูฟงั ทีเ่ราสามารถอธบิายและคยุ
โตต้อบกบัลกูได ้ทำาใหล้กูสามารถเรยีนรูจ้ากเราไดด้ว้ยในตวั”

SImpLY FULFILLED
i d e O  m O b i  s U k H U m V i T

ครอบครัวคนเมืองยุคใหม่ แม้จะเน้นรูปแบบการใช้ชีวิต
ที่เรียบง่าย แต่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ยังสำาคัญ
เป็นอันดับหน่ึง ท่ีสะท้อนความเอาใจใส่และการเลือก
สรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัว

 “วันว่างเสาร์-อาทิตย์ เราจะให้เวลากับลูกเต็มที่ เพราะวัน
จันทร์-ศุกร์ เราทั้งคู่ต้องออกไปทำางานข้างนอก ครอบครัว
เล็กๆ ที่มีพ่อ แม่ ลูก คอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะ
ทำาให้การใช้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เดินทางไปไหน
มาไหนสะดวกเพราะตดิรถไฟฟา้ ดว้ยความทีล่กูยงัเดก็ เราจงึ
ต้องหาโรงเรียนที่ดีและใกล้บ้านให้ลูกเรียน ทำาให้เรื่องความ
สะดวกต่อการเดินทางยิ่งสำาคัญ 
 “อีกอย่างบ้านต้องมีพื้นที่สวนสีเขียว เรายอมจ่ายแพงขึ้น
เพื่อให้มีสวนส่วนกลางไว้พักสายตา สร้างบรรยากาศที่ร่ม
รื่นย์ผ่อนคลายขึ้น หลังเลิกเรียน ถ้าน้องเกรซกลับถึงบ้านเร็ว 
น้องเกรซก็จะได้ออกไปเล่นหรือปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ”
 “เมื่อเรามีสวนอยู่ในบ้านแล้ว ก็ทำาให้ไม่ต้องเดินทางออกไป
สวนสาธารณะที่ไหนไกล”

WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER : KAmOl sAnTHAvEEmAnEERAT
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แบรนด์กระเป๋าแนวสตรีทแฟชั่นที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์แค่สีสัน 
ลวดลายเฉพาะ และรูปทรงเรียบเท่มีสไตล์ แต่ยังถูกออกแบบ
ภายใต้แนวคิด ECO เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถเข้าถึงเหล่าแฟชั่นนิสต้ารุ่นใหม่ในเมืองได้ โดยวัสดุ
ทำาจากกระดาษที่มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน กันน้ำา และ
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นแบรนด์คนไทยที่ได้
รับรางวัล Good Design Award  (G-Mark) จากประเทศ
ญี่ปุ่น และ Design Excellence Award (Demark) จากกรม
ส่งเสริมการส่งออกมาการันตีด้วย
www.facebook.com/loveartwork

โคมไฟดีไซนร์ว่มสมยัชิน้นี ้ทำาจากวสัดเุหลก็เหลอืใช้ในโรงงาน
อตุสาหกรรม  โดยนกัออกแบบเริม่ตน้จากจดัการแยกชิน้สว่น
เศษวัสดุออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการออกแบบลวดลาย
จากชิ้นส่วนที่มีรูปแบบซ้ำาๆ กัน ก่อนจะนำามาตัดทอนและสร้าง
ลวดลายให้มีเอกลักษณ์ใหม่ และได้แรงบันดาลใจด้านรูปทรง
จากเจดยี ์เปน็โคมไฟทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน แตก่แ็ฝงถงึความ
พริ้วไหว และความชำานาญด้านเทคนิคการเชื่อมประกอบและ
การขึ้นรูปด้วยมือ เป็นโคมไฟไอเดีย Eco ที่สามารถโชว์เสน่ห์
ของงานเหล็กในรูปแบบแตกต่างกันได้อย่างกลมกลืน
http://pinmetallife.tumblr.com/
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The Moon (Light in the dark) เครือ่งประดบัรกัษ์โลกที่ไดแ้รง
บนัดาลใจจากปรากฏการณข์า้งขึน้ขา้งแรม โดยใชเ้ศษกระดาษ
จากอุสาหกรรมของตกแต่งบ้านมาใช้งาน ส่วนอีกชิ้นซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ SARRAN by Sarran Youkongdee 
เชน่เดยีวกนัคอื The Old ไดแ้รงบนัดาลใจจากโคมไฟเกา่ทีผ่า่น
อายุการใช้งานมานาน โดยผลิตขึ้นจากเศษกระดาษสาและใช้
เทคนคิพเิศษในการทำาใหโ้คมไฟดเูหมอืนผา่นการใชง้านมานาน 
sarran@hotmail.co.th

THE mOON & 
THE OLD

ART WORK

COCA-COLA
2ND LIVES

โคคาโคลา่ ออกแคมเปญ “2nd Lives” ดว้ยดีไซนฝ์าจกุขวด 16 
แบบที่ให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากขวดโค้กได้ต่อหลังบริโภคหมด
เรียกว่าเป็นการคืนชีพร่างท่ีสองให้เจ้าขวดโค้กน่ันเอง คอลเลคช่ัน
ฝาจกุทีอ่อกแบบขึน้ใหม ่ทำาใหข้วดโคก้เปลา่ทีเ่กอืบจะกลายเปน็
ขยะไร้ค่าโดยทันที ถูกประยุกต์และแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีประโยชน์โดยพลัน ไม่ว่าจะเป็นเป็นแปรงทาสี  กบเหล่าดินสอ 
เสปรย์รดน้ำาต้นไม้ ปืนฉีดน้ำา ของเล่น ขวดปั้ม ดัมเบล โคมไฟ
ไฟเรืองแสง ขวดซอส เป็นต้น เป็นแคมเปญไอเดียสุดเจ๋งที่สนับ
สนนุใหค้นหนัมา Reuse และ Recycle พลาสตกิ พรอ้มฟงัก-์
ชั่นการประยุกต์ใช้งานจริง ที่ทำาให้เห็นว่าการช่วยเหลือโลก
นั้นง่ายนิดเดียวและเป็นเรื่องใกล้ตัว แคมเปญนี้จะเริ่มต้นก่อน
ในประเทศเวียดนาม ตามด้วยประเทศไทย และอินโดนีเซีย โดย
ฝาขวดน้ำาสำาหรับประยุกต์จำานวนกว่า 40,000 ชิ้นจะถูกแถม
ฟรีเมื่อซื้อเครื่องดื่มน้ำาอัดลม แค่บิดนิดเดียว ก็ทำาประโยชน์
เพื่อโลกกันได้แล้ว
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1  OF A KIND
คาเฟ ่รา้นอาหาร โกดงัโชวร์มูเฟอรน์เิจอรเ์กา่สไตลส์แกนดเิน-
เวียนถูกรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันของร้าน 1 of A Kind ที่ผสม
ผสานความดบิเทแ่ละความอบอุน่สบายอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั 
พืน้ทีด่า้นหนา้จดัเปน็เคานเ์ตอร์ไมย้าวเลยีบเคยีงกบักอหญา้สี
เขยีวนัง่ชลิกบับรรยากาศเอา้ทด์อร ์มเีรอืนคาเฟเ่ลก็ๆ สำาหรบั
คนที่อยากนั่งเย็นฉ่ำากับแอร์ข้างใน อาหารที่นี่มีไม่เยอะเพราะ
คัดไว้แต่เมนูทีเด็ด อย่าง ต้มยำากุ้งน้ำาขลุกขลิกรสชาติเข้มข้น
และถึงเนื้อกุ้งลายเสือเน้นๆ เช่นเดียวกับเมนูเครื่องดื่มปั่นที่ได้
รสธรรมชาติจากผลไม้สดแท้ๆ และเป็นความอร่อยแปลกใหม่
จากสูตรส่วนผสมที่ดูเหมือนไม่เข้ากันแต่กลับให้รสชาติลงตัว 
อาทิ น้ำาแอปเปิ้ลผสมขิง  เสิร์ฟมาในเหยือกสูงที่ดื่มแล้วรู้สึกดี

ร้านอาหารเวียดนามสูตรต้นตำารับของครอบครัว ที่มีคุณแม่
เป็นชาวเวียดนามแท้ๆ จึงอยากแบ่งปันสูตรอาหารฝีมือคุณ
แม่ที่ได้ทานตั้งแต่วัยเด็กมาให้คนอื่นได้ลิ้มลองความอร่อย ซึ่ง
รบัรองวา่ไมเ่หมอืนใคร  เมนอูาหารทีเ่ปน็ไฮไลทค์อื เฝอเนือ้ ทีใ่ช้
เนื้อคุณภาพดีมาสไลด์บาง และมีเฝอเนื้อวากิวชั้นดีเนื้อนุ่ม
พิเศษให้เลือกด้วย เฝอถูกเสิร์ฟพร้อมกะปิที่หากใส่ลงไปในน้ำา
ซุปนิดๆ จะช่วยเพิ่มความหอมเค็มให้น้ำาซุปยิ่งกลมกล่อมขึ้น 
เมนูอื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กันอย่าง ยำาหัวปลี บุ๋นบ่อ แหนมเนือง 
สตฮูาลองเบย ์และแหนมเนอืง ทีท่างรา้นมบีรกิารหอ่แหนมเนอืง
เป็นคำาให้ฟรีด้วย ทุกโต๊ะเสิร์ฟผักสดออร์แกนิค อย่างโอ๊ค
และกรีนโอ๊คแบบจัดเต็มให้ฟรีเพื่อสุขภาพ มาถึงเครื่องดื่ม
สมนุไพรไทยอยา่งเกก๊ฮวย ตะไคร ้อญัชนั มะตมู น้ำาสม้ เปน็ตน้
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ต่อสุขภาพมาก ส่วนคนรักของหวานก็มีขนมโฮมเมดไว้ด้วย 
ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นขาประจำา ทางร้านเลยจัดให้มีเมนู
พิเศษทุกๆ วีคเอนด์ เพื่อให้ลูกค้าได้ลองอะไรใหม่ๆ ไม่เบื่อ ส่วน
ภายในโกดงัดา้นหลงัรวบรวมเฟอรน์เิจอรเ์กา่สำาหรบัขายหรอื
เช่า จากประเทศแถบสแกนดิเนเวียน อย่าง นอร์เวย์ เดนมาร์ค 
ที่มีตั้งแต่ของตกแต่งชิ้นเล็กจนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ทำาให้ 
1 of A Kind จะเปน็อกีหนึง่รา้นทีถ่กูใจคนเมอืงทีร่กัเฟอรน์เิจอร ์
ชอบความมสีไตล ์และหาสถานทีน่ัง่เลน่สบายๆ เหมอืนอยูบ่า้น 
4 ถนนพระรามที ่9 ซอย 46 (ตรงขา้มเดอะไนน ์พระราม 9) แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 11.00-20.30 น. 
โทร 081-255-0033 
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กเ็นน้รสชาตหิวานนอ้ยซึง่คณุแมข่องเจา้ของรา้นเปน็คนทำาเอง
ด้วย อิ่มอร่อยกบัมือ้อาหารเวียดนามทีป่รุงขึ้นเหมือนให้คนใน
ครอบครัวทานแล้ว ทางร้านยังใจดีตบท้ายด้วยเสิร์ฟฟรีขนม
หวานลอดชอ่งใหท้กุโตะ๊ดว้ย  ทีส่ำาคญัเราชอบดีไซนข์องรา้นที่
ดอูบอุน่ รว่มสมยัและมสีไตล ์เหมาะจะเปน็ทีจ่บิไวน์ในตวัไดด้ว้ย
441 ถนนพระราม9 ซอย 49 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น.
โทร. 02-118-6174
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ZOULVIET

LA CRÊpERIE

HOmE WORK

ใครที่กำาลังเสาะหาร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งเมนูต้นตำารับ
เวียดนามแท้ และเมนูฟิวชั่นให้ลิ้มลอง ขอแนะนำาอีกร้านหนึ่ง
ใจกลางเมืองทองหล่อที่เดินทางมาสะดวกอย่าง Zoulviet 
Vietnamese Casual Dining บรรยากาศก็ดูอบอุ่นน่านั่ง
สบายสมชื่อ เมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดคือ หมี่กะทิ, ขนมจีนน้ำา
เนื้อ, ไข่กระทะ เปาะเปี๊ยะสดโซลเวียต และเฝอ เป็นต้น  นอกจาก
จะเป็นสูตรของชาวเวียดนามแท้ๆ วัตถุดิบอย่างเส้น แผ่นแป้ง 
น้ำาปลา และเครื่องปรุงต่างๆ ยังซื้อมาจากเวียดนามโดยตรง
ด้วย ส่วนหมูยอแก้วก็เป็นสูตรหมูยอโฮมเมดที่ทำาข้ึนเอง แม้จะ
นำาเสนอสูตรอาหารเวียดนามดั้งเดิม แต่สไตล์การตกแต่งร้าน
นั้นเก๋ ไก๋ทันสมัย และยังได้ทำาเลดีตั้งอยู่ใจกลางย่านทองหล่อ
ซึ่งหาได้ง่าย 
Zoulviet Restaurant (สาขาเจ อเวนิว ทองหล่อ) ซอยสุขุมวิท 55 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 086-374-1011

ถ้าอยากเข้าถึงรสชาติความเป็นเครปต้นตำารับฝร่ังเศสขนานแท้
ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงฝรั่งเศส แค่เดินทางมาที่ร้าน La- 
Crêperie (ลา เครปเพอรี) บ้านหลังเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศร่มรื่นของสวนน้ำาพุสไตล์ฝรั่งเศส และอยู่ใจกลาง
เมืองซอยสุขุมวิท 39 ก็สามารถค้นพบประสบการณ์ใหม่ด้าน
รสชาติและรูปลักษณ์ของเมนูเครปสไตล์ฝรั่งเศสที่ไม่เคยลิ้ม
ลองที่ไหนมาก่อน  ตามธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศส เครปเป็น
ทั้งอาหารคาวและของหวาน ที่นี่จึงมีเมนูเครปเลิศรสทั้งคาว
และหวาน อาทิ คอมเพลต แชมปิญอง (Complete Cham-
pignons) เครปคาวแบบออริจินัลทำาจากแป้งบัควีท สอดไส้
ด้วยแฮม ไข่ และชีส หรือหอยเชลล์กับหน่อไม้ฝรั่งในซอสไวน์
ขาว ปลาหิมะราดซอสเนยสีชมพู และฟัวกราที่รสชาติเข้ากัน
ดีกับซอสราสเบอร์รี่โฮมเมด และเครปบานาน่าซอสคาราเมล
โฮมเมด แม้พอคุ้นเคยกับส่วนผสม แต่รับรองว่ารสชาติหวาน
หอมกลมกลอ่มและลุม่ลกึกวา่ที่ไหนๆ อกีหลากหลายสตูรเมนู
เครปของทีน่ีล่ว้นนา่ลิม้ลองทัง้นัน้ การบรกิารของทีน่ีย่งัดเียีย่ม 
ทำาใหรู้ส้กึพเิศษหากจะเลอืกเปน็สถานทีส่ำาหรบัแชรช์ว่งเวลาดีๆ  
กับครอบครัว เพื่อน หรือคนที่รัก ท่ามกลางบรรยากาศร้าน
สไตล์คอนเทมน์พรารีกึ่งวินเทจที่อบอุ่นและนั่งสบาย 
la crêperie: 86 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  
เปิดบริการทุกวัน  เวลา 10.00 น – 21.30 น.
โทร 02-662- 6499, 085-195-1045

ร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี สืบทอด
สูตรจากคุณยายมาให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้ลิ้มรสความ
อร่อยของอาหารสไตล์โฮมเมด ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี
มาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เลิศทั้งหน้าตาอาหารและรสชาติ 
การตกแตง่รา้นเนน้ความเรยีบสบายตา โปรง่โลง่ และคมุโทนสี
ขาว-ดำา ดดูบิเทส่ไตลต์ะวนัตก เตมิความอบอุน่นา่นัง่ดว้ยโซฟา
และเฟอรน์เิจอร์ไมส้นี้ำาตาลเขม้ และการออกแบบเปน็ครวัเปดิให้
เห็นถึงความเอาใจใสใ่นการปรุงทุกเมน ูเชื่อว่าหลายๆ เมนูของ
ทีน่ีย่งัไมม่ใีครเคยลิม้ลองที่ไหนมากอ่นแน ่ที ่Homework แหง่นี้
การันตีรสชาติความอร่อย ทั้งเมนูคาว และเหล่าเค้กเบเกอร์รี่
โฮมเมด 
29/2-3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) อาคาร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
พรอ้มพงษ ์ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 - 21.00 น.
โทร. 02-2594845 , 02-2594846 , 081-611-1544
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BTS ทองหล�อ

BTS เอกมัย

BTS พระขโนง

BTS อ�อนนุช

BTS พร�อมพงษ�

BTS อโศก

MRT ศูนย�ประชุมแห�งชาติสิร�กิต�

MRT ลุมพ�นี

MRT สีลม

MRT หัวลำโพง

BTS เพลินจ�ต

BTS นานา

BTS ชิดลม
BTS สยาม

BTS ราชเทว�

BTS อนุเสาวร�ย�สมรภูมิ

BTS สนามเป�า

BTS จตุจักร

BTS สะพานควาย

BTS อาร�ย�

MRT กำแพงเพชร

MRT จตุจักร

MRT พหลโยธิน

MRT สุข�มว�ท

MRT พระราม 9

MRT เพชรบุร�

MRT ห�วยขวาง

MRT ศูนย�วัฒนธรรม

MRT ลาดพร�าว

MRT รัชดาภิเษก

MRT บางซื่อ

BTS พญาไท

MRT คลองเตย

สวน
จตุจักร

สวน
ลุมพ�นี

สวน
เบญจกิติ

สวนวชิร
เบญจทัศ

สวน
เบญจสิร�
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URbAN pARKS

CHATUCHAK pARK
สวนจตุจักร สวนสาธารณะสีเขียวที่ตั้งอยู่กับแหล่งช้อปปิ้งที่สำาคัญของกรุงเทพฯ 
คอืตลาดนดัจตจุกัร เปน็สวนสาธารณะทีม่ขีนาด 100 ไร ่สรา้งขึน้ในป ี2523 ภายใน
ประกอบดว้ยสวนไมต้า่งๆ ทีส่ามารถเดนิหรอืวิง่ลดัเลาะไปตามทางทีร่ายลอ้มดว้ย
เงาไม้ร่มรื่น มีสระน้ำากลางสวนให้ถีบจักรยานน้ำาเล่น และมีฐานออกกำาลังกายไว้
รองรับคนเมืองที่ชื่นชอบการออกกำาลังกาย นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังจัดกิจกรรม
เต้นแอโรบิคให้คนเมืองออกมายืดเส้นยืดสาย แค่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานี
หมอชิต หรือรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักรก็สามารถค้นพบแหล่งพักผ่อนเพื่อ
สุขภาพกายและจิตใจที่ดีอีกแห่งหนึ่งแล้ว

bENJASIRI  pARK
อุทยานเบญจสิริ สวนสาธารณะของคนเมืองย่านธุรกิจใหญ่บนเส้นสุขุมวิท เป็น
พื้นที่สีเขียวขนาดย่อมขนาด 29 ไร่ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางความเจริญของเมือง
อนัหนาแนน่ ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ดเิอม็โพเรีย่มระดบัหร ูโรงแรมอมิพเีรยีลควนีพาร์
ค และยา่นการคา้ทีม่ชีวีติชวีาตลอดเสน้สขุมุวทิ สวนแหง่นีส้รา้งขึน้ในปพี.ศ. 2535 
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษา ในสวนสาธารณะจงึมงีานประตมิากรรมของเหลา่ศลิปนิระดบัชาติ
ที่ร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถวายเทิดพระเกียรติฯ ตั้งเด่นตระหง่านโดดเด่นอยู่
ตามจดุตา่งๆ จำานวน 12 ชิน้งาน ดว้ยทำาเลทีต่ัง้ตดิรถไฟฟา้BTS สถานพีรอ้มพงษ ์
ใกล้กับแหล่งใช้ชีวิตของคนเมือง จึงทำาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำาลังกายของ
คนเมืองทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนั่งปิกนิค วิ่งออกกำาลังกาย เดินเล่น มีทั้งสนาม
เดก็เลน่ สนามบาสเกตบอล รวมถงึลานกฬีาเอก็ตรมีไวร้องรบั เรยีกไดว้า่เปน็แหลง่
โอเอซิสสีเขียวที่หาได้ยากท่ามกลางทำาเลทองบนเส้นสุขุมวิทนี้

LUmpINI pARK
สวนลุมพินี หรือที่คนติดปากเรียกกันว่า “สวนลุม” เป็นสวนสีเขียวตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองรายล้อมด้วยถนนพระรามที่ 4 ถนนวิทยุ ถนนราชดำาริ และซอยสารสิน เขต
ปทุมวัน เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 
บนเนื้อที่กว่า 360 ไร่ ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าทุ่งศาลาแดง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่ง
พักผ่อนและออกกำาลังกายให้คนเมืองในย่านนี้ มีสระน้ำาขนาดใหญ่พร้อมเรือเช่า
ให้ปั่นเล่นอย่างเพลิดเพลิน นอกจากจะเป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวประกอบด้วยต้นไม้
นานาพนัธุร์ม่รืน่ ยงัออกแบบพืน้ทีใ่หเ้ปน็แหลง่นนัทนาการอนัหลากหลายใหบ้รกิาร
ประชาชน ไมว่า่จะเปน็ศนูยน์นัทนาการ ชมรมตา่ง ๆ  และยงัจดักจิกรรมดนูกในพืน้ที่
สวนลุมแห่งนี้ด้วย คนที่ชื่นชอบปั่นจักรยานก็สามารถนำาจักรยานมาปั่นชิลรับลม
เพื่อสุขภาพกันได้ ที่สำาคัญคือเดินทางสะดวกและใกล้กับเส้นรถไฟฟ้าทั้ง BTS 
(สถานีศาลาแดง) และ MRT (สถานีสีลม)

VACHIRAbENJATAS
สวนวชิรเบญจทัศ หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ”สวนรถไฟ” เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 375 ไร่ ที่คนเมืองทั้งหนุ่มสาวและครอบครัวชอบมาปั่น
จักรยานกันทีน่ี้ ทำาใหม้ีการจัดสรรเส้นทางสำาหรับปั่นจักรยานไว้อย่างดี แม้จะเป็น
สวนสาธารณะยอดฮิตที่คนนิยมเดินทางมาพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ 
แตเ่พราะมเีนือ้ทีก่วา้งขวางทำาใหม้พีืน้ทีส่ำาหรบัจบัจองนัง่ปเูสือ่ปคินคิและผอ่นคลาย
กันได้อย่างสงบ นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้ว หลายคนยังชอบวิ่งออกกำาลัง
กาย หรอืถา้มาเปน็ครอบครวักม็มีมุสนามเดก็เลน่ และมมุระบายสใีหเ้ดก็ๆ ดว้ย ใคร
สนใจเรือ่งผเีสือ้กย็งัมสีวนผเีสือ้ไว้ใหศ้กึษา เรยีกไดว้า่เปน็สวนธรรมชาตขินาดใหญ่
ที่เติมพลังให้คนเมืองได้อย่างเต็มที่

bENJAGITTI  pARK
สวนเบญจกิติ จากพื้นที่โรงงานยาสูบถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเนื้อที่ 130 ไร่ 
สร้างขึ้นในปี 2547 จากบึงยาสูบจึงแปรเปลี่ยนเป็นบึงน้ำากว้างใหญ่ที่มีฉากหลัง
เป็นทิวตึกสูงสมัยใหม่ สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่บึงกว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่ รายล้อมด้วย
พรรณไมน้านาพนัธุภ์ายใตแ้นวคดิ “ปา่รกัษน์้ำา” นอกจากจะเปน็สวนสาธารณะทีม่ี
ทศันยีภาพสวยงามเขยีวขจรีม่รืน่แลว้ ยงัออกแบบใหเ้ปน็แหลง่ออกกำาลงักายเพือ่
สขุภาพคนเมอืง โดยมเีครือ่งออกกำาลงักายประเภทตา่งๆ สนามเดก็เลน่ใหเ้ดก็ๆ และ
ลูท่างเดนิแบง่กนัระหวา่งทางคนเดนิ/วิง่ และทางจกัรยาน ใครที่ไม่ไดน้ำาจกัรยานมา
กส็ามารถหาเชา่ได ้จงึเปน็สวนสาธารณะแหลง่พกัผอ่นแหง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ในเมอืง 
ทีท่ำาใหเ้ราหายใจไดเ้ตม็ปอด และรูส้กึตวัเบาเหมอืนอยูท่า่มกลางปา่ธรรมชาตจิรงิๆ 
การเดินทางก็ง่ายมาก แค่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ ก็ได้พบกันสวนขนาดใหญ่ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว
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Amc WORld TOUR เท่ียวท่ัวโลกกับอนันดาฯ HAPPy dOlls PROJEcT ส่งต่อรอยย้ิมให้น้อง สัมผัสประสบการณ์สุด
ExclUsIvE กับบัตร
Amc cARd

อนันดา…
พาปลูกปะการัง

Amc UnsEEn EUROPE
จุดหมายปลายทาง ที่อยากให้คุณ…สัมผัส

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารลูกค้า
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จำากัด (มหาชน) ชวนสมาชิก AMC จากแคมเปญ “AMC  
World Tour” จำานวน 170 คน ร่วมบินลัดฟ้าท่องหลากหลาย
ประเทศยอดฮิต ฟรีตลอดการเดินทาง ได้แก่ ประเทศสวิต-
เซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น และเกาหลี โดยผู้ร่วมเดินทางมาจากการสะสม
คะแนนในการแนะนำาคนสนิทซื้อคอนโดมิเนียมโครงการต่างๆ
ของอนันดาฯ ซึ่งแคมเปญดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายแก่
บรษิทัเปน็จำานวนเงนิกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัการตอบรบั
จากลูกค้าเป็นอย่างดี นายสธุ ีศรจีริารตัน ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยบรหิาร

ลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จำากัด (มหาชน) ชวนสมาชิก Ananda Member Club 
(AMC) ร่วมประดิษฐ์ตุ๊กตาทำามือกับโครงการ Happy Dolls 
Project เพื่อส่งต่อรอยยิ้ม มอบความสุข และความห่วงใยให้
กับน้อง ๆ  ผู้ป่วยเรื้อรังที่รักษาตัวอยู่ที ่โรงพยาบาลศิริราช 
ณ หอผู้ป่วยอานันทมหิดล ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ
เร็วๆ นี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ชวนสมาชิก 
AMC กว่า 50 ท่าน ร่วมกันปลูกปะการังชายฝั่งคืนความอุดม
สมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
ณ ชายหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

วันนี้–13 ก.ค. นี้ เท่านั้น เฉพาะสมาชิก AMC รับฟรี! แพ็กเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก 
มลูคา่ 200,000 บาท เพยีงซือ้เพิม่หรอืแนะนำาเพือ่นมาซือ้ Ideo Mobi สขุมุวทิ, Ideo 
Mobi พระราม 9, Ideo Mobi พญาไท*
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) มอบประสบการณ์
สดุ Exclusive ใหก้บัสมาชกิ AMC ที่ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม 
ในเครือของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  
ดว้ยบตัรสมาชกิ AMC Card (Ananda Member Club Card)
พรอ้มรบัสว่นลดและโปรโมชัน่จากรา้นคา้ชัน้นำาทีร่ว่มรายการ

*ร้านค้าที่ร่วมรายการสำาหรับเดือน กรกฎาคม 2557

BAccO
• ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
• ฟรี เครื่องดื่ม Banana smoothie มูลค่า 140 บาท จำากัด
 เดือนละ 50 สิทธิ์เท่านั้น
• ส่วนลด 50% สำาหรับเมนู strozzapreti Arrabbiatta 
 Italian sausage เหลือเพียง 205 บาท (จากราคาปกติ 
 410 บาท) จำากัดเดือนละ 50 สิทธิ์เท่านั้น

THE BOOK sHOP
• ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
• ส่วนลด 50% สำาหรับอาหารเมนู spicy Prawn spaghetti 
 เหลือเพียง 135 บาท (จากราคาปกติ 270 บาท) จำากัดเดือน
 ละ 20 สิทธิ์เท่านั้น

dOmImO’s PIZZA
• ส่วนลด 15% เมื่อสั่งอาหารเมนูปกติตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 
 (ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม)
• Ananda Family set มูลค่า 399 บาท จากปกติ 525 บาท

BlUdEcK
• สมัครสมาชิก บลูเด็ค สปอร์ตคลับในราคาพิเศษ 11,500  
 บาท (ราคาปกติ 18,000 บาท)
• รับสิทธิ์ทดลองใช้บริการ บลูเด็ค สปอร์ตคลับ ฟรี 1 เดือน  
 จำากัดเดือนละ 20 สิทธิ์

clARIns
• เพียงแสดงบัตร  Amc card ที่เคาน์เตอร์ คลาแรงส์ รับฟรี
 ผลิตภัณฑ์ใหม่
• เพียงแสดงบัตร  Amc card ที่คลาแรงส์ สกิน สปา รับสิทธิ์
 เข้าร่วมกิจกรรม Beauty Workshop 
*รายละเอียดสิทธิพิเศษและเงื่อนไขโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.ananda.co.th/amc และ Ananda call center 
02 316 2222



DIRECTORY

nEIGHBORHOOd

HOME WORK
โทร : 02-259-4845,
02-259-4846 ,
081-611-1544

LA CRÊPERIE
โทร : 02-662- 6499,
085-195-1045

ZOULVIET
โทร : 086-374-1011

PHOTYNINE
โทร : 02-118-6174

1 OF A KIND
โทร : 081-255-0033




