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 วนัเวลาชา่งผา่นไปไว เผลอเพยีงครูเ่ดยีวนีก่ย็า่งเขา้เดอืนที ่3 ของป ี2013 
แล้ว ทำาให้ต้องกลับมาฉุกใจคิดว่าในเมื่อเวลาผ่านไปเร็วโดยจนเราแทบ
ไม่รู้ตัวแบบนี้ เราก็ควรที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดอย่าปล่อยให้กระแสของ
วันเวลาแค่พัดผ่านตัวเราไปแค่นั้น อยากจะทำาอะไรก็ต้องรีบทำาทั้งความฝัน
เปา้หมายในชวีติและการใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุ แบง่ปนัความรกัความอบอุน่
กับคนรอบข้าง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ไว้เป็นความทรงจำาในชีวิต 
ถา้มเีรือ่งไมด่ผีา่นเขา้มา บอกตวัเองวา่อยา่งนอ้ยเรากจ็ะไดเ้รยีนรูบ้างสิง่บาง
อยา่งจากมนั อยา่มวัเสยีเวลาไปกบัสิง่ที่ไมม่ปีระโยชน ์เพราะถงึทีส่ดุแลว้เวลา
ก็เป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของคนเราทุกคน
 ELIO เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
(มหาชน) “Magazine Ideo” เล่มนี้ก็รวบรวมเอาบทสัมภาษณ์ของผู้คน 
review สถานที่น่าสนใจและแนะนำาเทรนด์อัพเดตใหม่ๆ รวมถึงข้อคิดดีๆ 
คำาคมจากหลากหลายบุคคลผู้มีช่ือเสียง  ท่ีน่าจะทำาให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจ
ที่จะออกไปทำาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต ออกไปใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบ ไลฟ์สไตล์
ที่ใช่และเหมาะกับตัวเรา
 Enjoy Reading ครับ

            ชานนท์ เรืองกฤตยา
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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ถ้าหากต้ังคำาถามกับชาวกรุงเทพฯ คนรุ่นใหม่ท่ีกำาลังมองหาท่ีอยู่
อาศัยในตอนนี้ว่าอยากพักอาศัยอยู่ในบริเวณย่านไหน เชื่อแน่
ว่าคำาตอบในใจของหลายๆ คนคงจะต้องมีคำาว่า “อยู่ใกล้เส้นทาง
รถไฟฟ้า” เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำาคัญ เพราะนับเป็นวิธีเดินทาง
ที่ประหยัดเวลาและสะดวกสบายที่สุดทางหนึ่งโดยไม่จำาเป็นต้อง
เผชิญกับการจราจร และรวมท้ังเส้นทางรถไฟฟ้าน้ันเป็นเครือข่าย
ที่โยงใยสถานที่และแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ของคนกรุงเอาไว้แทบจะทั้งหมด

ชานนท์ เรืองกฤตยา
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และจากที่เคยได้รับการตอบรับอย่างดีมาแล้วกับโครงการ 
IDEO ซึ่งมีคอนเซปต์ของ Premium Living โครงการ
คอนโดมเินยีมและทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่นน้วฒันธรรม “Live, work 
and play on train station” คือเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้ามากที่สุดเพื่อความสะดวกและคล่องตัวของ
ผู้อยู่อาศัย ในวันนี้บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
(มหาชน) ได้เปิดตัวโครงการ ELIO ขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
โดยท่ียังคงรักษาคุณภาพและ DNA ตามแบบอย่างแบรนด์แม่
ซึ่งคือ IDEO มาด้วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งที่
มีสไตล์  Modern เน้นประโยชน์ในการใช้สอยและอยู่อาศัย
อย่างมีความสุข รวมทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน 
หากมีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าออกมาอีกช่วงและเน้น
จุดขายที่ราคาซึ่งย่อมเยาลงมามากกว่า เพื่อเจาะตลาด
ของคนวัยเริ่มทำางาน

“เราเป็นผู้นำาตลาดในกลุ่มของคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเส้น
ทางของรถไฟฟ้าอยู่แล้ว ด้วยหลักการของ IDEO ที่วาง
ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มคือเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งคือ คน Generation C ที่อยากอยู่อาศัยใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อความง่ายความคล่องตัว ในการใช้
ชีวิตโดยที่ IDEO จัดเป็นแบรนด์ระดับ Premium และอยู่
ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามากที่สุดแบบที่เรียกว่า Tier 1 เราจึง
คิดที่จะสร้างอีกแบรนด์เพื่อนำาเสนอทางเลือกให้กับตลาด
อีกส่วนคือระดับ Value เราจึงทำาโครงการ ELIO โดยมี
จุดขายที่ราคาย่อมเยากว่าและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
ออกมาในระดับ Tier 2 แต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในบริเวณที่ใกล้
เคียง โดยที่เน้นความเป็น low rise และก็มีทุกอย่างเช่น
เดียวกับที่ IDEO มีไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ในสไตล์ 
modern พร้อมด้วยฟิตเนส สระว่ายน้ำา และสิ่งอำานวย
ความสะดวกทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนไม่แพ้กัน 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ ที่ต้องการใช้ชีวิต
ให้ง่ายดายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยสิ่งที่เราสร้าง
มากับแบรนด์ IDEO เราจึงเชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าจะมั่นใจและ
พอใจกับมาตรฐานคุณภาพที่ ELIO นำาเสนออย่างแน่นอน

“และในอนาคตแคเ่พยีงอกี 10 ปขีา้งหนา้ รถไฟฟา้กจ็ะขยาย
เสน้ทางออกไปอกีถงึ 200 สถาน ีเรากจ็ะยงัคงยดึคอนเซปต์
อนันีข้องเราไว ้โดยครอบคลมุพืน้ทีต่ามเสน้ทางรถไฟฟา้ซึง่
เป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดความเจริญและสิ่งใหม่ๆ มาไว้
ดว้ยเสมอ และนำาเสนอรปูแบบการใชช้วีติใหก้บัคนกรงุเทพฯ 
ซึ่งเน้นความคล่องตัว ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย แต่ก็
ยังคงเน้นไว้ซึ่งคุณภาพของการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุขใน
แบบฉบับของแต่ละคน”ไม่ว่าเทรนด์การอยู่อาศัยจะเป็นอย่างไรในอนาคต เชื่อแน่

ว่ารถไฟฟ้าจะยังคงมีบทบาทสำาคัญในการใช้ชีวิตของคน
กรุงเทพฯ อยู่เสมอ  เป็นเสมือนเส้นเลือดที่เชื่อมต่ออวัยวะ
สำาคัญทุกส่วนของร่างกาย และเราก็จะนำาเสนอส่วนที่
สำาคัญที่สุดให้ออกมาดีที่สุดซึ่งนั่นคือหัวใจ  เพราะที่อยู่
อาศัยคือหัวใจของการใช้ชีวิต
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หลังจากเรียนจบปริญญาโทกลับมาจากประเทศอังกฤษ สาขา Tourism and Hospitality 
Management และด้วยความสนใจในเรื่อง Communications “มะปราง – นภิศรา ธีรนนท์” 
สาวน้อยนักการตลาดอารมณ์ดีจึงเริ่มต้นทันทีในเส้นทางสายนี้กับตำาแหน่ง Assistant 
Marketing Communications Manager ของโรงแรม Aloft Bangkok – Sukhumvit 11 ผู้ซ่ึง
จัดการชีวิตได้อย่างลงตัว ท้ังเร่ืองงานและชีวิตส่วนตัว กับบทบาท Working Woman ยุคใหม่

Balancing
my life

EASY

SMILE
NAPISARA DHEERANOND

นภิศรา ธีรนนท์

 “มะปรางดแูลรบัผดิชอบในหลายๆ  สว่นของการประชาสมัพนัธ์
โรงแรมอลอฟท ์เชน่ คดิแคมเปญโปรโมชัน่ตา่งๆ ของโรงแรม การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมผ่าน Media ต่างๆ แต่ที่เน้นเป็น
พเิศษ และรบัผดิชอบโดยตรง คอื การประชาสมัพนัธผ์า่น Social 
Media เป็นหลัก เนื่องด้วยโรงแรมอลอฟท์เป็นโรงแรมแนวขี้เล่น 
วัยรุ่น เน้นเรื่องเทคโนโลยี ทำาให้ Social Media เป็นช่องทาง
สำาคัญและเหมาะสมกับ Target group มากกว่า Traditional 
media อื่นๆ และด้วยตัวเองก็เป็นคนสนใจเรื่อง Social Media 
อยู่แล้ว ทำาให้ยิ่งสนุกกับการหาและจัดทำา Content ต่างๆ เพื่อ
นำามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงแรม เพื่อเป็นทั้งการรับและแชร์
ข้อมูลต่างๆออกไป ด้วยเพราะเนื้องานที่ทำาด้วยและตัวเองก็ชอบ
ด้วย ดังนั้น จึงทำาให้กลายเป็นคนชอบหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอด”

 ทุกวันนี้สนุกกับการทำางานมากค่ะ เพราะเป็นงานที่เราชอบ 
เราจงึทำาไดอ้ยา่ง happy แตน่อกจากจะเตม็ทีก่บังานทีท่ำางาน ยงั
เป็นคน activity เยอะอีกด้วย ใช้ชีวิตเต็มที่ค่ะ จันทร์-ศุกร์ทำางาน
แถวสุขุมวิท แต่ช่วงเย็นๆ ก็มีไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแถวทองหล่อ
เอกมัยบ้าง ส่วนวันว่างของมะปราง กิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในแต่ละ
อาทติยค์อืการออกกำาลงักายและการนัง่สมาธคิะ่ มะปรางชอบนัง่
รถไฟฟา้ไปออกกำาลงักายทีส่วนรถไฟเพราะใกลบ้า้น แถมยงัเปน็

สถานที่ที่สามารถทำากิจกรรมทั้งสองอย่าง คือทั้งการออกกำาลัง
กาย และเรื่องธรรมะด้วยค่ะ  อาจจะแปลกใจสักเล็กน้อย แต่ทำาได้
จริงๆนะคะ เพราะที่สวนรถไฟมีหอจดหมายเหตุท่านพุทธธาตุ
ภกิข ุทีม่กัมกีจิกรรมธรรมะทีน่ัน่บอ่ยๆ ทำาใหบ้างครัง้ไปครัง้เดยีว
ได้ทำากิจกรรมทั้ง 2 อย่างเลยค่ะ

 ทีเ่ริม่หนัมานัง่สมาธเิพราะแตก่อ่นเปน็คนชอบทำาอะไรเรว็และใน
หลายๆ เรื่องไม่ใช้สติไตร่ตรองให้ดีก่อนทำา พอเริ่มนั่งสมาธิ ทำาให้
เราไดห้นัมารูจ้กัตวัเองมากขึน้ ได้ใชส้ตเิตอืนตวัเองมากขึน้กอ่นที่
จะตัดสินใจทำาอะไรต่างๆ ลงไป และก็ทำาให้เรามองเห็นหลักความ
จริงของทุกๆ เรื่อง ไม่มีอะไรแน่นอน และไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ซึ่ง
ตรงนี้เหมาะที่จะนำามาปรับใช้ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น และการ
บริหารชีวิตของเราค่ะ 

 มะปรางมองว่าการนั่งสมาธิเป็นการฝึกตัวเอง เป็นการฝึกให้
เรามีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราใน
ปัจจุบัน ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ การได้ใช้เวลาอยู่กับ
ตัวเอง ทำาให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขกับทุกวันของ
ชีวิตค่ะ

PHOTOGRAPHER: Binn BuAmEAncHOlAloft Bangkok - Sukhumvit 11
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ชายหนุ่มมือกีต้าร์แห่งวง flure ผู้มีความสนใจในหลากหลายด้าน
กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ที่เขาหลงรัก

WARARAT PUAPAIROj
วรรัตน์ พัวไพโรจน์

 “นอกจากงานด้านดนตรี ผมทำาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อ 
เย็น ดีไซน์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สินค้า ของใช้ต่างๆ และเมื่อได้
มาทำาร้าน Velayenn: The Workshop Bike Cafe  แห่งนี้ ก็ได้
มาออกแบบของที่ใช้ในการขี่จักรยาน เช่น กระเป๋าใส่ของ สำาหรับ
รา้นนีม้จีดุกำาเนดิจากการทีเ่ริม่หนัมาสนใจการปัน่จกัรยาน ชวน
คนนั้นคนนี้มาปั่นด้วยกันและกลุ่มก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนเราจะ
ไปรวมตวักนัทีร่า้นกาแฟของเพือ่นทีร่ชัดา กเ็ลยอยากทีจ่ะมรีา้น
เองและมีจักรยานมีของใช้เกี่ยวกับจักรยานขายด้วย 
 “โดยส่วนตัวคิดว่าจักรยานไม่ได้เป็นแค่กระแสอีกต่อไป แต่
กลายมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางและการใช้ชีวิต คนเริ่ม
เข้าใจวัฒนธรรมการปั่นจักรยานแพร่หลายมากขึ้นและยอมรับ
มากขึ้น สมัยก่อนคนเริ่มทำางานอาจจะคิดเก็บเงินเพื่อซื้อรถ
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LIVE ON THE STREET
RIDE ON YOUR HEART

คันแรกแต่ในตอนนี้หลายคนก็อาจจะหันมาคิดซื้อจักรยานแทน 
การปั่นจักรยาน สิ่งที่ได้จากการปั่นจักรยานนอกเหนือจากเรื่อง
สุขภาพแล้ว คือการได้เพื่อนใหม่ๆ ได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ 
กันและคุยกันรู้เรื่อง จากลูกค้ากลายมาเป็นเพื่อน  เพื่อนคนนั้น
คนนี้เรียกกันมาไปร่วมปั่นจักรยานด้วยกัน นอกจากนี้สิ่งที่ผม
ชอบทีส่ดุคอื การปัน่จกัรยานทำาให้ไดเ้หน็เมอืงทีต่วัเองอยูล่ะเอยีด
ขึ้น เวลาเราขับรถนั่งรถเราก็ขับไปไม่ได้มองเห็นชีวิตข้างทางได้
ลึกซึ้ง การป่ันจักรยานทำาให้มองเห็นกรุงเทพฯ ในมุมที่ละเอียด
และแตกต่างออกไป
 “คดิวา่กรงุเทพฯ มเีสนห่ต์รงที่ไมม่มีมุไหนทีแ่ตกตา่งกนัชดัเจน 
ในย่านที่หรูหราเราก็จะยังสามารถพบเห็นหาบเร่แผงลอย ผมว่า
ความหลากหลายที่ผสมผสานกันแบบนี้มันทำาให้กรุงเทพฯ มี

เสนห่แ์ละมชีวีติชวีาแบบที่ไมม่ทีี่ไหนเหมอืน ผมเคยเดนิทางไปเมอืง
ใหญ่ๆ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามแต่ก็รู้สึกว่าการอยู่แบบ
นั้นมันทำาให้เราต้องใช้ชีวิตใช้เงินอีกแบบหนึ่งเพื่อจะมีไลฟสไตล์ที่
เข้ากับเมือง แต่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพฯ เราจะรวยจนแค่ไหนเราก็มี
ที่ให้เราไป  อาจจะเข้าร้านนี้ไม่ได้ก็กินแผงหน้าร้านก็ได้ 
 “สิง่ทีอ่ยากเหน็จากกรงุเทพฯ โดยสว่นตวัคดิวา่กรงุเทพฯ เปน็
เมืองที่ดีอยู่แล้ว แต่อยากให้คนที่อยู่อาศัยน่าจะมีน้ำาใจกันมากๆ 
คิดถึงใจเขาใจเรา การที่อยู่ในเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวายไม่ได้
หมายความว่าเราทุกคนควรจะต้องรีบเร่งใจร้อนไปกับทุกอย่าง 
อยากให้คนใจเย็นกันมากขึ้น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ต่อผู้
ร่วมใช้ถนนหนทาง ต่อผู้ร่วมอาศัยในเมืองเดียวกันกับเรา”
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หนุ่มน้อยผู้เพิ่งจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาได้เพียง 1 ปี 
กับเรื่องราวและมุมมองในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

SUPER SPACE
IN MY MIND

PURE LOKUTARAPHON
เพียว โลกุตรพล

 “ผมเรียนจบมาได้ประมาณปีเศษๆ ตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็
ทำางานช่วยคุณครูโต (มล.จิราธร จิรประวัติ) ทั้งสอนวาดรูปที่
โรงเรียนวาดรูปและกลับไปช่วยสอนที่คณะในวิชา  Graphic for 
Advertising ซึง่คอ่นขา้งรูส้กึตืน่เตน้เพราะกเ็พิง่เรยีนจบมา นสิติ
ที่เรียนก็รุ่นน้องที่รู้จักกันทั้งหมด นอกจากนั้นแล้วก็ยังวาดภาพ
ประกอบใหก้บัหนงัสอืนยิาย และวาดภาพขายรวมทัง้วาดงานตาม
ที่จะมีคนติดต่อเข้ามา เช่น ทำาโชว์ให้กับนิตยสาร Numero ตอน
เปิดตัว วาดเคส iphone ให้กับนิตยสาร L’official และมีหนังสือ
รวมเล่มของตนเองซึ่งกำาลังอยู่ในระหว่างการจัดทำา

 “ผมชอบวาดรปูมากตัง้แตเ่ดก็ และกร็ูส้กึวา่โชคดทีี่ไดม้าทำางาน
ทีต่วัเองรกั จรงิๆ ในตอนนีย้งัไมม่แีผนทีจ่ะไปเรยีนตอ่เพราะคดิวา่
ทำางานสายนี้ประสบการณ์เป็นเรื่องสำาคัญกว่า ผมทำางานกับครู
โตซึง่ใหแ้นวคดิว่าใหเ้ราอยู่กบัปจัจุบนัแลว้กค็่อยๆ ทำางานของตวั
เองออกมาให้มันดีแล้วเราก็จะมีงานออกมาเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดถึง
อนาคตที่ไกลตัวเกินไปแค่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน  ผมมีครูโตและ
พีป่าน (สมนกึ คลงันอก) เปน็ศลิปนิ idol สไตลข์องคณุครทูัง้สอง
ก็เป็นแนวเดียวกันกับที่ผมชอบคือเป็นศิลปะแนว Positive และ
ผสมความฝนัความ surreal เอาไวด้ว้ย ทีช่อบแนวนีเ้พราะคดิวา่
ศลิปะควรทำาใหค้นมคีวามสขุ ไมค่วรหมองหมน่หรอืนำาเสนออะไร
ที่ dark เพราะประเด็นสำาคัญของการใช้ชีวิตก็คือการมีความสุข

 “ผมใช้ชีวิตในเวลาที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือตื่นสาย ออกจาก
บ้านเที่ยง กว่าจะกลับก็ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืน ทำาให้ไม่ต้องผจญ
กับรถติด โดยส่วนตัวผมชอบเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน
เพราะรู้สึกว่ากลางคืนเงียบสงบ ไม่ร้อน มีความลึกลับมี space 
ไว้ให้เราจินตนาการต่างจากตอนกลางวันที่แสงสว่างจะเปิดเผย
ทุกอย่าง ก็เลยหลงรักกรุงเทพฯ ตอนกลางคืน รู้สึกว่ามีเสน่ห์
มากกวา่ ชอบใชช้วีติกลางคนืโดยที่ไม่ไดช้อบเทีย่วกลางคนื เวลา
กลางคืนในกรุงเทพฯ ก็มีอะไรหลายอย่างให้ทำา มีร้านหลายร้าน
ทีเ่ปดิแคก่ลางคนื หรอืบางสถานที่ๆ  เหน็ในเวลากลางคนืแลว้สวย
กว่า แต่ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม กรุงเทพฯก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
อยู่ง่ายกินง่าย สะดวก และความวุ่นวายความหลากหลายและ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเมืองนี้นี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำาให้
ใชช้วีติอยูใ่นกรงุเทพฯ มคีวามสนกุ และถา้เราลองใชช้วีติใหช้า้ลง 
เช่น ใช้การเดินไปที่ต่างๆ แทนการนั่งรถ เราก็จะได้สังเกตสิ่ง
รอบตัวเราได้มากขึ้น ได้เห็นอะไรที่ปกติไม่เห็น และก็จะเป็น
แรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับเรา”
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“ โอกาสมันมักจะไม่มาหาเราเป็นหนที่ 2 ”



022

“ เรือ่งของอนาคต ไมม่อีะไรทีแ่นน่อน ผมจงึพยายามมองให้ใกลท้ีส่ดุเทา่ที่
จะทำาไดเ้พือ่ใหม้นัยิง่ชดัเจนมากขึน้ ตดัสิง่รอบขา้งออกไป เพือ่ใหโ้ฟกสักบั
สิ่งที่เรามีอยู่ทำาอยู่ในตอนนี้มากขึ้น ”



025

เด็กหนุ่มผู้โด่งดังจากภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องรวมทั้งผล
งานในวงการบันเทิงอีกมากมาย กับการบอกเล่าความเป็นตัว
ตนและมุมมองของเขาที่นับได้ว่าเฉียบคมไม่แพ้ใครเลยทีเดียว 

 “ผมเริม่เขา้วงการดว้ยภาพยนตร ์Suckseed หว่ยขัน้เทพ ตอ่
ด้วย Top Secret วัยรุ่นพันล้านและเรื่องล่าสุดคือ Countdown 
และในเรว็ๆ นีก้ก็ำาลงัจะมซีรีสีเ์รือ่ง Hormone สว่นงานดา้นดนตรี
กำาลงัอยูใ่นชว่งของการเตรยีมอลับัม้ทีค่าดวา่นา่จะไดอ้อกภายใน
ปีนี้โดยออกเป็นวงดนตรีชื่อ Rooftop ซึ่งผมเป็นมือกีต้าร์ ส่วน
เรื่องเรียนตอนนี้กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 BBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กเ็รยีกไดว้า่ทำาอะไรหลายอยา่งมากพอสมควร แต่
ผมไมเ่หนือ่ยกบัการแบง่เวลานกัเพราะมทีมีคอยชว่ยดคูวิดตูาราง
เวลาให้ และสำาหรับเวลาว่างนอกเหนือไปจากการเรียนและการ
ทำางาน ผมก็ชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะไปเดินเล่น กิน
ขา้ว ดหูนงั รวมทัง้ใชเ้วลากบัเพือ่นๆ ในวงดนตร ีและเลน่ฟตุบอล
ซึ่งเป็นกีฬาที่ชอบเล่นมากที่สุด
 “ชีวิตผมที่ผ่านมามีจุดหักเหที่สำาคัญอยู่จุดหนึ่งคือตอนที่
ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอง จากเด็กที่ชอบโดดเรียน ติดเกม เที่ยวเล่น
ไปวนัๆ มาพยายามตัง้ใจเรยีนเพือ่สอบเขา้มหาวทิยาลยัให้ได ้ดว้ย
ความที่สังคมไทยส่วนมากมักจะยึดติดกับค่านิยมที่จะต้องเข้า
มหาวทิยาลยัดีๆ  ให้ไดเ้พราะเปน็ทกุสิง่ทกุอยา่งของชวีติ ผมกเ็ลย
คดิวา่พอ่แมก่ค็งจะคาดหวงัในตวัเราเชน่กนั และเพือ่นๆ ผมทีเ่คย
เลน่เคยตดิเกมมาดว้ยกนักห็นัไปตัง้ใจเรยีน  เรากม็ามองตวัเองวา่
นา่จะเปน็เวลาทีเ่ราตอ้งจรงิจงับา้งแลว้เพราะรุน่หนึง่ๆ ทีแ่ขง่ขนักนั
สอบเข้ามหาวิทยาลัยคือประมาณ 1 ล้านคน ถ้าเราจะนั่งเล่นเกม
อยูม่นัก็ไม่ไดเ้ปน็ประโยชนอ์ะไรกบัตวัเองขึน้มา ผมกเ็ลยตัง้ใจเรยีน
แบบที่หักดิบการเล่นการโดดเรียนออกไปเลย ทุ่มเทกับการเรียน
ให้มากที่สุด จนเมื่อผลออกมาว่าสอบติดก็รู้สึกดีใจแต่คนที่คงจะ
ดีใจยิ่งกว่าเราก็คือพ่อและแม่
 “การที่ไดม้โีอกาสทำางานในวงการบนัเทงิ เปน็สิง่ทีใ่หอ้ะไรหลาย

อย่างกับผมมาก อย่างแรกคือประสบการณ์ชีวิตซึ่งทำาให้เราได้
เรียนรู้การมีหน้าที่มีความรับผิดชอบ จากวัยรุ่นธรรมดาที่ไม่
ตอ้งคดิอะไรมากนกักต็อ้งคดิเยอะขึน้  เพราะเรามภีาระมากขึน้ เรา
ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะรบัมอืกบัความกดดนั ไดเ้จอกบัอะไรหลายๆ อยา่ง
ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอ ได้เรียนรู้ที่จะทำาหน้าที่ๆ ควรจะต้องทำา 
สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเรา ทำาให้เราสามารถเตรียมความ
พร้อมสำาหรับอนาคตที่เราจะต้องเจอเรื่องใหญ่กว่านี้และพร้อม
รับมือกับมันได้ และสิ่งที่ดีอีกอย่างคือได้เจอคนเยอะขึ้นทำางาน
กับคนหลากหลายทำาให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ มากขึ้น ได้
ประสบการณ์ในการแชร์ ไอเดียต่างๆ และเป็นเหมือนกับการได้
ออกสตาร์ทเร็วกว่าคนอื่นๆ ได้เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งเป็น
จุดที่ผมว่าเป็นกำาไรของการทำางาน 
 “สำาหรับเป้าหมายในชีวิตนั้น อันที่จริงแล้วผมเป็นคนไม่คิดตั้ง
เป้าหมายอะไรมากนักกับชีวิตโดยเฉพาะในระยะยาวเพราะผม
รู้สึกว่ายิ่งมองอะไรบางอย่างไปไกลๆ ความคาดหวังจะยิ่งเยอะ 
ซึง่ในชวีติเราไมค่วรตัง้ความหวงัอะไรไวส้งูนกัเพราะยิง่สงูแลว้ถา้
เรายงัทำาไม่ไดม้นัยิง่บอ่นทำาลายความรูส้กึเรา โดยเฉพาะเมือ่เปน็
เรื่องของอนาคตที่เราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ ไม่มี
อะไรทีแ่นน่อน ผมจงึพยายามมองให้ใกลท้ีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาไดเ้พือ่ให้
มันยิ่งโฟกัสชัดเจนมากขึ้นเหมือนเป็นการตัดสิ่งรอบข้างออกไป
บางอย่างเพื่อให้โฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่ทำาอยู่ในตอนนี้มากขึ้น ให้
เป้าหมายชัดเจนขึ้น  อย่างในระยะสั้นคือปีสองปีนี้ผมก็กำาลังเริ่ม
ทำาผลงานเพลงซึ่งเป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตก็อยากจะให้มัน
ออกมาดีที่สุดและรวมทั้งงานอื่นๆ ด้วยเพราะเวลาทำางานผมจะ
ใช้ชีวิตทุ่มเทกับการทำางานแบบสุดตัว ให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
 “และในฐานะที่ได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ผมก็คิดอยู่เสมอ
ว่าเราน่าจะทำาอะไรตอบแทนสังคมได้บ้าง ในเมื่อเราได้บางอย่าง
มาเราก็น่าจะนำาสิ่งที่เราได้มาไปทำาประโยชน์ตอบแทนคือเรามี
ความสุขก็เป็นเรื่องดีแต่การทำาให้คนอื่นมีความสุขด้วยจะยิ่งเป็น
เรื่องที่ดีกว่า เรื่องที่ผมอยากช่วยคือเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็น

สิ่งที่สำาคัญมาก  แต่ประเทศเราเพียงแค่ออกไปชานเมืองใกล้ๆ 
เท่านั้นการจะหาโรงเรียนดีๆ ที่มีคุณภาพเต็มรูปแบบก็เป็นเรื่อง
ยาก ยิ่งต่างจังหวัดยิ่งยากยิ่งกว่า นี่จึงเป็นความฝันหนึ่งของผม
ทีผ่มอยากจะมสีว่นชว่ยไดท้ำาอะไรบา้ง แตย่งัคงเปน็ความฝนัทีเ่ริม่
วาดโครงการขึ้นเพียงคร่าวๆ เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
และต้องหาจุดเริ่มต้นที่ลงตัวเพื่อพัฒนาต่อยอดออกไป
 “โดยส่วนตัวแล้วคติสอนใจที่ผมเตือนตัวเองอยู่เสมอ คือเวลา
เรามีโอกาสทำาอะไรเราก็ควรจะทำาให้เต็มที่ที่สุดเพราะโอกาสมัน
มกัจะไมม่าหาเราเปน็หนที ่2 ดงันัน้เมือ่ไหรท่ีม่โีอกาสแรกมากค็วร
จบัมนัให้ไดต้ัง้แตแ่รกแลว้พยายามทำาใหเ้ตม็ที ่ถา้มนัพลาดมนัเจง๊
ขึน้มาก็ไมเ่ปน็ไรเพราะไดท้ำาแลว้ไดท้ำาเตม็ทีแ่ลว้ และอกีอยา่งทีผ่ม
เชือ่คอืทำาอะไรทีต่วัเองอยากทำาสิง่ทีอ่ยากทำาจะมนัออกมาดเีสมอ 
ในสังคมไทยมักจะมีบางกรณีซึ่งเราเห็นได้เยอะมาก เช่น ลูกไม่ได้
อยากเรยีนแตพ่อ่แมบ่งัคบัใหเ้รยีนดนตร ีซึง่เรยีนใหต้ายมนัก็ไมม่ี
ทางทำาไดด้ ีทกุอยา่งมนัตอ้งเกดิจากใจเรากอ่นวา่เราอยากทำามนั
ไหมถ้าเราอยากทำาก็ทำาแบบนี้ อย่าไปคิดหน้าคิดหลัง
 “สดุท้า่ยแลว้ผมอยากฝากบอกกบัวยัรุน่ไทยทกุคนทีใ่ชช้ีวิติอยู่
กบัสงัคมปจัจบุนัวา่ การเริม่แสดงความคดิเหน็เปน็สิง่ทีด่มีากทีว่ยั
รุน่ไทยกำาลงัพฒันาไปเรือ่ยๆ แตเ่ราควรพฒันาไปบนพืน้ฐานของ
ความรู้สึกที่ดีคือบางคนเริ่มแสดงความคิดเห็นแต่เราแสดงออก
ไปในวิธีที่ผิดแบบ อาจจะก้าวร้าวหรือแสดงความเป็นตัวของตัว
เองในวิธีที่ิผิด เราก็ควรที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และอีกอย่างที่
อยากบอกให้ทุกๆ คน ทำาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำา ทำาตามใจที่ตัว
เองอยากทำาเพราะมนัจะมปีระโยชนก์บัเรา เมือ่เวลาเราแกแ่ลว้มอง
ยอ้นกลบัมาเรากจ็ะมคีวามสขุ และตอนนีท้ีเ่ราทำาเรากม็คีวามสขุ
เช่นกัน และเมื่อเรามีความสุขแล้วก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันความรู้สึก
ดีๆ ให้คนรอบข้างด้วย อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่คนเราทุก
คนช่วยกัน และยิ้มให้กันและกันได้เสมอ”
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สไตลข์องความเปน็ผูห้ญงิจดัๆ ถกูนำากลบัมาโลดแลน่บนรนัเวยอ์กีครัง้
ด้วยการที่เหล่าดีไซเนอร์เลือกใส่ความอ่อนหวานเข้าไปในการดีไซน์
เสื้อผ้า ทั้งการใช้ผ้าพลิ้วบางเบาไปจนถึงการแต่งเติมลูกเล่นด้วยขอบ
ริมระบายลูกไม้และการปักประดับประดาอย่างเต็มที่ และสำาหรับลุคนี้
แล้วการเสริมแต่งด้วยแอคเซสเซอรี่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน
โดยเน้นใช้สี RoseGold และสีทองเมทาลิคแวววาว

YELLOw MELLOw
ACCESSORIES

NATURAL PRINT ThE FAMOUS
BIKE ROUTE

ThE FEMININE

หากชวีติของคณุมพีรอ้มแลว้ ทำาไมไมล่องหากจิกรรมทำาประโยชนเ์พือ่
สงัคมดบูา้ง และหากคดิไมอ่อกวา่จะเริม่ตน้ที่ไหนดลีองเขา้เพจนี ้ http://
www.facebook.com/SiamArsa ที่รวบรวมเรื่องราวทุกแง่มุมของ
สังคมที่สมควรจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือและต้องการแรงกายแรง
ใจร่วมสนับสนุน ตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
กนัเองไปจนถงึชว่ยเหลอืสตัวต์า่งๆ นอกจากจะทำาใหโ้ลกนีน้า่อยูข่ึน้แลว้
สิง่ที่ไดก้ลบัมาอยา่งแนน่อนคอืความสขุใจที่ไดเ้ปน็ผู้ให ้ซึง่ไมว่า่ความสขุ
แบบไหนก็ไม่อาจเทียบเท่า

SOCIAL GIVING

วฒันธรรมการปัน่จกัรยานของคนกรงุเทพฯ มเีสน้ทางสดุฮติอยูห่ลาก
หลายเส้น อาทิเช่น ถนนในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเส้นที่อากาศ
ดลีมเยน็สบายและมเีพือ่นรว่มทางมากมายโดยเฉพาะในตอนกลางคนื
ที่จะมีเหล่านักปั่นไปชุมนุมกันเนืองแน่นโดยมิได้นัดหมาย เส้นสุดฮิตต่อ
มาได้แก่เส้นบางกระเจ้า ปอดสีเขียวของคนกรุงเทพฯ ที่จะได้เห็นทั้ง
ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและต้นไม้เรือกสวนร่มรื่นสบายตา 
และเส้นสุดท้ายที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็ ได้แก่เส้นเกาะรัตนโกสินทร์ไปลาน
พระบรมรูปที่เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดรวมพล ที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม
ของคนรักจักรยาน

หนึ่งในสีที่กำาลังมาแรงที่สุดในช่วง summer นี้ได้แก่สีเหลืองเจิดจ้า ทั้ง
สีเหลืองสดแบบสีนกคีรีบูนและสีเหลืองสะท้อนแสงแบบโทนนีออน เหล่า
บรรดาดีไซนเ์นอรจ์งึพรอ้มใจกนัปลอ่ยคอลเลค็ชัน่แอคเซสเซอรีส่เีหลอืง
สดมาใหแ้ฟชัน่นสิตา้ไดค้รอบครองกนัอยา่งเตม็ที ่ไมว่า่จะเลอืกหยบิจบั
ไปคู่กับการแต่งตัวโทนพาสเทลหรือโทนขาวดำา แอคเซสเซอรี่สีเหลือง
แบบนี้ก็จะช่วยทำาให้สไตล์ของคุณสนุกขึ้นแน่ๆ

สิ่งที่ไม่เคยจางหายไปจากรันเวย์ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน ได้แก่ลายพิมพ์
ธรรมชาตทิัง้ลายพมิพข์นสตัวแ์บบ Animal Print และลวดลายดอกไม้
ออ่นหวานทีเ่ปน็ลายประจำาของทกุ Summer และปนีีก้เ็ชน่กนั ลวดลาย
พิมพ์ธรรมชาติเหล่านี้ถูกหยิบจับนำามาใช้บนชุดเสื้อผ้าแทบทุกแบรนด์ 
ทั้งหยิบมาใช้โดยตรงหรือนำาไปผสมผสานกับลวดลายกราฟฟิคจน
เกดิเปน็ลายใหม่ๆ  ทัง้ใชส้สีนัแบบดัง้เดมิและเพิม่เตมิสสีนัแปลกตาเขา้ไป
ในลวดลาย
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BAD MOTEL
SUKHUMVIT 55
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NIKKO CAFÉ
SUKHUMVIT 63

แคช่ือ่รา้นกบ็ง่บอกแลว้วา่ทีน่ีเ่ปน็คาเฟส่ไตลญ์ีปุ่น่ และบรรยากาศการ
ตกแต่งร้านก็เป็นไปในสไตล์โมเดิร์นแบบญี่ปุ่่นสุดๆ แบบที่หากหลับตา
อาจจะคิดว่านี่เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในย่านเก๋ๆ ย่านใดย่านหนึ่งของโตเกียว 
ร้านน่ารักร้านนี้นำาเสนอเมนูอาหารแบบ Light meal เบาๆ และเบเกอรี่
สดอร่อยและเครื่องดื่มทั้งชาและกาแฟที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน 
และนอกจากชากาแฟแล้ว คาเฟ่แห่งนี้ก็ยังเอาใจขา drink ด้วยสารพัน
เครือ่งดืม่และไวนท์ีเ่สริฟ์แบบ per glass ทำาใหส้ามารถเลอืกดืม่ไดต้ามใจ
ชอบไม่ต้องแชร์กับใคร 

ที่ตั้ง: ซอยเจริญใจ (เอกมัย 12 หรือปรีดี พนมยงค์ 31)
โทร. 02-328-5291

ทองหล่อยังคงเป็นย่านที่มีอะไรแปลกใหม่ผุดขึ้นมาสร้างความ
เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ Bad Motel ชื่อบง่บอกว่าเปน็โรงแรม 
(ไม่ดี) แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นร้านอาหารก่ึงผับที่โดดเด่นและลงตัว
มากๆ แห่งนี้ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นาน ร้านตกแต่งในสไตล์มินิมัล ใช้
โทนสีขาวสบายตาและแทรกด้วยของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สีสันสด
ใสอื่นๆ มีทั้งโซน indoor และ outdoor ซึ่งบรรยากาศนั่งสบายสุดๆ 
และก็เป็นที่แน่นอนว่าร้านสุดคูลแบบนี้จะไม่ได้มีดีเพียงแค่การตกแต่ง
แตเ่มนอูาหารและเครือ่งดืม่กถ็กูคดัเลอืกมาอยา่งดแีละอรอ่ยไมแ่พร้า้น
ไหนๆ เลยทีเดียว

ที่ตั้ง: ทองหล่อ ใกล้ซอย 15 ( J avenue) เวลา: 17.00-01.00 น.
โทร.  02-712-7288
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ร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งนี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และสารพัดของวินเทจ  มีบรรยากาศที่เหมาะ
กับการนั่ง hang out สบายๆ ชิลๆ ส่วนที่มาของชื่อร้านคือชื่อของเจ้าของร้าน เราจึงสามารถ
พบเห็นหัวกวางขนาดใหญ่แขวนตกแต่งฝาผนังอยู่อย่างท้าทายสายตา แค่เพียงก้าวแรกที่เข้า
มาในร้านก็จะพบกับบาร์เครื่องดื่มที่ถือได้ว่าเป็น full bar เพราะมีสารพัดเมนูให้เลือก drink 
กันได้ตามรสนิยม หากที่นี่ไม่ได้มีดีเพียงแค่เมนูเครื่องดื่มเท่านั้นเพราะอาหารแต่ละรายการซึ่ง
เป็นสไตล์ไทยๆ ก็เอร็ดอร่อยไม่ทำาให้ใครผิดหวังแน่นอน

ที่ตั้ง: ซ.แจ่มจันทร์ (เอกมัย 21) เวลา 17.00-1.00 น.
โทร. 082-580-9314, 02-108-9550

แค่เพียงขับผ่านไปบนเส้นบางนาตราดต้นๆ ใกล้ๆ กับไบเทค ก็จะมอง
เห็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์วางซ้อนกันอยู่และเมื่อเราเข้าไปจนใกล้
เราก็จะได้รู้ว่าอาคารดีไซน์แหวกแนวนี้เป็นสนามฟุตบอลในร่มซึ่งเป็น
แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่มีสนามฟุตบอล 2 ชั้น ส่วนที่มาของ
การดีไซนข์องตวัอาคารนัน้เปน็เพราะทีบ่รเิวณแถบนีเ้คยเปน็ลานโกดงั
เก็บตู้คอนเทนเนอร์ สไตล์การตกแต่งของส่วนต่างๆ ในอาคารเป็นแบบ 
loft ดบิๆ ผสมความโมเดริน์  และสิง่สำาคญัทีส่ดุกค็อืคณุภาพของสนาม
ซึ่งไม่ธรรมดาเพราะใช้หญ้าเทียม XTreme Turf Premier S60 ที่ได้รับ
การการันตีจาก FIFA Certify 

ที่ตั้ง: ซ. บางนา – ตราด 6 เวลา: 13.00-02.00 
โทร. 083-445-5574

บ้านหลังเก่าที่รายล้อมด้วยความร่มรื่น ถูกปรับโฉมใหม่จนกลายเป็น
ร้านอาหารน่ารักในบรรยากาศกลิ่นอายของ Gallery งานศิลปะ ด้วย
ฝีไม้ลายมือของเจ้าของซึ่งเป็นสถาปนิก สไตล์ของการตกแต่งร้านก็บ่ง
บอกอยู่ในช่ือร้านครึ่งหลังแล้วคือ Monochrome การเน้นโทนสีขาว
ดำา ส่วนคำาว่า Pastel ก็คือสีสันที่เกิดจากลูกค้า ผู้มาเยือน เมนูของ
ร้านนี้ประกอบด้วยทั้งอาหารเครื่องดื่มแบบจัดเต็มด้วยฝีมือเชฟระดับ
โรงแรมแถมด้วยบาร์เครื่องดื่ม และสิ่งที่คงจะเป็นที่ถูกใจของคนไทยผู้
รักการถ่ายรูปเป็นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นหลากหลายมุมเก๋ ไก๋ที่เหมาะจะ
ถ่ายรูปแล้วโพสขึ้น social network 

ที่ตั้ง: ซ. ทองหล่อ 25 
เวลา: อาทิตย์-จันทร์ 10.00-24.00 น., ศุกร์-เสาร์ เวลา 10.00-01.00 น.
โทร. 02-713-5949, 080-089-6996

จากที่เคยเป็นแค่ trend ในปัจจุบันการขี่จักรยานได้กลายมาเป็น 
culture ที่คนไทยเริ่มคุ้นเคยและสารพัดร้านรวงที่เปิดขึ้นเพ่ือเอาใจ
นักปั่นก็เริ่มมีให้เห็นดาษดื่น รวมทั้งร้านนี้ One Fine Day ซึ่งมีเจ้าของ
เป็นคู่สามีภรรยาผู้มีใจรักการปั่นจักรยานแบบสุดๆ และสินค้าที่เป็น 
signature ของร้านนี้คือจักรยาน Brompton จักรยานแบรนด์ดัง
จากเมืองผู้ดีอังกฤษที่มีจุดเด่นที่การพับได้จึงพอเหมาะที่จะพับใส่
ท้ายรถหรือพับแล้วหิ้วขึ้นรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ลูกค้ายังสามารถ
สั่งจักรยาน Brompton แบบ customise จากบริษัทแม่ที่อังกฤษได้
โดยตรงโดยเลือกจากไกด์สีแล้วอดใจรอประมาณ 4 เดือนก็จะได้ครอบ
ครองจักรยานพับสีสันไม่ซ้ำาแบบใคร

ที่ตั้ง: ซ. ลาซาล 23
เวลา: อังคาร - เสาร์ 13:00 -19:00 น. อาทิตย์ 14:00-18:30 น.
หยุดวันจันทร์
โทร. 02-744-4077, 087-595-7417

UPDATE PLACE

MOOSE SKYKICK ARENA

PASTEL & MONOChROME ONE FINE DAY

SUKHUMVIT 63 BANGNA

SUKHUMVIT 55 SUKHUMVIT 105
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Gentlewoman
FLOWER

Barber

Market

BUS

"ENJOY ThE LITTLE 
ThINGS, FOR ONE DAY 
YOU MAY LOOK BACK 
AND REALIZE ThEY wERE 
ThE BIG ThINGS." - ROB-
ERT BRAULT

"NEVER LET YESTERDAY USE UP TODAY." - RICHARD H. NELSON

veryday

"A day is a span of time 
no one is wealthy enough 
to waste." - Anonymous

in EVERYDAY  lifE, 3 mOST imPORTAnT THinGS THAT SHOulD nEVER BE DiSREGARDED AT All,
ARE lOVE, inSPiRATiOn, AnD OPTimiSm.

EVERYDAY / LOVE / INSPIRATION / OPTIMISM

ove

"Your heart 
is free, have 
the courage 
to follow it." 
– Braveheart

"AND IN ThE END, ThE LOVE 
YOU TAKE, IS EQUAL TO ThE 
LOVE YOU MAKE." 
– PAUL MCCARTNEY

We loved With a love that 
Was morethan love. 

- edgar allan Poe
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nspiration

ptimism

Try not to become a man 
of success but a man of 
value. - Albert Einstein

insPiration and 
genius--one and 

the same.
- victor hugo

the best way to make 
your dreams come true is 
to wake up. - paul valery 

“Don't cry because it's over,
smile because it happened.” - Dr. Seuss

“choose to be oPtimistic,
it feels better.” 

- Dalai lama XiV

“EVEN THE
DARKEST

NIGHT WILL
END AND THE

SUN WILL RISE.” 
- VICTOR HUGO, LES MISÉRABLES

E-asy ทำาชีวิตให้มีความสุขง่ายๆ ทุกวัน 
เริ่มต้นด้วยการปรับแนวคิดในการใช้ชีวิต 

ลดขั้นตอนต่างๆ ลงให้ชีวิตง่ายขึ้น 
“แค่คิด ชีวิตก็ง่าย”

L-ove อย่าลืมมอบความรักให้คน
รอบข้างทุกๆ วันและที่สำาคัญอย่า
ลืมรักตัวเองให้รางวัลกับตัวเอง
วันละเล็กละน้อยด้วยการดูแลตัว
เองให้สุขกายและสุขใจทุกๆ วัน….
Healthy body & Healthy mind

I-nspiration สร้างแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ ด้วยการลองทำาอะไรใหม่ๆ
ที่แตกต่างไปจากการใช้ชีวิต
แบบเดิม ลองมองกลับด้านบ้าง
ชีวิตก็จะสนุกขึ้น

O-pen เปิดประตูสู่
โลกแห่งอิสระในการ
ใช้ชีวิตสร้างอิสระ
ทางความคิด แล้ว
ไอเดียใหม่ๆ ก็จะเข้ามา
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หลากหลายเส้นทางสู่ใจกลางเมือง
•  เดินทางสะดวกด้วย BTS ประมาณ 620 ม. ถึงสถานีปุณณวิถี และ 790 ม. ถึงสถานี
 อดุมสขุสูใ่จกลางเมอืง เพยีง 10 นาท ีและสะดวกมากขึน้ดว้ยทางเขา้ออกโครงการทัง้ 
 2 ทาง พร้อมบริการพิเศษด้วยรถ Shuttle Bus** ของโครงการส่งที่สถานี BTS
 * ระยะห่างจริง 620 ม. ถึงสถานีปุณณวิถี และ 790 ม. ถึงสถานีอุดมสุข วัดระยะ จากบันไดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี และ 
 สถานีอุดมสุข จนถึงขอบเขตที่ดินโครงการที่ใกล้ที่สุด
 ** บริษัทจะส่งมอบรถตู้ (Shuttle Bus) จำานวน 1 คัน ให้นิติบุคคลอาคารชุด ส่วนการให้บริการเป็นไปตามที่นิติบุคคลกำาหนด

•  เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์
•  โครงการอยูใ่กลถ้นนใหญแ่ละถนนสายสำาคัญ ทัง้ถนนสขุุมวิท, ถนนพระราม 4, ถนน
 ศรีนครินทร์, ถนนบางนา-ตราด และถนนมอเตอร์เวย์
•  ใกล้จุดขึ้น – ลงทางด่วนบางนา, สุขุมวิท 62, สุขุมวิท 50
•  หลากหลายเสน้ทางลดัเพือ่หลกีเลีย่งการจราจรในชัว่โมงเรง่ดว่นตอบรบัทกุ Lifestyle
•  ใกล้แหล่ง Community Mall, Shopping Mall และห้างสรรพสินค้าชั้นนำา อาทิ PTT 
 Life Station Community Mall, ปิยรมณ์สปอร์ตคลับ, ตลาดอุดมสุข, เซ็นทรัล
 บางนา, Mega Bangna, ซคีอนสแควร์, พาราไดซพ์ารค์, สยามพาราไดซ์ไนทบ์าซา่, 
 อิมพิเรียลเวิร์ลสำาโรง
•  ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำา อาทิ รพ.กล้วยน้ำาไท 2, รพ.ไทยนครินทร์, รพ.เทพธารินทร์, 
 รพ.ศิครินทร์
•  ใกลส้ถานศกึษาชัน้นำา อาท ิBerkeley International School, รร.นานาชาตบิางกอก
 พัฒนา, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา,โรงเรียน Anglo Singapore International 
 School, โรงเรียนศรีวัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ, โรงเรียนพิพัฒนนา,
 วิทยาลัยเซาว์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok College), St. Andrews Inter- 
 national School Sukhumvit 107, Well International School-On Nut, โรงเรยีน
 ลาซาล, อัสสัมชัญ สมุทรปราการ, โรงเรียนศรีวิกรม์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำาไท)

ครบทุกความต้องการที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
•  ส่ิงอำานวยความสะดวกครบครันในโครงการ อาทิ สระว่ายน้ำา, ฟิตเนส, สวน, Common 
 Room, พืน้ทีส่ว่นสนัทนาการ และสิง่อำานวยความสะดวกพืน้ฐาน อาท ิหอ้งลอ็คเกอร,์ 
 พื้นที่ซักรีด*
 *ไม่รวมอุปกรณ์

• มรีะบบรกัษาความปลอดภยั CCTV, ระบบผา่นเขา้-ออกโครงการ Key Card Access
• True Intelligence : วางระบบ DOCSIS* ให้เพื่อเตรียมรับบริการในอนาคต เช่น 
 True vision, True internet และหมายเลขโทรศัพท์*
 *การให้บริการและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

•  ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง โดยบริษัท Furniture ชั้นนำา
 *เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ





NEWS

 อีกครั้งสำาหรับโครงการน้องใหม่จากอนันดาฯ “เอลลิโอ 
คอนโด” ที่ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม กับการเปิดตัว
คอนโดแบรนด์ใหมใ่กลร้ถไฟฟา้ เจาะกลุม่ C Segment ตอบสนอง
ความต้องการของคนเมืองวัยเริ่มทำางานด้วยราคาที่เป็นเจ้าของ
ได้ง่ายขึ้น ภายในงาน ต้อนรับลูกค้าด้วยกิจกรรม “easy easy” 
มากมาย ตามคอนเซ็ปท์ “แค่คิด...ชีวิตก็ง่าย”
 พรอ้มเปดิตวัเแบรนดแ์อมบาสเดอร ์ “คณุพชี พชร จริาธวิฒัน”์ 
ดว้ยบคุลกิและไลฟส์ไตลท์ีเ่ปน็ตวัแทนของคนรุน่ใหมท่ีม่เีปา้หมาย
ในการใช้ชีวิตที่ชัดเจน มีความทันสมัยเป็นตัวของตัวเอง ตอบ
โจทย์ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองรุ่นใหม่
อย่างแท้จริง

Elio Grand Opening
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