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E D I T O R ' S 
N O T E -
U r b a n  L i v i n g 
S o l u t i o n s

	 “เทคโนโลยีท่ีย่ิงก้าวพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง	จะย่ิงเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของ
คนเมืองครอบคลุมทุกแง่มุม		เพ่ือรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคดิจิตอล
จากน้ีจนถึงอนาคต	เราจึงมีวิสัยทัศน์ในการเปล่ียนองค์กรจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์สู่
การเป็น	Tech	Company	ท่ีนำาเทคโนโลยีลำา้สมัยผสานกับการพัฒนาโครงการต่างๆ	ให้
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน”
	 “เป็นท่ีมาของ	 Ananda	 UrbanTech	 ท่ีเราค้นหาถึงปัญหาของสังคมเมือง	 แล้วใช้
เทคโนโลยีร่วมแก้ไขปัญหาน้ันให้กับคนเมือง	 (Urban	 Living	 Solutions)	 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง	ให้สะดวกสบาย	รวดเร็ว	และปลอดภัย	ไม่ว่าในด้าน
การออกแบบและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย	ส่ิงอำานวยความสะดวกภายในโครงการ	การ
เดินทาง	สุขภาพ	การเงิน	เป็นต้น	เทคโนโลยีจะผสานบูรณาการในทุกมิติของชีวิตคน
เมืองก็ว่าได้ครับ”
	 “จากน้ีอนันดาฯ	จะไม่หยุดมุ่งม่ันนำาเสนอส่ิงใหม่ๆ	ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า	และจะเป็น
คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ท่ีท่ีอยู่อาศัยจะเป็นมากกว่าส่ิงก่อสร้าง	 แต่คือส่วนหน่ึงของ
การใช้ชีวิตคนเมืองครับ”

ชานนท์	เรืองกฤตยา
Editor	in	Chief



   

C O N T E N T

Q 1  /  2 0 1 7

I L L U S T R AT I O N  C O V E R  B Y  :  P I R O M YA  C H A I YA R O T

P L A C E

MY KITCHEN 16

W O R K S PA C E

ANANDA CAMPUS 06

O C C U PAT I O N

DCNXTR 18

I N T E R V I E W

KAWISARA 
PATTHAMASOOT 08 G A D G E T

SMART LIFESTYLE 09

N E I G H B O R H O O D

VR ONE 20

H O O K

APPLICATION 12

YO U T H

PHATCHARA
TUBTHONG 21

INTERVIEW

AMARIT 
CHAROENPHAN 14

N E W S

AMC NEWS 22





ANANDA 
UrbanTech
 อนันดา	 ดีเวลลอปเม้นท์	 มีวิสัยทัศน์และความ
มุ่งมั่น	 ที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง
มาอย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิต
ยุคดิจิตอลแห่งอนาคต	 จึงได้มีการนำาเทคโนโลยีที่
สามารถแก้ปัญหา	 หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของคน
เมืองให้ดีขึ้นได้มาปรับใช้	 โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับ	
และพฒันาคณุภาพการใชช้วีติ	ความปลอดภยั	ความ
รวดเรว็สะดวกสบาย	ซึง่ครอบคลมุการใชช้วีติในดา้น
ต่างๆ	 เช่น	 การอยู่อาศัย	 การเดินทาง	 การทำางาน	
สุขภาพ	การเงิน	และด้านอื่นๆ	ในการใช้ชีวิตของคน
เมือง



	 “Ananda	Campus”	ออฟฟศิสดุลำา้แหง่ใหมข่องเมอืง
ไทย	ที่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ทำางานที่สมาร์ทที่สุด
ในเอเชีย	ตั้งอยู่บนตึก	 FYI	Center	ชั้น	 11-12	ถนน
พระราม	4	ติดกับรถไฟฟ้า	MRT	สถานีศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	 ที่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้
สะดวก	และยงัเพิม่แรงจงูใจใหพ้นกังานทีน่ัง่รถไฟฟา้
มาทำางาน	จะได้รับบัตร	MRT,	BTS,	AIRPORT	LINK	ฟรี	
และได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีด้วย
	 ที่	 Ananda	 Campus	 ไม่ได้มีเฉพาะแค่จุดเด่น
ด้านการนำาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาออฟฟิศให้เป็น	
Smart	 Ofiffi fi fi fiffii fice	 ที่ชาญฉลาดและทันสมัย	 แต่ยังให้
ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำางาน	
และการสันทนาการให้กับพนักงานทุกคน	 ด้วยการ
สร้างสรรค์พื้นที่ให้มีชีวิตชีวา	 ผ่อนคลาย	 มีพื้นที่ 
ส่วนรวม	 และพื้นที่สีเขียวให้พักสมองและชาร์จ
พลังตามมุมต่างๆ	 ทั่วสำานักงาน	 โดยพื้นที่ทั้งหมด	 
8,225	 ตารางเมตร	 ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่สำานักงาน	
5,741	 ตารางเมตร	 พ้ืนท่ีส่วนสันทนาการ	 1,100	 
ตารางเมตร	และพืน้ทีห่อ้งประชมุอกี	900	ตารางเมตร	
จำานวน	45	ห้อง	ที่แบ่งขนาดห้องออกเป็น	XS,	S,	M,	
L	และ	XL	และยังมีลูกเล่นตรงตั้งชื่อห้องประชุมตาม
ชื่อสถานีรถไฟฟ้า

Smart Offiffiice
	 Ananda	ผสานเทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำาอย่าง 
Samsung	 ,	 Cisco	 และ	 Fujitsu	 มาช่วยพัฒนาให้
ออฟฟิศแห่งนี้กลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่ชาญฉลาด
และทนัสมยัสมวสิยัทศันก์ารกา้วเปน็	Tech	Company	
ของ	Ananda				
	 ไมว่า่จะเปน็	พนกังานทกุคนสามารถจองโตะ๊ทำางาน 
และหอ้งประชมุ	โดยใชร้ะบบการลงทะเบยีนออนไลน	์
(Smart	 Registration	 System)	 ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน	เวบไซต์	หรือ	คิออส	(Smart	Kiosk)	เพิ่ม
ความคล่องตัวและสะดวกสบายให้กับพนักงาน	
	 ห้องประชุมเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ทันสมัย	 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประชุม
งานดี ยิ่ ง ขึ้ น 	 ไม่ ว่ าจะ เป็นกระดานอั จฉริ ยะ	
(E-board)	 ที่สามารถจับวางหรือโยกย้ายเนื้อหา
โดยใช้การสัมผัสจากหน้าจอ	 ทำาให้ เกิดการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม	 ( Interact )	 และผู้ เข้า 
ประชุมสามารถเชื่อมอุปกรณ์สมาร์ทโฟน	 หรือ
แท็ปเล็ตต่อเข้ากับหน้าจอกระดาน	E-Board	ได้ทันที
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสาย	(Wireless	Screen	Sharing	–	
WePresent)	 เมื่อจบการประชุมสามารถส่งเมล์จาก
กระดานอัจฉริยะถึงเมล์พนักงานได้เลย

เชื่อว่าก่อนหน้าน้ีภาพออฟฟิศในหัวของคนทำางานคงไม่แปลกแตกต่างกันมากนัก มีโต๊ะทำางานต้ัง 
เรยีงรายภายในห้องพืน้ท่ีจำากัด พรอ้มมมุโต๊ะทำางานทีน่ั่งประจำาทุกวนัจนชนิ บางครัง้เราจงึใฝฝั่นอยาก
นั่งทำางานในบรรยากาศสร้างสรรค์และแปลกใหม่เหมือนอย่างออฟฟิศของ Google หรือ Facebook 
ดูบ้าง ในวันนี้เมื่อเราได้พบกับ “Ananda Campus” ออฟฟิศใหม่ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จำากัด (มหาชน) คงต้องยกให้เป็นออฟฟิศในกรุงเทพที่น่าทำางานที่สุดในขณะนี้
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เปิดออฟฟิศใหม่ทันสมัยและสมาร์ทที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซีย

A N A N DA 
C A M P U S 
THE SMART OFFICE



		 แม้ผู้ประชุมอยู่คนละสถานที่ก็ยังสามารถประชุม
ทางไกลดว้ยภาพและเสยีง	(Video	Conference	-	WebEx) 
ผ่านอุปกรณ์กล้องในห้องประชุม	คอมพิวเตอร์	หรือ
มือถือได้เลย	 ทำาให้เพิ่มความสะดวกในการติดต่อ 
สื่อสารดียิ่งขึ้น
	 นำาระบบการพิมพ์แบบอัจฉริยะ	 (Smart	 Printing	
Solution)	มาใช้ทำาให้สามารถสั่งพิมพ์งานผ่าน
สมาร์ทโฟน	(Mobile	Printing)	โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์
ชื่อ	 Send	 Anywhere	 หรือ	 Cloud	 ทำาให้แม้ไม่อยู่
ออฟฟิศก็สามารถจัดเตรียมงานและสั่งพิมพ์ได้	
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยของ
เอกสารสำาคัญ	(Secure	Print)	ที่เอกสารจะถูกพิมพ์ก็
ต่อเมื่อผู้สั่งแตะบัตรพนักงานที่ตัวเครื่องพิมพ์	
 อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของไทยที่เริ่มใช้	 Workplace	 by	 Facebook	 เพื่อเป็น
เครือ่งมอืชว่ยใหพ้นกังานสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได้
อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	และสามารถติดตาม
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	ภายในบริษัทได้ตลอดเวลา
	 นอกจากนีย้งัม	ีJabber	แอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟน	
และคอมพวิเตอร	์ทีร่วบรวมเอาทกุการสือ่สาร	ทัง้ทาง
ภาพ	 เสียง	 ข้อความสั้น	 การแชร์หน้าจอ	 และการ
ประชุม	 ไว้ในโปรแกรมเดียว	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการติดต่อสื่อสารให้กับพนักงาน

Collaboration 
	 หมดยุคที่ผู้บริหารนั่งแยกอยู่ในห้องทำางานใหญ่ 
แสดงถึงลำาดับขั้นองค์กรอย่างชัดเจน	 เพราะที่	 
Ananda	Campus	ทัง้ผูบ้รหิาร	และพนกังานทัว่ไป	ไมม่ี
หอ้งสว่นตวัหรอืโตะ๊ประจำา	ทกุคนตา่งใชพ้ืน้ทีท่ำางาน
รว่มกนั	เพือ่สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่นน้การประสาน
งานร่วมมือกัน	 เช่น	 มี	 Town	 Hall	 เป็นพื้นที่่ส่วน
กลางสำาหรับกิจกรรมสันทนาการ	 หรือให้พนักงาน
ร่วมแบ่งปันความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน 

จดุประกายใหเ้กดิไอเดยีสรา้งสรรคใ์หม่ๆ 		และโตะ๊นัง่
ทำางานแบบ	Hot-Desk	เหมือน	Coworking	Space	ที่
พนกังานสามารถระบเุลอืกทีน่ัง่ทำางานใหม่ๆ 	ไดต้าม
ความต้องการในแต่ละวัน	

Recreation 
	 มีพื้นที่ส่วนสันทนาการให้พนักงานได้่ผ่อนคลาย
ความเครียด	 ไม่ว่าจะเป็นมุมพักนั่งเอกเขนกหรือ
เอนหลังส่วนตัว	 (Nap	 Pod)	 มุมพักผ่อนหรือทำางาน
สว่นตวั	(Quiet	Zone)	เพือ่สรา้งสมาธทิีด่ใีนการทำางาน
มากขึ้น	คาเฟ่เพื่อสุขภาพจากร้าน	Kloset	จัดเตรียม
อาหารกลางวนัสำาหรบัพนกังานทกุคน	นอกจากนีย้งั
มรีะบบปรบัอากาศ	(Fresh	Air)	เพือ่ลดและตรวจสอบ
ค่าของคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วย	

Balance Work & Play
	 สร้างสมดุลระหว่างการทำางานและความผ่อนคลาย	
ด้วยพื้นที่ทำางานส่วนตัวหลากหลายรูปแบบ	(Private	
Working	 Zone)	 ที่หลุดจากกรอบการทำางานในรูป
แบบเดิมๆ	 ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะส่วนกลางที่สามารถใช้
เป็นที่ประชุมกลุ่มย่อยได้โดยไม่ต้องเข้าห้องประชุม	
กำาแพง	 Inspiration	 wall	 หรือกำาแพงที่สามารถขีด
เขยีน	หรอืสรา้งงานศลิปะไดต้ามตอ้งการ	ใหพ้นกังาน
สามารถแต่งกายแบบลำาลอง	 (Smart	 Casual)	 และ
รองเทา้ผา้ใบ	(Sneakers)	ในสไตลท์ีเ่ปน็ตวัของตวัเอง	
นั่งทำางานภายในบรรยากาศที่สร้างสรรค์และผ่อน
คลายสุดๆ	 กับกำาแพงศิลปะโดยศิลปินสตรีทอาร์ท	
	 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของออฟฟิศนั้น
เป็นส่วนหนึ่ง	 เพราะทาง	 Ananda	 ยังได้เน้นสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เต็มไปด้วยพลัง	 ความคิด
สร้างสรรค์	 เป็นเหมือนขั้วบวกที่ดึงดูดคนมองโลก
แง่บวกให้เข้ามาร่วมทำางานด้วย	 ถือเป็นตัวอย่าง 
ของออฟฟศิรุน่ใหมแ่หง่ยคุดจิติอลทีน่า่จบัตาอยา่งยิง่
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 ทำ�ไมถึงเป็นผู้หญิงท่ีสนใจเร่ืองเทคโนโลยี / ไอที?
	 “ตอนเด็กถูกเล้ียงมาเหมือนเด็กผู้ชาย	 ไม่ได้ผู้หญิงจ๋า	
บวกกับมีพี่ชายเรียนด้านวิศวะคอมพิวเตอร์	 ทำาให้
ชอบพวกเทคโนโลยี	 มือถือ	 และคอมพิวเตอร์ไป
ด้วย	เวลามีของอะไรออกใหม่ก็จะชอบซื้อมาใช้ก่อน	
รู้สึกเท่มาก	 เก่งเป็นผู้หญิงคนแรกๆ	 ในโรงเรียนที่ใช้	 
PALM	O2	ATOM	เลย	ยิ่งโตก็ยิ่งจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ	
อย่างในช่วงมหาลัยเปลี่ยนมือถืออยู่ตลอดเวลา	
เก่งเลยไม่รู้สึกว่าเรื่องไอทีเป็นเรื่องไกลตัวตั้งแต่เด็ก	
พอโตขึน้มากม็โีอกาสไดม้าเปน็พธิกีรรายการเกีย่วกบั
เทคโนโลยอีกี	ยิง่มองวา่มนัเปน็เรือ่งใกลต้วัเรามากๆ”
คว�มสนุกของวงก�รไอที
	 “เรื่องเทคโนโลยีมันมีอัพเดตอะไรใหม่ๆ	 อยู่ 
ตลอดเวลา	ทำาให้เรารู้สึกสนุกกับมัน	ไม่เบื่อเลยค่ะ	
มันสามารถปรับเปล่ียนทุกๆ	ส่ิงได้ตลอดเวลา	แม้กระท่ัง 
ระบบปฎิบัติการ	 ไม่ชอบก็แค่เปลี่ยน	 อย่างเก่งเป็น
คนใช้มือถือคุ้มมาก	 ทุกอย่างในชีวิตประจำาวันใช้
ประโยชน์จากมือถือ	หรือไม่ก็	Tablet	ได้ทั้งหมด”	

ทำ�ไมหลงใหลระบบแอนดรอยด์
	 “เพราะเป็นคนขี้เบื่อ	ไม่ชอบอะไรเดิมๆ	ซำ้าๆ	จำาเจ	
ตอนแรกก็เคยใช้ไอโฟนแต่พอใช้ได้ไม่ถึงปีก็รู้สึกว่า
มันน่าเบื่อ	เหมือนเดิมทุกวัน	พอได้รู้จักกับมือถือ
แอนดรอยด์ที่พัฒนาดีขึ้นมาก	ก็มีอะไรแปลกใหม่ให้ 
เล่น	 บวกกับได้มาเป็นพิธีกรของ	 Droidsans.com	
ด้วยค่ะ”
5 แอพพลิเคชั่นคู่มือถือ
	 “หนึ่ง	คือ	Google	Drive	ค่ะ	เพราะส่วนใหญ่ใช้ใน
การพิมพ์งานแบบเรียลไทม์ได้เลย	 เช่น	 สคริปต์ข่าว
ก็สามารถเขียนอัพลงไป	 อีกฝ่ายจะแก้ไขก็สามารถ
จัดการได้เลย	 ทำาให้ง่ายและช่วยลดขั้นตอนการ

ทำางานลงได	้แทนทีจ่ะตอ้งคอยสง่-รบัไฟลก์นัไปกนัมา 
	 สอง	คือ	Google	Keep	แอพพลิเคช่ันจะเป็นหน้าโน้ต 
ท่ีสามารถแชรไ์ดท้ัง้ทางหนา้จอมอืถอืแลคอมพวิเตอร	์
หรือถ้ามีมือถือสองเครื่อง	 ก็สามารถแชร์ข้อมูลหรือ
แก้ไขอัพเดตจากทั้งสองเครื่องได้	 เป็นแอพพลิเคชั่น 
ที่สะดวกมากๆ	
 สาม	คือ	เกม	Candy	Crush	ที่เล่นได้ตลอดไม่เบื่อ	
 สี	่คอื	แอพพลเิคชัน่เกีย่วกบัการ	Track	การใชเ้งนิม ี
ประโยชน์มากในการควบคุมการใช้จ่าย	 หรือการ
บริหารเงิน
	 ห้า	คือ	แอพพลิเคชั่นประเภท	Fitness	Tracking	ที่
ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการออกกำาลังกายอย่างเดียว	แต่ยัง
สามารถชว่ยดแูลสภุาพของเราอยา่งเรือ่งของการกนิ	
การนอน	เป็นต้นด้วย”		 

มุมมองต่อคว�มเป็น Urban Tech ในอน�คต 
	 “ตอนนีเ้กง่คดิวา่	Internet	Offspring	กำาลงัจะมาในปี
นี	้คอืคำาวา่	Smart	Home	และ	Smart	Living	จะเขา้ใกล้
เรามากขึ้นแบบจริงจัง	และอีกสิ่งนึงที่กำาลังจะมาคือ	
Cashless	Society	อยา่งเชน่พวกพรอ้มเพย	์(PromptPay) 
จริงๆ	 ต่างประเทศเน้นเรื่อง	 Cashless	 Society 
อย่างมาก	คือเน้นความสะดวกสะบายในการใช้ชีวิต	
พกแค่บัตรใบเดียว	 ก็สามารถแตะบัตรจ่ายเงินซื้อได้
ทุกอย่าง	ปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก	ทำาให้เราสามารถ
จัดการทุกอย่างได้ในขั้นตอนเดียว	 และยังทำาให้	
E-COMMERCE	 โตขึ้นด้วย	 แต่ตอนนี้คนไทยยังขาด
ความมั่นใจว่าการพกเงินในอากาศจะปลอดภัยหรือ
ไม่	 เก่งคิดว่าภาครัฐควรจะออกมาให้คำาแนะนำาและ 
ผลกัดนันโยบายนีใ้หป้ระชาชนมคีวามเชือ่มัน่มากข้ึน	
มีมาตราการการใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ”

 น้อยนักท่ีเราจะเห็นผู้หญงิสนใจในเรือ่งของเทคโนโลยี แตส่ำาหรบัสาวคนน้ีไม่เฉพาะแคห่ลงใหล แต่ยังเปน็
พธิกีรรายการเกีย่วกับเทคโนโลยี สมารท์โฟน และไอทีอยู่หลายรายการ ไมว่า่จะเป็น รายการ T-TECH 
ช่อง 7 รายการ THE BATTLE ช่อง Nation รวมทั้งเวบไซต์ Droidsans.com รีวิวมือถือแอนดรอยด์
พรอ้มคลิปวดิโีอ ดว้ยความสวยบวกกับความสามารถทำาให้เธอได้รบัฉายาวา่เป็น “เจา้หญงิแห่งวงการ
แอนดรอยด์” เก่ง กวิสรา ปัทมสูต คือตัวแทนของคนเมืองที่สนุกกับโลกยุคดิจิตอล และใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวล้ำาของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ 
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LG Smart Refrigerator 
 ตู้เย็นอัจฉริยะที่จะทำาให้บ้านเราเป็น	Smart	Home	
ที่สะดวกสบายและลำ้าสมัยขึ้น	 โดย	 LG	 Smart	 
Refrigerator	 มาพร้อมเทคโนโลยี	 การออกแบบ	 และ 
ฟังก์ชั่นที่ฉลาดลำ้าแบบสุดๆ	 เริ่มจากมีหน้าจอ 
LCD	อจัฉรยิะแบบ	InstaView	ทีเ่มือ่เคาะกระจก	2	ครัง้ 
หน้าจอจะเปลี่ยนจากทึบเป็นโปร่งใสเผยให้เห็นของ
ข้างในตู้เย็นโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น	หรือใช้เป็นที่
จด	Memo	แบบดิจิตอลบนตู้เย็นก็ได้
			ภายในออกแบบเป็น	 Door-in-Door	 ที่แบ่งประตู
ออกเป็น	 2	 ชั้น	 แยกของที่หยิบใช้บ่อยไว้ชั้นนอก
เพื่อลดการสูญเสียความเย็นและช่วยประหยัดไฟ	
แถมยังมีระบบปฏิบัติการ	webOS	ระบบปฏิบัติการ 
สมาร์ทดีไวซ์ของทาง	LG	และ	Alexa	ผู้ช่วยแห่งยุค
ดจิติอลจาก	Amazon	ทีร่บัคำาสัง่เสยีงไดถ้งึกวา่	6,000	
คำาสั่ง	 อาทิ	 การหาสูตรอาหารจากอินเทอร์เน็ตแล้ว
โชว์บนหน้าจอ	 InstaView,	 หาวัตถุดิบจากเวบไซต์	
Amazon,	 เปิดเพลง	 และเช็คสภาพอากาศ	 เป็นต้น		
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอัจฉริยะอีกมากมาย	 เช่น	
Smart	Tag	ที่แบ่งแยกวัตถุดิบประเภทต่างๆ	ในตู้เย็น
ได้	พร้อมระบุวันหมดอายุ	และแจ้งเตือนเมื่อใกล้วัน
หมดอาย	ุเมือ่ไมอ่ยูน่อกบา้นกส็ามารถตรวจสอบของ
ในตู้เย็นผ่านสมาร์ทโฟนได้ว่าอะไรขาดอะไรเหลือได้
จากกล้องที่ติดไว้ตามมุมต่างๆ	ภายในตู้เย็น	การใช้
ชีวิตภายในบ้านแบบ	Smart	Home	ของคนยุคใหม่
ใกล้สมบูรณ์แบบขึ้นทุกที Wemo Mini by Belkin

 ปล๊ักอัจฉริยะท่ีสามารถต่อเข้ากับปล๊ักไฟธรรมดาท่ีบ้าน	แล้วเปล่ียนให้
บ้านกลายเป็น	 Smart	 Home	 ท่ีสามารถส่ังเปิดและปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้
ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที	หมดปัญหากับความกังวลว่าลืมถอดปล๊ักเคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้านหรือยัง	โดยระบบการทำางานคือเจ้้าปล๊ัก	Wemo	
Mini	จะเช่ือมต่อกับระบบ	Wi-fififfii	ภายในบ้านทำาให้เราสามารถควบคุมเคร่ือง
ใช้ภายในบ้านท่ีเสียบกับ	Wemo	Mini	 ได้	 ไม่ว่าจะเป็น	 โคมไฟ	 พัดลม 
กาต้มนำ้า	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 เป็นต้น	 รวมท้ังต้ังเวลาเปิดและปิดเคร่ืองใช้
ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคช่ันได้ด้วย	 นอกจากน้ียังสามารถทำางานร่วมกับ 
สมาร์ทเทคโนโลยีอย่าง	Alexa	โดย	Amazon	และ	Google	Home	ท่ีรับคำา
ส่ังเสียงได้ด้วย	
http://www.belkin.com/us/p/P-F7C063/	

S M A R T
L I F E S T Y L E

WRITER: 
M. RUJIRA

	 เตียงนอนอัจฉริยะท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการนอนของ
เราไปอย่างส้ินเชิงนับจากน้ี	 ด้วยเทคโนโลยี	 SleepIQ® 
ร่วมกับสถิติเชิงชีววิทยา	ท่ีจะทำาให้เรานอนหลับสบาย
ตลอดคืน	ไม่ว่าจะเป็นการตรวจการเคล่ือนไหวร่างกาย
ของเราเพ่ือปรับความสบายของเตียงโดยอัตโนมัติ	การ
เพ่ิมความอบอุ่นบริเวณเท้าท่ีทำาให้เราหลับสบายได้เร็ว
ข้ึน	มีระบบปรับระดับเตียงให้สูงข้ึนโดยอัตโนมัติสำาหรับ
คนนอนกรน	 และยังวัดประสิทธิภาพในการนอนของ
เราโดยเช่ือมต่อข้อมูลกับสมาร์ทโฟนให้ด้วย	 ทำาให้เรา
เห็นได้ว่าเรานอนหลับก่ีช่ัวโมง	ใช้เวลานานแค่ไหนกว่า
จะหลับ	 ท้ังเรายังสามารถปรับความแข็ง/นุ่มของเตียง	
และปรับเตียงให้สบายท่ีสุดสำาหรับเรา
	 นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมต่อกับแอพพลิเคช่ันเพ่ือ
สุขภาพอ่ืนๆ	 ท่ีทำาให้คุณเรียนรู้ว่านอกจากเตียงนอนท่ี
ดีแล้ว	เร่ืองของอุณหภูมิ	การออกกำาลังกาย	และอาหาร
การกิน	ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนอนของเรา
ท้ังน้ัน	
www.sleepnumber.com/360

Sleep Number 360 
Smart Bed
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K’Track G
 ปฏิวัติวงการสุขภาพท่ีทำาให้เราตรวจเช็คร่างกายได้ทุกวันอย่างใกล้ชิด	 ด้วย	 K’Track	
G	เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนำา้ตาลแบบสวมใส่ได้เคร่ืองแรก	ท่ีให้บุคคลท่ัวไปรวมท้ังผู้ป่วย 
โรคเบาหวานสามารถวัดระดับนำา้ตาลในเลือดได้แบบเรียลไทม์เพียงปลายน้ิวสัมผัส	
โดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจ	 ไม่ต้องเจ็บตัว	 เพียงแค่ใส่	 K’Track	 G	 ไว้ท่ีข้อมือแค่น้ัน 
ก็สามารถวัดได้ทุกท่ี	ทุกเวลา	เพียงไม่ก่ีวินาทีก็สามารถรู้ผลผ่านหน้าจอ	ท้ังยังเช่ือม
ต่อกับแอพพลิเคช่ันได้ด้วย	
	 อุปกรณ์	K’Track	G	นี้สามารถกันนำา้ได้	จึงสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันและรองรับทุก
กิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นเวลานอน	 ทำางาน	 อาบนำ้า	 โดยเฉพาะช่วงออกกำาลังกาย 
ที่มีแนวโน้มว่าระดับนำ้าตาลอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 K’Track	 G	 ยัง
ติดตามอัตราการเดิน	ระยะทาง	การเผาผลาญแคลลอรี่	รวมทั้งมีระบบช่วยเตือน
ให้เราเช็คระดับนำ้าตาลอย่างสมำ่าเสมอด้วย	ทำาให้การวัดระดับนำ้าตาลในเลือดเป็น
เรื่องง่ายขึ้น	

http://www.pkvitality.com/ktrack-glucose/			
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Commuter Trucker Jacket 
The Levi’s Commuter x Jacquard  
by Google Trucker Jacket 
 ความก้าวลำ้าของเทคโนโลยีทำาให้เราใช้ชีวิตอย่างสมาร์ทมากขึ้น	 โดยเฉพาะเมื่อได้เหล่า
แก็ดเจ็ตอัจฉริยะเป็นตัวช่วยในทุกด้าน	ไม่ว่าจะ	Smart	Phone,	Smart	Watch	จนถึง	Smart	
Home	และในปนีีเ้ตรยีมพบกบันวตักรรมดา้นไลฟส์ไตลท์ีส่วมใสไ่ดจ้รงิ	และตอบโจทยน์กัปัน่
ในเมืองเป็นอย่างยิ่ง	นั่นคือ	“Commuter	Trucker	Jacket”	สมาร์ทแจ็คเก็ตยีนส์ที่พัฒนาขึ้น
โดยสองผู้นำาระดับโลกอย่าง	Google	และ	Levi’s	ภายใต้โครงการ	Project	Jacquard	ที่เปิดตัว 
ในงาน	Google	I/O	ปี	2016	
	 จากโปรเจ็คต์การพัฒนาเส้นด้ายตัวนำาไฟฟ้าที่สามารถจับสัญญาณผ่านการสัมผัสและ
เคลื่อนไหว	มาประยุกต์สู่เสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะ	ที่เพียงแค่แตะ	หรือรูด	Tag	รับ-ส่งสัญญาณ	
Bluetooth	ทีต่ดิไวบ้รเิวณขอ้มอืซา้ย	เรากส็ามารถควบคมุการทำางานของสมารท์โฟน	เชือ่มตอ่
กับโลกออนไลน์	และแอพพลิเคชั่นต่างๆ	โดยที่นักปั่นไม่ต้องควักมือถือออกมา	ไม่ว่าจะเป็น	
การโทรออก	 -	 รับสาย	การเล่นเพลง-เปลี่ยนเพลง	การเข้าสู่ระบบนำาทางด้วยเสียง	 เป็นต้น	
การดูแลก็ไม่ต่างกับเสื้อยีนส์ทั่วไป	เพียงแค่ต้องถอด	Tag	ส่งสัญญาณ	Bluetooth	ออกก่อน
ซักเท่านั้นเอง	

Fitbit Charge 2
	 สำาหรับคนรักการออกกำาลังกาย	ควรมี	Fitbit	Charge	2	สุดอัจฉริยะภายใต้ดีไซน์เท่ลำ้าติดข้อมือไว้	เพราะ
เป็นแทรกเกอร์ฟิตเนสที่ช่วยแสดงผลการออกกำาลังกายได้แบบเรียลไทม์	 โดยมีโหมดกีฬาหลากประเภท
ให้เลือกแบบเจาะจง	 จากนั้นยังสรุปสถิติการออกกำาลังกายอย่างละเอียดผ่านแอพพลิเคชั่น	 Fitbit®	 โดยมี	
GPS	เชื่อมระหว่าง	Fitbit	Charge	2	เข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อความแม่นยำาด้วย	มีนวัตกรรม	PurePulse	ที่ช่วย 
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจด้วย	
	 นอกจากนี้ยังมีระบบคำานวนประวัติการใช้งาน	อัตราการเต้นของหัวใจ	และข้อมูลการออกกำาลังกายต่างๆ	
ออกมาเป็นคะแนนคาร์ดิโอฟิตเนสส่วนตัวของเรา	ที่จะประเมินความแข็งแรงของร่างกายได้	พร้อมคำาแนะนำา
ในการเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการออกกำาลังกายมากขึ้นเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้น	 นอกจากนี้ยังมี	
Reminders	 to	Move	ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เคลื่อนไหวมากขึ้นด้วย	 Fitbit	 Charge	 2	 ไม่ได้ติดตามแค่การ
ออกกำาลังกาย	แต่ยังติดตามกิจกรรมของเราทั้งวันจนถึงการนอนด้วยเทคโนโลยี	SmartTrack™	นอกจากนี้ยังมี
หมวดผ่อนคลาย	ลดระดับความดันเลือดที่เรียกว่า	“Relax”	เป็นเซสชั่นแนะนำาการหายใจแบบลึก	ที่กำาหนด
ขึ้นจากอัตราการเต้นของหัวใจผู้ใช้	เพื่อสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจให้กับผู้ออกกำาลังกายนั่นเอง
www.fitbit.com/th/charge2

GADGET
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haupCAR : Car-sharing
	 haupCAR	(ฮ้อปคาร์)	แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการ	Car-sharing	แรกของไทย	หรือการใช้รถร่วมกัน	เพื่อให้คน
เมืองเดินทางไปกับรถยนต์ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว	เหมือนเราเป็นเจ้าของรถ	สามารถเลือก
เวลาที่ต้องการใช้	 พร้อมเลือกจุดจอดฮ้อปคาร์ที่อยู่ใกล้ที่สุด	 และจองรถผ่านแอพคลิเคชั่นโดยสามารถจอง 
ล่วงหน้าได้	15	นาที	สำาหรับการใช้รถก็ง่ายเพียงแค่เปิด-ปิดประตูผ่านแอพพลิเคชั่น	หรือแตะบัตร	haupCARD	
ที่รถ	หลังจากเดินทางเสร็จแล้ว	ก็กลับมาจอดรถที่จุดจอดฮ้อปเท่านั้นเอง		สำาหรับค่าใช้บริการก็จ่ายจริงตาม
เวลาและระยะทางที่ใช้	มีทั้งรายชั่วโมง	และรายวัน	โดยรายชั่วโมง	เริ่มต้น	49	บาทต่อครึ่งชั่วโมง	+	5.5	บาท
ต่อกิโลเมตร	และรายวัน	เริ่มต้น	1,300	บาท	ฟรี	100	กิโลเมตรแรก	ราคานี้รวม	นำ้ามัน	ประกัน	การดูแลรักษา	
และทีจ่อดรถแลว้	ทัง้ยงัไมต่อ้งกงัวลกบัการหาทีจ่อดรถในเมอืง	เพราะจดุจอดฮอ้ปอยูใ่นยา่นสำาคญัของเมอืง	
เช่นตามเส้นรถไฟฟ้าสถานีต่างๆ	 เรียกได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ไอเดียลำ้าที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกใน
การเดินทางด้วยวิธีการแบ่งปันรถยนต์กันใช้ได้ดีทีเดียว

Google Trip วางแผนเที่ยว 
	 	Google	Trip	เป็นแอพพลิเคชั่นคู่ใจสำาหรับนักเดินทางที่ทำาให้เราวางแผนเที่ยวได้ง่าย	สะดวกสบาย	และ
ครบภายในแอพพลิเคชั่นเดียว	โดยแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมต่อกับ	Gmail	ที่จะแสดงข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบิน	
จองทีพ่กั	และจองทีเ่ทีย่วใหเ้ราโดยอตัโนมตั	ิภายในแอพพลเิคชัน่ยงัมแีนะนำาสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ	และ
ร้านอาหารที่แยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ	พร้อมรายละเอียด	เพื่อประกอบการแพลนทริปให้เราด้วย	รวมทั้ง
ยังมี	Day	Plans	แสดงตารางแผนเที่ยวในแต่ละวันที่ทาง	Google	แนะนำาไว้เป็นไอเดียทางเลือกด้วย	อีกทั้งยัง
หมดห่วงเรื่องการเดินทางเพราะ	Google	Trip	แสดงวิธีการเดินทางเข้าเมืองให้เราด้วย	นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
จำาเป็นต่างๆ	ที่ควรรู้สำาหรับการท่องเที่ยวด้วย	เช่น		สกุลเงิน	แหล่งช็อปปิ้ง	เบอร์โทรฉุกเฉิน	เป็นต้น	

จะเดินทาง ท่องเที่ยว ออกกำาลังกาย ทำางาน หรือไม่ว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไหน แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ 
สามารถเป็นผู้ช่วยให้กับคนเมืองได้ทุกมิติ แล้ววันนี้ชีวิตแบบ Urban Tech ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
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Google Jamboard กระดานดิจิทัล
	 สร้างบรรยากาศการประชุมงานที่เน้นการมีส่วนร่วม	และแชร์ไอเดียอย่างเปิดกว้างด้วย		Google	Jamboard 
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล	ที่เป็นจอสัมผัสขนาด	55	นิ้ว	พร้อมกล้อง	HD	ลำาโพงและ	Wifififfii	ทำาให้สามารถติดต่อ
ประชุมงานทางไกลได้	อีกท้ังยังสามารถดึงข้อมูลจากเวบไซต์	และเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ	ได้ท้ังสมาร์ทโฟน	แท็บเลต็	
และแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Video	Call	จาก	Hangout	ไฟล์เอกสารต่างๆ	ใน	Google	Drive	เป็นต้น	
นอกจากน้ีข้อมูลท่ีจดไว้บนกระดานยังสามารถเก็บบันทึกไว้บน	Google	Drive	ได้้ด้วย	เป็นแอพพลิเคช่ันใหม่ที่ทำาให้
รูปแบบการทำางานภายในองค์กรยิ่งสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

FitStar Personal Trainer 
	 แอพพลิเคชั่นใหม่จาก	Fitbit	ที่จะทำาให้การออกกำาลังกายได้ผลลัพธ์ดีขึ้น	และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้	เหมอืนกบัมเีทรนเนอรส์ว่นตวัมาคอยใหค้ำาแนะนำา	โดยแอพพลเิคชัน่	FitStar	Personal	
Trainer	ไม่ใช่แค่อัดแน่นด้วยโปรแกรมการออกกำาลังสารพัดรูปแบบ	พร้อมท่าออกกำาลังหลากหลายที่อัพเดท
ใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	และแบบคาร์ดิโอ	ในทุกระดับความเข้มข้น	แต่ยัง
แนะแนวทางการออกกำาลงักายทีป่รบัเปลีย่นใหเ้หมาะกบัผูใ้ชแ้ตล่ะคน	ผา่นการวดักจิกรรมตา่งๆ	ในแตล่ะวนั
ของเราที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ฟิตบิทในแท็บ	“Guidance”	
	 ฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจ	 คือ	 มีครูฝึกสองคนที่ได้รับการรับรองมาช่วยแนะนำาการออกกำาลังกาย	 มีวิทยุ
ฟิตสตาร์ให้เลือกหลายสถานี	หลากแนวเพลง	ให้เราสนุกเพลิดเพลินกับการออกกำาลังกายยิ่งขึ้น	และดีไซน์
ฟีเจอร์ที่สามารถดูได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน	 และบนจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง	 เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้การลุกมาออกกำาลังกายเป็นเรื่องง่ายขึ้น	ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น	และทำาได้ทุกที่ทุกเวลา
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	เมื่อประมาณ	5	ปีก่อน	เราได้รู้จักกับ	HUBBA	ในฐานะเป็น	Coworking	Space	
แห่งแรกที่บุกเบิกขึ้นในประเทศไทย	 เป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำางานใหม่ของ
คนเมืองให้สามารถแชร์พื้นที่ทำางานร่วมกัน	แต่	HUBBA	ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่	แต่
ยังเป็นเครืือข่ายเชื่อมต่อคนทำางานหลากหลายสาขาอาชีพทั้งชาวไทยและต่าง
ประเทศเข้าด้วยกัน	 เป็นแหล่งเติมไอเดีย	 เติมไฟ	 และเติมศักยภาพของคนที่มี
ความคิดริเริ่มให้ประสบความสำาเร็จในการตั้งต้นธุรกิจใหม่ๆ	 ปัจจุบัน	 HUBBA	
กลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้	 และเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพใหม่ๆ	
ในประเทศไทยทีส่ำาคญั	ความสำาเรจ็นีม้าจากวสิยัทศันข์องหวัเรอืสำาคญัอยา่งคณุ
อมฤต	เจริญพันธ์	ผู้ร่วมก่อตั้งนั่นเอง

HUBBA Coworking Space ตอบโจทย์คนทำ�ง�นยุคดิจิตอล
	 	 คุณอมฤตกล่าวว่า	 HUBBA	 เป็นสถานที่ทำางานสำาหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ	 หรือ
เหล่าคนทำางานที่มี	3	คาแรคเตอร์นี้	คือ	
	 1.	เป็นคนทำางานอิสระที่มีความฝัน	มีไอเดีย	มีโปรเจ็คต์	อยากเริ่มธุรกิจใหม่		
	 2.	ต้องการสถานที่ทำางานที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าการนั่งทำางานที่บ้าน	
หรือร้านกาแฟ	 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่พร้อมเช่าสถานที่เพื่อเปิดออฟฟิศ	 ซึ่ง
ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ	ทั้งค่าเช่าสัญญา	ค่านำ้า	ค่าไฟ	ค่าตกแต่ง	เป็นต้น	ในขณะ
ที่เราก็ไม่จำาเป็นต้องอยู่ออฟฟิศทุกวันด้วยซำ้า	 จึงต้องการสถานที่ทำางานอย่าง	
Coworking	Space	ที่มีความคล่องตัวขึ้น	สามารถประชุมงานได้	พร้อมสิ่งอำานวย

ความสะดวกสำาหรับการทำางาน	ไม่ว่าจะเป็น	Wifififfii	เครื่องใช้สำานักงาน	เป็นต้น	
	 3.	ตอ้งการสรา้งคอนเนคชัน่ใหม่ๆ 	ในสถานทีท่ีร่วมคนเกง่มฝีมีอื	และมไีอเดยีดีๆ  
ในหลากหลายอาชีพ	พร้อมเพิ่มศักยภาพของตนเอง	ผ่านกิจกรรมและการอบรม
ต่างๆ	HUBBA	Coworking	Space	จึงไม่ใช่แค่สถานที่ทำางาน	แต่สามารถสนับสนุน
ให้คนทำางานประสบความสำาเร็จ	และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้	

ก�รจับมือร่วมระหว่�ง HUBBA และ ANANDA
	 “แนวทางของ	HUBBA	สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์อง	คณุโก-้ชานนท	์เรอืงกฤตยา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	 อนันดา	 
ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	ที่ต้องการผันตัวจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์	เป็น	
Tech	Company	ที่มีแนวคิดไม่ต่างจากสตาร์ทอัพ	ซึ่งให้ความสำาคัญกับเรื่องของ
เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งยัง
สนับสนุนกลุ่ม	Startup	ต่างๆ	ด้วย”
	 ความมุ่งมั่นของอนันดาฯ	 ในการสร้าง	 Ecosystem	 หรือระบบนิเวศของ 
นวัตกรรมด้วยการร่วมผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยนัน้	ไมส่ามารถทำาไดเ้พยีงลำาพงั	จงึเชือ่มโยงกบัพนัธมติรอยา่ง	HUBBA	
เพื่อร่วมสร้างเน็ตเวิร์คที่เข้มแข็งขึ้น
	 “HUBBA	 เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างองค์กรใหญ่อย่างอนันดาฯ	 กับกลุ่ม 
สตารท์อพั	ใหเ้กดิความเขา้ใจ	และเกดิคอนเนคชัน่ทีช่ดัเจนขึน้	เราทำาใหส้ตารท์อพั 
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รู้จักความหมายของ	 Urban	 Tech	 และให้อนันดาฯ	 
รู้จักสตาร์ทอัพมากขึ้น	จากนั้นอาจนำาไปสู่	Business	 
Matching	ท่ีทำาให้เกิดโปรเจ็คต์ด้าน	Innovative	Idea	ก็เป็น
ได้	ยกตัวอย่างหน่ึงในสตารท์อพั	ท่ีเคยทำางานและเร่ิมต้น 
ไอเดียที่	 HUBBA	 คือ	 Haupcar	 Co.	 ผู้ให้บริการ 
haupCAR	 (ฮ้อปคาร์)	 ที่เป็นระบบ	Car-Sharing	 หรือ
การเช่ารถแบบบริการตัวเองรายแรกในประเทศไทย	
ทีผู่ใ้ชส้ามารถจองรถและเชา่รถยนตส์ว่นตวัมาขบัไป
ไหนก็ได้	 โดยไม่ต้องใช้กุญแจ	 และจ่ายเงินผ่านมือถือ”	
โดยปัจจุบันอนันดาฯ	 ได้นำาร่องนำา	 haupCAR	มาให้
บรกิารแกล่กูบา้นในคอนโดมเินยีมโครงการตา่งๆ	ขอ
งอนันดาฯ	ด้วย

ยกระดับคว�มเป็น Urban Tech 
	 “นอกจาก	 HUBBA	 จะจัดงาน	 Hubba	 Stadium	
กจิกรรมแขง่ขนัเพือ่เฟน้หาสดุยอดสตารท์อพัของไทย
มาอย่างต่อเนื่อง	 และจัดงาน	 Techsauce	 Summit 
อเีวนทใ์หญเ่กีย่วกบัธรุกจิสตารท์อพัยคุดจิติอลทีใ่หญ่
ที่สุดในเมืองไทยแล้ว	 ล่าสุดเรายังร่วมจัดอีเว้นท์กับ 
ทางอนันดาฯ	ชื่องาน	ANANDA	Urban	Tech	Meet	
Up	ที่จัดขึ้นทุกๆ	เดือน	ให้คนในแวดวงสตาร์ทอัพได้
เข้ามาแชร์ความรู้	 ประสบการณ์	 และมาเชื่อมโยง
เน็ตเวิร์คกัน	 โดยเนื้อหาจะพูดถึงปัญหาของ	 Urban	

living	ในเมอืงไทยวา่เปน็อยา่งไร	และการแกไ้ขปญัหา	
เชน่	ลา่สดุแชรห์วัขอ้	Mobility	&	Autonomous	Vehicles	
เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งและการเดินทาง	 ลองคิดดูว่า
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถรายใหญ่	 แต่เราก็เป็น
ประเทศที่รถติดอันดับต้นของโลกด้วย	 ทางอนันดาฯ	
ก็อยากรู้ว่ามันมีไอเดียอื่นๆ	มั้ยที่จะช่วยแก้ปัญหารถ
ติดนอกจากรถไฟฟ้า”	
 
ปัญห�ของเมือง ที่อย�กให้เทคโนโลยีหรือ 
แอพพลิเคชั่นออกม�ช่วยแก้ไข
	 “นอกจากปัญหาเรื่องรถติดแล้ว	 ก็ยังมีเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นอีกปัจจัย	 เราเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีเรื่อง
เทคโนโลยีสมาร์ทล็อค	 แทร็คเกอร์ของหายออกมา
บ้างแล้ว	 อีกประเด็นสำาคัญคือเราอยู่ในยุค	 Aging	
Society	 คือกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น	 เราจะช่วย
จัดการอย่างไร	 มีหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีอะไรบ้างที่
จะมาดูแลเรื่องอะไรพวกนี้	อีกหนึ่งเรื่องคือการศึกษา	
ซึง่ความจรงิไมค่อ่ยจะเกีย่วกบัเมอืงเทา่ไหร	่แตร่ะบบ
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก่อน	
ทำาอยา่งไรใหม้	ีInnovation	มากขึน้	ทัง้หมดเปน็ปญัหา
ภาพรวมที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจได้ด้วย”

ภ�พของเมืองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่
	 •	 “เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยสร้างอนาคตของเมือง	
โดยจะทลายความเป็นเมืองและชานเมืองออก	 คือ
ย่านชานเมืองเริ่มปรับเปลี่ยนไป”
	 •	 “ดีไซน์และฟังก์ชั่นฟีเจอร์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ใหม่ๆ	 ของคนที่เปลี่อนไป	 เช่น	 บางประเทศห้าง
สรรพสินค้าเริ่มปิดตัว	 เพราะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อของ
ผ่านออนไลน์	 และคนขี้เกียจออกจากบ้าน	 จาก 
ห้างสรรพสินค้ากลายเป็น		Coworking	Space	แทน”
	 •	 “บางเมืองที่ไม่มีอะไรหรือเก่าทรุดโทรม	 ถูก
พัฒนาให้กลายเป็น	 Innovative	 District	 หรือย่าน
นวัตกรรมให้เหล่าสตาร์ทอัพมาอยู่รวมกัน	 เกิดการ
สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ	การทดลองงานใหม่ๆ	ออกมา	
เกิดเป็นย่านเมืองใหม่เหมือน	Silicon	Valley	ใน
อนาคตเราอาจได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น	
สามารถใช้ชีวิต	Eat,	Work,	Live		และ	Play	ได้อย่าง
ลงตัว”	

	 •	 “ประสบการณ์การใช้ในชีวิตในเมืองก็จะดีขึ้น
อย่างมาก	 ทั้งด้านความเป็นอยู่	 ความปลอดภัย	
รวมไปถึงความสะดวกสบาย	 เมืองเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่
มีการปรับเปลี่ยน	 เมื่อการใช้งานเปลี่ยนไป	 จึงมีทั้ง
ส่วนที่ตายและส่วนที่เกิดใหม่	 จริงๆแล้ว	 Thailand	
4.0	ก็คือเรื่องของ	Creative	Economy	กับ	Knowledge	
Economy	 เปลี่ยนไอเดียและความคิดให้ออกเป็น 
โปรดัคส์	หรือเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ	โดยสตาร์ทอัพ
มีส่วนขับเคลื่อน	 เชื่อว่าอีกไม่นานเมืองไทยก็คงจะมี	
Creative	District	ที่ชัดเจนครับ”
	 การจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเมือง	 ก้าวสู่การ
ใช้ชีวิตที่ทันสมัยในทุกด้าน	 และสามารถใช้ชีวิตโดย
ทลายข้อจำากัดต่างๆออกได้	 อาจต้องเริ่มต้นจาก
บ่มเพาะความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม	 การสร้างองค์ 
ความรู้	 และการเชื่อมเน็ตเวิร์คของธุรกิจใหม่ให้ 
เข้มแข็ง	เหมือนอย่างที่	HUBBA	เป็นส่วนหนึ่งใน
ฟันเฟืองนั้น
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 My	 Kitchen	 ออกแบบโดยผสานเรื่องของอาหาร	
ศิลปะ	 และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน	 ผ่านการคัดสรร
หลากหลายร้านอาหารเด่นดังฝีมือคุณภาพมาไว้ให้
คนเมืองสามารถนั่งชิลได้ทั้งวันแบบ	 All-Day	 Dining	
ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน	 และลำ้าสมัย	
โดนใจคนเมืองรุ่นใหม่แน่นอน	 โดยเฉพาะการนำา
นวตักรรมเทคโนโลยสีมยัใหมม่าเพิม่ความสะดวกใน
การเลอืกเมนอูาหารของแตล่ะรา้น	สัง่อาหาร	และสัง่
เช็คบิลเพียงปลายน้ิวสัมผัสผ่านแท็บแล็ตท่ีติดไว้บนโต๊ะ
อาหารทุกโต๊ะ	เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุค
ดิจิตอลได้ดีสุดๆ

	 นอกจากนี้	My	Kitchen	ยังมาพร้อมคอนเซ็ปต์	
“Eat	 Meet	 Mingle”	 เป็นจุดนัดพบของคนเมืองทั้ง
กลางวันและกลางคืน	 โดยยามคำ่าคืนจะเปลี่ยน
บรรยากาศเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าท์สุดชิคที่เต็มไปด้วย
สีสัน	พร้อมทั ้งแสง	สี	และเสียงดนตรีจากเหล่า
ดีเจรุ่นใหม่	ให้สนุกสนานเพลิดเพลินจนถึง	4	ทุ่ม

	 การตกแต่งสุดสร้างสรรค์ในทุกรายละเอียด	ถือได้
ว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้เราใช้เวลาที่นี่ได้
นานโดยไมเ่บือ่	ซึง่บรษิทั	เออรเ์บิน้	อารค์เิตค็ส	์จำากดั	
นำาโดย	อัจริยะ	–	วาลุกา	โรจนะภิรมย์	เป็นผู้เนรมิต
บรรยากาศพื ้นที ่ช ั ้น	4	ของสยามดิสคัฟเวอรี่

ให้เป็น	Hybrid	Retail	Store	สไตล์เท่โมเดิร์นเน้นโทน
สีขาวสบายตา	 พร้อมผนังกระจกใสเปิดมุมมองให้
เห็นวิวเมืองแบบพาโนราม่า	 และการตกแต่งไลท์ติ้ง
ที่เปลี่ยนอารมณ์ไม่ซำ้ากันระหว่างกลางวันและกลาง
คืน	 อีกทั้งยังมี	 Art	 Installation	 ฝีมือการออกแบบ
โดย	 Nendo	 Studio	 (เนนโดะ)	 ทีมออกแบบชื่อดัง
จากญี่ปุ่นที่นำาโดย	มร.โอกิ	ซาโตะ		เป็นไฮท์ไลท์โชว์ 
ไอเดียสร้างสรรค์ของที่นี่ด้วย
	 My	Kitchen	มพีืน้ทีก่วา่	1,000	ตารางเมตร	สามารถ
รองรับลูกค้าได้กว่า	 250	 ที่นั่ง	 ประกอบด้วย	 โซน
ต้อนรับ	 โซนเลานจ์	 โซน	 Private	 Room	 ที่เป็นมุม
ส่วนตัว	 และ	Workshop	 Space	 ที่มาพร้อมแนวคิด	
“My	Kitchen	is	your	Kitchen”	เป็นพื้นที่เปิดสำาหรับ 
เวิร์คช็อปด้านอาหาร	 หรือใช้เป็นพื้นที่จัดสังสรรค์
ปาร์ตี้ในโอกาสพิเศษ	 โดยแต่ละโซนจะมีลูกเล่น
สนกุสนานสอดแทรกไว้	เช่น	ตกแต่งด้วยดิสโก้บอลเพ่ิม
สีสันความสนุกสนานให้กับบรรยากาศ	การนำาเทคนิค
ทันสมัยอย่าง	Visual	Mapping	จาก	Le	Petit	Chef	กลุ่ม
คนรักงานศิลปะในสไตล์	 Visual	 Artistic	 ช่ือดังระดับ
โลก	มาสร้างสรรค์งาน	Food	Mapping	ท่ีผสานเทคนิค
ระหว่าง	3D	Animation	และ	Motion	Capture	ฉายลงบน
โต๊ะอาหาร	เสมือนเรามีเชฟจ๋ิวตัวน้อยมาโชว์ทำาซุป	และ
ขนมหวานมาเสิร์ฟให้บนโต๊ะอาหาร	เป็นลูกเล่นท่ีสร้าง
ความอารมณ์ดีให้กับลูกค้าระหวา่งรออาหารไดอ้ยา่งด	ี

 ในวันน้ีเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมเสิร์ฟความสะดวกสะบายให้กับเราถึงโต๊ะอาหารกันแล้ว กับ 
คอมมูนิตี้ที่ผสานนวัตกรรมดิจิตอล เพื่อสร้างบรรยากาศให้มื้ออาหารของเราเต็มไปด้วยสีสัน ความ
สนุก ความสุนทรีย์ และความทันสมัย ท่ีสำาคัญยังต้ังอยู่ใจกลางเมืองย่านสยามฯ ท่ีเดินทางสะดวกอีกด้วย 
ลองขึ ้นมาที ่ชั ้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี ่ คุณจะพบกับ My Kitchen แหล่งแฮงค์เอ้าท์แห่งใหม่ของ
คนเมืองที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้คุณในรูปแบบ The Social Dining Experience ที่ไม่เหมือนใคร 
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	 จากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย	คือการได้ลิ้มลอง
กบัเมนเูลศิรสจากรา้นอาหารชือ่ดงัตา่งๆ	ทีม่ใีหเ้ลอืก
หลากสไตล์	 ใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บ	 ต้องไม่
พลาดร้านอาหารอีสานพรีเมี่ยมสุดชิคอย่าง	 CAFÉE	
CHILLI	 (คาเฟ่	 ชิลลี่)	 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ	 สด
ใหม่	 สะอาด	 มาปรุงเมนูตำารับอีสานสูตรดั้งเดิมรส
จัดจ้าน	วันไหนอยากลิ้มลองอาหารฝรั่งบ้าง	ก็มีร้าน	
KUPPADELI	(คปัปา้เดลี)่	มาเสริฟ์เมนตูะวนัตกทีผ่สาน
ผสานความเปน็เอเชยีไดอ้ยา่งเอรด็อรอ่ย	อาท	ิพซิซา่
หน้าไส้อั่ว	และ	พิซซ่าหน้าเป็ดปักกิ่ง	เป็นต้น	หรือจะ
ด่ืมดำา่กับการน่ังจิบกาแฟคุณภาพดีสักแก้ว	 ท่ีมีให้เลือก
ท้ังแบบ	House	Blend	จนถึงเมล็ดกาแฟออร์แกนิก	และ 
ซิงเกิ้ลออริจินจากทั่วโลก	

	 ด้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งคลาสสิคก็มีให้เลือก	
กับร้าน	MAN	FU	YUAN	(หม่าน	ฟู่	หยวน)	ที่การันตี 
ว่าคุณภาพและรสชาติกลมกล่อมถูกปากแน่นอน	
พร้อมเสิร์ฟเมนูติ่มซำาอัดแน่นด้วยเนื้อปูเนื้อกุ้ง 
เต็มคำาเน้นๆ	หมกูรอบที่กรอบนอกนุ่มในให้ความฟิน
สดุๆ		เปด็อบใบชาสตูรอรอ่ย		และอกีหลากหลายเมนู
ของร้านนี้บอกได้เลยว่ารสเลิศจริงๆ

	 มาถึงอาหารญี่ปุ่นกันบ้าง	 ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง
อยา่ง	YUZU	BY	YUUTARO	(ยซู	ุบาย	ยทูาโร)่	กล็งมอื
คัดสรรวัตถุดิบและเครื่องปรุงคุณภาพ	 มารังสรรค์
เป็นเมนูสุดพิถีพิถันสไตล์ชาวแดนอุทิศอุทัย	ไม่ว่าจะ 
เป็น	ข้าวปั้น	Yuzu	Roll,	Sashimi,	Sushi,	Foie	Gras	
Salmon	 Aburi	 Don,	 Tempura,	 Ten	 Don	 และอีก
มากมาย	ร้านนี้มั่นใจได้ในวัตถุดิบสด	ใหม่	สะอาด

	 หากสุดท้ายแล้วอาหารไทยก็ยังเป็นอาหารโปรด
ที่สุด	 สามารถฝากท้องไว้กับร้านอาหารไทยรส
เลิศอย่าง	NARA	 Thai	 Kitchen	 (นารา)	 ได้	 ที่พร้อม
ปรุงเมนูอาหารไทยด้วยใจที่ใส่ความพิถีถิถันในทุก 
ขั้นตอน	ไม่ว่าจะเป็น	เมนูแกงเผ็ด	เมนูข้าว	ขนมจีน	
และก๋วยเตี๋ยวจากจังหวัดต่างๆ	 ที่สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมการกนิอนัเปน็เอกลกัษณใ์นแตล่ะภาคของ
ประเทศ	นอกจากนีย้งัมเีมนูพเิศษจากโครงการหลวง
มาให้ลิ้มลองด้วย	
 
	 ตบทา้ยดว้ยการเพิม่สารความสขุกบัเมนขูองหวาน
จาก	 BRIX	 DESSERT	 BAR	 (บริกซ์	 เดสเสิร์ท	 บาร์)	
คาเฟ่สุดชิคที่ครีเอทเมนูขนมที่เลิศทั้งรสชาติและ
หน้าตา	 ขนมทุกจานของ	 BRIX	 จะอบสดใหม่และ
เสิร์ฟร้อนๆ	จากเตา	ใครอยากได้เครืื่องดื่มสดชื่น	ที่นี่
ก็ยังมีม็อกเทล	ค็อกเทล	จนถึงกาแฟพร้อมเสิร์ฟด้วย	
	 ความตื่นเต้น	 สนุกสนาน	 ความอิ่มอร่อย	 และ
อีกหลากหลายประสบการณ์ประทับใจ	 ทั้งหมดนี้
สามารถได้เกิดข้ึนท่ี	My	Kitchen	ท่ีเช่ือมเทคโนโลยีและ
ความคดิสรา้งสรรค	์สูก่ารตอบโจทยช์วีติทีท่นัสมยัขึน้	
และยกระดับอารมณ์ของคนเมืองให้เบิกบานยิ่งขึ้น

	 My	Kitchen	ชั้น	4	สยามดิสคัฟเวอรี่	เปิดบริการ
ทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	10.00น.	–	22.00น.	



D C N X T R
UNLIMITED CONNECT

 ความก้าวล้ำาของโลกแผ่ขยายไปทกุด้าน รวมท้ังในวงการเพลง ขอ้จำากัดของการทำาเพลงคอ่ยๆ ทลาย
ออก คลื่นลูกใหม่แสดงออกถึงตัวตนที่ชัดเจนพร้อมสไตล์เพลงที่ไร้กฏเกณฑ์ได้อย่างเปิดกว้าง หนึ่งใน
นั้นคือ DCNXTR ของลูกน้ำา พิรุณภา กลัสนิมิ และ ชาลี นิภานันท์ ที่นำาพาแนวดนตรี Electronic ให้
เป็นสื่อเชื่อมโยงกับส่ิงที่พวกเขาชอบ กับผู้คนที่ชื่นชอบในสิ่งที่พวกเขาทำา ให้เสียงดนตรีล้ำาๆ เชื่อมโยง
กับการใช้ชีวิตของคนที่มองหาความสดใหม่

รสนิยมด้�นก�รฟังเพลง
	 “สมัยเด็กๆ	 เราเติบโตมาจากการเริ่มฟังเพลงจาก
สื่อโทรทัศน์อย่างช่อง	 Channel	 V	 อย่างชาลีฟังวง	
Korn,	Limp	Bizkit	และ	Green	Day	ส่วนนำ้าชอบเพลง	
Electronic	 มาตั้งแต่แรก	 เพียงแต่อาจจะยังไม่จ๋า
มาก	จะชอบเพลง	Trip	Hop	อย่าง	Portishead	และ	 
Hooverphonic	ด้วย	ส่วนร็อคก็ฟังนะ	ตอนเด็กเหมือน
เป็นช่วงหาแนวทางของตัวเอง	 เลยฟังเพลงหลากหลาย	
แต่เม่ือเร่ิมฟังเพลงแนว	Electrotic	ในยุค	Ladytron	และ	
M83	ก็รู้สึกว่าเท่มาก”

จุดเริ่มต้นของ DCNXTR  
	 “เริม่จากมรีายการโทรทศันต์ดิตอ่ใหว้ง	Revenge	Of	
The	Cybermen	ซึง่เปน็วงดนตรทีีเ่ราเคยทำากบัเพือ่นๆ	
ในช่วงนั้นไปเล่นดนตรีสดออกรายการ	 แต่ตอนนั้น
เพื่อนในวงไม่ว่างกัน	 มีแค่เราว่างกันอยู่สองคน	 เรา
เลยตดัสนิใจรมีกิซเ์พลงของวงเปน็	Electronic	ไปออก
รายการ	 ตอนนั้นเลยเริ่มคิดว่าแค่สองคนก็เล่นดนตรี
ไดแ้ลว้นีห่วา่	ไมต่อ้งมมีอืกลองกไ็ด	้ใชโ้ปรแกรมกลอง
ไฟฟ้าทำาขึ้นมาได้	 ทำาแล้วรู้สึกสนุก	 เลยเริ่มจากทำา 
โปรเจ็คต์	 DCNXTR	 ออกมาในช่วงปี	 2009	 มี	 
EP	2	เพลง	คือ	WARS	และ	After	WARS	หลังจาก
นั้น	 DCNXTR	 ต้องเบรกไปเพราะว่าชาลีต้องไปเรียน
ตอ่ทีส่หรฐัอเมรกิาดา้น	Music	Production	ทางดา้นวง	
Revenge	Of	The	Cybermen	ก็แยกย้ายกัน”	

คว�มหม�ยที่ซ่อนอยู่ในชื่อวง DCNXTR
(เดอ คอนเนคเตอร์)
	 “เราทำาโปรเจ็คต์เพลงขึ้น	 เพราะเราอยากให้เพลง
เป็นสื่อนำาพาไปเชื่อมต่อกับคนเก่งคนอื่นๆ	 เช่น	 คน
มีฝีมือด้านงานวิชวลมาช่วยทำาวิชวลให้เรา	 เมื่อเรา
ได้เจอคนเจ๋งๆ	 มากขึ้น	 ความสนุกก็มากขึ้นเรื่อยๆ	
ด้วย	 DCNXTR	 ก็เหมือนกับเป็นคอนเนคชั่นที่เราจะ
ดึงคนอื่นมาร่วมทำาให้ภาพของวงชัดและเข้มข้นขึ้น”
	 “อีกทางหนึ่ง	 ยังหมายถึงการเล่นดนตรีที่ต้อง 
เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ	 เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว		
ต้องใช้	 Drum	 Machine	 มาเสียบเข้ากับเครื่อง 
Synthesizer	 แล้วเครื่องดนตรีเซ็ทของผมก็ต้องเชื่อม
ต่อกับเซ็ทเครื่องดนตรีของนำ้าด้วย	 เพื่อให้ทุกเครื่อง
ดนตรีเชื่อมต่อกลายเป็นหนึ่งเดียว”
	 “เราคอนเน็คกันทั้งด้านเชิง	 Physical	 ของดนตรี	
และด้าน	Spirital	ด้วย	หมายถึงการเชื่อมต่อแนวคิด
ของเราเขา้ดว้ยกนั	ทำาใหเ้กดิการเชือ่มตอ่ทีต่อ่ยอดไป
ไม่สิ้นสุด”

ระยะท�งไม่ใช่อุปสรรคสำ�หรับก�รทำ�เพลง
	 “ระหวา่งทีช่าลอียูต่า่งประเทศชว่งใกลเ้รยีนจบแลว้	
เรามีโปรเจ็คต์ทำาเพลงใหม่ให้กับค่ายเพลง	 Comet	
Records	เปน็อลับัม้ทีร่วมหลายศลิปนิ	นำา้กบัชาลเีลย
ต้องติดต่อกันผ่านอีเมล์	 ทำาเพลงโดยส่งและรับไฟล์
ผา่นอเีมลก์นัไปมา	จนสดุทา้ยไดเ้พลง	Meishi	ทีม่เีนือ้
รอ้งภาษาไทย	แตจ่รงิๆ	แลว้กอ่นหนา้เพลง	Meishi	มี
เพลงที่นำ้าช่วยทำาเพลง	ลองอัดเสียงร้องส่งให้สำาหรับ
โปรเจ็คต์การบ้านของชาลีด้วย	ชื่อเพลง	Echo”	
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ซาวน์ใหม่ให้แตกต่างขึ้น	 การที่เราสามารถดัดแปลง
เพลงไปได้เรื่อยๆ	 ทำาให้เรารู้สึกสนุกกับการทำาวง
นี้	 อย่างเพลงของ	 DCNXTR	 ที่คนรู้จักกันเยอะคือ	 
Summer	 Rain	 เวลาเล่นไปหลายๆ	 งานแล้วเริ่มเบื่อ	
ก็จะนำาเพลงมารีมิกซ์ใหม่	ทำาให้เราสามารถสนุกกับ
มันได้อยู่ไปเรื่อยๆ”
	 “ทำาให้เราสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ	ได้ในสิ่งเก่าๆ”

คว�มลำ้�ของเทคโนโลยีกับก�รทำ�เพลง
	 “ในงานคอนเสิร์ตเห็ดสด	 เราอยาก	 Cover	 เพลง
ของ	Polycat	 เป็นแนวเพลง	Electronic	แต่ไม่รู้จักวง
เป็นการส่วนตัวที่จะให้อัดเสียงร้องสดมาให้	 เราเลย
ใช้ว ิธ ีการเข้า	Youtube	แล้วดึงเส ียงจากวิดีโอที ่
นักร้องนำาพูดเกริ่นเข้าเพลงมาใช้ในเพลง	Cover	ใหม่
ของเราได้	 พูดได้ว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความเป็น
ไปได้ในการทำาเพลงยุคนี้ให้กว้างขึ้น	 แล้วยังทำาให้
เราได้ลองอะไรใหม่ๆ	 อย่างตอนนี้เรากำาลังเริ่มสนุก
กับการสร้างระบบไฟให้เราสามารถคุมไลท์ติ้งและ 
วชิวลใหไ้ดต้ามทีเ่ราคดิ	กลายเปน็	Passion	ความสนกุ
สว่นตวั	ทีท่ำาใหส้นกุมากกวา่การทำาเพลงอยา่งเดยีว”

“Future is near”
	 “เป็นประโยคที่เราชอบ	 เพราะการทำาเพลง	 การ
เล่นดนตรี	 ทำาให้เราได้เจออะไรใหม่ๆ	 ในขณะที่ก็มี
เทคโนโลยใีหม่ๆ 	เกดิขึน้ทกุๆ	วนั	ทำาใหโ้ลกมนัใหมข่ึน้
ตลอด	เราก็พยายามทำาให้	DCNXTR	ผสมผสานเรื่อง
ของความเป็นเทคโนโลยี	ความลำ้า	เข้ากับศิลปะและ
ดนตรีด้วย	 ในความคิดของเราคือ	 อนาคตไม่ได้ไกล
ขนาดที่เราเอื้ิอมไม่ถึง	 เราสามารถดึงเทคโนโลยีมา
ดัดแปลงกับสิ่งที่เราชอบได้	เราต้องไม่หยุดตัวเองอยู่
กับสิ่งเดิมๆ	ใครมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ	มาประยุกต์
เกี่ยวกับงานเพลงได้	เราก็ลอง”
	 “แนวเพลง	 Electronic	 ก็เป็นแนวดนตรีสมัย
ใหม่ที่ทุกคนสามารถคว้าถึงได้	 เหมือนกับคำาว่า 
Future	is	near”
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แนวเพลง
	 “อลับัม้แรกเพลงสว่นใหญอ่าจออกแนว	Electronic	
Dream	Pop	ที่มีความฟุ้งๆ	นัวๆ	เพราะช่วงหนึ่งเราบ้า	
Shoegazer	ดว้ย	แตจ่รงิๆ	แลว้	เพลงของ	DCNXTR	คอื
เนน้ความเปน็	Electronic	ทีม่หีลายแนวมาก	บางเพลง
กค็อ่นขา้งดารก์	บางเพลงสดใสปอ๊บแนว	Shibuya-Kei	
(แนวดนตรีนอกกระแสของญี่ปุ่น)	ก็มี	สำาหรับอัลบั้ม
ที่	 2	ที่เรากำาลังเคี่ยวให้เข้มข้นกันอยู่	 ก็อยากมีอะไร
เซอร์ไพรส์ผู้ฟังด้วย	 ไม่อยากทำาออกมากลายเป็นสิ่ง
ทีเ่ราเคยทำาแลว้	อยากใหค้นฟงัรูส้กึวา่เราโตขึน้	จรงิๆ	
ก็ทิ้งนานแล้วนะ	2	ปีจากอัลบั้มที่แล้ว”

คว�มสนุกของก�รทำ�ดนตรีแนว Electronic 
	 “การเล่นดนตรีแนวนี้ต้องมีเครื่องดนตรีเยอะชิ้น 
แต่นักดนตรี ไม่ต้องเยอะ	 เพราะเครื่องดนตรี
สังเคราะห์แต่ละช้ินไม่ว่าจะเป็นเคร่ือง	 Synthesizer  
เครื่อง	 Mixer	 และกลองไฟฟ้า	 เป็นต้น	 สามารถ 
ซัพพอร์ทความสมบูรณ์ของวงๆหนึ่งได้	 สามารถ 
สร้างเสียงสังเคราะห์ได้เกือบทุกเสียง	อย่างต้องการ
เสียงกีต้าร์	 เราก็เล่นเสียงกีต้าร์อัดเข้าไป	 จากนั้นก็
นำาเสียงนั้นมาเข้าโปรแกรมมิ่งแล้วแปลงออกมาเป็น
เสียงที่เราต้องการ	 จริงๆแล้วเรามีความสุขกับการ
คุมเสียงทุกเสียงมากกว่าแค่เป็นมือกีต้าร์เล่นเครื่อง
ดนตรีอย่างเดียวนะ”	
	 “อีกอย่างเราคิดว่าเราไม่ได้แค่ทำาเพลง	 แต่เราทำา
โชว์ให้คนชมได้สนุกมากขึ้น	 เวลาเล่นดนตรีในงาน
คอนเสิร์ต	 เราจะออกแบบโชว์ว่าจะเล่นแบบไหนดี
ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์งาน	 หรือเอาเพลงของเรามาทำา

กระบวนก�รทำ�เพลง
	 “เริ่มจากใครมีไอเดียอะไรก็ส่งมาเป็นไอเดียตั้งต้น	
ส่งมาเป็นเสียงกลองไฟฟ้า	 หรือเสียงสังเคราะห์	 อีก
ฝ่ายฟังแล้วก็อาจปรับดนตรีให้ชัดขึ้น	 แล้วก็ส่งกลับ
ไป	เปน็กระบวนการสง่-รบักนัอยูอ่ยา่งนีไ้ปมาจนกวา่
จะพอใจทั้งสองฝ่าย	 เราทั้งคู่มีทักษะด้านดนตรีทั้ง
แต่งและเล่นได้	 อย่างนำ้าสามารถคิดเป็นเพลงหนึ่ง
เพลงขึ้นมาเป็น	Demo	ขึ้นมาได้	เหมือนเป็นดราฟท์
ของเพลงว่าเรียบเรียงแบบไหน	 มีเสียงร้องท่อนน้ีนะ	
ท่อนนี้แตกไปเป็นฮุกแบบนี้	 แต่นำ้าไม่สามารถทำา
ดนตรีได้เนี้ยบขนาดมาสเตอร์	ส่วนชาลีจะเป็นคนลง
ดีเทลเหมือนเป็น	Sound	Engineer	เป็นการผนวกคน
ที่มีทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง	 เข้ากับคนที่มีเซนส์ด้าน
ดนตรี”

สังเคร�ะห์ทั้งเสียงและภ�พ
	 “หลังจากชาลีเรียนจบกลับมาประเทศไทย	 เรา
ก็รวมตัวเป็น	 DCNXTR	 อีกครั้ง	 กลายเป็นวงที่เริ่ม
มีความชัดเจนด้วยซาวน์ที่แตกต่าง	 นอกจากเรา
จะออกแบบเสียงแล้ว	 เรายังออกแบบวิชวลด้วย	
อย่างคอนเสิร์ตเห็ดสดเรานำาไฟ	 LED	 ไปตั้งกลาง
เวทีคอนเสิร์ตเลย	 ถือเป็นความลำ้าในตอนนั้นเลยนะ	
เพราะยงัไมค่อ่ยมใีครทำา	อยา่งการนำาสญัญาณเสยีง
มาแปลงเปน็สญัญาณภาพวชิวล	(Visual	Synthesizer)	
เรียกว่าเครื่อง	Zieght	ยี่ห้อ	Hatari	ปี	70’s	มีช่วงหนึ่ง
ที่เราใช้ลูกเล่นนี้มาสร้างสีสันความตื่นตาให้กับการ
แสดงสด	ทำาใหส้นกุกบัทัง้การ	Synthesizer	เสยีงและ
ภาพ		มีดีเทลของเทคโนโลยีซ่อนอยู่ในการแสดงสด”



 

VR1	 คาเฟ่แห่งแรกในเมืองไทย	 ที่นำาพาเทคโนโลยี	
VR	(Virtual	Reality)	มาใหเ้ราไดเ้ปดิประสบการณใ์หม่
พรอ้มความสนกุกบัเกมในโลกเสมอืนจรงิ	โดยไมต่อ้ง
ลงทนุซือ้เครือ่ง	VR	เปน็หลกัแสน	เพราะทีน่ีไ่ดค้ดัสรร
เกม	 Virtual	 Reality	 สุดลำ้ามาให้แล้ว	 โดยมีให้เลือก
อุปกรณ์	Headset	 3	แบบ	คือ	HTC	Vive	 ,	Oculus	
และ	Play	Station	VR		ใครอยากสนุก	ตื่นเต้น	ตื่นตา	
เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มที่เสมือนอยู่ในโลกของเกมจริงๆ	
ขอแนะนำาแบบ	HTC	Vive	 เกมยอดฮิตของที่ร้านที่มี
เกมใหม่ๆ	มาอัพเดทให้เลือกเพียบ

	 VR1	 มีเกมหลายประเภทให้เลือกมาก	 ไม่ว่า
จะแนวผจญภัย	 ตื่นเต้นสยองขวัญ	 กีฬา	 เกมยิง	 
แอคชัน่	ครอบครวั	จนถงึเกมนา่รกัๆ	เปน็ตน้	และไมใ่ช่
ร้านสำาหรับคนหลงใหลการเล่นเกมเพื่อความสนุก
เทา่นัน้	เพราะยงัมเีกมหลากประเภทสำาหรบัฝกึสมอง	
สรา้งเสรมิจนิตนาการ	ความคดิสรา้งสรรค	์และเกมท่ี
ให้เราต้องออกท่าทางเหมือนได้ออกกำาลังกายในตัวด้วย	
จึงเหมาะเป็นสถานที่สันทนาการสำาหรับ	คนทุกกลุ่ม	
ทกุเพศทกุวยั	รวมทัง้ครอบครวัทีส่ามารถพาลกูๆ	หรือ
คุณตาคุณยายมาสนุกสนานกันได้ท่ีน่ี	อีกท้ังยังเป็นคาเฟ่
ในตวัทีส่ามารถสัง่ของทานเลน่	และเครืืือ่งดืม่ไดด้ว้ย	
 

ส่วนค่าบริการเกม	 VR	 ชั่วโมงแรกคิด	 650	 บาทต่อ	
1	 เครื่อง	ชั่วโมงต่อๆ	ไปคิด	550	บาท	ส่วน	Board	
Games	ที่มีให้เลือกเล่นอีกมากมายนั้น	คิดค่าบริการ	
70	บาทต่อชั่วโมงต่อคน		ชั่วโมงต่อๆไป	คิด	60	บาท	
คนที่ไม่ใช่นักเล่นเกมตัวยงก็สามารถสนุกกับเกมที่นี่
ได้ไม่ยาก	เพราะพนักงานที่นี่ให้บริการดีมาก	พร้อม
ใหค้ำาแนะนำากบัลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ	รบัรองมาแลว้จะ
สนุกเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย	ในที่สุดเทคโนโลยี
ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนเมืองได้ใช้เวลาพัก
ผ่อนในรูปแบบที่สนุก	แปลกใหม่	และตื่นตากว่าเดิม
ได้จริงแล้ว

VR1	 BKK	 ชั้น	 2	 ตึกอเนกวณิช	 ตั้งอยู่ระหว่างซอย
ทองหล่อ	4	และ	ทองหล่อ	6	
เปิดบริการทุกวันเวลา	12.00	-	00.00	น.		
โทร.	080-288-2777
www.facebook.com/vr1bkk/
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	 “พัชรา	 ทับทอง”	 หรือกะปุก	 สาวสวยจากรั้วคณะ
บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการตลาดและบันเทิง	 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	 ที่มีผลงานให้พอคุ้นหน้าคุ้นตาในวงการบันเทิง	 ทั้ง
งานโฆษณา	ซีรีส์	และละครมาบ้างแล้ว	อย่างละครเรื่องร้อย
ป่าไว้ด้วยรัก,	ซีรีส์รุ่นพี่	Secret	Love	2	และล่าสุด	ละครเรื่อง
เสน่ห์รักนางซิน	 นอกจากจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่	 อีกด้าน
หนึ่งของกะปุกยังเป็นนักธุรกิจไฟแรงที่กำาลังสร้างแบรนด์ใหม่
สู่โลกออนไลน์ด้วย	

จ�กส�วยุคดิจิตอลสู่ธุรกิจออนไลน์
	 “จากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่รวมทั้งกะปุกเองส่วนใหญ่
ก็ช้อปปิ้งออนไลน์	 ใช้เวลาว่างๆ	 นั่งเช็คของไปเรื่อยๆ	 เจอ
อะไรถูกใจก็ซื้อเลย	 อย่างกะปุกส่วนใหญ่จะชอบซื้อพวก 
เครื่องสำาอาง	 และเสื้อผ้าจากร้านออนไลน์ค่ะ	 ตอนนี้ 
กะปุกเลยกำาลังร่วมกับเพื่อนทำาธุรกิจร้านเสื้อผ้าออนไลน์	
ที่เน้นออกแบบเสื้อผ้าเองในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา	
แอบเซก็ซีเ่ลก็นอ้ย	แตส่ามารถสวมใสไ่ดท้ัว่ไป	ภายใตช้ือ่แบรนด์
วา่	‘Her	Brand’	เราจะเริม่จากเปดิรา้นขายในไอจ	ีเพราะไมต่อ้ง 
ลงทุนมาก	และไม่ต้องเช่าพื้นที่ร้านค่ะ”

ประโยชน์ของก�รแชร์ในยุคโซเชียล
	 “กะปุกและเพื่อนจะต้องคิดและวางแผนด้านการตลาด
สำาหรับแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์เองทั้งหมด	 โดยคิดว่าจะให้
เพือ่นๆ	ในวงการอาชพีเดยีวกนันีแ่หละคะ่	หรอืเพือ่นทีม่ยีอดคน
ตดิตามเยอะๆ	ชว่ยโปรโมทผา่นอนิสตาแกรมใหค้นรู้จกัแบรนด์
เรามากขึน้	และสรา้งฐานลกูคา้มากขึน้คะ่	อยา่งอนิสตาแกรม 
ส่วนตัวของกะปุกเองที่พอมีคนติดตามอยู่บ้างในระดับนึง	 
ก็เป็นช่องทางทำาการตลาดได้อีกทางหนึ่งได้ค่ะ	 สื่อออนไลน์
อื่นๆ	 และเฟซบุ๊คก็ช่วยสำาหรับการทำาธุรกิจในยุคนี้ได้อย่าง

ดีเลยค่ะ	 ในด้านการทำางาน	 กะปุกก็ยังใช้สื่อเหล่านี้ในการ
โปรโมทผลงานของตัวเอง	 นำาเสนอให้คนได้รู้ว่าเรามีผลงาน
อะไรบ้าง	 ทำาให้คนรู้จักเรามากขึ้น	 และสะท้อนคาแรคเตอร์
ของเราได้ด้วยค่ะ”

แอพพลิเคชั่นยอดนิยม
	 “กะปุกเป็นคนชอบถ่ายรูปและแต่งรูป	 แอพพลิเคชั่นแต่ง
รูปที่ใช้เป็นประจำา	คือ	VSCO	 เพราะเป็นคนชอบโทนสีฟ้าค่ะ
กะปุกจะคุมโทนสีภาพในอินสตาแกรมของกะปุกด้วยโทนสีที่
ชื่อว่า	A8	ค่ะ”

แอพพลิเคชั่นที่อย�กให้มีในอน�คต
	 “อยากให้มีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเริ่มทำาธุรกิจค่ะ	 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ	 พร้อมคำาแนะนำาสำาหรับคนที่ 
ตั้งต้นอยากทำาธุรกิจด้านต่างๆ	 ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน	
สามารถหาแหล่งซัพไพลเออร์ดีๆ	 ช่างฝีมือดีๆ	 และโรงงาน
มีคุณภาพได้ที่ไหนบ้าง	 คงยิ่งดีถ้าสามารถระบุคะแนนหรือ		
แบ่งเกรดคุณภาพให้เห็นได้ด้วยค่ะ	 อย่างตอนนี้กะปุกและ 
พี่สาวกำาลังจะทำาธุรกิจประเภทเครื่องดื่มชาด้วย	 ก็อยากจะรู้
ว่าต้องหาแหล่งผลิตได้ที่ไหน	 และจากประสบการณ์การเริ่ม
ทำาธุรกิจเสื้อผ้ากับเพื่อน	 เราก็ยังต้องลองผิดลองถูกกับการ
หาช่างตัดเย็บที่ดี	 เพราะจะไปถามคนอื่นก็ไม่ได้	 เป็นความ
ลับทางธุรกิจของแต่ละแบรนด์	 เราเลยต้องศึกษาข้อมูลเอง
ทัง้หมด	โชคดทีีม่เีพือ่นเรยีนดา้นแฟชัน่เยอะเลยพอชว่ยไดค้ะ่”	

คติก�รใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่นี้
	 “จงทำาตัวเป็นนำ้าครึ่งแก้วตลอดชีวิต	 ต้องทำาให้ได้ทุกอย่าง	
ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	อย่าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำาได้
และไม่ยอมรับฟังผู้อื่นค่ะ”

H E R  I N I T I AT I V E 

YOUTH
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AMC A Warm Welcome  At  Atoll Java Bay  
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2560

AMC	A	Warm	Welcome	At	Atoll	Java	Bay	กิจกรรมสุดพิเศษ
ที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและต้อนรับลูกบ้านทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว
อนันดา	ภายในงานพบกับกิจกรรม	talk	show	จากครูเงาะ	AF	ใน
หัวข้ออยู่ด้วย	“Love	is	All	Around”	ต่อด้วยการพูดคุยสนทนา
ในเรื่องข้อมูลการตลาดบริเวณบางนา	-	สุวรรณภูมิจากผู้บริหาร
บ.อนันดาฯ	 รวมถึงปิดท้ายความสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ต
จาก	 ตู่	 ภพธร	 และเต็มอิ่มกับซุ้มอาหารหลากหลายเมนู	 ซึ่ง
ภายในงานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งลูกบ้านและคนทั่วไปเป็น
จำานวนมากกว่า	 350	ท่าน	 ได้รับทั้งความสนุกสนานและความ
สุขกลับบ้านกันอย่างเต็มอิ่ม

อนันดาฯ	เปิดตัวบ้านแบรนด์ใหม่	Artale	Phatthanakan	-	Thonglor
(อารเ์ทล	พฒันาการ	–	ทองหลอ่)	Penthouse	on	ground	โครงการ
บ้านเดี่ยวระดับ	 luxury	 โครงการแรกของบริษัท	 อนันดาฯ 
			พร้อมให้สิทธิพิเศษ	สุด	Exclusive	สำาหรับสมาชิก	AMC	ได้ชม
บ้านตัวอย่างและโครงการจริงก่อนใคร	ภายใต้ชื่องาน	“	AMC
VVIP	Pre-sale	Artale	Phatthanakan	–	Thonglor”	 เมื่อวันที่	 11	
มีนาคมที่ผ่านมา	

ANANDA FRIENDS GET FRIENDS 
(More Happiness)

		รับเงิน	ลุ้นเที่ยวฟรี!!	กับโปรโมชั่น	“ANANDA	FRIENDS	GET	
FRIENDS	(More	Happiness)”	

ตอ่ที	่1				:	ผู้แนะนำาและผู้ถูกแนะนำา	รับเช็คเงินสดสูงสุด	50,000	บาท*
ต่อที่	2		:	ลุ้นเที่ยว/ที่พัก	ทั้งในและต่างประเทศฟรี*	

สำาหรับโครงการบ้านและคอนโดที่ร่วมรายการ	
ตั้งแต่วันนี้	–	31	พ.ค.60	นี้เท่านั้น*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำาหนด

AMC Exclusive Cruising

	 “AMC	 Exclusive	 Cruising”	 Ananda	 Member	 Club	
พาล่องเรือดินเนอร์สุดพิ เศษกับนัก	 Ta lk	 Show	 ชื่อดัง	 
อ.จตุพล	 ชมภูนิช	 เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับโปรโมชั่น	
Ananda	 Friends	 Get	 Friends	 2	 เป็นอย่างดี	 พร้อมแจกรางวัล	
Special	 Gift	 Set	 Limited	 Edition	 Design	 by	 Kloset	 สำาหรับผู้
แนะนำาและผู้ถูกแนะนำาที่มีมูลค่ารวมการแนะนำาสูงสุด	20	ท่าน
แรก	และรางวัลสร้อยคอทองคำามูลค่า	1	บาทสำาหรับผู้แนะนำาที่
มีมูลค่ารวมการแนะนำาสูงสุด	3	อันดับแรกจากทั้งโครงการบ้าน
และคอนโด	ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

AMC Movie Day

			“AMC	Movie	Day”	พาลูกบ้าน	AMC	ท้ังโครงการบ้านและคอนโด	
ดูหนังรอบพิเศษก่อนใครภาพยนตร์รักอันอบอุ่นเร่ือง	“พรจากฟ้า”	
ที่สร้างขึ้นเพื่อสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ท่ีทรงใช้ดนตรีผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์
เพ่ือมอบความสุขให้กับประชาชน	ณ	พารากอน	ซีนีเพล็กซ์	ซ่ึงได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกบ้าน

วันดีดีกับAMC

“วันดีดีกับAMC”	ต้อนรับสมาชิก	AMC	เข้าสู่บ้านหลังใหม่	ณ	
ไอดีโอ	คิว	ราชเทวี	และไอดีโอ	คิว	จุฬา	สามย่าน	ร่วมทำาบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์	 9	 รูป	 พร้อมทานอาหารร้านดัง	 และ
กิจกรรม	 D.I.Y.	 สุดเก๋	 พร้อมรับฟังสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะ
สมาชิก	AMC	เท่านั้น	แจกของรางวัลไม่อั้นทั้ง	Samsung	Gear	Fit	
2	และ	Central	Gift	Voucher	พร้อมของรางวัลสุดพิเศษจาก	AMC	
อีกมากมาย	รวมมูลค่ากว่า	40,000	บาท	สร้างความประทับใจ
ให้ลูกบ้านเป็นอย่างยิ่ง
			 AMC	ร่วมสนับสนุนงานทำาบุญต้อนรับปีใหม่ทั้งโครงการบ้าน
และคอนโดประจำาปี	2560	

AMC	อนันดาฯ	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานทำาบุญ
ต้อนรับปีใหม่ประจำาปี	2560	ทั้ง	18	โครงการคอนโด	และร่วมจัด
งานทำาบุญ	4	โครงการบ้าน	เอโทล	ซึ่งได้รับการตอบรับ	และมี
ลูกบ้านสนใจร่วมทำาบุญอย่างล้นหลาม

AMC Privilege 

สิทธิพิเศษ	สำาหรับสมาชิก	AMC
1.	ซื้อ	1	ชั่วโมง	แถมฟรีอีก	1	ชั่วโมง	ในราคา	350	บาท
วันนี้	-	15	มิ.ย.2560
2.	บริการขนย้าย	เริ่มต้นเพียง	8,100	บาท	จากราคาปกติ	
9,000	บาท	/	เที่ยว	(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

บริการรับฝากของ	เริ่มต้นเพียง	225	บาท	/	กล่อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์	ราคาพิเศษ	พิมพ์	JVAMC	
ตามด้วยชื่อโครงการ	เว้นวรรค	ชื่อ-สกุล	และส่งมาที่	4545111	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร	:	คุณพรพรรณ	0626324416
วันนี้	-	31	ธันวาคม	2560

3.	ออกแบบตกแต่งภายในและจัดทำาเฟอร์นิเจอร์	
จากบริษัท	ทรีโอ-ซี	โซลูชั่น	

AMC Chinese Local Expat

	 คร้ังแรกท่ีบริษัทอนันดาฯจัดงานสัมมานาเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้า
ชาวจีน	 AMC	 ที่เคยซื้อโครงการอนันดาฯไปแล้ว	 และรวมถึง
เรียนเชิญกลุ่มชาวจีน	 และชาวต่างชาติที่ประจำาทำางานอยู่ใน
ประเทศไทย	(Local	Expat)		มาร่วมเข้ากิจกรรมให้ความรู้	พร้อม
แนะแนวตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย	 ปี	 2017	 ที่โรงแรมโซฟิเทล	
สุขุมวิท	กรุงเทพฯ
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“AMC One Day Trip”

AMC	 จัดกิจกรรมดีดีพาลูกบ้านร่วมกิจกรรม	 “AMC	 One	 Day	
Trip”	โดยเริม่จากโครงการยนูโิอ	รว่มเดนิทางไหวพ้ระ	ทำาบญุ	บรจิาค
ของทีบ่า้นเปีย่มสขุ	มลูนธิ	ิY.M.C.A.	และทานของอรอ่ยอยา่งเตม็อิม่	
ณ	จังหวัดนครปฐม	ตามด้วยโครงการไอดีโอ	โมบิ	ร่วมเดินทางตาม
รอยพระยุคลบาท	 สืบสานวัฒนธรรมไทย	 พร้อมจัดเต็มของอร่อย
รา้นดงั	ณ	จงัหวดัสมทุรสงคราม	บรรยากาศเตม็อิม่ไปดว้ยความสขุ

“AMC Wonderful Australia Trip”

พาลูกค้าผู้โชคดีที่มีมูลค่าสะสมการแนะนำารวมสูงสุดในการ
แนะนำาเพ่ือน	หรือซ้ือเพ่ิมท้ังโครงการบ้านและคอนโดกว่า	60	ท่าน	
บินลัดฟ้าสู่ประเทศออสเตรเลีย	 สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์
คลูซีฟอย่างเต็มอิ่ม	 พร้อมรับฟังความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและ
ความเปน็มาของสถานทีส่ำาคญัตา่งๆอาทเิชน่	ซดินยีโ์อเปราเฮาส์
บรรยากาศการท่องเที่ยวในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน	
และความประทับใจ
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AMC VVIP Pre - sale Artale 
Phatthanakan - Thonglor

สำาหรบัหอ้งชดุโครงการคอนโดของบรษิทัอนนัดาฯ	ในราคาพเิศษ
โครงการ	ยูนิโอ	จรัญฯ		3	ราคาเริ่มต้น	75,600	บาท	ต่อยูนิต
โครงการ	ไอดีโอ	โมบิ	สุขุมวิท	–	อีสท์เกต	
ราคาเริ่มต้น	94,900	บาท	ต่อยูนิต
โครงการ	ไอดีโอ	คิว	จุฬา-สามย่าน	ราคาเร่ิมต้น	99,900	บาท	ต่อยูนิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร	:	099-2175059	บริษัท	ทรีโอ-ซี	
โซลูชั่น	จำากัด	

4.	ออกแบบตกแต่งภายในและจัดทำาเฟอร์นิเจอร์	
จากบริษัท	ดับเบิ้ล	ที	(ไทยแลนด์)	
สำาหรับห้องชุดโครงการคอนโดของบริษัทอนันดา	ในราคาพิเศษ	
โครงการ	ยูนิโอ	จรัญฯ		3	ราคาเร่ิมต้น	71,900	บาท	ต่อยูนิต	(ราคา
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)	
โครงการ	ไอดีโอ	โมบิ	สุขุมวิท	–	อีสท์เกต	

ราคาเร่ิมต้น	119,000	บาท	ต่อยูนิต	(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่)
โครงการ	ไอดีโอ	คิว	จุฬา-สามย่าน	ราคาเร่ิมต้น	100,000	บาท	ต่อยูนิต	
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดแบบตกแต่งภายในเพิ่มเติม			
https://www.facebook.com/doubletthailand/	หรือ	
โทร.	0979189918	(คุณเติ้ล)

5.	บริการล้างสี	–	ดูดฝุ่น		เดลิเวอร่ี		ราคาพิเศษ	260	บาท/คร้ัง*	
พิเศษ!!	เพียงซื้อบริการ	ล้างรถ	Starter	รายเดือน	+	ออพชั่น
เสริมขัดเคลือบสี	หรือ	1,920	บาทข้ึนไป	รับบัตรกำานัล	Starbucks	
มูลค่า	200	บาท	วันน้ี	–	31	ธันวาคม	2560
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HUBBA THAILAND
19 ซอยเอกมัย4, สุขุมวิท 63, แขวงพระโขนงเหนือ, 
เขตวัตน�, กทม.
เปิดทุกวัน เวล� 09.00 - 22.00 น.
โทร. 02-714-3388
www.hubbathailand.com
www.facebook.com/pg/hubbathailand

MY KITCHEN
ชั้น 4 สย�มดิสคัฟเวอรี่
เปิดทุกวัน เวล� 10.00 น. - 22.00 น.

VR1: VIRTUAL EXPERIENCE CAFE
ชั้น 2 ตึกอเนกวณิช ตั้งอยู่ระหว่�งซอยทองหล่อ 4 
และ ทองหล่อ 6 
เปิดทุกวัน เวล� 12.00 - 00:00 น.
โทร. 080-288-2777
www.facebook.com/vr1bkk/




