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กรุงเทพมหานครของเรากำาลังขยายเติบโตทันสมัยข้ึน ทำาให้เมืองเฟ่ืองฟูด้วยความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนาด้านต่างๆ สำาหรับผู้อยู่อาศัย จึงได้พบกับส่ิงใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์
ชีวิตแต่ละด้านได้มากข้ึน และในแง่ของนักพัฒนา สำาหรับผม มันคือความท้าทายอย่างหน่ึง 
เพราะเราต้องก้าวเป็น “นักบุกเบิก” ด้วย เหมือนอย่างท่ีทางอนันดาฯ พยายามบุกเบิกและ
เฟ้นหาสุดยอดทำาเลตามย่านเมืองต่างๆ เพ่ือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยคุณภาพให้คนเมืองตลอดมา 
แต่ละโครงการจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความก้าวหน้าและชีวิตท่ีดีกว่าของคุณ
 ในแง่มุมการใช้ชีวิตส่วนตัวของผม ก็ยังเต็มไปด้วยการ “ค้นหา” และ “ค้นพบ” ส่ิงใหม่
ตลอดเวลา ผมยังเสาะแสวงหาวิธีสร้างความสุขท่ีย่ังยืนให้กับคนท่ีผมรักและแคร์อยู่เสมอ 
ผมยังมองหาการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ให้กับคนเมือง ในขณะเดียวกัน การทำางานและใช้ชีวิต
ของผม ก็ทำาให้ผมได้พบเจอผู้คนมากมายท่ีศรัทธาแน่วแน่ในส่ิงท่ีตัวเองเช่ือม่ัน ท่ีสำาคัญคือ
พวกเขายังกล้าลงมือทำาให้เป็นจริงด้วย
 ผมว่าทุกคนมีความเป็นนักบุกเบิกในตัว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาภายใน หรือภายนอกตัวเรา 
แต่ผมเช่ือว่าในทุกคร้ังท่ีเราได้ค้นเจออะไรบางอย่าง ส่ิงน้ันจะมีคุณค่าและความหมาย ไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึงสำาหรับผู้ค้นพบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้สึก ความทรงจำา ประสบการณ์
หรือความคิด จากน้ันก็ข้ึนอยู่กับว่าเราจะเลือกนำาส่ิงท่ีค้นพบมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ หรือ
ออกแบบชีวิตในรูปแบบไหนของตัวเอง

      ชานนท์ เรืองกฤตยา
      Editor in Chief
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RESIDENCE SPACE

หากชีวิตคือการทดลองอยู่ตลอดเวลา พรมแดนในการตั้งสมมติฐาน
และค้นคว้าหาคำาตอบของคนคงไม่จำากัด แม้แต่พื้นที่ส่วนตัวที่ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมด้วยทุกวัน ก็อาจถูกเปลี่ยนเป็นสนามทดลองที่เดิมพันไว้ด้วย
ประสบการณ์ของเรา
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สำาหรับคุณเบียร์ พันธวิศ ลวเรืองโชค เจ้าของ Apostrophy's  Group Co.,Ltd. สตูดิโอดีไซน์ที่บูรณาการ
องค์ความรู้หลากสาขาเข้าด้วยกัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Synonym Co.,Ltd บริษัทอินทีเรียที่เสริมทัพให้งานของ 
Apostrophy’s ครบวงจรขึ้น  และหุ้นส่วนบริษัท Sensedots Co.,Ltd ด้านอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย เขาคือผู้
ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี “สื่อใหม่” ที่สร้างความน่าสนใจให้งานอีเว้นท์ นิทรรศการ และดิสเพลย์ร้าน
สามารถดึงดูดผู้ชมได้ภายในสิบวินาทีแรก นอกจากจะใช้ชุดความคิดของการทดลองสิ่งใหม่ในการทำางาน
แล้ว แม้แต่บ้านของเขาก็ยังกลายเป็น Case study house ด้วย
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ภายนอกคอืทาวนโ์ฮม 3 ชัน้ในหมูบ่า้นจดัสรรทัว่ไป แตด่ไีซนแ์ละ
การตกแต่งภายในนั้นแตกต่างและห่างไกลจากความสำาเร็จรูป
อย่างสิ้นเชิง ห้องรับแขกโปร่งโล่งด้วยทริปเปิ้ลสเปซสูงถึง 3 
ชั้น มี Moon roof ควบคุมด้วยรีโมทเปิดวิวให้เห็นท้องฟ้าด้าน
บนจากห้องนั่งเล่น ให้ความรู้สึกโอ่อ่าเหมือนล็อบบี้โรงแรม มุม
สวนสวยหลังบ้านดึงแนวคิดมาจาก Vertical garden ของรีสอร์ท 
เฟอรน์เิจอรค์ดัเลอืกไซสใ์หญก่วา่ปกตใินสไตล ์ Luxury Class ทีม่ี
กลิน่อายความเปน็เอเชยีแบบ Chinoiseries ผสมผสานเอกลกัษณ์
ศิลปะของจีนเข้ากับยุโรป 
 เมื่อสเปซทาวน์โฮมขนาดย่อมถูกใส่ “Feature” ใหม่ๆ เหล่านี้
ลงไป กท็ำาใหบ้รรยากาศของบา้นโออ่า่หรหูรากวา่ตวั รุม่รวยดว้ย
เสน่ห์ของอารยธรรมตะวันออกผสานตะวันตก เหมือนแมนชั่น
ในมหานครเซี่ยงไฮ้ที่คุณเบียร์ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวและได้
รับอิทธิพลด้านดีไซน์กลับมา มีการผสมผสานแบบ Exotic และ
เป็นบ้าน Photogenic ที่มีมุมดิสเพลย์สวยงามขึ้นกล้อง  
 “ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยในเมืองมักจะมองหาบ้านหลังที่สอง
สำาหรับพักผ่อน ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถอยู่ในบ้านที่มี
บรรยากาศเหมือนได้อยู่รีสอร์ทหรือโรงแรมหรูทุกวัน และเป็น
สถานทีท่ีญ่าติๆ  สามารถเขา้มาพกัผอ่นชว่งวนัหยดุได”้ คณุเบยีร์
เล่าให้ฟังถึงแนวคิดการออกแบบบ้านหลังนี้
 “คล้ายกับ Case Study House No.8 ของ Charles and Ray 
Eames ดไีซเนอรเ์ฟอรน์เิจอรร์ะดบัโลก ทีอ่อกแบบบา้นเพือ่ทดลอง
วา่งานออกแบบของพวกเขาสามารถใชง้านจรงิไดห้รอืไม ่และให้
ผลลัพธ์อย่างไรเมื่อใช้ชีวิตอยู่จริง”

 แม้จะเป็นบ้านกึ่งทดลอง แต่ก็ยังสอดแทรกรสนิยมทางด้าน
ศิลปะเอาไว้ภายใต้โจทย์การทดลองอย่างมีชั้นเชิง ทำาให้บ้าน
คล้ายกับแกลเลอรี่ ที่เต็มไปด้วยของสะสมสไตล์แอนทีคที่เป็น  
Lifestyle art object หรือศิลปะสร้างสรรค์ที่ใช้งานในชีวิตประจำา
วันจริงได้ รวมทั้งยังมีภาพศิลปะถึง 17 ชิ้นติดบนฝาผนังทุกชั้น 
ซึ่งเป็นผลงานที่เจ้าของบ้านร่วมทำางานกับศิลปินไทยฝีมือดีที่
รู้จักมักจี่กันอย่างคุณเหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล สร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์บนแคน- 
วาสผสมผสานกับเทคนิคปิดทองคำาเปลวแท้ด้วยมืออย่างงาน
ประตมิากรรม เปน็สือ่ผสมทีซ่อ่นคำา ภาพ และความหมายตา่งๆ 
ไว้ด้วย และล้อเลียนความเป็น “Luxury” ที่มักนำาเสนอสัตว์อัน
เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำานาจอย่าง เสือ สิงโต และมังกรมา 
สร้างสรรค์ใหม่ในเชิงศิลปะ
 Casa Lawa คือชื่อของบ้านหลังนี้ ที่คำาว่า  Lawa นอกจากจะ
มาจากนามสกุล Lawaroungchok ของเขาแล้ว ยังมีนัยหมายถึง
ลาวาจากภูเขาไฟ ทำาให้บ้านหลังนี้เน้นโทนสีแดงและทองอร่าม 
ทัง้จากเฟอรน์เิจอร ์ของตกแตง่ และไลทต์ิง้ “ไลทต์ิง้เราสัง่ทำาแบบ
คัสตอมให้ไฟแต่ละดวงมีระยะโฟกัสที่ไม่เหมือนกัน แม้ภายนอก
จะหน้าตาเหมือนกันก็ตาม เช่น ไฟที่ซ่อนไว้สามารถปรับสลัวได้ 
หรอืรปูแบบไฟทีใ่หแ้สงสวา่งเหมอืนแสงเทยีนเพือ่สร้างบรรยากาศ
เหมือนงานไลท์ติ้งใน Exhibition หรือแกลเลอรี่”
 นอกจากนี้ภายในบ้านยังฝังเทคโนโลยีต่างๆ สำาหรับใช้งาน
และเพื่อความสวยงามเอาไว้ด้วย เช่น ระบบเปิด-ปิดไฟด้วย
เซ็นเซอร์ที่ฝังไว้ตามพื้นและบันได มีระบบระบายอากาศตาม

จุดต่างๆ เช่น ประตูที่สามารถกรองอากาศในตัว เครื่องทำานำ้า
อุ่นพลังงานโซล่าเซล  สวน Vertical garden ที่ตั้งโปรแกรม Timer 
เปิด-ปิดการรดนำ้า และหลอดไฟดวงอาทิตย์จำาลองสำาหรับดูแล
ต้นไม้ได้ เป็นต้น
 “บ้านเป็น Creative space ในแง่ที่เป็นพื้นที่ทดลอง ที่เรานำาตัว
เองเขา้มา (ทดลอง) อยูจ่รงิ และมกีระบวนการหลายอยา่งทีท่ำาให้
เราไดรู้เ้กีย่วกบัการอาศยัอยูใ่นบา้นบา้นสไตล ์Luxury วา่ตอ้งดแูล
รกัษาอยา่งไร และตอ้งออกแบบอยา่งไรเพือ่ใหส้วยงามลงตวั ถา้
เราไม่ลองมาอยู่ด้วยตัวเอง เราก็จะไม่รู้เลยครับ”
 กอ่นนีค้ณุเบยีรเ์คย “อยูอ่าศยั” และ “ทำางาน” ในทีเ่ดยีวกนัมา
ตลอด ทำาให้เวลาทำางานและพักผ่อนมักจะซ้อนทับกัน เมื่อแยก
บ้านและที่ทำางานให้ต่างสถานที่ชัดเจน ก็ทำาให้สามารถจัดสรร
เวลาในชีวิตสมดุลขึ้น จนถึงตอนนี้คุณเบียร์และครอบครัวก็อยู่
อาศยัในบา้น Casa Lawa มากวา่ 2 ปแีลว้ และไดม้ทีายาทเพิม่เขา้
มาเปน็สมาชกิใหมข่องครอบครวัดว้ย ทำาใหว้างแผนไวว้า่อกี 3-4 
ปขีา้งหนา้ เขาจะสรา้งบา้นใหมอ่กีหลงัเพือ่รองรบัจำานวนสมาชกิ
ครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ และตอบโจทยก์ารใชง้านของผูอ้าศยัมากข้ึน 
โดยเก็บบ้านหลังน้ีไว้เป็นสถานท่ีท่ีอาจเปล่ียนเป็นฟังก ์ช่ันอ่ืนต่อไป
ในอนาคต
 บ้านหลังนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างออฟฟิศ Apos2 ซึ่ง
เป็นการรีโนเวทจากทาวน์โฮมอีกเช่นกัน ซึ่งคุณเบียร์ให้เหตุผล
ว่า “คนรุ่นใหม่สนใจสร้างออฟฟิศในคอนโดมิเนียม หรือทาวน์-
โฮมมากกว่า เพราะการซื้ออาคารพาณิชย์์ หรือเช่าพื้นที่อาคาร
สำานักงานในเมืองอาจจะค่อนข้างแพง สำาหรับ Apostrophy’s ก็
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เลอืกทาวนโ์ฮมสำาหรบัขยายออฟฟศิแบบ Cluster ทีอ่ยูใ่นละแวก
เดียวกัน”
 ในขณะที่บรรยากาศของออฟฟิศ Apostrophy’s เน้นสร้าง 
Activation ให้คนมีแพชชั่น ตื่นตัว และสร้างสเปซที่ยืดหยุ่นปรับ
เปลี่ยนได้ตามความต้องการ สำาหรับบ้านหลังนี้ของผู้เป็นหัวเรือ
แห่ง Apostrophy’s ก็ต้องมีส่วนที่สร้างสัมพันธ์กับผู้อยู่ด้วย อาทิ 
ชั้นบูชาพระพุทธรูปตรงชานพักบันได ได้จัดวางแก้วไว้สำาหรับ
ทำาบญุพระประจำาวนัเกดิดว้ย สะทอ้นวถิกีารทำางานออกแบบของ 
Apostrophy’s ทีต่อ้งสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูค้น หรอืการออกแบบไฟ
ระบบเซ็นเซอร์ตรงทางเดินบันไดที่จะเปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนผ่าน
 “การผนวกเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย ทำาให้เราสะดวก
สบายขึ้น โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องทำางาน และไม่ค่อยมีเวลา
ดูแลบ้าน ยิ่งทำาบ้านสวยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องดูแลมากขึ้น 

เทคโนโลยจึีงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงน้ีได้ เช่น เทคโนโลยีเก่ียวกับ
ระบบระบายอากาศ ช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านหรือห้องท่ีถูกบล็อค
ด้วยเพ่ือนบ้านซ้าย-ขวา ทำาให้ไม่มีช่องหน้าต่างระบายอากาศด้าน
ข้าง รวมถึงระบบโซล่าเซลช่วยทำาให้บ้านประหยัดไฟ ระบบต้ังเวลา
รถนำา้อัตโนมัติทำาให้เราไม่ต้องคอยกังวลกับการรดนำา้ เป็นต้น ใน
อนาคตเราอาจผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับท่ีอยู่อาศัยอย่างเต็มรูป
แบบ และเข้าถึงผู้ใช้มากข้ึนได้แบบ Home automation ก็เป็นได้”
  Casa Lawa อาจเหมือนงานศิลปะที่แฝงนัยต่างๆ ไว้ให้ค้นหา 
หรอืเปน็งานดสิเพลยท์ีส่ามารถสตัน๊ทค์นไดต้ัง้แตแ่รกเหน็ไมต่า่ง
กบัผลงานออกแบบ Visual Merchandise และแมจ้ะเปน็บา้นแนว
ทดลองที่ไม่ได้สะท้อนตัวตนของเขาทั้งหมด แต่องค์ประกอบที่
ต้องมีอยู่คือความงาม ศิลปะ และเทคโนโลยี
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อาจมีคอมมูนิต้ีมอลล์ทันสมัยมากมายเกิดข้ึนใหม่ใน
เมือง แต่เรามองหา “ส่ิงแตกต่าง” เหมือนอย่าง The 
Commons แห่งน้ีท่ีเพ่ิงเปิดตัวใจกลางทองหล่อ

ความนา่สนใจเริม่ตัง้แตแ่นวคดิการรเิริม่โครงการนี ้ในการ “สรา้ง
คอมมูนิตี้ก่อนสร้างโครงการขึ้น” หมายถึงการรวบรวมพันธมิตร
ร้านรวงที่มีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวก่อนสร้างสเปซ ไอเดียเหล่่าน้ีมา
จากสองผู้ก่อตั้งโครงการ คือ คุณเต้ วรัตต์ วิจิตรวาทการ และ
คุณแต๊ว วิชรี วิจิตรวาทการ ที่ประสบความสำาเร็จกับการทำาร้าน 
Roast และ Roots Coffee ใหโ้ดนใจคนเมอืงมาแลว้ ครัง้นีพ้วกเขา
ทัง้สองใชเ้วลากวา่ 3 ปใีนการปลกุปัน้โครงการใหมใ่หเ้ปน็เหมอืน 
Backyard ของคนทองหล่อ 

GEN C MAGAZINEGEN C MAGAZINE



PLACE

012 013

 “คอมมนูติีแ้บบ Wholesome หรอืสถาน
ทีท่ีร่วมตวักนัของผูป้ระกอบการทีร่กัในสิง่
ที่ตัวเองทำา ทำาอะไรด้วยความตั้งใจและ
ใสใ่จ แมส้ิง่ทีธ่รรมดา และเปน็คอมมนูติีท้ี่
คนไดเ้ขา้มานัง่พบปะพดูคยุ ไดใ้ชช้วีติ ได้
ใชเ้วลารว่มกนั ไดท้านอะไรอรอ่ยๆ และได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย”
 คอนเซ็ปต์การออกแบบของ The Commons 
คือเป็น Semi-outdoor ท่ีสร้างสเปซโปร่งโล่ง 
ให้สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดท้ังวัน และ
ทุกฤดูไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาวโดยไม่ต้อง
พ่ึงแอร์ ผ่านเทคนิคการออกแบบอันชาญ
ฉลาดเพ่ือให้พ้ืืนท่ีเกิดการระบายอากาศในทุก
ช้ัน ท่ีสำาคัญคือมี “Common Ground” หรือ
พ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีทุกคนสามารถน่ังพักหรือ
ทานอาหารได้อย่างเพลิดเพลิน
 พ้ืนท่ีของ The Commons แบ่งเป็น 4 ช้ัน 
คือ ช้ันกราวด์ เป็นโซน The Market ท่ีได้
แรงบันดาลใจมาจากตลาดท่ัวทุกมุมโลก 
อาทิ ตลาด Oxbow ใน Napa โดยได้คัดสรร
ร้านอาหารท่ีโดดเด่นและเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านกว่า 18 ร้าน ครบท้ัง Grocery แหล่ง
วัตถุดิบอาหารคุณภาพดี เบียร์ ไวน์ กาแฟ 
อาหารคาว และหวาน อาทิ พิซซ่า Peppina, 
ขนมปัง  Maison Jean Philippe, ร้านขนม
อเมริกันสไตล์ด้ังเดิม Gourmet Gallery,
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ร้านอาหารเวียดนาม Eastbound, ร้าน
อาหารเม็กซิโก Barrio Bonito และ ร้าน 
The Lobster Lab นำาเสนอเมนูอาหารจาก
ล็อบสเตอร์ เป็นต้น
 ช้ัน 1 เป็นโซน The Village เป็นท่ีต้ังของ
ร้านเล็กๆ แต่ชัดด้วยคอนเซ็ปต์อีก 8 ร้าน 
มีต้ังแต่ร้านดอกไม้ ร้านเส้ือผ้าวินเทจ ร้าน
แฟช่ันสตรีทแวร์ ร้านค็อกเทล ร้านเคร่ือง
เสียง จนถึงร้านขนมต่างๆ 
 ชั้น 2  เป็นโซน The Play Yard ให้ทุกคน
ได้มีช่วงเวลาของการเล่นพักผ่อนกันบ้าง 
ไมว่า่จะเดก็หรอืผูใ้หญ ่สำาหรบัเดก็ๆ มรีา้น 
Little Pea เป็นมุมที่เด็กและครอบครัวได้
ใช้เวลาทำากิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันได้ ส่วน 
Absolute You ก็เป็นวิธีการเล่นในแบบผูู้
ใหญ่ ผ่านการออกกำาลังกายนั่นเอง 
 ส่วนชั้นบนสุดคือ Top Yard เป็นชั้นที่มี
สวนเลก็ๆ นา่รกัปลกูตน้ไมไ้วใ้หส้ดชืน่ผอ่น
คลาย และเป็นที่ตั้งของร้าน Roast และ 
Commons Kitchen ที่เป็นสเปซสำาหรับจัด
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป 
หรือจัดอีเว้นท์ต่างๆ เพ่ือสร้างคอมมูนิตี้ให้
เกิดขึ้น
 The Commons จึงเป็นพ้ืนท่ีคอมมูนิต้ี
สำาหรับคนเมืองที่มองหาความแตกต่าง 
มไีลฟส์ไตลเ์ฉพาะของตวัเอง และรว่มแชร์
ความสุขสนุกด้วยกัน

THE COMMONS
335/1 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 17)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 00.00 น.
โทร. 089-152-2677
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WORKING SPACE

ภาพความทรงจำาวัยเด็กอาจเลือนลางไปตามกาลเวลา แต่อารมณ์ และ
บรรยากาศการใช้ชีวิตในบ้านหลังเก่า ที่อบอุ่นด้วยสมาชิกครอบครัว 
เหล่าข้าวของเครื่องใช้ และเสียงเพลง มันไม่เคยจางหายจากตัวตนเรา
ไปไหน แล้วองค์ประกอบแห่งวันวาน ก็ถูกนำามาปะติดปะต่อใหม่ให้มี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง ผ่านการสร้างสรรค์สถานที่ที่เชื่อมโยงห้วงเวลาทั้ง
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน ภายใต้ฟังก์ชั่น Living space 
และ Working space แห่งนี้
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ชาญฉลาด กาญจนวงศ ์เจา้ของโรงเรยีนสอนศลิปะ Art House และผูป้ลกุปัน้แบรนด ์Grey Ray Stationery 
จากความเกเรในตวัเขา เขาคอืคนหนุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็กบัการตัง้คำาถาม มคีวามสขุกบัชวีติที่ไดค้น้หา
ความจริง ทั้งจากสิ่งรอบตัว และที่อยู่ภายในตัวตน

B U R N E 
     C H A N C H A L A D 
K H A N j A N AW O N G
t i m E L E S S  C r E at i v i t y

PHOTOGRAPHER: 
BINN BUEMUANCHOL

WRITER:
M. RUJIRA
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DNA of Grey rAy
 “เกเร คอืคนทีไ่มย่อมทำาตามขนบ ไมเ่ชือ่เพยีงเพราะคนอืน่เขา
ทำากัน ทุกคนมีความเกเรอยู่ในตัวไม่ว่าจะบุคลิกแบบไหน Grey Ray
Stationery มันก็คือตัวผมแหละ ตั้งแต่ชื่อ วิธีคิด และการตั้ง
คำาถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ทำาให้เราสงสัยว่าทำาไมไม่มีแบรนด์
เครื่องเขียนของคนไทย ที่ถูกออกแบบให้ลงลึกถึงพฤติกรรมของ
คนไทยจริงๆ” กระบวนการคิดและทำางานของ “Grey Rey” จึง
ไมไ่ดมุ้ง่พฒันาผลติภณัฑแ์คใ่นเรือ่งของสไตลิง่ดา้นลวดลายหรอื
รูปทรงเหมือนแบรนด์ทั่วไป แต่ทำาผลิตภัณฑ์จากการหาข้อมูล
และมุ่งหา “ความจริง” ของผลิตภัณฑ์นั้นก่อน “เช่น เราค้น
พบว่าความจริงแล้วดินสอไม่เคยถูกใช้จนหมดแท่งเลย ทำาให้
เกิดการพัฒนา ‘Drawing out’ ผลิตภัณฑ์สำาหรับต่อดินสอไม้ให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด แม้ดินสอจะเหลือเพียง 2 
ซม.ก็ตาม และจากพฤติกรรมของเด็กไทยที่มักเหลาดินสอยาว 
ก็เป็นที่มาของ EE Defencer ปลอกดินสอสำาหรับวาดรูป เพื่อ
ปกป้องไส้ดินสอไม่ให้แตกหัก และสามารถใช้ดินสอได้อย่างคุ้ม
ค่าขึ้น” 
 ล่าสุด Grey Ray Stationery ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด 
และเปลีย่นคำาบญัญตัสิมดุบนัทกึใหม ่ทีไ่มใ่ชไ่ดอารี ่หรอืโนต้บุค๊ 
แต่เป็น “Life Book” สำาหรับบอกเล่า หรือ “บันทึกชีวิต” ของเรา
ในทกุวนัทัง้ดา้นดแีละไมด่ ีทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจมาจากเพลง In My 
Life ของ The Beatles “เนื้อเพลงบอกเล่าความทรงจำาเกี่ยวกับ
สถานที่ ผู้คน และเหตุการณ์ต่างๆ โดยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน
ชีวิต สมุดมีให้เลือก 4 สี ดึงมาจากสีเครื่องแต่งกายของวง The 
Beatles บนหน้าปกอัลบั้ม The Abbey Road”

 Grey Ray Stationery ยังเคยใช้เวลากว่า 2 ปีในการหาคำาตอบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่าง ยางลบ จากการตั้งคำาถาม
เกี่ยวกับกลิ่น รูปทรง และส่วนผสมของยางลบ จนพบว่ายางลบ
ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของ PVC ถึงเกือบ 99% ซึ่งมีอันตรายเมื่อ
สัมผัสและสูดดมเป็นเวลานาน เป็นที่มาของการค้นหาวัตถุดิบ
บริสุทธิ์สำาหรับผลิตยางลบที่ปลอดสารพิษ จนเจอสารประกอบ
จากหอยเชลล์ ยางธรรมชาติ และนำ้ามันธรรมชาติสำาหรับผลิต 
“ยางลบเปลือกหอยเชลล์” “หลายคนอาจมองว่าจะจริงจังอะไร
มากมายกับยางลบ แต่สำาหรับเราคิดว่าแม้แต่ยางลบก้อนเล็กๆ 
ถ้าจะทำาทั้งที มันจะต้องดีกับคนและสิ่งแวดล้อมด้วย และถ้า
ผลิตภัณฑ์นั้นดีจริง วงจรของผลิตภัณฑ์ก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิต 
นอกจากเราจะคำานงึถงึสิง่เลก็ๆ นอ้ยเหลา่นีแ้ลว้เรายงัเอาหวัใจใส่
เขา้ไปในออกแบบของเราดว้ย” นีค่อืความใสใ่จทีท่ำาใหผ้ลติภณัฑ์
ของแบรนด ์Grey Ray Stationery ไดร้บัรางวลัออกแบบยอดเยีย่ม
ทั้งในและต่างประเทศ 

A MeMory oDyssey 
 คุณเบิร์น เติบโตมาในยุคปลาย 70s พร้อมเสียงเพลงจากเทป
คาสเซ็ต ทำาให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาถูกสร้างขึ้นให้เป็น “บ้านของ
เสียงเพลง” ที่แวดล้อมด้วยของสะสมตั้งแต่เด็กจนโต ทุกอนูเต็ม
ไปด้วยความทรงจำาทั้งที่ลอยอยู่บนอากาศ และที่จับต้องได้ 
 “เมื่อโตขึ้น ผมเพิ่งค้นพบว่าจริงๆ แล้วความทรงจำาทุกอย่าง
ยังอยู่ครบหมด เพียงแต่จะหาวิธีดึงมันออกมาอย่างไร ส่วนตัว
ผมเป็นคนให้ความสำาคัญกับสิ่งที่ปะทะโสตประสาทสัมผัส โดย
เฉพาะ เสียง และกลิ่น ที่ทำาให้ย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นๆ ได้ดี 

เช่น ลองหยิบของสักชิ้นหนึ่งขึ้นมา แล้วนึกให้ได้ว่าได้ของชิ้นนั้น
มาจากไหน ภาพก็จะขึ้นมาในหัวแบบสามมิติเลย หรือเวลาเรา
ได้กลิ่นของธรรมชาติยามเช้าข้างทาง ก็หวนคิดถึงภาพระหว่าง
ทางนั่งรถเดินทางไปโรงเรียนเมื่อครั้งเป็นเด็กได้ เพลงก็เหมือน
กนั ผมเคยตามหาเพลงทีฟ่งัสมยัยงัเดก็มากๆ เจออยูห่ลายเพลง
พอโตขึ้น อย่างพวกเพลงโฆษณายุคก่อนที่ฟังจนติดหู เช่น เพลง 
Love’s Theme ของ Barry White และเพลง Welcome To My 
World ของ Jim Reeves”
 ภายในห้องนี้จึงเต็มไปด้วยเทปคาสเซ็ต แผ่นไวนิล เครื่องเล่น
แผ่นเสียงกว่า 10 เครื่อง หนังสือ แว่นตาวินเทจ กล้องถ่ายรูป 
โปสเตอร์เพลง งานศิลปะ อุปกรณ์วาดภาพ ของสะสมจากเมื่อ
ครัง้ทีเ่ขาเคยเปดิรา้นเสือ้ผา้ Red Dust และอกีมากมาย ทกุอยา่ง
ถกูจดัเกบ็อยา่งเปน็ระเบยีบและสะอาดสะอา้น เหมอืนกบัการจดั
ระเบียบความทรงจำาไว้ให้ชัดเจนอยู่เสมอ
 ส่วนของห้องทำางาน คุณเบิร์นตั้งชื่อให้เป็น “ห้องอดีต” มุมที่
จะพายอ้นเวลาไปสูเ่สยีงเพลงดัง้เดมิในยคุ 50s-70s “ถา้ฮารด์แวร ์
(เครือ่งเลน่) และซอฟทแ์วร ์(ระบบการบนัทกึเสยีง) สอดคลอ้งตอ้ง
กัน ก็จะกลายเป็นไทม์แมชชีน ที่ทำาให้เราได้ย้อนฟังเพลงซาวน์
เดยีวกบัคนยคุกอ่น ผมชอบฟงัซาวนท์กุรปูแบบ แมแ้ตเ่สยีงทีฟ่งั
ไมรู่เ้รือ่ง แตข่ึน้อยูก่บัวา่จะเลอืกใชซ้าวนเ์หลา่นัน้มาเตมิเตม็เราใน
ช่วงเวลาและอารมณ์ไหน” ถัดมาห้องนั่งเล่นกลาง จึงเป็น “ห้อง
ปจัจบุนั” กบัเครือ่งเสยีงและบทเพลงยคุปจัจบุนั และสดุทา้ยหอ้ง
นอน คือ “ห้องอนาคต” ที่นำาพาเขาสู่อนาคตของเช้าวันใหม่ใน
ทุกวัน 
 “งานอินทีเรียไม่ใช่แค่การออกแบบตกแต่งภายใน แต่เป็น
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เหมือนการดีไซน์ชีวิตเลยทีเดียว บางคนจะใช้แต่องค์ความรู้ที่
เรียนมา แต่ไม่เข้าใจจริงๆ ว่ามันอยู่ได้จริงมั้ย หรือแค่สวยเป็น
ดิสเพลย์เท่านั้น บางอย่างต้องลองใช้งานจริงจึงจะเข้าใจ” 
 ประสบการณแ์ละความรูด้า้นอนิทเีรยีของคณุเบริน์ทีเ่คยเรยีน
มาจากคณะมัณฑนศิลป์ การออกแบบภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ถูกนำามาประยุกต์ใช้สำาหรับออกแบบห้องนี้ด้วย เช่น 
การวางแแปลนที่เปิดผนังทึบให้กลายเป็นบานหน้าต่างเชื่อม
มุมมองถึงกันระหว่างห้องนั่งเล่นกลางและห้องทำางาน การลด
สัดส่วนห้องครัวให้เล็กลง และเพิ่มพื้นที่ระเบียงสีเขียวให้เป็น
ระเบียงร่มรื่นที่นั่งใช้งานได้จริงทั้งกลางวันและกลางคืน จนถึง
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินต่างๆ 
 “ผมเปน็คนคดิงานตลอดเวลา แตช่ว่งเวลาทีไ่อเดยีบรรเจดิมาก
ทีส่ดุคอืตอนอาบนำา้ เปน็โมเมน้ทท์ีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ำากดั แตเ่หน็อะไร
ได้ทะลุปรุโปร่ง หลายครั้งที่สระผมอยู่แล้วออกมาจดไอเดียแทบ
ไม่ทัน ‘สมองโล่ง เย็น นิ่ง สบาย’ เลยเป็นองค์ประกอบกระตุ้น
ความคดิสรา้งสรรคส์ำาหรบัผมไดด้มีาก และองคป์ระกอบเหลา่นี้
ผมนำามาประยุกต์ใช้บ่อยๆ เมื่ออยากจะเกิดสมาธิหรือปัญญา”

Live to LeArN
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทำาให้มีความเข้าใจโลกภายนอกได้
อย่างดี สิ่งที่สนใจตอนนี้ จึงเป็นสิ่งที่อยู่ลึกข้างในตัวเขามากว่า 
“อะไรที่ทำาให้เราเป็นคนแบบนี้ และอะไรที่ทำาให้เรารู้สึกอยู่ตอน
นี้ จริงๆ แล้วตัวเรามหัศจรรย์มาก เพราะร่างกายคนสามารถ
หลั่งได้ทุกสาร แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่าจะทำาอย่างไรให้ตัวเอง
หลั่งสารแห่งความสุขได้” สำาหรับคุณเบิร์นแล้วหนึ่งวิธีนั้นคือ 
การรว่มกลุม่ Heart of Happiness หรอืองคก์รธรุกจิเพือ่ชว่ยเหลอื
สงัคมผา่นกจิกรรมตา่งๆ อยา่งการจดักจิกรรมใหผู้ป้ว่ยโรคมะเรง็
ที่พักฟื้นในโรงพยาบาลได้เพลิดเพลินกับการวาดรูป “วันนั้นผม
ได้เห็นคำาขอบคุณของพวกเขาผ่านสายตาและรอยยิ้มที่จริงใจ 
เปน็ความรูส้กึทีอ่บอุน่มาก เชือ่มัย้วา่วนันัน้ทำาผมนอนไมห่ลบัเลย
เพราะสารเอนโดฟนิในรา่งกายผมมนัหลัง่ออกมาเตม็ทีเ่ลย ดงันัน้
สำาหรบัผม วธิกีารทีจ่ะเราจะใชช้วีติใหเ้กดิความปติ ิกค็อืการให”้ 
 เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต 
การทำางาน จนถึงงานอดิเรก  ทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ก็ถูก
บันทึกอยู่ในตัวตนไว้อย่างอัตโนมัติและไม่มีวันหลงลืม
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ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย กับคอนเซ็ปต์ร้านที่สามารถ “Paint+Drink” ใน
สถานทีเ่ดยีวกนั ใหค้นเมอืงไดส้มัผสักบัวฒันธรรมใหมด่า้นศลิปะ ทีเ่ราไมจ่ำาเปน็
ต้องแบ่งแยกระหว่างชั่วโมงศิลปะ กับการดื่ม เพราะที่นี่ให้เราได้ใช้วันเวลากับ
การดื่มด่ำาสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ เครื่องดื่ม และบรรยากาศที่เติมเต็มพลัง
ด้านบวกให้เรา 

Paintbar Bangkok เกิดขึ้นจากสองคนหนุ่มรุ่นใหม่ คุณเมฆ 
มนต์เสรนีสุรณ ์และคณุวรศิ บลูกลุ ทีน่ำาความหลงใหลในศาสตร์
และศิลป์ของอาหาร และเครื่องดื่ม ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้
ลิม้ลองไวนช์ัน้ดจีากทัว่ทกุมมุโลก มานำาเสนอ “ศลิปะการดืม่ใน
รปูแบบใหม”่ ทำาใหค้นมศีลิปะอยูใ่นหวัใจ และคนรกัการสงัสรรค์
สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันได้ที่นี่ 
 ลืมบรรยากาศของห้องเรียนศิลปะแบบเดิม และทิ้งภาพของ
บาร์ทั่วไปได้เลย เพราะ Paintbar ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้าน
เพื่อนที่สามารถนั่งสบายๆ อย่างเป็นกันเองได้ ตามมุมต่างๆ 
ถูกจัดวางไว้ด้วยภาพวาด และอุปกรณ์สำาหรับวาดรูป เตรียมไว้
สำาหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบศลิปะ และอยากใชเ้วลาวา่งสรา้งสรรคผ์ลงาน
ศิลปะของตัวเองสักชิ้น คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวาดรูปเลย 
ก็ไม่ต้องกังวล เพราะที่ร้านมีทีมงานมืออาชีพด้านเพ้นต์ติ้งคอย
แนะนำาให้แบบตัวต่อตัว เราเพียงเลือกรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลงาน

ของศิลปินระดับโลกที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้เลือกหลากหลาย
แบบสำาหรับเพ้นต์ติ้ง ภาพหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ค่า
คอร์สคนละ 799 บาทซึ่งเป็นราคาเหมารวมค่าสีและเฟรมแล้ว 
ระหว่างวาดรูปก็สามารถอิ่มเอมกับเครื่องดื่มและของทานเล่น
เคียงคู่กันไป
 สำาหรบัคนทีต่อ้งการนัง่แฮงคเ์อา้ทแ์บบชลิๆ กส็ามารถละเลยีด
จิบเครื่องดื่มที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไวน์ชั้นนำา เบียร์ 
หรือค็อกเทลซิกเนเจอร์ของร้าน พร้อมซึมซับกับบรรยากาศแห่ง
ศิลปะทั้งจากผู้คน และสไตล์การตกแต่งร้านแนว Industrial Loft 
เปดิววิใหเ้หน็มมุมองขา้งนอกดว้ยกระจกโปรง่บานใหญแ่บบ 180 
องศา
  เปน็ประสบการณเ์ปรอะเปือ้นทีม่คีณุคา่ เปน็ชว่งเวลาดีๆ  ทีไ่ด้
แชร์กับคนรอบข้าง ได้อิ่มอร่อย แถมได้ผลงานมาสเตอร์พีซฝีมือ
ตัวเองเป็นที่ระลึกกลับบ้านด้วย

ช้ัน 6 โครงการพิมาน 49 
46/4 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน เขต
วัฒนา กทม 10110 
เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ 
เวลา 14.00 - 22.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 18.00 น.
โทร. 081-001-0849
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ทั่วทุกมุมโลกเต็มไปด้วยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแตกต่าง และพร้อมนำาเสนอสิ่ง
ใหมใ่หก้บัโลกใบนี ้แตก่็ไมน่อ้ยเหมอืนกนัทีค่วามคดิรเิริม่นัน้ อาจถกูเกบ็ไวเ้ปน็แคโ่ปรเจค็ต์
ในฝนั เพราะอปุสรรคเรือ่งของเงนิลงทนุ ดงันัน้เพือ่สานฝนัใหค้นมีไอเดยีด ีไดต้ัง้ตน้ขยาย
กจิการของตวัเอง หรอืไดเ้หน็โปรเจค็ตท์ีค่ดิไวเ้ปน็จรงิขึน้มา ทำาใหเ้กดิรปูแบบของ  Social 
Funding หรือการระดมทุนขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้คนมีกึ๋นทั่วโลก

500 Startups & 
500 Tuktuks

 “ซิลิคอน วัลเลย์” (Silicon Valley) ในสหรัฐอเมริกา แหล่ง
ศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำาของโลก ยังเป็นแหล่ง
กำาเนิดกองทุนระดับโลกอย่าง “500 Startups” ที่ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 2010 โดย Dave McClure และ Christine Tsai ร่วมกับเพื่อน
และผู้สนับสนุนอีกมากมาย พร้อมทีมทำางานที่มีประสบการณ์
จากบริษัทใหญ่ชั้นนำาด้านเทคโนโลยี เพื่อการระดมเงินลงทุน
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ หรือ Startup ด้านเทคโนโลยีในทั่ว
โลก ผ่านการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศต่างๆ มาร่วมลงทุน 
แมจ้ะมสีำานกังานใหญอ่ยูท่ี ่Mountain View  และซานฟรานซสิโก 
แต่ทีมงานของ 500 Startups อยู่กระจายไปทั่วทั้งที่บาห์เรน, บัง
คาลอร์, เดลี, อิสตันบูล, ลอนดอน, ลอส แอนเจลิส , เม็กซิโกซิตี้, 
นวิยอรก์, ออสโล, ไซง่อ่น, โซล, สงิคโปร,์ เทลอาวฟี, โตเกยีว รวม
ถึงกรุงเทพมหานครด้วย ปัจจุบัน 500 Startups เกิดการลงทุนไป
แล้วกว่า 1,500 ราย จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 สำาหรับประเทศไทยก็มีธุรกิจร่วมลงทุนเครือข่ายของ 500 
Startups ด้วยอย่าง “500 Tuktuks” ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้น เมื่อเดือน
เมษายน ปี 2015 เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนให้กับกลุ่มธุรกิจเกิด
ใหม่ด้านเทคโนโลยีในไทย โดยจับมือกับสองพาร์ทเนอร์ชาว
ไทย คือคุณเรืองโรจน์ พูนพล (อดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ของ Google Earth) และคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ookbee จำากัด) ร่วมกับนักลงทุนชาว
ไทยอีกมากมาย ระดมกองทุนตั้งต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 300 ล้านบาท (10% เป็นเงินระดมทุนจากนัก
ลงทุนต่างประเทศ และอีก 90% มาจากนักลงทุนชาวไทย) เพื่อ
สนับสนุนเงินทุนก้อนแรกให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความชัดเจน
และน่าสนใจทั้งด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีทีมงานที่แข็งแกร่ง 
และมีโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในตลาดได้ ซึ่งบริษัทที่ได้รับ
คัดเลือกจะได้รับเงินทุนบริษัทละประมาณ 2 - 4 ล้านบาท และ
จะได้เงินลงทุนเพิ่มอีก 2 เท่าหากธุรกิจสามารถขยายเติบโตได้
ดี ภายในปี 2015 ทาง “500 Tuktuks” ได้เข้าไปลงทุนในกลุ่ม 
สตาร์ทอัพของไทยถึง 10 รายแล้ว (เป็นเงินประมาณ 1-1.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ได้แก่ Omise ธุรกิจเก่ียวกับช่องทางการชำาระเงิน, 
Blisby  ตลาดออนไลน์ขายสินค้าแฮนด์เมด, Claim Di  แอพพลิเคช่ัน
สำาหรับการเคลมประกัน, Hubba ธุรกิจด้าน Co-working space, 
Wishbeer บรกิารจดัสง่เบยีรถ์งึบา้น, Flow Account แอพพลเิคชัน่ 
ระบบบญัชสีำาหรบั SME, Skootar บรกิารเมสเซนเจอร,์ Style Hunt 
ตลาดออนไลน์รวมร้านแฟช่ัน, Washbox แอพพลิเคช่ัน บรกิารซกัรดี 
และ Take Me Tour นำาเที่ยวโดยคนท้องถิ่น 
 จุดเริ่มต้นเหล่านี้ไม่ได้แค่สนับสนุนกลุ่ม Startup ให้ประสบ
ความสำาเร็จในตลาดภูมิภาคของตนเอง แต่มองการณ์ไกลถึงขั้น
ใหก้ลุม่สตารท์อพัสญัชาตไิทยขยายเตบิโตยงัตลาดสหรฐัอเมรกิา 
จนถึงในตลาดโลกเลยทีเดียว

HOOK
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Kickstarter
  Kickstarter เป็นแพลทฟอร์มในการระดมเงินทุน เพื่อสร้าง
โปรเจ็คต์ให้เป็นจริง ผ่านการเช่ือมโยงผู้คนให้มีส่วนร่วมกับโปรเจ็คต์
สร้างสรรค์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ การ์ตูน งานคราฟท์  
งานออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์และวิดีโอ อาหาร เกมส์ 
วารสารศาสตร ์สิง่พมิพ ์เพลง ถา่ยภาพ เทคโนโลย ีการเตน้ และ
การละคร คุณก็สามารถสร้างโปรเจ็คต์ใน Kickstarter ได้ ขอแค่
ให้โปรเจ็คต์นั้นผ่านกระบวนการคิดจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมี
เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ต้องการจะทำาอัลบั้มของตัวเอง จัดพิมพ์
หนังสือ หรือผลิตผลงานศิลปะ เป็นต้น  
 เจ้าของโปรเจ็คต์สามารถโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจ็คต์
พร้อมระบุเป้าหมายเงินทุนที่ต้องการ และระยะเวลาไว้ จากนั้น
ผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมสนับสนุนเงินเพื่อสร้างโปรเจ็คต์ให้เป็น
จริงได้ (Pledged) และหากเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาตามที่ระบุ
ไว้แล้วปรากฏว่าโปรเจ็คต์นั้นมีผู้สนใจสนับสนุนเงินทุนตามเป้า
หมาย เจ้าของโปรเจ็คต์ก็จะได้รับเงินจากผู้ให้ทุน (Backer) แต่
ถ้าโปรเจ็คต์น้ันหมดอายุก่อนจะได้เงินครบตามเป้า ก็เป็นอันว่า
โปรเจ็คต์น้ันไม่ประสบความสำาเร็จ และอดได้รับเงินทุนไป แต่ละ
โปรเจ็คต์ผู้ให้ทุนสามารถเลือกรับ "Reward" เป็นสินนำา้ใจตามยอด
เงินท่ีบริจาคไว้ 
 ต้ังแต่เปิดตัววันท่ี 28 เมษายน ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน มีโปรเจค็ต์
สำาเรจ็ถงึกวา่ 102,000  โครงการแลว้ และ 5% ของเงนิรว่มลงทนุ
ใน Kickstarter ได้บริจาคให้กับองค์กรต่างๆ ด้วย
 แมม้บีางโครงการทีต่อ้งผดิหวงั แต ่Kickstarter กเ็หมอืนเปน็เวที
ทีไ่ดท้ดลองนำาเสนอแนวคดิสูต่ลาด เพือ่การปรบัปรงุและพฒันา
ในคร้ังต่อไป เพราะกรรมการผู้ตัดสินในคร้ังน้ีคือพลังโซเชียลน่ันเอง
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หลงัจากประสบความสำาเรจ็อยา่งมากกบัการจดังานครัง้แรกไปเมือ่สามปทีีแ่ลว้ การกลบัมาอกีครัง้ของ Bukruk เทศกาลสตรที
อาร์ทครั้งใหญ่ที่เชื่อมโยงศิลปินจากเอเชีย และยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยผืนกำาแพงสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ จึงไม่
เพียงสร้างความฮือฮาให้กับแวดวง Underground Culture ในบ้านเราอีกครั้ง แต่มันยังทำาให้ซีนของสตรีทอาร์ทในประเทศ
ไทยค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างแข็งแรงอีกด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว Bukruk คือโปรเจ็คต์งานศิลปะที่เกิด
จากคิวเรเตอร์ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญทั้ง 3 คน ได้แก่ 2 ชาวฝรั่งเศส 
Myrtille Tibayrence แห่ง Toot Yung Art Center และ Nicolas Dali แห่ง 
Nemo Studio รวมถึงโบ นิกันต์ วะสีนนท์ Co-Director จาก BKK Art House 
ที่ช่วยกันผลักดันให้ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยเหล่าสตรีทอาร์ทติสท์
ชือ่ดงัไดโ้ลดแลน่ และสรา้งความสะดดุตาใหก้บัผูท้ีส่ญัจรไปมาทัว่ทัง้บรเิวณ
สามย่าน ปทุมวัน และราชเทวี สำาหรับครั้งที่สองกับงานที่มีชื่อว่า  Bukruk 
Urban Arts Festival 2016 นี้ จึงไม่ธรรมดา มันยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกเป็น
ทวีคูณ เพราะนอกจากโลเคชั่นที่ถูกวาดสีสันให้เห็นกันแบบสดๆ ร้อนๆ โดย
เหล่าศิลปินตัวท็อปของโลกกว่า 20 คน ไม่ว่าจะเป็น Roa, Daehyun Kim, 
Nychos, Fiko, Saddo, Martha Cooper, Escif, Daan Botlek รวมถึงศิลปิน
คนไทยอย่าง Lolay  และ Kult จะอยู่ในย่านที่เรียกว่าเป็น Creative district 
บางรกั-คลองสานแลว้ เเตล่ะคนกล็ว้นสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่แีนวคดิเหมาะกบั
บรบิทรอบดา้นไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะเจาะลงตวัโดยยงัคงลายเซน็ และสไตลข์อง
ตัวเองเอาไว้ได้ชัดเจน โดยงานที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ สร้างทั้งยอดกดไลค์ 
และถูกแชร์ออกไปมากที่สุดของ Bukruk ในปีนี้ คงหนีไม่พ้นผลงานเป็ด
เอ็กซเรย์สีเหลืองที่แหวกว่ายอยู่ในนำ้าบริเวณอู่ต่อเรือกรุงเทพฯ ของ Nychos 
สตรีทอาร์ทติสท์ชื่อดังชาวออสเตรีย และช้าง 2 ตัวที่ห้อยหัวอยู่บนตึกเก่า 

ของถนนทรงวาด จากลายเสน้ของ Roa ศลิปนิจากเบลเยีย่มทีข่ึน้ชือ่ในเรือ่ง
การวาดสัตว์ด้วยโทนสีขาวดำา
 นอกจากการเพิ่มสีสันให้ย่านริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาเต็มไปด้วยมวลแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งศิลปะแล้ว ในงาน Bukruk Urban Arts 
Festival 2016 ยังพ่วงเอางานแสดงดนตรีของศิลปินอินดี้หาชมได้ยากที่จัด
เต็มแสง สี และเสียงมาไว้ในงานนี้ ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงยังมี
กิจกรรมทางศิลปะอีกมากมาย เช่น การเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถพูด
คยุกบัเหลา่ศลิปนิรุน่ใหมผู่ท้รงอทิธพิลในหลากหลายสาขาอยา่งใกลช้ดิ การ
ฉายภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่บนกำาแพง และเวิร์คช้อปต่างๆ อีกมากมาย
ด้วย ถึงแม้ว่ากิจรรรมต่างๆ จะผ่านไปแล้ว แต่คนที่มี Passion กับศิลปะก็
สามารถไปดื่มดำ่ากับผลงานสตรีทอาร์ทเหล่านี้ได้ในทุกๆ วัน ด้วยการเดิน
ทางโดยรถไฟฟ้า BTS เริ่มจากลงที่สถานีสะพานตากสินมาก็เจอกับเข้ากับ
งานของ Daan Botlek ทีอ่ยูบ่นแนวกำาแพงของโรงแรมแชงกรลีา และสามารถ
เดินดูงานอื่นๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบเจริญกรุงได้ด้วย แล้วถ้าหากว่าคุณค่า
ของงานศิลปะอยู่ที่การมองลึกเข้าไปในแนวคิด ค่านิยม และบริบทสังคมที่
ถูกสะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ออกมา ณ เวลานั้นๆ 
ศลิปะกค็งมหีนา้ทีไ่มต่า่งไปจากสือ่กลางในการสือ่สารอนัทรงประสทิธภิาพ
ที่ทำาให้คนต่างเชื้อชาติเข้าใจ และรู้สึกในสิ่งเดียวกันได้
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 เจ้าของร้าน Betta Cafée, Betta Hostel, บาร์ Sun Tan, ฟู้ดทรัค The Junk 
Food Club, เจ้าของแบรนด์แฟชั่น Takara Wong, Director และผู้ร่วมก่อตั้ง 
WHVCK กลุ่มที่นำาเสนอเพลง ดนตรี และปาร์ตี้นอกกระแส (Open Format) 
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ แชมป์- ฐกร วรรณวงษ์ กำาลังทำาอยู่ 
 “ด้วยครอบครัวก็ทำาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลและร้านขนมอยู่แล้ว เลย
คิดอยากต่อยอดธุรกิจจากพื้นฐานที่บ้านด้วย หลังจากเรียนจบปริญญาตรี
ด้าน Creative Marketing เลยลงเรียนทำาอาหารท่ี Le Cordon Bleu และเคย
ทำางานในโรงแรม ร้านอาหารท่ีออสเตรเลียมาก่อน แต่ก็เพ่ิงมีโอกาสมาเปิดร้าน
คาเฟ่ของตัวเองท่ีบางแสนช่ือ Betta Cafée เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว โดยข้างๆ กันก็กำาลัง
จะเปิดเป็น Hostel พร้อมบาร์เล็กๆ ด้านล่างช่ือ Sun Tan ด้วย” 
 เมือ่กอ่นเขาตอ้งลยุเดีย่วลงมอืทำาเองทัง้หมด กอ่นจะเริม่มทีมีมาชว่ยแบง่
เบา แต่ในส่วนของงานบริหารยังคงเป็นเขาที่ต้องดูแลเป็นหลัก “ผมทำางาน
ตลอด 7 วันเต็ม ตอนนี้เริ่มแบ่งเวลาให้ตัวเองได้บ้าง อย่าง Betta Cafée ก็
จะเข้าไปทำา Special Menu เองทุกๆ 6 เดือนครับ”
 ความเป็นนักชิมนักสรรหาของอร่อย และชอบเดินทาง จึงเป็นที่มาของ
การเปิดร้าน Food truck ที่เคลื่อนที่ออกเสิร์ฟเบอร์เกอร์ทุกทิศทั่วไทย ชื่อ 
The Junk Food Club ซึ่งทำาให้เขาได้ท่องเที่ยวไปในตัว 
 “คนส่วนใหญ่มักมองว่าพวกแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหาร Junk food เป็น
ที่มาของการตั้งชื่อล้อเลียนว่า The Junk Food Club (คลับของคนกินอาหาร
ขยะ) ทั้งที่จริงๆ แล้ว อาหารที่เรานำามาเสิร์ฟเต็มไปด้วยสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่

ว่าเป็นขนมปังโฮมเมด ซอสโฮมเมด หรือเนื้อวัวที่เราคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีสั่ง
ตรงมาจากฟาร์ม”
 “ช่วงนี้จะติดอยู่กับรถคันนี้ตลอด เพราะเพิ่งเริ่มทำามา 4 เดือน แต่ก็เดิน
ทางไปแล้ว 6 จังหวัด ตั้งแต่ กทม บางแสน กาญจนบุรี เขาใหญ่ ระยอง 
พทัยา รว่มงานอเีวน้ทแ์ละเทศกาลดนตรตีา่งๆ ดว้ย ซึง่ทำาใหเ้ราไดเ้สพดนตรี
และศิลปะ พร้อมขายอาหารด้วย แถมยังได้ไอเดียมาต่อยอดในด้านการทำา
ดนตรีของกลุ่ม WHVCK ด้วย”
 แพชชั่นด้านแฟชั่นที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆ ก็กำาลังปลุกปั้นให้เป็นรูป
เป็นร่างภายใต้แบรนด์ “Takara Wong” พร้อมคอนเซ็ปต์ Trial & Error หรือ
การลองผิดลองถูก “เมื่อพูดถึง Street wear คนจะรับวัฒนธรรมมาจากฝั่ง
อเมริกาซะส่วนมาก ผมยังไม่เคยเห็นว่ามีใครกล้าเอาผ้าหรือเอกลักษณ์ใน
ความเป็นไทย ตั้งแต่วัสดุจนถึงขั้นตอนการทอผ้ามาใช้ในงาน Street wear 
ซึ่งตอนนี้เรากำาลังทำาอยู่ ผมอยากให้คนรู้สึกทึ่งว่า Made in Thailand ทำาได้
ขนาดนีเ้ลยหรอ ดงันัน้อยากใหล้องตดิตามกนัวา่ผลงานเสือ้ผา้ UNISEX และ 
Accessories ที่ตั้งใจไว้ว่าจะออกคอลเลคชั่นแรกช่วง Fall -Winter 2016 นี้จะ
เป็นอย่างไรครับ”
 แนวคิดที่ชัดเจนกับสิ่งที่ทำา เหมือนกับความเชื่อของเขาที่ว่า “เสียงเพลง
ทุกเสียงมีเสน่ห์ของมันอยู่ในตัว แต่คนจะสัมผัสมันได้หรือเปล่า” ทำาให้
สดุทา้ยแลว้การทีไ่ดค้น้หาความเชือ่มัน่ภายในตวัตนเจอ กก็ลา้ลงมอืทำาจน
สำาเร็จในวันนี้

เพราะไม่ยอมให้แพชชั่น ความสุข หรือสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อตัวตนชีวิตในแบบเขา ต้องถูกเก็บซ่อนไว้ที่บ้าน เป็นงานอดิเรก 
หรือเป็นความสุขเล็กๆ ยามว่างเท่านั้น ทำาให้ “แฟชั่น ดนตรี อาหาร การเดินทางท่องเที่ยว” ถูกจับมาต่อยอดเป็นอาชีพการ

งาน ที่ตัวเขาไม่ได้มองว่าเป็น “ธุรกิจ” แต่มันคือ “ไลฟ์สไตล์” เพราะทุกอย่างคือชีวิตของเขาทั้งหมด

OCCUPATION
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หนุม่สาวในวยัยีส่บิตน้ๆ บางคนอาจอยูใ่นชว่งกำาลงัลองผดิลองถกู แสวงหาและ
เรียนรู้กับประสบกาณ์ใหม่ บางคนอาจยังสับสน และกำาลังค้นหาตัวเองอยู่ แต่
สำาหรบัคนทีรู่จ้กัตวัตนอยา่งด ีมองเหน็และวางเปา้หมายขา้งหนา้ชดัเจนกอ่นใคร 
วันนี้ก็ตั้งต้นเริ่ม Startup เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่กันแล้ว
 แนก-นิตยา เทียมสอน เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ สาขาแฟชั่นดีไซน์ และเริ่มสร้างบริษัทดีไซน์ของตัวเอง โดยต่อยอดจาก
พื้นฐานของธุรกิจครอบครัวที่เป็นโรงงานซัพพลายเออร์ด้านเครื่องหนัง จากรุ่น
พ่อที่เป็นผู้สรรหาวัสดุใหม่ๆ ให้กับลูกค้า จนถึงรับผลิตเครื่องหนังให้กับแบรนด์
ดังต่างๆ ในไทยหลายแบรนด์  เมื่อมาถึงรุ่นลูกอย่างแนก จึงปรับเปลี่ยนโมเดล
ธรุกจิใหมโ่ดยใสค่วามคดิสรา้งสรรคแ์ละองคค์วามรูด้า้นดไีซนเ์ขา้ไปในแบบของ
เธอ และเริ่มก่อตั้งสตูดิโอ NAC ภายใต้คอนเซ็ปต์ N = Newest, A = Accesories 
และ C = Create 
 “เราสรรหาวัสดุใหม่ๆ จากต่างประเทศที่มีคุณภาพ ตั้งแต่อะไหล่ หนังแท้ 
หนัง PU ฯลฯ ให้ลูกค้าได้เลือก หรือใครที่มีดีไซน์แล้ว เราก็สามรถผลิตให้ได้ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องหนัง กระเป๋า จิวเวลรี่หรืออะไหล่ ก็สามารถสั่งทำาพิเศษได้ ส่วน

คนที่อยากสร้างแบรนด์กระเป๋าของตัวเอง เราก็สามารถให้คำาแนะนำาได้ตั้งแต่
เรื่องวัสดุ, ออกแบบ, การผลิต, การทำาแพ็คเก็จ, การถ่ายภาพ จนถึง Brand 
Coporate เลยค่ะ” นอกจากนี้เธอยังทำาแบรนด์รองเท้าของตัวชื่อ WYNN ออก
มาแลว้ และเตรยีมทำาแบรนดก์ระเปา๋ในอนาคตดว้ย อกีทัง้ยงัรว่มกบั Taksasilp 
Art Skill Studio  เพื่อเปิดคอร์สสอนด้านการออกแบบกระเป๋าตั้งแต่ดีไซน์ ผลิต 
จนถึงขายจริงสำาหรับผู้ที่สนใจด้วย
 “พวกโปรดัคส์ที่แนกออกแบบขึ้น ก็มาจากตัวตนของแนกเอง อย่างสไตล์
การแต่งตัวของแนกก็จะเน้นเสื้อผ้าเรียบๆ แมทช์กับกระเป๋า หรือรองเท้าที่มี
ลวดลายโดดเดน่ขึน้ ออกแนวทะมดัทะเแมง ไมใ่ชล่คุผูห้ญงิจา๋ รองเทา้แบรนด ์
WYNN จึงเป็นสไตล์ Casual + Travel สวมใส่ได้ทั้งหญิงและชาย และด้วยส่วน
ตัวไม่ค่อยใช้ของแบรนด์เนม แต่จะชอบของดีไซน์ดี มีคุณภาพ และสามารถ
ปรบัเปลีย่นได ้เลยวางแผนไวว้า่จะออกแบบกระเปา๋ทีม่กีมิมคิใหล้กูคา้ไดเ้ลอืก
เองด้วยค่ะ”
 แม้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้น แต่ก็อาจเป็นก้าวแรกที่นำาพาเธอไปได้อีกไกล
www.nac-bangkok.net
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เพราะวิถีชีวิตคนเมืองท่ีเร่งรีบ ทำาให้ไม่ค่อย
ใส่ใจเร่ืองอาหารการกินสักเท่าไหร่ เช่ือว่า
หลายคนอยากทานผักให้มากข้ึน แต่ก็หา
โอกาสได้ยาก เวลาสั่งข้าวจานเดียวที่
ร้านอาหารกไ็ดผ้กัมาหยบิมอืนงึ ในขณะที่
ร่างกายคนเราต้องการผักถึงวันละ 1 กิโลกรัม
จะทำาอย่างไรให้เราได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการจากอาหารเพียงพอ และดีต่อ
สุขภาพด้วย ท่ีร้าน Broccoli Revolution มี
โซลูช่ันให้
 ท่ีน่ี “ปฏิวัติผักสีเขียว” ทำาให้การทานผัก
เป็นเร่ืองง่าย และรู้สึกสนุกข้ึน ผ่านการคัด
สรรเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ี
หน้าตาน่าล้ิมลอง แถมรสชาติอร่อย แม้
จะเป็นเมนูอาหารมังสวิรัตท่ีไม่มีเน้ือสัตว์ 
นม และไข่ แต่ได้เลือกใช้โปรตีนจากธัญพืช
เพ่ือให้ผู้ทานได้รับคุณค่าจากอาหารครบ ท่ี
ร้านยังคัดสรรผักสดท่ีเป็นผักออร์แกนิคหรือ
ผักปลอดสารพิษเท่าน้ัน รวมถึงการสรรหา
วัตถุดิบจากแหล่งในท้องถ่ินเพ่ือกระจาย
รายได้สู่ชุมชนด้วย เมนูอาหารของท่ีน่ียัง
เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายเพราะเป็นอาหาร
แนว West meets East ภายใต้บรรยากาศ
ร้านท่ีดูเท่และโมเดิร์นสไตล์อินดัสเทรียล

RECIPES

Green Smoothie : -สมตูตีท้ีม่สีว่นผสมจากเคล, อะโวคาโด,้ กลว้ย 
และนมถั่วเหลือง
- ท็อปปิ้งด้วยเหล่า “Superfood” หรืออาหารที่อุดมด้วยคุณค่า
สารอาหารสูงจำาพวกธัญพืชและผลไม้ อย่าง กีวี, Cronola, Chia 
Seed, Goji Berry และอัลมอนด์ เป็นต้น

No.8 : น้ำาผักผลไม้สกัดเย็นจากบีทรูท, แครอท และแพชชั่นฟรุต

Broccoli Quinoa Charcoal Burger: - ทำาจากขนมปัง Charcoal 
ซิกเนเจอร์ของร้านท่ีมีส่วนผสมของธัญพืชและเบอร์ร่ีอยู่ 
- ไส้เบอร์เกอร์ทำาจากควินัว และบล็อคโคลี่บด พร้อมท้อปปิ้งซอส
ซัลซ่า ราดด้วยซอสอโวคาโด้ 
 - เครื่องเคียงมีให้ลูกค้าเลือกระหว่างสลัดผัก หรือเฟรนซ์ฟราย 
(ทำาจากเผือก มัน และมันฝรั่ง)

r e c h a r g e
h e a l T h
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ล็อฟท์ ตกแต่งด้วยต้นไม้สร้างความร่มร่ืน
และสวน Vertical เล็กๆ มีมุมน่ังสบายๆ ได้
เหมือนบ้าน  
 คนรักสุขภาพตัวยงคงต้องรู้จักคะน้า
ตะวันตก หรือเคล (Kale) ผักท่ีอุดมด้วย
คุณค่าทางอาหารสูง ท้ังวิตามินเอ ซี เค 
บี 6 โพแทสเซียม แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก 
และแคลเซียม จนได้รับสมญานามว่าเป็น 
“Queen of the Green” ท่ีน่ีก็ได้นำาราชินี
แห่งผักใบเขียวน้ีใส่ไว้ในเมนู “Smoothie in 
a bowl” ไว้ด้วยกับสูตร “Green Smoothie” 
ท่ีให้ประโยชน์ทางโภชนาการ อ่ิมท้อง 
และแคลลอร่ีตำ่า ส่วนอีกสูตรคือ “Berry 
Smoothie” เป็นสมูตต้ีผลไม้ตระกูลเบอร์ร่ี
อย่าง ราสเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี และสตอเบอร์ร่ี 
  สำาหรับเคร่ืองด่ืม Cold pressed juice 
หรือนำา้ผักผลไม้สกัดเย็นท่ีกำาลังได้รับความ
นิยมอยู่ในขณะน้ี เพราะไม่ใช้ความร้อนใน
กระบวนการผลิตเลย ทำาให้ผักและผลไม้
ไม่สูญเสียวิตามินหรือสารอาหารเหมือน
วิธีสกัดแบบอ่ืน ท่ีร้านก็มีให้เลือกหลายสูตร
โดยต้ังช่ือเป็นเลข Number ซ่ึงสูตรของทาง
ร้านจะเน้นส่วนผสมเป็นผัก (80%) และผล
ไม้ (20%) จึงเหมือนเป็นการสกัดผักเป็น
กิโลๆ มาไว้ในนำา้แก้วเดียว (250 ML.)
 สำาหรับคนท่ีไม่นิยมทานผักสักเท่าไหร่ 
ก็ยังมีเมนูอ่ืนให้เลือกทานอีกมากมาย เช่น 
อาหารว่างแบบเลบานอน ปอเป๊ียะทอด
เวียดนาม เต้าหู้เย็นแบบญ่ีปุ่น แกงมันฝร่ัง
แบบพม่า ข้าวกระเพราเห็ด เฝอ ข้าวผัด
กิมจิ ขนมจีนแห้งเต้าหู้  สปาเก็ตต้ี เป็นต้น
 เม่ือทำางานหนัก ใช้ชีวิตหนักแล้ว ก็ควร
ปฏิวัติอาหารการกินและดูแลสุขภาพมาก
ข้ึน เพ่ือสร้างสมดุลให้ร่างกายสุขภาพดี
พร้อมลุยต่อ! 

BrOCCOli rEvOluTiON 
899 ซอยสุขุมวิท 49 วัฒนา กทม. 
10110
เปิดทุกวันเวลา 7.00 - 23.00 น. 
โทร. 095-251-9799



ร้านอาหารไทยฟิวช่ันท่ีซ่อนตัวอยู่ในอาคารสินธร ถนนวิทยุ ตกแต่ง
ร้านด้วยคอนเซ็ปต์ “ตรอก” แต่หยิบยกมาในรูปแบบของความเป็น
นามธรรม โดยมองว่าตรอกเกิดจากถนนเส้นหน่ึง ท่ีมีผู้คนต่างเร่ือง
ราวมารวมตัวกัน ภายในร้านจึงมีรูปภาพวาด และภาพถ่ายของ
เพ่ือนๆ มารวมกัน ทำาให้ทุกๆ คร้ังท่ีมีคนรู้จักมาทานอาหาร เรา
ก็จะพูดถึงเร่ืองราวในอดีต ส่วนลูกค้าท่ีเข้ามาทาน ก็จะสัมผัสได้
กับบรรยากาศท่ีอบอุ่น การบริการท่ีเป็นกันเอง วัสดุท่ีตกแต่งเน้น
ความดิบเล็กน้อย เพ่ือส่ือถึงความเป็นตรอก แต่ให้ดูสะอาดตา
 ส่วนเมนูอาหารท่ีคัดสรรมาน้ัน ก็ไม่ธรรมดา ด้วยทางร้านเตรียม
คิดสรรค์เมนูอาหารไทยหาทานยาก รสแซ่บไว้ และเน้นเมนูอาหาร
ท่ีทำาได้ค่อนข้างเร็ว เพ่ือให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าออฟฟิศละแวกน้ีท่ี
ต้องการความรวดเร็ว อาทิ แกงกะทิรัญจวน แกงเหลืองพริกสด ส้ม
ฉุน เป็นต้น ซ่ึงแต่ละเมนูหาทานได้ยากจริงๆ ผ่านไปมาแถวน้ีจึงไม่
ควรพลาดลองชิมอาหารไทยสูตรเด็ดของร้านกัน

ช้ัน G อาคารสินธร ถนนวิทยุ ปทุมวัน กทม. 10330
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 17.00 น.
โทร. 062-471-9968

ด้วยคอนเซ็ปต์ของร้านตามช่ือ 80/20 เป็นเหมือนปรัชญาในการใช้
ชีวิต ท่ีเม่ือเราต้ังใจทำาอะไรอย่างเต็มท่ี 80% แล้ว เรายังสามารถ
สนุกกับมัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเติมเต็มส่ิงน้ันด้วย 20% 
ท่ีเหลือ ร้าน 80/20 จึงรวมนำาคอนเซ็ปต์น้ีมาใช้ในเมนูอาหารของ
ร้าน โดยเน้นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้จากในประเทศไทยอยู่ 80% 
และผสมผสานวัตถุดิบนานาชาติอีก 20% มาปรุงเมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืมให้สมบูรณ์และครีเอท เรียกได้ว่า "เป็นการนำาวัตถุดิบไทย 
ใส่จานฝร่ัง” ก็เป็นได้
 เม่ือเข้ามาภายในร้านจะพบ Center Piece ท่ีสำาคัญคือ กระดาน
ดำาขนาดใหญ่สำาหรับเขียนเมนูอาหารในแต่วัน ท่ีแขวนไว้เด่นชัด
เม่ือแรกเปิดประตูร้านเข้ามา สอดคล้องกับการเลือกใช้วัตถุดิบ
ใหม่ๆ หรือตามฤดูกาล ซ่ึงทำาให้มีการปรับเปล่ียนเมนูใหม่ๆ อยู่
ตลอด ทำาให้ลูกค้าได้เซอร์ไพรส์ และล้ิมลองเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ผสมผสานกับการตกแต่งร้านแนว Loft/Industrial ท่ีมีกล่ินอายแบบ 
New York และ Modern Thai เข้าด้วยกัน ทำาให้เกิดเสน่ห์ท่ีลงตัว
ท่ามกลางย่านเจริญกรุง
 เสน่ห์อีกอย่างของอาหารและเคร่ืองด่ืมของท่ีน่ี คือ ผลิตจากก้น
ครัวและบาร์ของทางร้านเองท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง ไอศครีม 
Pickle แยม ซอสต่างๆ และนำา้เช่ือมท่ี Infuse สมุนไพร โดยท้ังหมด
น้ีจะมีกล่ินไอความเป็นไทยซ่อนอยู่

1052-1054  เจริญกรุง 26 เขตบางรัก กทม. 10300
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) เวลา 17.00 - 00.00 น.
โทร. 087-593-1936
Facebook : 80/20bkk Instagram : 8020bkk
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แอชตัน สีลม (Ashton Silom)
สุดยอดคอนโดมิเนียม บนถนนสีลม ทำ�เลที่ดีที่สุด 
เอกสิทธิ์เพื่อ เดอะ ไพโอเนียร์ ในแบบแอชตัน เท่�นั้น

โครงการที่ตั้งอยู่บนทำาเลที่ดีที่สุด ในย่านสีลมที่มั่งคั่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บนถนน
ที่ไม่เคยหลับใหล และเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการใช้ชีวิต 
  แอชตัน สีลม ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ตัวอาคารที่ออกแบบภายใต้แนวคิด 
“New Sculpture Building” ครั้งแรกกับการเปิดมุมมองของที่อยู่อาศัยในรูปทรงอาคาร
สูงโดดเด่นทันสมัย ร่วมกับนวัตกรรมใหม่ “Vertical Interlocking” ในยูนิตพิเศษที่
เล่นระดับระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนเพื่อเปิดระดับความสูงเพดานแตกต่าง
กัน (สูงสุดถึง 3.6 เมตร*) พร้อม Master Bathroom ที่มาพร้อม Jacuzzi ในทุกยูนิต 
ร่วมกับดีไซน์ห้องรูปแบบ L-Shape ที่มี Corner Units เพิ่มความเป็นส่วนตัวสูง และ
เปิดมุมมองแบบ “Panoramic View” ภายในอาคารก็สะท้อนความงามที่ผสานความ
ต่างแบบ ‘Luxury Art Gallery’ 
 การใช้ชีวิตแบบ ‘THE PIONEER’ ทำาให้ที่นี่เพียบพร้อมด้วย “Quadruple Facilities” 
ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ตั้งแต่ “Alfresco Living Plaza” ออกแบบเล่นระดับพื้นที่ ให้
สวน และนำา้ตกอยูด่า้นลา่ง สว่นของลอ็บบี ้“Objets’ D’Art Lobby” มาพรอ้มคอนเซป็ต ์
‘Time Pause’ ที่ตกแต่งด้วยชิ้นงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ, “Private Theatre 
Lounge” ห้องชมภาพยนตร์และความบันเทิง, “Steam Room” และ “Sauna Room” 
ท่ามกลาง Panoramic View บนชั้น 34, “Social Club” สำาหรับการพบปะอย่างเป็น
กันเองบนชั้น 48 และเชื่อมต่อไปยัง “Botanical Lounge” พื้นที่สวนด้านนอกสำาหรับ
สังสรรค์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ นอกจากนี้ยังมี Facilities ได้แก่ Swimming Pool, Kid's Pool, 
Onsen, Jacuzzi, Fitness, Private Fitness, Massage Room, Library และ Business 
Lounge  
 สัมผัสประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่รอต้อนรับ เดอะ ไพโอเนียร์ 
ได้แล้ววันนี้...ที่สำานักงานขายโครงการแอชตัน สีลม 
โทร. 02-316-2222 หรือ ananda.co.th 

รูปจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รูปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รูปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รูปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รูปจำาลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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AMC Exclusive Expat Seminar

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาทางอนันดาฯ นำาโดย
คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด จัดงานสัมมนาให้แก่ลูกค้า
ต่างชาติของอนันดาฯ (AMC Exclusive Expat) ที่อยู่ในเมืองไทย 
เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “2016 Real Estate Investment” ณ 
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ร่วมบรรยายโดย คุณแคลย์ต้ัน 
เวด, กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  พรีเมียร์ โฮม เรียลเอสเตท จำากัด 
และ คุณแฟรงค์ ข่าน กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา
ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จำากดั 
    อีกท้ัง บริษัทได้รับความร่วมมือจากกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ได้แก่ DDproperty.com, ธนาคาร ยูโอบี จำากัด, Thailand Privilege 
Card และ ลูกค้า AMC เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน โดยส่วนใหญ่เป็นชาว
ต่างชาติจาก สิงค์โปร์ จีน มาเลเซีย และ อังกฤษ  ในการบรรยายเร่ือง
โอกาสการลงทุนอสังหาฯ ปี 2559 มีปัจจัยบวกจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน
ประเทศของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นความต้องการอสังหาริมทรัพย์ ท้ังในเชิง
พาณิชย์ และ ท่ีอยู่อาศัย ให้กับกลุ่มลูกค้าท้ังไทยและต่างประเทศ และ
รวมท้ังปัจจัยบวกของราคา และอัตราค่าเช่าท่ีดีของท่ีอยู่อาศัยตลอดแนว
เส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว และแนะนำาข้ันตอนการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ให้กับลูกค้าต่างชาติด้วย    

AMC Japan Smart City Tour

คุณสุเมธ รัตนศรีกูล, คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์  Head Business 
Unit พร้อมด้วยคุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์ ชวนสมาชิก Ananda Member Club (AMC) กว่า 
32 ท่าน ร่วมเดินทางท่องเท่ียวแดนปลาดิบ พาชมเมืองอัจฉริยะ 
“Kashiwa-no-ha Smart City” สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก AMC เท่าน้ัน 
พร้อมสัมผัสกับความสวยงามของประเทศญ่ีปุ่น ฟรีตลอด 6 วัน 
4 คืน จากแคมเปญ “AMC Japan Smart City Tour” ซ่ึงมาจาก
การแนะนำา และ/หรือ มูลค่าการซ้ือสะสมสูงสุดเฉพาะโครงการคิว 
ชิดลม-เพชรบุรี, ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี, ไอดีโอ คิว จุฬา-สาม
ย่าน, ไอดีโอ โอทู และ/หรือ ไอดีโอ สุขุมวิท 115 โดยแคมเปญดัง
กล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อนันด�ฯ ชวนลูกบ้�น 20 โครงก�ร ทำ�บุญรับปี
ใหม่ 2559

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน
การจัดงานทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสริมความเป็น
สิ ริมงคลต้อนรับปี ใหม่  2559 ให้กับลูกบ้านโครงการ
คอนโดมเินยีม จำานวน 20 โครงการ โดยเริม่ทีโ่ครงการ มอรฟ์ 38, 
ไอดีโอ โมบิ สาทร, ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท, ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร, 
ไอดีโอ ลาดพร้าว 5, ไอดีโอ โมบิ พระราม9, ไอดีโอ เวิร์ฟ 
ราชปรารภ, ไอดีโอ ลาดพร้าว 17, ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ 
และ เอลลิโอ เดล เรย์ ซึ่งมีลูกบ้านให้ความสนใจมาร่วมงาน
ทำาบุญอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องจนถึง
เดือนเมษายนนี้

New Year Visit Condo&Housing

คุณภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้าน
จัดสรร พร้อมด้วยคุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์ เข้าอวยพรพร้อมมอบของท่ีระลึกเน่ืองในเทศกาล
ปีใหม่ 2559 แด่ลูกค้า Ananda Member Club (AMC) ระดับ VIP 
จำานวนกว่า 200 ท่าน ท่ีมียอดการซ้ือและแนะนำาบอกต่อ ตลอด
จนลูกบ้านโครงการ Arden จำานวน 14 ท่าน ซ่ึงได้ให้การสนับสนุน 
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

AMC Arden The Glamping 
Exclusive Event

บริษัท อนันดาฯ จัดกิจกรรมพิเศษให้กับ
ลูกบ้านโครงการ ARDEN ภายใต้ช่ืองาน 
AMC “ARDEN THE GLAMPING Exclusive 
Event” ท่ีโครงการ Arden Phatthanakan ใน
วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2559  เวลา 16:00 – 
19:30 น. โดยภายในงานพบกับ คุณยุ้ย Get 
Rich มาร่วมพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ พร้อมฟัง Mini concert
สไตล ์Acoustic จาก คณุปัน่ ไพบลูยเ์กยีรต ิ
เขียวแก้ว และนอกจากน้ีผู้มาร่วมภายใน
งานมีสิทธ์ิ ลุ้นรับ Gift Voucher Central มูลค่า
รวมกว่า 30,000 บาท และเอกสิทธ์ิพิเศษ
สำาหรับสมาชิก AMC เม่ือจองซ้ือภายในงาน 
รับส่วนลดสูงสุดกว่า 100,000 บาท อีกด้วย 
งานน้ีห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

อนันด�ฯ ชวนช�ว AMC Atoll ทั้ง 7 โครงก�ร ร่วมทำ�บุญต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทอนันดาฯ เชิญชวนสมาชิก AMC ลูกบ้าน Atoll ทั้ง 7 
โครงการ Atoll Maldives Palms, Atoll Lanta Resort  Life, Atoll Maldives Beach, Atoll Bali Beach, Atoll 
Waikiki Shore, Atoll Similan Reef และ Atoll Java Bay ร่วมทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง พร้อมรับพรปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าสโมสรแต่ละโครงการ นอกจากสมาชิก AMC ยังได้ร่วมฟังพระธรรม
เทศนาจาก พระมหาสมปองตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ที่โครงการ Atoll Maldives Beach 
สมาชกิ AMC ยงัไดร้บับรกิารตรวจสขุภาพฟรใีหก้บัลกูบา้นทกุทา่น จากโรงพยาบาลไทยนครนิทรท์ีโ่ครงการ 
Atoll Maldives Palms โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับการ
ตอบรับและความร่วมมือจากลูกบ้านทุกท่านที่เข้าร่วมทำาบุญเป็นอย่างดีเสมอมา

AMC Atoll Korea Trip 

คุณเวคิน  ต้ังกุลวัฒน์  Head Business Unit - Housing  ชวนสมาชิก Ananda Member Club 
(AMC) กว่า  21 ท่าน ร่วมเดินทางท่องเท่ียวประเทศเกาหลี  สัมผัสกับบรรยากาศของเกาะ
เชจู และพาตะลุยกรุงโซล 5 วัน 3 คืน เม่ือวันท่ี 10-14 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา ซ่ึง ทริป
น้ีถือเป็นทริปพิเศษสุดเฉพาะสมาชิก AMC จากแคมเปญ “AMC Atoll Year End Gifts” ท่ี
มีมูลค่าการแนะนำา และ/หรือ การซ้ือสะสมสูงสุดเฉพาะโครงการ Atoll ท้ัง 5 โครงการ คือ  
Atoll Maldives Beach, Atoll Bali Beach, Atoll Waikiki Shore, Atoll Similan Reef และ Atoll 
Java Bay โดยแคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
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AMC Arden Double 
Happiness 

สมาชิก AMC เพียงซื้อเพิ่ม หรือแนะนำา
เพ่ือนมาซ้ือ โครงการบ้านทาวน์โฮม  ARDEN 
ทั้ง 3 โครงการ Arden Phatthanakan, 
Arden Ladprao 71 และ Arden Rama III 
สมาชิก AMC ผู้แนะนำา และผู้ถูกแนะนำา 
รับเช็คเงินสดมูลค่าสูงสุด ท่านละ 30,000 
บาท* จำากัดการแนะนำาเพียง 5 ยูนิต / 
โครงการเท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด



 

DIRECTORY

SIMMER bY PRAHA
ชั้น G อาคารสินธร ถนนวิทยุ 
ปทุมวัน กทม. 10330
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 11.00 - 17.00 น.
โทร. 062-471-9968

80/20
1052-1054  เจริญกรุง 26 
เขตบางรัก กทม. 10300
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) 
เวลา 17.00 - 00.00 น.
โทร. 087-593-1936

PAINTbAR
ชั้น 6 โครงการพิมาน 49 
46/4 สุขุมวิท ซอย 49 แขวง 
คลองตัน เขต วัฒนา  กทม. 
10110 
เปิดวันอังคาร -  วันเสาร์ 
เวลา 14.00  - 22.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 18.00 น.
โทร. 081-001-0849

THE COMMONS
335/1 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 17)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 00.00 น.
โทร. 089-152-2677

bROCCOLI REVOLUTION 
899 ซอยสุขุมวิท 49 เขตวัฒนา 
กทม. 10110
เปิดทุกวันเวลา 7.00 - 23.00 น. 
โทร. 095-251-9799
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