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หลากหลายมุมมองการใช้ชีวิตของคนเมือง ธรรมชาติไม่ได้เปรียบแค่เหมือนแหล่ง
โอเอซิสในเมือง ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ แต่ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้
กับการใช้ชีวิตและการทำางานให้หลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
การออกแบบแลนด์สเคปที่สวยงามทันสมัยและร่มรื่น จนถึงการออกแบบโปรดัคส์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนเมืองปัจจุบันมีความสุขกับการปลูกต้นไม้มากขึ้น บาง
คนใส่ไอเดียสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือสร้างผลงานที่เชื่อมระหว่างคนกับ
ธรรมชาติด้วย 
 เพราะธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของชีวิตมนุษย์ การพัฒนาต่างๆ จึงต้อง
เคยีงคูก่บัเรือ่งของสิง่แวดลอ้มดว้ย นอกจากการสรา้งสภาพแวดลอ้มของทีอ่ยูอ่าศยั
ใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยา่งพอเพยีงแลว้ บรษิทัอนนัดาฯ ยงัสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพ
ชวีติอยา่งยัง่ยนื ใหล้กูคา้มชีวีติความเปน็อยูท่ีส่มดลุกบัธรรมชาต ิและมสีว่นรว่มดแูล
สิ่งแวดล้อมด้วย แนวคิด Eco Urban lifE ของคุณอาจเริ่มจากลองปรับเปลี่ยน
กิจวัตรเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำาวันของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นก็ได้ครับ
สำาหรับ iDEo Magazine ก็ยังเปลี่ยนมาใช้กระดาษ recycle เริ่มตั้งแต่ฉบับนี้
ที่คุณถือด้วย

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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ในสังคมของการอยู่ร่วมกัน คุณค่าและความสุขที่แท้ คือการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันสิ่งดีให้ผู้อื่นอย่างจริงใจ บริษัท อนันดาฯ ในฐานะ
ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  จึงให้ความสำาคัญกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเสมอมา เร่ิมต้นจากการพัฒนา
ทุกโครงการให้ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยครบทุกด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และจิตใจ 
รวมทั้งคำานึงถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดี นอกจากนั้นแล้วอนันดาฯ ยังพร้อมแบ่งปันและดูแลสังคมภายนอกด้วย	
	
แนวคิดในการทำางานด้าน	CSR	ของอนันดาฯ	ในรอบหลายปีที่ผ่านมา	เราได้เข้าไปดูแลสังคมในหลากหลายด้าน	ตั้งแต่การมอบที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมซึ่งทำาร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย	ประเทศไทย	(Habitat	for	Humanity)	มาอย่างต่อเนื่อง	การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและศาสนา	โดยในปี	2557	นี้	บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการดูแลทุกส่วนในกระบวนการธุรกิจของเราให้ดีอย่างแท้จริง	เรียกว่า
ดีจากแก่นแท้	จากภายในแล้วจึงขยายการดูแลและแบ่งปันความสุขออกสู่ภายนอก	ซึ่งเรารู้จักกันในช่ือ	“CSR	in-process”	

โดยเราตั้งใจที่จะ	 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ	 และมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน”	 ซึ่งริเริ่ม
เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม	ชื่อ	“ECO	uRban	lifE”		โครงการของเราจะเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และรณรงค์อย่างจริงจัง
กับลูกบ้านในโครงการ	iDEO	และ	พนักงานของเราเอง	โดยภายใต้แนวคิด	ECO	uRban	lifE
			•	REuSE
			•	REDuCE
			•	RECYClE
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 “ปอมเป็นคนชอบเดินทาง ชอบธรรมชาติ สวน ทะเลเหมือน
ผู้หญิงทั่วไป ชอบนั่งจิบชา ชอบซื้อดอกไม้แต่งบ้าน แต่ไม่ชอบ
อยู่นิ่ง และพอเข้าโหมดการทำางานก็จะดุ เวลาวาดรูปก็จะวาด
ตามความรูส้กึ ดงันัน้งานเลยมตีวัตนของปอมอยูด่ว้ย สว่นตวั
รู้สึกว่างานตัวเองดาร์ค มีความเป็นขาว-ดำา แต่เพื่อนศิลปินก็
จะบอกว่างานปอมไม่ขาว-ดำาเลย มีสีสันเยอะมาก” 
 หลังจากใช้ชีวิตอยู่อังกฤษมากว่า 10 ปี และเปิดสตูดิโอใน
Jam factory london จนเป็นที่ยอมรับในฐานะนักวาดภาพ

A SENSE OF NATURE
จากธรรมชาติรอบตัวสู่งานภาพประกอบที่มีชีวิตชีวา

POmmE 
CHAN
ปอม-ธัชมาพรรณ จันทร์จำารัสแสง

ปอม-ธัชมาพรรณ	จันทร์จำารัสแสง	หรือท่ีท่ัวโลกรู้จัก
ในนามของ	Pomme	Chan	นักวาดภาพประกอบไทย
ท่ีร่วมสร้างสรรค์งานให้บริษัทบ๊ิกเนมมากมาย	 ไม่ว่าจะ
เป็น	Marc	Jacobs,	nike,	Microsoft,	Converse,
Sony,	Mercedes-benz,	The	Guardian,	Central
Embassy,	adidas,	Selfridges,	 Topshop,	 iDn	
และ	new	York	Times	ฯลฯ	ล่าสุดยังรับเชิญให้ขึ้น	
บรรยายในงาน	Offf	barcelona	2014	งานกราฟิก
ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป	นอกจากจุดเด่นด้านเทคนิค
ลายเส้นวาดมือที่ละเอียด	งานของปอมยังเชื่อมโยง
กับงานศิลปะ	สถาปัตยกรรม	แฟช่ัน	รวมถึงธรรมชาติ
ที่อยู่รายล้อมรอบตัวด้วย

ประกอบแถวหน้าที่อังกฤษได้แล้ว ปอมตัดสินใจย้ายฐานที่มั่น
กลับมาทำางานที่เมืองไทย และยังสังกัดเอเจนซี่ เพื่อรับงาน
หลากหลายทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย เยอรมนี และ
ญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็เริ่มต้นทำาธุรกิจร่วมกับเพื่อน เพื่อต่อ
ยอดงานภาพประกอบแนว Typography และแพทเทิร์นที่เธอ
ถนัดสู่ caffe What if และแบรนด์ What if Decor 
 “What if เป็นแบรนด์ที่เริ่มทำาตั้งแต่ปี 2012 ร่วมกับเพื่อน 
เพื่อทดลองตลาดและความสามารถตัวเอง เกิดจากคำาถาม 
‘สมมติว่า’ ถ้านำางาน illustration ของปอมมาต่อยอดเป็น 
โปรดคัสต์า่งๆ แลว้จะเปน็อยา่งไร จงึเริม่ตน้จากพมิพล์วดลาย
บนผ้าออกแบบเป็นเส้ือผ้าและผ้าพันคอ ลองอยู่ 1 ปี ก็รู้ว่าแพชช่ัน
ของตัวเองไม่ใช่แฟชั่นดีไซเนอร์ แต่ชอบแต่งบ้านมากกว่าเลย
หันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การกินและการอยู่ โดยการ
เปิดร้าน caffe What if ที่ตอบโจทย์เรื่องการกิน และ What if 
Decor เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและตกแต่งบ้านค่ะ”
 “ปอมจบปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ก่อนจะไปเรียนต่อด้าน Graphic Design and 
communication ที ่london college of communications) 
เลยชอบการแต่งบ้านอยู่แล้ว สมัยวัยรุ่นอายุ 15-16 ปี อาจไม่อิน
กับเรื่องแต่งบ้านมากเท่าไร โตมาอายุ 20 กว่าๆ ก็สนใจเรื่อง
แฟชั่นเสื้อผ้า แต่พอเข้าสู่วัย 30 เริ่มพิถีพิถันในการแต่งบ้าน
มากขึ้น เดี๋ยวนี้ปอมสนใจงานเฟอร์นิเจอร์มากกว่าเสื้อผ้าอีก
เลยอยากทำาสินค้าสำาหรับตกแต่งบ้าน อย่างวอลเปเปอร์
หรอืผา้บเุฟอรน์เิจอร ์ทีใ่นเมอืงไทยไมค่อ่ยออกแบบลายผา้เอง 

สว่นใหญม่าจากสตอ๊คโฟโต ้หรอืจากตา่งประเทศ ดงันัน้จดุแขง็
ของแบรนด ์What if decor จงึอยูท่ีป่อมออกแบบลายพมิพเ์อง
ทั้งหมดค่ะ” 
 นอกจากเปิดร้านแล้ว สาวแอคทีฟอย่างเธอยังเตรียมเปิด
เอเจนซี่ดูแลศิลปินวาดภาพประกอบแห่งแรกในเมืองไทยอย่าง
เป็นทางการด้วย ในชื่อ aM/PM ที่ดูแลศิลปินทั้งไทยและเทศ 
ประกอบด้วย Hello Von, Sean freeman, Emily forgot, 
andrei robu, Erin Petson, owen Gildersleeve, Melvin 
Galapon, Every-Every (จิรายุ คูอมรพัฒนะ หรือ Jirayu 
Koo) และ Pomme chan
 และเหมือนเป็นการต้อนรับการกลับมาเมืองไทยของเธอ 
ปอมยังมีงานนิทรรศการครั้งใหญ่ร่วมกับ absolute ภายใต้
คอนเซป็ต ์“Transform Today” ทีจ่ะจดัแสดงผลงานของปอม
หลากสื่อ “นานๆ ครั้งปอมถึงจะจัดงานแสดงของตัวเองขึ้นที่
เมืองไทย ดังนั้นทุกครั้งที่จัดก็จะทุ่มเทมาก ครั้งนี้ก็เหมือนกัน
งานนีท้กุคนจะไดเ้หน็งาน typographic illustrations ของปอม
ถูกเปลี่ยนเป็นไฟนีออนทั้งหมด และจัดแสดงในรูปแบบงาน
ทดลองทีห่ลากหลายและไมเ่คยทำามากอ่น ไมว่า่จะเปน็การเลน่
กับกระจก หรือแสงสี เป็นต้น”  
 “ทุกวันนี้ปอมทำางานเพื่อให้ได้เดินทางออกไปเห็นโลก และ
นำาแรงบันดาลใจที่ ได้ กลับมาเป็นพลังในการทำางานอย่าง
สร้างสรรค์ต่อไปค่ะ”

WRITER : RUJIRa J.pHOTOGRapHER : BINN BUaMEaNCHOL
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PIPAT
ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

ECO ORIgIN
การออกแบบเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 “จากการที่ผมมีประสบการณ์ทำาร้าน Eco Shop  มาได้
4-5 ปีแล้ว ผมมองว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือ กลุ่มคนที่
มีไลฟ์สไตล์แบบเมือง และสนใจในสินค้าดีไซน์แบบ Eco เพราะ
เมื่อคนเมืองสนใจสินค้า Eco แล้ว จะสามารถเป็นผู้นำาเทรนด์ 
หรอืมพีลงัในการบอกตอ่และแพรข่ยายสูค่นกลุม่อืน่ได”้ ดงันัน้
จึงเริ่มก่อตั้งสมาคม Eco Design Thaiๆ รวมกลุ่มดีไซเนอร์
สายเลือดไทยกว่า 30 แบรนด์ในปีที่แล้ว เพื่อจำาหน่ายและ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้ดไีซนเ์พือ่สิง่แวดลอ้มขึน้ โดยม ี5 คยีเ์วริด์
สำาคญั คอื Urban , lifestyle, Design, Eco และ Thai origin  
“แม้คนที่ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลย แต่แค่ต้องการใช้สินค้า
รูปลักษณ์ดีไซน์สวยงาม ใช้งานได้ดี และราคาสมเหตุสมผล
กส็ามารถซือ้สนิคา้ดไีซนข์องเราได ้ยิง่เขาไดร้บัรูว้า่ผลติภณัฑ์
ของเรายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย วันหนึ่งอาจทำาให้เขา
หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ได้” 
 สินค้าในกลุ่ม Eco Design Thaiๆ ประกอบด้วยสินค้า
ไลฟส์ไตล ์ตัง้แตเ่ครือ่งประดบั เครือ่งหนงั จนถงึของตกแตง่บา้น 
และเฟอร์นิเจอร์ ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการเริ่ม
ต้นคือ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การจัดการ 
การใช้งานและการจำากัดเศษวัสดุ อาทิ สมุด 0.4921 จาก
แบรนด์ o (โอ) ของท็อป พิพัฒน์ ที่คำานวณเส้นบรรทัดใหม่ให้
แคบลงเหลือ 0.4921 เซนติเมตร จาก 0.65 เซนติเมตร ทำาให้
ใช้งานกระดาษหนึ่งหน้าคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้กระดาษยัง
ผลิตจากต้นไม้ในป่าปลูก สีหมึกทำามาจากถั่วเหลือง พิมพ์

แม้เริ่มต้นรู้จัก	ท็อป-พิพัฒน์	อภิรักษ์ธนากร	จาก
บทบาทมาดนักแสดง	 แต่หลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่หนุ่ม
คนนี้สนใจและลงมือทำาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง	กลับ
สะท้อนตัวตนของเขาในฐานะของนักสร้างสรรค์
หรือนักออกแบบท่ีมีใจรักส่ิงแวดล้อมมากกว่า	ไม่ว่าจะ
เป็นการทำาร้าน		ECO	Shop	รวมถึงจัดตั้งสมาคม	
ECO	Design	Thaiๆ	เพื่อให้สินค้าดีไซน์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเข้าถึงคนเมืองได้มากขึ้น

ด้วยเทคนิคการจุด ช่วยประหยัดหมึกได้ถึง 50% และปกเป็น
กระดาษน้ำาตาล สามารถรไีซเคลิไดห้ลายครัง้กวา่กระดาษขาว 
เปน็สมดุทีไ่ดร้บัรางวลั DEmark ป ี2013 และรางวลั Gmark ป ี
2013 ด้วย ส่วนใครที่ชอบปั่นจักรยานสามารถเลือกซื้อ rear 
reflector มาตดิไวด้า้นหลงัจกัรยานเพือ่ความปลอดภยัขณะ
ปั่นบนท้องถนน ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะผลิต
จากวัสดุสามารถรีไซเคิลได้ ช่วยลดขั้นตอนการผลิต และลด
การใช้แพ็คเก็จจิ้ง
 นอกจากจะมีเวบไซต์ www.ecoshop.in.th เป็น Eco Shop
ออนไลน์สำาหรับนำาเสนอสินค้าออกแบบที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมบริการส่งถึงบ้านแล้ว คนเมืองที่ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อมยังสามารถอัพเดทเรื่องราว Eco ได้ในเฟสบุ๊ค 
www.facebook.com/EcoshopbyTopPipat นอกจากนีย้งั
เตรียมพบกับ Eco Shop common ที่คุณท็อปเกริ่นไอเดีย
ไวว้า่ใหเ้ปน็ศนูยเ์รยีนรูง้านออกแบบทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มใน
อนาคต  “เราสามารถใชไ้ลฟส์ไตลท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มได้
ด้วยวิธีการง่ายๆ สนุกๆ เป็น Urban lifestyle แบบไทยๆ ของ
เรา ตัวผมเองอาจไม่ใช่มนุษย์ Eco 100% แต่ผมจะทำาให้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีท่ำาได ้และเหมาะกบัไลฟส์ไตลข์องผม สิง่สำาคญัคอืผม
จะทดลองก่อน จะไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรก อย่างตอนนี้ที่บ้านก็แยก
ขยะ อย่างขวด พลาสติก และหนังสือพิมพ์เป็นประจำาอยู่แล้ว”
 “Eco เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งเป็น
สิง่ทีเ่ราไมส่นใจไดจ้รงิๆ หรอื? ถา้วนันีค้นเมอืงออกไปจากบา้น
แล้วเจออากาศที่ดี มีต้นไม้ริมถนนร่มรื่น บรรยากาศของเมือง
มีความสวยงาม มีพื้นที่สีเขียวให้พักผ่อนหย่อนใจ มีฟุตบาท
กวา้งขวางทีส่ามารถเดนิไดโ้ดยไมต่อ้งกลวัอนัตราย พอ่แมเ่มือ่
แก่เฒ่าก็สามารถพาออกนอกบ้านได้ เพราะอากาศดีบริสุทธิ์
ไม่ทำาลายสุขภาพ และคนเมืองสามารถปั่นจักรยานจากบ้าน
ไปที่ทำางานได้ทุกวัน”
 “หากบ้านเมืองเราเป็นอย่างที่ผมว่า เราก็คงไม่ต้องคำานึง
ถงึเรือ่งสิง่แวดลอ้มกนัใหม้าก แตเ่พราะเรายงัอยากมคีณุภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมเราถึงต้องมา
สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันครับ”
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 “ T.r.o.P มาจากคำาวา่ Terrains + open space เราไม่ได้
สร้างสวน แต่เราสร้างประสบการณ์  คือต้องเข้ามาอยู่ หรือ
ดูนานๆ จึงจะเห็นรายละเอียดซ่อนเร้นอยู่” เป็นการตีความ
แนวคิดด้านการออกแบบแลนด์สเคปที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้น
แลนด์สเคปสำาหรับคุณป๊อกจึงไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้แล้ว
ตกแต่ง “เราต้องการให้คนรู้สึกประหลาดใจกับคอนเซ็ปต์ใหม่
ของสวน ที่เราคิดและออกแบบโดยใส่ดีเทลใหม่หมด ไม่ยึดติด
กับสไตล์ เป็นแลนด์สเคปที่ผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรม
เข้าไปด้วย”  
 ก่อนหน้าที่คุณป๊อกจะเปิดบริษัท T.r.o.P ในปี 2007 เขา
เคยทำางานที่บริษัท Hargreaves associates ซึ่งเป็นบริษัท
ด้านออกแบบแลนด์สเคปที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ 4 ปี หลังจากเรียนจบ Master of landscape archi-
tecture in Urban design จากมหาวิทยาลัย Harvard โดย
ในช่วงทำางานที่อเมริกานั้น เขาเคยได้ร่วมทำาโปรเจ็กต์ใหญ่ที่ 
chattanooga Water front  เมืองเล็กๆ ใน Tennessee กับการ
ปรับภูมิทัศน์เมืองริมน้ำาให้มีพื้นที่สีเขียวน่าอยู่ขึ้น “เราใช้เวลา
ทำาโปรเจ็กต์นี้ประมาณ 4 ปี จากเมืองที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไม่
ประสบความสำาเร็จ ที่ดินก็เริ่มแพงขึ้น จากลานจอดรถร้าง 
ก็กลายเป็นคอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้าขึ้น เราตัดเลน

แม้เราจะหลงใหลความทันสมัยและศิวิไลซ์ของเมือง	
แต่ก็ ไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตอยู่แต่กับตึกคอนกรีต	
งานภูมิสถาปัตยกรรมจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีช่วย
สร้างบรรยากาศเมืองให้ร่มร่ืนน่าอยู่	 ป๊อก	 คบคงสันติ	
ผู้ก่อตั้งบริษัท	 T.R.O.P	 คือหนึ่งในนักออกแบบที่
ตีความงานแลนด์สเคปให้เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียว	
แต่เป็นสวนที่เชื่อมความรู้สึกและประสบการณ์ให้
กับผู้คน

ถนนไฮเวย์จาก 8 เลน ให้เหลือ 2 เลน  เพื่อให้คนขับรถช้าลง 
และสามารถข้ามถนนไปยังแม่น้ำาได้ง่ายขึ้น เป็นการพัฒนาที่
ตรงข้ามกับความเจริญแต่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”
 เมื่อมีพื้นที่สวนสีเขียวริมแม่น้ำา คนในเมือง chattanooga 
จึงใช้เป็นพื้นที่ทำากิจกรรมต่างๆ อย่างออกกำาลังกาย หรือนั่ง
ชมวิว อีกฝ่ังแม่น้ำายังสร้างเป็นสวนสาธารณะ Ecology ให้เด็กๆ
มาเล่น มีเนินสูงที่เกิดจากการถมดินเพื่อป้องกันสารพิษจาก
ขา้งใต ้เนือ่งจากเคยเปน็พืน้ทีโ่รงงานของบรษิทัแหง่หนึง่มากอ่น
และมีต้นไม้เป็นชั้นๆ เพื่อชะลอน้ำาที่ไหลผ่านมาจากเมือง เพื่อ
ดูดสารพิษก่อนปล่อยสู่แม่น้ำา
 “แลนด์สเคปเป็นส่วนที่ช่วยสร้างบรรยากาศเมืองให้ดู
รื่นรมย์ขึ้น เมืองไทยถึงจะมีคนคิดว่าควรมีพื้นที่สีเขียวในเมือง
เท่าไร แต่ไม่มีใครเชื่อมต่อระหว่างนโยบายกับการสร้างแลนด์
เสคปอยา่งจรงิจงั ไมม่ใีครคอยเพิม่สเีขยีวใหก้บัพืน้ทีส่าธารณะ 
อยา่ง ตามถนน หรอืรมิทางเทา้ หรอืถา้มกีเ็ปน็สวนเชยๆ ดงันัน้ 
T.r.o.P ในฐานะบริษัทเอกชน เลยพยายามออกแบบพื้นที่
สีเขียวในโปรเจ็กต์ต่างๆ ของเรา ให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำาได้” 
 บรษิทั T.r.o.P ยงัเปน็ผูอ้อกแบบแลนดส์เคปใหก้บั iDEo Q 
จฬุาฯ – สามยา่น โครงการใหมท่ีเ่พิง่เปดิตวัไปดว้ย ซึง่นอกจาก
จะสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญส่ว่นตวัใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัภายใน
คอนโดมิเนียมแล้ว ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่โดย
รอบด้วย “iDEo Q จุฬาฯ -สามย่าน ไม่มีรั้วด้านหน้า เพื่อให้
คนนอกสามารถมองเขา้มาเหน็พืน้ทีส่เีขยีวของคอนโดฯ ได ้ใน
ส่วนของสระว่ายน้ำาก็ออกแบบให้เหมือนหมู่เกาะในน้ำาเมื่อมอง
จากมุมสูงลงมา กลายเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนใคร”
 ปัจจุบัน T.r.o.P เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบแลนด์-
สเคปให้กับโครงการใหญ่ๆ มากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ 
ทกุโปรเจก็ตเ์กดิขึน้จากกระบวนทศันแ์ละกระบวนการออกแบบ
ทีค่ดิตา่ง กอ่เกดิเปน็งานแลนดส์เคปทีส่วยงาม แตกตา่ง มเีรือ่ง
ราว และเป็นพื้นที่สีเขียวที่หยิบยื่นความสดชื่น สบายใจให้ชีวิต
สมดุล

LANDSCAPE OF LIFE
ผู้สร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ด้วยแลนด์สเคปดีไซน์เท่ 
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PERFECT BICYCLE TRIP
WITH  MOBILE APPS
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วัดพระศร�รัตนศาสดาราม พ�พ�ธภัณฑ�การเร�ยนรู�
(Museum Siam)

ป�อมพระสุเมรุ
(ถนนพระอาทิตย�)

ภูเขาทอง วัดสระเกศ อนุสาวร�ย�ประชาธิปไตย เสาชิงช�า ศาลเจ�าพ�อเสือ สวนรมณีนาถ
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A. หอศิลป�ร�วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

B. มนต�นมสด

C. ชามเร�ญสตูดิโอ

D. นมโจ

E. ร�านลูกชิ�นแพร�งนรา

F. ร�านโอบองแปง สาขาหน�าพระลาน

G. ร�านอาหาร SALA

H. VIVI Cafe’

I.  ร�านผัดไททิพย�สมัย

J. ศาลาเฉลิมกรุง

K. Old Siam Plaza

L. Escapade Burgers & Shakes

M. Cafe’ Velo Dome

C

ENDOMONDO SPORTS 
TRACKER APPLICATION 

แอพพลิเคชั่นบนสมาร�ทโฟน ที่ช�วยบอก
ระยะเวลา ระยะทาง ความเร็ว จำนวนแคลอร�่
ที่ถูกใช�ในการออกกำลังกายไม�ว�าจะเป�น
การเดิน การว��ง หร�อการป��นจักรยาน
นอกจากนี้ยังบอกพ�กัดตำแหน�งป�จจ�บัน
พร�อมจัดเก็บข�อมูลการออกกำลังกายต�างๆ
ของเราไว� แล�วแสดงเป�นแผนที่เส�นทาง
การออกกำลังกายผ�านคุณสมบัติ Tracking 
location ของ GPS ในมือถือด�วย

NOSTRA 

ค�นหาสถานที่ หร�อเส�นทางป��นจักรยาน
ในประเทศไทยได�ละเอียดและแม�นยำด�วย
แอพพลิเคชั่น NOSTRA Map Thailand 
ที่สามารถบอกตำแหน�งสถานที่มากกว�า
1,000,000 จ�ดทั่วประเทศ  สามารถเก็บ
สถานที่ที่ต�องการไว�เป�น “ตำแหน�งของฉัน”
และสามารถแชร�ตำแหน�งให�เพ�่อนได�ด�วย
นอกจากนี้ยังมี NOSTRA Guide ให�ค�นหา
ร�านอาหาร หร�อสถานที่ท�องเที่ยวให�ผู�สนใจ
เดินทางไปหลากหลาย และสามารถดูข�อมูล
สภาพการจราจรได�ท่ัวกรุงเทพฯ ท่ีสำคัญ
ยังมีแนะนำเส�นทางป��นจักรยานให�กับ
นักป��นด�วย

GOOGLE MAPS

แอพพลิเคชั่นยอดฮิตสำหรับ iPhone และ
iPad ที่มีข�อมูลแผนที่ครบถ�วนและแม�นยำ
ทั่วโลก ไม�ว�าจะเป�นแผนที่ของเมือง ข�อมูล
สภาพการจราจรสด การหาเส�นทางใหม�
ในขณะเดินทาง รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ี
ภาพสตร�ทว�วและภาพในอาคารของสถานที่
สำคัญต�างๆ  ให�คุณสามารถค�นหาจ�ด
ท่ีน�าสนใจท่ีสุดของเมือง พร�อมข�อมูลจำเป�น
ในการเดินทางไป จ�งเป�นแอพพลิเคช่ันท่ีช�วย
ให�นักป��นสามารถเดินทางได�ง�าย รวดเร็ว
และสะดวกข�น้ด�วยระบบนำทางเสียงผ�าน  GPS

RECOMMENDED
MOBILE
APPLICATIONS

WAT INTRA
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3

4

LED

Z

SLEEP COM

Z

เปลี่ยนหลอดไฟ
เป�นหลอด LED
ที่ช�วยประหยัดไฟ
ได�ถึง 3 เท�า

เมื่อชาร�ตแบตเตอร�่อุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�เต็มแล�ว ควร
ถอดที่ชาร�ตออกเพ�่อเป�นการ
ถนอมแบตเตอร�่และประหยัดไฟ

ตั้งโหมด 
Sleep
ให�คอมพ�วเตอร�

TO SAVE ENERGY
THINGS10 

TAKE
OFF

เพ��มพ�้นที่
สีเข�ยว
ในบ�าน

5

GO TRAIN
GO TRAIN

PLATFORM

1
เดินทางด�วยรถสาธารณะแทนการใช�รถส�วนตัว
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ตั้งเวลาป�ดแอร�ก�อนตื่นนอน
2-3 ชั่วโมง

265:00
TEMP °c OFF AM

77
8

RECYCLE

09
JANUARY

MONDAY

FRESH AIRใช�บันไดแทนลิฟท�
กรณีที่ข�้นหร�อลง
ไม�เกิน 2-3 ชั้น

USE
STAIRS

RECYCLE

แยกขยะที่
สามารถร�ไซเคิลได�
กับขยะทั่วไป

EVERY
YEAR

ล�างแอร�ป�ละครั้ง

ออกไปออกกำลังกายเพ�่อสูด
อากาศบร�สุทธิ์ตามสวนสาธารณะ 
แทนเคร�่องว��งไฟฟ�า
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TREE

เกือบ 4 ปีแล้วที่ ‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก’ 
ในซอยลาดพร้าว 71 ของคุณนคร ลิมปคุปตถาวร หรือปริ๊นซ ์
ทีม่ฉีายาวา่ “เจา้ชายผกั” ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจใหค้นลกุขึน้มา
ปลูกผักและสร้างพื้นที่สีเขียวของตัวเองแม้จะอาศัยในเมือง
ก็ตาม ที่นี่จะจัดเวิร์คช็อปอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ความ
รู้และทักษะพื้นฐานสำาหรับการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
จนถึงเก็บเกี่ยว รวมถึงการพัฒนาตามแนวคิดเกษตรยั่งยืน
ต่อไป โดยเน้นวิถีการเกษตรอินทรีย์แบบชาวบ้าน เป็นการ
ปลูกที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ และเรียนรู้
การทำางานที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น วางแผนการปลูก
พืชที่ช่วยบำารุงรักษาดินให้ดี หรือการปลูกพืชตามฤดูกาล 
การจดัหลกัสตูรระยะสัน้ทำาใหค้นเมอืงสามารถเรยีนรูแ้ละลงมอื
ปลูกจริงได้ใน 1 วัน ทั้งยังการปลูกพืชในภาชนะ สำาหรับผู้อยู่
อาศยัในคอนโดมเินยีมทีม่พีืน้ทีจ่ำากดั “คนที่ไมค่อ่ยมเีวลาดแูล
ก็อาจเลือกปลูกพืชระยะสั้นที่โตเร็ว และสามารถทานได้ อย่าง
พวกผกังอกตา่งๆ เชน่ ตน้ออ่นทานตะวนั ถัว่งอก หวัไชเทา้งอก
หรือพวกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ อย่าง กระเพรา โหระพา  
คึ่นฉ่าย เป็นต้น” 
“คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ต้องมีความรู้
หรือประสบการณ์ แต่สิ่งสำาคัญ คือต้องมีใจ มีแรงจูงใจอยาก
จะปลูกต้นไม้จริงๆ คนโบราณว่าคนปลูกต้นไม้ต้องมือเย็น  
มือเย็นนั้นหมายถึงใจเย็น  เพราะมือเป็นอวัยวะที่สื่อสารออก
มาจากหัวใจ” 
“ถ้าใจเย็น มือก็จะเย็นไปด้วย ต้นไม้ก็จะรับรู้ได้ว่าเราใส่ใจและ
ต้องการที่จะดูแลมัน มันก็เจริญเติบโตได้ดีครับ”
www.facebook.com/prince.cityfarm

PRINCE 
CITy FARm

“ทำาไมไม่เห็นวัยรุ่นไทยลุกขึ้นมาทำาอะไรดีๆ บ้าง” คำาถามที่
ผู้ใหญม่กัพดูถงึเดก็รุน่ใหมส่มยันี ้ “Thai Teen Tree”  เปน็กลุม่
วยัรุน่ทีท่ำาใหเ้หน็วา่ความสนกุของชวีติไม่ไดม้าจากแคเ่รือ่งกนิ
ดื่มเที่ยว แต่เป็นการปลูกต้นไม้ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับงาน
สร้างสรรค์ที่ถนัดด้วย สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ หรือสีสัน วัยรุ่นที่
ตั้งแต่เด็กไม่เคยนึกรักต้นไม้และไม่แม้แต่จะคิดว่ามันมีชีวิตมา 
จนวันหนึ่งได้อ่านเรื่องราวของวัยรุ่นญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่นำาต้น
ไม้สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในเมือง จุดประกายให้สีสันชวน
เพื่อนๆ ออกไปซื้อต้นไม้มาลองปลูกและเกิดกลุ่ม Thai Teen 
Tree ขึ้น ผ่านไปปีกว่าแม้เพื่อนบางคนจะล้มเลิกความตั้งใจ
ปลูกต้นไม้ไปบ้าง แต่ตัวเขากลับยิ่งค้นพบข้อดีของการปลูก
ตน้ไมจ้นกลายเปน็ความชอบสว่นตวั “การปลกูตน้ไมก้เ็หมอืน
เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา
เราอาจปลกูตน้ไมเ้พือ่ประดบัตกแตง่บา้นใหส้วยงามรม่รืน่ หรอื
เปน็แบค็กราวนส์ำาหรบัการถา่ยรปูสวยๆ  ไมว่า่เพือ่อะไรกต็าม 
ที่สำาคัญคือเราได้ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นทุกๆ วัน 
ไดรู้ส้กึตืน่เตน้กบัการเฝา้รอคอยดคูวามเปลีย่นแปลงของตน้ไม ้
เปน็กจิกรรมทีท่ำาให้ไดค้ยุและใชเ้วลารว่มกนักบัครอบครวั และ
ได้เรียนรู้การปลูกด้วยประสบการณ์ตัวเอง การปลูกต้นไม้
สามารถสะทอ้นออกมาในแบบทีเ่ปน็เราชอบได”้ สสีนัซึง่ทำางาน
เปน็ผูช้ว่ยชา่งภาพและถา่ยภาพของตวัเองดว้ย จงึวางแผนทำา
โฟโตบุ้ค้ชือ่ Thai Teen Tree ภายใตแ้นวคดิวยัรุน่ไทยกบัตน้ไม ้
เป็นการนำาความถนัดด้านการถ่ายภาพมาบวกกับความรัก
ต้นไม้ที่น่าติดตามชม
www.facebook.com/thaiteentree 
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THEERARIUm

ชีวิตท่ามกลางเมืองทันสมัย ไม่ได้ต้องการแค่ความสะดวก
สบายทางกายอย่างเดียว ยิ่งพื้นที่ชีวิตรอบตัวส่วนใหญ่ของ
คนเมืองคือคอนกรีตและตึกสูง เรายิ่งโหยหาพื้นที่สีเขียวเล็กๆ 
ที่เป็นแหล่งเอโอซิสทางจิตใจให้กับตัวเองมากขึ้น แบรนด์ 
‘Theerarium’ จึงเกิดขึ้น โดยนำาเสนอรูปแบบการจัดสวน
ในขวดแก้วตามแนวคิด Terrarium  (มาจาก Terrain + 
aquarium) หมายถงึการจำาลองระบบนเิวศนภ์ายในภาชนะปดิ 
ใครทีอ่ยากมโีลกธรรมชาตขินาดจิว๋ไว้ในหอ้ง เริม่ตน้จากคลิก๊
ไปที่เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/Theerarium แล้ว
เลือกขวดแก้วตามขนาดและรูปทรงที่ชื่นชอบ (มีให้เลือกไม่ซ้ำา
แบบกันในแต่ละเดือน) จากนั้นบอกรายละเอียดความต้องการ
ต่างๆ  รวมถึงเรื่องราวที่จะถูกบอกเล่าผ่านโมเดลคนและสัตว์
ขนาดจิ๋วให้สวนมีชีวิตชีวาขึ้น เทคนิคการจัดสวนขวดแก้ว
ของ ‘Theerarium’ ไม่ต่างกับงานแลนด์สเคปดีไซน์ ที่ต้องคัด
เลอืกมอสหลากสายพนัธุ ์ตา่งเฉดสสีนัและความสงู เพือ่สรา้ง
เลเยอร์ให้สวนมีมิติน่าสนใจ สำาหรับราคาสวนขวดแก้วของ 
‘Theerarium’  ขึ้นอยู่กับขนาดของโหล มีตั้งแต่หลักพันถึง
หลกัหมืน่ ในขณะทีก่ารปลกูและดแูลรกัษาสวนมอสในขวดแกว้
ก็แสนง่าย คือ รดน้ำาเพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน และตั้งขวดแก้ว 
Terrarium ไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดอ่อนๆ หรือแสงจากหลอด
ไฟก็ได ้ ทำาใหเ้หมาะจะจดัวางทัง้ในออฟฟศิหรอืคอนโดมเินยีม
Terrarium จาก Theerarium  เป็นไอเดียสวนที่ทำาให้คนใกล้
ชิดกับธรรมชาติสดชื่นได้ทุกวัน แม้จะมีข้อจำากัดด้านขนาด
พื้นที่การใช้ชีวิตก็ตาม
www.facebook.com/Theerarium
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กระถางต้นไม้ดีไซน์ดิบเรียบของ beavers เกิดจากแนวคิด
การ “reuse” วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในชีวิตประจำาวันมาต่อยอดสู่
ผลิตภัณฑ์ไอเดียดี เริ่มต้นขึ้นจากสองกราฟิกดีไซเนอร์ที่รัก
การปลกูตน้ไม ้และชอบมองหากระถางเลก็ๆ สำาหรบัปลกูตน้ไม้
อยู่ตลอด จึงเริ่มลงมือทำากระถางต้นไม้ขึ้นเอง โดยนำาขยะที่
คัดแยกไว้เป็นประจำา อย่างแก้วพลาสติก และกล่อง กลับมาใช้
ประโยชน์ใหมเ่ปน็แมพ่มิพส์ำาหรบัหลอ่ปนูซเีมนตข์ึน้เปน็กระถาง
ไซส์เล็ก จุดเด่นของ beavers คือชิ้นงานสวยเป็นธรรมชาติใน
ความไมเ่นีย้บ และมเีทก็ซเ์จอรแ์ละดเีทลไมซ่้ำากนัในแตล่ะใบ เปน็
ตัวอย่างของการเร่ิมต้นเล็กๆ น้อยๆ ท่ีบอกได้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้
เก่งแต่คิด แต่ยังลงมือสร้างสรรค์อะไรขึ้นจริงเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย  ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ beavers สามารถติดตามได้
ที่เฟซบุ้ค
www.facebook.com/shopbeavers 

ตลาดสินค้าสุขภาพและออร์แกนิค แหล่งเลือกซื้อเลือกหา
สนิคา้เพือ่สขุภาพของคนเมอืง จดัขึน้ที ่K Village ใจกลางเมอืง
ในซอยสุขุมวิท 26 เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า (สถานี
พร้อมพงษ์) ภายในตลาดประกอบด้วยสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพของเรา ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ขนมโฮมเมด ผกัและผลไมอ้อรแ์กนคิ ตน้ไม ้งานฝมีอื งานศลิปะ
ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ จนถึงผลิตภัณฑ์แม่และ
เด็ก และอีกมากมาย ทั้งยังมีดนตรีสดเพราะๆ ที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศผ่อนคลายสบายให้กับการเดินตลาดเพื่อสุขภาพ
ในวันหยุด bangkok farmers Market จะจัดขึ้นทุกๆ เดือน 
สามารถติดตามปฏิทินการจัดงานได้ที่
www.bkkfm.com

bEAVERS
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r a M a  9
สิทธิพงษ์ หงส์ทอง (ED)
DESIGNER

• ยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบคุณ
 ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาทำางาน
• ชีวิตในคอนโดฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ นิสัย หรือความเป็นคุณ
 อย่างไร 
 สะดวก สบายในแง่ของการเดินทางในชีวิตประจำาวัน
 ทั้งการไปทำางานและไลฟ์สไตล์ส่วนตัว
• ของตกแต่ง หรือส่ิงท่ีต้องมีในห้อง ซ่ึงบ่งบอกถึงความช่ืนชอบส่วนตัว
 มีจักรยานและรองเท้าที่เป็นของสะสม

laDPrao PaHolYoTHin
กัลยรัตน์ พลศักดิ์ (ฝัน)
FLIGHT aTTENDaNT

• ยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบคุณ
 คอนโดจะมีถังขยะท่ีแยกประเภทไว้ เวลาท้ิงขยะ ก็จะแยกขยะก่อนค่ะ
• ชีวิตในคอนโดฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ นิสัย หรือความเป็นคุณ
 อย่างไร 
 ทำาเลที่ตั้งคอนโดฯจะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า ไม่ต้องเสีย 
 เวลารถตดิหรอืหาทีจ่อดรถอกีเปน็ชัว่โมง และยงัมสีระวา่ยน้ำา
  ฟิตเนส อำานวยความสะดวกครบ ไม่ต้องฝ่ารถติดเพื่อไปใช้ 
 บริการข้างนอก ทำาให้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ในวันหยุดค่ะ
• ของตกแต่ง หรือส่ิงท่ีต้องมีในห้อง ซ่ึงบ่งบอกถึงความช่ืนชอบส่วนตัว
 ที่ห้องจะมีตู้ปลากับตู้ ไม้น้ำาเอาไว้มองเวลาทำางานมาเหนื่อยๆ  
 เป็นการสร้างพื้นที่ธรรมชาติเล็กๆ ไว้ผ่อนคลายในห้องค่ะ

SaT H o r n -S i lo M
หฤษฎี ลีละยุวพันธ์ (พลอย) 
INTERIOR DESIGNER 

• ยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบคุณ
 ลดการใช้วัสดุที่จะกลายเป็นขยะ เช่นเปลี่ยนจากเเก้วกาแฟ 
 กระดาษเป็นแก้วกาเเฟเซรามิก
• ชีวิตในคอนโดฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ นิสัย หรือความเป็นคุณ
 อย่างไร 
 คอนโดฯ เเวดล้อมไปด้วยสถานที่ต่างๆ ที่ต้องไปในชีวิต
 ประจำาวัน เช่นทีท่ำางาน หา้งรา้น รา้นอาหาร คาเฟ่ เเละฟิตเนส
  ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
• ของตกแต่ง หรือส่ิงท่ีต้องมีในห้อง ซ่ึงบ่งบอกถึงความช่ืนชอบส่วนตัว
 ภาพวาดทีช่อบ เชน่ ภาพวาดเพน้ติง้สนี้ำามนั ภาพวาดลายเสน้ 
 หมึกดำาธรรมดาๆ หรือภาพงานพิมพ์สวยๆ เเล้วปรับเปลี่ยน
 ท่ีต้ังของมันเร่ือยๆ ให้ไม่จำาเจและมีความสุขเม่ือได้มองส่ิงท่ีสวยงาม

S u K H u M V i T
อังษณา พันธุ์เจริญศิลป์ (อั๊ง)
DESIGNER 

• ยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบคุณ
 แยกขยะ เพื่อนำาไปรีไซเคิล ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 หรือใช้ถุงพลาสติกซ้ำากันหลายๆ ครั้งค่ะ
• ชีวิตในคอนโดฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ นิสัย หรือความเป็นคุณ
 อย่างไร 
 คอนโดอยู่ใกล้รถไฟฟ้าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเจอเพื่อน
 ทานข้าว สังสรรค์แถบใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง 
 มากค่ะ”
• ของตกแต่ง หรือส่ิงท่ีต้องมีในห้อง ซ่ึงบ่งบอกถึงความช่ืนชอบส่วนตัว
 โดยส่วนตัวชอบสไตล์ moroccan เป็นพิเศษ เลยชอบของ 
 ตกแต่งห้องสีมีสีสัน รวมถึง ตะเกียงเก่าๆ กาน้ำาชา ถ้วยชา
 ก็สะสมค่ะ
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21 ST CENTURy HIPPy
gREyHOUND

“TECHNO-CASUAL” 
CAmPER

ซัมเมอร์นี้ เติมลุคหนุ่มแคชชวลให้ดูมีสีสันขึ้น ด้วยรองเท้า
คู่เด่นสะดุดคอลเลคชั่นใหม่จาก camper ที่ได้แรงบันดาลใจ
มาจากป๊อบคัลเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ ไอคอน ดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอเกมส์ ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ และ
กีฬาต่างๆ มานำาเสนอในรูปแบบ Techno-casual ที่ดึง
เอกลักษณ์ของรองเท้า camper รุ่นไอคอนนิค มาเพิ่มลูกเล่น
ดีไซน์ใหม่ สร้างคอนทราสที่ลงตัว และใส่สีสันให้สนุกสนานขึ้น
เปน็คอลเลคชัน่ทีผ่สมผสานเทคโนโลยแีละงานฝมีอือนัประณตี
เข้าด้วยกัน ทำาให้คอลเลคชั่นนี้ของ camper เท่แคชชวลแบบ
ล้ำาสมัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-613-1551

T H o M  b roW n E

T H o M  b roW n EM o ScoT

c u T l E r  a n D  G roSS

ca Za l

HOT SUNgLASSES

แว่นตาแนววินเทจที่สวยเท่แบบคลาสสิก ยังคงเป็นเทรนด์ที่
ไม่ตกยุค เมื่อบวกกับการผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและดีเทลงาน
สดุเนีย๊บ ยิง่ทำาใหส้วมใสล่้ำาสมยัทกุฤดกูาล สำาหรบัฮอตไอเทม
ในหน้าร้อนนี้  nich nation นำาเสนอจากหลากแบรนด์สุดชิค
ชั้นนำา ได้แก่ Thom browne รุ่น Tb-015 ในสไตล์เรียบเท่และ
Tb-001 มาพร้อมเลนส์สีฟ้าสดใส ทั้งสองรุ่นยังไม่ทิ้งลูกเล่น
แถบสนี้ำาเงนิ-ขาว-แดงตรงสว่นขาซึง่เปน็เอกลกัษณข์อง Thom 
browne ในขณะที่เทรนด์เลนส์ทรงกลมคลาสสิกจาก cutler 
and Gross รุน่ 1070 กย็งัแรงไมม่ตีก เชน่เดยีวกบัเลนส ์clip-
on จาก MaScoT clipzen ที่สามารถสลับเป็นแว่นกันแดด
และแวน่สายตาได ้ตบทา้ยดว้ย cazal 633/7 ทีด่ีไซนส์สีนัสดใส
บ่งบอกถึงความพร้อมโฉบเฉี่ยวในซัมเมอร์นี้ 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่Niche Nation 353 สขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่ 18)
โทร 02-185-2528

larocca จาก rude Gallery Shop แบรนด์ไทยสดุเท ่ทีเ่กดิ
จากโจทยน์ำาเสือ้เกา่ 1 ตวั มาสรา้งสรรคเ์ปน็โปรดคัส์ใหมใ่หคุ้ม้
ค่าที่สุดและเหลือเศษน้อยที่สุด โดยผสมผสานกับผ้า canvas 
และหนังคุณภาพดีออกมาเป็นกระเป๋า รองเท้า และสมุด ที่เป็น
งานฝีมือทั้งชิ้น มีแบบ สีและลวดลายไม่ซ้ำากัน นอกจากจะมี
ผ้าลาย camouflage แล้ว ยังเลือกใช้ผ้าฮาวายมาออกแบบ
เพื่อให้ดูสดใสมีสีสันเข้ากับซัมเมอร์นี้ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Rude Gallery Shop จตุจักรโครงการ 5 
ซอย 2 โทร 081-720-0493

RUDE gALLERy
SHOP

บอกเล่าการเดินทางและความรักอิสระของหนุ่มสาวทันสมัย
ที่มองหาสิ่งแปลกใหม่ โดยดึงกลิ่นอายแฟชั่นสไตล์ฮิปปี้มา
ประยกุต์ใหท้นัสมยัขึน้ ในรปูแบบกราฟกิทีด่ดัแปลงจากเทคนคิ
การมัดย้อม กับเนื้อผ้าที่สวมสบายบางเบาต้อนรับลมร้อน 
ความนา่สนใจของคอลเลคชัน่นีค้อืเทคนคิการสรา้งภาพซอ้น 
ทีผ่สมผสานหลากสสีนัรว่มกบังานกราฟกิทีใ่ช ้Spray และ air 
brush สร้างสรรค์เป็นลวดลายและเท็กซ์เจอร์บนเนื้อผ้า ทำาให้
ดีไซน์คอลเลคชั่นนี้ดูโฉบเฉี่ยวเตะตาแบบ Modern Hippy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Greyhound original 02-251-4917 หรือ 

www.greyhound.co.th 
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bANgKOK
TREE
HOUSE

โรงแรมไอเดียกรีนแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาและถูกโอบล้อมด้วย
พื้นที่สีเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกโหวตจากนิตยสาร Times 
ใหเ้ปน็แหลง่ทรพัยากรธรรมชาตแิหง่หนึง่ของเอเชยีทีน่า่คน้หา 
นโยบายของโรงแรม bangkok Tree House จงึคำานงึถงึระบบ
นิเวศวิทยาของธรรมชาติโดยรอบเป็นหัวใจ ตั้งแต่การสร้าง
จนถึงการบริหาร อาทิ การเลือกตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
อยา่งไม้ไผ ่และนำาเศษวสัดเุหลอืมาใชอ้ยา่งคุม้คา่ ชว่ยกำาจดัขยะ 
1 กโิลกรมัออกจากแมน่้ำาเจา้พระยาในทกุๆ การบุค้กิง้หอ้งพกั
ของโรงแรม ไฟฟา้ภายในโรงแรมและรา้นอาหารทัง้หมดมาจาก
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งยังรองน้ำาฝนสำาหรับ
รดน้ำาต้นไม้ หรือล้างจานด้วย ทุกอย่างในโรงแรมล้วนเป็น
ออร์แกนิค ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ผลิตภัณฑ์
ในห้องน้ำา จนถึงอาหาร ที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบตามฤดูกาลใน
ท้องถิ่นที่ปลอดภัยไร้สารสังเคราะห์ โดยทางโรงแรมยังปลูก
ผักออร์แกนิคไว้ปรุงอาหาร และช่วยปกคลุมห้องพักไม่ให้ร้อน

คาเฟ่และโชว์รูมของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ ที่ตอบโจทย์คนเมืองผู้ใช้
ชีวิตตรงคอนเซ็ปต์ร้านว่า “May live like no other” คือการ
ใชช้วีติไมเ่หมอืนใครและมกัมองหาความแตกตา่งใหช้วีติ  ภายใน
รา้นมสีว่นคาเฟใ่หพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั พรอ้มเสริฟ์ทัง้เครือ่ง
ดื่มและอาหารเมนู pot สไตล์โฮมเมด และโซนของแต่งบ้านภาย
ใต้แบรนด์ What if Decor อย่าง ผ้าบุ วอลเปเปอร์ จานชาม 
หมอน กระเป๋าแฮนด์เมด (ผลิตโดย Made by anan) จนถึง
เฟอร์นิเจอร์ ที่ออกแบบลวดลายโดย Pomme chan นักวาด
ภาพประกอบแถวหน้า เหมาะสำาหรับคนชื่นชอบงานดีไซน์ที่มี
เอกลักษณ์ ใครอยากเปลี่ยนผ้าบุโซฟาหรืออาร์มแชร์ตัวเก่า
ที่บ้านใหม่ ทางร้านยังมีบริการบุผ้าให้ด้วย สินค้าทุกชิ้นของ 
What if Decor ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกดีเทลทั้งการออกแบบ
และผลิต ที่สำาคัญยังผลิตแบบจำานวนจำากัดด้วย 
Caffe what if ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท วัฒนา กทม. 10110
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 8.00 – 22.00 น.
โทร 02-662-8048

ในตัวด้วย พื้นที่โรงแรมถือเป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดขวด
พลาสตกิ สว่นกจิกรรมที่ไมค่วรพลาดคอืการปัน่จกัรยานทอ่ง
เที่ยวชุมชนอันสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
และสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอด ในพื้นที่ที่ ได้รับขนาน
นามว่า “ปอดสีเขียวแห่งกรุงเทพฯ” เป็นมุมสงบที่หาได้ยากใน
กรงุเทพฯ กบัการเดนิทางเพยีงแค่ไมก่ีน่าทจีากสถานรีถไฟฟา้
สถานีบางนา 
Bangkok Tree House หมู่ 1 ติดกับวัดบางน้ำาผ้ึงนอก ตำาบลบางน้ำาผ้ึง 
อำาเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรประการ
เปิดทุกวัน
โทร 082-995-1150 www.bangkoktreehouse.com

CAFFE
WHAT IF
& WHAT IF
DECOR
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รา้นสนิคา้ดีไซนเ์รยีบงา่ยและใชง้า่ยในชวีติประจำาวนัทัว่ไป เนน้สี
เอริท์โทนเรยีบๆ เขา้กบัทกุสไตลก์ารแตกหอ้ง Things to make 
and do มาจากชือ่หนงัสอืทีม่ขีองเลน่และของใชส้ารพดั “สมยั
เด็กๆ ช่วงปิดเทอม คุณพ่อมักจะกางหนังสือเล่มนี้แล้วลอง
ทำาของเล่นกัน” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์และลงมือ
ทำางานชิ้นเล็กชิ้นน้อย จนเป็นที่มาของชื่อร้าน สินค้าภายใน
รา้นสว่นใหญเ่นน้งานผา้และงานไม ้ตัง้แต ่หมอน กระเปา๋ บอรด์
แม่เหล็ก งาน Stationary ของใช้และของตกแต่งบ้าน เหมาะกับ
ชีวิตคนเมืองตรงสามารถหยิบใช้ได้ง่าย ใครชอบโทนสีเรียบๆ 
เปน็ธรรมชาต ิและดีไซนม์นิมิอล ตอ้งชืน่ชอบรา้นนีด้ว้ยแนน่อน 
The Bloc ถนนราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน กทม. 10170
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.30 น.
โทร. 080-779-6262

DELISH
CAFé AND
bAKINg
SCHOOL

THINgS
TO mAKE
AND DO

คาเฟ่และ baking school ใจกลางสุขุมวิท ที่ดึงความรักการ
ทำาขนมมาต่อยอดสู่คอนเซ็ปต์คาเฟ่ ที่นอกจากจะมีเครื่องดื่ม 
และขนมเค้กแสนอร่อยที่ทำาขึ้นอย่างพิถีพิถัน เอาใจคอกาแฟ
และผู้ชอบทานขนมหวานแล้ว ยังมีคลาสสอนทำาเบเกอรี่ให้กับ
คนรกัการทำาขนมดว้ย โดยเชฟทีม่ปีระสบการณ,์ เชฟจากเลอ 
กอร์ดอง เบลอ และเซเลบเชฟ ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
ทกุสปัดาห ์สามารถเลอืกเรยีน ไดท้ัง้คลาสเดีย่วและกลุม่ (4-6 
คน) , คลาสเด็ก (7 ขวบขึ้นไป), คลาสสำาหรับครอบครัว หรือ 
คู่รัก โดยสามารถเลือกเมนูที่อยากเรียนได้ เน้นการลงมือทำา
จริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำากลับไปทำาได้เอง โดยสูตรที่
คดิคน้เฉพาะของ Delish อกีทัง้ยงัมบีรกิาร จดั Private party 
เพือ่เฉลมิฉลองโอกาสพเิศษตา่งๆ อกีดว้ย บรรยากาศของรา้น 
Delish ตกแตง่ในสไตลอ์งักฤษทีส่บายๆ เปน็กนัเอง เหมาะจะใช้
เวลาวา่งอยา่งละมนุละไมไปกบัขนมหวานรสเลศิ หรอืจะเปลีย่น
จากนักชิมเป็นนักทำาขนมมือใหม่ที่ร้านเดียวกันนี้
Delish โครงการ Rain Hill สุขุมวิท 47 กรุงเทพฯ 10400
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.
โทร. 092-656-6461 หรือ www.facebook.com/delishcafebkk
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน

อนันดาฯ จัดแคมเปญใหม่
โปรฯ แรง ผ่อน 777 บาท/เดือน

อนันดาฯ ส่งโปรฯ แรง ร่วมงานมหกรรม
บ้านและคอนโด ครั้งที่ 30

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จำากัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในโครงการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ร่วมกับคุณดวงกมล สมสินสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity 
Thailand) ภายใต้โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน”
โดยมอบเงนิเพือ่สนบัสนนุการจดัสรา้งบา้นพกัอาศยัทีแ่ขง็แรง
และปลอดภัย จำานวน 4 หลัง ให้กับชาวบ้านในชุมชนร่วมใจ
สามัคคี อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 โดยโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เป็นหนึ่งใน
โครงการดีๆ ด้าน cSr ที่อนันดาฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การตอบแทนสังคม โดยทุกยูนิตจากการซื้อที่อยู่อาศัยภาย
ใต้การดำาเนินงานของอนันดาฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จะบริจาคเงินจำานวน 1,000 บาท
เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ประชาชนที่ยังมี
ความเดอืดรอ้น โดยการกอ่สรา้งจะเริม่ขึน้ในเดอืนพฤษภาคม
ที่จะถึงนี้

คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา 
ดเีวลลอปเมน้ท ์จำากดั (มหาชน) ผูน้ำาตลาดคอนโดมเินยีมตดิรถไฟฟา้ เตรยีมจดังาน
ส่งเสริมการขาย “โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ” คอนโดมิเนียม High rise 
ติดสถานีรถไฟฟ้า โพธิ์นิมิตร เพียง 320 เมตร รองรับการเดินทางสู่ใจกลางเมือง
กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็วในคอนเซ็ปต์ “ซ้ายก็เมือง ขวาก็เมือง” ทางซ้ายเพียง 
7 สถาน ีสูส่นามไชย ท่ีต้ังสถานศึกษาช่ือดัง ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือทางขวา
แค่ 7 สถานีถึงสยาม ศูนย์การค้าย่านใจการเมืองกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 
2.5 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 22-23 มี.ค. 57 นี้ ที่ Sales Gallery โครงการไอดีโอ 
สาทร-ทา่พระ พรอ้มรบัขอ้เสนอเงือ่นไขการผอ่นชำาระพเิศษเฉพาะในงาน ผอ่นเริม่ตน้
เพียง 777 บาท/เดือน พร้อมผ่อนชำาระเงินจองและทำาสัญญา 0% นาน 10 เดือน 
นอกจากนี ้สำาหรบัทา่นทีล่งทะเบยีนออนไลน ์รบัสว่นลดทนัท ี100,000 บาท สอบถาม
เพิ่มเติมโทร 02-316-2222 หรือที่ www.ideocondo.com

คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
การตลาด บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จำากดั (มหาชน) ผูน้ำา
ตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ร่วมออกบูธงานมหกรรม
บ้านและคอนโด คร้ังท่ี 30 นำาโครงการคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า
4 โครงการ มาจัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะภายในงาน 
สำาหรับลูกค้าที่สนใจ คอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า ไอดีโอ สาทร-
ท่าพระ ราคาเริ่มต้น 2.5 ล้าน และ ไอดีโอ วุฒากาศ ในราคา

เริ่มตน้ที ่1.8 ลา้น ผอ่นเริ่มตน้เพยีง 777 บาท/เดอืน พร้อมรับ
ส่วนลดมูลค่ากว่า 100,000 บาท โครงการ เอลลิโอ สุขุมวิท 
64 คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท จอง+
ทำาสัญญา เพียง 30,000 บาท พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ รับสิทธิ์
ผอ่น 0% นาน 10 เดอืน พเิศษดว้ยเฟอรน์เิจอรค์รบชดุ เครือ่ง
ปรับอากาศ และรับฟรีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และโครงการ เอลลิโอ เดล เรย์
เปิดตึกใหม่ ห้องวิวสระน้ำาราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท ผ่อน
ดาวน์เพียงเดือนละ 1,999 บาท / เดือน รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 
10 เดือน พิเศษเฟอร์นิเจอร์ครบชุด พร้อมเครื่องปรับอากาศ 
และส่วนลดในงานสูงสุด 100,000 บาท จองในงานรับเงินคืน 
5,000 บาท โปรโมชัน่นีพ้เิศษสดุเฉพาะในงานเทา่นัน้ ในระหวา่ง
วันที่ 13-16 มีนาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บูธ G184 – G195 โซน cG
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ทำาบุญปีใหม่
10 โครงการคอนโด
อนันดาชวนลูกบ้าน10 โครงการทำาบุญรับปีใหม่ 2557 บริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน การจัดงาน
ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสริมความเป็นสิริมงคล
ต้อนรับปีใหม่ 2557 ให้กับลูกบ้านโครงการ iDEo จำานวน 10 
โครงการ เริ่มที่โครงการ iDEo ลาดพร้าว 5 ซึ่งมีลูกบ้านให้
ความสนใจมาร่วมทำาบุญอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมดังกล่าว
จะจัดต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมนี้

VIp NEW YEaR VISIT
ส่งความสุขแทนคำาขอบคุณสำาหรับลูกค้า aMc คนพิเศษ คุณสุธี
ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้า 
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จำากดั (มหาชน) เขา้สง่ความสขุแทนคำาขอบคณุเนือ่งในเทศกาล
ปใีหม ่2557 ใหก้บัลกูคา้ระดบั ViP ซึง่มยีอดซือ้โครงการ ตัง้แต ่
50 ล้านบาทขึ้นไป จำานวน 9 ท่านโดยทุกท่านให้การสนับสนุน
ทกุโครงการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาทา่มกลางบรรยากาศ
อบอุ่นและเป็นกันเอง  เมื่อเร็วๆ นี้

ประกาศผลรางวลั aMc บอกรกัพอ่ชงิบตัรรบัประทานอาหาร
จากฝีมือเชฟช่ือดัง อนันดาฯ เชิญสมาชิก aMc จำานวน 25 ท่าน
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากการส่งภาพความประทับใจคู่กับคุณพ่อ
พร้อมข้อความบอกรักพ่อ รับรางวัลบัตรรับประทานอาหาร 
มูลค่า 3,000 บาท โดยฝีมือเชฟเอียน เชฟชื่อดัง ณ ร้านอิษยา
สยามมิส คลับ เมื่อเร็วๆ นี้

FaTHER’S DaY

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลพิเศษเฉพาะลูกบ้านอนันดา 
(aMC) ตลอด 24 ชม.

aMc ขอมอบบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลที่สามารถช่วยให้ชีวิต
ของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการจองร้านอาหารสำาหรับ
วันพิเศษ หรือต้องการจองโรงแรมในช่วงวันหยุดพักผ่อน อย่าลืม
ใช้บริการผ่านผู้ช่วยส่วนบุคคลท่ีจะช่วยแนะนำา โรงแรม ร้านอาหาร
สถานท่ีท่องเท่ียวและข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์อ่ืน  นอกจากน้ี อนันดาฯ
ยงัหว่งใยและใสใ่จสขุภาพของลกูบา้น จงึมอบบรกิารชว่ยเหลอื
ฉุกเฉินด้านการแพทย์ กรณีท่ีรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบาย สามารถ
โทรศัพท์มาปรึกษาแพทย์ได้ตลอด 24 ชม.
* ทีมแพทย์สามารถให้คำาแนะนำาและให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานพยาบาล
ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

น.พ. สราวุฒิ เนียมลอย ผู้อำานวยการแพทย์ บริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนลเอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด แนะก่อน
เดนิทางไกล อยา่ลมื ยาทีใ่ชป้ระจำาสำาหรบัผูม้โีรคประจำาตวั เชน่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ การขาดยาแม้แต่เพียงระยะ
สั้นๆ บางครั้งก็มีอันตรายอย่างนึกไม่ถึง ห้ามบอกตัวเองว่า 
“ไม่เป็นไร ไปหาเอาข้างหน้า” เด็ดขาด
สนใจสมัครบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลได้ท่ีหมายเลข 02-316-2222 
ด่วนจำานวนจำากัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น!!! หากเป็นสมาชิก
แล้ว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. ที่หมายเลข 
02-205-7722 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด

บริการผู้ช่วย
ส่วนบุคคล

aTOLL ทำาบุญทั้ง 6 โครงการ
คณุสธุ ีศรจีริารตัน ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยบรหิารลกูคา้สมัพนัธเ์ชงิกลยทุธ ์และวจิยัตลาด พรอ้มดว้ย คณุกติตพิงศ์
เพชรมณเฑียร ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจ 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีทำาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 9 รูป เสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2557 ณ atoll ทั้ง 6 โครงการ atoll Maldives Palms, 
atoll lanta resort, atoll Similan reef, atoll Waikishore, atoll bali beach, atoll Maldives beach โดยเชิญลูกบ้าน
ทั้ง 6 โครงการทำาบุญรับพรปีใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี และ รับของที่ระลึกจากโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เริ่มต้นที่โครงการ atoll Maldives Palms โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือน 
มกราคม – กุมภาพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ชวนสมาชิก 
ananda Member club (aMc) จำานวน 40 ท่านบินลัดฟ้า
เทีย่วสงิคโปร ์ตะลยุ Universal Studio ชมสวนสาธารณะแหง่
อนาคตสุดไฮเทค Garden by The bay พร้อมช้อปปิ้งอย่าง
จุใจที่ Marina bay Sands จำานวน 3 วัน 2 คืน จากแคมเปญ 
fly Me To ซึ่งมาจากสมาชิก aMc แนะนำาคนสนิทให้มาซื้อ
บ้านโครงการ atoll เมื่อเร็วๆ นี้

aTOLL FLY ME 
2 SINGapORE

WORLD TOUR
(KOREa)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ชวนแฟน
พันธุ์แท้สมาชิก ananda Member club (aMc) จำานวน  
80 ท่าน บินลัดฟ้าท่องแดนโสม เรียนรู้การทำากิมจิชิมสตรอเบอร่ี
สดๆ จากไร่ พร้อมช้อปปิ้งจุใจที่ย่านเมียงดง ฟรีตลอด 5 วัน 
3 คืน จากแคมเปญ aMc World Tour ซึ่งมาจากการแนะนำา
คนสนิทให้ซื้อห้องชุดโครงการต่างๆ ของอนันดาฯ เมื่อเร็วๆ นี้
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DIRECTORY

NEIGHBORHOOD

banGKoK TrEE HoUSE
โทร : 082-995-1150

caffE WHaT if
โทร : 02-662-8048

DEliSH
โทร : 092-656-6461

THE bloc
โทร : 080-779-6262

SpECIaL FEaTHER

GrEyHoUnD oriGinal
โทร : 02-251-4917

rUDE GallEry SHoP
โทร : 081-720-0493

nicHE naTion
โทร : 02-185-2528

caMPEr
โทร : 02-613-1551
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