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                      วงเวียนใหญ่

วงเวียนใหญ่ เป็นจุดกึ่งกลางของถนน 4 เส้นที่เดินทางมา
บรรจบกัน ได้แก่ ถนนประชาธิปก, ถนนลาดหญ้า, ถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนอินทรพิทักษ์ ทั้งยัง
เป็นสถานที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “อนุสาวรีย์พระจ้า
ตาก”

โดยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สร้าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ออกแบบและควบคุมการหล่อโดยศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
และควบคุมการปั้นโดยนายแสวง สงห์มั่งมี ซึ่งด้านบน
พระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานพระบรมรูปพระมหา
กษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงเครื่องกษัตริย์ประทับบนหลัง
ม้า ซึ่งทางราชการมีพระราชพิธีเปิดและถวายบังคม
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2497 
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำาเนิน ทรงวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะเพื่อเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 
ธันวาคมปีเดียวกัน 

ทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ยังถูกกำาหนดให้เป็นวัน
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อรำาลึก
ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ที่สมเด็จพระเจ้า-
กรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการ
เสียกรุงครั้งที่ 2 

ซึ่งปัจจุบันนี้ วงเวียนใหญ่ได้รับการปรับปรุงตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนผ่าน มีการเพิ่มภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ และผืนหญ้าเขียว
ขจี พร้อมติดไฟ้ฟ้าเพิ่มความสว่างแก่คนใช้รถ ใช้ถนน และ
คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นยามเย็น สัมผัสกับกลิ่น
อายเมืองเก่า

หากใครเดินทางข้ามไปฝั่ งธนบุรี คงได้สัมผัส
กับเสน่ห์ของเมืองเก่าสุดเก๋าที่ชวนให้หยิบ
กล้องคู่ใจขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้สักหน่อย 
และถ้าลัดเลาะไปเรื่อยๆ เราจะเจอย่านหนึ่ง
ของฝั่ งธนฯ อย่าง “วงเวียนใหญ่” ที่มีเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนที่ยังคงอยู่
กับความทันสมัยได้อย่างลงตัว
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20 ปีก่อน 
วงเวียนใหญ่
คือย่านที่
หนุ่มสาว
ต้องมาจีบกัน
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WAY OF LIFE
ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน  ‘วงเวียนใหญ่’ ได้ชื่อว่าเป็น
แลนด์มาร์กของฝั่ งธนฯ เพราะเต็มไปด้วยสีสันของห้างร้าน
ใหญ่น้อย เป็นทั้งจุดนัดพบของหนุ่มสาว ได้มาออกเดทกัน
ที่โรงหนังชั้นสองซึ่งตั้งอยู่เรียงราย และเป็นชุมทางที่ผู้คน
สัญจรต่างก็ต้องแวะมาต่อรถที่นี่

กาลเวลาผ่านไป ความเจริญทั้งหลายได้ย้ายมายังฝั่งพระนคร 
ความคึกคักของวงเวียนใหญ่จึงเงียบเหงาซบเซาลงไปบ้าง แต่เมื่อไม่กี่ปี
มานี้ การมาถึงของรถไฟฟ้าก็ทำาให้ความศิวิไลซ์ใหม่ๆ เข้ามาสู่ฝั่งธนฯ 
ซ้อนทับกับความรุ่งเรืองในอดีตที่ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้

หากเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอยเล็กๆ ก็จะตกหลุมรักกับวิถีเก่าแก่ของ
คนที่นี่ ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติที่มา
อยู่ร่วมกัน ทั้งคนไทยที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิม คนจีนที่ย้ายมาจากเยาวราช 
และคนแขกที่เข้ามาทำาเครื่องเงินในแถบบ้านแขก

ของดีที่หลายคนต้องมาซื้อถึงที่นี่ ได้แก่ “เครื่องหนัง” วงเวียนใหญ่
เป็นย่านค้าหนังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ย้ายจากเสือป่ามาอยู่บนถนน
เจริญรัถ ละลานตาไปด้วยหนังทุกประเภท วัสดุอุปกรณ์ และสารพัด
อะไหล่งานฝีมือ อัดแน่นอยู่ในร้านรวงที่แยกย่อยไปตามซอยเล็กๆ 
เครื่องหนังแบรนด์ไทยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็เกิดจากถนนสายนี้

ความสนุกอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ของย่านวงเวียนใหญ่ ก็คือร้านอาหาร
เจ้าเก่าระดับตำานานที่คลาคลำ่าตลอดริมถนน ถ่ายทอดรสมือจากรุ่นสู่รุ่น 
เป็นสิ่งที่ควรมาตระเวนชิมดูสักครั้ง

อีกหนึ่งความคลาสสิกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คือวิถีชีวิตของคนกับรถไฟซึ่ง
เริ่มต้นขึ้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ พอได้ยินเสียงหวูด รถไฟคนก็กรูกันขึ้น 
ก่อนจะเคลื่อนขบวนแล่นผ่านชุมชนถึงที่หมายภายในไม่กี่นาที การเดิน
ทางด้วยรถไฟในชีวิตประจำาวันจึงเป็นเรื่องปกติของชาววงเวียนใหญ่
แต่จัดเป็นภาพที่หาได้ยากแล้วในกรุงเทพฯ

วิถีชีวิตเก่าแก่ที่หลอมรวมกับความเจริญที่เกิดขึ้นใหม่นับเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว กลายเป็นมนต์เสน่ห์แห่งย่านวงเวียนใหญ่ พันผูกให้คนที่อยู่ที่
นี่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าไม่ทิ้งถิ่นฐานเดิมไปไหน และดึงดูดผู้คนจากที่อื่นให้
มาลงหลักปักฐาน



THONBURI
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การเดินทางสู่วงเวียนใหญ่ทุกวันนี้มีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น ด้วยทางเลือกที่เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะ
รถไฟฟ้าที่เชื่อมฝั่งธนฯ กับย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 
ทำาให้วงเวียนใหญ่มีการพัฒนาด้านอื่นๆ เกิดขึ้นตามมา
อย่างต่อเนื่อง



Streets
ถ้าพูดถึงการเดินทางในย่านวงเวียนใหญ ่เส้นทางหลักๆ 
ก็คงเป็นถนนกรุงธนบุร ีที่เป็นถนนสายสำาคัญเชื่อมต่อกับ
ถนนราชพฤกษ์ และถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน อีกทั้ง
ยังเป็นเส้นทางท่ีสามารถวิง่เข้าเมอืง โดยใช้ถนนพระราม 4 
ส่วนแยกที่เปรียบเป็นหัวใจของคนในย่านนี้ คือ 
แยกวงเวียนใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนฝั่งธนบุรีอีกหลาย
เส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนอินทรพิทักษ์ ที่สามารถไปเชื่อม
กับถนนเพชรเกษม, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่เชื่อมกับ
ถนนสุขสวัสดิ์ หรือออกไปทางพระราม 2, ถนนลาดหญ้า 
ที่มุ่งไปทางถนนเจริญนคร และถนนประชาธิปก ที่ใช้ไป
สะพานพุทธ ข้ามไปฝั่งพระนครแถววังบูรพา 
รถโดยสารประจำาทางที่วิ่งผ่านวงเวียนใหญ่ก็มีหลายสาย 
เช่น 3, 20, 21, 37, 82, 85, 105, 120

HUB OF
TRANSPORTATION

วงเวียนใหญ่ ถือเป็นศูนย์กลางการเดินทางของฝ่ังธนฯ 
มาตั้งแต่อดีต เพราะเชื่อมต่อกับถนนสายส�าคัญๆ หลายเส้น ใน
ปัจจุบันวงเวียนใหญ่กลายเป็นย่านใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะการมา
ถึงของรถไฟฟา้สายสีลม ท�าให้การเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น รวมถึงน�าความเจริญขยายมาสู่ฝ่ังธนฯ เห็นได้จาก
คอนโดมิเนียม และห้างสรรพค้าที่เกิดขึ้นมากมายอีกด้วย

THONBURI HUB
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อีกหนึ่งการเดินทางสุดคลาสสิกก็ต้องรถไฟไทย สถานี
รถไฟวงเวียนใหญ ่ตั้งอยู่ใกล้วงเวียนใหญ่ แขวงบางยี่เรือ 
เขตธนบุรี เป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟสายแม่กลอง 
และเป็นเส้นทางที่เก่าแก่ที่สุด เดินรถจากฝั่งธนบุรี 
ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
เริ่มให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2444 รวมระยะทาง 
66.9 กโิลเมตร อยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วยเส้นทาง 2 ช่วง จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 
ถึงสถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31.2 กิโลเมตร และจาก
สถานีรถไฟบ้านแหลม ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 
33.57 กิโลเมตร

นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของ One Day Trip เที่ยวตลาด
ดังอย่าง ตลาดมหาชัย ตลาดร่มหุบ ตลาดแม่กลอง คนใน
ย่านนี้ยังใช้รถไฟเดินทางในชีวิตประจำาวัน ไม่ต่างจากรถ
โดยสารประจำาทาง หรือจะโดดขึ้นรถไฟไปตระเวนหา
ของกินย่านตลาดพลู ตลาดริมทางรถไฟที่อยู่ห่างไปเพียง
หนึ่งสถานีก็สะดวกรวดเร็ว

BTS 
การขยายตัวของความเจริญในเมืองใหญ่ที่มาพร้อมกับ
รถไฟฟ้า ทำาให้การเดินทางจากฝั่งธนฯ สู่ใจกลางย่านธุรกิจ
อย่างสีลมเป็นเรื่องง่าย จะเดินทางไปทำางาน หรือเชื่อมต่อ
ไปยังส่วนอื่นของกรุงเทพฯ ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว จาก สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) 
ส่วนต่อขยาย ตากสิน-บางหว้า ที่ยกระดับอยู่บนถนน
กรุงธนบุรี บริเวณสี่แยกตากสิน ห่างจากแยกวงเวียนใหญ่ 
ประมาณ 200 เมตร
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ชีวิตที่ดีไม่เพียงต้องการแค่ความสะดวกสบาย 
หากยังต้องการความสุขกายสบายใจมาเติมเต็ม
ความสุนทรีในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น วัด 
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และสถานที่
ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



THE PRINCESS
MOTHER
MEMORIAL
PARK
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หรือ สวนสมเด็จย่า

อุทยานแห่งน้ีสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำาริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ตามพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์
อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงบ้านที่
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีเคยประทับ กลายเป็น
พพิธิภณัฑ์เทดิพระเกียรติิ

QUALITY OF LIFE
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“เมื่อจ�าความได้ แม่ก็อยู่ที่ธนบุรีแล้ว” 
คือค�ากล่าวของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กัลยา-
ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ถึง “บ้านของ
สมเด็จย่า” ที่พระองค์ทรงบรรยายถึงบ้านข้าง
วดัอนงคารามไวใ้นหนงัสอืพระนพินธเ์ร่ือง “แมเ่ลา่ให้ฟงั” 
และที่ตรงนั้นคือซอยวัดอนงคารามในปัจจุบัน

สถานที่ตั้งของอุทยานแห่งนี้มีจุดสังเกตคืออยู่ภายในซอย
ข้างวัดอนงคาราม หรือซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขต
คลองสานฝั่งธนบุรี ย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่ของคนบางกอก
ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยบรรยากาศภายในมี
ธรรมชาติร่มรื่นสำาหรับคนทุกเพศ ทุกวัยได้มาพักผ่อน
หย่อนใจ ออกกำาลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 
อบรมศิลปะ และงานฝีมือ ที่จัดให้กลมกลืนกับสภาพ
แวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

ที่แรกคืออาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง ซึ่งมีการจัดแสดง
นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ

และมีอาคารจำาลองบ้านเสมือนจริงที่สมเด็จย่าเคยประทับ
อยู่เมื่อยังทรงพระเยาว์ โดยยึดตามแบบสมัยก่อนทั้ง
บรรยากาศและการตกแต่งซึ่งปรากฏในหนังสือ “แม่เล่าให้
ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระพี่นางฯ)

ต่อมาทางฝั่งตะวันออกของสวน ประดิษฐานพระราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วย
โลหะประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระสำาราญ เนินดิน
ที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์เป็นดินที่นำามาจากทุกที่ที่
ท่านเคยเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมาประกอบรวมกัน
อยู่ที่นี่ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีเพื่อ
ระลึกถึงพระองค์ท่าน

วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววงเวียนใหญ่ แม้ตัววัด
จะซุกซ่อนอยู่ในชุมชนซอยหิรัญรูจี แต่คุณจะได้ซึมซับ
บรรยากาศและกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวบ้านย่านฝั่ง
ธนบุรี วัดหิรัญรูจีวรวิหารได้รับพระราชทานนามโดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ วัดน้อย 
สร้างในสมัยกรุงธนบุรี และถวายเป็นพระอารามหลวง 
เมื่อปี พ.ศ. 2379 เมื่อเข้ามาถึงวัดจะพบกับความ
งดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด ที่เป็นอาคารก่อ
อิฐถือปูนลักษณะศิลปะไทยผสมจีนหลังคามุงกระเบื้อง
เคลือบ หน้าบันปูนปั้นโดดเด่นด้วยลวดลายดอกไม้และ
นก พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น
ปิดทองปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำาวัด จึง
เป็นวัดที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนมาอย่างยาวนาน และเป็น
อีกหนึ่งเสน่ห์ของย่านวงเวียนใหญ่ที่ควรไปสัมผัส

WAT HIRANRUJI 
WORAWIHAN
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เอ็นจอยทุกด้านของชีวิต ทั้งกิน เที่ยว ช้อป 
ออกไปแฮงค์เอ้าท์เก๋ๆ นั่งชิลล์ที่คาเฟ่ 
หรือสนุกกับเวิร์คช็อปทำากระเป๋าหนัง
ไม่ว่าจะชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน
ก็สามารถมองหากิจกรรมใหม่ๆ ได้ที่ย่านนี้เลย



นาฬิกาบอกเวลาตอกบัตรเลิกงาน ตามเรามาแฮงค์เอ้าท์ที่ 
The Clock Out Cafe’ & Casual Cuisine ร้านนั่งชิลล์ของ
หนุ่มสาวออฟฟิศย่านวงเวียนใหญ่ ไม่ว่าจะพักเที่ยงหรือ
เลกิงาน ก็ต้องแวะมาจบิกาแฟก่อนบ่ายหรือซดัไวน์ตอนมือ้คำา่ 
เพราะคอนเซปต์หลักตามชื่อร้าน คือช่วงเวลาให้คุณได้
รีแลกซ์จากงาน หรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนในบรรยากาศ
เป็นกันเอง

THE
CLOCK OUT

Hangout
After Work at

Cozy Winery
การตกแต่งเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตั้งแต่ประตูไม้สน 
โต๊ะ-เก้าอี้ไม้วอลนัท และเถาไม้เลื้อยบนโคมไฟ 
ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในโรงไวน์ โดยเฉพาะผนังบุ
ด้วยไม้ซุงเล็กๆ ทำาให้เรานึกถึงจุกไม้ก๊อก เพราะซิกเนเจอร์
อีกอย่างของร้าน คือการคัดสรรไวน์นำาเข้าจากทั่วทุกมุม
โลก โดยได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ท่องเที่ยว
ของ ‘คุณภาคภูมิ จุลนิพิฐวงษ์’ และ ‘คุณกฤตย์ เล็กสุขุม’ 
สองหุ้นส่วนที่อยากให้ร้านเป็นสถานที่พักผ่อน

CIRCLE OF LIFESTYLE

Breakfast
&

Lunch
09.00 - 16.00

Dinner
17.00 - 23.00
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9 to Wine 
The Clock Out มีหลากหลายเมนูสไตล์ยุโรป-ฟิวชั่นที่เปิด
ครัวกันตั้งแต่เช้า ไม่ว่าจะเป็นครัวซองต์ แซนวิช หรือ
เบรคฟาสต์อย่าง American Breakfast (109฿) ทั้งเบคอน 
แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว ขนมปัง และผักสลัดราดด้วยบาซัล
มิก ต่อด้วยปลุกตัวเองให้กระปรี้กระเปร่าด้วย Caffe Latte 
(75฿) หอมกลมกล่อมในยามเช้า

ขยัับมาเป็นมื้อบรันช์กับเมนูวาฟเฟิล โดยเฉพาะจานสุด
ครีเอท Duck Confit with Waffle (260฿) เป็ดหนังกรอบ
ที่ผ่านการ Sous ให้สุกเท่ากันทั้งชิ้น ท็อปบนวาฟเฟิล 
ราดด้วยเมเปิ้ลไซรัปผสมมัสตาร์ด ได้รสชาติเฉพาะตัว

มาถึงดินเนอร์ เมื่อมีไวน์ก็ต้องมีของคู่กันอย่างสเต็ก ซึ่งทาง
ร้านก็อิมพอร์ทเนื้ออย่างดีมาเอาใจมีทเลิฟเวอร์ เมนูแนะนำา
คือนิวยอร์กสเต๊ก และริบอายออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมี
สลัด พาสต้า และเบอร์เกอร์

Something Sweet
ส่วนเมนูของหวาน Strawberry Maple Waffle (220฿) 
อัดแน่นด้วยชั้นวาฟเฟิลโฮมเมด สลับกับไอศกรีมวนิลา 
สตรอว์เบอร์รี่สด โรยครัมเบิลกรุบกรอบ ราดเมเปิลไซรัป 
นอกจากนี้ยังมีโทสต์ และเค้กหลากหลายหน่้าให้เลือก

The Clock Out ไม่เพียงเปิดประตูต้อนรับเฉพาะชาว
ออฟฟิศเท่านั้น เพราะไม่ว่าคุณจะพาครอบครัวหรือคนรู้ใจ
มาดื่มดำ่ากับดินเนอร์ก็แสนประทับใจ หรือเพียงแค่ผ่านมา
แถววงเวยีนใหญ่ กไ็ม่ควรพลาดทีจ่ะแวะเวยีนมาร้านนี้

กิน ช้อป เดินเล่นให้เพลิดเพลินใจ ที่ห้างแบรนด์ใหม่ใน
เครือเซ็นทรัล อย่าง “Platform วงเวียนใหญ่” ที่เข้ามา
เปลี่ยนโฉมวงเวียนใหญ่ จากเดิมที่เป็นห้างโรบินสัน 
ลาดหญ้า กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัย หรือสถานี
แห่งไลฟ์สไตล์ของคนฝั่งธนบุรี มีร้านค้าให้เลือกช้อปกว่า 
100 ร้าน และมีจุดเด่นที่ต่างจากห้างอื่น คือการรวบรวม
สถาบันกวดวิชาแนวหน้าของเมืองไทย ไว้มากถึง 15 แห่ง 
เช่น เคมี อาจารย์อุ๊, Enconcept, Da’vance, We by The 
Brain เรียกว่าเป็นจุดนัดพบของนักช้อป นักชิม และแหล่ง
ความรู้ครบในที่เดียว

The New 
Trendy Platform



M H A
A R T & C R A F T

Leather 
Work at

เมื่อ “งานศิลป์” ผสานเข้ากับความ
หลงใหลที่มีต่อความคลาสสิกของ 
‘ผืนหนัง’ สู่พ้ืนที่จุดประกายฝันให้คนรัก
หนังอย่าง “MHA Art & Craft” 
(มหา อาร์ต แอนด์ คราฟท์) โรงเรียนสอน
ท�าเครื่องหนังแฮนด์เมดสุดเจ๋งและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยฝีมือสอง
เจ้าของ ‘คุณแบงค์ บุญชัย - คุณเชอร์รี่ 
ศิริกาญจน์ บุญนพพรกุล’

CIRCLE OF LIFESTYLE

Beginning of Leather Work
จุดเริ่มต้นของเวิร์คช็อปหนังสุดเก๋ไก๋นี้ เกิด
จากความอยากลองทำากระเป๋าหนังของคุณ
แบงค์ที่มีทุนด้านความครีเอทีฟจากการเรียน
จบดีไซน์เนอร์ รวมกับที่บ้านทำาธุรกิจเครื่อง
หนังส่งออกอยู่แล้ว จึงลองดีไซน์กระเป๋าแล้ว
ส่งต่อให้พี่ตัดเย็บเป็นรูปเป็นร่าง ตามมาด้วย
การลองทำาเองบ้าง สอนเพื่อนบ้าง ประกอบ
กับมองเห็นการพัฒนาของย่านวงเวียนใหญ่ 
จึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนเวิร์คช็อปทำากระเป๋า
หนังแห่งนี้ ที่เปิดมาแล้วประมาณ 3 ปี 
พร้อมมีโฮสเทลชิคๆ อย่าง WHY Hostel 
และคาเฟ่สุดเท่อย่าง The KAFE’ เปิดให้
บริการ
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Charming of Leather 
กลิ่นอายของความคราฟท์ แพทเทิร์น คัตติ้ง ความเนียบ 
และเสียงกระทบของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอกบนผืนหนัง คือ
เสน่ห์ของงานหนังที่แต่ละคนจะได้สัมผัสในมุมมองที่แตก
ต่างกัน เพราะแบบหนึ่งแบบ จะเปลี่ยนแปลงตามสองมือ
ของผู้ทำาและสื่อถึงตัวตนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผืนหนัง
ที่ MHA Art & Craft ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยบรรยากาศ
ร้านแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ มีกลิ่นอายอินดัสเทรียลเล็กๆ 
รวมกับรอยยิ้มใจดีของคุณครู ก็กลายเป็นแรงกระตุ้นความ
สร้างสรรค์ในการทำากระเป๋าหนังสักใบแล้ว 

Leather for People 
นอกจาก MHA Art & Craft จะสร้างขึ้นด้วยความหลงใหล
ในกลิ่นและเท็กเจอร์เครื่องหนังของคุณแบงค์และคุณเชอร์รี่
แล้ว ร้านแห่งนี้ยังเป็นความตั้งใจของคุณแบงค์ที่จะกลับมา
พัฒนาย่านวงเวียนใหญ่บ้านเกิด ด้วยการพานักเรียนเดินเล่น 
ซื้อของท้องถิ่นจากชาวบ้าน ปัดฝุ่นให้เมืองเก่าแห่งนี้กลับมา
เก๋าอย่างมีเสน่ห์อีกครั้ง 

Go and Get Your Leather 
MHA Art & Craft เปิดต้อนรับผู้ที่สนใจให้เข้ามาเรียน
รู้และลงมือทำากระเป๋าหนังกันแบบจริงจังและสนุกสนาน
ด้วยคอร์สเรียนน่าสนใจต่างๆ มากมาย พร้อมด้วยอาหาร 
เครื่องดื่ม และที่พักแบบเสร็จสรรพ เรียกได้ว่า มาแล้วได้
ทั้งกระเป๋าสวยๆ ติดมือกลับบ้าน และได้ซึมซับบรรยากาศ
วิถีชุมชนของชาวบ้านรอบข้างที่จะจุดรอยยิ้มให้วันธรรมดา
มีความหมาย

“ถ้าใครได้รับงานหนังเป็น
ของขวัญ จงภูมิใจเถอะว่าเรา
ส�าคัญ เพราะกว่าจะได้มาชิ้น
หนึ่ง มันต้องใช้ความพยายาม
และความละเอียดอ่อน”

LOCA 

77 ถนนเจริญรัถ 
เจริญรัถซอย 4 

(ซอยกรุงธนบุรี 1)

Mon-Sat: 10.00-18.00 
Sun: 10.00-15.00
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ถนนเจริญรัถ ทุกวัน 

CIRCLE OF LIFESTYLE

หลายคนอาจคิดว่า ถ้าจะซื้อผ้าต้องไปพาหุรัด แต่จริงๆ 
แล้ว วงเวียนใหญ่ยังเป็นอีกย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าเช่นกัน 
เพียงลัดเลาะเข้าสู่ถนนเจริญรัถ จะพบกับแหล่งขายผ้า
ขนาดใหญ่ มีร้านรวงมากมายเปิดกันอย่างละลานตา ซึ่ง
บางร้านเปิดมามากกว่ายีส่บิปี ผ้าของทีน่ีเ่น้นชนดิผ้าสำาหรบั
ใช้ทำากระเป๋าดีไซน์ต่างๆ พร้อมด้วยวัสดุทำากระเป๋าที่มาแล้ว
ก็มีให้ช้อปครบจบในทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขาย
ผืนหนังสัตว์รูปแบบต่างๆ ให้ได้เลือกไปทำาเครื่องประดับ 
เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือใช้ประกอบพร็อพให้เก๋ไก๋

G e n u i n e 
F a b r i c
S e l l e r s 

LOCAL’S
PICKS

184, ถ.ลาดหญ้า  ทุกวัน (หยุดทุกวันพุธ
ที่ 4 ของเดือน) 
9.00-21.00 น.

“ทับทิมกรอบ วงเวียนใหญ่” ถือเป็นร้านขนมหวานใน
ตำานานเจ้าดังของชาววงเวียนใหญ่ ฝั่งถนนลาดหญ้าที่เปิด
มานานนมกว่า 40 ปี ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นแบบที่เริ่มขาย
กันตั้งแต่ราคา 3 บาท ของเด็ดต้องลิ้มลองคงหนีไม่พ้น 
ทับทิมกรอบ ที่มีความหอมและกรอบอย่างธรรมชาติ 
แห้วสยามเนื้อดีส่งตรงจากสุพรรณบุรี พร้อมด้วยมะพร้าว
แก้ว และนำ้ากะทิหวานมันไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมี
ซ่าหริ่มเพิ่มเข้ามาด้วย เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทุกวัยที่ต่าง
ตบเท้าเข้ามาลิ้มรสทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่แห่งนี้

T r a d i t i o n a l 
T u b - T i m - K r o b
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H e a l t h y 
P a d  T h a i
W o n g w i a n y a i 
ต่อกันที่อาหารคาวร้าน “ผัดไทวงเวียนใหญ่ รสเด็ด ไม่ใส่
ผงชูรส” ที่ถึงแม้จะเปิดได้เพียง 2 ปี แต่คุณภาพดีเยี่ยม
แบบใส่ใจผู้บริโภคทุกคน เพราะร้านนี้เริ่มต้นจากความ
ต้องการให้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ เลยเลือกทำาผัดไท
สูตรโบราณแบบไม่ใส่ผงชูรสเลยแม้แต่นิด พร้อมเลือกใช้
วัตถุดิบชั้นดีสุดเฮลท์ตีที่เจ้าของคัดสรรมาเองกับมือ และ
ทำาความสะอาดอย่างพิถีพิถัน เคล้าเข้ากับเส้นผัดไทสั่งทำา
พิเศษเหนียวนุ่มกำาลังดี ท็อปด้วยกุ้งแม่นำ้าสดตัวโต เวลา
ทานแล้วจะได้กลิ่นหอมกะทะโชยชวนนำ้าลายสอ แถมด้วย
เครื่องดื่มหายากอย่างนำ้าอัญชัญ ที่พอบีบมะนาวลงไปนิด 
ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและให้รสหวานอมเปรี้ยวสุดชื่นใจ

 216 ถนนลาดหญ้า ทุกวัน 
เวลา 10.00-19.30 น.

28, ถนนรัชดาภิเษก, 
แขวงตลาดพลู

 ทุกวัน 
08.00-22.00 น.

มาถึงถิ่นวงเวียนใหญ่ ต้องไม่พลาดของเด็ด ของดีที่หาได้ในระแวกวงเวียนใหญ่ 
ซึ่งบางส่ิงอยู่คู่ชาววงเวียนใหญ่ ฝั่ งธนบุรีมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเมื่อหลายสิบปีก่อน 
หรือบางส่ิงเพ่ิงเริ่มขึ้นได้ไม่กี่ปี แต่ก็สามารถหาชิม หาชมได้แค่ที่แห่งนี้

“ตลาดพลู” แหล่งชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีที่ไม่ได้
มีแค่พลูอย่างที่ชื่อบอก โดยสมัยก่อนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของคนจีนที่อพยพมา แต่เมื่อมีการย้ายราชธานีไป
ฝ่ังพระนคร ชาวจนีบางส่วนจงึย้ายบ้านไปอยู่แถวย่านสำาเพง็ 
และมีชาวมุสลิมเข้ามาอยู่แทนท่ี จึงกลายเป็นตลาด
ซื้อขายใบพลูของชาวจีนกับชาวมุสลิม และปรับเปลี่ยนสู่
พื้นที่ตลาดในปัจจุบัน ที่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
รถไฟอันมีเสน่ห์แล้ว ยังเต็มไปด้วยของอร่อยน่ารับประทาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขนมกุยช่ายตลาดพลู หนุ่มผมยาว, 
ร้านข้าวหมูแดง สุณี, บะหมี่ตงเล้ง หรือ ขนมเบื้องไทย
ตลาดพลู เป็นต้น ที่สำาคัญอยู่ห่างจากวงเวียนใหญ่แค่นิด
เดียว เพียงแค่ตีตั๋ว 3 บาทขึ้นรถไฟถัดไปอีกหนึ่งสถานีก็ถึง
ตลาดพลูแล้ว

T a l a d  P l u 
M a r k e t
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จากอดีตที่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติ สู่ยุคปัจจุบันที่ยัง
คงเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเบ่งบาน และเติบโต
ไปพร้อมกับความเจริญที่เข้ามาตามยุคสมัย เพื่อ
อนาคตที่สมบูรณ์แบบ



ถ้าจะให้บรรยายภาพวันวานของ “วงเวียนใหญ่” เราขอพานั่งไทม์แมชชีนย้อนไปหา 
‘วงเวียนใหญ่สีซีเปีย’ เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ที่ยังเป็นภาพของสวนหมาก สวนพลู 
ถนนลูกลัง และมีรางรถไฟวิ่งไปมหาชัยตัดยาวพาดผ่านชุมชน ให้ผู้คนได้ฟังเสียงปู๊นๆ 
กันจนเพลินหู 

วงเวียนใหญ่เป็นย่านที่ผสมผสานระหว่างผู้คน 3 เชื้อชาติอย่าง ไทย จีน แขก ได้อย่าง
มีเสน่ห์ มีชาวไทยเดิมที่อาศัยอยู่ มีคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเยาวราช เพื่อมาเปิด
ตลาดสด ทำากับข้าวกับปลาขาย และมีชุมชนชาวแขกมาตั้งรกรากตรงจุดที่เรียกว่าสี่แยก
บ้านแขก คอยเจียระไนพลอย และทำาเครื่องเงินให้ใช้กัน วงเวียนใหญ่ในสมัยนั้น จึงหลาก
หลายไปด้วยวฒันธรรม ทีส่่งผลต่อวิถชีวีติความเป็นอยู่ และงานสถาปัตยกรรมสดุคลาสสกิ
รอบด้าน 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นย่านศิวิไลซ์ที่ผู้คนมากมายต่างเดินทางมาเที่ยวเล่น เป็นที่ออกกำาลัง
กายยามเช้าของคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอากง อาม่าที่มารำาไทยเก็ก หรือนักมวก นักกีฬา
ที่มาวิ่งออกกำาลังกายรอบวงเวียนยามเช้า ทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำาหรับการออกเดท
ของคู่หนุ่มสาว ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพคนรุ่นคุณพ่อใส่เชิ้ตกับยีนส์ขาม้าหรือ
ขากระบอกเล็ก เดนิจูงมือกบัคุณแม่ใส่เสือ้สสีดใสกบักางเองเอวสงูทรงสวยรอบวงเวยีนใหญ่ 
เป็นภาพที่น่ารัก และโก้เก๋ไม่เบาเลยเชียว

“กรุงเทพฯ 
แท้ๆ 

เมื่อยี่สิบ
สามสิบปี
ที่แล้ว” 

THEN
THEN-NOW AND FUTURE
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เมือ่วนัและเวลาเดนิทางมาจนถึงปัจจุบนั พร้อมจับจูงความก้าวลำา้เข้ามาด้วย ทำาให้วงเวยีนใหญ่
ที่เหมารวมถึงฝั่งธนบุรีเงียบลงกว่าแต่ก่อน เพราะผู้คนเดินทางย้ายเข้าฝั่งเมืองตามความ
เจริญที่รุดหน้าไปแบบติดสปีท แต่หากลองมองให้ดี จะพบว่า มีคนจำานวนไม่น้อยเลย ที่
โหยหาความเก่าแบบเก๋าของย่านนี้ และกลับมาทักทายบรรยากาศแบบดั้งเดิมที่ยังคง
หลงเหลืออยู่เสมอ

ภาพของวงเวียนใหญ่ในปัจจบุนั แตกต่างจากฝ่ังในเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยตกึสงูระฟ้า ห้างสรรพสนิค้า
ใหญ่โต และแหล่งธุรกิจท่ีทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว แต่วงเวียนใหญ่, ฝั่งธนฯ นั้น 
มีกลิ่นอายของความคราฟท์แบบโลคอล ที่ปรับเข้ากับความทันสมัยได้อย่างพอดิบพอดี 

เรามองเหน็ภาพความเข้ากนัได้ดนีัน้ผ่านการใช้ชีวติแบบสมัยก่อน เช่น การขายผ้า ขายหนัง 
เปิดตลาด หรือร้านโชว์ห่วยเล็กๆ ตามตรอกซอกซอย แต่ก็สอดแทรกไปด้วยไลฟ์สไตล์ของ
คนยุคใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า คาเฟ่บรรยากาศชิลล์ โฮสเทลเก๋ๆ 
สถานท่ีท่องเทีย่วสดุฮปิส์เตอร์อย่าง The Jam Factory หรอื ล้ง 1919 ให้ได้เพลดิเพลนิกัน

เรยีกได้ว่า วงเวยีนใหญ่ ณ ตอนนี ้มีท้ังความทนัสมัย พร้อมกบัวถีิชีวติแบบค่อยเป็นค่อยไป 
จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลายคนเลือก

“ถ้านิวยอร์ค
มี ‘บรูคลิน’ 
ฮ่องกงมี 
‘เกาลูน’ 

กรุงเทพฯ 
ก็มี ‘ฝ่ังธนบุรี’ 

เช่นกัน”

NOW



ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำาเลย่านวงเวียนใหญ่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เห็นได้ชัดจากคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นใหม่หลายแห่งตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 
เป็นทำาเลที่น่าจับตามองสำาหรับการลงทุนด้านที่พักอาศัย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของย่านธุรกิจฝั่งสีลม-สาทร

ในอนาคตอันใกล้ ชาววงเวียนใหญ่กำาลังจะได้เห็นการพัฒนา ด้วยเมกะ
โปรเจ็คท์อีกหลายโครงการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่วางแผนจะเริ่ม
ก่อสร้างในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะด้านคมนาคม ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเราคงได้เห็น
ภาพวงเวียนใหญ่กลายเป็นเมืองที่ทันสมัย และเป็นพื้นที่ศักยภาพของฝั่ง
ธนบุรีขึ้นไปอีกระดับ

THE COMING OF GOLDEN AGE 

อีกหนึ่งโครงการยักษ์ใหญ่ที่น่าสนใจ ก็คือ “รถไฟฟ้าสายสีทอง” ซึ่งเป็น
รถไฟฟ้ารางเดียว (โมโนเรล) ที่เชื่อมต่อกับโครงการอันเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ใหม่รมิเจ้าพระยาอย่าง หอชมเมือง Icon Siam ทีทุ่ม่งบกว่า 54,000 ล้านบาท
ซึ่งกำาลังดำาเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เตรียมมาเพิ่มสีสันชีวิตชีวาเป็นหน้า
เป็นตาให้กับฝั่งธนฯ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเฟสแรก จะเริ่มปักหมุด 3 สถานี ได้แก่ 
กรุงธนบุรี-ไอคอนสยาม-คลองสาน รวมระยะทาง 1.8 กม. เชื่อมต่อจาก
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรี เกาะไปตามถนนเจริญนคร ถนนเจริญรัถ 
จนถึงแยกคลองสาน และสิ้นสุดที่หน้าโรงพยาบาลตากสิน

ส่วนเฟสที่ 2 เริ่มต้นจากโรงพยาบาลตากสิน-วัดอนงคารามวรวิหาร ระยะ
ทาง 0.9 กม. มี 1 สถานี ได้แก่ สถานีประชาธิปก ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อ

กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

FUTURE 
IS NEAR

THEN-NOW AND FUTURE
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THE PURPLE LINE CONNECT
ยกตัวอย่างโครงการที่หลายคนตั้งตารอ ได้แก่ “รถไฟฟ้า
สายสีม่วงใต้” หรือเอ็มอาร์ที (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) 
ที่มีกำาหนดเปิดให้บริการในปี 2567 ระยะทางประมาณ 
23.6 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กม. จำานวน 
10 สถานี และโครงสร้างทางยกระดับ 11 กม. จำานวน 7 
สถานี รวม 17 สถานี 

โดยเส้นทางจะเริ่มต้นต่อจากรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-
บางซื่อ) ที่สถานีเตาปูน ลอดใต้แม่นำ้าเจ้าพระยาบริเวณ
สะพานพระปกเกล้า ผ่านวงเวียนใหญ่ จากนั้นเปลี่ยนเป็น
เส้นทางยกระดับไปสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีครุใน

หากมองภาพรวมของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ก็จะเห็นว่าเป็น
รถไฟฟ้าสายสำาคัญที่โยงใยคนละฝากฝั่งของเมืองให้เชื่อม
สู่กัน ตั้งแต่ จ.นนทบุรี-กรุงเทพฯ ทั้งฝั่งพระนคร และฝั่ง
ธนบุรี ยาวไปจนถึง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้วงเวียน
ใหญ่จะกลายเป็นสถานี Interchange ขนาดใหญ่ หรือ
เป็นจุดเชื่อมรถไฟฟ้า (Node) ที่เป็นเส้นทางเข้าเมืองอย่าง
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มหรือสายสีลม ช่วงสนามกีฬาแห่ง

ชาติ-บางหว้านั่นเอง

ครุใน

พระประแดง

ราษฎร์บูรณะ

ประชาอุทิศ

บางปะกอก

ดาวคะนอง

จอมทอง

ส�าเหร่

วงเวียนใหญ่

สะพานพุทธ

วังบูรพา

ผ่านฟ้า

บางขุนพรหม

หอสมุดแห่งชาติ

สามเสน

ศรีย่าน

รัฐสภา

“เรียกได้ว่า ในอนาคต วงเวียนใหญ่จะกลายเป็น
อีกหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยที่ได้ศักยภาพ มีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกมากมาย เคียงคู่ไปกับความคลาสสิก
แบบดั้งเดิม ที่จะเข้ามาเพ่ิมคุณภาพในการใช้ชีวิต
ของคุณ”
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ทำ�เลที่จะทำ�ให้คุณใช้ชีวิตสงบ เรียบง่�ยต�มวิถีคนฝั่งธนฯ เชื่อมก�รเดินท�งที่สะดวกรวดเร็ว ต่อตรงใจกล�งธุรกิจ (CBD) ย่�น

ส�ทร-สีลม สู่คว�มทันสมัยและสีสันของเมืองใหญ่ อีกทั้งเป็นพื้นที่ศักยภ�พที่น่�จับต�มอง

TRANSPORTATION
140 ม. ถึง BTS สถ�นีวงเวียนใหญ่*

CONNECTING YOUR LIVING MODE
2 สถ�นี ถึงถนนส�ทร

3 สถ�นี ถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, อัสสัมชัญคอนแวนต์

ใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ, เซนโยเซฟคอนแวนต์, 

Sena Fest Lifestyle Mall, Icon Siam

‘วงเวียนใหญ่’
ย่�นที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดั้งเดิม แฝงไปด้วย Space เท่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
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4.4 

NEW URBAN ENERGY

ผส�นนวัตกรรม และธรรมช�ติเข้�

ด้วยกัน แรงบันด�ลใจในก�รออกแบบ

จ�กหุบเข�ล้อมพื้นที่สีเขียว

ตัดคว�มวุ่นว�ยภ�ยนอก

Smart Access ระบบคว�มปลอดภัย 

ส�ม�รถใช้ Smartphone ในก�รเข้�

สู่ห้องพัก พร้อม และ EV Charger 

สำ�หรับรถยนต์พลังง�นไฟฟ้�

Hybrid Facilities พื้นที่ส่วนกล�งที่

ออกแบบภ�ยใต้แนวคิด ให้ธรรมช�ติ 

หมุนรอบชีวิต และบูรณ�ก�รกับ

ไลฟ์สไตล์โหมดต่�งๆ ทั้ง 

LIVE-WORK-PLAY

Single Corridor

ครั้งแรกในไอดีโอที่เชื่อมต่อพื้นที่

สีเขียวภ�ยนอกที่หน้�ประตู

Hybrid Design

เพด�นสูง 4.4 m




