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ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้ี ผมอยากให้ทุกคนเอนจอยกับการอ่านนิตยสาร Gen C ของ
เรา และสนกุกบัการใชช้วีติอกีเชน่เคย บางคนอาจเตรยีมหาวธิกีารเพิม่พลงั ใหร้างวลักบั
ตัวเอง หรือรีเฟรชชีวิตกันใหม่ในแบบของตัวเองแล้ว แต่สำาหรับผม วิธีการง่ายที่สุด คือ 
การใชช้วีติใหเ้หมอืนกบัทกุวนัคอืวนัพเิศษ สิง่เลก็ๆ นอ้ยๆ ในชวีติประจำาวนักส็ามารถสรา้ง
ความสขุใหเ้ราไดค้รบั การเฉลมิฉลองหรอืเตมิความสนกุให้ช้วีติจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งรอโอกาส
สำาคัญ แต่ทำาได้ทุกวันด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น ลองยิ้มให้กับตัวเองบ่อยๆ ลองปลูกต้นไม้ 
หรือหาดอกไม้มาประดับตามมุมห้องหรือโต๊ะทำางาน เวลาทำางาน ลองถามตัวเองว่า “มี
วิธีการไหนที่จะทำาให้งานสนุกขึ้นได้บ้าง” ลองเดินเท้าเปล่าบนพื้นสนามหญา้ หรอืลอง
หาเวลานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกบ้าง ไม่ก็ลองแหงนหน้าใช้เวลานั่งดูดาวสักครู่ หยุด
แล้วลองฟังเสียงรอบข้าง และเสียงตัวเอง แล้วคุณจะค้นพบความสุขในตัวคุณ สุดท้าย
นี้ผมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และในทุกๆ วันครับ
 

      ชานนท์ เรืองกฤตยา
      Editor in Chief
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ยามเช้ามีเวลาให้ละเมียดจิบกาแฟและอ่านหนังสือแบบไม่เร่งรีบ ก่อน
ทำางานที่ตัวเองรักในสถานที่ที่เป็นตัวเอง นาฬิกาชีวิตในแต่ละวันเดิน
ช้าลง แต่ใช้มันหมดไปอย่างคุ้มค่าและมีความสุขมากขึ้น นี่คือรูปแบบ
ชีวิตในฝัน ที่คุณก็สามารถทำาให้เป็นจริงได้แม้ในวัยหนุ่มสาว
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อู- ธนวัฒน์ ควนสุวรรณ คือดีไซเนอร์ ช่างหนัง และผู้ก่อตั้ง By Myself Handcrafted ที่ใช้เวลา 10 ปีในการ
ปลุกปั้นแบรนด์เครื่องหนังแฮนด์เมด ที่ถอดดีเอ็นเอจากตัวเขาออกมาภายใต้ภาพลักษณ์เรียบเท่คลาสสิค 
เน้นความประณีตและฟังก์ชั่น เมื่อถึงเวลาสร้างบ้านของตัวเอง ทุกรายละเอียดจึงต้องถอดแบบจากรสนิยม
ส่วนตัวของเขาด้วย

      TA N AWAT
K U A N S U WA N

B E  M Y S E L F 
PHOTOGRAPHER: 
BINN BUEMUANCHOL

WRITER:
M. RUJIRA

“ในการทำางาน ทุกอย่างเริ่มต้นและออกมาจากตัวผมเป็นหลัก 
เหมือนผมคือลูกค้าคนแรกของแบรนด์ เป็นคนใช้สินค้าเอง เวลา
ออกแบบ ก็จะทำาตามที่ชอบ ไม่ทำาตามกระแส และไม่ฝืนตัว
เอง แต่จะสังเกตผู้บริโภคถึงความชอบด้วย เมื่อทำาแบรนด์ขึ้น ก็
อยากจะให้เป็นผลงานของเราจริงๆ ถ้าผมคิดหรือออกแบบงาน
เองไม่ได้ ก็ไม่อยากทำา”
 การรโีนเวทบา้นหลงันีก้เ็หมอืนกนั ทกุดเีทลเขาเปน็คนคดิและ
เลือกเอง ตั้งแต่ดีไซน์ วัสดุกระเบื้อง ไม้ ปูน พื้นผิวสัมผัส จนถึง
รายละเอียดเล็กๆ อย่างลูกบิดประตู หัวก๊อกนำ้า เป็นต้น ความ
เป็นคนค่อนข้างละเอียด ทำาให้เขาใช้เวลากว่า 2  ปีหลังจากซื้อ
บ้าน ค่อยๆ เปลี่ยนจากบ้านเก่ารกร้างทรุดโทรมให้เป็นบ้านใหม่
สไตล์ลอฟท์นิดๆ ที่มีทั้งความดิบเท่และความอบอุ่นในตัว และ
ด้วยพื้นฐานนิสัยรักการอ่าน ทำาให้เขามีคลังข้อมูลและภาพบ้าน
ที่ต้องการอยู่ในหัวแล้ว “ครั้งแรกที่เข้ามาดูบ้าน สภาพบ้านเก่า
เละเทะไปหมด แต่ผมกลับมองเห็นภาพบ้านตอนที่ทำาเสร็จแล้ว 
โดยปรึกษากับเพื่อนที่เป็นสถาปนิกให้ช่วยดูโครงสร้างและแบบ
ท่ีผมต้องการ เพ่ือนสถาปนิกยังบอกผมว่า ต่อให้ผมซ้ือบ้านราคา
หลายๆ ลา้น ผมกค็งไมช่อบ เพราะสดุทา้ยกต็อ้งเปลีย่นใหมห่มด
ให้เป็นอย่างที่ผมต้องการแบบนี้แหละ”
 การเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาบ้านใหม่หมด ทำาให้ช่วงทำาบ้าน 
เป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าหนักสุดในชีวิต “หนักทั้งเรื่องเงิน เรื่องเวลา 
และความเหนื่อย เพราะผมเป็นคนละเอียด ผมเข้าไซต์มาดูช่าง
ทำางานทุกวัน มอมแมมทุกวัน เพราะเรามีทักษะอยู่บ้างก็อยาก
ลงมือทำาด้วย เลยช่วยเป็นลูกมือ งานจะได้เสร็จไวและได้ตามที่
เราต้องการ พอทำาบ้านเสร็จ ทุกอย่างมันโล่งไปหมดเลย ตอนนี้
รู้สึกทุกอย่างลงตัวมาก”

 บ้านมีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งออกเป็น ชั้นหนึ่ง ที่ออกแบบเป็น
ห้องครัว โต๊ะอาหาร และมุมสำาหรับจอดเหล่าจักรยาน และ
มอเตอร์ไซค์ ชั้นสอง เป็นมุมห้องนั่งเล่นแบบเรียบง่าย ที่มีตู้
สำาหรับจัดเก็บแผ่นซีดีที่คุณอูสะสมไว้
 ชั้นสาม คือห้องนอนและห้องแต่งตัว และชั้นบนสุดคือห้อง
ทำางานเครื่องหนัง ที่จัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบต่างๆ 
ไว้ “การทำาเครื่องหนังเป็นงานอดิเรกที่ผมทำามาตั้งแต่เด็กๆ อยู่
แลว้ คอืรูส้กึมสีมาธกิบัมนั จากความชอบ เลยลองเปดิรา้นเลก็ๆ 
ทำาเล่นๆ ดูว่าความชอบของเรามันจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้มั้ย 
จนสุดท้ายก็ยึดอาชีพนี้มากว่า 12 ปีแล้ว” ปัจจุบันงานเครื่อง
หนังของเขามีตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำาวัน อย่างแอคเซสซอรี่ 
พวกพวงกุญแจ กระเป๋าใส่นามบัตร กระเป๋าใส่ปากกา เข็มขัด 
รองเท้า และกระเป๋า ภายใต้ดีไซน์เรียบคลาสสิคและใช้งานง่าย 
มีกลุ่มลูกค้าทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กวัยรุ่น จนถึงผู้ใหญ่ ล่าสุดเขา
ยังทดลองทำาเก้าอี้หนังไว้ใช้เองด้วย
 ในสว่นภาพรวมของบา้นเนน้วสัดเุหลก็ ปนู และไม ้ทีผ่า่นการ
ออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่โชว์ดีเทลพื้นผิวธรรมชาติแบบดิบๆ 
เฟอรน์เิจอรก์เ็นน้ประโยชนใ์ชส้อย เพือ่ใหเ้ปน็บา้นทีอ่ยูส่บายและ
ใช้งานง่าย แนวคิดเดียวกับงานออกแบบของเขา
 หลังจากหลายปีที่เริ่มต้นทำาธุรกิจงานแฮนด์เมดเล็กๆ ของตัว
เอง ตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนหนุ่มที่ใช้ชีวิตแบบหลายคนอิจฉา 
“ชีวิตเราก็อยากใช้ให้เต็มที่อย่างไม่ต้องรีบเร่งกับมัน ตื่นเช้ามา  
8 โมง ผมก็สามารถน่ังชิลจิบกาแฟ ฟังเพลง และอ่านหนังสือได้เป็น
ช่ัวโมงๆ
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ส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาอยู่ชั้น 1 มากที่สุด ก่อนจะทำาอะไรต่อ 
แต่อย่างน้อยสุดต้องดื่มกาแฟ วันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟ วันนั้นจะ
รู้สึกเฟลมาก”
 ในชีวิตการทำางาน 4 ปีแรกของคุณอู ก็เคยผ่านช่วงที่ต้องลุย 
300 วันรวดต่อปีมาแล้ว มาถึงตอนนี้แม้ยังต้องทำางานทุกวันแต่
เขากลับรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้น “เมื่อก่อนบ้าทำางาน เหนื่อยมาก 
แต่เมื่อเราโตขึ้น เราสามารถใช้ชีวิตให้ค่อยๆ ช้าลงได้ และด้วย
บรรยากาศบ้านเงียบสงบ ทำาให้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไป
ไหน”  ช่วงเวลากลางวันก่อนที่จะต้องเข้าประจำาการที่ร้านใน
โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ช่วงเย็น เขาเลือกได้ว่าจะ
ทำางานบ้าน หรือเตรียมวัตถุดิบสำาหรับนำาไปเย็บประกอบเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ร้าน หรือออกไปแหล่งขายวัสดุ หรือพา
มอเตอร์ไซค์ Triumph คันโปรดออกไปรับลมบ้าง 

 การอยู่อาศัยในย่านบางขุนนนท์ที่เป็นย่านเงียบสงบ ไม่
พลุกพล่านมาก และมีสิ่งอำานวยความสะดวกครบ คือสิ่ง
เพอร์เฟคสำาหรับเขา ละแวกใกล้มีทั้งแหล่งร้านรวง ตลาด วัด 
โรงพยาบาล และ สถานที่ราชการต่างๆ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจาก
เจริญรัตน์ เสือป่า แหล่งซื้อหาวัตถุดิบสำาหรับทำางานเครื่องหนัง
ด้วย “ผมกางแผนที่ดูแล้ววงไว้เลยว่าไลฟ์สไตล์ผมอยู่ตรงไหน
บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผมใช้ชีวิตย่านนี้”
 บางครั้งเขาก็ลงทุนปิดร้าน เพื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปต่าง
จังหวัดใกล้ๆ กับเพื่อน เพื่อชมวิวสวยๆ ดื่มเบียร์สักขวด และคุย
กบัคนทีถ่กูคอ “ถา้อยากพกัผอ่นสงัสรรคก์บัเพือ่นสนทิจรงิๆ งา่ย
สุด คือผลัดกันไปบ้านเพื่อน เพื่อนก็มาบ้านผม จริงๆ แล้วบ้านนี้
ลงตัวที่สุดสำาหรับให้รางวัลตัวเองนะ”
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เมือ่กลุม่คนทำางานอาชพีอสิระ นกัธรุกจิแบบ Startup ทีเ่พิง่สรา้งธรุกจิ
ใหม่ รวมถึงกลุ่ม Digital Nomad ที่สามารถทำางานได้ทุกที่ทั่วโลกขอ 
แค่มีอินเทอร์เน็ตน้ัน เร่ิมขยายเติบโตมากข้ึน ทำาให้เราได้เห็น Coworking 
Space ผุดกระจายตัวตามย่านต่างๆ ในเมืองมากข้ึนด้วย เพ่ือรองรับ
วิถีการทำางานของกลุ่มคนเหล่านี้ ล่าสุดเราได้พบกับ Phynn (ฝิ่น) 
Coworking Space อีกหนึ่งแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งออฟฟิศผลิต
งานสร้างสรรค์ในย่านเหม่งจ๋าย ซึ่งเจ้าของคือหนุ่มเท่ มอร์-วสุพล 
เกรียงประภากิจ ผู้กำากับโฆษณาและมิวสิควิดีโอ หรือที่รู้จักกันในนาม
ศิลปินวง Ten to Twelve น่ันเอง

ฝ่ิน คำาสแลงท่ีเหล่าคนทำางานฟรีแลนซ์
เข้าใจกันดี ถูกใช้เป็นช่ือของ Coworking 
Space แห่งน้ีท่ีสามารถน่ังทำางานฝ่ินได้อย่าง
สบายใจ พ้ืนท่ีของ Phynn เป็นไซส์มินิกว่า
ท่ีอ่ืน แต่ข้อดีคือให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง
เหมือนอยู่บ้าน กระจกใสบานใหญ่ท่ีติดไว้
เกือบรอบทิศ ก็ช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติ
ให้ดูโปร่งโล่งข้ึน ซ่ึงเคยมีผู้วิจัยไว้ว่าการนำา
แสงธรรมชาติเข้ามาภายในพ้ืนท่ีทำางานจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานมาก
ข้ึน การตกแต่งภายในห้องไม่ได้ใช้โทนสี
ขาวเรียบเหมือนท่ีอ่ืน แต่มาในโทนสีเขียว
อมนำา้เงิน และจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สี
เข้ม ซ่ึงเรามองว่าช่วยสร้างบรรยากาศให้
ดูอบอุ่น สงบ มีสมาธิ และผ่อนคลายได้ดี 
เป็นสภาพแวดล้อมท่ีคนทำางานต้องการใน
ยามใช้สมาธิ
 คุณมอร์ เจ้าของ Coworking Space แห่งน้ี ก็
เป็นชาวฟรีแลนซ์ท่ีต้องว่ิงทำางานหลายท่ี และ
เข้าใจหัวอกคนสายอาชีพอิสระ ท่ีต้องการ
สถานท่ีสำาหรับน่ังคิดงานหรือประชุมเหมือน
เป็น Base Office มีส่ิงอำานวยความสะดวก 
สามารถน่ังทำางานได้นานๆ อย่างสบายใจ 
และตอบโจทย์กว่าการน่ังทำางานในร้าน
กาแฟเหมือนก่อน

 ที่นี่จึงให้บริการครบทั้งอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เครื่องดื่ม ของทานเล่น เครื่อง
เขียน อุปกรณ์สำานักงานอย่าง เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ รวมทั้ง
ล็อกเกอร์ไว้ให้เก็บของ และด้วยนิสัยชาว
ฟรแีลนซท์ีม่กัทำางานจนดกึดืน่และตืน่สาย 
ทำาใหเ้วลาเปดิทำาการของ Phynn เริม่ตัง้แต ่
11 โมง - 4 ทุม่ ใครทีส่นใจมาใชบ้รกิารของ
ที่นี่ สามารถเลือกได้ทั้งแบบรายวัน  (250 
บาทต่อวัน) ราย 3 ชม. (150 บาทต่อวัน) 
เชา่สำาหรบัใชเ้ปน็หอ้งประชมุ (1 ชัว่โมง 500 
บาท, 3 ชั่วโมง 1,300 บาท)  หรือสมัคร
สมาชิก ซึ่งมีตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน  6 
เดือน หรือแพ็คเก็จใช้งาน 10 วัน (ภายใน 
30 วัน หรือ 60 วัน)
 นอกจากจะเป็นสถานที่สำาหรับคิด 
สร้างสรรค์ ทำางาน และประชุมงานแล้ว ที่
นีอ่าจเปน็คอมมนูติีท้ีช่าวฟรแีลนซส์ามารถ
สร้างมิตรภาพระหว่างกันได้ เกิดการต่อยอด
คอนเนคชั่น หรือสร้างเครือข่ายสังคมของ
คนในหลากหลายอาชีพให้เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่
แค่มานั่งทำางานอย่างเดียว

PHYNN
518/15-16 ห้อง A10-12 ซอยรามคำาแหง 
39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กทม. 10310
เปดิบรกิารทกุวนั เวลา 11.00 น.-22.00 น. 
โทร. 092-250-2802
www.facebook.com/phynncoworkingspace
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แม้ส่วนประกอบชิ้นเล็กที่สุด หรือสิ่งที่ถูกซุกซ่อนไว้จน
หลายคนมองข้าม สำาหรับจิวเวลรี่ดีไซเนอร์อย่าง เบียร์ - 
พิชญา ศรีระพงษ์ มันคือคีย์สำาคัญในการออกแบบเครื่อง
ประดบัสไตลเ์รยีบเทใ่หม้ดีเีทลซบัซอ้นนา่สนใจได ้เหมอืน
กบัแบรนด ์“PITCH” ของเธอทีป่ระสบความสำาเรจ็ทัง้ดา้น
ธุรกิจ และงานดีไซน์ที่สามารถคว้ามาหลากหลายรางวัล
ทั้งในและต่างประเทศ
 หลายครั้งสิ่งต่างๆ ผ่านเข้ามาในการรับรู้ มันมักถูกทิ้ง
ไว้ในซอกหลืบความทรงจำา หรือไม่ก็ปล่อยให้ผ่านมาแล้ว
ผา่นไป แตด่ไีซเนอรส์าวคนนีไ้มย่อมปลอ่ยใหร้ายละเอยีด
เล็กน้อยหลุดรอดไป แม้แต่กลไกชิ้นจิ๋วภายในตัวเรือน
นาฬิกาที่เธอนำามาตีแผ่และต่อยอดสู่เครื่องประดับ 
 “The Watch Collection เป็นคอลเลคชั่นแรกที่เคย
ออกแบบเก็บไว้และได้ใส่ความเป็นตัวเอง 100% ได้แรง
บันดาลใจมาจากนาฬิกา โดยนำาชิ้นส่วนกลไกที่เคยถูก

PHOTOGRAPHER: 
BINN BUEMUANCHOL

WRITER:
M. RUJIRA

SPECIAL THANKS: 
STUDIO LAM
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ปดิซอ่นไวภ้ายในนาฬกิาออกมาโชวข์า้งนอก ในรปูแบบดไีซน์
ของเครื่องประดับแหวน และสร้อยข้อมือ ซึ่งเครื่องประดับชุด
นี้เคยนำาไปวางขายที่ร้าน Playhound ปรากฏว่าขายเกลี้ยง”
 แม้เครื่องประดับคอลเลคชั่นแรกที่ลองทำาขายจะประสบ
ความสำาเร็จ แต่เธอก็ยังไม่มีความคิดจะสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองขึ้น ซึ่งในขณะนั้นเบียร์ยังเป็นฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์ให้กับ
แบรนด์ต่างๆ ทั้งออกแบบเครื่องประดับ พร็อพ สไตลิ่ง และ
แฟชั่นโชว์ จนงานสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ไทยในงาน
แสดงแฟชั่นโชว์ ประเทศสิงคโปร์ เบียร์มีโอกาสได้พบกับคุณ
แอน โฆษิตธนา เจ้าของ Front Row Studio มัลติแบรนด์สโตร์
ในสงิคโปร ์ทีช่ืน่ชอบผลงานเครือ่งประดบัทีเ่ธอออกแบบใหก้บั
แบรนด ์Issue จนแนะนำาใหล้องเปดิแบรนดข์องตวัเองขึน้ จาก
นั้นแบรนด์ “PITCH” จึงเกิดขึ้น โดยตั้งตามชื่อ “พิชญา” และ
มีหุ้นส่วนคือ คุณจุไรกาญจน์ ตระกูลเวช มาดูแลส่วนการเงิน
และการบริหาร จนปัจจุบันแบรนด์เติบโตมีอายุกว่า 5 ปีแล้ว 
 “แบรนด์ PITCH มาจากความสนใจในสิ่งรอบตัวแต่ละช่วง 
ไม่ว่าจะเป็นหนัง เพลง ศิลปะ การเดินทาง และของสะสม 
เปน็ตน้ เชน่ ชว่งหนึง่สนใจนาฬกิา ชอบเกบ็สะสมพวกอะไหล่
นาฬกิา เลยเปน็ทีม่าของดไีซนค์อลเลคชัน่  The Watch Collec-
tion ทีใ่ชอ้ะไหลจ่รงิของนาฬกิาทีส่ะสมไวม้าเปน็สว่นประกอบ 
เครือ่งประดบัแตล่ะชิน้จงึไมเ่หมอืนกนั เปน็ผลงานทีค่วา้รางวลั 
DEmark Award 2011 จากประเทศไทย, Good Design Award 
2011 จากประเทศญี่ปุ่น และ Design Excellence Award 2012 
จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 สว่นคอลเลคชัน่ทีส่อง Hello,I Miss You เกดิจากความสนใจ
ในเครือ่งหมายทหารและเขด็กลดัโบราณยคุสงครามโลก และ
เหมือนเคย คือเบียร์ได้สืบค้นข้อมูลถึงความหมายของแต่ละ

เครือ่งหมาย “เบยีรเ์คยเจอเขม็กลดัอนัหนึง่เปน็รปูผูน้ำาโซเวยีต
สมัยก่อน แล้วซื้อเก็บเอาไว้ แต่ไม่ได้คิดอะไร วันหนึ่งไปซื้อ
หนังสือเกี่ยวกับของสะสมและรวบรวมเข็มกลัดเจ๋งๆ จากทั่ว
โลก ปรากฏว่ามีชิ้นที่เบียร์เคยซื้อเก็บสะสมไว้ จากนั้นก็คลั่ง
เลย ทีนี้เริ่มหาข้อมูลลงลึกว่าแต่ละชิ้นมาจากไหน ประเทศ
อะไร ใช้เทคนิคอะไรในการทำา กลายเป็นเก็บสะสมไว้เยอะ
มาก”
 แตล่ะคอลเลคชัน่ของ PITCH จงึมเีรือ่งราวและทีม่าทีไ่ปมา
เลา่สูล่กูคา้ อยา่งคอลเลคชัน่ลา่สดุ เกดิจากความสนใจดนตรี
ในยคุสมยัแรกของ Bob Dylan ทีใ่ชก้ตีา้รโ์ฟรค์และกตีา้รโ์ปรง่ 
ทำาใหเ้บยีรส์บืคน้หารายละเอยีด และประวตัขิองเครือ่งดนตรี
กตีา้รใ์นยคุนัน้ กอ่นสรา้งสรรคเ์ปน็เครือ่งประดบัทีด่งึเนือ้เพลง
และชิ้นส่วนเครื่องดนตรีมาเป็นองค์ประกอบดีไซน์
 “งานอดิเรกที่ชอบตอนนี้คืองานเพนท์ติ้ง มีโอกาสได้ออก
ไปทำางาน street art กับพวกพี่ๆ บ้าง แต่ปกติงานออกแบบ
เครื่องประดับของเบียร์จะเป็นรูปแบบงาน 3 มิติ เมื่อมาทำา
งานเพนท์ติง้ 2 มติกิจ็ะมมีมุมองความเปน็ 3 มติเิจอือยูบ่า้ง”
 ในอนาคตดีไซเนอร์สาวรุ่นใหม่คนนี้ยังตั้งใจจะพัฒนา
แบรนด์ PITCH ให้มากกว่่าเครื่องประดับ แต่เป็นแอคเซสซอรี่
แบรนด ์ทีม่ทีัง้กระเปา๋ รองเทา้ หมวก และเครือ่งประดบั รวม
ทัง้อยากใหร้างวลักบัตวัเองสกัครัง้ดว้ยการจดันทิรรศการของ
เธอเอง เพือ่แสดงผลงานศลิปะจากสิง่ของหรอืเรือ่งราวทีเ่กบ็
เกีย่วไดจ้ากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในแตล่ะประเทศมาบอกเลา่
ผ่านผลงาน 
 “เราพยายามที่จะเรียนรู้ตลอด เพราะสิ่งที่ได้กลับมาทุก
อย่างมันคือประสบการณ์ Learning by doing”
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รูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เคารพความเป็นตัวของตัวเอง ได้สร้าง
วฒันธรรมของความกลา้คดิกลา้ลงมอืทำาสิง่ใหม ่กลา้สรา้งความแตกตา่งอยา่ง
สรา้งสรรคอ์อกมา เหมอืนกบัดีไซเนอรร์ุน่ใหม ่มาย ชตุกิาญจน ์งามธรุะ เจา้ของ
แบรนดเ์สือ้ผา้ Vanilla Headquarter ทีร่วมพลงักบัคนหนุม่สาวจดังาน Youth 
Culture ในรูปแบบ “พื้นที่ในการแสดงเอกลักษณ์และตัวตนของคนรุ่นใหม่” 

“เราคิดเหมือนกันว่าตลาดนัดทั่วไปเหมือนๆ กันหมด เลยอยาก
จัดงานที่แตกต่างจากตลาดขายสินค้าทั่วไป เป็นแนว Design 
Exhibition ทีไ่มไ่ดม้ศีลิปะอยา่งเดยีว แตร่วบรวมสนิคา้จากแบรนด์
ดีไซเนอร์ไทยและผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบเองมา
ขาย มีจัดแสดงศิลปะจัดวาง (Installation Art) โชว์ดนตรีจากวง
และดีเจ เพื่อให้มีความหลากหลายทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น ดนตรี 
และอาหาร โดยทั้งหมดมีเอกลักษณ์ของตัวเอง” มายบอกว่า
ตั้งใจจะจัดงานให้ได้ปีละครั้ง แต่ Youth Culture ครั้งหน้าอาจจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไป
 ผา่นพน้ชว่งงาน Youth Culture มายกโ็ฟกสัใหก้บัการออกแบบ
แบรนดเ์สือ้ผา้ของตวัเอง Vanilla Headquarter ทีเ่ริม่ทำาตัง้แตเ่รยีน
อยู่ปี 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงตอนนี้ก็ 2 ปีกว่า
แล้ว “ตอนเริ่มทำาเสื้อผ้า ก็มาจากการหาเสื้อผ้าที่เราอยากใส่ไม่
ได้เลยตามท้องตลาด เลยออกแบบใส่เองก่อน แบบละไม่กี่ตัว 
แต่สรุปเพื่อนๆ ชอบกัน เลยลองทำาเพิ่ม ปรากฏว่าขายหมด การ
ตอบรับดี เลยคิดว่าเราไปต่อได้”
 ในช่ว่งแรกแบรนดย์งัไมค่อ่ยเปน็รปูเปน็รา่งมากนกั แตห่ลงัจาก
เรียนจบปริญญาตรีและมีเวลาทุ่มให้กับแบรนด์มากขึ้น Vanilla 
Headquarter กเ็ริม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง โดยเฉพาะคาแรคเตอรข์องเสือ้ผา้
ทีช่ดัขึน้ “สไตลเ์สือ้ผา้เนน้ emotional contrast ดงึสไตลเ์สือ้ผา้ยคุ 
70s -90s ที่มีความเป็น Heroin Chic นำามาปรับให้เข้ากับยุคสมัย

ปจัจบุนั ไมด่วูนิเทจเกนิไปหรอืโมเดริน์เกนิไป และใสค่วามเปน็ตวั
ตนเราเข้าไป ทำาให้เสื้อผ้ามีแต่โทนสีขาวและสีเอิร์ธโทนทั้งหมด”
  “ไอเดียการออกแบบมาทั้งจากชีวิตประจำาวันและสิ่งรอบตัว 
หรือจากนางแบบที่เราวางไว้ ดูว่าบุคลิกแบบนี้ถ้าใส่เสื้อผ้าเรา
แล้วจะออกมาแบบไหน อย่างตอนนี้มายชอบ Sita Abellan ก็
อิงจากตรงนี้ด้วย ตอนแรกตั้งใจออกแบบเสื้อผ้าให้มีซีซั่นเดียว
คือซัมเมอร์เท่านั้น แต่พอทำาไปเรื่อยๆ ลูกค้าอยากให้มีซีซั่นอื่นๆ 
ด้วย ปัจจุบันเลยมีคอลเลคชั่น Autumn ด้วย”
 การสร้างแบรนด์ของตัวเอง ทำาให้ต้องใช้พลังแอคทีฟมากขึ้น 
เมือ่คดิสรา้งสรรคแ์ลว้กต็อ้งลงมอืทำา ทำาใหก้ารใชช้วีติในทกุวนันี้
ของเธอต้องพยายามดิ้นรน ต้องคิดอะไรใหม่ๆ ตลอด “แต่มาย
ก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำามันนะ อยากทำาอะไรแล้วได้ลองทำา ยังไม่ต้อง
คาดหวังถึงผลลัพธ์ว่าดีไม่ดี แต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำา”
 “ในอนาคตก็อยากจัดงานในสถานที่ที่เป็นป่าร่มรื่น สามารถ
นำาตูค้อนเทนเนอรไ์ปวางได ้แลว้มนีติยสารดีๆ  ใหน้ัง่อา่น ใหก้ลุม่
คนที่รักการอ่านและรักนิตยสารได้รวมตัวกัน มายมองว่าสื่อสิ่ง
พิมพ์มีเสน่ห์ ไม่อยากให้นิตยสารหายไปจากสังคมในปัจจุบัน”
 อีกหนึ่งแนวคิดสร้างสรรค์ดีๆ จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้สังคมที่
กำาลงัเปลีย่นผา่นสูค่วามทนัสมยั ทำาใหเ้ราตืน่เตน้กบัชว่งยคุทีค่น
เจนใหมก่ำาลงัจะเขา้มามบีทบาทสรา้งสสีนัใหมใ่หเ้กดิขึน้ในเมอืง
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ในยุคออนไลน์ที่สามารถเสิร์ช ชม และแชร์คอนเทนต์รอบตัวได้ง่ายแค่
ปลายนิ้ว และท่ามกลางกระแสเนื้อหาที่มีสาระ และไม่มีสาระมากมาย
บนโลกออนไลน์ เราสามารถคัดกรองแต่ข้อมูลหรือเรื่องราวดีๆ หรือ
สรรหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ทำาให้เราสนุกกับชีวิตในเชิงสร้างสรรค์
ขึ้นได้ 

Power of Viral : 

BuzzFeed

Connecting the world 
through video :

Tastemade

The immersive view :

360 Video

Animated 
.GIF

ตอนนี้เนื้อหาข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ ทั้ง
ที่มีสาระและไม่มีสาระสามารถแพร่
กระจายได้เร็วมากแค่คลิกแล้วแชร์บน
โลกออนไลน์ ใครจำาได้ถึงการแชร์ภาพ
ชุดที่ถกเถียงกันว่าเป็นสีขาว-ทอง-นำ้าเงิน
กันได้บ้าง นั่นก็มาจากกระแสไวรัล และ
ตน้ตอมาจากเวบ็ขา่วแนวไวรลัชือ่ดงัอยา่ง 
BuzzFeed ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2006 ก่อ
ตั้งโดย Jonah Peretti ผู้ค้นพบพลังแห่ง
ไวรัล (Viral) ก่อนใครๆ BuzzFeed ถือเป็น
สื่อออนไลน์ที่เหมือนฝังอยู่ในชีวิตประจำา
วันของคนเรา โดยจับกลุ่ม “คนนั่งเบื่อ
ในที่ทำางาน”(bored-at-work) หรือคนที่
มีเวลาว่างในที่ทำางานสำาหรับท่องโลก
อินเทอร์เน็ต ภายในเว็บเลยไม่ได้แค่แยก
หมวดหมู่เนื้อหาเป็นประเภทข่าว วิดีโอ 
หรือไลฟ์สไตล์ ฯลฯ เท่านั้น แต่ยังแยก
ออกเป็น LOL (ตลกขำาขัน), Win (สุด
เจ๋ง), OMG (แปลกชวนอึ้ง), Fail (สุดห่วย), 
Cute (น่ารัก) และ WTF (อะไรกันเนี่ย?)  
ปัจจุบัน BuzzFeed เป็นสื่อออนไลน์ที่มีผู้
เข้าชม กว่า 200 ล้านคน และเป็นแหล่ง
รวมคอนเทนต์รอบตัวที่คนสนใจใคร่รู้ทุก
ด้าน ดังนั้นการจะหาสูตรทำาอาหาร หรือ
งาน DIY ในนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก 
www.buzzfeed.com

แหล่งวิดีโอสำาหรับค้นหาและแชร์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอาหารการ
กนิและการทอ่งเทีย่ว ผา่นมมุมองภาพสวยๆ เพือ่คนยคุ “Mobile 
Generation” ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก คุณสามารถ
เลือกชมวิดีโอสอนทำาอาหารสูตรต่างๆ ที่แสดงขั้นตอนและส่วน
ผสม อย่างเข้าใจง่าย และกระชับ  หรือวิดีโอโดย Tastemakers 
ฝีมือดีจากทั่วโลกที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและการ
เดินทาง ทั้งแง่มุมผจญภัย การเรียนรู้วัฒนธรรม รสชาติและ
วัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์  ปัจจุบัน Taste-
made มยีอดคนตดิตามทัว่โลกกวา่ 88,000,000 คนตอ่เดอืน และ
สามารถชมวิดีโอจาก Tastemade ผ่านอุปกรณ์มือถือจนถึงเชื่อม
ต่อกับทีวี ได้หลากช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ้ค ยูธูป ทวิตเตอร์ 
Pinterest แอพพลิเคชั่น Apple TV และ Tango 
www.tastemade.com

ล่าสุดในโลกออนไลน์ยังมีลูกเล่นใหม่มาให้
ต่ืนตากันอีก เม่ือภาพวิดีโอท่ีถ่ายโดยระบบ
กล้อง spherical ท่ีให้มุมมองภาพรอบทิศ
แบบ 360 องศาน้ัน ถูกอัพโหลดข้ึนเฟซบุ้ค 
เราจะสามารถปรับมุมองศาภาพวิดีโอท่ีเรา
ต้องการเห็นได้รอบทิศทาง แค่หมุน บิด 
หรือเคล่ือนมุมของมือถือเท่าน้ัน ถ้าชมผ่าน
คอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้เมาส์คลิกแล้ว
ลากเพื่อเปลี่ยนมุมองศาภาพไปเรื่อยๆ 
ได้ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับ
การชมวิดีโอท่ีเสมือนเราไปอยู่ในสถานท่ี
จริงตรงน้ันและเห็นด้วยตาเราเอง
https://360video.fb.com/

วิธีการทำาไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว .GIF 
• เข้าเว็บไซต์ Tumblr, Imgur หรือ Giphy 
 เพือ่แปลงจากวดิโีอเปน็  .GIF (สามารถ
 ดึงลิงค์วิดีโอจาก YouTube, Vimeo, 
 Vine, Video URL หรือลากวิดีโอไฟล์ใส่
 มาได้เลย) จากนั้นเลือกปรับแต่งภาพ
 เคลือ่นไหวตามตอ้งการแลว้ Create GIF
• เมื่อได้ภาพเคลื่อนไหว .GIF แล้วให้ 
 copy image URL ไว้
• เข้าสู่ขั้นตอนการ *Upload โดยใส่ GIF 
 URL แล้วทำาการ Upload GIF 
ª• ในที่สุดก็จะได้ภาพเคลื่อนไหว .GIF ที่
 สามารถ Copy URL หรือลิงค์มาโพสต์
 บนเฟซบุ้คได้แล้ว
*ในขั้นตอนนี้ทางเว็บไซต์อาจกำาหนดให้
ต้องเป็นสมาชิกหรือ log-in ก่อน

หลังจากเฟซบุ้คปรับใหม่ให้รองรับการ
โพสต์ภาพเคลื่อนไหว .GIF ได้เรียบร้อย
แล้ว ก็กลายเป็นกระแสลูกเล่นใหม่สุดฮิต
ของผู้ใช้บนเฟซบุ้ค รวมท้ังเป็นกลยุทธ์ใหม่
ในการโฆษณาของแบรนด์ต่างๆ แต่เพราะ
เฟซบุ้คยังไม่อนุญาตให้อัพโหลดภาพ
เคลื่อนไหว .GIF บนหน้าเพจได้โดยตรง 
ทำาให้เราต้องมาศึกษาขั้นตอนในการทำา
ภาพเคลื่อนไหวก่อนซะเล็กน้อย
www.tumblr.com/search/gif

Simple ways to Celebrate Life

ใช้ชีวิตให้ทุกวันคือวันพิเศษด้วยวิธีการง่ายๆ เหล่านี้
                                               
• ลองกลบัมาคยุหรอืตดิตอ่กบัใครสกัคนทีข่าดการตดิตอ่ไปนาน
• เพลิดเพลินกับการร้องเพลงในเวลาอาบนำ้า
• ออกไปปั่นจักรยานให้ได้เหงื่อ อย่างที่ John F. Kennedy เคย
 กล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการปั่นจักรยาน”
• ออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วอย่าลืมพกกล้องไปด้วย เพื่อเก็บ
 ภาพถ่ายคนที่พบเจอ
• สรา้งงานศลิปะโดยนำารปูเพือ่นหรอืคนทีร่กัหลายๆ ภาพมาปะ
 ติดกัน แล้วใส่กรอบและแขวนไว้ในมุมที่มองเห็นได้ในบ้าน
• ในเวลากลางคืนลองออกไปยังพ้ืนท่ีโล่ง หรือข้ึนไปบนดาดฟ้าตึก 
 แล้วน่ังดูดาว
• อ่านบทกวี

http://daringtolivefully.com

NEW 
WAYS TO 
ENJOY 
LIFE

HOOK

I N S P I R E ,  C R E A T E  A N D  C E L E B R A T E 
ไอเดียสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์สำาหรับการเฉลิมฉลอง

01

02

www.foodnetwork.com 

เน็ตเวิร์ครวบรวมหลากไอเดียและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาหาร 
สำาหรับต่อยอดเมนูสร้างสรรค์ของตนเอง และ How-to สำาหรับ
มือใหม่ ให้คนยุคใหม่สนุกกับการทำาอาหารและครีเอทเมนูมาก
ขึ้น ที่สำาคัญยิ่งง่ายขึ้นเมื่อสูตร Recipe มาพร้อมวิดีโอสอนให้
เหน็ภาพขัน้ตอนกนัเลยทเีดยีว ภายในเวบ็ไซตย์งัเชือ่มโยงกบัชอ่ง
รายการตา่งๆ และเวบ็ไซตอ์ืน่ๆ เกีย่วกบัอาหารไวอ้กีเพยีบ ทำาให้
เราสามารถสรรหาไอเดียสนุกๆ สำาหรับโอกาสต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะ
เปน็ไอเดยีการทำาของขวญั ขนมอบนา่รกั เมนอูาหารทีท่ำาไดง้า่ยๆ 
จนถงึเมนสูรา้งสรรคส์ำาหรบังานปารต์ีห้รอืการเฉลมิฉลอง เช่น วิธี
การทำา Sugar Cookies สีสันสดใสน่ารักสำาหรับวันคริสมาสต์ และ
สูตรค็อกเทลสีสดสำาหรับปาร์ตี้ นอกจากเมนูอาหาร ขนม และ
เครื่อมดื่มจะพร้อมแล้ว ยังมี Tips ในการตกแต่งโต๊ะอาหารหรือ
สร้างบรรยากาศให้พิเศษขึ้นด้วย

www.realsimple.com

แหลง่รวมไอเดยี เทคนิค และ How-to ด้านไลฟ์สไตล์สำาหรับสาว
ทันสมัย ตั้งแต่ไอเดียและสูตรการทำาเมนูอาหาร เทคนิคที่ทำาให้
การใช้ชีวิตและดูแลบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น วิธีการจัดบ้านใน
มุมต่างๆ การทำาความสะอาดบ้าน การจัดสวน และการตกแต่ง
บ้าน เป็นต้น มาจนถึงการดูแลลุคให้ดูดีเก๋ไก๋ตั้งแต่หัวจรดเท้า
สมเป็นสาวสมัยใหม่ รวมทั้งยังมี Tips เกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
แง่มุมอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน ครอบครัว การพักผ่อนและ
ท่องเที่ยว เป็นต้นด้วย นอกจากนี้ยังมีไอเดีย How-to สำาหรับวัน
พเิศษตา่งๆ อยา่ง วธิกีารตกแตง่พืน้ทีเ่ลก็ใหด้รูืน่เรงิขึน้ในเทศกาล
วันหยุด และงานฝีมือง่ายๆ สำาหรับเพิ่มสีสันความสนุกให้บ้าน 
เป็นต้น ใครยังไม่มีไอเดียในการเตรียมตกแต่งบ้านสำาหรับปาร์ตี้
ในช่วงปีใหม่นี้ ลองเข้ามาดูเทคนิคในเว็บไซต์นี้ แล้วจะได้เคล็ด
ลับที่ทำาให้เรื่องยากๆ นั้นง่ายขึ้น

www.studiodiy.com

Studio DIY ก่อต้ังโดย Kelly Mindell นักประดิษฐ์สาวจากลอสแอนเจลิส
ให้เป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจแปลกใหม่ ในการสร้างสรรค์ช่วง
เวลาดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน หรือเติมแต่งบรรยากาศการเฉลิม
ฉลองในโอกาสพิเศษ ให้ยิ่งพิเศษด้วยงาน DIY ในเว็บไซต์นี้เลย
รวบรวมโปรเจ็คงาน DIY สุดสร้างสรรค์ของเธอ ไอเดียการตก
แต่งสนุกๆ จนถึงสูตรและเทคนิคการทำาขนมหลากสีสันให้มา
พร้อมความสวยงามน่ารักน่าชัง สามารถเลือกดูโปรเจค DIY 
ของเธอได้ตามหมวดหมู่ที่แยกเป็น โอกาสวันสำาคัญต่างๆ รูป
แบบปาร์ตี้ หรือประเภทงาน DIY  เช่น Decor, Entertain, Paper, 
Party fashion หรือ Favor&Gift เป็นต้น ถ้าอยากหาไอเดีย DIY ที่
ครีเอท และทำาเองได้ง่ายสำาหรับสร้างความรื่นเริงที่บ้าน รับรอง
เข้าเว็บนี้ไม่ผิดหวัง
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อาคารผนังปูนดิบเรียบเท่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ในซอยคลองลำาเจียก มัก
มีรถหรูสปอร์ต รถคลาสสิค และรถรุ่นหายากที่พบไม่ได้ง่ายๆ ตามท้อง
ถนน แวะโฉบเฉี่ยวเข้ามา เพราะที่นี่ คือสวรรค์ของนักสะสมรถและคนรัก
รถ กับการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่  Car care, Car Storage และ 
Restaurant & Bar สำาหรับแฮงเอ้าท์

“ตอบโจทย์กลุ่มผู้ขับรถหรูในเมืองไทย ที่สะสมรถไว้
หลายคัน แต่ประสบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ”

โครงการ 25G มีทั้งส่วนโชว์รูม "Club-
sport" ท่ีนอกจากจะมีรถสะสมเท่ๆ จอดโชว์
ให้ชมแล้ว ยังเป็นผู้นำาเข้าและจำาหน่ายท้ังรถ
รุ่นใหม่ และรถเก่า (บางรุ่น) ของ Porsche 
ใครท่ีกำาลังมองรถแปลกๆ หรือรถสปอร์ตหา
ยากรุ่นใดไว้ครอบครอง ทางร้านก็สามารถ
ช่วยจัดหาให้ได้ 
 นอกจากน้ีภายในโครงการน้ี ยังมีบริการ
ล้างรถ "Clean it up" โดย AUTOGLYM 
Thailand ท่ีเป็น Best dealer of the year 5 ปี
ซ้อน ม่ันใจได้ถึงคุณภาพการดูแลทำาความ
สะอาดและขัดเงารถท่ีเปรียบเสมือนสหาย
สุดรักของคุณให้สวยเน๊ียบหล่อเหลาเหมือน
ใหม่ และพิเศษกว่าท่ีอ่ืน คือส่วนของ "25G 
Car Storage" หรือ “Car Hotel” ในโซนด้าน
หลัง ซ่ึงเป็นโรงแรมสำาหรับรถให้สามารถ
นำารถสุดรักสุดหวงของคุณมาฝากจอดไว้ท่ี
น่ีได้ โดยส่วนใหญ่ต่างประเทศจะมีโรงจอด
รถท่ีเรียกว่า “Storage” ตามเมืองต่างๆ แต่
สำาหรับประเทศไทยน้ันยังพบได้น้อย ท่ีน่ี
จึงตอบโจทย์กลุ่มผู้ขับรถหรูในเมืองไทย ท่ี
สะสมรถไว้หลายคัน แต่ประสบปัญหาท่ี
จอดรถไม่เพียงพอ หรือผู้ท่ีต้องการคนดูแล
รถอย่างสมำา่เสมอ และไม่อยากเส่ียงกับการ
จอดรถท้ิงไว้นาน เพราะอาจทำาให้แบตเตอร่ี

เส่ือมได้ รวมท้ังต้องการสถานท่ีจอดรถมิดชิด 
เป็นระบบระเบียบ และม่ันใจได้ในความ
ปลอดภัยเหมือนอย่าง Car Hotel ของ 25G 
ท่ีออกแบบโรงจอดรถไว้อย่างทันสมัย เป็น
ระเบียบ และรองรับรถได้ถึงประมาณ 40 คัน 
ซ่ึงรถทุกคันจะได้รับการดูแลอย่างดีเย่ียม
ภายในสถานท่ีส่วนตัวมิดชิด พร้อมควบคุม
อุณหภูมิ มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่น
หนา มีบริการชาร์จแบ็ต และทำาประกันรถให้ 
แต่มีข้อแม้ว่ารถท่ีจะนำามาฝากจอดท่ีน่ีได้ต้อง
เป็นรถสะสมเท่าน้ัน รถบ้านท่ัวไปหมดสิทธ์ิ! 
ค่าบริการสำาหรับรถยนต์อยู่ที่ 19,000 บาท
ต่อเดือน ส่วนมอเตอร์ไซค์ 15,000 บาทต่อ
เดือน 
 สุดท้ายเป็นโซนน่ังพักผ่อนในช่ือ Bluemoon 
Restaurant & Bar ร้านอาหารสไตล์วินเทจ 
ท่ีตกแต่งด้วยจักรยาน มอเตอร์ไซค์ และ

รถยนต์สวยๆ เสิร์ฟอาหารท้ังไทยและฝร่ัง 
พร้อมเคร่ืองด่ืมครบท้ัง non-alcohol และ 
alcohol เรียกได้ว่าเป็นสถานท่ีสำาหรับคนท่ีมี
แพชช่ันในรถได้พารถสุดรักมาดูแล ระหว่าง
รอก็ได้น่ังมองรถสวยหล่อท่ีจอดอวดโฉมไว้ 
หรืออาจได้จับจองเป็นเจ้าของรถหรูเท่สักคัน 
ส่วนคนไม่อินเร่ืองรถสักเท่าไหร่ ก็สามารถใช้
เป็นสถานท่ีน่ังแฮงเอ้าท์ทานอาหารและจิบ
เคร่ืองด่ืมเพลินๆ ได้ 
 ถ้าหากช่ือ 25G มาจากความคิดว่าหน่ึง
วันมี 24 ช่ัวโมงน้ันไม่พอ เลยอยากให้มีเวลา
เพ่ิมข้ึนสัก 25 ช่ัวโมงต่อวันแล้ว สำาหรับคนท่ี
หลงใหลในยานพาหนะส่ีล้อสุดปราดเปรียว
แล้วน้ัน เราว่ามาท่ีน่ีคงเพลินจนลืมเวลาลืม
นับช่ัวโมงกันแล้ว

25G
เลขที่ 88 ถนนคลองลำาเจียก (เลียบ
ทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา) ถนนนวมนิทร ์
กทม. 10230
เปิดบริการทุกวันเวลา 10.00 น.-21.00 น.
โทร 02-509-9911, 083-418-1818 
www.facebook.com/twentyfiveg
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ความสามารถที่พ่วงด้วยความแอคทีฟ มักทำาให้เราได้เห็นคนๆ เดียว ทำาอะไร
น่าทึ่งได้หลายอย่าง เหมือนกับสาวเก๋และเก่งอย่างเมย์ ชูชีวา ชีพชล Senior 
Advertising and Event แหง่แบรนด ์Greyhound Original ทีแ่มจ้ะทำางานประจำาแต่
กย็งัสนกุกบัการใชช้วีติดา้นอืน่ทีไ่ดล้งมอืทำาในสิง่ทีร่กัดว้ย ทัง้การเปน็ freelance 
make-up artist การเป็นนักดนตรีของวง Cloud Behind และ Fwends การทำา
แบรนด์เส้ือผ้าของตัวเองช่ือ Cornerstone  รวมท้ังการจัดต้ังกลุ่ม Conf lakes เป็น 
Promoter หรือผู้จัดงานคอนเสิร์ต

ความสนใจ : “สิ่งที่โฟกัสตอนนี้มีหลายอย่าง เพราะมีความสุขกับทุกอย่าง
ที่ทำาอยู่ ในพาร์ทดนตรีก็ทำาเพลงเรื่อยๆ เพื่อให้อัลบั้มเสร็จทันปีหน้าค่ะ มีจัด
งานคอนเสิร์ตบ้างบางโอกาส ส่วนงานแต่งหน้าก็รับเป็นฟรีแลนซ์เฉพาะวันที่
เราว่างเพื่อเป็นรายได้เสริมไปค่ะ เป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ตลอด เลยต้องพยายามแบ่งเวลาให้บาลานซ์กันทุกส่วนด้วย”
สิ่งที่บ่งบอกความเป็นเรา : “ถ้านิสัยคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดบวก อารมณ์ดี 
ชอบอยู่ในที่ที่มีเสียงหัวเราะกับเพื่อนๆ ที่เรารัก และครอบครัว ส่วนสไตล์การ
แต่งตัว เน้นเสื้อผ้าใส่สบายเข้ากับอากาศเมืองไทย ไม่ต้องแฟชั่นมาก อาจจะ
มีผ้าโพกหัวที่ใช้บ่อยๆ เป็น signature เรา” 
แนวคิดการใช้ชีวิต : “เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ และประสบการณ์จะสอนให้เรา
เดินในทางที่ชัดเจนขึ้น เมื่อก่อนแคร์ทุกคนว่าจะคิดยังไงกับเรา แต่โตขึ้นก็รู้ว่า 
สิ่งที่เราโฟกัสมันคืองานที่เรารัก และคนรอบตัวที่รักเราจริงๆ”

วิธีสร้างแรงบันดาลใจ : “คือการได้อยู่กับคนรอบข้างที่ดีๆ ให้พลังบวกกับ
เรา ทำาใหเ้ราอยากสรา้งสรรคอ์ะไรดีๆ  หรอืไมก่อ็อกไปเทีย่วเพือ่หาแรงบนัดาล
ใจมาแตง่เพลง อา่นหนงัสอืทีม่ปีระโยชน์ ดหูนงัดีๆ  ใชเ้วลาดีๆ  กบัครอบครัว 
ทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งนั้นค่ะ”
ความสุขในวันนี้ : “เมย์ได้ทำางานประจำาที่ชอบ แต่ยังได้ทำาทุกอย่างที่เรา
รักอยู่ ยังมีเวลาเที่ยวกับเพื่อน ยังได้เจอครอบครัว หรือบางทีการได้คิดงาน
ใหม่ๆ ได้ไอเดียใหม่ๆ ก็สนุก และเติมความสุขให้กับตัวเราได้เหมือนกัน”
แผนในอนาคต : “วางแผนวา่อกีไมเ่กนิ 1 ปจีะไปเรยีนตอ่ แคค่ดิกส็นกุแลว้ 
อยากใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุด หลังจากเรียนต่อและลองใช้ชีวิตอยู่ประเทศอื่น
สกัสองปแีลว้ กจ็ะกลบัมาทำาดนตรทีีเ่รารกั ทำาแบรนด ์Cornerstone ใหจ้รงิจงั 
และจะทำาร้านอาหารกับ hostel ในชื่อ Cornerstone แต่คิดว่าไม่อยากทำาใน
กรุงเทพฯ คงเป็นสักจังหวัดที่อากาศดี ใกล้ธรรมชาติหน่อยค่ะ”
การให้รางวัลกับตัวเอง : “อยากเห็นแม่มีความสุขและภูมิใจในตัวเรา 
อยากให้แม่รู้ว่าที่เราเป็นเราทุกวันนี้เพราะมีครอบครัวที่ดี และสุขภาพจิตใจ
ที่ดี ส่วนรางวัลจากความสำาเร็จก็จะเป็นเครื่องชูใจให้เราอยากสร้างสรรค์
อะไรดีๆ ต่อไป”
 แมว้นันีย้งัอยูใ่นจงัหวะชวีติแหง่การเริม่ตน้ ทีม่องวา่ความสำาเรจ็ และความ
ลงตัวของชีวิตยังอีกไกล แต่เธอก็นึกภาพได้ถึงวันข้างหน้าที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัว และทุกคนที่รัก ได้ทำางานที่ชอบ และได้เติมเต็มความฝันตัวเอง
รอบด้านในทุกๆ วันให้ไปถึงเป้าหมาย 



 ใครท่ีหลงรักเสน่ห์แบบไทยๆ ท่ีน่ีคุณจะ
ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยท้ังรูปแบบดนตรี
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการรังสรรค์เคร่ือง
ด่ืมพิเศษ Studio Lam เป็นบาร์ท่ีคนรักเสียง
เพลงจะได้เสพแนวดนตรีนอกกระแสหลัก 
ท่ีคัดสรรโดยผู้ครำ่าหวอดในวงการเพลง
มากกว่า 15 ปีอย่าง Maft Sai เจ้าของเดียว
กับร้านแผ่นเสียง “ZudRangMa (สุดแรงม้า)” 
และผู้สร้างวงดนตรี The Paradise Bangkok 
Molam International Band ให้โด่งดังท่ัวโลก 
 ดังน้ันการันตีในความสนุกสนานกับแนว
ดนตรีท่ีมีเอกลักษณ์จากท่ัวโลก ภายใต้
ระบบเสียงและลำาโพงคุณภาพสูง ท่ีสำาคัญ
ยังได้ล้ิมรสชาติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แปลกๆ 
ใหม่ๆ ด้วย โดยแต่ละเดือนจะมีรัมและวิสก้ี
หายากจากต่างแดน ท่ีทางร้านสรรหามา
ให้ลูกค้าได้ล้ิมลองกัน แต่พระเอกของท่ี
ร้านจริงๆ แล้วคือ เหล้ายาดองทำาเองจาก
ภูมิปัญญาไทยพ้ืนบ้าน ท่ีปรับส่วนผสมให้
รสชาติด่ืมง่ายข้ึน ดังน้ันจะมีมุมเก็บโหล
ยาดองท่ีอยู่ในระหว่างการดองไว้ ซ่ึงแต่ละ
สูตรจะใช้ระยะเวลาในการดองแตกต่างกัน 
(ต้ังแต่ 7 วันข้ึนไปจนถึงเป็นเดือนๆ) และด้วย

RECIPES

ยาดองผลไม้ (ตามฤดูกาล)
แก้วมังกร
น้ำาว่านหางจระเข้
น้ำามะนาว
ไซรัป แพชชั่นฟรุต
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วัตถุดิบที่ใช้ในการดองแตกต่างกัน ทำาให้
แต่ละสูตรต้องใช้เหล้าต่างกันด้วย  
 โหลไหนไดท้ีพ่รอ้มเสริฟ์กจ็ะออกมาวาง
บนชัน้โชวห์นา้บาร ์วธิกีารดืม่มทีัง้แบบ On 
the rock หรือ Shot ให้ดื่มกระดกรวดเดียว
ตบดว้ยเสยีงซีด๊ หรอืมกิซเ์ปน็คอ็กเทลแบบ
ค่อยๆ จิบและดื่มง่ายขึ้น
 สูตรออริจินอลตัวท็อปที่ไม่ควรพลาด 
คือ ม้ากระทืบโรง และโด่ไม่รู้ล้ม ที่ปรับ
เปลีย่นสว่นผสมสมนุไพรสำาหรบัดองยาให้
ทานง่ายข้ึนและไม่เป็นอันตราย สูตรยาดอง
ของทีน่ีจ่ะเลอืกใชว้ตัถดุบิมาจากผลไมเ้ป็น
ส่วนใหญ่ ได้แก่ นำา้ผ้ึงมัจจุราช (เตกีล่าดอง
กับรังผ้ึง), หวานข้าวไหม้ (เหล้าข้าวดอง
กับใบเตย), ม้าสามเอ็น (จินดองกับชินนา
มอ่น, ลกูผกัช,ี กระวาน และลกูสน), กำาลงั
เสือโคร่ง (วอดก้าดองกับกำาลังเสือโคร่ง), 
สมรักรำาพัน (เหล้าข้าวดองกับส้ม เลม่อน 
และขิง), สละโสด (เหล้าข้าวดองกับสละ), 
ต้มยำา (เหล้าข้าวดองกับเครื่องต้มยำา) 
นอกจากนี้ยังมีเหล้าดองมังคุด มะขาม 
และมะม่วงอกร่องให้เลือกลิ้มลองอีกด้วย 
 ค็อกเทลของที่นี่จึงพิเศษแตกต่างกว่าที่
อื่น เพราะมิกซ์จากยาดอง ที่ตั้งใจรังสรรค์
ขึ้นให้ชาวต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ลิ้มรส
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตำารับไทยๆ ท่ีใส่ไอเดีย
ประยุกต์ให้มีความเป็นสากล ถ้าดนตรี
เหมือนเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนสามารถ
เข้าใจในความไพเราะได้ ค็อกเทลเหล่าน้ีก็
เป็นเครื่องดื่มที่ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
สุนทรีย์แห่งรสชาติแบบไทยๆ ได้

Studio Lam
ซอยสุขุมวิท 51 เขตวัฒนา กทม. 10110 
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์
เวลา 18.00 น.- 02.00 น.
โทร. 02-261-6661
www.zudrangmarecords.com

Special Cocktail

 ค็อกเทลสูตรพิเศษท่ีคิดค้นข้ึนโดยบาร์เทนเดอร์
ของทางร้าน เป็นค็อกเทลสไตล์ “รีเฟรช’ เติมความ
สดชื่นด้วยรสชาติเปรี้ยวนำา แต่ได้กลิ่นหอมของ
ผลไม้ พร้อมเน้ือสัมผัสของแก้วมังกรท่ีผสมมาให้
เค้ียวเพลินๆ การเลือกใช้ผลไม้ไทยมาเป็นส่วน
ผสมก็เป็นสูตรท่ีทำาให้ค็อกเทลท่ีน่ีแตกต่างจากบาร์
ท่ัวไป 



คอนโดใกลรถไฟฟา 3 สาย 

ตอบโจทยช�ว�ตไปไดทุกที่  เร�่ม 3 ลาน*

ไอดีโอ โมบิ บางซ�่อ 
แกรนด อินเตอรเชนจ
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A Warm Welcome by AMC ไอดีโอ โมบิ 
จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ 

“A Warm Welcome by AMC” งานปาร์ต้ีในเชิงการกุศลสุดพิเศษท่ีจัด
ข้ึนเพ่ือต้อนรับสมาชิก Ananda Member Club (AMC) เข้าสู่บ้านหลัง
ใหม่อย่างอบอุ่น สำาหรับลูกบ้านโครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ 
ซ่ึงภายในงานนอกจากจะเต็มอ่ิมกับกิจกรรม D.I.Y. สุดฮิตท่ีนำาผลงาน
กลับบ้านได้แล้ว ทางลูกบ้านยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศล “I Like You 
Share” ยอด 1 Like = 100 บาท เพ่ือทางบริษัทอนันดาฯ สมทบทุน
ร่วมบริจาคให้งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ Public Relations 
and Special Affairs Division คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
ซ่ึงลูกบ้านให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียังมีทีม
ผู้บริหารอนันดาฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการท้ังในปัจจุบันและ
การเติบโตของโครงการในอนาคต อีกท้ังศิลปินช่ือดัง “ป่ัน ไพบูลย์
เกียรติ เขียวแก้ว” ท่ีมาเพ่ิมสีสันภายในงานอย่างอบอุ่น สุดท้ายแจก
ของรางวัลกันอย่างไม่อ้ันท้ัง Samsung Smart LED TV 40 น้ิว และ 
Central Gift Voucher รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

งาน A Warm Welcome by AMC 
โครงการ ไอดีโอ วุฒากาศ 

“A Warm Welcome by AMC” งานปาร์ต้ีสุดพิเศษท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
ต้อนรับสมาชิก Ananda Member Club (AMC) เข้าสู่บ้านหลังใหม่
อย่างอบอุ่น สำาหรับลูกบ้านโครงการไอดีโอ วุฒากาศ โดยเฉพาะ 
ซ่ึงภายในงานนอกจากจะเต็มอ่ิมกับกิจกรรม D.I.Y. สุดฮิต ยังมีทีม
ผู้บริหารอนันดาฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการท้ังในปัจจุบัน
และการเติบโตของโครงการในอนาคต รวมถึงเปิดตัว “It’s My 
Style” โดย ฌอห์ณ จินดาโชติ เท่าน้ันยังไม่พอยังมีกลุ่มศิลปินช่ือ
ดัง “Room39” ท่ีมาเพ่ิมสีสันพร้อมกับไอเดียการตกแต่งห้องแบบ
เก๋ๆ สุดท้ายแจกของรางวัลกันอย่างไม่อ้ันท้ัง Apple Watch และ 
Gift Voucher รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

งาน  UNiO Day by AMC
UNiO จรัญฯ 3 
“UNiO Day by AMC” กิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิก 
Ananda Member Club (AMC) ลูกบ้านโครงการ UNiO จรัญฯ 3 
ซึง่ภายในงานมกีจิกรรมมากมายทีเ่ตรยีมใหล้กูบา้น ทัง้กจิกรรม 
D.I.Y. สุดฮิต เกมส์สนุกๆ อาหารและเครื่องดื่มอย่างจัดเต็ม 
นอกจากน้ียังได้ร่วมพูดคุยกับกูรู อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 
เก่ียวกับเทคนิคการลงทุนในอสังหาฯ  พร้อมกับทีมผู้บริหารอนันดาฯ 
และเฮลกิซ ์ไดร้ว่มใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทีม่าของโครงการ จุดเด่นของ
โครงการ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากสองหนุ่ม “ลิปตา”
ที่มาเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับงานนี้เป็นพิเศษ ปิดท้ายด้วย
การแจกของรางวัลสุดพิเศษ Samsung Galaxy S6 Edge และ 
Central Gift Voucher รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

ชวนสมาชิก AMC ร่วมกิจกรรม
โรตารีเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อ
ขจัดโปลิโอ 2558

บริษัท อนันดาฯ เชิญชวนสมาชิก AMC ร่วม
กิจกรรมโรตารีเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อขจัด
โปลิโอ 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวัน
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ สวนหลวง
พระราม 8 เวลา 04.30-9.00 น.(เริ่มปล่อยตัวนัก
วิ่งเวลา 06.00 น.) พร้อมรับเสื้อ End Polio ของ
โรตารี รับสมาชิก AMC เพียง 150 ท่าน ฟรี! 
บริการอาหารนำ้าดื่มตลอดงาน สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-3162222   

AMC Money Return X2 รับเงินคืน 2 ต่อ

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) มอบเช็คเงินสดแก่
สมาชิก AMC (Ananda Member Club) 3 ท่าน ที่มียอดการแนะนำาตนเองหรือเพื่อน
จองซื้อโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ จากแคมเปญสุดพิเศษ AMC Money Return 
X2 รับเงินคืน 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับเช็คเงินสดมูลค่าสูงสุด 25,000 บาททั้งผู้แนะนำา และ
ผู้ซื้อ พิเศษยิ่งกว่าต่อที่ 2 เมื่อสะสมยอดแนะนำาหรือจองซื้อสูงสุด 3 อันดับแรก รับ
เช็คเงินสดคืนเพิ่มอีก 100,000 บาท ณ โครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ เมื่อเร็วๆ นี้

AMC จัดกิจกรรมสุดชิวใน
บรรยากาศสบายๆ ในงาน 
“AMC Atoll The Island”

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา AMC ได้
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูก
บ้านชาว Atoll ภายใต้ concept งานล้ันลา
ปาร์ต้ีกับบรรยากาศชิวๆ สบายๆ style on 
the beach กับงาน “AMC Atoll The Island” 
ณ โครงการเอโทล ไวกิกิ ชอร์ ภายในงาน
นอกจากทุกท่านจะได้อ่ิมอร่อยไปกับอาหาร
และเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษท่ีทางอนันดาฯจัด
เตรียมมาให้กับทุกท่านอย่างเต็มอิ่มแล้ว 
กิจกรรมภายในงานยังได้มีการมอบรางวัล
สรอ้ยคอทองคำาสงูสดุ 5 บาท ใหก้บัสมาชกิ 
AMC ผู้ที่มีมูลค่าการแนะนำารวมสุงสุด 3 
ท่าน ใน campaign “AMC ATOLL GOLDEN 
DAYS” รวมถึงยังได้ร่วมฟัง Talk Show สนุกๆ 
จาก อ.จตุพล ชมภูนิช ในหัวข้อ เลือกซื้อ
บ้าน และอยู่บ้านอย่างไรให้เป็นสุข? และได้
ร่วมพูดคุยกับทีมผู้บริหารจากทางอนันดาฯ 
เก่ียวกับแนวคิดการสร้างโครงการเอโทลท้ัง 
5 โครงการ พร้อมท้ังข้อมูลทางการตลาด
โดยรวม แถมปิดท้ายด้วย mini concert สุด
มันส์จาก โต๋ ศักด์ิสิทธ์ิ และช่วงท้ายงาน
แจกของรางวัล Gift Voucher รวมมูลค่า
กว่า 20,000 บาท เรียกได้ว่างานน้ีลูกบ้านทุก
ท่านได้รับความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมภายในงานกลับบ้านกันไปอย่าง
เต็มท่ีเลยทีเดียว

AMC ATOLL Year End Gifts

เอกสิทธิ์พิเศษ สำาหรับสมาชิก AMC รับโชค 2 ต่อ กับ
แคมเปญ AMC ATOLL YEAR END GIFTS “ชวนเพื่อนมา
อยู่ ลุ้นเที่ยวบาหลี” เพียงซื้อเพิ่ม หรือแนะนำาเพื่อนมาซื้อ 
โครงการ ATOLL 5 โครงการ Atoll Waikiki Shore, Atoll 
Similan Reef, Atoll Bali Beach, Atoll Maldives Beach และ 
Atoll Java Bay ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 
2558 ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ดังนี้
*ต่อที่ 1 เพียงแนะนำาเพื่อนมาซื้อโครงการ Atoll ผู้แนะนำา 
และ ผูถ้กูแนะนำา รบัเชค็เงนิสด สงูสดุทา่นละ 15,000 บาท
**ต่อที่ 2 10 ท่านแรกที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำา และ
ซื้อซำ้าสูงสุดของโครงการ Atoll รับแพ็กเกจทัวร์บาหลี 2 ที่
นั่ง รวมมูลค่าแพ็กเกจกว่า 1,000,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท อนันดาฯ กำาหนด

บริษัท อนันดาฯ จัดงาน AMC ลอยกระทง
เฟสติวัลกับเอโทล 

บรษิทัอนนัดาฯ เชญิชวนลกูบา้น สบืสานประเพณวีฒันธรรม
อันดีงาม ในงาน AMC ลอยกระทงเฟสติวัลกับเอโทล ที่
โครงการ Atoll Bali Beach ภายในงานลกูบา้นไดล้ิม้รสอาหาร
อร่อยสไตล์ Street food ชิลล์ไปกับกิจกรรม Idea I do ตกแต่ง
กระทง และซุ้มเกมส์ที่ให้ลูกบ้านร่วมเล่นลุ้นรับของรางวัล
มากมาย นอกจากนี้ยังพบกับความน่ารักสดในการประกวด
หนูน้อยนพมาศ เอโทล สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และ
เสียงหัวเราะภายในงานได้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ต้อนรับลูกค้า IAMC จากฮ่องกงเย่ียมชมโครงการฯ และร่วม
รับประทานอาหารไทย

สืบเน่ืองจากการเปิดตัว International Ananda Member Club (IAMC) ท่ีฮ่องกงท่ีผ่าน
มา ทางบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) มีโอกาสต้อนรับลูกค้า 
IAMC และเพ่ือนท่ีจัดกลุ่มทัวร์จากฮ่องกงมาประเทศไทย และได้มาเย่ียมชมโครงการ
ของบริษัทฯ พร้อมท้ังให้ความสนใจในการซ้ือซำ้า และแนะนำาเพ่ือนทำาการจองซ้ือ
กับ 2 โครงการ น่ันคือโครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการ ไอดีโอ โอทูถึง Sale 
Office เพียงวันเดียวทำาให้เกิดยอดขายกว่า 70 ล้านบาท นอกจากนี้ทางบริษัทฯ 
ยังพาลูกค้าชาวฮ่องกงไปรับประทานอาหารไทย ณ บ้านกลมกิ๊ก อาทิเช่น ต้มยำา
กุ้ง แกงเขียวหวาน และตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วง ซ่ึงสร้างความประทับใจให้
แก่ลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างดี 

เปิดตัว IAMC ท่ีฮ่องกง

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เปิดตัว International 
Ananda Member Club (IAMC) ท่ีฮ่องกง โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโครงการต่างๆ
ของอนันดาฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวฮ่องกง นำามาซ่ึงการบอก
ต่อและซ้ือซำา้ IAMC จึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือมอบสิทธิพิเศษพร้อมส่วนลดและข้อเสนอต่างๆ
มากมายให้กับลูกค้าเก่าชาวฮ่องกงจองซ้ือโครงการ คิว ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการ 
ไอดีโอ โอทู ภายในงานได้จัดให้มีการให้ข้อมูลและความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขต
กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวฮ่องกงเป็นจำานวนมากเกิน
ความคาดหมาย ณ โรงแรม Parkland ฮ่องกง เม่ือเร็วๆ น้ี
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DIRECTORY
PHYNN
518/15-16 ห้องA10-12 ซอย
รามคำาแหง39 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 น.-22.00 น. 
โทร. 092-250-2802

Studio Lam
ซอยสุขุมวิท 51 เขตวัฒนา 
กทม. 10110 
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์
เวลา 18.00 น.- 02.00 น.
โทร. 02-261-6661

25G
เลขที่ 88 ถนนคลองลำาเจียก 
(เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) 
ถนนนวมินทร์ กทม. 10230
เปิดบริการทุกวันเวลา
10.00 น.-21.00 น.
โทร 02-509-9911, 083-418-1818 




