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ในโอกาสเล่มส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ที่สดใสยิ่งกว่าในปีหน้านี้ ฉบับนี้
จงึอดัแนน่ดว้ยสสีนัการใชช้วีติของคนเมอืงในหลากหลายมติ ิตรงกบัแนวคดิ
ใหม่ของเรา “IDEO Urban Pulse” ที่ตอบทุกจังหวะชีวิตคนเมือง คนเรามี
รปูแบบการใชช้วีติทีแ่ตกตา่ง บางคนไมช่อบกะเกณฑห์รอืวางแบบแผนชวีติไว ้
ในขณะที่บางคนสร้างเส้นทางชัดเจนของตัวเองไว้แล้ว แต่ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์
สไตล์อย่างไร ในทุกจังหวะการก้าวไปข้างหน้าของคุณ คุณสามารถทำาให้
แตล่ะกา้วนัน้มคีวามหมายตอ่คณุเองได ้ไมว่า่จะเปน็การพกัผอ่นหยอ่นใจให้
เตม็ที ่การหาแรงบนัดาลใจใหม่ๆ   การงว่นอยูก่บัการทำาอาหาร การเลน่ดนตร ี
หรือทำางานสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นได้ชื่นชม สุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกข้างนอกที่คุณ
อยูห่รอืในหอ้งสว่นตวัทีค่ณุรกั คณุกจ็ะเปน็คนทีม่คีวามสขุอยา่งแทจ้รงิทีส่ดุ
 คอนโดฯ 4 ทำาเลใหม่ของเราทั้ง ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน, ไอดีโอ คิว 
ราชเทวี, ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ และ เอลลิโอ เดล เรย์ สุขุมวิท 64 
จึงพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับทุกจังหวะชีวิตและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของ
คุณ ไม่ว่าจังหวะชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร เราจะอยู่เคียงข้างคอยสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีกว่าให้คุณในทุกก้าวข้างหน้าครับ

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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ความหลากหลายทั้งไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนเมือง 
ทำาให้เราพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาคอนโดมิเนียมสู่แนวคิด
ใหม่ ที่ล้ำาสมัยและตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองให้ครบทุกมุม ทั้งยังมอบ
แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างเต็มที่ 
แนวคิด “IDEO URBAN PULSE” จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบทุกจังหวะ
ชีวิตคนเมือง ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสมิติชีวิตที่แตกต่าง สร้างรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าภายใต้สภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย
คอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า 4 ทำาเลใหม่ ได้แก่ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน,
ไอดีโอ คิว ราชเทวี, ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ และ เอลลิโอ เดลเรย์
สขุมุวทิ 64 ทีจ่ะเคลือ่นไปขา้งหนา้พรอ้มกนักบัคณุในทกุจงัหวะชวีติ 
และเป็นพลังให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนและกล้าที่จะใช้ชีวิตให้แตกต่างใน
แบบที่คุณเลือกเองไม่ว่าอยู่ในจังหวะชีวิตแบบใด

ตอบทกุจงัหวะชวีติคนเมอืง

IDEO URBAN PULSE
สแกนเพ่ือรับชมโฆษณาชุดใหม่
"LIVING FORWARD"
จากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

IDEO Q ChULA – SAmyAN
ตอบความเป็นจุดศูนย์กลางด้วยสถานที่ศักยภาพรอบด้าน ทำาเล
ทีต่ัง้อยูบ่นศนูยก์ลางยา่นธรุกจิ และรายลอ้มไปดว้ยสถานทีส่ำาคญั
ของกรุงเทพมหานคร ทุกรายละเอียดการออกแบบโครงการ ผ่าน
การกล่ันกรองความคิดจากสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำา ที่ได้รับ
การยอมรับมาตรฐานในระดับนานาชาติ และการจับมือร่วมกับ
กลุ่ม บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง กลุ่มบริษัทด้านการขายและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะช่วยเสริมความ
แขง็แกรง่ดา้นการเงนิ เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง การนำาวสัดทุีท่นัสมยั
มาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุง 

IDEO Q RATChAThEWI
ดีไซนอ์นัโดดเดน่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองทกุความตอ้งการของ
การอยู่อาศัยระดับ Premium พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก
สว่นกลาง ทีม่ีไวเ้พือ่รองรบักจิกรรมสงัคม และเดนิทางสะดวก เพียง 
300 เมตร จาก BTS ราชเทวี ท่ีต้ังโครงการอยูใ่นทำาเลระดบัคณุภาพ
ใจกลางมหานครเมอืง ทีต่อบโจทยท์กุความตอ้งการ รายลอ้มดว้ย
แหล่งธุรกิจและศูนย์การค้าช่ือดัง สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลช้ันนำา
ให้การใช้ชีวิตพิเศษยิ่งขึ้น จำากัดเฉพาะคนที่มีวิสัยทัศน์เหนือระดับ
กว่าเช่นคุณ 

URBAN PULSE



IDEO mOBI ChARAN INTERChANGE
เชื่อมทุกด้านของการใช้ชีวิตในเมือง ให้คุณได้เป็นต่อ ด้วยทำาเลที่
เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสำาคัญแห่งอนาคตถึง 3 สาย สีส้ม สี
แดง สีน้ำาเงิน และตอบโจทย์ทุกมิติของการอยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะคุณ ด้วยรูปลักษณ์ของอาคารและห้องพักดีไซน์สุดล้ำาทัน
สมัย และยังตอบทุกความต้องการของการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว 
เลือกผ่อนคลายได้ตามใจต้องการ ด้วยสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่ 
พร้อมทั้ง Jogging Track ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมืองบน
สวนลอยฟา้ขนาดใหญ ่รวมไปถงึสิง่อำานวยความสะดวกสว่นกลาง
อื่นๆ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่ 

ELIO DEL-RAy
คอนโด Low Rise จำานวน 8 อาคาร ยา่นสขุมุวทิกบัพืน้ทีส่ว่นกลาง
ขนาดใหญ่เกือบ 5 ไร่ ให้คุณได้พักผ่อนถึงขีดสุดแบบไม่ต้องแย่งกับ
ใคร เพียงไม่กี่ก้าวก็ผละจากความวุ่นวายของเมืองกลับมาเข้าสู่
โหมดผ่อนคลายได้ง่ายๆ ทุกวัน พร้อมมุมพักผ่อนมากมายทั่วทั้ง
โครงการไมว่า่จะเปน็ฟติเนสระดบัมาตรฐาน ลานอเนกประสงค ์หอ้ง 
Common Room สำาหรับอ่านหนังสือหรือนัดประชุมงาน พร้อม 
Wifi ให้เข้าถึง Social ทุกการเชื่อมต่อ ให้คุณก้าวสู่วันพักร้อน..
ได้ทุกครั้งที่ใจอยากได้

L I V E
WORK
P L AY
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แป้ง-ภาคินี ศรีเจริญสุข วัยรุ่นคนหน่ึงท่ีมีอะไรมาก
กว่าภาพลักษณ์อ่อนหวานสดใส หลายคนรู้จัก
เธอจากผลงานภาพวาดสีไม้โทนนุ่มนวลละมุน
ในเฟซบุ้คและเพจกรุ๊ป “นักวาดภาพประกอบเล่น”
หลายคนเห็นด้วยว่าผลงานของเธออบอวลด้วย
“กล่ินวนิลา” ท่ีทำาให้อารมณ์นุ่มนวลข้ึนเม่ือได้ชม
จนได้รับติดต่อจ้างทำางานศิลปะตั้งแต่วัยเรียน

PAkINEE
SRIchRoENSUk
ภาคินี ศรีเจริญสุข

VANILLA
SENSE

 “แป้งเรียนวาดรูปมาเรื่อยๆ ตั้งแต่สมัยมัธยม แต่งานสีไม้เพิ่ง
เริ่มทำาตอนเรียนอยู่ปี 1 ส่วนใหญ่แป้งจะใช้เทคนิคสีไม้ในโทนสี
นวลๆ ละมุนๆ แป้งไม่ชอบใช้สีสดค่ะ ตอนแรกไม่ได้กำาหนดสไตล์
งานของตัวเอง แต่พอลองวาดออกมาหลายๆ รูป กลายเป็น
แนวทางเดียวกัน จนเพื่อนๆ ที่เห็นงานบอกว่างานแป้งเหมือนมี
กลิ่นวนิลา ซึ่งก็เพิ่งเริ่มรู้สึกตอนเพื่อนทักเหมือนกัน”
 แป้งบอกว่าชอบดูงานภาพวาดยุคคลาสสิคในตำานานอย่าง 
ภาพวาดของดาวนิช ี“งานศลิปะสมยันีส้ว่นมากไมค่อ่ยวาดภาพ
เหมือนจริงกัน ส่วนใหญ่ไม่ Abstract ก็ Conceptual แต่แป้ง
จะชอบทำางานแนวกึ่ง Realistic อย่างการวาดหน้าคนในโทนสี
นวลๆ เมื่อไหร่ที่เห็นใบหน้าของคนที่ชอบ อย่างหน้าของผู้หญิง
สวยๆ หรือคนน่ารักๆ ที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง เห็นแล้วแป้งก็
อยากวาดรูปเขา บางทีก็ ไปขอรูปเขามาเป็นแบบ ทั้งที่รู้จักบ้าง 
ไม่รู้จักบ้าง บางทีเจอในเฟซบุ้คเพื่อน ก็ไปขอแอดเฟซบุ้คเขาเพื่อ
ขอรูปเขามาวาดก็มีค่ะ”
 “เวลาออกข้างนอก แป้งจะชอบพกกล้องไปด้วย แล้วถ่ายรูป
เก็บไว้เรื่อยๆ พอจะทำางานศิลปะก็ค่อยมานั่งรื้อรูปเก่าๆ ดู แต่
ไมใ่ชว่า่จะทำางานนีแ้ลว้ถงึคอ่ยออกไปถา่ยรปูนะคะ แปง้ชอบสงัเกต
คน ถา่ยรปูคน และวาดรปูคน ดงันัน้ถา้มเีวลาวา่ง กอ็ยากไปสวน
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สาธารณะหรอืสถานทีท่ีม่ตีน้ไมเ้ยอะๆ เพราะชอบสเีขยีวของตน้ไม ้
แล้วก็ชวนคนที่เราชอบหน้าตาของเขาไปถ่ายรูปด้วย แต่แป้งจะ
ถนัดวาดรูปผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะ หรือไม่ก็พวกดอกไม้ ต้นไม้
ค่ะ”
 นอกจากจะชอบวาดรูป ถ่ายรูปแล้ว แป้งยังชื่นชอบด้านแฟชั่น
ด้วย “ส่วนใหญ่แป้งจะชอบเดินตลาดกลางคืน อย่างตลาดรถไฟ 
เพราะชอบดเูสือ้ผา้มอืสอง เพราะเปน็คนชอบแตง่ตวัดว้ย สไตลท์ี่
แป้งชอบคือเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอายสตรีทญี่ปุ่น อย่างพวกงานลูกไม้
และโทนสีขาว อนาคตก็อยากมีสตูดิโอสวยๆ เพราะชอบพวก
ภาพถ่ายแฟชั่นที่มีพร็อพหรือสไตลิ่งเยอะๆ ด้วย ด้านงานศิลปะ
ก็อยากวาดไปเรื่อยๆ ค่ะ เพราะก็ยังชอบงานภาพประกอบอยู่”
 “แป้งไม่ได้อยากเป็นศิลปินจ๋า แต่อยากทำางานที่ได้แรงบันดาล
ใจมาจากคนและเสือ้ผา้ แนวงานแฟชัน่กึง่ศลิปะคะ่ แมต้อนนีต้วัเอง
ก็ยังต้องปรับสไตล์การวาดรูปไปเรื่อยๆ ก่อนนี้แป้งวาดรูปโดยใช้
สีไม้เยอะมาก แต่ระยะหลังก็เริ่มใช้ปากกาวาดรูปมากขึ้นด้วย” 
 “แต่สิ่งสำาคัญคือ เราจะมองเห็นเองว่าอะไรที่เราสามารถทำาซ้ำา
ได้ทุกวัน แม้ไม่ได้เป็นความตั้งใจ แต่เมื่อวันหนึ่งย้อนกลับมาดูจะ
พบว่าเราทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำาทุกวัน และแป้งว่าสิ่งนั้นน่าจะ
เป็นตัวเราที่สุดแล้วค่ะ”
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NEIGHBORHOOD

ART Of ARTS
ศูนย์ศิลปะอาร์ต ออฟ อาร์ต สำาหรับเด็กและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ เน้นการออกแบบและการวาด
รูป โดยมีตั้งแต่หลักสูตรสำาหรับเด็กมัธยมที่ต้องการสอบเข้า
มหาวทิยาลยั หรอืสำาหรบัผู้ใหญท่ีต่อ้งการเพิม่ทกัษะการวาดรปู 

ART OF ARTS : 146 ซอยจุฬา 5 เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : ทุกวันเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
โทร : 081-333-3143

BABY-G
BABy-G รุน่ BA-110 SERIES ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจาก G-ShOCK 
ยอดฮติรุน่ GA-110GB โดยปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ใหร้ปูทรงกะทดัรดั
เหมาะกับข้อมือของผู้หญิงมากขึ้น และเพิ่มความหรูหราโฉบเฉี่ยว
ด้วยดีไซน์หน้าปัดหลายมิติและดีเทลที่เป็นเมทัลลิคเตะตาไม่เหมือน
ใคร มาพร้อมฟังก์ชั่นสมบุกสมบันเพราะทนต่อแรงสั่นสะเทือนและ
กันน้ำาลึกได้ถึง 100 เมตร

Baby G : G Factory สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยามเซ็นเตอร์, ดิจิตอล เกตเวย์,
เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, พาราไดส์ ปาร์ค และเคาน์เตอร์
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป
โทร : 02-229-7607

MEADHAM
KIRCHHOff
fOR TOp SHOp

TOPShOP ร่วมกับ เอ็ดวาร์ด มีดเดิม 
(Edward meadham) และ เบนจามิน 
เคิร์ชฮอฟฟ์ (Benjamin Kirchhoff) สอง
คู่หูดีไซเนอร์จากประเทศอังกฤษ รังสรรค์
คอลเลคชั่นใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
วงดนตรีวัยรุ่นสาวที่ชื่อ The Cherries  
ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่
เป็นเอกลักษณ์ ทำาให้แฟชั่นคอลเลคชั่นนี้
เต็มไปด้วยความคอนทราส ไม่ว่าจะเป็น
เท็กซ์เจอร์วัสดุ เฉดสีสันจัดจ้านตัดกับสี
พาสเทล แต่ละชิ้นในคอลเลคชั่นนี้แยกกัน
ไมว่า่จะเปน็เดรส แจค็เกต็ เพือ่ใหส้าวๆ จบั
มิกซ์แอนด์แม็ทซ์กับรองเท้าและแอคเซสซอร่ี
ต่างๆ เป็นลุคเกิร์ลแบนด์ที่เริ่ดที่สุด

TOPSHOP : ชั้น 1  เซ็นทรัลเวิลด์
โทร : 02-613-1660 หรือ www.facebook.com/
topshopthailand

chULA-SAMYAN

CREAMERY
BOUTIQUE
ICE CREAMS
ร้านไอศครีมโฮมเมดร้านเล็ก แต่เป็นขุมทรัพย์ชั้นดี
สำาหรบันกัชมิไอศครมีรสชาตแิปลกใหม ่เชน่ รสเบคอนไข่
(ใส่เบคอนกรอบจริงๆ) รสขนมปังปิ้ง รสนมเด็ก ซึ่งจะมี
ไอศครมีรสใหมแ่กะกลอ่งออกมาใหล้ิม้ลองทกุ 2 อาทติย ์
อีกเมนูที่สามารถทานคู่กันคือคุ้กกี้ “โคตรร้อน” ที่อบ
จนร้อนหอมหวลเสิร์ฟพร้อมไอศครีมให้เลือก ทั้งรส
คลาสสคิ หรอืรสบราวนี ่ใครอยากชมิคุก้กี ้“โคตรรอ้น”
รสใหม่ๆ  แนะนำาใหแ้วะเวยีนมาทีร่า้นกนับอ่ยๆ นอกจากน้ี
ยังมีเค้กน่ิมช้ินเล็กให้ล้ิมละเมียดคู่กับไอศครีมด้วย จุดเด่น
ของร้านนี้คือเน้นรสชาติไม่หวานเลี่ยนแต่ให้ความหอม
หวานเบาๆ เหมาะจะทานไดท้กุวนั การนัตคีณุภาพความ
อร่อยระดับโรงแรมในราคาไม่แพง 

creamery Boutique Ice creams : U-center
ซอยจุฬา 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น.
โทร : 02-611-6490, 087-909-8080

สตูรกว๋ยเตีย๋วเรอืแนวใหมท่ีท่ำาใหล้มืเครือ่งกว๋ยเตีย๋วเรอืแบบเดมิ 
เพราะที่ร้านสำาราญทองครีเอทเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือไข่มะตูมเป็นเจ้า
แรก พร้อมยกเครื่องแบบราเมงมาเสิร์ฟในน้ำาซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ
แบบดัง้เดมิ ทำาให้ไดเ้ปน็เมนกูว๋ยเตีย๋วเรอืหมชูาบ ูทีค่ดัสรรหมสูนั
นอกเกรดเอเน้ือนุ่มมาสไลด์บางเสิร์ฟพร้อมไข่มะตูม  ก๋วยเต๋ียวเรือ
หมูเด้งหมักจนเด้งดึ๋งเคี้ยวหนุบหนับ และก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน่อง
ลายท่ีรสชาติดีไม่แพ้กัน สามารถทานเคียงกับกากหมูเจียว ลูกช้ินป้ิง
ตบท้ายด้วยเมนูหวานเย็นดับร้อน อย่างสละลอยแก้วและสตรอ-
เบอร์รี่ลอยแก้ว การันตีว่าสามารถอิ่มท้องได้ในราคาเบาๆ

ร้านสำาราญทอง : 270 ซอยจุฬา 50 (สามย่านเก่า) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น.
โทร : 088-971-6074

ร้านสำาราญทอง

ENTRANCE COffEE
HOUSE & STUDIO
คาเฟ่บรรยากาศโปร่งโล่งที่จัดวางสเปซที่นั่งไว้อย่างพอดีให้ไม่รู้
สึกแออัด จึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่สามารถนั่งพักผ่อนอย่างสบายใจ
และเปน็สว่นตวัเหมอืน Second living room หรอืหอ้งนัง่เลน่แหง่
ที่สองของเรา ตกแต่งในสไตล์ลอฟท์กึ่งอินดัสเทรียล ส่วนชั้นบน
เปน็สตดูโิอใหบ้รกิารอดัเดโมแทรค็ ทำามาสเตอรแ์ทรค็ และ Sound 
Engineer ให้คำาปรึกษา แบ่งเป็นห้องซ้อมดนตรี ห้อง control 
room และหอ้งประชมุใหล้กูคา้ทีส่ัง่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ไดเ้ขา้มา
ใชฟ้ร ี พเิศษทกุวนัองัคารและวนัพฤหสับด ีเวลา 17.00-19.00 น. 
ยังมี English Corner ให้ผู้สนใจได้ฝึกภาษาอังกฤษฟรีด้วย ร้าน
นี้จึงเป็นคอมมิวนิตี้แห่งใหม่สำาหรับนักศึกษา หรือหนุ่มสาวคน
ทำางานในย่านนี้ได้อย่างดี

Entrance coffee House & Studio : 152 ซอยจุฬา 5 เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : ทุกวัน วันธรรมดา เปิด 10.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 12.00-20.00 น. 
โทร : 087-100-6626
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STREET INTERVIEW

THE CApTION
Of YOUNG LIfE

STREET INTERVIEW

A1 : อยู่บนดอยอินทนนท์เพราะมีต้นไม้  
 อากาศที่บริสุทธิ์ เงียบสงบ

A2 : จุด จุด จุด (555)

A3 : • ธรรมชาติ
 • เรียบๆ 
 • less is more

A1 : เคลื่อนที่ออกเดินทางไปเรื่อยๆ
 รอบโลก แล้วไปหยุดลงบนเนินเขา
 ที่ใดที่หนึ่งบนโลก

A2 : ทัศนคติท่ีอยากจะเรียนรู้และ
 ทดลองส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา

A3 : • ทัศนคติ
 • ความคิด 
 • การแสดงออก

A1 : คงอยากจะให้เคล่ือนท่ีลอยบนท้องฟ้า
 เพราะรู้สึกถึงอิสระ และความเงียบ 
 สงบ ไม่อึดอัด

A2 : ตั๋วเครื่องบินฟรีตลอดชีวิต ขอแบบ
 ที่บินได้ทั่วโลก เพราะเป็นคนชอบ 
 ท่องเท่ียวท่ีใหม่ๆ และมีความฝันอยาก
 เท่ียวรอบโลก

A3 : • ไดอารี่รูปภาพ
 • การเดินทาง 
 • สุนัข

A1 : อยู่ในไอน้ำาท่ีกำาลังระเหยตัวเป็นเมฆ
 เพราะจะได้อยู่ในสถานะที่เป็น
 ผู้สังเกตการณ์ ไม่มีใครเห็น ไม่ต้อง 
 กังวลอะไร ได้มองเมืองไทย
 ในมุม แปลกๆ บ้าง

A2 : ความสงบ

A3 : • สีขาว
 • สีเทา 
 • สีดำา

Q1 : ถ้าห้องของเราเป็นห้องล่องหน
และเคลื่อนที่ได้ จะให้ห้องนั้นไปอยู่

ที่ไหน เพราะอะไร ?

Q2 : ชีวิตจะมีสีสันเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ถ้าได้ … ?

Q3 : 3 สิ่งที่บ่งชี้ /
บ่งบอกความเป็นเรา

A1 : ชอบอยู่ที่สูงๆ อยู่บนท้องฟ้า 
 จะได้เห็นชีวิตผู้คน  แล้วเล็งสไนเปอร์ 
 ฮ่าาๆ

A2 : ทาปากสีเจ็บๆ

A3 : • แต่งตัวเยอะ
 • ผมยาว 
 • หนามแหลมคม

A1 : ไปกรีซ คงจะดีที่ถูกล้อมไปด้วย
 บ้านขาว บนเขาสูงลดหลั่นกันไป
 ติดกับคาบสมุทรและท้องฟ้าสีฟ้า 
 ถ้าได้กรีกสลัดใส่ฟีต้าชีสเยอะๆ  
 เพลงดีๆ แล้วก็ชาดีๆ สักถ้วยน่ีคือพลัง

A2 : ไปท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไป มีหลายอย่าง
 ที่รอให้เราไปค้นพบ ไปเรียนรู้ผู้คน  
 ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความ 
 แตกต่าง คือ สิ่งที่ดีที่สุดในทุกทริป  
 เราไม่มองว่ามันแปลกแยก แต่มัน
 น่าสนใจ

A3 : • ชอบฟังเพลง
 • สร้างสรรค์ 
 • เป็นตัวของตัวเอง

กฤตพร คำาปันนา (ปิ่น)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

วรุตม์ วิมลคุณารักษ์ (ไอซ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ 

เมวดี เปี่ยมเพิ่มพูน (เมย์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วิชชา มงคลศรี (อ๋อง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์์ 

เจนจิรา พันธุ์วิเชียร (จิ๊บ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ 

มนต์ทิพา วิโรจน์พันธ์ (อิ๊ก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์
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A1 : อยากให้ไปอยู่ทุกประเทศที่มีงานแฟชั่นโชว์  โดยเฉพาะฝั่ง
 ประเทศยุโรป เช่น ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอิตาลี การท่ีเรา
 ได้เห็นแฟชั่นโชว์ในแต่ละครั้ง จะมีความแตกต่างกันไปตาม
 ฤดูกาล ซึ่งจะมีอะไรใหม่ๆ เปรียบเสมือนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  ทำาให้เราได้วิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  

A2 : ถ้าได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก... หากเราชอบอะไรแล้วเราก็จะ 
 ทำามันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสีสันโดย
 ไม่รู้ตัว เนื่องจากเราเรียนและทำางานหนักตลอดอาทิตย์  
 ห้องพักก็เป็นปัจจัยสำาคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทำาให้เราเริ่มต้น
 การดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน การมีห้องพักที่สบายและ
 ครบครันไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกก็น่าจะเป็นอีก
 สิ่งหนึ่งที่ทำาให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นค่ะ 

A3 : • หน้านิ่งๆ แต่ตลก
 • นางแบบ ผิวสี 
 • อะไรก็ได้

สิกขวัณณ์ โชติประดิษฐ์ (ก๊ิฟ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์

STREET INTERVIEW

A1 : อยากให้ห้องล่องหนไปที่น้ำาตก
 บนยอดเขา

A2 : ถ้าได้ทำาอะไรก็ได้ท่ีทำาแล้วมีความสุข
  ไม่เดือดร้อนใคร อยู่กับเพื่อนๆ
 ได้เดินทางไปเที่ยวทั่วโลก 

A3 : • ความสูง
 • การแต่งตัว 
 • ความซุ่มซ่าม

A1 : สวนดอกไม้ที่ปายเพราะชอบอยู่
 ที่เงียบๆ บรรยากาศดี

A2 : ไปเท่ียวหลายๆ ประเทศท่ีอยากไป
 สักปีนึงหลังเรียนจบ 

A3 : • สีเบจ
 • กระต่าย 
 • ดอกลิลลี่

ยุวดี ถิรโสภี (มิ้นท์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

จุฑาพร เทียรประโยชน์ (เพลง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

A1 : อยากให้ห้องอยู่ในทุกๆ ท่ี ท่ีเราต้องการ
 เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะ 
 เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการ
 กลับห้อง

A2 : ถ้าได้ห้องอย่างที่ว่า

A3 : • ดนตรี
 • ศิลปะ 
 • ธรรมชาติ

ประภพ แซ่อึ้ง (ท๊อก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์์ 

L I V E
WORK
P L AY
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รักกิจ ควรหาเวช

 “ตอนนี้ก็มีแสดงงานศิลปะกับกลุ่มพี่ๆ เพื่อนๆ ศิลปิน รวมถึง
ร่วมทำางานกับแบรนด์ต่างๆ อย่าง Smirnoff, Nike, RedBull 
และล่าสุดยังได้เพ้นท์โลโก้ IDEO ในงานอีเว้นท์ IDEO URBAN 
PULSE By ANANDA DEVELOPEmENT มาด้วย งานนี้ก็
สามารถเล่นสีสันหลากหลายได้เต็มที่ เพราะเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งตรงกับสไตล์งานของผมอยู่แล้ว”
  “เมื่อก่อนผมจับงานกราฟิกแนวเว็กเตอร์ แต่ตอนนี้พยายาม
ประยุกต์เทคนิคบล็อกสเตนซิล จากตัดเป็นอักษรหรือภาพที่จะ
ทำาตวัไหนก็ไดต้วันัน้ กจ็ะตดัทอนเพือ่ใหท้ำาฟอรม์ไดง้า่ยทีส่ดุ เพือ่
นำาตัวพื้นฐานง่ายๆ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เมื่องานเริ่มสเกล
ใหญ่ข้ึน ไม่สามารถใช้บล็อกสเตนซิลบล็อกเดียวได้ ก็ต้องตัดเป็น
เสน้โคง้ เสน้ตรง และใชห้ลายๆ บลอ็ก แตร่ปูแบบงานยงัเหมอืนเดมิ 
คือเป็นการต่อยอดบล็อกสเตนซิล ที่สามารถสร้างรูปได้หลาก
หลาย การทำางานเลยสนุกเพราะมันเหมือนกับเราเล่นต่ออะไร
อยู่ และจะไม่แพลนหรือคอนโทรลอะไรเอาไว้ก่อนมากนัก อาศัย
การเติมสีใส่แพทเทิร์นเข้าไปจนกว่าจะพอใจ”
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รักกิจ ควรหาเวช ศิลปินคาแรคเตอร์ชัดท่ีมีลายเซ็น
เฉพาะของตัวเองอยู่ในงานตลอด ไม่ว่าย้อนไปยัง
ยุคงานกราฟิกแนวเว็กเตอร์ที่เขาคือหนึ่งในผู้
สร้างกระแส มาจนถึงสตรีทอาร์ตสีสันจัดจ้านด้วย
เทคนิค Stencil ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวะไหน
ของชีวิต หรืองานพัฒนาเปล่ียนไปอย่างไร รักกิจ
และงานศิลปะของเขาจะถูกเช่ือมโยงเป็นภาพเดียว
กันได้เสมอ

 “งานศลิปะชว่งแรกของผมทำาออกมาเพือ่ความสวยงาม พอได้
งานทีส่วยแลว้ กเ็ริม่มอีะไรบางอยา่งอยากจะบอกมากกวา่นัน้ เลย
เริ่มนำาสิ่งต่างๆ รอบตัว หรือข่าวสารต่างๆ มาสอดแทรกอยู่ใน
ดเีทลเนือ้หาของงานเชงิเสยีดสสีะทอ้นสงัคมบา้ง นอกจากเนือ้หา
แล้ว เทคนิคก็เปลี่ยนไปบ้าง อาทิ จากงานเพ้นท์พ่นสี ก็เริ่มมีงาน 
Sculpture นูนต่ำา เริ่มมีวัสดุอะไรเข้ามาเล่นให้มีมิติขึ้น เวลาที่ได้
คิดอะไรใหม่ๆ ทำาให้เราสนุกและตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของมัน ผมจะ
รู้สึกเบื่อเวลาถ้าต้องทำาอะไรซ้ำาๆ ดังนั้นพอได้เริ่มงานชิ้นใหม่หรือ
โปรเจ็คใหม่ก็จะพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆ ด้วย”
 “สตรีทอาร์ต เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ไม่ใช่ว่าเราเคย
เพ้นท์ตรงนั้นแล้วจะต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอด สักพักก็จะต้องมี
คนทับงานเราหรือไม่ก็ถูกรื้อออก มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาอยู่แล้ว แต่จะทำาอย่างไรให้ช่วงเวลาสั้นๆ นั้นเกิดอิมแพ็คได้
มากที่สุด” ในฐานะศิลปินสตรีทอาร์ท รักกิจมองเห็นความเชื่อม
โยงระหว่างบรรยากาศของเมืองและงานศิลปะว่า “ก็เหมือนกับ
เมืองที่ไม่มีต้นไม้ธรรมชาติ ก็จะกลายเป็นเมืองคอนกรีตแข็งๆ ถ้า
เมอืงมงีานศลิปะเขา้มาผสมผสานบา้ง กจ็ะทำาใหเ้มอืงมสีสีนัและดู
สบายตามากขึ้น ในที่นี้หมายถึงงานศิลปะจริงๆ ไม่ใช่มาพ่นอะไร
เละเทะ ถ้าเราสามารถสร้างสรรค์ศิลปะหรืองานสตรีทอาร์ต ที่ดี
ได้ เมืองก็จะน่าอยู่ขึ้นได้ครับ”
 “ดั งนั้นสำาหรับศิลปินรุ่น ใหม่ที่ อยากมีส่วนร่วมสร้าง
บรรยากาศเมืองให้สร้างสรรค์ อยากให้มั่นใจกับผลงานของเรา
กอ่นวา่มนัคอืงานศลิปะจรงิๆ เปน็ตวัตนเราจรงิๆ ไมใ่ชต่ามกระแส 
และไม่ใช่การทำาแบบฉาบฉวย เพราะต้องคำานึงว่าสตรีทอาร์ตคือ
งานทีเ่ปดิสูส่าธารณชน มนัเหมอืนกบัดาบสองคม ถา้ทำาไมด่กีอ็าจ
โดนตำาหนไิด ้แตถ่า้ทำาดมีคีนชืน่ชม ภาพสตรทีอารต์โดยรวมกจ็ะดี
ตามดว้ยครบั ซึง่นีเ่ปน็สิง่ทีผ่มและศลิปนิทกุคนกำาลงัพยายามทำา
อยู่ครับ”

WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER : BINN BUAmEANcHOL
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ร้านกาแฟดริป
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่ดูปลอดโปร่งโล่งสบายและเป็นกันเองร้านนี้ มัก
แน่นด้วยลูกค้าที่แวะเวียนมาตลอดทั้งวัน ความพิเศษของร้านไม่
เฉพาะบรรยากาศทีเ่หมาะกบัคนรกัศลิปะ แตย่งัถกูปากคอกาแฟ
อย่างมาก เพราะเน้นกาแฟดริป (Drip) ที่ให้ลูกค้าได้ละเมียดกับ
กาแฟ single origin หาดืม่ยากทีท่างรา้นคดัสรรจากหลายแหลง่
เฉพาะ นำาเสนอกลิน่และรสนุม่ลกึแตกตา่งกนั  ผา่นวธิกีารชงแบบ
ดริปโดยให้น้ำาร้อนค่อยๆ ไหลผ่านกาแฟแทรกกระดาษกรองและ
กรวยอยา่งชา้ๆ นอกจากกาแฟรอ้นแลว้ทีน่ีย่งัมเีมนไูมเ่หมอืนใคร
ให้ติดใจ อาทิ แกลเลอรี่กาแฟวุ้น กาแฟดริปที่ทำาให้เป็นเนื้อวุ้นเด้ง
ดึง๋ทอ็ปดว้ยฟองนมเสริฟ์พรอ้มไซรปั ชานมลกูครึง่ทีม่สีว่นผสม
ของชาดำาหลากชนิด ชาเขียวมัทฉะ เค้กแอปเปิ้ล เค้กถั่วแระญี่ปุ่น 
เป็นต้น หลังจากเสพศิลปะที่หอศิลป์ฯ แล้วแวะมาดื่มด่ำากับกาแฟ
กันต่อให้ครบรส

ร้านกาแฟดริป : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ช้ัน 1
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 10.00-21.00 น.
โทร : 081-989-5244

pEDAL LANE
รา้นขายจกัรยานและอปุกรณป์ัน่จกัรยานดีไซนเ์ท่ๆ  ทีเ่นน้แนวคดิ 
Urban Cycling ให้การปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต
ของคนเมือง ดังนั้นจักรยานที่ Pedal Lane จึงเน้นรูปลักษณ์
สวยคลาสสิคในแบบ City bike ที่ไม่เน้นการใช้งานสมบุกสมบัน 
แต่เหมาะกับการปั่นในเมืองได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีแอคเซสซอรี่
สำาหรับแต่งจักรยานและสำาหรับคนปั่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมวก 
กระเป๋า ตะกร้า อานรถ เป็นต้น  (ที่ร้านไม่ขายอะไหล่รถ) ทำาให้อีก
หนึ่งร้านที่ทำาให้คนชื่นชอบการปั่นจักรยานได้ปั่นอย่างมีความ
สุขและปลอดภัย

Pedal Lane : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ช้ัน 1
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 11.00-20.00 น.
โทร : 081-615-6692

RATchAThEWI RATchAThEWI

NEIGHBORHOOD

WILLIAM WARREN 
LIBRARY

หอ้งสมดุวลิเลีย่ม วอรเ์รน แหง่นีจ้ดัขึน้โดยมลูนธิเิจมส ์เอช ดบัเบลิยู
ทอมป์สัน โดยตั้งชื่อห้องสมุดเพื่อให้เกียรติแด่นักเขียนท่านแรกที่
เขียนและถ่ายทอดเรื่องราวประวัติของจิม ทอมป์สันให้คนได้รู้จัก 
ภายในห้องสมุดถือได้ว่าเป็นขุมทรัพย์แหล่งความรู้ที่เชื่อมโยง
ถึงชีวิตของจิม ทอมป์สัน ทั้งหนังสือชีวประวัติ สถาปัตยกรรม  
ศลิปะ วฒันธรรม งานประตมิากรรม จติรกรรม โบราณวตัถ ุรวม
ถึงเรื่องราวของผ้าที่เสมือนจิตวิญญาณของนายจิม ทอมป์สัน
ก็ว่าได้ ส่วนบริเวณชั้นลอยเป็นพื้นที่สำาหรับจัดนิทรรศการ
ฉายภาพยนตร์ ฉายเทปบันทึกงานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย
มูลนิธิฯ มาห้องสมุดแห่งน้ีแล้วสามารถแวะหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
ชมนิทรรศการเกี่ยวผ้า ชาติพันธุ์ และศิลปะร่วมสมัยได้ด้วย

William Warren Library : อาคารเฮนร่ี บี ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2
ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน
เปิดบริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.
โทร : 02-612-6741
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Q1 : อยากเห็นบ้านแห่งโลก
อนาคตมีหน้าตาและประโยชน์

ใช้สอยเป็นแบบไหน ?

Q2 : ถ้าสามารถทำาอะไร
หลายอย่างในหนึ่งวันได้

โดยไม่เหนื่อยคุณจะทำาอะไรบ้าง ?

Q3 : สถานที่ไหนถ้าไปแล้ว
มีโอกาสอย่างมากที่จะได้

เจอคุณโดยบังเอิญ ?

A1 : เรียบง่าย ใกล้ชิด / กลมกลืนกับ 
 ธรรมชาติเช่นบ้านลอยน้ำาได้ สงบ  
 สิ่งแวดล้อมดี และไม่พลุกพล่าน

A2 : ปัน่จกัรยาน / เลน่เวคบอรด์ / ดำาน้ำา  
 / กินกาแฟ / นั่งฟังเพลง / นวดตัว

A3 : อารีย์ / ร้านกาแฟ

A1 : นำาสิ่งที่มีความเป็นพื้นเมืองหรือ 
 วัฒนธรรมในที่ต่างๆ มาเป็นหัวข้อ 
 ในการออกแบบ เพ่ือให้สถานท่ีต่างๆ
 มีความงดงามและอารมณ์แตกต่าง 
 กันไป ประโยชน์ ผลที่ได้ก็จะมีความ 
 หลายหลายมากกว่าการที่เราสร้าง 
 อะไรออกมาแค่ความสวยงาม

A2 : ทำางานออกแบบท่ีตัวเองรัก,ขายแว่น
 แล้วออกไปชอปปิ้งกับคนที่เรารัก

A3 : สยาม สวนจตุจักร เซ็นทรัลลาดพร้าว
 ตลาดนัด

A1 : เราคงเห็นแล้วว่าการพยายามอยู่เหนือธรรมชาติ
 ของมนุษย์ส่งผลยังไงต่อโลก! ดังนั้นบ้านและ
 ทุกสิ่งในอนาคตควรยอมรับวิถีของธรรมชาติ 
 และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้านประโยชน์ใช้สอย
 หากสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ได้ ก็น่าจะ 
 ทำาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
 มีความสุขขึ้น

A2 : จะเดินและปั่นจักรยานเที่ยวไปเรื่อยๆ แบบไม่มี
 เส้นทาง ชอบที่จะเห็นวิถีที่สังคมกำาลังเป็นไป  
 มันทำาให้เราได้เปิดมุมมอง และได้ย้ำาเตือนตัวเอง 
 ว่าเรามันตัวเล็กเพียงใด

A3 : โรงภาพยนตร์ ร้านหนังสือ และร้านจักรยาน!

A1 : ภายนอกสไตส์  Minimal แต่ภายใน 
 เป็น Eclectric style ผสมกับ Natural
 open style เป็นการผสมผสาน  
 วัฒนธรรมกับธรรมชาติไว้ด้วยกัน  
 ส่วนประโยชน์ใช้สอย อยากให้บ้าน
 ท่ีเราอยู่สามารถพกพา หรือมีการ
 หักเห ของวัตถุจากที่หนึ่ง ไปสู่อีก
 ที่หนึ่งได้โดยที่ยังอยู่ในสภาพเดิม

A2 : ปั่นจักรยานตอนเช้าไปทำาบุญ  
 สายๆ ไปทาน Breakfast ร้านโปรด 
 กับครอบครัว เท่ียงๆ ไป Scuba  
 diving ต่อด้วยปีนเขา แล้วค่ำาๆ
 ไปนั่งชิวกับเพื่อน

A3 : Central ชิดลม / วัด

A1 : บ้านในอนาคตเป็นบ้านใต้ดิน 
 หุ่นยนต์ที่ประหยัดพลังงาน
 ทุกอย่างสามารถทำาได้เพียงแค่ 
 คิดและจินตนาการ ก็จะมีหุ่นยนต์ 
 นำามาให้ถึงที่ เพียบพร้อมไปด้วย 
 เครื่องใช้ในบ้านที่เป็นอิเล็คโทรนิค
 เพียงแค่สัมผัส สามารถเคลื่อนที่
 ไปได้ทุกท่ีและเปลี่ยนรูปร่างตาม 
 พื้นที่ที่อยู่ มีที่จอดรถเยอะๆ

A2 : บินไปกินปูที่ฮ่องกง ต่อด้วยไป 
 ช้อปปิ้งที่เกาหลี ไปชมดอกซากุระ 
 บานที่ญี่ปุ่น ตกดึกไปถ่ายรูป
 หอไอเฟลที่ปารีส และบินมานอน 
 ริมหาดที่มัลดีฟส์

A3 : ร้านอาหารญี่ปุ่น ไปได้ทุกที กินได้ 
 ทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน

รัชนนท์ เทพบุตร (พูน)
อาชีพ : Barista
ตำาแหน่ง : manager

จารุตม์ ทรัพย์ประกอบ (แชมป์)
อาชีพ : Graphic Designer
ตำาแหน่ง : Graphic Designer

กนก วีระวัฒนานันท์ (เอ็ม)
อาชีพ : นักเขียน
ตำาแหน่ง : content Writer, copywriter

พนิดา วนสุวานิช (เฟิน)
อาชีพ : Visual merchandiser
ตำาแหน่ง : Store Visual
merchandiser at Topshop

จุฑารัตน์  บุญฤทัยรัตน์ (จูน)
อาชีพ : marketing
ตำาแหน่ง : marketing Executive
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A1 : เมื่อก่อนคิดว่าแบบโมเดิร์นหรือ 
 อวกาศ แต่ถ้าเป็นตอนน้ีขอแค่เป็น 
 บ้านโล่งๆ อยู่สบายๆ มีหน้าต่าง 
 กว้างๆ มีวิวดีๆ อากาศดีๆ ก็พอแล้ว
 คิดว่าจริงๆ คนเราไม่ได้ต้องการ 
 พ้ืนท่ีมาก แต่ต้องการพ้ืนท่ี ท่ีเราอยู่
 แล้วสบายใจมากกว่า สามารถ
 พักผ่อนได้ทั้งวันก็เพียงพอแล้ว

A2 : ทำาอย่างท่ีเคยทำา..แต่เอามารวมกัน
 ในวันเดียว เช้ากินกาแฟ อ่านหนังสือ
 บ่ายๆ หาหนังดู บ่ายแก่ๆ ไปเดินเล่น
 สวนสาธารณะ ถ่ายรูปเล่น ค่ำาๆ  
 หาที่นั่งฟังเพลง 

A3 : งานอีเว้นท์ และคอนเสิร์ต แต่ถ้าช่วงน้ี
 คงเป็น TYPELAND Design เป็น 
 ออฟฟิศรุ่นพี่ที่มาอยู่บ่อยมากๆ  
 ส่วนท่ีอ่ืนๆ ก็เช่น ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า
 (ออฟฟิศอยู่ตรงนั้น) , TCDC, 
 หอศิลป์กรุงเทพฯ , สกาล่า,  
 House RCA แล้วก็ Cosmic Cafe

ปัณยวีร์ พงศ์สินไทย (ป่าน)
อาชีพ : พนักงานบริษัท
ตำาแหน่ง : Project coordinator

A1 : อยากให้บ้านในโลกอนาคตมีการใช้
 วัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงขึ้น ใช้วัสดุที่
 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีระบบรักษา
 ความปลอดภัยท่ีดี และอยู่ใน location
  ที่เดินทางสะดวก

A2 : อยากออกกำาลังกายให้มาก เพราะ 
 ทุกวันน้ีทำางานเยอะเหน่ือยจนไม่อยาก 
 ออกกำาลังกาย

A3 : ที่ร้าน ONION เอกมัยซอย 12 และ
 ที่ ออฟฟิศ Smallroom

A1 : กลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนที่ทุกอย่าง
 ทำาด้วยมือ และไม่มีไฟฟ้า

A2 : ทำางานทุกอย่างที่สามารถทำาได้

A3 : ห้องสมุด

สรศักดิ์ จันทรมัณฑนา (เฮ้าส์)
อาชีพ : นักดนตรี - ธุรกิจส่วนตัว
ตำาแหน่ง : Director, Guitarist

ทชณิตร เธียรทณัท (แชมป์)
อาชีพ : ช่างภาพ-นักศึกษาปริญาโท
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Part Time Musicians วงดนตรีหน้าใหม่แห่งค่าย Rats Records
ที่ส่งแนวเพลงอินดี้โฟล์คหรือโฟล์คป๊อบให้ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ของ 
Fat Radio กับซิงเก้ิล Vacation Time และ Would you mind? ล่าสุด
ยังได้ปล่อยซิงเกิ้ล The Haunted House ดนตรีทำานองช้าๆ แต่
ขับกล่อมอารมณ์ได้อย่างเข้มข้น เม่ือพ้ืนฐานด้านดนตรีท่ีหลากหลาย
และไม่ธรรมดา ผสานกับแนวคิดสดใหม่ ทำาให้ดนตรีโฟล์คของพวก
เขาฟังสบายแต่รู้สึกลุ่มลึก ท้ังเอกลักษณ์เสียงร้อง การสอดประสาน
ด้วย กีต้าร์ เบส ไวโลลิน และเมโลดี้เพราะๆ 

 สมาชิกของวงประกอบด้วย นิค ธาฤทธิ์ เจียรกุล (อะคูสติกกีต้าร์ และร้องนำา), แพท 
วรรณรดา วชิยัธนารกัษ ์(รอ้งนำา), จนิ วรเมธ มตธุรรมธาดา (ลดีสก์ตีา้รแ์ละซนิธ)์, ปอม 
ธนภณ สันติวัฒนา (เบส), อุน คีตา วังขจรวุฒิศักดิ์ (กีต้าร์ คอรัส) และวิว อธิยา วรวิ-
จิตราพันธ์ (ไวโอลิน + เปียโน) “เราเลือกทำาเพลงแนวอินดี้โฟล์ค เพราะเป็นแนวเพลงที่
ฟังง่ายและฟังได้เรื่อยๆ จริงๆ แล้วเราได้ยินได้ฟังเพลงโฟล์คกันมาตั้งแต่เกิด และคิดว่า
โฟล์คก็จะยังคงอยู่กับเราได้อีกนาน แม้แต่ละคนจะมีแนวดนตรีไม่เหมือนกัน แต่สามารถ
นำามาผสมผสานและปรับประยุกต์จนหาจุดร่วมเดียวกันได้ ซึ่งเราเรียกมันว่าแนว Folk 
Pop หรือ Indy Folk เพราะระบบการทำางานของเราเปิดกว้างให้ทุกคนใส่เทคนิคที่เป็น
ของตัวเองได้”
  พวกเขายกตวัอยา่งวา่ “ตวัโนต้หรอืฮารโ์มนีบ่างตวัที่ไมน่า่จะอยูด่ว้ยกนั เรากส็ามารถ
มาใส่ให้เข้ากันในเพลงได้ หรือบางส่วนของเพลงอาจมีส่วนผสมของเรกเก้ ไลน์เบส บางเพลง
กเ็ปน็ Rockabilly บางครัง้โซโลเ่ปน็บลสู ์และกม็เีสยีงไวโอลนิคลาสสคิเขา้มาผสมผสาน
ด้วย ด้านเน้ือเพลงภาษาอังกฤษท่ีนิคและแพทแต่งข้ึน ก็ยังมีวิธีการแต่งเน้ือหาท่ีต่างสไตล์กัน
โดยแพทจะแตง่ในมมุมองของผูห้ญงิ และมาจากประสบการณต์วัเอง แตน่คิชอบหยบิยก
เรื่องราวรอบตัวของคนอื่นมาแต่งมากกว่า” 
 นคิบอกวา่ “อยากใหม้เีพลงปอ๊บในอลับัม้ แต่ไมอ่ยากนำาเสนอเรือ่งราวความรกั หรอื
อกหกัรกัคดุ จนวนัหนึง่นัง่รถไปตา่งจงัหวดั จงึได้ไอเดยีนำาเรือ่งการทอ่งเทีย่วพกัผอ่นมา
แต่งเป็นเพลงโฟล์คป๊อบสดใสชื่อ Vacation Time ส่วน Would you mind? คือเพลงที่
แตง่ตอ่ยอดจาก Vacation Time เพราะ Would you mind? เปน็เรือ่งการตัง้แคมปต์ัง้แต่
เย็นจรดเช้าอีกวัน ในขณะที่ The haunted house แต่งขึ้นจากการที่วันหนึ่งได้ดูหนังผี
แล้วคิดว่าน่าจะเอาคำาว่า haunted house มาเป็นกิมมิคในการตีความว่าบ้านหลังนั้น
เป็นบ้านผีสิงที่ตามหลอกหลอนด้วยความทรงจำาเก่าๆ”
 “ไอเดยีการแตง่เพลงสามารถเกดิขึน้ไดท้กุวนั และขึน้อยูก่บัจงัหวะชวีติ ดงันัน้ผมใชช้วีติ
เหมือนคนทั่วไป เพียงแต่ต้องช่างสังเกต เก็บรายละเอียดเล็กๆ รอบตัวมาเป็นประเด็นใน
การแต่งเพลง ผมจำาได้เลยว่า Vacation Time เกิดขึ้นตอนนั่งรถไปต่างจังหวัด บนทาง
ดว่นเสน้บางนา โดยปกตผิมเปน็คนชอบอยูบ่า้น แตถ่า้แรงบนัดาลใจมนัหมดเมือ่ไหร ่ผม
ก็จะออกจากบ้านไปข้างนอก จริงๆ แล้วแค่นั่งรถไฟฟ้าไปยังสถานีที่ไม่เคยไป หรือไม่คิด
จะไป แล้วออกไปเดินรอบๆ ในละแวกนั้น สำารวจสถานที่ ดูผู้คน ก็ได้ไอเดียแปลกใหม่แล้ว
ครับ” นิคเล่าถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังการแต่งเพลง
 แม้วันนี้นักดนตรีรุ่นใหม่กลุ่มนี้จะมองตัวเองอย่างถ่อมตัวว่าเป็นเพียงนักดนตรี
พาร์ทไทม์ตามชื่อวง แต่บทเพลงแนวโฟล์คที่สร้างสรรค์ท่วงทำานองดนตรีและเนื้อหาได้
อยา่งละเมยีดละไมจนเหมอืนใสม่นตข์ลงับางอยา่งเอาไวด้ว้ยนัน้ สำาหรบัเรารูส้กึวา่ Part 
Time musicians ก้าวสู่การเป็นนักดนตรีฟูลไทม์อย่างเต็มตัวแล้ว

www.facebook.com/parttimemusicians
www.facebook.com/ratsrecords
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HERSCHEL
หนึง่ในคอลเลคชัน่ใหมจ่าก herschel แบรนด์
กระเป๋าวินเทจจากแคนาดา มีทั้งซีรีส์ลาย 
Polka dot ที่สะพายได้ทุกโอกาสอย่างมี
เอกลักษณ์ หรือจะเป็น Little America รุ่น
กระเป๋าแบ็คแพ็คยอดฮิตที่ ได้แรงบันดาลใจ 
มาจากสไตล์กระเป๋าปีนเขาสุดคลาสสิค โดย
เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานของ
คนสมัยนี้

Herschel : Bratpack  ห้างสรรพสินค้า Zen, เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว, เซ็นทรัลป่ินเกล้า, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และ 
เซ็นทรัล ชิดลม หรือ http://facebook.com/bratpack-
thailand

ชื่อร้านมาจากคำาว่า Stock of Wood ที่เก็บเครื่องเรือนไม้เก่า 
เพราะเดิมทีเคยเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก่ามาก่อน จากนั้นจึง
เพิม่ใหม้อีาหาร กาแฟ เบเกอรีต่ามคำาเรยีกรอ้งของลกูคา้ พรอ้มมี
วงดนตรเีลน่เพลงคลาสสคิยอ้นยคุทัง้ไทยและเทศใหฟ้งักนัทกุวนั
เสาร์เวลา 12.00-16.00 น. แต่นับต้ังแต่ปีหน้าเจ้าของร้านวางแผนท่ี
จะปรับปรุงแนวคิดจากร้านก๋วยเต๋ียวสุโขทัย ให้กลายเป็นคอมมิวนิต้ี
สำาหรับคนรักเสียงเพลงและงานศิลปะมากขึ้น มีแกลเลอรี่สำาหรับ
แสดงงานศลิปะ เลน่ดนตร ีพรอ้มมอีาหารทานเลน่ กาแฟ เบเกอรี ่
และเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพให้ไมเ่หงาปาก เตมิทกุประสาทสมัผสัให้
รื่นรมย์จริงๆ

ร้านวู้ดสต็อค : 1/37 (ตรงข้ามวัดนครป่าหมาก) ซอยชัยพฤกษ์ 8
ถนนบางขุนนนท์ เขตตล่ิงชัน
เปิดบริการ : ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.
โทร : 089-448-0091

ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ประกอบไปด้วยผู้อยู่อาศัย
หลากสัญชาติ ทั้งไทย จีน แขก ฝรั่ง ญวน และมอญ เพราะเป็น
ที่ตั้งของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถ์ซางตาครูส ศาลเจ้า
เกียนอันเกง และมัสยิดต้นสน นอกจากจะเป็นย่านที่สามารถชม
งานสถาปตัยกรรมดัง้เดมิทีส่วยงามแลว้ ยงัเปน็แหลง่ทำาขนมฝรัง่
กุฏีจีนโบราณที่มีต้นตำารับมาจากชาวโปรตุเกสที่เคยมาตั้ง
ถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้ด้วย

ร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์การตกแต่งสไตล์ฟาร์ม แต่ยัง
เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะและสัตว์ต่างๆ ไว้จริงๆ ด้วย เหมือนเป็น
หมู่บ้านสไตล์คันทรีที่มีชีวิตชีวา ร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา
ที่บรรยากาศยิ่งโรแมนติกมากในยามเย็น มีทั้งส่วนอินดอร์และ
เอ้าท์ดอร์ เหมาะจะมาเป็นคู่หรือยกมากันทั้งครอบครัว สำาหรับ
มานั่งชิลรับชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำา พร้อมทานอาหารให้อิ่มเอมใจ

Sheep Village Farm & Restaurant : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86/1
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
เปิดบริการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 16.00-02.00 น.
โทร : 085-777-5544
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BOXfRESH
สำาหรับหนุ่มที่มองหาเสื้อผ้าคาแรคเตอร์ชัดสำาหรับใส่ในช่วง 
หน้าหนาวนี้ เสื้อแขนยาวลาย hADDIE CAmO จาก Boxfresh 
แบรนดล์อนดอนสตรทีกส็ามารถจบัมาสวมเปน็เสือ้ชิน้เดีย่วทีใ่ห้
ลุคเท่แบบแคชชวล หรือถ้าใส่เป็นตัวในคู่กับแจ็คเก็ตโทนเรียบตัว
นอกก็ทำาให้ลุคครบอยู่หมัด

Boxfresh : Bratpack  ห้างสรรพสินค้า Zen, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลป่ิน
เกล้า, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และ เซ็นทรัล ชิดลม หรือ http://facebook.com/
bratpackthailand

NEIGHBORHOOD

ร้านวู้ดสต็อค

ชุมชนกุฎีจีน

SHEEp VILLAGE
fARM &
RESTAURANT

A DAY IN SUMMER
ร้านบรรยากาศเหมือนบาร์ริมทะเลที่มีสีสันสดใสแบบซัมเมอร์
เหมอืนกบัชือ่รา้น นอกจากโทนสเีตะตาแลว้ไอเดยีการตกแตง่รา้น
ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งทำาจากวัสดุ
รีไซเคิลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำาจากถังน้ำามันเก่า เฟอร์นิเจอร์
ไม้เก่าขัดแต่งทำาสีเองใหม่ โคมไฟทำาจากกระป๋องสังกะสีทาสีทับ
แล้วติดหลอดไฟ ส่วนของตกแต่งก็ทำามาจากถังน้ำามันที่ตัดแบ่ง
เป็นไซส์ต่างๆ เป็นต้น มาแล้วเพลินตากับการดูดีเทลการตกแต่ง
ร้านเล็กๆ พร้อมจิบกาแฟ หรือดับร้อนด้วยแอปเปิ้ลเยลลี่นมสด
ปั่น ทานคู่กับวาฟเฟิลแฮมชีสก็เป็นการพักเบรกที่ดี

A day in Summer : 345/6 ซอยปรกวัดอรุณ 3 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
เปดิบรกิาร : จนัทร-์เสาร ์เวลา 10.00-21.00น. วนัอาทติยเ์วลา 09.00-20.00น.
โทร : 02-891-0756
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JACK SpADE
ความเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ของกระเป๋า JACK SPADE ทำาให้หลายคนยกขึ้นเป็นแบรนด์โปรด มาอัพเดท
คอลเลคชั่นใหม่ที่ยิ่งเท่และเตะตากับ JACK SPADE Basecamp Tote ที่จับคู่สีอย่างลงตัวพร้อมออกแบบช่อง
อเนกประสงค์ให้ใสข่องสะดวก หรอืจะเลอืกเปน็ Reversible Geo Tote กระเปา๋สายแดงตดักบัพืน้ขาวทีม่ลีกูเลน่
ลายกราฟิกสามมิติหลากสีสันเมื่อกลับข้างออกมา ใบไหนก็บ่งบอกถึงคาร์แรคเตอร์ที่โดดเด่นได้ดี

Jack Spade : เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลชิดลม

COMME
DES GARÇONS
คอลเลคชั่นใหม่ของ Comme des Garçons นี้ Rei Kawakubo 
ลงลึกกับการเล่นดีเทลที่แยบยลเพื่อสร้างความดึงดูดในแบบ
โรแมนตกิมสัควิลนิมากขึน้  ไมว่า่จะเปน็เสือ้เชริต์ลายจดุ หรอืเสือ้
ลายกราฟกิสสีนัจดัจา้น ในโครงเสือ้เชริต์ผา้บางเบาทีร่องรบัการ
แม็ทซ์เลเยอร์ให้เก๋ขึ้นในช่วงหน้าหนาวนี้

Comme des Garçons : เอราวัณ แบงค็อก
โทร : 02-250-7791

คอลเลคชั่นฤดูหนาวนี้ คาร์ฮาร์ต เวิร์ก อิน โปรเกรส เน้นสไตล์การ
สวมทับหลายเลเยอร์บางๆ ที่ให้ความอบอุ่นแทนการสวมชิ้นหนา
หน่ึงช้ิน โดยรังสรรค์จากวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ลูกฟูกเน้ือบาง,
ผ้าใบกันน้ำา และ Nylon Supplex® ไนลอนใยละเอียดท่ีให้ความนุ่มกว่า
เลือกสไตล์ความเท่ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตอ็อกซ์ฟอร์ด
ฟอกลายทาง Camo เสื้อเชิ้ตผ้าชอมเบรย์, อ๊อกซ์ฟอร์ด, ป๊อปลิน
และสักหลาดเนื้อบางนุ่ม ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแฟชั่นโดนใจ
ทั้งหญิงชาย

carhartt Work In Progress : เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-613-1713
หรือ www.carhartt-wip.com

CARHARTT WORK
IN pROGRESS

KATE SpADE
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยคอลเลค
ช่ันใหม่ของ Kate Spade ที่เน้นความเจิดจรัส
ระยิบระยับเหมือนงานปาร์ตี้ค็อกเทล ดีไซน์
แต่ละชิ้นจึงตกแต่งประดับประดาให้มีประกาย
แวววาวด้วยโลหะ คริสตัล ผ้าสีเมทัลลิค 
นอกจากนี้ยังเพิ่มเฉดสีลูกกวาดสดใสเพื่อให้
อินถึงซัมเมอร์หน้า

Kate spade : เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว, ดิเอ็มโพเรียม, สยามพารากอน และเซ็นทรัล 
ภูเก็ต

IDEo MAGAZINE

FAShIoN UPDATE



031IDEo MAGAZINEIDEo MAGAZINE

INTERVIEW

031

INTERVIEW

IDEo MAGAZINE 031

 “สมัยทำางานเป็นเชฟอยู่โรงแรม Grand hyatt และเปิดคาเฟ่
ของตวัเอง ชว่งเชา้กจ็ะไปทำางานทีร่า้นคาเฟต่ัง้แต ่6 โมงเชา้ – บา่ย 
2 จากนั้น ไปทำางานท่ีโรงแรมต่อตั้งแต่บ่าย 3 – เที่ยงคืน ทำา 7 วัน
อย่างนี้ตลอด ตอนนั้นเหนื่อยง่วงและล้าบ้าง แต่การได้ทำาสิ่งที่รัก 
ทำาให้ไมรู่ส้กึวา่หนกัหนาหรอืยากอะไร และเราจะมองมนัในแงบ่วก
เสมอ”
  “ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่คนทำาอาหารต้องมี ตอบว่าเป็นความ
อดทนก็ไม่ถูก เพราะถ้าต้องทนแล้วทำาไมต้องทำา เราคิดว่าอยู่ที่
ความตั้งใจและแพชชั่นของเรามากกว่า นอกจากจะต้องเป็นคน
ช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบแล้ว เราต้องอย่าหยุดที่จะลองอะไร
ใหม่ๆ มองสิ่งรอบตัวมากขึ้น อย่าคิดว่าแค่ทำาอาหารอร่อยแล้ว
จะเปน็เชฟทีด่ีได ้เพราะเชฟไม่ไดแ้คท่ำาอาหารอยา่งเดยีว ในระดบั
เชฟตำาแหน่งสูงๆ ยังมีเรื่องการบริหารจัดการคนด้วย คือจะทำา
อย่างไรให้รันครัวร่วมกับคนทำางานอย่างเป็นทีมได้ เพราะการ
ทำางานในครวัมแีรงกดดนัเยอะ ทัง้ความรอ้นในครวั ความเรว็ ดงั
นัน้เราตอ้งมสีตแิละโฟกสักบัสิง่ทีท่ำาใหม้ัน่คงให้ได ้การทีท่กุคนยนื
ทำางานหนกั ยกของหนกั จบัของรอ้น และอากาศรอ้น ทำาใหค้นทำา
อาหารในครัวมีความเครียดมากกว่าคนนั่งทำางานในออฟฟิศ”
 “สมัยนี้คนสนใจการทำาอาหารเยอะขึ้นและเปิดร้านกันเยอะ
มากด้วย แต่อย่าคิดทำาเพราะตามแฟชั่น ไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่
นาน เพราะการทำาอาหารต้องใส่ใจให้มากๆ แล้วยังเป็นเรื่องของ
การแบง่ปนัและการสง่ตอ่ดว้ย คอืทำาใหค้นทานมคีวามสขุกบัการ
ทานอาหารของเรา ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้
ร่วมงานด้วย ในขณะเดียวกันพยายามสร้างคอมมิวนิตี้ของคน
รกัอาหารใหก้วา้งขึน้ ดว้ยการไมม่องรา้นอืน่เปน็คูแ่ขง่ แตร่ว่มกนั
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทำางานในสายอาชีพและธุรกิจเดียว

แม้ไม่ค่อยเก่งด้านตำารับตำาราวิชาการ แต่เม่ือมุ่งสู่
สายการทำาอาหารอย่างเต็มตัว สุทธินี สันติวัฒนา
หรือปุ๊ก ก็พิสูจน์ความสามารถและประสบความ
สำาเร็จกับส่ิงท่ีเธอรักได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยการ
เรียนจบ Diploma of hospitality management
สาขา culinary จากประเทศออสเตรเลียด้วยคะแนน
เกียรตินิยม ชนะเลิศการแข่งขันทำาอาหารในระดับรัฐ
วิกตอเรีย และสามารถเข้าทำางานเป็น Commis 
Chef ที่โรงแรม Grand Hyatt เมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลียอยู่ถึง 3 ปี พร้อมเปิดคาเฟ่ของตัวเอง
ชื่อ Red Petite ในเมืองเมลเบิร์น ก่อนจะกลับมา
เมืองไทยและเปิดร้าน Tinee eatery workshop ข้ึน

กนัมากกวา่ เพราะเมือ่เราทำาอาหารดว้ยใจ คนทานกจ็ะรบัรู้ไดว้า่
คนทำาใส่ใจมากแค่ไหน”
 สำาหรับเธอแล้วนอกจากหลงใหลการทำาอาหาร ยังสนใจถึง
เรื่องราวก่อนจะมาเป็นอาหารจานนั้นๆ ด้วย “เช่น เราพูดถึง
คาโบนาร่า หรือพาสต้าสักจานนึง เรารู้ว่ามันประกอบด้วยเส้น 
แฮม เบคอน ชีส ฯลฯ แต่ก่อนที่จะมาเป็นเส้นนั้นต้องทำาอย่างไร 
ดงันัน้อาหารจานไหนถา้เราสามารถเริม่ทำาตัง้แตต่น้ไดเ้รากจ็ะทำา 
อยา่ง พาสตา้บางตวั เราสามารถทำาพาสตา้เสน้สดเองได ้หรอืชสี
บางชนดิเรากท็ำาเองไดจ้ากนมแพะ ดงันัน้เรากต็อ้งไปถงึฟารม์แพะ
และสั่งนมมาทำาชีสเอง”
 ร้าน Tinee eatery workshop  นอกจากเป็นคาเฟ่แล้วก็ยังมี
เปิดคลาสเวิร์คช็อปสอนทำาอาหารด้วย ซึ่งเธอบอกว่าไม่ได้มอบ
ประกาศนียบัตรใดๆ ให้ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์
ร่วมกัน นอกจากนี้ร้านยังรับจัด catering ตามความต้องการ
ของลูกค้าด้วย “ใครที่อยากจัดปาร์ตี้แล้วแสดงฝีมือการทำา
อาหารเลี้ยงเพื่อนเอง ลองมาเรียนทำาอาหารกับเราสักวันก็ ได้ 
โดยสามารถเลือกเมนูแล้วจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำาเป็นสเต็ป
ว่าทำาอย่างไร”
 เรือ่งของอาหารยงัมรีายละเอยีดและเสนห่์ในตวัทีส่ามารถคยุได้
กนัยดืยาว ตวัเชฟเองก็ไมส่ามารถหยดุอยูก่บัทีแ่ละตอ้งขวนขวาย
หาความรู้เสมอ สำาหรับเชฟสาวสวยคนนี้ การได้ออกข้างนอก
เพื่อเปิดโลกทัศน์ ได้สรรหาวัตถุดิบท้องถิ่นแปลกๆ มาเพิ่มความ
แปลกใหม่ให้อาหารก็ยังเป็นสิ่งที่เธอต้องการเสมอ

www.tinee-eatery.com

SUTINEE SUNTIVATANA
สุทธินี สันติวัฒนา

A TRAIL
Of TASTE
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ONE OUNCE
fOR ONION
รา้นคอมมวินติีส้ำาหรบัใหค้นเมอืงเขา้มาแชรส์เปซนัง่ทำางาน พบปะ
สังสรรค์ หรือครีเอทงานสร้างสรรค์ในบรรยากาศอบอุ่นโล่ง
สบาย โดยออกแบบพื้นที่ 3 ส่วนให้เชื่อมถึงกันระหว่างโซนรีเทล
ชอ็ป Onion ทีค่ดัสรรสนิคา้แฟชัน่ดีไซนเ์ท่ๆ  เขา้มาใหช้อ้ปปิง้ โซน
โรงคั่วกาแฟ Brave Roasters สำาหรับคั่วกาแฟสดๆ ขายในร้าน
และสง่ยงัคาเฟอ่ืน่ดว้ย อกีสว่นคอื คาเฟ ่One Ounce For Onion 
หน้าร้านให้ลูกค้าได้ลิ้มลองกาแฟคุณภาพจากโรงคั่วของร้าน
เองที่จะมีเมล็ดกาแฟแปลกใหม่ให้เลือกอย่างน้อย 4-5 ชนิด ดัง
นั้นเครื่องดื่มกาแฟร้อนทุกตัวจึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่ไม่ควร
พลาด รวมถงึ V60, Aeropress และ Chemex  สำาหรบัคอกาแฟ
ตัวจริงที่อยากละเมียดกับรสกาแฟที่แตกต่างอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น

One Ounce For Onion : 19/12 เอกมัย 12 สุขุมวิท 63
เปิดบริการ : ทุกวัน 9.00-20.00 น.
โทร : 02-116-6076

NEIGHBORHOOD

pIYAROM pLACE
HAMpER GIfT SET

ช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ท่ีเป็นแหล่งรวมสินค้าและบริการสำาหรับไลฟ์สไตล์
ทนัสมยัของคนเมอืง ทีเ่พยีบพรอ้มทัง้ซเูปอรม์ารเ์กต็ รา้นอาหาร
ชื่อดัง ร้านกาแฟ ร้านขายยา ธนาคาร จนถึงโซนโบว์ลิ่ง และใน
บริเวณเดียวกันยังมีปิยรมย์ สปอร์ตคลับ สโมสรกีฬาครบวงจร
ที่ประกอบด้วยกีฬาในร่ม อาทิ แบดมินตัน สควอช ปิงปอง ห้อง
ฟิตเนสขนาดใหญ่ คลาสออกกำาลังกาย รวมถึงกีฬากลางแจ้ง 
อยา่งบาสเกตบอล เทนนสิ สระวา่ยน้ำามาตรฐานโอลมิปกิ และหลงั
ออกกำาลังกายสามารถคลายกล้ามเนื้อในห้องซาวน่าที่ทันสมัย
เปน็อกีสถานทีท่ีต่อบโจทยก์ารใชช้วีติอนัหลากหลายของคนเมอืง
ในละแวกนี้ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

Piyarom Place : 3079/25 ซ.ปิยะบุตร ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง

ของขวัญสุดพิเศษในแบบเฮ้าส์เมดจาก Tinee Eatery Workshop  
ทีเ่อาใจใสท่ัง้รสชาต ิคณุภาพ และความปลอดภยั เพราะสตูรพเิศษทุก
ตัวเป็น Gluten Free ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่แต่งกล่ินและสีสังเคราะห์ ไม่ว่า
จะเป็น แยมแอปเป้ิล มัลเบอร์ร่ี และเอิร์ลเกรย์, แยมมะขามผสมวนิลาบีน
และแยมตะไคร้ผสมขิง, DUKKAh เคร่ืองเทศอบแห้งผสมกับถ่ัว, ดิปเห็ด
เนยกระเทียม, ตับเป็ดบด, marinated Goat Feta จนถึงน้ำาสลัด 
Caesar , Red Wine Vinaigrette, honey mustard และอกีมากมาย  
ที่สำาคัญยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและน่าทานมาก

Tinee Eatery Workshop : 1213/45 ทาวน์อินทาวน์เพลซ
ซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง
โทร : 02-559-2475

QUEEN Of
pEACE CATHOLIC
CHURCH
วัดราชินีแห่งสันติสุข เป็นวัดคาทอลิกที่อยู่ในสังกัดของวัดในเขต
ปกครอง 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยซิสเตอร์คณะพระ
กุมารเยซู และพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่เป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อให้ความ
รู้แก่เยาวชนหญิงโดยเน้นสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็น
สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำาหรับมิสซาสำาหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์
ที่สำาคัญในย่านนี้

Queen of Peace catholic church : 4/1 ซอยปุณณวิถี 27 ถนนสุขุมวิท 101
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.30-20.00 น.
โทร : 02-741-8520 และ 02-741-8521

UDOMSUK
MARKET
ย่านรวมแหล่งอาหารที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งอาหาร ขนม
หวาน ของทานเล่น เครื่องดื่ม ของสด ในวันที่สบายๆ ที่ต้องการ
ออกมาสดูอากาศนอกหอ้งและหาอะไรทานงา่ยๆ หรอืซือ้กลบัมา
ทำาที่ห้อง ตลาดอุดมสุขพัฒนาเป็นหนึ่งชอยส์ที่น่าสนใจ

TRIBECA RESTOBAR
ร้านอาหารสไตล์นิวยอร์กที่พร้อมเสิร์ฟ All day brunch จากหลากเมนู
อาหารแบบ mix cousin สะทอ้นความเปน็นวิยอรก์ มหานครใหญท่ีร่วมหลาก
วัฒนธรรมไว้ด้วยกัน ดังนั้นเมนูจึงมีตั้งแต่แซนวิชพรีเมี่ยมน่าทาน อย่าง The 
Reuben แซนวิชสอดไส้ Pastrami (เนื้อวัวอบเครื่องเทศ) และ Tribeca’s 
Wagyu Burger เบอร์เกอร์เนื้อวากิวย่างพร้อมสโม้คเบคอน เมนูBreakfast/
Brunch  แสนอิม่อรอ่ยอยา่ง Tribeca’s full breakfat, Croissanr Benedict,
Biscuit Sandwich ฯลฯ จนถึง Gangnam Wings สไตล์เกาหลี และอาหาร
อิตาลี ที่สำาคัญบรรยากาศการตกแต่งทำาให้นึกถึงร้านในนิวยอร์กด้วย
เฟอร์นิเจอร์โทนสีเข้ม ผนังอิฐเก่าเพ้นท์สีขาว พื้นโมเสก และจัดโซนที่นั่งทั้ง
ด้านใน ชั้นลอย และเอาท์ดอร์

Tribeca Restobar : ช้ัน G ในโครงการ Nihonmura mall ทองหล่อ 13
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 9.00-21.00 น.
โทร : 02-712-9209



ROCK DOMAIN
CLIMBING GYM
การปีนเขา คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่หนุ่มสาวคนเมืองกำาลังฮิตขณะ
นี้ ใครที่ชอบกิจกรรมท้าทายนี้อยู่ แนะนำาให้ลองมาปีนที่ศูนย์ปีน
หน้าผาแห่งนี้ เพราะกว้างขวางกว่าที่อื่นด้วยเนื้อที่ถึง 1,100 
ตารางเมตร และหน้าผาสูง 11 เมตรนั้นรองรับทั้งการปีนแบบปีน
แบบเตี้ย (Bouldering) การปีนแบบสูง (Top Roping) และ การ
ปีนแบบหลีด (Lead Climbing) ใครที่อยากลองปีนเป็นครั้งแรก
ก็ไม่ต้องประหม่า เพราะที่นี่มีครูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำาและสอน
วิธีการปีนเบื้องต้นให้

Rock Domain climbing Gym : อาคารเตียวฮงบางนา 1780
ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
โทร : 02-399-4648
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BRIXTON NICHE
NATION

แบรนด์อเมริกันสุดวินเทจ สำาหรับผู้ชาย
ยุคโมเดิร์นที่หลงใหลความเท่คลาสสิค 
สามารถเลือกหยิบเสื้อ กางเกง รองเท้า 
กระเป๋า หรือหมวกในสไตล์ที่เป็นตัวเองได้
โดยไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำาใคร เพราะแบรนด์
นี้นอกจากเน้นสไตล์แล้ว ยังให้ความ
สำาคัญกับคุณภาพและความเป็น Limited 
Edition ด้วย

Brixton : Bratpack  ห้างสรรพสินค้า Zen, เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
และ เซ็นทรัล ชิดลม หรือ http://facebook.com/
bratpackthailand

บูติคแว่นตาสำาหรับผู้ชื่นชอบความแตก
ต่างใจกลางทองหล่อก่อตั้งโดยกลุ่มคน
ที่รักแว่นตา โดยบรรจงคัดสรรแต่สินค้าที่มี
คุณภาพ และแบรนด์ชั้นนำาของโลกมากมาย
ทั้งจากยุโรป, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เช่น 
Oliver Peoples, mykita, Dita, Super, 
Paul Smith, Paul Frank, KBL, Cazal, 
Kilsgaard, Persol และ Cutler and Gross 

Niche Nation : ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00 - 20.00 น.
โทร : 02-185-2528

WONDERWALL
THE KAffEBAR
Wonderwall เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของคนในละแวกนี้ ที่
ต้องการบรรยากาศรื่นรมย์พร้อมเครื่องดื่มและของทานเล่น
ให้ค่อยๆ ละเมียดกับความสุขในยามว่างอย่างเต็มที่ จากกาแฟ
คณุภาพหอมกรุน่ทีส่ง่กลิน่อโรมา่ดงึดดูใหช้มิรสชาตอิันนุม่สขุมุ 
อย่าง Caffe Latte ลาเต้สไตล์อิตาเลียน, Caramel macchiato 
เปน็ตน้ นอกจากนีย้งัมเีครือ่งดืม่สตูรพเิศษสำาหรบัคนไมด่ืม่กาแฟ 
และเมนูขนมคาวหวานสไตล์โฮมเมดอีกมากมายให้ทานเคียง
มาแล้วรู้สึกสบายใจเหมือนสถานที่ที่คุ้นเคยจริงๆ

Wonderwall The Kaffebar : AVORA31 Residence 28 สุขุมวิท 31
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.30-19.00 น.
วันอาทิตย์เวลา 10.00-19.00 น.
โทร : 086-528-2824

(UN) fASHION
CAfé
จากรา้นขายรองเทา้หนงัวนิเทจ ตอ่ยอดเปน็คาเฟท่ีส่รา้งขึน้จาก
โครงเหลก็สสีนมิบวกกบัอฐิทีภ่ายนอกดดูบิเกา่ แตภ่ายในดอูบอุน่
น่ารัก ร้านขนาดเล็กแต่มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย รวมทั้ง
ขนมหวานโฮมเมดอบใหม่ทุกวันและน่าทานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
Chocolate Lava ที่ช็อคโกแล็ตเยิ้มละลายในปากและกรุบกรับ
ด้วยอัลมอนด์เล็กๆ เสิร์ฟพร้อมไอศครีมจนถึง Scone Set, 
Chocolate Waffle และอีกมากมาย

(Un) fashion cafe : ซอยเอกมัย 10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 12.00-21.00 น.
โทร : 02-726-9592, 085-350-5202
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คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จัดปาร์ต้ีสุดชิคริมสระว่ายน้ำาใจกลางเมือง "Splash Pool 
Party" เพ่ือขอบคุณลูกค้าสมาชิก AmC พร้อมอัพเดทสิทธิ
ประโยชน์สิทธิพิเศษและสรุปภาพรวมกิจกรรมสุด Exclusive ต่างๆ
มากมายท่ีอนันดาฯได้จัดเตรียมให้กับสมาชิก AmC ตลอดปีท่ีผ่าน
มาและถล่าวถึงกิจกรรมดีๆ ท่ีเตรียมไว้สำาหรับลูกค้าคนสำาคัญใน
ปี 57 โดยภายในงานมีกิจกรรมเกมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย 
พร้อมโชว์ชุดพิเศษจากนักระบำาใต้น้ำาทีมชาติไทยระดับเหรียบญทอง
เอเชียแปซิฟิกและมินิคอนเสิร์ตชิลๆ จากวงลิปตา (Lipta) ตบท้าย
ด้วยดินเนอร์ม้ือค่ำาแสนอร่อย ณ ริมสระว่ายน้ำา โรงแรมเอ็มโพเรียม 
สวีท เม่ือเร็วๆ น้ี

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ (มหาชน) ชวนสมาชิก Ananda member Club (AmC) 
จำานวนท้ังหมดกว่า 130 ท่าน บินลัดฟ้าขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และท่อง
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน จากแคมเปญ Fly me To 
ซ่ึงมาจากการแนะนำาคนสนิทให้ซ้ือห้องชุดโครงการไอดีโอ

AmC Double Time (สำาหรับโครงการบ้าน) ระยะเวลาโปรโมชั่น 
23 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 56
สทิธพิเิศษสำาหรบั Amc เพยีงแนะนำาหรอืจองซือ้บา้นของอนนัดาฯ ภายในงาน รบั
ฟร ีSamsung Galaxy S4 mini คนละเครือ่ง ทัง้ผูแ้นะนำา และผูถ้กูแนะนำาพรอ้มลุน้
รับ central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท ทุกวัน วันละ 10 รางวัล เพียงนำาชิ้น
ส่วนมาลงทะเบียน

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ชวนสมาชิก AmC จำานวนกว่า 400 ท่าน ร่วม
กิจกรรม AmC: Atoll movie Lover จัดภาพยนตร์รอบพิเศษเร่ือง ThOR ThE DASK 
WORLD พร้อมอาหารว่างอร่อยหลากหลายเมนูและบูธกิจกรรมสนุกสนานเอาใจคอหนัง 
ณ เมกาซีนีเพล็กซ์ เมกาบางนา เม่ือเร็วๆ น้ี

AmC Duo Rewards: 1 ธ.ค.56 – 31 ม.ค.57 ของขวัญต้อนรับ
ปีใหม่เฉพาะ AmC เพียงซ้ือเพ่ิมหรือแนะนำาเพ่ือนมาจองซ้ือ
โครงการ Ideo mobi พระราม 9 หรือ Ideo mobi พญาไท
• ผู้แนะนำารับ Samsung Galaxy S4 mini ฟรี
• ผู้ถูกแนะนำารับ เช็คเงินสดมูลค่า 50,000 บาท
หมายเหตุ: พิเศษเฉพาะ 30 ยูนิตแรกเท่านั้น

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ มอบแพ็คเกจท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อม Pocket 
money ให้คุณชาตรี เปล่งพานิช สมาชิก AmC จากแคมเปญ 
Fly me To ซ่ึงเป็นลูกค้าเก่าท่ีให้การสนับสนุนการตลาดแบบ
บอกต่อของบริษัท โดยมีการแนะนำาเพ่ือนหรือคนสนิทมาซ้ือ
ห้องชุดโครงการ IDEO ท่ีมีมูลค่ารวมจากการแนะนำาซ้ือขาย
ห้องชุดสูงท่ีสุด โดยได้รับแพ็กเกจท่องเท่ียวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
1 รางวัล จำานวน 2 ท่าน มูลค่ารวม 300,000 บาท

อนันดาฯ ชวนสมาชิก AmC ฉลองวันพ่อทานอาหารอร่อยๆ ท่ี 
ร้านอิษยา สยามมีส คลับ ของเชฟช่ือดังระดับโลก เชฟเอียน-
พงศ์ธวัช เพียงโพสรูปคู่คุณพ่อ พร้อมข้อความประทับใจ ราย
ละเอียดเพ่ิมเติม www.facebook.com/ideocondo 
ตัง้แตว่นัที ่2-15 ธ.ค. 56 จำานวน 25 รางวลั รางวลัมลูคา่ 3,000 บาท ประกาศ
ผลภายในวันที่ 20 ธันวาคม 56

THANK YOU PARTY
22 NOV 2013

Amc FLY mE TO HK

Amc DOUBLE TImE

ATOLL mOVIE LOVERFATHER’S DAY Amc DUO
REWARDS

PR ทริป
เมดิเตอร์เรเนียน

เพ�ยงซ�้อเพ��มหร�อแนะนำเพ��อนมาจองซ�้อโครงการ

Ideo Mobi พระราม 9 หร�อ Ideo Mobi พญาไท

ผูแนะนำรับฟร ี

ขอกำหนดและเง�่อนไขรายการสงเสร�มการขาย AMC DUO Rewards

1. โครงการที่เขารวมรายการสงเสร�มการขายคือ โครงการ Ideo Mobi พระราม 9 และ Ideo Mobi พญาไท 

    เฉพาะหองขนาด 2 Bedrooms และ Duplex เทานั�น

2. สามารถเร�่มแนะนำและจองซ�้อ ไดตั�งแต 1 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 เทานั�น

3. ผูแนะนำและผูถูกแนะนำจะไดรับของรางวัลภายใน 90 วัน หลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เสร�จสมบูรณแลว

4. บร�ษัทอนันดาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

( 1 ธ.ค. 56 – 31 ม.ค. 57 )

ภาพจำลองเพ��อการโฆษณาภาพจำลองเพ��อการโฆษณา

ผูถูกแนะนำรับ 

เช�คเง�นสดมูลคา 50,000 บาท

Samsung Galaxy 
S4 Mini 

เอกสิทธ์ิพ�เศษ
ตอนรับปใหมเฉพาะ AMC  Happy

ather
Days

’F

รายละเอียดเพ�่มเติม
www.facebook.com/ideocondo

ตั้งแตวันที่ 2-15 ธ.ค. 56
จำนวน 25 รางวัล รางวัลมูลคา 3,000 บาท

ประกาศผลภายในวันที่ 20 ธันวาคม 56

อนันดาฯ
ชวนสมาชิก AMC

Ananda Call Center : 02 316 2222
หมายเหตุ : รหัส AMC

CXXXXXXX
ของทาน จะไดรับจาก SMS

เพ�ยงโพสรูปคูคุณพอ
พรอมขอความประทับใจ

ฉลองวันพอทานอาหารอรอยๆ
ท่ี รานอิษยา สยามมีส คลับของเชฟ
ชื่อดังระดับโลก เชฟเอียน-พงศธวัช
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ผู้นำาตลาด
คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า โดย นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชวนคนรุ่นใหม่เปล่ียน
รูปแบบการใช้ชีวิต สู่คอนโดแนวคิดล้ำาสมัย ในงาน “IDEO URBAN 
PULSE” ท่ีรวบรวมคอนโดมิเนียมคุณภาพเย่ียมติดรถไฟฟ้า กว่า 
9 โครงการท่ัวกรุงเทพ พร้อมเปิดตัวคอนโดฯ สุดชิค ติดรถไฟฟ้า 
4 ทำาเลใหม่ ได้แก่ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน, ไอดีโอ คิว ราชเทวี, 
ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ และ เอลลิโอ เดล เรย์ สุขุมวิท 64

IDEO URBAN PULSE
ตอบทุกจังหวะชีวิตคนเมือง

039IDEo MAGAZINE

โดยภายในงานได้เนรมิตห้องชุดสุดเก๋ภายใต้ 2 แบรนด์ดัง “IDEO 
และ ELIO” มาไว้บนพารากอน ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน ให้ทุกท่านได้สัมผัสมิติชีวิตท่ีแตกต่าง ตามแนวคิด 
“เคล่ือนไปข้างหน้ากับจังหวะชีวิตคนเมือง” เพ่ือตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตท่ีไร้ขีดจำากัดของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างครบทุกมิติ 
และท้ายสุดเป็นช่วงปาร์ต้ี ท่ีซีอีโอหนุ่ม คุณชานนท์ เรืองกฤตยา
ทำาหน้าท่ีเป็น DJ เปิดแผ่นเสียงและโชว์ Graphic on LED+Urban 
Dance ท่ีได้สร้างความสนุกสนานและมอบความเพลิดเพลินให้
กับเหล่าแขกผู้มีเกียติท่ีมาร่วมงาน
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DIRECTORY
cHULA-SAmYAN

CREAmERy BOUTIQUE
ICE CREAmS
โทร : 02-611-6490

ร้านสำาราญทอง
โทร : 088-971-6074

ENTRANCE COFFEE
hOUSE & STUDIO
โทร : 087-100-6626

ART OF ARTS
โทร : 081-333-3143

RATcHATHEWI

WILLIAm WARREN LIBRARy
โทร : 02-612-6741

PEDAL LANE
โทร :  081-615-6692

ร้านกาแฟดริป
โทร : 081-989-5244

cHARAN-BANGKHUNNON

ShEEP VILLAGE FARm &
RESTAURANT
โทร : 085-777-5544

ร้านวู้ดสต็อค
โทร :  089-448-0091

A DAy IN SUmmER
โทร : 02-891-0756

UDOmSUK

ONE OUNCE FOR ONION
โทร : 02-116-6076

QUEEN OF PEACE 
CAThOLIC ChURCh
โทร :  02-741-8520

TRIBECA RESTOBAR 
โทร :  02-712-9209

(UN) FAShION CAFE 
โทร :  02-726-9592

ROCK DOmAIN
CLImBING Gym
โทร : 02-399-4648

WONDERWALL
ThE KAFFEBAR
โทร :  086-528-2824

NIChE NATION
โทร :  02-185-2528

TINEE EATERy
WORKShOP
โทร : 02-559-2475




