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ครัง้ทีแ่ลว้ผมใหท้กุคนลองตัง้คำ�ถ�มในก�รดำ�เนนิชวีติว�่ เวล�ชวีติของคณุ
ทีม่ ีจะใชเ้พือ่ทำ�อะไร? หล�ยๆ คนคงไดค้ำ�ตอบทีแ่ตกต่�งในแบบฉบบัของตวั
เอง วันนี้ผมได้คำ�ตอบอีกแนวท�งหนึ่งม�ให้ขบคิด
 เม่ือใช้ชีวิตอย่�งเต็มท่ีและคุ้มค่�อย่�งใจต้องก�รในทุกไลฟ์สไตล์แล้ว ไม่ว่�จะ
เป็นก�รทำ�ง�น ก�รพักผ่อน ง�นอดิเรก ฯลฯ ทุกๆ วันของคุณคือคว�มสุข
และรอยยิ้ม ก�รใช้ชีวิตให้มีคุณค่�และคว�มหม�ยม�กขึ้นต่อจ�กนี้ จึงม�ก
กว่�ก�รใช้เวล�เพื่อตัวเองอย่�งเดียว แต่เป็นก�รเริ่มให้เวล�กับก�รทำ�
ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ไม่ว่�จะด้วยวิธีก�รง่�ยๆ อย่�งก�รส่งต่อคว�มสุข
ให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง  จนถึงก�รร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก�รทำ�
สิ่งดีๆ เพื่อสังคม 
 ก�รที่บริษัทฯ ของเร�ได้พัฒน�คอนโดมิเนียมที่มีแนวคิดแตกต่�งขึ้น
ม�กม�ย อย่�งล่�สุด เอลลิโอ เดล เรย์ และไอดีโอ วุฒ�ก�ศ เพร�ะผมเชื่อว่�
ห�กทกุคนไดร้บัพืน้ฐ�นของก�รดำ�รงชวีติทีด่ ีทัง้ด้�นจติใจ สภ�พแวดลอ้ม 
คว�มเปน็อยูท่ีด่ ีจะเปน็จดุเริม่ตน้สำ�คญัทีท่ำ�ใหค้นเมอืงไดเ้ข�้ถงึคณุภ�พชวีติ
ที่ดี และร่วมสร้�งสังคมให้น่�อยู่ร่วมกันต่อไปครับ
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INTERVIEW

WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER: BInn BUAmEAncHOl

“ดีไซน์สำ�หรับวี คือคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่มีหล�ยแขนงทั้งง�น
สถ�ปัตย์ ง�นผลิตภัณฑ์ กร�ฟิก ฯลฯ และไม่ใช่แค่นักออกแบบ 
แต่ทุกคนมีคว�มคิดสร้�งสรรค์อยู่ในตัวไม่ว่�จะทำ�อ�ชีพอะไร 
ถ้�เร�ส�ม�รถนำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ม�เปลี่ยนสิ่งที่เร�คุ้นเคย
ให้กล�ยเป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถช่วยเหลือ
พึ่งพ�ตัวเองได้ในย�มเกิดภัยพิบัติ” ส�วยิ้มหว�นคนนี้อธิบ�ย
ถึงแนวคิด Design For Disasters
 คว�มจริงแล้ว ถ้�พิจ�รณ�จ�กโพรไฟล์ก�รศึกษ�ของ
เธอที่จบปริญญ�ตรีจ�กคณะครุศิลป์ จุฬ�ฯ ต่อด้วย Fine 
Arts ที่ School of the Art institute of Chicago, Interior 
Architecture ที่ Rhode Island School of Design และคณะ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ที่มห�วิทย�ลัย Harvard ส�ม�รถเลือก
ทำ�ง�นดีๆ ที่ให้ค่�ตอบแทนสูงๆ ได้ไม่ย�ก แต่เมื่อได้ศึกษ�ด้�น 
Disaster Preparedness, Mitigation and Management ที่ 
Asian Institute of Technology (AIT) เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทุกชนิด ไม่ว่�จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจ�กธรรมช�ติ อย่�ง น้ำ�ท่วม 
ภัยแล้ง แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที่เกิดจ�กมนุษย์อย่�งสงคร�ม 
วีก็ตัดสินใจริเริ่มตั้งเครือข่�ย Design for Disasters  ในเฟซบุ๊ค
ซึ่งเป็นง�นจิตอ�ส�ล้วนๆ  

ภัยพิบัติท้ังจากธรรมชาติหรือจากน้ำามือมนุษย์ อาจสร้างความเสียหายทวีคูณหากเกิดข้ึน
โดยไม่ทันต้ังตัวและขาดการรับมือท่ีดีอย่างทันท่วงที วี-วิภาวี คุณาวิชยานนท์ ผู้หวาดกลัว
ภัยพิบัติเป็นทุนเดิม จึงต้ังเครือข่าย Design for Disasters ข้ึน เพ่ือจุดประกายให้คนท่ัวไป

รับมือเม่ือภัยพิบัติมาอย่างสร้างสรรค์

VIPAVEE KUNAVIchAYANONT
วิภาวี คุณาวิชยานนท์

DESIGN A LIfE

IDEO MAGAZINE 09



011

 “ก�รทำ�ง�นสว่นใหญเ่ปน็ก�รดงึคว�มรว่มมอืจ�กนกัออกแบบ
และนักสร้�งสรรค์ต่�งๆ ในบ้�นเร�ม�ร่วมสร้�งคว�มตระหนัก 
ห�ท�งรับมือ และจุดประก�ยคว�มคิดให้คนทั่วไปใช้คว�มคิด
สร้�งสรรค์ของตัวเอง ง�นแรกคือ นิทรรศก�ร ‘ประเทศไทยที่
รักษ์’ นำ�สิ่งของที่โดนเผ�ที่โรงภ�พยนตร์สย�มม�ดีไซน์ใหม่ ต่อ
ด้วยง�นแสดงภ�พถ่�ยร่วมกับ UN Habitat เกี่ยวกับ ‘Climate 
Change’ ว�่กรงุเทพฯ ไดร้บัผลกระทบอย�่งไรและมปีจัจยัใดเปน็
ตวัเรง่ใหเ้กดิภ�วะเหล�่นัน้ นอกจ�กนีย้งัไดท้ำ�ง�นรว่มกบัสถ�บนั
ก�รแพทย์ฉุกเฉิน และองค์ก�รอน�มัยโลก จัดทำ�สื่อเกี่ยวกับภัย
พิบัติให้กับเย�วชนด้วย”
 ในช่วงที่เกิดวิกฤตก�รณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ประเทศไทยปี 2554 
พอดีกับที่เธอกำ�ลังจัดนิทรรศก�รชื่อว่� ‘เมืองจมน้ำ�’ ขึ้น เพื่อ
สร้�งคว�มตระหนักเรื่องภัยน้ำ�ท่วมภ�ยในหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมห�นคร ในระหว่�งเดียวกันก็จัดง�นประกวด ‘ต้อง
รอด’ ควบคูก่นัไป โดยใหน้ำ�วสัดรุอบตวัภ�ยในบ�้นอย�่ง ขวดน้ำ�
พล�สติก กะละมัง ฯลฯ ม�ประยุกต์เป็นอุปกรณ์ลอยน้ำ�ฉุกเฉิน
ชว่ยชวีติในกรณนี้ำ�ทว่ม ทำ�ใหค้นทัว่ไปเริม่เหน็ภ�พว�่สิง่ของรอบ
ตวักส็�ม�รถม�ดดัแปลงได ้จ�กนัน้กน็ำ�ผลง�นสิง่ประดษิฐ ์8 ชิน้
ที่ไดร้บัก�รคดัเลอืกม�จดัแสดงทีส่ถ�นรีถไฟหวัลำ�โพง ชือ่ว่� ‘ไม่
ลืมน้ำ�ท่วม’ ร่วมกับง�นภ�พประกอบ ภ�พถ่�ย ผลิตภัณฑ์ และ
ง�นสถ�ปัตย์  
 Design for Disasters คือเครือข่�ยในเฟซบุ๊คที่ไม่มีสม�ชิก
ร�ยน�มแน่นอน จึงใช้วิธีก�รประก�ศห�ผู้ที่มีจิตอ�ส�ม�ร่วม
มอืทำ�โครงก�รต�่งๆ ผ�่นเฟซบุค๊ “เร�จดัประกวดใหน้กัว�ดภ�พ

ประกอบม�ช่วยออกแบบค�แรคเตอร์ตัวก�ร์ตูน ทำ�ออกม�เป็น
ปฏิทิน หนังสือ คู่มือ หรือกระเป๋�ยังชีพ ล่�สุดยังได้ทำ�แคมเปญ
ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จัดทำ�เกมแบบต�่งๆ ซึ่งได้รัตติกร 
วุฒิกร นักออกแบบของเล่นม�ช่วยออกแบบให้เด็กๆ โดยเกมจะถูกจัด
ใส่ไว้ในกระเป�๋จำ�นวน 300 ใบ สำ�หรบัแจกในพืน้ทีโ่รงเรยีนนำ�รอ่ง
ทัว่ประเทศ ล่�สดุยงัว�งแผนจะจดัแสดงนทิรรศก�รเคลือ่นทีใ่นตู้
รถไฟหนึง่ตู ้จอดต�มจงัหวัดต่�งๆ ทีส่นบัสนนุโดยก�รรถไฟแหง่
ประเทศไทยด้วย”  เพื่อให้เด็กๆ ได้เริ่มเรียนรู้และส�ม�รถเตรียม
ตัวเกี่ยวกับภัยพิบัติ เธอจึงปรับเนื้อห�ให้เข้�ใจได้ง่�ยขึ้น ผ่�น
ง�นศิลปะตัวก�ร์ตูนสีสันสดใส ผ่�นเกม หรือแอนิเมชั่น  โดยเกม
ที่พัฒน�ขึ้นนั้นยังจะแปลเป็นภ�ษ�พม่�และภ�ษ�ล�วด้วย 
 “เร�อย�กให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งอ�เซียนในเรื่องของ
สื่อสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กโดยใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์และก�ร
ออกแบบ เน้นหลักๆ 3 ด้�น คือ 1. ปัจจัย 4 แต่ในก�รจะรอดพ้น
จ�กภัยพิบัติไม่ใช่แค่เร�ตุนข้�วตุนน้ำ�ก็รอด แต่ต้องสร้�งสิ่งที่
ทำ�ให้เร�ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งนักออกแบบเข้�ม�
เกี่ยวข้องได้ม�ก เช่น ก�รออกแบบเครื่องกรองน้ำ�อย่�งง่�ยๆ 
2. คือคว�มรู้ทักษะในก�รเอ�ตัวรอด 3. จิตสำ�นึกที่ดีเพื่อส่วน
รวม ก�รที่มีคนหล�ยคนม�ช่วยกันในเครือข่�ย ก็เป็นตัวอย่�ง
หนึ่งให้สังคมเห็นว่�ในเวล�ปกติเร�ก็ส�ม�รถช่วยกันได้ ไม่ต้อง
รอให้เกิดภัยพิบัติขึ้นม�ก่อน 
  “ก�รทำ�เพื่อตัวเอง ทำ�เมื่อไรก็ได้ แต่ในวันที่เร�มีแรงและทำ�ได้
เตม็ที ่กอ็ย�กจะทำ�ในสิง่ทีเ่ชือ่ว�่จะเกดิประโยชนเ์พือ่ผูอ้ืน่ดว้ยคะ่”
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“ถ้�เร�ส�ม�รถนำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ม�เปลี่ยนสิ่งที่เร�
คุ้นเคยให้กล�ยสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะทำ�ให้เร�ส�ม�รถ

ช่วยเหลือพึ่งพ�ตัวเองได้ในย�มเกิดภัยพิบัติ”
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CSA MUNChING BOx

เกษตรกรไทยของเร�ส่วนใหญ่ยังคงย�กจนและเป็นหนี้สิน 
เนื่องจ�กยังยึดวิธีก�รเพ�ะปลูกที่ต้องพึ่งพ�ย�ฆ่�แมลงและปุ๋ย
เคมี ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ฟ�ร์ม จึงเป็นหัวเรือในก�รสนับสนุน
ให้เกษตรกรหันม�ทำ�ก�รเกษตรอินทรีย์ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มี
ร�ยได้และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นอย่�งยั่งยืน พร้อมมีตล�ดรองรับ
ที่มั่นคง โดยก�รจัดทำ�“CSA Munching Box” (community 
supported agriculture) เพื่อให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ได้บริโภค
ผกัผลไมอ้นิทรยีท์ีส่ะอ�ด ปลอดภยัจ�กปุย๋เคมแีละย�ฆ�่แมลง และ
ยงัมสีว่นชว่ยสนบัสนนุเกษตรกรผูผ้ลติโดยตรงอกีดว้ย ซึง่ CSA 
Munching Box จะมีแพ็กเก็จให้เลือกแตกต่�งกัน หลักๆ แล้ว
จะเป็นผักและผลไม้อินทรีย์ต�มฤดูก�ล ผู้ที่สนใจจะได้รับ CSA 
Munching Box ส�ม�รถทำ�ได้โดยสมัครสม�ชิก จ�กนั้นกล่อง
จะถกูจดัสง่ใหถ้งึบ�้น ภ�ยในจะประกอบดว้ยผกัผลไมอ้นิทรยีส์ด
ใหมท่ีเ่ร�ไมส่�ม�รถรูล้ว่งหน�้ว�่จะไดร้บัอะไรบ�้งในแตล่ะอ�ทติย ์
แต่ท�ง CSA Munching Box จะพย�ย�มจัดสัดส่วนผักและผล
ไม้ให้ครบ 5 สีเพื่อประโยชน์ต่อสุขภ�พของผู้บริโภค 
 นอกจ�ก CSA Munching Box จะเป็นช่องท�งสร้�งร�ยได้ที่
สม่ำ�เสมอและเปน็ธรรมใหก้บัเกษตรกรแลว้ ยงัชว่ยฝกึอบรมเรยีน
รู้วิธีก�รเพ�ะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ให้กับเครือข่�ยเกษตรกร 
จนถงึชว่ยเหลอืว�งแผนก�รเพ�ะปลกู ก�รเข�้ถงึตล�ด และร�ค�
ที่เป็นธรรมให้ด้วย 
 CSA Munching Box จึงเป็นกล่องสัญลักษณ์ถึงก�รทำ�ง�น
ร่วมกันระหว่�ง CSA Munching Box กับเกษตรกรร�ยย่อยใน
จงัหวดัต�่งๆ รวมถงึสร�้งเครอืข�่ยคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งผูผ้ลติ
และผูบ้รโิภคให้ใกลช้ดิกนัม�กขึน้ และทำ�ใหบ้รโิภคในเมอืงอย�่งเร�
ได้รับผลผลิตท่ีปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภ�พได้สะดวกข้ึนด้วย 

จ�กคว�มพย�ย�มชว่ยเหลอืตน้ไมน้อ้ยใหญบ่รเิวณซอยสขุมุวทิ 
35 ทีก่ำ�ลงัจะถกูโคน่เพือ่สร�้งตกึสงูเมือ่ 3 ปกีอ่น แตก่ลบัตอ้งผดิ
หวัง ทำ�ให้กลุ่มคนเล็กๆ จำ�นวนหนึ่งก่อตั้งกลุ่ม ‘Big Trees’ บน
หน�้เพจเฟซบุค๊ www.facebook.com/BIGTreesProject  เพือ่
รกัษ�และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงใหร้ม่รืน่ย ์เริม่ตน้จ�กกรงุเทพฯ 
ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รหลักคือโซเชียลเน็ตเวิร์คและกิจกรรม
ต่�งๆ อย่�งก�รร่วมกันปลูกต้นไม้ต�มพื้นที่ส�ธ�รณะ ที่ต้อง
อ�ศยัก�รระดมทัง้กำ�ลงัอ�ส�สมคัร  เงนิทนุ และตน้ไม ้ดงันัน้โปร-
เจ็คต์ ‘Big Trees’ นอกจ�กจะรวมพลังในภ�คประช�ชนแล้ว ยัง
พย�ย�มเชื่อมโยงไปถึงภ�คธุรกิจ เพื่อให้เกิดก�รทำ�ง�นที่สร้�ง
ประโยชน์ทั้งสองท�ง คือผลประโยชน์ท�งธุรกิจควบคู่กับสังคม 
เพร�ะพื้นที่สีเขียวในเมืองคือของเร�ทุกคน ที่ส�ม�รถพัฒน�
ปรบัปรงุใหเ้จรญิเตบิโตและเขยีวชะอุม่ขึน้ได ้ไมว่�่จะทำ�อ�ชพีอะไร 
บทบ�ทใด ทุกคนล้วนมีส่วนรับผิดชอบกับภ�พของเมือง และร่วมกัน
สร้�งสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่�อยู่ สำ�หรับใครที่อย�กร่วมกิจกรรม
หรอืตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวกเ็พยีงกดไลค์ในหน�้เฟซบุค๊เท�่นัน้ 
ปัจจุบัน Big Tress ได้รับก�รตอบรับอย่�งดีทั้งจ�กประช�ชน 
สื่อต่�งๆ และภ�คธุรกิจที่ร่วมเป็นพันธมิตร ก�รมีสิ่งแวดล้อม
ธรรมช�ติที่ดี ย่อมทำ�ให้คุณภ�พชีวิตของคนเมืองดีขึ้นด้วย 

IDEO MAGAZINE

BIG TREES
BIg THINgS TOgETHER 

SAVE
ThE

WORLD

hEALThY
EVERY
WEEK



025IDEO MAGAZINE

A hIGh RISE
           OASIS IN TOWN



ิบมโ อโีดอไ า�กเมาระรพ ิบมโ อโีดอไ ทไาญพ ิบมโ อโีดอไ รทาส ิบมโ อโีดอไ

เจาของโครงการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 366,630,000 บาท (สามรอยหกสิบหกลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน) ทุนชำระแลว 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) สำนักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 99/1 หมูที่ 14 ซอยหมูบานวินดมิลล ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กรรมการผูจัดการ นาย ชานนท เรืองกฤตยา
โครงการอาคารชุดไอดีโอโมบิ พระราม 9 กอสรางเปนอาคารชุดสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เปนหองชุดพักอาศัย 708 ยูนิต และเปนหองชุดเพี่อการคา 5 ยูนิต รวม 713 ยูนิต ตั้งอยูบนที่ดิน โฉนดเลขที่ 1807, 1808, 1809, 3438, 3439, 5477, 5484, 5491, 8706, 95352 ตำบลหวยขวาง อำเภอหวยขวาง กรุงเทพมหานคร รวมเน�้อที่ดินประมาณ 3-2-85 ไร ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการขออนุญาตสิ�งแวดลอม คาดวาจะเริ�มกอสรางประมาณเดือนมีนาคม 2555 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 และจะจดทะเบียนเปนอาคารชุดเมื่อกอสรางแลวเสร็จ เจาของหองชุดมีหนาที่จะตองชำระคาใชจายและคาภาษีอากรตามที่กฏหมายอาคารชุดกำหนด
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INTERVIEW

เบื้องหลังคอลเลคชั่น Menswear ทั้งเทรนดี้ เบสิค แอคเซสซอรี่ 
และรองเท้าเรียบเท่แต่แฝงด้วยความคิดขบถเล็กน้อยของแบรนด์ 
Greyhound Original เป็นฝีมือสร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่
อย่าง แพ็ธ-ณภัทร สุทธิธน ที่ความสุขของชีวิตวัยหนุ่มจะมีอะไร
มากไปกว่าการทำางาน การใช้ชีวิต การแต่งตัวที่รีเฟล็คความเป็น
ตัวเองได้ครบ และทำาให้ชีวิตทุกๆ วันมีแต่ความสดใหม่

NapaT SuTIThoN
ณภัทร สุทธิธน

INspIREd
MINIMAl

EvERydAy

แพ็ธ คือคนหนุ่มที่ชื่นชอบศิลปะและแฟชั่นเป็นทุนเดิม การใช้ชีวิต
ในขณะเป็นนักเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย RMIT เมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย ในสาขา Communication (Advertising) จึงสนุก
เฮฮาไปกับการตระเวนเพ้นท์งานกราฟิตี้กับกลุ่มเพื่อน และนั่ง
รถไฟไปร้านขายเสื้อผ้าเก่าที่เป็นโกดังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในย่าน
ชานเมืองชื่อ Footscray “ที่ร้านจะมีเสื้อผ้าเก่าที่เขาบริจาคมา
ขายในราคาถูกมากตัวละ 1-2 ดอลล่าร์ (ประมาณ 30-60 บาท) 
ส่วนรองเท้าก็ประมาณ 10 ดอลล่าร์ (ประมาณ 300 บาท) ผมก็
จะชอบซื้อของมาไว้เยอะมากเพราะราคาถูก เลยได้เริ่มศึกษาว่า
แพทเทิร์นเสื้อตัวนี้เป็นแบบนี้ เริ่มทดลองดัดแปลง นำาเสื้อมาตัด
โน่นนี่ นำารองเท้ามาทาสีใหม่ ล่าสุดก็เพิ่งซื้อสี Indigo มาย้อมสี
เสื้อและกางเกงตัวเก่าให้กลายเป็นสีฟ้ายีนส์”

05WRITER : RUJIRA J.PHOTOGRAPHER: BInn BUAmEAncHOl

"เราไม่จำาเป็นต้องอยู่ในกฎ
ตลอดเวลา เหมือนกับ

การทำางานที่เกรย์ฮาวด์ 
ซึ่งเป็นออฟฟิศที่แหกกฎ"
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 นอกจากจะชอบทดลองแล้ว แพ็ธยังชอบสังเกตสไตล์การแต่ง
ตัวของผู้คนบนท้องถนนด้วย “ผมชอบดูคนแต่งตัว ไม่ใช่แค่คน
แต่งตัวแนวสตรีทแวร์ แต่ผมชอบมองการแม็ทซ์การแต่งตัวของ
คนบา้หรอืคนไมม่บีา้นดว้ย ทีพ่วกเขาไมจ่ำาเปน็ตอ้งแตง่กายเพือ่
สร้างความประทับใจให้ใคร แต่ทำาตามใจตัวเอง สามารถจับสูท
มาใส่ได้เท่ดี  หรือใสสู่ทเข้าชุดกับกางเกง และใส่รองเท้าวิ่งทีดู่แลว้
มันส์ดี ผมชอบมองการแต่งตัวของพวกเขา ผมว่าให้ความใหม่ดี
 “เราไม่จำาเป็นต้องอยู่ในกฎตลอดเวลา เหมือนกับการทำางาน
ที่เกรย์ฮาวด์ ซึ่งเป็นออฟฟิศที่แหกกฎอยู่แล้ว ดังนั้นสไตล์การ
ทำางานของผม จะเริ่มคิดจากสิ่งของธรรมดาที่ทุกคนสามารถ
เกี่ยวข้องได้ แล้วนำาความธรรมดามาบิดนิดเดียว อย่างเช่น
รองเท้าที่รองส่วนพื้นด้วยโฟมสีขาว เป็นการหลอกตา ยิ่งเวลา
ใส่เดินบนพื้นขาวยิ่งเหมือนไม่มีพื้น หรือเสื้อเชิ้ตสีขาวดูไกลๆ
อาจธรรมดา แต่เมื่อดูใกล้ๆ จะเห็นกระเป๋าที่กลับหัวอยู่ รู้สึกว่า
เสื้อมีอะไรขึ้น”
 การแตง่ตวัของแพธ็กเ็นน้ความมนิมิอลเปน็หลกัมาผสมผสาน
กบักลิน่อายวนิเทจในแบบทีเ่รยีกวา่ Minimal Vintage “ผมชอบ
ของวนิเทจ แต่ไมแ่ตง่ออกมาวนิเทจจา๋ ผมไมช่อบอะไรทีเ่ยอะมาก 
ชอบอะไรที่น้อยๆ แล้วแสดงออกมาได้เลย บางวันอาจจะแต่งตัว
ธรรมดามาก เสื้อยืดกางเกงยีนส์ แต่รองเท้าผมอาจจะวินเทจ
สุดๆ ไม่จำาเป็นว่าทุกอย่างทั้งเสื้อกางเกงต้องวินเทจหมด”
 ดังนั้นสไตล์การแต่งห้องจึงเชี่อมโยงกับความเป็นเกรย์ฮาวด์
ที่มีความมินิมอลอยู่ในตัว และความเป็นตัวเขาเช่นกัน ในรูปแบบ
ลอฟทโ์มเดริน์ทีม่กีลิน่อายวนิเทจนดิหนอ่ยใหบ้าลานซก์นั ภายใน
ห้องทาสีขาวตัดกับพื้นมันดำา พร้อมโต๊ะทำางานที่จัดวางบอร์ด
และงานเสื้อผ้าที่เขาต้องดูเป็นประจำา มีมุมจัดวางราวเสื้อผ้า และ
รองเท้าที่เขาชอบสะสม

 ไลฟ์สไตล์ของแพ็ธยังไม่หมดแค่การครีเอทงานแฟชั่นหรือ
ศิลปะ แต่เขายังเป็นผู้ชายที่สามารถเข้าครัวทำาอาหารได้อร่อยที
เดียว “ครอบครัวผมเปิดร้านอาหารชื่อ Home Work Restau-
rant ในซอยสุขุมวิท 31 ตั้งแต่ผมเด็กๆ แล้ว คุณพ่อก็ทำาอาหาร
ตลอดผมเลยได้คลุกคลีมาตั้งแต่เด็กๆ ผมไม่ได้เรียนทำาอาหาร
จริงจัง แต่อาศัยดูและซึมซับมากกว่า อีกอย่างเวลาชิมอาหารที่
บ้านบ่อย พอไปชิมร้านอื่นก็จะรู้ได้ว่าควรเติมอะไร รสชาติต้อง
ปรับปรุงอย่างไร
 “เมือ่งานและสิง่ทีท่ำามนัรเีฟลค็กบัไลฟส์ไตลข์องผม เมือ่ตืน่เชา้
มาแลว้ไดท้ำาในสิง่ทีช่อบ สิง่ทีค่ดิอยูต่ลอดเวลากท็ำาใหช้วีติมคีวาม
สุขแล้วครับ”

COOKING TIPS
"ส่วนเมนูที่ผมชอบทำาก็จะเป็นพวกสปาเก็ตตี้ 
เพราะง่ายดีและมั่วได้ ทำาเส้นเสร็จแล้วก็สามารถ
ประยุกต์ใส่อะไรลงไปก็ได้ สามารถนำาหมูกระเทียมท่ี
กนิเหลอืไวว้นักอ่นมาผดัใสไ่ขก่บัเสน้สปาเกต็ตี้ได"้





แฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ของ Quattro Design ต้ังอยู่ริมซอยทองหล่อ 
ตรงข้ามกับรพ.คามิลเลียนท่ีหาได้ไม่ยาก เป็นร้านท่ีรวมเฟอร์นิเจอร์ 
และของตกแต่งหลากสไตล์ในแบบ Eclectic Mix จากท่ัวทุกมุมโลก 
ท่ีจะเพ่ิมบรรยากาศห้องคอนโดมิเนียมให้หรูหราและโดดเด่นไม่ซ้ำา
ใคร นอกจากงานดีไซน์แล้ว ท่ีน่ียังบริการให้คำาปรึกษาด้านการ
ออกแบบตกแต่งให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร ใครท่ีต้องการเปล่ียน
อินทีเรียห้องให้ดูแตกต่างและมีสไตล์ รับรองว่าชอบเฟอร์นิเจอร์และ
ไอเดียดีๆ ของท่ีน่ีแน่นอน

บริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำ�กัด : 912/3 ถ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ
เปิดบริก�ร : วันจันทร์-วันอ�ทิตย์ 10.00-19.00 น.
โทร : 02-714-7806, 02-714-7809

upDaTE hoME&DECoRaTIoN

IDEo MaGaZINE

Yarnnakarn สาขาซอยนางลิ้นจี่ 4 นี้ ไม่ใช่แค่สตูดิโอแต่ยังเป็น
โชว์รูมให้เลือกซ้ือของตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะงานเซรามิกสวยๆและ
เฟอรน์เิจอร์ไมห้รอืเหลก็ ซึง่งานทกุชิน้เปน็ดีไซนข์อง Yarnnakarn 
เอง ในแบบวินเทจร่วมสมัย และเป็นงานคราฟท์ที่มีดีเทลแตกต่าง
กันในแต่ละชิ้นเหมือนงานศิลปะ อย่างเซรามิกก็ตกแต่งลวดลาย
ด้วยมือทั้งหมด และเทคนิคการผลิตไม่เหมือนงานเซรามิกในเชิง
อุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากที่นี่แล้ว Yarnnakarn ยังมีอีกสาขา
อยู่ที่สถานีกำาแพงเพชรให้เลือกไปชมด้วย 

Yarnnakarn Art & craft Studio : 2/4 ซอยน�งล้ินจ่ี 4 ส�ทร
เปิดบริก�ร : วันจันทร์-วันศุกร์ เวล� 9.00-18.00 น.
โทร : 02-678-3877

yARNNAKARN ART
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Mink’s คือสโตร์ คาเฟ่เล็กๆ และพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับจัดงาน
ศิลปะในสถานท่ีเดียว ภายในร้านสีขาวโปร่งโล่งสไตล์มินิมอล นำา
เสนอของแฮนด์เมดช้ินเล็กน่ารัก เรียบง่าย แต่แฝงด้วยไอเดียเร่ือง
ราวแบบช่างคิดไว้มากมาย อาทิ ท่ีเสียบดินสอท่ีออกแบบรูปทรง
เป็นบ้านท่ีสามารถต่อเรียงกันเป็นหมู่บ้านอยู่บนโต๊ะ นาฬิกา เคร่ือง
ประดับ ของตกแต่งบ้าน จนถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีเน้นโชว์เสน่ห์ลวดลาย
และสีธรรมชาติของไม้ในสไตล์มินิมอล ใครอยากได้ไอเดียเก่ียวกับ
งานประดิษฐ์ D.I.Y. ชิ้นกุ๊กกิ๊กภายในร้านยังสามารถซื้อหนังสือ 
Mink Loves DIY สำาหรับเป็นไอเดียตัวอย่างในการประดิดประดอย
ของแต่งบ้านด้วยตัวเอง 

mink’s : เอกมัยซอย 10
เปิดบริก�ร : ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวล� 12.00–21.00 น.
โทร : 02-714-2047, 090- 981-0147

มาท่ีร้าน If I Were a Carpenter แล้ว ทำาให้นึกถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้
เก่าแก่จากรุ่นคุณปู่ในบ้านเรือนไม้ท่ีต่างจังหวัด หากแต่เฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งไม้เก่าดีไซน์ร่วมสมัยเหล่าน้ี ต้ังอยู่ใจกลางเมือง
เอกมัย ในย่านการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว และยังออกแบบข้ึนโดย
คนหนุ่มรุ่นใหม่อย่าง น็อต – วชิร ทองหล่อ ท่ีนำาไม้เก่าเน้ือแข็งสีเข้ม
ในประเทศไทย อาทิ ไม้เต็ง ตะแบก ไม้แดง มะค่า และประดู่ (ยกเว้น
ไม้สักท่ีคนนิยมใช้กันเยอะแล้ว) มาดีไซน์ให้ดูเรียบดิบเท่ แต่ยังคง
คุณค่าของศิลปะงานช่างฝืมือท้องถ่ินที่ละเอียดละออไว้ ท่ีสำาคัญ
ยังโชว์ความงามของลวดลายไม้และสีธรรมชาติเป็นหลัก นอกจาก
เฟอร์นิเจอร์ช้ินใหญ่จำาพวกโต๊ะ ช้ัน ม้าน่ังยาว ฯลฯ ยังมีของช้ิน
เล็ก อย่างโต๊ะกาแฟ โคมไฟ และเขียง เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินใน 
If I Were a Carpenter คืองานฝีมือท่ีมีคุณค่า ลองเลือกมาไว้ใน
ห้องสักช้ินรับรองว่าสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินเด่นเพ่ิมความมี
อะไรให้กับห้องได้

If I Were a carpenter : เอกมัยซอย 10
เปิดบริก�ร : วันจันทร์-วันเส�ร์ เวล� 12.00-20.00 น.
โทร : 02-714-2459

Azura Living เหมาะกับคนมองหาความโมเดิร์นแบบดิบเท่และการ
ผสมผสานกันระหว่างสีสัน วัสดุ และพื้นผิว อาทิ ไม้ เหล็ก หนัง 
สแตนเลส และผ้า ภายในร้าน 2 ช้ันจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกท้ัง 
โซฟา โต๊ะ ตู้ หมอนอิงผ้าพิมพ์ลายจากฮ่องกง ท่ีสามารถเลือกเปล่ียน
สีหรือวัสดุพ้ืนผิวของเฟอร์นิเจอร์ได้ และยังรับผลิต customize 
ด้วย แม้จะเป็นฝีมือออกแบบโดยคนไทยแต่วัสดุส่วนใหญ่ก็เป็น
วัสดุคุณภาพนำาเข้าจากต่างประเทศ ท่ีสามารถเลือกซ้ือไปตกแต่ง
เพ่ิมสีสันให้ห้องได้

AZURA lIVInG : 438/4-5 ซอยสุขุมวิท 63 (ระหว่�งเอกมัยซอย 26 – 28)
เปิดบริก�ร : ทุกวัน เวล� 10.30-19.30 น.
โทร : 02-711-4968-9
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ถ้าอยากหามุมพักผ่อนสงบๆ สำาหรับวันที่วุ่นวาย หรือลอง
เปลีย่นสถานทีท่ำางานใหม่ๆ  ดบูา้ง ขอแนะนำา Feast คาเฟเ่ลก็ๆ แต่
บรรยากาศนา่รกั ภายในรา้นตกแตง่ใหเ้หมอืนหอ้งรบัแขกของบา้น
ที่พร้อมจะต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างคนกันเอง และยังมีโซนเอ้าท์
ดอร์ที่รายล้อมด้วยสวนหย่อมสีเขียวให้นั่งรับบรรยากาศ
ธรรมชาติเต็มที่ ด้วยคำาว่า Feast หมายถึงการเฉลิมฉลองอย่าง
อิ่มหนำาสำาราญ ดังนั้นนอกจากจะมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกตาม
ความชอบแล้ว ยังมีแพนเค้ก วาฟเฟิล และอาหารจานเด็ดอย่าง 
ข้าวหน้าหมูทอดและสลัดหมูทอด ที่ไม่ควรพลาด การเดินทาง
มาร้านก็ไม่ยาก สามารถเข้าทางซอยเอกมัย 22 หรือซอยปรีดี
พนมยงค์ 41 ก็ได้ 

Feast cafe : เอกมัยซอย 22
เปิดบริก�ร : ทุกวัน เวล� 10.30-20.00 น.
โทร : 02-713-3261

หากใครเป็นแฟนกระเป๋าสุดเก๋ของ Boyy Bag อยู่แล้ว หลังจาก
มาเลือกซ้ือสินค้าในแฟล็กชิพสโตร์ของ Boyy Bag บนช้ันสองแล้ว 
สามารถแวะชิวกันต่อท่ี Boyy Café คาเฟ่โทนเรียบเท่ขรึมท่ีตกแต่ง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มในช้ันล่าง สำาหรับคอกาแฟรสเข้มรับรอง
ว่าจะย่ิงช่ืนชอบสูตรเบลนด์กาแฟของท่ีน่ี อย่าง Americano ท่ี
สำาคัญยังเปิดเพลงต่างจากร้านกาแฟท่ัวไปและไม่ซ้ำากันในแต่ละวัน  
Boyy Café จึงเป็นอีกหน่ึงร้านท่ีใช่สำาหรับคนเมืองท่ีมีสไตล์และมี
แฟช่ันอยู่ในดีเอ็นเอ

BOYY cAFE : 264/2 ซอยสุขุวิท 55 (ทองหล่อ 12)
เปิดบริก�ร : ทุกวัน เวล� 07.30-24.00 น.
โทร : 02-715-9412

The Gardeners เป็นร้านท่ีให้ความสำาคัญท้ังธรรมชาติและสุขภาพ
ของผู้ทาน โดยเมนูทุกอย่างจะปรุงข้ึนจากวัตถุดิบสดใหม่ มีคุณภาพ 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ อาทิ สลัดผักท่ีเลือกใช้ผักออร์แกนิค
พร้อมน้ำาสลัดเพ่ือสุขภาพ น้ำาผักผลไม้ท่ีค้ันให้ด่ืมกันสดๆ จนถึง
วาฟเฟิลตัวเอกของร้าน ด้านหน้าก็มีสินค้าออร์แกนิคพรีเม่ียมนำา
เข้ามาให้เลือกช็อปเพียบ ท่ีสำาคัญกาแฟของท่ีร้านยังช่วยอุดหนุน
เมล็ดพันธ์ุกาแฟจากไร่ของคนไทยโดยตรงอีกด้วย ในบรรยากาศ
ของร้านท่ีโปร่งโล่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์สีเอิร์ธโทนสบายตา สามารถ
แวะมาเติมอาหารดีๆ ให้กับร่างกายกันท่ีน่ีได้บ่อยๆ 

The Gardeners : ช้ัน G ตึกพิพัฒนสิน 6/10 ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ส�ทร
เปิดบริก�ร : ทุกวัน เวล� 08.30-19.00 น.
โทร : 02-678-9796

ร้านคาเฟ่เล็กๆ ท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายเหมือนเป็นบ้านหลังท่ี
สองของคนเมือง และมีเมนูอาหารสูตรโฮมเมด ซ่ึงเลือกปรุงจากผัก
ไฮโดรโปนิกส์ปลูกข้ึนเองท่ีม่ันใจว่าปลอดสารพิษ และยังมีไอเดียการ
เสิร์ฟเค้กแบบน่ารัก เพราะเค้กจะถูกเสิร์ฟมาในถาดพร้อมช้อนส้อม
ไม้ และป้ายคำาคมความหมายดีๆ ให้ด้วย สำาหรับกาแฟทำาจากกาแฟ
ค่ัวระดับเหรียญทองของไทยท่ีชนะงานประกวดกาแฟจากประเทศ
อิตาลีกันเลยทีเดียว หากกำาลังหาท่ีน่ังคุยแบบสบายๆ 103+ Fac-
tory จะทำาให้ถูกอกถูกใจกับบรรยากาศ และถูกปากกับหลากเมนู
คาวหวานท่ีไม่ทำาให้ผิดหวัง

103+FAcTORY : 24/4 พหลโยธิน 7 (อ�รีย์ 4 ฝ่ังเหนือ)
เปิดบริก�ร : ทุกวัน เวล� 11.00-23.00 น.
โทร : 081-495-1555
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บริการผู้ช่วยพิเศษเฉพาะลูกบ้านอนันดา (AMC)

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล
บริการให้ข้อมูลและทำาการจองให้แก่ท่านสมาชิก  ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม 
สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร คอนเสิร์ตหรือการแสดงต่างๆ พร้อมท้ัง
จัดส่งของขวัญและดอกไม้ และบริการอ่ืนๆอีกมากมาย

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์*
บริการให้คำาแนะนำาและให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานรักษาพยาบาล  
บริการส่งและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

หม�ยเหตุ: 
*ก�รบริก�รดังกล่�วเป็นก�รบริก�รให้คำ�แนะนำ�และประส�นง�นเท่�นั้น ท่�น
สม�ชิกจะต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รให้บริก�ร และ
เป็นก�รบริก�รเมื่อท่�นสม�ชิกมีก�รเดินท�งภ�ยในประเทศไทยโดยมีระยะท�ง
เกินกว่� 150 กม. จ�กที่พักอ�ศัยถ�วร และมีระยะเวล�ในก�รเดินท�งไม่เกิน 90 
วันต่อครั้งของก�รเดินท�ง
*ฟรีเฉพ�ะค่�ให้คำ�ปรึกษ� สำ�หรับค่�บริก�รอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นสม�ชิกจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยเอง

ห�กลูกบ้�นอนันด� Amc ท่�นใดสนใจสมัครบริก�รพิเศษ ส�ม�รถติดต่อได้ที่ 
02-316-2222 ด่วนจำ�นวนจำ�กัด ภ�ยใน 30 กันย�ยน 56 เท่�นั้น

สิทธิพิเศษสำ�หรับบริก�รผู้ช่วยบุคคล โดย Aspire lifestyles อ�ทิเช่น 
• โรงแรมในเครืออม�รี 
• โรงแรมอม�รี วอเตอร์เกท
• อวิสต� ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท แอนด์ สป� 
• โรงแรม 137 Pillars House เชียงใหม่ 
• ร้�นอ�ห�รภัทร� ฟ�ยน์ ไทย ควิซีน (Patara Fine Thai cuisine) 
• ร้�นอ�ห�รซูม่� กรุงเทพฯ (ZUmA BAnGKOK) 

เงื่อนไขในก�รรับสิทธิพิเศษ : โทรจองผ่�นบริก�รผู้ช่วยพิเศษเฉพ�ะลูกบ้�น
อนันด� (Amc) 02-205-7722 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนันดาฯ ชวนสมาชิก AMC ร่วมล่องเรือฉลองวันแม่ก่อนใคร
กับกิจกรรมสุดประทับใจชวนคุณแม่-คุณลูกสมาชิก AMC 
จำานวน 22 คู่ เม่ือ ส.ค. ท่ีผ่านมา ท้ังอ่ิมบุญ อ่ิมใจ กับการ
ล่องเรือไหว้พระริมแม่น้ำาเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหาร

Liverpool FC Tour 2013 Thailand อนันดาฯ เอาใจสมาชิก AMC 
แฟนคลับ ได้เชียร์ทีมโปรดติดขอบสนาม ณ ราชมังคลากีฬาสถาน 
เม่ือวันท่ี 28 ก.ค. ท่ีผ่านมา ซ่ึงบรรยากาศภายในงานคึกคักด้วย
เสียงเชียร์ดังกระห่ึมจากแฟนบอลชาวไทย ชิมแชมเปญสุด Exclusive อนันดาฯ เชิญสมาชิก Ananda Member Club 

(AMC) ระดับ VIP ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสุด Exclusive เมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา ที่จัดโดย โรลส์ รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก (มิเลียนแนร์ ออโต้ 
เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด) ร่วมดื่มด่ำาประสบการณ์
เทสต์แชมเปญชั้นเลิศ กับ มร. อาร์โนล มิเร่ย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ แบรนด์
แอมบาสเซเดอร์ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประจำาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่บินตรงมาให้คำา
แนะนำาถึงเมืองไทย

AnAndA ASSISTAncE SERVIcES

mOTHER'S dAY

lE cORdOn BlEU dUSIT 

cHAmPAGnE TASTInGAmc dOUBlE
BOnUSlIVERPOOl

FOOTBAll clUB
TOUR 2013

กลับมาอีกครั้ง ตามคำาเรียกร้อง อนันดาฯ จัดเต็มกับกิจกรรม
สุดพิเศษ สำาหรับคุณหนูสมาชิกครอบครัว AMC ในงาน "Exclusive 
Workshop - Junior Chefs at Le Cordon Bleu Dusit" ให้ได้
เรียนรู้การทำาขนมอบเมนู "French Style Cupcake" กับสถาบัน
ระดับโลก Le Cordon Bleu Dusit เมื่อวันที่ 29 มิ. ย. 56 โดยมี
เชฟมาร์ค ชอมปิเร่ และเชฟนิรัช โชติวัชร ซึ่งเป็นเชฟผู้เชี่ยวชาญ
ด้านขนมอบสไตล์ฝร่ังเศสมาสาธิตวิธีทำาอย่างใกล้ชิด พร้อมให้
น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง  งานน้ีสร้างรอยย้ิมท้ังคุณพ่อ-แม่ และ
คุณหนูๆ “ทำาไป ย้ิมไป ชิมไป”  สนุกสนานกันถ้วนหน้า

AMC Double Bonus (สำาหรับโครงการบ้าน) ระยะเวลาโปรโมช่ัน 
16ส.ค.– 15 ต.ค. 56

เพียงแนะนำาหรือจองซ้ือบ้านของอนันดาฯ ในโครงการท่ีเข้าร่วมเพ่ิม
รับเช็คเงินสดสูงสุดท่านละ 20,000 บาท ท้ังผู้แนะนำาและผู้ถูกแนะนำา

ค่ำาแสนอร่อยในบรรยากาศท่ีสุดแสนอบอุ่น ตบท้ายด้วยกิจกรรม
พิเศษ "บอกรักแม่" ท่ีสร้างรอยย้ิมและความอ่ิมเอมใจให้คุณแม่และ
คุณลูกกันท้ังลำา


