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EDITOR’S 
NOTE

สวสัดีครบัทกุคน น่ีอาจจะเป็นครัง้แรกของใคร
หลายคน หรอือาจจะเป็นครัง้ท่ีสองหรอืสามท่ีคุณได้
พบเจอกับเรา SIRI HOUSE Magazine อย่างไรก็ตาม 
เราก็รูสึ้กยินดีท่ีทกุคนได้พบเจอเรา น่ีเป็นการเดินทาง
มาถึงฉบับท่ี 3 ของแมกกาซนีเล่มน้ี แต่วา่ในฉบับท่ีคณุ
ก�าลังหยิบข้ึนมาอ่านน้ีน้ัน เปน็ฉบับแรกท่ีเราได้ตัดสินใจ 
ท่ีจะเปล่ียนโฉม ปรบั mood and tone ท้ังหลายให้เข้า
ถึงงา่ย น�าเสนอเรือ่งราวภายใต้ค�านิยามใหม่ของเรา น่ันคือ 
การเป็น ‘A Guide to Good Life’  

ใน SIRI HOUSE Magazine ฉบับน้ี เราได้ชวน
เพ่ือนของแสนสิรจิากหลากหลายวงการ อาทิเชน่เพ่ือน
จากวงการอาหารอย่างเชฟแบล็ก—ภานุภน บุลสวุรรณ 
ศิลปินนักวาดภาพประกอบมือฉมัง คุณโอ–ธีรวัฒน์ 
เฑียรฆประสิทธิ์ และเพ่ือนจากวงการถ่ายภาพท่ีมา
ถ่ายทอดมุมมองในย่านใหญ่ๆ ของกรุงเทพจ�านวน 

Ou Baholyodhin  
Chief Creative Officer 

at Sansiri

สามย่านด้วยกัน อย่างคุณชัช—ชัชวาล จันทโชติบุตร 
คณุแอ๊ด—พีรพัฒน์ วมิลรงัครตัน์ และคณุหมี—จริณรงค์ 
วงษ์สนุทร 

ผมและทีมงานท่ีปลกุปั้ นแมกกาซนีฉบับน้ีออกมา 
หวังว่าแมกกาซีนเล่มน้ีจะได้พาคุณไปพบแง่มุมและ
เรื่องราวต่างๆ ของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
ส่ิงเล็กๆ ท่ีเรยีกวา่เกลือ ไปจนถึงเรือ่งของการสรา้งบ้าน
และชุมชนท่ีน่าอยู่ผ่านการจับแนวคิดและปรชัญาการ
ใช้ชีวติท่ีเน้นคุณภาพและความพอเหมาะพอดีในแบบ
ฉบับของแต่ละคน เพ่ือการใชช้วีติท่ีมีความสขุได้ทกุวนั 
และแน่นอนว่าเรายังคงค�านึงถึงวิถีการใช้ชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับโลกใบน้ีอยู่เชน่เดิม หรอืแม้กระท่ังแนวโน้มการ
พัฒนาของย่านต่างๆ ในกรุงเทพ เราหวงัวา่แมกกาซนี
ฉบับน้ีจะได้ท�าหน้าท่ีเป็น A Guide to Good Life 
ให้กับคณุไม่มากก็น้อยครบั
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Luxury ส�าหรบัแต่ละคนล้วนมีความหมายในแบบของ
ตัวเอง และส�าหรบัแสนสิรแิล้ว luxury ไมใ่ชเ่พียงความหรูหรา 
อลังการ แต่ยงัหมายถึง การไมป่ระนีประนอมในเรื่องคณุภาพ 
ซึ่งก็คือการคัดสรรแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และเพราะท่ีอยูอ่าศัยคือพ้ืนท่ี 
ท่ีจะยนืยนัถึงวิสัยทัศน์ ตัวตน รวมถึงความภาคภมูขิองผู้เป็น
เจา้ของ SANSIRI LUXURY COLLECTION จงึมองลึกลงไป
กว่าแค่เรื่องวัตถ ุนั่นคือการใหค้วามส�าคัญกับศิลปะและความ
เป็นมนุษย์

ภายใต้วิธคิีดเรื่อง luxury ส่ิงท่ีท�าใหแ้สนสิรโิดดเด่นและ 
เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ คือการเฟน้หาดีไซเนอร์ระดับโลกท่ีม ี

ฝีไมล้ายมอืและสไตล์ท่ีหาตัวจบัยาก เพ่ือชกัชวนมาสรา้งสรรค์ 
งานดีไซน์ให้กับ SANSIRI LUXURY COLLECTION ท่ีจะ 
กลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษในการใช้ชีวิตท่ามกลางงาน
ออกแบบท่ีโดดเด่นเหนือกาลเวลา

โอกาสนี้เราจงึอยากชวนไปรูจ้กัดีไซเนอร ์ 3 ท่านแรกท่ี
รว่มงานกับ SANSIRI LUXURY COLLECTION ผ่าน fun fact 
ท่ีจะชวนใหห้ลงรักและต่ืนตาไปกับงานของพวกเขา พร้อม 
รอลุ้นไปด้วยกันว่าดีไซเนอร์ท่านต่อๆ ไปจะมีเรื่องเล่าสนุกๆ 
และทรงพลังอยา่งไรบา้ง

Sansiri Luxury Collection is our expression of taste and identity of being authentic and incomparable. 
We seek and collaborate with the world class designers to deliver one of a kind living experience to you.    



เกิรท์ วอรจ์านส์

THE MONUMENT
THONG LO

STYLE
A GUIDE
TO GOOD LIFE

GERT 
VOORJANS

นักออกแบบชาวเบลเย่ียม เจ้าแห่งสไตล์
อิเคลคทิค (Eclectic) ผู้เชื่อวา่ไม่มีส่ิงใดบนโลกท่ี
ไม่สามารถจะหยิบมาอยู่ ด้วยกันได้เม่ือผ่าน
สายตาอันเฉียบแหลม เขามักจะหยิบข้าวของ
จากโลกตะวนัตกมาผสมผสานกับโลกตะวนัออก 
อย่างน่าต่ืนเต้นและชวนค้นหา

เกิรท์เชี่ยวชาญประวัติศาสตรศิ์ลปะและเป็นนัก 
สะสมงานศิลปะตัวยง 3 ค�าท่ีเกิรท์ใชนิ้ยามสไตล์
ของเขาคือ colour, character และ craftman-
ship

เกิรท์เคยออกแบบตกแต่งให้กับลูกค้าเซเลบรต้ีิ
มากมาย เชน่ นีน่า การเ์ซยี บรรณาธกิารบรหิาร
แห่งนิตยสารแอลไปจนถึง มิก แจก็เกอร ์แห่งวง
เดอะโรลลิงสโตนส์ท่ีชวนให้เกิร์ทไปออกแบบ
ตกแต่งบ้านพักของเขาซึ่งต้ังอยู่รมิแม่น�าเทมส์
และครั้งหน่ึงเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้า 
เฮนรีท่ี่แปด
 
เขายังเปน็ผูอ้อกแบบแฟลกชปิสโตรใ์ห้กับแบรนด์ 
แฟชัน่ไฮเอนด์ของเพ่ือนสนิทของเขา อย่าง ดรส์ี 
แวน โนเตน (Dries Van Noten) ในสาขาส�าคัญ
อย่างอาโอยะมะ ถนนสายลักซ์ซัวรแีห่งโตเกียว 
และสาขาท่ีกรุงปารสี เมืองแฟชัน่ระดับโลก 

เกิรท์ไม่เชื่อใน less is more  เขาเองหลงใหลใน 
maximalism การแวดล้อมด้วยส่ิงของจากช่วง
เวลาต่างๆ สามารถสรา้งบทสนทนาท่ียอดเย่ียม
ได้ไม่ส้ินสดุ เขาสามารถรูสึ้กเหมือนได้ท่องเท่ียว
ผ่านเรือ่งเล่าในส่ิงของแต่ละชิน้
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WORLD CLASS
DESIGNERS X SANSIRI

ลอเรนโซ คาสติลโญ

THE MONUMENT
THONG LO

LORENZO 
CASTILLO

อินทีเรยีดีไซเนอรช์าวสเปน ผูมี้ชือ่เสียงจากการผสมผสาน 
งานคลาสสิคให้ได้บรรยากาศแบบโมเดิรน์ มีจุดเด่นท่ี
การใช้สีกับแพทเทิรน์ท่ีฉูดฉาดได้อย่างโดดเด่นและ
ลงตัว เขาเปน็ท่ีต้องการตัวจากโรงแรมห้าดาวและเจา้ของ 
บ้านหรูท่ัวโลก 

ลอเรนโซเริม่จากการเป็นนักสะสมของโบราณ เขามีของ 
สะสมจากท่ัวทกุมมุโลก และเปิดรา้นแรกท่ีกรุงมาดรดิ 
ในป ี1992 รา้นของเขาให้บรรยากาศท่ีไม่ธรรมดา จนใน 
ท่ีสุดลูกค้าก็เริ่มขอให้ลอเรนโซไปออกแบบตกแต่ง
ภายในให้ท่ีบ้านพวกเขาเสียเลย

งานท่ีลอเรนโซภมิูใจท่ีสดุคือบ้านของเขาเองในกรุงมาดรดิ 
ท่ีน่ันเคยเปน็พระราชวงัในศตวรรษท่ี 17 ซึ่งกลายมาเป็น 
รา้นขายเส้ือผ้าส�าหรบัโอเปรา่ในศตวรรษท่ี 20 น่ันท�า 
ให้ข้าวของใชใ้นบ้านบางส่วนได้หายไป ภารกิจของเขา
จงึเป็นการท�าให้มันกลับมาเป็น ‘บ้าน’ อีกครัง้

ส�าหรบัเขาแล้วงานอินทีเรยีก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว ์
น่ันคือทุกชิ้นจะเกาะเก่ียวไปด้วยกัน หากมีส่ิงใดท่ีถูก
ปรบัเปล่ียนไปแม้แต่ชิน้เดียว ทิศทางในการออกแบบก็
จะเปล่ียนไปท้ังหมด

ลอเรนโซยังเป็นนักออกแบบลายผ้าฝีมือเย่ียม เพราะ
หลายครัง้เวลาต้องตกแต่งภายใน เขาเฟน้หาอย่างไรก็
ไม่พบลายแบบท่ีต้องการ ทางออกจงึเปน็การออกแบบเอง 
กลายเป็นคอลเลคชั่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไป
ปรากฏตัวอยูใ่นบ้านหรูกวา่ 30 หลัง และโรงแรมชัน้น�า 
อีกกวา่ 20 แห่งท่ัวโลก
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นักออกแบบชาวฝรัง่เศสผู้มีผลงานอันมากมาย
หลายหลากอย่างหาท่ีสดุมิได้ ต้ังแต่อินดัสเทรยีล 
ดีไซน์ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรม เขาเป็นท่ีรูจ้ัก
จากการเลือกใช้วสัดุท่ีแปลกใหม่และทดลองวธิี
การใหม่ๆ อยู่เสมอ

เขาออกแบบเฟอรนิ์เจอรไ์วเ้ป็นจ�านวนมาก งาน
ของเขาปรากฏตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นน�าท่ัวโลก
ท้ัง Musée des Arts Décoratifs ในปารสี, 
MoMA ในนิวยอรก์, Design Museum ในลอนดอน 
รวมถึงพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากมาย

เขายังออกแบบน�าหอมในสไตล์ตัวเองภายใต้
แบรนด์ STARCK PARIS ท้ังยังเคยรดีีไซน์ขวด
ของ L’air du Temps น�าหอมซิกเนอเจอรข์อง
แบรนด์นีน่า รชิชี ่ (Nina Ricci) ซึ่งเป็นท่ีจดจ�า
จากฝาปิดรูปนกพิราบสองตัว และฟลิิปป์ก็ท�าให้ 
นกพิราบสองตัวออกมาดูแอ็บสแตร็กต์และ 
โมเดิรน์ข้ึนถนัดตา

ความหลากหลายในงานของเขายังครอบคลุมไป
ถึงแก็ตเจดต่างๆ เส้ือผ้า แฟชั่น ของใช้จิปาถะ 
ในครวัเรอืน ของเล่นเด็ก ไปจนถึงเรอืยอชท์ส่วนตัว 
ของสตีฟ จอ็บส์

ฟลิิปป์จะเป็นผู้ออกแบบภายในของสถานีอวกาศ
โดยบริษัทแอ็กเซียม (Axiom) โดยเป็นห้อง 
ไรแ้รงโน้มถ่วง สามารถน่ัง ยืน นอน ได้ท้ัง 360 
องศา และจะมีหน้าต่างท่ีมองออกไปเห็นววิเป็น
โลกท้ังใบ

ฟลิิปป์คือผู้ก่อต้ังสตูดิโอออกแบบ YOO รว่มกับ
จอห์น ฮิตชค็์อกซ ์ (John Hitchcox) นักพัฒนา 
อสังหารมิทรพัย์ชื่อดัง ซึ่งกลายเป็นสตูดิโอท่ีท�า 
งานออกแบบสถาปตัยกรรมท่ีรอบด้านท่ีสดุแห่งหน่ึง 
ของโลก

ฟลิิปป ์สตารค์

PHILIPPE  
STARCK

KHUN BY YOO

STYLE
A GUIDE
TO GOOD LIFE
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THAT’S
THE WAY TO
LIVE LAGOM

โฟกัสท่ีส่ิงส�าคัญจรงิๆ ในชวีติ

“Focusing on what is absolutely essential” 
— รชิารด์ ออเรนจ ์ (Richard Orange) นักเขียนจาก
ส�านักข่าวชือ่ดังอย่างเดอะการเ์ดียน อธบิายถึงแงม่มุหน่ึง 
ของลา-กอมไวอ้ย่างน้ี และเราคงพูดได้วา่ส่ิงส�าคัญจรงิๆ 
ในชวีติใครหลายคนก็คือความสขุของทกุคนในครอบครวั 
เหมือนท่ีชาวสวีเดนต่างท�างานกันเต็มท่ีในเวลางาน 
หลังจากน้ันพวกเขาจะกลับบ้านเพ่ือใชเ้วลากับครอบครวั

และครอบครวัท่ีอบอุ่นคงย่ิงอบอุ่นข้ึนไปอีกหาก
อยู่ในบ้านท่ีเหมาะเจาะ ซึ่งหากวา่กันตามบรบิทไทยๆ 
แล้วเรามีครอบครวัหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่สองคน
คู่รกั จนถึงครอบครวัขยายท่ีอยู่กันพรอ้มหน้าต้ังแต่ 
เด็กเล็กๆ จนถึงญาติผู้ใหญ่ ดังน้ันบ้านในแบบลา-กอม 

ไม่จ�าเป็นต้องมีเพียงรูปแบบเดียว แต่ข้ึนอยู่กับว่า
แต่ละครอบครวัเหมาะกับบ้านแบบไหนต่างหาก

อณาสิริจึงเลือกสร้างสรรค์บ้านหลายรูปแบบ
ภายในโครงการ มีครบท้ังทาวน์โฮม บ้านเด่ียว บ้านแฝด 
ท้ังยังต้ังใจออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางส�าหรบัใชเ้วลารว่มกัน 
ในครอบครวั และเพ่ือนบ้านในโครงการ อย่างคลับเฮาส์ 
โค-คิทเชน่ สวนส่วนกลาง หรอืสนามเด็กเล่นท่ีออกแบบ 
ให้ส่งเสรมิทักษะของเด็กๆ แต่ขณะเดียวกันก็ท�าจาก
วสัดธุรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และแน่นอนวา่ 
กวา้งขวางพอให้ผู้คนสามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งกัน
ในเวลาท่ีจ�าเป็นด้วย

ลา-กอม (Lagom) คือวิธคิีดแบบชาวสวีดิช 
ท่ีส่งอิทธพิลไปท่ัวโลกต้ังแต่ชว่งปี 2017 โดยม ี
นิตยสารโว้กอเมรกิาเป็นผู้จุดประกาย จนถึง
ตอนนี้ ลา-กอมกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีคิดท่ี 
ผู้คนหลงรัก เพราะคงปฏิเสธได้ยากว่าชวิีต
แบบชาวสวีดิชนั้นเป็นอะไรท่ีน่าใฝ่ฝัน ไมว่่าจะ
การจดัอันดับไหนๆ สวีเดนมกัติดอันดับประเทศ 
ท่ีผู้คนมคีวามสุขท่ีสุดในโลกเสมอ

ค�าอธบิายท่ีแพรห่ลายท่ีสดุของลา-กอม 
ก็ได้แก่ “Not too little. Not too much. 
Just right.” แต่อันท่ีจรงิวธิคิีดท่ีเป็นรากฐาน
ของประเทศสวเีดนน้ียังกินความมากไปกวา่น้ัน 
เริม่ต้ังแต่การมีชวีติท่ีพอเหมาะพอดี ไปจนถึง 
การเลือกสรรส่ิงต่างๆ เข้ามาในชวีติเปน็อย่างดี 
และน่ีก็เป็นแนวคิดท่ีพ้องกันพอดีกับวธิีของ
โครงการอณาสิร ิโดยแสนสิร ิในการออกแบบ
พ้ืนท่ีส�าหรบัใชช้วีติ

ทีน้ีลองมาดกัูนวา่เราจะสามารถใชช้วีติ 
แบบลา-กอมได้อย่างไรบ้าง ในขณะท่ีอยู่กัน
คนละมมุโลก มีเงือ่นไขของบ้านเมืองท่ีต่างกัน 
และเราแต่ละคนก็ล้วนมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่าง 
หลากหลายกันออกไป
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ใชช้วีิตด้วยการแบ่งปัน และเชื่อในความ
เท่าเทียม

หนึ่งพ้ืนท่ีกับประโยชน์สูงสุดNOT TOO LITTLE. 
NOT TOO MUCH. 
JUST RIGHT.

หากเราย้อนไปท่ีความหมายเก่าแก่กวา่น้ัน ลา-กอม 
มาจากประโยค “Laget om.” หรอืท่ีแปลวา่ “Around 
the team.” ซึ่งเปน็ถ้อยค�าของชาวไวก้ิงโบราณในตอนท่ี 
ส่งต่อเหล้ามธรุส (เหล้าวเิศษท่ีเชื่อกันวา่เทพโอดินมอบ 
ให้มนุษย์ จะชว่ยมอบสติปญัญาและความคิดสรา้งสรรค์ 
แก่ผู้ท่ีได้ด่ืม)

ข้อความน้ีย�าวา่ให้จบิในปรมิาณท่ีก�าลังดี เพ่ือให้
เพียงพอส�าหรบัคนท้ังหมด น่ันท�าให้เห็นวา่ชาวสวดิีชเชือ่ 
เรือ่งการแบ่งปนัและความเท่าเทียม ในพ้ืนท่ีอยูอ่าศัยหน่ึงๆ  
จึงควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีท�าให้ทุกคนมีความสุขได้เหมือนกัน
ท้ังหมด และสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้มาก 
เท่าๆ กัน เม่ือไม่มีใครต้องรูสึ้กวา่ตัวเองสขุน้อยกวา่คนอ่ืน 
ความสุขในการอยู่รว่มกันก็ย่อมเกิดข้ึนตามมา ซึ่งใน
ข้อน้ี อณาสิรติระหนักรูเ้ป็นอย่างดีและต้ังใจออกแบบ
พ้ืนท่ีให้ทกุคนเป็นสขุได้ในทกุๆ หลังไม่วา่จะเป็นบ้านเด่ียว 
บ้านแฝด หรอืทาวน์โฮม

เคยมีคนนิยามลา-กอมวา่ไม่ต่างจากมินิมัลลิสม์ 
คือเลือกแต่ส่ิงจ�าเปน็เอาไวเ้ท่าน้ัน แต่จรงิๆ แล้วลา-กอม 
ให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ 
ให้ได้มากท่ีสดุเสียมากกวา่ น่ันอาจหมายถึงพ้ืนท่ีหน่ึงๆ 
ท่ีบรรจุทุกส่ิงท่ีพึงจะมีเอาไวอ้ย่างครบถ้วน ทุกอาณา
บริเวณถูกออกแบบให้ใช้ตอบสนองต่อผู้อยู่ได้อย่าง
เต็มท่ี ท้ังในแง่ของการใช้งานทางกายภาพและการ
ตอบสนองต่ออารมณ์ความรูสึ้กท่ีผ่อนคลาย ให้รูสึ้กวา่
บ้านคือบ้านอย่างแท้จรงิ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีแสนสิรเิข้าใจ
เป็นอย่างดีและต้ังใจเลือกสรรท้ังวสัด ุงานดีไซน์ รวมถึง 
ส่ิงอ�านวยความสะดวก และบรกิารท้ังหมด เพ่ือให้
พ้ืนท่ีบ้านเป็นพ้ืนท่ีเติมเต็มความสุขในชีวิตได้อย่าง
ครบพรอ้มท่ีสดุ

และคงเป็นอย่างท่ีต้นต�ารบัเขาวา่ — ลอลา อคิน 
มาดี ออเคสตรอ็ม (Lola Akinmade Åkerström) 
ช่างภาพและบรรณาธกิารท่ีประจ�าการอยู่ในในสวเีดน 
ผู้เขียนหนังสือ Lagom : The Swedish Secret of 
Living Well กล่าวไว้ว่าลา-กอมจะท�าให้เกิดความ 
กลมเกลียว ความเท่าเทียม ความพอดี และท�าให้ผู้คน
พึงพอใจกับการได้ดแูลส่ิงท่ีมีอยู่อย่างดีท่ีสดุ ท้ังความ
เป็นอยู่ท่ีดี ความสัมพันธท่ี์ดี รวมถึงสมบัติพัสถานท่ีดี 
ซึ่งท่ีสดุแล้วมันไม่ได้หมายถึงความหรูหราอลังการ แต่
หมายถึงการเลือกสรรส่ิงต่างๆ เข้ามาในชวีติอย่างลงตัว 
ผ่านการตัดสินใจท่ีดีแล้วต่างหาก

LIVING
A GUIDE
TO GOOD LIFE
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A GLIMPSE INTO OUR

NEIGHBOURHOOD
แสนสิริชวนผู้อ่านเข้าไปส่องส�ารวจในพ้ืนท่ีท่ี
โครงการของเราไปลงหลักปกัฐาน ผ่านมุมมอง 
ของ 3 ชา่งภาพชื่อดังของเมอืงไทย ท่ีลงพ้ืนท่ี 
ใน 3 เขตซึ่งมคีาแรกเตอรแ์ตกต่างกัน เราจะ
ได้สัมผัสอารมณ์ความรูสึ้กของยา่นนั้นๆ ผ่าน
ภาพถ่ายต่างสไตล์ พรอ้มกับเรื่องราวท่ีพวกเขา 
ได้สัมผัสและหยบิมาบอกเล่าใหเ้ราได้อ่านกัน

Take a look at Bangkok’s up and coming 
neighbourhoods through the lens of these 
nationally - renowned photographers 
— Peerapat ‘Add’ Wimolrungkarat, 
Chutchawan ‘Chut’ Janthachotibutr and 
Jiranarong ‘Mhee’ Wongsuntorn 

PEACE AND 
THE CITY

KRUNGTHEP 
KREETHA

กรุงเทพกรีฑาเป็นอีกหน่ึงท�าเล 
ชัน้เย่ียมส�าหรบับ้านในฝนัของใครท่ีต้องการ 
ชวีติสงบรม่รืน่ แต่เม่ือคิดถึงย่านกลางกรุง 
ก็ไปถึงได้ไม่ยากเย็น ท้ังยังอยู่ใกล้ชิดกับ 
New Central Business District อย่าง
พระรามเก้า พรอ้มท้ังการเติบโตของเมือง
ท่ีเข้ามาอยูใ่กล้แค่เอ้ือม ขณะเดียวกันก็ยัง 
เต็มไปด้วยพ้ืนท่ีให้หายใจได้เต็มปอด

แอ๊ด—พีรพัฒน์ วมิลรงัครตัน์ คือ
ช่างภาพชื่อดังท่ีเรารูจ้ักกันในนาม ADD 
CANDID ชา่งภาพดอคคิวเมนทารีมื่อฉมัง 
และยังเคยเก็บภาพกรุงปารสีเอาไวอ้ย่าง
น่าประทับใจจนกลายเป็นนิทรรศการและ
โฟโต้บุ๊กเล่มงาม คราวน้ีแสนสิรจิึงชวน
คุณแอ๊ดลงไปเก็บภาพบรรยากาศในพ้ืนท่ี
ย่านกรุงเทพกรีฑา และน่ีคือส่ิงท่ีเขาได้
สัมผัสและจะมาบอกเล่าให้เราฟงั

addcandid

กรุงเทพกรฑีา ในมุมมองของ
แอ๊ด—พีรพัฒน ์วมิลรงัครตัน์
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“ ขณะท่ีตรงนี้อาจจะหา่งออกมา
จากตัวเมอืงหน่อย แต่มนัก็มคีวาม 
สะดวกอ่ืนๆ แฮะ เช่นเวลาเราจะ
เดินทาง ตรงน้ีก็ใกล้สุวรรณภมู ิ
หรือเราก็อยู่ใกล้สวนสาธารณะ
ใหญ่ๆ อย่างเชน่สวนหลวง ร.9 
จะบอกว่าเป็นข้อได้เปรียบของ
การอยูร่อบนอกก็ได้ ” 

“ ตอนท่ีลงไปถ่ายรูปเราตีโจทย์ท่ี
ความเขียวของพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
เราอยากถ่ายทอดใหเ้หน็อารมณ์
ความรู้สึกในพ้ืนท่ี ความสงบใน
วันสบายๆ ของผู้คน อาจจะมคีน
มาว่ิงออกก�าลังกายในตอนเย็น 
แวะพักผ่อนท่ีสนามกอล์ฟระหว่าง
รอรับลูกท่ีโรงเรียน ท่ีนี่อากาศ
ค่อนข้างบริสุทธิ์ ยังไม่ค่อยม ี
ตึกสูงหรือรถสัญจรมากมาย 
เลยไม่มีมลภาวะ ”  

“ ผมเองอาศัย
อยูแ่ถวนี้ ตอนแรกยงั

ปรบัตัวไมค่่อยได้ แต่พออยู่
ไปก็พบว่ามนัจะสะดวกมาก 

เขา้เมอืงก็โอเค ออกเมอืงก็งา่ย 
เราสวนทางกับการจราจรกระแส

หลัก ดังนั้นเราจะไมค่่อยเจอ 
รถติด ว่ิงออกไปนิดเดียวก็

ทะลสุุขุมวิทได้แล้ว ”  

AFFAIRS
A GUIDE
TO GOOD LIFE
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“ตอนนี้กรุงเทพกรีฑานับว่าใกล้ 
กับ New Central Business 
District หรือย่านธุรกิจใหม่อยู ่
มากๆ และก�าลังจะเชื่อมต่อกับ 
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสาย 
สีส้ม มีโรงพยาบาล มีโรงเรียน
ท่ีดี ทุกอย่างก�าลังใกล้เข้ามา 
ขณะท่ีพ้ืนท่ีอยู่อาศัยมันมีพ้ืนท่ี
ของมันอยู่แล้ว ความสงบเลย 
จะยังอยู่ เพียงแต่อะไรอะไรมนั
จะงา่ยขึ้น” 

 “เรามองว่ามนัเป็นแลนด์มารก์ 
ท่ีขยบัออกจากเมอืงไป ไมต้่องเขา้ 
ใจกลางเมืองทุกวันก็มีพ้ืนท่ีท่ีตอบ
โจทยใ์นการจบัจา่ยใชส้อย เราแทบ
จะใชช้วิีตดีๆ ในวันวันหน่ึงได้โดย 
ไม่ต้องเข้าไปในเมืองได้เลยด้วยซ�า 
แต่ถ้าอยากเข้าเมืองในวันเบื่ อๆ 
มนัก็งา่ยนิดเดียว” 

“ ส่วนใหญ่ยงัเป็นท่ีโล่ง 
รอการสรา้งใหเ้สรจ็ เพ่ือรอ 
คนมาอยู ่เพ่ือจะกลายเป็น

อาณาจกัรใหม ่”

A GLIMPSE INTO OUR 
NEIGHBOURHOOD  
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“ เมื่ อก่อนถ้าอยากไปมีไลฟ์-
สไตล์ต่างๆก็ต้องไปทองหล่อ 
อโศก สยาม แต่ตอนนีส่ิ้งเหล่าน้ัน 
เริม่ขยายมาทางน้ีแล้ว โดยเฉพาะ 
เมื่อบทีีเอสลากยาวไปถึงสมุทร- 
ปราการ เหน็ได้ชดัว่าความเจรญิ 
มนัเริม่มา คอมมวินต้ีิมอลล์ คาเฟ ่
รา้นอาหาร มาอยูท่างนี้กันเต็ม
ไปหมด ”

พูดถึงสขุมุวทิ หลายคนน่าจะคุ้นเคย 
กับอารมณ์แบบทองหล่อ-เอกมัย แต่อันท่ีจรงิ 
หากขยับออกไปอีกหน่อยตามแนวรถไฟฟา้ 
ท่ีมุง่ไปทางใต้ สขุมุวทิย่านพระโขนง อ่อนนุช 
ปุณณวิถีเป็นต้นไป เป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจ
อย่างย่ิง เพราะนอกจากครบพรอ้มด้วย
สาธารณูปโภค พ้ืนท่ีน้ีก็ก�าลังเติบโตไป
พร้อมๆกับบรรยากาศด้ังเดิมของคน 
ในท้องถ่ิน และน่ันย่ิงกลายเป็นเสน่ห์จาก
ส่วนผสมท่ีแปลกใหม่ 

ชัช—ชัชวาล จันทโชติบุตร คือ 
ชา่งภาพแถวหน้าอีกคนหน่ึงของเมืองไทย 
ท่ีเก็บเก่ียวความเชี่ยวชาญด้านการถ่าย
ภาพสารคดีจากสหรฐัอเมรกิา คราวน้ีเขา
จะมาเก็บภาพของสขุมุวทิตอนปลาย ท่ีเขา 
เองเคยอาศัยอยู่มาต้ังแต่เด็กและเห็น
ความเปล่ียนแปลงของมันมาตลอดหลาย
ปีน้ี 

UNIQUE 
AND 
DIVERSE

chuttup

สุขุมวทิตอนปลาย  ในมุมมองของ 
ชชั—ชชัวาล จนัทโชติบุตร 

SUKHUMVIT

AFFAIRS
A GUIDE
TO GOOD LIFE
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“ แต่ในขณะเดียวกัน วิถีชวิีตของ
คนท่ีเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันก็ยัง
คงเหมอืนเดิม คณุป้าขายก๋วยเต๋ียว
ไก่ต้มย�ายังขายอยู่ท่ีเดิม โดยถัดไป
สองคหูาเป็นคาเฟก่าแฟดรปิ มนัคือ
การเบลนด์อินของวัฒนธรรมท่ีเริม่
พัฒนากับโลคัล ซึ่งมนักลายเปน็เสนห่ ์
อีกแบบหน่ึง จากความ contrast 
ผสมผสานกัน เสียดายชว่งท่ีออกไป 
ถ่ายคนต้องอยู่บ้านกัน ไม่งั้นเราจะ
ได้ภาพท่ีมนัคึกคักมชีวิีตชวีามากๆ” 

“ พูดถึงท่ีอยู่อาศัย จริงๆ พ้ืนท่ี
กับราคาต่อหน่วย ถ้าขยบัออกมา 
ตรงนี้ได้พ้ืนท่ีใหญ่กว่าแน่ๆ ใน
ราคาเท่ากัน ของซื้อของขายก็มี
ใหเ้ลือกหลากหลายไมจ่�าเป็นต้อง
ดูแค่ในห้างฯ เหมือนเราใช้ชีวิต
ราคาชานเมอืง แต่กล้ันใจทีเดียว
มนัก็สู่กลางเมอืงแล้ว หรอืจะส่ัง
เดลิเวอรี่ตรงนี้ก็งา่ยมากเหมือน
กัน” 

“ แน่นอนว่าเรา
เดินทางสะดวกอยูแ่ล้ว 

ด้วยบทีีเอส และท่ีนีก็่ยงัใกล้ 
ทางด่วนบางนา มอเตอรเ์วย ์
หรอืจะว่ิงออกต่างจงัหวัดก็

สบายๆ สุวรรณภมูก็ิใกล้ 
การคมนาคมถือว่า 

ดีมาก ”
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“ ส�าหรับเรามองว่าพ้ืนท่ีแถบน้ีมัน
คืออนาคต เหมือนท่ีอารีย์เป็น อีก
ไม่ก่ีปีมันจะเป็นอย่างนั้น เมื่อก่อน
บ้านเก่าเราอยู่ส�าโรงตอนนั้นถ้า
บอกใครว่าอยู่ส�าโรงก็ยอมรับว่า 
เออ มนัไกลจรงิ แต่ตอนนี ้นอ้งชาย 
เราบอกว่า ตอนนีม้รีา้นคราฟต์เบยีร ์
มีบารเ์หล้าบ๊วยตรงท่ีเลยบ้านเราไป
อีกแฮะ ” 

“ตอนเขา้ไปถ่ายรูปในโครงการ 
พบว่าข้างในมันสงบมากๆ  
ส่ิงแวดล้อมถูกออกแบบให้
ตัดขาดจากความ วุ่นวาย 
ข้างนอก ขณะท่ีอยู่ใกล้ความ
เจริญมากๆ มันกลายเป็นว่า
ชีวิตท้ังด้านในและด้านนอก
มันลงตัวหมดเลย ” 
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“ ทวีวัฒนาน่าจะ
เป็นเขตท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวมาก

ท่ีสุดในกรุงเทพแล้วล่ะ ยงัมคีลอง 
มีสวนมีท้องรอ่งใหเ้หน็อยู่ วิถีชวิีต

ในแถบนี้ก็หลากหลายมากมีชุมชน มี
หมู่บ้าน มีความเป็นต่างจังหวัดและ
ความเปน็เมอืงผสมกันอยู ่ ซึง่นา่รกัดี 

ท่ีชอบท่ีสุดคือความโล่ง กว้าง มี
พ้ืนท่ีหายใจเยอะ ”

jiranarong2

DELIGHTFUL 
SUBURBAN 

ทววีฒันา ในมุมมองของ 
หม—ีจริณรงค์ วงษ์สุนทร 

ทววีฒันาอยูส่ดุขอบกรุงเทพฯ ด้านติด 
กับจังหวดันครปฐม ข้ามแม่น�าไปจนใกล้
กับพุทธมณฑล และศาลายา ด้วยความ
ไกลของมันกลับกลายเป็นความได้เปรยีบ
ส�าหรบัคนท่ีรกัพ้ืนท่ีธรรมชาติ บรรยากาศ
ของท้องนา สวนสวย ขณะท่ีความใกล้กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ท�าให้ความเจรญิ
แตะเข้าไปในพ้ืนท่ีได้อย่างพอเหมาะพอดี 
มีความรุม่รวยในตัวเอง 

แสนสิรชิักชวนให้ หมี—จิรณรงค์ 
วงษ์สุนทร ช่างภาพและนักเขียนชื่อดัง
จากเวบ็ไซต์ The Cloud ท่ีมักจะไปรวีวิ
รา้นรวงและอาหารจานเด็ดให้ฟอลโลวเวอร ์
ของเขาต้องไปตามชมิอยู่เสมอ ในโอกาสน้ี 
คุณหมีเก็บภาพรา้นโปรดของเขารวมถึง
บรรยากาศในพ้ืนท่ีทวีวัฒนาท่ีชวนให้
หย่อนใจอย่างย่ิง 

 TAWEEWATTANA
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“ ไลฟส์ไตล์ท่ีสังเกตเห็น เราจะ 
เห็นคนออกมาใช้ชีวิตในช่วงสุด
สัปดาห ์ การปั่ นจกัรยานลัดเลาะ
คลอง และสวน มท้ัีงความคึกคัก
ในร้านอาหาร คาเฟ่ ตลาดนัด 
ตลาดพิเศษต่างๆ เชน่ตลาดน�า หรอื 
ตลาดต้นไม ้คอมมวินต้ีิมอลล์ และ 
ความสงบของบา้นเรอืนรมิคลอง 
เป็นเขตท่ีมกิีจกรรมในวันหยุดพัก
ผ่อนเยอะดี” 

“ แนวโน้มในอนาคตเราว่าจะมรีา้น 
และบรกิารหลายๆ อยา่งเหมอืนใน 
ใจกลางเมอืงขยายออกมามากขึ้น 
เพราะยา่นน้ีกลายเปน็ยา่นท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีขยายตัวมากขึน้อยา่งรวดเรว็มาก 
และก็ต้ังห่างจากใจกลางเมือง 
พอสมควร ก็มีแนวโน้มสูงมากท่ี
ธุรกิจ หรอืกิจการต่างๆ จะขยาย
มาเปิดทางนี้มากขึ้น ”

“ คาเฟ ่ และร้านอาหารแถบนี ้
น่าสนใจท่ีจะมีบริเวณเยอะกว่าใน
รา้นในเมอืง บางรา้นมวิีวเปน็ทุง่นา 
ยงัไมต้่องพูดถึงรสชาตินะ แค่ถ่ายรูป 
แบบไมม่ตึีก สายไฟฟา้ ปา้ยโฆษณา 
มากวนใจก็ดีมากแล้ว ส่วนเรื่อง 
รสชาติอาหาร ต้องบอกว่ารา้นดีๆ 
มาเปิดสาขากันในละแวกนีกั้นเยอะ 
เพราะมันเหมือนจะเป็นเขตท่ีคน
อยูอ่าศัยเยอะจรงิๆ ” 
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“เช่นท่ีเราไปเก็บภาพมามีท้ัง 
รา้น Smoked รา้นสเต็กของ
เชฟแพม, รา้น Shindo Ramen, 
Chata Thamachart, เผ็ดเผ็ด
บสิโตร, เผด็เผ็ด กราวนด์, คอหมู 
พระราม 5, Grazia Gelato แล้วก็ 
Kita รา้นขนมปงัยสีต์ธรรมชาติ 
ออกไปนนทบุร ี หรอืขา้มไปเขต
ของนครปฐมก็มีร้านเก่าแก่ 
อีกเยอะ”

“ ถึงจะไกล แต่ก็มองว่าขอ้ได้เปรยีบ 
คือการคมนาคมอยูดี่ ต�าแหนง่ของ 
เขตน้ีเป็นต้นทางและปลายทางของ 
การเดินทางท่ีมีทางด่วนและทาง
พิเศษท่ีข้ามช่วงแออัดของถนน
เส้นเล็กๆ ได้ และจากเขตทวีวัฒนา 
เราจะยงัไปยงัมุมเมอืงต่างๆ ก็ไป 
ได้งา่ยด้วยถนนวงแหวนรอบนอก 
หากจะออกไปไปนครปฐม นนทบุร ี
หรือสมุทรปราการก็สบายเลย ” 

A GLIMPSE INTO OUR 
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ความสุขนั้นใครๆ ก็อยากได้ 
และเราคงพูดถึงส่ิงนี้กันได้ไม่รู้จบ 
คราวนี้เราจึงอยากชวนไปพูดถึงความสุข 
ท่ีจะมาพรอ้มกับความยั่งยนืท่ีเกิดขึ้น 
ในประเทศเดนมารก์กันดบูา้ง

ค�าว่า ‘Hedonistic’ หรือ สุขนิยม อาจชวนให้
นึกถึงคนท่ีเอาแต่มีความสุขโดยไม่สนส่ิงอ่ืนใด แต่มัน
กลับมีทิศทางของความหมายท่ีต่างออกไปเม่ือมาอยู่คู่
กับค�าวา่ ‘Sustainability’ 

Hedonistic Sustainbility เป็นปรชัญาในการ
ออกแบบท่ีว่าด้วยการค�านึงถึงความย่ังยืนไปพรอ้มๆ 
กับท่ีค�านึงถึงความสุขและคุณภาพชีวติของผู้อยู่อาศัย 
โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นส�าคัญ หรอืพูด
งา่ยๆ ก็คือการเติมความสขุลงไปบนพ้ืนท่ีของความย่ังยืน 
แม้ Hedonistic Sustainbility จะไม่ใช่ค�าท่ีถูกใช ้
โดยแพรห่ลายมากนัก แต่ก็ดจูะไปกันได้ดีกับแนวทาง
การออกแบบในอีกหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก

WHEN  HAPPINESS 
GETS  ALONG WITH
SUSTAINABILITY

เดนิช พาวิลเลียน (Danish Pavillion)
ออกแบบโดย : Bjarke Ingels / BIG CPH

LIVING
A GUIDE
TO GOOD LIFE

ครัง้แรกๆ ท่ีค�าน้ีถกูพูดถึงคือเม่ือบียารเ์ค อิงเกลส์
(Bjarke Ingels) สถาปนิกชื่อดังชาวโคเปนเฮเกน 
บอกเล่าวธิคิีดของเขาใน TEDxEast ณ กรุงนิวยอรก์ 
ต้ังแต่ปี 2011 ในชว่งเวลาท่ีผู้คนพูดเรือ่งความย่ังยืน
กันอย่างเข้มข้น เขามองวา่การเสรมิความสขุเข้าไปน้ัน
เป็นเรือ่งจ�าเป็น เพราะน่ันหมายถึงการท�าให้เรือ่งความ
ย่ังยืนและส่ิงแวดล้อมกลายเป็นเรื่องมีชีวิตชีวาและ 
ทกุคนสามารถเข้าถึงได้เหมือนๆ กัน รวมถึงมนุษย์เอง 
ไม่จ�าเปน็ใชช้วีติให้ยากข้ึนเพ่ือจะเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เราสามารถใช้นวตักรรมการออกแบบเข้ามาช่วยให้ท้ัง
สองอย่างด�าเนินไปพรอ้มๆ กันได้

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา งานของอิงเกลส์จึง
ออกแบบโดยใช้แนวคิดน้ีเป็นท่ีต้ัง เช่นตึกเดนิช- 
พาวิลเลียนท่ีสรา้งข้ึนในงานเซี่ยงไฮ้เอ็กซ์โปปี 2011 
เพ่ือแสดงให้เห็นวธิคิีดแบบ Hedonistic Sustainbility 
โดยตัวตึกจะมีเลนจักรยานให้คนสามารถปั่ นจักรยาน
ข้ึนไปจอดท่ีชัน้บนสดุและชมววิระหวา่งทางได้ ด้านใน
ตัวตึกเองเต็มไปด้วยลูกเล่นท่ีชวนให้คนเข้าไปใช้ชีวิต
ดีๆ กันข้างใน เชน่สระน�าใสสะอาดให้คนกระโดดลงไป
แหวกวา่ย แถมหยิบรูปปั้ นเงอืกน้อยแห่งโคเปนเฮเกน 
(จ�าลอง) ไปติดต้ังให้คนจากอีกมุมโลกได้ชื่นชมกัน
อย่างใกล้ชดิ
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หรือโปรเจกต์ใหม่ท่ีจะเปล่ียนด้านนอกของ 
โรงไฟฟา้พลังงานสะอาด โคเปนฮิลล์ (CopenHill) ให้
กลายเป็นลานสกีประจ�าเมือง ด้วยรูปลักษณ์ของตัวตึก
ท่ีเป็นลานสโลปลากยาวลงมาจรดพ้ืน การปล่อยให้
พ้ืนท่ีว่างอยู่ก็ดูจะน่าเสียดาย เขาจึงต้ังใจจะเปล่ียน 
มันให้เป็นพ้ืนท่ีให้ชาวเมืองไปพักผ่อนหย่อนใจกับ
หลากหลายกิจกรรม ไม่วา่จะเดินเล่น ปีนป่าย จนถึง
เล่นสกีกันท่ีน่ัน

ไม่ใช่แค่บริษัทของอิงเกลส์ แต่บริษัทอ่ืนๆ 
ในเดนมาร์กก็ให้ความส�าคัญกับวิธีคิดแบบน้ี เช่น
โครงการ Park ‘N’ Play ท่ีเพ่ิมฟงัก์ชัน่ของตึกจอดรถ
ในเขตนอรด์ฮาวน์ (Nordhavn) เมืองโคเปนเฮเกน  
ให้กลายเป็นท่ีหย่อนใจได้ด้วย จากตึกท่ีหน้าตาด ู
ไม่เป็นมิตรนักกลับมีฟาซาดท่ีดูสบายตาด้วยการ 
ปลูกต้นไม้ตัดสลับกับบันไดทางข้ึนด้านนอกอาคาร 
ท่ีเป็นสีแดงโทนอบอุ่นสดใส คนสามารถเดินเล่นข้ึนไป
ตามชัน้ต่าง  ๆ ได้ และบนดาดฟา้ของอาคารก็ได้ถกูเปล่ียน 
ให้เป็นสนามเด็กเล่นท่ีพ่อแม่ชาวเดนิชมักจะพาลูกๆ 
ไปกระโดดโลดเต้นกันในวนัสบายๆ
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ยังไม่นับวา่นอกจากพ้ืนท่ีสาธารณะแล้ว บ้านของ 
ชาวเดนิชก็มักจะถกูแต่งเติมให้น่ารกัอบอุ่น หรอืสะท้อน 
สไตล์ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี อย่างท่ีเรามัก 
จะเห็นแล้วรูตั้วอีกทีก็แอบเซฟรูปเก็บไวเ้สียแล้ว (และ
อย่าลืมวา่ก่อนท่ีลา-กอมจะแพรห่ลาย วธิคิีดแบบฮกุกะ 
(Hygge) ของเดนมารก์ ท่ีเชื่อว่าการสรา้งความสุข
เล็กๆ น้อยๆ ระหวา่งวนัเป็นเรือ่งจ�าเป็นส�าหรบัชวีติท่ีดี 
ก็ครองใจชาวโลกไม่น้อยไปกวา่กัน)

อาจฟังดูน่าหม่ันไส้แกมอิจฉา แต่จะท�าไงได้ 
เพราะบางประเทศเขาก็สามารถใช้ชีวติกันอย่างน้ันได้
จรงิๆ 

และส�าหรบัในเมืองไทยก็ใช่ว่าแนวคิดท�านองน้ี
จะไกลเกินฝัน ขณะท่ีเมืองก�าลังเติบโตข้ึนไปเรื่อยๆ 
หลายบรษัิทหรอืองค์กรต่าง  ๆก็พยายามเติบโตไปในทิศทาง 
ท่ีน่าสนใจ หลายโครงการของแสนสิรเิองไม่วา่จะเป็น 

แสนสิรยัิงมีระบบจดัการขยะท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
เป็นท่ีต้ัง ต้ังแต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่าง Food 
Waste Machine ภายใน Co-kitchen ท่ีจะแปลงขยะ
อาหารให้กลายเป็นเศษอินทรย์ี เพ่ือน�าไปเปน็ปุย๋ส�าหรบั 
ต้นไม้ จนถึงระบบหลักในการจดัการขยะของทกุโครงการ 

ส่วนใครท่ีชอบพ้ืนท่ีสีเขียว แสนสิรก็ิมี Backyard 
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีให้ในการปลูกพืชผักสวนครัวให้ลูกบ้าน
เลือกท่ีจะปลกูเอง เก็บเอง หรอืจะมาหาซื้อวตัถดิุบดีๆ 
แบบเกษตรอินทรย์ี ส�าหรบัม้ืออาหารท่ีบ้านก็ได้

เหล่าน้ีล้วนเป็นการท�าให้ผู้อยู่อาศัยใกล้ชิดกับ
แนวคิดเรือ่งความย่ังยืนในระดับชีวติประจ�าวนั และ
พรอ้มส�าหรบัการโกกรนีในมิติอ่ืนๆ ในวนัข้างหน้า

LIVING
A GUIDE
TO GOOD LIFE

THE BASE Sukhumvit 50, THE LINE Sukhumvit 101, 
THE LINE Phahon-Pradipat, และ Kawa HAUS 
รวมถึงอีกหลายโครงการ ก็เริม่ปรบัตัวเพ่ือรองรบัแนวทาง 
ของความย่ังยืนในอนาคตท่ีมาพรอ้มกับความสุขของ 
ผู้อยู่อาศัย

เริม่ต้ังแต่ EV Charger หรอืบรเิวณท่ีชารจ์รถยนต์ 
ไฟฟา้ นวตักรรมแห่งอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ท่ีแม้ในวนัน้ีจะยังไม่เป็นท่ีนิยมมาก แต่น่ีคือเทรนด์ใหญ่ 
ในโลกอนาคต รวมถึง Smart Move หรอื แพลตฟอรม์
ท่ีให้ลูกบ้านสามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้าในโครงการได้ 
เพ่ือน�าไปสู่การสนับสนุนพลังงานสะอาดท่ีช่วยลด
มลพิษในตัวเมืองได้เปน็อย่างดี  หรอืจะเปน็ Omni Light 
ท่ีล�าหน้ากับการใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ในการผลิตแสงไฟเพ่ือให้ความสวา่งในพ้ืนท่ี

01 - 02
โคเปนฮิลล์ (CopenHill)
ออกแบบโดย : Bjarke Ingels / BIG CPH
ภาพถ่ายโดย : Rasmus Hjortshøj

03 - 04
โครงการ Park ‘N’ Play
ออกแบบโดย : JAJA Architect
ภาพถ่ายโดย : Rasmus Hjortshøj

05  Co-kitchen โครงการ THE LINE 
       Sukhumvit 101 
06  โครงการ Kawa HAUS  
07   โครงการ THE LINE Phahon-Pradipat

05 06

07
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ขณะท่ีความสุขและคุณภาพชีวติท่ีดีก็เป็นเรือ่งท่ี
แสนสิรใิส่ใจเป็นอันดับต้นๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะโซน
ออกก�าลังกายท่ีแสนสิรอิอกแบบให้พิเศษสดุ เชน่ Sky 
Jogging Track ท่ีมองออกไปเห็นววิแม่น�า Freedom 
Climber หน้าผาจ�าลอง หรอื LED Multi-sport Court
สนามกีฬาในรม่สดุไฮเทคท่ีลกูบ้านสามารถวิง่หรอืเล่น
กีฬาหลากชนิด โดยไม่ต้องออกไปเผชญิฝุ่นควนัให้เสีย
สขุภาพ  

ทางด้านคนท่ีรกัการท�าอาหาร แสนสิรก็ิออกแบบ 
พ้ืนท่ี Co-kitchen ท่ีตอบโจทย์การท�าอาหารหลากสไตล์ 
หลายโครงการยังเชื่อมพ้ืนท่ีห้องครัวออกไปในโซน 
เอาท์ดอรส์�าหรบัคนท่ีต้องการบรรยากาศใหม่ๆ หรอื
จดัปารต้ี์บารบี์คิวกับเพ่ือนๆ และครอบครวั 

ย่ิงกวา่น้ันยังมี Theatre Room ท่ีสามารถชวนคน
ท่ีรกัไปน่ังดหูนัง หรอืดรูว่มกับเพ่ือนบ้านก็ได้บรรยากาศ 
อีกแบบหน่ึง แถมยังสามารถเลือกดหูนังหรอืรายการต่างๆ 
ได้หลากหลาย เพราะ Theatre Room ของบางโครงการ 
ยังดเูน็ตฟลิกซไ์ด้ด้วย

หรอืจะเป็นโครงการท่ีชวนให้นึกถึงตึกจอดรถใน
โคเปนเฮเกนท่ีได้เล่าไปในตอนต้น Educational Play-
ground ท่ีแสนสิรริว่มกับโรงพยาบาลสมิติเวช ออกแบบ 
สนามเด็กเล่นท่ีชว่ยฝึกทักษะและพัฒนาการเด็ก โดย
เลือกใชสี้และวสัดท่ีุเป็นมิตรต่อสขุภาพและส่ิงแวดล้อม 

เหล่าน้ีอาจเป็นเพียงตัวอย่างของจุดเริ่มต้น
เล็กๆ สู่การเป็นเมืองในอดุมคติ ท่ีท่ีความสขุและความ
ย่ังยืนสามารถด�าเนินไปควบคู่กัน แต่ส�าหรบัแสนสิร ิ
การเริม่ต้นจากจุดเล็กๆ น่ีเอง ท่ีส�าคัญเป็นอย่างย่ิง

08

09 10

11

08   Sky Jogging Track 
09  Theatre Room 
10   LED Multi-sport Court
11     Educatinal Playground   

WHEN HAPPINESS 
GETS ALONG WITH 
SUSTAINABILITY
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“แม่ วิง่ให้ทันหนูเรว็” “พ่อดูไก่สิ!” “พรุง่น้ีเอา
จกัรยานมาปั่ นดีกวา่” “เอาสเก็ตบอรด์มาเล่นกัน” —
ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นประโยคท่ีมักเราจะได้ยินเสมอ จาก
บรรดาครอบครวั คู่รกั หรอืกลุ่มเพ่ือนฝูง ท่ีผลัดเปล่ียน
เวยีนกันมาใชเ้วลาใน ‘SANSIRI BACKYARD’ ท่ีท่ีหาก
มองผ่านๆ ก็จะเห็นแปลงผักเขียวๆ สลับกับสีสันของ
พืชผลต่างๆ มองเลยไปอีกหน่อยจะเห็นโรงเรือน
ส�าหรบัปลกูไม้เล้ือย หรอืพืชพันธุท่ี์ต้องได้รบัการดแูล
เป็นพิเศษ และถ้าเดินเข้าไปดูด้านในก็จะเห็นเล้าไก่ 
ท่ีซ่อนอยู่ไม่ไกลจากคาเฟ่น่ารกัท่ีผลิตภัณฑ์ส่วนหน่ึง
มาจาก ‘สวนหลังบ้าน’ แห่งน้ี 

อันท่ีจริงชีวิตท่ีสวนหลังบ้านแห่งน้ีหล่อเล้ียง 
ไม่ได้มีแค่เหล่าพืชผักสวนครัวหรือน้องไก่ท่ีออกไข่
คณุภาพดีในทกุๆ เชา้ แต่ยังเปน็วถีิชวีติและสายสัมพันธ ์
ของผู้คนท่ีมาใช้เวลาท่ีน่ี ภาพท่ีพ่อแม่ลูกชวนกันมา
เดินเล่น แม่สอนลกูชายข่ีจกัรยาน พ่อสอนลกูสาวไถ
สเกตบอรด์ เพ่ือนชวนกันมาวิ่ง หรอืคู่รกัชวนกันมา 
เก็บไข่ไก่ หรอืชวนซื้อผักปลอดสารพิษส�าหรบัไปปรุง
เป็นม้ือเย็น เหล่าน้ีล้วนเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ
ในพ้ืนท่ีท่ีซอ่นตัวอยู่ในโครงการ T77 คอมมิวนิต้ีท่ีมีท้ัง
โรงเรยีนนานาชาติ คอมมิวนิต้ีมอลล์ โรงพยาบาลฟนั 
รา้นอาหาร และคาเฟท่ี่เปิดรบัทกุคนให้เข้ามาแวะเวยีน
เย่ียมชมท่ีไม่ไกลนักจาก BTS อ่อนนุช  

หลบออกจากความวุน่วายเพียงสักหน่อย เราอาจ 
ได้พบบรรยากาศท่ีคิดถึงกันได้อย่างไม่ยากเย็น

A life without green is a life 
without glee. Welcome to Sansiri 
Backyard, a place where the 
peace of mind can be created 
through the joyful moments of 
family gathering or individual 
jogging. 

LIVELY 
PLACE
BESIDE 

YOU
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GOOD THINGS

เกลือ อยูคู่กั่บประวติัศาสตรอ์าหารมาอย่างยาวนาน 
เป็นเครือ่งปรุงใกล้ตัวท่ีแสนจะเป็นมิตร ซึ่งหากย้อนไป
ในยุคโบราณ เกลือถือเป็นสินค้าหรูหรา ชนชัน้สงูเท่าน้ัน 
จงึจะมีโอกาสได้กินเกลือ แต่มาถึงตอนน้ีเกลือกลายเปน็ 
ของดาษด่ืน จนหลายครัง้ถกูละเลย 

เช่นในประเทศไทยเองท่ีมีเกลือท่ีข้ึนชื่อวา่ดีท่ีสุด
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก แต่กลับไม่ค่อยมีใครรูท่ี้มาท่ีไป 
ของเกลือชนิดน้ีมากเท่าท่ีควร หากมองไปรอบๆ 
ตามหาว่าจะมีสักก่ีคนท่ีรูจ้ักกับวัตถุดิบน้ีอย่างลึกซึ้ง 
ชื่อท่ีปรากฏข้ึนมาหน่ึงในน้ันคงหนีไม่พ้น เชฟแบล็ก—
ภานุภน บุลสวุรรณ เชฟผู้เป็นเสาหลักแห่ง Blackitch 
Artisn Kitchen รา้นสไตล์ chef’s table ท่ีจังหวดั
เชียงใหม่ เชฟผู้ท่ีค�านึงถึงการเสาะหาใช้ของท้องถ่ิน 
และการท�าอาหารท่ีสรา้งความย่ังยืนให้แก่ชีวติของท้ัง
ผู้ผลิต ผู้บรโิภค และส่ิงแวดล้อม วนัน้ีเรามาคยุเรือ่ง
เกลือกับเขากัน

It’s not just about its saltiness but all the lives behind it 
and how it revives other ingredients. A journey of salt 
with Phanuphon ‘Black’ Bulsuwan, the chef and owner 
of Blackitch Artisan Kitchen. 

ก่อนท่ีจะเข้าเรือ่งเกลือ อยากทราบถึงนิยามของค�าวา่ 
‘อาหาร’ ในมุมมองของเชฟแบล็คสักหน่อย

ส�าหรบัผม ‘อาหาร’ เป็นเรือ่งของการกิน การอยู่ 
การใช้ และการเลือกของท่ี ‘good’ ‘clean’ ‘fair’ 
ส�าหรบัผมแล้วมันส�าคัญมากครบัท่ีอาหารต้อง ดี ปลอดภัย 
มีประโยชน์ แล้วก็มีความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนท้ัง 
ผู้ผลิต ผู้บรโิภค ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ 
คือมันต้องดีท้ังระบบครับ นอกจากน้ียังต้องสร้าง
ความเข้าใจให้ทุกคนด้วย

ในมุมมองของเชฟแบล็ก
แหง่ Blackitch Artisan Kitchen

เกลือ
วถีิชวีติ
ความยั่งยนื
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อะไรเปน็ท่ีมาของ ‘good’ ‘clean’ ‘fair’

ผมเกิดมาในยุคท่ีอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์ 
เม่ือสัก 20-30 ปีท่ีแล้ว ผมโตมากับธรรมชาติ โตมากับ
อาหารท่ียาย แม่ ท�าให้ ได้เห็นทะเล เห็นป่าท่ีสมบูรณ์ 
มากๆ พอยคุท่ีเราโตมาเปน็วยักลางคนแล้ว เรากลับหา 
ของเหล่าน้ันได้ยากมาก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือของท่ีอยู่ใกล้ตัว 
กลับหายาก แต่ส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวกลับหางา่ย อย่างเช่น 
แซลมอน หรอืของน�าเข้าต่างๆ เรากลับหามันเจอได้งา่ย 
กวา่ปลาท ู พอเป็นแบบน้ีเราก็เลยกลับมาคิดวา่มันเกิด
อะไรข้ึนกับระบบของอาหารในโลก  ในบ้านเรา

ตัวผมเองเม่ือก่อนท่ีท�าอาหารญ่ีปุ่น ก็ใช้ของ
ญ่ีปุน่แทบจะรอ้ยเปอรเ์ซน็ แต่พอเราเริม่ตระหนักเรือ่งน้ี 
เราก็เริม่ปรบัเปล่ียน พยายามหันมาใช้ของท้องถ่ิน
ท้ังหมด เริม่เดินทางศึกษาหาความรู ้ ต่อยอดความคิด
มาเรือ่ยๆ และพบวา่จรงิๆ เราเองก็สามารถมีอิสรภาพ
ด้านอาหารหากเราต้องการ แต่ ณ วนัน้ีหลายคนไม่ค่อย 
ได้คิดถึงเรือ่งพวกน้ี เลยท�าให้ไม่มีอิสรภาพ เราเลยถกู
ตีกรอบให้กิน ให้ซื้อ ให้ใชข้องท่ีซพัพลายเออรห์ามาให้ 
หรอืเชื่อตามโฆษณาต่างๆ วา่ของเมืองนอกดีกวา่ของ
ในประเทศไปเสียหมด

ซึ่งท่ีจรงิแล้ววตัถดิุบท้องถ่ินน่ีหาไม่ยาก แล้วราคา 
ก็ไม่ได้สูง แต่ปัญหาอยู่ท่ีคนในยุคน้ีไม่ค่อยรูจ้ัก เช่น 
ชื่อปลาในไทยคนอาจไม่รูจ้กัมากนัก ขณะท่ีปลาญ่ีปุ่นน่ี
รูจ้กักับเกือบทกุตัว เกลือเองก็เหมือนกัน ประเทศไทย
จรงิๆ มีเกลือท่ีดีท่ีสดุติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ในด้าน
การน�ามาท�าอาหารหมักดอง แต่ท่ีน่าเศรา้ก็คือไม่มีใคร 
ให้ความส�าคัญ จนตอนน้ีคนท�าบ่อเกลือเองก็อยากจะ
เลิกท�ากันแล้ว

ท�าไมเกลือไทยท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 3 ของโลกน้ีถึงได้ 
ถูกละเลย 

บ่อเกลือบนโลกใบน้ีมีไม่ถึงรอ้ยบ่อ แต่ในไทยเรา
กลับมีบ่อท่ีส�าคัญถึง 5 บ่อเข้าไปแล้ว ยังไม่รวมบ่อเล็ก
บ่อน้อยอ่ืนๆ อีก ทีน้ีปัญหามันก็มีอยู่ท่ีในต�าราเรา
ท่องจ�ากันมาวา่เกลือสินเธาวกิ์นไม่ดี ซึ่งเกลือท่ีควา้
แชมป์อันดับสองในการใช้หมักดองก็คือเกลือสินเธาว์
น่ีเอง เปน็เกลือจากบ่อหัวแฮด จงัหวดับึงกาฬ เราเป็นรอง 
แค่เกลือโอกินาวาของญ่ีปุ่นนิดเดียวเท่าน้ัน 

แต่ได้รางวลัแล้วยังไงล่ะ คนท�าเขาก็ตากแดด
ตากลมน่ังต้มกันต่อไป ซึ่งท�าบ่อเกลือมันไม่ใชง่า่ยๆ นะ 
บ่อเกลือสินเธาว์ของภาคอีสานน่ีต้องรอช่วงแม่น�า
สงครามแห้ง แล้วเขาถึงจะขุดบ่อได้ แล้วสุดท้าย 
ท�าออกมา เกลือก็ยังราคากิโลฯ ละ 3 บาทเท่าเดิม 
เพราะเป็นเกลือสินเธาว ์ รฐับาลไม่ให้ อย. จนกวา่จะมี
การเติมไอโอดีน ซึ่งการเติมไอโอดีนเน่ียแหละท่ีเป็น
ตัวท�าให้รสชาติเกลือขม และพอไม่ติด อย. ก็ท�าแบรนด์ 
ไม่ได้ 

ซึ่งท่ีเราเรียนมาว่าต้องใส่ไอโอดีนเพราะการ
บรโิภคเกลือไม่มีไอโอดีนจะท�าให้เป็นโรคคอหอยพอก 
ความจรงิแล้วมันไม่เก่ียวกัน คนจะเป็นคอหอยพอก
มันก็เป็น ชาวเขาไม่เห็นมีใครเป็นเลย ต�าราท่ีเรา
ท่องจ�ากันมามันเป็นผลผลิตของกลยุทธการเมือง 
ในประวติัศาสตร ์ แต่ตอนน้ีการเมืองแบบน้ันควรจบ 
ไปแล้ว เราควรให้ความรูชุ้ดใหม่กันได้แล้ว

อนาคตของเกลือบ่อหัวแฮดจะเป็นอย่างไร

คิดวา่อีกหน่อยอาจจะหายไปนะ ถ้ายังไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เพราะตอนน้ีคนท�าท่ีบ่อจรงิๆ มีแค่ 
9 คนเอง แล้วก็แก่แล้วทุกคน ค�าถามคือ เด็กรุน่ใหม่
จะกลับมาตากแดดตากลมหลังขดหลังแข็งท�างานท่ี 
สดุท้ายแล้วก็ขายได้ท่ีราคากิโลฯ ละ 3 บาทเหรอ ในเม่ือ 
เขาสามารถหางานท่ีท�าให้ได้คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่และ
ไม่ต้องเหน่ือยขนาดน้ี 

คือเกลือเน่ียเป็นสารต้ังต้นของเครื่องปรุงอ่ืนๆ 
เหมือนกัน เราก็เข้าใจว่าถ้าแพงกว่าน้ีมันก็จะส่งผล 
กระทบต่อระบบ แต่ผมว่ามันก็ต้องมีส่วนท่ีสามารถ 
น�ามาขายในราคาสงูได้ด้วย ทีคนเรายังซือ้เกลือหิมาลายัน 
ในราคาสงูได้เลย ท้ังๆ ท่ีก็เป็นเกลือสินเธาวเ์หมือนกัน 
มันก็น่าฉงนดี ท่ีของเราดีมากแท้ๆ กลับท�าให้วถีิชีวติ
คนดีข้ึนไม่ได้เลย

ถ้าอย่างน้ีเราจะอดุหนุนเกลือสินเธาวไ์ด้อย่างไร

ก็ต้องติดต่อโดยตรงกับทางบ่อเลย เพราะหาก
จะซื้อแบบท่ีติดแบรนด์ ข้ึนห้างได้ก็ต้องเป็นแบบท่ีใส่
ไอโอดีนแล้ว ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใชน้ะ เพราะมันไม่อรอ่ย
แล้ว
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ความต่างของเกลือแต่ละแบบ ส่งผลต่อการท�าอาหาร 
อย่างไรบ้าง

เราต้องรู้ว่า body ของเกลือแบบน้ี หรือว่า
ลักษณะของมันเหมาะกับการใช้แบบไหน อย่างเช่น 
ดอกเกลือ เป็นเกลือดีท่ีสุดแล้ว คาแรคเตอรข์องมัน
งา่ยๆ คือมันเป็นผลึกเบา จงึเหมาะกับไวใ้ชโ้รยตอนจบ 
อย่างย่างสเต็กเสรจ็แล้วก็กินเลย พอมันเบา มันก็
ละลายเรว็ เราก็จะรูสึ้กวา่เค็มแล้วก็หายไปเลยท่ีเหลือ
เป็นรสของเน้ือ แต่ถ้าเกลือท่ีผลึกใหญ่มันต้องใช้เวลา 
หรอืท่ีเรยีกเกลือแกง ตัวเกลือแกงน้ีก็เหมาะกับการ 
ไปท�าของหมักดองท่ีจะค่อยๆ ละลาย หรอืเอาไปท�า
พรกิแกงท่ีมันมีความเค็มจดั หรอือย่างเกลือหิมาลายัน 
พิงค์ ซอลท์ ท่ีนิยมกัน มันจะเค็มแค่แป๊บเดียว แต่มันมี
คาแรคเตอรท่ี์กล่ิน รส สี มันก็มีความพิเศษของมัน

เกลือท่ีคณุชอบท่ีสดุ

จรงิๆ ชอบเกลือจากทกุท่ีท่ีไปมาเลย เกลือบ้าน
เรามันมีความเท่ต่างกันแทบจะทุกบ่อ โดยส่วนตัวคือ 
ชอบเกลือสินเธาวม์ากกวา่เกลือทะเล แต่มันก็จะมีทาง
ของมันเช่นว่าถ้าของหมักดองเป็นของจากดิน จาก
แม่น�าอย่างน้ีน่ีใช้เกลือสินเธาว์อรอ่ย แต่ถ้าเป็นของ
จากทะเลก็ใชเ้กลือทะเลจะอรอ่ย เพราะมันมีแรธ่าตท่ีุ
มันเชื่อมโยงกัน แต่พอมัน cross กัน มันก็มีรสชาติ
หรอืคาแรคเตอรท่ี์เปล่ียนไป มันไม่ใช่ว่าไม่อรอ่ยนะ 
มันแค่ไม่ comfort มันไม่เหมือนเดิม

คณุเองมักจะถ่ายทอดความรูต่้างๆ บนโซเชยีลมีเดีย
ของตัวเองอยู่เสมอ 

ส�าหรบัผม เชฟเป็นคนกลางท่ีจะถ่ายทอดและ
เชื่อมโยงเรือ่งราว องค์ความรูต่้างๆ จากผู้ผลิตไปถึง 
ผู้บรโิภค วา่น่ีคือส่ิงท่ีควรค่าต่อการรูจ้ัก ต่อการเอา 
เข้าปาก เพราะวา่มันไม่ใชแ่ค่เรือ่งวา่วตัถดิุบมันดี แต่มัน 
เป็นเรือ่งของชีวติคน เรือ่งท่ีวา่ใครเป็นผู้ผลิต เอามา
จากท่ีไหน ท�าไมต้องฤดน้ีู ท�าไมถึงต้องเอามาจากท่ีน่ี 
ท�าไมถึงมีแค่น้ี ท�าไมถึงต้องเอามาปรุงแบบน้ี แล้วท�าไม 
รสชาติเป็นแบบน้ี คือมันมีเรื่องราวให้เล่าเยอะแยะ
มากมาย

คนเรามีสิทธเิลือกท่ีจะเอาอะไรเข้าปาก ท่ีจะท�าให้ 
เรามีสุขภาพท่ีดี ได้ช่วยเหลือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน ไม่วา่จะเป็นเกษตรกร ดิน น�า ส่ิงแวดล้อม สัตว ์
เราสามารถชว่ยเหลือได้จากการเลือกกินของเรา น่ีคือ
ความย่ังยืนทางอาหารท่ีเป็นมิชชั่นท่ีเป็นต้องท�า ต้อง
บอกกล่าวเพ่ือให้คนได้ตระหนัก ได้ภมิูใจและได้อดุหนุน

น่ันหมายถึง การจะท�าอาหารแต่ละจาน คณุคิด
ไปจนถึงวา่เราจะได้ชว่ยสนับสนุนชวีติใดบ้าง?

เพราะในการท�าอาหาร ผมต้องตอบตัวเองให้ได้
วา่ผมรูจ้ักวตัถุดิบดีแล้วหรอืยัง รูท่ี้มาประวติัศาสตร์
ของเขาม้ัย รวมถึงผู้คนท่ีเก่ียวข้อง เพราะเม่ือเรารู ้
เราก็จะเข้าใจวัตถุดิบตรงหน้าได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
น�ามาซึ่งการต่อยอดท่ีคุ้มค่าและเป่ียมด้วยคุณค่า 
ท้ังทางอาหารและวิถีชีวิต

‘good’ ‘clean’ ‘fair’ ส�าหรบัคณุ ยังเชื่อมโยงกับเรือ่ง
การลดขยะหรอืการจดัการกับขยะ (waste manage-
ment) ด้วย?

ใช่ เพราะทุกส่ิงไม่ได้มีจุดจบแค่เป็นปุ๋ยครับ 
คือเราหาท่ีมาแล้วเราก็ต้องหาท่ีไปให้วัตถุดิบได้ 
อย่างเหมาะสม น่ันคือเราจะสามารถใชเ้ขาได้อย่างเต็มเม็ด 
เต็มหน่วย เชน่ เม่ือผมมีไก่ 1 ตัว ผมจะไม่สักแต่จะท�าๆ 
ให้มันจบๆ ไป ผมต้องคิดแล้ววา่ส่วน หัว ปีก หรอืเน้ือ
ส่วนต่างๆ ผมจะเอาไปท�าอะไร บางอย่างอาจจะกินได้
ทันที บางอย่างอาจต้องรอเป็นเดือน มันไม่ใชแ่ค่ได้มา
แล้วรบีท�าให้หมดๆ ไป ยังไม่ได้ใชก็้ท้ิง

ค�าวา่ ‘waste management’ ส�าหรบัผมคือ
จดัการยังไงให้คุ้มค่าท่ีสดุ มันเป็นเรือ่งต่อเน่ือง เหมือน
เราเขียนหนังสือตายแล้วไปไหนให้วตัถดิุบน้ันๆ น่ะครบั 
ไก่ตายแล้วไปไหน เปลือกมันฝรัง่ไปไหน ก้านผักชไีปไหน 
มันต้องผ่านอีกกระบวนการท่ีท�าให้เกิดประโยชน์ก่อน 
แล้วมันสดุแล้วจรงิ  ๆถึงจะท้ิงหรอืเอาไปท�าปุย๋ อย่างหัวปลา 
ก้างปลาน่ีผมก็เลาะออกมาใชเ้กลือหมักท�าน�าปลาไวใ้ช ้
และขาย ผมพยายามจะใชท้กุส่วนของทกุวตัถดิุบอย่าง 
คุ้มค่าท่ีสดุครบั เปลือกมะนาวท่ีรา้นผมก็ใชห้มักท�าเป็น 
น�ายาล้างจาน น�ายาถพ้ืูน ไม่ได้ซื้อใชม้าหลายปีแล้ว

และปุ๋ยเองก็ต้องเป็นประโยชน์ ท�าแล้วปุ๋ย 
ไปไหนต่อ ใครได้ประโยชน์ ขยะยังเป็นประโยชน์กับใคร
ได้อีก มันต้องท�าให้ cycle น้ีมันสมบูรณ์ มันไม่ใชว่า่
แยกขยะ เอาขยะเปยีกใส่ถงุเอาไปวางไวห้น้ารา้นแล้วจบ 
ถ้าเราคิดจะค้นหาสักหน่อยวา่ขยะท่ีเรามีเอาไปท�าอะไร
ได้บ้าง และส่งไปให้ถกูท่ี โลกก็จะน่าอยู่ข้ึน แค่อาจจะ
ต้องละเอียดข้ึนอีกหน่อยเท่าน้ันเอง ไม่ใชแ่ค่ท่ีรา้นอาหาร 
แต่จรงิๆ ทกุบ้านก็สามารถท�าได้ครบั
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คณุค่าของงานศิลปะและงานออกแบบในมุมมองของ
คณุคืออะไร 

ส�าหรับเรา งานศิลปะและงานดีไซน์มันคนละ 
จุดประสงค์กัน งานศิลปะเป็นงานท่ีตอบสนองอะไรท่ี
ค่อนข้าง personal และ subjective กว่า แต่งาน
ดีไซน์คืองานประเภทท่ีท�าเพ่ือตอบสนอง demand 
ของลกูค้า

สมมติเราวาดรูปๆ หน่ึง เริม่ต้นมันมีคณุค่ากับเรา 
เม่ือ publish ออกไป ก็ถกูตัดสินโดยผู้ชม ระดับความ
จบัใจคนอ่ืนจะอาจถกูตีเป็นมูลค่า เราวา่มันปัจเจกมาก 
คนเราแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกัน การให้คุณค่า
ของต่างๆ ก็ต่างกันเชน่น้ัน ถ้าวดัจากตัวเองนะ คณุค่า
ของงานน้ันไม่ได้อยู่ท่ีมูลค่าของชิ้นงานหรอืศิลปินเลย 
ความจบัใจเม่ือแรกเห็นน่ะส�าคัญสดุ งานดีไซน์ก็เชน่กัน 
แต่ต่างกันตรงงานดีไซน์จะต้องตอบโจทย์เรือ่งฟงัก์ชัน่ 
อย่างชาญฉลาดด้วย

ชว่ง 10 ปีมาน้ี จะเห็นวา่วงการศิลปะมีการขยายตัว
มากข้ึน จนมีคนพูดวา่ “ทกุคนเข้าถึงศิลปะได้” คณุมี
ความเห็นยังไง 

จริง มันไม่ได้เฉพาะกลุ่มคนเหมือนสมัยก่อน 
ศิลปะกลายเป็นเหมือนปัจจยัท่ี 5 ท่ี 6 ในชวีติประจ�าวนั
ไปแล้ว โดยเฉพาะเม่ือคนสามารถเสพส่ือต่างๆ ได้งา่ยข้ึน 
ทกุคนเห็นงานศิลปะได้เท่ากันในโซเชยีลมีเดีย ส่วนตัว
เราวา่สนุกดี มีคนเข้าถึงงานศิลปะมากข้ึน คนสรา้งงาน
มันก็มีหลายแบบข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในศิลปะระดับไหน 
งา่ยๆ หรอืลึกซึ้ง เราก็วา่เป็นเรือ่งดีอยู่แล้ว การท่ีคนจะ
มีสิทธิเข้าถึงสุนทรยีะก็ควรจะเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถ
ท�าได้

ศิลปะในชวีติประจ�าวนัของคณุคืออะไร 

คือความรูสึ้ก ‘งาม’ จากส่ิงท่ีเห็น คิด และท�าใน
แต่ละวนั

ศิลปินจะท�ายังไงให้อยู่รอดในโลกทนุนิยม 

ไม่มีทางลัดและไม่มีเทคนิคอ่ืนใดเลยส�าหรบัเรา 
ต้องท�างานต่อไป ท�างานให้หนักข้ึน

ท่ีจรงิค�าว่าโลกทุนนิยม ย่ิงท�าให้คนเข้าถึงงาน
ศิลปะได้มากข้ึนด้วยซ�า ตราบใดท่ีคณุยังท�างานศิลปะ
ไปเรือ่ยๆ ไม่ sensitive กับเรือ่งรอบตัว โฟกัสท่ีงาน 
ท�าให้ดีและต่อเน่ือง และอย่าลืมหาโอกาสในการเผย
แพรผ่ลงานเม่ือพรอ้ม

ARTIST 
TALK

คุณ โอ—ธรีวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ ์ คือศิลปิน 
นักออกแบบท่ีประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งคนหนึ่ง
ของเมอืงไทย ผู้ท่ีผลงานทกุชิน้สะท้อนใหเ้หน็ถึงความ
ต้ังใจ ความสามารถ และความทุ่มเทในการผลิตงาน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นท่ีชื่นชมในประเทศแล้ว ผลงานของ
คณุโอยงัเขา้ตาแบรนด์ดังสัญชาติฝรัง่เศสอยา่งแอรเ์มส 
ด้วยการชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวด
ออกแบบลายผ้าพันคอ LE GRAND PRIX DU CARRE 
นอกจากน้ีคุณโอยังได้ฝากผลงานไว้กับแสนสิริและ
โปรเจกต์ SIRI HOUSE ด้วยเชน่กัน โอกาสนี้ เราจงึ
ชวนคณุโอมาจบัเขา่คยุ แลกเปล่ียนมุมมองของเรื่อง
ศิลปะในสังคมโลกปัจจุบันท่ีทุกคนต่ืนตัวและให้พ้ืนท่ี
กับศิลปะในการใชช้วิีตประจ�าวันเพ่ิมมากขึ้น 

Is art taking over the world? An art exploration 
with internationally-renowned illustrator 
Teerawat ‘O’ Tienkaprasit.  

วาดรูปตัวเอง
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ค�าจ�ากัดความของค�าวา่งานท่ีดีในงานศิลปะ (อะไรคือดี 
อะไรคือไม่ดี อะไรคือสวย อะไรคือไม่สวย ในมุมมอง
ของคณุ ค�าวา่ ‘เทสต์ดี’ มีอยู่จรงิไหม)

งานท่ีดีคืองานท่ีมีคุณภาพ และคุณภาพไม่ใช่
ความบังเอิญ ต้องเกิดจากฝึกฝน ไอเดีย รูปแบบ 
องค์ประกอบศิลป์ ทักษะท่ีดี ไม่ใชโ่ดดเด่นด้วยสไตล์
อันฉาบฉวยและร่วมสมัยได้เพียงแค่ช่วงเวลาหน่ึง 
ส่วนค�าวา่รสนิยมดี ส�าหรบัเรา คือเลือกเก่ง เลือกวา่จะ
ท�าอะไร แบบไหน อย่างไร ได้อย่างเหมาะเจาะพอดี ไม่
ดมูากจนล้นไม่น้อยหรอืธรรมดาจนน่าเบ่ือ 

พูดถึงการท่ีคนเริม่น�า business direction หันเข้าหา
ศิลปะ คงจะมีหลายคนท่ีมาคุยกับคุณ เวลาเขามา
ปรกึษาวา่อยากจะท�าส่ิงน้ันส่ิงน้ี แต่สดุท้ายก็ดเูหมือน
เขาก็ยังไม่แน่ใจวา่ตัวเองต้องการอะไร คณุรบัมือกับ
บรฟีงานท่ีดเูปน็นามธรรมอย่างไร 

ในฐานะท่ีเป็นนักออกแบบ บรฟีท่ีดีก็คือสารของ
ลกูค้าท่ีมาพรอ้มกับความต้องการท่ีชดัเจน แต่ในกรณี
ท่ีลกูค้าไม่แน่ใจวา่ตัวเองต้องการอะไร อันน้ันเป็นหน้าท่ี 
ของนักออกแบบเกินครึง่เลยนะ ท่ีจะต้องชว่ยลกูค้าหา
ค�าตอบ หรอืแม้แต่การน�าเสนอในส่ิงท่ีเราเชื่อวา่เหมาะ 
กับเขา เราเองก็จะต้องมีความชดัเจนเพ่ือไม่ท�าให้ลกูค้า 
สับสนด้วย นักออกแบบท่ีดีก็จะต้องสามารถ offer 
solution ท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้าเสมอด้วย เพราะท่ีสุด
แล้วงานออกแบบ นอกจากสวยงาม ฟงัก์ชัน่ แล้วมันก็
ต้องขับเคล่ือนเป้าหมายของลกูค้าไปด้วย

ศิลปะในโลกปัจจุบนั 
vs 

ศิลปะในอีก 5 ปขีา้งหนา้ 
ในมุมมองของคณุโอ

ส่ิงท่ีรกั 3 ส่ิง

CULTURE
A GUIDE
TO GOOD LIFE
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เม่ือแสนสิรมิองว่าศิลปะไม่จ�าเป็นต้องอยู่แค่ในแกลเลอรีห่รอื
พิพิธภัณฑ์เท่าน้ันน่ีจึงเป็นโครงการใหม่ท่ีแสนสิรจิับมือกับศิลปินและ
กราฟกิดีไซน์เนอร ์ คณุเหนือ—จกัรกฤษณ์ อนันตกลุ หรอืท่ีรูจ้กัในนาม 
HelloiamJK พบกับผลงาน Collaboration ของคณุเหนือกับแสนสิริ
ได้ท่ีโครงการ สิรเิพลส ประชาอทิุศ 90 และสิรเิพลส ราชพฤกษ์-พระราม 5

ส่วนซรีีส์่ Art Village ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แสนสิรจิะรว่มงานกับศิลปิน
ท่านไหนอีกบ้าง เราขอชวนให้ติดตามชม
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LIVING
A GUIDE
TO GOOD LIFE



As we approach midday, the 
team of chefs at SIRI HOUSE 
DEMPSEY is ready to invigorate 

your taste buds with their mouth-watering 
creations straight out of our open-kitchen. 
Sharing plates of modern Asian dishes are 
served “family style” in a setting reminiscent of 
a sumptuous private home where a carefully 
curated interior awaits you. Come 5 o’clock 
the BAR awakens with an offering of delectable 
house-crafted cocktails.

It’s little surprise why Siri House was voted 
Singapore’s No.1 restaurant by Time Out in 
2019. Adding to its attraction through location 
and design, Siri House Dempsey serves as 
a popular spot for those looking for that unique 
space to host special events.  

JAM
Tuesday – Thursday & Sunday 
11.30 am – 2.30 pm  & 6.00 pm – 10.00 pm 
Friday – Saturday
11.30 am – 2.30 pm & 6.00 pm – 11.30 pm

EATS &
DRINKS

SIRI 
HOUSE

Taking a step to inspire an aesthetic life 
and to engage in the lifestyle of city dwellers, 
Sansiri has given birth to its brainchild project 
in two prime locations in Southeast Asia,— 
Bangkok and Singapore. As one of the highly- 
celebrated real estate developers in Thailand, 
Sansiri remains true to its underlying philosophy 
“Made For Life” to reach out to a  wider audience, 
both internationally and domestically, with the 
intention to inspire and to connect people 
through tasteful curations of all things: cultural 
programming to workshops on coffee brewing; 
culinary journeys in sumptuous dining spaces 
to backyard BBQ along with exhibitions and 
inspirational décor in our art gallery and showroom. 
Sansiri welcomes you to SIRI HOUSE, a home 
for the city to meet, eat and explore.  

Located in Dempsey Hill, the place that 
captivates all visitors with its heritage of 
old British military barracks that meticulously 
transformed into a lifestyle destination for 
urbanites. Drawn by its unique setting of 
street-side parking, lush green gardens not to 
mention its affluent crowd, Sansiri did not hesitate 
to make Dempsey SIRI HOUSE’s first home in 
Singapore. Seeing an opportunity to establish 
SIRI HOUSE Dempsey as a cultural bridge linking 
Thailand and Singapore, Sansiri brings together 
all the elements for a sought-after place of 
gathering – people, design, art, retail, and food 
– all brought to life in the heart of Dempsey Hill.  

SIRI HOUSE 

DEMPSEY

THE BAR
Tuesday – Thursday & Sunday 
5.00 pm – 10.00 pm 
Friday – Saturday 
5.00 pm – 11.30 pm

A DAY AT
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SIRI HOUSE Bangkok has 
become a new favourite 
destination for its neighbours. 

The place is widely known as a home to all-day 
brunch cravers, Mediterranean cuisine lovers 
and bar hoppers. The place opens its door to 
embrace all visitors since 8AM with the warmth 
and delicacy through a wide menu of Western 
comfort fare curated and created by Luka’s 
passionate and sustainability-driven team of 
chefs, brewers and baristas. Meanwhile, when 
it comes to dinner, our kitchen will be  taken by 
Quince who offers the finest Mediterranean 
inspired food. Besides, we’ve got a bar upstair! 
Inspired by the style and hosting cues from 
Jackie Kennedy Onassis, Jacqueline pays tribute 
to the cocktail culture from the 60’s with 
a healthy serving of timeless sophistication 
and a certain naivete in the pursuit of pleasure. 

ART SPACE & SHOWROOM
Tuesday - Sunday : 11.30 am – 10.00 pm 

Respected names from the arts 
and crafts and the design world 

form THE COLLECTIVE MARKET at Siri House 
Dempsey. Splendid creations in home decoration, 
stationery, jewellery and fashion sit alongside 
a hand-picked selection of books, internationally 
renowned perfumes and house-made edibles. 
Enjoy retail therapy the Siri House way.  Notable 
brands: LA-based Heretic Parfum,  Soda, Bay One, 
Contemporary Store, The Only Market, Marnie 
and many more. 

SIRI HOUSE Dempsey 
has been host to a great 
number of events ranging 

from corporate functions to private celebrations, 
from exhibitions and creative workshops to 
lifestyle markets.  

The launch of The Standard Hotel, Maldives, 
the exhibition “Another Dimension “ by Thai 
contemporary artist, Gongkarn, a pre-opening 
party of Singapore’s Art Week, a magical 
multi-sensory gastronomic journey by Heretic 
Parfum are just a few events of note taken 
place at Siri House Dempsey.  

Accolades continue for SIRI HOUSE 
Dempsey from patrons of the House in industries 
far and wide- from fashion to finance, from  
media to art . Whether you are looking for a place 
for an intimate dinner, a favourite haunt for 
a tipple, a daytime BBQ in a backyard or the 
city’s best kept secret for that special celebra-
tion, SIRI HOUSE Dempsey is your go-to place. 

EATS &
DRINKS

ACTIVITIES 
& EVENTS

RETAIL

Located in Soi Somkid in the neighbourhood 
of Chidlom, an oasis in the heart of fast-paced 
Bangkok. Welcoming all visitors among lush 
greenery and serenity, SIRI HOUSE Bangkok 
opens its doors to all who may seek a hideaway 
for bite to eat, to meet new like-minded people 
and explore the world of creativity. The food, 
the drinks, the experience and the spaces of 
Siri House are here to tempt all passers-by. 
Come and be inspired. 

SIRI HOUSE 
BANGKOK

A DAY AT

DESTINATION
A GUIDE
TO GOOD LIFE

COLLECTIVE MARKET
Tuesday - Sunday : 11.30 am – 10.00 pm
www.collective-market-at-siri-house.myshopify.com
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Crazy Rich Asians... and Caucasians.
Located in one of the city’s most prestigious 

neighbourhoods, of course you’re bound to bump into 
society’s A-listers at Siri House.  Really, it’s not about 
how much you’re worth but more about how much you 
value your free time… and how to spend it.

Housewives Club
Mama’s catching a break after dropping the kids off 

at school.  Everyone deserves a break every now and then, 
and not just mums, you know. We all love a chance to get 
together and catch up face-to-face, don’t we?

Instagrammer Walk of Fame
You have probably all seen snaps of our décor, or 

snippets of our menus somewhere on social media. 
Wouldn’t you like to come and check it out in person? 
Whether you’re a celebrity, influencer, key opinion leader 
or just an instagram civilian - come along and take that 
selfie, wefie or groupfie. Just do it for the ‘gram’.so fine. 

Artist in Residence
Artists are known for finding their inspiration 

pondering life over a cup of coffee (or wine). Some stereotype 
artists as those people who dress differently, talk differently 
and maybe even walk differently. Who’s to say that we’re 
not all artists in our own way? Haven’t you ever felt there is 
artistic license somewhere deep down inside you? Maybe 
it’s just a little inspiration that you need… every now and 
then.

But seriously though, ‘classifying’ people, is really a thing 
of the past. We live in a society that is yearning for equality 
and forever more embracing diversity with open arms. 
We invite you to become part of our inclusive community, 
and to come and experience our thoughtful programming. 
Whatever ‘type’ of person you are, we’re sure you’ll find 
your thing at Siri House, where everyone matters.

1

2

3

4

THE SHOP at Siri House 
Bangkok offers shelves 

full of curated collectables from local 
fashion designers and art collectives. 
Soda, TK Collective, Olympic Digger 
are a few names to mention. In addition 
to this, glossy magazines and smart 
coffee table books in our library are 
lovingly hand-picked by book curator, 
Booksmith.  

RETAIL

THE TYPES OF PEOPLE

YOU MIGHT MEET.

SIRI HOUSE STEREOTYPESWith the 
intention to 
inspire and 

connect people through curated 
experiences, SIRI HOUSE Bangkok 
has brought about a variety of workshops 
and events to create a community of 
people who share an interest in art, 
in cinema, in music, in health & wellness 
and beyond. Expect monthly activities 
led by our passionate collaborators 
from different spheres that will spark 
your creativity and curiosity in our 
signature programming— The House 
Cinema, The Living Room, Siri Mind 
and The House Lab. 

ACTIVITIES 
& EVENTS

SIRI HOUSE
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