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Credits Editor Talk

เมื่อคุณอาศัยอยูในเมือง หรือใชชีวิ สวนใหญวันๆ ไปกับ
การปันงานในหองส่ีเหล่ียมจนไมรูเวลา จนบางทีเราก็มอง
ขามความมีเสนห์ของการใชชีวิ ในเมืองไป

ในฉบับน้ี เราจะไปคุยกับบุคคลที่มองเห็นความสวยงามและ 
มีส่ิงเหลาน้ีเปนแรงบัน าลใจในการ ำารงชีวิ  อาทิเชน 
ผูชายที่สามารถจ จำาภาพเมืองแลวมาวา ภาพที่ประกอบ
ไป วยรายละเอีย เล็กๆ นอยๆ อยางที่คนที่อาศัยอยู 
ไมเคยมองเหน็ หรอืครอบครวัหน่ึงทีมี่ไลฟ์สไ ล์ในเมอืงแบบ
ที่ใชหลักการล ขยะจนเหลือศูนย์ไ  ยังมีอะไรที่นาสนใจอีก
มากมาย ขอใหสนุกกับ City Perfect ฉบับนี้ครับ

What is it about cities that make them 

so attractive? It might be hard to see 

when we are so involved in the city life, 

spending our lives churning out work 

in cubicles–forgetting night and day.  

Sometimes we just overlook the little 

charms, dismissing them as mundane.

In this issue, we will meet people 

who see the beauty in city living and 

people who are inspired by the cities 

that they are living in. We will talk to  

a man who created a photographic 

rendition of a city through memory 

alone. We will visit a family who lives  

on a zero waste lifestyle and many more. 

Welcome to city perfect. 
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Hand Picked

บางทีชีวิ เราก็วุนวายยุงเหยิงแ เราก็รีบเรงเกินกวาที่จะมีเวลามา
จั การ แถมยังทำาใหมันยุงเหยิงมากขึ้นกวาเ ิมอีก ถาคุณอยากจะออก
จากวงจรอุบาทว์น้ี บล็อก ดhings Organized Neatly อาจจะชวย
ใหแรงบัน าลใจใหคุณลุกขึ้นมาจั การกับปัญหาน้ี และจะทำาใหเห็นวา 
ทุกอยางจะ ู ีขึ้นไ ถาไ รับการจั การ ไมวาจะเปนการจั วาง
องค์ประกอบสีของกะหล่ำาปลี การจั การกับสั สวนของชิ้นสวน
ของเครื่องพิมพ์ ี  หรือคอนเทนท์ของกลองซีเรียล ใครอยากจะ
ไ ไอเ ียการจั การกับส่ิงของในชี วิ ประจำาวันไป ู เพิ่ม เ ิมไ ที่  
thingsorganizedneatly.tumblr.com

Life can get messy and we are often in too much of a rush to 
even care. If you are living in this cycle and want to escape๊ 
ดhings Organized Neatly can be a place of inspiration.  
ดhe blog proves that anything can look pleasing if arranged 
and organized๊ whether it is color coded cabbages๊  
a disassembled and dissected typewriter or contents of  
a cereal box arranged by shape. If you want to ind out more 
about their exhaustive collection of meticulously arranged 
objects๊ go to thingsorganizedneatly.tumblr.com 

“ใครๆ ก็เปนศิลปนไ ” เปนคำาพู ของศิลปนชื่อ Joseh Beuys ที่อยากจะ
ส่ือวาในความเปนมนุษย์ เราทุกคนเปนส่ิงมีชีวิ ท่ีมีความคิ สรางสรรค์
ทาง านศิลปะเฉพาะ ัว ซ่ึงเขาอาจจะลืมนึกไปถึงคุณภาพของผลงาน 
ศิลปะในแ ละชิ้นก็เปนไ  Museum of Bad Art หรือพิพิธภัณฑ์ 
งานศิลปะหวยแ ก ั้งอยูที่บรูคไลน์ รัฐแมสซาชูเซ ส์ สหรัฐอเมริกา  
เปนพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะท่ีเขาใหคำาจำากั ความวาเปน
ผลงานชิ้นหวยเกินวาที่จะถูกมองขามหรือทิ้งไป พิพิธภัณฑ์แหงน้ี 
เปนพิพิธภัณฑ์สวนบุคคลที่ ั้งใจนำาเสนอ 
งานศิลปะหวยๆ ใหกับคนท่ัวไปไ เห็นใหมาก 
ที่สุ  เพื่อที่จะสรางคุณคาใหมันและจะไ  
ชวยกันสรางสรรค์งานศิลปะโ ยที่ไม อง
กลัววางานของเราจะหวยไปกวาของคนอื่น

“Everybody is an artist๊” said the great 
conceptual artist Joseph Beuys. 
What he meant was that as humans๊ 
we are creative beings capable of 
artistic expressions. What Beuys 
forgot to mention was that the quality of the art varies vastly. 
ดhe Museum of Bad Art based in Brookline๊ Massachusetts๊  
collects art that๊ in their words๊ are ‘too bad to be ignored.’ 
ดhis community based private institution aims to get  
the worst of art to the widest audience so we can appreciate 
them and maybe even create more art knowing it can’t get 
any worse.

อินเ อร์เน็ อาจจะถือวาเปนเสมือนส่ิงสำาคัญส่ิงแรกๆ ของชีวิ
คุณในทุกวันน้ี เพราะมันเปนส่ิงที่คุณใชพู คุยกับผูคน ซื้อของ  
หรือแมแ อานขาวสาร างๆ แ ถึงแมวามันอาจจะ ูเปนที่ที่ไมคอย
มีความปลอ ภัยนักเพราะคนอ่ืนอาจจะมาคอยสอ แนมหรือ ิ าม
แอบสองพฤ ิกรรมของคุณไ  ในขณะเ ียวกันมันก็เปนที่ที่จะทำาให
คุณสามารถคน ูรูปภาพหรือคลิปวี ีโอของแมวไ ไมวาคุณจะอยู
ที่ไหนในโลก “I Know Where Your Cat Lives” เปนการท ลอง
ึงขอมูลภาพของแมว ็ ลาน ัวที่ถูกโพส ์ลงบนอินเ อร์เน็  

มาไวบนแผนที่ ามสถานที่ที่รูปน้ันถูกถายไว ซึ่งโปรเจกน้ีนอกจาก 
จะแส งใหเห็นถึงความนารักของแมวแลวยังสะทอนใหเราเห็นถึง
ความไมปลอ ภัยของขอมูลที่ถูกแชร์กันบนโลก ิจิ อล วย

ดhe Internet๊ your second home๊ or perhaps๊ even 
your irst๊ is a place where you talk๊ you shop and 
you read your daily news. Although it can be a bit of  
a sinister place where authorities can spy on you๊ track 
your every move and know way too much about you๊ 
it is also where you ind pictures and videos of cats 
everywhere you go. “I Know Where Your Cat Lives”  
is a data experiment that locates a sample of one 
million cat photos on a satellite map using geographic 
coordinates that exist in the photos’ metadata.  
ดhe project aims to raise awareness of the darkness 
and manipulation of our digital shadow via the lightness 
and humour of cats.

ใครที่ ไปเยี่ยมชมภาพโมนาลิซาอยูที่  
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในปารีส ว่ิงจอกก้ิง  
อยูที่เซ็นทรัลพาร์คในมหานครนิวยอร์ก  

น่ังจิบแซงเกรียอยูในบาเซโลนา หรืออยูในเมืองไหนๆ ทั่วโลก 
อยา กใจหากบังเอิญไปสะ ุ
กับ ตSB โผลออกมาจาก 
กำาแพงหรือซอนอยู ามสถาน 
ที่ างๆ เจาของไอเ ียแปลกน้ี 
เปนของศิลปนส่ือมีเ ียจากเบอร์ลินท่ีช่ือ Aram Bartholl  
ซึ่งไ ไอเ ียน้ีมาจากการ ูหนังแนวสืบสวนสอบสวน และนำามา 
สรางโปรเจกชื่อ ตSB Dead Drop ซึ่งคำาวา ‘dead drop’  
หมายถึงสถานที่ๆ คน ่ คนอยากจะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กันไ โ ยไม องพบปะกัน ตSB dead drop จะทำาใหคุณรูสึก 
เหมือนเปนนักสืบ ซึ่งคุณสามารถนำาโน บุคไปเสียบเพื่อรับ
สงขอมูลความลับหรืออาจจะเปนเพลงที่คุณชอบไวใน ตSB  
เพื่อเผยแพรขอมูลไปใหโลกรูก็ไ

If you happened to be looking at the Mona Lisa  
at the Louvre in Paris๊ jogging in Central Park๊ NYC  
or sipping sangria in Barcelona๊ and stumbled 
upon a ตSB poking out of the wall on the streets 
of those cities๊ do not be alarmed. Be glad that 
you have discovered one of the many ตSB dead 
drops hidden around the world. ดhis is the work of  
a  Berlin based conceptual artist๊ Aram Bartholl๊ who 
adopted the idea from espionage ilms. ดhe term 
‘dead drop’ is used when two spies want to exchange 
sensitive information without having to meet.  
ตSB dead drop lets you unleash your inner spy 
by uploading your dirty secrets and favorite music 
onto the ตSB๊ so you can anonymously share 
them to the world.

I  KNOW              

WHERE   YOUR 

CAT        LIVES 

USB 

DEAD 

DROP

THINGS         

ORGANIZED

NEATLY        

MUSEUM     

OF                   

BAD  ART   

PHOTO CREDITS : WWW.MUSEUMOFBADART.ORG

PHOTO CREDITS : IKNOWWHEREYOURCATLIVES.COM/CAT/5ED8F57FBE

PHOTO CREDITS : DEADDROPS.COM

PHOTO CREDITS : THINGSORGANIZEDNEATLY.TUMBLR.COM
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Noble Society

บริษทั โนเบิล เีวลลอปเมนท์  จำากั  (มหาชน)  เ นิหนาสรางปรากฎการณ ์
ที่สุ ของความภาคภูมิใจ เผยโฉม ึก “Noble Ploenchit” อกย้ำา 
ความสำาเร็จของการเปนผูนำาพัฒนา สุ ยอ คอนโ มิเนียม   ระ บัไฮเอน  ์ 
ภายใ คอนเซป ์ “Centre of universe”

Noble Ploenchit กอสรางแลวเสร็จถือเปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจ
ของโนเบิลฯ วยประสบการณ์และความเชื่อในการบรรจงสรางสรรค์
ทุกรายละเอีย อยางประณี และ ีที่สุ ลอ ระยะเวลา 5 ป โ ยทีมงาน 
ทุกทานไ ทุมเทในการคั สรรวัส ุและเทคโนโลยีการกอสราง รวมถึง
ความใสใจในรายละเอีย เพื่อใหมั่นใจวา Noble Ploenchit น้ีจะเปน
ศูนย์กลางของการใชชีวิ บนพื้นที่กวา 9 ไร

รวมเปนสวนหน่ึงแหงความภาคภูมิใจกับที่ สุ ของสถาปั ยกรรม
แหงอนาค ไ แลววันน้ี กับโครงการ Noble Ploenchit สอบถาม 
รายละเอีย เพิ่มเ ิม หรือนั หมายเขาชมโครงการพรอมหอง ัวอยาง  
โทร.0่-่5็-9955 หรือ www.noblehome.com

Noble proudly presents its latest creation “Noble Ploenchit” the 

ultimate experience of living, in the heart of the city.

Noble Development Public Company Limited proudly presents  
“Noble Ploenchit๊” a leader in the ultimate high-end condominium under  
the concept of “Center of ตniverse.”

Noble Ploenchit is finally completed after 5 years of construction and 
there is no doubt that this is an absolute pride of Noble Development 
Limited. During these 5 years๊ our team had dedicated their time 
looking into every detail๊ including selecting the best materials 
and the latest technology for construction so that Noble Plonechit  
can be the ultimate living experience right here๊ in the heart of the city๊  
with a spacious area of 9 acres to live in. 

ดoday๊ we welcome you to be a part of the future of architecture. ดo schedule 
a visit please call 0่-่5็-9955 or visit www.noblehome.com.

โนเบิลฯ อกย้ำาความสำาเร็จเผยโฉม
คอนโ มิเนียมระ ับไฮเอน ์  
“โนเบิล เพลินจิ ” ที่สุ แหงประสบการณ ์

ของการใชชีวิ ใจกลางเมือง

 
NOBLE 
PLOEN
CHIT



Sunset
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โนเบลิฯ เชิญชวนลูกบาน รวมกิจกรรม “NOBLE iD with Scent Workshop” เรยีนรศูาส รแ์ละ 
ศิลป์ในการผสมผสานความหอม ใหเปนเอกลักษณ์ในแบบฉบับของคุณเอง กิจกรรมในครั้งน้ี 
ไ รับเกียร จิากวิทยากรผูเช่ียวชาญ านเคร่ืองหอมอะโรมา กิจาก Vuudh แบรน เ์คร่ืองหอม 
รวมสมัยในเครือ HARNN มาคนหาพลังธรรมชา ิที่ซอนอยูภายใน ัว นของแ ละทาน โ ย
พลังธรรมชา เิหลาน้ีประกอบไป วย 5 ธา หุลัก ไ แก นิ ไฟ น้ำา ไม และ โลหะ ซึง่หลังจากทีท่กุทาน 
ไ ทราบถึงพลังธรรมชา ิใน นเองแลว แ ละทานก็ไ ลงมือปรุงน้ำาหอมที่เหมาะกับธา ุของ 

นเอง โ ยเลือกสรรจากหัวน้ำาหอมธรรมชา ิ 5 ชนิ  มาผสมผสานจนเกิ เปนกล่ินที่เปน 
อั ลักษณ์เฉพาะของแ ละทานไ อยางลง ัว ณ อาคาร Noble Building BดS เพลินจิ

Noble invited its tenants to learn the art of aromatherapy at the workshop titled 
“Noble iD with Scent Workshop.” At this workshop the participants learned 
the art of perfumery by creating their own unique scent. ดhe workshop 
was led by Vuudh๊ a contemporary scent brand under the umbrella of 
HARNN. ดhe participants had a chance to discover their hidden 5 elements  
such as earth๊ ire๊ wood๊ water and metal. Once the hidden elements 
were determined the participants used it as a foundation for making their  
own unique scent. ดhe event took place at Noble Building BดS Ploenchit.

Sunrise
 
ชวนคุณและครอบครัวมาสัมผัสความสุขและความสนุกกับการใชชีวิ สไ ล์ญี่ปุนในงาน Noble Gable 
Kanso “Sunrise to Sunset” ที่จั ขึ้นภายใ คอนเซ็ป ์ของการจำาลองเทศกาลประจำาหมูบานที่สะทอน 
วิถีชีวิ ในแบบญีป่นุ ภายในงานเ ม็ไป วยกิจกรรม างๆ มากมาย ไมวาจะเปนกิจกรรม  Daifuku Strawberry 
Moji Workshop๊ Shibori ดie Dye Workshop๊ Shide Origami at Sunset Pavilion และกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่อบอวลไป วยความสนุกสนานและกล่ินไอความเปนญี่ปุน ลอ วัน พรอมทั้งอ่ิมอรอยส ชื่นไปกับน้ำาแข็งใส 
สไ ล์ญี่ปุน (Kakigori) และ ับรอนกับ Iced Fruit ดea by Freeze Frozen Yogurt ชาเย็นผลไม  
ในบรรยากาศสบายๆ และเพลิ เพลินไปกับ น รีส ยามเย็นที่ซันเซ็ พาวิเล่ียน สรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาทีเ่ขารวมกิจกรรมในครัง้น้ีเปนอยางมาก ณ โครงการ Noble Gable Kanso Watcharapol ระหวาง
ซอยเพิ่มสิน ่็ และ ่3 

Recently๊ Noble Development Limited invited you and your family to join us in the fun 
at Noble Gable Kanso “Sunrise to Sunset.” ตnder the concept of the Japanese village๊ 
the event was illed with many activities such as Daifuku Strawberry Moji Workshop๊ 
Shibori ดie Dye Workshop and Shide Origami at Sunset Pavilion. Other activities included 
a handmade workshop. Participants were also able to enjoy a Japanese shaved  
ice dessert (Kakigori) or cool down with Iced Fruit ดea by Freeze Frozen Yogurt while 
chilling to the live music at the Sunset Pavilion. ดhis was the event that we will remember 
for years to come. It took place at the Noble Gable Kanso Watcharapol between  
Soi ่็ and ่3. 

Recently๊ Noble Developments Limited gave a warm welcome to the Faculty of Medicine  
and its medical students from Siriraj Hospital led by Dr. Keraticharoen Cholanich๊ chairman  
of the Board of Directors and Assoc.๊ Prof. Naris Kitiyanong๊ associate Dean of Communications๊  
Social Affairs and ดoon๊ the lead singer of the band Bodyslam. ดhe honorable guest๊ Mrs. Aunchalee 
Paireerat๊ came to show her gratitude for Noble Development Limited in supporting the running 
event titled “็ Million and 5 Hundred steps๊” a run from Chiangmai to Siriraj hospital. ดhe donation  
of 9๊999๊999 baht from Noble Development will be used to support the building of the 84th 
Anniversary Navamindrabopitr Building. ดhe 84th Anniversary Navamindrabopitr Building was  
the last name granted by the late King Bhumibol Adulyadej and the facility will be used to care  
for underprivileged patients. ดhe joyful event took place at Noble Ploenchit. 

Noble Developments donated 9,999,999 baht to support  

the of building the “84th Anniversary Navamindrabopitr.” 

This auspicious event was witnessed by doctorsand medical 

students from Siriraj Hospital. 

to

โนเบิลฯ เป บานใหการ อนรับคณะแพทย์และนักศึกษาแพทย์ 
โรงพยาบาล ศิริราช มอบเงิน 9,999,999 บาท เพ่ือสมทบทุน
สรางอาคาร “นวมินทร บพิ ร ๘๔ พรรษา”

“NOBLE iD with Scent Workshop”  ชวนลูกบานเรียนทำา
เคร่ืองหอมอะโรมาประ บัหอง

โนเบิลฯ จั งานเทศกาลฤ รูอน Noble Gable Kanso  
“Sunrise to Sunset” 

“Noble iD with Scent Workshop”

Scent  
Workshop

Noble Development organized a Summer Activity, Noble Gable Kanso 
“Sunrise to Sunset”

บริษัท โนเบิล ีเวลลอปเมนท์ จำากั  (มหาชน) ใหการ อนรับคณะ
แพทย์ศาส ร์และคณะนักศึกษาแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช นำาโ ย  
รศ.นพ. กีร ิ เจริญชลวานิช ประธานคณะกรรมการ ำาเนินงาน๊  
รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบ ีฝายส่ือสารและกิจกรรมเพื่อสังคม  
พรอมทั้งนักรองหนุมร็อคขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ คุณ ูน บอ ี้สแลม  
และแขกผูมีเกียร ิ คุณอัญชะลี ไพรีรัก เนื่องในโอกาสเ ินทางมาขอบคุณ 
บริษัทฯ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม “็ ลาน 5 แสนกาว” ว่ิงเพื่อชีวิ   
เชียงใหม-ศิริราช จำานวน 9๊999๊999 บาท เพื่อสมทบทุนสรางอาคาร  

“นวมินทร บพิ ร ๘๔ พรรษา” อาคารหลังสุ ทายของศิริราชที่ในหลวง 
รัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม เพื่อผูปวย อยโอกาส ณ อาคารโนเบิล 
เพลินจิ  
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Project Update

โครงการ โนเบิล บี เทอร์ ี้ทรี
งานเสาเข็มเจาะและกำาแพงกัน ิน

ิ ั้งผนังกัน ิน ำาเนินการแลวเสร็จ ็00่ 
เสาเข็มเจาะ ำาเนินการแลวเสร็จ ็00่

งานโครงสราง
ขณะน้ี โครงการฯ ไ เริ่มกอสรางในสวนของงานชั้นใ ินแลว  
โ ยกำาลัง ำาเนินการทำาคานรั รอบกำาแพงกัน ิน และงาน ิ ั้ง 
งานระบบค้ำายันปองกัน ินพัง ซึ่งคา วาจะแลวเสร็จในเ ือน  
พฤษจิกายน พ.ศ. ่ 560 เมื่องาน ังกลาวแลวเสร็จ โครงการฯ จะ
เริ่ม ำาเนินการพื้นชั้นใ ินเปนลำา ับ อไป

Noble BE 33

Diaphragm Wall and Piling Work

Diaphragm Wall was ็00่ completed  
Piling works was ็00่ completed 

Structural Work

ดhe status of this project is at the basement structural 
work including the construction of Cap Beam and 
Bracing work for soil protection. ดhis vital process is 
expected to be completed by November ่ 0็7 and we 
will start working on the basement concrete looring 
as our next step. 

โครงการ โนเบิล บีไนน์ทีน
งานโครงสราง
ดower A : ปจัจบุนัไ ำาเนินการในสวนของงานเสาเขม็เจาะแลว
เสรจ็ ในขัน้ อน อไปจะ ำาเนินการงานฐานรากซึง่คา วาจะแลว
เสร็จภายในเ ือนพฤศจิกายน ่560

ดower B : อยูระหวาง ำาเนินการทำาผนังกำาหน แนวขุ เจาะ 
(Guide Wall) และกำาแพงกัน นิ  (Diaphragm wall) คา วาจะ 
ำาเนินการแลวเสร็จประมาณเ ือนกรกฎาคม ่560 นี้ และทันที

ทีแ่ลวเสรจ็ โครงการฯจะ ำาเนินงานเสาเขม็เจาะ ดower B อไป 

Noble BE 19

Structural Work

ดower A:  ดhe piling work is complete. We are now 
working on the foundation and expect this to be 
inished in November ่0็7.

ดower B: We are currently working on the Guide 
wall and the Diaphragm walls and expect them to 
be completed by July ่0็7. We will then start the 
piling work on ดower B.

โครงการ โนเบิล รีโคล
โครงการ โนเบิล รีโคล ไ ำาเนินการกอสรางในสวนของงาน 
ขุ นิชัน้ใ นิและ ิ ัง้ค้ำายนัของระบบปองกัน นิพงัครบทัง้ 4 ชัน้ 
เสร็จเรียบรอยแลว ปัจจุบันอยูระหวางการ ำาเนินการกอสรางงาน
ฐานราก โ ยคา วาจะ ำาเนินการแลวเสรจ็ประมาณเ อืนพฤษภาคม 
่560 และทันทีที่งานกอสรางงานฐานแลวเสร็จ โครงการฯ  
จะเริ่มงานโครงสรางชั้นใ ินของชั้น B5 อไป

Noble Recole

ดhe basement of Noble Recole has been dug and 
all four stories of the bracing structure that prevents 
soil collapse have been installed. Currently๊ the 
foundations are being built and are expected to be 
completed in May ่0็7. After completion๊ we will start 
constructing the B5 Level.

โครงการ โนเบิล รีโว สีลม
งานโครงสราง งานสถาปั ยกรรม งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย งานปรับอากาศ และ
งานระบายอากาศ งานภูมิสถาปั ยและงาน กแ งภายใน 

ำาเนินการแลวเสร็จ คงเหลือเพียงงานเก็บความเรียบรอย
เพือ่เ รยีมสงมอบลูกคา ทัง้น้ีงานกอสรางเปนไป ามแผนการ
กอสรางที่ไ วางแผนไว  และคา วาจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์หอง
ชุ ไ ั้งแ เ ือนกรกฎาคม ่560 

Noble Revo Silom

ดhe following work are now complete: structural 
works๊ architecture๊ electrical and communications 
and air conditioning and ventilation including  
the landscape and interior decoration. ดhe project 
is now under inal inspection. ดhe construction 
has been completed according to our plan and 
conveyance can start from July ่0็7 onwards.
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โครงการ รีวอลฟ์ รัช า 2 
งานโครงสราง 
งานเทคอนกรี พื้น๊ เสา    ำาเนินการถึง ชั้น ็4

งานสถาปั ยกรรม   
งานกออิฐฉาบปูน   ำาเนินการถึงชั้น 9

งานระบบอาคาร  
งานเ ินทอระบบไฟฟา๊ ระบบประปา ำาเนินการถึงชั้น 9  
งาน ิ ั้งเครื่องปรับอากาศ  ำาเนินการถึงชั้น 9 

Noble Revolve Ratchada 2

Structural Work 
Concrete pouring work๊ pillar on the ็4th loor 

Architecture Work 
Masonry work on the 9th loor  

M & E work  
Pipe work๊ electrical system๊ and plumbing on the 9th loor 
Air Conditioning installation on the 9th loor 

โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัช า 1
ปัจจุบันทางโครงการฯ ไ ำาเนินการกอสรางในสวนของงานโครงสราง
อาคารและงานสถาปั ยกรรมเสร็จเปนที่เรียบรอยทั้งโครงการแลว  
งานระบบเหลือเพยีงงาน ิ ัง้เครือ่งปรบัอากาศและชุ ครวั สำาหรบังาน
สวนกลาง างๆ เชน ลอบบี้ สระวายน้ำา และฟ เนส อยูระหวาง ำาเนินการ

กแ งภายใน งานภูมิสถาปั ย์ไ ำาเนินการปลูก นไม บริเวณชั้น 6 และ 
ชั้น 38 เปนที่เรียบรอยแลว

Noble Revolve Ratchada 1

Currently๊ the construction of building and architectural 
work is completed. ดhe only thing remaining is the 
installation of  air conditioning and kitchen appliances. 
Work for the public areas๊ such as the lobby๊ swimming 
pool and itness๊ is underway. Landscape architects have 
inished planting trees on the 6th and 38th loors.



By London Fieldworks

“พวกเรา ิ ั้งงานประ ิมากรรมสองจุ ในลอน อน  
ที่แรกคือระหวาง Duncan ดerrace Gardens  
ในฝัง ะวันออก และอีกที่คือ Cremorne Gardens  
ในทาง ะวัน กของลอน อน เราทำางานรวมกับกลุมสภา 
นักอนุรักษ์เพ่ือสรางงานสถาปั ยกรรมหน่ึงขึ้นมา 
ที่เรียกวาเปนอพาร์ เมนท์สำาหรับนก”
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B y  D r .  N i r a m o n  K u l s r i s o m b a t 

MASTER 

PLANNING

“พื้นที่ที่มีศักยภาพ คือ รั นโกสินทร์ ปทุมวัน บางรัก อนุสาวรีย์
ประชาธิปไ ย เยาวราช และสำาเพ็ง ซึ่งเหมาะจะเป็นพื้นที่นำารอง
ของเมืองเ ินไ เมืองเ ิน ี เพิ่มทางเ ินเทาและปรับปรุงพื้นที่และ 
ทิวทัศน์รอบๆ ใหสวยงามขึ้น”

PLAYFUL

LAND-

SCAPE

Point of View
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MASTER 

PLANNING

สมมุ ิวาไม อง ิ อยูกับการการเ ินทาง วยรถ  
จะเปนไปไ ไหมวาเราจะใชวิธีการเ ินเทาแทน ร.นิรมล 
กุลศรีสมบั ิ ผูเสนอแผนโครงการ “Good Walk” 
หรือ “กรุงเทพฯ เมืองเ ินไ  เมืองเ ิน ี” เชื่อวาจะ
เปนไปไ  โครงการน้ีออกแบบโ ยศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อป ่557 
ภายใ การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โ ยมีจุ มุงหมายเพื่อ
พฒันาพืน้ทีใ่นกรงุเทพฯ ชัน้ใน และสรางใหเปนเสนทาง
ทีเ่ นิไ  และเ นิไ  ีซึง่ ร.นิรมล บอกวาโครงการน้ีมี
ขอโ แยงอยู 3 ประเ ็นคือ

ในหน่ึงปคนกรุงเทพเสียเวลาอยูกับการ
จราจรคิ เป็นเฉลี่ยประมาณหนึ่งเ ือน
สามวัน ซ่ึงหมายถึงวา 800 ช่ัวโมงนี้เรา
ควรจะใชมันอยูกับลูก ไปยิม หรือไปทำา
อะไรที่เป็นประโยชน์มากกวานี้ เรามีเวลา
มากมายระหวางที่ ิ อยูในการจราจร 
ลองมานั่งคิ วาอะไรที่จะทำาไ  และอะไร 

ที่ควรจะทำา อยางนอยก็ 2 ช่ัวโมง อวัน 
5 วัน อสัป าห์ แทนที่จะนั่งปลอยไอเสีย
สรางมลภาวะไปเฉยๆ อยางนั้น

DR.  NIRAMON 

KตLSRISOMBAด 

1. านสุขภาพ

“การเ ิน ี อสุขภาพรางกายและจิ ใจ ล ความเส่ียงของการ
เปนโรค เอาพลังงานสวนเกินออกไป และหมายถึงคุณอาจจะ
ไม องจายเงินคาฟ เนสก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ ีและมีรูป
รางที่ ีไ ”

2. านเศรษฐศาส ร์

งานวิจยัหลายชิน้พบวาเมอืงทีค่นใชแ รถยน  ์จุ หมายปลาย
ทางของการจับจายซื้อของคือศูนย์การคาที่เราอาจจะไปแวะ
ทุกๆ สุ สัป าห์ แ เปนไปไมไ ที่เราจะสามารถแวะไ ทุกๆ วัน 
ทำาใหความมั่งคั่งกระจุก ัวอยูที่เ ียว ในขณะเ ียวกันเมืองที่
ลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สะ วก อการเ ินเทา  
จะทำาใหเกิ การกระจายความมั่งคั่งสูเศรษฐกิจเล็กๆ ัวอยาง
เชน ประเทศญีป่นุ ธรุกิจขนา เล็กอยไู วยระบบทางที่  ีซึง่เปน 
เห ุผลวาทำาไม พอลสมิธไม องอยูในหางก็ไ  ีไซน์เนอร์รุน
ใหมไมจำาเปน องอยูในหาง ซ่ึงในทางกลับกันแผนผังเมืองที่
ีก็จะทำาใหธุรกิจขนา เล็กเขมแข็งขึ้น

3. านสังคม

“ถาอยากใหคนรูสึกรักชุมชนของ ัวเอง ก็จะ อง ึง ู ให
พวกเขาออกมาใชพื้นที่สาธารณะ ซึ่งก็หมายถึงเรา องมี
ระบบทางเทาและมีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ อยางเชนที่
ชานเมืองโ เกียว ทางเ ินเทาที่น่ันเชื่อม อพื้นที่สาธารณะ
เขา วยกัน ทางเ ินเทากวางพอที่คนจะออกมาปฏิสัมพันธ์  
และแลกเปล่ียนไอเ ียความคิ  ประสบการณ์กัน ซึ่งก็จะทำาให
ชุมชนเขมแข็งขึ้น ในทางกลับกันในเมืองที่คนสวนใหญใช
รถยน ์หรือขี่จักรยานเปนพาหนะ คนเราอาจจะวั กันที่ราคา
หรือยี่หอของรถหรือจักรยาน แ ถาเปนการเ ิน ชุมชนจะมี
ความสำานึกของความเทาเทียมมากกวา เพราะเวลาคนเ ินคน
จะเทาเทียมกันไมวายาก ีมีจน ังนั้นเขาถึงบอกวาการเ ินเทา
เปนการเคลื่อนที่ที่มีความเปนประชาธิปไ ยที่สุ แลว

เห็นไ วาทฤษฎีน้ีประสบความสำาเร็จเปนอยาง ีในประเทศญี่ปุน แ เมื่อนำาไปปฏิบั ิใชใน
ประเทศอ่ืนๆ ใหเขากับการวางผังเมืองของแ ละประเทศละ? “อีก ัวอยางที่ ีก็คือเมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเ นมาร์ก ในราวป ่493 เมืองโคเปนเฮเกนประสบปัญหารถ ิ และ
มลพิษทางอากาศอยางรุนแรงที่สุ ในประวั ิศาส ร์ ทำาใหมีสถาปนิกชื่อ ญาน เกห์ล 
(Yan Gehl) ไ เสนอใหยกเลิกการอนุญา ใหมีรถยน ์ในเข พื้นที่พาณิชย์ใจกลาง
เมือง และเปล่ียนใหเปนพ้ืนที่สาธารณะที่เนนคนเ ินเปนหลัก โ ยสรางโครงขายทางเ ิน
เทาในพื้นที่เมืองชั้นใน สรางพื้นที่สาธารณะเชื่อม อพื้นที่สำาคัญๆ ของเมือง เชน โบสถ์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็  โรงเรียน โรงพยาบาบาล รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ เขา วยกัน ในแ ละ
ปเมืองโคเปนเฮเกนขยายโครงขายทางเทาและพื้นที่สาธารณะในเมืองเพิ่มขึ้น ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของพืน้ทีเ่มอืงเ นิ  ีและหนัมาใชจกัรยานมากขึน้ รฐัจึงเริม่สรางทางจักรยานเปน
โครงขายคูไปกับทางคนเ ิน มีผลทำาใหพื้นที่สาธารณะที่ใหคนเ ินเปนหลักขยาย ัวเพิ่ม
มากขึน้ถึง 6 เทาจากแรกเริม่ แลวจากน้ันเมอืงใหญเมอืงอ่ืนๆ อยางเมลเบริน์ และลอน อน
ก็เริม่ใชผลการสำารวจและเอาทฤษฎขีองเกห์ลไปใชในการพฒันาเมอืงชัน้ในบาง เรือ่งน้ีเปน

ัวอยางที่ ีมากที่เปนการทำางานรวมกันระหวางสถาปนิก รัฐบาล และชุมชน เพื่อใหเกิ
ผลประโยชน์สูงสุ แกชุมชนและสังคมที่พวกเขาอยู” ร.นิรมลกลาว

สำาหรับกรุงเทพมหานครน้ัน ร.นิรมลบอกเราวา “พื้นที่ที่มีศักยภาพ คือ รั นโกสินทร์ 
ปทุมวัน บางรัก อนุสาวรีย์ประชาธิปไ ย เยาวราช และสำาเพ็ง ซึ่งเหมาะจะเปนพื้นที่นำารอง
ของเมอืงเ นิไ เมืองเ นิ  ีเพิม่ทางเ นิเทาและปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละทวิทศัน์รอบๆ ใหสวยงาม
ขึ้น” การจะออกแบบผังเมืองและสรางเมืองเ ินไ ใหสำาเร็จจะ องเริ่ม นจากการสราง
โครงขายการสัญจรโ ยเทา เชื่อม อพ้ืนที่ที่ชุมชนทำากิจกรรมไว วยกัน เชน ที่ทำางาน  
สวนสาธารณะ รานอาหาร รานคา และโรงเรียนก็ องเขาถึงไ งาย วยการเ ินหรือ
จักรยาน ทางเ ินเทา องปลอ ภัย และบรรยากาศโ ยรอบก็ องนารื่นรมย์เพื่อ ึง ู ให
คนในชุมชนอยากจะออกมาเ ินหรือใชชีวิ ขางนอกบาน” โ ยประเ ็นสำาคัญที่จะนำามาใช
คั เลือกพืน้ทีน่ำารองคอื พืน้ทีท่ีม่คีาคะแนนเมอืงเ นิไ เมอืงเ นิ คีอนขางสูง ซึง่ก็คอืพืน้ที่
ที่จะสามารถเขาถึงไ ภายใน ็5 นาทีจากโรงเรียน จากพื้นที่พักผอนหยอนใจ ที่ทำางาน 
หรือรานคา วยการขนสงสาธารณะและการบริการของชุมชน อยางเชน เข ปทุมวัน  
ก็มีหางสรรพสินคา โรงเรียน และการขนสงสาธารณะมากมายที่สามารถเ ินถึงกันไ ”

กรุงเทพฯ ก็ยังคงเปนกรุงเทพฯ ถึงแมวา อนน้ีเรายังไมมีเสนทางจักรยานที่ปลอ ภัย
มากพอ หรือมีมอเ อร์ไซค์ที่ใชทางอยางถูกระเบียบ แ เมืองหลวงแหงน้ีก็ยัง ิ อัน ับ

นๆ ของสถานที่ที่เปนจุ หมายปลายทางที่คนมามากที่สุ แหงหนึ่ง แ ลองนึกวาเมืองนี้
จะนาอยูมากขนา ไหนถาเ ็กจะเ ินไปโรงเรียนไ อยางสะ วกสบายในขณะที่เราก็สามารถ
ใชจักรยานเปนพาหนะไปทำางานหรือไปซ้ือของไ ในชีวิ ประจำาวัน เมืองหลวงของไทยเรา
ก็จะเขาใกลความเปนเมอืงนาอยท่ีูมอีาหารขางทางที่ ทีีสุ่ และมคีวามสวยงามรืน่รมยท์ีสุ่
อยางที่มันควรจะเปน




