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เปิดปี 2561 มาก็มีงานเพียบเลยจริงๆ 
ครับ เริ่มต้นด้วยงานบางกอกแหวกแนว ซึ่ง
ทางบริษัทได้สนับสนุนเป็นปีที่ 2 เป็นงาน 
“วัด” ออกสไตล์เมืองนอกหน่อย จะมีคนมา
ฟังนักเขียนและนักพูดในตอนกลางวัน มีทั้ง 
นักเขียนต่างชาติและคนไทย ให้ความรู้แก่
ผู้มาฟัง ตอนเย็นมีฟู้ดทรัครถอาหารอร่อยมาบริการให้ และมี
คอนเสิร์ตยามเย็น ในปีน้ีได้มีการเปิดตัวหนังสือ “สิงห์ปกรณัม” 
อย่างเป็นทางการด้วย ได้รบัความสนใจจากผู้มาร่วมงานพอสมควร 
นอกจากน้ัน ยงัเปิดสงิห์เบยีร์การ์เด้นขนาดย่อมในลานจอดรถของ
บ้านจักรพงษ์ด้วยอีก คนผลัดกันมานั่งกันอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ 
ต่อมาก็มีงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 15 ที่กลับไปจัดที่พัทยา
อีกครั้ง ตามด้วยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้จัดขึ้น จ�าลองแบบงานฤดูหนาวในสมัย
รชักาลท่ี 5 และมกีารเชญิชวนให้ทกุคนแต่งตวัย้อนยคุ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ี
ดมีากเพราะจะไม่ค่อยมีการนยิมแต่งไทยมากนกัในปัจจบัุน พอได้
นุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนไปเดินงาน และเห็นคนส่วนใหญ ่
พากนัแต่งตวัย้อนยุค กรู้็สกึภาคภูมิใจในความเป็นไทย กลบัไปค้น
รูปท่านเจ้าคุณแต่งตัวในสมัยท่านมานั่งพิจารณาใหม่ 

ในงานนีเ้รากไ็ด้เชญิให้ร้าน ครวับ้านหนนุ ทีอ่อกร้านกบัทาง
บริษัทในหลายโอกาสด้วยกันมาร่วมออกงานด้วย และกลายเป็น
ร้านสุดฮิตของงานร้านหนึ่งเพราะไก่ย่างแบบทางใต้ของเขาอร่อย
มากๆ และเป็นทีรู่จ้กักว้างขวางอยูแ่ล้ว ประกอบกบัขนมโคสดุอร่อย 
ท่ีหารับประทานได้ยากจริงๆ ในสมัยนี้ กลายเป็นว่ามีคิวยาว
ตลอดเวลาท่ีหน้าร้าน “อภิรมย์” ด้วยทางผู้จัดงานได้ขอไม่ให ้

มีการโฆษณาบริษัทหรือสินค้าในงานจึงได้
ตั้งชื่อร้านว่า “อภิรมย์” เป็นชื่อของนิตยสาร
ของบริษัทในสมัยก่อน ที่กลายมาเป็น สิงห์ 
แมกกาซนี ในสมยันี ้มคีวามหมายทีด่ ีแปลว่า 
รื่นเริงยิ่ง มีกลิ่นอายเก่า ชื่อคล้องกับพระยา
ภริมย์ภกัดี คิดว่าเหมาะสมดีกบังานนี ้จากนัน้ 

เราก็มีงานแจ๊สเฟสติวัลและบอลลูน ตามมาติดๆ กันที่สิงห์ปาร์ค 
เชียงราย มีผู้คนไปร่วมงานเป็นหมื่นต่อวัน จ�านวนมากขึ้นกว่าปี 
ทีแ่ล้ว และงานบอลลนูครัง้นี ้คุณอสิระ ขาวละเอียด บรว์ูมาสเตอร์
อัจฉริยะของเรา ได้น�าทีมโขนวังหน้าขึ้นไปแสดงกลางแจ้งด้วย 
สร้างความฮือฮาให้กับผู้ท่ีได้มาชมจนหลายคนออกปากว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีมากที่เราอนุรักษ์ความเป็นไทย และเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่
รวมถงึคนเชยีงรายได้มโีอกาสชมความงามและความสนกุแบบไทย
จรงิๆ ด้วย โดยคณุอสิระกไ็ด้เป็นเซเลบไปด้วยเลย มกีารขอถ่ายรปู
ขอลายเซ็นกันทั้งที่ไร่และที่สนามบิน ดูแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีอนุรักษ์
ความเป็นไทยก็น่าจะเหมาะสมดี

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับแรกของปีนี้ขอน�าเสนอเรื่องเด่นท่ี
แปลกออกไปจากปกต ิด้วยการจดัหน้าแฟชัน่สเปรดเชญินายแบบ 
นางแบบกติตมิศกัด์ิชาวสงิห์มาใส่เสือ้ผ้าสวยงามจากสงิห์ไลฟ์ และ
ถ่ายภาพภายในบริษัท เพราะปีนี้เราฉลอง 85 ปี บุญรอดบริวเวอรี่
ทัง้ปี กเ็ลยจะน�าเสนอเรือ่งราวของบรษิทัทีใ่ห้เห็นถงึประวตัศิาสตร์
อันยาวนานของเราและความรุดหน้าของบริษัทที่ขยายธุรกิจไป
ในแขนงต่างๆ โดยที่ยังคง The Singha Way หรือสปิริตของ
พระยาภิรมย์ภักดีและความเป็นสิงห์ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป 
                            สรวิช ภิรมย์ภักดี                                               
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เทศกาลบางกอกแหวกแนว 
Bangkok Edge 2018 
@ กรุงเทพมหานคร l 20-21 มกราคม 2561

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ร่วมสนับสนุนเทศกาลบางกอกแหวกแนว 

(Bangkok Edge 2018) เทศกาลแห่งความคิดรูปแบบใหม่ที่จัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20-21 มกราคมที่ผ่านมา ณ 

บริเวณมวิเซยีมสยาม จกัรพงษ์วลิล่า และโรงเรียนราชินี โดยคร้ังน้ีจดัข้ึน 

ยิ่งใหญ่กว่าคร้ังแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Explore, Create, Inspire” 

อัดแน่นด้วยกิจกรรมเสวนา สัมมนา เวิร์คช็อป คอนเสิร์ต นิทรรศการ

ย่อยๆ ร้านหนังสอื ร่วมด้วยร้านขายสนิค้าแฮนด์เมดทีอ่อกแบบไม่ซ�า้ใคร 

นอกจากน้ียังมีบูธอาหารและเคร่ืองดื่มแบบจัดเต็มตลอดเที่ยงวันยัน 

เทีย่งคนื โดยไฮไลท์ส�าคญัจากกจิกรรมต่างๆ ในปีนี ้ได้แก่ เสวนา เวร์ิคช็อป 

ภาพยนตร์ ดนตรี การเข้าชมพืน้ทีบ่ริเวณจักรพงษ์วลิล่า และการเปิดตวั 

หนังสือสิงห์ปกรณัม 
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ร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 15
@ ชลบุรี l 24-26 มกราคม 2561

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด จัดงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ 
ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป 
พัทยา เป็นงานรวมตัวผู้บริหารและตัวแทนจ�าหน่ายรวม 458 คน 
ภายใต้สโลแกน 1 Team 1 Mission ภายในงานมีการจัดบูธแสดง
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจในเครือบุญรอดต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนจ�าหน่าย

ได้สัมผัสและทราบถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัท อีกทั้งได้ 
ร่วมสนุกไปกับศิลปินดาราช่ือดังมากมาย อาทิ หน้ากากอีกาด�า 
หน้ากากซูโม่ หน้ากากยูนิคอร์น จากรายการหน้ากากนักร้อง ปู-พงษ์สิทธ์ิ  
ค�าภร์ี นักแสดงสาว เบลลา่-ราณี แคมเปญ ไอซ-์อภิษฎา เครือคงคา 
ตลอดจนศิลปินจากค่าย Muzik Move ที่มากันคับคั่ง 
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งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 
@ กรุงเทพมหานคร I 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน

อุ่นไอรัก คลายความหนาว บริเวณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 

ภายในงานมีคอนเซ็ปต์ย้อนยุค รณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานสวมชุดไทย

เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยอดีต พร้อมชมนิทรรศการ

พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 การแสดง 

ศลิปวัฒนธรรม สนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ เลอืกซ้ือสนิค้า

และร้านค้าจากบูธต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างไทยโบราณเข้ากับธีมงาน 

ตลอดจนมกีารขายสลากลุน้รับของรางวลัมากมาย โดย บริษทั บญุรอด 

บริวเวอรี่ จ�ากัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานและร่วมออกร้านชื่อ 

“อภิรมย์” ซ่ึงได้รับความสนใจจากผูม้าร่วมงานอย่างมากตลอดทกุวนั 

ของการจัดงาน 
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Singha Park Chiang Rai 
International Balloon 
Fiesta 2018 
@ เชียงราย I 14-18 กุมภาพันธ์ 2561

เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

อาเซียน “Singha Park Chiang Rai International 

Balloon Fiesta 2018” ได้แถลงข่าวเปิดงานเมื่อวันที ่

29 มกราคม 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ 

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธ�ารงเจริญ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ�ากัด เป็นประธาน

ในงานแถลงข่าว ส�าหรับงานในปีน้ีจัดข้ึนระหว่าง

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ต้อนรับเทศกาล

วาเลนไทน์ โดยมีไฮไลท์ส�าคญัคอืกจิกรรม “บอลลนู

บอกรักบนท้องฟ้า” ซึ่งจัดให้คู่รัก 25 คู่จดทะเบียน

สมรส และเตมิเตม็ความหวานบนบอลลนูท่ามกลาง

บรรยากาศอันงดงามของไร่บุญรอด โดยคู่รักส�าคัญ

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม เช่น ต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา และ

ภรรยา เป๊ียก-อรัญญา นามวงศ์ รวมถงึคูรั่กนักกฬีา

เทควันโดชื่อดัง สอง-บุตรี เผือดผ่อง และเป็นเอก 

การะเกตุ เป็นต้น

ไฮไลท์อีกอย่างคือการแข่งขันบอลลูน ปีน้ีมี

บอลลนู 35 ลกูจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมชิงชัยเพือ่ชิง

เงนิรางวัลกว่า 500,000 บาท โดยหลงัจบการแข่งขัน 

ในช่วงค�่ายังมีการโชว์บอลลูนในกิจกรรม Balloon 

Night Glow ซ่ึงเป็นการแสดงแสงสเีสยีงเต็มน่านฟ้า

เชยีงรายตลอดทัง้ 5 วัน ให้ผูม้าร่วมงานได้ดืม่ด�า่กบั

ความตระการตาพร้อมรับฟังบทเพลงจากศลิปินช้ันน�า 

ของประเทศ ได้แก่ โต๊ะ-วสนัต์ ก้อง ห้วยไร่ เจ-เจตริน 

พอส ลุลา บุรินทร์ เจ็ทเซสเตอร์ เพลกราวด์ ใบเตย 

อาร์สยาม ลปิตา อทีซี ีและ สงิโต น�าโชค  นอกจากน้ี 

ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษกับการแสดงโขนกลางแปลง 

เรื่องรามเกียรติ์ ในชื่อตอน “พระรามราชา” ที่เพิ่ม 

เทคนิคอันงดงามตระการตา มีผู ้ร่วมแสดงกว่า 

100 ชีวิต เป็นการแสดงโขนกลางแปลงครั้งแรกที่

จ.เชียงรายอีกด้วย 
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บีจีเอฟ หรือ บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จ�ากัด ผู้ผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายกระจกแผ่น ในเครือบางกอกกล๊าส กรุ๊ป (บีจี) เตรียม
ขยายธุรกจิ รองรับความต้องการทัง้ในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 
เปิดตัวโรงงานผลติกระจกแห่งแรก บนเน้ือที ่150 ไร่ ที ่อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบุรี มีก�าลังการผลิต 2.19 แสนตันต่อปี ด้วยความร่วมมือ 
ด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยจาก บริษัท กลาส เทรอช โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายกระจกรายใหญ่จากประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ 

บีจีเอฟ เปิดตัวโรงงานกระจก เตรียมรุกตลาดไทยและอาเซียน
@ ปราจีนบุรี l 10 ตุลาคม 2560

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด สนับสนุนน้�าด่ืมและร่วมมอบ
ของพระราชทาน (ถุงยังชีพ) ท่ีวัดปทุมวัน ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าวจ�านวน  
1,200 คน ซ่ึงชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 

SBC สนับสนุนนํ้าดื่มและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
@ พระนครศรีอยุธยา l 22 พฤศจิกายน 2560
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Boonrawd Security 
Awareness Day 2017
@ กรุงเทพมหานคร l 23 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาและฝึกอบรมกลาง  
จัดอบรม “Boonrawd Security Awareness Day 2017” ในหัวข้อ “เรา
ปลอดภัย บริษัทปลอดภัย” ณ หอประชุมใหญ่ ซ่ึงจัดข้ึนทุกปีเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจให้พนักงานรู้เท่าทัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ท่ีท่ัวโลกก�าลังเผชิญ ภายในงานมีกิจกรรมให้
ร่วมสนุกมากมาย พร้อมรับฟังบรรยายโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

ครั้งแรกของหนองคาย
กับงานระดับโลก 
การแข่งขันเรือ F1-F6
@ หนองคาย l 15-16 ธันวาคม 2560

จงัหวดัหนองคายจบัมอื “การทอ่งเทีย่ว
แห่งประเทศไทย” สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ
หน่วยงานต่างๆ จัดการแข่งขันเรือเร็ว F1-F6  
เป็นคร้ังแรกของจังหวัดบนแม่น้�าโขง เขต
เทศบาลเมอืง เพือ่สนับสนุนการทอ่งเทีย่วกฬีา
ทางน้�า โดยมีนักแข่งทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศช่ือดังมาเข้าร่วมชิงชัยเจ้าความเร็ว  
ในโอกาสนี ้นายวุฒา ภิรมยภ์กัด ีไดม้อบเจท็สก ี
ให้แก่กองเรือยุทธการด้วย

บุญรอดฯ ร่วมพิธีทําบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
@ กรุงเทพมหานคร I 5 ธันวาคม 2560

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัท บุญรอด 
บริวเวอร่ี จ�ากดั และ นางณัฐวรรณ ทปีสวุรรณ ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร บริษัท บุญรอด
บริวเวอร่ี จ�ากัด ร่วมใส่บาตรในพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพติร เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา วนัชาต ิและวันพอ่แหง่ชาต ิณ พระลาน 
พระราชวังดุสิต 
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SINGHA TENNIS CAMP ปีที่ 1 
@ ขอนแก่น l 24 ธันวาคม 2560

นายเอกสทิธิ สนุทรนนท ์ ผูจ้ดัการฝา่ยนวตักรรมเพือ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด 
บริษัท สิงห์ขอนแก่น จ�ากัด และสถาบันเทนนิสปิรามิด จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรใหก้บัผูท้ีส่�าเร็จโครงการสงิห ์เทนนิสแคมป ์ SINGHA 
TENNIS CAMP  ปีที่ 1 โดย รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ข้ึนกล่าวสรุปผลโครงการ 
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีทั้งสิ้น 168 คน น้องๆ ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะต่างๆ จากทีมโค้ชมืออาชีพของสถาบันเทนนิสปิรามิด
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
ในโครงการน้ีมี น้องนก นพวรรณ เลิศชีวกานต์ นักเทนนิสหญิง 
มืออาชีพเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ด้วย

WNB ได้รับรางวัล 
“อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561”
@ กรุงเทพมหานคร l 21 ธันวาคม 2560

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ 
อวอรด์ ป ี2561” ประเภทสถานประกอบการดา้นอาหาร ประจ�าป ี
2561 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข โดยได้รับการประกาศให้เป็นสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารที่มีการด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ไดเ้ข้ารับรางวลั ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติ
เป็นประธานมอบรางวัล

SSB มอบทุนการศึกษา ประจําปี 2560
@ กรุงเทพมหานคร l 19 ธันวาคม 2560

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม
นักเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริษัทฯ 
จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดจันทรสโมสร จ�านวน 5 ทุน โรงเรียน
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ จ�านวน 5 ทุน โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 
จ�านวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เพ่ือให้นักเรียนมีก�าลังใจต่อการ
ศึกษา และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน
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ดวลสุดมันส์ “ลีโอ ปรีซีซ่ัน คัพ” ชิง 2 ล้าน
@ กรุงเทพมหานคร l 4 มกราคม 2561

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอด 
เทรดดิ้ง จ�ากัด เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล “ลีโอ 
ปรีซีซั่น คัพ 2018” ชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท 
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด โดยมี 8 สโมสรร่วมแถลงข่าว ได้แก่ สโมสร 
เอสซจี ีเมอืงทอง ยไูนเตด็ สโมสรสงิห ์เชียงราย ยไูนเตด็ สโมสรบางกอก 
กล๊าส เอฟซี สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด สโมสรการท่าเรือ เอฟซี สโมสร
นครราชสีมา มาสดา้ เอฟซ ีสโมสรขอนแกน่ เอฟซ ีและสโมสรเชียงใหม ่
เอฟซี พร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

SINGHA BADMINTON CHALLENGE ปีที่ 1 
@ ทั่วประเทศ l 12 มกราคม 2561

27 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับโรงเรียนปทุมวิไล
12 ธันวาคม 2560 ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
18 ธันวาคม 2560 ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
19 ธันวาคม 2560 ร่วมกับโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวทิยา”
25 ธันวาคม 2560 ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
 4 มกราคม 2561 ร่วมกับโรงเรียนราชินีบน  
 8 มกราคม 2561 ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม)
 9 มกราคม 2561 ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
12 มกราคม 2561 ร่วมกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด 

นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ภายใต้การ
สนับสนุนจากสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดและผลิตภัณฑ์ 
YONEX จดักจิกรรม สงิห ์แบดมนิตัน ชาเลนจ ์ ปทีี ่1 รอบชิงชนะเลศิ 
ทีโ่รงเรียนบา้นทองหยอด จ.กรุงเทพมหานคร โดยมนีางกมลา ทองกร 
ประธานโรงเรียน กลา่วตอ้นรับ และ นายภัททพล เงนิศรีสขุ ผูอ้�านวยการ 
และผูฝ้กึสอนโรงเรียนแบดมนิตันบา้นทองหยอด ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความ
ส�าเร็จของน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ร่วมกิจกรรมและแสดงความ
ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ

CMB ต้อนรับคณะเยีย่มชมโรงงานจาก 
Eckerd College, Florida, USA
@ เชียงใหม่ l 12 มกราคม 2561

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด ต้อนรับคณะอาจารย์ 
นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก Eckerd 
College, Florida, USA ซ่ึงเข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพิม่พนูความรู้ และน�าประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปปรับใช้ในการเรียน
การสอนของสถาบัน โดยมีนายยศพร พยัคฆญาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกผลิต เป็นผู้บรรยายและน�าชม 
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สิงห์ จูเนียร์ คัพ คร้ังท่ี 20 
@ กรุงเทพมหานคร l 13 มกราคม 2561

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดศึกฟุตบอลวันเด็ก “สิงห์  
จเูนียร์ คัพ คร้ังที ่20” รอบชิงชนะเลศิ ในวนัเดก็แหง่ชาติ 
ทีส่นามฟตุบอล แกรนด ์ซอคเกอร์โปร เกษตร-นวมนิทร์ 
การแข่งขันแบง่เปน็ 2 รุ่นอายคุอื ไมเ่กิน 10 ป ีและ 12 ป ี
โดยมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ  
20 ทมี พธีิเปดิไดรั้บเกยีรตจิาก นายอรรถสทิธ์ิ พรหมสขุ 
ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท บุญรอด
บริวเวอร่ี จ�ากัด เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรชัย 
จตรุภัทรพงษ์ ผูอ้�านวยการสโมสรบางกอกกลา๊ส เอฟซ ี
นอกจากนี้ยังมี นายชาตรี ฉิมทะเล และ นายอภิสิทธิ์ 
โสรฎา สองนักฟุตบอลจากสโมสร BGFC มาร่วมสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ 

Leo Concert in Cambodia 
on January 2018
@ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา l 19-21 มกราคม 2561
@ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา l 26-28 มกราคม 2561

เริ่มต้นปี 2018 ที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยลีโอคอนเสิร์ต โดยครั้งแรกจัดที่ 
Chamkar Pring ในเมืองพนมเปญ และครั้งที่ 2 ที่เมืองพระตะบอง ได้รับการ
ตอบรับจากประชาชนชาวกัมพูชาอย่างล้นหลามทั้งสองครั้ง 
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สิงห์ สร้างซีรีส์รัน 4 เรซ 4 สนาม หวังดันไทยข้ึนท็อปสนามวิ่งเอเชีย
@ กรุงเทพมหานคร l 23 มกราคม 2561

นายรวินทร์ ชมพนุูชธานินทร์ ผูอ้�านวยการกลุม่ประชาสมัพนัธ์ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด จัดแถลงข่าวงานวิ่ง “สิงห์ ซีรีส์ รัน 
2018” พร้อมเชิญ เต๋า-สมชาย เข็มกลัด ป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง 
เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย และ ป๊อก-ต่อยศ จงแจ่ม มาร่วมพูดคุย
ถึงการวิ่งในแต่ละสนาม ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่าง
คับคั่ง ณ ร้านเอส 33 เดอะไนน์ พระราม 9 “สิงห์ ซีรีส์ รัน 2018” 

เป็นการสร้างซีรีส์การวิ่งติดต่อกัน 4 เดือน ใน 4 สนามสุดท้าทาย 
เริม่ที ่สงิหป์าร์ค เชียงราย ในรูปแบบครอสคนัทรี จากน้ันทีเ่พชรบรีุ 
ในรูปแบบบิกิน่ีรัน ริมชายหาด ตามด้วยที่เชียงใหม่ ในรูปแบบ
มิดไนท์รัน ขึ้นดอยสุเทพ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในรูปแบบซิตี้รัน 
ที่สวนหลวง ร.9 หวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในเส้นทาง 
การวิ่งของเอเชีย

สมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย 
ขอบคุณผู้บริหารบุญรอดฯ
@ กรุงเทพมหานคร l 24 มกราคม 2561 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด 
ส�าหรับการสนับสนุนน้�าดื่ม ส�าหรับนักกีฬาทาง
อากาศ ประเภทร่มร่อน ทีมชาติไทย เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการแข่งขัน 18th Asian Games 
Jakarta Palembang 2018
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สิงห์ จับมือ หนีกรุง จัดเทศกาล Thailand International Jazz Festival 2018
@ เชียงราย l 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค ผุดงาน 
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ Thailand International 
Jazz Festival 2018 น�าเหล่าศิลปินชื่อดังคุณภาพระดับโลกพร้อม
ศิลปินแจ๊สแถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมถ่ายทอดเสียงเพลง
ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นและธรรมชาติที่สวยงามแห่งขุนเขา

ในไร่บุญรอด บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น บรรดาคอ
เพลงแจ๊สต่างก็ได้ดื่มด่�าสุนทรียะจากดนตรีชั้นเยี่ยม ฝีมือศิลปิน 
แจส๊ระดบัต�านาน อาท ิไบรอนั แมก็ไนต ์โจอี ้อเลก็ซานเดอร์ ดร.ภาธร 
ศรีกรานนท์, วง Infinity, Koh Mr.Saxman & The Sound of Siam 
with Pui Duangpon เป็นต้น

Singha Estate คว้ารางวัล 
Best Equity-Linked Thailand 
@ ฮ่องกง l 30 มกราคม 2561 

นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
บริษัท สงิห ์เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เปน็ตวัแทนรับรางวลั 
“Best Equity-Linked Thailand” จากงานประกาศรางวัล 
The Asset Triple A Country Award 2017 ซึ่งจัดโดย  
The Asset  นิตยสารธุรกจิการเงินช้ันน�าของเอเชีย ณ โรงแรม 
โฟร์ซีซั่น ฮ่องกง

SBC สนับสนุนนํ้าดื่มในงานมหกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ ร.๑๐ 
@ พระนครศรีอยุธยา l 25 มกราคม 2561

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา อ.ลาดบวัหลวง สนับสนุนน้�าดืม่ในงานมหกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ ร.๑๐ ครั้งที่ ๑ โดยน�าน้�าดื่มบริการให้กับประชาชน 
ข้าราชการ และผู้มาร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
อ.ลาดบัวหลวง
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“โปรอาร์ม” โปรกอล์ฟขวัญใจ
ชาวไทยเข้าพบนายสันติ
@ กรุงเทพมหานคร l 14 กุมภาพันธ์ 2561

“โปรอาร์ม” กิรเดช อภิบาลรัตน์ ยอดโปรกอล์ฟ
ขวัญใจชาวไทย เข้าพบนายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั เพือ่ขอบคณุ
ทีใ่หก้ารสนับสนุนตนจนประสบความส�าเร็จ สามารถควา้
แชมป์ยูโรเปี้ยนทัวร์ “ฮันดะ เวิลด์ ซูเปอร์ 6 เพิร์ธ” ที่
ประเทศออสเตรเลีย

คู่รักเทควันโด “สอง-ไอ” จดทะเบียนบอลลูน
เลิฟ บอกรักบนฟ้า 
@ เชียงราย l 14 กุมภาพันธ์ 2561

โขนกลางแปลงคร้ังแรกในจังหวัดเชียงราย
@ เชียงราย l 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสลอยฟ้า โดยมีนาย
สมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงาน นายวันชัย 
จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด นายพงษ์รัตน์ 
เหลืองธ�ารงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ�ากัด ให้เกียรติ 
ร่วมงาน ในปีน้ีมีคู่รักนักกีฬาเทควันโดระดับประเทศคือ “น้องสอง” บุตรี เผือดผ่อง 
กับ “ไอ” เป็นเอก การะเกตุ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งส�าคัญนี้ 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดงานแสดงโขนกลางแปลงเร่ือง
รามเกียรติ์ ในชื่อตอน “พระรามราชา” เพิ่มเทคนิคอุปกรณ์ แสง 
ส ีเสยีง อนังดงามตระการตา โดยศลิปนินกัแสดงจาก “กลุม่ศลิปนิ
วังหน้า” กว่า 100 ชีวิต ถือเป็นการแสดงโขนกลางแปลงครั้งแรก

ในจงัหวัดเชียงราย เพือ่สง่เสริมศลิปวัฒนธรรมสูล่กูหลานในจังหวดั
และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟกูารแสดงโขนใหด้�ารงอยูส่บืไป การแสดงจดัข้ึนทีริ่มทะเลสาบ 
ในสิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยผู้เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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ท่องเที่ยว / กาญจนบุรี

ท่องแพ - ลอยแคว - แอ่วเมืองกาญจน์
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ท่องเที่ยว / กาญจนบุรี

Kanc hanaburi
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วันที่กรุงเทพฯ ฟ้าขมุกขมัวเพราะฝุ่นละอองและมลพิษที่เกาะตัวกันเป็นหมอกสีหมองๆ

 พาให้บรรยากาศของเมืองที่ก็ไม่ค่อยจะเบิกบานอยู่แล้วเหมือนถูกความเห่ียวเฉาครอบง�าเข้าไปอีก 

เรานึกดีใจที่เลือกวันออกต่างจังหวัดในช่วงน้ี อย่างน้อยก็ได้มาสูดโอโซนบริสุทธ์ิในป่าแท้ๆ 

ที่กาญจนบุรี สักสองสามวันก็ยังดี หนีความวุ่นวายในเมืองมาฟอกปอดและเติมพลังชีวิต 

งานนี้เราขอผ่านสะพานข้ามแม่น�้าแควและเจดีย์สามองค์ไปก่อน เพราะเราอยากมาพกัผ่อนแบบชลิๆ 

เน้นชวีติแบบสโลว์ไลฟ์ มัน่ใจว่ามคีนไม่น้อยทีอ่ยากจะหาทีเ่ทีย่วทีจ่ะได้พกัผ่อนอย่างเตม็อิม่เหมอืนกบัเรา

 เล่มนีเ้ราจงึพาคณุมา “ท่องแพ” กลางป่าเขา ทีอ่นญุาตให้เราใช้สกลิเอือ่ย เฉือ่ย ชลิ กนัได้อย่างเตม็ที่

เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว, @thefloatel
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ท่องเที่ยว / กาญจนบุรี

จากกรุงเทพฯ มาสู่จังหวัดกาญจนบุรี
ถือว่าไม่ไกลนัก นั่งรถสักสองชั่วโมงก็มาถึง
อ.เมือง แต่หากจะไปให้ถึงอ.ทองผาภูมิต้องไป
ต่ออีกไม่ต�่ากว่า 150 กม. บวกไปอีก 2 ชั่วโมง
กว่า เราก�าลังมุ่งหน้าสู่ “แพบุญเติน” ซึ่งอยู่ใน
เขตของเขื่อนวชิราลงกรณ หรือเรียกชื่อเล่นว่า 
เขื่อนเขาแหลม และสมชื่อจริงๆ เพราะภูเขา
ภายในเขือ่นนัน้มยีอดแหลมและผาสูงมากมาย 
เมื่อผางามโอบล้อมด้วยธารสวยใสของแม่น�้า
แควน้อย จึงเกิดเป็นทัศนยีภาพตระการตา ท่ีนี ่
เป็นอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ 
บ้านพกัแบบแพกลางน�า้ แต่แพท่ีเราจะไปไม่ได้ 
อยู่รวมกับเจ้าอื่นๆ เพราะอยู่ลึกจากตัวเมือง
ของอ�าเภอเข้าไปอีก เขาว่ามีเอกลักษณ์ไม่
เหมือนกับแพเจ้าไหน จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะ
ได้รู ้กัน เราเสิร์ชหาชื่อแพบุญเตินจากกูเกิล  
ให้อากู๋จัดการปักหมุดให้ จากน้ันขับตาม  
map ไป จากตลาดในตวัอ�าเภอครู่เดยีวกม็าถงึ 
เพราะหาไม่ยากนัก

ลงจากรถได้ พลิกข้อมอืดนูาฬิกาประมาณ
บ่ายสองกว่า รู้สึกโล่งใจที่มาทันเพราะแพจะ
ต้องลากออกไปกลางน�า้ไม่เกนิบ่ายสองโมงคร่ึง 
แดดก�าลังจัด แต่อากาศไม่ร้อนเพราะลมพัด
หอบความสดชื่นของป่าเขาและผืนน�้าเข้ามา
ให้สัมผัส ท้องฟ้าสดใส อากาศสะอาด ผิดกับ 
เมอืงสลวัๆ ท่ีเราจากมา มองบรรยากาศโดยรอบ 
ของริมฝั่งที่จอดแพ เห็นถึงความสงบเรียบง่าย
ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ร้านค้าริมฝั่งเป็นเพิง
ตั้งง่ายๆ ไว้ให้พอหลบแดดหลบฝน ถนนเป็น
ดนิลูกรงัมฝีุน่แดงลอยคลุ้ง เราคดิว่าหากบนแพ
ไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกก็ไม่เป็นไร เพราะ 
ตั้งใจมาสัมผัสชีวิตท่ีต ่างจากในเมืองกรุง 
อยู่แล้ว สิ่งเดียวท่ีกลัวคือท้องหิว มนุษย์ที่นิ่ง
เป็นหลับขยับเป็นกินแบบเรา รีบเดินไปร้าน
ขายของช�าแล้วกวาดขนมมาตุนไว้ถุงเบ้อเริ่ม

พีส่าวใจดพีนกังานต้อนรบัของแพช่วยเรา
หอบข้าวของขึ้นแพไปให้ทันก่อนเขาจะมาลาก 
ออกไป พอเดินส�ารวจแพแล้วก็ตกใจ รู้สึกว่า  
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“โอ้ว...นี่มันแพอลังการ เหมือนบ้านคนมีอัน 
จะกินลอยน�้าได้เลย” ที่เรียกว่าแพก็เพราะมี
เหล็กม้วนท่อนยักษ์เช่ือมต่อกันเป็นทุ่นลอยน�้า
อยู่ข้างล่าง แพนี้มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ แยก
เป็นสัดส่วน อยูก่นัได้ห้องละ 2-4 คน มคีรวัด้าน
หลังพร้อมเตาบาร์บีคิว และส่วนของทางเดิน 
ที่ท�าจากไม้ยื่นยาวออกไปส�าหรับเดินออกจาก
แพไปรับลมชมวิวกลางน�้า แถมมีเรือคายัค 
หลายล�าพร้อมไม้พายผกูอยู่ท้ายแพ ทีโ่ดดเด่น
ที่สุดคือแพนี้ไม่ได้มีทางเดินโดยรอบเหมือนแพ
อื่นๆ แต่ท�าทางให้เดินตรงกลางจากส่วนหน้า
ไปจนถึงส่วนท้าย แล้วเป็นช่องทางให้ลมผ่าน
ไปในตัว ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู ่
ข้างหลังแพ ลมก็พัดถึงหมด โซนนั่งเล่นหน้า 
ห้องนอนมีบริการน�้าร้อนและชากาแฟพร้อม
สรรพ แต่ที่ถูกใจเราที่สุดคือชิงช้าไม้หลังใหญ่  
2 หลังที่ส่วนหน้า และห้องนอนที่ผนังเป็น 
กระจกใสท�าให้มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของ
เขือ่นได้ตลอดเวลา ความสะอาดของทีน่อนและ
ห้องน�้าจัดว่าไม่แพ้โรงแรมดีๆ เลยทีเดียว  

พอได้เวลาก็มีเรือหางยาวมาลากแพ
ออกไป ทั้งหมดเคลื่อนตัวออกจากฝั ่งเป็น
ขบวนย่อมๆ เสียงเพลงแจ๊สสบายๆ เข้ากับ
บรรยากาศดังขึ้น “พี่เติ้ล” เจ้าของแพเชื่อมต่อ 
บลูทูธกับล�าโพงด้วยไอแพดของเขา พี่เต้ิลบรรยากาศของบ้านและร้านอาหารในเข่ือน
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ขึ้นแพมากับเรา แม้ว่าเขาจะตั้งชื่อแพคล้าย 
ชื่อของลุงสักคน แต่พี่เติ้ลยังเป็นคนหนุ่มที ่
กระตอืรอืร้นจะท�าในสิง่ท่ีตวัเองรัก แพทีเ่ราขึน้นี้
ชือ่ “Buntern” เป็นแพไซส์เลก็ของพีเ่ติล้ ยงัมีแพ
ไซส์ใหญ่อกีแพท่ีชือ่ “The Floatel” ซึง่อลังการ
กว่า และเราเรยีกมนัเล่นๆ ว่าแพจกัรพรรด ิพีเ่ติล้ 
บอกว่าท่ีตั้งช่ือ “บุญเติน” เพราะไม่อยากให ้
ซ�า้ใคร และค�าว่า บญุ กเ็ป็นสริมิงคล ส่วนค�าว่า 
เติน ไม่ได้เพี้ยนมาจากชื่อของเขา แต่เป็น
สรรพนามบรุษุที ่2 ในภาษาใต้ แปลว่า คณุ เรา
เลยแปลซะเองว่า “เป็นบุญของคุณที่ได้มาขึ้น 
แพนี”้ (พีเ่ติล้ไม่ได้กล่าวไว้) แต่กเ็ป็นความสขุใจ
ของเราจริงๆ นั่นละที่ได้มา เพราะมีทุกอย่าง
พร้อมมากกว่าแพอื่นๆ ขนมที่ตุนไว้ไม่จ�าเป็น
เลยกไ็ด้ เพราะเขาจดัอาหารเตรยีมไว้ให้ทกุมือ้ 
เราไม่ต้องมานั่งตกปลาหรือหุงหาอาหารเอง 
หรืออยากจะท�าเองเขาก็ไม่ว่า แต่บอกเลยว่า 
อาหารร้อนๆ ทีแ่ม่ครวัเขาท�าและเอาเรอืมาส่งให้ 

BUNTERN
• 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ 

• ชงิช้า 2 หลงั

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• บรกิารชาและกาแฟ

• บรกิารอาหาร น�า้ดืม่ และน�า้แขง็ทกุมือ้

• กจิกรรมพายเรอืคายคั 

• เหมาะกบั 10-12 คน

ยามเช้ากับวิวเจดีย์พุทธคยา สังขละบุรีสะพานมอญ
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ถงึท่ี รสชาตอิร่อยมาก ท่ีท้ายแพยงัมถีงัน�า้แขง็
บรรจุสารพดัเครือ่งด่ืมเยน็ๆ ให้พอกนิได้ทัง้คนื 

ปกติเส้นทางลากแพของพี่เติ้ล หากมา
พัก 2 วัน 1 คืน เขาจะพาออกมาจอดไกล
ฝั่งประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวิวติดหน้าผา 
เห็นทิวเขาเป็นเงาส่องสะท้อนอยู่ในน�้า พร้อม
ตะวันตกดินที่ซ้อนหลังเหลี่ยมเขา ย้อมผืนฟ้า
เป็นสีชมพู แพจะมาจอดนิ่งในเวลาประมาณ
ห้าโมงกว่า ไม่มีแพอื่นโดยรอบ เงียบสงบมาก 
ปลาสกัตวักไ็ม่ม ีจากนัน้เราจะท�าอะไรกบัชวีติ 
ก็แล้วแต่ จะนอนเฉยๆ ชมวิว นั่งอ่านหนังสือ
เล่มโปรดพร้อมจิบกาแฟ เขียนไดอารี่ ฟังเพลง 
หรอืใส่ชชูพีแล้วไปเล่นน�า้หรอืพายเรอืคายคัก็ได้ 
น�้าในเขื่อนนิ่งๆ ไม่ไหลแรงท�าให้พายไม่ยาก 
แต่ต้องใส่ชูชีพทุกครั้งเพราะน�้าลึก ใครพาย
ออกไปไกลๆ พี่เขาจะขับเรือหางยาวไปช่วย
ลากกลบัมา หลงัจากตะวนัลบัฟ้า บรรยากาศ
รอบตวัจะมืดมิด แต่ไม่น่ากลวัสกันดิ เพราะฟ้า 
ด้านบนมองเหน็ดาวเน้นๆ แบบชนดิทีว่่า ลากเส้น 
จินตนาการได้เลยว่าเป็นกลุ่มดาวอะไร แต่ถ้า
มาคืนพระจนัทร์เตม็ดวง แสงจากพระจนัทร์จะ
สุกสว่างจนทางเดินท้ายแพแทบไม่ต้องเปิดไฟ 

หากมาพัก 3 วัน 2 คืน พี่เติ้ลจะพาลาก
ออกไปไกลถึงสังขละบุรี ระยะทางประมาณ 
50 กม. ไปถึงบริเวณสะพานมอญที่เป็นจุดชม
ทวิทศัน์อนังดงาม ตืน่มาแล้วเห็นเจดีย์พทุธคยา 
ใต้แสงยามอรุณรุ่ง เป็นภาพที่น่าประทับใจเกิน
ค�าบรรยาย แล้วจะได้เห็นมมุของเจดีย์ทีต่่างจาก
คนอืน่ด้วย เพราะเรามองจากบนแม่น�า้ ขอบอก
ว่าบรกิารลากแพไปสงัขละบรีุตอนน้ีมแีพบุญเตนิ
เจ้าเดยีวเท่าน้ัน เป็นไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาด การได้ 
ใช้ชวิีตอย่างสขุสงบท่ามกลางธรรมชาต ิเป็นสิง่
ทีช่าวกรงุอย่างเราขวนขวายหาอยูเ่สมอ

แพของพี่เติ้ลท้ังสองอยู่ได้สามวันสองคืน
แบบไม่ต้องกลวัเรือ่งน�า้เรือ่งไฟ เพราะเขาไม่ได้ 
ใช้เครื่องปั่นไฟ แต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก
แผงโซลาร์เซลที่ติดอยู่บนหลังคา ไฟฟ้าบน
แพเปิดไว้ได้ตลอด จะชาร์จมือถือหรือโน้ตบุ๊ค 

สอนทำาอาหารไทยสำาหรับชาวต่างชาติ
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เสียบปล๊ักทุกรู ไฟก็ไม่ดับ เพราะบนแพไม่มี
อะไรที่กินไฟ เนื่องจากไม่มีทีวี ไม่มีแอร์ ซึ่งไม่
จ�าเป็นด้วย เพราะขนาดเราไปหน้าร้อน อากาศ
ในเขื่อนตอนกลางคืนยังประมาณ 20°C ส่วน
ทีวีและ wifi ก็ไม่จ�าเป็นเช่นกัน คนมาเที่ยวแพ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตแบบคนเมืองบน
แพอยูแ่ล้ว อย่างมากกใ็ช้เนต็จากมอืถอืถ้าภเูขา
ไม่บังสัญญาณซะก่อน แต่พี่เติ้ลมีกฎอยู่อย่าง
คือ ห้ามใช้ไดร์เป่าผม เพราะมันกินไฟ เสี่ยงที่
ไฟจะดบั ถ้าใครละเมดิกฎจนท�าให้ไฟดบั กต้็อง 
รออีกนานเพราะกว่าคนบนฝั่งจะน่ังเรือมาถึง
และจัดการให้ ล�าบากทั้งตัวเองและคนอ่ืนอีก 
ดังนั้นท�าตามกฎของเขาจะดีที่สุด

เรื่องสภาพแวดล้อม แพนี้เขาได้รางวัล
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่ต้องกลัวว่าเข้า
ห้องน�้าแล้วอะไรที่เราปล่อยออกไปมันจะลงไป
อยู่ในเขื่อน เพราะเขามีถังเก็บให้อย่างดี ส่วน
อาหารอะไรท่ีกินกันไม่หมด เขามีเรือหางยาว
มารับถ้วยชามกลับไปจัดการให้ พี่เติ้ลบอกว่า 
เขาสร้างแพบุญเตินขึ้นมาด้วยหวังว่า อยากให้ 
คนอื่นมาเห็นในสิ่งที่เขาเห็น เขาเคยน่ังเรือ
ในเข่ือน มองเห็นทะเลดาว ตื่นยามเช้าเห็น
พระอาทิตย์ลอยขึ้นกลางผืนน�้า พี่เติ้ลก็เคยอยู่
ในกรุง เขารู้ว่าคนกรุงโหยหาช่วงเวลาแบบนี ้

แค่ไหน พี่เติ้ลพูดถูก เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่
เหมาะกับการอยู่กับธรรมชาติจริงๆ แต่ไม่มี
สักครั้งที่เราจะปฏิเสธอ้อมกอดของธรรมชาติ  

ฟ้ามืดแล้ว พระจันทร์มาเยือน อาหาร 
มือ้เย็นร้อนๆ มาตัง้พร้อมอยูบ่นโต๊ะ อาหารไทย 
ง่ายๆ แต่เลิศรส พอมากินในบรรยากาศบน 
ผืนน�้าสุดเวิ้งว้าง มีเพียงแสงจันทร์และผาชัน
เป็นเพื่อน ยิ่งอร่อยขึ้นเท่าตัว น่าแปลกที่เราไม่
นึกเสียดายที่พลาดรายการโปรดหรือฟีดเด็ดๆ 
ในเฟสบุ๊คแม้แต่น้อย ความสนใจของเราพุง่ไปท่ี 
ทะเลดาวทีอ่ยู่ข้างบน ฟังเสยีงลมยามค�า่ สดูกลิน่ 
ของน�า้ค้างทีล่อยในอากาศ ทเีดด็ของการเทีย่ว
อย่างปลีกวิเวกมันอยู่ตรงนี้ และความสุขที ่
ไร้สีสันแต่ทรงพลังมันก็เป็นแบบนี้เอง 
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THE FLOATEL
• 4 ห้องนอน 6 ห้องน�า้ พร้อมเครื่องอาบน�า้

• ยาสามัญประจ�าบ้าน

• สระว่ายน�า้ขนาดย่อมที่หน้าแพ

• บริการผลไม้และขนม พร้อมชา กาแฟ 

• บริการอาหาร น�้ าดื่ม และน�้ า แข็งทุกมื้อ   

มีโรตีทอดเป็นอาหารว่าง

• กจิกรรมพายเรอืคายคั และแทมโบรนีกระโดดน�า้

• เหมาะกับ 12-15 คน

หมายเหต ุ

• แพออกจากฝั่งเวลา 14.00 - 14.30 น. และกลับ

เข้าถึงฝั่งในเวลา 11.30 น. ผู้มาพักจ�าเป็นต้อง

ตรงต่อเวลา 

• ห้ามใช้ไดร์เป่าผม

• จ่ายราคาเหมารวดเดียว ไม่มีการชาร์จใดๆ 

เพ่ิมเติมขณะพัก (หากมาจ�านวนน้อยจะเสียค่า

ใช้จ่ายต่อคนแพง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.facebook.com/BunternThong 

phaphum/
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วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ

จุดเด่นของวัดคือพระพุทธเจติยคีรีที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง ต้องเดิน
ขึ้นบันไดกว่า 200 ขั้นเพื่อไปนมัสการ เป็นจุดชมวิวของอ.ทองผาภูมิ สามารถชม
ทัศนียภาพที่ร่มรื่นเขียวขจีได้ 360 องศา

วัดถ�้าเสือ อ.ท่าม่วง 

มีพระเจดีย์ศิลปะแบบมอญสวยงามโดดเด่น มองเห็นได้จากระยะไกลเพราะ 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา ด้านบนยงัประดษิฐานหลวงพ่อชนิประทานพร หากไม่อยากขึน้บันได 
156 ขั้น จะใช้บริการรถรางไฟฟ้าก็ได้ มีค่าบริการ 10 บาท

ไปไหนอีกดี

ตามคอนเซ็ปต์การเที่ยวเพ่ือความ

สงบในชีวิต เราจึงไม่พลาดแวะอาราม

พระพุทธศาสนาเพ่ือเติมความร่มเย็น

ในจิตใจ มี 2 วัดที่อยู่บนภูเขา และเรา

อยากจะแนะน�าเพราะวิวดี รับรองว่า

ถ่ายรูปสวยมาก

เจดีย์ท่ีเชิงเขาวัดท่าขนุน วิวบนวัดท่าขนุน

หลวงพ่อชินประทานพร

วัดถำา้เสือ
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ร้านน่ารกั เจ้าของร้านใจดี อาหารอร่อย บรรยากาศสงบ เรายก 
ท้ังหมดนี้ให้กับร้านบ้านตั้งริมแคว ซึ่งน่าประทับใจตั้งแต่วิวท่ีติด
รมิน�า้ใสสะอาดมองเห็นฝงูปลาแหวกว่าย การแต่งร้านในสไตล์ยุค 
60-80 เรือ่ยมาจนถงึรอยยิม้ของเจ้าของร้าน และรสชาตอิาหารทีม่ี
หลากหลายเมนู ถ้าไม่หิวจริงๆ ก็สั่งชา กาแฟ หรือพุดดิ้งสักถ้วย
มานัง่ละเลยีดกนิพร้อมชมบรรยากาศได้ รสชาตถิกูปาก และน่าจะ 
ถูกใจคนชอบถ่ายรูปด้วย  

บ้านตั้งริมแคว 

อ.ไทรโยค

BAAN
TANG
RIM 
KWAE



ORDINARY MeN
สิงห์ แมกกาซีน เฟ้นหาหนุ่มสาวชาวสิงห์ 6 คน ที่ชีวิตประจ�าวันของพวกเขาก็ไม่ต่างจากคุณ... มาท�างาน สังสรรค์

กลับบ้าน แต่คราวนี้ ทีมงานจับพวกเขามาแปลงโฉมด้วยชุดเสื้อผ้าของ Singha Life จากคอลเลคชั่นล่าสุด 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ WORK & PLAY ที่น�าเสนอผ่านไอเท็มหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อคนที่ใช้ชีวิตอย่างสิงห์โดยเฉพาะ

ชีวิตแบบ “Singha Life” ในสไตล์ที่คุณเป็น

Striking

เรื่องเด่น / Striking Ordinary Men 
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งานนี้  4 หนุ ่มและ 2 สาวต ่าง

คาแรคเตอร์ของเราที่ไม่เคยถ่ายแบบ 

มืออาชีพกันมาก่อน พอองค์ลง

เท่านัน้ต่างกโ็ชว์ฝีมือกนัเตม็ที ่จนได้ 

ภาพสวยๆ ที่ เราก็นึกไม่ถึงว่าจะ 

ออกมา ว้าว! ขนาดน้ี นอกจาก

เสื้อผ้าของ Singha Life จะท�าให้

พวกเขาโดดเด่น แต่ละคนยังเพิ่ม 

ความเท่ได้อกีจากนิยามของสงิห์ไลฟ์

ท่ีมาจากตัวตนของพวกเขาจริงๆ 
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“สิงห์ไลฟ์ 
คือการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ
อยู่ในระเบียบของสังคม
ภายใต้ศีลธรรม”
จารุพล รินทรานุรักษ์ (เข็ม)

อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

#WORKWEAR



“ส�หรับผม สิงห์ไลฟ์ 
คือความกล้าทำ�สิ่งใหม่ 

กล้าเรียนรู้ กล้าทำดลอง” 
กฤษณัส วัฒนกุล (โต)

วิศวกร

ส่วนวิศวกรรมโยธา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

#VINTAGE
JAPANESE



“รู้จักหน้าทำี่และทำ�งานให้ดีทุำกวัน
เป็นสิงห์ไลฟ์ในแบบของผม”
นที ด้วงนิล (แขก)

พนักงานบริการ

กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

#OVERSIZED
T-SHIRT



“สิงห์ไลฟ์ คือความโดดเด่น 
ทำ�ให้คนเห็นเสน่ห์ในตัวเรา

ทำั้งภายนอกและภายใน”
พรชนก แก้วพินิจ (ออย)

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2

สายการตลาด ธุรกิจเบียร์

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

#LONG
T-SHIRT





“สิงห์ไลฟ์ 
คือความเทำ่ทำี่มาจากภายใน 

ความเป็นตัวเรา 
ความคิดของเรา”

สุพรรษา ดารานนท์ (เจี๊ยบ)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 3

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

#PLEAT





“การใช้ชีวิตทำี่น�คนอื่น
แบบไม่ต้องก้าวตามใคร 

คือสิงห์ไลฟ์ทำี่เทำ่ทำี่สุด”
สุรเดช ศรีสวาท (เอ็ม)

หัวหน้าหน่วยเทรดมาร์เก็ตติ้งช่องทางค้าปลีก

ส่วนเทรดมาร์เก็ตติ้ง Local MT & Activation

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

#SINGHA
TANK TOP



#VINTAGE
JAPANESE





สไตล์ลิสต์จากทีม A.Y. Styled

แต่งหน้า-ท�าผม @chjmakeup และ @palmpampass 

ช่างภาพ @Topponpisut

เสื้อผ้าจาก SINGHA LIFE
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

+
“Fashion icon ที่ชื่นชอบคือ

 Gigi hadid เพราะแฟชั่นเป็นอะไรที่อยู่

นอกกรอบ ไม่จำาเป็นจะต้องยึดติดอยู่ในแบบเดียว

สไตล์เดียว เหมือนกับ Gigi ที่สามารถ

แต่งตัวเก๋ๆ ได้ในทุกสไตล์ค่ะ”

ใครคือแฟชั่นไอคอน
      ในใจของคุณ...

ศศินิภา ปราณีประชาชน
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“David Beckham ครับ 

เพราะว่าเขาเท่ ยิ่งแก่ยิ่งหล่อ”

เบน ลิน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“Olivia Palermo ส่วนตัวแล้วชอบ 

สไตล์ของเขา ทั้งเสื้อผ้า หน้า ทรงผม 

โดยเฉพาะรองเท้า! ใส่อะไรก็ดูดี ดูน่าสนใจ 

สามารถ Mix and Match 

ทั้งลุคเรียบหรู หรือ สีสันสดใส 

ก็ทำาให้ดูดีได้ทุกวัน ดูแล้วไม่เบื่อไม่จำาเจค่ะ”

เปมิกา แตงทอง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นรินทร์ ชื่นประดิษฐ์ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“แพรี่พาย เป็นผู้หญิงเก่ง มีความเป็น 

ตัวของตัวเอง มีหัวคิด Creative ตลอดเวลา คำาว่า 

แฟชั่นคือศิลปะ ไม่มีอะไรตกเทรนด์สำาหรับเธอ”

“Kate Middleton, 

Duchess of Cambridge ชอบรสนิยมในการ

เลือกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ การแต่งหน้า 

ทำาผม เรียบแต่หรู ไม่เยอะเกินไปค่ะ”

นวพร ศิริสุข
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

อาภาภัสสร์ อังศุธารา
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

My fashion icon

ฐิติวรรณ กลั่นรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“เจ๋ง วง Big Ass ครับ เพราะเป็นผู้ชายเข้มๆ  

เท่ๆ และยังหุ่นดีอีกด้วย”

“ชอบเจนี่เพราะหุ่นดีเป็นคนผิวแทน

ที่สวย และไม่มีหน้าอกแต่ดูสวย แต่งตัว

เรียบๆ ธรรมดา แต่สวย”
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

สิงห์ แกรนด์สแลม เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Singha Grand Slam Experience) 

เป็นโครงการที่พาน้องๆ นักเทนนิสเยาวชนในสังกัดค่ายสิงห์ไปสัมผัส

ประสบการณ์การแข่งขันของนักเทนนิสมืออาชีพระดับแกรนด์สแลม 

ซึ่งไม่เพียงแต่ไปชมการแข่งขันและส่งกำาลังใจให้นักเทนนิสรุ่นพี่เท่านั้น 

แต่น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบนักแข่งมืออาชีพ โดยถือเป็น 

การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเทนนิสเยาวชน 

รุ่นใหม่ อยากจะก้าวเข้าไปแข่งในสนามที่ถือว่าเป็นรายการเทนนิสที่ใหญ่

ที่สุด 4 รายการของโลก

โครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2015 เหล่ารุ่นพี่นักเทนนิสทีมชาติ 

และทมีงานฝ่ายสนบัสนุนกฬีาจะเฟ้นหาน้องๆ ไปชมการแข่งขันออสเตรเลยีนโอเพ่น  

(Australian Open) ทีป่ระเทศออสเตรเลยี ด้วยการจดัแข่งขันทกุปีส�าหรับนกัเทนนิส 

เยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน 12 14 และ 16 ปี แบ่งเป็นชายและหญิง แข่งกันที่อิมแพ็ค 

เทนนิส อคาเดมี เมืองทองธานี ผูค้ว้าแชมป์แต่ละประเภทและผูโ้ชคดอีกี 3 คน จะได้ 

สทิธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยนอกจากจะได้ไปชมการแข่งแบบตดิขอบสนาม 

แล้ว ยงัมกีารจ�าลองการใช้ชีวติแบบนักเทนนสิมอือาชีพจริงๆ เร่ิมตัง้แต่การเดนิทาง 

ภายในเมืองมาสู่สนามแข่งที่น้องๆ จะต้องรับผิดชอบสัมภาระของตัวเองทั้งหมด  

Singha 
Grand Slam 
Experience

คุยกับฮีโร่

เรียบเรียง ศิกานต์

สนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนไทยสู่ระดับโลก
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รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมตลอดการ 

แข่งขันว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง และการฝึกกบั 

นักเทนนิสต่างชาติด้วยเทคนิคที่หาไม่ได้

จากเมืองไทย 

ส�าหรับรุ่นพี่ในปีน้ีที่น้องๆ ได้ไปส่ง 

แรงเชียร์ได้แก่ “พี่ลัก” ลักษิกา ค�าข�า  

นักเทนนิสหญิงแถวหน้าของไทยผู้ก�าลัง

ตามรอย แทมมี่-แทมมารีน ธนสุกาญจน์ 

เธอลงแข่งในรายการออสเตรเลียนโอเพ่น 

และสามารถผ่านทะลรุอบคัดเลอืกเข้ามาถงึ  

Main Draw รอบแรกได้ การทีน้่องๆ ได้ไป 

เห็นนักเทนนิสไทยลงแข่งขันรายการใหญ่

เช่นน้ี ช่วยให้น้องๆ รู้สึกว่าเส้นทางของ

นักเทนนิสมืออาชีพไม่ได้ไกลเกินฝัน และ

แรงบันดาลใจที่โครงการสร้างให้กับเด็ก

รุ่นใหม่ก็เห็นผลในที่สุด เม่ือ “น้องไหม” 

มนญัชญา สว่างแก้ว สาวน้อยทีเ่คยเข้าร่วม 

โครงการเมื่อ 2 ปีที่แล้ว สามารถเข้าร่วม

แข่งขันรายการน้ีในรุ่นจูเนียร์ได้ส�าเร็จ 

คราวน้ีเธอได้มาด้วยอันดับของเธอเอง 

เม่ือคร้ังทีน้่องไหมมาร่วมโครงการตอนนัน้ 

เธอเคยกล่าวว่า

“หนูอยากจะมาเข้าแข่งขันรายการน้ี
ด้วยตัวเอง ด้วยอนัดบัโลกของหนเูอง ไม่ได้ 
มาในฐานะของคนด ูแต่หนจูะมาลงสนาม 
และสร้างความส�าเร็จให้คนไทยได้ชื่นใจ
เหมือนที่พี่ๆ นักเทนนิสรุ่นก่อนได้ท�าไว้”  

ปัจจบุนั น้องไหมอยูอ่นัดบั 56 ของโลก 

ในรุ่นจูเนียร์ เธอเข้าแข่งขันรายการน้ีและ

ผ่านเข้าถึงรอบ 16 คนสุดท้าย จากคนที ่

เคยได้รับแรงบนัดาลใจ มาวนันีเ้ธอได้เป็น

ผู ้ส ่งต่อแรงบันดาลใจน้ันไปให้คนอื่นๆ  

ต ้องขอบคุณทีมงานผู ้ผลักดันให ้ เกิด

โครงการสงิห์ แกรนด์สแลม เอก็ซ์พเีรียนซ์ 

ทกุคนทีส่ร้างสรรค์โครงการดีๆ  เช่นนีใ้ห้เป็น

ตัวอย่างของการก�าเนิดโครงการที่ผลักดัน 

ศักยภาพของเด็กไทยด้านอื่นๆ ต่อไป 



ตามไปดู / panna
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หน้าร้อนแบบนี้พวกเรานึกถึงอะไรกันบ้าง บางคนนึกถึงวันหยุด อยากจะ

ออกไปเทีย่วพักผอ่นตามหาความสงบในธรรมชาตทิีแ่สนสดช่ืนทา่มกลางหบุเขา 

ลำาธาร และแมกไม้ แต่สำาหรับสาวๆ คงจะนึกถึงครีมกันแดด หรือครีมทาผิวดีๆ  

สักยี่ห้อที่ใช้แล้วซึมเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไร้สารปนเปื้อน วันนี้เราจึงมีเครื่อง

สำาอางตวัใหมม่าแนะนำากัน ออ้ เราไมไ่ด้มาขายของแตอ่ย่างใด แมเ้ราจะอยากบอก

ใหค้ณุซ้ือก็ตาม วัตถปุระสงคข์องเราคอือยากใหค้ณุรูว้า่ บรษิทัเรามผีลติภณัฑ์

เครื่องสำาอางแบรนด์ใหม่แล้วนะ ชื่อ panna (อ่านว่า ปัณนา) รับรองว่าเป็น

เครือ่งสำาอางคณุภาพโดยฝมีอืคนไทย วตัถดิุบจากประเทศไทย และมาตรฐาน

ไม่เสียชื่อสินค้าค่ายสิงห์อย่างแน่นอน 

พอบอกแบบนี้แล้วคงจะมีคนสงสัยว่าไปยังไงมายังไงท�าไมบริษัทเราถึงได้ท�า 

เครือ่งส�าอางยีห้่อปัณนา สงิห์ แมกกาซนี เตรียมคลายข้อสงสยัไว้ให้ เรายกทมีไปคยุกบั พีปุ่ย้ 

ปณุยาพร โสธรศกัดิ ์ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกจิ หน่ึงในทมีงานผูป้ลกูป้ันปัณนา เพือ่สบืหา 

ทีม่าทีไ่ปของแบรนด์ใหม่ตัวน้ี กว่าจะออกมาเป็นผลติภัณฑ์คณุภาพ มหีน้าตาออกมาอย่าง

ที่เราเห็น แพคเกจจิ้งดูสวยงามน่าใช้ เขาต้องผ่านการคิดค้นกันมาไม่น้อย วันนี้เราจะมา

แนะน�าผลิตภัณฑ์ พร้อมขอเล่าสักนิดว่าการเดินทางของปัณนาเริ่มมาจากอะไร 

จากพลังธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์
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ANTIOXIDANT PASSION FRUIT OIL 
แอนตอิอ็กซแิดนท์ แพชช่ัน ฟรุต ออยล์ เป็นน�า้มนั

ท่ีสกดัเยน็จากเสาวรส ใช้ทาบนผวิเพือ่ช่วยบ�ารุงผวิ

ให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น ดูเรียบนุ่มลื่น พร้อมมีกลิ่นหอม 

อ่อนๆ จากเสาวรส เป็นผลติภัณฑ์ในชุดทีไ่ด้กระแส 

ตอบรับดีที่สุดหลังจากที่ 

เปิดตัว

Organic Extra Mild Balancing Soap ออร์แกนิก เอ็กซ์ตรา 
มายด์ บาลานซิ่ง เป็นสบู่บ�ารุงผิวที่สกัดจากน�้ามันเสาวรส ช่วยให้ผิว

สะอาด หอมสดช่ืน ไม่แห้งและคัน เนื้อสบู่นุ่มละมุน มอบความรู้สึก 

ผ่อนคลายขณะใช้ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความสะอาดจากธรรมชาติ

อย่างอ่อนโยน

จุดเ ร่ิมต ้นมาจากความคิดต ่อยอด

ผลติผลทีไ่ด้มาจากไร่บญุรอด หรือ สงิห์ปาร์ค 

เชียงราย เป้าหมายคอืผลติภณัฑ์สกนิแคร์เพือ่

บ�ารุงผิว (skincare) โดยมี “เสาวรส” หรือ

แพสชั่นฟรุต (Passion Fruit) ผลไม้ชูโรงของ

จังหวัดเชียงรายเป็นพระเอก เมื่อทีมพัฒนา 

ผลติภัณฑ์ได้จับมอืกบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ร่วมกันท�าวิจัยก็พบว่า เสาวรส มีสารแอนต ิ

ออกซิแดนท์สูง สารน้ีจะช่วยปกป้องเซลล์ผิว 

และชะลอความเสยีหายของผวิจากอนุมลูอสิระ 

จึงได้พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร ์

ทีม่าจากธรรมชาตแิท้ และได้เปิดตวัผลติภณัฑ์

ชุดแรกไปแล้ว 4 ตัวเมื่อต้นปี 2018 ได้แก่ 



อีกหนึ่ งผลิตภัณฑ ์ในชุดที ่

panna พัฒนาข้ึนมาจากชาเขียว

ซึง่เป็นผลติผลจากไร่บญุรอดเช่นกนั 

Age Armor เอจ อาร์เมอร์ อุดม
ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจาก 

ชาเขียว สกัดคุณประโยชน์เพื่อผิว

สวยสุขภาพด ีฟ้ืนฟผูวิทีร่ะคายเคอืง

เพราะแสงแดด รักษาความยืดหยุ่น

ของผิวให้อยู่เหนือกาลเวลา

Organic Extra Mild Exfoliating Soap 
ออร์แกนิก เอ็กซ์ตรา มายด์ เอ็กซ์โฟลิเอตติ้ง เป็นสบู่

ขัดผิวที่สกัดจากน�้ามันเสาวรส มีเม็ดสครับออร์แกนิก

ที่ช่วยขัดผิวให้สะอาดสดชื่น ผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิว

ใหม่สุขภาพดี

นอกจากผลติภณัฑ์กลุม่น้ี กยั็งมีผลติภณัฑ์

แชมพู ครีมอาบน�้า ครีมนวดผม บอดี้โลช่ัน 

แฮนด์ครีม ส่วนผลิตภัณฑ์ชูโรงอีกตัวที่ตามมา

ตดิๆ คอื ครีมกนัแดด ทัง้แบบผวิหน้าและผวิกาย 

มี SPF ให้เลือกทั้ง 30 และ 50 กลิ่นหอมคล้าย

กับมะพร้าว รวมทั้งลิปบาล์มก็รอต่อแถวออกมา

ในซีรีส์ชุดใหม่ โดยทั้งหมดที่ออกในปีน้ีจะเน้น

ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากเสาวรสเป็นหลัก
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A blend of nature for people on the move 
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นข้ึนเพื่อชีวิตคนท�างานที่มี 

ไลฟ์สไตล์แบบสงิห์ ปัณนาจงึมคีอนเซป็ต์ว่า “A blend of 

nature for people on the move” ซึ่งเหมือนกับเป็นการ 

ผสานธรรมชาติเข้ากับชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของเรา ชีวิต 

คนเมืองแบบเราๆ ที่ไม่มีเวลามาสัมผัสกับธรรมชาติ  

หรือถ้ามี แสงแดดและสายลมที่ผสมฝุ่นควันก็ไม่น่า

รื่นรมย์สักเท่าไร คุณปุ้ยบอกว่า 

“ผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

ที่ท�าเพื่อพวกเราซึ่งเป็น people on the move นั่นคือ 

เช้าเราไปท�างาน ไปเรียน ตอนบ่ายเราไปแฮงเอาต์กับ

เพื่อนๆ มีชีวิตที่เร่งรีบ แต่ก็ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ 

เราคงไม่ได้มีช่วงวันหยุดหรือได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

บ่อยๆ ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะท�าให้เรารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติตลอดเวลา เหมือนเบรคจากความเครียดและ

ชีวิตที่เร่งรีบ” 

Unisex ใช้ได้ท้ังหญิงและชาย
กลุ ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ 

ผู้หญิง ด้วยคอนเซ็ปต์ที่เหมาะกับคนไม่หยุดนิ่ง ชอบท�า 

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์จึงเหมาะส�าหรับทั้งหญิงและชาย  

ไม่จ�าเป็นว่าคุณจะต้องชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง แค่คุณ 

อาจจะต้องเดินทางไปหลายๆ แห่งในวันเดียว หรือเป็น

วันทีอ่อกไปท่องเทีย่ว ปัณนาได้ออกแบบมอยซ์เจอไรเซอร์

และครีมกันแดดให้ซมึสูผ่วิได้เร็วทนัททีีท่า เหมาะกับชีวติ

ที่ต้องดูแลตัวเองโดยไม่หยุดก้าวไปข้างหน้า 

ทำาไมต้องช่ือ ปัณนา
ปัณนา ชือ่มาจาก สิบสองปันนา ดนิแดนทางตอนเหนือ 

ของประเทศไทยข้ึนไป ที่ที่อากาศเย็นสบาย เมื่อเรา

จินตนาการถึงอดีตอันไกลโพ้น สิบสองปันนาคือดินแดน

แห่งเทือกเขาเขียวชอุ่มที่ทอดตัวเป็นแนวยาว โอบล้อม 

สายธารใสสะอาด ภายใต้ผืนฟ้ากว้างใหญ่ และขึ้นชื่อว่า

เป็นอาณาจักรแห่งพืชพรรณสมุนไพร 



ช่องทางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ส�าหรับปีแรกของการเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์จะเน้นการขายออนไลน์ 

แต่ก็จะมกีารตัง้บธู ร้านป็อปอพั ตาม 

ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ 

พารากอน หรือในงานแสดงสินค้า

จ�าพวกสกนิแคร์ เคร่ืองส�าอางต่างๆ 

งานบ้านและสวน และงานทีต่รงกบั

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา 

สั่งซ้ือออนไลน์ได้ที่ 
www.pannaskincare.com

“เรานำาชื่อแคว้นสิบสองปันนามาเป็นชื่อแบรนด์ 
ด้วยคอนเซ็ปต์ของการนำาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
จากดินแดนแสนไกลมาสู่ชีวิตคนเมือง เมื่อพูดถึง 
ปัณนา คนจะนึกถึงเทือกเขาที่อากาศเย็น ป่าอุดม
สมบรูณ ์น้ำาสะอาด เรากน็ำาภาพทีพ่ระอาทติยข์ึน้หลงั
เหลีย่มเขามาเปน็สว่นหนึง่ของผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ฉดสี
ยามอรณุรุง่ หมายถงึการเริม่วนัใหม ่เริม่ตน้ชวีติใหม ่
จะเหน็วา่ในสว่นของโลโกแ้บรนดจ์ะมลีวดลายของแนว
เทอืกเขาอยูด่ว้ย สะทอ้นแนวคดิผลติภณัฑอ์อรแ์กนกิ
ของเรา ซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ณ ดินแดนที่อยู่
สูงและมีอากาศเย็นสบาย”
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ประตูทางเข้าบริษัทดั้งเดิมก่อนที่บริษัทจะขยายพื้นที่ในเวลาต่อมา เหตุที่ บริษัท 
สะกดเป็น บริสัท ดังในภาพน้ัน เพราะเป็นช่วงท่ี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ันประกาศปรับเปล่ียนการใช้ภาษาไทยเพ่ือให้้ญ่ีปุ่นอ่านง่าย 
จึงยกเลิกการใช้พยัญชนะบางตัว ได้แก่ ฃ ฅ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ 
ษ ฬ รวมถึงตัด -ั ใต้ ญ ออกด้วย ในปี พ.ศ. 2485 ทำาให้ต้องใช้ ส ในการสะกด
แทน ษ ศ แต่ 2 ปีต่อมารัฐก็ต้องประกาศให้กลับมาใช้อักขระตามเดิมเพราะ 
ขัดกับความรู้สึกของประชาชน แต่ก็เป็นเหตุให้ประเทศเรามีการใช้ภาษาไทยที่

การสะกดดูแปลกตาไปช่วงเวลาหนึ่ง 

ซุ้มประตู บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ภาพจากหนังสือ THE SINGHA STORY

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

58 SINGHA  MAGAZINE





60 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวแฟชั่น

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ในปัจจุบันครอบครัวท่ีเรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดในวงการ
แฟชัน่ โดยเฉพาะในขอบเขตของแฟชัน่ระดบัสงูเห็นจะเป็นอาร์มานี ่
ทีม่หีวัเรอือย่าง Giorgio Armani สร้างบรษิทัมากบัมอื 
ร่วมกับเพื่อนรักสมองไวอย่าง Sergio Galeotti ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 
ตอนเขาอายุย่างเข้า 40 ปีแล้ว และในปี 2016 บริษัทมียอดขาย 
รวมอยู่ท่ี 2.9 พนัล้านยูโร ส่วนตวัจอีอร์จโีอเองกมี็ค่าตวัสงูถงึ 7 พนัล้าน 
ยโูร เขาเริม่ต้นจากแบรนด์เดยีวทีม่อบให้กบัเสือ้ผ้าผูห้ญงิเป็นหลกั 
ได้ขยายออกมาเป็นไลน์ต่างๆ เช่น Giorgio Armani ระดับสูงสุด 

ตามด้วย Emporio Armani และ Armani Collezioni ลงมาเป็น 
Armani Jeans และ Armani Exchange เป็นเสื้อผ้าราคาย่อมเยา
ลงมาและเหมาะกบัวยัรุน่ ปัจจบัุนมี Armani Junior ส�าหรับเดก็เลก็ 
ด้วย และได้ขยายกิจการไปสู่เครื่องตกแต่งบ้านภายใต้ชื่อ Armani 
/Casa ขนม Armani/Dolci และล่าสุดก็มี Armani/Hotels  
ด้วยการจับมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจออกไปอีก 
ทั้งนี้ Giorgio มีพี่สาวหนึ่งคนที่ช่วยงานอยู่และมีหลานสาวอีกหนึ่ง
คนเป็นผู้ที่จะรับภาระดูแลธุรกิจครอบครัวต่อไป

เมื่อพูดถึงธุรกิจครอบครัวโลกในด้านแฟชั่นแล้วคงหนีไม่พ้นแบรนด์ดังแบบ อาร์มานี่ เวอร์ซาเช่ 

เฟนดิ เฟร์รากาโม่ ราล์ฟ ลอเรน มิซโซนี่ พราด้า หรือทรูสซาร์ดี้ ไม่นับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 

ครอบครวัอาร์โนลต์แห่ง LVMH หรอืพโินลต์แห่งกลุม่พโินลต์ทีซ่ือ้แบรนด์ดงัๆ จากครอบครวัผู้ถือหุน้ 

เดิมไปแล้ว แต่เราจะมาพูดถึงครอบครัวที่ยังคงเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองอยู่ ทั้งนี้ได้เคยตีพิมพ์

เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าของแอร์เมสแห่งฝรั่งเศสไปแล้ว (ดูฉบับที่ 4 /2013)

Giorgio Armani
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อีกชื่อหนึ่งที่วงการแฟชั่นทุกคนจะต้องพูดถึงก็
คือครอบครัว Versace ที่เคยมีหัวเรือล�้ายุคด้าน
การออกแบบอย่าง Gianni Versace และมพ่ีีชายคนโต 
Santo Versace คอยดแูลด้านธรุกจิ ส่วนน้องสาวอกีคน 
คือ Donatella Versace ที่มาแทนพี่ชาย Gianni ผู้ถูก 
ฆ่าตายเมื่อปี 1997 ท�าให้แบรนด์สะเทือนสั่นคลอน 
ไปหมด เพราะการออกแบบที่ไม่ธรรมดาของ Gianni 
ท�าให้ช่ือของเขากลายเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอยากจะใส่
ในยุค 80-90s หลังจากทีเ่ขาตายไปคนส่วนใหญ่กค็ดิว่า 
เป็นจดุจบของแบรนด์นีแ้น่นอน แต่ด้วยเวลาและความ
มุมานะของน้องสาวก็ท�าให้แบรนด์นี้กลับมาอยู ่ใน
อนัดบัต้นใหม่ได้ มกีารขยายธรุกจิแบบเดยีวกบัอาร์มานี่
แต่ไม่กว้างเท่า ปัจจบุนัยอดขายอยูท่ีเ่กอืบ 700 ล้านยโูร 
ทายาทมีอยู่ 5 คน เป็นลูกของ Santo และ Donatella 
โดยเฉพาะลกูของน้องสาวนีที้ไ่ด้รับมรดกหุน้ของบริษทั
จาก Gianni หลังจากที่เขาตายไป

ตระกูล Ferragamo ผู้ผลิตเครื่องหนังที่กลายเป็นต�านาน
ไปแล้วนั้นเริ่มต้นผลิตเครื่องหนังเมื่อปี 1914 หลังจากที่อพยพ
ไปอยู่ที่อเมริกา เริ่มต้นที่บอสตันก่อนย้ายไปแคลิฟอร์เนียและ
ย้ายกลับมาท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีเม่ือปี 1927 ตั้ง
บรษิทัอย่างเป็นทางการข้ึนเมือ่ปี 1928 จะมอีายคุรบ 90 ปีในปีน้ี 
เดมิจากรองเท้าและกระเป๋าหนงั บรษิทัในปัจจบุนัได้เข้าสูว่งการ
แฟชั่นอย่างเต็มรูปแบบด้วยเส้ือผ้าชายหญิง ท้ังนี้หลังจากที่
นาย Salvatore Ferragamo เสียชีวิตลงเมื่อปี 
1960 ภรยิาของเขาได้ด�าเนนิกจิการต่อมา เริม่ต้นด้วยการขยาย
กิจการไปสู่แว่นตา ผ้าคลุมหัว ผ้าพันคอ นาฬิกา น�า้หอม และ 
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป โดยคู่สามีภริยานี้มีลูก 5 คน และหลานอีก 
23 คน แต่ได้มีการระบุไว้ว่าห้ามมีบุคคลในครอบครัวท�างาน
ในบริษัทเกิน 3 คน จนมีการแข่งขันกันอย่างสูงระหว่างสมาชิก
ครอบครัว ในปี 2016 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 1.4 พันล้านยูโร 
โดยครอบครัวได้มีการน�าหุ้นส่วนหน่ึงเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ
อิตาลีแล้ว แต่บริษัทยังคงเป็นของครอบครัว Ferragamo อยู่

Gianni Versace

Salvatore Ferragamo

Donatella Versace



62 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวแฟชั่น

ครอบครวัท่ีกล่าวถงึมาแล้วนัน้เป็นชาวอติาลทีัง้สิน้ ให้เหน็ว่า 
ครอบครัวอิตาเลี่ยนประสบความส�าเร็จด้านธุรกิจแฟช่ันอย่างมาก 
แต่ธุรกิจครอบครัวด้านแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดที่ยังอยู ่ในมือของ
ครอบครัว เป็นของชาวอเมริกันนั่นก็คือ Ralph Lauren 
หนุ่มใหญ่ท่ีเริ่มต้นออกแบบและขายเนคไทด้วยการขออนุญาต 
เจ้านายท่ีบริษัทผลิตเนคไทที่เขาท�างานอยู่ว่า เขาอยากจะผลิต
เนคไทย่ีห้อของเขาเองออกขาย โดยใช้ชื่อว่า Polo จากความ
หลงใหลในกีฬาทั่วไป เขาขายในปี 1968 ตอนอายุ 28 ปี และเดิน
ขายเองจนห้าง Bloomingdales ท่ีนิวยอร์กสั่งซ้ืออย่างสม�่าเสมอ 
ท�าให้เขาเปิดบริษัทได้ในปี 1971 มีบูธของตัวเองในห้างแต่กลับไป
เปิดร้านแรกที ่Beverly Hills รัฐแคลิฟอร์เนยี เร่ิมขยายงานดไีซน์จาก

แค่เนคไทไปสู่เสื้อผ้าผู้ชาย โดยปรับแบบจากแฟชั่นของชนชั้นสูง 
ชาวองักฤษ เพิม่ความสบายและเป็นกนัเองขึน้ให้เหมาะกบัตลาดโลก 
จนกลายเป็นที่ยอมรับของชนชั้นสูงในอเมริกาที่ต่างก็หันมาใส่เสื้อ
ยี่ห้อโปโลของเขาที่มีหลากหลายสีสันให้เลือก ทั้งเป็นแบบเสื้อเชิ้ต
และเสื้อสวมมีปกแขนสั้น กลายเป็นว่าผู้ใดอยากจะโชว์ว่าตัวเอง
ประสบความส�าเร็จในชีวิตแล้วจะต้องหันมาใส่เสื้อผ้าของ Ralph  
Lauren เขาได้ขยายกจิการเรือ่ยมาไปสูธ่รุกิจอืน่ๆ อกีเช่นกนั โดยเฉพาะ 
เครือ่งตกแต่งบ้านและมกีารแบ่งแบรนด์เลก็แบรนด์น้อยออกไปอกี
เพื่อให้คลุมทุกตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ในปี 2016 รายได้
รวมอยู่ที่ 7.4 พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 6.5 พันล้านยูโร โดย
ลูกชายลูกสาวรวม 3 คน เริ่มรับภาระดูแลธุรกิจครอบครัวต่อไป

เคร่ืองแบบของนักกีฬาทีมชาติอเมริกันในการแข่งขันโอลิมปิกส์ปี 2012 ออกแบบโดย Ralph Lauren    

Ralph Lauren และครอบครัว
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การท่ีจะดูแลส่งต่อธุรกิจครอบครัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในทุก
วงการธุรกิจส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงนี้จะเป็นรุ่นแรกกับรุ่นสองที่ดูแล
กันอยู่ยกเว้นครอบครัว Ferragamo ที่เข้ารุ่น 3 แล้ว อีกแบรนด์
หนึ่งท่ีน่าจับตามองคือครอบครัว Trussardi แห่งอิตาล ี
อกีเช่นกนัทีม่รีุน่ 4 เป็นผูด้แูลกจิการ เป็นแบรนด์ดงัใช้ตราสนัุขพนัธุ ์
Greyhound เป็นสัญลักษณ์ ดังมากสมัย 80-90s แต่ต้องมาพบ
กับจุดตกต�า่เมื่อผู้น�าคือนาย Nicola Trussardi ทายาทรุ่นที่ 3 ที่
ก�าลังมีแผนที่จะท�าให้ธุรกิจครอบครัวของเขาขยายออกไปมากขึ้น 
ได้เสยีชีวิตลงอย่างกะทันหนัจากอบุตัเิหตรุถยนต์เมือ่ปี 1999 ท�าให้
แผนการทุกอย่างชะงักลง จากที่มีการเซ็นสัญญาเมื่อปี 1992 มีค่า 
เท่ากับ 1.4 พันล้านยูโรภายในระยะเวลา 5 ปีกับบริษัทญี่ปุ่น ให้ใช้ 
สิทธิช่ือในการผลิตสินค้าต่างๆ เพราะญี่ปุ่นเป็นตลาดอันดับ 1 
ของแบรนด์ ปัจจุบันบริษัทยังคงเป็นของครอบครัวอยู่ น�าทัพ
โดยบุตรชายคนโตคือ Francesco แต่กลับถดถอยลงเรื่อยมา 
ล่าสุดมีรายได้อยู่ที่ 152 ล้านยูโร กลายเป็นแบบอย่างให้ศึกษา
ว่าธุรกิจที่พบจุดชะงักจะเดินต่อได้อย่างไร จะเป็นแบบ Trussardi 
หรือ Versace หรือจะขายให้แก่ยักษ์ใหญ่ไปก็ได้อย่างแบรนด์ดัง  

Gucci ท่ีประสบปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวแย่งชิงต�าแหน่ง 
จนกลายเป็นขีป้ากของประชาชน ในทีส่ดุกต้็องขายหุน้ออกไปหมด 
แต่ทว่าหลายแบรนด์ที่ตกเป็นของยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นไปนั้นมัก
จะเป็น designer ตัวคนเดียวไม่มีผู้สืบสกุลที่จะต้องนึกถึงอย่าง
เช่น Dior, Chanel, Valentino หรือ Yves Saint Laurent ก็จะถูก 
ยักษ์ใหญ่รวบซื้อไป หรือบางแบรนด์อย่าง Gianfranco Ferré ที่
เคยดังสนั่นในยุค 90s ก็หายไปจากวงการหลังจากท่ีเจ้าตัวตาย
จากไป และในบางโอกาสก็จะมีแบรนด์โบราณแบบ Balenciaga 
ที่หายจากไปหลายสิบปีก่อนมีการแจ้งเกิดใหม่ ก็ดีแต่ก็ไม่ได้มี
อะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวเดิม ซึ่งในความเป็นจริงแบรนด์ระดับ 
ท็อปนี้แม้ว่าจะมีการต่อชีวิตให้แต่จะขาดวิญญาณและเสน่ห์
ของความเป็นธุรกิจครอบครัวไป เป็นเพียงแบรนด์หนึ่งในหลาย
สิบแบรนด์ในบริษัทยักษ์ใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งมีการจ้าง
ดีไซเนอร์ชั้นน�าที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยเลยในอดีตมาน�าการ
ออกแบบไปขายสินค้าให้กับคนรุ่นใหม่ที่รู้เพียงว่า การใส่แบรนด์นี้ 
เป็นการเชิดหน้าชูตาในวงการสังคมแฟชั่นในปัจจุบัน แต่ไม่มี
อะไรมากไปกว่าน้ัน

ที่มา:

http://www.harpersbazaar.com/culture/features/g3673/fashions-

most-powerful-families/?slide=1

https://www.gq.com/story/giorgio-armani-interview

https://en.wikipedia.org/wiki/Armani

https://en.wikipedia.org/wiki/Versace

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren_Corporation

https://en.wikipedia.org/wiki/Trussardi

ที่มาภาพ:

https://www.dilaykozmetik.com/erkek-parfum

https://www.armanidolci.com/en/armani

http://caradelevingnehq.com/photos/285

http://product.dangdang.com/1213592133.html

http://www.famous-entrepreneurs.com/giorgio-armani

https://www.nbcnews.com/dateline/20-years-later-

https://www.bt.dk/udland/versace-toej-til-discountpriser-i-hm

http://www.eternityjewelry.net/gold-necklace-chain/

https://www.versace.com/international/en/home/

https://www.ralphlauren.com/

http://luxsure.com/blog/2015/04/13/versace-eros-pour-femme/

https://www.trussardi.com/

http://www.gioia.it/moda/tendenze/news/g492/festa-della-

mamma-moda-2016-novita-mamme-fashionist/

http://just-us-inparis.blogspot.com/2014/01/



คุณคงเคยได้ยินค�ำวำ่ “อำยุเป็นเพียงตัวเลข” มำนักต่อนัก และก็คงจะเห็นผู้หญิงสูงวัยหลำยคนที่ยัง
สวยไม่สร่ำง แต่คุณรู้จัก “คุณทวด” คนนี้แล้วหรือยัง เธอคือ “ไอริส แอปเฟล” แฟชั่นไอคอนผู้ทรง

อิทธิพลในแวดวงแฟชั่นของนครนิวยอร์กและแฟชั่นโลกมำนำนหลำยทศวรรษ แม้ว่ำเธอจะอยู่ในวัยใกล้
หนึ่งร้อยปี แต่ก็ยังสวยสดใสในลุคเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวแสนโดดเด่น เชื่อได้เลยว่ำ ณ ขณะนี้คงไม่มีผู้หญิง 

คนไหนจะสะท้อนค�ำวำ่อำยุเป็นเพียงตัวเลขได้ดีไปกว่ำเธออีกแล้ว

แปลและเรียบเรียง: ลำพิส ลำซูรี

เจ้ำแม่แฟชั่น ไอริส แอปเฟล
วัยรุ่นที่อำยุมำกที่สุดในโลก

Iris Apfel

64 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ



ไอริสไม่ใช่ดไีซเนอร์ ไม่ใช่นางแบบช่ือดงัในตอนสาวๆ แต่เธอ 

แต่งตัวเก่งและมีสไตล์ เป็นสไตล์ที่โดดเด่นแบบที่คนอื่นยากจะ

ท�าตาม เส้นผมสีเทา แว่นตากลมโตกรอบใหญ่เหมือนตานกฮูก 

ริมฝีปากสีจัดจ้าน และเสื้อผ้าสีสด

ที่มาพร้อมกับเคร่ืองประดับอลังการ 

คอืสไตล์ของคณุทวดทีท่กุคนคุน้เคย 

ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะหาสไตล์ที่เหมาะ

กบัตวัเองได้อย่างคุณทวด น่าแปลกที่ 

แม้เธอจะใส่แบบจัดเต็มแต่กลับดู 

ไม่ขัดตา คุณทวดบอกว่าเคล็ดลับ

เพียงหนึ่งเดียวของการหาสไตล์

การแต่งตัวคือ ค้นหาตัวเองให้เจอ 

เร่ืองน้ีหลายคนอาจต้องใช้เวลา แต่

ส�าหรับคุณทวด เธอค้นพบตัวเองได้

ตัง้แต่อายยุงัน้อย และพ่อแม่ของเธอ

ก็มีส่วนส�าคัญ

ไอริสเกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

ค.ศ. 1921 ทีน่ครนิวยอร์ก ในตระกลู

บาร์เรล ซึ่งเป็นครอบครัวอเมริกัน

เช้ือสายยวิ ไม่ได้ร�า่รวยมหาศาล แต่

กม็กิีจการของตัวเอง แม่เป็นเจ้าของ

ร้านบูติก ส่วนพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ด้านกระจกและแก้ว ท�าให้ไอริสช่ืนชอบ 

สิ่ งของสวยงามที่ดูแปลกและมี

เอกลักษณ์มาต้ังแต่เด็ก เธอเลือก

ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที ่

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก รวมทั้งเรียน 

ที่ โรงเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัย

วิสคอนซิน จากน้ันก็ท�างานให้กับ

นิตยสาร Women’s Wear Daily 

(WWD) ที่ข้ึนช่ือมายาวนานว่าเป็น

คัมภีร์ไบเบิลด้านแฟช่ัน ถนนสาย

แฟช่ันเป็นเส้นทางทีเ่ธอใฝ่ฝัน แต่เธอ

ก็ท�างานให้กับนักออกแบบตกแต่ง

ภายใน ควบคู่ไปกับการเป็นนักวาดภาพประกอบด้วย 

ไอริสมีพรสวรรค์ด้านการดัดแปลงเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ หรือ

พวกของเก่าๆ มือสองได้อย่างยอดเยี่ยม เธอแก้จุดบกพร่องของ

การตกแต่งได้อยู่หมัด ทั้งตื่นเต้นทั้งรักที่จะได้แปลงโฉมพวกมัน 

ความรู้สึกที่เธออยากจะท�าวัตถุพวกน้ันให้ออกจากกรอบเดิมๆ 

ให้แตกต่างและโดดเด่น ในสไตล์แบบที่สายตาของเธอมองเห็น 

ความอยากให้ผวิสมัผสัของวสัดแุละ

การเติมสีสันให้เป็นไปอย่างที่เธอ

วาดภาพไว้ ท�าให้เธอเลิกท�างานใน

ฐานะลกูจ้าง “ฉนัไม่อยากจะจดัการ

เร่ืองง่ายๆ และไม่อยากจะท�าอะไรที่ 

ดธูรรมดา” เธอเคยให้สมัภาษณ์สือ่ไว้ 

ขณะเล่าถึงช่วงชีวิตที่อยากออกมา

ท�างานในสไตล์ที่เธอต้องการ 

เธอแต่งงานกับ คาร์ล แอปเฟล 

ผู้บริหารบริษัทโฆษณา ในปี 1948 

และใช้ชีวิตคู่กันยาวนานถึง 67 ปี 

หลังจากแต่งงานได้ 2 ปี ไอริสในวัย 

29 และสามีก็ร่วมกันท�าธุรกิจสิ่งทอ

ชื่อบริษัท Old World Weavers ซึ่ง

รับออกแบบลายผ้าและรับตกแต่ง

บูรณะสถานที่ด้วย เป็นจุดเร่ิมต้น

ที่ท�าให้ไอริสมีช่ือเสียง ผลงานที่

โดดเด่นและสร้างช่ือให้เธอคือการ

ตกแต่งภายในให้กับท�าเนียบขาว 

(White House) ผ่านประธานาธิบดี

สหรฐัฯ ถงึ 9 คน ไล่มาตัง้แต่ ทรูแมน 

ไอเซนฮาว เคนเนดี ้จอห์นสนั นิกสนั 

ฟอร์ด คาร์เตอร์ เรแกน และคลนิตนั 

ตลอดการบริหารกิจการ สองสามี

ภรรยาออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อ 

หาแรงบนัดาลใจ และหาซือ้ผ้าในแบบ 

ที่ไม่ใช่สไตล์ตะวันตก พร้อมสะสม 

ศลิปะสิง่ทอและเคร่ืองประดบัพืน้เมือง 

ไอริสสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองเหล่าน้ัน

ออกงานสังคมชั้นสูง จะเห็นการ

แต่งกายที่โดดเด่นของเธอได้ผ่าน

สือ่มวลชนเสมอ กจิการของเธอเป็นไปด้วยดจีนกระทัง่เธอเกษยีณ

ตัวเองและขายบริษัทให้กับ Stark Carpet ในปี 1992

คุณทวดเป็นผู้ใหญ่ในวงการแฟชั่น หากเป็นบ้านเราคงมีคน

เคน ดำวน่ิง ไอริส และ ลินดำ ฟำร์โก

ไอริสและสำมีในปี 2008

ไอริส และ ดรี เฮมิงเวย์ ในปี 2010

ภำพถ่ำยคู่กับสำมีขณะออกเดินทำงท่องเท่ียว
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เรียกเธอว่าคณุแม่ไปแล้ว วัยรุ่นยคุหลงัๆ เร่ิมมโีอกาสรู้จกัช่ือเสยีง 

ของคุณทวดไอริสในปี 2005 เพราะมีการจัดนิทรรศการใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Metropolitan สถาบันเคร่ืองแต่งกายประจ�า

เมอืงนิวยอร์ก นทิรรศการช่ือว่า ราร่า เอวสิ : ไอริส แอปเฟล ผูฉ้กี 

กฎ (Rara Avis: The Irreverent 

Iris Apfel) ซึ่งประสบความส�าเร็จ

อย่างสูงและได้เวียนจัดแสดงที่

สถาบันด้านศิลปะในรัฐอื่นๆ เช่น 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Norton และ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร ์และ 

ไลฟ์สไตล์ รัฐฟลอริดา ที่ดีไซน์

อาคารจัดแสดงเป็นแกลอร่ีเสื้อผ้า 

เคร่ืองประดับ และเฟอร์นิเจอร์

ของไอริส จากนิทรรศการในปีนั้น

คุณทวดก็ได้รับฉายาว่า แรร์เบิร์ด 

(rare bird) กลายเป็นแฟช่ัน

ไอคอนคนส�าคัญแห่งยุค และเป็น

แรงบันดาลใจเร่ืองสไตล์หลุดโลก

ให้กับนักร้องสาวเลดี้กาก้า

ปี 2012 เป็นต้นมา ขณะที ่

ไอริสอายุมากกว่า 90 ปี เธอก็ได้ 

ท�างานใหม่ๆ เรื่อยๆ อย่างที่คน

วัยเดยีวกันคงจะอยู่เฉยๆ แล้ว เธอ

ได้เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเร่ือง

สไตล์และแฟช่ันที่มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน พร้อมกับเป็น 

ทีป่รึกษาด้านแฟช่ัน ได้รับเชิญออกงานแฟช่ันส�าคญัต่างๆ ได้ข้ึน

ปกนิตยสารแฟชัน่นับไม่ถ้วน เช่น Dazed & Confused นติยสาร

วัยรุ่นสุดเฮ้วด้วยเสื้อผ้าสุดล�้าของ Comme des Garçons ซึ่ง

เว็บไซต์ Models.com เลือกให้เป็นหน่ึงในหน้าปกแมกกาซีน

แฟช่ันทีย่อดเยีย่มทีส่ดุของวงการแฟช่ันโลกประจ�าปี 2012 ได้เป็น 

แบบคอลเลคชั่นเครื่องส�าอางให้ MAC แบบแว่นตาให้ Eye Bobs 

แบบเคร่ืองประดบัให้กับนักออกแบบจวิเวอร่ีช่ือดงั อเลก็ซสิ บติต้า 

ฯลฯ เธอยงัได้รับยกย่องให้อยูใ่นรายช่ือบคุคลวัยเกิน 50 ทีแ่ต่งกาย 

ยอดเยี่ยมจากนิตยสารเดอะการ์เดี้ยนในปี 2013 

ความฉูดฉาดทีล่งตวัของไอรสิท�าให้เธอมแีฟนคลบัมากมาย 

และผู้คนต่างก็สนใจชีวประวัติรวมถึงวิธีคิดในสไตล์ของคุณทวด 

และ อลัเบร์ิต เมย์เซลิส์ มอืฉมงัแห่งวงการหนงัสารคด ีกไ็ด้สร้าง

ภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติของไอริสข้ึน ด้วยช่ือเร่ืองที่ตรงไป

ตรงมาว่า “Iris” เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก่อนที่เขาจะ

ลาโลก สามารถหาดูได้ในชื่อเรื่องภาษาไทยว่า ไอริส เปรี้ยวที่ใจ 

วัยไม่เกี่ยว ออกฉายเม่ือปลายปี 2014 ด้วยประสบการณ์และ

แนวคิดของคุณทวด หนังเร่ืองน้ี 

จึงไม่ใช่แค่การโชว์เสื้อผ้าที่สวย

แปลกและมีเอกลักษณ์ของเธอ 

แต่ยังน�าเสนอทัศนคติที่คิดบวก 

มีความกระตือรือร ้น อันเป ็น

แรงบันดาลใจส�าคัญให้กับผู ้คน

มากมาย วลีเด็ดของเธอในหนังที่

คนดูทุกคนจ�าได้ก็คือ

“เคยมคีนบอกฉนัว่า คณุไม่ใช่ 

คนสวย และจะไม่มีวันสวย แต่ 

ไม่เป็นไรหรอก เพราะคุณมีสิ่งที่ดี 

ยิง่กว่าความสวย...คณุมสีไตล์” หรือ 

“ฉันไม่ได้คิดว่าร้ิวรอยเหี่ยวย่นเป็น

สิง่ทีผ่ดิ แต่คิดว่ามนัเป็นสญัลกัษณ์

ของความกล้าหาญ”

แม้ความจริงก็คือแฟนๆ ของ

ไอริสจ�านวนมากไม่ได ้มีความ

สนใจเร่ืองแฟช่ันอย่างแท้จริงแต่

ไอริสก็มองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา  

เธอบอกว่าหลายคนชอบเธอเพราะ

เธอแตกต่าง เธอคิดไม่เหมือนคนอื่น “เมื่อคุณไม่แต่งตัวเหมือน

คนอื่น คุณก็ไม่จ�าเป็นต้องคิดเหมือนคนอื่น” 

คณุทวดไอริสไม่ได้เป็นแบบอย่างเฉพาะเร่ืองการแต่งตวั แต่

ทัศนคติเรื่องการค้นหาตัวเอง การกระตือรือร้นที่จะท�างาน การ 

มองโลกอย่างเข้าใจ กเ็ป็นเร่ืองทีเ่ธอเป็นแบบอย่างได้ดมีาก ทีส่�าคญั 

สิ่งที่เธอเป็นไม่ใช่การพยายามฝืนอายุให้ดูเด็กลง เธอยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยที่ร่วงโรย เธอแค่ไม่ได้น�าอายุมา

เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตและบั่นทอนความชอบส่วนตัว เพราะ

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ตัวเธอก็ยังคงเป็นตัวเธออยู่นั่นเอง 

ขอบคุณข้อมูลจำก: 
https://www.theguardian.com/fashion/2012/mar/13/
iris-apfel-muse-new-york
https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Apfel
http://www.aiglemag.com/home/going-strong

ที่มำภำพ: 
https://www.thedailybeast.com
https://www.vogue.com
https://www.nytimes.com
http://www.bruceweber.com
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แปลและเรียบเรียง: ลาพิส ลาซูรี

Social Movement ลืมคำ�นี้กันแล้วหรือยัง หลังจ�กคำ�นี้เป็นที่ฮือฮ�เมื่อปล�ยปีที่แล้วจ�กเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส 

ปี 2017 น�งส�วม�รีญ� พูลเลิศล�ภ ตัวแทนจ�กประเทศไทยเจอคำ�ถ�มเรื่อง Social Movement เข�้ไป แล้วสื่อต่�งๆ 

ของไทยก็ออกม�อธิบ�ยคำ�นี้กันใหญ่ ใครลืมแล้วก็ไม่เป็นไร เร�จะช่วยรื้อฟื้นให้ว่� Social Movement (การเคลื่อนไหว 
ทางสังคม) คือปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน หรือรวมตัวทางความคิด เพื่อสร้างพลังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งในสังคม ไม่ว่�จะเรื่องก�รเมือง คว�มเท่�เทียมท�งเพศ สีผิว เชื้อช�ติ ฯลฯ 

8 หนังดัง
จากพลังการเคลื่อนไหว
ทางสังคม
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หาเรื่องมาเล่า / 8 หนังดังจากพลังการเคลื่อนไหวทางสังคม



Battle of Algiers (1966)
ภาพยนตร์สัญชาติอิตาลีที่น�าเสนอ

เหตุการณ์กลุ ่มชาวแอลจีเรียเรียกร้อง

อสิรภาพจากฝร่ังเศส ตวัละครในเร่ืองต่าง

อ้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตนและใช้วิธี

ตอบโต้กันด้วยความรุนแรง ทั้งขบวนการ

ใต้ดนิแอลจเีรียทีใ่ช้รูปแบบของผูก่้อการร้าย

ก่อวินาศกรรม และฝ่ายของฝร่ังเศสที่วาง

ระเบดิสงัหารศตัรูแบบไม่สนใจคนทีบ่งัเอญิ

โดนลกูหลง เป็นหนังทีถ่่ายทอดความโหดร้าย 

ของสงครามได้สมจริงเหมือนสารคดีแบบ

ไม่ได้มฝ่ีายพระเอกหรือตวัร้าย ทว่าสิง่ทีท่รง

พลงัทีส่ดุของหนังคอืการถ่ายทอดอุดมการณ์

ของมวลชนที่ออกมาเรียกร้องเอกราชด้วย 

มอืเปล่าและต่อสูก้บัทหารฝร่ังเศส หลงัจาก

ทีผู่ก่้อการร้ายใต้ดนิถกูปราบปราม

Punishment Park (1971)
จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความ

มั่นคงของสหรัฐฯ ยิงนักศึกษาผู้ประท้วง

สงครามเวยีดนามจนมผีูเ้สยีชีวติ กลายเป็น 

แรงบันดาลใจให้ผู้ก�ากับชาวอังกฤษสร้าง

หนังเร่ืองน้ีเพื่อบอกเล่าอนาคตหลังจากปี 

70 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคที่กลุ่มผู้ประท้วง

ไม่ว่าจะประท้วงเรื่องอะไรก็ตาม จะถูกจับ 

ด้วยข้อหาไม่รักชาติและต่อต้านอเมริกา 

หากผูถ้กูจบัเลอืกจะไม่ตดิคกุ กจ็ะถูกส่งไป

ยังทะเลทรายเป็นเวลา 3 วัน 3 คืนโดยไม่มี

น�้าและอาหาร พวกเขาจะต้องเดินหลาย

สิบไมล์เพื่อไปให้ถึงจุดที่มีธงชาติอเมริกัน

ภายในเวลาทีก่�าหนด หนงัน�าเสนอแบบกึง่

สารคดีกึ่งเร่ืองเล่าที่เสียดสีความรุนแรงใน

ประเทศเจ้าประชาธิปไตยได้อย่างเจบ็แสบ

Gandhi (1982)
ภาพยนตร์ที่น�าเสนอชีวประวัติของ 

“มหาตมะ คานธี” ผู ้ใช้ชีวิตกว่าคร่ึง

ศตวรรษต่อสู ้กับจักรวรรดิอังกฤษด้วย

สนัติวิธีเพือ่เรียกร้องเอกราชให้ชาวอนิเดยี 

จนการต่อสู ้ของเขากลายเป็นหน่ึงใน

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจ�า  

หนังเปิดด้วยวาระสดุท้ายในชวีติของคานธี 

ก่อนจะย้อนมาเริ่มจริงๆ ด้วยเหตุการณ์ที ่

เขาถูกโยนลงจากรถไฟ ผู้ชมจะได้เห็น

การเผชิญหน้ากับการเหยียดสีผิวและ 

การกดข่ีต่างๆ ด้วยความกล้าหาญและ

สงบน่ิง แม้ว่าคานธีไม่สามารถลบอคติที่

เกดิจากความเหน็ต่างของผูค้นได้ แต่พลงั

การต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของเขา 

ก็ท�าให้อินเดียได้รับเอกราชในที่สุด

ที่ผ่�นม� การเคลื่อนไหวทางสังคมหลายเหตุการณ์ถูกนำามาเล่าใหม่ผ่านส่ือ
ภาพยนตร์ มีทั้งเหตุการณ์ในอดีตและที่กำาลังเป็นกระแสอยู่ ณ ขณะนั้น หนัง
จะถา่ยทอดแนวคิดและสรา้งแรงบันดาลใจใหผู้ช้มดูแลว้อยากจะรว่มแสดงพลงั
หรือความคิดเห็นต่อประเด็นความอยุติธรรมต่างๆ ถ้�นึกไม่ออกว่�มีเรื่อง 

อะไรบ�้ง เร�มีตัวอย�่งม�นำ�เสนอ เลือกม�แบบเน้นๆ 8 เรื่อง เป็นหนังดีมีร�งวัล  

นักแสดงเปี่ยมคุณภ�พ ให้ทั้งส�ระคว�มบันเทิงและแสดงคว�มเป็นไปของยุคสมัย  

ถ�้ท�่นผูอ้�่นจะไปห�ม�ดใูนชว่งวนัหยดุเร�ก็จะดใีจ ดแูลว้จะไดแ้งค่ดิว่�หนงัทีม่�จ�ก

เรื่องจริงเหล่�นี้สะท้อนอะไรในสังคมโลกและสังคมของเร�บ้�ง
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Romero (1989)
เร่ืองราวทีเ่กดิขึน้จริงในประเทศเอลซลัวาดอร์ในช่วง ค.ศ. 1977 ขณะทีป่ระเทศมคีวามขัดแย้งทาง 

การเมืองระหว่างรัฐบาลฝ่ายขวาและกลุ่มต่อต้านฝ่ายซ้าย หัวหน้าบาทหลวง “ออสการ์ โรเมโร” ถูก

บังคับให้เข้ามาพัวพันกับความขัดแย้ง เริ่มแรกเขาพยายามหยุดยั้งไม่ให้การต่อต้านรัฐทวีความรุนแรง 

แต่เมื่อเขาเห็นพลเรือนที่ประท้วงความไม่โปร่งใสของรัฐถูกกดข่ีและถูกสังหารด้วยข้อหาว่าเป็นกลุ่ม 

ต่อต้านฝ่ายซ้าย เขากห็นัมาต่อต้านรัฐและเรียกร้องให้หยดุการนองเลอืด แม้ว่าจะท�าให้เขาถูกหมายหวั 

แต่เขาก็ยังเดินหน้ากล่าวสุนทรพจน์เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมอย่างไม่หวาดหวั่น

Erin Brockovich (2000)
ชีวติจริงของ “อริีน บรอคโควชิ” หม้ายสาวทีไ่ม่ได้มกีารศกึษาสงู ไม่มงีาน ไม่มเีงิน เธอได้ขอร้อง

เข้าไปท�างานในส�านักงานกฎหมายแห่งหน่ึง เป็นเหตุให้เธอค้นพบความลบัเกีย่วกบัน�า้ทีป่นเป้ือนสารพษิ

ในชุมชนท้องถิน่ เธอจงึลงพืน้ทีเ่พือ่สบืหาความจริงเร่ืองน้ี ตอนแรกไม่มชีาวบ้านคนไหนให้ความร่วมมอื 

กับเธอ แต่เมื่อเห็นความตั้งใจจริง ในที่สุดชาวบ้านกว่า 600 คนก็ช่วยอีรินท้าชนกับบริษัทนายทุน 

ยักษ์ใหญ่ต้นเหตุของสารปนเปื้อน แม้ว่าจะถูกข่มขู่และมีอุปสรรคต่างๆ แต่เธอก็เดินหน้าชนเพื่อ 

เรียกร้องค่าเสยีหายให้กบัชาวชุมชน คดน้ีีกลายเป็นคดตีวัอย่างด้านสิง่แวดล้อมทีพ่ลกิผนัชีวติของอริีน

Amazing Grace (2006)
มีช่ือภาษาไทยว่า สูเ้พือ่อสิรภาพหวัใจทาส เป็นภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 200 ปีของการเลกิค้าทาส

ในอังกฤษ ถ่ายทอดชีวิตของ “วิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ” สมาชิกรัฐสภาอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้น 

ผู้ผลักดันกฎหมายยกเลิกการค้าทาสผิวด�าในสหราชอาณาจักร และ “จอห์น นิวตัน” ผู้ที่เคยท�าธุรกิจ

ค้าทาสมาก่อน แต่ยกเลิกไปเพราะค้นพบสัจธรรมชีวิตขณะรอดตายจากพายุกลางทะเล นิวตันหันมา

อุทิศตนรับใช้ศาสนาและประพันธ์เนื้อเพลง Amazing Graze ที่มาจากเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิม เขาเป็น 

แรงบนัดาลใจให้วลิเบอร์ฟอร์ซยืน่ฎกีาล้มเลกิการค้าทาส กว่าทัง้คู่จะท�าส�าเร็จกต้็องใช้เวลานานถงึ 18 ปี

Milk (2008)
เรื่องราวของ “ฮาร์วีย์ มิลค์” ชายผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยเขาคือบุคคลรัก

ร่วมเพศคนแรกที่ได้รับเลือกต้ังให้เป็นเทศมนตรีของเมืองซานฟรานซิสโก และเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิ

ของชาวรักร่วมเพศให้เป็นที่ยอมรับและกล้าเปิดเผยตัวตน จนนิตยสารไทม์ยกย่องให้เขาเป็นหน่ึงใน

ร้อยบุคคลส�าคัญของโลกแห่งศตวรรษ ชีวิตของเกย์ในช่วงยุค 60-70 ยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่า

ปัจจุบัน มิลค์ต้องเผชิญกับการถูกเหยียดหยามจากผู้ที่ยังไม่ยอมรับ มากถึงขนาดอยากให้เขาหายไป

จากโลก เขาจงึเสมอืนไอคอนของชาวรักร่วมเพศ ผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจของการกล้าแสดงความเป็นตัวตน

No (2012)
ภาพยนตร์ทีส่ะท้อนการเปลีย่นแปลงด้วยพลงัของค�าว่า “ไม่” ค�ากล่าวปฏเิสธหน่ึงค�าน้ีเองที ่“เรเน่ 

ซาเวดรา” นักโฆษณาหนุม่ ได้น�ามาสร้างแคมเปญสนับสนุนให้คนโหวตโนในการลงประชามตว่ิาชาวชิลี 

ควรจะสนับสนุนรัฐบาลทหารของนายพลปิโนเชต์ต่อไปหรือไม่ ซาเวดราไม่ได้น�าเสนอแคมเปญโหวตโน 

ด้วยการย�้าภาพการใช้ความรุนแรงของรัฐ หากแต่น�าเสนอด้วยภาพลักษณ์ที่มีอารมณ์ขันและสีสัน

ฉูดฉาด ผิดกับชีวิตจริงของเขาที่ถูกข่มขู่สารพัดจากฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล ทว่าแคมเปญที่ดูไม่เข้าท่า

ของซาเวดรากลับมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของชิลี 
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ชว่งเดอืนมนีาคมไปจนถงึกอ่นฤดฝูน เปน็เวลาทีช่ว่งกลางวนัยาวนานกวา่ชว่งกลางคนื และอากาศ

ทีร่อ้นอบอา้วกย็ิง่กระตุน้ความเครยีดและความออ่นเพลยีใหก้บัรา่งกายของมนษุยว์ยัทำางาน ไมแ่ปลกที่

คณุจะเกดิอาการคอพบัสปัหงกหนา้คอมระหวา่งวนั แตถ่า้เปน็ไปไดค้ณุคงไมอ่ยากมอีาการแบบนีห้รอก

จริงไหม วันนี้ “สุขภาพดีมีเคล็ดลับ” เลยสรรหาวิธีดีๆ ที่จะช่วยตั้งนาฬิกาปลุกตามธรรมชาติให้

กับร่างกายมาฝากกัน รับรองว่าจะช่วยให้คุณหลับสนิทและสดชื่นได้ตลอดวัน    

9 เคล็ดลับ 
“ไม่หลับ” ระหว่างวัน( )

เราเช่ือว่าการดื่มชาหรือกาแฟยาม

เช้าคงเป็นวิธีที่หลายคนท�ากันเป็นประจ�า

อยู่แล้ว แต่ใช่ว่าการอัดคาเฟอีนเข้าไป 

อย่างเดยีวจะได้ผลชะงดั คณุควรจะออกมา 

รอบบริเวณบ้านให้ร่างกายได้รับแสงแดด

อ่อนๆ ยามรุ่งอรุณด้วย เพราะจะช่วยให้

ร่างกายรับรู้จริงๆ ว่า “เช้าแล้วนะ” เป็น

การเซ็ตอัพเริ่มต้นวงจรในชีวิตประจ�าวัน

ไม่ใช่การดมน�า้หอม แต่หมายถงึสดู

กลิ่นหอมอ่อนๆ แบบสดช่ืนในผลิตภัณฑ์

ต่างๆ เช่น ครีมอาบน�า้ ครีมทาผวิ หรืออโรมา 

ในห้องน�า้ ซึง่จะช่วยให้ร่างกายรู้สกึสดช่ืนข้ึน 

กลิน่ทีส่ดช่ืน เช่น กลิน่เปปเปอร์มนิต์ กลิน่

วานิลลา และกลิน่ลาเวนเดอร์ ถอืเป็นวธีิหนึง่

ของการใช้กลิน่บ�าบดัอารมณ์ ช่วยให้จติใจ

ปลอดโปร่งและผ่อนคลาย 

จิบชาหรือกาแฟรับรุ่งอรุณ สูดกลิ่นหอมอ่อนๆ

เรียบเรียง: ศิกานต์

หากคุณเล่นสมาร์ตโฟนก่อนนอน 

อย่าลมืปิดโทรศัพท์มอืถอืก่อนเข้านอนด้วย 

เพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

จะท�าลายกระบวนการผลิตฮอร์โมนเมลา

โทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ต้องอาศัยความมืด

ในการหลั่ง เมลาโทนินเป็นสารที่ช่วยให้

นอนหลับได้ดีและกระตุ้นการปรับเปลี่ยน

ระบบนาฬิกาของร่างกาย

ปิดมือถือก่อนนอน
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ความจริงแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ

เข้านอนก่อน 4 ทุ่มและตื่น 6 โมงเช้า แต่

ส�าหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ การ

นอนก่อน 4 ทุ่มดูจะเป็นเรื่องยากไปหน่อย 

ดังน้ันอย่างน้อยนอนก่อนเที่ยงคืนก็ยังดี 

เพราะช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงการขับพษิของตบั

และการผลัดเซลล์ของผิว ถ้าได้นอนหลับ

สนิทในช่วงเวลาน้ีผิวหน้าก็จะไม่เหี่ยวและ 

ขอบตาก็จะไม่คล�า้ 

การออกก�าลังกายช่วงเช้าเป็นการ

กระตุ้นการท�างานและพลังของร่างกาย 

ถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวจะไปท�างานสาย ไม่มี

เวลาหรอก เราก็ขอบอกว่าคุณไม่ต้องใช้

เวลาออกก�าลงัมากมาย เพียงแค่ 5 - 7 นาที 

ทกุเช้าเท่านัน้ เดนิแกว่งแขวน วิง่เหยาะๆ 

กายบริหารให้พอได้เหง่ือบ้าง เหมือนวอร์ม

ให้ร ่างกายมีพลังก่อนพบเจออุปสรรค

ต่างๆ ในแต่ละวัน

หากแสงสีฟ ้าท�าให ้รบกวนการ 

นอนหลับและการสร้างสารเมลาโทนิน 

ของร่างกาย แสงสีแดงกลับไม่รบกวน

การหลั่งเมลาโทนินแต่อย่างใด หากคุณ 

ไม่ชอบความมืดมิดและก�าลังมองหา

นาฬิกาดิจิตัลสักเรือนไว้ในห้องนอน ให้

เลอืกซือ้แบบทีม่ตัีวเลขเป็นสแีดงจะดทีีส่ดุ 

เพราะจะให้แสงที่ไม่รบกวนการนอนหลับ

ของคุณตลอดคืน

ผลการวิจัยพบว่าการดื่มน�้าทาร์ต 

เชอร์ร่ีจะช่วยเพิ่มการหลั่งสารเมลาโทนิน 

ขณะนอนหลับ และให้แร่ธาตุแมกนีเซียม

และโพแพสเซียมมากกว่ากล้วย แร่ธาตุ 

2 ชนิดนี้ช่วยให้นอนหลับได้ดี หากว่าคุณ

หิวจนทนไม่ไหวจริงๆ แทนที่จะเลือกกิน

สแนคกใ็ห้ลองเปลีย่นมาดืม่น�า้ทาร์ตเชอร์ร่ี 

แต่ไม่กินอาหารก่อนนอนสัก 3 ช่ัวโมงจะ

เป็นการดีที่สุด

เข้านอนก่อนเที่ยงคืน

ออกกำาลังกายยามเช้า

ทำาให้เตียงเย็นสบาย

กินอาหารท่ีกระตุ้นการนอนหลับ 

ข้อน้ีอาจจะปฏิบัติยากไปสักหน่อย 

แต่หากคณุตืน่นอนวนัหยดุในเวลาทีไ่ล่เลีย่

กับวันที่ตื่นเช้าไปท�างานได้อย่างสม�า่เสมอ 

ร่างกายของคุณก็จะเซ็ตนาฬิกาปลุกเอง

ตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติ และคุณจะ

สามารถต่ืนนอนในเวลาเดิมได้ด้วยตัวเอง

ทุกวันโดยไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ 

และยังจะช่วยให้คุณขับถ่ายยามเช้าเป็น

เวลาอีกด้วย

อย่านอนตื่นสายในวันหยุด
ผลการวิจัยเร่ืองการนอนหลับจาก

สถาบนัวิจยัในสหรัฐอเมริการะบวุ่า เตยีงที่ 

มีอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียสจะ

ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย เพราะอุณหภูมิ

ร่างกายที่ร้อนอยู่แล้วจะท�าให้เตียงอุ่นข้ึน 

แต่หากเตียงนอนน้ันร้อนเกินไปจนคุณ

เหงื่อออก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ก็จะ 

ท�าให้คุณนอนไม่หลับและตามมาด้วย

อาการสัปหงกตอนกลางวัน 

แปลและเรียบเรียงจาก
www.jnj.com/health-and-wellness/9-simple-ways-to-survive-daylight-saving-time

ใช้นาฬิกาที่มีแสงสีแดง



คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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สวัสดคีรับพีน้่อง เมนูเดด็วนัน้ี 

อยากแนะนำาอาหารทานเล่นรส 

จัดจ้านที่ทั้งอิ่มและเต็มไปด้วย 

สา รอาหารที่ มี ป ระ โยช น์ ต่ อ

ร่างกายครับ

วันน้ีเราจะมาทำา นาโชส์ไก่

ชีสเยิ้ม กันครับ นาโชส์ (Nachos) 

เป็นอาหารเม็กซิกันที่ได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายในรัฐเท็กซัส

และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ

สหรัฐอเมริกา มาดูส่วนประกอบ 

และวิธีทำากันครับ อาจจะเยอะ 

สักนิดแต่รับรองว่าคุ้มค่า ที่สำาคัญ

วัตถุดิบทุกตัวหาซื้อได้ตามซูเปอร์

มาร์เก็ตทั่วไปเลยครับ

ไก่ผัดซอสแบบเม็กซิกัน
ตั้งกระทะไฟปานกลางใส่นำ้ามันพืช 

หอมใหญ่สับละเอียด และกระเทียมสับ

ละเอยีดลงไปพร้อมกนั ผดัจนมกีลิน่หอมและ 

มีสีเหลือง ใส่อกไก่บดลงไป ผัดด้วยไฟแรง 

ปานกลางราว 4 นาที ใส่มะเขือเทศบด

ละเอยีดในนำา้มะเขือเทศ ใส่ผงเคร่ืองเทศรวม

แบบเม็กซิกัน ตามด้วย “Made by Todd” 

ซอสพริกพริก ผัดต่อจนเข้าเนื้อราวสามนาที 

ซอสชีส 
ผสมแป้งอเนกประสงค์ 40 กรัมกับ 

เนยจดื 40 กรัมเข้าด้วยกนัเพือ่ทำาฮรูซ์ (roux) 

ใช้ไฟอ่อนโดยใช้ตะกร้อตีจนแป้งสุกและ 

เข้าเนื้อราว 2-3 นาที อุ่นนมแยกหม้อแล้ว

เทรวมในส่วนผสมฮรูซ์ ใช้ตะกร้อตใีห้เข้ากัน 

ดับไฟแล้วใส่เชดดาร์ชีส ตีให้เป็นเน้ือเดียว 

ปรุงรสด้วยเกลือ 

ประกอบร่าง
วางแผ่นตอร์ตีญ่าลงบนจาน โปะด้วย

ไก่ผัดซอสแบบเม็กซิกัน ตามด้วยซอสชีส

แล้วโรยหน้าด้วยมะกอกดำาดอง มะเขือเทศ

หัน่เต๋า หอมใหญ่หัน่เต๋า เชดดาร์ชีสป่นให้ทัว่ 

นำาไปอังหน้าด ้วยความร ้อนหรืออบใน

ไมโครเวฟราว 30 วินาที กำาลังไฟ 800 วัตต์ 

เสร็จแล้วโรยหน้าด้วยฮาลาเปนโญ่ดอง ผกัชี

สบัหยาบ ต้นหอมซอยหยาบ โปะครีมเปร้ียว

ไว้ข้างๆ พร้อมรับประทาน

พี่ๆ น้องๆ สามารถเพิ่มอาโวคาโดหั่น

เต๋าหรือเปลี่ยนจากหอมใหญ่เป็นหอมแดง

ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบ ลองดูครับ 

ไก่ผัดซอสแบบเม็กซิกัน 

ซอสชีส 

แผ่นตอร์ตีญ่า 1 ถุง (200 กรัม)

CHEESY CHICKEN NACHOS

300
4
1

1/2
2
2

10

40
40

120
1/4 

1

ส่วนผสม
อกไก่บด
หอมใหญ่สับละเอียด
กระเทียมจีนสับละเอียด
มะเขือเทศบดละเอียดใน 
น้ำ�มะเขือเทศ
น้ำ�มันพืช
“Made by Todd” ซอสพริกพรกิ

ผงสำ�เร็จรูปเคร่ืองเทศรวมแบบ
เม็กซิกัน***

ส่วนผสม
แป้งอเนกประสงค์
เนยจืด
เชดด�ร์ชีส
เกลือ
นมรสจืด

ส่วนผสม
มะกอกดำ�ดองหั่นแว่น
มะเขือเทศหั่นเต๋�เล็ก
หอมใหญ่หั่นเต๋�เล็ก
เชดด�ร์ชีสแบบป่น
ครีมเปรี้ยว
พริกฮ�ล�เปนโญ่ดอง (Jalapeño)
ผักชีสับหย�บๆ
ต้นหอมซอยหย�บ
มะน�วเขียว (1 ลูกผ่� 4 ซีก)

กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนช�

กรัม

กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนช�
ถ้วยครึ่ง

โรยหน้�
โรยหน้�
โรยหน้�
โรยหน้�
โปะหน้�
โรยหน้�
โรยหน้�
โรยหน้�

วิธีทำา

เชฟจูม ภมรพล จันทนะโพธิ
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คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

คนแตล่ะเจนเกดิมาตา่งยคุตา่งสมยั พวกเขามวีถิชีวีติและคา่นยิมทีม่อีทิธพิล

ต่อรสนิยมการแต่งกาย เคยสงสัยไหมว่า ทำาไมคนรุ่นพ่อแม่ รุ่นลุงป้า 

ถงึนิยมเสือ้ผา้ทีแ่ตกตา่งจากเรา วนันีผ้มมแีนวทางการแตง่กายของคน

แต่ละรุ่นในปัจจุบันมานำาเสนอครับ 

The Depression 
Generation
คนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2473-2488 

Baby Boomers 
คนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 

คุณรู้หรือไม่

คนเจนไหนเขาแต่งตัวกันยังไง

Generation Y 
คนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2543

คนเจน Y เกดิและเตบิโตทา่มกลาง 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็น

ช่วงของการเปลี่ยนจากยุคอนาล็อก

ไปสู่ยุคดิจิทัล คนรุ่นน้ีชอบความเป็น 

ปัจเจกนิยม นิยมแต่งกายแบบผสมผสาน 

(mix and match) ไม่เกาะกระแสแต่

ก็ตามทันโลก การแต่งกายแบบที่เป็น

ตัวเองสำาคัญที่สุด

Generation Z 
คนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

คนเจน Z เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่

เตม็รูปแบบ พวกเขาเรียนรู้ไวและใหค้วาม

สำาคัญกับความสะดวกสบาย จึงเน้นการ

แต่งกายที่เรียบง่าย ใช้เวลาแต่งน้อยแต่

ผสมผสานได้ลงตัว นิยมเสื้อผ้า

บางๆ และขนาดใหญ่กว่าตัว

เพราะดเูท ่ไม่ยดึติดกบัแบรนด ์ 

เพราะต้องการความหลากหลาย 

ที่เข้ากับตัวเองที่สุด 

Generation X 
คนที่เกิดช่วงปี

พ.ศ. 2508-2522

คนเจน X เกิดมาใน

ยุคที่สังคมเจริญก้าวหน้า 

มีนวัตกรรมใหม่ๆ ทำาให้ได้

รับอิทธิพลจากส่ือโทรทัศน์ 

ดนตรี และวิดีโอในยุค 80-90 

การแต่งกายจึงเน้นความม่ันใจ 

ใส่แล้วไม่ซ้ำาแบบใคร ได้รับ

แรงบันดาลใจจากดารา เน้น

เส้ือผ้าย่ีห้อดังจากห้องเส้ือ

ช้ันนำาของโลก เป็นรูปแบบที่

ชัดเจนของยุคสมัย 

ขอบคุณข้อมูลจาก: 
www.apparelsearch.com/terms/g/generations_of_fashion.htm
www.researchgate.net/publication/242760064_Marketing_to_the_Generations
metro.co.uk/2018/01/30/baby-boomers-left-fashion-7271935

คนเจนน้ีเกิดมาในช่วงท่ีเครียดจากภาวะ

สงครามและปัญหาข้าวยากหมากแพง ทำาให้ 

พวกเขาขยันทำางาน มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม  

ไม่แปลกที่พวกเขาจะนิยมเส้ือผ้าจากผู้ผลิต

เพียงเจ้าเดียวหรือไม่ก่ีเจ้า เพราะเช่ือม่ันใน

คุณภาพสินค้าที่ตนเลือก เส้ือผ้ายังเป็นแบบ

สวมใส่สบาย ไม่หวือหวา แต่ดูภูมิฐาน

กลุม่คนทีเ่กิดในยคุหลงัสงคราม เป็นยคุ

แห่งการสร้างเน้ือสร้างตวั และขับเคลือ่นโลก

ด้วยประสทิธิภาพของการทำางาน คนเจนน้ี 

ขยนัทำามาหากนิ พวกเขาจะเลอืกเสือ้ผ้า

ทีเ่น้นคณุภาพ ซือ้น้อยแต่ใช้ทน ใส่แล้ว

ซำา้แต่มัน่ใจ คนรุ่นน้ีมกัจะแต่งกายแบบ

ไร้กาลเวลา คลาสสกิร่วมสมยั
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Knowledge / Jeans

กางเกงยนีส์ หรอื Jeans หรอื Genes 
ตั้งชื่อตามชื่อเมืองเจนัว (Genoa) 
ประเทศอิตาลี แหล่งก�าเนิดของยีนส์ 
แต่เมืองนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนัก 

Jacob Davis เป็นผูก้�าเนดิกางเกงยนีส์  
ซึ่งมีชื่อเสียงในวงกว้างในปี 1873 
ร่วมกบั Levi Strauss เจ้าของกางเกง 
ยีนส์ยี่ห้อ Levi 

ยีนส์ผลิตจากวัตถุดิบที่เรียกว่า เดนิ่ม  
Denim หรือ Serge de Nimes  
มีแหล่งก�าเนิดที่เมืองนีมส์ (Nimes) 
ประเทศฝรั่งเศส

สีของยีนส์รุ ่นแรกนั้นจะเป็นสีน�้าเงิน
ม่วง หรือ Indigo เพ่ือปกปิดรอย
คราบต่างๆ ก่อนจะมีการไล่เฉดสี
ออกมามากมายเเบบในปัจจุบัน 

ต้นก�าเนิดสีย้อมของผ้ายีนส์มาจาก
คราม หรือ นาโค พืชตระกูลถั่ว มีถิ่น 
ก�าเนิดในประเทศอินเดีย สีที่ ได ้จึง 
เรียกว่าสี Indigo

หมุดที่ติดตรงกระเป๋ากางเกงยีนส์
ไม่ใช่เป็นดีไซน์ แต่ติดเพื่อให้การใช้งาน
มีความแข็งแรงทนทานและมีการจด
สิทธิบัตรกางเกงตอกหมุดครั้งแรก 
เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 1873  
ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ โดย Levi 
Strauss และ Jacob Davis

หากสัง เกตดีๆ เรามักจะ เห็นตัว
หนังสือ YKK ตรงซิป ชื่อนั้นมาจาก 
Yoshida Kogyo Kabushikikaisha 
ของบรษิทั Yoshida Industries Limited 
ผู ้ผลิตซิปส่งออกทั่วโลกและครอง
ตลาดซิปถึง 90% 

Tips อย่ามองข้ามกระเป๋ากางเกงยีนส์
• หากคุณเป็นคนรูปร่างแบนและไม่มีก้น ควรเลือกกางเกงที่มีกระเป๋าตรงก้นสูง เพื่อให้เกิดภาพลวงตาของเส้นโค้งขึ้น 

• หากคุณเป็นคนตัวอ้วนอย่าเลือกกางเกงที่มีลวดลายกระเป๋าเยอะ เลือกลายเรียบๆ จะคูลกว่า

• หากคุณเป็นคนสะโพกใหญ่ควรเลือกกระเป๋าที่อยู่ติดกันและไม่ห่างกันมากนัก

Skinny Jeans
กางเกงเอวต�่า 
ออกแบบมาพอดี
กับบั้นท้ายและรัด
ตั้งแต่ต้นขาจนถึง
ข้อเท้า 

Slim Jeans 
กางเกงเอวต�่า 
ระดับกลาง 
ออกแบบให้เข้ารูป
ตั้งแต่ช่วงหัวเข่าถึง
ข้อเท้า

Tapered Jeans 
กางเกงเอวสูง 
ปานกลาง ทรงขา 
กระบอก ไม่รัดแน่น 
ไล่เข้ารูปตั้งแต่ 
หัวเข่าจนถึงข้อเท้า

Straight Jeans 
กางเกงเอวสูง  
ทรงขากระบอก
หรือขาตรงไม่รัด
แน่น ใส่สบายชิลๆ 
เป็นแบบคลาสสิก
ของกางเกงยีนส์

Flare Jeans 
กางเกงยีนส์ขาบาน 
ส่วนมากจะเป็น
กางเกงเอวสูง 
(ถ้าใส่เป็นเอวต�่า
มากจะย่ิงท�าให้ขา
ดูสั้น) ออกแบบให้
เป็นทรงบานออก
ตั้งแต่ช่วงเข่าถึง 
ข้อเท้า 

Boyfriend Jeans 
กางเกงเอวต�่า 
ระดับกลาง 
ออกแบบให้หลวม
ตั้งแต่ช่วงต้นขา 
ถึงข้อเท้าและพับ
ปลายขานิดนึง 

Bootcut Jeans 
ออกแบบให้รัดรูป
ตรงช่วงบนและบาน
ออกนิดๆ ตั้งแต่
เข่าลงมา

Jeans

ที่มาภาพ: https://blog.houseofeinstein.nl/spijkerbroek/  |  http://www.stylecraze.com/articles/types-of-jeans/



ทายนิสัยจาก

พลังธาต ุ
ว่ากนัตามความเชือ่ของคนฝ่ังโลกตะวนัตกแล้ว ในธรรมชาตซิึง่รวมถงึ 
ร่างกายของมนุษย์ต่างก็ประกอบกันขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ได้แก่ ดิน น�้า  
ลม ไฟ และเพราะคนเราไม่เหมอืนกนั แต่ละคนจงึมธีาตปุระจ�าตวัทีแ่ตกต่าง 
กันออกไป ตั้งแต่โบราณกาลมา หากแบ่งจักรราศีตามธาตุต่างๆ ก็จะ
เห็นว่าราศีที่มีธาตุหลักเหมือนกันก็อาจมีอุปนิสัยที่คล้ายกันได้ เรามา
ดกูนัว่าราศขีองคณุคอืธาตอุะไร และหากว่าคณุมธีาตนุัน้ล้นหรอือ่อน
เกินไปจะส่งผลอย่างไรบ้าง  

ราศีตุลย์
17 ต.ค. - 15 พ.ย.

ราศีเมถุน
15 มิ.ย. - 15 ก.ค.

ราศีธนู
16 ธ.ค. - 13 ม.ค.

ราศีสิงห์
17 ส.ค. - 16 ก.ย.ราศีเมษ

16 เม.ย. - 13 พ.ค.

ราศีกุมภ์
13 ก.พ. - 13 มี.ค.

ผู้ที่มีธาตุไฟเป็นหลักก็มีนิสัยไม่ต่างจากไฟ คุณ

ช่างมีพลัง เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และใช้อารมณ์อยู่ 

ไม่น้อย ระวังให้ดี เพราะแม้ไฟจะทำาให้คุณอบอุ่นได้ แต่

ก็เผาคุณจนวอดวายได้เหมือนกัน ทว่าพลังของธาตุไฟ 

นี้เองทำาให้คุณมีความเป็นผู้นำา มั่นใจในตัวเอง ชอบเข้า

สังคม มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี ตรงไป

ตรงมา และมเีสน่หม์ากกว่าธาตอุืน่ๆ หากวา่คณุมีธาตุไฟ 

มากเกินไป คุณก็มักจะเป็นคนเผด็จการ ใจร้อนวู่วาม  

ยกตนข่มทา่น แตห่ากมน้ีอยเกนิไป คณุกจ็ะเบือ่งา่ย ไม่รู้จกั 

อดทน ทำาอะไรเดี๋ยวเดียวก็เลิก

 

ปีนี้ ผู้ที่เกิดในราศีธาตุไฟมีโอกาสจะได้ทำากิจกรรม 

โครงการ หรืองานอดิเรกที่คุณรอคอยอยากจะเข้าร่วม

หรือทำาให้เกิดข้ึนอยู่แล้ว และคุณจะดึงดูดคนที่มีความ

สามารถเข้ามาช่วยในการทำาใหฝ้นัเปน็จริง จำาไว้วา่ความ

ขยนัและความกระตือรือร้นคอืกุญแจสำาคญัของคณุในปนีี้

ผู้ที่ มีธาตุลมเป็นหลักคือ 

เจา้แหง่ความเปลีย่นแปลง เมือ่มพีาย ุ

พัดมา คุณมักจะถูกพัดลอยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในหมู่คนธาตุลมอาจจะมไีดท้ัง้คนทีไ่ร้สาระ ไม่คอ่ยฉลาด 

และคนประเภทท่ีสขุมุเยอืกเยน็ ชอบวางแผน ทวา่พวกคณุ 

ตา่งกเ็หมอืนสายลมเยน็ๆ ทีน่ำาพาความสดช่ืนมาใหผู้อ้ืน่ 

หากว่าคุณมีธาตุลมมากเกินไป คุณก็มักจะลื่นเหมือน 

ปลาไหล ไม่มั่นคง ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจ้าชู้ ใช้ชีวิตแบบ 

คุ้มค่าเลยทีเดียว ขณะเดียวกันถ้าคุณธาตุลมอ่อนเกินไป 

ก็มักจะเป็นคนเฉื่อยชา ชีวิตขาดความกระตือรือร้น

ปีนี้ ผู้ที่เกิดในราศีธาตุลม เป็นปีแห่งความสะดวก 

สบาย มโีอกาสประสบความสำาเร็จและมัน่คงในชีวติ เรียกวา่ 

เป็นปีทองของคุณก็ว่าได้ แต่ปัจจัยสำาคัญสำาหรับคุณคือ

ต้องรู้จักใช้วาทศิลป์ ทำางานเป็นทีม และมีความเข้าใจ

หัวอกคนทำางานร่วมกัน

ธาตุไฟ

ธาตุลม
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด



ราศีกรกฎ
16 ก.ค. - 16 ส.ค.

ราศีมังกร
14 ม.ค. - 12 ก.พ.

ราศีกันย์
17 ก.ย. - 16 ต.ค.

ราศีพฤษภ
14 พ.ค. - 14 มิ.ย.

ราศีพิจิก
16 พ.ย. - 15 ธ.ค. ราศีมีน

14 มี.ค. - 15 เม.ย.

ผู้ที่มีธาตุดินเป็นหลัก เขาคือมนุษย์ผู้ติดดิน และ

เตอืนใหเ้ราเร่ิมต้นทกุๆ อยา่งดว้ยรากฐานทีม่ัน่คง แบบที ่

เรียกวา่ “ช้าๆ ไดพ้ร้าเลม่งาม” คนธาตดุนิมกัเปน็ผูส้ร้าง 

ทีซ่ือ่สตัยม่ั์นคง เปน็นักปฏบิตั ิมคีวามเปน็ผูใ้หญ ่ใจกว้าง 

แต่ก็ไม่ใช่คนทีค่วามรู้สึกไวนัก เปลีย่นแปลงและพลิกแพลง 

ไม่เกง่ หากมธีาตดุนิมากเกนิไปกมั็กจะเปน็คนเกยีจคร้าน  

ไม่ค่อยฉลาด และดื้อด้าน แต่หากมีธาตุดินอ่อนเกินไป 

ก็มักจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย แค้นฝังหุ่น ไม่ซื่อสัตย์ 

ไม่น่าเชื่อถือพอๆ กับที่ไม่เชื่อถือใคร

ปน้ีี ผูท้ีเ่กดิในราศธีาตดุนิ มโีอกาสจะเปน็จดุสนใจ

ของผู้คน มีชื่อเสียงอาจจะทางดีหรือร้าย จะมีช่วงเวลา

ทีท่ำาอะไรไม่ถูก แต่คุณก็จะไมไ่ดรั้บหรือสญูเสยีอะไรไป 

คณุจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีม่ี

อยา่งระมัดระวัง หลงัจากเดอืนสิงหาคมไปแลว้จะเร่ิมมี

โอกาสดีๆ เข้ามา

ผู้ที่มีธาตุน้ำาเป็นหลัก มักเป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่

ลึกๆ มีอารมณ์ศิลปินสูง บางคร้ังคุณเหมือนสายน้ำา

ท่ีเย็นฉ่ำา แต่บางคร้ังคุณก็เหมือนมหาสมุทรที่ลึกลับ 

คุณทำาอะไรไปตามสัญชาตญาณและความฝันของ

ตัวเอง ความรู้สึกไว ฉลาดรอบรู้ ให้ความสำาคัญกับ

ความปลอดภัยและที่พึ่งพิงเหมือนน้ำาที่ต้องมีภาชนะ

บรรจ ุหากคณุมธีาตนุ้ำามากเกนิไป คณุมกัจะยอกยอ้น 

โลเล เปลี่ยนใจง่าย แต่หากคุณมีธาตุน้ำาอ่อนเกินไป 

คุณมักจะขี้ขลาด ต้องพึ่งคนอื่น คิดเล็กคิดน้อย และ

ชอบฉวยโอกาส

ปน้ีี ผู้ทีเ่กดิในราศธีาตุน้ำาจะมีเสน่หเ์ฉดิฉาย มข้ีอ

ไดเ้ปรยีบกวา่ใครเพราะไดเ้ริม่ตน้สิง่ใหมด่ว้ยวถิทีางที่

ดีที่สุด ซึ่งอาจจะหมายถึงงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือได้

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของชีวิต สำาคัญคือการเปิดใจ เตรียม

ปรับตัวรับสิ่งใหม่ที่กำาลังจะเข้ามา 

ธาตุดิน
ธาตุน้ำา

แปลและเรียบเรียงจาก
www.society19.com/a-2018-yearly-horoscope-prediction-by-zodiac-elements/
www.horoscope2u.com/ธาตุทั้ง4และนิสัย
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แกลอรี่อาร์ต DC Collection จังหวัดเชียงใหม่ โดย  
ดร. ดิศพล จนัศิร ินกักฎหมายและนกัสะสมผลงานศิลปะชัน้น�า 
จัดนิทรรศการ “อุษาสมัย” (The Dawn of Modern Art in 
Thailand) ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปส�ารวจศิลปะสมัยใหม่ของ
ประเทศไทยยคุแรกในช่วงครสิต์ทศวรรษท่ี 1910 - 1960 แสดง
ผลงานของศิลปินอติาเลยีน ศิลปินไทย และศิลปินในภมิูภาคท่ี
มีชื่อเสียงในยุคแรกของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ไทย อาทิ 
กาลเิลโอ คีน ิคอร์ราโด เฟโรช ี(ศิลป์ พรีะศร)ี จ�ารัส เกยีรตก้ิอง 
องัคาร กลัยาณพงศ์ และ หม่อมเจ้าการวกิ จกัรพนัธุ ์เป็นต้น โดย
เปิดให้เข้าชมฟรจีนถงึวนัท่ี 8 เมษายน (โปรดนดัหมายล่วงหน้า) 
เปิดวนัพธุ - วนัอาทิตย์ เวลา 12.00 - 18.00 น. ดูรายละเอียด 
เพิม่เตมิได้ท่ี https://allevents.in/chiang%20mai/all  

คนรักการแต่งตัวคงไม่มีใครไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ รวมทั้ง
นักแสดงน�าหญิงที่ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะเป็น
แบบเธอ “ออเดรย์ เฮปเบิร์น” เจ้าหญิงฮอลลีวูดแห่งยุค 60  
โดยเธอสวมบทบาทเป็นพนกังานร้านหนงัสือทีแ่สนจะจดืชดืและ 
ไม่สนใจแฟช่ันแม้แต่น้อย จนกระทัง่จู่ๆ  กองถ่ายนติยสารแฟช่ัน 
เจ้าหนึ่งได้บุกรุกเข้าไปใช้ร้านของเธอเป็นโลเกชั่น ช่างภาพ
ตาแหลมท่ีรับบทโดยนักเต้นเท้าไฟอย่าง “เฟร็ด แอสแตร์”  
ก็เลง็เหน็ว่าเธอคนน้ีแหละทีจ่ะเป็นเพชรเมด็งามบนแคทวอล์ค
ที่ปารีส เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ขึ้นชื่อว่าคลาสสิกและอมตะ
ตลอดกาล นอกจากเนื้อเรื่องแนวขบขันแล้วยังเป็นหนังเพลง
ที่โชว์สเต็ปการเต้นสุดเจ๋งของนักแสดง เรียกว่าเป็นหนังเพื่อ
ความบันเทิงและเพลิดเพลินอย่างแท้จริง

EXHIBITION  >> อุษาสมัย 
ก่อนศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย

FILM >> Funny Face (1957) 
หนังแฟช่ันอมตะตลอดกาล
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หนังสือท่ีน�าเสนอพลังความคิด
ของมนุษย์จาก 31 นักคิดผู ้ เปลี่ยน
ความสร้างสรรค์มาเป็นพลังบวกและ 
ขับเคลื่อนโลกให้ก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่า
จะเป็น อีลอน มัสค์ นักธุรกิจไอดอลแห่ง
โลกอนาคต นอร์ม ชอมสกี้ ผู้ท้าทาย
จกัรวรรดนิยิมอเมรกิา หรอื มฮูมัมสั ยนูสุ 
นกัเศรษฐศาสตร์ผูส้ร้างสนิเชือ่เพ่ือคนจน 
บุคคลเหล่านี้และอีกหลายคนในหนังสือ 
ลงมือให้เห็นแล้วว่าความคิดที่ดูเพ้อฝัน
ของพวกเขาสามารถกลายเป็นความจริง
และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดย “สฤณี อาชวานันทกุล” ผู้ก้าวสู่เส้นทางของ
นักเขียนเต็มตัวจากหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าเรื่องราวของพวกเขาจะช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจและพลังชีวิตให้แก่ผู้อ่านอย่างไม่รู้จบ

อัพเดตข่าวสารและความเคลือ่นไหวของ “MUZIK 

MOVE RECORDS”  ได้ที่

Facebook: www.facebook.com/ 

MuzikMoveRecords

IG: Muzikmoverecords 

Youtube Channel: MUZIK MOVE RECORDS

Single >> สปอตไลท์

เพลงล่าสุดจาก “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์”

ห่างหายไปจากวงการดนตรีกว่า 7 ปี ในท่ีสุด 

บุรนิทร์กก็ลบัมาอกีครัง้พร้อมเพลงเปิดตวัล่าสดุ “สปอตไลท์” 

(Spotlight) แนวเพลงโซลทีป่รบัแต่งให้ทนัสมยัในสไตล์ยคุ 

80 ด้วยเครือ่งดนตรแีนว Synthesizer (ซนิธไิซเซอร์) ทีเ่จ้าตวั 

อยากจะถ่ายทอดออกมาให้น้อย แต่ได้มากในความรู้สึก 

หรือที่เรียกว่า Less is More โดยเขาถ่ายทอดเสียงจาก

ประสบการณ์กว่า 17 ปีที่อยู่ในวงการ จึงไม่น่าแปลกที่  

“สปอตไลท์” จะน�าเสนอตวัตนของเขาได้อย่างชดัเจน  

บรุนิทร์ บญุวสิทุธิ ์การกลบัมาครัง้นีข้องเขาไม่เพยีง

ได้เพือ่นร่วมวงการชาวไทยฝีมอืระดบัประเทศมาร่วมงาน 

ยงัมศีลิปินระดบัโลกมาช่วยในส่วนของดนตร ีอาท ิNathan 

East (นาธาน อสีต์) มอืเบสชือ่ดงัทีเ่คยร่วมงานกบัศลิปิน

เจ้าของรางวลัแกรมมีม่าแล้วมากมาย ไม่ว่าจะ Michael 

Jackson (ไมเคลิ แจ็คสัน) Eric Clapton (เอรกิ แคลปตนั) 

Stevie Wonder (สตวี ีวนัเดอร์) และ Daft Punk (ดาฟท์ 

พงัค์) จงึการนัตไีด้ถงึทกุรายละเอยีดของเสยีงทีถ่่ายทอด

ออกไป ตดิตามรบัฟัง “สปอตไลท์” ได้แล้ววนันีที้ ่iTunes 

Store หรอื Apple Music หรอืกด *492 222 159 พร้อม

ช่องทางอืน่ๆ Joox, Spotify และ youtubeพบกับการแสดงอันวิจิตรตระการตาอีกครั้งกับ “โขนศาลาเฉลิมกรุง” ซึ่ง
รอบนี้จับตอนตั้งแต่ก�าเนิดหนุมานจากครรภ์ของนางสวาหะ ไล่มาถึงหนุมาน
ช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนได้รับชัยชนะ และจบที่หนุมานได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นพระยาอนุชิตฯ ปกครองเมืองนพบุรี โดยถ่ายทอดเรื่องราวท้ังหมดอย่าง 
สัน้กระชบัผ่านการพากย์-เจรจาและเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ พร้อมน�าเสนอ
ด้วยเทคนคิพเิศษทีน่�ามาผสมผสานจนเป็นการแสดงทีง่ดงามอลังการหาชมยาก 
สร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ ก�ากับการแสดงโดย ศุภชัย 
จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) บรรเลงดนตรีโดย วงโรหิตาจล ติดตามรอบ 
การแสดงและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com 

SHOW  >> โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” 
ปฐมบทแห่งจินตนาการ

MUZIK MOVE RECORDS

BOOK  >> คิด เขย่า โลก 
รวมเรื่องราวของนักคิดผู้เปลี่ยนแปลงโลก



นักร้อง นักแสดง

อิ๊งค์ วรันธร เปานิล 

สิง่ทีค่ณุขาดไม่ได้ในชีวติประจ�าวนั “ดินสอเขียนคิ้วค่ะ เพราะ

เป็นคนไม่มีคิ้วเลย ̂ ^” อาหารจานโปรดของคณุ “ชาบูค่ะ 

แต่ทีจ่ริงกช็อบกนิทกุอย่างทีม่ใีนโลกใบน้ี” คุณมีความสขุ 

ที่สุดเมื่อใด “ตอนที่เราท�าอะไรสักอย่างแล้วประสบ

ความส�าเร็จ ผลงานออกมาดี” ช่วงเวลาในอดีตทีค่ณุ

คดิว่าเป็นช่วงเวลาทีค่ณุอยากกลบัไปแก้ไข “จริงๆ กไ็ม่

อยากแก้ เพราะทกุอย่างหล่อหลอมให้เรามาเป็นคนใน

ปัจจุบัน” ส่ิงท่ีคุณกลวัคือ... “เยอะมากค่ะ แต่กลัว

ที่สุดคือหนู เพราะไม่ชอบความสกปรก” บคุคลทีคุ่ณ

ชืน่ชมมากคอืใคร เพราะอะไร “คุณพ่อคุณแม่ ในเรื่อง 

ความพยายาม ขวนขวายความรู้ และพัฒนาตัวเอง” 

หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน “พวกเร่ืองสั้นที่

ช่วยกลั่นกรองความคิดของตัวเราค่ะ” สิ่งที่ดีที่สุดใน

ตวัคุณ “หายโกรธไวและปล่อยวางได้เร็วค่ะ” สิง่ท่ีแย่

ที่สุดในตัวคุณ “ความหน้านิ่งที่ท�าให้คนมองว่าหยิ่ง” 

นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด “ความเห็นแก่ตัว  

ท�าอะไรไม่นึกถึงคนอื่น” นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าดี 

เป็นเลศิ “คนทีท่�าเพือ่ส่วนรวมมากๆ แบบไม่เอาปัญหา

ของตัวเองเข้ามายุ่งเลย” คุณรู้สึกประทับใจกับอะไร 

“เวลาทีเ่หน็คนยิม้ เราท�าให้เขายิม้ และเขายิม้ให้เรา” 

คุณอยากท�าอะไรก่อนตาย “ใช้ชีวิตให้คุ ้มค่าใน

แต่ละวนั เพือ่ให้มีความสขุทกุวนัค่ะ” สถานท่ีท่ีคณุ

ไปเป็นประจ�า “ทกุวนัน้ีไม่มีทีท่ีไ่ปประจ�าเลย แต่ถ้า

ได้ไปซเูปอร์มาร์เกต็กจ็ะชอบสงิอยูใ่นน้ัน” ความ

ใฝ่ฝันในวยัเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร “อยาก

เป็นคนเก็บค่าทางด่วน คนเก็บเงินในซูเปอร์

มาร์เกต็ ตอนเดก็ๆ ชอบเป็นคนเกบ็เงินค่ะ ̂ ^” 

ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร  

“เป็นคนค่ะ จะได้เลือกทางเดินในชีวิตได้” 

WARUNTORN
INK

บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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