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สาวสายหวานกำลังอินเลิฟอาจบอกว่าฤดูฝนน้ันแสนโรแมนติก  กิจกรรมน่ังจิบชาไถฟีดอินสตาแกรม
ฟังเสียงฝนแสนจะดีต่อใจ  แต่สำหรับสาวทำงานสายบีซ่ีบอกเลยว่าน่ีคือ “หนังชีวิต”  เพราะต้องเผชิญกับปัญหา

การเดินทางท่ียากลำบาก  เส้ือผ้าหน้าผมท่ีต้องปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ 
ที่สุดเลยคือเรื่องผิวที่พังจากความอับชื้นตามสภาพอากาศและเมคอัพไหลเยิ้มยามโดนฝนเปียกปอน  จะรอดฤดูฝนไปได้แบบสวย  ๆ  เลยต้องมีทั้งโปรดักต์

และทิปส์ด ี ๆ  จากมือโปร  ฟังแล้วลองทำตามให้เป๊ะ  แม้ฝนจะตกจนเละ  แต่สาว  ๆ  จะต้องสวยรอด  ขอให้โชคดีค่ะ

เรื่อง Padcha_Praew
nista 

RAINY SEASON BEAUTY GUIDE 
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ถึงฟ้าจะหม่น  แต่หน้าพี่ต้องแจ่ม!  อย่าปล่อยให้บรรยากาศซึมเซาของหน้าฝนเป็นอุปสรรคของความสวย  แม้จะต้องต่อสู้กับ 
สภาพอากาศที่มีความยากลำบากต่อการแต่งหน้า  แต่ก็ยังมีเมคอัพเทรนด์ที่กำลังอิน  แถมสะดวกเหมาะกับฤดูฝน  แต่งง่าย  ไม่ไหลเยิ้ม  
ทั้งในสไตล์ที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศโรแมนติกของสายฝน  ไปจนถึงสายที่ต้องการบิลด์อัพตัวเองให้สดใสสู้ความหม่นของสภาพอากาศ

งานนี้อยากบำบัดใจให้หายห่อเหี่ยว  ต้องเลิกบ่นฟ้าฝนแล้วลุกขึ้นมาจับแปรงแต่งหน้าให้สวยฉ่ำ  ฟ้าจะมัวก็อย่าไปกลัวสิ

MONSOON ALERT! MAKEUP LOOKS IN RAINY DAY 
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เส้ือคาร์ดิแกนสีม่วง 
ประดับกระดุมคริสตัลระยิบระยับ   
และเส้ือสเวตเตอร์ทรงคร็อปลายนูน 
ท่ีประดับด้วยแถบส่ีเหล่ียม 
พร้อมปักเล่ือมสีเงินใต้ช่วงอก 
สร้างสรรค์จาก Barrie

อะเตลิเยร์มองเท็กซ์   
(Atelier Montex)   
ช่างฝีมือด้านงานปัก 
ต้ังแต่ปี  1939  ซ่ึงเข้าร่วม 
กับสตูดิโอเมติเยร์ดาร์ต 
ของชาเนลในปี  2011 
มอบผลงานปักกระดุมคริสตัล 
เม็ดใหญ่ท่ีส่องประกายเด่น 
ตัดกับเส้ือคาร์ดิแกนสีดำ

M TIERS D’ART
เส้ือผ้าถักเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงสัมผัสอัน 

เย้ายวนระหว่างเนื้อผ้าและผิวหนัง  ไหมแต่ละเส้นถูก 
เปลี่ยนให้เป็นเส้ือผ้าอันอ่อนนุ่มที่ห่อหุ้มร่างกายของ 
ผู้สวมใส่  งานถักนิตของชาเนลมีทั้งการถักด้วยมือ 
แบบดั้งเดิมและนวัตกรรมการถักด้วยเครื่องจักรที่ 
ทันสมัย  โดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติ  ต้ังแต่เส้นใย 
จากฝ้ายในฤดูร้อนไปจนถึงผ้าไหมหรูหรา  ขนแกะ 
เมอริโนช้ันยอด  ขนอัลปากา  และแคชเมียร์อันบริสุทธ์ิ  
ด้วยความเรียบง่ายโดยธรรมชาติ  สามารถใช้งานได้ 
หลากหลายและน้ำหนักเบา  นิตแวร์จึงกลายเป็นวัสด ุ
ชิ้นหลักในอุดมคติที่สตูดิโอเมติเยร์ดาร์ตนำมาใช้ 
สรา้งสรรคผ์ลงาน  สำหรบัชาเนลแลว้  นติแวร์เปรียบ 
เสมือนผืนผ้าในการแต่งแต้มจินตนาการของการเย็บปัก 
ถักร้อยและการตกแต่งองค์ประกอบต่าง  ๆ  ลงไป  
เพ่ือสะท้อนความงดงามที่เปล่งประกาย  ตลอดช่วง 
ศตวรรษที่  20   -   21   เราจึงได้เห็นลวดลาย  เนื้อผ้า 
และสีสันใหม ่ ๆ  มากมายที่ชาเนล

ในคอลเล็คชั่นเมติเยร์ดาร์ต  2021/22   นี้   
เวอร์จินี  วิอาร์ด  (Virginie  Viard)  ได้ทำงานร่วมกับ 
สตูดิโอต่าง  ๆ  ต้ังแต่อะเตลิเยร์มองเท็กซ์  (Atelier  
Montex)  ช่างฝีมือด้านงานปัก  รังสรรค์งานปัก 
กระดุมคริสตัลเม็ดใหญ่ที่ส่องประกายตัดกับเสื้อ 
คาร์ดิแกนสีดำ  เลอซาจ  (Lesage)  ช่างฝีมือด้าน 
งานปักตั้งแต่ปี  1924  และผู้สร้างสรรค์ผ้าทวีด  มา 
สร้างสรรค์งานปักกระเป๋าลายทึบบนชุดต่าง  ๆ  ไปจนถึง 
การทำงานร่วมกับ  Barrie  Knitwear  ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านศิลปะการถกัผ้าแคชเมยีรท์ีด่ทีีส่ดุในโลก  ในเมอืง 
ฮาวิค  (Hawick)  ชายแดนของสกอตแลนด์ตั้งแต่ 
ปี  1903  ซึ่ง  Barrie  ผลิตเสื้อผ้าแคชเมียร์ให้ชาเนล 
มานานกว่า  30  ปี  และขายกิจการให้แบรนด์ชาเนล 
ในปี  2012  จากนั้นจึงควบรวมเป็นหนึ่งในสตูดิโอ 
เมติเยร์ดาร์ต  โดยเวอร์จินี  วิอาร์ด  ขอให้  Barrie  
รังสรรค์ผ้าแคชเมียร์ที่นุ่มที่สุดสำหรับโชว์นี้  เราจึงได้ 
เห็นเสื้อคาร์ดิแกนสีม่วงที่ประดับด้วยกระดุมคริสตัล 
ระยบิระยบั  รวมถงึเสือ้สเวตเตอรท์รงครอ็ปลายนนูที่ 
ประดับด้วยแถบส่ีเหล่ียมพร้อมปักเล่ือมสีเงินใต้ช่วงอก
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SUDAN BROWN
สนีำ้ตาลอกีเฉดทีไ่ม่อยากใหพ้ลาดคอืสน้ีำตาลคาราเมล 
เฉียดไปทางสีส้ม  คล้ายสีหินตามธรรมชาติ  น้ำตาล 
โทนนีใ้หอ้ารมณเ์ปน็เฉดสอีุน่ ๆ ทีแ่มตชก์บัสอีืน่ได้ง่าย 
และดูสดใสกว่าน้ำตาลสองเฉดแรก

RHUDE หยบิมา  
แมตชก์บัสแีดงแจด๊  
ครเีอตลคุสนกุ ๆ    
โดยเตมิความเก๋  
อกีสเตป็ดว้ยกระเปา๋  
สเีหลอืงสายสนีำ้เงิน 

Acne Studios   
คุมโทนสบายตา  
ด้วยการแมตช์กบั  
สขีาวและสีเบจ 

ALBERTA FERRETTI 

Vivienne  
Westwood 
เพ่ิมระดับ 
ความน่าสนใจ 
ผ่านการจับคู่ 
กับแฟช่ัน 
ลายพิมพ์

Miu Miu  
ทำให้เห็นว่า 
การใส่รองเท้า 
เฉดสีน้ีสามารถ 
ครีเอตให้ดูสนุก 
ได้ด้วยการจับคู่ 
กับถุงเท้า

H
ERM

S 

M
IU M

IU 

ACN
E STUDIO

S 
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ชดุเดรสหนงัสีนำ้ตาล  
HERM S  
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LOVE 
AT 
FIRST 
SIGHT 

PHOTO :  KRITTEE  PONGSEREE STYLE  :  UNSEENUP
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นุนิวสวมเส้ือก๊ักสีน้ำตาล  
และกระเป๋าสะพาย Givenchy 
ซีสวมเช้ิตสีขาว  เส้ือก๊ักสีเทา  

และกระเป๋าสะพายสีดำ Givenchy 
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นุนิวสวม
สเวตเตอร์สีม่วง

เส้ือไหมพรมสีครีม
กางเกงขายาวสีเมแทลลิก
และผ้าพันคอไหมพรม 

Missoni
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ซีสวมเช้ิตพิมพ์ลาย  
แจ็กเก็ตสีดำ  

และกางเกงขายาวสีดำ MCQ  
แว่นกันแดด Prada
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ก็อยากทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน  อาจจะเป็นล่ามหรือทำงานแปล  เพราะ 
ผมถนัดการอ่านกับการเขียน  เรื่องพูดยังไม่คล่อง  แค่พอสื่อสารได้

“แต่ตอนนี้ผมเป็นนักแสดงก็ต้องเต็มท่ี  ด้วยเวลาพักผ่อนที่น้อยลง  
ท้าทายตัวเองว่าจะมีพลังไปทำงานในวันต่อ  ๆ  ไปไหวไหม  สำหรับวันนี้โดยรวม 
ผมยังรู้สึกสนุกกับงานท่ีทำ  เพราะยังใหม่กับงานในวงการท่ีมีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก”

เวลาเหน่ือยนุนิวมีวิธีเรียกพลังให้ตัวเองยังไง
“โชคดีที่ได้รับพลังบวกจากคนรอบตัวเสมอ  อย่างเฮียก็ให้กำลังใจตลอด  

บอกว่าสู้  ๆ  นะ  เรากอดให้กำลังใจกันบ่อย  ส่วนวิธีเรียกพลังของตัวเองที่ง่ายที่สุด 
คือกินครับ  (หัวเราะ)  ผมรักการกินมาก  กินได้ทุกอย่าง  ยกเว้นแมลงแปลก  ๆ  
สมัยเด็กผมเคยอยากเป็นเชฟ  จนโตขึ้นรู้สึกว่ายากที่จะต้องสร้างสรรค์เมนูใหม่  ๆ  
ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเอง  ขอเปลี่ยนมาเป็นสายกินดีกว่า

“เวลาไปกินบุฟเฟ่ต์ผมจะกินคุ้มมาก  มีเทคนิคที่ศึกษามาจากยูทูบคือ  
ก่อนจัดหนักต้องไม่อดอาหาร  เพราะการที่ไม่กินอะไรเลยจะทำให้กระเพาะหดลง 
และทำให้มื้อต่อไปกินได้น้อย  เราต้องวอร์มกระเพาะด้วยการกินอาหารเบา  ๆ  เพื่อ 

ให้ขยาย  เว้นช่วงพักให้หายอิ่ม  พอมื้อถัดไปจะกินได้มากขึ้น  จริงจังไหม”  
(หัวเราะ)

ของโปรดคืออะไรคะ
“เลือกยากครับ  เพราะชอบหมดทุกแนว  ทุกสัญชาติ  ท้ังฝร่ัง  ญ่ีปุ่น  

เกาหลี  ไทย  ตอนน้ีอยากลองอาหารอินเดียมาก  เพราะไม่ค่อยได้ทาน  แต่ถ้าอินจัด  ๆ  
ในตอนน้ีก็คือมาการองทุกรส  แม่  ๆ  แฟนคลับรู้ว่าชอบก็ส่งมาให้บ่อย  จนตอนน้ี 
อ้วนขึ้นเยอะ  ต้องลดน้ำหนักลง  แต่ถึงอย่างนั้นที่บ้านก็ยังต้องมีขนมติดไว้ตลอด”

ทราบว่ามีเมนูซิกเนเจอร์
“ผมชอบทำขนมครับ  ถ้ามีเวลาว่างจะทำคุกกี้นูเทลล่า  แบบใส่นูเทลล่า 

เยอะมาก  เคยเอามาแบ่งให้เฮียกับพี่  ๆ  ที่กองด้วย  เขาก็บอกว่าอร่อย”

ขอถามถึงชีวิตนุนิวบ้างนะคะ
“บา้นผมอยู่ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ  มพีีช่าย  1  คน  หา่งกัน  3  ป ี ผมโตมา 
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กับกระแสผู้ว่าฯฟีเวอร์ อาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะ
“ผมคิดว่าคงจะเป็นช่วงหน่ึง (ยิ้ม)  อาจเพราะเราไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.มานาน  และคร้ังน้ีถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย 100 เปอร์เซ็นต์ 
จริง ๆ  เพราะประชาชนเลือกเองโดยตรง  ไม่ต้องเลือกตัวแทนไปเลือกอีกที  เป็น 
Direct Election  ผมว่าเดี๋ยวก็คงซาไป  เหมือนกับทุก  ๆ สิ่งในโลก  จากนั้นก็จะ 
กลับมาดูท่ีเนื้องานมากกว่า  เราอย่าไปยึดติดตรงน้ันมาก  ซ่ึงผมมองว่าการมี 
กระแสฟีเวอร์เป็นสิ่งที่ดี  เพราะเราจะสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นความร่วมมือ 
และความหวัง  ทำใหเ้ราได้เห็นความรว่มมือรว่มใจกันในหลาย ๆ ด้าน  ยกตัวอย่าง  
งาน ‘ดนตรีในสวน  เพ่ือความสุขและความหวัง’  เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา  
ท่ีสวนวชิรเบญจทัศ  ซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่ถึงอาทิตย์ผมโทร.หาพี่โต้ง - ดร.กิตติรัตน์  
ณ ระนอง ตอนเก้าโมงเช้า  ให้ช่วยติดต่ออาจารย์สุกรี  เจริญสุข  ผู้อำนวยการ 
ไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา  ผมแค่เรียนอาจารย์ไปว่าช่วยจัดงานนี้ได้หรือเปล่า  
อาจารย์สุกรีตอบรับทันที  และมาดูสถานที่ในตอนเที่ยงวันนั้นเลย

“จากน้ันก็มีคุณหมอท่านหนึ่งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน  ติดต่อมาทางไลน์ของผม 
อาสาจะมาเล่นดนตรีแจ๊ส  จึงทำให้เกิดงาน ‘สวิงในสวน  Swing in the Park’  เม่ือ 
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน  ที่สนามหญ้าบริเวณศาลา 
ภิรมย์ภักดี  สวนลุมพินี  น่ีคือการเปล่ียนความคาดหวัง 
ให้เป็นแนวร่วม  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีถาวรกว่า  เพราะทุกคน 
เป็นส่วนหน่ึงของคำตอบ  ทำให้เกิดความภูมิใจและ 
แรงบวก  ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ”

คนรุ่นใหม่ถือเป็นฐานเสียงกลุ่มใหญ่ 
ของอาจารย์ อาจารย์มีวิธีส่ือสารกับเด็ก 
รุ่นใหม่อย่างไร และควรจะต่อยอดอย่างไร 
เพ่ือให้เขาเป็นอนาคตท่ีดีของชาติ

“ผมขอพูดก่อนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สนุกและ 
ไม่เคยมีมาก่อน  มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป  ซึ่งมาจาก 
ทีมงานท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่  และด้วยผมเป็นผู้สมัครอิสระ 
ไม่มีพรรคการเมืองเข้ามากำหนด  จึงไม่มีกรอบความคิด 
เดิม ๆ มาบังคับ  ทำให้ความคิดเป็นอิสระ

“ถ้าถามว่าทำไมผมชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
ผมว่าไม่ใช่เพราะเด็กรุ่นใหม่เท่าน้ันนะ  แต่เพราะเรา 
สามารถเจาะทุกกลุ่มคนและทุกวัย  ตั้งแต่ผู้สูงอายุไป 
จนถึงเด็กอายุ  8  ขวบ  เพราะมีพ่อแม่หลายคนบอกว่าลูกบอกให้เลือกชัชชาติ  
เพราะเรามีวิธีการสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน  กลุ่มผู้ใหญ่เราจะสื่อสาร 
ในแบบเดิมอย่างหนังสือพิมพ์  ทีวี  วัยเด็กลงมาก็เน้นส่ือออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์  และเด็กอายุน้อยสุดก็จะเป็น TikTok กับส่ือเสริมอย่างการ์ตูน  ถามว่า 
การสื่อสารโดยใช้การ์ตูนดีอย่างไร  สำหรับผมถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจ 
นโยบายต่าง ๆ ดีพอที่จะสามารถเล่าให้เข้าใจง่าย ๆ ด้วยการ์ตูนเพียง 3 ช่อง

“อย่างป้ายหาเสียง  อันนี้เป็นไอเดียที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นประเด็น  คือผม 
มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ  แล้วเห็นป้ายต่าง  ๆ ของเขามีขนาดเล็ก  จึงโยน 
คำถามให้ทีมงานว่าทำไมเราทำอย่างน้ีไม่ได้  เขาจึงไปดีไซน์มา  พอดีทีมงาน 
ทำข้อมูลเกี่ยวกับป้ายรถเมล์อยู่แล้ว  จึงทำป้ายหาเสียงออกมาเป็นไซส์ที่สามารถ 
อยู่บนฟุตปาธได้โดยไม่กีดขวาง  รวมถึงป้ายหาเสียงไวนิลที่มีประเด็นเร่ืองการ 
นำไปทำกระเป๋า  ผมมองว่าปลายทางของป้ายหาเสียงหลังเลือกตั้งคือกลายเป็น 
ขยะ  เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง  เราช่วยกันคิดหลายอย่าง  อาทิ  นำมา 
พลิกอีกด้านแล้วตีเป็นช่องตารางพยัญชนะไทย  ก  -  ฮ  เพื่อนำไปมอบให้ตาม 

โรงเรียนต่าง ๆ  จะได้เกิดประโยชน์  ปรากฏว่าทำไม่ได้  เพราะอีกด้านไม่ได้เป็น 
พื้นขาวเรียบ ๆ  สุดท้ายเราเห็นกระเป๋ายี่ห้อ Freitag  ทำไมเราไม่ทำแบบเขาบ้าง  
จึงลองนำป้ายไวนิลเวอร์ชั่นแรก ๆ มาตัดเป็นกระเป๋าและนำมาใช้กันเอง

“คุณเห็นใบปลิวของผมไหม  ทำเป็นไซส์หนังสือพิมพ์  ตัวหนังสือขนาด 
ใหญ่  ปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุชอบ  เพราะอ่านใบปลิวแบบแผ่นพับไม่ถนัดแล้ว  
เราจึงนำไปแจกตามตลาด  พ่อค้าแม่ค้านั่งอ่านในช่วงที่ไม่มีลูกค้า  อันนี้คือสิ่งท่ี 
เปล่ียนวิธีคิด  และวิธีการส่ือสารด้วย TikTok เราเพ่ิงทำช่วงหน่ึงเดือนก่อนเลือกต้ัง 
ตอนนี้ยอดไลค์ไปที่ 5 - 6 ล้านแล้ว  และคนดูหลายคนเป็นเด็กอายุ 8 - 9 ขวบ

“จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกเสียงมีคุณค่า  แต่คนรุ่นใหม่จะเป็น 
คนที่รับผิดชอบดูแลเมืองนี้ในอนาคต  ถ้านโยบายของผมทำมาแล้วเขาไม่เคยรับรู้ 
เลย  เขาก็จะไม่รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม  เพราะเขาเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องและได้รับ 
ผลกระทบต่อนโยบายมากที่สุด”

เม่ือเช้าดูข่าวว่าอาจารย์ถ่ายรูปชนหมัดกับประชาชนนานกว่า 4 
ช่ัวโมง

“คือประชาชนต้ังใจมาต่อคิว  เราก็ต้องให้เกียรติ 
เขา  อย่างวันก่อนผมขึ้นรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  
มีเด็กนักเรียนยอมเสียค่าโดยสาร 15 บาทเพ่ือมาเจอผม 
เหมือนมีคนยอมจ่ายให้ผม 15 บาทละ  ผมแซวสนุก ๆ 
นะ  (หัวเราะ)  ผมขอบคุณทุกคนที่สละเวลาให้กัน  
มาถึงตอนนี้ผมรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว  
มีกำหนดการที่ค่อนข้างชัดเจน  ถ้าเป็นการเจอกัน 
ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี  อาจจะต้องขออนุญาต 
ขอตัวไว้ก่อนบ้างบางครั้ง”

ต่อไปสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพ่ิม 
มากข้ึน อาจารย์มีนโยบายท่ีรองรับใน 
ส่วนน้ีอย่างไรคะ

“เราต้องเตรียมตัวรับมือ  เราต้องมองผู้สูงอายุ 
เป็นสมบัติและทรัพยากรท่ีมีค่า  เพราะเขามีความทรงจำ 
ประสบการณ์  และมีความรู้มาก  หลาย  ๆคนยังสามารถ 
สร้างผลิตผลให้กับเมืองได้  ส่วนเรื่องเบ้ียผู้สูงอายุ 
ผมมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น  โดยมองว่าเป็นภารกิจหลัก 

ของรัฐบาลกลาง  และรัฐบาลกลางจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  อย่างไรก็ตาม 
กทม.สามารถสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดระบบการดูแลและส่งเสริม 
การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยอย่างมีความหมายได้  เช่น  การพัฒนาสาธารณสุขใกล้บ้าน 
ที่มีคุณภาพ  ผมเชื่อว่าจะมีมูลค่าและได้ประโยชน์ทั่วถึงมากกว่าจำนวนเบี้ยท่ี กทม. 
อาจให้เปล่าได้  นอกจากนี้เรายังสนับสนุนด้านอื่นได้อีก  เช่น  ในหลายชุมชน 
มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ  เพ่ือให้เขามาทำกิจกรรม  แทนที่จะติดบ้านหรือติดเตียง 
ก็เปลี่ยนเป็นติดเพื่อนแทน  และหลายชุมชนมีการสร้างเศรษฐกิจ  อย่างแถว 
พุทธมณฑลสาย 1 รวมตัวผู้สูงอายุรับจ้างเด็ดใบกะเพราเพื่อส่งออก  นอกจาก 
มีรายได้แล้ว  ยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจ  ไม่ใช่รอรับเพียงอย่างเดียว  ผมว่า 
มีหลายอย่างที่เราสามารถแมตชิ่งงานกับผู้สูงอายุได้  อาจจะรับตัดเย็บ  ซักผ้า  
รีดผ้า  กทม.จึงเป็นตัวกลางในการจับขั้วความต้องการในตลาด  ต้องสร้างมูลค่า 
ให้เขา  อย่ามองว่าเป็นภาระ”

แล้วเร่ือง “ความเหล่ือมล้ำ” ท่ีเป็นอีกหน่ึงปัญหาสำคัญของ 

ผมมองว่าการมีกระแส 
ฟีเวอร์เป็นส่ิงท่ีดี 

เพราะเราจะสามารถเปล่ียน 
ส่ิงเหล่าน้ีให้เป็นความหวัง 
และความร่วมมือช่วยกัน 
ในหลายๆ ด้าน  เราแค่ 
อย่าไปยึดติดตรงน้ันมาก 
กลับมาดูท่ีเน้ืองานดีกว่า
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  the CEO 
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คุณวิชิตพงศ์มาในโททัลลุคสีขาว   
เช้ิตสีขาวมากับลูกเล่นเดินด้ายสีเขียว 
ซิกเนเจอร์  มีกระเป๋า Cassette  
ทรงบักเก็ตสีเขียว Parakeet  

มาคอมพลีตลุค  คุณธีร์วริศคุมโทน 
สีขาวเช่นกัน  โดยเติมความสนุกด้วย 
คาร์ดิแกนถักนิตทอลายนูนสีเขียว   
Parakeet  กระเป๋าครอสบอด้ี  

Cassette สี Acid Kiwi

คุณวิชิตพงศ์ นิธิเลิศวิวัฒน์ - 
คุณธีร์วริศ  วิกรัยชยากูร

“เราเป็นแฟนโบเตก้ามานาน  ชอบท้ังเส้ือผ้า 
และเคร่ืองหนัง  ซ่ึงตรงกับสไตล์การแต่งตัว  เส้ือผ้า 
ส่วนใหญ่เน้นโทนสีเรียบ  ขาว  เทา  น้ำเงิน  
แมตช์กับชิ้นอื่นได้ง่าย  แต่ก็ใช่ว่าจะเรียบเสีย 
ทีเดียว  แต่ละชิ้นมีรายละเอียดในตัวเอง  อย่าง 
เสื้อสีขาวเดินด้ายด้วยสีเขียวซิกเนเจอร์  หรือ 
มีลกูเลน่ทีก่ระเปา๋เสือ้  ทำใหดู้ไมธ่รรมดา  บางวนั 
อยากเติมความสนุกในลุคแต่งตัวก็เลือกเติม 
แอ๊กเซสซอร่ีส์  อย่างลุคที่แต่งวันน้ีเลือกใส่สีขาว 
ทั้งหมด  แล้วเติมกระเป๋าสีเขียวหรือคาร์ดิแกน 
สีเขียวสร้างสีสัน

“สำหรับเคร่ืองหนัง  โบเตก้าเป็นแบรนด์ 
ห น่ึงที่นำหนังเอกซอติกอย่ างหนังจระเข้มา 
ออกแบบเป็นชิ้นงานได้สวย  ชิ้นนี้ซื้อมานาน 
ทุกวันน้ียังใช้อยู่   ท่ีสำคัญคือเขายังคงความ 
เป็นซิกเนเจอร์ของหนังสาน  Intrecciato   ไว้ 
เหมอืนเดมิ  แมว้า่จะเปลีย่นลคุใหม ่ มกีารใชส้สีด 
เยอะขึ้น  หรือสเกลของเส้นหนังใหญ่ข้ึนก็ตาม”
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REVIVE  
ARUNAYOUTH™ COMPLEX  

BAKUCHIOL AGE DELAY   
NIGHT OIL 30 ml 

NOURISH 
RICEMOSS HYAQUENCH™ 
WATERY MILK OIL 30 ml

FREE!
GIFT

S U B S C R I P T I O N

สมัครสมาชิก
E-magazine แพรว
ราคา 720 บาท / 6 เดือน
และราคา 1,440 บาท / 1 ปี
เพียงคุณดาวน์โหลดแอพ 

NaiinPann  และสแกน QR Code 
www.naiin.com/e-magazines

อัตราค่าสมัครสมาชิก
(1 ป ี/ 12 ฉบับ)  พร้อมฟรี!  ค่าจัดส่ง 

ในประเทศ  ราคาพิเศษ 1,300 บาท  
(งดรับของสมนาคุณ) 

อตัราคา่สมคัรสมาชกิตา่งประเทศ 
• เอเชีย ราคา 7,560 บาท
• ยุโรป/ออสเตรเลีย/แอฟริกา ราคา 10,140 บาท
• สหรัฐอเมริกา/อเมริกาใต้ ราคา 10,800 บาท

ชำระคา่สมคัรโดย 

โอนเงินผ่านตู ้ ATM  ส่งโทรสารหรือโทร.มาแจ้ง CODE  วันที่  จำนวนเงิน  เพื่อยืนยันการชำระค่าสมาชิก

สนใจสมัครสมาชิก  โทร.  0-2423-9889  หรือ  www.praew.com  หรือ    @amarin-member  Email  :  member@amarin.co.th 
สั่งซื้อนิตยสารได้ที ่   @naiinfanclub  **สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเป็นสมาชิกนิตยสาร** 

สมคัรหรือต่ออายสุมาชกิแพรว
ราคาเต็ม 1,440 บาท 

“รบัฟร ี นติยสารแพรวเพิม่อกี 2  ฉบับ” 

เดอืนกรกฎาคม 2565 
25 ทา่นแรกรบัทนัที 

มูลค่ารวม 3,940 บาท 

ผลติภณัฑบ์ำรงุผวิ
PANPURI 

140_subscription July_ok.indd   140 6/16/22   12:01:42 PM

CENTRAL APP... 
เชือ่มความสขุของการชอ็ปปิง้



เหนอืระดบัไรร้อยตอ่

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล  ฉลอง  8  ปี  “Central 

App”  สุดยอดแอพพลิเคชั่น  ประตูสู่การช็อปปิ้งเหนือระดับที่เชื่อมต่อประสบการณ์ 
ความสุขของการช็อปปิ้งท้ังที่ห้างและออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ  พร้อมมอบ  3  ประสบ- 
การณ์พิเศษที่จะเพิ่มความสุขในการช็อปปิ้งของคุณให้มากยิ่งขึ้น

รวิศรา  จิราธิวัฒน์  ประธานบริหารฝ่ายการตลาด  บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จำกัด  ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล  กล่าวว่า  “ห้างเซ็นทรัลไม่เคยหยุดมอบประสบการณ์ 
พิเศษสำหรับการช็อปปิ้งให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลา  75   ปี  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ 
การช็อปปิ้งที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย  ควบคู่กับการพัฒนาและเสริมความแกร่ง 
ด้านการบริการทั้งที่ห้างและออนไลน์  เพื่อเชื่อมโยงการช็อปปิ้งให้ไร้รอยต่อ  อำนวย 
ความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดผ่านแอพพลิเคชั่น  ‘Central  
App’  ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่  8  แล้ว  นอกจากการจัดแคมเปญฉลองวันเกิดท่ียิ่งใหญ่เมื่อ 
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ยังมี  3  ความพิเศษที่จะช่วยให้คุณช็อปปิ้งได้อย่างมีความสุข 
มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ”

สำหรับ  3   ความพิเศษที่ห้างเซ็นทรัลนำมาให้คุณเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง 
บน  Central  App  ประกอบด้วย

Best   Brands  พบกับสินค้าพรีเมียมและเอกซ์คลูซีฟ  รวมท้ังสินค้าใหม่ 
ช็อปได้ก่อนใคร  แถมยังแฮ็ปปี้สบายใจกับแบรนด์ดัง  แบรนด์แท้  100  เปอร์เซ็นต์

Best   Services  แฮ็ปปี้ด้วยบริการรับสินค้าที่คุณเลือกได้  ไม่ว่าจะเป็น 
รับสินค้าที่ห้างด้วยบริการ  Click  &  Collect  เลือกรับสินค้าภายใน  1  ชั่วโมง  บริการ  
3  Hours  Delivery  สง่ไวทนัใจภายใน  3  ชัว่โมง  ทีส่ำคญัยงัการนัตรีบัคนืสนิคา้ทกุชิน้ 
ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขา

Best  Offers  พบดลีด ี ๆ  เปลีย่นใหมท่กุวนั  พรอ้มคปูองสว่นลดพเิศษทีใ่หค้ณุ 
เก็บไว้ช็อปได้ทั้งที่ห้างและบนแอพพลิเคชั่น

น่ีคือหน่ึงในหลากหลายความสุขให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช็อปป้ิงบน  Central 
App  รวมถึงช่องทางช็อปป้ิงอีกมากมายตามไลฟ์สไตล์ท่ีสะดวก  ไม่ว่าจะเป็นมาช็อปป้ิง 
ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาใกล้บ้าน  หรือ  Central  Chat  &  Shop  ช็อปผ่านแชตแอพ  
Line   ท่ี  @CentralOfficial  หรือจะช็อปผ่านการโทร.กับ  Personal   Shopper  
On  Demand  โทร.  1425  และช็อประหว่าง  Live   หรือ  Inbox   ผ่านเฟซบุ๊กเพจ  
www.facebook.com/CentralDepartmentStore

พเิศษสำหรบัผูอ้า่นแพรว
 

เซน็ทรลัมอบบตัรของขวญัมลูคา่
10,000
 บาท
 จำนวน
5
 รางวลั


CENTRAL APP 
50,000.- 

The Winners ตัดคูปองด้านขวา  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ติดบนไปรษณียบัตรส่งมาที่นิตยสารแพรว  เพื่อคัดเลือกผู้โชคดี
•  คำตัดสินเป็นสิทธิ์ของนิตยสารแพรวและถือเป็นสิ้นสุด
•  ชื่อของผู้โชคดีต้องตรงกับบัตรประชาชน  ไม่สามารถเปลี่ยน   
หรือโอนสิทธิ์  ไม่อย่างนั้นถือว่าสละสิทธิ์
•  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออย่างอื่น
•  ของรางวัลและกติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
•  ผู้โชคดีที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โปรดมารับของรางวัลด้วยตัวเอง
•  ผู้โชคดีที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งผู้แทนมารับได้ 
หากต้องการให้ส่งของทางไปรษณีย์ 
ต้องทำหนังสือยอมรับความเสี่ยงกรณีของรางวัลอาจชำรุด
หรือสูญหาย  และทางนิตยสารไม่มีของรางวัลสำรอง
•  หากผู้โชคดีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัล 
หรือไม่สามารถติดต่อได้ภายใน  1  เดือนนับจากวันประกาศผล 
ถือว่าสละสิทธิ์
•  หมดเขตส่งคูปอง  31  กรกฎาคม 2565  ประกาศผลในแพรว
ฉบับกันยายน  2565  และ  www.praew.com

JULY 2022


แพรวฉบับพฤษภาคม 2565 
เซ็นทารา  รีเซิร์ฟ  สมุย  มอบ 
บัตรกำนัลห้องพัก + สปาทรีตเมนต์ 
จำนวน  2  รางวัล   
รวมมูลค่า  171,662  บาท
1.  คุณเพ็ญนิตา  ภูมิถาวร  กรุงเทพฯ
2.  คุณจุไรรัตน์  จันทเลิศ  กรุงเทพฯ

Win It 

**กติกา  :  หากไม่กรอกรายละเอียดและตอบคำถามให้ครบถ้วน  ถือว่าสละสิทธิ์**

นาย/นาง/น.ส. : 

หมายเลขสมาชกิ (ถา้ม)ี :                       อาย ุ:          อาชพี :                       

โทร. :  อเีมล : 

คุณจะสนบัสนนุโครงการ “รักใครใหอ้า่นแพรว” หรอืไม ่ 
เพราะ 
 
 
คุณอยากสมคัรสมาชกิแพรวใหใ้ครบา้ง 
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  ครั้งหนึ่ง

ทา้ทายเกนิลมิติ
หวิดเปน็อมัพาต
แพทย์หญิงปานรดา  วงษ์สิน 

หน่ึงในกีฬามาแรงสำหรับชาวเอกซ์ตรีมบ้านเราคงต้องยกให้ “เซิร์ฟบอร์ด” ท่ีสร้างความท้าทาย 
ท่ามกลางเกลียวคล่ืน  สาวๆ หนุ่มๆ โพสอวดลีลาการยืนบนกระดานโต้คล่ืนกันสนุกสนาน

“คุณหมอเมษ์” กุมารแพทย์อนาคตไกลแห่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นอีกคนท่ีอยากลอง
สัมผัสความท้าทายน้ี โดยไม่ได้เตรียมรับเหตุไม่คาดคิด

ฝันร้ายของนักเอกซ์ตรีม
“ช่วงเดือนตุลาคมปี 2563 เพ่ือน ๆ ท่ีฟิตเนสฮิตไปเล่นเซิร์ฟบอร์ด 

กันที่หาดแหลมหญ้า  จังหวัดระยองแทบทุกสัปดาห์  เพราะใกล้หมดช่วง 
คลื่นลม  ช่วงนั้นเมษ์ว่างจึงขอร่วมก๊วนไปด้วย  แต่ความที่ยังไม่เคยเล่น 
มาก่อน  จึงต้องติดต่อบริษัทที่ให้เช่าบอร์ดและมีบริการสอนการเล่นเซิร์ฟ 
ครั้งแรกวันที่จองไว้คล่ืนลมไม่เป็นใจ  ต้องยกเลิก  ผ่านไปไม่กี่วันเพื่อน 
โทร.มาชวนว่าวันนี้มีคลื่น  ไปกันเลยไหม  เมษ์ตอบตกลงทันที

“ก่อนลงเล่นมีครูสอนภาคทฤษฎีและท่าทางต่าง ๆ  เร่ิมจากนอน 
ระนาบกับพื้นกระดานแล้วกระโดดลุกขึ้นยืนบนบอร์ด  ซึ่งเมษ์ก็สามารถ 
ทำได้อย่างรวดเร็ว  พอลงเล่นจริงในทะเลก็ทำได้ดีมาก  ไม่ตกน้ำเลย 
แม้แต่ครั้งเดียว  เล่นไปได้ประมาณคร่ึงช่ัวโมงเมษ์เร่ิมมีอาการเมื่อยขา 
ทั้งสองข้าง  คิดว่าเพราะวันก่อนเล่นเวตมากไป  จึงตัดสินใจหยุดเล่น  
เปล่ียนเป็นถ่ายรูปให้เพ่ือน  ๆแทน  จากน้ันแวะรับประทานอาหารกลางวันกัน 
ระหว่างขับรถกลับบ้านที่พัทยา  เพิ่งสังเกตว่าตลอดเวลาหลายชั่วโมง 
ที่ผ่านมาทำไมไม่รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำเลย  แต่ก็คิดเองอีกว่าเพราะเหงื่อ 
ออกเยอะ  ด้วยความเพลีย  พอกลับถึงบ้านก็รีบเข้านอนเลย

“เช้ามาพอจะลกุจากเตยีงมอีาการยนืไมไ่ด ้ เหมอืนขาชา  ออ่นแรง 
ทั้งสองข้าง  แต่ไม่ได้เจ็บหรือปวดอะไร  พอยืนได้ก็พยายามเกาะเลาะ 
ตามขอบเตียง  ไม่อย่างนั้นคงล้มไปกองท่ีพื้น  เห็นท่าไม่ดีจึงรีบโทรศัพท์ 
บอกพี่สาวให้พาไปหาหมอ  เวลานั้นไม่ได้ตกใจมาก  แค่งง  ๆ ว่าตัวเอง 
เป็นอะไร  แต่พี่สาวต้องวานให้  รปภ.มาช่วยอุ้มเมษ์ขึ้นรถ  เพราะขา 
ขยับไม่ได้  พอถึงโรงพยาบาลเมืองพัทยามีพี่  ๆ  เพื่อน  ๆ  ที่เป็นหมอมา 
ช่วยกันดูแล  เมื่อเห็นอาการทุกคนลงความเห็นว่าเกิดจากการปวดขามาก 
จนทำให้ปัสสาวะไม่ออก  เพราะเมษ์ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุล้มหรือ 
กระแทกอะไรเลย  เพื่อนหมอท่ีเป็นเจ้าของไข้จึงเร่ิมรักษาด้วยการ 
ใส่สายสวนปัสสาวะ  ปรากฏว่ามีน้ำตกค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ 
ประมาณลิตรกว่า ๆ  จากนั้นจึงฉีดยาแก้ปวด  ซึ่งคุณหมอคาดว่าไม่กี่วัน 
น่าจะดีขึ้น

“ระหว่างนอนสังเกตอาการ  เมษ์อยากหยิบโทรศัพท์มือถือที่วาง 
อยู่ห่างออกไป  แต่เวลานั้นไม่มีใครอยู่ในห้อง  จึงลุกจะเดินไปหยิบเอง  
พอลงยืนข้างเตียงเผลอดึงที่กั้นเตียงขึ้น  ทำให้ไม่สามารถกลับขึ้นเตียงได้  
ที่กดเรียกพยาบาลก็อยู่อีกฝั่ง  ได้แต่ยืนค้างอยู่อย่างนั้น  ทำอะไรไม่ถูก 
พอดีคุณหมอกายภาพซึ่งเป็นรุ่นพี่เดินเข้ามาเยี่ยมพอดี  พอบอกว่า 
ขึ้นเตียงเองไม่ได้  เขานึกว่าเมษ์พูดเล่น  จึงให้ลองเดินมาหาเขาที่อีกด้าน 
ของเตียง  เราก็พยายามเกาะข้างเตียงแล้วขยับขาไป  พอเห็นอาการ 
เขารีบโทร.หาเพ่ือนที่เป็นคุณหมอด้านกระดูกและข้อว่าเมษ์มีปัญหา 
เกี่ยวกับไขสันหลังแน่นอน

“จากนั้นคุณหมอทั้งสองจึงช่วยกันเสิร์ชหาเอกสารทางการแพทย์ 
จากทั่วโลก  พบว่าเมษ์เป็น ‘Surfer’s Myelopathy’ หรือโรคไขสันหลัง 
ทำงานผดิปกตจิากการเลน่เซริฟ์  คอืเวลาเลน่เซริฟ์บอรด์  ผูเ้ลน่ทีแ่อน่หลงั 
มากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไขสันหลังส่วนล่างมีการโค้งงอ  
จนทำให้ไม่สามารถไปเลี้ยงเส้นประสาทไขสันหลัง  ส่งผลให้ขาดเลือด  
และเกิดอาการอัมพาตครึ่งซีกต้ังแต่ใต้เอวลงไป  ซ่ึงบางรายอาจถึงข้ัน 
เป็นอัมพาตถาวร  ภาวะนี้มักเกิดกับคนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดครั้งแรก  หรือ 
กีฬาที่ต้องแอ่นหลังร่วมกับการกล้ันหายใจอย่างนักกีฬายกน้ำหนัก  
การเหวี่ยงเบ็ดตกปลาก็มีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้

“ตอนนั้นมีคนทั่วโลกเป็นเคสนี้ไม่ถึง 100 คน  สำหรับในไทยยัง 
ไม่มีรายงาน  อาจมีใครเป็นแล้ว  แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคน้ีก็ได้ 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะที่อยู่ติดทะเลอย่างเกาะฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา  หรือประเทศเกาหลีใต้  มีเอกสารทางการแพทย์ออกมาว่า 
อาการของโรคนี้จะเหวี่ยงมาก  บางคนเป็นแค่ 2 - 3 วันอาการก็ดีขึ้น  
แต่บางรายก็แย่เลย”

ฉะนั้นเพ่ือความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค  คุณหมอเมษ์จึงถูก 
ส่งไปทำ MRI  ผลออกมาตรงกับท่ีคาดไว้  คือมีอาการของไขสันหลัง 
ขาดเลือดต้ังแต่ระบบประสาทไขสันหลังส่วนอกข้อท่ี  9 (T9) เป็นต้นไป  
ซึ่งมีผลทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกล่าง

เร่ือง  กิดานันท์  สุดเสน่หา  ภาพ  อิทธิศักด์ิ  บุญปราศภัย
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“ในปี 2550  จอร์จ  ลูคัส  ผู้กำกับภาพยนตร์  สตาร์วอร์ส เป็นเจ้าภาพจัดเดินพาเหรดในงาน 
เฉลิมฉลองการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย  Rose  Bowl Game  จัดข้ึนทุกวันท่ี 1 
มกราคม ของทุกปี  ท่ีเมืองแพซาดีนา  รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  โดยเปิดคัดเลือกสตอร์มทรูปเปอร์ 
จากทัว่โลก  แลว้คดัใหเ้หลอืเพยีง 300 คนเพือ่มารว่มเดนิ  คดัเลอืกจากผูท้ีม่รีปูรา่งและทา่ทางการเดนิ  
รวมถงึชุดต้องเหมือนสตอร์มทรปูเปอร์มากท่ีสุด  ซึง่ผมโชคดีมากท่ีไดร้บัเลือกเป็นคนไทยเพียง 1 เดียว 
ในนั้น  หลังกลับมาจากงานพาเหรดยังได้รับเซอร์ไพร้ส์จากเพื่อนที่ทำงานอยู่  Lucasfilm  สตูดิโอ 
ผู้สร้าง  สตาร์วอร์ส  ส่งจดหมายขอบคุณจากลูคัสฟิล์มกับรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของจอร์จ  ลูคัส  
ด้วย  นอกจากนี้เพื่อนยังส่งการ์ดคริสต์มาสจากลูคัสฟิล์มมาให้ทุกปี  ซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้  และผม 
ก็เฝ้ารอการ์ดจากเพื่อนคนนี้ในทุก ๆ ปี”
อาณาจักร สตาร์วอร์ส

“เดิมผมเก็บของสะสมไว้ในห้องนอน  แต่พอแต่งงานและปลูกบ้านใหม่จึงย้ายจากห้องนอนมา 
ไวท้ีห่อ้งทำงานกบัหอ้งทีเ่ตรยีมไวใ้หลู้ก  แตก่ย็งัไมพ่อเกบ็  เพราะมขีองสะสมหลายพนัชิน้  จนเมือ่ 5 ป ี
ที่แล้วตัดสินใจสร้างห้องสำหรับเก็บคอลเล็คชั่น  สตาร์วอร์ส  เพราะคุณแม่อยากให้หลานมีห้องส่วนตัว  
คือลูก  ๆ (น้องธันวาและน้องธาวิน) นอนกับผมจนคนโตอายุ 12 เลยน่ะ  คุณแม่ยกโรงจอดรถให้  
แล้วได้รุ่นน้องสถาปนิกจากกลุ่มแฟนบอยหนัง สตาร์วอร์ส มาช่วยออกแบบ  ผมรีเควสต์ไปว่าอยากมี 
ตู้โชว์คอลเล็คชั่นเป็นตัวยูเพ่ือโชว์ของสะสมรอบ ๆ  ห้อง  แต่ต้องเป็นตู้ที่สามารถกันฝุ่นได้  รวมถึง 
ต้องไม่โดนแดดหรือแสงยูวี  ท่ีสุดลงทุนไปเกือบล้าน  เพราะตู้เป็นแบบส่ังทำ  ด้านในบุด้วย 
ลายแบบในฉากหนัง สตาร์วอร์ส  และมีเซ็นเซอร์เปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ

“ผมจัดแบ่งไว้เป็นโซน  เช่น  ของสะสมจากประเทศญี่ปุ่น 
พิเศษกว่าที่อื่นในแง่คุณภาพดีและใส่ใจในรายละเอียด  ขณะที่ 
ราคาก็สูงกว่าด้วย  ต่อมาโซนอเมริกา  ช่วงนี้เทรนด์  Designer  
Toy กำลังมา  หนึ่งในชิ้นที่ชอบที่สุดตอนนี้คือตุ๊กตา  KAWS  
ท่ีผมมีเป็นตัวละคร Boba Fett  ทีแรกซื้อมายังไม่แพงมาก  ราว  
30,000 บาท  ตอนนี้ราคาขึ้นมาประมาณ 6 เท่าแล้วครับ

“ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยเป็นโซนพรอ็ปส์จากหนงั  ส่วนมากเป็นของ 
ที่ใช้ถ่ายทำในกองถ่าย  ไม่ได้มีขายท่ัวไป  ต้องเป็นผู้รู้แหล่งและมี 
คอนเน็กช่ัน  หรือเป็นของที่ทำขึ้นมาด้วยรายละเอียดเดียวกับที่ใช ้
ในหนัง  ท่ีหายากคือ  ICONS Obi-Wan Lightsaber Prop  
Replica (Artist Proof)  ดาบไลทเ์ซเบอรเ์กรดเดยีวกบัทีใ่ชใ้นหนงั 
ความพิเศษคือชิ้นนี้เป็นตัวต้นแบบที่ผลิตมาเพียง 50 ชิ้น  ก่อนจะ 
ผลิตสินค้าสำหรับวางจำหน่ายในจำนวนจำกัด  โชคดีที่ เพื่อน 
นักสะสมคนสนิทปล่อยชิ้นนี้มาให้  ซึ่งถ้ามาพร้อมกล่องและ 
ใบรับประกันแบบนี้จะยิ่งราคาสูง

“ส่วนโซนตุ๊กตา Vintage Kenner Star Wars Action  
Figure มีหลายเกรด  ทั้งแบบที่แกะออกจากแพ็คแล้ว  ซึ่งราคา 
ก็จะตกหน่อย  หรือแบบท่ีนำไปประเมินราคากับองค์กรกลาง 
ที่ชื่อ Action Figure Authority (เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการ 
ตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือปลอม  สามารถประเมินราคาและซีล 
ใส่กล่องให้ได้)  และซีลใส่กล่องสภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปก็มี  
ถ้าพวกตุ๊กตาที่ยังไม่ได้แกะจากแพ็คเกจจิ้งรุ่นแรก  ราคาถูกสุด 
หลักหมื่น  แพงสุดเป็นแสน  ผมมีกว่า  60 แพ็ค  และของโซน 
อื่น ๆ อย่าง Art Toys และของที่ระลึกจากหนังอีกมากมาย

“สตาร์วอร์ส สำหรับผมเป็นมากกว่าสิ่งของและมูลค่า  ด้วย 
เร่ืองราวกวา่ 45 ปทีีท่ำใหผ้มเตบิโตขึน้มามนีสัิยใสใ่จในรายละเอยีด  
กลายเป็นคนรักของ  ได้พบเจอเพ่ือนใหม่  ๆ  ท้ังไทยและเทศท่ีมี 
ความชอบแบบเดยีวกนั  และหากมองใหล้กึลงไป  ผมยังไดม้มุมอง 
ทางด้านการตลาดที่นำมาปรับใช้กับการทำงานอีกด้วยครับ

“เวลาใครตามหาผมไม่เจอ  เป็นอันรู้กันว่าอยู่ที่ห้องนี้เลย 
ครับ” 

Vintage Kenner Star Wars Action Figure  หุ่นโมเดลฟิกเกอร์จาก  
สตาร์วอร์ส  คุณอาร์ตมีสะสมต้ังแต่รุ่นแรกและรุ่นต่อ  ๆมา  เฉพาะท่ีนำไปซีล 
และประเมินคุณภาพจากองค์กรกลาง  มีจำนวนมากกว่า 60 แพ็ค

ICONS Obi-Wan Lightsaber Prop Replica (Artist Proof)  ดาบ สตาร์วอร์ส หรือ Lightsaber  
ชิ้นนี้เป็นตัวต้นแบบ  คุณภาพและรายละเอียดเกรดเดียวกับที่ใช้ในภาพยนตร์  ผลิตออกมาเพียง 50 ชิ้น   
ก่อนที่ทางบริษัทจะผลิตสินค้าออกมาวางจำหน่าย

49  JULY

46-49_the passion Jul ��������_ok.indd   49 6/17/22   11:25:30 AM

กองร้อย 501 ประเทศไทยรวมพลกันระดมทุนช่วยเหลือ
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย Rose Bowl Game  
เมืองแพซาดีนา  รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  ประจำป ี2550  โดยจอร์จ  ลูคัส เป็นประธาน 
ถ่ายรูปร่วมกับกองร้อย 501 จำนวน 300 คน  และคุณอาร์ตคือหนึ่งในนั้น

จดหมายขอบคุณ 
จากทาง Lucasfilm 

พร้อมลายเซ็น  
จอร์จ  ลูคัส (ผู้กำกับ) 

ถึงคุณอาร์ต 
ที่เข้าร่วมเดินขบวน 
พาเหรดงาน Rose  

Bowl Game  
เฉลิมฉลองการแข่งขัน 

อเมริกันฟุตบอล 
ประจำป ี 2550

Lucasfilm Xmas Cards  การ์ดคริสต์มาสจาก Lucasfilm 
เพื่อนที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอผู้สร้าง สตาร์วอร์ส ส่งมาให้ทุกปี
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เรือ่ง Fai 

ดีไซเนอร์เมืองกรุงผันตัวเป็นฟาร์มเมอร์  
“ผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์  มาเรียนท่ีคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ  จากน้ัน 

ต่อปริญญาโทด้านการตลาดท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยระหว่างเรียนก็ทำงานด้านการ 
ตลาด ส่ือสารองค์กร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีธนาคาร Citibank ไปด้วย ถือว่า 
เป็นงานท่ีสนุก  เพราะเป็นองค์กรต่างชาติ  ได้ทำหลากหลาย  พอถึงปีท่ี 4 ของการ 
ทำงาน  ผมเร่ิมอยากหาแพสช่ันใหม่ให้ชีวิตและมองหาอาชีพสำรอง  เดิมผมสนใจแฟช่ัน  
เพราะโตมากับคุณย่าท่ีมีฝีมือด้านการตัดเย็บเส้ือผ้าและทอผ้าห่ม  ส่วนคุณปู่เป็น 
ช่างตีมีด  ทำไม้กวาดและงานจักสาน  เราก็มีโอกาสได้ช่วยคุณปู่คุณย่า  และมีฝีมือ 

Designer  
to Farmer 
นิพนธ์ พิลา 

ด้านการวาดรูปอยู่บ้าง  จึงตัดสินใจไปเรียนด้านแฟชั่นดีไซน์ที่สถาบันออกแบบ 
นานาชาติชนาพัฒน์  พอเรียนจบผมก็ทำแบรนด์เส้ือ  PILA Studio ของตัวเอง  
เป็นเส้ือผ้าผู้ชายส่ังตัดแบบ  Tailor-made  เน้นสไตล์วินเทจ  เอวสูง  ขาบาน  
โอเวอร์ไซส์  โดยช่วงแรกผมยังไม่ลาออกจากงาน  แต่ใช้เวลาว่างกับวันหยุดไปสำเพ็ง 
เพื่อหาผ้า  กระทั่งเริ่มมีลูกค้าและงานรัดตัว  จึงลาออกมาทำเต็มตัวครับ 

“ผลตอบรับเรียกว่าดีเลย  ผมได้ออกบู๊ธ  มีช็อปอยู่ที่สยามฯ  และมีออฟฟิศ 
อยู่ที่สุขุมวิท  95  ซ่ึงตรงนั้นเป็นตึกแถวเก่า  ผมก็รีโนเวตเปิดโฮสเทลเล็ก  ๆ  
ทำควบคู่กันไปด้วย  ทำสองธุรกิจนี้ได้  3 ปีก็เกิดโควิด  ลูกค้าเริ่มเงียบ  เพราะ 
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เรือ่ง Fai 

ภณวาท  โกชุม 

iChiangmai… 
Ready to  
Change 

เป็นหน่ึงในเพจท่ีน่าจับตา  ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดึงดูดใจถึงเร่ืองราว 
ของเชียงใหม่ในมุมมองที่ต่างจากเดิม  เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์  ทั้งใน 
แงม่มุของวถีิชีวติ  เรือ่งราวของผูค้น  และวัฒนธรรมในเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยไลฟส์ไตล์ 
หลากหลายรูปแบบ  คุณเพชร - ภณวาท  โกชุม  ผู้ก่อต้ังและผู้บริหาร  iChiangmai 
เล่าให้ แพรว  ฟังถึงไอเดียและแนวคิดโปรเจ็กต์  City  Branding  เป็นครั้งแรกใน 
เมืองไทย

“ผมเกิดและเติบโตท่ีจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงคงมีส่วนให้ผมชื่นชอบธรรมชาติ 
มาตั้งแต่เด็ก  ชอบเที่ยวป่า  ดอย  เดินตามท้องนา  ขณะเดียวกันผมก็ชอบดูหนัง 
สตาร์วอร์ส  ทำให้อยากเป็นผู้กำกับมาโดยตลอด  จึงเรียนต่อด้านภาพยนตร์และ 
ผลิตสื่อที่อังกฤษ

“หลังจากเรียนจบผมตัดสินใจกลับมาเปิดบริษัทด้านครีเอทีฟเอเจนซี่ที่  
เชียงใหม่  ที่เบ่ียงสายงานเพราะครีเอทีฟสร้างรายได้มากกว่าและต่อยอดไปด้าน 
อื่น  ๆ  ได้ง่ายด้วย  โดยเร่ิมต้นจากพนักงาน  5  คน  ค่อย  ๆ  เติบโตจนมีพนักงาน  
25  คนภายใน  1  ปี  งานของเราเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจ  Local  Brand  ท่ีอยากเติบโตข้ึน 
ในระดับจังหวัดหรือประเทศ  โดยผลักดันเทคโนโลยีต่าง  ๆ  ให้ถึงมือเขา  ซ่ึงได้ผล 

ตอบรับค่อนข้างดี  ขณะเดียวกันก็มีแผนจะขยายตลาดไปหากลุ่มลูกค้าที่กรุงเทพฯ  
แต่เป็นช่วงที่โควิดระบาดพอดี  ผมจึงเกิดความคิดเปลี่ยนเป้าหมาย  ไม่ช่วยแค่ 
กลุ่มธุรกิจ  แต่อยากช่วยในระดับจังหวัด  ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้ว

“ผมอยากนำความรู้ไปสร้างสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ในวงกว้าง  ซึ่งพอเกิดโควิด  
ก็ทำให้เห็นปัญหาของเมืองเชียงใหม่ชัดเจนขึ้น  หน่ึงในน้ันคือธุรกิจท้องถิ่นไม่มี 
รายได้จากนักท่องเที่ยว  เพราะที่ผ่านมาเชียงใหม่เน้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เป็นหลัก  ทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือธุรกิจเล็ก  ๆ  ได้รับผลกระทบมาก  
ขณะเดียวกันคนที่ย้ายมาทำงานเชียงใหม่  เช่น  คนลำพูน  ลำปาง  ก็พากันกลับ 
บ้านเกิดเพราะว่างงาน  กลายเป็นว่าเชียงใหม่ขาดแรงงาน

“นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่ตอบโจทย์แรงงาน  ความ 
เหลื่อมล้ำ  ขณะเดียวกันทิศทางการเติบโตของเชียงใหม่ก็ค่อนข้างหลากหลาย 
จนกลายเป็นสะเปะสะปะ  ไม่มีใครออกมาพรีเซ้นต์ว่าเชียงใหม่ควรเป็นอย่างไร  
ต่างคนต่างมุ่งทำงานหาเงินอย่างเดียว  และจุดประกายให้อยากทำโครงการ  
iChiangmai  โดยผมตัดสินใจเลิกทำบริษัทเอเจนซี่  แต่ยังมีน้อง  ๆ  ในทีมเดิม 
มาทำโปรเจ็กต์นี้ด้วยกัน”
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KIN 
DO IT WITH 
PASSION 

แค่เปิดตัวก็เรียกเสียงกร๊ีดสุดๆ  สำหรับ  คิน  -  ธนชัย  
ศักด์ิชัยเจริญกุล  ศิลปินหน้าใหม่วัย 18 ปีจากค่าย White 
Fox ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี  คินเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในฐานะนักกีฬา 
ไอซ์ฮอกก้ีเยาวชนทีมชาติสุดหล่อ  ซ่ึงท้ังงานเพลงและกีฬา 
เป็นส่ิงท่ีเขารักและอยากทำให้ดีด้วยความต้ังใจว่า

“ทำทุกอย่างด้วยความชอบและต้ังใจ”

หลังจากปล่อยซิงเก้ิลแรก  ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะ
“ขอบคุณแฟน  ๆ  ทุกคนมากครับ  ตั้งแต่ปล่อยซิงเกิ้ลแรกออกไป  ได้กระแส 

ตอบรับจากแฟน ๆ ค่อนข้างดีครับ (ยิ้ม)  ซึ่งคินอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ  เวลาได้เห็น 
ข้อความให้กำลังใจก็ทำให้มีพลังในการทำงานมาก ๆ ครับ  ส่วนข้อความติชม  คินก็นำ 
กลับมาปรับปรุงตัวเองในส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้นครับ

“ซ่ึงเน้ือหาในแต่ละเพลงท่ีปล่อยออกมาอิงจากเร่ืองราวมุมต่าง  ๆ ในชีวิตของคิน  
อย่างซิงเก้ิลแรก  อยู่คนเดียวมันเหงา  เล่าถึงเวลาท่ีอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงา  อยากให้มี 
ใครสักคนมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาน้ัน  ซ่ึงเช่ือว่าหลาย  ๆ  คนก็น่าจะเคยมีความรู้สึกน้ี 
เหมือนกัน  และคินขี้เหงาครับ (ยิ้ม)

“ต่อมากับซิงเกิ้ลที่ 2 ผิดกติกา  ยิ่งปลื้มมาก ๆ ครับ  เพลงน้ีได้ไอเดียมาจาก 
การน่ังคุยกับพ่ี ๆ ในทีม  และพ่ีแอ้ม (อัจฉริยา  ดุลยไพบูลย์) แต่งเพลงน้ีให้  ได้ไอเดีย 
มาจากชีวิตนักกีฬาของคิน  เวลาแข่งกีฬาก็ต้องตามกฎกติกา  อาจมีผิดบ้างถูกบ้าง 
เป็นเรือ่งธรรมดา  แตส่ำหรบัความรกั  กฎกตกิาของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั  อย่างเวลาที่ 
เราแอบชอบใครที่มีแฟนแล้ว  ก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากแอบชอบ  ทั้งที่ในใจอยากจะ 
ทำผิดกฎกติกาบ้างสักครั้ง  แต่ก็ทำไม่ได้  จึงกลายเป็นที่มาของเพลงนี้ครับ (ยิ้ม)

เรือ่ง Minim    
ภาพ วรสนัต์ 
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SECRET 
RECIPES 

กลับมาอีกคร้ังกับเทศกาลอาหารสุดฟินของเซ็นทรัล  เอ็มบาสซี  “The World 
in One Bite”

รวมท่ีสุดของร้านดังท่ีคัดสรรความอร่อยไว้ในท่ีเดียว  โดยจัดข้ึน  6  - 10 
กรกฎาคมน้ี  ต้ังแต่บริเวณช้ัน 2  ถึงช้ัน 6  เลยทีเดียว

แพรว ยก  5  ร้านอาหารสุดปังหลากสไตล์ในเซ็นทรัล  เอ็มบาสซี  ท่ีลูกค้า 
ต่างเทใจให้  พร้อมกับเมนูเด็ดท่ีเชฟยอมเผยทริคความอร่อยมาเป็นออร์เดิร์ฟ 
ในฉบับน้ีก่อน 

อ่านแล้วท้องร้อง  รีบตามมาชิมนะคะ
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ชีวิตนักธุรกิจควบการเป็นคุณแม่  มีเวลาทำกิจกรรมส่วนตัวยามว่าง 
บ้างมั้ยคะ

“สมัยก่อนจะมีลูกเฟย์ชอบไปช็อปป้ิง  นัดเจอเพ่ือน  นวดหน้านวดตัวตลอด  
แต่เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือเดือนละ  2  ครั้ง  เฟย์แบ่งเวลาทำงาน  เวลาอยู่กับลูก  และ 
เวลากับสามี  เพ่ือจะได้ไม่บกพร่องในการทำหน้าท่ีด้านใดด้านหนึ่ง  นอกเหนือจากนี้ 
เฟย์จะนั่งสมาธิตอนเช้า  30  นาที  ก่อนนอน  30  นาที  และออกกำลังกายทั้งพิลาทีส 
โยคะ  เวตเทรนน่ิง  รวมถึง  Functional  Cardio  แค่น้ีก็หมดเวลา  7  วันแล้วค่ะ”
สำหรับสไตล์การแต่งตัวล่ะคะ  มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

“เม่ือก่อนเฟย์มีสไตล์ท่ีเป็นเอกลักษณ์คือปากแดง  แต่เด๋ียวน้ีไม่ได้ปากแดง 
ตลอดเวลาแล้ว  ประกอบกับช่วงโควิด-19  ต้องใส่หน้ากากอนามัย  ทำให้ไม่ค่อยทา 
ลิปสติก  สำหรับการแต่งตัวก็ต้องเป็นแนว  Practical   มากขึ้น  สามารถอุ้มลูก 
ไปโน่นนี่ได้  หลักการแต่งตัวของเฟย์กลายเป็น  Minimal  Classic  ท่ีมีความเนี้ยบ 
และลักชัวร่ี  มีหลายคนบอกว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงมากขึ้น  อาจเพราะมีลูกแล้ว  
และน้องโคลเอ้ลูกสาวชอบให้แม่ใส่ชุดหวาน  ๆ  ค่ะ  (ยิ้ม)

“พอมีลูก  จุดโฟกัสทุกอย่างเปล่ียนไปเยอะค่ะ  โดยเฉพาะการใส่ใจเร่ืองสุขภาพ 
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  เพราะไม่อยากป่วยแล้วค่อยมารักษา  นอกจากพื้นฐาน 
การดูแลตัวเองท้ังภายในและภายนอกที่เฟย์บอกไปแล้ว  เรื่องคุณภาพของการนอน 
ก็สำคัญ  ทุกวันนี้เฟย์ใส่เครื่องวัดที่เรียกว่า  Smart   Ring   ติดตามและเก็บสถิติ 
การนอนหลับว่าดีหรือไม่  Deep  Sleep  แค่ไหน  เพราะเวลาหลับร่างกายจะซ่อมแซม 
ส่วนที่สึกหรอต่าง  ๆ”
ขอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจของคุณเฟย์ไปฝากผู้อ่าน 
ด้วยค่ะ

“ผู้หญิงเรามักจะเน้นดูแลสุขภาพภายนอก  ทำผม  ทำเล็บ  นวดหน้า 
นวดตวั  แลว้ละเลยการดแูลผวิ  ยิง่อายมุากข้ึนและมลูีก  เฟยแ์ต่งหนา้นอ้ยลง  หรือ 
บางวันไม่แต่งเลย  เพราะไม่อยากให้เมคอัพเลอะลูก  ซึ่งในแต่ละวันเฟย์จะดื่มน้ำแร่ 
Iceland  Spring  เยอะมาก  ประมาณ  3  -  4  ลิตร  ช่วยทำให้ผิวสวยสุขภาพดี  ด้วย 
ค่าความเป็นด่างท่ีสูงถึง  8.88  จึงช่วยปรับสมดุลของร่างกาย  เสริมภูมิคุ้มกัน  พร้อม 
ผลัดเซลล์ผิว  ให้ผิวเผยความกระจ่างใสได้อย่างเต็มที่จากภายในสู่ภายนอก  
ประกอบกับรับประทานอาหารคลีน  เน้นผักที่ให้โปรตีน  พยายามไม่รับประทาน 
ข้าวเย็น  เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเฟย์ได้ไปปฏิบัติธรรมและถือศีล  8  กับพระอาจารย์ 
นวลจันทร์  กิตติปัญโญ  แล้วงดรับประทานอาหารหลังเที่ยง  จึงพยายามทำ 
อย่างต่อเนื่อง  สำหรับการดูแลสุขภาพใจ  เฟย์พยายามทำจิตให้เป็นกุศล  คือ 
มีสติสัมปชัญญะและตื่นรู้ตัวตลอดเวลา  ทำให้ใจเราเบาสบาย

“เฟย์เชื่อว่าทุกคนสามารถสร้าง Miracle ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้  ด้วยการ 
ใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจ  และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  เพียงแค่นี้ 
ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะ” 

คุณเฟย์ให้คำนิยามของคำว่า Miracle อย่างไรคะ
“ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นคำว่า  ‘ปาฏิหาริย์’  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนความเป็นจริง 

ที่ตัวเฟย์ประสบมา  นั่นเพราะเฟย์ค้นพบน้ำแร่  Iceland  Spring  จากที่พี่แม็กซ์  
(คณุศรลั  ดรุงคเ์ดช)  พีช่ายของเฟยม์โีรคประจำตวัเปน็ภมูแิพห้นกัมาก  ทำใหต้อ้งกนิ 
ยาแก้แพ้จำนวนมากทุกวัน  วันหนึ่งได้พบกับซีอีโอ  Iceland  Spring  แล้วเขาท้า 
ให้ลองดื่มดูว่าจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร  พี่แม็กซ์ดื่มได้เพียงแค่  4  เดือน  อาการ 
โรคภูมิแพ้ดีขึ้นและหายขาดภายใน  1  ปี

“สำหรับเฟย์  Miracle  ท่ีเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัดคือผิวพรรณ  คนรอบข้างทัก 
ว่าผิวดีขึ้น  ผิวใสและดูเด็กลงด้วย  และจากแต่ก่อนที่มักมีอาการร้อนในเป็นประจำ 
ก็ไม่กลับมาเป็นอีก  พอคนรู้จักได้ดื่มน้ำแร่  Iceland  Spring  ก็เห็นว่าอาการต่าง  ๆ  
เช่น  โรคกระเพาะ  โรคเกาต์  กรดไหลย้อน  และสิวก็ดีขึ้นตาม  ๆ  กันไป  จึงอยาก 
แบ่งปันให้ผู้คนได้เข้าถึงคุณสมบัติที่ดีของน้ำแร่  Iceland  Spring  ด้วยค่ะ”
ในมุมของผู้บริหาร  คุณเฟย์วางแผนธุรกิจจากนี้ไว้อย่างไร

“ข้อดีของธุรกิจน้ีคือไม่มีฤดูกาล  สามารถโปรโมตได้ในทุกช่วงเวลา  และวันนี ้
สิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากคือโรคโควิด-19  ทำให้ผู้คนต้องตระหนักเร่ือง 
สุขภาพกันมากข้ึน  โดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลประกาศเปิดประเทศต้ังแต่วันท่ี  1  กรกฎาคม 
พวกเราจึงต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด 

“จากครึ่งปีแรกเฟย์ทำโปรเจ็กต์  ‘Iceland   Spring   pH   8.88   Miracle  
Challenge  Project’  ให้บรรดาเซเลบดื่มน้ำ  Iceland  Spring  เป็นเวลา  8  สัปดาห์ 
เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังจึงเป็นการตอกย้ำ 
คอนเซ็ปต์  และสะท้อนเข้าไปในกลุ่มลูกค้า  Iceland  Spring  ทั้ง  8  กลุ่ม  ได้แก่  
คนรักสุขภาพ  วัยทำงาน  ผู้สูงอายุ  เด็กทารกจนถึงเด็กโต  คุณแม่ตั้งครรภ์และ 
หลังคลอด  ผู้ที่ใส่ใจดูแลผิวพรรณ  คนที่ชอบประกอบอาหาร  รวมถึงใช้ล้างปาก 
ตอนไวน์เทสติ้ง  เพื่อเปรียบเทียบรสชาติและสัมผัสของไวน์แต่ละแก้วได้อย่างถี่ถ้วน 
และกลุ่มคนที่ดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อย้ำเตือนว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ”
กับบทบาทความเป็นคุณแม่ของน้องคอลินและน้องโคลเอ้ล่ะคะ

“เมื่อก่อนเฟย์เป็น  Perfect  Woman  การมีลูกทั้งสองคนเหมือนช่วยเตือนว่า 
ชีวิตไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟ็กต์ทุกอย่าง  แค่ทำให้ดีท่ีสุด  แล้วมีความสุขในโมเมนต์ 
ปัจจุบัน  สมมติว่าลูกป่วย  ส่ิงท่ีแพลนไว้ก็ต้องยกเลิกหมดเลย  แล้วรีบกลับมา 
อยู่กับเขา  แค่ได้เห็นเขาหัวเราะวิ่งเข้ามากอดแล้วเรียกหม่าม้ี  ๆ  แค่น้ีเราก็มีความสุข 
แล้ว  คือเขาทำให้เฟย์สุขง่ายข้ึน  ส่งผลให้การใช้ชีวิตของเฟย์มีการบาลานซ์ในทุกเร่ือง

“เฟย์ดื่ม  Iceland  Spring  ต้ังแต่คอลินกับโคลเอ้อยู่ในท้อง  พอคลอดเฟย์มี 
น้ำนมไม่พอ  ต้องใช้น้ำ  Iceland  Spring  ผสมกับนมผงชงให้ลูก  ซึ่งเราเป็นน้ำแร่ 
แทบจะแบรนด์เดียวท่ีให้ทารกและเด็กด่ืมได้  เพราะบริสุทธ์ิจริง  ๆ  ไม่มีสารละลาย 
ตกค้าง  และมีค่า  pH  ท่ีสูงมาก  ทุกวันน้ีลูก  ๆ  อายุ  2  ปี  3  เดือน  แข็งแรงมาก  
ไม่เคยป่วยเลยค่ะ  คุณหมอบอกว่าสุขภาพ  ส่วนสูง  และน้ำหนักเทียบเท่ากับ 
เด็กอายุ  4  ขวบค่ะ”
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ขอเริ่มที่ความรู้สึกในการถ่ายแฟชั่นกับ แพรว ครั้งนี้ 
เป็นอย่างไรบ้างคะ

“รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ  แพรว  เป็นนิตยสารที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน  ตั้งแต่ 
เฟย์กลับจากต่างประเทศตอนอายุประมาณ  21  ปี  ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับ  แพรว 
หลากหลาย  ทั้งการสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ต่าง  ๆ  กระทั่งได้ขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์ 
การเป็นนักสู้ทางธุรกิจในงาน  Praew   Talk   ‘The   Fight   Club’  และคร้ังนี้กับ 
การขึ้นปก  แพรว  ถือเป็นประสบการณ์การถ่ายแบบครั้งแรก  ภายใต้คอนเซ็ปต์  
‘My  Miracle’  เพ่ือส่ือความหมายไปยังทุกคนว่าสุขภาพคือส่ิงสำคัญท่ีสุด  ไม่ว่าคุณ 
จะอยู่ในช่วงวัยไหน  ถ้าสุขภาพดี  ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย  ดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำ 
ที่ดีมีประโยชน์และมีความเป็นด่างสูงอย่างน้ำแร่  Iceland  Spring  ที่มีค่าความเป็น 
ด่างสูงถึง  pH  8.88  เป็นประจำวันทุกวัน  ร่างกายเราย่อมดีตาม  ทำให้ฉากของการ 
ถ่ายแฟชั่นคร้ังน้ีมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง  สนุกมาก  เฟย์ต้องเดินลุยน้ำแล้วปีนขึ้นไป 
ยืนโพสบนโขดหินจำลอง  โชคดีที่เฟย์มี  Core  Balance  ที่ดีจากการเล่นพิลาทีส 
สามารถยืนโพสนิ่ง  ๆ  ได้นาน  ทำให้ได้ภาพแฟชั่นออกมาอย่างที่คิดไว้ค่ะ”

เรื่อง กิดานันท ์สดุเสน่หา   
ภาพ

 กฤตธี ผ
อ่งเสร ีสไตลิสต ์up_kam

phoo 

อรชุมา  ดุรงค์เดช 
Miracle Woman  
with Miracle Water 
อีกหน่ึงสาวสวยคนสนิทของ แพรว 
เฟย์ - อรชุมา  ดุรงค์เดช  เอ็มดีแห่ง
บริษัทเอชทูโอ-ไฮโดร  จำกัด  ผู้นำเข้าน้ำแร่ธรรมชาติ 
Iceland Spring  ฉบับน้ีนอกจากเธอจะข้ึนปก 
และถ่ายแฟช่ันคร้ังแรกกับ แพรว แล้ว  เธอยังมาอัพเดต 
ความเปล่ียนแปลงและส่ิงใหม่  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
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