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สถานการณ์ท่ีสด ส อ่นคลายมากขนเม่อ า่นพ้นจากวิก ติโรคระบาด  ความเกร็งตัว  ความกดดันต่าง  
นการจัดงานลดลง  งน่าจะส่ง ล ปถงเทรนด์หน้า มท่ีเม่อส่องจากรันเวย์แล้ว  เจ้าสาว นป 2023  ดจะมี 
ความสบาย   เป็นตัวเอง ด้มากขน  ด้วย าพรวมของเทรนด์ท่ีดรแล็ก  ์ ม่ยดติดอย่กับแฟช่ันท่ีมาเร็ว ปเร็ว 

สวย  สบาย  อ่นคลาย  และ ร้กาลเวลา  น่าจะเป็นนิยามของบิวตีเทรนด์เจ้าสาว นช่วงเวลานี

เรื่อง PADCHA PRAEW
NISTA

สถานการณ์ท่ีสด ส อ่นคลายมากขนเม่อ า่นพ้นจากวิก ติโรคระบาด  ความเกร็งตัว  ความกดดันต่าง

THE 
BIGGEST BRIDAL 
BEAUTY TREND 2023
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HAPPY   
BRIDE, 
HAPPY   
ME 

แพร์ - พมพศา  จิรา วัิ น์ 
เจ้าสาวคนล่าสุดท่ีเพงจัดงานพ ี ป
เม่อวันท่ี 22 พ จิกายน ท่ี า่นมา 
กับเจ้าบ่าว  ร พร ร   
และมีแ นจะจัดงานเลียง ลอง นปหน้า 
เน่องจากเ อ ด้ ก จั์ดงานด่วน   
ทำ ห้มีเวลาเตรยมตัวเพยงแค่ 3 เดอน 
จำเป็นต้อง ช้เทคนิคดแลตัวเอง 
แบบเน้นความชุ่มชน  ท่ีเหลอคอ   
โครงการ าก ว ว้กับคลินิกค่า

ด้ฤกษ์เปนวันที 22 พฤศจิกายน เพียงวันเดียว  ม่อย่างนั้นต้องรอ ปอีก  3 ป  
จงมีเวลาเตรียมตัวน้อย  แพร์เน้นการบำรุง ิวเปนหลัก  ส่วนเทคนิคทีแพร์นำมาแชร์ครั้งนี ้
เปนสิงทีทำมาสมำเสมอ  ท้ังการดูแล วิ  รูปร่าง  และเมคอัพทีแต่งตาม ด้ในชีวิตประจำวันค่ะ

า ั า า
“แพร์ผิวมัน  สิวขึ้นง่าย  เพราะฉะนั้นพอกลับบ้านจะทำความสะอาดทันที  เริ่มจากใช้ 

คลีนซิ่งวอเตอร์เช็ดให้ทั่วหน้าจนกว่าสำลีจะเป็นสีขาว  แพร์ไม่ค่อยใช้อายรีมูฟเวอร์ที่เป็นออยล ์
เพราะต่อขนตาไว้  ถ้าช่วงไหนไม่ได้ต่อขนตาแล้วแต่งตาเต็มก็จะใช้อายรีมูฟเวอร์เนื้อออยล์ 
เช็ดออก  จากน้ันใช้โฟมล้างหน้าทำความสะอาด  แพร์ชอบลองของใหม่  ๆ  ใครว่าอะไรดีจะซ้ือ 
มาลองใช้  มีทั้งเครื่องล้างหน้า  เครื่องผลักวิตามิน  ขึ้นอยู่กับว่าขยันใช้หรือเปล่า  สุดท้าย 
ทุกวันนี้กลับไปสู่เบสิกคือใช้มือค่ะ

“ส่วนเรื่องการบำรุงผิว  คุ แม่  คุ ส้ม  -   ชนัดดา   บังคับให้ทาครีมตั้งแต่เด็ก  ทั้ง 
ครีมบำรุงและครีมกันแดด  สมัยนั้นแพร์หงุดหงิดมาก  เพราะรู้สึกเหนอะหนะ  แต่ตอนนี้รู้สึก 
ขอบคุ คุ แม่มาก  ยิ้ม   ขั้นตอนการบำรุงของแพร์ง่ายมาก  ถ้าเป็นตอนกลางคืนเริ่มจากใช้ 
น้ำตบ  จากนั้นตามด้วยเซรั่ม  อายครีม  จบที่มอยส์เจอไรเซอร์  เท่านี้เลย  แต่ถ้าวันไหน 
อยากดูแลตัวเองเป็นพิเศษ  จะมาสก์หน้าก่อนทาเซรั่ม  แพร์ชอบใช้มาสก์ญี่ปุน  เวลาไปเที่ยว 
จะซื้อกลับมาคราวละเยอะ  ๆ  ผลิต ั ์เกือบทั้งหมดที่แพรใ์ช้เป็นแบรนด์เอเชีย  เพราะไม่แพ้  
เวิร์คกับผิว  โดยเลือกเนื้อ    ไม่ชอบครีมที่ข้นเกินไป  เส่ียงกับหน้ามันง่าย  
เน้นเติมน้ำให้ผิวเป็นหลักด้วยค่ะ  เพราะคิดว่าถ้าผิวชุ่มชื้นก็จะแข็งแรง  ไม่เกิดสิวหรือร้ิวรอย  
เพราะฉะนั้นโปรดักต์ที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสหรือต่อต้านริ้วรอย  แพร์แทบไม่ใช้เลย

“เคล็ดลับอีกอย่างนะคะ  คือหลังล้างหน้าแพร์จะรีบซับหน้าแล้วลงสกินแคร์ทันที  
ไม่ปล่อยให้หน้าแห้งเด็ดขาด  และจะทาเบามือ  โดยเฉพาะบริเว ใต้ตาจะใช้น้ิวนางท่ีน้ำหนักเบาท่ีสุด

“สำหรับตอนกลางคืนแพร์สวมแหวนที่ชื่อว่า  Oura  n   เป็นแหวนสุข าพ  มันจะ 
ตามจับเรื่องการนอนของเรา  วิเคราะห์ว่านอนหลับลึกได้กี่ชั่วโมง  ไปจนถึงการเคลื่อนไหว  
และอัตราการเต้นของหัวใจ  เพราะแพร์ให้ความสำคัญกับการนอนมาก  เพราะถ้านอนไม่ถึง  
8  ชั่วโมงหรือนอนดึกเกินไป  รุ่งขึ้นมักจะหน้าเยิน  ใต้ตาคล้ำอย่างเห็นได้ชัด  แหวนวงนี้ 
จะคอยส่งสัญญา เตือนว่าใกล้  5  ทุ่มที่แพร์กำหนดเวลานอนไว้แล้ว  หลังจากใช้แหวนมา  
2  -  3  เดือน  รู้สึกว่าผิวดีขึ้นมาก

“ส่วนตอนเช้าแพร์ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่า  ตามด้วยข้ันตอนการบำรุงผิวเหมือนตอนกลางคืน 
เพียงแต่ตัดน้ำตบออกเพื่อไม่ให้หน้ามันเกินไป  แล้วเพิ่มครีมกันแดด  นอกจากทาหน้าแล้ว  
แพร์จะทาที่หู  คอ  และผิวตัวด้วย  เพราะไลฟสไตล์เจอแดดตลอดเวลา  ทั้งจากการเที่ยว  
ดำน้ำ  รวมถึงการทำงาน  แพร์เลือกใช้ครีมกันแดดเน้ือสีขาว  ข้อดีคือไม่ท้ิงคราบ  เน้ือบางเบา 
ชนิดที่ทาแล้วซึมหายไปเลย  จะไม่ใช้ครีมกันแดดสีนู้ดหรือเนื้อครีม  เพราะสีอาจรบกวน 
เมคอพั  สว่นเวลาไปดำนำ้แพร์ใชค้รีมกนัแดดแบบกนันำ้  โดยตอ้งไมม่สีารทำร้ายปะการงั  และ 

เร่ือง Fai  ภาพ วรสันต์ 
แต่งหน้าและทำผม IG  : @ipammakeup 
สถานท่ี โรงแรมเซนทารา  แกรนด์  แอท  เซนทรัลเวิลด์
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PHOTOGRAPHER : COURTESY OF LOUIS VUITTON 
FASHION : IMRUH ASHA FOR LOUIS VUITTON 

A WONDERFUL TIME 
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กระแสซิงเกิล ชอบปะเนีย  ทีพาแฟน  เต้นตามกันท้ังโซเชียล 
เปนอย่างไรบ้างคะ

“ปล้ืมมาก ความจริงการทำเพลงเป็นอะไรที่ใหม่กลัวที่สุดเลยนะ  เพราะ 
เป็น  Out  of  Comfort  Zone  มาก   ๆ ค่ะ  แตพ่อโตขึน้เร่ือย  ๆ  สิง่หน่ึงทีใ่หม่รู้สกึคือ 
เวลาเล่นละครหรือหนัง  แฟนคลับจะได้ดูผลงานของใหม่ที่บ้าน  เขามีความสุข 
ท่ีหน้าจอทีวี  หน้าจอมือถือ  ซ่ึงเป็นมวลความสุข 
หรือพลังงานดี  ๆ  ที่เราไม่ได้รับโดยตรงข ะนั้น

“ต่างจากเวลาที่ใหม่ขึ้นเวที  ร้องเพลง  
หรือเจอแฟน  ๆ  ตามที่ต่าง  ๆ  ใหม่ได้ความสุข  
หรือพลังโดยตรงกลับมาทันที  ใหม่เห็นสีหน้า  
เห็นรีแอคของเขาตรงหน้าเลย  จึงทำให้ใหม่ 
อยากสัมผัสความสุขแบบน้ัน  อยากเอนเตอร์- 
เทนและอยากทำให้เขามีความสุขได้ในหลาย  ๆ  
รูปแบบ

“จึงคิดถึงการทำเพลงของตัวเองที่ใหม่ 
ตั้งใจมอบให้แฟนคลับทุกคน  ยิ้ม   และเป็น 
เหมือนกับการเติมเต็มชีวิตจิตใจของตัวเองด้วย  
เพราะใหม่ท้ังอยากมอบความสุขให้ทุกคน  และ 
ก็ต้องการความสุขนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ”

อะไรทีท ให้ก้าวข้ามความกลัวของ 
ตัวเองได้

“น่าจะเพราะใหม่ผ่ านการร้องเพลง 
ประกอบละครมาบ้าง  ซึ่งพอเห็นคอมเมนต์ของ 
คนฟังก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ร้องแย่มากนะ  น่าจะมี 
ช่องทางที่เป็นไปได้  จึงเร่ิมมีความม่ันใจเพิ่มขึ้น 
และย่ิงระยะเวลาทำงานในวงการมากข้ึน  ก็ทำให้ 
ความม่ันใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  ด้วยค่ะ  จึง 
รู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว  เอาน่ะ   อย่ากลัวเลย  เพราะ 
ถ้ามัวแต่กลัว  คงไม่ได้ทำอะไรใหม่  ๆ  แน่นอน”

เคยนับไหมคะว่าท งานในวงการมา 
กีปแล้ว

หยุดนึก   “โอ้ น่าจะ  13  –  14  ปีนะคะ 
ใหม่ทำงานต้ังแต่อายุ  14   ปี  ตอนน้ี  30   แล้ว  
เรียกว่าทำงานมาครึ่งชีวิตแล้วค่ะ”  หัวเราะ

ในมุมของดาวิกา ครงชีวิตทีผ่านมา 
เปนอย่างไรคะ

“เติบโตข้ึนในทุกด้าน  และเป็นการเติบโต 
ในรูปแบบท่ีใหม่แ ็ปปีมากเลย  ยิ้ม   จริงอยู่ 
ที่มีช่วง  Suffer  และ  Struggle  กับอะไรหลาย 
อย่าง  แต่ก็ถือเป็นการเติบโตในด้านหนึ่ง  ซึ่งทุก  ๆ  ประสบการ ์หล่อหลอมให้เรา 
เป็นแบบนี้

“ถ้าถามว่าตอนนี้ใหม่รู้สึกยังไง คงเป็นความ ูมิใจในตัวเองมาก  ๆ  รู้สึก 
ดีใจที่เติบโตมาเป็นเราในแบบของเรา  มีความสุขกับตัวเองในแบบนี้  ยิ้ม

“โดยเฉพาะช่วงน้ีท่ีใหม่รู้สึกมีความสุขในการทำงานมาก  ๆ  เพราะรู้ว่าตัวเอง 

ชอบอะไร  รู้จักตัวเอง  และรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไร  รู้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือ 
อะไร  และอะไรคอืความสขุของตวัเอง  เราลองจนรูแ้ลว้วา่อะไรใชห่รอืไมใ่ช ่ จงึรูส้กึ 
ว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว”  ยิ้ม

ยังมีอะไรติดค้างในใจทีอยากลองท อกไหม
“อืม อยากมีซิงเกิ้ลท่ี   2   และ  3   ค่ะ  

หัวเราะ   ยังอยากทำงานเพลงต่อไปเรื่อย  ๆ  
ซึ่งบอกเลยว่าได้เห็นแน่นอนค่ะ”

แล้วช่วงไหนของการท งานทีหนัก 
ทีสุด

“ถ้าเป็นความหนักในด้านร่างกาย  ทำงาน 
หนัก  น่าจะเป็นช่วงเร่ิมเล่นละครแรก  ๆ  ค่ะ 
เพราะทำงานเช้าติดกันตลอด  แต่ถ้าความหนัก 
เชิงอารม ์  ความรู้สึก  น่าจะเป็นช่วงที่ไป 
งานคานส์แล้วเกิดกระแสดราม่า  ยอมรับว่า 
เป็นช่วงที่หนักมากสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องเจอ 
อะไรแบบนั้น”

เหตุการณ์น้ันสอนอะไรบ้าง
“ครั้งนั้นสอนอะไรใหม่เยอะมากเลยละ  

สิ่งหนึ่งที่รู้คือ    เวลานั้นใหม่ยังเด็ก  เราบอก 
ตัวเองว่าไม่เป็นไร  ๆ  แต่ใหม่เพ่ิงมารู้ทีหลังว่า  
จริง  ๆ  แล้วเราเป็นนะ

“อย่างเวลาพูดว่า  เ ้ย  ไม่เป็นไรหรอก 
เราเข้มแข็ง  แต่จริง  ๆ  แล้วข้างในลึก  ๆ  ของเรา 
ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย  จริงอยู่ท่ีสมองเราอาจจะ 
พูดว่าเราโอเค  เพราะเราไม่ได้เป็นแบบที่เขา 
พูด  มันไม่ใช่ความจริง  เราไม่ถือสา  เราให้อ ยั 
เรา  Move  On  ได้  แต่จริง  ๆ  แล้วความเครียด 
หรือความเจ็บปวดมันถูกกดอยู่ข้างใน  สะสม 
รอวันระเบิด  ซึ่งใหม่ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ระยะเวลา 
นานแค่ไหน  แต่สำหรับใหม่ประมา   5  ปีเลยนะ 
ท่ีพยายามอดทนมา  และสุดท้าย มันเร่ิมส่งผล 
กับจิตใจในวัยนี้

“ใหม่ไปหาคนช่วย  ไปหาที่พึ่ง  ไปหา 
คุ หมอ  เพื่อไปพูดคุย  ยอมรับในส่ิงท่ีมัน 
เกิดขึ้นในเบื้องลึกของใจว่าเราโดนอะไรมาบ้าง  
จึงทำให้รู้ว่าสมมติว่าเราไม่ชอบอะไร  เราต้อง 
ไม่อยู่ตรงนั้น  ซึ่งนี่เป็นสิ่งท่ีอยากจะบอกทุกคน  
ถา้เรารูส้กึวา่ไมป่ลอด ยั  ไมส่บายใจกบัตรงไหน  
เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะ  หรือรู้สึกว่าท่ีตรงนั้น 

เป็นลบกับใจเรา  ให้พาตัวเองออกมาทันทีเลย
“มันคือการปกป้องความรู้สึกตัวเอง  เพราะคนที่เราควรจะรักมากท่ีสุด 

ในโลกก็คือตัวเอง  เราควรดูแลจิตใจตัวเอง  ซึ่งเรื่องพวกนี้ใหม่ก็เพิ่งได้เรียนรู้  
ตอนโตนี่แหละ  ใหม่ถึงบอกว่าชอบตัวเองในวันนี้มากที่สุด”  ยิ้ม

ถ�าถามว�าตอนน้ีใหม�ร�สึกยังไง… 
คงเป�นความภูมิใจในตัวเองมากๆ 
ร�สึกดีใจท่ีเติบโตมาเป�นเรา 
ในแบบของเรา มีความสุข 

กับตัวเองในแบบน้ี
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รองเท้าเจ้าสาวเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้  แต่การที่จะหา 
คูส่วยทีใ่ชใ่นทกุองคป์ระกอบ  ท้ังดไีซน ์ คุ าพ  และสวมใสส่บาย  ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย  
แพรว จึงอาสาพาไปค้นหารองเท้าเจ้าสาวใน ันที่ตรงใจ  พร้อมสัมผัสความงดงาม 
แบบตอบโจทย์ในทุกมิติกับแบรนด์  SIRENA

จากจุดเร่ิมต้นท่ีคุ ศรินทร์ญา  ตันติรุ่งโรจน์ชัย  เจ้าของแบรนด์  SIRENA 
ซึ่งทำ ุรกิจโรงงานรองเท้าส่งออกและคร่ำหวอดอยู่ในวงการนี้เป็นอย่างดี  ต้องการ 
หารองเท้าเจ้าสาวในแบบที่ใช่สำหรับตัวเองในวันแต่งงาน  แต่เกือบสามสิบปีที่แล้ว 
ในประเทศไทย  คำว่า  “รองเท้าเจ้าสาว”  ยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  ส่ิงน้ีได้จุดประกาย 
ไอเดียและความมุ่งมั่นให้คุ ศรินทร์ญาสร้างแบรนด์  SIRENA  ขึ้นมา  เพื่อให้ 
เจ้าสาวทุกคนได้สวยที่สุดในวันสำคัญที่สุดของชีวิต

กว่า  20  ปีท่ีผ่านมา  SIRENA  ครองตำแหน่ง  “แบรนด์รองเท้าเจ้าสาวอันดับ  1 
ในประเทศไทย”  ไม่เพียงดีไซน์ที่ตอบโจทย์ในสไตล์เฟมินีน  โรแมนติก  สง่างาม 
และหรูหรา  แต่รวมถึงคุ าพยืนหนึ่ง  ต้ังแต่ทีมออกแบบมากประสบการ ์  ซึ่ง 
ออกแบบให้กับแบรนด์รองเท้าแฟชั่นและรองเท้าแต่งงานชื่อดังในยุโรปทุกซีซั่น 
มาตลอดหลายสิบปี  วัสดุช้ันเย่ียมสั่งผลิตจากต่างประเทศ  เช่น  ผ้าไหมทำ 
รองเท้าจากอิตาลี  ซึ่งมีการทอเส้นถ่ีเป็นพิเศษ  เนื้อสัมผัสมีความละเอียด  มันเงา 
เรียบหรูและประ ีตกว่าผ้าไหมทั่วไป  อีกทั้งยังสวยคงทนกว่า  ทีมช่าง ีมือมี 
ประสบการ ์และเชี่ยวชาญด้านการทำรองเท้าเจ้าสาวโดยเฉพาะ  ได้รับการเทรน 
พิเศษจากศาสตราจารย์ด้านการทำรองเท้าชื่อดังชาวอิตาลีและอังก ษ  โดยการ 
ผลิตรองเท้าทุกคู่จะผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย  เพ่ือให้ได้รองเท้าเจ้าสาว 
ท่ีสวยงาม  คงทน  และถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ของเจ้าสาว งัเอเชีย  ท่ีสำคัญ 
ขึ้นชื่อในเรื่องสัมผัสนุ่มสบาย  ซึ่งเจ้าสาวทุกคนฟีดแบ็กความประทับใจถึงความ 
ใส่สบาย  ไม่เมื่อยทั้งที่ต้องยืนและเดินตลอดงาน

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนมาเป็นเอกลักษ ์ของรองเท้าเจ้าสาว  SIRENA 
ตัง้แตค่ตัติง้เนีย้บท่ีมากบัซลิลูเอตตอ์อ่นหวาน  สงา่งามตา่งจากทัว่ไป  และกลิน่อาย 
ความเลอค่าแบบยุโรป  ทุกคู่ของ  SIRENA  แ งด้วยรายละเอียดที่สะท้อนความ 
ยูนีคของแบรนด์  ท้ังดีเทลงานปักจนถึงอะไหล่ประดับรองเท้าท่ีออกแบบเอกซ์คลูซีฟ 
เฉพาะ    ความสวยโดดเด่นในรายละเอียด  มีเรื่องราวน่าประทับใจจาก 
ลูกค้าชาวสิงคโปร์ท่ีเห็นคนใส่รองเท้าของ  SIRENA   ที่อังก ษแล้วตกหลุมรัก  
กระท่ังบังเอิญได้มาเจอผู้หญิงไทยคนหน่ึงใส่ท่ีไทยก็จำได้ทันที  จึงติดตามมาจนเจอ 
SIRENA  ในที่สุด

ผลงานมาสเตอร์พีซระดับโลกท่ีจะไม่พูดถึงไม่ได้คือการได้รับความไว้วางใจ 
ให้สร้างสรรค์รองเท้าเพื่อนเจ้าสาว  Flower  Girls  ในงาน  Royal  n   หรือ 
งานอ ิเษกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทแห่งประเทศอังก ษ  
นอกจากนี้ยังได้รับเลือกไปร่วมแฟชั่นโชว์ในงาน  International   Fashion  
Week   M n  ประเทศอิตาลี  และได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยนำ 

รองเท้าแต่งงานประดับคริสตัลของแบรนด์ไปจัดแสดงในงาน  Swarovski  ที่ดูไบ
หากใครมองหารองเท้าเจ้าสาว  ขอแนะนำรุ่นไ ไลต์  “ ”  รองเท้า 

ประดับด้วยมุกปักมือท้ังหมด  เหมาะกับเจ้าสาวท่ีมีสไตล์หวาน  แต่แ งความเปร้ียว 
ด้วยดีไซน์เปลือยหน้าโชว์เรียวเท้า  ครีเอตให้เท้าดูเพรียวสวย  คงความใส่สบาย 
ด้วยส้นรองเท้าแบบแท่งหนา  ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี  ทำให้ไม่เม่ือย  รุ่นแนะนำ 
อีกคู่คือ  “ ”  รุ่นเบสต์เซลเลอร์ตลอดกาล  ด้วยดีไซน์เรียบหรูและคลาสสิก 
เหนือกาลเวลา  ประดับด้วยคริสตัลเกือบ  350  เม็ดที่เรียงอย่างประ ีตด้วยมือ 
ทกุเมด็  ดัง่หมิะวาววบัทีโ่ปรยปรายตลอดคู ่ สะทอ้นสปอตไลทร์ะยบิระยบัโดดเด่น 
สะดดุตา  รุน่นีเ้ปน็คตัชสูห์วัแหลมซึง่จะชว่ยพรางให้เทา้ดเูพรยีวสวย  บวกกบัความ 
สูงส้นเกือบ  4  นิ้ว  ยิ่งเสริมให้เจ้าสาวดูสูงสง่าเป็นอย่างยิ่ง  และท่ีพิเศษสุดคือ 
ด้านในบุด้วยฟองน้ำซิกเนเจอร์ของ    ทำให้มีความนุ่มสบาย  ใส่เดิน  ใส่ยืน 
ได้ท้ังวันโดยไม่เม่ือย  ไม่เพียงแค่สองรุ่นน้ี    ยังมีรองเท้าแต่งงานหลากสไตล์ 
รอให้คุ ไปสัมผัส  นอกจากน้ียังมีบริการ  Bespoke    สามารถดไีซนร์องเทา้ 
ได้ตามคาแร็คเตอร์ของตัวเอง  จนถึงการเลือกขนาดพิเศษและตัดตามสรีระเท้า

เติมเตมให้เจ้าสาวรู้สกมันใจทุกย่างก้าว  พร้อมเปล่งประกายความงาม 
ในแบบตัวคุณราวกับเปนเจ้าหญิงในเทพนิยาย 

Best The 

Shoes Bridal 

EDITOR’S NOTE 
อกร่นท่ีอยากแนะนำ  “Monica” มาในดีไซน์รองเท้าหัวแหลมสไตล์รัดข้อ   
เสริมความหรูด้วยบักเคิลคริสตัลด้านหน้า  ลงตัวกับผ้าไหมซาตินเน้ือดีจากอตาลี 
โทนสีไอวอร่ี  ด้วยความสูงส้น 3.9 นิว  ท่ีออกแบบสโลปให้รับกับน้ำหนักเท้าด้านหน้า 
อย่างลงตัว  ทำให้ใส่สบาย  เป็นอกคู่ท่ีอยากให้ว่าท่ีเจ้าสาวได้ไปลองสัมผัส

SIRENA  สาขา Holiday Inn  สีลม  โรงแรม Holiday Inn  สีลม
เวลาทำการ : ทุกวัน  10.00 น. - 20.00 น.  โทร. 0-2266-8798

Facebook : sirenashoes  IG : @sirena_shoes  Line : @sirena
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เร่ือง Fai, Minim, Tomalin ภาพ กฤตธี,  อทธิศักด์ิ,  วรสันต์  สไตลิสต์ UnseenUp
แต่งหน้า Dior ทำผม ชวกิจ  สุพรรณพงศ์

สถานท่ี Central Chidlom & Central Embassy

120  DECEMBER

กลับมาอกคร้ังกับเท กาลดอก ม้ประจำป  ท่ีพเ ยิงกว่าคร้ัง ด  เม่อห้างสรรพสินค้าเ น็ทรัล
จัดงาน  “THE CELEBRATION OF CENTRAL 75TH ANNIVERSARY”  เพ่อ ลอง 75  ป 

เ น็ทรัลอย่างยิง ห  ่ อัดแน่น ปด้วยดอก ม้บานสะพร่ัง าย นห้างเ น็ทรัลท้ัง 3  สาขา   
ห้างเ น็ทรัล  ชิดลม  นย์การค้าเ น็ทรัล  เอ็มบาส   และห้างเ น็ทรัล  แอท  เ น็ทรัลเวิลด์ 

พร้อมจับมอกับ  แพรว   เสิร์ฟความเอก ค์ล ฟ ห้กับลกค้าคนสำคั   จัดเต็มถ่ายรปท่ามกลาง 
ดอก ม้แสนสวย  พร้อมแชร์เร่องราวดี  และความสุขท่ีเกิดขน นห้างสรรพสินค้าเ น็ทรัล 
ท่ีอย่ค่คน ทยมากว่า 7  ท วรร   จะโมเมนต์ ดของชวิตก็มีห้างเ น็ทรัลอย่ร่วมด้วยเสมอ

All Those  
Happy 

Moments 
75th  

CENTRAL 
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นพ. าวรชัย  หาญศิลปพงศ์
& สุภาพร  ใจจักร์ 

คุ หมอคิม - ถาวรชัยเล่าก่อน  “ผมโตมากับเซ็นทรัล 
ปนเกล้า  เพราะเมื่อก่อนบ้านอยู่โซนนั้น  แต่ปัจจุบันผม 
ย้ายมาอยู่หลังสวน  จึงมาเซ็นทรัล  แอท  เซ็นทรัลเวิลด์ 
เป็นประจำจนกลายเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้ว  ชอบที่นี่ 
เพราะความแคชวล  มีวิ ีจัดหมวดหมู่สินค้าให้หาง่าย  
โดยเฉพาะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีส่วนของอาหารคลีนแยกไว้ 
เป็นพิเศษ  ไม่เหมือนที่ไหน  ถูกใจผมกับบุมที่กินคลีน 
มาก  จึงชอบไปซื้อของเข้าบ้านทุก 2 - 3 วัน  ต้องบอกว่า 
โซนร้านอาหารนับวันยิ่งอลังการ  มีร้านให้เลือกเยอะมาก  
ต้องชมเลยว่าทำได้เยี่ยมยอด  ครอบครัวผมจึงชอบไป 
กินข้าวกันเป็นประจำ  เหมือนเป็นจุดนัดพบ  รู้สึกอบอุ่น 
ในทุกครั้งที่มาครับ”

คุ บุม - สุ าพรเล่าบ้าง  “แต่ถ้าวันไหนอยากช็อปปง 
แบรนด์เนม  เราจะไปที่เซ็นทรัล  เอ็มบาสซีค่ะ  พี่คิม 
จะแวะ Cortina Watch ก่อน  เพราะเป็นแฟนแบรนด์  
Patek Philippe กับ   นอกนั้นเห็นอะไรถูกใจเราก็ 
ช็อปกันไปเรื่อย  ส่วนตัวบุมชอบการบริการและสิท ิพิเศษ 
สำหรับลูกค้า    เช่น  ที่จอดรถฟรี  มีกิฟต์การ์ด 
และเวาเชอร์ส่วนลดต่าง ๆ  ไว้ให้ใช้เพิ่ม  ทำให้รู้สึกคุ้มค่า  
ประทบัใจท่ีสุดคอื  วนัครบรอบ 3 ปทีีเ่ราคบกนั  พีค่มิแอบ 
ไปคุยกับพี่เปล คุ ชาริตา  ลีลายุท    Director  
ของเซ็นทรัล  ให้ช่วยทำเซอร์ไพร้ส์  ได้เป็นเวาเชอร์ไปพัก 
ที่โรงแรม  Park   ที่จัดเต็มทั้งช่อดอกไม้ให้บุม  
ห้องพักก็ประดับด้วยดอกไม้ฟูเลย  แล้วยังมีดอกไม้โรย 
ในสระน้ำให้อีก  วันนั้นบุมมีความสุขมาก ยิ้ม

เปนความทรงจำทีเราสองคน ม่มีวันลืมเลยค่ะ
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อรชุมา  ดุรงค์เดช 
กรรมการผู�จัดการ บรษัทเอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด

คุณเฟย์   เอมดีหญิงเก่งแห่งบริษัทเอชทู อ ฮ ดร  จำกัด  ทีตัดสินใจนำเข้า  Iceland  
n   น้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศ อซ์แลนด์เมือกว่า  12  ปทีแล้ว  และสามาร ยืนหนงใน านะ 

น้ำแร่ธรรมชาติทีมีค่าความเปนด่างหรือ  pH  8.88  สูงทีสุด  มียอดขายอันดับต้น  ๆ  ของเมือง ทย 
ทีสำคัญ ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดยเ พาะในแวดวงคนรักสุขภาพ  ซงเปนเทรนด์ทีกำลัง 
มาแรงอยู่ในเวลานี้

“ในมุมมองของเฟย์  ไม่รู้ว่าสิ่งน้ีถือเป็นความสำเร็จหรือเปล่า  แต่เฟย์อยากให้คำนิยามว่าเป็น 
ความ ูมิใจ   จากวันแรกจนถึงวันนี้ที่  Iceland  Spring  ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยท่ีรัก 
สขุ าพและดแูลตวัเอง  ซึง่เปน็ความตัง้ใจของเฟยท์ีเ่ปดบริษัทน้ี  เพ่ือให้คนได้มีสขุ าพทีดี่ขึน้  เหมือน 
กับพ่ีชายของเฟย์ท่ีรับคำท้าของซีอีโอ  Iceland  Spring  ให้ลองดื่มน้ำแร่  Iceland  n   เขาดื่มได้ 
เพียงแค่  4  เดือน  อาการของโรค ูมิแพ้ดีขึ้น  หลังจากน้ันก็ด่ืมอย่างต่อเน่ืองวันละ  3  ลิตร  ายใน 
ระยะเวลา  1   ปีก็หายจากโรค ูมิแพ้  จากน้ันครอบครัวเราก็ด่ืมกันทุกคน  จึงอยากจะแบ่งปัน 
ประสบการ ์ดี  ๆ  นี้ให้กับผู้คนได้เข้าถึง  เพราะคุ สมบัติของ  Miracle  Water  นี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยน 
จริง  ๆ

“ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำแร่ใน รรมชาติมี  3  แบบ  แบบแรกคือ  Mineral    น้ำที่ 
มีส่วนผสมของแร่ าตุทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย  เป็นน้ำท่ีได้จากตามลำ ารของเทือกเขา  
แบบสองคือ  Artesian     คือน้ำที่อยู่ใต้ดินและสูบขึ้นมาจากบาดาล  และแบบ  3   ที่เรียกว่า  
Spring    คือน้ำที่ผุดขึ้นมาตาม รรมชาติ  ซึ่ง  Iceland  Spring  เป็นแบบนี้

“น้ำแร่  Iceland  Spring  ไม่ได้เหมาะกับคนรักสุข าพเท่านั้น  ในต่างประเทศได้แบ่งกลุ่มคนที่ 
ดื่มน้ำแร ่ Iceland  Spring  ไว้  8  กลุม่  กลุ่มแรกคือคนรกัสุข าพ  (Active    เนื่องจากชอบ 
ออกกำลังกาย  เมื่อต้องเสียเหงื่อจำนวนมาก  n   Spring  จะช่วยเสริมสร้างน้ำให้เซลล์ในร่างกาย 
กลบัมาชุม่ชืน้อกีครัง้  เราจงึเหน็วา่นกักี าบางคนมกัจะนำ  Iceland  Spring  มาผสมกบั  Supplement 
o n  เพราะน้ำแร่มีโมเลกุลขนาดเล็ก  ร่างกายจึงนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว  กลุ่มที ่ 2  คือผู้สูงอาย ุ 

(Aging  Gracefully)  ที่มีปัญหาเรื่องปริมา แคลเซียมที่ลดลงตามวัย  แล้วมี าวะของโรคกระดูกพรุน  
หรือกระดูกเส่ือม  เพราะคุ สมบัติของค่า  pH  ที่เป็น รรมชาติจะช่วยเร่งกระบวนการสร้างแคลเซียม 
ให้กลับมาเร็วขึ้น

“กลุ่มที่  3  สำหรับคนที่ดูแลผิวกาย    ในต่างประเทศนิยมนำน้ำแร่ไปเป็นส่วนผสมของ 

การนวดหน้า  นวดตัว  เพราะน้ำแร่ช่วยทำหน้าที่ ่าเชื้อแบคทีเรีย 
และช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้ทำงานได้ดี  กลุ่มท่ี  4  สำหรับ 
คนท่ีชอบประกอบอาหาร  (Wine  and  Fine  n n   เช่น  นำมา 
ชงชาหรือกาแฟ  โดยไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยน  แต่ช่วยเสริมให้ 
รสชาติดีขึ้น  รวมถึงการนำน้ำแร่  Iceland  Spring  มากลั้วปาก 
ก่อนเทสต์วิสกี้หรือไวน์ในแก้วต่อไป  เพราะเป็นน้ำแร่ที่มีความ 
เป็นด่างสูง  ช่วยปรับการรับรสของลิ้นให้เป็นกลาง

“กลุ่มที่  5  คือคนที่ดื่มแอลกอ อล์  (Party  o   ช่วย 
แก้แ ้งได้ดี  เพราะแอลกอ อล์เป็นกรด  น้ำแร่จะช่วยให้สร่างเมา 
ได้ง่าย  กลุ่มท่ี  6  วัยทำงาน  (Work  -  Life  Balance)  ท่ีต้องใช้สมอง 
เยอะ  ทำให้หลับพักผ่อนได้ดีข้ึน  กลุ่มท่ี  7  คือเด็กและคุ แม่ท้อง  
หลังคลอด  หรือคุ แม่ให้นมบุตร  (Mom  &    เพราะ 
ตอนท้องคุ แม่ต้องสูญเสียแคลเซียมไปให้ลูกในครร ์  รวมถึง 
หลังคลอดต้องให้นมลูก  ร่างกายจะเสียแคลเซียมมาก    8.88  
จะช่วยเร่งกระบวนการสร้างแคลเซียมให้กลับมาเร็ว  ซึ่งขนาด 
คนทีป่วยเปน็โรคนิว่หรอืโรคไตสามารถดืม่ได ้ นัน่แปลวา่  Iceland  
Spring   เป็นน้ำแร่ที่ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย  ถือเป็นหน่ึงใน 
คุ สมบัติสำคัญที่ทำให้แตกต่างจากน้ำแร่ยี่ห้ออื่น  ฉะนั้นเด็กหรือ 
คุ แม่ตั้งครร ์ก็สามารถดื่ม  Iceland  Spring  ได้อย่างปลอด ัย

“และกลุ่มสุดท้ายคือสำหรับทุกคนในครอบครัว  (Family) 
ด้วยค่า  pH  ที่สูงถึง    เมื่อดื่มอย่างต่อเนื่องทำให้ลดโอกาส 
การเกิดการอักเสบของเซลล์หรือการติดเช้ือโรคลดลง  อย่างเช่น 
คนที่เป็นโรคมะเร็ง  เขาบอกว่าห้ามกินอะไรที่เป็นกรด  เพราะจะ 
ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดี  ถ้าร่างกายเราเป็นด่าง  เซลล์มะเร็ง 
จะไม่เติบโต  เหมือนกับการกินผัก  เพราะผักเป็นด่าง  น้ำแร่  
Iceland  Spring  คือด่าง  คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยค่ะ

“สำหรบัเฟยเ์อง  เปน็ทีท่ราบกนัวา่เปน็  Working  Woman 
และ  Active  Mom  ที่ดูแลน้องคอลินและน้องโคลเอ้  ลูกแ ด 
ทั้งสองด้วยตัวเอง  ข ะเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดี  สดใส 
อยู่เสมอ  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะดื่มน้ำ  Iceland  Spring  อย่าง 
ต่อเนื่อง  รวมไปถึงครอบครัวโดยเฉพาะลูก  ๆ  เฟย์ใช้  Iceland  
Spring  ชงกับนมผงให้เขาดื่มตั้งแต่แรกเกิด  หลังจาก  6  เดือน 
แล้ว  พอเขาเริ่มดื่มน้ำเปล่าได้  เฟยก็ให้ดื่ม  Iceland  Spring  
เท่านั้น  ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนว่าลูก  ๆ  สุข าพดี  ตอนนี้เขาอายุ  2  ขวบ  
8   เดือน  แต่ความแข็งแรงและส่วนสูงเทียบเท่ากับเด็ก  4   ขวบ  
หรือแม้แต่ตัวเฟย์  ผลการตรวจ  Anti-Aging  Program  พบว่า 
คา่  Body  Age  ของเฟยเ์ทา่กบัคนอาย ุ 30  ต้น  ๆ  ต่างจากอายจุรงิ 
มากอยู่เหมือนกันค่ะ  ยิ้ม

“ตลอดระยะเวลากว่า  12  ปีเฟย์ได้ฟีดแบ็กท่ีน่าช่ืนใจมาตลอด 
เช่นเดียวกับเซเลบริตี้ทั้ง  7  ท่านนี้  แต่ละคนมีวิถีในการใช้ชีวิตที่ 
แตกต่าง  เมื่อ  Iceland  Spring  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต  เขา 
ได้พบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้น  และช่วยยืนยัน 
ได้ว่า  Iceland  Spring  เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยจริง  ๆ 

“เฟย์จึงอยากชวนให้ทุกคนได้ลองเริ่มประสบการ ์กับ  
Iceland  n   ใช้เวลา  4  -  6  เดือน  แล้วคุ จะเห็นถึงความ 
แตกต่างในร่างกาย  เพียงดื่มวันละ  2  ลิตรต่อเนื่องทุกวัน

มีเปาหมายในการทำงาน  มีความสุขกับการใช้ชีวิต  และ 
อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ  เพราะเราควรมีอายุมากข้นอย่างมี 
คุณภาพค่ะ

130-139_special story Iceland Dec_ok.indd   132 11/22/22   10:12:51 AM

133  DECEMBER

“นอกจากงานหลักที่บริษัทสยามไวเนอรี่  
จำกัด  แป้งเปดร้านดอกไม้   BRANCH   AND  
BLOOMS   จากแพสช่ันของตัวเอง  และ ุรกิจ 
กำลังไปได้ดี   ตอนนี้จึงแบ่งเวลาในการดูแล 
สุข าพด้วยการออกกำลังกาย  เมื่อก่อนแป้ง 
ออกกำลังกายสัปดาห์ละ  3   -   4   วัน  ซ่ึงเยอะ 
เกินไป  ดูไม่เ ลต้ี  จึงปรับมาเป็นวันเว้นวัน 
เพราะแป้งไม่ได้อยากผอม  แค่อยากมีกล้ามเนื้อ 
จึง เน้นเวตเทรนนิ่ งก่อนเพื่ อสร้ างกล้ ามเนื้ อ   
สลับกับคาร์ดิโอ

“ถ้าออกกำลังกายแล้วไม่คุมเรื่องอาหาร 
รูปร่างก็จะมีปัญหา  แป้งจึงเลือกทุกอย่างที่จะ 
เข้าไปในร่างกาย  รวมถึงน้ำด่ืมด้วย  จะด่ืมเฉพาะ 
น้ ำที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย  แป้งรู้ จักน้ ำแร่   
Iceland   Spring   ครั้งแรกที่ต่างประเทศ  พอ 
กลับมาเมืองไทย  เห็นว่านำเข้ามาขายแล้ว  จึงดื่ม 
อย่างต่อเนื่อง  เพราะทราบว่าคุ สมบัติของน้ำแร ่
Iceland  Spring  ที่มีค่า  pH  8.88  จะช่วยเสริม 
สุข าพให้ดีจาก ายใน  เนื่องจากน้ำมีความเป็น 
ด่างสูง  ช่วยทำให้ผิวของแป้งดีข้ึน  ดูอ่ิมน้ำ  สดใส 
เปล่งปลั่ง  โดยเฉพาะช่วงนี้แป้งกำลังเตรียมตัว 
เป็นเจ้าสาว  เลยยิ่งต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ 
ทุกวันนี้แป้งดื่มน้ำแร่  Iceland   Spring   วันละ  
2  –  3  ลิตรค่ะ

ตอนน้ีลืมตาตืนมากดืม Iceland Spring 
เลย  เพราะวาง ว้ข้างเตียงอยู่แล้ว  เมือทุกอย่าง 
ตั้งแต่ระบบขับ ่ายดีหมด  ิวพรรณกดีตามค่ะ

HEALTHY  
BECOMES  
BEAUTY 
 
พลอยวารินทร์  ทรงปกรณ์ 
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ  
บริษัทสยามไวเนอรี่ จำกัด 

BEAUTY CATEGORY 
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MEDEZE GROUP 
ธนาคารสเต็มเซลล์  พลิกโฉมวงการ   
ด้วย  BIOlongevity  Technology  เรือ่ง Fai   

ภาพ อทิธศิกัด ิ 

า ต า  ต  า ช ติ ั า า า
สเต็มเ ลล์คอสิงท่ีจะมาเปล่ียนโลก  เม่ออายุมากขนแล้วต้องพบเจอกับ าวะความเส่อมต่าง   แค่เพยง ช้สเต็มเ ลล์ 

ท่ีเก็บ ว้ นวัยหนุ่มสาว  ร่างกายจะช่วย อ่มแ ม ห้สุข าพคุณกลับมาดีขน ด้
บริ ัทเมดี   กรุ๊ป  จำกัด  มหาชน   คอ นาคารเก็บสเต็มเ ลล์แห่งแรก นเมอง ทยท่ีเก็บสเต็มเ ลล์จากเนอเย่อ 

น ขมันและรก  นับจากวันก่อต้ังเม่อ  12  ปท่ีแล้ว  วันนีเมดี ก้าวส่การเป็นท่ีหนงของอาเ ยน น านะ นาคารสเต็มเ ลล์ 
อันดับ  1  ต่อเน่องจากการเป็นท่ีหนง น ทยมากว่า  4  ป  อ้ย่เบองหลังความสำเร็จคอ  นายแพทย์วีรพล  เขมะรังสรรค์ 
้ก่อต้ังและ อโอ  เขาคอหมอสติ ท่ีกล้านำนวัตกรรม หม่  มา ช้เป็นคร้ังแรก  โดยมีแรงบันดาล จว่าคน ทยต้อง ด้ ช้ 

สเต็มเ ลล์

จุดเร่ิมต้นของชีวิต
“ครอบครัวผมทำ ุรกิจผลิตไฟแช็กชื่อ ไทโย   โดยส่งออกทั่วโลก  เติบโต 

เป็นอันดับที่  2 ของโลกแล้ว  ความที่ครอบครัวเป็นคนจีนและผมเป็นลูกชาย 
คนสุดท้อง  แน่นอนว่าพี่ชายคนโตต้องรับช่วงดูแลโรงงาน  ส่วนผมได้รับอนุญาต 
ให้เลือกทางเดินของตัวเอง  จึงตัดสินใจเรียนหมอ  เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการ 
ยอมรับ  แล้วพอเรียนจริงก็รักอาชีพน้ีมาก  และชอบการผ่าตัดเป็นพิเศษ  ก่อน 
จะย้ายมารับราชการเป็นหมอสูติ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เรียนรู้ 
วิ ีผ่าตัดผ่านกล้อง  เริ่มจากผ่าตัดแบบแผลเล็ก  จนเป็นการผ่าตัดแบบไม่มีแผล 
ได้สำเร็จ  มีโอกาสถ่ายทอดทักษะนี้ให้หมอทั่วประเทศไทยกว่า 100 คน  รวมถึง 
เคยสา ิตผ่าตัดโชว์ท่ีสิงคโปร์  ญ่ีปุน  และอินโดนีเซีย  ท่ี ูมิใจมากคือตลอดชีวิต 
ของการเป็นหมอ  คนไข้ที่ผมผ่าตัดไม่เคยมี าวะแทรกซ้อนเลย

“นอกจากการเป็นหมอสูติ   ผมยังรักในนวัตกรรม  อยากต่อยอดใช้นวัตกรรม 
ให้ช่วยชีวิตคนได้  ผมผ่าตัดคนไข้เกือบทุกวัน  แต่ผ่าได้แค่วันละไม่กี่คน  ก็คิดว่า 
มีนวัตกรรมอะไรที่จะช่วยคนได้ในหลักหม่ืนต่อวันบ้าง  น่ันเป็นจุดเร่ิมต้นที่ผม 
สนใจเรื่องสเต็มเซลล์

“ต้องเล่าก่อนว่าทักษะอย่างหนึ่งที่หมอสูติ มีมากกว่าหมอสาขาอื่น  ๆ  คือ 
เราเพาะเลี้ยงเซลล์เป็น  จากการเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว  ซึ่งเมื่อ  20 ปีที่แล้วมีการ 
ค้นพบว่าสเต็มเซลล์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและอวัยวะทั้งหมด  มนุษย์เรามีเซลล์ 
ในร่างกายประมา  3 ล้านล้านเซลล์  เพราะสเต็มเซลล์แบ่งตัวตลอดเวลา  ผม 
จึงงอกใหม่เพราะมีสเต็มเซลล์ที่รากผม  เล็บก็งอกได้เพราะมีสเต็มเซลล์ที่เล็บ  
โดยปกติเซลล์ผิวหนังมีวงจรชีวิตเพียงแค่ 30 วัน  ก็จะมีการเปล่ียนผลัดและตายไป 
กลายส าพเป็นข้ีไคล  สเต็มเซลล์ท่ีอยู่ใต้ผิวหนังแท้จะแบ่งตัว  เม่ือผิวช้ันหนังกำพร้า 
หลุดลอกไป  ส่วนหน่ึงจะกลายเป็นหนังแท้ใหม่  และอีกส่วนจะคงส าพเป็น 
สเต็มเซลล์เพื่อรอการแบ่งตัวครั้งต่อไป

“ทุกความเส่ือมของร่างกายจึงเก่ียวข้องกับเซลล์  เม่ืออายุเลย 25 ปี  ย่ิงอายุ 

มากขึ้น  สเต็มเซลล์จะแบ่งตัวช้าลง  ทำให้ปริมา น้อยลง  และคุ าพก็ไม่ดี 
เท่าสมัยเด็ก  เพราะฉะนั้นเมื่อคุ แก่ลงแล้วมีอาการเข่าเสื่อม  คุ จะแทบไม่มี 
สเต็มเซลล์เข้าไปซ่อมแซมอวัยวะ  นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเก็บสเต็มเซลล์ 
ตั้งแต่อายุยังน้อย

“จากงานวิจัยเราสามารถเก็บสเต็มเซลล์ได้ตั้งแต่อายุ  0 ขวบถึง  90 ปี  
สเต็มเซลล์ที่เก็บไว้จะคงส าพเท่าอายุที่เก็บ  เช่น  ถ้าคุ เก็บเซลล์ตั้งแต่อายุ   
0 ขวบ  พอคุ อายุ 50 แล้วร่างกายเกิดความเสื่อม  สเต็มเซลล์ที่คุ ฉีดเข้าไป 
ก็จะเป็นเซลล์ของคุ ตอน 0 ขวบ  ร่างกายจึงได้รับการซ่อมแซมที่ดีมาก  ซึ่งเก็บ 
แค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งชีวิต

“แต่ถ้าคุ เก็บไม่ทันตอนเด็ก  คุ ควรเก็บเร็วที่สุดเมื่อคุ พร้อม  ที่จริง 
แล้วอายุไม่สำคัญหรอกครับ  หลักการคือควรเก็บก่อนจะเป็นโรค  อย่างเบาหวาน  
ตับ  ไต  เพราะเมื่อเป็นสามโรคนี้  เซลล์จะเสื่อม  เพาะเลี้ยงได้ยากข้ึน  แต่เมดีซ 
ก็ยังคงทำได้  และทางที่ดีที่สุดคือควรใช้สเต็มเซลล์ของคุ เอง  เพราะจะเข้ากับ 
ร่างกายได้ดีที่สุด  ไม่เกิดอาการแพ้ 100 เปอร์เซ็นต์  การรับจากคนอื่นเป็นเรื่อง 
อันตราย  เพราะไม่รู้ว่าเขามีโรคอะไรหรือเปล่า

“ในประเทศไทยมีการเก็บสเต็มเซลล์ประมา  25 ปีท่ีแล้ว  ผมเข้าวงการนี้ 
มา 12 ปี  ช่วงแรกเมืองไทยรู้จักแค่สเต็มเซลล์เลือด  การเก็บง่าย  แค่เจาะเลือด 
แล้วนำไปปันก็เก็บไว้ได้  แต่ความจริงสเต็มเซลล์จากเลือดจะรักษาได้แค่โรคเลือด 
เท่านั้น  ไม่สามารถรักษาโรคจากความเสื่อมได้  ที่จริงสเต็มเซลล์ยังมีในรก  
เน้ือเยื่อไขมัน  ปอด  ตับ  กล้ามเนื้อด้วย  เพราะฉะนั้นจะเก็บจากเนื้อเยื่อ 
บริเว ใดของร่างกายก็ได้  แต่ที่สะดวกและง่ายที่สุดคือการเก็บจากรกตั้งแต่ 
แรกเกิด  เพราะทุกคนท้ิงรก  อย่างที่สองคือไขมัน  ซึ่งทุกวันนี้คนดูดไขมัน 
กันอยู่แล้ว  โดยใช้ไขมันส่วนใดในร่างกายก็ได้  แต่เราไม่ได้ใช้เซลล์ไขมันนะครับ  
จะเก็บสเต็มเซลล์ที่ล่องลอยอยู่ในไขมัน  ซ่ึงไขมัน  1 กรัมมีสเต็มเซลล์ 5,000 -  
10,000 ตัว”
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ท ไมต้องดีทอกซ์ 
“ดีท็อกซ์คือการล้างพิษ  ในที่นี้หลิงขอพูดถึงการล้างพิษด้วยการกิน  ซึ่ง 

มีหลายวิ ี  เช่น  การอดอาหารแล้วดื่มแค่น้ำเปล่า  บางคนใช้วิ ีกินแบบแมคโคร- 
ไบโอติกส์  หรือเน้นอาหารไม่ขัดสี  ไม่มีสารเคมี  นอกจากนี้ยังมีการกินตามศาสตร์ 
อายุรเวท  คือกินตาม าตุ  เช่น  คน าตุลม  มีลมในร่างกายเยอะ  ต้องกินอาหาร 
รสเผ็ดเพื่อช่วยขับลม  เป็นต้น

“แต่คุ ผู้อ่านรู้ไหมคะ  ที่จริงร่างกายเรามีวิ ีล้างพิษหรือขับของเสียด้วย 

Be Healthy, 
Be Happy 

เรือ่ง จนัทมิา  ตยิะวชัรพงศ์   
ภาพ อทิธศิกัด,ิ  วรสนัต์ 
ฟู�ดสไตลสิต ์วนัสนันท ์ ธีรวฑูิร 

ตัวเองอยู่แล้ว  แต่เพราะเรากินอาหารขยะ  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงแต่งรสจัดจ้าน 
บ่อย  จนร่างกายขับพิษไม่ทัน  สุดท้ายก็คั่งค้าง  ทำให้ระบบย่อยอาหารรวนง่าย  
ต่างจากสมัยก่อนที่เรากินอาหารจาก รรมชาติเป็นหลัก

“นอกจากเร่ืองอาหาร  ไลฟสไตล์ปัจจุบันยังแวดล้อมไปด้วยมล าวะ  อากาศ 
เป็นพิษ  ความเครียดก็เยอะ  หากใครยิ่งนอนดึก  สูบบุหรี่  ดื่มแอลกอ อล์  หรือ 
กินน้ำตาลมากเกิน  เดียวเป็นหวัด  เดียวก็สิวข้ึน  จึงต้องอาศัยการล้างพิษช่วยฟนฟู 
ระบบการทำงานของร่างกาย”

DETOX FROM TOXIC
อย่างท่ีเราทราบกันดีว่าด้วยวิถีการกินปจจุบันท่ีอาหารจังค์ฟดเข้าถงเราง่ายขน  ลคอเจ็บปวยบ่อย 
เพราะร่างกายขับสารพ ม่ทัน  “ดีท็อก ”์ จงตอบโจทย์ นแง่การขจัดของเสีย  และวิ ท่ีีง่ายท่ีสุดคอ

ดีท็อก ด้์วยการกิน  อ่าน ม่ ดค่ะ  กินก็ช่วย ด้
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ตู้เกบของ 
ตู้แอนทีคท่ีหายาก
มากชินหนึง  นำเข้า
มาจากประเทศอตาลี
คาดว่าสร้างข้น
ในช่วงป�  1960   
ตู้ใบน้ีต้ังอยู่ท่ี 
ห้องนอนสำหรับ 
วางกล่องดนตรี
ท่ีคุณแอ�นท์สะสม

Love 
Item 

ห้องนังเล่นชัน 2 สไตล์สแกนดิเนเวียน  
ประชันกับความงามลำค่าของโคมไ จากตุรกี

ห้องรับแขก 
สไตล์โมเดิร์น 
ที่มองเห็น 
สวนสวยเต็มตา 

ห้องนอนน้อง าม ตกแต่งตาม  
ความชอบของเจ้าของห้อง 

ห้อง Play Room 
ได้ไอเดียมาจากต่างประเทศ 
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อาศัยจังหวะช่วงลมหนาวมาเยือน กทม   แพรว อยากชวนเพ่ือน ๆ ท่ีรักใน 
งานศิลปไปเดินเที่ยวชมงาน BAB 2022 ด้วยกัน  งานนี้ได้แบ่งเส้นทางของสถานที่ 
จัดงานไว้ 2 เส้นทางหลัก ๆ คือ  เส้นทางแม่น้ำ  หรือ River o   และเส้นทาง 
ตัวเมือง  หรือ City o   สำหรับ One Day Trip ครั้งนี้ แพรว จึงคัดเฉพาะ 
สถานที่ไ ไลต์ของทั้งสองเส้นทางที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง 

ก่อนอ่ืนสำหรับ  “โกลาหล : สงบสุข”  คอนเซ็ปต์ท่ีเป็นโจทย์ให้กับศิลปน 
ในครั้งนี้  ศาสตราจารย์ ดร อ ินันท์  โปษยานนท์  ประ านอำนวยการ  และ 
ผู้อำนวยการศิลปของบางกอก  อาร์ต  เบียนนาเล่  อ ิบายว่า  “ เราไม่ได้บอกว่า 
โกลาหลกับความสงบสุขคือสิ่งตรงข้ามกัน  แต่สิ่งท่ีอยู่ระหว่างสองคำนี้คือ  : 
เป็นโจทย์ให้ศิลปนในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในบริบทต่าง ๆ”

ลัดเลาะเส้นทาง River Route
แพรว ขอเร่ิมต้นเช็กอินจุดแรกท่ีย่านเกาะรัตนโกสินทร์  เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่วัดโพ ิ  หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  ซึ่งเปรียบเป็น 
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามที่รวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย  ถือเป็น 
เสน่ห์ของงานบางกอก  อาร์ต  เบียนนาเล่  ท่ีจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในพ้ืนท่ี 
อันเป็นมรดกทางวั น รรมของชาติได้อย่างลงตัวและสวยงาม

ายในเกงจีน  บริเว สวนมิสกวัน  ข้างพระวิหารพระพุท ไสยาสน์  ได้ 
จัดแสดงหน่ึงในผลงานประติมากรรมไ ไลต์ของปีนี้ของอาจารย์ม เ ียร  บุญมา  
ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยของเอเชียในทศวรรษที่   แม้อาจารย์ 
จะจากไปด้วยวัยเพียง 47 ปี  แต่ ากผลงานประติมากรรมล้ำค่าให้กับประเทศ 
ไว้มากมาย  งาน  BAB 2022 นำ  2 ผลงานชิ้นสำคัญของอาจารย์ม เ ียร 
มาจัดแสดง  ช้ินแรกคือ “อโรคยศาลา” พ ศ  25   ท่ีส่ือถึงสถานท่ีเยียวยารักษา 

ทั้งกายและใจ  ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน
ผลงาน  “อโรคยศาลา”  เป็นประติมากรรมที่มีรูปร่างคล้ายปอดของมนุษย์  

มีท่ีมาจากช่วงท่ีชีวิตของอาจารย์ม เ ียรกำลังโด่งดัง  พบว่า รรยาปวยเป็นมะเร็ง 
เต้านมข ะกำลังต้ังครร  ์ หลังจาก รรยาเสียชีวิต  อาจารย์ต้องเล้ียงลูกเพียงลำพัง 
และโหมทำงานอย่างหนัก  จนปวยเป็นมะเร็งในสมอง  ต่อมาลามไปที่ปอด  ส่งผล 
ให้งานของอาจารย์ม เ ียรมีความเกี่ยวข้องกับการรักษา  และการโหยหาที่จะ 
สื่อสารกับ รรยาที่จากไป  ผ่านวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์

ซึ่งเชื่อมโยงไปยังผลงานอีกชิ้นของอาจารย์ที่ชื่อว่า “Melting Void: Molds 
for the M n ” พ ศ  25 2   เศียรพระพุท รูปขนาดใหญ่ทำจากอะลูมิเนียม  
จัดแสดง  วิหารพระพุท ปาลิไลยก์  ใครที่ได้มาชมแล้วอย่าพลาดที่จะมุดเข้าไป 
ด้านในของเศียรพระพุท รปู  จะมีกลิ่นอายของสมุนไพรทีศ่ิลปนตัง้ใจฉาบไว ้ และ 
จะเห็นแสงท่ีลอดผ่านรูเล็ก ๆ ที่อาจารย์ม เ ียรได้เจาะรูเป็นรหัสของดาราศาสตร์  
แสดงตำแหนง่ดวงดาวประจำปเีกดิของอาจารยแ์ละ รรยา  ซึง่สือ่ใหท้ราบวา่เวลานัน้ 
อาจารย์พยายามคลี่คลายความทุกข์และความทรมานจากการจากไปของคนรัก

จากน้ันอยากชวนเดินต่อไปท่ีระเบียงของวิหารนาคปรกเพ่ือชม “ on n” 
ประติมากรรมศิลปะการจัดวางของศิลปน  Installation ชื่อดังระดับโลก 
ชาวอังก ษ  แอนโทนี  กอร์มลีย์  ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปร่างของ 
มนุษย์  ซึ่งทำจากเหล็กหนักกว่า 700 กิโลกรัม  การจัดต้ังผลงานก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  
ทีมงาน  BAB ต้องทำเรื่องขออนุญาตทางวัดเพื่อเปดพื้นหินสองแผ่นสำหรับ 
ทำโครงสร้างยึดผลงานขึ้นมาใหม่  ให้เหมือนว่าตั้งวางกับพื้นเท่านั้น  และถัดไป 
อีก ังระเบียงเป็นพื้นที่จัดแสดงอีกผลงาน  “ onn ”  กอร์มลีย์ตั้งใจสื่อถึง 
ร่างกายที่เชื่อมโยงกับช่องว่างและแสงสว่าง  รวมทั้งความเป็นอนิจจัง

อีกหน่ึงสถานท่ีจัดงานในเส้นทาง  River Route ที่อยู่ไม่ไกลกันคือ  

ผลงานประติมากรรมเศียรพระพุท รป   
“Melting Void: Molds  for  the Mind” 
ของอาจารย์ม เ ยีร  บุญมา

“อโรคยศาลา”  ผลงานของอาจารย์ม เ ยีรท่ีไม่เคยจัดแสดงท่ีไหนมาก่อน 

ด้านบนเปนผลงานชุด “นิรยกถา”  ของวสันต์  สิท เิขตต์ 
ส่วนด้านล่างคือผลงานของจาน  คาท  ใช้วิ กีารถักทอ 
ไหมและขนสัตว์ลงบนผ้าใบให้เปนงานศิลปะ
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BANGKOK 
ART  

BIENNALE 
2022 

ทรปิเสพงานศลิป� 
 โกลาหล : สงบสขุ  
งานเท กาล ลิปะร่วมสมัยนานาชาติคร้ังสำคั ของ 
ประเท ทยท่ีนักเสพงาน ลิปต่างรอคอย 
“Bangkok Art Biennale ”  หรอ BAB 2022 
โดยมลนิ บิางกอก  อาร์ต  เบียนนาเล่  ร่วมกับบริ ทั 
ทยเบฟเวอเรจ  จำกัด  มหาชน   นการ สาน 
ความร่วมมอกับกรุงเทพมหานคร  การท่องเท่ียว 
แห่งประเท ทย  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรร การ  และเครอข่ายพัน มิตร าครั    
และเอกชน  จัดขนทุก  2 ป  งคร้ังนีจัดเป็นคร้ังท่ี 3 
าย ต้แนวคิด “CHAOS :   โกลาหล : สงบสุข” 
โดยรวบรวม ลงาน ลิปะกว่า 200 ลงานจาก  
73 ลิปนช้ันนำท่ัวโลก  มาจัดแสดงตามสถานท่ีสำคั  
ท้ัง 12 แห่งของกรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่วันนีถง  
23 กุม าพัน  ์ 2566

เรือ่ง กดิานนัท ์ สดุเสนห่า  ภาพ อทิธศิกัด ิ บญุปราศภยั 

แอนโทนี  กอร์มลีย์ 
ส่งผลงาน  “Connect”
สร้างสรรค์จากเหล็ก
หนักนับร้อยกิโลกรัม 
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  ครั้งหนึ่ง

เหยือ 
ค่าไถร่ะทกึ 

หมอสอง  
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INSTAGRAM : @MMIUNATSHAA 

ISAAC 
ถงคิวของหนุม่หล่อครบเคร่อง ไอแซค - ชินดนัย อัครวงศ์วริศ  
อดีตนักแสดง ร่ส์ท่ีมี จรักดนตร  พด ด้ 4 า า   
วันนีเขากำลังเก็บเก่ียวความร้และประสบการณ์เพ่อเตรยม 
สบทอด รุกิจ ลิตพลาสติกและ รุกิจโรงแรมของครอบครัว

หนุม่   ภาษา 
“ผมเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา  เน่ืองจากคุ พ่อ  คุ ติิพัท ์  

อัครวงศ์วริศ   ไปดูแลโรงงานผลิตพลาสติกท่ีพัทยาบ่อย  จึงพาครอบครัวไปอยู่ 
ที่นั่นด้วย  คุ แม่  คุ ขวัญกมล  กิจประสาน   อยากให้เก่ง าษาจึงเน้นพูด าษา 
อังก ษกับผมตลอด  พอประถม  1  ย้ายกลับมาเข้าโรงเรียนนานาชาติไทย  -   จีน  
TCIS  (Thai  -  Chinese  International  oo   ทีก่รงุเทพ   คุ พอ่คุ แมเ่ลอืก 
ที่นี่เพราะอยากให้ผมได้ าษาจีนด้วย  ซึ่งความที่เป็นโรงเรียนสำหรับชาวไต้หวัน 
โดยเฉพาะ  แผนการเรียนจึงเข้มข้นมาก  นอกจากเรียน าษาจีนกลางวันละ  2  
ช่ัวโมง  ท้ังไวยากร ์  การพูด  การเขียน  ประวัติศาสตร์  และอ่ืน  ๆ  คุ แม่ 
ยังให้เรียนพิเศษเพิ่มช่วงหลังเลิกเรียนอีกด้วย

“ช่วงประถม  6  กระแส  K-Pop  มาแรง  ผมติดซีรี่ส์หลายเรื่องและชอบ 
นักร้องหลายวง  โดยเฉพาะ    ผมจึงเริ่มสนใจ ก าษาเกาหลีกับญาติจนพูด 
ได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งวิ ีการเรียน าษาแบบผมคือไม่เน้นท่องจำ  เพราะไม่มีทาง 
ท่ีเราจะจำได้หมด  แต่ใช้ความคุ้นเคยด้วยการเสพส่ือ  ดูหนัง  ดูซีรี่ส์  และต้อง 
กล้าคุยกับเจ้าของ าษา  จะช่วยให้เราจดจำได้โดยอัตโนมัติครับ

“ช่วงมั ยมปลายผมย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ าร์โรว์  ซึ่งใช้ระบบ 
การเรียนแบบอังก ษ  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย  
โชคดีมากที่เพื่อน  ๆ  มีเป้าหมายเดียวกัน  ทำให้ผ่านการเรียน  การติวสอบที่เนื้อหา 
ท้ังเยอะและยาก  กระท่ังสอบเข้า  Business   Management   BSc   -   King’s  
College  London  ได้ในที่สุด”  ยิ้ม

 

En o  Eatin  น หนักขน   กิโลกรมั  
“ก่อนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย  คุ พ่อคุ แม่พาไปตระเวนดูท่ัวลอนดอน  

ตอนท่ีเราอยู่หน้าคิงส์คอลเลจ  จู่  ๆ  ผมหันไปบอกคุ แม่ว่ารู้สึกว่าจะได้มาเรียน 
และจบท่ีน่ี  ซ่ึงคอร์สเรียน  Management  ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในลอนดอน 
เน้นการเรียนค ิตศาสตร์กับเศรษ ศาสตร์  ซ่ึงผมไม่ถนัด  ข ะท่ีจุดแข็งของผม 
คือวิชาเก่ียวกับ าษา  ประวัติศาสตร์  และจิตวิทยา  ซ่ึงท่ีน่ีตอบโจทย์  ผมคิดว่า 
สาขาน้ีจะสามารถต่อยอด ุรกิจของครอบครัวได้ท้ังของคุ พ่อ  บริษัทวินเนอร์  
อินเตอร์  พลาส  ผลิตสินค้าพลาสติกพรีเมียม  บริษัทเอไอเอส  พลาสแมทช์  
ผลิตเม็ดพลาสติก  บริษัทวินเนอร์  อินเตอร์  โลจิสติกส์  บริการด้านขนส่ง  
และ   Winner   no   สาขา อินเ ดีย   กับของคุ แม่   โรงแรม  
Holiday  nn  อ่าวนาง  จังหวัดกระบี่  และกำลังสร้างโรงแรม  o o

“ช่วงเรียนแรก  ๆ  เอนจอยมาก  ชวนเพ่ือน  ๆ  ไปหาของอร่อยกินจนน้ำหนัก 
ข้ึนเกือบ  20  กิโลกรัม  ปดเทอมกลับมาคุ แม่เกือบจำไม่ได้  ช่วงท่ีอยู่ไทยกว่า  

2  เดือนจึงถือโอกาสลดน้ำหนักจริงจังด้วยการคุมการกินไม่ให้เกินวันละ  1,000  
แคลอรี  แล้วด่ืมน้ำเยอะ  ๆ  จนน้ำหนักลดลง  15  กิโลกรัม  ผมใช้วิ ีนี้แค่ช่วง 
ที่ต้องการลดน้ำหนักเท่านั้น  พอโอเคแล้วก็กินปกติครับ”

 

LIVE & LEARN 
“ตอนนีผ้มเรยีนป ี 2  คยุกบัคุ พอ่คุ แมไ่วว้า่หลงัเรยีนจบจะตอ่ปรญิญาโท 

ในสาขาใกล้เคียงกับปริญญาตรี  แต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนที่ประเทศ 
สหรั อเมริกาบ้าง  โดยเล็งมหาวิทยาลัยในเครือ  Ivy   League   n   
คุ พ่อบอกว่าเมื่อผมเรียนจบปริญญาโทท่านจะให้เงินหนึ่งก้อนเพื่อลองลงทุน 
ทำ ุรกิจอะไรก็ได้  อยากให้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก่อนจะกลับมาดูแล ุรกิจ 
ครอบครัว  ผมคิดไว้ว่าอาจเปดร้านอาหารหรือโรงแรมเล็ก  ๆ  จากที่ครอบครัว 
เราชอบท่องเท่ียวอย่างน้อยปีละ  3   ครั้ง  รวม  ๆ  แล้วไปมากว่า  50   ประเทศ  
ได้เก็บเกี่ยวประสบการ ์ทั้งแบบลักชัวรี่จากโรงแรมชั้นนำมากมาย  รวมถึง 
จากท้องถิ่นต่าง  ๆ  การได้เจอผู้คนหลากวั น รรมมาตั้งแต่เด็กมีส่วนให้ผม 
กล้าคิด  กล้าทำ  โดยเฉพาะกล้าพูดกับชาวต่างชาติจนคุ้นชิน  ซึ่งสกิลเหล่านี้จะ 
ช่วยในการทำ ุรกิจของผมในอนาคตได้ครับ”

 

ลอง...เพอืคน้หาตวัตน 
“ถ้ามีเวลาว่างผมชอบเล่นเปียโน  จุดเริ่มต้นมาจากคุ แม่ส่งเรียนตอน 

6  ขวบ  ก่อนจะเปลี่ยนไปเล่นกี าต่าง  ๆ  ตอน  10  ขวบ  แต่พอโตมารู้สึกว่าตัวเอง 
เริ่มมีความโรแมนติกในการใช้ชีวิต  จึงกลับมาเล่นดนตรีและอยู่วงออร์เคสตรา 
ของโรงเรียน  มีโอกาสหัดเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิด  ทั้งไวโอลิน  เชลโล  วิโอลา  
เบส  และอื่น  ๆ  แล้วผมยังชอบอ่านหนังสือแนวรักโรแมนติกด้วย  ยิ่งทำให้อิน 
กับท่วงทำนอง  รู้สึกว่าทุกตัวโน้ตของเพลงมีการสื่อความหมายในตัวเอง  เรียกว่า 
ความโรแมนติกเป็นมุมหนึ่งของผมครับ  ยิ้ม

“นอกจาก าษากับดนตรี  ครอบครัวยังสนับสนุนให้ผมลองทำอะไรหลาย 
อย่างมาต้ังแต่เด็ก  เพ่ือท่ีผมจะได้รู้ว่าชอบทำอะไร  แม้ทุกวันน้ีผมจะยังไม่แน่ใจ 
ชัดเจน  แต่เมื่อมีโอกาสก็ขอลองทำให้เต็มท่ี  อย่างการเล่นซีรี่ส์  Social Death  
Vote   ทางช่อง    ที่จริงก็ชอบนะครับ  แต่เสียดายที่ช่วงนั้นต้องเตรียมตัวเข้า 
มหาวิทยาลัย  ที่สุดจึงตัดสินใจพักงานในวงการไว้ก่อน

ทั้งหมดนี้ มอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทีส่งเสริมให้ ม ด้ลองทำอะ ร 
มากมาย  ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม  จนทำให้ ม ตมาแบบมีเปาหมายและ 
ทำ ด้หลายอย่างครับ  

ร ร ร ว
ร

ร ร วแ ว รร

พ พ ว
ว ร
ร พ

เร่ือง Poshprm ภาพ วรสนัต ์ สถานท่ี The Oriental Residence 
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นอกจากความทุ่มเทให้กับธุรกิจ “SWS Best Service”  
อาณาจักรร ยนต์ใช้แล้วระดับพรีเมียม  สิงที ลิ  - ส ร ิ  
ตร เ ร ใส่ใจอย่างสมำเสมอคือการช่วยเหลือสังคม ดยเ พาะ 

เรืองการศกษา
“ที่ผ่านมาหลินเน้นให้การช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิ ิใน 

โครงการต่าง  ๆ  ที่เห็นว่าจำเป็นและดูมีความต่อเนื่อง  โดยมาก 
จะเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการทางการแพทย์ตาม 
โรงพยาบาลต่าง  ๆ  จัดซื้อเวช ั ์  ความร่วมมือในการสร้าง 
อาคารศูนย์การแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง  
กองทุนพั นาแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อใช้พั นาหลักสูตรการเรียน 
การสอนทางการแพทย์  พิพิ ั ์ทางการแพทย์  การรักษา 
ผู้ปวยด้อยโอกาส  รวมไปถึงความช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือแพทย์ 
ที่ต้องการปรับปรุงหรือยังขาดแคลนในแต่ละปี  และองค์การ 
ยูนิเซฟ  ประเทศไทย (UNICEF) ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีปวย 
ด้วยโรคขาดสารอาหารและต้องการรับวัคซีนป้องกันต่าง ๆ

“ช่วงประมา ปี 2562 หลินมีโอกาสเดินทางไปหลายโรงเรียน 
ในจังหวัดน่าน  อำเ อปัว  อำเ อบ้านหลวง  อำเ อเวียงสา  โดย 
นำรองเท้านักเรียนไปบริจาคให้เด็ก ๆ  รวมถึงมอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส  ครั้งนั้นหลินได้เห็นว่าเด็ก 
บางโรงเรียนใส่ชุดประจำท้องถิ่นหรือใส่ชุดเป็นเอกลักษ ์ด้วยผ้า 
ท่ีทอเอง  รวมท้ังเดินเท้าไปโรงเรียน  พอถึงกลางวันบางคนข่ีจักรยาน 
กลับบ้านเพื่อช่วยปรุงอาหารแล้วทานพร้อมครอบครัว  เป็นการ 
ประหยดัค่าใชจ้า่ย  บางคนทำงาน  ทำไร่  ทำสวน  ทอผ้า  รวมถงึ 
รบัจา้งอืน่ ๆ ไปดว้ยในชว่งบา่ยและวนัหยดุ  เพือ่หารายไดช้ว่ยเหลอื 
ครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน  เด็ก ๆ เหล่านี้น่ารักและ 
น่าสนับสนุนมาก

“หลินยังเคยมีโอกาสถวายทุนการศึกษาแด่พระสง ์ท่ี 
ประสงค์จะศึกษาในระดับสูง  แต่จำกัดด้วยกำลังทรัพย์  นับเป็น 
ความสุขใจในอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งท่านก็ประสบความสำเร็จ  และ 
ในเวลาต่อมาหลังจากสำเร็จการศึกษา  ท่านได้เผยแผ่ความรู้แก่ 
ค ะสง ์  โดยบรรจุและดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที่สถาบันการศึกษาของสง ์  มหาวิทยาลัยมหามกุ ราชวิทยาลัย  
นับเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา  รู้สึก 
ซาบซ้ึงและคิดว่าเป็นโชคดีอย่างมาก  เพราะส่วนตัวมีความผูกพัน 
กับเร่ืองของการสอบชิงทุนการศึกษามาตั้งแต่เด็ก  เริ่มต้ังแต่ 
การเดินทางไปศึกษาต่อท่ีสหราชอา าจักรในเขตเกรทเทอร์  
แมนเชสเตอร์  (Greater Manchester) ในระดับมั ยมปลาย  
(O-Level /   รวมถึงเมื่อกลับมาประเทศไทยก็มีโอกาส 
ได้ร่วมโปรแกรมสอบแข่งขันแล้วได้คะแนนสูงติดอันดับ  และ 
ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มาตลอดระยะเวลา 4 ปี เรียกว่าหลินมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี

ครั้งนี้จงรู้สกยินดีมาก  ๆ  ค่ะ  ที  ร  ชวนให้ร่วมเปน 
ส่วนหนงของ ปรเจกต์ Praew Talk “The Fight Club” Round 3 
หลินเชือว่าการมอบ อกาสทางการศกษาล้วนสร้างความเปลียนแปลง 
ทียิงใหญ่ ด้  ม่ว่าจะเปนความเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดข้นกับ 
สังคมของเรา  ประเทศของเรา  สิงรอบตัว  หรือกับ ลกใบนี้ใน 
ทางสร้างสรรค์

“การให้สร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีเสมอ” 
สโรชิน  บุตรน เพชร

สถานท่ี Mr.  French
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การเรยีนรูไ้มม่ท่ีีสิน้สดุ 
วิภาพร  สัตยาอภิธาน 
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ือเปนหนงใน ู้ใหญ่ใจดีทีให้การสนับสนุน Praew Talk  
“The Fight l   สำหรับ คุณบี - วิภาพร  สัตยาอภิธาน   ana n  
Director แห่งบริษัทพี.เจ.  การ์เม้นท์  ประเทศ ทย   และ W2W  
ู้ ลิตเครืองแบบพนักงานชั้นนำของ ทย  ทีเชือมันในพลังของการ 

ศกษาเรียนรู้  จงมุ่งมันช่วยเหลือเยาวชนในเรืองการศกษามาตลอด
“ครอบครัวบีให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามาก  เราแจกทุน 

ให้กับลูก  ๆ  ของพนักงานในโรงงานมากว่าสิบปี  ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึง 
มั ยม  ล่าสุดปีนี้เราขยายการให้ทุนไปถึงชั้นมหาวิทยาลัย  เพราะลูก  ๆ 
พนักงานโตจนเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว  ถือเป็นความ าค ูมิใจหนึ่ง 
ของเราที่ได้เห็นลูกของพนักงานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจนถึงวันที่เขา 
เติบโตเป็นหนุ่มสาว  เราย้ำกับน้อง  ๆ  เหล่านี้เสมอว่า  การศึกษาเรียนรู้ 
ไม่มีวันสิ้นสุดนะ  แม้วันหนึ่งจะทำงานแล้ว  ก็ให้หาความรู้ต่อไปเรื่อย  ๆ 
เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  สิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจไม่อัพเดต 
แล้วในวันหน้า   โดยเฉพาะทุกวันนี้ที่ ข้อมูลข่ าวสารอัพเดตและ 
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  บีจึงคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องขวนขวาย 
หาความรู้เพื่ออัพเดตตัวเองอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะอายุเท่าไร

“แม้กระทั่งตัวบีเองก็แบ่งเวลาไปสมัครเรียนคอร์สต่าง  ๆ  เรื่อย  ๆ 
อย่างท่ีผ่านมาก็เคยเรียนท้ังเร่ืองการพั นาบุคลิก าพ     n  
การเงินการลงทุนในคอร์ส  The M  กับ แพรว  ย้ิม   รวมถึง 
เร่ืองแฟชั่นและสไตลิ่ง  เพราะต้องการนำมาพั นาต่อยอด ุรกิจของเรา 
ที่เพิ่งแตกยอด ุรกิจมาเปดบริษัท  W2W   กับคุ เอก  ทองประเสริ  
รับออกแบบและผลิตชุดยูนิฟอร์มให้กับลูกค้ากลุ่ม  o o   ซึ่งจะมี 
ดีไซน์และสไตล่ิงท่ีหลากหลาย  โดยยังสะท้อนตัวตนขององค์กรอยู่  เพ่ือให้ 
พนกังานสามารถเลอืกมกิซ์แอนดแ์มตชส์แีละชิน้ทีช่อบได ้ เพิม่ความสนกุ 
และความสุขในการแต่งตัวให้กับพนักงานบริษัทมากขึ้น  เพราะเราเช่ือว่า 
ถา้เขามคีวามสขุในการแตง่ตัว  เขากจ็ะ มูใิจและรกังานทีท่ำ  อยา่งลา่สดุ  
เราได้เข้าไปทำเครื่องแบบให้กับ  SCGC  เอสซีจี  เคมิคอล   ปราก ว่า 
ผู้บริหารชอบมาก  และขอให้บีไปไลฟแนะนำเรื่องการแต่งตัวให้พนักงาน 
ราวหนึ่งพันคนของเขา  ถือเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำงานที่สนุกดีค่ะ

“หรือไม่ก่ีวันก่อนอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  าคอินเตอร์ 
ซ่ึงไม่ได้เจอกันมา  20  ปีชวนบีไปเป็น    บรรยายเร่ือง  on  

  กับความเป็นผู้นำให้นักศึกษาฟัง  อาจารย์บอกว่าตามเฟซบุกเรา 
มาตลอด  เห็นถึงพั นาการตลอด  20  ปีที่ผ่านมา  จึงอยากชวนไปพูด 
ให้น้อง  ๆ  ฟัง  ซ่ึงความจริงบีมี ันเล็ก   ๆ  มาต้ังแต่เด็กว่าอยากเป็น 
วิทยากรแชร์ความรู้และประสบการ ์  พออาจารย์ชวนจึงดีใจมาก  
น่ีกำลังเตรียมตัวอย่างหนัก  หัวเราะ   แต่ก็ทำให้บียิ่งเชื่อว่าการศึกษา 
เรียนรู้พั นาตัวเองอยู่เสมอเป็นเรื่องจำเป็น  เราไม่รู้หรอกว่าโอกาส 
จะเข้ามาเมื่อไร  ถ้าหมั่นเติมความรู้ไว้เสมอ  เมื่อโอกาสเข้ามาเราก็พร้อม 
รับไว้ทันที

ดังนั้นการเรียนรู้จงเปนการลงทุนทีดีทีสุดสำหรับตัวเราเองค่ะ
เร่ือง  Tomalin  ภาพ  วรสันต์
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• DAY 1 • 
ชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ 
ผู�ว�าราชการกรงเทพมหานคร

เปดเวทีงาน  Praew Talk “The Fight Club” Round 3 ด้วยข้อคิด 
ในการใช้ชีวิตแบบ  “อยู่เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิต”  ของ  “อาจารย์ชัชชาติ  สิท ิพัน ุ์”  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่เกริ่นได้อย่างน่าฟังว่า  สำหรับท่านแล้ว  คำว่า  
Leadership ผู้นำ  ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่า หรือรั มนตรี  เพราะนั่นคือหัวโขน  
แต่เรื่องราวในชีวิตต่างหากที่กำหนดความเป็นผู้นำของคุ   ซ่ึงเป็นคำกล่าวจาก 
หนังสือ True North ของ Bill George

อาจกล่าวได้ว่า  “ชีวิต”  ท่านผู้ว่า เป็นตัวอย่างของคำกล่าวที่ว่าชีวิตคนเรา 
ไม่แน่นอน  อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  จากชีวิตชายคนหนึ่งซ่ึงประสบความ 
สำเร็จทั้งการเรียนและการงาน  แต่แล้ววันหนึ่งมรสุมก็ถาโถม  เมื่อแพทย์ตรวจพบ 

ว่าลูกชายคนเดียว แสนปติ  สิท ิพัน ุ์  หูหนวกสนิท  คุ พ่อที่แสนจะรักลูก 
ทำได้เพียงร้องไห้และหวังในปา หิาริย์  แต่เม่ือต้ังสติได้  พบว่า “ปา หิาริย์ไม่มีจริง” 
จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับอาการหูหนวกด้วยตัวเอง  จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
เมื่อ  20 ปีก่อนเมืองไทยยังไม่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นัก   และพบว่าแพทย์ท่ี 
ออสเตรเลียสามารถผ่าตัดหูได้  จึงหอบลูกบินไป  ติดต่อกันอยู่หลายคร้ังกว่าท่ี 
แพทย์จะตกลงผ่าตัดให้  จากนั้นท่านลงแรงสอบชิงทุนของสถานทูตออสเตรเลีย 
เพื่อจะพาครอบครัวไปใช้ชีวิตที่นั่น

ผู้ว่า เล่าว่าการผ่าตัดไม่ยาก  แต่ขั้นตอนที่พ่อแม่ต้อง กเป็นปีเพื่อดูแล 
ลูกต่อน้ันยากมาก  เพราะเสียงที่ลูกได้ยินเป็นสัญญา ไฟฟ้า  ไม่ใช่คำพูด  พ่อแม่ 
จึงต้องเรียนรู้ความหมายของเสียงต่าง ๆ  ซ่ึงบางคร้ังก็ท้อว่ามาถูกทางไหม  ต้องใช้ 
ทั้งความเข้มแข็งและกำลังกายใจเป็นอย่างมาก  แต่สุดท้ายความต้ังใจจริงนี้ก็ส่งผล 
เม่ือลกูชายสามารถบอกรักพอ่ได้  จากความสำเร็จน้ี  ทา่นจงึมีแรงใจในการช่วยเป็น 
ที่ปรึกษาให้ครอบครัวอื่นพาลูกที่หูหนวกตามไปผ่าตัดกันอีกมาก  จนถึงวันนี้น่าจะ 
กว่าพันคน  ซ่ึงท่านกล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า  มีค่ากว่าการเป็นรั มนตรีหรือผู้ว่า  กทม  
เสียอีก  เพราะเป็นผู้นำชีวิตตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ด้วย 

เร่องท่ีไม�คาดคิดเกิดข้น 
ได�ทุกวินาที ยิงช�วงท่ี 
มีความสุข ยิงต�องระวัง 
ว�าความทุกข�จะมาหา  

ถ�าเราไม�พร�อมจะถูกปะทะ 
จนเซล�ม เหมือนผม 
วันท่ีอุ�มลูกไปร�องไห�อยู� 
หน�ากระดูกพ�อท่ีเสียไป

• ชัชชาต ิ• 

27  DECEMBER

26-43_praewtalkR3-1 DEC_ok.indd   27 11/22/22   11:54:07 AM

Ex
am
ple



มอส - ภาณุวัฒน์  โสประดิษฐ์ 
และแบงค์ - มณฑป  เหมตาล
นักแสดงนำ ซร่ส�มังกรกินใหญ�
ค�ายสตาร�ฮันเตอร�

ปดท้ายเวทีแพรวทอล์คซีซ่ัน  3 ของวันแรกด้วยสองนักแสดงนำดาวรุ่ง  
จากซีรี่ส์  ร   แบงค์กับมอส  คู่จิ้นที่แฟนคลับกำลังอินและฟนสุด  ๆ  
แม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่  แต่ทั้งสองคนต่างผ่านช่วงเวลาเดินทางที่ยาวไกล  
จากเด็กต่างจังหวัดที่ ันอยากเป็นดารา  สู่การผลักดันตัวเอง  ก น  พยายาม  
จนได้เป็นนักแสดงนำที่กำลังฉายแสงในที่สุด

แบงค์เปดเวทีด้วยเพลง Dancing With The Devil  โดยมีมอสตาม 
ข้ึนมาให้กำลังใจ  แล้วยังไม่ลืมอ้อนแฟนคลับว่า  พวกเขาเป็นนักแสดงใหม่  ขอบคุ  
ทุกคนที่มาให้กำลังใจ  ที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนคลับมาก่อน  ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะมี 
ใครมาดูไหม  ซึ่งก็เรียกเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ได้เต็มเวที

เมือ่ถามถงึการแสดงครัง้แรก  มอสบอกวา่  เปน็ผลงานชิน้แรกจึงเครียดและ 
กดดันมากในตอนต้น  แต่พอแสดงไปเร่ือย ๆ ก็เข้าใจตัวละครมากข้ึน  และรู้สึกว่า 
ตัวละครเหมือนตัวเองมาก  แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้  เขาใช้เวลาเก็บตัวส่ีเดือนเพ่ือ 
จะเข้าเวิร์คชอป  ออกกำลังกาย  เรียนการแสดง  เรียนร้องเพลง  เพราะตั้งใจ 
อยากทำให้ดีที่สุด  อยากจะเก่งเท่าพี่แบงค์ 

ส่วนแบงค์เล่าเสริมว่า  เขาเองก็ต้องเรียนเพิ่ม  ก นเพ่ิมทุกอย่าง  แต่ 
เพราะชอบจึงสนุก  สำหรับการร่วมงานใน านะรุ่นพ่ีก็พยายามช่วยเหลือมอสเต็มท่ี 
แนะนำอะไรได้ก็บอกหมด  เพราะมีประสบการ ์การทำงานมาบ้าง  เรื่องพลาดก็ม ี
จึงไม่อยากให้รุ่นน้องพลาดเหมือนเขา

แม้จะเป็นนักแสดงน้องใหม่  แต่ทั้งคู่ก็เติมเต็มความ ันด้านการแสดงอย่าง 
เต็มท่ี  เพราะย้อนกลับไปท้ังคู่ล้วนเป็นเด็กต่างจังหวัดท่ีการเป็นดารานักแสดงน้ัน 
ดูเป็น ันที่ไกลเกินเอื้อม  แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความเพียรออกผล  ก็ทำให้เขาทั้งคู่ 
ได้มีวันนี้  วันที่พวกเขากลายเป็นดาราฉายแสง  มีแฟนคลับรายล้อม  พร้อม 
เส้นทางแห่งวงการบันเทิงที่ทอดยาวรอรับพวกเขาให้เดินหน้าต่อไป

ซึ่งทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าอยากทำงานนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  อีกนาน  ๆ  เพราะ 
ต่างมีพาร์ตเนอร์ที่ดี  คอยบอกกันและกันตรง ๆ เมื่อเห็นอีก ายบกพร่อง  คอย 
เป็นเพื่อนที่ดีทั้งนอกจอและในจอ

ซัพพอร์ตกันตลอด ป

ผมมาจากจังหวัดเลย ผมอยากเป�นคนเก�ง 
พอเห็นดาราก็อยากเป�นดารา ตังใจมาตังแต� 

ตอนนันว�าไม�ว�าจะทำอะไรก็ตาม  
จะทำให�ดีท่ีสุด จนวันน้ีก็ได�มายืนตรงน้ี

สมัยเด็กเวลาใครถามว�าโตข้นอยากเป�นอะไร 
พอบอกว�าอยากเป�นนักแสดง เขาขำ  

เพราะดูห�างไกลจากความจรงมาก แต�วันน้ี 
ผมได�พสูจน�แล�วว�าถ�ามีความฝ�น 
เราก็สามารถทำฝ�นให�เป�นจรงได�

•  • 

•  • 
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โจอ - ภูวสิทธ์ิ 
นักร�อง เจ�าของเพลงฮต “นะหน�าทอง”

นี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มุ่งหน้าหาตัวตนของตัวเอง  ยอมทำงานสารพัดอย่าง  จนกลายมาเป็นนักร้องเพลงดัง 
ชื่อก้องที่มียอดเข้าชมกว่า 139 ล้านวิว

โจอี้เล่าว่า  เขาเรียนจบด้านครุศาสตร์  เคยเป็นครู กสอนอยู่พักหน่ึง  สุดท้ายตัดสินใจทิ้งอาชีพครูแล้วพยายาม 
ค้นหาตัวเอง  โดยไม่ได้มีอะไรรองรับ  รู้แค่รักการร้องเพลง  โชคดีท่ีมีรุ่นพ่ีในวงการคอยให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ  เป็นท่ีพ่ึงพา  
เขาลองทำมาแลว้หลายบทบาท  เคยเป็นแบ็กอพั  เคยไมม่เีงนิ  จนในทีส่ดุวนันีไ้ดเ้ซน็สญัญาเขา้แกรมมี ่ พรอ้มกบับทเพลงดงั 
ของเขาที่คนทั้งเมืองรู้จักและชื่นชอบ

สำหรับเส้นทางนักสู้ของเขา  โจอี้บอกว่า  เขามีความเชื่อว่าคนเราต้องทำในสิ่งที่ชอบและเชื่อมั่น  แม้ยากที่จะ 
สำเร็จ  แต่ถ้ามุ่งมั่นก็จะทำได้  เหมือนกับที่เขาไม่เคยลืมความ ันเร่ืองดนตรีและการเป็นนักร้อง  เพราะเป็นสิ่งที่รัก  แล้ว 
เขายังใช้ความรักจากคุ ตาคุ ยายและคุ แม่มาเป็นแรงผลักดันให้พยายามมากขึ้นในทุกวัน

สำหรับน้อง  ๆ  หรือใครก็ตามที่มีความ ัน  โจอี้ขอเป็นตัวแทนบอกว่า  ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก  ยิ้มสู้กับสิ่งที่เจอ  
ถึงจะเหนื่อยล้าหรือท้อก็ยิ้มสู้เข้าไว้

สักวันจะเปนวันของเรา

ทำในสิงท่ีตัวเองรัก ยิมสู�กับสิงท่ีเจอ ถึงจะเหน่ือยล�า 
หรอท�อก็ยิมสู�เข�าไว� สักวันจะเป�นวันของเรา

•  • 
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