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Spread the Love 
สีปี่มคีรัง้กับเดอืนกุมภาพันธ์ท่ียาวท่ีสุด

จากที่เคยเป็นเดือนท่ีสั้นที่สุดของปี แต่ปีน้ี
จะมีวันท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากปีอ่ืนๆ อีกหน่ึงวัน 
ปีน้ีเดือนแห่งความรักของเราจึงมีท้ังหมด 
29 วันด้วยกัน ช่างเป็นเดอืนทีพิ่เศษ จรงิๆ โดย
เฉพาะส�าหรบัคนท่ีมคีวามรกั 

แต่ในสมยันีค้วามรกัทีเ่รา celebrate กัน
อาจจะไม่ได้เป็นแค่ความรักท่ีมีให้กับหนุ่ม
สาวเท่านัน้แต่เราควรทีจ่ะ celebrate ความ
รักในทุกๆรูปแบบ ความรักที่เพ่ือนมนุษย์มี
ให้กัน ไม่ว่าจะเป็น ความรักในแบบครอบครวั 
เพื่อนฝูง หรือความรักให้คนในประเทศหรือ
ในโลกของเรา ทีต่อนน้ีก�าลงัตกอยู่ในสภาวะ 
ต้องการก�าลังใจ ต้องการการเยียวยา แล้ว
พวกเราจะสามารถหยิบย่ืนมอืเข้าช่วยเหลอื
โลกใบน้ีได้อย่างไร ผมคิดว่า เพียงแค่ประ
โยคสัน้ๆ แสดงถึงความรกั ความห่วงใยท่ีมใีห้
ซึง่กันและกันก็สามารถ make a difference 
ได้แล้วครบั 

Lips Garçon ในฉบบัน้ีจงึเลอืกน�าเสนอ
ความรกัทีถู่กถ่ายทอดในรปูแบบของซรีีส์วาย 
ทีก่�าลงัขยายอาณาจกัรลกุลามไปท่ัววงการ
บนัเทิงไทย ด้วยแรงสนบัสนนุท่ีแน่นป้ึกของ
กลุ่มแฟนคลับ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ว่า
บรรดานักแสดงคู่จิ้นสายวายช่วยเพ่ิมยอด 

จ�าหน่าย ยอดไลค์ ยอดแชร์ในยุคท่ีทุกอย่าง
วัดกันด้วยตัวเลขเหล่านี้ได้ดีขนาดไหน เรา
จงึชวนน้องๆ นกัแสดงจากซรีส์ีเรือ่งด้ายแดง 
Until We Meet Again the Series มาเป็น
ตัวแทนถ่ายทอดความฮอตของกระแสวาย 
พร้อมสกู๊ปเจาะลึกรากเหง้าของวัฒนธรรม
วายมาให้การ์ซงได้อ่านกันอย่างเตม็อิม่

นอกจากนีเ้รายังได้หนุม่ก็อต-อทิธิพัทธ์ 
ฐานิตย์ ผูแ้จ้งเกิดจากซรีส์ีดงัอย่าง เดอืนเก้ียว
เดอืน ก่อนจะแจ้งเกิดในกระแสหลกัอย่างเตม็
ตวัจากบทบาทพระเอกในละครเรือ่งซ่อนเงา
รัก กลับมาขึ้นปกอีกคร้ัง พร้อมอัพเดทชีวิต
หลังละครเรืองดังออนแอร์ พลิกไปอ่านกัน
ได้เลยครบั 

สุดท้ายนี้ขอสัญญาว่า ฉบับหน้าจะมา
ให้เรว็กว่าเดมิ และปีน้ีอยากจะพาการ์ซงออก
ไปเทีย่วเปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียนโลเกชัน่ให้
บ่อยขึน้ รอตดิตามอ่านกันด้วยนะครบั 

อธิวัฒน์ ตู้ทองค�า
บรรณาธิการบริหาร
IG: @new_athiwat

บิว-จักรพันธ์ พุทธา หนุ่มคิ้วต์บอย 
กับลุคสตรีทที่ไม่ซ�้ารอยใคร

อัพเดทมุมมองชีวิตของสาวเสียงมี
เอกลักษณ์ อิมเมจ-สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ

หกหนุ่มจากซีรีส์ฮิต
Until We Meet Again 
The Series
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Spread the Love 
ส่ีปีมคีร้ังกับเดอืนกุมภาพันธ์ท่ียาวท่ีสุด

จากท่ีเคยเป็นเดือนท่ีส้ันท่ีสุดของปี แต่ปีน้ี
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แต่ในสมยันีค้วามรกัทีเ่รา celebrate กัน
อาจจะไม่ได้เป็นแค่ความรักท่ีมีให้กับหนุ่ม
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วายมาให้การ์ซงได้อ่านกันอย่างเตม็อิม่

นอกจากนีเ้รายังได้หนุม่ก็อต-อทิธิพัทธ์ 
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• บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
8  บางเชือกหนัง 11 ถนนบางเชือกหนัง

แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 
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Activewear Wish List 
Nike Studio Wrap 4
ตอนน้ีก�ำลงัเห่อเล่นพิลำทีสค่ะ อยำกได้
รองเท้ำพิลำทีสของ Nike มคีวำมยดืหยุน่
เเละสบำยเท้ำมำกๆค่ะ

มิกซ์ - ศุภการ ศุภมงคล
Photographer

ชือ่สถำนทีท่ีเ่รำไม่ค่อยคุน้เคย เป็นเครือ่งกำรนั
ตีได้ทันทีเลยว่ำ "จ ะ เ ที่ ย ว ไ ป ไ ห น" เป็นหนึ่ง
ในเพจท่องเที่ยวที่พำเรำไปเปิดหูเปิดตำในต่ำง
แดนแบบไม่ซ�ำ้ใคร ไม่ใช่แค่ภำพเท่ำนัน้แต่ยงัรวม
ถงึประวัติศำสตร์ของทกุสถำนทีท่ีไ่ด้เป็นเยอืน นัน่
เลยท�ำให้เพจเป็นที่ถูกอกถูกใจของหนุ่มๆ หลำย
คนจนท�ำให้ตอนนีเ้พจมยีอดตดิตำมกว่ำหนึง่ล้ำน
คนแล้ว

แต่กว่ำจะกลำยมำเป็นหนึง่ทรปิท่ีมคีวำมพิเศษ
แบบนีไ้ด้ มิกซ์ช่ำงภำหนุม่ของเพจก็บอกกับเรำว่ำ 
พวกเขำใช้เวลำในกำรค้นหำเรือ่งรำวสถำนทีล่บัที่
ซ่อนอยู ่และมมุมองถ่ำยภำพใหม่ๆ อยู่พอสมควร 
ด้วยควำมตัง้ใจตรงนีน้ีแ่หละทีท่�ำให้ทรปิส่งท้ำยปี 
ค.ศ. 2019 ที่ตุรกีของเขำ กลำยเป็นหนึ่งใน Road 
Trip ท่ีเรำอยำกจะบินไปเที่ยวตำมมำกที่สุด แต่
เขำไม่ได้ไปผจญภัยแค่คนเดียวนะ สำวตัวเล็กผู้
เป็นคนรู้ใจ และนำงแบบขำประจ�ำของเขำเองก็
ไปด้วยเช่นกัน คอลัมน์ Trip ในฉบับนี้เรำเลยชวน
เธอมำแชร์เรื่องรำวด้วย ซ่ึงทริปตุรกีในคร้ังนี้จะ
สนุกสนำนและน่ำประทับใจขนำดไหน กำร์ซงก็
พลิกไปอ่ำนกันได้เลยj

a
n

  
F
E
B

 2
0

2
0 มิเย่ ลอว์สัน 

Writer
ท�ำงำนสำยขีดๆ เขียนๆ มำเกินครึ่ง

ทศวรรษ ไม่ว่ำจะเป็น สำยเอน็เตอร์เทน- 
เม้นต์ยันประเด็นสังคมเจอมำหมด แต่
ถ้ำเป็นเรื่องบันเทิง มิเย่จะอินเพลง
เกำหลีและสำยไอดอลเป็นพิเศษ ส่วน
คูจ่ิน้น้ัน แม้ไม่ได้มเีลอืดสำววำยเตม็ตวั 
แต ่มิ เย ่ก็อ ่ำนนิยำยสำยวำยและ
ติดตำมข่ำวครำวของซีรีส์วำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ แต่อำจจะแปลกกว่ำคนอื่น
นดิหนึง่ตรงทีช่อบดคูทัซีนทีท่ำงช่องตดั
มำโปรโมทมำกกว่ำที่จะดูแบบเต็มๆ 

อมรา ยาวิลาศ
Digital Fashion Editor/Stylist

โดยปกติแล้วยุ้ย aka #AYstyle จะโชว์ลวด
ลำยสไตลิ่งในแฟชั่นเซ็ตของ Lips พี่สำวของเรำ
เป็นส่วนใหญ่ เม่ือถึงครำวต้องมำท�ำสไตลิง่ให้กบั
ปก Lips Garçon งำนนี้จึงต้องท�ำกำรบ้ำน และ
คุยกับทีมงำนอย่ำงหนักหน่วงว่ำ จะท�ำอย่ำงไร
ให้ลุคของหนุ่มก็อตกับเสื้อผ้ำสไตล์สปอร์ตแวร์
ของ SKECHERS ออกมำดมูกีลิน่อำยของแฟชัน่ 
สำมำรถมิกซ์แอนด์แม็ตช์ให้ได้ลุคที่ดูเป็นหนุ่ม
สำยแฟทีด่แูอค็ทฟี ซ่ึงผลลพัธ์ท้ำยทีส่ดุนัน้กอ็อก
มำตอบโจทย์ลงตัว แฮปป้ีกันทุกฝ่ำย ลุคของหนุม่
ก็อตจะหล่อถูกใจขนำดไหนพลิกไปดูแฟชั่นเซ็ต
ปก พร้อมบทสัมภำษณ์ได้เลย

Favorite Spot
ปำมุกกำเลและคปัปำโดเกยีครบั เป็นสถำนทีท่ี่
เปิดประสบกำรณ์ใหม่มำก แถมบรรยำกำศยงั
เฉพำะตัว หำทีไ่หนเทยีบไม่ได้เลย

Favorite Y Series 
ล่ำสดุกอ็นิคู่ #ซันหมอก ใน Dark 

Blue Kiss มำก กรอดูแต่ฉำก 2 
คนน้ีแล้วน่ังอมยิม้อยู่คนเดียว 

ส่วนตอนน้ีรอดูคู่ #สำรวตัรไทน์ 
ในเร่ืองเพรำะเรำคู่กนั กบั #ภผูำ

เธยีร จำกนิทำนพันดำว อยูจ้่ำ
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Activewear Wish List 
Nike Studio Wrap 4
ตอนนีก้�ำลงัเห่อเล่นพลิำทสีค่ะ อยำกได้
รองเท้ำพลิำทสีของ Nike มคีวำมยดืหยุน่
เเละสบำยเท้ำมำกๆค่ะ

มิกซ์ - ศุภการ ศุภมงคล
Photographer

ชือ่สถำนทีท่ีเ่รำไม่ค่อยคุน้เคย เป็นเครือ่งกำรนั
ตีได้ทันทีเลยว่ำ "จ ะ เ ที่ ย ว ไ ป ไ ห น" เป็นหนึ่ง
ในเพจท่องเที่ยวที่พำเรำไปเปิดหูเปิดตำในต่ำง
แดนแบบไม่ซ�ำ้ใคร ไม่ใช่แค่ภำพเท่ำนัน้แต่ยงัรวม
ถึงประวัตศิำสตร์ของทกุสถำนทีท่ีไ่ด้เป็นเยือน นัน่
เลยท�ำให้เพจเป็นที่ถูกอกถูกใจของหนุ่มๆ หลำย
คนจนท�ำให้ตอนนีเ้พจมยีอดตดิตำมกว่ำหนึง่ล้ำน
คนแล้ว

แต่กว่ำจะกลำยมำเป็นหนึง่ทรปิท่ีมคีวำมพิเศษ
แบบนีไ้ด้ มกิซ์ช่ำงภำหนุม่ของเพจกบ็อกกบัเรำว่ำ 
พวกเขำใช้เวลำในกำรค้นหำเรือ่งรำวสถำนทีล่บัที่
ซ่อนอยู ่และมมุมองถ่ำยภำพใหม่ๆ อยูพ่อสมควร 
ด้วยควำมตัง้ใจตรงนีน้ีแ่หละทีท่�ำให้ทรปิส่งท้ำยปี 
ค.ศ. 2019 ที่ตุรกีของเขำ กลำยเป็นหนึ่งใน Road 
Trip ที่เรำอยำกจะบินไปเที่ยวตำมมำกที่สุด แต่
เขำไม่ได้ไปผจญภัยแค่คนเดียวนะ สำวตัวเล็กผู้
เป็นคนรู้ใจ และนำงแบบขำประจ�ำของเขำเองก็
ไปด้วยเช่นกัน คอลัมน์ Trip ในฉบับนี้เรำเลยชวน
เธอมำแชร์เรื่องรำวด้วย ซึ่งทริปตุรกีในครั้งนี้จะ
สนุกสนำนและน่ำประทับใจขนำดไหน กำร์ซงก็
พลิกไปอ่ำนกันได้เลยj
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Writer
ท�ำงำนสำยขีดๆ เขียนๆ มำเกินครึ่ง

ทศวรรษ ไม่ว่ำจะเป็น สำยเอ็นเตอร์เทน- 
เม้นต์ยันประเด็นสังคมเจอมำหมด แต่
ถ้ำเป็นเรื่องบันเทิง มิเย่จะอินเพลง
เกำหลีและสำยไอดอลเป็นพิเศษ ส่วน
คูจ่ิน้น้ัน แม้ไม่ได้มเีลอืดสำววำยเตม็ตวั 
แต ่มิ เย ่ก็อ ่ำนนิยำยสำยวำยและ
ติดตำมข่ำวครำวของซีรีส์วำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ แต่อำจจะแปลกกว่ำคนอื่น
นดิหนึง่ตรงทีช่อบดคูทัซนีทีท่ำงช่องตดั
มำโปรโมทมำกกว่ำที่จะดูแบบเต็มๆ 

อมรา ยาวิลาศ
Digital Fashion Editor/Stylist

โดยปกติแล้วยุ้ย aka #AYstyle จะโชว์ลวด
ลำยสไตลิ่งในแฟชั่นเซ็ตของ Lips พี่สำวของเรำ
เป็นส่วนใหญ่ เม่ือถงึครำวต้องมำท�ำสไตลิง่ให้กบั
ปก Lips Garçon งำนนี้จึงต้องท�ำกำรบ้ำน และ
คุยกับทีมงำนอย่ำงหนักหน่วงว่ำ จะท�ำอย่ำงไร
ให้ลุคของหนุ่มก็อตกับเสื้อผ้ำสไตล์สปอร์ตแวร์
ของ SKECHERS ออกมำดมูกีลิน่อำยของแฟชัน่ 
สำมำรถมิกซ์แอนด์แม็ตช์ให้ได้ลุคที่ดูเป็นหนุ่ม
สำยแฟทีด่แูอ็คทฟี ซ่ึงผลลพัธ์ท้ำยทีส่ดุนัน้กอ็อก
มำตอบโจทย์ลงตวั แฮปป้ีกนัทุกฝ่ำย ลคุของหนุม่
ก็อตจะหล่อถูกใจขนำดไหนพลิกไปดูแฟชั่นเซ็ต
ปก พร้อมบทสัมภำษณ์ได้เลย

Favorite Spot
ปำมุกกำเลและคัปปำโดเกยีครับ เป็นสถำนทีท่ี่
เปิดประสบกำรณ์ใหม่มำก แถมบรรยำกำศยงั
เฉพำะตัว หำท่ีไหนเทียบไม่ได้เลย

Favorite Y Series 
ล่ำสดุกอ็นิคู ่#ซนัหมอก ใน Dark 

Blue Kiss มำก กรอดูแต่ฉำก 2 
คนนีแ้ล้วนัง่อมยิม้อยู่คนเดยีว 

ส่วนตอนนีร้อดคูู ่#สำรวตัรไทน์ 
ในเรือ่งเพรำะเรำคูก่นั กบั #ภผูำ

เธยีร จำกนทิำนพนัดำว อยูจ้่ำ
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14

16
17

18

Exhibit
Bangkok : The Next Creative City
หนึ่งสัปดาห์ที่กรุงเทพฯ ถูกขับเคลื่อนด้วยความ
คิดสร้างสรรค์

DrivE
Real Power
Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo

GaDGEt 
อัพเดทแกดเจ็ตสุดคูล

timE
Bvlgari 
Octo Finissimo Tadao Ando Edition 

ObsEssiOn
Monster Master
เอ็ม – อคิรากร อิกิติสิริ

19

27

28
53

54

56

58

59

FashiOn scOOp
Lover Boys
สดใสในแบบหนุ่มอินเลิฟและอินเทรนด์ 

his stylE
Extravagant Street
บิว - จักรพันธ์ พุทธา

FashiOn
Energetic

match
Kobe Bryant 
ต�านานยัดห่วงที่โลกยากจะลืมเลือน

hEartthrOb
Slam Dunk!
ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ

my GarÇOnnE
Just My Imagination
อิมเมจ-สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ

GrOOminG trEnD 
Non-Binary 
ลุคล�้าเทรนด์ ไร้เส้นแบ่งทางเพศ

GrOOminG prEmiEr
อัพเดทโปรดักต์เสริมหล่อที่การ์ซงต้องมี

my GarÇOn 
Gotta Love This Guy!
ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์
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cOvEr intErviEw
Modern Romance

UWMA The Series Boys

JANUARY/FEBRUARY 202060

62

68

69

70

trip
Tale of Two Continents

มิกซ์ - ศุภการ ศุภมงคล, 

เฟิร์ส – พนัชกร จิรคชาภรณ์

scOOp
The Rise of ‘Y’ Culture 
เมื่อทุกอณูมีแต่ ‘ความวาย’

pOpcOrn
February in Love
หนังรักหลากรสในเดือนกุมภาพันธ์

track
K-Hiphop Rising
5 ศิลปินฮิพฮอพแดนกิมจิที่ก�าลัง "มา" ในนาทีนี้

spOt
ปักหมุดจุดเช็คอินที่การ์ซงต้องแวะ
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เวียนกลับมาอีกครั้งส�าหรับ Bangkok Design Week 2020 ท่ีปีนี้จัดขึ้นเป็นปีท่ี 4 แล้ว 
และครั้งน้ีกลับมาแบบใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น เพิ่มย่านใหม่เข้ามาให้มนุษย์กรุงเทพฯ สายอาร์ต
อย่างเราๆ ได้สนุกสนานกับการออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ค้นหาผลงานดีไซน์สร้างสรรค์ท่ี
ซ่อนอยู่ตามอาคารและท้องถนน เพื่อเติมแรงบันดาลใจ และตระหนักถึงความส�าคัญของ
งานออกแบบที่เกิดขึ้นโดยมันสมองของคนไทย 

ฉบับน้ีเราเลยขอพาการ์ซงย้อนกลับไปดูงานนี้กันอีกครั้งว่ามีนิทรรศการไหนที่เป็น
ไฮไลท์ส�าคัญ และอาจจะกลายเป็นจุดเริม่ต้นให้กับงานสร้างสรรค์ชิน้อ่ืนๆ ในอนาคตได้บ้าง

bangkok : thE nExt 
CrEativE City

Diverscity
Bangkok Design Week สาน
ต่อความนิยมของงานศิลปะ
ติดตั้งแสงสีของปีที่แล้วด้วย 
“เมืองแห่งความหลากหลาย” 
นิทรรศการศิลปะติดตั้งผนวก
พ้ืนท่ีชุมชน (Site – Specific 
Installation art) ที่เป็นเหมือน
สมุดบันทึกความคิด และ
กระจกสะท้อนคุณค่าความ
หลากหลายในเรื่องต่างๆ ของ
พ้ืนทีใ่นย่านเจรญิกรงุ – ตลาด
น้อย  ผ่านผลงานศิลปะแสง
และมัลติมิเดียนับสิบจุด ที่
เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็สามารถเข้าใจได้ในทันที 
และยังคงความสนุกสนาน
ไว ้ เหมือนเดิม เพราะผู ้ชม
สามารถเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของงานศิลปะทุกชิ้นได้ จึง
ท�าให้ Diverscity เป็นหนึ่งใน
นิทรรศการที่ทุกคนเทคะแนน
สร้างสรรค์ให้ไปแบบเต็มๆ

Portrait 
of Charoenkrung

เพราะทุกที่มีเรื่องราวท่ีพิเศษซ่อนอยู่ School 
of Photographic Arts จงึเลือกถ่ายทอดความ
พิเศษของความธรรมดา ในย่านเจริญกรุง ที่
เคยเป็นแหล่งการค้าทีค่กึคกัมากท่ีสดุของไทย
เมื่อ 150 ปีท่ีแล้ว ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายท่ี
หยิบเอาบรรดาดาธุรกิจร้านค้าเก่าแก่ต่างๆ 
ในประวัติศาสตร์ของย่านนี้ จ�านวน 50 ภาพ 
50 ครอบครัว มาจัดแสดงเพ่ือถ่ายทอดเรื่อง
ราวเฉพาะท่ีมีอยู่แค่ในย่านเจริญกรุง และอีก 
49 ภาพจากช่างภาพอิสระที่จัดแสดงอยู่ตาม
ท้องถนน น�าเสนอมุมมองสตรีทอาร์ตต่อย่าน
เจริญกรุงผ่านเลนส์กล้องฟิล์ม ท่ีล้วนแล้วแต่
เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นต่างๆ ที่ท�าให้เราได้เห็น
ผนืภาพใหญ่ของความเป็นเจริญกรงุขนานแท้

Everlasting Forest by gC
เทรนด์รักษ์โลกก็ยังเป็นอีกเทรนด์ใหญ่ที่มาแรงมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2020 เช่นเดียวกับพาวิลเลียนแห่งน้ี ท่ีจะพาผู้ชมไปเรียนรู้ความ
สัมพันธ์ใหม่ๆ ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งท่ีมนุษย์สร้างและ
ธรรมชาติ ด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมัลที่ถูกจัดพรีเซ็นเทชั่นให้
เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ท้ังดีไซน์และฟังก์ชั่น
เพราะท�าจากพลาสติกชีวภาพ พลาสติกชนิดแข็งอ่ืนๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการหมุนเวียนขยะแบบเต็มรูปแบบ และ Fiber Rebar 
วัสดุชนิดใหม่ที่กระบวนการผลิตสามารรถลดแก๊สเรือนกระจกได้
ดีกว่าการผลิตเหล็กอีกด้วย 
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ดีกว่าการผลิตเหล็กอีกด้วย 
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Survival Craft 
- from 1989 - 2020 

นิทรรศการสุดประณีตที่นักออกแบบช่ืนชอบ 
เพราะรวบรวมและจัดแสดงผลงานการออกแบบ
เก้าอี้สไตล์หัตถกรรม ตามแบบฉบับงานสานของ
ตะวันออกจ�านวนกว่า 50 ชิ้น ท่ีถูกสร้างข้ึนตลอด
ระยะเวลาการท�างาน 3 ทศวรรษ ของดีไซเนอร์ใน
ต�านานอย่าง สุวรรณ คงขุนเทียน เจ้าของแบรนด์ 
Yothaga เจ้าของรางวัลศิลปินศิลปากร สาขาการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ประจ�าปีพ.ศ. 2551

RemaRkable

Haus of everything
เพ่ือยืนยันว่าความเช่ือว่า สิ่งพิมพ์ยังไม่ตาย Everything เลยขอ
ปิดบ้านหมายเลข 1 บางรกั เพ่ือสร้างเป็นพ้ืนท่ีและน�าเสนอคณุค่า
ใหม่ๆ ให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการชวนดีไซเนอร์ผู้ที่มีความรักในสิ่ง
พิมพ์เหมอืนกันกว่า 50 คน มาออกแบบสิง่พิมพ์ไม่จ�ากัดสไตล์และ
รปูแบบ และจดัแสดงเป็นนทิรรศการในบ้านหลงัน้ี ซึง่ผูช้มสามารถ
เลอืกหยบิผลงานท่ีชืน่ชอบมาท�าเป็นนติยสารของตัวเองได้อกีด้วย

Catch Up
ผลงานการออกแบบเชงิทดลอง
จากขยะพลาสติก ทีถู่กจดัวาง
เป็น Installation บนเพดาน 
พร้อมๆ กับการจดัแสดงข้อมลู 
Database  เ ก่ียวกับการ
รวบรวมขยะในย่านทองเอก
เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน เพ่ือ
ตั้งค�าถามถึงความส�าคัญของ
ธรรมชาติในปัจจุบัน ดูตอน
กลางวันก็ได้ หรือจะเป็นตอน
กลางคืนก็จะได้แสงสีที่สร้าง
มูด้อีกแบบหนึง่

maSaYa
บรรดาเฟอร์นิเจอร์ทองหล่อ
ดไีซน์แปลกตา ทีเ่ป็นคอลเลก็-
ชั่นล่าสุดนักออกแบบหนุ ่ม 
อภิวัฒน์ ชิตะปัญญา ท่ีน�า
เอกลักษณ์ของเส้นสายท่ีเกิด
จากการใช้พู่กันและน�้าหมึก
แบบงานศิลปะยุคใหม่ มาอยู่
บนงานทองเหลืองแบบสูญข้ี
ผึง้ (Lost Wax) แบบยุคเก่า จน
กลายเป็นผลงานทีใ่ห้ความรูส้กึ
อิสระและการเคลือ่นไหวอย่าง
เป็นธรรมชาติ

made in 
Charoenkrung

โปรเจ็กต์ดีไซน์ที่ผสมผสาน
ระหว่างความเก่าแก่ของร้าน
อาหารในย่านเจริญกรุงที่มี
ประวัติศาสตร ์ยาวนานกับ 
10 นักสร้างสรรค์ที่จะเปล่ียน
โฉมผลิตภัณฑ์ห่ออาหารแบบ
เดมิๆ ให้กลายเป็นผลงานการ
ออกแบบที่ ถ ่ ายทอดย ่าน
เจริญกรุงในมุมมองท่ีทันสมัย 
และท�าให้ย่านนีเ้ป็นย่านทีส่นุก
มากข้ึนส�าหรบัหนุ่มสาวในยุคน้ี
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เรื่อง The Bimmer ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์ 

Real PoweR
Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo

เพราะเจ้า Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turis-
mo Concept คนัจริงที ่Automobili Lamborghini เปิดตวัอย่าง
เป็นทางการไปในงาน 2019 FIA Certified Gran Turismo 
Championships ณ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก คือ 
ยนตรกรรมสุดล�้าท่ีถูกสร้างขึ้นมาส�าหรับ “ลงจอ” ในเกมแข่ง
รถชื่อดังอย่าง Gran Turismo Sport เครื่อง Sony PlayStation  
ซึ่งจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 นี้นั่นเอง 

โดย Stefano Domenicali ในฐานะ Chairman and CEO 
of Automobili Lamborghini S.p.A. ได้ข้ึนกล่าวในการเปิด
ตัวครั้งนี้ว่า 

“Lamborghini คือ แบรนด์ที่เหมาะสมส�าหรับวัยรุ่นยุค
ใหม่ ซึ่งน่ีคือเหตุผลท่ีว่า ท�าไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพื่อน�า
เสนอวิสัยทัศน์ล่าสุดของเราผ่านยนตรกรรมจริง ท่ีเปี่ยมด้วย
ความล�้าหน้าบนงานดีไซน์ที่ทุกสายตาต้องหันมอง ตลอดจน
สามารถมอบความสนุกให้แก่ผูค้นเจเนอเรช่ันใหม่ๆ ในโลกของ

แม้เป็นเพยีงรถต้นแบบ หรอื Concept Car แต่กเ็ชือ่ได้ว่า บรรดาสาวกค่ายกระทงิดจุากท่ัวโลก 
คงอยากให้ทาง Automobili Lamborghini ได้ลงมอืสร้างสรรค์ Lamborghini Lambo V12 Vision 

Gran Turismo Concept ให้ออกมาเป็นรถถนนอย่างแน่นอน 
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เป็นทางการไปในงาน 2019 FIA Certified Gran Turismo 
Championships ณ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก คือ 
ยนตรกรรมสุดล�้าที่ถูกสร้างข้ึนมาส�าหรับ “ลงจอ” ในเกมแข่ง
รถชื่อดังอย่าง Gran Turismo Sport เครื่อง Sony PlayStation  
ซึ่งจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 นี้นั่นเอง 

โดย Stefano Domenicali ในฐานะ Chairman and CEO 
of Automobili Lamborghini S.p.A. ได้ขึ้นกล่าวในการเปิด
ตัวครั้งนี้ว่า 

“Lamborghini คือ แบรนด์ที่เหมาะสมส�าหรับวัยรุ่นยุค
ใหม่ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ว่า ท�าไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพื่อน�า
เสนอวิสัยทัศน์ล่าสุดของเราผ่านยนตรกรรมจริง ที่เปี่ยมด้วย
ความล�้าหน้าบนงานดีไซน์ที่ทุกสายตาต้องหันมอง ตลอดจน
สามารถมอบความสนุกให้แก่ผูค้นเจเนอเรช่ันใหม่ๆ ในโลกของ

แม้เป็นเพยีงรถต้นแบบ หรอื Concept Car แต่กเ็ชือ่ได้ว่า บรรดาสาวกค่ายกระทงิดจุากท่ัวโลก 
คงอยากให้ทาง Automobili Lamborghini ได้ลงมอืสร้างสรรค์ Lamborghini Lambo V12 Vision 

Gran Turismo Concept ให้ออกมาเป็นรถถนนอย่างแน่นอน 
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เกมการแข่งรถ ไปจนถงึเหล่าผูช้ืน่ชอบ และหลงใหลในยนตรกรรม 
ระดับ Super Sports Car” 

Lambo V12 Vision GT ได้สร้างความตื่นเต้นกันตั้งแต่รูป
ลักษณ์ จากฝีมืองานดีไซน์ของส�านักออกแบบ Lamborghini 
Centro Stile ใน Sant’Agata Bolognese ที่ตั้งใจรังสรรค์องค์
ประกอบทัง้หมด ภายใต้หลกัอากาศพลศาสตร์ช้ันสงู เพือ่สือ่ถึง
ความเหนือชั้นในฐานะยนตรกรรมประสิทธิภาพสูง ผสมผสาน
ด้วยการเพ่ิมเติม DNA ของความเป็น Lamborghini จากยุค
อดตีทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ เพือ่สือ่ถงึการขยายศกัยภาพ
งานออกแบบในอนาคตของแบรนด์ด้วยเช่น

เริ่มจากโครงสร้างตัวถังหลักสไตล์ Single Seat ส�าหรับ
เกมแข่งรถโดยไม่จ�าเป็นต้องมีผู้โดยสาร และออกแบบให้ไร้
การเชื่อมต่อกับชุดกันชนหน้า ตามด้วยการเลือกใช้รูปทรง Y-
Shaped เพื่อสร้างความสะดุดตาตั้งแต่ในส่วนของชุดไฟหน้า 
ตลอดจนในส่วนของสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ ซ่ึงวางชุดไฟ
ท้ายในลักษณะรูปทรง Y-Shaped เช่นเดียวกัน 

อกีท้ังมมุมองด้านข้าง โดยเฉพาะในส่วนของกระจกบงัลม
รูปทรง 6 เหลี่ยม ก็ยังได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมา
จาก Lamborghini Marzal ในปี 1968 อีกด้วย ขณะที่ภายใน
ห้องโดยสาร น้ันมากับแนวทางออกแบบสไตล์ Cockpit ของ
เครื่องบินขับไล่ Jetfighter Pilot ซึ่งผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถ
ได้โดยผ่านชุดพวงมาลัย และหน้าจอ Information สุดล�้าสมัย 

ส่วนไฮไลต์ของ Concept Car สุดล�้า ต้องยกให้กับขุม
พลัง ซึ่งทาง Automobili Lamborghini เผยรายละเอียดว่า ได้
ติดต้ังเคร่ืองยนต์บล็อคเดียวกับ Lamborghini Sian FKP 37 
ยนตรกรรม Supercar Hybrid รุ่นแรกของค่ายที่มีการผลิตใน
จ�านวนจ�ากัด ให้กับเจ้า Lambo V12 Vision Gran Turismo 
Concept และน่ันหมายถึง พละก�าลังระดับ 819 แรงม้า จาก
เครื่องยนต์พิกัด 6,500 ซีซี แบบ V12 ไร้ระบบอัดอากาศ พร้อม
ระบบ Mild-Hybrid มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 

และยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ เก่ียวกับราย
ละเอยีดของสมรรถนะ ซ่ึงในขณะที ่Lamborghini Sian FKP 37 
ถูกเคลมความเร้าใจเอาไว้ที่อัตราเร่งจากจาก 0-100 กม./ชม. 
ในเวลาไม่ถึง 2.8 วินาที พร้อมความเร็วสูงสุดถึง 350 กม./ชม. 
แต่ด้วยฐานะของ Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept 
ยนตรกรรมสดุล�า้แห่งเกมส์ Gran Turismo Sport ทีส่ร้างขึน้เพ่ือ
การประลองความเร็วในโลกดิจิตัลล่ะก็ บอกเลยว่า มันอาจจะ
มากับความสามารถในแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง 

จนต้องพึงภาวนาให้ Automobili Lamborghini พยายาม
ท�าออกมาเพ่ือให้โลดแล่นได้เหมือนในสนามแข่งแม้อยู่บน 
ท้องถนน สาวกจากทั่วโลกย่อมหามาครอบครองให้ได ้
อย่างแน่นอน

D
R
IV

E

drive50ok.indd   15 25/2/2563 BE   11:06



LIPS Garçon

0MiJia 
Car Air Purifier

GOOGLE LENS

Watch Dogs Legion

Ao Air

016

G
A
D
G
E
T เรื่อง PAWIN ภาพ ลิขสิทธิ์

ในยุคทีม่ลพิษทางอากาศอย่างฝุน่ PM2.5 ได้กลายเป็นปัญหาของสขุภาพ เครือ่งฟอก
อากาศจงึจ�าเป็นอย่างย่ิง MiJia Car Air Purifier เป็นเครือ่งฟอกอากาศขนาดกะทัดรดั
ทีถู่กออกแบบมาเพ่ือใช้งานในรถยนต์ส่วนตวั จดุเด่นคอืการสัง่งานผ่านสมาร์ทโฟน จงึ
ท�าให้คุณตรวจสอบและควบคมุเจ้าเครือ่งน้ีได้เพียงปลายน้ิว โดยสามารถฟอกอากาศ
ได้อย่างรวดเรว็ภายใน 3-7 นาทีขึน้อยูกั่บขนาดรถของคณุ

ผู ้ช่วยในการค้นหาสุดเจ๋งได้ถือก�าเนิดขึ้นแล้ว โดยคุณไม่ 
ต้องมัวพิมสมาร์ทโฟนให้เสียเวลา เพียงแค่เปิดกล้องในมือถือ
แล้วยกข้ึนมาส่องก็สามารถค้นหาได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอก
ทาง สถานที ่หรอืสิง่ของ Google Lens ก็สามารถให้ผลลพัธ์ที่
คุณก�าลังค้นหาอยู่ได้อย่างทันที โดยในระบบ iOS สามารถใช้
งานได้ผ่านทาง Google Photos

เกมภาคต่อของซร่ีีส์จากค่าย Ubisoft โดย Watch Dogs เป็นเกม Action-Adventure แนว Open 
World ในพ้ืนทีเ่ปิดกว้าง โดยการด�าเนินของเกมจะอยู่ทีร่ะบบเควสเพ่ือให้ผูเ้ล่นได้ตามแก้เควสต่างๆ 
โดยในภาคนีจ้ะไม่มกีารโฟกสัไปทีตั่วละครใดตวัละครหน่ึงเหมอืนภาคท่ีผ่านมา แต่จะให้ผูเ้ล่นได้
สามารถเลอืกเหล่าตวัละครหน้าตาสดุกวนมากมายท่ีรอให้คณุได้เลือกเล่น 
 วางจ�าหน่าย 6 มนีาคม 2020 น้ี

อกีหน่ึงตวัช่วยฟอกอากาศทีอ่ยากแนะน�า แต่คราว
นีเ้ป็นทขีองหน้ากากอนามยัอย่าง Ao Air ซึง่เป็น
หน้ากากท่ีช่วยป้องกันมลพิษ สามารถกรองอากาศ
ได้อย่างทันที โดยมีอุปกรณ์เหมือนเครื่องกรอง
อากาศติดอยู่ท้ัง 2 ข้าง โดยทางผูอ้อกแบบได้เคลมว่า
มนัสามารถกรองอากาศได้ในระดบัของโมเลกุลและ
ป้องกันเจ้าฝุน่ PM2.5 ได้สงูสดุถึง 98% ตวัหน้ากาก
สามารถใช้งานได้นานถึง 6 ชัว่โมงเลยทีเดยีว
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โดยในภาคนีจ้ะไม่มกีารโฟกสัไปทีตั่วละครใดตวัละครหน่ึงเหมอืนภาคท่ีผ่านมา แต่จะให้ผูเ้ล่นได้
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ซึง่เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของสถาปนกิรุน่เก๋าทีไ่ม่มเีอาท์อย่าง Ando นัน้
ได้ถกูน�ามาปรบัใช้ในเรือนเวลา Bvlgari Octo Finissimo เรือนเวลาออโต
เมตกิโคโนกราฟเรอืนบางได้อย่างลงตวั เริม่จากพืน้ผวิไทเทเนีย่มเนือ้ทราย
สเีทาแมตต์บนตวัเรอืนทรงแปดเหลีย่ม และสาย ไปจนถงึหน้าปัดลวดลาย
สไปรลัทีล้่อกนักบัแนวคิดตามวถีิเซน ทีเ่รามกัจะพบในศิลปะการจดัสวน
สไตล์ญ่ีปุน่ รงัสรรค์ขึน้โดยการพมิพ์แล็คเกอร์สดี�าคมกริบ 

เข็มบอกเวลาท่ีมเีพียงแค่เข็มบอกช่ัวโมง นาท ีและเขม็บอกวนิาทีอนั
เลก็จิว๋ เรยีบง่าย ไร้โลโก้ ตามปรชัญามนิิมลั ซึง่ท�างานด้วยพลังงานทีไ่ด้
จากการขึน้ลานอตัโนมตัโิดยโรเตอร์แพลตนิัม่ขนาดเลก็ ออกแบบให้บาง
เพียงแค่ 2.23 มิลลิเมตร แต่สามารถส�ารองพลังงานได้ยาวนานถึง 60 
ชัว่โมงสามารถกนัน�า้ได้ในระดับความลึก 30 เมตร 

ด้านหลงัตัวเรือนท�าจากคริสตัลแซฟไฟร์โปร่งใสเผยให้เห็นกลไกด้าน
ใน ทัง้ยงัมลีายเซ็นของ Ando เป็นเคร่ืองหมายรับประกนัความ rare  เพราะ
ผลติเพียงแค่ 200 เรอืนเท่านัน้

วางจ�าหน่ายแล้ววันน้ีทางเว็บไซต์ www.bulgari.com/ja-jp ใน
สนนราคา 1,980,000 เยน ช่วงนีค่้าเงินบาทแขง็ใช้ได้ ใครอยากกดจอง
กล็องดูได้เลย  

Bvlgari 
น้อยแต่มาก เรยีบแต่โก้ ทีแ่ท้จริง ส�าหรบัเรือนเวลาจากแบรนด์ไฮจวิเวลรีช่ัน้น�าอย่าง Bvlgari ทีห่นัมาจบัมือกับสถาปนิกชาวอาทิตย์อทัุยชือ่

ดงั Tadao Ando ผูม้ช่ืีอเสยีงจากสถาปัตยกรรมทีใ่ช้วสัดคุอนกรตีเป็นหลกั และเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยการเจาะช่อง
ให้แสงอาทติย์ส่องผ่านเข้ามาให้แสงสว่างภายในอาคาร แทนทีจ่ะตดิบานหน้าต่างอย่างอาคารท่ัวๆ ไป 

Octo Finissimo Tadao Ando Edition 
เรื่อง : Pisut ภาพ : ลิขสิทธิ์, Wikipedia.org
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เอ็ม – อคิรากร อิกติิสิริ
เรือ่ง Sittichai ภาพ Somkiat K.

นอกจากทีเ่ขาจะเป็น AVP หนุ่มแห่งแอพสตรมีมิง่ยอดฮติของสาวๆ สายซรีส์ีเกาหลอีย่าง 
VIU แล้ว เอม็ – อศริากร อิกติสิิร ิยงัเป็นตวัจรงิแห่งวงการ Seiko ท่ีทางแบรนด์ให้การยอมรบั 
เพราะเรือนเวลาทีม่มีากกว่าร้อยเรอืน โดยเฉพาะ Seiko Monster ท่ีเขาชืน่ชอบเป็นพเิศษ ที่

ล้วนแล้วแต่เป็น Limited Edition ท่ีตอนน้ีหาดไูด้ยากมาก ชนิดท่ีว่าถงึมีเงนิเพยีงอย่างเดยีวกย็งั
ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ จนท�าให้เขาถกูต้ังฉายาว่าเป็น “เจ้านายของอสรูกายสายสปอร์ต”

Why? Seiko
ผมเป็นคนแต่งตัวมินิมัลสุดๆ แบบเสื้อยืดสีพื้น กางเกงยีนส์ 
รองเท้าผ้าใบ เลยต้องเพิม่อะไรท่ีมสีีสนัมากขึน้ พอมาเจอดไีซน์
แบบสปอร์ตและความหนาของตวัเรอืนทีไ่ด้มาจากทรงนาฬิกา
ด�าน�้า มันก็เลยท�าให้การแต่งตัวของผมสมบูรณ์และสนุกขึ้น 
จะเลือกคัลเลอร์ฟูลก็ได้ หรือเบื่อๆ ก็สลับสายดู มันก็ยังเข้ากับ
ผมอยู่ และ Seiko ยังมีความคงทนกว่านาฬิกาแบรนด์อ่ืนๆ ที่
เคยใส่ด้วยครับ

How it Start
ต้องย้อนกลับเวลาไปนิดหน่อยครับ มันเร่ิมจากท่ีผมชอบใส่
นาฬิกามาตั้งแต่เด็กๆ อย่าง Tag Heuer และ Rolex Datejust 

O
B
SE

SS
IO

N

Monster Master Mini Monster เองกเ็ก็บเหมอืนกัน แต่ท่ีชอบและเกบ็เยอะทีส่ดุก็
คงไม่พ้น Monster นัน่แหละครบั ตัง้แต่รุน่หนึง่จนถึงรุน่ปัจจบุนั
ที่เก็บมาตลอด 15 ปี จนตอนนี้น่าจะมีเกินกว่าร้อยเรือนแล้ว

First buy
ต้องเรยีกว่าเป็นสองเรอืนแรกเพราะผมซือ้พร้อมกนัครบั ทีซ้ื่อก็
จะเป็น Monster รุ่นหนึง่ทีอ่อกมาเป็นสดี�ากบัสส้ีม พอซือ้ได้สกั
พักเขาก็ออกรุ่นหนึ่งสีใหม่ออกมาเป็นโทนแม่สีที่มีสีชัดมากๆ 
อย่างสีเหลือง สีน�้าเงิน สีแดงครับ ออกมาแค่สองวันก็กลาย
เป็นสามเรือนที่หาซื้อยากมากทันที

True Love
มีช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนไปสะสมนาฬิกายี่ห้ออื่น เพราะกระแสที่
มันมาแรงกว่า เลยท�าให้ตัดสินใจขายนาฬิกา Monster ทั้ง 5 
เรือนที่ซ้ือมาตอนแรกจนหมด เพื่อเปล่ียนทิศทางการสะสม
แบรนด์ แต่เพราะรักในรุ่นน้ีมากๆ เลยตัดสินใจกลับมาสะสม
อีก พอตามเก็บครบอีกครั้งก็บอกกับตัวเองว่า “ต่อจากนี้ จะ
ไม่ปล่อยให้นาฬิการุ่นนี้หลุดมือไปอีก” นี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่
เก็บอย่างจริงจัง

Seiko 101
หนุ่มๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าชื่อที่เราใช้เรียกแต่ละ
รุน่จะเป็นช่ือท่ีแฟนๆ ของแบรนด์เป็นคนตัง้เอง เพราะปกตแิล้ว 
Seiko จะตัง้ชือ่เป็นรหัสตวัอกัษรและเลข ท�าให้มนัเรยีกยากเกนิ
ไป แฟนๆ เลยตั้งกันชื่อเล่นกันเอง จนแบรนด์หยิบไปใช้เป็นอีก
ชือ่หนึง่ อย่างรุน่ทีผ่มเกบ็กไ็ด้ชือ่มาจากดไีซน์ทีด่แูขง็แกร่งกว่า
นาฬิกาด�าน�้าอีกรุ่นที่ออกมาก่อน ก็เลยได้ชื่อว่า Sea Monster 
และตัดให้กระชับ จนเหลือแค่ Monster

Where I Shop
ถึงนาฬิกาพวกนี้จะดูแพงและหาซื้อยาก ความจริงแล้วก็
สามารถหาซ้ือในช็อปท่ีไทยได้เลยนะครับ(ถ้าเข้าไปซ้ือเร็ว
พอ) มีบางเรือนครับท่ีจะบินไปซื้อที่ญี่ปุ่น ซึ่งรุ่นที่ผลิตที่น่ันก็
จะผลิตแค่รอบครั้ง เลยท�าให้ขายหมดและหายากยิ่งกว่าเดิม
หลายเท่าเลยครับ

ติดตามเอ็มได้ที่ FB : Akirakorn I-kitisiri

ท่ีคุณพ่อเคยซื้อให้เป็นของ
ขวัญ แต่เพราะดีไซน์ท่ีมันดู
โตเกนิไป ท�าให้ผมไม่ได้หยบิ
เอามาใส่บ่อยๆ เลยเริ่มหา
แบรนด์นาฬิกาใหม่ๆ ที่ดูจะ
เข้ากับตัวเองได้มากกว่า ก็
เลยมาเจอกับ Seiko ครับ 

My Collection 
จรงิๆ ผมเกบ็ Seiko หลายรุ่น
นะครบั อย่างรุ่น Hi-end หรอื 

Favorite Item 
ต้องเป็นตวันีเ้ท่านัน้ หนึง่ใน
รุน่ LX line แถมยงัเป็นเรอืน
ทีแ่พงทีส่ดุทีเ่คยซือ้ด้วยครบั 
แอบบอกว่าราคาท่ีไทยเหยยีบ

แสนเข้าไปแล้ว
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เอม็ – อคริากร อกิติสิริิ
เรือ่ง Sittichai ภาพ Somkiat K.

นอกจากทีเ่ขาจะเป็น AVP หนุม่แห่งแอพสตรมีม่ิงยอดฮติของสาวๆ สายซรีส์ีเกาหลอีย่าง 
VIU แล้ว เอม็ – อศริากร อกิติสิิร ิยังเป็นตวัจรงิแห่งวงการ Seiko ทีท่างแบรนด์ให้การยอมรบั 
เพราะเรอืนเวลาทีม่มีากกว่าร้อยเรอืน โดยเฉพาะ Seiko Monster ทีเ่ขาชืน่ชอบเป็นพเิศษ ที่

ล้วนแล้วแต่เป็น Limited Edition ทีต่อนนีห้าดไูด้ยากมาก ชนดิทีว่่าถงึมีเงนิเพยีงอย่างเดยีวกย็งั
ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ จนท�าให้เขาถกูต้ังฉายาว่าเป็น “เจ้านายของอสรูกายสายสปอร์ต”

Why? Seiko
ผมเป็นคนแต่งตัวมินิมัลสุดๆ แบบเสื้อยืดสีพื้น กางเกงยีนส์ 
รองเท้าผ้าใบ เลยต้องเพิม่อะไรท่ีมีสีสนัมากข้ึน พอมาเจอดไีซน์
แบบสปอร์ตและความหนาของตัวเรอืนท่ีได้มาจากทรงนาฬิกา
ด�าน�้า มันก็เลยท�าให้การแต่งตัวของผมสมบูรณ์และสนุกขึ้น 
จะเลือกคัลเลอร์ฟูลก็ได้ หรือเบื่อๆ ก็สลับสายดู มันก็ยังเข้ากับ
ผมอยู่ และ Seiko ยังมีความคงทนกว่านาฬิกาแบรนด์อื่นๆ ที่
เคยใส่ด้วยครับ

How it Start
ต้องย้อนกลับเวลาไปนิดหน่อยครับ มันเริ่มจากที่ผมชอบใส่
นาฬิกามาตั้งแต่เด็กๆ อย่าง Tag Heuer และ Rolex Datejust 
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Monster Master Mini Monster เองกเ็ก็บเหมอืนกนั แต่ทีช่อบและเกบ็เยอะทีส่ดุก็
คงไม่พ้น Monster นัน่แหละครบั ตัง้แต่รุน่หน่ึงจนถงึรุ่นปัจจบุนั
ที่เก็บมาตลอด 15 ปี จนตอนนี้น่าจะมีเกินกว่าร้อยเรือนแล้ว

First buy
ต้องเรยีกว่าเป็นสองเรอืนแรกเพราะผมซือ้พร้อมกนัครับ ท่ีซือ้ก็
จะเป็น Monster รุ่นหนึง่ทีอ่อกมาเป็นสดี�ากบัสส้ีม พอซือ้ได้สกั
พักเขาก็ออกรุ่นหน่ึงสีใหม่ออกมาเป็นโทนแม่สีที่มีสีชัดมากๆ 
อย่างสีเหลือง สีน�้าเงิน สีแดงครับ ออกมาแค่สองวันก็กลาย
เป็นสามเรือนที่หาซื้อยากมากทันที

True Love
มีช่วงหน่ึงท่ีเปลี่ยนไปสะสมนาฬิกาย่ีห้ออื่น เพราะกระแสที่
มันมาแรงกว่า เลยท�าให้ตัดสินใจขายนาฬิกา Monster ท้ัง 5 
เรือนที่ซื้อมาตอนแรกจนหมด เพื่อเปล่ียนทิศทางการสะสม
แบรนด์ แต่เพราะรักในรุ่นน้ีมากๆ เลยตัดสินใจกลับมาสะสม
อีก พอตามเก็บครบอีกคร้ังก็บอกกับตัวเองว่า “ต่อจากนี้ จะ
ไม่ปล่อยให้นาฬิการุ่นนี้หลุดมือไปอีก” น่ีเลยเป็นจุดเร่ิมต้นที่
เก็บอย่างจริงจัง

Seiko 101
หนุ่มๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าชื่อที่เราใช้เรียกแต่ละ
รุน่จะเป็นชือ่ทีแ่ฟนๆ ของแบรนด์เป็นคนตัง้เอง เพราะปกตแิล้ว 
Seiko จะตัง้ชือ่เป็นรหัสตวัอกัษรและเลข ท�าให้มนัเรียกยากเกนิ
ไป แฟนๆ เลยตั้งกันชื่อเล่นกันเอง จนแบรนด์หยิบไปใช้เป็นอีก
ชือ่หนึง่ อย่างรุน่ทีผ่มเกบ็กไ็ด้ชือ่มาจากดไีซน์ทีด่แูขง็แกร่งกว่า
นาฬิกาด�าน�้าอีกรุ่นที่ออกมาก่อน ก็เลยได้ชื่อว่า Sea Monster 
และตัดให้กระชับ จนเหลือแค่ Monster

Where I Shop
ถึงนาฬิกาพวกนี้จะดูแพงและหาซื้อยาก ความจริงแล้วก็
สามารถหาซื้อในช็อปท่ีไทยได้เลยนะครับ(ถ้าเข้าไปซ้ือเร็ว
พอ) มีบางเรือนครับท่ีจะบินไปซ้ือที่ญ่ีปุ่น ซึ่งรุ่นที่ผลิตที่น่ันก็
จะผลิตแค่รอบครั้ง เลยท�าให้ขายหมดและหายากยิ่งกว่าเดิม
หลายเท่าเลยครับ

ติดตามเอ็มได้ที่ FB : Akirakorn I-kitisiri

ที่คุณพ่อเคยซื้อให้เป็นของ
ขวัญ แต่เพราะดีไซน์ท่ีมันดู
โตเกนิไป ท�าให้ผมไม่ได้หยบิ
เอามาใส่บ่อยๆ เลยเริ่มหา
แบรนด์นาฬิกาใหม่ๆ ที่ดูจะ
เข้ากับตัวเองได้มากกว่า ก็
เลยมาเจอกับ Seiko ครับ 

My Collection 
จรงิๆ ผมเกบ็ Seiko หลายรุ่น
นะครบั อย่างรุ่น Hi-end หรอื 

Favorite Item 
ต้องเป็นตวันีเ้ท่านัน้ หนึง่ใน
รุน่ LX line แถมยงัเป็นเรอืน
ทีแ่พงทีส่ดุทีเ่คยซือ้ด้วยครบั 
แอบบอกว่าราคาท่ีไทยเหยยีบ

แสนเข้าไปแล้ว
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เรื่อง  Mr.G ภาพ ลิขสิทธิ์
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LOVER BOys

ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยเสื้อผ้าที่เปี่ยมไปด้วยสไตล์และความสดใส
ในแบบหนุ่มอินเลิฟและอินเทรนด์ 
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Men In PInk
ใครว่าผูช้ายจะใส่เสือ้ผ้าสชีมพูไม่ได้ ในยุคท่ีแฟชัน่
ไม่มกีฎเกณฑ์ และเราไม่ตดัสนิใครจากสไตล์ หรอื
เสื้อผ้าท่ีเขาใส่กันอีกแล้ว สีชมพูจึงกลายมาเป็น
อีกหนึ่งความโดดเด่นในซีซั่นนี ้และยิง่ด้วยเดือน
แห่งความรักในเดือนน้ีแล้ว จะเป็นไรไป ถ้าจะ
หยิบเสื้อผ้าสีชมพูมาสวมใส่ ซึ่งก็มีตั้งแต่สีชมพู
สดในแบบชอ็คก้ิงพิงค์ไปจนถึงสชีมพูหวานสบาย
ตาในแบบพาสเทล จะใส่แบบโททัลลุคในแบบ 
Louis Vuitton หรือ Paul Smith ก็ได้ หรือจะใช้
สีชมพูหลากหลายเฉดในการเลเยอร์แบบ Heron 
Preston หรอื GMBH นอกจากนัน้ยังสามารถจบัคู่
สชีมพูกับสอีืน่ๆ ได้อกี ทัง้ชมพูชอ็คก้ิงพ้ิงค์กับสดี�า
ในแบบ Ami หรอืชมพูพาสเทลกับสขีาวหรอืสเีทา 
ในแบบ GMBH หรอื Dior ก็ดสูบายตาไปอกีแบบ 

Sacai

Ami 

Ann Demeulemesster

Dior

Prada

Dries Van Noten

Loewe
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Men In PInk
ใครว่าผูช้ายจะใส่เสือ้ผ้าสชีมพูไม่ได้ ในยุคท่ีแฟชัน่
ไม่มกีฎเกณฑ์ และเราไม่ตดัสนิใครจากสไตล์ หรอื
เสื้อผ้าที่เขาใส่กันอีกแล้ว สีชมพูจึงกลายมาเป็น
อีกหนึ่งความโดดเด่นในซีซั่นนี ้และยิง่ด้วยเดือน
แห่งความรักในเดือนน้ีแล้ว จะเป็นไรไป ถ้าจะ
หยิบเสื้อผ้าสีชมพูมาสวมใส่ ซึ่งก็มีตั้งแต่สีชมพู
สดในแบบชอ็คก้ิงพิงค์ไปจนถึงสีชมพูหวานสบาย
ตาในแบบพาสเทล จะใส่แบบโททัลลุคในแบบ 
Louis Vuitton หรือ Paul Smith ก็ได้ หรือจะใช้
สชีมพูหลากหลายเฉดในการเลเยอร์แบบ Heron 
Preston หรอื GMBH นอกจากนัน้ยังสามารถจบัคู่
สชีมพูกับสอ่ืีนๆ ได้อีก ท้ังชมพูชอ็คก้ิงพ้ิงค์กับสดี�า
ในแบบ Ami หรอืชมพูพาสเทลกับสขีาวหรอืสเีทา 
ในแบบ GMBH หรอื Dior ก็ดสูบายตาไปอกีแบบ 

Sacai

Ami 

Ann Demeulemesster

Dior

Prada

Dries Van Noten

Loewe
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Double Trouble
ค�ำว่ำเสือ้คูไ่ม่จ�ำเป็นต้องใส่เสือ้เหมอืนกัน ลำยเดยีวกันเสมอไป เว้นเสยีแต่ว่ำคณุจะถูกแฟนสำวบงัคับ หรอืว่ำถ้ำชอบก็ไม่ว่ำกัน แต่เสือ้คูยั่งมทีำงเลอืกอกี
มำกมำยในกำรใส่เสือ้ผ้ำแมต็ช์กัน ไม่ว่ำจะเป็นส ีหรอืลำยพิมพ์ โดยทีอ่ำจจะไม่ต้องเหมอืนกันเป๊ะๆ ก็ได้ มนัอำจจะเป็นชดุผ้ำเดนิมเหมอืนลำย แต่คนละ
แพตเทิร์นในแบบ Bottega Veneta หรอืใส่สเีดยีวกันแต่คนละรปูแบบเสือ้ผ้ำ อย่ำง Iceberg หรอื  Heron Preston หรอื Loewe นอกจำกนีเ้รำยังสำมำรถ
ใส่เสือ้ผ้ำทีด่เูหมอืนชดุคูกั่น แต่ต่ำงก็มรีปูแบบท่ีเป็นตวัของตัวเองได้ ไม่ว่ำจะเป็นแพตเทิร์นของชดุในโทนสเีดียวกันอย่ำง Ann Demeulemeester หรอื 
Balmain ทีใ่ช้โทนสขีำวด�ำเหมอืนกัน หรอืลำยผ้ำอย่ำง Jacquemus ทีค่นหนึง่เป็นเสือ้อกีคนเป็นกระโปรง หรอืแม้แต่  Marni ทีใ่ช้แค่คูส่ทีีเ่หมอืนกัน แค่

นีเ้ดนิด้วยกันใครเขำก็รูแ้ล้วว่ำมำเป็นคู ่โดยท่ีไม่ต้องใส่เสือ้ยืดสกรนีลำยบอกว่ำคนข้ำงๆ คือแฟนกัน 

Ann Demeulemeester

Fendi

Iceberg

Bottega Veneta

Heron Preston

Marni

Balmain

Feng Chen Wang

Jacquemus

p.19 - p.23 fash scoop #50edit.indd   21 2/13/2563 BE   11:32 AM



LIPS Garçon022

FA
SH

IO
N

 S
C

O
O

P

TRaVEL wITh sTyLE REsORT COLLECTIOn 2020

BaLMaIn Off-whITE
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หนุ่มอเมริกันสไตล์คาวบอยในลายพิมพ์ท้อง
ทะเลทรายสสีด คือ การเดนิทางของ Balmain ใน 
คอลเล็กชั่นน้ี ซึ่งมาในรูปแบบสตรีทแวร์ท้ัง 
ฮูดดี้  บอมเบอร์แจ็กเก็ต สวมใส่กับกาง
เ ก ง ยี น ส ์ มี ก า ร ใ ช ้ ล ว ด ล า ย ก ร า ฟ ิ ก ม า 
สร้างสรรค์ให้ดรูาวกับเป็นลายชนเผ่า แต่ทว่า
โมเดิร์นกว่านั้นในรูปแบบของพอนโช และ 
แจ๊กเก็ตทีใ่ช้การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นสาย

เมทัลลกิ

แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายของ Hyung S. 
Kim ทีถ่่ายภาพของหญิงนกัด�าน�า้ของในสไตล์ 
ฟรไีดรฟ์ของเกาหลใีต้ หรอืท่ีเรยีกว่า haenyeo 
กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
เสือ้ผ้าในคอลเลก็ชัน่น้ีของเวอร์จลิ แอบโลห์ รปู
แบบและสสีนัของชดุประดาน�า้ทีน่�ามาใช้ในรปู
แบบสตรทีแวร์ รวมไปถึงการได้เห็นชดุว่ายน�า้

ครัง้แรกของแบรนด์ 

การเดนิทางสูซ่านตาเฟ นิวเมก็ซโิกเพ่ือไปร่วมงาน 
International Folk Art Market ของดีไซเนอร์ Paul 
Andrew น�ามาซึง่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
คอลเลก็ชัน่รสีอร์ท 2020 น้ี โทนสีของแสงแดด 
ท้องทะเลสาย โขดหนิ น�ามาสูส่สีนัของเสือ้ผ้า เช่น
เดียวกันกับการใช้เอกลกัษณ์งานหนงัของแบรนด์ 

มาสร้างเสือ้ผ้าทีดู่เรยีบหร ูสวมใส่ง่าย 

ROBERTO CaVaLLI
Roberto Cavalli ยังคงน�าเอาลายพิมพ์ขนสัตว์       
อนัเป็นซกิเนเจอร์ของแบรนด์มาใช้เป็นลายพิมพ์ใน
คอลเลก็ชัน่รสีอร์ท 2020 น้ี ท้ังลายเสอืดาว หลาก
หลายแบบหลากหลายเท็กซ์เจอร์ ลายม้าลาย รวม
ไปถึงการผสมผสานลายเสอืดาวหลากแพตเทิร์น
ไว้ด้วยกัน นอกจากนัน้ยังมลีายพิมพ์ดอกไม้ ลาย
สไตล์ญ่ีปุน่ ท้ังเสือ้เชิต้แขนสัน้สไตล์เสือ้ฮาวาย ชดุ

สทูสไตล์ล�าลองทีใ่ส่กับเสือ้กล้าม
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หนุ่มอเมริกันสไตล์คาวบอยในลายพิมพ์ท้อง
ทะเลทรายสสีด คือ การเดนิทางของ Balmain ใน 
คอลเล็กชั่นน้ี ซึ่งมาในรูปแบบสตรีทแวร์ท้ัง 
ฮูดดี้  บอมเบอร์แจ็กเก็ต สวมใส่กับกาง
เ ก ง ยี น ส ์ มี ก า ร ใ ช ้ ล ว ด ล า ย ก ร า ฟ ิ ก ม า 
สร้างสรรค์ให้ดรูาวกับเป็นลายชนเผ่า แต่ทว่า
โมเดิร์นกว่านั้นในรูปแบบของพอนโช และ 
แจ๊กเก็ตทีใ่ช้การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นสาย

เมทัลลกิ

แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายของ Hyung S. 
Kim ทีถ่่ายภาพของหญิงนกัด�าน�า้ของในสไตล์ 
ฟรไีดรฟ์ของเกาหลใีต้ หรอืท่ีเรยีกว่า haenyeo 
กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
เสือ้ผ้าในคอลเลก็ชัน่น้ีของเวอร์จลิ แอบโลห์ รูป
แบบและสสีนัของชดุประดาน�า้ทีน่�ามาใช้ในรปู
แบบสตรทีแวร์ รวมไปถึงการได้เห็นชดุว่ายน�า้

ครัง้แรกของแบรนด์ 

การเดินทางสูซ่านตาเฟ นิวเมก็ซโิกเพ่ือไปร่วมงาน 
International Folk Art Market ของดีไซเนอร์ Paul 
Andrew น�ามาซึง่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
คอลเลก็ชัน่รสีอร์ท 2020 น้ี โทนสีของแสงแดด 
ท้องทะเลสาย โขดหนิ น�ามาสูส่สีนัของเสือ้ผ้า เช่น
เดียวกันกับการใช้เอกลกัษณ์งานหนงัของแบรนด์ 

มาสร้างเสือ้ผ้าทีดู่เรยีบหรู สวมใส่ง่าย 

ROBERTO CaVaLLI
Roberto Cavalli ยังคงน�าเอาลายพิมพ์ขนสัตว์       
อันเป็นซกิเนเจอร์ของแบรนด์มาใช้เป็นลายพิมพ์ใน
คอลเลก็ชัน่รสีอร์ท 2020 น้ี ท้ังลายเสอืดาว หลาก
หลายแบบหลากหลายเท็กซ์เจอร์ ลายม้าลาย รวม
ไปถึงการผสมผสานลายเสอืดาวหลากแพตเทิร์น
ไว้ด้วยกัน นอกจากนัน้ยังมลีายพิมพ์ดอกไม้ ลาย
สไตล์ญ่ีปุน่ ท้ังเสือ้เชิต้แขนสัน้สไตล์เสือ้ฮาวาย ชดุ

สทูสไตล์ล�าลองทีใ่ส่กับเสือ้กล้าม
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Moschino

แม้จะไม่ได้จดัเตม็เท่ากับคอลเลก็ชัน่รีสอร์ทของฝ่ัง
เสือ้ผ้าผูห้ญิง แต่รสีอร์ทเสือ้ผ้าผูช้ายของ Louis Vuit-
ton ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการใช้ลวดลาย
พรางมาสร้างเป็นลวดลายบนแจ๊กเก็ตท่ีท�าจากขน
สตัว์ ลายละเอยีดของหนงัป๊ัมลายโมโนแกรมอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ คอลเลก็ชัน่น้ีโดดเด่น

ด้วยแจ๊กเก็ตท่ีมใีห้เลอืกหลากหลายแบบ

สิง่ท่ี Clare Waight Keller เห็นตามท้องถนน กลาย
มาเป็นส่วนหน่ึงของคอลเลก็ชัน่รสีอร์ทน้ี เราจงึได้
เหน็เสือ้ผ้าสตรทีแวร์ สปอร์ตแวร์ ไปจนถึงเสือ้ผ้า
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสิงห์นักบิด แน่นอน
ว่า...นัน่ก็มาจากท้องถนน แต่เหนอืสิง่อืน่ได้ก็คอื
เส้นสายอันคมกริบของเสื้อผ้าที่ท�าให้แม้จะเป็น 
สตรทีแวร์แต่ก็ยังดเูรยีบหร ูอนักลายเป็นเอกลกัษณ์

ของ Givenchy ไปแล้ว 

Demna Gvasalia เพ่ิงจะประกาศลาออกจากการ
ท�างานที ่Vetements ไป และจะมาดแูล Balen-
ciaga อย่างเต็มตัว คอลเล็กชั่นนี้เป็นเหมือน 
คอลเลก็ชัน่ต่อยอดจากผลงานของ Balenciaga ท่ี
เราเคยเหน็ไปแล้ว การน�าเอาลวดลายถุงของทีร่ะลกึ
ของปารีสมาท�าเป็นลายเสือ้ ท่ีเหลอืคอืงานโอเว่อร์          
ไซส์ในสไตล์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ ท้ังเสือ้ 

ผ้านติ และแจ๊กเก็ตลายควิลต์

ซนีเด่นจากหนังสยองขวัญทัง้หลาย คอืแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าในคอลเล็กชั่นนี้ของ  
Jeremy Scott ทั้งเร่ือง Redrum, The Shin-
ing, Frankenstein, Scream, Stranger 
Things ไปจนถึง  Edward Scissorhands เราจงึได้
เหน็เสือ้ผ้าลายพิมพ์สนกุ  ๆมากไปด้วยดเีทล ในแบบ 

Moschino ท่ีไม่เดนิตามเทรนด์ของใคร
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BITS & BOBS
เรื่อง Torrinee ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

CDGCDGCDG Boys

MOO

The New Store in Town

Under The NEON Vibe

Blooming Day
หนุ่มการ์ซงคงคุน้ตากับตวัอกัษร 3 ตวัของ CDG 

ของ COMME des GARCONS กันบ้างแล้ว ตอนนี ้
CDG ได้พัฒนาไลน์ใหม่ทีม่ชีือ่ว่า CDGCDGCDG ท่ี
เพ่ิงเปิดตวัอย่างเป็นทางการ มสีนิค้าเตม็คอลเลก็ชัน่ทัง้ 
เสือ้ทีเชิต้ เสือ้เชิต้ และท่ีขาดไม่ได้คอื เสือ้คลมุตวัยาว 
แจ๊กเก็ตตวัสัน้  ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า และหมวก 
โดยทุกดไีซน์เล่นกับโลโก้ CDG ได้อย่างโดดเด่นไม่ซ�า้
กัน ท้ังแบบโลโก้ทีเ่ป็นสขีาว และแบบท่ีใช้สสีนัเพ่ือเพ่ิม
ความมชีวีติชวีา ทีเ่พ่ิงมาเอาใจแฟนๆ ชาวไทยด้วยการ
ยก CDGCDGCDG มาเปิดเป็นร้าน Pop-Up Shop เพ่ิม
อีก 1 สาขาท่ี ด ิเอม็ควอเทยีร์ นบัเป็น Free Standing 
Store แห่งแรกนอกประเทศญ่ีปุน่ ส�าหรบัสาวกของ 
CDG สายสตรที ร่วมสมัผสั CDGCDGCDG ได้แล้ว
วันน้ี โดยไม่ต้องบนิไปไหนไกลได้เลย

คอลเลก็ชัน่ต้อนรบัปีใหม่ท่ี พลพัฒน์ อศัวะประภา 
ดไีซเนอร์และนักออกแบบชือ่ดงั ภมูใิจน�าเสนอ “MOO 
2019/2” คอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้าส�าหรบัชายหนุม่ ทีถ่่ายทอด
ความเป็นตวัตนและความเรยีบง่ายในสไตล์ Urban 
Casual น�าเสนอภาพลักษณ์ของสบายๆ ผ่านโครง
เสือ้ผ้าสไตล์ล�าลองคลาสสกิ ทีแ่ฝงไปด้วยความสปอร์ต
และกลิน่อายสไตล์ Preppy ไว้อย่างลงตัว ทีส่�าคญัเป็น
รปูแบบเสือ้ผ้าชิน้เบสิกทีส่ามารถสวมใส่ได้ง่ายในชวิีต
ประจ�าวัน แต่กลบัเพ่ิมองค์ประกอบและรายละเอียดท่ีมี
ความสนกุมากย่ิงขึน้เข้าไป ในส่วนของแอก็เซสซอรี ่ยัง
มุง่น�าเสนอไลฟ์สไตล์ไอเท็มในหลากหลายรปูแบบเข้า
มา ไม่ว่าจะเป็นเข็มกลดั, กระเป๋าใส่บตัร, กระเป๋าสะพาย
ข้าง, กระเป๋าโท้ต ไปจนถึงหมวกรปูทรงต่าง  ๆท่ีออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองกับจดุประสงค์ของแบรนด์ในการเป็น
ไลฟ์สไตล์แบรนด์ท่ีตอบโจทย์วิถีชวิีตของคนรุน่ใหม่ ผ่าน
มมุมองในการแต่งตวัและวธีิคิดเน้นความเรยีบง่ายอนั
เป็นเอกลกัษณ์ในแบบฉบบั “หมหูม”ู

A|X Armani Exchange เปิดตวัคอนเซป็ต์สโตร์ใน
รปูแบบใหม่ท่ีชัน้ M  สยาม ดสิคฟัเวอรี ่โดยยกระดบั
ประสบการณ์ในการช้อปป้ิงขึน้อกีขัน้ บนพ้ืนท่ีกว่า 200 
ตารางเมตร เพ่ือตอกย�า้ภาพลกัษณ์โมเดิร์นท่ีได้รบัแรง
บนัดาลใจมาจากโรงรถสไตล์อนิดสัเทรยีลแบบร่วม
สมยั ซึง่ทาง A|X Armani Exchange ได้เลอืกใช้หลาก
หลายวสัดเุพ่ือถ่ายทอดไอเดยีนี ้ไม่ว่าจะเป็นเหลก็กล้า 
ไม้ทีม่อีายุเก่าแก่ และคอนกรตีในสไตล์อนิดสัเทรยีล
ของนิวยอร์ก ทีด่สูนุกและเป่ียมไปด้วยพลงั สะท้อน
บรรยากาศความเป็นเมอืง ซึง่กาลเวลาจะช่วยเพ่ิมเสน่ห์
ให้กับร้านมากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยทีถ่กูทิง้อย่างไม่
ตัง้ใจไว้บนพ้ืนและผิวก�าแพงคอนกรตี หรอืแม้กระทัง่สี
สนิมท่ีปรากฏอยู่บนเหลก็ บรเิวณทางเข้าท่ีดสูว่างไสว
จะช่วยเพ่ิมความโดดเด่นให้กับหน้าร้าน ในขณะท่ีพ้ืนที่
ด้านในซึง่ประกอบไปด้วยโลหะ พ้ืนสไตล์อินดสัเทรยีล
และก�าแพงคอนกรตี จะช่วยเสรมิความเท่ให้กับวสัดุ
อืน่ๆ และสร้างความโดดเด่นให้กับพ้ืนท่ีร้านมากย่ิงขึน้ 
อกีท้ังตวัอกัษร A และ X ขนาดใหญ่ทีด่สูะดดุตายังจะ
ช่วยเน้นถึงเอกลกัษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างด ีส�าหรบั
แฟนพันธ์ุแท้ของ A|X Armani Exchange ขอแนะน�าว่า 
ต้องลองแวะไปเย่ียมด้วยตวัเองเท่าน้ัน

Camper โดย Claudia Maté เปิดตวัคอลเลก็ชัน่ 
Spring/Summer 2020 ภายใต้โทนสแีสบสนั “NEON” 
ในคอนเซป็ต์ “Camper Camping” โดยได้แรงบันดาล
ใจจากความเป็นอิสระและกิจกรรมกลางแจ้ง โดยทิง้
เรือ่งราวต่างๆ เอาไว้เบือ้งหลงัแล้วออกไปผจญภัยใน
ป่าเพ่ือค้นพบแนวคดิใหม่ๆ ซซีัน่นีเ้ก่ียวกับความขีเ้ล่น 
สนุกสนาน และความเป็นอสิระในการใช้ชวิีตนอกบ้าน 
โดยสสัีนท่ีใช้เน้นโทนสีท่ีแสดงถึงความสนุกสนานที่
ชวนให้นึกถึงบรรยากาศในฤดูร้อน รวมถึงการผสม
ผสานระหว่างการออกแบบในสไตล์สปอร์ตและวัสดทุี่
ได้แรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาต ิบวกกับเฉดสนีีออน
ทีด่สูดใส เน้นการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่าสดุและ
การพัฒนารองเท้าให้มเีอกลักษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร โดย
ได้แรงบนัดาลใจมาจากวัยรุน่ท่ีหลงใหลในธรรมชาติ
และการก้าวออกไปสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิในช่วงสดุ
สปัดาห์ บวกกับการออกแบบท่ีดขูีเ้ล่นผสานกับสไตล์
สปอร์ต ถือเป็นอกีหน่ึงคอลเลก็ชัน่จีด๊จ๊าดโดนใจหนุม่
สายเอาท์ดอร์อย่างแท้จรงิ

ส�าหรับหนุ่มสายแฟชั่นที่หลงใหลในวัฒนธรรม
แฟชัน่แบบญีปุ่น่ รบัปีใหม่น้ี Issey Miyake Men ขอน�า
เสนอคอลเลก็ชัน่แสนสดใส ซึง่ได้แรงบนัดาลใจมาจาก
พืชพันธ์ุต่าง  ๆทัง้ต้นไม้ ดอกไม้ และสมนุไพร ซึง่เป็นสิง่ที่
เราพบอยู่รอบๆตวั ทีม่าช่วยเตมิเตม็ชวีติในทุกๆ วนัของ
เราให้มคีวามสดชืน่และสนกุสนานย่ิงข้ึน โดยท่ีในภาย
ในคอลเลก็ชัน่ Spring/Summer 2020 น้ี ถูกน�าเสนอ
ผ่านซลิลเูอต็ต์เสือ้ผ้าทีเ่รยีบง่ายแบบโมเดร์ิน ทีเ่ตม็ไป
ด้วยสไตล์ทีด่ผู่อนคลายกว่าท่ีเคย น�าเสนอในโทนสทีี่
เสมอืนจรงิของธรรมชาติท่ามกลางแบก็กราวนด์ของ
ชวิีตในแบบหนุม่จากเมอืงใหญ่ พบกับคอลเลก็ชัน่ใหม่
ล่าสดุ จาก Issey Miyake Men ได้แล้ววันน้ีก่อนใคร
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CDGCDGCDG Boys

MOO

The New Store in Town

Under The NEON Vibe

Blooming Day
หนุ่มการ์ซงคงคุน้ตากับตวัอกัษร 3 ตวัของ CDG 

ของ COMME des GARCONS กันบ้างแล้ว ตอนนี ้
CDG ได้พัฒนาไลน์ใหม่ทีม่ชีือ่ว่า CDGCDGCDG ท่ี
เพ่ิงเปิดตวัอย่างเป็นทางการ มสีนิค้าเตม็คอลเลก็ชัน่ทัง้ 
เสือ้ทีเชิต้ เสือ้เชิต้ และท่ีขาดไม่ได้คอื เสือ้คลมุตวัยาว 
แจ๊กเก็ตตวัสัน้  ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า และหมวก 
โดยทุกดไีซน์เล่นกับโลโก้ CDG ได้อย่างโดดเด่นไม่ซ�า้
กัน ท้ังแบบโลโก้ทีเ่ป็นสขีาว และแบบท่ีใช้สสีนัเพ่ือเพ่ิม
ความมชีวีติชวีา ทีเ่พ่ิงมาเอาใจแฟนๆ ชาวไทยด้วยการ
ยก CDGCDGCDG มาเปิดเป็นร้าน Pop-Up Shop เพ่ิม
อกี 1 สาขาท่ี ด ิเอม็ควอเทยีร์ นบัเป็น Free Standing 
Store แห่งแรกนอกประเทศญ่ีปุน่ ส�าหรบัสาวกของ 
CDG สายสตรที ร่วมสมัผสั CDGCDGCDG ได้แล้ว
วันน้ี โดยไม่ต้องบนิไปไหนไกลได้เลย

คอลเลก็ชัน่ต้อนรบัปีใหม่ท่ี พลพัฒน์ อศัวะประภา 
ดไีซเนอร์และนักออกแบบชือ่ดงั ภมูใิจน�าเสนอ “MOO 
2019/2” คอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้าส�าหรบัชายหนุม่ ทีถ่่ายทอด
ความเป็นตวัตนและความเรยีบง่ายในสไตล์ Urban 
Casual น�าเสนอภาพลักษณ์ของสบายๆ ผ่านโครง
เสือ้ผ้าสไตล์ล�าลองคลาสสกิ ทีแ่ฝงไปด้วยความสปอร์ต
และกลิน่อายสไตล์ Preppy ไว้อย่างลงตวั ทีส่�าคญัเป็น
รปูแบบเสือ้ผ้าชิน้เบสิกทีส่ามารถสวมใส่ได้ง่ายในชวิีต
ประจ�าวัน แต่กลบัเพ่ิมองค์ประกอบและรายละเอยีดท่ีมี
ความสนกุมากย่ิงขึน้เข้าไป ในส่วนของแอก็เซสซอรี ่ยัง
มุง่น�าเสนอไลฟ์สไตล์ไอเท็มในหลากหลายรปูแบบเข้า
มา ไม่ว่าจะเป็นเข็มกลดั, กระเป๋าใส่บตัร, กระเป๋าสะพาย
ข้าง, กระเป๋าโท้ต ไปจนถึงหมวกรปูทรงต่าง  ๆท่ีออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองกับจดุประสงค์ของแบรนด์ในการเป็น
ไลฟ์สไตล์แบรนด์ท่ีตอบโจทย์วิถีชวิีตของคนรุน่ใหม่ ผ่าน
มมุมองในการแต่งตัวและวิธีคิดเน้นความเรยีบง่ายอัน
เป็นเอกลกัษณ์ในแบบฉบบั “หมหูม”ู

A|X Armani Exchange เปิดตวัคอนเซป็ต์สโตร์ใน
รปูแบบใหม่ท่ีชัน้ M  สยาม ดสิคฟัเวอรี ่โดยยกระดบั
ประสบการณ์ในการช้อปป้ิงขึน้อกีขัน้ บนพ้ืนท่ีกว่า 200 
ตารางเมตร เพ่ือตอกย�า้ภาพลกัษณ์โมเดิร์นท่ีได้รบัแรง
บนัดาลใจมาจากโรงรถสไตล์อนิดสัเทรยีลแบบร่วม
สมยั ซึง่ทาง A|X Armani Exchange ได้เลอืกใช้หลาก
หลายวัสดเุพ่ือถ่ายทอดไอเดยีนี ้ไม่ว่าจะเป็นเหลก็กล้า 
ไม้ทีม่อีายุเก่าแก่ และคอนกรตีในสไตล์อนิดสัเทรยีล
ของนิวยอร์ก ทีด่สูนุกและเป่ียมไปด้วยพลงั สะท้อน
บรรยากาศความเป็นเมอืง ซึง่กาลเวลาจะช่วยเพ่ิมเสน่ห์
ให้กับร้านมากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยทีถ่กูทิง้อย่างไม่
ตัง้ใจไว้บนพ้ืนและผิวก�าแพงคอนกรตี หรอืแม้กระทัง่สี
สนิมท่ีปรากฏอยู่บนเหลก็ บรเิวณทางเข้าท่ีดสูว่างไสว
จะช่วยเพ่ิมความโดดเด่นให้กับหน้าร้าน ในขณะท่ีพ้ืนที่
ด้านในซึง่ประกอบไปด้วยโลหะ พ้ืนสไตล์อินดสัเทรยีล
และก�าแพงคอนกรตี จะช่วยเสรมิความเท่ให้กับวสัดุ
อืน่ๆ และสร้างความโดดเด่นให้กับพ้ืนท่ีร้านมากย่ิงขึน้ 
อกีท้ังตวัอกัษร A และ X ขนาดใหญ่ทีด่สูะดดุตายังจะ
ช่วยเน้นถึงเอกลกัษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างด ีส�าหรบั
แฟนพันธ์ุแท้ของ A|X Armani Exchange ขอแนะน�าว่า 
ต้องลองแวะไปเย่ียมด้วยตวัเองเท่านัน้

Camper โดย Claudia Maté เปิดตัวคอลเลก็ชัน่ 
Spring/Summer 2020 ภายใต้โทนสแีสบสนั “NEON” 
ในคอนเซป็ต์ “Camper Camping” โดยได้แรงบันดาล
ใจจากความเป็นอิสระและกิจกรรมกลางแจ้ง โดยทิง้
เรือ่งราวต่างๆ เอาไว้เบือ้งหลงัแล้วออกไปผจญภัยใน
ป่าเพ่ือค้นพบแนวคดิใหม่ๆ ซซีัน่น้ีเก่ียวกับความขีเ้ล่น 
สนุกสนาน และความเป็นอสิระในการใช้ชวิีตนอกบ้าน 
โดยสสีนัท่ีใช้เน้นโทนสทีีแ่สดงถึงความสนุกสนานที่
ชวนให้นึกถึงบรรยากาศในฤดูร้อน รวมถึงการผสม
ผสานระหว่างการออกแบบในสไตล์สปอร์ตและวัสดทุี่
ได้แรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ บวกกับเฉดสนีีออน
ทีด่สูดใส เน้นการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่าสดุและ
การพัฒนารองเท้าให้มเีอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร โดย
ได้แรงบนัดาลใจมาจากวัยรุน่ท่ีหลงใหลในธรรมชาติ
และการก้าวออกไปสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิในช่วงสดุ
สปัดาห์ บวกกับการออกแบบท่ีดขูีเ้ล่นผสานกับสไตล์
สปอร์ต ถือเป็นอกีหน่ึงคอลเลก็ชัน่จีด๊จ๊าดโดนใจหนุ่ม
สายเอาท์ดอร์อย่างแท้จรงิ

ส�าหรับหนุ่มสายแฟชั่นที่หลงใหลในวัฒนธรรม
แฟชัน่แบบญีปุ่น่ รบัปีใหม่น้ี Issey Miyake Men ขอน�า
เสนอคอลเลก็ชัน่แสนสดใส ซึง่ได้แรงบนัดาลใจมาจาก
พืชพันธ์ุต่าง  ๆท้ังต้นไม้ ดอกไม้ และสมนุไพร ซึง่เป็นสิง่ที่
เราพบอยู่รอบๆตวั ทีม่าช่วยเตมิเตม็ชวีติในทุกๆ วนัของ
เราให้มคีวามสดชืน่และสนกุสนานย่ิงข้ึน โดยท่ีในภาย
ในคอลเลก็ชัน่ Spring/Summer 2020 น้ี ถูกน�าเสนอ
ผ่านซลิลเูอต็ต์เสือ้ผ้าทีเ่รยีบง่ายแบบโมเดร์ิน ทีเ่ตม็ไป
ด้วยสไตล์ทีด่ผู่อนคลายกว่าท่ีเคย น�าเสนอในโทนสทีี่
เสมอืนจรงิของธรรมชาตท่ิามกลางแบก็กราวนด์ของ
ชวิีตในแบบหนุม่จากเมอืงใหญ่ พบกับคอลเลก็ชัน่ใหม่
ล่าสดุ จาก Issey Miyake Men ได้แล้ววันน้ีก่อนใคร
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1. กระเป๋าสตางค์ตัดเย็บด้วยหนังตกแต่งโลโก้ จาก Christian Louboutin
2. เสื้อคลุมผ้าวูลทอลาย จาก Gucci
3. สนีกเกอร์หนังสีขาวตัดแต่งสีน�้าตาล จาก Alexander McQueen
4. กางเกงขายาวผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย จาก Off-White
5. เข็มขัดหนังพิมพ์ลาย จาก Prada
6. พวงกุญแจหนังพิมพ์ลายโลโก้ จาก Loewe

เรื่อง Anansit K. ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

Mojo Mono 

ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ร้อน กับการแต่งตัวแบบสีเดียวกัน
ท้ังลุคท่ีเผยความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจน จัดจ้าน และ
ยังดูเท่อีกต่างหาก

Acne Studios

Bode

Ludovic De Saint Sernin

Balmain

Craig Green
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Only if we could 
wish for...

เรือ่ง Torrinee ภาพ ลขิสทิธ์ิ

SkecherS : energy Sneakers
ส�าหรับหนุ่มการ์ซงสายสตรีทแฟชั่นเตรียมเฮได้เลย ซีซั่นนี้เราขอแนะน�าสนีกเกอร์สุดฮอตคู่ใหม่ล่าสุด SKECHERS รุ่น Energy 

ที่มาในดีไซน์แบบเรียบเท่สไตล์คลาสสิก ไม่มีตกเทรนด์ ตกแต่งด้วยดีเทล Stitching แฝงกลิ่นอายแบบสปอร์ต ที่ดูกระฉับกระเฉงน่าสวมใส่
ตัดเย็บด้วยหนังคุณภาพยอดเยี่ยม มาใน 2 โทนสี สุดฮิตตลอดกาล อย่าง สีขาวและสีด�า ตัวพื้นรองเท้าท�าด้วยโฟมคุณภาพพิเศษชั้นดี

มีความหนากว่า 2 นิ้ว ตัวพื้นมีความนุ่มยามสวมใส่และมีน�้าหนังเบา มอบการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว 
ถือว่าเป็นที่สนีกเกอร์คู่เท้าคู่ใหม่ ที่หนุ่มการ์ซงต้องโดนใจ...อย่างแรง!!!

BOOST YOUr 
eNerGY
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BOOST YOUr 
eNerGY

wishlist#50ok.indd   26 17/2/2563 BE   11:00

027January / February 2020

H
IS

 S
T

Y
LE

Extravagant Street
His Style No.50

บิว - จักรพันธ์ พุทธา
เรื่อง Sittichai ภาพ Somkiat.k

นกัแสดงหนุม่หน้าหล่อจากรายการ Cuteboy Thailand ท่ีก�าลงัจะมผีลงานการแสดง
ละครเรือ่งแรกให้แฟนๆ ได้ติดตาม แต่สิง่ทีเ่ราสนอกสนใจในตวัเขากลบัเป็นสไตล์
การแต่งตวัของเขาเสยีมากกว่า เพราะความเป็น Korean Street ที ่บวิ - จกัรพนัธ์  
พทุธา ชอบมนัโดดเด่นกว่าหนุม่คนอืน่ๆ มาก ถงึบางลคุพอจบัคู่กบัแอก็เซสซอรี่
ทีเ่ขาชอบแล้วจะดลู้นไปบ้าง แต่เขากบ็อกกบัเราว่า “น่ีแหละ สไตล์ทีเ่ป็นตวัผม”

Today’s Outfit 
• สทูและกางเกง Vatiente • รองเท้า Yuanjian Shoe
• ก�าไลข้อมอื Helmet Stone • ต่างหเูกาหลี
• สร้อยคอแฮนด์เมด • พวงกุญแจ Ader Error

How it Start
น่าจะเป็นช่วงตอนม.5 ครับ ที่เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการแต่งตัว ช่วง
นั้นวงการดนตรีมีอิทธิพลมากๆ กับวงการแฟชั่น การแต่งตัวแนว
เมทัลก็ก�าลังมามากๆ แต่บิวไม่อยากซ�้าใครก็เลยหันมาแต่งแบบ 
Gangster แทน อย่างกางเกงทรงดิกก้ี รองเท้า Converse แล้วก็
เสื้อคลุมที่ต้องตัวใหญ่ๆ เสมอ ที่ส�าคัญที่ต้องมีผ้าเช็ดหน้าเอาไว้
ห้อยตรงกางเกง หรือเอาไว้ผูกหัวเสมอ ตอนนั้นไม่ได้มองว่าเป็นยุค
มืดนะครับ เพราะบิวก็เพ่ิงจะท�าความรู้จักกับแฟชั่นใหม่ๆ เอง เป็น
ช่วงลองผิดลองถูกมากกว่า

2020’s Keylook
ถ้าเป็นช่วงต้นปีแบบนี้ ผมจะเน้นไปที่เสื้อผ้าฤดูหนาวครับ แต่
เพราะอากาศเมืองไทยร้อน ก็เลยจะเป็นเสื้อผ้าฤดูหนาวที่ใช้เนื้อผ้า
ที่สบาย ไม่หนาอย่างผ้าลูกฟูก และก็จะเน้นคุมโทนสีเป็นพิเศษ จะ 
ออกแนวโทน Plain White Lily หรือไม่ก็เอิร์ธโทนไปเลย ถ้าเป็น 
คลัเลอร์ฟลูหน่อยๆ ก็จะเป็นคูส่ท่ีีจะจบัคูป่ระจ�าอย่างสนี�า้เงนิกบัสส้ีม 
เพราะสีน�้าเงินบิวใส่แล้วดูมีชีวิตชีวา พอจับคู่กับสีส้มก็ท�าให้มันด ู
โมเดิร์นมากขึ้น และส�าหรับเทรนด์ของปีนี้ที่มาแรงอย่างเห็นได้ชัด
เลยก็คือเสื้อผ้ายูนิเซ็กส์ครับ

Accessorize Me
เป็นคนชอบใส่เครื่องประดับมากๆ (เน้นเสียง) บิวใส่เครื่องประดับ
มาตั้งแต่เด็กแล้ว จนตอนนี้ก็ยังชอบใส่อยู่ ถึงขั้นที่หันมาท�าใส่ด้วย
ตัวเอง และบิวใส่หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต่างหู สร้อยคอ ก�าไลข้อ
มอืแล้วกจ็ะใส่เยอะๆ ทลีะ 3 - 4 ชิน้ ใส่จนคนทกัว่าเยอะไปหรอืเปล่า 
แต่ถ้าไม่ใส่แล้วจะรูส้กึขาดอะไรสกัอย่างไป อกีอย่างคอืมันท�าให้เรา
มีประเด็นไว้คุยกับคนอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วยครับ

Most of Many
สเวตเตอร์ครับ มีเยอะแล้วและใส่ทุกโอกาสที่ใส่ได้ จนกลายเป็น 
ซิกเนเจอร์ไอเท็มไปแล้ว เพราะมันท�าให้ร่างกายที่ดูเล็กของบิวมัน
ดูมีกล้ามเนื้อมากขึ้น ยิ่งดีไซน์ในปัจจุบันที่มันสนุกและหลากหลาย
มากขึ้น ก็เลยใส่บ่อยเข้าไปอีก สเวตเตอร์ตัวเก่งของผมจะเป็นของ
แบรนด์ Ader Error x Puma ถึงจะไม่เข้ากับอากาศที่ไทยเลยแต่ 
“ตวัตายไม่ว่า แต่คอนเซป็ต์ต้องได้ครบั” ส่วนเครือ่งประดบัทีมี่เยอะ
ที่สุดจะเป็นสร้อยคอครับ มีประมาณ 20 เส้นได้ 

Build’s Advice
ถ้าไม่รูจ้ะเริม่แต่งตวัยงัไงด ีอาจจะเริม่ต้นจากหาไอเทม็ทีเ่ป็นตวัหลกั
ของลุคนั้นก่อน สมมติชอบสร้อยคอเส้นหนึ่งมาก ก็จะเอาสร้อยเป็น
หลักแล้วก็หาไอเท็มชิ้นอื่นให้มันเข้ากับสร้อยที่เราเลือก กลับกันถ้า
เป็นเสื้อก็จะต้องเลือกเครื่องประดับที่ใส่แล้วเข้ากับเสื้อตัวนั้น จริงๆ 
บิวมองว่าไม้แขวนที่ดีจะใส่ไอเท็มชิ้นไหนก็ดูดี ตั้งน้ันก็อาจจะเริ่ม
จากปรับสรีระร่างกายของตัวเองก่อนครับ ที่ส�าคัญคือความมั่นใจ 
ถ้ามั่นใจเสียอย่างจะใส่อะไรก็เหมาะไปหมด

Where I Shop
บิวช็อปออนไลน์ซะส่วนใหญ่ เพราะชอบเทรนด์เสื้อผ้าของเกาหลี
มาก จะให้บินไปซื้อบ่อยๆ ก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ เลยชอบ
ช็อปออนไลน์เอา ท่ีชอบมากๆ ก็จะเป็นแบรนด์สตรีทอย่าง Ader 
Error ครับ 

What I Won’t Wear
เขม็ขดัครบั บวิไม่ค่อยชอบใส่เพราะด้วยความท่ีเป็นคนเอวเลก็ เวลา
ได้เข็มขัดมามันก็จะยาวเกินพอดี ส่วนที่เกินมันท�าให้รู้สึกเกะกะ 
แกว่งแขนไปโดนบ่อยแล้วรู้สึกร�าคาญก็เลยไม่ชอบใส่ อีกอย่างก็
คือรองเท้าหนัง เพราะใส่แล้วดูไม่ใช่สไตล์ของตัวเองเลย คนที่เห็น
บิวใส่ก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เข้าเลย

ตดิตามบวิได้ท่ี IG : @buildingarelationship_cbt

My Charming Part
เป็นช่วงเอวครับ เพราะบิว
มีเอวท่ีค่อนข้างเล็ก เลยจะ
ชอบใส่ไอเทมอย่างกางเกงท่ี
เข้ารปูหรอืเป็นเอวสงู เพือ่เน้น
ให้เห็นบรเิวณมากเป็นพิเศษ 
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Creative Director : Watcharachai Nun-ngam
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 เสือ้ฮูด้ดีส้ส้ีมนีออนพมิพ์ลายโลโก้ Skechers เวสต์ผ้าร่มสไตล์ Utility สดี�า กางเกงสเวตแพ้นทส์ขายาวสดี�าตกแต่งป้ายโลโก้ Skechers และสนีกเกอร์หนังสดี�า รุน่ Energy จาก Skechers    
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• แจ๊กเก็ตสทูกระดมุสองแถวสเีบบีเ้กรย์
• กางเกงขายาวทรงสลมิฟิตสเีบบีเ้กรย์

• เสือ้ฮู้ดดีผ้้าคอตตอนสเีขยีวมิน้ต์
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers                                 
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LIPS Garçon032

• เสือ้เชิต้ผ้าเดนิมฟอกสีซดีแขนยาว 
• เสือ้คอเต่าผ้าคอตตอนสดี�าแขนยาว
• กางเกงยีนส์ผ้าเดนิมฟอกสซีดีขายาว
• ถงุเท้าสเีนวีบ่ลทูอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสดี�า รุน่ Energy จาก Skechers
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ไบเกอร์แจ๊กเก็ตหนังสดี�า เสือ้เชิต้ผ้าคอตตอนสขีาวแขนยาว กางเกงขายาวสเีบบีเ้กรย์ทรงสลมิฟิต และสนีกเกอร์หนังสดี�า รุน่ Energy จาก Skechers                                                    
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• เบสบอลแจ๊กเก็ตผ้าร่มสดี�าปักลายโลโก้ท่ีหน้าอก Skechers
• เสือ้ทีเชิต้ผ้าคอตตอนสขีาวพมิพ์ลายโลโก้ Skechers
• กางเกงขายาวทรงสลมิฟิตสเีบบีเ้กรย์
• ถงุเท้าสดี�าทอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers
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LIPS Garçon036

• เสือ้ฮูด้ด้ีผ้าคอตตอนสขีาวแขนยาว Skechers
• เสือ้แขนยาวผ้าคอตตอนสฟ้ีาพมิพ์ลายโลโก้ Skechers
• กางเกงขาสัน้สฟ้ีาแบบสปอร์ต Skechers
• ถงุเท้าสฟ้ีาทอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers
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• เสือ้ฮูด้ดีผ้้าคอตตอนสขีาวแขนยาว Skechers
• เสือ้แขนยาวผ้าคอตตอนสฟ้ีาพิมพ์ลายโลโก้ Skechers
• กางเกงขาสัน้สฟ้ีาแบบสปอร์ต Skechers
• ถงุเท้าสฟ้ีาทอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers
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• เสือ้ฮู้ดดีผ้้าคอตตอนสดี�าแขนยาวพมิพ์ลายโลโก้ Skechers
• เสือ้เชิต้ผ้าทอลายตารางสดี�าสลบัสขีาวและสแีดง

• กางเกงผ้าเดนิมขายาวสดี�าทรงสกนิน่ี 
• ถุงเท้าสดี�าทอลายโลโก้ Skechers

• สนีกเกอร์หนังสดี�า รุ่น Energy จาก Skechers
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LIPS Garçon038

• เบสบอลแจ๊กเก็ตผ้าร่มสดี�าปักลายโลโก้ท่ีหน้าอก Skechers
• เสือ้ทีเชิต้ผ้าคอตตอนสขีาวพมิพ์ลายโลโก้ Skechers
• กางเกงขายาวทรงสลมิฟิตสเีบบีเ้กรย์
• ถงุเท้าสดี�าทอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers
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• เบสบอลแจ๊กเก็ตผ้าร่มสดี�าปักลายโลโก้ท่ีหน้าอก Skechers
• เสือ้ทีเชิต้ผ้าคอตตอนสขีาวพิมพ์ลายโลโก้ Skechers
• กางเกงขายาวทรงสลมิฟิตสเีบบีเ้กรย์
• ถงุเท้าสดี�าทอลายโลโก้ Skechers
• สนีกเกอร์หนังสขีาว รุน่ Energy จาก Skechers
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ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตลิสต์ อมรา ยาวิลาศ นายแบบ ก็อต-อิทธิพัฒน์ ฐานิตย์ แต่งหน้า-ท�าผม รัตนโชติ โพธิ์ข�า ประสานงานแฟชั่น อนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่
ผู้ช่วยสไตลิสต์ ชิษณุพงศ์ โกนสันเทียะ, ฉัตรชัย ถิ่นวิลัย ผู้ช่วยช่างภาพ อานนท์ บุญรอด, พิริยพงศ์ พรหมหมื่นไวย,จิรธรรม์ เกียรติศิลปิน 

เสื้อผ้าและรองเท้าสนีกเกอร์ SKECHERS รุ่น Energy 
ดูรายละเอียดที่หน้า Directory

SKECHERS_THE_ENERGY_LOGO.eps

Logo Identity for SKECHERS THE ENERGY

Buckwheat TC Sans Painted

SKECHERS THE ENERGY LOGO

•  เสือ้โค้ตตวัยาวผ้าร่มสดี�าขนาดโอเว่อร์ไซส์ 
• เสือ้ฮู้ดดีผ้้าคอตตอนสดี�าแขนยาวปักลายโลโก้ Skechers

• เสือ้คอเต่าผ้าคอตตอนสแีดงแขนยาว
• กางเกงสเวตแพ้นทส์สดี�าขายาวปักลายโลโก้ Skechers
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My Garçon No.50
เรือ่ง Pisut  ภาพ  นชุา ใจทพิย์  สไตล์ Ammaraya
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ขึน้แท่นเป็นพระเอกละครอย่างเตม็ตวั ส�าหรบัหนุ่มหล่อร่างสงูทีแ่วะเวยีนมา
ถ่ายแบบกับเราตัง้แต่เพิง่เข้าวงการนายแบบใหม่ๆ มาจนถงึวนัน้ีเขากลายเป็น
ดาวดวงเด่นทีไ่ปดงัไกลถงึแดนมังกร แต่ก็อตก็ยังเป็นก็อตคนเดมิท่ีเป็นกันเอง 
สนุกสนาน ช่างพดูช่างคุยเหมือนเดมิไม่มีเปลีย่น แล้วแบบน้ีใครจะอดใจไม่หลง

รกัเขาอย่างไรไหว

Gotta Love
this Guy!

ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์
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My Garçon No.50
เรือ่ง Pisut  ภาพ  นชุา ใจทพิย์  สไตล์ Ammaraya
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ขึน้แท่นเป็นพระเอกละครอย่างเตม็ตวั ส�าหรบัหนุ่มหล่อร่างสงูท่ีแวะเวียนมา
ถ่ายแบบกับเราตัง้แต่เพ่ิงเข้าวงการนายแบบใหม่ๆ มาจนถงึวนัน้ีเขากลายเป็น
ดาวดวงเด่นทีไ่ปดงัไกลถงึแดนมังกร แต่ก็อตก็ยังเป็นก็อตคนเดมิท่ีเป็นกันเอง 
สนุกสนาน ช่างพดูช่างคุยเหมือนเดมิไม่มีเปลีย่น แล้วแบบน้ีใครจะอดใจไม่หลง

รกัเขาอย่างไรไหว

Gotta Love
this Guy!

ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์
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การ์ซง : ช่วงน้ีฟี้ดแบ็คละครซ่อน
เงารกัก�าลงัเข้มข้นมาก พระเอกรูส้กึ
อย่างไรบ้าง 
ก็อต : ฟี ้ดแบ็คดีเกินคาดครับ เรา
ไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้ แต่พอ 
ออนแอร์ไปแล้วคนดูชอบ เราก็ดีใจ
หายเหน่ือย

การ์ซง : ได้ยินมาว่า ชอบเข้าไปเชค็
ฟี้ดแบ็คในโซเชียล มีคอมเม้นต์
อะไรท่ีอ่านแล้วจ�าได้ไม่ลมืบ้างไหม
ก็อต :  ผมชอบเล่นทวิตเตอร์อยู ่
แล้ว ก่อนหน้าน้ันไม่มีละครเวลาเรา
ออกงานต่างๆ แฟนคลับชอบ men-
tion มาเราก็ชอบเข้าไปเช็ค อยากดู
ว่า เขาจะพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้าง ย่ิง
จากหลังที่ละครออนพาร์ทแรกออน
ไปแล้วเป็นพาร์ทใสๆ หวานๆ พาร์ท
หลังเริ่มดราม่าหนัก คนดูเขาก็จะเข้า
มาด่า แต่เราเข้าใจว่า เขาคงอินกับ
ละครแหละ อย่างท่ีเขาด่าว่า “จริงๆ 
แล้วพระเอกไม่ควรแต่งงานกับใคร
เลย ควรจะไปแต่งงานกับลูกบอล” 
เพราะเป็นสาเหตุที่ท�าให้พระเอกหลง
รักนางเอกผิดตัว ให้ไปแต่งงานกับ
หนอนบ้างล่ะ เมื่อก้ีเพ่ิงไปอ่านล่าสุด
เลยเขาบอกว่า “พระเอกเรือ่งน้ีคงเป็น
พระเอกเรือ่งแรกทีจ่ะโดนหนามทเุรยีน
ตบเวลาไปเดินตลาด” ซึ่งเราก็ดีใจท่ี
ท�าให้คนดอูนิได้ขนาดนี้ 

การ์ซง : จากพระเอกซีรีส์มาสู ่
พระเอกละครหลังข่าวเต็มตัวต้อง
ปรบัตวัอย่างไรบ้าง
ก็อต :  มนัคนละแนวกันเลยครบั ซรีส์ี
เราจะเล่นแบบสบายๆ ใสๆ เนื้อเรื่อง 
อารมณ์ไม่ซับซ้อน พอมาถึงละครเรา
เล่นคนละแบบ ตัวละครท่ีเราเล่นก็มี
ความซบัซ้อนทางอารมณ์มาก มหีลาย
มติ ิเราก็ท�างานหนกัมากส�าหรบัเรือ่งนี้ 
ตอนแรกนึกว่า เป็นบทรักใสๆ กุ๊กก๊ิก 
ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนขนาดน้ี จน
ค่อยๆ ไต่ระดับอารมณ์ตามตัวละคร
ไปเรือ่ยๆ เราถึงได้รูว่้า มนัไม่ใช่รกัใสๆ 
เลยน่ีหว่า เป็นดราม่าทีเ่ข้มข้นมากๆ 

การ์ซง : มโีปรเจ็กต์ท่ีจนีต่อหรอืยัง
ก็อต : มีโปรเจ็กต์ที่คุยๆ กันอยู่ เพ่ิง
ท�าเทปแคสต์ไปเมื่อช่วงธันวาคมที่
ผ่านมา ก�าลังรอดูอยู่ว่า คอนเฟิร์ม
หรอืเปล่า 

การ์ซง : ปีท่ีแล้วมีท้ังเรื่องหนักๆ 
เข้ามา แต่เรือ่งงานก็ยังรุง่นะว่าไหม

ก็อต : ผมว่า ปีท่ีแล้วเรื่องงานผม
ลุ่มๆ ดอนๆ นะ ก่อนหน้านั้นมันดีมา
ตลอด ข้ึนไปแตะจุดสูงสุดของกราฟ
ได้อย่างสวยงาม ปีที่แล้วรู้สึกว่า ทุก
อย่างกลับมาสู่ระดับปกติแล้วก็ดิ่งลง
ท้ังเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ก็ขอให้ปี
นีเ้ป็นปีทีด่แีล้วกันครบั 

การ์ซง : ปีท่ีแล้วก้าวข้ามผ่านเรือ่ง
หนักๆ มาได้อย่างไรบ้าง 
ก็อต : เรื่องงานหนักอยู่แล้ว แต่รา
โอเคกับมัน เพราะเราเป็นคนสู ้อยู่
แล้ว แต่เรือ่งพ่อเป็นเรือ่งหนกัๆ ทีเ่ข้า
มาหาเราโดยทีเ่ราไม่ได้ตัง้ตวั ช่วงนัน้
ก�าลังถ่ายละครอย่างหนักหน่วงมาก
อยู่ด้วย พอมเีรือ่งพ่อเข้ามาเหมอืนเรา
แยกประสาทไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร
ต่อด ีซึง่มนัยากมากๆ ละครก็เพ่ิงถ่าย 
เราท้ิงไม่ได้อยู่แล้ว เรือ่งพ่อเราก็ว่ิงวุ่น
จดัการ ผ่านมาได้ก็ถือว่าโอเค ในชวีติ
นีค้งไม่มอีะไรหนกักว่าน้ีอกีแล้วล่ะ 

การ์ซง : เหตกุารณ์ครัง้น้ันท�าให้ใช้
ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นหรือ
เปล่า 
ก็อต : ผมกลบักล้าท่ีจะใช้ชีวิตมากข้ึน
มากกว่านะ เพราะอะไรบางอย่างเกิด
ขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวได้เสมอ ถ้า
เราอยากท�าอะไรเรารีบท�าเลยก่อนที่
เราจะไม่มโีอกาสได้ท�าดกีว่า ปีท่ีแล้ว
มีหลายอย่างท่ีผมอยากท�าแต่ไม่ได้
ท�า เช่น การพาครอบครวัไปเทีย่วต่าง
ประเทศก็ไม่ได้ท�า เพราะพ่อป่วยเสีย
ก่อน เรือ่งนีท้�าให้เราได้คดิว่า เราควร
ท�าตอนทีเ่รายังมโีอกาส ใครจะไปรูว่้า
เราจะตายวันไหนจริงไหมครับ ตอน
นีผ้มคดิแค่ว่า เราจะท�าอย่างไรให้เรา
มีความสุขทุกวัน ท�างานให้เต็มที่ กิน 
อยู่ ให้สบาย เท่ียวให้เตม็ที่

การ์ซง : มีเชค็ลสิต์สิง่ท่ีต้องท�าก่อน
ตายไหม
ก็อต : มนีะครบั ในชวิีตนีผ้มอยากจะ
มีบ้านใหญ่ๆ สักหลัง เหมือนในหนัง
น่ะ อยากซือ้ท่ีผนืใหญ่ๆ แล้วปลกูบ้าน
เลก็ๆ ไว้สกัหลงั เน้ือท่ีกว้างๆ แล้วเรา
ก็ขับรถเข้าไปในบ้านแบบในหนังฝรั่ง 
อยู่กับครอบครวั ชวีตินีต้้องมใีห้ได้ แต่
มนัก็ยากอยู่เหมอืนกัน ส่วนเรือ่งงานก็
เรือ่ยๆ เราไม่ชอบคาดหวัง เพราะเคย
คาดหวังกับงานแล้วพอเราคาดหวัง
กับงานนีม้าก สดุท้ายผลลพัธ์ออกมา
ไม่ดเีท่าทีเ่ราคาดเรา fail ไปเป็นเดอืนๆ 
เลยนะ แต่ก็ต้องสูต่้อไป 

การ์ซง : ที่ที่ต้องไปให้ได้ก่อนตาย
ส�าหรบัก็อตคือทีไ่หน
ก็อต : อยากไปอัมสเตอร์ดัม เพราะ
อยากไปงานเทศกาล Tomorrowland 
เพ่ือนบอกว่า มนัดมีากควรไปสกัครัง้
หน่ึงในชีวิต นอกจากน้ันก็อยากไป
เบลเย่ียม เยอรมนี อเมรกิาก็อยากไป 
ปกตไิม่ค่อยชอบไปเท่ียวต่างประเทศ
นะครบั เคยคดิว่า จะไปท�าไม เปลอืง
สตางค์ เหนื่อย เท่ียวเมืองไทยก็ได้
นี่ แต่พอไปท�างานแล้วมีโอกาสได้
ไปท�างานในต่างประเทศหลายๆ ท่ี 
แล้วรู้สึกว่า มันดีมาก เราควรมาเกิด

ที่น่ีนะจริงๆ แล้ว (หัวเราะ) อากาศดี 
ไม่มฝีุน่ รถก็ไม่ตดิ บ้านเมอืงสวยงาม 
ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ
ชวิีต แต่พอเราอยู่เมืองไทย เรามปัีจจยั
หลายอย่างท่ีท�าให้การใช้ชวิีตเรายาก
ขึ้น ซึ่งการได้ไปต่างประเทศก็ท�าให้
เราได้เปิดโลก 

การ์ซง : เวลาไปเท่ียวชอบเท่ียว
สไตล์ไหน
ก็อต :  ไม่ใช่คนเท่ียวแบบเอ็กซ์- 
ตรมีแน่ๆ ไม่ชอบผาดโผน ขีก้ลวั กลวั
ความสูง กลัวทุกอย่าง เคยไปปีนเขา
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ได้วันเดียวเลิกท�ำเลยไม่ใช่
ฟีลจริงๆ กิจกรรมเวลำเท่ียว
ที่ ชอบท�ำ  คือ  ขับรถเ ก็บ 
โมเม้นต์ไปเรื่อยๆ ไปทะเล
จอดรถแล้วลงไปน่ังปล่อย
ควำมคิดท่ีไม่ดีทิ้งลงทะเลไป 
แล้วก็ขับรถกลับบ้ำน สมมติ
ถ้ำไปกบัเพือ่นหรือครอบครัว
ก็จะไปกินข้ำว แล้วก็กลบัมำ
นอนโง่ๆ อยู่ในห้อง

การ ์ซง : เวลาพักผ ่อน
เคลียร์สมองให้โล่งชอบ
ท�าอะไร
ก็อต : ตอนน้ีผมชอบดูทีวี 
ชอบดูรำยกำรตลกอย ่ำง 
ชิงร้อยชิงล้ำน ตลกหกฉำก 
บรษิทัฮำไม่จ�ำกัด แล้วก็ตลก
คำเฟ่ทำงยูทูบ มันเยียวยำ
ผมได้มำกเลยนะ ผมเพ่ิงมำ
อินกับกำรดูตลกตอนถ่ำย
ละครเร่ืองซ่อนเงำรักนี่แหละ 
เพรำะมันเครียดมำก ถ่ำย
นำนเป็นเดือนๆ แล้วเรำต้อง 
hold อำรมณ์ไว้ในใจตลอด
เวลำ ท�ำให้เอำติดกลับไป
บ้ำน พอได้นั่งดูตลกแล้วมัน
ก็เพลนิด ีคลำยเครยีดได้ 

การ์ซง : มกุตลกท่ีดแูล้วฮา
ทีส่ดุ
ก็อต : ผมชอบพวกมุกฝืดๆ 
ล่ำสุดดูบริษัทฮำไม่จ�ำกัดก็
ตลกดีนะ เขำเอำชีวิตประจ�ำ
วันมำล้อเลยีน เรือ่งดรำม่ำใน

โซเชยีลน่ีแหละ ฮำดี

การ ์ซง : ถ ้าได ้เล ่นบท 
คอมเมดี้อยากเล ่นแนว
ไหน
ก็อต : อยำกลองเล่นดนูะครบั 
ท้ำทำยด ียำกด้วย เพรำะเป็น
เรื่องของจังหวะ อย่ำงแนว
ดรำม่ำมแีค่เล่นได้กับไม่ได้ แต่ 
คอมเมดี้ผมมีฮำกับไม่ฮำ ซึ่ง
ถ้ำเล่นแล้วไม่ฮำเน่ียแย่กว่ำ 
เล่นดรำม่ำไม่ได้อีกนะครับ   
ดรำม่ำยังมีอำรมณ์หลำย
ระดับท่ีคนดูจะสัมผัสได้ แต่
ตลกนี่ฟี ้ดแบ็คคนดูจะมีแค่
ฮำกับไม่ฮำเท่ำน้ันเลย 

การ์ซง : ชอบปล่อยมุกแนว
ไหน
ก็อต : ชอบเล่นกับเพ่ือน ส่วน
ใหญ่จะปล่อยมุกน่ิงๆ แบบ
ตลกหน้ำตำย บำงทีเห็นใคร
จริงจังๆ เรำก็พูดของเรำไป
เรื่อยเปื ่อย บำงทีคนก็ไม่รู ้
หรอกนะว่ำ เรำเล่นมุกอยู่
ตั้งใจให้เขำงงน่ะ หรืออย่ำง
น่ังคุยไลน์กับเพ่ือนเล่นกัน
กวนๆ สไตล์เดก็ผูช้ำย 

การ์ซง : ช่วงน้ีหุ่นดูลีนลง 
ดแูลตวัเองอย่างไรบ้าง
ก็อต :  เมื่อก ่อนน้ีเรำเข ้ำ
ฟิตเนสอย่ำงจริงจังมำก พอ
เริ่มมำเล่นละครแล้วเรำรู้สึก
ว ่ำ เทรนด์ของหุ ่นมันเริ่ม

เปลี่ยน เวลำเข้ำกล้องแล้ว
บำงทีตัวใหญ่ไป ย่ิงเล่นคู ่
กับนำงเอกตัวเล็กๆ แล้วตัว
ใหญ่เป็นยักษ์เลย ช่วงนี้เลย
พยำยำมลนีลงมำหน่อย โดย
กำรเล่นเวทให้น้อยลง เล่น
คำร์ดโิอเพ่ิมขึน้ จำกเมือ่ก่อน
เล่นทุกส่วน อำทติย์ละ 5 วัน 
เดี๋ยวน้ีเรำเล่นเพ่ือสุขภำพ
มำกกว่ำ เรำเป็นห่วงสุขภำพ
กลัวเป็นอะไรขึ้นมำ ก็จะเล่น
คำร์ดิโอ ว่ำยน�้ำบ้ำง เล่น
เวทเบำๆ ให้ร่ำงกำยเฟิร์ม 
พยำยำมรดีน�ำ้หนักให้ตัวบำง
ลง เข้ำเทรนด์หน่อย 

เรื่องอำหำรผมกินปกติ 
แต่พยำยำมท�ำอำหำรกินเอง 
แต่ถ้ำข้ีเกียจก็จะพยำยำมสัง่
อำหำรท่ีเป็นเนื้อไก่ เน้ือวัว 
ไข่ เมนูที่ไม่ปรุงเยอะ พวก
อำหำรญ่ีปุน่กไ็ด้ เป็นวิธีทีผ่ม
ใช้ตลอด ไม่ฟิกซ์มำก ถ้ำมื้อ
ไหนเรำกินหนักมำก วีคต่อ
ไปเรำก็เริ่มใหม่ เริ่มกินคลีน
สลบัๆ กันไปไม่ให้เบือ่ 

อย ่ ำ ง เมื่ อคืน เ พ่ิ งท� ำ
อำหำรกินเองเป็นไข่เจียวท่ี
ใช้ไข่ 4 ฟอง ไข่แดงฟองเดยีว
ที่เหลือเป็นไข่ขำวกินกับข้ำว
กล้อง ปรุงน้อยๆ ใช้สเปรย์
น�้ำมันทอดไข่ ซึ่งรสชำติออก
มำโคตรจดืเลย ไม่อร่อยหรอก
ครบั (หัวเรำะ) 

การ์ซง : มีเวลาเล่นกีฬา
จรงิจังบ้างไหม
ก็อต : ไม่มีครับ ข้ีเกียจเล่น 
ผมไม่เตะบอล ไม่เล่นบำส จะ
ให้ไปเตะตะกร้อก็ไม่ใช่แนว 
อย่ำงมำกก็ไปว่ำยน�ำ้ ผมเป็น
ผูช้ำยกิจกรรมน้อยมำกๆ เน้น
เข้ำยิมมำกกว่ำ พยำยำมหำ
อะไรท�ำแล้วนะแต่ก็ไม่รู ้จะ
ท�ำอะไร 

การ ์ซง : ทุกวันน้ียังท�า
แบรนด์เสือ้ผ้าอยู่ไหม
ก็อต : ยงัอยำกท�ำอยู่นะ เมือ่
ก่อนน้ีเรำท�ำเพ่ือขำยแฟน
คลับ อยำกให้เขำใส่อะไรท่ี
เรำดไีซน์เอง แต่ตอนน้ีเรำเริม่
อิ่มกับจุดน้ันแล้ว เริ่มอยำก
ท�ำอะไรท่ีแมสขึ้น ไม่ต้องมำ
น่ังขำยเอง แพ็คของเอง อยำก
ท�ำอะไรท่ีจรงิจงัมำกข้ึน ส่วน
ตัวผมชอบขำยของ อยำก
เป็น business man อยำก
เป ็นท ่ำนประธำนในชี วิต
จริงท่ีไม่ใช่ในซีรีส์บ้ำง ตอน
น้ีก็ซ้อมในละครไปก่อน ผม
ชอบได้รับบทท่ำนประธำน 
ผูบ้รหิำร เลยคดิข้ึนมำว่ำ อยำกมี 
โมเม้นต์แบบน้ันจริงๆ บ้ำง 
วันๆ ใส่สทูนัง่เซน็เอกสำรอะไร 
แบบนัน้น่ะ เท่ดี 
    ผมอยำกท�ำธุรกิจท่ีแมส 
คนส่วนใหญ่จับต้องได้ เป็น
อกีหน่ึงในเชค็ลสิต์ทีอ่ยำกท�ำ
ก่อนตำย เอำง่ำยๆ เลยก็คือ

อยำกรวยนัน่แหละครบั    
 
การ์ซง : สไตล์ในวนัท่ีไม่ได้
อยูห่น้ากล้องเป็นอย่างไร
ก็อต : หลังๆ ก็เริ่มขี้เกียจ
แต่งตัว ไปไหนก็จะใส่แค่
เสื้อยืดกับรองเท้ำแตะ ผม
ไม่ค่อยแต่งตวัจดันะ ชอบใส่
เสื้อกล้ำม กำงเกงบ็อกเซอร์ 
เพรำะเป็นคนขี้ร ้อน ชอบ
ใส่เสื้อผ้ำซ�้ำๆ ด้วย เพรำะ 
ขีเ้กียจซกั เวลำท�ำงำนเรำแต่ง
ตวัเตม็ท่ีอยู่แล้ว พอนอกเวลำ
งำนเรำก็ต้องแต่งตัวมอซอ
เข้ำไว้คนจะได้จ�ำไม่ได้ แต่
ไม่รู้ท�ำไมเวลำแต่งตัวโทรมๆ 
นีแ่หละ คนชอบเข้ำมำทกั วัน
ไหนแต่งตวัหล่อๆ เซต็ผม เป็น
ท่ำนประธำนกลบัไม่มคีนเข้ำ
มำทัก อย่ำงช่วงเพ่ิงสึก คิ้ว
ยังไม่ขึน้ ใส่หมวกปิดไว้ หน้ำ
โผล่มำนิดเดียว เห็นแค่จมูก 
คนเข้ำมำทกัเลย “พ่ีกอ็ตหรอื
เปล่ำคะ” ยอมใจมำกเลย จ�ำ
ได้ด้วย วันไหนหล่อๆ พร้อม
ถ่ำยรูปท�ำไมไม่เข้ำมำทักกัน
บ้ำงก็ไม่รูน้ะ
แฟนคลบัได้ยินท่ีหนุ่มก็อต
บอกแล ้ว  วันหลั ง เ ห็น
พระเอกคนน้ีเซ็ตผมหล่อ
เป๊ะเม่ือไร อย่าลืมเข้าไป
ทักทายกันบ้างล่ะ

ตดิตามกอ็ตได้ท่ี
IG : @gxxod 
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ช่างภาพ Tylers Mitchell สไตลิสต์ Benjamin Bruno ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ Jonathan W. Anderson, MM/paris 
เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และรองเท้า ทั้งหมดจาก LOEWE คอลเล็กชั่น Spring/Summer 2020
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เรื่อง RealMagine ภาพ ลิขสิทธิ์

ต�านานยดัห่วงทีโ่ลกยากจะลืมเลอืน
Kobe Bryant 

Kobe Bryant (โคบี้ ไบรอันต์) ต�านานนักบาสเกตบอลชาวอเมริกัน
เสียชีวิตในวัย 41 ปี จากอุบัติเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก ซึ่งใน

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต 9 คน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ จิอันน่า ลูกสาวคนรอง
วัย 13 ปี ที่มีความหลงรักในเกมยัดห่วงเหมือนพ่อ

M
AT

C
H

เฉดิฉายตัง้แต่ระดบัมัธยมปลาย

5 แชมป์-2เอม็วพี-ี18ออลสตาร์

81 แต้มทีย่งัตราตรงึ

2 เหรียญทองโอลิมปิก

ครอบครวัทีอ่บอุน่และทายาท 4 ใบเถา

ก่อนจะถูกดราฟท์เข้าเอ็นบีเอ ไอ้หนุ่มคนนี้เล่นให้กับ Lower Merion High 
School ในเมืองฟิลาเดเฟีย โชว์ฟอร์มแบบที่ใครหลายคนต่างยกให้เป็นดาวรุ่ง
พรสวรรค์สูงคนหน่ึง เขาพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์ของรัฐในรอบ 53 ปี ด้วยผล
งานชนะ 31 นัด แพ้ 3 นัด หลังจากนั้นปิดฉากการเล่นบาสเกตบอลระดับมัธยม
ด้วยการท�าคะแนนรวม 2,883 คะแนน เป็นสถติคิะแนนรวมสงูสดุตลอดกาลของ
รัฐเพนซิลวาเนียตอนใต้อีกด้วย

เข้าสูเ่อน็บีเอแบบไม่ต้องเรยีนมหาวิทยาลัย

โคบีถ้กูดราฟท์เข้าสูเ่อน็บเีอโดยทมีชาร์ลอ็ต ฮอร์เนต็ส์ ในปีค.ศ. 1996 ซึง่ตอน
นัน้เขาอายเุพยีง 17 ปี และไม่เคยเรียนมหาวทิยาลยัมาก่อน แต่เขากลบัไม่ได้เล่นให้ 
ฮอร์เนต็ส์เลย เพราะแอลเอ เลเกอร์ส เทรดตวัเขาไปในทนัท ีเนือ่งจากเหน็ว่าเป็นเดก็ที่
อนาคตไกล แล้วความยิง่ใหญ่ของโคบีก้บัเลเกอร์สกเ็ริม่มาต้ังแต่ตอนนัน้

ตลอด 20 ปีที่เขาเล่นให้เลเกอร์ส โคบี้ร่วมคว้าแชมป์เอ็นบีเอถึง 5 สมัย ปี 
2000, 2001, 2002, 2009, 2010 เป็นนักบาสทรงคุณค่าในรอบชิงชนะเลิศ 2 
ครั้ง ปี 2009, 2010 ติดทีมเอ็นบีเอ ออลสตาร์ 18 สมัย ใน 20 ปี ซึ่งเลเกอร์สได้
รีไทร์เบอร์ 8 และ 24 ให้กับต�านานของทีมไปแล้ว

ล่าสุด เอ็นบีเอได้บรรจุชื่อของโคบี้เข้าไปใหอเกียรติยศ ฮอลล์ ออฟ เฟม 
อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เพราะเขาเสียชีวติอย่างสดุช็อค แต่มาจากความสดุยอด
ในวันที่เขายังโลดแล่นอยู่ในเอ็นบีเอ ซึ่งต�านานฉายา “Black Mamba” ท�าสถิติ
มากมายร่วมกับแอลเอ เลเกอร์ส ทีมเดียวที่เขาเล่นให้ตลอดชีวิตนักบาส 20 ปี เกมที่น ่าจดจ�าที่สุดของโคบี้ 

เป็นเกมที่เลเกอร์สเอาชนะโตรอน
โต แรปเตอร์ส 122-104 ซึ่งวันนั้น
เขาท�าได้ถึง 81 แต้ม มากที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของประวัติศาสตร์เอ็นบี 
เป็นรองเพียงวิลต์ แชมเบอร์เลน ที่
เคยท�าได้ 100 แต้มให้ ฟิลาเดลเฟีย 
วอรเิออร์ส ชนะ นวิยอร์ก นกิส์ 169-
147 เมื่อปี 1962 เท่านั้น 

โคบีเ้ป็นหน่ึงในสมาชกิของทมีชาตสิหรัฐอเมรกิาชดุคว้าแชมป์บาสเกตบอล
ชาย โอลมิปิกเกมส์ 2 สมยั ท่ีกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เมือ่ปี 2008 และกรงุลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2012 

โคบี้แต ่งงานกับวาเนสซ ่า เลน  
แดนเซอร์สาวสวย และแต่งงานกันใน
วันที่ 18 เมษายน 2001 มีลูกด้วยกัน 
4 คน เป็นลูกสาวทั้งหมด คือ นาตา-
เลีย 17 ปี, จิอันน่า 13 ปี, เบียนก้า 3 
ปี และคาปรี 7 เดือน ซ่ึงลูกสาวคนรอง
อย่างจิอันน่าเป็นลูกไม้ใกล้ต้นของพ่อ
มากที่สุด เพราะมีความสามารถในเรื่อง
บาสเกตบอล ที่หลายคนคาดไว้ว่าจะได้
เล่นในบาสเกตบอลลกีหญงิ ดบัเบิล้ยูเอน็
บีเอ ในอนาคตแน่นอน แต่กลับต้องมา
เสยีชวีติไปพร้อมกบัพ่อในเหตกุารณ์เศร้า
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Slam Dunk!
เช่ือไหมว่า หนุม่หน้าใส สงูยาวเข่าด ีมาดนายแบบเต็มตวัคนนี ้ไม่เคยมปีระสบการณ์ถ่ายแบบใดๆ มาก่อนทัง้สิน้ เขาเป็นเพยีงหนุม่
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาคอนิเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั ทีเ่พิง่เริม่เจอกับ 

สปอตไลต์สาดส่องมาบ้างก็เมือ่ก้าวเข้ามาควงคฑาในฐานะคฑากรประจ�ามหาวิทยาลยันีแ่หละ

ดงั-ณัฎฐ์ฐชยั บญุประเสรฐิ
เรื่อง Pisut ภาพ Somkiat K. สไตล์ Ga-Loft แต่งหน้า ทศพล วงศ์บ้านฉาง 

ท�าผม จตุพงศ์ ชุ่มแจ่ม เสื้อผ้า Everthingiwants 
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• ชอบเล่มเกม Moba คล้ายๆ กบั ROV แหละ แนวตป้ีอมเล่นกบัเพือ่น
สนุกมาก แต่จะตั้งกฎให้ตัวเองไว้บ้าง ต้องท�าการบ้านเสร็จก่อน ถ้ามี
เวลาว่างจริงๆ แล้วค่อยเล่น  
• ชอบเล่นกีฬา เตะบอล เล่นบาส ผมดูบอลมาตั้งแต่เด็ก เชียร์ทีม
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลีคสเปนก็ชอบดู แต่ฟังภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องมา
ดูลีคอังกฤษสนุกกว่า
• ชอบดูยูทูบเล่นเกมช่อง PewDiePie แล้วก็พวกช่อง Prank ชอบดู
ช่อง Daily Dropout เขาอัพโหลดเกือบทุกวัน ถึงคอนเท็นต์จะซ�้าๆ 
บ้าง แต่ดูแล้วก็ฮาอยู่ดี เคยคิดจะท�าคลิปแคสต์เกมอยู่เหมือนกัน แต่
ก็ยังไม่ได้ท�าสักที  
• ผมมน้ีองสาวอยูค่นหนึง่ สนทิกนันะ ชอบแกล้งกันด้วย น้องสาวหน้า
ไม่เหมือนผม เขาเหมือนคุณพ่อมากกว่า ส่วนผมหน้าเหมือนคุณแม่ 
• ชอบดาราเกาหลี ชอบวง BTS, EXO กับ Blackpink เจนนี่ คือ เมน
ของผม Twice ก็ชอบ  
• ผมชอบแต่งตัวนะ ชอบแต่งตามสไตล์เกาหลี ดูนักร้องอย่างพวก 
BTS แต่ผมไม่แต่งตัวจดัขนาดน้ันนะ ถ้ามาเดนิห้างแถวบ้านก็จะแต่ง
ตัวชิลล์ ๆ ถ้าไปสยามสแควร์ก็จะแต่งตัวอีกแบบ 
• ถ้าอยากเจอผมเหรอ มาเดินห้างแถวบ้านผมนี่แหละอย่างแฟชั่น 
ไอส์แลนด์หรือไม่ก็ เดอะ มอลล์ บางกะปิ 

ติดตามดังได้ที่ IG : @dunknatachai

“ตอนอยู่ไฮสคูลผมอยู่โรงเรียน
นานาชาต ิซึง่ไม่ค่อยมกิีจกรรมแบบนี้  
ส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมกฬีามากกว่า 
ไม่มีเชียร์ลีดเดอร์ ไม่มีคฑากร เพิ่ง
มาเจอกิจกรรมแบบน้ีท่ีมหาวิทยาลัย
นี่แหละ” 

ดงัเท้าความให้เราฟังถงึกจิกรรม
ใหม่ที่ท�าให้เขาเริ่มเป็นที่จับตามอง 
ก่อนจะเล่าย้อนไปถึงชีวิตวัยเด็ก

“ตอนเด็กๆ ผมชอบเล่นฟุตบอล
กบับาสเกตบอล เป็นนกักฬีาโรงเรยีน
นานาชาติฮีทฟ ีลด ์  ผมเล ่นบอล
ต�าแหน่งกองกลางเป็นตัวส่งให้เพื่อน
ยิง เหนื่อยเหมือนกัน 

...พอเข้ามหาวิทยาลัยผมเลือก
เรยีนวิศวะฯ สาขาคอมพวิเตอร์ เพราะ
ผมชอบเรียนวิชาค�านวณมาตั้งแต่
สมัยไฮสคูล คณะน้ีนี่แหละน่าจะ
เหมาะที่สุด ผมอยากท�างานท่ีเกี่ยว
กับนวัตกรรมต่างๆ ผมสนใจเรื่องการ
สร้างหุน่ยนต์ พวก AI สาขาท่ีผมเลือก
เรียนก็จะครอบคลุมเรื่องนี้ด้วย” 

ดังออกตัวว่า เขาไม่ใช่เด็กเรียน 
หรือ เด็กกิจกรรมเต็มขั้น แต่พยายาม
บาลานซ์ชีวิตทั้งสองด้านให้ลงตัว

“ต้องหาบาลานซ์ครบั ถ้าเราเรยีน
อย่างเดยีวกค็งเครียด ต้องหากจิกรรม
ท�าบ้าง แล้วคฑากรก็เป็นกจิกรรมหนึง่
ที่ผมเลือก ทางคณะเขาจะเลือกคน
ที่สูง แล้วต้องมี passion ด้วย ต้อง
ไม่ท้อไปก่อน เพราะซ้อมหนักมาก 
หนึ่งเดือนก่อนเปิดตัวต้องซ้อมทุกวัน 
ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม พอใกล้
แสดงจริงต้องซ้อมถึงเกือบเที่ยงคืน
ก็มี ความยากของมันอยู่ตรงท่ีเราไม่
เคยจับไม้มาก่อน เราเลยไม่รู้ว่า ต้อง
ท�าอย่างไร ต้องควงไม้พร้อมกนัทกุคน 
ต้องควงแล้วดดูด้ีวย ความยากมนัอยู่
ตรงนัน้ เพลงกช้็าจงัหวะหน่วงๆ เรายงั
จับจังหวะไม่ค่อยถูก”

วาระหน้าที่ของคฑากรจะสิ้น
สุดตอนดังขึ้นชั้นปีที่สอง แต่เราเชื่อ
ว ่า พอถึงวันนั้นเขาคงมีกิจกรรม
อื่นรองรับ โดยเฉพาะงานในวงการ
บันเทิงที่เริ่มมีติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว 

“รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเข้าวงการ
บันเทิงอยู่หลายคนเหมือนกัน เท่าที่
ผมรู้จักก็จะมี พีค-ภีมพล ส่วนตัวผม
เองเคยคิดเล่นๆ นะว่า วงการบันเทิง
ก็น่าสนใจดี อยากลองดูบ้าง ผมไป
เจอพีก้่อง-ปิยะ ทีร้่านอาหารของพีเ่ขา 
ร้านกนิแซ่บ ชาบชูาบ ูเขากช็วนผมมา
คยุด้วย ผมอยากท�างานถ่ายแบบ เดิน

แบบก่อน ยังไม่อยากเริ่มเล่นซีรีส์เลย 
เพราะคดิว่า ไม่น่าจะพร้อม เคยไปฝึก
เดินแบบมาบ้างด้วยครับ” 

เห็นโตเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวแบบ
นี้ สาวๆ ต้องอยากเข้าคิวแลกไลน์
กันเป็นแถวยาวแน่ๆ แต่หนุ่มดังแอบ
กระซิบว่า เห็นแบบนี้เขาเป็นลูกชาย
ที่คุณแม่หวงมากทีเดียว 

“แม่หวงมาก ต้องไปรับไปส่ง ไม่
อยากให้ขับรถกลัวเกิดอุบัติเหตุ ไป
เที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนก็ได้นะ แต่
เขาอาจจะต้องไปดูแลด้วย”

“อย่างนี้ถ้าจะมีแฟนต้องผ่าน
ด่านคุณแม่ก่อนสิ” เราแซว เขาพยัก
หน้ารับ

“ใช่ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟน
นะครับ ผมไม่ได้ตั้งสเป๊กไว้ ถ้าจะ
ชอบใครก็ชอบ แค่เขาเป็นตัวของตัว
เอง สนุกสนานเฮฮาก็พอ หน้าตากพ็อ
ประมาณแหละ ดูกันที่นิสัยมากกว่า 
ชอบผู้หญิงตลก กวนๆ คล้ายๆ ตัวผม 
ผมชอบแกล้งเพื่อน อย่างเอารองเท้า
ไปซ่อนบ้าง แต่ไม่เคยแกล้งจนเกิน
ลิมิตนะ ถ้ารู้ว่า เพื่อนจะโกรธก็จะไม่
ท�า เวลาผมโดนเพื่อนแกล้งผมก็ไม่
ค่อยโกรธนะ ส่วนใหญ่จะข�ามากกว่า”   

หลังเรียนจบอยากท�าอะไร เรา
ถามถึงอนาคตที่เขาวางไว้

“พ่อแม่ผมท�างานเกี่ยวกับด้าน
การบิน คุณปู่ผมเป็นนักบิน ส่วนคุณ
พ่อคุณแม่ผมก็เป็นสจ๊วตและแอร์
โฮสเตส แล้วกม็กีจิการเบเกอรีส่่งออก 
ซึ่งเป็นธุรกิจของคุณย่า 

...ส่วนตัวผมมองงานด้านการ
บินไว้เป ็นทางเลือกท่ีสอง เพราะ 
ผมสนใจด้านวิศวกรรมมากกว่า ไอ-
ดอลของผม คือ บิล เกตส์ และ สตีฟ  
จอ็บส์ นวัตกรรมของเขาท�าออกมาได้
ดีมาก ผมอยากไปพัฒนาเรื่องพวกน้ี 
เพราะในอนาคตเราคงต้องใช้เรื่อง
พวกนี้เยอะ

...คณะผมถ้าเลือกเรียนจบ 5 ปี
จะได้วุฒิ Robot กับ AI ผมก็คิดอยู่ว่า 
จะเอาดไีหม จะเรยีนไหวหรอืเปล่า ผม
อยากประดิษฐ์โทรศัพท์ อยากพัฒนา
คณุภาพกล้อง แล้วกพ็วกสมาร์ทโฟน
กับไอแพดทีส่ามารถผสมผสานกนัได้ 
หรอืไม่กหุ่็นยนต์ท�าความสะอาดบ้าน
ทีเ่ป็นคนเลย  ท�ากบัข้าวให้เราได้ดว้ย
ชีวิตก็คงจะสบายดี”

Something 
about Dunk 

ขอขอบคณุ 
Flamenco ชัน้ 9 ด ิเอ็มควอเทียร์
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My New Track 
& New Look
ตอนน้ีเ พ่ิงออกซิง เ ก้ิลใหม ่ชื่อว ่า 
“เข้าใจ” พยายามให้ถ่ีข้ึน เราแบ่งเวลา
ยากนิดหน่ึง เพราะเราเรียนไปด้วย 
แล้วพอเราเครยีด ความคดิสร้างสรรค์
ก็หดหาย ท�ามาสามซิงเก้ิลแล้ว แต่
เรารูส้กึว่า แนวเพลงเราก็ไม่ได้เปลีย่น
ไปมากนะคะ เหมอืนเราเจอแนวทีช่อบ
แล้วเราก็ explore แนวน้ีไปก่อน อย่าง
การแต่งตวัในซงิเกิล้ “เข้าใจ” นีเ้รามา
แนววินเทจ ตอนแรกเราก็คยุกับทีมว่า 
เราจะไปในทิศทางไหนด ีซ่ึงทมีก็อยาก
ให้เราดเูปลีย่นไปจากลคุปกต ิคราวนี้
เลยเปลีย่นไปมากเลย แต่เราก็ชอบนะ

Yes, I’ve Changed
ยอมรบัว่า ตวัเองเปลีย่นไปมากเหมอืน
กัน มอียู่ช่วงหน่ึง energy เราตกท้ังเรือ่ง
เรียน และเรื่องท�างานเราท�าได้ไม่ถึง
มาตรฐานท่ีเราควรจะเป็น เราจึงเริ่ม
หันมาดูแลตัวเองมากข้ึน หันมากิน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ ดืม่น�า้ให้มากข้ึน 
เข้านอนให้เป็นเวลา ตืน่ให้เช้าขึน้ เริม่
กลบัมาออกก�าลงักายอกีครัง้หนึง่ หลงั
จากทีไ่ม่ได้ออกก�าลงักายมานานเป็นปี 
  
What I’ve Never 
Understood
อาจจะเป็นเรือ่งของคนท่ีคดิคนละแบบ
กับเรา เอาง่ายๆ เลย เร่ืองการแต่งงาน 
ส่วนตวัเราไม่อยากแต่งงานแล้วเราเลย
ไม่เข้าใจคนท่ีอยากแต่งงาน เรารู้สึก
ว่า การแต่งงานเป็นอะไรท่ีสิ้นเปลือง 
แต่คนอยากจัดงานแต่งงานเขาอาจ
จะอยากเฉลิมฉลองการเริ่มต้นชีวิตคู่ 
บางคนอาจจะมองว่า เป็นเรือ่งสถานะ
ทางสงัคม ก็นานาจติตงั แต่ส่วนตวัเรา
ไม่อยากวุ่นวายกับตรงน้ัน และรูส้กึว่า 
ชีวิตเราไม่จ�าเป็นต้องมีงานแต่งงาน
ก็ได้ แต่แน่นอนว่า เราย่อมอยากมคีน
อยู่ข้างๆ อย่างคนท่ีคุยๆ กันอยู่ก็เคย
คยุเรือ่งนีน้ะ เขาก็คดิแนวเดยีวกับเรา
เหมอืนกัน 

Generation Gap
คนต่างรุ ่นกันเข ้าใจกันยากแน่ๆ 
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เผลอแป้บเดยีวสาวแว่นท่ีขึน้มาเขย่าเวท ีThe Voice Season 3 ด้วยเสยีงท่ีมีคาแรก็เตอร์ชดัก็เตบิโตเป็นสาวสวยเตม็ตวัท่ีเข้าใจโลกมากขึน้ และพร้อมเรยีน
รู้สิง่ใหม่ๆ ในทุกก้าวของชวีติ ตอนน้ีอมิเมจก�าลงัเรยีนอยู่ปีท่ีห้า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงถึงแม้จะจบช้ากว่าเพ่ือนร่วมรุน่ เพราะ

ต้องแบ่งเวลามาท�างานเพลงท่ีเธอรกั แต่เธอก็มุ่งม่ันเดนิหน้าอย่างเตม็ท่ีในปีน้ี  

อิมเมจ-สธุติา ชนะชัยสวุรรณ

อย่างเราอายุห่างกับน้อง 5 ปี เยอะ
เหมือนกันนะ อย่างเราเกิดมายังไม่มี
อินเตอร์เนต็ ไม่มสีมาร์ทโฟน แต่น้อง
เกิดมาก็มีแท็บเล็ตแล้ว มันเป็นช่วงที่
เทคโนโลยีไวข้ึน ท�าให้เราคยุกันไม่ค่อย
รูเ้รือ่ง เหมอืนน้องเรา Gen Z แต่เรายัง
เป็น Gen Y อยู่อย่างรุน่คณุพ่อคณุแม่
ก็มเีรือ่งท่ีไม่เข้าใจหลายเรือ่งนะคะ ยุค
ของเขาทุกคนจะใส่ใจเรื่องการสร้าง
ตวั เพราะมนัเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจก�าลงั
เตบิโต คนมช่ีองทางท�ากนิหลากหลาย
กว่าตอนนี ้ไม่เหมอืนทีทุ่กวันทีค่ดิอะไร
ออกมาก็มคีนเคยท�าไปหมดแล้ว อย่าง
เรือ่งเทคโนโลยีก็คยุกันไม่รู้เรือ่งแล้วนะ 
ย่ิงข้ามจากรุน่แม่ไปรุน่น้องน่ีย่ิงห่างกัน
เข้าไปอกี เพราะน้องก็ล�า้กว่ารุน่เราเสีย
อกี ท�าให้ในบ้านมทีกุเจเนอเรชัน่เลย

always 90s Kids
ถึงอย่างไรก็อินกับยุค 90s ท่ีสดุ ถึงแม้
เราจะเกิดช่วงปลายยุคน้ันแล้วก็ตาม 
แต่ตอนเดก็ๆ เราก็ยังทันเทปคาสเซต็ต์ 
ม้วนวิดีโอเทป แต่น้องเราไม่ทันของ
พวกน้ีแล้ว เรายังผูกพันกับอะไรที่จับ
ต้องได้ ถ้าเราชอบศลิปินคนไหนเราก็
ยังซือ้ซดีอียู่ หรอืไม่ก็ซือ้หนงัสอืเป็นเล่ม
อ่านอยู่ เล่มล่าสดุท่ีอ่าน คือ The Sci-
ence of Love and Betrayal ชอบอ่าน
หนังสือแนวจิตวิทยา อยากเรียนต่อ
ด้านนีด้้วยค่ะ อยากศกึษาวิธีดลีกับคน 
อยากเข้าใจความรูส้กึคนแบบต่างๆ ให้
มากขึน้ ส่วนหนงัสอืแนววรรณกรรมท่ี
อ่านแล้วอนิมอียู่เรือ่งเดียว คือ Harry 
Potter 

What I’m Listening to 
Right Now
Tyler, The Creator ชอบเพลงของ
เขา แต่ไม่ถึงกับติดตามเป็นแฟนคลบั
นะคะ บางเพลงของเขาเราชอบแต่
คงไม่ใช่ตัวเรา เรารู ้จักเพลงเขามา
บ้าง แล้วพอไปขุดอัลบั้มของเขาขึ้น
มาฟังแล้วก็ชอบ เพราะมู้ดมันก�าลัง
ได้ เราไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆ เท่าไร 
บางทีเราไม่รู้จักว่า เพลงนี้เป็นเพลง
ของใครแต่เราฟังแล้วเราชอบเพลง
เขาเฉยๆ ก็มี 

Through My Lens
อินกับเรื่องถ่ายรูปมานานแล้วยัง
ไม่เลิกสักที ถ่ายทั้งกล้องฟิล์มและ 
กล้องดิจิตัล แต่จะหนักไปทางฟิล์ม
มากกว่า มีกล้องฟิล์มอยู่ 30 กว่าตัว
แล้วค่ะ มทีัง้กล้องโปร กล้องคอมแพ็ค 
แต่ส่วนใหญ่ที่มีอยู่หลายตัวจะเป็น
กล้อง Nikon แบบที่เปลี่ยนเลนส์ได้ 
กล้องแพงทีส่ดุท่ีเคยซือ้น่าจะประมาณ 
50,000 บาท อาศัยเก็บเงินจากการ
ท�างานนี่แหละค่ะเอามาลงกับกล้อง

หมด ทกุวันน้ีพ่อแม่ไม่อยากยุ่งเร่ืองน้ี
แล้ว เพราะเลยเถิดไปมาก เราไม่ใช่คน
ถ่ายรปูเก่งหรอกค่ะ อาจจะแค่โฟกัสได้ 
วัดแสงเริม่คล่อง เพราะเราถ่ายบ่อยๆ 
สมัยเรียนอยู่ตรงท่าพระจันทร์เราพก
กล้องไปเรยีนทกุวันเลย เพราะแถวนัน้
สวยมาก แต่พอเรยีนทีน่ั่นมา 5 ปี ก็เริม่
หมดมมุ โดยปกตแิล้วเราจะชอบถ่าย
ภาพแนวสตรีท เดินไปเจออะไรข้าง
ทางก็จะถ่าย แล้วก็ชอบถ่ายแมว บางที
เดนิไปเจอแมวตวัเดมิ ท่ีเดมิ แต่ท่าทาง
มนัเปลีย่นไปเราก็ถ่ายอกี เพราะเป็นท่า
ทีเ่รายังไม่เคยถ่าย  

around the World 
เดนิทางมาหลายประเทศแล้วค่ะ ไม่ว่า
จะเป็น อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง 
ฝรัง่เศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 

เบลเย่ียม อติาล ีออสเตรีย ฮงัการ ีเชก็ 
และลาว เท่าท่ีเคยไปมาชอบออสเตรยี
ท่ีสุด เพราะอะไรๆ ในเวียนนาก็ด ู
สุนทรีย์ไปหมด ข้างถนนมีคนมาเป่า
แซก็โซโฟนเพราะมาก พอเดนิเข้าสวน
สาธารณะก็มีคนเล่นไวโอลิน มองไป
ทางไหนก็สบายตาสบายหู เลยกะว่า
จะต้องไปซ�า้ 
  ส่วนประเทศที่อยากไปแต่ยังไม่เคย
ไปน่าจะเป็นฟินแลนด์ อเมริกาก็ยังไม่
เคยไป มลัดฟีส์ก็ยังไม่เคยไปเหมอืนกัน

เวลาเดนิทางส่วนใหญ่ไปกับทีบ้่าน แต่
ทรปิหน้าจะไปคนเดยีว เพราะน้องสาว
ไปเรยีนท่ีโปแลนด์ เลยจะแวะไปหาไป
ฉลองวันเกิดกับน้องท่ีนั่น แล้วจะไป
เทีย่วประเทศข้างๆ ต่อด้วย   

Next Move
ต้องเรียนให้จบ และต้องท�าอัลบั้มให้
เสร็จค่ะ บางคนอาจจะคิดว่า ลองท�า
เพลงให้แมสข้ึนไหมจะได้มงีานเข้ามา
มากขึน้ แต่สดุท้ายแล้วเราว่า มนักลบั
มาท่ีเราท�าเพลงออกมาแล้วเราชอบ
ผลงานของเราไหมมากกว่าอย่างอืน่ 

ตดิตามอิมเมจได้ท่ี 
IG : @imageswift13
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Tips   
• อย่าปล่อยให้มือแห้งกร้าน บ�ารุงผิวมอืและผวิจมกูเลบ็ให้
สขุภาพดีอยู่เสมอ ด้วยการทาแฮนด์ครีม ออยล์บ�ารุงจมกูเลบ็ 
หลงัทาใส่ถงุมือแล้วท้ิงไว้ข้ามคนืเหมอืนเป็นการมาส์กผิวมอื
ไปในตัว
• ถ้าต้องการบ�ารงุอย่างล�า้ลึกให้เข้าร้านท�าเลบ็ หรือสปาท�า 
พาราฟีนแว็กซ์เพือ่ให้ผิวมือเนยีนนุม่ 
• เวลาล้างสีเคลือบเล็บออกให้ใช้ส�าลจีุม่น�า้ยาล้างเลบ็ จาก
นัน้น�าไปหุ้มเล็บท่ีเคลิือบสีไว้ ทิง้ไว้สกัพกัจงึค่อยแก้ส�าลทีีหุ่ม้
ไว้ออก แล้วค่อยๆ เช็ดท�าความสะอาด ท�าแบบนีส้เีจลรวมถงึ
กลติเตอร์เคลือบเล็บจะหลุดลอกออกมาได้ง่ายกว่า และยังไม่
ท�าให้สีเข้าไปตกค้างในซอกเลบ็อกีด้วย 

Tips   
• เคลด็ลบัทีท่�าให้ “รอด” ทีส่ดุ คอื การเลอืก
สเีมคอพัโดยการดงึหน่ึงในสขีองชดุมาใช้ 
จะเห็นได้ว่า เอซร่าเลือกใช้อายชาโดว์ 
กลติเตอร์สทีองทีแ่ม็ตช์กบัโค้ตสัน้ขนเฟอร์
สนี�า้ตาลทอง เตมิมติิด้วยการเขยีนขอบตา
สดี�าไล่ไปถงึขอบตาล่าง เกล่ียให้ฟุง้นดิๆ 
ช่วงหางตา แล้วเตมิมิตบิรเิวณหวัตาด้วย
อายชาโดว์สดี�า 
• เฉดดิง้โหนกแก้มให้ชดัด้วยบรอนเซอร์
 • ทาลปิสตกิสีนูด้ หรือจะเลอืกลปิมนัทีม่ี
สนีดิกด็เูป็นธรรมชาต ิถ้าอยากเพ่ิมความ 
Dramatic แตะอายชาโดว์สทีองเบาๆ เหนือ
รมิฝีปาก
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ภายในปีทีผ่่านมาเราเริม่เหน็เทรนด์การแต่งหน้าท�าผมทางฝ่ังผูช้ายทีห่วอืหวา กล้าทีจ่ะ
ลองอะไรใหม่ๆ มากขึน้ ไม่เพยีงแต่บนรนัเวย์ทีอ่ะไรๆ กถ็กูเตมิแต่งให้เข้ากบัโททลัลคุ
ได้ แต่เทรนด์การแต่งองค์ทรงเครือ่งแบบไม่แคร์ว่าโลกจะให้ค�าจ�ากดัความว่า เป็นเพศ
ไหน หรอืจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร คอื ความสดใหม่ทีเ่ราเริม่เหน็ในหนุม่ๆ ในแวดวง
ฮอลลวีูด้โอบรบั บ้างก็เป็นหวัหอกน�าเทรนด์ให้ผูช้ายกล้าลองเล่นกบัทรงผมใหม่ๆ แต่ง
หน้าทาปาก ไปจนถงึถงึท�าเลบ็ให้ฉดูฉาดอย่างท่ีไม่ต้องสนใจว่า ใครจะมองว่าอย่างไร 

และทกุอย่างท่ีว่าก�าลังจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ท่ีหนุ่มสายแฟต้องลอง 

ลคุล�า้เทรนด์ ไร้เส้นแบ่งทางเพศ 
Non-Binary 

เรื่อง Pisut ภาพ ลิขสิทธิ์

Harry Styles นักร้องหนุ่มทีค่รองต�ำแหน่ง 
Face of Gucci มำแล้วหลำยซซ่ัีน ก�ำลงัสนุก
กับกำรเพ้นต์สีเล็บให้แม็ตช์กับลุคในโอกำส
ต่ำงๆ โดยเขำมีช่ำงท�ำเลบ็คูใ่จมำช่วยครเีอท
สีเลบ็สนกุๆ ทีท่�ำให้ลคุของเขำดมูรีำยละเอียด 
และมีอะไรให้พูดถึงได้ทุกคร้ังทีป่รำกฎตวั 

Jenny Longworth ช่ำงท�ำเล็บคู่ใจของ
แฮร์รีใ่ห้สมัภำษณ์กบัเวบ็ไซต์ควำมงำม pop-
sugar.com ไว้ว่ำ “แฮร์รีเ่ขำมเีซ้นส์เรือ่งกำรใช้
สี เรำมีมุมมองเรื่องกำรใช้สีแปลกๆ คล้ำยๆ 
กนั โดยเฉพำะสมีิน้ต์ทีเ่รำก�ำลงัอนิเป็นพเิศษ 
บำงงำนถ้ำเขำใส่สูทเรำก็จะเลือกเฉดสีเล็บ
ที่คลำสสิกหน่อย อย่ำงเช่น สีแดง และ  
สดี�ำ แต่ถ้ำเป็นกำรถ่ำยแฟชัน่เรำกอ็ำจจะลอง
เล่นกบักำรเพ้นต์ลำยให้ดสูนกุขึน้ อย่ำงลำย
สญัลกัษณ์สไมลีย์่ ซ่ึงแฮร์รีก่จ็ะลองเพ้นต์เอง
ดกู่อนด้วยนะ” 

ตวัพ่อเรือ่งเมคอัพจดัเตม็จะเป็นใครอ่ืนไปไม่ได้นอกเสียจำก Ezra 
Miller นกัแสดงฝีมือดจีำกภำพยนตร์เรือ่ง Fantastic Beasts ทีแ่ต่ง
หน้ำแต่งตัวจดัเตม็แบบพรมแดงเสมอ ล่ำสดุด้วยลคุหล่อไม่แบ่งเพศ
ของเขำยังท�ำให้เขำได้เป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์ของเครื่องส�ำอำง 
Urban Decay อีกด้วย 

เอซร่ำชอบหยบิเครือ่งส�ำอำงของพีส่ำวมำลองแต่งหน้ำแต่งตำ ทำ
เลบ็มำตัง้แต่สมยัเดก็ๆ เขำบอกว่ำ เคร่ืองส�ำอำงท�ำให้เขำค้นพบตัวตน
ทีแ่ท้จรงิ และเขำไม่มโีปรดกัต์หรอืเมคอพัชิน้โปรด เขำรูเ้พยีงแต่ว่ำ เขำ
ชอบอะไรทีเ่ปล่งประกำยวิบวับๆ ในยำมต้องแสงไฟ 

แต่ถ้ำจะให้กำร์ซงแต่งลุคดิสโก้ควีนแบบเอซร่ำในงำนเปิดตัว 
แบรนด์แอมบำสเดอร์ Urban Decay ก็คงจะต้องอำศยัควำมกล้ำพอตวั 
(หรอืถ้ำไม่ตดิก็ลองได้เลย) เรำเลยน�ำลคุหนุ่มแกลมรอ็คในงำน Time 
100 Next Gala ของเขำมำฝำก
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 Bold & Glittering 
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His Pick
Urban Decay Naked 

Honey Palette 

His Pick
Essie Mint Candy Apple  
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Tips   
• อย่าปล่อยให้มือแห้งกร้าน บ�ารุงผิวมอืและผวิจมกูเลบ็ให้
สขุภาพดอียูเ่สมอ ด้วยการทาแฮนด์ครมี ออยล์บ�ารงุจมกูเลบ็ 
หลงัทาใส่ถงุมอืแล้วทิง้ไว้ข้ามคนืเหมอืนเป็นการมาส์กผิวมอื
ไปในตวั
• ถ้าต้องการบ�ารงุอย่างล�า้ลกึให้เข้าร้านท�าเลบ็ หรอืสปาท�า 
พาราฟีนแวก็ซ์เพือ่ให้ผวิมอืเนยีนนุม่ 
• เวลาล้างสเีคลอืบเลบ็ออกให้ใช้ส�าลจีุม่น�า้ยาล้างเลบ็ จาก
นัน้น�าไปหุม้เลบ็ทีเ่คลิือบสีไว้ ทิง้ไว้สกัพกัจงึค่อยแก้ส�าลทีีหุ่ม้
ไว้ออก แล้วค่อยๆ เช็ดท�าความสะอาด ท�าแบบนีส้เีจลรวมถงึ
กลติเตอร์เคลอืบเล็บจะหลดุลอกออกมาได้ง่ายกว่า และยังไม่
ท�าให้สเีข้าไปตกค้างในซอกเลบ็อกีด้วย 

Tips   
• เคลด็ลบัทีท่�าให้ “รอด” ทีส่ดุ คอื การเลอืก
สเีมคอพัโดยการดงึหน่ึงในสขีองชดุมาใช้ 
จะเห็นได้ว่า เอซร่าเลือกใช้อายชาโดว์ 
กลติเตอร์สทีองทีแ่ม็ตช์กบัโค้ตสัน้ขนเฟอร์
สนี�า้ตาลทอง เตมิมติิด้วยการเขยีนขอบตา
สดี�าไล่ไปถงึขอบตาล่าง เกล่ียให้ฟุง้นดิๆ 
ช่วงหางตา แล้วเตมิมิตบิรเิวณหวัตาด้วย
อายชาโดว์สดี�า 
• เฉดด้ิงโหนกแก้มให้ชดัด้วยบรอนเซอร์
 • ทาลปิสตกิสีนูด้ หรือจะเลอืกลปิมนัทีม่ี
สนีดิกด็เูป็นธรรมชาต ิถ้าอยากเพ่ิมความ 
Dramatic แตะอายชาโดว์สทีองเบาๆ เหนือ
รมิฝีปาก
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ภายในปีทีผ่่านมาเราเริม่เหน็เทรนด์การแต่งหน้าท�าผมทางฝ่ังผูช้ายทีห่วอืหวา กล้าทีจ่ะ
ลองอะไรใหม่ๆ มากขึน้ ไม่เพยีงแต่บนรนัเวย์ทีอ่ะไรๆ กถ็กูเตมิแต่งให้เข้ากบัโททลัลคุ
ได้ แต่เทรนด์การแต่งองค์ทรงเครือ่งแบบไม่แคร์ว่าโลกจะให้ค�าจ�ากดัความว่า เป็นเพศ
ไหน หรอืจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร คอื ความสดใหม่ทีเ่ราเริม่เหน็ในหนุม่ๆ ในแวดวง
ฮอลลวีูด้โอบรบั บ้างกเ็ป็นหวัหอกน�าเทรนด์ให้ผูช้ายกล้าลองเล่นกบัทรงผมใหม่ๆ แต่ง
หน้าทาปาก ไปจนถงึถงึท�าเลบ็ให้ฉดูฉาดอย่างท่ีไม่ต้องสนใจว่า ใครจะมองว่าอย่างไร 

และทกุอย่างท่ีว่าก�าลังจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ท่ีหนุ่มสายแฟต้องลอง 

ลคุล�า้เทรนด์ ไร้เส้นแบ่งทางเพศ 
Non-Binary 

เรื่อง Pisut ภาพ ลิขสิทธิ์

Harry Styles นกัร้องหนุม่ทีค่รองต�ำแหน่ง 
Face of Gucci มำแล้วหลำยซซ่ัีน ก�ำลงัสนุก
กับกำรเพ้นต์สีเล็บให้แม็ตช์กับลุคในโอกำส
ต่ำงๆ โดยเขำมีช่ำงท�ำเลบ็คูใ่จมำช่วยครเีอท
สเีลบ็สนกุๆ ทีท่�ำให้ลคุของเขำดมูรีำยละเอยีด 
และมีอะไรให้พูดถึงได้ทกุครัง้ทีป่รำกฎตวั 

Jenny Longworth ช่ำงท�ำเล็บคู่ใจของ
แฮร์รีใ่ห้สมัภำษณ์กบัเวบ็ไซต์ควำมงำม pop-
sugar.com ไว้ว่ำ “แฮร์รีเ่ขำมเีซ้นส์เรือ่งกำรใช้
สี เรำมีมุมมองเรื่องกำรใช้สีแปลกๆ คล้ำยๆ 
กนั โดยเฉพำะสีมิน้ต์ท่ีเรำก�ำลังอินเป็นพเิศษ 
บำงงำนถ้ำเขำใส่สูทเรำก็จะเลือกเฉดสีเล็บ
ที่คลำสสิกหน่อย อย่ำงเช่น สีแดง และ  
สดี�ำ แต่ถ้ำเป็นกำรถ่ำยแฟชัน่เรำก็อำจจะลอง
เล่นกบักำรเพ้นต์ลำยให้ดูสนุกข้ึน อย่ำงลำย
สญัลกัษณ์สไมล่ีย์ ซ่ึงแฮร์รีก็่จะลองเพ้นต์เอง
ดกู่อนด้วยนะ” 

ตวัพ่อเรือ่งเมคอัพจดัเตม็จะเป็นใครอืน่ไปไม่ได้นอกเสียจำก Ezra 
Miller นกัแสดงฝีมือดจีำกภำพยนตร์เรือ่ง Fantastic Beasts ทีแ่ต่ง
หน้ำแต่งตัวจดัเตม็แบบพรมแดงเสมอ ล่ำสดุด้วยลคุหล่อไม่แบ่งเพศ
ของเขำยังท�ำให้เขำได้เป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์ของเครื่องส�ำอำง 
Urban Decay อีกด้วย 

เอซร่ำชอบหยิบเครือ่งส�ำอำงของพีส่ำวมำลองแต่งหน้ำแต่งตำ ทำ
เลบ็มำตัง้แต่สมยัเดก็ๆ เขำบอกว่ำ เคร่ืองส�ำอำงท�ำให้เขำค้นพบตัวตน
ทีแ่ท้จรงิ และเขำไม่มโีปรดกัต์หรอืเมคอพัชิน้โปรด เขำรู้เพยีงแต่ว่ำ เขำ
ชอบอะไรทีเ่ปล่งประกำยวบิวับๆ ในยำมต้องแสงไฟ 

แต่ถ้ำจะให้กำร์ซงแต่งลุคดิสโก้ควีนแบบเอซร่ำในงำนเปิดตัว 
แบรนด์แอมบำสเดอร์ Urban Decay ก็คงจะต้องอำศยัควำมกล้ำพอตวั 
(หรอืถ้ำไม่ตดิกล็องได้เลย) เรำเลยน�ำลคุหนุ่มแกลมร็อคในงำน Time 
100 Next Gala ของเขำมำฝำก
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Modern Love

For Everyone

The New Toys for Boys  

เรื่อง Pisut  ภาพ ลิขสิทธิ์

แน่นอนว่า ใกล้ถึงเดือนแห่ง
ความรักแบรนด์น�้าหอมต่างๆ ก็ต้อง
ส่งน�้าหอมคู่รักมาประชันกัน แบรนด์
จวิเวลร่ีอายกุว่า 130 ปี อย่าง Tiffany 
& Co. กเ็ช่นกัน นอกจากจะเป็นตวัแทน
ของความรักผ่านแหวนแต่งงานใน
กล่องสีฟ้าอันเป็นซิกเนเจอร์แล้ว  
แบรนด์จวิเวลน่ีในต�านานยงัส่ง 2 กลิน่
หอมล่าสุด Tiffany & Love for Her 
และ Tiffany & Love for Him มาเอาใจ
สาวกบลบูอ็กซ์ คราวนีม้าในคอนเซป็ต์
ความรกัไม่จ�ากดัรูปแบบ สะท้อนผ่าน
ภาพแคมเปญฝีมือการถ่ายภาพของ 
Cass Bird ท่ีสือ่ถึงความรักไร้ข้อจ�ากดั
ทางเพศ รวมถึงเส้นแบ่งทางเชื้อชาติ 
ผ่านภาพพอร์ตเทรตขาว-ด�า ทีเ่ขาเลอืก
เกบ็เกีย่วอริิยาบถแสดงความรกัต่างๆ 
ของคูรั่กในชีวติจริง 

ท้ังยังพเิศษตรงท่ี Tiffany & Love 
for Him ถอืเป็นน�า้หอมผูช้ายกลิน่แรก
ภายใต้การก�ากับของ Reed Krakoff 
อีกด้วย ซึ่งน�้าหอมชายกลิ่นแรกใน 

เหน็ภาพแคมเปญครัง้แรกแน่นอน
ว่า ต้องนึกถึงภาพน�้าหอม Ck One 
น�้าหอมยูนิเซ็กส์รุ่นแรกๆ ที่ข้ึนแท่น 
Iconic แห่งยคุ 90s ไปแล้ว เพราะ Ck 
Everyone ก็มาในคอนเซป็ต์ไม่ต่างกนั
มาก ยังคงย�้าชัดเจนว่า เป็นน�้าหอม
ส�าหรบัทกุเพศ แต่ทีเ่พิม่เติมเข้ามาคง
เป็นความชดัเจนของคาแรก็เตอร์ในภาพ
แคมเปญที่ถูกขัับเน้นให้เด่นชัดขึ้นว่า 
เป็น Ck Everyone เป็นน�า้หอมทีส่ะท้อน
ความอิสระเสร ีและการแสดงออกถึง
ความเป็นตวัของตวัเอง

ในเรื่องของกลิ่นนั้นมาในตระกูล
ซิตรสัออกกรนีๆ สดช่ืน ท็อปโน้ตมาใน
กลิน่น�า้มนัสกดัจากส้มออร์แกนกิ เตมิ
ความเผด็ร้อนเลก็ๆ ด้วยกลิน่ขงิ ตาม
มาด้วยกล่ินสะอาดสดใสแบบ aquatic 
อยูบ่นเบสทีอ่บอุน่และเร่าร้อนด้วยกลิน่ 
ตระกูลวู้ดดีอ้ย่าง ซดีาร์วูด้ พทัชลุ ีและ
แอมเบอร์ ซึง่นบัว่า เป็นกล่ินทีเ่ข้าใจง่าย
ไม่ซบัซ้อน พเิศษหน่อยตรงท่ีเวอร์ชัน่นี้
เน้นจดุยนืว่า เป็นน�า้หอม Vegan  ทีใ่ช้

กลับมาอีกครัง้ส�าหรบัน�า้หอมรุน่
โปรดของหนุ่มซุกซน Moschino Toy 
Boy ทีเ่วอร์ชัน่ 2020 นี ้Toy Boy Eau 
De Parfum กลบัมาแบบดาร์กๆ อย่าง
กับ 50 Shades Darker เพราะมาใน
ยูนิฟอร์มใหม่สีด�าวาวราวกับชุดหนัง
ที่ดูท้ังลึกลับ ทั้งเซ็กซ่ี แต่ถึงอย่างไร
หนุม่ Toy Boy ของ Jeremy Scott ก็
ยังคงแฝงไว้ด้วยความสดใส ขีเ้ล่น ไม่
เปลีย่นแปลง เพราะกลิน่หอมภายใน
ขวดตุ ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์สีด�าสนิท 
บรรจุกลิ่นท็อปโน้ตหลากหลายไม่ว่า
จะเป็น กลิ่นอิตาลีเบอร์กาม็อต กลิ่น

บลูบ็อกซ์มาในเบสโน้ตตัวเดียวกับ
ฝั่งหญิงสาว นั่นก็คือ Blue Sequoia 
วตัถุดบิพเิศษเอกสทิธิข์องแบรนด์ท่ีให้
กลิน่หอมสดช่ืน และยงัมสีฟ้ีาอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของแบรนด์อกีต่างหาก เตมิ
ความกระปรี้กระเปร่าด้วยเกรปฟรุ้ต  
ก่อนจะมาถงึทอ็ปโน๊ตทีม่ส่ีวนผสมของ
ขิง, ส้มแมนดารนิและใบกระวาน มอบ
กลิน่หอมเยน็ช่ืนใจ ตามด้วยกลิน่หลกั 
อย่าง จนูเิปอร์-ไซเปรส ท่ีผ่านกรรมวิธี
การสกัดพิเศษเพื่อแบรนด์โดยเฉพาะ
เช่นกัน  ปิดท้ายด้วยกลิ่นเบาสบาย
ของแซนเดลิวูด้, หญ้าแฝก และ Blue 
Sequoia อนัเป็นกลิน่ยนืพืน้ 

 Tiffany & Love for Her ขนาด 50 
มล. ราคา 4,950 บาท และ ขนาด 90 
มล. ราคา 6,650 บาท ส่วน Tiffany & 
Love for Him มจี�าหน่ายในขนาด 50 
มล. ราคา 3,450 บาท และ ขนาด 90 
มล. ราคา 4,650 บาท วางจ�าหน่าย
แล้ววันนี ้ณ เคาน์เตอร์น�า้หอม Tiffany 
& Co.  ห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าทัว่ไป 

พงิค์เบอร์รี ่กลิน่นทัเมก็ กลิน่แพร์ และ
กล่ินกานพลู เติมความหวานในฮาร์ต
โน้ต ด้วยกลิ่นตระกูลฟลอรัล อย่าง
กลิ่นกุหลาบ และแม็กโนเลีย อยู่บน
กลิ่นเบสที่หลายคนโปรดปรานอย่าง
กลิ่นหญ้าแฝก และแอมเบอร์ แต่ที่
ฮอตที่สุดก็น่าจะเป็นหนุ่มๆ บนภาพ
โฆษณาแคมเปญน่ีแหละ

ขนาด 30 มล. ราคา 1,700 บาท 
ขนาด 50 มล. ราคา 2,500 บาท 
ขนาด 100 มล. ราคา 3,200 บาท วาง
จ�าหน่ายแล้ววนันีท้ีเ่คาน์เตอร์น�า้หอม
ตามห้างสรรพสินค้าช้ันน�าทัว่ไป 

ส่วนผสมธรรมชาตกิว่า 79 เปอร์เซ็นต์ 
แถมยงัมาในขวดแก้วทีส่ามารถน�าไป
รไีซเคลิได้เมือ่ถอดฝาออก และแถบยาง
ยืดท่ีได้แรงบนัดาลใจจากกางเกงชัน้ใน
ของ Calvin Klein ซึง่สามารถน�าไปใช้
เป็นท่ีคาดผมเท่ๆ ต่อได้ด้วย

วางจ�าหน่ายเร็วๆ นี้ที่เคาน์เตอร์
น�า้หอมตามห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าท่ัวไป
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Tale of Two Continents

มิกซ์ - ศุภการ ศุภมงคล, เฟิร์ส – พนัชกร จิรคชาภรณ์

คู่รักช่างภาพหนุ่มและนักเขียนสาว หนึ่งในทีมเจ้าของเพจ “จ ะ เ ที่ ย ว ไ ป ไ ห น” เพจสายท่องเที่ยวที่
ถูกใจวัยรุ่นจนมียอดติดตามมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ครั้งนี้พาเราไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กันที่ตุรกี 
ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางสองทวีป แต่แค่ Road Trip ยังสนุกไม่พอ เพราะทั้งสองคนยัง
พาเราล่องเรือ ขึ้นบอลลูนค้นหาทุกเร่ืองราวที่ซ่อนอยู่ในทุกเมืองที่ได้ไปเยือน จนเราเหมือนได้ย้อนเวลา

กลับไปนั่งเรียนคลาสประวัติศาสตร์โลกอีกครั้ง

ส�ำหรับทริปตุรกีในครั้งนี้พวกเรำไปกันทั้งหมด 8 วัน 9 คืน โดยบินตรงจำก
ไทยไปลงที่อิสตันบูล เป็นเมืองแรก อิสตันบลูมีควำมพิเศษอยู่ที่เป็นเมืองที่ถูก
แบ่งครึ่งด้วยช่องแคบบอสพอรัส (Bosphorus Strait) ท�ำให้เมืองครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่ง
เอเชีียและอีกฝั่งอยู่ทำงยุโรป 

ที่แรกที่แวะไปชมคือพระรำชวังโดลมำบำเช (Dolmabahce Palace) เป็น
พระรำชวังของสลุต่ำนองค์สดุท้ำยทีไ่ด้ปกครองอสิตันบลู ภำยในตกแต่งสวยงำม
มำก และจัดแสดงเคร่ืองบรรณำกำรต่ำงๆ ที่แต่ละประเทศน�ำมำถวำย แต่น่ำ
เสียดำยที่เขำห้ำมถ่ำยภำพด้ำนใน

จุดที่ไม่ควรพลำดของอิสตันบูลคือ สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) ที่
เคยเป็นโบสถ์ครสิต์มำก่อน จนกระท่ังชำวเตร์ิกเข้ำมำยดึดนิแดน พวกเขำกอ็ยำก
จะสร้ำงสุเหร่ำเป็นของตัวเอง แต่ว่ำหำท�ำเลไม่ได้สักทีเลยใช้ที่น่ีเป็นสุเหร่ำแทน 
ท�ำให้เป็นศำสนสถำนที่มีกำรตกแต่งด้วยรูปพระเยซูคริสต์และอักขระอิสลำม 
ก่อนที่พวกเขำจะสร้ำงขึ้นมำใหม่เป็นของตัวเอง น่ันก็คือสุเหร่ำบลูมอสก์ (Blue 
Mosque) ที่อยู่ตรงข้ำมกัน
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คู่รักช่างภาพหนุ่มและนักเขียนสาว หนึ่งในทีมเจ้าของเพจ “จ ะ เ ที่ ย ว ไ ป ไ ห น” เพจสายท่องเที่ยวที่
ถูกใจวัยรุ่นจนมียอดติดตามมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ครั้งนี้พาเราไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กันที่ตุรกี 
ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางสองทวีป แต่แค่ Road Trip ยังสนุกไม่พอ เพราะทั้งสองคนยัง
พาเราล่องเรือ ขึ้นบอลลูนค้นหาทุกเร่ืองราวที่ซ่อนอยู่ในทุกเมืองที่ได้ไปเยือน จนเราเหมือนได้ย้อนเวลา

กลับไปนั่งเรียนคลาสประวัติศาสตร์โลกอีกครั้ง

ส�ำหรับทริปตุรกีในครั้งนี้พวกเรำไปกันทั้งหมด 8 วัน 9 คืน โดยบินตรงจำก
ไทยไปลงที่อิสตันบูล เป็นเมืองแรก อิสตันบลูมีควำมพิเศษอยู่ที่เป็นเมืองที่ถูก
แบ่งครึ่งด้วยช่องแคบบอสพอรัส (Bosphorus Strait) ท�ำให้เมืองครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่ง
เอเชีียและอีกฝั่งอยู่ทำงยุโรป 

ที่แรกที่แวะไปชมคือพระรำชวังโดลมำบำเช (Dolmabahce Palace) เป็น
พระรำชวังของสลุต่ำนองค์สดุท้ำยทีไ่ด้ปกครองอสิตันบลู ภำยในตกแต่งสวยงำม
มำก และจัดแสดงเครื่องบรรณำกำรต่ำงๆ ที่แต่ละประเทศน�ำมำถวำย แต่น่ำ
เสียดำยที่เขำห้ำมถ่ำยภำพด้ำนใน

จุดที่ไม่ควรพลำดของอิสตันบูลคือ สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) ที่
เคยเป็นโบสถ์ครสิต์มำก่อน จนกระทัง่ชำวเติร์กเข้ำมำยดึดินแดน พวกเขำกอ็ยำก
จะสร้ำงสุเหร่ำเป็นของตัวเอง แต่ว่ำหำท�ำเลไม่ได้สักทีเลยใช้ที่น่ีเป็นสุเหร่ำแทน 
ท�ำให้เป็นศำสนสถำนที่มีกำรตกแต่งด้วยรูปพระเยซูคริสต์และอักขระอิสลำม 
ก่อนที่พวกเขำจะสร้ำงข้ึนมำใหม่เป็นของตัวเอง นั่นก็คือสุเหร่ำบลูมอสก์ (Blue 
Mosque) ที่อยู่ตรงข้ำมกัน
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“สิ่งที่ชอบส�ำหรับเมืองน้ีคือกำรน่ังเรือผ่ำนช่องแคบบอส- 
ฟอรัส เริ่มจำกฝั่งยุโรปก่อนและวนกลับฝั่งเอเชีย เรำก็จะได้เห็น
ควำมสวยงำมทีค่วำมแตกต่ำงกนัของสถำปัตยกรรมของทัง้สอง
ฝั่ง และเห็นทุกสถำนที่ที่เรำไปมำทั้งหมดในเมืองน้ี ถึงช่วงที่
เรำไปกันจะมีฝนตกลงมำบ้ำง แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้สนุกน้อยลงเลย 
เพรำะทัศนียภำพมันสวยงำมแปลกตำมำกๆ” ทั้งสองคนเล่ำ

แล้วเรำก็นั่งรถลงใต้มำที่เบอร์กำมำ (Bergama) ที่นี่ต้อง
ไปแวะชมซำกโบรำณสถำนวิหำรอะโครโปลิส (Acropolis) ที่
สร้ำงตำมสถำปัตยกรรมแบบกรกี บนเนินเขำสูงตำมหลักควำม
เชื่อว่ำเป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ีดี อีกหน่ึงท่ีคล้ำยและอยู่ห่ำงกันไม่
ไกลก็คือเอเพซุส (Ephesus) เป็นซำกโบรำณสถำนเหมือนกัน 
ถกูสร้ำงหลงัจำกทีอ่ะโครโปลิสล่มสลำยไปแล้ว และยงัคงเหลือ
ซำกให้เห็นได้เยอะกว่ำ

“ลงใต้ยำวมำกอกีหน่อยกจ็ะถงึปำมกุกำเล (Pamukkale) 
หรือที่มักจะถูกเรียกว่ำเมืองปรำสำทปุยฝ้ำย (Cotton Castle) 
เพรำะมีเนินเขำที่มีน�้ำผสมหินปูนซึมขึ้นมำจำกพื้น พอน�้ำแห้ง
เลยเหลือแต่หินปูนสีขำวปกคลุมจนเหมือนเป็นก้อนฝ้ำยก้อน
ยักษ์ ซึ่งเกิดขึ้นตำมธรรมชำติเหมือนกับวิธีกำรเกิดหินงอก
หินย้อยนั่นแหละครัับ และท่ีน่ีจะมีธำรน�้ำแร่ท่ีไหลลงไปข้ำง
ล่ำงด้วย นักท่องเท่ียวก็จะนิยมไปนั่งแช่ขำกัน” มิกซ์แนะน�ำ 
ปำมุกกำเลคร่ำวๆ

เฟิร์สเสริมว่ำ “หลำยคนพอเห็นรูปก็จะคิดว่ำมันเป็นหิมะ 
แต่ว่ำจริงๆ มันคือหินปูนที่ค่อนข้ำงแข็ง บำงจุดเองก็คมเหมือน
กนัค่ะ ต้องระวงัเวลำเดนิด้วย เพรำะเขำไม่ให้ใส่รองเท้ำเดนิ จะมี
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กิจกรรมที่ต้องมำลองสักครั้งเวลำมำที่นี่เลย คือกำรขึ้นไป
ชมพระอำทติย์ขึน้บนบอลลนู พอแสงของวนัใหม่ขึน้กจ็ะเหน็ว่ำ
มีบอลลูนลอยอยูเ่ต็มฟ้ำไปหมดเป็นววิทีส่วยมำกๆ ด้ำนล่ำงกจ็ะ
เป็นทิวเขำและปล่องไฟ ซึ่งแสงในตอนนั้นก็เหมำะกับกำรถ่ำย
รูปเอำไว้ลงในไอจีด้วย ถึงจะดูน่ำกลัวแต่พอขึ้นไปข้ำงบนจริงๆ 
มันไม่ได้น่ำกลัวเหมือนกับกำรเล่นเครื่องเล่นสูงๆ ที่หวำดเสียว
เลย และปลอดภัยมำกเพรำะมเีจ้ำหน้ำทีค่อยตรวจสอบทกุอย่ำง
อยู่ตลอดทั้งบนบอลลูนและบนพื้นดิน

หรือถ้ำไม่อยำกข้ึนบอลลูนก็สำมำรถหำมุมสวยๆ ตำม
ดำดฟ้ำของโรงแรม น่ังชมบอลลูนพร้อมกับแสงพระอำทิตย์
ยำมเช้ำก็สวยไปอีกแบบ อีกหนึ่งอย่ำงที่สนุกไม่แพ้กันคือ กำร
ขับรถจิ๊บเข้ำไปผจญภัยในช่องเขำ แล้วรอชมพระอำทิตย์ตก
บนยอดเขำ

หลังจำกใช้เวลำอยู่ที่คัปปำโดเกียสักพักแล้ว พวกเรำก็
บินกลับไปที่อิสตันบูลอีกครั้งเพื่อจะบินกลับไทย เป็นอันจบ 
ทรปินี ้“ใครทีเ่ป็นทำสแมวแบบเฟิร์ส ผมบอกได้เลยว่ำต้องชอบ
ตุรกีแน่นอนครับ เพรำะว่ำเป็นประเทศมุสลิมที่เต็มไปด้วยแมว 
ผิดกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ที่จะไม่เล้ียงสุนัขและแมวเลย และ
แมวที่นี่เรียกแบบไทยเขำจะไม่มำน่ะ ต้องเรียกด้วยเสียง ‘ซิบๆ’ 
เท่ำนั้นครับ” มิกซ์เล่ำส่งท้ำย

และส�ำหรบัคนอยำกจะลองมำทรปิทีตุ่รกดูีสกัครัง้ ทัง้สอง
คนกแ็นะน�ำให้ลองอ่ำนประวตัศิำสตร์ส�ำคัญของแต่ละเมอืงไป
ก่อน เพรำะยิ่งเรำรู้เยอะเรำก็จะสำมำรถเดินชมสถำปัตยกรรม
เหล่ำนี้ได้สวยงำม มำกยิ่งขึ้นกว่ำกำรเดินชมแบบเฉยๆ เท่ำนี้
ทริปตุรกีของทุกคนก็จะมีอรรถรสและคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น

ตดิตามมกิซ์ได้ท่ี IG : @mixrinho
ตดิตามเฟิร์สได้ท่ี IG : @f1stfaloo

และเมืองสุดท้ำยทีเ่รยีก
ได้ว่ำเป็นไฮไลต์ของทริปนี้
เลย ก็คือคัปปำโดเกีย (Cap-
padocia) จุดเด่นเฉพำะตัว
ของที่นี่ คือสภำพภูมิประเทศ
ที่เต็มไปด้วยปล่องหินท่ีเกิด
จำกกำรปะทุของภู เขำไฟ
ใต้ดิน คล้ำยๆ กับอุทยำน
แพะเมืองผีของไทย ชำวพื้น
เมืองจะเจำะเข้ำไปในปล่อง
พวกนี้ เพื่อ เป ็นสร ้ำงที่อยู ่ 
เพรำะไม่ว่ำข้ำงนอกจะสภำพ
อำกำศเป็นยังไง ข้ำงในก็ยัง
ควบคุมอุณหภูมิได้ดี และยัง
เคยใช้้เป็นทีห่ลอกศัตรเูพรำะ
ด้ำนในถูกสร้ำงเป็นเขำวงกต
และวำงกับดักเอำไว้ด้วย

มิกซ ์แนะน�ำว ่ำ “ถ ้ำ
ไปเมืองถ�้ำแล้วก็ควรจะพัก
ในโรงแรมถ�้ำด้วย ถึงจะได้
บรรยำกำศของคัปปำโดเกีย
แบบเต็มๆ ซึ่งโรงแรมส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมถ�้ำแถม
รำคำก็ไม่ได้แพงมำกด้วย
ครับ”

Our  Advice
• ควรเชค็และจองรอบข้ึนบอลลูนก่อน เพรำะ
แต่ละวนัเขำจะเปิดขึน้ได้แค่รอบเดยีว และกไ็ม่
ได้กำรนัตว่ีำจะขึน้ได้ทกุวัน เพรำะถ้ำวนัไหนมี
ลมแรง ฝนหรอืหิมะตกกไ็ม่สำมำรถขึน้ได้ ถ้ำ
ใครสนใจกค็วรจะจองทีพ่กัทีค่ปัปำโดเกยีเผือ่
ไว้สกั 3-4 วนั
• เตรยีมใจกบักำรน่ังรถนำนๆ ไว้ด้วย เพรำะ
ว่ำแต่ละเมอืงมีระยะห่ำงทีค่่อนข้ำงไกล เลย
ต้องใช้เวลำในกำรเดนิทำงนำน ท�ำให้วนัหน่ึง
ไม่สำมำรถไปหลำยๆ เมอืงต่อเน่ืองได้ ควรจะ

หำสถำนทีท่่องเท่ียวในเมืองทีไ่ปพกัด้วยว่ำมี
อะไรน่ำสนใจบ้ำง
• อย่ำลมืแวะไปชมิ Turkish Delight ทีเ่ป็น
ของหวำนประจ�ำประเทศที ่Spice Market ใน
เมอืงอสิตนับลู
• ตรุกจีะไม่ได้เป็นประเทศมุสลมิทีเ่คร่งครดั
มำก แต่ถ้ำจะเข้ำไปเทีย่วในศำสนสถำน กค็วร
จะแต่งกำยมดิชดิ และสำวๆ เองก็ต้องส่วมผ้ำ
คลมุผมทีเ่รยีกว่ำ “ฮญิำบ” ด้วย
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เรื่อง มิเย่ ภาพ ลิขสิทธิ์

Culture 

ทุกวนัน้ีหากเข้าร้านหนังสอื ก็เห็นชัน้หรือโซนท่ีเตม็ไปด้วยนิยายชายรกัชายเด่น
ชดัตัง้แต่หน้าร้านโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหาในซอกในหลบื ครัน้จะหันมาเปิดทีวี  
แอ็พสตรมีม่ิง หรอืโซเชยีลมีเดยี คอนเท็นต์เกือบครึง่ ท้ังละคร ซรีส์ี โฆษณา หรอื
ไวรลั ก็เป็นการน�าเสนอความสนทิชดิเชือ้ชวนจิน้ของคูช่ายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา
จ้ิมลิม้ ซ่ึงบางเรือ่งราวก็ดัดแปลงมาจากนิยาย หรือฟิคชัน่ท่ีตพีมิพ์เป็นรปูเล่ม หรอื
พบัลชิให้อ่านฟรีๆ  บนโลกอินเตอร์เนต็ หรอืขายในรปูแบบอีบุค๊ ปรากฏการณ์  
‘ความวาย’ น้ีขึน้มาอยู่บนดนิและเป็นทีร่บัรูใ้นวงกว้างมากขึน้อย่างน่าตกใจ (เป็นที่
ยอมรบัหรอืไม่เป็นอีกประเดน็) ต่างจากสมยัก่อนทีผู่เ้ขยีนผู้อ่านต้องหลบๆ ซ่อนๆ 

ไม่ค่อยเปิดเผยตวัมากนัก แล้วท่ีมาท่ีไปมันมาจากไหนกันล่ะ

เม่ือทุกอณมีูแต่ ‘ความวาย’  

the rise of 
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The Origin of ‘Y’ 
‘Y’ มาจาก ‘Yaoi’ (ยาโอย) ซึ่งย่อจากวลีที่ว่า ‘Yama nashi, 

Ochi nashi, Imi nashi’ หมายถึง No peak (ไม่มีจุดพีค หรือจุด
ไคลแมกซ์ของเรื่องราว), No fall (ไม่มีประเด็น หรือบทสรุปของ
เรื่องราว), No meaning (ไม่มีความหมาย) ใช้คร้ังแรกในหมู่นัก 
วาดมังงะผู้หญิงที่วาดการ์ตูนชายรักชายที่เน้นความสัมพันธ์ทาง
เพศล้วนๆ ไม่เน้นประเด็นอื่นๆ เพ่ือนักอ่านผู้หญิงด้วยกันเอง 
ต่างจาก ‘Bara’ ที่เป็นการ์ตูนชายรักชายท่ีวาดโดยเกย์เพ่ือเกย์
ด้วยกันเอง 

การเล่าเรื่องราวแนววายมักมาพร้อมวัฒนธรรมแฟนคลับ
หรือกลุ่มแฟนด้อม เช่น การแต่ง ‘โดจิน’ หรือ ‘แฟนฟิค’ เพ่ือต่อ 
ยอดตัวละครผู้ชายท่ีมังงะ อนิเมะ หรือนิยายหลักไม่ได้ลงเอยกัน
ด้วยความรกั แต่มคีวามสนทิสนมกลมเกลยีว หรอือาจจะเป็นศตัรู
คูกั่ดกัน แฟนๆ เลยจบัมาตกล่องปล่องชิน้กัน โดยอาศยัจนิตนาการ
สดุบรรเจดิผสมเข้าไป เกิดเป็นเรือ่งราวใหม่ในแนวทางของตวัเอง 
ท่ีอาจจะยังอิงคาแร็กเตอร์ หรือฉากหลังสถานท่ีเดิมของเร่ืองราว
หลัก (เพียงแต่เพ่ิมคู่ท่ีตัวเองจินตนาการเข้าไปเสมือนเกิดข้ึนร่วม
ด้วยในมังงะ อนิเมะ หรือนิยายหลัก) หรืออิงแค่บางส่วนของตัว
ละครและสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเลย 

สมาชิกในกลุ่มบอยแบนด์ฝั่งญ่ีปุ่นและเกาหลีก็ถูกหยิบยืม
รูปลักษณ์ หรือคาแร็กเตอร์แล้วน�ามาจินตนาการเสริมแต่งใน 
รูปแบบของแฟนฟิคเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นการจับคู่สมาชิกที่สนิท
ชิดเชื้อ ถึงเน้ือถึงตัว (skinship) กันบ่อยๆ หรือคู่ที่ฝ่ายหนึ่งมี
ลักษณะความเป็นชาย (masculine) มากกว่าอีกฝ่ายท่ีอาจจะ
รูปร่างบอบบางหรือหน้าหวานมากกว่า เกิดเป็นวัฒนธรรม ‘การ
จิ้น’ (มาจากค�าว่า ‘imagine) ‘การชิป’ (มาจากค�าว่า ‘ship’) ด้วย
การเสพโมเม้นต์ในงานอีเว้นต์ต่างๆ ของศิลปินที่เหล่าแฟนคลับ
ชื่นชอบ

จุดเริ่มต้นของแฟนคลับชาวไทยก็ไม่ต่างจากที่กล่าวไปข้าง
ต้นมากนัก แต่ช่วงหลังๆ กลุ่มแฟนคลับที่แต่งแฟนฟิคเริ่มหันมา
เขียนนิยายชายรักชายโดยใช้ตัวละครต้นฉบับที่สร้างขึ้นใหม่เอง
เหมือนนิยายท่ีวางขายตามท้องตลาดกันมากขึ้น และได้รับการ
ซื้อลิขสิทธ์ิไปท�าเป็นซีรีส์มากมาย อย่างไรก็ตามต้นก�าเนิดของ
นยิายส่วนใหญ่มาจากกลุม่แฟนคลบัหรอืผู้ทีอ่่าน-เขียนคอนเทน็ต์ 
Yaoi มาก่อน ท�าให้หลายคนยังเคยชินกับการเรียกนิยายแนว
ชายรักชายท้ังหมด ไม่ว่าจะมีพ้ืนฐานจากการจิ้นศิลปินหรือเป็น 

คอนเท็นต์ออริจินัลว่า ‘นิยายวาย’ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายดังกล่าวจะถูกเรียก
ว่า ‘ซีรีส์วาย’ ตามไปด้วย รวมถึงซีรีส์ที่มีตัวละครน�าเป็นชายรักชายหลายเรื่อง แม้ไม่ได้อิงจากนิยาย
วาย ก็ถูกขนานนามว่าเป็นซีรีส์วายไปโดยปริยาย 

นับตั้งแต่กระแส #ปุณณ์โน่ จาก ‘Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ’ ซีรีส์วายเริ่มได้รับ
ความสนใจและเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ น�าไปสู่การก�าเนิดของ ‘คู่จิ้นสายวาย’ 
ของไทยตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็น คู่หลักหรือคู่รองในซีรีส์ก็ตาม ลามไปจนถึงการจับ
คูน่สิตินกัศกึษาหนุม่หน้าตาดใีนเพจคิว้ต์บอยต่างๆ จนกลายเป็นคู่จิน้ท่ีมชีือ่เสยีงโด่งดงัไม่แพ้คูท่ีเ่กิด
จากการแสดงในซีรีส์ เช่น #เกรทพอร์ช (เชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์) สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมีชื่อเสียงและความทรงอิทธิพลในวงการแก่ตัวเด็กหนุ่ม รวมถึงต้น
สงักัด (ไม่ว่าจะเป็นค่าย โมเดลลิง่ หรอืเจ้าของเพจ) ทีส่ามารถต่อยอดคู่จิน้เหล่าน้ีไปเป็นกจิกรรมอืน่ๆ 
อย่างการส่งเด็กหนุ่มให้ไปแสดงละครหรือซีรีส์เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายแค่กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิง 
แคมเปญโฆษณาท่ีใช้คู่จิ้นเป็นจุดขายเพ่ือเรียกกระแสหรือสร้างเม็ดเงินให้แก่สินค้า ไปจนถึงการจัด
แฟนมีตติ้งหรือคอนเสิร์ตต่างๆ ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เมียนมาร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน 

Cartoon Yaoi 
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ในห้วงเวลาทีน่ยิายวายและซรีีส์วายผดุขึน้เป็นดอกเห็ดและเป็น
ทีร่บัรูใ้นวงกว้าง หลายคนคงคดิว่า ความรักของชายรักชายน่าจะได้
รบัการยอมรบั เข้าใจ และมพ้ืีนทีใ่นสงัคมมากข้ึน แต่เปล่าเลย ในช่วง
ปีท่ีผ่านมาผู้ใช้ทวิตเตอร์จ�านวนมากหยิบยกประเด็นน้ีมาถกเถียงกัน 
หลายคนมองว่า ‘ความรกัชายรกัชาย’ เป็นเพียง ‘แฟนตาซ’ี ของความ
สมัพันธ์หรอืเพศสมัพันธ์แบบหนึง่ ดงันัน้ จงึไม่จ�าเป็นต้องรบัผดิชอบ
ในการสร้างความตระหนักหรอืความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเกย์หรือ
กลุม่ LGBTQ อกีท้ังบางส่วนเองยังต่อต้านความรกัของเกย์หรอืการมี
ตวัตนของ LGBTQ ในชวิีตจรงิ หรอืไม่เข้าใจคอนเซป็ต์หรอืความหมาย
ของกลุม่บคุคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทีแ่ท้จริงด้วยซ�า้ สงัเกต
ได้จากแนวคดิท่ีสอดแทรกในตัวละครว่า ‘เป็นผูช้ายท่ีชอบผูห้ญิง แต่
รกัผูช้ายคนนี ้(ซึง่เป็นพระเอกหรอืนายเอก) แค่คนเดยีว’ หรอื ‘ไม่ได้
เป็นเกย์หรอืเป็นไบเซก็ช่วล แต่เป็นผูช้ายท่ี (บงัเอญิ) รกัผูช้ายคนนีแ้ค่
คนเดยีวเท่าน้ัน!’ ในขณะทีอ่กีหลายคนในสงัคมออนไลน์ดังกล่าวไม่
เห็นด้วยกับแนวคดิแบบน้ีเน่ืองจากนักเขยีนหรอืผูส้ร้างคอนเท็นต์วาย

Y Culture VS Reality
ใช้ ‘การมตัีวตน’ และ ‘ความรัก’ 
ของกลุม่คนท่ีมอียู่ในชวิีตจรงิแต่
ถูกผลกัไปอยู่ชายขอบ และยังไม่
เป็นทีย่อมรบัในสงัคมเท่าท่ีควร
มาสร้างรายได้ให้แก่ตวัเอง นีคื่อ
การหากินหรอืหาผลประโยชน์
บนความทกุข์ของคนอ่ืนทัง้ๆ ท่ี
ตวัเองก็ไม่ยอมรับหรือไม่เข้าใจ 
ซึง่ฝ่ายแรกก็จะแย้งกลบัมาว่า
เป็นการ PC จนเกินไป เป็นการ
ถกเถียงท่ีไม่มจีดุสิน้สุด

แ ม ้ วั ฒ น ธ ร ร ม ว า ย ดู
เหมือนจะไปได้ไกลและสร้าง
เมด็เงนิมหาศาลในธุรกิจบันเทิง 
ทว่าหากสงัเกตดดูีๆ  แล้วฉากใน

#ปณุณ์โน่ (Love Sick The Series 
รกัวุน่ วยัรุน่แสบ) รบับทโดย
ไวท์-ณวชัร์ พุม่โพธิงาม และ
กัปตนัชลธร คงย่ิงยง

#ป๊ิกโรม (รุน่พี ่Secret Love) 
รบับทโดย #ออฟกนั ออฟ-จมุพล อดลุกิตตพิร 
และกัน-อรรถพนัธ์ พลูสวัสดิ์

 #อาทิตย์ก้องภพ (SOTUS The Series พ่ีว้าก
ตวัร้ายกับนายปีหน่ึง, SOTUS S The Series) 
รบับทโดย #ครสิสงิโต สงิโต-ปราชญา เรอืง
โรจน์ และครสิ-พรีวสั แสงโพธิรตัน์

 #พทีเก้า (Kiss the Series, Kiss Me Again, 
Dark Blue Kiss) รบับทโดย #เตนิว เต-ตะวนั 
วหิครตัน์ และนิว-ฐิตภิมู ิเตชะอภัยคุณ

 #ฟิวส์ธร์ี (Make It Right the Series รักออก
เดนิ) รบับทโดยพคี-ภมีพล พาณชิย์ธ�ารง และ
บมู-กฤตภคั อุดมพานิช

#หมอป่าวาโย (เดอืนเก้ียว
เดอืน 2Moons The Series)
รับบทโดยก็อต-อิทธพัิทธ์  
ฐานิตย์ และบาส-สรุเดช  
พินิวตัร์

#ม่ิงคิท (เดอืนเก้ียวเดอืน 
2Moons The Series)
รับบทโดยคิมม่อน-วโรดม  
เขม็มณฑา และคอปเตอร์- 
ภานุวฒัน์ เกิดทองทวี

#กรนอ็ค (Together With Me 
อกหกัมารักกับผม) รบับทโดย 
#แม็กซ์ตลุย์ แม็กซ์-ณฐัพล 
ดลิกนวฤทธิ ์และตลุย์-ภากร 
ธนศรีวนิชชยั

#โฟร์ทบมี (เดอืนเก้ียวเดอืน 
2Moons The Series)
รับบทโดยเต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ 
และตี-๋ธนพล จารุจติรานนท์

 #อินซนั (My Dear Loser 
รักไม่เอาถ่าน) รบับทโดย
ปลืม้-ปริุม รตันเรอืงวฒันา 
และชม่ิอน-วชริวชิญ์ เรอืง
วิวรรธน์
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ในห้วงเวลาทีน่ยิายวายและซรีส์ีวายผดุขึน้เป็นดอกเห็ดและเป็น
ทีร่บัรูใ้นวงกว้าง หลายคนคงคดิว่า ความรกัของชายรกัชายน่าจะได้
รบัการยอมรบั เข้าใจ และมพ้ืีนทีใ่นสงัคมมากขึน้ แต่เปล่าเลย ในช่วง
ปีท่ีผ่านมาผูใ้ช้ทวิตเตอร์จ�านวนมากหยิบยกประเดน็น้ีมาถกเถียงกัน 
หลายคนมองว่า ‘ความรกัชายรกัชาย’ เป็นเพียง ‘แฟนตาซ’ี ของความ
สัมพันธ์หรอืเพศสมัพันธ์แบบหนึง่ ดงันัน้ จงึไม่จ�าเป็นต้องรบัผดิชอบ
ในการสร้างความตระหนักหรอืความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเกย์หรอื
กลุม่ LGBTQ อกีทัง้บางส่วนเองยังต่อต้านความรกัของเกย์หรอืการมี
ตวัตนของ LGBTQ ในชวิีตจรงิ หรอืไม่เข้าใจคอนเซป็ต์หรอืความหมาย
ของกลุม่บคุคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทีแ่ท้จรงิด้วยซ�า้ สงัเกต
ได้จากแนวคดิท่ีสอดแทรกในตัวละครว่า ‘เป็นผูช้ายท่ีชอบผูห้ญิง แต่
รกัผูช้ายคนนี ้(ซึง่เป็นพระเอกหรอืนายเอก) แค่คนเดยีว’ หรอื ‘ไม่ได้
เป็นเกย์หรอืเป็นไบเซก็ช่วล แต่เป็นผูช้ายท่ี (บงัเอญิ) รกัผูช้ายคนนีแ้ค่
คนเดยีวเท่าน้ัน!’ ในขณะทีอี่กหลายคนในสงัคมออนไลน์ดงักล่าวไม่
เห็นด้วยกับแนวคดิแบบน้ีเน่ืองจากนักเขยีนหรอืผูส้ร้างคอนเท็นต์วาย

Y Culture VS Reality
ใช้ ‘การมตัีวตน’ และ ‘ความรัก’ 
ของกลุม่คนท่ีมอียู่ในชวิีตจรงิแต่
ถูกผลกัไปอยู่ชายขอบ และยังไม่
เป็นทีย่อมรบัในสงัคมเท่าท่ีควร
มาสร้างรายได้ให้แก่ตวัเอง นีคื่อ
การหากินหรอืหาผลประโยชน์
บนความทกุข์ของคนอ่ืนทัง้ๆ ท่ี
ตัวเองก็ไม่ยอมรับหรือไม่เข้าใจ 
ซึง่ฝ่ายแรกก็จะแย้งกลบัมาว่า
เป็นการ PC จนเกินไป เป็นการ
ถกเถียงท่ีไม่มจีดุสิน้สุด

แ ม ้ วั ฒ น ธ ร ร ม ว า ย ดู
เหมือนจะไปได้ไกลและสร้าง
เมด็เงนิมหาศาลในธุรกิจบันเทิง 
ทว่าหากสงัเกตดดูีๆ  แล้วฉากใน

#ปณุณ์โน่ (Love Sick The Series 
รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) รับบทโดย
ไวท์-ณวชัร์ พุ่มโพธิงาม และ
กัปตนัชลธร คงย่ิงยง

#ป๊ิกโรม (รุ่นพ่ี Secret Love) 
รับบทโดย #ออฟกัน ออฟ-จมุพล อดลุกิตตพิร 
และกัน-อรรถพันธ์ พลูสวัสดิ์

 #อาทิตย์ก้องภพ (SOTUS The Series พ่ีว้าก
ตวัร้ายกับนายปีหนึง่, SOTUS S The Series) 
รับบทโดย #คริสสงิโต สงิโต-ปราชญา เรอืง
โรจน์ และคริส-พีรวสั แสงโพธิรตัน์

 #พีทเก้า (Kiss the Series, Kiss Me Again, 
Dark Blue Kiss) รบับทโดย #เตนิว เต-ตะวนั 
วิหครัตน์ และนิว-ฐิตภูิม ิเตชะอภัยคุณ

 #ฟิวส์ธร์ี (Make It Right the Series รักออก
เดนิ) รับบทโดยพีค-ภีมพล พาณชิย์ธ�ารง และ
บมู-กฤตภคั อุดมพานิช

#หมอป่าวาโย (เดอืนเก้ียว
เดอืน 2Moons The Series)
รับบทโดยก็อต-อิทธพิทัธ์  
ฐานิตย์ และบาส-สรุเดช  
พินิวตัร์

#ม่ิงคิท (เดอืนเก้ียวเดอืน 
2Moons The Series)
รับบทโดยคิมม่อน-วโรดม  
เขม็มณฑา และคอปเตอร์- 
ภานุวฒัน์ เกิดทองทวี

#กรนอ็ค (Together With Me 
อกหกัมารกักบัผม) รบับทโดย 
#แม็กซ์ตลุย์ แม็กซ์-ณฐัพล 
ดลิกนวฤทธิ ์และตลุย์-ภากร 
ธนศรวีนิชชยั

#โฟร์ทบมี (เดอืนเก้ียวเดอืน 
2Moons The Series)
รับบทโดยเต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ 
และตี-๋ธนพล จารุจติรานนท์

 #อนิซนั (My Dear Loser 
รกัไม่เอาถ่าน) รบับทโดย
ปลืม้-ปรุมิ รตันเรอืงวฒันา 
และชม่ิอน-วชริวชิญ์ เรอืง
ววิรรธน์
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ซรีีส์หรือกจิกรรมส่วนใหญ่เน้น
ที่การสร้างความฟินหรือเรียก
เสียงกร๊ีดจากเหล่า ‘สาววาย’ ซึง่
เป็นฐานแฟนหรือกลุม่เป้าหมาย
ทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
แฟนตาซขีองพวกเธอเท่านัน้ ใน 
ทางกลับกันต้องยอมรับว่า 
คอนเท็นต์ทีเ่ป็นแบบอย่างหรอื
ไอดอลในการใช้ชวีติ การยอมรบั 
อัตลักษณ์ทางเพศของตัว
เอง และการเปิดเผย (coming 
out) อัตลักษณ์ทางเพศนั้นต่อ
ครอบครวัและสงัคมให้แก่กลุม่
บคุคลผูมี้ความหลากหลายทาง 
เพศแบบในซรีส์ีเรือ่ง ‘Gay OK 
Bangkok’ ยงัคงมเีพยีงเท่าหยบิ 

มอืถ้าเทยีบกบัจ�านวนซรีส์ีวาย
หรือชายรักชายที่มีมากมาย 
ณ ขณะนี ้(แม้ซรีส์ีวายหลายๆ 
เรื่องจะเริ่มสอดแทรกประเด็น
ทาง เพศหรือการ เป ิด เผย 
อตัลักษณ์ทางเพศต่อครอบครวั
เข้ามาบ้าง เช่น ‘เขามาเชงเม้ง
ข้างๆ   หลุมผมครบั’ ‘Dark Blue Kiss 
จบูสดุท้ายเพ่ือนายคนเดยีว’ ที่
มีฉากตัวละครเปิดเผยรสนิยม
ทางเพศกบัทีบ้่าน หรอื ‘Tharn-
Type the Series เกลยีดนกัมา
เป็นทีร่กักนัซะดีๆ ’ ทีซ่่อนปมูหลงั
การเกลยีดกลุม่บคุคลผูม้คีวาม
หลากหลายทางเพศของตวัละคร
หลกัเข้าไป แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่าจุด

ความสนใจหลกัยงัอยูท่ีค่วามฟิน
ในการแสดงความรักของคู่นัก
แสดงมากกว่าเนือ้เรือ่ง) 

อี ก ห นึ่ ง ป ั ญ ห า ใ น
วัฒนธรรมคอนเทนต์วายคือ
การจิน้หรอืฟินกนัของสาววาย
บางกลุ่มที่ไม่ได้จบเฉพาะใน
กลุม่ของตวัเอง แต่กลบัเลยเถดิ
จนรุกล�า้ความเป็นส่วนตัวของ
ศิลปินหรือบุคคลธรรมดาที่ตัว
เองจับคู่ เช่น หากมีคนอื่นมา
สนทิชดิเชือ้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ในคูจ่ิน้หลกัของตนจนคนอืน่เริม่
จิน้คนนัน้กบัคนของตัวเอง กจ็ะ
เร่ิมมกีารใช้ค�าพดูเกลยีดชงัใส่
บุคคลที่พวกเธอมองว่าเข้ามา

ยุง่ หรอืหาว่ามาเกาะกระแสคน
ของพวกเธอ รวมถงึกรณทีีฝ่่าย
หนึ่งในคู่จ้ินมีแฟนสาวเป็นตัว
เป็นตน หากแฟนสาวเผลอเปิด
เผยว่าเธอคือ ‘ตัวจรงิ’ สาววาย
ทีเ่ป็นแฟนคลบับางส่วนก็พร้อม
ทีจ่ะรมุประชาทณัฑ์เธอในโลก
โซเชยีลทนัท ีนีเ่ป็นหนึง่ประเดน็
ทีถ่กเถียงกนัในโลกออนไลน์ว่า 
จรงิๆ แล้วขอบเขตของสาววาย
ทีเ่ป็นแฟนคลบัควรอยู่ท่ีจุดไหน 
คูจ่ิน้กเ็ป็นเพยีงจนิตนาการหรอื
การจบัคูช่ัว่คราวเพือ่การแสดง
หรอืท�ากจิกรรม ต่อให้เรยีลขนาด
ไหน กไ็ม่ใช่คู่กนัจรงิๆ หรอืเปล่า 

#กล้วยอช ิ(Water Boyy the 
Series) รบับทโดยม่อน-
ธนชัชยั วจิติรวงศ์ทอง 
และไทแทน ทปีประสาน

#เอ้พที (บงัเอญิรกั Love By 
Chance) รบับทโดยเพร์ิธ-ธนพนธ์ 
สขุมุพนัธนาสาร และเซ้นต์- 
ศภุพงษ์ อดุมแก้วกาญจนา

#ตณิณ์แคน (บงัเอญิรกั Love By 
Chance) รบับทโดย #มนีแปลน 
มนี-พรีวชิญ์ อรรถชติสถาพร และ
แปลน-รฐัวทิย์ กจิวรลักษณ์

#ค่ายเตร์ิด (ทฤษฎีจบีเธอ)
รับบทโดย #ออฟกัน ออฟ-
จมุพล อดลุกิตตพิร และกัน-
อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

#ธนัเมษ (เขามาเชงเม้งข้าง 
ๆ หลมุผมครับ) รับบทโดย
โอม-ภวัต จติต์สว่างด ีและ
สงิโต-ปราชญา เรืองโรจน์

#ดนีภาม (ด้ายแดง Until We 
Meet Again the Series) รับ
บทโดย #โอห์มฟลุค้ โอห์ม-
ฐติวัิฒน์ ฤทธิป์ระเสริฐ และ
ฟลุค้-ณธชั ศิริพงษ์ธร

#กรณ์อิน (ด้ายแดง Until We 
Meet Again the Series)
รับบทโดยเก้า-นพเก้า  
เดชาพัฒนคุณ และเอิร์ธ- 
กัษมนณฏัฐ์ นามวิโรจน์

#วินทมี (ด้ายแดง Until We 
Meet Again the Series)
รับบทโดยบุน๋-นพณฐั กันทะ-
ชยั และเปรม-วรุศ  
ชวลติรุจวิงษ์

#ธารไทป์ (TharnType the Series 
เกลยีดนกัมาเป็นทีรั่กกันซะดีๆ ) 
รับบทโดย #มวิกลฟั มวิ-ศุภศษิฏ์ 
จงชวีีวัฒน์ และกลฟั-คณาวุฒิ 
ไตรพิพัฒนพงษ์

#สารวัตรไทน์ 
#ค่ันกูเพราะเราคูก่นั
รับบทโดย #ไบร์ท 
วิน ไบร์ท-วชิรวชิญ์ 
ชวีอารี และวนิ-เมธวนิ 
โอภาสเอ่ียมขจร

#ตีห๋มอก (อาตีข๋องผม) 
รบับทโดยแฟรงค์-ธนตัถ์ศรนัย์ ซ�าทองไหล 
และเดรก-สตับตุร แลดกีิ

#หวายอาโป (Water Boyy 
the Series) รบับทโดยเอร์ิท- 
พริพฒัน์ วฒันเศรษสริ ิและ
นวิ-ฐติภิมู ิเตชะอภัยคุณ
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นอกจากแฟนคลับชาว
ไทยแล้ว ฐานแฟนของคู่จิ้น
สายวายของไทยที่ใหญ่ไม่แพ้
กันคอืสาววายชาว ‘จนี’ หลาย
คู่โด่งดังจนถึงขนาดต้องเดิน
ทางไปพบปะเย่ียมเยียนและ
จัดแฟนมีทติ้งยังประเทศของ
พวกเธอกันแล้ว อย่างไรก็ตาม
ฝ่ังจนีเองก็มคีูช่ายรกัชายทีเ่ล่น
ซีรีส์หรือหนังด้วยกันและเข้า
ถึงบทบาทจนบรรดาสาววาย
ท้ังจีนและไทยต่างเอามาจิ้น 
มาชิปกันต่อนอกจอ คู่ท่ีเป็น 
กระแสมากๆ คงหนีไม่พ ้น 
Huang Jingyu และ Xu 
Weizhou จาก Addicted หรอื 
Heroin และล่าสุดเมื่อป ี ท่ี
ผ่านมากับคู่ Xiao Zhan และ 
Wang Yibo จากปรมาจารย์
ลัทธิมาร 

Not Only Thai, But Also Chinese

Epitomes of Chinese Y Couples

Addicted (Heroin)
Huang Jingyu X 

Xu Weizhou 

Yandaixie Street 
No.10 (ถนนเยียนไต้

เสีย ซอย 10)
Gong Zheng X 

Luo Yi Hang 

Advance Bravely
Simon Gong X 

Jason Xu 

 

Beloved Enemy
Shang Bai X Gao 

Ming 

Guardian (การ์เดี้ยน 
เทพผู้พิทักษ์)

Bai Yu X Zhu 
Yilong 

The Untamed 
(ปรมาจารย์ลัทธิมาร) 

Xiao Zhan X 
Wang Yibo 

The Sleuth of 
Ming Dynasty (รัช
ศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่)
Fu Meng Po X 
Darren Chen
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เรื่อง Torrinee 
ภาพ Somkiat K.

CHAPTER

THE NEW CLASSICS
: Fresh Looks for The Modern Man

โดย Menswear Dog ส�านกัพมิพ์ Artisan
โดย David Fung & Yena Kim

ส�ำหรบัหนุม่กำร์ซงสำยแฟช่ันและ
ชำยหนุม่ทีเ่ป็นทำสน้องหมำ ต้องคุน้หู
คุ้นตำกับชื่อและภำพของเจ้ำ Bodhi 
หนุม่น้อย Shiba Inu สดุเท่ผูเ้ป่ียมไป
ด้วยสไตล์ หรอืทีคุ่น้ในนำมของ Mens-
wear Dog นอกจำกเจ้ำ Bodhi จะเท่ 
น่ำรกัโดนใจทำสหมำทัง้หลำยแล้ว ยัง
มำพร้อมสไตล์กำรแต่งตวัทีค่ว้ำต�ำแหน่ง 
The Most Stylish Dog in The World ไป
ครองแบบนอนมำ จงึไม่น่ำแปลกใจทีว่นั
หน่ึงสไตล์กำรแต่งตวัของเจ้ำ Bodhi จะ
กลำยมำเป็นแรงบนัดำลใจในกำรแต่ง
ตวัของชำยหนุม่ทัว่โลกก็ว่ำได้ และเป็น
ทีม่ำของหนังสอืโฟโต้บุก๊เล่มเหมำะมอื
ทีช่ื่อว่ำ THE NEW CLASSICS : Fresh 
Looks for The Modern Man น�ำเสนอ
โดย Menswear Dog ทีเ่รำแนะน�ำอยู่
ในขณะน้ี

THE NEW CLASSICS : Fresh 
Looks for The Modern Man น�ำเสนอ
โดย Menswear Dog ถอืก�ำเนดิขึน้เมือ่
ปี ค.ศ.2013 จำกไอเดยีเดด็ของ David 
Fung และ Yena Kim คูห่นุม่สำวทีม่ี
แบ็กกรำวนด์ในสำยแฟชั่นดีไซน์และ
กรำฟิกดไีซน์ ทีเ่กดินกึสนุก ถ่ำยภำพ
ของเจ้ำ Bodhi น้องหมำ Shiba Inu ของ
พวกเขำ ในลคุเสือ้คำร์ดแิกนแบบมปีก 
เลยีนแบบกำรแต่งกำยของคน ทีด่เูท่ไม่
เบำ แล้วโพสต์ลงในหน้ำ Facebook ซึง่
ได้รบัผลตอบรับอย่ำงถล่มทลำย ทัง้ยอด
ไลค์ ยอดแชร์ และกลำยเป็นทีม่ำของ
เพจ Menswear Dog ทีป่ระสบควำม
ส�ำเรจ็ทัว่โลกอย่ำงรวดเรว็ในเวลำต่อมำ

ในหนังสือเล ่มนี้นอกจำกจะ
ประกอบไปด้วยบทควำมทำงแฟชั่น
ส�ำหรบัหนุม่  ๆผูช้ืน่ชอบแฟชัน่และสไตล์

ทีน่่ำสนใจ ภำยใต้หวัข้อข�ำขนัว่ำ Our 
Menswear Dogma ท่ีเป็นกำรรวบรวม
เอำเรือ่งรำวของแฟช่ันและสไตล์ท่ีน่ำ
สนใจ ท่ีถูกแบ่งออกเป็นบทเป็นตอน อ่ำน
ง่ำยๆ อำท ิInvest now; Save Later, 
Classic are Timeless for A Reason, 
Find Yourself A Good Tailor, Take 
Care of Your Clothes เป็นต้น  โดยถกู
น�ำเสนอผ่ำนวำระโอกำสในกำรสวมใส่ 
ตลอดจนไอเท็มแฟช่ันช้ินเดด็ ช้ินโดน
ใจ ท่ีต้องม ีได้อย่ำงน่ำสนใจ ผ่ำนฤดูกำล
ทีผ่นัเปลีย่นไปอำท ิSpring, Summer, 
Fall และ Winter และเเน่นอนว่ำ ต้อง
ถูกน�ำเสนอโดยโมเดลหนุ่มรปูงำมอย่ำง
เจ้ำ Bodhi ในหลำกลุคแฟชั่นเพื่อใช้
ประกอบบทควำมได้อย่ำงมอีรรถรสน่ำ
ตดิตำม นอกจำกกำรน�ำเสนอไอเดยีกำร
แต่งตัวแบบมกิซ์แอนด์แมต็ช์แล้ว ยัง

แนะน�ำในเรือ่งของสไตล์กำำรแต่งกำย
ให้เหมำะกับฤดูกำลท่ีต่ำงๆ กนัออกไป 
รวมไปถงึแนะน�ำสไตล์กำรแต่งกำยใน
วำระโอกำสส�ำคญั อำทิ กำรแต่งกำย 
Black Tie ทีเ่ป็นงำนทำงกำร อีกด้วย ยิง่
ไปกว่ำนัน้ยงัน�ำเสนอบทควำมเกีย่วกบั
กำรกำรเลอืกสรรเสือ้ผ้ำช้ินแฟชัน่ กำร
จดักระเป๋ำเพือ่กำรเดนิทำง ตลอดจนข้อ
ระมดัระวงัและกำรดแูลรกัษำเสือ้ผ้ำชิน้
แฟชัน่ทีค่ณุรกั อกีด้วย

ส�ำหรับหนุ่มกำร์ซงทำสน้องหมำ 
และหนุม่สำยแฟชัน่ทัง้หลำย บอกได้
เลยว่ำ หนงัสอื THE NEW CLASSICS 
: Fresh Looks for The Modern Man 
โดย Menswear Dog ของ David Fung 
& Yena Kim คืออีกหนึ่งเล่มส�ำหรับ
ต้อนรบัปีใหม่นี ้ทีค่ณุจะตกหลมุรกั อย่ำง
แน่นอน!!!
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POPCORN
เรื่อง Mr. G ภาพ ลิขสิทธิ์

February in Love 
หนังรักหลากรสในเดือนกุมภาพันธ์

เดอืนกมุภาพนัธ์เตม็ไปด้วยโปรแกรมหนังรกัท่ีเตรยีมเข้าฉายต้อนรบัวนัวาเลนไทน์ และตลอดท้ัง
เดอืนท่ียังคงอบอวลไปด้วยไอรกั และดูเหมอืนว่าหนงัฝ่ังเอเชยีจะมาแนวหนกัรกัมากกว่าฝ่ังตะวนัตก

Always
หนงัรกัอกีเรือ่งทีท่�ำให้โซจซีบ 
ดังระเบิด ในบทอดีตนักมวย
เจนสงัเวียนทีห่นัหลงัให้กบักำร
ชกมวย กับควำมรกัทีมี่ระหว่ำง

เขำและหญงิสำวตำบอด 
ทีแ่สดงโดย ฮนัฮโย-จู

Il Mare
ถ้ำจะจัดอันดับหนักรกัเกำหลี
สดุคลำสสกิ คงไม่มเีรือ่งนีไ้ม่
ได้ Il Mare หรอื ลขิติรกัข้ำม
เวลำ หนงัทีท่�ำให้หลำยคนเสยี
น�ำ้ตำ และอยำกมบ้ีำนรมิทะเล 

A Moment To 
Remember

หนังในปีค.ศ. 2004 ทีน�ำ
เค้ำโครงมำจำกละครญี่ปุ่น
เรื่องเพียวโซล (2001) ซึ้งกิน
ใจและเรียกน�้ำตำได้ไม่แพ้
กนั ทีส่�ำคญัเป็นอกีหนึง่เรือ่งท่ี 

ซอน เยจนิ แสดงน�ำเช่นเคย

Be With You
ที่จริงต้นฉบับหนังเรื่องนี้คือ
หนงัญีปุ่น่ทีข่ึน้หิง้หนงัรกัคลำส-
สิกไปแล้ว และถกูน�ำกลบัมำ
ท�ำใหม่ในเวอร์ชัน่เกำหลใีนปี  
2018 น�ำแสดงโดย โซ จีซบ 

และซอน เยจนิ

The Way Home
ชือ่ภำษำไทยว่ำ ‘คุณยำยผมดี
ทีส่ดุในโลก’  หนังปีค.ศ. 2002 
ท่ีต่อให้คุณหัวใจจะแกร่งเพยีง
ไหนก็ต้องร้องไห้ให้กับควำม
รกัของคณุยำยต่อเดก็ดือ้คนนี้

5 หนังรักสุดคลาสสิกจากเกาหลี

หนังไทยเองมีโดดเด่นอยู่ 3 เรื่อง และสองในสำมเป็นเรื่อง
รกัทัง้รกัแบบซึง้ๆ เคล้ำน�ำ้ตำ และรกัแบบฮำๆ เคล้ำเสยีงหวัเรำะ 
เริ่มต้นด้วย ‘Classic Again จดหมำย สำยฝน ร่มวิเศษ’ หนัง 
รีเมคจำกหนังเกำหลีท่ีขึ้นหิ้งว่ำเป็นหนังรักคลำสสิกตำมชื่อ
เรื่องไปแล้วกับ The Classic (2003) ผลงำนของผู ้ก�ำกับ 
กวักแจยงท่ีเคยท�ำหนังรักฮำๆ แต่น�้ำตำซึมอีกเรื่องอย่ำง My 
Sassy Girl, 2001

ส�ำหรับเวอร์ชัน่ไทยในครัง้นี ้ได้ ม้ินท์-รญัชน์รว ีเอือ้กลูวรำ-
วัตร และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ แสดงน�ำ ก�ำกับโดย ธัชพงศ์ 
ศุภศรี จำกค่ำย CJ Major ซึ่งก็ต้องคอยลุ้นว่ำจะสอบผ่ำนหรือ
ไม่ เพรำะต้นฉบบันัน้ขึน้หิง้ไปแล้ว กำรน�ำเอำหนงัท่ีได้รบัค�ำชม
อย่ำงล้นหลำมและอยูใ่นใจใครหลำยๆ คนมำรเีมคมทีัง้ข้อดข้ีอ
เสยี ข้อดคีอืเส้นเรือ่งเดมิไม่เปลีย่นกง่็ำยทีจ่ะพชิติใจคนดไูด้ ข้อ
เสียคือหำกท�ำไม่ถงึหรอืท�ำได้ไม่ดไีปกว่ำต้นฉบบัทีด่มีำกๆ แล้ว 
ก็เสี่ยงที่จะถูกวิจำรณ์ ซึ่งงำนนี้ก็คงต้องรอลุ้นกัน

อีกหน่ึงหนังไทยก็คือ ‘Low Season สุขสันต์วันโสด’ ที่ได้
มำริโอ้ เมำเร่อ น�ำแสดง มำในแนวหนังรักโรแมนติกคอมเมด้ี 
ที่รำยชื่อนักแสดงคนอื่นๆ ก็ล้วนแต่กำรันตีเสียงฮำ และปลำย
เดือนกับเรื่อง ‘ไทบำ้น x BNK48 จำกใจผู้สำวคนนี้’ ที่มำแนว
โรแมติกคอมเมดี้เหมือนกัน และที่ส�ำคัญมีแม่เหล็กคือสำวๆ 
จำกวงไอดอล BNK48 

ที่น่ำสนใจก็คือเดือนแห่งควำมรักนี้มีหนังญ่ีปุ่นมำกเป็น
พเิศษ เริม่ต้นด้วย Until I Meet September’s Love หนงัรกัแนว
เหนอืธรรมชำต ิทีแ่ม้ชือ่เรือ่งจะเป็นเดอืนกนัยำยนแต่เลอืกทีจ่ะ
เข้ำฉำยเดือนกุมภำพันธ์ Miyamoto หนังรักจำกญี่ปุ่นอีกเรื่อง

ที่หน้ำหนังและเรื่องย่อที่ไม่
พยำยำมเปิดเผยเรือ่งรำวของ
หนังแต่ก็พอรู ้ว่ำงำนนี้ต้อง 
เตรียมทิชชู่หรือผ้ำเช็ดหน้ำ
เข้ำไปในโรงหนงัด้วยแน่นอน 

อีกหนึ่งเ ร่ืองที่คำดว ่ำ
น่ำจะต้องเตรียมผ้ำเช็ดหน้ำ
เช่นเดียวกันก็คือ Little Love 
Song ซึ่งว ่ำด ้วยวงดนตรี
และกำรสูญเสียเพื่อน ส่วน
อีกสองเรื่องที่ใช่ไม่ควำมรัก
ของหนุ่มสำว แต่ทว่ำน่ำจะ
ซำบซ้ึงกินใจไม่แพ้กัน ก็คือ 
I Go Gaga, My Dear หนัง

สำรคดีเรื่องรำวกำรตำมติด
ชีวิตผู้เป็นแม่ที่ป่วยด้วยวัย 
95 ปี ที่กำรันตีเลยว่ำร้องไห้
แน่นอน เช่นเดียวกับ Show 
Me The Way To The Station  
เรื่องรำวควำมสัมพันธ์ของ
หนูน้อย Sayaka และคุณลุง
คนหนึ่งที่ชื่อว่ำ Hasu

แ ต ่ ส� ำ ห รั บ ใ ค ร ที่ ไ ม ่
อยำกอินเรื่องรักๆ หรือเรื่อง
เสียน�้ำตำก็ตีตั๋วไปดู ‘The 
Grudge บ้ำนผีดุ’ ก็แล้วกัน

Classic Again Until I Meet September’s Love Low Season

ไทบ้าน x bnk

Little Love Song 
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POPCORN
เรื่อง Mr. G ภาพ ลิขสิทธิ์

February in Love 
หนังรักหลากรสในเดือนกุมภาพันธ์

เดอืนกุมภาพันธ์เตม็ไปด้วยโปรแกรมหนังรกัท่ีเตรยีมเข้าฉายต้อนรบัวนัวาเลนไทน์ และตลอดทัง้
เดอืนทีย่งัคงอบอวลไปด้วยไอรกั และดูเหมอืนว่าหนงัฝ่ังเอเชยีจะมาแนวหนกัรกัมากกว่าฝ่ังตะวันตก

Always
หนงัรกัอกีเรือ่งทีท่�ำให้โซจซีบ 
ดังระเบิด ในบทอดีตนักมวย
เจนสงัเวยีนท่ีหันหลงัให้กบักำร
ชกมวย กบัควำมรกัทีมี่ระหว่ำง

เขำและหญงิสำวตำบอด 
ทีแ่สดงโดย ฮนัฮโย-จู

Il Mare
ถ้ำจะจัดอันดับหนักรกัเกำหลี
สดุคลำสสกิ คงไม่มเีรือ่งนีไ้ม่
ได้ Il Mare หรอื ลขิติรกัข้ำม
เวลำ หนงัทีท่�ำให้หลำยคนเสยี
น�ำ้ตำ และอยำกมบ้ีำนรมิทะเล 

A Moment To 
Remember

หนังในปีค.ศ. 2004 ทีน�ำ
เค้ำโครงมำจำกละครญี่ปุ่น
เรื่องเพียวโซล (2001) ซึ้งกิน
ใจและเรียกน�้ำตำได้ไม่แพ้
กนั ทีส่�ำคญัเป็นอกีหนึง่เรือ่งท่ี 

ซอน เยจนิ แสดงน�ำเช่นเคย

Be With You
ที่จริงต้นฉบับหนังเรื่องนี้คือ
หนงัญีปุ่น่ทีข่ึน้หิง้หนงัรกัคลำส-
สกิไปแล้ว และถกูน�ำกลบัมำ
ท�ำใหม่ในเวอร์ชัน่เกำหลใีนปี  
2018 น�ำแสดงโดย โซ จีซบ 

และซอน เยจนิ

The Way Home
ช่ือภำษำไทยว่ำ ‘คุณยำยผมดี
ทีส่ดุในโลก’  หนังปีค.ศ. 2002 
ทีต่่อให้คณุหวัใจจะแกร่งเพยีง
ไหนก็ต้องร้องไห้ให้กับควำม
รกัของคณุยำยต่อเดก็ดือ้คนนี้

5 หนังรักสุดคลาสสิกจากเกาหลี

หนังไทยเองมีโดดเด่นอยู่ 3 เรื่อง และสองในสำมเป็นเรื่อง
รกัทัง้รกัแบบซึง้ๆ เคล้ำน�ำ้ตำ และรกัแบบฮำๆ เคล้ำเสยีงหวัเรำะ 
เริ่มต้นด้วย ‘Classic Again จดหมำย สำยฝน ร่มวิเศษ’ หนัง 
รีเมคจำกหนังเกำหลีท่ีขึ้นหิ้งว่ำเป็นหนังรักคลำสสิกตำมชื่อ
เรื่องไปแล้วกับ The Classic (2003) ผลงำนของผู ้ก�ำกับ 
กวักแจยงที่เคยท�ำหนังรักฮำๆ แต่น�้ำตำซึมอีกเรื่องอย่ำง My 
Sassy Girl, 2001

ส�ำหรบัเวอร์ชัน่ไทยในครัง้นี ้ได้ ม้ินท์-รญัชน์รวี เอ้ือกูลวรำ-
วัตร และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ แสดงน�ำ ก�ำกับโดย ธัชพงศ์ 
ศุภศรี จำกค่ำย CJ Major ซึ่งก็ต้องคอยลุ้นว่ำจะสอบผ่ำนหรือ
ไม่ เพรำะต้นฉบบัน้ันข้ึนห้ิงไปแล้ว กำรน�ำเอำหนังท่ีได้รบัค�ำชม
อย่ำงล้นหลำมและอยู่ในใจใครหลำยๆ คนมำรเีมคมท้ัีงข้อดีข้อ
เสยี ข้อดคีอืเส้นเรือ่งเดิมไม่เปล่ียนก็ง่ำยท่ีจะพชิิตใจคนดูได้ ข้อ
เสยีคอืหำกท�ำไม่ถงึหรอืท�ำได้ไม่ดไีปกว่ำต้นฉบบัทีด่มีำกๆ แล้ว 
ก็เสี่ยงที่จะถูกวิจำรณ์ ซึ่งงำนนี้ก็คงต้องรอลุ้นกัน

อีกหนึ่งหนังไทยก็คือ ‘Low Season สุขสันต์วันโสด’ ที่ได้
มำริโอ้ เมำเร่อ น�ำแสดง มำในแนวหนังรักโรแมนติกคอมเมด้ี 
ที่รำยชื่อนักแสดงคนอ่ืนๆ ก็ล้วนแต่กำรันตีเสียงฮำ และปลำย
เดือนกับเรื่อง ‘ไทบำ้น x BNK48 จำกใจผู้สำวคนนี้’ ที่มำแนว
โรแมติกคอมเมดี้เหมือนกัน และที่ส�ำคัญมีแม่เหล็กคือสำวๆ 
จำกวงไอดอล BNK48 

ที่น่ำสนใจก็คือเดือนแห่งควำมรักนี้มีหนังญ่ีปุ่นมำกเป็น
พิเศษ เริม่ต้นด้วย Until I Meet September’s Love หนงัรกัแนว
เหนอืธรรมชำติ ท่ีแม้ชือ่เรือ่งจะเป็นเดือนกันยำยนแต่เลือกท่ีจะ
เข้ำฉำยเดือนกุมภำพันธ์ Miyamoto หนังรักจำกญี่ปุ่นอีกเรื่อง

ที่หน้ำหนังและเรื่องย่อที่ไม่
พยำยำมเปิดเผยเรือ่งรำวของ
หนังแต่ก็พอรู ้ว่ำงำนนี้ต้อง 
เตรียมทิชชู่หรือผ้ำเช็ดหน้ำ
เข้ำไปในโรงหนงัด้วยแน่นอน 

อีกหนึ่งเ ร่ืองที่คำดว ่ำ
น่ำจะต้องเตรียมผ้ำเช็ดหน้ำ
เช่นเดียวกันก็คือ Little Love 
Song ซึ่งว ่ำด ้วยวงดนตรี
และกำรสูญเสียเพื่อน ส่วน
อีกสองเรื่องที่ใช่ไม่ควำมรัก
ของหนุ่มสำว แต่ทว่ำน่ำจะ
ซำบซ้ึงกินใจไม่แพ้กัน ก็คือ 
I Go Gaga, My Dear หนัง

สำรคดีเรื่องรำวกำรตำมติด
ชีวิตผู้เป็นแม่ที่ป่วยด้วยวัย 
95 ปี ที่กำรันตีเลยว่ำร้องไห้
แน่นอน เช่นเดียวกับ Show 
Me The Way To The Station  
เรื่องรำวควำมสัมพันธ์ของ
หนูน้อย Sayaka และคุณลุง
คนหนึ่งที่ชื่อว่ำ Hasu

แ ต ่ ส� ำ ห รั บ ใ ค ร ที่ ไ ม ่
อยำกอินเรื่องรักๆ หรือเรื่อง
เสียน�้ำตำก็ตีตั๋วไปดู ‘The 
Grudge บ้ำนผีดุ’ ก็แล้วกัน

Classic Again Until I Meet September’s Love Low Season

ไทบ้าน x bnk

Little Love Song 
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TRACK
เรื่อง Iggy
ภาพ ลิขสิทธิ์

K-Hiphop Rising

ปฏเิสธไม่ได้จริงๆ ว่า กระแสแนวดนตรีฮพิฮอพก�าลังมาแรงท่ัวโลก แต่ทีน่่าจับตามองเหน็จะไม่พ้น Trendsetter ของวงการเพลงซีกโลกตะวันออกอย่าง
เกาหลีใต้ ทีโ่ด่งดงัในสายฮพิฮอพด้วยเหมอืนกนั ขนาดวงในแนว K-pop เองยังต้องมีต�าแหน่งแรพ็เปอร์ประจ�าวง หรอืมีท่อนแรพ็ประกอบอยูใ่นเพลง

ฮติหลายๆ เพลง แม้กระทัง่รายการโทรทศัน์ยงัต้องมี Reality Show แข่งขนัชงิความเป็นสุดยอดศิลปินฮพิฮอพออกมามากมาย
ในปี ค.ศ. 2020 นี ้เราก็มศีลิปินฮพิฮอพเกาหลทีีน่่าสนใจมาแนะน�าให้การ์ซงได้ลองฟังเพลงของพวกเขาดู

5 ศิลปินฮิพฮอพแดนกิมจิที่ก�าลัง ‘มา’ ในปีนี้

JOURNAL

Bloo

Roof Top Sandy Junoflo

Jvcki Wai
พ่อหนุ่ม Bloo หรือ Badboyloo 

คนน้ีมีชื่อจริงว ่า คิมฮยอนอุง เขา
เติบโตท่ีโซล และย้ายไปอยูท่ี่ลอสแอง- 
เจลีสท�าให้ได้ซึมซับดนตรีฮิพฮอพมา
จากต้นต�ารับอย่าง Biggie, Tupac, 
50cent โดยกลางปีค.ศ. 2016 เขาได้
ปล่อย Mixtape Tony ออกมา กระแส
ตอบรบัต่างพดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่า เขา
สามารถถ่ายทอดกลิ่นอายของ West 
Coast Hip Hop ออกมาได้อย่างถึง
เครือ่ง ส่วนผลงานอืน่ๆ เขาก็ได้อิทธิพล
จาก Kanye West และ Asap Rocky 
รวมถึงดนตรีแจ๊สมาไม่น้อย

ดโูอแรพ็เปอร์ทีป่ระกอบไปด้วย Blase (Blase Kid) 
และ Dive In Purple จาก Hive Crew ทีก่่อนหน้านีอ้าจ
จะท�าชลิล์ฮอพน่ารกั จนเมือ่พวกเขาย้ายมาอยู่ Million 
Market ค่ายฮพิฮอพลูกของ SM Town กไ็ด้ปล่อย EP 
สดุเท่ชือ่ UNFAIR ออกมาประกอบด้วยสามเพลงโดย
ได้ GXXD (Girlnexxtdoor) รบัหน้าทีโ่ปรดิวเซอร์ ซ่ึง
ในอลับัม้นีพ้วกเขาได้ศลิปินมาแรงอย่าง Sik-K และ 
Coogie มาร่วมแจมในเพลงโหดๆ ของพวกเขาด้วย

Sandy สาวน้อยแร็พเปอร์อีกคนท่ีก�าลังเป็นที่
จบัตามอง ชือ่จรงิของเธอคอื ฮาซอนโฮ เธอโด่งดังมา
จาก Mixtape ช่ือ Teen Swag เดก็สาวในชดุนักเรยีน
ทีด่ไูม่มีอะไร แต่เพราะลคุใสๆ ไม่โผงผาง แต่เสยีงแรพ็
ทุม้ต�า่กบั Flow สดุพริว้ของเธอท�าให้เราต้องพจิารณา
สาวคนนี้เสียใหม่ จนปลายปีค.ศ. 2019 เธอปล่อย
เพลง DOLMENG-EE ออกมาและยังท�าเพลงแร็พ 
เรก็เก้ตอนช่ือ SPARK ออกมาให้เราดิน้กันต่อ 

Samuel Juno Park หนุ ่มอเมริกันเชื้อสาย
เกาหลีคนนี้เคยมาแสดงใน Maho Rasop Festival 
ทีบ้่านเราแล้วหนหนึง่เขาเป็นช่างภาพอนัเดอร์กราวด์
ให้กบัซนีฮพิฮอพในซานดเิอโก ต่อมาเร่ิมหัดแรพ็เอง 
และไปปรากฏตวัในรายการ Show Me The Money 
ด้วยบทีสุดเท่ไม่เหมือนใคร ลุคทีโ่ฉบเฉีย่ว อปุนสิยัที่
เป็นกันเอง ท�าให้หลายๆ คนชื่นชอบในตัวเขา ซึ่งใน
ปีค.ศ. 2019 เขาได้ร่วมแสดงในการแข่งบาสเกตบอล 
NBA Halftime Show ถอืว่าเป็นคนเชือ้สายเกาหลคีน
แรกท่ีได้เล่นในรายการนี้

ฮงเยอึน หรือ Jvcki Wai สาว
แสบผมสีเจ็บคนล่าสุดของวงการ เธอ
หลงใหลในเสน่ห์ของฮพิฮอพอนัเดอร์-
กราวด์ท่ีไม่มคีวามตายตัว เลยใส่เสยีง
แรพ็สดุกวนในโทนแหลมเฟ้ียวเอาเรือ่ง 
เคลอืบไว้ด้วยบทีใสๆ น่ารกั โดยเธอคน
น้ีเคยถูกพดูถึงในนิตยสาร DAZED และ 
i-D มาแล้ว ซึง่ก่อนหน้านียั้งเคยร่วมงาน
กับ Giriboy และ ZICO มาแล้วด้วย 
และเมือ่ปีค.ศ. 2019 เพลง Enchanted 
Propaganda ของเธอยังได้เข้าชิงเพลง 
ฮิพฮอพแห่งปีจากรายการ Korean  
Hip-Hop Awards อีกด้วย

Recommended Tracks 
So Rude, Drive Thru, 
Drink Slow Henny

Recommended Tracks 
Ugly Face, Blue Marble, Friday

Recommended Tracks 
DOLMENG-EE, SPARK, Teen Swag

Recommended Tracks 
FLO, Made Men, Acid Freestyle

Recommended Tracks 
Enchanted Propaganda, 

No Maria But A Human, Anarchy
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SPOT

Rare & Raw
Where : Blackhillsbkk ซอยลาดพร้าว 1 
What : คาเฟ่มู้ดแอนด์โทนเกียวโตจ๋า แทรกความดิบเซอร์แบบหนุ่มขาร็อคที่เสิร์ฟกาแฟชั้นดีในวิถี Slow Bar
Why : กาแฟดี ดนตรีเพราะ มุมถ่ายรูปน้อยก็ไม่เป็นไร เพราะเรามาเพื่อดื่มกาแฟจริงๆ 
When : เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. (ปิดวันอังคาร) 
How : เข้าซอยลาดพร้าวซอย 1 มาจนเกือบสุดทางโค้ง เลี้ยวขวาเข้าซอยเล็กๆ ตรงคอนโดฯ Chapter One เลี้ยวเข้ามาแล้วให้สังเกตร้านกระจกใสกรอบประตู
ไม้ใต้คอนโดฯ WP Central Condo ด้านขวามือให้ดีๆ แต่ถ้าแวะไปช่วงวีคเอ็นด์ แค่เห็นคิวหน้าร้านก็คงพอเดาออกแล้วว่า นี่แหละคาเฟ่ลับสุดซอยที่เราตามหาล่ะ 

เรื่อง Pisut ภาพ Nucha J.

ถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงที่ไม่ว่าร้านจะอยู่เร้น
ลับขนาดไหนก็ขอให้ได้ตามกลิ่นคาเฟอีนไปจนเจอ 
ต้องมาโดนกาแฟของร้าน Blackhills ทีปื่น ช่างภาพคน 
กนัเองของเราปลกุป้ันขึน้ด้วยหยาดเหงือ่ เมด็เงนิส่วน
ตวั และ passion ล้วนๆ แต่ไหนแต่ไรมาเรารูก้นัดีอยู่
แล้วว่า ช่างภาพคูบ่ญุของ Lips GarÇon หลงใหลใน
กาแฟ และต้องเป็นร้านกาแฟทีใ่ห้มูด้นิง่ๆ แต่อบอุน่
สไตล์ญีปุ่น่เท่าน้ัน ซึง่ Blackhills กเ็ป็นทุกอย่างทีว่่า 
สเปซเลก็ๆ ท่ีเตมิความอบอุน่ด้วยไม้ เล่นกบัเส้นสาย
ส่ีเหลีย่มจตรุสัเนีย้บๆ ของเชลฟ์ไม้ท่ีมชีีวติชีวาข้ึนด้วย
ถ้วยชามเซรามกิ เติมความดบิด้วยผนงัปนูเท็กซ์เจอร์
ขรขุระ เสยีงเพลงแจ๊สสลบักบัโซลจากเครือ่งเล่นแผ่น
เสยีงทีเ่ปิดทลีะแผ่นๆ ไม่มกีารตเีนียนแอบเปิดยทูบูยิง่
ท�าให้รูส้กึเหมอืนชวิีตเดนิช้าลงอกีนิด 

เห็นเป็นร้านเล็กๆ ที่พนักงานในร้านมีแต่หนุ่ม
ชุดด�ารอยสักเต็มแขน แต่บอกได้เลยว่า เรื่องราย
ละเอยีดในบรกิาร และคณุภาพของร้านนีไ่ม่มปีล่อย
ผ่านง่ายๆ เริม่ต้ังแต่แก้วใสๆ ทีใ่ช้เสิร์ฟกาแฟกเ็ลอืก
ใช้แบรนด์ Kinto ล้วนๆ แม้กระทัง่น�า้แขง็ทรงเหลีย่ม
นั้นก็เลือกใช้เกรดที่ใช้ชงเครื่องดื่มในค็อกเทลบาร์
ชั้นดี ส่วนเครื่องชงกาแฟนี่ไฮไลต์เด็ดเลย เจ้าของ
ร้านที่ออกแคมป์ปิ้งเป็นประจ�าเลือกใช้เครื่องเอส-
เพรสโซ่แบบ Manual ของแบรนด์ Flair Espresso 
ท่ีแทบไม่เคยเห็นร้านไหนในกรงุเทพฯ เมอืงคาเฟ่ใช้
มาก่อน กรรมวิธกีารชงนัน้กม็กีารช่ังตวงวดัอณุหภูมิ
ให้คงที่เป๊ะๆ อยู่ที่ 93 องศาฯ ทุกแก้ว

ส่วนเมนูแนะน�านั้นต้องบอกว่า แล้วแต่ว่าจะ
ชอบด่ืมกาแฟแบบไหน ท่ีนี่มีเมล็ดกาแฟให้เลือก
หลายเกรด ชนิดเบสิกแก้วละ 100 บาท ไปจนถึง
เกรดพรีเมี่ยมแก้วละ 700 ก็ยังมี แนะน�าให้สั่งลาเต้
เย็นเพราะเราจะได้เพลิดเพลินกับการชมลีลาของ
เอสเพรสโซ่ที่ค่อยๆ ไหลจากเครื่องชงแบบ Manual
ไปรวมกับน�้านมจนเกิดเป็นลายคล้ายหินอ่อน อย่า
ลมืสัง่เบเกอรีท่ีท่างร้านสัง่จากร้านดงัในย่านจตจุกัร
อย่าง Neighbourhood Bake Room มาแกล้มกับ
กาแฟรสดีด้วยล่ะ แล้วอย่าเพลินจนน่ังนานเกินไป 
เพราะที่นั่งเขามีจ�ากัด  
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Rare & Raw
Where : Blackhillsbkk ซอยลาดพร้าว 1 
What : คาเฟ่มู้ดแอนด์โทนเกียวโตจ๋า แทรกความดิบเซอร์แบบหนุ่มขาร็อคที่เสิร์ฟกาแฟชั้นดีในวิถี Slow Bar
Why : กาแฟดี ดนตรีเพราะ มุมถ่ายรูปน้อยก็ไม่เป็นไร เพราะเรามาเพื่อดื่มกาแฟจริงๆ 
When : เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. (ปิดวันอังคาร) 
How : เข้าซอยลาดพร้าวซอย 1 มาจนเกือบสุดทางโค้ง เลี้ยวขวาเข้าซอยเล็กๆ ตรงคอนโดฯ Chapter One เลี้ยวเข้ามาแล้วให้สังเกตร้านกระจกใสกรอบประตู
ไม้ใต้คอนโดฯ WP Central Condo ด้านขวามือให้ดีๆ แต่ถ้าแวะไปช่วงวีคเอ็นด์ แค่เห็นคิวหน้าร้านก็คงพอเดาออกแล้วว่า นี่แหละคาเฟ่ลับสุดซอยที่เราตามหาล่ะ 

เรื่อง Pisut ภาพ Nucha J.

ถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงที่ไม่ว่าร้านจะอยู่เร้น
ลับขนาดไหนก็ขอให้ได้ตามกลิ่นคาเฟอีนไปจนเจอ 
ต้องมาโดนกาแฟของร้าน Blackhills ทีปื่น ช่างภาพคน 
กนัเองของเราปลุกป้ันข้ึนด้วยหยาดเหงือ่ เมด็เงนิส่วน
ตวั และ passion ล้วนๆ แต่ไหนแต่ไรมาเรารูกั้นดีอยู่
แล้วว่า ช่างภาพคูบ่ญุของ Lips GarÇon หลงใหลใน
กาแฟ และต้องเป็นร้านกาแฟท่ีให้มูด้น่ิงๆ แต่อบอุ่น
สไตล์ญีปุ่่นเท่านัน้ ซ่ึง Blackhills ก็เป็นทุกอย่างทีว่่า 
สเปซเลก็ๆ ท่ีเตมิความอบอุ่นด้วยไม้ เล่นกับเส้นสาย
สีเ่หลีย่มจตรุสัเนีย้บๆ ของเชลฟ์ไม้ท่ีมชีวีติชวีาขึน้ด้วย
ถ้วยชามเซรามกิ เติมความดบิด้วยผนงัปนูเท็กซ์เจอร์
ขรขุระ เสยีงเพลงแจ๊สสลบักบัโซลจากเครือ่งเล่นแผ่น
เสยีงทีเ่ปิดทลีะแผ่นๆ ไม่มกีารตเีนียนแอบเปิดยทูบูยิง่
ท�าให้รูส้กึเหมอืนชีวิตเดนิช้าลงอีกนิด 

เห็นเป็นร้านเล็กๆ ที่พนักงานในร้านมีแต่หนุ่ม
ชุดด�ารอยสักเต็มแขน แต่บอกได้เลยว่า เรื่องราย
ละเอยีดในบรกิาร และคณุภาพของร้านน่ีไม่มปีล่อย
ผ่านง่ายๆ เริม่ตัง้แต่แก้วใสๆ ทีใ่ช้เสร์ิฟกาแฟกเ็ลอืก
ใช้แบรนด์ Kinto ล้วนๆ แม้กระทัง่น�า้แขง็ทรงเหลีย่ม
นั้นก็เลือกใช้เกรดที่ใช้ชงเครื่องด่ืมในค็อกเทลบาร์
ชั้นดี ส่วนเครื่องชงกาแฟนี่ไฮไลต์เด็ดเลย เจ้าของ
ร้านท่ีออกแคมป์ปิ้งเป็นประจ�าเลือกใช้เครื่องเอส-
เพรสโซ่แบบ Manual ของแบรนด์ Flair Espresso 
ทีแ่ทบไม่เคยเหน็ร้านไหนในกรงุเทพฯ เมอืงคาเฟ่ใช้
มาก่อน กรรมวิธกีารชงนัน้กม็กีารช่ังตวงวดัอณุหภูมิ
ให้คงที่เป๊ะๆ อยู่ที่ 93 องศาฯ ทุกแก้ว

ส่วนเมนูแนะน�านั้นต้องบอกว่า แล้วแต่ว่าจะ
ชอบด่ืมกาแฟแบบไหน ท่ีน่ีมีเมล็ดกาแฟให้เลือก
หลายเกรด ชนิดเบสิกแก้วละ 100 บาท ไปจนถึง
เกรดพรีเมี่ยมแก้วละ 700 ก็ยังมี แนะน�าให้สั่งลาเต้
เย็นเพราะเราจะได้เพลิดเพลินกับการชมลีลาของ
เอสเพรสโซ่ที่ค่อยๆ ไหลจากเครื่องชงแบบ Manual
ไปรวมกับน�้านมจนเกิดเป็นลายคล้ายหินอ่อน อย่า
ลมืสัง่เบเกอรีท่ีท่างร้านสัง่จากร้านดังในย่านจตุจกัร
อย่าง Neighbourhood Bake Room มาแกล้มกับ
กาแฟรสดีด้วยล่ะ แล้วอย่าเพลินจนน่ังนานเกินไป 
เพราะที่นั่งเขามีจ�ากัด  
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ทีส่�ำคญัทำงร้ำนเลอืกทีจ่ะไม่จ�ำหน่ำยผ่ำนช่อง
ทำงออนไลน์ เพรำะอยำกให้ทกุคนได้เข้ำมำสวมใส่และ
สมัผสักับเน้ือผ้ำเสียก่อน จะได้ไม่เกิดกำรซ้ือเส้ือผ้ำผิด
ไซส์หรอืไม่ตรงปก นัน่ท�ำให้หนุ่มๆ ได้ไอเท็มทีเ่หมำะ
กบัตัวเองจรงิๆ และไม่ต้องไปแวะหลำยร้ำนให้เสยีเวลำ 
เพรำะสำมำรถช้อปฯ ชดุในวนัสบำย และชดุออกงำนได้
ในร้ำนเดยีวกนั

ส�ำหรบั Must-Have Item ของทีห่นุม่เต่ำอยำก
แนะน�ำส�ำหรับกำร์ซงเลยก็คือ แจ๊กเก็ตผ้ำฝ้ำยและ
ผ้ำไนลอนที่เข้ำกับบรรยำกำศของเมืองไทยช่วงนี้ 
จำกแบรนด์น้องใหม่อย่ำง Thecrucialthings ท่ีมีวำง
จ�ำหน่ำยเฉพำะทีร้่ำนนีเ้ท่ำนัน้

และ H I D E . ก็เตรียมจะน�ำแบรนด์เสื้อผ้ำ
คณุภำพจำกญีปุ่น่ เข้ำมำวำงในร้ำนต้อนรบัปี ค.ศ. 
2020 ด้วยเช่นกนั ซึง่จะมแีบรนด์ไหนบ้ำง กร็อตดิตำม 
ที ่IG : @hide.selected ได้เลย

สมกบัชือ่ร้ำนเพรำะ Selected Shop แห่งนีซ่้อน
ตัวอยูท่่ำมกลำงบรรดำร้ำนอำหำร และคำเฟ่ในย่ำน
ยอดฮติอย่ำงอำรย์ี ถงึภำยนอกอำจจะดเูหมอืนเป็น
คำเฟ่ธรรมดำๆ แต่เมื่อได้เข้ำไปแล้วกลับเหมือนได้ 
วำร์ปไปช้อปฯ ท่ีญีปุ่น่

H I D E . เกดิมำจำกกำรต่อยอดธุรกจิด้ำนแฟชัน่ 
และควำมตัง้ใจของ เต่ำ-อภพิงศ์ เกยีรตปิิต ิและ แฟง-
อนรรฆนง นพวงษ์ศริ ิทีอ่ยำกจะเปิด Comfort Zone 
ส�ำหรบักำรทดลองขำยสินค้ำของเหล่ำดไีซเนอร์ไทย 

ท้ังสองคนเลอืกหยบิเอำแบรนด์ทีม่กีลิน่อำยของ
ไทยและญีปุ่น่ ทีย่งัไม่ค่อยเป็นทีรู่จั้กมำกเข้ำมำไว้ด้วย
กนั อย่ำง CIII, Roserompstudio, Compose, s.he, 
Bob’s your uncle, Halfframe และ Tim & co โดย
ไม่จ�ำกดัสไตล์เพรำะพวกเขำเชือ่ว่ำหนุ่มๆ ไม่จ�ำเป็น
ต้องแต่งตัวแค่สไตล์เดียวตลอด รวมไปถึงแบรนด ์
แอก็เซสซอรีแ่ละของแต่งบ้ำนด้วยเช่นกนั

SPOT

Where : H I D E . Selected
What : Selected Shop ทีร่วบรวมไอเทม็ทีม่กีลิน่อำยควำมเป็นไทยและญีปุ่น่
Why : ไม่ต้องไปชอ็ปหลำยร้ำนให้เสยีเวลำ กไ็ด้เสือ้ผ้ำดไีซน์ใหม่ๆ ทีต่อบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ทัง้เจด็วนัของหนุม่ๆ 
When : เปิดบรกิำรทกุวนัองัคำรถงึวนัอำทติย์ ตัง้แต่เวลำ 12.00 - 20.00 น.
How : นัง่ BTS มำลงสถำนอีำรย์ีแล้วจะเดนิชิลล์ๆ มำทีซ่อยอำรย์ี 5 หรอืจะขับ
รถยนต์ส่วนตวัมำจอดบรเิวณหน้ำร้ำนก็ยังได้

Secret Wardrobe

เรื่อง Sittichai ภาพ Somkiat K.
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PLATE
เรื่อง Sittichai ภาพ Somkiat K.

Wellington Duck Leg with
Chilled Aburi Squid Sea blite

ย่านอารีย์เขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องคาเฟ่เก๋ๆ อย่างเดียวนะ ร้าน
อาหารย่านนีก้เ็ดด็พอกนั เราเลยขอฝากท้องยามบ่ายไว้กบัร้าน
อาหารน้องใหม่อย่าง Clay Bangkok กับพระเอกของมื้อบ่าย
อย่าง Wellington Duck Leg ท่ีเชฟหนุ่มของเราทวิสต์มาจาก 
Beef Wellington สุดยอดเมนูเนื้อวัวของเชฟ Gordon Ramsey

ด้วยการน�าน่องเป็ดไปผ่านกระบวนการหมักแบบ Confit  
ที่เป็นการหมักในน�้ามันเป็ดนานกว่า 3 ชั่วโมงเพื่อให้น่องเป็ดมี
ความนุม่มากยิง่ข้ึน แล้วน�าไปห่อด้วยแป้งพาย พร้อมกบัสอดไส้
ด้วยเห็ดชิเมจิ วอลนัต และผักโขม อบประมาณ 20 นาที จน
แป้งพายด้านนอกกรอบฟ ูจดัเสิร์ฟคูม่ากบัผักย่างและซอสเกรวี่

เนื้อเป็ดด้านในสุกก�าลังพอดี เพราะได้น�้ามันที่ใช้หมักใน
ตอนแรกเป็นตัวน�าความร้อน และกักเก็บน�้าที่แทรกอยู่ระหว่าง

Clay Bangkok
31 พหลโยธิน 2 
เปิดบริการทุกวัน 
ยกเว้นวันอังคาร
ตัง้แต่เวลา 12.00 - 22.00 น.
โทร 086 996 9020

เพิม่ความเผด็ร้อนและตดั
รสเลี่ยน ด้วยการทานคู่
กับย�าปลาหมึกเบิร์นกับ
ใบชะครามที่ให้รสชาติ
เหมือนทานผัดกระเพรา 

- Tips - 

ชั้นเนื้อไม่ให้ระเหยออกระหว่างอบ พอเราใช้มีดหั่นเนื้อเป็ดเลย
มีความฉ�่าน�้ามากเป็นพิเศษ

จะทานแค่เนื้อเป็ดอย่างเดียวก็อร่อย แต่ถ้าจะให้ดีในหน่ึง
ค�าควรจะมีทัง้เนือ้ แป้งพาย และผัก ให้ครบองค์ประกอบ เพราะ
จะท�าให้ได้รสชาติและสัมผัสแบบครบถ้วน อย่าลืมทานคู่กับ
ซอสเกรวี่ใบหม่อนที่เสิร์ฟมาด้วยล่ะ เพราะความเปรี้ยวจากใบ
หม่อน และรสเค็มอ่อนๆ ของซอส จะท�าให้หนุ่มๆ เอ็นจอยกับ
จานนี้ได้ดียิ่งขึ้น
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Wellington Duck Leg with
Chilled Aburi Squid Sea blite

ย่านอารีย์เขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องคาเฟ่เก๋ๆ อย่างเดียวนะ ร้าน
อาหารย่านนีก้เ็ด็ดพอกนั เราเลยขอฝากท้องยามบ่ายไว้กบัร้าน
อาหารน้องใหม่อย่าง Clay Bangkok กับพระเอกของมื้อบ่าย
อย่าง Wellington Duck Leg ที่เชฟหนุ่มของเราทวิสต์มาจาก 
Beef Wellington สุดยอดเมนูเนื้อวัวของเชฟ Gordon Ramsey

ด้วยการน�าน่องเป็ดไปผ่านกระบวนการหมักแบบ Confit  
ที่เป็นการหมักในน�้ามันเป็ดนานกว่า 3 ชั่วโมงเพื่อให้น่องเป็ดมี
ความนุม่มากยิง่ขึน้ แล้วน�าไปห่อด้วยแป้งพาย พร้อมกบัสอดไส้
ด้วยเห็ดชิเมจิ วอลนัต และผักโขม อบประมาณ 20 นาที จน
แป้งพายด้านนอกกรอบฟ ูจดัเสร์ิฟคู่มากบัผกัย่างและซอสเกรวี่

เนื้อเป็ดด้านในสุกก�าลังพอดี เพราะได้น�้ามันที่ใช้หมักใน
ตอนแรกเป็นตัวน�าความร้อน และกักเก็บน�้าที่แทรกอยู่ระหว่าง

Clay Bangkok
31 พหลโยธิน 2 
เปิดบริการทุกวัน 
ยกเว้นวันอังคาร
ตัง้แต่เวลา 12.00 - 22.00 น.
โทร 086 996 9020

เพิม่ความเผด็ร้อนและตดั
รสเล่ียน ด้วยการทานคู่
กับย�าปลาหมึกเบิร์นกับ
ใบชะครามที่ให้รสชาติ
เหมือนทานผัดกระเพรา 

- Tips - 

ชั้นเนื้อไม่ให้ระเหยออกระหว่างอบ พอเราใช้มีดหั่นเนื้อเป็ดเลย
มีความฉ�่าน�้ามากเป็นพิเศษ

จะทานแค่เนื้อเป็ดอย่างเดียวก็อร่อย แต่ถ้าจะให้ดีในหน่ึง
ค�าควรจะมีทัง้เนือ้ แป้งพาย และผกั ให้ครบองค์ประกอบ เพราะ
จะท�าให้ได้รสชาติและสัมผัสแบบครบถ้วน อย่าลืมทานคู่กับ
ซอสเกรวี่ใบหม่อนที่เสิร์ฟมาด้วยล่ะ เพราะความเปรี้ยวจากใบ
หม่อน และรสเค็มอ่อนๆ ของซอส จะท�าให้หนุ่มๆ เอ็นจอยกับ
จานนี้ได้ดียิ่งขึ้น
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รสสัมผัสแรกของดริ๊งก์
แก้วน้ี คือ ความนุ่มนวลที่ได้
จากดักแด้ไหม ทีม่าพร้อมกบั
กลิ่นหอมของนมและเครื่อง
เทศ ตามมาด้วยรสเปรี้ยว
จากแลคติกเป็นหลัก แต่ก็ยัง
ได้รสสัมผัสของราสป์เบอร์รี่
อ ่อนๆ ก่อนจะตามมาด้วย
ความแรงท่ีซ่อนอยูข่องเตกล่ีา 
ที่เหมือนเตือนสติให้เรารู้ตัว
ว่าไม่ได้ก�าลังดื่มมิลค์เชคอยู่ 
จบท้ายด้วยความละมุนชวน

ถ้าหนุ่มคนไหนเบื่อค็อกเทลแบบเดิมๆ ก็ขอให้รีบมาที่บาร์
แห่งนี้โดยด่วน เพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องการค้นหารสชาติที่แปลก
ใหม่ อย่างหนึ่งในดริ๊งก์เซ็ตใหม่รับปี ค.ศ. 2020 ท่ีอยู่ตรงหน้า
แก้วนี้ ก็ท�าเอาเราเซอร์ไพร์สมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีส่วนผสม
ของแมลงอยู่ด้วย!

โดยบาร์เทนเดอร์หนุ่มของที่นี่ น�าดักแด้ไหมน�าไปผ่าน
กระบวนการ(ที่ต้องขอปิดเป็นความลับเฉพาะ) เพื่อให้เกิด
ของเหลวที่มีรสสัมผัสคล้ายกับนม ผสมเข้าเบสอย่างเตกีล่า  
แลคติก และน�้าราสป์เบอร์รี่เพ่ือให้เกิดสีชมพูอ่อน จบด้วยการ
โรยเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมเบาๆ อย่าง นัทเม็ก พริกไทย และ
ต้ังชื่อให้มีการเล่นค�ากับคลาสสิกค็อกเทลต้นฉบับอย่าง Silk 
Stocking เป็น Silk Stroking

Liberation 
โครงการพมิาน สขุมุวทิ 49
เปิดบรกิารทกุวัน
ตัง้แต่ 19.00 - 01.30 น.
โทร 093 654 2500

CHEERS
เรื่อง Sittichai ภาพ Somkiat K.

JOURNAL

ส่วนผสม 
เตกล่ีา, ดกัแด้ไหม,
ราสป์เบอร์รี,่ แลคตกิ,
พรกิไทย, นทัเมก็

Silk Stroking

ถ้าไม่อยากเลี่ยนจนเกิน
ไป ก็รอให้เกิดรู ้สึกเผ็ด
เ ล็กน ้อยบนปลาย ล้ิน
จากพริกไทยเสียก่อน จะ
ท�าให้เอ็นจอยกับแก้วน้ี

ได้ง่ายขึ้น

- Tips - 

จิบอีกครั้ง
ถึงจะรู ้ ว ่าท�ามาจาก

แมลง แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ดริ๊งก์
แก้วนี้อร่อยน้อยลงไปสักนิด
เดียว การ์ซงที่ไม่เช่ือเราก็ขอ
ท้าให้ไปลองดื่มด้วยตัวเอง
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Jan – Feb 2020

Sun Mon Wed FriTue Thu Sat

Reminder

LIPS Garçon074

1 Mar 
2020 Olympic Day
ต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิก
ฤดูร้อน 2020 ด้วยหนึ่งในงานวิ่ง
ยอดฮิต รายละเอียดเพิ่มเติม
FB : @olympicdayth

7 Mar
กาลครั้งสี่หนีกรุง
The Unexpected Journey
สนุกกับนนท์-ธนนท์ และมายกแก้ว
ชนกับโจอี้ ในจังหวะเซ็กซี่กับ Polycat 
แล้วไปเปลี่ยนเต้นมันๆ กับปาล์มมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
www.Thaiticketmajor.com

1-9 Feb

21 Feb 

15 Jan Onwards

29 Feb28 Feb 

25 Jan - 15 Feb 

Something Nouveau 
นิทรรศการที่รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซกว่า 
500 ภาพทั่วโลกมาจัดแสดงรูปแบบมัลติมีเดีย 
@RCB Gallery, MODA รายละเอียดเพิ่มเติม 
: www.zipeventapp.com

Surl Live in Bangkok 
หนุ่มๆ อินดี้ร็อคหน้าใหม่ที่กระแสแรง
มากที่สุดจากเกาหลีใต้ มาระเบิดความ
มันส์ไปกับแฟนๆ ครั้งแรกในประเทศไทย 
@LIDO CONNECT รายละเอียดเพิ่ม : 
www.ticketmelon.com

What da Funk
ปลุกจิตวิญญาณดนตรีพังก์ใน
ตัวให้ลุกขึ้นมาสนุกสนานกับดี
เจ Double Deunce บนสกาย
บาร์ใจกลางเมือง @Axis & Spin 
Bangkok, The Continent Hotel 
Bangkok รายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร : 02-686-7056

80+  Art Festival
นิทรรศการศิลปะเดี่ยวของ ชวลิต เสริมปรุงสุข หนึ่งในลูก
ศิษย์รุ่นสุดท้ายของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้สร้างสรรค์งาน
เชิง Realistic และ Abstract  @Numthong Art Space 
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.numthongartspace.com

CHON Live in Bangkok
คอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของหนุ่มๆ 
วง CHON ผู้มาพร้อมสไตล์ดนตรีใหม่ๆ 
อย่าง Progressive Rock/Math Rock 

@LIDO CONNECT รายละเอียดเพิ่ม : 
www.ticketmelon.com

The 60 Second Film Festival 2020
เทศกาลภาพยนตร์สุดสนุกส�าหรับเหล่า Filmmakers 
และการ์ซงที่ชอบภาพยนตร์สั้น เพราะงานนี้จัดฉาย
ผลงานที่เข้าประกวดแบบไม่จ�ากัดประเภทกว่า 60 
เรื่อง @Whiteline Bangkok รายละเอียดเพิ่มเติม : 
www.the60secondfilmfestival.com

Karma Krachao
ปาร์ตี้ Electronic Music 

ท่ามกลางวิวธรรมชาติของคุ้งบาง
กะเจ้า @Hiddenwoods, 

บางกะเจ้า รายละเอียดเพิ่มเติม : 
www.ticketmelon.com

Minute to Forever 
งานจัดวางเชิงทดลองเล่าเรื่อง
ของความช้า-เร็วที่อยู่ตรงข้าม
กัน โดยการใช้ส่วนต่างๆ ของ
ขวดพลาสติก มาแทนที่ดอกไม้
สด @บ้านพักต�ารวจน�้า  
ซอยเจริญกรุง 36 
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.
phkastudio.com
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ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร “ลิปส์ การ์ซง”

   ตอบรับสมาชิก รายปี 600 บาท 12 ฉบับ

ชื่อ ___________________________________________ นามสกุล ________________________________________________

วันเกิด _____________________________ อายุ ________________________ การศึกษา ______________________________  

อาชีพ ___________________________ รายได้ _______________________________________________________________

สถานที่จัดส่ง ____________________________________________________________________________________________

รหัสไปรษณีย์ ___________________________ อีเมล __________________________________________________________

โทรศัพท์ _____________________________________  โทรศัพท์มือถือ  ___________________________________________   

สถานที่ออกใบเสร็จรับเงิน_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ข้าพเจ้าต้องการช�าระเงินโดย

   เงินสด

   โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด

   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต เลขที่บัญชี 059-2-63370-9

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน�้า เลขที่บัญชี 005-2-68832-9

(แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการช�าระเงินมาที่ 02 408 2453)

เรียกเก็บเงินจากบัญชีเครดิตของข้าพเจ้า ธนาคาร __________________________

ชื่อผู้ถือบัตร ________________________________________________________

หมายเลขบัตรเครดิต _________________________________________________

   วีซ่า ___________________________________________________________

   มาสเตอร์ ______________________________________________________

จ�านวน ________________________________________________________ บาท

บัตรหมดอายุ _______________________________________________________

ลายมือชื่อผู้ถือบัตรเครดิต _____________________________________________

(การช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องบวกเพิ่ม 5% ของราคาสมาชิกเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร)

   ธนาณัติสั่งจ่าย บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด ปณ. รองเมือง 10330

ตอบรับการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติในปีถัดไป 

   ตกลง (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนด�าเนินการต่ออายุสมาชิก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0 2408 2445–52

บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด

8 บางเชือกหนัง 11 ถนนบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
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Bright & Bold 
เมื่อความเท่ของ Greyhound Cafe จับมือกับ
ความสดใสสไตล์ Marimekko คงไม่ต้องบอก
ว่า ผลลัพธ์ออกมากลมกล่อมขนาดไหน เพราะ
งานน้ีทางคาเฟ่สายแฟที่จริงจังเรื่องอาหารอย่าง 
Greyhound Cafe ได้ครีเอทเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟ
ในภาชนะลวดลายดอกไม้ และกราฟิกสวยแจ่ม
จากแบรนด์ Marimekko โดย เชฟต่อ-ต่อสิทธ์ิ 
สฤษฎิ์วงษ์ ได้รังสรรค์เมนูพิเศษได้แก่ สะเต๊ะ 
สนัคอหม ูสลดัเมีย่งค�า แกงเขียวหวานเน้ือน่องลาย 
โซเมน ข้าวคั่วน�้าพริกตาแดงปลาช่อนแดดเดียว 
รวมถึงของหวานแสนชื่นใจอย่าง ลูกตาลหิมะ
นมสด และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนไอศกรีมกะทิ
อัญชัน พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้น
เดือนเมษายนน้ี โดยมีสิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิก
บัตรเครดิต Citi ให้ได้ร่วมลุ้นต๋ัวเคร่ืองบินไปยัง
ฟินแลนด์ ดินแดนต้นก�าเนิดแบรนด์ Marimekko 
ภายในงานเปิดตวัแคมเปญมเีซเลบรติี ้และศลิปิน
แฟนคลับของทั้งสองแบรนด์มาร่วมชิมเมนูอร่อย
ในจานลายดอกกันอย่างคับคั่ง 

World Curated 
ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์กรุงเทพฯ กลาย
เป็นเมอืงท่ีมสีสีนัขึน้มาในทันใด เพราะงาน Bangkok 
Design Week ปีน้ีจดัขึน้ในหลายย่านกว่าทุกปี และนอก
เหนือจากงานศิลปะชวนตื่นตา ใครที่เป็นสายชิมต้อง
สนกุไปกับการเดินลดัเลาะชมิอาหารเมนพิูเศษในร้าน
ลบัทีซ่่อนตวัอยูใ่นย่านเจรญิกรงุ โดยเฉพาะงาน Collab 
ของดีไซเนอร์แบรนด์ดัง 5 แบรนด์กับเชฟชั้นน�า ที่มา 
ครเีอทเมนูพิเศษ พร้อมตกแต่งร้านให้ดูมสีไตล์กว่าช่วง
เวลาปกต ิภายใต้แคมเปญ  World Curated by WP  
Energy x Bangkok Design Week  โดยภายใน
แคมเปญนีท้างแบรนด์ Vickteerut ,  TandT ,  Janesu-
da, Panya PJ  และ Vinn Patararin  พร้อมด้วย 5 เชฟ
มอืทอง ได้แก่ เชฟชิง้-กนกวรรณ อศัวานุชติ, เชพพุฒ-ิ
พุฒธินตัถ์ ชยอภนินัท์ฐากุล, เชฟตาม-ชดุาร ีเทพาค�า, 
เชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชเูวช และเชฟแอนดี ้ยังเอกสกุล  
ได้มาร่วมสร้างสรรค์เมนอูาหารสดุพิเศษให้กับ 5 ร้าน
อาหารแห่งย่านเจรญิกรงุ ตลอดช่วงเทศกาล Bangkok 
Design Week 2020 ท่ีจดัขึน้ตัง้แต่วันที ่1 กุมภาพันธ์นี้ 
ไปจนถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์น้ี
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Bright & Bold 
เมื่อความเท่ของ Greyhound Cafe จับมือกับ
ความสดใสสไตล์ Marimekko คงไม่ต้องบอก
ว่า ผลลัพธ์ออกมากลมกล่อมขนาดไหน เพราะ
งานน้ีทางคาเฟ่สายแฟที่จริงจังเรื่องอาหารอย่าง 
Greyhound Cafe ได้ครีเอทเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟ
ในภาชนะลวดลายดอกไม้ และกราฟิกสวยแจ่ม
จากแบรนด์ Marimekko โดย เชฟต่อ-ต่อสิทธ์ิ 
สฤษฎิ์วงษ์ ได้รังสรรค์เมนูพิเศษได้แก่ สะเต๊ะ 
สนัคอหม ูสลดัเมีย่งค�า แกงเขียวหวานเน้ือน่องลาย 
โซเมน ข้าวคั่วน�้าพริกตาแดงปลาช่อนแดดเดียว 
รวมถึงของหวานแสนชื่นใจอย่าง ลูกตาลหิมะ
นมสด และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนไอศกรีมกะทิ
อัญชัน พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้น
เดือนเมษายนน้ี โดยมีสิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิก
บัตรเครดิต Citi ให้ได้ร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินไปยัง
ฟินแลนด์ ดินแดนต้นก�าเนิดแบรนด์ Marimekko 
ภายในงานเปิดตวัแคมเปญมเีซเลบรติี ้และศลิปิน
แฟนคลับของทั้งสองแบรนด์มาร่วมชิมเมนูอร่อย
ในจานลายดอกกันอย่างคับคั่ง 

World Curated 
ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์กรุงเทพฯ กลาย
เป็นเมอืงท่ีมสีสีนัขึน้มาในทันใด เพราะงาน Bangkok 
Design Week ปีน้ีจดัขึน้ในหลายย่านกว่าทุกปี และนอก
เหนือจากงานศิลปะชวนตื่นตา ใครที่เป็นสายชิมต้อง
สนกุไปกับการเดินลดัเลาะชมิอาหารเมนพิูเศษในร้าน
ลบัทีซ่่อนตวัอยู่ในย่านเจรญิกรงุ โดยเฉพาะงาน Collab 
ของดีไซเนอร์แบรนด์ดัง 5 แบรนด์กับเชฟชั้นน�า ที่มา 
ครเีอทเมนพิูเศษ พร้อมตกแต่งร้านให้ดูมสีไตล์กว่าช่วง
เวลาปกต ิภายใต้แคมเปญ  World Curated by WP  
Energy x Bangkok Design Week  โดยภายใน
แคมเปญนีท้างแบรนด์ Vickteerut ,  TandT ,  Janesu-
da, Panya PJ  และ Vinn Patararin  พร้อมด้วย 5 เชฟ
มอืทอง ได้แก่ เชฟชิง้-กนกวรรณ อศัวานุชติ, เชพพุฒ-ิ
พุฒธินตัถ์ ชยอภนินัท์ฐากุล, เชฟตาม-ชดุาร ีเทพาค�า, 
เชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชเูวช และเชฟแอนดี ้ยังเอกสกุล  
ได้มาร่วมสร้างสรรค์เมนอูาหารสดุพิเศษให้กับ 5 ร้าน
อาหารแห่งย่านเจรญิกรงุ ตลอดช่วงเทศกาล Bangkok 
Design Week 2020 ท่ีจดัขึน้ตัง้แต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์นี้ 
ไปจนถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์น้ี
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Ciao! 
คอกาแฟมีของใหม่มาให้ลองกันอีกแล้ว เมื่อ Ne-
spresso ออกแคปซูลกาแฟ 2 รสชาติใหม่ในกลุ่ม 
Ispirazione Italiana กาแฟกลุ่มเข้มข้นท่ีรวบรวม
ทั้งกาแฟเอสเพรสโซ่และกาแฟริสเทรตโต้ไว้ด้วยกัน 
และเพ่ือเป็นการเปิดตัวให้สมศักดิ์ศรีกาแฟจากดิน
แดนแห่งเอสเพรสโซ่ ทาง Nespresso จึงได้จัดงาน
เปิดตัวรสชาติใหม่ โดยการยกอิตาเลียนคาเฟ่บาร์
แบบ 360 องศาฯ มาเปิดบริการใจกลางศูนย์การค้า 
ดิ เอ็มควอเทียร์ ภายในงานเนรมิตบรรยากาศความ
สนุกสนานให้ผูม้าร่วมจบิกาแฟรสใหม่รูส้กึเหมอืนได้
ท่องเท่ียวไปยังเมอืงต่างๆ ของประเทศอติาล ีผ่านเมนู
กาแฟสูตรใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองต่างๆ ใน
อิตาลี งานนี้เซเลบริตี้ที่หลงใหลในกลิ่นและรสชาติ
ของเอสเพรสโซ่สูตรต้นต�ารับจึงมาร่วมจิบกาแฟกัน
อย่างอบอุ่น

ต้นปีนี้งานสายอาร์ตชุกชุมมาก และหนึ่งใน
งานที่ไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการมัลติมีเดีย  
SOMETHING NOUVEAU. KLIMT, MUCHA, 
BEARDSLEY ที่ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล 
(Museum of Digital Art – MODA) อิมพอร์ต
มาให้ชมกันท่ี  MODA Gallery ชั้น 2 ริเวอร์ 
ซิตี้  แบงค็อก โดยในครั้งน้ีจัดมาเพ่ือเอาใจแฟน
อาร์ตสายอาร์ตนูโวโดยเฉพาะ มีทั้งมาสเตอร์
พีซของ Gustav Klimt, Alphonse Mucha และ 
Aubrey Beardsley  ศิลปินแถวหน้าของยุค 
อาร ์ต นูโว ซึ่งเป็นยุคที่ได ้รับการยอมรับว่า
งานศิลปะ งานกราฟิก และสถาปัตยกรรมมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสน่ห์น่าหลงใหล 
แวะไปดืม่ด�า่กบังานอาร์ตท่ีกลบัมามชีวีติอกีครัง้
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-16 เมษายน 2020 นี้
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From Ibiza 
to Phuket 

Folk Tales 

Circo loco ร่วมกับ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต  
จดัเทศกาลดนตรีสดุยิง่ใหญ่ประเดมิต้นปีค.ศ. 2020 
ยก   โปรดักชั่นสุดเจ๋งแบบจัดเต็มส่งตรงจากเกาะ 
อิบิซา ประเทศสเปน มาท่ีประเทศไทยเป็นครั้งที่
สอง ให้คนไทยได้สัมผัสความมันระดับอินเตอร์กับ
ที่สุดของเทศกาลดนตรีแห่งปี โดยมีศิลปินชื่อดัง
ระดับโลกมาสปินความสนุกกันอย่างคับค่ัง อาทิ 
Seth Troxler, Peggy Gou, Richy Ahmed, WAFF, 
Serge Devant, Lauren Lane, Mendy Indigo, 
Jamie Jones, Jackmaster, Patrick Topping, 
Jasper James, Mella Dee, Luca Cazal, Wild 
Dealer, The Martinez Brothers, William Djoko 
และ Isaac Carter พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ทั้งไทย
และต่างประเทศมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกนัถงึ 
2 วัน 2 คืนเต็มๆ ที่ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต

มาถึงปาร์ต้ีสายโฟล์ก ท่ีผู้จัดมอืโปรอย่าง HAVE 
YOU HEARD? ชวน Selina and Sirinya ศิลปินยืน
หนึ่งสายโฟล์กมาบรรเลงบทเพลงโฟล์กสุดไพเราะ 
ร่วมกับเพื่อนศิลปินคับคั่ง ในงาน HAVE YOU 
HEARD? Folk Series Vol. 2 - Selina & Sirinya 
ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคมที่
ผ่านมา ซ่ึงครั้งนี้นับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปเเบบ
ครั้งแรกของพวกเขา คราวนี้จึงได้ฤกษ์เปิดตัว EP 
ใหม่ ‘รอยยิ้ม...คนรัก’ แล้ว พวกเขายังชวนศิลปิน
หลากหลายแนวดนตรีตั้งแต่โฟล์ก ไปจนถึง world 
music อย่าง ‘สหายแห่งสายลม’ ‘Deun เดือน’ และ 
‘YAAN ญาณ’ มาร่วมการแสดงสุดพิเศษแบบที่
เราไม่ค่อยได้สัมผัสกัน และยังได้ศิลปินดาวรุ่งของ
ยุค ‘เขียนไขและวานิช’ มาเป็น opening act ด้วย 
งานนี้หนุ่มสาวสายโฟล์กจึงมารวมตัวกันแน่นโรง
ภาพยนตร์สกาล่าเลยทีเดียว 
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From Ibiza 
to Phuket 

Folk Tales 

Circo loco ร่วมกับ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต  
จดัเทศกาลดนตรสีดุยิง่ใหญ่ประเดมิต้นปีค.ศ. 2020 
ยก   โปรดักชั่นสุดเจ๋งแบบจัดเต็มส่งตรงจากเกาะ 
อิบิซา ประเทศสเปน มาที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่
สอง ให้คนไทยได้สัมผัสความมันระดับอินเตอร์กับ
ที่สุดของเทศกาลดนตรีแห่งปี โดยมีศิลปินชื่อดัง
ระดับโลกมาสปินความสนุกกันอย่างคับค่ัง อาทิ 
Seth Troxler, Peggy Gou, Richy Ahmed, WAFF, 
Serge Devant, Lauren Lane, Mendy Indigo, 
Jamie Jones, Jackmaster, Patrick Topping, 
Jasper James, Mella Dee, Luca Cazal, Wild 
Dealer, The Martinez Brothers, William Djoko 
และ Isaac Carter พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ทั้งไทย
และต่างประเทศมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกนัถงึ 
2 วัน 2 คืนเต็มๆ ที่ บาบา บีช คลับ ภูเก็ต

มาถงึปาร์ตีส้ายโฟล์ก ทีผู่จ้ดัมอืโปรอย่าง HAVE 
YOU HEARD? ชวน Selina and Sirinya ศิลปินยืน
หนึ่งสายโฟล์กมาบรรเลงบทเพลงโฟล์กสุดไพเราะ 
ร่วมกับเพื่อนศิลปินคับคั่ง ในงาน HAVE YOU 
HEARD? Folk Series Vol. 2 - Selina & Sirinya 
ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคมที่
ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้นับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปเเบบ
ครั้งแรกของพวกเขา คราวนี้จึงได้ฤกษ์เปิดตัว EP 
ใหม่ ‘รอยย้ิม...คนรัก’ แล้ว พวกเขายังชวนศิลปิน
หลากหลายแนวดนตรีตั้งแต่โฟล์ก ไปจนถึง world 
music อย่าง ‘สหายแห่งสายลม’ ‘Deun เดือน’ และ 
‘YAAN ญาณ’ มาร่วมการแสดงสุดพิเศษแบบที่
เราไม่ค่อยได้สัมผัสกัน และยังได้ศิลปินดาวรุ่งของ
ยุค ‘เขียนไขและวานิช’ มาเป็น opening act ด้วย 
งานนี้หนุ่มสาวสายโฟล์กจึงมารวมตัวกันแน่นโรง
ภาพยนตร์สกาล่าเลยทีเดียว 
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Folk Tales 

จัดว่า เป็นโชว์ใหญ่เปิดศักราชอย่างแท้จริง 
ส�าหรับแบรนด์หวัขบถอย่าง TAKARAWONG ท่ีเปิด
ตัวคอลเล็กชั่น Fall 2020 ได้อย่างยิ่งใหญ่ หรูหรา 
แต่ยังคงความซ่าไม่เปลี่ยนแปลง โดย แชมป์-ฐกร 
วรรณวงษ์ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ และดีไซเนอร์ของ
แบรนด์ เลือกเปิดคอลเล็กชั่นที่ได้แรงบันดาลใจ
จากดนตรีร็อคในปลายยุค 70s ถึงต้น 80s ซึ่งมี
กล่ินอายแกลม ร็อค แจ่มชัด นับต้ังแต่ความเว่อร์
วัง วาววับ ของแมตทีเรียลอย่างหนังแท้ หนังแก้ว 
ไปจนถึงหนังเมทัลลิก ผ้าเดนิม ลวดลาย Animal 
Prints ที่อยู่คู่สไตล์ของร็อคสตาร์มาตั้งแต่สมัยปู่ 
Mick Jagger เสริมความอบอุ่นและหรูเนี้ยบด้วย
ผ้านิต และซิลลูเอ็ตต์ที่เนี้ยบกว่าคอลเล็กชั่นก่อนๆ 

โดยโชว์ในครั้งน้ีเลือกจัดขึ้นที่ The House on  
Sathorn คฤหาสถ์สไตล์นีโอคลาสสิกที่ดูเหมือน
จะ contrast กับลุคร็อคสตาร์จัดๆ แต่เมื่อทุกคน
พร้อมใจกันคมุโทนสขีาว-ด�า สวมแจ๊กเกต็หนงั และ
เสื้อผ้าลาย Animal Prints มาน่ังชมโชว์ใน Venue 
อันแสนสวยงามวิจิตร มู ้ดแอนด์โทนของงานจึง
ท�าให้นึกถึงยุครุ่งเรืองของร็อคสตาร์ตัวพ่อตัวแม่ที่
พร้อมจะปาร์ตี้ในโรงแรม 5 ดาวได้ทุกเมื่อ 
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080

C
COS ชัน้ 1 Siam Paragon โทร. 0 20601080, 
ชัน้ 2 The EmQuatier โทร. 0 2059 2872, 229 
Icon Siam โทร. 0 2004 6807

H
H&M ชัน้ 1-2 Siam Paragon โทร. 0 2030 9777, 
Icon Siam Mall โทร. 0 2117 1085, 
ชัน้ 1 Em Quartier โทร. 0 2030 9777, 
ชัน้ G CentralWorld โทร. 0 2030 9777

K
Kloset ชัน้ 1 Siam Center โทร. 0 2658 1729, 
Siam Paragon โทร. 0 2610 7907, 
ชัน้ 2 Central Chidlom โทร. 0 2251 2456, 
ชัน้ 2 Central Ladprao โทร. 0 2937 1399

L
Loewe ชัน้ M The Emporium โทร. 0 2664 9902, 
ชัน้ M Siam Paragon โทร. 0 2610 9825

P
Painkiller ชัน้ 3 Siam Center โทร. 0 2658 1145

S
Skechers 
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา เซน็ทรัล ลาดพร้าว 
โทร. 0 2541 1374
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา เมกะบางนา
โทร. 0 2105 1550
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น พัทยาบชี
โทร. 0 3804 3533
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น ขอนแก่น
โทร. 0 4328 8514
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา ซพีีเอ็น เวสต์เกต
โทร. 0 2003 9531
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา เซน็ทรัลเชยีงใหม่ แอร์พอร์ต
โทร. 0 5327 1150
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น ป่ินเกล้า
โทร. 0 2884 8340
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา ซพีีเอ็น โคราช
โทร. 0 4422 9326
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 3 สาขา เซน็ทรัลเวิลด์
โทร. 0 2252 0906
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา เซน็ทรัล เฟสตวัิล ภูเก็ต
โทร. 0 7660 2460

Where to buy your favorite ones!

พบนิตยสารลิปส์ การ์ซง ได้ที่

Grab Us @ • A-loft Hotel  
• Amontre Playroom & Brasserie  
• Au Bon Pain • BACC • BookSmith 
• Brooklyn Baker Café • Cafe Amazon 
• Carat (Thailand) • Casa Lapin x Aree 
• Casa Lapin x 26 • Chamni’s Eye Studio 
• Chic Republic • COSTA COFFEE  
• Collage Bangkok • Donabe 
• Dreamer Studio • Dry Clean Only 
@EmQuartier • Escape Hotels 
(HuaHin & KhaoYai) • Everyday 
Karmakamet • Greyhound Café 
• GDH 559 • Hive Salon • Hub Ho Hin 
• Iberry Esplanade Rachada • Iberry 
J Avenue • Iberry Silom Complex 
• Initiative • Issue • It’s Happened to 
be a Closet • Kalapapruek 
• KARMAKAMET • Kathmandu 
Photo Gallery • Kloset Café 
• Kub Kao’ Kub Pla Thonglor 4 
• Kub Kao’ Kub Pla Ari • Kuppadali 
• Leo Burnett • Little Tree 
• Malawalee Clinic • Mana Café 
• Maruey Library • Mathematics 
• Mediacom • Mediaedgecia 
• Mediavest • Mindshare • NIKKO 
CAFÉ • N10 Café • Ogilvy • Oneday 
Pause and Forward • One Ounce for 
Onion • OMD • Painkiller • Peony 
• Phd • Pink Berry • Prakit Holding 
• Power Exchange Co.,Ltd. • Ranlao 
Chiang Mai • Roots Coffee Roaster 
& Yellow Stuff • Sansiri Lounge 
Paragon • SINGHA LIFE Café  
• Smile Club • SPA-HAKUHODO 
Co.,Ltd. • SpicyH  Co., Ltd. 
• Starbucks • Starcom •  Syllable 
Group Co.,Ltd. • The Boxing Time 
• The Lounge Salon @EmQuatier 
• Too Fast Too Sleep • True Coffee 
• (Un) fashion Café • Uncensored_Style 
• Virgin Active EmQuatier 
• Virgin Active Empire Tower 
• Wonderwall Cafe • Wong Honda Car 
• WWA • Zenith • 8 MUSIQUE 
• 20 Nailstudio Cafe 
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ช้ัน 2 The EmQuatier โทร. 0 2059 2872, 229 
Icon Siam โทร. 0 2004 6807
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Icon Siam Mall โทร. 0 2117 1085, 
ช้ัน 1 Em Quartier โทร. 0 2030 9777, 
ช้ัน G CentralWorld โทร. 0 2030 9777

K
Kloset ช้ัน 1 Siam Center โทร. 0 2658 1729, 
Siam Paragon โทร. 0 2610 7907, 
ช้ัน 2 Central Chidlom โทร. 0 2251 2456, 
ช้ัน 2 Central Ladprao โทร. 0 2937 1399

L
Loewe ช้ัน M The Emporium โทร. 0 2664 9902, 
ช้ัน M Siam Paragon โทร. 0 2610 9825

P
Painkiller ช้ัน 3 Siam Center โทร. 0 2658 1145

S
Skechers 
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา เซน็ทรัล ลาดพร้าว 
โทร. 0 2541 1374
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา เมกะบางนา
โทร. 0 2105 1550
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น พัทยาบชี
โทร. 0 3804 3533
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น ขอนแก่น
โทร. 0 4328 8514
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา ซพีีเอ็น เวสต์เกต
โทร. 0 2003 9531
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา เซน็ทรัลเชยีงใหม่ แอร์พอร์ต
โทร. 0 5327 1150
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 2 สาขา ซพีีเอ็น ป่ินเกล้า
โทร. 0 2884 8340
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา ซพีีเอ็น โคราช
โทร. 0 4422 9326
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 3 สาขา เซน็ทรัลเวิลด์
โทร. 0 2252 0906
ชอ็ป สเก็ตเชอร์ส ชัน้ 1 สาขา เซน็ทรัล เฟสตวิลั ภูเก็ต
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Where to buy your favorite ones!

พบนิตยสารลิปส์ การ์ซง ได้ที่

Grab Us @ • A-loft Hotel  
• Amontre Playroom & Brasserie  
• Au Bon Pain • BACC • BookSmith 
• Brooklyn Baker Café • Cafe Amazon 
• Carat (Thailand) • Casa Lapin x Aree 
• Casa Lapin x 26 • Chamni’s Eye Studio 
• Chic Republic • COSTA COFFEE  
• Collage Bangkok • Donabe 
• Dreamer Studio • Dry Clean Only 
@EmQuartier • Escape Hotels 
(HuaHin & KhaoYai) • Everyday 
Karmakamet • Greyhound Café 
• GDH 559 • Hive Salon • Hub Ho Hin 
• Iberry Esplanade Rachada • Iberry 
J Avenue • Iberry Silom Complex 
• Initiative • Issue • It’s Happened to 
be a Closet • Kalapapruek 
• KARMAKAMET • Kathmandu 
Photo Gallery • Kloset Café 
• Kub Kao’ Kub Pla Thonglor 4 
• Kub Kao’ Kub Pla Ari • Kuppadali 
• Leo Burnett • Little Tree 
• Malawalee Clinic • Mana Café 
• Maruey Library • Mathematics 
• Mediacom • Mediaedgecia 
• Mediavest • Mindshare • NIKKO 
CAFÉ • N10 Café • Ogilvy • Oneday 
Pause and Forward • One Ounce for 
Onion • OMD • Painkiller • Peony 
• Phd • Pink Berry • Prakit Holding 
• Power Exchange Co.,Ltd. • Ranlao 
Chiang Mai • Roots Coffee Roaster 
& Yellow Stuff • Sansiri Lounge 
Paragon • SINGHA LIFE Café  
• Smile Club • SPA-HAKUHODO 
Co.,Ltd. • SpicyH  Co., Ltd. 
• Starbucks • Starcom •  Syllable 
Group Co.,Ltd. • The Boxing Time 
• The Lounge Salon @EmQuatier 
• Too Fast Too Sleep • True Coffee 
• (Un) fashion Café • Uncensored_Style 
• Virgin Active EmQuatier 
• Virgin Active Empire Tower 
• Wonderwall Cafe • Wong Honda Car 
• WWA • Zenith • 8 MUSIQUE 
• 20 Nailstudio Cafe 
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ในปีค.ศ. 2020 นี้...สิ่งที่ผมก�ำลังมองหำนั้นไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวเลย ขอแค่อำกำศที่ดีกลับคืนมำแค่นั้นเอง 
อำกำศทุกวันนี้ต่ำงจำกเมื่อก่อนมำก ค่ำฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น จนน่ำตกใจ  สุขภำพเรำก็แย่ตำมไปด้วย

สิ่งที่เรำท�ำได้ และควรหันมำช่วยกัน คือ กำรเริ่มปลูกต้นไม้ ใช้ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ 
เพื่ออนำคตของโลก และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกัน เพรำะอำกำศที่ดี คือยำที่ดีที่สุด... 

มำช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ท�ำไปด้วยกันครับ
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นายแบบ : บุ๋น-นพณฐั กนัทะชยั,  เปรม-วรศุ ชวลิตรจุวิงษ์,  โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิป์ระเสริฐ, ฟลุค๊-ณธชั ศิริพงษ์ธร, เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ, เอร์ิธ-กษัมนณฏัฐ์  นามวิโรจน์ 
 นกัแสดงจากซรีีส์่เรือ่ง ด้ายแดง,  ผูช่้วยสไตลิสต์ ชิษณพุงศ์ โกนสนัเทียะ, ฉัตรชัย ถ่ินวลิยั ผูช่้วยช่างภาพ อานนท์ บญุรอด, พิริยพงศ์ พรหมหมืน่ไวย, จิรธรรม์ เกยีรติศิลปิน 

ประสานงานแฟชัน่ อนันท์สทิธิ ์การหนองใหญ่ เส้ือผ้า COS, H&M, Painkiller Atelier 
(ดรูายละเอียดได้ทีห่น้า Directory)
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นายแบบ : บุ๋น-นพณฐั กนัทะชัย,  เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์,  โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิป์ระเสริฐ, ฟลุค๊-ณธชั ศริพิงษ์ธร, เก้า-นพเก้า เดชาพฒันคณุ, เอร์ิธ-กษัมนณฏัฐ์  นามวิโรจน์ 
 นักแสดงจากซีร่ีส์เร่ือง ด้ายแดง,  ผูช่้วยสไตลิสต์ ชิษณพุงศ์ โกนสนัเทียะ, ฉัตรชัย ถ่ินวิลยั ผูช่้วยช่างภาพ อานนท์ บญุรอด, พริิยพงศ์ พรหมหมืน่ไวย, จริธรรม์ เกยีรตศิลิปิน 

ประสานงานแฟชัน่ อนันท์สทิธิ ์การหนองใหญ่ เส้ือผ้า COS, H&M, Painkiller Atelier 
(ดรูายละเอียดได้ทีห่น้า Directory)
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KAO : แจ๊กเก็ตสูทสีด�ำตกแต่งกระเป๋ำ Painkiller Aterlier เสื้อเชิ้ตสไตล์ฮำวำยสีเขียวมะกอกพิมพ์ลำยกรำฟิก Painkiller Atelier กำงเกงขำยำวสีด�ำ Painkiller Atelier
EARTH : เสื้อเชิ้ตผ้ำทอลำยลำยสีเทำตกแต่งกระเป๋ำที่หน้ำอก H&M โอเว่อร์ออลผ้ำเดนิมสีเนวี่บลูตกแต่งป้ำยโลโก้ที่หน้ำอก Painkiller Atelier, OHM : สปอร์ตแจ๊กเก็ต
ผ้ำร่มตัดต่อลำยแถบสำมสี Painkiller Atelier กำงเกงขำกว้ำงสีฟ้ำอ่อน COS, FLUKE : แจ๊กเก็ตผ้ำเดนิมสีบลูตกแต่งกระเป๋ำ Painkiller Aterlier กำงเกงผ้ำเดนิมขำยำว
สีดำร์กบลู PainkillerAtelier, BOUN : แจ๊กเก็ตสูทผ้ำลินินสีเบจ H&M  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีด�ำสไตล์ฮำวำยพิมพ์ลำยกรำฟิกสีขำวและสีส้ม Painkiller Atelier เสื้อคอเต่ำ

สีขำว COS กำงเกงขำยำวสีด�ำ Painkiller Atelier, PREM : บอมเบอร์แจ๊กเก็ตผ้ำทอลำยพินสไตรป์สีเนวี่บลู Painkiller Atelier เสื้อทีเชิ้ตสีขำวสลับสีเนวี่บลูตกแต่งป้ำย
โลโก้ ที่หน้ำอก Painkiller Atelier กำงเกงขำยำวสีเบจ Painkiller Atelier
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OHM : เสื้อโค้ตตัวยาวสีออฟไวท์ตกแต่งฮู้ด COS สปอร์ตแจ๊กเก็ตผ้าร่มตัดต่อลายแถบสามสี Painkiller Atelier และกางเกงขากว้างสีฟ้าอ่อน COS 
FLUKE : แจ๊กเก็ตผ้าทอสีเบจ COS และกางเกงผ้าเดนิมขายาวสีดาร์กบลู Painkiller Atelier
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LIPS Garçon

OHM : แจ๊กเกต็สเีนวีบ่ลูมาพร้อมดีเทลเดนิเส้นขอบด้วยด้ายสีขาว Painkiller Atelier
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“เวลามปัีญหาเรือ่งความรกั ถ้ามเีรือ่งอะไรไม่เข้าใจกนัก็ให้คยุกนัทัง้สองฝ่าย
ให้ออกมาดทีีส่ดุ ไม่ใช่ว่ามาตดัสนิใจเองโดยไม่สนใจคนข้างหลงั ”

ต้องรู้จักกันก่อน ต้องกล้าชวนเรา
คยุ คยุกนัไปสกัพกัหนึง่ก่อน 

Dream Dating Destination
บุ๋น : ร้านอาหารท่ัวไปนี่แหละ
ครับ แค ่มีคนเล ่นกีต ้าร ์  ร ้อง
เพลง  มีดนตรีสดให ้ฟ ั ง  ได ้
นั่ งคุ ยกั นก็พอแล ้ ว  ไม ่ ต ้ อ ง 
สวทีอะไรมากมายกไ็ด้
เปรม :  อยากไปดูแสงเหนือ
ครับ เคยเห็นแต่ในรูปภาพในจอ
คอมพวิเตอร์ คดิว่าถ้าได้ไปอยูต่รง
นัน้คงโรแมนตกิน่าดู

Favorite Couple 
บุ๋น : ยังไงก็ต้องเป็นคู่ดีน-ภาม 
เพราะเราดูตลอด รู้ความเป็นมา 
กว่าจะชอบกัน อุปสรรคต่างๆ ท่ี
เขาต้องเจอ เลยอนิกบัคูน่ีท้ีส่ดุ

Favorite Love Story 
บุน๋ : ไม่ค่อยดหูนงัแนวนีเ้ลยครบั 
ไม่ชอบหนังรักเลย ดูหนังแข่งรถ
มากกว่า
เปรม : ไม่ค่อยดูหนังรักเหมือน
กัน ชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ แล้วก็
หนังรางวัล ไม่ติดเน้ือเรื่องว่าเป็น
แนวไหน หนงัในดวงใจ คอื Forest 
Gump กบั The Green Book 

My Main in Boy Band/
Girl Group
บุ๋น : Got7 เมนต้องเป็น มาร์ค 
ต้วน ถ้าไม่ติดงานก็น่าจะได้ไปดู
คอนเสร์ิต
เปรม : Blackpink เมนของผม 
คอื เจนนี่ 

What’s Next 
บุ ๋น :  เราสองคนมีซี รีส ์ รี เมค
จากหนังเรื่องลองของ ปรับให้
เข ้ากับยุคสมัยป ัจจุบัน แล ้ว
ก็ เป ็น วัย รุ ่นขึ้น  แต ่จะเป ็นคู ่ 
จิน้กนัอกีไหมขอยงัไม่สปอยล์ตอน
นีด้กีว่าครบั

ตดิตามเปรมได้ที ่IG : 
@prem_space 
ตดิตามบุน๋ได้ที ่IG :
@bb0un
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“เวลามปัีญหาเรือ่งความรกั ถ้ามเีรือ่งอะไรไม่เข้าใจกนัก็ให้คยุกนัทัง้สองฝ่าย
ให้ออกมาดทีีส่ดุ ไม่ใช่ว่ามาตดัสนิใจเองโดยไม่สนใจคนข้างหลงั ”
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Something about Prem & Boun
บุ๋น : ตอนน้ีเรียนจบจากคณะนิเทศศาตร์ สาขา Broadcast-
ing มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ แล้ว ท�างานในวงการบันเทิงอย่าง
เดยีวเลยครบั 
เปรม : ตอนน้ีผมก�าลังเรียนอยู่ช้ันปีท่ี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ครบั 

Me & My Character
บุ๋น  : น่าจะตรงเรือ่งใจด ีทีเ่หลอืไม่ค่อยตรงเท่าไรครบั ใจดไีม่

หมายถงึเป็นสายเปย์นะ แต่ถ้าผมสนทิกบัใคร ผมจะชอบดแูล
เขา ใส่ใจเขาเป็นพเิศษ
เปรม : นสิยัของผมคงคล้ายๆ กับคาแร็กเตอร์ในเรือ่งตรงทีจ่ะ
เอ๋อๆ อ๊องๆ หน่อย 

Have a Crush on
บุน๋ : ชอบวนินีแ่หละครบั ชอบคาแรก็เตอร์ทีด่อูบอุน่
เปรม : ชอบพี่ดีนครับ เพราะเขาชอบเทคแคร์ และเป็นคนที่

เวลาท�าอะไรก็จริงจัง ทุ่มสุด
ตวั ต้องท�าให้ได้ 

Favorite Scene
บุ๋น : ฉากของดีนกับภามท่ี
ถามว่าโสดไหมบนรถ
เปรม : ไม่ถงึกบัฟินนะ แต่ดู
แล้วเขนิๆ น่าจะเป็นฉากของ
ตวัเองน่ีแหละทีไ่ปขอเขานอน
ด้วย ไปเคาะห้องเขาก๊อกๆๆ 
ดตูวัเองแล้วกเ็ขนิเอง

Love Lesson
บุ ๋น : อย่าท�าอะไรให้ผิด
พลาดไปมากกว่าเดิม ถ้ามี
เรือ่งอะไรไม่เข้าใจกันกใ็ห้คุย
กันทั้งสองฝ่ายให้ออกมาดี
ทีส่ดุ ไม่ใช่ว่ามาตัดสนิใจเอง
โดยไม่สนใจคนข้างหลงั 
เปรม : คงเป็นเรื่องถ้าเรา
รักใครก็อย่าไปยอมแพ้ อย่า
ท้อถอย ต้องสูไ้ปก่อน อย่าเพ่ิง
ไปตัดสินใจอะไรท่ีไม่ดต่ีอคน
รอบข้าง ไม่ดต่ีออนาคต 

First Love
บุน๋ : ต้องใช้ค�าว่า “เละเทะ” 
ตอนน้ันยังเป็นเด็กอยู ่เลย 
ยังไร้เดียงสา ท�าอะไรก็ไม่ได้
สนใจอะไรเท่าไรเลยเละเทะ
เปรม : ของผมเป็น puppy 
love สดใส มีแต่คิดถึงกัน
ตลอดเวลา เป็นความรกัแบบ
เดก็ๆ ใสๆ 

My Type
บุ๋น : คนที่เข้ากับเราได้ ไม่
ชอบคนง๊องแง๊ง งอแง หรอืจูจ้ี้
จุกจกิ บุน๋ไม่ค่อยเล่นไลน์ด้วย 
นานๆ ถงึจะตอบสกัทหีน่ึง 
เปรม : ต้องเข้าใจในสิง่ทีเ่ราท�า 
ไม่ก้าวก่ายซึง่กนัและกนั และ
มีพื้นที่ให้กันและกัน เวลามี
ปัญหาอยากให้เปิดใจคุยกัน 
มากกว่าทีจ่ะหนัหลงัให้กนั 

How to Flirt on Me
บุน๋ : ต้องคยุกับเราได้ อย่าง
พวกเร่ืองรถ บุ ๋นชอบรถมา
ตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ชอบแต่ง
รถ ชอบบิก๊ไบค์  แต่น่าจะหา
คนคุยเรื่องนี้ยากเหมือนกัน
นะ ไม่ค่อยมีคนชอบเหมือน
บุน๋สกัเท่าไร แต่ผมว่า ถ้าคนที่
จะเข้ามาจบีเราจรงิๆ เขาต้อง
พยายามสืบมาก่อนแหละว่า 
เราชอบอะไร 
เปรม : ของผมส่วนใหญ่เกดิ
จากความใกล้ชิดมากกว่า 
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(หน้าตรงข้าม)
PREM : แจ๊กเกต็สทูผ้าทอลายตารางสีเทา H&M เสือ้ทีเชิต้สีขาวคอกลมสเีนว่ีบลตูกแต่งป้ายโลโก้ทีห่น้าอก Painkiller Atelier BOUN : 

 แจ๊กเกต็สูทผ้าลนินิสีเบจ H&M   เสือ้เชิต้แขนสัน้สีด�าสไตล์ฮาวายพิมพ์ลายกราฟิกสขีาวและสีส้ม Painkiller Atelier เสือ้คอเต่าแขนยาวสขีาว COS

(หน้านี)้
PREM : เสือ้เชิต้แขนส้ันสแีดงสไตล์ฮาวายพมิพ์ลายกราฟิก Painkiller Atelier เสือ้ทเีชิต้สขีาวคอกลมสเีนว่ีบลตูกแต่งป้ายโลโก้ทีห่น้าอก Painkiller Atelier

กางเกงขายาวสเีบจ Painkiller Atelier, BOUN : แจ๊กเก็ตสูทผ้าลนิินสเีบจ H&M  เส้ือเชิต้แขนสัน้สดี�าสไตล์ฮาวายพิมพ์ลายกราฟิกสขีาวและสส้ีม Painkiller Atelier
เสือ้คอเต่าแขนยาวสขีาว COS กางเกงขายาวสดี�า Painkiller Atelier
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นพณฐั กนัทะชยั - วรุศ ชวลติรจุวิงษ์ 

คูส่มทบทีเ่สร์ิฟความฟินไม่เป็นรองคู่หลกัอย่างคู่วิน-ทีม ท่ีโดดเด่นด้วยบคุลิกท่ีแตกต่างแต่เคมีกลบัเข้ากันได้อย่าง
กลมกล่อม ท�าเอาแฟนๆ จกิหมอนแทบขาดทกุครัง้ท่ีมีฉากเข้าคูกั่น และช่วยดนัให้ #premboun #วินทีม รวมไปถึงอกี

หลายๆ แฮชแทก็ ในทวิตเตอร์ทีแ่ตกหน่อมาจากบทบาทในซรีส์ีของท้ังสองกลายเป็นเทรนด์ฮติท่ีหลายคนตามด ู
โมเม้นต์ชวนจ้ินของพวกเขา  

Opposite Attraction
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KAO : แจ๊กเกต็สูทสีด�ำตกแต่งกระเป๋ำ Painkiller Aterlier
เสือ้เชิต้แขนส้ันสไตล์ฮำวำยสีเขยีวมะกอกพิมพ์ลำยกรำฟิก Painkiller Atelier

My Main in Boy Band/Girl Group
เอิร ์ธ : หลักๆ ชอบ Blackpink ชอบในความ
พยายาม ความมุ่งม่ันของเขา แต่ชอบลิซ่ามาก
เป็นพิเศษ เพราะเขาดูไฟต์ สมควรที่ได้ไปอยู่ในจุด
จดุนัน้ เพราะเขาพยายามมามาก แล้วเขากเ็ก่งมาก

นอกจากนี้ก็ชอบ Twice ตามมานาน แต่มา
ชอบจริงๆ ตอนซิงเกิ้ล Feel Special รู้สึกว่าเขา
เปลี่ยนลุคไปเลย จากน่ารักใสๆ กลายเป็นสาวเต็ม
ตวัแล้วว้าวมาก แต่ส่วนตวัยังผกูพนักับ Blackpink 
มากกว่า ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้ว ประทับใจมากๆ  

เขาดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาท�า แล้วมันส่งมาถึงคน
ดู ท�าให้เรามีเขาเป็นไอดอล อยากส่งต่อความสุข        
ให้คนดแูบบน้ันบ้าง ส่วนวงผู้ชายเคยตาม Wanna One 
ชอบดูไลฟ์สไตล์เวลาเขาอยู่ด้วยกัน เขาดูสนุกเฮฮา 
ดูแล้วมีความสุข
เก้ำ : ของผมก็ Blackpink ยืนหนึ่งเลย ชอบลิซ่า
มาก เต้นเก่ง ท�าอะไรก็ดูน่าหลงใหล ทั้งชีวิตผมเกิด
มาไม่เคยดูใครเต้นแล้วเพลินขนาดนี้ เขามีเสน่ห์
ล้นเหลือมากๆ

What’s Next
เก้ำ : แฟนมีทแล้วก็อีเว้นต์ต่างๆ ที่น่าจะมีตลอดทั้ง
ปี นอกจากนี้ผมมีแพลนที่ยังพูดไม่ได้ รอทางค่าย
ประกาศชัดเจนก่อนดีกว่า
เอิร์ธ : เอิร์ธมีซีรีส์ภาคต่อของบังเอิญรักด้วย ก�าลัง
พูดคุยกันอยู่เร็วๆ นี้ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ติดตำมเก้ำได้ที่ IG : @numberx9th
ติดตำมเอิร์ธได้ที่ IG : @cooheart

  

“ควำมรักครั้งแรกของผมเกิดขึ้นตอนม. 1 เรำปิ๊งกัน
ในวงโยธวำทิต เขำเป็นคฑำกรในวง มันเป็นควำมรัก

ที่น่ำรักที่สุดตั้งแต่ผมเคยมีมำ”
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มาไม่เคยดูใครเต้นแล้วเพลินขนาดนี้ เขามีเสน่ห์
ล้นเหลือมากๆ

What’s Next
เก้ำ : แฟนมีทแล้วก็อีเว้นต์ต่างๆ ที่น่าจะมีตลอดทั้ง
ปี นอกจากน้ีผมมีแพลนที่ยังพูดไม่ได้ รอทางค่าย
ประกาศชัดเจนก่อนดีกว่า
เอิร์ธ : เอิร์ธมีซีรีส์ภาคต่อของบังเอิญรักด้วย ก�าลัง
พูดคุยกันอยู่เร็วๆ นี้ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ติดตำมเก้ำได้ที่ IG : @numberx9th
ติดตำมเอิร์ธได้ที่ IG : @cooheart

  

“ควำมรักครั้งแรกของผมเกิดขึ้นตอนม. 1 เรำปิ๊งกัน
ในวงโยธวำทิต เขำเป็นคฑำกรในวง มันเป็นควำมรัก

ที่น่ำรักที่สุดตั้งแต่ผมเคยมีมำ”
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EARTH
• โอเวอร์ออลผ้าเดนิมสีเนวี่บลูตกแต่งป้ายโลโก้ที่
หน้าอก Painkiller Atelier
• เเจ๊กเก็ตสูทสีด�าตกแต่งกระเป๋า Painkiller Atelier

Something about Earth & Kao
เอิร์ธ : ตอนนี้เรียนเทอมสุดท้ายแล้วครับ ก�าลังท�า 
ธีสิสอยู่ หนักมากๆ ครับ แต่ถ้าเอิร์ธส่งงานทันก็จะ
จบตามไทม์ไลน์ในช่วงเดือนเมษายนนี้ 
เก้า : ก่อนหน้าจะมาเล่นซรีส์ีด้ายแดง ส่วนใหญ่งาน 
ของผมจะเป็นงานโฆษณา เคยเล่นละครเย็นของ
ช่อง 3 อยู่เร่ืองหน่ึง ตอนนั้นยังเด็กมากเลยครับ 
ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะ (หัวเราะ) ส�าหรับด้ายแดงเป็น
ซรีส์ีวายเร่ืองแรกของผม รู้สกึตืน่เต้น ดใีจทีไ่ด้มารบั
บทในเรือ่งนี ้ตอนแรกกดดนัทีเ่ราได้เล่นกับนกัแสดง
ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายคน 

Love Lesson
เก้า : ไม่เกี่ยวว่า จะเป็นเพศไหน ความรักอยู่ที่คน
สองคนมากกว่า
เอิร์ธ : สมัยนี้เรื่อง LGBTQ โลกเปิดรับมากขึ้นแล้ว 

เอิร์ธ : ของเอิร์ธรักเกิดสมัยเป็นเฟรชชี่ เพิ่งเข้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนั้นอยู่หอแล้วมีคนมา
จีบ ตอนน้ันหน้าห้องมขีนมมาห้อยทุกวันนะ มีการ์ด
ติดมาด้วย เนื้อหอมมาก ตัวเองก็ยังงงๆ เลยนะ  
เพราะสมยัม.ปลาย หน้าเอิร์ธ คือ ดูไม่ได้เลย สดุท้าย
ก็เจอแฟนในนั้นแหละครับ (เสียงเขินๆ) แต่พอเริ่ม
มีชื่อเสียงแล้วคนเข้ามาท�าความรู้จักเราน้อยลงนะ 
อาจจะเป็นเพราะเราท�างานด้วย แต่ก็ยังเปิดใจรับ
อยู่นะครับ (เสียงอ้อน)

How to Flirt On Me
เอิร์ธ : น่าจะต้องรู้จักกันมาก่อน อาจจะเป็นเรื่อง
งาน เรื่องเรียน ขอให้โคจรมาใกล้ๆ กันก่อน เพราะ
เวลาท�าอะไรใกล้เคียงกัน มันจะมีโอกาสคลิกกันได้
ง่ายกว่าการที่เราต้องไปเรียนรู้กันใหม่เลย
เก้า : การเรียนรู้ หรืออยากรู้จักใครสักคน เราต้อง
พูดคุยกันโดยตรงมากกว่า อย่าเพิ่งด่วนตัดสินจาก
โซเชียล หรือฟังจากคนอื่น

Dream Dating Destination
เก้า : ทะเลครับ ชอบไปทะเลที่เป็นส่วนตัว ชอบ
ทะเล เพราะสวยทั้งกลางวันและกลางคืน ชอบ
เดินชมแสงจันทร์ริมทะเล ตอนกลางวันก็ไปเล่นน�้า  
โรแมนติกทั้งสองแบบ
เอิร์ธ : เหมือนเอิร์ธเลย เอิร์ธเป็นเด็กเหนือเลยชอบ
ทะเล รู้สึกว่า ทะเลสร้างประสบการณ์พิเศษให้เรา
ตลอด ถ้าได้ไปใช้เวลากับคนพิเศษก็น่าจะดี ชอบ
กิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่แล้ว กลางคืนได้นั่งเล่นริม
ชายหาดบรรยากาศดีๆ ก็โอเคแล้ว

My Type
เก้า : ไม่มีตายตัว บางวันชอบผมสั้น บางวันก็ชอบ
ผมยาว ผิวแทนก็ชอบ ผิวขาวก็ใช่ ขอให้คุยกันแล้ว
คลิกพอ ต้องเจอก่อนถึงจะรู้ว่าใช่ไหม ต้องท�าความ
รู้จักมุมมองของเขา แล้วถ้าเราชอบเขาเราจะชอบ
ไปโดยไม่รู้ตัว
เอิร์ธ : ตอนเด็กๆ เรามีชอยซ์เยอะ เราก็จะเลือก
หน้าตาก่อน แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า หน้าตามันกินไม่ได้ 
ทุกวันนี้มองท่ีนิสัยใจคอมากกว่า และไลฟ์สไตล์
ต่างๆ ชอบคนที่คุยกันรู้เรื่อง ความคิดเป็นผู้ใหญ่ 
ดูแลเราได้ เราดูแลเขาได้ และเขาเข้าใจในสิ่งที่เรา
เป็นและท�าอยู่ ส่งเสริมกันก็โอเคแล้ว ถ้าเป็นเด็ก
แล้วความคิดโตเป็นผู้ใหญ่ก็โอเคนะ

Favorite Couple
เก้า : ดูเรื่องเดียวแล้วชอบเลย คือ ดีน-ภาม เป็นคู่ที่
เหมาะสม เคมีเข้ากันมาก ดูกี่ทีก็เขิน
เอิร์ธ : ชอบเลขาคิมกับพระเอก ท่านประธาน เนื้อ
เรือ่งเขาดมีาก กว่าเขาจะได้รกักนั เราดูแล้วอนิตาม
ตลอด โดยทีเ่ขาจ�าเป็นต้องใช้เลฟิซีนมาเป็นจุดขาย 
เขาขายเรือ่งราวท่ีเรยีบง่าย และมพีลอตเรือ่งทีด่มีาก 
สองคนนั้นเขาก็สื่อสารอารมณ์ได้ดีมาก ดูแล้วรู้สึก
ว่า made my day

ความรักก็คือความรัก ไม่เกี่ยวกับว่า เป็นเพศสภาพ
อะไร แค่คนสองคนรูส้กึดต่ีอกนัจนเกดิเป็นความรกั 
แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

นอกจากเรือ่งความรักแล้วก็ได้เข้าใจเรือ่งภาวะ
ซมึเศร้ามากข้ึนด้วย อยากให้เลง็เหน็ความส�าคญัว่า 
ก่อนที่เราจะคิดฆ่าตัวตายให้นึกถึงครอบครัว คิดถึง
คนข้างหลงั อย่าคดิว่าฆ่าตวัตายแล้วก็จบ เพราะคน
ที่อยู่รอบๆ เรายังมีค่าส�าหรับเขาเสมอ

First Love
เก้า : ความรักครั้งแรกของผมเกิดขึ้นตอนม. 1 รู้จัก
กับเพือ่น ป๊ิงกันในวงโยธวาทติ เขาเป็นคฑากรในวง 
มนัเป็นความรกัทีน่่ารกัทีส่ดุตัง้แต่ผมเคยมคีวามรกั
มา ช่วงน้ันมองโลกเป็นสชีมพ ูสดใสมาก กุ๊กก๊ิกสดุๆ 
ขนาดตอนนัน้เราเป็นเดก็อยูน่ะ แต่เรากส็มัผสัได้ถงึ
ความรักจริงๆ
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EARTH
• เสือ้เชิต้ผ้าทอลายลายสเีทาตกแต่ง  
 กระเป๋าท่ีหน้าอก H&M
• โอเว่อร์ออลผ้าเดนิมสเีนวีบ่ลูตกแต่ง 
 ป้ายโลโก้ท่ีหน้าอก Painkiller Atelier

KAO
• แจ๊กเกต็สทูผ้าวลูสีเทา H&M
• เสือ้ทีเชิต้สดี�าแขนสัน้ 
  Painkiller Aterlier
• เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาว H&M
• กางเกงขายาวสดี�า Painkiller Atelier
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EARTH
• เสือ้เช้ิตผ้าทอลายลายสเีทาตกแต่ง  
 กระเป๋าท่ีหน้าอก H&M
• โอเว่อร์ออลผ้าเดนิมสเีนว่ีบลูตกแต่ง 
 ป้ายโลโก้ท่ีหน้าอก Painkiller Atelier

KAO
• แจ๊กเกต็สทูผ้าวูลสีเทา H&M
• เสือ้ทีเช้ิตสดี�าแขนสัน้ 
  Painkiller Aterlier
• เสือ้เช้ิตแขนยาวสขีาว H&M
• กางเกงขายาวสดี�า Painkiller Atelier
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นพเก้า เดชาพฒันคณุ - กัษมนณฏัฐ์ นามวิโรจน์

ส�าหรบัคูต้่นเรือ่งทีต้่องวาร์ปไปพาร์ทอดีตเมือ่ 30 ปีท่ีแล้ว เป็นเหมือนคูพ่ี่ใหญ่ท่ีฝ่ายหน่ึงก็เคยแจ้งเกดิจากซีรส์ีวายเรือ่ง
ดงัอย่าง “บงัเอญิรกั” มาแล้ว ส่วนอีกฝ่ังน้ันถงึแม้จะเป็นรุน่พ่ีแต่พอมาถงึเรือ่งซีรส์ีสายจ้ินน้ันยังถอืเป็นมือใหม่หัดจ้ิน แต่
เท่าทีด่จูากกระแสตอบรับอย่าล้นหลามแล้ว เราคดิว่า ท้ังสองคงต้องควงแขนเดนิสายแฟนมีทคูกั่นไปอกียาว และคง

ต้องมโีมเม้นต์มาเสิร์ฟแฟนคลบัให้ได้ฟินไปตามๆ กัน 

From Past to Present
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KAO
• แจ๊กเก็ตสทูสดี�ำตกแต่งกระเป๋ำ 

Painkiller Aterlier
•  เส้ือเชิต้แขนสัน้สไตล์ฮำวำยสีเขยีว

มะกอกพมิพ์ลำยกรำฟิก Painkiller Atelier
• กำงเกงขำยำวสดี�ำ Painkiller Atelier

EARTH
• เสือ้เช้ิตผ้ำทอลำยลำยสเีทำ

ตกแต่งกระเป๋ำทีห่น้ำอก H&M
• โอเว่อร์ออลผ้ำเดนิมสีเนวีบ่ลูตกแต่ง

ป้ำยโลโก้ท่ีหน้ำอก Painkiller Atelier

OHM 
• สปอร์ตแจ๊กเก็ตผ้ำร่มตดัต่อลำย

แถบสำมสี Painkiller Atelier
• กำงเกงขำกว้ำงสฟ้ีำอ่อน COS

FLUKE
• แจ๊กเก็ตผ้ำเดนมิสบีลตูกแต่ง

กระเป๋ำ Painkiller Aterlier
• กำงเกงผ้ำเดนมิขำยำว

สดีำร์กบล ูPainkillerAtelier

BOUN
• แจ๊กเก็ตสทูผ้ำลินนิสเีบจ H&M 

• เสือ้เช้ิตแขนสัน้สีด�ำสไตล์ฮำวำย
พิมพ์ลำยกรำฟิกสขีำวและสส้ีม 

Painkiller Atelier
• เสือ้คอเต่ำแขนยำวสีขำว COS

• กำงเกงขำยำวสดี�ำ Painkiller Atelier

PREM
• บอมเบอร์แจ๊กเกต็ผ้ำทอลำย

พินสไตรป์สเีนว่ีบล ูPainkiller Atelier
• เสือ้ทีเชิต้สขีำวคอกลมสีเนวีบ่ลูตกแต่ง

ป้ำยโลโก้ท่ีหน้ำอก Painkiller Atelier
• กำงเกงขำยำวสเีบจ Painkiller Atelier
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KAO
• แจ๊กเก็ตสทูสดี�ำตกแต่งกระเป๋ำ 

Painkiller Aterlier
•  เส้ือเชิต้แขนสัน้สไตล์ฮำวำยสีเขยีว

มะกอกพมิพ์ลำยกรำฟิก Painkiller Atelier
• กำงเกงขำยำวสดี�ำ Painkiller Atelier

EARTH
• เสือ้เช้ิตผ้ำทอลำยลำยสเีทำ

ตกแต่งกระเป๋ำทีห่น้ำอก H&M
• โอเว่อร์ออลผ้ำเดนิมสเีนวีบ่ลูตกแต่ง

ป้ำยโลโก้ทีห่น้ำอก Painkiller Atelier

OHM 
• สปอร์ตแจ๊กเกต็ผ้ำร่มตดัต่อลำย

แถบสำมสี Painkiller Atelier
• กำงเกงขำกว้ำงสฟ้ีำอ่อน COS

FLUKE
• แจ๊กเก็ตผ้ำเดนมิสบีลตูกแต่ง

กระเป๋ำ Painkiller Aterlier
• กำงเกงผ้ำเดนมิขำยำว

สดีำร์กบล ูPainkillerAtelier

BOUN
• แจ๊กเกต็สทูผ้ำลนินิสเีบจ H&M 

• เสือ้เช้ิตแขนสัน้สีด�ำสไตล์ฮำวำย
พมิพ์ลำยกรำฟิกสขีำวและสส้ีม 

Painkiller Atelier
• เสือ้คอเต่ำแขนยำวสีขำว COS

• กำงเกงขำยำวสดี�ำ Painkiller Atelier

PREM
• บอมเบอร์แจ๊กเกต็ผ้ำทอลำย

พนิสไตรป์สเีนวีบ่ล ูPainkiller Atelier
• เสือ้ทเีชิต้สขีำวคอกลมสเีนวีบ่ลูตกแต่ง

ป้ำยโลโก้ทีห่น้ำอก Painkiller Atelier
• กำงเกงขำยำวสเีบจ Painkiller Atelier
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What’s Next
โอห์ม : ผมมลีะครเรือ่งภตูริตัตกิาลทางช่อง 8 ก�าลงั
ถ่ายท�าอยู่ และอาจจะมอีีเว้นต์แฟนมทีต่อไปเรือ่ยๆ
ฟลุ้ค : ปีหน้าน่าจะมีหนังแต่ยังบอกรายละเอียด
ไม่ได้ครับ

ติดตามโอห์มได้ที่ IG : @ohm_thitiwat
ติดตามฟลุ้คได้ที่ IG : @fluke_natouch

OHM : สปอร์ตแจ๊กเก็ตผ้าร่มตดัต่อลายแถบสามส ีPainkiller Atelier
และเสือ้ทเีชิต้สดี�าแขนสัน้ Painkiller Atelier

Love Lesson
ฟลุ้ค : คิดว่า เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างยุคสมัย อย่างสมัยนี้เร่ืองความรักในเพศ
เดียวกันเริ่มได้รับการยอมรับมากข้ึน เปิดเผยแต่
ไม่ถึงกับโจ่งแจ้ง รักก็บอกว่ารัก ไม่ได้ปิดบัง รู้สึกว่า 
สมัยน้ีสังคมเปิดรับมากขึ้น ไม่ได้ไปโฟกัสว่า การ
ชอบเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
โอห์ม : ความรักของเพื่อนและครอบครัว ความรัก
ไม่มีอะไรผิด เรารักกันก็ไม่ท�าร้ายกันแค่นั้นแหละ
ครับ
ฟลุค้ : แล้วกไ็ม่เชือ่ว่า เราต้องไปไหว้พระขอพรเรือ่ง
ความรัก แต่คิดว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะ และ
เวลามากกว่า การที่จะเจอใครที่ดีพอส�าหรับเรา เรา
ต้องใช้เวลาและความเข้าใจหลายๆ อย่าง ฟลุ้คเชื่อ
ใน ความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า

My First Love
ฟลุ้ค : แบบเด็กๆ puppy love
โอห์ม : ขอตอบเหมือนฟลุ้คแล้วกันครับ

My Type
โอห์ม : ไม่มีสเป๊กตายตัว แต่รักกัน เข้าใจกัน อยู่
ด้วยกันแล้วสบายใจ แค่นั้นก็จบแล้ว
ฟลุ้ค : เรื่องหน้าตาก็ไม่ตายตัวเหมือนกัน เวลาเรา
ชอบใคร เราคุยกับใครแล้วรู้สึกคลิก ทัศนคติตรง
กันเราก็โอเคแล้ว

How to Flirt on Me
โอห์ม : เดินเข้ามาทักเลยครับ มาคุยกัน ตัวโอห์ม
เองเป็นคนคุยไม่เก่ง ต้องมาชวนคุยก่อน แต่ถ้าเดิน
เข้ามาขอไลน์เลยก็ตกใจเกินไปหน่อยนะ
ฟลุ้ค : เหมือนกันนะ ฟลุ้คไม่ชอบคนรุกหนักๆ อาจ
จะต้องเข้ามาคุยกันก่อน เป็นเพื่อนกันก่อนน่าจะ
โอเคกว่า

Dream Dating Destination
ฟลุ้ค : ชอบไปทะเล เพราะเป็นที่ที่สงบ ต้องเป็น
ทะเลเงียบๆ นั่งดูพระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ขึ้นก็
ดูผ่อนคลายดี
โอห์ม : ฟลุค้แย่งตอบทะเลไปแล้ว ผมไปเข้าป่า ข้ึน
ดอยกแ็ล้วกนั ฟลุค้รกัความสงบผมกเ็หมอืนกนั เป็น
คนโลกส่วนตัวสูง

Favorite Couple
ฟลุ้ค : ชอบเรื่อง เลขาคิม น่ารัก ตลกดี คาแร็กเตอร์
ในเรื่องน่ารักดี เราดูแล้วอินตาม เป็นซีรีส์เกาหลี
เรื่องแรกและเร่ืองเดียวที่ดูเลยครับ ชอบแนวนี้ดู
แล้ว feel good ดี
โอห์ม : ผมชอบ F4 ของเกาหลี ชอบคู่จูกุนเพียว

My Main in Boy Band/Girl Group
ฟลุ้ค : ไม่ได้ติดตามอย่างเป็นจริงเป็นจังมาก แต่
เคยฟังเพลงเขาแล้วชอบมีอยู่สองวง คือ Got7 กับ 

Blackpink อาจจะเป็นเพราะแบมแบมกับลิซ่าเป็น
คนไทยด้วย เลยท�าให้เราสนใจ พอฟังเพลงแล้วก็
รู้สึกว่า มีเสน่ห์ดี อย่าง Got7
โอห์ม : ชอบ EXO ติดตามมาสักพัก ชอบเพลง
ของเขา
ฟลุ้ค : เมนของเขา คือ ชานยอล เห็นชอบเข้าไป
กดไลค์บ่อยๆ  ฟลุ้คก็ชอบคนนี้เหมือนกันไง แต่ถ้า
ใน Got7 ฟลุ้คชอบจินยอง เขามีเสน่ห์ ถ้า Black-
pink ชอบลิซ่า

“ความรักไม่มีอะไรผิด เรารักกันก็ไม่ท�าร้ายกัน
แค่นั้นแหละครับ”
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What’s Next
โอห์ม : ผมมลีะครเรือ่งภตูริตัตกิาลทางช่อง 8 ก�าลัง
ถ่ายท�าอยู ่และอาจจะมอีเีว้นต์แฟนมทีต่อไปเรือ่ยๆ
ฟลุ้ค : ปีหน้าน่าจะมีหนังแต่ยังบอกรายละเอียด
ไม่ได้ครับ

ติดตามโอห์มได้ที่ IG : @ohm_thitiwat
ติดตามฟลุ้คได้ที่ IG : @fluke_natouch

OHM : สปอร์ตแจ๊กเก็ตผ้าร่มตดัต่อลายแถบสามส ีPainkiller Atelier
และเสือ้ทเีชิต้สดี�าแขนสัน้ Painkiller Atelier

Love Lesson
ฟลุ้ค : คิดว่า เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างยุคสมัย อย่างสมัยนี้เร่ืองความรักในเพศ
เดียวกันเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น เปิดเผยแต่
ไม่ถึงกับโจ่งแจ้ง รักก็บอกว่ารัก ไม่ได้ปิดบัง รู้สึกว่า 
สมัยนี้สังคมเปิดรับมากข้ึน ไม่ได้ไปโฟกัสว่า การ
ชอบเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
โอห์ม : ความรักของเพื่อนและครอบครัว ความรัก
ไม่มีอะไรผิด เรารักกันก็ไม่ท�าร้ายกันแค่นั้นแหละ
ครับ
ฟลุ้ค : แล้วกไ็ม่เชือ่ว่า เราต้องไปไหว้พระขอพรเรือ่ง
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โอห์ม : ไม่มีสเป๊กตายตัว แต่รักกัน เข้าใจกัน อยู่
ด้วยกันแล้วสบายใจ แค่นั้นก็จบแล้ว
ฟลุ้ค : เรื่องหน้าตาก็ไม่ตายตัวเหมือนกัน เวลาเรา
ชอบใคร เราคุยกับใครแล้วรู้สึกคลิก ทัศนคติตรง
กันเราก็โอเคแล้ว

How to Flirt on Me
โอห์ม : เดินเข้ามาทักเลยครับ มาคุยกัน ตัวโอห์ม
เองเป็นคนคุยไม่เก่ง ต้องมาชวนคุยก่อน แต่ถ้าเดิน
เข้ามาขอไลน์เลยก็ตกใจเกินไปหน่อยนะ
ฟลุ้ค : เหมือนกันนะ ฟลุ้คไม่ชอบคนรุกหนักๆ อาจ
จะต้องเข้ามาคุยกันก่อน เป็นเพื่อนกันก่อนน่าจะ
โอเคกว่า

Dream Dating Destination
ฟลุ้ค : ชอบไปทะเล เพราะเป็นที่ที่สงบ ต้องเป็น
ทะเลเงียบๆ นั่งดูพระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ขึ้นก็
ดูผ่อนคลายดี
โอห์ม : ฟลุค้แย่งตอบทะเลไปแล้ว ผมไปเข้าป่า ขึน้
ดอยกแ็ล้วกนั ฟลุค้รกัความสงบผมกเ็หมอืนกนั เป็น
คนโลกส่วนตัวสูง

Favorite Couple
ฟลุ้ค : ชอบเรื่อง เลขาคิม น่ารัก ตลกดี คาแร็กเตอร์
ในเรื่องน่ารักดี เราดูแล้วอินตาม เป็นซีรีส์เกาหลี
เรื่องแรกและเร่ืองเดียวที่ดูเลยครับ ชอบแนวนี้ดู
แล้ว feel good ดี
โอห์ม : ผมชอบ F4 ของเกาหลี ชอบคู่จูกุนเพียว

My Main in Boy Band/Girl Group
ฟลุ้ค : ไม่ได้ติดตามอย่างเป็นจริงเป็นจังมาก แต่
เคยฟังเพลงเขาแล้วชอบมีอยู่สองวง คือ Got7 กับ 

Blackpink อาจจะเป็นเพราะแบมแบมกับลิซ่าเป็น
คนไทยด้วย เลยท�าให้เราสนใจ พอฟังเพลงแล้วก็
รู้สึกว่า มีเสน่ห์ดี อย่าง Got7
โอห์ม : ชอบ EXO ติดตามมาสักพัก ชอบเพลง
ของเขา
ฟลุ้ค : เมนของเขา คือ ชานยอล เห็นชอบเข้าไป
กดไลค์บ่อยๆ  ฟลุ้คก็ชอบคนนี้เหมือนกันไง แต่ถ้า
ใน Got7 ฟลุ้คชอบจินยอง เขามีเสน่ห์ ถ้า Black-
pink ชอบลิซ่า

“ความรักไม่มีอะไรผิด เรารักกันก็ไม่ท�าร้ายกัน
แค่นั้นแหละครับ”
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LIPS Garçon

FLUKE :  แจ๊กเกต็ผ้าเดนิมสบีลตูกแต่งกระเป๋า Painkiller Aterlier

Something about Fluke & Ohm
ฟลุ้ค : ฟลุ้คเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ตอนนี้
อายุประมาณ 24 ปีแล้วครับ เมื่อปีที่แล้วก็มีละคร
วยัแสบสาแหรกขาด ผลงานการแสดงเรือ่งแรกของ
ฟลุ้คเป็นซีรีส์วายเลยเรื่อง “พี่ชาย My Bromance” 
แจ้งเกิดจากเร่ืองน้ัน นอกจากนั้นจะเป็นผลงาน
ภาพยนตร์

พอมาถึงด้ายแดง เป็นซีรีส์วายก็จริง แต่เนื้อ
เรื่องจะซับซ้อนกว่าซีรีส์วายทั่วๆ ไป ซีรีส์วายแต่ละ
เร่ืองมีข้อดแีตกต่างกนัไป อย่างด้ายแดงมดีทีีด่ราม่า 
สอดแทรกเรือ่งวัฒนธรรมอย่างขนมไทย ฟลุค้ว่า มนั
มีความใกล้เคียงกับละครหลังข่าวนะ มีความเข้ม
ข้น ไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องผู้ชายกับผู้ชายรักกัน แต่มัน
ท�าให้คนดูลุ้นว่า คู่รักคู่นี้จะข้ามผ่านอุปสรรคไปได้
อย่างไรมากกว่า
โอห์ม : เรียนจบสื่อสารมวลชนมา ก่อนหน้านี้เป็น
นักแสดงสังกัดช่อง 8 ครับ ตอนน้ีก็ยังอยู่กับช่อง 
8 นะ แต่ก็แวบมาเล่นซีรีส์บ้าง เรื่องนี้เป็นซีรีส์วาย

เรื่องแรกเลย เราต้องปรับมุมมองว่า ความรักไม่ได้
จ�ากัดเพศ เราไม่ปิดกั้น ลองเปิดใจดู แค่น้ีก็เล่นได้
สบายๆ แล้ว กับฟลุ้คเราคุยกันตั้งแต่แรกๆ ว่า เรา
อยากได้แบบไหน สนิทกันตั้งแต่แรกๆ เลย ด้วย
ความที่ฟลุ้คเขาคุยเก่งด้วย

Me & My Character
ฟลุ้ค : คาแร็กเตอร์ของภามมีอะไรหลายๆ อย่างที่
คล้ายๆ กับตัวฟลุ้ค อาจจะมีบางมุมที่เรียบๆ นิ่งๆ  
แต่ก็มีมุมซนๆ ด้วย แล้วที่ทุกคนชอบแซวกันคือ 
“ความอ้อย” เราก็ไม่ได้เรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต์
หรอก เราก็มีมุมซนๆ แก่นๆ ในแบบของเราอยู ่ 
คล้ายๆ กับน้องภาม แล้วก็เป็นคนขี้ตกใจ ฟลุ้คเป็น
คนข้ีตกใจมาตัง้แต่สมยัเรยีนแล้ว เพือ่นชอบบอกว่า 
เวลาฟลุค้ตกใจจะเล่นใหญ่มาก แล้วพอมาเรือ่งนีตั้ว
ละครจะต้องกลัวเสียงดัง อย่างเสียงปืน เสียงฟ้าผ่า 
ซึ่งก็คล้ายๆ กับตัวเอง

โอห์ม : ดีนจะเป็นคนนิ่งๆ โอห์มก็เป็นคนพูดน้อย 
แต่ถ้าใครได้รูจั้กจรงิๆ ก็จะรูว่้า โอห์มเป็นคนเฟรนด์-
ลี่ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเวลาจะท�าอะไรสักอย่าง

Having a Crush on...
ฟลุ้ค : ปลื้มพี่ดีนจริงๆ แบบไม่ได้อวยนะ คนอย่าง
พีด่นีเป็นคนรกัจรงิ ทุม่เท คอยเป็นก�าลงัใจ เป็นห่วง
ดแูลน้องภามตลอด เขาจะรูว่้าน้องภามกลวัเสยีงดงั 
แล้วก็จะพยายามมาอยู่กับน้องภามตลอด
โอห์ม : น่าจะเป็นน้องภามแหละ ด้วยความที่ตอน
เล่นเราอินไปกับตัวละครว่า เราอยากดูแลเขาจริงๆ 
ภามเขาก็ต้องการใครสักคนที่จะมาอยู่ข้างๆ เขา

Favorite Scene  
ฟลุ้ค : ส่วนตัวเลยชอบฉากจูบใน EP11 ไม่ได้เป็น
ฉากจูบที่หวือหวา จุ๊บแบบเล่นๆ หมั่นเขี้ยว ออกมา
แล้วน่ารักดี ดูไม่ดุดันและเป็นธรรมชาติ
โอห์ม : ชอบฉากที่ให้ก�าลังใจน้องภาม ตอนที่ไป
เจอกับคุณยายของผม เราก็คอยอยู่ข้างๆ เขาเสมอ

C
O

V
E

R
 IN

T
E

R
V

IE
W

coverinterview-edit.indd   86 2/19/2563 BE   4:00 PM



OHM
• เสือ้โค้ตตวัยาวสอีอฟไวท์ COS
• สปอร์ตแจ๊กเกต็ผ้าร่มตดัต่อ
  ลายแถบสามส ีPainkiller Atelier
• กางเกงขากว้างสฟ้ีาอ่อน COS

FLUKE
• แจ๊กเกต็ตวัสคีรมีขนาดโอเว่อร์ไซส์ COS 
• เสือ้ทีเชิต้แขนสัน้สดี�า Painkiller Atelier
• กางเกงขายาวสดี�า Painkiller Atelier
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ฐติวัิฒน์ ฤทธ์ิประเสริฐ - ณธัช ศริพิงษ์ธร

คูห่ลกัของซรีส์ีสดุฮอตทีม่าพร้อมกับส่วนสงูทีแ่ตกต่างแต่ลงตวั ฟลุค้-ณธัช หนุ่มร่างบาง เจ้าของรอยย้ิมสดใส และ
ใบหน้าทีเ่ดก็กว่าวยัจรงิชนดิทีส่วมบทบาทเป็นหนุ่มมธัยมปลายได้สบายๆ ฟลุค้คุน้เคยกบัการเล่นซรีส์ีวายมาต้ังแต่เมือ่ครัง้

แจ้งเกดิจากซีรส์ีเรือ่ง “พีช่าย My Bromance” ส่วนพีด่นี หรอื โอห์ม-ฐติวิฒัน์ หนุม่หล่อร่างสงูใหญ่น่าซบอกน้ัน เคยม ี
ผลงานแสดงมาบ้าง แต่ส�าหรบัซรีส์ีแนวท่ีต้องมฉีากชวนจ้ินบ่อยขนาดน้ี โอห์มยังถอืว่า เป็นมือใหม่ท่ีต้องให้รุน่พ่ีช่วย

ตวิ สดุท้ายเคมขีองทัง้สองกอ็อกมาลงตัวอย่างท่ีเห็น แจ้งเกิดคูจ้ิ่นคูใ่หม่ประดบัวงการบนัเทิงไทยไปเรยีบร้อย   

The New Sensation

LIPS Garçon
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LIPS Garçon

เพราะความรกัในทกุวันนีม้หีลายรูป
แบบเกนิกว่าจะขดีเส้นแบ่งจัด
หมวดหมูก่ารจ�าแนกแจกแจงเพศสภาพ
นัน้กเ็ริม่จะล้าสมยัไปเสยีทกุที
แม้กระทัง่การท่ีจะตกลงปลงใจเป็นแฟน
คลบัดารา ศลิปิน หรอืไอดอลสกัคน 
เรือ่งเพศสภาพกไ็ม่ใช่ตัวก�าหนดว่าจะ
เลอืกใครเป็น “Main” แต่เป็นเพราะบาง
โมเม้นต์ทีท่�าให้ตกหลุมรกัจนถอนตัวไม่
ขึน้นัน่แหละเป็นเหตุ และด้วยความที่
เราเชือ่ว่า The New Normal ของความ
รกัยคุ 2020 นัน้ไม่มีกรอบจ�ากดั 
(ยกเว้นกรอบเรือ่งศลีธรรมนะ)  
เราจงึขอเปิดศกัราชใหม่ด้วยคูห่คููจ่ิน้
จากซรีส์ี Until We Meet Again หรอื 
ด้ายแดง ซีรส์ีทีท่�าให้หน้าฟีดในทวติ
เตอร์เต็มไปด้วยฉากสดุฟิน ทีส่าววาย 
ดแูล้วกอิ็นจิน้กนัไปถงึไหนต่อไหน

เรื่อง Pisut ภาพ Nucha สไตล์ Torrinee 
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LIPS Garçon

เพราะความรกัในทกุวันนีม้หีลายรูป
แบบเกินกว่าจะขดีเส้นแบ่งจัด
หมวดหมูก่ารจ�าแนกแจกแจงเพศสภาพ
นัน้ก็เริม่จะล้าสมยัไปเสยีทกุที
แม้กระทัง่การท่ีจะตกลงปลงใจเป็นแฟน
คลบัดารา ศลิปิน หรอืไอดอลสกัคน 
เรือ่งเพศสภาพก็ไม่ใช่ตัวก�าหนดว่าจะ
เลอืกใครเป็น “Main” แต่เป็นเพราะบาง
โมเม้นต์ทีท่�าให้ตกหลุมรกัจนถอนตัวไม่
ขึน้นัน่แหละเป็นเหตุ และด้วยความที่
เราเชือ่ว่า The New Normal ของความ
รกัยคุ 2020 นัน้ไม่มีกรอบจ�ากดั 
(ยกเว้นกรอบเรือ่งศลีธรรมนะ)  
เราจงึขอเปิดศกัราชใหม่ด้วยคูห่คููจ่ิน้
จากซรีส์ี Until We Meet Again หรอื 
ด้ายแดง ซีรส์ีทีท่�าให้หน้าฟีดในทวติ
เตอร์เต็มไปด้วยฉากสุดฟิน ทีส่าววาย 
ดแูล้วก็อินจิน้กันไปถงึไหนต่อไหน

เรื่อง Pisut ภาพ Nucha สไตล์ Torrinee 
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