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Simplified Chinese

สีสันแห่งโลกตะวันออกช่างเป็นสีสันท่ีสดใสชวนให้ค้นหาเสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือวิถีชีวิตต่างมีความหลากหลายตาม

แต่ละท้องถิ่น แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมตะวันออกที่โดดเด่นและมีความ 

ยาวนานหลายพันปีนั้น ประเทศจีนถือเป็นประเทศต้นๆ ที่หลายคน

มักจะนึกถึง ฉบับนี้เราจึงได้หยิบยกเอากลิ่นอายของจีนมาตีแผ่ในมุม

มองของ CONNEX เพราะจีนเป็นประเทศที่กำาลังถูกจับตามองอย่าง

มากในการก้าวเข้ามาเป็นมหาอำานาจด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่จะเป็น

ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แฟชั่นในยุคนี้เหล่า Designer ชั้นนำายังมีการ

แอบหยิบยืมอารยธรรมการแต่งกายของจีนมาเป็นแรงบรรดาลใจอย่าง

แพร่หลาย

เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลามาบินลดัฟา้ไปเยือนประเทศจีนกันเลยดกีว่า...

PHuMeTH 
Hongsakrai
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Lift & Oil Happy 
Party Concert 

14 กรกฎาคม 2555

ดูมั้ยดู ดูมั้ยดู ดูไม่เสียตังค์..ดูมั้ยดู ดูมั้ยดู ดูมั้ยดู ดูม้ายยยยยย....กรี๊ด พอได้ข่าวว่ากำาลังจะมี

คอนเสิร์ตลิฟต์กะออย ก็ได้แต่ฮัมเพลง และร้องท่อนนี้ชนิดไม่ขาดปาก ก็แหมช่วงนั้นเพลงนี้ดังเป็น

พลแุตก ใครรอ้งไม่ได้เรยีกว่าเชยลากสดุๆ สำาหรบัแฟนๆ CONNEX Magazine คนไหนคดิถึงช่วง

วัยนั้นจับใจก็ได้เวลาไปจับจองบัตรกันที่ Thaiticket Major ทุกสาขา บัตรราคา 2,500 / 2,000 

/ 1,500 / 1,000 และ 800 บาท ส่วนใครที่มีบัตรอยู่ติดกับตัวแล้วก็เตรียมตัวกันไว้เนิ่นๆ ด้วยการ

ไปค้นเทปคาสเซ็ตสมัยยังเอ๊าะๆ มาเปิดวนฟังพร้อมวอร์มเสียง หรือเปิดยูทูบดูท่าเต้นกันไปพลางๆ 

แล้วไปสนุกพร้อมกันที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป รับรองว่าได้สนุกมันส์

ถึงใจ สว่นตอนน้ีพีล่ฟิต์และพีอ่อยก็ซอ้มกันเต็มแม็กซ ์นอกจากน้ียังมีแขกรบัเชิญมาเซอไพรสจ์ะเป็น

ใครเอาไว้ไปชมกันในงาน ใครอยากรูร้ายละเอียดเพิม่เติมคลกิเข้าไปดท่ีูแฟนเพจ HappyLiftOil, ทวิ

ตเตอร์ @HappyLiftOil หรือ rsfriends.com/happyliftoil ได้เลยจ้า
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CINEMA DIVERSE 
24 มิถุนายน - 22 ธันวาคม 2555

ใครท่ีนิยมชมชอบดหูนังเน้ือหาดีๆ  และหาชมยากละ่ก็ งานน้ีขอให้รบีตรงดิง่ไปท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรงุเทพมหานคร ห้องออดทิอเรยีมช้ัน 5 กันโดยดว่น เพราะกำาลงัมีกิจกรรมดีๆ อย่าง CINEMA 

DIVERSE ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่ม Film Forum โดยได้คัดสรรหนัง

หลากหลายเนื้อหา คุณภาพคับแผ่นฟิล์มมาให้เราได้ชมกัน งานนี้นอกจากจะอิ่มตาอิ่มใจได้รับความ

บันเทิงจากการชมแล้ว ยังไดเ้รยีนรูวั้ฒนธรรมท่ีน่าสนใจ พรอ้มท้ังยังสามารถพดูคยุ ซกัถามข้อสงสยั 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ชมและผู้สร้างหนังกันได้เต็มที่

Simplified Chinese8 issue 08 | gConnex.Com



WEDNESDAY 
ARTISTS MARKET  

6 กรกฎาคมเป็นต้นไป

(กิจกรรมจัดขึ้นทุก

วันพุธแรกของเดือน)

ใครอยากเดินทอดน่องตลาดนัดกลางใจเมือง พรอ้มกับชมและช้อปสนิคา้ไอเดียเก๋จัด K Village น่า

จะเป็นคำาตอบที่ใช่สำาหรับคุณ เพราะจากนี้ไปทุกวันพุธแรกของเดือนบริเวณ ลาน K Square จะมี

ตลาดนัดศิลปิน โดยมีท้ังดีไซน์เนอรแ์ละศิลปินมากหน้าหลายตามาแสดงผลงานผา่นสนิคา้ต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็น สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และบรรดาแอคเซสซอรี่เก๋ๆ ใครว่าง

อยากไปช้อป หรอืเก็บเก่ียวไอเดียเดด็ๆ ก็สามารถแวะเวียนไปชมกันไดต้ั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปจ้า
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Trend Update

China’s Flag
ผ่านพ้นไปหมาดๆ กับ Milan Fashion Week ประจำาฤดูกาล Spring – Summer 2012 

ดังนั้น CONNEX Magazine ฉบับนี้จึงไม่พลาดที่จะนำาเทรนด์เด็ดๆ มาให้ได้ชมกัน แต่

เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ Made in China เราจึงได้มานั่งตีโจทย์กันว่าจะหยิบเทรนด์ไหน

มานำาเสนอให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน เพราะโดยรวมจากทุกแบรนด์ใน Milan Fashion Week 

ฤดูกาลน้ี แทบจะไม่มีแบรนด์ไหนหยิบแรงบันดาลใจจากประเทศจีนมาใช้กันมากนัก แต่

สิ่งท่ีเห็นกันอย่างชัดเจนคือ แทบทุกแบรนด์เลือกท่ีจะเล่นกับสีสันฉูดฉาด ดังน้ันเราจึงป๊ิง

ไอเดีย เพราะเมื่อคิดถึงประเทศจีน สีที่เราคิดถึงเป็นอันดับแรก คงหนีไม่พ้น สีแดงและสี

เหลือง ที่เป็นสีของธงประจำาชาติ ดังนั้นเราจึงจับเอาเทรนด์เสื้อผ้าจาก 5 แบรนด์ดังที่เลือก

ใช้สแีดง และสเีหลอืงสด มาใช้เป็นสหีลกัของคอลเลค็ช่ันมานำาเสนอ โดยแบรนด์ท่ีเราคดัมา

ให้ได้อัพเดตเทรนด์กันได้แก่ Alexander McQueen, Burberry Prorsum, DSquared2, 

Gucci และ Versace
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Alexander 
McQueen
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Burberry 
Prorsum
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DSquared
2
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Gucci

Simplified Chinese16 issue 08 | gConnex.Com



Versace
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Scent of
Oriental

Grooming 
Photo
dreamstime.com
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CK One Shock

BVLGARI Aqva 
Pour Homme 

เพียงแค่ได้เห็นขวดสีดำาขลับ ท่ีมีสีเขียวสดเหมือนกับ 

สเปรย์พน่ เพียงเท่าน้ีก็ยากจะห้ามใจไหวกับน้ำาหอมกลิน่ใหม่

อย่าง CK One Shock โดยคอลเล็คชั่นนี้มีให้เป็นเจ้าของได้

ทั้งหนุ่มๆ และสาวๆ สำาหรับน้ำาหอมผู้ชายจะผสมผสานกลิ่น

ยาสบู กลิน่ไม้ และกลิน่โอเรยีลทัล โดยมีกลิน่เบจเป็นกลิน่ของ

แตงกวา และใบโหระพาดำา สว่นของสาวๆ จะหอมกลิน่ดอกไม้

อย่างป๊อปป้ี และเสาวรส นอกจากน้ียังผสมผสานกลิน่หอมหวาน

จากแอมเบอรแ์ละช็อคโกแลต โดยขวดดไีซน์ออกมาให้เหมาะกับ

สาวๆ ด้วยขวดขาวลวดลายลิปสติกสีชมพู

บ่งบอกความเป็นชายท่ีสดใส แต่แฝงไปด้วยความ

นุ่มสุขุม น่าค้นหาไปกับความหอมสดชื่น ฉ่ำาเย็น

ของ BVLGARI Aqva Pour Homme ที่ผสม

ผสานกลิ่นอายแห่งท้องทะเล แร่ธาตุและพืชพันธุ์

หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Mandarin / Petit 

grain / santolina / mineral amber
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Kokorico

น้ำาหอมกลิ่นล่าสุดจาก Jean Paul Gautier สะท้อนบุคลิกของ

หนุ่มอารมณ์ดี ข้ีเล่นได้อย่างสมช่ือ เพราะ Kokorico มาจาก

ภาษาฝรั่งเศส (หรือ Cock-A-Doodle-Do) ที่เป็นเสียงของไก่

ตัวผู้ขันนั่นเอง และด้วยกลิ่นแนว Woodnote ที่มีส่วนผสมของ

มะเดื่อและโกโก้ จึงให้ความรู้สึกคึกคัก มีพลังและกระชุ่มกระชวย

Ralph Lauren Big Pony Collection

คอลเล็คชั่นน้ำาหอมจาก Ralph Lauren นี้ปรุงแต่งขึ้นมาสำาหรับๆ หนุ่มๆ 4 ลุค 4 สไตล์ด้วยกัน สำาหรับ

กลิ่นหมายเลข 1 จะมอบความหอมสดช่ืนด้วยกลิ่นแนว Citrus Aromatic ท่ีจับคู่มะนาวและเกรปฟรุต

มาผสมผสานกันอย่างลงตัว เหมาะสำาหรับหนุ่มๆ นักกีฬาโดยเฉพาะ กลิ่น หมายเลข 2 ขวดสีแดงสดนั้น 

สรา้งสรรคข้ึ์นเพือ่หนุ่มเจ้าเสน่ห์ มีส่วนผสมของดารก์ช็อกโกแลตและมัสก์ เพิม่ความเย้ายวนเซก็ซีทุ่กครัง้ท่ีฉดี 

ขวดท่ี 3 ด้วยกลิน่หอมเรา้ใจของม้ินต์และเหงา้ขิง จึงไม่น่าแลปกใจท่ีกลิน่น้ีจะเหมาะกับหนุ่มท่ีรกัการผจญภยั 

และความท้าทายของกิจกรรมกลางแจ้ง และขวดสุดท้าย หมายเลข 4 เหมาะสำาหรับหนุ่มทันสมัย กลิ่นหอม

ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง มีส่วนผสมของเปลือกส้มจีนและไม้กฤษณา
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Casio G-Shock Digital : 
DW-6900SB-9DR
ถ้ากำาลังมองหานาฬิกาสีแสบสันอยู่ล่ะก็ ขอให้รับน้อง G-Shock 

ไปไว้ในข้อมือโดยพลัน เพราะด้วยตัวเรือนและสายสีเหลืองสดท่ี

ผลิตจากเรซินจะทำาให้ข้อมือของคุณโดดเด่นกระแทกสายตาคนท่ี

ได้พบเห็นแบบจังๆ

สำาหรบัจุดเดน่ของนาฬกิาเรอืนน้ีอยู่ท่ีสามารถกันน้ำาได้ 200 เมตร, 

Flash alert ไฟ EL backlight, สามารถจับเวลา 1/100 วินาที 

และจับเวลาต่อเนื่องสูงสุด 23:59’59.99” โดยสามารถจับเวลาได้

หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น Elapsed time, split time, 1st-2nd 

place times จับเวลาถอยหลัง 1 วินาที - 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง

มีเสียงเตือนทุกชั่วโมง ปฏิทินอัตโนมัติถึงปี ค.ศ. 2039 สำาหรับขนาด

ของนาฬิกาอยู่ที่ ยาว 53.2 mm กว้าง 50.0 mm และหนา 16.3 

mm มีน้ำาหนักรวม 67 กรัม

Simplychic
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chic Yves Saint Laurent เปิดตัวกระเป๋าใบ

ใหม่ท่ีรับรองว่าใครเห็นเป็นต้องยอมศิโราบ 

อยากจับจองเป็นเจ้าของกันเป็นแถว เพราะ

รอบน้ีหอบกระเป๋าหนังงามจัดท่ีจับเอาตัว

โลโก้อย่าง YSL มาสอดประสานไขว้ไปมา

เรียกได้ว่าห้ิวไปไหนมาไหนจะได้รู้กันชัดๆ 

เห็นกันจะๆ ไปเลยว่ากระเป๋าใบน้ีเป็นพะ

ยี่ห้ออะไร

สำาหรับทรงกระเป๋าก็น่าถือน่าใช้ ขนาด

กำาลังดีไม่ว่าคุณจะชอบเดินทาง กระเป๋า

ใบน้ีก็สามารถข้ามน้ำาข้ามทะเลไปกับคุณ

ได้ทุกทวีป หรืออยากใส่เสื้อผ้าและของใช้

เวลาไปฟิตเนสก็สามารถ สำาหรบักระเป๋ารุน่

น้ีมีให้เลอืกตัวเหลก็ประดับสองส ีสีเงนิและ

สีทอง สนนราคาที่ 2,450$ นอกจากนี้ใน 

คอลเลค็ช่ันยังมีกระเป๋าสะพายข้างท่ีย่อไซส์

ได้เวลารูดแหวนวงเก่าแล้วเตรียมน้ิวมือท้ังสิบไว้ให้พร้อม เพราะรอบน้ีเราขอยก

คอมโบเซ็ตแหวนหลากดีไซน์จากแบรนด์ดังอย่าง TOPMAN มายั่วนำา้ลาย

กันแบบเต็มแม็กซ์ โดยท่ีเราเลือกมาท้ังหมดรอบน้ีเรียกได้ว่าเข้าตา

กรรมการชนิดท่ียากจะตัดท้ิง ไม่ว่าจะเป็นแหวนทรงเรขาคณิต 

แหวนลวดลายสัตว์ ใครชอบแบบไหนก็ลองเอาไปเลือกกัน

ดูครับ ใครอยากเห็นภาพและวัสดุท่ีนำามาใช้เข้าไปดู

เพิ่มเติมที่ topman.com ครับ

YSL Vavin Black
Classic Leather Bags

TOPMAN : Ring

ลงมาอีกนิดแต่เราว่ายังสวยไม่สู้ สนนราคาที่ 1950$ ชอบรุ่น

ไหนก็เล็งไว้ไปสอยกันคนละใบสองใบเนอะ!!!
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Flying Dragon

翔龍
MODEL  許智翔 (Hsu chih-hsiang)
STYLIST Chalermpol Jittagasem

PHOTOGRAPHER   Phumeth Hongsakrai
COOPERATOR  Cheng Young Li
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CHIna
Town 
AROUND 

THE WORLD
CONNEX Magazine ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่อง Made 

In China ดังน้ันเราจึงเสาะหาเรื่องราวท่ีน่าสนใจ

เก่ียวกับวัฒนธรรมจีนมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ 

และอย่างที่เราทราบกันดีว่า อิทธิพลของมหาอำานาจ

อย่างประเทศจีนน้ันไดแ้ผข่ยายไปท่ัวโลก คนเช้ือชาติ

จีนเองก็กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน วันนี้เรา

จึงพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ China Town 8 แห่งที่น่า

สนใจ ลองตามไปดูกันว่าแต่ละท่ีจะมีความโดดเด่น 

และประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง
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ไชน่า ทาวน์สิงคโปร์เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในช่วง

ปีค.ศ. 1821 เม่ือครั้งท่ีมีเรือจีนลำาแรกเดิน

ทางมาจากเซี่ยเหมินของมณฑลฮกเกี้ยน โดย

ผู้โดยสารเป็นผู้ชายท้ังหมด พวกเขาเริ่มสร้าง

บ้านในตอนใต้ของแม่น้ำาสงิคโปร ์(Singapore 

River) โดยปัจจุบันน้ีเรียกว่าเทโลค อะเยอร์ 

(Telok Ayer)

สำาหรับชื่อท้องถิ่นของไชน่า ทาวน์สิงคโปร์นั้น 

จะถูกเรียกกันว่า “นุ่ย ชี ซุย (Niu Che shui) 

มีความหมายว่า น้ำาเกวียนวัว โดยที่มาของชื่อ

น้ีเกิดจาก การท่ีคนในสมัยน้ันจะต้องขนน้ำา

สะอาดจากบ่อภูเขาแอนเซี่ยง (Ann Siang 

Hill) และถนนสปริง (Spring Street) ด้วย

การใช้วัวลากเกวียนนั่นเอง

แม้ว่าท่ีน่ีจะเป็นไชน่า ทาวน์ของชนชาวจีน แต่

ในบริเวณน้ียังมีอีกหลากหลายวัฒนธรรมท่ีน่า

สนใจ โดยเราจะพบเห็นกลุ่มคนเช้ือชาติอ่ืน

อาศัยอยู่ร่วมด้วย เห็นได้จากมัสยิดอับราห์, 

มัสยิดจาเมย์ และวัดศรีมาเรียมัน เป็นต้น

สำาหรับไชน่า ทาวน์ในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 

4 เขตหลัก ได้แก่ ครีตา อะเยอร์, เทโลค อะ

เยอร์, ทันจอง พาการ์ และบูติก ปาซอร์ ส่วน

จุดศูนย์กลางของไชน่า ทาวน์จะตั้งอยู่บริเวณ

ถนนตรังกานู/สมิท

Singapore
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ไชน่า ทาวน์ แดนจิงโจ้ต้ังอยู่ท่ีเฮย์มาร์เก็ต และถือ

เป็นไชน่า ทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย 

สำาหรับไชน่า ทาวน์แห่งนี้นับเป็นแหล่งรวมอาหารเด็ด

ไว้มากมาย เพราะมีรา้นอาหารจีนหลากเมนูรอให้เราไป

เลอืกทาน นอกจากน้ียังได้รวบรวมอาหารชาติตะวันออ

กอื่นๆ ไว้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อาหารเวียดนาม 

อาหารมาเลเซีย หรืออาหารเกาหลี เป็นต้น

สำาหรบัจุดเด่นท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของไชน่า ทาวน์

แห่งน้ีคอื สวนมิตรภาพ (The Chinese Garden of 

Friendship) สวนสวยท่ามกลางบ่อน้ำา น้ำาตก และ

ยังตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมจีนท่ีโดดเด่น โดยสวน

มิตรภาพน้ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในวาระท่ีซิดน่ีย์เป็นเมือง

พี่เมืองน้องกับเมืองกวางเจาของจีนนั่นเอง

Sydney
AuSTRALIA
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เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศคานาดา ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีไชน่า ทาวน์ที่น่า

สนใจ โดยที่มาของชุมชนชาวจีนได้ถือกำาเนิดขึ้นราวปีค.ศ. 1890 - 1920 

ท่ีผู้อพยพชาวจีนได้เข้ามาอยู่อาศัยและต้ังรกรากในพื้นท่ี จากชุมชนเล็กๆ 

ที่แบ่งเป็นย่านชาวกวางตุ้ง และย่านชาวเซี๊ยงไฮ้ ปัจจุบันได้ขยายตัวกลาย

เป็นไชน่า ทาวน์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยภัตตาคารร้านอาหาร ร้านค้า ร้าน

ขายของชำา โรงแรม ร้านเบเกอรี่ สำาหรับในช่วงฤดูร้อนจะมีตลาดกลางคืน 

ถ้าจะพูดถึงไชน่า ทาวน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฝั่งยุโรป

คงต้องยกให้กับไชน่า ทาวน์ ปารีส โดยชาวปารีเซียง

รู้จักกันในนาม le quartier chinois (the Chinese 

Quarter) ตั้งอยู่บริเวณเขต 13 ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เป็น

แหลง่ท่ีอยู่อาศัยของชาวจีน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา

มา แต่ปัจจุบันประชากรชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในบรเิวณเพ่ิม

จำานวนขึ้นกว่า 68,000 คน สำาหรับไชน่า ทาวน์แห่งนี้

เราจะได้เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเอเชียท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ปารีส รวมทั้งร้านอาหาร ร้านค้าที่ตกแต่งสไตล์เอเชีย

อย่างลงตัว

Vancouver
CANADA

Paris
FRANCE

ให้ผู้คนเดินเท่ียวชม นอกจากน้ี

บริเวณคาร์รัลล์ สตรีท (Carrall 

St.) ยังมีสวนดร.ซุนยัตเซน ท่ี

ตกแต่งเลียนแบบพระราชวังของ

จีนสมัยราชวงศ์หมิง ให้เดินพัก

ผ่อนสบายๆ อีกด้วย
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ไชน่า ทาวน์ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศ โดยคนจีนได้อพยพมาต้ัง

รกรากท่ีน่ีราวปีค.ศ. 1859 และเข้ามาค้าขายจนกลายเป็นชุมชนชาวจีน

ขนาดใหญใ่นปัจจุบัน สำาหรบัไชน่า ทาวน์ในเมืองน้ีถือได้ว่าเป็นไชน่า ทาวน์

ท่ีใหญท่ี่สดุในประเทศ ภายในมีวัดจีนและศาสเจ้า ท่ีคนจีนในย่านน้ีช่วยกัน

สร้างขึ้นมา จุดขายหลักของที่นี่อยู่ที่ภัตตาคารร้านอาหารจีนมากมาย ให้

เราเลือกรับประทานกันแบบจุใจ แถมยังมีรสชาติอร่อยทัดเทียมอาหารช้ัน

Yokohama
JAPAN

เลิศอย่างเซียงไฮ้ กวางตุ้ง หรือ

แม้แต่ปักก่ิงเลยทีเดยีว นอกจากน้ี

ยังมีร้านค้าของชำา รวมกว่า 500 

ร้าน ใครท่ีมีโอกาสได้เดินทาง

ไปเท่ียว รับรองว่าจะได้ท้ังความ

อ่ิมอร่อยและช้อปกันเพลิดเพลิน

อย่างแน่นอน
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London
ENGLAND

หากย้อนกลับไปมองประวัติของ

ไชน่า ทาวน์ ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ดั้งเดิมเคยตั้งบน

เขตไลม์เฮ้าส์ (Limehouse) ว่า

กันว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นแหล่ง

ม่ัวสมุท่ีเต็มไปด้วยยาเสพติด และ

การคา้โสเภณ ีแต่ภายหลงัจากถูก

ทำาลายจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไชน่า ทาวน์ ได้โยกย้าย

ไปอยู่บริเวณโซโห (Soho) โดยในปีค.ศ. 1950 ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน

อังกฤษประมาณ 2,000 คนได้พากันมาอาศัยอยู่ที่นี่ เนื่องจากที่โซโหมี

คา่ใช่จ่ายท่ีถูก และในปัจจุบันมีชาวจีนประมาณ 60,000 คนท่ีอาศัยอยู่

ในบริเวณนี้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อมาเยือนที่นี่เราจะได้พบเห็น

ภัตตาคารจีน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และซูเปอร์มาร์เก็ตของชาว

จีนกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
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San
Francisco
uSA
ไชน่า ทาวน์ในซาน ฟรานซิสโก ด้านหน้าทางเข้า 

เราจะพบเหน็กับประตมูงักรขนาดใหญ่ หรือทีเ่รยีกวา่ 

Dragon Gate สำาหรับที่นี่ถือได้ว่าเป็นไชน่า ทาวน์

ขนาดใหญ่รองจากไชน่า ทาวน์ในนิวยอร์ค และยัง

เป็นสวรรค์ของคนเอเชีย เพราะเราสามารถเลือกซื้อ

ของต่างๆ รวมท้ังสามารถอ่ิมท้องกับอาหารจีนรสชาติ

อร่อยมากมาย สำาหรับประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชาวจีนต่างบ้านต่างเมืองน้ี เริ่มข้ึนจากการท่ีชาวจีน

อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในปีค.ศ. 1840 โดยเดิน

ทางมาทางเรอื แลว้มาสรา้งบ้านเรอืนอยู่ในย่านน้ี และ

เม่ือมีฐานะท่ีดีข้ึน จีงอพยพไปอาศัยในเมืองอ่ืนของ

สหรัฐ จากนั้นจึงมีชาวจีนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาอยู่แทนที่ 

ไชน่า ทาวน์ท่ีน่ีเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ ท่ีเรียกได้

ว่าเหมือนเป็นเมืองเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งของซานฟรานซิ

สโก ดูได้จากการท่ีมีโรงพยาบาลของชาวจีนและเอเชีย

ถงึ 2 แหง่ มภีัตตาคาร ร้านอาหารมากกวา่ 300 ร้าน 

มีวัดและศาลเจ้า รวมท้ังสถานท่ีประกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนาของชาวจีน และมีศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้า

เพื่อคนเอเชียเอาไว้มากที่สุดอีกด้วย
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Honolulu
uSA

ความน่าสนใจของไชน่า ทาวน์ที่ฮอนโนลูลู 

อ ยู่ ท่ีการพาเรา ย้อนกลับไปแกะรอย

ประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยท่ีเรือสินค้าสอง

ลำา เข้าเทียบท่าท่ีน่ีราวปีค.ศ. 1780 

สำาหรับไชน่า ทาวน์แหล่งน้ีถือเป็นหน่ึงใน

เขตประวัติศาสตร์ท่ีผสมผสานไปด้วยร้าน

อาหาร และภัตตาคารขนาดใหญ่ มีร้าน

คา้แผงขายอาหารมากมาย รวมท้ังยังเพลนิ

ตาเพลินใจไปกับผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของ

ท้องถิ่น
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Colours
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Colours
SYMBOLISM

MODEL  Yut
STYLIST Chalermpol Jittagasem

PHOTOGRAPHER   Phumeth Hongsakrai

RED
Traditional Bridal Colour, Expansive, 
Blooming, Dynamic, Enthusiastic, 
Reaching Upwards, Good Luck, 
Celebration, Happiness
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WHITE
Pureness, Confidence, Intuition, 

Strength, Organisation, 
Death
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GREEN
Growing, Refreshing, Balancing, 

Calming, Healing, 
Benevolence
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BLUE
 Conserving, Relaxation, 

Exploration, Trust, Calmness, 
Immortality
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YELLOW
Reliability, Sunbeam, Warmth, 

Clarity, Royalty, Good Faith
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China, 
The New Luxury Land!

จจุบันจีนก้าวข้ึนเป็นประเทศท่ีบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากท่ีสุดในโลก โดย 

Radha Chadha (Managing Director of Chadha Strategy Con-

sultan) หน่ึงในท่ีปรึกษาด้ารการตลาดช้ันแนวหน้าของเอเชีย ได้ให้เหตุผล

วา่ ชาวจนีได้บง่บอกรสนยิมของตนเองผ่านสินค้าแบรนด์เนมทีม่ชีือ่เสียง นอกจากนีย้งั

ใช้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เป็นตัวตัดสินความร่ำารวย ความสำาเร็จทางหน้าที่การงาน

นอกจากน้ียังมีรายงานจาก Hurun ส่ือสิง่พมิพท่ี์จัดอันดบัเศรษฐีและจัดอันดับแบรนด์

เด่นต่างๆ ได้ระบุว่า ชาวจีนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการเลือกสินค้า โดยจะเลือก

ซื้อแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น Louis Vuitton, Gucci และ Chanel สำาหรับกลุ่ม

ผู้บริโภคที่เป็นชายเลือกที่จะใช้ accessories ตระกูลแอปเปิ้ล ส่วนเครื่องแต่งกาย

จะเลือกใช้แบรนด์ดังอย่าง Hugo Boss, Giorgio Armani และ Paul Smith ซึ่ง

เรียกได้ว่าแต่ละแบรนด์ที่ยกมานี้ล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งชี้วัด ที่ช่วยยกระดับฐานะทาง

สังคมของตนเองแทบทั้งสิ้น

สำาหรับปัจจัยอีกหน่ึงประการท่ีส่งผลให้การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในจีนทะยานตัวสูง

ขึ้น มีปัจจัยจากวัฒนธรรมการซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ การ

เยี่ยมคารวะในเทศกาลสำาคัญต่างๆ โดยวัฒนธรรมนี้เรียกว่า “กวานซี่” และด้วย

ปัจจัยนี้เอง ทำาให้แบรนด์แฟชั่นชั้นนำาระดับโลกหลายแบรนด์ ตบเท้าเข้ามาเปิด

ตลาดในจีนกันอย่างคึกคัก

และวันนี้ CONNEX Magazine จึงหยิบเอาแบรนด์ชั้นนำาต่างๆ ระดับโลก

อย่าง LOUIS VUITTON, BURBERRY และ DIOR ที่ต่างตบเท้าก้าวเข้ามาเปิด

ตลาดในจีน ทำากิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโปรโมตสินค้าในรูปแบบ

ที่น่าสนใจมาให้ได้อ่านกันครับ

Text : Apple

ปั
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LOUIS VUITTON
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน – 30 สิงหาคมที่ผ่านมา หลุยส์ 

วิตตองไดเ้ปิดการแสดงนิทรรศการครัง้ใหญใ่นประเทศ

จีน โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “LOUIS VUITTON VOY-

AGES” หรือการเดินทางของหลุยส์ วิตตอง โดยจัดขึน้ 

ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงปักกิ่ง

สำาหรับการจัดนิทรรศการในครั้งน้ีได้มีการวิเคราะห์

เก่ียวกับการตีตลาดในจีนของหลุยส์ วิตตองกันอย่าง

กว้างขวาง  เพราะการจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังเป็นการ

ตอกย้ำาถึงการยอมรับแบรนด์ และการครองใจชาวจีน

ได้อย่างชัดเจน 

ภายในนิทรรศการครั้งน้ี หลุยส์ วิตตองได้ทุ่มสุดตัว 
และเรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก เพราะ
ผลจากการจัดนิทรรศการครั้งน้ีช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้
สินค้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำาค่าได้อย่างลงตัว

โดยภายในนิทรรศการ หลุยส์ วิตตองได้ขนกระเป๋าเดิน

ทางและกระเป๋าถือต้ังแต่ยุคสมัยแรกของแบรนด์ปีพ.ศ. 

2403 หลายร้อยใบนำามาเปิดแสดงให้ชาวจีนได้ชม 

งานน้ีมีนักวิชาการและนักการตลาดหลายคนออกมา

วิเคราะห์นิทรรศการครัง้น้ีมากมาย อาทิ แซม มุลลแิกน 

ผู้อำานวยการ Data Driven Marketing Asia กล่าว

ว่า หลุยส์ วิตตองใช้หลักการตลาดที่หลักแหลม เพราะ

ความย่ิงใหญข่องพพิธิภณัฑ์แห่งชาติจีนน้ี จะเป็นการยก

ระดับสินค้าของหลุยส์ วิตตองให้ผู้ที่เข้ามาชมเกิดความ

รูส้กึรบัรูเ้รือ่งราว และประวัติอันยาวนานของสนิคา้ และ

สามารถจูงใจให้คนเข้าใจว่า หลุยส์ วิตตอง คือสินค้าที่

ล้ำาค่าไปโดยปริยาย

ฌอนน์ ไรน์ ผู้อำานวยการ China Market Research 

Group ก็ออกมากล่าวในลักษณะเดียวกันว่า ลูกค้าของ

หลุยส์ วิตตอง หลงใหลในเรื่องราวอันประหน่ึงมรดก

ล้ำาค่าท่ีผ่านกาลเวลามาเน่ินนาน และน่ีแหละคือความ

ชาญฉลาดในการทำาการตลาดของแบรนดห์รรูะดับโลกน้ี

นอกจากน้ีประชาชนจีนยังมีประชาชนจีนท่ีเข้ามาชม

นิทรรศการครั้งน้ีได้กล่าวว่า การจัดนิทรรศการของ

หลุยส์ วิตตอง ทำาให้ได้ความรู้และสามารถสร้างความ

รูส้กึผกูพนัธกั์บเรือ่งราวของหลยุส ์วิตตองไดเ้ป็นอย่างดี
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BURBERRY

แบรนด์ผู้ดีอังกฤษอย่าง BURBERRY คืออีกหน่ึง

แบรนด์ท่ีกระโจนเข้าไปทำาการตลาดในประเทศ

อย่างหนักหน่วง เพราะล่าสุดได้เปิดแฟล็กชิพสโตร์

ใหม่ล่าสุด ที่ขนเอาเทคโนโลยีสุดชิค มาเพิ่มความ

เร้าใจให้กับร้าน

สำาหรับรูปแบบของช็อป นอกจากจะพรั่งพร้อมไป

ด้วยคอลเล็คช่ันครบเซต ท้ัง BURBERRY PRO-

SUM, BURBERRY LONDON, BURBERRY BRIT, 

BURBERRY SPORT เครื่องประดับและแอคเซส

ซอรี่ต่างๆ โดยท้ังหมดท้ังมวลน้ีอยู่ภายใต้แนวคิด 

“เธียเตอร์คอนเซ็ปต์” โดยช็อปสุดเก๋น้ีต้ังอยู่ท่ี ส

ปาร์คเคิล โรล พลาซ่า บนถนนเจียนกั๋ว กรุงปักกิ่ง 

และมีเน้ือท่ีใหญโ่ตถึง 1,160 ตารางเมตรเลยทีเดยีว
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ภายในช็อปมี LED วิดีโอวอลล์ขนาดใหญ่ 9 X 

5 เมตรบริเวณผนังด้านนอก เรียกได้ว่าเตะตา

ผู้ท่ีเดินผ่านไปผ่านมาแน่นอน นอกจากน้ียังมีวิ

ดีโอวอลล์ภายในขนาดย่อมลงมา 3 X 5 เมตร

เพื่อนำาเสนอมิติใหม่แห่งแฟช่ันของแบรนด์เมือง

ผู้ดีอีกด้วย

สำาหรับการตกแต่งภายในยังคงรักษาคอนเซ็ปต์

ความคลาสสิกของแบรนด์ได้อย่างไม่ตกหล่น 

เพราะใช้การตกแต่งโทนสีน้ำาตาล และใช้งานไม้

สุดปราณีต

ความน่าสนใจท่ีกลายเป็นทอล์คออฟเดอะ

ทาวน์ คงหนีไม่พ้นการจัดแฟช่ันโชว์สุดล้ำาของ 

คอลเลคชั่น Autumn – Winter 2011 โดย BURBERRY 

นำาเอาเทคโนโลยีสุดต่ืนตาต่ืนใจมาใช้ในการโชว์ โดยจับ

เอานางแบบและนายแบบจริงมาผสมผสานกับแอนิเมช่ัน 

โดยสามารถเสกให้นางแบบและนายแบบเหล่าน้ันหายวับ 

ไปกับตาเหลือไว้แต่หิมะและสายน้ำา ม้วนวนกลางรันเวย์ 

หรือแม้กระทั้งการโคลนนิ่งนางแบบ ที่เดินๆ อยู่ แล้วก็เพิ่ม

จำานวนมาทีละคนๆ นอกจากน้ียังเนรมิตให้รันเวย์อยู่ภาย

ใต้สายฝนโปรยปราย และหิมะค่อยๆ ตกลงมาในอย่างน่า

อัศจรรย์
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DIOR
แบรนด์ดอิอร ์คอือีกหน่ึงแบรนดท่ี์เข้าไปทำาการตลาดในประเทศจีน โดยผลงานท่ี

เตะตากรรมการ และต้องหยิบมาให้ได้อ่านคงต้องยกให้กับการสรา้งประติมากรรม

ระดับมาสเตอร์พีซตั้งตระหง่านบริเวณ พลาซ่า 66 ใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้

สำาหรับประติมากรรมท่ีว่าน้ีสร้างสรรค์โดยศิลปินช่ือดังนามว่า ลี ซงซง โดย

ออกแบบขึ้นภายใต้คอนเซ็บต์ The Bag of the Radiance of Lady Dior 

ซึ่งผลงานช้ินน้ีสร้างความตะลึงและต่ืนตาต่ืนใจให้กับผู้พบเห็นท่ีเดินผ่านไปมา

บริเวณประตูด้านนอกของเฮงลอง พลาซ่า ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
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กระเป๋าเลดี้ ดิออร์ไปยักษ์ใหญ่ท่ีประดับไฟระยิบระยับน้ี ใช้เทคนิคการผสมผสานงานศิลป์สไตล์

ฝรั่งเศสและจีนไว้ได้อย่างลงตัว นอกจากน้ียังได้เช่ือมโยงศิลปะสมัยใหม่ผนวกเข้ากับบริบทของ

แฟชั่น โดยภาพรวมของงานชิ้นนี้ได้คำานึงถึงความสำาคัญของโครงสร้าง เส้นสาย และขั้นตอนการ

ตัดเย็บอันพิถีพิถันจนเกิดเป็นผลงานประติกรรมช้ันยอดท่ีสมกับตัวสินค้าท่ีทุกคนท่ัวโลกต่างยกให้

เป็นแบรนด์สิ้นค้าแฟชั่นระดับไฮเอ็นด์
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bishonen

ประเทศ: ฮ่องกง

ปีที่สร้าง: ค.ศ. 1998

หนังความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายท่ีผมประทับใจมากท่ีสุด นอกจากประทับใจใน

ความสามารถในการแสดงของตัวละครต่างๆ เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในหนังแล้ว ยังมีสิ่ง

หนึ่งที่ผมคิดว่า คนที่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้คงจำากันได้ติดตา คงก็เป็นคำาโปรย ใน

ตอนท้ายของหนังที่ว่า...

“ความรักแห่งหัวใจ ไม่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา 
แม้ว่าระยะเวลาจะสั้นเพียงพริบตา ความรักจะสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์ 

ไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนทิศทางมันได้ ถ้าคุณเคยมีความรัก ความรักคือคำาตอบอยู่

ในตัวมันเอง” 

ข้อความข้างบน บอกได้ถึงความรักของทุกตัวละครในหนังเรื่องนี้ 

รักไร้กาลเวลา
Text : Seabreeze
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เท่าท่ีทราบมา หนังฮ่องกงเรื่องน้ี ไม่ได้รับการตอบ

รับเท่าไหร่ในประเทศตัวเอง แต่กลับได้รับการคัด

เลือกให้เข้าฉายและโด่งดังในหลายประเทศ รวมท้ัง

ประเทศไทย หนังสร้างขึ้นในปี 1998 (พ.ศ. 2541) 

หรือประมาณ 13 ปีก่อน แม้ภาพจะเก่าไปพอสมควร 

แต่เน้ือหาและเรือ่งราวยังคงความสมัยใหม่อยู่คอ่นข้าง

มาก 

หนังบอกเล่าเรื่องราวของความรักของเกย์ในหลาย

สาขาอาชีพ อย่างตำารวจ พนักงานบริษัท นักร้อง ไป

จนถึงเด็กขายตัว เป็นตัวอย่างของเกย์ท่ีเราสามารถ

พบเห็นได้ในสังคมรอบตัวเรา ตัวหนังไม่ได้ยกย่อง

บอกว่าความรกัของเกย์น้ันงดงาม แต่ไม่ได้วิจารณห์รอื

ตำาหนิความรักของพวกเกย์ แต่เพียงเสนอให้เห็นภาพ

อย่างเป็นกลางเท่านั้น 

โครงเรื่องหลัก บอกเล่าถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างแซม นายตำารวจ

ท่ีเพียบพร้อมและสมบูรณ์ (รับบท

โดย Daniel Wu) กับเจ็ทเด็ก

ขายตัวช่ือดังของบาร์ (รับบทโดย 

Stephen Fung) หนังบอกเล่า

ถึงความอึดอัดของแซม ที่มีหน้าที่

จากการเป็นตำารวจ และลูกชายคน

เดียวของบ้าน ในครอบครวัของคนจีน ซึง่ต่างจากเจ็ท

ผู้ที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผย เป็นดาวของบาร์ออฟที่แขก

คนไหนๆ ก็ติดใจเค้า

ความรักของท้ังคู่เหมือนจะไปได้ด้วยดี แต่สุดท้าย

ก็เกิดเรื่องราว ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องท้ังหมด 

Bishonen ยังประกอบด้วยตัวละครอีก 3 คนคือคา

นะเพื่อนของแซม (รับบทโดย Shu Qi), นักร้องชื่อ 

K.S. และชิงเพื่อนของเจ็ท ทั้ง 3 คนมีบทบาทสำาคัญ

ท่ีทำาให้ทุกอย่างหักเหไปมา ความสัมพันธ์ของพวก

เขาซับซ้อนมากเกินกว่าจะบอกเล่าได้อย่างละเอียด 

เพราะถ้าเล่าออกไป อาจะทำาให้เสียอรรถในการดู

หนัง เพราะเก่ียวข้องและผูกพันกันไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง และพวกเค้าก็เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของเรื่อง

ใน Bishonen มีเลิฟซีน เพียงไม่กี่ฉาก แต่หนึ่งใน

ฉากท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสดุ คอืฉากในห้องอาบน้ำา โดย

ส่วนตัวชอบฉากนี้เช่นกันครับ คิดว่าถ่ายออกมาได้ดี 

บ่งบอกถึงอารมณข์องตัวละครไดม้ากเหลอืเกิน แต่ว่า

กลับไม่ได้ดูสกปรกหรือลามกแต่อย่างใด 

หนังเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและความสุข ดำาเนินเรื่องโดย

เพิม่ความตึงเครยีดข้ึนไปทีละน้อย และขมวดปมอย่าง
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เต็มความรู้สึกท้ังหมดของเจ็ท เกย์หนุ่มขายบริการผู้

เฝ้ารอความรักมาทั้งชีวิต 

หนังเรื่องนี้ทำาให้ผมเข้าใจว่า “ความรักแสนสั้น ในชั่ว

เวลาพริบตา” นั้นเป็นอย่างไร เสียดายที่ผมเองก็ยังไม่

เคยได้เจอสิ่งนั้น

ตึงเครียดในตอนท้าย และคลี่คลายปมไปในที่สุด สิ่ง

ท่ีลืมไม่ได้คือดนตรีประกอบท่ีเพราะมาก และเพลง

ประกอบชื่อ The Answer ที่ร้องโดย Coco Lee 

ท่ีถ่ายถอดออกมาได้อย่างเศร้าสร้อย หลายคนอาจ

เสียน้ำาตากับตอนสุดท้ายของหนัง ท่ีอาจร้องไห้ด้วย

ความเสียใจ หรือซาบซึ้งในความรักของท้ังสองคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากสุดท้ายของเรื่อง ที่ถ่ายทำา

และเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย แต่กลับดึงอารมณ์คนดู

ได้อย่างหนักหน่วง  

ข้อความสุดท้าย ท่ีแซมบอกกับเจ็ท แม้เป็นเพียง

ข้อความเพียงไม่ก่ีบรรทัด แต่น้ันก็มากพอท่ีจะเติม

issue 08 | gConnex.Com 77Entertainment : Movie



the
BAMBOO
BEAT

Text : Pajongpoj Narksombot
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Khalil Fong 
Album : orange moon

อัลบั้ม R&B ขั้นเทพ ที่รังสรรค์จากฝีมือของ khalil fong ผู้ที่ได้รับฉายาว่า Jay 

Chou’s Hongkong ใครจะคิดว่าเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายอย่างฮ่องกง 

จะมีศิลปินท่ีรงัสรรคง์านดนตร ีsoul และ neo-soul ท่ีเต็มไปดว้ยความละเมียดละไม

และงดงาม ท่ีสอดแทรกไปในท่วงทำานองท่ีพอเหมาะบวกกับเสยีงรอ้งท่ีฟงัแลว้แทบไม่

เช่ือว่า น่ีคอืศิลปินจากฮอ่งกงจรงิๆ เหรอ!! หลบัตาฟงัยังแอบนึกว่าเอาคนผวิดำาท่ีไหน

มาร้องเพลงจีน มันช่างไพเราะและเข้ากันมากกกกก 

เพลงที่อยากจะแนะนำาสำาหรับอัลบั้มนี้คงเป็นเพลงอะไรไม่ได้นอกจาก Sing along 

song เพลงบัลลาดสุดจะโรแมนติก และละเมียดละไม เหมาะกับการใช้บอกรักใคร

สักคน พาร์ทดนตรีที่ล้ำาลึกและเต็มไปด้วยจังหวะจะโคนที่เหมาะสม  และติดหูมาก 

โดยรวมของอัลบั้มนี้จะเป็น Soul ที่ฟังสบายและติดหูและดนตรีก็ไม่ง่อยเลย ถือเป็น

อัลบั้มที่คุ้มมาก

tracklist
• Sing a long song (eng ver.)
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susan Wong
Album : the best of susan Wong

อีกหน่ึงสาวเสียงสวยจากเกาะฮ่องกงท่ีความสามารถทางดนตรีและการเล่นเปียโนดี

ไม่ใช่เล่น และถือเป็นอีกหน่ึงศิลปินท่ีคอ jazz ทุกคนต้องรู้จักเพราะงานเพลงของ

เธอจะอยู่ในแนวทางของงานดนตรี smoot jazz ท่ีละเมียดละไมและสุดแสนจะ 

โรแมนติก ดนตรีท่ีมีจังหวะนิดๆพอขยับได้บวกกับเสียงร้องท่ีสบายหูจึงไม่แปลกเลย

ที่งานเพลงของเธอจะอยู่ในใจของคอ jazz หลายๆ คน

งานในอัลบั้มชุด the best of ส่วนใหญ่จะเป็นงานเพลงของศิลปินฝั่งตะตันตกที่เธอ

ช่ืนชอบมาคฟัเวอรใ์หม่ในแนว jazz ท่ีเธอถนัดจึงฟนัธงในความไพเราะและติดหูไดเ้ลย

ด้วยงานเพลงท่ีเป็นท่ีจดจำาผสานกับเสียงร้องท่ีไพเราะ จึงเป็นอีกอัลบ้ัมหน่ึงท่ีเหมาะ

แก่การเปิดฟงัในเวลาท่ีต้องการพกัผอ่นเป็นอย่างย่ิง ฟนัธงได้ว่าคณุจะต้องตกหลมุรกั

เพลงของสาวเสียงสวยคนนี้แน่ๆ

tracklist
• Killing Me Softly
• Just the Way You Are
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Queen sea Big shark 
Album : Queen sea Big shark

ภายใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยสินค้าก๊อปเกรดเอ จากประเทศจีน ก็ยังมีวงดนตรีวงนึง

ที่มีความสามารถและไม่จำาเป็นต้องก๊อปใครกับวงที่มีชื่อเท่ๆว่า Queen Sea Big 

Shark กับงานดนตรี indy rock ที่เปรี้ยวซ่าและเก๋ไก๋ พอๆกับลุคของนักร้องสาว

ประจำาวง กับสไตล์การแต่งตัวที่หาคำาจำากัดความไม่ได้รู้เพียงอย่างเดียวว่า เท่มากก

พารท์ดนตรใีนอัลบ้ัมน้ีเต็มไปดว้ยความเปรีย้ว เท่ และอินเตอรม์ากๆอาจจะเป็นเพราะ

ว่าเพลงส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษจึงทำาให้ผู้ฟังเข้าถึงได้ไม่ยาก ถ้าฟังดีๆอาจจะ

เผลออุทานมาได้เลยว่าน่ีเพลงจากประเทศจีนใช่ม้ัย?? เพราะเพลงมันเปรีย้วและดูอิน

เตอร์มากๆๆ ทุคแทรคฟังเพราะและมันส์ อยากจะแนะนำาให้ผู้อ่านลองไปเซิจชื่อวง

นี้ใน youtube รับรองว่าคุณจะได้เพิ่มเพลงของวงนี้ลงใน play list ของคุณอย่าง

แน่นอน  นับเป็นรสชาติใหม่ๆจากวงดนตรีจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยากจะแนะนำา

ให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆ

tracklist
• Hard Heart

• Money Fucker
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กลิ่นกาย
กลิ่นที่ใครๆ ก็ไม่อยากมี

นุ่มๆ คนไหน ท่ียกธงยอมแพ้ให้กับเหงื่อบริเวณใต้วงแขน จนไม่อยากทำา

กิจกรรมใดๆ เพราะทำาให้หมดความมั่นใจแล้วล่ะก็ ขอให้เขยิบเข้ามาใกล้ๆ  

วันน้ี CONNEX ได้นำาข้อมูลน่ารูจ้ากเว็บไซต์สขุภาพยอดนิยมอย่าง PLEASE HEALTH 

มาบอกเล่าเก้าสิบกัน ให้ได้ลองนำาไปใช้ เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง

ก่อนอ่ืนเราลองมาดูสาเหตุของภาวะการเกิดเหงื่อท่ีมากกว่าปกติกันครับ สำาหรับ 

สาเหตุหลักๆ มีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกเป็นแบบท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Primary 
cause) ซึ่งพบได้บ่อย โดยมักมีเหงื่อออกมากบางตำาแหน่งของร่ายกาย เช่น รักแร้ 
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 

รักแร้ เป็นตำาแหน่งที่พบบ่อยที่สุดทำาให้ใต้วงแขนเปียกชื้นตลอดเวลา และอาจ
มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวตามมาจากการทำาปฏิกริยาของแบคทีเรียกับเหงื่อ 

ฝ่ามือ มือจะเปียกช้ืนตลอดเวลา ทำาให้เวลาเขียนหนังสือ สมุดจะเปียกเป็น

รอย และถ้าเป็นชาวต่างชาติจะไม่กล้าจับมือทักทายกับผู้อื่น (shake hand) 

ฝ่าเท้า เท้าจะแฉะและมีกลิ่นอับชื้น 
และแบบท่ี 2 แบบท่ีมีความผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของโรค (Secondary 
cause) เช่น ไทรอยด์เป็นพิษซึ่งเป็นโรค ของระบบต่อมไร้ท่อ หรือภาวะวิตกกังวล 
เป็นต้น

ห
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สำาหรับข้ันตอนการดูแลรักษาน้ันเราสามารถดูแลได้ด้วย

ตนเอง แต่หากเกินความสามารถ ทำายังไงเจ้าเหงื่อก็ยัง

มากวนใจ การปรกึษาแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญน่าจะเป็นคำาตอบ

ที่ดีที่สุดครับ

การดูแลข้ันต้นด้วยตัวเอง คือการใช้สารระงับเหงื่อ 

(antiperspirants) โดยเลือกซื้อชนิดท่ีมีส่วนผสมของ 

Aluminium - based เช่น Aluminium zirkonium 

tetrachlorohydrex glycine และ Aluminium chlo-

rohydrate 

ข้อด้อยของการใช้สารระงับเหงื่อประเภทท่ีกล่าวมาคือ 

ต้องทาซ้ำาวันละหลายๆครั้ง และถ้าเป็นมากอาจจะไม่

ได้ผล

การปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญ จะมีทางเลือกของการ

รกัษาต้ังแต่การใช้ยาทาภายนอก, ยารบัประทาน, ยาฉดี 

และการผ่าตัด โดยรายละเอียดการรักษา

แต่ละวิธี มีดังนี้ครับ

1. ยาทาภายนอก แพทย์จะส่ังยาท่ีมี

สาร Alumi- numchloride hexahydrate 

(Drysol) ซึ่งจะใช้ได้ผล ถ้าเป็นไม่มาก แต่มีข้อ

เสียคืออาจระคายเคืองต่อผิวหนังได้ 

2. ยารับประทาน เป็นยาในกลุ่ม atropine แต่

เน่ืองจากมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเช่น คอแห้ง ปาก

แห้ง จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม

3. ยาฉีด ยาท่ีนำามาฉดีคอืสาร botulinum toxin type 

A (Botox) ซึ่งจะทำางานโดยไปรบกวนการส่ือสารของ

สารเคมีท่ีปลายประสาท ซึ่งมีหน้าท่ีออกคำาสั่งให้ต่อม

เหงือ่ผลติเหงือ่ โดยแพทย์จะฉดียาท่ีผวิหนังรกัแรเ้ป็นจุด

เล็กๆเท่าเมล็ดถ่ัวเขียวหลายๆจุดตามบริเวณท่ีมี

ต่อมเหงือ่ วิธีน้ีได้ผลดีและเป็นท่ีนิยมเพราะไม่เจ็บ

มากและไม่ต้องพักฟื้น ผลจะอยู่ได้นานประมาณ 

6-9 เดือนและต้องมาฉีดซ้ำาอีก

4. การผ่าตัด จะพิจารณาทำาเม่ือไม่ตอบสนอง

ต่อการรักษาด้วยยา ปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดท่ี

เรียกว่า ETS ย่อมาจาก Endoscopic thoracis 

sympa- thectomy เป็นการผ่าตัดเส้นประสาท

บริเวณทรวงอก ซึ่งต้องทำาโดยแพทย์ท่ีเช่ียวชาญ

เฉพาะทางเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.pleasehealth.com 
สามารถติดตามเรื่องราวน่ารู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพได้ท่ี 
PLEASE HEALTH : THAI MEDICAL BLOG BY 
SPECIALIST
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beyond
BASIC

Text : ลำาเภา

CONNEX 008 มาพร้อมกับคอลัมน์ใหม่แกะกล่อง โดยลำาเภาอาสา

ค้นคว้านำา sex position มาแนะนำาให้ได้รู้จักกัน แต่ความตั้งใจของ

ลำาเภาน้ันบอกไว้ตรงน้ีก่อนว่า ไม่กล้าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำาหรอกค่า!!! 

เพราะท่าทางต่างๆ ที่ยกมานี้ หลายคนคงใช้กันคล่องปรื๋อ เอาเป็นว่า

คอลัมน์น้ีต้ังใจให้เพื่อนๆ ได้รู้จักช่ือเสียงเรียงนามของช่ือท่าต่างๆ กัน

ก็เท่านั้นเอง 

ประเดิมเล่มแรกต้อนรับด้วย 2 ท่า แล้วเด๋ียวเล่มหน้าฟ้าใหม่ ลำาเภา

จะขนท่ายากชนิดท่ีเป็นยิมนาสติกคงได้คะแนนความยากบวกเพิ่มไปอีก

หลายจุดทศนิยมมาให้ชมกันอีกรอบ!!!
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double 
Chair
ชื่อท่าก็บอกกันชัดอยู่แล้วว่าเป็นเก้าอ้ีสองช้ัน 

ตัวพระก็เป็นเก้าอ้ีช้ันล่าง ตัวนางก็ออนท็อป

เก๋ๆ  ทา่นีล้ำาเภาใหค้ะแนนความยากที ่2 ดาว 

เพราะเด็กๆ กะโหลกกะลามากค่ะ ไม่ได้กับ

ถึงขนาดต้องอาศัยการใช้กำาลังต้านแรงโน้ม

ถ่วงของโลกมากนัก เน้นท่ีจังหวะล้วนๆ ถ้า

ใครอยากเพ่ิมบีท แนะนำาให้เปิดเพลงประกอบ

จังหวะไปด้วย จะตามจังหวะหรือจะคร่อม

จังหวะก็เชิญตามอัธยาศัยค่ะ!!!
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Spoon
เอส-พี่-ดับเบิ้ลโอ้-เอ็น อ่านว่า สพูน! แปลว่า 

ช้อน สำาหรบัท่าช้อน อย่าเพิง่สงสยัว่าทำาไมต้อง

เปน็ชอ้น ลำาเภาขอใหเ้พือ่นๆ นกึภาพของชอ้น

สองดา้มคะ่ ที่เพิง่แกะจากกล่องและเอามาวาง

ทาบกัน มันช่างพอดิบพอดีเสียน่ีกระไร และ

ขอให้ใช้ตรรกกะทางคณิตศาสตร์ ด้วยสมการ

แทนที่ จากทรงช้อนเปลี่ยนเป็น ทรงมนุษย์ค่ะ 

โป๊ะเช้ะ! เห็นภาพตามกันแล้วล่ะสิ แต่ความเก๋

ของท่าน้ี อยู่ท่ีว่า ดว้ยความเป็นมนุษย์ สารรา่ง

ของเรา มีข้อต่อ มีเข่า ที่ ไม่ได้แข็งเป็นช้อนส

แตนเลสท่ีจะมาวางทาบกันเฉยๆ ดังน้ันใช้ข้อ

ต่อของเราให้เป็นประโยชน์คะ่ ไม่ว่าจะ เก็บคอ 

งอเข่า เท้าชิด อ้อมตัวนิด บิดตัวหน่อย หรือ

ยกแขนแหกขา ท่าน้ีครเีอทไดต้ามสภาพรา่งจะ

อำานวยเลยค่ะคุณ!!!
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The X Lounger : 
Bird’s Nest Chair 
เก้าอี้สุดชิคที่เรายกมาอวดชาว CONNEX วันนี้ก็เช่นกัน ด้วยรูปทรงและการดีไซน์

น้ันมีรูปแบบคล้ายกับรังนกแบบไม่มีผิดเพี้ยน โดยใช้การสอดประสานของเส้นทำาให้

เกิดฟอร์มของเก้าอ้ีท่ีสวยงามลงตัว เห็นแล้วน่าท้ิงตัวลงไปน่ังเพื่อสัมผัสความสบาย

เป็นที่สุด สำาหรับดีไซน์เนอร์ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาคือ Timothy Schreiber 

และถ้าเพื่อนๆ มองผลงานชิ้นนี้ดีๆ เชื่อว่าคงคิดเหมือนเราแน่นอน ว่าหน้าตาของ

เก้าอึ้ตัวนี้ช่างคล้ายกับสนามกีฬาโอลิมปิคที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนในปี 2008 ที่ผ่านมา 

หรือสนามกีฬารังนกนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นการนำาเอาแรงบันดาลใจมาปรับใช้เปลี่ยน

ฟังก์ชั่นใช้งานได้อย่างน่าสนใจ

ind
esig

n

+
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The scroll Chair 
หากคณุเป็นคนรกังานดีไซน์สไตลมิ์นิมอลลสิม์ เก้าอ้ีตัวน้ีคอือีก

งานดไีซน์ท่ีคงเข้าไปอยู่ในใจคณุได้ไม่ยากเพราะด้วยการใช้เสน้

ลายและแรงบนัดาลใจจากการวาดเส้นและการคัดลายมอืรวม

ท้ังม้วนกระดาษตามแบบฉบับจีน ทำาให้งานช้ินน้ีดนู้อยแต่แฝง

ไปด้วยเสน่ห์ท่ีน่าสนใจ ส่วนวัตถุดิบท่ีนำามาใช้คือสแตนเลส 

คาร์บอนไฟเบอร์ และ pc ขึ้นรูป โดยมีให้เลือก 2 สีคือดำา

และแดง สำาหรับเก้าอี้ตัวนี้ดีไซ์โดย XU Gongwei ซึ่งได้รับ

การการนัตีว่าเป็นเก้าอ้ีดีไซน์โดดเด่นคว้ารางวัล Grand Prize 

of DESIGNED IN CHINA จากเวที The Rado Young 

Design Prize
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Yin Yang Twin Chair 
DEDON ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จากเยอรมัน ได้นำาเอาแนวคิดจากอีกซีกโลกอย่าง

ปรัชญาหยินหยางของจีนมาใช้เป็นคีย์คอนเซ็ปต์ของเก้าอ้ีทรงกลม ท่ีสามารถแยกออก

เป็นเก้าอี้สองชิ้นได้ และไม่ใช่เพียงรูปร่างหน้าตาที่ให้ความหมายเท่านั้น แต่ด้วยฟอร์ม

และสท่ีีเลอืกใช้ยังราวกับว่ามีความหมายซอ่นอยู่ในตัว ซึง่ดไูด้จากการเลอืกใช้สแีพลทินัม

และสีบรอนซ์เป็นหลัก และออกแบบให้มีพื้นผิวเว้านูนสลับไปมา สะท้อนให้เห็นถึงก้อน

หินที่โอบล้อมด้วยน้ำาหรือภูเขาทรายที่ถูกสร้างให้เป็นรูปร่างโดยลมนั่นเอง
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China Knuckles 
เห็นงานดีไซน์ช้ินน้ีแล้วเช่ือว่าทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันว่ามันมีท่ีมาจากอะไรอย่าง

แน่นอน ถูกต้องแล้วครบัเพราะเจ้าสนับมือช้ินน้ีถูกดดัแปลงมาจากจานกระเบ้ืองจีน โดย

ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ มิใช่เพื่อการต่อสู้แต่อย่างใด (แต่ถ้าเป็นการต่อสู้

เรื่องสไตล์ นั่นก็ว่ากันอีกเรื่อง!!) โดยเหมาะมากหากใครจะนำาไปใช้เป็นจี้ห้อยคอ เพราะ

ดจูากวัตถุดิบแล้วถ้านำามาใช้งานแทนสนับจรงิๆ ละ่ก็ มีหวังท้ังคนชกและคนโดนคงต้อง

เลือดอาบกันทั้งคู่ สำาหรับผู้ที่สร้างสรรค์งานชิ้นสวยชิ้นนี้ขึ้นมาคือ Juliet Ames ซึ่งมี

ให้เลือก 3 ลายด้วยกัน ได้แก่ Blue Willow, Brown Transferware และ Garden 

Bouquet ต่อชิ้นราคาคิดเหมาๆ ที่ 55$
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Cloneclick
หลังจากได้รับบรีฟมาว่า CONNEX ฉบับน้ีว่าด้วยเรื่องจีนๆ 

ถึงกับปวดขมับ คดิวนไปวนมาหลายตลบว่าจะเอาเว็บเดด็อะไร

มาแนะนำาให้ชาว CONNEX รู้จักกันดี เพราะโจทย์นี้หินสุดๆ 

ว่าแล้วก็ต้องน่ังเรียกพลังลมปราณท้ังหมดท่ีมี แต่ก็ไร้ผล งั้น

คงต้องใช้ไม้ตายถามคนอ่ืนดูดีกว่า ระหว่างท่ีแชทโอโฟนถาม

คนน้ันคนน้ีว่ามีเว็บเด็ดดวงเก่ียวกับจีนบ้างม้ัย ยังไม่ทันได้คำา

ตอบใดๆ กลับมา เดชะบุญ ปิ๊ง!!!! ไอเดียบรรเจิด 

เพราะไอโฟนท่ีอยู่ในมือพลันให้คดิไปถึงไอโฟนจีน ราคา 3,000 

บาท ที่พี่จีนกอปได้เนียนกริบ นี่ขนาดเป็นของพี่จีนยังทำาออก

มาไดเ้หมือนเป๊ะขนาดน้ี เอาส!ิ มันต้องมีเว็บไซต์สกัเว็บสองเว็บ

ละน่าท่ีพีเ่คา้จีนเคา้ถอดแบบมาให้คนในประเทศไดเ้ลน่กันบ้าง

Text : Chalermpol Jittagasem
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และหลังจากท่ีได้ค้นหาข้อมูลวันน้ีเราขอยกมาให้ดูกัน 4 เว็บไซต์ท่ีหน้าตาละม้ายคล้าย

ต้นฉบับอย่างกับแกะ เริ่มด้วยเว็บแรก ฟากต้นฉบับนั้นเป็นเว็บไซต์รวบรวมวิดีโอที่คนทั่วโลก

รู้จักกันดีอย่าง YOUTUBE โดยฝั่งพี่จีนเค้ามีเว็บไซต์แบบนี้เช่นกัน ใช้ชื่อว่า YOUKU  

เว็บที่สองเป็นเว็บบลอกน้องใหม่มาแรง เชื่อว่าหลายๆ คนคงเริ่มใช้กันบ้างแล้ว เว็บนี้มีชื่อ 

TUMBLR ทางพี่จีนก็ไม่น้อยหน้าเข็นมาชนกันจะจะ หน้าตาถอดแบบกันมาอย่างกับพี่น้อง

ฝาแฝดยังไงยังงั้น โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า diandian.com

Youtube Youku

Tumblr Diandian
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เว็บที่สามใครที่ชอบทวีตเป็นชีวิตจิตใจ ติดหนึบกับ TWITTER ถ้าว่างๆ ลองเข้าไปดูเว็บทวิต

เตอร์เวอร์ชั่นพี่จีนดูที่ fanfou.com 

และเว็บสุดท้าย เป็นเว็บฮอตฮิตที่ติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมือง เชื่อว่าบอกแค่นี้ก็รู้กันแล้ว

ล่ะว่าเรากำาลังจะพูดถึง facebook ทางพี่จีนก็ไม่ยอมน้อยหน้า มีเฟซบุ๊คเป็นของตัวเองโดย

ใช้ชื่อว่า weibo.com แม้หน้าตาจะไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ กระเดียดไปทาง myspace ซะ

มากกว่า แต่รูปแบบการใช้งานคล้ายคลึง facebook อยู่มากทีเดียว 

Twitter Fanfou

Facebook Weibo

เอาเป็นว่าใครท่ีรูภ้าษาจีน ลองเข้าไปเล่น แลว้เอามาเลน่ให้ฟงักันหน่อยนะครบัว่าเลน่เวอรช่ั์น

พี่จีนแล้ว สนุกขนาดไหน!!

issue 08 | gConnex.Com 97Cool Click



Guǎngzhōu 
เดินชมสีสันเมืองกว่างโจวยามค่ำา

บนถนนคนเดิน “เป่ยจิงลู่” 
และจตุรัส “ห่ายจู”
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วันน้ีหากจะเรียก “กว่างโจว” ว่าเป็นเมืองแห่งสอง

วัฒนธรรมของชาวจีนก็คงไม่ผิดนักเพราะเมืองแห่งน้ี

เติบโตมาพร้อมกับประเทศจีนมาทุกยุคทุกสมัยตลอด

หลายพันปีที่ผ่านมา ทำาให้เมืองนี้เป็นแหล่งผสมผสาน

วัฒนธรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ถ้าพูดถึงเรื่องท่ีท่อง

เท่ียวท่ีกว่างโจวแล้วคงมีหลายๆ ท่ี ท่ีถูกจัดอยู่ใน

โปรแกรมทัวร์ยอดฮิต เช่นไหว้พระ, ชมอนุสาวรีย์แพะ 

เป็นต้น แต่สำาหรับ Connex แล้วเราจะพาไปเที่ยว 

ชิลๆ แบบคนพื้นที่เค้าไปกันจะดีกว่า

ประเดิมด้วยท่ีแรกคือ “ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่” ตั้งอยู่

ที่ศูนย์การค้ากว่างโจว ถนนคนเดินสุดฮิปของตี๋หมวย

ท้ังหลาย ท่ีมีรา้นรวงให้เดินเลอืกช้อปเลอืกชิมมากมาย 

แต่ท่ีเห็นมีมากท่ีสดุก็คงจะไม่พน้เสือ้ผา้ท้ังแบรนด์นอก

แบรนดจี์น รา้นใหญ่ๆ  บางรา้นแคเ่ห็น Logo แว้บแรก

นึกว่าของฝรั่งแต่พอพิจารณาดีๆ อ้าวน่ีมันไม่ใช่น่ีนา 

ทำาให้แอบอึ้งไปเล็กน้อย สำาหรับ Fashionista อาจจะ

ผดิหวังถ้าต้ังใจจะมาช้อปท่ีน่ี เพราะแบบเสือ้ผา้ออกจะ

ดเูรยีบๆ เชยๆ สกัหน่อยถ้าเทียบกับบ้านเรา เน่ืองจาก

คนท่ีน่ีเคา้คอ่นข้างจะไม่แต่งตัวจัดจ้านเหมือนบ้านเรา 

แต่จุดเด่นของถนนคนเดินแห่งน้ีท่ีอยากจะแนะนำาคือ

เจ้าถนนคนเดินเป่ยจิงแห่งน้ีสร้างครอบอยู่บนถนน

โบราณหลายพนัปีก่อนสมัยฮอ่งเต้ยังเรอืงอำานาจ พรอ้ม

กันน้ีรอบๆ ของถนนคนเดนิแห่งน้ียังขุดพบซากโบราณ

สถานท่ีสำาคญัหลายยุคสมัยของเมืองกว่างโจวมากมาย 

เช่น ได้แก่ โบราณสถานฉิ่นฟันยู่, โบราณสถานอู่ต่อ

เรอืสมัยไท่ฮัน่, พระตำาหนักสมัยซฮีัน่และหนานเย่, คา่ย

ทหารเรอืสมัยถังและชิง, สวนหลวงสมัยหนานและฮัน่, 

วัดหลวงสมัยหมิน, ศาลเจ้าสมัยหมิน และ ประตูต้า

หนานเหมินสมัยหมินชิง เป็นต้น อีกจุดเด่นสำาหรับผู้

ที่ชอบเสี่ยงดวงคือ ที่นี่เค้ามีซุ้มน้ำาเต้าปูปลาให้บริการ

สำาหรับคนที่เดินผ่านไปมาได้ร่วมสนุกอีกด้วย
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เดินกันเหนื่อยแล้วเราจะพาไปนั่งเล่นที่ “จตุรัสห่ายจู” ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาปิงเจียงย่านเมืองการค้าเก่าของกว่าง

โจว อันเป็นอีกสถานท่ีพักผ่อนของคนเมืองกว่างโจวคงคล้ายๆ กับสวนลุมบ้านเราน้ันแหละ สร้างข้ึนต้ังแต่

ปี 1953 บนเนื้อที่กว่าสี่ตารางกิโลเมตร และเป็นจตุรัสแห่งเดียวที่ติดกับแม่น้ำาจึงทำาให้ประชาชนที่นี่นิยมพา

กันมาชมทัศนียภาพอันสวยงาม อีกทั้งบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของอาคารเสาส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุด

ในโลกอีกด้วย ซึ่งยามค่ำาคืนจะมีความงาดงามเป็นพิเศษเพราะอาคารดังกล่าวจะติดไฟ LED สีรุ้งวิ่งวนไปมา 

พร้อมท้ังอาคารและสิ่งปลูกสร้างรอบๆ จตุรัสแห่งน้ีต่างมีการออกแบบท่ีทันสมัยไม่แพ้กับประเทศพัฒนาแล้

วอื่นๆ เลยทีเดียว

 

เป็นอย่างไรบ้างกับ At nice place ฉบับน้ี หลายคนท่ีไปเยือนกว่างโจว ถ้าได้มีโอกาสก็ไปเท่ียวกันได้นะครบั 

เพราะเที่ยวแบบคนในท้องถิ่นแล้วผมว่าเราจะเห็นชีวิตที่หลากหลายมากกว่าไปกับทัวร์เป็นไหนๆ
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RIK
Barnett 
Text : ลำาเภา

ขอต้อนรับเข้าสู่คอลัมน์ใหม่แกะกล่องกันอีกรอบเจ้าค่ะ กับคอลัมน์

สมัภาษณ ์โดยเล่มน้ีลำาเภาขอทำาหน้าท่ีเสิรฟ์หนุ่มน้อยหน้าใสใสจ่านมา

ให้ชาว CONNEX ได้ลิ้มลอง เอ้ยยยย! ทำาความรู้จักกัน

สำาหรบัเลม่น้ีแม้คอนเซป็ต์เราจะจีนจ๋า แต่ว่าลำาเภาขอด้ือด้าน เถียงหัว

ชนฝา ก็จะเอาหนุ่มน้อยตาน้ำาข้าวมาตัดเลี่ยนบ้างแล้วใครจะทำาไม!!! 

โดยหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้มีชื่อว่า Rik Barnett เจ้าค่ะ

Rik Barnett หนุ่มน้อยนักแสดงสัญชาติอังกฤษนายนี้ อายุอานาม 22 

ปี เพิ่งเรียนจบ UCLA จากยูเอสออฟเอมาหมาดๆ และขณะนี้กำาลัง

งว่นกับโปรเจ็คต์ท่ีแอลเออยู่คะ่คณุขา สำาหรบัโปรเจ็คต์ท่ีเป็นไฮไลท์ ต้อง

ยกให้กับผลงานการแสดงเรื่อง ‘Bosie’ ที่ว่าด้วยเรื่องราวความรักชาว

เกย์ โดยว่ากันว่าโปรเจ็คต์นี้เข้าตาโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Adam Epstein 

เข้าอย่างจัง นอกจากน้ีหนุ่มหน้าหวานนายน้ียังเคยได้รับรางวัลการัน

ตีงานแสดงมาแล้วบนเวที Ibiza film festival เมื่อปี 2010 ที่ผ่าน

มา โดยได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเย่ียมจากภาพยนตร์อินด้ี

เรื่อง ‘‘Rebels without a Clue’’ ปัจจุบัน Rik ได้เซ็นสัญญากับ

สังกัดการแสดงแถวหน้าท่ีแอลเอและนิวยอร์คเป็นท่ีเรียบร้อย เอาล่ะ

รู้จักประวัติกันมาพอหอมปากหอมคอ คราวน้ีลองไปทำาความรู้จักกับ

น้องริกกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ

ลำาเภา : สวัสดีค่ะน้องริก

ริก : สวัสดีพี่ลำาเภาและเพื่อนๆ 

CONNEX ทุกคนครับ

ลำาเภา : ขอยิงคำาถามแรกเอาใจ

ชาว CONNEX เลยแลว้กันนะคะ 

น้องริกเป็นเกย์ป้ะเนี่ย!?

ริก : จริงๆ แล้วผมว่า ไม่ว่าจะ

เป็นเพศไหน ถ้ากำาลังมองหารัก

แท้ ผมจะไม่แบ่งแยกเลยครับ 

เพราะผมวา่ความรักยงัไงมนักค็ือ

ความรัก ไม่ว่าความรักจะมาใน

รูปแบบไหน ผมจะเปิดรับและมี

ความสุขกับมันครับ
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ลำาเภา : อุ้ยตาย! นึกว่าตาจะหวานอย่างเดียว ปากก็

ยังหวานด้วย.... เอ้อ แล้วพี่ได้ข่าวมาว่า อยู่ที่โน่นน้อง

ริกได้ฉายาว่าเป็น “English Zac Efron” น้องรู้สึกยัง

ไงกับคำานี้จ๊ะ

ริก : อย่างที่รู้ๆ กันนะครับว่าในวงการ Zac Effron 

เค้าดังและหล่อมาก คือถ้าจะให้เปรียบกับนักแสดงท่ี

อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อย่าง Zac Effron, Daniel 

Radcliffe, Robert Patterson, Andrew Garfield 

หรือมาริโอ้ เมาเร่อ ผมบอกตรงๆ เลยว่าการที่เค้าตั้ง

ฉายาผมให้เทียบเท่ากับดาราท่ีมีความสามารถระดับ

นั้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจมากครับ แต่ผมก็เป็น

ตัวของตัวเองนะ ไม่ได้ต้ังใจหรือพยายามเลียนแบบ

ใครครับ

ลำาเภา : ก่อนจากกันไป ให้น้องริกฝากอะไรถึงแฟนๆ 

ชาวไทยสักหน่อย

ริก : ผมขอขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยทุกคนเลยครับ ถ้า

ผมมีโอกาส ผมจะมาเที่ยวท่ีนี่แน่นอน อยากมาสัมผัส

บรรยากาศท่องเที่ยวเจ๋งๆ แล้วก็มาเจอกับแฟนๆ ทุก

คนครับ 

และสำาหรบัชาว CONNEX คนไหน ถ้าหลงรกันักแสดง

หนุ่มไฟแรงคนน้ีเหมือนลำาเภาละก็ เชิญเลยจ้ะ แวะ

เวียนเข้าไปท่ีแฟนเพจของน้องริกกันได้ตามอัธยาศำย

ค้นหาเพจ Rik Barnett หรืออยากจะทวีตโต้ตอบกับ

น้องเคา้แบบตัวเป็นๆ ก็เชิญกันได้ท่ี @RikBarnett ยัง

ไงลำาเภาขอฝากน้องริกคนน้ีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่ยก

ไทยไว้ ณ จุดนี้ด้วยค่า ^^

ลำาเภา : เห็นว่าน้องเกิดท่ีอังกฤษ แลว้ทำาไมถึงเลอืก

ที่จะมาเอาดีทางด้านการแสดงที่อเมริกาล่ะจ๊ะ?

ริก : หลังจากที่ผมถ่ายทำาเรื่อง ‘Rebels without 

a Clue’ เสร็จ ผมตัดสินใจมาเรียนต่อที่ LA ครับ

เพราะ LA เป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลก 

ผมเลอืกเรยีนท่ี UCLA ครบั โดยเรยีนเพิม่เติมเก่ียว

กับการแสดง แล้วก็งานเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง 

เรียนรู้กฎหมายท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกับวงการบันเทิง

ด้วย ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเรียนที่นี่ เพราะผม

ได้มุมมองดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเยอะมาก

ลำาเภา : แล้วเรียนการแสดงมาแบบน้ี มีบทไหนที่

สนใจ และอยากเล่นเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะ?

รกิ : ผมอยากเลน่บทคอมเมด้ีครบั เพราะท่ีผา่นมา

เล่นแต่บทดราม่า ผมว่ามันคงสนุกดีถ้าได้สคริปต์

ฮาๆ ขำาๆ แล้วเราต้องใช้ความพยายามในการ

ถ่ายทอดออกมาให้ได้

ลำาเภา : หลงใหลงานด้านการแสดงขนาดนี้ แล้ว

มีความคิดจะต่อยอดไปงานบันเทิงแขนงอ่ืนบ้าง

หรือเปล่าจ๊ะ? 

ริก : ถ้ามีโอกาส ผมอยากลองทำางานด้านบันเทิง

ทุกอย่างเลยครับ อยากลองเล่นละครทีวี เล่นหนัง

ผมก็สนใจนะ เพราะจะได้เล่นบทบาทท่ีหลากหลาย 

มันท้าทายและน่าตื่นเต้นดีครับ 

ลำาเภา : แล้วน้องริก สนใจเป็นนักร้อง อยากออก

อัลบั้มบ้างมั้ยเนี่ย?

รกิ : ก็ไม่แน่นะครบัพ่ี ผมอาจบินมาเมืองไทย แลว้

ออกซิงเกิ้ลเพลงให้เพื่อนๆ ได้ฟังกัน จะว่าไปผม

สนใจมาทำางานในวงการบันเทิงท่ีไทยเหมือนกัน

นะ เพราะท่ีน่ีมีคนเก่งและมีความสามารถเยอะเลย
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“สูงยาว เข้าดี ตี๋คมเข้ม” คือคำานิยามสั้นๆ สำาหรับ

นายแบบหนุ่มที่เราเลือกมาให้เป็น Model We Love 

ฉบับน้ีครับ สำาหรับช่ือแซ่ของพ่อหนุ่มคนน้ีคือ นาย 

Godfrey Gao 

Godfrey Gao เกิดท่ี Vancouver ประเทศแคนาดา 

เป็นหนุ่มตี๋ลูกครึ่งไต้หวัน-มาเลเซีย อายุ 27 ปี ด้วย

หน้าตาคมเข้ม และพกความสูงชะลูดขาดอีก 5 เซนก็

แตะสองเมตรพอดิบพอดี จึงไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีนายแบบ

หนุ่มคนนี้เข้าตากรรมการได้ไม่ยาก

สำาหรับผลงานท่ีผ่านมา ใครท่ีเป็นคอละครไต้หวัน 

คงคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี เพราะเคยเล่นละคร

มาแล้วมากมายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Volleyball 

Lover as Bai Qian Rui / Momo Love / Bull 

Fighting / Wo Yao Bian Cheng Ying Shi Zi 

/ Love Queen / Chao Ji Pai Dang Super / 

The Kid from Heaven รวมทั้งภาพยนตร์เรื่อง All 

About Women

และผลงานท่ีทำาให้คนท่ัวโลกต่างต่ืนเต้นกันยกใหญ่ 

นั่นคือการไปปรากฏโฉมใน Ad Campaign ให้กับ

แบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton คอลเล็คช่ัน 

Spring Summer 2011 ท่ีมาพรอ้มกับกระเป๋า “ELVIS” 

ซึ่งเป็นกระเป๋าหนังพิมพ์ลาย Damier Graphite 

นอกจากนี้ยังขึ้นปกให้กับนิตยสาร Num้ro Homme 

China ท่ีเผยความเซ็กซี่จนเราไม่อยากจะละสายตา

กันเลยทีเดยีว รวมท้ังยังข้ึนปกให้กับ Vogue Taiwan 

ฉบับ January 2010 อีกด้วย
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ProFiLe
NAME : 高以翔 / Gao Yi Xiang / Godfrey Gao

BIrTHDATE : 22 Sept 1984
HEIGHT : 195cm
WEIGHT : 88kg
STAr SIGN : Virgo
BLOOD TYPE : O

สำาหรับกิจกรรมท่ีสนใจ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล 

ฟุตบอล เทควันโด ดีเจเปิดแผ่น ตีกลอง วิ่งกรีฑาและไอซ์สเก็ต
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หลังจากท่ีเดินเล่นเพลินๆ พักใหญ่ เราก็ขอเดินไป

สำารวจพื้นท่ีเพิ่มเติม โดยเดินสวนกลับไปยังทิศทาง

ตรงข้าม และเม่ือเราเดินลัดเลาะไป เราจะได้พบกับ

อาณาจักรสนิคา้ตกแต่งบ้าน ท่ีบอกไดเ้ลยว่าใครท่ีชอบ

ตกแต่งบ้าน ห้ามพลาดการมาเดินช้อปของตกแต่ง

บ้านด้วยประการท้ังปวง เพราะท่ีน่ีได้รวบรวมสินค้า

เฟอรนิ์เจอร ์ผลติภณัฑ์ตกแต่ง คณุภาพมาตรฐานสากล

กว่า 500 โชว์รูม รวบรวมกว่า  10,000 แบรนด์ ซึ่ง

งานน้ีเราการันตีได้เลยว่าคุณจะต้องกุมขมับ เพราะ

ทุกช้ิน สวยจริง เก๋แบบกินกันไม่ลง  ไม่ว่าจะเป็น 

เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกอาคาร โคมไฟ เครื่อง

ครัว กระเบื้อง หินอ่อน ไม้ สุขภัณฑ์ กระจก ผ้าม่าน 

พรม ของประดับตกแต่งบ้าน โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

และอีกมากมายก่ายกอง

ใครที่อยากเดินเล่นชิลๆ ไปส่องเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆ เข้า

บ้าน หรืออยากไปเก็บบรรยากาศ และรูปแบบการ

ดไีซน์เพือ่เก็บไว้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้าน 

ท่ีน่ีเป็นท่ีท่ีเราแนะนำา ใครไม่ไป แลว้จะเสยีใจจรงิๆ อ้อ 

แต่ถ้าใครอยากไปหาของอร่อยๆ ทาน หรืออยากหาที่

แฮงคเ์อ้าท์ เม้ากับเพือ่นๆ รบัรองไม่ผดิหวังเช่นกันครบั 

เรือ่งการเดินทางจะให้สะดวกก็รถยนต์สว่นตัว หรอืโบก

พี่แท็กซี่ไปก็ได้ครับ

ภารกิจการตระเวนราตรีของ CONNEX Maga-

zine ฉบับนี้ เราจะพาคุณไปตะลุยอาณาจักสินค้า 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านท่ีเต็มไปด้วย

ของดีไซน์เก๋ แบบที่จะทำาให้คุณเดินดูกันแบบจุใจ

“พี่ครับ ไป CDC” หลังจากที่บอกจุดหมายปลาย

ทางพี่แท็กซี่ไป 30 นาทีต่อมา รถแท็กซี่สีเหลือง

เขียว ก็พาเรามาถึงจุดหมาย CDC หรอื CRYSTAL 

DESIGN CENTER ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่ง

นวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์ สไตล์แห่งใหม่ท่ีทัน

สมัยและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย บริเวณถนนเลียบ

ทางด่วน รามอินทรา 

และเม่ือสาวเท้าเข้ามา เราจะได้พบกับวงเวียนแรก

ที่ประดับด้วยประติมากรรมเก๋ๆ และน้ำาพุประดับ

ไฟ หลังจากท่ีเดินเข้าไปด้านใน ด้านขวามือจะ

เป็นอาคาร H หรือ SCG Expirience และเมื่อ

เรามองไปรอบๆ เรียกได้ว่า ไม่รู้จะเริ่มเดินต่อไป

ทิศไหนดี เพราะที่นี่มีพื้นที่ถึง 73 ไร่ และมีพื้นที่

ขายทั้งหมดกว่า  100,000 ตร.ม. เราจึงตัดสินใจ 

เดินไปทางด้านขวา เพราะเห็นร้านค้า และแสงไฟ

ประดับ รวมท้ังมีคนพลกุพลา่น ดูแลว้น่าจะมีอะไร

น่าสนใจไม่น้อย

และเมื่อเราเดินไปทางด้านขวา หรือด้านเฟส 2 ที่

นี่ เราจะพบกับร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ให้เรา

ได้เลือกลิ้มชิมรส โดยกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณ ไม่

ว่าจะเป็นช้ันบน หรอืช้ันลา่ง นอกจากน้ีบรเิวณลาน

กลางแจ้งตรงกลางของที่นี่ ยังมีการเปิดเป็นตลาด

นัดของตกแต่งบ้าน และของน่ารักดีไซน์เก๋จัด ให้

เราได้เลือกช้อปกันสนุกสนาน เคล้าคลอไปกับวง

ดนตรีที่มาบรรเลงเพิ่มอรรถรสในการช้อปอีกด้วย
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