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สตูดิโอ ชัน้ 4
หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการศิลปะการแสดงเกิดข�้นเพ�่อสนับสนุนและส�งเสร�มให�
เกิดพื้นท่ีการแลกเปล่ียนความรู� แนวคิด ประสบการณ� และ
สร�างบทสนทนาระหว�างศิลป�นและผู�ชมงานศิลปะการแสดง
ในหลากหลายรูปแบบ 

นอกจากเทศกาลระดบัชาติและนานาชาติท่ีร�วมจดัข�้นในกรอบ
ของโครงการนีเ้หมือนเช�นทุกป�แล�ว ในป�ที ่10 น้ียังได�เป�ดรบัสมัคร
คัดสรร และร�วมสนับสนุนการสร�างผลงานใหม�ท่ีนําเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับเมืองกรุงเทพฯ เพ�่อเชื่อมโยงกับนิทรรศการ
“เมืองเปลี่ยนแปลง” (URBAN IN PROGRESS) โดยฝ�าย
นิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดข�้นในเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564 – เมษายน พ.ศ.2565 การแสดงท่ีได�รบัการคดัเลือก
ได�แก� การแสดงชุด “ร�วม-อัตตา-รักษ�” ที่สร�างสรรค�โดย 
BCB Contemporary Dance Group และยังมีการแสดง 
“บางกอก บางกรอบ” โดยกลุ�มศิลป�น Pink Sky Orcas ซึ่ง
เป�นการนําเสนอประเด็นของเมอืงกรงุเทพฯ ทีส่อดคล�องไปกับ
งานนิทรรศการดังกล�าวฯ 

นอกเหนือจากการแสดงดงักล�าวแล�ว โครงการฯ ยงัประกอบด�วย
เทศกาลละครกรุงเทพ 2564 และ “Biopsy of Fear” โดย 
B-Floor Theatre โดยการแสดงเหล�านี้สร�างสรรค�โดย
กลุ�มศิลป�นผู�สร�างสรรค�ผลงานอย�างต�อเน่ืองเป�นประจําทุกป� 
ส�งผลให�เกิดพลวตัในแวดวงศลิปะการแสดงของไทย และยงัเป�น
การสร�างและขยายฐานผู�ชมให�เกิดขึ้นอันเป�นองค�ประกอบ
ที่สําคัญในกระบวนการแสดงอีกด�วย 

หอศิลปกรุงเทพฯ ยินดีท่ี ได�ทํางานร�วมกับกลุ�มศิลป�นด�าน
ศิลปะการแสดงท้ังไทยและนานาชาติผู�สร�างสรรค�ผลงาน
อย�างต�อเน่ือง ร�วมเผยแพร�เนือ้หาท่ีส่ือสารผ�านศลิป�นมาสู�ผู�ชม
ผ�านรูปแบบการแสดงท่ีหลากหลาย เพ�่อสะท�อนมิติทางสังคม
ต�าง ๆ สู�สังคมต�อไป
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6-21 พฤศจิกายน 2564
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โดย Pink Sky Orcas
บางกอก บางกรอบ
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กัณหรัตน� เลี่ยมทอง
ผู�อํานวยการโครงการฯ



ร�วม-อัตตา-รกัษ�: RUAM- ATTA-RAK (Collective Identity)
ผลงานล�าสุดของ BCB Contemporary Dance Group หร�อ
คณะเต�นร�วมสมัยบีซีบี  เป�นผลงานหน่ึงภายใต�โครงการ 
EVENT/HORIZONS 2021 ทีจ่ดัข�้นเพ�่อส�งเสร�มความร�วมมอื
แลกเปล่ียนแนวคิด และนําเสนอผลงานของศิลป�นจากท่ัวโลก
ในช�วงเวลาสถานการณ�ระบาดโควิด 19 ท่ีความร�วมมือกัน
ระหว�างศิลป�นและการจัดการแสดงเป�นไปได�ยากและได�รับ
ความท�าทาย โดยโครงการน้ีก�อต้ังโดย Theatre enCorps
Collectif ซึ่งเป�นองค�กรด�านศิลปะท่ี ไม�แสวงหาผลกําไรใน
ประเทศกร�ซ นําโดยผู�อํานวยการ นกัว�ชาการ และนักออกแบบ
ท�าเต�น Ana Sánchez-Colberg นอกจากน้ัน ร�วม-อัตตา-รกัษ�:
RUAM- ATTA-RAK ยังได�รับเลือกให�เป�นผลงานในโครงการ
ศิลปะการแสดง ประจําป� พ.ศ. 2564 โดยหอศิลปวัฒนธรรม-
แห�งกรุงเทพมหานคร

ร�วม-อัตตา-รักษ�: RUAM- ATTA-RAK เป�นผลงานการ
เต�นร�วมสมัยและส่ือผสม ท่ีนําตัวเลข ‘13’ จากหัวข�อของ
โครงการ EVENT/HORIZONS 2021 มาเป�นส�วนหน่ึงในการ
ค�นหาอัตลักษณ�ของเมืองกรุงเทพผ�านสถานท่ี เรื่องราว
เหตุการณ� และ/หร�อผู�คน ท่ีอยู�บนเส�นทางของรถประจาํทางสาย
13 ผ�านมุมมอง กระบวนการคิดและการเคลื่อนไหวของศิลป�น
ไทยและศลิป�นต�างชาติท่ีร�วมในโครงการ EVENT/HORIZONS
2021

ผลงานชิ�นน้ีนําเสนอมุมมองของแต�ละศลิป�นต�อกรงุเทพมหานคร
ผ�านประสบการณ�การน่ังรถเมล�แดงไม�ปรับอากาศ สาย 13
(คลองเตย-ห�วยขวาง) หรือการได�ประสบพบกับเรื่องราว 
สถานท่ีหรือผู�คน ท่ีอยู�บนเส�นทางเดินรถน้ี รถเมล�สาย 13
มุ�งหน�าจากอ��คลองเตย ผ�านเข�าถนนพระราม 4 ไปยังถนนว�ทยุ
เล้ียวเข�าสู�สุข�มว�ท แยกราชประสงค� ผ�านประตน้ํูา แฟลตดนิแดง
และไปสิ�นสุดที่ย�านห�วยขวาง ท้ังผู�คนและสถานท่ีบนเส�นทางนี้
บ�งบอกเร�่องราวมากมายของเมืองกรงุเทพตัง้แต�อดตีถงึป�จจ�บัน
ต้ังแต�รูปแบบการอยู�อาศัยในชุมชนแออัดย�านคลองเตย หร�อ
แฟลตดนิแดง ไปจนถงึคอนโดมิเนียมหรยู�านสุข�มว�ท และชิดลม
การจับจ�ายสินค�าแฟชั่นในราคาขายส�งย�านประตูน้ํา ไปจนถึง
สินค�าแบรนด�เนมบนถนนสุข�มว�ท ความร�มร�่นเข�ยวขจ�ท่ีหาได�
จากสวนสาธารณะท่ีมีไม�มาก และบนถนนว�ทยุซึ่งเป�นย�านท่ีมี
ชาวต�างชาติและมีสถานทูตมากท่ีสุด หร�อการได�มองย�อนถึง
เหตุการณ�สําคญัท่ีเคยเกิดข�้นทัง้กิจกรรมบันเทิง และการเมือง
รวมไปถึงการสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ บริเวณแยกราชประสงค�
ทัศนียภาพท่ีสวยงามหรูหรา เร�ยบร�อย ไปจนถงึความสกปรก
และไร�ระเบียบน้ีถูกหลอมรวมจะกลายเป�นเอกลักษณ�ของ
เมืองกรุงเทพท่ีไม�เหมือนท่ีอ่ืนใด

แม�ใช�เวลาเพ�ยงไม�ถึงหนึ่งชั่วโมงบนรถเมล�สาย 13 แต�สิ�งท่ีเรา
ได�เห็นในเวลาสัน้ๆ บนเส�นทางท่ีไม�ยาวนักน้ี คือ กรงุเทพมหานคร
ในหลากหลายมุมมองท่ีคนกรงุเทพอย�างเราอาจไม�เคยสังเกตเห็น
หร�ออาจจะเคยเห็นแต�ไม�ได�มองให�ลึกลงไปว�าความหลากหลายน้ี
ท่ีเป�นส�วนหนึง่ของกรงุเทพมหานครมาเนิ�นนาน ทัง้สร�างสรรค�
ความสวยงามเฉพาะตัว และเป�นส�วนหนึง่ของป�ญหาทางสงัคม
ท่ีเร�้อรัง แล�วตัวเราในฐานะคนกรุงเทพฯ มองอัตลักษณ�ของ
กรงุเทพมหานครอย�างไร และมองว�าอนาคตของกรงุเทพมหานคร
จะเป�นอย�างไร
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วันที่ 6 - 7 , 13 - 14 และ
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Website : www.bangkoktheatrefest.com
Facebook : Bangkok Theatre Festival

02 ร่วม-อัตตา-รักษ์
โดย คณะเต้นร่วมสมัย BCB  

เทศกาลละครกรงุเทพเป�นมหกรรมทางศลิปะการแสดงร�วมสมัย
หลักของประเทศไทยที่มีจํานวนศิลป�น ผลงานละคร และ
ผู�ชมมากท่ีสุด เริ่มครั้งแรกในป� 2545 จากความร�วมมือ
สร�างสรรค�ของประชาคมบางลําพู เครือข�ายละครกรุงเทพ 
และพันธมิตรอ่ืนๆ เพ�่อให�ศิลป�น ผู�ชม ครูอาจารย� นักศึกษา 
นักว�จารณ� สือ่มวลชน และผู�มีใจรกัละครเวที ได�พบปะสังสรรค� 
กระชับความสัมพันธ� ท้ังยังเป�นพ�้นท่ีสําหรับศิลป�นรุ�นใหม� ๆ 
ให� ได�แสดงงานต�อสาธารณะ ทั้งยังสร�างวัฒนธรรมการชื่นชม
ศลิปะการละครร�วมสมัย โดยจดัต�อเน่ืองมาเป�นประจาํในเดอืน
พฤศจ�กายนของทุกป�
 
ระยะ 10 ป�แรกมีศูนย�กลางการจัดงานท่ีสวนสันติชัยปราการ
และร�านรวงในย�านบางลําพ� จนขยายมาสู�ร�านอาหาร หอศลิป�
โรงละครขนาดเล็กในย�านอ่ืน ๆ ต้ังแต�ป� 2555 ได�ขยายมาที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห�งกรุงเทพมหานคร
 
นับแต�ป� พ.ศ. 2558 ด�วยความพร�อมและป�จจัยท่ีเปล่ียนแปร
ไปตามสภาพและสภาวการณ�ของละครร�วมสมัย ผู�จดัฯ จ�งย�าย
ศนูย�กลางของงานมาท่ีหอศลิปวฒันธรรมแห�งกรงุเทพมหานคร
และกระจายพ้ืนท่ีของเทศกาลฯ ไปยังโรงละครใหญ�น�อย
ท่ัวกรุงเทพที่เชื่อมโยงด�วยเส�นทางรถไฟฟ�าตอบรับวิถีการ
ดูละครของผู�ชมท่ีขยายวงมากข�้นรวมท้ังสนับสนุนการเติบโต
ของโรงละครขนาดเล็กทั่วทั้งกรุงเทพ



ศกุร�ท่ี 26 พฤศจ�กายน เวลา 19.00 น.  (Post Talk)
เสาร�ท่ี 27 พฤศจ�กายน เวลา 14.00 น. และ 19.00 น.
อาทิตย�ที ่28 พฤศจ�กายน เวลา 14.00 น. (Post Talk)

บุคคลทั่วไป 500 บาท
นักศึกษา 350 บาท    

Workshop
พฤหัสบดท่ีี 25 พฤศจ�กายน เวลา 18.30-20.00 น.
อาทิตย�ที่ 28 พฤศจ�กายน เวลา 15.30-17.00 น.
ราคา 300 บาท / 1 workshop 

Facebook : @BCBboxoffice
เบอร�โทร : 063-611-9245

03 โดย B-Floor Theatre
Biopsy of Fear

ในโลกท่ีปกครองด�วยความกลัว กําลังแผ�ขยายอํานาจการกดข�่
แบ�งแยกและปกครอง ทําลายการมีส�วนร�วม ปล�นความหวงัของ
การมีชีว�ต จนยอมสูญเสียอิสรภาพอันเป�นสิ�งท่ีถือได�ว�าเป�น
ความหมายของการมีชีวิต การยอมจํานนอย�างเชื่องเชื่อ
และกลายเป�นพลเมืองท่ีจะกดขี่คนอ่ืนต�อไปในนามของ
อาณาจักรแห�งความกลัว 

ชันสูตรความกลัว คือปฏิบัติการทางศิลปะท่ีจะเข�าไปสํารวจ
ร�้อถอน ความกลัวท่ีถกูปลูกสร�างในสามัญสํานึก ความมืด ผี
ความตาย ความรุนแรง ความไม�รู� อํานาจที่กดทับ ความเชื่อ
ท่ี ไม�ได�ถูกถอดถอน แต�กลับดํารงอยู� ไร�การตรวจสอบและ
ต้ังคําถาม 

กาลเวลานําลมแห�งการเปล่ียนแปลงมาเยือน ฝนชะล�างเซาะร�อง
หินจนเป�นโพรง ปอกเปลือยให�เห็นความว�างเปล�าที่ห�มคลุม
การเดินทางของวฎัจกัรนําไปสู�การเกิดข�้นของสิ�งใหม� ท�ามกลาง
การพังทลายของส่ิงเก�า และไม�มีอะไรที่จะหยุดยั้งความ
เปล่ียนแปลงน้ันได� 

นําเสนอในรปูแบบของซรี�ส�การแสดงจากกลุ�มบีฟลอร� พระจนัทร�
เส้ียวการละคร และลานยิ�มการละคร ที่จะพาไปสํารวจพ�้นท่ี
แห�งความกลัว และชําแหละ รื้อถอน ปอกเปลือกด�วยศิลปะ
การแสดง ตามแนวทางและเอกลักษณ�เฉพาะตัวของศิลป�น

BCB Contemporary Dance Group 
ภทัรวด ีถิ�นอนันต�    
แพงพ�ม สมใจ   
ณชิาภทัร ถวลัย�วาณชิกุล  
กาญจนากร สะเพ�ยรชัย   
นพร วฒันเกษม     
ว�ฒพิงษ� มงคลพันธ�   
สธนธร ปรมรรตมสกล  
 
นักแสดงรบัเชิญ จาก Bangkok City Ballet Company
สรสันนัท� ชยัศลิป�น   

แสง เสยีง และส่ือผสม
ขอบฟ�า จนัทร�เพญ็ศร�    

ออกแบบกราฟ�ก ส่ือ สิ�งพ�มพ�
ยศสรลั เร��มรักสกุล   

ศลิป�นต�างชาติ
Ana Sánchez-Colberg Athens, Greece
Demy Papathanassiou Athens, Greece
Natalia Orozco Bogota, Columbia
Juliana Borrero Bogota, Columbia 
Supatchai Lappakornkul Bangkok, Thailand 
(currently in Singapore)
Paola Escobar California, US
Gabriel Lugo Parodi La Plata, Argentina
Caitlin Walker London, UK 
Niurca Marquez Miami, Florida, USA
Damaris Ferrer Miami, Florida, USA
Paula Bridget Johnson  Vancouver, Canada
Mboko Lopiki Goma, Republic of Congo



A Thorn of Conceptual Pain 
โดย บีฟลอร� x ราษดรัมส�

แรงบันดาลใจจากบทกว�ของ NYEIN WAY ศลิป�นกว�ชาวพม�า
ผสานเรื่องราวของกบฏผู�มีบุญอิสาน สองดินแดนต�างเวลา
ของการลุกข�้นสู� ขบถชาวนาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ ในภาคอิสานและ
การลุกข�้นสู�ของชาวพม�าในป�จจ�บัน ภาพเหมือนที่ส�องสะท�อน
ถึงการการขับไล�ความกลัว สู�การต�อต�านขัดขืนต�ออํานาจ
อยุติธรรม การสืบเสาะร�องรอยปะติดปะต�อด�วยบทกว� นาํเสนอ
ผ�านการเคล่ือนไหวของร�างกายและจงัหวะตีกลอง เกราะ หม�อ 
ไห กะละมัง แทนเสียง “ไม�ยอม” และขับไล� “ความหวาดกลัว”
ของประชาชน

กํากับการแสดง :  ธีระวัฒน� มุลว� ไล
รูปแบบ  Movement-based Performance
 

The Cowbell and the Invisible 
โดย พระจันทร�เสี้ยวการละคร 

ท�ามกลางความมืดขมุกขมัวมองไม�ค�อยเห็นกับสภาวะกดดัน
อึดอัดคับข�องคล�ายหายใจไม�ออก เรายังคงขยับเคล่ือนไหว
เราเคล่ือนไหวด�วยอะไร เราขับเคลื่อนด�วยตัวของเราเอง หร�อ
เราเคลื่อนไหวกับสิ�งที่เราเคยชิน เราไหลวนไปเร�่อยๆกับจังหวะ
ท่ีถูกกํากับจนหลงลืมเสียงของเราและสิ�งท่ีมองไม�เห็น และจาก
แรงบันดาลใจจากการเคล่ือนไหวของคนรุ�นใหม�และสภาพสังคม
รอบตัว น่ีจะเป�นการเคล่ือนไหวแบบมีปฏิสัมพันธ�กันระหว�าง
ร�างกาย เสียง จิตใต�สํานึก กับส่ิงท่ีมองไม�เห็นซึ่งกําลังจะ
เปลี่ยนผ�านเพ�่อลอกเปลือกกลายเป�นบางสิ�งบางอย�าง 

แสดงและกํากับ :  สินีนาฏ เกษประไพ
สร�างสรรค�เสียงและดนตร� : มณีรัตน� สิงหนาท 
ออกแบบแสง : ทว�ทธิ์ เกษประไพ 
รูปแบบ Butoh Performance

"...ข�าพเจ�าถูกกดทับกับความเชื่อ ยอมจํานนจนก�อนเนื้อ
จมก่ิงหนาม เผลอสบตาให�เขาเฝ�าติดตาม จนหมดส้ินถ�อย
ความยามเขาเล้ือย..." แม�งูเอ�ยฯ ดัดแปลงจากรวมบทกวี
"แม�งูไม�เคยห�างหายจากหมู�บ�าน" ของ อานนท� นานมาแล�ว 
โดย นลธวชั มะชยั สมาชกิกลุ�มลานยิ�มการละคร เร�่องราวของ
พรานบุญท่ีออกตามล�าสัตว�ใหญ�ในดินแดนปาตานี บทสนทนา
แห�งความขัดแย�ง ความรุนแรง อํานาจท่ีกดทับ ความเชื่อ 
ในพ�้นท่ีสามจังหวัดภาคใต� ผ�านสายตาของอาร�ฟและอานนท�
ตัวละครในเร�่อง 

กํากับการแสดง : นลธวัช มะชัย 
ออกแบบการเคลื่อนไหว : ประภัสสร คอนเมือง 
นักแสดง : นลธวัช มะชัย และว�ธญา คลังนิล
รูปแบบ Movement and Text - based Performance

แม�งูเอ�ยฯ (Ibu Ular)
โดย ลานยิ�มการละคร 

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 
เวลา 19.00 - 21.00  น.

บัตรราคา 1,000 บาท
นักเร�ยน นักศึกษา 800 บาท
Early Bird 700 บาท

Facebook : B-floor
เบอร�โทร : 094 494 5104



วันที่ 22, 23, 29 และ 30 มกราคม 2565
เสวนา เวลา 15.00 - 16.30 น.
การแสดง เวลา 18.00 - 19.30 น.

วันที่ 28 มกราคม 2565
การแสดง เวลา 19.00 - 20.30 น.

Early bird (22 พ.ย. - 24 ธ.ค. 64) 600 บาท
บุคคลทั่วไป 750 บาท 
* บัตร 2 ใบ ราคา 1,300 บาท บัตร 5 ใบ ราคา 3,000 บาท

นักเร�ยน นักศึกษา 400 บาท

Workshop
วนัท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 16.30 - 18.00 น. 
ราคา 200 บาท 

“บางกอก บางกรอบ” การแสดงท่ีสะท�อนให�เห็นถึงมุมมองท่ี
หลากหลายในเมืองหลวงของประเทศไทย ชือ่การแสดงประกอบ
ไปด�วยการตีความได�หลากหลาย ดังเช�น “บาง” ท่ีแสดงถึง 
“ความเปราะบาง” ซึ่งเป�นส�วนหน่ึงของมายาคติ, ศรัทธา, 
จิตใจ, สภาพแวดล�อม และอนาคต ในส�วนของ “กรอบ” 
หมายถงึ “ขอบเขตของพ�้นท่ี” ท่ีนํามาสู�การสร�างสรรค�แนวคดิ
และการกําหนดขอบเขต ท่ีจะนํามาสู�การนําเสนองานผ�าน
การแสดงส่ือผสม

Pink Sky Orcas เป�นกลุ�มคนท่ีเติบโตและอาศยัอยู�ในกรงุเทพฯ
เป�นเวลา 24 ป� เผชิญประสบการณ�ความเปลีย่นแปลงทีเ่ปล่ียนไป
ตามกาลเวลาเช�นเดียวกบัคนอ่ืนๆ ได�เร�ยนรู�ถงึความเปราะบาง
และสังเกตสาเหตุท่ีเกิดขึ้น พร�อมกับชวนต้ังคําถามเกี่ยวกับ
ความเป�นไปได�ในการท่ีผู�คนมองเห็นป�ญหาแล�วเลือกท่ีจะละเลย
ความรับผิดชอบท่ีอาจนําไปสู�การแก� ไข ผู�แสดงจึงได�เลือกท่ี
จะนําบทประพนัธ�ของกรงุเทพฯ เพ�่อเป�นส่ือและนําเสนอประเด็น
ดังกล�าวเปรียบเทียบกับสถานการณ�ต�างๆ ในกรุงเทพฯ
เพื่อส่ือสารกับผู�ชม

ธรณ� ทักษิณวราจาร และ กว�รัตน� ไทรเมฆ นักเป�ยโนคลาสสิค
เติบโตข�้นในกรงุเทพมหานคร พวกเขาได�ผสมผสานประสบการณ�
ในการนําเสนอและการแสดงในระดับนานาชาติในบทบาทของ
นักดนตร�, นักอิมโพรไวส�, นักแสดง, ผู�ประพันธ�, นักว�ชาการ,
ผู�ออกแบบว�ดทีศัน�และนักเข�ยน โดยใช�ประสบการณ�ของพวกเขา
บูรณาการกับสาขาว�ชาอ่ืนๆ ในช�วงการเร�ยนระดับปร�ญญาตร�
ธรณ� เป�นผู�ร�วมก�อตั้งวง Ensemble Laboratory โดยทํางาน
ร�วมกับเคร�่องดนตร�ท่ีหลากหลายผ�านการนําเสนอในรูปแบบ
ดนตรีร�วมสมัย และได�มีโอกาสแสดงในงาน Bangkok Art 
Biennale 2018 โดยกว�รัตน� ได�รับเชิญให�ร�วมแสดงด�วยและ
ทํางานร�วมกัน นอกจากน้ีธรณ�และกว�รัตน� ได�มีประสบการณ�
ในการทํางานร�วมกับเด็กๆ ในพ�้นท่ีของจงัหวดัตากและจงัหวดั
เชียงใหม� และมีประสบการณ�ในการใช�ดนตร�เพ�่อพัฒนาเด็ก ๆ
ในชุมชน

เน่ืองจากท้ังสองมีความสนใจในดนตรีท่ีคล�ายกัน จึงเป�น
แรงบันดาลใจในการสร�างวงดนตร�ของตนเองในชื่อ Pink Sky
Orcas ซึ่งสร�างสรรค�ดนตร�ในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึง
การนําการอิมโพรไวส�เพ�่อใช�เป�นเคร�่องมือสื่อสารถึงเร�่องราว
ต�างๆ ที่สะท�อนให�เห็นถึงเร�่องราวในป�จจ�บัน

สําหรบัการแสดงในชือ่ “บางกอก บางกรอบ” ในครัง้น้ี วง Pink
Sky Orcas ได�ร �วมมือกับนักประพันธ�รับเชิญ 2 คนท่ีมี
ประสบการณ�ทํางานร�วมกันและถอืเป�นอดีตชาวกรงุเทพอย�าง
เขตสิน จ�จันทร� และ ธารตะวัน เคร�ออ�อน

Facebook : Pink Sky Orcas
E-mail : pinkskyorcas@gmail.com

04 โดย Pink Sky Orcas
บางกอก บางกรอบ


