
บาคารด์ ีสรา้งสรรคห์นังสอืการต์นู “The Spirit of BACARDI” บอกเลา่ประวตัแิบรนดอ์นัทรงคณุคา่  
 

แฮมลิตนั, เบอรม์วิดา - - ก.ค. - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
               

- บาคารด์เีปิดตวัหนังสอืการต์นู The Spirit of BACARDI 
เพือ่บอกเลา่เรือ่งราวเบือ้งหลงัของครอบครัวบาคารด์ ีและตน้กําเนดิของบรษัิทในควิบา  

- สรา้งสรรคโ์ดยนักเขยีนการต์นูระดบัตํานาน โดยม ีวอรเ์รน เอลลสิ (Warren Ellis) 
เป็นผูเ้ขยีนเรือ่ง และไมเคลิ ออลเรด (Michael Allred) เป็นผูว้าดภาพ  

- ใชห้ยดเหลา้รัม BACARDI เป็นสว่นผสมของหมกึทีใ่ชว้าดภาพ  
- สามารถดาวนโ์หลดไดแ้ลว้วนันีท้ี ่BACARDI.COM/SPIRITOFBACARDI            

                     
บาคารด์ ีมเีรือ่งราวน่าทึง่มากมายมาบอกเลา่ตลอดระยะเวลากวา่ 150 ปีทีผ่า่นมา 

โดยนับตัง้แตปี่ค.ศ.1862 ตระกลูบาคารด์ตีอ้งประสบกบัเหตแุผน่ดนิไหว ไฟไหม ้การปฏวิตั ิ
การหา้มจําหน่ายสรุา และการพลดัถิน่ 
แตไ่มม่อีะไรทีส่ามารถหยดุยัง้จติวญิญาณอนัแรงกลา้ของบาคารด์ไีด ้ 
 

รับชมขา่วในรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่ 
http://www.multivu.com/mnr/71400596-bacardi-creates-graphic-novel-cuban-

heritage 
 

 
เพือ่ปลกุเรือ่งราวเหลา่นีใ้หม้ชีวีติขึน้มา บาคารด์จีงึจับมอืกบั 2 

สดุยอดศลิปินแหง่แวดวงหนังสอืการต์นู ไดแ้ก ่วอรเ์รน เอลลสิ นักเขยีน และไมเคลิ ออลเรด นักวาด 
เพือ่สรา้งสรรคห์นังสอืการต์นู “The Spirit of BACARDI” 
ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวเบือ้งหลงัแบรนดบ์าคารด์แีละตน้กําเนดิของแบรนดใ์นควิบา  
           

The Spirit of BACARDI เนน้ไปทีเ่รือ่งราวของเอมลิโิอ บาคารด์ ี(Emilio Bacardi) 
ลกูชายของดอน ฟาคนุโด บาคารด์ ีมาสโซ (Don Facundo Bacardi Masso) ผูก้อ่ตัง้บาคารด์ ี
และความมานะบากบัน่ของเขาเพือ่อสิรภาพของควิบาในชว่งปลายทศวรรษ 1800 เอมลิโิอ บาคารด์ ี
ถกูคมุขงัอยูห่ลายครัง้และถกูเนรเทศดว้ยเหตทุีเ่ขาเชือ่ม่ันในการปลดปลอ่ยควิบา 
และในทีส่ดุความมุง่มั่นก็ทําใหเ้ขาครองตําแหน่งนายกเทศมนตรทีีม่าจากการเลอืกตัง้อยา่งอสิระคนแรกข
องซานตอิาโก เดอ ควิบา  
           

หนังสอืการต์นูเลม่นีย้ังบอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัความทา้ทายตา่งๆทีต่ระกลูบาคารด์ตีอ้งเผชญิแล
ะสามารถฝ่าฟันมาได ้เชน่ เหตแุผน่ดนิไหวถลม่เมอืง และเหตไุฟไหมท้ีเ่ผาผลาญโรงกลัน่ เป็นตน้ 
จนไปจบลงทีเ่รือ่งราวการรังสรรคค็์อกเทล Cuba Libre สตูรดัง้เดมิในปี 1900  
           

นอกจากนี ้บาคารด์ยีังแสดงทศันคตทิีช่ดัเจนผา่นวธิกีารเขยีนหนังสอืการต์นูเลม่นี ้
ดว้ยการใชห้ยดเหลา้รัม BACARDI Gold ผสมลงในหมกึทีไ่มเคลิ ออลเรด ใชว้าดภาพในหนังสอื The 
Spirit of BACARDI ดว้ย 
           

“การทํางานชิน้นีทํ้าใหผ้มไดม้โีอกาสปลกุเรือ่งราวในชว่งเวลาและสถานทีท่ีผ่มไมเ่คยสมัผัสมาก่
อน น่ันคอืควิบาในชว่งปลายทศวรรษที ่19” ออลเรด กลา่ว “ผมชอบไอเดยีในการเตมิรัม BACARDI 
ลงในหมกึวาดรปูเพือ่ทําใหรั้มเป็นสว่นหนึง่ของหนังสอือยา่งแทจ้รงิ ผมไมเ่คยทําแบบนีม้ากอ่น 
และมันชว่ยใหผ้ลงานมคีวามโดดเดน่จรงิๆ”  
           

วอรเ์รน เอลลสิ กลา่ววา่ “การบอกเลา่เรือ่งราวตอ้งอาศยัตวัละครทีย่ ิง่ใหญ ่และเอมลิโิอ บาคารด์ ี
ก็มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบับทบาทนี ้เอมลิโิอเป็นผูรั้กชาตแิละหวงแหนควิบาซึง่เป็นแผน่ดนิเกดิ 
ผมตัง้ใจจะสือ่ใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นและแรงผลกัดนัของเขา”  
           

แอนดี ้กบิสนั (Andy Gibson) ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาดของบาคารด์ ีระบวุา่ “เราคดิวา่ 
The Spirit of BACARDI เป็นวธิทีีย่อดเยีย่มในการบอกเลา่เรือ่งราวเบือ้งหลงัของ “BACARDI 
Untameable Since 1862” 
ซึง่เป็นแคมเปญการตลาดทั่วโลกชดุใหมข่องเราทีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหล้กูคา้ไลต่ามความปรารถนาของ
ตนเองอยา่งทีต่ระกลูบาคารด์ทํีา เพือ่เสรมิจดุแข็งของตวัละครและทําใหรู้ส้กึผกูพันกบัตวัละครมากขึน้”  
           



กบิสนั กลา่ววา่ “ของแทเ้ป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสําคญัอยา่งมาก 
โดยเฉพาะในหมูผู่บ้รโิภคยคุใหม ่
ดงันัน้จดุประสงคข์องหนังสอืการต์นูเลม่นีจ้งึไมใ่ชแ่คก่ารใหค้วามบนัเทงิแกผู่อ้า่นเทา่นัน้ 
แตเ่รายังตอ้งการเปิดเผยเรือ่งราวบางอยา่งทีสํ่าคญัเกีย่วกบัแบรนดข์องเรา 
เพือ่ยนืยันวา่เราไดรั้บมรดกตกทอดทีม่อีทิธพิลตอ่ทศันคตขิองเราจรงิๆ"  
           

สามารถดาวนโ์หลด The Spirit of BACARDI และรับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแคมเปญ 
“BACARDI Untameable Since 1862” รวมถงึรัม BACARDI และสตูรค็อกเทลไดท้ีเ่ว็บไซต ์
BACARDI.COM  
           

รับชมคลปิวดิโีอไดท้ี ่
http://www.youtube.com/watch?v=VA8ZEKM_0iQ&feature=youtu.be  

           
เกีย่วกบั วอรเ์รน เอลลสิ  

           
วอรเ์รน เอลลสิ เป็นนักเขยีนบทการต์นูและบทภาพยนตรม์อืรางวลัชาวองักฤษ 

ลา่สดุเขาไดเ้ขยีนเรือ่งใหก้บัหนังสอืการต์นู The Spirit of BACARDI ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวเบือ้งหลงัของรัม 
BACARDI และตน้กําเนดิในควิบา กอ่นหนา้นีเ้ขาไดเ้ขยีนเรือ่ง RED และ RED 2 
ซึง่ถกูนําไปดดัแปลงเป็นภาพยนตรท์ีม่นัีกแสดงนําอยา่ง บรซู วลิลสิ (Bruce Willis), เฮเลน เมยีรเ์รน 
(Helen Mirren) และมอรแ์กน ฟรแีมน (Morgan Freeman) 
เอลลสิเริม่ตน้งานเขยีนกบันติยสารองักฤษชือ่ Deadline จากนัน้เขาไดเ้ขยีนเรือ่ง Hellstorm 
ใหก้บัสํานักพมิพ ์Marvel กอ่นจะมารว่มงานกบัสํานักพมิพ ์DC ซึง่เขาไดเ้ขยีนเรือ่ง Gen, 
Transmetropolitan และ Planetary นอกจากนี ้
เอลลสิยังเขยีนบทความแนวเทคโนโลยแีละศลิปวฒันธรรมใหแ้กน่ติยสาร Vice, Wired UK และ Reuters 
อกีดว้ย ทัง้นี ้เขาไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “หนึง่ในสดุยอดนักเขยีนหนังสอืการต์นูขัน้เทพในชว่ง 20 
ปีทีผ่า่นมา”  
           

เกีย่วกบั ไมเคลิ ออลเรด 
           

ไมเคลิ ออลเรด เป็นนักเขยีนและนักวาดภาพชาวอเมรกินั 
ลา่สดุเขาไดม้บีทบาทสําคญัในการสรา้งสรรคห์นังสอืการต์นูเรือ่ง The Spirit of BACARDI 
ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวเบือ้งหลงัของรัม BACARDI และตน้กําเนดิในควิบา 
ออลเรดโดง่ดงัทีส่ดุจากผลงานการสรา้งสรรคต์วัละคร Madman 
ซึง่เป็นซเูปอรฮ์โีรท่ีป่รากฏตวัในหนังสอืการต์นูของสํานักพมิพ ์Image นอกจากนี ้
เขายังเคยวาดภาพตวัการต์นูอกีหลายตวัใหแ้ก ่Marvel และ DC 
ซึง่เป็นสองสํานักพมิพห์นังสอืการต์นูยักษ์ใหญข่องอเมรกิา 
ผลงานของเขาโดดเดน่ดว้ยลายเสน้แนวป็อปอารต์ยคุทศวรรษ 1950 
เขาไดรั้บการเสนอชือ่เขา้ชงิหลายรางวลั อาท ิHarvey's, Eisners และ Eagles ทัง้นี ้
เขาอาศยัใกลก้บัพอรท์แลนด ์โดยอยูก่บัลอรา่ ภรรยาของเขา 
ซึง่มักจะรับหนา้ทีล่งสใีหก้บัผลงานภาพวาดของเขา  
           

เกีย่วกบัรัม BACARDI รัมทีไ่ดรั้บรางวลัมากทีส่ดุในโลก  
           

เมือ่ปีค.ศ.1862 ในเมอืงซานตอิาโก เดอ ควิบา ผูก้อ่ตัง้บาคารด์นีาม ดอน ฟาคนุโด บาคารด์ ี
มาสโซ ไดป้ฏวิตัวิงการเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ดว้ยการรังสรรครั์มรสชาตบิางเบาและมสีมัผัสนุ่มละมนุลิน้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยใชช้ือ่วา่ 
BACARDI รสชาตทิีโ่ดดเดน่ของรัม BACARDI 
เป็นแรงบนัดาลใจในการผสมค็อกเทลจนเกดิเป็นสตูรเครือ่งดืม่ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในโลกมากมาย อาท ิ
BACARDI Mojito, BACARDI Daiquiri, BACARDI Cuba Libre, BACARDI Pina Colada และ 
BACARDI Presidente เป็นตน้ รัม BACARDI เป็นเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีไ่ดรั้บรางวลัมากทีส่ดุในโลก 
โดยกวาดรางวลัทัง้ในดา้นคณุภาพ รสชาต ิและนวตักรรมมาแลว้กวา่ 550 รางวลั ปัจจบุนั รัม BACARDI 
ถกูผลติขึน้ในเปอรโ์ตรโิกและเม็กซโิก 
โดยผา่นการรังสรรคอ์ยา่งประณีตเพือ่คงรสชาตแิบบดัง้เดมิจากครัง้แรกทีผ่ลติในปี 1862 จนถงึปัจจบุนั 
กรณุาดขูอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซต ์http://www.bacardi.com  
           



BACARDI(R) เป็นแบรนดใ์นเครอืของบรษัิท บาคารด์ ีลมิเิต็ด (Bacardi Limited) 
ซึง่มสํีานักงานใหญอ่ยูท่ีเ่มอืงแฮมลิตนับนเกาะเบอรม์วิดา ทัง้นี ้บาคารด์ ีลมิเิต็ด 
หมายถงึกลุม่บรษัิทบาคารด์ ีซึง่รวมถงึบาคารด์ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลมิเิต็ด  
           

ใชช้วีติอยา่งมสีสีนั และดืม่อยา่งมสีต ิ 
           

เมือ่กลา่วถงึแบรนดห์รอืผลติภณัฑข์องบรษัิท จะเขยีนวา่ “BACARDI” 
และเมือ่กลา่วถงึบรษัิทหรอืครอบครัวผูก้อ่ตัง้ จะเขยีนวา่ “Bacardi” เมือ่กลา่วถงึองคก์รทัง้หมด จะเขยีนวา่ 
“Bacardi” 
           

BACARDI, BACARDI UNTAMEABLE และ THE BAT DEVICE 
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของบาคารด์ ีแอนด ์คอมพาน ีลมิเิต็ด  
           

ขอ้มลูตดิตอ่:  
ทอม วนิเทอรต์นั  
ผูอํ้านวยการอาวโุสฝ่ายบญัช ี
โทร. +44-(0)20-3451-9411 
มอืถอื: +44-(0)7545-209-014 
อเีมล: tom.winterton@citizenrelations.com /uk.citizenrelations.com / @citizenpruk 
 
วดิโีอ:  
http://www.multivu.com/mnr/71400596-bacardi-creates-graphic-novel-cuban-

heritage  
 

แหลง่ขา่ว: บาคารด์ ี


