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Style -
Exquisite

BY ORNRUJA BOONYASIT  

จากบนลงล่าง
กระเป๋าคลัทช์ Serpenti ตกแต่งด้วยทองสีอ่อนและลงยาสีขาว ตัวล็อครูปหัวงูประดับโซดาไลท์สีฟ้าที่ตา bulgari. รองเท้าส้นสูงรัดข้อเท้าหนังสีขาว balenciaga. กระเป๋าคลัทช์ทรงสามเหลี่ยมผ้าทอลาย Céline. 
กระเป๋า D Bag Couture ตกแต่งหูหิ้วด้วยโซ่โลหะ Tod’s. รองเท้าส้นสูง Dior Declinaisons สีขาวและสีน�้าเงินเมทัลลิก Dior. รองเท้าส้นสูงประดับขนสัตว์ Nicholas Kirkwood @Club21 Accessories. 

จากซ้ายไปขวา
รองเท้าส้นสูง Dior Declinaisons Haute Couture หนังสีด�าและสีชมพู และกระเป๋า Lady Dior Andy Warhol Limited Edition ทั้งหมดจาก Dior. 
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Style -
Exquisite

จากบนลงล่าง
ซ้าย  กระเป๋า BOY CHANEL หนังสีแดง Chanel. กระเป๋า Amazona ใบเล็กขนสีแดง Loewe. รองเท้าส้นสูงรัดข้อเท้าตกแต่งขนม้าที่ส้น Loewe. 
ขวา  กระเป๋าหนังสีแดงปั๊มลายนูน Tod’s. กระเป๋าหนังกลับสีแดงประดับโลหะสีทองและตัวล็อครูปแมลง Tory burch. กระเป๋าหนังสีด�าหูหิ้วไม้ Gucci. รองเท้าส้นสูงหนังกลับสีแดงตกแต่งส้น Nicholas Kirkwood @
Club21 Accessories.

จากซ้ายไปขวา
รองเท้าส้นสูงหนังสีขาวตกแต่งขนสัตว์ Fendi. กระเป๋าโพแช็ตต์ผ้าซาตินสีเขียวประดับลูกปัดและคริสตัล ที่จับลงยาและประดับด้วยคริสตัล bulgari. 
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BY PISID WHANGVISARN

PRECIOUS

ชุดเดรสคล้องคอ BOSS WOMEN. 
กระเป๋าคลัทช์ท�าจากเพล็กซีกลาส
ประดับผ้าทวีดหลากสี CHANEL. 

คลัทช์เมทัลลิกลายกราฟฟิก JIMMY 

CHOO. ต่างหูพลอย ก�าไลลงยา
ประดับคริสตัลและพลอย สร้อยคอ
ลงยาประดับเพชรและพลอย ทั้งหมด
จาก TIPPY TIPPY.
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หน้าซ้าย เสื้อสูทและกางเกงขายาว 
DIOR. กระเป๋าทรงลูกโลก โชคเกอร์
โลหะประดับผ้าทวีด และก�าไลข้อมือ
ติดแหวน ทั้งหมดจาก CHANEL. ต่าง
หูลงยาประดับพลอย และสร้อยคอ
โซ่เงินประดับจี้พลอย THE LITTLE 

PINK RABBIT. ก�าไลประดับคริสตัล 
แหวนพลอย และเข็มกลัด ทั้งหมดจาก 

TIPPY TIPPY.

หน้าขวา ชุดเดรสลายจุด เข็มขัด ผ้า
พันคอ ถุงเท้าลายขวาง และรองเท้า
ส้นสูง ทั้งหมดจาก MIU MIU. ก�าไล
ลงยาประดับพลอย และแหวนพลอย 
TIPPY TIPPY.
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BY KANACHAI BENCHARONGKUL

FLUORESCENCE

ชุดเดรสผ้าทวีดปักเลื่อมที่ชายประโปรง 
PRADA. รองเท้าส้นสูงหนังกลับสีเหลือง
และหนังสีเงินเมทัลลิก MIU MIU. ต่าง
หู @G. ก�าไลโลหะทองแดงประดับ
พลอย และแหวน MAWI @CONTEMP 

SALON.
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หน้าซ้าย เสื้อแขนยาวอัดพลีทตกแต่งเส้น
ระย้าที่คอ PLEATS PLEASE 

ISSEY MIYAKE. ชุดเดรสยาวเกาะอก
ผ้าซาติน BOSS WOMEN. สร้อยประดับ
จี้รูปกางเขน ROBERTO CAVALLI. 
ก�าไลโลหะสีทอง NINA RICCI.

หน้าขวา เสื้อเชิร์ตผ้าซาตินพิมพ์ลาย 
เสื้อสเวตเตอร์ และกระโปรงลายกราฟฟิก 
GIVENCHY. สร้อยคอและก�าไลข้อมือ 
@G. ก�าไลข้อมือประดับคริสตัล ERICK-

SON BEAMON @CLOUD9. รองเท้า
ส้นสูงหนังกลับสีด�า TOD'S.
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ชุดเดรสหนัง TRUSSADI. กระเป๋า 
“Sella” TOD’S. หมวก MURMURE 

BY SPIRIT.

TECHNICOLOR
BY LIZ COLLINS
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ซ้าย เดรสผ้าทวีดและไหมประดับลูกปัด
สีด�า เข็มขัด รองเท้าและกระเป๋า PRADA. 

กางเกงขาสั้น FIFI CHACHNIL. 

ขวา โค้ทยาวผ้าวูล ชุดเดรสผ้าซาตินและ
รองเท้าส้นสูง LANVIN.
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ซ้าย แจ็คเก็ตตัวยาวเนื้อวูล MIU MIU.

กางเกงขายาวจับเดรปผ้าวูล YOHJI 

YAMAMOTO. รองเท้าเบบี้ GIORGIO 

ARMANI. หมวก MARC JACOBS. 

ถุงน่อง FALKE.

ขวา เสื้อเคปมีฮู้ดผ้าแคชเมียร์ 
HERMÈS.

L’ANGE NOIR
BY SOFIA SANCHEZ AND MAURO MONGIELLO.
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โค้ทผ้าวูล CARVEN. หมวกขนสัตว์ 
MARC JACOBS.
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BY NIN NARINTARAKUL NA AYUTHAYA

ABSOLUTE

ชุดเดรสสั้น เสื้อโค้ทผ้าทวีด ก�าไลข้อมือ รองเท้าบู้ทยาวประดับโซ่โลหะ ทั้งหมดจาก CHANEL. ต่างหู TRIMODE.
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หน้าซ้าย  ชุดเดรสขายาวผ้า
ก�ามะหยี่ประดับผ้าชีฟองที่คอ
เสื้อ และรองเท้าส้นสูง GIORGIO 

ARMANI. ต่างหู CONTEMP SA-

LON. แหวน TRIMODE. แหวน
โลหะ NEXT TO NORMAL.

หน้าขวา  เสื้อประดับเลื่อมเงินและ
ลูกปัดเมทัลลิก แจ็คเก็ตปักเลื่อม 
และกางเกงเอวสูงขายาว ทั้งหมด
จาก GIORGIO ARMANI. สร้อย
คอโลหะสีทอง BOYY SELECT. 
แหวน TRIMODE.
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Voyage 

บันทึกการเดนทางสูยุโร บ กเลา
เ ุการ ละ วาม ระทับ  ที่ ะ
ย นกลับมาเพ่ ด่มดา่กับ วามสุ นัน
เรื่องและภาพ เพ็ชรไพลิน ลีนุตพงษ ์ 
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 ม นุายน  กรงุเ น เ รเบ รก  รสัเ ยี
เซ็นต์ปีเตอร์เบอร์กเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆที่เคยเห็นมาเนื่องจาก
ประเทศรัสเซียถือว่าเป็นประเทศที่เพิ่งเติบโตจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคใหม่และสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างเชื่องช้า คือการตกแต่งของตึกทั้งหลายที่
เรียงรายตามถนนใหญ่ในตัวเมือง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่ยังคงลักษณะมาจากยุค 
‘ลาเบลเอป็อค’ (La Belle Epoch) อันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าซาร์ของรัสเซียยัง
ครองประเทศก่อนที่จะเกิดปฏิวัติพระราชวังทั้งหลาย บัดนี้กลายเป็นร้านกาแฟที่
โทรมเศร้า หรือร้านขายของช�าร่วย บ้างก็เป็นที่ท�างาน ร้านหนังสือ หรือห้างสรรพ
สินค้าที่อยู่ในย่านขวักไขว่ ของรัสเซียที่เรียกว่า ‘เนฟสกี้ พรอสเป็ค’ (Nevskiye 
Prospekt) ตึกเหล่านี้ล้วนตกแต่งด้วยชานเดอเลียร์ คริสตอล ที่เครอะฝุ่น ภาพ
วาดทหารในชุดเครื่องแบบที่ครั้งก่อนคงเป็นภาพสีน�า้มันที่สดใสแวววาว หรือ
บันไดหินอ่อนลายขาวด�า ที่รองรับรูปปั้นเทพและเทพี ยุคโรมัน การตกแต่ง
อย่างนี้ช่างสวยงามยิ่งนัก แต่ความรู้สึกที่ว่าตึกเหล่านั้น เหลือสภาพเป็นได้แค่
พระราชวังสวยงาม ที่ถูกทิ้งร้าง และเพราะเศรษฐกิจที่ตกต�่าของประเทศ มิได้
เหลืออะไรให้รัสเซียซ่อมบ�ารุงตึกเหล่านี้ได้เลยนั้น ท�าให้ฉันเศร้าเหลือเกิน คน
รัสเซียนี้คล้ายคนไทยในกรุงเทพฯ แฟชั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ส้นสูงแหลม
และชุดเดรสสั้นเหมือนแต่งไปงานค็อกเทลมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในกลุ่มคนที่เดินบน
พื้นหินอันขรุขระ ภายใต้แสงอาทิตย์ร้อนจ้าในตอนเที่ยง ชุดยิ่งสวยเท่าไหร่ เครื่อง
ประดับยิ่งวิบวับแวววาวเท่าไหร่ ก็เหมือนจะแสดงฐานะร�่ารวยสูงขึ้นเท่านั้น และ
คุณก็ต้องบอกให้คนอื่นรู้สิ  ส่วนเครื่องส�าอางนั้นเป็นดังเครื่องประดับที่คุณต้อง
มี ฉันเสียดายที่ ณ บัดนี้ คงได้เห็นแค่เมืองเซ็นต์ปิเตอร์สเบอร์กในยามฤดูร้อน
เท่านั้น ฉันคิดว่าหิมะที่มากับฤดูหนาวนั้นคงจะเสนอมุมมองที่แตกต่างไปของ
เมืองเซ็นต์ปิเตอร์สเบอร์กแห่งนี้

 ม นุายน  กรงุเ น เ รเบ รก  รสัเ ยี
โรงละคร ‘อเล็กซานดรินสกี’ (Alexandrinsky Theatre) นั้นเป็นหนึ่งในโรงละครที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบอร์ก บัลเล่ท์ที่ได้ชมในค�า่คืนนั้นคือ สวอนเลค 
(Swan Lake) ของ นักแต่งเพลงชื่อดังของรัสเซีย “ไซย์คอฟสกี้” (Tchaikovsky) 
นั่นเอง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่การแสดงคราวนี้ช่างดึงดูดและน่าประทับใจกว่า
การแสดงสวอนเลคอื่นๆที่ฉันเคยชมครั้งก่อนๆเมื่อยังเล็ก ทั้งดนตรี ทั้ง Chore-
ography เสื้อผ้าอาภรณ์นักแสดงที่เต็มไปด้วยสีสันสว่างไสว หรือฉากบนเวทีที่
รับกับแสงไฟได้ดี ทั้งหมดนี้เหมือนจะกระโดดออกมาจากเวทีและท�าให้ฉันเขยิบ
ออกจากที่นั่งทีละนิดๆเพื่อได้ใกล้ชิดกับเวที ทุกครั้งที่เปลี่ยนองค์ของการแสดง
เหล่านักแสดงไม่ได้เป็นนักแสดงระดับสูงสุดของรัสเซีย แต่นั่นท�าให้ฉันได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการแสดงที่ดี (ซึ่งเห็นจากนักแสดงหลัก) และการแสดงที่
มีข้อบกพร่องเล็กน้อย อัลลา โบโคว่า (Alla Bochova) คือหญิงสาวร่างเล็กที่ได้
รับบทไวท์และแบล็คสวอน (White and Black Swan) ร่างอันเปราะบางของเธอ
เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลไปตามเสียงอันไพเราะของไวโอลิน ร่างกายของเธอจาก
หัวจรดปลายนิ้วเท้านั้น เหมือนดั่งได้กลายเป็นหงส์ คอของเธอคอยขยับเหมือน
นกน้อย ที่ตื่นเต้นกับโลกอันกว้างใหญ่ ซึ่งอัลลา โบโคว่า (Alla Bochova) แสดง
ท่วงท่าพฤติกรรมของหงส์ในการเต้นของเธอได้อย่างสวยสง่างามยิ่งนัก ก่อนที่
บัลเล่ท์ ได้เริ่มขึ้นฉันและครอบครัวได้ซื้อกล้องส่องทางไกลของยุคเรอเนซองส์ 
(Renaissance) ที่วางขายอยู่ด้านหน้าของโรงละคร มีรูปร่างเล็ก สีขาว และด้าม
จับยาวสีทองอร่าม จึงท�าให้ฉันได้เห็นว่าท�าไม อัลลา ถึงถูกเลือกเพื่อรับบทหงส์
ขาวและด�า ในแวบแรกที่เห็นนั้นเหมือน อัลลา ขยับริมฝีปากเพื่อนับจังหวะเพลง 
แต่ริมฝีปากแดงของเธอที่เปิดออกเล็กน้อยนั้น ไม่ได้เข้ากับจังหวะเพลงแม้แต่
นิด เธอขยับปากเพื่อควบคุมการหายใจของเธอนั่นเอง การที่คนเราควบคุมลม
หายใจเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกายและท�าให้เหนื่อย
ช้าลง นี่เอง คือสิ่งที่ อัลลา ท�าระหว่างการเต้นของเธอ และเป็นสิ่งที่ท�าให้เธอ
แตกต่างจากนักแสดงผู้อื่นบนเวที

 ม นุายน  เ ล งก  น ลนด
เวลาที่มีให้ชื่นชมเมืองเฮลซิงกินั้นน้อยนัก เรานั่งรถบัสกับแขกบนเรือผู้อื่นและได้
เห็นตัวเมืองเฮลซิงกิ ผ่านหน้าต่างรถเท่านั้น โบสถ์เอย สวนสาธารณะเอย และ
ตลาดริมท่าน�้าที่ฉันและครอบครัวได้มีโอกาสเดินซื้อของเฮลซิงกิเป็นเมืองที่เต็ม
ไปด้วยป่าไม้ และรอบล้อมไปด้วยทะเลสาบเหมือนกับว่าใครสักคนได้นึกคิด
อยากสร้างเมือง จึงน�าบ้าน ตึก ถนน และสะพานทั้งหลายมาวางลงอย่างสบายๆ
แต่มีความสวยงาม ตัวเมืองเฮลซิงกิตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินที่มีเกาะเล็กๆน้อยๆล้อม
รอบ ซึ่งบ้านบนเกาะเหล่านั้นมีแต่หลังใหญ่ๆ และมีเรือยอช์ท (Yacht) จอดเทียบ
ท่าอยู่รอบเกาะ ดูสงบสวยงามเหมือนเป็นกลีบของดอกไม้ สัตว์ประจ�าประเทศ
ของฟินแลนด์คือ หมีสีน�้าตาล แต่ผู้คนส่วนมากจะเห็นมูส เดินตามถนนในตัว
เมือง บ่อยกว่าหมีสีน�้าตาล กวางเรนเดียร์ที่ลากรถเลื่อนของซานตาคลอสก็อาศัย
อยู่ในป่าใกล้ตัวเมืองเป็นจ�านวนมาก เมื่อฉันและครอบครัวได้ไปเดินตลาดริม
ท่าน�้า ก็ได้เห็นขนกวางเรนเดียร์วางขายเกลื่อนตลาด ขนกวางเรนเดียร์จะหนา
และยาวกว่าขนกวางทั่วไป เพราะต้องสู้กับอุณหภูมิที่เย็นยะเยือกบนเทือกเขา
ของฟินแลนด์ในฤดูหนาว ขนกวางเรนเดียร์ดูเสมือนจะเป็นขนที่ถูกหวีเรียบ ซึ่ง
ต่างกับขนแกะที่มักปลิวกระจายไปกับลมและปุกปุย ดั่งก้อนเมฆ ขนกวางที่เห็น 
ส่วนมากเป็นสีเทาและมีลายสีน�้าตาลเข้ม ที่วิ่งยาวลงมาเป็นแนวกลางหลัง แต่
สิ่งที่น่าประหลาดใจ คือน�้าหนักของพรมขนกวางเรนเดียร์ มันช่างเบาเหลือเกิน  
ฉันคาดว่าขนกวางเรนเดียร์นั้น น่าจะเบากว่าขนแกะประมาณ 10 เท่า ซึ่งแปลก
มาก อีกอย่างหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ระหว่างที่อยู่ที่เฮลซิงกินั้น คือค�าว่า “ขอบคุณ” 
และ “ขอโทษ” เป็นภาษาฟินนิช (Finnish) ซึ่งออกเสียงว่า “กี-ตอส” (ขอบคุณ) 
และ “อัน-เช็ก-ต้า” (ขอโทษ) ฉันได้เดินรอบตลาด ลองใช้สองค�านี้ และได้รับรอย
ยิ้มจากผู้คนทั่วตลาด ฉันหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวเฮลซิงกิอีกรอบหนึ่ง

 กรก า ม  ว งโดม  รัง่เ ส
วันนี้เป็นวันที่แดดส่องสว่าง ท�าให้ทุกอย่างที่ต้องกับแสงอาทิตย์ดูสวยงามสดใส
รถสีขาวของฉันและครอบครัวขับเข้ามาในเมืองเล็กๆ นอกปารีส ที่ชื่อว่า ‘วอง
โดม’ (Vendome) เพื่อไปพบกับเพื่อนของแม่ฉัน ป้าน้อยออกมาต้อนรับที่สนาม
ของโบสถ์ ซึ่งเป็นลานจอดรถ ป้าน้อยได้แต่งงานกับคุณหมอชาวฝรั่งเศส และมี
บ้านอยู่ที่เมืองนี้ พวกเราเดินตามป้าน้อยไปยังถนนแคบๆ ซึ่งมีบ้านสูงขนาบสอง
ข้างทาง แต่ละบ้านจะแตกต่างกันด้วยสไตล์การตกแต่งภายนอกโครงสร้างของ
บ้าน บางก็เป็นสไตล์ยุคสมัยทิวดอร์สีขาวกับกรอบไม้น�า้ตาลเข้ม หรือสไตล์เรอ
เนซองส์ที่ถูกดัดแปลงในแบบโมเดิร์นที่เห็นในกรุงปารีสทั่วไป บ้านของป้าน้อย
ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ที่ฉันประทับใจมากที่สุดคือการตกแต่ง หรือเดคอร์ (Décor) 
ภายในบ้าน ป้าน้อยสะสมเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ เช่น ตู้เก่าๆ สมัยยุค 1920 
ชานเดอเลียร์ เก้าอี้โซฟา ชุดเครื่องครัว วอลเปเปอร์มีลายสละสลวย ที่ถ้าไม่ได้
ตั้งใจมองจะไม่เห็นเพราะไฟจากโคมไฟจะเป็นเพียงแสงสลัวๆ ท�าให้ตัวบ้าน
มีบรรยากาศ ครึ้มๆเย็นๆ รูปที่เห็นประดับก�าแพงแต่ละด้านล้วนเกี่ยวข้องกับ
ฝรั่งเศส ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 บ้านหลังนี้เป็นดั่งพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้กับ
เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมเยียน หลังจากที่ได้ชมบ้าน ป้าน้อยและลุง
จ๊าคได้พาพวกเราทั้งหมดออกไปที่สวนหลังบ้าน เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
ที่ป้าน้อยจัดเตรียมไว้ต้อนรับ สวนหลังบ้านสีเขียวนั้นเต็มไปด้วยพืช ผัก ผลไม้ ที่
ท่านทั้งสองได้ปลูกทานเอง มีทั้งสตรอเบอรี่ ราสเบอรี่ ผักสลัดเป็นหย่อมๆ มะเขือ
เทศลูกสีแดงเล็กๆที่เพิ่งเริ่มโต และต้นแอปเปิ้ลที่อยู่อีกมุมของสวน ลุงจ๊าคจะ
เด็ดลูกราสเบอรี่มาให้ทานทุกๆห้านาที แจกจ่ายให้กับทุกคน พร้อมพูดว่า “อืม 
เซบง ” และ “ตูเอ็มส์ ” เมื่อพวกเราได้น�าราสเบอรี่สดจากต้นเข้าปาก เราทั้งหมด
ได้นั่งรับประทานอาหารกลางวัน รอบโต๊ะกลมสีขาวและเก้าอี้ที่เข้าชุดตกแต่ง
ด้วยหมอนและผ้าปูโต๊ะลายดอกไม้ มีร่มสีครีมคันใหญ่ที่ปกป้องพวกเราจากแดด
จัดที่ส่องแสงแผ่ทั่วสวน ป้าน้อยได้เตรียมอาหารฝรั่งเศสดั้งเดิม เช่น หอยแมลงภู่
อบซอสไวน์ขาวกับเฟรนฟรายส์ (Moules frites with Vin Blanc sauce)
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