
pdf Mac24.indd   1 2/6/2557   11:30



กระเป๋าหนังไพธอน “Bronté” 
chLOÉ.

A Serpent charm by Vanessa Metz, photos tania and Vincent

56

pdf Mac24.indd   56-57 2/6/2557   11:33



จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง 
รองเท้าส้นสูงหนังสัตว์ผสมหนังกลับ 
cASAdEI. สร้อยคอประดับจิวเวลรี่
และโซ ่IOSSELLIANI. กระเป๋าคลัตช์
หนังพิมพ์ลายม้าลาย “Gloucester” 

KAtE MOSS fOR LONGchAMP. 

กระเป๋าหนังไพธอน “Speedy 20” 
LOuIS  VuIttON.

จากบนลงล่าง รองเท้าส้น
สูงหนังไพธอน SALVAtORE 

fERRAGAMO. กระเป๋าคลัตช์
หนังพิมพ์ลายงู MIchAEL 

MIchAEL KORS. กระเป๋า
คลัตช์หนังงูและลิซาร์ด 
GIVENchy PAR RIccARdO 

tIScI. กระเป๋าหนังจระเข้ 
“D-Cube” tOd’S.
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beauty -
Across the universe

จากซ้ายไปขวา ลิปกลอส Lèvres scintillantes สี sexy และ สี sunny chanel. 
Control base SPF 25 PA++  LUNASOL. ลิปสติก Full glamour 03 warm 
pink Lunasol.

119
by Ornruja boonyasit
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beauty -
P fame

จากซ้ายไปขวา อายแชโดว์ Complete eye palette สี No.10 rose และ  
No.15 sage green burberry. อายแชโดว์ 5 Couleurs eyeshadow palette 
dior. อายแชโดว์ชุด 2 สี W lighting eyes สี EX03 Lighting Coral Lunasol. 
อายแชโดว์ Holiday 2009 และ Holiday 2009 Palette Vintage III clé de 

Peau. มาสคาร่า Inimitable waterproof limited edition สี Voilet Touch และ 
Orange Touch chanel.
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by Pisid Whangvisarn

Splendid

เดรสผ้าไหมซาตินดัชเชสพิมพ์ลาย 
ตกแต่งด้วยขนนกกระจอกเทศ 
SIRIVANNAVARI. ต่างหูทองค�าขาว
ประดับมรกต 52.69 กะรัต และเพชร 
2.93 กะรัต GEMS PAVILION.

pdf Mac24.indd   130-131 2/6/2557   11:36



หน้าซ้าย เดรสเกาะอกผ้าไหมแจ็กการ์ด
ทอด้ายเงิน และเข็มขัดหนังเมทัลลิก 
ทั้งหมดจาก SIRIVANNAVARI. ต่างหู
ทองค�าขาวประดับมรกต 3.77 กะรัต  
และเพชร 1.67 กะรัต GEMS PAVILION.

หน้าขวา เดรสยาวเปิดไหล่ผ้าไหม 
ซาตินดัชเชสพิมพ์ลายตกแต่งด้วย 
ขนนกกระจอกเทศ SIRIVANNAVARI.  
ต่างหูทองค�าขาวประดับมรกต 52.69 
กะรัต และเพชร 2.93 กะรัต  
แหวนทองค�าขาวประดับมรกต 7.55 กะรัต  
และเพชร 1.87 กะรัต และแหวน Eternity 
ทองค�าขาวประดับเพชร 11.72 กะรัต 4 วง 
ทั้งหมดจาก GEMS PAVILION.
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138 139

เดรสผ้าไหมซาตินดัชเชสพิมพ์ลาย 
SIRIVANNAVARI. แหวน Eternity 
ทองค�าขาวประดับเพชร 11.72 กะรัต 
4 วง GEMS PAVILION.
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หน้าซ้าย เสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวีดตกแต่ง
ด้วยผ้าชีฟอง และกระโปรงผ้าทวีด
ตกแต่งด้วยผ้าชีฟองและลูกไม้ ทั้งหมด
จาก SIRIVANNAVARI. ต่างหูทองค�าขาว
ประดับมรกต 3.77 กะรัต และเพชร 
1.67 กะรัต GEMS PAVILION.

หน้าขวา จั๊มพ์สูทขายาวผ้าไหม 
ซาตินดัชเชสพิมพ์ลาย และกระเป๋าหนัง
สีด�า ทั้งหมดจาก SIRIVANNAVARI.
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Lavish
by Kit bencharongkul

เสื้อและกระโปรงไหมพรมสีแดง และ
รองเท้าส้นสูงก�ามะหยี่ประดับเหรียญทอง 
ทั้งหมดจาก dOLcE&GAbbANA. ต่างหูสี
แดง thE MEt StORE. ก�าไลหนังสีแดง
ประดับทองเหลือง MIu MIu. ก�าไลหนังสี
แดงประดับคริสตัล PRAdA.
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เดรสไล่สี fENdI. หมวกสีส้มประดับขด
สีน�้าเงิน PhILIP tREAcy@cOuLd9. ต่าง
หูประดับคริสตัลสีเขียวชมพู OScAR dE 

LA RENtA@cOuLd9. แหวนประดับ 
เรซิ่น ELKE@ANOthER ALtERNAtIVE. 

รองเท้าส้นสูงสีขาวด�า huGO bOSS.

เดรสลายดอกสีฟ้า และรองเท้าส้น
เตารีดเซรามิกเพ้นต์ลาย ทั้งหมดจาก 
dOLcE&GAbbANA. ต่างหูประดับ
คริสตัล และก�าไลประดับคริสตัลมัลติ
คัลเลอร์ ทั้งหมดจาก Ab-NORMAL. 

แหวนประดับกุหลาบสีน�้าเงิน 
ERIcKSON bEAMON@cLOud9.
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the flight
บนพื้นที่ชายฝั่งทางใต้ของสเปน ความเข้มของแสงอาทิตย์เป็นสิ่งก�าหนดกฎเกณฑ์
ให้กับสถาปัตยกรรม ด้วยการรวบรวมความทึบแสงของคอนกรีตเข้าเป็นหนึ่งเดียว
กับความโปร่งแสงของกระจกใส หอประชุมแห่งโตลาดา (Auditorium of Teulada) 
ปรากฏตัวขึ้นอย่างเฉียบคมระหว่างท้องฟ้าและทะเล เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ
บริบทแวดล้อม. โดย มารี เลอ ฟอร์ต (Marie Le Fort)  แปลและเรียบเรียง อรรุจา บุญญสิทธิ์

Architecture
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ภายใต้ละติจูดต่างถิ่นของเมืองอันแปลกตา แสงแดดคือทุกสิ่ง และ
มีอ�านาจในการก�าหนดทุกอย่าง เราหลบหลีกและปกป้องตนเองจาก
แสงแดด เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถาปัตยกรรมในการสร้างพื้นที่
ร่มเงา และให้การปกป้องต่อแสงที่เปล่งประกายแรงสูงจากดวงอาทิตย์ 
ภายในพื้นที่เหล่านี้ ความเกี่ยวข้องของอาคารและสภาพแวดล้อมนั้น
ตอบรับกับทุกเหตุผล เลอ คอร์บูซิเอร์ (Le Corbusier) ได้มอบตัวอย่าง
อันดีเลิศให้กับชานดิการ์ (Chandigarh) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เป็นดั่งตัวแทน
ของเมืองที่เขาได้สร้างเอาไว้ในปี 1955 พร้อมด้วยภาพถ่ายประกอบ
อันงดงามโดยฝีมือของลูเซียง แอร์เว่ (Lucien Hervé) ซึ่งรวมตัวกัน
เป็นความส�าเร็จอันแท้จริง ด้วยพลังแห่งคู่ตรงข้าม การออกแบบแสง
เงาที่ชัดเจน ทั้งเงามืดและแสงสว่างขาวแรงกล้า ที่ท�าให้เห็นเหลี่ยมมุม
มากมายเช่นเดียวกับมุมมองที่ท�าให้นึกถึงภาพวาดความเคลื่อนไหวจาก
ถ่านสีด�า อย่างเช่น ที่โอลิวิเยร์ เบียร์ (Oliver Beer) ได้เน้นย�้าเอาไว้ใน
บทน�าของหนังสือของเขา (ภายใต้ส�านักพิมพ์อัคต์ ซูด์ Actes Sud) ที่
อุทิศให้กับลูเซียง แอร์เว่ “ส�าหรับเหล่าสถาปนิกแล้ว ลูเซียง แอร์เว่ นับ
ว่าเป็นหนึ่งในพวกเขา ในสายตาของสถาปนิก อาจพูดได้ว่าลูเซียงได้
กลายเป็นสถาปนิกไปแล้ว” เขาเดินทางไปมาระหว่างสองผืนดินแสน
ห่างไกล จากชานดิการ์ไปสู่บราซิเลีย (Brasilia) ในที่สุดที่แท้จริงแล้วการ
สร้างสรรค์รูปภาพที่ลูเซียงได้ท�าให้เป็นอมตะบนเส้นทางใหญ่ที่มีความ
ส�าคัญที่สุดของโลกสมัยใหม่ เพื่อที่จะค้นหา “ค�าชี้น�าของพื้นที่” ต่อไป
และตลอดไป มุมมองรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับความคิดที่จะเจาะช่องเปิด
เพื่อน�าให้แสงส่องเข้ามา

ความเคารพในการชี้น�าของพื้นที่คือแนวทางอันแน่วแน่ ที่ปลูกฝังตัวเอง
อยู่ในกระบวนการออกแบบหอประชุมแห่งโตลาดา-โมไรรา (Teulada-
Moraira) เมืองชายฝั่งทางใต้ของสเปน “ที่โตลาดา แสงแดดมีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก แสงแดดสร้างสรรค์ลวดลาย ท�าให้เรามองไม่เห็น
ไปชั่วคราวเมื่อพยายามจะมองไปทางทิศใต้ในทิศทางของทะเล ความ
ชัดเจนขีดสุดของแสงแดดนั้น ส�าหรับสถาปนิกแล้วคือองค์ประกอบที่
ส�าคัญที่สุด แบ่งขอบเขตของลักษณะพื้นที่ และก�าหนดการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการออกแบบรูปทรง” อธิบายโดยฟรานซิสโก มันกาโด (Francis-
co Mangado) ผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก (ภายใต้ชื่อเดียวกัน) ผู้ขับเคลื่อน
โปรเจ็กต์สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ในเมืองอลิคานเท (Alicante) ในสเปน 
ที่กล่าวกันว่าได้รับงบประมาณเป็นจ�านวนเงิน 11 ล้านยูโร 

เพื่อที่จะตอบรับกับความโดดเด่นอันแรงกล้าของแสงแดด หอประชุม
ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติรอบด้านด้วยพื้นที่ต่างๆ อย่างด้านนอกของ
อาคารที่ประกอบด้วยแผ่นกระจกใสเรียงรายที่เปิดพื้นที่ภายในสู่สิ่ง
แวดล้อมภายนอก เมื่อมองไกลๆ สถาปัตยกรรมชิ้นนี้ดูคล้ายกับเป็นที่
หลบภัยในแบบของเยอรมัน ด้วยความที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ทอดยาวลงสู่
ทะเล ในที่สุดสถาปัตยกรรมนี้ก็ดูคล้ายกับเป็น “สองความเป็นจริงควบคู่
กัน นั่นคือการตั้งอยู่บนพื้นดินและความเป็นพื้นที่ติดทะเล ซึ่งให้ค�านิยาม
สภาพแวดล้อม ก�าหนดการใช้งาน เช่นเดียวกับเปลือกนอกของอาคาร” 

ฟรานซิลโก มันกาโดให้ค�าวิเคราะห์ “หอประชุมแห่งนี้มีขนาดเล็กด้วย
หลายเหตุผล ก่อนอื่น เพื่อที่จะท�าให้สถาปัตยกรรมนี้โดดเด่นออกมาจาก
ภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลัง ความเป็นสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความโปร่ง
และลักษณะที่ดูเกือบจะเป็นหิน วาดลายเส้นโค้งด้วยความตั้งใจเพื่อ
รวมเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อมองด้าน
หน้า ตัวอาคารเปิดโล่งด้วยพลังอันเข้มแข็งและแรงกล้าเพื่อเผชิญหน้า
กับทะเล แรงเฉื่อยที่เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยรูปทรงขนาดใหญ่ที่ดูมีมวล
หนาแน่น ท�าให้สถาปัตยกรรมนี้ดูราวกับเป็นการทอดสมอสู่พื้นดินและ
อยู่นิ่ง ในขณะที่ช่องซึ่งเจาะผ่านเปิดสู่ภายนอกนั้นเอื้อมไปสู่แสงอาทิตย์” 
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างภายในและภายนอกนั้นมีความ
ค่อยเป็นไปค่อยไป เพื่อที่จะให้ประสบการณ์ในพื้นที่นี้เกิดขึ้นจากการรับ
รู้ถึงพลังที่เกิดขึ้นจากผนังเชื่อมต่อสู่ภายนอกของอาคารที่มีความลึกและ
ให้ความลึกซึ้งต่อพื้นที่ภายใน ในการเล่นกับแสงเงาเพื่อที่จะสร้างพื้นที่
หลากหลายที่ให้อารมณ์แตกต่างกัน

ภายในอาคาร บริเวณโถงทางเดินของอาคารในแนวดิ่งแล้วดูคล้ายกับ
เป็นหอทัศนาขนาดใหญ่จากระยะไกล ในขณะที่โครงสร้างอันโดดเด่น
ทางด้านหน้าของอาคารที่ยิ่งใหญ่ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ลึกซึ้งและ
รูปทรงแบบประติมากรรมที่ดูราวกับถูกปั้นขึ้นด้วยความระมัดระวัง การ
ปรับตัวเข้ากับระดับและแนวโค้งธรรมชาติของภูมิทัศน์นั้นปกปิดพื้นที่
ภายในจากการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เช่นเดียวกับที่รูปทรงทอดยาว
สง่า ด้านข้างของอาคารก็ปกป้องแกลเลอรี่จัดแสดงที่หันหน้าออกสู่ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน “เพื่อจะสะท้อนถึงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผมหวังว่า
พื้นผิวภายใต้ช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ด้านบนนึ้จะเป็นเหมือนกับ
หลังคา ที่มีรูปลักษณ์ท�าให้นึกถึงชายหาดที่เรียงรายไปด้วยหิน และใน
ยามค�่าคืนด้านหน้าตึกขนาดใหญ่นี้จะดูราวกับเป็นผ้าม่านของโรงละครที่
ส่องสว่างอย่างมีชีวิตชีวา” สถาปนิกชาวสเปนผู้นี้กล่าว

ความงดงามที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นใด... ในทิวทัศน์ธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ระหว่างทะเลและหุบเขา สถาปนิกผู้นี้ได้สร้างความน่าตื่นตา
ให้กับทัศนียภาพ ตอบรับกับท้องฟ้า สะท้อนถึงขอบฟ้า ร�าลึกถึงความ
เคลื่อนไหวของผืนน�้า ยืดยาวรูปทรงของเสาและหลังคาปกป้อง... 
โครงสร้างของหอประชุมแห่งโตลาดา-โมไรรา ถูกออกแบบขึ้นตามความ
ตั้งใจนี้อย่างแน่วแน่ “อิทธิพลจากทะเลและภูเขา จากผืนน�้าและโขด
หิน มอบลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับงานสถาปัตยกรรมชิ้น
นี้ เมื่อมองจากมุมต�่า อาคารนี้ดูคล้ายกับเป็นประภาคาร หรือเป็นสมอ
เรือที่ปักลงในผืนดินอันสูงชัน และเมื่อมองจากมุมสูง เงาสะท้อนจากพื้น
ผิวที่มีความนูนต�่าท�าให้สถาปัตยกรรมนี้กลับกลายเป็นหอนาฬิกา หรือ
ระเบียงทอดยาวที่เผชิญหน้ากับทะเล นี่คือค�าอุปมาสองแง่มุมที่ผมยึด
มั่นอยู่เสมอ และเป็นความคิดที่จะเป็นพื้นฐานให้กับความส�าคัญของ
วัฒนธรรม และความน่าพิศวงอันน่าอัศจรรย์ในโลกร่วมสมัยของเรา”.
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