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Accessories

Strong ss steel
By Toby McFarlan Pond แปล ธารินี เปาริสคุตตะ

เ มกลัดทาจากโล ะสีเงินและ
้า ม เ ม ัด นัง และกา ล
้อมือเงิน Dior Homme.
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รองเท้าเดอร์บี นังพืนยาง 
และกระเปาคลัตช์ลายดามิเยร์ 
“Graphite Rope” Louis Vuitton.

28-33NUM18C5W1-2-4-59 Cs6.indd   29 4/3/2559 BE   1:27 AM



รองเท้าบูท นังพืนยาง Camper. 
เ ม ัด นังปมลาย และแว่นกันแดด
จากโล ะ ัดเงา Façonnable.
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Architecture

In memory of Zaha Hadid
โดย ธารินี เปาริสคุตตะ

ดว ความราลก ง า า าดิด   
า นิก ิง ู ิง ่ ่ง ุค ม
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“I really believe in the idea of the future” 
ันเชื่อ น อเดียแ ่งอนาคต คากล่าว อง า า 
าดิด aha Hadid  ส าปนิกชาวอังก ษที่เกิด

และเติบโต นครอบครัวที่มั่งคั่ง นกรุงแบกแดด 
ประเท อิรัก ความทรงจา นวัยเดก องเธอจน ง
อายุ  วบเกี่ยวกับเมืองเกิดเปนความงดงาม 
เพราะเปนเวลาก่อนที่ประเท จะ ูกปกครอง
โดยประธานาธิบดี ัดดัม เธอมีความ นอยาก
เปนส าปนิกตังแต่เปนเดก จง ป กษาด้าน
คณิต าสตร์ที่ American niversity o  Beirut 
ที่ประเท เลบานอน และเริ่มต้นอาชีพการเปน
ส าปนิกที่ Architectural Association School 
o  Architecture นกรุงลอนดอน น ป  

ู้ ญิงมุสลิมอย่างเธอเปนที่ าก าง นเมือง
ู้ดี อีกทัง ู้ ญิงดูจะ ม่รุ่งนัก นสา าอาชีพนี 

แต่ ือว่าโชคเ ้า ้างและพระเจ้ากาลัง สร้าง  
ส าปนิก ญิงคนสาคัญ องโลก ู้มี ลงานโดด
เด่น นช่วงปลาย ตวรรษที่  จน งต้น ตวรรษ
ที่  นมา ที่โรงเรียนแ ่งนีเธอ ด้ส าปนิกที่
มีชื่อเสียงชาวดัตช์ แเรม คูล าส em ool-
haas  น่ง น ู้ร่วมก่อตัง OMA บริษัทส าปนิก
อันลือชื่อจากเมืองรอตเตอร์ดัม มาเปนครู ู้สอน 
แรมเริ่มเ นแวว อง า าและ ้เธอมาร่วม
ทางานด้วยที่ออ ส าปนิก องเ า นกรุง
รอตเตอร์ดัม และกลายเปน ุ้นส่วน นป  
แม้ทังคู่จะทางาน นสายอาชีพเดียวกันแต่ ล
งานและปรัชญาแนวคิดนันแตกต่างกัน

ปรัชญาการสร้างงาน อง า า าดิด  
ยดท ษ ีการออกแบบที่เรียกว่า Para-
metricism ่ง มาย งองค์ประกอบทาง

ส าปตยกรรมที่แปร ันตามตัวแปร ชินส่วน
รือส่วนประกอบ องอาคารสามาร เปลี่ยน

รูปทรง ด้ นอยู่กับบริบทและความสามาร
นการแก้ปญ าอันเกิดจากสภาพแวดล้อม
ด้ เช่น ตัวอาคารยกสูง นเพื่อปองกันนาท่วม 

อีกทังมีความทันสมัยมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ส าปตยกรรมแบบคลาสสิคที่นิยมออกแบบเปน
รูปทรงเร าคณิตที่ตายตัว า า าดิดยัง ือว่า
เปน ู้เริ่มต้น นการสร้างต้นแบบด้วยเทคนิค ม่
ทางคอมพิวเตอร์

อาชีพการเปนส าปนิก อง า า าดิด เริ่ม
ก่อร่างอย่างจริงจังเมื่อ ด้ก่อตังบริษัทส าปนิก 

aha Hadid Architects นป  ที่กรุง
ลอนดอนเพียงเจดปต่อมา ลังจากจบการ กษา
ที่ Architectural Association และมี ลงานที่
สร้างชื่อตังแต่ช่วงแรก  คือส านีดับเพลิงวิทรา 

itra Fire Station  นป  ที่เมืองเวล  
อัม รน์ eil Am hein  นประเท เยอรมนี 

่งมีจุดเด่นที่การ ช้คอนกรีตเปนวัสดุ ลักเพียง
อย่างเดียว ส่วนโครงสร้างมีเ ลี่ยมมุมที่ชัดเจน
แบบรูปทรงเร าคณิตเพื่อ งก์ชั่นการ ช้งาน ล
งานชินนี ด้รับการอ้างอิงอยู่เสมอ นเรื่องการ ช้
วัสดุและทา ้เธอเปนที่รู้จัก นวงกว้าง ส่วน ล
งานชินสาคัญ นปต่อมาคือ Phaeno Science 
Centre ่งสร้างที่เยอรมนี นป  และยังคง
ช้วัสดุคอนกรีต จะเ น ด้ว่างาน นยุคแรก  นัน 

ยัง ม่มีการ ช้ความโค้งอันเปนสัญลักษณ์ น ล
งาน องเธอมากนัก ส่วน นป  เรียก ด้ว่า
เปนช่วง า น องเธอเพราะมีการสร้าง ลงาน
ชินมาสเตอร์พี ว้มากมาย 

Architecture
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เช่น ondon A uatics Centre ที่เมืองสแตรต อร์ด 
Strat ord  นกรุงลอนดอน ือเปนสระว่ายนาที่มีดี น์

ลาสมัยมากที่สุด นโลก สร้าง นเพื่อการจัดกี าโอลิมปค
นป  ลังคาโดดเด่นที่ความโค้งมนลาด ปกับบริบท

รายรอบ เ กเช่น ลงาน องเธอที่ปราก ปทั่วทุกที่ นโลก 
ม่ว่าจะเปนกรุงบากู Baku  เมือง ลวง องประเท  

อาร์เ อ บจาน มี ลงาน ูนย์วั นธรรม Heydar Aliyev 
Cultural Center เปนอาคารที่มีความโค้งมนดูแปลก
ตา ว่ากันว่าตัวอาคารแ ่งนีมีความเ ก ี่ราวกับกระโปรง

องมาริลีน มอนโร Marilyn Monroe  ที่ตังตระ ง่านอยู่
กลางชุมชน ่ง ด้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มรักษา
สิทธิมนุษยชนว่าบ้าน ลาย ลังคาเรือน นพืนที่แ บนี
จาต้อง ูกย้ายออก ป เรื่องทานองนีเกิด นเช่นกันกับ ล
งาน ala y Soho ่งเปนพืนที่รีเทล  ชันสา รับร้านค้า 
ออ  และส านที่ ้ความบันเทิง ก ด้รับการ าก าง
ว่าบดบังทั นียภาพ อง มู่บ้าน ูท่ง Huton  อันเก่า
แก่ นกรุงปกกิ่งราวกับมียานอวกา อันแปลกประ ลาด
มาจอดอยู่ท่ามกลางวิ ีชีวิต องชาวบ้าน นแ บนัน แต่
อย่าง รกตาม ือเปนอีก น่ง ลงานชินโบว์แดง องเธอ
และ ด้รับรางวัล oyal Institute o  British Architects 

IBA  เพราะสร้างด้วยวัสดุอะลูมิเนียมและแก้ว ือ
เปนการปรับทั นียภาพ องบริบทแวดล้อม นมุมมอง อง
คณะกรรมการ 

โปรเจกต์การก่อสร้างต่าง  ที่ าโ มเ ้ามาพร้อมกับชื่อ
เสียง น านะที่เธอเปนส าปนิก ญิง ู้บุกเบิกอาชีพนี ้
กับ ู้ ญิงสมัย ม่และเปนแรงบันดาล จ ้กับคน น
สา าอาชีพนี นอีกด้าน น่งเธอต้อง า นกับการแ ่ง ัน
นวงการส าปนิกระดับโลกที่ ม่ ด้มีเพียงแค่บริษัทเธอ

เพียงเท่านันที่ทางานส าปตยกรรมสมัย ม่ออกมา
ด้อย่างดี า า ต้องประชัน ปากกับอีก ลายบริษัท

ส าปนิก งรูปแบบ องงานที่มีความคล้ายกันจนเ มือน

ลอกเลียนกันมาอย่าง ลงาน Tokyo Olympic Stadium 
แต่อย่าง รกตามเธอยังคงบุคลิกความเ ้มแ ง สนุกสนาน
มีอารมณ์ ัน และมีอารมณ์ ัน วนบ้าง นบางเวลา น
แบบ ิลปน เ กเช่นความลื่น ล องโครงสร้างที่ปราก
อยู่ น ลงาน องเธอ

ตลอดชีวิตการทางาน า า ด้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
มาโดยตลอดตังแต่รางวัลแรก นป  ด้รางวัล
ส าปตยกรรมจากประเท อังก ษอย่าง old Medal 
Architectural Desi n จาก ลงานการสร้าง  aton 
Place นกรุงลอนดอน จนมา งรางวัลที่เรียก ด้ว่าเปน 
รางวัลโนเบลแ ่งส าปตยกรรม  คือ Prit ker Pri e  
นป  จาก ลงาน Contemporary Arts Center  
่ง ือเปน ลงานทางส าปตยกรรมร่วมสมัยชินแรก อง 
า า าดิด นส รั อเมริกา และล่าสุด ด้รับรางวัล 
oyal old Medal จาก oyal Institute o  British  

Architects เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ ่านมา ่งรางวัลน ี
แ รง เก ์รีย์ Frank ehry  และแ รง ลอยด์ รท์ 
Frank loyd ri ht  สองส าปนิกที่มีชื่อเสียงแ ่งยุค 

กเคย ด้รับพระราชทานจากราชสานักอังก ษมาแล้ว

การสร้างย่อมมาพร้อมกับการมลาย าย ปแม้กระทั่งชีวิต
องส าปนิก ู้ าก ลงานสิ่งก่อสร้าง นาด ญ่ดี น์

ลาสมัย ป ด้อีก ลายป ้าง น้ากจากลา ปเช่นกัน า า 
าดิด จากโลกอันเปนพืนที่แ ่งการสร้างงาน องเธอ ป

เมื่อวันที่  เดือนมีนาคมที่ ่านมาด้วยอาการ ัว จวาย
นวัย  ป แรม คูล าส ู้เปนครูกล่าว งเธอว่า า า 

เปน ู้ ญิงที่มีทังความสวยและแ งแกร่ง  ส่วนเคนโกะ 
คุมะ en o uma  ส าปนิกชื่อดังชาวญี่ปุน กล่าวว่า 
เธอเปนส าปนิก ู้ยิ่ง ญ่ เปน ู้นาด้านส าปตยกรรม
นยุค ลังโพสต์โมเดิร์น .
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Beauty

BRIANSTORM

Reine Blanche Whitening Sleeping Mask L’Occitane. No.33 Eau de Cologne Penhaligon’s. Cellular Swiss Ice Crystal Serum La Prairie.

by Nichakarn PoolChoui
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Intensive Infusion Daily Moisturizer Tom Ford. Skin Moroccan Neroli Shaving Serum Aesop 
Sun Specialist SPF 40 High Protection Cream PA+++ Jurlique. Impress Granmula Renew Cream Kanebo.
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นางแบบ  ชุดเดรสปกเลื่อมสี าตกแต่ง
ระบายตัดต่อ ้าโปร่ง Gucci. รองเท้าส้นสูง
ตกแต่ง มุดสีทอง Christian Louboutin. 
นายแบบ  เสือเชิตคอตตอนสี าตกแต่ง
โบว์ ทโครเชต์ ชุดสูทและกางเกง ายาว
สีนาตาลอ่อนปกลายดอก Gucci. 

by it Bencharon kul
Neo Metro
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นายแบบ  เสือเชิตคอตตอนสี าวสวมทับ 
เสือเบลเ อร์สีเทาลายทาง John Varvatos.  
รองเท้า นังตัดต่อ Christian Louboutin.

นางแบบ  เสือแ นกุด กางเกง ับ นสี าวจาก
้าคอตตอน สวมทับเดรส ้าออร์กัน าแ นสัน

พิมพ์ลายสี า Christian Dior. รองเท้า
แกลดิเอเตอร์สีดาตกแต่งคริสตัล Jimmy Choo.
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เสือเบลเ อร์และกางเกง ายาว Brooklyn 

Tailors. เสือเชิต Burberry. รองเท้า Topman.

by ric Silverber
Monlada Homme in L.A.
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ชุดสูท Brooklyn Tailors. นา กา ้อมือ 
Chopard. รองเท้า Johnston and Murphy.
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เสือเบลเ อร์ Monlada Homme. 
เสือเชิตและเนค ท Emporio Armani. 
กางเกง ายาว Topman. นา กา Chopard. 
รองเท้า Johnston and Murphy.

130-145NUM2C4W2-2-3-59.indd   133 4/5/16   6:57 AM


