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Brightness
By Ornruja Boonyasit

Style

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง กระเป๋าสะพายผ้าแคนวาส. กระเป๋าถือหนังสีชมพูมาเจนตาแต่งพู่ขนม้า. กระเป๋าหนังซาโบต์ (Sabot) ทรงบัคเก็ต. กระเป๋าเคลลี คัลเลอร์มาติก 

(Kelly Colormatic) หนังสีขาวแต่งกระเป๋าหน้าสีน�้าตาล. กระเป๋ามักซิมอร์ (Maximors) หนังสีด�าทรงดัฟเฟลแต่งโลหะสีทอง. รองเท้าบู้ทหนังและผ้าแคนวาส. รองเท้าคล็อกหนังสี

แทนส้นไม้. ไหดินเผาแต่งหูหนัง. ทั้งหมดจาก HÈRMES. 



จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง กระเป๋าหนังทรงกระบอกส�าหรับคอลเล็กชั่นยาทาเล็บ เลส์ แม็งส์ แอร์แมส (Les Mains Hermès). กระเป๋ามาเน็จโจ (Maneggio) สะพายหนังสี

เหลือง. เข็มขัดหนังสีเหลืองห้อยกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม. เข็มขัดหนังสีเขียว. เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดโลหะสีทอง. กระเป๋าเบอร์คิน คัลเลอร์มาติก (Birkin Colormatic) หนังสีน�้าตาล

แต่งกระเป๋าหน้าสีเหลือง. รองเท้าส้นสูงหนังสีฟ้า. รองเท้าส้นสูงหนังกลับจากหนังแพะ. เต็นท์ทั้งหมดจาก HÈRMES.



Style

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ DIOR

DIOR HAUTE COUTURE 
SPRING SUMMER 2022

โอตกูตูร์หรือคอลเล็กช่ันแฟชั่นชั้นสูงเป็นดั่งการใช้ปฏิภาณไหวพริบอันเฉียบแหลมในด้านการออกแบบและการใช้เทคนิคท่ี

ผสมผสานองค์ความรูห้ลากหลายแขนงรวมทัง้งานท�ามอืมาบรรจบกันอย่างลงตวั  การร่วมมอืเหล่านีถู้กน�ามาสร้างสรรค์เป็น

จุดเด่นของคอลเล็กชั่นประจ�าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2022 ของดิออร์ (Dior) ที่ได้รับการออกแบบโดยมาเรีย กราเซีย คิอูริ 

ผูอ้�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์คอลเลก็ชัน่ส�าหรบัสภุาพสตรขีองดอิอร์ ผูซ้ึง่มอบความเคารพและให้เกียรตต่ิอความสมัพันธ์ของ

ผูค้นกับงานฝีมอือนัทรงคณุค่าด้วยความตัง้ใจทีจ่ะทลายขอบเขตท่ีขวางก้ันระหว่างงานศลิปะและงานฝีมอืโดยใช้ร่างกายเป็น

เครื่องชี้น�าทิศทางสู่คอลเล็กชั่นที่มีความเปรี้ยวล�้ายุคน�าสมัย

คอลเลก็ชัน่โอตกูตร์ูจากดอิอร์ครัง้นีก้ลบัมาพร้อมกบังานปักเย็บแบบสามมติด้ิวยเทคนคิการตดัเย็บชัน้สงูและไม่เพียงเป็นการ

ประดับตกแต่งรายละเอียดบนชุด แต่งานปักแบบสามมิติอันโดดเด่นน้ียังช่วยส่งเสริมความงดงามและความเป็นเลิศของ 

องค์ประกอบต่าง ๆ บนผืนผ้าผ่านการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่า ท�าให้โครงร่างของเสื้อผ้ามีความชัดเจนในเชิงสถาปัตยกรรม 

อันงดงาม งานปักเย็บมีความงดงามอย่างเด่นชัดด้วยวัสดุที่ส่องประกายระยิบให้แสงกระทบไปยังบริบทโดยรอบ  

ดังที่ปรากฎบนกระโปรงสีน�้ตาลลอ่อนยาวปักลายพริ้วไหวทั้งตัวกับเสื้อเชิ้ตผ้าไหมออร์แกนซ่า

กางเกงเข้ารูปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคอลเล็กชั่นได้รับการตกแต่งให้มีมิติมากขึ้นด้วยงานปักเย็บที่สร้างความมีชีวิตชีวาด้วย

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ผ้ากริซานท่ีถูกน�ามารังสรรค์ในรูปแบบชุดสูทไปจนชุดราตรีรวมถึงชุดรัดรูปท่ีผสมผสานความประณีต

ของการปักด้วยความบางเบาของผ้าทูล การตกแต่งท่ีท�าขึ้นจากงานปักเย็บเหล่าน้ีล้วนเป็นการเฉลิมฉลองถึงความบริสุทธ์ิ

ของเส้นสายในการประดับตกแต่งบนร่างกายซึ่งเป็นแก่นแท้ของเสื้อผ้ากูตูร์อย่างแท้จริง

เสือ้คลมุผ้าแคชเมยีร์ถูกน�ามาปรบัเป็นเสือ้คลมุในรปูแบบเสือ้แจค็เก็ตอนัโฉบเฉีย่วและกางเกงขายาวสขีาวทีเ่ข้าชดุกัน และ

ชุดประโปรงพลีทถูกออกแบบมาสวมใส่คู่กับเสื้อคลุมที่มีโครงร่างชัดเจน ในขณะที่ชุดเดรสผ้าลาเม่แจ็คการ์ดมีความลื่นไหล

เน้นย�้าทุกการเคลื่อนไหวมอบความสง่างามให้กับรันเวย์ที่ได้รับการออกแบบผสานงานศิลป์ที่สะดุดตา

รูปแบบการปักเย็บอันเป็นเอกลักษณ์ของดิออร์นี้ถูกน�ากลับมาตีความใหม่ให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในการรังสรรค์

เสื้อผ้าในคอลเล็กช่ันน้ี อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนด้วยวิสัยทัศน์ที่ผสมผสานรูปแบบของการทดลองและการตั้งค�าถามอย่าง 

ต่อเนื่องตามแบบฉบับโอตกูตูร์

พบกับคอลเล็กชั่น DIOR HAUTE COUTURE SPRING SUMMER 2022 ได้ที่ร้าน DIOR





ราชินีแห่งความซับซ้อน
โดย นิโคลัส ซาโลมอน ภาพ ฟิลิปป์ แฟกนิแยร์ สร้างสรรค์โดย ฌอง มิแชล แคลร์ก  

แปลและเรียบเรียง อมรสิริ บุญญสิทธิ์

การเคลื่อนไหวตามเข็มนาฬิกา เวลาที่เคลื่อนไปตามเข็มนาฬิกา การหมุนไป

ในรูปแบบที่พิเศษ... ส�าหรับใครที่ชื่นชอบศิลปะในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของกลไก

แห่งเรือนเวลา เวลาที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาท�าให้ตื่นใจราวกับการแข่งขัน

ยิมนาสติก ความงดงามของนาฬิกาทั้งหกเรือนนี้ พร้อมกับการเดินที่องอาจ

แม่นย�าด้วยระบบที่ซับซ้อนแบบที่เรียกว่าเป็นดั่ง “ราชินี” 

Watch



Cartier “Santos de Cartier Skeleton Noctambule”  
การเคลืี่อนไปของเข็มนาฬิกาไม่เพียงเป็นเหตุผลที่ท�าให้นาฬิกาเรือนนี้

แสดงการเดินของเข็มนาฬิกาที่ชัดเจน เป็นดีไซน์ที่โปร่งเบาเพื่อแสดงให้เห็น

สถาปัตยกรรมภายในของเรือนเวลา เมื่อมองลึกเข้าไปการเดินที่งดงามของเข็ม

นาฬิกาท�าให้ยิ่งเพิ่มความงามของนาฬิกาเรือนนี้  โครงสร้างของการเคลื่อนไป

ของนาฬิกาบอกความสมดุลย์และความงามของงานจิตรกรรมของเรือนเวลา 

นาฬิการุ่น Night Out พร้อมหน้าปัดขนาดใหญ่ที่เรืองแสงด้วยระบบ  

Super-Lumi Nova ให้ความสว่างเมื่อเข้าสู่ยามราตรี.



Profile

The New Generation 
of Rising Star

จีน จิรชยา แอนโฟเน่ – ดาวรุ่งเจเนอเรชั่นใหม่แห่งวงการบันเทิงท่ีเพียบพร้อมไป

ด้วยความสามารถทางด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัย King’s College London  

ประเทศอังกฤษ มุ ่งหน้าเดินบนเส้นทางท่ีเปี ่ยมไปด้วยความหวังท่ีต้องการให้

อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น





Blooming

Photography Ashish Pradhan
Style & Artistic Direction Amornsiri Boonyasit



เสื้อโค้ทสีด�า ชุดบอดี้สูทรัดรูปสีด�า กางเกงขายาวสีด�า 

รองเท้าแตะไฮบริดจ์สีด�า ทั้งหมดจาก Max Mara.



ด้านขวา ชุดเดรสแขนกุดลายตาราง จาก Coach. 

Photographer: Ashish Pradhan. Artistic Director/Style Director: Amornsiri Boonyasit. Photo Assistant: Nattanicha Maneenopparat, Nutchaya Sangkarat. Stylist 

Assistant: Supavit Lerkneelawat. Make-up Artist: Praesakow Sangchai. Make-up Artist Assistant: Pimchanok Intoatipawn. Hair Stylist: Somjate Klomnoi. Model: 

Jeans Jirachaya Anfone





Sketching out loud

โดย ณัฏฐณิชา มณีนพรัตน์ ภาพ Ashish Pradhan

จุดเริ่มต้นของการเพิ่มบริการทางด้านศัลยกรรมความงามคืออะไร

เมื่อเราเริ่มท�าคลินิกมาสักพักหน่ึงก็เริ่มรู้แล้วว่าควรต้องมีบริการที่ครบวงจร

ในคลินิก เพราะว่าหากเราสามารถดูแลคนไข้ได้ครบวงจร น่ันจะเป็นส่ิงท่ี

ท�าให้ผู้คนอยากมารับบริการกับเรามากขึ้น เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม  

ทุกคนก็อยากเข้ารับบริการแบบ One -Stop Service ท่ีเข้ารับบริการแล้ว

สามารถดูแลได้ทั้งหมด และการท่ีคลินิกเราจะครบวงจรได้ก็ต้องมีการ

ศัลยกรรมเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะการท�าผิวหรือฉีดใบหน้าเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหา เราจึงมองว่าการท�าศัลยกรรมจึงเป็นเรื่อง

จ�าเป็นท่ีต้องเพ่ิมเข้ามาเป็นบริการเสริมทางด้านความงามของเราให้สมบูรณ์

มากย่ิงขึ้นค่ะ นอกจากน้ันคนไข้ก็ยังจะได้มีทางเลือกมากขึ้นจากการปรับรูป

หน้าแบบไม่ศลัยกรรม และหากต้องการท�าศลัยกรรมเราก็มแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทางคอยให้ค�าปรึกษาเช่นเดียวกันค่ะ

กรุณาเล่าความเชี่ยวชาญของคุณหมอทั้งสองท่าน

ส่วนตัวคุณหมอเกรซเองเรียนจบอนุปริญญาด้านผิวหนังจากมหาวิทยาลัย

คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff University) ในเมืองคาร์ดิฟฟ์หรือเมืองหลวงของแคว้น

เวลส์ของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับค่อนข้างสูง และตัว

คุณหมอเกรซเองก็จบด้านดูแลโรคผิวหนังจากท่ีนี่ หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียน

ต่อในหลากหลายด้าน แต่หากเอาคร่าว ๆ คือมีการเรียนต่อด้าน Cosmetic 

Dermatology หรือผิวหนังความงามท่ีโรงพยาบาลเมาท์ ไซไน (Mount Sinai 

ด็อกเตอร์เกรซคลินิก 

คลินิกเสริมความงามพร้อมบริการอย่างครบครัน

แบบ One Stop Service ในที่เดียว

Hospital) ประเทศอเมริกา จากนัน้กเ็ริ่มมาท�างานทีเ่กีย่วกับดา้นผวิหนงัความ

งามเตม็ตวั ทีจ่รงิก่อนหน้าน้ันก็ท�างานทางด้านนีอ้ยูเ่หมอืนกัน แต่เมือ่ท�าไปสกั

พักก็เริ่มรู้สึกว่าต้องไปเรียนต่อเพ่ิมเติม ดังน้ันหลังจากเรียนจบก็จึงเริ่มท�างาน

ทางด้านผวิหนังความงามแบบเตม็รปูแบบค่ะ ท้ังน้ีคณุหมอเองก็เป็นแพทย์กลุม่

แรก ๆ  ทีเ่ริม่ใช้ฟิลเลอร์และทอ็กซนิเรือ่ยมาจนถึงทกุวนัน้ีเป็นเวลาสบิกว่าปี ซึง่

ในสมัยนั้นโบท็อกซ์ หรือ Botulinum Toxin ในประเทศไทยมีเพียงแบรนด์จาก

อเมรกิาเท่านัน้และยังไม่มกีารน�าผลติภัณฑ์จากเกาหลเีข้ามา เพราะฉะนัน้หาก

พูดถึงความช�านาญหรอืความเชีย่วชาญในเรือ่งการใช้สารฉดีหน้า จงึถือว่าเรา

มคีวามช�านาญค่อนข้างมากจนท�าให้หลาย ๆ  บรษิทัได้เชญิเราไปเป็นอาจารย์

สอนแพทย์ฉีดให้กับหลากหลายบริษัทและผลิตภัณฑ์ยา และเนื่องจากเรามีผู้

เข้าใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงมีทีมแพทย์ที่ได้รับการอบรมแนวทาง

การฉีดเช่นเดียวกับคุณหมอเกรซ โดยทีมแพทย์จะมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียง

กันเข้ามาช่วยดูแลคนไข้ ส่วนในเรื่องของการท�าศัลยกรรมน้ัน ณ  ตอนน้ีจะมี

แพทย์เพียงท่านเดยีวทีด่แูลก็คอืนายแพทย์ปัญญา ตนัเทอดทิตย์ หรอืสามคีณุ

หมอเองค่ะ ซึ่งท่านเป็นแพทย์ที่จบเฉพาะทางมาทางด้านหู คอ จมูก คุณหมอ

ปัญญาจะท�าเก่ียวกับจมกูโดยเฉพาะเลย จงึจะมคีวามเชีย่วชาญทางด้านน้ีมาก 

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือตอนที่เรียนต่อเฉพาะทาง คุณหมอปัญญาได้เรียนต่อกับโรง

พยาบาลที่เป็นศูนย์กลางของการผ่าตัดศรีษะ คอ และจมูก ฉะนั้นคุณหมอจึง

ได้ผ่าตัดเคสจ�าพวกนี้บ่อยและมี Hand Skill หรือทักษะในการผ่าตัด รวมถึงมี

ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่อนข้างสูง โดยผลงานที่ออกมาก็เป็นที่





Beauty

ด้านบน น�้าหอม Matière Noire (มาติแยร์ นัวร์) น�้าหอมท่ี

ให้ความรู้สึกน่าตื่นเต้น มีความลึกลับ เข้าใจยาก และอยู่

เหนือห้วงกาลเวลา ด้วยกลิ่นของดอกแพทชูลีและไม้หอม

อาการ์จากลาวท่ีแสนหายาก น�ามาจับคู ่กับแบล็กเคอร์

แรนท์ เกิดเป็นกลิ่นท่ีบางเบาเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศ  

Louis Vuitton: Matière Noire.

ด้านล่าง น�้าหอม Cœur Battant (เกอร์ บาตองต์) ที่เปรียบ

ได้ด่ังคลื่นแห่งอารมณ์ที่พัดผ่านเพ่ือเชื้อเชิญให้ฟังเสียง

ของหัวใจและใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตไปกับสิ่งท่ีปรารถนา 

โดยมีส่วนผสมหลักจากดอกมะลิอียิปต์ที่เปล่งประกายเจิด

จ้าและดอกกระดังงาท่ีแสนเย้ายวนชวนให้รู ้สึกถึงความ

หรูหราที่น่าอภิรมย์ อีกทั้งแพทชูลียังช่วยเพิ่มมิติของกลิ่นอัน 

ซบัซ้อนซึง่ขับเน้นความหอมของมวลดอกไม้ให้โดดเด่นย่ิงขึน้  

Louis Vuitton: CŒUR BATTANT. 

Vigorous
By Amornsiri Boonyasit



ด้านบน มอยซ์เจอร์ไรเซอร์บ�ารุงผิวหน้า มอบความชุ่มชื้น

ให้กับผิวอย่างล�้าลึก โดยเฉพาะผิวหน้าที่แห้งอย่างมาก  

ช่วยลดการสูญเสียความชุม่ชืน้ และช่วยเติมเตม็ความชุม่ชืน้

อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังวัน ท�าให้ผิวเนียน นุ่ม แลดูสุขภาพดี  

Kiehl's Ultra Facial Cream.

ด้านล่าง มอบความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

จากลังโคม เอสเซนส์ Lancôme Clarifique Dual Essence 

2 เน้ือสัมผัสในหนึ่งเดียว มอบผิวสวย กระจ่างใส 4 มิติ  

เอสเซนส์สูตรอ่อนโยนต่อผิวและมอบความรู้สึกสบายผิว

ในทันที เหมาะแก่ทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบาง Lancôme  

Clarifique Dual Essence.




