


Hermès  
Les Jeux de L’ombre
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แอร์เมส (Hermès) เผยโฉมคอลเลกชนัไฟน์จลิเวลรลี�าดบัที ่7 “เลส์ เฌอ เดอ ลงเบลอ” (Les Jeux de L’Ombre) จากจนิตนาการของ ปิแอร์ 

ฮาร์ด ี(Pierre Hardy) ผูอ้�านวยการฝ่ายศลิป์แผนกเครือ่งประดบัผูถ่้ายทอดบทกวีแห่งสายสมัพันธ์ระหว่างแสงและเงาผ่านสนุทรยีศาสตร์

การรังสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงชวนหลงใหล…

เมือ่ “เงาคอืสมบตัลิ�า้ค่าของแสง” (shadow is the light’s treasure) ปฐมบทของคอลเลกชนัไฟน์จลิเวลร ี“เลส์ เฌอ เดอ ลงเบลอ” จ�านวน 

53 ชิน้ จงึเริม่ต้นทีเ่งา ฮาร์ดเีลอืกมมุมองอนักล้าหาญในการท�าให้สิง่นามประธรรมอย่างเงา ปรากฏรปูทรงงดงาม ด้วยแรงบนัดาลใจเป่ียม

ล้น องค์ความรู ้และความเชีย่วชาญทางงานหตัถศลิป์ทีแ่อร์เมสอนรุกัษ์มายาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1837 บทกวไีพเราะของเงาและแสงอบุตัิ

ขึ้นด้วยเค้าโครงรูปเงาสีด�าแผ่ขยายออกมาจากเส้นขอบตลอดจนประกายสีสันพร่างพรายจากเหล่ารัตนชาติ เครื่องประดับ อาทิ แหวน 

ต่างหู และสร้อยคอรุน่ “ลเูออร์ ด ูฌูร์” (Lueurs du Jour) โดดเด่นด้วยตวัเรอืนโครงร่างเงาท�าจากหยกทีบ่รรจงรงัสรรค์เพ่ือให้เกิดผวิสมัผสั

แบบซาตนิ ขณะที ่“องบลอ โมบลิล์” (Ombres Mobiles) เผยการเดนิทางของเงาผ่านโครงสร้างตวัเรอืนไทเทเนยีมซึง่ถูกประดบัลงบนโรส

โกลด์เลอค่า เช่นเดยีวกับการตกกระทบของแสงท่ีฮาร์ดนี�าปรากฏการณ์ทางธรรมขาตมิาประยุกต์ใช้ในคอลเลกชนัชิน้นีแ้ละเหน็ได้ชดัเจน

บนสร้อยคอทองค�าขาวประดับเพชรสีขาว,เพชรสีเหลืองและแซฟไฟร์สีน�้าเงิน รุ่น “มิรัว ดงเบลอ” (Miroir d’Ombre)

ส่วนสร้อยคอรุ่น “แฌน ดงเบลอ” (Chaîne d’Ombre) สะท้อนการตีความอันละเอียดอ่อนของผลงานรูปทรงคลาสสิก อย่าง “แฌน ดอง

เคลอ” (Chaîne d’Ancre) ออกแบบโดย โรเบิร์ต ดูมาส์–แอร์เมส (Robert Dumas-Hermès) ท่ีน�าแรงบันดาลใจมาจากโซ่สมอเรือได้

อย่างลึกซึ้งและให้ความรู้สึกพลิ้วไหวเมื่อสวมใส่ ด้วยจ�านวนชั่วโมงสร้างสรรชิ้นงานเป็นเวลาร่วมหลายพันชั่วโมง ตลอดจนเทคนิคฝัง

อัญมณีแบบเรียงแถว (pave setting) พิถีพิถันอันเผยการเคียงคู่เพชรสีขาวเจียระไนแบบ แฟลต-คัต (flat-cut) เคล้าเงาด้านหลังท�าจาก

แซฟไฟร์สีน�้าเงินและสปิเนลสีด�าไล่เฉดสีด�าขลับเฉกเช่นรัตติกาล เครื่องประดับกลุ่ม“แฌน ดงเบลอ” จึงเปรียบดั่งบทสรรเสริญความน่า

อัศจรรย์ใจที่มีต่อแสงและเงา

นอกเหนือจากงานฝีมือและศาสตร์แห่งอัญมณี กลไกลออกแบบท้าทายยังตอกย�้าให้คอลเลกชัน “เลส์ เฌอ เดอ ลงเบลอ” เป็นมากกว่า

เคร่ืองประดับ สร้อยคอรุ่น “คูเลอร์ ดู ฌูร์” (Couleurs du Jour) โดดเด่นด้วยบานพับสามทบ (triptych) ซึ่งออกแบบมาให้สวมใส่แบบ

เปิดหรือปิดได้ ดั่งปณิธานของฮาร์ดีท่ีต้องการถ่ายทอดแนวคิดของเงาท่ีกักเก็บแสงไว้ราวกับความลับ ปิดท้ายด้วยแหวนและต่างหูรุ่น 

“ลูมิแยร์ บรุต” (Lumière Brutes) ที่ปล่อยให้หินอัญมณีได้เปล่งประกายเรืองรองแห่งความงามด้วยตัวเอง บทละครแห่งแสง-เงาในมโน

ทัศน์ของฮาร์ดีจึงหวนคืนสู่จุดแรกเริ่ม นั่นคือความงดงามท่ีธรรมชาติเป็นผู้สรรสร้าง ความจริงที่ถูกเผยให้เห็นโดยความแตกต่าง และ

อิสรภาพแห่งจินตนาการ.

โดย ธีรเมธ อมาตยกุล ภาพ Hermès
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โบเตก้า เวเนต้า (Bottega Veneta) กับการเผยโฉมแคมเปญเปิดตัวคอลเลกชัน 

Winter 22 ในชื่อ “Quiet Power” โดย มาติเยอ เบลซี (Matthieu Blazy) ผู้อ�านวย

การฝ่ายสร้างสรรค์ได้น�าเสนอความน่าอัศจรรย์ของมุมมองที่แตกต่าง ตั้งแต่ช่าง

ภาพ นกัถ่ายท�าภาพยนตร์ เรือ่ยไปจนถงึนางแบบและนายแบบสายเลอืดเก่าและ

ใหม่ซึ่งมีหลายคนท่ีไม่ได้คุ้นเคยหรือท�างานในแวดวงแฟชั่นมาก่อน ผลลัพธ์คือ

ภาพถ่ายจ�านวน 41 รูปรวมถึงวิดิโอบันทึกด้วยกล้องฟิลม์ แสดงออกถึงวิสัยทัศน์

ของเบลซีที่มีต่อ โบเตก้า เวเนต้า ในฐานะแฟชั่นเฮาส์เพื่อยุคสมัยใหม่

 การใช้เหล่า “อิมเมจ เมคเกอร์” (image maker) รูปแบบดังกล่าวสื่อถึง

อตัลกัษณ์แรกเริม่ของ โบเตก้า เวเนต้าท่ีมจีดุเริม่ต้นจากการรวมกลุม่ของช่างฝีมอื 

(artisan) มากความสามารถผู้แบ่งปันความหลงใหลในศาสตร์และศิลป์ของการ

รังสรรค์เครื่องหนังคุณภาพล�้าเลิศ ท�าให้ผลงานแคมเปญชิ้นนี้ดูมีชีวิตชีวาอย่าง

เป็นธรรมชาติและทรงพลัง ขณะเดียวกันเบลซียังเลือกตีความแบรนด์ โบเตก้า  

เวเนต้า ด้วยมมุมองท่ีเชือ่มโยงกับการเคลือ่นไหว แคมเปญคอลเลกชนั Winter 22 

จึงเปรียบดั่งการออกเดินทาง เริ่มตั้งแต่หลังเวทีจัดแสดงโชว์ที่ ซาน เฟเดเล (San 

Fedele) ที ่มลิาน เคลือ่นตวัไปที ่The Horst Festibsl ท่ีประเทศเบลเยียมและกลบั

มาส้ินสุดลงที่ The Southern coast หรือชายฝั่งทางตอนใต้ ของประเทศอิตาลี  

ดั่งที่เบลซีกล่าวไว้ในโน๊ตประกอบแคมเปญ “โบเตก้า เวเนต้าให้ความส�าคัญของ

ฟังก์ชันในการใช้งานเนื่องจากเป็นแบรนด์เครื่องหนัง  อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ

เรื่องกระเป๋า ซึ่งมีความเก่ียวโยงกับการเคล่ือนไหว และการเดินทางไปที่ไหนสัก

แห่ง โดยมีพ้ืนฐานความคิดของงานฝีมือในการเคลื่อนไหว เป็นสไตล์ของแฟชั่น

ที่เหนือกาลเวลา นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบอันทรงพลัง (quiet power)”. 

โดย ธีรเมธ อมาตยกุล ภาพ Bottega Veneta

Bottega Veneta Winter 2022 
Campaign
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Hermès  
Fall-Winter 2022 Collection
“ฉันต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากไป

กว่าภาพจ�าของการอยู่บนหลังอานม้า”  

Nadège Vanhee-Cybulski ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของ Hermès กล่าว

ภายใต้ความเรยีบหรท่ีูคลาสสคิของ Hermès ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน 

Hermès Fall-Winter 2022 Collection ด้วยการปรับภาพจ�าของ

การอยู่บนหลังอานม้าให้กลายมาเป็นความสปอร์ตและความ

เซ็กซี่เข้าด้วยกัน โดยในมุมมองของ Nadège Vanhee-Cybulski 

เธอมองว่าผูห้ญิงกับการเปิดเผยร่างกายเป็นสิง่ทีท่�ากันอย่างท่ัวไป

ประกอบกับความงามของการแต่งกายที่สอดรับกันย่ิงเสริมให้

มีความร่วมสมัยมากย่ิงขึ้นเนื่องจากหลาย ๆ คนที่เสพแฟชั่น 

ชื่นชอบในความทันสมัยอยู่ในเทรนปัจจุบัน ดังนั้น ดังน้ันคอล

เลกชันฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2022 ของ Hermès จึงรังสรรค์

เสื้อผ้าให้มีความเซ็กซี่และคงเอกลักษณ์ของ Hermès ในความ

คลาสสิคของงานเครื่องหนังไว้ 

Hermès Fall-Winter 2022 Collection  runway show  

ปรากฎลุคที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บที่เน้นไป

ตามส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายซึ่งเป็นการใช้เทคนิคทึบแสงใน

รูปแบบแคบอย่างเช่นในการเล่นเงาบนเสือ้สเวตเตอร์กับกระโปรง

สดี�าทีม่แีถบหนงัเป็นแนวและเสือ้แบบซทีร ูอกีทัง้เสรมิความงาม

ของเรียวขาผู้หญิงด้วยกางเกงขาสั้น และรองเท้าบู๊ทเหนือเข่า  

หัวรองเท้าเหลี่ยม ซึ่งคล้ายกับรองเท้าขี่ม้าหรือในอีกมุมหนึ่งก็มี

ความคล้ายรองเท้าบัลเล่ต์ เสริมความสปอร์ตเข้ากับลุคให้ดูทัน

สมัยย่ิงขึ้น ท้ังน้ีการออกแบบที่เน้นสัดส่วนของผู้หญิงด้วยเสื้อ

แขนยาวที่แนบเนื้อแสดงออกถึงการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่วแต่

ก็ยังคงไว้ซึง่แฟชัน่ด้วยกระโปรงบานพริว้ ลคุผ้าเดรสผ้าไหมพิมพ์

ลายก็เป็นลุคที่สามารถใส่ในชีวิตประจ�าวันได้ 

ท่ีโดดเด่นคือเครื่องหนังสุดคลาสสิคของ Hermès ทั้งเส้ือแจ็ค

เก็ตหนังสีด�าสไตล์มินิมิอล เสื้อผ้าที่ใช ้หนังกลับมาตัดเย็บ  

เครื่องประดับอย่างเข็มขัดหนังที่เข้ากับเสื้อผ้า และกระเป๋า Kelly  

ทีร่งัสรรค์แบบใหม่ด้วยการเปลีย่นตวัลอ็คของกระเป๋าด้านหน้าให้

มีแนวเฉียงลงมา สามารถสะพายแบบ crossbody 

Hermès Fall-Winter 2022 Collection มีลุคที่เปล่ียนไปและ 

เป็นลุคท่ีสดใหม่ แต่ละลุคก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายความเป็น  

Hermès เป็นอย่างดจีากความประณีตของการตดัเย็บ การวางรปู

แบบและเรือ่งราวท่ีถ่ายทอดออกมาผ่านผนืผ้าและเครือ่งหนังทีม่ี

ความเรียบง่ายและหรูหรา.

โดย พรธิดา สาราพันธ์ ภาพ Hermès
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BOTTEGA VENETA
By Ashish Pradhan

จากบนลงล่าง แว่นตาสีเหลืองใส กระเป๋าสานแนวยาวสีม่วง กระเป๋าสานหูหิ้วสีแดง กระเป๋าทรงหมอนสีด�า รองเท้าส้นสูงสานสีด�า BOTTEGA VENETA. 



Maximalist 
Style

จากบนลงล่าง แว่นตาเลนส์โมโนแกรม FENDI. กระเป๋าหนังสีขาวแต่งหัวใจโลหะสีทอง DOLCE&GABBANA. รองเท้าส้นสูงหนังสีทอง MOSCHINO. กระเป๋าหนังสีขาว 

DOLCE&GABBANA. กระเป๋าหนังทรงสี่เหลี่ยมสีครีม VALENTINO. สนีกเกอร์หนัง DIOR. 

By Ornruja Boonyasit
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DIOR AUTUMN-WINTER 2022-2023
The Next Era

ดิออร์ (Dior) เปิดฉากปฐมบทใหม่กับคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2022-

2023 รงัสรรค์โดย มาเรยี กราเซยี คอิรู ิ(Maria Grazia Chiuri) ท่ีสดดีุประวัตศิาสตร์

ยาวนานของเมซงดิออร์ เฉลิมฉลองช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน ขณะขับเคล่ือนไปสู่

อนาคตด้วยขุมพลังแห่งแฟชั่น…

ภายในเวนิวจัดแสดงโชว์รับลมหนาวที่แปลงโฉมให้กลายเป็นอาร์ตแกลลอรี 

ภาพวาดสตรีแห่งโลกศิลปะยุโรปสมัยศตวรรษ 16 ถึง 19 เช่น “Girl with a Pearl 

Earring” ของ เฟอร์เมร์ (Vermeer) และ “Mona Lisa” ของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี  

(Leonardo Da Vinci) ต่างมองจับจ้องสิ่งเบื้องหน้าราวกับว่าพวกเธอก�าลังเป็น

ประจักษ์พยานสิ่งท่ีย่ิงใหญ่... “The Next Era” คือชื่อเรียกคอลเลกชันซึ่งได้แรง

บนัดาลใจมาจากผลงานศลิปะของ มารเีอลลา เบต็ตเินสค ิ(Mariella Bettineschi) 

ศลิปินสญัชาตอิติาเลยีนผูม้อบดวงตาอกีคูห่น่ึงให้เหล่าผูห้ญิงในภาพวาด และปลกุ

เร้าผู้ชมให้ตั้งค�าถามถึงผัสสะของมนุษย์อย่างมีนัยยะส�าคัญ

มาเรีย กราเซีย คิอูริ เชื้อเชิญศิลปินแนวสตรีนิยมมาเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน

เพ่ือสานต่อจิตวิญญาณยกย่องพลังหญิง อีกท้ังประกาศรุ่งอรุณใหม่ของดิออร์ซึ่ง

ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยีและคงมรดกตกทอดมาจากอดีตกาลอย่างสมบรูณ์แบบ 

เห็นได้จากการจับมือร่วมกับ “ดี-แอร์ แล็บ” (D-Air lab) บริษัทสตาร์ทอัพก่อตั้งใน

ปี ค.ศ. 2015 ณ ประเทศอิตาลี โดย ลิโน ไดเนสเซ (Lino Dainese) ที่ท้าทายขีด

จ�ากัดเครื่องนุ่งห่มผ่านเทคโนโลยี

นอกจากลุคเปิดโชว์อย่างชุดบอดี้สูทเรืองแสงราวกับว่าหลุดออกมาจาก

ภาพยนตร์ไซไฟ “บาร์แจ็คเก็ต” (Bar Jacket) ผลงานสุดไอคอนิกรังสรรค์โดย  

เมอซเิยอร์ ครสิเตยีน ดอิอร์ เมือ่ปี ค.ศ. 1947 ยังอปัเกรดด้วยวัสดพิุเศษด้านในทีจ่ะท�า 

ปฏิกริยาควบคุมความชื้นและท�าให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหากจ�าเป็น เช่นเดียวกับ

รองเท้าส้นเตี้ยตกแต่งลายปักประดับวิจิตรตระการตาจากผลงานออกแบบร่วม

กับกูตูริเยร์แห่งรองเท้า “โรเฌร์ วิวีเยร์” (Roger Vivier) ที่เสริมฟังก์ชันสายรัดผ้า 

นีโอพรีนน�้าหนักเบาพิเศษเพื่อลดการเสียดสีและสวมใส่สบายยิ่งขึ้น

ลูกผสมระหว่างหัตถศิลป์อ่อนช้อยและนวัตกรรมเช่นน้ียังด�าเนินต่อไปใน 

คอลเลกชัน วัสดุเลอค่า อาทิ ผ้าตาด (brocade), ผ้าก�ามะหย่ี, ผ้าไหม และ  

ผ้าลกูไม้ ซึง่นยิมใช้ตดัอาภรณ์สตรชีัน้สงูสมยัเรอเนสซองส์ล้วนสอดประสานเข้ากับ

วัสดุเทคนิคคัลแห่งโลกอนาคต เกิดเป็นชิ้นงาน อาทิ คอร์เซ็ต, กระโปรงอัดพลีท, 

ชุดสูทกระโปรงนิวลุค (New Look) เรื่อยไปจนถึงแอคเซสซอรีโดดเด่นในเวอร์ชัน

ก้าวล�้า นับเป็นการแสดงออกถึงความสงสัยใคร่รู้ของมาเรีย กราเซีย คิอูริ ท่ีมีต่อ

เทคโนโลยีและแฟชั่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเก่าและสิ่งใหม่ที่จะเป็น

รากฐานสู่อนาคตอันเรืองโรจน์ของดิออร์.

พบกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก ดิออร์ ได้ที่ ดิออร์ ทุกสาขาและเว็บไซต์  

www.dior.com

โดย ธีรเมธ อมาตยกุล ภาพ Dior





Numéro Thailand
Best Beauty Awards 2022

Beauty

Clarins Total Eye Lift, Kerastase Potentialiste Universal Hair Defense Serum, Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara, Jung Saem Mool Masterclass Powder  
Foundation, M·A·C Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick.



Sketching out loud

Focus on the 
Happiness 
นูเมโร ไทยแลนด์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์  

คุณจูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ผู้ที่ก�าลังเจิดจรัส ในฐานะ

ศิลปินที่มีความงดงามแบบมีเอกลักษณ์ และมีความสามารถ

อย่างโดดเด่น เพื่อทราบความคิด ของซูเปอร์สตาร์ระดับแถว

หน้าของเมืองไทย ผู้ที่ได้รับเชิญขึ้นหน้าปก Numéro Thailand 

ในคอลเลกชันที่งดงามจาก Bottega Veneta Winter 2022  

Collection

ขณะนี้มีการท�างานในด้านใดบ้าง และมีผลงานอะไรบ้าง

ตอนน้ีหลักๆ คือโฟกัสทางงานแสดงค่ะ ล่าสุดก็คือเพ่ิงถ่ายหนังเรื่อง OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ เสร็จไปค่ะ  

เป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยค่ะ ก�าลังจะฉายทางโรงภาพยนตร์ช่วงปลายเดือนตุลาน้ี เป็นหนังแนว 

Rom-Coms ที่เล่นคู่กับพ่ีสกาย วงศ์รวี และก็พ่ีพีช พชรค่ะ ก็เป็นหนังท่ีเล่าเรื่องราวความรักท่ีผิดจังหวะ ของผู้หญิง 

และผู้ชายสองคน ท่ีมารู้จักกันในช่วงมหาลัย คนนึงโสด อีกคนมีแฟน เด๋ียวอีกคนมีแฟน อีกคนก็โสด ดูเป็นความรัก

ที่ไม่ถูกจังหวะสักที ในเรื่องเราก็จะได้เห็นว่าความสนุกสนานของความสัมพันธ์น้ี และยังมีเรื่องราวการผิดจังหวะของ

ความสัมพันธ์แบบอื่นๆด้วยค่ะ ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ 00

โดย นันท์นภัส พ่อค้าช้าง ภาพ Chatchanan Chantajinda





Reviving
By Chatchanan Chantajinda

Mode

แจ็กเกตหนัง กางเกงหนัง กระเป๋าหนังรุ่น Pillow และ รองเท้าหนัง

จาก Bottega Veneta 



ต่างหูอะไหล่ทอง จิวเวลรีสีเขียว จาก Bottega Veneta 



Architecture

พพิิธภณัฑ์แห่งใหม่ท่ีอุทิศให้กับนักเขยีนเทพนิยายชาวเดนมาร์ก ฮานส์ 

คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) ซึ่งได้รับการ

ออกแบบโดย Kengo Kuma & Associates ให้เป็นดัง่โลกแห่งจนิตนาการ 

สวนและพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการใต้ดิน ได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนใน

เมืองโอเดนซ์ (Odense)
โดย อรรุจา บุญญสิทธิ์ 




