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Beauty Gems X GOT 7 JAY B

MODE
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Édito

Now we start the new era of 2023, with nice work between JAY B GOT 7 and 
Beauty Gems, the top jewelry brand of Thailand, for the first sparkles of the 
year to represent the very best start of the year through 2023. 

Time does swiftly flies, so well prepare for hard work to pass all disruptions 
again and again, with all good deeds and kindness. 

Do best, work best are the ideal of life

Amornsiri Boonyasit
Publisher/   Editor-in-Chief
Numéro Thailand
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COACH ปล่อยแคมเปญ “FEEL THE  

WONDER” ฉลองเทศกาลสุดพิเศษแห่งปี

ร่วมกบั JENNIFER LOPEZ, ZOEY DEUTCH 

และ CHAN-YOUNG YOON พร้อมเปิดตัว

ร้านค้าเสมือนจริงเป็นครั้งแรก!

Coach (โค้ช) แบรนด์แฟชัน่ระดบัโลก ทีม่าพร้อมกับความโดดเด่นด้านเครือ่งหนัง เครือ่งแต่งกาย รองเท้า และแอคเซสเซอรีต่่าง ๆ  ได้เปิด

ตัว “Feel the Wonder” แคมเปญต้อนรับช่วงเทศกาลสุดพิเศษแห่งปี ร่วมกับ Jennifer Lopez, Zoey Deutch และ Chan-young Yoon 

ซึ่งถ่ายท�าและก�ากับโดย Anton Gottlob เพื่อปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณออกมา และเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกสนุกสนานในช่วงเทศกาล

แห่งปีที่เปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมน�าเสนอคอลเลกชันฤดูหนาว 2022 

การผสมผสานความ Nostalgic และการแสดงออกถึงความเป็นตวัเองอย่างลงตวักับแคมเปญ “Feel the Wonder” ทีถ่่ายทอดจติวิญญาณ

แห่งความอบอุ่น ความสขุ และความเป็นเดก็ในตวัคณุในช่วงเทศกาลสดุพิเศษ แคมเปญได้น�าเสนอถึงครอบครวั Coach กับซนีทีน่่าประทับ

ใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฉากเล่นหมิะ กระโดดเล่นบนเตยีง และโมเมนต์เปิดกล่องของขวัญ พร้อมน�าเสนอกระเป๋ารุน่ใหม่ของแบรนด์อย่าง 

Heart, Tabby และ Studio รวมถึงเสือ้ผ้าจากคอลเลกชนั ฤดหูนาว 2022 ท่ีได้แรงบนัดาลใจจากกลิน่อายสไตล์อเมรกัินคลาสสคิทีไ่ร้กาล

เวลาผสมผสานกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์ของ สจ๊วต วีเวอร์ส (Stuart Vevers)

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสุดพิเศษ Coach ยังเปิดตัวร้านค้าเสมือนจริงครั้งแรกของโลกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากร้าน Coach  

วินเทจ โดยแฟน ๆ  สามารถเย่ียมชมร้านค้าแต่ละห้อง เลอืกซือ้สนิค้าคอลเลกชนัใหม่ และร่วมเล่นเกมกับ Rexy มาสคอตของแบรนด์เพ่ือลุน้

รบัรางวัลสดุพิเศษ นอกจากนียั้งมโีอกาสเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางไลฟ์สตรมี ซึง่น�าโดย อนิฟลเูอนเซอร์มากมาย ผ่านแพลตฟอร์มอคีอมเมร์ิซ

อย่าง Obsess ร้านค้าเสมือนจริงนี้น�าเสนอกระเป๋าหลากหลายรุ่นอันเป็นสัญลักษณ์ของ Coach ตั้งแต่รุ่น Tabby และ Rogue จนไปถึง

กระเป๋ารุ่นพิเศษส�าหรับช่วงเทศกาล และสินค้าใหม่ ๆ อย่างคอลเลกชันสุดพิเศษที่มาพร้อม Rexy เพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก 

สามารถสัมผัสประสบการณ์ และดื่มด�่ากับคอลเลกชันของ Coach ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า อาทิ Iconsiam, Siam Paragon, Central 

World, Central Chidlom, Central Bangna และ Central Plaza Ladprao. 

โดย ฐิติพร ศรีวรรณ ภาพ Coach
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จากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา ผ้าแจ็กการ์ด. สนีกเกอร์หนัง. กระเป๋าอานม้า. กระเป๋าสะพายครอสบอดี้. กระเป๋าถือ. ทั้งหมดจาก Dior

ํYear of Wonder
By Ashish Pradhan
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เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ไปกับ 

Bottega Veneta Pre Spring 23 

เติมเต็มฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองด้วยคอลเลกชัน Pre Spring 23 ที่ถูกรังสรรค์จากมรดกของ Bottega 

Veneta รวมถึงยกระดับตู้เสื้อผ้าให้มีความสง่างาม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด แต่การดีไซน์และ

วัสดุท่ีผสมผสานระหว่างความคลาสสิค และความร่วมสมัยเหนือกาลเวลา ความมุ่งเน้นของ Bottega 

Veneta คือ การพัฒนาต่อยอดคุณภาพหนัง และเอกสิทธ์ิเฉพาะไว้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ ความหรูหรา 

น่าค้นหาที่ให้เลือกสรรตั้งแต่กระเป๋า เครื่องประดับชั้นสูง และกลุ่มเรดี้ทูแวร์ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

การแต่งกายอย่างสมบูรณ์แบบ

ด้วยความงามของกระเป๋ารุน่ Helmet รปูทรงกลมคล้ายหมวกกันน็อค ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากกระดมุ

ของเสื้อโค้ท Caban ดั้งเดิมของชาวกะลาสีเรือ รังสรรค์ขึ้นโดยเลือกใช้เส้นเฟตตูชิขนาดใหญ่พิเศษผ่าน

กรรมวิธีทางวิศวกรรม และยังถ่ายทอดทัศนคติทันสมัยออกมาได้อย่างลงตัว กระเป๋ามีขนาดกะทัดรัด  

หนังท่ีเลอืกใช้มคีณุภาพเทยีบเท่ากับหนงัทีน่�ามาผลติถงุมอื อกีท้ังเทคนิคพิเศษของเหล่าช่างฝีมอืจงึท�าให้

ได้สัมผัสที่นุ่มนวล ด้านในกระเป๋าจะพบช่องใส่ของที่ท�ามาจากผ้าไนลอน พร้อมสายรูดเปิดปิดกระเป๋า 

ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น กระเป๋า Helmet ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

ถือ หรือสะพายไหล่ โดยสามารถปรับความยาวสายได้ตามต้องการ

อีกหนึ่งไอเทมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกระเป๋ารุ่น Clicker ด้วยลายสาน Intreccio อันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้ง

ยังโดดเด่นด้วยรปูทรง Hobo bag น�าเสนอความโค้งมน ทีด่สูะอาดตาเสรมิด้วยเทคนคิการสาน อนัน่าทึง่

ท่ีผสมผสานระหว่างความคลาสสิคดั้งเดิม และความทันสมัย อะไหล่ของกระเป๋าท�าให้สามารถควบคุม

ทิศทางการแกว่งของกระเป๋าได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติ องค์ประกอบของสายสะพายทรงท่อท่ีถูก 

บุนวม (Padded Tubular) ไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากส่วนโคง้ของทีว่างไปป์ มาพร้อมสายหนงัและหมุด

โลหะ และสามารถถือได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะถือด้วยมือ สะพายไหล่ หรือสะพายครอสบอดี้ ส่งท้าย

ด้วยอีกใบจะช่วยเพ่ิมสีสันในฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ได้อย่างไร้ที่ติ น�าเสนอกระเป๋า Intreccio 

Plisse Brick Cassette เป็นตัวเลือกใหม่ที่มีสไตล์ ไม่ซ�้าใคร ด้วยเทคนิค Foulard Intreccio เพิ่มลูกเล่น 

ความแวววาว และความสง่างามให้กับตัวกระเป๋าได้เป็นอย่างดี

พบกับ Bottega Veneta Pre Spring 2023 ได้ท่ีห้างสรรพสินค้าชั้นน�าของไทย ได้แก่ สยามพารากอน 

ไอคอนสยาม ดิเอ็มโพเรียม เซ็นทรัลเอ็มบาสซี สนามบินสุวรรณภูมิ และคิงพาวเวอร์ รางน�้า. 

โดย พรธิดา สาราพันธ์ ภาพ Bottega Veneta
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Sacred numéro

Chefs for positive changes 
with Chef Cares 

นูเมโร ไทยแลนด์ได้รับเกียรติจาก คุณมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อต้ัง 

มูลนิธิเชฟแคร์ส และประธานบริษัท เชฟแคร์ส โปรเจ็กต์ จ�ากัด ท่ี

เกดิขึ้นในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 โดย

ใช้ ศาสตร์และศิลป์ ในการท�าอาหารเพือ่สร้างอาหารท่ีมีคณุภาพเพือ่

สุขภาพที่ดี โดยมีเชฟที่มีชื่อเสียงรังสรรค์อาหารเพื่อสังคม โดยเชิญ

ชวนเชฟจติอาสามาร่วมรงัสรรค์อาหารใน ‘โครงการเชฟแคร์ส’  และ

ยังด�าเนินโครงการสานฝันปั้นเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเชฟมืออาชีพ 

ด้วยพลังใจตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.
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Beauty Blooming
By Ashish Pradhan

Clarins Double Serum



Success story

นูเมโร ไทยแลนด์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน

เคป็อป เจบี (JAY B) ศิลปินผู้มีผลงานท่ีมีชื่อ

เสยีงและมีไลฟ์สไตล์ทีโ่ดดเด่น เพ่ือถ่ายทอดถงึ

ความหลงใหลในแฟชัน่และความรูส้กึในการถ่าย

แฟชัน่กับบวิตี ้เจมส์ (Beauty Gems) แบรนด์เครือ่ง

ประดับสุดหรูชั้นน�าของประเทศไทยท่ีก�าลัง

ได้รับความนิยมอย่างมากท้ังในประเทศไทย  

และในระดับสากล 





เสื้อสูท Bottega Veneta. เข็มกลัด Beauty Gems 

(Yellow Sapphire 16.73 CTS. Diamond 8.61 

CTS. 18K White Gold 27.36 GMS.)

Hauts Bijoux Homme 
By Adison Rutsameeronchai





เสือ้แจค็เก็ต เสือ้ยืด และหมวก Coach. เขม็

กลัดด้านซ้าย Beauty Gems (Diamond 

2.26 CTS. 18k White gold 7.86 GMS.). 

เขม็กลดัด้านขวา Beauty Gems (Diamond 

2.17 CTS. 18k White gold 8.08 GMS.). 

ต่างหู Beauty Gems (Diamond 4.12 CTS. 

Diamond  4.09 CTS.18k white gold 

3.09 GMS.)



Architecture

โดย  อรรุจา บุญญสิทธิ์ ภาพ  ทาคูจิ ชิมมูระ (Takuji Shimmura) 

Re-reading 
Labrouste

หอสมดุแห่งชาตขิองปารสีทีต่ัง้อยู่บนถนน ร ูรเิชอลเิยอ (Rue Richelieu) สร้างในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดย

สถาปนกิ ออ็งร ีลาบรสุต์ (Henri Labrouste) นบัว่าเป็นงานชิน้ส�าคญัของยุคโบซ์-ซาร์ (Beaux-Arts) ด้วยห้อง

อ่านหนงัสอืขนาดใหญ่โอ่อ่า ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยแสง และโครงสร้างเสาเหลก็สงูเรยีว ทีผ่สมผสานการออกแบบ

โครงสร้างเข้ากับสิ่งประดับอย่างลงตัว

ข้ันตอนการบูรณะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกสร้างเสร็จในต้นปี 2017 โดยส่วนมากเป็นการบูรณะท่ี

คงอยู่ในรูปแบบเดิมโดย บรูโน โกแด็ง อาร์ชิเต็กท์ (Bruno Gaudin Architectes) การปรับปรุงโดย เวอร์จินี  

เบรกาล (Virginie Brègal) และการบูรณะร่วมกับ ฌ็อง-ฟร็องซัวส์ ลาโก (Jean-Francois Lageau) 

หลังจากได้ผ่านการบูรณะมาเป็นเวลา 15 ปี โดย บรูโน โกแด็ง อาร์ชิเต็กท์ (Bruno Gaudin Architectes)  

หอสมุดแห่งน้ีได้เปิดประตูต้อนรับผู้อ่าน แผนการปรับปรุงนอกจากการบูรณะโครงสร้างเดิม การสร้างสรรค์

องค์ประกอบ ชัน้หนังสอืและเฟอร์นเิจอร์ใหม่ การปรบัปรงุแสงภายในอาคารจากเดมิทีพ่ึ่งพาแสงอาทติย์จาก

วันเป็นส่วนใหญ่ และการปรบัปรงุการเคลือ่นไหวในอาคารแล้ว ยังมกีารเปลีย่นแปลงทางเข้าหลกัของอาคาร 

อาคารด้านหลังในสมัยก่อนบนถนน รู วิเวียนน์ (Rue Vivienne) ได้ถูกปรับให้เป็นทางเข้าหลัก โดยการเพ่ิม

บนัไดวนขนาดใหญ่กลางโถงทางเข้าท่ีมรีปูทรงโค้งเว้าสร้างข้ึนจากอลมูเินยีม เป็นด่ังสญัลกัษณ์ของการต้อนรบั

ผูค้นเข้าสูห่อสมดุ และในขณะเดยีวกันก็เปิดห้องสมดุสูเ่มอืง ทีช่ัน้หนึง่ อาคารส่วนทศิตะวันออกและทศิตะวัน

ตกถูกเชือ่มต่อกันด้วยห้องกระจกใหม่ ทางเดนิกระจกท่ีมพ้ืีนกระจกมองเห็นวิวได้ทัว่หลงัคา และน�าไปสูพ้ื่นที่

พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่และแผนกเหรยีญกษาปณ์ เหรยีญและของเก่า แกลเลอรกีระจกให้ทัศนยีภาพของหลงัคา

และท้องฟ้า พร้อมทั้งทิวทัศน์ของโดมของโถงลาบรุสต์ (Labrouste)  
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