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Style -
technicolor

BY ORNRUJA BOONYASIT  

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
กระเป๋า Speedy ขนมิ้งค์สีด�าหูหิ้วสลักจากไม้หอม Louis vuitton. เข็มกลัดนกสีด�า Louis vuitton. รองเท้าส้นสูงรัดข้อหนังงูไล่ส ีLouis vuitton. กระเป๋าคลัทช์หนังตกแต่งด้วยชิ้นหนังสีส้มและด�า Marni. 

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
รองเท้าส้นสูงขนสัตว์สีเทา Marni. เข็มกลัดนกสีเบจ Louis vuitton. กระเป๋า Shopper หนังสีขาวตัดกรอบสีด�า céline. กระเป๋าหนังควิลท์สีด�ามือจับโลหะ chanel. เข็มกลัดนกสีด�า Louis vuitton.
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Style -
technicolor

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
กระเป๋า Speedy ขนมิ้งค์สีชมพูหูหิ้วผ้าซาติน Louis vuitton. รองเท้าส้นสูงรัดข้อสีด�าตกแต่งโลหะสีทอง giuseppe Zanotti @Shoeciety. กระเป๋า Boy Chanel หนังสีเทาเข้ม chanel. กระเป๋า Amazona เดินเส้นหนัง
เป็นลายจากคอลเล็กชั่น Junya Watanabe Comme des Garçons Collaboration Loewe. กระเป๋า Duffle หนังสีเทา Saint Laurent. เข็มกลัดนกสีด�า Louis vuitton.

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
เข็มกลัดนกสีด�า Louis vuitton. สร้อยคอโซ่ทองประดับพลอยสีเชียวห้อยจี้รูปแมลง tory burch. รองเท้าประดับเลื่อมสีเหลือบ tory burch. กระเป๋าคลัทช์ทรงกลมตกแต่งลาย Dvf Diane von furstenberg. 
กระเป๋าคลัทช์ขนสีเขียวประดับด้วยปีกแมลง tory burch. 
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BY TODD ANTHONY TYLER

IDEntItY

ชุดเดรส KEMISSARA. กระเป๋ารุ่น 
Amazona สีแดง LoEWE. รองเท้า
ส้นสูงหนังสีส้มพาสเทล gIuSEppE 

ZAnottI @ ShoE-cIEtY.
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เสื้อแขนกุดสีขาวตัดต่อผ้าพลีตสีครีม เสื้อ
คลุมผ้าพลีทสีขาว และกระโปรงยาวริ้ว
สีน�า้เงิน KEMISSARA. รองเท้าส้นสูงหนัง
สีขาว chAnEL.

เสื้อแขนพองสีขาวระบายที่เส้น
ไหล่ และกางเกงขายาวทูโทน 
KEMISSARA. แหวนลูกตุ้มลงยา
ประดับคริสตัล tIppY tIppY.
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BY SURASAK ITTIRIT

fLoWER JungLE

ชุดเดรสไหล่เฉียงตกแต่ง
ระบายที่ช่วงไหล่ SuDA. 
แหวนโซ่โลหะเงินประดับ
ดอกไม้ MEtEoR. แหวน
ประดับพลอยสี KIngKAn. 

รองเท้าบู้ทส้นสูงหนังสีเทา 
cÉLInE.
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ซ้าย จ้า สวมเดรสสั้นสีด�า และชิ้นประดับคอผ้าระบายสีขาว SuDA. ก�าไลโลหะทองเหลือง MEtEoR. แหวนประดับพลอย KIngKAn.

ฝ้าย สวมชุดเพพลัมกางเกงขาสั้นพิมพ์ลาย และชิ้นประดับคอผ้าระบายสีด�า SuDA. สร้อยคอประดับหนังงู และแหวนประดับพลอย KIngKAn. ก�าไลโลหะประดับคริสตัล MEtEoR.

ขวา เสื้อแขนกุดผ้าก�ามะหยี่สีน�้าเงิน ชิ้นประดับคอผ้าระบายสีด�า และกระโปรงสั้นพิมพ์ลาย SuDA. แหวนประดับพลอย pIXIE.
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เคปผ้าขนสัตว์และเดรสผ้าไหม EMILIo puccI. 

รองเท้าส้นสูง gIAnvIto RoSSI.

BY ELLEN VON UNWERTHchAMbRE 14
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เสื้อเชิร์ตและกางเกงขาสั้นผ้าไหม MARc JAcobS. 
รองเท้าส้นสูง ERnESt.
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ซ้าย เดรสผ้าไหมตกแต่งดอกไม้ RALph 

LAuREn coLLEctIon. เสื้อสายเดี่ยว 
vALEntIno. ถุงน่อง fALKE. 

ขวา เสื้อคลุมขนนก DSQuARED. 
คาร์ดิแกนผ้าไหมตกแต่งลูกปัด 
AncIEnnE MoDE. บอดี้สูทผ้าไหม
และลูกไม้ LouIS vuItton. 
กางเกงขาสั้นผ้าลาเท็กซ์ RuE DE MAIL. 
ถุงน่อง fALKE.
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เสื้อโค้ทขนนก DSQuARED. คาร์ดิแกน
ผ้าไหมประดับลูกปัด AncIEnnE MoDE. 

ขวา เดรสผ้าไหมเพ้นท์สีตกแต่งลูกปัด 
DIoR. ถุงน่อง fALKE.
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ชุดว่ายน�้าพิมพ์ลาย tRIuMph. กางเกงขา
ยาวสีด�าผ่าข้าง ASv bY ASAvA. หมวก 
vIcKtEERut. รองเท้าสนีกเกอร์สีด�าแถบเงิน 
Adidas bY StELLA MccARtnEY. 

BY WASAN PUENGPRASERT

hot cRuISE
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ซ้าย ชุดเดรสผ้าถักกระโปรงพลีท hERMÈS. 
รองเท้าบู้ทส้นตันหนังกลับสีน�้าเงิน LAcoStE. 

ขวา เสื้อเชิร์ตสีขาวแต่งปกสีทองเมทัลลิกและ
เข็มขัดสีทองเมทัลลิก AgnÈS b. ชุดว่ายน�้าเกาะ
อกแบบเต็มตัว tRIuMph. รองเท้าสนีกเกอร์
หนังสีขาวฉลุลายทาง Adidas. 
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voyage - 
Malaka

World heritage
ม  นง นเม งมรด โ  ัง ยู น ร เท ม เ เซียทีเ ็ม
ดวยเสน งวั น รรมเ รม เย น งช ิ วัน น
สมัย น ด ู พั น โดย ูคน ยเช ช ิที ัย ยู น
ม  มว เ น คน ีน ม เ ย ินเดีย รั  น งช ิ

วัน  ท เม งนีมี ร สม ส น ิ  วั น รรม ร เพ ี
นวคว มคิด เช ช ิเ นี ด ย ง ง ัว  

เรื่องและภาพ เลิศกิจ กิจเจริญวงษ์

File pdf.indd   202-203 24/7/2556   15:33



205

voyage 
- Malaka 

การเดินทางไปมะละกานั้นถือว่าสะดวกมากหากเดินทางโดยทางเครื่องบินก็ใช้เวลาประมานสองชั่วโมงเท่านั้น หรือหากต้องการดื่มด�่ากับทิวทัศน์และบรรยากาศก็
สามารถเลือกไปทางรถไฟหรือรถยนต์ได้เช่นกัน สถานที่แรกที่เราเลือกไปและเหมาะเป็นจุดเริ่มการเดินทางที่ดีคือการล่องเรือจากบริเวณชานเมืองเพื่อเข้าไปยัง 
จตุรัสดัตช์ ระหว่างการเดินทางก็ได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น�้า ซึ่งล้วนแตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้อาศัยที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตก
ต่างกัน มีการตกแต่งวาดภาพต่างๆบนก�าแพง ซึ่งวาดโดยเหล่าศิลปินอิสระเพื่อตอกย�้าความเป็นเมืองมรดกโลก ท�าให้การล่องเรือครั้งนี้มีสุนทรีย์รสมากขึ้น เมื่อมา
ถึง จตุรัสดัตช์ ซึ่งชื่อดัตช์นั้นมีที่มามาจากในอดีต ฮอลันดาได้เข้ามาเป็นผู้ปกครองมลายูและได้สร้างจตุรัสนี้เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางชุมชน โดยบริเวณรอบๆจตุรัสไม่
ว่าจะเป็นสถาปัตย์กรรม สิ่งก่อสร้าง หรือแม้แต่ศิลปะที่เราเห็นล้วนได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลานน�้าพุสไตล์อังกฤษที่อยู่ใจกลางจตุรัส ตาม
ด้วย พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี สตัดธิวท์ และหอนาฬิกากับโบสถ์คริสต์รอบๆบริเวณจตุรัส ซึ่งหากเดินไปด้านข้างโบสถ์จะมีร้านขายของที่ระลึกไป
จนสุดตัวโบสถ์ บริเวณรอบๆจะมีสามล้อที่ตกแต่งอย่างสะดุดตาจอดเรียงราย พร้อมทั้งของตกแต่งรถที่มีตั้งแต่ตุ๊กตา ดอกไม้ ไปจนถึงพลาสติก พร้อมด้วยร่มสีสัน
จัดจ้านและดนตรีเข้าจังหวะ ไว้คอยบริการหากอยากจะนั่งสามล้อชมเมืองแบบนักท่องเที่ยว จากจตุรัสดัตช์เราเลยตัดสินใจลองนั่งสามล้อถีบเพื่อชมเมืองรอบจตุ
รัสไปจนถึงบริเวณทางขึ้นยอดเขาเซนต์พอล (St’Paul)  บนยอดเขามีโบสถ์เซนต์ปอลพร้อมรูปปั้นนักบวชฟรานซิส ซาเวียร์ ( Francis Xavier ) ภายในโบสถ์เก่ามี
ศิลปินอิสระมานั่งวาดภาพให้เลือกซื้อตามอัธยาศัย ส่วนภายนอกนั้นก็เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเมืองมะละกาและเหล่าต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณรอบๆของโบสถ์ 
เหมาะเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพเก็บไว้ จากนั้นเราเดินลงมาและข้ามสะพานแม่น�า้มะละกามุ่งหน้าสู่ถนนจ็องเกอร์ ( Jonker ) ซึ่งถ้าหากเทียบกับของไทยก็คงจะ
เป็นเยาวราช เป็นถนนวัฒนธรรมคนจีน มองเห็นได้ทันทีที่ไปถึง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือวัดวาอาราม ก็ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนและชิโนโปรตุกีส ที่ท�าให้
เห็นการผสมผสานระหว่างจีนและตะวันตก ทั้งสองฝั่งถนนเต็มร้านค้า เป็นการเปิดบ้านชั้นล่างเพื่อตั้งแผงขายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า 
ไปจนถึงสินค้าที่น�าเข้าจากประเทศไทย

เราเดินไปตามถนนจนถึงพิพิธภัณฑ์บาบ๋า-ญ่าย่า บนถนน Jalan Tun Tan Cheng Lock บาบ๋า-ญาย่านั้นเป็นชื่อเรียกคนที่เป็นลูกผสมระหว่างชาวจีนที่อพยพ
เข้ามาและแต่งงานอยู่กินกับหญิงพื้นเมืองมลายู ซึ่งได้ก่อร่างสร้างตัวอย่างขยันขันแข็งจนมีฐานะที่ร�า่รวย โดยพิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดแสดงถึงวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วย
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน และบ้านเรือนความเป็นอยู่ต่างๆ ไปจนถึงเครื่องใช้ ข้าวของและการดีไซน์เฉพาะที่บ่งบอกวิถีชีวิต
ในสมัยนั้น ยกตัวอย่างเช่นรูที่พื้นบ้านซึ่งภรรยาท�าไว้แอบส่องสามีว่าพาหญิงอื่นกลับมาบ้านด้วยหรือไม่ ซึ่งพิพิธภัณฑ์นั้นแม้จะบูรณะซ่อมแซมแต่น่าชื่นชมที่
สามารถรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากพิพิธภัณฑ์สามารถเดินกลับไปยัง Jonker Street เพื่อช้อปปิ้งต่อได้  วันศุกร์-อาทิตย์ มีตลาดกลางคืนให้มาซื้อ
ของในอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กัน ความรู้สึกของการได้มามะละกานั้นคือเต็มไปความชื่นชมในเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
ท�าให้การท่องเที่ยวครั้งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและความแตกต่างอย่างลงตัวของเมืองเล็กๆแห่งนี้.
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