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Water Splash

Style
BOSS Spring/Summer 2019

Beauty
Skincare Spring/Summer 2019

Automobile

Mercedes Benz รถยนต์แห่งความหรูหรา

ทีม่ าพร้อมกับเทคโนโลยีอนั ชาญฉลาด
Food Play

Kouign-Amann at Park Hyatt Bangkok
April - May 2019
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Stop by the image

เหตุผลในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้
ซึ่งมีทีมงาน 40 คน ใช้เวลาหลายเดือน
ในการเตรียมตัวและหาสถานที่ เป็นการ
ระลึกถึงหนังของเดวิด ลินช์ (David Lynch)
ที่ประกอบด้วยภาพของเกรกอรี เครว์ดสัน
(Gregory Crewdson) ที่ใช้คอนทราส
ของแสง และเงาที่นา� มาใช้กับฉากชีวิต
ของคนอเมริกันด้วยตัวละครที่ถ่ายทอด
ตัวเองในช่วงเวลาที่อยู่เพียงล�าพังหรือ
ในเวลาของความหวาดกลัว โดยการออก
ภาพชุดใหม่ทั้งหมดให้กับ Numéro Homme
รวบรวมโดย Thibaut Wychowanok
ภาพโดย Gregory Crewdson แปลโดย ช่อผกา ชัยศิริ

ช่างภาพชาวอเมริกันวัย 56 ปี ได้กลับมาจับกล้องเพื่อที่จะสร้างภาพชุดใหม่
อีกครั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกรกอรี เครว์ดสัน (Gregory Crewdson)
ได้เริ่มต้นท�าภาพชุดใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างน่าทึ่ง หลายเดือนส�าหรับการหาสถานที่
ทีมงานกว่า 40 คน สองวันส�าหรับการถ่ายภาพเดี่ยว เครว์ดสัน เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการถ่ายภาพฉาก ภาพถ่ายของการแสดง
บนเวทีนี้ที่ทุกรายละเอียด เครื่องประดับ การตกแต่ง ตัวละคร แสงคือความคิด
และถ้าพูดถึงสไตล์ของเขาแล้วจะอยู่ระหว่างความไม่เป็นธรรมชาติที่น่าขนลุก
และวรรณกรรมชนชั้นกลางในอเมริกา ท�าให้มันใกล้เคียงกับภาพวาดที่เหมือน
จริงของอเมริกา เมื่อนึกถึงเอ็ดเวิร์ด ฮ็อปเปอร์ (Edward Hopper) ภาพวาดของ
โอเปร่าของเขาจึงชวนให้นึกถึงโลกมหัศจรรย์และจิตเภทของเดวิด ลินช์ (David
Lynch)
ปัจจุบันศิลปินที่นา� เสนอแกลเลอรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแดเนียล เทมป์ลอน
(Daniel Templon) ในปารีส และ Gagosian Gallery ได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิง
ส�าหรับผู้กา� กับภาพยนตร์และซีรีส์หลายคน สีฟ้า ไฟฟ้าและสีสัน
ของภาพชุด Twilight (1998-2002) ของเขา อาจเป็นเมทริกซ์ที่มองเห็นได้
ของภาพชุด Stranger Things หนึ่งในภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวละครที่ถูกตรึงอยู่
กลางถนนด้วยแสงลึกลับจากท้องฟ้า แสงจากโปรเจกเตอร์
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Sculptural
by Ornruja Fame Boonyasit

จากซ้ายไปขวา กระเป๋าโท้ทพิมพ์ลาย MARNI.
กระเป๋าถือหนังสีด�า PRADA. รองเท้าสนีกเกอร์
ปักลาย PRADA. กระเป๋าสะพายสีด�า SAINT
LAURENT.

จากซ้ายไปขวา กระเป๋าถือหนังสีคาราเมล PRADA.
กระเป๋าถือลายคามูฟลาจ SAINT LAURENT.
รองเท้าหนังส้นยางเชือกผูกหนัง PRADA. กระเป๋า
สะพายคัลเลอร์บล็อก COACH. กระเป๋าสะพาย
หนังสีน�้าตาลและสีด�า PRADA.
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ถอดภาพสูทโก้ของความเป็นทางการ สู่สไตล์ที่เรียบง่าย
แต่ยังคงตัวตนของคุณป๊อบ - วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ

คุณป๊อบ วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ จากบทบาทในวงการแฟชัน่ และวงการบันเทิง สูค่ วามสุข
ที่แท้จริงกับการปล่อยวางความเหน็ดเหนื่อยจากการท�างานอย่างเต็มที่มาครึ่งชีวิต
สูร่ างวัลชีวติ ทีม่ อบให้กบั ตนเอง ด้วยนิยามความสุขทีใ่ ครหลายคนใฝ่ฝนั หากยังคงภาพ
ความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างเต็มเปี่ยม
บทสัมภาษณ์ กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ เพชรรัฐชนะ จ่าแก้ว

นูเมโรไทยแลนด์: พูดถึงชีวิต และการท�างานในปัจจุบัน
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ตอนนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลตัวเองด้วย
การออกก�าลังกาย จริงๆ คือผมเริ่มใช้ชีวิตกึ่งเกษียณแล้ว งานประจ�าที่ท�าอยู่ก็
คือรายการโทรทัศน์ที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งรายการ กับเดอะลิสท์ (The List)
อัศจรรย์ความรู้ เป็นรายการที่น�าเสนอสาระน่ารู้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ที่หลายคนอาจละเลยหรือมองข้ามไป โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ
ทางไทยทีวีสีช่อง 3 นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ อยู่บ้าง
แต่ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะให้ความส�าคัญไปกับการออกก�าลังกายและการพักผ่อน
นูเมโรไทยแลนด์: เล่าถึงเส้นทางที่ประสบความส�าเร็จจนถึงปัจจุบัน
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: จริงๆ ผมไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นบุคคลที่ประสบ
ความส�าเร็จมากนัก เพราะก็ยังมีคนอื่นอีกหลายท่านที่ประสบความส�าเร็จ
มากกว่ า ผมอี ก เยอะมากๆ เลย แต่ ผ มน่ า จะพู ด ได้ ม ากกว่ า ว่ า ทุ ก สิ่ ง
ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ผมพอใจและภูมิใจทั้งกับตัวเองและกับสิ่ง
ที่ผมลงมือ ลงแรงทั้งกายและใจท�ามาทั้งหมด ผมคิดว่าผมโชคดีที่มีผู้ใหญ่
หลายๆ ท่านคอยเมตตาให้โอกาสกับผมในการท�างานและเชื่อใจให้ผมได้
แสดงศั ก ยภาพออกมา ซึ่ ง ทุ ก โอกาสผมมองเป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ผมต้ อ ง
หวงแหนไว้ ด้ ว ยการตั้ ง ใจท� า ทุ ก อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดี ที่ สุ ด ผมท� า
ทุกงานด้วยความรู้ ด้วยความรัก และด้วยความรับผิดชอบ ผมอาจไม่ใช่คน
Work Hard Play Hard เพราะพอผมท�างาน ผมก็จะทุ่มเทกับการท�างาน
อย่างเต็มที่ คือผม Work Hard อย่างเดียวจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัว หรืออาจ
จะเรียกได้ว่า พอผมท�างาน ผมก็ท�างานหนักไปเลยอย่างเดียว ทุกลมหายใจที่
เข้าออกในทุกๆ นาที คือการท�างานทั้งหมด พอมาวันนี้ ผมเลยเลือกที่จะหยุด
Work Hard แต่หันกลับมา Play Hard แทน คือผมท�างานให้น้อยลง แต่การ
Play Hard ของผม ผมไม่ ไ ด้ เ อาไปเที่ ย วเล่ น หรื อ ใช้ เ งิ น แต่ ผ มเลื อ กที่ จ ะ
Play Hard ด้วยการออกก�าลังกายและนอนหลับพักผ่อน ซึ่งถือเป็นการดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพใจให้มากขึน้ ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขในทุกๆ วัน ถ้าเทียบกับ
คนอืน่ ๆ ผมอาจจะไม่ได้มเี งินทองมากมายอะไร แต่ผมรูจ้ กั พอเพียงและพอใจกับ
สิ่งที่ผมพอมี ส�าหรับผม เท่านี้ผมก็มีความสุขแล้ว

นูเมโรไทยแลนด์: พูดถึงตัวตน ภาพลักษณ์เบื้องหลังการท�างาน
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: อย่างที่บอกว่าเวลาท�างานอะไร ผมเป็นคนที่ท�า
จริงจังในทุกๆ เรื่อง ผมเป็นคนที่เข้มงวดในการท�างาน มีระเบียบวินัยสูงมาก
ท�างานท�าเกินร้อย แต่ถ้าถามถึงตัวตนจริงๆ ผมเป็นคนสบายๆ อาจค่อนไปทาง
ขี้เกียจด้วยซ�้า ไม่ชอบสังสรรค์ ไม่ชอบออกงานสังคม หรือพบปะผู้คนมากมาย
ผมเป็นคนรักสันโดษ สิ่งเดียวที่พิสูจน์ให้เห็นได้เลยคือ ผมไม่ได้มีโลกโซเชียล
เหมือนคนอื่นๆ ผมทั้งไม่มีและไม่ได้เล่นทั้งเฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม
(Instagram) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) เพราะผมคิดว่า คงไม่มีใครอยากมารู้เรื่อง
ของผม และเช่นเดียวกัน ผมเองก็ไม่ได้อยากจะทราบเรือ่ งของใคร แต่จริงๆ ผมก็
ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกซะทีเดียว แต่ผมอาจจะเชยหรือโบราณซักหน่อย
เพราะถ้าอยากจะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของเพื่อนหรือคนในครอบครัว หรือถ้า
ใครมีปญ
ั หาอยากขอความช่วยเหลือจากผม ผมก็มกั จะใช้โทรศัพท์เป็นสือ่ กลาง
ในการพูดคุยติดต่อ
นูเมโรไทยแลนด์: ให้ความส�าคัญกับครอบครัวอย่างไร
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ผมมักจะใช้เวลากับครอบครัวด้วยการรับประทาน
อาหาร มีการพูดคุย ปรึกษาปัญหา การแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ
ในเรื่องทั่วๆ ไป เพราะแม้ครอบครัวที่บ้านจะประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่ผมไม่ได้
ท�ากิจการหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการของครอบครัวเลย ก็เลยอาจจะท�าให้ไม่ได้คุย
เรื่องงานอะไรกันมากนัก ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องสัพเพเหระ เป็นเรื่องทั่วๆ ไปของ
ทุกคนในครอบครัวมากกว่า
นูเมโรไทยแลนด์: ไลฟ์สไตล์ (Llifestyle) การแต่งตัว
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่กาลเทศะ และความรูส้ กึ หรือ
อารมณ์ในวันนั้นๆ ว่าอยากจะแต่งอะไร ชอบอะไร วันนี้อยากจะสดใส อยากจะ
เกาหลี หรืออยากจะดูสุขุม
นูเมโรไทยแลนด์: ไอเท็มชิ้นหลักที่ขาดไม่ได้ในการแต่งตัว
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ไอเท็มที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือแว่นตา เพราะเป็น
คนสายตาสั้นมาก
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"อยากให้ทกุ คนหาให้เจอว่า ความสุขของตนเองคืออะไร เพราะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ดังนัน้ จงท�าทุกอย่างเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสุขนัน้ แต่ตอ้ งไม่ทา� ให้ใครเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร
และสิง่ หนึง่ ทีผ่ มระลึกไว้เสมอคือ เราทุกคนควรเคารพในความสุขของคนแต่ละคน เพราะความสุข
เป็นเรือ่ งส่วนบุคคล ถ้ามีใครมาวิจารณ์ความสุขของเรา เราก็คงไม่ชอบใจ ดังนัน้ เราเองก็ไม่สมควร
ที่จะไปวิจารณ์ความสุขของคนอื่นเช่นกัน"
นูเมโรไทยแลนด์: แบรนด์แฟชั่นที่ชื่นชอบ
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ชอบอะชอบหลายแบรนด์เลยครับ แต่ซอื้ หรือไม่ซอื้
ก็ต้องอีกเรื่องนึง เพราะต้องขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราด้วย
นูเมโรไทยแลนด์: การวางแผนชีวิตหรือการท�างานในอนาคต
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: อนาคตที่ผมวางไว้หลังจากนี้ คือผมจะค่อยๆ
เกษียณตัวเองให้มากกว่านี้ ลดการท�างานลงไปเรื่อยๆ เพราะพอผมได้มีโอกาส
หยุดพัก ได้ส�ารวจจิตของตัวเองแล้ว ผมพบว่าชีวิตที่อยู่นิ่งๆ มันสบายมากเลย
อย่างที่บอกไว้ตอนต้น จริงๆ ผมเป็นคนชอบสันโดษ แต่ผมไม่ได้แอนตี้สังคมนะ
เพราะพอเจอเพื่อนๆ ผมก็รู้สึกมีความสุข แต่พออยู่ตัวคนเดียวที่บ้าน ผมก็มี
ความสุขอีกแบบหนึ่ง ผมต้องบอกก่อนเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผมท�างานใน
ช่วงยีส่ บิ กว่าปีทผี่ า่ นมา ผมได้พบเจอผูค้ นเยอะแยะมากหน้าหลายตา ซึง่ ทุกคน
ล้ ว นแล้ ว แต่ น ่ า เคารพและน่ า รั ก กั น ทั้ ง นั้ น เป็ น ความทรงจ� า ที่ ดี ข องชี วิ ต
แต่พอถึงวันนึง ผมอยากอยู่กับตัวเอง อยากอยู่เงียบๆ อยากตื่นสายๆ อยากท�า
อะไรก็ท�า เพราะในคติพจน์ของชีวิตผม ผมคิดว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือ “เวลา”
ไม่ใช่ “เงิน” ซึ่งเวลาในที่นี้ หมายถึงการเป็นเจ้าของเวลาจริงๆ คือแม้คนเราจะ
มี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่เวลาที่เรามี เราให้ตัวเองหรือท�าเพื่อตัวเองกี่ชั่วโมง และ
ท�าเพื่อคนอื่นอีกกี่ชั่วโมง ผมจึงอยากเอาเวลาที่ผมมีอยู่มาหาความสุขให้กับ
ตัวเองมากขึ้น ซึ่งนิยามความสุขของผม ผมคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากกิน
ต้องได้กิน อยากนอนต้องได้นอน เพราะตอนท�างานหนักๆ เวลาผมหิวหรือ
ง่วงนอน ผมก็ยังกินหรือนอนไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จ หรือเช้ามาไม่อยากตื่น
อยากนอนต่ออีกสักหน่อย แต่ก็ต้องตื่น เพราะต้องรับผิดชอบรีบออกไปท�างาน
แล้วคิดไว้เสมอว่า ถ้าถึงวันหนึ่งที่ผมเลือกได้ ผมจะเลือกใช้เวลากับการดูแล
ตั ว เอง คื อ ถ้ า อยากกิ น ต้ อ งได้ กิ น อยากนอนต้ อ งได้ น อน ในส่ ว นของการ
อยากกินต้องได้กนิ ผมก็ทา� อยู่ แต่ถา้ อยากกิน และกินตลอดเวลา รูปร่างก็จะไม่ดี
ผมจึงต้องแลกกับการไปออกก�าลังกาย ผมจะใช้เวลาอยู่ในฟิตเนส ตกวันละ
สองชั่วโมง อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างสมดุลให้กับรูปร่างและร่างกาย

ส่วนค�าว่าอยากนอนต้องได้นอน คือผมเป็นคนชอบนอนกลางวันมาก สมัยเด็ก
เวลานอนกลางวันวันเสาร์ อาทิตย์ ผมจะมีความสุขมาก เลยตั้งใจว่าวันหนึ่งถ้า
เกษียณแล้ว ผมจะนอนกลางวันทุกวันเลย ทุกวันนีเ้ ฉลีย่ แล้ว ผมจะนอนกลางวัน
ประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ถือเป็นความสุขที่สุด เพราะตอนกลางวันผมก็ไม่
ได้ท�าอะไร ชีวิตผมไม่อยากมีความเครียดอีกแล้ว ถ้ามีอะไรที่เป็นทุกข์เข้ามา
ในชีวติ ก็ปรับวิธคี ดิ และทัศนคติ พยายามปล่อยวาง เพราะคิดได้แล้วว่า ทุกอย่าง
ล้วนเป็นอนิจจัง เป็นภาพมายา ซึ่งผมคิดว่าถ้าผมพอแล้ว ถ้าผมไม่ได้ทา� ให้ใคร
เดือดร้อน ถ้าผมจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ทผี่ มหามาเองด้วยความยากล�าบาก
แค่ใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่เกินตัว ไม่เกินฐานะ ก็ถือว่าใช้อย่างพอเพียง
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกรอบที่อยากท�า ตามนิยามชีวิตที่ตั้งใจไว้ ผมก็มี
ความสุขทีส่ ดุ แล้วล่ะครับ หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ท�าไมผมถึงไม่ทา� อะไรเลย
แต่อยากให้ทุกคนมองว่า ตอนที่ผม Work Hard ผมก็ท�างานหนักสุดๆ ไปแล้ว
ฉะนัน้ วันนีผ้ มก็ขอ Play Hard แบบสุดๆ ในสไตล์ทผี่ มสบายใจ แต่การ Play Hard
ของผมไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะมากมาย ผมเลือกอยู่ในกรอบแห่งความสุขที่พอดี
ที่ไม่ท�าให้ทั้งผมหรือคนอื่นเดือดร้อน ก็เท่านั้นเองครับ
นูเมโรไทยแลนด์: ความสุขอย่างแท้จริงของคุณป๊อบ วราวุธ เลาหพงษ์ชนะ
คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ: ได้ท�าในสิ่งที่ตนเองอยากท�าที่สุด บางคนอาจฝัน
ถึงชื่อเสียง เงินทอง หรือบางคนอาจจะฝันถึงความส�าเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต
ก็ขอให้ตั้งใจท�าเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา แต่ส�าหรับผม ผมผ่านมันมาหมดแล้ว และ
รู้สึกว่าผมเองพอแล้ว จริงๆ หากเปรียบการท�างานกับการปีนเขา ผมจะเลือก
ปี น เขาขึ้ น ไปอี ก ลู ก นึ ง ที่ ท ้ า ทายกว่ า ก็ เ ป็ น ได้ แต่ ผ มว่ า ยอดเขาทุ ก ลู ก
ก็คงคล้ายๆ กัน ดังนั้นผมจึงขอเลือกลงจากเขา แล้วมาใช้ชีวิตธรรมดา พอใจ
ในชีวติ ของตัวเองกับวันนีใ้ ห้มากทีส่ ดุ มาก สมมุตถิ า้ วันหนึง่ ผมต้องจากโลกนีไ้ ป
ถามว่าผมเสียดายชีวิตผมไหม ขอพูดตรงๆ เลยว่า ไม่เสียดายเลย เพราะ
ส�าหรับผม ผมได้ทา� ในสิง่ ทีผ่ มอยากท�าและตัง้ เป้าหมายไว้แล้ว และใช้ชวี ติ อย่าง
มีความสุข ไม่เครียดในทุก ๆ วัน.

Water splash

