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Style

Gentlemen’s toys
By Ornruja Boonyasit

จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง หมวกสานสีเบจ Scotch&Soda. กระเปาหนังสีดำา Boss. รองเท้าโลเฟอร์ปักลาย Christian Louboutin. 

รองเท้า e  loafer สีดำา Loewe. รองเท้า moccassin หนังกลับสีดำา Tod’s. รองเท้าโลเฟอร์ขนสัตว์ประดับพู่ Emporio Armani.
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จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง รองเท้าโลเฟอร์หนังสีดำาตกแต่งหมุดโลหะ Emporio Armani. รองเท้าหนังประดับคริสตัลลายลีโอพาร์ด Christian Louboutin. 

กระเปาหนังใบเล็ก Boss. กระเปาโท้ตหนังสีดำา Loewe. คลัตช์พิมพ์ลายกุญแจ Dolce & Gabbana. รองเท้าหนังสีดำาผูกเชือก Boss. รองเท้าหนังสีเขียว Bally.
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Bond

by Pisid Whangvisarn
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จากซ้ายไปขวา ต่อสวมเสื้อโค้ท Prada. 
อนาสตาเซียสวมเสื้อโค้ทพริ้นต์ลายเรขาคณิตประดับเฟอร์ Prada.
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สูทผ้าโมแฮร์ เสื้อเชิ้ตผ้าปอปลิน เนกไท 
Cerruti 1881 Paris. รองเท้า Berluti. 

หน้าขวา  ลุคสูทสามชิ้นตัดจาก 
ผ้าขนสัตว์ Giorgio Armani.  
เสื้อเชิ้ตและผ้าเช็ดหน้าผ้าปอปลิน 
ผสมผ้าคอตตอน Berluti.  
เนกไทวินเทจ. พืช  กะหลำา่โคลราบิ.

Jardin intérieur
by Jean-Baptiste Mondino
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ลุคสูทสามชิ้นตัดจากผ้าขนสัตว์ เสื้อเชิ้ต
และผ้าเช็ดหน้าตัดจากผ้าปอปลิน 
เนกไท Ralph Lauren Collection. 
ถุงเท้า Falke. รองเท้า Santoni. หน้าขวา 
เบลเซอร์และเนกไทผ้ายีนส์ เสื้อเชิ้ตผ้า
ปอปลิน Valentino. พืช  กะหลำ่าปลีพวง.
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แจคเก็ตผ้าคอตตอนสวมทับเสื้อเชิ้ตผ้าปอป
ลิน Kenzo. กางเกงขายาวผ้าขนสัตว์ 
Dior Homme.

Jardin public

by Jacob Sutton
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เสื้อเสว็ตเตอร์ผ้าคอตตอนพิมพ์ลายสวมทับเสื้อเชิ้ต
ผ้าปอปลิน Carven. หน้าขวา เสื้อเสว็ตเตอร์ปกพับ
สวมทับด้วยเสื้อโปโลผ้าคอตตอนผสมไหม Berluti.
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Montres

La fleur de l’âge
โดย ฟิลิปป์ เบสซ็อง (Philippe Besson) ภาพ ฟิลิปป์ จาร์ริชง 
(Philippe arrigeon) แปล ธารินี เปาริสคุตตะ

า  ง าง ี ี ง ม
าม ม งม ง มนา า น น ง
น นา  าง า  า ง น
ี นนาม  ง ม น า ท ง

ง น งท งทาน ง ง า าง  ี
ที า า า ม าม

ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าถูกชะตากัน เมื่อตอนพวกเขาอายุได้ 11 ขวบ 
เป็นเด็กนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน ตอนที่เรียนเกรด 6 แต่ไม่รู้จักกัน เพียงจำา
ได้ว่าเคยร่วมชั้นเรียนเดียวกันมาโดยตลอด มิตรภาพเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อน 
งอกงามขึ้นมาได้โดยไม่ต้องรอคอยหรือตัดสินใจ เมื่อมิตรภาพเกิดขึ้นก็เหมือน
กับความรักที่บ้าคลั่ง แต่สำาหรับความรักนั้น ข้อดีของมันก็คือต้องใช้เวลา
เพราะต้องละทิ้งซึ่งความปรารถนา กายสัมผัส และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย    

ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมามากกว่า 10 ปี เป็นเวลากว่าครึ่งชีวิตของพวกเขา 
ในไม่ช้าก็ก้าวข้ามผ่านเวลาด้วยกันไปได้ มากกว่าจะแยกจากกัน ในไม่ช้าทั้ง
สองก็จำาไม่ได้แล้วว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ช่วงเวลาที่ไม่ได้สัมผัสอยู่บ่อย   มี
แต่เพียงทัศนียภาพที่สวยงามตระหง่านอยู่

10 ปีก็ถือว่ามาก เมื่อเทียบได้กับระยะเวลาที่เป็นวัยรุ่น แน่นอนว่า ทั้งสองใช้
ชีวิตโลดแล่นอยู่หลายปีเพราะรู้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แรกรุ่น จึงทะนุถนอม
ดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีในช่วง 10 ปีนั้น ไร้ซึ่งการตั้งคำาถามว่าจะโรยราลง
เมื่อไหร่ รู้ก็แต่เพียง “ผลิบานงอกงาม” เมื่อล่วงเลยมาได้จนถึงอายุ 22 เป็น
ช่วงเวลาที่สลักสำาคัญที่ทั้งคู่แบ่งปันกัน ทว่า... ประจักษ์ได้ว่าเป็นสิ่งที่หนัก
หนาเอาการอยู่ แต่ก็ผ่านมาได้โดยดี

แม่ผู้เป็นที่เคารพยิ่งของทั้งคู่ได้มอบนา ิกาให้เมื่อเข้าเรียนเกรด 6 ทำาเช่นนี้
เสมอมาเพื่อให้ลูกชายได้ กหัดและเรียนรู้แก้ปัญหาเองได้ นา ิกาที่ไม่ได้
ใส่แล้วเพราะมือขยายใหญ่ขึ้น คงเดินหน้าเปลี่ยนโมงยามอย่างลับ  ในห้อง
นอน บางทีทั้งคู่อาจลืมไปแล้วก็ได้ แต่สิ่งที่ไม่ลืมคือทั้งคู่เคยแลกเปลี่ยนเรือน
เวลากันตอนเป็นวัยรุ่น ฉันให้เธอ เธอให้ฉัน มันเจ็บปวดน้อยกว่าการเสีย
เลือดเสียเนื้อ เป็นวิธีการตัดสินความซื่อสัตย์ของทั้งคู่ แทนคำาพูดโดยไม่ต้อง
สารภาพ เป็นตัวแทนชีวิตของคนทั้งสองที่จะไม่แยกจากกันไป จะอยู่ด้วยกัน
เสมอ ใกล้ชิดกันจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์และเปรียบเทียบ 

ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน รอยแผลเป็น ร่างกายที่เริ่มแปรเปลี่ยนไป รองเท้า Nike 
Air บุหรี่มวนแรก  หนังสือพิมพ์ที่ออกสามเดือนครั้ง ปาร์ตี้เมาเหล้า คำา่คืนช่าง
สั้นนัก ตื่นขึ้นมาก็สายแล้ว ต่อมา พวกสาว  ใช่แล้ว พวกสาว  นี่ล่ะทำาให้เกิด
เรื่องราวใหญ่โต แม้ทั้งคู่ป ิเสธไม่ยอมรับ ความเป็นชายที่ยังคงมีอยู่ ความ
หยาบโลนที่เผยออกมา ความน่าไว้วางใจที่ไร้ความซับซ้อน บวกกับความหล่อ
เหลา ยิ่งทำาให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ต้องทดสอบอะไรมากนัก ทั้งคู่สามารถ
เล่นบทแยกออกจากกันได้ เป็นพวกมีวาทะศิลป์ มีเรื่องชกต่อย เราชอบให้เขา
ทั้งคู่เป็นหนุ่มเจ้าสำาราญน้อยกว่านี้ อ่อนโยนขึ้นแต่ไม่ถึงกับเป็นพวกเพ้อ ัน 
หนุ่มวัย 22 ที่หล่อเหลาเอาการ ก้าวร้าวตามสมควร

ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันและช่วงฤดูร้อน บนชายหาด ร่างกายเปลือยเปล่า
กลางแดดที่ปลุกเร้าตัณหา หญิงสาวที่เห็นมาแต่ไกลเป็นเจ้าของเรือนร่าง
ในอุดมคติ ทั้งคู่ไม่ได้มีเปาหมายเดียวกันเลย แต่ฤดูร้อนนั้น ณ ชายทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนที่แผดเผา ร้อนผ่าวนักสำาหรับหนุ่มทั้งสอง ในเวลาเดียวกัน 
เรือนร่างที่สมบูรณ์แบบก็ปราก กายขึ้น ความน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นนับครั้ง
ได้คือทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างไร้ซึ่งความปราณี ราวกับการต่อสู้ระหว่างไก่ชน ทุก
วิถีทางที่ว่าดี ทุกเทคนิคการยั่วเย้า หรือแม้แต่ธรรมดาที่สุด ไม่ซับซ้อน ต่างคน
ต่างงัดออกมาประชันกันตั้งแต่นั้น ใครคนใดคนหนึ่งเข้าขั้นที่ว่าท้าชนกันอย่าง
ไร้ความปราณีเพื่อจะชนะใจสาวคนนั้น ในขณะที่อีกคนปางตาย จำานนกับ
ความพ่าย มิตรภาพที่ไม่อาจสะบั้นลงในที่สุดก็ถึงจุดจบ

ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วง การเอาชนะกันดำาเนินไปเพื่อความรัก ความสุข และ
เวลาดำาเนินไป  โดยปราศจากความเชื่อใจ คนพ่ายจำาต้องอยู่ในความโดด
เดี่ยวมืดมน เ านับเวลาที่อยู่บนหน้าปัดนา ิกาที่ถูกทำาลาย ช่วงเวลาในวัยเด็ก
เดินห่างไกลออกไป

ฤดูหนาวยิ่งตอกยำา้ถึงความห่างเหิน คนหนึ่งตัด อีกคนเหนี่ยวรั้ง สายลมพัดพา
มาให้ พายุ นพัดตึงไว้
แต่อย่างที่รู้กันคือความรักมิเคยยั่งยืนนานและพวกสาว  ก็มีอำานาจกว่าที่
หนุ่ม  คิด ไม่ลังเลที่จะหาคู่ควงใหม่

เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง เพื่อนทั้งสองคน คนหนึ่งเริ่มเรียกความภาคภูมิกลับคืน
มาได้ ส่วนอีกคนยังโกรธ ต่างตัดสินใจเชื่อมเรือนเวลาเข้าหากันอีกครั้งและเริ่ม
บรรเลงท่วงทำานองได้เหมือนเดิม เพราะฤดูร้อนกำาลังจะมาเยือนอีกครั้ง ความ
ใ หากำาลังคืบคลานเข้ามา แสงอาทิตย์สาดส่องลงบนไหล่อันเปลือยเปล่า
ของพวกสาว  ประกอบกับความทรงจำาแห่งเรือนเวลาในวัยเด็ก ซึ่งเข็มยังคง
เคลื่อนคล้อยอยู่เช่นเคย.
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นา ิกาข้อมือรุ่น “Tank” จากทองกุหลาบ สายทำาจากหนัง คัฟลิ้งค์ “Trinity classi e” จากทองสีเหลือง ชมพู และเทา Cartier. เสื้อเชิ้ตผ้าไหมผสม าย 
Charvet.
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นา ิกาข้อมือรุ่น “Chiffre Ro ge I03” จากทองสีเหลืองและเพชร สายจากทองสีเหลือง Dior Horlogerie. เสื้อยืดจากผ้า าย Petit Bateau. กางเกงยีนส์ผ้า
ายสไตล์วินเทจ Levi’s. ผ้าพันคอ Hippy Market.
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นา ิกาข้อมือรุ่น “Pierre Arpels” จากทองกุหลาบ สายสร้างสรรค์จากทองเมืองมิลาน Van Cleef & Arpels. รองเท้า Bottega Veneta. โคโลญจน์ 
“ a Dame a  Cam lias” Jardins d’Écrivains.
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