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Fashion
19 SPY

Why, Y2K
เทรนด์แฟชัน่ยคุ 2000 กลับมาฮติอกีคร้ัง 
แต่ปรบัปลายขาให้สัน้ข้ึน ขอบเอวต�า่ลง 
มาพร้อมชิน้เด่นคอืเส้ือครอปกบัผ้าแนบเนือ้

26 VIEW
Classic Combo
หยบิเสือ้ผ้าลายทาง เครือ่งประดบัสดี�า 
และผ้ายนีส์มาใส่อกีคร้ัง แต่ปรบั
ให้เข้ากบัอากาศร้อนด้วยการโชว์ผวิ
และซลิเูอตของเส้ือผ้าทีไ่ม่รดัรปู

30 OPINION
 “Who Create Swindlers?”
ใครคอืผูส้ร้างนกัต้มตุน๋ 

32 SPOTLIGHT
Horse & Freedom
กตูร์ูยคุน้ีไม่ได้ชงิชยักนัที่
ความใหญ่โตของลคุอกีแล้ว 
แต่หนัมาสู้กนัทีป่ระวตัแิละ
เรือ่งราวเชงิลกึของแบรนด์
Blame It on 
Summertime
บทส่งท้ายของฤดรู้อนกบัเทรนด์เด่น
Legend Retold
Dior เปิดตวั Lady D-Joy ใหม่ 
โดยตคีวามกระเป๋าระดบั
ไอคอน Lady Dior ออกมา
เป็นทรงแนวนอนสะดดุตา
Empowering Woman
แรงบนัดาลใจจาก Paloma Picasso 
มวิส์คนส�าคญัของ Yves Saint Laurent 
สูเ่สือ้ผ้าสดุเย้ายวนทีเ่ป่ียมด้วยพลัง
แห่งอสิตรฝีีมอืของ Anthony Vaccarello

48 FOCUS
Let Love Lead
ก้าวเข้าสูปี่ที ่20 แห่ง
การเดนิทางของ Landmeé

Bijoux
66 SWEET DELICACY

เครือ่งประดบัท่ีตกแต่งด้วยอญัมณี
สลีกูกวาดจะท�าให้คณุดเูจดิจ้า
และรูส้กึสนกุสนานไปพร้อมกนั

72 BIJOUX NEWS
Where the Wild Things Are
ปลดปล่อยความเป็น Wild child ในตวั
ด้วยเครือ่งประดบัรปูทรงสตัว์เอก็ซอตกิ
The Sixth Sense
เครือ่งประดบัชัน้สงูคอลเลก็ชัน่ใหม่จาก 
Cartier เจาะลกึความคดิเร่ืองสมัผสัที ่6 
Garden Heaven
Tiffany & Co. เปิดประตสูวนอญัมณี
พฤกษาอวดโฉมคอลเลก็ชัน่ใหม่ 
Botanica: The Blue Book 2022
Among the Stars
2 แบรนด์ยกัษ์ต่างขัว้ Omega 
และ Swatch แทก็ทมีกนัสร้างสรรค์ 
BIOCERAMIC MoonSwatch

Beauty
80 SPRING HAS SPRUNG

ปลกุความมชีวีติชวีาด้วยการ
มกิซ์แอนด์แมตช์สสีนัของเมกอปั
ทีซ่อฟต์สบายตาเข้ากบัสีสดจดัจ้าน

88 THE SUBTLE NOSE
วทิยาศาสตร์ช่วยให้ความกระจ่าง
เกีย่วกบัโลกของกล่ิน และเหน็
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลิน่กบัสภาวะ
ทางกายและอารมณ์ได้ชดัขึน้

90 JOURNEY THROUGH 
 THE SCENTS

คอลเลก็ชัน่น�า้หอม Les Extraits 
จาก Louis Vuitton เป็นดงัแคปซลู
บรรจกุารเดนิทางของอารมณ์ทีจิ่นตนาการ
โดยยอดฝีมอื มาในรปูหวัน�า้หอมสกดั

91 GO WITH G-BEAUTY
เทรนด์การบ�ารงุผวิ
แบบฝ่ังยโุรปทีก่�าลงัมาแรง
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คมิเบอร์ลี ่แอน โวลเทมสัสวมเสือ้เช้ิตแขนสัน้ ผ้าฝ้าย  
เนกไทผ้าวลูทอลาย สวมทบัด้วยสเวตเตอร์ทรงโอเวอร์ไซซ์ 
แขนยาว ผ้านติใยโมแฮร์ทอลาย ถงุเท้ายาวผ้านิตใยวูล  
รองเท้าบูต๊ส้นเตีย้พืน้ยางยาวคร่ึงแข้งผ้าแคนวาสตัดต่อเรซ่ิน  
กระเป๋าสะพายหนงัตดัต่อลายเยบ็นวม ทัง้หมดจาก Dior  
เตรียมผวิให้โกลว์สวยด้วยรองพ้ืน The Cream Foundation  
จาก Suqqu ตามด้วยคอนซีเลอร์ทีใ่ต้ตา Correcteur  
Visage Concealer จาก Clé de Peau Beauté เซตผิวบรเิวณ 
ทโีซนด้วยแป้งฝุ่นอดัแขง็ Light Reflecting Pressed Setting  
Powder จาก Nars เพิม่ประกายความโกลว์ด้วยไฮไลต์ 
เนือ้ลคิวิด Positive Light Liquid Luminizer จาก Rare  
Beauty เติมสสัีนให้พวงแก้มด้วยบลัชออนเน้ือครมี Cheeks  
Out Freestyle Cream Blush สี Rose Latte จาก Fenty  
Beauty จากนัน้ลงอายแชโดว์ Mono Couleur Couture  
High-Color Eyeshadow ส ีDune จาก Dior ดดัขนตาและ 
ปัดมาสคาร่าด้วย Dark Star Mascara จาก Pat McGrath  
Labs ตกแต่งคิว้ให้มมีติด้ิวยดนิสอเขียนค้ิว Brow Wiz  
จาก Anastasia Beverly Hills และปัดขนคิว้ด้วยเจลปัดค้ิว
สใีส Arch Brow Shaping Gel จาก Hourglass คอมพลีตลุค 
ด้วยลิปบาล์ม KissKiss Roselip Hydrating & Plumping 
Tinted Lip Balm ส ีPeach Sunrise จาก Guerlain

แต่งหน้ำ: เจนจิรา พนัธ์ุวเิชยีร / ท�ำผม: เจนนิเฟอร์  
แอชล่ีย์ โวลเทมสั / สไตล์ไดเรก็เตอร์: Jirat Subpisankul / 
ช่ำงภำพ: Sootket Jiwpanit

Fashion Well
114 FRENCH STANDARD

ภารกจิของคมิเบอร์ลี ่แอน โวลเทมสั
ทีก่รงุปารสีกบัความลบัทีเ่กบ็อยูใ่นกระเป๋า

128 SUMMER MEMORIES
สัง่ลาหน้าร้อนด้วยลวดลายดอกไม้ ชดุว่ายน�า้
สสีด และเครือ่งประดบัสทีองจดัเตม็

140 FULL REGALIA
ลคุซ่าของวยัรุน่จะดนู่าสนใจขึน้
เมือ่น�าเคร่ืองประดบัเรียบง่าย
ดไีซน์คลาสสกิมาเลเยอร์เพิม่เข้าไป

148 EASTERN PROMISES
สมัผสัมนตร์เสน่ห์ของโลกตะวนัออก
ที ่SIRIVANNAVARI BANGKOK 
แบรนด์ Demi Couture น�าเสนอ
ผ่านโครงเสือ้ผ้า วฒันธรรมการ
แต่งกาย และงานฝีมือสุดประณตี

158 IT’S GONNA BE ME!
เรื่องใหญ่อนัดบัหนึง่ของวงการประจ�า
ฤดกูาลนีค้อื “การแต่งตัวตามตัวตน และ
อยากให้โลกเป็นอย่างไรก็แต่งอย่างนัน้”

Living
164 PARADISE FOUND

บ้านตากอากาศบนชายฝ่ังทะเล
ประเทศปานามาของ Aerin Lauder

Regulars
14 EDITOR

54 DIARY
Extension of Identity
The Jimmy Choo Jewellery Collection 
คอลเลก็ชัน่เครือ่งประดบัของ Jimmy Choo
Catch-22
ส่วนผสมและรายละเอยีด 5 อย่าง
บนกระเป๋ารุ่น Chanel 22

The Forefront of Values
คยุกบั Amber Valletta แอมแบสซาเดอร์
ด้านความยัง่ยืนของแบรนด์ Karl Lagerfeld
No Boundary
ครัง้แรกของ Christian Louboutin 
ทีท่�าคอลเลก็ชัน่ไม่แบ่งแยกหญงิชาย
Sort and Sensibility
Merandi แบรนด์กระเป๋าจัดระเบยีบ
ท�าจากผ้าไหมฝีมอื 2 สาวไทย

94 CULTURE

172 HOROSCOPE

174 ADDRESSES

176 LAST LOOK
Simply the Silhouette
Prada Triangle กระเป๋าหนงัทรงสามเหลีย่ม
พร้อมสายสะพายถอดได้ จาก Prada

Cover Look

NO. 112 / MAY 2022

112 CONTENTS.indd   12 23/4/2565 BE   10:37

ตัว
อย
่าง



14  MAY 2022  VOGUE.CO.TH

So
ot

ke
t J

iw
pa

ni
t, 

Ae
ka

ra
t U

bo
ns

ri

VOGUE EDITOR

ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้มีโอกาส
เดนิทางไปร่วมงานแฟช่ันวกีท่ีประเทศฝรัง่เศส
อกีคร้ัง หลงัจากไม่ได้ไปมา 2 ปีกว่า ผมคิดว่า
นีเ่ป็นสัญญาณท่ีดี ช้ีให้เห็นว่าการท�างานและ
วิถชีีวติทีเ่ราคุ้นเคยก�าลงัจะกลับเข้าสู่ตาราง
เวลาท่ีควรจะเป็น ไล่เรยีงมาตัง้แต่แบรนด์แฟช่ัน
ท่ีพร้อมจะเช้ือเชิญเซเลบรตีิส้าวไทยไปร่วมงาน
แฟชั่นโชว์ ดาราแถวหน้าอย่างคิมเบอร์ลี่และ
ญาญ่าที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนกลับไป
สนกุสนานในซนีแฟชัน่อกีครัง้ และครัง้นีเ้ป็นครัง้
แรกทีคิ่มเบอร์ลีไ่ด้ร่วมงานกับโว้กและ Dior ณ 
มหานครปารสี เมอืงหลวงของแฟช่ัน (French 

HAPPY 
TOGETHER

Standard) ผมอยากให้ทุกคนลองจนิตนาการถงึ
พลงังานของคนในธรุกจิแฟช่ัน ความพถิพีถินัใน
การสร้างรันเวย์ บทสนทนาของเอดเิตอร์ต่างๆ 
ระหว่างรอชมโชว์ รวมไปถงึกระแสแฟนคลบัทีม่า
รอการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์คนโปรดหน้า
สถานท่ีจดังาน สิง่เหล่าน้ีคือประกายไฟทีก่ระตุ้น
ผมให้เกดิการตืน่ตวัในการท�างานอย่างมากในรอบ 
2 ปี หลงัจากทีแ่ผ่วลงไปในช่วงวกิฤตโิควดิ-19

สิง่ส�าคัญทีสุ่ดท่ีผมสัมผสัได้จากการ
เดินทางครัง้น้ีคือแนวทางการบริหารจดัการ
ธรุกิจแฟช่ันยคุ “Post Covid-19” ท่ีต้อง
พลกิแพลงจากเดมิ ต้องระมดัระวังการน�าเสนอ 
“Message” ทีไ่ม่จ�าเป็นหรือเจาะจงตลาดใด
ตลาดหน่ึง แต่ต้องรอบคอบคิดให้ไกลไปถงึ
ระดบั Global ว่าผูค้นในตลาดอืน่เม่ือได้รบัสาร
น้ีจะรูสึ้กอย่างไร เพราะความผิดพลาดในการ
ส่ือสารแม้เพียงเลก็น้อยในโลกดิจทิลัสามารถ
สร้างผลกระทบรนุแรงต่อแบรนด์ได้ อย่างทีเ่รา
เคยทราบกนัมาแล้ว นอกจากการระมัดระวังให้
มากเป็นพเิศษ การน�าเสนอสิง่ใหม่ทีน่่าสนใจไม่
ซ�า้รปูแบบเดมิยงัเป็นโจทย์ใหญ่ทีอ่ตุสาหกรรม
แฟช่ันต้องสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองไม่หยดุ 
เช่น การเฟ้นหาคู่ผสมในการคอลแลบอเรต
คอลเลก็ชัน่ใหม่ การสร้างตวัละครเสมอืนจรงิใน
จกัรวาลเมตาเวร์ิส หรอืแม้กระทัง่ป๊อปอปัสโตร์
ทีม่ธีมีใหม่ๆ เชญิชวนให้ลูกค้าเข้าไปสัมผสัและ
ถ่ายรปู เพราะทกุคนต่างทราบดว่ีาโลกของธรุกจิ
ไม่อาจหยดุนิง่อยู่กบัที ่โดยเฉพาะธุรกิจแฟช่ัน

บทความ Empowering Woman ในเซก็ชัน่ 
Vogue Spotlight พาไปเจาะลึกแนวบ่าอัน
แข็งแกร่งและหวัไหล่ท่ีขยายออกของเสือ้สตรี
ที่ Saint Laurent โดย Anthony Vaccarello 
ส่วน Horse & Freedom เลอืกตีความแนวคิด
ของโชว์โอตกูตูร์ที่ Chanel ผ่านการเปลือย
พันธนาการแห่งเรือนร่างสตรีซึ่งเป็นการ 
“เสริมพลังหญิง” อีกรูปแบบหนึ่ง

It’s Gonna Be Me! จะมากะเทาะเทรนด์ 
“แต่งตวัตามตวัตน” ทีเ่จ้าของเสือ้ผ้าสามารถสนกุ
กับแฟชัน่ได้อย่างไม่ต้องสนใจกรอบและกฎเกณฑ์
ในโลกทีเ่คารพเสรภีาพและความเป็นปัจเจก

อย่าพลาดบทสัมภาษณ์ 5 พระเอกใน
คอลมัน์ Vogue Men ท่ีนอกจากจะมาพดูคุย
กบัโว้กแบบเปิดอกแล้วยงัมาอวดโฉมใน
สไตล์ใหม่ท่ีไม่เคยเหน็ท่ีไหนมาก่อนด้วย 

ก่อนจากกนั ผมอยากกล่าวชมสปิรติของ
นางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ที่มีความกระตือรือร้น
ที่จะเข้ามาในโลกของแฟชั่นระดับอินเตอร์-
เนชั่นแนล เธอเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่อยู่
ในตารางของแบรนด์ การเข้าชมแฟชัน่โชว์ใน
ฐานะตวัแทนของผูห้ญงิไทย ผมคดิว่าเป็นใคร
มายนือยู ่ณ จดุน้ีกต้็องประหม่า แต่คิมเบอร์ลี่
สามารถเกบ็อาการต่ืนเต้น เปลีย่นเป็นแรงผลกั
ดันพาตัวเองให้มายนือยู่หน้าแสงแฟลชได้เป็น
เวลานาน ผมเช่ือว่าในซีซัน่ต่อๆ ไป เธอจะ
ท�าได้ดีกว่าน้ีแน่นอน 

ผมหวังว่าทกุคนจะมคีวามสุขกบั
การเดินทางอีกครัง้   

(จากบนลงล่าง) 
คิมเบอร์ลีก่บัลคุเด่น

จากคอลเล็กชัน่ 
Pre-Fall ของ Dior ใน 

French Standard, 
โบกมอืลาลมร้อน
พร้อมกบัแฟช่ันที่

เตม็ไปด้วยสสัีนและ
ลายพิมพ์บนเกาะสมยุ
ใน Summer Memories, 
เสน่ห์แห่งโลกตะวนัออก

จากคอลเล็กชัน่  
Spring/Summer 

2022 ของแบรนด์ 
SIRIVANNAVARI 

BANGKOK
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Classic Combo
หยบิชิน้คลาสสกิท่ีไม่มวัีนล้าสมยัอย่างเสือ้ผ้าลายทาง เครือ่งประดบั

สดี�า และผ้ายนีส์มาสวมอกีครัง้ แต่ปรบัให้เข้ากบัอากาศทีร้่อนระอุ
ด้วยการโชว์ผิวสวยและซิลูเอตของเสือ้ผ้าทีไ่ม่รดัรปู เป็นลคุสวย

ท่ีใช้ได้ตัง้แต่รมิหาดไปจนถึงแฮงเอาต์กบัเพือ่นสาว

FRESH
BREEZE AIR 
(จากซ้าย) ชดุว่ายน�า้บกินิี
คล้องคอ ผ้าโพลอีาไมด์ตกแต่ง
โซ่โลหะ กระโปรงยาวบาน
กระดุมหน้า ผ้าฝ้ายพมิพ์ลาย
เขม็ขดัโซ่โลหะชบุทอง ก�าไล
ข้อมอืหนงัตกแต่งโซ่โลหะ
ชบุทอง ก�าไลข้อมอืโลหะ
ชบุทองลงยา กระเป๋าคลตัช์
ใบเลก็หนงัเยบ็ลายตกแต่ง
โลโก้ ชดุว่ายน�า้บกินิคีล้องคอ
ผ้าโพลอีาไมด์ตกแต่งโซ่โลหะ
รองเท้าโลเฟอร์หนงัแก้ว
ทัง้หมดจาก CHANEL เสือ้
ปกเช้ิตแขนกดุ ผ้าฝ้าย จาก
DIOR กางเกงยนีส์ขายาว
เข้ารปูฟอกขาด จาก
SAINT LAURENT 

นางแบบ: Dana Smith
แต่งหน้า: Ninni Nummela
ท�าผม: Kim Rance
ท�าเลบ็: Adam Slee
ออกแบบฉาก: Josh Stovell
ด�าเนนิงาน: the.CURATED
ช่างภาพ: Ben Weller
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ปัจจุบันเมือ่โลกขบัเคล่ือนไปอย่าง
รวดเรว็ เงินคอืปัจจัยหลักในการสร้าง
ความม่ังคัง่ท่ียัง่ยนื เป็นเครือ่งมือใน
การก�าหนดชีวิต ชนชั้น และหลาย
องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
การสร้างคณุค่าให้ตวัเองด้วยตัวเงิน
ย่อมมาพร้อมวิธีการท่ีแตกต่างกัน 
บ้างก็ขยนัท�างานหนัก บ้างก็เส่ียงท่ีจะ
ล้มเหลวในชวิีต แต่ส�าหรบับางคน
ไม่ใช่แบบนัน้ พวกเขาก�าลังคดิหาวิธี
ทางลัด โดยการยมืมือผู้อ่ืน สดุท้ายก็
ลงเอยด้วยการเป็นปีศาจร้ายในสังคม 
แต่เคยสงสยักันไหมว่าใครหรืออะไร
เป็นผู้สร้างปีศาจเหล่านีใ้ห้เกิดขึน้ใน
สังคมยคุใหม่อย่างต่อเนือ่ง

หากใครได้ชมซีรส์ีสารคดี
ยอดฮิตเร่ือง The Tinder Swindler 
และ Inventing Anna จะเห็นวิธกีาร
อนัชาญฉลาดของตวัละครเอกท่ีเป็น
คนหลอกลวงในชีวิตจรงิ ตลอดระยะ
เวลาการด�าเนนิเรือ่งของท้ัง 2 เรือ่ง
จะเห็นว่ามกีลไกบางอย่างท่ีแสดงให้
เหน็อย่างชดัเจนว่าผู้ร้ายในคราบผู้ดี
อันสูงส่งนั้นใช้ได้เสมอ และพวกเขา
ก็เฉลียวฉลาดเสียเหลือเกิน เมื่อ
เรือ่งราวจากชวิีตจริงถกูสร้างเป็นซีรส์ี
เพือ่ความบันเทิงอาจจะดูเหมือนสิง่นี้
มันช่างดูเกินจรงิไปหน่อย แต่แท้จรงิ
แล้วมผู้ีคนตกเป็นเหยือ่มากมาย และ
จ�านวนเงินสะพัดในสารบบคนโกงนีม้ี
ไม่ต�า่กว่าหลักสบิล้านเหรยีญสหรฐั

เราก�าลังเสพความบันเทิงผ่าน
บทผู้ร้ายกับเหยือ่ และมองเร่ืองราว
แบบบุคคลท่ี 3 แน่นอนว่าสือ่บันเทิง
ย่อมน�าเสนอเรือ่งราวเข้มข้นเจาะลึก
เพือ่เสร์ิฟผูบ้รโิภคเสมอ ฉะน้ันไม่แปลก
ทีเ่รือ่งราวเบือ้งหลงัของ Simon Leviev 
และ Anna Delvey จะถกูย่นย่อลง และ
ไม่ได้ถกูศกึษาท�าความเข้าใจเท่าไรนกั 
ทว่าถ้ามองในเชงิสงัคมวทิยาต้อง
บอกว่าพวกเขาก็อาจไม่ใช่ผู้ร้ายชนดิ
มดืบอดเสยีทเีดยีว เพราะการกระท�า
บางอย่างสะท้อนให้เหน็ถงึรากฐาน
ของปัญหาทีถ่กูกดทบั อกีท้ังยงัถูก
เมินเฉยเมื่อเรื่องราวดงักล่าวถกูน�า
เสนอขึน้ใหม่ครัง้แล้วครัง้เล่า

โลกที่วิ่งเร็วยิ่งกว่าจรวดพราก
สิ่งส�าคัญของความเป็นมนุษย์อย่าง 

“ความสัมพนัธ์” ไปได้อย่างเหลอืเช่ือ 
จะเหน็ว่าไม่ว่าจะเป็นแอปพลเิคชัน่หาคู่
หรือรูปแบบการใช้ชีวิตผสานเข้ากลุ่ม
สังคมของแอนนาน้ันใช้ช่องโหว่ตรงนี้
เพือ่หาประโยชน์อยูต่ลอด ในห้วงเวลา
ทีท่กุคนรูสึ้กขาดความสัมพนัธ์ น่ันคือ
ช่วงเวลาทีซิ่มอนและแอนนาพร้อมทีจ่ะ
เข้ามาเตมิเต็ม สภาพสังคมปัจจุบนัเป็น
สังคมที่ไม่ได้ผูกติดกับความสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้นแบบเมื่อก่อน คนไม่ค่อย
ชอบสงุสงิกนั เมือ่ทศิทางการด�าเนนิชวีติ
โดยเฉพาะของผู้คนในเมืองใหญ่
เปลีย่นแปลงไปเช่นน้ี นับวนัคงจะเหลอื
แต่ความโดดเดี่ยว เมื่อมีใครเข้ามา
เติมเต็มชนิดเหนือจินตนาการ หลาย
คนก็เลือกจะคว้าโอกาสนั้นไว้ เพราะ
ความสมัพนัธ์อนัสมบรูณ์แบบมนัหายาก
เสียเหลือเกิน ชายหญิงที่มีแต่ข้อดี
เปรียบดั่งหมอกลวงตาที่บดบังการ
พินิจพิเคราะห์ไปไม่มากก็น้อย

ความสมัพนัธ์และการให้เกยีรติ
ทางสงัคม อย่างทีก่ล่าวไปว่ามนุษย์
เริม่สรรเสรญิกนัด้วยสถานะทางสงัคม
ทีแ่ปรผนัตามเมด็เงนิ ย้อนกลบัมาที่
การสร้างตวัตนใหม่เพือ่เหตุผลบาง
อย่าง ทัง้ซมิอนและแอนนาเลือกใช้
โพรไฟล์หรเูลศิ ในขณะทีช่วีติจรงิกลบั
เตม็ไปด้วยปมปัญหา ซมิอนเองไม่ได้
ร�า่รวย เป็นเพียงเด็กหนุม่จากครอบครวั
เล็กๆ ในอิสราเอลเท่านั้น ส่วนแอนนา
เป็นลกูสาวผูอ้พยพชาวรสัเซยีทีย้่ายมา
อยูป่ระเทศเยอรมน ีเมือ่เรามองภาพนี้
ผ่านแว่นตาทางสังคมวิทยาจะพบว่า
ทั้งสองอาจก�าลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้น
มาเพื่อการตอบรับเชิงบวกจากคนใน
สงัคม ผลพวงทีต่ามมาคอืการเลง็เหน็
ช่องทางพิเศษที่สามารถทิ้งสถานะ
ด้านชนชั้นเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดของ
ยอดพีระมิด ในเมื่อยุคสมัยปัจจุบัน
เม็ดเงินรวมถึงระดับชนชั้นสูงของ
สังคมคือส่ิงหอมหวานและตัดสินระดับ
ของคน เท่ากับว่าพวกเขาก�าลังสร้าง
ตวัตนทีด่มูัง่คัง่ เรยีนรูก้ารใช้ชวีติโดย
ใช้เงนิมหาศาลดัง่ชนชัน้น�าทางสังคม 
มากไปกว่านัน้ยงัฉลาดพอทีจ่ะหาเงนิ
มาด้วยวธิใีดกต็าม

ครอบครัวไม่ใช่ค�าตอบเดียว 
หลายคนอาจรีบตัดสินใจว่าอิทธิพล

จากครอบครัวมีผลอย่างมากใน
การเติบโตด้านความคิด แต่ส�าหรับ
ตัวอย่างเช่นแอนนาอาจไม่ได้เป็น
เช่นนั้น พ่อของเธอไม่อยากรับรู้
หรอืเช่ือด้วยซ�า้ว่าลกูสาวกลายเป็น
จอมปลิ้นปล้อนระดับโลก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเมื่อผู้คน
มีอสิระในการเสพส่ือ ทุกอย่างล้วน
ส่งอทิธพิลหมด ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน 
ส่ือบนัเทิง หรอืแม้แต่สังคมในโรงเรยีน 
ทั้งหมดไม่ได้หล่อหลอมให้เป็นไปใน
ทศิทางเดียวกันเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง
ปฏิกริยิาต่อต้านสังคมด้วย การอยาก
เอาชนะและเป็นผูเ้หนือกว่าต้องอาศัย
ปัจจยัมากมาย และแน่นอนว่ามนัจะ
ขาด “เงิน” ไปไม่ได้เด็ดขาด

สภาพสังคมท่ีเตม็ไปด้วยการแบ่ง
ชนชัน้ การเลอืกปฏบิตั ิและการย�า่ยี
กนั ทัง้หมดหล่อหลอมให้หลายคน
กลายเป็นปีศาจทีถ่กูกระท�ามาอย่าง
ยาวนาน มาเอาคนืด้วยการปีนขึน้สู่
จดุสูงสุดโดยไม่สนวธิกีาร สถานะทาง
สงัคมทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยเงนิคอื
ประสบการณ์หอมหวานทีใ่ครกใ็คร่
อยากสัมผสั ดังน้ันสังคมท่ีหล่อหลอม
พวกเขามาให้ด�าเนินชีวิตไปด้วย
ชุดความคิดสามญัของโลกท่ีต้องการ
ส่ิงท่ีเหนือกว่าเสมอ การบบีรดัทาง
สังคมผ่านระบบชนช้ัน ความเหลือ่ม
ล�า้ท่ีใช้ความมัง่ค่ังเป็นเหยือ่ในการ
กระท�าผดิและถูกกระท�า เหล่าน้ีคือ
ส่ิงท่ีสร้างปีศาจออกมาไม่รูจ้บ ถดัจาก
ซมิอนและแอนนากค็งจะมคีนต่อไป
เรือ่ยๆ ถงึจดุน้ีเราไม่ได้ก�าลงับอกว่า
พวกเขาไม่ผดิ แต่โลกนีม้นัไม่ใช่ขาว
กบัด�า แต่เป็นสเีทาอย่างทีมั่นเป็น
เสมอมา ถ้าจะบอกว่าเหล่าผูห้ลอก
ลวงเป็นเหยือ่ของสังคมก็อาจไม่ผดินัก 
แต่ผูถู้กหลอกกเ็ป็นเหยือ่ของเหยือ่อีก
ทอดหนึง่ด้วยเช่นกนั ทกุวนันีเ้ราไม่
ได้ต้องการสร้างช่วงเวลาแห่งความ
สงสาร แต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักรู้
ว่าสิง่ทีท่กุคนมองว่าเลวร้ายมนัค่อยๆ 
ถอืก�าเนดิขึน้อย่างเงยีบๆ และถกู
เมนิเฉยมาโดยตลอด บางครัง้การที่
ผูค้นตะเกยีกตะกายขึน้สูย่อดพรีะมดิ
กแ็สดงให้เหน็แล้วว่าปัญหามันอยู่
ใต้พรมมาโดยตลอด    นาทนาม ไวยหงษ์

นกัต้มตุน๋เป็นปีศาจร้ายในคราบคนน่าเชือ่ถอื หรอืเป็นเหยือ่ของ
ระบบสงัคมอนัเน่าเฟะทีก่�าลงัหาเหยือ่รายต่อไปไม่รูจ้บ

“ Who Creates

VOGUE OPINION.indd   31 21/4/2565 BE   16:55

ตัว
อย
่าง



“ความเรยีบง่ายทีแ่ตกต่าง”  
คอืนยิามของ Chanel 22  

กระเป๋าหนังลายควลิต์ 
ทรงสีเ่หลีย่มสายโซ่ ประดับ 

เหรยีญตวั C ไขว้ ให้ลคุสนุกสนาน
และพลังงานเป่ียมล้นจน 

กลายเป็นไอเทม็แห่งปีO
ut of the  SQUARE
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Louis Vuitton เปิดบ้าน  
Asnières ต้อนรับแขกคนพเิศษ  
“ญาญ่า-อรุสัยา เสปอร์บนัด์”  
โชว์สถาปัตยกรรมสดุวจิติรสไตล์ 
อาร์ตนโูว เคล้าด้วยความทรงจ�าจาก 
รุน่สูรุ่น่ และประวตัศิาสตร์ตลอดระยะ 
เวลาอนัยาวนานกว่า 160 ปี

 History
Where the
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Dazzling nighT
แจก็เกตสทูกระดมุแถวเดยีว ผ้าเดนมิ  
ถงุมือหนังแกะ ถงุน่อง สร้อยคอโลหะ 
ดไีซน์ไข่มกุเส้นใหญ่ ตุ้มหูเรซิน่ดีไซน์ 
ยคุ ’80 ก�าไลโลหะทรงส่ีเหลีย่ม ก�าไลโลหะ 
ทรงกลมผวิเรียบ ก�าไลโลหะตกแต่งดเีทล 
สลกัลาย กระเป๋าสะพายหนงัแกะประดบั 
โลหะสบีรอนซ์ ท้ังหมดจาก SAINT LAURENT  
by ANThoNy VAccARELLo
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Photographs by RUI FARIA  Styling by NATALIE YUKSEL

ครเีอตโททลัลคุทีเ่ผยผวิเป็นธรรมชาตแิละโมเดร์ินโดยใช้เทคนคิการจบัคูเ่มกอปั 
ขัว้สตีรงข้ามอย่างโทนสซีอฟต์บางเบากบัสสีดชืน่ เพือ่ให้เข้ากบัอากาศทีร้่อนระอุ
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See Through
อัปลุคสโมกีอ้ายส์ให้มชีวีติชีวา 

ยิง่ขึน้ด้วยลิปสตกิสแีดงอมส้ม  
หากอยากให้โททลัลคุดซูอฟต์ลอง 
แมตช์สีอายแชโดว์โทนน�า้ตาลอ่อน 

เข้ากบัลิปสตกิสีคอรลัหรือชมพู 
อมส้มแทนลิปสติกสแีดงสด

MAKEUP: เตรียมผวิให้เรียบเนยีน 
เป็นธรรมชาติด้วยรองพ้ืน HD Skin  

Foundation สี 1Y08 ตามด้วยการเกลีย่ 
อายแชโดว์ Aqua Resist Smoky Shadow  

สี 13 Cinder ทัว่เปลือกตาโดยใช้แปรง 
แต่งตาเกล่ียจนสีดโูปร่งเบา จากนัน้ 

คอมพลีตลุคด้วยลิปสตกิ Rouge Artist 
Lipstick สี 302 Explosive Peach

เสือ้ผ้า: ชุดกระโปรงส้ันคอกลม ผ้าไหม 
ออร์แกนซ่าตกแต่งครสิตลัและแผ่น 

อะคริลิก จาก AREA ผ้าคลุมหน้า 
ผ้าตาข่ายตกแต่งใบไม้ (ของส่วนตวั 

สไตลิสต์)    แก้วสริ ิศรสี�าอาง

นางแบบ: Mae Lapres @ Premium Models
แต่งหน้า: Annabelle Petit  

@ Wiseandtalented ด้วยเครือ่งส�าอาง 
MAKE UP FOR EVER

ท�าผม: Jean Luc Amarin @ WSM
ท�าเลบ็: Delphine Aïssi 

ผูช่้วยสไตลสิต์: Federica Ferrarese
ปฏบิตักิารดจิิทลั: Sophie van Hasselt

แคสติง้: Dean Goodman
ด�าเนนิงาน: JPPS Creative Productions

โพสต์โปรดกัช่ัน: Kostas @ Postmode
ขอบคณุ: Andreas @ Blow Up  

Studio Paris, and Mel Algar
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CULTURE
EDITED BY  
STON TANTRAPORN

Photographs by AEKARAT UBONSRI  Styling by TAWAN KONKAEW

ด้วยความหล่อและน่ารกัของ 5 หนุม่ ฟิล์ม-ธนภทัร กาวิละ, เน๋ง-ศรณัย์ นราประเสรฐิกุล, ตงตง-กฤษกร
กนกธร, ตร-ีภรภทัร ศรีขจรเดชา และไบร์ท-นรภทัร วิไลพันธุ ์เลยท�าให้บรรยากาศในกองถ่ายมแีต่รอยย้ิม 
และไหนๆ พวกเขากม็ารวมตวักนัเพือ่เราโดยเฉพาะ เราจงึชวนทกุคนมาอปัเดตชวีติ ความคดิ และผลงานในปี
2022 รวมถงึโปรเจกต์พิเศษ “Mission Unscripted ภารกิจชวิีตนอกจอ” ท่ีออกอากาศทางช่อง One 31 ซึง่
ทัง้ 5 หนุม่มาท�าภารกิจสนกุๆ แบบไม่มีบท ไม่มีสครปิต์ ให้แฟนๆ ได้เหน็ตวัตนจรงิๆ ของแต่ละคนมากข้ึน

ไม่บ่อยนกัทีค่่ายละครยักษ์ใหญ่จะประกาศป้ันนกัแสดงหนุม่พร้อมกนัทเีดยีว
5 คน ด้วยเหตน้ีุ โว้กจงึไม่อยากให้คุณพลาดสมัภาษณ์พเิศษของพวกเขา

THE
FANTASTIC

  FIVE
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นรภทัร วไิลพนัธุ์
เมือ่อ่านบทสมัภาษณ์นีจ้บ เราเชือ่ว่าคุณจะรกัไบร์ท
มากขึน้ ทัง้ความเป็นธรรมชาต ิตรงไปตรงมา และ
ความพยายามทีอ่ยากจะพฒันาตวัเองในฐานะ
นักแสดงบนเส้นทางทีเ่ขาเลอืกเดมิพนัด้วยชวีติ

Vogue: เผลอแป๊บเดียว ไบร์ทเป็นนกัแสดงมา
5 ปีแล้ว จ�าตวัเองในวนัแรกได้ไหม  

Bright: จ�าได้ครบั (ยิม้) ตอนน้ันเหมอืนเด็กหลง
ทาง เดินแบบไม่ม ีGoogle Map รูแ้ค่ว่าจดุหมายหน้าตา
ประมาณน้ี แต่กเ็ดินไปม่ัวๆ จนผ่านมา 3-4 ปีจงึเร่ิม
จบัทางได้บ้าง ถึงจะใช้เวลานานแต่คิดว่าคุม้ค่านะ 

V: จดุหมายท่ีวางไว้ในวนัแรกคอือะไร
B: ง่ายๆ เลยครับ คือเล่นละครให้ด ีเป็นเร่ืองเดยีว

ทีส่นใจในตอนน้ัน เพราะตอนเล่นละครเรือ่งแรก (ดอก
แก้วกาหลง) ผมเล่นแย่มาก คนอืน่อาจบอกว่าไม่เป็นไร 
เพิง่เรือ่งแรกเอง แต่ผมไม่ให้อภัยตวัเองเลย แต่ความที่
มนัผ่านมาแล้ว ส่ิงเดียวทีท่�าได้คือผมต้องพฒันาให้เร็ว
เพือ่ให้ทกุคนเหน็ว่าผมเก่งให้ได้ น่ีคอืความตัง้ใจในวันนี้
แต่ยงัไม่ถงึเป้าหมายนะครบั แค่เริม่จบัทางได้ และตัง้ใจ
ว่าอกี 5 ปีข้างหน้าอยากได้รางวลัการแสดงสกัอย่าง ผมจะ
ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะเลอืกเดิมพนักบัเส้นทางน้ีแล้ว 

V: อะไรคอืสาเหตุท่ีท�าให้เด็กหลงทางในวนัแรก
กลายเป็นคนที่ทุ่มเทมากขนาดนี้

B: คงเพราะเร่ิมเข้าใจว่าการแสดงคอือะไร ผมยงั
จ�าความรูสึ้กตวัเองตอนแรกๆ ได้ว่าอยากแสดงให้ดีแค่
ไหน แต่เราท�าไม่ได้ พอวันนี้เริ่มรู้ทางแล้ว ก็พยายาม
วิง่ครบั ไม่เดินแล้ว กลัวตามคนอ่ืนไม่ทนั (หวัเราะ) ผม
โชคดีทีไ่ด้เล่นละครกบัคนเก่งๆ เยอะ ผมอดถามไม่ได้
หรอกว่าซนีเม่ือกีพ้ีท่�าอย่างไรครบั หรอืถ้าไม่กล้าถามก็
จะไปน่ังอยูห่น้ามอนเิตอร์ อย่างตอนเล่นเร่ือง หบีหลอน
ซ่อนวิญญาณ เฌอเบลล์ (ลัลณ์ลลนิ เตจะสา เวศซ์) 
เป็นคนทีเ่ล่นคมและใส่อารมณ์แรงมาก ในขณะที่
มะปราง (อลสิา ขุนแขวง) กม็พีลังเยอะ ผมยกเก้าอ้ีไป
น่ังเฝ้าจอมอนิเตอร์เพ่ือดูเลยว่าเขาเล่นอย่างไร รวมถงึ
คยุกบัพีเ่ต๋า (สมชาย เขม็กลดั) และอาหม ู(กลศ อัทธเสร)ี
ทีช่่วยแชร์ประสบการณ์และให้ค�าแนะน�าทีด่มีาก

V: อาชพีนกัแสดงเปลีย่นชวีติไบร์ทขนาดไหน
B: เยอะมากครบั อนัดับแรกคือท�าให้คณุภาพชีวติ

เราดีข้ึน และเรือ่งท่ีส�าคัญมากคือทศันคต ิเมือ่ก่อน
ผมไม่รู้จกัค�าน้ีด้วยซ�า้ จนได้ฟังพีบ่อย (ถกลเกยีรติ
วรีวรรณ) พดูกรอกหูทกุวนัว่าต้องมีทศันคตแิละเป้าหมาย
ช่วงแรกๆ สารภาพว่าเคยคิดว่าพดูอะไรนักหนาเน่ีย 
(หวัเราะ) คือตอนน้ันยงัไม่เข้าใจ จนวนัหนึง่เหมอืน
เปิดสวติช์ข้ึนเองว่า อ๋อ...มนัดีน่ีหว่า ผมมาเข้าใจจรงิๆ 
ตอนท�าการบ้านเล่นละครว่าตวัละครมทัีศนคตแิบบนี้ 
เขาเดินเป็นสเตป หน่ึง สอง สาม เพือ่ไปถึงเป้าหมายนี้
แล้วจู่ๆ  ผมกต็กตะกอนได้เองว่าชีวติจรงิก็เป็นแบบนี้
ทศันคตทิีด่จีะช่วยให้เราไปถึงส่ิงท่ีตัง้ใจไว้ ผมได้แนวคดิ
พวกนีจ้ากการเล่นละครล้วนๆ กองถ่ายท�าให้ผมค่อยๆ 
โตข้ึน ทัง้บทบาทนักแสดงและตวัตนไปพร้อมกนั 

V: ปีนีเ้ราจะได้เหน็งานอะไรของไบร์ทบ้าง
B: มลีะคร 2 เร่ืองครบั พิษรกัรอยอดตี กบั ใต้หล้า 

นอกจากน้ีกม็โีปรเจกต์พเิศษ “Mission Unscripted 
ภารกจิชีวตินอกจอ” ทีร่วมพระเอก 5 คน (ฟิล์ม เน๋ง 
ตงตง ตร ีไบร์ท) ไปท�าภารกจิทีไ่ม่มสีคริปต์ ทกุคนจะ
เหน็เราในมมุทีเ่ป็นธรรมชาติมากๆ ไม่รูค้นดจูะชอบไหม
แต่ผมเป็นตวัเองเตม็ท่ี เพราะวางเส้นทางในวงการ
บนัเทงิไว้อกีนาน จงึเลือกเป็นตัวเองตัง้แต่วนัแรก
หวงัว่าทกุคนจะสนุกกบัรายการนะครบั (ย้ิม)
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Tilly Birds

Scream
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VOGUE  CULTURE m u s i c

ยังจ�ำควำมรู้สึกของกำรตั้งหน้ำตั้งตำรอชมมิวสิกวิดีโอจำกศิลปิน
ในดวงใจทำงโทรทศัน์กนัได้ไหม ในยุคทีม่วิสิกสตรมีม่ิงเตบิโต วฒันธรรม
กำรฟังเพลงเปลี่ยนไป รำยกำรประเภท Channel V หรือ MTV รวมไป
ถึงรำยกำรสัญชำติไทยอย่ำง Five Live และ O:IC ต่ำงล้มหำยตำยจำก 
หลำยคนอำจสงสัยว่ำเอ็มวียังมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับศิลปินและวงกำร
ดนตรีบ้ำนเรำอยู่หรือเปล่ำ...มำฟัง 3 ผู้ก�ำกับมิวสิกวิดีโอที่มีลำยเซ็น
โดดเด่นแลกเปลี่ยนทรรศนะกันดีกว่ำ

“ถำมว่ำขำดได้ไหม ขำดได้ แต่ถ้ำมีแล้วมนัจะดีกว่ำมำกๆ” เบนซ์-
ธนชำต ิศริภัิทรำชัย ผู้อยู่เบือ้งหลงัหลำกหลำยคลิปไวรลัในเมอืงไทยและ
เจ้ำของผลงำนมิวสิกวดีิโอ ฉันยังเก็บไว้ ของ Whal & Dolph ฝันถงึแฟนเก่า
ของ Three Man Down และ ยังไม่ถงึเวลา จำก Lomosonic เปิดประเด็นได้
น่ำสนใจ เขำบอกว่ำมวิสกิวดิโีอคอืกำรสร้ำงแบรนดิง้ทีส่�ำคัญมำกของศลิปิน

ในขณะทีบ่ณิฑ์  บวัหมืน่ชล หวัเรอืใหญ่แห่งทมี Happyland ผูส้รรค์สร้ำง
เอ็มวีวิชวลเท่ๆ อย่ำง เพราะทุกครั้ง ของ Slur รวมไปถึงกำรเล่ำเรื่อง
อันโดดเด่นจำก ได้โปรดจดจ�าฉันไว้ ของ Lomosonic มีมุมมองต่ำง
ออกไป “คิดว่ำยังจ�ำเป็นอยู่ ถ้ำไม่มีมิวสิกวิดีโอ ควำมน่ำสนใจของ
ศิลปินจะลดลง แน่นอนว่ำตัวเพลงต้องมำเป็นอันดับแรก แต่มันจะ
ตำมมำด้วยภำพวิชวล” เมื่อถำมควำมคิดเห็นในเชิงกำรตลำดหรือ
อุตสำหกรรมโดยรวม เขำบอกว่ำคงไม่สำมำรถตอบได้เนื่องจำก
ประเทศที่พวกเรำอำศัยอยู่ไม่ได้ให้คุณค่ำกับศิลปะเท่ำที่ควร

ด้ำน Mangto ผูก้�ำกบัสำว Gen Y หนึง่เดยีวในบทสมัภำษณ์นีท้ีส่ปอตไลต์
ส่องไปที่ชื่อเธอเพรำะมิวสิกวิดีโอสุดเท่ ANTLV ของ Autta และควำม
ดำร์กได้ใจใน เบื่อคนขี้เบื่อ ของ Tilly Birds ย�้ำให้เห็นภำพชัดเจนยิ่งขึ้น
ว่ำ “จ�ำเป็นหรือไม่จ�ำเป็นไม่รู้ แต่มิวสิกวิดีโอคือส่วนประกอบหนึ่งที่
ท�ำให้องค์ประกอบของเพลงครบถ้วนกระบวนควำม”

โว้กชวนทัง้ 3 คนคุยต่อถึงคุณสมบติัของเอม็วทีีดี่ ซึง่กำรทีมิ่วสิกวดีิโอ
ช่วยชเูพลงให้เด่นชัดข้ึนและขับเคลือ่นไปพร้อมๆ กับเพลงคือส่ิงทีอ่ยู่ในใจ 
Mangto คล้ำยกบับิณฑ์ทีเ่สรมิว่ำเขำไม่สำมำรถท�ำมวิสิกวดีิโอทีซ่ึง้จบัใจ

ANTLV

Autta

เพราะทกุครัง้

เบือ่คนขีเ้บือ่

ได้โปรดจดจ�าฉนัไว้

แต่คนกลับจ�ำเพลงไม่ได้ ส่วนเบนซ์ชอบเอ็มวีที่ต่อยอดควำมคิดจำก
เนื้อเพลงไปสู่กำรตีควำมใหม่ รวมไปถึงควำมสดใหม่ด้ำนวิชวล ซึ่งเขำ
และบิณฑ์ต่ำงยกนิ้วให้ ANTLV ของ Mangto 

แม้ว่ำควำมเห็นของท้ังเบนซ์ บิณฑ์ และ Mangto จะให้ควำมส�ำคัญกบั
มวิสิกวดิโีอ แต่ถนนสำยนีก้ไ็ม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลำบ เพรำะวงกำรมวิสกิวดิโีอ
ยงัเตม็ไปด้วยอปุสรรคท่ีท�ำให้ “คนท�ำงำน” หลำยคนท้อใจจนเลกิท�ำไปเลยกม็ี

“คงเป็นเรือ่งงบประมำณแหละ เรำก็เห็นด้วยนะ แต่เรำไม่รู้ว่ำจะแก้
ปัญหำจำกจดุไหน เพรำะมันขึน้อยูกั่บกำรส่งเสรมิของรฐับำล รวมถึง
บรบิททีม่ต่ีอศิลปะในบ้ำนเรำด้วย” บิณฑ์ออกควำมเห็น ซึง่ในอีกมมุหนึง่
เขำค่อนข้ำงเข้ำใจค่ำยเพลงอยูไ่ม่น้อยในกำรวำงงบประมำณให้มวิสกิ
วดีิโอ ไม่ต่ำงจำก Mangto ท่ีปัจจุบันท�ำงำนกับค่ำยเพลง YUPP! ซ่ึงเธอ
มองภำพรวมภำพใหญ่ของอุตสำหกรรมดนตรีบ้ำนเรำว่ำไม่สำมำรถ
เทียบกับต่ำงประเทศได้เลย “ทุกวันนี้คนท�ำเอ็มวีด้วยแพชชั่นล้วนๆ
เพรำะเรำทุกคนรู้ว่ำท�ำแล้วไม่ได้เงิน”

ส่วนเบนซ์เล่ำให้เรำฟังว่ำตัวเขำก�ำกับมวิสกิวิดโีอมำ 6-7 ตวั ไม่เคยได้
ค่ำตวัเกนิ 5,000 บำทเลย ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีน่ำตกใจไม่น้อย “เรำอยำกให้
อตุสำหกรรมกำรท�ำมิวสกิวิดโีออยูไ่ด้ ไม่ต้องฟู่ฟ่ำเหมือนท่ีเกำหลีใต้กไ็ด้ 
แค่ไม่เข้ำเน้ือคนท�ำก็พอแล้ว ตอนนีใ้นเมืองไทยไม่มีผู้ก�ำกบัท่ีท�ำเอ็มวเีป็น
อำชีพได้เลยนะ แต่ในอกีแง่ผมก็เข้ำใจนะว่ำวงกำรเพลงก�ำลังเจอปัญหำ 
งบมนัน้อยลงทกุภำคส่วน แต่อย่ำลืมว่ำงำนวดิโีอเป็นงำนต้นทนุสงูนะ” และ
หำกเป็นเช่นนีต่้อไป เบนซ์มองว่ำวงกำรจะขำดยอดฝีมอืไปอย่ำงน่ำเสยีดำย

ท่ำมกลำงหลำกหลำยปัญหำที่รุมเร้ำ วงกำรมิวสิกวิดีโอในบ้ำนเรำ
ยังคงมีแสงสว่ำงให้เห็น อย่ำงที่ Mangto บอกเรำว่ำทุกวันนี้เธอได้เห็น
อะไรใหม่ๆ จำกผู้ก�ำกับหลำยคน “เรำนับถือไอเดียของคนไทยนะ
วงกำรนี้ก�ำลังเติบโต ออกจำกกรอบของมันไปเรื่อยๆ ในควำมคิด
ของเรำ” เช่นเดียวกับบิณฑ์ที่รู้สึกสนุกสุดๆ เมื่อได้เห็นผู้ก�ำกับ
สร้ำงงำนมันๆ ออกมำ “มันท�ำให้เรำชอบเพลงนั้นมำกขึ้น อยำก
ฟังเพลงมำกขึ้น นี่แหละเสน่ห์ของมิวสิกวิดีโอ”

Is Music Video
STILL

NECESSARY?
หรอื “มวิสกิวดิโีอ” อาจไม่จ�าเป็น

ต่อวงการดนตรอีกีต่อไป

Culture-Music 112.indd   110 23/4/2565 BE   11:07

M AY  2 02 2   VO G U E .CO.T H   3  

m u s i c

LAST SUMMER

22 ปีกบัความจดัจ้านที่
ดกีรไีม่เคยลดของอลับัม้
Summer จาก Paradox

เพือ่ให้เข้ำกับบรรยำกำศของฤดูร้อน
โว้กประเทศไทยจะพำผู้อ่ำนย้อนอดีตกลับ
ไปเมือ่ 22 ปีท่ีแล้วท่ีวงดนตรี Paradox 
ออกอัลบัม้ Summer อลับ้ัมท่ีท�ำให้สถำนะ
ของวงเป็นวงอนิดีท้ีม่แีฟนเพลงเฉพำะกลุม่
ก้ำวสูก่ำรเป็นวงรอ็กท่ีได้รบักำรยอมรับ
ในวงกว้ำง และเป็นอกีหนึง่ต�ำนำนท่ียงัมี
ลมหำยใจของวงกำรเพลงร็อกเมอืงไทย

ก่อนหน้ำที่อัลบั้ม Summer จะถือ
ก�ำเนิดขึ้น Paradox ปล่อยอัลบั้มเต็ม
ชดุแรกทีมี่ช่ือว่ำ Lunatic Planet ออกมำ และ
สร้ำงชือ่ได้พอควรจำกเพลง นกัมายากล, 
โรตท่ีีรัก และ ไก่ หลังจำกนัน้ก็มีเพลง 
ท่ามกลาง ซ่ึงบรรจอุยูใ่นอัลบ้ัม Intro 
2000 เป็นกำรเปิดตัวกับค่ำยเพลงรอ็ก
ชือ่ดงัย่ำนอโศก genie records ในเครือ 
GMM Grammy อย่ำงเป็นทำงกำร ไม่นำน
หลังจำกนั้น อัลบั้มในดวงใจตลอดกำล
ของใครหลำยคนที่ชื่อ Summer ก็ปะทุ
ควำมเดือดขึ้นในปี 2000

“ฮลัโหล สวสัดีค่ะ” เสยีงหวำนๆ ตอบ
รบัจำกปลำยสำยดังข้ึน ตำมมำด้วยเสยีง
กตีำร์แตกพร่ำกบัเอฟเฟกต์เวียนวนใน
เมโลดีท้ีค่อเพลงต่ำงคุ้นหกัูนเป็นอย่ำงดี

น้องเปิ้ล แทร็กแรกของอัลบั้มเล่ำเรื่อง
ชำยหนุ่มที่คลั่งไคล้และตำมติดสำวที่มี
ชื่อเสียงเรียงนำมว่ำเปิ้ล ตัวเนื้อหำแบ่ง
ครึ่งๆ ระหว่ำงกำรเป็นคนคลั่งรักกับคน
โรคจิต แต่บ่งบอก “ควำมเฉพำะตัว”
ของ Paradox ได้เป็นอย่ำงดี

Love คือแทรก็ต่อมำ เล่ำเรือ่งกำร
ตำมหำรกัแท้ ฟังสบำย เป็นอกีหน่ึงเพลง
ขำยประจ�ำอัลบ้ัม จำกน้ันกพ็ำทกุคนโยก
ย้ำยส่ำยหัวไปตำมท่วงท�ำนองภำรตะรอ็ก
ในเพลง ภารตะฟิล์ม ตำมด้วย มแีต่เธอ 
อกีหนึง่เพลงดังทีม่กีลิน่อำยป๊อปพังก์

“ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดรู้อน
ไม่มเีธอเหมือนก่อน เหมือนเก่า ขาดเธอ” 
ท่อนฮุกทีค่อเพลงชำวไทยคุน้หูกนัเป็น
อย่ำงดี น่ีคือ ฤดูร้อน บทเพลงทีท่�ำให้วง
ขยำยฐำนแฟนเพลงไปได้อีกมำกโข และ
ยงัคงเป็นเพลงทีม่คีนร้องตำมได้จนถงึ
ทกุวนัน้ี ก่อนจะพกัคร่ึงอลับัม้ Summer 
ด้วยกำรเล่ำเรือ่งกำรฝึกของนักศกึษำวิชำ
ทหำรผ่ำนเพลงสุดดุดัน ร.ด. Dance

ไซด์บขีองอลับัม้แม้จะไม่ได้มเีพลงฮติ
ตดิตลำด แต่กเ็ป็น 6 เพลงทีเ่จ๋งพอตวั
ไล่เรียงมำตัง้แต่ โดดน�า้ตาย อีกหน่ึง
กลิน่อำยป๊อปพังก์ทีใ่ส่ลงมำในเน้ือเพลง
ทีพ่ดูถึงคนทีเ่บือ่ชีวติสุดๆ, ท่ามกลาง 
เพลงเท่จำกอัลบัม้ Intro 2000, 3 มติิ 
เพลงทีอ่่อนหวำนทีสุ่ดในอลับัม้ท่ีหลำยคน
ช่ืนชอบ ปิดท้ำยด้วยควำมดเุดอืดเลอืด
พล่ำนของเพลง ไถล กับไลน์กลองอันน่ำ
จดจ�ำ อยู่ในใจ อกีหน่ึงเพลงรักจงัหวะ
มเีดียมสุดเท่ และ ทชัมาฮาล ที ่Paradox 
พำคนฟังกลับไปดินแดนภำรตะอีกครั้ง 
จบอัลบั้ม Summer แบบเต็มอิ่มจุใจ
ด้วยจ�ำนวน 12 แทร็ก

แม้ว่ำควำมเฉพำะตวั แปลก แหวก
แนวอันสุดโต่งในอลับัม้ Lunatic Planet 
จะลดลง และเพ่ิมเตมิควำมเข้ำถึงง่ำย
เข้ำมำ แต่กยั็งไม่ทิง้ลำยควำมสนกุสนำน 
ควำมจดัจ้ำนทำงดนตร ีและควำมคิด

สร้ำงสรรค์ตำมสไตล์ ซึง่
นอกจำกจะมดัใจแฟนเพลง
ตัง้แต่ยุคเริม่แรกมำจนถงึตอน
น้ีแล้ว ยงัได้แฟนกลุม่ใหม่เพิม่
ด้วย เรยีกได้ว่ำ Summer คอื
อลับ้ัมทีส่ร้ำงชือ่ให้วงดนตรี
วงน้ีเป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้ำง

และนั่นคงเป็นฤดูร้อนที่
สมำชิกทัง้ 4 “ต้ำ สอง บ๊ิก และ
โจอี”้ ไม่มวีนัลืม...แน่นอน

5 SUMMER SONGS YOU DON’T MISS!!!

I KNOW 
WHAT 
PARADOX 
DID

SUMMER
CALVIN HARRIS

ขยบัแข้งขยบัขำไปกับ
ท่วงท�ำนองทีจ่ะท�ำให้

หวัใจคณุเต้นไปตำมบตี 
ซึง่มีหนึง่ในสดุยอด
ดเีจ Calvin Harris

เป็นผู้น�ำทำง

CRUEL SUMMER
TAYLOR SWIFT

ช�ำ้รักไปกับซัมเมอร์อัน
โหดร้ำยกับ Taylor Swift 

ในอลับัม้ Lover เมือ่ปี 
2019 เพลงอเิล็กโทรป๊อป

ทีล่่องลอยและจัดจ้ำน
ในเวลำเดยีวกัน

I KNOW WHAT YOU 
DID LAST SUMMER

SHAWN MENDES, 
CAMILA CABELLO
เพลงเพรำะจำกอดตี

คูร่กัสดุหวำนชืน่ Shawn 
Mendes และ Camila 
Cabello ท่ีร้อนระอุจน
ยอดววิบนยูทบูเฉยีด

400 ล้ำนววิ

SUMMERTIME
SADNESS

LANA DEL REY
ควำมโศกศลัย์จำก

หนึง่ในเจ้ำแม่เพลงหม่น 
Lana Del Rey ท่ีท�ำให้

ฤดรู้อนครัง้น้ันเตม็
ไปด้วยน�ำ้ตำ

SUMMER WIND
FRANK SINATRA

สำยลมแห่งฤดูร้อนจำก 
Frank Sinatra ทีจ่ะท�ำให้
ทกุคนเคลบิเคลิม้ไปกบั

ดนตรีแจ๊ซชวนฝัน 
 ชำนนท์ บญุญศริิ
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Vogue: ในฐานะ Friend of the House ของ
ดอิอร์ ทรปิน้ีต้องเตรียมตัวเพ่ิมบ้างไหม
 Kimberley Anne Woltemas: คิมค่อนข้างจะ
คุน้ชนิกับดอิอร์อยูแ่ล้ว มขีองของเขาเยอะมาก ดงันัน้
ก็เลยแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก ก่อนหน้านี้
คิมคิดว่าดิออร์มีความเป็นผู้หญิงชัดเจน ดูจาก
คลาสสิกพีซอย่างกระเป๋า Lady Dior หรือ The Bar 
Jacket ที่เน้นความโค้งเว้าของผู้หญิง แต่หลังจากที่ 
Maria Grazia Chiuri เข้ามา ก็จะมีความเป็นผู้หญิง
ที่เท่ขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ไม่นิ่งจนเกินไป ยังมีความ
จุ๊กจิ๊กน่ารักอยู่ อย่างกระเป๋า Micro Bag ที่ท�าให้
การแต่งตัวโดยรวมดูแฟชั่นมากขึ้น แม้ว่าเราจะ
ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยก็ตาม คิมชอบทุกสีทุกรุ่น 
ทั้งที่มันใส่อะไรได้ไม่เยอะ แต่เราก็ต้องมี (หัวเราะ)

V: Micro Bag นีเ่หน็บางคนเอาไว้ใส่เคร่ืองราง
หรอืไม่กค็ริสตลัเสรมิพลงังาน คิมเอาไว้ใส่อะไร

KAW: เครือ่งรางคมิใส่ไม่พอน่ะสคิะ พกเยอะ 
(หวัเราะพร้อมเปิดกระเป๋าให้ดวู่าเยอะจรงิ) คมิเป็น
คนกลวัผก็ีเลยต้องพกพระไปด้วยทกุท่ี โดยเฉพาะ
หลวงปูท่วดทีค่ณุลงุให้มาพร้อมบทสวดย่อ เพราะ
เหน็ว่าคิมต้องเดนิทางเยอะจะได้ปลอดภยั มีพระราหู
เพราะเคยดดูวงแล้วเขาบอกว่าในพืน้ดวงมพีระราหู
เยอะมาก เหมาะแก่การท�างานในวงการบนัเทงิ มี
พญาครฑุองค์จิว๋ป้องกนัอนัตราย ล่าสดุคอืปีทีแ่ล้ว
เป็นปีชง กเ็ลยไปแก้ชงทีวั่ด ได้เครือ่งรางมงักรเขยีว
เพิม่ขึน้มาอกีหนึง่ชิน้ นีค่อืส่วนหนึง่จากทีพ่กทัง้หมด 
ดงันัน้ คมิคงต้องใช้กระเป๋าไซซ์ปกตต่ิอไปค่ะ!

V: ถ้าพกเครือ่งรางทัง้หมดนีไ้ปปารีสด้วย 
แปลว่าทรปิน้ีต้องดมีากใช่ไหม

KAW: ดมีากค่ะ ดตีัง้แต่ทีพ่กัคอื Hôtel Plaza 
Athénée ซ่ึงมสีตอร่ีอยูว่่าในยคุหน่ึงผูห้ญิงเก๋ๆ ทุกคน
จะต้องสวม The Bar Jacket ของดอิอร์แล้วไปพบปะ
เมาท์มอยกนัทีน่ี ่ส่วนอากาศก็เป็นใจมาก ก่อนหน้านัน้
แดดออกทุกวนั พอเราไปถงึปุบ๊หนาวมาก! (หวัเราะ) 
ดว่ีาช่วงทีอ่อกไปถ่ายกลางแจ้งยงัพอมแีดด รูปเลย
ออกมาสวย ได้ชอตสวยทีส่วน Tuileries ซึง่คมิชอบมาก 
แล้วก็ได้ดูนิทรรศการที่ 30 Montaigne Boutique 
ด้วยค่ะ เราแวะไปหลังจากถ่ายแฟชั่นเซตเสร็จแล้ว 
ตอนแรกพี่ฟอร์ด (กุลวิทย์ เลาสุขศรี) บอกว่าแวะไป
แป๊บหนึง่ คงถ่ายได้ไม่เยอะ แต่ปรากฏว่าได้เดนิครบ

ทกุห้องเลย เดินเพลนิมาก สวยทุกมมุ คมิชอบ
บนัไดวน Dior Galerie: The Diorama ทีเ่ขาโชว์ชดุจิว๋ๆ 
ทกุสจีากทกุคอลเลก็ช่ันของดิออร์มากท่ีสดุ ตรงที่
มองขึน้ไปบนเพดานแล้วเหน็โครงสร้างของกระโปรง
รปูทรงดอกไม้ทีเ่ป็นซิกเนเจอร์ของดอิอร์ขยบัตาม
จงัหวะการเดินไปมากเ็ก๋ ได้เข้าไปดจูนถึงตู้เกบ็ The 
Dior Heritage Archives ทีเ่ขาแขวนชดุทัง้หมดเอาไว้
ด้วย เจ้าหน้าท่ีเล่าว่าเขาต้องมาคอยสลับเอาชุดที่
แขวนลงมาวางเพราะกลวัว่าถ้าแขวนท้ิงไว้นานมัน
จะยดื ทัง้หมดเป็นความทุ่มเทแล้วกใ็ส่ใจรายละเอียด
ทีน่่าทึง่มาก ใครไปปารสีแนะน�าให้ไปดูจรงิๆ ค่ะ 

V: แล้วโชว์ฤดใูบไม้ร่วง/ฤดหูนาว 2022-2023 
เป็นอย่างไรบ้าง เห็นคุยอะไรกับจีซู (Kim Ji-soo 
วง Blackpink) อยูต่ัง้นาน

KAW: ได้คุยกับจีซูแป๊บเดียวเอง แต่ทุกคน
ถามเหมือนกันว่าท�าไมคุยกันนาน คิมเข้าไปแนะน�า
ตัวว่ามาจากประเทศไทยนะคะ เขาก็ตอบมาว่า 
“สวัสดีค่ะ ค�านี้เป็นค�าเดียวในภาษาไทยที่พูดได้เลย
นะเนี่ย” แล้วก็ถ่ายรูปกัน แอบเห็นทางทีมจีซูเขามี
กล้องฟิล์มด้วย คิมก็อยากจะหยิบกล้องตัวเองมา
ถ่ายมากแต่ว่าไม่ทัน เพราะตอนนั้นทุกคนต้องรีบ 
ปรากฏว่าพอกลับมาแล้วเขาส่งรูปมาให้ทาง DM 
ด้วย น่ารักมาก ส่วนโชว์ก็คือดี! คิมชอบโทนสีแดง
ที่เขาใช้ เป็นสีแดงก�่าๆ ดูมีพลังแล้วก็หรูหรา แต่
พื้นเป็นซีเมนต์ที่ยังมีฝุ่น เลยท�าให้ดูเหมือนเราอยู่ใน
ไซต์ก่อสร้าง เป็นคอนทราสต์ในบรรยากาศที่ท�าให้
โชว์ทั้ง Empowering แล้วก็ Inspiring ไปพร้อมกัน 

V: แล้วทัง้หมดทีด่มูา ทัง้โชว์และนิทรรศการ
ที ่30 Montaigne Boutique ชอบชดุไหนมากท่ีสุด

KAW: (ท�าท่าคดิหนกั) เชือ่ไหมคะว่านีเ่ป็นครัง้
แรกในชวีติเลยทีเ่กดิความคดิว่า เอ๊ะ ถ้าวนัหนึง่เรา
แต่งงานจะใส่ชดุแบบไหน เพราะก่อนหน้านีค้มิไม่เคย
มโีมเมนต์ทีม่านัง่คดิเลยว่าเราจะใส่ชดุแบรนด์ไหน 
แบบไหน น่ีเป็นครัง้แรกท่ีได้เห็นการตดัเย็บชุดแต่งงาน 
ซึง่เขาละเอยีดมาก ต้องสมัภาษณ์ก่อนว่าลูกค้าอยาก
ได้ชดุแบบไหน กว่าจะออกแบบ กว่าจะตดัเยบ็เสรจ็
คงเป็นปี แต่ว่าชดุเขากอ็อกมาสวยมากจรงิๆ นะ 

V: ดงันัน้กต้็อง #สัง่ล่วงหน้า นะคะ ประโยคนี้
คมิไม่ได้พดู เราเตมิให้เองเผือ่มคีนได้ใช้ (ขยบิตา) 

 วรรณวนชั สริิ

เรือ่งราวของ คมิเบอร์ลี ่แอน โวลเทมสั กับทมีโว้กประเทศไทย
 เมือ่จงูมอืกนัไปชมแฟชัน่โชว์ของ Dior ทีก่รงุปารสี และความลบั

ทีส่าวสวยแอบเกบ็เอาไว้ในกระเป๋าของเธอ
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PENDANTS GAME 
เสื้อคอวีแขนกุด ผ้านิตใยวูลทอลาย จาก STUDIO NICHOLSON สวมทับด้วยแจ็กเกตสูทตัวสั้นเสริมไหล่ 

ผ้าวูลทอลายในตัว ใส่กับกางเกงขายาวเอวสูง ผ้าเดนิม ทั้งสองจาก SAINT LAURENT ตุ้มหูห่วงพิงก์โกลด์
ประดับเพชร จาก DE BEERS สร้อยคอทองค�าพร้อมจี ้จาก BOODLES สร้อยคอทองค�าพร้อมจ้ีทองค�าประดบัเพชร

และมาลาไคต์ จาก DIOR JOAILLERIE สร้อยคอทองค�า สร้อยคอทองค�าพร้อมจี้ทองค�าประดับทัวร์มาลีน 
ทั้งสองจาก FERNANDO JORGE ก�าไลข้อมือทองค�า จาก TIFFANY & CO.
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PEARLS GO WITH
EVERYTHING

Binta สวมสเวตเตอร์คอกลมแขนยาว 
ผ้าวูลทอลายในตัว จาก AWAKE MODE 
ใส่กับกระโปรงสั้นทรงสอบ ผ้าไหมดัชเชส
ซาตินตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์และคริสตัล 

จาก MIU MIU สร้อยคอทองค�าพร้อม
จี้ทองค�าประดับมรกต จาก RACHEL 

BOSTON สร้อยคอทองค�าพร้อมจี้ทองค�า
ประดับควอตซ์ จาก FOUNDRAE 

สร้อยคอทองค�าพร้อมจี้ทองค�า
ประดับมุก จาก JESSIE THOMAS 
Luca สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผ้าไหม 

สวมทับด้วยเสื้อโค้ตปกสูทเข้ารูป ผ้าวูล
ทอลายในตัว ใส่กับกางเกงขายาว 

ผ้าวูลทอลายในตัวเข้าชุด ทั้งหมดจาก 
ALEXANDER McQUEEN เอียร์คัฟฟ์

ทองค�าประดับเพชร จาก DIANE 
KORDAS สร้อยคอไข่มุก จาก 

HATTON LABS สร้อยคอแพลทินัม
ประดับเพชร จาก BOODLES สร้อยคอ
โลหะพร้อมจี้ไข่มุกประดับคริสตัล จาก 
ALEXANDER McQUEEN แหวนเงิน

ประดับเซรามิก จาก CASTRO SMITH 
แหวนทองค�าขาวประดับเพชร จาก 

STEPHEN WEBSTER 

นางแบบ: Jan Baiboon, Luca Biggs, 
Sam Dilkes, Binta Diop, King Owusu

แต่งหน้า: Petros Petrohilos
ท�าผม: Ryan Mitchell 

ท�าเล็บ: Chisato Yamamoto
ด�าเนินงาน: The Curated 

ดิจิทัลอาร์ตเวิร์ก: IMGN Studio
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It’s Gonna Be ME!
รนัเวย์ฤดใูบไม้ผล ิ2022 มข่ีาวออกมามากมาย แต่เรือ่งใหญ่อนัดบัหนึง่ของวงการมาจาก
ท้องถนน นัน่คอื การแต่งตวัตามตวัตน และอยากให้โลกเป็นอย่างไรกแ็ต่งอย่างนัน้
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