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เทรนช์โค้ตหนัง สเว็ตเตอร์คอเต่าผ้าวูลนิต  
และกางเกงผ้าวูลจาก BOTTEGA VENETA

C O N T E N TS

BRIEF

1 0     THE BIGGEST TIKTOK 
GUY ON EARTH

  คุยกับ Noah Beck 
ดาวรุ่งดวงใหม่หุ่นดี
สไตล์นักฟุตบอล  
ท่ีทุกสายตาจับจ้อง 
พิสูจน์ได้จากจำานวน 
ผู้ติดตามกว่า  
30 ล้านคน

1 4    ART OF CINEMA 
  ศิลปินผู้รังสรรค์ภาพ

เคล่ือนไหวในท่ีมืด  
เจ้ย - อภิชาติพงศ์

FEATURES

2 2    THE RISE AND FALL 
OF THE TRUE  
‘ INDEPENDENT’ 
UTOPIAS

  จากไร่ Synergia  
ถึง Biosphere 2:  
จุดเร่ิมต้นและจุด 
ส้ินสุดของ ‘ชุมชน 
ตัดขาดจากภายนอก’  
ท่ีแท้จริง

2 6    BEING IN BALANCE
  สัมผัสแนวคิดการเข้าใจ 

ชีวิต รู้หน้าท่ี อยู่อย่าง
สมดุล กับหมอบี  
ทูตส่ือวิญญาณ

STYLE

3 4    A  LOOK ON THE 
BRIGHT SIDE

  บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ  
และเรื่องราวชีวิตของ
ไบร์ท - วชิรวิชญ์  
ที่สอนให้รู้ว่าอย่าละทิ้ง 
โอกาส และอย่ากลัว 
ความผิดพลาด  
ขอแค่ลงมือทำา

5 4    END OF THE  
WILD NIGHT

  ยาเสพติด ความตาย 
และการล่มสลายของ
ความฝันในไนต์คลับ 
ตำานานช่ือ Studio 54

LIFE

1 1 2    FROM ROME  
WITH LOVE

  ทำาความรู้จักกับ  
Maritozzi ของหวาน
สไตล์อิตาเลียน 
ท่ีครองใจเหล่านักชิม 
มาต้ังแต่ยุคกลาง

1 1 8   LUCKY TO BE ME
  ‘ขวัญ’ ขวัญสุดา  

พวงกิจจา กีฬาทำาให้ 
มีวันน้ี และโชคดี 
ท่ีเป็นคนพิการ

1 0 0
VENUS AS A BOY
เม่ือสุภาพบุรุษลุกข้ึนมา 
แต่งหน้า ทาปาก ปัดแก้ม  
และแต่งตัวจัดกันอีกคร้ัง 
เหมือนช่วงทศวรรษท่ี 1980s  
ด่ังภาพของนักร้องดัง  
Boy George หรือ  
Robert Smith วง The Cure
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POP KAMPOL
บรรณาธิการบริหาร 

FINDING MEANING  
AND PURPOSE  
IN LIFE

BRIGHT 
WEARS CLOTHING BY  
LOUIS VUITTON 

PHOTOGRAPHED BY  
NAT PRAKOBSANTISUK
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                หน่ึ่�งในึ่คำำ�ถ�มท่ี่�ผมเช่ื่�อว่่�มนุึ่ษย์์ทุี่กคำนึ่บนึ่
โลกใบน่ึ่�ต้้องเคำย์ถ�มต้นึ่เองในึ่ช่ื่ว่งเว่ล�ใด
ช่ื่ว่งเว่ล�หน่ึ่�งของช่ื่วิ่ต้ ค่ำอคำำ�ถ�มท่ี่�ว่่�  

“เร�เกิดม�เพ่ื่�ออะไร” น่ึ่�ค่ำอคำำ�ถ�มท่ี่�ไม่ม่คำำ�ต้อบใดถูกต้้อง 
ท่ี่�สุุด เพื่ร�ะแต่้ละคำนึ่ก็ย่์อมม่เหตุ้ผลในึ่ก�รดำ�รงช่ื่วิ่ต้ 
ท่ี่�พื่ว่กเข�เช่ื่�อถ่อแต้กต่้�งกันึ่ บ�งคำนึ่อ�จม่ช่ื่วิ่ต้อยู่์เพ่ื่�อ
คำรอบคำรัว่และคำนึ่ท่ี่�เข�รัก บ�งคำนึ่อ�จม่ช่ื่วิ่ต้อยู่์เพ่ื่�อเงินึ่
และคำว่�มสุุข หร่อบ�งคำนึ่ก็อ�จจะม่ช่ื่วิ่ต้อยู่์เพ่ื่�อก�รบรรลุ
จุดมุ่งหม�ย์สูุงสุุดในึ่โลกที่�งวิ่ญญ�ณ

นิึ่ต้ย์สุ�ร GQ ฉบับน่ึ่� เร�จ่งขอพื่�ผู้อ่�นึ่ไปค้ำนึ่ห� 
คำว่�มหม�ย์ของช่ื่วิ่ต้จ�กแง่มุมต่้�งๆ ของบุคำคำลอันึ่ 
หล�กหล�ย์ ในึ่ฉบับน่ึ่�เร�ยั์งได้ไบร์ที่ - ว่ชิื่รวิ่ชื่ญ์ ช่ื่ว่อ�ร่ 
ม�แชื่ร์เร่�องร�ว่คำว่�มหม�ย์ในึ่ช่ื่วิ่ต้ของเข� พื่ร้อมก�ร 
ข่�นึ่ปกนิึ่ต้ย์สุ�ร GQ ประเที่ศไที่ย์ แบบเด่�ย์ว่ๆ เป็นึ่คำรั�งแรก 
นึ่อกจ�กนัึ่�นึ่เร�ยั์งจะได้เร่ย์นึ่รู้เร่�องร�ว่คำว่�มหม�ย์ 
ของช่ื่วิ่ต้ในึ่แบบบ่ - เสุกสัุนึ่น์ึ่ ที่รัพื่ย์์สุ่บสุกุล หร่อท่ี่�ทุี่กคำนึ่
รู้จักกันึ่ด่ในึ่นึ่�ม ทูี่ต้สุ่�อวิ่ญญ�ณ หร่อหมอผ่อินึ่เต้อร์  
เด็กนัึ่กเร่ย์นึ่นึ่อกท่ี่�ทิี่�งเสุ้นึ่ที่�งช่ื่วิ่ต้หรูหร�ไปที่ำ�หน้ึ่�ท่ี่� 
เด็กวั่ดให้กับวั่ดพื่ระบ�ที่นึ่ำ��พุื่ จังหวั่ดลพื่บุร่ คำว่บคู่ำ 
กับก�รเป็นึ่เจ้�ของเพื่จเผย์แผ่ธรรมะแที่รกเร่�องเหน่ึ่อ
ธรรมชื่�ติ้ ซ่ึ่�งม่ผู้ติ้ดต้�มม�กม�ย์เก่อบสุ�มแสุนึ่คำนึ่

ก�รได้อ่�นึ่ ก�รได้พิื่จ�รณ�เสุ้นึ่ที่�งช่ื่วิ่ต้และ 
คำว่�มหม�ย์ของบุคำคำลอ่�นึ่ จ่งเป็นึ่วิ่ธ่ก�รง่�ย์ๆ ในึ่ก�ร 
ต้�มห�คำว่�มหม�ย์และจุดมุ่งหม�ย์ในึ่ช่ื่วิ่ต้ของเร�เอง
ด้ว่ย์อ่กวิ่ธ่หน่ึ่�ง เหม่อนึ่หน่ึ่�งในึ่คำว่�มคิำดเห็นึ่ท่ี่�ผมพื่บบนึ่
หน้ึ่�ฟีีดเฟีซึ่บุ�กคำรั�งหน่ึ่�งท่ี่�ว่่� “เร่�องบ�งเร่�องก็ไม่จำ�เป็นึ่
ต้้องล้มลุกคำลุกคำล�นึ่ด้ว่ย์ต้นึ่เอง แต่้เร�ยั์งสุ�ม�รถ 
เร่ย์นึ่รู้ได้จ�กประสุบก�รณ์ของคำนึ่อ่�นึ่” 

006 \ G Q T H A I L A N D . C O M

EDITOR’S LETTER
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BRIEF
interview

จากจำานวนผู้้�ติิดติามกว่า 30 ล้�านคน หุ่่่นดีสไติล์้นักฟุ่ติบอล้ 
กล่่้มเพ่ื่�อนระดับแถวหุ่น�าของวงการ ก็คงจะปฏิิเสธไม่ได�ว่า 
Noah Beck ค่อดาวร่่งดวงใหุ่ม่ทีี่�ท่ี่กสายติาต่ิางจับจ�อง

STORY WILLA BENNETT    
PHOTO TYRELL HAMPTON 
TRANSLATED เอกชััย สุุทธิิยั�งยืน

สเว็ตเตอร์ผ้าฝ้าย  
และกางเกงวอร์ม 
ผ้าฝ้ายจาก 
CHAMPION 

รองเท้าหนังจาก 
CELINE HOMME 
BY HEDI SLIMANE
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“น่ี่�ไม่่ใช่่อย่่างท่ี่�พวกคุุณคิุดหรอกนี่ะ” 
 โนี่อาห์ เบ็็คุ (Noah Beck) ตะโกนี่
บ็อกกลุุ่่ม่แฟนี่คุลัุ่บ็ท่ี่�ยื่นี่อย่่่ไม่่ไกลุ่ 

ขณะท่ี่�เรากำาลัุ่งนัี่�งรับ็ประที่านี่อาหารเช้่า 
กันี่อย่่่ท่ี่�ร้านี่อาหารในี่ย่่านี่เซาธ์์แฮม่ป์ตันี่ 
(Southampton) เบ็็คุช่าย่หนุ่ี่ม่ในี่วัย่ 20 ปี  
พร้อม่ผู้่้ติดตาม่กว่า 30 ลุ้่านี่คุนี่ ท่ี่�อาจจะที่ำาให้
เขาเป็นี่ช่าย่หนุ่ี่ม่ท่ี่�ดังท่ี่�สุุดในี่โลุ่กอินี่เที่อร์เน็ี่ต
ตอนี่น่ี่�เลุ่ย่ก็ว่าได้ ผู้่้ท่ี่�ตอนี่น่ี่�กำาลัุ่งก้ม่หน้ี่าก้ม่ตา
เลุ่่นี่กับ็ช่าม่ข้าวโอ๊ตแลุ่ะเนี่ย่ถัั่�วท่ี่�อย่่่ตรงหน้ี่า 
รอย่ยิ่�ม่ของเบ็็คุคืุอสิุ�งท่ี่�คุุณสัุงเกตเห็นี่ได้แที่บ็
จะในี่ทัี่นี่ท่ี่ ตัวจริงเขาด่ลุ่ำ�ากว่าท่ี่�เห็นี่ผู่้านี่จอ
โที่รศััพท์ี่ ฉัันี่แที่บ็จะสัุม่ผัู้สุได้ถึั่งกลุ้่าม่ทุี่ก
สัุดสุ่วนี่ของเขาตอนี่เรากอดทัี่กที่าย่กันี่ 
ในี่ตอนี่ท่ี่�ม่่เด็กสุาวราย่ท่ี่�สุาม่เดินี่เข้าม่า 
ทัี่กที่าย่เรา เขาก็กลุ่่าวขึ�นี่ม่าเป็นี่รอบ็ท่ี่�สุองว่า 
“คุนี่คุงจะคิุดว่าเราม่าเดตกันี่อย่่่” 

ไม่่ใช่่เรื�องแปลุ่กท่ี่�เบ็็คุจะด่จริงจังกับ็การท่ี่� 
คุนี่เห็นี่เขาอย่่่กับ็ผู้่้หญิิงแปลุ่กหน้ี่า เพราะว่าเขา
กำาลัุ่งอย่่่ในี่คุวาม่สัุม่พันี่ธ์์ท่ี่าม่กลุ่างคุนี่นัี่บ็ลุ้่านี่ท่ี่�
เฝ้้าม่องเขาแลุ่ะดิกซ่ ดาเม่ลิุ่โอ (Dixie D’Amelio) 
ติ�กต็อกเกอร์ท่ี่�ม่่ผู้่้ติดตาม่ถึั่ง 54 ลุ้่านี่คุนี่ พ่�สุาวของ 
ช่าร์ลุ่่ ดาเม่ลิุ่โอ (Charli D’Amelio) ติ�กต็อกเกอร์ 
ผู้่้ม่่ย่อดผู้่้ติดตาม่สุ่งท่ี่�สุุดในี่โลุ่กถึั่ง 120 ลุ้่านี่คุนี่ 
ที่ำาให้แฟนี่ๆ ต่างตาม่ติดคุวาม่สัุม่พันี่ธ์์ของ 
พวกเขาอย่่างใกลุ้่ชิ่ด ไม่่ว่าพวกเขาจะที่ำาอะไร 
หรือไปปรากฏตัวอย่่่ท่ี่�วิด่โอไหนี่ของเพื�อนี่พวกเขา 
ตาม่คุำากลุ่่าวของเบ็็คุน่ี่�คืุอการสัุม่ภาษณ์คุรั�งแรก
ท่ี่�ไม่่ม่่ผู้่้จัดการนัี่�งอย่่่ด้วย่ แลุ่ะเขากลุ้่ายื่นี่ยั่นี่ว่า 
ไม่่ได้ม่่การเต่�ย่ม่กันี่ม่าก่อนี่แน่ี่นี่อนี่

ชื่�อเสุ่ย่งท่ี่�เกิดขึ�นี่จากการลุ่งมื่อที่ำางานี่อย่่าง
หนัี่กสุะสุม่ม่าหลุ่าย่ปี อาจจะเป็นี่สุ่ตรเสุ้นี่ที่าง 
สุ่่คุวาม่สุำาเร็จตาม่แบ็บ็ฉับั็บ็ของวงการบั็นี่เทิี่ง 
ท่ี่�ผู่้านี่ม่า แต่ปัจจุบั็นี่การท่ี่�จะโด่งดังได้ในี่เวลุ่า 
อันี่รวดเร็ว หรือแม้่แต่เพ่ย่งชั่�วข้าม่คืุนี่ คุงจะ 
ไม่่ม่่อะไรน่ี่าฉังนี่เท่ี่ากับ็ชื่�อเสุ่ย่งจากติ�กต็อก 
(TikTok) อ่กแลุ้่ว สุำาหรับ็โนี่อาห์ เบ็็คุเองท่ี่� 
ตอนี่นัี่�นี่ยั่งเป็นี่นัี่กฟุตบ็อลุ่ของท่ี่ม่ฟุตบ็อลุ่ 
ประจำาม่หาวิที่ย่าลัุ่ย่พอร์ตแลุ่นี่ด์ม่าก่อนี่ 
จนี่กระทัี่�งเขาโพสุต์วิด่โอแรกลุ่งบ็นี่ติ�กต็อก 
เมื่�อเดือนี่ม่กราคุม่ปี 2020 ด้วย่การลิุ่ปซิงก์
เพลุ่ง “Cash Shit” ของดาเบ็บ่็� (DaBaby)  
แลุ่ะเม่แกนี่ ธ่์ สุตัลุ่เลุ่่ย่นี่ (Megan Thee Stallion) 

เบ็็คุเลุ่่าว่าเขาตื�นี่ขึ�นี่ม่าวันี่รุ่งขึ�นี่พร้อม่กับ็  
“ผู้่้ติดตาม่ม่ากกว่า 20,000 คุนี่” ท่ี่�สุ่วนี่ใหญ่ิเป็นี่ 
“เด็กวัย่รุ่นี่ผู้่้หญิิง” หลุ่าย่สัุปดาห์ต่อม่า ขณะท่ี่�
เขาใช้่ช่่วงเวลุ่าวันี่หยุ่ดกับ็คุรอบ็คุรัวท่ี่�หาดมิ่ช่ชั่�นี่
ในี่แคุลิุ่ฟอร์เน่ี่ย่ เขาก็ได้โพสุต์วิด่โอตอนี่ท่ี่�เขา
กำาลัุ่งเต้นี่อย่่่ พร้อม่กับ็ท่ี่อนี่บ็นี่ท่ี่�เปลืุ่อย่เปลุ่่าโช่ว์
หุ่นี่สุุดลุ่ำ�า หลัุ่งจากนัี่�นี่เพ่ย่งไม่่นี่านี่ย่อดผู้่้ติดตาม่
เขาก็ขยั่บ็ขึ�นี่ไปเป็นี่ 3 ลุ้่านี่คุนี่ “ผู้ม่แคุ่เต้นี่อย่่่
หน้ี่าบ้็านี่พักแลุ้่วถ่ั่าย่เอาไว้ แต่ก็ได้ย่อดวิวไป
เกือบ็ 30 ลุ้่านี่วิว ตอนี่นัี่�นี่ผู้ม่น่ี่�งงไปหม่ดเลุ่ย่ว่า
มั่นี่เกิดอะไรขึ�นี่” เบ็็คุกลุ่่าว ซึ�งเขาในี่ตอนี่น่ี่�ท่ี่�เพิ�ง

กลัุ่บ็ม่าจากปาร่สุด้วย่เคุรื�องบิ็นี่เจ็ตสุ่วนี่ตัว 
พร้อม่กับ็การไปปรากฏตัวในี่การแข่งขันี่ MLB 
All-Star Week ท่ี่�ม่่คุนี่ดังฝ่้าย่ช่าย่หลุ่าย่คุนี่อย่่่ 
ในี่งานี่เด่ย่วกันี่ แต่ไม่่ม่่ใคุรจะสุดใหม่่แลุ่ะเป็นี่
ดาวรุ่งได้เท่ี่ากับ็ดาวติ�กต็อกผู้่้น่ี่� ท่ี่�โด่งดังจาก
การที่ำาสิุ�งอื�นี่ท่ี่�แตกต่าง ไม่่ใช่่การแสุดงหรือ 
ร้องเพลุ่ง แต่สิุ�งท่ี่�เขานี่ำาเสุนี่อบ็นี่แพลุ่ตฟอร์ม่น่ี่� 
คืุอคุวาม่เป็นี่ตัวเขาเองแที่บ็ทัี่�งหม่ด 

จากการสุำารวจเมื่�อปี 2019 ระบุ็ว่าม่่จำานี่วนี่
เด็กวัย่รุ่นี่อเม่ริกันี่กว่า 86 เปอร์เซ็นี่ต์ คิุดอย่าก 
ท่ี่�จะที่ำาอาช่่พอินี่ฟลุ่่เอนี่เซอร์ แต่ม่่เพ่ย่ง 12 
เปอร์เซ็นี่ต์ท่ี่�ตั�งใจที่ำาจริง อาช่่พอินี่ฟลุ่่เอนี่เซอร์
ในี่ตอนี่น่ี่�อาจจะด่อิ�ม่ตัวม่ากกว่าอ่กอาช่่พท่ี่�
เติบ็โตม่าพร้อม่กันี่อย่่างคุร่เอเตอร์ แต่เป้าหม่าย่ 
ของสุองสิุ�งน่ี่�ยั่งคุงเหมื่อนี่กันี่ คืุอการกอบ็โกย่เงินี่ 
ให้ได้ม่ากท่ี่�สุุดจากคุวาม่สุาม่ารถั่ของคุุณในี่การ
ดึงด่ดคุวาม่สุนี่ใจจากช่าวเน็ี่ต แลุ้่วสุำาหรับ็เบ็็คุลุ่่ะ 
ชื่�อเสุ่ย่งท่ี่�ได้ม่าน่ี่�เกิดขึ�นี่ได้อย่่างไร?

อันี่ดับ็แรกเขาม่าในี่จังหวะเวลุ่าท่ี่�ถ่ั่กต้อง 
เบ็็คุเป็นี่หนึี่�งในี่ดาวติ�กต็อกรุ่นี่แรกท่ี่�ชื่�อเสุ่ย่งเกิด
ขึ�นี่ในี่ช่่วงแรกๆ ของการแพร่ระบ็าด แลุ่ะทัี่�วโลุ่ก
ต้องเผู้ชิ่ญิหน้ี่ากับ็การล็ุ่อกดาวน์ี่เป็นี่คุรั�งแรก 

ที่ำาให้หลุ่าย่คุนี่ต้องอย่่่บ้็านี่ นัี่�งจ้องหน้ี่าจอ
โที่รศััพท์ี่ทัี่�งวันี่ แลุ่ะอัลุ่กอริทึี่ม่ของติ�กต็อก 
ท่ี่�แตกต่างจากเฟซบุ๊็กแลุ่ะอินี่สุตาแกรม่  
สุองแอปฯ นัี่�นี่เชื่�อว่าคุนี่เราอย่ากเห็นี่สิุ�งท่ี่�เพื�อนี่
เราโพสุต์ก่อนี่เป็นี่อันี่ดับ็แรก ในี่ขณะท่ี่�ติ�กต็อก
กลัุ่บ็นี่ำาเสุนี่อสิุ�งท่ี่�คุนี่จากทัี่�วโลุ่กโพสุต์ม่าแบ็บ็ 
ไร้ข่ดจำากัดบ็นี่หน้ี่าแรกของทุี่กคุนี่

ดาวติ�กต็อกระดับ็โลุ่กสุ่วนี่ใหญ่ิตอนี่น่ี่�ลุ้่วนี่ 
แต่เป็นี่เด็กหนุ่ี่ม่สุาว ผิู้วขาว แลุ่ะแน่ี่นี่อนี่ว่า
หน้ี่าตาด่ ท่ี่�ยิ่�งผู้ลัุ่กดันี่ให้อัลุ่กอริทึี่ม่เลืุ่อกจะนี่ำา
เสุนี่อพวกเขาต่อผู้่้ใช้่งานี่สุ่วนี่ใหญ่ิแบ็บ็ไม่่หยุ่ดพัก

อ่กมุ่ม่หนึี่�งของชื่�อเสุ่ย่งท่ี่�เกิดขึ�นี่เพ่ย่งชั่�วข้าม่คืุนี่ 
ก็คืุอการเป็นี่เพ่ย่งวันี่-ฮิตวันี่เดอร์ ท่ี่�หลุ่าย่ต่อ 
หลุ่าย่คุนี่ต้องตกอย่่่ในี่สุภาพดังกลุ่่าว “ม่่คุร่เอเตอร์
จำานี่วนี่ม่ากท่ี่�กลุ่าย่เป็นี่ไวรัลุ่ ตาม่ม่าด้วย่ย่อด 
ผู้่้ติดตาม่จำานี่วนี่ม่าก จนี่กระทัี่�งทุี่กสิุ�งอย่่างเริ�ม่นิี่�ง 
ย่อดวิวเริ�ม่ไม่่เพิ�ม่ เช่่นี่เด่ย่วกับ็ย่อดผู้่้ติดตาม่” 
เคุต ลิุ่นี่ด์เซย์่ (Kate Lindsey) ผู้่้ร่วม่เข่ย่นี่ 
Embedded เว็บ็ไซต์ข่าวเก่�ย่วกับ็วัฒนี่ธ์รรม่โลุ่ก
อินี่เที่อร์เน็ี่ตโดย่เฉัพาะกลุ่่าว “สิุ�งท่ี่�ติ�กต็อก
ต้องการคืุออะไรท่ี่�ใหม่่กว่า ยิ่�งใหญ่ิกว่า  
ด่กว่า คุนี่ท่ี่�จะสุาม่ารถั่รักษาคุวาม่ดังของ 

ยิ่งมีคนล้อเลียนผมเท่าไร 
เอาไปทำามีมมากขนาดไหน 
ชื่อของผมก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก

กั๊กไหมพรมจาก 
HERMES 

เครื่องประดับ 
ของส่วนตัวนายแบบ
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ศิิลปิินผู้้�รัังสรัรัค์์ภาพเค์ล่�อนไหวในท่ี่�ม่ืด 
อภิชาติิพงศ์ิ ว่รัะเศิรัษฐกุุล

STORY ภาณุุ บุุญพิิพิัฒนาพิงศ์์
PHOTO พิัชคุุณุ ชมชัดรััชมงคุล
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จุุดเริ่่�มต้้น 
จะบอกว่่าอัลเลนเป็็นฮิิป็ป้็�ก็ได้้ แต่่นั�นจะเป็็น 
การลด้ทอนสิิ่�งท่�เขาเป็็นมาก เพราะเขาศึึกษา
วิ่ถ่ีช่ีวิ่ต่ผู้้้คนมาทั�ว่โลก เป็็นนักมานุษยวิ่ทยา 
ในคราบฮิิป็ป้็�ท่�ลังเลว่่าจะเป็็นแค่นักฝััน  
หรือจะเป็็นนักสิ่ร้างโลกอุด้มคติ่ด่้

ในป้็ 1969 เขาได้้รว่บรว่มผู้้้คนท่�ม่ ‘คว่ามฝััน’ 
มาเกือบ 20 คน ท่�อยากจะสิ่ร้างโลกอุด้มคติ่
เหมือนกัน โด้ยได้้ไป็เช่ีาท่�ดิ้นใกล้เหมืองซานต่าเฟ 
รัฐนิว่เม็กซิโก ซึ�งท่�ดิ้นผืู้นน่�แหละ ท่�จะเป็็นท่�ท่�
พว่กเขาสิ่ร้าง ‘โลกอุด้มคติ่’ ขึ�น

และมันม่ชืี�อว่่าไร่ ‘ซินเนอร์เจ่ย’ (Synergia) 
โด้ยพ่�ใหญ่่อัลเลนผู้้้มากป็ระสิ่บการณ์์ 
ก็ได้้เป็็น ‘ผู้้้จัด้การ’ ของพื�นท่�น่�

แล้ว่อะไรคือไร่ซินเนอร์เจ่ย? เราคงอธิิบาย
ด้้ว่ยคอนเซ็ป็ต์่ท่�ใช้ีกันทั�ว่ไป็ไม่ได้้แน่ๆ เพราะ
พื�นท่�น่�ไม่เหมือนพื�นท่�ใด้ในโลก

แน่นอน พื�นท่�น่�ม่การป็ล้กพืชีผัู้กไว้่กินเอง 
แต่่มันไม่ใช่ีแค่นั�น มันม่โรงปั็�นหม้อและ 
ช่ีางปั็�นหม้อ สิ่ต้่ดิ้โอว่าด้ร้ป็และศิึลปิ็น  
ม่คอกม้าและคนเล่�ยงม้า ม่โรงละครและ 
นักเต้่น ม่โรงเย็บเสืิ่�อผู้้าและช่ีางตั่ด้เย็บ  
ม่โรงเหล็กและช่ีางเหล็ก ม่โรงผู้ลิต่สิ่ารเคม่
การเกษต่รและนักเคม่ ม่โรงไม้และช่ีางไม้  
ม่ระบบป็ระป็าและช่ีางป็ระป็า ม่วิ่ศึว่กรคอย
ด้้แลภาพรว่ม และม่หมอเพื�อรักษาคนป่็ว่ย 

โด้ยอาคารสิ่ถีานท่�แทบทั�งหมด้ของไร่ 
ซินเนอร์เจ่ยในยุคแรกใช้ีกรรมวิ่ธ่ิแบบ ‘ร่ไซเคิล’ 
ทั�งสิิ่�น พ้ด้ง่ายๆ คือไป็ซื�อท่�อย่้อาศัึยและเครื�องไม้ 
เครื�องมือท่�เขาจะทิ�งอย่้แล้ว่ในราคาถ้ีกๆ 

แต่่ทั�งหมด้น่� คอนเซ็ป็ต์่มันคือชุีมชีนท่�จะ
พึ�งพาและด้้แลตั่ว่เองได้้จริงๆ ไม่ใช่ีแค่ชุีมชีน
ฮิิป็ป้็�ท่�ไม่ได้้ต้่องการแค่จะม่ ‘คว่ามรัก’  
กันอย่างเสิ่ร่เท่านั�น เลยทำาให้ไร่ซินเนอร์เจ่ย 
กลายเป็็นต่ำานานในยุค 1970s อันเป็็นช่ีว่ง 
ท่�วั่ฒนธิรรมฮิิป็ป้็�อย่้ในช่ีว่ง ‘ขาลง’ แล้ว่ใน
อเมริกา เป็็นเครื�องพิส้ิ่จน์ว่่าพว่กฮิิป็ป้็�นั�น 
ม่คว่ามสิ่ามารถีในการสิ่ร้างชุีมชีนท่�พึ�งพา 
ตั่ว่เองได้้อย่างยั�งยืนจริงๆ

ไร่ซินเนอร์เจ่ยอย่้มาต่ลอด้ยุค 1970s  
เป็็นเหมือนการ ‘พิส้ิ่จน์’ อะไรบางอย่างให้กับ 
อัลเลน ผู้้้อย่้เบื�องหลัง ‘คว่ามสิ่ำาเร็จ’ ทั�งหมด้ 
และน่�ทำาให้ในป้็ 1980 เขาเกิด้คว่ามต้่องการ 
ท่�จะ ‘ทด้ลอง’ ในขั�นต่่อไป็

จุุดสููงสูุดและจุุดจุบ 

ไร่ซินเนอร์เจ่ยเป็็นชุีมชีนพึ�งพาตั่ว่เองก็จริง  
แต่่อย่างไรมันก็ยังไม่ตั่ด้ขาด้จากภายนอก 
เส่ิ่ยท่เด่้ยว่ ม่เรื�องการค้าขายและเงินๆ ทองๆ  
มาให้อัลเลนป็ว่ด้หัว่อย่้เนืองๆ เขาเลยต่ระหนัก
ว่่าการสิ่ร้างชุีมชีนท่� ‘อย่้ได้้ด้้ว่ยต่นเอง’ แบบน่�
มันยังไม่พอ เขาต้่องการ ‘ระบบปิ็ด้’ กว่่าน่� 
แม้ว่่าจะเป็็นได้้แค่การทด้ลองก็ต่าม

คว่ามสิ่ำาเร็จของซินเนอร์เจ่ยทำาให้อัลเลน 
ม่ชืี�อเส่ิ่ยง และได้้พรรคพว่กบางคนท่�ร่ว่มไร่ดั้งกล่าว่ 
ด้้ว่ยกันมาช่ีว่ยทำาโป็รเจ็กต์่ต่่อ โด้ยโครงการน่� 
คือการสิ่ร้าง ‘โลกจำาลองในระบบปิ็ด้’ ซึ�งเขา 
เร่ยกมันว่่า ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้’ (Biosphere 2) 

อ้าว่ แล้ว่ ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ วั่น’ (Biosphere 1) 
ไม่ม่หรือ? คำาต่อบคือไบโอสิ่เฟ้ยร์ วั่น ก็คือ ‘โลก’ 
ท่�เราอย่้น่�แหละครับ เป็็นเพราะเขาสิ่ร้างโลก
จำาลองเลยเร่ยกสิ่ถีานท่�น่�ว่่าไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้

คอนเซ็ป็ต์่ของไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ คืออัลเลน 
จะลองสิ่ร้างอาหารท่�เป็็นระบบปิ็ด้จากโลก 
ภายนอกจริงๆ และปิ็ด้ถึีงระดั้บท่�จะไม่ม่การ
แลกเป็ล่�ยนกับภายนอกกระทั�งอากาศึ ในอาคาร 
มันจะม่พื�นท่�ต่่างๆ ท่�เล่ยนแบบโลกใบน่�ไว้่  
ไม่ว่่าจะเป็็นป่็าฝัน ทุ่งหญ้่าสิ่ะวั่นนา ทุ่งหญ้่า
เป้็ยก ทะเลทราย มหาสิ่มุทร พื�นท่�การเกษต่ร 
และพื�นท่�พักอาศัึยของมนุษย์

เขาต้่องการจะสิ่ร้างพื�นท่�แบบน่�เพื�อพิส้ิ่จน์
ว่่า ‘มนุษย์สิ่ามารถีม่ช่ีวิ่ต่อย่้ในระบบปิ็ด้’ ได้้

และด้้ว่ยชืี�อเส่ิ่ยงต่อนนั�น ทำาให้เขาหาผู้้้ลงทุน
และระด้มทุนหลายร้อยล้านเหร่ยญ่สิ่หรัฐได้้ 
ทำาให้ในป้็ 1987 การก่อสิ่ร้างไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้  
ท่�เชิีงเขาซานต่าคาต่าลินา รัฐแอริโซนาได้้เริ�มขึ�น 
ก่อนจะแล้ว่เสิ่ร็จในป้็ 1991 ซึ�งหลังจากการ
ทด้สิ่อบเบื�องต้่นจบลง การทด้ลองจริงๆ ก็เริ�มขึ�น 

ซึ�งการทด้ลองท่�ว่่าก็คือการส่ิ่งคน 8 คน 
(ชีาย 4 คน หญิ่ง 4 คน) เข้าไป็อย่้ในไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
เป็็นเว่ลา 2 ป้็ โด้ยในบรรด้าคนท่�ถ้ีกคัด้เลือก
เข้าไป็ ม่ทั�งผู้้้เช่ี�ยว่ชีาญ่ด้้านต่่างๆ ท่�เหมาะสิ่ม
และเพ่ยงพอท่�จะทำาให้โลกภายในไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
และโลกภายนอกไม่จำาเป็็นต้่องติ่ด้ต่่อกัน  
(ทั�งน่� ตั่ว่อัลเลนไม่ได้้เข้าไป็ด้้ว่ย)

ในช่ีว่งของการทด้ลอง โป็รเจ็กต์่น่�ถืีอเป็็น
เรื�องใหญ่่ในโลกมาก เร่ยกได้้ว่่าโรงเร่ยนใน
อเมริกาก็พาเด็้กมาทัศึนศึึกษาและทักทาย 
ชีาว่ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ผู่้านทางกระจก และคน 
ทั�ว่โลกก็ลุ้นว่่าทั�ง 8 คนจะม่ช่ีวิ่ต่อย่้ได้้จนจบ 
การทด้ลองหรือไม่

และแล้ว่ก็ผู่้านไป็ 2 ป้็ ทั�ง 8 คนออกมาได้้
โด้ยสิ่วั่สิ่ดิ้ภาพ ไม่ม่ใครป่็ว่ย หรือเส่ิ่ยช่ีวิ่ต่ 
อย่างไรก็ต่าม การทด้ลองน่�ก็ยังเป็็นท่�ถีกเถ่ียง
กันจนทุกวั่นน่�

ข้อถีกเถ่ียงหลักๆ คือการทด้ลองมัน  
‘สิ่ำาเร็จ’ หรือไม่? หรือมันบอกอะไรเรา?

ถ้ีาเราไป็ถีามอัลเลน แน่นอนเขาจะต้่องบอก
ว่่ามันสิ่ำาเร็จแบบงด้งาม ทุกคนม่ช่ีวิ่ต่อย่้ได้้เป็็น
เว่ลา 2 ป้็ โด้ยตั่ด้ขาด้จากโลกภายนอก

แต่่ถ้ีาไป็ถีามคนท่�กังขา มันม่ป็ระเด็้นให้ 
เล่นงานเยอะมาก ตั่�งแต่่การท่�ม่การคำานว่ณ์ผิู้ด้ 
ทำาให้ก๊าซออกซิเจนภายในน้อยเกินไป็ ส่ิ่งผู้ลให้
คนเริ�มหายใจไม่ออก และสุิ่ด้ท้ายต้่องม่การปั็�ม
ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้ออก และปั็�มออกซิเจน
เข้าไป็ในท่�สุิ่ด้ ซึ�งทำาให้การทด้ลองน่�ตั่ด้ขาด้ 
จากโลกภายนอกแบบไม่จริง และน่�ก็ยังไม่นับว่่า 
ผู้้้เข้าร่ว่มการทด้ลองนั�นรายงานว่่าขณ์ะอย่้ 
ในนั�น พว่กเขาม่คว่ามหิว่มากกว่่าป็กติ่  
แถีมยังนำ�าหนักลด้ลงนิด้นึงด้้ว่ย

ไม่ว่่าคนจะเห็นอย่างไร สิิ่�งท่�ไม่ต้่องเถ่ียงกัน
ก็คือไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้นั�น ‘ดั้งระเบิด้’ สุิ่ด้ๆ คือสิ่มัย
ท่�อัลเลนทำาไร่ซินเนอร์เจ่ยนั�นยังไม่ ‘แมสิ่’ เท่าไร 
มันดั้งแบบแคบๆ แต่่ต่อนทำาไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
กลับโด่้งดั้งจริงๆ แบบกระฉ่่อนไป็ทั�ว่ดิ้นแด้น 
ลุงแซม ท่�อัลเลนกลายเป็็น ‘เซเลบฯ’ ไป็เลย

ในท่�สุิ่ด้คว่ามสิ่ำาเร็จน่�ก็ทำาให้บรรด้า 
 ‘นักการเงิน’ จากว่อลล์สิ่ต่ร่ต่สิ่นใจและ 
เข้ามาเทกโอเว่อร์การบริหารไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
ไป็จากมืออัลเลนในป้็ 1994 หลังจากเสิ่ร็จสิิ่�น 
การทด้ลองไม่เกิน 2 ป้็ และการเป็ล่�ยนมือ 
ท่มบริหารนั�น สุิ่ด้ท้ายก็ทำาให้ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
ไม่ใช่ีสิ่ถีานท่�ทด้ลองอ่กต่่อไป็ แต่่เป็็นแค่
พิพิธิภัณ์ฑ์์พร้อมสิ่ถีานท่�สิ่ำาคัญ่ท่�เปิ็ด้ให้คน
ภายนอกเข้าชีมและเก็บค่าชีมธิรรมด้าๆ เท่านั�น

แม้ว่่าการทด้ลองท่�ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้  
จะจบลงไป็แบบถีาว่ร แต่่สิิ่�งท่�เกิด้ขึ�นน่�ก็ถืีอว่่า
เป็็นการทด้ลองท่�สิ่ำาคัญ่มากๆ ไม่เคยม่ใคร
ทด้ลองแบบน่� ซึ�งคว่ามผิู้ด้พลาด้ท่�เกิด้ขึ�นต่รง
จุด้ไหนก็ป็รับแก้กันไป็ได้้ แค่การป็รับเชิีงป็ริมาณ์ 
นิด้ๆ หน่อยๆ เท่านั�นก็เพ่ยงพอแล้ว่ท่�จะแก้ 
‘ระบบปิ็ด้’ แบบน่�ให้สิ่มบ้รณ์์ 

และถ้ีาจะถีามว่่าการสิ่ร้างระบบปิ็ด้แบบน่�
จะม่ป็ระโยชีน์อะไร? 

คำาต่อบคือม่มากแน่ๆ ในยุคของการ ‘สิ่ำารว่จ
อว่กาศึ’ ท่�จะเป็็นไป็ไม่ได้้เลย ถ้ีาไม่ม่การคำานว่ณ์ 
ว่่าท่�ท่�มนุษย์จะอย่้ได้้มันต้่องม่อะไรบ้าง

หรือพ้ด้อ่กแบบ ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ทร่’ (Biosphere 3) 
ท่�ใช้ีไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้เป็็นต้่นแบบนั�น อาจไป็อย่้ 
บนด้าว่อังคาร และเป็็นนิคมอว่กาศึแบบถีาว่ร
นิคมแรกของมนุษยชีาติ่ก็ได้้ 

ซึ�งน่�ก็คงจะเป็็นคุณ้์ป็การของจอห์น พ่. อัลเลน 
ท่�ม่ต่่อมนุษยชีาติ่ ไม่ว่่าการทด้ลองท่�ผู่้านๆ มา
ในช่ีวิ่ต่ของเขาจะถืีอว่่าสิ่ำาเร็จหรือไม่ก็ต่ามG
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จุุดเริ่่�มต้้น 
จะบอกว่่าอัลเลนเป็็นฮิิป็ป้็�ก็ได้้ แต่่นั�นจะเป็็น 
การลด้ทอนสิิ่�งท่�เขาเป็็นมาก เพราะเขาศึึกษา
วิ่ถ่ีช่ีวิ่ต่ผู้้้คนมาทั�ว่โลก เป็็นนักมานุษยวิ่ทยา 
ในคราบฮิิป็ป้็�ท่�ลังเลว่่าจะเป็็นแค่นักฝััน  
หรือจะเป็็นนักสิ่ร้างโลกอุด้มคติ่ด่้

ในป้็ 1969 เขาได้้รว่บรว่มผู้้้คนท่�ม่ ‘คว่ามฝััน’ 
มาเกือบ 20 คน ท่�อยากจะสิ่ร้างโลกอุด้มคติ่
เหมือนกัน โด้ยได้้ไป็เช่ีาท่�ดิ้นใกล้เหมืองซานต่าเฟ 
รัฐนิว่เม็กซิโก ซึ�งท่�ดิ้นผืู้นน่�แหละ ท่�จะเป็็นท่�ท่�
พว่กเขาสิ่ร้าง ‘โลกอุด้มคติ่’ ขึ�น

และมันม่ชืี�อว่่าไร่ ‘ซินเนอร์เจ่ย’ (Synergia) 
โด้ยพ่�ใหญ่่อัลเลนผู้้้มากป็ระสิ่บการณ์์ 
ก็ได้้เป็็น ‘ผู้้้จัด้การ’ ของพื�นท่�น่�

แล้ว่อะไรคือไร่ซินเนอร์เจ่ย? เราคงอธิิบาย
ด้้ว่ยคอนเซ็ป็ต์่ท่�ใช้ีกันทั�ว่ไป็ไม่ได้้แน่ๆ เพราะ
พื�นท่�น่�ไม่เหมือนพื�นท่�ใด้ในโลก

แน่นอน พื�นท่�น่�ม่การป็ล้กพืชีผัู้กไว้่กินเอง 
แต่่มันไม่ใช่ีแค่นั�น มันม่โรงปั็�นหม้อและ 
ช่ีางปั็�นหม้อ สิ่ต้่ดิ้โอว่าด้ร้ป็และศิึลปิ็น  
ม่คอกม้าและคนเล่�ยงม้า ม่โรงละครและ 
นักเต้่น ม่โรงเย็บเสืิ่�อผู้้าและช่ีางตั่ด้เย็บ  
ม่โรงเหล็กและช่ีางเหล็ก ม่โรงผู้ลิต่สิ่ารเคม่
การเกษต่รและนักเคม่ ม่โรงไม้และช่ีางไม้  
ม่ระบบป็ระป็าและช่ีางป็ระป็า ม่วิ่ศึว่กรคอย
ด้้แลภาพรว่ม และม่หมอเพื�อรักษาคนป่็ว่ย 

โด้ยอาคารสิ่ถีานท่�แทบทั�งหมด้ของไร่ 
ซินเนอร์เจ่ยในยุคแรกใช้ีกรรมวิ่ธ่ิแบบ ‘ร่ไซเคิล’ 
ทั�งสิิ่�น พ้ด้ง่ายๆ คือไป็ซื�อท่�อย่้อาศัึยและเครื�องไม้ 
เครื�องมือท่�เขาจะทิ�งอย่้แล้ว่ในราคาถ้ีกๆ 

แต่่ทั�งหมด้น่� คอนเซ็ป็ต์่มันคือชุีมชีนท่�จะ
พึ�งพาและด้้แลตั่ว่เองได้้จริงๆ ไม่ใช่ีแค่ชุีมชีน
ฮิิป็ป้็�ท่�ไม่ได้้ต้่องการแค่จะม่ ‘คว่ามรัก’  
กันอย่างเสิ่ร่เท่านั�น เลยทำาให้ไร่ซินเนอร์เจ่ย 
กลายเป็็นต่ำานานในยุค 1970s อันเป็็นช่ีว่ง 
ท่�วั่ฒนธิรรมฮิิป็ป้็�อย่้ในช่ีว่ง ‘ขาลง’ แล้ว่ใน
อเมริกา เป็็นเครื�องพิส้ิ่จน์ว่่าพว่กฮิิป็ป้็�นั�น 
ม่คว่ามสิ่ามารถีในการสิ่ร้างชุีมชีนท่�พึ�งพา 
ตั่ว่เองได้้อย่างยั�งยืนจริงๆ

ไร่ซินเนอร์เจ่ยอย่้มาต่ลอด้ยุค 1970s  
เป็็นเหมือนการ ‘พิส้ิ่จน์’ อะไรบางอย่างให้กับ 
อัลเลน ผู้้้อย่้เบื�องหลัง ‘คว่ามสิ่ำาเร็จ’ ทั�งหมด้ 
และน่�ทำาให้ในป้็ 1980 เขาเกิด้คว่ามต้่องการ 
ท่�จะ ‘ทด้ลอง’ ในขั�นต่่อไป็

จุุดสููงสูุดและจุุดจุบ 

ไร่ซินเนอร์เจ่ยเป็็นชุีมชีนพึ�งพาตั่ว่เองก็จริง  
แต่่อย่างไรมันก็ยังไม่ตั่ด้ขาด้จากภายนอก 
เส่ิ่ยท่เด่้ยว่ ม่เรื�องการค้าขายและเงินๆ ทองๆ  
มาให้อัลเลนป็ว่ด้หัว่อย่้เนืองๆ เขาเลยต่ระหนัก
ว่่าการสิ่ร้างชุีมชีนท่� ‘อย่้ได้้ด้้ว่ยต่นเอง’ แบบน่�
มันยังไม่พอ เขาต้่องการ ‘ระบบปิ็ด้’ กว่่าน่� 
แม้ว่่าจะเป็็นได้้แค่การทด้ลองก็ต่าม

คว่ามสิ่ำาเร็จของซินเนอร์เจ่ยทำาให้อัลเลน 
ม่ชืี�อเส่ิ่ยง และได้้พรรคพว่กบางคนท่�ร่ว่มไร่ดั้งกล่าว่ 
ด้้ว่ยกันมาช่ีว่ยทำาโป็รเจ็กต์่ต่่อ โด้ยโครงการน่� 
คือการสิ่ร้าง ‘โลกจำาลองในระบบปิ็ด้’ ซึ�งเขา 
เร่ยกมันว่่า ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้’ (Biosphere 2) 

อ้าว่ แล้ว่ ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ วั่น’ (Biosphere 1) 
ไม่ม่หรือ? คำาต่อบคือไบโอสิ่เฟ้ยร์ วั่น ก็คือ ‘โลก’ 
ท่�เราอย่้น่�แหละครับ เป็็นเพราะเขาสิ่ร้างโลก
จำาลองเลยเร่ยกสิ่ถีานท่�น่�ว่่าไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้

คอนเซ็ป็ต์่ของไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ คืออัลเลน 
จะลองสิ่ร้างอาหารท่�เป็็นระบบปิ็ด้จากโลก 
ภายนอกจริงๆ และปิ็ด้ถึีงระดั้บท่�จะไม่ม่การ
แลกเป็ล่�ยนกับภายนอกกระทั�งอากาศึ ในอาคาร 
มันจะม่พื�นท่�ต่่างๆ ท่�เล่ยนแบบโลกใบน่�ไว้่  
ไม่ว่่าจะเป็็นป่็าฝัน ทุ่งหญ้่าสิ่ะวั่นนา ทุ่งหญ้่า
เป้็ยก ทะเลทราย มหาสิ่มุทร พื�นท่�การเกษต่ร 
และพื�นท่�พักอาศัึยของมนุษย์

เขาต้่องการจะสิ่ร้างพื�นท่�แบบน่�เพื�อพิส้ิ่จน์
ว่่า ‘มนุษย์สิ่ามารถีม่ช่ีวิ่ต่อย่้ในระบบปิ็ด้’ ได้้

และด้้ว่ยชืี�อเส่ิ่ยงต่อนนั�น ทำาให้เขาหาผู้้้ลงทุน
และระด้มทุนหลายร้อยล้านเหร่ยญ่สิ่หรัฐได้้ 
ทำาให้ในป้็ 1987 การก่อสิ่ร้างไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้  
ท่�เชิีงเขาซานต่าคาต่าลินา รัฐแอริโซนาได้้เริ�มขึ�น 
ก่อนจะแล้ว่เสิ่ร็จในป้็ 1991 ซึ�งหลังจากการ
ทด้สิ่อบเบื�องต้่นจบลง การทด้ลองจริงๆ ก็เริ�มขึ�น 

ซึ�งการทด้ลองท่�ว่่าก็คือการส่ิ่งคน 8 คน 
(ชีาย 4 คน หญิ่ง 4 คน) เข้าไป็อย่้ในไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
เป็็นเว่ลา 2 ป้็ โด้ยในบรรด้าคนท่�ถ้ีกคัด้เลือก
เข้าไป็ ม่ทั�งผู้้้เช่ี�ยว่ชีาญ่ด้้านต่่างๆ ท่�เหมาะสิ่ม
และเพ่ยงพอท่�จะทำาให้โลกภายในไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
และโลกภายนอกไม่จำาเป็็นต้่องติ่ด้ต่่อกัน  
(ทั�งน่� ตั่ว่อัลเลนไม่ได้้เข้าไป็ด้้ว่ย)

ในช่ีว่งของการทด้ลอง โป็รเจ็กต์่น่�ถืีอเป็็น
เรื�องใหญ่่ในโลกมาก เร่ยกได้้ว่่าโรงเร่ยนใน
อเมริกาก็พาเด็้กมาทัศึนศึึกษาและทักทาย 
ชีาว่ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ผู่้านทางกระจก และคน 
ทั�ว่โลกก็ลุ้นว่่าทั�ง 8 คนจะม่ช่ีวิ่ต่อย่้ได้้จนจบ 
การทด้ลองหรือไม่

และแล้ว่ก็ผู่้านไป็ 2 ป้็ ทั�ง 8 คนออกมาได้้
โด้ยสิ่วั่สิ่ดิ้ภาพ ไม่ม่ใครป่็ว่ย หรือเส่ิ่ยช่ีวิ่ต่ 
อย่างไรก็ต่าม การทด้ลองน่�ก็ยังเป็็นท่�ถีกเถ่ียง
กันจนทุกวั่นน่�

ข้อถีกเถ่ียงหลักๆ คือการทด้ลองมัน  
‘สิ่ำาเร็จ’ หรือไม่? หรือมันบอกอะไรเรา?

ถ้ีาเราไป็ถีามอัลเลน แน่นอนเขาจะต้่องบอก
ว่่ามันสิ่ำาเร็จแบบงด้งาม ทุกคนม่ช่ีวิ่ต่อย่้ได้้เป็็น
เว่ลา 2 ป้็ โด้ยตั่ด้ขาด้จากโลกภายนอก

แต่่ถ้ีาไป็ถีามคนท่�กังขา มันม่ป็ระเด็้นให้ 
เล่นงานเยอะมาก ตั่�งแต่่การท่�ม่การคำานว่ณ์ผิู้ด้ 
ทำาให้ก๊าซออกซิเจนภายในน้อยเกินไป็ ส่ิ่งผู้ลให้
คนเริ�มหายใจไม่ออก และสุิ่ด้ท้ายต้่องม่การปั็�ม
ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้ออก และปั็�มออกซิเจน
เข้าไป็ในท่�สุิ่ด้ ซึ�งทำาให้การทด้ลองน่�ตั่ด้ขาด้ 
จากโลกภายนอกแบบไม่จริง และน่�ก็ยังไม่นับว่่า 
ผู้้้เข้าร่ว่มการทด้ลองนั�นรายงานว่่าขณ์ะอย่้ 
ในนั�น พว่กเขาม่คว่ามหิว่มากกว่่าป็กติ่  
แถีมยังนำ�าหนักลด้ลงนิด้นึงด้้ว่ย

ไม่ว่่าคนจะเห็นอย่างไร สิิ่�งท่�ไม่ต้่องเถ่ียงกัน
ก็คือไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้นั�น ‘ดั้งระเบิด้’ สุิ่ด้ๆ คือสิ่มัย
ท่�อัลเลนทำาไร่ซินเนอร์เจ่ยนั�นยังไม่ ‘แมสิ่’ เท่าไร 
มันดั้งแบบแคบๆ แต่่ต่อนทำาไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
กลับโด่้งดั้งจริงๆ แบบกระฉ่่อนไป็ทั�ว่ดิ้นแด้น 
ลุงแซม ท่�อัลเลนกลายเป็็น ‘เซเลบฯ’ ไป็เลย

ในท่�สุิ่ด้คว่ามสิ่ำาเร็จน่�ก็ทำาให้บรรด้า 
 ‘นักการเงิน’ จากว่อลล์สิ่ต่ร่ต่สิ่นใจและ 
เข้ามาเทกโอเว่อร์การบริหารไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
ไป็จากมืออัลเลนในป้็ 1994 หลังจากเสิ่ร็จสิิ่�น 
การทด้ลองไม่เกิน 2 ป้็ และการเป็ล่�ยนมือ 
ท่มบริหารนั�น สุิ่ด้ท้ายก็ทำาให้ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้ 
ไม่ใช่ีสิ่ถีานท่�ทด้ลองอ่กต่่อไป็ แต่่เป็็นแค่
พิพิธิภัณ์ฑ์์พร้อมสิ่ถีานท่�สิ่ำาคัญ่ท่�เปิ็ด้ให้คน
ภายนอกเข้าชีมและเก็บค่าชีมธิรรมด้าๆ เท่านั�น

แม้ว่่าการทด้ลองท่�ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้  
จะจบลงไป็แบบถีาว่ร แต่่สิิ่�งท่�เกิด้ขึ�นน่�ก็ถืีอว่่า
เป็็นการทด้ลองท่�สิ่ำาคัญ่มากๆ ไม่เคยม่ใคร
ทด้ลองแบบน่� ซึ�งคว่ามผิู้ด้พลาด้ท่�เกิด้ขึ�นต่รง
จุด้ไหนก็ป็รับแก้กันไป็ได้้ แค่การป็รับเชิีงป็ริมาณ์ 
นิด้ๆ หน่อยๆ เท่านั�นก็เพ่ยงพอแล้ว่ท่�จะแก้ 
‘ระบบปิ็ด้’ แบบน่�ให้สิ่มบ้รณ์์ 

และถ้ีาจะถีามว่่าการสิ่ร้างระบบปิ็ด้แบบน่�
จะม่ป็ระโยชีน์อะไร? 

คำาต่อบคือม่มากแน่ๆ ในยุคของการ ‘สิ่ำารว่จ
อว่กาศึ’ ท่�จะเป็็นไป็ไม่ได้้เลย ถ้ีาไม่ม่การคำานว่ณ์ 
ว่่าท่�ท่�มนุษย์จะอย่้ได้้มันต้่องม่อะไรบ้าง

หรือพ้ด้อ่กแบบ ‘ไบโอสิ่เฟ้ยร์ ทร่’ (Biosphere 3) 
ท่�ใช้ีไบโอสิ่เฟ้ยร์ ท้เป็็นต้่นแบบนั�น อาจไป็อย่้ 
บนด้าว่อังคาร และเป็็นนิคมอว่กาศึแบบถีาว่ร
นิคมแรกของมนุษยชีาติ่ก็ได้้ 

ซึ�งน่�ก็คงจะเป็็นคุณ้์ป็การของจอห์น พ่. อัลเลน 
ท่�ม่ต่่อมนุษยชีาติ่ ไม่ว่่าการทด้ลองท่�ผู่้านๆ มา
ในช่ีวิ่ต่ของเขาจะถืีอว่่าสิ่ำาเร็จหรือไม่ก็ต่ามG
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ไบร์์ท - วชิิร์วิชิญ์์ ชีิวอารี์  
เด็็กหนุ่่�มจากจังหวัด็นุ่คร์ปฐม  
ก�อนุ่จะย้้าย้มาเรี์ย้นุ่หนัุ่งสืือในุ่กร่์งเทพฯ 

แล้้วได้็เข้้าวงการ์บันุ่เทิงด้็วย้วัย้ 15 ปี  
จากการ์ชัิกชิวนุ่ข้องแมวมองที�ทักแชิตเฟซบ่�ก 
มาหาเข้าให้ไปแคสืต์พิธีีกร์ร์าย้การ์วัย้ร่์�นุ่  
สืตร์อเบอร์์รี์ ครั์บเค้ก (Strawberry Krubcake)  
ทางชิ�อง 3 ในุ่ปี พ.ศ. 2556 

จากนัุ่�นุ่ชีิวิตข้องไบร์์ทก็เข้้า-ออกวงการ์บันุ่เทิง
เป็นุ่ว�าเล้�นุ่ ตร์ะเวนุ่แคสืต์งานุ่นัุ่บสิืบกว�าจะได้็มา
สัืกงานุ่หนุ่่�ง หรื์อต�อให้โอกาสืมีเข้้ามาหาเมื�อไร์ 
เข้าก็พร้์อมจะล้องไปเสีื�ย้งโชิคกับมันุ่ ไบร์์ทผ่�านุ่
งานุ่มาหมด็ท่กรู์ปแบบแล้้ว ตั�งแต�โฆษณา เอ็มวี
เพล้ง ล้ะคร์ พิธีีกร์ เรี์ย้กว�าข้อให้มีงานุ่ทำา ข้อให้
ได้็เงินุ่ เข้าไม�เคย้เกี�ย้ง

แต�แล้้วปี พ.ศ. 2563 โชิคชิะตาก็ตอบแทนุ่
ความพย้าย้ามข้องเข้า เมื�อไบร์์ทโด็�งดั็งส่ืด็ขี้ด็
จากซีรี์ส์ื เพร์าะเร์าคู�กันุ่ 2gether: The Series  
ที�แจ้งเกิด็ให้เด็็กหนุ่่�มวัย้ 23 ปี กล้าย้เป็นุ่ซูเปอร์์ 
สืตาร์์ในุ่ชัิ�วข้้ามคืนุ่ แล้ะมีแฟนุ่คลั้บมากมาย้ 
ที�ไม�ใชิ�แค�ในุ่ไทย้ แต�ไปไกล้ในุ่ร์ะดั็บเอเชีิย้เล้ย้ 
ทีเดี็ย้ว ย้อด็ฟอล้โล้เวอร์์บนุ่อินุ่สืตาแกร์ม 
ข้องเข้า (@bbrightvc) จากหลั้กแสืนุ่ก็เดิ็นุ่ทาง 
สูื�หลั้กล้้านุ่ในุ่เวล้าอันุ่ร์วด็เร็์ว โด็ย้ปัจจ่บันุ่ก็เข้้า 
สูื�หลั้ก 8 ล้้านุ่ฟอล้โล้เวอร์์เป็นุ่ที�เรี์ย้บร้์อย้แล้้ว

สิื�งหนุ่่�งที�เร์าพบจากการ์สัืมภาษณ์เข้า  
คือไม�ว�าค่ณจะล้้มเหล้วสัืกกี�ครั์�ง แต�อย้�าปฏิิเสืธี
โอกาสืที�เข้้ามา แม้เปอร์์เซ็นุ่ต์ที�จะคว้าโอกาสืนัุ่�นุ่
ไว้มีมากหรื์อนุ้่อย้ก็ตาม ข้อแค�พย้าย้ามแล้ะ
ล้งมือทำา ร์อวันุ่ที�โชิคชิะตาเป็นุ่ใจ ค่ณก็อาจจะ
ปร์ะสืบความสืำาเร็์จอย้�างไบร์์ท - วชิิร์วิชิญ์์ ในุ่วันุ่นีุ่�ได้็

ทีเชิ้ตผ้าฝ้ายคอลเล็กชั่น LOUIS VUITTON SQUARED  
จาก LOUIS VUITTON
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เพ่ื่�อไม่่ให้้เสีียช่ื่�อสีายแฟฯ 
ขอเชิื่ญฝึึกวิิชื่ามิ่กซ์์แอนด์์
แม่ตช์ื่กับเห้ล่่าแฟชัื่�นนิสีต้า
ทัั้�ง 4 ท่ั้านนี�

HOW  
TO  
GET  
BACK  
ON  
TRACK
STORY อนัคฆ์วี เอี่ยมอ่อง

WINNERS 
TAKE ALL
เม่ื่�อถึึงเวลาเจอเพ่ื่�อนฝููงคราวใด  
สงครามื่ประจัญลุคจะกลับมื่าปะทุุอีกครั�ง 
ต้้องหล่อ คูล เทุ่ และชิิกทีุ�สุดในกลุ่มื่  
ดังนั�นจะต้้องจัดเต็้มื่แบบไม่ื่ยอมื่น้อยหน้าใคร 
ลองเรียนรู้จากลูคัส หว่อง (Lucas Wong) 
สมื่าชิิกวงเวย์วี (WayV) กันดูสิ

หว่องสวมื่สเว็ต้เต้อร์ลายเทุ่ทัุบทีุเชิิ�ต้
ให้ดูมีื่มิื่ติ้ ทีุเชิิ�ต้นั�นขอแนะนำาให้มีื่ลวดลาย
น่าสนใจด้วย เพื่ราะเม่ื่�อถึอดสเว็ต้เต้อร์
ออกมื่าเพ่ื่�อนจะได้ร้องว้าว ถึึงเวลาขุดเส่�อ
ทีุ�สั�งซ่ื้�อออนไลน์ระหว่างกักตั้วอยู่บ้านมื่า
ใช้ิให้เป็นประโยชิน์ ด้วยการนำาสเว็ต้เต้อร์
หร่อคาร์ดิแกนมื่าผููกเอว สวมื่คู่กับกางเกง
หนังเพ่ื่�อให้ลุคโดยรวมื่ดูมีื่ผิูวสัมื่ผัูสทีุ�
หลากหลาย อย่าล่มื่สนีกเกอร์คู่เก่งสีคุมื่โทุน 
แล้วเพิื่�มื่กระเป๋าครอสบอดี�สักใบ ทีุ�สำาคัญ
ต้้องไม่ื่ล่มื่ทุาลิปบาล์มื่ในช่ิวงทีุ�อากาศแห้ง
ด้วย เรียวปากของคุณจะได้ยังคงทุรงเสน่ห์ 
ยิ�มื่ทีุใจละลาย

สเว็ตเตอร์ผ้าวูลนิต
จาก VERSACE 

58,500 บาท

คาร์ดิแกนผ้าวูลนิต
จาก SAINT LAURENT 

45,600 บาท

ทีเชิ้ตผ้าฝ้าย
จาก GIVENCHY 

22,500 บาท

กางเกงหนังจาก 
GUCCI สอบถามราคา

ได้ที่บูติก

กระเป๋าครอสบอดี้หนัง 
จาก BURBERRY 49,900 บาท

ลิปบาล์ม
จาก CHANEL 

1,500 บาท

สร้อยคอเงิน
จาก AMBUSH 
ราคาประมาณ 
41,440 บาท

สนีกเกอร์
จาก GCDS 

ราคาประมาณ 
16,318 บาท
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โดัยเฉพาะเม่�อยาคุมกำาเนิดัม่ราคาถููกลง
พร้อมกับป็ระสิที่ธิ์ภาพของยาท่ี่�ด่ัมากข่�นด้ัวย 
ในขณะเด่ัยวกันโคเคนก็หาซ่ี�อได้ัง่ายในทุี่ก 
หัวมุมถูนน พร้อมๆ กับกลายเป็็นเคร่�องหมาย 
ของความคูล เซ็ีกส์และยาเสพติ์ดัจ่งกลายเป็็น
แรงด่ังดูัดัสำาคัญิท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 กลายเป็็น
อาณาจักรแห่งความฝัันอย่างสมบูรณ์แบบ  
ช่นิดัท่ี่�พนักงานช่าย (Busboy) ในเคาน์เต์อร์บาร์
ก็จะสวมกางเกงขาสั�นกุดัถูอดัเส่�อโช่ว์แผู้งอก  
และหากว่าถููกใจใครสักคนคุณก็สามารถูแอบ
ไป็สนุกกันได้ัในทุี่กท่ี่� ไม่ว่าจะเป็็นหลังบาร์  
ในห้องนำ�า หร่อแม้แต่์ชั่�นใต้์ดิันท่ี่�ม่เฉพาะว่ไอพ่
เท่ี่านั�นท่ี่�จะผู่้านลงไป็ได้ั จนม่เร่�องเล่าว่าสาเหตุ์
ท่ี่�เฟอร์นิเจอร์ทุี่กตั์วจำาเป็็นต้์องหุ้มด้ัวยผู้้ายาง
ส่ดัำา ก็เพ่�อให้ง่ายต่์อการเช็่ดัที่ำาความสะอาดั
คราบท่ี่�เหล่ออยู่ของกิจกรรมต่์างๆ ในวันรุ่งข่�น 
ไม่ต่์างกับท่ี่�แอนด่ั วอร์ฮอล (Andy Warhol) 

ศิลปิ็นป๊็อป็อาร์ต์เคยพูดัแซีวว่า “แม้ท่ี่�  
Studio 54 จะดูัเผู้ด็ัจการอย่างสุดัขั�วต์รง 
หน้าป็ระตู์ แต่์ป็ระช่าธิ์ป็ไต์ยก็กลับเบ่งบาน 
ได้ัอย่างเสร่บนแดันซ์ีฟลอร์”

แขกป็ระจำาคนสำาคัญิท่ี่�ไม่อาจมองข้ามได้ั 
อ่กคนค่อฮาลสตั์น นักออกแบบแฟชั่�นคนดััง 
ท่ี่�มักมาสังสรรค์กับเพ่�อนสนิที่อย่างไลซีา มินเนลล่ 
(Liza Minnelli) และเบ่ยงกา แจ็กเกอร์  
(Bianca Jagger) เพราะผู้ลงานการออกแบบ
เส่�อผู้้าของเขานั�นสะท้ี่อนถู่งความมินิมัลแบบ
อเมริกันสไต์ล์ และยังสามารถูบันท่ี่กยุคสมัย 
ของดิัสโก้เอาไว้ได้ัอย่างชั่ดัเจน โดัยเฉพาะ 
กับชุ่ดัผู้้าช่่ฟองคล้องคอท่ี่�นอกจากจะป็ลดั
ป็ล่อยให้ร่างกายของผูู้้หญิิงได้ัเคล่�อนท่ี่�อย่าง
เป็็นอิสระแล้ว มันยังเปิ็ดัโอกาสให้ผู่้นผู้้า
สามารถูสร้างรูป็ที่รงใหม่ให้กับร่างกาย 
ผูู้้สวมใส่ในขณะเต้์นรำาด้ัวย

จุดัสิ�นสุดัความฝัันของ Studio 54 เกิดัข่�น 
เพราะความไม่โป็ร่งใสจากการป็กปิ็ดัรายได้ั
จำานวนมหาศาล รวมทัี่�งความพยายามหลบ
เล่�ยงภาษ่เคร่�องด่ั�มด้ัวยการที่ำาเร่�องขออนุญิาต์
เปิ็ดัไนต์์คลับแบบร้านอาหาร (Catering 
License) สิ�งน่�จ่งส่งผู้ลให้พวกเขาจำาต้์อง 
ย่�นขอใบอนุญิาต์ขายเหล้า (Liquor License) 
แบบชั่�วคราวในทุี่กๆ วันเป็็นป็ระจำา การจงใจ 
ท่ี่�จะผิู้ดักฎหมายของรัฐนิวยอร์กอย่างโจ่งแจ้ง
เช่่นน่�เองท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 ถููกจับต์ามองจาก
ที่างการ จนกระทัี่�งวันท่ี่�พวกเขาล่มต่์อใบอนุญิาต์
ต์ำารวจจ่งใช้่โอกาสนั�นในการบุกค้นสถูานท่ี่�  
จนพบกับหลักฐานการซุีกซ่ีอนเงินและการ 
แอบครอบครองโคเคนท่ี่�นำาไป็สู่การตั์ดัสิน 
จำาคุกรูเบลล์และช่ราเกอร์ในป็ลายเด่ัอน
กุมภาพันธ์์ ปี็ ค.ศ. 1980

ท่ี่ามกลางอากาศอันเหน็บหนาวของค่น 
ต้์นเด่ัอนกุมภาพันธ์์ รูเบลล์และช่ราเกอร์จ่งจัดั
ป็าร์ต่์� ‘The End of Modern-day Gomorrah’  
ท่ี่�อ้างอิงการล่มสลายของเม่องบาป็ในคัมภ่ร์ไบเบิล
เพ่�อเป็็นการอำาลา พร้อมๆ กับข่าวเม้าธ์์มอย
สุดัท้ี่ายท่ี่�ว่าค่นนั�นรูเบลล์ได้ัคว้าไมโครโฟนข่�น
ร้องเพลง “My Way” ของแฟรงก์ ซิีนาต์รา 
(Frank Sinatra) ซีำ�าแล้วซีำ�าเล่าภายใต้์สัญิลักษณ์
พระจันที่ร์เส่�ยวสลับกับการสูดัโคเคนจากช้่อน 
ด้ัามใหญ่ิอันโด่ังดัังของ Studio 54 ราวกับว่า 
มันค่อการต์อกยำ�าด้ัวยเน่�อเพลงท่ี่�บอกให้รู้ว่า 
ความฝัันกำาลังสิ�นสุดัลงแล้ว 

เพราะไม่โกนหนวดั หร่อเพราะสวมหมวกไม่เข้า
กับชุ่ดั แถูมบางครั�งก็ยังสบถูด่ัาซีำ�าเส่ยด้ัวยอย่าง
หยาบคาย แต่์นั�นกลับยิ�งที่ำาให้จำานวนคนมาต่์อ
แถูวท้ี่าที่ายเพ่�อรอรับเล่อกท่ี่�หน้าป็ระตู์ไนต์์คลับ
แห่งน่�เพิ�มมากข่�นทุี่กวัน

ในจังหวะป็ระจวบเหมาะเช่่นน่�เอง ดันต์ร่ดิัสโก้ 
(Disco) ก็ถู่อกำาเนิดัข่�น และใช้่เวลาเพ่ยงไม่นาน 
ก่อนท่ี่�จะฮิต์ติ์ดักระแส ด้ัวยพ่�นฐานของรากท่ี่�มา 
จากดันต์ร่โซีลของคนผิู้วดัำาผู้สานเข้ากับการใช้่
เส่ยงกลอง เบส และเปี็ยโนไฟฟ้า เพ่�อสร้างบ่ต์ท่ี่�
เร่งเร็วจนเกิดัเป็็นจังหวะให้ขยับเขย่�อนร่างกาย 
ดิัสโก้จ่งกลายเป็็นดันต์ร่ท่ี่�ที่ำาให้ทุี่กคนสามารถู
สนุกได้ัอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม โดัยไม่จำาเป็็นต้์องจำาแนก 
แยกเพศ ผิู้วส่ หร่อช่นชั่�น มันกลายเป็็นดันต์ร่
สำาหรับทุี่กคนท่ี่�พร้อมจะป็ล่อยใจและกายอย่าง
สุดัเหว่�ยง เพ่�อท่ี่�จะได้ัฝัันและล่มปั็ญิหาท่ี่�รุมเร้า
ในโลกแห่งความจริง 

แต่์สิ�งท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 แต์กต่์างจาก
ไนต์์คลับอ่�นๆ ก็ค่อกระบวนการสร้างความ
พิเศษท่ี่�รูเบลล์ต้์องการจะแยกบรรดัานักเท่ี่�ยว 
ธ์รรมดัาๆ ท่ี่�เขาเร่ยกอย่างดูัแคลนว่าเป็็นพวก  
“Bridge and Tunnel People” หร่อพวกนักป็าร์ต่์�
สุดัเช่ยไม่ให้สามารถูเข้ามาป็ะป็นกับคนกลุ่มอ่�นๆ 
สุดัเก๋ในไนต์์คลับ ด้ัวยการคัดัสรรคนท่ี่�ม่ลักษณะ
น่าสนใจผู่้านคาแร็กเต์อร์และการแต่์งกาย  
เพ่�อสร้างและสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี่�พร้อม
กระที่บไหล่คนดััง รวมทัี่�งบรรดัาไฮโซีไซีต่์� 
ขาป็ระจำาได้ัอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน แนวคิดัท่ี่�ว่าน่� 
จ่งกลายเป็็นกฎเหล็กในการเล่อกนักเท่ี่�ยวท่ี่� 
หน้าป็ระตู์ที่างเข้า (Front Door Policy) ซ่ี�งรูเบลล์
และพนักงานเฝ้ัาป็ระตู์ มาร์ก เบเนกเก (Mark 
Benecke) จะถู่อสิที่ธิ์�ขาดัในการตั์ดัสินใจว่าใคร
จะเป็็นผูู้้โช่คด่ัในแต่์ละค่น และแม้ว่าเหตุ์ผู้ลท่ี่�
ทัี่�งคู่ใช้่ไล่คนกลับบ้านจะไร้ซ่ี�งมาต์รฐาน เช่่น 

จากบน
โอลิเว่ย นิวตัิน จ็อห์์น  
นักร้องและนักแสดงดัง 
ท่ี่� Studio 54

ไลซ์า มินเนลล่, อลิซ์าเบธ  
เที่เลอร์, ฮาลสตัิน  
และเบ็ติต่ิ� ฟอร์ด  
ท่ี่� Studio 54

Busboy ห์ร่อพนักงาน
ของ Studio 54 กำาลัง
เต้ินรำากับนักเท่ี่�ยว

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S

056 \ G Q T H A I L A N D . C O M

STYLE

N O V E M B E R  2 0 2 1  \ 057

54 -85 GQM7C5W2 F39 8-10-64 CC21.indd   56-5754 -85 GQM7C5W2 F39 8-10-64 CC21.indd   56-57 20/10/21   11:54 AM20/10/21   11:54 AM

โดัยเฉพาะเม่�อยาคุมกำาเนิดัม่ราคาถููกลง
พร้อมกับป็ระสิที่ธิ์ภาพของยาท่ี่�ด่ัมากข่�นด้ัวย 
ในขณะเด่ัยวกันโคเคนก็หาซ่ี�อได้ัง่ายในทุี่ก 
หัวมุมถูนน พร้อมๆ กับกลายเป็็นเคร่�องหมาย 
ของความคูล เซ็ีกส์และยาเสพติ์ดัจ่งกลายเป็็น
แรงด่ังดูัดัสำาคัญิท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 กลายเป็็น
อาณาจักรแห่งความฝัันอย่างสมบูรณ์แบบ  
ช่นิดัท่ี่�พนักงานช่าย (Busboy) ในเคาน์เต์อร์บาร์
ก็จะสวมกางเกงขาสั�นกุดัถูอดัเส่�อโช่ว์แผู้งอก  
และหากว่าถููกใจใครสักคนคุณก็สามารถูแอบ
ไป็สนุกกันได้ัในทุี่กท่ี่� ไม่ว่าจะเป็็นหลังบาร์  
ในห้องนำ�า หร่อแม้แต่์ชั่�นใต้์ดิันท่ี่�ม่เฉพาะว่ไอพ่
เท่ี่านั�นท่ี่�จะผู่้านลงไป็ได้ั จนม่เร่�องเล่าว่าสาเหตุ์
ท่ี่�เฟอร์นิเจอร์ทุี่กตั์วจำาเป็็นต้์องหุ้มด้ัวยผู้้ายาง
ส่ดัำา ก็เพ่�อให้ง่ายต่์อการเช็่ดัที่ำาความสะอาดั
คราบท่ี่�เหล่ออยู่ของกิจกรรมต่์างๆ ในวันรุ่งข่�น 
ไม่ต่์างกับท่ี่�แอนด่ั วอร์ฮอล (Andy Warhol) 

ศิลปิ็นป๊็อป็อาร์ต์เคยพูดัแซีวว่า “แม้ท่ี่�  
Studio 54 จะดูัเผู้ด็ัจการอย่างสุดัขั�วต์รง 
หน้าป็ระตู์ แต่์ป็ระช่าธิ์ป็ไต์ยก็กลับเบ่งบาน 
ได้ัอย่างเสร่บนแดันซ์ีฟลอร์”

แขกป็ระจำาคนสำาคัญิท่ี่�ไม่อาจมองข้ามได้ั 
อ่กคนค่อฮาลสตั์น นักออกแบบแฟชั่�นคนดััง 
ท่ี่�มักมาสังสรรค์กับเพ่�อนสนิที่อย่างไลซีา มินเนลล่ 
(Liza Minnelli) และเบ่ยงกา แจ็กเกอร์  
(Bianca Jagger) เพราะผู้ลงานการออกแบบ
เส่�อผู้้าของเขานั�นสะท้ี่อนถู่งความมินิมัลแบบ
อเมริกันสไต์ล์ และยังสามารถูบันท่ี่กยุคสมัย 
ของดิัสโก้เอาไว้ได้ัอย่างชั่ดัเจน โดัยเฉพาะ 
กับชุ่ดัผู้้าช่่ฟองคล้องคอท่ี่�นอกจากจะป็ลดั
ป็ล่อยให้ร่างกายของผูู้้หญิิงได้ัเคล่�อนท่ี่�อย่าง
เป็็นอิสระแล้ว มันยังเปิ็ดัโอกาสให้ผู่้นผู้้า
สามารถูสร้างรูป็ที่รงใหม่ให้กับร่างกาย 
ผูู้้สวมใส่ในขณะเต้์นรำาด้ัวย

จุดัสิ�นสุดัความฝัันของ Studio 54 เกิดัข่�น 
เพราะความไม่โป็ร่งใสจากการป็กปิ็ดัรายได้ั
จำานวนมหาศาล รวมทัี่�งความพยายามหลบ
เล่�ยงภาษ่เคร่�องด่ั�มด้ัวยการที่ำาเร่�องขออนุญิาต์
เปิ็ดัไนต์์คลับแบบร้านอาหาร (Catering 
License) สิ�งน่�จ่งส่งผู้ลให้พวกเขาจำาต้์อง 
ย่�นขอใบอนุญิาต์ขายเหล้า (Liquor License) 
แบบชั่�วคราวในทุี่กๆ วันเป็็นป็ระจำา การจงใจ 
ท่ี่�จะผิู้ดักฎหมายของรัฐนิวยอร์กอย่างโจ่งแจ้ง
เช่่นน่�เองท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 ถููกจับต์ามองจาก
ที่างการ จนกระทัี่�งวันท่ี่�พวกเขาล่มต่์อใบอนุญิาต์
ต์ำารวจจ่งใช้่โอกาสนั�นในการบุกค้นสถูานท่ี่�  
จนพบกับหลักฐานการซุีกซ่ีอนเงินและการ 
แอบครอบครองโคเคนท่ี่�นำาไป็สู่การตั์ดัสิน 
จำาคุกรูเบลล์และช่ราเกอร์ในป็ลายเด่ัอน
กุมภาพันธ์์ ปี็ ค.ศ. 1980

ท่ี่ามกลางอากาศอันเหน็บหนาวของค่น 
ต้์นเด่ัอนกุมภาพันธ์์ รูเบลล์และช่ราเกอร์จ่งจัดั
ป็าร์ต่์� ‘The End of Modern-day Gomorrah’  
ท่ี่�อ้างอิงการล่มสลายของเม่องบาป็ในคัมภ่ร์ไบเบิล
เพ่�อเป็็นการอำาลา พร้อมๆ กับข่าวเม้าธ์์มอย
สุดัท้ี่ายท่ี่�ว่าค่นนั�นรูเบลล์ได้ัคว้าไมโครโฟนข่�น
ร้องเพลง “My Way” ของแฟรงก์ ซิีนาต์รา 
(Frank Sinatra) ซีำ�าแล้วซีำ�าเล่าภายใต้์สัญิลักษณ์
พระจันที่ร์เส่�ยวสลับกับการสูดัโคเคนจากช้่อน 
ด้ัามใหญ่ิอันโด่ังดัังของ Studio 54 ราวกับว่า 
มันค่อการต์อกยำ�าด้ัวยเน่�อเพลงท่ี่�บอกให้รู้ว่า 
ความฝัันกำาลังสิ�นสุดัลงแล้ว 

เพราะไม่โกนหนวดั หร่อเพราะสวมหมวกไม่เข้า
กับชุ่ดั แถูมบางครั�งก็ยังสบถูด่ัาซีำ�าเส่ยด้ัวยอย่าง
หยาบคาย แต่์นั�นกลับยิ�งที่ำาให้จำานวนคนมาต่์อ
แถูวท้ี่าที่ายเพ่�อรอรับเล่อกท่ี่�หน้าป็ระตู์ไนต์์คลับ
แห่งน่�เพิ�มมากข่�นทุี่กวัน

ในจังหวะป็ระจวบเหมาะเช่่นน่�เอง ดันต์ร่ดิัสโก้ 
(Disco) ก็ถู่อกำาเนิดัข่�น และใช้่เวลาเพ่ยงไม่นาน 
ก่อนท่ี่�จะฮิต์ติ์ดักระแส ด้ัวยพ่�นฐานของรากท่ี่�มา 
จากดันต์ร่โซีลของคนผิู้วดัำาผู้สานเข้ากับการใช้่
เส่ยงกลอง เบส และเปี็ยโนไฟฟ้า เพ่�อสร้างบ่ต์ท่ี่�
เร่งเร็วจนเกิดัเป็็นจังหวะให้ขยับเขย่�อนร่างกาย 
ดิัสโก้จ่งกลายเป็็นดันต์ร่ท่ี่�ที่ำาให้ทุี่กคนสามารถู
สนุกได้ัอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม โดัยไม่จำาเป็็นต้์องจำาแนก 
แยกเพศ ผิู้วส่ หร่อช่นชั่�น มันกลายเป็็นดันต์ร่
สำาหรับทุี่กคนท่ี่�พร้อมจะป็ล่อยใจและกายอย่าง
สุดัเหว่�ยง เพ่�อท่ี่�จะได้ัฝัันและล่มปั็ญิหาท่ี่�รุมเร้า
ในโลกแห่งความจริง 

แต่์สิ�งท่ี่�ที่ำาให้ Studio 54 แต์กต่์างจาก
ไนต์์คลับอ่�นๆ ก็ค่อกระบวนการสร้างความ
พิเศษท่ี่�รูเบลล์ต้์องการจะแยกบรรดัานักเท่ี่�ยว 
ธ์รรมดัาๆ ท่ี่�เขาเร่ยกอย่างดูัแคลนว่าเป็็นพวก  
“Bridge and Tunnel People” หร่อพวกนักป็าร์ต่์�
สุดัเช่ยไม่ให้สามารถูเข้ามาป็ะป็นกับคนกลุ่มอ่�นๆ 
สุดัเก๋ในไนต์์คลับ ด้ัวยการคัดัสรรคนท่ี่�ม่ลักษณะ
น่าสนใจผู่้านคาแร็กเต์อร์และการแต่์งกาย  
เพ่�อสร้างและสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี่�พร้อม
กระที่บไหล่คนดััง รวมทัี่�งบรรดัาไฮโซีไซีต่์� 
ขาป็ระจำาได้ัอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน แนวคิดัท่ี่�ว่าน่� 
จ่งกลายเป็็นกฎเหล็กในการเล่อกนักเท่ี่�ยวท่ี่� 
หน้าป็ระตู์ที่างเข้า (Front Door Policy) ซ่ี�งรูเบลล์
และพนักงานเฝ้ัาป็ระตู์ มาร์ก เบเนกเก (Mark 
Benecke) จะถู่อสิที่ธิ์�ขาดัในการตั์ดัสินใจว่าใคร
จะเป็็นผูู้้โช่คด่ัในแต่์ละค่น และแม้ว่าเหตุ์ผู้ลท่ี่�
ทัี่�งคู่ใช้่ไล่คนกลับบ้านจะไร้ซ่ี�งมาต์รฐาน เช่่น 

จากบน
โอลิเว่ย นิวตัิน จ็อห์์น  
นักร้องและนักแสดงดัง 
ท่ี่� Studio 54

ไลซ์า มินเนลล่, อลิซ์าเบธ  
เที่เลอร์, ฮาลสตัิน  
และเบ็ติต่ิ� ฟอร์ด  
ท่ี่� Studio 54
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เต้ินรำากับนักเท่ี่�ยว
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ตัว
อย
่าง



จากวงการเคร่�องประดัับ 
สู่่�แวดัวงแห่�งเร่อนเวลา
เช่่นเดีียวกัับผู้้�ทีี่�มีีช่่�อเสีียงหลายๆ คน  
เสี�นที่างในช่่วงแรกัมัีกัจะไม่ีไดี�โรยดี�วย 
กัลีบกุัหลาบ ฌองตาช่อบในงานออกัแบบ 
และหาเลี�ยงชี่พดี�วยกัารออกัแบบเสีมีอมีา  
และเขาต�องใช่�เวลานานกัว่าคร่�งที่ศวรรษกัว่า 
ทีี่�โลกัแห่งเร่อนเวลาจะค�นพบเพช่รเม็ีดีงามี 
ผู้้�มีีพลังแห่งกัารออกัแบบอย่างเขา

เขาเร่�มีต�นกัารที่ำางานกัับ Universal Genève 
SA ซ่ึ่�งถ่ือเป็็นบร่ษัที่นาฬ่ิกัา Universal Watch 
อันโด่ีงดัีงจากักัารผู้ล่ตนาฬ่ิกัาแบบจับเวลา 
และทีี่�แห่งนี�เองในปี็ ค.ศ. 1954 เขาก็ัไดี�
ออกัแบบนาฬ่ิกัารุ่นโพลเราเตอร์ ไมีโครเตอร์ 
(Polerouter Microtors) ซ่ึ่�งไดี�รับกัารยอมีรับว่า
เป็็นนาฬ่ิกัาทีี่�โด่ีงดัีงทีี่�สุีดีของ Universal 
Genève SA ช่่วงหลังสีงครามีโลกัครั�งทีี่�สีอง 
ตามีมีาดี�วย Gold Shadow และ White Shadow 
ในช่่วงกัลางที่ศวรรษทีี่� 1960s นอกัจากันั�นเขา
ยังรับงานอ่สีระในกัารออกัแบบให�กัับแบรนด์ี
นาฬ่ิกัาต่างๆ ซ่ึ่�งตรงนี�แหละทีี่�เป็รียบเสีม่ีอน
กัารเปิ็ดีให�โลกัไดี�รับร้�ความีสีามีารถืในเช่่ง
ออกัแบบของเขาอย่างแที่�จร่ง

จากัความีสีำาเร็จของ Polerouter Microtors 
นี�เอง ทีี่�ถ่ือเป็็นจุดีเร่�มีต�นสีไตล์กัารออกัแบบ
ของเขา และดี�วยแนวค่ดีในกัารที่ำาให�หน�าปั็ดี
นาฬ่ิกัาด้ีสีวยและมีีม่ีต่มีากัข่�น แนวค่ดีช่น่ดีนี�
จ่งไดี�ถ้ืกัถ่ืายที่อดีลงไป็ยังนาฬ่ิกัารุ่น 
คอนสีเตลเลชั่�นจากัโอเมีกั�าอย่างชั่ดีเจน  
กัับกัารสีร�างร้ป็แบบพ่�นผู่้วหน�าปั็ดีให�ด้ีมีีม่ีต่
ผู่้านพ่�นผู่้วน้นส้ีงที่รงกัลมี และล�อมีรอบดี�วย
กัรอบเหลี�ยมี ซ่ึ่�งจากัจุดีนั�นถ่ือเป็็นจุดีเร่�มีต�น
อย่างเป็็นที่างกัารทีี่�ที่ำาให�โลกัไดี�พบกัับ 
เพช่รเม็ีดีงามีของงานออกัแบบ

GÉRALD 
GENTA AND 
HIS LEGACY

watches

การตอบแทนอุตสาหกรรมนาฬิิกา
ของสุภาพบุรุษผู้้�ไม่ชอบนาฬิิกานาม 
Gérald Genta

STORY สุุรศัักดิ์์� จรินทร์ทอง

เฌรัลด์์ ฌองตา เปิิด์ตัวงานออกแบบ
นาฬิิกาเรือนทองท่�ตกแต่งด์�วยเพชร
รอบตัวเรือนในวันท่� 25 กันยายน  
ปีิ ค.ศ. 1979

 เบ่�องหลังความีสีำาเร็จของอะไร 
สัีกัอย่าง มัีกัจะต�องมีีใครสัีกัคนย่น
อย่้เบ่�องหลังเสีมีอ สีำาหรับคนทัี่�วไป็

ช่่�อของนาฬ่ิกัาข�อม่ีอรุ่นนอต่ลุสี (Nautilus) 
จากัป็าเต็กั ฟิิล่ป็ป์็ (Patek Philippe) รอยัล โอ๊กั 
(Royal Oak) จากัโอเดีอมีาร์ ปิ็เกัต์ (Audemars 
Piguet) หร่ออ่นจีเนียร์ (Ingenieur) จากัไอดัีบเบ่ลย้ซีึ่ 
ช่าฟิฟ์ิเฮาเซึ่น (IWC Schaffhausen) ล�วนเป็็นช่่�อ 
ทีี่�พวกัเขาคุ�นเคยและคุ�นห้ เพราะนี�ค่อนาฬ่ิกัา 
ทีี่�เรียกัไดี�ว่าเป็็นไอคอน่กัของแบรนด์ีเหล่านั�น 
แต่ถื�าคุณเป็็นพวกัฮาร์ดีคอร์สีายนาฬ่ิกัา  
หร่อต่ดีตามีความีเคล่�อนไหวของอุตสีาหกัรรมี
นี�มีาตลอดี ก็ัจะร้�ดีีเที่ลทีี่�ลงล่กัไป็อีกัระดัีบ 
หร่ออาจจะหลายระดัีบ เพราะส่ี�งทีี่�เหม่ีอนกััน
ของนาฬ่ิกัาเหล่านี� ค่อกัารมีีช่ายคนเดีียวกััน 
นั�งอย่้เบ่�องหลังความีสีำาเร็จ เขาคนนั�นมีีนามีว่า 
เฌรัลด์ี ฌองตา (Gérald Genta)

ถื�าในโลกัของยานยนต์มีีนักัออกัแบบ 
อย่างจอร์เจตโต จุยเจียโร (Giorgetto Giugiaro) 
มีาร์เช่ลโล แกันด่ีนี (Marcello Gandini)  
และคร่สี แบงเก่ัล (Chris Bangle) ทีี่�สีร�างสีรรค์
งานสุีดีคลาสีส่ีกัออกัมีาจนเป็็นทีี่�ยอมีรับใน 
ที่�องตลาดี เฉกัเช่่นเดีียวกัันกัับโลกัของนาฬ่ิกัา 
ช่่�อทีี่�ถ้ืกัน่กัถ่ืงเป็็นช่่�อแรกัคงหนีไม่ีพ�น 
เฌรัลด์ี ฌองตาอย่างแน่นอน

ฌองตามีีส่ีวนสีำาคัญในกัารให�กัำาเน่ดี
นาฬ่ิกัาดัีงมีากัมีายหลายรุ่น ทัี่�งคอนสีเตลเลชั่�น 
(Constellation) จากัโอเมีกั�า (OMEGA) ในปี็ 
ค.ศ. 1959 โกัลเดีน เอลล่ป็ส์ี (Golden Ellipse) 
ในปี็ ค.ศ. 1968 และนอต่ลุสี ในปี็ ค.ศ. 1976 
จากัป็าเต็กั ฟิิล่ป็ป์็ รอยัล โอ๊กัจากัโอเดีอมีาร์  
ปิ็เกัต์ ในปี็ ค.ศ. 1970 อ่นจีเนียร์จากัไอดัีบเบ่ลย้ซีึ่ 
ช่าฟิฟ์ิเฮาเซึ่น ในปี็ ค.ศ. 1976 และพาช่า  
เดีอ คาร์เทีี่ยร์ โดียคาร์เทีี่ยร์ (Cartier) ในปี็ 
ค.ศ. 1985 นี�ค่อช่่�อของนาฬ่ิกัาทีี่�เป็็นผู้ลงาน 
กัารออกัแบบของช่ายผู้้�นี� ซ่ึ่�งในปั็จจุบันไดี�รับ
กัารยอมีรับว่ามีีความีสีวยและโดีดีเด่ีน  
อีกัทัี่�งบางเร่อนยังกัลายเป็็นรุ่นไอคอน่กั 
ของแบรนด์ีไป็แล�วดี�วย

Universal Genève 
Polerouter ความสวยแบบ
เรียบๆ ท่�ปิระสบความสำาเร็จ
อย่างมากจนกลายเป็ิน
นาฬิิกาปิระจำาตัวของ
นักบินสายการบิน SAS 
หรือ Scandinavian 
Airline System

นาฬิิการุ่นพิเศษชื�อ Carpe Diem 
ของเฌรัลด์์ ฌองตา

จุดัเร่�มต้้นของชายที่่�ช่�อ Gerald Genta 
เฌรัลด์ี ช่าร์ลส์ี ฌองตา (Gérald Charles 
Genta) เก่ัดีทีี่�นครเจนีวา ป็ระเที่ศสีว่ตเซึ่อร์แลนด์ี 
เม่ี�อวันทีี่� 1 พฤษภาคมี ค.ศ. 1931 ซ่ึ่�งกัารเก่ัดี 
ในเม่ีองนี�เป็รียบเสีม่ีอนกัับพรหมีล่ข่ตทีี่�ที่ำาให� 
เขาต�องเข�ามีาอย่้ในแวดีวงของกัารผู้ล่ตนาฬ่ิกัา 
อย่างหลีกัเลี�ยงไม่ีไดี� ที่ว่ามัีนไม่ีไดี�เป็็นอย่างนั�น
ในช่่วงแรกัของชี่ว่ตกัารเป็็นนักัออกัแบบ ดี�วยวัย
เพียง 20 ปี็ เขาเน�นกัารที่ำางานไป็ทีี่�เร่�องของ
เคร่�องที่องและเคร่�องป็ระดัีบตามีหลักัส้ีตร 
ทีี่�เขาสีำาเร็จมีา เพราะเป็็นอุตสีาหกัรรมีใหม่ี 
ทีี่�ยังต�องกัารไอเดีียใหม่ีๆ ในดี�านกัารออกัแบบ 
ซ่ึ่�งเปิ็ดีโอกัาสีหลายๆ ดี�านให�นักัออกัแบบ 
ไดี�เข�ามีามีีส่ีวนในกัารที่ำางาน

แต่ดี�วยความีใหม่ีนี�เอง ที่ำาให�ม้ีลค่าที่าง 
กัารตลาดียังไม่ีส้ีงและโอกัาสีในกัารเต่บโต 
บนเสี�นที่างอาชี่พด้ีจะไม่ีสีดีใสี โดียเฉพาะใน
เร่�องของค่าตอบแที่นและกัารเป็็นทีี่�ร้�จักัเท่ี่ากัับ
อีกัอุตสีาหกัรรมีหน่�งทีี่�ถ่ือเป็็นเสี�นเล่อดีหลักั 
ของป็ระเที่ศนี� ฌองตาจ่งย�ายฝัั่�งมีาที่ำางาน 
กัับอุตสีาหกัรรมีนาฬ่ิกัา นอกัจากันั�นอีกั
ป็ระสีบกัารณ์หน่�งซ่ึ่�งสีอนเขา ค่อกัารทีี่�จะที่ำาให�
ตัวเองกัลายเป็็นทีี่�ร้�จักัและถ้ืกัจดีจำา เช่่นเดีียว
กัับกัารนำามีาซ่ึ่�งช่่�อเสีียงและเง่นที่อง เขาจำาเป็็น
จะต�องสีร�างสีรรค์งานออกัแบบทีี่�มีีอัตลักัษณ์
และสีร�างกัารจดีจำาให�กัับคนทัี่�วไป็ให�ไดี� นั�นค่อ
จุดีเร่�มีต�นทีี่�ที่ำาให�ฌองตาเร่�มีที่ำางานอย่างหนักั
เพ่�อหาส่ี�งทีี่�เรียกัว่า ‘ลายเซ็ึ่น’ ของตัวเอง

C
O

U
R

T
E

S
Y

 O
F

 T
H

E
 B

R
A

N
D

S

N O V E M B E R  2 0 2 1  \ 073

STYLE

072 \ G Q T H A I L A N D . C O M

72-75 GQM7C2W2 F39 7-10-64 CC21.indd   72-7372-75 GQM7C2W2 F39 7-10-64 CC21.indd   72-73 21/10/21   11:52 PM21/10/21   11:52 PM

ตัว
อย
่าง



จุุดเริ่่�มต้้นของการิ่ทำำาสไต้ลิ่่�งศิ่ลิ่ปิิน
หลังจากท่ี่�สิที่ธิ์� - ช่นะชั่ย จร่ยะธ์นา  
จบการศ่กษาจากมหาวิที่ยาลัยศิลป็ากร  
เขาก็ได้ัเข้ามาที่ำางานในต์ำาแหน่งสไต์ลิสต์์  
ที่ำาเส่�อผู้้าให้กับศิลปิ็นท่ี่�บริษัที่จ่เอ็มเอ็ม  
แกรมม่� ป็ระเดิัมงานแรกด้ัวยการที่ำาเส่�อผู้้า 
ให้กับนักร้องหญิิงหน้าใหม่ของค่ายอย่างใหม่ 
เจริญิปุ็ระ กับอัลบั�มแรกของเธ์อ ใหม่ ไม้ม้วน

“ต์อนที่ำาอัลบั�มแรกให้ใหม่ ก็จะได้ัโจที่ย์ 
ว่าเป็็นศิลปิ็นหญิิงหน้าใหม่ คาแร็กเต์อร์เป็็น 
อย่างไรบ้าง ต์อนนั�นเรารู้ส่กว่า ในการที่ำาสไต์ลิ�ง
ก็ยังต้์องที่ำาให้สวยท่ี่�สุดั ที่ำาให้เกิดัภาพจำามาก

ท่ี่�สุดัแค่นั�นเอง ก็ต้์องหาคอนเซ็ีป็ต์์มาครอบ 
ด้ัวยรสนิยม ณ ต์อนนั�นเราช่อบแนวสต์ร่ต์  
ช่อบกางเกงย่นส์ รู้ส่กว่าในยุคนั�นมันเท่ี่ เราก็เลย
ด่ังสิ�งท่ี่�มันม่อยู่ในท้ี่องต์ลาดั สิ�งท่ี่�อยู่ใกล้ตั์วเรา
มากท่ี่�สุดัมาใช้่ อย่างกางเกงย่นส์ล่วายส์ 501 
รองเท้ี่าบู�ต์ เส่�อผู้้าอินเด่ัย เอามาผู้สมกันให้ดูั
เป็็นสต์ร่ต์มากข่�น ร็อกหน่อยๆ”

สิที่ธ์ิ�ไดั้ร่วมงานกับใหม่ เจริญิป็ุระอ่กหลาย
ครั�งในอัลบั�มต์่อๆ มา อย่างอัลบั�ม ไม้ข่ดัไฟ  
ก็มาพร้อมแจ�กเก็ต์ส่เงินของฌอง ป็อล โกลติ์เยร์ 
(Jean Paul Gaultier) ซี่�งเป็็นของส่วนต์ัวของ
เขาเองที่่�ซี่�อกลับมาจากฮ่องกง พร้อมผู้้าคาดั

เม่องนอก ซ่ี�งต์อนนั�นเราก็จะได้ัดูัผู่้านช่่อง 
เอ็มท่ี่ว่ หร่อแช่นแนลว่ ในยุคนั�นกระแสฮิป็ฮอป็
สต์ร่ต์ในแบบนิวยอร์กกำาลังมา เราคิดัว่ามันไป็
ได้ักับลุคเด็ักจิ�กโก๋ ผู้มแสกกลาง มาดักวนๆ 
หน่อยของเต๋์า สวยไม่สวยไม่รู้ แต่์เรารู้ว่าอันเน่�ย 
แม่งเท่ี่ในยุคนั�น ท่ี่�สำาคัญิมันต้์องสร้างภาพจำา
ให้กับศิลปิ็นได้ั ก็เลยเป็็นเส่�อย่ดัส่ขาวตั์วใหญ่ิๆ  
เส่�อเชิ่�ต์ลายสกอต์ตั์วโคร่งๆ แล้วก็เฮดัแบนด์ั 
ซ่ี�งเอาผู้้าเช็่ดัหน้านั�นแหละมาที่ำา เป็็นลุคเด็ัก
สต์ร่ต์แบบอเมริกัน แต่์ของทัี่�งหมดันั�น 
ก็ได้ัมาจากจตุ์จักร”

สิ�งท่ี่�ที่ำาให้ลุค ‘หัวโจก’ ของเต๋์า - สมช่าย 
กลายเป็็นแฟชั่�นฮิต์ท่ี่�วัยรุ่นในยุคนั�นแต่์งตั์ว
เล่ยนแบบ โดัยเฉพาะการเอาผู้้าเช็่ดัหน้า 
มาโพกศ่รษะกันได้ัทัี่�งบ้านทัี่�งเม่องนั�น จริงๆ 
แล้วอาจเป็็นเพราะว่ามันเป็็นสิ�งท่ี่�หาได้ัใน 
ท้ี่องต์ลาดั ไม่ว่าจะเป็็นเส่�อย่ดั เส่�อเชิ่�ต์ 
ลายสกอต์ หร่อแม้แต่์ผู้้าเช็่ดัหน้าโพกศ่รษะ

แต่์หลังจากนั�นสิที่ธิ์� - ช่นะชั่ยก็เริ�มขยับเกม 
ให้สนุกมากข่�นในการที่ำาสไต์ลิ�งให้กับศิลปิ็น 
หลังจากป็ระสบความสำาเร็จกับเต๋์า - สมช่าย 
อาร์.เอส.โป็รโมชั่�นก็ให้สิที่ธิ์�ที่ำางานต่์อทัี่นท่ี่  
กับผู้ลงานเพลงอัลบั�มแรกช่่�อ ลูกไม้ของหนุ่ม 
ซ่ี�งเป็็นของพระเอกหน้าหวานขวัญิใจสาวๆ  
ยุค 90s หนุ่ม - ศรราม เที่พพิทัี่กษ์ กับลุคเส่�อผู้้า 
นิต์ส่ขาวที่อลายเป็็นตั์วเลข 10 และแถูบส่ดัำาแดัง 
ซ่ี�งเป็็นการนำาเอาเส่�อผู้้านิต์ ซ่ี�งเป็็นแมต์ท่ี่เร่ยล
หลักในการที่ำาเส่�อผู้้าของแบรนด์ั Time’s End 
ของเขาในช่่วงเวลานั�นมาดััดัแป็ลง และต์ามมา
ด้ัวยลุคท่ี่�เป็ร่�ยวท่ี่�สุดัในป็ระวัติ์ศาสต์ร์ไอดัอล 
ช่ายไที่ยกับเส่�อผู้้านิต์เอวลอยของสองหนุ่ม 
ลิฟท์ี่กับออย ท่ี่�ยังเป็็นท่ี่�จดัจำามาจนถู่งทุี่กวันน่�

“ลิฟท์ี่กับออยในต์อนนั�นจะม่ความเป็็น
อังกฤษหน่อยๆ ซ่ี�งยุคนั�นสไต์ล์ฟังก์อังกฤษ
กำาลังมา และต์อนนั�นร้านเรา Time’s End  
ก็ที่ำาเส่�อนิต์ติ์งอยู่แล้ว ก็ป็รับเอาต์รงนั�น 
มาใช้่ ถู้าถูามว่าที่ำาไมต้์องเอวลอย เอาจริงๆ  
จำาไม่ได้ั แต่์คิดัว่ามันเป็็นอิที่ธิ์พลจากเม่องนอก
ของสไต์ล์ในยุคนั�นท่ี่�ผูู้้ช่ายจะใส่เส่�อตั์วเล็กๆ  
แล้วเอวลอย จำาได้ัว่าเอามาลองใส่กันวันแรก 
เป็ร่�ยวว่ะ แม่งเก๋ แล้วลิฟท์ี่กับออยในต์อนนั�น 
ก็ยังเด็ักอยู่ ม่ความน่ารัก ป็ระกอบกับท่ี่าเต้์น
ด้ัวย พอทุี่กอย่างมันต์รงกัน แฟชั่�นกับเวลา 
ก็ที่ำาให้ลงตั์ว แล้วท่ี่�สำาคัญิก็ค่อมันที่ำาให้เกิดั 
ภาพจำาของศิลปิ็นได้ัทัี่นท่ี่

“เด็ักวัยรุ่นสมัยนั�นไม่ได้ัม่ส่�อให้เห็นเยอะ 
เพราะฉะนั�นเม่�อเขามองว่าใครเป็็นไอดัอลเขา 
เขาช่อบเพลง เขาช่อบศิลปิ็น เขาก็อยากที่ำาต์าม
ไอดัอลเขาทุี่กอย่าง ไม่สนใจหรอกว่าเขาช่อบ 
หร่อไม่ช่อบเส่�อเอวลอย แต่์น่�ค่อศิลปิ็นท่ี่�เขาช่่�นช่อบ  

จุากแกริ่มม่�ส่�อาริ่์เอส
สิที่ธิ์� - ช่นะชั่ยที่ำางานท่ี่�แกรมม่�เพ่ยงไม่ก่�เด่ัอน 
ก็ลาออก เน่�องด้ัวยเขาคิดัว่าการที่ำาเส่�อผู้้าให้
ศิลปิ็นไม่ใช่่ที่างของเขา หลังจากลาออกเขาก็
เปิ็ดัแบรนด์ัเส่�อผู้้าในช่่�อ Time’s End และกลาย
เป็็นแบรนด์ัไที่ยด่ัไซีเนอร์สุดัฮิต์ในช่่วงยุค 90s 
แต่์ด้ัวยช่่�อเส่ยงท่ี่�คนในวงการต่์างรู้ด่ัว่าเขาค่อ
เบ่�องหลังผูู้้สร้างลุคให้แก่นักร้องดัังมากมาย  
จ่งม่การต์ามตั์วสิที่ธิ์� - ช่นะชั่ยกลับไป็ที่ำางานให้
เร่�อยมาในฐานะด่ัไซีเนอร์ ไม่ใช่่สไต์ลิสต์์ป็ระจำา
ค่ายอ่กต่์อไป็แล้ว นอกจากนั�นเขายังม่โอกาสได้ั
ที่ำางานข้ามค่าย และได้ัป็ลุกปั็�นลุคแห่งยุค 90s  
เลยก็ว่าได้ั ผู่้านอัลบั�มแรกของศิลปิ็นหนุ่มสุดัเฮ่�ยว 
เต๋์า - สมช่าย เข็มกลัดั จากค่ายอาร์.เอส.โป็รโมชั่�น

เด็ักยุค 90s ทุี่กคนคงพอจะจำากันได้ั  
กับอัลบั�ม หัวโจก อัลบั�มแรกของเต๋์า - สมช่าย 
ในปี็ พ.ศ. 2536 (1993) ท่ี่�มาพร้อมเส่�อลาย
สกอต์ ผู้้าโพกศ่รษะ และมาดักวนๆ ของเขา  
จนกลายเป็็นแฟชั่�นสุดัฮิต์ไป็ทัี่�งบ้านทัี่�งเม่อง

“หลายๆ ครั�งแรงบันดัาลใจในการสร้างลุค
ต่์างๆ ให้ศิลปิ็น ก็มักจะมาจากมิวสิกวิด่ัโอ 

ศ่รษะส่ดัำา ย่ผู้มต์่โป็่งหน่อยๆ และแหวน 
รูป็ดัวงต์า โดัยไดั้แรงบันดัาลใจลุคน่�จาก 
นางแบบระดัับโลกอย่างลินดัา อ่วานเจลิสต์า 
(Linda Evangelista) และศิลป็ินคนที่่�สอง 
ที่่�เขาที่ำาสไต์ลิ�งให้ก็ค่อสามารถู พยัคฆ์์อรุณ  
ซี่�งดั้วยคอนเซี็ป็ต์์การเป็็นนักมวยที่่�หันมา 
จับไมค์ จ่งไม่ยากมากในการที่ำาสไต์ลิ�ง  
โดัยมาพร้อมกับผู้้าพันม่อแบบนักมวย  
เส่�อกล้ามส่ขาว และเพลง “อ่อนซี้อม”

“สิ�งท่ี่�ยากก็ค่อเราจะที่ำาเส่�อผู้้าอะไร  
แล้วเราจะเอาแมต์ท่ี่เร่ยลมาจากไหน สมัยก่อน 
ยังไม่ม่อินเที่อร์เน็ต์นะ ไม่ม่กูเกิลให้เราคลิกหา 
เรฟเฟอร์เรนซ์ี สิ�งเด่ัยวท่ี่�พอจะที่ำาให้เราหา 
รูป็แบบเส่�อผู้้าได้ัก็ค่อนิต์ยสารแฟชั่�นเม่องนอก 
ซ่ี�งก็แพงมาก อ่กอย่างแมต์ท่ี่เร่ยลก็ไม่ได้ั 
หลากหลายเหม่อนในยุคน่� จำาได้ัว่าเคยที่ำา
เส่�อผู้้าคอนเสิร์ต์ให้กับคริสติ์น่า อาก่ล่าร์ 
ท่ี่�มาบุญิครอง ซ่ี�งก็ค่อชุ่ดัจั�มป์็สูที่ผู้้าส่เงิน  
ซ่ี�งเราก็เอาผู้้าย่ดัมาที่ำา มันม่ตั์วเล่อกไม่เยอะ  
พอย้อนกลับไป็มอง เรายังคิดัอยู่เลยว่าที่ำาไป็ได้ั 
ไงวะ ก็อาศัยการเร่ยนรู้จากป็ระสบการณ์เอา”

C
O

U
T

E
S

Y
 O

F
 M

U
S

IC
 C

O
M

P
A

N
IE

S

082 \ G Q T H A I L A N D . C O M

STYLE

N O V E M B E R  2 0 2 1  \ 083

54 -85 GQM7C5W2 F39 8-10-64 CC21.indd   82-8354 -85 GQM7C5W2 F39 8-10-64 CC21.indd   82-83 20/10/21   11:54 AM20/10/21   11:54 AM

ตัว
อย
่าง



“ความยากท่ี่�สุดัค่อการโน้มน้าวใจให้
โป็รดิัวเซีอร์และศิลปิ็นเช่่�อใจเรา เช่่�อว่าสิ�ง 
ท่ี่�จะที่ำาค่ออะไร เพราะอะไร จะออกมาแบบ 
ไหน จะใส่หร่อเป็ล่า เพราะมันไม่ม่ไบเบิล  
ไม่ม่ตั์วอย่างให้เห็น ให้ดูัก่อน เวลาที่ำางาน 
พอเราได้ัคอนเซ็ีป็ต์์มา เราก็จะสเก็ต์ช์่ ระบาย 
ด้ัวยส่นำ�า อธิ์บายว่ามันจะเป็็นแบบน่�นะครับ 
แมต์ท่ี่เร่ยลอย่างน่� กางเกงที่รงแบบน่� เส่�อมัน 
ก็จะเป็็นแบบน่� แต่์มันด่ัต์รงท่ี่�ทุี่กคนมาช่่วยกันดูั 
ช่่วยกันตั์ดัสิน ว่าเห้ย อันน่�ลดัลง เอาอันน่� 
ด่ักว่า เพิ�มหมวกด่ัไหม ลดัต์รงน่�หน่อย ก็จะ 
ช่่วยกันแช่ร์ แต่์แกนมันก็จะมาจากเรา จากนั�น 
ก็ค่อที่ำาอย่างไรให้ศิลปิ็นรู้ส่กมั�นใจท่ี่�จะใส่  
ใส่แล้วไม่รู้ส่กเขิน ยังรู้ส่กว่าเป็็นตั์วเขาอยู่

“การท่ี่�วัยรุ่นในสมัยก่อนใส่เส่�อผู้้าก�อป็ลุค
ต์ามศิลปิ็นนักร้อง นอกจากเขาจะช่่�นช่อบใน 
ตั์วศิลปิ็นนักร้องคนนั�นๆ จริงๆ แล้ว อ่กอย่าง 
ก็ค่อต์อนนั�นมันไม่ม่อะไรให้เขาดูั ให้เขาเห็นนะ  
โลกของแฟชั่�นมันม่อยู่แค่นั�น และท่ี่�โดัดัเด่ันท่ี่�สุดั 
ป๊็อป็ท่ี่�สุดัก็ค่อศิลปิ็น ไม่ใช่่ดัารานักแสดัง  

ท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�วโลก ซ่ี�งก็ต์รงกับเน่�อหาจากเพลง 
“ไม่ใช่่...ไม่ช่อบ” ของเขาท่ี่�ร้องว่า “อยากออก 
ไป็ดูัโลกกว้าง อยากออกไป็พบใครๆ” จ่งเป็็น 
ท่ี่�มาของกระเป๋็าคาดัเอวท่ี่�สะพายไว้ด้ัานหลัง 
ต์รงบั�นท้ี่ายของต้์าร์ ซ่ี�งกลายมาเป็็นซิีกเนเจอร์ 
ของเขา พอๆ กันกับเส่�อผู้้านิต์ลายขวางส่สดั  
ท่ี่�ยังคงได้ัอิที่ธิ์พลมาจากการที่ำางานของแบรนด์ั 
Time’s End ของสิที่ธิ์� - ช่นะชั่ย ท่ี่�เห็นมาตั์�งแต่์ 
ลิฟท์ี่กับออย ที่าที่า ยัง และนาวิน ต้์าร์

สิที่ธิ์� - ช่นะชั่ยยังม่โอกาสที่ำางานให้กับศิลปิ็น
อ่กมากมาย ทัี่�งการสร้างลุคจากการออกอัลบั�ม
เพลง อย่างแมที่ธิ์ว ด่ัน หนุ่มผู้มยาวท่ี่�มาพร้อม
เส่�อเชิ่�ต์ม่ด่ัเที่ลสายรัดัเข็มขัดัท่ี่�แขน หร่อเส่�อผู้้า
นิต์ส่เข่ยวเอวลอยม่ด่ัเที่ลสายรัดัเข็มขัดัท่ี่�ป็ลาย
เส่�อ รวมไป็ถู่งอัลบั�มพิเศษ The X-Venture ท่ี่�ม่
ศิลปิ็นทัี่�งโดัม - ป็กรณ์ ลัม, เจอาร์ - วอย, ลิฟท์ี่
กับออย, เจมส์ - เร่องศักดิั�, ราฟฟี� - แนนซ่ี� และ
เอิร์น - จิรวรรณ มาพร้อมเส่�อผู้้าส่สดัลวดัลาย
กราฟิกท่ี่�ม่กลิ�นอายสป็อร์ต์แวร์ และสามารถู
เร่ยกได้ัว่าโมเดิัร์นสุดัๆ ในยุคนั�น รวมไป็ถู่งงาน
คอนเสิร์ต์ของศิลปิ็นต่์างๆ โดัยเฉพาะที่างฝัั�ง 
แกรมม่� จนมาถู่งผู้ลงานสุดัท้ี่ายกับเป๊็ก ออฟ 
ไอซ์ี กับลุคสูที่ลายกราฟิก 

ให้เป็็นเขาแบบเดัวิล แล้วใส่ไฟลงไป็ให้ดูัม่ 
กิมมิก ต์อนที่ำาทุี่กคนก็ไม่ค้านนะ แต่์ถูามว่า 
ด่ัเหรอ จะเอาอย่างน่�ด่ัเหรอ เคที่ - ไบรโอน่�เอง 
ก็ถูามว่าเอาจริงเหรอพ่� ไม่ม่ใครมั�นใจหรอกว่า
มันจะออกมาเป็็นอย่างไร ไม่ม่ใครรู้ เราเองก็
ไม่รู้ แต่์คิดัว่ามันต้์องหาภาพจำาให้ศิลปิ็นให้ได้ั 
แล้วพอออกไป็แบบนั�นก็กลายเป็็นว่าทุี่กคน 
จำาได้ัทัี่นท่ี่ เด็ักผูู้้หญิิงม่เขา ม่ไฟ”

อ่กหน่�งสไต์ล์ท่ี่�สะท้ี่อนออกมาจากตั์วต์นของ
ศิลปิ็นเองก็ค่อนาวิน ต้์าร์ จากค่ายเมคเกอร์เฮดั 
เช่่นกัน เด็ักหนุ่มหน้าต์าด่ั เร่ยนเก่ง ท่ี่�มาพร้อม 
รอยยิ�มสดัใส ตั์วต้์าร์เองบอกว่าเขาอยากเดิันที่าง

เขาก็ใส่ต์าม ไม่ได้ัคิดัหรอกว่ามันถููกหร่อผิู้ดั 
และแฟชั่�นในยุคนั�นไม่ม่ถููกหร่อผิู้ดั มันม่แต่์ 
ช่อบหร่อไม่ช่อบ เวลาเราหันกลับไป็มอง  
เรามักจะหันกลับไป็มองจากปั็จจุบัน  
แล้วตั์ดัสินอด่ัต์ แต่์ ณ โมเมนต์์ในต์อนนั�น  
คนเขาไม่ได้ัคิดัแบบนั�นหรอก มันจะม่แต่์ 
คำาว่าช่อบหร่อไม่ช่อบเท่ี่านั�นเอง”

แต่์สิ�งท่ี่�ได้ัพิสูจน์ไป็แล้วว่าคนเขา ‘ช่อบ’  
ก็ค่อร้านเส่�อผู้้าแถูบป็ระตู์นำ�าและมาบุญิครอง  
ซ่ี�งเป็็นย่านฮิต์ในสมัยนั�น เต็์มไป็ด้ัวยเส่�อเอวลอย 
เส่�อผู้้านิต์ลายขวางส่สดั และเส่�อส่สดัผู้้าล่�น 
มันวาวสกร่นลายสัต์ว์ในโที่นส่ขาวดัำา ซ่ี�งเป็็น 
ค่ย์ลุคของศิลปิ็นดูัโอคู่น่� ท่ี่�มาพร้อมกับแฟชั่�น 
ท่ี่�ไม่เหม่อนใคร และสร้างเที่รนด์ัให้เกิดัข่�นใน 
หมู่วัยรุ่นได้ัอย่างถูล่มที่ลายท่ี่�สุดัเลยก็ว่าได้ั  
เช่่นเด่ัยวกับสาวน้อยมหัศจรรย์ท่ี่�ช่่�อ ที่าที่า ยัง

เม่�อศิ่ลิ่ปิินเพลิ่งคื่อแฟชั่่�นไอดอลิ่
ป็รากฏการณ์ ‘สาวน้อยมหัศจรรย์’ ในวงการ
เพลงไที่ย ยังเป็็นท่ี่�จดัจำามาถู่งทุี่กวันน่� ไม่ใช่่แค่
เพลงฮิต์ ท่ี่าเต้์น หร่อยอดัขายเที่ป็ แต่์ยังรวม 
ไป็ถู่ง ‘กางเกงกระเป๋็ามหัศจรรย์’ ตั์วนั�นท่ี่�ที่ำา 
ให้วัยรุ่นทุี่กคนพยายามหามาใส่กัน

“ต์อนนั�นได้ัมาแค่คอนเซ็ีป็ต์์คำาว่า ‘กระเป๋็า
มหัศจรรย์’ เราก็เลยเอาคำาว่ากระเป๋็ามาใช้่ใน
การออกแบบ ที่ำากางเกงให้ม่กระเป๋็ากางเกง
เยอะๆ แต่์ก็อยากให้มันสนุก โดัดัเด่ันมากข่�น  
ก็เลยใช้่ผู้้าส่เงิน ก็หาได้ัในสำาเพ็งน่�แหละ  
แต่์เป็็นผู้้าร่ม ไม่ใช่่ผู้้าตั์ดักางเกงโดัยเฉพาะ  
เราก็จับผู้้าดูัว่ามันพอจะเอามาตั์ดักางเกงได้ั
ไหม ก็ดััดัแป็ลงเอา ต์อนที่ำาก็ไม่คาดัคิดัว่ามัน
จะว้าว มันจะฮิต์นะ เพราะต์อนนั�นก็ไม่ได้ัม่ 
แมต์ท่ี่เร่ยลให้เล่อกเยอะ เราก็ต้์องลองป็รับสิ�งท่ี่� 
พอหาได้ันำามาใช้่ให้มันเป็็นป็ระโยช่น์ให้ได้ัมาก
ท่ี่�สุดั แต่์ถู่อว่าด่ันะ มันเป็็นการฝึักให้เรามอง 
ของรอบตั์วและนำามาใช้่ได้ั”

ไม่ใช่่แค่เส่�อผู้้าเท่ี่านั�นท่ี่�ที่ำาให้เกิดัภาพจำา
ของศิลปิ็น หร่อเกิดัเป็็นสไต์ล์การแต่์งตั์วท่ี่�ฮิต์
ในยุคนั�น แต่์ยังรวมไป็ถู่งเคร่�องป็ระดัับ การแต์่ง
หน้า และที่รงผู้มอ่�นๆ อ่กด้ัวย หน่�งในนั�นก็ค่อ
ที่รงผู้มเขาเดัวิลของไบรโอน่� ศิลปิ็นหน้าใหม่
ของค่ายเมคเกอร์เฮดัในเคร่อจ่เอ็มเอ็ม แกรมม่�
ท่ี่�เป็็นไอเด่ัยของสิที่ธิ์� - ช่นะชั่ยด้ัวย ซ่ี�งต์อนนั�น
สิที่ธิ์�เข้าไป็ที่ำางานในฐานะท่ี่�ป็ร่กษาของค่าย 
เมคเกอร์เฮดั และรับที่ำาสไต์ลิ�งให้กับศิลปิ็น

“สำาหรับเคที่ - ไบรโอน่� ค่อดูัจากบุคลิก  
เคที่ไม่ใช่่เด็ักผูู้้หญิิงเร่ยบร้อย แต่์เป็็นเด็ักผูู้้หญิิง
ท่ี่�ม่ความกล้า ก๋ากั�น ม่ความร้ายแบบน่ารักๆ 
เราเลยคิดัว่าในเม่�อเป็็นคนด่ัไม่ได้ั ลองมาเป็็น
ฝ่ัายร้ายไหม ที่ำาให้มันชั่ดัไป็เลย เป็็นหัวหน้า 
เดัวิลเลยด่ัไหม ก็เลยจับเอาผู้มมามัดัม้วนๆ  

แต่์พอยุคน่�มันม่ความหลากหลายให้เล่อก  
คนก็ไม่ได้ัอยากแต่์งตั์วเหม่อนศิลปิ็นอ่กต่์อไป็ 
ทุี่กคนม่ความเป็็นตั์วของตั์วเอง เพราะฉะนั�น 
ศิลปิ็นก็เลยอาจจะไม่ต้์องสร้างภาพจำาเหม่อน 
แต่์ก่อน ท่ี่�ใส่อยู่ลุคเด่ัยวก็ค่อลุคโป็รโมต์  
ถู่ายป็กอัลบั�มก็ใส่ตั์วน่� เล่นเอ็มว่ก็ใส่ตั์วน่�  
ไป็ออกรายการก็ใส่ตั์วน่� 

“ศิลปิ็นในปั็จจุบันน่�ก็เหม่อนกับคนอ่�นๆ  
ท่ี่�ต้์องม่ความเป็็นตั์วของตั์วเอง ม่สไต์ล์ 
เป็็นของตั์วเอง ซ่ี�งสำาคัญิกว่าค่ย์ลุค และเขา 
ไม่ถููกจำากัดัในการเห็นด้ัวยช่่องที่างท่ี่�ม่มากมาย  
จ่งไม่จำาเป็็นต้์องใส่อยู่ชุ่ดัเด่ัยวซีำ�าๆ เพ่�อให้เกิดั 
การจดัจำาเหม่อนศิลปิ็นในยุคก่อน ซ่ี�งมันก็ม่
ข้อด่ัข้อเส่ยกันคนละแบบ มันอาจจะยากมาก
สำาหรับศิลปิ็นในยุคปั็จจุบันก็ได้ั ถู้าต์ราบใดั 
คุณยังหาตั์วต์นของคุณไม่เจอ สไต์ล์ของ 
คุณก็จะไม่ออก ใส่อะไรก็ไม่เท่ี่หรอก แต่์คน 
ท่ี่�หาตั์วต์นของตั์วเองเจอ ใส่อะไรมันก็ดูัเท่ี่  
มันก็ดูัชั่ดัเจนว่าเป็็นคนนั�นจริงๆ”C
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THE SHOW 
MUST GO ON

เห็็นทีีว่่าโจนาธาน แอนเดอร์์สััน (Jonathan  
Anderson) ผู้้�อำานว่ยการ์ฝ่่ายสัร์�างสัร์ร์ค์์แห่็งแบร์นด์
โลเอเว่่ (Loewe) จะติิดใจการ์นำาเสันอค์อลเล็กชัั่�น
เส้ั�อผู้�าในร้์ปแบบให็ม่่ นอกเห็น้อจากการ์ทีำาแฟชัั่�นโชั่ว์่
ในร้์ปแบบปกติิแล�ว่ เพ้ื่�อให็�แฟนๆ ได�เข้�าถึึงเร่์�องร์าว่ 
และเป็นส่ัว่นห็นึ�งข้องแบร์นด์ได�ง่ายดายข้้�น ทีี�ผู่้านม่า 
เข้าได�นำาเสันอค์อลเล็กชัั่�นในแบบ Show in a Box 
และ Show on the Wall ไปแล�ว่ ฤด้กาลนี�แอนเดอร์์สััน 
จึงนำาเสันอเส้ั�อผู้�าช้ั่�นให็ม่่ใน A Show in a Book  
ห็นังส้ัอร์ว่บร์ว่ม่ผู้ลงานข้องศิิลปินชั่าว่อเม่ร้์กันนาม่  
โจ เบร์นาร์์ด (Joe Brainard) เพ้ื่�อสัร์ร์เสัร้์ญแนว่คิ์ด
และผู้ลงานข้องศิิลปิน ผู่้านภาพื่พิื่ม่พ์ื่และผู้�าทีอ 
แจ๊กการ์์ดลงบนเค์ร่์�องแต่ิงกายและเค์ร่์�องปร์ะดับ
ด�ว่ยเทีค์นิค์การ์ค์อลลาจภาพื่

แอนเดอร์์สัันกล่าว่ว่่า“ผู้ม่สันใจผู้ลงานข้อง 
เบร์นาร์์ด โดยเฉพื่าะงานภาพื่ค์อลลาจ และค์ว่าม่
สัาม่าร์ถึอันล�นห็ลาม่ข้องเข้ากับการ์สัร์�างสัร์ร์ค์์ 
ผู้ลงานในฐานะศิิลปิน นักเขี้ยน นักว่าดภาพื่
ปร์ะกอบ และกวี่” เส้ั�อผู้�าในค์อลเล็กชัั่�นนี�จึง 
เต็ิม่ไปด�ว่ยผู้ลงานข้องเบร์นาร์์ด ผู้นว่กกับ 
เส้ั�อผู้�าทีี�มี่กลิ�นอายสัไติล์พัื่งก์ นำาม่า 
ตีิค์ว่าม่ให็ม่่ในแบบฉบับข้องแอนเดอร์์สััน 

ทัี�งนี� สัไติล์พัื่งก์จะถ้ึกทีำาให็�ด้ซอฟต์ิลง 
ด�ว่ยสีัสัันทีี�สัดใสัและโค์ร์งเส้ั�อทีี�โค์�งม่น แต่ิก็ไม่่ทิี�ง 
ค์ว่าม่ดิบด�ว่ยกางเกงห็นังปร์ะดับเข็้ม่ขั้ดให็�แอบ 
ซุกซน ในส่ัว่นข้องเค์ร่์�องปร์ะดับ กร์ะเป๋ารุ่์น 
ไอค์อนิกมี่การ์ใส่ัผู้ลงานข้องเบร์นาร์์ดลงไปให็� 
ด้น่าห็ลงให็ลด�ว่ย ทัี�งกร์ะเป๋าค์าดเอว่ทีร์งกลม่  
กร์ะเป๋าพัื่ซเซ้ล ไปจนถึึงแบ๊กแพ็ื่ก เป็นติ�น

คอลเล็กชั่่�นฤดููใบไม้้ร่่วง/ฤดููหนาว 2021 ม้ีจำำาหน่ายที่ี�บูติิก 
Loewe ชั่่�น M สยาม้พาร่ากอน และชั่่�น M ดูิ เอ็ม้โพเร่ียม้
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เม่ื่�อสุุภาพบุุรุุษลุุกข้ึ้�นมื่าแต่่งหน้า ทาปาก ปัดแก้มื่ แลุะแต่่งตั่วจััด
กันอีกครัุ�งเหม่ื่อนช่่วงทศวรุรุษที� 1980s ดั�งภาพขึ้องนักรุ้องดัง

Boy George หรืุอ Robert Smith วง The Cure

VENUS AS A BOY
PHOTO YASUTOMO EBISU     STYLIST KENTARO TAKASUGI 

เชิ้ตผ้าไหม และต่างหูโลหะจาก GUCCI
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(จากซ้ายไปขวา)
แจ๊กเก็ตสูทผ้าวูล เชิ้ตผ้าไหม 

กางเกงผ้าวูล ถุงเท้าผ้าฝ้าย 

แซนดัลหนัง สร้อยคอโลหะ 

และหมวกฟีโดราขนสัตว์

จาก GUCCI

แจ๊กเก็ตหนังพิมพ์ลายหนังงู 

กางเกงหนังพิมพ์ลายหนังงู 

และรองเท้าหนังจาก GUCCI

เชิ้ตผ้าไหม กางเกงผ้าวูล 

รองเท้าหนัง และเข็มขัดหนัง

จาก GUCCI
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