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บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ภายใต้แบรนด์ “คริสตินา” (Cristina) และ “ออนเซ็น” (Onzen)”
เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม
จากฝีมืออันประณีตของคนไทย
มีจุดก�ำเนิดจากการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ (OEM)
และได้สร้างแบรนด์สุขภันฑ์ “คริสตินา” มาแล้ว 21 ปี
ภายใต้หลักการออกแบบที่โดดเด่นและสามารถใช้งานได้จริง
ใช้วัสดุคุณภาพสูง ตอบสนองการผ่อนคลายของลูกค้าได้สูงสุด
สามารถซ่อมบ�ำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ได้
โดยสินค้าของคริสตินา ประกอบด้วย
อ่างอาบน�้ำ ตู้อาบน�้ำ โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า
สุขภัณฑ์อื่นๆ แบบครบวงจร
โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นน�ำ
โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
สปาหรูระดับแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ
รู้จักสุขภัณฑ์คริสตินาได้มากขึ้นที่
http://www.cristina.co.th หรือ
https://www.facebook.com/cristina.thailand
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ในความว่าง...ทุกสิ่งหลุดพ้นจากพันธนาการ
สู่ความเงียบ...สงบ ต้นก�ำเนิดพลังอันยิ่งใหญ่
ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้

6 Let’s Talk

HYBRID PUMP
ระบบปั๊มที่ใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยถ่ายความร้อนสู่น�้ำที่ไหลวนผ่านปั๊ม ให้อุณหภูมิน�้ำอุ่นคงที่ตลอดการใช้งาน
โดยประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 60% ของปั๊มน�้ำทั่วไป และให้แรงดันน�้ำเพิ่มขึ้น 15%
พร้อมท�ำงานเงียบด้วยระดับเสียง เพียง 5 เดซิเบล

PERFORMANCE, GREENER, QUIETER
A whole new world of benefits
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QUIETEST

Cristina hybrid keeps bath water warmer longer.
Because it keeps pumping heat into the water,
Cristina hybrid extend comfort enjoyment of the
whirlpool experience.

Cristina hybrid is the quietest bat on the market.
Unlike tradition whirlpool bath pumps,
Cristina hybrid requires no requires no noisy fan,
creating a quieter, more relaxing bathing
experience making it perfect for use in homes
or any noise-sensitive area.

SAFETY

HIGH END

What is Hybrid?
อะไรคือ ระบบ Hybrid
คุณอาจจะเคยได้ยินค�ำว่า Hybrid จากรถยนต์คันโปรดของคุณ กับนวัตกรรมที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ช่วยในการประหยัดน�้ำมัน และเงินในกระเป๋าของคุณ
หากคุณก�ำลังแช่น�้ำอุ่นสบายๆ แต่มีคลื่นเสียงก่อกวนที่กระทบโสตประสาทในขณะที่คุณต้องการความผ่อนคลาย
จากการแช่น�้ำอุ่น คงกลบความสุข สงบ ของคุณจนหมดสิ้น
และนี่คือค�ำตอบของสุนทรียะแห่งความเงียบ กับนวัตกรรม Hybrid ครั้งแรกในวงการอ่างอาบน�้ำ
ซึ่งคริสตินาได้พยายามปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของอ่างอาบน�้ำ
จากปั๊มปกติที่ท�ำงานโดยใช้ใบพัดระบายความร้อน มาเป็นระบบ Hybrid ใช้พลังงานแม่เหล็กแทน
แล้วมันดีกว่ายังไง
การใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยให้ระบบปั๊มกินไฟน้อยลง และที่ส�ำคัญ...เงียบ
ส่วนการเป็น Hybrid นั้น ก็เพราะว่าปั๊มสมัยก่อนจะต้องถ่ายความร้อนออกจากตัวปั๊ม
แต่ Hybrid นั้นเก็บความร้อนไว้ในตัว และถ่ายความร้อนกลับเข้าไปในน�้ำท�ำให้น�้ำอุ่นตลอดเวลา
เมื่อเปิดใช้งานระบบ Hybrid ก็ไม่ต้องติด Heater หรือเติมน�้ำร้อนตลอดเวลาเหมือนระบบอ่างอาบน�้ำแบบเดิมๆ
ท�ำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ Hybrid
หากคุณคิดว่าการแช่น�้ำอุ่นในอ่างอาบน�้ำคือการผ่อนคลาย นอกจากเป็นการพักผ่อนทางร่างกายแล้ว
จิตใจก็ต้องได้รับการผ่อนคลายเช่นกัน ความเงียบสงบ ที่ได้ยินเพียงเสียงน�้ำที่เป็นธรรมชาติ
ย่อมก่อเกิดความสุนทรีย์ในจิตใจให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในทุกมิติแห่งอารมณ์
และที่ส�ำคัญอุณหภูมิของน�้ำอุ่นก็จะคงที่ตลอดการใช้งาน
และนี่คือ Hybrid นวัตกรรมที่สุดแห่งความผ่อนคลายในการแช่น�้ำอุ่น ที่คุณต้องลองสัมผัส...สักครั้ง!!!

Cristina hybrid is safe and reliable.
Its composite construction provides triple
electrical insulation; it cannot leak because
it has no shaft seal: and its internal sensor
automatically shuts off the pump in the
absence of water.

PERFORMANCE

Cristina hybrid uniquely combines high-end
performance with industry leading energy
efficiency. The heat energy generated by the
pump is released into the water, eliminating
the need for a power consuming cooling fan
or supplemental heater.
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มุมที่ไม่มีใครมอง...เห็น
เรื่องของการถ่ายภาพ อาจไม่ได้วัดกันที่เทคนิค หรืออุ ปกรณ์การถ่ายภาพราคาแพง
เพราะกล้องก็คือ อุ ปกรณ์การถ่ายภาพที่ทุกคนสามารถมีได้ไม่แตกต่างกัน แต่กระบวนการ
ที่ท�ำให้ภาพสถานที่เดียวกันดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิ งนั้น คือ กระบวนคิดจากสมอง
สู่ดวงตาที่ผ่านเลนส์ออกไป สร้างมุ มมองใหม่ท่ีหลายคนอาจไม่เคยเห็น ในช่ วงจังหวะเวลา
ที่พอเหมาะพอดี ซึ่ งภาพบางภาพอาจเป็นช็อตเดียวที่ไม่สามารถถ่ายซ�้ ำได้อีกตลอดกาล
คุณวิสันต์ ตั้งธัญญา

SALA Ayutthaya
โรงแรมศาลา อยุธยา
ออกแบบโดย
ONION Co.,Ltd.

อาคารส�ำนักงาน PTT Exploration and
Production Public Company Limited
ออกแบบโดย OFFICE AT Co.,Ltd.

The Naka Phuket
Pool villa Resort
ออกแบบโดย DBALP
Duangrit Bunnag
Architect Limited

เส้นทางช่างภาพสถาปัตยกรรม
หนุ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบการศึกษาในช่วงวิกฤต ปี พ.ศ.2540 ทีส่ ถาปนิกจบใหม่ตอ้ งมาเดินเตะฝุน่ เพราะ
ไม่มีงานรองรับ แต่เส้นทางส�ำหรับ คุณแป๊ะ-วิสันต์ ตั้งธัญญา กลับถูกลิขิตมา
ตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาเต็มตัว
ด้วยความที่เป็นคนชอบสังเกตตัวเอง เพื่อค้นหาสิ่งที่ชอบ และพยายามหา
ค�ำตอบว่าสิ่งนั้นมันใช่ส�ำหรับการใช้ชีวิตและหาเลี้ยงชีวิตไปด้วยได้หรือไม่???
“ผมเองจะเป็นคนที่ชอบสังเกตตัวเองตลอดเวลา ว่าสิ่งไหนที่ผมชอบ และมี
สิ่งไหนที่ผมไม่ชอบ ซึ่งผลสรุปออกมาก็คือ ผมชอบถ่ายภาพ และผมชอบดูหนัง
จากความชอบนี้ท�ำให้ผมลงวิชาเลือกในช่วงที่ผมเรียนสถาปัตย์ฯ คือ วิชาถ่ายภาพ
เรียนกับอาจารย์สนั ติ ฉันทวิลาสวงศ์ ท�ำให้ผมได้เปิดมุมมองกว้างขึน้ รูส้ กึ สนุกกับ
การถ่ า ยภาพมากขึ้ น ส่ ว นสาขาการออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ ผ มเรี ย นอยู ่
ผมก็ค้นพบว่าผมชอบขั้นตอนการออกแบบมาก แต่ไม่ชอบขั้นตอนการเคลียร์แบบ
จนไปสู่การก่อสร้างจริง ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าแต่ละงานจะเสร็จสมบูรณ์”
“ในช่วงก�ำลังศึกษาอยู่ ผมเริ่มถ่ายภาพเก็บไปเรื่อยๆ และช่วงนั้นนิตยสาร
Art4d เพิ่งเปิดตัวไม่นาน พอใกล้จะจบการศึกษาผมก็เข้าไปเสนอผลงาน กับ
พี่สมคิด เปี่ยมปิยชาติ เจ้าของสตูดิโอ Skyline studio ซึ่งเป็นรุ่นพี่สถาปัตย์ฯ
จุฬาฯ พี่สมคิดเป็นช่างภาพถ่ายภาพให้กับนิตยสาร Art4d ถือเป็นรุ่นบุกเบิก
การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมในเมืองไทย พีส่ มคิดดูผลงานแล้วก็เห็นว่าแนวเดียวกัน
น่าจะท�ำงานกันได้ แล้วก็เป็นจังหวะที่พี่สมคิดอยากปิดบริษัทสัก 2-3 ปี เพื่อไป
หาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ จะให้ผมดูแล Skyline Studio แทน
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีห่ นักและเครียดมากส�ำหรับผม เพราะตอนนัน้ ผมก็แค่เด็กนิสติ เพิง่ จบ
การศึกษาคนหนึ่ง ประสบการณ์การท�ำงานก็ไม่มี แต่พี่สมคิดก็เทรนการถ่ายภาพ
และการใช้อุปกรณ์กล้องอยู่ 2-3 เดือน ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ และ
ทิง้ บริษทั ไว้ให้ผมด�ำเนินงานแทนไปอีก 3 ปี โชคดีทไี่ ด้รบั ค�ำชีแ้ นะและสอนมุมมอง
ด้านการถ่ายภาพจาก พี่มงคล พงศ์อนุตรี, พี่ด้วง-ดวงฤทธิ์ บุนนาค และ
พี่ประธาน ธีระธาดา หลังจากนั้นพี่สมคิดก็กลับมา ส่วนตัวผมก็เริ่มรู้สึกตัน
ทางความคิดทุกอย่างเริ่มรูทีน (Routine) งานถ่ายภาพของผมเองก็เริ่มนิ่ง
มุมมองการถ่ายภาพก็เดิมๆ ซ�้ำๆ ตอนนั้นอยากพักเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ
เลยขอลาออกจาก Skyline Studio ไปท�ำงานด้านอื่นอยู่พักหนึ่ง ไปลองท�ำงาน
กราฟิกดีไซน์ ท�ำงานในแวดวงเอเจนซี่บ้าง ออกแบบโปรดักส์ชั่นบ้าง เป็นการ
เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ๆ ท�ำให้เห็นกระบวนการท�ำงานที่กว้างขึ้น เข้าใจมุมมอง
ของภาพที่กราฟิกดีไซเนอร์ต้องการ หรือภาพในมุมของเอเจนซี่ที่แตกต่างไปจาก
ที่เราคุ้นเคย”
“แล้วความสนุกในการถ่ายภาพก็เริม่ กลับมาอีกครัง้ เมือ่ มีสถาปนิกจากฮ่องกง
เดินทางมาติดต่อเอเจนซีใ่ นเมืองไทยให้ไปถ่ายภาพผลงานสถาปัตยกรรมทีเ่ มืองจีน
เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นหนังสือรวบรวมผลงาน
พี่ที่เอเจนซี่เขาเห็นผมถ่ายภาพแนวนี้ ก็แนะน�ำให้ไป ผมก็เดินทางไปกัน 3 คน
มีผชู้ ว่ ยช่างภาพและแฟนผมซึง่ เป็นผูก้ ำ� กับมิวสิควิดโี อไปช่วยงานนีด้ ว้ ย ไปถ่ายงาน
ที่เซินเจิ้น เป็นโรงงานใหญ่มาก วันหนึ่งถ่ายกันเต็มที่ก็ได้ประมาณ 15 ช็อต ผมก็
ค�ำนวณว่าสัก 3 สัปดาห์ก็น่าจะถ่ายเสร็จเรียบร้อย

แต่ชว่ งนัน้ มีพายุเข้าท�ำให้ไม่สามารถถ่ายภาพได้ทำ� ให้ตอ้ งหยุดพัก ระหว่างรอ
ทางสถาปนิกจึงแนะน�ำให้ผมไปถ่ายงานของเพื่อนๆ ที่เมืองอื่นๆ ในประเทศจีน
ช่วงนั้นบินไปบินมาในประเทศจีนเป็นว่าเล่นเพื่อถ่ายงานสถาปัตยกรรมที่สถาปนิก
ออกแบบไว้ กว่าจะเสร็จเรียบร้อยเวลาก็ผ่านไป 3 เดือน กลับมาถึงเมืองไทย
บ้านโดนตัดน�้ำตัดไฟหมดเลย เพราะไม่ได้แพลนไว้ว่าจะไปนานขนาดนี้”
“แต่ จากจุ ด นี้ ท� ำ ให้ เริ่ม ยึ ด อาชี พ ถ่ า ยภาพสถาปั ต ยกรรมเป็ น การถาวร
พร้อมกับเปิดบริษัท W workspace รับงานถ่ายภาพ ท�ำสไตลิ่ง และงานพร็อพ
ครบวงจร จนบางครั้งก็ขยายไปจนถึงงานตกแต่งภายใน อย่างคอนโดมิเนียมของ
กลุ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์ที่ให้เราท�ำเรื่องแบรนด์คอนเซ็ปต์ด้วย ก็เลยรับท�ำครบวงจร
ทั้งหมด การเลือกเส้นทางอาชีพช่างภาพ ผมมองจากความสุข ความชอบในสิ่ง
ที่ผมรัก และพัฒนาไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพที่เลี้ยงตัวเราได้ นี่คือเส้นทาง
ที่ผมเลือกเดินมาตลอด 19 ปี”
เดิน 10,000 ก้าว เพื่อค้นหาภาพสุดฟินเพียง 1 ภาพ
ส�ำหรับคุณแป๊ะ-วิสันต์ การก้าวเดินแต่ละก้าวเพื่อค้นหามุมต่างๆ ที่มีความ
พิเศษมาน�ำเสนอนั้น บางวันเดินถึง 1 หมื่นก้าว และทุกย่างก้าวต้องใช้สายตามอง
อย่างพินิจในทุกมุมทุกองศา เพื่อค้นหามุมที่คุณแป๊ะ-วิสันต์ พอใจที่สุดให้พบ
ซึ่งต้องใช้ความอึด อดทนและการรอคอยค่อนข้างสูง
“ก่อนที่จะเริ่มถ่ายงาน ผมจะขอแบบจากสถาปนิก-นักออกแบบทุกคน
เพื่อน�ำมาศึกษาและท�ำความเข้าใจในตัวงานออกแบบก่อน รวมถึงภาพช็อตที่
สถาปนิกถ่ายเก็บไว้ว่าเขาต้องการสื่ออะไร ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องหา
ความพิเศษกับมุมที่ happening ให้พบ ทุกครั้งก่อนวันถ่ายงานจริงผมจะมา
เดินส�ำรวจก่อน 1 วัน เพื่อดูช่วงเวลาต่างๆ ทิศทางของแสง และสเปซที่เกิดขึ้น
กั บ ตั ว งานสถาปั ต ยกรรม วั น ถ่ า ยท� ำ ผมต้ อ งเดิ น ทางไปถึ ง ตี ห ้ า ครึ่ ง ทุ ก ครั้ ง
และเริ่มท�ำงานทันที จนถึง 1 ทุ่มครึ่งทุกวัน และถ้าจบงานแล้วผมยังไม่ได้ภาพ
ที่ผมรู้สึกฟินที่สุด ผมจะขอกลับไปถ่ายอีกครั้งโดยไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดๆ
ผมไปด้วยความต้องการส่วนตัวของผมเอง เพื่อให้ได้ภาพที่ผมรู้สึกพึงพอใจที่สุด
ฟินที่สุด ผมจึงจะจบงานนั้นโดยสมบูรณ์แล้วส่งงานให้กับลูกค้าได้”
“เพราะผลงาน คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราชัดเจนที่สุด เราต้องท�ำทุกวัน
ตระเวนถ่ายภาพทุกวัน ไม่จ�ำกัดว่าจะเป็นงานว่าจ้างเท่านั้น ถึงไม่มีใครว่าจ้าง
เราก็ต้องถ่ายภาพต่อไป ผลงานจะสะท้อนออกไปสู่สาธารณะเอง ซึ่งในยุคสมัยนี้
ไม่ใช่เรื่องยากเลยส�ำหรับช่างภาพรุ่นใหม่ๆ เพราะสามารถสื่อสารผ่านเว็บไซต์ หรือ
สื่อโซเชียลต่างๆ ได้ง่ายมาก ต่างจากยุคผม ซึ่งช่วงนั้นไม่มีถ่ายงานให้นิตยสาร
ฉบับใดเลย ชือ่ เราก็จะไม่ถกู ปรากฏในสือ่ สาธารณะคนก็ไม่รจู้ กั พอตอนหลังจัดท�ำ
เว็บไซต์ก็ท�ำให้เราได้เผยแพร่ผลงานได้ง่ายขึ้น คนก็รู้จักเราได้กว้างขึ้น”
“โอกาสของคนรุ่นใหม่มีมาก แต่ถ้าไม่ลงมือท�ำเลยโอกาสมันก็ผ่านไป
ลงมือท�ำแล้วเราจะค้นพบตัวเอง เช่นเดียวกับภาพที่สวยงามที่สุด จะเกิดขึ้นได้
เราต้องเดินให้มากทีส่ ดุ เพือ่ หามุมทีด่ ที สี่ ดุ ในจังหวะเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ด้วยความ
พยายาม อดทน และรอคอยอย่างถึงที่สุด แล้วคุณจะเป็นสุดยอดในสายอาชีพ
ช่างภาพได้ในที่สุด”

^

BATHTUB : CONRAD C
NEW MATERIAL : CRYSTAL FROST
By CRISTINA

TOP ^
BASIN : ICE
MATERIAL : หินโปร่งแสง
FAUCET : TH 18051
BY CRISTINA
BOTTOM
WATER CLOSET : TORRI
By CRISTINA

SOFT
rain/soft
200x350x15 mm.

WATERFALL
rain/waterfall
200x350x15 mm.

M-SHOWER
ย่อมาจาก MODULAR ลูกค้าสามารถเลือก rain shower
ที่มีฟังก์ชั่นตามต้องการได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถ mix กันได้
2 ฟังก์ชั่นในหนึ่งเดียว ด้วยระบบอัดอากาศสามารถให้
น�้ำไหลออกมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้น นุ่มนวล สร้างความสบายมากยิ่งขึ้น
ด้วยระบบ Air injection technology

WATERFALL-2
rain/waterfall
200x350x15 mm.

MIST
rain/mist
MODULAR สามารถที่จะจับคู่กันได้ตามสไตล์ และความต้องการของคุณ

200x350x15 mm.
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อ่างอาบน�้ำยอดนิยม ที่ตอบโจทย์มากกว่าฟังก์ชั่น และดีไซน์
สัมผัสที่มากกว่าความสะดวกสบาย
ด้วยดีไซน์ที่แฝงไปด้วยลูกเล่น
ที่ซุกซ่อนเส้นสายแห่งความสนุกสนาน
กับรูปทรงภายนอกที่ดูเรียบนิ่งอ่างอาบน�้ำยอดนิยม New Carnival
ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการผ่อนคลายในการแช่น�้ำในอ่างน�้ำวน
ได้ผ่อนคลายไปกับสายน�้ำที่นวดกระตุ้นร่างกายในทุกจุดได้คลายความเหนื่อย
เมื่อยล้า และด้วยความพิเศษของผืนน�้ำที่ไหลผ่านต้นคอ ช่วยนวดคลาย
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและไหล่ที่คนวัยท�ำงานมักประสบปัญหา
เนื่องจากอิริยาบถของการท�ำงานในแต่ละวันสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและ
จิตใจ ภายในอ่างอาบน�้ำได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทุกสรีระในทุกอิริยาบถ
จากความสนุกของเส้นสายที่ดีไซน์รูปทรงอ่างอาบน�้ำให้มีลูกเล่นที่รองรับ
ทุกอิรยิ าบถเพือ่ ความสะดวกสบาย ถูกพัฒนาสูค่ วามสนุกของสายน�ำ้ หลากหลาย
รูปแบบที่ช่วยให้ผ่อนคลายในทุกส่วนของร่างกาย และก้าวต่อไปของการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่จะสร้างสีสันในทุกมิติแสงแห่งอารมณ์ให้คุณเริงร่าสนุกสนาน
ไปกับสีสันแห่งชีวิต เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
New Carnival อ่างอาบน�้ำที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ที่เปลี่ยนไป และเป็นอะไรที่มากกว่าค�ำว่า “อ่างอาบน�้ำ” ที่คุณคุ้นเคย
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คุณเมธชนัน สวนศิลป์พงศ์
Head of design division
บริษัท เคนคูน เอ็กซ์ จ�ำกัด

Website : www.kenkoon.com
Facebook.com/kenkoonfurniture

Beo Dining
Armchair

kenkoon

เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไทย... ระดับโลก

นับจากวันที่โลกก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ในปี ค.ศ.2000 โลกของการออกแบบได้พัฒนาไปสู่นิยามใหม่ ที่เรียกกันว่ายุ คมิลเลนเนียม
ที่งานออกแบบได้พัฒนาไปมากกว่าการตอบโจทย์ค�ำว่า Function และ Design ไปสู่ค�ำว่า “รสนิยม” และ “ไลฟ์ สไตล์”
ที่เป็นปั จเจกมากขึ้น วัสดุท่ีใช้ในการออกแบบและรู ปแบบมีความหลากหลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนของนักออกแบบ
มากกว่าเรื่องราวของยุ คสมัย
เมธชนัน สวนศิลป์พงศ์ Head of design division แห่ง kenkoon
นักออกแบบคนไทยที่แจ้งเกิดในเวทีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระดับสากลที่ทั่วโลก
ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี เรามามองย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ.2000 กับ
ความส�ำเร็จตัง้ แต่การเปิดตัวครัง้ แรกของเฟอร์นเิ จอร์แบรนด์ไทยนามว่า “kenkoon”
กับเส้นทางการแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทย ซึ่งนับจากวันที่เปิดตัวครั้งแรก
จนมาถึงวันนี้ ก็นับว่ายาวนานถึง 16 ปี
บ่มเพาะตัวตน “kenkoon”
kenkoon ชื่อนี้เป็นค�ำที่ผสมผสานระหว่างชื่อคุณปู่และคุณย่าของคุณมาร์ค
เมธชนัน ซึ่งบริษัท เคนคูน เอ็กซ์ จ�ำกัด เป็นธุรกิจของครอบครัว “สวนศิลป์พงศ์”
ในช่ ว งปี ค.ศ.1900-2000 ด� ำ เนิ น กิ จ การเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ ห้ กั บ
ทางสแกนดิเนเวีย ส�ำหรับเรือเดินทะเล และงานเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง จาก
ประสบการณ์ในการรับผลิตงานท�ำให้เกิดองค์ความรู้ และจากองค์ความรู้ที่ บริษัท
เคนคูน เอ็กซ์ มีอยู่ได้ถูกน�ำมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาร์ค
ซึ่งจบการศึกษาด้านการสถาปัตยกรรมภายในจากประเทศฝรั่งเศส กลับมาช่วย
กิจการของครอบครัว และน�ำไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดและพัฒนา
รู ป แบบงานดี ไ ซน์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ Outdoor Living ในแบบฉบั บ เฉพาะตั ว
ภายใต้แบรนด์ kenkoon จากบทบาทผู้รับจ้างผลิต ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่
เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และออกแบบเฟอร์ นิ เ จอร์ ใ นแบรนด์ ข องตั ว เอง โดยเริ่ ม เปิ ด ตั ว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี ค.ศ.2000
“รูปแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งในยุคนั้นส่วนใหญ่จะมีสไตล์แนว Tropical
ซึ่ ง ช่ ว งนั้ น คนนิ ย มสไตล์ บ าหลี ม ากด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของงานออกแบบในยุ ค นั้ น
พอเปิดตัว kenkoon พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ Outdoor Living ในสไตล์โมเดิร์น
จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ เราจึงเป็นรายแรกที่ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งในสไตล์โมเดิร์น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบและวัสดุ
ที่เลือกใช้ จึงก่อเกิดกระแสนิยมตามมาจนปัจจุบันนี้” คุณมาร์ค-เมธชนัน เล่าถึง
ที่มาของ kenkoon เฟอร์นิเจอร์ Outdoor Living แบรนด์ไทยกับการ
ตอบรับอย่างดีในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก
ในยุคที่การออกแบบที่อยู่อาศัย บ้าน โรงแรม รีสอร์ท ได้พัฒนาไปสู่
สไตล์ต่างๆ อย่างไร้ข้อจ�ำกัด เฟอร์นิเจอร์จึงถูกน�ำมาตอบโจทย์สไตล์แห่งยุคสมัย
ที่คนต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งแน่นอนยังคงยึดหลัก
ความสะดวกสบายในการใช้งานจริงเป็นหลัก ควบคูไ่ ปกับงานออกแบบทีช่ ว่ ยเสริม
บริ บ ทโดยรอบของงานออกแบบองค์ ร วม เฟอร์ นิ เ จอร์ จึ ง ต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ดั่งประติมากรรมชิ้นเอกไปด้วย

สื่ออัตลักษณ์เฉพาะความเป็น “kenkoon”
ในโลกของการออกแบบ มีความเชื่อว่างานออกแบบทุกแขนงมีภาษาเป็นของ
ตนเอง ตัวงานสามารถสือ่ สารถึงผูบ้ ริโภค หรือผูท้ พี่ บเห็นได้วา่ เป็นผลงานการออกแบบ
ของใคร นั่นคือความส�ำเร็จในการสร้างแบรนด์ ซึ่งแตกต่างจากเรื่องของรูปแบบ
ที่เป็นการสัมผัสภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความจดจ�ำเท่านั้น ถ้านักออกแบบ
ก้าวข้ามเรื่องรูปแบบไปได้ก็จะหลุดพ้นจากกรอบข้อจ�ำกัดเดิมๆ เกิดผลงานการ
ออกแบบที่พัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คุณมาร์ค-เมธชนัน ได้บอกเล่าถึงแนวคิดในการสร้างตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของ kenkoon ที่ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ได้ทันทีว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ คือ
kenkoon ซึ่งไม่ใช่เรื่องของรูปแบบ รูปทรงในงานออกแบบเท่านั้น
“การก�ำหนด Design Direction ของ kenkoon เราต้องสื่อถึงผู้บริโภค
ในการรับรู้และสัมผัสได้ในความเป็น kenkoon นอกเหนือจากการจดจ�ำรูปแบบงาน
ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเรา และไม่ว่าเราจะพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เกิดการน�ำวัสดุใหม่ๆ ในแต่ละยุคสมัยมาผสมผสานในการผลิตและ
ออกแบบ จนเกิ ด เป็ น คอลเลคชั่ น ใหม่ ๆ ผู ้ บ ริ โ ภคก็ ยั ง คงรั บ รู ้ แ ละสั ม ผั ส ได้ ว ่ า
นี่คือ kenkoon”
“ในด้านการออกแบบเราไม่ควรออกแบบงานทีต่ อบสนองเพียงตัวนักออกแบบเอง
เพราะเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ เ ราออกแบบมี ค นหลายคนเป็ น ผู ้ ใ ช้ ง าน หากไม่ ต อบโจทย์
การใช้งานก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ การเริ่มต้นออกแบบเราจึงต้อง
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของงานแต่ละชิน้ ก่อนว่าเราจะออกแบบอะไร เช่น เก้าอี้ เป็นเก้าอี้
ที่ใช้ประโยชน์อย่างไร น�ำไปตั้งในสถานที่ใด องค์ประกอบโดยรวม สภาพแวดล้อม
เป็นแบบไหน ซึ่งทุกองค์ประกอบต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง การใช้งานจริง
เพื่ อ น� ำ มาออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง แต่ ล ะชิ้ น งานก็ จ ะมี ค วามยากง่ า ย
และระยะเวลาในการพัฒนาต่างกัน อยูท่ รี่ ายละเอียดว่ามีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหน
เพราะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นต้องผ่านการทดสอบและทดลอง ไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุ
ที่น�ำมาใช้ในการผลิต เพื่อหาข้อจ�ำกัดและข้อบกพร่องในทุกจุด และน�ำมาพัฒนา
ปรับปรุงจนไม่มขี อ้ บกพร่องเหลืออยูเ่ ลย จึงจะเข้าสูก่ ระบวนการผลิตจริง เพราะส�ำหรับ
kenkoon แล้ว ต้องสวยและเวิร์ค มีความเนี้ยบ นิ่ง ไม่แฟชั่นเกินไป และอยู่ได้นาน
ไร้กาลเวลา นี่คือมาตรฐานงานออกแบบที่เราก�ำหนด”
ความส�ำเร็จที่เกิดจากการหลอมหลวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี กับ
ความคิดสร้างสรรค์ที่น�ำมาต่อยอดองค์ความรู้นั้นให้เกิดผลผลิตที่เป็นตัวตนอย่าง
โดดเด่นและชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้นั้น คือ รากฐานความคิดที่มีแก่นแท้
ในตัวตน ความคิดสร้างสรรค์คือการแตกกิ่งก้านใบออกไปอย่างสมบูรณ์และสวยงาม

Gaz Gazebo

ผลงานการออกแบบ
Outdoor living furniture
ภายใต้แบรนด์ kenkoon

Convertible
Sofa Lounger
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Bath Time Story
ช่ วงเวลาดีๆ กับการแช่ น้�ำอุ ่น

อ่างอาบน�้ำวน ที่คุณสามารถออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์ไหน คริสตินาออกแบบได้อย่างไร้ข้อจ�ำกัด
ตอบโจทย์ทุกจินตนาการ ครบถ้วนเรื่องสุขภัณฑ์ห้องน�้ำเพื่อคนพิเศษเช่ นคุณ

▲ Hygienic Headrest
หมอนอ่างอาบน�ำ้ ผลิตจาก Polyurethane
ทีส่ ามารถโอบกระชับรับต้นคอ อย่างนุม่ นวล
ยืดหยุ่นสูง ไม่เก็บกักความชื้น จึงไม่เกิด
เชื้อรา ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน�้ำ ไม่มีการ
ยุบตัว ทรงรูปเดิม มีน�้ำหนักเบาท�ำความ
สะอาดง่าย

H2O สุดยอดนวัตกรรมอ่างอาบน�้ำล้น ที่ช่วยในการบ�ำบัดและผ่อนคลายเมื่อได้ยินเสียงน�้ำที่ล้นออกจากขอบอ่าง
ด้วยรูปทรงอ่างอาบน�้ำที่มีขนาดเท่าเดิมแต่เพิ่มความลึกภายใน เพื่อให้ร่างกายได้แช่น�้ำลึกขึ้นจนถึงต้นคอ
ซึ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ดี

SURF นวัตกรรมแห่งการเคลื่อนไหวของคลื่นน�้ำ พลังน�้ำที่ซัดเป็นระลอกคลื่น
ช่วยนวดอย่างมีจังหวะ กับเสียงคลื่นน�้ำทะเลกระทบชายหาด
ให้ความรู้สึกสงบ ปลดปล่อย อย่างอิสระ

การแช่น�้ำอุ่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการพักผ่อน
เพราะน�้ำอุ่นมีส่วนช่วยขยายหลอดเลือดเพื่อการท�ำงาน
และการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการท�ำงานของหัวใจ
ขยายเส้นเลือดในสมอง ช่วยลดการปวดศีรษะ
น�้ำอุ่นจะสร้างแรงดันในร่างกาย และกระตุน้ การท�ำงานของหัวใจ
ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องร่างกายสูงขึน้ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้
และโมเลกุลของน�ำ้ อุน่ จะช่วยเปิดรูขมุ ขนท�ำให้ผวิ พรรณสดชื่น
และขับสิ่งสกปรกที่เกาะตามรูขุมขน เมื่อร่างกายผ่อนคลาย สดชื่น
จะท�ำให้หลับสนิทตลอดคืน ท�ำให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่
พร้อมรับวันใหม่และเติมความสดชื่น
เพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุด แนะน�ำควรแช่น�้ำอุ่นอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
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TAKIYU อ่างอาบน�้ำที่เลียนเสียงธรรมชาติของสายน�้ำอย่างแนบเนียน
กับเสียงน�้ำผืนใหญ่ที่ตกกระทบโขดหิน ที่สุดแห่งความสุนทรีย์

ZPELL นวัตกรรมผืนน�้ำ กับฟังก์ชั่นม่านน�้ำตก
ที่สร้างบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ�่ำ และเสียงน�้ำตกที่เกิดขึ้นท�ำให้เหมือน
อยู่ต้นน�้ำสายธารแห่งขุนเขาที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์

NOVA อ่างอาบน�้ำแบบลอยตัวกับการออกแบบแสงเรืองรองด้านใต้อ่างอาบน�้ำ
ให้ความรู้สึกล่องลอย โดดเด่นดั่งประติมากรรมชิ้นเอก ภายในอ่างอาบน�้ำ ดีไซน์รองรับ
ทุกสรีระในทุกอิริยาบถที่ผ่อนคลายส�ำหรับสองท่านสบายๆ
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Water
Closet
Shower
Enclosure

Spirit Series

Glory Crystal
ตู้อาบน�้ำ ฉากกั้นอาบน�้ำแบบบานสไลด์
ท�ำความสะอาดง่าย สะดวกสบายในทุกพื้นที่จ�ำกัด
ฉากกั้นอาบน�้ำแบบบานเลื่อนดีไซน์ผสมผสาน
ด้านความสวยงามและช่วยประหยัดพื้นที่ใช้งาน
บานเลื่อนมาพร้อมลูกล้อน�ำเข้าจากยุโรป
มีลักษณะเป็นคู่ขนาน ช่วยให้บานเลื่อนได้ง่าย
มีมือจับเป็นแบบมินิมอล ใช้กระจกนิรภัยแบบหนา
พร้อมอุปกรณ์สแตนเลสแท้

Stone Composite
“หินสังเคราะห์” ที่รังสรรค์อ่างล้างหน้าด้วยการหล่อขึ้นรูป
ทั้งตัว ไร้รอยต่อ ดีไซน์ไร้ขอบแหลม ท�ำให้สามารถเข้าถึง
การท�ำความสะอาดได้ทุกซอก รูปทรงได้รับการออกแบบ
ให้เป็นเรียบนิ่ง ดุจเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอก เหมาะกับทุกสไตล์
การตกแต่ง จึงเป็นที่นิยมของ Interior Designer

Torri
เป็นแบบ One Piece
ทรงสูงและมีพื้นที่
ในการนั่งที่กว้าง
เป็นรุ่นยอดฮิต
ของ Cristina

Basin

Fine Edge Series
JH-1049B
Basin อ่างล้างหน้าขอบบาง
ฉีกรูปแบบสุขภัณฑ์อา่ งล้างหน้าแบบเดิมๆ ให้กลายเป็น
ประติมากรรมล�ำ้ สมัย โดดเด่น ดูเพรียวบาง แม้ในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด

Shower
Rain

SLIM RAIN
Rain Rectangular
RR 200/RR 300/RR 400

Accessory

UCO

Double Rolls
ที่วางกระดาษทิชชูอเนกประสงค์ ที่ดีไซน์ตอบโจทย์
คนในยุคปัจจุบัน

Faucet
CS 1893
Cold water tab

Rain ขอบบาง ด้วยดีไซน์ตอบรับความทันสมัย
และชีวิตที่เรียบหรู เหมาะกับทุกสไตล์ มีแบบทรงกลม
และแบบเหลี่ยม ขนาด 200 มม., 300 มม. และ
400 มม.

Aqua Prufen
Cristina new Material Aqua Prufen
ที่สามารถกันได้ 100% ซึ่งมีพื้นผิวสัมผัสเหมือนซาติน

ICE

Basin อ่างล้างหน้าหินโปร่งแสงทีส่ ามารถเปลีย่ นสีได้ตามใจคุณ

CRYSTAL
FROST
เปลี่ยนมุมมองใหม่ของอ่างอาบน�้ำลอยตัว FREE STAND
อ่างอาบน�้ำไร้ขอบ เลียนแบบความงามของ
หินธรรมชาติ ด้วยสไตล์มินิมอล ที่ท�ำให้ดูเบาสบาย
และทันสมัย เหมาะกับการวางเป็น Masterpiece
ในห้องน�้ำของคุณ
A Raffles International Hotel, Bangkok
Adelphi Suites Sukhumvit 8
Amari Atrium Hotel, Bangkok
A-One Hotel, Bangkok
A-Space Asoke
Auguston Condominium, Sukhumvit 22
Baan Haad Ngam, Samui
Baan Klang Krung Srinakarin
Baan Klang Krung, Ladprao
Baan Klang Krung, Sathorn
Baan Klang Krung, Thonglor
Baan Klang Krung, Yannawa
Baan Narasiri Watcharaphol
Baan Rajdamri
Baan Sathorn Chaopraya
Centara Grand at Central World Hotel Bangkok
Chamchuri Square
Chan Som Tara Ranong Hotel, Ranong
Chaophya Park Hotel, Bangkok
Chokchai Panchasarp, Bangkok

Health Land
Hilton Hua Hin Resort & Spa
Hyatt Regency Hua Hin
Imperial Hua Hin Hotel
Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok
Ivy Thonglor
Le Meridien Bangkok Hotel
Le Meridien, Chiang Mai
Life Ladprao 18
Life Ladprao 36
Life Phahon-Ari
Life Sathorn 10
Life Suthisan
LK Pattaya Hotel
Mae Rim Regent Hotel, Chiang Mai
Major Watermart
Marina Phuket Resort
Marriott Resort and Spa, Bangkok
Merlin Beach Resort, Phuket
Metadee Resort & Villas, Kata Beach Phuket

Rhythm Sukhumvit 50
Royal Benja Hotel, Bangkok
Royal Cliff Hotel, Pattaya
Royal Jomtien, Pattaya
Royal Suites, Bangkok
Saladaeng Residences
Shangri-La Hotel Chiang Mai
Shangri-La Hotel, Bangkok
Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur
Sheraton Hua Hin
Sofitel Legend Metropole Hanoi, Vietnam
The Address Asoke Condominium
The Address Sathorn 12 Condominium
The Address Sukhumvit 28 Condominium
The Emerald Hotel, Bangkok
The Emporium Building, Bangkok
The Lofts Ekkamai
The Royal Saladaeng, Bangkok
The Taj Tashi Thimphu, Bhutan
The Wind Ratchayothin

Citichic Boutique Suites Sukhumvit 13
Destination Beach Resort & Spa, Samui
Dhara Dhevi Chiang Mai
Dusit Thani Cha-am Poloclub Hotel, Cha-am
Embassy Place, Bangkok
Evason Hotel, Hua Hin
Evason Hotel, Phuket
Garden Cliff Resort & Spa, Pattaya
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel
Grand Millennium Sukhumvit
Hansar Bangkok Hotel

Millennium Hilton Hotel
Miracle Grand Convention Hotel
Nai Lert Park Hotel Bangkok
Novotel Bangkok Bangna Hotel
Orkide Villa Phnom Penh, Cambodia
Prince Palace Hotel, Bangkok
Q Langsuan Condominium
Radisson Hotel, Bangkok
Rhythm Phahon-Ari
Rhythm Ratchada
Rhythm Sathorn 21

The Wind Sukhumvit 23
Tongtara Hotel, Bangkok
U Zenmaya Phuket Resort
Unixx South Pattaya
Urbano Sathorn
Villa Baranee
W Retreat & Spa Maldives
Waterford Resort Sukhumvit 50
Waterford Sukhumvit 30/1
Waterford Thonglor Soi 5

CRISTINA SANITARY (THAILAND) CO.,LTD.
1556 Suthisanwinichai RD.
Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
ส�ำนักงานใหญ่

1556 ซ.เย็นจิต ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
T : 02-693-4046-49

www.cristina.co.th
facebook.com/cristina.thailand

พัทยา

สุราษฎร์ธานี

หาดใหญ่

เชียงใหม่

อุดรธานี

ภูเก็ต

109/252-253 หมู่13
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

60/99 หมู่บ้านกรีนวิลล์
หมู่3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1/59 หมู่5 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

332 หมู่4 ต.สันทรายหลวง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

T : 033-641-623

M : 088-227-0008

M : 088-227-9643

309-311 หมู่1
ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
T : 042-218-6145

99/23-24 หมู่5
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
T : 076-261-004
M : 092-274-7042

M : 088-277-9648

M : 083-062-6145

