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C R I S T I N A
บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ “คริสตินา” (Cristina) และ “ออนเซ็น” (Onzen)” เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยมจากฝีมืออั นประณีต ของคนไทย มีจุ ดกำ�เนิ ด จากการผลิ ตสิ นค้ าให้ กับ แบรนด์ต ่า งๆ (OEM) และได้สร้ างแบรนด์ สุ ขภั นฑ์ “คริส ติน า” มาแล้ว 22 ปี
ภายใต้หลักการออกแบบที่โดดเด่นและสามารถใช้งานได้จริง ใช้วัสดุคุณภาพสูง ตอบสนองการผ่อนคลายของลูกค้าได้สูงสุด สามารถซ่อมบำ�รุงรักษาผลิตภัณฑ์ได้
โดยสินค้าของคริสตินา ประกอบด้วย อ่างอาบน�้ำ ตู้อาบน�้ำ โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า สุขภัณฑ์อื่นๆ แบบครบวงจร โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นนำ�
โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สปาหรูระดับแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ
รู้จักสุขภัณฑ์คริสตินาได้มากขึ้นที่ http://www.cristina.co.th หรือ https://www.facebook.com/cristina.thailand
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What is Hybrid?
อะไรคือ ระบบ Hybrid ???
คุณอาจจะเคยได้ยินค�ำว่า Hybrid จากรถยนต์คันโปรดของคุณ กับนวัตกรรมที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์
เปลี่ยนพลังงานมาเป็นแบตเตอรี่ที่ช่วยในการประหยัดน�้ำมัน และเงินในกระเป๋าของคุณ
หากคุณก�ำลังแช่น�้ำอุ่นสบายๆ แต่มีคลื่นเสียงก่อกวนที่กระทบโสตประสาทในขณะที่คุณต้องการความผ่อนคลาย
จากการแช่น�้ำอุ่น คงกลบความสุข สงบ ของคุณจนหมดสิ้น
และนี่คือค�ำตอบของสุนทรียะแห่งความเงียบ กับนวัตกรรม Hybrid ครั้งแรกในวงการอ่างอาบน�้ำ
ซึ่งคริสตินาได้พยายามปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของอ่างอาบน�้ำจากปั๊มปกติที่ท�ำงาน
โดยใช้ใบพัดระบายความร้อนมาเป็นระบบ Hybrid ใช้พลังงานแม่เหล็กแทน
แล้วมันดีกว่ายังไง???
การใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยให้ระบบปั๊มกินไฟน้อยลง และที่ส�ำคัญ...เงียบ
ส่วนการเป็น Hybrid นั้น ก็เพราะว่าปั๊มสมัยก่อน จะต้องถ่ายความร้อนออกจากตัวปั๊ม
แต่ Hybrid นั้นเก็บความร้อนไว้ในตัว และถ่ายความร้อนกลับเข้าไปในน�้ำท�ำให้น�้ำอุ่นตลอดเวลา
เมื่อเปิดใช้งานระบบ Hybrid และไม่ต้องติด 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!!!

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

WARMER

60 15 5
%

%

%

QUIETEST

LONGER

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.

CRISTINA

CRISTINA HYBRID PUMP

TRADITIONAL PUMP

SAFETY

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.

HIGH END
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.

CL 1
1900X1250X600 mm.
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EXPERIENCE NEW CORNER OF YOUR LIFE
DISCOVER THE SERENITY
อ่างเข้ามุม โฉมใหม่
ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย เหมือนอ่างลอยตัว
และอัดแน่นด้วยระบบอย่างลงตัว

Character : เรียบเท่ แบบมีสไตล์
Concept : อ่างเข้ามุมสุดคูล ที่มาพร้อมกับ
ดีไซน์ทันสมัย ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์
เรียบหรู มีระดับ และฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่จัดเต็ม ทั้งม่านน�้ำตก ระบบ WHIRLPOOL
และ AIR POOL อีกทั้งยังคำ�นึงถึง
พื้นที่ใช้งาน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
ที่ชอบความแตกต่างอย่างมีสไตล์

CL 2
1850X1200X600 mm.
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Gaggan
Gaggan

Anand
Anand
Five Questions

I’m not the hero,
the hero is the food

“การคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ เป็นงานออกแบบประเภทหนึ่ง
ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ...การที่เชฟคนหนึ่งจะก้าวถึง
จุ ดที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า นั่นย่อมไม่ธรรมดา
...แต่ท่ียากยิ่งกว่าคือคุณจะยืนบนจุ ดนั้นได้นานเพียงใด ่
“การคิดค้นเมนูอาหารใหม่
ง
...ในเมื่อ “ความแปลกใหม่
” ในที่สๆุดก็เป็ตน้องานออกแบบประเภทหนึ
งกลายเป็
น่
่ ต้องใช้ทั้งศาสตร์
่
ที
และศิ
ล
ป์
...การที
เ
ชฟคนหนึ
ง
จะก้
า
วถึ
งจุ ด
“ความเก่า”ที่ไในวั
นหนึ่ง!?!”
ด้รับการยอมรับจากลูกค้า นั่นย่อมไม่ธรรมดา...แต่ท่ียากยิ่งกว่า
คือคุณจะยืนบนจุ ดนั้นได้นานเพียงใด...ในเมื่อ “ความแปลกใหม่”
ในที่สุดก็ต้องกลายเป็น “ความเก่า” ในวันหนึ่ง!?!”

ร้าน Gaggan ของเชฟ Gaggan Anand เป็นร้านอาหารอินเดียทีน่ ำ� เอาเทคนิค

ทาง Molecular Gastronomy มาใช้ การันตีความโด่งดัง ด้วยผลงานอันดับ 10
ของโลกใน World’s 50 Best Restaurants ปี 2015 รวมถึงรางวัล Thailand’s
Best Restaurants และอันดับที่ 1 ในทวีปเอเชียถึง 3 ปีซ้อน Asia’s 50 Best
Restaurants (ปี 2015-2017) เอาเป็นว่าใครจะมาร้านนี้ต้องจองคิวล่วงหน้า และ
อาจต้องใช้เวลาข้ามเดือนกันเลยทีเดียว ส�ำหรับอาหารอินเดียแนวใหม่สไตล์ Molecular
Gastronomy ก็คอื การน�ำวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยสร้างสรรค์อาหารให้ออกมา
แปลกแหวกแนว แปลกชนิดเปลี่ยนรูปโฉมไปจนแทบจ�ำไม่ได้ สวยงาม น่าทาน
รวมไปถึ ง รสชาติ ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น ชาวอิ น เดี ย ก็ อ ร่ อ ยได้ แต่ สิ่ ง ที่ เ ราอยากถาม
เชฟ Gaggan Anand ในวันนี้ ไม่ใช่สูตรอาหาร หรือวิธีการท�ำ แต่เราอยากถาม
ในฐานะของนักออกแบบอาหารที่มีชื่อเสียง กับการสร้างปรากฏการณ์วัฒนธรรมการกิน
ในแบบ Gaggan Style จนโด่งดัง
จนวันหนึ่ง...เมื่อชีวิตเดินมาถึงจุดที่มีชื่อเสียง กับทุกวันที่มีอีเมล์ติดต่อเข้ามา
วันละไม่ต�่ำกว่า 500 ข้อความ มีสื่อมวลชนมารอสัมภาษณ์ถึง 5 ราย อย่างในวันนี้
จริงอยู่...ที่ข้อมูลเกี่ยวกับเชฟ Gaggan Anand จะมีให้เราค้นหาค�ำตอบได้ทาง
อินเตอร์เน็ต แต่การที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดสักครั้งน่าจะให้อะไรเราได้
มากกว่าค�ำตอบที่เราอยากรู้ก็เป็นได้ ความเพียรจึงน�ำพาเรามาพบ เชฟ Gaggan
ถึงร้านในค�่ำคืนนี้ และรอคอยที่จะได้สนทนา ท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านที่มีลูกค้า
เต็มทุกโต๊ะ ซึ่งเชฟ Gaggan ได้ออกตัวว่าวันนี้ตัวเขาไม่ต่างจากแชมเปญที่เปิดมาแล้ว
ถึง 8 ชัว่ โมง คือวันนีเ้ ขาหมดพลังไปกับการตอบค�ำถามมากมายแล้วในวันนี้ แม้จะหมดพลัง
แต่ทกุ ค�ำตอบที่ เชฟ Gaggan Anand ตอบ มันกลับปลุกพลังบางอย่างขึน้ ภายใน (ใจ)
และนีค่ อื ค�ำตอบจาก 5 ค�ำถาม...กับการก้าวต่อไปในอนาคตของ Gaggan Anand...???
เราเปิดบทสนทนากับค�ำถามเบาๆ เรียกน�้ำย่อยสักนิด

Q : คุณหลงรักการท�ำอาหารได้อย่างไร

A : “ไปดูใน Netflix” (><!) (ค�ำตอบจาก Gaggan แบบฮาๆ งานนี้
ไม่ต้องเรียกน�้ำย่อยแล้วครับ เราลองเปลี่ยนค�ำถามใหม่)

Q : คุณคิดว่าอาหารของคุณจะเดินไปในทิศทางไหนจากนี้?

A : “ค�ำถามนี้น่าสนใจ คุณรู้ใช่ไหมว่า ผมคิดที่จะปิดร้านนี้ ในปี 2020 เพราะ
ทุกอย่างในโลกนีม้ นั มาพร้อมกับวันหมดอายุ ผมคิดว่าผมไม่มไี อเดียจะท�ำมันต่อ เพราะ
fine dining มันไม่เหมือนเมื่อก่อน...ผมมาเมืองไทยเมื่อปี 2007 และได้เปลี่ยน
fine dining เป็นแบบ Gaggan Style คือใช้มือกิน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ท�ำอาหารกับผู้กิน มีการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเล่าเรื่องผ่านการจัดวางของ
อาหาร ถ้าคุณดูเมนูอาหารของผม ผมจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน ยกเว้นโยเกิร์ต (Yogurt
explosion) เพราะมันคือ identity ของผม ส�ำหรับ fine dining ของผมมันจะ
ไม่เหมือน fine dining ของคนอื่น คือมีที่เดียวในโลก ราคาอาหารของผม 95%
ลงไปกับวัตถุดบิ อาหาร การจะเดินหน้าไปในอนาคต ผมต้อง Challenge จากสิง่ เดิมๆ
ที่มีอยู่ ผมต้องการสร้างฤดูกาลให้กับอาหารของผม ดูอย่างเมืองไทยอาหารเหมือนกัน
ทุกฤดู ปลาก็หาได้เหมือนกันทั้งปี มะนาว พริก มีทั้งปี และเมืองไทยมีฤดูเดียว คือ
Hot Hotter Hottest & Hell” (ตอบแบบติดตลก)

“ผมก็เลยต้องการที่จะสร้างฤดูในอาหารของผม ผมได้ไอเดียนี้มาจากญี่ปุ่น เพราะ
ญี่ปุ่นมีฤดูกาลที่แตกต่างและอาหารก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ผมอยากให้อาหารของ
ผมเป็นอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใครๆ ก็เข้าใจ แค่เห็นเมนูที่เป็นแบบ Emoticon
(รูปวัตถุดิบ) ทุกคนก็เข้าใจ”

Q : คุณรู้สึกอย่างไรกับชื่อเสียงที่ได้มาจากการท�ำอาหาร

A : “ผมเป็นคนตรงไปตรงมา และไม่ใช่คนปากหวาน วันๆ หนึ่งมีคนมาขอ
สัมภาษณ์เยอะมาก คุณเป็นรายที่ 5 ของวันนี้ และตอนนี้ผมเหมือนแชมเปญที่ถูกเปิด
มาแล้ว 8 ชัว่ โมง คือไม่มลี มแล้ว...ตายแล้ว ผมอยากให้ทกุ คนมาเจอผมตอนทีผ่ มยังเฟรซ
(Meet me at my best) และอยากให้อาหารของผมเป็นจุดสนใจมากกว่าทีจ่ ะมาสนใจ
ในตัวผม หรือสนใจเพราะผมมีชอื่ เสียงโด่งดัง (I’m not hero, the hero is the food)
ผมคิดว่าในอนาคตผมอยากให้ร้านอาหารผมเล็กลง เพื่อที่ผมจะได้ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด
และมีความสุขกลับไปทุกคน” (ซึ่งภาพที่เราเห็น เชฟ Gaggan ทักทาย พูดคุย
ถ่ายรูปกับลูกค้าทุกโต๊ะอย่างเป็นกันเอง)

Q : คุณท�ำอย่างไร ท�ำไมอาหารที่นี่จึงดูน่าสนใจ?

A : “ก็คอื Give love to food ปัญหาในร้านอาหาร คือคนท�ำงานจะอารมณ์เสีย
มักจะด่ากัน หรือโกรธกัน ผมไม่ชอบเวลาคนโมโห ด่ากันในครัว เราต้องรักในการท�ำ
อาหาร ต้องใส่ความรักเข้าไป การท�ำอาหารต้องใจเย็น ดูอย่างแม่ เวลาแม่ท�ำอาหาร
ให้ลูกกิน แม่จะมีความสุขและใส่ความรักเข้าใปในอาหาร การท�ำอาหารต้องเริ่มจากการ
มีความสุข และรู้สึก relax เวลาท�ำอาหาร”

Q : คุณมีหลักในการเลือกและสอนพนักงานของคุณอย่างไร?

A : “ผมไม่มีเหตุผลในการเลือกทีมงาน...บางคนบอกว่าเห็นผมดังจึงอยากมา
ท�ำงานด้วย และพวกเขามาที่นี่เพราะเขาอยากจะเรียนรู้ว่า fine dining คืออะไร
มันไม่ใช่การกินที่หรูหรา แต่มันจะเป็น fine food ผมจะสอนให้เขารู้ว่า นี่คือ future
of food แต่สิ่งที่ผมต้องการให้ลูกน้องของผมมีคือ ลีลา ผมเป็นคนชอบลูกน้องที่มีลีลา
และสไตล์เป็นของตัวเอง การท�ำอาหารต้องมีลลี า ถ้าไม่มลี ลี าก็ไม่มี Gaggan...No Soul
No Gaggan”

Q : คุณท�ำอาหารให้คนรวยทาน แล้วตัวคุณทานอะไร?

A : “ส่วนตัวผมเป็นคนธรรมดามาก และแน่นอน...ผมไม่ชอบเข้าร้านอาหาร
ร้านอื่น (แล้วร้านข้างทางคุณทานไหม) ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ผมชอบมาก
กินได้ทุกวัน”
ความจริ ง เรายั ง มี ค� ำ ถามที่ ค ้ า งคาใจอยู ่ อี ก เยอะมาก แต่ ด ้ ว ยความฮอตของ
เชฟ Gaggan ท�ำให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านแย่งชิงตัวเขาไปพร้อมกับโต๊ะ
เก้าอี้ที่เรานั่งพูดคุยกัน...เพื่อน�ำไปจัดวางเสริมรับรองลูกค้าที่ล้นออกไปถึงนอกร้าน..!!!!
แต่ในทีส่ ดุ เราก็ได้ 5 ค�ำตอบ ทีบ่ ง่ บอกตัวตนของนักออกแบบอาหารทีช่ อื่ Gaggan
Anand ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ธรรมดา แต่แฝงปรัชญาบางอย่างลึกซึง้ เมือ่ เชือ่ ว่า
ทุกอย่างมีวันหมดอายุ ย่อมต้องพร้อมคิดสิ่งใหม่ตลอดเวลา ความคิดที่จะปิดร้าน
Gaggan ในปี 2020 จึงไม่ใช่ความโศกเศร้า แต่เป็นความไม่ยึดติด นักออกแบบ
ที่ยึดติดกับผลงานที่ประสบความส�ำเร็จในอดีต ย่อมไม่มีวันหาความสุขในชีวิตเจอ
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ในทุกข้อจ�ำกัด

.
.
.
.

FREESTAND

คุณสมบัติเด่น
หลากหลายสไตล์ หลากหลาย
รูปทรง ตอบโจทย์ทุกดีไซน์เพื่อพื้นที่ส่วนตัว
สุดพิเศษที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณ
พื้นผิวเรียบเนียนในทุกสัมผัส
ไร้รอยต่อ งดงามดุจหินธรรมชาติ
อิสระในการจัดวาง ลงตัว
ทุกฟังก์ชั่น ติดตั้งง่าย
เพิ่มสเปซในห้องน�้ำดูกว้างขึ้น
แม้มีพื้นที่จำ�กัด

COOL

Freestyle
Freestand

เท่ มีสไตล์ สะกดทุกสายตา

Bathtub

170,080

Character : เรียบนิ่ง ดูจริงใจ #เหมือนใจฉันที่ให้เธอ #มินิมอลก็มา
Concept : Industrial loft style เป็นการผสมผสานความดิบ
และความหรูของวัสดุได้อย่างลงตัว

OVUM

HELIX

แตกต่าง อย่างสมดุล

ฟังก์ชั่นครบ คมเฉียบทุกเส้นสาย

183,084

180,085

Character : ดีไซน์ล�้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ #Space
Concept : Future ด้วยเส้นสายโค้งมนในทุกสัดส่วน
กับอ่างอาบน�้ำรูปทรงไข่โดดเด่นด้วยความต่างที่สมดุล

Character : ชอบความแปลกใหม่ และกล้าที่จะแตกต่าง #Art #หน้าเต็ม
Concept : Funny Colorful สนุกสนานไปกับ
เส้นสายขอบอ่างที่ฉีกแนวจากรูปแบบเดิมๆ

VESSELA

PAYTAI

โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายโค้งเว้ารองรับทุกสรีระ

มิติเส้นสาย แห่งความพิศวง

170,090

165,085

Character : ซ่อนเสน่ห์ ในความงามที่เรียบง่าย #ขนาดนั้น
Concept : Grid-Mirage การออกแบบที่เหนือชั้น
ของอ่างอาบน�้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมน กว้างขวาง เพรียวบาง

Character : โดดเด่นอย่างมีสไตล์ #สวยเลือกได้ #ซื้อค่ะ
Concept : Reflection เส้นสายโค้งเว้า รูปทรงโฉบเฉี่ยว
ล�้ำสมัย สะท้อนมิติความงามในทุกมุมมอง

REGEND

ARK-C

ความงามที่เหนือกาลเวลา

โค้งรับโอบกระชับสรีระ...ผ่อนคลายในทุกอิริยาบถ

170,080

152,082

Character : เหนือระดับแห่งความหรูหรา อย่างมีรสนิยม #Queen
Concept : Classic การออกแบบที่ลงตัวอย่างสมดุล
ย่อมเกิดความงามที่ไร้ซึ่งกาลเวลา

Character : อบอุ่นในอ้อมกอดของธรรมชาติ #หน้าสด #NoFilter
Concept : Eco Natural โดดเด่นด้วยเส้นสายโค้งเว้า
ของขอบอ่างที่ออกแบบให้โค้งเชิดขึ้นเพื่อโอบรับสรีระ

20 Interview

สถาปนิกที่ “สนุก” ในงาน ...อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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“การเป็นนักออกแบบโดยเฉพาะในงานสถาปั ตยกรรม ...ถ้าไม่สนุกในงาน ...คุณจะไม่มีวันสร้างผลงานที่ดีออกมาได้
และความสนุก...มิใช่ มีเพียงแค่จุดเริ่มต้น แต่มันจะยิ่งทวีคูณมากขึ้น...มากขึ้น จนถึงวันที่โปรเจคนั้นเสร็จสมบู รณ์
...บางโปรเจคอาจใช้เวลานานหลายปี ...หรือแม้แต่บางโปรเจคที่ไม่มีโอกาสได้สร้างจริง
...คุณยิ่งต้องสนุกกับมันให้ถึงที่สุดเช่ นกัน...!!!”
ส�ำนักงานออกแบบ Onion เริม่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ.2547
โดยคน 2 คน “ป้อ” (ศิรยิ ศ ชัยอ�ำนวย) และ “ออ” (อริศรา
จั ก รธรานนท์ ) ป้ อ และ ออ เป็ น เพื่ อ นนิ สิ ต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ เดียวกัน
รหัสปีการศึกษา 2538 ได้เกียรตินิยมทั้งคู่ ออ เรียน
สถาปัตยกรรมภายใน จบแล้วก็ไปท�ำงานที่ RDG อยู่ 2 ปี
ก่อนบินไปเรียนต่อที่ Design Academy Eindhoven
ที่ฮอลแลนด์ เพราะตอนนั้นงานของฮอลแลนด์ค่อนข้าง
โดดเด่น เน้นดีไซน์แบบใหม่ทใี่ ช้วสั ดุทไี่ ม่แพงแต่ขายไอเดีย
กลับจากฮอลแลนด์มาท�ำงานที่ Orbit Design อยู่ 2 ปี
ส่วนป้อท�ำงานที่ Architect 110 แล้วบินไปเรียนต่อที่ AA
(Architectural Association) ที่ลอนดอน หลักสูตร
DRL (Design Research Laboratory) เกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการดีไซน์ จบปับ๊ ก็เข้าท�ำงาน
ที่ Zaha Hadid Architects อยู่ 8-9 เดือน กลับมา
เมืองไทย ท�ำเองอยูส่ กั พัก ก็มาเปิด Onion กับ ออ จุดเด่น
ของ Onion คือครบวงจร ทัง้ งานสถาปัตย์ ภายนอก-ภายใน
และอินทีเรีย ซึ่งรวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และงาน
Craft ที่น�ำมาใช้ในงานออกแบบนั้นด้วย
“เราคิดว่างานทั้งหมดมันถูกแบ่งไม่ได้ ทั้งหมดต้อง
ถูกรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ตั้งแต่การวางผัง การสร้างอาคาร
รวมถึงรายละเอียดของอินทีเรีย และของตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ
ทัง้ หมด เพราะเราเชือ่ ว่าทัง้ หมดต้องเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกัน
เราคิดเสมอว่าเวลาผู้ใช้เข้ามาในสถานที่ที่เราออกแบบ
เราน่าจะท�ำให้เขารูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งราวเดียวกัน ตัง้ แต่ของ
ชิน้ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ไปจนถึงชิน้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ” “ป้อ” พูดถึงแนวคิด
และวิธีท�ำงานของ Onion

10 กว่าปีกับการออกแบบภายใต้ชื่อ Onion ทั้งคู่
ได้สร้างผลงานที่แปลกใหม่ และเต็มไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ไว้อย่างมากมาย หลายผลงานสร้างความประทับใจ
ให้ผพู้ บเห็น จนอยากรูจ้ กั ว่า...ใครเป็นคนออกแบบ?...อาทิ
JERRY HOUSE (บ้านอารมณ์สวนสนุก)
SALA KHAOYAI (สถาปั ต ยกรรมที่ เ คารพ
ในความงามของธรรมชาติ)
SALA AYUTTHAYA (สถาปัตยกรรมโมเดิร์น
บนความเป็นไทย)
SALA RATTANAKOSIN (สถาปัตยกรรมที่
เปลีย่ นตึกแถวเก่าๆ ให้กลายเป็นโรงแรมทีว่ วิ สวยทีส่ ดุ )...ฯลฯ
“สถาปนิก เป็นอาชีพที่สนุก เราได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ
ตลอดเวลา ทดลองวัสดุ ทดลองสเปซ ทดลองแนวคิด
โดยพยายามคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ขึน้ มาตลอดเวลา ตอนนี้
เราก�ำลังสนใจเรื่องพฤติกรรมของคนกับพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในเรื่อง “ค�ำจ�ำกัดความ” กับ “พื้นที่พื้นที่หนึ่ง” อย่างเช่น
ตอนทีเ่ ราเคยทดลองท�ำบ้านทีเ่ ป็นสวนสนุก เรารูส้ กึ เลยว่า
มันไม่จ�ำเป็นต้องมี typical หรือภาพของความเป็น
สถานทีน่ นั้ มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เหมือนการออกแบบ
ออฟฟิศ มันก็ไม่ได้มใี ครก�ำหนดว่าออฟฟิศต้องเป็นแบบนี้ๆ
เราสามารถลองท�ำอะไรใหม่ๆ ได้ มันเป็นแบบนี้กับ
ทุกโจทย์งานของเรา นี่เป็นสิ่งที่เราก�ำลังสนุกอยู่ตอนนี้”
“ออ” พูดถึงสิ่งที่ท�ำให้ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เธอดีใจทุกครั้ง
ที่ได้ออกแบบ และตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นมันออกมาเป็น
รูปเป็นร่าง เป็นการทดลองที่เธอบอกว่าไม่เคยท�ำให้เธอ
หยุดคิดได้เลย “ออ” บอกอีกว่างานของ Onion หากดู
เผินๆ อาจคิดว่า โมเดิรน์ จ๋า แต่ถา้ มองเข้าไปให้ลกึ ถึงข้างใน

จะเห็นความเป็นไทยซ่อนอยู่มากมายในความโมเดิร์นนั้น
ซึง่ เป็นความสนุกทีเ่ ธอไม่เคยลืมทีจ่ ะใส่เข้าไปในทุกชิน้ งาน
ที่ได้ออกแบบ
“งานเราอาจดูโมเดิร์นแต่จริงๆ ข้างในมีวัสดุไทยๆ
เยอะมาก เราพยายามทีจ่ ะใช้วสั ดุทเี่ ป็นงานฝีมอื งาน craft
ค่อนข้างเยอะ แล้วเราก็เอามาปรับหน้าตาใหม่เพื่อเอามาใช้
ในงานออกแบบของเรา ทุกชิ้นงานที่ออกแบบเราจึงแฝง
เสน่ห์งานฝีมือไทยๆ เข้าไปด้วยเสมอ” “ออ” กล่าว
ก่อนที่ “ป้อ” จะกล่าวเสริมขึน้ มาว่า “ใช่ครับ ส�ำหรับ
พวกเรา Onion แล้วสถาปัตยกรรมเป็นงานไม่น่าเบื่อ
เพราะพวกเราพยายามท�ำสิง่ ทีม่ นั ใหม่ๆ และไม่เหมือนเดิม
ตลอดเวลา” แม้จะเป็นงานทีส่ นุก แต่ปอ้ ก็บอกว่ามันไม่งา่ ย
ที่จะไปยืนตรงจุดนั้น ถ้าขาดความอุตสาหะ
“อาชีพสถาปนิก เป็นอาชีพที่ใช้ประสบการณ์ ซึ่งได้
มาจากการสังเกต วิเคราะห์สงิ่ รอบๆ ตัวเรา ประสบการณ์จะ
ท�ำให้การท�ำงานของเราแม่นขึน้ เร็วขึน้ เนีย้ บขึน้ ทัง้ ความรู้
ของเทคนิคการก่อสร้าง ชนิดและการเลือกใช้วสั ดุ รวมไปถึง
การถ่ายทอดจากแนวคิดออกมาเป็นรูปธรรม การสร้าง
สถาปัตยกรรมให้สำ� เร็จมักใช้เวลานาน บางโปรเจคใช้เวลา
1 ปี บางโปรเจคใช้เวลาถึง 5 ปี บางโปรเจคไม่ได้สร้างเลย
ความรู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น ในแต่ ล ะโปรเจคมี ค วามส� ำ คั ญ มาก
ปกติมันจะมีตั้งแต่รับโปรเจค และมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะตอนที่สร้างใกล้จะเสร็จ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
เราในการท�ำอาชีพนี้ คือ Passion และมีความสนุก
ในงาน”
นี่คือ “สถาปนิก” ในแบบ Onion กับความสนุก
ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในวิชาชีพ...สถาปนิก
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Bathtub
Series

Bath Time Story

ช่วงเวลาดีๆ กับการแช่น�้ำอุ่น
การแช่น�้ำอุ่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการพักผ่อน เพราะน�้ำอุ่นมีส่วนช่วย
ขยายหลอดเลื อ ด เพื่ อ การทำ�งานและการไหลเวี ย นของเลื อ ดที่ ดี ขึ้ น
ช่วยกระตุ้นการทำ�งานของหัวใจ ขยายเส้นเลือดในสมอง ช่วยลดการ
ปวดศีรษะ น�ำ้ อุน่ จะสร้างแรงดันในร่างกาย และกระตุน้ การทำ�งานของหัวใจ
ทำ�ให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และโมเลกุล
ของน�้ำอุ่นจะช่วยเปิดรูขุมขนทำ�ให้ผิวพรรณสดชื่น และขับสิ่งสกปรก
ทีเ่ กาะตามรูขมุ ขน เมือ่ ร่างกายผ่อนคลาย สดชืน่ จะทำ�ให้หลับสนิทตลอดคืน
ทำ�ให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ พร้อมรับวันใหม่ และเติมความสดชื่น
เพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุด แนะนำ�ควรแช่น�้ำอุ่นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง

H2O

2000 X 1100 X 620 mm.
2000 X 1500 X 620 mm.
2000 X 2000 X 620 mm.

SAFARI

1800 X 900 X 680 mm.

สุดยอดนวัตกรรมอ่างอาบน�้ำล้นที่ช่วยในการบำ�บัดและผ่อนคลาย เมื่อได้ยินเสียงน�้ำที่ล้น
ออกจากขอบอ่าง ด้วยรูปทรงอ่างอาบน�้ำที่มีขนาดเท่าเดิมแต่เพิ่มความลึกภายใน เพื่อให้
ร่างกายได้แช่น�้ำลึกจนถึงต้นคอ ซึ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อ
ผ่อนคลายได้ดี

NOVA

1900 X 1300 X 620 mm.

อ่างอาบน�้ำแบบลอยตัวกับการออกแบบแสงเรืองรองด้านใต้อ่างอาบน�้ำ
ให้ความรู้สึกล่องลอย โดดเด่นดั่งประติมากรรมชิ้นเอก ภายในอ่างอาบน�้ำ
ดีไซน์รองรับทุกสรีระในทุกอิริยาบถที่ผ่อนคลายสำ�หรับสองท่านสบายๆ
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2000 X 1300 X 500 mm.

All New
Carnival

อ่างอาบน�้ำยอดนิยม ที่ตอบโจทย์มากกว่าฟังก์ชั่นและดีไซน์
สัมผัสทีม่ ากกว่าความสะดวกสบาย ด้วยดีไซน์ทแี่ ฝงไปด้วย
ลูกเล่น ที่ซุกซ่อนเส้นสายแห่งความสนุกสนาน กับรูปทรง
ภายนอกทีด่ เู รียบนิง่ อ่างอาบน�ำ้ ยอดนิยม New Carnival
ได้ถกู พัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์ผทู้ ชี่ นื่ ชอบการผ่อนคลายในการ
แช่น�้ำในอ่างน�้ำวน ได้ผ่อนคลายไปกับสายน�้ำที่นวดกระตุ้น
ร่างกายในทุกจุดได้คลายความเหนื่อยเมื่อยล้า และด้วย

ความพิ เ ศษของผื น น�้ำ ที่ ไ หลผ่ า นต้ นคอ ช่ ว ยนวดคลาย
ความตึงเครียดของกล้ามเนือ้ บริเวณบ่าและไหล่ ทีค่ นวัยทำ�งาน
มักประสบปัญหาเนือ่ งจากอิรยิ าบถของการทำ�งานในแต่ละวัน
สร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจ ภายในอ่างอาบน�้ำ
ได้รับการออกแบบเพือ่ รองรับทุกสรีระ จากความสนุกของ
เส้ น สายที่ ดี ไ ซน์ รู ป ทรงอ่ า งอาบน�้ ำ ให้ มี ลู ก เล่ น ที่ ร องรั บ
ทุกอิริยาบถเพื่อความสะดวกสบายถูกพัฒนาสู่ความสนุก

ของสายน�้ำหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผ่อนคลายในทุกส่วน
ของร่างกาย และก้าวต่อไปของการพัฒนา ด้วยเทคโนโลยี
ทีจ่ ะสร้างสีสนั ในทุกมิตแิ สงแห่งอารมณ์ให้คณ
ุ เริงร่าสนุกสนาน
ไปกับสีสันแห่งชีวิต เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
New Carnival อ่างอาบน�ำ้ ทีถ่ กู พัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์
ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ที่ เ ปลี่ ย นไป และเป็ น อะไรที่ ม ากกว่ า คำ�ว่ า
“อ่างอาบน�้ำ” ที่คุณคุ้นเคย

Zpell-Z

TAKIYU

1900 X 1500 X 550 mm.

อ่ า งอาบน�้ ำ ที่ เ ลี ย นเสี ย งธรรมชาติ ข องสายน�้ ำ อย่ า งแนบเนี ย นกับ
เสียงน�ำ้ ผืนใหญ่ทตี่ กกระทบโขดหิน สัมผัสทีส่ ดุ แห่งความสุนทรีย์

ZPELL Z

2000 X 1300 X 500 mm.

นวัตกรรมผืนน�้ำกับฟังก์ชั่นม่านน�้ำตก สร้างบรรยากาศแห่งความ
ชุ่มฉ�่ำเหมือนอยู่ต้นน�้ำสายธารแห่งขุนเขา ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์

Shower
Enclosure
T-Slice

ออกแบบมาเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ห้ อ งน�้ ำ ที่ มี พื้ น ที่ จำ�กั ด ประหยั ด พื้ น ที่
เพิ่มความโปร่งสบาย ได้ความหรูหรา เปิด-ปิดด้วยกระจกบานเลื่อนใส
มาพร้ อ มลู ก ล้ อ นำ�เข้ า จากยุ โ รป พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส แตนเลสแท้
ดี ไ ซน์ ผ สมผสานด้ า นความสวยงาม ตอบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ข อง
คนรุ ่ น ใหม่ สามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบได้ ห ลากหลายตามพื้ น ที่
การใช้งานจริง

Shower
Set

ดี ไ ซน์ เ พรี ย วบาง เรี ย บหรู ดู ทั น สมั ย
มาพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บครบ ทั้งวาง
แชมพู-สบู่ ในตัว สะดวกต่อการใช้งาน

Water
Closet

โถสุ ข ภั ณ ฑ์ (Back to wall) แนว
มิ นิ ม อลสไตล์ เรี ย บง่ า ย น้ อ ยแต่ ดู ดี
เพรี ย วบาง ดู ทั น สมั ย ออกแบบพิ เ ศษ
ด้วยการซ่อนแท้งค์น�้ำไว้ด้านหลังผนัง
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Basin
KN-1023 Series

อ่ า งล้ า งหน้ า เซรามิ ค ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเสน่ ห ์ ช วนสะดุ ด ตา
ของเส้นสายที่บางเฉียบ เรียบหรู มีหลากหลายขนาด
ที่คุณสามารถเลือกให้เข้ากับพื้นที่ของห้องน�้ำของคุณได้

Basin Freestand อ่างล้างหน้าหินโปร่งแสงหลากสีสัน

Basin & Faucet

ก๊ อ กน�้ ำจั ด เป็ น เฟอร์ นิ เ จอร์ ชิ้ น เอกที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม
ความหรู ห ราให้ บ ้ า นของคุ ณ ด้ ว ยรู ป ลั ก ษณ์
งานดี ไ ซน์ ที่ เ ติ ม เต็ ม สไตล์ ก ารตกแต่ ง ได้ อ ย่ า ง
โดดเด่ น คริ ส ติ น าจึ ง ตั้ ง ใจคั ด สรรก๊ อ กน�้ ำ ที่ มี
คุณภาพ ซึ่งล้วนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน
โดยคำ�นึงถึงคุณภาพการใช้งาน ความคุ้มค่าและ
การติดตั้งที่สะดวกและง่ายต่อการบำ�รุงรักษา
ก๊อกสำ�หรับอ่างล้างหน้า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
• ก๊อกเดี่ยว
• ก๊อกผสม
• ก๊อกผสมเซ็นเตอร์

รูปแบบก๊อกอ่างล้างหน้าผสม ที่มีทั้งน�้ำร้อน
และน�้ำเย็น (เปิดได้) ในตัว

AJ171 00
Single Joystick
Lever Monobloc

RAIN
ที่จัดเต็มมาพร้อมกับ
หลากหลายฟังก์ชั่น ทั้ง
RAIN/WATERFALL/MIST
จัดครบอยู่ในชุดเดียว
พร้อมเพิ่มแสงไฟหลากสีสัน
เพื่อสร้างบรรยากาศ
และความผ่อนคลายในการอาบน�้ำ

M-SHOWER
ย่อมาจาก MODULAR
ลูกค้าสามารถเลือก Rain Shower
ที่มีฟังก์ชั่นตามต้องการได้หลากหลายรูปแบบ
และสามารถ mix กันได้ ด้วยระบบอัดอากาศ
สามารถให้น�้ำไหลออกมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้น
นุ่มนวล สร้างความสบายมากยิ่งขึ้น
ด้วยระบบ Air Injection Technology

ZAVO SA
BY KASCH

Elegant and Bold, Zavo is kasch clean wash
Main flagship electronic bidet that blends
luxury and technology into one
aesthetically pleasing center-piece. Fitting for
any house to the high rise of a metropolis,
its urbanized look and advanced features
represents the full package of the bidet
collection.

28 Inspiration

“โลเล-ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี” Idol ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ ให้กบั เด็กรุน่ ใหม่มากมาย
ส่วนจะมากมายแค่ไหน เอาเป็นว่าแค่ search ชื่อเขาใน “google” ก็จะพบประวัติเขา
ปรากฏหราอยู่มากมาย ซึ่งย่อมบ่งบอกว่าเขาเป็นบุคคล “มหาชน” อย่างยากจะบิดพลิ้ว
ในนั้นให้ค�ำจ�ำกัดความเขาว่าเป็น “ศิลปิน-นักวาดภาพประกอบชื่อดัง-นักออกแบบนักดนตรี” แต่เมื่อเจอตัวจังๆ ตาสบตา...“พี่เป็นอะไรกันแน่?” เขากลับตอบเราว่า...
เขาเป็น “คน” ไม่ “จ�ำกัด”
“พรุ่งนี้” ไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่แน่นอนก็คือ “โลเล” ยังคงเป็น “โลเล” เพราะชอบ
และยังอยากจะท�ำอะไรสนุกๆ อีกตัง้ มากมายหลายอย่าง “ค�ำว่า “ศิลปิน” คงเป็นค�ำจ�ำกัดความ
เพื่อให้เราให้เข้าใจ แต่ผมว่าในความเป็นมนุษย์ มันมีสิ่งตั้งหลายอย่างที่มีเสน่ห์ ดนตรี
งานออกแบบ แม้กระทั่งปลูกต้นไม้ การเย็บปักถักร้อย การท�ำอาหาร ทุกอย่างถ้าเรารู้จัก
มันจริงๆ มันมีเสน่ห์ แล้วการที่เราได้ท�ำสิ่งเหล่านั้นมันท�ำให้เราได้เห็นเสน่ห์ของมัน เช่น
การท� ำ อาหาร ผมเห็ น คุ ณ แม่ ท� ำ อาหาร ผมก็ ไ ปช่ ว ยคุ ณ แม่ หั่ น ผั ก หั่ น ไปเรื่ อ ยๆ
เออ...มันสนุกนะ ไม่ใช่แค่เรากินอย่างเดียว เวลาหัน่ ก็ตอ้ งหัน่ เป็นจังหวะ หัน่ ให้มขี นาดเท่าๆ กัน
แล้วมีเสียงด้วย จึ๊ดๆๆๆ มีน�้ำออกมา หรือต้มไก่ ต้องต้มน�้ำให้เดือดก่อนนะถึงใส่ไก่ลงไป
ไม่ อ ย่ า งนั้ น มั น จะคาว แค่ นี้ เ ราก็ รู ้ สึ ก แล้ ว ว่ า การท�ำ อาหารมั น สนุ ก แล้ ว ส� ำ หรั บ ผม
ทุกอย่างมันดูน่าเรียนรู้ น่าสนุกไปหมด เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ต้องมีค�ำจ�ำกัดความก็ได้ คือ
เราพร้อมที่จะท�ำทุกอย่าง ไม่ต้องรอเก่งก่อนค่อยท�ำนะ ไม่เก่งก็ท�ำได้ ถ้าเราสนุกที่จะท�ำ”
โลเล บอกกับเราย�้ำๆ ว่าชีวิตของเขาขับเคลื่อนด้วย “ความอยาก” และเพราะ
ความอยากที่ไม่สิ้นสุดนี้เอง ที่ท�ำให้ทุกวันในชีวิตเขาไม่น่าเบื่อ และไม่เคยเบื่อที่จะใช้ชีวิต
เพราะมีแต่เรื่องน่าสนุกให้ท�ำ “สมมติวันนี้เราต้องไปท�ำงานออกแบบ แต่เราก็รู้สึกว่า
เราอยากเล่นดนตรีดว้ ย ผมเคยท�ำวงดนตรีชอื่ Happyband ด้วยนะ คืออยากเล่นดนตรี
แต่ก็ไปเล่นไม่ได้ต้องท�ำงานออกแบบตรงนี้ให้เสร็จก่อน อยากท�ำแต่ท�ำไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ความอยากของเราจะมีอยู่เสมอ เดี๋ยวก็อยากนู่นอยากนี่ พอเสร็จนี่เรารีบไปเล่นดนตรีเลย
แล้ ว พอเล่ น ดนตรี เ ราก็ อ ยากท� ำ งานอย่ า งอื่ น อี ก มั น ก็ จ ะเป็ น อยู ่ อ ย่ า งนี้ ต ลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ ความเบือ่ ยังไม่ทนั เบือ่ เลย ก็ไปโฟกัสอย่างอืน่ อีกแล้ว มันสลับกันไปมาเรือ่ ยๆ”

โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี “คน” ไม่ “จ�ำกัด” (มหาชน)
“...อนาคต ผมยังอยากจะเขียนนิยาย อยากท�ำภาพยนตร์
อยากท�ำดนตรีเป็นอัลบั้มของตัวเอง...และอยากท�ำอะไรอีกเยอะแยะ
มากมาย... คือเราสนุกที่ได้ท�ำ ซึ่ งท้ายสุดไม่ได้คิดหรอกว่า
มันจะเป็นอะไร..ค่อยๆ เป็นไป เมื่อเราพร้อม...”

นอกจากวาดภาพ โลเลยังหารายได้จากสิ่งอื่นที่เขาสนุกอีกมากมายหลายอย่าง
รวมทั้งการออกแบบต่างๆ การเขียนหนังสือ การเล่นดนตรี รวมทั้งการท�ำอาหาร...แล้วคุณ
จะให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความชี วิ ต เขาว่ า อะไร? “โลกนี้ ไม่ มี อ ะไรที่ มั่ น คงแน่ น อนหรอกครั บ
ถ้าคิดแบบคนส่วนใหญ่นะและถ้าคิดแบบนั้น ผมคงต้องตั้งหน้าตั้งตาท�ำงานหาเงินทุกวัน
เพื่อให้ได้เงินเยอะๆ จะได้มั่นคงปลอดภัย หรือท�ำอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ซึ่งผมไม่ค่อยถนัด
ที่จะท�ำอะไรแบบนั้น ผมพยายามท�ำในสิ่งที่ผมชอบ ท�ำอะไรที่ผมอยากจะท�ำ แล้วก็มี
ผลตอบแทนที่เพียงพอพอให้เราด�ำรงอยู่ได้ แน่นอนมันคงไม่มั่นคงเหมือนพวกเศรษฐี
แต่เราก็อยูไ่ ด้ ตลอดเวลาตัง้ แต่เราเรียนจบมา เราก็อยูไ่ ด้ อยูไ่ ด้แบบนีแ้ หละวิธกี ารของผม
คือผมคิดว่าเราต้องท�ำงานให้เยอะไว้ ยกตัวอย่าง ถ้าเราเปิดร้านท�ำขนมเค้ก แล้วเราไม่ท�ำ
ขนมเค้กเยอะๆ เรารอให้คนมาสัง่ ก่อนแล้วค่อยท�ำ เพราะกลัวขายไม่ได้เสียของ กับเราชอบท�ำ
สนุกทีไ่ ด้ทำ� เค้ก ด้วยความชอบอย่างพิถพี ถิ นั ไม่ได้คดิ ทางธุรกิจเป็นหลักซะก่อน ท�ำไปเลย
เค้ก 20 ก้อน เราอาจขายได้แค่ 2 ก้อน แต่ผมคิดว่าคนที่มาเห็น เขาก็จะโอ้โฮ!
เค้กไอ้หมอนี่มันจัดเต็มที่เลยนี่นา อร่อยด้วย สวยด้วยและคนก็จะจ�ำได้ว่าร้านนี้มีเค้กเยอะ
เต็มตูต้ ลอดเวลา ต่อไปคนก็มาซือ้ เพราะคนท�ำตัง้ ใจท�ำส�ำหรับผมเหลือทิง้ ก็ไม่เป็นไร เพราะ
อยากท�ำมากกว่า”
“...เหมือนผม ผมชอบท�ำงาน ผมก็ท�ำออกมาเรื่อยๆ ตลอดเวลา ผมแต่งเรื่อง
เขียน story ไป ท�ำไปเรือ่ ยๆ โดยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องไปอยู่ที่ไหน ได้เงินเท่าไหร่
พอวันหนึ่งกลับมาดูสิ่งที่เราท�ำไว้ โอ้ว...เรื่องที่เขียนไว้ เยอะแยะไปหมด มี 50-60 เรื่องได้
วันหนึ่งส�ำนักพิมพ์ติดต่อมาชวนท�ำพ็อกเก็ตบุ๊ค เราก็เอาเรื่องที่เขียนไว้ ส่งให้เขาอ่าน
สุดท้ายเราก็ได้ท�ำหนังสือกับส�ำนักพิมพ์ ก็เป็นในท�ำนองแบบนี้ เราท�ำไว้เยอะ มีเยอะ
งานมาเมื่อไหร่เราก็มีของพร้อม”
“ส่วนวิธีการท�ำงานของผม ก็คล้ายกัน ผมชอบวาดรูป วันๆ ผมจะวาดภาพเล่น
ไว้เยอะมากๆ และภาพเหล่านีม้ กั จะได้ใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา...ช่วงหนึง่ ผมเห็นงาน graffiti
แล้วรู้สึกอยากท�ำงานแบบนีบ้ า้ ง เลยตระเวนหาทีพ่ น่ สเปรย์ตามทีร่ กร้าง ผนังต่างๆ ทีส่ ามารถ
ท�ำได้ ผมท�ำต่อเนื่องมาเป็นปี แล้วก็โพสต์รูปลง instagram เรื่อยๆ ตั้ง #lolaygraffiti
วันหนึ่งก็มีคนติดต่อ ให้เราไปพ่นงาน graffiti ชวนไปร่วมโครงการต่างๆ”
“ผมชอบท�ำงานทุกวัน และสนุกกับมัน ในแต่ละวันผมท�ำหลายๆ อย่างซ้อนกัน เช่น
วาดรูป, เล่นดนตรี, หรือเอาเวลาไปช่วยแฟนและเพื่อนท�ำโครงการ Virus ตั้งอยู่ภายใน
โครงการ Seenspace HuaHin ที่เป็นทั้ง Art Space, Cafe และ Music Studio”
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ส่วนแรงบันดาลใจในการท�ำงาน โลเลบอกว่ามาจาก
สิง่ ทีเ่ ขารับมาไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ หนังสือ หรือทุกสิ่ง
ทีเ่ ขาเห็น “ส�ำหรับผมแรงบันดาลใจในการท�ำงานมักจะมาจาก
เรื่องที่เราสนใจ เรื่องที่เราอ่าน เรื่องที่เรารู้สึกกับมัน ชีวิตผม
ไม่เคยมีประสบการณ์เกีย่ วกับสงคราม ความตาย แต่ผมชอบ
ศึกษาเรือ่ งเหล่านี้ เวลาอ่านหนังสือ หรือดูภาพยนตร์เกีย่ วกับ
สงครามเห็นการต่อสู้ดิ้นรนเห็นการเอาตัวรอดของมนุษย์
ผมรู้สึกชอบ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมเอา moment นั้น
มาสร้างงาน เราได้เห็นความตาย เห็นคนถูกกดขี่ในบันทึก
ของโลก ค่ายกักกัน คุก ในช่วงสงคราม หรือกลุ่มคนที่ไม่มี
ประเทศไหนยอมรั บ ให้ เ ข้ า ประเทศ เรารั บ รู ้ เ รื่ อ งเหล่ า นี้
แล้ ว เราก็ รู ้ สึ ก ว่ า มนุ ษ ย์ เ กิ ด มามั น ถู ก ออกแบบด้ ว ยอะไร
ท�ำไมเราไม่มีอิสระในโลกนี้ ไม่มีประเทศอยู่ ถ้าเราเป็นเขา
เราจะรู้สึกอย่างไร ผลงานผมเลยออกมาเป็นเรื่องพวกนี้”
ส�ำหรับโลเล แม้เขาจะขับดันชีวิตด้วย “ความอยาก”
ซึ่งในศาสนาพุทธหมายถึง “กิเลส” ที่ควรละ แต่เขากลับใช้
กิเลสเหล่านี้เข้าถึงแก่นแท้ของความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน ...แบบโลเล
“ชีวิตที่มีความสุข ส�ำหรับผมมองว่า เราอยู่กับปัจจุบัน
ไม่ต้องไปมองข้ามซีนไกลๆ ตลอดเวลา บางทีแค่มองลมพัด
ใบไม้ไหว ก็ทำ� ให้เราเห็นความสุข มีเพลงฟังเพราะๆ เพลินๆ
ผมว่า moment นี้ เจ๋งละ ไม่ตอ้ งไปคิดไกลจนเกินเอือ้ ม”
เอาเป็นว่าถ้าคิดแบบ “โลเล” ได้ รับรองชีวติ นีจ้ ะเพลิน

Lolay 1970
Artist, Designer

ทำ�งานเกี่ยวกับการออกแบบ,
เล่นดนตรีและทำ�งานศิลปะ
สร้างผลงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น Street Art,
Music, VDO editor เป็นต้น
ผลงานของโลเล มักเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ในมิติต่างๆ
เคยแสดงผลงานต่างๆ เช่น
• “SHOW ME THAI” museum of contemporary art
Tokyo, 2007 ประเทศญี่ปุ่น
• The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale
2005 Fukuoka Asian Art Museum
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2005
• SOI Project Tout a` Fait Thai 2006 ปารีส ฝรัง่ เศส
• Busan Biennale 2010
• “Monslorita” Project 2015 (narita, Japan)
•
•
•
•

•
•
•
•

ผลงานวิดีโอเชิงทดลอง
Hero Project 2005
Fresh 2006
Strawberry 2008
วงดนตรีเชิงทดลอง Happyband Project
(ก่อตั้งเมื่อปี 2009)
ผลงานในรูปแบบหนังสือ
Underground Cartoon 1, 2, 3, 4
My Nonsense
Lolaytoon 008
หนังสือ Man on Fish (มนุษย์ยืนอยู่บนปลา)

ปัจจุบัน กำ�ลังทำ�โครงการ Happyband
(สารคดีภาพยนตร์เกี่ยวกับวงดนตรี),
ออกแบบแว่นตา, ออกแบบกราฟิกบนเสื้อผ้า
ติดตามผลงานได้ทาง
mrlolay.tumblr.com/archive
instagram : lolaytoon
Facebook : lolay
youtube : lolay toon
youtube : happybandmovies
youtube : VIRUS space
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ทะยานสู่ฝัน
“บั้งไฟพิฆาต”
ยโสธร เอฟซี
สุขภัณฑ์คริสตินา
ร่วมสนับสนุน ยโสธร เอฟซี
ขึ้นแท่นเลื่อนขั้นสู่ไทยลีก 3

แม้เส้นทางที่ผ่านมาของ ยโสธร เอฟซี ยังไป
ไม่ถงึ ฝัน ต้องฟันฝ่าอุปสรรคทีเ่ ข้ามาทดสอบความแข็งแกร่ง
อย่างไม่ย่อท้อ จนถึงวันที่ได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมก�ำลัง
สนั บ สนุ น หลั ก จาก “สุ ข ภั ณ ฑ์ ค ริ ส ติ น า” ที่ พ ร้ อ มส่ ง
ให้บั้งไฟพิฆาต ยโสธร เอฟซี ทะยานสู่เป้าหมาย
ยโสธร เอฟซี เจ้าของฉายา “บัง้ ไฟพิฆาต” สโมสรดัง
ในไทยลีก 4 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�ำทัพโดย
พันเอกณัฎฐ์ ศรีอนิ ทร์ ประธานสโมสรเลือดใหม่ใจนักเลง
ได้เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาล 2017 โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ การก้าวขึน้ ไปสูไ่ ทยลีก 3 ในฤดูกาล 2018 เท่านัน้ ซึง่ ท่าน
ประธานฯ ได้กล่าวถึงแผนการปรับทีม เพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมายว่า
“ได้มีการเสริมทัพนักเตะระดับคุณภาพเข้าสู่ทีมหลายคน
ทัง้ นักเตะต่างชาติ Diago Martins กองกลางจากบราซิล,
Ousmanou Mohamadou กองหน้าชาวแคเมอรูน,
Pierre Sylvain กองหลังสุดแกร่งจากแคเมอรูน รวมทั้ง
การซือ้ ตัวนักเตะดาวรุง่ อนาคตไกลจากสโมสรอุบล ยูเอ็มที
ทีมจากไทยลีก 1 เข้าทีม 2 คน คือ ปิยะพงษ์ หอมขจร
กองหน้าอดีตทีมชาติไทยรุน่ อายุไม่เกิน 19 ปี และณรงค์ศลิ ป์
โคตรเวียง ปราการหลังอดีตเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งผลงาน
ห้วงต้นฤดูกาล ทีมสามารถท�ำผลงานได้ตามเป้าหมาย
โดยปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับที่ 2 ของตาราง แม้ฤดูกาล
แข่งขันจะยังอีกยาวไกล แต่หากทีมยังสามารถรักษามาตรฐาน
การเล่นดังเช่นปัจจุบันได้ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน่าจะมีลุ้น
ท�ำผลงานได้ตามเป้าหมาย ส่วนของโค้ชทางทีมได้ดึง
โค้ชรุง่ เพชร เจริญวงศ์ ผูฝ้ กึ สอนทีม่ ปี ระสบการณ์ทงั้ จากการ
เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดดรีมทีม เป็นผู้ฝึกสอนหลาย
สโมสร และที่ส�ำคัญเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวยโสธร
ทีผ่ คู้ นทัง้ จังหวัดพร้อมเป็นแรงหนุนอยูข่ า้ งหลัง ทางสโมสร
จึงมั่นใจว่าโค้ชรุ่งเพชร จะสามารถน�ำทีมเดินหน้าขึ้นสู่
ไทยลีก 3 ในฤดูกาลหน้าได้ตามเป้าหมายและส�ำคัญที่สุด
คือในฤดูกาล 2017 นี้ ทีมยังคงได้รับการสนับสนุนจาก
“สุขภัณฑ์คริสตินา” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักให้แก่สโมสร
อยู่เช่นเคย ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนทีมหลักแล้ว
ยังขยายฐานให้การสนับสนุนทีมเยาวชนของสโมสรเพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขันลีกเยาวชน 3 รุน่ คือ รุน่ อายุไม่เกิน 13 ปี,
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ซึ่งเด็กๆ
เยาวชนเหล่ า นี้ จะเป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ให้ ที ม พั ฒ นาใน
ระยะยาวต่อไป”
“สุขภัณฑ์คริสตินา” พร้อมเป็นแรงสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนทีมฟุตบอลสโมสรยโสธร เอฟซี ได้ทะยาน
ไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
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“ม๊าเดี่ยว”
WHERE
DOES
YOUR
INSPIRATION

COME
FROM?

“อะไร? ...ท�ำให้ “กะเทยบ้านนา” ในอ�ำเภอเล็กๆ จังหวัดขอนแก่น คนนี้ ...มีช่ื อเสียงโด่งดังไปไกลถึง
ต่างแดน ...ในฐานะ “ดีไซเนอร์ระดับโลก” ...ด้วยวัยเพียง 17-18 ปี มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง
...ท�ำงานหาเงินเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ...บทสัมภาษณ์ชิ้นนี้พยายามเข้าไปค้นหาค�ำตอบ
แห่งความส�ำเร็จนัน้ !!? ...ซึ่ งบางค�ำตอบอาจท�ำให้คุณ “ทึ่ง” ว่านี่คือความคิดของเด็กบ้านนา
จริงหรือ...!!!???
ภาพของ “น้องม๊าเดีย่ ว” หรือ “อภิเชษฐ์ เอติรตั นะ” ในชุดประหลาดๆ ทีเ่ ธอออกแบบเอง
กับท่าโพสต์มั่นๆ แบบใจเกินร้อยของเธอ เชื่อว่าหลายคนต้องร้อง “อ๋อ” และบอกว่า
รู้จักเธอกันทุกคน
ก็เธอเป็นเน็ตไอดอล ที่มียอดกดไลค์ กดแชร์ ถล่มทลายคนหนึ่ง
ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนกดไลค์ กดแชร์ คิดอย่างไรกับเธอ...แต่การันตีได้ว่าเธอดัง
...ในบรรดานั้นคนบางกลุ่มอาจบอกว่าเธอ “บ้า”
...และบางกลุ่มก็คงเชื่อลึกๆ ว่าเธอ “อยากดัง”
...หรือบ้างก็เห็นเป็นแค่เรื่องตลก ดูไป หัวเราะไปแบบว่าสนุกดี
น่าแปลก ในขณะที่คนไทยพากันดูแบบข�ำๆ เห็นเป็นแค่เน็ตไอดอลคนหนึ่ง
ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดในตลาดโลกโซเชียล แต่ส�ำหรับสื่อต่างประเทศกลับคิดต่าง และ
มองเห็นบางอย่างในผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของ “ม๊าเดี่ยว”
กะเทยไทยวัย 16 ปี กลายเป็นทีพ่ ดู ถึงในสือ่ ต่างชาติอย่างเพจเฟซบุก๊ Attitude
Magazine และ CCTVNews
หลังจากนั้นไม่นาน “ม๊าเดี่ยว” ก็ได้ถูกทาบทามให้ไปเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบชุด
ให้นางแบบ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในรายการ Asia’s Next Top
Model Season 4 เธอได้เดินสายโชว์ตัว และให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่อย่าง
ไทม์แมกกาซีน
พออายุ 17 ปี เธอก็มีแบรนด์เสื้อผ้าที่เธอออกแบบด้วยตัวเอง ในชื่อ
KOxMA แถมจัดแฟชั่นโชว์เป็นเรื่องเป็นราว คงไม่ต้องบอกว่าตอนนี้
เธอก้าวไปไกลกว่าค�ำว่าเน็ตไอดอลแค่ไหน แน่นอนตัวเธอเองก็ยงั ไม่กล้าพูด
อย่างเต็มปากว่าเธอเป็น Designer แล้วยิ่งค�ำว่า Model นั้น
เธอบอกว่ายิ่งห่างไกล แต่เธอก็มีความฝันที่จะก้าวไป และก็คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เธอมีรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว
จาก 2 อาชีพนี้
เธอบอกว่าตอนนีเ้ ธอก�ำลังเรียนต่อที่ กศน. และอีกไม่นาน
คงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะได้ทุนจากทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่ค�ำว่า Designer ได้อย่างเต็มปาก
อะไรทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของเธอ? ...กับบันไดก้าวแรก
ที่เธอได้ข้ามผ่าน
เราเริ่มด้วยค�ำถาม ...“ม๊าเดี่ยว หนูมีดีไซเนอร์คนไหน
เป็นไอดอลหรือเปล่า?” เธอตอบหน้าตาเฉยว่า... “หนูไม่รู้จัก
ดีไซเนอร์คนไหน หนูไม่รจู้ กั ใครเลย ถึงวันนีห้ นูกไ็ ม่รจู้ กั ใคร?”
โอ้ จอร์จนี่หมายความว่าหนูม๊าเดี่ยว หนูไม่เคยรู้จัก
Gianni Versace, Calvin Klein, Giorgio Armani
หรือ Yohji Yamamoto เลยเหรอ
เธอบอก “ค่ะ ก็เราคือเรา เราเป็นตัวของตัวเอง”
จริงอยู่ที่ดีไซเนอร์หลายคนอาจมีไอดอลในดวงใจเป็น
แรงบันดาลใจให้เราได้เดินตามฝันนัน้ แต่สำ� หรับ “ม๊าเดีย่ ว”
เธอมีแต่พลังภายในตัวเธอทีข่ บั เคลือ่ นความฝันนัน้ สมองของเธอ
เหมือนผ้าขาว เธอเริม่ ต้นด้วยการไม่หลอกตัวเอง และเป็นตัวของ
ตัวเองให้มากที่สุด เมื่อเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
เธอจึงแตกต่าง และเป็นผู้น�ำ

“ม๊ า เดี่ ย วคิ ด ว่ า การเป็ น ตั ว ของตั ว เองเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
แล้วต้องเป็นในทางทีด่ นี ะ ท�ำอะไรก็จะมีความสุข ตอนม๊าเดีย่ วเด็กๆ
ชอบเข้าไปร้านตัดผม มีความสุขกับการเปิดดูหนังสือแฟชัน่ รูส้ กึ
ชอบชุดเสือ้ ผ้าทีอ่ ยูใ่ นนัน้ มาก กลับมาบ้านก็ขอให้แม่ซอื้ ตุก๊ ตาบาร์บี้
ให้หน่อย เราจะได้เอาเศษผ้าจากร้านตัดเย็บผ้าที่อยู่ข้างบ้าน
มาตัดเย็บใส่ให้ตุ๊กตาเองได้ ก็เลยเป็นความชอบตั้งแต่ตอนนั้น
เวลาครูถามอยากเป็นอะไร เด็กคนอื่นก็จะตอบ อยากเป็นหมอ
เป็นครู แต่เราอยากเป็นดีไซเนอร์ แล้วพอเริ่มมีโซเชียลมีเดีย
เข้ามาเมือ่ 2-3 ปีทแี่ ล้ว เราก็เริม่ อัพรูปเสือ้ ผ้าทีเ่ ราออกแบบ และ
รูปเราทีเ่ ป็นนางแบบโพสต์ลงเฟซบุก๊ ก็เลยโด่งดังมาจนทุกวันนี”้
แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ให้เธอหยิบสิ่งต่างๆ รอบตัว
มาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย เธอบอกว่า...
“ก็หนูเป็นเด็กอีสาน ทุกอย่างมันติดตัวเรามาตั้งแต่เด็ก
เราเห็นทุกวันเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ นี่คือความเป็นตัวเราเอง
ไม่ตอ้ งปรุงแต่ง แค่ดงึ เสน่หข์ องสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ออกมา ไอเดียมัน
มาเอง”
สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือ “ม๊าเดี๋ยว” เธอเป็น
กะเทยบ้านนาที่ไม่เคยหลอกตัวเอง เธอจริงใจกับตัวเอง สังเกต
ได้จากทุกค�ำพูดของเธอ ล้วนตรงไปตรงมา ไม่มีเสแสร้ง และ
ชัดเจนหนักแน่นในความเป็นตัวเอง จนบางครั้ง
ออกจะตรงเกินไปเสียด้วยซ�้ำ
“การคิดงานออกแบบ ส�ำหรับม๊าเดี่ยว
“ความสุข” เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ท�ำอะไร
ก็ได้ทเี่ รามีความสุข ส�ำหรับม๊าเดีย่ ว ดูหนัง
ฟังเพลง ใช้ชีวิตที่เรามีความสุข เดี๋ยว
แรงบันดาลใจก็จ ะมาเอง และถ้าเรามี
ความสุข ผลงานเราก็จะออกมาดี ทุกวันนี้
ท�ำงานการกุศล เพือ่ สังคม เพือ่ สิง่ แวดล้อมมากขึน้
เพราะรู้สึกว่าเมื่อเราโตมา เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้
คนเดียว เราอยู่กับคนอื่นๆ ด้วย แล้วท�ำเรื่องเหล่านี้
เราก็มีความสุข พอมีความสุขไอเดียก็เกิดเต็มไปหมด
สิง่ ทีห่ นูใช้เป็นหลักคิดในการท�ำงานออกแบบคือ ถ้าเรา
ท�ำด้วยความรัก ย่อมต้องมีคนชื่นชอบในงานที่เราท�ำ
ถึงจะมีคนไม่ชอบบ้างก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็มคี นเห็น
สิง่ ทีเ่ ราท�ำ เราจะได้พฒ
ั นาสิง่ ทีเ่ ราท�ำให้ดขี นึ้ ต่อไปได้”
นี่คือความฝัน และอนาคตของคนที่อยากจะ
เรียกตัวเองว่า Designer ได้อย่างเต็มปาก
คนที่ค้นหาตัวเองจนพบ เป็นตัวของตัวเอง
รั ก ตั ว เอง ไม่ โ กหกตั ว เอง และพยายามที่ จ ะ
พรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมา โดยผ่านเสื้อผ้า
ที่ เ ธอออกแบบ ดั ง นั้ น เสื้ อ ผ้ า ที่ เ ธอออกแบบ
จึง “แตกต่าง” และมี “เอกลักษณ์” ไม่ซ�้ำแบบ
ใครแน่นอน

ก่อนจากกั น เธอบอกกั บ เราว่ า เธอตั้ ง เป้ า หมายเอาไว้
อยากให้ตู้เสื้อผ้าของทุกคนบนโลกใบนี้ มีเสื้อผ้าที่เธอ
ออกแบบอยู่ในตู้เสื้อผ้าทุกใบ...!!!
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