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บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์คำุณภาพภายใต้แบรนด์ “คำริสตินา” (Cristina) และ “ออนเซ็น” (Onzen)” เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์
ระดับพรีเมี่ยมจำากฝีมืออันประณีตของคำนไทย มีจำุดก�เนิดจำากการผลิตสินคำ้าให้กับแบรนด์ต่างๆ (OEM) และได้สร้างแบรนด์สุขภันฑ์ “คำริสตินา” มาแล้ว 22 ปี  
ภายใต้หลักการออกแบบที่โดดเด่นและสามารถใช้งานได้จำริง ใช้วัสดุคุำณภาพสูง ตอบสนองการผ่อนคำลายของลูกคำ้าได้สูงสุด สามารถซ่อมบ�รุงรักษาผลิตภัณฑ์ได้  

โดยสินคำ้าของคำริสตินา ประกอบด้วย อ่างอาบน�้า ตู้อาบน�้า โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า สุขภัณฑ์อื่นๆ แบบคำรบวงจำร โดยได้รับคำวามไว้วางใจำจำากโรงแรมชั้นน� 
โคำรงการบ้านจำัดสรร คำอนโดมิเนียม สปาหรูระดับแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ 

รู้จำักสุขภัณฑ์คริสตินาได้มากขึ้นที่ http://www.cristina.co.th หรือ https://www.facebook.com/cristina.thailand
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What is Hybrid? 
อะไรคือ ระบบ Hybrid ???
คุณอาจจะเคยได้ยินค�าว่า Hybrid จากรถยนต์คันโปรดของคุณ กับนวัตกรรมที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์ 
เปลี่ยนพลังงานมาเป็นแบตเตอรี่ที่ช่วยในการประหยัดน�้ามัน และเงินในกระเป๋าของคุณ
หากคุณก�าลังแช่น�้าอุ่นสบายๆ แต่มีคลื่นเสียงก่อกวนที่กระทบโสตประสาทในขณะที่คุณต้องการความผ่อนคลาย
จากการแช่น�้าอุ่น คงกลบความสุข สงบ ของคุณจนหมดสิ้น
และนี่คือค�าตอบของสุนทรียะแห่งความเงียบ กับนวัตกรรม Hybrid ครั้งแรกในวงการอ่างอาบน�้า
ซึ่งคริสตินาได้พยายามปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของอ่างอาบน�้าจากปั๊มปกติที่ท�างาน
โดยใช้ใบพัดระบายความร้อนมาเป็นระบบ Hybrid ใช้พลังงานแม่เหล็กแทน 
แล้วมันดีกว่ายังไง???  
การใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยให้ระบบปั๊มกินไฟน้อยลง และที่ส�าคัญ...เงียบ
ส่วนการเป็น Hybrid นั้น ก็เพราะว่าปั๊มสมัยก่อน จะต้องถ่ายความร้อนออกจากตัวปั๊ม
แต่ Hybrid นั้นเก็บความร้อนไว้ในตัว และถ่ายความร้อนกลับเข้าไปในน�้าท�าให้น�้าอุ่นตลอดเวลา
เมื่อเปิดใช้งานระบบ Hybrid และไม่ต้องติด Heater หรือเติมน�้าร้อนตลอดเวลาเหมือนระบบอ่างอาบน�้าแบบเดิมๆ
ท�าไมต้องเปลี่ยนมาใช้ Hybrid???  
หากคุณคิดว่าการแช่น�้าอุ่นในอ่างอาบน�้าคือการผ่อนคลาย นอกจากเป็นการพักผ่อนทางร่างกายแล้ว
จิตใจก็ต้องได้รับการผ่อนคลายเช่นกัน ความเงียบสงบ ที่ได้ยินเพียงเสียงน�้าที่เป็นธรรมชาติ
ย่อมก่อเกิดความสุนทรีย์ในจิตใจให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในทุกมิติแห่งอารมณ์
และที่ส�าคัญอุณหภูมิของน�้าอุ่นก็จะคงที่ตลอดการใช้งาน 
และนี่คือ Hybrid นวัตกรรมที่สุดแห่งความผ่อนคลายในการแช่น�้าอุ่น ที่คุณต้องลองสัมผัส...สักครั้ง!!!



HYBRID PUMP
ระบบปั๊มที่ใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยถ่ายความร้อนสู่น�้าที่ไหลวนผ่านปั๊ม ให้อุณหภูมิน�้าอุ่นคงที่ตลอดการใช้งาน
โดยประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 60% ของปั๊มน�้าทั่วไป และให้แรงดันน�้าเพิ่มขึ้น 15%
พร้อมท�างานเงียบด้วยระดับเสียง เพียง 5 เดซิเบล

PERFORMANCE, GREENER, QUIETER
A whole new world of benefits

WARMER
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.

QUIETEST
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
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. 

60 % 15 % 5 %

CRISTINA

CRISTINA HYBRID PUMP

TRADITIONAL PUMP





CL 1
1900X1250X600 mm.



8 Open Up

EXPERIENCE NEW CORNER OF YOUR LIFE 
DISCOVER THE SERENITY

อ่างเข้ามุม โฉมใหม่
ท่ีมีรูปลักษณ์ทันสมัย เหมือนอ่างลอยตัว
และอัดแน่นด้วยระบบอย่างลงตัว

Character : เรียบเท่ แบบมีสไตล์ 
Concept : อ่างเข้ามุมสุดคำูล ที่มาพร้อมกับ
ดีไซน์ทันสมัย ด้วยรูปทรงท่ีเป็นเอกลักษณ์  
เรียบหรู มีระดับ และฟังก์ชั่นการใช้งาน 
ที่จำัดเต็ม ทั้งม่านน�้าตก ระบบ WHIRLPOOL 
และ AIR POOL อีกทั้งยังคำ�นึงถึง
พื้นที่ใช้งาน ตอบโจำทย์ไลฟ์สไตล์คำนรุ่นใหม่
ที่ชอบคำวามแตกต่างอย่างมีสไตล์

CL 2
1850X1200X600 mm.
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DISCOVER THE SERENITY



10 Open Up

Anand
Gaggan

“การคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ เป็นงานออกแบบประเภทหนึ่ง 
ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ...การที่เชฟคนหนึ่งจะก้าวถึงจุด 

ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า นั่นย่อมไม่ธรรมดา...แต่ที่ยากยิ่งกว่า
คือคุณจะยืนบนจุดนั้นได้นานเพียงใด...ในเมื่อ “ความแปลกใหม่”
ในที่สุดก็ต้องกลายเป็น “ความเก่า” ในวันหนึ่ง!?!”
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Anand
Gaggan

“การคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ เป็นงานออกแบบประเภทหนึ่ง 
ท่ีต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ...การท่ีเชฟคนหน่ึงจะก้าวถึง
จุดท่ีได้รับการยอมรับจากลูกค้า น่ันย่อมไม่ธรรมดา
...แต่ท่ียากยิ่งกว่าคือคุณจะยืนบนจุดนั้นได้นานเพียงใด
...ในเม่ือ “ความแปลกใหม่” ในท่ีสุดก็ต้องกลายเป็น 
“ความเก่า” ในวันหน่ึง!?!”

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

Five Questions



ร้าน Gaggan ของเชฟ Gaggan Anand เป็นร้านอาหารอนิเดยีทีน่�าเอาเทคนิค
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) เอาเป็นว่าใครจะมาร้านน้ีต้องจองคิวล่วงหน้า และ 
อาจต้องใช้เวลาข้ามเดือนกนัเลยทเีดยีว ส�าหรับอาหารอินเดยีแนวใหม่สไตล์ Molecular 
Gastronomy กค็อืการน�าวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เข้ามาช่วยสร้างสรรค์อาหารให้ออกมา
แปลกแหวกแนว แปลกชนิดเปลี่ยนรูปโฉมไปจนแทบจ�าไม่ได้ สวยงาม น่าทาน  
รวมไปถึงรสชาติที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นชาวอินเดียก็อร่อยได้ แต่สิ่งที่เราอยากถาม  
เชฟ Gaggan Anand ในวันนี้ ไม่ใช่สูตรอาหาร หรือวิธีการท�า แต่เราอยากถาม 
ในฐานะของนักออกแบบอาหารที่มีชื่อเสียง กับการสร้างปรากฏการณ์วัฒนธรรมการกิน
ในแบบ Gaggan Style จนโด่งดัง

จนวันหน่ึง...เมื่อชีวิตเดินมาถึงจุดที่มีชื่อเสียง กับทุกวันที่มีอีเมล์ติดต่อเข้ามา 
วันละไม่ต�่ากว่า 500 ข้อความ มีสื่อมวลชนมารอสัมภาษณ์ถึง 5 ราย อย่างในวันนี้  
จริงอยู่...ที่ข้อมูลเก่ียวกับเชฟ Gaggan Anand จะมีให้เราค้นหาค�าตอบได้ทาง
อินเตอร์เน็ต แต่การที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดสักคร้ังน่าจะให้อะไรเราได้
มากกว่าค�าตอบที่เราอยากรู้ก็เป็นได้ ความเพียรจึงน�าพาเรามาพบ เชฟ Gaggan  
ถึงร้านในค�่าคืนนี้ และรอคอยที่จะได้สนทนา ท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านที่มีลูกค้า
เต็มทุกโต๊ะ ซึ่งเชฟ Gaggan ได้ออกตัวว่าวันนี้ตัวเขาไม่ต่างจากแชมเปญที่เปิดมาแล้ว
ถงึ 8 ช่ัวโมง คอืวันน้ีเขาหมดพลงัไปกบัการตอบค�าถามมากมายแล้วในวนัน้ี แม้จะหมดพลัง 
แต่ทกุค�าตอบที ่เชฟ Gaggan Anand ตอบ มนักลบัปลกุพลงับางอย่างขึน้ภายใน (ใจ) 
และน่ีคอืค�าตอบจาก 5 ค�าถาม...กบัการก้าวต่อไปในอนาคตของ Gaggan Anand...???

เราเปิดบทสนทนากับค�าถามเบาๆ เรียกน�้าย่อยสักนิด 
Q : คุณหลงรักการท�าอาหารได้อย่างไร
A : “ไปดูใน Netflix” (><!) (ค�าตอบจาก Gaggan แบบฮาๆ งานน้ี 

ไม่ต้องเรียกน�้าย่อยแล้วครับ เราลองเปลี่ยนค�าถามใหม่)
Q : คุณคิดว่าอาหารของคุณจะเดินไปในทิศทางไหนจากนี้?
A : “ค�าถามนี้น่าสนใจ  คุณรู้ใช่ไหมว่า ผมคิดที่จะปิดร้านนี้ ในปี 2020 เพราะ

ทกุอย่างในโลกน้ีมนัมาพร้อมกบัวนัหมดอาย ุผมคิดว่าผมไม่มไีอเดยีจะท�ามันต่อ เพราะ 
fine dining มันไม่เหมือนเมื่อก่อน...ผมมาเมืองไทยเม่ือปี 2007 และได้เปลี่ยน  
fine dining เป็นแบบ Gaggan Style คือใช้มือกิน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ท�าอาหารกับผู้กิน มีการอธิบายเก่ียวกับวัตถุดิบและการเล่าเร่ืองผ่านการจัดวางของ
อาหาร ถ้าคุณดูเมนูอาหารของผม ผมจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน ยกเว้นโยเกิร์ต (Yogurt 
explosion) เพราะมันคือ identity ของผม ส�าหรับ fine dining ของผมมันจะ 
ไม่เหมือน fine dining ของคนอื่น คือมีที่เดียวในโลก ราคาอาหารของผม 95%      
ลงไปกบัวตัถดิุบอาหาร การจะเดนิหน้าไปในอนาคต ผมต้อง Challenge จากสิง่เดิมๆ 
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�าอาหาร
A : “ผมเป็นคนตรงไปตรงมา และไม่ใช่คนปากหวาน วันๆ หน่ึงมีคนมาขอ

สัมภาษณ์เยอะมาก คุณเป็นรายที่ 5 ของวันนี้ และตอนนี้ผมเหมือนแชมเปญที่ถูกเปิด 
มาแล้ว 8 ชัว่โมง คือไม่มลีมแล้ว...ตายแล้ว ผมอยากให้ทกุคนมาเจอผมตอนทีผ่มยงัเฟรซ 
(Meet me at my best) และอยากให้อาหารของผมเป็นจุดสนใจมากกว่าทีจ่ะมาสนใจ
ในตวัผม หรือสนใจเพราะผมมีชือ่เสยีงโด่งดงั (I’m not hero, the hero is the food) 
ผมคิดว่าในอนาคตผมอยากให้ร้านอาหารผมเล็กลง เพื่อที่ผมจะได้ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด
และมีความสุขกลับไปทุกคน” (ซึ่งภาพที่เราเห็น เชฟ Gaggan ทักทาย พูดคุย  
ถ่ายรูปกับลูกค้าทุกโต๊ะอย่างเป็นกันเอง)

Q : คุณท�าอย่างไร ท�าไมอาหารที่นี่จึงดูน่าสนใจ?
A : “กค็อื Give love to food  ปัญหาในร้านอาหาร คอืคนท�างานจะอารมณ์เสยี 

มักจะด่ากัน หรือโกรธกัน ผมไม่ชอบเวลาคนโมโห ด่ากันในครัว เราต้องรักในการท�า
อาหาร ต้องใส่ความรักเข้าไป การท�าอาหารต้องใจเย็น ดูอย่างแม่ เวลาแม่ท�าอาหาร 
ให้ลูกกิน แม่จะมีความสุขและใส่ความรักเข้าใปในอาหาร  การท�าอาหารต้องเริ่มจากการ
มีความสุข และรู้สึก relax เวลาท�าอาหาร”

Q : คุณมีหลักในการเลือกและสอนพนักงานของคุณอย่างไร?
A : “ผมไม่มีเหตุผลในการเลือกทีมงาน...บางคนบอกว่าเห็นผมดังจึงอยากมา

ท�างานด้วย และพวกเขามาที่น่ีเพราะเขาอยากจะเรียนรู้ว่า fine dining คืออะไร  
มันไม่ใช่การกินที่หรูหรา แต่มันจะเป็น fine food ผมจะสอนให้เขารู้ว่า นี่คือ future 
of food แต่สิ่งที่ผมต้องการให้ลูกน้องของผมมีคือ ลีลา ผมเป็นคนชอบลูกน้องที่มีลีลา 
และสไตล์เป็นของตวัเอง การท�าอาหารต้องมลีลีา ถ้าไม่มีลลีากไ็ม่ม ีGaggan...No Soul  
No Gaggan”

Q : คุณท�าอาหารให้คนรวยทาน แล้วตัวคุณทานอะไร?
A : “ส่วนตัวผมเป็นคนธรรมดามาก และแน่นอน...ผมไม่ชอบเข้าร้านอาหาร 

ร้านอื่น (แล้วร้านข้างทางคุณทานไหม) ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ผมชอบมาก  
กินได้ทุกวนั” 

ความจริงเรายังมีค�าถามที่ค้างคาใจอยู ่อีกเยอะมาก แต่ด้วยความฮอตของ        
เชฟ Gaggan ท�าให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านแย่งชิงตัวเขาไปพร้อมกับโต๊ะ
เก้าอี้ที่เรานั่งพูดคุยกัน...เพื่อน�าไปจัดวางเสริมรับรองลูกค้าที่ล้นออกไปถึงนอกร้าน..!!!!

แต่ในทีส่ดุเรากไ็ด้ 5 ค�าตอบ ทีบ่่งบอกตวัตนของนักออกแบบอาหารทีช่ือ่ Gaggan 
Anand ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ธรรมดา แต่แฝงปรัชญาบางอย่างลกึซึง้ เมือ่เชือ่ว่า   
ทุกอย่างมีวันหมดอายุ ย่อมต้องพร้อมคิดสิ่งใหม่ตลอดเวลา ความคิดที่จะปิดร้าน  
Gaggan ในปี 2020 จึงไม่ใช่ความโศกเศร้า แต่เป็นความไม่ยึดติด นักออกแบบ 
ที่ยึดติดกับผลงานที่ประสบความส�าเร็จในอดีต ย่อมไม่มีวันหาความสุขในชีวิตเจอ 



คุณสมบัติเด่น. หลากหลายสไตล์ หลากหลาย
 รูปทรง ตอบโจำทย์ทุกดีไซน์เพื่อพ้ืนท่ีส่วนตัว
 สุดพิเศษท่ีสะท้อนคำวามเป็นตัวตนของคำุณ. พื้นผิวเรียบเนียนในทุกสัมผัส
 ไร้รอยต่อ งดงามดุจำหินธรรมชาติ . อิสระในการจัำดวาง ลงตัว 
 ทุกฟังก์ชั่น ติดต้ังง่าย . เพิ่มสเปซในห้องน�้าดูกว้างขึ้น
 แม้มีพื้นที่จำ�กัด

FREESTAND

fReeSTAND
SeRIeS
อิสระจากพันธนาการ
ในทุกข้อจ�ากัด













Character : ชอบคำวามแปลกใหม่ และกล้าที่จำะแตกต่าง #Art #หน้าเต็ม
Concept : Funny Colorful สนุกสนานไปกับ
เส้นสายขอบอ่างที่ฉีกแนวจำากรูปแบบเดิมๆ

Character : เรียบนิ่ง ดูจำริงใจำ #เหมือนใจำฉันที่ให้เธอ #มินิมอลก็มา
Concept : Industrial loft style เป็นการผสมผสานคำวามดิบ
และคำวามหรูของวัสดุได้อย่างลงตัว

170,080

180,085183,084

COOL
เท่ มีสไตล์ สะกดทุกสายตา

HELIX
ฟังก์ชั่นคำรบ คำมเฉียบทุกเส้นสาย

Character : ดีไซน์ล�้าสมัย ตอบโจำทย์ไลฟ์สไตล์คำนรุ่นใหม่ #Space 
Concept :  Future ด้วยเส้นสายโคำ้งมนในทุกสัดส่วน 
กับอ่างอาบน�้ารูปทรงไข่โดดเด่นด้วยคำวามต่างที่สมดุล

OVUM 
แตกต่าง อย่างสมดุล

Bathtub

Freestyle
Freestand



ARK-C 
โคำ้งรับโอบกระชับสรีระ...ผ่อนคำลายในทุกอิริยาบถ

170,080 152,082

170,090 165,085

Character : อบอุ่นในอ้อมกอดของธรรมชาติ #หน้าสด #NoFilter
Concept : Eco Natural โดดเด่นด้วยเส้นสายโคำ้งเว้า
ของขอบอ่างที่ออกแบบให้โคำ้งเชิดขึ้นเพื่อโอบรับสรีระ

Character : โดดเด่นอย่างมีสไตล์ #สวยเลือกได้ #ซื้อคำ่ะ
Concept : Reflection เส้นสายโคำ้งเว้า รูปทรงโฉบเฉี่ยว 
ล�้าสมัย สะท้อนมิติคำวามงามในทุกมุมมอง

VESSELA 
โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายโคำ้งเว้ารองรับทุกสรีระ

PAYTAI 
มิติเส้นสาย แห่งคำวามพิศวง

Character : ซ่อนเสน่ห์ ในคำวามงามที่เรียบง่าย #ขนาดนั้น
Concept : Grid-Mirage การออกแบบที่เหนือชั้น
ของอ่างอาบน�้ารูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมน กว้างขวาง เพรียวบาง

Character : เหนือระดับแห่งคำวามหรูหรา อย่างมีรสนิยม #Queen
Concept : Classic การออกแบบที่ลงตัวอย่างสมดุล  
ย่อมเกิดคำวามงามที่ไร้ซึ่งกาลเวลา

REGEND
คำวามงามที่เหนือกาลเวลา
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สถาปนิกที่ “สนุก” ในงาน ...อย่างไม่มีที่สิ้นสุด



“การเป็นนักออกแบบโดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรม ...ถ้าไม่สนุกในงาน ...คุณจะไม่มีวันสร้างผลงานท่ีดีออกมาได้ 
และความสนุก...มิใช่มีเพียงแค่จุดเร่ิมต้น แต่มันจะยิ่งทวีคูณมากขึ้น...มากขึ้น จนถึงวันที่โปรเจคนั้นเสร็จสมบูรณ ์

...บางโปรเจคอาจใช้เวลานานหลายปี...หรือแม้แต่บางโปรเจคที่ไม่มีโอกาสได้สร้างจริง 
...คุณยิ่งต้องสนุกกับมันให้ถึงที่สุดเช่นกัน...!!!”

ส�านักงานออกแบบ Onion เร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ.2547 
โดยคน 2 คน “ป้อ” (ศริิยศ ชยัอ�านวย) และ “ออ” (อริศรา 
จักรธรานนท์) ป้อ และ ออ เป็นเพื่อนนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่นเดยีวกนั 
รหัสปีการศึกษา 2538 ได้เกียรตินิยมทั้งคู่ ออ เรียน
สถาปัตยกรรมภายใน จบแล้วกไ็ปท�างานที ่RDG อยู ่2 ปี 
ก่อนบนิไปเรียนต่อที ่Design Academy Eindhoven 
ที่ฮอลแลนด์ เพราะตอนน้ันงานของฮอลแลนด์ค่อนข้าง
โดดเด่น เน้นดีไซน์แบบใหม่ทีใ่ช้วสัดทุีไ่ม่แพงแต่ขายไอเดยี 
กลับจากฮอลแลนด์มาท�างานที่ Orbit Design อยู่ 2 ปี 
ส่วนป้อท�างานที ่Architect 110 แล้วบนิไปเรียนต่อที ่AA 
(Architectural Association) ที่ลอนดอน หลักสูตร 
DRL (Design Research Laboratory) เกี่ยวกับ
การใช้คอมพวิเตอร์มาช่วยในการดไีซน์ จบป๊ับกเ็ข้าท�างาน
ที่ Zaha Hadid Architects อยู่ 8-9 เดือน กลับมา
เมืองไทย ท�าเองอยูส่กัพกั กม็าเปิด Onion กบั ออ จุดเด่น
ของ Onion คอืครบวงจร ทัง้งานสถาปัตย์ ภายนอก-ภายใน 
และอินทีเรีย ซึ่งรวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และงาน 
Craft ที่น�ามาใช้ในงานออกแบบนั้นด้วย

“เราคิดว่างานทั้งหมดมันถูกแบ่งไม่ได้ ทั้งหมดต้อง
ถูกรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ตั้งแต่การวางผัง การสร้างอาคาร 
รวมถงึรายละเอยีดของอนิทเีรีย และของตกแต่งเลก็ๆ น้อยๆ 
ทัง้หมด เพราะเราเชือ่ว่าทัง้หมดต้องเป็นคอนเซป็ต์เดยีวกนั 
เราคิดเสมอว่าเวลาผู้ใช้เข้ามาในสถานที่ที่เราออกแบบ 
เราน่าจะท�าให้เขารู้สกึว่ามนัเป็นเร่ืองราวเดียวกนั ตัง้แต่ของ
ช้ินทีเ่ลก็ทีส่ดุไปจนถงึชิน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ” “ป้อ” พดูถึงแนวคิด
และวิธีท�างานของ Onion 

10 กว่าปีกับการออกแบบภายใต้ชื่อ Onion ทั้งคู่ 
ได้สร้างผลงานที่แปลกใหม่ และเต็มไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ไว้อย่างมากมาย หลายผลงานสร้างความประทบัใจ
ให้ผู้พบเหน็ จนอยากรูจั้กว่า...ใครเป็นคนออกแบบ?...อาทิ

JERRY HOUSE (บ้านอารมณ์สวนสนุก)
SALA KHAOYAI (สถาปัตยกรรมที่เคารพ 

ในความงามของธรรมชาติ)
SALA AYUTTHAYA (สถาปัตยกรรมโมเดิร์น 

บนความเป็นไทย)
SALA RATTANAKOSIN (สถาปัตยกรรมที่

เปลีย่นตกึแถวเก่าๆ ให้กลายเป็นโรงแรมทีว่วิสวยทีส่ดุ)...ฯลฯ 
“สถาปนิก เป็นอาชีพที่สนุก เราได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ 

ตลอดเวลา ทดลองวัสดุ ทดลองสเปซ ทดลองแนวคิด 
โดยพยายามคดิคอนเซป็ต์ใหม่ๆ ขึน้มาตลอดเวลา ตอนน้ี 
เราก�าลังสนใจเรื่องพฤติกรรมของคนกับพื้นที่ โดยเฉพาะ 
ในเรื่อง “ค�าจ�ากัดความ” กับ “พื้นที่พื้นที่หนึ่ง” อย่างเช่น  
ตอนทีเ่ราเคยทดลองท�าบ้านทีเ่ป็นสวนสนุก เรารู้สกึเลยว่า
มันไม่จ�าเป็นต้องมี typical หรือภาพของความเป็น 
สถานทีน่ัน้ มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เหมือนการออกแบบ
ออฟฟิศ มนักไ็ม่ได้มใีครก�าหนดว่าออฟฟิศต้องเป็นแบบน้ีๆ 
เราสามารถลองท�าอะไรใหม่ๆ ได้ มันเป็นแบบน้ีกับ 
ทุกโจทย์งานของเรา น่ีเป็นสิ่งที่เราก�าลังสนุกอยู่ตอนน้ี”  
“ออ” พูดถึงสิ่งที่ท�าให้ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เธอดีใจทุกครั้ง 
ที่ได้ออกแบบ และตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นมันออกมาเป็น
รูปเป็นร่าง เป็นการทดลองที่เธอบอกว่าไม่เคยท�าให้เธอ
หยุดคิดได้เลย “ออ” บอกอีกว่างานของ Onion หากดู
เผินๆ อาจคดิว่า โมเดร์ินจ๋า แต่ถ้ามองเข้าไปให้ลกึถงึข้างใน 

จะเห็นความเป็นไทยซ่อนอยู่มากมายในความโมเดิร์นน้ัน 
ซึง่เป็นความสนุกทีเ่ธอไม่เคยลมืทีจ่ะใส่เข้าไปในทกุชิน้งาน
ที่ได้ออกแบบ

“งานเราอาจดูโมเดิร์นแต่จริงๆ ข้างในมีวัสดุไทยๆ 
เยอะมาก เราพยายามทีจ่ะใช้วสัดุทีเ่ป็นงานฝีมอื งาน craft 
ค่อนข้างเยอะ แลว้เรากเ็อามาปรบัหน้าตาใหม่เพื่อเอามาใช้  
ในงานออกแบบของเรา ทุกชิ้นงานที่ออกแบบเราจึงแฝง
เสน่ห์งานฝีมือไทยๆ เข้าไปด้วยเสมอ” “ออ” กล่าว 

ก่อนที ่“ป้อ” จะกล่าวเสริมขึน้มาว่า “ใช่ครับ ส�าหรับ
พวกเรา Onion แล้วสถาปัตยกรรมเป็นงานไม่น่าเบื่อ 
เพราะพวกเราพยายามท�าสิง่ทีม่นัใหม่ๆ และไม่เหมอืนเดมิ
ตลอดเวลา” แม้จะเป็นงานทีส่นุก แต่ป้อกบ็อกว่ามนัไม่ง่าย
ที่จะไปยืนตรงจุดนั้น ถ้าขาดความอุตสาหะ

“อาชีพสถาปนิก เป็นอาชีพที่ใช้ประสบการณ์ ซึ่งได้
มาจากการสงัเกต วเิคราะห์สิง่รอบๆ ตวัเรา ประสบการณ์จะ
ท�าให้การท�างานของเราแม่นขึน้ เร็วขึน้ เน้ียบขึน้ ทัง้ความรู้
ของเทคนิคการก่อสร้าง ชนิดและการเลอืกใช้วสัด ุรวมไปถงึ
การถ่ายทอดจากแนวคิดออกมาเป็นรูปธรรม การสร้าง
สถาปัตยกรรมให้ส�าเร็จมักใช้เวลานาน บางโปรเจคใช้เวลา  
1 ปี บางโปรเจคใช้เวลาถงึ 5 ปี บางโปรเจคไม่ได้สร้างเลย 
ความรู ้สึกตื่นเต้นในแต่ละโปรเจคมีความส�าคัญมาก  
ปกติมันจะมีตั้งแต่รับโปรเจค และมันจะมีมากขึ้นเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะตอนที่สร้างใกล้จะเสร็จ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ
เราในการท�าอาชีพน้ี คือ Passion และมีความสนุก 
ในงาน”

นี่คือ “สถาปนิก” ในแบบ Onion กับความสนุก 
ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในวิชาชีพ...สถาปนิก 
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สุดยอดนวัตกรรมอ่างอาบน�้าล้นท่ีช่วยในการบ�บัดและผ่อนคำลาย เมื่อได้ยินเสียงน�้าที่ล้น 
ออกจำากขอบอ่าง ด้วยรูปทรงอ่างอาบน�้าที่มีขนาดเท่าเดิมแต่เพิ่มคำวามลึกภายใน เพื่อให ้
ร่างกายได้แช่น�้าลึกจำนถึงต้นคำอ ซึ่งกระตุ้นกล้ามเน้ือหัวใจำให้แข็งแรงขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อ
ผ่อนคำลายได้ดี

Bathtub
Series

NOVA
1900 X 1300 X 620 mm.

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.

อ่างอาบน�้าแบบลอยตัวกับการออกแบบแสงเรืองรองด้านใต้อ่างอาบน�้า 
ให้คำวามรู้สึกล่องลอย โดดเด่นดั่งประติมากรรมชิ้นเอก ภายในอ่างอาบน�้า 
ดีไซน์รองรับทุกสรีระในทุกอิริยาบถที่ผ่อนคำลายส�หรับสองท่านสบายๆ

ช่วงเวลาดีๆ กับการแช่น�้าอุ่น
การแช่น�้าอุ่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการพักผ่อน เพราะน�้าอุ่นมีส่วนช่วย
ขยายหลอดเลือด เพื่อการท�งานและการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น  
ช่วยกระตุ้นการท�งานของหัวใจำ ขยายเส้นเลือดในสมอง ช่วยลดการ 
ปวดศีรษะ น�า้อุน่จำะสร้างแรงดนัในร่างกาย และกระตุน้การท�งานของหวัใจำ  
ท�ให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ช่วยผ่อนคำลายกล้ามเนื้อ และโมเลกุล 
ของน�้าอุ่นจำะช่วยเปิดรูขุมขนท�ให้ผิวพรรณสดชื่น และขับสิ่งสกปรก 
ทีเ่กาะตามรขูมุขน เมือ่ร่างกายผ่อนคำลาย สดชืน่จำะท�ให้หลบัสนทิตลอดคำนื  
ท�ให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ พร้อมรับวันใหม่ และเติมคำวามสดชื่น 
เพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุด แนะน�ควรแช่น�้าอุ่นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง

Bath Time Story
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Zpell-Z

ZPELL Z
2000 X 1300 X 500 mm.

TAKIYU
1900 X 1500 X 550 mm.
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นวัตกรรมผืนน�้ากับฟังก์ชั่นม่านน�้าตก สร้างบรรยากาศแห่งคำวาม 
ชุ่มฉ�่าเหมือนอยู่ต้นน�้าสายธารแห่งขุนเขา ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ 
อันอุดมสมบูรณ์

อ่างอาบน�้าที่เลียนเสียงธรรมชาติของสายน�้าอย่างแนบเนียนกับ 
เสยีงน�า้ผืนใหญ่ทีต่กกระทบโขดหนิ สมัผัสทีส่ดุแห่งคำวามสุนทรย์ี

อ่างอาบน�้ายอดนิยม ที่ตอบโจำทย์มากกว่าฟังก์ชั่นและดีไซน์ 
สมัผสัทีม่ากกว่าคำวามสะดวกสบาย ด้วยดไีซน์ท่ีแฝงไปด้วย
ลูกเล่น ที่ซุกซ่อนเส้นสายแห่งคำวามสนุกสนาน กับรูปทรง
ภายนอกทีด่เูรยีบนิง่ อ่างอาบน�า้ยอดนิยม New Carnival 
ได้ถกูพฒันาเพือ่ตอบโจำทย์ผูท้ีช่ืน่ชอบการผ่อนคำลายในการ
แช่น�้าในอ่างน�้าวน ได้ผ่อนคำลายไปกับสายน�้าที่นวดกระตุ้น
ร่างกายในทุกจุำดได้คำลายคำวามเหนื่อยเมื่อยล้า และด้วย 

คำวามพิเศษของผืนน�้าที่ไหลผ่านต้นคำอ ช่วยนวดคำลาย 
คำวามตงึเคำรยีดของกล้ามเนือ้บริเวณบ่าและไหล่ ทีค่ำนวยัท�งาน
มกัประสบปัญหาเนือ่งจำากอริยิาบถของการท�งานในแต่ละวัน 
สร้างคำวามสดชื่นให้กับร่างกายและจำิตใจำ ภายในอ่างอาบน�้า
ได้รับการออกแบบเพือ่รองรบัทกุสรรีะ จำากคำวามสนุกของ 
เส้นสายที่ดีไซน์รูปทรงอ่างอาบน�้าให้มีลูกเล่นท่ีรองรับ 
ทุกอิริยาบถเพื่อคำวามสะดวกสบายถูกพัฒนาสู่คำวามสนุก

ของสายน�้าหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผ่อนคำลายในทุกส่วน
ของร่างกาย และก้าวต่อไปของการพัฒนา ด้วยเทคำโนโลย ี
ทีจ่ำะสร้างสสีนัในทกุมิตแิสงแห่งอารมณ์ให้คำณุเรงิร่าสนุกสนาน
ไปกับสีสันแห่งชีวิต เพียงแคำ่ปลายนิ้วสัมผัส 
 New Carnival อ่างอาบน�า้ทีถ่กูพัฒนาเพือ่ตอบโจำทย์
ทุกไลฟ์สไตล์ที่ เปลี่ยนไป และเป็นอะไรที่มากกว่าคำ�ว่า 
“อ่างอาบน�้า” ที่คำุณคำุ้นเคำย



Shower 
Set 
ดีไซน์เพรียวบาง เรียบหรู ดูทันสมัย 
มาพร้อมฟังก์ชั่นการจัำดเก็บคำรบ ทั้งวาง
แชมพู-สบู่ ในตัว สะดวกต่อการใช้งาน 

โถสุขภัณฑ์ (Back to wall) แนว 
มินิมอลสไตล์ เรียบง่าย น้อยแต่ดูดี  
เพรียวบาง ดูทันสมัย ออกแบบพิเศษ 
ด้วยการซ่อนแท้งคำ์น�้าไว้ด้านหลังผนัง

Water 
Closet

Shower
Enclosure

ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อห ้องน�้า ท่ีมีพื้นท่ีจำ�กัด ประหยัดพื้นที่  
เพิ่มคำวามโปร่งสบาย ได้คำวามหรูหรา เปิด-ปิดด้วยกระจำกบานเลื่อนใส 
มาพร ้อมลูกล ้อน�เข ้าจำากยุ โรป พร ้อมอุปกรณ์สแตนเลสแท ้  
ดีไซน์ผสมผสานด้านคำวามสวยงาม ตอบโจำทย์ไลฟ์สไตล์ของ 
คำนรุ ่นใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามพื้นที่ 
การใช้งานจำริง

T-Slice



Basin Freestand  อ่างล้างหน้าหินโปร่งแสงหลากสีสันอ่างล้างหน้าเซรามิคำที่ เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนสะดุดตา  
ของเส้นสายที่บางเฉียบ เรียบหรู มีหลากหลายขนาด 
ที่คำุณสามารถเลือกให้เข้ากับพื้นที่ของห้องน�้าของคำุณได้

Basin
KN-1023 Series

AJ171 00
Single Joystick 

Lever Monobloc

Basin & Faucet

รูปแบบก๊อกอ่างล้างหน้าผสม ที่มีทั้งน�้าร้อน
และน�้าเย็น (เปิดได้) ในตัว

ก ๊อกน�้ าจำัดเป ็นเฟอร ์นิ เจำอร ์ชิ้นเอกที่ช ่วยเพิ่ม 
คำวามหรูหราให ้บ ้านของคุำณ ด้วยรูปลักษณ ์
งานดีไซน์ที่ เติมเต็มสไตล์การตกแต่งได้อย่าง 
โดดเด่น คำริสตินาจึำงตั้งใจำคัำดสรรก๊อกน�้าที่มี
คำุณภาพ ซึ่งล้วนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน
โดยคำ�นึงถึงคุำณภาพการใช้งาน คำวามคุำ้มคำ่าและ 
การติดตั้งที่สะดวกและง่ายต่อการบ�รุงรักษา 
ก๊อกส�หรับอ่างล้างหน้า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คำือ
• ก๊อกเดี่ยว 
• ก๊อกผสม 
• ก๊อกผสมเซ็นเตอร์
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RAIN
ที่จำัดเต็มมาพร้อมกับ

หลากหลายฟังก์ชั่น ทั้ง 
RAIN/WATERFALL/MIST  

จำัดคำรบอยู่ในชุดเดียว 
พร้อมเพิ่มแสงไฟหลากสีสัน

เพื่อสร้างบรรยากาศ
และคำวามผ่อนคำลายในการอาบน�้า 

M-SHOWER
ย่อมาจำาก MODULAR 
ลูกคำ้าสามารถเลือก Rain Shower 
ที่มีฟังก์ชั่นตามต้องการได้หลากหลายรูปแบบ 
และสามารถ mix กันได้ ด้วยระบบอัดอากาศ
สามารถให้น�้าไหลออกมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้น 
นุ่มนวล สร้างคำวามสบายมากยิ่งขึ้น 
ด้วยระบบ Air Injection Technology 



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.

ZAVO SA
BY KASCH



28 Inspiration

“โลเล-ทวศัีกดิ ์ศรีทองดี”  Idol  ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ ให้กบัเดก็รุ่นใหม่มากมาย 
ส่วนจะมากมายแค่ไหน เอาเป็นว่าแค่ search ชื่อเขาใน “google” ก็จะพบประวัติเขา
ปรากฏหราอยู่มากมาย ซึ่งย่อมบ่งบอกว่าเขาเป็นบุคคล “มหาชน” อย่างยากจะบิดพลิ้ว  
ในน้ันให้ค�าจ�ากัดความเขาว่าเป็น “ศิลปิน-นักวาดภาพประกอบชื่อดัง-นักออกแบบ- 
นักดนตรี” แต่เมื่อเจอตัวจังๆ ตาสบตา...“พี่เป็นอะไรกันแน่?” เขากลับตอบเราว่า... 
เขาเป็น “คน” ไม่ “จ�ากัด”

“พรุ่งนี้” ไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่แน่นอนก็คือ “โลเล” ยังคงเป็น “โลเล” เพราะชอบ 
และยงัอยากจะท�าอะไรสนุกๆ อกีตัง้มากมายหลายอย่าง “ค�าว่า “ศิลปิน” คงเป็นค�าจ�ากัดความ
เพื่อให้เราให้เข้าใจ แต่ผมว่าในความเป็นมนุษย์ มันมีสิ่งตั้งหลายอย่างที่มีเสน่ห์ ดนตรี  
งานออกแบบ แม้กระทั่งปลูกต้นไม้ การเย็บปักถักร้อย การท�าอาหาร ทุกอย่างถ้าเรารู้จัก
มันจริงๆ มันมีเสน่ห์ แล้วการที่เราได้ท�าสิ่งเหล่าน้ันมันท�าให้เราได้เห็นเสน่ห์ของมัน เช่น 
การท�าอาหาร ผมเห็นคุณแม่ท�าอาหาร ผมก็ไปช่วยคุณแม่หั่นผัก หั่นไปเร่ือยๆ  
เออ...มนัสนุกนะ ไม่ใช่แค่เรากนิอย่างเดยีว เวลาหัน่กต้็องหัน่เป็นจังหวะ หัน่ให้มขีนาดเท่าๆ กัน 
แล้วมีเสียงด้วย จึ๊ดๆๆๆ มีน�้าออกมา หรือต้มไก่ ต้องต้มน�้าให้เดือดก่อนนะถึงใส่ไก่ลงไป 
ไม่อย่างน้ันมันจะคาว แค่น้ีเราก็รู ้สึกแล้วว่าการท�าอาหารมันสนุกแล้ว ส�าหรับผม 
ทุกอย่างมันดูน่าเรียนรู้ น่าสนุกไปหมด เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ต้องมีค�าจ�ากัดความก็ได้ คือ
เราพร้อมที่จะท�าทุกอย่าง ไม่ต้องรอเก่งก่อนค่อยท�านะ ไม่เก่งก็ท�าได้ ถ้าเราสนุกที่จะท�า”

โลเล บอกกับเราย�้าๆ ว่าชีวิตของเขาขับเคลื่อนด้วย “ความอยาก” และเพราะ 
ความอยากที่ไม่สิ้นสุดนี้เอง ที่ท�าให้ทุกวันในชีวิตเขาไม่น่าเบื่อ และไม่เคยเบื่อที่จะใช้ชีวิต 
เพราะมีแต่เร่ืองน่าสนุกให้ท�า “สมมติวันน้ีเราต้องไปท�างานออกแบบ แต่เราก็รู้สึกว่า  
เราอยากเล่นดนตรีด้วย ผมเคยท�าวงดนตรีชือ่ Happyband ด้วยนะ คืออยากเล่นดนตรี 
แต่ก็ไปเล่นไม่ได้ต้องท�างานออกแบบตรงนี้ให้เสร็จก่อน อยากท�าแต่ท�าไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ความอยากของเราจะมีอยู่เสมอ เดี๋ยวก็อยากนู่นอยากนี่ พอเสร็จนี่เรารีบไปเล่นดนตรีเลย 
แล้วพอเล่นดนตรีเราก็อยากท�างานอย่างอื่นอีก มันก็จะเป็นอยู ่อย่างน้ีตลอดเวลา  
เพราะฉะน้ันความเบือ่ยงัไม่ทนัเบือ่เลย กไ็ปโฟกสัอย่างอืน่อกีแล้ว มนัสลบักนัไปมาเร่ือยๆ”

โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี “คน” ไม่ “จ�ากัด” (มหาชน)

นอกจากวาดภาพ โลเลยังหารายได้จากสิ่งอื่นที่เขาสนุกอีกมากมายหลายอย่าง  
รวมทั้งการออกแบบต่างๆ การเขียนหนังสือ การเล่นดนตรี รวมทั้งการท�าอาหาร...แล้วคุณ
จะให้ค�าจ�ากัดความชีวิตเขาว่าอะไร? “โลกน้ี ไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนหรอกครับ  
ถ้าคิดแบบคนส่วนใหญ่นะและถ้าคิดแบบน้ัน ผมคงต้องตั้งหน้าตั้งตาท�างานหาเงินทุกวัน 
เพื่อให้ได้เงินเยอะๆ จะได้ม่ันคงปลอดภัย หรือท�าอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ซึ่งผมไม่ค่อยถนัด 
ที่จะท�าอะไรแบบน้ัน ผมพยายามท�าในสิ่งที่ผมชอบ ท�าอะไรที่ผมอยากจะท�า แล้วก็มี 
ผลตอบแทนที่เพียงพอพอให้เราด�ารงอยู่ได้ แน่นอนมันคงไม่มั่นคงเหมือนพวกเศรษฐี  
แต่เรากอ็ยูไ่ด้ ตลอดเวลาตัง้แต่เราเรียนจบมา เรากอ็ยูไ่ด้ อยูไ่ด้แบบน้ีแหละวธิกีารของผม  
คือผมคิดว่าเราต้องท�างานให้เยอะไว้ ยกตัวอย่าง ถ้าเราเปิดร้านท�าขนมเค้ก แล้วเราไม่ท�า
ขนมเค้กเยอะๆ เรารอให้คนมาสัง่ก่อนแล้วค่อยท�า เพราะกลวัขายไม่ได้เสยีของ กบัเราชอบท�า 
สนุกทีไ่ด้ท�าเค้ก ด้วยความชอบอย่างพถิพีถินั ไม่ได้คิดทางธรุกจิเป็นหลกัซะก่อน ท�าไปเลย 
เค้ก 20 ก้อน เราอาจขายได้แค่ 2 ก้อน แต่ผมคิดว่าคนที่มาเห็น เขาก็จะโอ้โฮ!  
เค้กไอ้หมอนี่มันจัดเต็มที่เลยนี่นา อร่อยด้วย สวยด้วยและคนก็จะจ�าได้ว่าร้านนี้มีเค้กเยอะ 
เตม็ตูต้ลอดเวลา ต่อไปคนกม็าซือ้ เพราะคนท�าตัง้ใจท�าส�าหรับผมเหลอืทิง้กไ็ม่เป็นไร เพราะ
อยากท�ามากกว่า” 

“...เหมือนผม ผมชอบท�างาน ผมก็ท�าออกมาเร่ือยๆ ตลอดเวลา ผมแต่งเร่ือง  
เขยีน story ไป ท�าไปเร่ือยๆ โดยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องไปอยู่ที่ไหน ได้เงินเท่าไหร่  
พอวันหนึ่งกลับมาดูสิ่งที่เราท�าไว้ โอ้ว...เรื่องที่เขียนไว้ เยอะแยะไปหมด มี 50-60 เรื่องได้ 
วันหน่ึงส�านักพิมพ์ติดต่อมาชวนท�าพ็อกเก็ตบุ๊ค เราก็เอาเร่ืองที่เขียนไว้ ส่งให้เขาอ่าน  
สุดท้ายเราก็ได้ท�าหนังสือกับส�านักพิมพ์ ก็เป็นในท�านองแบบน้ี เราท�าไว้เยอะ มีเยอะ  
งานมาเมื่อไหร่เราก็มีของพร้อม” 

“ส่วนวิธีการท�างานของผม ก็คล้ายกัน ผมชอบวาดรูป วันๆ ผมจะวาดภาพเล่น  
ไว้เยอะมากๆ และภาพเหล่าน้ีมกัจะได้ใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา...ช่วงหน่ึงผมเหน็งาน graffiti  
แล้วรู้สึกอยากท�างานแบบน้ีบ้าง เลยตระเวนหาทีพ่่นสเปรย์ตามทีร่กร้าง ผนังต่างๆ ทีส่ามารถ
ท�าได้ ผมท�าต่อเนื่องมาเป็นปี แล้วก็โพสต์รูปลง instagram เรื่อยๆ ตั้ง #lolaygraffiti 
วันหน่ึงก็มีคนติดต่อ ให้เราไปพ่นงาน graffiti ชวนไปร่วมโครงการต่างๆ”  

“ผมชอบท�างานทกุวนั และสนุกกบัมนั ในแต่ละวนัผมท�าหลายๆ อย่างซ้อนกัน เช่น  
วาดรูป, เล่นดนตรี, หรือเอาเวลาไปช่วยแฟนและเพื่อนท�าโครงการ Virus ตั้งอยู่ภายใน
โครงการ Seenspace HuaHin ที่เป็นทั้ง Art Space, Cafe และ Music Studio”

“...อนาคต ผมยังอยากจะเขียนนิยาย อยากท�าภาพยนตร์  
อยากท�าดนตรีเปน็อัลบั้มของตัวเอง...และอยากท�าอะไรอีกเยอะแยะ
มากมาย... คือเราสนุกที่ได้ท�า ซ่ึงท้ายสุดไม่ได้คิดหรอกว่า 
มันจะเปน็อะไร..ค่อยๆ เปน็ไป เมื่อเราพร้อม...”
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ส่วนแรงบันดาลใจในการท�างาน โลเลบอกว่ามาจาก 
สิง่ทีเ่ขารับมาไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ หนังสือ หรือทุกสิ่ง 
ทีเ่ขาเหน็ “ส�าหรับผมแรงบนัดาลใจในการท�างานมกัจะมาจาก
เรื่องที่เราสนใจ เรื่องที่เราอ่าน เรื่องที่เรารู้สึกกับมัน ชีวิตผม
ไม่เคยมปีระสบการณ์เกีย่วกับสงคราม ความตาย แต่ผมชอบ
ศกึษาเร่ืองเหล่าน้ี เวลาอ่านหนังสอื หรือดภูาพยนตร์เกีย่วกบั
สงครามเห็นการต่อสู้ด้ินรนเห็นการเอาตัวรอดของมนุษย์  
ผมรู้สึกชอบ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมเอา moment นั้น 
มาสร้างงาน เราได้เห็นความตาย เห็นคนถูกกดขี่ในบันทึก
ของโลก ค่ายกักกัน คุก ในช่วงสงคราม หรือกลุ่มคนที่ไม่มี
ประเทศไหนยอมรับให้เข้าประเทศ เรารับรู้เร่ืองเหล่าน้ี  
แล้วเราก็รู ้สึกว่ามนุษย์เกิดมามันถูกออกแบบด้วยอะไร  
ท�าไมเราไม่มีอิสระในโลกน้ี ไม่มีประเทศอยู่ ถ้าเราเป็นเขา 
เราจะรู้สึกอย่างไร ผลงานผมเลยออกมาเป็นเรื่องพวกนี้”

ส�าหรับโลเล แม้เขาจะขับดันชีวิตด้วย “ความอยาก” 
ซึ่งในศาสนาพุทธหมายถึง “กิเลส” ที่ควรละ แต่เขากลับใช้
กิเลสเหล่านี้เข้าถึงแก่นแท้ของความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน ...แบบโลเล

 “ชีวิตที่มีความสุข ส�าหรับผมมองว่า เราอยู่กับปัจจุบัน 
ไม่ต้องไปมองข้ามซีนไกลๆ ตลอดเวลา บางทีแค่มองลมพัด 
ใบไม้ไหว กท็�าให้เราเหน็ความสขุ มเีพลงฟังเพราะๆ เพลนิๆ 
ผมว่า moment น้ี เจ๋งละ ไม่ต้องไปคิดไกลจนเกนิเอ้ือม”  
 เอาเป็นว่าถ้าคดิแบบ “โลเล” ได้ รับรองชวีติน้ีจะเพลนิ 

ผลงานของโลเล มักเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ในมิติต่างๆ 
เคำยแสดงผลงานต่างๆ 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 ปารสี ฝรัง่เศส 
•  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)
ปัจำจำุบัน ก�ลังท�โครงการ Happyband 
(สารคำดีภาพยนตร์เกี่ยวกับวงดนตรี), 
ออกแบบแว่นตา, ออกแบบกราฟิกบนเสื้อผ้า
ติดตามผลงานได้ทาง
mrlolay.tumblr.com/archive
instagram : lolaytoon
Facebook : lolay
youtube  : lolay toon
youtube  : happybandmovies
youtube  : VIRUS space

Lolay 1970
Artist, Designer
ท�งานเก่ียวกับการออกแบบ, 
เล่นดนตรีและท�งานศิลปะ
สร้างผลงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น Street Art, 
Music, VDO editor เป็นต้น
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แม้เส้นทางที่ผ่านมาของ ยโสธร เอฟซี ยังไป
ไม่ถงึฝัน ต้องฟันฝ่าอปุสรรคทีเ่ข้ามาทดสอบความแขง็แกร่ง
อย่างไม่ย่อท้อ จนถึงวันที่ได้กลับมาอีกคร้ัง พร้อมก�าลัง
สนับสนุนหลักจาก “สุขภัณฑ์คริสตินา” ที่พร้อมส่ง 
ให้บั้งไฟพิฆาต ยโสธร เอฟซี ทะยานสู่เป้าหมาย 

ยโสธร เอฟซ ีเจ้าของฉายา “บัง้ไฟพฆิาต” สโมสรดัง
ในไทยลีก 4 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�าทัพโดย  
พนัเอกณฎัฐ์  ศรีอนิทร์ ประธานสโมสรเลอืดใหม่ใจนักเลง 
ได้เตรียมทมีเข้าร่วมการแข่งขนัในฤดูกาล 2017 โดยมเีป้าหมาย
เพือ่การก้าวขึน้ไปสูไ่ทยลกี 3 ในฤดกูาล 2018 เท่าน้ัน ซึง่ท่าน
ประธานฯ ได้กล่าวถงึแผนการปรับทมี เพือ่ก้าวสูเ่ป้าหมายว่า 
“ได้มีการเสริมทัพนักเตะระดับคุณภาพเข้าสู่ทีมหลายคน 
ทัง้นักเตะต่างชาต ิDiago Martins กองกลางจากบราซลิ, 
Ousmanou Mohamadou กองหน้าชาวแคเมอรูน, 
Pierre Sylvain กองหลังสุดแกร่งจากแคเมอรูน รวมทั้ง
การซือ้ตวันักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลจากสโมสรอบุล ยเูอม็ที 
ทีมจากไทยลีก 1 เข้าทีม 2 คน คือ ปิยะพงษ์ หอมขจร 
กองหน้าอดตีทมีชาตไิทยรุ่นอายไุม่เกนิ 19 ปี และณรงค์ศลิป์ 
โคตรเวียง ปราการหลังอดีตเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งผลงาน
ห้วงต้นฤดูกาล ทีมสามารถท�าผลงานได้ตามเป้าหมาย  
โดยปัจจุบันร้ังอยู่ในอันดับที่ 2 ของตาราง แม้ฤดูกาล
แข่งขันจะยงัอกียาวไกล แต่หากทมียงัสามารถรักษามาตรฐาน
การเล่นดังเช่นปัจจุบันได้ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน่าจะมีลุ้น 
ท�าผลงานได้ตามเป้าหมาย ส่วนของโค้ชทางทีมได้ดึง 
โค้ชรุ่งเพชร เจริญวงศ์ ผู้ฝึกสอนทีม่ปีระสบการณ์ทัง้จากการ
เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดดรีมทีม เป็นผู้ฝึกสอนหลาย
สโมสร และที่ส�าคัญเป็นเลือดเน้ือเชื้อไขของชาวยโสธร  
ทีผู้่คนทัง้จังหวดัพร้อมเป็นแรงหนุนอยูข้่างหลงั ทางสโมสร
จึงมั่นใจว่าโค้ชรุ่งเพชร จะสามารถน�าทีมเดินหน้าขึ้นสู่ 
ไทยลีก 3 ในฤดูกาลหน้าได้ตามเป้าหมายและส�าคัญที่สุด
คือในฤดูกาล 2017 น้ี ทีมยังคงได้รับการสนับสนุนจาก     
“สุขภัณฑ์คริสตินา” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักให้แก่สโมสร
อยู่เช่นเคย ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนทีมหลักแล้ว   
ยังขยายฐานให้การสนับสนุนทีมเยาวชนของสโมสรเพื่อ   
เข้าร่วมการแข่งขนัลกีเยาวชน 3 รุ่น คอื รุ่นอายุไม่เกนิ 13 ปี, 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ซึ่งเด็กๆ 
เยาวชนเหล่าน้ี จะเป็นรากฐานส�าคัญให้ทีมพัฒนาใน    
ระยะยาวต่อไป”

“สุขภัณฑ์คริสตินา” พร้อมเป็นแรงสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนทีมฟุตบอลสโมสรยโสธร เอฟซี ได้ทะยาน 
ไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจ 

ทะยานสู่ฝัน
“บั้งไฟพิฆาต” 

สุขภัณฑ์คริสตินา 
ร่วมสนับสนุน ยโสธร เอฟซี
ขึ้นแท่นเลื่อนขั้นสู่ไทยลีก 3

ยโสธร เอฟซี



“ม๊าเดี่ยว”

ภาพของ “น้องม๊าเด่ียว” หรือ “อภเิชษฐ์ เอตรัิตนะ” ในชดุประหลาดๆ ทีเ่ธอออกแบบเอง 
กับท่าโพสต์มั่นๆ แบบใจเกินร้อยของเธอ เชื่อว่าหลายคนต้องร้อง “อ๋อ” และบอกว่า 
รู้จักเธอกันทุกคน

ก็เธอเป็นเน็ตไอดอล ที่มียอดกดไลค์ กดแชร์ ถล่มทลายคนหนึ่ง 
ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนกดไลค์ กดแชร์ คิดอย่างไรกับเธอ...แต่การันตีได้ว่าเธอดัง
...ในบรรดานั้นคนบางกลุ่มอาจบอกว่าเธอ “บ้า”
...และบางกลุ่มก็คงเชื่อลึกๆ ว่าเธอ “อยากดัง”
...หรือบ้างก็เห็นเป็นแค่เรื่องตลก ดูไป หัวเราะไปแบบว่าสนุกดี
น่าแปลก ในขณะที่คนไทยพากันดูแบบข�าๆ เห็นเป็นแค่เน็ตไอดอลคนหน่ึง 

ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดในตลาดโลกโซเชียล แต่ส�าหรับสื่อต่างประเทศกลับคิดต่าง และ 
มองเห็นบางอย่างในผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของ “ม๊าเดี่ยว” 

กะเทยไทยวยั 16 ปี กลายเป็นทีพ่ดูถงึในสือ่ต่างชาตอิย่างเพจเฟซบุก๊ 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 แถมจัดแฟชั่นโชว์เป็นเร่ืองเป็นราว คงไม่ต้องบอกว่าตอนน้ี 
เธอก้าวไปไกลกว่าค�าว่าเน็ตไอดอลแค่ไหน แน่นอนตวัเธอเองกย็งัไม่กล้าพดู
อย่างเต็มปากว่าเธอเป็น Designer แล้วยิ่งค�าว่า Model น้ัน 
เธอบอกว่ายิ่งห่างไกล แต่เธอก็มีความฝันที่จะก้าวไป และก็คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนน้ีเธอมีรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว 
จาก 2 อาชีพนี้

เธอบอกว่าตอนน้ีเธอก�าลงัเรียนต่อที ่กศน. และอกีไม่นาน
คงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะได้ทุนจากทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่ค�าว่า Designer ได้อย่างเต็มปาก

อะไรทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเร็จของเธอ? ...กับบนัไดก้าวแรก
ที่เธอได้ข้ามผ่าน

เราเร่ิมด้วยค�าถาม ...“ม๊าเดี่ยว หนูมีดีไซเนอร์คนไหน 
เป็นไอดอลหรือเปล่า?” เธอตอบหน้าตาเฉยว่า... “หนูไม่รู้จัก
ดไีซเนอร์คนไหน หนูไม่รู้จักใครเลย ถงึวนัน้ีหนูกไ็ม่รู้จักใคร?”

โอ้ จอร์จน่ีหมายความว่าหนูม๊าเด่ียว หนูไม่เคยรู้จัก 
Gianni Versace, Calvin Klein, Giorgio Armani  
หรือ Yohji Yamamoto เลยเหรอ

เธอบอก “ค่ะ ก็เราคือเรา เราเป็นตัวของตัวเอง”
จริงอยู่ที่ดีไซเนอร์หลายคนอาจมีไอดอลในดวงใจเป็น

แรงบนัดาลใจให้เราได้เดนิตามฝันน้ัน แต่ส�าหรับ “ม๊าเดีย่ว”  
เธอมีแต่พลงัภายในตวัเธอทีข่บัเคลือ่นความฝันน้ัน สมองของเธอ
เหมือนผ้าขาว เธอเร่ิมต้นด้วยการไม่หลอกตวัเอง และเป็นตวัของ
ตัวเองให้มากที่สุด เมื่อเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร  
เธอจึงแตกต่าง และเป็นผู้น�า

COME
FROM?

WHERE
DOES
YOUR
INSPIRATION

“อะไร? ...ท�าให้ “กะเทยบ้านนา” ในอ�าเภอเล็กๆ จังหวัดขอนแก่น คนน้ี ...มีช่ือเสียงโด่งดังไปไกลถึง
ต่างแดน ...ในฐานะ “ดีไซเนอร์ระดับโลก” ...ด้วยวัยเพียง 17-18 ปี มีแบรนด์เส้ือผ้าเป็นของตัวเอง 
...ท�างานหาเงินเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ...บทสัมภาษณ์ช้ินน้ีพยายามเข้าไปค้นหาค�าตอบ
แห่งความส�าเร็จนัน้!!? ...ซ่ึงบางค�าตอบอาจท�าให้คุณ “ทึ่ง” ว่านี่คือความคิดของเด็กบ้านนา
จริงหรือ...!!!??? 

“ม๊าเดี่ยวคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  
แล้วต้องเป็นในทางทีด่นีะ ท�าอะไรก็จะมคีวามสขุ ตอนม๊าเด่ียวเดก็ๆ 
ชอบเข้าไปร้านตดัผม มคีวามสขุกบัการเปิดดหูนังสอืแฟชัน่ รูส้กึ
ชอบชดุเสือ้ผ้าทีอ่ยูใ่นน้ันมาก กลบัมาบ้านกข็อให้แม่ซือ้ตุก๊ตาบาร์บี้
ให้หน่อย เราจะได้เอาเศษผ้าจากร้านตัดเย็บผ้าที่อยู่ข้างบ้าน 
มาตัดเย็บใส่ให้ตุ๊กตาเองได้ ก็เลยเป็นความชอบตั้งแต่ตอนนั้น 
เวลาครูถามอยากเป็นอะไร เด็กคนอื่นก็จะตอบ อยากเป็นหมอ 
เป็นครู แต่เราอยากเป็นดีไซเนอร์ แล้วพอเร่ิมมีโซเชียลมีเดีย 
เข้ามาเมือ่ 2-3 ปีทีแ่ล้ว เรากเ็ร่ิมอพัรูปเสือ้ผ้าทีเ่ราออกแบบ และ 
รูปเราทีเ่ป็นนางแบบโพสต์ลงเฟซบุก๊ กเ็ลยโด่งดงัมาจนทกุวนัน้ี”

แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ให้เธอหยิบสิ่งต่างๆ รอบตัว
มาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย เธอบอกว่า...

“ก็หนูเป็นเด็กอีสาน ทุกอย่างมันติดตัวเรามาตั้งแต่เด็ก 
เราเห็นทุกวันเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่าน้ี น่ีคือความเป็นตัวเราเอง 
ไม่ต้องปรุงแต่ง แค่ดึงเสน่ห์ของสิง่ต่างๆ เหล่าน้ันออกมา ไอเดยีมัน
มาเอง” 

สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือ “ม๊าเดี๋ยว” เธอเป็น
กะเทยบ้านนาที่ไม่เคยหลอกตัวเอง เธอจริงใจกับตัวเอง สังเกต
ได้จากทุกค�าพูดของเธอ ล้วนตรงไปตรงมา ไม่มีเสแสร้ง และ

ชัดเจนหนักแน่นในความเป็นตัวเอง จนบางคร้ัง
ออกจะตรงเกินไปเสียด้วยซ�้า 

“การคิดงานออกแบบ ส�าหรับม๊าเดี่ยว 
“ความสุข” เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ท�าอะไร
กไ็ด้ทีเ่รามคีวามสขุ ส�าหรับม๊าเดีย่ว ดหูนัง  
ฟังเพลง ใช้ชีวิตที่เรามีความสุข เดี๋ยว  
แรงบันดาลใจก็จะมาเอง และถ้าเรามี

ความสุข ผลงานเราก็จะออกมาดี ทุกวันน้ี
ท�างานการกศุล เพือ่สงัคม เพือ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ 

เพราะรู้สึกว่าเมื่อเราโตมา เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้
คนเดียว เราอยู่กับคนอื่นๆ ด้วย แล้วท�าเรื่องเหล่านี้

เราก็มีความสุข พอมีความสุขไอเดียก็เกิดเต็มไปหมด 
สิง่ทีห่นูใช้เป็นหลกัคดิในการท�างานออกแบบคอื ถ้าเรา
ท�าด้วยความรัก ย่อมต้องมีคนชื่นชอบในงานที่เราท�า 
ถงึจะมคีนไม่ชอบบ้างกไ็ม่เป็นไร อย่างน้อยกม็คีนเหน็
สิง่ทีเ่ราท�า เราจะได้พฒันาสิง่ทีเ่ราท�าให้ดขีึน้ต่อไปได้”

น่ีคือความฝัน และอนาคตของคนที่อยากจะ
เรียกตัวเองว่า Designer ได้อย่างเต็มปาก 

คนที่ค้นหาตัวเองจนพบ เป็นตัวของตัวเอง  
รักตัวเอง ไม่โกหกตัวเอง และพยายามที่จะ     
พรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมา โดยผ่านเสื้อผ้า 
ที่เธอออกแบบ ดังน้ันเสื้อผ้าที่เธอออกแบบ 
จึง “แตกต่าง” และมี “เอกลักษณ์” ไม่ซ�้าแบบ
ใครแน่นอน 

ก่อนจากกันเธอบอกกับเราว่าเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
อยากให้ตู ้เสื้อผ้าของทุกคนบนโลกใบน้ี มีเสื้อผ้าที่เธอ
ออกแบบอยู่ในตู้เสื้อผ้าทุกใบ...!!! 
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