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ท่ามกลางการเชื่อมโยงของสังคม
และประชาคมโลกอย่างไร้ขดี จำกัด
นำมาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของผู้คน
อย่างรวดเร็ว วงการศิลปหัตถกรรม
ไทยจึ ง จำเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เรี ย นรู้
ที่จะก้าวให้ทันกับกระแสของการ
เปลี่ ย นแปลงนี้ อาวุ ธ สำคั ญ ของ
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละผู้ ป ระกอบการ
งานหัตถศิลป์คือการวางแผนอย่าง
รอบด้าน เทรนด์หรือทิศทางในการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่ ท ำให้ รู้ ว่ า จะก้ า วเดิ น ไปอย่ า งไร
เพื่อ บ่งบอกทิศทางของงานหัตถกรรมไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่
กำลั ง เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม สามารถ
ตอบสนองรองรับความเคลื่อนไหว
ของตลาดได้
ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ
SACICT ได้ดำเนินภารกิจในการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานศิ ล ปาชี พ

และศิลปหัตถกรรมในหลากหลาย
มิติ การวิจยั แนวโน้มงานหัตถศิลป์
ในอนาคต หรื อ SACICT Craft
Trend ซึ่ ง เป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น ของการ
พัฒนางานศิลปหัตถกรรมในแต่ละ
ปี ขั บ เคลื่ อ นงานออกแบบ งาน
นวั ต ศิ ล ป์ ใ หม่ ๆ นำไปใช้ ใ นการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ
เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่
มีคุณค่าความเป็นไทยตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
เป็นคู่มือและทางลัดให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างชิ้นงานได้ตรงกับ
ความต้ อ งการและรสนิ ย มของ
ลูกค้า รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างทันท่วงที
ทำให้โอกาสความเสี่ยงทางธุรกิจ
ลดน้อยลง และยังจุดประกายและ
สร้ า งให้ เ กิ ด โอกาสใหม่ ๆ ในการ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมหัตถศิลป์
ไทยเข้าสู่โลกได้อย่างสง่างาม

พรพล เอกอรรถพร
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Akathaporn
Mr.
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The world has become
increasingly interconnected
with no end in sight. It’s a
phenomenon that brings
about changes both socially
and economically. Meantime,
more and more people are
finding themselves in lockstep
with a fast paced lifestyle.
The creative craft circle in
Thailand has no choice but
adapt to a new situation
and keep abreast of changes
that have taken place. For
the creative and the craft
entrepreneur, an important
means of gaining an advantage in this conflict is the
ability to access well thoughtout plans. Understanding
the trend or general direction
in which craft is developing
at any particular time is key

to success. It provides know
ledge that drives onward
movement toward giving Thai
handicrafts pride of place in
today’s society and a sense
of relevance in the contemporary marketplace.
The SUPPORT Arts and
Crafts International Centre of
Thailand, a public organization, is tasked with furthering
the progress of creative craft
and promoting a great variety
of decorative objects. Among
its research tools, the SACICT
Craft Trend marks the first
step in identifying the direction in which craft is developing on a yearly basis. By
keeping track of innovative
craft movement, it has
succeeded in raising the
potential for Thai handicraft

and increasing product competitiveness. This is achieved
by focusing on the feature or
quality that celebrates the
value of being Thai and the
ability to satisfy the market
demand at present. In a way,
the SACICT Craft Trend serves
as a manual and a shortcut
to creating craft goods that
answer the lifestyle needs of
modern day buyers, the kind
that’s in sync with consumer
behavior at any particular
time. In turn, this translates
into reducing risks in doing
business, opening doors to
exciting new possibilities, and
eventually enabling Thai craft
products to perform strongly
on the world stage.
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Sharing . Collaboration . Creativity . Diversity
แนวโน้มการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ว่าด้วยการถ่ายเทและ
สอดประสานขององค์ความรู้แห่ง
งานหัตถศิลป์อย่างไร้กรอบจำกัด
ซึง่ จะนำไปสูก่ ารสร้างสรรค์ทแี่ ปลก
ใหม่ แตกต่ า ง และหลากหลาย
หัวใจสำคัญคือการมององค์ความรู้
เชิ ง หั ต ถศิ ล ป์ ใ ห้ เ ปรี ย บเสมื อ น
หยดน้ำโปร่งใสที่พร้อมเคลื่อนไหล
หลอมรวม และเปลี่ ย นแปรสี สั น
รู ป ทรงอย่ า งอิ ส ระไปตามภาชนะ
รองรับ พร้อมสำหรับการประยุกต์
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ท่ า ทั น กระแสโลก
ลบเลื อ นกฎเกณฑ์ ที่ เ คยบี บ คั้ น
ให้ บ างเบาลง และเปิ ด รั บ แหล่ ง
ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดพัฒนา
อย่างไม่รู้จบ
A trend in design and product
development has its origin in
the sharing of knowledge and
unlimited collaboration in craft
making. This culminates in
the craft product that’s as
impressive as it is diverse.
The most important point
at issue is that knowledge
of creative craft is akin to a
drop of crystal clear water.
A substance with no fixed
shape, it’s ready to flow and
yield freely to external conditions. This has made craft
capable of adapting to keep

abreast of a changing world.
In the process, it defies the
rule and makes it less strict
though not abolishing it
entirely. At the same time, it
opens doors to new knowledge
that results in a plethora of
exciting new discoveries.
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สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY
สร้างสรรค์มูลค่าใหม่ให้วัสดุเหลือใช้ CREATIVE UPCYCLING
สร้างจิตสำนึกสู่ชุมชน ECO-AWARENESS RAISING

หัตถกรรมจากทรัพยากรหมุนเวียน
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด
ช่ ว งระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมา
ทำให้ประเด็นสิง่ แวดล้อมกลายเป็น
หัวข้อสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกให้ความ
สนใจ และหนึง่ ในปัญหาใหญ่ทสี่ ดุ
ของทศวรรษนี้ก็คือการกำจัดขยะ
มหาศาลที่ เ กิ ด จากการบริ โ ภค
อย่ า งไม่ ยั้ ง คิ ด ของมนุ ษ ยชาติ
นำมาซึ่งความพยายามที่จะเปลี่ยน
ผ่ า นจากเศรษฐกิ จ แบบทางตรง
(Linear Economy) หรือวงจรการ
“ผลิต-ใช้-ทิ้ง” ที่เราทุกคนคุ้นเคย
ไปสู่ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
(Circular Economy) เพือ่ ยืดระยะ
เวลาของทรั พ ยากรให้ ห มุ น เวี ย น
อยู่ในระบบการใช้งานได้นานที่สุด
และสร้างขยะให้น้อยที่สุด
เมื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ ประเด็ น
ร ะ ดั บ โ ล ก ที่ ทุ ก ค น ล้ ว น มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ ง ธุ ร กิ จ หั ต ถกรรมขนาด
เล็ ก ระดั บ ครั ว เรื อ นหรื อ ชุ ม ชน
ย่อมยากจะหลีกเลี่ยงการปรับตัว
ตามแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และกระบวนการ “Upcycling” หรือการนำขยะใช้แล้ว
จากอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง มาเป็ น
วั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ น
อีกธุรกิจ จึงได้รับการหยิบยกมา
เป็นเครื่องมือของหลาย ๆ องค์กร
และนั ก ออกแบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานหัตถศิลป์ทั่วโลก
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ในเชิงงานหัตถศิลป์ การนำ
วัตถุดบิ ทีถ่ กู กำจัดจากอุตสาหกรรม
ใหญ่ ม าผสมผสานกั บ งานฝี มื อ
ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง มี ก ารปล่ อ ยคาร์ บ อน
เป็นศูนย์ (Zero Carbon Footprint)
นอกจากจะเป็ น อี ก หนทางหนึ่ ง
ในการเสริ ม สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน (Circular Economy)
ให้ มี วั ฏ จั ก รที่ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ยั ง
อาจนำไปสูค่ วามเป็นไปได้ใหม่ดา้ น
การสร้างสรรค์ เรื่องราวเบื้องหลัง
การผลิตจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การตีราคาจากคุณค่ามากกว่าจาก
เพี ย งต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ และแรงงาน
และยั ง ช่ ว ยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุ ม ชนและสร้ า งการรั บ รู้ ด้ า น
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า ง
อีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม การต่ อ ยอด
แนวคิ ด นี้ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง จำเป็ น ต้ อ ง
คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ในระยะยาว ทั้งการเข้าถึงวัตถุดิบ
ซึง่ มาจากขยะของอุตสาหกรรมใหญ่
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

HANDICRAFT FROM RESOURCE RECYCLING
Changes in Earth’s climate
system, pollution, and the
impact of natural disasters
are among top environmental
issues concerning people
everywhere in the world. One
of the biggest problems of
the 21st century is the global
garbage crisis that results
from reckless human activity
as consumerism spreads. This
has given rise to new efforts
to carefully manage available
resources by switching from
the Linear Economy, also
known as the take-makedispose model, to the Circular
Economy, a system that
promotes reuse, sharing,
repair and the continual use of
resources, thereby creating the
least amount of trash.
When environmental
concerns get the world’s
attention and conservation
becomes everyone’s business,
the handicraft and cottage
industries, even community
enterprises, naturally find it
difficult to resist exciting new
trends in the Circular Economy.
This brings about a way to
give old things a new life

known as “Upcycling”. It’s a
term for used items that
have been discarded from
one industry and remade
into a brand new product of
another industry. The idea
is well received by many
organizations and designers
across the globe.
With regard to innovative
crafts, countless works can
be made from raw materials
primarily used in industrial
purposes. In this way old
items can be reused in such
a way as to create a new
product using traditional skills
and methods that produce a
net zero carbon footprint. It’s
an approach that embraces
the principle of the Circular
Economy and has considerable potential for creativity.
In the meantime, a story that
makes a product special helps
increase its value far beyond
raw material and labor costs.
It’s also a way to encourage
participation from the community and promote greater
awareness about the need for
environmental conservation.
However, for this whole

new approach to evolve into
a good, strong concept, it’s
important to consider business
opportunities in the long term.
This includes the ability to
obtain access to raw materials
discarded from large industries and the possession of
the methods and skills to
produce goods in large
quantities. The latter is crucial
to keep production costs
down in order to appeal to
middle-income target groups.
These are the people who will
spread the good word about
the Circular Economy and the
benefits it brings to society as
a whole.
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Ć9-JREPAIR

ความเป็ น ไปได้ ใ หม่ ที่ ง านหั ต ถกรรม
จะสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ผ่ า นการแปลง
วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมใหญ่ให้
กลายเป็นวัตถุดบิ ใหม่ของงานหัตถกรรม
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Handicraft has the potential to
become a part of the Circular
Economy by converting industrial
leftovers into materials suitable for
a new purpose.

MORELOOP

องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการวัสดุ
เหลือใช้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมใหญ่มองว่าเป็น
ขยะ แต่ ก ลั บ มี มู ล ค่ า สำหรั บ อี ก ธุ ร กิ จ
เช่น การนำ “ผ้าคุณภาพ” เหลือค้างใน
สต๊อกอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอมา
หมุนเวียนเป็นวัตถุดิบให้ธุรกิจรายย่อย
อื่ น ๆ ในราคาที่ เ ป็ น ธรรม Moreloop
จึงเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ๆ ให้ ง านหั ต ถกรรมได้ ใ น
อนาคต (ภาพ: www.moreloop.ws)

An organization expert at sourcing
fabric surpluses from quality
garment factories, Moreloop has
shown the way forward by making
reasonably priced materials available to handicraft making SME’s.
(Photo: www.moreloop.ws)

CRAFT CIRCULARITY
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สร้างสรรค์มูลค่าใหม่ให้วัสดุเหลือใช้
CREATIVE UPCYCLING

FLIP

เมื่อฝาของถ้วยรางวัลเบญจรงค์สินค้า
ขายดีของแบรนด์เหลืออยู่จำนวนมาก
จึ ง นำมาพลิ ก มุ ม มองและประโยชน์
ใช้สอย ให้กลายเป็นศิลปะตกแต่งผนัง
โดยเขี ย นลวดลายที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจ
จากกระเบื้ อ งในสถาปั ต ยกรรมชิ โ นโปรตุกีส ออกแบบให้มีหลายขนาดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตอบรับกลุ่มลูกค้า
ใหม่อย่างโรงแรม รีสอร์ต ที่ต้องการ
นำไปตกแต่งภายใน (ออกแบบ: พนิดา
แต้มจันทร์ x ease Studio)

A collection of lid surpluses from the
Benjarong porcelain offers amazing
DIY wall décor ideas. The painted
ceramics are inspired by Sino-Portuguese architecture that’s especially
famed for meticulous design. They
come in many sizes and patterns
to satisfy every interior decorating
need, be it the hotel lobby or resort
entrance hall. (Design: Panida Tamchan x ease Studio)

PATIENCE & GOUGH

แบรนด์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ สั ญ ชาติ อั ง กฤษที่ ใ ช้
เฟอร์นิเจอร์เก่าเป็นดั่งผืนผ้าใบใหม่สำหรับ
การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ นอกจากจะ
ชุ บ ชี วิ ต บรรดาเฟอร์ นิ เ จอร์ ย้ อ นยุ ค ด้ ว ย
รูปแบบทีแ่ ปลกใหม่แล้ว เรือ่ งราวเบือ้ งหลัง
การแปลงโฉมที่ ผ่ า นการเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ ยั ง กลายเป็ น จุ ด ขายที่
น่ า สนใจ และยกระดั บ กระบวนการ
Upcycling ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
(ภาพ: patience-gough.com)
Patience & Gough, a creative collaboration in the UK, liken the process
of Upcycling furniture to painting
on canvas. They convert used,
unwanted pieces of furniture into
artistic products with the power of
storytelling, whilst celebrating tradition
and the appreciation of beauty. No
doubt, they make Upcycling exciting.
(Photo: patience-gough.com)
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CANOPY
COLLECTION

ชุ ด เฟอร์ นิ เ จอร์ ก ลางแจ้ ง (Outdoor
Furniture) ที่ทำจากร่มชูชีพเก่าที่หมด
อายุการใช้งานแล้ว เนื่องจากวัสดุของ
ร่มชูชพ
ี เป็นสิง่ ทอสังเคราะห์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง คอลเล็กชัน่ เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ กิดขึน้
จึงเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุ
ในประโยชน์ใช้สอยใหม่ ออกแบบโดย
สตูดิโอ LAYER ร่วมกับแบรนด์แฟชั่น
RÆBURN
(ภาพ: raeburndesign.co.uk)
A set of portable outdoor furniture
is made from parachutes unfit to
be used for airdropping. Because
the cloth canopy and lines are
made of premium quality synthetic
yarns, they make a perfect choice
for durable furniture. A product
of Layer design studio and the
fashion brand RÆBURN.
(Photo: raeburndesign.co.uk)

MASSAGE BED,
TABLE AND STOOL
SET

นำเศษวั ส ดุ ต้ น กกที่ ไ ม่ ใ ช้ ง านแล้ ว มา
สร้างงานจักสานใหม่ เพื่อช่วยลดขยะ
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ใ น
ชุมชน
(ออกแบบ: เรืองยศ หนานพิวงศ์)

A rustic massage bed doubles as
a table and stool set. The woven
top is made from a surplus harvest
of reed thatching. Nothing is wasted.
(Design: Ruangyos Narnpiwong)

CRAFT CIRCULARITY
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APRICOTT.HOMME

แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอรูปแบบของ
“ไทย-ป๊อป” สะท้อนความเป็นไทยใน
รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดการนำวัสดุ
เหลือใช้ที่ไม่มีมูลค่ามาสร้างมูลค่าใหม่
ไม่ ว่ า จะเป็ น กระเป๋ า จากถุ ง มื อ ช่ า ง
กระสอบข้ า ว หรื อ กระเป๋ า ถั ก จาก
เชื อ กไนลอนที่ ใ ช้ ท ำแห ซึ่ ง ทนทาน
และสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน
พร้อมวางแผนการผลิตให้เหลือเศษทิ้ง
น้อยที่สุด
(ภาพ: instagram.com/apricott.
homme)
A lifestyle brand features a distinctive aspect of Thai pop culture. It
pays particular attention to putting
leftovers to good use, thereby
giving new products higher value
than the original. Among them
are women’s purses made from
mechanic gloves, handbags from
jute rice bags and fishing nets, etc.
(Photo: instagram.com/apricott.
homme)

TURNTO
COLLECTION

แจกันกึ่งประติมากรรมจากดินกระดาษ
ที่ ผ ลิ ต จากเศษกระดาษใช้ แ ล้ ว ชนิ ด
ต่าง ๆ นำมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุใหม่
ที่ มี ค วามทนทาน ใช้ ง านได้ จ ริ ง โดย
ลวดลายบนพื้ น ผิ ว ของแจกั น เกิ ด จาก
กระดาษชนิดที่ต่างกัน เกิดเป็นริ้วลาย
ที่สวยงามเหมือนหินแร่ธรรมชาติ
(ออกแบบ: วิทยา ชัยมงคล/
ภาพ: 103paper.com)
A collection of flower vases has
its origin in paper sculpture. The
decorative containers are made
from a mix of used paper that has
undergone a transformation to
achieve beautiful marble effects
and durability.
(Design: Wittaya Chaimongkol/
Photo: 103paper.com)
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UPCYCLING
CARPET

ขยะพลาสติกจำนวนมากที่เก็บได้จาก
ท้องทะเลนั้นต้องใช้เวลาย่อยสลายนาน
และอาจเกิดมลพิษหากจัดการไม่ถูกวิธี
ทาง RISC จึงมีแนวคิดช่วยลดปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มจากขยะเหล่ า นี้ โดยผ่ า น
กระบวนการวิจัยและออกแบบร่วมกับ
The Carpet Maker และ GC ในการ
นำขยะขวดพลาสติกมากกว่า 300 ขวด
มาเปลี่ ย นเป็ น เส้ น ใยเพื่ อ ทอเป็ น พรม
มีคุณสมบัติเด่น คือ ไม่ดูดซึมน้ำ จึง
ไม่ เ กิ ด เชื้ อ รา และไม่ ส ะสมฝุ่ น พรม
แต่ละชิ้นเป็นงานหัตถศิลป์ทอมือทั้งผืน
โดยช่างฝีมือจากจังหวัดขอนแก่น ช่วย
เพิม่ มูลค่าให้กบั วัสดุรไี ซเคิล สร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน
(ออกแบบ: รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต/
แบรนด์: RISC, The Carpet Maker,
GC/www.risc.in.th/
www.thecarpetmaker.com)

Plastic
waste from the
ocean takes a long time
to break down. It’s even harmful
if mismanaged. The research
enterprise RISC, in collaboration
with The Carpet Maker, and GC,
has come up with technologies to
help protect the environment by
transforming plastic bottles into
yarns for carpet making. Yarns
made from plastic does not soak
up water, hence preventing fungi
and dust accumulating in the
interior. It’s an innovation that
adds value to the products and
creates livelihoods for people of
in Khon Kaen Province. (Design:
Prof. Singh Intrachooto, Ph.D./
Brands: RISC, The Carpet Maker,
GC. Find out more at www.risc.in.th/
www.thecarpetmaker.com)

RENIM PROJECT

แบรนด์ แ ฟชั่ น สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ยึ ด มั่ น ใน
แนวคิดความยั่งยืนแบบครบทุกแง่มุม
นอกเหนื อ ไปจากการเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ
จากยีนส์และเสื้อผ้ามือสอง หรือวัสดุ
รีไซเคิล แต่ยังหมายรวมไปถึงกระบวน
การผลิตที่เน้นการสร้างรายได้ให้กลุ่ม
ช่างฝีมือในชุมชนท้องถิ่น โดยการแยก
ชิ้ น ส่ ว นเสื้ อ ผ้ า เก่ า เพื่ อ มาสร้ า งชิ้ น งาน
ใหม่ มีทั้งโปรเจ็กต์ที่ทำร่วมกับแบรนด์
ปูนซีเมนต์ตราเสือและการใช้เศษเหลือ
ของผ้ายีนส์มาทำผ้ารองแก้ว
(ภาพ: renimproject.com)

A Thai fashion brand is devoted
to transforming secondhand jeans
and other garments into new items
of clothing. In so doing, it creates
a livelihood for craft makers in the
community.
(Photo: renimproject.com)

SAN-PAD ได้รบั แรงบันดาลใจจาก
พั ด สานไม้ ไ ผ่ อั น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้ า นไทย โดยนำวิ ธี ก ารสาน
พั ด ลวดลายต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ห้
เป็ น กระเป๋ า อั น เกิ ด จากการสาน
ด้วยผ้ายีนส์มือสองและเสื้อยืด
(ภาพ: renimproject.com)
SAN-PAD gets its inspiration
from the craft of bamboo fan
making. The same technique
is used to make duffle bags
out of old jeans and T-shirts.
(Photo: renimproject.com)
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สร้างจิตสำนึกสู่ชุมชน
ECO-AWARENESS RAISING

RIMAGINED

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่พยายามหาทางออก
ให้กับการจัดการขยะมหาศาลในเมือง
บังคาลอร์ของอินเดีย โดยใช้กระบวน
การ Upcycle ขยะเหล่านัน้ ให้กลายเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ พร้ อ มกั บ สร้ า งงาน
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีผู้ยากไร้ ให้
สามารถพึ่งพิงตัวเองได้ โดยที่ผ่านมา
RIMAGINED ได้นำขยะกว่า 15 - 20 ตัน
ที่ มั ก ลงเอยด้ ว ยการถมที่ แ ปรเปลี่ ย น
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตโดยคำนึง
ถึงการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
(ภาพ: www.rimagined.com)
A start-up in Bangalore, Rimagined
tries to deal with mounting garbage
problems in south central India by
promoting conscious consumption,
meanwhile creating sustainable
livelihoods for impoverished women.
It’s renowned for upcycling 15-20
tons of waste materials into products
that leave behind Zero Carbon
Footprint.
(Photo: www.rimagined.com)

MERAK ON EARTH

กระเป๋ า ถั ก จากถุ ง พลาสติ ก ใช้ แ ล้ ว
ที่มาจากแนวคิดในการนำขยะพลาสติก
กลั บ มาแปรรู ป ใหม่ (Upcycling)
นั ก ออกแบบสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้
การคัดแยกพลาสติกในชีวิตประจำวัน
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยรั บ ซื้ อ ถุ ง พลาสติ ก
ใช้แล้วในราคาสูงกว่าท้องตลาด ชวน
ผู้คนในชุมชนมาทดลองปฏิบัติร่วมกัน
โดยคนต้นน้ำคือผู้คัดแยก คนกลางน้ำ
คื อ ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว นคนปลายน้ ำ คื อ ลู ก ค้ า
ซึ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านการสร้างสรรค์กระเป๋าหนึ่งใบ
(ภาพ: Merak on Earth)
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The woven tote made from discarded plastic bags originates
from the Upcycling concept that
gives rise to creative reuse of
byproducts and waste materials.
Merak on Earth collaborates with
the waste separator, the craft
maker, and the end user to achieve
a product that meets the needs of
today’s society.
(Photo: Merak on Earth)
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RESTORATION
STATION

Yinka Ilori ศิลปินสัญชาติ
ไนจี เ รี ย น ร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ไม่ แ สวงหาผลกำไรอย่ า ง
Restoration Station
ในประเทศอั ง กฤษ เพื่ อ
สร้างสรรค์เก้าอี้ตัวใหม่จาก
เก้ า อี้ เ ก่ า ไร้ มู ล ค่ า ผลงาน
เหล่านี้ถูกนำไปประมูลเพื่อ
นำรายได้กลับมาสนับสนุน
โครงการอบรมงานไม้และงานเฟอร์นเิ จอร์
ให้กับกลุ่มผู้บำบัดอาการติดสารเสพติด
ในชุ ม ชน เขาเลื อ กใช้ ล วดลายและ
สี สั น สดใสเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง วั ฒ นธรรม
ไนจีเรียนบ้านเกิดของเขา
(ภาพ: yinkailori.com)
Nigerian designer Yinka Ilori works
with Restoration Station, a nonprofit
organization in the UK, to transform
discarded chairs into new products
of higher value. Proceeds from
sales provide funding for drug
addiction rehabs in the community.
His colorful style offers a reflection
on Nigerian culture.
(Photo: yinkailori.com)

REDE ASTA

องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกำไรในบราซิ ล
ที่เปลี่ยนช่างฝีมือให้กลายเป็นนักธุรกิจ
และเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่
เพื่อนำวัตถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้
ชุมชน โดยมีเครือข่ายช่างฝีมือผู้หญิง
กว่า 60 กลุ่ม
(ภาพ: redeasta.com.br)
A not-for-profit social enterprise in
Brazil, Rede Asta turns people
skilled in crafts into business
operators by converting the
unwanted remains or byproducts
of large industries into usable
forms. It supports over 60 environmentally conscious artisan groups.
(Photo: redeasta.com.br)
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CRAFT
CITIZENS
ปราศจากเส้นแบ่งแยก BORDERLESS
จริยธรรมในหัตถกรรม ETHICAL CRAFTS
เชิดชูความหลากหลาย DIVERSITY

หัตถกรรมไร้ขอบเขต
แม้ ค วามหลากหลายคื อ ความ
งดงาม หากแต่ ป ระชากรโลกได้
ถู ก แบ่ ง แยกด้ ว ยเขตแดน ชนชั้ น
ค่านิยม ความเชือ่ เพศ ชาติพนั ธุ์
ฯลฯ มาแต่ ค รั้ ง อดี ต ซึ่ ง นำไปสู่
ความวุ่ น วาย ความเหลื่ อ มล้ ำ
และความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยความเจริญก้าวหน้า
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น โ ล ก ดิ จิ ทั ล
ปั จ จุ บั น ได้ ล ดทอนความสำคั ญ
ของพรมแดนทางกายภาพลง
การยอมรั บ ความแตกต่ า งทาง
วั ฒ นธรรมและทั ศ นคติ ข องผู้ ค น
ในแต่ละซีกโลกทำให้แนวความคิด
และภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง หลายหลุ ด พ้ น
จากกรอบจำกั ด ของขอบเขตภู มิ ประเทศ ชนชาติ หรือกลุ่มสังคม
เมื่ อ เราทุ ก คนคื อ พลเมื อ ง
ของโลก และช่ า งฝี มื อ ทุ ก คนก็
เปรี ย บเสมื อ นพลเมื อ งแห่ ง โลก
หัตถศิลป์เช่นกัน การแลกเปลี่ยน
ภู มิ ปั ญ ญ า แ ห่ ง หั ต ถ ศิ ล ป์ จ า ก
แต่ละมุมโลกที่เป็นไปอย่างอิสระ
ย่อมทำให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์
งานหัตถศิลป์รูปแบบใหม่ได้อย่าง
มากมายไม่ รู้ จ บ อาทิ งานผ้ า
มั ด ย้ อ มในประเทศแถบยุ โ รปที่
ผสมผสานเทคนิ ค งานหั ต ถศิ ล ป์
จากญี่ ปุ่ น หรื อ การปรากฏใช้
ลวดลายวัฒนธรรมชนเผ่าแอฟริกา
ในงานจักสานไทย
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นอกจากนี้ ในอีกแง่มุมหนึ่ง
งานหั ต ถศิ ล ป์ ซึ่ ง ร่ ำ รวยไปด้ ว ย
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ก็ อ าจเป็ น เสี ย งสะท้ อ นที่ จ ะทำให้
ทุ ก คนได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ความแตกต่ า ง รวมทั้ ง ความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ ที่ จ ะ แ ส ด ง อ อ ก ใ น
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หรือ
แม้ แ ต่ อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ ตลอด
จนการได้เป็นเจ้าของนิยามความ
งามในแบบของตน โดยไม่ ถู ก
ตั ด สิ น จาก “ความงามสากล” ที่
ปรากฏอยู่ โ ดยทั่ ว ไป หากงาน
หัตถศิลป์คือศิลปะที่ไร้กรอบจำกัด
ไร้ เ ส้ น แบ่ ง ก็ อ าจสร้ า งโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่มีใคร
เคยเห็นมาก่อน
อย่างไรก็ตาม งานหัตถศิลป์
ทีร่ บั เอาภูมปิ ญ
ั ญาจากท้องถิน่ ใด ๆ
มาต่ อ ยอด หากขาดมิ ติ ใ นเรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ส ร้ า งสรรค์
งานหั ต ถศิ ล ป์ นั้ น ก็ ค งจะเป็ น ได้
เพี ย งการเล่ น ล้ อ กั บ สไตล์ ห รื อ
แรงบันดาลใจอันผิวเผิน การทำงาน
หั ต ถศิ ล ป์ จึ ง สมควรเกิ ด จากการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ไปจนถึง
ก า ร ผ ลิ ต ง า น ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
นั ก ออกแบบและผู้ ค รอบครอง
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
ซึ่ ง จะทำให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ช่ า ง
ฝีมอื เจ้าขององค์ความรูแ้ ละพลเมือง
โลกหัตถศิลป์ทั้งหมดอย่างแท้จริง

HANDICRAFT KNOWS NO BOUNDS
Although there is beauty in
diversity, the world population
remains largely divided by
geographic boundary, class,
social value, belief system,
gender, ethnicity, etc. all of
which have the potential to
cause confusion, economic
disparities, even conflicts that
intensify to this day. But
technology advancement in
the digital age has played a
vital role in reducing the
importance of the geographic
divide, thereby making
cultural differences less
severe and improving people’s
attitudes towards one another.
This makes it possible for new
ideas and knowledge to
transcend all boundaries that
have kept people apart for so
long.
Now that everyone
becomes a global citizen,
naturally every artisan has
pride of place in the world of
craftsmanship. We are seeing
the dawn of a new era that
makes knowledge sharing
possible and people across
the globe can exchange
ideas freely. Before you know

it, cross-cultural interactions
have paved the way for many
positive, encouraging discourses
resulting in a never-ending
array of handicrafts being
produced. Take for example
tie-dye fabric in Europe that’s
made by incorporating craft
techniques originally from
Japan. Or weaving crafts of
Thailand that take in tribal
design originally from Africa.
From another point of
view, a handicraft that
represents a tapestry of
cultures may very well reflect
the quality of being different
that’s unique to a locality.
This is key to appreciating
the richness of life and
heritage, even the perception
of gender identities and
definition of beauty through
the eyes of a local -- intuitive
understanding that’s free from
outside influences. If handicraft is comparable to art
without borders, without
dividing lines, then the door
of opportunity is wide open to
create exciting new products
like never seen before.
In essence, a handicraft

can be made by integrating
knowledge and skills unique
to a locality. But without a
good story to tell about the
relationship among the people
who create it, a work of
handicraft amounts to nothing
-- something done in imitation
of another by superficial
inspiration. Ideally, a handicraft should result from a
collaboration between the
designer and the person who
contributes information in a
locality. This in turn is a winwin situation for the craft
maker, the owner of knowledge,
and citizens of the handicraft
world.

CRAFT CITIZENS

17

ปราศจากเส้นแบ่งแยก
BORDERLESS

LOEWE BLANKETS:
2018

โปรเจ็ ก ต์ พิ เ ศษประจำปี ข องแบรนด์
แฟชั่ น เก่ า แก่ จ ากประเทศสเปน ซึ่ ง
เฟ้ น หาช่ า งหั ต ถศิ ล ป์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญกว่ า
100 คนจากท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ในยุ โ รป
เอเชี ย แอฟริ ก า และอเมริ ก าใต้
เพื่อสานต่อภูมิปัญญาเก่าแก่ผ่านการ
สร้างสรรค์คอลเล็กชั่นที่นำเสนอนิยาม
ใหม่ของคำว่า “หรูหรา”
(ภาพ: loewe.com)

A special project by one of Spain’s
longtime brands is a collaboration
among over 100 craftspeople from
Europe, Asia, Africa and South
America, which culminates in the
redefinition of the word “luxury”.
(Photo: loewe.com)

KUON

Boro คื อ เทคนิ ค การปะชุ น ซ่ อ มแซมผ้ า
แบบโบราณของญี่ปุ่นที่ปรากฏในช่วงราว
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเทคนิคนี้กำลังเป็นที่สนใจ
และได้ รั บ การชุ บ ชี วิ ต ใหม่ โดยแบรนด์
สัญชาติญี่ปุ่น KUON นำเทคนิคนี้มาสร้างสรรค์เสื้อผ้าแบบร่วมสมัย ซึ่งนอกจากจะ
สะท้อนถึงภูมิปัญญาดั้งเดิม ยังสร้างคุณค่า
ใหม่ให้เศษผ้าเหลือใช้อีกด้วย
(ภาพ: kuon.tokyo)
Boro is a Japanese technique of
mending fabrics that had its beginnings in the 19th Century. It becomes
active and flourishing again thanks to
a smart move the Japanese fashion
brand KUON. The traditional piecing,
patching and stitching skills give a
good value to items of clothing and
extend their use. (Photo: kuon.tokyo)
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RUGTURE
COLLECTION

Rugture แบรนด์ จ ากกรุ ง
เวี ย นนา ก่ อ ตั้ ง โดยสถาปนิ ก
Kourosh Asgar-Irani ผู้ น ำงาน
ฝีมอื การทอพรมในท้องถิน่ แถบเปอร์เซีย
อานาโตเลี ย อาร์ มี เ นี ย ตุ ร กี และ
ทางใต้ ข องรั ส เซี ย มาสร้ า งสรรค์ ใ หม่
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด
แพตเทิร์นแบบพาราเมตริก ซึ่งปฏิวัติ
ภูมิปัญญาการทอพรมแบบท้องถิ่นให้
ก้าวข้ามสูพ
่ รมแดนใหม่ได้อย่างน่าสนใจ
(ภาพ: rugture.com)

Founded by architect Kourosh
Asgar-Irani, the Vienna-based
brand Rugture fuses the craft
skills unique to western Asia
and Russia’s Volga region with
computer-aided design tools
to reach a point of highest
development–beautiful rugs that
transcend cultural boundaries.
(Photo: rugture.com)

^. T
MO

เมื่อโลกาภิวัตน์ได้สร้างความเจริญไป
พร้ อ ม ๆ กั บ กลื น กิ น วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
รองเท้ า M ộ t จึ ง ได้ รั บ การสร้ า งสรรค์
ขึ้ น จากมรดกทางวั ฒ นธรรมของชาว
เวี ย ดนาม บอกเล่ า ถึ ง ความดั้ ง เดิ ม ที่
ก้าวข้ามเส้นแบ่งกาลเวลามาหลอมรวม
กั บ วั ฒ นธรรมโมเดิ ร์ น จนกลายเป็ น
รองเท้ า สำหรั บ ชี วิ ต ประจำวั น ยุ ค ใหม่
ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกโอกาส
(ภาพ: motdoigiay.vn)
“As globalization brought a
positive impact to peoples and
countries, it also caused neglect
of local culture and society.
Responding to challenges, the
Vietnamese brand Một has come
up with new shoe design that
evolves from the Vietnamese
heritage. In the fewest possible
words, it’s about tradition meeting
modernity. The idea is to create the
kind of shoes that’s appropriate
for every occasion.
(Photo: motdoigiay.vn)
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PEACOCK
WOODCARVING
ART

WHITE CHAMPAKA
MOBILE

“ระย้ า จำปี ” เครื่ อ งแขวนที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากลวดลายจั ก สานแบบ
ดั้งเดิมของประเทศไต้หวันอย่าง “ลาย
หัวสุ่ม” ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับงาน
จั ก สานของไทย โดยผู้ อ อกแบบได้
หยิบยกลวดลายดังกล่าวมาสร้างสรรค์
งานเครื่องแขวนที่ผสมผสานเอกลักษณ์
ของผู้ผลิตและศิลปะของทั้งสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว
(ออกแบบ: รศ.วาสนา สายมา
สมาชิก ศ.ศ.ป.)

“นกยูงไม้แกะสลัก” ผลงานจาก
กลุ่มแกะสลักไม้เทพทาโร จังหวัด
ตรั ง โดยใช้ วิ ธี ก ารแกะสลั ก ของ
ช่างฝีมือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาประยุกต์
ใช้กับเทคนิคการแกะสลักไม้ของ
ชาวตรัง ซึ่งนับเป็นการผสมผสาน
และถ่ายเททักษะทีน่ า่ สนใจ นำมา
ซึ่งการเรียนรู้และความเป็นไปได้
ใหม่ของการพัฒนางานแกะสลัก
ไม้ ม งคลที่ มี มู ล ค่ า มากอยู่ แ ล้ ว
เป็นทุนเดิม
(ออกแบบ: คุณวิเชษฐ์ ชุมดี
ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ประจำปี 2556)
The Teptaro Woodcarving
Group in southern Thailand
has adapted a method unique
to the woodcrafters of the Lao
People’s Democratic Republic
to suit new practice in Trang
Province. It’s a fusion of craft
skills that led to further
development in carving wood
items believed to bring good
luck.
(Design: Wichet Choomdee,
Master Craftsman 2013)

CARVED WOOD
TRAY

ถาดไม้ ใ ส่ ข องที่ ต่ อ ยอดจากงาน
ฝีมือแกะสลักเครื่องไม้และเครื่อง
ดนตรีไทยของครอบครัว โดยได้
ใช้ทักษะดั้งเดิมมาปรับใช้ร่วมกับ
เครือ่ งมือของช่างฝีมอื จากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เป็นการผสมผสานทักษะฝีมือและ
เครื่องมือจากต่างท้องถิ่นได้อย่าง
น่าสนใจ
(ออกแบบ: คุณพิเชฏฐ์ เกิดทรง
ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ประจำปี 2559)
Accessories tray making has
its origin in woodworking
widely used in crafting Thai
musical instruments. Created
by collaboration, this carved
wood tray is made by adapting a method perfected by
the wood crafters of the Lao
People’s Democratic Republic.
(Design: Pichet Kerdsong,
Master Craftsman 2016)
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A hanging mobile gets its inspiration from the basket-making craft
that’s unique to Taiwan. Worthy of
attention is the chicken coop style
that coincides in ideas with that in
Thailand. By integrating this feature
in the design, the hanging White
Champaka mobile offers a reflection
of two cultures coming together as
one.
(Design: Associate Prof. Wasana
Saima, Member SACICT)

BLENDED

“ผสาน” คอลเล็กชั่นเบญจรงค์ร่วมสมัย
ที่สามารถใช้เป็นทั้งเก้าอี้และที่วางของ
ผสมผสานสองเทคนิคของงานเบญจรงค์
คือ การเขียนลายครามและการเขียน

ลายเบญจรงค์ หรือการเขียนลายน้ำทอง
บนเคลือบ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้งาน
เบญจรงค์ สามารถใช้ ใ นการตกแต่ ง
บ้ า นและสถานที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น
โรงแรม ร้านอาหารได้อย่างน่าสนใจ
(ออกแบบ: คุณหัสยา ปรีชารัตน์
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560
x ease Studio)
From a beautiful Benjarong collection, BLENDED is both a stool and
a pedestal. It’s a merger between
two different styles, one being blue
and white pottery. The other is
Benjarong ceramic, which refers to
meticulously painted gold details on
a smooth, shiny coating. It’s the way
in which Benjarong is perceived
as an exciting breakthrough in
decorating home and business like
hotels, restaurants, and so on.
(Design: Hatsaya Preecharat,
Heir to the Master Craftsman 2017
x ease Studio)

URAI COLLECTION

“อุไรเบญจรงค์” โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์
ลวดลายเบญจรงค์โบราณ และนำมา
พัฒนาให้เข้ากับผูใ้ ช้ปจั จุบนั ชุดเครือ่ งใช้
บนโต๊ ะ อาหารคอลเล็ ก ชั่ น นี้ เ กิ ด จาก
การนำลวดลายเบญจรงค์โบราณในสมัย
รั ช กาลที่ 2 มาสร้ า งสรรค์ ใ หม่ โดยมี
แนวคิดการจัดเรียงลวดลายหรือจังหวะ
และสัดส่วนทีท่ นั สมัย เป็นสากลมากขึน้
เหมาะกับการใช้งานในทุกโอกาส รวมถึง
กลุม่ ลูกค้าในวัฒนธรรมอืน่ เช่น อาหรับ
ยุโรป ฯลฯ ก็สามารถนำไปใช้ได้ดว้ ย
(ออกแบบ: คุณอุไร แตงเอีย่ ม
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2555
x ease Studio จากโครงการพัฒนา
อัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย)

Rama II era. Meantime, appropriate
adaptations are made to fit in with
modern lifestyles. The set includes
imaginative ceramics for the table
designed for target groups across
the Arab World and Europe.
(Design: Urai Taeng-Eim, Master
Craftsman 2012 x ease Studio,
Thai Benjarong Identity Project)

The Urai Benjarong Collection
boasts high standards of ancient
style ceramics unique to the King
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จริยธรรมในหัตถกรรม
ETHICAL CRAFTS
LOOM

เก้ า อี้ท่ีเ กิ ด จากแนวคิ ด การผสมผสาน
วิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมและงาน
หั ต ถกรรมได้ อ ย่ า งไร้ ข อบเขต โดย
ผู้ อ อกแบบได้ ผ ลิ ต โครงพนั ก พิ ง เหล็ ก
และขาไม้ เ พื่ อ เป็ น โครงสร้ า งหลั ก ของ
เก้าอี้ จากนั้นจึงส่งโครงพนักพิงเหล็ก
ไปสู่ชุมชนหัตถกรรมหลายแห่ง เพื่อให้
ช่างฝีมือของแต่ละท้องถิ่นถักทอเส้นใย
แต่ ง เติ ม โครงเก้ า อี้ ด้ ว ยลวดลายและ
วั ส ดุ ต่ า ง ๆ อาทิ ผั ก ตบชวา กระจู ด
ฯลฯ
(ออกแบบ: Plural Designs
ภาพ: thinkktogether.com)

LINFANGLU

ศิ ล ปิ น และนั ก ออกแบบ Lin FangLu
ได้ทดลองผสานเทคนิคการมัดย้อมของ
ชาวเผ่ า ไป๋ (Bai) ในมณฑลยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ สร้างสรรค์
เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย
โดยได้ทำงานในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มชุมชน
ผู้ผลิตท้องถิ่น เพื่อเป็นการรื้อฟื้นและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไปสู่
ระดับสากล (ภาพ: linfanglu.com)
Artist-cum-designer Lin FangLu
experimented with tie-dye techniques belonging to the Bai tribe in
Yunnan, PRC to create furniture
and works of contemporary art.
Collaborating with furniture makers
in the community, she succeeded
in restoring the traditional method
to its former glory.
(Photo: linfanglu.com)
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Loom is a merger between handicraft and industrial scale production.
Here, designers make the chair
frame, which is separate from the
seat and backrest frame. Then,
they let local craftsmen finish the
job by weaving seat fabrics onto
it using any materials from water
hyacinth to reed thatching.
(Design: Plural Designs
Photo: thinkktogether.com)

TRACING THE
FADING LEGACY

“เลือนจางไม่รางหาย” นิทรรศการโดยโรงแรมรายา เฮอริเทจ
เชี ย งใหม่ นำเสนอเรื่ อ งราว
ของช่ า งฝี มื อ หั ต ถศิ ล ป์ ผู้ เ ป็ น
เจ้ า ของภู มิ ปั ญ ญาที่ ก ำลั ง จะ
เลือนหายในชุมชนรอบข้างของ
โรงแรม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เชิ ด ชู แ ละ
จุ ด ประกายให้ ม รดกทางศิ ล ปวัฒนธรรมยังคงได้รบั การสืบทอด
ต่ อ ไป นอกจากนี้ ท างโรงแรม
ยั ง เชิ ญ สล่ า พื้ น เมื อ งมาพั ก เพื่ อ
เยี่ ย มชมผลงานที่ เ กิ ด จากฝี มื อ
ของพวกเขาเอง แต่ ไ ด้ รั บ การ
สร้างคุณค่าในบริบทแปลกใหม่
(ภาพ: Raya Heritage
Chiang Mai)
“Tracing the Fading Legacy”
is an exhibition hosted by
the Raya Heritage Hotel
Chiang Mai. It offers flashbacks into traditional handicraft that’s disappearing from
the hotel neighborhood. To
preserve a sense of history
and heritage unique to the
community, it invites wellversed citizens to came stay
awhile, take the time to see
the show and share their
experience.
(Photo: Raya Heritage
Chiang Mai)
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เชิดชูความหลากหลาย
DIVERSITY
GIRLFRIEND
COLLECTIVE

แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า ออกกำลั ง กายซึ่ ง
ผลิ ต จากพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล มุ่ ง
นำเสนอค่านิยมความงามแบบใหม่
ทีไ่ ม่ยดึ ติดกับรูปลักษณ์ ความผอม
ความสู ง หรื อ สี ผิ ว ดั ง จะเห็ น ได้
จากการออกแบบขนาดชุ ด ตั้ ง แต่
XXS ถึง 6XL และยังใช้นางแบบ
ที่ไม่ได้มีรูปร่างเป็นไปตามค่านิยม
ของความงามกระแสหลักอีกด้วย
(ภาพ: girlfriend.com)
A fashion brand for people
who love to work out, Girlfriend
Collective gym garments are
crafted using yarns made
from recycled plastic. It’s
redefying beauty and designed
to look good regardless of
weight or height or skin color.
Neither do models have to
meet standards specified by
the mainstream. Ladies gym
garments range in sizes from
XXS to 6XL.
(Photo: girlfriend.com)
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ORANGE CULTURE

Adebayo Oke-Lawal ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Orange Culture มุ่ ง สร้ า งสรรค์ ง าน
แฟชั่นที่สนับสนุนการใช้วัสดุในท้องถิ่น
ของไนจี เ รี ย พร้ อ มออกแบบเสื้ อ ผ้ า
ด้ ว ยแนวคิ ด Androgynous หรื อ การ
ผสมทั้ ง ความเป็ น ชายและหญิ ง ตั ว
แบรนด์จงึ ทัง้ จัดจ้าด้วยสีสนั รุม่ รวยด้วย
วัฒนธรรมท้องถิน่ และเปิดกว้างสำหรับ
ทุกเพศ
(ภาพ: orangeculture.com.ng)
Founded by Adebayo Oke-Lawal,
the fashion brand Orange Culture
is motivated by the desire to
promote materials unique to Nigeria.
The Androgynous concept has had
a strong influence on her work,
which has the physical characteristics of both sexes, whilst
celebrating a culture of equality.
(Photo: orangeculture.com.ng)

LUSH

แบรนด์ เ ครื่ อ งสำอางและอุ ป กรณ์
อาบน้ ำ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากการเป็ น สิ น ค้ า
แฮนด์ เ มดผลิ ต จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และ
ยั ง เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ ใ ช้ ที่ เ ป็ น มั ง สวิ รั ติ
นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา Lush ยัง
เป็ น ที่ นิ ย มในตลาดกลุ่ ม LGBT ด้ ว ย
การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ล บกรอบความ
เป็ น ชายและหญิ ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น
แคมเปญที่เรียกร้องเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศอย่างต่อเนื่อง
(ภาพ: lushusa.com)

A brand of cosmetics and toiletries
famed for handcrafted goods and
natural ingredients, Lush embraces
fair treatment of labor. It has become
an immediate hit in the LGBT
sector. Plus, it’s user friendly,
especially strict vegans, and is
highly regarded for supporting
gender equality.
(Photo: lushusa.com)
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เรียนรู้และแบ่งปันออนไลน์ ONLINE EXCHANGE
แหล่งความรู้แบบเปิดเผย OPEN SOURCE
เชื่อมต่อชุมชนหัตถกรรม NETWORKED COMMUNITIES
การระดมทุนและตลาดหัตถกรรมออนไลน์ CROWDFUNDING AND ONLINE MARKETPLACE

องค์ความรู้เชิงหัตถกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้
ในอนาคตอันใกล้ องค์ความรู้ด้าน
การสร้ า งสรรค์ ง านหั ต ถศิ ล ป์ จ ะ
ได้รับการนำเสนอบนโลกออนไลน์
มากขึ้นเรื่อย ๆ การต่อยอดความรู้
เชิงหัตถศิลป์จึงสามารถเรียนรู้และ
ฝึกฝนเทคนิคใหม่ได้จากประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญของ
ผู้อื่นได้ทันที ในขณะเดียวกันการ
เผยแพร่ผลงานหัตถศิลป์ของช่าง
ฝี มื อ ก็ ส ามารถบอกเล่ า เรื่ อ งราว
และคุ ณ ค่ า ของชิ้ น งานผ่ า นโลก
ออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ
เรื่ อ งราวหรื อ “Content”
ทั้ ง ห ม ด นี้ ก ำ ลั ง จ ะ ก ล า ย เ ป็ น
องค์ความรู้มวลมหาศาลที่ลอยอยู่
บนอากาศโดยที่ มิ ไ ด้ มี ใ ครเป็ น
เจ้าของโดยตรง ผ่านระบบที่เรียก
กั น ติ ด ปากว่ า “Cloud” แม้ ว่ า
ไม่ อ าจจะถ่ า ยทอดทั ก ษะและ
ความชำนาญเชิ ง ลึ ก ที่ ต้ อ งสั่ ง สม
ได้ ด้ ว ยประสบการณ์ เ ท่ า นั้ น แต่
องค์ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ก ลายเป็ น จุ ด
กำเนิ ด ของการทดลองและความ
เป็ น ไปได้ ใ หม่ ข องทั้ ง ช่ า งฝี มื อ
และนักออกแบบ อีกทั้งยังกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ของกลุ่ ม
เป้ า หมาย อย่ า งเช่ น รายการที่
นำเสนอขั้ น ตอนการสร้ า งสรรค์
สิ น ค้ า หั ต ถ ศิ ล ป์ บ น สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ การเปิ ด ให้ ด าวน์ โ หลด
แบบการผลิตสินค้าหัตถศิลป์อย่าง
เป็ น สาธารณะ (Open Source)
หรืออาจเป็นมากกว่าการแบ่งปัน
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ความรู้ แต่ เ ป็ น การพางานหั ต ถศิ ล ป์ เ ข้ า สู่ โ ลกธุ ร กิ จ ใบใหม่ อาทิ
การสร้างกลุ่มระดมทุน (Crowdfunding) สำหรับช่างฝีมอื หน้าใหม่
ให้ ส ามารถเติ บ โตได้ ด้ ว ยตั ว เอง
หรื อ แม้ แ ต่ ค ลาสเรี ย นออนไลน์
ต่ า ง ๆ ที่ จ ะสร้ า งชุ ม ชนของทั้ ง นั ก
ออกแบบ ช่ า งฝี มื อ และผู้ ซื้ อ
ตามกลุ่มความสนใจไว้ในที่เดียว
นอกจากหน่วยงานภาคเอกชน
แล้ ว องค์ ก รภาครั ฐ ก็ ส ามารถ
มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
สาธารณะที่ มี ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง น่ า
สนใจ และเข้าถึงง่าย เพื่อให้เป็น
อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการเผยแพร่
องค์ความรู้เชิงหัตถศิลป์ในวงกว้าง
และสืบสานงานหัตถศิลป์ให้คงอยู่
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของวิถีชีวิตยุคใหม่

CRAFT KNOWLEDGE ACCESSIBLE TO EVERYONE
In the near future, people
will be able to get more and
more knowledge of craft
simply by going online.
Anyone interested to acquire
facts and information about
craft making will have access
to experts in a particular
subject and learn from them
instantly. Vice versa, a craft
maker wishing to introduce
his product to the market can
simply do so online. He can
rely on the power of storytelling
to debut the initial introduction
and pick out an outstanding
part or event to highlight the
value of his product -- all at
his fingertips.   
Stories behind the craft
or content of the messages
coalesce into massive amounts
of knowledge waiting to
be discovered. It’s readily
available, floating in the air
apparently without an owner
and hence the term “Cloud”.
Though it may lack the
capability of transferring skills
since in-depth expertise is only
acquired through experience,
storing and accessing data in
Cloud represents the beginning

of an experiment and possibly
collaboration between the craft
maker and the designer. Plus,
it’s a way to stimulate buying,
selling and communication
with a target group. Some
examples of this include video
clips that show steps incraft
making via online media, and
Open Source programs that
give permission to download
content and product design. Or
it may go beyond knowledge
sharing and enter into a new
realm where handicraft is
introduced to the business
world. This opens doors to
Crowdfunding, a window of
opportunity to raise the initial
capital from a large number
of people to get started on a
project. It’s one way of helping
a newcomer enter, grow and
mature in the handicraft
industry. The most common
benefits include online classes
that let members of a community participate. Going forward,
they create a community of
designers and craft makers
who will tailor their products
in ways that appeal to the
interests of their buyers.

Apart from public-sector
organizations, governmentsector institutions also can
play an important part in
building a public domain,
whereby craft knowledge is
made available to the people
as a whole. This ensures that
the body of knowledge being
presented is accurate, interesting and widely accessible.
In this way, handicraft will be
able to survive in the midst of
rapid change that comes with
modern lifestyles.
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ONLINE EXCHANGE
เรียนรู้และแบ่งปันออนไลน์

ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น เราสามารถหา
ความรู้จากโลกออนไลน์เพียงปลายนิ้ว
สั ม ผั ส ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค ง า น ไ ม้ ผ่ า น
โปรแกรมค้นหา Google เพียงเลือกใช้
คีย์เวิร์ดที่ถูกต้อง เช่น Woodturning
หรื อ การกลึ ง ไม้ ก็ ป รากฏผลลั พ ธ์ อ ยู่
มากกว่า 127,000,000 รายการ
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Nowadays, information about
woodworking is readily available
online by going to Google. Simply
choose a right keyword, for example
woodturning, and you get over
127,000,000 results all at your
fingertips.

SACICT CRAFT TREND 2021

CEA x
BAANLAESUAN

อาจารย์ พิ ษ ณุ นำศิ ริ โ ยธิ น ศิ ล ปิ น
งานไม้อิสระ และ คุณศุภพงษ์ สอนสังข์ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เจ้าของ
แบรนด์ Jird Design Gallery ร่วมมือ
กั บ สำนั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (CEA) และนิตยสารบ้านและสวน
เปิ ด คอร์ ส สอนการสร้ า งสรรค์ ง านไม้
เบื้ อ งต้ น ผ่ า นระบบออนไลน์ โ ดยไม่ มี
ค่าใช้จา่ ย
Woodworking artist P h i s a n u
Numsiriyothin and Suppapong
Sonsang, owner of the furniture
brand Jird Design Gallery, offer
free online classes in basic woodworking in a collaboration with the
Creative Economy Agency (CEA)
and BaanLaeSuan Magazine.

SPOON CLUB

เว็ บ ไซต์ ส อนการแกะสลั ก ช้ อ นไม้ ผ่ า น
ระบบออนไลน์ โดยกลุม่ สมาชิกสามารถ
เข้าถึงวิดีโอสอนขั้นตอนการทำช้อนไม้
หลากหลายรูปแบบได้จากทุกที่ทุกเวลา
รวมถึงเป็นศูนย์รวมชุมชนออนไลน์ของ
กลุ่มคนทำช้อนไม้ในสหราชอาณาจักร
และจากทั่วโลกด้วย
(ภาพ: spoonclub.co.uk)
It’s a site that gives online lessons
in spoon woodcarving. Members
can access video clips on the
subject anytime anywhere. Plus, it’s
an online hub for wooden spoon
makers not just in the UK but
across the globe.
(Photo: spoonclub.co.uk)

CRAFT
COURSES

เว็ บ ไซต์ ที่ ร วบรวมหลั ก สู ต รงานหั ต ถศิลป์ทั่วประเทศอังกฤษ มีทั้งแบบเรียน
ออนไลน์และคลาสเรียนแบบพบผู้สอน
โดยตรง มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย
ตั้ ง แต่ ง านจั ก สานแบบดั้ ง เดิ ม งาน
เซรามิก งานย้อมผ้า หรืองานโลหะ 
(ภาพ: craftcourses.com)

A website that offers online workshops in creative handicraft in
the UK, plus information about
lessons from other sources both
online and in class with tutors.
Topics range from traditional
weaving to ceramics to dyeing
and metalwork.
(Photo: craftcourses.com)
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OPEN SOURCE  
แหล่งความรู้แบบเปิดเผย
PRECIOUS
PLASTIC

โครงการเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ระดั บ นานาชาติ ริ เ ริ่ ม โดย Dave
Hakkens ที่ อ อกแบบเครื่ อ งรี ไ ซเคิ ล
พลาสติ ก แล้ ว อั พ โหลดทั้ ง พิ ม พ์ เ ขี ย ว
และเทคนิคการประกอบไว้ในเว็บไซต์
เพือ่ ให้ทกุ คนทีส่ นใจสามารถนำพลาสติก
ไปรี ไ ซเคิ ล และผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า ได้ ด้ ว ย
ตนเอง ในปั จ จุ บั น มี ทั้ ง การสอนผลิ ต
ตั ว เครื่ อ ง สอนวิ ธี ก ารสร้ า งโรงงาน
ขนาดเล็ก รวมไปถึงการทำแผนธุรกิจ
และยั ง เป็ น ตลาดกลางของคนทั่ ว โลก
ที่ทำพลาสติกรีไซเคิลออกมาขายด้วย
(ภาพ: preciousplastic.com)
An environmentally conscious
project started by Dave Hakkens.
He designed plastic recycling
machinery and uploaded blueprints, plus other technical materials on his website. Topics include
the process of making a small
scale plastic recycling machine,
business planning, and marketing.
It’s also a hub for buying and
selling recycled plastic.
(Photo: preciousplastic.com)
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CHAIR KAN

“เก้ า อี้ แ ชร์ กั น ” จากแบรนด์ PDM ซึ่ ง
ออกแบบโดย o-d-a เปิดให้ดาวน์โหลด
แบบงานไม้ออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใครก็ ส ามารถนำแบบไปให้ ช่ า งทั่ ว ไป
ทำได้ โ ดยไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพาณิ ช ย์
โดยสามารถปรับเปลี่ยนชนิดไม้ได้ตาม
ต้องการ
(ภาพ: pdmbrand.com/blog/
Chair-kan)
From the fashion brand PDM,
Chair Kan is the brainchild of the
o-d-a design studio. The chair
plan can be downloaded for free.
Have a furniture maker to build
one for your so long as it isn’t for
commercial purpose. The choice
of wood is entirely up to you.
(Photo: pdmbrand.com/blog/
Chair-kan)
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NETWORKED COMMUNITIES 
เชื่อมต่อชุมชนหัตถกรรม
THE HACK
KNIFE MAKER

กลุ่ ม ออนไลน์ ข องช่ า งทำมี ด ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย
และตลาดจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์กันอย่างกว้างขวางในแวดวง
ของช่างฝีมือและนักสะสมมีด
(ภาพ: The Hack Knife Maker)
A blacksmith website created for
sharing knowledge in knife making.
Well known in a circle of craftsmen
and collectors, it’s also an online
marketplace for knives.
(Photo: The Hack Knife Maker)

<<< มี ด งานเกษตรของ The Hack
Knife Maker มีตงั้ แต่ราคาสามพันบาท
ไปจนถึงเกือบหนึ่งแสนบาท โดยเลือก
ใช้ เ หล็ ก พิ เ ศษจากการแลกเปลี่ ย น
ความรู้ กั บ นั ก โลหะวิ ท ยาประกอบกั บ
การขึ้นรูปมีดที่ประณีต จนต้องสั่งจอง
กันนานหลายเดือน
The Hack Knife Maker’s event at
the annual Agriculture Fair gives a
chance to meet and learn from
expert metallurgists. Between
3, 000 a n d 100, 000 B a h t w a s
offered for a variety of superior
quality knives. Know that wait lists
last several months.
>>> ขั้ น ตอนการทำมี ด ได้ รั บ การ
เผยแพร่ แลกเปลี่ ย นความรู้ กั น ใน
กลุ่มทำมีดและผู้ซื้อมีด มีการทดสอบ
คุ ณ ภาพการใช้ ง านและประสิ ท ธิ ภ าพ
วัสดุ นำไปสู่การพัฒนางานฝีมืออย่าง
ต่อเนื่อง
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A video presentation
showing steps in knife
making is available to
online audiences.
Topics include knowledge sharing between
the maker and the user,
product performance,
and material quality
testing.

SAKON HED

“สกลเฮ็ด” การรวมกลุม่ ของผูค้ นหลากหลายอาชีพที่เห็นความสำคัญของการ
กลับมาพึ่งพาตนเองที่บ้านเกิดที่จังหวัด
สกลนคร โดยใช้ ง านหั ต ถศิ ล ป์ ภู มิ ปัญญาดั้งเดิม และความคิดสร้างสรรค์
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและ
สังคม มีการนำเสนอเรื่องราวของผู้คน
และแบรนด์ต่าง ๆ ในกลุ่มผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงการจัดงานเทศกาล
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมที่ จ ะช่ ว ยสร้ า ง
เครือข่ายให้เข้มแข็ง (ภาพ: สกลเฮ็ด)
Sakon Hed, which is Isan for “Made
in Sakon Nakhon”, is a group of
people from different walks of life
who returned to their birthplace
and pursued a self-made career
in creative craft. They had the
know-how, imagination, skills and
practices. With that they undertook a new task and contributed
to society by offering handicraft
products through online sale and
numerous exhibitions.
(Photo: Sakon Hed)
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CROWDFUNDING AND ONLINE MARKETPLACE
การระดมทุนและตลาดหัตถกรรมออนไลน์

THE MILAYA
PROJECT

โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่
ประสบภัยสงครามกลางเมืองจากซูดาน
ใต้ และลีภ้ ยั มายังค่ายอพยพในยูกนั ดา
โดยระดมทุ น เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ หั ต ถศิ ล ป์
ผ้ า ปั ก ลาย “Milaya” ซึ่ ง มั ก ใช้ ต กแต่ ง
ในโบสถ์ งานแต่งงานหรืองานศพ โดย
มี เ ว็ บ ไซต์ แ ละสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น
เหมื อ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต ใน
ภูมิภาคห่างไกลและผู้ซื้อทั่วโลก
(ภาพ: milayaproject.org)

34

The Milaya Project helps women
who fell victim to the South Sudanese
civil war, currently living in refugee
camps in neighboring Uganda. It’s
a way to raise funds to grow the
business of making embroidered
sheets known as “Milaya”. Beautiful
pieces of art that provide a livelihood
for the women in exile are available
online.
(Photo: milayaproject.org)
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AULA ARTESANA

Steph Guthridge และ Sonya
Radetsky ระดมทุ น ออนไลน์ ผ่ า น
Kickstarter เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้
งานหัตถศิลป์ ทีม่ ที งั้ ร้านค้า ร้านกาแฟ
ใจกลางเมื อ งกุ ส โก ในประเทศเปรู
สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวและถ่ายทอด
ความรู้ ด้ า นหั ต ถศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งสู่ ค น
รุ่นใหม่ พวกเขารับซื้อสินค้าหัตถศิลป์
ในราคาที่เป็นธรรมจากชุมชนช่างฝีมือ
บนที่ ร าบสู ง ของเปรู เพื่ อ สร้ า งรายได้
ให้ผู้หญิงกลุ่มชนพื้นเมืองในระยะยาว
(ภาพ: aulaartesana.com)
Founded by Steph Guthridge and
Sonya Radetsky, Aula Artesana
mobilizes funding online via Kickstarter to bring creative projects to
life. It works with local craftsmen,
community organizations and
businesses to help the indigenous
peoples of Peru. Located in Cusco,
its retail and learning space
attracts tourists, and passes on
the skills in handicraft to the new
generation.
(Photo: aulaartesana.com)

CRAFT CLOUD
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THE CRAFT TREND
GURU PANEL’S
PERSPECTIVE
ระดมสมองต่อยอดทิศทางหัตถกรรม
A BRAINSTORMING SESSION ON THE FUTURE OF CRAFT
นอกเหนือไปจากการสังเกตการณ์
และศึกษาแนวโน้มงานออกแบบ
รวมถึ ง กระแสความนิ ย มของ
ผู้บริโภคในประเทศไทยและทั่วโลก
แล้ ว SACICT Craft Trend
2021 ยั ง เกิ ด ขึ้ น จากการระดม
สมองของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ รวบรวม
ข้ อ เสนอแนะและวิ เ คราะห์ ห า
แนวทางการพัฒนางานหัตถศิลป์
ไทยให้ ส ามารถต่ อ ยอดในเชิ ง
36

พาณิ ช ย์ พร้ อ มทั้ ง เป็ น รากฐาน
ในการวางแผนการพั ฒ นาในมิ ติ
อื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย โดยงานสั ม มนา
ระดมสมองที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ข้ อ สรุ ป
ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแต่ละ
ประเด็นของแนวโน้มงานหัตถกรรม
ดังต่อไปนี้
Apart from carrying out detailed
observations on the art and
craft scene, carefully watching

SACICT CRAFT TREND 2021

consumer behavior, and
perceiving how new trends in
design unfold, the SACICT
Craft Trend 2021 is the result
of a spontaneous group discussion among professionals
in various fields. Its primary
aim is to put forward recommendations to further the
progress of creative craft in
Thailand, encourage the

commercial scale manufacture
of what is already successful,
and build a strong foundation
for many more developments
to come. Like so, this year’s
conference produces many
exciting new ideas that
coincide the current style and
preference.

THE GURU
PANEL

ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
เสวนามาจากหลากหลาย
ศาสตร์วิชาชีพ ทั้งนักวิชาการ
นักออกแบบ นักพัฒนาชุมชน
ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั สตาร์ตอัพรุน่ ใหม่
และตั ว แทนจากสื่ อ มวลชน
โดยแต่ ล ะท่ า นจะเสนอแนะ
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แนวโน้ ม หั ต ถกรรมในแต่ ล ะ
ด้านที่เชี่ยวชาญ
Our panel of experts
includes distinguished
academics, designers,
community development
professionals, founders of
successful start-ups, and
representatives from news
organizations. Among these
are the following:

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์
Saengrawee Singhawiboon
รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
Deputy CEO, SACICT
คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์
Jeremiah Pitakwong
กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
(มหาชน)
Managing Director, Amarin
Printing and Publishing PCL.
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช
Poomporn Thamsatitdej, Ph.D.
นักวิชาการและอาจารย์
ประจำวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Lecturer, College of Management,
Mahidol University

คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค
Pantavit Lawaroungchok
นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง
Apostrophys Group
Designer, Founder of
Apostrophys Group

คุณศุภพงศ์ สอนสังข์
Suppapong Sonsang
นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง
Jird Design Gallery
Designer, Founder of
Jird Design Gallery

รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
Associate Prof.
Namfon Laisatrooklai, Ph.D.
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบสิ่งทอ
Lecturer, Specialist in Textile
Design

คุณสมภพ ยี่จอหอ
Somphop Yeejaw-haw
นักวิชาการและผู้ก่อตั้ง
กลุ่มนักพัฒนาอิสระ Doister  
Lecturer, Founder of Doister,
Independent Development Group

คุณวิชดา สีตกะลิน
Vichada Sitakalin
มัณฑนากรอิสระและดีไซน์ไดเร็กเตอร์
ของบริษัทพรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จำกัด
Freelance Interior Decorator,
Design Director at Premier Resorts
and Hotels Co., Ltd.

คุณวรทิตย์ เครือวาณิชกิจ
Vorathit Kruavanichkit
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์
และผู้ก่อตั้ง บริษัทฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
Chief Creative Officer & Founder of
Farmgroup Co., Ltd.
คุณอมรพล หุวะนันทน์
Amornpol Huvanandana
ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Moreloop
Co-founder of the brand Moreloop
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การอนุรักษ์ควรคู่ขนานการพัฒนา
Conservation and development
should go hand in hand
“การสร้ า งแนวโน้ ม หรื อ ทิ ศ ทาง
ให้ กั บ งานหั ต ถกรรมนั้ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่ า เราจะต้ อ งสร้ า ง
คัมภีร์ขึ้นมาเล่มหนึ่งและให้ทุกคน
ทำตาม แต่คือการสะท้อนมุมมอง
เ ชิ ง ลึ ก จ า ก ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง
ช่างฝีมือยุคนี้ ไปพร้อม ๆ กับการ
รั บ รู้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมองหาอะไร แต่
อี ก มิ ติ ห นึ่ ง งานหั ต ถศิ ล ป์ ก็ ไ ม่ ใ ช่
เรื่ อ งของมู ล ค่ า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ
เพียงอย่างเดียว เพราะงานหัตถศิ ล ป์ ล้ ว นเกิ ด จากหยาดเหงื่ อ
แรงงาน และพลังใจ มีความเป็น
มนุษย์สอดแทรกอยู่ในงานเหล่านี้
ดังนั้น นอกเหนือจากการส่งเสริม
รายได้ให้ช่างฝีมือ เราต้องยกย่อง
เชิดชูภูมิปัญญาต่าง ๆ ให้เขาภูมิใจ
ที่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ไ ปยั ง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ แม้ไม่ใช่ลูกหลาน
แต่ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ตั้ ง ใจมาเรี ย น
กับครูช่างฯก็ตาม เพราะนี่คือมิติ
ของการสืบสานภูมิปัญญาซึ่งต้อง
ดำเนิ น คู่ ข นานกั น ไปโดยไม่ ต้ อ ง
ตามเทรนด์ก็ได้”

“Setting a trend or general
direction in which handicraft
is developing doesn’t mean
that we have to come up with
a bible and expect everyone
to obey. First, start with an
in-depth reflection on the
experience of today’s craft
makers, and then find out
exactly what the consumer is
looking for. On the flip side,
creative craft is more than
just the monetary value that
the market places on a
product. It’s the result of
extremely hard work and
willpower of the person who
creates it. There’s something
akin to human nature in it.
Hence, apart from helping
craft makers earn an income
for their work, we need to
preserve traditional know-how
acquired through experience
and passed down from
generation to generation.
Whether it be your blood
relations or students undergoing years of apprenticeship,
they are the ones to carry the
torch and protect heritage.
Preservation and improvement
should go together, and the
result may or may not follow
the trend.”

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
Saengrawee Singhawiboon, Deputy CEO, SACICT
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หัตถกรรมควรเป็นกิจการเพื่อสังคม
Creative craft brings benefits to society
“แนวโน้มงานหัตถกรรมปีนเี้ ป็นเรือ่ ง
ของการเสริ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สำหรั บ งานหั ต ถกรรมเป็ น หลั ก
มากกว่ า จะเป็ น เรื่ อ งราวเฉพาะ
เจาะจงของการใช้ สี สั น หรื อ วั ส ดุ   
เพราะทุ ก วั น นี้ ง านหั ต ถศิ ล ป์ เ ป็ น
สินค้าที่ผูกกับชุมชนและผู้คน ถ้า
ธุ ร กิ จ หั ต ถศิ ล ป์ ไ ปได้ ชุ ม ชนก็ อ ยู่
ได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นหัตถกรรม
จึงควรเป็นกิจการเพือ่ สังคม ชุมชน
ที่ร่วมทำงานกันเพื่อสร้างวิสาหกิจ
หัตถกรรมร่วมสมัย การจับมือกับ
นั ก ออกแบบรุ่ น ใหม่ ส่ ง ของขาย
ต่างประเทศ น่าจะเป็นโอกาสที่ดี
พร้ อ มกั บ การสร้ า งกระแสใหม่ ใ ห้
คนไทยรับรู้”

“This year’s craft trend is
about promoting the infrastructure needed to further
the progress of the craft
industry rather than focusing
on particular areas of concentration, like color schemes
and materials used in craft
making. This is because craft
goods have grown and
matured to put the community
and people in an inextricable
situation. If the craft industry
as a social enterprise thrives,
so does the community. Like
so, it makes perfect sense for
the craft industry to benefit
society one way or another.
By this is meant that craft
makers should have social
objectives that serve the
common good. This can be
achieved by working jointly
with designers to improve and
send their products abroad,
meantime making their craft
goods famous and widely
celebrated among the people
at home. Hence, the skills of
networking and infrastructure
are needed.”

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Jeremiah Pitakwong, managing director, Amarin Printing and Publishing PCL.
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“วัสดุเหลือใช้” จากอุตสาหกรรมอาจ “ล้ำค่า”
สำหรับหัตถกรรม
Leftovers from factories may be
priceless for craft
“บางอย่ า งที่ เ รามองว่ า เป็ น ขยะ
แต่บางคนกลับมองว่าคือของมีค่า
ซึ่ง Moreloop มองในภาพที่ใหญ่
ขึ้ น โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย
จั ด การสรรหาวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ที่ ค น
ไม่ ต้ อ งการแล้ ว มาหมุ น เวี ย น
ให้ ค นที่ ยั ง ต้ อ งการอยู่ ซึ่ ง ในที่ นี้
ก็ คื อ ผ้ า จากโรงงานขนาดใหญ่ ที่
ค้ า งสต๊ อ ก และไม่ ไ ด้ ใ ช้ อี ก แล้ ว
แพลตฟอร์ ม ของเราเป็ น ตั ว กลาง
ให้ทั้งสองฝ่ายได้เจอกัน ฝ่ายหนึ่ง
ได้วัตถุดิบผ้าที่มีรอยเท้าคาร์บอน
แทบจะเป็นศูนย์ ไม่ต้องผลิตใหม่
และทำให้ ข ยะกลายเป็ น งาน
ออกแบบชิ้ น ใหม่ อี ก ฝ่ า ยก็ ไ ด้
ระบายสต๊ อ กวั ต ถุ ดิ บ เหลื อ ทิ้ ง
เพราะฉะนั้ น การทำให้ เ ศรษฐกิ จ
หมุ น เวี ย นประสบความสำเร็ จ
จำเป็นต้องมองในภาพรวม เพือ่ ให้
เห็ น ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของกระบวนการ
ผลิตและการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ
ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
หรื อ ไม่ และลดทอนผลกระทบ
เหล่านั้นได้อย่างไร”
“Something having no real
value to someone may turn
out to be of some value or
benefit to another. The social
organization Moreloop sees
a bigger picture of the
happenings in our everyday

lives. It applies technologies
to manage surpluses and
overstocks from large factories, and then put them to
good use by turning them
over to small and medium
enterprises. Another word,
what is discarded by quality
garment factories is recycled
and becomes raw material
made available to SME’s at
reasonable prices. Moreloop
is a platform where two
industries meet and benefit
from each other’s action. The
SME’s get the raw materials
they need, thereby helping
to reduce trash and lower
carbon footprint since less
new fabric has to be made.
At the same time, large
garment factories find a way
to get rid of the surpluses
and leftovers they don’t want.
It’s a recycling process that
drives economic growth,
whilst the environment stands
to benefit from lower pollution.
In the end, it boils down to
maintaining positive social
impacts on communities.”

คุณอมรพล หุวะนันทน์

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Moreloop ธุรกิจที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางรับผ้าคุณภาพ
ที่ผลิตเกินความต้องการและค้างในสต๊อกโรงงานขนาดใหญ่มาหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจ
Amornpol Huvanandana, co-founder of the brand Moreloop, curator of fabric surpluses
and quality garment overstocks supplied to SME’s.
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“มูลค่า” จาก “คุณค่า” แห่งการสร้างสรรค์
A “price” based on the “value” of creativity

“อาจมีคำถามว่าการใช้วสั ดุเหลือใช้
เพื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะลดทอน
คุณค่าของงานหัตถศิลป์ไหม ผม
ว่าเราต้องพยายามทำให้งานหัตถศิ ล ป์ ไ ด้ รั บ การตี คุ ณ ค่ า แบบงาน
ศิลปะ กล่าวคือ การตีราคาจาก
คุ ณ ค่ า มากกว่ า ที่ จ ะมองว่ า นี่ คื อ
ผลิ ต ผลจากแรงงาน เวลา และ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ไ ป ถ้ า เราตั้ ง โจทย์
โดยการคำนวณจากต้ น ทุ น งาน
หั ต ถศิ ล ป์ จ ากชาวบ้ า นก็ จ ะถู ก
ตีค่าแบบนั้น
“แต่ถ้าเราถามใหม่ว่า ‘คุณ
เตรียมงบประมาณไว้สำหรับงาน
ชิ้นนี้เท่าไหร่’ โจทย์จะเปลี่ยนทันที
เหมือนการออกแบบโลโก้ ถ้าคิด
แค่ ค่ า แรงกั บ ค่ า ไฟ มั น จะแทบ
ไม่ มี ร าคาเลย แต่ ถ้ า เรามองว่ า
นี่คือจุดเปลี่ยนของธุรกิจหนึ่ง ถ้า
เปลี่ยนโลโก้ ธุรกิจนั้นจะน่าเชื่อถือ
และทวีค่าขึ้นมาไม่รู้กี่เท่า ดังนั้น
เราต้องตัง้ คำถามว่าผูบ้ ริโภคตีราคา
คุณค่าความคิดสร้างสรรค์ที่กำลัง
จะเกิดขึ้นไว้เท่าไร ถ้าทำได้แบบนี้
งานหัตถศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก
ชุ ม ชน แม้ ม าจากของธรรมดา
หรื อ ของที่ เ คยเป็ น ขยะในระบบ
เศรษฐกิจเดิม รวมทั้งตัวชุมชนเอง
ก็จะถูกให้คุณค่าใหม่ตามไปด้วย
เช่นกัน”

“One may ask if the use of
leftover materials in the
interests of the environment
would eventually result in the
devaluation of a creative
achievement. And I say that,
to begin with, we have to try
and make certain that a craft
object is highly regarded and
evokes much appreciation.
By this is meant that craft
should be appraised based
on the value of creativity and
imagination to express ideas,
instead of being seen as a
product of labor, time spent
and materials used. The truth
is, if craft is priced based on
costs, the product made by
local craftspeople will be
sadly disregarded.
“But if one puts it into
different words, say, ‘How
much did you budget for this
piece?’ then it’s a whole new
ball game. It’s like designing
a logo. If the result is priced
based on the costs of labor
and utilities alone, then it’s
probably worth next to nothing.

On the contrary, if the outcome represents a crucial
turning point in business, no
one will question it. As the
new logo occupies a distinctive place in the mind, its
value increases multiple
times. So, one must ask how
much the consumer is willing
to put a price on creativity.
Well thought out, a craft
object made in a community
stands a good chance of
winning, albeit made of
materials discarded or leftover
from another purpose. In the
end, when a product is highly
regarded, so is the community
that makes it happen.”

คุณวรทิตย์ เครือวาณิชกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ และผู้ก่อตั้ง บริษัทฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทชั้นนำ
ต่าง ๆ รวมถึงงานสร้างสรรค์อีกหลากหลายแขนง
Vorathit Kruavanichkit, Chief Creative Officer & Founder of Farmgroup Co., Ltd.
a creative and design consultant behind the success of many leading
brands and creative undertakings.
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ให้หัตถกรรมเป็น “กระบอกเสียง” ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
Let creative craft be the mouthpiece of a circular economy
“การนำขยะมารี ไ ซเคิ ล ให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโจทย์ยากเสมอ
มา เพราะต้องระวังที่จะไม่นำขยะ
มาสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมื อ นเป็ น
ขยะชิน้ ใหม่ แต่การทีจ่ ะให้ชาวบ้าน
มาเล่ า เรื่ อ งราวเบื้ อ งหลั ง ผ่ า นสื่ อ
หรือจ้างบล็อกเกอร์ ชาวบ้านก็คง
ทำเองไม่ได้ทั้งหมด เราต้องสร้าง
แนวคิ ด ตรงนี้ ร่ ว มกั น ให้ แ ข็ ง แรง
ก่ อ น พอทุ ก คนมี แ นวคิ ด ตรงกั น
ก็ จ ะเกิ ด พลั ง ที่ จ ะพาให้ ทั้ ง ระบบ
ไปด้วยกัน
“แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง เมื่ อ มองใน
มุ ม ของหั ต ถศิ ล ป์ ความประณี ต
สวยงาม และใช้งานได้ดี คือเรื่อง
สำคั ญ ที่ ท ำให้ สิ น ค้ า มี ร าคา แต่
ก็ ท ำให้ ร องรั บ การผลิ ต ได้ เ พี ย ง
จำนวนน้ อ ย ถ้ า เราสามารถผลิ ต
ได้ 5 ชิ้ น ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง แล้ ว
ตลาดต้องการถึง 100 ชิ้น เราจะ
ทำอย่ า งไร ถ้ า ทำยาก ผลิ ต ได้
น้ อ ย ก็ ต้ อ งเล็ ง เป้ า ที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า

High-end แต่ถ้าทำให้เข้าถึงง่าย
ลงมา ผลิตได้มาก ก็จะสามารถ
เข้าถึงลูกค้าชัน้ กลางได้ ผลิตภัณฑ์
เหล่ า นั้ น จะได้ ไ ปทำหน้ า ที่ เ ป็ น
ก ร ะ บ อ ก เ สี ย ง ใ ห้ กั บ แ น ว คิ ด
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น ต่ อ ไ ป ใ น
วงกว้าง”
“Recycling waste into useful
things has long been a tough
question, because special
care has to be taken to ensure
it doesn’t produce another
piece of trash. On top of that,
it may not be easy for craft
makers to go online, or hire a
blogger to publicize stories
behind the making of a
particular product. After all,
it’s not a task that local
craftspeople are equipped to
perform. So, we must put our
heads together to build a
strong foundation first and
foremost. When everyone
thinks the same way, it’s easy
for an undertaking to succeed
system-wide.  

“Looking at it from a
creative craft perspective, it’s
imperative that a product be
well made, attractive, and
practical in order to achieve
the desired result. This is
crucial for craft goods to sell
at a good price. But, what
if the maximum output of a
business is very small? Say,
one is capable of making
only five items at a time while
the marketplace is demanding
a hundred. How should he go
about it? Knowing his output
capability is limited, a craft
maker may want to rethink his
plan and tailor his craft goods
to answer the lifestyle needs
of a small, upscale clientele.
Then, as business continues
to grow, he probably sees it
fit to start appealing to the
needs of the middle class. In
this way, creative craft serves
the purpose as a mouthpiece
that promotes the recycling
of resources within a circular
economy.”

รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอ
เจ้าของรางวัล Designer of the Year 2017
Associate Prof. Namfon Laisatrooklai, Ph.D.,
lecturer and specialist in textile design,
Designer of the Year 2017
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สร้างกระแสแห่งการสืบสานภูมิปัญญา
Setting a trend in the protection of
traditional knowledge
“จากประสบการณ์ มี โ อกาสได้
ร่วมงานกับสล่าศิลปินพืน้ บ้านจริง ๆ
พบว่ า การหาคนที่ จ ะสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาเป็ น เรื่ อ งยาก ตอนที่ ล ง
พื้ น ที่ ท ำงานกั บ กลุ่ ม ช่ า งทอผ้ า
ช่างจักสาน คนที่อายุน้อยที่สุดก็
อายุ 60 ปีเข้าไปแล้ว เพราะฉะนัน้
ก่อนที่จะก้าวไปถึงเรื่องการพัฒนา
ต่ อ ยอด เราต้ อ งมาพู ด ถึ ง การ
อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี้ ไ ม่
หายไปด้วย การสร้างความภูมิใจ
ในผลงานและรากเหง้าของผู้ผลิต
รวมถึ ง ค่ า นิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคจึ ง
เป็นเรื่องจำเป็น ถ้าทำไม่ได้มันจะ
กลายเป็นอุปสรรคของการสืบทอด
ภูมิปัญญาในอนาคตแน่นอน
“สิ่งสำคัญคือ ‘ทำไมเราต้อง
ตามเทรนด์ ทำไมไม่ น ำเทรนด์
เสี ย เอง’ ตอนที่ ท ำงานออกแบบ
Raya Heritage เราตั้งใจทำงาน
ร่วมกับชุมชน ให้โรงแรมได้เติบโต
ไปพร้ อ มกั บ การต่ อ ยอดสื บ สาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น รอบข้ า ง
เอาไว้ เราพยายามสร้ า งกระแส
ความตื่นตัวในเรื่องนี้ ซึ่งปัจจุบัน
โรงแรมก็ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล”
“From experience, I had the
opportunity of collaborating
with village elders who knew
a lot about northern customs
and traditions. At first I
arrived at a locality only to
discover how difficult it was
to find someone well-versed

in traditional art and culture.
Most of the people with a
good grasp of folk craft were
already way past 60. It just
dawned on me that, before
we touched upon the subject
of future craft development,
first we should address one
fundamental problem – how
to go about protecting traditional knowledge from oblivion.
This can be achieved by
working with locals to get a
sense of history and heritage
to decide how folk craft can
fit in with today’s consumer
behavior. Failure to do so will
become an obstacle that
renders knowledge transfer
impossible.
“The important thing is:
‘Why do we have to follow a
trend? Why not set one ourselves?’ The answer lies in
working with the community.
While doing the design work
at Raya Heritage, we set out
to grow the hotel business
concurrently with preserving
cultural heritage in the
surrounding area. Through
collaboration, we created a
strong public image, eventually resulting in the hotel
being highly regarded internationally.”

คุณวิชดา สีตกะลิน

มัณฑนากรอิสระและดีไซน์ไดเร็กเตอร์ บริษัทพรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
เจ้าของผลงานการออกแบบตกแต่งโรงแรม Raya Heritage และ Tamarind Village เชียงใหม่่
Vichada Sitakalin, freelance interior decorator and design director at Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.,
whose portfolio includes Raya Heritage and Tamarind Village, Chiang Mai.

43

หัตถกรรมจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง
Handicraft from a different culture
“เราพยายามนำสิ่งที่สวยงามที่สุด
ของพี่ น้ อ งบนดอยมานำเสนอ
เพื่ อ จะได้ จู ง ใจคนที่ เ ราอยากจะ
สื่อสารด้วย โดยใช้งานหัตถศิลป์
เป็ น ตั ว นำ พี่ น้ อ งเหล่ า นั้ น เขาจึ ง
ใช้วิถีชีวิตตัวเองเพื่อการประกอบ
อาชี พ งานเราก็ คื อ ทำให้ ค นใน
สังคมได้มาทำความรูจ้ กั เพือ่ นมนุษย์
คนไทยด้วยกัน ที่เป็นชนกลุ่มน้อย
กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ
“หลายชุมชนได้เปิดให้เข้าไป
ท่ อ งเที่ ย ว ให้ ไ ปพั ก โฮมสเตย์
เขาได้เงินแค่ไม่กี่บาทจากค่าที่พัก
แต่การขายงานหัตถศิลป์ช่วยสร้าง
รายได้ ม ากกว่ า นั้ น ซึ่ ง ทั้ ง ชุ ม ชน
อาจเหลือคนที่ทำงานหัตถศิลป์ได้
อยู่ไม่กี่คน จะรื้อฟื้นก็คงเป็นเรื่อง
ระยะยาว ตอนนี้จึงต้องออกแบบ
ให้ ค นในชุ ม ชนมี ห น้ า ที่ แ ตกต่ า ง
กันไป เด็ก ๆ อาจไปอยู่ในส่วนของ
การขายสินค้าแทน เราต้องมีการ
วางแผนเศรษฐกิจชุมชนเฉพาะหน้า
ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาทักษะที่
สูงขึ้นให้สมาชิกชุมชนจากรากฐาน
ที่พวกเขามี”
“We try to project the most
positive image about the hill
tribes of northern Thailand to
inspire others to communicate
with them. We use creative

craft as a tool to reach out to
those who are interested.
While the people here go
about their business as usual,
our job is to open doors for
members of society to get to
know fellow Thai citizens from
a different culture.
“There are many ethnic
minorities across the country,
some of which are already
open to visitors. They offer
homestay opportunities to
earn a small income from
tourism. Apparently they make
more money selling crafts
despite there being not many
skilled craft makers left in the
community. To restore folk
craft to its former glory is a
long story. So, we make
arrangements to put locals
in different lines of work. Some
young adults choose to try
their hand at retail business.
Going forward, the community
relies on economic planning
designed to give locals access
to training, thereby raising their
skill to a level higher than what
they already have achieved.”

คุณสมภพ ยี่จอหอ

นักวิชาการและผู้ก่อตั้งกลุ่มนักพัฒนาอิสระ Doister ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวดอยสู่ผู้คนต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย
พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
Somphop Yeejaw-haw, lecturer and founder of Doister, an independent development group that studies the way
of life of tribespeople in highland regions of Thailand, whilst instilling a sense of pride among members of ethnic groups.
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ส่งต่อองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยี
Knowledge sharing through technologies
“เรื่องของ Knowledge Sharing
หรื อ การแบ่ ง ปั น ความรู้ อ อนไลน์
มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นหลายกลุ่ ม
ผู้ ใ ช้ ง าน อย่ า งประเทศไทยเรา
กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุมีเวลาว่างมาก ถ้าสนใจ
ก็สามารถเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล
ได้ และยิ่งถ้าสนใจเรื่องหัตถกรรม
ก็สร้างกลุ่มออนไลน์ได้ไม่ยาก ซึ่ง
แนวคิ ด ของระบบ Cloud ก็ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ความรู้
ต่ า ง ๆ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากหลายมุ ม มองมากขึ้ น
ซึ่ ง เราเองก็ น่ า จะลองทดสอบดู
ทดลองทำ Craft Simulation หรือ
Craft Lab อะไรสั ก อย่ า ง เพื่ อ ดู
ผลลั พ ธ์ ข องมั น ว่ า นิ ย ามใหม่ ข อง
ระบบที่เราตามหาคืออะไร”

“Online sharing has made it
possible for people to connect
and exchange experiences,
thereby making knowledge on
every conceivable topic easy
to f ind and buy. Take for
example Thailand, where the
number of older people is on
the rise. These are the people
with lot of free time on their
hand which, among other
things, can be spent acquiring new skill online. Those
interested in craft can find
workshops readily available
digitally, thanks to Cloud
which is a network of remote
servers accessible anywhere
anytime. This allows people
to share experiences freely
regardless of background and
perspective. There are plenty
of web applications to choose
from, such as Craft Simulation
and Craft Lab. Find an application that’s right for you.”

ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
Poomporn Thamsatitdej, Ph.D., lecturer, College of Management,
Mahidol University
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ยกระดับคุณภาพหัตถกรรมผ่านชุมชนออนไลน์
Raising craft quality standards via online community
“ถ้ามองหัตถศิลป์ในเชิงกายภาพ
คุ ณ ภาพต้ อ งมาก่ อ น เราต้ อ ง
พยายามทำโต๊ะดี ๆ หรือทำมีดดี ๆ
เล่ ม หนึ่ ง ให้ ใ ช้ ง านได้ ก่ อ น ความ
สวยงามค่ อ ยตามมาที ห ลั ง และ
เรื่องราวของการได้มาซึ่งคุณภาพ
จะกลายเป็ น ‘เรื่ อ งราว’ ชั้ น ดี ซึ่ ง
เมื่อมีเรื่องราวเบื้องหลังสินค้าแล้ว
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ผลงาน
และเรื่องราวเหล่านั้นเป็นที่รู้จักได้
มากขึ้น
“แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมอง
กลั บ มายั ง ‘คุ ณ ภาพ’ คำคำนี้ มั ก
จะมาพร้ อ มกั บ ทั ก ษะ หลายคน
อาจคิ ด ว่ า จะทำให้ ง านหั ต ถศิ ล ป์
มี คุ ณ ภาพนั้ น จะต้ อ งมี ทั ก ษะสู ง
แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะทักษะของ
ผู้ ผ ลิ ต ที่ อ าจจะไม่ สู ง มากนั ก ก็ ยั ง
สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ
เช่น การออกแบบให้มีการผลิตที่
ง่ายขึ้น โดยเราต้องประเมินตนเอง
ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ
คนอื่นในแง่ไหนได้บ้าง และเมื่อ
สื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ถ้าของมี
คุณภาพจริง คนก็จะเริ่มให้คุณค่า
และมูลค่ากับมันเอง อย่างช่างมีด
ที่ ผ มติ ด ตามอยู่ จากมี ด เล่ ม ละ

3,000 บาท จนตอนนี้ เ ป็ น ระดั บ
Master ตีมีดเล่มละ 70,000 บาท
เข้ า ไปแล้ ว เพราะเขาพั ฒ นา
คุ ณ ภาพตลอด และมากกว่ า นั้ น
เขาได้สร้างมาตรฐานขึ้นมา มีการ
รวมตั ว กั น เป็ น ชุ ม ชนออนไลน์ ที่ มี
การแข่งขันทดสอบคุณภาพมีดกัน
จริง ๆ ผู้ซื้อก็มองเห็น เข้าใจได้ว่า
นั่นไม่ใช่แค่เหล็กเสียบด้ามไม้ แต่
คือ ‘มีด’ ที่ดี ใช้งานได้จริง ๆ”
“From its physical appearance,
the quality of a craft object is
something that people look for,
first and foremost. That’s why
we want a table that’s made
strong and a knife well-crafted,
so that they meet the expectations for which they are
intended. Beauty and other
pleasing features come next,
followed by an account of
events about how it comes into
being. For business, these
features combine to give a
craft object the power of storytelling that helps confidence
and makes the product sell.
Especially now, advances in
digital technology have opened
doors to exciting new possibilities resulting in extensive
exposure in the online media.
“Looking at it from a
different perspective, the word
‘quality’ often comes accompanied with a high level of

skill. And many consumers
have come to expect high
craftsmanship skill in the
quality craft object they buy.
This isn’t always the case
since a craft maker may not
be highly skilled at all, but he
is quite capable of raising
product quality through
another means. This includes
redesigning to make the
product easy to build. Then,
it’s up to the craft maker to
decide where and how he
wants to compete with other
products in the marketplace.
And by going online, he is
able to spread the good word
to a lot of people. I’ve been
following a blacksmith who
started making knifes a while
back. He used to sell good
knives for 3,000 Baht apiece.
Now his premium product, the
Master, is going for 70,000
Baht. Why is that? Well, he
never stops improving the
quality of his product. Recently
he joined others in setting up
an online community, in which
real quality testing is shown.
Through online media, he’s
able to send a strong message
across. It isn’t about a steel
blade with handle. It’s a quality
product that performs to a
specified standard.”

คุณศุภพงศ์ สอนสังข์

นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง Jird Design Gallery ที่ผันตัวมาเป็นนักปลูกป่า
และคนทำงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์จากวัตถุดิบไม้ในป่าของเขาเอง
Suppapong Sonsang, designer and founder of Jird Design Gallery,
who turned to forest replanting, craft and furniture making using timber
harvested from his farm.
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เปิดมุมมองเข้าใจกลุ่มผู้ซื้อเชิงลึก
An in-depth look at the behavior
of a discerning clientele
“จริง ๆ แล้วการส่งเสริมงานหัตถศิลป์นั้นคงไม่ใช่แค่การสนับสนุน
แค่ ผู้ ผ ลิ ต แต่ ยั ง ต้ อ งเข้ า ใจกลุ่ ม
ผู้ ซื้ อ ด้ ว ย อาจแบ่ ง พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น คน
ที่ อ ายุ ต่ ำ กว่ า 40 ก็ จ ะซื้ อ งาน
หัตถศิลป์เพราะความชอบ ความ
สวยงาม แต่ ถ้ า อายุ ม ากกว่ า นั้ น
จะเริ่ ม มองเรื่ อ งของการลงทุ น
และความคุ้ ม ค่ า ผมรู้ สึ ก ว่ า การ
วิเคราะห์ผบู้ ริโภคตามกลุม่ จริง ๆ จะ
ไม่ใช่การวิเคราะห์แบบการตลาด
ที่ อ่ า นเจอทั่ ว ๆ ไป เพราะในการ
ขายสินค้าในปัจจุบันมันมีเบื้องลึก
มากกว่าแค่ชอบแล้วก็ซื้อ การซื้อ
ตามอิทธิพลบางอย่าง ซื้อเพื่อเก็ง
กำไร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงใน
สังคมของเขา ทั้งหมดนี้ควรได้รับ
การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อจะ
ได้เข้าใจทัง้ ฝัง่ ของผูผ้ ลิตและฝัง่ ของ
ผู้ซื้อควบคู่กันไป เราแค่ต้องหาให้
เจอว่ า จริ ง ๆ ใครคื อ คนที่ ต้ อ งการ
สินค้าหัตถกรรมแต่ละประเภท”
“Craft promotion is more than
just providing manufacturers
with the support they need.
Rather, it encompasses many
aspects of commerce, including the understanding of how
end users behave or react to
a particular product. Among
other things, consumers can
be classified into groups based

on behavior. For example,
among people under 40 there
is a tendency to buy a craft
good simply because it appeals
to them, or because it’s pretty.
Meanwhile, older adults tend
to view it as investment and
go for craft that they consider
a good buy. I think that consumer analysis can be taken
to a greater extent, which may
end up being different from
the kind of market anaysis
as we know it. Nowadays,
consumer behavior studies
have gone much deeper than
before. The old saying, ‘If you
like it, buy it,’ may no longer
be true. Some people shop
under the influence; others
buy because they have plenty
of money to speculate on
price. Some even buy just to
strengthen connections within
a circle of society. All of this
deserves to be thoroughly
investigated to get a good
grip of the behavior of both
the buyer and the craft maker.
For any business to thrive,
there’s a need to find out
exactly what each category
of consumer wants.”

คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค

นักออกแบบและผู้ก่อตั้งสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังงานสร้างสรรค์นิทรรศการ อีเว้นต์
ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดดเด่นด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่สนับสนุนด้วยกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด
Pantavit Lawaroungchok, designer and founder of Apostrophys Group,
driving force behind the success of many exhibitions and events at home and abroad.
It’s thanks to creative ideas, business acumen and marketing strategies.
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