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“ การพัฒนาหัตถศิลป์สำ�หรับชีวิตในปัจจุบัน

จำ�เป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
กับจังหวะของโลกที่นับวันจะเคลื่อนตัว
อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับเทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน ข้อดีสำ�หรับคนทำ�งาน
หัตถกรรมคืออีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยี
ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงและเปิดกว้าง
จึงนำ�มาซึ่งเครือข่ายของกลุ่มคนที่มี
ความสนใจเรื่องเดียวกันที่ช่วยกัน
พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้
ต่อไปได้อย่างไร้ขอบเขต
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The development of crafts to meet everyday
needs requires the ability to keep up with change
that is taking place at a rather fast pace across
the globe. Staying abreast of new technology
offers an advantage to people who do craftwork.
That is to say, technology has helped to create
the connectedness and openness of life. It
culminates in a network of groups of people
who share common interests. Together they
thrive to further develop knowledge of skilled
work and spread the information in ways that
know no boundaries.

- คุณอัมพวัน พิชาลัย

”

ผู้อำ�นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Amparwon Pichalai
CEO of SACICT
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• “เชิด” (Chert) ผลงานของคุณเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana) จากโครงการ Innovative Craft Award 2017 ได้แรงบันดาลใจ
จากการเชิดหุ่นกระบอกและหนังตะลุง ซึ่งมักเชิดกันกลางอากาศ นำ�มาออกแบบเป็นกรองคอสำ�หรับสวมรอบคอ โดยปรับเทคนิคเปลี่ยนมาใช้หนังวัวฉลุลาย
และปักดิ้นทอง

• “Cherd,” meaning to hold puppets, is the work of Saowaluk Korsakwattana of the Innovative Craft Award 2017 project. The
miniature craftwork is inspired by puppets and shadow plays of southern Thailand. They transform into jewelry that hangs from a
chain worn around the neck. The pendants are crafted of cow hide with gold gilding.
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หากมองย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลา 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ในแวดวง
งานออกแบบทุกแขนงก็มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะ
งานหัตถศิลป์หรืองานคราฟต์ที่มีการขยายขอบเขตให้ไปได้ไกล
ยิ่งขึ้น จนเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่กำ�ลังอยู่ในกระแส ยิ่งหากนำ�ไป
ต่อยอดกับงานแขนงอื่นๆ ก็สามารถสร้างความน่าสนใจและความ
แตกต่างได้ดีกว่ารูปแบบเดิม ที่สำ�คัญจากเมื่อก่อนที่คนทำ�งาน
แขนงนี้จะต้องรับสืบทอดมาจากครอบครัว แต่ด้วยวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โลกอินเทอร์เน็ตทำ�ให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แม้แต่คนเรียนจบบัญชีที่ใฝ่ฝัน
จะสนุ ก กั บ การทำ � งานคราฟต์ ก็ ส ามารถหาข้ อ มู ล และเริ่ ม ต้ น
ทำ�งานฝีมือที่ตนสนใจได้อย่างเต็มที่

work, and you can create countless interesting works,
ones that are different from what has been achieved in
the past. Traditionally people who did craftwork were
groomed to succeed the desired artisanal skills from
within the family. Nowadays as technology continues to
evolve into better things, the Internet for example has
made information sharing much easier and faster than
ever before. Even a person trained to pursue a career
in accountancy can have fun creating crafts by searching for the knowhow and leaning to do them on the
web, provided there is a keen interest in the art.

อย่างไรก็ตามการสร้างงานหัตถศิลป์ที่ดีต้องมาจากการสร้างคน
ทำ�งานคราฟต์ที่ครบเครื่องทั้งฝีมือเชิงช่างและรอบรู้เรื่องการตลาด
ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายคนทำ�งานและผู้มี
ความสนใจในเรือ่ งเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “Social Craft Network”
เครือข่ายงานสร้างสรรค์ที่จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ทุกคนได้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมถึงยังใช้ช่องทาง
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ทำ � หน้ า ที่ เ ล่ า เรื่ อ งราวผลงานของพวกเขา เพื่ อ ให้
สามารถถ่ายทอดงานหัตถศิลป์ ซึ่งจะกลายเป็นสื่อทางวัฒนธรรม
ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งยุคสมัย รายละเอียดวิธีการคิด ภูมิปัญญา
ไปจนถึงการสร้างความสุขสงบในใจ

However, the future of craft making rests in training
craftspeople and equipping them with the skills to
make quality products as well as the ability to market
them. In so doing, it’s important to promote an
environment in which people can be brought to work
together in partnership under the “Social Craft Network”
concept. An association of craftspeople in this way will
make it convenient to for people to exchange information and share opinions. It opens up the opportunity
and leads to extensive use of social media in publicizing their stories and experiences. Eventually it will
งานหัตถศิลป์ไทยไม่ใช่แค่ภาพที่คนต่างชาติมองเห็นเรา แต่ในทุก become a kind of cultural media that that people can
ผลงานประกอบด้วยช่างฝีมือตัวจริง มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ มี use to give accounts of the goings on in their time,
เรื่องเล่าที่จะบอกต่อไปยังลูกหลาน ช่วยกล่อมเกลาชีวิตของผู้คน their ideas, their wisdom, and peace of mind.

ซึ่ ง ความเป็ น ตั ว จริ ง ในแขนงนี้ จ ะทำ � ให้ ส ามารถต่ อ ยอดทางการ
ตลาด เพื่อสร้างยอดขายที่ดีและมุ่งไปสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคง Thai craft isn’t just imagery into which foreigners look
and find us as a nation. Every piece of craftwork is a
สืบไป

Prologue
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Looking back over the past four to five years, it’s clear
the design circle has been vibrant with energy and
enthusiasm. This is particularly true with handicraft or
craftwork, which continues to thrive on a forward
course. It’s fair to say that the trend is catching on.
Combine this advancement in craft with other lines of

tangible work achieved by real people. It answers the
needs of society and conveys stories behind the making
from generation to generation. Craft is one of qualities
that soothe the mind and make human special. Done
right, it can further develop to offer features that
appeal to the market, thereby creating a business,
increasing sale, and progressing with confidence onto
the world stage.
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• ประยุกต์การเคลือบเครื่องเขินและการสานไม้ไผ่เข้าด้วยกัน

โดยนำ � รู ป ทรงของตะกร้ า ไม้ ไ ผ่ ม าเป็ น พื้ น ฐาน ผสมกั บ
เครื่องเขินล้านนาที่เป็นภาชนะสำ�หรับถวายอาหารพระสงฆ์โดย
ใช้เทคนิคเคลือบผิวด้วยรัก และมีจุดเด่นตรงยอดเครื่องขันโอ

• Applying

the antique technique of lacquer ware
together with the weaving of bamboo, the product has
the form of bamboo basket mixing the pointed shape
of the Antique Lanna-lacquer ware ( Khan-O) which is
usually use for offering food to the Buddhist monks.
Designer: Thinkk Studio and the Palm Leaf Weaving
Group at Baan Tublan, PrachinBuri Province
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• “ขด” ประยุกต์ภูมิปัญญาการทำ�ไผ่ขด ของชุมชน
บ้านศรีปันครัว จังหวังเชียงใหม่ ซึ่งใช้ในการขึ้นรูป
ภาชนะเครื่ อ งเขิ น แบบล้ า นนา ออกแบบ : พสิ ษ ฐ์
เจริ ญ เผ่ า , ศุ ภ วิ ช ญ์ ทองสมบู ร ณ์ , สุ ภ รตา ทั ศ คร
จากโครงการ Innovative craft award 2017
• “KHOD” Applying the local knowledge of

producing called Bamboo crafts from Sri Pan
Krua Village,Chiang mai,to form a LannaStyle Lacquer ware Structure. // Design: Pasit
Jaroenpao,Suppawit Tongsomboon, Suparata
Thassakorn // From: Innovative Craft Award
2017
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• “นั่งเสื่อ” เรียนรู้ภูมิปัญญาจากชุมชนเสื่อกกทอมือ และอยากเห็นภาพเป็นสามมิติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดการใช้งานและสอดคล้องกับอิริยาบทของผู้ใช้งาน
จริง ออกแบบ : อภิสรา ห่อไพศาล, ต้นฝน ตั้งมหาสถิตกุล, ภควัต วิชัยขัทขะ จากโครงการ Innovative craft award 2017

• “Nang Suea” From the observation of reed matt that always remains flat,this inspires the designer to create a 3-dimension matt

that is able to stand by itself,creating an impression and functional that suits everyday life’s usage. // Design: Apsara Hophaisarn,
Thonphon Tangmahasatitgul,Pakawat Vijaykadga // From: Innovative Craft Award 2017

• “กระเบื้องฟาง” แจกันที่สะท้อนให้เห็นความผสมผสาน
ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตของสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่กับ
งานหัตถกรรมกระดาษฟางข้าว ซึ่งทำ�จากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรในชนบท เทคนิ ค การหล่ อ ขึ้ น รู ป (แม่ พิ ม พ์ )
แบบงานเซรามิกและจัดเรียงเหมือนการปูกระเบือ้ ง ออกแบบ :
ณัฐฎิยา รัชตราเชนชัย, จารุวรรณ คำ�เมือง จากโครงการ
Innovative craft award 2017
• “Era Burng Fang” A vase that reflects the

combination of geometric form of the nature in
the big city and rice paper crafts,an agriculture
leftover material in the rural community.Forming
a rice straw shape by using the ceramic,s moulding
technique and arranging it like tiles. // Design:
Nuttiya Ratchtrachenchai ,Jaruwan Khammuang //
From: Innovative Craft Award 2017
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Social Craft Network
ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คน ทำ�ให้เกิดกลุ่ม
สั ง คมเสมื อ นที่ ส ามารถหาข้ อ มู ล ต่า งๆ ได้ ง่ า ยเพี ย งแค่ ป ลาย
นิ้ว ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในสองรูปแบบ คือ “เปิดรับ” โดย
ยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้
ชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย และทำ�ให้ทุกอย่างเชื่อมต่อ
ถึงกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่หากมองในมุมกลับกัน ความสะดวก
และข้ อ มู ล ที่ ถ าโถมเข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว และง่ า ยดายเกิ น ไป
ก็ อ าจทำ � ให้ เ กิ ด ความสั บ สนจนอยากหลั บ ตาพั ก บ้ า ง งาน
ออกแบบกลายเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ ราได้ “หนี ” จาก
ความวุ่นวายเหล่านั้น และช่วยให้จิตใจรู้สึกสงบขึ้นได้ Social
Craft Network เป็นหัวข้อหลักของงานหัตถศิลป์ในปีนี้ และ
หากมองในด้ า นของการเปิ ดรั บ การทำ � งานหั ต ถศิ ล ป์ ใ นยุ ค
ปัจจุบันจึงต้องแตกต่างออกไป เช่น การทำ�งานร่วมกันแบบ
ออกนอกกรอบ ข้ามสายอาชีพ ข้ามความถนัด และข้ามทวีป
เพราะคำ�ว่า “เครือข่ายและกลุ่มสังคม” ในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่
สถานที่ แต่เป็นกลุ่มคนซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารในที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง เกิดการทำ�ความรู้จัก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เกิดการรวมกลุ่มแบบที่ไม่จำ� กัดอายุแ ละอาชีพ หากแต่เป็น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามชอบและพู ดคุ ย ภาษาเดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ห รื อ
เทคนิคที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นชุมชนกับนักออกแบบ
เพื่อมองหาความถนัดเฉพาะทางในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มี
ไปสู่ความเป็นสากล สุดท้ายนักออกแบบเองเช่นกันที่มองหา
ชุมชน เพื่อการผลิตผลงานออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
ด้วยงานหัตถศิลป์

At a time when information technology has become
an integral part of human lives, a virtual society
emerges. It’s a society whose members enjoy easy
access to a wealth of information at their fingertips. This in turn gives rise to two aspects of human
behavior that thrive on being open to new technologies, and the ability to apply them to their advantages. In the end they enjoy better living and all
the conveniences that come with it. They also benefit
from staying connected to one another through
faster and more efficient communication channels.
But looking at it from another perspective, all the
conveniences and countless data that have become
so readily available nowadays do come at a price.
They bring so much confusion that some people
now wish they could take their eye off the ball for a
minute. And we strongly believe that a good design
can provide refuge where people can enjoy the
peace and quiet they have been longing for.
That said, Social CRAFT Networking is handpicked
for the main topic in innovative crafts this year.
Looking at it from a wider perspective, modern
handicrafts at present differs from that in the past

• Product design under the “Hand to Hand” concept represents the latest in further developments from last year’s SACICT Craft Trend.
Advancing in a purposeful way to become aesthetically pleasing and practical, this craftwork is the fruit of creative partnership
between designers and the community. // Design: Plural Design // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Social Craft Network

• ผลงานออกแบบภายใต้แนวคิด “Hand to Hand” ซึ่งเป็นการต่อยอดเทรนด์งานออกแบบจากงาน SACICT Craft Trend เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ได้ผลงานที่
สวยงามและใช้งานได้จริง งานนี้เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชน ออกแบบ : Plural Design จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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• “Chasy-Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ประดับงานดุนลายโลหะที่เติม

ความพิ เ ศษด้ ว ยสี สั น และลวดลาย ทำ � ให้ ชิ้ น งานดู โ ดดเด่ น ออกแบบ :
Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จาก
ไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy Box” is a collection of multi-purpose storage containers. Deboss printing design adds depth to the surface while
vivid colors and texture appeals to the senses. // Design:
Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group
of Chiang Mai // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

20

21

In the process the term “networking and social
group” is no longer limited by physical locations. It
has transformed to involve groups of people linked
together via effective communications regardless of
their locations. Over time they grow acquainted with
one another, leading to greater interactions and
exchange of ideas and knowledge across the globe.
Nor is it limited by age, gender, or occupation.
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Rather the new kind of networking represents a
curious amalgam of like-minded people who
speak the same design language. They reach out to
collaborate with one another at community levels,
which in turn leads to an exchange of knowledge
and technical knowhow unique to each locality.
Working with the community, designers are able to
identify features that have the potential of further
developing to meet the needs of the international
marketplace. In the end it’s the designers who look
up to the community for inspirations in a bid to
come up with designs that take the beauty of
handicrafts to a whole new level.

• “Tribi” สร้อยคอเชือกฟางทำ�ลวดลายแบบพื้นถิ่น

ซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับการสานตะกร้า ทำ�ให้สร้อยคอ
ดูสวยงามและน่าสนใจ ออกแบบ : Trimode Studio
และกลุ่ ม ถั ก เชื อ กมั ด ฟาง บ้ า นแหลมยาง จั ง หวั ด
นครสวรรค์ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Tribi” is a selection of straw rope necklaces beautifully knitted according to local
tradition. The method of interlocking loops
of filament is similar to that used in the
making of basketry. // Design: Trimode
Studio and the Straw Rope Knitting Group of
Baan Laemyang, Nakhon Sawan Province. //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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in that it requires greater collaboration in design.
It gives rise to unconventional creativity or out-ofthe-box thinking, one that transcends disciplinary
boundaries, goes beyond one’s natural ability, and
flies across the continent.
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• Phun Partition” ฉากกั้นและที่จัดเก็บของสำ�หรับใช้บนโต๊ะทำ�งาน ใช้เทคนิคงานสานหวายและไม้ไผ่เส้นละเอียด
โดยสานเป็นจังหวะที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดพื้นที่ทึบและโปร่ง ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่บ้านจักสาน บ้าน
บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Phun Partition” is a desktop workspace divider and organizer in one. Adorned with threadlike

wicker and bamboo fibers woven into place at different intervals, the partition makes a feature
of opaque objects alternating with transparent spaces. // Design: Thinkk Studio and the Weavers
Village at Baan Bang Chao Cha, Angthong Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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ดอกไม้ต่างๆ ที่ใช้ ชุดที่สองเป็นโครงสร้างของลาย ประกอบด้วยตราปั๊มและอะคริลิกลอกลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถต่อลวดลายโดยการสลับหรือจับคู่ลาย
ได้เอง ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Benjarong Flower Kit” is an information package about the famous five-colored porcelain ware. The kit presents how designs

from various communities have evolved over time. It comes in two sets, the first of which is a compilation of floral patterns. The other
deals with the structure of design patterns, including printing stamps and acrylic transfers. The package gives craft makers freedom
and the tools they need to incorporate various designs in their future craftwork. // Design: Thinkk Studio and the Benjarong Village
Group at Dongaidee, Samut Sakhon Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Benjarong Flower Kit” ชุดความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์ โดยนำ�องค์ความรู้เรื่องลวดลายในชุมชนมาต่อยอด แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นลวดลาย
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• หมอนผ้าที่นำ�ลวดลายแบบชนเผ่ามาลดทอนให้ดูเรียบและทันสมัยขึ้น โดยใช้เทคนิคงานด้นมือ ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• Tribal details are somewhat reduced to give throw pillows a simpler, more modern look. Decorative quilting stiches are hand

crafted. // Design: Trimode Studio and the U-thong Quilting Group, Suphan Buri Province // From: Thai Innovative Crafts //
By SACICT.
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• “Natural Dip Wall” ภาพตกแต่งผนังทำ�จากผ้าเส้นใยธรรมชาติจำ�นวน 32 ชิ้น ที่นำ�ไปย้อมสีธรรมชาติ เช่น คราม และมะเกลือ แล้วจึงนำ�มาเรียงต่อ
ลายแบบไล่โทนสีอย่างสวยงาม ออกแบบ: Plural Design และแก้ววรรณา หม้อห้อมธรรมชาติ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• Aptly named “Natural Dip Wall,” this accent wall is covered with 32 fabric slabs made from natural fiber. The pieces are dyed natural
shades of indigo blue and ebony to bring out a palette of colors and textures. // Design: Plural Design and the Kaew-wanna Natural
Mohom Fabric Group, Muang District, Phrae Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• บัว” (Bua) รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการ Innovative Craft Award 2017 ผลงานการออกแบบของ คุณเฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ (Chalermkiat

Somdulyawat) และคุณกวิสรา อนันต์ศฤงคาร
(Kawisara Anansaringkarn) นำ�ความประทับใจในภูมิปัญญาของชุมชนบ้านบาตรอันเก่าแก่แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์มาตีความใหม่ โดยปรับลดความไม่จำ�เป็นลง “เราสร้างเทคนิคใหม่ในการเคลือบด้วยสีเทอร์โมโครมิกร่วมกับคุณสมบัติของเหล็กที่นำ�ความร้อน
ความเย็นได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สีของตัวผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหมือนสนิมได้ตามอุณหภูมิหรือการสัมผัส สื่อให้เห็นถึงธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
ตามหลักพระพุทธศาสนา พร้อมอนุรักษ์งานฝีมือดั้งเดิมด้วยการขึ้นรูปให้เป็นถาด แจกัน หรือเชิงเทียนที่ใช้งานได้ร่วมสมัยขึ้น”

• Bua,” or large water lilies, won First Prize at the Innovative Craft Award 2017 project. Designed by Chalermkiat Somdulyawat and
Kawisara Anansaringkarn, the item of handcraft celebrates the pride in folk wisdom of the Baan Bart community that throve during the
Ratanakosin period. A reinterpretation of that wisdom has resulted in a reduction in design details deemed unnecessary. As the duo
put it, “We have invented new techniques using thermo-chromic glazing in conjunction with metals with excellent thermal conduction.
This results in the rust-color craftwork being capable of changing hues according to temperatures and touches. It communicates
uncertainty according to Buddhist beliefs. The design resembling a vase and candle holder bespeaks long-standing tradition but is practical
for the contemporary world.”
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• “Chasy - Short Stool” และ “Long Stool” สตูลประดับงานดุนลายโลหะที่เติมความพิเศษด้วยสีสันและลวดลาย ทำ�ให้ชิ้นงานดูโดดเด่น ออกแบบ:
Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy - Short Stool” and “Long Stool” feature debossed printing design on metal surface. Vivid colors and recessed relief images
add outstanding dimensions to design. // Design: Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of Chiang Mai //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Playland” เมื่อแบรนด์แฟชั่นไอคอนอย่าง

Marni ให้ ค วามสนใจเฟอร์ นิ เ จอร์ แน่ น อนว่ า
ต้ อ งไม่ ธ รรมดา พื้ น ที่ ส นามเด็ ก เล่ น จึ ง เต็ ม ไป
ด้วยสีสัน โดยการปูพื้นทรายสีสดตัดกับเฟอร์นิเจอร์งานสานที่ใช้รูปทรงเรียบง่าย แต่ใช้วิธีตัด
สลั บ สี สั น ที่ ดูส นุ ก สนาน หรื อ ขยายขนาดเป็ น
ตะกร้าใบยักษ์ Marni ยังทำ�งานร่วมกับชุมชน
ฝีมือแรงงานในโคลัมเบีย วัสดุส่วนใหญ่เป็นโครง
เหล็ ก ไม้ ทำ � สี และเส้ น พลาสติ ก ทำ � ลวดลาย
ตารางหรือลายเส้น <www.marni.com>

• “Playland” // When fashion icon Marni
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turns its attention to furniture, it promises
to be extraordinary. Playland comes alive.
Simple sets of woven furniture strikingly
differ from beach sand in bright color
to create a welcome contrast. The area
can transform into a giant enclosure in
which chidren play. Marni also works with
communities in Colombia using steel
structures, painted timber, and plastic
materials to create fun craft projects.
<www.marni.com>
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• “Mon Mai” หมอนผ้าธรรมชาติทอลายมัดหมี่แบบเส้นตั้ง โดยลดทอน
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• “Mon Mai” is a collection of throw pillows crafted of natural
material woven the old Mut Mee style. Vertical yarn weaving
patterns are reduced to give the material a hint of modern
graphics. // Design: Thinkk Studio and the Natural Textile and
Dyeing Group of Nong Bua Daeng, Chaiyaphum Province // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Raksayot) “จิบน้ำ�ชา ฟังเสียงนก” โมบายล์รูปกรงนก ซึ่งออกแบบแบบ
โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญางานไม้ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ยั ง เชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ยามเช้ า ของ
คนในชนบทที่ตื่นขึ้นมาทำ�กิจวัตรต่างๆ พร้อมๆ ไปกับการฟังเสียงนก

• “Rig” is a collection of decorative mobiles by Taloengrut

Raksayot “Drinking a tea and listening to the bird's song” A
hanging mobile in the form of bird cage created by using the
wooden technique with local craft knowledge which connects
to the morning and daily life in the countryside together with
the bird'ssound.

Social Craft Network

SACICT CRAFT TREND 2018

ลวดลายให้ดูเหมือนงานกราฟิก ออกแบบ : Thinkk Studio และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จากไทยนวัตศิลป์
โดย SACICT

• “หริก” (Ric(Sound)) ผลงานของคุณเถลิงรัฐ รักษายศ (Taloengrut
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Craft Award 2017 มองเห็นความสวยงามของดอกไม้ซึ่งเรียงร้อยและผสมผสานกันเป็นรูปเครื่องแขวน
อันวิจิตร ส่องประกายดุจแสงประทีป จึงนำ�เทคนิคการจักสานไม้ไผ่มาประกอบกับการจารแผ่นทองเป็น
ลวดลายและพับงอให้เป็นดอกไม้ แล้วปั้นขึ้นรูปเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือและเผาแบบรมดำ�

• “Teepamalee” is a suspended floral design by Savin Saima of the Innovative Craft

Award 2017 project. The item of handicraft combines bamboo weaving skills with black
pottery firing techniques. It performs brilliantly with reflected light, thanks to gold leaves
gilded on each of the segments of the corolla of flowers.
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• “Line Tote Bag” กระเป๋าสะพายที่จัดวางลวดลายของผ้าให้ดูทันสมัย
ยิ่ ง ขึ้ น ออกแบบ : Thinkk Studio และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า ย้ อ มสี
ธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Line Tote Bag” features decorative design made attractive by
unique lines of stitching. // Design: Thinkk Studio and the Natural
Textile and Dyeing Group of Nong Bua Daeng, Chaiyaphum
Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “ทีปามาลี” (Teepamalee) ผลงานของคุณสาวิน สายมา (Savin Saima) จากโครงการ Innovative
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• เฟอร์นิเจอร์ชุด AYA ของแบรนด์ Vincent Sheppard ออกแบบโดย Sep Verboom ซึ่งนำ�เทคนิคการถักทอหวายฝีมือของ
ช่างท้องถิ่นชาวอินโดนีเซีย มาผนวกเข้ากับเทคนิคงานผ้าของช่างชาวเบลเยียม หวายเป็นวัสดุที่ไม่เพียงยืดหยุ่นได้ แต่ยังมีความ
แข็งแรงทนทาน จึงทำ�ให้เก้าอี้ตัวนี้ดูโปร่งตา น้ำ�หนักเบา ซึ่งแสดงถึงความสำ�เร็จของการร่วมมือกันระหว่างความชำ�นาญของ
ช่างพื้นถิ่นกับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

• This AYA furniture line from the Vincent Sheppard brand is designed by Sep Verboom, who combines the
wicker weaving technique of Indonesia with upholstery fabric made by Belgian artisans. Known for flexibility
and durability, wicker contributes to making this lounge chair appear airy and lightweight. It tells stories of
collaboration between local craft makers and the new generation of designers.
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• “Pyrae” ออกแบบโดย Luca Nichetto และ

Ben Gorham นักออกแบบชาวสวีเดน ซึ่งทำ�งาน
ร่ ว มกั บ Salviati บริ ษั ท ผลิ ต แก้ ว ในเมื อ งเวนิ ส
ประเทศอิตาลี นิทรรศการนี้มีการจัดแสดงผลงาน
53 ชิ้ น ที่ มี รู ป ทรงแตกต่ า งกั น ไป โดยออกแบบ
พื้นฐานของรูปทรงทั้งหมด 25 รูปแบบ ใช้เทคนิค
การขึ้ น ชิ้ น งานแบบดั้ ง เดิ ม 10 เทคนิ ค และสี สั น
ที่ แ ตกต่ า งกั น อี ก 15 สี ทำ � ให้ เ กิ ด การผสมผสาน
และนำ�มาจัดวางได้แบบมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำ�กัน
by Swedish designers Luca Nichetto and
Ben Gorham. Working with glass makers
Salviati in Venice, Italy, they debuted 53
pieces in a rich variety of shapes and sizes.
The exhibition featured 25 categories of
form, 10 production techniques, and 15
different color shades juxtaposed in such
a unique fashion.
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• “Pyrae” is a collection of glass lamps
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Mass X
Clusivity

MASS x CLUSIVITY
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เป็นหัวข้อสุดท้ายที่บอกถึงการพัฒนาต่อไปของงานหัตถศิลป์
ซึ่งจะเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างงานฝีมือกับระบบอุตสาหกรรม ทำ�ให้เกิดการผลิตเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงการออกแบบ
ให้ ใ ช้ ชิ้ น ส่ ว นร่ ว มกั น เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น แต่ นั ก ออกแบบ
ยุคใหม่เองยังคงมองหาหนทางที่จะรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของงานหัตถกรรมไว้ได้ เป็นการส่งเสริมการทำ�งานร่วมกัน
อย่างมีระบบมากขึ้น เทรนด์นี้จึงบอกถึงการรักษาความขลัง
และมนตร์ เ สน่ ห์ ข องงานหั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการทำ � งานของ
ครูช่างร่วมกับระบบอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว จึงกระจาย
สินค้าได้มากขึ้นแบบไม่มีข้อจำ�กัด

Exclusivity doesn’t always mean making limited
edition or one-of-a-kind pieces. Customer’s participation in some area of the making process can
easily provide a sense of exclusivity.
It is possible by creating a custom-made mix-andmatch assembly system for different parts from
different materials, or different origins that fit well
together without any additional cost.
39

• “2016 Collection” ชุดเครื่องเบญจรงค์ที่นำ�ลวดลายแบบดั้งเดิมมาผสมผสานงานศิลปะ ทำ�ให้ได้ชิ้นงานที่ดูแปลกตา โดยได้แรงบันดาลใจจากช่วง
กลางวันกับกลางคืน ปรากฏการณ์น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง และแสงอาทิตย์กับความอุดมสมบูรณ์ ออกแบบ : คุณสุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง (Surachead Sinlapabunlang)
ซึ่งเป็นศิลปินรับเชิญของ Thinkk Studio และกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• The “2016 Collection” combined traditional Benjarong design with modern art styles, resulting in a new line of ceramic ware that

looks beautiful in an exciting and eye-catching way. The design was inspired by daytime and nighttime hours, high and low tides,
as well as sunlight and abundance. // Design: Surachead Sinlapabunlang, visiting artist at Thinkk Studio, and the Benjarong
Group of Dongaidee, Samut Sakhon Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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Mass Exclusivity is the last topic of discussion. It
deals with further developments in innovative
crafts. The manufacture of large quantities of
products require active collaboration between
craftspeople and the industries. To mass produce
effectively, designers need to come up with parts
that are capable of sharing by various products,
thus helping to reduce unit costs. In the meantime,
the designers must find ways to retain what is
unique about each crafts product to make it
attractive and compelling.
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• “Tribida” ลิ้นชักเก็บของสูงสามชั้น ตัวลิ้นชักสานลวดลายอย่างสวยงาม น้ำ�หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ออกแบบ : Trimode
Studio และกลุ่มถักเชือกมัดฟาง บ้านแหลมยาง จังหวัดนครสวรรค์ จากไทยนวัตศิลป์โดย SACICT

• “Tribida” is a drawer dresser with three beautifully woven baskets. It is lightweight and able to move or be

moved easily. // Design: Trimode Studio and the Straw Rope Knitting Group of Baan Laemyang, Nakhon Sawan
Province. // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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เสาลูกมะหวดที่ใช้ประดับในงานสถาปัตยกรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยอย่ า งปราสาทหิ น หรื อ วิ ห าร ออกแบบ : Thinkk Studio และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรมหินอ่อน จังหวัดสระบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT

• “Plig Container” is a line of marble holders inspired by gilded
pillars decorating stone shrines that are architectural heritage of
Thailand’s Northeast. Design: Thinkk Studio and the Marble
Handicrafts Community, Sara Buri Province //// From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

• “ชมจันทร์” (Moon Phases/Faces) ผลงานของคุณชาคร ขจรไชยกูล (Chakorn Kajornchaikul) งานเซรามิกที่ได้
แนวคิดจากการตีความในการชมดวงจันทร์ของชุมชนชาวมุสลิมที่บูเก๊ะปาเร๊ะ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสัญญาณของการ
เริ่มต้นเดือนรอมฎอน ดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา แทนค่าเป็นจานรูปใบหน้าที่รองรับอาหารได้น้อยลง
เรื่อยๆ อันหมายถึง การอดและละเว้นนั่นเอง

• “Phases of the Moon” by Chakorn Kajornchaikul. Ceramics art pieces are inspired by admiring the moon
of the Muslim community in Bukae Bare;Yala Province. That means the beginning of the month of Ramadan.
The moon appears to change itself every time so the ceramic plates change in the different shape of faces
as the same way.The less space in the plate means the less eating in the Ramadan.
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• “Plig Container” ภาชนะเก็บของทำ�จากหินอ่อน ได้แรงบันดาลใจจาก

• “1 inch” ออกแบบโดย Jasper Morrison เก้าอี้ตัวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์

ของแบรนด์ Emeco ทำ � จากอะลู มิ เ นี ย มรี ไ ซเคิ ล ที่ ผ่ า นกระบวนการ
77 ขั้ น ตอน แบบเดี ย วกั บ ชิ้ น งานดั้ ง เดิ ม ในปี 1944 แต่ ป รั บ ให้ เ ข้ า กั บ การ
ใช้งานในปัจจุบัน โดยขยายขนาดของอะลูมิเนียมเป็น 1 นิ้ว เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

• “1 inch” is the name of a chair designed by Jasper Morrison.
A flagship product of the Emeco brand, the chair sits on a
recycled aluminum frame that has gone through 77 processes
in the making. It has much in common with the design that
debuted in 1944, but with some improvements to best suit
the needs of the present time, one of which being the expansion
of the aluminum frame to 1 inch in diameter for extra strength
and durability.
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เนื่องจากแต่ก่อนจะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เท่านั้น ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่บ้านจักสาน
หวาย บ้านช้าง จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Takra” is a line of multiple-use trays made of strands of wicker woven onto steel
frames. The design is quite a departure from what has been the norm since wicker
weaving traditionally was used only in bigger objects. // Design: Thinkk Studio and
the Wicker Weaving Village at Baan Chang, Angthong Province // From: Thai Innovative
Crafts // By: SACICT.
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• “Takra” ถาดอเนกประสงค์ทำ�จากงานสานหวายประกอบกับโครงเหล็ก ถือเป็นมิติใหม่ของงานจักสาน
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• “Chasy Lamp Longleaf and Short Lean” โคมไฟโลหะ

ตอกลาย จุดเด่นอยู่ที่การนำ�ลายดั้งเดิมมาลดทอนให้ดูเรียบขึ้น
ทั้งลายไขว้ ลายตาข่าย และลายดอกไม้ รวมถึงสีสันของโลหะ
เมื่ อ จั ด เป็ น ชุ ด ก็ ดู ส วยงามและแปลกตา ออกแบบ : Trimode
Studio และกลุ่ ม สลั ก ดุ น ทิ พ ย์ คำ � คั ว หย้ อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
hanging lamps in many shapes and sizes. Their most
outstanding feature is the debossed printing design
intentionally reduced in details to achieve a simple
look. They include cross marks, nets, and floral
patterns. An exciting palette of colors add an interest
to the mix. // Design: Trimode Studio and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of Chiang Mai // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

Mass X Clusivity

SACICT CRAFT TREND 2018

• “Chasy Lamp Longleaf and Short Lean” is a line of
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• “May I have your attention please?” ออกแบบโดย Maarten Baas ซึ่งทำ�งานร่วมกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ Lensvelt สัญชาติเนเธอร์แลนด์ หลังจาก

หายหน้าไป 2 ปี กลับมาคราวนี้เขานำ�เก้าอี้ตัวเก่ามาเขย่าหน้าตาใหม่เป็น “Marteen Baas 101” ซึ่งสามารถผลิตได้จำ�นวนมากขึ้น โดยยังคงคาแร็คเตอร์
งานสเก็ตช์มือเอาไว้ <http://maartenbaas.com>

• “May I have your attention, please?” is designed by Maarten Baas, who works with the Netherlands-based furniture makers

Lensvelt. Back from a two-year hiatus, he transformed an old chair design into a completely new one, and called it “Marteen Baas
101”. The updated design is capable of being mass produced while retaining the hand-sketched, asymmetrical backrest that
has long been its character. <http://maartenbaas.com>

อังกฤษ เป็นการขยายรูปแบบของการถักทอเส้นไหมเดิมๆ มาเป็นเทคนิคการ
ถักเบาะเก้าอี้นั่ง สร้างการเกาะเกี่ยวที่ร องรับอย่างนุ่มนวลและดูทันสมัย

• “Needle Chair” by British designer Veega Tankun takes knitting

to a whole new level. Instead of the interlocking loops of wool
and yarn, the upholstery is made of oversized strands of soft
material stitched together as if by a big needle. The result is
fashionably attractive.
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• เก้าอี้ “Needle Chair” ออกแบบโดย Veega Tankun นักออกแบบชาว
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• เสื้ อ แจ็ ก เก็ ต ที่ นำ � ลวดลายแบบชนเผ่า มาลดทอนให้ ดู
เรียบและทันสมัยขึ้น โดยใช้เทคนิคงานด้นมือ ออกแบบ :
Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

details to afford a simpler, more up-to-date
look. Sewing is all by hand. // Design: Trimode
Studio and the U-thong Quilting Group, Suphan
Buri Province // From: Thai Innovative Crafts //
By SACICT.

• “กังวาน” (Echo กระเบื้องนูนสูงและช่องลม ผลงานของคุณพรพรรณ สุทธิประภา (Pornphun Sutthiprapha) คุณดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย (Duangrat
Narukupchanchai) และคุณพาภัค มิลินทสูต (Papak Milintasut) จากโครงการ Innovative Craft Award 2017 ลายสับปะรดเป็นหนึ่งในลายเขียน
สีน้ำ�เงินหรือลายครามของไทย นำ�มาพัฒนาต่อผ่านการเขียนลายครามที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

• “Echo” A tall and bold  Tiles with ventilation are designed by Pornphun Sutthiprapha, Duangrat Narukupchanchai, and Papak
Milintasut at the Innovative Craft Award 2017. Pineapple pattern is one of the pattern that shows the blue Thai porcelain pattern, the
pattern is being develped and inherited through many generations.
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• A jacket line features tribal design reduced in
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พั บ จั บ จี บ และเย็ บ ติ ด กั น เป็ น รู ป ทรงห้ า แฉกออกแบบ : Thinkk Studio
และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานใบลานบ้ า นทั บ ลาน จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จาก
ไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Jeep Lamp” is a pleated lampshade made from palm leaves

woven into sheets. The sheets are then folded into pleats before
being hand-stitched to form a five-pointed star shape. // Design:
Thinkk Studio and the Palm Leaf Weaving Group at Baan Tublan,
Prachin Buri Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

• “Khrae Tray” ถาดอเนกประสงค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากแคร่ไม้ไผ่ ทำ�จาก
ไม้ ไ ผ่ ข นาดเล็ ก และโครงเหล็ ก สี ดำ� ออกแบบ : Thinkk Studio และหมู่ บ้ า น
จักสานหวาย บ้านช้าง จังหวัดอ่างทอง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Khrae Tray” is a multipurpose flat, shallow container inspired by

the bamboo couch used for sitting and sleeping. The tray is made of
small bamboo rods secured to a steel frame painted black. //
Design: Thinkk Studio and the Wicker Weaving Village at Baan
Chang, Angthong Province // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.
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• “Jeep Lamp” โคมไฟดีไซน์เก๋ทำ�จากใบลานที่สานเป็นแผ่น ก่อนนำ�ไป

54

55

• เก้ า อี้ “Iroko” ออกแบบโดย Andrea Tognon ได้ แ รงบันดาลใจจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม ตัวฐานเป็นคอนกรีต
ที่ ดูห นั ก แน่ น มั่ น คง ส่ ว นพนั ก พิ ง เป็ น แผ่ น ไม้ บ างๆ แสดงถึ ง
ความขัดแย้งสองวัสดุแต่กลับดูเข้ากันได้อย่างกลมกลืน

• “Iroko” chair by Andrea Tognon takes its inspi-

• “Lucent Objects” โคมไฟสานขึ้นรูป ทดลองการใช้วัสดุธรรมชาติที่หลากหลาย อย่างเปลือกข้าวโพด เปลือกถั่ว ใบปาล์ม
ใบเตย เป็นต้น ในรูปทรงที่แตกต่างและน่าสนใจ ออกแบบโดย Stanley Ruiz และ Design Cent er of the Philippines
(DCP) สำ�หรับนิทรรศการ ครบรอบ 64 ปี ในงาน Manila FAME
• “Lucent Objects” The weaving lighting is the experiment of indigenous materials using such as corn husk,

peanut shell, palm husk, pandan leaves etc. into the interesting and different forms. Designed by Stanley Ruiz
with the Design Center of the Philippines (DCP) for the 64th edition of Manila FAME.
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rations from an architectural style. Its heavy concrete
leg and the backrest made of timber add a welcome
contrast to design.

Digital
Detoxing
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Digital Detoxing
เป็ น อี ก หนึ่ ง หั ว ข้ อ ของการจำ � กั ดความในด้ า นการหลี ก หนี
ความเป็ น อยู่ ที่ เ ปลี่ ย นไปในปั จ จุ บั น ย่ อ มมี ผ ลต่ อ เทรนด์ ข องง
านออกแบบ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น
อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภคผ่านอิริยาบถ
ต่างๆ เช่น เดิน นั่ง นอน เมื่อผู้คนอยากพัก
งานออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการการพักผ่อนหรือสร้าง
สมาธิ ซึ่ ง อาจแทนค่ า ผ่ า นความเรี ย บง่ า ย รู ป แบบของงาน
ย่ อ มต้ อ งเข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น แต่ เ ลื อ กสิ่ ง ที่ ดีที่ สุ ดเพื่ อ ให้
ตอบโจทย์การใช้งาน และช่วยทำ�ให้ชีวิตในทุกวันดียิ่งขึ้น
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of materials used, reduce the number of component
parts, simplifying the production process.

Some find peacefulness in very simple ways, such
as gardening, walking quietly in the forest, on the
beach, and in a park. Instead of closing all eyes
and ears and being totally disconnected, the
propitious sounds of nature can make us feel
alive, a part of the world. Nature provides us with
a kind of silence that is in reality a gentle noise. A
Digital Detoxing is another topic worth a mention good design can express a jubilation of catching
when it comes to defining an escape from confusion. our breath, help slowing down the rhythm of our
Needless to say the changing ways of living over modern life and finding a piece of mind.
time has impacted design trends at the present
time. A lot of the trends concern items commonly
used in daily routines and inspired by real-world
behaviors, such as the way people walk, sit, or lie
back in a relaxed position.
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• ชุดแจกัน “Mount” และถาด “Clif” ได้แรงบันดาลใจจากภูเขาและหน้าผาที่เปลี่ยน แปรสภาพไปในแต่ละฤดูกาล โดยใช้เทคนิคการแกะไม้ที่ปล่อยให้พื้นผิว
เป็นไปตามธรรมชาติ ออกแบบ : TRIMODE DESIGN และกลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Mount” and “Clif” are a vase and a tray, respectively. Both are inspired by mountains and rock faces that transform as seasons

change. The transformation is reflected in the way blocks of timber are partially carved to mimic change taking place naturally over
time. // Design: Trimode Design and the Mai Mamuang Woodwork Group at Hang Dong, Chiang Mai Province // From: Thai Innovative
Crafts // By: SACICT.
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When people need a break from it all, designers
respond to their relaxation needs. On quest to
portray peace and silence, designers are trying to
lighten shapes. Some are reducing the the quantity

6/15/2560 BE 9:54 PM

• “Landscape Pot Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ ได้แรงบันดาลใจ
จากแลนด์สเคปในธรรมชาติ ทำ�จากไม้มะม่วง ฝาปิดทำ�จากเรซินทำ�สีที่มี
เท็กซ์เจอร์เลียนแบบหินธรรมชาติ ออกแบบ : TRIMODE DESIGN และกลุ่ม
งานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
• “Landscape Pot Box” is a set of storage boxes inspired by a

landscape that exists in nature. The container bodies are crafted
of mango wood, and the lids of a kind of resin styled to emulate
the texture of natural rock formations. // Design: Trimode Design
and the Mai Mamuang Woodwork Group at Hang Dong,
Chiang Mai Province // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.
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• สตูล “Small Venus Stool” ได้แรงบันดาลใจจากประติมากรรม Venus of

Willendorf ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการ
กลึ ง ไม้ สามารถนำ � สตู ล มาวางต่ อ กั น เป็ น ชั้ น วางของได้ ออกแบบ :
TRIMODE DESIGN และกลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT

• “Small Venus Stools” are inspired by the statute of Venus of
Willendorf that stands for the abundance of nature. The trio
are made of timber machined into shape. They can stack up to
function as storage shelves. // Design: Trimode Design and the
Mango Wood Group of Hang Dong, Chiang Mai Province // From:
Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “Sunset - Sunrise Mirror” งานกระจกสำ � หรั บ

ใช้ในงานตกแต่ง ได้แรงบันดาลใจจากดวงอาทิตย์
ขึ้ น และตก ทำ � จากหวายหล่ อ เรซิ น ออกแบบ :
TRIMODE DESIGN และกลุ่ ม งานไม้ แ ละหวาย
บางคูวัด จังหวัดปทุมธานี จากไทยนวัตศิลป์ โดย
SACICT

• “Sunset and Sunrise Mirrors” are two
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decorative pieces inspired by rising and
setting sun. The two-mirror combo is crafted
of resin coted wicker.// Design: Trimode
Design and the Woodwork and Wicker Group
of Bang Khoowat, Pathum Thani Province //
From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.
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• “รวงไม้” (Woodencomb) ผลงานของคุณนครินทร์ ตันติศิริวัฒนา (Nakkarin Tantisirivattana) จากโครงการ Innovative

• “Wooden Honeycomb” by Nakkarin Tantisirivattana of the Innovative Craft Award 2017 project is a

decorative piece made from wood left over from industries in the community. The art of repurposing involved
cutting wood into small pieces and stitched them together in a symmetrical fashion.

56-75_2018_SCT_Book_Digital Detoxing.indd 64-65

• “Lance Rake” เฟรมจักรยานในสไตล์งานคราฟต์ที่นำ�ไม้ไผ่สานมาผสมกับคาร์บ อนไฟเบอร์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติแข็งแรง น้ำ�หนักเบา และยืดหยุ่น สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี
• “Lance Rake” is a bicycle frame styled to look like an item of handicraft. The flexible,

lightweight carbon fiber frame is covered in bamboo strands woven to form an extra layer
of protection. It’s one way of making a contrast exist alongside harmony.
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Craft Award 2017 ของตกแต่งที่เกิดจากการนำ�เศษวัสดุไม้เหลือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในชุมชนมาสร้างมูลค่า
ใหม่ ด้วยการนำ�มาตัดเป็นชิ้น แล้วต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการเข้าไม้ เกิดเป็นรูปทรงและลวดลายใหม่
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• ชุ ดเฟอร์ นิ เ จอร์ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ข อง Vincent Lim และ Elaine Lu

สถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย คอร์ เ นล ซึ่ ง ดั ดแปลง
รถเข็นให้กลายเป็น โซฟาและโต๊ะกลางที่มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวกเหมือนรถเข็น ส่วนสีสันของเบาะได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ
Le Corbusier

• These mobile pieces of furniture are created by Vincent Lim
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and Elaine Lu, both of whom products of Cornell University’s
School of Architecture. The sofa and cupboard are made
readily transportable by trolleys attached to either the rear or
the underside, whichever the case. Their vivid colors are
inspired by works of Le Corbusier.
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• โมบายล์กระดาษที่บอกเล่าถึงธรรมชาติใกล้ตัวของชุมชนในชนบท ทั้งภูเขา
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• Paper mobiles are reminiscent of many things in the natural

environment, from the rural community to mountains to meadows to
rivers and clouds in the sky. These mobiles are made from rice straw
paper cut into geometric shapes and covered in shades of acrylic
paint. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of Baan
Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai
Innovative Crafts // By: SACICT.
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ทุ่งหญ้า สายน้ำ� และก้อนเมฆ ผ่านการสร้างรูปทรงจากใยกระดาษฟางข้าวที่
อั ด ใส่ แ ม่ พิ ม พ์ อ ะคริ ลิ ก ทำ � สี แล้ ว ตั ด เป็ น รู ป ทรงเรขาคณิ ต ออกแบบ : Thinkk
Studio และกลุ่ ม กระดาษฟางข้ า ว บ้ า นสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จั ง หวั ด
ลำ�ปาง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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• เฟอร์นิเจอร์ชุด Escape ออกแบบโดย Fernando

Mastrangelo ประกอบด้วยม้านั่ง ตู้หนังสือ โต๊ะ
กลาง โต๊ะทำ�งาน และงานตกแต่งผนัง โดยเลือกใช้
สีสันที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ เช่น สีของท้องฟ้าและ
ผืนน้ำ� มาผสมในโทนพาสเทล ผนวกเข้ากับฟังก์ชัน
และรูปทรงเท่ๆ ทางสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืน

• “Escape” by Fernando Mastrangelo is a

furniture set comprising a bench, bookcase,
center table, and work desk, all of which
painted a beautiful mix of natural shades,
such as sky blue and aquamarine. The
pastel hues go together well with the form
and function for which every architectural
element is intended.
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แนวตั้ง พร้อมทำ�ฝ้าเพดานที่ดูสวยโดดเด่นด้วยเส้นสายที่ถอดแบบจากชั้นดินของโลก และเป็นช่องเปิดรับแสงธรรมชาติให้เข้ามาสร้างความผ่อนคลาย รวมถึง
ทำ�ให้ต้นไม้ในอาคารเจริญเติบโตต่อไปได้

• The cafe at the Museum of Cycladic Art in Athens has undergone design updates showcasing a beautiful vertical garden. The

brainchild of Kois Associated Architects, the makeover features outstanding ceiling design that emulates the strata of sediment rock
and soil in the earth crust. Meantime, skylights allow the sun to illuminate the interior spaces, resulting in a relaxed atmosphere
and enabling lush vegetation to thrive.

Digital Detoxing
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• Kois Associated Architects ได้ปรับโฉมงานตกแต่งภายในของคาเฟ่ในพิพิธภัณฑ์ Cycladic Art กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ให้มีบรรยากาศของสวน
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• ลูกข่างทำ�จากกระดาษฟางข้าวซึ่งปลอดสารพิษ โดยใช้วิธีขดกระดาษจนเป็นรูปทรงที่ต้องการ แล้ว
แทรกสีเพื่อให้เกิดลวดลายระหว่างชั้น เสียบแกนโลหะตรงกลาง ใช้เป็นของเล่นหรือจะวางตั้งโชว์ก็ได้
ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัดลำ�ปาง
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
• Spinning tops are crafted of straw paper that is non-toxic. The rounded sides are
formed by winding the paper to the desired dimensions before applying paint to create
bands of colors and inserting the vertical handle made of metal rods. They make good
toys or show pieces. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of Baan
Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai Innovative Crafts //
By: SACICT.
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• “รวงไม้ ” (Woodencomb) ผลงานของคุ ณ
นครินทร์ ตันติ ศิ ริ วั ฒ นา (Nakkarin Tantisirivattana) จากโครงการ Innovative Craft
Award 2017 แจกั น รู ป ทรงสวยแปลกตาที่ นำ �
เศษวั ส ดุ ไ ม้ เ หลื อ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมในชุมชนมาสร้างมูลค่าใหม่
• “Wooden Honeycomb” by Nakkarin
Tantisirivattana of the Innovative Craft
Award 2017 project is a flower vase in
eye-catching configuration. Made of
leftovers from industrial activities in the
community, they add values and breathe
new life into found objects.
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• ลิ้ น ชั ก “Alive” ออกแบบโดย Juno Jeon นั ก ออกแบบชาวเกาหลี ใ ต้
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• “Alive” is a single chest drawer by designer Juno Jeon of South
Korea. The top and both sides of the outer case come installed
with little bony wings that spring to life as the drawer slides
open and shut. “I want the kind of furniture that moves and
interacts with users,” the designer explained.

Digital Detoxing
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ไม่เพียงแต่นำ�ไม้มากรุผิวลิ้นชักด้านนอกให้เหมือนปีกนก เขายังใส่ฟังก์ชัน
ให้แผ่นปีกนกเหล่านี้พลิกกลับด้านได้เวลาเลื่อนเปิดลิ้นชัก ผลงานชิ้นนี้จึง
ดู เ หมื อ นกั บ มี ชี วิ ต “ผมอยากให้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ มี ค วามเคลื่ อ นไหวและสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งาน”
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• RE:CHARGE คาเฟ่สำ�หรับคนรักสุขภาพกายและใจ ออกแบบโดย Todd Bracher ที่นั่งพักผ่อน

และทำ�งานซึ่งอยู่ท่ามกลางพรรณไม้ต่างๆ ที่ตกแต่งตามผนัง ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
ชวนให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย มาพร้อมกับโคมไฟชีวภาพที่ปรับสภาพแสงให้อยู่ในสภาวะน่าสบายได้
ตลอดทั้งวัน

• RE:CHARGE is a café for people who care about their physical and mental health.

Designed by Todd Bracher, the small informal restaurant sits embraced in a lush
oasis. Feel the rejuvenating effects of design as you drop in for refreshments or
getting some work done. It’s a place to relax under electric lamps made of organic
materials that adjust brightness to comfortable levels all day.
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• “Faang Lamp” โคมไฟขึ้นรูปจากใยฟางข้าวแบบสามมิติ จุดเด่นอยู่ที่สีสันและเท็กซ์เจอร์ของใยฟางข้าวที่ผสมใบไม้และดอกไม้ ใช้เทคนิคการหล่อลงไป

บนพิมพ์สเตนเลสพับ แล้วเย็บประกอบแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ออกแบบ : Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัด
ลำ�ปาง จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Faang Lamp” is crafted of rice straw, the pulp of which is blended together to form sheets of paper. The lamp’s outstanding

feature comes from the color and texture of straw mixed with leaves and flowers. A stainless steel mold is used in making the paper
sheets before they are stitched together into a three-dimensional shape. // Design: Thinkk Studio and the Straw Paper Group of
Baan Samkha and Thai Straw Factory, Lampang Province // From: Thai Innovative Crafts // By: SACICT.

56-75_2018_SCT_Book_Digital Detoxing.indd 74-75

6/15/2560 BE 9:54 PM

Craft
Color
Trend

76-83_2018_SCT_Book_Craft Color Trend.indd 76-77

6/15/2560 BE 9:54 PM

• โคมไฟ รุ่น “Raindrop Hanging Lamp”
ใช้เทคนิคงานสานไม้ไผ่และทองเหลือง ได้
แรงบันดาลใจจากเม็ดฝน ซึ่งเป็นดั่งน้ำ�ทิพย์
ในการหล่อเลี้ยงชีวิต จาก PATAPiAN
• “Raindrop Hanging Lamp,” a lamp

shade model combining bamboo
weaving with brass works, is inspired
by every drop of rain that, like
magic, calms the souls and replenishes life on earth. This one from
PATAPiAN
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• เครื่องแขวนไม้ไผ่ จาก Vassana
• A decorative piece of bam-

boo craftwork suspended in
the air from Vassana

Craft Color Trend
สี สั น เป็ น เหมื อ นภาพศิ ล ปะที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาสนใจมอง
สิ่งของนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากมองย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่ใกล้ตัว
มนุษย์ก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่ และผ้าห่มที่ให้ความอบอุ่น ซึ่งต่อมา
ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมการผลิตและการทอผ้าขึ้นมา มีการคิดค้นสีสัน
ที่สกัดจากธรรมชาติจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ในทางการตลาดก็มีการนำ�สีมาเป็นปัจจัยในการสร้างความเคลื่อนไหวและกระตุ้นยอดขาย เพราะบางครั้งสีสันก็มีผลต่อผู้ที่ไม่อยาก
ตกเทรนด์ไม่น้อย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ทุกต้นเดือนธันวาคม
PANTONE บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ คิ ด ค้ น ระบบการจั บ คู่ สี
(หรื อ Pantone Color Matching System - PMS) จะคั ด สรร
คณะกรรมการ 10 คน เพื่อคัดเลือกสีที่จะเป็นเทรนด์ในปีต่อไป
โดยวิ เ คราะห์ จ ากไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
การเมือง ไปจนถึงสตรีตอาร์ต เพื่อโหวตหาสีที่ชนะเลิศ ซึ่งอาจ
ไม่ ใ ช่ สี ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด แต่ เ ป็ น สี ที่ แ สดงอารมณ์ แ ละทั ศ นคติ ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคในช่ ว งเวลานั้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และแน่ น อนเมื่ อ ลองไป
สำ�รวจข้อมูลจากงานแฟร์ระดับโลกอย่าง Maison & Objet และ
Milan Fair ก็เห็นได้ชัดว่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์และนักออกแบบให้
ความสำ�คัญกับสีสันที่เป็นเทรนด์ค่อนข้างมาก เราจึงได้เห็นสีเขียว
(Greenery) ซึ่งเป็นเทรนด์สีของต้นปี 2017 ได้ในเกือบทุกที่
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of cloth decorated with alphabet
embroidery from the Srinlim brand.
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Colors are like works of art. They make heads turn and
inspire viewers to pay attention to whatever the
artist tries to communicate. Looking back over the
years, it’s clear one of the attractions was the color of
garments people wore. Not only does clothing provide
warmth and protection, it also stands for the culture to
which wearers belong. Apparels tell stories of the

that during the period, indigo blue has had so much
effect on consumers. Indigo came from nature and
was practical in the affairs of life. Hence, the shades
that we have to keep an eye on at least for the time
being are dark green tones that fuse into blue
territories. In a nutshell, consumers attach great
importance to the aesthetics of materials, colors, and
forms. Together they contribute to making works of art
and craft perfect.

Craft Color Trend

• Typotown Collection is a model

In marketing, colors are one of key factors that arouse
enthusiasm, thereby increasing sale volumes and
contributing to a vibrant economy. On a personal level,
people follows the latest goings-on in color change,
or risk falling behind the trend. It’s understandable
that every year in December, the printing giant Pantone
will come up with a new scheme of color matching. The
systematic plan, known as Pantone Matching System or
PMS, is done by a 10-strong committee who come
together and select what colors or combinations will
be trending in the year ahead. In so doing, they take
into account every respect of people lifestyles, from
living conditions to politics to street art scenes. The
colors that are voted winners may not even be the
most modern shades, but ones that truly reflect the
mood and scene, and consumer opinions for that one
particular moment. That said, we move on to attend
world-class exhibitions, such as Maison & Object, and
Milan Fair. And it is obvious that everywhere furniture
manufacturers and designers are all influenced by it. As
for 2017, it’s the colors of greenery that are trending.

ในงานหัตถศิลป์เอง หากเราจะคาดคะเนสีสันที่ทำ�ให้ผู้บริโภคสนใจ
คงต้องย้อนกลับไปประมวลข้อมูลในช่วงปีหรือสองปีก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งในช่วงเวลานั้นจนถึงตอนนี้โทนสีธรรมชาติอย่างสีครามมีผลกับ
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก เพราะเป็ น สี ที่ ม าจากธรรมชาติ แ ละยั ง
ใช้ ง านง่ า ย ดั ง นั้ น โทนสี ที่ ยั ง เป็ น ที่ จั บ ตามองในปี นี้ ค งหนี ไ ม่ พ้ น
โทนสีเขียวเข้มไล่ไปจนถึงสีน้ำ�เงิน ซึ่งทำ�ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่า
ผู้บริโภคยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องการใช้งานพอๆ กับเรื่องความงาม For the craft trend, in determining what colors will
ของวัสดุ สีสัน และรูปทรง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำ�ให้ attract consumers the most, there is a need to look
back into the past couple of years as well. It was found
งานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์

• ผ้าปักลายตัวอักษร สำ�หรับตกแต่งผนัง
รุ่น “Typotown Collection” จากแบรนด์
Srinlim

methods and materials that go into making them.
Over time man’s ability to use materials from nature
to their advantage have developed into wisdom they
rely on today.
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• จานเซรามิกเขียนลวดลายเป็นลายผ้าพื้นถิ่น
จาก Wit’s Collection

• หมอนอิงผ้าฝ้ายย้อมคราม ทำ�

• Ceramic ware featuring indigenous

ลวดลายมั ด ย้ อ มดู เ รี ย บง่ า ย จาก
Slow Stitch Studio

fabric patterns from Wit’s Collection

• A cotton throw pillow dyed

indigo blue in Mut Mee design
from Slow Stitch Studio

• กระปุกเก็บของเซรามิก

รู ป นกพั บ กระดาษ จาก
Wit’s Collection

• Ceramic jars for

miscellaneous storage
resembling origami
birds from Wit’s Collection

• พัดรูปทรงเรขาคณิตทำ�จากใบลานมาสานขัด
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ในลวดลายเรี ย บง่ า ยและทั น สมั ย ออกแบบ :
Thinkk Studio x กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สาน
ใบลานบ้ า นทั บ ลาน จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จาก
โครงการ Sustainable Crafts

• Palm-leaf fan weaving in the geometric

shape with the simply and modern pat
tern. Design: Thinkk Studio and the
Palm Leaf Weaving Group at Baan
Tublan, Prachin BuriProvince from
Sustainable Crafts Project.

• ซองจดหมายและกระดาษ เทคนิ ค การ
ย้ อ มครามลงบนกระดาษเพื่ อ ให้ ไ ด้ สี สั น และ
ลวดลายที่ แ ตกต่ า ง เป็ น สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ที่
สวยงามและใช้งานได้ในทุกวัน จากโครงการ
Sustainable Crafts
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indigo-dye technique on the natural
paper, create the remarkable pattern
and color which is the lifestyle item for
everyday life by Sustainable Crafts
Project.
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เป็ น ลายผ้ า พื้ น ถิ่ น จาก Wit’s
Collection

• Ceramic ware featuring

indigenous fabric patterns
from Wit’s Collection

• “Chasy-Box” กล่องเก็บของอเนกประสงค์ประดับงานดุน

ลายโลหะที่ เ ติ ม ความพิ เ ศษด้ ว ยสี สั น และลวดลาย ทำ � ให้
ชิ้นงานดูโดดเด่น ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่ม
สลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง จังหวัดเชียงใหม่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• “Chasy Box” is a collection of multi-purpose
storage containers. Deboss printing design adds
depth to the surface while vivid colors and texture
appeals to the senses. // Design: Trimode Studio
and the Salakdunthip Khamkhuayong Group of
Chiang Mai // From: Thai Innovative Crafts // By:
SACICT.

Craft Color Trend
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• Envelope and paper, using the

• แจกั น เซรามิ ก เขี ย นลวดลาย
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• เสื้ อ คลุ ม ผ้ า ฝ้ า ยม่ อ ฮ่ อ ม จาก
Homlom Studio

• ตะกร้าไม้ไผ่สานสลับสีขาวดำ�จากโครงการ
Sustainable Crafts

• An outer garment made of
Mo Hom cotton material from
Homlom Studio

• A bamboo basket with alternating
color patterns from Sustainable
Crafts Project.

• สตูลเซรามิกทำ�ลวดลายเลียนแบบ
เกล็ดปลา จาก Wit’s Collection

• กระเป๋าผ้าแคนวาส ตกแต่ง

• A ceramic stool featuring

ด้วยหวายสานแบบงานแฮนด์เมด
จาก Nuttiyartaan

fish scale texture from Wit’s
Collection

• A canvas tote adorned
82

with handcrafted wicker
basketry from Nuttiyartaan

83

• หมอนผ้ า ที่ นำ � ลวดลายแบบชนเผ่ า มาลดทอนให้
ดู เ รี ย บและทั น สมั ย ขึ้ น โดยใช้ เ ทคนิ ค งานด้ น มื อ
ออกแบบ : Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
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• ขั น โตกเซรามิ ก ขนาดเล็ ก ราคา 200 บาท ขนาดกลาง

ราคา 350 บาท ขนาดใหญ่ ราคา 450 บาท จาก Kummee
Studio

• Khan Toke dinner sets going for 200 Baht for the
small size, 350 for mid-size, and 450 for large at
Kummee Studio

details reduced to afford a simple, upto-date look by Trimode Studio and the
U-thong Quilting Group, Suphan Buri
Province // From: Thai Innovative Crafts
Craft Color Trend
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• Hand-stitched throw pillows with tribal
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Sacict
Craft
Trend
2018
at IICF

(international
innovative craft
fair 2017)
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• SACICT Craft Trend 2018 เป็นนิทรรศการ

ภายในงาน IICF 2017 ซึ่งคัดเลือกผลงานจาก
โครงการ Thai Navathasilp โดย SACICT
ที่ นำ � องค์ ค วามรู้ ดั้ง เดิ ม มาปรั บ ใช้ ใ นรู ป แบบ
ใหม่ และสร้างสรรค์ดว้ ยมือ อันเป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างนักออกแบบฝีมือระดับประเทศ
กับช่างฝีมือท้องถิ่น

• The exhibition SACICT Craft Trend

2018 is part of the IICF 2017, which
handpicks selected items of craftwork
from the Thai Innovative Craft Project.
SACICT focuses on adapting traditional
wisdom in new environments and
works skillfully done by hand through
collaboration between nationally
renowned designers and craftspeople
in the locality.

86
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• ฉากกั้นทำ�จากไม้แ ละหวายสาน รุ่น “Cane Collection” ผลงานของ

Atelier 2+ และ PODIUM ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับ
ผู้ผลิต ส่วนเก้าอี้พนักพิงสูง รุ่น “Hang-oun” ออกแบบโดยคุณพัชรภรณ์
พิกุลแก้ว (Patcharaporn Pikunkaew) ได้แรงบันดาลใจจากหางอวน ใช้
เทคนิคงานจับสม็อกและอัดพลีต รวมกับงานย้อมพื้นถิ่นจากหมู่บ้านคีรีวงษ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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wicker weaving, is designed by Atelier 2+ in collaboration with
PODIUM. It stands for a confluence of ideas between designers
and producers. Nearby “Hang-oun,” a chair with high backrest
by Patcharaporn Pikunkaew gets its inspiration from the tail end
of the fishing net used in trawling. It’s an embodiment of
smocking and pleating techniques paired with the dyeing skill of
the craftspeople of Khiriwong Village, Nakhon Sri Thammarat
Province.
Sacict craft trend 2018
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• “Cane Collection,” a space partition model pairing wood with

6/15/2560 BE 9:55 PM

Sacict Craft Trend 2018
of work groups that were out of the ordinary, there
by transcending occupational boundaries, going
beyond one’s natural ability, and enabling ideas
to travel across the globe. Through the openness
approach, contemporary crafts have become more
eye-catching and unique. They provide an escape
from the busy movement and activity that technology
brings. Nowadays items of craftwork are better
able to answer to consumer needs in a way that is
practical and easy to understand.

The exhibitions made good use of dots and lines to
communicate the connectedness of all players in
the world of crafts. They relied on a palette of
colors that exist in nature, a range of tones that
are easy on the eyes. The events featured works of
craft that were products of networking between
designers and people who did craftwork. They
included a new generation of designers, who
focused on attention to detail and were in a
position to infuse much of traditional wisdom into
The exhibitions SACICT Craft Trend 2018, and the their products. Social craft networking has enabled
Trend in Handicraft under the concept “Social Craft craftsmen to realize their potential in material and
Network” that took place on March 23-26 marked artisanal skills and take it to a whole new level.
the openness to an influx of technology that has
enabled us to work more effectively and and enjoy
many conveniences in life. It led to the formation
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• “Silence” แผ่นอะคูสติกสำ�หรับซับเสียงและตกแต่งบ้าน จาก ease ใช้เทคนิคการปักแบบสามมิติ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงงานปักผ้าของครอบครัว
ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

• “Silence” is a system of acoustic soundproofing and decorating panels from “Ease.” It’s made using 3D stitching. The technique was
streamlined further from the kind used by a family stitching factory for over 30 years.

Sacict craft trend 2018
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นิทรรศการ SACICT Craft Trend 2018 และเทรนด์งาน
หัตถศิลป์ภายใต้แนวคิด “Social CRAFT Network” จัดไปเมื่อ
วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 บอกเล่าถึงการ “เปิดรับ” เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
ทำ � ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม แบบออกนอกกรอบ ข้ า มสายอาชี พ
ข้ามความถนัด และข้ามทวีป เพื่อให้ได้ผลงานที่แปลกตาและ
มี เ อกลั ก ษณ์ รวมทั้ ง “หนี ” จากความวุ่ น วายของเทคโนโลยี
เหล่านั้น ผ่านพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภค การเดิน
การนั่ง การนอน หรือไลฟ์สไตล์ของผู้คนด้วยรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน
ภายในนิทรรศการจัดวางแปลนโดยใช้รูปจุดและลายเส้น
เป็นตัวแทนของการเชือ่ มโยงจากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ เหมือน
เครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน เลือกใช้โทนสีที่ได้แรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ เพราะเป็นสีที่มองแล้วสงบ สบายตา สำ�หรับ
ผลงานที่จัดแสดงก็เกิดจากการรวมกลุ่มของนักออกแบบกับ
ผู้ผลิต รวมถึงนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ลงลึกในรายละเอียดเชิง
ช่าง ผ่านการศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยตั้งใจแสดงศักยภาพ
ของวั ส ดุ แ ละเทคนิ ค เชิ ง ช่ า งฝี มื อ ที่ พั ฒ นาให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย
ปัจจุบันได้อย่างลงตัว
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• ตู้ ไ ม้ รุ่ น “Alato” ออกแบบโดยคุ ณ จุ ม พล โซ่ เ จริ ญ ธรรม (Jumphol
Socharoentum) และคุ ณ ภควั ต วิ ชั ย ขั ท คะ (Pakawat Vijaykadga)
นำ�วีเนียร์ไม้แผ่นบางมาออกแบบเป็นรูปฟอร์มของขนนกและนำ�ไปสานขึ้นรูป
พร้อมพ่นสีแบบไล่โทนอ่อน-เข้มอย่างสวยงาม

• The cabinet “Alato” by Jumphol Socharoentum and Pakawat
Vijaykadga is crafted of thin wood veneer cut into featherlike
shapes. The pieces are then painted a color gradient that renders
beautifully smooth transitions from dark to lighter shades.
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• กระเป๋าแบคแพค ผ้าฝ้ายทอมือ ใช้เทคนิคการไขว้เส้นด้ายเเบบผ้าซิ่น • กระจกทรงกลม ที่ดูพิเศษขึ้นจากการใช้หวายสานเพื่อเพิ่มจุดเด่น ออกแบบ

เข็ญโบราณ เเละการสร้างลวดลายโดยใช้วิธีการจกลายต่างๆ ตามรูปทรงที่ โดยคุณรัฐ เปลี่ยนสุข
ออกเเบบไว้ โดย Plural Design และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว • A pair of round mirrors look their best on frames adorned with
(สุนทรีผ้าไทย) จ.สุโขทัย จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
wicker weaving patterns by Rut Pliansuk

• A backpack is crafted of cotton fabric handspun like the traditional Pha-sin, or sarong in days of old. The technique allows for
patterns to be added on by design. // Design: Plural Design and
the Ancient Handicrafts Center of Baan Siew (Suntharee Pha
Thai), Sukhothai Province. // From: Thai Innovative Crafts //
By: SACICT.
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• “Framing Daybed and Tonal Dye Cushion”

เดย์ เ บดไม้ ไ วท์ โ อ๊ ก และโครงเหล็ ก ทำ � สี ท องแดง
เบาะนั่งทำ�จากผ้าฝ้ายย้อมห้อมและมะเกลือ ได้
แรงบันดาลใจจากตั่งไม้ การเข้าไม้ประกอบกับ
โลหะ ในงานประตูหน้าต่าง รวมถึงภูมิปัญญา
ในการย้ อ มผ้ า ออกแบบ : Plural Design
โรงงานเคหะทองก่ อ สร้ า ง และแก้ ว วรรณา
หม้อห้อมธรรมชาติ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดแพร่
จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT

• A daybed made of white oak wood and

steel frame in bronze is inspired by the
chaise longue, the wood and metal joints
used in making window casings, and
traditional dyeing techniques. // Design:
Plural Design in association with
Khehathong Construction and Kaew
Wanna Mo Hom of Muang District, Phrae
Province // From: Thai Innovative Crafts
// By: SACICT.
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แม้คนทำ�งานคราฟต์จะขึ้นชื่อว่าได้ทำ�งานใกล้ชิดธรรมชาติ
อยู่กับความนิ่งสงบ แต่ในบางครั้งพวกเขาเองก็ต้องออกไปตามหา
ความสุขสงบอันแท้จริง (Shape of Silence) เพื่อเติมเต็มพลังงาน
ชีวิตเช่นกัน คุณนิวัติแชร์ไอเดียเรื่องดังกล่าว่า “ผมใช้ความรู้สึก
ของตัวเองเป็นตัววัด เคยเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อศึกษาความเป็นไป
ของ Silence แต่สุดท้ายผมก็มาเจอที่ศิลปากร ที่รูปปั้นของอาจารย์
ศิ ล ป์ พี ร ะศรี ที่ นี่ คื อ ความเงี ย บที่ สุ ด และผมอยากให้ ส ถานที่
แห่ ง นี้ ส ร้ า งแรงศรั ท ธาของคน เข้ า ไปแล้ ว ยกมื อ ไหว้ รู้ สึ ก สงบ
ไม่วุ่นวาย นอกจากความเงียบจะช่วยจุดประกายในการสร้างงาน
แล้ว ผมคิดว่าเราจะทำ�งานนั้นๆ ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น
ดี นอกเสียจากว่าเรามีพลังแห่งแรงปรารถนาที่อยากจะทำ�มากพอ”
รูปแบบของความสุขสงบของแต่ละคนมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน บางคนเลือกจะไปนั่งเก็บตัวเงียบ บางคนรู้สึกเกิดไอเดียเวลา
ขับรถ หรือได้ฟังเพลงสบายๆ ดังนั้นจึงยากจะระบุให้ชัดเจนว่า
ความสุขสงบจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร
“ความเงียบของฝรั่งเขาจะใช้คำ�ว่า Picture of Mind อย่าง
ครอบครั ว ที่ มี ลู ก แล้ ว บางที พ่ อ หรื อ แม่ จ ะหลบจากความวุ่ น วาย
ในบ้านหรือที่เจอมานอกบ้าน ด้วยการไปนั่งอยู่ในห้องเงียบๆ ทำ�ให้
รู้สึกสบายและสงบได้ ในขณะที่บางคนถ้าเงียบเกินไปกลับนอน
ไม่หลับ ให้ในห้องมีเสียงหรือแสงไฟสักหน่อยจะสบายกว่า แบบนี้
Picture of Mind ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน แต่ก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่
บางกลุ่มที่อยู่นิ่งๆ ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทำ�อะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน
จริงๆ แล้วเด็กไม่ใช่คนรุ่นใหม่ เพียงแต่เขาสร้างโลกอีกแบบขึ้นมา
ซึ่งมันเป็นคนละเลเยอร์กับโลกที่พวกเราคุ้นเคย ทำ�ให้บางทีรู้สึก
หงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ” คุณณรงค์ร่วมแชร์ประสบการณ์
ความสงบสุขอาจไม่ใช่การอยู่นิ่งเฉย แต่อาจเป็นไลฟ์สไตล์
ของผู้คนที่สามารถนำ�เสนอสินค้าไปตอบสนองจริตนั้นได้ “คำ�ว่า
Moment of Silence ของแต่คนไม่เหมือนกัน อย่างการดื่มกาแฟ
ของแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกัน สมมุติคนนิวยอร์กจะเคยชิน
กับการดื่มกาแฟจากถ้วยกระดาษมากกว่าแก้วเซรามิก ในขณะที่
คนอเมริกันอื่นๆ จะดื่มกาแฟจากแก้วมัค คนอิตาลีก็จะงงว่าทำ�ไม
คนอเมริกันไม่นั่งดื่มกาแฟ ทำ�ไมต้องรีบเดินด้วย ส่วนคนฝรั่งเศส
ก็จะถือว่าการดื่มกาแฟจะต้องนั่งเท่านั้น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลมากทีเดียว” คุณเจรมัยกล่าว
คุณณรงค์เสริมว่า “ผมมองว่าสินค้าแต่ละอย่างจะมี Classic
Value เช่น คนชอบดื่มกาแฟก็มักจะดื่มจากแก้วเซรามิก และ
ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ม่ ช อบดื่ ม กาแฟจากถ้ ว ยสเตนเลส แต่ บ างคนอาจมี
ความเคยชินหรือรสนิยมที่ต่างไป เช่น บางคนชอบแก้วมัคแบบ
ไม่มีหู บางคนชอบแบบมีหู บางคนชอบดื่มจากขวด ซึ่งพฤติกรรม
ของลูกค้ามีผลกับการทำ�งานของนักออกแบบ”
อย่ า งไรก็ ตามการสร้ า งสรรค์ งานศิ ล ปะก็ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งแคร์
จำ�นวนลูกค้ามากขนาดนั้น เพราะเอกลักษณ์ของสินค้าจะเป็นตัว

คัดกรองกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ และกลายเป็นเทรนด์ที่ตรงกันเอง
ซึ่ ง ตรงกั บ มุ ม มองของคุ ณ สุ พั ต ราที่ ว่ า “จริ ง ๆ ในมุ ม ของคนทำ �
เขาไม่แคร์กับความต้องการของคนซื้อนะ เขาจะบอกว่าแก้วกาแฟ
ของเขาเป็ น แบบนี้ เป็ น เทรนด์ แ บบนี้ แล้ ว ก็ มี ลู ก ค้ า กลุ่ ม ที่ ช อบ
แบบนี้จริงๆ ตรงนี้ค่อนข้างสำ�คัญเพราะเราคงทำ�สินค้าที่เหมาะกับ
ลูกค้าทุกคนไม่ได้ ถ้าสินค้าตรงกับ กลุ่มเป้าหมายก็ จ บ ส่ วนถ้ า
ไม่ชอบก็ไปหาเทรนด์แบบอื่น”
คุณ ศรัณ ย์ยกตัว อย่างเสริมว่า “อย่างงานคราฟต์ ข องญี่ ปุ่ น
เขาไม่ต้องกู่ร้องบอกว่ามันคืออะไร แต่ปล่อยให้คนได้ซึมซับความ
สงบจากสิ่งเล็กๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น มุมานะ สตูดิโอ
ที่นี่เขาเป็นนักปักและเป็นโรงละครหุ่นกระบอกเล็กด้วย วิธีการปัก
คือการมองจากด้านหลังของผ้าและปักไปเรื่อยๆ โดยที่เราจะไม่เห็น
ภาพที่ออกมาด้านหน้าเลยว่าจะเป็นอย่างไร ให้จินตนาการเอาเอง
ว่าภาพด้านหน้าจะเป็นอย่างไรด้วยการดูจากฝีปักด้านหลัง มันมี
ความเป็นเซนมากๆ
“หรือมีเด็กคนหนึ่งจบจาก RCA ทำ�ผลงานเกี่ยวกับหินศิลาดล
ของเชียงใหม่ด้วยเทคนิคขี้เถ้า ตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอ
พินิจดูมันมีเรื่องเทคนิคแฝงอยู่ เด็กคนนี้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่
ที่ แ วดล้ อ มด้ ว ยมั ล ติ มี เ ดี ย ตลอดเวลา แต่ เ ขาสามารถตั ด ทิ้ ง แล้ ว
ทำ�ในสิ่งที่ชอบ ที่พยายามเรียนรู้และค้นพบมาได้ ถ้าคนรุ่นใหม่
สามารถสร้าง Moment of Silence ได้ก็จะเกิดสมาธิพอที่จะสร้าง
งานคราฟต์ได้ และระหว่างทำ�ก็ช่วยเยียวยาจิตใจของคนทำ�ไปด้วย
ในคราวเดียว”
ระหว่างการทำ�ชิ้นงานขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวและรายละเอียด
ที่สามารถนำ�มาสร้างเป็น Story Telling เพื่อถ่ายทอดที่มา ไอเดีย
และภูมิปัญญาของคนทำ�ส่งต่อไปยังลูกค้า ทำ�ให้เขารู้สึกซาบซึ้ง
และเห็ น คุ ณ ค่ า ของงานคราฟต์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และนี่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
สำ�หรับการส่งเสริมงานคราฟต์ของไทย
“จริงเรื่องๆ Story Telling เราพูดกันมานานมากแล้ว เพราะ
คนทำ�มักเล่าไม่ถูก ไม่รู้จะเล่ายังไงแม้เขาจะทำ�สิ่งนั้นมาทั้งชีวิต
พอให้ ค นอื่ น มาเล่ า ปรากฏว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ใครก็ อ อกมารู ป แบบ
เดียวกันหมด จริงๆมันควรเป็นเรื่องการตลาด อาจมีเรื่องจริงอยู่
นิดหน่อย ที่เหลือก็เติมแต่งด้วยหลักการตลาด จริงๆ ถ้าเราแก้ไข
ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ ไ ด้ งานคราฟต์ ข องเราจะไปได้ ไ กลอี ก เยอะ และ
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ได้ อี ก มากมาย” คุ ณ
อัมพวันเล่าถึงแนวทางการเล่าเรื่อง
คุ ณ ณรงค์ เ ล่ า ถึ ง ตั ว อย่ า งที่ น่ า สนใจว่ า “ผมนึ ก ถึ ง ตั ว อย่ า ง
คนหนึ่ง ชื่อคุณนารุโตะ คาซาวา เขาออกแบบโทรศัพท์ให้มีผิว
เหมือนเวลาที่เราปอกมันฝรั่งออก เพราะเขาอยากได้โทรศัพท์ที่
สั ม ผั ส แล้ ว ลื่ น สบายมื อ จริ ง ๆมั น มาจากประสบการณ์ ใ นวั ย เด็ ก
ตอนที่เขาปอกเปลือกมันฝรั่งให้แม่ เขารู้สึกสบายใจกับเนื้อสัมผัส
ของมันฝรั่งที่จับแล้วลื่นดี จับแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ใน Comfort Zone
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เมื่อมนุษย์ใช้เทคโนโลยีนำ�ชีวิต ทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มความสะดวกสบาย และเสริมสร้างศักยภาพอันไร้ขีดจำ�กัด แต่
ก็ต้องยอมรับว่าการแวดล้อมด้วยความฉับไวของเทคโนโลยี กลับ
ทำ�ให้ผู้คนใฝ่หาความสุขสงบมากขึ้นทุกวัน
ในงานเสวนา Trend Guru Panel 2017 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่คลุกคลีกับเทรนด์งานออกแบบมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานหั ต ถศิ ล ป์ กั น อย่ า งกว้ า งขวาง ประกอบด้ ว ย คุ ณ อั ม พวั น
พิ ช าลั ย ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ
(องค์ ก ารมหาชน) คุ ณ แสงระวี สิ ง หวิ บู ล ย์ ผู้ จั ด การสายงาน
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต ศิ ล ป์ ไ ทย คุ ณ เจรมั ย พิ ทั ก ษ์ ว งศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด
(มหาชน) คุณสุพัตรา ศรีสุข ผู้อำ�นวยการ บริษัทบี เอส เค เอ
จำ � กั ด คุ ณ นิ วั ติ อ่ า นเปรื่ อ ง Executive Partner บริ ษั ท PIA
Interior จำ�กัด คุณศรัณย์ เย็นปัญญา Art & Creative Director
56th Studio คุณณรงค์ โอถาวร Design Director Architect SO
และ คุ ณ เรวั ฒ น์ ชำ � นาญ บรรณาธิ ก ารอำ � นวยการ นิ ต ยสาร
Wallpaper* ฉบับภาษาไทย ซึ่งทุกท่านเห็นตรงกันว่างานหัตถศิลป์เป็นตัวแทนธรรมชาติ สามารถใช้เป็นพื้นที่เล็กๆ สำ�หรับหลบลี้
จากความวุ่นวายรอบตัว ช่วยชาร์จพลังใจให้เต็มเปี่ยมและพร้อม
กลั บ มาสู่ วิ ถี ข องโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ แนวโน้ ม การออกแบบงาน
หั ต ถศิ ล ป์ ปั จ จุ บั น จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ 4 เรื่ อ งหลั ก ได้ แ ก่ Antimultimedia, Shape of Silence, Mass Exclusivity และ
Social Craft Network
คุณเจรมัยกล่าวเปิดประเด็นว่า “ช่วง 5 ปีให้หลังมานี้ มีการ
พูดถึงงานดีไซน์ทุกแขนง งานคราฟต์เองก็กลายเป็นเทรนด์ เมื่อ
นำ�ไปบวกกับอะไรก็ตามจะทำ�ให้สิ่งนั้นดูเป็นงานคราฟต์ขึ้นมาด้วย
ทั น ที ซึ่ ง ดี ก ว่ า รู ป แบบปกติ เมื่ อ ก่ อ นคนที่ ทำ � งานแนวนี้ จ ะต้ อ ง
สื บ ทอดจากครอบครั ว แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ล้ ว คนเรี ย นจบบั ญ ชี
ก็ใฝ่ฝันที่จะสนุกกับการทำ�งานคราฟต์ได้อย่างเต็มที่”
การสร้างงานหัตถศิลป์ที่ดีต้องมาจากการปั้นคนทำ�งานคราฟต์
ที่ ค รบเครื่ อ งทั้ ง ฝี มื อ และการตลาด แต่ ค นเหล่ า นี้ มั ก มี ลั ก ษณะ
เฉพาะตัว และมีวิถีการใช้ชีวิตที่ชัดเจน ฉะนั้นการส่งเสริมพวกเขา
จึงไม่ใช่การเปลี่ยนให้เป็นอีกแบบ แต่เป็นการผสานกลุ่มคนทำ�งาน
คราฟต์เข้าด้วยกันให้เป็นเครือข่าย

เช่นเดียวกับที่คุณแสงระวีแสดงความเห็นไว้ว่า “นักออกแบบ
หรือคนทำ�งานหัตถกรรมมีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่สามารถ
ทำ� Product Development ร่วมกันได้ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ให้มาก จริงๆ คนทำ�งานคราฟต์ไม่สนใจแฟชั่น แต่ในเมื่อ
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาทำ�คราฟต์มากขึ้น เราก็ต้องคิดแบบเขา”
คนรุ่นใหม่นั้นเติบโตมากับเทคโนโลยี เข้าถึงความรู้และข้อมูล
ได้ ง่ า ย แต่ มี ข้ อ เสี ย ตรงที่ จิ ต ใจของพวกเขาแวดล้ อ มด้ ว ยความ
วุ่ น วายมากเกิ น ไป ทำ � ให้ ข าดสมาธิ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ ง าน
หั ต ถศิ ล ป์ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การเรี ย นรู้ แ ละแรงบั น ดาลใจอย่ า งมาก
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีรากเหง้าเป็นคนทำ�งานคราฟต์มาก่อน
“เด็ ก รุ่ น ใหม่ ตั้ ง ตนว่ า เป็ น คราฟเตอร์ มั น ผิ ด มากไปหน่ อ ย
เปรียบเทียบกับสมัยที่ผมเรียนออกแบบไม่มี Google ให้เสิร์ชหา
จริงๆ มันก็เหมือนถังขยะใบใหญ่ที่ใครจะโยนอะไรลงไปก็ได้ ไม่มี
การเลือก ไม่มีการตรวจสอบมาก่อน พอดึงแบบมาใช้ฟรีได้ การ
ทำ�รีเสิร์ชแต่ละชิ้นจึงเป็นเรื่องง่ายมาก แค่ก็อปปี้ทุกอย่างมาวาง
แต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งในสิ่งที่ทำ�เลย อีกอย่างพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่
จะเอาตัว เองเป็นหลัก ต้อ งหาความรู้ เยอะๆ ต้อ งพยายามไปทำ�
เวิร์คชอป แต่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่าจะนำ�สิ่งเหล่านั้นไปทำ�อะไร แค่เอา
มาสร้ า งความน่ า สนใจให้ ตั ว เองเท่ า นั้ น ปั จ จุ บั น ก็ เ ลยกลายเป็ น
ยุคของ Gen me Gen myself” คุณเรวัฒน์กล่าว
ขณะที่คุณณรงค์มองว่า “เทรนด์จะหมุนเร็วและเป็นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จนทำ�ให้โลกเราเล็กลง แต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่โหยหาให้โลก
ช้าลง แม้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในอีก 10 ปีข้างหน้าก็ได้ แต่ตอนนี้
ผมยังมองไม่ออกว่า ดิจิทัลเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู สำ�หรับฝรั่งเขา
แคร์เรื่องนี้พอสมควร มีหลายบริษัทออกแบบออฟฟิศให้มีรูปแบบที่
ไม่ทำ�ให้รู้สึกเครียดจนเกินไป มีพื้นที่ให้คนได้ผ่อนคลาย อาบน้ำ�
นอนพัก เพราะเขาเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานได้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม การหยุดพักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องละทิ้ง
สื่อทั้งหมด หากแต่ต้องรู้จักนำ�มาใช้อย่างเหมาะสม ถ้ารู้แต่วิธีใช้
เครื่องมือ แต่ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีความรู้ในหัว ก็ยากจะสร้างสรรค์
งานคราฟต์ที่มีคุณภาพออกมาได้
“จริงๆ แล้วคำ�ว่า Anti Multi หรือ Digital Detox Saction
ค่อนข้างเป็นนามธรรม สำ�หรับคนรุ่น เบเบี้บูมเมอร์ก็ใช้มัลติมีเดีย
หลายรู ป แบบนะ อย่ า งสามี ข องเพื่ อ นคนหนึ่ ง เขาก็ ใ ช้ Google
Map ดูพื้นที่ทำ�งานที่อยู่ในประเทศพม่าก่อนเดินทางได้เลย มัน
เป็นสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ทุกคนที่ใช้อย่างมีคุณค่า ส่วนเด็กๆ
ที่ลองเสิร์จใน Google แล้วใช้อะไรไม่ได้เพราะในหัวเขาว่างเปล่า
เขาไม่มีประสบการณ์ เขาคิดอยู่อย่างเดียวว่ากำ�ลังทำ�โปรเจ็คท์
อาจารย์ให้มาหา ฉันก็มาหา แต่กลับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย”
คุณสุพัตราช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
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ในยุ ค ที่ ค วามลุ่ ม ลึ ก ของงานคราฟต์ กำ � ลั ง มาแรงและต้ อ ง
แข่งขันกันอย่างหนัก ใครกล้าประกาศตัวว่าเป็นคราฟเตอร์ก่อน
ก็จะได้เปรียบ เพราะความสนใจจากลูกค้าพร้อมจะหันไปโฟกัส
ยังที่นั่นทันที อย่างตัวอย่างการช่วงชิงพื้นที่การรับรู้ของประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งคุณเจรมัยขยายความว่า
“ประเทศสิงคโปร์ที่พยายามบอกชาติอื่นๆ ว่าตัวเองเป็นคราฟเตอร์ พยายามใส่ข้อมูลและล้างสมองเด็กๆ ว่าตัวเองเป็นคราฟเตอร์ เพราะถ้าไม่เริ่มตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นจะกลายเป็นพนักงาน
ธนาคารกันหมด เมื่อปลูกฝังเรื่องงานคราฟต์มากๆ ก็อาจกลายเป็น
งานอดิเรก ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ผลงาน
ต่ า งๆ ประเทศเขาพยายามทำ � สิ่ ง นี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ อี ก สิ บ ปี ก็ ค งมี
มื อ อาชี พ ให้ เ ห็ น ต่ า งจากประเทศเราที่ ไ ม่ ทำ � อะไรก็ อ าจล้ า หลั ง
กว่าเขาทั้งที่มีข้อดีมากกว่า
“ขณะที่เมื่อคนทำ�งานคราฟต์ของเราเป็นตัวจริง สิ่งที่ต้องทำ�
คือการเล่าเรื่อง ต้องฝึกให้เขาเล่าเรื่องให้ได้ ครึ่งหนึ่งก็ยังดี ซึ่ง
ตรงนี้ต้องอาศัยหน่วยบ่มเพาะคนทำ�งานคราฟต์ มีสัญญา มีพื้นที่
จั ด การแสดงเพื่ อ ให้ ข ายงานได้ ทำ � สู จิ บั ต รให้ โปรโมทให้
เจี ย ระไนหิ น ให้ ก ลายเป็ น เพชร แต่ ไ ม่ ไ ด้ จำ � เป็ น ว่ า จะต้ อ งส่ ง นั ก
ออกแบบไปอยู่กับชาวบ้าน ไม่ใช่การจับแพะชนแกะ แต่เราต้อง
สร้างเครือข่ายที่ถาวร ด้วยการทำ� Mass Exclusivity ซึ่งหมายถึง
การหาแนวทางให้แต่ละคนสามารถทำ�งานคราฟต์ในแบบที่ตนถนัด
แล้วมีคนกลางมาคอยประสาน หาผ้าจากหลายๆ ที่มารวมกัน แต่
ทุกคนต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของตัวเองและต้องสามารถพัฒนาตัวเอง
จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ”
คุณเรวัฒน์ยังยกตัวอย่างที่ทำ�ให้เห็นภาพชัดเจนอีกว่า “อย่าง
ภาพวาด 1 ชิ้น คนรุ่นใหม่เขาไม่วาดซ้ำ�อีกหลายๆ ชิ้น แต่จะใช้
ระบบ Digital Craft ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างสรรค์งาน
ก่อนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เขาจะต้องเคยจับมาก่อน แล้วนำ�มาช่วย
ให้ทำ�งานได้มากขึ้น ผมว่ามันดีมาก อย่ามัวไปคิดว่าจะต้องเป็น
งานคราฟต์ที่ทำ�จากมือร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะแม้จะใช้เครื่องมือ
มาช่วย แต่ทุกอย่างก็เกิดจากไอเดียที่เป็นงานคราฟต์ วิธีนี้ช่วย
ให้สามารถสร้างสินค้าในจำ�นวนมากขึ้นได้ แถมยังทำ�ให้ได้สินค้า
2 เวอร์ ชั่ น ด้ ว ย เช่ น สิ น ค้ า ทั่ ว ไประดั บ ราคาหนึ่ ง แต่ ถ้ า ชิ้ น ใด
บิดเบี้ยวจะกลายเป็นของสะสม ซึ่งมีราคาแพงขึ้น”
การพัฒนาหัตถศิลป์ของไทยให้เดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องประสานกำ�ลังจากหลายส่วนเข้าด้วยกัน SACICT
คือแกนกลางที่ดึงความสามารถจากทุกภาคส่วนที่แตกต่างกันมา
ร่วมขับเคลื่อนให้หัตถศิลป์ไทยไม่ใช่แค่งานโชว์ แต่เป็นงานที่ใช้
ได้จริงและช่วยกล่อมเกลาชีวิตของผู้คนให้ละมุนละไมและเป็นสุข
ยิ่งขึ้น

People have come to rely on technology to
lead good lives. As technology gets better, their
living conditions improve, which in turn translates
into further development and access to endless
conveniences. In spite of that, a way of life
surrounded by fast happening technological
advancements has inspired many to look elsewhere
in search of peace and happiness.
The forum Trend Guru Panel 2017 has invited
people with authoritative knowledge in the field to
exchange their views on particular issues and what
was trending in the realm of crafts. The panel
included Director Amparwon Pichalai of SACICT;
Manager Saengrawee Singhawiboon of Product
Development and Innovative Thai Crafts; Managing
Director Jeremiah Pitakwong of Amarin Printing and
Publishing Public Co, Ltd; Director Supatra Srisook
of BSKA Co, Ltd; Executive Partner Niwat Aunprueng
of PIA Interior Co, Ltd; Art/Creative Director Saran
Yen Panya of 56th Studio; Design Director Narong
Othavorn of Architect SO; and Executive Editor
Rewat Chumnarn of the WallPaper* Magazine Thai
edition. A consensus of opinion among the panelists
was that craft has always stood for nature. It
provides a small space to escape from the busy
movement and activity around us. It’s a haven for
recharging and getting rejuvenated before returning to face the Digital Age again the next day. The
trend in craft design at present involves four topics,
namely Anti-Multimedia, the Shape of Silence,
Mass Exclusivity, and the Social Craft Network.
In his opening remarks, Jeremiah Pitakwong of
Amarin Printing and Publishint said: “Over the past
five years, people have been talking about design,
all branches of design. Craft making has become a
trend. Take this trend and add it to something.
Before you know it, that thing becomes a craft
instantaneously, meaning it gets better than
what it used to be. Back in the day, craft makers
had to rely on the transfer of skills from within the
family. That’s no longer the case. An accountancy
major can have fun, even thrive to the fullest of

his or her capacity in the realm of craft making.”
Successful craft making comes from building
up craftspeople by providing the skills they need to
make quality goods and the marketing ability.
People who do craftwork are unique individuals,
who lead lives in ways that are clearly identifiable.
Training craft makers is not about trying to change
them into something that is not in keeping with
their character. Rather it is about incorporating
them in a cohort of craft makers banded together
to become a network.
Likewise, Saengrawee Singhawiboon of Product
Development and Innovative Thai Crafts said:
“Designers or craftspeople are very capable of
thinking and acting independently. But they can
work together in product development, which
requires an exchange of a great deal of knowledge.
In fact, craft makers are not paying attention to
fashion. But now when the new generation is
taking an interest in crafts in greater numbers, we
have to think what they are thinking.”
The new generation grows up with technology.
They can easily access information and other data,
but there is a disadvantage to it. Their minds are
surrounded by too much confusion that is happening
all at once. They seem bewildered about what to
do when it comes to crafts. Craft making requires
a great deal of learning and inspirations. The new
generation has yet to acquire the kind of skill that
is at the root of craft making.
“Young people sometimes regard themselves
as crafters, which is a bit of an exaggeration. Back
in the day when I was studying design, there was
no Google to search for things like we do now. In
fact, it is more like a giant trash canister that
anyone can throw anything into. There isn’t much
discerning or examining for accuracy involved.
Just pull out a design and use it for free. Product
research has become that easy by just copying.
They lack in-depth knowledge of the thing they try
to create. Young people tend to behave in a rather
self-centered fashion. They seek new knowledge,
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พอเอามาทำ�เป็น Story Telling แล้วเราเคลิ้มตามเลย จริงๆ เอามา
เกลาให้ดูเป็น Positive หน่อยก็ใช้ได้”
ในขณะที่คุณ เจรมัย มองการทำ� Story Telling ในยุ ค สมั ยนี้
ว่า “ปัจจุบันโซเชียลมีเดียกำ�ลังทำ�หน้าที่เล่าเรื่องได้อย่างดี แม้เรา
จะไม่ยอมรับมันก็ตาม แต่มันสามารถเล่าเรื่องได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกสถานการณ์ แต่ข้อเสียคือยากจะรู้ว่าเรื่องเล่าเรื่องนั้นมาจากไหน
แต่มันก็กลายเป็น Story Retailer บวกกับ Drama จนอาจทำ�ให้
คนลื ม มองว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากไหน กลายเป็ น ว่ า โซเชี ย ลมี เ ดี ย
ทรงพลังมาก ฉะนั้นเราไม่อาจต่อต้านแต่ควรใช้ประโยชน์จากมัน
คำ�ถามคือเราสามารถทำ�ให้งานคราฟต์เป็นสื่อสื่อหนึ่งได้หรือไม่”
นอกจากการเล่ า ด้ ว ยเรื่ อ งราวที่ กิ น ใจแล้ ว งานคราฟต์ เ อง
ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวมันเอง ในแง่ของการเป็นตัวแทน
ทางวัฒนธรรมด้วย คุณเรวัฒน์เสริมว่า
“เขาเรียกว่า Material of Culture หรือสื่อทางวัฒนธรรม
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเรื่องราวได้ทุกอย่างตั้งแต่รากเหง้า
จากครอบครัวไปจนถึงขั้นตอนการทำ�เรือสุพรรณหงส์ ซึ่งไม่ว่าจะ
นำ�ไปแสดงที่ไหนก็จะสะท้อนถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม บอกเล่า
เรื่ อ งราวแห่ ง ยุ ค สมั ย รายละเอี ย ด กรรมวิ ธี แถมยั ง ช่ ว ยเรี ย ก
ความสุขสงบในใจของคนออกมาได้อีกด้วย
“สื่ อ ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ 2 แพลตฟอร์ ม คื อ กระดาษและดิ จิ ทั ล
จริงๆ กระดาษคงไม่สูญหายไปไหน มันจะต้องเดินไปคู่กัน แต่
ปั ญ หาคื อ คนไทยยังไม่เ ข้าใจถึงหลัก การทำ� Digital Marketing
ที่แท้จริง นึกว่าแค่การโพสต์ แล้วเก็บไลค์เยอะๆ เก็บฟีตเยอะๆ
มันต้องมีลักษณะของการเพิ่มมูลค่า หรือเพิ่ม Value Hardcore”
คุ ณ เจรมัย สนับ สนุนไอเดีย นี้ว่า “จริงๆ งานคราฟต์ ข องเรา
เล่าได้หลายมิติมากขึ้น ไม่ยึดติดกับรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ใน
อนาคตงานคราฟต์ของเราจะมีผลต่อทัศนคติของโลกแล้วไปจับใจ
คนทั่วโลก จากนั้นพวกเขาจะกลับมาสนใจสินค้าไทย เราสามารถ
ใช้ Story Telling แบบดั้งเดิม ที่นำ�เสนออัตลักษณ์ของความจริงใจ
ซื่อสัตย์ เรียบง่าย ส่วนการใช้สื่อไม่จำ�เป็นว่าต้องอาศัยโซเชียล
มีเดียเพียงอย่างเดียว สามารถนำ�เสนอผ่านงานแสดงที่ทำ�ได้ทั้ง
แบบนำ�เสนอความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และการนำ�เสนอไอเดีย
ของคนไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ และธีม
ของงานด้วย”
“ในเมื่อเรามีบทความหรือข้อมูลดีๆ มาก็ควรจะหาวิธีนำ�เสนอ
ใหม่ ๆ ให้ น่ า สนใจ จริ ง ๆ ก็ เ หมื อ นรถยนต์ ค่ า ย GM ที่ ทำ � เป็ น
2 แบรนด์ แค่เ ปลี่ย นแบตเตอรี่ เปลี่ย นดีไซน์ห น่อ ยก็ ก ลายเป็ น
รถยนต์ ยี่ ห้ อ ซู บ ารุ และจี เ อ็ ม ได้ แ ล้ ว มู ล ค่ า ทางการตลาดไม่ ไ ด้
เกิดขึน้ จากความสามารถทางวิศวกรรม แต่ใช้สง่ิ ทีเ่ รียกว่า วิศวกรรม
ทางด้านโลโก้ หรือการแชร์โนฮาวสินค้าทั้งสองแบรนด์” คุณนิวัติ
ร่วมแชร์ไอเดีย
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and go to workshops, albeit not knowing quite
what to do with it. But that does make themselves
look interesting. So much of a generation known
as “Gen me Gen myself,” said Rewat Chumnarn of
the WallPaper* Magazine.

On the topic of media, Supatra Srisook of the
BSKA Company explained: “In fact, the term ‘AntiMultimedia’ or ‘Digital Detoxing’ is rather abstract.
The Baby Boomers generation uses a wide variety
of multimedia for communication. For example, the
husband of a friend of mine searches Google Map
to look up work sites in Myanmar before going
there. It has become one of valuable tools that
everyone is using. But for kids, Google searches
are of little avail because of a lack of knowledge
and meaningful experience. Oftentimes kids do
Google searches as part of school project assignments. That’s that. There is nothing to be gained
from it.”
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Sharing his experience, Narong Othavorn said:
“Westerners refer to silence as the Picture of Mind.
In a family with children, from time to time the
father and mother think it wise to escape from
busy movement and activity at home. They meet
outside and look for a place to sit in silence. It
makes them feel good being in a tranquil environment. On the other and, some people just cannot
sleep if it’s too quiet. They feel better with a little
of sound and a little bit of light. The Picture of
Mind varies from one person another. A certain
group of children cannot sit still for a moment.
They are just happy multi-tasking all the time. In
fact, children and the new generation are not the
same. Kids live in a world of their own. It’s on
another layer entirely different from the world that

we have grown accustomed to. That explains why
we get frustrated with the kind of things they do.”
Peacefulness isn’t necessarily stillness. It may
be the lifestyle of some people. Knowing that, it’s
possible to introduce consumers to products that
are well suited to their specific needs. As Jeremiah
Pitakwong put it, “The term Moment of Silence
varies in meaning from person to person. Take
coffee drinking for example. People in New York
are at peace with drinking coffee from paper cups
rather than ceramics. Elsewhere, the Americans
prefer coffee in a large mug. The Italians are
dumbfounded at the sight of the Americans not
sitting down while having coffee. They ask why
these people seem to be constantly in a hurry.
Meantime, in France it’s the norm for people to
drink their coffee sitting down. It’s amazing how
a little bit of cultural difference produces greatly
different results.”
Narong Othavorn added: “Each product has its
classic value that goes to work attracting consumers. For example, coffee drinkers generally
prefer their coffee in ceramic cups, while most
people dislike drinking coffee from stainless steel
cups. It’s also a matter of taste. Some people like
to drink from different containers, such as mugs
either with or without the handle. Others even
prefer drinking from the bottle. All of these
differences in consumer behavior are a treasure
trove of information for product designers.”
Nonetheless, there is no need to care that
much about the number of consumers, because
the uniqueness of each product line will go to work
screening and classifying consumers into different
target groups. This has become a design trend that
agrees almost exactly with the view of Supatra
Srisook. She said: “In fact, craft makers see no
need to pay that much attention to consumer
demands. Often they will say this is the kind of
coffee containers they make, and that’s the trend.
And there are certain target groups that really like
it. This is important because we may not be able

to make products to suit the needs of every individual. If the goods meet the expectations of the
target group, that’s great. But if they don’t catch
on, then it’s time to look for new trends.”
Adding his vast experience to the mix, Saran
Yen Panya of 56 th Studio said: “Take Japanese
crafts for example. The Japanese often don’t tell
people what the product is. Instead, they give
people time to gradually absorb products that are
made from little things that exists in nature. Look
at the Mumana Studio. They are embroiderers,
who operate a small puppet show theater. They
decorate cloth by putting in embroidery stitches
not on the front side, but from behind. They take
it slow and keep putting in stitches from behind
the fabric without seeing the front side until it’s
finished. Viewers watch and form the mental image
of what the outcome will be. That’s so Zen.”
“Or another example. A young RCA graduate is
making the Chang Mai stoneware Celadon using
ash glazing techniques. In the beginning it doesn’t
look like much. In fact, there is much more than
meets the eye. Subtle techniques go into making
the glazed stoneware beautiful. This young person
represents the new generation that grows up
surrounded by all kinds of multimedia. But he
manages to extricate himself from all that and has
the courage to pursue his dream, something he
has learned and discovered. If young people can
create a Moment of Silence for themselves, they
will acquire the power of concentration to create
great crafts. While craftspeople are quietly working
on ceramics, they also reap the mental health
benefits from it.”
A lot can happen during craft making processes,
details of which are useful materials for great
storytelling. An account of real events, ideas, and
wisdom will interest consumers and help them
appreciate the value of crafts. This is the essence
of every effort at promoting Thai crafts.
“In fact, we’ve been talking about story
telling for some time, because craftspeople
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Narong Othavorn of Architect SO said: “The
trend will continue to gather speed to the extent
that we feel the world somehow has gotten smaller.
Still, I don’t expect to find anyone who yearns for
a return to a slower pace now, even though that
may really happen ten years from now. But for
now, I don’t know if the Digital Age will turn out
to be a friend, or a foe. For people in the West,
this has been something they care pretty much
about. This is evident in the way many companies
have designed their office spaces to appear less
stressful. They have made spaces available for
people to relax, shower, even take a nap when
needed because they believe good living will go to
increase efficiency in the workplace.”
However, taking a break from work doesn’t
mean one can forget about all the media as their
work tools. Craftspeople still have to be able to
use them effectively and appropriately. With the
tools, but without basic skills or prior knowledge, it
will still be difficult to produce good quality crafts.

Although craft makers are said to be working
in tranquil environments close to nature, they
sometimes need to get out in search of true peace,
technically referred to as the Shape of Silence. It’s
a period of hiatus, in which craft makers pause
to rejuvenate their lives. Speaking of which, Niwat
Aunprueng said: “I rely on my instinctive feelings
as measuring devices. I have traveled across
Europe in search of a knowledge about silence. In
the end I found it at Silapakorn, at the statute of
Professor Silp Pirasri. That’s the shape of silence
to me. And I want for this place to build complete
trust and confidence in people. On entering the
campus, pay your respects and enjoy a tranquil
moment away from the hustle and bustle. Silence gives
us that vital spark of imagination to create works.
I think we will thrive when we know what we’re
doing and know it well. Apart from that, we need
the power of desire to propel us to work prolifically.”
The shape of silence differs from one person to
another. Some people enjoy a moment of silence
sitting by themselves. Others experience a spurt of
great ideas while driving, or listening to relaxing
music. To put it bluntly, it’s hard to say exactly
what the shape of silence looks like.
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Commenting on storytelling, Jeremiah Pitakwong
said: “Nowadays social media are doing a good
job of telling stories even though we may not
agree with all of them. Nonetheless, they are
capable of giving accounts of people and events
anytime, anywhere, and in any situation. Trouble
is we can’t help wanting to know where those
stories come from. Social media have become kind
of story retailers plus drama. They happen to be
performing so well that viewers forget to ask about
the origin of those stories. Before you know it,
social media have gotten so powerful. We may
not be able to oppose them, but we should be
poised to reap the benefits from them. The

94-111_2018_SCT_Book_Trend Guru.indd 102-103

question is: Can we turn craft items into media
tools, too, or not?”
Besides telling captivating stories, craft items
also account for their own events and represent
the culture to which they belong. On this matter,
Rewat Chumnarn said: “Crafts are referred to as
Materials of Culture, or Cultural Media. Craft items
are inventions that are capable of telling all kinds
of stories, from the root of a family to the royal
barge Suphannhongse. Wherever it goes, the
ornamental boat shines as a living embodiment
of its cultural root. It tells the story of its time with
precise details and procedures, and it makes
peace in the hearts and minds of spectators.”
“Nowadays the media exist on two platforms,
namely paper, and digital. In fact, the paper media
are not going anywhere or cease to exist. Rather
they will continue to perform alongside their electronic counter-parts. Trouble is the Thai people
in general haven’t quite gotten the hang of Digital
Marketing at least for now. They seem to be just
posting a lot of materials and collecting plenty of
likes and feedback. There has to be a way to add
value to posts, aka value hardcore.”
Agreeing with the idea, Jeremiah Pitakwong
said: “Actually our craft items are capable of storytelling in many dimensions. They don’t restrict
themselves to a single format. In the future our
crafts will be in a position to influence the opinions
of people across the globe. When that happens,
people will turn around and pay attention to Thai
goods. We can tell stories the old-fashioned way
focusing on presenting the unique qualities of our
goods in manners that are truthful, honest, and
easy to understand. And we don’t have to rely on
just social media alone. We can get our messages
across through a variety of show events that focus
on the quality of being Thai, Thai culture, and
good ideas that Thai people have come up with.
The outcome is dependent upon the methods of
storytelling, creativity, and event themes.”

Niwat Aunprueng added. “Since we have a
wealth of good articles and materials, we should
look for new ways to present them and make them
interesting. We can do it like GM does in offering
two different brands to the market. By changing,
among other things, the battery and making a fair
amount of design updates, it comes up with the
Subaru brand and the GM brand. Market values
don’t come from the marvels of engineering alone.
They rely on the engineering of the logo and the
sharing of technological knowhow to achieve two
different brands.”
At a time when in-depth knowledge of crafts
gains momentum and competition increases,
whoever claims to be the first crafter has the
cutting edge. Right away, consumers will direct
their attention to that first creator of craftwork. It’s
a big scramble for first place, the like of which is
evident in the case of Singapore. On this topic,
Jeremiah Pitakwong said:
“Singapore is trying to tell others that it is a
nation of crafters. It’s been putting countless data
into the system, thus brainwashing children into
thinking that they are crafters. It starts when they
are young; otherwise, the kids will all grow up to
be bankers. When kids are exposed to a lot of
craftwork, chances are it becomes a hobby, which
in turn propels them into bigger things, such as
designers and creative artists. It’s an on-going
process that takes time. Ten years from now, design
professionals will have begun to emerge. It’s
different from our country. If we do nothing, we will
fall behind despite having plenty of strengths.”
“After all, people who do craftwork are fresh
and blood. What to do next is storytelling. It takes
training to be good storytellers. That can only
come from having a formative craft center, some
kind of a work contract, and an outlet for them
to sell their products – one that helps by hosting
show events and promotional activity. Raw stones
are polished into diamonds in this way. This

doesn’t necessarily mean sending designers out
to live in villages. It’s not a mix-and-match menu.
But we have to build a lasting network by means
of Mass Exclusivity. By this is meant that we need
to empower each person to do the kind of craftwork that matches his or her natural ability. We
also need a go-between man to coordinate work
and, among other things, bring in fabric supplies
from various sources. In turn the people must
maintain their cultural roots, and be able to
advance over time to become experts.”
To help make it clear, Rewat Chumnarn added:
“Nowadays it’s not necessary for craft makers to
draw multiple pictures. Rather, they rely on Digital
Craft as the tool to create craftwork. They need
to be familiar with the equipment prior to getting
down to the business of craft making. Only then
can they use machines to mass produce greater
volumes of work. I think that this is a better way
to go about it. Don’t get stuck with the fixed
assumption that real craftwork has got to be done
by hand one hundred percent every time. Even
if you use machines to help, each and every piece
that comes from your ideas is craftwork and
should be treated as such. Vast volumes of craftwork are mass produced in this way. And they can
be made available in two versions. Pieces that are
free from errors go to the regular store, while
those with imperfections become rare collector’s
items, and they can fetch big money.”
In order for Thai craftwork to thrive to the
fullest of its potential, there is a need to intensify
efforts at coordination among all parties concerned. SACICT is the core agency that draws on
the means or skills from all different elements
and utilize them in ways that propel Thai crafts
beyond just being show objects. Ingeniously
designed, they can be practical items in the affairs
of life, ones that arouse beautiful, passionate
enjoyment and let our hearts swell with happiness.
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happen to be not-so-good storytellers. They don’t
quite know how to go about it even though they
have been making crafts all their lives. When
someone else tells the story on their behalf, all of
it turns out to be in the same format. In reality, it
should be matters of marketing. There may be a
bit of truth to the story. The rest of it is added on
according to the principle of marketing. If we can
get over this problem, our crafts will go a long way
and be in a better position to connect more effectively with the industry.” said SACICT Director
Amparwon Pichalai.
Narong Othavorn gave an interesting example.
He said: “I got to thinking about one person. His
name is Naruto Kazawa. The man designed a telephone set that looked in texture and color like
peeled potatoes, because he wanted it to feel
smooth and comfortable in his hand. In fact, it
came out of his childhood experience. Back in the
day, while he was peeling potatoes for Mom, he
experienced a comfortable texture. Potatoes were
smooth to the touch and kind of put him in a
Comfort Zone. Later when it became a part of
storytelling, we were blown away. If this gets
polished just a little bit to sound more positive,
the story is good to go.”
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ฒนธรรมที่เรามักเล่าเรื่องราว
“ การจัดงานแสดงทางวั
แบบธีมไทยเดิม ๆ จริง ๆ ก็คือวิธีของคนไทย

จะไปที่ไหนก็อยากจะนำ�ความเป็นไทยไปเผยแพร่
ครั้งหนึ่งเคยจัดงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตอนนั้นเราไม่ได้เขียนอะไรที่บอกว่าเป็นคนไทยเลย
แต่เราโชว์ด้วยเทคโนโลยีนั่นแหละว่าคนไทยก็ทำ�ได้
และจดจำ�เราได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคนไทย
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“In hosting a cultural event, we often tell
stories that reflect traditional Thai themes.
In fact, that has become the way of the Thai
people who are eager to promote the qualities
of being Thai wherever they go. At one time
we were hosting a technology show. We didn’t
write anything to reveal it was being done by
Thais. Even though we used technology to
stage the show, people knew right away it was
done by Thais”
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- คุณสุพัตรา ศรีสุข

“ เราคงทำ�สินค้าที่เหมาะกับลูกค้า

ทุกคนไม่ได้ ถ้าสินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายก็จบ ส่วนถ้าไม่ชอบ
ก็ไปหาเทรนด์แบบอื่น ”
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- คุณอัมพวัน พิชาลัย

”

“We may not be able to make
products to suit the needs of
every individual. If the goods
meet the expectations of the
target group, that’s great. But if
they don’t catch on, then it’s
time to look for new trends.”

6/15/2560 BE 9:55 PM

“Designers and craftspeople are
very capable of thinking and
acting independently. But they
can work together in product
development, which requires an
exchange of knowledge.”
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- คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์

มีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่สามารถ
ทำ� Product Development ร่วมกันได้
ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มาก ”
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- คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์

“ในเมื่อคนทำ�งานคราฟต์ของเราเป็นตัวจริง

สิ่งที่ต้องทำ�คือการเล่าเรื่อง ต้องฝึกให้เขา
เล่าเรื่องให้ได้ ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยหน่วยบ่มเพาะ
คนทำ�งานคราฟต์ มีสัญญา มีพื้นที่จัดการแสดง
เพื่อให้ขายงานได้ ทำ�สูจิบัตรให้ โปรโมทให้
เจียระไนหินให้กลายเป็นเพชร

”
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“ นักออกแบบหรือคนทำ�งานหัตถกรรม

“Craftspeople are, after all, fresh and blood.
They thrive on storytelling. It takes training to
be good storytellers. That can only come from
having a formative craft center, some kind of a
work contract, and an outlet for them to sell
their products – one that helps by hosting show
events and promotional activity. Raw stones
are polished into diamonds in this way.”

6/15/2560 BE 9:55 PM

“ ธีมทำ�ให้เราต้องพิจารณาว่าตัวเอง

อยู่ในโพซิชั่นไหน จะเล่าเรื่องอย่างไร
เราเป็นแบบนี้ คิดแบบนี้
กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่ทำ�ให้งานคราฟต์
เข้าถึงคนที่ไปดูงาน ”

“คนฝรั่งเศสเรียก object

ว่าเป็น environment อย่างหนึ่ง
เขามองว่าการออกแบบสิ่งของจะต้อง
สนองความต้องการของชีวิตมนุษย์
ในแต่ละช่วงอายุ และสอดรับ
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย ”
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“In developing a theme, we have
to know our position or circumstance. It’s about finding a way
to best tell the story of who we
are and what we think about the
things around us. This way items
made by craftspeople can win
the hearts and minds of people
attending the show.”

“French people regard objects
as a kind of environment. To
them, good object design must
meet the needs of humans at
certain point in their lives and
respond to change that occurs
from time to time.”

- คุณเรวัฒน์ ชำ�นาญ
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- คุณณรงค์ โอถาวร

6/15/2560 BE 9:55 PM

“ ผมเคยทำ�งานเยอะมากจนพังทั้งร่างกาย

“I had a chance to talk with
Thawan Dachanee the artist.
He said that I needed a period
of silence. It was reason for me
to stop working. I didn’t work
and went to live overseas for a
half year. That was the time I
came to understand what silence
really was.”
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- คุณนิวัติ อ่านเปรื่อง

ท่านบอกผมว่าต้องการความเงียบ
นี่เป็นไอเดียให้ผมหยุดงาน
ขออนุญาตไม่ทำ�งานครึ่งปีเลย
เพื่อไปอยู่เมืองนอก ตอนนั้นถึง
เข้าใจคำ�ว่าความเงียบสงบที่แท้จริง ”
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“I used to work so hard that it
took a heavy toll on my body
and soul. So I turned to meditation as a means to still the
mind. If you want to look after
your health, go to the gym and
exercise. But after doing it for
10 years, people will want to
exercise their brains instead.”
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- คุณศรัณย์ เย็นปัญญา
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“ ผมได้คุยกับศิลปินอย่างคุณถวัลย์ ดัชนี

และจิตใจ ก็เลยกลับมานั่งสมาธิเพื่อตัดความ
คิดออกจากสมอง ถ้าคุณอยากดูแลสุขภาพ
ก็เข้ายิมแล้วออกกำ�ลังกาย แต่อีก 10 ปี
คนจะหันมาออกกำ�ลังกายให้สมองแทน ”

6/15/2560 BE 9:55 PM
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Luca Nichetto และ Ben Gorham
//www.nichettostudio.com
Sep Verboom แบรนด์ Vincent Sheppard
//www.vincentsheppard.com
คุณสุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง x Thinkk Studio x
กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
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Thinkk Studio x หมู่บ้านจักสานหวาย บ้านช้าง
จังหวัดอ่างทอง
Jasper Morrison และแบรนด์ Emeco
Trimode Studio x กลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง
จังหวัดเชียงใหม่
Maarten Baas และบริษัทเฟอร์นิเจอร์ Lensvelt
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พรพรรณ สุทธิประภา, ดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย
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Thinkk Studio x กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน
บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
Thinkk Studio x หมู่บ้านจักสานหวาย บ้านช้าง
จังหวัดอ่างทอง
Stanley Ruiz
Andrea Tognon // www.atognon.com
TRIMODE DESIGN x กลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง
จังหวัดเชียงใหม่
TRIMODE DESIGN x กลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง
จังหวัดเชียงใหม่
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TRIMODE DESIGN x กลุ่มงานไม้และหวาย บางคูวัด
จังหวัดปทุมธานี
TRIMODE DESIGN x กลุ่มงานไม้มะม่วง หางดง
จังหวัด เชียงใหม่
นครินทร์ ตันติศิริวัฒนา
Lance Rake // www.lancerake.com
Vincent Lim และ Elaine Lu
Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา
ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัดลำ�ปาง
Fernando Mastrangelo
Kois Associated Architects
Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา
ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัดลำ�ปาง
นครินทร์ ตันติศิริวัฒนา
Juno Jeon
Thinkk Studio และกลุ่มกระดาษฟางข้าว บ้านสามขา
ฟางไทยแฟคทอรี่ จังหวัดลำ�ปาง
Todd Bracher  
PATAPiAN
- Vassana
- แบรนด์ Srinlim
- Wit’s Collection
- Thinkk Studio x กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน
บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
- Slow Stitch Studio
- Wit’s Collection
- Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง
จังหวัดเชียงใหม่
- Homlom Studio
- Nuttiyartaan
- Kummee Studio
- Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี

- Wit’s Collection
-Atelier 2+ และ PODIUM  
- พัชรภรณ์ พิกุลแก้ว
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- Plural Design และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณ
หาดเสี้ยว (สุนทรีผ้าไทย) จังหวัดสุโขทัย
- รัฐ เปลี่ยนสุข x กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านป่าบง
		
จังหวัดเชียงใหม่
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Saowaluk Korsakwattana
Putsadee Sriamphunpluk, Preecha Raksorn, and
Sukanya Wongkesron
Rath Pleansuk x Group of bamboo weaving Baan
Pa Bong, Chiangmai mai province x Vichaikul
Lacquerware,Chiangmai mai province x Group of
Baan Tawai , Chiangmai mai province
Pasit Jaroenpao, Suppawit Tongsomboon,
Suparata Thassakorn
Apsara Hophaisarn, Thonphon Tangmahasatitgul,
Pakawat Vijaykadga
Nuttiya Ratchtrachenchai, Jaruwan Khammuang
Plural Design
Trimode Studio and the Salakdunthip
Khamkhuayong Group of Chiang Mai
Trimode Studio and the Straw Rope Knitting
Group of Baan Laemyang, Nakhon Sawan
Province.
Thinkk Studio and the Weavers Village at
Baan Bang Chao Cha, Angthong Province
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เสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา
ผุสดี ศรีอำ�พันพฤกษ์, คุณปรีชา รักซ้อน
และคุณสุกัญญา วงษ์เกสร
รัฐ เปลี่ยนสุข x กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านป่าบง
จังหวัดเชียงใหม่ x วิชัยกุลเครื่องเขิน จังหวัดเชียงใหม่ 	
x ชุมชนบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่่
พสิษฐ์ เจริญเผ่า, ศุภวิชญ์ ทองสมบูรณ์, สุภรตา ทัศคร
อภิสรา ห่อไพศาล, ต้นฝน ตั้งมหาสถิตกุล,
ภควัต วิชัยขัทขะ
ณัฐฎิยา รัชตราเชนชัย, จารุวรรณ คำ�เมือง
Plural Design
Trimode Studio x กลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง
จังหวัดเชียงใหม่
Trimode Studio x กลุ่มถักเชือกมัดฟาง บ้านแหลมยาง
จังหวัดนครสวรรค์
Thinkk Studio x หมู่บ้านจักสาน บ้านบางเจ้าฉ่า
จังหวัดอ่างทอง
Thinkk Studio x กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร
Trimode Studio และกลุ่มอู่ทองควิลท์
จังหวัดสุพรรณบุรี
Plural Design และแก้ววรรณา หม้อห้อมธรรมชาติ
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดแพร่
Trimode Studio และกลุ่มสลักดุนทิพย์คำ�คัวหย้อง
จังหวัดเชียงใหม่
เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ และกวิสรา อนันต์ศฤงคาร
www.marni.com
Thinkk Studio x วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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