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งานหัตถกรรมและทักษะเชิงช่างในหลายแขนงฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยมาช้านาน
ในอดีตหลายคนมองเป็นเรื่องไกลเมืองและไกลตัว มองข้ามที่จะเรียนรู้ เพราะยากในการหาแหล่ง
ข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมคือวัฒนธรรมของความเป็นพื้นถิ่น มีจุดเริ่มมาจาก
สังคมชนบท ซึ่งความชำนาญในแต่ละพื้นที่นั้นมีเสน่ห์แตกต่างกันไป จากการแลกเปลี่ยนในชุมชน
พั ฒ นามาเป็ น ทั ก ษะที่ แ ต่ ล ะท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะต้ น ตระกู ล ศึ ก ษาและสื บ ทอดให้ ลู ก หลานเข้ า มารั บ
ช่วงต่อในอนาคต เป็นเรื่องยากที่คนนอกกลุ่มชุมชนจะได้รับการสืบทอด แต่ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูล
อยู่ ใ นอากาศ คนที่ เ คยเป็ น คนนอกก็ ก ลั บ มี ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ ให้ ก ลายมาเป็ น คนใน
การค้นคว้าเริ่มต้นและเรียนรู้ด้วยตัวเองเพียงแค่มือคลิกจนเกิดเป็นการศึกษาแบบจริงจังมากกว่า
เป็นแค่กระแสแล้วผ่านไป ดังนั้นคนทำงานหัตถกรรมคือกลุ่มคนที่เปรียบเสมือนมีสิทธิพิเศษในการ
สร้างสินค้าหรือการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะทางอยู่ในตัวเอง นอกจากนี้ยังทำให้
เกิดการเรียนรู้ทักษะช่างฝีมือเหล่านี้ในวงกว้าง เห็นได้จากมีสตูดิโองานฝีมือผุดขึ้นมากมาย คน
รุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจและลงลึกเรียนรู้ตำราการใช้ชีวิตแบบที่คนยุคก่อนส่งมอบไว้ให้ และนำ
ทักษะเชิงช่างมาปรับใช้สร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต
เทรนด์เป็นทิศทางหรือแนวโน้มในการออกแบบ Craft Trend จึงไม่ใช่กระแสที่เพียงผ่านมา
และผ่ า นไป แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค วรเรี ย นรู้ แ ละสื บ ทอดไว้ ใ ห้ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการพั ฒ นาต่ อ ในทิ ศ ทางใหม่
สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความเชื่อมโยง
ของงานหัตถกรรมและการตลาดเป็นสิ่งที่มีความข้องเกี่ยวกันในทางตรง เพราะการตลาดในยุคนี้
ไม่ใช่แค่ภาพภายนอก แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่อยู่ภายใน จึงเกิดเป็นการเล่าเรื่อง
ส่งต่อความมีคุณค่านั้น ๆ (Story Telling) เพื่อมาเติมเต็มให้ผลงานที่มีแนวโน้มเป็นงานหัตถกรรม
ร่วมสมัย ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในแง่ของเทคนิค รูปแบบ ทักษะ และการออกแบบ
ให้ต่อยอดไปกับการขายหรือส่งเสริมการขายได้ในลำดับต่อไป

บทนำ

INTRODUCTION

// Handicraft and various other artisan skills have been deeply rooted in the hearts
and minds of the people of Thailand for a very long time. In the olden days people
tended to regarded them as being far from city life and out of sight out of mind. Over
time people were not motivated to learn about them because in-depth information
was scarce and hard to come by. It is handicraft and other manual skills in their
original forms that identify the cultural characteristics of a rural society. Every locality
has its own charms when it comes to articles made by handicraft. It is common
practice for families to pass on specific handicraft skills to future generations. In times
of old it was rare for people from outside the community to receive such a privilege.
But today we live in a world in which information is easily accessible at a click of a
button. Individuals from outside the community can obtain the information they need to
learn specific technical skills on their own. It is technology that turns an outsider into
someone privy to information. Research for new knowledge starts at the push of a
button, and leads to earnest, purposeful undertakings rather than fads that will soon
die out. The same applies to those in the world of handicrafts. They are being looked
upon as ones who have the privilege of producing goods, living a unique lifestyle,
and having specialized skills embraced by society.
carrying out the cultural task. Nowadays technology has made training in craftsmanship skills accessible to the population on a larger scale. This is evident in steady
growth in craftsmanship studios that the new generation have come to rely on for
training. It gives them the opportunity of pursuing the trade skills and emulating the
greatness of past generations. Over time they make appropriate adaptations to the
products, make incomes, and embark on a new career.

นวัตกรรมแห่งการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งมีส่วนช่วยย่อโลกใบนี้ให้เล็กลง แม้ระยะทาง
จะห่างไกลกันคนละซีกโลกก็หาใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ความเป็นไปของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่าง ในโลกของงานหัตถศิลป์กเ็ ช่นกัน จากเดิมทีแ่ รงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมักมา
จากรากเหง้าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมที่คุ้นเคย ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นการถ่ายทอดเทคนิคและ
ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดการหลอมรวมของวัฒนธรรมที่ดูไร้พรมแดน มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ระหว่างช่างฝีมือเฉพาะทางกับนักออกแบบ
เพื่อรังสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังร่วมมือกันศึกษาเรื่องวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตที่ลงลึกถึงรายละเอียด อันก่อให้เกิดเทคนิคการผลิตชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วย
ความสวยงาม เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันใช้สอย และเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหลได้ไม่ยาก
ซึ่งทั้งหมดมาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

แนวทางการวิเคราะห์หัตถกรรม
สำหรับอนาคต

FUTURE
VALUE
OF CRAFTS

// Advancements in communication technologies have gone on so fast that they are
effectively turning the world into a single, global village. Distance is no longer an
obstacle. Thanks to modern innovations, people living half the world apart can learn
about the way of life and culture of one another. Handicrafts are no exception. They,
too, stand to benefit from new technologies. Over the years local artisans have
adopted new knowledge and techniques in their line of work. That among other things
inspired handmade artists to transform local, ubiquitous products into something more
exciting and more creative. The technological revolution has brought people together
in so many ways that cultural borderline seemed increasingly blurred. It gave rise to
an exchange of ideas and experiences between older and younger generations,
between artisans and designers, and everyone in the marketplace. It inspired further
investigations into the use of new materials and new methods. Through technological
collaboration, skilled craftsmen are able to create new products that represent the
highest caliber of artisanship, beauty, and functions. All of these great qualities come
from a thorough understanding of three key factors.

แม้ระยะทาง
จะห่างไกลกัน
คนละซีกโลก
ก็หาใช่อุปสรรค
ในการเรียนรู้ความ
เป็นไปของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
ในโลกของงาน
หัตถศิลป์ก็เช่นกัน
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ผ้าย้อมครามที่จัดแสดงในส่วน Kram Pavilion ภายในงาน International Innovative Craft Fair 2016 โดย SACICT
// Indigo dyed fabric exhibited in Kram Pavilion Section in International Innovative Craft Fair 2016 by SACICT.
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การสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น โดยทายาทรุ่นใหม่ จากโครงการทายาทหัตถศิลป์ โดย SACICT
// The inheritance of Thai handicrafts from the Thai master craftsman to the new generation. from SACICT
New Heritage Project.

ช่างฝีมือผู้ชำนาญซึ่งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ จึงมักมีเทคนิคเฉพาะตัวที่สร้าง
เอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยจะทำงานควบคู่กับนักออกแบบผู้เปี่ยมด้วยความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ รวมถึงมีความเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างดี
// The handicrafts industry needs skilled artisans, who obtain wisdom, familiarity, and
practice from their ancestors and master craftsmen. This ensures that specific traits
and characteristics are conserved in their beautiful works of art. Through collaboration with experienced designers, they will be able to create new products that meet
the needs of discerning consumers.
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METHODS
วิธกี ารคิดทีอ่ อกนอกกรอบความคุน้ เคยเก่า ๆ เน้นการเล่าเรือ่ งราวทีเ่ พิม่ มูลค่าให้ผลงานการออกแบบ
ซึง่ บางครัง้ ก็เกิดจากการเรียนรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ รวมถึงต่อยอดจากความคิดทีเ่ คยสร้างสรรค์และคิดค้นมา
แล้วให้พฒ
ั นาต่อไปอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
// It pays to think out of the box and move beyond the ideas that we have grown
accustomed to. One way of adding values to products is by telling stories? There are
plenty of them that are passed on from one generation to another. Be on the look out
for creative ideas. When it comes to product development, the sky’s the limit.

ผลงานนั ก ศึ ก ษาคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ในคอนเซ็ ป ต์ “รอบวั ง ” ผลิ ต โดยช่ า งท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา // Products of students from Faculty
of Decorative arts, Silpakorn University in the concept
of “Rob Wang”, made by local artisan in Ayutthaya.
(ซ้ า ยบน) - จานเซรามิ ก เขี ย นลายสี Blue & White ผสม
ศิลปะแบบตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน จากแบรนด์
Kamuilim // (Upper - Left) Ceramic plate, painted in
blue & white colors, the combination between eastern
and western arts. From Kamuilim.
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“แพรวพราว” เทคนิคงานช่างประณีตศิลป์โบราณ ผ่านงานฉลุลายบนโลหะ ด้านนอกใช้เทคนิคลายรดน้ำ ด้านในประดับกระจกสีเป็นชิ้นเล็ก
วางเรียงต่อกันคล้ายกับลวดลายปีกแมลงทับ โครงการประกวด Innovative Craft Award 2016 โดย SACICT // The idea of artisans in the past
through the perforated design technics by using the gilded black lacquer technics for the outside surface. The inside
decorating with the cutting glasses similar to the patterns of insect wing. From Innovative Craft Award 2016 by SACICT.
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กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ เทคนิคงานแต้มหมี่ บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
// Huafai Ikat Weaving group in Khon kaen province with the local technic.

MAN • METHOD • MATERIAL

MATERIAL

นำวัสดุดั้งเดิมมาผสมผสานกับนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดงาน
หัตถศิลป์ที่ทั้งสวยงาม ใช้งานได้ดีขึ้น และมีความเป็นสากล
// Combining traditional materials with new design and modern technologies often
result in beautiful works of art that are in demand on the market. Well thought-out,
functional design will help it shine on international stage.
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การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม (Cross-culture) เป็นเรื่องที่น่าจับตามองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
สไตล์ต่าง ๆ เช่น สไตล์ยุโรป สไตล์ญี่ปุ่น ถูกนำมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย รวมถึงการ
ออกแบบได้อย่างกลมกลืน แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไป เป็นกระแสนิยมที่มีช่วงเวลาเป็น
ตัวกำหนด กระแสเหล่านี้ปลุกให้ผู้ใช้งานตื่นตัว สนุกกับการเลือกและปรับชีวิตให้เข้ากับวัฒนธรรม
ที่ตื่นเต้นนั้น แต่ในความเป็นจริงสิ่งดี ๆ ที่ซ่อนอยู่อาจอยู่ใกล้ตัวกว่านั้น งานช่างฝีมือต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ละแวกใกล้บ้านเรามีสิ่งดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ แต่อาจถูกมองข้ามเพราะอยู่ใกล้เกินไป มีความคล้ายคลึง
จนเราไม่รู้สึกตื่นเต้น ทั้งที่จริงแล้วการผสมผสานในรูปแบบนี้มีความต่างและมีความน่าสนใจใน
ตัวเอง ความเข้าใจในกลุ่มประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนี้มีความเหมือนมีความเข้าใจโดยเราไม่ต้อง
เอ่ยออกมา ทั้งหน้าตา ภาษา ภูมิประเทศ และเทคนิคเชิงช่างต่าง ๆ ต่างเพียงชื่อเรียกเทคนิค
การสร้างงานและลวดลาย ซึ่งต้องพินิจกันใกล้ ๆ จึงจะเห็นลึกลงไปในรายละเอียด แต่ในพื้นฐาน
เรามีวัฒนธรรมแบบนี้ที่เชื่อมโยงกัน
ASEAN ไม่ได้ก่อตั้งเพื่อทำการค้าขายอย่างเดียว AEC จะไม่สำเร็จได้ถ้าคนค้าขายกันโดย
ไม่ร้จู ักกัน ปีน้เี ป็นปีแห่งการเปิดใจรับวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้กับวิถีชีวิตที่อาจเหมือนหรือแตกต่าง
กัน การผสมผสานกันในภูมิภาคเป็นการยืมคำตอบของเพื่อนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้าย ๆ กันมาตอบ
โจทย์คล้าย ๆ กัน ในขณะทีก่ ารผสมผสานกับวัฒนธรรมนอกภูมภิ าคเป็นการทดลองหาคำตอบใหม่ ๆ
ส่วนผสมที่ออกมาอาจเป็นรูปลักษณ์ท่สี วยงามแปลกตา หรืออาจมีการใช้งานที่ตอบโจทย์คนในยุค
ปัจจุบนั ได้มากกว่างานหัตถกรรมแบบก้มหน้าก้มตาทำอยูค่ นเดียว
เสน่ห์ของงานออกแบบในกลุ่มนี้คือทำให้เกิดความสงสัยถึงที่มาที่ไป ความสวยงามของวัสดุ
ที่อยู่ในภูมิภาค ทักษะชั้นเลิศทางเชิงช่างในการผลิตผลงาน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวในมุมมองด้าน
ความงามในรายละเอียดของงานช่างฝีมือและมุมมองทางงานออกแบบของนักออกแบบ จึงทำให้
ของในกลุ่มนี้เป็นที่ถูกใจในวงกว้างและไปได้ไกลในระดับสากล ผ่านการคิดอย่างแยบยลถึงการ
ใช้งานที่สะดวกและสบาย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการ

วัฒนธรรมผสมผสาน

CULTURAL
BLENDS
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// Cross-cultural exchange has been a trendy topic that many followed with
enthusiasm for a long time. The past several years saw various styles, among them
European and Japanese, being adapted to coexist in the context of Thai culture. They
were applied in ways that blend with the Thai way. But they were short-lived fads that
gave people the joy and freedom to choose. Now as people change in a new cultural
landscape, the reality is that good things in life are just a stone’s throw away. It is
items that people have relied on all along. It is the objects of handicraft that already
exist in abundance right in their community. They may be articles that many have
overlooked for a long time to the extent people don’t find them exciting any more. As
a matter of fact, the change represents an act of cultural blending that observers find
very interesting. It promotes an understanding among countries that share a certain
similarities despite their distinct characteristics. Without saying a word, people
recognize one another in all aspects of life, from facial features and language to
geographic conditions and their indigenous craft skills. Their techniques and trade
skills may go by different names, but deep down they are the products of cultures
that are closely related.
The Association of Southeast Asian Nations was not established to promote just
trade exchange alone. The concept of ASEAN Economic Community or AEC will never
materialize if trading partners in the region don’t know one another’s characteristics.
This year marks the first in opening up our hearts and minds to welcome different
cultures and make them a part of our ways of life. Their ways may resemble or differ
from ours in some aspects, but the region’s ability to achieve common goals lies in
making cultural blending a success. In the mean time, it is in the best interest of AEC
to promote cultural exchange with countries outside the region as well. Together they
are working in hopes of establishing relationships that are unique. As far as art and
crafts are concerned, the end result featuring a mixture of experiences will definitely
be better than us going it alone.
The charms of new design in a mixed landscape are filled with curiosity to know
how items come to life, what materials are used, and how the artisans manufacture
them. It takes two to achieve the desired result. Success in craft making comes from
skilled craftspeople, who bring out aesthetically pleasing qualities. It also comes from
creative designers, whose job is to conceive of what the result will look like. Active
collaboration is key to achieving great craft design and taking it to a new level
regionally and internationally. In essence, items of handcraft are the products of
ingenuity, driven by desire to make them user friendly and effectively meeting
consumer needs.

เสน่ห์ของ
งานออกแบบ
ในกลุ่มนี้คือ
ทำให้เกิดความ
สงสัยถึงที่มาที่ไป
ความสวยงาม
ของวัสดุที่อยู่ใน
ภูมิภาค และทักษะ
ชั้นเลิศทางเชิงช่าง
ในการผลิต
ผลงาน
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ผ้าพิมพ์ลวดลายในสไตล์ของ Marimekko ด้วยโทนสีร้อนในเฉดแดงและเทา
// Marimekko’s signature pattern printed fabric in the shade of reds
and greys

CULTURAL BLENDS

ผ้าเพ้นต์ด้วยมือเป็นลวดลายกราฟิกแบบเมมฟิส สีสันสดใส จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Hand-painted fabric with bright and colorful Memphis style. From Thai Navatasilp by SACICT.
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ขั้นตอนการทำกระเป๋าจักสานใบกะพ้อ ความพิเศษอยู่ที่การใช้ใบกะพ้อสานสลับสีและนำมาประสานกันเป็นรูปทรง
จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย SACICT
// The process of making a handbag by using plam-woven, in the special technic combining different colors. From Sustainable Crafts by SACICT.

CULTURAL BLENDS

จากลวดลายบนผืนผ้า ประยุกต์สู่ลวดลายบนภาชนะ
// From pattern in fabric to the surface of household wares.
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ภาชนะจากไม้ไผ่ขดลงรักแบบเวียดนาม ใช้เทคนิคการขูดสร้างลวดลายแบบพม่า จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม โดย SACICT
// Performing Folded Bamboo Container with Vietnamese shape, used the technics of Burmese scraping to make the pattern work. From Cross Cultural Crafts by SACICT.

CULTURAL BLENDS

“Bobina Chair” จากไอเดียการสร้างเส้นด้ายให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สามมิติที่ใช้งานได้จริง ออกแบบโดย Studio Nito
// Bobina Chair, The chair from a single thread to the three dimensional furniture. Designed by Studio Nito.
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“The Gregoria Chair” เก้าอี้ที่ผสมผสานความงามของงานออกแบบสไตล์ฟิลิปปินส์วินเทจกับงานหัตถกรรม ออกแบบโดย Ito Kish
// The Gregoria Chair, combining aesthetics from the vintage Philippine design and craftsmanship. Designed by Ito Kish.

CULTURAL BLENDS

ชุดกาแฟดริปจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เส้นโลหะเกิดเป็นเส้นสายพลิ้วไหว จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Coffee Dripping Set, the organic lines created by 3D printed metal. From Thai Navatasilp by SACICT.
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศิลป์ ถ่ายทอดมุมมองความเป็นเบญจรงค์ในความหมายใหม่ โดยใช้เซรามิกขนาดเล็กประกอบขึ้นเป็นรูปทรงโถเบญจรงค์ โดย SACICT
// The new meaning of Benjarong in The Thai Navatasilp Project, the Benjarong jar assembled from many tiny ceremic pieces by SACICT.

CULTURAL BLENDS

“โสนน้อย” ชุดกระจกปิดทำผิวหน้าตู้ลายรดน้ำ ด้วยเทคนิคลงรักปิดทองบนรูปฟอร์มเรขาคณิตเรียบง่าย จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// “Sano-Noi”, mirror set with the geometric pattern by “Rod Nam” technics on the cabinet doors. From Thai Navatasilp by SACICT.

029

030

SACICT CRAFT TREND 2017

จานเครื่องเขินปิดทองลายรดน้ำและลงรักสี จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม โดย SACICT
// Gilded Plate Lacquerware, lacquered and gilded drawing in “Rod-Nam” pattern. From Cross Cultural Crafts by SACICT.

CULTURAL BLENDS

แอ๊กเซสซอรี่ส์บนโต๊ะอาหารจากวัสดุทองเหลือง ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากอวกาศ ออกแบบโดย Seletti และ Diesel
// The brass tableware collection inspired by the universe, the collaboration between Seletti and Diesel.
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รายละเอี ย ดในส่ ว นของ SACICT Craft Trend Gallery ในงาน International Innovative Craft Fair 2016
นำแรงบันดาลใจจากงานพื้นถิ่นมาตีความใหม่ จากงานโครงสร้างไม้ไผ่ปรับเปลี่ยนมาใช้เหล็กโครงสร้างทำสีทองเหลือง
ให้ ดู แ ตกต่ า งและทั น สมั ย ขึ้ น // The details of SACICT Craft trend gallery in International Innovative
Craft Fair 2016, reinterpreted the inspiration of local craft into the new meaning, the construction
from bamboo to metal coated with brass surface to be different and more modern.

CULTURAL BLENDS

“Zigzag Table Runner” ผ้าตกแต่งจากเทคนิคการสานเชือกและหนังแบบอียิปต์โบราณ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Zigzag Table Runner, rope and leather weaving technics since ancient Egyptian Era for the decorating sheet. From Thai Navatasilp by SACICT.
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งานหั ต ถกรรมในอดี ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คมไทย ซึ่ ง อยู่ กั น อย่ า งพึ่ ง พาอาศั ย และ
ช่วยเหลือกันในทุกเรื่อง ยามว่างจากการเกษตรก็มาทำงานหัตถกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
หรือเพื่อการใช้งานอื่น ๆ แม้ปัจจุบันวิถีชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนให้ถูกทาง
งานหัตถกรรมก็ยังสามารถเป็นหัวใจหลักให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ เป็นที่น่าสนใจว่า
นักออกแบบรุ่นใหม่หันไปหาแนวทางการทำงานกับชุมชน แม้ว่าเขาจะไม่ใช่สมาชิกของชุมชนนั้น
ก็ตาม รวมถึงการจับกลุ่มเพื่อทำงานในลักษณะคล้าย ๆ ชุมชนก็มีให้เห็นกันทั่วโลก เสน่ห์ของงาน
หัตถกรรมสมัยใหม่แบบนี้คือการเล่าเรื่องที่มาที่ไปและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทหลักที่มีส่วนในการขับเคลื่อนในงานหัตถกรรม แม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป แต่งาน
หัตถกรรมต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแม้จะแตกต่างกันไปบ้าง ก็ทำให้เกิดการพัฒนาในแง่ของ
การใช้งานและพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจเป็นสินค้าที่ต่อยอดในการ
ขาย เป็นธุรกิจที่เกิดจากชุมชน เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เพราะเป็นงานออกแบบที่เกิดขึ้นจาก
การใช้งานของผู้บริโภค ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงและตรงตามที่ต้องการ
การรวมกลุ่มชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้
ต่อกันมา เมื่อมีความเข้มแข็งทางองค์ความรู้ ก็ทำให้เกิดการศึกษาและมองหาส่วนที่ขาดหาย
การเติมทักษะงานออกแบบเพิ่มเข้าไปกับงานชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักออกแบบยุคใหม่จึงหันมา
ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่ช่างฝีมือและช่างในชุมชนมีอยู่ ลงลึกเข้าไปในกระบวนการ รวมไป
ถึงการรวมกลุ่มกันของนักออกแบบที่สนใจในงานเชิงช่างแบบเดียวกัน เช่น งานไม้ หรืองาน
ย้อมผ้า เกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่พูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งได้เรียนรู้มาจากต่างที่มาและ
เกิดการทดลองร่วมกัน ทำงานไปด้วยกัน ช่วยกันคิดค้นและรวมกลุ่มกันขายสินค้านั้น ๆ ด้วย

ชุมชนบันดาลใจ

COMMUNICRAFT
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// Historically handicraft has been an integral part of the Thai society. The ways of life
were best described as interdependent as people helped one another in practically
everything. In their free time after harvesting crops from the fields, they took part in
making handicrafts, both related and unrelated to agriculture. A lot has changed since
then. But with the right support, handicraft can make a strong comeback in ways that
will make the community strong and self-reliant. It is interesting that young generation
designers are working in tandem with people in the community. Although being
non-members, they reach out to collaborate with local groups. Such a phenomenon is
being seen worldwide. The encounter has meant plenty of opportunities for story
telling while making handicrafts this way. It is active participation that adds charm to
the art of craft making.
The community has an crucial role to play in directing future handicraft trends.
The people’s lifestyle has changed, but handicraft remains an skill that will always be
embraced by the community. A blessing in disguise, the change brings with it new
directions in craft making. It gives rise to making objects of handicraft to meet new
demands and purposes, capable of developing into production on a commercial
scale. The handcraft done right can turn a daily life object into marketable product,
leading to the setting up of new businesses in the community. It answers to sustainable development efforts because the product is designed based on consumers
needs and how they want it delivered.
The coming together of people in this way not only results in income distribution,
but also promotes knowledge sharing among members. As the joint effort grows and
matures into a knowledge-based community, research and development will benefit
from it. Through collaborating with people the community, product designers set out to
address design imperfections and seek new methods to improve product design.
Nowadays designers are turning to master craftsmen and artisans in the community to
draw on their experience on various processes of craft production. Meantime, people
of the same trade are setting up forums, through which they exchange problems and
solutions in their line of work, ranging from carpentry to fabric dying. Together they
take part in experimenting new ways of problem solving, thinking up new innovations,
and finding markets for their products.

งานหัตถกรรม
ยังเป็นหัวใจหลัก
ให้ชุมชนเข้มแข็ง
และพึ่งพาตัวเองได้
นี่คือการเล่าเรื่อง
ที่มาที่ไปและการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนได้อย่างดี
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COMMUNI-CRAFT

เครื่องกระเบื้องจากอะริตะ ซึ่งผ่านการคิดค้นเทคนิคเพื่อให้ได้ผลงานรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
// Arita pottery from the new technique to produce the new product for nowadays consumer.
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ความกลมกลืนของสีสันเปิดเผยผ่านแพตเทิร์นที่จัดเรียงกันอย่างเป็นจังหวะ ผลงาน The Lattice Collection โดย Nanimarquina
// The harmonic succession of colors comes through the rhythmic pattern. The Lattice Collection designed by Nanimarquina.

COMMUNI-CRAFT
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“Bark Design Vase” แจกันเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จากโครงการ Sustainable Crafts โดย SACICT
// Bark Design Vase, pottery vase from Baan Chiang, Udon Thani. From Sustainable Crafts by SACICT.
Designed by Mrs. Kultirat Meesaiyat.

COMMUNI-CRAFT

ท็อปหินธรรมชาติที่นำมาจัดเรียงลวดลายใหม่ในรูปแบบงานกราฟิกที่ยังมีกลิ่นอายแบบพื้นถิ่นให้ได้สัมผัส แต่ดูร่วมสมัยและใช้งานง่าย จาก  Alvin T
// Table with top in natural stone rearranged into the new graphic pattern with local feelings but contemporary and functional. From Alvin T.
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ผ้าขาวม้าที่คุ้นตากลับมาในลีลาใหม่กับสีสันและลวดลายที่สดใสกว่าเดิม ผลงานจากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Kaomah Simple weaving (waist-cloth) emphasizing bright colours with screening tribe-pattern styles. From Thai Navatasilp by SACICT.

COMMUNI-CRAFT

“Ethic Crib - Chair” เก้าอี้ที่ได้ไอเดียจากเปลและเก้าอี้โยก ขึ้นโครงโลหะ กรุเบาะและพนักด้วยเส้นใยตาล จากโครงการไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Ethic Crib - Chair with steel structure and palm fiber, concepted from hammock and rocking chair. From Thai Navatasilp by SACICT.
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“Motion on the Rocks” หวายสานรองเป็นฐานตกแต่งภาชนะหิน จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Motion on the Rocks, rattan for decoration the beauty of granite container. From Thai Navatasilp by SACICT.

COMMUNI-CRAFT

งานหวายสานที่เป็นงานพื้นถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย นักออกแบบลดทอนจนเกิดเป็นความร่วมสมัยและใช้งานได้แบบเป็นสากล จาก Alvin T
// The Indonesian weaving rattan adjusted to be contemporary and universal. From Alvin T.
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หมอนอิงทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใยตาล และผ้าฝ้าย จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Cushions, fabric from natural fibers such as sugar palm fiber and cotton. From Thai Navatasilp by SACICT.

COMMUNI-CRAFT

กระถางดินเผาขนาดเล็กเขียนลวดลาย ได้แรงบันดาลใจจากกระถางแบบโบราณของบ้านเชียง จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย SACICT
// Mini pottery patterned from ancient Baan Chiang, Udon Thani. From Sustainable Crafts by SACICT.
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“Tres” พรมทอด้วยเทคนิคของพรมผ้าฝ้าย Dhurrie จากอินเดีย ประยุกต์กับการใช้เส้นใยต่างชนิดที่ช่วยสร้างสัดส่วนของแพตเทิร์น ออกแบบโดย Nanimarquina
// Tres is a traditional Indian Dhurrie rug with the proportion of different fibers to create the pattern. Designed by Nanimarquina.

COMMUNI-CRAFT

“วัฏจักรของชีวิต” เกิดจากทักษะการทำผ้าไหมมัดหมี่ดั้งเดิม สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะบนผืนผ้า จากโครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT
// “Circle of Life”, the fabric from the local wisdoms of making Mudmee silk to create the art work. From Innovative Craft Award 2016 by SACICT.

049

050

SACICT CRAFT TREND 2017

สิ่ ง สำคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ คื อ การไม่ ห ยุ ด พั ฒ นา ความเข้ า ใจต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ คยทำในอดี ต เป็ น
เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นมาเช่นกัน นอกเหนือจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ให้ ต อบโจทย์ ข องปั จ จุ บั น และการคาดเดาความเป็ น ไปได้ ใ นอนาคต หน้ า ที่ ข องนั ก ออกแบบ
หั ต ถกรรมร่ ว มสมั ย คื อ การศึ ก ษาวิ ถี ดั้ ง เดิ ม และอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ น แบบอย่ า งสำหรั บ นั ก ออกแบบ
รุ่นต่อไปพร้อมกันด้วย
การอนุรักษ์ไม่ใช่แค่การจัดเก็บเป็นข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการสืบทอดและสานต่อสิ่งดั้งเดิม
ที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป ทำให้เกิดการเห็นคุณค่าของงานออกแบบเหล่านั้น ในบางทักษะมีทายาท
หัตถศิลป์ในการสืบทอดต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ไม่ใช่แค่ทายาทที่เกิดจากสายเลือดโดยตรงเท่านั้น
แต่กลุ่มที่มีความรักในงานช่างและหลงใหลในศาสตร์เหล่านั้นก็สามารถเป็นทายาท เพื่อสานต่อ
สิ่งมีค่าที่คนรุ่นก่อนสร้างและเรียนรู้มาไว้ให้เราได้เช่นกัน
ทักษะเชิงช่างเหล่านี้ได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัย ผ่านสายตาของนักออกแบบรุ่นใหม่ ดึงจุดเด่น
ของทักษะนั้น ๆ ไปปรับใช้แบบมีเอกลักษณ์ และสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคย เกิดเป็นผลงาน
ที่น่าสนใจ บ้างเลือกใช้รายละเอียดเล็ก ๆ จากงานเชิงช่างมาขยายให้เกิดเป็นรายละเอียดใหม่ เช่น
งานสานกระจูดหรืองานสานเสื่อ เมื่อนำมาปรับรูปแบบให้ทันสมัย จัดวางรูปแบบลวดลายใหม่
ก็ทำให้กลุ่มผู้บริโภคมีทางเลือก สินค้ามีความสวยงามและนำไปใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ทำให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน รวมถึงช่างฝีมือดั้งเดิมก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำอยู่และลูกหลาน
หรือผู้มาสานต่อเองก็ภูมิใจและกลับมาสู่ถิ่นฐานภูมิลำเนา ทำให้คนรุ่นใหม่หันกลับมามองสิ่งดี ๆ
ที่ในชุมชนหรือบ้านเกิดมีอยู่ จนสามารถพัฒนาต่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป

สืบสานงานช่าง

HAND TO
HAND
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// Conservation has everything to do with on-going development so as to be in top
form originally. For artisans it is an understanding of how things are made the old way
that determines how they can be more effective produced now and in years to come.
It answers to what is happening at present and anticipates what will happen in future.
Contemporary handicraft designers have a commitment to learn the old-fashioned
methods and preserve them for the future generations to emulate.
Conservation is not just storing information per se. Rather it is about carrying on
the tradition of making objects of handicraft and ensuring it endures through all time.
It promotes an awareness and appreciation of the value of handicraft designs. Some
circles of craftsmen even appoint an heir apparent to succeed to the place of another
in carrying on their traditions. A present day heir apparent doesn’t necessarily have to
be a blood relative like in the past. It can be an individual inspired by craftsmanship
skills, or a devotee handpicked to pass the baton to new generation designers.
Through the viewpoint of younger designers, the traditional methods over time
have undergone appropriate adaptations to better serve the needs of modern times.
The old-fashioned skills are adapted in unique circumstances resulting in new objects
never before seen in the world of crafts. Take for example the application of intricate
old world patterns in modern day mat making. All this gives consumers a variety of
product choices that are beautiful and user friendly. Economically the community
stands to gain from it. This has meant a sense of dignity and value for both older and
younger generations of craftspeople. It is encouraging to see young designers return
and have pride of place in their homeland and carry on the long established tradition.
Every locality has its own charm, and it is up to new generation artisans to take it to
a new level for the benefit of their professions and their incomes.

หน้าที่ของ
นักออกแบบ
หัตถกรรมร่วมสมัย
คือการศึกษา
วิถีดั้งเดิมและอนุรักษ์
ไว้ให้เป็นแบบอย่าง
สำหรับนักออกแบบ
รุ่นต่อไป
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HAND TO HAND

“Zumitz” ฉากกั้นพื้นที่ที่ได้ไอเดียจากงานสานตะกร้าในแถบ Pyreness อเมริกาเหนือ ออกแบบโดย Alki
// Zumitz, screen inspired from a woven chestnut basket in the Pyreness, North America. Designed by Alki.
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“Julia Chair” ได้แรงบันดาลใจจากเก้าอี้ไม้ไผ่ของคุณย่า ทำจากวัสดุหวาย พีอีพลาสติก และไม้ ออกแบบโดย Ito Kish
// Julia Chair, inspired from grandma’s bamboo chair made by rattan, PE and wood. Designed by Ito Kish.

HAND TO HAND

“Stool” สตูลทรงเหลี่ยมทำจากใบปาล์มสลับสีแบบงานกราฟิก จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// “Stool” the rectangle stool made of palm leaves in multicolored graphic pattern. From Thai Navatasilp by SACICT.

055

056

SACICT CRAFT TREND 2017

ถาดไม้ไผ่สานลดทอนลวดลายกราฟิก จากกลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวสตรีบ้านยางคำ จังหวัดขอนแก่น จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย SACICT
// Bamboo Tray with simple graphics. From Ban Yang Kham Sticky Rice Container Weaving Women Group, Khon Kaen. From Sustainable Crafts by SACICT.

HAND TO HAND

“Santamari” สตูลรูปทรงตะกร้าสานเป็นลวดลาย Modern Chevron และ Houndstooth สำหรับการใช้งานภายนอก ออกแบบโดย Ito Kish
// Santamair, basket-form outdoor stool weaving in Modern Chevron and Houndstooth patterns. Designed by Ito Kish.
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พัดใบกะพ้อรูปแบบดั้งเดิม จุ่มยางในสีนีออนรูปแบบใหม่ ใช้งานได้สนุกขึ้น จากกลุ่มหัตถกรรมจักสานใบกะพ้อ บ้านสวนเลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย SACICT // Fan Palm Leaf in neon color rubber from Ban Suan Lao Fan Weaving Group,
Nakorn Srithammarat Province. From Sustainable Crafts by SACICT.

HAND TO HAND

ตะกร้าใบลานฐานไม้ในรูปแบบที่ใช้งานได้เป็นสากล จากกลุ่มชุมชนจักสานใบลาน บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย SACICT
// Palm weaving basket with wooden base. From Palm Leaves Weaving Crafts Group, Ban Thap Lan, Prachinburi Province. From Sustainable Crafts by SACICT
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“Bodystuhl” เก้าอี้โครงไม้บีช พนักและเบาะสานไม้ไผ่ ออกแบบโดย WIENER GTV DESIGN
// Bodystuhl Chair, the steam-bent beech frame with the woven cane in backrest and cushion. Designed by WIENER GTV DESIGN.

HAND TO HAND

กระเป๋าถือสานจากใบลานด้วยสีสไตล์โมเดิร์นเรียบหรู จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Palm-woven clutch in modern luxury colors. From Thai Navatasilp by SACICT.
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“Rakata Chair” เก้าอี้คลาสสิกแบบอินโดนีเซีย โครงไม้สัก เบาะหวายเทียมสังเคราะห์ ออกแบบโดย Karsa
// Rakata Chair, Indonesian classic chair with teak frame and synthetic rattan weaving cushion. Designed by Karsa.

HAND TO HAND

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการมัดย้อมแบบเฉพาะตัว จาก Mann Craft
// Natural dye fabric with the specific tie-dyeing technic. From Mann Craft Brand.
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ฉากกั้นพื้นที่ที่ผสานงานสานหวายเข้ากับรูปแบบการใช้งานสมัยใหม่ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Wall Partition L, the combination of rattan works, from traditional patterns to modern works. From Thai Navatasilp by SACICT.

HAND TO HAND

“Avalon” เสื่อทอด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมในรูปแบบทันสมัย และวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถใช้งานนอกบ้านได้ ออกแบบโดย PDM Brand
// Avalon, the mat combining modern appearance with familiar weaving from recycled polypropylene. Designed by PDM Brand.
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ต่อยอดจากเทรนด์ “Art of Nature” ในปีที่แล้ว ความสวยงามน่าค้นหาจากธรรมชาติยังคงเป็น
แรงบันดาลใจที่ทรงอิทธิพลในการออกแบบทุกแขนงทั่วโลก แต่ไม่ใช่แค่ความสวยงามของรูปทรง
และสีสันในธรรมชาติเท่านั้น ปีนี้นักออกแบบในต่างประเทศลงลึกไปทำความเข้าใจกับแสง สี
พื้นผิว น้ำหนักความเคลื่อนไหว รสชาติ กลิ่น และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ และดึง
เข้ามาผสมกับงานออกแบบทุกอย่าง งานหัตถกรรมสมัยใหม่ก็เช่นกัน
ภายในงาน Maison & Objet 2016 ทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส มีการจัดนิทรรศการทีค่ าดคะเน
เทรนด์ในงานออกแบบและงานตกแต่งภายใน หนึ่งในนิทรรศการที่ทั้งสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป
ให้ความสนใจก็คือเทรนด์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากป่า ซึ่งนักออกแบบหลายคนสนุกที่จะทดลอง
กับวัสดุในรูปแบบของการเลียนแบบธรรมชาติ ความสนุกของงานทดลองไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น
สิ่งที่นักออกแบบยุคนี้ให้ความสำคัญ เพื่อให้ได้วัสดุในรูปแบบใหม่ผ่านการเรียนรู้วิธีการผลิตด้วย
ตัวเอง โดยค้นคว้าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และในเชิงปฏิบัติหรือทดลองทำจริง
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักออกแบบหลายคนหยิบยกมาใช้ แต่ไม่ใช่แค่
เพียงรูปทรงหรือการลดทอนเท่านั้น หากเป็นการลอกเลียนแบบธรรมชาติแบบเสมือนจริงผ่านการ
ใช้วัสดุใหม่ ๆ เช่น พรมที่ทำให้เหมือนเดินอยู่บนพื้นดิน แผ่นรองจานที่เหมือนการฝานหน้าไม้เป็น
แผ่นบาง ๆ หรือเก้าอี้นั่งขอนไม้ทำจากผ้า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่ได้ออกแบบมาในรูปแบบที่ดู
สดใส หรือลดทอนจนใช้งานง่าย แต่เป็นแนวทางแบบเฉพาะกลุ่มให้ผู้บริโภคที่ชอบความแตกต่าง
แต่สวยงามเป็นผู้ตัดสินและเลือกซื้อกลับไป

เรือ
่ งเล่าจากป่าลึก

STORY OF
THE FOREST
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// The style referred to as “Art of Nature” was among the powerful trends of the past
year. Little has changed since awe-inspiring nature continues to influence craftspeople
across the globe in their never ending thirst for new ideas. The search is not limited
to something pretty or colorful. Rather it involves traveling further and deeper in bid to
fully understand the effects of light, colors and textures that exist in the wild. It
involves studying the movement, taste and smell of the various natural phenomena
and how to best apply them in a rich array of designs. The same is happening in the
world of handicrafts.
Meantime, the Maison & Oject Paris fair in 2016 featured some interesting exhibits
that predicted future trends in design and interior decorating. Among those admired
by the media and viewing public were ones that drew their inspirations from nature.
Many designers had fun experimenting with new materials as if they were trying to
emulate the beautiful works of nature. It might not be entirely new, but the designers
took delight in testing the potential of existing materials in new applications. It was a
step in the learning process that they needed to improve production first in the
laboratory, and eventually in actual production.
The inspirations from nature are something close to the hearts and minds of many
designers. By incorporating natural features in the design, they not only reduce the
amount of design detail, but also try to match or surpass the intrinsic quality. Take for
example carpets that look and feel as if one is walking on the ground, plate mats
made of thin sliced bamboo, or log style chairs with comfy fabric upholstery. All this
is not only about making products more user friendly, but it also reflects designer
commitments to meeting consumer needs and preferences. In essence they aim to
give shoppers a variety of craft choices to buy.

ดึงปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติต่าง ๆ
เข้ามาผสมกับงาน
ออกแบบทุกอย่าง
จนเกิดเป็นงาน
หัตถกรรม
สมัยใหม่
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“Progetto Superorganism” โถเก็บน้ำผึ้งที่ได้แรงบันดาลใจจากการใช้รังผึ้งสดมาเป็นลูกเล่นในการตักหรือเก็บน้ำผึ้ง เพื่อให้ได้สัมผัสถึงธรรมชาติของน้ำผึ้ง ออกแบบโดย Uovodesign
// Progetto Superorganism, honey jar with the fresh bee comb to remind the nature of bees while using. Designed by Uovodesign.

STORY OF THE FOREST

“Charcoal” ถ่านไม้โกงกาง วัสดุท้องถิ่นของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
นำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคดั้งเดิมของชุมชนโดยนำชันที่ใช้ในการ
ยาเรื อ มาแก้ ข้ อ จำกั ด เรื่ อ งรอยแตกของถ่ า นไม้ โ กงกาง ผ่ า นรู ป แบบที่ ไ ด้ แ รงบันดาลใจมาจากดอกบัว ดอกพุด และดอกดาวเรือง โครงการประกวดผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT // Chacoal, local material available at
“Yi San” community in Samutsongkram Province added value for solving
the weak point of mangrove charcoal by using liquidified dammar for
caulking boats. The form inspired by the 3 kinds of flower, lotus
gardenia and marigold. From Innovative Craft Award 2016 by SACICT.
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“Plants-Skin” กระถางต้นไม้ทำจากดินขาว และน้ำหมึกพิเศษที่เปลี่ยนสีเมื่อรดน้ำต้นไม้ ออกแบบโดย Hiroto Yoshizoe โครงการ Lexus Design Awards 2016
// Plants-Skin, a planter made of a colored mortar and special ink that visualizes the timing for watering plants. Designed by Hiroto Yoshizoe from Lexus Design Awards 2016 Project.

STORY OF THE FOREST

“Bio-Vide” โต๊ะโครงเหล็ก ท็อปทำจากใบไม้ที่ร่วงหล่นอัดร้อนเข้ากับเรซิน ออกแบบโดย Takuma Yamazaki โครงการ Lexus Design Awards 2016
// Bio-Vide, table with the metal frame and the table top made of the fallen leaves and resin through hot-press. Designed by Takuma Yamazaki from Lexus Design Awards 2016 Project.
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“Agar Plasticity” บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำจากวัสดุเจลาตินจากสาหร่ายทะเล ออกแบบโดย AMAM โครงการ Lexus Design Awards 2016
// Agar Plasticity, the alternative packaging used as an environmentally friendly made of a gelatinous material obtained from marine algae. Designed by AMAM
from Lexus Design Awards 2016 Project.

STORY OF THE FOREST

“MUAI” อาร์มแชร์ทำจากไม้ซีดาร์หอม แกะสลักด้วยมือจากไม้บล็อกเดียวหน้ากว้าง 75 เซนติเมตร ออกแบบโดย Terry Dwan
// MUAI, the armchair made of cedar, hand-carved from the single 75-centimetre-wide wooden block. Designed by Terry Dwan.
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STORY OF THE FOREST

“ทศกัณฐ์ชีวภาพ” งานศิลปะที่ผสานงานหัตถกรรมจากวัสดุเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อด้วยปลายข้าวเล็บนก
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT // “Nano Bio Ravana”, the artpiece combining the handicraft from pure cellulose fiber
“Acetobacter xylinum” by using the broken-milled rice. From Innovative Craft 2016 by SACICT.
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“Chicken House” และ “Fish Garden” ของตกแต่งในบ้านได้แรงบันดาลใจจากกรงไก่และโหลปลาทอง ทำจากไม้และโลหะ จำลองวิถชี วี ติ แบบท้องถิน่ ของไทย จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Chicken House and Fish Garden, home accessories, inspired from the chicken cage and goldfish jar in traditional Thai lifestyle, made of metal coop and wood.
From Thai Navatasilp by SACICT.

STORY OF THE FOREST

“Tripod Pottery” ภาชนะจากดินเหนียวด่านเกวียน สร้างลวดลายธรรมชาติด้วยการขูดขีดบริเวณพื้นผิวนอก ก่อนทาด้วยโซเดียมซิลิเกต ทำให้ดินกระจายตัว และทำให้ผิวเคลือบเปลือกนอก
แตกออกคล้ายผิวเปลือกไม้ จากโครงการประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT. // Tripod, pottery from Dan Kwian clay decorating with natural pattern created by
forming lots of scratch on the outer part before coating it with Sodium Silicate to help the clay to distribute equally and crack like the pattern of the bark. From Innovative
Craft Award 2016 by SACICT.
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“Zigzag Table Runner” ผ้าตกแต่งจากเทคนิคการสานเชือกและหนังแบบอียิปต์โบราณ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Zigzag Table Runner, rope and leather weaving technics since ancient Egyptian Era for the decorating sheet. From Thai Navatasilp by SACICT.

STORY OF THE FOREST

“Charcoal” ถ่านไม้โกงกาง วัสดุท้องถิ่นของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม นำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคดั้งเดิมของชุมชน โดยนำชันที่ใช้ในการยาเรือมาแก้ข้อจำกัดเรื่อง
รอยแตกของถ่านไม้โกงกาง ผ่านรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัว ดอกพุด และดอกดาวเรือง โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT
// Chacoal, local material available at “Yi San” community in Samutsongkram Province added value for solving the weak point of mangrove charcoal by using liquidified
dammar for caulking boats. The form inspired by the 3 kinds of flower, lotus gardenia and marigold. From Innovative Craft Award 2016 by SACICT.
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“Fish Condo” ของตกแต่งในบ้านได้แรงบันดาลใจจากโหลปลาทอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นของไทย ทำจากไม้และโลหะ จากไทยนวัตศิลป์ โดย SACICT
// Fish Condo, home accessories, inspired from goldfish jar in traditional Thai lifestyle, made of wood and metal. From Thai Navatasilp by SACICT.

STORY OF THE FOREST

“Waste : Couture” ชุดกระโปรงจากการทดลองทำเศษผ้าให้มีลักษณะคล้ายกับไม้ เมื่อผ่านเวลาไม้ในธรรมชาติก็จะมีมอสส์มาปกคลุม เลียนแบบมอสส์ในธรรมชาติ
จากโครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย SACICT // Waste : Couture, the experiment of the leftover silk to make the fabric, imitated the wood texture
when the time goes by, it would already be coverage by moss. From Innovative Craft Award 2016 by SACICT.
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• คุณจักรพันธ์ ชรินรัตนา นักออกแบบจาก Studio 248
• คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Art4D
• คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ บรรณาธิการอำนวยการ กลุ่มบ้านและ
การตกแต่ง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Craft Trend คืออะไร

Trend Guru Panel
ประชุมกิจกรรม

ปัจจุบันตลาดสินค้าออกแบบกำลังหมุนเปลี่ยนทิศจากการเน้นรูปลักษณ์
ที่ ส วยงามและสมบู ร ณ์ แ บบสู่ ก ารมองหาเรื่ อ งราวและจิ ต วิ ญ ญาณที่
แทรกอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ ทำให้แต่ละชิน้ งานมีความแตกต่างและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และงานหัตถกรรมคือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้อย่างชัดเจน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งสร้างสรรค์งานหัตถกรรมซึ่งได้รับการ
ยอมรั บ จากทั่ ว โลก นอกจากความสวยงามที่ ส ะกดสายตาผู้ ค นแล้ ว
ภู มิ ปั ญ ญาที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากบรรพบุ รุ ษ ยั ง ทำให้ ง านแต่ ล ะชิ้ น
ทรงคุณค่า อีกทั้งคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้ซื้อ หากยังต้องการ
ลงมือทำด้วยตัวเอง แต่การจะทำให้สินค้าหัตถกรรมไทยขึ้นแท่นเป็น
ผู้นำในตลาดโลกต้องอาศัยกลไกความร่วมมือในหลายด้าน เนื่องจาก
งานหัตถกรรมของประเทศอื่นก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กัน
ภารกิจหลักของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) หรื อ SACICT คื อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาศิ ล ปหั ต ถกรรม
พื้ น บ้ า นไทย ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ภาพ ภาพลั ก ษณ์ การตลาด
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมการ
ผลิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จึงได้จัดการประชุมระดมความคิด
ในหัวข้อ Craft Trend เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะเฮ้าส์ออน
สาทร โดยผู้ร่วมเสวนาในงานนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์การออกแบบ
ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
• คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ทายาทหัตถศิลป์ ประจำปี 2556
ของ ศ.ศ.ป. นักออกแบบเซรามิก และผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา
“เถ้าฮงไถ่”
• คุณดลชัย บุณยะรัตเวช นักสร้างแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทย
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัทแบรนด์ ซเคฟ จำกัด

การส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยแบบบูรณาการให้เกิดกระแส อันเป็น
การพัฒนา ต่อยอด และสร้างมูลค่าให้สินค้า เพื่อเป้าหมายในการ
อนุรักษ์งานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่และทรงคุณค่า สำหรับนักออกแบบ
มากฝีมือ Craft Trend อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะพวกเขาสามารถ
นำเสนอผลงานที่มีตัวตนให้ตลาดยอมรับได้ แต่สำหรับนักออกแบบ
หน้ า ใหม่ เทรนด์ เ ป็ น ตั ว บ่ ง บอกว่ า ตลาดอยู่ ต รงไหน เป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ และสมุดบันทึกที่รวบรวมความคิดและ
ผลงานต่าง ๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและผิดพลาดเอาไว้ เพื่อใช้ในการ
สร้างเทรนด์ในอนาคต
“สำหรับผม การมองสินค้าแล้วเห็นถึงกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่แฝง
อยู่คือเทรนด์ มันมีเสน่ห์ มีเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดให้กลายเป็น
จุดขายและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า สุดท้ายสินค้าสามารถจะขายได้ นั่นเป็น
สิ่งสำคัญ แต่งานหัตถกรรมไทยยังถูกโฟกัสไปที่ความวิจิตรตระการตา
มากกว่าเรื่องราวของภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด ทั้งที่มา ขั้นตอนการผลิต
และวิ ธี ใ ช้ ง าน เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า ของไทยเป็ น มากกว่ า แค่ ใ ช้ ต กแต่ ง ”
คุณจักรพันธ์ กล่าว
ด้านคุณประธาน กล่าวถึงเทรนด์ไว้ว่า “เทรนด์ทุกวันนี้มี 2 แบบ
คื อ เทรนด์ ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ ตาม กั บ เทรนด์ ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ หนี ทั้ ง สองแบบก็ มี
ความสนุก ถ้าคนทำแล้วผู้ซื้อได้รับความรู้ เทรนด์มีหลายมิติ ทั้งเทรนด์
ของโลก พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค องค์ ก ร และไอที ซึ่ ง ต้ อ งคั ด กรองว่ า
อั น ไหนเหมาะกั บ สิ น ค้ า เรา จั บ เป็ น เทรนด์ ห ลั ก และรอง แล้ ว เข้ า สู่
กระบวนการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ต่อไป จากนั้นองค์ประกอบ
ของดีไซน์จะตามมา ตอนนี้ใคร ๆ ก็ลงมาเล่นเรื่องเทรนด์ เพราะเมื่อ
เทคโนโลยีมันเยอะ มันแทรกแซงชีวิต คนก็กลับไปหาความเป็นธรรมชาติ เรี ย บง่ า ย ดั้ ง เดิ ม ถ้ า ใครจั บ แต่ เ ทรนด์ แ ล้ ว ขาย พอหมดสนุ ก
ก็เลิก เพราะมันไม่มีตัวตนหรือรากเหง้า อย่างช่วงนี้กระแสเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Economy) ซึ่งประกอบด้วยเกษตรชีวภาพ ดิจิทัล และ
วัฒนธรรม (มีหัตถกรรมเป็นส่วนหนึ่ง) กำลังเป็นที่จับตา ไม่แปลกที่
ใครก็อยากกระโดดมาเล่นตลาดนี้”
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การสร้ า งคราฟต์ เ ทรนด์ ที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ แค่ ห่ อ ด้ ว ย
การตลาด

งานหัตถกรรมนั้นมีเสน่ห์ที่ชิ้นงานซึ่งอาจดูไม่เรียบร้อยหรือสมบูรณ์
แบบ อั น เกิ ด จากการเลื อ กใช้ วั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนหรือช่างฝีมือพื้นบ้าน การหลอมรวมงานออกแบบให้เข้ากันได้กับ
ผู้ผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
“นั ก ออกแบบเป็ น ผู้ มี จิ น ตภาพและต้ อ งผลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ
ช่างฝีมือมองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากกว่า
ที่คุ้นเคย เมื่อสินค้าขายได้ ชุมชนและช่างฝีมือเหล่านี้ก็อยู่ได้ เป็นการ
ทำงานแบบอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการรวบรวมองค์ความรู้
ครูช่างหรือช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ ควรมีความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดสิ่ ง เหล่ า นี้ ต่ อ ไปยั ง ลู ก หลานได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง และใช้ ใ นการอธิ บ ายให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ตำนานและภู มิ ปั ญ ญา
ดั้งเดิม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้ซื้อก็จะเข้าใจและตัดสินใจซื้อได้ง่าย
คำว่ า ‘อนุ รั ก ษ์ ’ ก็ คื อ การที่ เ รายั ง คงของเก่ า ให้ อ ยู่ แต่ เ ราต้ อ งต่ อ ยอด
ด้วยของใหม่ เพื่อให้มันคงอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป” คุณวศินบุรี เล่าถึง
ไอเดียการสร้างคราฟต์เทรนด์

เมื่อเทรนด์กำลังเป็นกระแส เราจะรักษางานหัตถกรรม
ดัง้ เดิมและพัฒนาต่ออย่างไร

การที่งานหัตถกรรมไทยจะเปลี่ยนเป็นสินค้าระดับโลกได้จะต้องทำ
ธุรกิจแบบพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) คือต้องมีทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ
หากผู้ผลิตไม่สนใจฝ่ายตรงกันข้าม ก็ง่ายที่จะสร้างสรรค์งานให้ได้ดั่งใจ
อย่างไรก็ได้ แต่ก็จะส่งผลด้านลบทางธุรกิจ เพราะหากชำเลืองผู้ซื้อ
เพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์ก็ขาดเอกลักษณ์และหมดคุณค่าทางหัตถกรรม ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้ คือ 1. เทรนด์ของโลกปัจจุบัน 2. พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 3. พิจารณาตัวตน แล้วหาผลลัพธ์ตรงกลาง
ของทั้ง 3 สิ่งเพื่อกำหนดแบรนด์
คุณดลชัยเผยความลับของการสร้างแบรนด์ไว้ว่า “กลยุทธ์ในการ
สร้างแบรนด์ให้สินค้าหัตถกรรมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเล่าเรื่อง
หรือตำนานให้มีมูลค่า แต่คนไทยกลับเล่าเรื่องไม่เป็น จริง ๆ แล้วเรามี
ความเป็นศิลปินและนักออกแบบโดยสายเลือด มีวัตถุดิบ มีวัฒนธรรม
หลากหลาย ถ้านำการเล่าเรื่องเพื่อสร้างแบรนด์ไปผนวกเข้าด้วยกัน
ก็จะเปลี่ยนสินค้า 1 ชิ้น ให้กลายเป็นสินค้าของแบรนด์”
เมื่อสินค้ากลายเป็นแบรนด์ที่ผู้ซื้อนิยม พวกเขาก็จะไม่เกิดข้อสงสัย
ว่ า ราคาแพงไปไหม สวยหรื อ ไม่ ส วย แต่ ก ลั บ รู้ สึ ก ว่ า สิ น ค้ า ชิ้ น นั้ น
มีคุณค่าที่ต้องได้มา สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นได้จากการเล่าเรื่อง แม้จะ

จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แต่ ก ลั บ รู้ สึ ก ได้ การสร้ า งแบรนด์ ช่ ว ยให้ นั ก ออกแบบ
มองเห็นทิศทางมากขึ้น รู้ว่าต้องสร้างสรรค์สินค้าแบบไหน เป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแบบยั่งยืนได้ หากไม่มีแบรนด์ เมื่อสินค้าหมดรุ่นไป
ผู้ซื้อก็จะเกิดคำถามว่าซื้อหรือไม่ซื้อดี แต่ถ้าสร้างแบรนด์ไปอยู่ในใจ
ได้แล้ว พอเห็นสินค้าสวยก็ตัดสินใจซื้อได้ทันที
“การเล่าที่มีเรื่องราวของสินค้าต้องหาความหมายของแบรนด์ ซึ่ง
มาจากการรู้ ว่ า ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายและรากเหง้ า ของมั น คื อ อะไร
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งไร แล้ ว ค่ อ ยใส่ ชั้ น เชิ ง ในการเล่ า เรื่ อ งให้ ส นุ ก
ประทับใจ หรือซาบซึ้ง เพื่อดึงความมีคุณค่าของแบรนด์ไว้ พยายาม
อย่าใช้เหตุผลให้การเล่าเรื่อง เพราะมันจะไม่จับใจ” คุณดลชัย กล่าว
ทิ้งท้าย

Trend gurus ponder activity plan

At present the design marketplace is turning in a new direction. It is moving away from traditional trends that embrace
aesthetically pleasing qualities and completeness to new
ones that tell stories about value and the hearts and minds
behind the product. The new design trends are highlighting
different and distinguishing nature that makes each product
unique. Meantime, new trends in craft design are also taking
a prominent place in the marketplace in a bid to effectively
cater to consumer needs.
As one of the sources of creative ideas, Thailand has
enjoyed pride of place in the world of craft design. Its
beautiful products are recognized across the globe for their
ability to enthrall many observers. They are the results of
traditional wisdom that has been passed on from generation to
generation. They tell stories of human value embraced by the
Thai society from days of old to modern times. All this answers
to the needs of modern generations, who have no interest in
being just buyers. Rather they are looking forward to something
that they can accomplish on their own. Putting Thai-made
objects of handicraft in a prominent position on the world market
place requires active collaboration from the various sectors
of the economy. Latest developments have resulted in craft
products from other countries becoming no less attractive.
The SUPPORT Arts and Crafts International Center, or
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SACICT is committed to making every conservation effort to
further develop the long established craft traditions of
Thailand. The mission involves enhancing product quality,
public images, marketing strategies, and promoting good
working relationships among arts and crafts communities. It
matches manufacturers with technologies to find the tools they
need in facing challenges in the marketplace. To meet this
objective, a brainstorming session titled, “Craft Trends” was
held on February 23, 2016 at The House on Sathorn on February
23 , 2016 . The panel consisted of five persons with a high
degree of skill and knowledge of design trends. They were:
Vasinburi Supanichavorapat, SACICT’s torchbearer for arts and
crafts 2016, designer and executive officer of the ceramics
business firm Thao Hong Thai
Dolchai Bunyaratavej, one of Thailand’s top branding experts,
founder and executive officer of the Brandscape Company
Limited
Chakrapan Charinratana, designer at Studio 248
Prathan Thiratada, executive editor of Art4D Magazine
Jeremiah Pitakwong, executive editor of the Home and Decoration Group at Amarin Printing and Publishing Public Company
Limited

What are craft trends?

Promoting Thai crafts in a fully integrated fashion is about
contributing to the progress, growth, and increased public
awareness of the tradition. All this leads to further developments and adding value to the objects of handicraft. The goal
is to conserve the Kingdom’s long cherished tradition and its
value. For seasoned designers, craft trends may not be something of great importance to them. They can just come up with
any design, and it is certain to be well received by the public.
But for those new to the world of design, they need to be able
to identify what is trending in the marketplace in order to

move on. Knowledge of trends is the tool that they need to
progress and eventually create respectable brands. Knowing
the trend is like keeping a logbook of ideas, be it a boom or
a bust, which will help them grow successful brands in future.
“Seeing a product and immediately knowing how it is made
is what appeals to me. It is what makes the trend attractive.
The ability to tell stories has become a selling point and a
value-added feature hidden inside the product. At the end of
the day the product sells. And that is very important. But the
objects of Thai handicraft still focus more on the aesthetically
pleasing look rather than the story of wisdom and traditions
that were passed on from generation to generation. Buyers
need to be enthralled by the various production processes
and useful features for the products to become more than just
decorating items,” said Chakrapan.
On what is currently trending, Prathan said: “Nowadays
there are two kinds of trends – one that we go after, and one
that we run away from. Both of them are equally fun to deal
with. A trend will only catch on if consumers know something
about the product they buy. Speaking of trends, we take into
account several dimensions, ranging from worldwide fashions
to consumer behaviors to the organizations and technologies
that bring them to life. With this knowledge, we can make
informed decision when choosing appropriate features of the
products. We arrange them into main trends and supporting
trends before production processes can begin in earnest. After
that it is the time for brand building and choosing design
components. Nowadays everyone is playing with trends in one
way or another, thanks to new, readily available technology.
As too much of it is interfering with their daily life, more people
are yearning to go back to simple, old world living the way
nature intended. If you know the trend, you can sell stuffs.
And stop it when it is no more fun. It is so abstract and
intangible anyway. Now in the New Economy, the focus is on
new products, ranging from organic produce to digital
technology to cultural products, which include objects of
handicraft. It is not surprising that many are eager and willing
to venture into the marketplace.”

TREND GURU PANEL

Are craft trends for real, or just marketing package?

Every object of handicraft has its own charms. Some may look
imperfect, while others incomplete depending on the nature of
raw materials and the production process adopted by the
artisan community. Or craftspeople in a locality have simply
made them that way. This is where collaborative efforts come
into play. They bring together the designer and the manufacturer, providing an avenue for them to melt together as one.
		Commenting on craft trends, Vasinburi said: “Designers
have a gift of imagination. And it is up to them to make the
manufacturers or craftspeople realize the possibilities of
creating objects of handicraft beyond the realm, to which they
have grown accustomed. Later when the products sell well,
the community and the artisans themselves are better off. In
the industrial way, it is important to create a database of art
and craft traditions and collaborate with master artisans and
craftspeople in the community. It is crucial that they, too, be
well informed of new technologies and be in a position to
pass on the skills to the younger generations. By combining
new knowledge with old world wisdom and methods, the
artisans and their crafts will be able to command respect in
the marketplace. When that happens, it becomes easy for
shoppers to buy. It is true that conservation is about preserving and restoring our heritage from loss. But for it to survive,
we need to incorporate new features in the design. This
ensures that the old and new coexist to complement each
other for everlasting time.”

As the trend becomes a hit, how can we best
preserve and develop the handicraft tradition?
For Thai handicrafts to rise to the level of world-class merchandise, they have to adopt the way of the commercial art
industry. This brings both the manufacturer and the buyer to
the equation. If the manufacturer was not interested in how the
buyer felt, it would be easy to make anything to his heart’s
content. Such an approach would have far-reaching negative
consequences on business. At the same time, if too much
emphasis was placed on the buyer alone, the objects of

handicraft would suffer identity loss and their artistic value
would deteriorate. There is a need to find the right balance.
And the balance comes from knowing: (1) what is trending in
the world right now, ( 2 ) what is consumer behavior like,
( 3) what is the self worth that will command respect in the
marketplace. The right balance among the three qualities will
then give us some ideas about brand building.
Sharing a secret of brand building, Dolchai said: “Branding strategies are important for handicrafts since they rely on
story telling to add value to the merchandise. Trouble is Thais
are not very good at story telling. As a matter of fact, many of
us have artistic and design skills in our blood, something
passed down by family tradition. Besides we are blessed
with plenty of raw materials and cultural diversity. If we can
connect story telling to branding strategies, we can turn
ordinary craft goods into brand name products like everything
else on the market.”
“When craft goods become popular brand name merchandise, people won’t bother to ask whether the price is right, or
whether they are pretty. Instead they will feel inspired to buy.
The desire to buy comes from an appreciation of the story that
shapes those products. Their intrinsic value is abstract, but
people can feel it. Nowadays product designers have come
to rely on an understanding of branding in order to see the
direction that the products are taking. It gives them a clue as
to whether the goods will command respect and sustainable
value, or otherwise. Without a respectable brand, people will
always question if it is a wise decision to buy. On the contrary
if branding strategies did a good job of reaching the hearts
and minds of consumers, it would be easy to decide to buy.”
“Story telling about the product starts with defining what
the brand name means. The meaning can come from either
knowing the target group, or understanding what the product
is rooted in, or knowing the environment in which it exists.
After that design details are added to make it fun, enchanting
and easy to appreciate. All this serves to add value to the
brand. Try not to reason with it because that could make it
less captivating,” said Dolchai.
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เราไม่ได้สร้างเทรนด์ตามกระแส

แต่เราได้เสริมสิ่งที่มี
ประโยชน์ให้งานคราฟต์
ให้เกิดการรักษา
อย่างยั่งยืน
“We are not building a trend because
it is fashionable to have one. We are
simply adding useful features to the
work of craft. This contributes significantly to a lasting conservation effort,”
สุพตั รา ศรีสขุ
ที่ปรึกษาโครงการ SACICT Craft Trend
Supatra Srisook

TREND GURU PANEL

ไลฟ์สไตล์แบบ New Traditional
ไม่ได้หมายถึงการออกแบบของใหม่
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมเท่านั้น 

หากหมายถึงการนำเสนอ
การใช้งานหรือจัดวางข้าวของ
ที่ได้จากภูมิปัญญา
ในบริบทใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน
“There are interesting ways to incorporate old designs in the midst of
contemporary or modern settings. The
art of repurposing traditionally crafted
objects in mixed circumstances has
given birth to a lifestyle known as the
New Traditional.”
แสงระวี สิงหวิบลู ย์
Saengrawee Singhawiboon
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การรวบรวมองค์ความรู้เป็นเรื่องน่าสนใจ
ซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลัง
จะสูญหายและกำลังจะต่อยอด

นักออกแบบ
ต้องสามารถปรับข้อด้อย
ให้
เ
ป็
น
ข้
อ
เด่
น
เป็นจุดขาย เสมือนการออกแบบทางเดินแคบ ๆ
ให้คนเดินต่อไปด้วยตัวเองได้

“Creating a database of art and
craft tradition is something I find
very interesting. It connects something that is fast disappearing from
our community to new ideas that we
are in pursuit of. Craft designers
must be capable of turning weaknesses into strengths. Designing
trendy crafts is comparable to
constructing a passageway for
others to follow,”
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
Wasinburee Supanichvoraparch

TREND GURU PANEL

การอนุรักษ์ที่ดีคือการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ถ้าปล่อยไว้เฉย ๆ
นัแต่ก่นารพัไม่
เ
รี
ย
กว่
า
การอนุ
ร
ก
ั
ษ์
ฒนาให้ดีขึ้นคือการพัฒนาอย่างรู้จักตัวตน
รู้ว่าตัวเองมีที่มาที่ไปอย่างไร

“Conservation done right is an effort
that continues to develop further and
further without interruption. Doing
nothing is not a choice. Neither is it
conservation. Changing for the better
is a kind of development based on
knowing who we are and what we
are about,”
เจรมัย พิทกั ษ์วงศ์
Jeremiah Pitakwong
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การสร้างแบรนด์
ช่วยให้เรามองเห็นมิติ
ของภาพรวม

แล้วรูจ้ กั ย่อยให้เป็น มองทะลุในทุกประเด็น
สิ่งแวดล้อม ความเป็นตัวตน
จากนั้นก็จะค้นพบจุดเชื่อมโยงของทุกมิติ
แล้วก็จะกลายเป็นพาณิชย์ศิลป์

“Brand building helps us understand the
overall picture of the product. Then it is
up to us to break it down into finer details
in order to appreciate every aspect of
it, ranging from the environment to the
quality that makes it unique. This way we
will discover how different dimensions
come together as one. The final product
is what we call Commercial Art,”
ดลชัย บุณยะรัตเวช
Dolchai Boonyaratavej

TREND GURU PANEL

ทำแล้ว ให้ผู้บริโภค
รู้ว่ามีมิติของความเปลี่ยนแปลง
แม้จะแค่เล็กน้อยก็ตาม
ขนาดรถยนต์กต็ อ
้ งเปลีย่ นรูปโฉม
ถ้าไม่เปลีย่ นอะไรเลย รถยนต์กจ็ ะขายไม่ได้
ผมคิดว่าเป็นสิง่ จำเป็นสำหรับคนทีท่ ำงานเกีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรม เพือ
่ ไม่ให้หลุดเทรนด์
“After the work is done, consumers need to know exactly
what has changed, albeit very
little. Particularly in the car
business, if there is no change,
the car just won’t sell. I think it
is important for people in the
industry to know what is currently trending and to never
lose sight of it,”
ประธาน ธีระธาดา
Pratarn Teeratada
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ผมมองว่าคราฟต์เทรนด์
ไม่จำเป็นต้องเป็นงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แต่มขี น้ั ตอนทีเ่ ราเข้าไปทำแล้ว
ผมว่ามันเป็นเสน่หท์ ไ่ี ด้สมั ผัสจากงานชิน้ นัน้ ๆ

สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น Story Teller
ซึ่งเป็นตัวช่วยทางการตลาด
ให้สนิ ค้าขายได้ดว้ ย

“As I see it, the craft trend doesn’t have to be
something complete in and of itself. It can show
the various steps of work in progress. I think that
is the appeal of craft works. The charm hidden in
an object of handicraft is an integral part of its
story telling ability. All this helps a lot in terms of
marketing and makes selling happen,”
จักรพันธ์ ชรินรัตนา
Jakkapun Charinrattana

TREND GURU PANEL
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รากเหง้าแห่งตนนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านการเรียนรู้แนวคิดและแนวทางที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้ให้
เฉกเช่นเดียวกับภูมิปัญญาแห่งงานหัตถกรรม แม้จะหยั่งรากลึกอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ขัดเขิน
แต่การทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ย่อมต้องมีทายาทที่เห็นความสำคัญเข้ามาสืบทอด
และสานต่อ ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและการคิดค้นนวัตศิลป์ใหม่ ๆ เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากงาน
เซรามิกแฟร์ที่เมืองอะริตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดมายาวนานต่อเนื่องถึง 400 ปีแล้ว หากก็ยังเห็น
ช่างฝีมือและชุมชนดำเนินอยู่ในวิถีหัตถกรรม พร้อมกับมีแนวคิดสืบสานให้มรดกตกทอดนี้อยู่ได้
ตลอดไป ไม่ต่างจากประเทศไทย เรามีทายาทที่มุ่งมั่นจะผลักดันและสานต่องานหัตถศิลป์ไทย
ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังเช่นกลุ่มทายาทหัตถศิลป์เหล่านี้ซึ่งมีโอกาสได้ซึมซับภูมิปัญญา
ในวิถีดั้งเดิมและมีแนวคิดในการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อให้ทายาทรุ่นถัดไป
ได้มีความภาคภูมิใจและสืบทอดภูมิปัญญาที่คิดค้นต่อไปในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าหากรากเหง้า
แห่งตนเกิดการขยายต่อจนกลายเป็นรากเหง้าแห่งชุมชนด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้การพัฒนานั้นมีความ
ยั่งยืนและทรงคุณค่า เปรียบได้กับรากของต้นไม้ใหญ่ที่จะแข็งแรงและคงอยู่สืบไป

อดีตสูอ
่ นาคต

BACK TO THE
ROOTS
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// Skilled artisans have long been regarded as the root of culture. They are home
grown in the tradition of the locality in which we live. They acquire knowledge and
ensure wisdom lives on. This is particularly true pertaining to the handicraft tradition
that has been passed down for many generations. Deeply rooted in our culture, it
continues to influence our daily living in ways that we take no notice of. To ensure the
artisan skills linger on as we advance into modern times, we need a generation of
torchbearers to inspire others in this work of art. These leaders will be on a mission to
not only conserve the old tradition, but also move on with new discovery, new ideas,
and new media. We have seen much evidence of this on-going knowledge transfer
during a recent Arita Ceramic Fair. Interestingly the event itself has been around in
Japan for some 400 years now. It is a scene where skilled artisans and townspeople
young and old mingle as they carry on a lifestyle shaped by the handicraft tradition.
It is an incident in real life, in which a heritage of ceramic making is being cherished
in every way, shape, and form. Similar efforts are being made in Thailand, where
many torchbearers are committed to promoting and passing the art of handicraft to
the young generation. They constitute a select group home grown the old-fashioned
way and inspired to further improve the quality of their products. These artisans will
take the lead in encouraging others in working toward a common future. They have
essential roles to play, be it individually or society-wide. Together they serve as a
foundation upon which our society stands. Their valuable contributions are like strong
roots that enable big trees to stand tall for many years to come. Three torchbearers
now share their thoughts with us.

ภูมิปัญญาแห่ง
งานหัตถกรรม
หยั่งรากลึกอยู่ในชีวิต
ประจำวันได้ไม่ขัดเขิน
แต่การทำให้สิ่งเหล่านี้
อยู่ต่อไปได้
อย่างยั่งยืน
ต้องมีทายาท
ที่เห็นความสำคัญ
เข้ามาสืบทอด
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คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
หรือคุณติ้ว เถ้าฮงไถ่
อดีต การเรียนรู้ทักษะเชิงช่างจากบรรพบุรุษ
ตอนแรกไม่ได้สนใจงานของครอบครัวเลยนะ
แค่เสียดายและผูกพันกับสิ่งที่อากงและพ่อแม่
ทำ เหมือนเราอยู่กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลา
นาน ก็เกิดความคุ้นเคยโดยไม่รู้สึกสนใจว่าเรา
ต้องทำอะไร บังเอิญว่าพ่อส่งไปเรียนที่เยอรมัน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พบสิ่งที่ตัวเองชอบจริง ๆ
เมื่อกลับมาสืบทอดกิจการของครอบครัว ก็ได้
นำประสบการณ์ จ ากรุ่ น อากงและรุ่ น พ่ อ มา
ประยุกต์กับทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เราได้เรียนรู้มา เพื่อ
ให้เกิดความบาลานซ์ในการทำงาน เหมาะสม
กับทั้งวัตถุดิบและวิธีการทำของบ้านเราให้ได้
มากที่สุด
ปัจจุบัน การปรับตัวของงานคราฟต์ให้เข้ากับ
ยุคสมัยใหม่
โอ่งมังกรถือเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเรา แต่
ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูง ก็มีการปรับ
รูปทรงให้กักเก็บน้ำได้มากกว่าแบบที่นำเข้าจาก
เมืองจีน เรื่องรายละเอียดลวดลายที่ประณีต
จนไม่สามารถผลิตทีละมาก ๆ ได้ ก็ปรับให้เป็น
ลายกราฟิก และแทนที่จะติดลายนูน ก็ทำให้
ดูเหมือนเขียนลายกราฟิกสองสี โอ่งมังกรจึงเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลาย เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการใน
ปั จ จุ บั น โดยต่ อ ยอดไปเป็ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
มากมาย ทั้งที่เป็นงานแบบดั้งเดิม งานดีไซน์
และงานศิลปะ

BACK TO THE ROOTS

อนาคต แนวทางการสืบสานงานนวัตศิลป์ของ
ครอบครัว
ในระดั บ กิ จ การ เราพยายามสร้ า งคนเพื่ อ
สืบทอดองค์ความรู้ ไม่ได้เน้นว่าเป็นการสาน
ต่ อ กิ จ การของลู ก หลาน แต่ เ ราจะฝึ ก สอนให้
คนที่สนใจงานด้านนี้จริง ๆ ซึ่งเขาจะเป็นกำลัง
สำคั ญ ในการต่ อ ลมหายใจของงานดิ น เผา
ของไทยต่ อ ไป ส่ ว นในระดั บ ประเทศ ต้ อ งมี
การวางระบบในระยะยาว มี วิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน
จากส่ ว นกลางเข้ า มาบริ ห ารจั ด การมากขึ้ น
ไม่ เ ช่ น นั้ น งานหั ต ถกรรมที่ เ ป็ น งานช่ า งฝี มื อ
คนไทยแท้ก็จะไร้การสืบทอดอย่างยั่งยืน
Past: Craftsmanship inheritance from
ancestors
“In the beginning I was not all that
interested in family work. It was just too
bad that I felt deeply connected with the
kind of things that Grandpa, Mom, and Dad
were doing together as family. I was like
being in a situation that I have already
grown accustomed to. So experience was
unknowingly gained through exposure in
that way. Then all of a sudden, I was sent
out to study in Germany. It was a turning
point, which consequently led to selfdiscovery. Later I returned to take up family
business. That was when I started drawing

on the experience I learned from Grandpa,
Mom, and Dad in day-to-day business
running. It was crucial for business to find
the right balance, especially when it came
to choosing the kind of materials and the
methods available in our country.
Present: Adapting to change and craft
trends of modern times
Earthenware water jars with design patterns
have been our flagship products from day
one. At the time when market demands were
high, there was a need to create new ones
with bigger capacity and better quality than
those imported from China. Workers had to
pay so much attention to details to the point
the products could not be made fast enough
to satisfy growing demands. So we changed
the dragon pattern by switching from the
original molding in bas-relief to graphic
design instead. The newly adopted pattern
resembles a two-color graphic design. That
was when the dragon water jar actually
embarked upon a new direction, resulting in
a greater variety of designs that cater more
effectively consumer needs. It then grew into
the realm of ceramics, offering even wider
choices in traditional porcelain ware, creative

design, and objects of the art.
Future: Carry on the family’s innovative craft
“At the business level, we are trying to grow
a strong workforce that is best able to carry
on the long-standing tradition. And it need
not be the inheritance of skills within the
family. Rather we are aiming at passing the
knowledge to people truly inspired to pursue
a career in craftsmanship. It is these people
who will breathe new life into the earthenware tradition of Thailand. At the national
level, there has to be long-term planning.
The central administration will need to get
involved in determining how best to achieve
common goals. Otherwise, there is nothing
to help perpetuating the interests in the craft
tradition that is quintessentially Thai.”
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คุณเนาวรัตน์ บันสิทธิ์
หรือคุณต้อม บ้านไร่ไผ่งาม
อดีต: การเรียนรู้ทักษะเชิงช่างจากบรรพบุรุษ
คุณยายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ได้เรียนทำ
ผ้าฝ้ายกับท่านตั้งแต่อายุ 11 ขวบ โดยเริ่มจาก
การปั่นฝ้ายก่อน คุณยายมีวิธีสอนที่ฉลาด มี
ครั้งหนึง่ ท่านบอกว่าผ้าคุณยายมีหมื่นสีหมื่นลาย
นะ ด้วยความที่เป็นเด็ก ก็เอาผ้าของคุณยาย
ที่ดูมีสีเยอะสุดมานั่งสังเกตดู ก็ไม่เห็นมีหมื่นสี
อย่ า งที่ท่า นว่ า เลย คุ ณ ยายจึ ง ตอบว่ า ทุ ก ครั้ง
ที่ ซั ก ผ้ า ผื น นี้ ก็ จ ะมี สี ใ หม่ ผุ ด ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ นั่ น คื อ
หมื่ น สี ข องคุ ณ ยาย พอฟั ง แล้ ว เราก็ รู้ สึ ก ได้
และมองเห็นภาพด้วย
ส่วนเรื่องเอกลักษณ์งานผ้าฝ้ายของครอบครั ว ตอนแรกเริ่ ม จากสนใจลวดลายก่ อ น
คุ ณ ยายบอกว่ า จริ ง ๆ แล้ ว สิ่ ง ที่ ต้ อ งเรี ย นต้ อ ง
เก่ ง กว่ า คนอื่ น คื อ เรื่ อ งสี ท่ า นบอกว่ า ถ้ า เรา
คิดลวดลายได้ คนอื่นก็คิดได้ แต่สีคนอื่นจะ
เลียนแบบไม่ได้ ทำให้รวู้ า่ สีเป็นเรือ่ งของรสนิยม
นั่นคือความต่างของบ้านไร่ไผ่งาม
ปัจจุบัน: การปรับตัวของงานคราฟต์ให้เข้ากับ
ยุคสมัยใหม่
ตอนนี้เรายังใช้ฟืมโบราณของคุณยายอยู่ แต่
เปลี่ ย นเทคนิ ค การทอบ้ า ง เช่ น การใช้ ฝ้ า ย
ประกบ ทำให้ผ้าฝ้ายดูมีมิติมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีเทคนิคใหม่ทเ่ี ราพัฒนาขึน้ เอง อย่างผ้าฝ้าย
ที่ปั่นและทอด้วยมือจะมีฟืมเฉพาะ ที่อื่นจะใช้
กี่ ก ระปุ ก และฝ้ า ยโรงงาน แต่ ที่ นี่ พุ่ ง กระสวย
ด้ ว ยมื อ ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รเลย แล้ ว นำเทคนิ ค
ของคุณยายมาพลิกแพลงกับสิ่งที่เราทำอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องสี ซึ่งต้องยอมรับว่า
คุณยายท่านเก่งเรื่องนี้จริง ๆ
อนาคต: แนวทางการสืบสานงานนวัตศิลป์ของ
ครอบครัว
ตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว การทำงานอาจ
ยากนิดหนึ่ง เพราะคนทำงานอายุมากขึ้น แต่
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ลู ก สาวคนเล็ ก ของพี่ ค่ อ นข้ า งจะมี ส ายเลื อ ด
คุณยายเยอะหน่อย เธอเก่งเรื่องสี และกำลัง
เรียนจิตรกรรมที่ศิลปากร ซึ่งก็เลือกเรียนด้วย
ความชอบส่วนตัว ที่ไม่ได้เรียนสิ่งทอก็เพราะ
เธอบอกว่าการเรียนกับคุณยายแบบไม่มีกรอบ
มันสนุกกว่า และก็อยากกลับมาช่วยที่บ้านด้วย
พี่ ก็ ยั ง คิ ด ว่ า ต้ อ งให้ ลู ก มี เ วลาในการหาตั ว เอง
และหาประสบการณ์ก่อน
พี่อยากให้งานหัตถกรรมยังเป็นภูมิปัญญา
แบบชาวบ้านอยู่ ปั่นด้วยมือ ทอด้วยมือ ซึ่ง
ในอนาคตมันกำลังจะหายไปเพราะเครื่องจักร
เข้ า มาแทนที่ ทั้ ง ที่ เ สน่ ห์ จ ริ ง ๆ นั้ น อยู่ ที่ ก าร
ลงมื อ ทำด้ ว ยมื อ มากกว่ า อี ก หน่ อ ยอาจเปิ ด
คอร์สสอน แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีรับกลุ่มนักศึกษา
มาจัดกิจกรรมอยู่ ถ้าจะมองในภาพใหญ่ขึ้นก็
ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะตอนนี้สิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้
เป็ น ไปในเชิ ง ลึ ก คื อ อาจประสบความสำเร็ จ
แต่ ยั ง ไม่ ยั่ ง ยื น หั ว ใจสำคั ญ คื อ เราต้ อ งปลู ก
สำนึ ก รั ก ของคนท้ อ งถิ่ น ให้ ผู ก พั น กั บ ท้ อ งถิ่ น
มากกว่านี้
Past: Acquisition of skills through artisanal
ancestry
“Grandma was my biggest inspiration. I got
to learning to make cotton fabric at the age
of 11. It started with how to spin the yarn
and then moved on to other things. Grandma
had an effective teaching method. One time
she was telling me that she had thousands
upon thousands of colors and patterns. I can
still recall the time that, as a child, I was
literally counting the colors but never quite
got anywhere near the number thousand.
Eventually Grandma said that every time she

washed a piece of cloth, a new color came up.
So that was what she meant by the thousands
upon thousands of color variations. I could
feel them, and I could see them, too.”
“To make our cotton fabric unique, I started
out by taking an interest in design patterns.
In Grandma’s words, first and foremost we
must be able to outdo others in the area of
colors. We could come up with any design
pattern. So could others. But colors were
much harder areas, in which to compete.
They had a lot to do with people’s taste and
preferences. And that is what makes Baanrai
Phai-ngam different from other textile makers.”
Present: Adapting to change and craft
trends of modern times
“We still hold on to the reeds and looms that
Grandma used in the good old days, but
make some adaptations to the techniques
sometimes. Take for example weaving by
using textured yarn to achieve exciting dimensions in the finishes. Apart from that, we use
other techniques that we have developed
in-house. These include reeds and looms
constructed specifically for weaving hand
spun cotton yarn. The flying shuttle is thrown
by hand, unlike in mechanized looms. We
don’t use any of those. We have made some
adaptations to the original loom design to
best fit the kind of materials we have today,
especially when it comes to color choices.
No doubt Grandma was really good when it
came to this.”

Future: Carry on the family’s innovative crafts
“The tradition is into the fourth generation
now. It gets a bit more difficult since our
workers have gotten older. My youngest
daughter seems to have the gift of natural
ability and skills that her Grandma had. Like
Grandma, she is very good at colors and
currently pursuing fine art studies at Silpakorn.
That’s her passion. She chooses not to take
up formal training in textile because to her it
is more fun doing it with Grandma. It’s kind
of outside the frame. Besides, she is already
helping out with the family undertaking when
she gets home. I think she needs the opportunity for self-discovery and time to gain
experience before anything else.
“Objects of handicraft should remain the
products of local wisdom. They should be
made the old-fashioned way, from handspun
yarn to hand woven techniques. They seem
to be disappearing and apparently replaced
by mechanized tools. I think the charm of
traditional fabric lies in it being handcrafted.
I am pondering opening a training course for
the public. Right now we are taking in
groups of students who are interested in the
industry. Looking at a bigger picture, I will
need support from the agencies concerned
as well. For now the help we are getting is
not in-depth or comprehensive. I mean it is
enough to become successful, but not in a
sustainable fashion. It is important that we
create strong awareness of the tradition and
involve people in the community.
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คุณมีชัย แต้สุจริยา
หรือคุณเถ่า บ้านคำปุน
อดีต การเรียนรู้ทักษะเชิงช่างจากบรรพบุรุษ
ตอนเด็ก ๆ ได้เห็นยายทำงานมัดหมี่ ผ้าซิ่นทิว
ซึ่งเป็นงานที่เป็นแบบแผนของท้องถิ่น แล้วก็
ได้ช่วยขายด้วย พอมาเรียนมัธยมที่กรุงเทพฯ
มีโอกาสนำมาแจกจ่าย จนได้พบกับผู้ใหญ่ใน
วงสังคม ทำให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยม
ของบุคคลอีกระดับหนึ่งที่มีต่อผ้าไทยที่ยายทำ
และท่ า นก็ ใ ห้ ข้ อ ติ ช มมา ทำให้ เ รามี โ จทย์
หลายข้อที่ต้องตอบ เช่น เรื่องสีสัน พอคิดว่า
จะต้องทำอย่างไร จึงจะตอบรับกับยุคสมัยและ
ความต้องการในปัจจุบัน เราก็ต้องลงมือทำเอง
ชื่ อ แบรนด์ “คำปุ น ” มาจากชื่ อ ของแม่ โดยมี
ยายเป็นครูคนแรก แม่เป็นครูคนที่สอง ส่วน
เรื่องเทคนิคต่าง ๆ ก็มาจากประสบการณ์ที่มี
ปัจจุบัน การปรับตัวของงานคราฟต์ให้เข้ากับ
ยุคสมัยใหม่
ผมพั ฒ นางานผ้ า มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ก็ เ ป็ น เวลา
เกื อ บ 30 ปี แ ล้ ว เราจะเน้ น เรื่ อ งสี แ ละการ
ใช้งานที่ใช้ได้กับคนหลายวัย เพราะได้ประสบการณ์จากสมัยทำงานทีก่ ารบินไทย ซึง่ ทำให้เรา
ได้เห็นงานของต่างประเทศ จึงนำมาปรับปรุง
เทคนิ ค ในงานมั ด หมี่ อย่ า งการทำ tapestry
(ผ้าตกแต่งบ้าน) ด้วยเทคนิคการเกาะล้วงด้วย
เส้ น โลหะเงิ น -ทอง ซึ่ ง ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกในงาน
มั ด หมี่ หรื อ การทำผ้ า เนื้ อ ไหมเหมื อ นลิ นิ น ให้
ทางไข่ บูติกทำคอลเล็กชั่นแฟชั่นโชว์ที่ประเทศ
มาเลเซีย
ในปี 2543 ผมได้ อ อกแบบผ้ า กาบบั ว ให้
จังหวัดอุบลราชธานี เรียกว่าเป็นการรวบรวม
เทคนิ ค ในท้ อ งถิ่ น 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ เส้ น ยื น ทิ ว
มาจากผ้ า ซิ่ น ทิ ว และด้ า ยพุ่ ง 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
มั ด หมี่ ขิ ด หรื อ ยก และมั บ ไม ซึ่ ง เป็ น ศั พ ท์
เทคนิ ค ทางอี ส าน หมายถึ ง ไหมพั น กั น เป็ น
เกลียวสองสี เรียกว่าไหมหางกระรอก ก็ประสบ
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ความสำเร็จจนกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ
ให้ ผ้า กาบบั ว เป็ น มรดกภู มิปัญ ญาวั ฒ นธรรม
ของชาติ ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เรา
ได้ทิ้งงานไว้ในวงการผ้าทอของไทย
อนาคต แนวทางการสืบสานงานนวัตศิลป์ของ
ครอบครัว
การสืบสานต้องมีผู้รับ ส่วนเรามีเจตนาเป็นผู้ให้
ผมเองเปิดนิทรรศการบ้านคำปุน ปีน้เี ป็นปีท่ี 18
แล้ว เพื่อเปิดเผยสิ่งที่เราไม่เคยปกปิดให้คนที่
สนใจได้ ม าเห็ น แต่ ผู้ ที่ จ ะรั บ ต้ อ งมี ศั ก ยภาพ
เพียงพอด้วย มีความรักในงานผ้าทอของไทย
มี ศ รั ท ธาที่ จ ะคิ ด ว่ า เขาสามารถเป็ น ผู้ สื บ สาน
งานของเราต่อไปได้ และมีความเสียสละที่จะ
ไม่ทำงานอาชีพอื่น แต่งานสืบสานจะไม่มีผล
ใด ๆ เลยถ้ า คนไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และต้ อ งมี ก าร
ใช้สอยงานที่เราสืบสานด้วย
ในส่วนของบ้านคำปุน นอกจากตั้งใจสร้าง
เป็ น บ้ า นให้ พ่ อ แม่ อ ยู่ แ ล้ ว ยั ง ออกแบบเป็ น
โรงงานภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานด้วย
เพราะที่ บ้ า นคำปุ น ไม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง เรื่ อ งการทอผ้ า
อย่างเดียว เราคิดว่าวัฒนธรรมไม่สามารถแยก
ออกจากกั น ได้ ที่ นี่ จึ ง เป็ น ทั้ ง สถานที่ อ นุ รั ก ษ์
และเผยแพร่ความรู้ ที่มา แนวคิด ปรัชญาใน
การทำงาน รวมทั้งพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อให้การสืบสานของเราสมบูรณ์ที่สุด
Past: Craftsmanship inheritance from
ancestors
“As a child, I grew accustomed to seeing
Grandma sell Mudmee silk and Pha-Sin-Thiw,
a kind of striped sarong traditional to my
locality. I helped sell them, too. Later while
attending secondary school in Bangkok, I
sometimes gave them away as gifts and had
the opportunity meet senior people in the
society. I found out more about the taste and
preferences of people at different market

levels in this way. These people gave me
feedback about the products Grandma was
selling, which led to a deeper understanding
of consumer behaviors, especially their color
choices. Now in a bid to cater to specific
consumer needs in modern times, we decided
to do everything ourselves. We chose the
brand “Khum Pun,” which is actually Mom’s
name. Grandma is my first teacher, and
Mom second. My techniques come from
years of experience in the business.”
Present: Adapting to change and craft
trends of modern times
“I have been growing a fabric business for
almost 30 years now. I give special importance to color choices and certain appeals
that can attract several different age groups.
I drew upon the experience gained through
working with Thai Airways International. It
gave me plenty of opportunities to come in
contact with products from overseas. Knowledge from these imported goods helped to
improve our methods of making Mudmee
silk, especially the kind used to make
intricate tapestry. The methods were used in
making elaborate gold and silver crochet
insertion, which was our first in Mudmee silk.
We also tried out other innovative ways,
such as silk woven in a particular fashion
to resemble a kind of linen, and boutique
collections for a fashion show in Malaysia.
“In 2000 I got to design traditional Gaab-bua
fabric for the province of Ubon Ratchathani.
The event featured four fabric making
techniques (including Sen-Yuen-Thie, which
was a kind of Pha-Sin-Thiw) and three other
methods used in weaving Mudmee silk, Khid

or Yok fabric, and Mubmai, which was an
E-san term for silk making from two-color
yarns, otherwise known as squirrel tails. It
was a big success. In that event, the
Ministry of Culture declared Gaab-bua fabric
national heritage. It is good to know I have
left beautiful works of art for the country’s
fabric industry.”
Future: Carry on the family’s innovative crafts
“Attempts to perpetuate a tradition are no
good without a recipient. It has always been
my intention to contribute to the betterment
of society. I have hosted an exhibition at
Baan Khum-Pun, which is now in its 18 th
year. It has on display many interesting
exhibits that I want people to see. I want to
pass on cultural heritage to people with the
potential to carry on the tradition and those
inspired by the love for Thai textiles. They
will be the ones to carry the torch and make
sacrifices for the love of fabric design.
There is no time left for other undertakings.
The effort will be pointless if people don’t
appreciate its value.”
“Besides serving as residential address
for Mom and Dad, Baan Khum-Pun is also
home to a production facility created to
showcase traditional E-san architecture. Baan
Khum-Pun is not about just textiles. It sends
a strong message that textile making and
culture are inextricably related. The location
serves dual purposes, as conservation venue,
and information center. It speaks to wisdom
and career philosophy that have come to
characterize this community. It celebrates the
people inspired to pass on a great tradition
to their new generation.”
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400 TH ARITA POTTERY FAIR
อะริตะเป็นเมืองในจังหวัดซะกะ ความสำคัญ
ของเมืองนี้คือเป็นเมืองแรกที่รับภูมิปัญญาด้าน
เซรามิกและเครื่องกระเบื้องมาจากประเทศจีน
และเกาหลี ใ ต้ เพราะเป็ น เมื อ งท่ า ที่ หั น หน้ า
ชนกับเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้พอดี จน
ได้พบแหล่งดินขาวคุณภาพสูง และพัฒนาเป็น
รูปแบบของตัวเองที่เรียกว่า “Imari Porcelain”
มี จุ ด เด่ น ที่ ก ารเขี ย นสี ฟ้ า โคบอลต์ ก่ อ นเคลื อ บ
แล้วลงสีแดงหรือสีทองหลังเคลือบอีกครั้งหนึ่ง
ทุกปีในช่วง Golden Week หรือวันหยุด
ยาวประจำชาติระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 5
พฤษภาคม จะจัดให้มีงาน Arita Pottery Fair
ตลอดถนนทีม่ คี วามยาว 4 กิโลเมตร จากสถานี
รถไฟ Arita ไปยั ง สถานี ร ถไฟ Kami-Arita
กลายเป็นถนนคนเดิน รวมทั้งโรงงานและห้าง
ร้านที่มีชื่อก็จะเปิดสตูดิโอให้เข้าไปนั่งจิบน้ำชา
ชมกรรมวิธีการผลิต และซื้อสินค้าราคาพิเศษ
ปีนเ้ี ป็นปีทค่ี รบรอบ 400 ปีของการทำเครือ่ ง
กระเบื้องครั้งแรกในญี่ปุ่น เรามีโอกาสได้พบ
และพูดคุยกับช่างและเจ้าของกิจการที่สืบทอด
ต่ อ จากบรรพบุ รุ ษ ตั้ ง แต่ ยุ ค เริ่ ม ต้ น ประวั ติ ศาสตร์การทำเครื่องปั้นดินเผาในญี่ปุ่นยาวนาน
มาถึงปัจจุบัน
// Arita is a town located in Saga Prefecture,
Japan. It is known for producing porcelain
and as the birthplace of Japanese ceramics.
Arita was the first to import the age-old
process of ceramic making that was first
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mastered in old China and Korea. Geographically the Arita town sits on the western
shore across the sea from the South Korean
city of Busan. Arita areas are home to high
quality white clay, a raw material that is
used to make a kind of ceramics now
known as Imari porcelain. Imari is unique in
that it is made with cobalt blue under-glaze
and red or gold over-glaze.
Every year from April 29 to May 5,
a period known as the Golden Week, the
Arita Ceramic Fair is held here. The big
annual event turns the four-kilometer road
from Arita station to Kami-Arita station into a
walking street. Everywhere the kilns and
retail stores open their studios for the crowd
to drop in for tea. People are invited to sit
and watch how porcelain is made and take
home the best bargains.
This year marks the 400th anniversary
of Japanese porcelain making. We have the
opportunity of interviewing some of the
potters and business owners there. We are
interested to know how the tradition is
perpetuated from past to present, and how
the process of ceramic making has evolved
over the years.
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Gallery Tetsuka ( 手塚商店)
Hideki Tetsuka เป็นรุ่นที่ 12 ของครอบครัว Tetsuka เป็นตระกูลพ่อค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก
ในเมืองอะริตะเพือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ เราจึงเน้นคุยเรือ่ งแนวทางการทำธุรกิจ และการปรับตัว
ให้เข้ากับเศรษฐกิจในยุคใหม่ จากมุมมองของผู้ส่งออก เอกลักษณ์ของเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิม
อาจไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบนั ไปเสียทัง้ หมด จึงต้องอาศัยนักออกแบบเข้ามาช่วยเพิม่
ศักยภาพของชิ้นงาน โดยการผนวกรวมกับงานแบบดั้งเดิม เพื่อให้เข้ากับงานแบบสมัยนิยม
// Hideki Tetsuka belongs to the 12th generation of a business family engaged in procurement and exportation of porcelain products from Arita. We asked him about the way he
conducted business and how he adapted to change in the modern economy. He said that
sometimes ceramics made the traditional way fell short of responding to consumer demands.
So businesses had to ask designers to help in improving and enhancing product potentials.
They have come to rely on collaboration between designers and the industry to come
up with products that best respond to consumer needs.

KAKI-EMON XV ( 柿右衛門窯)
ตระกูล Kakiemon ในปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 15 จุดเด่นของ Kakiemon Style คือเป็นตระกูล
ที่ ท ำ Overglaze Enamel Porcelain หรื อ สี บ นโลหะเคลื อ บได้ เ ป็ น ที่ แ รกในญี่ ปุ่ น โดย
เอกลักษณ์อยู่ที่พื้นผิวสีขาวอมน้ำนมนุ่มนวลตัดกับลวดลายธรรมชาติ จึงเป็นที่นิยมมากใน
ยุ โ รปช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 จวบจนปั จ จุ บั น มี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย โดยยั ง คง
อั ต ลั ก ษณ์ เ ดิ ม ที่ ใ ช้ พื้ น หลั ง สี ข าวน้ ำ นมกั บ ลายเส้ น สี โ คบอลต์ ก่ อ นเคลื อ บ และลายเส้ น
สีฟ้าอ่อนหลังเคลือบ
นอกจากความน่าสนใจในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่บ่มเพาะ
คราฟเตอร์ในท้องถิ่น คนทำงานมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุมาประสบการณ์ จึงเป็นสังคม
แห่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคนิคจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง
// The Kakiemon family has engaged in pottery making for fifteen generations. Their flagship product is known as Over-glaze Enamel
Porcelain, which is done by painting on top of pieces already fired. They were the first family to have
mastered this ceramic making process in Japan. The Kaki-Emon porcelain made this way is unique in
that it features soft milky white finishes that contrast with natural design. It was much sought after by
the Europeans during the 18th Century. Though it evolved over time to cater to consumer needs of
modern times, its appeal never subsides. It is the contrast between the cobalt and milky white underglaze and the light blue over-glaze.
Besides taking an interest in product developments, the family has been growing new
generations of craftsmen by recruiting people from within the community. Its workforce now ranges in age from teenagers to older adults
with years of experience in pottery making. It best exemplifies a success in the transfer of knowledge and technology to future generations.
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SHINGAMA ( しん窯)
เครื่องกระเบื้องของที่นี่จะมีความร่วมสมัยทั้งในเรื่องลวดลายและเทคนิคการทำงาน โดยช่างฝีมือ   
ได้แสดงขั้นตอนการเขียนลายด้วยมือ และการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่เป็นผู้ช่วยเหลือใน
การทำงาน เพื่อรักษามาตรฐานของผลงานให้คงรูปลักษณ์และความประณีตในการลงมือทำตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
// Shingama porcelain is very special in that it is Contemporary in terms of both design
and the techniques used in pottery making. Embracing the long-standing tradition, the potters at Shingama continue applying patterns on ceramic pieces by hand. In the meantime,
they adapt to change by introducing new technology to aid in the process. This proves to
be a big help in preserving elaborate patterns that can only be achieved by hand, a tradition they have cherished from day one.

HOSOO
HOSOO เริ่มต้นด้วยการทอผ้าสำหรับชุดกิโมโน แล้วจึงผันตัวมาทำธุรกิจค้าส่ง ก่อนจะกลับมา
ทำผ้าอีกครั้ง ปัจจุบันดำเนินกิจการโดยรุ่นที่ 12 ซึ่งใช้ภูมิปัญญาและเทคนิคที่รวบรวมจากท้องถิ่น
มาพัฒนาผลงาน แล้วพัฒนาเทคนิคการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการผนวกเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการทำงานของนักออกแบบซึ่งเป็นช่างผู้ชำนาญการที่มีอายุ
และมากประสบการณ์ ทำให้งานผ้าในแบบโบราณยังคงร่วมสมัยและมีคุณค่าในสายตาของผู้คน
ในยุคปัจจุบัน
เรามีโอกาสได้เยี่ยมชมโรงงานทอผ้าที่ใช้เครื่องจักรที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาให้
เข้ากับการทำงานของบริษัทเอง นับว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างอัตลักษณ์
สู่ผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะเชื่อว่าเราสามารถสร้างสรรค์อนาคตของงานฝีมือได้
// Hosoo started out as makers of the Japanese traditional garment Kimono. Later it
developed into a wholesale business before deciding to once again return to the garment
industry. The family business is now into its twelfth generation. Its many successes come
from combining traditional knowledge with innovative design and techniques in a bid to cater
to modern consumer needs. That explains why Hosoo fabrics made the old fashioned way continues to shine in the Contemporary
marketplace. The secret lies in close collaboration between talented designers and seasoned weavers with years of experience in the
industry.
We visited the Hosoo factory in Japan to observe the workings of machinery that was designed and developed in-house to meet its
exact specifications. It exemplifies technological advancements ever undertaken by the industry and serves as a reminder that we can build the
future with our hands.
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จากงาน SACICT Inspiration Work
shop เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ทำให้
ได้มุมมองจากนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ
และนั ก การตลาด เพื่ อ ต่ อ ยอดไปยั ง
ทิศทางงานหัตกรรมในอนาคตต่อไป ดังนี้
CULTURAL BLENDS
ในการรวมตั ว กั น ของช่ า งฝี มื อ และ
นั ก ออกแบบสิ่ ง สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ การตั้ ง
เป้ า หมายการทำงานให้ ชั ด เจน หรื อ
ให้ เ ข้ า ใจง่ า ย ๆ คื อ ต้ อ งมี เ จ้ า ภาพหลั ก

ที่ทราบว่าจะมารวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์
อะไร แล้ ว ค่ อ ยระดมความคิ ด ที่ ห ลาก
หลายเพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานให้ อ อกมา
ลงตั ว ที่ สุ ด หรื อ รวมตั ว กั น เพื่อ ไปศึ ก ษา
แนวทางในการผลิตงานกับกลุ่มคนหรือ
ชุ ม ชนต้ น แบบเพื่ อ กลั บ มาสร้ า งผลงาน
ของตัวเอง แม้วิธีการเหล่านี้อาจดูเป็น
การจับแพะชนแกะ ทว่าหากวางแผนมา
อย่างดีจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าได้
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COMMUNI-CRAFT
นอกจากหน้าที่ในการออกแบบแล้ว การ
ที่นักออกแบบมารวมตัวกันยังอาจมีส่วน
ในการรณรงค์ท่ชี ่วยสร้างสรรค์สังคมด้วย
อาทิ การแต่งกายแบบ New Traditional
ซึ่ง มิ ไ ด้ ห มายความว่ า จะต้ อ งนำผ้ า ไทย
ไปตัดเป็นเสื้อผ้าเท่านั้น แต่การเลือกใช้
เครือ่ งประดับหรือของใช้ในชีวติ ประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นกระดุม ผ้าเช็ดหน้า เน็กไท
เข็มขัด กระเป๋าสตางค์ หรือสายนาฬิกา
มาใช้ ง านให้ ดูเ ป็ น ทางการได้ ต ามวาระ
ต่าง ๆ โดยในแต่ละชุมชนอาจจัดผลงาน
ทีท่ ำมาให้เลือกเป็นชุด ๆ ภายใต้คำแนะนำ
ของนั ก ออกแบบ ก็ น่า จะมี ส่ว นช่ ว ยให้
กระแส New Thai Formal ได้รับความ
สนใจในวงกว้าง
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HAND TO HAND
การจั บ มื อ ร่ ว มกั น ของช่ า งฝี มื อ และ        
นั ก ออกแบบในการเข้ า ไปเรี ย นรู้ แ ละ
ศึกษาคุณสมบัตใิ หม่ ๆ ของงานหัตถกรรม
ดัง้ เดิมแล้วพัฒนาให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
อื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องความสวยงาม
อาทิ    การออกแบบเสื้ อ ม่ อ ฮ่ อ มให้ มี
คุณสมบัตใิ นการป้องกันรังสียวู ี
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STORY OF THE FOREST
เทรนด์ น้ี ไ ม่ ไ ด้ บ่ ง บอกแค่ ว่ า แฟชั่ น การ
ออกแบบที่ให้อารมณ์ป่า ๆ นั้นได้รับความ
นิ ย ม หากยั ง เป็ น การตั้ ง คำถามให้
นักออกแบบคำนึงถึงเรื่องวัตถุดิบ (Raw
Material) ด้วยว่ากว่าจะมาเป็นวัสดุท่ใี ช้
ต้องผ่านการแปรรูปอะไรมาบ้างผ่านการ
ทำลายสิง่ แวดล้อมอะไรมาบ้าง

หรือมีอะไรถูกทำลายถูกคัดทิง้ มาบ้าง อาทิ
กว่าจะมาเป็นหนังที่ใช้ได้ กว่าจะมาเป็น
ไม้พร้อมใช้ กว่าจะมาเป็นเส้นใยต่าง ๆ
หากลดกระบวนการแปรรู ป วั ส ดุ ล งบ้ า ง
เราอาจได้ วั ส ดุ ท่ี แ ตกต่ า งซึ่ ง มี ค วามดิ บ
หรื อ เป็ น ธรรมชาติ ม าก ๆ ที่ ส ำคั ญ การ
ออกแบบที่นำจิตสำนึกเรื่องการคำนึงถึง
วั ต ถุ ดิ บ เข้ า ไปประยุ ก ต์ ด้ ว ย น่ า จะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ช้ิ น งานนั้ น ออกมาสวยงาม
และน่าใช้งานขึน้ ได้
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ผลงานการออกแบบของนักศึกษา จากความร่วมมือของ SACICT และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยผลงานที่ได้รางวัลดีเด่น ได้แก่ ผลงาน “Rice reborn” ที่นำเอาแกลบและฟางข้าวที่เหลือ
จากการเกษตรมาออกแบบเป็นภาชนะเพาะปลูก เพื่อให้งานออกแบบสามารถเข้าถึงการใช้งานแบบเรียบง่าย สร้างความสนใจให้คนเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ และต่อยอดไปถึง
การสร้างรายได้เพิ่มให้ชาวบ้านและชุมชนอีกด้วย
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กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี  
Karsa // www.karsa.co
Manncraft // www.manncraft.com
Dots Design Studio x งานจักสานบ้านสันบัวบก จังหวัดพะเยา
ออกแบบโดย Sini Henttonen, PDM BRAND // www.pdmbrand.com
Uovodesign // www.Uovodesign.com
นภดล สังวาลเพ็ชร/ธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล x ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
Hiroto Yashizoe // www.lexus-int.com
Takuma Yamazaki // www.lexus-int.com
AMAM // www.lexus-int.com
Terry Dwan // www.terrydwan.com
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เกรียงไกร ดวงขจร x ชุมชนด่านเกวียน
Dots Design Studio x ชุมชนบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
นภดล สังวาลเพ็ชร/ธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล x ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
Dots Design Studio
ภราดร เกตุรัตน์
สินค้าจาก Kyoto Design Center ประเทศญี่ปุ่น
Trimode
Mr.U Maung Muang x Mr.Trinh Tuan จากประเทศเวียดนามและประเทศพม่า
กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี
Peakchan x คุณสุกานดา ถิ่นฐาน
Dots Design Studio
Thinkk Studio x ชามไก่ลำปางเอิร์ทเซรามิก จังหวัดลำปาง
กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวผ้าไทลื้อ
จังหวัดน่าน
Thinkk Studio x กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านคำข่า จังหวัดสกลนคร
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กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวผ้าไทลื้อ
จังหวัดน่าน
Peakchan x ร.ต.ชัยพร ชำนาญ
Dots Design Studio
Thinkk Studio x กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Thinkk Studio x กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา “ป้าวาด ยาเย็น”
กุลธิรัตน์ มีสายญาติ (Gavang) x ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
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มนิศรา วัชรจิตบวร
Peakchan
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Assist. Pinot Pluemchusak
“Rob Wang” Faculty of Decorative arts, Silpakorn University.
Assist. Pinot Pluemchusak
Nidda Phulankee//Baan Huafai Weaving Group, Khon Kean Province.
Awika Samaksaman
www.marimekko.com
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x Sirat Tantriyaphong (YODYOKO)
Suphachai Kleawtanongx Ban Suan Lao Fan Weaving Group,
Nakorn Srithammarat Province.
www.marimekko.com
Mr.U Maung Muang x Mr.Trinh Tuan from Vietnam and Myanmar
Studio Nito
Ito Kish // www.itokish.com
Dots design studio
Wasinburee Supanichvaroparch
Rush Pleansuk
Mr.Trinh Tuan from Vietnam
http://www.seletti.it
Trimode
The cover Nippon // www.thecovernippon.jp
Nanimarquina // http://nanimarquina.com
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x Ban Chiang, Udonthani Province.
Alvin Tjitrowirjo // www.alvin-t.com
Cotton cart Group, Ubonratcharthani Province.
Trimode x Woven plan Fiber Handicraft Group, Songkhla Province.
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Alvin Tjitrowirjo // www.alvin-t.com
Thinkk Studio x Indigo Dyed Fabric Weaving Group Ban Khum Kha,
Sakon Nakhon Province.
Thinkk Studio x Banchiang Painting Pottery Handicraft,
Udonthani Province.
Nanimarquina // www.nanimarquina.com
Thaweesak Chattuwan
Alki // www.alki.fr
to Kish // www.alki.fr
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x VARNI Southern Wickery Group.
Thinkk Studio x Ban Yang Kham sticky rice
container weaving women group, Khon Kean Province.
Ito Kish // www.alki.fr
Thinkk Studio x Ban Suan Lao Fan weaving group,
Nakorn Srithammarat Province.
Thinkk Studio x Ban Thaplan,Prachinburi Province.
Nigel Coates for WIENER GTV DESIGN //
www.gebruederthonetvienna.com
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x VARNI Southern Wickery Group.
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Karsa // www.karsa.co
Manncraft // www.manncraft.com
Dots Design Studio x Ban San Bue Bok Basketry group, Payao Province.
Designed by Sini Henttonen, PDM BRAND // www.pdmbrand.com
Uovodesign // www.Uovodesign.com
Noppadon Sangwalpetch/Teerasak Limtatanakul x “Yi san” Community,
Samutsongkram Province.
Hiroto Yashizoe // www.lexus-int.com
Takuma Yamazaki // www.lexus-int.com
AMAM // www.lexus-int.com
Terry Dwan // www.terrydwan.com
Dr.Kris Yensudchai
Dots Design Studio x Bangkok noi Caster craft group.
Kriangkrai Duangkhachon x Dan Kwan Clay Community.
Dots Design Studio x Bangkok noi Caster craft group.
Noppadon Sangwalpetch/Teerasak Limtatanakul x “Yi san” Community,
Samutsongkram Province.
Dots Design Studio
Paradon Katerat
Product from Kyoto Design Center, Japan.
Trimode 		
Mr.U Maung Muang x Mr.Trinh Tuan from Vietnam and Myanmar
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x VARNI Southern Wickery Group.
Peakchan x Sukanda Thinthan		
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Thinkk Studio x Rooster Bowls Lampang Earth Ceramic, Lampang Province.
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x Pottery Handicraft Group of Ko Kret,
Nonthaburi Province.
Kultirat Meesaiyart x Ban Nong Bua Tai Lu Fabric weaving Women Group,
Nan Province.
Thinkk Studio x Water Hyacinth Weaving Craft Group “Pa Wad Ya Yen”
Payao Province.
Thinkk Studio x Indigo Dyed Fabric Weaving Group, Ban Khum Kha, 		
Sakon Nakhon Province.
Kultirat Meesaiyart x Ban Nong Bua Tai Lu Fabric weaving Women Group,
Nan Province.
Peakchan x Sub Lt. Chaiyaporn Shamnan
Dots Design Studio
Thinkk Studio x Water Hyacinth Weaving Craft Group “Pa Wad Ya Yen”
Payao Province.
Kultirat Meesaiyart (Gavang) x Ban Chiang, Udonthani Province.
Kasidit Khamwongsa/Peeradol Chitsirireaungchai/Warintorn Wiboonjak/
Natkarita ruraksri/Manisara Watcharajitboworn
Peakchan
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