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Preface
บ่อยครั้งท่ีเรามักได้ยินความชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ส่ิงนั้นปรากฏ 
ให้เห็นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในสังคม การคิดเพื่อแก้ความขาดแคลนในท้องถิ่น 
การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประดิษฐ์เพื่อแสดงความเชื่อและ
ความศรัทธา ภาพจ�าท่ีผ่านประสบการณ์ของเราระลอกแล้วระลอกเล่า ก็คือคนไทย 
น้ันเป็นนักสร้างสรรค์ในตัวเอง  

ความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับสังคมไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะเป็นเครื่องมือที่
ใช้กันอยู่ท่ัวไป  ทว่าซับซ้อนต่างกันไปตามสภาพปัญหาหรือ ภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ของไทย ย่ิงเม่ือได้สัมผัสจากผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ เราก็ยิ่งตระหนักใน
ความม่ังคั่งเหล่าน้ี เพราะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตแห่งท้องทุ่งหรืองานนวัตกรรมจาก
ใจกลางเมือง ล้วนถูกขับเคี่ยวออกมาจากภูมิปัญญาที่ส่ังสมมา วัตถุดิบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น ความเชื่อบนวิถีชีวิตท่ีฝังรากลึก ผสมผสานกับ     
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดิจิทัลเทคโนโลยี กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์      
เพื่อน�าไปสู่การสร้างสินค้าและบริการท่ีพิเศษ มีชั้นเชิงและควรค่าแก่การเปิด
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้คน 

TCDC  ได้เกิดขึ้นเม่ือปี 2547 และเดนิมาไกลกว่า 10 ปี  เราพบเห็น สัมผสัและผลักดนั 
ให้นักสร้างสรรค์ไทยได้ส่องประกาย และไม่ใช่บน “ความคิดสร้างสรรค์” เท่าน้ัน           
แต่เป็นความสามารถที่จะแปรความคิดผนวกความรู้ เกิดเป็นผลผลิตท่ียอดเย่ียม 
หนังสือ MADE… From Thai Creativity น้ี จึงเกิดขึ้นเพื่อเผยให้เห็นแง่มุมผลผลิต
ทางความคิดของคนไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่ ณ ภูมิภาคใด ซึ่งล้วนน่าต่ืนตาต่ืนใจไปกับ  
ทุกเรื่องราว ทุกความอุตสาหะท่ีจะได้ถูกบันทึก TCDC หวังเป็นอย่างย่ิงว่า               
ความคิดสร้างสรรค์และการลงมือท�าคือผลผลิตอันยิ่งใหญ่ท่ีเราจะได้เก็บเก่ียว        
สานต่อ และสร้างความเติบโตสู่อนาคตของประเทศไทย หรืออย่างน้อยที่สุดคือการได้ 
ร่วมจรรโลงใจของเราด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าชื่นชมเหล่านี้ 

Thai people and their unique creativity are often praised. It can 
be manifested through mundane, everyday life; for  instance, 
thoughtfulness in resolving the local resource scarcity;                    
adaptability in impromptu problem solving; creation or invention 
to render their faith, hope and believe system. What we have seen 
from time to time have shown that the Thai people are innately 
creative. 

Creativity in Thai society is not unusual, since it has been               
continuously used, utilised and adapted as a tool in the everyday 
living. Creativity is in flux due to the level of complexity in         
different contexts and scenarios, as well as differences in climate 
and geography. Once we experience the products of creativity, 
we could experience the wealth of the country. Each and every 
innovation -from the countryside to the heart of the megacity- is 
born out of cumulative wisdom, distinctive materials of natural 
resources, and ingrained ways of living. This cultural wealth-    
once combined with scientific knowledge, digital ecology, and 
design thinking- can be transformed into distinguished products 
and services that offer a novel and unique experience for the 
world to appreciate.

Thailand Creative and Design Center (TCDC) was founded in 
2004. With a decade of journey, we have seen and incubated the 
Thai creative talents to better excel in the world of intensified 
competition; not only by better making use of creativity, but also 
better interpret and appropriate knowledge to create the                  
outstanding outcomes. The book MADE… From Thai Creativity 
aims to unveil manifold outcomes, which are brought into being 
by splendid ideas and industrious efforts of  the Thai people from 
all over the country. TCDC wishes to show that the creativity and 
the desire to create are the great assets to cultivate and evolve 
for the long-term growth of the Thai country. Or at the very least, 
we wish the readers will appreciate these ventures of creativity.

Apisit Laistrooglai

Managing Director, TCDC

อภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
ผู้อ�านวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
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ผู้คนในต้นศตวรรษท่ี 21 ก�าลังสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆ 
ด้วยวิถีท่ีต่างไปจากเดิม เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตท่ีก้าวล�้า 
ไม่ได้เข้ามาแทนท่ีแรงงานมนุษย์ ดังเช่นภาพที่นวนิยายไซไฟ
ท�านายเอาไว้ ทุกวันน้ี ดีไซเนอร์ ไม่จ�ากัดตัวเองเป็นเพียงแค่       
ผู ้ออกแบบเท่านั้น แต่ต้องการลงมือท�าเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์     
ตามที่ตนคิดฝันเอาไว้ แนวโน้มแห่งการลงมือท�าเช่นที่ว่านี้ก�าลัง
ท้าทายระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ต้องการผลิตสินค้า
ในปริมาณมากและหน้าตาเหมือนกันไปหมด ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ท่ีท้ิงร่องรอยหรือเอกลักษณ์ของช่างฝีมือชั้นสูงได้กลายเป็น 
ของหรูหรา อาหารท่ีปลูกและผลิตแบบออร์แกนิก เป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคผู้ม่ังคั่ง เม่ือนักออกแบบมาลงมือด้วยตัวเองได้
ท�าให้เส้นแบ่งระหว่าง “ขนบดั้งเดิม” กับ “ความทันสมัย”      
เลือนลางลงไป โลกแบบน้ีจึงยังรอคอยความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและพรสวรรค์ท่ีมากย่ิงขึ้น เพื่อให้นิยามใหม่แก่การผลิต 
ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ เราอาจกล่าวได้ว่า
เศรษฐกิจแบบใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ภูมิทัศน์ของตลาดโลกก�าลังเปล่ียนแปลงและความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
ในการผลิตก�าลังเกิดขึ้น น่ีเองจึงเป็นโอกาสของไทยท่ีจะลัด
หนทาง ท่ีจะเข้าร่วมกับเศรษฐกิจแบบใหม่ โดยไม่ต้องผ่านถนน
สายอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบ ด้วยการพาตัวเองไปกับ 
“ความใหม่” กล่าวคือ มีความเข้าใจใหม่ๆ อันลึกซึ้งและมีความ
คิดใหม่ๆ ท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีอันกว้างขวางพอที่จะรับเอาผู้คนจ�านวน
มากเข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ค�าว่า นวัตกรรม ในท่ีน้ี มิได้หมายถึงเพียงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคนิควิทยาการชั้นสูงท่ีต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ในการขับเคลื่อนเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะ
ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการจากของดั้งเดิม
หรือท่ีมีอยู่ตามขนบเดิม ซึ่งเต็มไปด้วยองค์ความรู้ รวมไปถึงทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป 

อนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร ยากท่ีใครจะรู้ แต่มันย่อมขึ้น
อยู่กับความพยายามร่วมกันจากภาคนโยบายและภาคประชาชน
ในการท่ีจะสร้างความเติบโตท่ีก้าวข้ามขีดอันจ�ากัดเดิมของประเทศ 
โดยการน�านวัตกรรมสู่มือคนธรรมดาทั่วไป ถึงแม้ว่าอนาคต
จะยังอยู่อีกไกล แต่มันก�าลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ ตอนนี้ 

MADE...From Thai Creativity ต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพ
ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย รวมถึงส�ารวจความสามารถของไทยท่ีจะไป
สู่เส้นทางแห่งนวัตกรรมท่ีก�าลังจะมาถึง หนังสือเล่มน้ีจะชวนคุณ
ไปสัมผสัโดยตรงกับประสบการณ์ของบรรดานักคดิ ผู้ประกอบการ 
หัวสร้างสรรค์ นักการตลาดวิสัยทัศน์ ไกล และผู้ผลิตท่ีบุกเบิก 
วิธีการใหม่ๆ ผู้คนเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มุ่งม่ันอย่างชาญฉลาด          
ในการเปล่ียนทักษะท่ีมีอยู่ในตัว ทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ ท่ีชวนปรารถนาและ
บริการชวนประทับใจ เราอยากชวนคุณผู้อ่านให้มาร่วมกันหว่าน
เมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ท่ีเต็มไปด้วยศักภาพเหล่าน้ี 
เพื่อท่ีเราจะร่วมกันให้ความหมายใหม่แก่ถ้อยค�า “เมด อิน ไทยแลนด์” 
เพื่อรับมือกับระบบเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งน้ี 

Today, at the dawn of the twenty-first century, we 
may recognise that the way in which people make 
and grow things have been changed. It is unlike the 
stereotypical science fiction which depicts the scene 
where emerging technology and production             
techniques have replaced human workforce. The 
rise of the designer-maker trend has defied the 
standardised mass production and mass consumption. 
Products with artisanal touches have become the 
luxuries of the day. Food which is organically grown 
and produced has turned into a dietary regime for 
affluent consumers. The line between traditional 
and modern sectors is blurred. The world awaits 
for more creativity, innovations and talents to define 
the next generation of agriculture, manufacturing, 
and services. Today is the dawn of new economy.

Thailand awaits to join the new economy. With the 
changing landscape of the global market and the shift  
in the production possibilities, it is an opportunity 
for the country to bypass the industrialisation process, 
and come to term with the new: i.e. new insights 
and new ideas to create broad involvement of the 
people in the process of creativity and innovation. 
By innovation, it is not only about a scientific and 
technical sequential process driven by experts in 
the high-tech sectors, but also the learning process 
to acquire new method of producing goods and 
services in the so-called traditional sector through 
different forms of knowledge as well as social and 
cultural capital.

Little do we know the path ahead for Thailand.          
It would highly depend on the collective effort of the  
policy makers and the people to create an unbounded 
growth for the country by bringing innovation down 
to the grassroots. Although the future seems far 
away, it is actually starting today. MADE... From Thai 
Creativity aims to map out the potential of Thailand, 
and explore the ability to define its path to innovate 
for the time to come. This book will invite you to 
experience at first hand the initiatives of idea men, 
creative entrepreneurs, visionary marketers and 
pioneering producers; those who are keen to turn 
their innate skills, natural resources, and indigenous 
cultural assets into desirable products and services 
for the world to appreciate. You are invited to sow 
the seeds of creative potential which will define the 
new meaning of “Made in Thailand” in the economy 
of tomorrow.

MADE...  From Thai Creativity



 

The story of the Northeastern Thailand or “Isan” is a story of 
backward evolution. Today for Isan is the time to make change and 
turn what was regarded as backwardness into an opportunity            
to make progress. Once known as the poorest region of the 
country, Isan has developed into one of the fastest-growing 
economies. 

Against the popular stereotypes of being traditional farmers, 
millions of Isan people has become skilled worker of the global 
labour force by working not only in Bangkok, but also in the 
Gulf States, Libya, Israel, Taiwan, Singapore, Japan and even 
in Europe and North America. Due to their exposure to the 
world, Charles Keyes- the Emeritus Professor of Anthropology 
at the University of Washington- has coined the term                  
“cosmopolitan villagers” to describe the character of Isan 
people of the early twenty-first century. 

Products which have cultural roots in Isan have earned              
reputations worldwide. “Somtum Der”, the New York’s East 
Village restaurant which specialises in spicy Thai papaya 
salad and other classic dishes of the Northeastern Thailand, 
has been awarded a Michelin star. A surreal Thai movie of 
Apichatpong Weerasethakul, who was originally born in Khon 
Kaen province, took the Palm d’Or of Cannes Film Festival. 
The Paradise Bangkok Molam International Band has taken 
Isan’s indigenous folk music into a new popular genre in the 
West. Their songs which reflect the pulse of Isan’s culture were 
praised by the likes of BBC radio DJ, Giles Peterson, and even 
name-dropped by Mick Jagger of the Rolling Stones. 

เม่ือความกันดารและล้าหลังน�าไปสู่ความสร้างสรรค์และก้าวหน้า จากท่ีเคย
เป็นดินแดนล้าหลังท่ีสุดในประเทศไทย แต่ทุกวันน้ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ “ภาคอีสาน” ก�าลังเปล่ียนส่ิงเหล่าน้ันให้เป็นโอกาส และถบีตัวเองจนกลายเป็น
ภูมิภาคท่ีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วท่ีสุดในประเทศ 

คนส่วนใหญ่มักมีภาพจ�าต่อคนอีสานว่าเป็นชาวไร่ชาวนาและยากจน แต่ในวันนี้ 
ภาพเหล่าน้ีไม่ตรงนัก เพราะคนอีสานจ�านวนมากเป็นแรงงานท่ีมีทักษะ           
และทักษะเหล่าน้ันก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ ในไทยอีกต่อไป จึงไม่แปลกท่ีเราจะพบเห็น           
คนอีสานในเมืองใหญ่ในหลายประเทศท่ัวโลก  ไม่ว่าจะเป็นประเทศในโลกอาหรับ 
ลิเบีย อิสราเอล ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศต่างๆ ในยุโรป
และอเมริกาเหนือ คนอีสานวันน้ีจึงเป็นชาวบ้านผู้รู้จักโลกกว้าง หรือที่ ชาร์ลส์-  
คายส์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน เรียกว่า       
“cosmopolitan villagers” 

ท้ังคนและวัฒนธรรมอีสานจ�านวนมากกลายเป็นท่ีรู ้จักและได้รับความนิยม
ในระดับสากล ใครจะคิดว่า ร้านส้มต�าเด้อ ในนิวยอร์กท่ีเสิร์ฟอาหารอีสาน 
จะได้รับการการันตีจากหนังสือแนะน�าร้านอาหารชั้นน�าอย่างมิชลินสตาร์   
ใครจะคิดว่าวันหน่ึงผู้ก�ากับหนุ่มจากขอนแก่นอย่างอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล        
จะได้รับรางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือใครจะคิดว่า
วงดนตรีหมอล�าอินเตอร์อย่าง เดอะ พาราไดซ์ บางกอกหมอล�า อินเตอร์เนชนัแนล 
แบนด์  ที่น�าเครื่องดนตรีท้องถิ่นอีสาน อย่าง “พิณ” และ “แคน” มาบรรเลง
ร่วมกับเครื่องดนตรีร่วมสมัย จะกลายเป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ ที่แม้แต่ 
ไจล์ส ปีเตอร์สัน นักจัดรายการแห่งสถานีวิทยุบีบีซี และมิค แจกเกอร์ แห่งวง
โรลลิงสโตน ยังต้องกล่าวถึง
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Field	of	
Opportunity

How much land does a man need? There are million 
ways to answer this question since it would highly 
depend on man’s power over nature in a particular 
period of time in history. For the mode of production 
which revolves around growing things from the land, 
prosperity relies heavily on the quality of soil and    
irrigation system, as well as new technique, available 
technologies and ability to access to the market. In the 
pre-industrialised farming , farmers only focus              
subsistently producing food to feed their own household. 
In the time of industrialised agriculture, large quantities 
of produces and livestocks need to be profitable for 
the farmers. Life in Isan’s farming is a kind of effort 
to live with the God-given nature by turning the wheels 
of commerce and technology to better serve the region’s 
economic well being.    

According to the workshop on “Soil and Crop Management 
Systems for Rainfed Agriculture in Northeast Thailand”, 
held in 1985, Isan is considered “a region of limited 
resources”. Although 57 percent of the region is            
currently under agricultural production. The main 
problems are poor quality soils, the scarcity of water 
resources, and erratic rainfall pattern. 

But as a result of agricultural commercialisation and 
development during the last several decades, Isan’s 
economy expanded greatly. According to World Bank’s 
study in 2007, the region can be seen as a “successful 
model of competitive commercial agriculture starting 
from disadvantaged position of natural resource            
endowment and economic development”. 

Against the electronic evolution which brought into 
being better market access and novel agricultural 
management technologies, the field of opportunity is 
open for new types of farming in Isan. 

มนุษย์ต้องการผืนดินมากเท่าใด คงมีหลายวิธีที่จะตอบค�าถามน้ีได้ 
น่ันเป็นเพราะค�าตอบขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์เราเอาชนะธรรมชาติ           
ได้อย่างไร ตามแต่ละยุคแต่ละสมัย ส�าหรับผู้คนท่ีชีวิตผันแปรไปตาม
การเพาะปลูกท่ีได้จากผืนดิน ความกินดีอยู่ดีย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของดินและระบบชลประทานพอๆ กับความรู้ใหม่ๆ การเข้าถึง 
เทคโนโลยีและความสามารถในการเข้าสู่ตลาด ในยุคก่อนท่ีมนุษย์
เราท�าการเกษตรเพียงเพื่อยังชีพ ชาวไร่ชาวนาจึงสนใจเพียงแค่
ปลูกพืชพันธุ์ให้พอมีพอกินกันในครอบครัวเท่าน้ัน แต่เม่ือเข้าสู่ยุค 
การเกษตรแบบอุตสาหกรรมแล้ว ปริมาณของผลิตผลท้ังจากพืช 
และสัตว์ในฐานะสินค้าก็ได้เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมหาศาล ชีวิตของ
เกษตรกรแดนอีสานจึงเป็นเรื่องราวของความพยายามที่จะใช้ชีวิต
อยู่กับส่ิงท่ีธรรมชาติมอบให้ โดยอาศัยวงล้อของระบบการค้าและ
การพัฒนาของเทคโนโลยีให้หมุนพาภาคอีสานให้กลายเป็นภูมิภาค
ท่ีกินดีอยู่ดี

การประชุมในปี 2528 ว่าด้วย “ระบบการจัดการดินและการปลูก
พืชส�าหรับการท�าเกษตรกรรมท่ีข้ึนกับน�้าฝนในภาคอีสานของไทย” 
ระบุไว้ว่า อีสานเป็น “ภูมิภาคที่มีทรัพยากรจ�ากัด ถึงแม้ว่าร้อยละ 57 
ของภูมิภาคจะท�าการเกษตร ปัญหาส�าคัญก็คือ ดินมีคุณภาพต�่า 
ขาดแคลนน�้า และความไม่แน่นอนของลักษณะการตกของฝนใน
แต่ละฤดูกาล” 

แต่ผลจากการเปล่ียนแปลงเกษตรแบบยังชีพให้เป็นเชิงพาณิชย์
ตลอดสองถึงสามทศวรรษท่ีผ่านมา ขนาดเศรษฐกิจในอีสานขยาย
ตัวขึ้นอย่างมาก ตามการศึกษาของธนาคารโลกในปี 2550 ระบุ
เกี่ยวกับการพัฒนาในภาคอีสานไว้ว่า จากภูมิภาคท่ีมีข้อจ�ากัด 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและเสียเปรียบจากการด�าเนินนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจของรัฐ อีสานกลับกลายเป็นต้นแบบของภูมิภาคท่ี     
ท�าการเกษตรเชิงแข่งขันได้ในปัจจุบัน

ท่ามกลางวิวัฒนาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้การเข้าสู่ตลาด 
ง่ายขึ้นและเทคโนโลยีในการจัดการทางการเกษตรแบบใหม่ๆเป็น 
ไปได้ ท้องทุ่งแห่งโอกาสจึงเป็นเหมือนการเปิดไปสู่การท�าการเกษตร
แนวทางใหม่ๆ ในภาคอีสาน
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Farmers	Go	
E-Commerce

For Thai farmers, shifting from industrialised, chemically- 
heavy, single-crop production to a quality-focused, organic, 
diversified crop is a difficult process. The initial transition 
often resulted in drop of productivity. Additionally, the question 
of creating a more efficient supply chain for agricultural produces 
by minimising the middlemen needs to be addressed. The 
inefficient and redundant middlemen is one of the main 
problems of Thailand’s agricultural ecosystem. 

Folkrice, founded by Anukul Saipech and Tananon Ngentavorn, 
is a marketplace platform specifically for matching organic 
farmers and consumers. Folkrice capitalises on using digital 
platform to create more efficient supply chain. After the farmers 
registered on the website, they can begin to sell their products. 
Additionally, Folkrice will send independent audits to verify 
the safety of registered products. 

การเปล่ียนจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมใช้สารเคมีและเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เชงิเดีย่ว ไปสู่การผลิตแบบเน้นคณุภาพ ออร์แกนิก และปลกูหลากหลายสายพนัธุ์ 
เป็นกระบวนการท่ีไม่ง่ายนักส�าหรับชาวนาไทย นั่นเป็นเพราะว่าเม่ือแรกเริ่ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตดังกล่าว โดยมากแล้วปริมาณผลผลิตจะลดลง 
จากเดิม อีกทั้งการจะช่วยให้การผลิตแบบใหม่นี้เป็นไปได้ ยังต้องท�าให้ชาวนา
ขายข้าวได้เงินมากขึ้นจากจ�านวนผลผลิตท่ีอาจลดลง นั่นหมายความว่า    
การลดบทบาทพ่อค้าคนกลางจึงเป็นส่ิงท่ีต้องค�านึงถึงด้วย ซ่ึงปัญหาพ่อค้า
คนกลางน้ีเองก็เป็นปัญหาหน่ึงที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจการเกษตรของ
ไทยมาโดยตลอด

อนุกูล ทรายเพชร และ ธนานนท์ เงินถาวร ร่วมกันก่อต้ัง Folkrice ให้เป็น 
แพลตฟอร์มใหม่ของการค้าข้าวท่ีช่วยจับคู ่ชาวนากับผู ้บริโภคโดยตรง    
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ ท�างานผ่าน 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เม่ือเกษตรกรลงทะเบียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ ก็สามารถเริ่มต้นการขายสินค้าของตนได้ โดยทาง Folkrice จะส่ง
คนไปตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีน�ามาขายอีกด้วย

1+2 : Folkrice ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ตลาด ได้โดยตรงได้สะดวกขึ้น 
Folkrice creates direct access to market for small-scale producers.
3 : ภาพหน้าจอการท�างานของ Folkrice ในอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 Folkrice User Interface

This efficiency benefits both consumers and producers.          
Consumers are able to procure organic produces from the 
originators. With an ability to sell their products with higher- 
profit margin, producers are able to find consistent demand, 
and has better access to the consumers market with less   
middlemen. 

Folkrice has created possibility for farmers to shift to organic 
farming. Furthermore, it gives incentives to farmers to diversify 
their production: i.e. from jasmine rice to other local species. 
These organic and local species of fresh produces are highly 
in demand. Diversifying products is comparative advantage 
of the small scale farmers. Making the best use of this advantage 
enable them not to rely on chemical fertilisers, since quantity 
is not the main goal. 

Another benefit of using Folkrice is the backdoor system. 
Restaurants and hotels do not usually buy directly from small 
scale organic farmers, despite their desires, because these 
farmers could not provide these enterprises with proofs of 
payment. Folkrice automatically generates these proofs of 
payment for both the parties. The marketplace helps moving 
marginal farmers to the centre of formalised transaction. In 
addition, the website also provides logistics services information. 

Moving to small scale, organic, diversified production requires 
technological push. Folkrice can provides the essential digital 
marketplace. This digital ecology, with its accessibility, can 
potentially empower one of the poorest but most important 
jobs in the country. Anukul hopes that this marketplace could 
potentially lead to solve the problem of food security. 

กระบวนการน้ีมิเพียงช่วยลดระยะห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาต้นทุนราคาข้าวสูง      
ซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนเช่าโกดัง ค่าขนส่ง หรือพ่อค้าคนกลาง แต่ยังให้
ประโยชน์กับท้ังผู้บริโภคและผู้ผลิต น่ันคือ เกษตรกรผู้ผลิตมีส่วนต่างจากก�าไร
ท่ีมากขึ้น อีกท้ังข้าวท่ีสดใหม่ก็ถูกจัดส่งออกจากมือชาวนาไปถึงผู้บริโภคได้
โดยตรง 

เม่ือ Folkrice สร้างความเชือ่ม่ันให้แก่ชาวนา ก็จะน�าไปสู่ความเป็นไปได้อ่ืนๆ เช่นว่า 
เราอาจเห็นเกษตรกรเปล่ียนไปท�าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ส่งผลให้ไม่ต้องใช้สาร
เคมีในขัน้ตอนเพาะปลูก ผู้บริโภคได้รบัผลผลิตทีป่ลอดภยั รสชาติดี และสดใหม่ 
นอกจากนี้ ยังอาจสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกผลผลิตท่ีมีความหลากหลาย 
อาทิ ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ท้องถิ่นอื่นๆ 

Folkrice มิเพียงสร้างพื้นท่ีให้เป็นตลาดดิจิทัลส�าหรับซื้อขาย ซึ่งเสมือนเป็น
ระบบหน้าบ้านเท่านัน้ แต่ยงัช่วยจดัการกับระบบหลังบ้านให้แก่ท้ังเกษตรกรผู้ผลิต 
และผูบ้ริโภคทีเ่ป็นผู้ประกอบการอีกด้วย กล่าวคอื Folkrice จะเป็นผู้ออกใบเสรจ็ 
ให้ทัง้สองฝ่ายโดยอัตโนมติั ต่างจากเดมิทีแ่ม้ร้านอาหารและโรงแรมใหญ่ๆ มีความ 
ต้องการจะซือ้ผลิตผลจากเกษตรกรรายย่อย แต่ไม่อาจท�าได้เพราะตดิปัญหาว่า 
เกษตรกรออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการขนส่งและค้าขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันเวลา
ไม่เน่าเสียอีกด้วย

หากต้องการเปล่ียนการผลิตให้เน้นคุณภาพเป็นแบบอินทรีย์ และหลากหลาย
สายพันธุ์ จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยผลักดันด้วย Folkrice เองเอ้ือให้เกิด
พื้นท่ีตลาดแบบใหม่ขึ้น ระบบนิเวศวิทยาของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เช่นนี้ อาจช่วยเพิ่มอ�านาจให้กับชาวนา อาชีพที่ส�าคัญมาก แต่กลับจนที่สุดของ
ประเทศก็เป็นได้ ปลายทางของ Folkrice น้ัน อนุกูลหวงัอย่างย่ิงว่าจะเป็นส่วนหน่ึง
ของการแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอีกด้วย

1.

2.

3.
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No	Industry,	
Only	Organic

แม้ว่าภาคกลางจะเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวของประเทศไทย 
เพราะเป็นแดนดินที่อุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 
ทว่าท่ีราบสูงแถบอีสานซึ่งแห้งแล้งและกันดารเป็นส่วนใหญ่กลับขึ้น
ชื่อเรื่องการปลูกข้าวหอมท่ีมีคุณภาพสูง ความแตกต่างทาง
ภูมิศาสตร์ท�าให้ชาวนาภาคกลางปลูกข้าวได้ปีละสามรอบ แต่ชาวนา
บ้านโคกสะอาด จังหวัดสกลนคร หน่ึงในพื้นท่ีประสบภัยแล้งท่ีสุด
ของประเทศ กลับเชื่อม่ันว่าการปลูกข้าวปีละครั้ง แล้วรอฝนตาม
ธรรมชาติ คือวิธีปลูกข้าวหอมท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดอกฮัง ได้เปล่ียนข้อจ�ากัดทาง
ภูมิศาสตร์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
แต่เข้มแข็ง ลงทุนปลูกข้าวปีละครั้ง โดยเลือกปลูกสายพันธุ์หายาก
ในพื้นที่นาขนาดเล็ก เพิ่มมูลค่าด้วยกรรมวิธีปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ และลดต้นทุนการผลิตลงโดยไม่พึ่งพา 
ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและผู้บริโภค
ซึ่งก็พบว่ารายได้โดยรวมอาจน้อยลง แต่ก�าไรต่อหน่วยกลับสูงขึ้น

การหันมาปลูกข้าวท้องถิ่นที่ก�าลังสูญหาย นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ 
ข้าวหลากสายพันธุ์ที่มีรสชาติและสีสันต่างกัน เช่น สีด�า สีแดง หรือ 
สีม่วง สีสันเหล่าน้ีมิเพียงเป็นทางเลือกให้การกินข้าวหอมมะลิสีขาว 
อันจ�าเจเท่าน้ัน แต่ยังเต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานิน ซึ่งช่วยต้าน
อนุมูลอิสระในร่างกายได้ไม่ต่างจากผลแบล็คเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่ 
อีกด้วย

1 + 2  : กลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมดอกฮังช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ให้เกษตรกรและคนทั่วไปที่สนใจ
Kao Homme Dog Hang promotes local rices 

by handing out seeds to producers and locals.

1.

2.

While the Chao Phraya River basin in the Central   
Plain of Thailand has known as the country’s hub of 
rice production, the Isan plateau in the Northeast has 
gained a distinguished reputation for its high quality 
aromatic rice. Compared to the Central Plain, Isan 
terrain is largely upland with generally poorer water 
and soil regime. Yet, the natural constraints have 
turned into an opportunity for the Isan farmers to 
grow premium rice, which is tolerant to the drought 
and salinity. 

An enterprise, Khao Homme Dog Hang, set up by 
local farmers in Sakon Nakhon is on the mission to 
conserve and capitalise on the diversification of rice. 
The organic farming method also being used as much 
as possible to promote the safety of consumers. 

Moreover, local rice variants come in different colours. 
These colourful rices have proved to contain  anthocyanin, 
in the same vein as blackberry or raspberry. Thus, 
diversification of these variants can contribute to the 
monotony of the white Jasmine Rice.

14 15



“Rice is like flowers”, said Bamphen Chairat, a local 
rice scholar. The drier it gets, the more colourful the 
flowers become. Rice can adapt to the drier, arid climate 
which will produce tastier, colourful produces.               
Diversified, once a year, organic, rice farming is the 
way forward. Higher quality produces mean the farmers 
have negotiating power with the market. They can 
potentially connect with end consumers via e-commerce. 
Thus, bypassing middlemen and inefficient supply 
chain. 

One of the main advantages of Sakon Nakhon province 
is its under industrialisation. Land, water and air have 
not been contaminated. The province can leap to be 
one of the leading organic farms of the country.       
However, one of the biggest challenges this local      
enterprise faces is to recruit farmers to adopt a small 
scale organic method. The transition from chemical 
farming method to organic one usually implies drop 
in productivity during the first or second year. If the 
farmers can overcome the transitional period, his or 
her profitability will spike again due to lower chemical 
and fertiliser cost. Smaller farms mean less labour 
cost as well.

Isan, especially Sakhon Nakhon, is a drought area. 
Irrigation system has limited positive impact because 
of the geography. Thus, rice can only be produced once 
a year, as opposed to three times a year in the central 
plain of the Chao Phraya River. These socio-economic 
conditions arguably have made Isan one of the poorest,  
and at the same time, one of the most resourceful region. 

“ข้าวก็เหมือนกับดอกไม้” บ�าเพ็ญ ไชยรักษ์ ปราชญ์เรื่องข้าวท้องถิ่น 
เปรียบเปรยไว้เช่นน้ัน ดอกไม้ยิ่งผ่านความแล้งมาได้ก็มักให้ดอก          
ผลิบานสีสันสดใส ข้าวกเ็ช่นเดยีวกัน ท่ีเม่ือปรบัตัวเข้ากับสภาพแห้งแล้ง
ได้แล้ว ก็จะมอบรสชาติท่ีอร่อยกว่า เมล็ดข้าวมสีีสนัสวยงามกว่ามาให้ 
การรวมกลุ่มท�าธุรกิจขนาดย่อมของชาวบ้านโคกสะอาดเริ่มปรับตัว
เข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่ด้วยการเข้าถึงตลาดผู้ซื้อข้าวโดยตรงผ่าน
ระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งลดต้นทุนราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งข้าวที่มี
คุณภาพสูงก็จะเพิ่มอ�านาจต่อรองระหว่างกลุ่มชาวนากับตลาดข้าว 
โดยมีคุณภาพของพืชผล ราคาที่ย่อมเยา และการเสนอตัวเลือกข้าว
ชนิดใหม่แก่ผู้บริโภคเป็นจุดดึงดูดความสนใจ 

ข้อได้เปรียบของจังหวัดสกลนครซึ่งไม่เคยบอบช�้าจากการปักหลักของ
โรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ส่งผลให้อากาศ ดิน และน�้าไม่มีสารเคมี 
ปนเปื้อน ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชาวนาในท้องถิ่น การรวมตัวกัน
เป็นองค์กรท้องถิ่น การท�านาเพียงปีละครั้งหรือสองครั้ง ซึ่งหมายถึง
รายได้ที่ลดลงในช่วงแรก แต่ต่อสู้ในเงื่อนไขต้นทุนที่ต�า่กว่า โดยไม่ต้อง
เร่งปริมาณผลิตไปตามความต้องการจากใบสัง่ของฟาร์มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่อีกต่อไป

เราอาจมองความแห้งแล้งและระบบชลประทานท่ีจ�ากัดของภาคอีสาน 
โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร ท่ีท�าให้เกษตรกรท�านาได้เพียงปีละครั้ง
เช่นน้ี ว่าเป็นได้ทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีท�าให้อีสานเป็น
ภูมิภาคท่ียากจนที่สุดของประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อจ�ากัดเช่นน้ี 
ก็เป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญอย่างย่ิงได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากโบสถ์คาทอลิกจะเป็นศูนย์รวมทางความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว 
โบสถ์ยังให้ความสนับสนุนชาวนาด้านการผลิต เช่น มอบเครื่องบรรจุสุญญากาศ 
ท�าให้การบรรจุภัณฑ์ข้าว สะดวกและมีคุณภาพมากขึ้น
Catholicism is central to the cultural identity of the community.

The local church also donates vacuum machine for farmers to easily 

package rice producers. 

บ�าเพ็ญ ไชยรักษ์
Bamphen Chairat
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Growing	Salary,	
Not	Commodities

Humans have always tended to build communities either 
around sources of salt, or where they can trade for it. 
Turning back the clock, even as far back as 6050 B.C, salt 
has been an essential part of every human civilisation. 
Believe it or not, the word “salary” was derived from the 
word “salt”. Since salt was highly valued, just like the 
present day monetary currency, its production was highly 
regulated. It was used as a means of transaction in ancient 
times. In modern day economy, salt has been used and 
adapted into various products for years. Value added salt 
can create large profit for the producers. The Himalayan 
salt, for example, with despite its dubious health benefit, 
has been widely in demand and very pricey. 

Most of the salt production in Thailand, whether from 
the land or the sea, tends to be made as industrialised 
products which are being sold as commodities. However, 
a small group of people has started to make the “common 
salt” remarkable. One among the few is Kunnapatr          
Wattanakul whose family owns 160,000 square meters 
of salt farm in Ban Dung, Udon Thani. Being in the world 
of salt field day in, day out, Kunnapatr observed that her 
own feet skin, being soaked in the salt farm all day, are 
always cleansed and moisturised. Combining her own 
self-experimental experience with a formalised research 
process, Kunnapatr came up with a value added process 
of turning inexpensive commodities into desirable products. 

Although 99 percents of the yields goes into industrial 
production, she understands that salt, especially the Fleur 
de Sel, can be highly valued when adapted into spa products. 
In order to safely utilised salt and mud to create skincare 
products, every packages must be sent to the SGS lab for 
analysis. They often look for heavy metal and other     
substances that could be harmful for the users. One of 
the claimed comparative advantage of the Ban Dung salt 
is that it has very low Anhydrous Magnesium Sulphate 
which is usually a dehydration agent. 

ในอดีตมนุษย์มักสร้างชุมชนขึ้นรอบๆ แหล่งผลิตเกลือ หรือไม่เช่นนั้น 
ก็ต้ังรกรากใกล้ๆ กับสถานที่ซึ่งใช้แลกเปล่ียนซื้อขายเกลือ หากย้อน 
กลับไปในอดีต ต้ังแต่ประมาณ 6050 ปีก่อนคริสต์ศักราช เราก็จะ
พบความส�าคัญของเกลือในหลายอารยธรรมของมนุษย์ คุณจะเชื่อ
หรือไม่ว่าค�าว่า “salary” ที่แปลว่าเงินเดือนนั้น มีรากศัพท์มาจาก
ค�าว่า “salt” ท่ีแปลว่าเกลือ เน่ืองจากเกลือมีมูลค่าสูงมากและ       
เป็นผลิตผลท่ีถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในยุคโบราณ เกลือในสมัยนั้น
จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าและสื่อกลางในการแลกเปล่ียน 
มูลค่าในเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างทุกวันน้ี เกลือถูกใช้และปรับเปล่ียน
ไปในหลากหลายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าให้แก่เกลือจึงอาจช่วย
สร้างก�าไรมหาศาลให้แก่ผู้ผลิต อาทิ เกลือหิมาลายัน ซึ่งแม้จะยังมี
ข้อกังขาในสรรพคุณท่ีมีต่อร่างกาย แต่ก็ยังมีราคาสูงและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดอีกด้วย 

เกลือส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากบนดินหรือในทะเล         
จะถูกส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขายเป็นสินค้า อย่างไรก็ดี     
มีกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ได้ริเริ่มท�าให้เกลอืธรรมดาๆ มคีวามโดดเด่น
ขึ้นมา หนึ่งในกลุ่มคนเหล่าน้ันก็คือ กุญณภัทร วัฒนกูล

ณ บ้านดุง อุดรธานี ครอบครัวของกุญณภัทร ประกอบกิจการ    
นาเกลือบนพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร แม้ผลิตผลกว่า 99% 
จะส่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่อีก 1% ท่ีเหลือ กุญณภัทรเลือกท่ี
จะเปล่ียนภาพลักษณ์ของดอกเกลือ (Fleur de Sel) จากท่ีคนทั่วไป
รับรู้ว่าเป็นส่วนท่ีขาวสะอาดที่สุดของเกลือ ให้กลายเป็นสินค้า       
เพื่อสุขภาพและความงามแบบสปา ไอเดียน้ีเกิดจากสมมติฐานว่า 
สุขภาพผิวเท้าท่ีดีของเธอนั้น เกิดจากการสัมผัสโคลนในนาเกลือ 
อยู่ทุกวัน หลังจากน้ันกุญณภัทรจึงน�าคุณสมบัติช่วยขัดผิวและเพิ่ม 
ความนุ่มชุ่มชื้นของเกลือและโคลนมาขยายผลต่อให้เป็นผลิตภัณฑ ์
ท่ีมีราคาแพงและเป็นที่ปรารถนาของคนรักความสวยงาม

ตลอดกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เรื่องความปลอดภัยเป็น
ส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีกุญณภัทรใส่ใจเป็นพิเศษ เกลือและโคลนจาก          
นาเกลือแห่งน้ีจะถูกส่งไปห้องปฏิบัติการของ SGS ซึ่งเป็นบริษัทรับ
ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ชั้นน�าและได้รับการรับรองจากหลายหน่วย
งานราชการในไทย เพื่อตรวจสอบสารแปลกปลอมหรือโลหะที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค ผลวิจัยชี้ว่าเกลือจากบ้านดุงถือเป็นเกลือที่
บริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปื้อน และปริมาณแมกนีเซียมซัลเฟตต�่า
มาก จึงวางใจได้เม่ือน�าไปใช้กับผิวพรรณของมนุษย์

1 : ผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนามาจากเกลือ
และดินของกุญณภัทร
Skincare products developed from salt 

and earth by Kunnapatr.
2 : บรรยากาศสปาเกลือที่อยู่ในบริเวณนาเกลือ
Salt spa locates within the salt farm.

1.

2.
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Harvesting Fleur de Sel can be complicated. After crystallisation, 
the process must be done by hand. Thus, required certain 
skill for the salt farmers. 

Mud is collected after the water was drained out of the salt 
farms. Therefore, it still contains some of the mineral traces. 
Mud must be dried and mixed with selected herbs to create a 
refreshing scent. It can be used as facial and body mask. 

Kunnapatr also created an open air salt spa. Being observant, 
she noticed that water in a salt farm is warmer than usual. She 
constructs a pipe under a salt farm to create a warm water 
which could be use in her spa. The spa water has certain    
mineral as well.

ขั้นตอนการเก็บดอกเกลือเป็นงานละเอียดอ่อนท่ีต้องเก็บด้วยมือเปล่าเท่าน้ัน 
การเก็บผลึกเกลือจึงสงวนไว้ส�าหรับชาวนาเกลือท่ีมีประสบการณ์และทักษะ
ช�่าชอง ส่วนโคลนพอกจะเก็บมาหลังจากระบายน�้าออกจากนาเกลือจนขอด
เท่านั้น โคลนท่ีได้จึงมีแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพผสมอยู่หลากหลายชนิด 
และเม่ือน�าไปผสมสมุนไพรนานาชนิดจึงยิ่งได้กลิ่นหอมสดชื่น เหมาะส�าหรับ
พอกหน้าและส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ไม่เพียงเท่าน้ัน กุญณภัทรยังสร้างโรงสปาแบบเปิดส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ี
อยากสัมผัสธรรมชาติโล่งแจ้ง ผลจากการช่างสังเกตของเธอพบว่าน�้าท่ีไหล 
ออกมาจากนาเกลือจะมีอุณหภูมิอุ ่นเป็นพิเศษ เพราะไหลผ่านชัน้ดนิในช่วงท่ี
ก�าลังคายความร้อน ซึ่งเธอน�าไปต่อยอดเป็นท่อน�้าอุ่นจากใต้ดินเพื่อบริการ
เสริมแก่คนรักสุขภาพท่ีอยากอาบน�้าเกลือท่ีเต็มไปด้วยแร่ธาตุอีกด้วย

บรรยากาศสปาเกลือที่อยู่ในบริเวณนาเกลือ
Salt spa locates within the salt farm
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The	Taste	
Reinterpreted

In the past, much of what is known about Thai cuisine 
evolved in the Central region with a sophisticated 
version of gastronomy known as “the Royal Cuisine”; 
the culinary masterpiece influenced by the kitchen 
of Thailand’s Royal Court.

Isan food is at the opposite end of the spectrum to 
Central Thai cuisine, since it was considered as “low 
status”. However, according to a survey of food          
consumption in Thailand conducted in 1996 by 
Faculty of Human & Social Development,University 
of Victoria- due to an increasing interest in                     
vegetarianism and Western-influenced notions of 
health, people talk about Isan food being “lighter” and 
“healthier” than the “rich coconut milk-based curried 
of Central Thai cuisine.” With a spirit of modern 
interpretation, nowadays, Isan dishes are becoming 
increasingly popular not only in Thailand nationwide 
but also in the Western world.

เมื่อพูดถึงอาหารไทย คนมักนึกถึงอาหารภาคกลางท่ีศาสตร์        
ขั้นสูงสุดแห่งการปรุงต้องมาจาก “ต�ารับชาววัง” ซึ่งมีต้นก�าเนิด
มาจากห้องครัวราชส�านัก 

ทว่าอาหารอีสานดูจะตรงข้ามกับต�ารับอาหารจากภาคกลาง 
แม้อาหารอีสานจะไม่ได้ถูกยกย่องไว้สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม         
ตามรายงานการบริโภคอาหารของไทยในปี 2539 โดยคณะการ
พฒันามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ระบวุ่า ความสนใจ 
การบริโภคแบบมังสวิรัติและความคิดเรื่องความใส่ใจสุขภาพจาก 
ตะวันตกท่ีเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนท่ัวไปพูดถึงอาหารอีสานว่า “ดีต่อ
สุขภาพ” และ “ย่อยง่าย” มากกว่า “อาหารภาคกลางท่ีนิยมใช้
กะทิในการปรุง” ทุกวันน้ีเมนูอาหารอีสานเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น
อย่างมาก และไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ยังเป็น
ท่ีนิยมในประเทศตะวันตกหลายประเทศอีกด้วย
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The	Molecular	
Evolution

1 : ผักสดริมรั้วตามฤดูกาลที่พบเห็นได้
ทั่วไปตามตลาด
Local seasonal vegetables being 

displayed at the market. 
2 : ชะคราม วัตถุดิบพื้นบ้าน มีรสชาติเค็ม 
เชฟหนุ่มน�ามาท�าเป็นเกลือชะครามด้วย
Seepweeds, local vegetables, has 

salty taste. Chef dehydrates them 

and uses it as a seasoning salt.

3 : เมนูหอยนางรมที่ใช้มะพร้าวคั่วเป็น
วัตถุดิบในการรมควัน
Smoked oyster with roasted 

coconut. 

When talking about Thai food, it seems that           
conservatism is a default mentality of the Thai food 
industry. “Traditional Thai cuisine had been in the 
dormant state in the past years” and “there is no 
authenticity” argued Weerawat Triyasenwat or Chef 
Nhum of Samuay & Sons. Food culture travels with 
people. When people encounter different food 
culture, hybridity is often the result. Even the royal 
Thai cuisine is a trans- cultural practice; combining 
Chinese, Indian and local Thai both ingredients 
and flavour. While applying molecular gastronomy 
to different food culture has been around for a few 
decades, these modern “scientific” techniques have 
not been popular in the Thai food scene. Weerawat 
has the foresight to fuse these techniques with local 
Udon ingredients. 

Chef Nhum’s main inspiration came from two sources. 
First is the training from The Commonwealth 
Restaurant he attended in San Francisco. There, he 
learned the basics, from modern kitchen management 
to the advanced cooking techniques. Second is the 
organic market boom in the US. He appreciated the 
higher quality of farmer’s market supply. This allows 
him to see an opportunity in the growing organic 
market produced by the locals. With his training at 
Nahm and Bolan restaurants to familiarise himself 
with Thai ingredients and characteristics, he was 
ready to move back to Udon Thani province and 
start the restaurant with his brother. 

ความเช่ือแบบอนุรักษนิยมอาจท�าให้ภาพจ�าของอาหารไทยในการ 
รับรู้ของคนท่ัวไปเหมือนถูกหยุดไว้ไม่ให้เปล่ียนแปลง อาหารไทย
ในเวทีโลกเน้ือหอมมานับสิบปีก็ด้วยท่าทีท่ีไม่หยุดน่ิง “ของแท้เป็น
ส่ิงท่ีไม่มีอยู่จริง” เป็นค�ากล่าวของ วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ หรือ
เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันส์ เชฟหนุ่มยังเชื่อด้วยว่า 
วัฒนธรรมอาหารเดินทางไปพร้อมกับผู้คน การผสมปนเปกัน   
จึงเป็นเรื่องธรรมดา ความแท้ดั้งเดิมต่างหากท่ีไม่มีอยู ่จริง 
ประวัติศาสตร์การครัวของมนุษย์ทุกชาติพันธุ์จึงล้วนหยิบยืม
เทคนิคมาเนรมิตอาหารจานใหม่ตามรสชาติที่ถูกปากถูกใจ           
แม้กระท่ัง อาหารต�ารับชาววังของไทยเอง ก็เป็นการข้ามวัฒนธรรม
ระหว่างครัวจีน ครัวอินเดีย และครัวไทย ทั้งในด้านวัตถุดิบและ
เครื่องปรุง ส�าหรับในปัจจุบัน ขณะท่ีในหลายวัฒนธรรมนิยม
ประยุกต์สไตล์โมเลกูลาร์เข้ากับการปรุงอาหารของตนมาสักพัก
ใหญ่แล้ว แต่ดูเหมือนการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับปรุง
อาหารไทยจะยังไม่เป็นภาพท่ีคุ้นตาคนไทยเท่าไหร่นัก กระน้ันด้วย
การท่ีมองการณ์ไกล เชฟหนุ่มจึงประยุกต์เทคนิควิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ เพื่อใช้ปรุงเมนูอาหารท่ีมีส่วนผสมเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
อุดรธานีขึ้นมาน่ันเอง 

แรงบันดาลใจท่ีท�าให้เชฟหนุ่มกลับมาท�าร้านอาหารท่ีบ้านเกิด   
ส่วนหน่ึงเกิดจากประสบการณ์ในร้านอาหาร Commonwealth               
ท่ีซานฟรานซิสโกที่สอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคพิเศษ        
การท�าครัวสมัยใหม่ และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากกระแสตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในอเมริกาก�าลังคึกคัก และเมื่อได้ผ่านการฝึกจาก
ร้านน�้าและร้านโบลาน สองร้านอาหารไทยชื่อดังแล้ว ท�าให้เชฟ
หนุ่ม คิดกลับมาเปิดร้านอาหารไทยร่วมกับพี่ชาย เลือกใช้สินค้า
ออร์แกนิก ทั้งเน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศในท้องถิ่นมาสร้าง
สรรค์อาหารไทยใหม่ๆ และเป้าหมายส�าคัญคือการสร้างระบบ
นิเวศน์การค้าขายสินค้าเกษตรออร์แกนิกในตลาดจังหวัดอุดรธานี

ผงปรุงรสจากพืชผักท้องถ่ิน (ไล่จากซ้ายบน) ผงบ๊วย/ ผงเกลือชะคราม/ ผงมะแขว่น/ ชะครามแห้ง/ มะแขว่นแห้ง 
Seasoning powder made from local vegetables. From top left : Plum Powder/ Seepweeds/ Makawn Powder (scientific name: Zanthoxylum) Powder/ 
Dehydrated Seepweeds/ Dehydrated Makawn

1.

2. 3.
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Every morning, instead of modern supermarket, Chef 
Nhum goes to the local market in Udon Thani.           
The main advantage of the local market, he claims, 
are multi layered. Most importantly, local market of-
fers seasonal, organic fresh produces. This provides 
him with lower cost and better quality products, and 
also seasonal produces are always more suitable for 
cooking. 

Local vendors can offer him with local fruits and 
vegetables, which are called “vegetable fences” due 
to the availability and mundanity. Moreover, these 
vegetables are also seasonal, which informs Chef 
Nhum’s menu creation. They are often underrated 
by the locals but perceived as exotic by visitors.           
He utilises these vegetables to create unique taste 
and scent in many of his dishes. Sometimes, the 
vendors can even educate the chef about some even 
more unique and rare vegetables. 

Local and exotic ingredients provide ample                       
opportunity for experiment with molecular technique. 
Vegetables can be pureed to create light texture. Meat 
can be cooked with Sous-Vide to retain moisture. 
These modern techniques are useful tools for the 
chef and the restaurant to differentiate itself from 
the Thai food scene. 

เพื่อให้ได้วัตถุดิบท่ีดีท่ีสุด กิจกรรมยามเช้าของเชฟหนุ่มจึงเป็นการ
เดินจับจ่ายซื้อของในตลาดสด ส่ิงท่ีเชฟหนุ่มสนใจเป็นพิเศษคือ
วัตถุดิบท่ีหาได้เฉพาะบางฤดูกาล โดยเฉพาะผักริมรั้วหลายชนิด  
ท่ีไม่เคยรู้จักมาก่อน เขาชอบการสนทนากับพ่อค้าแม่ขายเพราะ
ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เก่ียวกับอาหารท้องถิ่น นอกจากน้ียัง
บันดาลใจให้คิดค้นวิธีดึงกล่ินและรสของผักริมรั้ว ซึ่งมักถูกมองข้าม
โดยคนท้องถิ่น แต่กลับชวนต่ืนใจส�าหรับคนต่างถิ่นมาสร้าง
เอกลักษณ์ในจานอาหารของเขาด้วย เมื่อผนวกกับศาสตร์การปรุง 
ในวิถีเชฟ ท่ีน่ีจึงมีการทดลองสนุกๆ กับอาหารเกิดขึ้นเสมอ เช่น 
การน�าผักสดไปท�าพูเร่เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสใหม่ๆ หรือการท�าซูวีเพื่อ
รักษาความชุ่มฉ�่าของเนื้อสัตว์ ไปจนถึงเมนูอาหารท่ีจะหารับประทาน 
ได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น

1+2 : เชฟหนุ่มขณะจ่ายตลาดยามเช้าเป็นกิจวัตร
Chef routinely sources his ingredients from 

morning market 
3 : ไข่มดแดงที่ชาวบ้านน�ามาขายที่ตลาด
Red ant eggs sold by locals. 

เมนูย�าผักริมรั้ว ไข่มดแดง เพ่ิมสัมผัสและรสชาติในปากด้วยซอสต�าแตง
Local vegetables salad with red ants eggs. Adding texture and 
taste with cucumber sauce.

1.

2.

3.
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วัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดที่น�ามาหมักดอง บางส่วนน�าไปใช้ท�าเป็นน�้าปลาและน�้าส้มสายชู 
Preserving local materials. Some are used as fish sauce, some turn into vinegar.
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Location creates both challenge and opportunity for 
the business. On the one hand, the chef will have to 
work his way to make a suitable combination between 
the local vegetables and the modern foreign technique 
in order to serve the taste of the local Udon consumers. 
On the other hand, Udon’s economic growth provides 
great purchasing power for modern consumers  who 
demand exotic vegetables,  local ingredients and 
molecular techniques. In this sense, Samuay & Sons 
is creating a new group of consumers that demand 
the restaurant’s unique food style and organic           
produces. 

Chef Nhum and his business partner, both local Udon, 
hope that the success of Samuay & Sons will help 
foster the local business, especially signaling the 
farmers that local, organic produces are in demand. 
Even the most mundane ones like vegetable fences 
are desirable.

สถานท่ีต้ังสร้างให้เกิดได้ท้ังความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจเสมอ 
ด้านหน่ึงความท้าทายของ ร้านซาหมวยแอนด์ซันส์ จึงไม่ใช่แค่ท�า
ธุรกิจของตนให้อยู่รอด ด้วยการหาสูตรท่ีลงตัวระหว่างวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นกับเทคนิคการปรุงอาหารแบบโมเลกูลาร์เทคนิค เพื่อท่ีจะ
เสิร์ฟอาหารให้ได้รสชาติที่ถูกใจชาวอุดรธานี แต่อีกด้านหนึ่งก็มี
โอกาสเกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ
ในจงัหวดัอุดรธานีได้สร้างผูบ้ริโภคใหม่ๆ ท่ีมีความต้องการบริโภค    
พืชผักแปลกๆ ส่วนผสมท่ีหาได้ในท้องถิ่น และปรุงท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
โดยใช้เทคนิคแบบโมเลกูลาร์ ในแง่นี้เอง ซาหมวยแอนด์ซันส์          
จึงก�าลังสร้างผู้บริโภคกลุ่มใหม่ท่ีต้องการร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ 
และใช้วัตถุดิบออร์แกนิกขึ้นมาด้วย

เชฟหนุ่มและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาต่างหวังว่า ความส�าเร็จของ 
ซาหมวยแอนด์ซันส์ จะช่วยสร้างความต้องการบริโภคเกษตร
อินทรีย์ ให้เกิดขึ้นอย่างย่ังยืนในอุดรธานี ที่แม้กระท่ังว่าผักริมรั้ว 
กลายเป็นส่ิงท่ีนักชิมต้องการล้ิมลอง ความพยายามของซาหมวย 
แอนด์ซันส์ จึงไม่เพียงเชื่อมโยงธุรกิจร้านอาหารเข้ากับวิถีชุมชน 
แต่ยังเป็นโมเดลท่ีคนรุ่นใหม่สามารถน�าไปปรับให้เป็นจริงได้ในบ้าน
เกิดของตนเองอีกด้วย

1 : ฟักทองบด
Pumpkin puree 

2 : เมนูปลาส้มทอด ที่ท�าการแล่และหมักด้วยตัวเอง 
เข้ากันได้ดีกับฟักทองบด
Pickled fish with pumpkin puree.

3 : (ไล่จากบนลงล่าง) เมนูขึ้นชื่อประจ�าร้าน หมูกรอบ
ย่างกรอบก�าลังดี เสิร์ฟคู่กับน�้าพริกมะขามที่เข้ากันได้ดี
กับผักแนมและผลไม้รสเปรี้ยว/ ลาบหอย 5 ชนิด 
ที่แต่ละชนิดผ่านการปรุงมาต่างกรรมวิธีกัน
From top; Signature dish: Crispy pork served 

with tamarind paste and sour local vegetables/ 
5 different shellfishes salad with 5 different way 
of cooking.

1.

2.

3.
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of	Blue
One story contends that the indigo dyeing was found 
and developed independently in many ancient           
civilizations, different places and time. Question of 
origin aside, natural based colour only come in limited 
pigments. Blue dye was a rarity. Therefore, knowledge 
of indigo dye was and arguably is- exclusive to      
certain groups of specialists. This is why, in most 
culture, indigo has become part of the myths and 
religious practices. 

One of the fascinating characteristics of the indigo 
dye is its colourfast. Real natural indigo can hardly 
be washed away; although it can certainly be faded 
in time. This creates aesthetics of age that is appreciated 
by some cultures like the Japanese, or those who love 
old and faded jeans. 

เชื่อกันว่าวัฒนธรรมการย้อมครามเกิดขึ้นในหลายอารยธรรม 
ท่ัวโลก แม้จะต่างถิ่นและต่างเวลากันไป เน่ืองด้วยต้นก�าเนิดของ
สีฟ้าครามมาจากวัตถุดิบท่ีหายาก องค์ความรู้เก่ียวกับพิธีกรรม
สกัดและย้อมครามทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงมักอยู่ในมือของกลุ่ม
ช่างฝีมือจ�านวนไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้เอง ในหลายวัฒนธรรมผ้า     
สีครามจงึถูกใช้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมทั้งท่ีมาจากต�านานลึกลับ 
และความเชื่อทางศาสนา

คุณสมบัติของสีย้อมครามจากธรรมชาติคือการย้อมติดง่าย 
และยากจะล้างออก มีเพียงการซีดจางลงตามกาลเวลาเท่าน้ัน 
ความสวยงามท่ีไม่จรีังและมีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ากันในแต่ละชิ้นงานเช่นน้ี 
จึงได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากบางกลุ่มวัฒนธรรม เช่น คนญี่ปุ่น 
หรือคนผู้ชื่นชอบกางเกงยีนส์เก่า
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In Isan, the indigo dyeing as a process still contains 
certain ambiguous practice. For instance, ingredients 
for keeping the dyeing vats “alive”, a chemical            
composition that is suitable for colourfast dye, vary 
from villages to villages. Thanks to the government 
initiative, natural indigo dyeing, which can be seen 
as one of Isan’s old cultural assets, has made a return 
in the past decade. Sakon Nakhon has established 
itself as an indigo specialised province. 

The primary production based for indigo dye  locate 
in the villages in Sakon Nakhon. The “villagers” are 
production unit that contains knowledge and skill, 
from preparing the vats to dyeing to weaving. There 
is no formal and standardised production line. This 
is partly because natural indigo production has been 
a subsistence, not for commercial. Thus, making the 
best use of the skills must base on the relationship 
between the intermediate producers and these             
villagers. 

The business landscape of Sakon Nakhon indigo 
industry comes in different shade of hue. At the one 
end of the spectrum, there is an attempt to                        
standardised the textile, under the condition of natural 
production. On the other, young designers/artists 
struggling to connect traditional craftsmanship with 
urban and global taste. In the middle is a business 
model that try to utilised local labour from the plant 
source to weaving.

ในภาคอีสาน ประเพณีการย้อมครามยังคงพบเห็นได้ท่ัวไปในชุมชน 
ทว่ากระบวนการแต่ละท้องถิ่นไม่มีแบบแผนตายตัว กล่าวคือสัดส่วน 
ที่ผสมลงถังย้อมสีเพื่อให้เกิดองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสม            
กระทั่งเกิดการกระตุ้นจากภาครัฐช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเห็นว่า 
การย้อมครามเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอีสาน 
สกลนครจึงค่อยๆ กลายเป็นจังหวัดท่ีขึ้นชื่อและเชี่ยวชาญเรื่อง        
ผ้าย้อมคราม

ฐานการผลิตผ้าย้อมครามแรกเริ่มอยู่ในจังหวัดสกลนคร ชาวบ้าน 
จ�านวนไม่น้อยล้วนมีความรู ้และทักษะฝีมือในการย้อมคราม        
ในทุกขั้นตอน ต้ังแต่เตรียมถังส�าหรับย้อมไปจนถึงการทอผ้าคราม    
แต่กระนั้นการย้อมครามก็ ไม่มีแบบแผนตายตัว ซึ่งสาเหตุหน่ึง      
น่าจะเป็นเพราะกิจกรรมน้ีย้อมเพียงเพื่อใช้กันเองในครัวเรือน
ตลอดมา ไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้ผลิตเชิงพาณิชย์มาก่อน 
ช่องว่างตรงนี้เองได้เกิดมูลค่ามหาศาลเม่ือผู้ผลิตกลางน�้ากับ      
ช่างฝีมือโคจรมาพบกัน

ภูมิทัศน์ของธุรกิจย้อมครามในจังหวัดสกลนครมีหลายเฉดไม่ต่าง
จากหลากเฉดสีของผืนผ้าท่ีถูกย้อม ปลายด้านหน่ึงคือการรักษา
มาตรฐานงานถักทอดั้งเดิมเอาไว้ให้เป็นธรรมชาติท่ีสุด ปลายอีก
ด้านหน่ึงคือการต่อสู้ของศิลปินและนักออกแบบหนุ่มสาวเพื่อ
ประยุกต์งานฝีมือจากช่างท้องถิ่นท่ีมีทักษะสูงเข้ากับรสนิยมแฟชั่น
ในตลาดโลก และสุดท้ายคืออยู่ตรงกลาง เป็นการพยายามเชื่อมโยง 
รักษากลุ่มแม่บ้านช่างฝีมือกับโรงงานทอผ้าเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนการบิดเส้นด้าย เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปท�าปฏิกิริยา
กับน�้าย้อม ให้เส้นด้ายกลายเป็นสีคราม
Oxidisation process turn cotton yarn from 
green-ish into indigo. 
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The	Fabric	of	
Community

1+2+3 : การเตรียมหม้อคราม โดยน�าเอาใบครามมาแช่ไว้ในน�้า
Indigo vat preparation.

One of the earliest pioneer of natural dyed indigo 
in Sakon Nakhon is Mae Teeta. The founder,         
Prapaipan Daengjai, moved back to the province in 
1992. Back then, the knowledge of natural indigo 
vat and dyeing process was almost lost. Prapaipan 
had to effectively gather knowledge from different 
local practitioners; from her own mother to several 
villages. She also collaborated with a Chemist from 
Rajabhat Sakon Nakhon University to understand 
the chemical process of the seemingly mythical 
practice. 

Prapaipan emphasises the quality of the whole 
process. From organic indigo plantation, cotton 
thread that is produced by the locals, to the weaving 
process that utilise local skills. However, in order to 
respond to the market, sometimes industrialised 
cotton thread is used because of its finer quality. 

แม่ฑีตา ดูแลควบคุมโดยคุณประไพพันธ์ แดงใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการ
ย้อมครามธรรมชาติท่ีย้ายถิ่นฐานจากนครราชสีมา เพื่อมาปักหลักที่สกลนคร
เม่ือปี 2535 ก่อนจะพบว่าผู้สืบทอดองค์ความรู้การย้อมครามในดินแดนน้ี
เกือบสูญหายไปหมดแล้ว ประไพพันธ์เริ่มรวบรวมองค์ความรู้จากช่างฝีมือท่ี
ยังหลงเหลือในท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้เธอยังร่วมมือกับนักเคมี-
วิทยาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการทาง
เคมีของการย้อมครามอย่างถ่องแท้ 

ในกระบวนการย้อมครามท้ังหมด ประไพพันธ์จะเน้นคุณภาพ ทุกขั้นตอนต้ังแต่
การปลูกครามแบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยฝ้ายท่ีเก็บและทอโดยฝีมือของชาวบ้าน     
ในท้องถิ่น หรืออาจมีการใช้ด้ายอุตสาหกรรมเข้ามาปะปนบ้างในบางกรณีท่ี
ต้องการตอบสนองความต้องการของตลาด

คุณประไพพันธ์ แดงใจ ขณะย้อมครามเส้นด้าย
Prapaipan Daengjai, indigo dyeing

1.

2.

3.
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Mae Teeta’s most valuable asset, Prapaipan contends, 
is the network of skilled weavers across Sakon Nakhon. 
Top quality handmade weaving is a perishing skill. 
Complicated pattern can only be made by the elder 
ladies of the villages. Prapaipan manages to put in a 
rather informal system of internal peer reviewed and 
quality control among the weavers. In this sense, the 
economy of natural indigo generates employment 
for the aging population of the province. Rather than 
being the idle population subsidised by the younger 
family members, the elder ladies of the villages have 
turned into productive members of the local               
community. The problem of reproducing weaving 
knowledge and skill, however, remains. 

One of the main challenges for Mae Teeta is balancing 
between the informal, highly-skilled, highly specialised 
production process and the growing demand for high 
quality natural indigo products. Therefore, relying 
solely on the informal knowledge, skill transfer and 
relationship between producers, weavers and dyers 
may not sufficiently sustain the indigo economy.

เครือข่ายช่างฝีมือของ แม่ฑีตา  ยึดโยงกันหลายชุมชนและถือว่ามี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในสกลนคร บรรดาช่างทอของท่ีน่ีจะแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มช่างอาวุโสท่ีมีความเป็นศิลปินและสามารถ 
ทอผ้าท่ีมีลายซับซ้อนหรือสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆ ได้เสมอ          
ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นช่างฝีมือท่ีมีทักษะทอผ้าตามความต้องการของ
ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ประไพพันธ์ยังเปิดให้ช่างทอผ้า 
สามารถวิจารณ์งานผ้าของกันและกัน ซึ่งในทางหนึ่งก็เป็นการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาฝีมือของช่างทอผ้า 
ไปในตัวด้วยน่ันเอง การรวมตัวกันของกลุ่มช่างฝีมือในเครือข่าย
ของแม่ฑีตาได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจผ้าทอย้อมคราม
ธรรมชาติและเกิดการจ้างงานแก่ประชากรสูงอายุจ�านวนมาก
ภายในจังหวัด จึงท�าให้แทนท่ีจะเป็นเพียงผู้ที่ต้องรอรายได้จาก   
ลูกหลานเท่านั้น กลับเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
อีกท้ังการน้ียังช่วยให้ชุมชนอนุรักษ์องค์ความรู้การทอผ้าย้อม
คราม 

โจทย์ในวันน้ีส�าหรับแม่ฑีตาคือการรักษาสมดุลของช่างฝีมือที่มี
ทักษะสูง กระบวนการผลิตท่ีต้องควบคมุคณุภาพทกุขัน้ตอน รวมถงึ 
การตอบสนองความต้องการของตลาดท้ังในและนอกประเทศ 
เพราะล�าพังเพียงการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างคนในชุมชน
ก็อาจจะไม่เพียงพอรักษามาตรฐานเศรษฐกิจย้อมครามธรรมชาติ
ท่ีก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

1 : ผ้าย้อมครามที่คนในชุมชนใส่ในชีวิตประจ�าวัน
Everyday use of indigo fashion by the community.

2 : ช่างฝีมือสูงวัยสร้างสรรค์ลายผ้าที่ซับซ้อน
Senior craftsman creating complicated pattern.

1.

2.
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The	Cottage	
Industrialisation

1 : ประยุกต์ใช้ผ้าย้อมครามไปใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หมอนอิง 

Widen the possible function 

of indigo textiles.
2 : ครามผงส�าหรับผู้ที่ต้องการ

ย้อมครามด้วยตัวเอง
Indigo powder for DIY 

consumers. 

To create a reproducible indigo industry and extended 
its applicability is Kramsakon’s strength. It was founded 
in 2013. Sakuna Saranan, a biotechnology graduated, 
return to her hometown and start indigo business. Her 
family background was rooted in the garment indus-
try and the local political leadership. These lend her 
advantage in the business and building the relationship 
with the local villagers. Additionally, garment industry 
has been shrinking. Natural indigo could prove to be 
more profitable. 

Kramsakon’s first attempt was the fashion industry. 
After a year, they realised that their strength was to 
produce textiles. Being intermediaries between the 
primary upstream production dye cloth and the      
downstream producers and consumers, Kramsakon 
can channel back the latter’s demand and taste. For 
example, young designers that interested in using 
indigo can procure textiles from Kramsakon. Thus, 
exposing skilled villagers to the real demand of indigo 
market. 

Modernising natural-indigo textile production is part 
of the processes. Kramsakon understands that                  
traditionally hand woven cotton has limited function. 
Their textile, therefore, must undergo specific              
treatment for specific function. Tablecloth, for example, 
must be water resistant. In this sense, Kramsakon has 
fused traditional skills with modern knowledge to fit the 
demand of  the modern day consumers. Additionally, 
Kramsakon is experimenting on indigo powder targeting 
young entrepreneurs who interested in indigo, making 
the dyeing process more accessible. 

ครามสกล เป็นธุรกิจย้อมครามท่ีต้องการท�าให้การย้อมครามเป็น
อุตสาหกรรม สามารถผลิตได้ครั้งละจ�านวนมากๆ และคนท่ัวไปเข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น ครามสกลก่อตั้งเม่ือปี 2556 โดยสกุณา สารนันท์ ท่ีตัดสินใจ
กลับมาท�างานที่บ้านเกิด โดยน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ร�่าเรียน
มาพัฒนากิจการย้อมครามในสกลนคร เน่ืองจากครอบครัวของเธอมี
ต้นทนุทางสังคมเพราะเป็นผู้น�าชมุชนท้องถิ่นและท�ากิจการส่ิงทออยู่แต่เดมิ 
การเริ่มต้นจึงไม่ยากล�าบาก ส่ิงที่ท้าทายคือการสร้างเครือข่ายแรงงาน
ฝีมือดี การรักษาคุณภาพของส่ิงทอ ตลอดจนการท�าให้ธุรกิจย้อมสีคราม 
ธรรมชาติเห็นผลก�าไรมากขึ้นกว่าเดิม

สกุณาเคยพยายามผลักดันครามสกลให้เป็นแบรนด์แฟชั่น ก่อนท่ีจะ         
พบว่าจุดแข็งของครามสกลคือทักษะการเป็นผู้ผลิตส่ิงทอ หรือเป็นผู้ผลิต
กลางน�้าท่ีท�าหน้าท่ีส่งผ้าทอย้อมครามไปสู่มือบรรดาดีไซเนอร์รุ่นใหม่
ซึ่งหลงใหลเสน่ห์ของผ้าคราม น�าไปสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ
ของตน อีกหน่ึงเป้าหมายของครามสกลคือ ผลิตครามผง เพื่อสร้าง
สูตรส�าเร็จและลัดขั้นตอนในการย้อมครามให้ง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริม             
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ให้หันมาสนใจธุรกิจผ้าย้อมครามมากย่ิงขึ้น 

แม้จะพยายามปรับขั้นตอนการผลิตส่ิงทอให้ทันสมัยย่ิงขึ้น แต่ส่ิงท่ีสกุณา 
ตระหนักดีคืองานหัตถกรรมล้วนมีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง เช่น งานฝ้าย
ทอมือตามแบบแผนท่ีมีขั้นตอนละเอียดลออ การดูแลรักษาที่ต้องการ
ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือฟังก์ชั่นการใช้งานของส่ิงทอบางประเภท
ท่ีต้องกันน�้าได้ เหล่าน้ีคือปัจจัยที่ครามสกล ก�าลังหลอมทักษะด้ังเดิม
เข้ากับวิทยาการทันสมัย  เพื่อการปรับตัวให้ตอบโจทย์ตลาดย่ิงขึ้น

3 : ตัวอย่างผ้าทอย้อมคราม 
ส�าหรับน�าไปใช้ตัดเสื้อผ้า
Indigo Textile for 
dressmaking.  

1.

2.
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Craft	is	
Experiment

1+3 : ทดลองใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อ
ท�างานศิลปะ
Using natural material in creating 

a work of art. 

2 : ใช้ครามและสีธรรมชาติอื่น ๆ วาด
ลวดลายบนผ้าพันคอ
Hand painting indigo and other 

natural colour on a scarf. 

Indigo can be experimented. By moving beyond the traditions, 
Prach Niyomka- a law and design graduate has sought to 
transform indigo into the work of art. In the same vein as Mae 
Teeta, Prach has a production base of skilled villagers that 
supply him with indigo dyed textiles. However, he has tried 
to modernise the design. While traditional indigo production 
in Sakon Nakhon tends to come in darker shade of blue, Prach’s 
design demands varying shades. Currently, it is possible to 
produce 18 different types of indigo hue.

สุดปลายทางหน่ึงของงานย้อมครามในสกลนครคือ ปฏิบัติการทางศิลปะของ
ปราชญ์ นิยมค้า ผู้ก่อต้ังแบรนด์ Mann Craft ปราชญ์จบปริญญาตรีด้าน
กฎหมาย แต่รักการออกแบบจนถึงขั้นศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการ
ออกแบบ งานของปราชญ์เป็นการจับเอางานหัตถกรรมของช่างฝีมือมาใส่
ความคิดสร้างสรรค์ลงไป ก่อนจะเปล่ียนมันให้กลายเป็นงานศิลปะ การท�างาน 
ของปราชญ์ คือการร่วมงานกับชาวบ้านที่มีฝีมือในชุมชน อาศัยทักษะของ
ชาวบ้านช่วยจัดหาผ้าและดูแลการย้อมคราม ส่วนท่ีเหลือปราชญ์จะใช้มุมมอง
สมัยใหม่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับรสนิยมของตลาดในวงกว้างย่ิงขึ้น เช่น 
การมองเห็นปัญหาว่า สีของครามมีแต่โทนสีเข้ม เขาจึงอยากท�าให้ครามมีเฉด
สีหลากหลายขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ย้อมครามของ Mann Craft มีเฉดสี             
แตกต่างกันไปถึง 18  เฉดสี 

4+5 : ทดลองใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อท�างานศิลปะ
Using natural material in creating a work of art. 

1.

2.

4.

5.
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Scarf is one of the top-rate products of Mann Craft. 
It uses high quality cotton thread. Prach has fused 
local craftsmanship with his own artistic twist by 
hand painting each and every scarf with natural 
colour from leaves, bark, and indigo. He has           
observed that, from being an indigo specialised 
instructor at many events throughout the year, 
people find it difficult to reproduce the indigo 
dyeing process. Thus, he has created a DIY indigo 
kit which makes indigo vat easier to use. 

Prach aims to make his projects go beyond the 
traditional practice. Experimenting natural indigo 
with uncommon materials, such as wood, paper, 
ceramics, etc. For example, he uses indigo as 
a printing and painting ink on paper. In addition, 
Prach’s art project also emerges from such                 
experiment.

อีกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดขายของ Mann Craft ได้แก่ ผ้าพันคอท่ี
ถักทอจากด้ายฝ้ายท่ีมีคุณภาพสูง ที่ลวดลายของผ้ามาจาก
การวาดโดยปราชญ์เอง หากจะกล่าวว่าผ้าพันคอของ Mann 
Craft เป็นงานศิลปะหน่ึงชิ้นก็คงจะไม่ผิดนัก 

อีกงานหนึ่งท่ีเราอาจพบเห็นปราชญ์ ได้บ่อยๆ คือ การเป็น  
วิทยากรเวิร์กช็อปการย้อมคราม เม่ือเป็นวิทยากรมาพอ
สมควร ปราชญ์พบว่าเม่ือจบการอบรมผู้เข้าร่วมมักจะไม่ได้
สานต่อ เน่ืองจากกระบวนการท่ียุง่ยากของการย้อมในแต่ละครัง้ 
เขาจึงพยายามประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์แบบ DIY รวมไปถึงผงคราม 
เพื่อเอ้ือให้ใครๆ ก็สามารถย้อมครามได้ 

ปัจจุบัน ปราชญ์ก�าลังขยายขอบเขตการทดลองทางศิลปะไปสู่
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ อาทิ การทดลองย้อมครามธรรมชาติกับ
วัสดุท่ีไม่ใช่ผ้า รวมถึงการใช้สีครามวาดบนกระดาษแทนหมึก
เพื่อสร้างลวดลายร่วมกับวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างเปลือกไม้ 
เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก�าลังทดลองอยู่ในโปรเจ็กต์ส่วนตัวของเขา 

1 : หม้อครามที่ปราชญ์ประดิษฐ์ขึ้นส�าหรับผู้ที่
ต้องการทดลองเล่นสนุกกับการย้อมคราม
Portable indigo vat for amateur who wants

to enjoy experimentation. 

1.
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The	Marginal
Fame

Capitalising Isan culture to create content has been 
grounded in its adaptability. On the one hand, being 
at the margin of the mainstream, Bangkok dominated, 
cultural hegemony makes it possible for Isan culture 
to be playful and less rigid. On the other hand, being 
“cosmopolitan villagers” increases their exposure to 
various cultural ideas, products, and practices.

วัฒนธรรมอีสานขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการปรับตัว ซึ่งคงจะ 
มีอยู่ในดีเอ็นเอของคนอีสานไม่มากก็น้อย ด้วยวัฒนธรรมอีสาน 
ไม่ได้ถูกนับให้เป็นวัฒนธรรมทางการซึ่งมีกรุงเทพฯ เป็นต้นแบบ      
อีกท้ังก็ไม่เป็นวัฒนธรรมกระแสหลักท่ีคนไทยยึดถือ นี่เองอาจท�าให้ 
วัฒนธรรมอีสานล่ืนไหล ปรับตัว และดิ้นไปตามจังหวะชีวิตของคน
อีสานได้ง่ายกว่า และเม่ือความเป็นอีสานโคจรมาพบกับความเป็น
สากล ผลท่ีได้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของ
วัฒนธรรมอีสานว่าท�าได้ยอดเย่ียมเพียงใด 
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The	Plot	of	
Everyday
Life

The most famous Isan cultural producers is arguably           
Apichatpong Weerasethakul. Raised in Khon Kaen province 
and went to the School of the Art Institute of Chicago, his 
works are often praised by international critics for his “lyrical, 
dreamy” style, as well as his narrative and his use of                        
metaphorical ghost. 

Apichatpong often presents Thai culture in its mundane, 
everyday life. Furthermore, his narrative can also be read as 
a social and political commentary. In “Uncle Boonme who 
Can Recall His Past Lives”, a movie which he won Palm D’Or 
from the Cannes Film Festival, he revisited a collective, but 
faded, memories of a communist insurgency in Isan during 
the 1960s. However, he used a ghostly figure as a way of       
presenting the narrative. Apichatpong’s visual representation 
of the “Thai” culture, in its real mundanity to its utmost        
absurdity, has certainly been recognised by the western           
pundits and connoisseurs. 

หากให้หลับตานึกถึงคนอีสานท่ีโด่งดังเป็นท่ีรู ้จักในระดับสากล ชื่อผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล น่าจะเป ็นชื่อแรกๆ ที่ เรานึกถึง       
อภิชาติพงศ์เติบโตในจังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจะไปศึกษาต่อด้าน
ภาพยนตร์ทีส่ถาบันศลิปะชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมริกา สุนทรียะจากภาพยนตร์ 
ของเขาดูจะเป็นท่ีถูกใจแวดวงภาพยนตร์และศิลปะระดับโลก อันเห็นได้จาก 
ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ของเขาได้รับรางวัลปาล์มทองค�าจาก 
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 

ลุงบุญมีระลึกชาติ สร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึงความทรงจ�าของผู้คนในอีสานท่ีมี
ต่อเหตุการณ์การสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับทางการไทย ที่เกิดขึ้นใน
ราวทศวรรษ 2500 ภาพยนตร์หลายเรื่องของเขาไม่เพียงมีฉากหลังในอีสาน 
แต่วิธีการเล่าเรื่องท่ีท้ังก่ึงจริงก่ึงจินตนาการของเขา สะท้อนให้เห็นว่าโลกใน
ชีวิตประจ�าวันและโลกในจินตนาการของคนอีสานเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่ขนานกัน ซึ่งเขา 
เชื่อว่าการด�ารงอยู่พร้อมๆ กันของสองโลกนี้ เป็นรากเหง้าของความเป็นอีสาน 
อนัจะพบเห็นได้จากนิทานพื้นบ้านอีสานจ�านวนมาก จึงไม่เกินเลยไปนัก หากเรา 
จะกล่าวว่า อภิชาติพงศ์เป็นคนส�าคัญที่น�าวัฒนธรรมอีสานไปแนะน�าให้กับ
ชาวโลกได้รู้จักกัน

1 : ความทรงจ�าที่เลือนราง: ฉากจากหนังเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ
A ghostly memory: scene from Uncle Boonme Who Can 

Recall His Past Lives

รักที่ขอนแก่น: เมื่ออดีตหวนมาปรากฎ
ผ่านความป่วยที่เป็นปริศนาของทหาร
Cemetary of Splendour: The 

re-presencing of the past via 

mysterious illness of the soldier.

ภำพถ่ำยโดย: นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล
Photographer: Nontawat Numbenchapol 
Courtesy of Kick the Machine Films

ภำพถ่ำยโดย : ชัย ศิริ
Photographer : Chai Siris
Courtesy of Kick the Machine Films 

1.
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ภำพถ่ำยโดย : ชัย ศิริ
Photographer : Chai Siris
Courtesy of Kick the Machine Films 

รักที่ขอนแก่น: เมื่ออดีตหวนมาปรากฎผ่านความป่วย
ที่เป็นปริศนาของทหาร
Cemetary of Splendour: The re-presencing of 

the past via mysterious illness of the soldier.
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Soul	
Searching

Isan’s culture of adaptability manifests itself in its musical 
content. Rasmee Wayarana was born in Ubol Ratchathani. 
Her father was a Jariang, a Khmer folk song, singer. Being 
nurtured by her father in Molam music, she joined a Molam 
band after graduated primary school. Not by pure choice, but 
because her family was too poor to let her further the study. 
This, however, created opportunity for Rasmee to practiced 
her talent. After she moved to Chiang Mai, she was exposed 
to the international musical talent, and variety of musical 
genres. There she started collaborating with the guitarist, 
Satukarn Tiyatira. The lyrics with Molam styles written by 
Rasmee have been meticulously infused with Satukarn’s      
creative musical harmony. The result is Rasmee’s own signature 
of Molam with a strong hint of Jazz, Blues and Soul. Hence, 
their first and successful album is called “Rasmee Isan Soul”. 
Rasmee contends that being in Chiang Mai makes it easier for 
her to fuse traditional Molam with western genre. 

ไม่ใช่เพียงงานด้านภาพเคล่ือนไหวเท่านั้นที่พาวัฒนธรรมอีสานไปพบชาวโลก 
แต่เสียงดนตรีและส�าเนียงร้องก็เป็นท่ีนิยมของชาวโลกไม่แพ้กัน รัสมี เวระนะ            
เกิดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ครูคนแรกในการร้องเพลงของเธอก็คือ พ่อ ซึ่งเป็น 
นักร้องเพลงเจรียง (ร้องคล้ายลิเก แต่เป็นภาษาเขมร) เธอร้องเพลงได้หลากหลายแนว 
แต่ที่ชอบร้องมากที่สุดคือ หมอล�า หลังจบชั้นประถมศึกษา เธอตระเวนร้องเพลง 
กับวงดนตรีหมอล�าท่ีศรีสะเกษจนรูสึ้กว่าไม่ใช่ส่ิงท่ีเธอชอบ จึงเดนิทางไปเชยีงใหม่ 
และที่น่ีเองเธอได้รู้จักกับแนวดนตรีที่หลากหลาย ได้พบกับนักดนตรีนานาชาติ
ยอดฝีมือมากมาย ซึ่งรวมถึง ก้อง–สาธุการ ทิยาธิระ มือกีตาร์ฝีมือดี ท้ังสอง
ตัดสินใจร่วมท�าวง Rasmee ขึ้น โดยรัสมีเป็นผู้เขียนเน้ือร้อง ส่วนก้องเป็นผู้แต่ง
ท�านองและเรียบเรียงดนตรี ผลลัพธ์ท่ีได้จึงเป็นเพลงท่ีมีท่วงท�านองการร้อง
หมอล�าผสานเข้ากับท�านองดนตรีแบบ แจ๊ซ บลูส์ และโซล Isan Soul เป็นอัลบั้ม
แรกของท้ังสองที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก ส�าเนียงหมอล�าอีสานเม่ือผสาน
เข้ากับท�านองโซลจึงเป็นเสียงแบบใหม่ๆ ที่ถูกรสนิยมคนฟังเพลงจ�านวนไม่น้อย
ในยุคปัจจุบัน โดยท่ียังคงส�าเนียงรากเหง้าความเป็นอีสานไว้ไม่เส่ือมคลาย

In the sames vein, The Paradise Bangkok Molam International 
Band also feature a nice cross-over between Molam and Western 
music. While Rasmee’s signature consists mainly of her          
singing and music by Satukarn, The Paradise Bangkok is a 
full-band, mainly instrumental and mostly improvised,           
Molam fused with rock, dance, and pop music. The band 
consists of the Isan musician: Sawai Kaewsombat on Khaen, 
an Isan wood mouth organ; Kammao Perdtanon on Phin, an 
Isan lute-type instrument. These two are veteran musicians, 
the latter was dubbed “Jimmi Hendrix of Phin”. The others 
consist of bassist, Piyanart Jotikasthira; drummer, Phusana 
Treeburut; and percussionist Chris Menist. The band has 
performed at music festivals around the world. Their attraction 
may have been relied on the growing demand for World     
Music. In this sense, Isan music and its hybridity is still fresh 
to the market. The simple style of beat that conveys party and 
enjoyment makes it easier to transgress the cultural border, 
in the same way that Papaya Salad, also from Isan, has been 
popular among Western consumers.

แต่ใช่ว่าอีสานจะมีแต่เสียงร้องหมอล�าที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงจากเครื่องดนตรี
ท้องถิ่นก็พาความเป็นอีสานไปหาชาวโลกได้ด้วยเช่นกัน วงดนตรี เดอะ 
พาราไดซ์ บางกอกหมอล�า อินเตอร์เนชันแนล แบนด์ เป็นอีกหน่ึงวงท่ีผสมผสาน
ดนตรีอีสานเข้ากับดนตรีสากล แต่ในขณะท่ีรัสมีใช้เสียงร้อง วงเดอะ พาราไดซ์ 
บางกอกฯ กลับใช้เสียงพิณและเสียงแคน วงดนตรีน้ีก่อต้ังโดย ณฐัพล เสียงสคุนธ์ 
นักดนตรี ประกอบด้วย มือเบส–ปิย์นาท โชติกเสถยีร, มือกลอง– ภชูนะ พลีบุรษุ, 
มือเพอร์คัสชั่น–คริส เมนิส จากอังกฤษ และท่ีขาดไม่ได้คือ ไสว แก้วสมบัติ  
หมอแคนยอดฝีมือ และพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ ผู้มีฉายา จิมมี เฮนดริกซ์            
แห่งเสียงพิณ ส�าเนียงจากพิณและแคนท�าให้เพลงของวงเดอะ พาราไดซ์ บางกอกฯ 
มีส�าเนียงท่ีแปลกหู และท่วงท�านองที่สนุกสนานในท่วงท�านอง ส่ิงเหล่าน้ีเอง
สอดรับกับรสนิยมของผู้ชื่นชอบดนตรีในแนวเวิลด์มิวสิค จึงไม่น่าแปลกใจนัก 
ท่ีส�าเนียงพิณและเสียงแคนซ่ึงผสมผสานอย่างลงตัวกับเคร่ืองดนตรีร่วมสมัย 
จะเป็นท่ีชื่นชอบของนักฟังเพลงในเทศกาลดนตรีนานาชาติมากมายถึงขั้นที่
ว่าเม่ือ เดอะ พาราไดซ์ บางกอกหมอล�า อินเตอร์เนชันแนล แบนด์ ขึ้นบรรเลง
จบลงเมื่อไหร่ มักจะมีเสียงร้องขอให้เล่นซ�้าอีกครั้งตามมาเสมอ 
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The Northern Thailand- especially in Chiang Mai which 
is the centre of the age-old Lanna Kingdom- has a rich 
artisan tradition that has developed over centuries by 
combining local materials, indigenous technology, 
as well as mastery from Chinese and Indian tradesmen. 
To recommend what to buy in Chiang Mai, Frommer’s,  
a travel guide, wrote:

“Drawing on such ancient technologies and the abundance 
of hardwoods, precious metals and stones, raw materials 
(for fabrics and dyes), and bamboo and clay, modern craftsmen 
have refined traditional techniques and now cater their 
wares to the modern market.”

There has been always a sense of excitement, of awe and 
wonder about art and craft in the Northern Thailand. 
Against the peculiar combination of mellow ambience 
and the artistic spirit, Chiang Mai is becoming a city for 
creativity that provides creative comfort for the creative 
class; from artists being inspired by the nature to digital 
nomads capitalising Chiang Mai’s lower cost of living. 
The city is becoming the desirable destination for both Thais 
and foreigners to explore and innovate new products and 
services with a creative twist.

ภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะเชียงใหม่ อดีตศูนย์กลางอ�านาจแห่งอาณาจักร
ล้านนาโบราณ เต็มไปด้วยช่างฝีมือตามขนบดั้งเดิม ซึ่งได้พัฒนาผ่านกาลเวลา
นานหลายศตวรรษ ผ่านการผสมผสานวสัดท่ีุหาได้ในท้องถิ่น เทคโนโลยีพื้นเมือง 
และความรอบรู้จากพ่อค้าชาวจีนและอินเดีย ในการแนะน�าว่าควรจะซื้อสินค้า
ประเภทไหนดีในเชียงใหม่ เว็บไซต์แนะน�าสถานท่ีท่องเที่ยว Frommer  เขียนถึง
ภาคเหนือของไทย ดังน้ี 

“ด้วยเทคโนโลยีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ ไม้
เน้ือแข็ง โลหะและหินล�้าค่า วัตถุดิบส�าหรับทอและย้อมสีผ้า ไปจนถึงต้นไผ่และ
ดนิเหนยีวคณุภาพด ีช่างฝีมือสมัยใหม่เพยีงปรบัปรงุเทคนิคตามขนบเดมิให้ดขีึ้น 
พวกเขาก็จะสามารถผลิตสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดออกขายได้อย่างไม่
ยากเย็นนัก”

เมื่อเราได้พบเห็นงานศิลปะและงานฝีมือทางภาคเหนือของไทย ความรู้สึกตื่นเต้น 
ตะลึงพรึงเพริดและชวนประหลาดใจจะเกิดขึ้นตามมาเสมอ ส่วนผสมอันชวนให้ 
ประหลาดใจระหว่างบรรยากาศเนิบช้าละมุนละไมผนวกเข้ากับจิตวิญญาณแห่ง
ศิลปะ ท�าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองเพื่อความสร้างสรรค์ ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วย
ความสะดวกสบายท่ีมอบให้แก่บรรดานักสร้างสรรค์ เชียงใหม่จึงเป็นเมือง
จุดหมายปลายทางของท้ังชาวต่างชาติและคนไทยเองท่ีมุ่งม่ันจะมาเชียงใหม่
เพื่อแสวงหาและคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยความคิดท่ีเรา
อาจคาดไม่ถึง 

The North

Creative 
Comfort
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Meet	
the	Makers

With a strong culture of handmade, the Northern 
Thailand has been a magnet for people with an     
artisanal spirit: i.e. those who tend to believe that 
skilled manual labour and craft is a path to a better 
life. Against the globalised mass production, designers 
and craft makers of the North have made an effort 
to evolve unique handmade products by blending 
outside influencers into existing traditions.

ด้วยวัฒนธรรมแฮนด์เมดอันเข้มแข็ง ภาคเหนือของไทยได้ดึงดูด
ผู้คนท่ีรักในงานศิลปะจ�านวนมาก อาทิ คนท่ีเชื่อว่าแรงงานและ       
งานคราฟต์ท่ีต้องอาศัยทักษะการลงมือท�าเป็นหนทางในการ           
เติมเต็มชีวิต ในทางตรงกันข้ามกับการผลิตแบบปริมาณมาก                   
นักออกแบบและคนท�างานคราฟต์ในภาคเหนือได้ใช้ความพยายาม 
ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท�ามือท่ีมีเอกลักษณ์ โดยการผสานสิ่งท่ีดี
จากภายนอกให้เข้ากับขนบดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าอยู่แล้ว
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To produce an ethnic hand woven textile with finest quality 
for the modern market relies on several factors. One of them 
is good collaboration between the producers and the consumers. 
Studio Naenna has specialised itself as a collaborator.

Patricia Cheesman, who later founded Studio Naenna,                  
encountered Lao textiles during the period of the country’s 
political turmoil in the 70’s. Some of the Lao and Thai ethnic 
groups, who moved south into Vientiane and into Thailand, 
had brought with them their heirloom textiles. Being enticed 
the heritage of ethnic minorities, Patricia started to explore 
and document these Lao and Thai textiles. Her experience in 
fieldwork in weaving villages, in Laos and Isan, gave her an 
opportunity to foster relationships between herself and the 
weavers. In 1985, armed with her expert knowledge in Lao 
and Tai textiles, Chiang Mai University appointed Patricia as 
a lecturer at the Thai Art department. She moved her family 
to settle in Chiang Mai that year.

หลายครั้งท่ีเราพบเห็นหรือหยิบจับผ้าทอมือบางผืนท่ีมีลวดลายสวยงามตาม
เอกลักษณ์ท้องถิ่น อีกท้ังเน้ือผ้าก็มีคุณภาพสูง เราอาจนึกไม่ถึงว่าเบ้ืองหลัง
ผ้าผืนน้ันเต็มไปด้วยปัจจัยซับซ้อนที่เราอาจมองไม่เห็นมากมาย อาทิ การมีผู้
ประสานระหว่างความต้องการของผู้บริโภคและเข้าใจถึงศักยภาพของผู้ผลิตก็
เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ  และสตูดิโอแน่นหนาก็เป็นหน่ึงในผู้ที่ท�าหน้าท่ีน้ีได้อย่าง
ยอดเยี่ยม 

สตูดิโอแน่นหนา ก่อต้ังโดย แพทริเซีย ชีสแมน เริ่มต้นมาจากความประทับใจ    
ผ้าทอของชาวลาวครั้งแรกท่ีได้พบ ในช่วงทศวรรษ 2510 อันเป็นช่วงท่ีเกิด
ความโกลาหลจากการปฏิวัติในประเทศลาว ชาวลาวในภาคเหนือจ�านวนหน่ึง
จึงได้อพยพลงทางใต้มายังเวียงจันทน์ และอีกส่วนหน่ึงเข้ามาในประเทศไทย               
เมื่อแพทริเซียได้พบกับผ้าท่ีชาวลาวน�าติดตัวมาด้วยก็ท�าให้เธอหลงใหล             
จนกระท่ังเริ่มส�ารวจและบันทึกข้อมูลถึงลวดลายท่ีอยู่บนผ้าผืนต่างๆ ต่อมา
เธอมีโอกาสได้เก็บข้อมูลภาคสนามในหมู่บ้านท้ังในลาวและอีสานของไทย 
การณ์นีเ้องท่ีท�าให้เธอรูจ้กัและสร้างสายสัมพนัธ์กับบรรดาช่างทอผ้าจ�านวนมาก 
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและลาว ในปี 2528 หลังจากได้รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอตัดสินใจย้ายมาต้ังรกรากท่ีเชียงใหม่และเป็นอาจารย์
สอนในภาควิชาศิลปะไทย

The	Hybrid	
Fabrication

1+2 : สตูดิโอแน่นหนาร่วมมือกับช่างทอผ้าท้องถิ่นฝีมือดี 
เพ่ือผลิตสินค้าคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
Studio Naenna collaborates with local skilled weavers 

to produce quality textiles which correspond to the 

demand of the European market. 

3 : บันทึกและจัดเก็บลายผ้าท้องถ่ิน
Documenting local textile patterns.
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The Studio’s day-to-day operation is now run by Patricia’s 
daughter, Lamorna Cheesman. Lamorna continues to forge 
the relationship with the weavers. Naenna, in Thai means 
stong, sturdy and firm representing the quality of the 
weavings from this studio, as well as the relationship              
between the weavers, the dyers, the designers and the 
market. 

One of the primary roles of  Studio Naenna is to match the 
skill set of the weavers with the demand of the market, 
which at the beginning was mainly Western European 
market. In contract with the Thai consumers- whose               
demand a rather stiff, shiny textile- the Western European 
consumers prefer a soft texture. Additionally, Studio Naenna 
collaborates with the Karen villagers, uplifting their unique 
weaving techniques into the work of art with ikat. This 
fusion, which is very time-consuming, requires highly 
skilled weavers. Thus, Studio Naenna capitalises this textile 
as an wall-hanging, art piece.

By having a good relationship with the weavers, Patricia was 
asked to procure textiles from Thai communities by designers. 
When the demand rose, Patricia decided to set up Studio 
Naenna as a business that specialises in networking with the 
weavers, as well as matching supply with demand in the 
growing textile industry. Patricia saw that providing more 
profit margin to the weavers is an incentive and encouragement 
for them to better utilise their traditional skills. These skills 
mostly consist of weft ikat, which is a resist dyeing technique. 
In addition, ikat  can be employed to create a wide range of 
functional textiles.

บทบาทท่ีส�าคัญล�าดับแรกๆ ของสตูดิโอแน่นหนาก็คือ การเป็นคนกลางเชื่อม
ระหว่างช่างทอทีต้่องทอผ้าให้ได้คณุภาพและดีไซน์ตรงกับความต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะตลาดผู้ซื้อในยุโรป ซึ่งต้องการเนื้อผ้าที่นุ่ม ทิ้งตัว และมีสีละมุน ขณะที่  
ตลาดในไทย ผู้ซื้อจะชอบเน้ือผ้าท่ีค่อนข้างแข็งอยู่ทรงและมีสีสันเป็นเงาเล่ือม     
มิเพียงเท่านั้น สตูดิโอแน่นหนายังร่วมมือกับชาวกะเหรี่ยงผสมผสานเทคนิค
การทอท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านเข้ากับผ้ามัดหม่ี ซึ่งต้องใช้ทักษะขั้นสูง
อีกท้ังกินเวลานานในการผลิตผ้าแต่ละผืน ด้วยความสวยงามของลวดลายที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะเช่นน้ี จึงได้ยกระดับให้งานผ้าท่ีได้ให้เป็นดังงานศิลปะ             
ชิ้นหน่ึงท่ีสามารถน�าไปแขวนบนผนังอวดความสวยงามได้เลยทีเดียว

ปัจจุบันสตูดิโอแน่นหนา ดูแลกิจการโดย ลาโมนา เชสแมน ลูกสาวของแพทรเิซีย 
โดยลาโมนา ยังคงท�าหน้าท่ีสานต่อสายสัมพันธ์ที่สตูดิโอแน่นหนามีกับช่างทอ
อย่างต่อเน่ือง ดงัชือ่สตูดโิอ “แน่นหนา” ท่ีสะท้อนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างสตูดโิอ 
ช่างทอ ช่างย้อม นักออกแบบ และผู้ซื้อ ท่ีมีความแน่นแฟ้นและเก้ือกูลกัน เช่น
เดียวกับผืนผ้าที่ทอขึ้นอย่างแน่นหนาและคงทนจากสตูดิโอแห่งน้ี

ด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างแพทริเซียกับช่างทอ บรรดาดีไซเนอร์ท่ี
รู้จักกันจึงร้องขอให้เธอช่วยผลิตผ้าจากฝีมือช่างทอในชุมชน เมื่อความต้องการ 
มีมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง แพทริเซยีจึงตัดสินใจก่อตัง้สตูดโิอขึ้น โดยเน้นการท�างาน 
และสร้างเครือข่ายร่วมกันกับช่างทอด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง เธอยินดีจะจ่ายค่าแรงในการผลิตผ้าทอด้วยราคาท่ีสูงให้กับช่างทอ
ฝีมือดี เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้บรรดาช่างฝีมือมุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนา 
ฝีมือของตนให้ดีย่ิงขึ้น โดยส่วนตัวแพทริเซยีชืน่ชอบการย้อมผ้ามดัหมีเ่ป็นพิเศษ  
ซึ่งนอกจากจะมีลวดลายสวยงามแลัว ตัวเน้ือผ้าเองสามารถน�าไปใช้ต่อยอด
ท�าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอีกด้วย

2 : ตัวอย่างงานศิลปะลายผ้าประดับฝาผนัง ฝีมือทอ
โดยชาวกะเหรี่ยง
Wall-hanging textile by Karen weavers.

1 : แพทริเซีย และลาโมนา เชสแมน
Patricia and Lamorna Chessman.

1.
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Karen	in
Pastel

Being at the margin of the modern nation-state could create 
certain hardship for the minorities to gain access to state 
welfare, jobs, and marketplace. On the other hand, if the     
condition is ripe, being at the margin can be capitalised into 
products and services. The case of Karen tribe in Chiang Mai, 
whose traditional textiles are in high demand in the Japanese 
market, can illustrate this point. 

Doi Tow is inhabited by a few Karen, Thai, and other ethnic 
villages. These indigenous tribes have their own textile patterns. 
Traditionally, weaving skills and crafting these patterns were 
utilised mostly for subsistence; since their major source of 
income was generated from farming. However, in order to 
create additional revenue, Karen people have to capitalise 
their weaving skills.

แม้ประเทศไทยจะพัฒนามาไกลแล้ว แต่ความช่วยเหลือของรัฐต่อชนกลุ่มน้อย
อย่างชาวกะเหรี่ยงท่ีอยู่ในพื้นท่ีชายขอบ เพื่อให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ
สวัสดิการ หรือการจ้างงานเหมือนคนท่ัวไป ยังคงท�าได้ไม่ท่ัวถึง แต่หากเงื่อนไข 
หรือปัจจัยต่างๆ เปล่ียนแปลงจนสุกงอม ก็อาจท�าให้คนที่อยู่ชายขอบสามารถ
สร้างความกินดีอยู่ดีขึ้นมาได้จากทักษะฝีมือของตนเอง กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ 
กะเหรี่ยงท่ีดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนการใช้ภูมิปัญญา 
ดั้งเดิมผสานเข้ากับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับรสนิยมตลาดสินค้า
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้ส�าเร็จ

ดอยเต่า เป็นอ�าเภอที่อยู่ทางใต้ของเชียงใหม่ มีประชากรไม่มากนัก ประกอบด้วย    
ชาวกะเหรี่ยง คนไทย และคนในกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนอีกประปราย แต่ละหมู่บ้านจะ
มีช่างฝีมือทอผ้าและมีลายผ้าทอท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สมัยก่อนชาวบ้าน
จะใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ผ้าทอเพื่อใช้ในชวีิตประจ�าวนัหรือสวมใส่ในงานประเพณี 
ส�าคัญเท่าน้ัน ทักษะการทอผ้าหรือฝีมือการออกแบบลายใหม่ๆ จากความคิด
สร้างสรรค์ของชาวบ้านจึงไม่เคยสร้างรายได้ในฐานะอาชีพเลี้ยงครัวเรือน 
เพราะเศรษฐกิจของชุมชนมาจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก

1+2+3 : การย้อมสีธรรมชาติท�าให้เกิดเฉดสีนุ่มนวล 
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น
Using natural dye created pastel colour. It has 

become highly demanded by Japanese 

consumers.

ช่างทอผ้าขณะท�าลายตีนจกที่ซับซ้อน
Weavers creating complicated Sinh pattern.
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Baan Lai Kaew Karen Textile Village was set up. As a cooperation, 
a central fund was arranged to buy raw materials, such as 
cotton threads, and distributed to the weavers. The main 
co-ordinator, Jankam Pooped said that quality controlling  
and marketing the finished products are taken seriously. One 
of the main practice is that they only use natural dyed colour, 
which corresponds with the consumers demand. 

ด้วยเหตุน้ี กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหลายแก้ว จึงก่อต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง        
ท้ังการให้ทุนจัดซื้อฝ้ายและวัตถุดิบต่างๆ ก่อนจะแจกจ่ายไปยังช่างทอท่ีมีฝีมือ
ในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีอาจารย์จันทร์ค�า ปู่เป็ด ผู้อยู่เบ้ืองหลังโครงการคอยช่วย 
ประสานงาน ควบคุมคุณภาพ ท�าการตลาด แล้วรวบรวมผลงานผ้าทอแปรรูป 
ทุกชิ้นส่งออกไปถึงมือผู้บริโภค ไม่นานมาน้ีเอง ชาวบ้านดอยเต่ายังนิยมย้อมผ้า
ด้วยน�้ายาเคมีเป็นเรื่องปกติ เส้ือผ้าของพวกเขาจึงมีสีสันจัดจ้านและคงทน      
แต่เพื่อตอบโจทย์การท�าธุรกิจสิ่งทอแปรรูปให้ยั่งยืน พวกเขาจ�าต้องปรับตัว
และปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความนิยมของตลาดสมัยใหม่             
ไปพร้อมกันด้วย

In addition to the Karen Textile Village, one of the main 
gem of Doi Tao is Sinh textile which belong to the once 
flooded village of Tak province. The flood, caused by the 
construction of Bhumibol Dam, forced the villagers to 
dislocated into Doi Tao. Tapanee Waiya, one of the latter 
generation villagers, resurfaced the traditional Sinh textile. 
Tapanee organises young villagers who have passion for 
textile to study these traditional Sinh pattern. These 
pattern, known as Sinh Nam Tuam, are in high demand. 
Thus, Tapanee sees an opportunity to preserve traditional 
Sinh pattern of the dislocated people while creating jobs 
by utilising local skills. 

นอกจากน้ี ผ้าซิน่ดอยเต่า หรือท่ีรู้จักกันว่า “ซิ่นน�้าท่วม” ยังเป็นเหมือน 
เพชรน�้าเอกของหมู ่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ดอยเต่าอีกด้วย ชื่อเรียกว่า 
“ซิ่นน�้าท่วม” คอยเตือนให้นึกถึงความทรงจ�าของคนในหมู่บ้านเม่ือครั้ง
อพยพจากจังหวัดตากเพื่อหนีน�้าท่วมซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนภูมิพล
มายังดอยเต่าแห่งน้ี น�้าท่วมครั้งน้ันท�าให้ลายผ้าท่ีว่ากันว่าวิจิตรงดงาม
จ�านวนมากสูญหายกระจัดกระจายตามผู้คนไป ฐาปนี ไหวยา หน่ึงในคน 
รุ่นหลัง ได้พยายามฟื้นฟูลายผ้าเหล่านี้กลับมาอีกครั้ง อีกท้ังพยายาม
รวบรวมคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านท่ีต้องการจะเรียนรู้การทอลายผ้าเหล่าน้ี  
อีกด้วย ปัจจุบันซิ่นน�า้ท่วมเป็นหน่ึงในผ้าซิ่นท่ีมีมลูค่าสงูและเป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดอย่างมาก ฐาปนีจึงเห็นว่า การฟื้นฟูซิ่นน�้าท่วมขึ้นมาใหม่เป็น
โอกาสอันดีที่ช่วยท้ังอนุรักษ์ลายผ้าโบราณท่ีชวนให้ร�าถึงรากเหง้าท่ี
จากมาและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้อีกด้วย

1 : การบันทึกลายผ้าบนกระดาษเพื่ออนุรักษ์
Documenting textile patterns.

2 : ช่างทอก�าลังก�าลังปั่นด้ายด้วยมือ
Weavers use manual spinning wheel. 

3 : ตีนจกน�้าท่วม แสดงลวดลายที่ซับซ้อนและใช้เวลาทอนานเป็นพิเศษ
The foot of the texitle has complicated pattern and takes time to produce.  
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Jankam said that there is a history of reaffirming natural dye. 
Although natural dye is the traditional practice, the introduction 
of chemical dye faded out the natural colour of the everyday 
life of the Karen people clothes. Using natural dye makes the 
colour soft and subtle as opposed to bold and assertive colour 
of chemical dye. By conserving the traditional practice of 
using natural colour, the soft and subtle tone presents itself 
as “modern” for the global, especially Japanese, consumers. 

จนัทร์ค�าเล่าว่า แต่เดมิเทคนิคการย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นส่ิงทีท่�ากันอยูก่่อนแล้ว 
แต่มันถูกน�ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อแทนท่ีการย้อมด้วยน�้ายาเคมีบางส่วน 
การย้อมแบบดั้งเดิมท�าให้ผ้าทอมีสีโทนอ่อนดูเป็นธรรมชาติและซีดจางลงตาม
กาลเวลา เม่ือน�ามาทอด้วยลายผ้าประจ�าหมู่บ้าน จึงช่วยสร้างมูลค่ามหาศาล
เพราะสีสันถูกใจผู้บริโภคและลายแปลกใหม่น่าต่ืนตา และกระบวนการน้ีเองท่ีไป
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นก�าลังซื้อหลักในปัจจุบัน นับเป็นความบังเอิญ
ท่ีน่ายินดี เม่ือการกลับมาหารากเหง้าของชาวกะเหรี่ยงอย่างการทอผ้าย้อม        
สีธรรมชาติกลายเป็นหนทางส่ือสารและอยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างถูกที่     
ถูกเวลา

ด้ายย้อมสีธรรมชาติน�าไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนน�าไปปั่นและทอต่อไป
Natural dyed yarn are being dried.
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Gradient	
in	Clay

Jirawong Wongtrangan- a Chiang Mai native- 
has opened In Clay studio,  a small open-space 
pottery studio in the city. Graduated from Fine 
Arts with passion for ceramic and graphics,  
Jirawong went to work with a ceramic factory 
in Chiang Rai where he acquired the key skill 
set and knowledge of ceramic production.

ความที่ จิรวงศ์ วงษ์ตระหง่าน เป็นคนเชียงใหม่โดยก�าเนิด 
หลังจากจบการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เขาจึงเลือกเปิดสตูดิโอ In Clay พื้นท่ีเล็กๆ ส�าหรับงานปั้น   
เซรามิกท่ีเขารัก เพื่อค้นหาแนวทางศิลปะที่ลงตัวระหว่าง         
งานปั้นดินเผากับมุมมองเชิงกราฟิกท่ีเขาร�่าเรียนมา จิรวงศ์ 
ลงทุนหาความรู้และประสบการณ์จริง ด้วยการเข้าท�างานใน
โรงงานเซรามิกท่ีจังหวัดเชียงราย เพื่อบ่มเพาะวิชาการท�า      
เซรามิกภาคปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะจากชั่วโมงท�างาน และเก็บ
เก่ียวการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ

ลายเซ็นของจิรวงศ์คือการ
ผสมผสานเทคนิคเนริโคมิ
แบบญ่ีปุ่น
Jirawong’s signature is 

utilising Japaneses’s 

style Nerikomi.  
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Jirawong’s unique style is driven by his process led 
thinking. Unlike the factory production, making 
ceramic in a studio environment created certain 
unpredictability. The best approach, he claims, is to 
start thinking with what kind of materials he has. 

His two major sources of clay are stoneware from 
Chiang Mai and Kaolin from Lampang. Experimenting 
with these two sources has created different shade 
of colour. Jirawong layered these shades into patterns. 
The result is a unique style that resembles the Japanese 
pottery technique, Nerikomi. This choice of technique 
can be seen as being influenced from his training as 
graphic designer. 

Being a one-man artist with limited assistance, this 
process is very labour intensive which decrease the 
quantity of the finished products. However, Jirawong 
finds pleasure in meditating through the process. 

เอกลักษณ์ในงานศิลปะของจิรวงศ์ มาจากการคิดท�างานแบบ
สตูดิโอ ไม่ใช่โรงงาน การไม่ยึดติดกับกระบวนการสร้างสรรค์ท่ี
ตายตัว ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวก�าหนดปลายทางที่คาดเดาไม่ได้ 
ซึ่งเขามักใช้วิธีน้ีเริ่มต้นคิดงาน เน้นเล่นสนุกกับธรรมชาติของวัสดุ
ตรงหน้าเป็นหลัก

สตูดิโอ In Clay เลือกใช้ดินพิเศษที่สั่งตรงมาจากเชียงใหม่และ
ดินขาวจากล�าปาง การทดลองปั้นเซรามิกจากดินที่มีเฉดสีและผิว
สัมผัสแตกต่างกันโดยไม่ผสมกัน อีกท้ังผสานเข้ากับเทคนิคการปั้น 
แบบเนริโคมิ ของญี่ปุ่นเข้าไปด้วย จึงช่วยให้ผลงานออกมามีชั้นสี
ไล่เฉดเป็นธรรมชาติและแปลกตา การแยกชั้นและไล่เฉดสีของเน้ือดิน
เป็นเทคนิคที่จิรวงศ์ประยุกต์มาจากมุมมองในสายงานกราฟิก
ดีไซน์นั่นเอง

แม้บทบาทของจิรวงศ์ที่เป็นท้ังศิลปินสร้างงานและผู้ดูแลสตูดิโอ   
ไปพร้อมกันจะค่อนข้างหนักหนา แต่เขาก็นิยมความสันโดษและ
ค้นพบความสุขจากสมาธิที่ได้ขณะลงมือปั้นดิน

ก้อนดินในแต่ละสีถูกน�ามาวางซ้อนกันเพ่ือสร้างเฉดสีที่แตกต่างกัน 
(รูป 1) ก่อนที่จะน�ามาท�าเป็นแผ่น (รูป 2) แล้วน�าไปปั้น (รูป 3)
Slab of clays in different shades are slowly put on one 

another to create a desired gradients (pic 1) before 

being shaped (pic 2 and 3)

1.

2.

3.
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Nostalgic	Charms,	
Modern	Touch

Geography has driving force that shapes culture 
and ability to produce. Given the dense forests with 
a huge variety of trees- such as teak, rattan, bamboo, 
rosewood, mango wood-, Northern Thailand has 
become the home of woodwork. The abundant and 
futile nature of the North gives birth to a strong 
woodworking culture which has continued to 
evolve. Invention and reinvention are part of the 
story of wood craftsmanship in this region.

ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อรูปก่อร่างวัฒนธรรม 
และความสามารถในการผลิตส่ิงต่างๆ ของคนเรา เม่ือมีปริมาณ 
ป่าไม้ที่หนาแน่น อันเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายพันธุ์ 
ไม่ว่าจะเป็น ต้นสัก หวาย ต้นไผ่ ประดู่ชิงชัน ไม้มะม่วง ฯลฯ 
ด้วยเหตุน้ีเอง ภาคเหนือของไทยจึงกลายเป็นเสมือนบ้านของ
งานไม้ ความอุดมและสมบูรณ์ทางธรรมชาติของภาคเหนือจึง
ให้ก�าเนิดวัฒนธรรมงานไม้ ซึ่งวิวัฒนาการต่อเน่ืองมาอย่าง
ยาวนาน การประดษิฐ์ไม่ว่าจะท�าขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากของเดมิ 
ล้วนเป็นส่วนหน่ึงของเรื่องราวช่างฝีมืองานไม้ในภูมิภาคน้ี 
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The	Modern	
Bend

Using natural materials for building a living space is not a 
matter of organic fetishism, or being a self sufficient hippie. 
It is a very practical question of sustainability, affordability, 
and liveability. This is what Chiangmai Life Construction (CLC) 
has set out to do. 

CLC’s main materials of choice is earth and bamboo. The firm 
was founded and operated by Markus Roselieb, an ex-doctor. 
They argue that these natural materials are suitable for hot 
tropical countries like Thailand. Unlike the most mainstream 
concrete material, earth and bamboo do not transmit heat. 
Thus, it is avoidable to install air conditioning system. Bamboo 
itself is more durable than steel and more elastic. It can be 
used very effectively as a structure for construction. 

การใช้วสัดธุรรมชาติสร้างทีพ่กัอาศยั อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
หรือฮิปปี้เสมอไป เพราะที่จริงแล้วมันอาจตอบโจทย์ทั้งในแง่ความยั่งยืน จ่ายเงิน
สร้างได้ และอยู่อาศัยได้จริง ด้วยเหตุนี้เอง เชียงใหม่ไลฟ์คอนสตรัคชั่น (ซีแอลซี) 
ก�าลังจะท�าให้วัสดุก่อสร้างพื้นฐานอย่าง “ดิน” และ “ไม้ไผ่” กลายเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ถูกน�ามาใช้ผลิตสร้างอาคารบ้านเรือนในเชิงธุรกิจได้จริง

ซีแอลซี ด�าเนินการโดย มาร์คูส โรเซลีบ อดีตนายแพทย์ชาวออสเตรีย               
ผู้หลงใหลงานสถาปัตยกรรมและวัสดุจากธรรมชาติ ท่ีต่อมาย้ายรกรากมา
อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เขามุ่งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ “ดิน” และ 
“ไม้ไผ่” ด้วยสมมติฐานแสนเรียบง่ายว่าวัสดุก่อสร้างพื้นฐานที่น่าจะเหมาะกับ
ภมูภิาคเขตร้อนชืน้อย่างประเทศไทยมากทีสุ่ด ไม่น่าจะเป็นคอนกรีต แต่เป็น  “ดิน” 
และ “ไม้ไผ่” ท่ีไม่อมความร้อน ซึ่งท�าให้เครื่องปรับอากาศในท่ีพักอาศัยกลาย
เป็นเรื่องไม่จ�าเป็น อีกท้ังคุณสมบัติโดดเด่นของไม้ ไผ่ท่ีทนทานและยืดหยุ่น
กว่าเหล็ก ย่ิงเร้าความสนใจชวนให้ศึกษาหาศักยภาพท่ีแท้จริงของวัสดุ
ธรรมชาติท้ังสองน้ียิ่งขึ้นไปอีก
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This perceived primitivism in material does not imply               
simplicity. On the contrary, using bamboo as a building structure 
requires advance engineering knowledge. At its inception, 
CLC has to bring bamboo experts from around the world. 
Certain basic solutions came to being by combining bamboo 
with modern mainstream techniques, which sometimes based 
on trial and error and the success has arrived from pioneering 
experiment. For instance, using concrete as a foundation. The 
required knowledge goes beyond the building technique. 
Younger bamboo are not durable. Usable bamboo must be of 
certain age, width, and strength. They must be treat with 
natural salt Borax. This fixing process preserves the quality 
of bamboo against a biological attack.

CLC experiments with bamboo and comes up with the first 
bamboo truss in the world, by making bamboo bundle. The 
possibility of using bamboo in various ways requires collaborative 
work with engineers. In the same way that Zaha Hadid             
challenges the way construction work by her design, CLC also 
challenges engineers by using bamboo; thus, opening up 
possibility.

Panyaden School in Chiang Mai is one of their first projects. 
The school is designed and build by earth, clay, and bamboo. 
This construction technique leave very little carbon footprint. 
Because of the material, the school rooms are highly liveable 
with natural ventilation. Only rooms that have computers are 
fitted with air conditions. Additionally, the roof are exclusively 
treated bamboo. Bamboo is almost fire resistant. A floating 
lantern once landed on one of the school roof, and it did not 
set on fire

Moving bamboo and earth into mainstream materials needs 
more engineers who specialise in natural construction. CLC 
hopes that bamboo and earth can become the material of 
choice for the people in the near future.

กระน้ัน วัสดุท่ีดูดั้งเดิมและช่างเรียบง่ายน้ี กลับท้าทายองค์ความรู้วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรมท่ีซบัซ้อน ซแีอลซ ีจ�าเป็นต้องขอความร่วมมอืจากผู้เชีย่วชาญ 
ด้านไม้ ไผ่จากทั่วโลก เพื่อวิจัยหาเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับความเป็นไปได้ใน
อนาคต อาทิ เทคนิคการก่อสร้างโดยเสริมฐานคอนกรีต หรือความรู้จ�าเพาะ 
ว่าด้วยการคัดเลือกไม้ไผ่ในช่วงอายุท่ีเหมาะสม เพราะไม้ไผ่อายุน้อยมักไม่คงทน 
การพิจารณาขนาดรอบวงล�าต้น หรือความแข็งของเนื้อไม้ท่ีพอดี การประยุกต์ 
ใช้สารบอแรกซ์เพื่อไม่ให้ ไม้ ไผ่ขึ้นราและติดไฟง่าย ทั้งหมดน้ีก็เพื่อคงสภาพ 
และยับย้ังการเน่าสลายตามกลไกชีวภาพของไม้ไผ่

ผลการทดลองของซีแอลซีกับไม้ไผ่ท�าให้สามารถสร้างโครงถักท�าจากไม้ไผ่
เท่านั้นได้ส�าเร็จท่ีแรกของโลก อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ของการใช้ไม้ไผ่ใน
รูปแบบต่างๆ ก็จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกับวิศวกร เช่นเดียวกันกับ ซาฮา ฮาดิด 
ท้าท้ายความรู ้ ในงานก่อสร้างด้วยงานออกแบบอาคารของเธอ ซีแอลซีก็
ก�าลังท้าทายงานวิศวกรรมด้วยการใช้ไม้ไผ่ และน่ันเองท่ีความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
ได้เกิดขึ้น 

โรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่ คือตัวอย่างแรกจากฝีมือ ซีแอลซี       
ตัวอาคารเรียนออกแบบให้สร้างจากดินเหนียว และไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบหลัก 
ตลอดกระบวนการก่อสร้างแทบไม่ปรากฏคาร์บอนฟุตพริ้นท์แต่อย่างใด 
และมีเพียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่าน้ันท่ีต้องติดตั้งระบบปรับอากาศ 
เล่ากันว่า ความดีงามของไม้ไผ่ท่ีใช้สร้างโรงเรียนปัญญาเด่นแห่งน้ี พิสูจน์ ได้ 
จากช่วงเทศกาลงานบุญในเชียงใหม่ ท่ีแม้จะมีโคมลอยร่วงตกลงมา แต่หลังคา 
ของโรงเรียนก็ยังทนทานและไม่ติดไฟ 

แม้เป็นเพียงก้าวท่ีเริ่มของซีแอลซี แต่จากความส�าเร็จนี้ก็จุดความหวังได้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างดินและไม้ไผ่ หากผ่านการคิดค้นและแก้ไขข้อจ�ากัด
ด้วยองค์ความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่อย่างไม่หยุดย้ัง ก็อาจกลายเป็นวัสดุ 
ก่อสร้างทางเลือกในอนาคต และเปล่ียนโฉมหน้าของวิศวกรรมท่ีพักอาศัยไป
อย่างน่าอัศจรรย์

1 : หลังคาของสนามกีฬาในร่มโรงเรียนปัญญาเด่นถูกออกแบบให้มีลักษณะ
โค้งเพื่อให้เกิดพ้ืนที่โปร่งและกว้างใหญ่
Constructing Indoor Sport Facility at Panyaden School.

Huge bamboo arch creates large and cozy space. 

1.
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Traditions	
Reinvented

พื้นที่อยู่อาศัยที่สร้างด้วยไม้มักสร้างเสน่ห์ชวนประทับใจ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เม่ือเป็นไม้เก่าก็ยิ่งชวนให้เราสัมผัสได้ถึงความทรงจ�า
เม่ือวันวาน หากเราอยากจะใช้ ไม้เก่าในการสร้างบ้านสมัยใหม่
ให้น่าอยู่อาศัย การผสานกันระหว่างความรู้ทางสถาปัตยกรรม
เข้ากับทักษะฝีมืองานช่างไม้โบราณจึงเป็นส่ิงท่ีขาดเสียไม่ได้ 

ยางนาสตูดิโอ คือสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม ผู ้ช�านาญการ    
ผสมผสานงานช่างไม้ตามขนบให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นจากงาน
ตกแต่งและสร้างบ้านสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ยางนาสตูดิโอก่อตั้ง 
โดย 3 สถาปนิกหนุ่ม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการอนุรักษ์ไม้เก่า 
ในงานสถาปัตยกรรมล้านนา เม่ือครั้งศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ กระน้ันก็ดียางนาสตูดิโอไม่ได้เพียงแค่น�าเทคนิครูปร่าง 
หน้าตาอาคาร รูปแบบ หรือรายละเอียดที่สวยงามจากงาน
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมมาใช้อย่างผิวเผินเท่านั้น ทว่าพวกเขา
น�าความรูเ้ก่าเหล่าน้ันมาตีความและปรบัใช้ให้เข้ากับงานสถาปัตยกรรม 
สมัยใหม่ โดยได้ท้ังประโยชน์ใช้สอยและความงามสุนทรีย์

ในการท�างานของยางนาสตูดิโอ ความรู้ของช่างไม้เป็นสิ่งท่ีขาด
เสียไม่ได้ พอๆ กับความรู้ของช่างไม้ท่ีมีต่องานสถาปัตย์สมัยใหม่
ก็ส�าคญัยิ่งหย่อนไม่แพ้กัน ความรูข้องช่างไม้ส�าคญักเ็พราะว่าพวกเขา 
รู้จักคุณสมบัติท่ีแตกต่างของไม้แต่ละชนิดต่างเป็นอย่างดี ในขณะ
ท่ีการจะปรับใช้เทคนิคดั้งเดิมเข้ากับงานออกแบบสมัยใหม่ได้นั้น 
ความเข้าใจถึงแบบแปลนของงานก็จ�าเป็นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีเอง 
ยางนาสตูดิโอจึงสอนให้ช่างไม้อ่านแปลนงานเป็นอีกด้วย ในแง่นี้จึง
อาจกล่าวได้ว่า ยางนาสตูดิโอมิเพียงช่วยให้ ไม้เก่าเข้ากันได้กับ
งานออกแบบสมัยใหม่ แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สมัยใหม่ให้กับช่าง
งานไม้เก่าอีกด้วย 

ยางนาสตูดิโอมีความท้าท้ายที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงน่ันก็คือ 
การน�าวัสดุชนิดต่างๆ มาใช้งานร่วมกับไม้ เนื่องด้วยบางดีไซน์
และบางความต้องการของลูกค้า ท�าให้ ไม่สามารถใช้ ไม้เป็น         
องค์ประกอบหลักในงานได้จึงจ�าเป็นต้องเสริมด้วยเหล็กและคอนกรีต 
แต่ไม่ว่าจะใช้เหล็กหรอืคอนกรีตก็ตาม โจทย์ของสตูดิโอก็คือท�าให้
ผู้อยู่อาศัยยังคงสัมผัสเสน่ห์ในงานไม้เก่าจากส่ิงปลูกสร้างเหล่าน้ัน 
ด้วยน่ันเอง

Living space built by wood has its own charm. 
Especially an old wooden house can evoke                
a nostalgic sense. To build a modern livable space 
using wood need a collaboration between                       
architectural knowledge and traditional wood 
craftsmanship. 

Yangna Studio offers to fuse the traditional woodwork 
with modern architectural solution. The studio 
was founded by three young architects graduated 
from Chiang Mai University. They were inspired 
by the idea of conserving traditional Lanna                
architecture. However, Yangna Studio does not 
replicate the superficiality of the traditional architect, 
its facade, forms, and aesthetics. They utilised        
the practical knowledge of woodworking and                        
reinterpreted it into modern context.

Carpenters with traditional woodwork knowledge 
is essential. They understand the different               
characteristic in different kind of wood. In addition, 
the studio also relies on the joinery technique of 
the carpenters. Yangna Studio’s design must be 
flexible enough to be able to fully utilised these 
techniques. On the other hand, Yangna Studio 
teaches the traditional carpenters how to read 
architectural plan. Thus, enabled these skilled 
workers with modern knowledge. 

One of the main challenges of the studio is how to, 
in practice, combine different materials with wood. 
When some of the design and specification from 
clients cannot solely utilised wood as the main 
material, steel and concrete are needed. Steel must 
be able to join with wood to create a wooden house 
feel. Sometimes when more than half of the material 
is concrete, the studio must be able to create a sense 
of being to the wooden house.

1: แบบแปลนทางสถาปัตย์ส�าหรับบ้านไม้โครงสร้างหน้าจั่ว
Architectural plan for wooden house with 

triangle roof.

2 : ยางนาสตูดิโอใช้เคร่ืองมือและทักษะ
ของช่างไม้โบราณ
Yangna Studio employs the tools 

and skill of traditional carpenters.

1. 2.

82 83



84 85



Mirroring	Past	
into	Present

Maiiam Contemporary Art Museum prides itself as the first 
contemporary art museum in Chiang Mai. Set up by Eric 
Bunnag, the name Maiiam itself comes from Chiang Mai and 
Eric’s great grand mother’s name, Chai Jom Iam. Maiiam       
exhibits a private collection of Thai contemporary artists, 
which belongs to Eric’s family. The family, being an art-dealer, 
has acquired the works of the art for the last 30 years. Being 
privately funded by the family, the museum does not depend 
on the commercial success like typical art galleries. 

การใช้กระจกตกแต่งอาคารเป็นหน่ึงในงานฝีมือดั้งเดิมของไทย แต่มักถูกจ�ากัด 
ไว้ใช้กับการตกแต่งวัดวาอารามเท่าน้ัน เพื่อจะน�ากระจกมาตกแต่งงาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย สถาปนิกจ�าเป็นต้อง
พัฒนาเทคนิคดั้งเดิมให้ตอบโจทย์ใหม่ๆ ด้วย 

สถาปัตยกรรมเรือนกระจกท่ีซ่อนตัวอย่างถ่อมตนในความร่มรื่นของพื้นท่ี
แปลงใหญ่แห่งน้ี สะท้อนอัตลักษณ์ผู้สร้างที่มีต่อศิลปะร่วมสมัย และได้กลายเป็น
แลนมาร์คแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ทันทีท่ีสร้างเสร็จ เราก�าลังกล่าวถึง       
Maiiam Contemporary Art Museum ซึ่งภูมิใจท่ีได้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ง
แรกในเชียงใหม่ เอริค บุนนาค ผู้ก่อต้ังกล่าวถึงท่ีมาชื่อ “ใหม่เอ่ียม” ว่าเกิดจาก
ความต้ังใจสร้างเพื่ออุทิศแด่ “เจ้าจอมเอ่ียม” ย่าทวดของเขา เม่ือประสมกับชื่อ
เมืองเชียงใหม่ก็เกิดความหมายท่ีลงตัว เอริคหวังใจให้พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพื้นท่ี     
เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยท่ีครอบครัวสะสมมากว่า 30 ปี โดยเปิดกว้าง
ให้คนภายนอกเข้าชม และหวังขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ไปสู่ศูนย์กลางแห่ง                          
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาคเหนือ 
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1 : ส่วนโถงทางเข้าใช้แสงสว่างธรรมชาติ
Entrance hall, using natural light. 

2 : ห้องแสดงงานที่มีการควบคุมความชื้น แสง และอุณหภูมิ
อย่างเข้มงวด 

Exhibition room with rigid control of temperature, 

lighting and humidity. 

3: ส่วนนิทรรศการถาวร มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและ
แสงสว่าง
Permanent exhibition room, with some temperature, 

humidity, and lighting control.  

1.

2.

3.
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The building itself is designed by all(zone), an architectural 
firm based in Bangkok. Situated on Sankampheng road with 
plenty of big trees, the environment, somehow, poses a challenge 
for the architects: i.e. how to create a front building that does 
not overwhelmed and not being overwhelmed by the                   
surrounding. Mirror is a solution. In a way, mirror was used 
by most of the temples in Chiang Mai; it can be seen as               
decorating fences, walls, or even on the inside. As the mirror 
decor presents itself as vernacular, it befits the name Maiiam 
as kitsch, context-appropriated and outstanding. 

To build the proposed mirror wall, all(zone) approached the 
Royal Craftsmanship. The mirror craft belongs to the 10 branches 
of the crafts, institutionalised by the Thai state in the late 19th 
century. However, the mirror technique used by traditional 
craftsmanship is not sufficient. Using quick dried glue, the 
effect includes murky mirror, durability, and the inability to 
withstand rain and humidity. The design, however, needs the 
mirror to be shiny. After a collaborative experimentation with 
an artisan from the Department of Fine Arts and a local        
contractor, the appropriated glue for the desired effect is a 
glue for swimming pool tile: it does not create cloudy, murky 
trace and it can definitely withstand water. 

ส่ิงท่ีท�าให้พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสนุกกว่าแกลเลอรี่ศิลปะท่ัวไปคือ การทดลองประยุกต์
วิทยาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับความใส่ใจภูมิปัญญาพื้นถิ่น รูปลักษณ์
ภายนอกอาคารเกดิจากเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้ตวัอาคารด ู“โมเดิร์น” เกินไป 
ขณะเดียวกัน ก็มีระบบจัดการท่ีทันสมัยและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

Maiiam ออกแบบโดย all(zone) กลุ่มสถาปนิกท่ีได้รับโจทย์ท้าทายให้สร้าง
อาคารท่ีโดดเด่น แต่ยังกลมกลืนกับภูมิทัศน์บริเวณถนนสันก�าแพงซึ่งเต็มไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้วยเหตุน้ีการใช้กระจกประดับตัวอาคารซึ่งเป็นหน่ึงใน
ภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ของไทย ซึ่งนิยมใช้ประดับตามวัดในภาคเหนือ จึงกลาย 
มาเป็นค�าตอบของการออกแบบพิพิธภัณฑ์น้ีโดยช่วยดึงดูดสายตาจากการ
สะท้อนสิ่งแวดล้อมรายรอบตัวอาคารเอง การร่วมมือทดลองน�าฝีมือเชิงช่าง 
ไทยประยุกต์กับเทคโนโลยีการสร้างอาคารสมัยใหม่ ท�าให้ค้นพบว่ากาวติด
กระจกท่ีเหมาะสมต่อสภาพดินฟ้าอากาศ แห้งช้าและไม่ท�าให้กระจกขุ่นมัว คือ
กาวท่ีใช้ติดกระเบ้ืองสระว่ายน�้านั่นเอง

The main exhibition area needs ingenious solution as well. 
One of the key design principles is the physical building of 
the museum must not overshadow art pieces. However, the 
mundane old warehouse has to be properly transformed to 
meet certain criteria; otherwise some sensitive exhibition that 
requires appropriated room condition cannot be held. Thus, 
the building is separated into three parts. First is the main hall 
natural, which utilises the natural light and natural ventilation. 
This area is for exhibition that does not require high-level 
environment control, such as contemporary art, installation 
art, or performance art. The engineer, from A49 firm, came 
up with the design of light holes that cancel each other to 
create shadow-less environment. 

The room for temporary and permanent exhibitions has to 
control temperature, humidity, and using the mixture of natural 
and artificial light. The ceiling consist of adjustable light hole 
made from fiberglass. The last area is the most restricted. 
Everything must be under controlled: from temperature, 
humidity, lighting, and security. The area is more appropriated 
for high value, sensitive exhibits.

ภายในอาคารแบ่งห้องจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ตอกย�้าแนวคิดท่ีไม่ต้องการให้
พื้นท่ีข่มงานศิลปะ และสร้างบริบทการจัดแสดงให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของงานศิลปะแต่ละประเภท all(zone) จึงร่วมมือกับทีมวิศวกร A49 ในการ
ออกแบบส่วนแรกให้เป็นพื้นท่ีเปิดท่ีมีการควบคุมสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด
ท้ังอุณหภูมิ และแสงที่ส่องลงมาจากทุกทิศทางจนแทบไร้เงา โถงส่วนนี้จึง
เหมาะส�าหรับงานศิลปะจัดวางหรืองานศิลปะการแสดงสด

ส่วนท่ีสอง คือพื้นท่ีส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวและถาวร มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และเปิดปิดช่องแสงจากภายนอกได้บ้างผ่านการ 
กรองจากเพดานท่ีท�ามาจากไฟเบอร์กลาส และส่วนสุดท้าย คือพื้นที่ท่ีมีการ 
ควบคุมเข้มงวดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับอากาศ แสงไฟ กระท่ังการรักษา
ความปลอดภัย เหมาะส�าหรับการแสดงนิทรรศการท่ีมีความอ่อนไหวต่อ
สภาพแวดล้อม ผลงานเปราะบางและมีมูลค่าสูง
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The	Ingredients	
Expedition

Perhaps, it would not be wrong to say that the 
evolution of food and beverage has come up in 
parallel with implementation of new ingredients. 
With aspirations to experiment with new taste 
sensations in revolutionary ways, certain producers 
and chefs with creative minds in the North have 
crafted new kind of food and beverage by applying 
modern gastronomic practice to local and exotic 
ingredients.

คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า วิวัฒนาการของอาหารและ
เครื่องด่ืมเดินทางคู่ขนานมากับการปรับเปล่ียนส่วนผสมใหม่ๆ 
ด้วยความปรารถนาท่ีจะทดลองให้เกิดการสัมผัสกับรสชาติ
แปลกใหม่ ผู้ผลิตและเชฟ ผู้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์     
ในภาคเหนือ ได้ลงมือประดิษฐ์คิดค้นอาหารและเครื่องดื่มโดย   
การประยุกต์ใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแบบโมเดิร์นให้เข้ากับ
วัตถุดิบท้องถิ่นที่แปลกตา
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The	Noble	
Spirit	of	Thai
Agriculture

With the 10 years experience of living in Thailand, Nikki 
Prachensky has pointed out that the tropical fruits of Thailand 
is one of the most flavorful and luxurious but affordable fruits 
in the world. With his expertise in making top-quality distilled 
spirits, Nikki has created more value for the local Thai fruits 
by creating an edelbrand, or the premium quality schnapps. 

Nikki was born in Austria in the family of artists and distillers. 
His father, Markus Prachensky, was an established artist in 
Vienna. After Nikki moved to Chiang Mai, he began to explore 
the obvious potentialities of the country: i.e. its world class 
tropical fruits.

หลังจากใช้ชีวิตในเมืองไทยมานานเกือบ 10 ปี นิกกี้ หรือ นิโคลาส ปราเชนสกี 
ศิลปินและนักเลงเมรัยชาวออสเตรีย ก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีผลไม้ชาติใด 
อร่อย ถูก และพรีเมี่ยมเท่าผลไม้ไทยอีกแล้ว

นิกกี้ เกิดและเติบโตในครอบครัวที่ท�าธุรกิจโรงต้มกลั่นในออสเตรีย พ่อของเขา 
มาร์คุส ปราเชนสกี คือศิลปินที่มีชื่อเสียงคนหน่ึงของเวียนนา หลังจากนิกก้ี 
ย้ายมาเชียงใหม่ เขาได้ใช้สายตาแบบศิลปินและองค์ความรู้ด้านการต้มและ 
กล่ันแอลกอฮอล์ส�ารวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ แล้วค้นพบว่าสุดยอดผลไม้
เขตร้อนอยู่ท่ีเมืองไทยน่ีเอง 

1 : ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยเฉพาะขวดกลาง  
ท�าจากข้าวเหนียวที่ปลูกในเชียงใหม่
Products for domestic market. The middle bottle is 

made from Chiang Mai’s sticky rice. 

2 : การทดลองกลั่นเหล้าโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ
 Experimenting with different kind of distilled 

agriculture. 

3 : สุราที่ผลิตจากผลไม้ ไทย เพื่อจ�าหน่ายในยุโรป
Schnapps made from Thai fruit for European 

market.

1.

2.

3.
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An edelbrand could be roughly translated as a noble spirit. 
Traditionally in Europe, this kind of schnapps use fruits such 
as apples, pears, plums, and apricots. Rather than the western 
fruits, Nikki utilises Thai fruits such as mango, passionfruit, 
and lychee. Under the brand “1772 Count Coreth Prachensky”, 
the tropical fruit schnapps has won several awards. 1772 
being the year Empress Maria-Theresia granted a distilling 
license to Nikki’s business partner, Maximilian Coreth’s family. 

In addition to crafting schnapps, Nikki has experimented with 
the Thai rice. Using state of the art distiller from Germany, 
inspired by local drink called Thai style Vodka, Nikki has 
created his own version of top quality rice spirit.  The Nikki 
Pure Spirit uses organic rices from small scale farmer. The 
result is a fragrance, smooth, and mild pure spirit. 

Being a craft distiller, every process is operated by hand.      
Thus, a good spirit consists of ingredients, water, and patients. 
The latter part means that the distillers cannot cut corners. 
The ingredients, especially fruits, must be ripe. The water 
must be carefully treated. The distilling must be done a few 
times. 

Nikki contends that Thailand as one of the main agricultural 
producers of the world has great potential in small-scaled 
alcohol production, from beer to pure spirits.

ปัจจุบัน ผลไม้แปลกใหม่ท่ีน�าเข้าจากประเทศเขตร้อน ส�าหรับในตลาดยุโรปถือว่า
เป็นสินค้าหรูหราและมีราคาแพง ขณะท่ีในประเทศไทย ผลไม้เหล่าน้ีกลับแสนถูก
และบ่อยครั้งถูกปล่อยให้เน่าอย่างน่าเสียดาย ด้วยเหตุน้ีนิกก้ีจึงเกิดบันดาลใจ
น�ากระบวนการต้มกล่ันคุณภาพสูงจากออสเตรียเข้ามาประยุกต์กับผลไม้ไทย
ท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม สร้างสรรค์เป็นเหล้ายินและเครื่องดื่มพรีเมี่ยมอีกหลากชนิด
ท่ีมีความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์

ตามธรรมเนียมของชาวยุโรป มักกล่ันเหล้ายินกับผลไม้ตะวันตกอย่างแอปเปิล 
แพร์ พลัม หรือแอปพริคอต ส่วนนิกกี้เลือกถ่ายเทจิตวิญญาณของเหล้ายินใหม่ 
ด้วยกลิ่นของผลไม้ไทย ได้แก่ มะม่วง เสาวรส ล้ินจี่ และจัดการส่งออกภายใต้
แบรนด์  “1772 Count Coreth Prachensky” ซึ่งชนะรางวัลมาแล้วหลาย
เวทีประกวด 

ไม่เพียงเท่าน้ัน  นิกกี้ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทย ด้วยการแปรรูปเครื่องดื่มท่ี
ชาวบ้านนิยมกลั่นกันเองอย่าง ‘เหล้าขาว’ น�ามาผ่านกระบวนการต้มกลั่นท่ีมี
ประสิทธิภาพจากเยอรมนี แต่ไม่ลืมหัวใจของวัตถุดิบ นั่นคือการคัดสรรข้าวที่
เปี่ยมด้วยคุณภาพเต็มเมล็ด เลือกเฉพาะข้าวออร์แกนิกจากเกษตรกรท่ีท�านา
ขนาดย่อม ซึ่งข้าวจะมีเมล็ดสวย เรียบเนียน หอมและขาวบริสุทธิ์

นิกกี้เผยเคล็ดลับว่าจิตวญิญาณของการต้มกล่ันไม่ใช่เพียงการคัดสรรวัตถุดิบ 
ท่ีดีท่ีสุด อาทิ ผลไม้ที่สุกงอมเต็มท่ี หรือน�้าท่ีสะอาด หากแต่เป็นขั้นตอนต้มกล่ัน 
ท่ีล้วนผ่านการผลิตด้วยมือมนุษย์ ผสมความใส่ใจและอดทน ภายใต้เงื่อนไข
ของอุณหภมิูและเวลาท่ีแม่นย�าด้วย นอกจากน้ี เขายังเชือ่ม่ันว่าประเทศไทยในฐานะ 
ประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายส�าคัญของโลก ย่อมมีศักยภาพอย่างมาก
ส�าหรับตลาดแอลกอฮอล์ขนาดกลาง ส�าหรับการผลิตต้ังแต่เบียร์ชั้นดี ไปจนถึง 
สุรากล่ันจากข้าวรสเลิศ

1 : เครื่องกลั่นสุราชั้นเลิศที่ใช้มือและทักษะในการควบคุมการ
ท�างานของเครื่อง
Craft distilling machine which requires manual and 

skill operation. 

1.
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The	Alchemy	of	
Transformation

After a decade as an engineer, Phanuphon Bulsuwan, or          
Chef Black, went to study at Tsuji Institute in Japan. Although 
cooking Japanese food could be his speciality, Chef Black’s 
skill is versatile enough to fused different aspect of food      
culture: from Thai, Japan, to Western cuisine. 

Chef Black often experiments with different kinds of gastronomy. 
His main restaurant Blackitch Artisanal Kitchen, based in 
Chiang Mai, is a chef ’s table style restaurant. Chef Black often 
serves a themed menu which depends on the ingredients and 
materials he can acquire for the day. Local markets in Chiang 
Mai such as Kard Baan Ho offer a wide range of fresh produces. 
For seafood, Chef Black only gets them from small scale fisheries. 
In other instances, customers might demand a themed or 
certain requirements. If possible, Chef Black would prepare 
his own fermented materials for the kitchen. He prepares his 
own koji, a fermented soybean, for miso soup and soy sauce 
to his own pickled fish. 

เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ ผันตัวจากวิศวกรไปศึกษาต่อด้านอาหารท่ี 
Tsuji Culinary Institute ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นพ่อครัวมือฉมังท่ีหลอม
รวมศาสตร์การปรุงอาหารท้ังวัฒนธรรมอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และอาหาร
ตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างน่าสนใจ

เชฟแบล็ค มักทดลองท�าอาหารและใช้เทคนิคใหม่ๆ ท่ีร้าน Blackitch Artisanal 
Kitchen ของเขา ซึ่งซ่อนตัวอยู่บนชั้น 2 ของตึกแถว ร้านน้ีไม่มีเมนูบริการ       
แต่เชฟแบล็คจะเลือกน�าเสนออาหารด้วยการปรุงสดตามสไตล์เชฟเทเบิล          
น่ันคือการสร้างสรรค์เมนูแต่ละวันโดยมีตัวแปรจากของสดตามฤดูกาลและ  
ขายในท้องตลาดเป็นหลัก การดีไซน์อาหารจากของสดที่มี ประกอบกับธีม
อาหารท่ีลูกค้าเป็นผู ้ก�าหนด ท�าให้อาหารของเชฟแบล็คไม่ได้เป็นเพียง         
อาหารตาท่ีจัดวางสวยงามหรืออาหารปากท่ีเลิศรส หากยังกินแล้วสนุกด้วย     
เพราะได้มีประสบการณ์ร่วมลุ้นไปกับการปรุงอาหารและเกิดบทสนทนาออกรส 
กับเชฟต้ังแต่ต้นจนอ่ิมท้อง

เมนูปลาส้มซ่ึงเชฟหมักเอง
Homemade pickled fish.
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การเสาะหาวัตถุดิบจากแหล่งของสด ทางร้านจะคัดสรรจากตลาดพื้นบ้าน
อย่างกาดบ้านฮ่อ ซึ่งเชฟแบล็คใส่ใจท่ีมาของวัตถุดิบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอาหารทะเล เชฟแบล็คจะเลือกอุดหนนุจากชาวประมงขนาดเล็กท่ีจบัสัตว์ 
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมเท่าน้ัน นอกจากน้ีหาก
เป็นไปได้เชฟแบล็คจะเตรียมเครื่องหมักดองด้วยตัวเอง จึงไม่แปลกท่ีเขาจะมี 
ถั่วเหลืองท่ีน�ามาท�าเป็นกล้าเชื้อส�าหรับมักซอสต่างๆ หรือว่า Koji สูตรลับ
ส�าหรับมิโซะซุป และซีอ๊ิวสูตรใหม่จากปลาท่ีเขาลงมือดองด้วยตัวเอง

อาหารหมักดอง ถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟแบล็ค ความหลงใหลของเขา
ต่อยอดไปสู่การวิจยัและพฒันาร่วมกับโปรแกรมสนับสนนุการพฒันาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เพื่อคิดค้นนวัตกรรมแก่เครื่องปรุงและของ
หมักดองในครัวของเขา อาทิ การสร้างสรรค์น�้าปลาท่ีหมักจากแมลงชนิดต่างๆ 
มิเพียงเท่าน้ัน ด้วยความท่ีเชฟแบล็คสนใจวัตถุดิบท้องถิ่นและต้องการส่งเสริม 
ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ท�าให้เขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่รับซื้อสินค้าเหล่าน้ี 
และมีบ้างบางครั้งท่ีวัตถุดิบมีมากเกินจ�าเป็น ท�าให้เขาต้องหาวิธีจัดการกับ
วัตถุดิบเหล่าน้ีด้วย การค้นหาสูตรและความคิดใหม่ๆ ในการหมักดองซึ่งอาจ 
เป็นการสะท้อนความสามารถในการจัดการวัตถุดิบต่างๆ ของเชฟแบล็คได้
เป็นอย่างดี 

Fermentation is one of Chef Black’s passion. He is currently 
collaborating with Innovation and Technology Assistance 
Program (ITAP)- an government agency under the Department 
of Science and Technology- in experimenting with fermented 
food; for example, creating fish sauce from insects. Additionally, 
Chef Black interested in local ingredients and has connection 
with local, organic producers. Being one of their biggest buyers, 
Chef Black has to be able to manage these materials.                         
Fermentation, therefore, is the way he uses to manage materials. 

1 : เมนูผักกาดดอง ไส้กุ้งจ่อมดอง 6 เดือน (ลักษณะเดียวกับกิมจิ) ไส้ปลาอินทรีที่หมักซีอิ๊วขาวไว้อีก 3 เดือน
Pickled vegetable roll with 6 months-old fermented shrimp and 3 months-old fermented mackerel. 
2 : ทดลองหมักน�้าปลาจากแมลงที่มีโปรตีนสูง เช่น จิ้งหรีด
Experimenting with fermenting high protein insects to produce fish sauce.

1.

2.
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จากซ้ายไปขวา: หน�าเลี้ยบหมักในน�้ามันเกลือ, อาติโชกกระเทียมพริกหมักในน�้ามันเกลือ, 
ปลาอินทรีดองน�้ามันเกลือ, หน่อไม้คัตสึโอะในน�้าเกลือ, หัวไชเท้าดองน�้าเกลือ, 
ผักปลังแดงในน�้าส้มสายชู
From left to right:  Chinese Olive (Canarium) in salt water; artichoke, garlic, 
and chili in salt water; mackerels in salt oil; bamboo shoot in salt water.
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Against	
the	Grain

In Thailand, just like in most of the Asian countries, bread is 
not the main source of carbohydrate. Cultural practice often 
dominated by rice: its production, season, and culinary practice. 
Bread, on the other hand, is perceived as part of the “Western” 
cuisine. Although generic Western products have been                
imported into the country for many years, there is little demand 
for top-quality artisanal bread. The markets outside Bangkok 
usually offers mass produced bread. 

Going against the grain, Flour Flour - an artisanal bread shop 
in Chiang Mai- uses only home grown yeast. A local Chiang 
Mai, Don-Tree Siribanjongsak created a small morning shop 
in Nimmanhaemin 13. Inspired by Tartine bakery in San 
Francisco, Don-Tree uses natural yeast which give his bread 
distinctive taste.  Another additional advantage is longer         
shelf life, since it does not contain dietary ingredients.                                  
Thus, preservatives are not necessary. 

วัฒนธรรมการกินของคนไทยก็เช่นเดียวกับคนเอเชียส่วนใหญ่ที่นิยมบริโภค
แป้งจากการกินข้าวมากกว่าขนมปัง ส่วนหน่ึงมาจากทัศนคติว่าการกินขนมปัง
เป็นวิถีชีวิตแบบตะวันตก ขณะเดียวกันตลาดขนมปังก็ถูกครอบง�าจากผู้ผลิต
รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย หลายปีท่ีผ่านมาขนมปังสดใหม่จากครัวเล็กๆ ที่รสชาติ
ดีและการันตีคุณภาพจึงไม่มีโอกาสเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคคนไทยเท่าท่ีควร

Flour Flour ร้านขนมปังโฮมเมดขนาดเล็กอยู่ในซอยนิมมานเหมินทร์ 13       
เมืองเชียงใหม่ ก�าลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการกินขนมปังก็สามารถอยู่ในวิถีชีวิต   
ยามเช้าของผู้คนได้เช่นกัน ดนตรี ศิริบรรจงศักดิ์ ผู้ก่อต้ังร้านได้แรงบันดาลใจ 
จากร้านขนมปัง Tartine ในซานฟรานซิสโก หยิบจุดเด่นจากการใช้ยีสต์สด 
หมักแป้งขนมปังมาเป็นจุดแข็ง นอกจากจะช่วยให้รสชาติขนมปังอร่อยแล้วยัง 
ช่วยยืดอายุขนมปังให้ยาวนานขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องใส่วัตถุกันเสียแต่อย่างใด 
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ความสนุกของการกินขนมปังที่ Flour Flour คือการค้นพบเมนูใหม่ 
อยู่เสมอ Flour Flour ไม่หยุดพัฒนาหน้าขนมปังในเมนูของร้าน 
ความลับทางโภชนาการของพวกเขาอยู่ท่ีการหยิบเอาธัญพืช      
ในท้องถิ่นท่ีชาวล้านนานิยมใส่ในอาหารพื้นเมืองมาประยุกต์กับ
เมนูขนมปัง อาทิ การผสมงาขี้ม้อนผสมลงในแป้ง ซึ่งช่วยเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ มีคอเลสเตอรอลต�่า อุดมด้วยไขมันอ่ิมตัว 
วิตามิน และกากใยท่ีดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ี พวกเขายังทดลอง
น�างาขี้ม้อนไปต่อยอดไปท�าเครื่องเคียงจ�าพวกแยม เนยถั่ว หรือ
ฮัมมูส อีกด้วย 

การพลิกแพลงน�าวัตถุดิบท่ีคนท้องถิ่นคุ้นเคยมาประยุกต์กับเมนู
ขนมปังที่เป็นอาหารจากวัฒนธรรมตะวันตก กลายเป็นจุดขายท่ี
แข็งแรงและท�าให้ร้าน Flour Flour ไม่เพียงขยายขอบเขตวัฒนธรรม
การกินของคนเชียงใหม่ออกไป แต่ยังช่วยเพิ่มมิติทางวัฒนธรรม
ของค�าว่าอาหารเหนือให้มีเกิดพลวัตไม่หยุดน่ิงอีกด้วย

Don-Tree mixes local perilla seed into the dough. 
Perilla seed has been consumed by local Lanna 
people in winter. The local Chewy Sesame Rice uses 
roasted perilla seed as a base, mix with sticky rice 
and salt. Perilla seed has proven health benefit such 
as lowering cholesterol. The seed itself is full of 
saturated fat, vitamin, and dietary fiber. It has been 
used as an ingredient for a skin care products and 
cooking oil, among others.  By capitalising on the 
local ingredients, Don-Tree hopes that his perilla 
seed bread will match with the taste buds of local 
consumers, who are already familiar with consuming 
perilla seed.  

Additionally, Flour Flour also experiments with 
paste pairing, such as peanut butter, hummus, and 
even perilla seed itself. Don-Tree said that pairing 
bread and paste together helps the local consumers 
to make familiar with these artisanal bread.

 งาขี้ม่อนผสมลงในแป้งขนม
 Perilla seed, to be mixed into bread.

108 109



The	Creative
Ecosystem

Creativity is hardly developed out of thin air; 
nor is it an inherited gift. Creative minds are    
always in need of constant source of knowledge, 
practice, inspiration, and motivation. Suitable 
tools and means of production is essential in 
turning creative ideas into tangible products and 
services. 

Chiang Mai has become a preferable destination 
for creative workers, tech startups, and digital 
nomads, since the city provides affordable lifestyle, 
sufficient infrastructure, and, probably most      
importantly, a “mellow” ambience. Chiang Mai 
offers versatile lifestyle choices. One can work in 
the morning, go hiking in the afternoon, and hold 
an evening meeting in the city. The affordability 
is an important factor for these creative workers. 
Moreover, a fresh produces can be transported 
into the city’s restaurants with lower cost. Coffee 
beans, for instance are grown mostly around 
Chiang Mai. It is no surprise, therefore, that         
Chiang Mai has become the capital of coffee in 
Thailand. 

The expanding co-working space and rising coffee 
culture is part of the “infrastructure” that match 
with the demand of these 21st century workers. 
The space for creativity has distinguished Chiang 
Mai as a city for creative minds. 

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้มาจากสุญญากาศ อีกท้ังไม่ใช่ส่ิงท่ี 
จะติดตัวมาต้ังแต่เกิด แต่เป็นจิตใจท่ีเปี่ยมความคิดสร้างสรรค์ 
ต้องการแรงบันดาลใจและแรงผลักดันอยู่เสมอ ท้ังในแง่รูปแบบ 
หรือรูปร่างที่จับต้องได้ ความคิดท่ีสร้างสรรค์ไม่สามารถท�าให้ 
เป็นจริงขึ้นมาได้ หากปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสมและหนทาง 
ท่ีพอเหมาะ

เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่ีบรรดาคนท�างานสร้างสรรค์      
เทคสตาร์ทอัพ และ ดิจิทัลนอแมด นิยมมาอาศัยอยู่เพื่อท�างาน 
จ�านวนมาก เพราะเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ได้ง่าย ค่าครองชพีถกูกว่า 
เม่ือเทียบกับเมืองใหญ่อ่ืนๆ อีกท้ังบรรยากาศและจังหวะของ
เมืองท่ีท้ังชิลและเนิบช้า เหมาะแก่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
เชยีงใหม่จึงให้ทางเลือกในการใช้ชวีิตได้มากมาย ยามเช้าคณุอาจ 
จะนั่งท�างานอยู่ในเมือง ตกบ่ายอาจจะไปเดินเล่นผ่อนคลาย
บนดอยที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก และพอตกค�่าก็กลับเข้า
เมืองเพื่อประชุมในร้านอาหารรสชาติดี ไม่เพียงค่าครองชีพที่
ไม่สูงเกินความสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาที่สมเหตุ
เท่าน้ันท่ีท�าให้บรรดานักสร้างสรรค์ตัดสินใจมาท่ีเชียงใหม่   
ยังมีปัจจัยอ่ืนอย่างเช่น อาหารสดใหม่สามารถส่งตรงสู่เมือง
ด้วยค่าขนส่งท่ีแสนถูก ก็ท�าให้อาหารสดรสชาติดีหาบริโภคได้
ไม่ยากเย็นในเชียงใหม่อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เป็นท่ีรู้กันดีว่า 
ภาคเหนือของไทยเป็นแหล่งปลูกกาแฟ จึงไม่น่าประหลาดใจนัก 
ท่ีเชียงใหม่จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟท่ีมีดีท้ังในแง่รสชาติและ
บรรยากาศจนอาจเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงของกาแฟใน
ประเทศไทยได้เลยทีเดียว

โคเวิร์คก้ิงสเปซท่ีเพ่ิมจ�านวนข้ึนมากมายและวัฒนธรรมกาแฟ  
ท่ีก�าลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเชียงใหม่จึงเป็นเหมือนพื้นท่ี
รองรับและสนับสนุนความต้องการของบรรดามนุษย์ท�างาน
สร้างสรรค์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกท้ังพื้นท่ีเหล่านี้ยังเป็น 
ดั่งระบบนิเวศท่ีท�าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองส�าหรับการ
สร้างสรรค์ท่ีโดดเด่นระดับโลกอีกด้วย
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The	Space	
of	Inspiration The irony of Chiang Mai is that as a famous city of 

art and craft, it had had very limited public space for 
the very things it famous for. The contemporary 
art scene in Thailand is dominated by state          
ideology. To be recognised by a wider audiences, 
artists need to conform to certain normality. The 
artists who are so- called more “radical” have very 
little possibility to exhibit their works. 

It has been a common knowledge that the city 
has attracted artists for decades. In this sense, 
the arrival of Maiiam Contemporary Art Museum 
has fulfilled an obvious absence space for Chiang 
Mai, and also for Thailand. Eric Bunnag’s family, 
being a private collectors of the arts, can create 
their own art space outside the conditionality of 
the Thai state. Their early collections includes 
the then lesser known works of the marginal 
artists, ranging from sculptures to the rather 
avant-garde art forms. Eric aims is to nurture a 
community of modern art in Thailand; forging 
connection between artists, collectors, and           
galleries. 

แม้เชียงใหม่จะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและเต็มไปด้วย           
งานคราฟต์ กระน้ันก็กลับขาดพื้นท่ีส�าหรับจัดแสดงผลงาน        
ภาพการแสดงงานศิลปะท่ีเราพบเห็นได้ท่ัวไปมักอยู่ภายใต้การ
ครอบง�าจากรัฐ หากศิลปินอยากจะแสดงผลงานของตนให้เป็น
ท่ีรู้จักกว้างขึ้น ก็ต้องประนีประนอมงานของตนไม่ให้ขัดกับ
บรรทัดฐานของทางการจนเกินไปนัก ด้วยเหตุน้ีเองศิลปิน ท่ี
มีผลงาน “แรดิคัล” มักไม่ค่อยมีโอกาสหรือที่ทางในการแสดง 
งานของตนเท่าไหร่นัก 

ด้วยเหตุน้ี การเปิดตัวของ Maiiam Contemporary Art 
Museum จึงเติมเต็มพื้นที่ซึ่งขาดหายไปของเชียงใหม่ หรือแม้
กระทั่งกรุงเทพฯ เองได้อย่างลงตัว ด้วยความที่ครอบครัวของ        
เอริค บุนนาค เป็นท้ังศิลปินและผู้สะสมงานศิลปะมายาวนาน 
อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะสร้างพื้นท่ีศิลปะท่ีไม่จ�าเป็น
ต้องประนีประนอมกับรัฐไทยเท่าใดนัก งานศิลปะท่ีครอบครัว
บุนนาคสะสมมีต้ังแต่งานปั้นไปจนถึงงานแนวอวองต์-การ์ด 
และมีท้ังงานของศิลปินมีช่ือเสียงและไม่เป็นท่ีรู้จักเท่าใดนักด้วย 
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For the public sector, as part of the government 
initives to reinforce creative economy in Thailand, 
Thailand Creative and Design Center (TCDC) was 
founded in Chiang Mai, in addition to Bangkok. 
TCDC has resources centre which consists of a 
specialised library, Material ConneXion® which 
is a material library, and an exhibition center. 
TCDC also has design and business consulting 
service which supports local entrepreneurs and 
designers. 

As Chiang Mai becomes a city for creativity, TCDC 
has certainly added itself as a much-needed           
creative infrastructure. In addition to the centre 
itself, TCDC has created a biennial event, Chiang 
Mai Design Week. The Design Week hopes to 
showcase, network, and exhibit the works of local 
and international creative workers. In this case, 
the space of inspiration is encompasses into the 
city itself.

ในทุกวันน้ี คนไทยและคนต่างชาติจ�านวนมากท่ีท�างานเชิงศิลปะ 
งานสร้างสรรค์ งานฝีมือ ฯลฯ ต่างพากันไปอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ 
การต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ขึ้นท่ีเชียงใหม่
ในฐานะหน่วยงานหน่ึงของรัฐ ก็เพื่อเป็นพื้นท่ีกลาง เป็นมือ
ประสาน เป็นแหล่งข้อมูล เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน            
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ความสร้างสรรค์
เป็นไปได้และสามารถท�าเงินได้จริง TCDC เชียงใหม่ให้บริการ  
ท้ังห้องสมุดเฉพาะทางส�าหรบังานออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ 
ห้องสมุดวัสดุหรือ Material Connexion® อีกทั้งจัดอีเวนต์
และงานสัมมนาอย่างสม�่าเสมอ คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า
เชยีงใหม่เป็นเมอืงเพื่อความสร้างสรรค์ และดงัน้ัน TCDC เชยีงใหม่ 
จึงเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสร้างสรรค์ท่ีจะขาด
ไปเสียมิได้ 

นอกเหนือจากน้ี TCDC เชียงใหม่ ยังได้ริเริ่มจัดเทศกาลงาน
ออกแบบอย่างเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ขึ้นทุก 2 ปี  โดยคาดหวัง 
ให้เป็นพื้นท่ีให้แสดงผลงาน สร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้คน 
ในแวดวงออกแบบนานาชาติกับคนท�างานสร้างสรรค์ในท้องถิ่น
ได้มาพบปะกัน ดังน้ันแล้วพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้เกิดงาน
สร้างสรรค์อาจไม่จ�าเป็นต้องนึกถึงภาพหน่วยงาน ตามอาคาร
เป็นหลักแหล่งเท่าน้ัน แต่อาจหมายถึงเมืองท้ังเมืองท่ีร่วมใจกัน
สร้างให้เกิดขึ้นก็เป็นได้
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The	Hum	of	
Creativity
ในประวัติศาสตร์ยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 18 บรรดาร้านกาแฟในเมืองใหญ่ๆ 
ของยุโรปเป็นพื้นท่ีสังสรรค์ของบรรดานักคิดและปัญญาชน จนน�าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงมากมายตามมา กาแฟในฐานะวัฒนธรรมเครื่องดื่มท่ีก�าลังก่อตัว 
ในเชียงใหม่ กลายเป็นเครื่องดื่มท่ีนักสร้างสรรค์จะขาดเสียไม่ได้ในชีวิต  
ประจ�าวัน น่ันเองท่ีท�าให้ร้านกาแฟกลายเป็นแหล่งพบปะและน่ังท�างานของ
บรรดาคนท�างานสร้างสรรค์แขนงต่างๆ ที่มารวมตัวกันในเชียงใหม่โดยไม่ได้ 
นัดหมาย ในบทความจากวารสารวิชาการอย่าง Journal of Consumer 
Research ได้ระบุว่าเสียงบรรยากาศท่ีก�าลังดีในร้านกาแฟช่วยท�าให้เกิด
สมาธิและช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2559 น้ี ประเทศไทยผลิตกาแฟ ได้ปริมาณมากเทียบเท่ากับที่ประเทศ
ปานามาผลิตได้ น่ันดูเหมือนจะตอบสนองกับความต้องการบริโภคกาแฟ
ชนิดพิเศษของคนไทยที่มากขึ้น ท้ังรสชาติและร้านกาแฟก็ดูจะเพิ่มคุณภาพ
เคียงคู ่ไปกับปริมาณด้วย และหากจะหาเมืองท่ีเต็มไปด้วยร้านกาแฟท่ีมาก
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของรสชาติด้วยแล้ว คงจะเป็นท่ีไหนไปไม่ได้
นอกจากเชียงใหม่ 

The classic case of space for free thought is coffee houses. 
Chiang Mai has fostered its own coffee shop culture, and is 
nicknamed the coffee capital of Thailand. In the same vein as 
the 18th century Europe, these coffee places have become an 
important factor for Chiang Mai’s creative environment.            
Additionally, coffee is a part of daily routines for many creative 
people. According to an article published in Journal of             
Consumer Research, a level ambient noise typical of a bustling 
coffee shop creates just the right background noise to stimulate 
creativity. 

As of 2016, the country produces coffee bean as much as 
Panama. The demand side also shows increasing consumption 
in specialty coffee. The taste and demand of both coffee as a 
drink and cafe as a place is on the rise. Chiang Mai, it can be 
observed, has the most coffee shop density. The quantity and 
quality of the produces is surpassed that of Bangkok. 

ไร่กาแฟส่วนใหญ่ในไทยอยู่ในภาคเหนือของประเทศ น่ันไม่เพียงท�าให้ค่าขนส่ง 
กาแฟมาถึงร้านจะไม่สูงเกินไป แต่หากเชื่อว่ากาแฟรสชาติเลิศอาจต้องมา
จากความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกันระหว่างคนปลูก คนคั่ว และคนชง เชียงใหม่ดู
จะได้เปรียบเมืองอ่ืนๆ เพราะที่ต้ังและบรรยากาศของเมืองท่ีเหมาะสม

ร้านกาแฟท่ีดีและประสบความส�าเร็จเชิงธุรกิจในปัจจุบัน คงไม่ใช่เพียงแค่
ร้านท่ีให้คนมาบริโภคกาแฟรสชาติดีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพรั่งพร้อม
ไปด้วยเครื่องอ�านวยความสะดวกโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้มาใช้ 
บริการ และมีบรรยากาศเอ้ืออ�านวยต่อการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 
คงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า ร้านกาแฟได้เป็นสถานท่ีท�างานของคนในศตวรรษ 
ท่ี 21 ไปแล้ว การเกิดขึ้นจ�านวนมากของคนท�างานในแวดวงธุรกิจดิจิทัลซึ่ง
มักวนเวียนไปท�างานตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก หรือดิจิทัลนอแมด เชียงใหม่   
ซึ่งเต็มไปด้วยร้านกาแฟบรรยากาศดี และโคเวิร์กก้ิงสเปซท่ีพรั่งพร้อม อาทิ 
ปันสเปซ จงึกลายเป็นเมืองท่ีบรรดาดิจิทัลนอแมดจากท่ัวโลกใช้เป็นห้องท�างาน 
ของตัวเอง ด้วยเหตุน้ีเองจึงไม่น ่าแปลกใจท่ีเว็บไซต์ nomadlist.com           
จะรายงานว่า เชียงใหม่เป็นเมืองอันดับหน่ึงท่ีดิจิทัลนอแมดชื่นชอบที่จะมาพัก
อาศัยและท�างาน

บางครั้งความคิดสร้างสรรค์หากจะท�าให้เกิดขึ้นจริงได้ นอกเหนือไปจาก
บรรยากาศแล้ว ก็ต้องอาศัยการทดลองและลงมือท�าจริง ดังน้ันพื้นท่ีท่ีท�าให้
เกิดการทดลองลงมือท�า และพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ส�าหรับนักประดิษฐ์       
ได้ลองท�าตามความคิดก็เป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน และท่ีเชียงใหม่ก็มี
พื้นท่ีแบบน้ีเกิดขึ้นแล้ว

Most coffee farms are located in the north of Thailand.            
Thus, Chiang Mai has locational advantage; it can procure 
coffee beans with lower logistics cost. In addition, being in 
proximity creates the network between coffee farmers, roasters, 
and baristas. 

A contemporary good coffee places is a more than a place to 
get a caffeine kick.  A successful coffee business must provides 
a digital connection with the world. It thus has become a de 
facto working space. Being in the 21st century, with the rise 
of the digital nomads, Chiang Mai, with its coffee houses and 
its creative atmosphere, has become one of the top destinations 
for these modern workers. In addition, Chiang Mai has several 
co-working spaces, such as Punspace. 

It is no surprise that according to website nomadlist.com          
-which rank cities according to preferability for digital no-
mads- Chiang Mai is in the top rank.

Apart from co-working space, Makerspace, a place for actualising 
ideas into prototypes, is essential. For those who demand such 
service, Chiang Mai has a place to offer. 
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Incubating	
Backyard	
Innovation

Materialising ideas into practical, tangible products 
often demand the production of prototypes to 
test those ideas.  However, prototyping, with         
its need for trial and error, can be costly in a                  
traditional business context.  An entrepreneur 
with a potential business idea would normally 
approach a factory to produce their prototypes, 
but quickly find that the factory is about economy 
of scale, demanding hundreds or thousands            
of pieces in production instead when all an                   
entrepreneur needs is a few pieces or even just 
one.  However, with the advent of digital production 
and the lower cost of technology involved -e.g. 
3D printing, 3D scanning, CNC machining, laser 
cutter for wood and metal work- makes the maker 
movement possible.

Although the maker movement originated from 
mainly the US, Nati and Joy Sang argues that, 
Thai people are naturally what the world calls  
“the inborn makers”. This cultural DNA manifests 
itself through the famous art and craft skills. The 
everyday problem-solving skill set is also part of 
the said DNA. The ability to utilise surrounding 
object and tackling day to day present problems 
has proved that Thai people can be innovative. 
For example, using fan to disperse smoke from 
street cooking.

การจะท�าให้ความคดิท่ีล่องลอยในอากาศกลายมาเป็นผลิตภณัฑ์  
ทีจ่บัต้องและใช้งานได้จริงนัน้ จ�าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมกีารผลติ 
งานต้นแบบขึ้นเพื่อตรวจสอบความคิดท่ีว่าน้ัน อย่างไรก็ดี            
ในระบบการผลิตแบบเก่า งานต้นแบบมักมีต้นทุนราคาสูง      
โดยเฉพาะการจ้างผลิต เพราะโรงงานส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะผลิต
สินค้าคราวละมากๆ มากกว่าที่จะยอมท�างานต้นแบบแค่ไม่กี่ชิ้น 
หรือเพียงชิ้นเดียว กระน้ันเม่ือการผลิตแบบดิจิทัลเดินทาง            
มาถึง ท�าให้เทคโนโลยีอย่างเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนสามมิติ 
เครื่องจักร CNC ประเภทต่างๆ รวมไปถึงเครื่องตัดเลเซอร์     
ท่ีใช้ได้กับท้ังงานไม้และโลหะต่างๆ มีต้นทุนต�่าลง ปัจจัยเหล่าน้ี
เองท่ีมีส่วนท�าให้นักปฏิบัติสามารถลงมือท�าให้เกิดขึ้นได้ 

ถึงแม้ว่าเมคเกอร์มูฟเมนต์จะเร่ิมต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
แต่นที และจอย แสง เชื่อว่าคนไทยเป็นนักลงมือท�า หรือ       
“เมคเกอร์” อยู่ในดีเอ็นเออยู่แล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้จากงานศิลปะ 
ท่ีมีชื่อเสียงและงานคราฟต์ท่ีต้องใช้ทักษะชั้นสูงจ�านวนมาก 
และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ท่ีสามารถใช้ประโยชน์
จากส่ิงแวดล้อมรอบข้างและของใช้รอบตัวที่หาได้ทั่วไป อาทิ 
การประดิษฐ์พัดลมธรรมดาให้กลายเป็นพัดลมเป่าควันของ
ร้านรถเข็น น่ันก็แสดงให้เห็นถึงดีเอ็นเอของเมคเกอร์และ      
ความเป็นนักประดิษฐ์ท่ีว่าน้ีด้วยเช่นกัน

นที แสง หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Makerspace Thailand
Nati Sang, one of the founders of Makerspace 
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Makerspace Thailand was founded by the couple in Chiang 
Mai. They argue that the city has attacted creative minds 
for decades, therefore a perfect place for such a venture. 
Makerspace Thailand provides the tools and communities 
for people to enhance their creativity. Half of their users 
are Thais, the other half are foreigners. The latter included 
digital nomads. A Thai weaving business is a notable        
example of a Thai entrepreneur utilising Makerspace.             
A traditional loom is becoming too big and cumbersome 
to operate. Makerspace provides them with equipments to 
experiment on and communities to share their ideas.            
The end result is an easy to use, portable, attractive loom.

The importance of Makerspace, according to Nati, is to 
accelerate the technological adoption rate quicker for the 
country. Thinking ahead into the future, declining cost of 
tools is going to democratise the traditional manufacturing 
jobs. With the economics of makerspace, consumers will 
be able to buy tangible products at the makerspace, freshly 
produced. This disruption, while affecting traditional 
factory jobs, will in turn empower those with skills at the 
grassroots level to create their own startups and businesses. 
The result of this disruption, concluded Nati, will be a mass 
flourishing of new companies, innovations, and, thus, jobs 
creation. 

ด้วยเหตุน้ี นทีและจอยจึงก่อต้ัง Makerspace Thailand ขึ้นท่ีเชียงใหม่ เหตุท่ี
เลือกจะลงทุนที่เชียงใหม่ก็เพราะท้ังสองคนเห็นว่า เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด 
บรรดานักสร้างสรรค์มานานหลายทศวรรษแล้ว Makerspace Thailand    
พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือต่างๆ มากมาย และยังเป็นชุมชนของนักลงมือท�า
อีกด้วย ครึ่งหน่ึงของคนที่มาใช้งานเป็นคนไทย อีกครึ่งเป็นชาวต่างชาติซึ่ง      
บางส่วนเป็นกลุ่มดิจิทัลนอแมด ตัวอย่างของคนไทยที่มาใช้พื้นท่ีและเครื่องมือ 
ของ Makerspace คือคนท�างานธุรกิจส่ิงทอ เครื่องทอผ้าแบบเดิมๆ ก�าลังค่อย
กลายเป็นปัญหามากขึ้นเน่ืองจากความใหญ่และการใช้งานท่ียุ่งยากของมัน    
ทว่า Makerspace ได้ตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือท่ีใช้งานง่าย เคล่ือนย้าย
สะดวก และดึงดูดการใช้งานให้เมคเกอร์ได้ทดลองท�าผลิตภัณฑ์ตามจินตนาการ 
อีกท้ังมีนักสร้างสรรค์คนอ่ืนๆ ให้แลกเปล่ียนความคิดกันอีกด้วย

นทีเชื่อว่า ความส�าคัญของ Makerspace ก�าลังท�าให้อัตราการรับเอาเทคโนโลยี 
ของต่างประเทศมาใช้รวดเร็วขึ้น เม่ือมองไปในอนาคต ต้นทุนของเครื่องมือต่างๆ 
ท่ีก�าลังต�่าลงเรื่อยๆ เท่ากับว่าก�าลังท�าให้งานท่ีเคยต้องท�าในโรงงานแบบเดิม
เท่าน้ันกระจายไปอยู่ในมือคนในจ�านวนมากขึ้น มิเพียงในแง่การผลิต แต่ส�าหรับ 
ผู้บริโภคกส็ามารถทีจ่ะหาซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่งท�าเสรจ็ใหม่เอ่ียมจาก Makerspace 
ได้ด้วยเช่นกัน การเกิดขึ้นของพื้นท่ีแบบ Makerspace เช่นน้ี ด้านหน่ึงได้ท้าทาย
การผลิตในรูปแบบโรงงาน ขณะท่ีอีกด้านหน่ึงก็ได้เพิ่มอ�านาจแก่คนธรรมดา 
ผู้มีทักษะพร้อมอยู่ในตัว ให้สร้างสรรค์งานหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้น 
นทกีล่าวท้ิงท้ายไว้ว่า ส่ิงท่ีก�าลังด�าเนินไปนีเ้องทีจ่ะท�าให้บริษัทใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ 
และการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทยจ�านวนมาก

120 121



Situated on the Malay Peninsula, Southern Thailand is a 
distinct region of the country. With hundreds of beautiful 
tropical islands scattered along the extensive coastline, the 
South has become one of the ideal destinations for travellers 
worldwide. But, tourism is not the only sensational thing to 
do in this region. According to an article published in New 
Mandala in 2012, there is “a growing cluster of young Thai 
Malay entrepreneurs who are finding innovative ways to     
develop new business models based upon Islamic principles”. 
The author added:

“Creativity and innovation comes from adversity and hardship 
rather than a comfortable and complacent environment.         
The Muslim entrepreneurs in Southern Thailand have had to 
make it on their own and not rely upon favours from a structure 
of cronies who can dish out contracts and funds. In addition, 
this trend toward Islamic principled business shows that future 
wealth will come from innovation rather than connections, 
which is very important if substantiated and real economic 
development is going to occur”.

ภาคใต้ต้ังอยู่บนคาบสมุทรมลายู ดินแดนแห่งนี้จึงแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
ของประเทศไทย เพราะเต็มไปด้วยเกาะสวยงามหลายร้อยเกาะท่ีกระจายเรียงราย 
ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ภาคใต้จะเป็นจุดหมายปลายทาง 
ในฝัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลก ทว่าการท่องเท่ียวมิใช่ส่ิงเดียวท่ี
ชวนสัมผัสส�าหรับภาคใต้ ในปี 2555 บทความหนึ่งที่เผยแพร่ใน New Mandala 
(เว็บไซต์ท่ีรวบรวมบทวิเคราะห์ เรื่องราวและมุมมองใหม่ๆ จากนักวิชาการ
นานาชาติท่ีสนใจศึกษาประเด็นต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป 
โดยมี Coral Bell School of Asia Pacific Affairs แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลียเป็นผู้ด�าเนินการหลัก) บอกเล่าข้อมูลว่า ในปัจจุบันมี “กลุ่มผู้ประกอบ
การชาวมลายูรุ่นใหม่ในไทยท่ีก�าลังเติบโตขึ้น ได้พยายามมองหาหนทางใหม่ๆ 
เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยังคงวางอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลาม” ผู้เขียน
บทความยังกล่าวเสริมว่า

“ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ มักมาจากความทุกข์ร้อนและ         
ความยากล�าบากมากกว่าจะมาจากสภาพแวดล้อมท่ีสะดวกสบายและ           
ความพึงใจ ผู้ประกอบการมุสลิมในภาคใต้ของไทยท�าธุรกิจด้วยทางเดินของ
ตัวเอง โดยไม่ได้วางอยู่บนสายสัมพันธ์แบบพวกพ้องซึ่งสามารถให้สัญญาและ
เงินทุนได้เหมือนแต่ก่อน แนวโน้มธุรกิจที่ยังคงรักษาหลักการทางศาสนาอิสลาม
เอาไว้เช่นน้ี ยังแสดงให้เห็นถึงความม่ังคั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันมาจากการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หาได้มาจากสายสัมพันธ์ ไม่ ซึ่งส่ิงนี้เองมีความส�าคัญ
อย่างย่ิง หากจะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนต่อไป”

The South

Entrepreneurial 
Resurgence
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Roots	and	
Reinvention

Islamic art’s unique approach is the absence of human 
and animal form. It mostly focuses on patterns, 
geometric, floral, and arabic calligraphy. Combining 
with the multicultural Malay peninsula -from Chinese, 
Thai, to Malay culture- Southern Thailand’s cultural 
product is able to distinguish itself. 

Due to a strong Islamic influence, Southern Thailand 
has a rich tradition of craft with a distinctive sense 
of style and aesthetics that is different from the other 
regions of the country. From time to time, makers in 
the South have shown subtle ways to reinvent crafts 
while, at the same time, respecting their cultural 
roots. 

เอกลักษณ์ของศิลปะแบบอิสลาม ก็คือเราจะไม่พบเห็นภาพท้ังคน
และสัตว์ในงานศิลปะ งานศิลปะภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม
จึงเป็นภาพท่ีเต็มไปด้วยลวดลายรูปทรงเรขาคณิต ลายดอกไม้ 
และลายที่มาจากศิลปะการเขียนตัวอักษรในภาษาอาหรับ เม่ือผสม
ผสานเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในคาบสมุทรมลายู
ท่ีมีท้ังมาเลย์ จีน และไทย จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก
ภาคใต้ของไทยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ด้วยอิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีอย่างเข้มข้น ภาคใต้จึงเต็มไป
ด้วยงานฝีมือตามขนบท่ีท้ังสไตล์และความงดงามแตกต่างไปจาก
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของไทย ในบางครั้งบางคราว เมกเกอร์ชาวใต้ได้
แสดงให้เห็นถงึความชาญฉลาดท่ีประดิษฐ์คดิค้นงานฝีมือขึ้นมาใหม่ 
แต่ยังคงเคารพรากทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ด้วย
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The	Tenacious	
Brushstroke

Although its origin is from Java, Batik has been one of the 
most recognised cultural products of Southern Thailand. 
Batik de Nara was founded by a couple of Narathiwat natives 
who, while briefly working in Bangkok, have recognised a 
growing demand of the Bangkokians and foreigners for 
high-quality Batiks. 

Batik de Nara creates pattern exclusively by using canting:        
a pen-like tool which draw wax onto the textile. This technique 
is very artisanal-intensive. Therefore, the highly skilled workers 
that work with Batik de Nara earn monthly salary, as oppose 
to getting paid per finished products. This approach makes it 
better for  products quality control.

ผ้าบาติกเป็นวัฒนธรรมร่วมท่ีมีถิ่นก�าเนิดในหมู่เกาะชวา แต่เป็นท่ีรู้จักกว้าง
ขวางในฐานะผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของภาคใต้ของไทย บาติก เดอ นารา คือแบรนด์
ผ้าบาติกท่ีก่อต้ังโดยหนุ่มสาวชาวนราธิวาสคู่หน่ึง มุ่งสร้างสรรค์ผ้าบาติก
คุณภาพสูงและร่วมสมัยตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งชาวกรุงเทพฯ 
และชาวต่างประเทศเป็นหลัก

รูปแบบลายผ้าที่โดดเด่นของ บาติก เดอ นารา เกิดจากการใช้จันต้ิง อุปกรณ์
ท่ีมีรูปร่างคล้ายปากกาส�าหรับวาดลายผ้า บรรจงวาดลวดลายด้วยขี้ผ้ึง         
เป็นช่องไว้ส�าหรับลงสี ช่างผ้าบาติกท่ีมีประสบการณ์เท่าน้ันที่สามารถวาดได้
อย่างแม่นย�าโดยไม่ต้องร่างแบบ ช่างฝีมือทักษะสูงของ บาติก เดอ นารา             
ทุกคนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ไม่ใช่รายได้ต่อชิ้นงาน พวกเขาจึงมีเวลา
สร้างสรรค์ผลงานอย่างประณีต และควบคุมคุณภาพผ้าทุกผืนได้สม�่าเสมอ

2.

ช่างฝีมือใช้เทียนวาดแบบร่าง
ก่อนลงสี

Using wax to create 
pattern before coloured.
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However, a complicated traditional pattern and bright bold 
colour does not usually fit  with the global demand. Apart 
from neighbouring countries and China, consumers of the 
international markets, especially in Japan, prefers a subtler 
shading. In order to better understand the needs and desires 
of the international markets, Department of International 
Trade Promotion paired them with designers. They learned 
how to create a collection and understanding trends. 

Their latest collection, Andaman Seacret, Spring/Summer 
2017, consists of a silk scarves. One of their design was selected 
by a Japanese kimono producers to supply them with Batik 
de Nara’s unique hand drawn batik.

แต่ด้วยลายผ้าบาติกแบบประเพณีที่มีความซับซ้อนและเน้นสีสันฉูดฉาด            
ซึ่งไม่ตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการส่งออก (DITP) 
จึงเข้ามาช่วยเหลือด้วยการดึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ท่ีเข้าใจเทรนด์ของตลาดโลก 
มาร่วมคิดค้นวิธีน�าเสนอผ้าบาติกให้น่าสนใจและดึงดูดกว่าเดิม

บาติก เดอ นารา เลือกน�าเสนอคอลเลกชั่นผ้าบาติกท่ีมีชื่อว่า “ความลับแห่ง
อันดามัน” ส�าหรับคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2017 ซึ่งประกอบด้วย    
ผ้าพันคอท�าจากไหม ลายผ้าแฮนด์เมดท่ีไม่ซ�้ากันแต่ละผืน และการเลือกเล่น
โทนสีท่ีมีการแรเงาไล่เฉด ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ ่น           
โดยส่ังผ้าบาติกของบาติก เดอ นารา เพื่อไปตัดเย็บเป็นส่วนหนึ่งของชุดกิมิโน

คอลเลกชั่นที่ร่วมมือกับนักออกแบบออกมาเป็น 
Andaman SeAcret, Spring/Summer 2017
Andaman SeAcret, Spring/Summer 2017 
is a collection collaborated with designers.
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Printing
Dexterity

Dala Batik, set up by Thanintorn Raksawong, has an ancient 
block print technique as their comparative advantage. Using 
a copper block stamp called “Cap” to create Batik pattern was 
done for the royals, since it can create more complicated pattern. 
This technique requires skill of the goldsmith, who has to 
create a block stamp. Applying cap onto the textiles need to 
be consistent to create a usable wax pattern. Using either 
copper or gold block resulted in sharper pattern.

งานของธนินทร์ธร รักษาวงศ์ แห่งดาหลาบาติก คือการรื้อฟื้นเทคนิคพิมพ์
ลายผ้าแบบโบราณด้วยแม่พิมพ์ท่ีก�าลังสูญหายขึ้นมาใหม่ แม่พิมพ์นี้ใช้ส�าหรับ
ประทับลายลงบนผืนผ้าด้วยขี้ผ้ึง เพื่อให้เกิดแพตเทิร์นหรือลายพิมพ์ก่อนจะ
ลงสีตามรูปรอยท่ีร่างไว้ รูปแบบแต่ละลวดลายท่ีดาหลาบาติก น�ามาพิมพ์
มีอายุเก่าแก่สืบทอดมาจากศิลปะชาววังในราชส�านักโบราณ การสร้างลาย
ผ้าท่ีซับซ้อนและละเอียดลอออย่างท่ีเห็น จ�าเป็นต้องใช้ทักษะงานช่างหลากสาขา 
อาทิ ทักษะช่างทองเพื่อหล่อตัวพิมพ์ที่ต้องท�าขึ้นมาจากทองเหลืองหรือ
ทองแดงเท่าน้ัน เพื่อให้เกิดรอยประทับบนผ้าที่คมชัด ท้ังนี้ ความพร้อมของ
ร่างกายช่างพิมพ์ผ้าก็เป็นส่ิงส�าคัญ เพราะการประทับแม่พิมพ์ลงบนผืนผ้า
ต้องอาศัยแรงกดท่ีมีความสม�่าเสมอและแม่นย�าเพื่อให้ลายผ้าที่ปรากฏหมดจด
งดงาม

In	addition	 to	conserving	 traditional	 technique	
and	pattern,	Thanintorn	also	modernised	 the	
design	while	using	the	traditional	technique.	Dala	
Batik	collaborated	with	SACICT	(The	Support		Arts	
and	Crafts	 International	Centre	of	Thailand)	 to	
create	a	desirable	 colour	and	pattern	 for	 the	
younger	consumers.

ไม่เพียงสืบทอดขนบลายผ้าโบราณ ธนินทร์ธรยังเพ่ิมความ    
ทันสมัยและชีวิตชีวาแก่เทคนิคโบราณด้วยการร่วมมือกับ     
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) เพ่ือคิดค้น
วิธีปรับสีสัน รวมถึงลดทอนความซับซ้อนของลายผ้าบางส่วน
ให้ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่น ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ง่าย
ในชีวิตประจ�าวันและเข้ากันได้กับทุกไลฟส์ไตล์

แม่พิมพ์ทองแดงที่สามารถสร้างลวดลายซับซ้อนได้
Cap is a block stamp made from copper to 
create complicated pattern.
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1.

In addition to conserving traditional technique and pattern, 
Thanintorn also modernised the design while using the             
traditional technique. Dala Batik collaborated with SACICT 
to create a desirable colour and pattern for the younger            
consumers. One of the steady consistent orders comes from 
hotels. Dala Batik’s meticulous pattern are used for bed runners 
and curtains in hotel rooms. 

Thanintorn understands that this traditional technique can 
create value for Dala Batik. She is currently exploring new 
designs for new collections, which would expand the new 
frontier for batiks into modern women fashion and menswear.

ไม่เพียงสืบทอดขนบลายผ้าโบราณ ธนินทร์ธรยังเพิ่มความทันสมัยและชีวิต
แก่เทคนิคโบราณ ด้วยการร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
เพื่อคิดค้นวิธีปรับสีสัน รวมถึงลดทอนความซับซ้อนของลายผ้าบางส่วนให้
ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่น ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายท่ีสวมใส่ง่ายในชีวิตประจ�าวันและ
เข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ดาหลาบาติกยังสร้างตลาดใหม่จากกลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงแรม ท่ีส่ังผ้าบาติกไปสร้างบรรยากาศให้ห้องพักด้วยการ
ตัดเย็บเป็นผ้าคลุมเตียงและผ้าม่านอีกด้วย

การพัฒนาท่ีไม่หยุดนิ่งของธนินทร์ธร ท่ีน�าภูมิปัญญาโบราณของผ้าบาติก
มาปรับฟังก์ชั่นและมู้ดแอนด์โทนใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าบาติกได้      
หลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนโครงการในอนาคตของธนินทร์ธรก็นับว่าน่าตื่นเต้น          
เพราะเธอก�าลังทดลองขยายตลาดไปสู่กลุ่มเส้ือผ้าแฟชั่นสตรีและบุรุษต่อไป

1: การลงสีบนผ้าหลังจากใช้แม่พิมพ์ขี้ผึ้งสร้างลวดลาย
A textile is being coloured on a waxed pattern.
2: ใช้กระบวนการผลิตผ้าบาติกมาผลิตเคร่ืองแต่งกายแฟชั่น
Applying Batik into modern fashions and accessories.

2.
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Growth	of	
the	Soil

Emsophian Benjametha’s passion for ceramic started 
in France while he was studying at Ecole des Beux-Arts. 
Being a Muslim from Pattani province, the concept 
of earth as the essence of being appeals to him.           
After graduating, Emsophian went to take an internship 
at Lampang province, learning everything from the 
industrial system of ceramics production.

เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา สนใจศาสตร์และศิลป์ด้านเซรามิกต้ังแต่
สมัยท่ีเขายังเรียนอยู่ที่สถาบัน École Nationale Supérieure Des 
Beaux-Arts ประเทศฝรั่งเศส ประกอบกับพื้นเพเป็นคนมุสลิมจาก
จังหวัดปัตตานี ท�าให้เอ็มโซเฟียนสนใจศึกษาแนวคิดเรื่องคนกับดิน
ท่ีสัมพนัธ์กันอย่างลึกซึง้ ตามค�าสอนศาสนาอิสลามท่ีว่ามนุษย์ทุกคน
ล้วนมาจากดิน อยู่กับดิน และกลับสู่ดิน หลังจบการศกึษา เอ็มโซเฟียน
เลือกฝึกงานในโรงงานเซรามิกในจังหวัดล�าปาง เพื่อเรียนรู้ระบบและ
กระบวนการท้ังหมดในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ ก่อนกลับ
มาต้ังโรงงานเซรามิกที่บ้านเกิด น่ันคือจุดเริ่มต้นเส้นทางของ       
เบญจเมธา เซรามิก

ชามที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของลูกข่าง
A tableware inspired by spinning tops. 
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Emsophian set up a ceramic workshop at his hometown,    
Pattani. Recruiting workers from the locals, Emsophian             
personally trained the potential workers. Believing that his 
business must be rooted in his hometown, he has tried to 
capitalise local knowledge, skills, and, most importantly,           
his own identity as a muslim into his design. However,              
Emsophian’s attempt to use local soils was not so successful. 
Clay for Benjametha’s ceramics comes from the soils of Mae Rim 
in Chiang Mai, which is the best material for hand crafted 
ceramic. 

Lathing skill is being utilised by Benjametha as well. Lathing 
used to be part of zebra dove raising in the south of Thailand. 
The beautiful cage, which are exclusively handmade, can cost 
more than 100,000 baht. Additionally, a spinning top is a 
common toy in the local. Emsophian uses the lathing skill to 
fused with his ceramic design. Thus, combining more local 
skill set into his business.

เอ็มโซเฟียนเปิดรับสมัครคนในละแวกชุมชนมาฝึกฝนทักษะ และเพิ่มศักยภาพ    
ทางศิลปะ ความเชื่อฝังลึกว่าธุรกิจของเขาต้องมีรากเหง้าจากท้องถิ่นท�าให้
โมเดลธุรกิจของเบญจเมธาเน้นการให้แรงงานและภูมิปัญญาภาคใต้เป็นหลัก 
เอ็มโซเฟียนเลือกน�าเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ท่ีต่อยอดมาจากศิลปะของ   
ชาวมุสลิม มีเพียงดินเท่านั้นที่สั่งตรงจากอ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้
เนื้อเซรามิกคุณภาพสูง 

นอกจากน้ี เอ็มโซเฟียนยังทดลองหยิบจับภูมิปัญญาช่างในวัฒนธรรมของ      
ชาวปัตตานีมาปรับใช้กับชิ้นงานออกแบบเซรามิกอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ ทักษะ
การเหลาและกลึงไม้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของประเพณีประกวดนกเขาชวาของคนใต้ 
(ซึ่งราคาอาจสูงถึง 100,000 บาทต่อกรง) หรือการประยุกต์รูปทรงลูกข่าง      
ของเล่นท้องถิ่นมาหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของชิ้นงานเซรามิกได้อย่างน่าสนใจ 
เบญจเมธาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฝีมือช่างท้องถิ่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ท่ี            
ผสมผสานวัฒนธรรมมุสลิมมาไว้ในผลงานอย่างกลมกลืน คงไม่ผิดนักหากจะ
กล่าวว่าหัวใจของเบญจเมธาเป็นการหลอมรวมความเชื่อท่ีมีต่อศาสนา         
ความภูมิใจในบ้านเกิด และความรักในงานศิลปะไว้อย่างเต็มเปี่ยม

ที่จับส�าหรับเปิดฝาโถได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือกอและ
The handle is inspired by Koleh Boat.
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Toning	Wicker	
with	Modernity

Grey sedge or Krajood can be found mostly in Thale Noi, 
Pattaloong province. Krajood wicker is a local practice, resulted 
in weaved mattresses and baskets. The skill has endured, but 
the rise of rubber economy has arguably led to the decline of 
Krajood as business. 

Manattapong Senghuad revitalised Krajood and plan to launch 
this traditional practice into the modern market. Manattapong 
systematically researches the potential demand for the Krajood 
wicker, understanding different aesthetics in different national 
markets. For example, he understands that Japanese consumers 
prefer blue and purple colours, while the UK consumers prefer 
black and white. For hotel buyers, earth tone is preferable.

กระจูด วัชพืชไร้ราคาที่พบมากในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง วัสดุธรรมชาติที่
ชาวบ้านนิยมน�ามาท�าเครื่องจักสานจ�าพวกเสื่อรองนั่ง หรือตะกร้าสาน             
มาแต่โบราณ ปัจจุบันได้กลายเป็นที่รู ้จักในกลุ่มผู้นิยมสินค้าจักสานท่ัวโลก          
จากความคิดสร้างสรรค์ท่ีผสานทุนทางวัฒนธรรมของชาวใต้เข้ากับความ
ร่วมสมัย

มนัทพงค์ เซ่งฮวด หนึ่งในผู้ดูแลแบรนด์ VARNI ผู้รื้อฟื้นหัตถศิลป์ท้องถิ่น
อย่างงานจักสานกระจูดให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ท้ังในไทยและตลาดนานาชาติ 
ด้วยการเดินหน้าลงทุนวิจัยตลาดอย่างเป็นระบบเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
จากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรสนิยมหลากหลาย งานหัตถกรรมของ VARNI จึงออกแบบ
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายสไตล์ อาทิ เน้นผลิตสินค้าสีฟ้าและ    
สีม่วงเพื่อส่งออกตลาดชาวญี่ปุ่น ขณะท่ีสินค้าสีขาวและสีด�าจะนิยมมากกว่า
ในตลาดชาวอังกฤษ และสินค้าสีเอิร์ธโทนจะขายดีในกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม

ลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายของโนราห์
A pattern inspired by Norah theatre.
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ชาวบ้านรับจ้างเก็บกระจูดในทะเลน้อย
Locals are paid to collect Krajood in Thale Noi. 

ขั้นตอนการรีดกระจูดให้เรียบ ก่อนน�าไปชุบโคลนแล้วตากแห้ง เพื่อน�าไปจักสานต่อไป
Krajood need to be flattened and sun dried before being used.  
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Varni Southern Wickery also produces furnitures. Manattapong 
designs and crafts a table with Krajood wicker on top. While 
Krajood is often used as a mattress, he has re-interpreted the 
function and use the same material as a table top. 

Another source of inspiration for Manattapong comes from 
Norah, a traditional southern dance. The costume pattern is 
re-interpreted into pattern for weaving Krajood. 

In essence, Manattapong has capitalise local skill and upgraded 
the design and quality for modern consumers. In doing so, 
his business employs and utilises the locals skill when the 
rubber economy is on decline.

นอกจากน้ี VARNI ยังคิดค้นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
คนในยุคปัจจุบัน การตีความเส่ือสานกระจูดในบริบทใหม่ ว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้
รองน่ังแบบชาวบ้านเท่านั้น หากวัสดุเดียวกันนี้ปรับขนาดและสีสันก็ใช้เป็นแผ่น
รองหน้าโต๊ะประดับเพื่อความสวยงามได้เหมือนกัน

โนราห์ ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของภาคใต้ เป็นอีกหน่ึงแรงบันดาลใจให้ VARNI 
หยิบชุดเฉดสีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายนักแสดงมาตีความผ่าน
ลวดลายถักสานท่ีละเอียดลออและการใช้เทคนิคย้อมสี ช่วยให้งานหัตถกรรม
กระจูดน�าเสนอภาพลักษณ์ของภาคใต้ได้สนุกและทรงพลังย่ิงขึ้น

จุดแข็งของ VARNI จึงไม่ใช่การน�าเสนอวัสดุคุณภาพอย่างกระจูดซึ่งยืดหยุ่น 
คืนตัวง่าย คงทน และไม่ขึ้นราแต่เพียงเท่าน้ัน การเปล่ียนทุนทางวัฒนธรรมท่ี
มีในท้องถิ่นไปพร้อมการออกแบบเพื่อให้ร่วมสมัย ก็ช่วยให้ธุรกิจจักสานกระจูด
มีเอกลักษณ์ท่ีเป็นจุดขายในตลาดโลกและสามารถเติบโตอย่างย่ังยืน

กระจูดน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตะกร้า, กระเป๋า, และที่รองนั่งเก้าอี้
Varni Souther Wickery produces baskets, bags, and chairs from Krajood. 
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From	Bootlegging	
to	Economic	Booster

In 2002, Associate Press vividly reported about the 
emerging backyard distilleries in Thailand. It said 
that: 

“Makers of homemade Thai rice whiskey once plied 
their craft in jungle hideouts and farmyard shacks, 
concealed from the gaze of police officers threatening 
to arrest them and seize their makeshift stills. But 
what was once a furtive  and criminal enterprise has 
been legalised and even touted by the government 
as a source of revenue that could help lift Thailand 
from its economic doldrums and enrich poor villagers.”

Appealing to the entrepreneurial instincts of rural 
moonshine peddlers, the Thai government legitimised 
the trade in 2000, urging fermented fruit and rice 
wine producers to apply for licenses. For the last 
several years, certain small distilleries have developed 
liquors with better flavour and smell as well as more 
premium looks to satisfy the arbiter of taste. As a 
chance occurrence, Phuket island has somehow           
become the place where several small alcohol beverages 
manufacturers start to flourish. 

ในปี 2545 ส�านักข่าวเอพี ได้รายงานเรื่องการต้มกล่ันสุราใน 
ครัวเรือนของไทย ไว้ดังน้ี 

“ครั้งหน่ึงนักกล่ันเหล้ามักจะกระท�าการในป่าและกระท่อมกลาง
นาที่พ้นสายตาต�ารวจ เพื่อมิให้ต้องถูกจับและฉกฉวยช่วงเวลา      
แห่งความสงบน้ันไป แต่กิจการอันลับๆ ล่อๆ และเคยถูกจัดให้เป็น
อาชญากรรม กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และกระท่ังได้รับการ     
เชื้อเชิญจากรัฐบาลให้ด�าเนินการ เม่ือรัฐเห็นว่าสิ่งน้ีเป็นแหล่ง
ท่ีมาของรายได้ท่ีจะช่วยปลุกความซบเซาทางเศรษฐกิจให้ต่ืนขึ้น 
อีกท้ังยังเพิ่มความม่ังคั่งแก่ชาวบ้านท่ียากจนอีกด้วย”

เพื่อดึงดูดจิตวิญญาณแห่งผู ้ประกอบการท่ีมีอยู่ในตัวของ           
นักต้มสุราใต้แสงจันทร์ท้ังหลาย ในปี 2543 รัฐบาลไทยได้       
พยายามเปล่ียนการค้าขายสุราท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้าเถื่อน   
ให้ถูกกฎหมาย โดยส่งเสริมให้ผู ้ผลิตสุราจากข้าวและผลไม้           
ขอใบอนุญาตได้ ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาโรงกล่ันสุราขนาดย่อม
ได้พัฒนารสชาติและกล่ินให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่ไปกับหน้าตาของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถต้ังอยู่บนชั้นเดียวกับสุราเกรดพรีเมี่ยมได้
อย่างภาคภูมิ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักดื่มชั้นดี กลายเป็น 
โอกาสให้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กจ�านวนหนึ่งเริ่มต้น
กิจการของตนขึ้น ณ เกาะภูเก็ต ทางภาคใต้ของไทย
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Commodities	
Distilled

เม่ือผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวและอ้อยถูกเปล่ียนให้       
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีชวนดื่มด�่าและลิ้มรส เป็นสาเหตุหน่ึงให้เกิด
ปรากฏการณ์ขาขึ้นของคราฟต์เบียร์เมืองไทย เบียร์ Chalawan 
Pale Ale จากค่าย Fullmoon Brewworks ที่จังหวัดภูเก็ต     
เลือกหยิบตัวละครในนิทานพื้นบ้านไทยอย่างชาละวัน ซึ่งเป็น 
จระเข้แปลงกายเป็นชายฉกรรจ์และดึงดูดอิสตรีมาเป็นอัตลักษณ์ 
การออกแบบเน้นคละเคล้าความหวานระคนก้าวร้าวไว้ด้วยกัน 
เบียร์ตัวน้ีท�าจากข้าวกาบา ซึ่งผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดจากประเทศ
ออสเตรเลียก่อนน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย เพื่อหลีกเล่ียง
การท�าผิดกฎหมายไทยท่ีห้ามครอบครองภาชนะส�าหรับใส่สุรา 
หากไม่ได้รับการอนุญาตจากทางการ

สุกิจ ทีปาฏิมา และกมลาศ พัฒนาไพศาล ผู้ก่อต้ังแบรนด์ ใช้เวลา
ถึง 4 ปี จากปี 2549 ท่ีก่อต้ังแบรนด์จนกระทั่งถึงปี 2553 กว่าท่ี
จะได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ 
Chalawan ได้อย่างถูกกฎหมาย ในปี 2559 Chalawan ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดเบียร์ระดับโลกท่ีจัดขึ้น            
ณ กรุงลอนดอน

จะเห็นว่าการยกระดับคราฟต์เบียร์ฝีมือคนไทย มีข้อสังเกต             
ท่ีน่าสนใจ 2 ประการคือ ผู้ผลิตเบียร์รายย่อยในไทยมีศักยภาพ   
ในการเป็นผู้ผลิตเบียร์รสเลิศ และแม้จะมีข้อจ�ากัดทางกฎหมาย
กับผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ พวกเขาก็สามารถหาช่องทางผลิตเบียร์
และบรรจุขวดจากแหล่งอ่ืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Commodities, such as rice and sugarcane, can be turned into 
desirable products. A part of the rise of Thai craft beer,              
Chalawan beer registered in Phuket under Full Moon Brew 
works. Chalawan  is a Thai folkloric tale of an alligator who 
can shapeshift into a man and seduces women. The beer is 
designed as both sweet and aggressive. Made from a local 
GABA rice, the production has to be bottled in Australia, 
Stockade Brew and Co, and imported back into the country. 

From its inception in 2006 to 2010, the founders, Sukit Teepatima 
and Kamalad Pattanapaisarn, had taken 4 years to obtained 
the legalisation from the Excise Department. The brand won 
a gold medal from World Beer Award 2016 in London. 

If anything, the rise of the Thai craft beer shows two things. 
Firstly, Thai has potential as a great microbrewer, with great 
taste. Secondly, despite an obvious problematic regulation 
which favours the big brewers, Thai can creatively not breaking 
the law by produced and bottles their “Thai” craft elsewhere. 
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นอกจากรสชาติเบียร์แล้ว เหล้ารัมท้องถิ่นก็ก�าลังจะประสบความส�าเร็จตามมา
ด้วยเช่นกัน เหล้ารัมจากแบรนด์ ฉลองเบย์ รัม เป็นการสมรสต่างวัฒนธรรม
อย่างลงตัว ระหว่างภูมิปัญญาแห่งการกลั่นเหล้ารัมจากฝรั่งเศสกับน�้าตาล
อ้อยธรรมชาติของไทย แม้ว่าการท่ีโรงกล่ันต้ังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตดูจะสร้าง
ความท้าทายไม่น้อยทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี ฉลองเบย์ รัม เชื่อว่าคอสุราไทย
ก�าลังก้าวไปสู่วัฒนธรรมการดื่มด�่าแบบตะวันตก และอาจหมายถึงโอกาสของ
ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ที่กล่ันมาจากความต้ังใจและความคิดสร้างสรรค์

Apart from local beer, a brand of local rum is enjoying its 
success. Marrying French knowledge of making rum and the 
production of Thai sugar cane, Chalong Bay Rum prides itself 
as rum made from natural sugarcane. Setting up a rum               
distiller in Phuket can be quite a challenge, but the owners of 
the brand believe that Thai society is moving toward western 
style alcohol consumption.
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The	Art	and	Science	
of	Deep	Rest

Sleeping and holidaying are the two sides of the same 
coin. How people sleep actually affects how people 
awake and their productivity. Bed and pillow are 
undeniably the bedrock of a good rest. 

Going beyond a good night’s sleep, experiencing a 
perfect holiday requires more than a bed and a pillow. 
Every sensory perceptions demand a relaxation          
experience. One of the prime examples is to create 
scent as part of the experience.

การนอนและการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ คือสองด้านของ
เหรียญเดียวกัน วิธีท่ีคนเรานอนหลับส่งผลต่อยามท่ีเราต่ืน           
ซึ่งหมายรวมถึงมีผลต่อความสามารถในการท�างานของเราอีก
ด้วย เตียงนอนและหมอนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการพักผ่อนท่ี
มิอาจปฏิเสธได้ 

เม่ือตัดสินใจท่องเท่ียวพักผ่อนในวันหยุด คนเราต้องการอะไรที่ 
มากกว่าการมเีตียงและหมอนทีด่เีพื่อการนอนหลับสบายในยามค�า่คนื 
เม่ือร่างกายถูกใช้งานมาอย่างหนักในวันท�างาน ประสาทสัมผัส
ทุกส่วนของร่างกายจึงต้องการการผ่อนคลายในวันพักผ่อน และ 
กล่ินก็เป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้เราพบกับความผ่อนคลายท่ีน่า
จดจ�าได้ด้วย
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Scent	and	
Sensibility

Taste and smell are enduring, suggested Marcel Proust,                     
a famous French poet. In cognitive term, the sensory reception 
for scent has direct connection with emotion and memory 
segment of the brain. A scent branding firm, 12.29, quotes a 
statistic that a person can remember scents with 65 percent 
accuracy, as oppose to 50 percent visually. 

“รสชาติและกล่ินน้ันตราตรึงใจ” มาร์เซล พรุสต์ นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส              
ชื่อก้องกล่าวไว้เช่นนั้น ในแง่ของกระบวนการท�างานของสมอง การรับรู้กล่ิน
สัมพันธ์โดยตรงกับอารมณ์และความทรงจ�า 12.29 บริษัทท่ีปรึกษาด้านการ
ท�าแบรนด์ชื่อดังผ่านกล่ิน ได้ยกตัวเลขทางสถิติให้เราเห็นว่า 65 เปอร์เซ็นต์ 
ของมนุษย์จดจ�ากล่ินได้อย่างแม่นย�า ซึ่งมีจ�านวนมากกว่าคนท่ีจดจ�าด้วย
สายตาอย่างแม่นย�า ซึ่งมีเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ 
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Hotels around the world has used scent as a place-building, 
capitalising on the unique memory triggered of smell.            
Scent becomes a tool for creating unique branding identity. 
The Scent Hotel, in Samui Island, is one of the prime example. 

The hotel owned by the same people as Karmakamet, one of 
the best essential oil brand in Thailand, The Scent Hotel used 
their expertise and created a boutique hotel with only                     
14 rooms. Staying true to the scent’s ability to recollect things 
past, the hotel is designed to reflect a nostalgic feel of                      
Indochina culture. Guests can choose a room with European, 
Chinese, or local design theme.

โรงแรมต่างๆ ท่ัวโลกได้อาศัยกล่ินสร้างบรรยากาศให้สถานท่ีของพวกเขา
เป็นที่จดจ�า กล่ินหอมจึงกลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างตัวตนของแบรนด์ให้มี
เอกลักษณ์ The Scent Hotel ที่สมุย เป็นตัวอย่างท่ีดีของปรากฏการณ์น้ี 

The Scent Hotel ก�าเนิดขึ้นโดยทีมจาก Karmakamet หน่ึงในแบรนด์
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและน�้ามันหอมระเหยชั้นน�าของไทย โดยอาศัย
ประสบการณ์ด้านกล่ินหอมของพวกเขาสร้างโรงแรมบูติคให้มีกล่ินหอมเป็น
ท่ีจดจ�าขึ้น ซึ่งมีจ�านวนห้องพักเพียง 14 ห้อง มิเพียงกล่ินเท่าน้ันท่ีสร้าง
บรรยากาศแห่งวันวานให้กลับมา แต่โรงแรมน้ียังสร้างความรู้สึกถวิลหาอดีต
ด้วยการออกแบบอาคารสไตล์อินโดไชน่าโคโลเนียล แขกผู้เข้าพักสามารถ
เลือกว่าจะเข้าพักในห้องท่ีตกแต่งแบบยุโรป จีน หรือแบบท้องถิ่นก็ได้ตามแต่
อัธยาศัย
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Nocturnal	
Wealth	Creation

1: สวนยางในจังหวัดปัตตานีเป็นวัตถุดิบส�าคัญของหมอนยางพารา
A Rubber Tree Plantation is the source of latex pillows.
2: ยางพาราธรรมชาติสามารถถูกยืดออกได้มากโดยไม่เสียหาย 
คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นนี้ท�าให้เหมาะกับการแปรรูปเป็นหมอน
Natural latex can be vastly stretched without breaking. 
This elasticity is suitable for cushion design.

1.

The south of Thailand has been growing rubber for decades. 
Rubber has been a main source of income. It used to be                  
a relatively high value product, enables the rubber farmers to 
be affluent. However, the price has been fluctuating in recent 
years, negatively affecting rubber farmers. 

Growing popularity in latex pillow might help absorbing excess 
rubber supply. In 2016 alone, the sale of latex pillows has 
increased almost 50 percent in some of the provinces. The 
main consumers are Chinese and Japanese. The Chinese tourists, 
in particular, has been buying latex pillows from Phuket as a 
souvenir.

ภาคใต้ของไทยนิยมปลูกต้นยางพารามาหลายทศวรรษแล้ว หากจะกล่าวว่า
ยางพาราเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้หลักของภาคใต้ก็คงจะไม่ผิดแต่อย่างใด              
ในยามท่ียางพารามีราคาสูงก็ช่วยสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชาวสวนยาง             
แต่อย่างไรก็ดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมาน้ีราคายางพารามีความผันผวน               
อย่างมาก น่ันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางในด้านท่ีไม่ค่อยสู้ดีนัก

ความนิยมของหมอนยางพารา อาจจะเป็นค�าตอบในการช่วยเพิ่มความต้องการ
ของตลาดยางพาราให้เพิ่มสูงขึ้น เฉพาะปี 2559 ในบางจังหวัดทางภาคใต้       
ยอดขายหมอนยางพาราเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีชาวจีนและญี่ปุ่นเป็น   
กลุ่มลูกค้าหลัก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีนนิยมซื้อหมอนยางพาราจาก
ภูเก็ตเป็นของท่ีระลึก

Established in 1971, Patex is 100% natural latex foam            
manufacturer located in Pattani province. With international 
standard of quality, Patex are well know brand both in Thailand 
and the international markets, especially in China. Appropriating 
Dunlop manufacturing process, the foremost benefit of Patex’s 
natural latex pillow is its consistent support throughout your 
sleep. In 1982, Patex collaborated with the prominent hospital 
of Thailand, Siriraj, to develop a contour pillow that has     
special ergonomic design people sleep better and without 
pain. 

Latex pillows have numbers of health benefits. The latex itself 
is anti microbial and dust resistant, thus suitable for consumers 
with asthma. Moreover, latex is breathable. This attribute 
makes the pillow’s temperature constant all year. Most                
importantly, latex pillow can retain their shape. Thus, it is 
one of the most ergonomically friendly material. Therefore, 
improving the rubber based products to respond to the modern 
consumers should be a way for sustaining the affluency of 
southern Thai rubber farmers. 

ปาเท็กซ์ ก่อต้ังขึ้นใน 2514 เป็นโรงงานผลิตแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% 
ต้ังอยู่ในจังหวัดปัตตานี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปาเท็กซ์ท่ีได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักท่ีแบรนด์ปาเท็กซ์จะเป็นท่ีรู้จักจาก
ท้ังตลาดในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน และด้วย
กระบวนการผลิตของ Dunlop ท่ีปาเท็กซ์น�ามาใช้ ท�าให้หมอนยางพารา
ธรรมชาติที่ผลิตได้ช่วยให้หลับสบายตลอดการนอน ในปี 2525 ปาเท็กซ์ร่วมมือ 
กับโรงพยาบาลศิริราชพัฒนาหมอนเพื่อสุขภาพท่ีออกแบบพิเศษให้เหมาะสม
กับสรีระเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นกว่าเดิมและไม่เกิดอาการปวดเม่ือย      
เมื่อตื่น

หมอนยางพารามีผลดีต่อสุขภาพหลายประการ ตัวยางพาราเองก็ปกป้อง
บรรดาเชื้อโรคขนาดเล็กและฝุ่นได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรค
หอบหืดอย่างย่ิง อีกทั้งหมอนยางพาราระบายอากาศได้ดี จึงท�าให้มีอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมกับการนอนตลอดท้ังปี และท่ีส�าคัญหมอนยางพาราทนทานและ    
ไม่เสียทรงง่าย อีกท้ังยางพารายังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ากับสรีระของมนุษย์ ได้
เป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ีเองหากมีการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น ก็อาจเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะท�าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวสวนยางในภาคใต้ของไทยยังคงกินดีอยู่ดีได้ต่อไป

2.
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The Central Thailand, especially in Bangkok, has been a home 
of cultural diversity. Being one of the major destinations of 
investment, businesses and tourism for foreigners, it is the 
region where differences in values and beliefs are blended 
and sometimes contradicted. Bangkok is the city where              
traditions and modernity are met; the old and the new are 
encountered. There have been challenges, and sometimes 
difficulties, for the Thai people with rural backgrounds in 
relating to the Bangkokians, and for the Bangkokians in relating 
to the Westerners. 

Culture diffused from Bangkok is constantly in flux and not 
in full harmony. But, differences do not always place people 
at odds with one another. A story of Central Thailand is the 
story of cultural composition and juxtaposition, where people 
seek to adapt and innovate in dynamic and sometime                   
unpredictable ways.

ภาคกลางของไทย เป็นดินแดนที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าไว้
ด้วยกัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ด้วยความท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักลงทุน นักธุรกิจ ไปจนถึงนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมาโดยตลอด 
ภาคกลางจึงเป็นภูมิภาคท่ีเต็มไปด้วยชุดคุณค่าและความเชื่อมากมายมาผสม
ปนเปกันและมีบางครั้งก็เผชิญหน้ากัน มิเพียงเท่าน้ัน ในกรุงเทพฯ เราอาจเห็น
ภาพความดัง้เดมิและความทันสมัยมาบรรจบ สิ่งเก่าและส่ิงใหม่ประจนัหน้าต่อกนั 
จึงเป็นความท้าทายและบางช่วงเวลาก็เป็นความยากล�าบากส�าหรับคน            
ต่างจังหวัดท่ีต้องสัมพันธ์กับชาวกรุงเทพฯ และชาวกรุงเทพฯ ที่ต้องสัมพันธ์
กับชาวต่างชาติ 

แม้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวกรุงเทพฯ 
ยังคงเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิงอย่างเช่นเคย แต่ก็มิได้ผสานกลมกลืนจนเป็นเน้ือ
เดียวกัน กระน้ันก็ตาม หากเราเชื่อว่าความแตกต่างมิได้หมายความว่าจะท�าให้
บางคนต้องดแูปลกประหลาดจากคนอ่ืนๆ เสมอไป เรื่องราวของภาคกลางของไทย 
จึงเป็นเรื่องราวการประสานและการวางเคียงคู่กันทางวัฒนธรรม เป็นภูมิภาค
ท่ีผู้คนต่างแสวงหาหนทางในการปรับเปล่ียนและสร้างส่ิงใหม่ ภายใต้พลวัต   
อันผันแปรบนหนทางหลากหลายท่ีสุดจะคาดเดาได้ 

The Central

Culture
Clash
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In	Search	
of	Identity

Culture of the Central Thai is the dominant culture 
of the country. “Thainess” is held to describe a           
characteristic that persons and things possess when 
they are Thai. Throughout the twentieth century, 
Thai identity has been mandated and reinforced both 
in the heartlands and in rural areas. Central Thai 
values has been successfully instilled as the desirable 
values of the nation. 

Having said that, there is always room for interpretation. 
Thai cultural identity can be defined differently 
depending on the perspective of different groups of 
people. From the everyday life perspective, each and 
every Thai people are taking action to construct        
self image and self esteem on daily basis; either by 
conforming to the traditions or reinventing self anew. 
In search of identity, certain works of art and design 
which are created in Bangkok have grappled with the 
challenge to define “Thainess” that is relevant to the 
contemporary world.

วัฒนธรรมภาคกลางของไทยถูกจัดวางไว้ให้เป็นวัฒนธรรมหลัก
ของไทย “ความเป็นไทย” ถูกใช้อธิบายคุณลักษณะของผู้คน          
และสิ่งต่างๆ เช่น คนน้ีคอื “คนไทย” หรือส่ิงน้ีเป็น “ของไทย” ตลอดช่วง 
ศตวรรษท่ี 20 ที่ผ่านมา คุณค่าและความเป็นไทยแบบภาคกลาง
ถูกบังคับใช้และผลักดันให้เกิดขึ้นท้ังในพื้นท่ีส่วนกลางและในเขต
ชนบท คุณค่าแบบไทยภาคกลางได้รับการปลูกฝังให้เชื่อว่ายังคง
เป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาของชาติอยู่ 

การกล่าวเช่นท่ีว่ามาน้ี ยังคงมีท่ีว่างเหลือให้เราตีความหรือ            
ให้ความหมายใหม่ การจะให้นิยามว่าอะไรคืออัตลักษณ์ของไทย        
ขึ้นอยู่กับมุมมองท่ีต่างกันไปของคนแต่ละกลุ่ม หากมองจากมุมมอง 
ในชีวิตประจ�าวัน คนไทยต่างกระท�าส่ิงต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อม่ันในตัวเองขึ้นมาด้วยกันท้ังนั้น ไม่ว่าจะโดยปรับตัว
ให้เข้ากับขนบธรรมเนียมเดิมหรือประดิษฐ์ตัวตนขึ้นมาใหม่ก็ตามที 
การแสวงหาอัตลักษณ์โดยเฉพาะกับงานออกแบบและงานศิลปะ
ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นที่กรุงเทพฯ จึงก�าลังเผชิญกับความท้าทาย
เพื่อท่ีจะนิยาม “ความเป็นไทย” เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโลก
ยุคปัจจุบัน
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What	is	
Thainess?

เดชาและพลอยพรรณ ขณะก�าลังสาน
ใบปาล์มร่วมกับช่างฝีมือในจังหวัด
ปราจีนบุรี
Decha and Ploypan collaborates 
with craftpeople from Prachinburi.  

Developing products that have “Thainess” as a unique selling 
point can often dominated by identity politics: asserting 
certain aesthetics, form, or even ideas as a real, authentic “Thai 
style”. However, as Thinkk Studio has proved, using Thai 
craftsmanship and knowhow can shift away from the question 
of “what is Thainess?”.

Set up by Decha and Ploypan, Thinkk Studio initially specialised 
in furniture design and accessories. Decha graduated from 
Switzerland and Ploypan from Stockholm. They, therefore, 
were exposed to the European design, aesthetics, and markets. 
Their works was recognised by the European design establishment, 
and they have cultivated some connections.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นย�้าถึงเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” ให้เป็นจุดขาย 
อาจครอบง�าด้วยการใช้รูปทรง ความสวยงาม และแนวคิดบางอย่างท่ีถูกมอง
ว่ามีความเป็น “ไทย”  อย่างไรก็ดี Thinkk Studio พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทักษะ
เชิงช่างศิลป์และองค์ความรู้ท่ีช่างฝีมือชาวไทยส่ังสมมารุ่นต่อรุ่นก็สามารถ    
ยกระดับผลงานไปไกลกว่าการครุ่นคิดอยู่แต่กับค�าถามว่า “อะไรคือความ    
เป็นไทย”

เดชา อรรจนานันท์ และพลอยพรรณ ธีรชยัแห่ง Thinkk Studio ต่างจบการศกึษา 
จากสถาบันในยุโรป เดชาจบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนพลอยพรรณ 
จบจากสวีเดน ท�าให้พวกเขาเข้าใจการออกแบบและสุนทรียะท่ีตรงกับรสนิยม
และความต้องการของตลาดในยุโรปเป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไม         
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านของพวกเขาเป็นท่ีรู้จักจากสถาบัน
และเวทีการประกวดการออกแบบในระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งช่วยให้พวกเขา
สร้างเครือข่ายกลุ่มคนวิชาชีพเดียวกันในต่างประเทศขึ้นมาได้อีกด้วย
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After a collaboration with the Support Arts and Crafts                     
International Centre of Thailand (SACICT), they were exposed 
to the skill of certain villages. They saw that helping these 
villages develop products is not sufficient. What should be 
explored is the potential matching between local skill set and 
the international market, a role Thinkk Studio could play as 
a designer. 

Capitalising their insight into the European market, they 
utilised local craftsmanship to produce a European formed 
with Thai materials and skill set. For example, their Sarn Lamp 
uses palm and steel as materials. Decha and Ploypan worked 
with craftspeople from Prachinburi Province, where palm is 
an abundant material. Weaved palm has been used to create 
mats, hats, and other accessories. The material itself has some 
advantages. Firstly, the palm leave is very thin. Thus, the 
weavers can use more than one leave to create even finer colour 
shading. Secondly, the leave can be dyed to create bright colour. 
Additionally, they worked with metal turning craftspeople 
from Saraburi province. 

In addition to utilising local materials and skills, Cross Fruit 
Tray is inspired from a traditional basket. Using its form, 
Decha and Ploypan create a three dimensional fruit tray that 
each wood pieces interlock each other without using glue.

หลังจากร่วมงานกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) เดชา
และพลอยพรรณมีโอกาสเรียนรูแ้ละท�างานกับช่างฝีมือท้องถิ่น พวกเขามองว่า 
การช่วยเหลือชาวบ้านให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองน้ันยังไม่เพียงพอ อีกท้ัง
คิดว่าคงจะดีไม่น้อย หากจะได้เห็นศักยภาพของช่างไทยไปอวดโฉมในตลาด
งานศิลปะต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ Thinkk Studio เริ่มเข้ามามีบทบาท
ในฐานะดีไซเนอร์เพื่อเชื่อมโยงสองส่ิงน้ีเข้าด้วยกัน

วิธีคิดของ Thinkk Studio คือการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในรูปลักษณ์
ท่ีคนยุโรปคุ้นเคย ผนวกเข้ากับการขับเน้นทักษะของช่างไทยและวัสดุจาก          
ท้องถิ่นไทยให้เปล่งประกายในตลาดนานาชาติ

ยกตัวอย่างเช่น โคมไฟ Sarn Lamp ท่ีมีส่วนผสมระหว่างการใช้ใบปาล์มสาน
กับงานโลหะ ซึ่งเกิดจากการคลุกคลีท�างานกับชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี 
พวกเขาพบว่าท้องถิ่นน้ีเต็มไปด้วยด้วยต้นปาล์ม ใบปาล์มเองก็มีประโยชน์
สารพัด ดังจะเห็นได้จากงานหัตถศิลป์นานาชนิดท่ีสานจากใบปาล์ม อาทิ เสื่อ 
หมวก หรือการขึ้นรูปเป็นภาชนะข้าวของอ่ืนๆ อีกมากมาย เน่ืองจากใบปาล์ม
มีคุณสมบัติท่ีเรียบบางมากและย้อมสีสดใสติดได้ง่าย เมื่อน�าใบปาล์มมาสาน
จึงสอดได้มากกว่าหนึ่งใบ อีกทั้งไล่เฉดสีได้สวยงาม พวกเขาจึงทดลองต่อยอด
น�าไปประยุกต์กับงานช่างหล่อ ซึ่งเป็นทักษะฝีมือช่างประจ�าจังหวัดสระบุรี

การผสมผสานวัสดุท้องถิ่นเข้ากับทักษะช่างฝีมือต่างสาขาเป็นอีกจุดเด่นของ 
Thinkk Studio ที่ท�าให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจ อาทิ Cross ถาดใส่ผลไม้ท่ีได้
แรงบันดาลใจจากรูปทรงภาชนะของชาวบ้านอย่าง “ชะลอม” ซึ่งเดชาและ     
พลอยพรรณ หยิบยืมรูปทรงมาท�าเป็นสามมิติ แล้วเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก 
น�ามาเข้าไม้เพื่อยึดแต่ละชิ้นส่วนให้ติดกันโดยไม่ต้องใช้กาว

โคมไฟ Sarn Lamp ใช้ใบปาล์มถักทอขึ้นมา
Sarn Lamp made from woven palm leaves. 
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The	Shock
Value

The 2010 redshirt crackdown in downtown Bangkok was a 
catalyst for a lot of people. Even though Saran Yenpanya was 
in Sweden during that time to study “Storytelling” course at 
the art school Konstfack University, he was moved by the 
event. He decided to capitalise on the class conflict discourse 
and produce his signature work.

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเส้ือแดงใจกลางกรุงเทพฯ ในปี 2553 
ได้สร้างความสะเทอืนใจให้แก่ผู้คนเป็นจ�านวนมากรวมถงึศรณัย์ เยน็ปัญญา ด้วย 
ในช่วงเวลานั้น เขาก�าลังศึกษา “การเล่าเรื่อง” ตามหลักสูตรของส�านักศิลปะ 
มหาวิทยาลัย Konstfack ประเทศสวีเดน เหตุการณ์น้ันท�าให้เขาพุ่งเป้า         
ความสนใจไปที่วาทกรรมความขัดแย้งระหว่างชนชั้น แรงบันดาลใจนั้นต่อยอด
ให้เขาสร้างสรรค์ผลงานที่กลายมาเป็นลายเซ็นของตัวเองในเวลาต่อมา
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Being a native Nonthaburi province, a suburban area is part 
of the unplanned sprawling Bangkok, he had been exposed 
to, in his view, the mundane everyday life. Objects and scenes 
such as fruit baskets, chaotic clothes hangers, and colourful 
underwear popping out of the windows were sources of               
inspiration. These objects are often being perceived as the 
products for inferior class in the Euro centric world, while the 
French taste of seemingly sophisticated “Louis Chair” are 
being classed in the higher status. Saran’s Cheap Ass Elite 
project, refusing interpretation, juxtaposed cheap mundane 
material of plastic fruit basket with the form of Louis Chair. 
Not trying to appropriate the high class object into the low 
class object, nor vice versa, juxtaposition creates the shock 
value. 

Cheap Ass Elite is perceived as having a very recognisable 
“Thainess” without being “Thai” by foreigners. In this sense, 
even though materials are not locals, the flavour is still very 
recognisable as local. Thus, this art project becomes                                 
commercially successful in the last few years. 

Another personal project of Saran is planning to do is a list of 
local ingredients that are often overlooked by middle-class 
consumers. Vegetables that are perceived as weed, a low class 
status, but actually is edible. In the same vein as Cheap Ass 
Elite project, Saran draws inspiration from class tension.

ศรณัย์เป็นคนนนทบุรี ซึง่เป็นจงัหวดัปริมณฑลรอบนอกทีต้่องรองรบัการขยายตัว 
อย่างไร้การวางแผนของกรุงเทพฯ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของศรัณย์ มาจากภาพท่ีเขาพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน อาทิ บรรดาวัตถุข้าวของ 
อย่างเช่นลวดลายของตะกร้าใส่ผลไม้ ความยุ่งเหยิงของราวตากผ้า และสีสัน
สดใสของบรรดากางเกงในท่ีแขวนยื่นออกมาจากหน้าต่าง ซึ่งโดยทั่วไปส่ิงเหล่า
น้ีมักถูกจัดล�าดับชั้นความงามเชิงสุนทรีย์ว่าด้อยค่าเม่ือใช้ความงามแบบยุโรป
เป็นมาตรฐานในการตัดสิน

โครงการ Cheap Ass Elites จึงเกิดขึ้นมาเพื่อท้าทายอุดมคติความงามตาม
แบบมาตรฐาน ขณะที่เก้าอ้ีหลุยส์สไตล์ฝรั่งเศสถูกจัดให้สูงค่า ศรัณย์เลือกหยิบ
วัสดุแบบ “บ้านบ้าน” อย่างเช่น ตะกร้าพลาสติกใส่ผลไม้มาสร้างสรรค์เก้าอ้ี    
รูปทรงคล้ายเก้าอ้ีหลุยส์ เพื่อปฏิเสธการให้คุณค่าแบบสูง-ต�่า ในทางกลับกัน 
วัสดุที่ดูไร้ค่าก็อาจสร้างคุณค่าท่ีน่าต่ืนเต้นได้เช่นกัน นอกจากน้ีในสายตาของ
ชาวต่างชาติ Cheap Ass Elites แสดงให้เห็นถึง “ความเป็นไทย” ท่ีไม่จ�าเป็น
ต้องไทย แม้วัสดุทั้งหลายจะไม่ใช่ของในท้องถิ่น แต่ยังคงรับรู้ถึงกล่ินอายของ
ความเป็นท้องถิ่นไทยได้เป็นอย่างดี โครงการศิลปะน้ีประสบความส�าเร็จด้าน
รายได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีศรณัย์ก�าลังวางแผนจะท�า คอืการจดัท�ารายชือ่
วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ีมักถูกมองข้ามจากผู้บริโภคชนชั้นกลาง เช่น พืชผักที่จัดว่า
เป็นวัชพืชแต่ความจริงแล้วสามารถน�ามารับประทานได้ ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็น
ความตึงเครียดทางชนชั้นท่ีแทรกซึมอยู่ทุกระดับในชีวิตประจ�าวันของคนไทย
น่ันเอง

ตัวอย่างรายละเอียดของตะกร้าที่ใส่ผักผลไม้ในตลาด ซึ่งศรัณย์หยิบมาใช้
เพื่อวางเทียบกับรูปทรงแลดูหรูหรา
Using fruit and vegetable baskets, Saran juxtaposes cheap 
materials with perceived sense of elitism.  
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Writing	Thai	
in	the	Modern	World

Although writing system comes relatively late in the long 
history of human species, the system itself has been a major 
driving force of the human civilisations. Recording data          
becomes possible. Those data can be archived, reproduced, 
and disseminated. Although the oral tradition is still somewhat 
alive in the 21st century, to be part of the modern world is 
inevitably to be part of the evolving written system. 

Cadson Demak, a Thai communication design firm with        
typographical solution, awares that the Thai creative industry 
still lack this basics understanding of how type and font design 
is paramount to the communication strategy of the firms. One 
of the problems, they contend, is that without a vibrant type 
foundry industry, Thailand’s big corporations have to rely on 
the retail fonts which could cost a lot of money in the long 
run. Furthermore, relying on the retail fonts run the risk of 
using exact same type design as the competing firms.             
Therefore, the end result of using font as brand building is 
lost. Cadson Demak, therefore, offers both retail and custom 
fonts design. With its custom fonts service, the designing 
process consists of understanding the unique essence of the 
client’s firm. Additionally, if the client intends to launch its 
brand into the regional market, Cadson Demak can collaborate 
with the regional font designer.

ตามล�าดับเวลาในวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ต้ังแต่จุดเริ่มต้น 
ระบบการเขียนเพิ่งก�าเนิดขึ้นได้ไม่นาน ทว่าระบบการเขียนน้ีเองเป็นหัวจักร
ส�าคัญในการขับเคล่ือนอารยธรรมของมนุษย์ ระบบการเขียนท�าให้การบันทึก 
ผลิตซ�้า และแพร่กระจายข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้ แม้วัฒนธรรมมุขปาฐะจะยังคง
อยู่ แต่เม่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 แล้ว การพัฒนาระบบการเขียนให้วิวัฒน์ ไปจึง
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

คัดสรร ดีมาก หน่ึงในบริษัทออกแบบตัวอักษรเพื่อการส่ือสารชั้นน�าของไทย 
ตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยยังขาดความเข้าใจว่าการ
ออกแบบหน้าตาและการใช้งานแบบตัวอักษรเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ มากต่อกลยุทธ์
ในการส่ือสารของแต่ละบริษัท หนึ่งในปัญหาข้างต้นก็คือ การขาดแคลนธุรกิจ
ออกแบบตัวอักษร บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยมักนิยมใช้บริการรีเทลฟอนต์ 
ซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในระยะยาวและอาจบังเอิญใช้ฟอ นต์แบบเดียวกับ
บริษัทคู่แข่งก็เป็นได้ การใช้แบบตัวอักษรในการสร้างแบรนด์ของบริษัทจึงมัก
ถูกละเลยไป คัดสรร ดีมาก ให้บริการท้ังแบบรีเทลฟอนต์และคัสตอมฟอนต์ 
โดยออกแบบตัวอักษรที่ใช้เฉพาะแต่ละบริษัท  ในกระบวนการออกแบบน้ันต้อง
ท�าความเข้าใจเอกลักษณ์ของแต่ละบริษัทลูกค้าเป็นอย่างดี และหากลูกค้า
ต้องการจะขยับขยายตลาดแบรนด์ออกนอกประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน 
คัดสรร ดีมาก ก็พร้อมท่ีจะร่วมมือกับนักออกแบบตัวอักษรในประเทศต่างๆ 
เพื่อให้ได้แบบตัวอักษรท่ีให้ความรู้สึกเดียวกัน
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Basic Characters

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ 
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น 
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ 
ษ ส ห ฬ อ ฮ 
A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

Maitree
ไมตรี

The team at Cadson Demak argues that the foundation of Thai 
font design in the 21st century is not decorative, but practical. 
Since designing type font in the digital age includes backdoor 
technical aspects. Constructing type fonts need to be usable 
in platforms, various document processing applications,         
websites, mobile devices, for example. This challenge emerges 
from the lack of standardising the Thai default font, which 
result in communication breakdown. Cadson Demak has been 
organising events and campaign for the said standardisation. 

Type font is the medium of all medium, it is the only tools we 
have in communication between people. Moreover, since we 
cannot put human consciousness in direct contact with             
machines just yet, type font is the only tool we use to mediate 
between people and devices. In this sense, the team at Cadson 
Demak is visionary enough to identify the problem and                
attempting to present it for the foundry community.

ทีมออกแบบของคัดสรร ดีมาก เน้นย�้าว่า รากฐานของการออกแบบตัวอักษร
ไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องใช้งานได้จริงในยุค
ดิจิทัล การออกแบบตัวอักษรต้องค�านึงถึงเทคนิคต่างๆ ของระบบการท�างาน
เบ้ืองหลังด้วย การสร้างแบบตัวอักษรต้องค�านึงถึงการใช้งานให้เข้ากันได้กับ
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย แอปพลิเคชั่นจ�านวนมากที่อยู่คนละระบบปฏบิตักิาร 
ท้ังในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ การขาดตัวอักษรไทย
มาตรฐานท่ีใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหากับระบบปฏิบัติการ จึงกลายเป็นความ
ท้าทายของ คัดสรร ดีมาก ที่จะใช้การออกแบบและความรู้ทางเทคโนโลยีลด
การส่ือสารผิดพลาดท่ีเกิดจากการเข้ากันไม่ได้ระหว่างแบบตัวอักษรกับระบบ 
อีกบทบาทหน่ึง คัดสรร ดีมาก ได้พยายามจัดอีเวนต์และแคมเปญต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจเรื่องมาตรฐานของแบบตัวอักษรไทย 

ตัวอักษรเป็นส่ือกลางของส่ือกลางท้ังมวล เป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราใช้ส่ือสาร
ระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ดีตราบเท่าท่ีเราไม่สามารถท�าให้จิตของมนุษย์ติดต่อ
ได้โดยตรงกับเครื่องจักรกล แบบตัวอักษรก็ยังคงเป็นเพียงเครื่องมือเดียวท่ี
มนุษย์เราใช้ส่ือสารกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในแง่น้ีจึงอาจกล่าวได้ว่า 
คัดสรร ดีมาก มีวิสัยทัศน์ท่ีมองเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามท่ีจะ            
น�าเสนอต่อชุมชนของนักออกแบบตัวอักษรอย่างต่อเนื่อง
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The	Rebellious	
Fairy	Tale While growing up, three sisters from the Sukhahuta family 

-Kly, Pimdao, and Matina- loved to customise and reappropriate 
clothes. Combining with the influence of fashion magazines 
bought by their mother, passion for fashion of the three sisters 
have been planted since the young age. 

Pimdao took her passion for clothes to a serious level and 
studied fashion design at Parson School of Design. Being at a 
famous design school in New York City, Pimdao exposes      
herself to a wide range of knowledge, practice, and ideas. One 
of her favourite subject is fashion history. Stories behind old 
clothes gives Pimdao a sense of context, fashion becomes a 
way of life more than pieces of clothes. Moreover, Pimdao’s 
internship at Marc Jacobs, one of the leading fashion brand 
of the world, gave her a business perspective on how to run a 
fashion house. 

In 2002, the three sisters founded Sretsis “sisters” spelled 
backward- with Kly oversees the overall business, Pimdao as 
the creative director and Matina as accessories designer. Being 
one of the few Thai fashion brands at the time, Sretsis            
spearheaded a niche fashion house that does not follow yearly 
trend. Instead, Sretsis creative process starts with Pimdao’s 
genuine interest, or a story she wanted to tell. 

ความหลงใหลในแฟชั่นของคล้ายเดือน, พิมพ์ดาว และมทินา สามสาวพี่น้อง
แห่งครอบครัวสุขะหุต มาจากการชอบเล่นแต่งตัวกันระหว่างพี่น้องและได้อ่าน
นิตยสารแฟชั่นท่ีแม่เปิดวางท้ิงไว้ในวัยเยาว์

แรงบันดาลใจในวัยเด็กผลักดันให้พิมพ์ดาวเลือกศึกษาต่อด้านการออกแบบ
แฟชั่นท่ี Parson School of Design ซึ่งเป็นสถาบันสอนการออกแบบชื่อดัง
ในนิวยอร์ก ท่ีนี่สอนให้พิมพ์ดาวได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแฟชั่น
อย่างกว้างขวาง วิชาหนึ่งท่ีเธอชอบมากที่สุด ได้แก่ ประวัติศาสตร์แฟชั่น        
ซึ่งพาพิมพ์ดาวไปรู้จักกับบริบทความเป็นมาของผ้าแต่ละชิ้นและเรื่องราวของ
เส้ือผ้าในแต่ละยุค แฟชั่นจึงเป็นเรื่องของวิถีชีวิตมากกว่าจะเป็นแค่ชิ้นส่วน
เครื่องแต่งกาย มิเพียงเท่าน้ันประสบการณ์จากการฝึกงานท่ี มาร์ค เจค็อบส์ 
หน่ึงในแบรนด์แฟชั่นชั้นน�าของโลก ก็ท�าให้พิมพ์ดาวได้เรียนรู้มุมมองท่ีจะ      
น�ามาใช้ในการท�าธุรกิจแฟชั่นอีกด้วย

สามพี่น้องก่อต้ังแบรนด์สเรตซิส (ชื่อมาจากการสะกดค�าว่า “Sister” ในภาษา
อังกฤษกลับหลัง) ในปี 2545 คล้ายเดือนเป็นผู้ดูแลธุรกิจในภาพรวม             
พิมพ์ดาวท�าหน้าท่ีครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และมทินาเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเครื่อง
ประดับของแบรนด์ ในช่วงเริ่มต้น สเรตซิสเป็นหน่ึงในแบรนด์เส้ือผ้าแฟชั่น
สัญชาติไทยท่ียังมีจ�านวนไม่มากนัก อีกท้ังเป็นแบรนด์แรกๆ ท่ีเจาะตลาดเฉพาะ
กลุ่ม โดยไม่เน้นตามเทรนด์ของโลกแฟชั่น 

1 : ภาพจากงานนิทรรศการที่ เปิดตัวคอลเลกชั่น Tamed Lovers ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
Opening Exhibition for “Tamed Lovers” collection at Central Embassy.  
2 : จากซ้ายไปขวาผู้ก่อตั้งแบรนด์ Sretsis: คล้ายเดือน, พิมพ์ดาว และ มทินา
from left to right. Sretsis founders: Kly, Pimdao, and Matina.

1.

2.
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Sretsis’s Autumn/Winter 2016, “Tamed Lovers”, collection 
started from such a process. It was inspired by a                    
renaissance tapestry called “The Unicorn in Captivity”, 
depicting a unicorn in low fence. The unicorn, often 
representing love in Pagan symbolism, could jump over 
the fence and set itself free, but it refuses to do so.       
Pimdao translates this symbol into textiles, representing 
a relationship between powerful couples. In term of 
production, Sretsis imports some of the materials from 
Europe, while capitalising on Thai’s craftsmanship. The 
finest quality of materials and production are one of the 
Sretsis strength. 

Pimdao contends that the main attitude of Sretsis is to 
provide choices of fashion for women of the 21st             

century, reflecting on her favourite fashion period of the 
rebellious spirit of the 60’s and 70’s. 

From one of the first fashion houses in Thailand, Sretsis 
has certainly moved to the forefront. In 2014, Sretsis 
opened a stand alone boutique in Tokyo.

งานสร้างสรรค์ออกแบบของสเรตซิสจะเริ่มต้นจากความสนใจของพิมพ์
ดาวว่าเธออยากจะเล่าเรื่องอะไรผ่านเส้ือผ้า คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วง/
ฤดูหนาว ปี 2016 ของสเรตซิส มีชื่อว่า “Tamed Lovers” โดยพิมพ์ดาว
ได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะพรมติดผนังยุคเรอเนสซองส์ท่ีชื่อ 
“The Unicorn in Captivity” ซึ่งเป็นภาพยูนิคอร์นอยู่ในรั้ววงกลมเต้ียๆ 
ยูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์แทนความรักตามคติของเหล่าเพกัน (เพกัน
เป็นความเชื่อท่ีมีมาก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาท่ีชาวยุโรปส่วน
ใหญ่นับถอื) ความหมายของภาพน้ีก็คอืยูนิคอร์นจะกระโดดข้ามรัว้ออกมา
เม่ือไหร่ก็ได้ แต่ก็เลือกท่ีจะอยู่ในรั้วน้ันต่อไป ส�าหรับพิมพ์ดาว ภาพน้ีจึง
แทนความสัมพันธ์ของคู่รักท่ีรักกันมาก ในส่วนของกระบวนการผลิต 
สเรตซิสน�าเข้าวัตถุดิบจากยุโรปแต่ยังคงเชื่อม่ันฝีมือของช่างไทยในงาน
ตัดเย็บ ด้วยเหตุน้ีเองความละเอียดลออของท้ังวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตจึงเป็นจุดแข็งท่ีส�าคัญของสเรตซิสอีกด้วย 

พิมพ์ดาวต้ังใจให้สเรตซิสเป็นทางเลือกในการแต่งตัวส�าหรับผู้หญิง    
ในศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีเธอได้แรงบันดาลใจและชื่นชอบแฟชั่นจากยุค
ทศวรรษ 1960 และ 1970 ซึ่งซ่อนนัยแห่งความขบถของยุคสมัยไว้ใน
เส้ือผ้าด้วย

จากแบรนด์แฟชั่นแรกๆ ของไทย ปัจจุบันสเรตซิสเป็นท่ีนิยมในญี่ปุ่น    
จนสามารถไปเปิดสาขาของตัวเองได้ที่โตเกียวเม่ือสองปีก่อน

ภาพคอลเลกชั่น Tamed Lovers Autumn – Winter 2016
Tamed Lovers collection, Autumn-Winter 2016. 

พรม The Unicorn in Captivity ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของ
การออกแบบคอลเลกชั่น “Tamed Lovers”
The Unicorn in Captivity tapestry inspires 
the “Tamed Lovers” collection. 
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Re-appropriating architectural thinking into clothes, WWA, 
established in 2005, has moved the possibility of designing 
clothes that do not conform to the norms in the fashion      
community. The way WWA approaches this goal, according 
to one of its founders, Suwas Makkongthaworn, is to rethink 
the structure of clothes, how it looks, feels and composed. 

Suwas, an architectural graduate, mirror his training into his 
brand. In addition to the clothes, he also set up a cafe within 
his own boutique shop. The shop and the cafe’s interior are 
designed by Suwas himself. With exposed pippings, ceiing, 
and beams, this theme has translated into his clothing design.

Suwas’s design is conceptual led rather than emphasis on 
detailed perfections. One of his approaches is to be intentionally 
imperfect: unsewn button, unfinished seam, or raw edge. 
Suwas also externalising what normally accepted as internal, 
exposing the unfinished structure of clothes. WWA’s design 
offers choices for consumers who want to subtly stand out. 
This process of deconstructing and reconstructing create the 
brand’s own unique arbitrary style. 

Suwas said that WWA is a bangkok based brand. The brand 
is a conversation with Bangkok life, a reaction to how people 
dress in everyday life. The production is also based in Bangkok. 
Furthermore, He posits his design as being outside of the 
usual fashion cycle: i.e. new seasonal design. In this sense, 
clothes are less likely to be thrown away when they are                 
so-called “out of fashion”. 

Apart from the 2 boutiques in Bangkok, WWA has opened its 
branch in Gungnam area in Korea.

เมื่อน�าความคิดทางสถาปัตยกรรมมาใช้กับเส้ือผ้า WWA แบรนด์เส้ือผ้าแฟชั่น
ท่ีก่อต้ังขึ้นในปี 2548 ก็ได้ท�าให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งหนีไปจากขนบเดิมของ
วงการแฟชั่นให้เกิดขึ้นได้ WWA สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายน้ีได้ ก็เน่ืองมาจาก
หน่ึงในผู้ก่อต้ัง สุวาสน์ เมฆคงถาวร คิดถึงโครงสร้างของเส้ือผ้า ไม่ว่าจะเป็น
รูปร่างหน้าตา ความรู้สึก รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ๆ 

เน่ืองจากเรียนจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม สุวาสน์จึงได้น�าแนวคิดการ
ออกแบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนมาใช้กับงานเส้ือผ้าด้วย โดยเรายังอาจ
เห็นอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมได้จากการตกแต่งร้านเส้ือผ้าและร้านอาหารท่ี
อยู่ภายในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ภายในร้านจะเห็นการวางท่อ เพดานและ
คานแบบเปลือยเปล่า แนวการออกแบบเช่นเดียวกันนี้ถูกน�ามาใช้ในการดีไซน์
เส้ือผ้าของ WWA ด้วยน่ันเอง 

การดีไซน์ของสุวาสน์จะให้น�้าหนักกับแนวคิดมากกว่าลงรายละเอียดของเส้ือผ้า
ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ เส้ือผ้าของ WWA จึงจงใจให้ดูไม่เนี้ยบ เราจะเห็นกระดุม
ท่ีไม่ได้สอย ตะเข็บผ้าท่ีดูไม่เรียบร้อย หรือชายผ้าที่ปล่อยท้ิงไว้ไม่เย็บเก็บ              
มิเพียงเท่าน้ันสุวาสน์ยังน�าโครงสร้างเส้ือผ้าด้านในออกมาไว้ด้านนอกอีกด้วย 
ดีไซน์ของ WWA จึงมอบทางเลือกที่แตกต่างแต่ไม่ถึงกับเป็นจุดเด่นให้แก่ผู้สวมใส่ 
เราอาจกล่าวได้ว่า เส้ือผ้าของ WWA เป็นการรื้อโครงสร้างและวิธีออกแบบ
เส้ือผ้าเดิมๆ จนกลายเป็นแนวทางและสไตล์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

สุวาสน์ต้ังใจให้ WWA เป็น “แบรนด์แห่งกรุงเทพฯ” ทั้งในแง่ท่ีว่างานออกแบบ                  
ของเขาเป็นบทสนทนาโต้ตอบกับการสวมใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจ�าวันของผู้คน                    
ในกรุงเทพฯ รวมถึงในแง่การผลิตท่ีตัดเย็บในกรุงเทพฯ นอกจากน้ี สุวาสน์   
ไม่ต้องการให้เส้ือผ้าของ WWA หมุนไปตามฤดูกาลแฟชั่น ท่ีเมื่อมีคอลเลกชั่น
ล่าสุดของฤดูกาลใหม่ ก็ต้องโยนเส้ือผ้าเก่าท้ิงไปเพียงเพราะมัน “ตกเทรนด์” 
ไปแล้ว 

ในปัจจุบันนอกจากร้านในกรุงเทพฯ ท่ีสยามสแควร์และเอกมัยแล้ว WWA         
ยังเปิดสาขาท่ีเขตกังนัม ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

The	Perfect	
Imperfection
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Framing	
the	Narrative

If practicing by a masterful photographer, framing the             
viewfinder is also an act of thinking that takes place long 
before the shot is taken. Thinking process is proved to be an 
important ground for any meaningful work: from artsy,             
personal works to the big, commercial projects.

Lek Kiatsirikajorn has proved to be a versatile photographer. 
Lek excels in both personal art and corporate commercial 
projects. After graduated from Silpakorn University, Lek went 
to study photograph and cultivate his experience as the first    
photographic assistance in London. There, Lek learned how 
to navigate the world of commercial photography. Furthermore, 
Lek’s main photographic influences come from documentary 
photographer, such as Joe Steinfeld and Stephen Shore. 

Framing a viewfinder is not merely an act of documenting 
reality, it is always an interpretation of reality. Lek uses his 
photographic project to construct his narrative of the world. 
For example, in one of his recognisable project, Lost in Paradise, 
he aims to document the trace of transformation of Bangkok, 
which resulted from the bubble boom and bust in the 1997 
financial crisis. Lek saw first hand the failure transition. Large 
area was developed into modern skyscrapers located next to 
the underdeveloped empty plot, with untamed natural greeneries. 
Initially, Lek planned to photograph the empty space with 
modern buildings as a background. However, Lost in Paradise 
documented not only empty spaces, but also individuals 
being in wild greeneries against a modern background. These 
individuals, as Lek discovered, were labourer who migrates 
into Bangkok as construction workers. They utilised these 
empty land, growing food and catching fishes. Lost in Paradise, 
therefore, represents the in-between space of the failed             
economic policy of the country, and the searching for a better 
life in the “paradise” of these workers.

ภาพถ่ายชวนประทับใจและเต็มไปด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานจาก            
โปรเจ็กต์ส่วนตัวหรืองานท่ีท�าตามโจทย์เชิงพาณิชย์ก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้
มาจากความบังเอิญ ทว่าผ่านกระบวนการคิดของช่างภาพมืออาชีพมาอย่างดี
ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกกดชัตเตอร์ลงไปแต่ละครั้ง  

เล็ก เกียรติศิริขจร เป็นตัวอย่างของช่างภาพท่ีมีกระบวนการคิดท่ีแข็งแรงก่อน
จะลงมือถ่ายภาพ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เล็กได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพ และเริ่มส่ังสม
ประสบการณ์ด้วยการเป็นผู้ช่วยช่างภาพแฟชั่นท่ีลอนดอน ท�าให้เขาได้เรียน
รู้กระบวนการท�างานเชิงพาณิชย์ ในด้านงานเชิงสารคดี เขาได้รับอิทธิพลมา
จาก โจ สไตน์เฟลด์ และสตีเฟน ชอร์ ช่างถ่ายภาพสารคดีชื่อดัง

การเลือกเฟรมภาพถ่ายหน่ึงๆ ไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกความเป็นจริงท่ีอยู่
ตรงหน้า แต่คือการตีความความเป็นจริงผ่านสายตาช่างภาพคนหน่ึงๆ ดังท่ี
เล็กเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับโลกที่เขารู้สึกผ่านภาพถ่าย โปรเจ็กต์ 
Lost in Paradise เป็นตัวอย่างงานเชิงสารคดีที่เขาพยายามถ่ายภาพสถานที่ 
ในกรุงเทพฯ เพื่อย้อนรอยบันทึกการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี 2540 เล็กเห็นภาพทุ่งหญ้าโล่งรกร้างมักจะเคียง
ข้างด้วยตึกสูง เริ่มแรกเขาต้องการจะถ่ายแต่ภาพทุ่งร้างนั้นโดยมีตึกสูงเป็น
ฉากหลัง แต่กลับพบว่าท่ีรกร้างมักมีคนอยู่ในพื้นที่น้ันด้วยเสมอ ภาพท่ีเขา
ถ่ายจึงติดภาพคนมาด้วย ไม่ได้มีเพียงทุ่งหญ้าสีเขียวกับตึกสูงอย่างท่ีต้ังใจ 
เม่ือได้พูดคุยกับคนในพื้นท่ี เล็กจึงได้รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ใช้แรงงานท่ีอพยพ
มาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาท�างานก่อสร้างในกรุงเทพฯ โดยอาศัยพื้นท่ี
รกร้างน้ีปลูกผักและหาปลา Lost in Paradise จึงเป็นการบันทึกภาพพื้นท่ี
รกร้างอันสะท้อนถึงความล้มเหลวของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศท่ีเกิด
ขึ้นในอดีต ควบคู่ไปกับภาพผู้คนในปัจจุบันท่ีต้องการแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าใน
เมือง “สวรรค์”
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Lek’s ability to capture traces of transition has shown in        
another project, Restoration from Within. Lek was commissioned 
by Ria Novosti, a Russian news agency. In this project, Lek 
reveals the work of restoration artists. Working at several    
religious sites, these artists restore rundown religious artefacts 
that had been neglected since the Soviet Era. 

Lek’s approach to commercial work is content based, rather 
than style led, and often involving a collaborative effort. One 
of such project is for The Workshopper, a space operated by 
psychotherapist and dramatherapist. They utilised Lek’s         
photography as a visual branding. Lek represents individual’s 
imperfect psychology as an imperfect chair. These chair partly 
are made by Lek himself.

ความสามารถของเล็กในการบันทึกช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านลงในภาพถ่าย 
ยังเห็นได้จากโปรเจ็กต์ Restoration from Within ของเขา โดยส�านักข่าว 
Ria Novosti จากรัสเซียได้มอบหมายให้เล็กบันทึกภาพที่สะท้อนถึงความ
เปล่ียนแปลงซึ่งก�าลังเกิดขึ้นในรัสเซีย เล็กเลือกเก็บภาพศิลปินท่ีก�าลังฟื้นฟู
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ท่ีเคยถูกท้ิงร้างเม่ือครั้งยังอยู่ในยุคสหภาพ
โซเวียตขึ้นมาใหม่ 

ในด้านงานเชิงพาณิชย์ การท�างานของเล็กจะให้ความส�าคัญกับเน้ือหามากกว่า
รูปแบบ เพราะหลายครั้งต้องท�างานร่วมกับคนจากสายงานอ่ืนๆ ที่ต่างก็มี
ความต้องการท่ีหลากหลาย โปรเจ็กต์น่าสนใจของเล็ก เช่น ภาพชุดท่ีเขาถ่าย
ให้กับ The Workshopper ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับการพัฒนาและค้นหาศักยภาพ
ท้ังในเชิงบุคลิกภาพและทางจิตใจผ่านศิลปะการเคล่ือนไหวและการแสดงละคร 
ด�าเนินการโดยนักจิตบ�าบัดและนักการละครผู้เชี่ยวชาญ ภาพถ่ายของเล็ก
ช่วยสร้างวิช่วลแบรนดิ้งให้กับ The Workshopper ได้เป็นอย่างดี โดยเล็ก
เลือกใช้ภาพเก้าอ้ีที่ไม่สมประกอบแต่ละตัวท่ีเขาท�าขึ้นเอง เพื่อส่ือถึงความ      
ไม่สมบูรณ์ทางจิตใจท่ีอาจมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน
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Vintage
in	Vogue

“Srichand Powder” was one of the century old cosmetics 
products in Thailand, founded over 60 years ago. Just like 
most of the Thai local, “vintage” products, Srichand Powder 
had been fading in the last few decades; although its identity 
as a “Thai” product is recognisable. 

Its third generation owner, Rawit Hanutsaha, pointed out that 
Srichand powder products are still in demand. However, their 
buyers will repackage the powder content because the brand 
image conveys an obsolete product from the last century. In 
this sense, the content itself is still desirable; but the percep-
tion of the content seems to be a problem. 

However, it is not a story of re-branding. Rawit understands 
that, on the one hand, merely changing the design of the 
product without improving on the existing powder content 
will not be sustainable. On the other hand, completely             
modernised the brand ignores the opportunity to utilised the 
brand’s existing cultural capital.

“ผงหอมศรีจันทร์” เป็นเครื่องหมายการค้าเก่าแก่ท่ีรู้จักในฐานะผลิตภัณฑ์   
ผงหอมดูแลผิวพรรณของผู้หญิงไทยมานานกว่า 60 ปี ทว่ากลับห่างหายจาก
การรับรู้ของผู้บริโภคสมัยใหม่ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา 

รวิศ หาญอุตสาหะ ทายาทรุ่นท่ี 3 ของศรีจันทร์สหโอสถ เล็งเห็นว่าจุดแข็ง
ของผงหอมศรีจันทร์อยู่ท่ีคุณภาพอันน่าพอใจและเป็นท่ีรู้จักอยู่แล้วในวงกว้าง 
เพียงแต่ผู้บริโภควัยรุ่นกลับมองว่าแพ็คเกจของเดิมมีหน้าตาเชยและไม่เข้ากับ
ไลฟ์สไตล์ของพวกเธอ 

ท้ังน้ี รวิศมองว่าหากจะรีแบรนด์ท้ังทีการใส่ใจเพียงหีบห่อ โดยไม่พัฒนา
คุณภาพของสินค้าภายในไปด้วย อาจเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ยั่งยืน และหาก
สนใจแต่รูปลักษณ์ที่โมเดิร์นโดยละท้ิงทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่แต่เดิมของ      
ผงหอมศรีจันทร์ ก็จะเป็นการเสียโอกาสไป รวิศจึงต้ังทีมวิจัยเพื่อคิดค้นและ
พัฒนาสูตรผงแป้งใหม่ พวกเขาค้นพบว่า เม่ือน�าส่วนผสมส�าคัญจากแป้ง
พัฟฟ์แบบญี่ปุ่นมาผสมกับแป้งสูตรดั้งเดิมจะย่ิงให้ผลลัพธ์ท่ีดีต่อผิวมากขึ้น

Hence, the strategy is twofold. Rawit’s team went through the 
research and development phase looking to improve the 
powder. They find, they argue, the best puff from Japan which, 
in combination with the old formula, is the best for skin.

Additionally, Rawit also invested in understanding the habit 
of mostly female consumers. He concluded that most female 
consumers do not use powder because of the cumbersome 
packaging. Thus, he came up with smaller packaging and 
spilled-prove sealed. This new design enables consumers to 
carry Srichand Powder in his or her bags conveniently. 

Rawit modernised the brand identity while keeping its            
“vintage” identity. This strategy, Rawit contends, successfully 
targets young consumers. Rawit also seeks to disseminate 
Srichand products through modern trade channels like 7-eleven, 
Boots and Watson. The channel that the company had not 
penetrated. 

Srichand’s value creation process is about re-formulation the 
existing cultural assets with modern knowledge and technology: 
i.e. the chemical content of the powder, the brand identity 
and the modern management. This process reversed the      
obsolete drug company on the verge of collapsing and boosts 
sales tenfold.

นอกจากนี ้จากการท�าความเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภคซึง่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
พบว่าเหตุผลท่ีคนรุ่นใหม่ไม่เลือกใช้ผงหอมศรีจันทร์ เน่ืองจากตัวบรรจุภัณฑ์
ใช้สอยยาก รวิศแก้ปัญหาด้วยการแบ่งใส่ซองขนาดเล็กและป้องกันการเปรอะเป้ือน 
นอกจากดีไซน์ใหม่ของศรีจันทร์จะออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเดิมแล้ว ยังพกพา
สะดวกเม่ือต้องน�าไปใส่รวมกับข้าวของอ่ืนๆ ในกระเป๋าอีกด้วย

กลยุทธ์ของรวิศท่ีเลือกสร้างภาพลักษณ์ท่ี “โมเดิร์น” แต่ยังรักษาความรู้สึก 
“วินเทจ” เอาไว้ คือหัวใจของความส�าเร็จ เขาท�าการตลาดเชิงรุกพุ่งเป้าไปท่ี
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น และหาจุดวางจ�าหน่ายใหม่ๆ ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
ขึ้น อย่างเช่น การวางในร้านสะดวกซื้อเครือ 7-Eleven ร้าน Boots และร้าน 
Watsons ซึ่งล้วนเป็นช่องทางที่แบรนด์ ไม่เคยท�าการตลาดมาก่อน 

กระบวนการสร้างมูลค่าของแบรนด์ “ศรีจันทร์” ประกอบด้วยการจัดการ
ความรู ้และเทคโนโลยี กล่าวคือ มีท้ังการน�าเสนอสินค้าท่ีมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไปพร้อมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า พร้อมกับการมองหาตลาดใหม่ๆ ไปด้วย

ด้วยกระบวนการคิดเช่นนี้เองท�าให้จากภาพลักษณ์ที่ดูเชย ยอดขายก�าลังอยู่ใน
ช่วงซบเซาและวางขายแต่ในร้านขายยา กลับพลิกโฉมขึ้นมาอยู่แถวหน้าของ
เครื่องส�าอางไทยที่ทันสมัยและคลาสสิก จนกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้นจากเดิม
ได้ถึง 10 เท่า
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The	Culinary	
Melting	Pot

Food scene in the Central Thailand is truly diverse. 
It could be said that Bangkok is a gastronomic             
paradise with plethora of restaurants; from meals 
on-the-go at stalls on the streets to fine dining               
experience at five star hotels. In recent years, Bangkok 
has become the culinary melting pot with cross-     
cultural influences.

ฉากหรือภาพอาหารท่ีเราได้เห็นในภาคกลางของไทยน้ันเต็มไป
ด้วยความหลากหลาย จนอาจพูดได้ว่า กรุงเทพฯ เป็นสวรรค์
ของศลิปะแห่งการปรงุอาหารและการกิน ด้วยภตัตาคารร้านอาหาร 
จ�านวนมหาศาล ท่ีมีต้ังแต่ร้านข้างถนนส�าหรับอาหารแบบกินด่วน 
ไปจนถงึภตัตาคารสุดหรใูนโรงแรมระดบัห้าดาว หลายปีทีผ่่านมาน้ี 
กรุงเทพฯ กลายเป็นดั่งหม้อต้มท่ีปรุงด้วยอาหารจากต่างถิ่นต่าง
วัฒนธรรม
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The	Time-Honoured	
Recipe	Revival

Nahm restaurant has established itself as a top notch Thai restaurant 
in Asia. In addition to sourcing the best ingredients, its founder, 
David Thompson, and his head chef, Prin, emphasise on the taste 
reenactment from the century old Thai cookbooks. The cookbooks 
were written mostly in the nineteenth century, modernising 
Siam. These cookbooks were influenced by Mrs Beeton’s Book of 
Household Management. One of the earliest, and perhaps well known, 
is “Maae Khruaa Huaa Bpaa” by Lady Plean Passakornrawong. 

In order to reenact these traditional recipes, a bit of archival, 
historical work has to be done. For example, the late nineteenth 
century measurement has to be translated into a modern one. 
Some of the ingredients have to be acquired. In addition to     
translating Victorian Siam food culture into the present day, the 
recipe is only a guideline. Some of the details are absence. Some 
uses body measurement. These gaps need to be filled with Chef ’s 
own creativity; while attempting to adhere to the traditional   
intention as much as possible. 

“น�้า” เป็นร้านอาหารไทยชั้นแนวหน้าในเอเชีย นอกจากส่วนผสม   
ท่ีคัดมาอย่างดีท่ีสุดแล้ว เชฟเดวิด ทอมป์สัน (ผู้ก่อต้ัง) และ                  
เชฟปริญญ์ ผลสุข หัวหน้าเชฟ ยังทุ่มเทให้แก่การถ่ายทอดรสชาติ
ดั้งเดิมจากต�าราอาหารไทยท่ีมีอายุเก่าแก่กว่าศตวรรษสู่อาหาร 
ทุกจาน ต�าราดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ “แม่ครัวหัวป่าก์” ประพันธ์โดย 
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ โดยเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมากจาก
หนังสือคู ่มือแม่บ้าน Mrs Beeton’s Book of Household          
Management  ซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษท่ี 19 

ในการปรุงอาหารให้ได้รสชาติตามต�าราเก่าแก่ ผู้ปรุงจ�าเป็นต้อง
ค้นคว้าจดหมายเหตุและศึกษาต�าราประวัติศาสตร์ประกอบเพื่อให้
เข้าใจมาตรฐานการชั่งตวงในอดีต แล้วเปล่ียนเป็นหน่วยวัดแบบ
ปัจจบุนัให้แม่นย�าท่ีสุด แม้ว่าทุกวนัน้ีส่วนผสมบางอย่างจะหาไม่ได้แล้ว 
ข้อมูลบางส่วนสูญหาย หรือการชั่งตวงอาจคลาดเคล่ือนเพราะ
สมัยก่อนระบุโดยใช้ร่างกายคนเป็นตัววัด ต�าราจึงเป็นเพียงคู่มือ
น�าทางท่ีเชฟจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เติมส่วนผสมลงไป        
ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามสืบสานรสชาติด้ังเดิมให้มากที่สุดเท่า
ท่ีจะท�าได้

ต�าราอาหารโบราณที่เชฟปริญญ์ใช้เพื่อเป็นสูตรคิดค้นเมนูอาหารในร้าน
Chef Prin utilises these traditional recipe text books to create restaurant’s menu. 

มะกรูดลอยแก้ว
Ma-grood Loi Kaew (Bergamot in Syrup) 
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 แกงกุ้งมะเขือเหลือง
Shrimp Soup with Yellow Tomato 
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Although the restaurant emphasises on the traditional recipe, 
it does not manifest itself as an arbiter of an upper class taste. 
On the contrary, Chef Prin contends that the so-called “palace 
meals” that, often represented as the official Thai food, are 
once an commoner food imported and adapted into the        
upper clique. Thus, Chef David Thompson and Prin often 
travel the country to taste, and adapt certain dishes into the 
restaurant’s menu. 

Chef Prin understands the context of Thai food as a harmony 
of flavour. This harmony manifests itself through set meals. 
In one perfectly prepared set meal, which has different dishes 
with different flavour, the taste in overall must be balanced. 
The differences that must be co-existed are the reflection of 
the Thai culture. 

แม้ทางร้านจะเน้นย�้าว่า อาหารท่ีเสิร์ฟ ได้รักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้ แต่ก็ ไม่ได้
ชี้ขาดว่าเป็นรสชาติท่ีเท่ียงแท้ตายตัว กลับกัน เชฟปริญญ์เชื่อว่า “อาหาร
ชาววัง” ซึ่งถูกน�าเสนอในฐานะภาพแทนของอาหารไทยแบบทางการหลายครั้ง
สมัยหนึ่งอาหารกลุ่มน้ีก็เคยผ่านการน�าเข้ามาจากต่างวัฒนธรรม และปรับปรุง
ให้เข้ากับรสนิยมของชนชั้นน�า ดังนั้นเชฟเดวิดและเชฟปริญญ์ จึงเดินทาง         
ท่ัวประเทศเพื่อลองล้ิมชิมรส และเสาะหาประสบการณ์ใหม่ๆ มาบรรจุไว้ใน 
รายการอาหารของร้าน

อาหารไทยท่ีเสิร์ฟในร้านน�้า จึงไม่ใช่เพียงการท�าอาหารตามต�าราเท่าน้ัน           
แต่ต้องเข้าใจบริบทการกินอาหารมื้อหนึ่งๆ ถึงความกลมกลืนสอดคล้องระหว่าง
รสชาติท่ีประสานกันอยู่ในอาหารหน่ึงส�ารับ ความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นได้   
เม่ืออาหารแต่ละจานมีรสชาติต่างกัน แต่ยังรักษาสมดุลของมื้อท้ังหมดไว้ได้             
และการรักษาความแตกต่างให้คงอยู่ร่วมกันได้นี้เองท่ีสะท้อนให้เห็น “วัฒนธรรม
ไทย”

1 : การจัดอาหารเป็นส�ารับ มีอาหารหลายประเภท
Traditional Thai set menu has different kind of dishes.
2 : ท�าเส้นขนมจีนสด
The making of Kanom Chin (fresh, thin rice noodles).

1. 2.
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Transcending	
Omelette

Omelette is probably one of the most known local dishes in 
Thailand. Its simple cooking process also makes it mostly 
available in many places: from students dorm room to street 
food vendors and fancy restaurants. If cooked with exclusively 
eggs, the dish can be cheaply done. Restaurants can add value 
by adding meats and vegetables into the egg yolk. 

A highly skilled cook, a charcoal stove, and carefully selected 
ingredients created one of the most expensive omelette with 
crab meat in town. Located in the old section of Bangkok, Jay 
Fai-Supinya Jansuta emphasises on the highest quality of the 
crab meat. She personally went to select the suppliers of her 
seafood materials in Nakhon Srithammarat province. In the 
end, she uses the same seafood supplier as Japanese restaurants. 
All of the seafood ingredients, she claims, are free of                        
preservatives. Moreover, Jay Fai’s choices of seasoning are 
partly imported; such as a British brand vinegar. 

ไข่เจียวเป็นอาหารคู่บ้านทุกครัวไทย เพราะมีขั้นตอนการปรุงท่ีเรียบง่ายและใช้
วัตถุดิบเพียงน้อยนิด ไข่เจียวจึงเป็นอาหารท่ีต้นทุนต�่า ไม่น่าแปลกใจเลยหาก
กล่ินของไข่เจียวจะหอมอบอวลท่ัวหอพักนักศึกษา ร้านอาหารตามส่ังริมถนน 
ไปจนถึงร้านอาหารในภัตตาคารหรูหราท่ีปรุงอย่างพิถีพิถัน ไข่เจียวอาจได้รับ
การเพิ่มมูลค่าและโภชนาการ ท้ังจากการใส่เน้ือสัตว์หรือเติมผักต่างๆ ลงไป
ก่อนปรุงสุก จนมีโฉมหน้าหรูหราแตกต่างกันไป 

ด้วยทักษะหน้าเตาท่ีช�านิช�านาญ เลือกใช้ไฟจากเตาถ่านเท่านั้นและคัดเฉพาะ
ส่วนผสมท่ี “ดีท่ีสุด” มาปรุง ไข่เจียวปูของเจ๊ไฝ หรือ สุภินยา จันสุตะ จึงพิเศษ
กว่าไข่เจียวทั่วไป วัตถุดิบอาหารทะเลชั้นเลิศของเจ๊ไฝส่งตรงมาจากตลาดสด
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้ค้าส่งท่ีไว้วางใจกันมานาน เป็นของมีคุณภาพ
เดียวกับท่ีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นหลายแห่งเลือกใช้ เนื้อปูทุกชิ้นในไข่เจียว           
รับประกันความสดใหม่ ไม่มีสารกันบูด เครื่องปรุงเป็นอีกสิ่งที่เจ๊ ไฝใส่ใจ น�้าส้ม-
สายชู ท่ีใช้เหยาะทุกเมนูก็เป็นยี่ห้อท่ีน�าเข้าจากประเทศอังกฤษ ท�าให้ไข่เจียวปู
ของเจ๊ไฝมีราคาแพงที่สุดในกรุงเทพฯ ก็ว่าได้
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เจ๊ไฝขณะใช้เตาถ่านและกระทะท้องกลมทอดไข่เจียว
Mozart of the Wok in action. Jay Fai operates a charcoal stove with wok. 

In addition to the superb materials, Jay Fai has been called 
“Mozart of the Wok”. Operating the wok is a skill that she has 
acquired since young age by helping her mother cook.             
However, her signature dish, omelette with crab meat, was 
inspired by a Japanese cook. Jay Fai and her daughter visited 
a Japanese restaurant in Australia where she observed a         
Japanese chef cook a rolled omelette. A wok, which as rounded- 
bottom, makes rolling eggs easier. The omelette is crisp,           
non-oily, and the crab meat still intact inside. 

Combining top-quality ingredients, skilful cook, and an               
innovative mind, Jay Fai restaurant is one of the best street 
food in Bangkok. Although the appearance of the place is 
basic and non-distinctive, it could be argued that Jay Fai’s 
craftsmanship highly added value to the one of the most basic 
dishes in Thai cuisine. 

สมญานาม “โมสาร์ทแห่งกระทะ” ของเจ๊ไฝ ได้มาจากทักษะท่ีส่ังสมมาตั้งแต่
ยังสาว การเฝ้าสังเกตจดจ�าขณะเป็นลูกมือช่วยแม่ท�าอาหารในครัววันแล้ว
วันเล่า บวกกับจินตนาการสร้างสรรค์ที่มีในตัวเอง จึงเป็นที่มาของเมนูไข่เจียวปู 
อันลือล่ัน ซึ่งเจ๊ ไฝได้แรงบันดาลใจจากเทคนิควิธีท�าไข่ม้วนของเชฟอาหาร
ญี่ปุ่นเม่ือครั้งเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะน�ากลับมาปรับให้เข้ากับ
บริบทครัวไทย เจ๊ไฝประยุกต์เลือกใช้กระทะท้องกลม ช่วยให้ม้วนไข่ในน�้ามัน
ท่ีเดือดได้ง่ายดาย ไข่เจียวท่ีเสิร์ฟในจานจึงทั้งหอมกรอบ ไม่อมน�้ามัน เน้ือปู
ภายในก็ไม่บุบสลายหรือแตกกระจายออกมาด้านนอก 

เคล็ดลับท่ีท�าให้ ไข่เจียวปูและเมนูอื่นๆ ในร้านอาหารของเจ๊ ไฝกลายเป็น           
ร้านริมทางที่ดึงดูดนักชิมทุกระดับได้มากที่สุดในวันนี้คือ วัตถุดิบชั้นเลิศ              
เครื่องปรุงชั้นหน่ึง ประสบการณ์หน้าเตาไฟ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เมนูธรรมดาอย่างไข่เจียว ไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ             
อย่างคาดไม่ถึง

เครื่องปรุงที่เจ๊ไฝเลือกใช้ 
Jay Fai’s choice of seasoning.
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The	Staple	
Reinvented	

It	 has	been	 established	 that	 rice	 is	an										
important	economic,	political,	and	cultural	
product	of	Thailand.	The	international	market	
is	well	familiar	with	the	product.	However,	
Pita	wants	to	push	rice	as	a	cultural	product	
into	the	same	level	as	cigar	from	Cuba;	as	
expensive,	upscale,	sophisticated	products.	
This	will	help	create	value	for	the	products	
and	supply	chain	businesses.

แม้ว่าข้าวไทยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผูกพันกับสังคม
ไทยมายาวนาน อีกทั้งคุณภาพยังเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดนานาชาติ ถึงอย่างนั้น พิธาก็ยังคงต้องการ
ผลักดันข้าวให้เป็นผลิตผลท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และทรงภูมิปัญญาเมื่อน�ามาบริโภคใน
ระดับเดียวกับซิการ์ของคิวบา

Rice bran is a by product of rice production. It is often used 
as pigs diet. However, recent research shows that the rice bran 
contains high amount of antioxidant. Rice bran cooking oil 
is suitable for high heat cooking; as opposed to the low heat 
cooking of the olive oil. Thus, Pita Limjaroenrat saw the        
opportunity to transform rice bran into cooking oil, creating 
TIMS Rice Bran Oil. 

It has been established that rice is an important economic, 
political, and cultural product of Thailand. The international 
market is well familiar with the product. However, Pita wants 
to push rice as a cultural product into the same level as cigar 
from Cuba; as expensive, upscale, sophisticated products. This 
will help create value for the products and supply chain       
businesses. The brand sources rice from small scale farmers, 
mainly from the central region of Thailand. Pita makes sure 
that the rice must be GMO free. Additionally, the factories even 
utilise by product from the process as a renewable energy. 

To ensure high quality production, Pita had to hire technician 
from India, Brazil, and Germany to help setting up machinery 
and processing line. In 2016, TIMS Rice Bran Oil received 2 
stars superior taste award from International Taste and Quality 
Institute, Belgium. 

In addition to providing a better choice for consumers,              
processing oil from rice paddy can avoid deforestation; as 
opposed to palm oil which requires a lot of land. This is          
potential selling point for the international markets that 
concern with environmental impact of the oil production.

ร�าข้าว เป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวข้าวท่ีเกษตรกรมักน�าไปเล้ียงหมู  
แต่ผลการวิจัยพบว่าร�าข้าวคือส่วนที่อุดมด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ           
อีกท้ังเม่ือแปรรูปเป็นน�้ามัน ยังเหมาะกับการท�าอาหารที่ใช้ความร้อนสูง             
ซึ่งจะตรงข้ามกับน�้ามันมะกอกที่เหมาะส�าหรับท�าอาหารท่ีใช้ความร้อนต�่า        
ท�าให้พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ มองเห็นโอกาส จนเกิดการผลิตน�้ามันร�าข้าวทิมส์ 
(TIMS) ขึ้น

แม้ว่าข้าวไทยจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีผูกพันกับสังคมไทยมายาวนาน อีกทั้ง
คุณภาพยังเป็นท่ียอมรับในตลาดนานาชาติ ถึงอย่างน้ัน พิธาก็ยังคงต้องการ
ผลักดันข้าวให้เป็นผลิตผลที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรง
ภูมิปัญญาเม่ือน�ามาบริโภคในระดับเดียวกับซิการ์ของคิวบา เหตุผลหน่ึงก็
เพื่อช่วยสร้างความต้องการบริโภคให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวนา

เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น ทิมส์จึงคัดสรรร�าข้าวจากเกษตรกรรายย่อยท่ีท�านา
ขนาดเล็กบริเวณภาคกลางของไทย ข้าวทุกเม็ดต้องได้รับการตรวจสอบจน
แน่ใจว่าเป็นพืชปลอดจีเอ็มโอ ท้ังนี้ โรงงานยังได้ประโยชน์สองต่อจากพลังงาน
ทดแทนท่ีได้จากกระบวนการผลิตอีกทอดหน่ึงด้วย

พิธายังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากอินเดีย บราซิล และเยอรมัน ในการติดต้ัง
เครื่องจักรแปรรูปและสายพานการผลิต ในปี 2559 เพื่อความม่ันใจเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ น�้ามันร�าข้าวทิมส์ ได้รับรางวัล 2 ดาว จาก Superior 
Taste Award (รสชาติยอดเย่ียม) สาขาน�้ามันพืช โดยสถาบัน International 
Taste & Quality Institute ประเทศเบลเย่ียม

นอกจากการเป็นน�้ามันทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้ว น�้ามันท่ีมีต้นก�าเนิดจาก
นาข้าวน้ียังอาจช่วยลดการตัดไม้ท�าลายป่า อันเน่ืองมาจากความต้องการ
พื้นท่ีเพาะปลูกจ�านวนมากเพื่อน�าพืชผลที่ได้นั้นมาผลิตน�้ามัน อาทิ น�้ามัน
ปาล์ม มิเพียงเท่าน้ันส่ิงน้ียังสามารถกลายเป็นจุดขายและได้รับการตอบรับ
จากตลาดต่างประเทศท่ีใส่ใจการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดีอีกด้วย
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Small	is	
Big	Opportunity

Supporting entrepreneurship is one of the key drivers 
of modern day economy. The creation and widespread 
growth of small and medium sized companies are at 
the heart of economic dynamism. For the startups 
that seek to rapidly develop scaleable business model, 
they need an appropriate ecosystem that supports 
them in their various stages of development. For 
young ambitious idea men and freelancers who aim 
to set up their so-called “innovative businesses” but 
have not got any funding yet, having a shared work-
ing environment is essential. The emerging scene of 
shared workspace in Bangkok has indicated the grow-
ing creative energy of the new generation.

การสนับสนุนผู้ประกอบการนับเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสมัยใหม่ การเกิดและกระจายตัวไปท่ัวของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหัวใจหลักของพลวัตทาง
เศรษฐกิจ ส�าหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายท่ีมองหาหนทาง
พัฒนาโมเดลทางธุรกิจของตนให้ขยายขนาดอย่างรวดเร็วน้ัน 
จ�าเป็นต้องมีส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ�านวยให้แก่พวกเขาในทุกๆ            
ขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ ส�าหรับคนรุ ่นใหม่และบรรดา          
ฟรีแลนซ์ที่เต็มไปด้วยความคิดทะเยอทะยานและต้องการจะ          
ก่อต้ัง “ธุรกิจเชิงนวัตกรรม” แต่ยังไม่มีเงินทุนในกระเป๋าน้ัน        
การมีสถานที่ท�างานท่ีสามารถใช้ร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นส่ิงแวดล้อม
ท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิง เราเริ่มพบเห็นภาพของแหล่งท�างานเช่นท่ีว่าน้ี
ได้ท่ัวไปในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดถึงพลังแห่งความ
สร้างสรรค์ท่ีก�าลังเติบโตขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่
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The	Commons	
of	Creativity

TCDC is a government initiative founded in 2005. The Thai 
government sees that the creative workforce demands a               
resource centre that will facilitate their work. The centre has 
3 main components. The exhibition, the resource center, and 
the material library. They host many lectures and events. The 
main event of the year is Creativities Unfold where the centre 
invites creative people around the world to give lectures. Thus, 
exposing Thai creative workforce and entrepreneur to the 
world. 

In addition, TCDC COMMONS is a public private partnership 
aim to bring the private sectors into investing in the creative 
infrastructure. Each TCDC COMMONS has specific theme,               
depends on the collaborated private sector, demands of the 
creative workforces, and the users. The first TCDC COMMONS 
is in collaboration with Ananda Development, creating a 
public space with communication design library, a co-working 
space, and an exhibition area.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เริ่มก่อต้ังโดยรัฐบาล ปี 2548 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือน
ประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมีศูนย์อ�านวยความสะดวกแก่คนท�างานในวงการ         
โดยงานของ TCDC แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนนิทรรศการ               
ส่วนห้องสมุด และส่วนการจัดการความรู้ ทั้งรูปแบบการจัดสัมมนา เวิร์กช็อป
และอีเวนต์ โดยมีกิจกรรมหลักประจ�าปีคืองาน Creativities Unfold              
การบรรยายพิเศษจากกลุ่มคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา
ท่ัวโลก รวมท้ังการน�าเสนอศักยภาพของนักคิดและผู้ประกอบการไทยสู่สายตา
ชาวโลก

ปัจจุบัน TCDC ยังได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อหวังให้
เอกชนลงทุนในการสร้าง “สาธารณูปโภคเพื่อการคิดสร้างสรรค์” โดยเฉพาะ
การสร้างพื้นท่ีและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการท�างานของกลุ่มคนท�างาน
สร้างสรรค์ จึงเกิดเป็นโครงการ TCDC COMMONS ขึ้น โดย TCDC COMMONS 
ในแต่ละที่จะแตกต่างกันไปตามแนวคิดของเอกชนท่ีมาร่วมลงทุน รวมถึงความ
ต้องการของคนท�างานสร้างสรรค์และผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นท่ี TCDC 
COMMONS แห่งแรกเป็นการร่วมมือกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ รวมถึงมีพื้นท่ีส่วน               
โคเวิร์กก้ิงสเปซ และพื้นท่ีส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการอีกด้วย 
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We are experiencing the world of rapid change both in term 
of speed and scale. The disruptive technological transformation 
has abruptly turned from an unusual and remarkable                
phenomenon to something routine, expected. E-commerce, 
for instance, has revolutionary changed the mode of trade at 
the ever accelerating speed. We are more and more surrounded 
by a multitude of things at the scale that people from the 
previous generations could not imagine. As Frank Trentmann, 
a cultural historian, argued, consumption has become more 
than ever a defining feature of lives. Purchase of products and 
services has turned into one of the essential constituents that 
define one’s own distinctive taste, appearance and lifestyle. 
On the production side, new processes- notably 3D printing 
is the game changing that possibly shifts the way we make 
things from large quantity of standardised products to               
customised products on demand at more affordable prices. 

If the wind of change in the future will only get stronger, one 
may ask how Thailand would fit itself into the new landscape 
of global economy. MADE… From Thai Creativity has attempted 
to show that to create economic growth, both “creative ideas” 
and “practical skills” of the people need to be foster. To define 
what “made in Thailand” for the 21st century, one may need 
to start defining the new strength and comparative advantage 
of the country through new understanding of how to capitalise 
innate skills, cultural wealth and existing natural resources.  

There is certainly a need to engage stakeholders at multiple 
levels of the country in order to trigger a collective effort to 
create a self reinforcing cascade of creativity and innovation. 
MADE… From Thai Creativity has pointed out that there are 
successful cases here and there confined to the small circles 
of people scattered all over the country. The challenge for 
Thailand is on how to create an appropriate pathway to                 
reinforce the odds of scaling creativity and innovation at a 
national level.

ในทุกวันน้ีเราก�าลังเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังในมิติ
ของความเร็วและขนาด ปรากฏการณ์การเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยีท่ีแตกหัก
จากของเดิมก�าลังพลิกโฉม จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นนานๆ ครั้งและโดดเด่น
เหนือใคร กลายเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นบ่อยจนไม่ทันสังเกตเห็น เช่น อี-คอมเมิร์ซ       
ได้พลิกวิถีการท�าการค้าให้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน
รายล้อมด้วยวัตถุจ�านวนมากท่ีมีความหลากหลาย จนยากท่ีคนในรุ่นก่อน
จะจินตนาการถึง แฟรงค์ เทรนต์แมนน์ นักประวัติศาสตร์วัฒนธรรม                   
ได้กล่าวไว้ว่า “การบริโภคได้ก�าหนดนิยามการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์อย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน” การจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ ได้กลายเป็นองค์ประกอบ
หลักท่ีบ่งบอกรสนิยม รปูลักษณ์ และวิถชีวีิต ส่วนแง่มมุของการผลิต กระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ อาทิ เครื่องพิมพ์สามมิติ ก�าลังเปล่ียนเกมการผลิตของโลก 
จากเดิมท่ีจ�าเป็นต้องผลิตในจ�านวนมากเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและ      
มีราคาถูก ตอนน้ีเราสามารถผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน
ได้ในราคาท่ีจ่ายไหว

หากอนาคตจะเปล่ียนแปลงรวดเร็วขึ้น เราอาจมีค�าถามว่าประเทศไทยจะ  
วางตัวเองให้เข้ากับภูมิทัศน์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างไร? หนังสือ 
MADE… From Thai Creativity พยายามแสดงให้เห็นว่า เราจ�าเป็นต้อง
ฟูมฟัก “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ทักษะฝีมือ” ของมนุษย์ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ การนิยามความหมายของ “เมดอินไทยแลนด์” ในศตวรรษท่ี 21 
จ�าเป็นต้องเริ่มจากการก�าหนดจุดแข็งและความได้เปรียบใหม่ๆ ของประเทศ 
ผ่านการท�าความเข้าใจใหม่เรื่องการน�าทักษะในตัวมนุษย์ ความรุ่มรวย          
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกระดับ 
เพื่อกระตุ้นให้ร่วมกันสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากตัว
มนุษย์เอง  หนังสือ MADE… From Thai Creativity พาไปพบกับเรื่องราว
ความส�าเร็จของคนกลุ่มเล็กๆ ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศไทย ความท้าทายของ
ประเทศไทยในวันน้ีคือ เราจะหาเส้นทางอันเหมาะสมท่ีจะสร้างให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับประเทศได้อย่างไร? 

Conclusion
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