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เกี่ยวกับ CRAFTING FUTURES
โครงการ Crafting Futures ของบริติช เคานซิล สนับสนุนอนาคตของงานหัตถกรรมทัว่ โลก โดยการส่งเสริมการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ผ่าน
การเรียนรู้และการเข้ าถึงความรู้ กิจกรรมภายใต้ โครงการ Crafting Futures สนับสนุนการประกอบวิชาชีพและผู้คน ผ่านการวิจยั ความร่วมมือ และการศึกษา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรีโดยการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเชิงสร้ างสรรค์และพัฒนา
ทักษะทางด้ านการออกแบบของช่างฝี มือและนักออกแบบสตรี มุง่ เน้ นที่การส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม ความร่วมมืออย่างเป็ นธรรมและมีจริยธรรม และความ
ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีวฒ
ั นธรรม
ในประเทศไทย บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมมือกับศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีผ้าทอพื ้นบ้ าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน และศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ เพื่อจัดทาโครงการ Crafting Futures: สร้ างนวัตกรรมแห่ง
ความรู้ทางหัตถกรรมไทลื ้อ ซึง่ เป็ นโครงการระยะยาวที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการฟื น้ ฟูอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผ้ าทอของชุมชนชาวไทลื ้อในอาเภอปั ว จังหวัด
น่าน โดยมุง่ เน้ นการออกแบบและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การถ่ายทอดทักษะและความรู้แบบดังเดิ
้ ม การใช้ วสั ดุและขันตอนการผลิ
้
ตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
รวมทังการท
้
าธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
เกี่ยวกับโครงการบ่ มเพาะ
โครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ในหัวข้ อ “ผ้ าทอและวัฒนธรรมไทลื ้อ” เป็ นโครงการส่งเสริมให้ นกั ออกแบบรุ่นใหม่สามารถทางานร่วมกับช่างฝี มือท้ องถิ่นเพื่อ
ฟื น้ ฟูผ้าทอไทลื ้อให้ มีรูปแบบที่ร่วมสมัยและน่าสนใจมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการบ่มเพาะ มีดงั นี ้
• เพื่อให้ นกั ออกแบบชาวไทยรุ่นใหม่ได้ ทางานร่วมกับช่างฝี มือไทลื ้อเพื่อให้ ได้ มมุ มองใหม่ในการออกแบบจากผ้ าทอไทลื ้อ
•

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างนักออกแบบชาวไทยและชาวอังกฤษและช่างฝี มือไทลื ้อ

•

สนับสนุนนักออกแบบชาวไทยรุ่นใหม่โดยมีนกั ออกแบบชาวอังกฤษเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษา

•

ช่วยหลอมรวมอัตลักษณ์ไทลื ้อให้ เข้ ากับการออกแบบร่วมสมัยและยัง่ ยืนผ่านกระบวนการทางานร่วมกัน

•

ส่งเสริมมรดกไทลื ้อและยกระดับการใช้ ผ้าทอไทลื ้อในการออกแบบร่วมสมัย

ประวัติย่อนักออกแบบจากสหราชอาณาจักร: อลิสัน เวลช์
อลิสนั เวลช์ เป็ นหัวหน้ าแผนกวิจยั แฟชัน่ ภายใต้ สถาบันแฟชัน่ แมนเชสเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน จบการศึกษาด้ านการออกแบบแฟชัน่
จากนิวคาสเซิล โพลีเทคนิคใน พ.ศ. 2524 และทางานเป็ นนักออกแบบเสื ้อผ้ าบุรุษที่กรุงลอนดอนกว่า 10 ปี อลิสนั เคยดารงตาแหน่งเป็ นผู้วิเคราะห์เทรนด์และเป็ น
สมาชิกของกลุม่ British Textile Colour ซึง่ กาหนดเทรนด์สีผ้าทอของอังกฤษ อลิสนั เป็ นหัวหน้ าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแฟชัน่ (หลักสูตรเกียรตินิยม) ซึง่ ได้ รับ
รางวัลหลักสูตรดีเด่น ในคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน เป็ นเวลากว่า 20 ปี นอกจากนี ้ยังเป็ นคณะกรรมการงานสัปดาห์แฟชัน่ จบ
การศึกษา (Graduate Fashion Week) ตังแต่
้ พ.ศ. 2547
ในฐานะนักออกแบบ อลิสนั มีความสนใจเป็ นพิเศษในด้ านแฟชัน่ เนิบช้ า (slow fashion)1 งานทามือ และวิธีการประเมินคุณค่าผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
กระบวนการผลิตเสื ้อผ้ า งานแฟชัน่ ของเธอใช้ หตั ถกรรมร่วมสมัยในการออกแบบเสื ้อผ้ าและผ้ าทอมือผ่านโครงการความร่วมมือ เช่น Field to Fashion ที่จดั แสดง
ในกรุงนิวเดลี และ Hand Made ซึง่ จัดแสดงในกรุงโตเกียว
อลิสนั ได้ ทางานร่วมกับช่างทอผ้ าไทลื ้อในการผลิตเสื ้อผ้ าตังแต่
้ พ.ศ. 2559 เสื ้อผ้ าดังกล่าวทาขึ ้นระหว่างการลงพื ้นที่ภายใต้ โครงการ Crafting Futures ของบริติช
เคานซิล ซึง่ ช่วยให้ เธอได้ เข้ าใจช่างทอไทลื ้อ ทักษะฝี มือของช่างและการใช้ สยี ้ อมจากธรรมชาติ
แฟชั่นเนิบช้ าหรื อแฟชั่นจริยธรรม (Slow Fashion หรื อ Sustainable Fashion) ถือกาเนิดขึ ้นเพื่อทัดทานและเรี ยกร้ องการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแฟชัน่ กระแสหลัก โดยเน้ นการ
ผลิตจากเส้ นใยธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีทงในขั
ั ้ นตอนการปลู
้
กและกระบวนการแปรรูป รวมถึงการผลิตสินค้ าที่คงทนแข็งแรงเพื่อยืด อายุการใช้ งาน slow fashion ไม่เพียงคานึงถึง
สิ่งแวดล้ อมเท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงการดูแลสวัสดิภาพแรงงานและค่าแรงที่เป็ นธรรมอีกด้ วย
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การรับสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการ
บริติช เคานซิลรับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ในหัวข้ อ “ผ้ าทอและวัฒนธรรมไทลื ้อ” ระหว่างการอบรมในพื ้นที่ นักออกแบบรุ่นใหม่ชาว
ไทยจานวน 6 คนจะได้ ทางานกับช่างฝี มือชาวไทลื ้อและภายใต้ การดูแลของนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน สหราชอาณาจักร ตาม
ด้ วยการให้ คาปรึกษาทางไกลเป็ นเวลาอีกหนึ่งเดือนหลังจากการลงพื ้นที่ แนวคิดและผลงานที่นกั ออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทยผลิตขึ ้นจะนาไปจัดแสดงที่นิทรรศการ
Crafting Futures ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 นี ้
โครงการบ่มเพาะนี ้จะคัดเลือกนักออกแบบจานวน 6 คน จากแบรนด์แฟชัน่ 3 แบรนด์ (แบรนด์ละ 2 คน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดงั นี ้
- มีสญ
ั ชาติไทย ทางานด้ านการออกแบบแฟชัน่ ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบผ้ า ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือเป็ นผู้ประกอบการด้ านหัตถกรรมและ
แฟชัน่ ที่มีแบรนด์เป็ นของตัวเอง มีประสบการณ์ ทางานหรือมีอายุของแบรนด์ไม่เกิน 5 ปี
-

มีความต้ องการทางานโดยใช้ ผ้าพื ้นเมืองและทางานร่วมกับช่างฝี มือในชุมชน

ทังนี
้ ้ผู้สมัครไม่จาเป็ นต้ องมีประการณ์ในการทางานกับชุมชนและผ้ า

พื ้นเมืองมาก่อน แต่หากมีประการณ์ด้านนี ้จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
-

สามารถทางานเป็ นกลุม่ ได้ มีความยืดหยุน่ มีทกั ษะการสื่อสารที่ดี หากพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่ใช่คณ
ุ สมบัติที่
บังคับ เพราะมีลา่ มแปลภาษาอังกฤษ-ไทย จัดไว้ ให้ ตลอดระยะเวลาการอบรม

-

สามารถเข้ าร่วมการอบรมได้ เต็มจานวนเวลาที่กาหนด และจะต้ องมีความรับผิดชอบส่งงานตามที่ได้ รับมอบหมาย ดังที่ได้ แจ้ งไว้ ในประกาศนี ้

บริติช เคานซิลจะให้ การสนับสนุนดังต่อไปนี ้
• บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดจากกรุงเทพฯหรือสนามบินใกล้ เคียงที่อยูข่ องผู้สมัครไปยังจังหวัดน่าน
•

ที่พกั และอาหารตลอดระยะเวลาการอบรม

•

รถรับส่งสาหรับหมูค่ ณะตลอดระยะเวลาการอบรม

•

เงินทุนจานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้ วน) สาหรับแต่ละแบรนด์เพื่อสนับสนุนการทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้ าทอไทลื ้อ

ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
• เข้ าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการอบรม และร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมนี ้
•

จัดทาและส่งผลงานที่ได้ จากการอบรมดังต่อไปนี ้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
o รายงานประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการ เช่น บล็อกหรือบันทึกส่วนตัว บันทึกออนไลน์ สมุดบันทึกประจาวัน รายงานภาพถ่ายพร้ อมคา
บรรยาย
o การนาเสนอผลงานการออกแบบหลังจากจบโครงการให้ คาปรึกษาทางไกล เช่น ภาพร่างด้ วยมือ ภาพร่างดิจิทลั ไฟล์พาวเวอร์ พอยท์ ภาพ
ตัดปะ
o ต้ นแบบงานที่นาไปผลิตเพื่อจาหน่ายได้ จริงอย่างน้ อยจานวน 2 ชิ ้น

•

เข้ าร่วมพิธีเปิ ดงานนิทรรศการ Crafting Futures และเข้ าร่วมงานเสวนาที่จดั ขึ ้นระหว่างเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2561 (ในกรณีที่สะดวก)

พัฒนาต้ นแบบ มองหาความเป็ นไปได้ และหาช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ของตนเอง หรือผ่านเครือข่ายของตนเอง
ขัน้ ตอนการรับสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ บริติช เคานซิล อีเมล arts@britishcouncil.or.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ประกาศ
ผลผู้ได้ รับคัดเลือกภายในวันที่ 26 กันยายน 2561
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ใบสมัครประกอบไปด้ วย
• ประวัติการการศึกษาและประสบการณ์การทางาน (ไม่เกิน 2 หน้ า) และประวัติยอ่ ของแบรนด์หรือบริษัท ระบุชื่อและที่อยูต่ ิดต่อบุคคลอ้ างอิงอย่างน้ อย
1 คน และจะต้ องระบุระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
•

ตัวอย่างผลงานการออกแบบที่มีภาพประกอบ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับงานในอดีตและปั จจุบนั

•

จดหมายแนะนาตัวและความสนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ า) ระบุคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่ทาให้ เห็นว่าท่านเหมาะสมกับโครงการนี ้ และแรงบันดาลใจ
ของท่านในการทางานร่วมกับช่างฝี มือท้ องถิ่น

ขัน้ ตอนการคัดเลือก
ผู้สมัครจะได้ รับการคัดเลือกตามประวัติ ประสบการณ์ และจดหมายแนะนาตนเอง และความเกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ Crafting Futures
กรอบระยะเวลา
ขัน้ ตอน
ปิ ดรับสมัคร
ประกาศผลผู้ได้ รับคัดเลือก
ทาสัญญาและจัดการการเดินทาง
โครงการบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่
ส่งรายงานสรุปประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการและแนวคิดต้ นแบบผลิตภัณฑ์
การให้ คาปรึกษาทางไกลและการติดตามผล
ส่งมอบชิ ้นงานออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย
จัดแสดงผลงาน ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2561

วันที่
16 กันยายน 2561
26 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
1– 7 ตุลาคม 2561
15 ตุลาคม 2561
15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2018
8 – 16 ธันวาคม 2018

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
น.ส. ศศิวิมล วงศ์จรินทร์
ผู้จดั การฝ่ ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
บริ ติช เคานซิล (ประเทศไทย)
254 จุฬาลงกรณ์ ซ. 64 ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร 063 226 7608
อีเมล sasiwimon.wongjarin@britishcouncil.or.th หรือ arts@britishcouncil.or.th
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