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ในยุุคแอนโทรโปซีีน ที�เราอยุ่�ในปัจจุบััน ทำาให้ม้นษุยุต์ระห้นักเห้น็ถึงึ
ผลกระทบัต�อส่ิ่�งแวดลอ้ม เร่�มระมัดระวังการกระทำาและค่ดห้าว่ธีีการ
ที�ยุั�งยุนืมากขึึ้�นเพืื่�อปกป้องส่ิ่�งแวดลอ้มขึ้องเรา แต�ดว้ยุตวัเลอืกอนัจำากดั 
และการนำารป่แบับัที�พัื่ฒนาจากต�างประเทศมาใช้ ้ซีึ�งมรีาคาแพื่ง
อาจไม�เข้ึ้ากับัว่ถึีช้ีว่ตขึ้องคนในท้องถึ่�น ทำาให้้การนำามาเร่�มปฏิ่บััต่จร่ง
นั�นยุังเปน็ไปได้ยุาก

ดังนั�นโปรเจ็ค “Local Composites” - เป็็นมิิตร+ท้้องถิ่ิ�น 
สร้างสรรค์์วััสดุุใหมิ่ ได้เช้่ญช้วนคนทำางานสิ่ร้างสิ่รรค์ 10 ทีมในพืื่�นที�
ภาคเห้นือได้ลองมาสิ่ำารวจท้องถึ่�นเช้ียุงให้ม� เพืื่�อค้นห้าร่ปแบับัวัสิ่ดุที�
เปน็ม่ตรต�อส่ิ่�งแวดล้อม สิ่ร้างขึ้ึ�นมาจากทรัพื่ยุากร ระบับัน่เวศท้องถึ่�น
เช้ียุงให้ม� ทั�งคน สัิ่งคม วัฒนธีรรม ส่ิ่�งขึ้อง ที�สิ่ามารถึทำาได้ง�ายุและ
ราคาไม�แพื่ง เพืื่�อค้นห้าส่ิ่�งที�เปน็วัสิ่ดุสีิ่เขีึ้ยุว มีความเปน็อัตลักษณ์์ขึ้อง
ท้องถึ่�น ซีึ�งทุกคนสิ่ามารถึนำาไปทำาเองได้โดยุง�ายุ ก�อนนำาวัสิ่ดุที�ได้
ทดลองนี�มาออกแบับัเปน็แจกัน 10 ใบัจาก 10 วสัิ่ด ุเพืื่�อแสิ่ดงให้เ้ห้น็ถึงึ
การนำาไปปรับัใช้้ แสิ่ดงผ�านขึ้องใช้้ทั�วไป ที�เข้ึ้าใจง�ายุ และทุกบั้านมี

สิ่มดุเล�นนี�จึงเปรยีุบัเสิ่มือนไดอารี�การเดน่ทางขึ้องนักออกแบับัแต�ละคน
ในการค้นคว้าวัสิ่ดุให้ม�เห้ล�านี� โดยุในสิ่มุดจะบัอกเล�าถึึงกระบัวนการ 
ความค่ด ที�มา และว่ธีทีำาขึ้องแต�ละช้่�นวัสิ่ดุ เผยุแพื่ร�เปน็คลังความร่้
สิ่�งต�อให้้กับัคนในท้องถึ่�นนำาไปปรับัใช้้ห้รือต�อยุอดต�อไป
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The Earth’s environment is greatly impacted by human 
activity in this era of the Anthropocene. From governments 
to consumers, we are becoming more conscientious with 
our activities and considering better sustainable ways to 
maintain our way of life while also protecting the environment. 
Choosing a more sustainable solution, on the other hand, 
is a more expensive and sophisticated method today,
thus it is often overlooked or forgotten.

Local Composites Project invited 10 selected designers 
from various fields to research locality and formulate new 
local composite materials that are easy, inexpensive, 
sustainable, and locally supplied in order to address this 
issue and offer a practical approach to start for the local people. 

In order to create for more sustainable materials, the ten 
designers included in this project studied important ideas 
including revival, ephemeral, long-lasting, and design ecology 
and reinterpreted sustainability in a variety of ways. 
Subsequently, they took experimental materials to design 
10 vases in order to show the practical ways to utilise 
those matters.

Therefore, this book acts as a diary detailing each designer’s 
journey in studying each new material. The book describes 
the process, idea, and approach used to create each 
piece of material. Although this project cannot offer a 
perfect solution, we hope that it will serve as a catalyst 
and an accessible repository of knowledge.

นท่รรศการ “Local Composites” - เปน็มต่ร+ทอ้งถึ่�น สิ่รา้งสิ่รรค์วสัิ่ดใุห้ม� 
ไดจ้ดัขึ้ึ�นในเทศกาลงานออกแบับัเชี้ยุงให้ม� Chiang Mai Design Week 2022 
ระห้ว�างวันที� 3-11 ธีันวาคม 2565 ณ์ โกดัง มันฑณ์า ถึนนช้้างม�อยุ
ภายุในได้แสิ่ดงผลงานช่้�นวัสิ่ดทุดลอง 10 วสัิ่ดจุากนกัสิ่รา้งสิ่รรค ์10 ทมี
ที�นำาแนวค่ดเรื�องความยุั�งยุืนมาส่ิ่�การตีความที�แตกต�างกัน โดยุช้่�นงาน
แต�ละช้่�นไม�ได้มุ�งเน้นความสิ่มบั่รณ์์แบับั แต�อยุากจะแบั�งปันขึ้อ้มล่
ว่ธีีค่ดและมมุมองที�น�าสิ่นใจเพืื่�อเปน็จดุเร่�มต้นและแรงบันัดาลใจให้ก้บััผ่ช้้ม 

บัร่เวณ์กลางน่ทรรศการได้จัดแสิ่ดงแจกนัมากกว�า 10 ใบั ที�ทำาจากวสัิ่ดุ
ทดลอง 10 รป่แบับัขึ้องนักสิ่รา้งสิ่รรค ์ตั�งในลานขึ้ี�เลื�อยุ โดยุมวีตัถึปุระสิ่งค์
เพืื่�อเปรียุบัเปรยุว�าแจกันที�โอบัอุ้มใบัไม้ดอกไม้ที�ออกแบับัจากมุมมอง
เช้่งน่เวศเปน็ศ่นยุ์กลางนั�น อาจเปรียุบัเสิ่มือนกับัธีรรมช้าต่ห้รือดน่ที�
คำ�าจุนต้นไม้เฉกเช้�นเดียุวกัน



The center of the exhibition space is dedicated to the ten 
vases created in a sawdust yard using those ten experimental 
materials.It aims to illustrate figuratively how those vases, 
which were created with an eco-centric viewpoint, 
resemble nature and the soil that sustains plants.

The exhibition “Local Composites” was held at the
Chiang Mai Design Week 2022 between 3-11 December 2022 
at Mantana Warehouse, Chang Moi Road. There are two 
sections to the exhibition. The display space is surrounded 
by experiment pieces and diaries.
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