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History of Creative Chiang Mai

Creative Chiang Mai (CCM) is coordinated by the 
“Chiang Mai Creative City Development Committee” 
and its secretariat (CMU STeP). The Committee is 
a think-tank,  network,  and  sharing  platform.  Its 
members include 50 representatives and organiza-
tions from the academic, private and government 
sectors. All members join on a voluntary basis. It is a 
local initiative - not a government funded entity. 
CCM is funded by contributions from volunteers and 
sponsors. It operates like a not-for-profit. Many 
organizations and individuals join and support the 
goals and activities. Creative Chiang Mai is not a 
project, but a long-term vision and network of 
people and organizations that work together to 
achieve this vision. Creative Chiang Mai encourages 
everybody to take action and work together to 
continue improving Chiang Mai as a place to live and 
work.

More information:
www.creativechiangmai.com and 
Facebook: CreativeChiangMai

ความเปนมา

จากการประชุม “เศรษฐกิจสรางสรรค” และ “เมืองสรางสรรค” 
ตนป พ.ศ. 2553 ที่มีแนวคิดเรื่องของการพัฒนาเมืองและ 
เศรษฐกิจของเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจึงเห็น 
ควรใหจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมสรางสรรคขึ้น 
ในเดือนสิงหาคม 2553 โดยมีหนาที่พัฒนายุทธศาสตร 
แผนการดำเนินการและจัดกิจกรรมตางๆ โดยมีคณะกรรมการฯ 
กวา 50 องคกร ท่ีรวมตัวกันทํางานดวยจิตอาสา โดยเชียงใหม 
สรางสรรคไดรับเงินทุนจากเหลาจิตอาสาและผู สนับสนุน 
จึงเปนองคกรท่ีดำเนินงานเสมือนองคองคท่ีไมแสวงหาผลกำไร 
เชียงใหมสรางสรรคใชความหลากหลาย ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมและความรวมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจของเชียงใหมใหเจริญเติบโตไดอยางยั ่งยืน 
การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพิ่มความหลากหลาย 
ใหกับเศรษฐกิจทองถิ่น

ขอมูลเพิ่มเติม:
www.creativechiangmai.com และ
Facebook: CreativeChiangMai
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Chiang Mai Design Awards 

 The Annual Chiang Mai Design Awards (CDA) 
by Creative Chiang Mai is an initiative that aims to 
promote innovation and creativity across a range of 
design categories. The CDA focuses on design, often 
with a contemporary touch, rather than pure art or 
craft. The purpose is to showcase Chiang Mai and its 
talent, and to highlight why design is important and 
adds value.

 CDA has been organized since 2012. Each 
year, we progress and adapt. Therefore, categories 
might be different for the best fit of award winners. 
For 2016, there are six broad categories: (1) Architec-
ture & Interior, (2) Crafts, furniture, decorative Items 
and fashion accessories, (3) New Media, (4) corporate 
identity design, (5) packaging design, (6) retail design 
and merchandising display. Special awards will also be 
given for promising designer and eco-design

 Each year, more than 20 voluntary judges 
and advisors dedicate their time to this award – many 
of them are well-recognized designers, university 
lecturers in relevant fields - or have a professional 
interest in design.

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม
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More information: 
www.creativechiangmai.com/cda

www.creativechiangmai.com/cda
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 รางวัลการออกแบบของเชียงใหม (CDA) จัดขึ้น 
ทุกๆ ป โดยเชียงใหมสรางสรรค (CCM) รางวัล CDA นี้เปน 
ความคิดริเร่ิมท่ีมุงจะสนับสนุน และประชาสัมพันธการออกแบบ 
เช ิงสรางสรรคและเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท 
และจะมีการจัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกป รางวัลการออกแบบ 
ของเชียงใหมน้ันมุงเนนงานออกแบบรวมสมัย โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปดโอกาส สนับสนุน และสงเสริมงานออกแบบท่ีดี มีแนวคิด 
สรางสรรค เปนผลงานเชิงนวัตกรรมและนำเสนอเมืองเชียงใหม 
สูโลกภายนอกในมุมมองใหม

              รางวัลการออกแบบของเชียงใหมถูกจัดขึ้นตั้งแตป 
2556 ซ่ึงไดรับการประยุกตและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนในทุกๆ ป ท้ังน้ี 
ประเภทของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละป เพื่อให 
เหมาะสมกับผลงานของผูชนะ โดยในปนี้ประเภทของรางวัล 
การออกแบบของเชียงใหมแบงออกเปน 6 สาขา ไดแก 1. 
สถาปตยกรรมและการตกแตงภายใน 2. การออกแบบผลิตภัณฑ 
(หัตถกรรม เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑ ตกแตง เครื่องประดับ 
แฟชั่น) 3. การออกแบบสื่อสมัยใหม 4. การออกแบบการ 
สรางอัตลักษณ   5. การออกแบบบรรจุภัณฑ 6.การออกแบบ 
รานคา/การจัดแสดงสินคา 
 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักออกแบบและ 
ผลงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

 ในทุกปคณะกรรมการและที่ปรึกษากวา 20 ทาน 
เสียสละเวลาเพื่อชวยตัดสินและใหคำปรึกษางานรางวัลการ 
ออกแบบของเชียงใหมอยางเต็มใจ ทีมงานคณะกรรมการ 
และที ่ปรึกษาประกอบดวยผู ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย 
สาขา ทั้งดีไซเนอร อาจารยมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวของ 
และ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
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ขอมูลเพิ่มเติม: 
www.creativechiangmai.com/cda

www.creativechiangmai.com/cda
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Handmade
- Chiangmai

Handmade – Chiangmai is a gateway to 
craft industry via the website www.hand-
made-chiangmai.com, which provides 
selected traditional craft products as well 
as innovative craft tourism for craft aficio-
nados and tourists. The website also 
inspires local craftsmen to depict their 
testimonies via digital technology media.

www.handmade-chiangmai .com

More information: 
www.handmade-chiangmai.com

แฮนดเมด-เชียงใหม

www.creativechiangmai.com/cda
รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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แฮนดเมด-เชียงใหม (handmade-chiangmai) เปนความรวมมือระหวาง บริชติช เคานซิล และ เชียงใหมสรางสรรค โดยอุทยาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (STeP) สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) 
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CAMT) เปนตัวแทน และนอกเหนือจากหนวยงานที่กลาวไปขางตนแลว 
ยังไดรับความรวมมือจากศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (SACICT) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) และ 
การทองเท่ียวจังหวัดลําพูน ท่ีใหการสนับสนุนโครงการแฮนดเมด-เชียงใหมเปนอยางดี โดย แฮนดเมด-เชียงใหม นั้น เปรียบเสมือน 
ประตูแหงผลงานหัตถกรรมผานเว็บไซต www.handmade-chiangmai.com ซึ่งถือวาเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรผลงาน 
หัตถกรรมของเชียงใหม

ขอมูลเพิ่มเติม: 
www.handmade-chiangmai.com

www.creativechiangmai.com/cda
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The Southeast Asian
Creative Cities Network 
– SEACCN

The Southeast Asian Creative Cities Network (SEACCN) 
is a network for creative cities and clusters in South-
east Asia. It is an open group focusing on Southeast 
Asia and the so-called “second cities”, which is 
supported by organizations in Asia and Europe. The 
initial members include George Town (Penang, Malay-
sia), Bandung (Indonesia), Cebu (Philippines), and 
Chiang Mai (Thailand).

More information: 
www.seaccn.com

เครือขายเมืองสรางสรรค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

www.creativechiangmai.com/cda
รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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ขอมูลเพิ่มเติม: 
www.seaccn.com

www.creativechiangmai.com/cda

เครือขายเมืองสรางสรรคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The 
Southeast Asian Creative Cities Network – SEACCN) 
เปนเครือขายเมืองสรางสรรคและกลุมตางๆในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต โดยรวบรวมตัวแทนจากเมือง หนวยงาน 
ผูเชี่ยวชาญ กลุมและชุมชนตางๆ ไวดวยกัน โดยสมาชิก 
ที่เปนผูริเริ่มเครือขายนี้ ไดแก จอรจทาวน (เมืองปนัง ประเทศ 
มาเลเซีย), เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย, เมืองเซบู ประเทศ 
ฟลิปปนส และ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ซึ่งมุงเนนการ 
สรางความรวมมือและความเข็มแข็งใหแก เมืองรอง (second 
cities) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งยังไดรับ 
การสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรอื่นๆ ทั้งในทวีปเอเชียและ 
ยุโรปอีกดวย

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP WEEK
THAILAND

Entrepreneur Support
& Global Entrepreneurship 
Week - GEW Events

Creative Chaing Mai has always been a great support 
for entrepreneur. CCM organized seminar, activities, 
workshop, and creative events like Global Entrepre-
neurship Week (GEW) which aims to exchange 
opinions, to arrange the space for entrepreneurs in 
Chiang Mai to meet, to fortify the entrepreneur 
network, to apply knowledge in business for succeed. 
CCM is working closely with other stakeholders in 
order to support and encourage collaboration between 
entrepreneurs, as well as using creativity to bring 
business forward.

การสนับสนุนผูประกอบการ 
และ งานสัปดาหผูประกอบการโลก

การสัมมนา กิจกรรม และโครงการสรางสรรคดานการสนับสนุน 
ผูประกอบการ เชน งานสัปดาหผูประกอบการ โลก (Global 
Entrepreneurship Week - GEW) เปนการดำเนินงานที่มุง 
เนนการทำงานรวมกับผู ประกอบการรายใหมที ่น าสนใจ 
โดยตอยอดและพัฒนา เพื่อผลักดันเครือขายผูประกอบการให 
ทำงานรวมกัน สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือตอยอด 
และใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบการทำแผนธุรกิจ 
การพัฒนาธุรกิจ การสรางการบริการหรือผลิตภัณฑ อีกทั้ง 
ยังไดรับฟงประสบการณในการทำธุรกิจจากวิทยากรชั้นนำ
จากทั้งในและระดับนานาชาติ เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหกับ 
ผูประกอบการ

www.creativechiangmai.com/cda
รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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 Activities and studies to develop Chiang Mai 
Digital Economy - support, encourage, and drive 
Chiang Mai economy by utilizing digital technology to 
increase productivity and open new business opportu-
nities.

 Activities and studies to support smart city 
initiative - adapt and utilize digital technologies to 
serve people, communities, and businesses and make 
Chiang Mai green, sustainable, competitive and attrac-
tive city.

 Creative Mapping, and other reports and 
roadmaps - focus on simple concept to serve our user 
with digital and print put format. To inspire and to be 
used as support data for researchers, government 
organizations, and those who are interested. 

 City marketing, information sharing, PR and 
marketing within Chiang Mai, in Thailand and interna-
tionally.  

Other activities and studies
กิจกรรมและโครงการอื่นๆ

          การสัมมนา กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวของกับ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อ สนับสนุน สงเสริม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช 
ใหเกิดประโยชน เพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่มผลงาน และเปด 
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ

       การสัมมนา กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวของกับ 
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การประยุกต เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และยกระดับคุณภาพ การใชชีวิตของชาวเชียงใหม 

           สรางเชียงใหมเมืองสีเขียว เมืองพัฒนาอยางยั่งยืน 
โครงการวิจัยและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพเผยแพรสูสาธาณะ 
จัดทำโดยเนนความเรียบงาย เพื่อใหตอบสนองแกผูใชงาน 
โดยเปนรูปแบบของสื่อ / เอกสาร / งานวิจัย ที่เลาเรื่องราว 
ตางๆที่เกิดขึ้นในเชียงใหม เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และเปน 
ขอมูลตอยอดใหแกนักวิจัย หนวยงานรัฐบาล หรือ หนวยงาน 
อื่นที่สนใจ

           การเชื่อมโยง และการติดตอประสานงานระหวาง
องคกร เครือขาย ตลอดจนการเขารวมประชุมอบรม และการ 
สัมมนาทั้งภายในและตางประเทศ
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Become a Supporter

Support Creative Chiang Mai and become part of the 
effort to develop and promote Chiang Mai (and the 
Northern Region), the city (urban development), its 
creative industries, designers, entrepreneurs, students, 
and the wider public. Sponsors can connect their brand 
to with modern consumers through a wide array of 
smart and creative activities and diverse promotional 
channels.

 Go beyond marketing and CSR and make a 
gift to Chiang Mai, by helping us to make the 
mentioned activities become a reality as good as they 
can possibly be

 Be associated  with a creative initiative bene-
fiting many people and communities

 Achieve wide brand communication through 
multiple platforms—print, online and social media

 Participate directly in some of the events and 
meet and mingle with participants

All sponsors will be issued an official receipt by the 
Chiang Mai University Science and Technology Park 
and summary report will be shared by the end of 
January 2018.
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รวมสนับสนุนเชียงใหมสรางสรรค

รวมสนับสนุนเชียงใหมสรางสรรคและเปนสวนหนึ่งในการชวย
พัฒนาและประชาสัมพันธเมืองเชียงใหม (และภาคเหนือ) ทั้งใน 
แงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมธุรกิจสรางสรรค นักออกแบบ 
ผูประกอบการ  นักเรียนนักศึกษา  และงานสาธารณะตาง ๆ 
ผูสนับสนุนจะไดรับการเชื่อมโยงแบรนดสูผูบริโภคยุคใหมผาน
สื่ออัจฉริยะและกิจกรรมสรางสรรค รวมถึงชองทางการ 
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย

            เปนมากกวากิจกรรมการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยการชวยสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ใหเกิดขึ้นจริง และเพื่อ 
ใหงานออกมาดีที่สุด

           ไดเชื่อมโยงกับกลุมริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชนแก
ชุมชนและผูคนมากมาย

 ไดประชาสัมพันธแบรนดอยางมีประสิทธิภาพผาน 
ชองทางหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพและโซเชียลมีเดีย

          ไดเขารวมกิจกรรมและพบปะสังสรรคกับผูเขารวม ผู
สนับสนนุทุกรายจะไดรับใบเสร็จอยางเปนทางการจากอุทยาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
รายงานสรุปปลายป 2560

www.creativechiangmai.com/cda
รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016

CHIANG MAI 
DESIGN AWARDS
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คุณพลอยไพลิน ปงวงศานุรักษ 
ผูจัดการโครงการ
Email: ploy@creativechiangmai.com
โทร  +66 53-942-088 ตอ 409
มือถือ +66 88-268-5369

คุณนัฐกานต อัศวแกวฟา
ผูประสานงาน
อีเมล: nuttakan@step.cmu.ac.th
โทร  +66 53-942-088 ตอ 409
มือถือ +66 88-268-5369

Miss Ploypailin Pungvongsanuraks 
Project Manager
Email: ploy@creativechiangmai.com
Tel  +66 53-942-088 ext. 409
Mobile +66 88-268-5369

Miss Nuttakan Aussawakaewfa
Coordinator
Email: nuttakan@step.cmu.ac.th
Tel  +66 53-942-088 ext. 409
Mobile +66 88-268-5369

If you wish to support Creative Chiang Mai
and its activities from 1 December 2016 – 
30 Nov 2017, please contact :

หากทานมีความประสงคจะสนับสนุนเชียงใหม 
สรางสรรคและกิจกรรมของเราในชวง 1 ธันวาคม 
2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 กรุณาติดตอ

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016

CHIANG MAI 
DESIGN AWARDS
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www.creativechiangmai.com/cda
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พ.ศ.๒๕๕๙
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OXOTEL HOSTEL
CHIANG MAI
The Oxotel Hostel Chiang Mai is in a refurbished 2-sto-
rey shop-house built in the 1970s. The building had 
been abandoned for more than 10 years before 
Oxotel’s designers renovated it using materials such 
as wood, concrete and steel that integrated well with 
the original style of the building while preserving 
original elements such as the hexagonal geometric 
patterns. The boutique and retro hostel experience 
was created by using recycled and vintage furniture 
and decorative elements, blending them with contem-
porary elements such as a glass wall in the lobby area. 

อาคารเกายุค 70s ที่ถูกทิ้งรางมากวา 10 ป ยานถนนวัวลาย  
ไดถูกชุบใหมีชีวิตใหมอยางงดงามอีกครั้ง  โดยผูออกแบบได 
ดึงเอาเอกลักษณ ลวดลาย เสนสายความงามของอาคารเดิม 
ในยุคนั้นใหโดดเดนขึ้น โดยไมทิ้งเอกลักษณของอาคารเดิม 
เชน การคงรองรอยของวัสดุเดิมที่ใช การโชวพื้นผิวเดิม 
บางสวน และใชไม คอนกรีต และเหล็ก เปนหลัก โดยในการ 
ออกแบบไดคำนึงถึงความเหมาะสมในการใชงาน และการ 
สรางอาคารหองน้ำขึ้นใหม เพื่อไมใหกระทบกระเทือนกับโครง 
สรางของอาคารเดิม เชื่อมตอกันโดยใชพื้นที่สีเขียว รวมถึง 
การนำวัสดุท่ีมีอยู หรือเหลือใช กลับมาใชใหมอยางลงตัว การเลือก 
ใชเฟอรนิเจอรลอยตัวที่เนนการออกแบบของงานรวมสมัย 
เพื่อความกลมกลืนกับอาคารเดิม และงายตอการดูแลรักษา

www.oxotelchiangmai.com

Architecture & Interior
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Photographs by Soopakorn Srisakul,
courtesy of MAIIAM Contemporary Art Museum 

MAIIAM 
CONTEMPORARY 
ART MUSEUM
www.maiiam.com

Architecture & Interior

“ใหมเอ่ียม” เปนพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยแหงแรกของภาคเหนือ 
มุงหมายที่จะเปนแรงกระตุนวงการศิลปะของประเทศไทยและ
ในภูมิภาค พื้นที่นี้ไดถูกดัดแปลงจากโกดังเก็บของเกา โดยยัง 
เก็บรักษากลิ่นอายของโกดังที่มีความเปนอุตสาหกรรมไว 
การออกแบบดานสถาปตยกรรม ถูกนำมาใชใหพ้ืนท่ีท่ีวางเปลา 
กลายเปนพื้นที่ที ่สนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายทางศิลปะ 
ใชการคำนวณแสงสวางจากธรรมชาติ ชวยสรางความโดดเดน 
ทางศิลปะใหเกิดข้ึนจากวัสดุท่ีหาไดงาย อาคารสวนหนาตอเติม 
ออกมาจากโกดังเกาเพื่อเปนพื้นที่จัดแสดงงาน พื้นผิวของตัว 
อาคารดานหนาตลอดแนวถนนหลัก กรุดวยกระจกเพื่อความ 
โดดเดนแตในขณะเดียวกันก็ไมโดดเดงเกินไปจนแปลกแยกออกจาก 
ชุมชนแถวนั้น การสะทอนของกระจกนับลานชิ้นไดละลายใหตัว 
อาคาร และสภาพแวดลอมโดยรอบกลมกลืนกัน เปนการ 
ประกาศถึงความตั้งใจในแนวคิดการออกแบบของ ผศ. ดร. 
รชพร ชูชวย แหงสตูดิโอออกแบบ all(zone)  โดยมีจุดเริ่มตน 
จากคุณฌอง มิเชล เบอรเดอเลย และคุณอีริค บุนนาค บูซ บุตรชาย 
ที่ตองการแบงปนผลงานศิลปะรวมสมัยใหคนภายนอกไดชม 
และเปล่ียนพ้ืนท่ีวางบนผืนผาใบ ใหเปนพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีมีศักยภาพ 
พรอมรองรับกิจกรรมทางศิลปะอันหลากหลาย

MAIIAM Contemporary Art Museum is the first 
contemporary art museum in Northern Thailand 
(Mai-iam means brand new in Thai). Built in a former 
old warehouse that has been transformed into a 
multi-facility house of art ready for a wide range of 
activities, the museum preserves a sense of its indus-
trial origins. Natural light in its exhibition space is 
achieved through sophisticated use of simple local 
materials. Additional frontage facing the highway has 
created space for supporting facilities, and new 
techniques used to clad its facade with thousands of 
small decorative mirror tiles like those commonly used 
in traditional Thai architecture blend the front of the 
building into its surroundings. Designed by Rachaporn 
Choochuey and her team from Allzone (an architect 
and design company), the building is meant to evoke a 
sense of being like an empty canvas ready for any 
type of artistic expression. 
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www.theakyra.com/chiang-mai/dining/akyra-manor-italics/
www.theakyra.com/chiang-mai/dining/akyra-manor-rise-bar/

designer with Manor Studio in Singapore, traveled 
around Chiang Mai to find inspiration before designing 
the hotel. The hotel’s design has been conceived as a 
“surrealistic landscape” inspired by the sites he saw. 
The tip of lights remind of the floating lanterns from 
the popular Yi-Peng Lantern Festival in Chiang Mai. 
The application of mirrors on the ceiling further 
perpetuate a sense of allure and upon entering the 
restaurant, guests are instantly immersed into an 
enchanted forest of trees and lights. The lamps inside 
the restaurant are stylized trees. An important compo-
nent of this space is the customized rattan furniture. 
This is a result of a close collaboration with local 
artisans. Their skills were used to create new geomet-
ric forms as seen in the restaurant.

หองอาหาร อิตาลิค ไรสบาร เปนสวนหนึ่งของอะคีรา ไมเนอร 
เชียงใหม ซึ่งเปนโรงแรมบูติคในยานถนนนิมมานเหมินทร คุณ 
ชอว ชี เวิน ดีไซนเนอรผูออกแบบไดแรงบันดาลใจจากการนั่ง 
รถไปรอบๆ ตัวเมืองเชียงใหม พบเห็นสิ่งปลูกสราง ซากปรัก 
หักพัง กำแพงเมืองเการอบๆ คูเมือง ที่ตั้งอยูสลับกับตนไม 
และคูน้ำลอมรอบทำใหดูสดชื่น จึงอยากออกแบบใหโรงแรมมี 
บรรยากาศและกลิ่นไอของธรรมชาติเขาไปผสมผสานกับตัว
ตึก หองอาหารอิตาลิค ไรสบาร จึงเปนการออกแบบที่ลงตัว 
โดยออกแบบโคมไฟใหที่มีการแตกกิ่งกานสาขาออกมาในลักษ
ณะของตนไม มีการนำเอาหวายมาถักเปนมานั่งใหดูเหมือน 
รูปกวาง และการนำรูปปนมามาจัดวางที่ประตูหลักของลอบบี้ 
เปนการตอนรับลูกคา นอกจากน้ียังมีการแบงสัดสวนกันอยาง 
ลงตัว ระหวางลอบบ้ีและหองอาหารโดยท่ีลูกคาจะไมรูสึกอึดอัด 
แตอยางใดเมื่อไดเขามายังที่แหงนี้

Italics is an Italian 
restaurant that is 
part of the Akyra 
Manor Boutique 
Hotel in Nimman-
haemin Road Soi 9. 
Chaw Chih Wen, 

ITALICS RESTAURANT
AND ROOFTOP TERRACE 
AT AKYRA MANOR HOTEL

Architecture & Interior
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www.creativechiangmai.com/cda

Packaging Design

4 LUNG POE
3 IN 1 COFFEE
BY HILLKOFF

Lung Poe Coffee “3 in 1” was developed using the 
original “Lung Poe” coffee brand. Design elements in 
the packaging like the rickshaw (the pedal “samlor”) of 
public transportation in the old days connect to mem-
ories of a previous era in Chiang Mai. The paper 
container and rope used for the coffee sachets also 
symbolize a popular form of packaging in the old days, 
helping make the product look authentic and original. 
The packaging design differentiates Lung Poe Coffee 
as a higher-end 3 in 1 coffee mix.

บรรจุภัณฑของกาแฟลุงเปอ 3 in 1 ถูกพัฒนามาจากกาแฟ 
“ลุงเปอ” แบบดั้งเดิม ลวดลายเดนของบรรจุภัณฑที่นำเอารถ 
สามลออันเปนสัญลักษณของการโดยสารสาธารณะในสมัย
กอน และสอดแทรกองคประกอบอื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงเชียงใหม 
ในยุคกอน รวมถึงการเลือกใชกระดาษและเชือกเขาเปนสวนหน่ึง 
ของบรรจุภัณฑ สามารถสื่อถึงวัสดุที่นิยมใชในสมัยกอนมา 
จนถึงปจจุบัน ดังน้ันรูปลักษณของผลิตภัณฑน้ีจะคงกล่ินอาย 
ของความด้ังเดิม ในขณะเดียวกันยังประยุกตใหเขากับสังคมและ 
วัฒนธรรมในยุคใหมได จึงทำใหบรรจุภัณฑของกาแฟลุงเปอ 
3 in 1 แตกตางจากบรรจุภัณฑของกาแฟสำเร็จรูปทั่วไป

www.facebook.com/lungpoecoffee

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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สบูค็อกเทล ไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มยอดฮิต Mojito, Pina Colada, 
Tequila Sunrise, Blue Margarita, Gin Fizz, Cuba Libre โดยกลองบรรจุ 
ภัณฑไดเลือกใชสีเทาเขมเกือบดำ และไดรับการออกแบบใหดูสนุก สดใส 
ดานหนาของกลอง  ออกแบบใหมีชองที่เจาะเปนรูปแกวค็อกเทลแตละแบบไว 
เพื ่อใหมองเห็นสีเนื ้อของสบู และสามารถดมกลิ ่นผานชองรูปแกวนี ้ได 
คำบรรยายดานหลังอธิบายคุณสมบัติของแตละกลิ่น นอกจากนี้ตัวบารโคด 
ยังถูกออกแบบใหเปนรูปทรงของแกว คอกเทลแบบนั้นๆ ทำใหดูไมจำเจ และ 
แตกตางจากบารโคดแบบเดิมๆ ตัวสบูยังมีกลิ่นและสีสันของความสดใส เพิ่ม 
ความอยากที่จะใชสบูแตละกลิ่นในการอาบน้ำ อีกทั้งยังเปนการย้ำเตือนถึง 
ชวงเวลาแหงความสนุกผอนคลายเมื่อดื่มค็อกเทล จึงเหมาะกับคติของเราที่ 
วา “การอาบน้ำเปนมากกวาการทำ ความสะอาด” 

Cocktail 
Soap
BY SOAP-N-SCENT

www.sabudbobstudio.com/portfolio/soapnscent 
www.soap-n-scent.com

With packaging designed by Sabudbop Studio, Soap-n-Scent’s new 
soap collection is inspired by six colorful cocktail drinks featuring six 
delightful scents. The packaging creates a strong link between the 
scents and the cocktails. Packed in near black boxes die-cut to the 
signature shape of the glass associated with each cocktail, the 
distinctive boxes reveal the texture and scent of each soap bar. 
Wording and artwork on the front of the box hint at the drink, 
reminding people that it is time to relax. The artwork is energetic and 
fun—even the barcode is glass shaped. With natural ingredients 
described on the back of the box, each soap scent shows that: “Bath-
ing is more than just a way of getting clean”.
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เพราะถั่วแระญี่ปุนมีคุณคาทางอาหารสูงกวาของขบเคี้ยวทั่ว
ไปอยูหลายเทาตัว บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 
จึงมีความคิดที่จะวางขายในไทย ใหคนไทยไดกินของคุณภาพ 
สูง ที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคายอมเยา   รวมกับแนวคิด 
การออกแบบบรรจุภัณฑจาก บริษัท ยินดีดีไซน จำกัด เริ่มตั้ง 
แตการตั้งชื่อ Minnaname (みんなまめ) มินนะมาเมะ 
มาจาก ‘Minna หมายถึง ทุกคน’ และ ‘Edamame คือ 
ถ่ัวแระญ่ีปุน’ รวมกันเปน ‘ถ่ัวแระญ่ีปุนของทุกคน’ การออกแบบ 
จึงเฟนหาวิธีพูดกับทุกคนดวยภาษาสากล ตั้งแตความ 
ประทับใจแรก ดวยการใชใบหนาที่ยิ้มแยม ที่ถือเปนสัญลักษณ 
สากลแหงความสุข งดงาม เรียบงาย จริงใจ ใชลายเสนภาพ 
วาดจากสีไมหรือแปรงหยาบๆ รอยยิ้มสีเขียวสดใสบนพื้นหลัง 
สีขาว ไมมาก ไมนอยไปกวานั้น นอกจากนี้ดานหลังของบรรจุ 
ภัณฑยังมี QR โคด ใหผูบริโภคไดรูจักเกษตรกรที่ปลูกถั่วแระ 
น้ัน  นอกจากน้ีบรรจุภัณฑน้ีไดรับรางวัล Good Design Award 
และ G Mark Awards ในป 2559 อีกดวย 

Lanna Agro Industry produces and exports edamame, 
a very nutritious and protein-rich soybean, to Japan. 
Wanting to launch its own brand for the domestic and 
export markets, it worked with design company 
Yindee to develop fresh new packaging and brand 
identity, creating a clever name derived from “minna”, 
which means everyone in Japanese and “edamame”, 
which refers to the soybean. Together, they become 
“Minnamame” (みんなまめ), meaning everyone’s 
green soybean. The goal of the name and packaging 
was to create an immediate impression that the 
product is fresh and healthy. Creative use of the global 
smiley face symbol gives the product a friendly feel; 
the sketch of a bright green smile on a white 
background conveys “Eat Green, Stay Simple” as an 
idea. Also innovative is the idea of being able to 
connect to an actual farmer via the barcode on the 
back of the package. The packaging also won the Good 
Design Award and the G Mark Awards in 2016.
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MINNAMAME
(EDAMAME BEAN)
BY LANNA AGRO
www.minnamame.com 
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Eavam is a cosmetics brand from Chiang Mai whose 
cosmetics are based on natural local and imported 
ingredients and a blend of Japanese and Thai crafts-
manship. Eavam’s philosophy is that its products 
cannot be complete unless they have a beautiful 
exterior. Eavam’s packaging is made out of ceramics, 
mulberry paper, and cloth. The wrapping technique is 
inspired by the Thai tradition of wrapping food in 
banana leaves (“tua nao”) and formal Japanese 
gift-wrapping techniques. Using handmade mulberry 
paper tied with a thread as if it were a traditional 
Japanese gift (“noshi”), Eavam’s paper packages are 
quite minimalist. The design of the individually hand 
sown cloth bags is inspired by “shifuku”, the cloth 
pouch used for storing utensils used in the Japanese 
tea ceremony.
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PAPER PACKAGING
BY EAVAM
www.eavam.com/eavam

Eavam เปนแบรนดเครื่องสำอางคของเชียงใหม ผลิตภัณฑ 
ของ Eavam นั้นใชสวนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาไดใน 
ทองถ่ินของประเทศไทยผสมผสานวัตถุดิบนำเขาจากญ่ีปุนเขา 
ดวยกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ Kamakura set B ไดรับ 
แรงบัลดาลใจมาจากรูปแบบการหอ “ถั่วเนา” อาหารพื้นเมือง 
ของภาคเหนือที่หอดวยใบตอง โดยไดนำเอาเซรามิคทำเปน 
ภาชนะสำหรับใสผลิตภัณฑ และใชกระดาษสาทำมือมาหอหุม 
อีกครั้ง จากนั้นจึงมัดดวยดายตามแบบดั้งเดิมของการหอ 
องขวัญแบบญี่ปุน (Noshi) Noshibukuro หรือซองจดหมาย 
ที่ใชในโอกาสพิเศษ เปนการสื่อถึงความปรารถนาดี จากผูให 
การออกแบบบรรจุภัณฑ Oulmes 03 ไดแรง บันดาลใจมาจาก 
กระเปาผา “Shifuku” ซึ่งใชเก็บอุปกรณในพิธีการชงชาของ 
ญี่ปุน  เปนตน

Packaging Design
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Craft Design

HIDDEN 
TREASURE 2 
BY SIAM ROYAL ORCHID

For its Hidden Treasure2 and other silver line collec-
tions, Siam Royal Orchid’s electroforms silver onto 
actual flowers (leaves and other natural products are 
also used). This means that each piece of silver jewelry 
is unique. The six-piece Hidden Treasure2 collection is 
particularly elaborate and exquisite. The necklace and 
broach, for example, feature different flowers and 
leaves and require a high-degree of craftsmanship to 
make.

Hidden Treasure2 และคอลเลคชั่นเครื่องประดับเงินอื่นๆ 
ของบริษัทสยามรอยัลออคิด  ไดนำดอกไมจริง (รวมถึงใบไม 
และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ) ไปชุบดวยเงิน ทำใหเครื่องประดับแต 
ละชิ้น มีความพิเศษเฉพาะตัว โดยเครื่องประดับทั้ง 6 ชิ้นของ 
คอลเลคชั่น Hidden Treasure2 มีความละเอียดและปราณีต 
เปนอยางมาก ตัวอยางเชน สรอยคอและเข็มกลัด ที่ประกอบ 
ดวยชอดอกไมแซมดวยกลีบใบไม ซึ่งตองใชชางฝมือที่มี 
ความเชี่ยวชาญอยางสูงในการผลิต

www.royalorchidcollection.com
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Craft Design

INDIGO
มอฮอม
BY PREMPRACHA
www.prempracha.com

Prempracha is a ceramics maker in Chiang Mai whose indigo 
ceramics represent a combination of two of Northern Thailand’s 
oldest and most precious arts; weaving and handmade ceramics. 
Each plate is made unique by imprinting the clay with fine, 
hand-woven fabric. Once baked, the history of the weave is 
preserved through the life of the plate. The intended purpose of 
these plates is to display or be used as containers for items such 
as jewelry. Prempracha received the Thailand Design Excellence 
Award (DEmark) in 2016 for this product.

บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น เปนผูผลิตเซรามิคที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม 
ผลงาน มอฮอมนี้แสดงถึงการผสมผสานของศิลปะภาคเหนือที่เกาแกและ 
ทรงคุณคา โดยเปนการผสมผสานศิลปะของการทอผาและการข้ึนรูปเซรามิค 
ดวยมือ จึงทำใหจานแตละใบเต็มไปดวยเอกลักษณจากรองรอยความวิจิตร 
บรรจงและความสงางามจากผาทอ เปรียบเสมือนเร่ืองราวของดายแตละเสน 
ที่ถูกเก็บรักษาไวบนดินเผาชั่วกาลปาวสาร  นอกจากนี้ บริษัท เปรมประชา 
คอลเลคชั่น ไดรับรางวัล Thailand Design Excellence Award (DEmark) 
อีกดวย
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INDIGO SHIBORI PRODUCTS
BY SLOWSTITCH STUDIO 
www.slowstitchstudio.com

Slowstitch Studio, a Chiang Mai Design Awards (CDA) 
2016 winner, uses botanical colors, natural fibers and a 
blend of traditional and contemporary techniques to 
create individually dyed and handcrafted textiles and 
lifestyle products. Slowstitch’s process is deeply 
influenced by a love for indigo, botanical dyes, 
traditional Japanese dyeing techniques (“shibori”), 
woven structures and the beauty of creating things 
with hands, time and soul. After undergoing the inher-
ently unpredictable process of natural dyeing, every 
piece in our textile collection is slightly different and 
possesses depth of character.  

สตูดิโอ Slowstitch เปนสตูดิโอเล็กๆ ที่ผลิตงานผาดวยวัสดุ 
และสียอมจากธรรมชาติโดยเนนการยอมคราม ออกมาในรูปแบบ 
ของ lifestyle product งานศิลปะ และของใชเพื่อการตกแตง 
ภายใน โดยใชกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเทคนิค 
การเย็บและมัดดวยมือ (Shibori) เพื่อใหเกิดลวดลายที่เปนเอก 
ลักษณเฉพาะของสตูดิโอ ผลงานและลายผาสวนใหญไดแรงบัน
ดาลใจมาจากงานผาของญี่ปุนรวมไปถึงเสนสายและลวดลาย 
ของงานถักทอในรูปแบบตางๆ งานแตละช้ินมีความพิเศษในตัว 
ของม ันเองซ ึ ่ง เป นผลจากการเย ็บและย อมช ิ ้นต อช ิ ้น 
เราเนนการใชวัสดุทองถิ่นที่มาจากธรรมชาติรวมถึงการใชทัก
ษะเฉพาะและความประณีตของการเปนชางฝมือในการผลิตผล
งานท่ีมีความรวมสมัย เพ่ือส่ือถึงจิตวิญญาณของการสรางสรรค 
ผืนผาและงานหัตถกรรมดวยมือของมนุษย

www.creativechiangmai.com/cda

Craft Design
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THE EMOTIONAL
DOORKNOBS
BY CHUANHLONG
www.chuanlhong.com

Chuanhlong is a ceramics maker located in Lamphun, 
30 minutes from Chiang Mai City. A previous CDA 
winner known for its stylish tableware, its Ganesha 
God of Art ceramic statues and many other decorative 
items, Chuanhlong’s “Emotional Doorknobs” collection 
has again caught the judges’ attention. Customers can 
touch and feel the four emotions—smiling, laughing, 
angry, and furious—in the collection. The Emotional 
Doorknobs have their origin in a four-faced bronze 
item that a customer once took to Chuanhlong. At 
first, nothing came of it until Chuanhlong used the 
design to develop its popular four-faced ceramic stool. 
Customers liked the stool, which is still available, but 
since size and weight are an issue, Chuanhlong devel-
oped its emotional doorknobs, separating the four 
faces to create a new product.

ชวนหลงเซรามิคเปนผูผลิตเซรามิคที่มีชื ่อเสียงจากลำพูน 
ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบภาชนะที่มีความโดดเดน และยังมีของ 
ประดับบานอีกมากมาย ชวนหลงเซรามิคเคยไดรับรางวัลการ 
ออกแบบของเชียงใหมมาแลว และในปน้ีคอลเลคช่ัน Emotional 
Door Knobs เปนที่ตองตาคณะกรรมการ โดยลูกบิดประตู 
จากคอลเลคช่ันน้ีออกแบบใหเปนลูกบิดท่ีส่ืออารมณ ย้ิม  หัวเราะ  
โมโห และ โกรธ ซึ่งจะทำใหผูใชไดสัมผัสถึงอารมณไดมากกวา 
เพียงแคการรับรูถึงอารมณเหลาน้ัน  การออกแบบลูกบิดประตู 
ทั้ง 4 อารมณนี้ พัฒนามาจากคอลเลคชั่นเกาอี้ ผลิตภัณฑ 
เดนอีกชิ้นงานของ ชวนหลง นั่นเอง

Craft Design
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BAM
WATCH

The BAM watch is made from local Thai hardwood. The 
dial is made from coiled bamboo, reflecting a combina-
tion of local wisdom and the specialized bamboo and 
lacquerware skills of craftsmen in the Si Pun Khrua 
community of Chiang Mai. The wristwatch was 
designed to look simple and contemporary. It has a 
nice feel to its surface and is an eco-friendly product. 
The BAM watch was developed out of a TCDC “Local 
Essences” workshop and inspired by the bamboo and 
lacquerware skills used to make products like lamps. 
The natural look of the coiled bamboo creates a 
connection to nature for the wearer. 

BAM Watch เปนนาิกาจากไมเนื้อแข็ง ตัวเรือนทำจาก 
ไมที่หาไดในทองถิ่น หนาปทมทำจากไมไผขด เปนการผสม 
ผสานภูมิปญญาทองถิ่นและความรูเชิงชางของสลาชุมชน
ศรีปนครัว จังหวัดเชียงใหม ที่เชี่ยวชาญดานการทำไมไผขด 
และเครื่องเขินกับงานออกแบบเพื่อเปนของใชในชีวิตประจำ
วัน นาิกาขอมือ BAM Watch ออกแบบใหดูเรียบงาย และมี 
ความรวมสมัย มีเสนหจากการสัมผัส สามารถมองไดไมเบื่อ 
และเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ผลงานชิ้นนี้เปน 
การพัฒนามาจากการเขารวมเวิรคชอป “Local Essences” 
กับ TCDC) แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานชิ้นนี้ เกิดจาก 
ความหลงใหลในลวดลายของไผขดและ เครื่องเขินบนโคมไฟ 
โดยฝมือของสลาพื้นบาน โดยนักออกแบบสัมผัสไดถึงความ 
เรียบงายของช้ินงาน แตกลับมีเสนหอยางนาประหลาด สามารถ 
ดึงใจใหเขาไปอยากเขาไปสัมผัส และเมื ่อไดมองลึกลงไป 
จึงพบวางานไผขดที่ดูเรียบงาย กลับสื่อความหมายที่ลึกซึ้ง
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติและตอมนุษยดวยกันเอง

www.creativechiangmai.com/cda
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CASUAL WEAR
CLOTHING COLLECTION
BY KHUN JACK

Khun Jack’s casual wear clothing line was designed for 
women who like to dress up in high-quality fabrics and 
enjoy a natural look. The clothing line uses natural 
fabrics and adds small embroidery for additional 
elegance. Khun Jack’s Sea & Sand Hemp Summer 
-Spring Collection 2016 is based on a sea and beach 
vacation concept. It addresses the human longing to 
escape and be liberated from the city, a place to find 
rest and serene comfort. The judges like the use of 
natural materials, the mint green, sea blue, brown, 
sandy yellow and plain white colors and the comfort-
able elegance of the collection. Khun Jack’s clothing 
has developed into a chic brand that uses traditional 
materials; it has become popular with the style 
conscious, especially with young urban women. 

www.facebook.com/KhunJackThailand
www.khunjack.co.th 

“Khun Jack” เสื้อผาแนวลำลอง สำหรับผูหญิงที่ชอบแตงตัว  
โดยจุดเดดของการออกแบบคือ เปนเสื้อผาที่ใสสบาย ดูเทห 
เนื้อผาทำจากเสนใยธรรมชาติที่ถูกออกแบบมาอยางพิเศษ 
และเพิ่มงานปกลงใบบนผืนผา คอลเลคชั่น  The Sea & Sand 
Hemp Summer - Spring Collection 2016 ไดรับแรง 
บันดาลใจจากคอนเซปของ ชายหาด ทะเล และการพักผอน 
สื ่อใหเห็นถึงคนที ่กำลังมองหาสถานที ่แหงการพักผอน 
หาพื้นที่สงบเงียบ หลีกหนีจากเมืองอันแสนวุนวาย โดยการ  
เลือกใชสีเขียวมิ ้น สีฟาน้ำทะเล สีน้ำตาล และสีขาว 
คณะกรรมการชื่นชอบในความเปนธรรมชาติของวัตถุดิบที่ 
เลือกใช  ตลอดจนการสรางสรรคผลงานที่สวมใสสบาย และ 
การออกแบบที่ดูหรูหรา

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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DESIGN AWARDS
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Nook-Nook (meaning fun in Thai) is the maker of fabric 
friends created within “the thickets of the hideaway 
forest” to brighten the day and put smiles on peoples’ 
faces. Nook-Nook features such hand-stitched goodies 
as the cute-as-buttons "critter” dolls, sensationally 
splendid stationery, petite and precious purses and 
lots of adorable “critteresque” accessories. Nook-Nook 
is a creative collaboration between designer Craig 
Anczelowitz, sisters Saipin Vanichmongkol and Ying 
Sainumphang, and a talented team of hilltribe crafts-
men. Nook-Nook may be found in Fairtrade shops, 
design boutiques and good stores internationally. A 
portion of all sales supports the "Friends of The Asian 
Elephant" hospital in Northern Thailand. The judges 
liked many of Nook Nook’s products, but the critters 
are probably the best known and were also exhibited 
outside of Thailand at events such as “Maison et 
Objet”.

นุก-หนุก (หมายถึงความสนุกสนาน) ผูผลิตคอลเลคชั่นตุกตา 
ผาที่สรางสรรคจาก “ปาอันไกลโพน” เพื่อเพิ่มสีสันและสราง 
รอยยิ้มใหกับวันของคุณ นุก-หนุกผลิตสินคาเกี่ยวกับของทำ 
มือสารพัดชนิด เชน ตุกตา cute-as-buttons  อุปกรณเครื่อง 
เขียน กระเปาขนาดเล็กกะทัดรัด และเคร่ืองประดับ critteresque 
นุก-หนุก เปนความรวมมือระหวางความคิดสรางสรรคของ
นักออกแบบ Craig Anczelowitz กับคูพี่นอง คุณสายพิณ 
วาณิชยมงคล และคุณหญิง สายน้ำผึ้ง พรอมดวยทีมงาน 
ชาวเขาที่มีความเชี่ยวชาญดานงานทำมือ ผลิตภัณฑของนุก 
-หนุกสามารถหาไดตามรานคา Fairtrades สวนหนึ่งของ 
ยอดขายทั้งหมด นุก-หนุกไดสนับสนุนใหแกมูลนิธิเพื่อนชาง 
คณะกรรมการชื ่นชอบผลงานหลายชิ ้นของนุก-หนุกแต 
คอลเลคชั่นตุกตานี้เปนที่รูจักแพรหลายและมีการจัดจำหนาย 
นอกประเทศ เชน Maison Objet

CRITTERS 
BY NOOK-NOOK
www.nooknook.com 

Craft Design
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LEAF CABINETS 
BY LEAF CREATION 
www.leaf2003.com

Tong Tung is a perennial plant that is part of tradition-
al life in northern Thailand. Its leaves can be used for a 
variety of purposes because they are quite tough and 
water resistant. In the past, young leaves were used to 
wrap food or other materials for transport, and mature 
dried leaves would last for years when used as roofing. 
Nowadays, using innovative technology that won its 
creator the 2016 National Innovation Award by NIA, 
Tong Tung leaves can be used to create contemporary 
craft products such as bags and furniture. Their brown 
color creates an interesting natural looking design. 
The judges wanted to encourage its creator, Poramet 
Saiupparachmaterial (or “Mr. Leaf”) to develop his 
designs and promote his products at the same time. 
His stylish cabinets with leaf exteriors were included in 
“Maison et Objet" in Paris Project LUX by SACICT.  

ใบตองตึง เปนใบที่มีลักษณะคลายกับใบของตนสัก หรือตน 
ชาดในภาคอีสาน สำหรับในภาคเหนือนั้นตั้งแตในอดีต ใบตอง 
ตึงถูกนำมาใชหอของจิปาถะ เชนอาหาร หรือหอวัตถุดิบอื่นๆ 
หรือแมกระท่ังนำมาเรียงเปนตับ เพ่ือมุงหลังคา  ผลงานของ Mr. 
Leaf ไดออกแบบโดยตระหนักถึงการตอยอดจากภูมิปญญา 
และวิถีชีวิตของชาวลานนาที่นับวันจะจางหายไปกับ โลกปจจุบัน 
จ ึงไดนำนวัตกรรมมาสงเสริมผลิตภัณฑในเช ิงพาณิชย 
ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 
ควบคูกับในการตลาดและคุณภาพจากนวัตกรรมนี ้ทำใหใบ 
ตองตึงสามารถนำมาใชเปนวัสดุในการผลิตสินคาหัตถกรรม
รวมสมัยไดหลายรูปแบบ นอกจากนี้ Mr.Leaf ยังได รับรางวัล 
National Innovation Award จาก NIA ในป 2559 อีกดวย

27Craft Design
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MULTIMEDIA VISUAL - 
CHIANG MAI DESIGN WEEK 
www.chiangmaidesignweek.com

This design team developed Chiang Mai Design Week 
2016's brand concept and logo (a pattern of woven 
fabric) into a multimedia video clip. The design brief 
was to use that logo and other brand elements and 
messages to develop a motion graphic. The design 
team (associated with the Faculty of Fine Arts at 
Chiang Mai University) successfully presented the 
concept in the form of a stylish and modern visual art 
piece that did not lose connection to the beautiful and 
unique traditional crafts that the logo is based on. The 
video clip was used to promote the Chiang Mai Design 
Week 2016 nationally and internationally.

ผลงานช้ินน้ีไดรับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของธีมงานเชียงใหม 
ดีไซนวีคในป 2559 ทีมงานออกแบบรวมมือกับคณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําลวดลายของผาทอพ้ืนเมืองนำเสนอ 
ออกมาในรูปแบบของภาพลายกราฟก จากนั้นจึงสรางสรรค 
ตอใหกลายเปนภาพเคลื่อนไหว โดยอางอิงจากการถักทอของ 
เสนใยผา เรียงรอยสานตอเขาดวยกัน สื่อใหเห็นวา แมจะเปน 
การนําเสนอผานรูปแบบงานวิชวลอารตสมัยใหม แตก็ยังคง 
สามารถบอกเลาเร่ืองราวความสวยงามและเอกลักษณของงาน 
ฝมือแบบพื้นเมืองอยู และในขณะนี้สื่อนำเสนอชิ้นนี้ไดรับการ 
เผยแพรทั้งในไทยและตางประเทศ

New Media
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KRADAS CAFE
Kradas Café is a part café, part retail shop for paper craft products that was 
inspired by 20 years of passion for paper decoration and design. This 
passion went into attention to decorative detail in every part of the café. 
Kradas Café wants its customers to feel the charm of paper creation because 
there is much more to paper creation than would meet the eye were it just 
used as office stationery. The cafe is decorated in white, brown and gray 
tones to make customers feel at home. The seating areas are clearly separat-
ed so that customers can see the fabulous paper creations, take photos and 
touch the artworks and designs. The judges particularly liked that Kradas 
Café has a clear concept for its retail design. Also very noteworthy were the 
paper installations on the ceiling that would make great decorations in other 
locations.

กระดาษคาเฟ รานกาแฟกึ่งรานจำหนายสินคาที่ผลิตจากกระดาษ การตกแตงและ 
ออกแบบรานไดแรงบันดาลใจมาจาก ความรัก และหลงใหลในงานกระดาษที่ทำมากวา 
20 ป แตละมุมของราน ผูออกแบบไดใหความใสใจในทุกรายละเอียดในการ ตกแตงราน  
และที่สำคัญตองการใหลูกคาไดเห็นถึงเสนหของงานกระดาษที่มีมากกวาการนำ 
กระดาษมาใชในเชิงวัสดุของสำนักงานเทานั้น กระดาษมีอะไรมากกวาที่หลายคนคาด 
คิดเอาไว  การตกแตงรานเนนโทนสี  ขาว น้ำตาล เทา  เพื่อใหรูสึก สบายตา อบอุน 
เมื่อเขามาในรานราวกับวานั่งอยูในหองนั่งเลนในบานของตัวเอง  การตกแตงของราน 
เนนใหลูกคาไดนั่งพักผอนอยางสบาย พรอมๆกันการชมความงดงามของศิลปะจาก 
กระดาษแบบตื่นตาตื่นใจ คณะกรรมการชื่นชอบในแนวคิดของการออกแบบที่ชัดเจน 
และการเลือกใชกระดาษมาตกแตงสวนของเพดานรานไดอยางโดดเดน ซึ่งจากแนวคิด 
นี้ เรายังสามารถนำไปประยุกตใชกับสถานที่อื่นๆ ไดอีกดวย

www.facebook.com/Kradas-cafe-รานกระดาษคาเฟ-1727622157469030/

Retail Design
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THE  ART MAI? HOTEL 

The  Art Mai? Hotel’s core concept is based on  art  with 
a strong look and feel of industrial design. The hotel 
features an  art gallery on the first floor and six hotel 
rooms each designed by different artists. Elements of 
the hotel’s design, logo and website express this 
combination of  art  and modern industrial look to 
create a distinct identity. Typographic features used in 
the hotel also have an industrial  art  style with signs 
that resemble artist’s tools such as easels. Its website, 
business cards, stationery, soaps, sugar sachets, 
towels, bottles and signs feature  Art Mai’s pattern, 
logo and distinct font.

แนวคิดของการออกแบบแบรนด “Art Mai? ” มีพื้นฐานมา 
จากศิลปะของการออกแบบแนวอุตสาหกรรมที่ใหภาพลักษณ
ความรูสึกที่แข็งแกรง ตราสัญลักษณของโรงแรม เว็ปไซต 
หีบหอบรรจุภัณฑของเครื่องใชในหองน้ำ ปายทางเดิน ปาย 
หนาหองพัก และองคประกอบตางๆ ภายในโรงแรมทั้งหมด 
เปนการผสมผสานระหวางศิลปะและรูปลักษณอุตสาหกรรม
แบบทันสมัย ทำใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากโรง
แรมอื่น ลักษณะตัวหนังสือที่ใชในสื่อตางๆ ของโรงแรมก็ถูก 
ออกแบบใหมีความเปนศิลปะแนวอุตสาหกรรม ประกอบกับ 
อุปกรณการสรางงานศิลปะ ก็ถูกออกแบบมาอยางพิเศษสำหรับ 
แขกที่มาพักในแตละหองไวดวย เชน การนำขาตั้งกระดานวาด 
รูปประดับไวในหองทุกหอง และยังมีหองที่ถูกออกแบบโดย 
ศิลปนที่มีชื่อเสียงอีก 6 หอง รวมถึงชั้นหนึ่งของโรงแรมยังมี 
แกลเลอรี่จัดแสดงภาพวาดศิลปะ สำหรับแขกเพื่อสรางความ 
ผอนคลายผานงานศิลปะอีกดวย 

www.artmaigalleryhotel.com

Corporate Identity
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AMARAPORN PUTTHAWIBOON
Designer and Marketing Consultant

Amaraporn is a designer, marketing consultant and expert in many fields such 
as project development, business development, corporate development, 
branding strategy planning, architectural design, interior design and 
landscape design.

BERNARD COOPS
Owner, Scoop Creation

Bernard works as a designer and photographer and mainly uses a graphic 
approach. He established Scoop Creation in Chiang Mai in 2015. Scoop 
Creation focuses mainly on Concept and Motion Design, but takes any 
medium as a challenge for telling stories in a creative way. Besides his work, 
Bernard is a passionate traveler and finds inspiration exploring boundaries by 
expanding his comfort zone.

CHAIRAT KAMONORATEP
Tita Gallery
Chairat is a seasoned executive in multi-national companies in the fields of 
advertising, consumer goods, equity brokering, consumer finance, leasing 
and car rent. He moved to Chiangmai in 2007, volunteering himself as a good-
will ambassador for Creative Chiangmai. He is a partner at Tita Gallery, a 
gallery and boutique café selling artifacts and high crafted premiums.

CHAIRAT USAVANGKUL
Ping Nakara Hotel and Spa / Within Design Co.,Ltd / 
TPN FlexPak Co.,Ltd

Chairat has been an entrepreneur and packaging specialist for 25 years. He 
has entered the tourism business and is currently on the board of directors of 
the Ping Nakara Hotel and Spa. He is also a managing director of Within 
Design Co.,Ltd, a one-stop graphic design and printing service. He is also on 
the board of directors of TPN FlexPak Co.,Ltd., whichproduces high quality 
flexible packaging. He has been invited to be a judge at many packaging and 
printing competitions, domestically and internationally.

Judges
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DAVID WILLIAMS
Branding Designer / Co-Owner Branding Agency

David is an internationally award winning creative branding designer and has 
been shaping brands for over 20 years. His primary focus is on leading teams 
of designers and designing fresh creative work. David has worked as a creative 
director for over two decades across most areas of design but specializes in 
branding design. David came second in a major international branding compe-
tition and won “best of the Asian continent award” in 2008 and is now a 
co-owner of a branding agency here in Chiang Mai. As the saying goes “Do 
what you love” and David loves branding design!

ASSISTANT PROFESSOR DR. KAN NATHIWUTTHIKUN 
Interior Designer & Managing Director, 
Brownstone Workshop Co., Ltd.

Kan has a PhD, CU and BA (honors) Interior Architecture, KMITL. She is an 
interior designer and the managing director of Brownstone Workshop Co., Ltd. 
She got awards at CDAST AWARD 2013, the Thailand Thesis award 2012 and 
The Urban Design in Public Space 2008, 2006. She was an author in The Urban 
Wisdom of Jane Jacobs published by the Routledge Taylor and Francis Group. 

ASSISTANT PROFESSOR 
DR. KASEMSAK UTHAICHANA
Deputy Director, Science & Technology Park Chiang Mai University

Assistant Professor Dr. Kasemsak is a Deputy Director of the Science & 
Technology Park, Chiang Mai University. He is currently looking after Technol-
ogy Business Incubation and the Cooperative and Special Project Department. 
He has always been one of the great supporters of the Creative Chiang Mai 
Committee.

LAMORNA CHEESMAN
Managing Director and Designer, Studio Naenna Textiles Gallery

Lamorna is a Managing director of Studio Naenna Textiles Gallery, her family’s 
business. She likes to express herself in slow fashion and sustainable designs 
for clothing and accessories, and due to her personal and work ethic she is 
always seeking designs that are environmentally friendly. She believes that 
designers today have a challenge to design products that are truly recyclable 
and can be reused in multiple ways that do not leave any trace of chemicals 
behind.

Judges
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MARTIN VENZKY STALLING 
Creative Chiang Mai / Chiang Mai University Science 
& Technology Park
Martin advises governments and organizations on creating positive impact. He 
has a strong understanding of digital technologies and works on issues such 
as creative economy, entrepreneurship, inclusive business, place making, 
tourism and smart/creative cities. He is a Senior Advisor at the Chiang Mai 
University Science & Technology Park and advises other governmental and 
private organizations. He has worked on tourism, urban development and 
community initiatives including the Creative Chiang Mai initiative.

METHEE BANGKHA
Creative Director and Architect, Deco Moda Studio

Methee is a Creative Director and Architect from Deco Moda Studio, an Archi-
tectural Firm in interior and experience design and Design Consultancy which 
has a diverse range of clients from the private sector, government agencies, 
academic institutions and international organizations.He works on innovative 
solutions for design and environments, cooperating with people of diverse 
backgrounds and deep experience in diverse fields. Using varied methodolo-
gies for good design, his work elevates broad and better interdisciplinary 
understanding for better design.

NATI SANG
CEO and Founder, Makerspace Thailan
Nati  Sang is an entrepreneur, inventor, venture capitalist, educator, LEGO 
certified facilitator and a former Buddhist monk.  He created Makerspace 
Thailand as a Community Innovation Lab that provides the tools, knowledge, 
and opportunity necessary for anyone to be an Innovator.  He is also the CEO 
of Infinati Industries, an Innovation Consultancy and Think Tank.

PASU KONGPRASERTKIT
Marketing & Design consultant / Co-Owner Branding Agency

Pasu has a degree in business management and has been working in the 
marketing and design field for over 20 years. Pasu worked as a senior manager 
of a games design studio and has a primary focus on creative strategy and 
management. He is the co-owner of his own branding design agency leading 
teams of designers and creates new branding strategies for customers around 
the world.  Pasu says that “Good design solves business problems”.

Judges
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PHIYHANUN MAHANUPAP
President, Northern Handicrafts Manufacturers And
Exporters Association (NOHMEX)
Phiyhanun is a General Manager of Dinee Co.,Ltd. He plays significant roles in 
many organizations that aim to support and develop Chiang Mai city. He is 
President of the Northern Handicrafts Manufacturers And Exporters Associa-
tion (NOHMEX), a Vice President of The Associations of Thai Lifestyle Products 
Federation (TLPF) and a Vice President of Northern Network of Service Provid-
ers for Small and Medium Enterprise (NNSPSME).

PIM KEMASINGKI
Editor in Chief, Citylife

Pim Kemasingki is the editor in chief of Citylife, Spoon&Fork and the web site 
ChiangMaiCitylife.com. A part time activist and full time bon vivant, her 
passion is writing and she has been writing about issues, people, politics, 
events and news in and around Chiang Mai for the past 19 years.

RATTAPONG ANGKASITH, ARCH.D.
Architecture
Rattapong is a licensed professional architect with broad experience in archi-
tectural design in Thailand and abroad who focuses on designing good archi-
tecture through creating spaces with simple materials and details.  He is also a 
university lecturer who is in charge of anundergraduate design studio class 
that focuses mainly on the conceptualizing process, and a master design 
studio class that focuses on the context decoding process and creative design.

TUL LEKUTAI
Co-Founder, Deco Moda Studio Ltd.,Part

Tul is a co-founder of Deco Moda Studio Ltd.,Part., which focuses on architec-
ture, interior and corporate design and consulting services. He is also on the 
board of director of the International Forum of Visual Practitioners (IFVP), 
USA. He writes the Life & Design column for the PostToday newspaper and is 
a lecturer in marketing & management in the Faculty of Fine Arts, Photo Art 
Division, Chiang Mai University.

Judges
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DECHA ARCHJANANUN 
Co-founder, THINKK Studio  

Decha graduated with a Bachelor of 
Architecture in Interior Architecture 
from King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang (KMITL) and an 
M.A. in design for luxury & craftsman-
ship from the University of Art and 
Design Lausanne, (ECAL) Switzerland in 
2011. THINKK has received local and 
international awards, including the 
Furniture Design Award in Singapore 
2009 and the ELLE Decoration Thailand 
Design Award. In 2012, Decha was 
selected by Elle Decoration to be 1 of 6 
Asian talents to present his works at 
Maison et Objet. THINKK became the 
Thai Designers of The Year in 2013. 

CHOLRIT LUANGJINDA, PHD.

President, Rivijit Design Co.Ltd.
Cholrit’s past experiences are related 
to creativity and design such as being 
Director of Design at the Royal Thai 
Consulate-General, Osaka, Japan and a 
lecturer about decorative art and 
product design at Silpakorn University. 
He is a president of Rivijit Design (Co. 
Ltd), is currently a lecturer in Commu-
nication Arts at the International 
College in Mahidol University and has 
done other academic work and 
research to improve design in indus-
tries in Thailand. 

ASSISTANT PROFESSOR 
ARCHAN NAKSORN, MBA., BFA.
Design Professor and Designer
Archan currently works as a design 
professor at Thammasat University in 
the Faculty of Fine and Applied Arts, 
Department of Industrial Crafts Design. 
His awards and honors include the 
Special Design Creativity Award from 
Design Emphasis’88 in Atlanta, Georgia 
and the Invention Award from National 
Research Council of Thailand in 1998. 
He initiated the Industrial Crafts and 
Design program of Thammasat Univer-
sity, Lampang Center.  Later, he found-
ed the Niramis Design Community in 
Chiangmai, Thailand. 

ANOND CHARLES 
CHARUTRAKUCHAI
Mastermind and Managing Director 
/ Co-Founder, VIVA Creative Studio 
Co.,Ltd.
As Chief Brand Design Strategist, 
Anond has worked on many of the 
world’s most innovative brands includ-
ing Virgin Atlantic, Virgin Galactic, 
Virgin Mobile, Etisalat Mobility, Motoro-
la, Lenovo, Unilever Regional (multiple 
brands), Shiseido Regional (multiple 
brands), Nivea Men, Nestle (multiple 
brands), Standard Chartered Bank, 
Krungsri Bank, Diageo Thailand, 
Kimberly Clark, Marriott, Centara and 
Starwood.

Advisors

HOSSEIN FARMANI
Farmani Group

Hossein Farmani is the founder and 
president of the Lucie Awards in New 
York, Paris Photo Prize and London 
Creative Awards. He also created 
International Design Awards to recog-
nize, celebrate and promote legendary 
design visionaries and to uncover 
emerging talent in Architecture, Interi-
or, Product, Graphic and Fashion 
Design. Hossein has helped to organize 
numerous Photo Festivals around 
North America, Europe and Asia. His 
passion for photography has taken him 
to all corners of the world, and for the 
last 20 years he has been lecturing at 
universities and colleges, sharing his 
appreciation of photography with the 
next generation.

PLOYPAN THEERACHAI
Co-founder, THINKK Studio  

Ploypan graduated with a Bachelor of 
Architecture in Interior Architecture 
from King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang (KMITL), and a 
Master’s Degree in Inspace at Sweden’s 
Konstfack in 2012. She was one of the 
design students selected by Formex 
2012, Stockholm. THINKK studio was 
nominated by Elle Décor Thailand to be 
Young Designer Talent of The Year 
2012/2013 and then became Thai 
Designers of The Year in 2013. 

www.creativechiangmai.com/cda
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INTHAPHAN  BUAKEOW
Manager, Thailand Creative & 
Design Center (TCDC)

With a degree in Finance and having 
worked in the public sector before 
joining Thailand Creative and Design 
Center (TCDC) in 2008, Inthaphan 
Buakeow's past experience was mainly 
on policy development for the real 
sector. He currently manages the 
Chiang Mai branch and aims to promote 
design and design thinking to apply 
modern methodologies to local culture, 
craftsmanship and creativity. Addition-
ally, the center supports enhancing 
capabilities and networks of creative 
businesses and young designers in 
Chiang Mai. 

LAUREN K. LANCY
Fashion Designer &
Trend Forecaster

Lauren K. Lancy is a fashion designer 
and trend forecaster from New York 
City living in Chiang Mai. In 2014, 
Lauren founded The Kindcraft, an 
online magazine celebrating the 
makers of traditional arts and contem-
porary craft. She designs in collabora-
tion with makers, creating a curated 
collection of handmade goods and slow 
fashion.

MARISA DHANESWONGSE
Brand & Marketing Specialist 

Having long worked in the field, 
Marisa’s passion for branding keeps 
growing, and she believes that brands 
have a crucial impact on how a society 
shapes its values. After 20 years of 
steering global and local brands, she 
now focuses on making good values 
the driving force of human progress.

NATAPHON NA NAKORN
Designer & Artist

Nataphon graduated from Silpakorn 
University with a Bachelor's degree 
from the Graphic Arts Department, 
after which he started his career as a 
designer. He got an opportunity to 
study at the University of New York, 
Hunter College and then stepped up to 
the Pratt Institute’s School of Profes-
sional Studies. His experiences include 
working with interactive advertising 
companies such as The Gyphon Group 
LLC., Rare Medium Inc., Ogilvy & 
Mather (Thailand) and has been around 
in the industry for several years. He 
established the Good-day Design 
Studio in Bangkok and is now expand-
ing to Chiang Mai.

PATCHARAMON TRAKULTIVAKORN
Department of International 
Trade Promotion (DITP)

NADEZHDA ZDRAVKOVA 
International Consultant 

Nadezhda Zdravkova is an International 
consultant on creative industries now 
living in Chiang Mai. She has worked on 
crafts and design projects for the UN 
and the European Union in Germany, 
Bulgaria, Central Asia and South East 
Asia for the last seven years. She is 
currently advising the German Hessatur 
Foundation on project development in 
Thailand.

Born in 1982 in Chiang Mai, Patchara-
mon Trakultivakorn received a scholar-
ship from the Thai government to 
pursue her studies in Germany.  She is 
now a trade officer at the Department 
of International Trade Promotion, 
working actively to enhance the 
competitiveness of Thai entrepreneurs 
through design, innovation and brand-
ing, among others.

www.creativechiangmai.com/cda
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PETER GABRIEL SEIDLER
Life & Professional Coach 
Peter studied at CalArts with postgrad 
studies at Harvard. He founded 
Avalanche, the world's first interface 
firm, was CEO of Razorfish and founded 
the Asian Center for Applied Mindful-
ness. He sits on numerous boards. 
Peter currently provides Life and 
Professional coaching and new venture 
mentoring and lives with his wife and 
children in Thailand.

PREMRUEDEE KULLASU
Owner, Cotton Farm
Premruedee has been working in the 
field of Chiang Mai handicrafts for 
more than 20 years. She is the former 
president of the Northern Handicrafts 
Manufacturers And Exporters Associa-
tion (NOHMEX). Currently, she owns 
the “Cotton Farm” brand and occasion-
ally teaches about local handicrafts. 
She is an advisor of NOHMEX and a 
committee member of Creative Chiang 
Mai.

SAKKACHAT SIVABOVORN
I design Publishing Co., Ltd. / 
Industrial Design Network Co., Ltd.
/ IBRIX Co., Ltd. / IDES: The Exclusive 
Design Training Institute 

Sakkachat works in various roles in the 
creative and design industry. He advises 
the Industrial Design Network Co., Ltd., 
and I design Publishing Co., Ltd. He is a 
managing director at IBRIX Co., Ltd., and 
Chief Executive Officer at IDES, the 
Exclusive Design Training Institute. He 
gives lectures related to design, creativi-
ty, creative ASEAN and culture, and 
advises organizations in the private and 
public sectors such as the Craft Innova-
tion Center and The SUPPORT Art and 
Crafts International Centre of Thailand 
(public organization).

SARAN YEN PANYA
Designer

Saran has wide experience in the 
creative industry. He has been a textile 
designer at Satin Textile, an art director 
and copywriter at the Very Useful 
Company, an Art Director and Design 
Manager at HARNN and a guest lectur-
er at universities, institutions and 
private organizations. He has also 
exhibited and presented his creative 
ideas in Singapore, Japan, Italy and 
Germany. Finally, he was a co-founder 
of the 56thSTUDIO, a design studio 
that focuses on Visual Branding & 
Styling, in 2011

DR. SIRIKUL LAUKAIKUL 
Brand Strategist & Sustainability 
Advisor, The Brandbeing Consultant
Co., Ltd. 
After working for the global network for 
almost 20 years, Sirikul decided to set 
up her own consulting firm aiming to be 
a small but competent strategic advisory 
company working with Thai clients who 
truly believe in sustainable branding and 
systematic methodology. Her approach 
to develop and design brand strategy is 
based on the sufficiency economy 
philosophy. 

SALI SASAKI
Social Design Consultant

Born in Yokohama, Japan, and raised in 
Paris, France, Sali Sasaki is a social 
design consultant with a background in 
visual communication design and 
international cooperation. Her work 
currently focuses on the regeneration 
of traditional skills and local cultural 
assets in Southeast Asia.
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SMITH TAWEELERDNITI
Managing Director, 
Nithi Foods Co., Ltd.

Smith is a Managing Director of Nithi 
Foods Co., Ltd., Chiang Mai, Thailand. 
He has experience in both the 
high-tech and agricultural sectors. He 
manages one of the Top SMEs in 
Thailand and owns three brands of food 
products – Urban Farm, Pocket Chef 
and East Kitchen.

SOMCHANA KANGWARNJIT
Founder, Prompt Design

Somchana Kangwarnjit founded 
Prompt Design, helping his clients to 
build brands and businesses by deliver-
ing new packaging design in strategies 
and design executions. He is regularly 
invited to be a committee or jury 
member for international design 
competitions (PENTAWARDS, Core77 
Design Award, Topawards Asia, Asia 
Student Package Design Competition 
etc.)

SUTHISAK  SUCHARITTANONTA 
Chairman and Chief Creative 
Officer, BBDO Bangkok

Suthisak is a Chairman and Chief 
Creative Officer of BBDO Bangkok, one 
of the most awarded creatives in Asia. 
Over the past 30 years, he has created 
advertising imbued with unique 
creativity. His works have won count-
less awards from Cannes Lions, Clio 
Awards, One Show Awards and D&AD 
Awards among others. Most recently, 
his work in innovation—“The Message 
from the Lungs” for Thai Health Promo-
tion Foundation—was awarded a silver 
medal in innovation from Clio Awards 
2015 and a Grand Prix from Adstars 
2015.

TOBIAS FIFIELD
Designer and Programme Director, 
Jacob Jensen Design KMUTT Bangkok

Tobias Fifield is a graduate with Honors 
from California College of The Arts 
(CCA) in industrial Design. He works as 
a designer and program director with 
Jacob Jensen Design KMUTT Bangkok, 
where each design student is rewarded 
designer royalties when working on 
real clients’ projects in Thailand. The 
Jacob Jensen Design Apprenticeship 
Program is the only work integrated 
learning program in the world that 
offers designer royalties to design 
students.

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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Previous Chiang Mai
Design Award
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137 PILLARS HOUSE
The recently opened 137 PILLARS HOUSE Hotel 
demonstrates outstanding architecture and interior 
design, combining the past with a deep understanding 
of contemporary lifestyle. Mr Pisit Sayampol from 
Habita was responsible for the masterplan and archi-
tecture design, while Mrs. Vipavadee Patpongpibul 
from P49 Deesign fashioned the interiors.
www.137pillarshouse.com 

DOI KHAM ROYAL PROJECT SHOP
The newly renovated DOI KHAM ROYAL PROJECT 
SHOP (Suthep Branch) Faculty of Agriculture, Chiang 
Mai University stands out with its warm contemporary 
design. The shop has a garden and an indoor and 
outdoor café. It is selling organic food products from 
the Agricultural Royal Project. The building was 
designed by Thai designer Jamjaras Suchiva. 
www.royalprojectthailand.com/node/793 

PANYADEN SCHOOL

The PANYADEN SCHOOL, Hang Dong, was chosen for 
its stunning design – a homage to nature’s beauty.  
Earth, clay, stone and bamboo, the building’s main 
structural elements, bring one closer to nature and 
provide a peaceful, organic educational setting. The 
design is the work of Markus Roselieb and Decha 
Tiengkate at Chiangmai Life Construction and 24h 
Architect.
www.panyaden.ac.th

VERANDA CHIANG MAI RESORT
– Reception Area
The award winning VERANDA CHIANG MAI RESORT on 
the way to Samoeng was chosen for an architectural 
and landscape design that is contemporary yet mind-
ful of the beauty of its surrounding natural environ-
ment. The lobby bar is particularly striking. VERANDA 
was designed by OBA, Belt Collins (Thailand), and 
August Design Consultant.
www.verandaresortandspa.com

Architecture & Interior

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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BUA BHAT – Waterfall Blanket 
BUA BHAT uses an innovative technique of transform-
ing fabric into home furnishings and decorative items. 
All products are handmade and realized in collabora-
tion with local communities.  The ‘waterfall’ blanket 
was chosen for its creativity and the incorporation of 
unique and contrasting textures. The design was 
inspired by the flow of waterfalls. 
www.buabhat.com

EZA – Two Circles
EZA is a designer and producer of contemporary 
bamboo furnishings. The company is proud of their 
eco-friendly products; which harmonize nature and 
design. This TV/display cabinet was chosen for its 
contemporary design and the innovative and skilled 
use of bamboo. 
www.eza-design.com

GINGER – Cushion
GINGER is an Asian lifestyle brand with several 
product lines, including home accessories. This  item 
reflects the  fusion of  a traditional Thai  triangular 
cushion  in  bold bright  Scandinavian  colors  with  
signature  GINGER  hand-made details. 
www.thehousethailand.com

MENGRAI KILNS
MENGRAI KILNS is well known for high quality celadon 
and other ceramics. The company is also experienced 
in using different glazes and colors to achieve table-
ware with stunning effects. These pieces tell the story 
of the evolution of Chiang Mai Celadon up to the 
present day, and reflect a long history of high quality 
craftsmanship as well as an understanding of contem-
porary style. It was designed by Duangkamol Srisukri.
www.mengraikilns.com

Crafts, Decorative Items & Furniture

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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ONYX – Moebius Armchair 
ONYX makes eco-friendly furniture from rattan and 
water hyacinth. The “Moebius” rattan sofa is modern 
and demonstrates a fluidity of style that allows it to 
blend with almost any environment. It was designed 
by Belgian architect, Gaëtan Van de Wyer. The Chiang 
Mai based company has previously won the DEmark 
award. 
www.onyx-furniture.com

SOP MOEI ARTS – Wine holder
SOP MOEI ARTS is a non-profit organization that works 
with the Pwo Karen in Sop Moei district, Mae Hong 
Son, to make outstanding crafts.  This wine holder 
demonstrates exquisite design, craftsmanship, and 
usability. SOP MOEI ARTS blend the ancient craft of 
basket weaving with contemporary design and 
function. The Chiang Mai shop is in the Wat Gate area.
www.sopmoeiarts.com 

STUDIO KACHAMA – Chair
STUDIO KACHAMA has raised the craft of weaving to an art form, 
successfully mixing traditional techniques and innovative ideas.  
STUDIO KACHAMA’s evocative multi-colored chair is just one of 
many of the company’s unique textile creations. It demonstrates a 
perfect blend of traditional and contemporary aspects of design 
and style. STUDIO KACHAMA also create unique wall hangings as 
well as creative mixed materials from silk, hemp, cotton, sea shells, 
and beads. The design and conception was developed by Riccardo 
Ruggeri and Kachama K. Perez. 
www.kachama.com 

GERARD COLLECTION – Chair Set
GERARD COLLECTION is a designer and maker of high quality 
bamboo furniture and accessories. This exquisitely crafted, luxuri-
ous bamboo furniture set showcases Gerard's signature style, and 
was selected for its innovative re-interpretation of a rocking chair.
www.gerardcollection.com

Nice Piece Co
NICE PIECE makes fences, indoor and outdoor furniture, and home 
decorative items. ‘Alien Stool’, the first collection of their ‘Waste to 
wealth’ program. The product is functional and used easily. It can 
be a stool, plant stand, side table, corner table and also art. The 
chair is 90% made out of recycled waste materials.   
www.nice-piece.com
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NOVA Contemporary Jewelry
NOVA specializes in custom made contemporary jewel-
ry in Stainless Steel, Sterling Silver, White, Yellow and 
Rose Gold. This modern bracelet combines clean lines 
and a subdued palette. 
www.nova-collection.com/contem.php

RUBBER KILLER – Bags
RUBBER KILLER is a Thai brand of bags and other 
street wears line that are made from recycled rubber 
materials. Most of the material used comes from the 
inner tubes from cars and motorcycles. The bags have 
a striking contemporary design, are very durable and 
also help to protect the environment.
www.facebook.com/rubberkiller 

METAL STUDIO – Bracelet
METAL STUDIO’s jewelry is hand crafted using silver 
and semi-precious stones combined with other 
precious and semi-precious metals including brass, 
gold, stainless steel and pearls. Each unique piece of 
jewelry is hand crafted by Sirilak Samanasak. This 
bracelet demonstrates unique style and reinterpreta-
tion of traditional forms. 
www.metal-studio-thailand.com

Jewelry &
Fashions 
Accessories

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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CM MAP 

CM MAP was chosen as an example of a clean, easy to 
use application for the tourism industry in Chiang Mai. 
It was developed by the College of Art Media and 
Technology (CAMT) at Chiang Mai University for the 
Chiangmai Provincial Office of Tourism and Sports.
www.cm-map.com

New Media

DIGITAL ZOO – 
Thai Restaurant Website
DIGITAL ZOO, Chiang Mai’s award-winning full-service 
multimedia design agency works with clients in Chiang 
Mai, Thailand and internationally. This website for a 
restaurant (At Bangkok) in Australia is an example of 
their innovative work, which makes use of their signa-
ture clean style, and cutting-edge web technology. 
www.dgzoo.com 

DONOT6 – No burning
campaign
DONOT6, Chiang Mai, is an innovative web design 
studio. This advert, a conservation effort aimed at 
educating citizens of Chiang Mai about the 
consequences of the burning of waste and organic 
material, was chosen as one example of their many 
innovative and creative artworks and concepts. It was 
designed by Mr. Suphakaln Wongcompune.
www.donot6.com

EDELBRAND - Niikki
Chiang Mai based EDELBRAND Ltd. is a distillery of 
high quality spirits. Its Niikki pure spirit is based on the 
traditional Thai lao khao (rice spirit), but makes use of 
world-class distilling processes.  Its creative design 
and innovative marketing campaign place this brand 
on a par with any imported premium vodka.
www.niikkipurespirit.com

Food & Beverages
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Architecture & Interior

Promenada – Resort Style mall
www.promenadachiangmai.com

The library of Librarista
www.facebook.com/cnxlibrarista

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Pun Space – new coworking space in Chiang Mai 
www.facebook.com/PunSpace

Sala Lanna Resort 
www.salaresorts.com/lanna

Bambooro. The Hut, Bridge, HMCM “Booth” 
www.bambooroo.net

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Crafts including Accessories, 
Decorative Items, Leather Products, 
Textiles & Furniture

ELEPHANTS BY 
ELEPHANT PARADE

Stripy Bag BY BOON

Bamboo Tent: From Simply
Decor Co., Ltd. 
Thanakorn Supasa

Drawers by Don Designs 

The words “Art or Design?” cover our elephant. The 
idea is to revive the desire for beauty in our society 
and for the value of art and design as agents for social 
improvement and the culture of learning.
www.elephantparade.com

www.handbyboon.com
www.handmade-chiangmai.com/craft_sectors/tex-
tiles/hand_by_boon/stripy_handbag

www.dondesigns.net
www.handmade-chiangmai.com/craft_sectors/wood/
don_designs

www.thesimplydecor.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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InClay – Bowls and sareekha
teapot collection 

Siam Royal Orchid – 
Peppercorn & Lychee

จักรยานไมไผ – Bamboo (Brown)
Bike (R)

Mai Ngam Cement Tiles

www.facebook.com/pages/InClay-Studio-Pot-
tery/348432865222028
www.handmade-chiangmai.com/craft_sectors/
ceramics/in_clay_studio

www.royalorchidcollection.com
www.handmade-chiangmai.com/craft_sectors/metals
_jewellry/royal_orchid_collection/products/
peppercorn___lychee_chokers

www.facebook.com/browbikecm

The process of making the cement tiles involves this 
machine that you simply put concrete powder in, it 
applies 40,000 tones of pressure, and in 2 seconds the 
tile completed. The some of the Lanna pattern ceramic 
tiles were developed were developed during a project 
with the NSTDA (iTAP).
www.maingamtiles.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Publishing & New Media

LANNA COLONIAL BOOK MOME – MOBILE APP FOR ASEAN
BY THAI INTERACTIVE STUDIO

Handmade-chiangmai.com Promotional video with high 
level of animation – SPB TV

หนังสือลานนาโคโลเนียลจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรูปรางหนาตา
ของอาคารทางประวัติศาสตร ประกอบดวยภาพหลากสีสัน 
ท่ีวาดข้ึนดวยสีน้ำพรอมกับคำบรรยายท่ีเขาใจงาย เน้ือหาแบง 
ออกเปนหมวดหมูตางๆ ตามลำดับเวลา ไดแก เรือนไทยทรง 
เครื่องเทศ ยุคสมัยไมสักทอง เฮือนสมัยในเชียงใหม ตึกฝรั่ง 
ในเชียงใหม เสนหยานบานเรือนคหบดี และฟนอดีต...กอนจะ 
เลือนหาย 
www.pingnakara.com/downloads/lanna_
colonial_ch_6_en.pdf

www.mome.co.th

www.handmade-chiangmai.com

www.spbtv.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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Chita organics food packaging
design

Newspaper Soap Bars

East Kitchen by Nithi Foods Packaging Design for Bua Phat
(Carpets)

Design by deco-moda for launch of new shop at
Promenada
www.chitaorganicfood.co.th

www.soap-n-scent.com
www.handmade-chiangmai .com/craft_sectors 
/soaps_and_oils/soap-n-scent/newspaper_soap_bars

East Kitchen® Sauce Mixes - The New Asian Fusion 
Food - for HoReCa line (Hotel, Restaurant and
Catering Scale)
www.urbanfarm.co.th
www.nithifoods.co.th

designed by Niramis Design
www.niramis.com/?page_id=18

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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CDA 2014
พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016

CHIANG MAI 
DESIGN AWARDS



56

www.creativechiangmai.com/cda

Interior Design/Retail Design

C.A.M.P AIS @ Maya
The CAMP is a 24 hour open co-working / creative meeting space at Maya (shopping mall).
www.mayashoppingcenter.com/store/detail/C.A.M.P/4.html

Rimping Promenada Branch (Flagship)
This is the flagship and the largest of the Rimping stores, located in the Promenada Resort Mall.
www.rimping.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Architecture

KemeKijkaset
KemeKijkaset is an agricultural fertilizer 
company in the middle of Chiang Mai 
opposite of the TCDC Chiang Mai. 

The CDA special award recognize the 
owner’s effort in preserving and enhanc-
ing his trading warehouse so that it 
becomes an outstanding architectural 
landmark in Chiang Mai.

ออกแบบโดย: คุณกรชวัล ชวนะวิรัช (ตกแตง 
ภายใน) และคุณวัฒนชัย บุลยเลิศ (สถาปตยกรรม 
โครงสราง)

www.facebook.com/KemeKijkaset/
photos_stream

Sleepbox
Sleep box is a budget and design hotel 
Sleepbox 5 minutes from Sri Poom and 
Muang Chiangmai Stadium.

ออกแบบโดย: คุณเกรียงไกร วังวงศ จาก 
PROTILES DESIGN & FINISHING
 
www.facebook.com/sleepboxfanpage

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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Crafts, Furniture, Jewelry, Accessories, 
Decorative items, etc.

Sakon L – Hand by BoonVadi Design Bags
กระเปา Treasure By Vadi Design มีคุณสมบัตินาโน “กันน้ำ 
ตานแบคทีเรีย” ไดรับการออกแบบและตัดเย็บโดยชางฝมือดาน 
แกะสลัก โครงสรางทำจากทองเหลือง และเคลือบทองคำแท 
เพื่อความคงทน มันวาวและสวยงาม 
www.facebook.com/Vadidesign
instagram.com/vadidesign 

HAND by BOON ใชผาทอมือทองถิ่น ซึ่งเปนลายทอที่มีมา 
แตโบราณ (ลายปกนก) ผสมผสานกับเครื่องหนังแทในรูปแบบ
กระเปาใหมีความรวมสมัยกับยุคปจจุบัน สำหรับการสานตอ 
วัฒนธรรมใหยังอยูกับรุนใหมตราบนาน โดยแนวคิดเกิดจาก 
ระหวางการทดลองทอผาและเกิดการเวนของเสนยืน ทำให 
เกิดชอง อีกท้ังมีการเพ่ิมหูไม ซ่ึงสามารถเก็บซอนได โดยหยอน 
ไมลงไประหวางชองเวนเสนพุง  ทำใหสามารถถือไดทั้งแบบหูไม 
และแบบหูหนัง  ออกแบบโดย: คุณบุญทวี เจริญพูนสิริ
www.handbyboon.comรางวัลการออกแบบเชียงใหม
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CARPENTER STUDIO
‘Tri Scale’ / ‘Gather Scale’สเกลไมเปนการสรางประสบการณใหม ใหกับผูใชงาน เพราะจากเดิมใชวัสดุพลาสติกแต Carpenter 
ไดนำวัสดุไมเหลือใชมาออกแบบ โดยผสมผสานงานศิลปะเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถใชเปนมาตรวัดที่ไมผิดเพี้ยน 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
www.facebook.com/carpenterstudio   |    www.aboutcarpenter.com

วิชัยกุลเครื่องเขิน WISAIKUL LACQUER ไฟฟา
The lamps are a result of the Lanna Collection project which aims to develop new craft products by integrating 
inspirations from other forms Lanna art and culture.   ออกแบบโดย: คุณชาคริต สุวรรณชมภู
www.facebook.com/vichaikul.lacq

PREMPRACHA: POMEGRANATE 
COLLECTION
Originally from the Middle East, the highly nutritional 
pomegranate has been cultivated for centuries as both 
a food and a medicine. The ancient pomegranate has 
also served as a good luck symbol of fertility and 
prosperity to many of the world’s great cultures. With 
such a long-standing and positive appeal to both East 
& West, we have chosen to use the shapely pomegran-
ate as inspiration for this new Prempracha’s stoneware 
collection.
www.prempracha.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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Packaging

Ristr8to

hom fragrances
“hom fragrances" soy candle in recycle bottles.
Designer: Sornsawan Pinakasang
homfragrances.com
www.facebook.com/pages/Hom-fragrances/ 
332646083468174

Ristretto is one of the most popular coffee shops in 
Chiang Mai and in the Nimmanhaemin area. It has 
invested substantially in branding, corporate identity 
and marketing – going into quite a level of detail.
www.facebook.com/doppio.ristretto

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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The coffee shop near the airport shortcut/ Wat Suan 
Dok was designed by a group architecture design 
students with help of their friends who contributed 
second hand items. The entire place has a rustic but 
contemporary atmosphere using recycled / second 
hand materials. Interior design or corporate identity. 
ออกแบบโดย:  1.คุณตะวันฉาย สมบูรณ
  2.คุณชัยกลา แดงบุญ
  3.คุณภาสกร อโนดาต

KASPLOY BAGS
Kasploy Bags – handpainted individual bags and 
collections. Printmaking woodcut on bag and the 
body of bag is fabric and carry of bag is leather.
1. Koon Lee
2. Kasploy Clutch
3. Kasploy Handbag
4. Kasploy Bag Tote
ออกแบบโดย: คุณพลอย กาสม และคุณโอฬาร พลับผล 

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Young Designer
CARPENTER & DIBDEE 
COOPERATION 
WOODEN NOTEBOOK

This wooden notebook is the result of the cooperation 
between two groups of young designers and craft 
makers from Chiang Mai, carpenter and dibdee. Both 
are highly popular and reflect an emergence of young 
designers focusing on simple, natural products focus-
ing on a lifestyle feel. 

THE BARN:
EATERY DESIGN

www.facebook.com/dibdee.binder

1

3

4

2
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พ.ศ.๒๕๕๘
CDA 2015
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CHIC 39 BED BAR & BAKERY
www.facebook.com/chic39

6NATURE (ซิกเนเจอร) 
by Full Scale Studio Co.,Ltd
www.facebook.com/Cafe-Nature-466325933529600
www.facebook.com/fullscalestudiochiangmai

Architecture & Interior

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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HOTEL DES ARTIST
PING SILHOUETTE
www.facebook.com/hotel.ping.silhouette
www.facebook.com/we.are.agaligo.studio

TRIKA VILLA BY ปญญาเดน / 
CHIANGMAI LIFE CONSTRUCTION
Markus Roselieb และ Tospon Sitthiwong
www.bamboo-earth-architecture-construction.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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SANGCHAN แสงจันทร 
designed by พิง ภูเขา
www.facebook.com/Phingphukao
www.facebook.com/sangchanjewelry 

TIGRIS MOON

Showroom – Retail Design

by Sabina Braxton
www.sabinafaybraxton.com

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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GRADATION CERAMICS
InClay using Nerikomi, Japanese artistic technique for creating ceramic pottery.
www.facebook.com/Inclaystudio

Product Design

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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หลองขาว
ถอดประกอบ 
YANGNAR 
STUDIO 
ยางนาสตูดิโอ
www.facebook.com/
YangNarStudio

FLOAT โฟลต
หจก.อินษร อลูมิเนียม
www.facebook.com/
Insorn.AluminiumGlass
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Ceramic Cups
Ceramic Cups designed by Sarngsan Na Soontorn 
www.prempracha.com

Sara Brand by Kasama
Fusion of Thai Celadon and Japanese Arita ceramics
www.facebook.com/sara.chiangmai
www.kasama-kasama.com     
www.jetro.go.jp/en/mjcompany/shinemon.html

Aii
an easy chair that has a hint of Thainess
www.facebook.com/taksadesign

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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GINGKO COLLECTION
(กิงโกะคอลเล็คชั่น)
เปรม คอนเทมโพรารี่ อารต จิวเวลรี่ สไตล
www.facebook.com/PremContemporaryArtJewelry
Style

แหวนองครักษ

Ring “Ongruk” by Siam Custom
www.facebook.com/Siamcustom

Jewelry Design 

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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“EARTH SPIRIT" COLLECTION
Metal Studio
www.metalstudiojewelry.com

SUN
พระอาทิตย 
ANGSA Studio 
www.facebook.com/AngsaJewelry

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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'Chujai' Rice Wine Bottles & Label ชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 

Hillkoff Khao Hom Coffee (Drip Coffee) 
www.facebook.com/ilovehillkoff

"Thai Orginic" Organic Rice

Packaging Design

Design inspired by characters from old-school Thai learning book, as they are grown up.

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
2012 - 2016
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Eco Design

TUA PEN NOT LAMP COLLECTION
Tua Pen Not
www.tuapennot.com

Young Designer

Invisible Love Blonde Ale – 
joint project

TUSK

www.facebook.com/toddyinthemood
www.facebook.com/myBEERfriend

www.behance.net/knotsix 
www.facebook.com/tusk6

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
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YOUNG ASEAN EYES – EVENT IDENTITY
By Deco-Moda
www.facebook.com/ChiangMaiPhotoFestival2015
www.facebook.com/decomodastudio

PING NAKARA
by Within Design Co., Ltd.
www.pingnakara.com
www.within.co.th
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Award
Ceremony

CDA 2015
พ.ศ.๒๕๕๘
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