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“DITP เตรียมบุกตลาดอิตาลี ต5อนรับการกลับมาอย8างย่ิงใหญ8ของ Milan Design Week”  

หลังจากท่ีหLางหายไปถึงสองปX สัปดาหY Milan Design Week ได8กลับจัดข้ึนอีกคร้ังอยLางเต็มรูปแบบระหวLาง
วันท่ี 6-12 มิถุนายน 2565 สมการรอคอยจากท่ัวโลก และเชLนเดิมกับท่ีผLานมา สัปดาหY Design Week ท่ีรวมเหลLาผู8ท่ี
สนใจในงานดีไซนY นักออกแบบ และคนในแวดวงสถาปนิกท่ัวโลก ประกอบด8วยสองงานหลัก ได8แกL 1) งาน Salone 
Del Mobile ที่จัดข้ึน ณ ศูนยYแสดงสินค8า Rho Fiera Milano จัดข้ึนระหวLางวันท่ี 7-12 มิถุนายน 2565 โดยในปXน้ีผู8
จัดงานได8เล่ือนการจัดงานมาเปrนชLวงเดือนมิถุนายน เพ่ือให8ผู8แสดงสินค8าได8มีเวลาเตรียมความพร8อมมากข้ึน และเปrน
การรับประกันจำนวนผู8เข8าชมงานจากท่ัวโลกท่ีสามารถเดินทางได8โดยไมLมีข8อจำกัด และ 2) Fuorisalone ซ่ึงเปrนงาน
ท่ีจัดข้ึนควบคูLกับงาน Salone Del Mobile เพ่ือแสดงถึงความเปrนเมืองผู8นำด8านดีไซนYของมิลานให8สมบูรณYแบบมาก 
ย่ิงข้ึน   

1) งาน Salone Del Mobile เปrนงานแสดงสินค8าเฟอรYนิเจอรYและของแตLงบ8านท่ีใหญLและสำคัญท่ีสุดในโลก 
เปrนศูนยYรวมการพบปะระหวLางผู8ซ้ือและผู8ขายในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข8อง อีกท้ังยังเปrนจุดกำเนิดของเทรนดYสินค8า
สำหรับตลาดเฟอรYนิเจอรYของโลกท่ีทำให8ทุกประเทศต8องติดตามอยLางตLอเน่ือง ดังน้ัน นอกจากผู8ซ้ือผู8ขายแล8ว งาน
ดังกลLาวยังเปrนแหลLงนัดพบของเหลLานักออกแบบและสถาปนิกท่ีสำคัญ และทำให8งาน Salone Del Mobile เปrนงาน
แสดงสินค8าเฟอรYนิเจอรYและของแตLงบ8านอันดับหน่ึงของโลกเสมอมา โดยในปXน้ีงาน Salone Del Mobile เน8นแนวคิด
ด8านความย่ังยืน จัดใน 20 อาคารแสดงสินค8า พ้ืนท่ีกวLา 2 แสนตารางเมตร และผู8แสดงสินค8ากวLา 2,000 ราย (25% 
จากตLางประเทศ) อีกท้ังยังเปrนการฉลองครบรอบการจัดงาน 60 ปX ดังน้ัน จึงรวมเอาการจัดงานทุกประเภทเข8าไว8
ด8 วย กัน  ได8 แกL  งาน  International Furniture Fair, International Furnishing Accessories Exhibition และ 
Workplace3.0 รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีปกติแล8วจะจัดข้ึนทุกสองปX ได8แกL EuroCucina (ควบคูLงาน FTK ท่ีนำเสนอ
เทคโนโลยีสำหรับครัว) งาน International Bathroom Exhibition, การจัดนิทรรศการ DESIGNin the Kitchen 
และ DESIGNin the Bathroom ท่ีมีสถาปนิกช่ือดังอยLาง Alessandro Colombo และ Paola Garbuglio เปrน 
curator และนิทรรศการ “Design with Naturea” โดย Mario Cucinella  ไปจนถึงงาน S.Project ท่ีนำเสนอ
ประเภทดีไซนYรูปแบบตLางๆ และ SaloneSatellite ท่ีรวมผลงานนักออกแบบรุLนใหมLอายุต่ำกวLา 35 ปXท่ีได8รับการ
คัดเลือก นอกจากน้ี ภายในงานจะมีการจัดงาน Talks ซ่ึงเปrน  การสัมมนาพูดคุยเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบและ
แนวโน8มตลาด โดยผู8จัดงานยังจะถLายทอดสดงานผLานแพลตฟอรYมดิจิทัลเพ่ือให8ผู8ท่ีสนใจได8ติดตามและมีสLวนรLวม 
อีกด8วย  

รายงานข8าวเด8นประจำสัปดาหP ระหว8างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565 

โดย สำนักงานส8งเสริมการค5าในต8างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
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ท้ังน้ี การแสดงผลงานท่ีนLาสนใจและนLาจับตามอง
ภ า ย ใน ง า น  Salone Del Mobile ใน ปX น้ี  ได8 แ กL  1) 
“Sustainability: Three Different Episodes” ในอาคาร 
15 ซ่ึงแสดงผลงานด8านความย่ังยืนสามประเภท  แตกตLาง
กัน  โดย Maria Cristina Didero ผู8 อำนวยการจัดงาน 
Design Miami/ 2022 รLวมกับ Victoria Siddal ประธาน 
คณะกรรมการ Studio Voltaire และผู8กLอ ต้ัง Gallery 
Climate Coalition, Daan Roosegaarde ศิลป�นนักออกแบบ และ Eva Feldkamp ผู8กLอต้ังและผู8อำนวยการ All in 
Awe องคYกรเพ่ือสังคมสำหรับสถาปนิกและนักออกแบบท่ีไมLแสวงหาผลกำไร 2) การจัดแสดงนิทรรศการ Radical 
Nature: The Design and Science of Worldbuilding” โดย Beatrice Leanza ผู8ชLวยดำเนินการในสถาบันศิลปะ
นานาชาติท่ัวโลก รLวมกับศิลป�นท่ีมีช่ือเสียงอยLาง Marjan van Aubel, Anab Jain และ Liam Young และ 3) งาน
นิทรรศการ The Real Imaginary Story of the Salone del Mobile ท่ีแสดงแนวคิดการจัดงาน Salone del 
Mobile ตลอดระยะเวลา 60 ปXท่ีผLานมา โดย Chiara Alessi รLวมกับ Marco Dambrosio เปrนต8น  

2) งาน Fuorisalone เชLนเดียวกับการจัดงาน
กLอนหน8าน้ี Fuorisalone เปrนการจัดงานแสดงผลงาน
และกิจกรรม/โครงการของบริษัทผู8ประกอบการในแวด
วงเฟอรYนิเจอรYและของแตLงบ8าน รวมถึงนักออกแบบจาก
ท่ัวโลก ในพ้ืนท่ีตLางๆ ท่ัวเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวLา 
Design Districts โดยในปXน้ีงาน Milan Design Week 
จัดข้ึนภายใต8แนวคิด Between Space and Time ซ่ึง
เปรียบเสนอการเชิญชวนให8ผู8ชมงานได8ไตรLตรองถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลก เพ่ือให8บรรลุเป�าหมายด8านความย่ังยืนในอนาคต นอกจากน้ี งาน Fuorisalone ในปXน้ียัง
เสนอประเด็นสำคัญ เชLน การเปล่ียนแปลงของเมือง เศรษฐกิจหมุนเวียน และพลังงานหมุนเวียน ผLานการจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการของสถาบัน มหาวิทยาลัย และนักออกแบบจากท่ัวโลกอีกด8วย ท้ังน้ี Design Districts ท่ีสำคัญ 
ได8แกL    

- Brera Design District ในปXน้ี Brera Design 
District นำเสนอแนวคิด “Project the present, Choose 
the future”  ห รือแนวคิด ท่ี เร่ิมต8 น จากป� จ จุ บั น เพ่ื อ
ออกแบบอนาคตท่ีสามารถสร8างสมดุลใหมLระหวLางมนุษยYกับ
ธรรมชาติ หลังผลกระทบจากการแพรLระบาดคร้ังใหญLของ
เช้ือ Covid-19 กลLาวคือ การรวบรวมและตีความความ
จำเปrนในป�จจุบันซ่ึงเปrนจุดเร่ิมต8นของการเผชิญกับความท8าทายในวันพรุLงน้ี ผLานการแสดงนิทรรศการการออกแบบ
ผลงาน นวัตกรรมสินค8า การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหมL และการพัฒนาทางดิจิทัลเก่ียวกับชีวิตความเปrนอยูLและคุณภาพ
ชีวิต ในท่ัวพ้ืนท่ีในยLาน ร8านค8า และโชวYรูม  รวมท้ังส้ิน 160 นิทรรศการจากนักออกแบบท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
ท้ังน้ี ผู8สนับสนุนหลักของงาน Brera Design District 2022 คือ Porsche ท่ีจะรLวมแสดงนิทรรศการ “The Art of 
Dreams” ซ่ึงนำเสนอความมุLงม่ันของบริษัทในการผลิตท่ีย่ังยืน 

- Zona Tortona อีกหน่ึงพ้ืนท่ีสำคัญในชLวงสัปดาหY Milan Design Week รวมสถานท่ีแสดงนิทรรศการ
หลักจากนักออกแบบและบริษัทท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ได8แกL พ้ืนท่ี Superstudio, BASE, Tortona Rocks โดย
ในปXน้ีนำเสนอแนวคิดด8านความย่ังยืนผLานการแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบตLางๆ ท่ีแสดงให8เห็นถึงความ
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จำเปrนในการเปล่ียนแปลงในสังคม ท้ังน้ี งานนิทรรศการท่ีนLาสนใจ อาทิ IKEA ท่ีจะนำเสนอผลงานและสินค8าใหมLผLาน
ความรLวมมือกับนักออกแบบท่ีมีช่ือเสียงอยLาง Ilse Crawford และ Sabine Marcelis ในพ้ืนท่ี BASE และงาน
นิทรรศการ New Times ท่ีรวมผลงานนักออกแบบของประเทศสโลวีเนียในพ้ืนท่ี Opificio 31 เปrนต8น  

- 5Vie ART+DESIGN จัดข้ึนเปrนคร้ังท่ี 9 ภายใต8แนวคิด Prototyping Utopias หรือการจำลองโลกใน
อุดมคติท่ีจะเกิดข้ึนได8จากการออกแบบและสร8างอนาคตรLวมกันในป�จจุบัน โดยนิทรรศการแสดงผลงานจะจัดข้ึน ณ 
สถานท่ีตLางๆ ในยLาน รวมท้ังส้ิน 21 งาน  

- Isola Design District 8 จัดข้ึนเปrนคร้ังท่ี 6 ซ่ึงในปXน้ีจะรวมผลงานของนักออกแบบ นิทรรศการ และ
โครงการจำนวนมากท่ีสุดนับต้ังแตLมีการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงคYเพ่ือกระตุ8นความสัมพันธYระหวLางผู8แสดงและผู8เข8า
ชมงาน และการแบLงป�นแนวคิดและความรู8ของทุกคน เพ่ือสร8างการออกแบบท่ีจะเปrนกระบวนการและวิธีแก8ป�ญหาท่ี
ย่ังยืนและมีนวัตกรรมตLออนาคต 

ความคิดเห็นของ สคต.  
กรมสLงเสริมการค8าระหวLางประเทศ รLวมกับ สคต. มิลาน ได8เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักออกแบบไทย นวัตกรรม 

การสร8างสรรคYจากภูมิป�ญญาท่ีผสมผสานความเปrนสากล และการยกระดับภาพลักษณYดีไซนYของไทยในระดับโลก โดยการ
สนับสนุนผลงานให8ก8าวสูLความเปrนสากลและการขยายการสLงออกสินค8าท่ีมีดีไซนYผLานการเข8ารLวมงาน Milan Design 
Week ได8แกL 1) โครงการพัฒนาสินค8าและเจาะตลาด Hospitality (Host&Home) ในอิตาลี มีผู8ประกอบการไทย 11 
บริษัท ถือเปrนการเข8ารLวมงานติดตLอกันเปrนปXท่ี 6 บนพ้ืนท่ีขนาด 100 ตารางเมตร อาคาร 8 (Design Hall) คูหาเลขท่ี B37 
ซ่ึงสินค8าท่ีนำมาจัดแสดงของผู8ประกอบการไทยจะมีท้ังสินค8าเฟอรYนิเจอรYสำหรับภายในและภายนอก รวมถึงของตกแตLง
ภายใน โดยรูปแบบของคูหาจะอยูLภายใต8คอนเซ็ปตY Blu Moodและ 2) โครงการสLงเสริมสินค8าท่ีมีการออกแบบดีสูLตลาดโลก 
มีดีไซนYเนอรYผLานการคัดเลือกและรLวมแสดงสินค8า 30 ราย และโครงการสLงเสริมนักออกแบบดีสูLตลาดโลก ในงาน Milan 
Design Week 2022  มีดีไซนYเนอรYผLานการคัดเลือกและรLวมแสดงสินค8า 15 ราย โดยท้ัง 2 โครงการเข8ารLวมจัดแสดงสินค8า
ในยLานท่ีได8รับความนิยมและได8รับความสนใจมากท่ีสุดในมิลาน Superstudio Più ในพ้ืนท่ี My Own Gallery ขนาดพ้ืนท่ี 
280 ตร.ม. แบLงเปrน 2 ช้ัน โดยมีการนำเสนอสินค8าดีไซนY ได8แกL สินค8าเฟอรYนิเจอรY ของตกแตLง มอเตอรYไซตY และเรือคายัค 
เปrนต8น โดยแนวคิดของนิทรรศการในคร้ังน้ี คือ “UNCERTAINTY = CERTAINTY” 

รูปภาพตัวอย,างสินค2าที่เข2าร,วมโครงการ Host&Home และ โครงการการส,งเสริมสินค2าที่มีการออกแบบดีสู,ตลาดโลก 

 
 
 
 

 
 
 

ท้ังน้ี การเข8ารLวมกิจกรรมของกรมอยLางตLอเน่ือง จะชLวยยกระดับอุตสาหกรรมสินค8าเฟอรYนิเจอรY ของตกแตLงบ8าน 
และนักออกแบบของไทยให8เปrนท่ีประจักษYในสายตาชาวตLางชาติ ให8เทLาเทียมกับชาติอ่ืนๆ ตอกย้ำความเปrนเอกลักษณYของ
นวัตกรรมสินค8าไทย ขยายโอกาสทางการค8า โดยเฉพาะนักออกแบบและผู8ประกอบการรุLนใหมLให8สามารถเข8าถึงตลาด
ตLางประเทศ ไมLเพียงเฉพาะแตLอิตาลี แตLรวมถึงตลาดอ่ืนๆ ในโลกได8อยLางย่ังยืน   

-------------------------------------------------------------------  
สำนักงานสLงเสริมการค8าในตLางประเทศ ณ เมืองมิลาน 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
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