แฟชั่นโลกสวยด้ วยของเหลือทิง้ !
4 แบรนด์ จิวเวลรี่ร่ ุ นใหม่ ขายไอเดียรักษ์ โลก
ถ้ าจะพูดถึงเทรนด์ แฟชัน่ รักษ์ โลกเพื่อความยั่งยืน นับว่าไม่ใช่เรื่ องใหม่ที่วงการแฟชั่น เพิ่งจะทา
จะเห็นได้ จ ากแบรนด์ระดับโลกที่ หันมาสร้ างความตระหนักรู้ เรื่ องนี ผ้ ่านกิ จ กรรมมากมาย เช่น Stella
McCartney แฟชั่ น แบรนด์ ตั ว แม่ ที่ จั บ เรื่ องรั ก ษ์ โลกอย่ า งจริ งจั ง จนเป็ น signature ของแบรนด์
ออกแคมเปญ Fur Free งดใช้ ขนสัตว์ เ พื่ อร่ วมกันอนุรักษ์ และลดการทารุ ณกรรมในสั ตว์ จนกลายเป็ น
กระแสให้ แบรนด์แฟชั่นชัน้ นาทัง้ Gucci, Armani, Ralph Lauren, Calvin Klein, และ Versace ต่างเข้ า
ร่ วมเดิน ตามรอย หรื อแบรนด์ MUJI ที่ ออกแบรนด์ลูก ชื่ อ ReMUJI ที่ ปลุกกระแส Sustainable Fashion
ที่ ตงั ้ ราคาขายไว้ ในราคาเดียวเท่ากันหมดทุกชิ น้ มุ่ง หวัง การสื่ อสารเรื่ องวิถีชี วิตที่ ยั่ง ยื น (Sustainable
Lifestyle) มากกว่าทางธุรกิจเป็ นหลัก
หากเจาะไปที่ ก ลุ่ม แฟชั่น แบรนด์ ข องไทย วันนี เ้ รามี 4 แบรนด์จิ วเวลรี่ รุ่ นใหม่ ที่ ใส่ใจรั ก ษ์ โ ลก
สร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับสุดเก๋มาแนะนาเช่นกัน
Basic Teeory

แบรนด์ที่ให้ คณ
ุ ค่าเครื่ องประดับมากกว่าการใช้ อญ
ั มณีหรื อวัสดุหายากเท่านัน้ แต่กลับมองว่าของทุกอย่าง
มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง โดยเฉพาะการนาวัสดุที่ ถกู โยนทิ ้งมาสร้ างสรรค์ใหม่ให้ เป็ นเครื่ องประดับ เช่น กระดาษ
รี ไซเคิล กรวด เศษด้ ายมาถักทอเข้ าด้ วยกันเป็ นเครื่ องประดับที่แตกต่างแต่มีสไตล์และใส่ได้ ทกุ วัน
Nympheart

เครื่ องประดับที่ มีจุดขายจากการใช้ ไม้ เป็ นไอเดียตังต้
้ น ส่วนของขอบไม้ ที่ถูกตัดทิง้ จากกระบวนการทา
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และไม่สามารถใช้ งานอย่างอื่นได้ ถูกนามาผนวกกับวัสดุ Epoxy Resin อัดผสมเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง ผ่านการออกแบบเน้ นความทันสมัยและเรี ยบง่าย ซึ่งแต่ละชิ ้นจะมีเอกลักษณ์ ตามลวดลาย
เนื ้อไม้ ชิ ้นนันๆ
้
P9 Bangkok

แบรนด์ที่คานึงถึงการรักษาทรัพยากรและการนาวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรื อไม่สมประกอบ
จากโรงงาน เช่ น เศษชามตราไก่ จ ากจัง หวัด ล าปาง ที่ เ คยเป็ น ขยะเหลื อ ทิ ง้ มาต่อ ยอดเป็ นชิ น้ งาน
เครื่ องประดับ ออกแบบให้ เป็ นองค์ประกอบของดอกไม้ มงคล สื่อถึงความโชคดี
Piroon Jewelry

นาเสนอความเป็ นไทย สร้ างสรรค์เครื่ องประดับ ผ่านเรื่ องราวโขนไทย โดยใช้ วสั ดุรีไซเคิลอย่าง Paper Clay
เพราะอยากให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมกับการออกแบบผลงาน
เตรี ยมพบกับงานดีไซน์ สุดสร้ างสรรค์ จากกลุ่มจิวเวลรี่ แบรนด์ ร่ ุ นใหม่ ได้ อีกครั ้งในงาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่ จ ะจั ด ขึ น้ ระหว่ า งวั น ที่ 10-14 กั น ยายน 2562 ณ ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี … ลองไปเลือกชมกันนะคะ

