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เมื่อกล่าวถึงหนึ่งในตำานานของวงการออกแบบแห่ง
ศตวรรษที่ 20 คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะนึกถึง Jacob 
Jensen Design บริษัทที่ปรึกษาการออกแบบที่เก่าแก่
ที่สุดและได้รับรางวัลมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย  
ไม่ว่าจะเป็น Red Dot Award จำานวน 16 ครั้ง หรือรางวัล 
iF Award จำานวนถึง 33 ครั้ง ในบรรดาผลงานที่ดีไซน์
โดย Jacob Jensen จำานวนกว่า 700 ชิ้น มีผลงานถึง 
19 ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ ประจำามหานครนิวยอร์ก อย่าง Museum of 
Modern Art New York-MoMA

เรามีโอกาสได้พบกับ Timothy Jacob Jensen ทายาท 
รุ่นที่ 2 แห่งดีไซน์สตูดิโอระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก 
ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นทั้งผู้อำานวยการ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายออกแบบประจำาบริษัท ระหว่าง
การนั่งสนทนาที่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาในยามบ่ายวันหนึ่ง 
Jacob Jensen ได้ชี้ไปยังอาคาร Knowledge Exchange 
ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่ฟากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำา เขาบอกเล่าให้ 
เราทราบว่าที่ชั้น 15 ของตึกดังกล่าวคือที่ตั้งของ Jacob 
Jensen Design ประจำาประเทศไทย โดยสำานักงาน 
ดังกล่าวจะเป็นทั้งสถานที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ของ
สตูดิโอ และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ซึ่งตั้ง 
เป้ารับนักศึกษารุ่นละ 20 คนเท่านั้น จากการสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Jacob Jensen ได้อธิบายว่า หลักสูตร The Master 
Education ปีการศึกษาแรกที่กำาลังจะเปิดสอนในเดือน
สิงหาคมปีนี้ จะแตกต่างจากโปรแกรมการศึกษาแบบ
เดิมๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการซึมซับประสบการณ์
การทำางานจริงกับ Jacob Jensen Design ที่สั่งสมมาเป็น 
เวลายาวนานมากกว่า 50 ปี โดยจะเปิดโอกาสให้พวกเขา 
เสนอผลงานการออกแบบแก่ลูกค้าจริง ทำางานภายใต้
กรอบงบประมาณและกำาหนดการส่งมอบงานจริง หาก

นักศึกษาคนใดที่ได้ร่วมผลิตงานออกแบบให้แก่สตูดิโอ 
จนผลงานดังกล่าวได้ออกสู่ตลาด เขาคนนั้นจะได้รับ
ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดจากน้ำาพักน้ำาแรงของตนเอง
ด้วย และชื่อของเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ Jacob Jensen ได้กล่าวเปรียบเปรยถึง
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรที่เขาได้พัฒนาขึ้นกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไปว่า “ถ้าคุณต้องการจะ
เรียนรู้วิธีการทำาขนมปัง คุณจะเลือกเรียนผ่านการอ่าน
หนังสือที่เขียนถึงการทำาขนมปัง หรือจะเลือกลงมือลอง
ทำาขนมปังจริงๆ ล่ะ” 

เพื่อสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้เกิดการเรียนรู ้
อย่างสร้างสรรค์ สไตล์การบริหารงานแบบสแกนดิเนเวีย 
จึงถูกนำามาปรับใช้ในห้องเรียน ผู้สอนจะต้องเป็นบุคคล
แรกที่เดินทางมาถึงห้องเรียนก่อนแม่บ้านและนักศึกษา 
แตกต่างจากธรรมเนียมแบบเอเชียที่ผู้น้อยจะต้องมา
เตรียมการรอรับผู้ใหญ่ Jacob Jensen กล่าวว่า ผู้สอน
ในหลักสูตรของเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่เปิด
ห้องเรียน ชงกาแฟ และเปิดเพลงเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้เรียน 
ที่เดินทางมาถึงทีหลังรู้สึกว่ามีคนรอต้อนรับพวกเขาอยู่ 
Jacob Jensen อธิบายให้เห็นภาพของการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนที่แหวกแนวนี้ว่า “ในช่วงเช้าเราอาจจะเปิดดนตรี 
คลาสสิกจากการประพันธ์ของ Bach ส่วนในช่วงบ่าย 
เราอาจเปิดเพลงของวง Pink Floyd และเปิดให้เป็นช่วง 
Free Jukebox ตั้งแต่เวลาหลัง 5 โมงเย็น”  

นอกจากประเทศไทยแล้ว Jacob Jensen Design  
ยังเร่งสรรหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ต่างๆ แทบทุกภูมิภาค ปัจจุบันได้เริ่มต้นเปิดสอนที ่
Shanghai Institute of Visual Art ในสาธารณรัฐประชาชน 
จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำาลังประเมินความเป็นไป
ได้ในการเริ่มต้นโครงการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที ่
ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ รวมทั้งกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลางด้วย Jacob Jensen อธิบายถึงหลักคิด
เบื้องหลังของการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 
ระดับนานาชาติว่า “ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราสามารถ 
จัดตั้งดีไซน์สตูดิโอ 7 แห่งใน 7 ประเทศ โดยแต่ละแห่ง
เปิดรับนักศึกษารุ่นละ 20 คน เท่ากับว่าเราจะมีคนรุ่นใหม่ 
ที่มีสติปัญญาจากทั่วทุกมุมโลกจำานวน 140 คนเป็นกำาลัง 
เสริม หากลูกค้ารายหนึ่งต้องการให้เราออกแบบหม้อ- 
หุงข้าว นักออกแบบชาวเดนมาร์กของเราอาจตัดสินใจ 
ไม่รับงานนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการ 
รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำาวัน แต่เรา 
สามารถโยนโจทย์การออกแบบดังกล่าวให้แก่นักออกแบบ 
รุ่นใหม่อีก 140 คนร่วมกันตีโจทย์ให้แตก คุณจะเห็นได้
ว่าสิ่งที่เรากำาลังสร้าง ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายความ
สร้างสรรค์ที่ทรงพลัง”   

น่าสนใจว่าทำาไมนักออกแบบระดับโลกถึงสนใจ
ประเทศไทย กรณีของ Jacob Jensen นั้น เขาเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ในฐานะ 
นักท่องเที่ยวแบกเป้ “ถ้าคุณเดินทางมาเยือประเทศไทย
ครั้งหนึ่งแล้ว มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะยินดีกลับ
มาที่นี่อีกเรื่อยๆ” สิ่งที่ทำาให้เขาประทับใจ ได้แก่ พุทธ-
ศาสนา วัฒนธรรม สภาพอากาศ อาหาร ผู้คน และโดย 
เฉพาะรอยยิ้มบนใบหน้าที่พบเห็นได้ทั่วไป Jacob Jensen 
ยกตัวอย่างถึงประสบการณ์การนวดศีรษะแผนไทยครั้ง
หนึ่งที่แสนจะเป็นกันเองให้เราฟังว่า “ผมหยอกล้อกับ
หญิงสาวที่กำาลังนวดศีรษะให้ผมอยู่ เธอจึงแกล้งตีผม
กลับอย่างน่ารักๆ ไม่มีวัฒนธรรมไหนที่เป็นแบบนี้ ผม
เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ มาแล้วถึง 47 ประเทศ 
ไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเลยจริงๆ” 

เมื่อถามถึงศักยภาพของประเทศไทย Jacob Jensen 

แสดงความคิดเห็นว่า “เมืองไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว อาจกล่าวได้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่รอการ 
ขัดเกลา” อันที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ของสินค้าชั้นนำามากมาย แต่กลับยังไม่มีแบรนด์ไทยขึ้น
มาเป็นที่รู้จักในเวทีสากลมากนัก นอกจากนี้ ในหลายๆ 
กรณี ทรัพยากรสำาคัญของประเทศกลับไม่ได้รับการดูแล 
และพัฒนาอย่างถูกวิธี Jacob Jensen ตัดพ้อให้เราฟังว่า 
เขารู้สึกหัวใจสลายแทบทุกครั้งที่ผ่านไปเห็นซอยคาวบอย 
“เรื่องการร่วมเพศไม่ใช่เรื่องผิด ไม่อย่างนั้นพวกเราคง 
ไม่ได้เกิดมาอยู่ ณ ที่นี้ แต่ผมรู้สึกเสียใจ เมื่อเห็นอนาคต 
ของประเทศสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์” ด้านมืด 
ของประเทศไทยที่มีอยู่จริงนี้ มักส่งผลต่อมุมมองของ 
ชาวต่างชาติไม่มากก็น้อย ครั้งหนึ่งเขาลองสอบถามเลขาฯ 
ชาวเดนมาร์กของเขาว่า “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย 3 
อย่างแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร” คำาตอบที่เขาได้รับคือ 
“โสเภณีเด็ก ยาเสพติด และชายหาดที่สกปรก” 

เพื่อแสดงให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย 
Jacob Jensen บอกเล่าให้เราฟังถึงความหวังและวัตถ ุ
ประสงค์ระยะยาวของการจัดทำาโปรแกรมการศึกษาใน
ประเทศไทยว่า “ผมอยากให้ปัจเจกชนคนไทยสามารถ
ทำาหน้าที่เป็น brand ambassador ของประเทศได้ โดย
ไม่ต้องทำาแคมเปญอะไรที่หวือหวา ผมอยากค้นหาบุคลิก 
ลักษณะแบบไทยให้พบ แล้วสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 
จากสิ่งนั้น เพื่อนำาเสนอสิ่งที่เป็นจริงและให้ชาวโลกรับรู้

Jacob Jensen design เริ่มก่อตั้งในปี 1958 ปัจจุบัน 
Timothy Jacob Jensen ผู้เป็นลูกชายได้รับหน้าที่
บริหารงานต่อจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นตำานานแห่ง
วงการออกแบบสแกนดิเนเวีย ผลงานของสตูดิโอ 
เน้นความเรียบง่ายและบริสุทธิ์ของฟอร์มและ 
ฟังก์ชั่น คงทนทั้งในแง่ของความงามและการใช้
งาน ปัจจุบัน Jacob Jensen design มีสำานักงาน
อยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก จีน (เซี่ยงไฮ้) และ 
ไทย (กรุงเทพฯ) สำานักงานที่เซี่ยงไฮ้เป็นการร่วม
มือกันระว่าง Jacob Jensen design กับ deTao 
group ให้บริการครีเอทีฟ เซอร์วิส และการเรียน
การสอนหลักสูตรออกแบบไปพร้อมๆ กัน  
    Jacob Jensen design สาขากรุงเทพ เป็นความ 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
ธนบุรี ให้บริการในลักษณะเดียวกับออฟฟิศที่
เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชั้น 15 อาคาร Knowledge 
exchange Centre หลักสูตรปริญญาโทของ
โรงเรียนแบ่งออกเป็น 3 เทอมต่อปีการศึกษา  
ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี แบ่งเป็นการเรียนผ่าน
การฝึกงานกับ JJd 1 ปี และการเรียนตามหลักสูตร
ของ KMUTT อีก 1 ปี ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใน
เดือนสิงหาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหลักสูตร
ระยะสั้น 2 เดือน Jacob Jensen design Process 
Training เรียนรู้การทำาโมเดลด้วยมือกับทาง 
สตูดิโอก่อนได้ สนใจสมัครหลักสูตร ติดต่อ 
02-460-7887-8 หรือ jacobjensendesign.com

ภาพล่าง, JaCoB Jensen design มีความ
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิค อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าใน 
ห้องครัว อุปกรณ์สมาร์ทโฮม โทรศัพท์ และนาฬิกา 

ได้ว่าเป็นของแท้ ไม่ใช่อะไรอย่างเช่นแคมเปญ Amazing 
Thailand” เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถดึงดูด
คนไทยรุ่นใหม่ให้ร่วมคิดและใช้สติปัญญาในการทำาสิ่ง
พิเศษให้แก่ประเทศและอุตสาหกรรมไทย

เพื่อสร้างผลงานการออกแบบระดับโลก จำาเป็นหรือ
ไม่ที่นักออกแบบไทยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนางานออกแบบของสแกนดิเนเวียอย่างเคร่งครัด 
Jacob Jensen อธิบายให้เราฟังว่า “การทำางานร่วมกับ
เรา หมายถึงการสร้างงานออกแบบตามแบบฉบับของ 
Jacob Jensen Design ที่แฝงไปด้วยอิทธิพลทางความ
คิดในแบบฉบับของไทย เมื่อนักศึกษาของเราได้มีโอกาส
ออกไปทำางานให้บริษัทสัญชาติไทย หรือจัดตั้งดีไซน์ 
สตูดิโอของตนเอง พวกเขาควรที่จะพัฒนาแบรนด์ที่
แฝงไปด้วยดีเอ็นเอแบบไทยๆ” 

ด้วยมุมมองอันใสบริสุทธิ์ Jacob Jensen หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการพัฒนาการศึกษา จะเป็นการสร้างทาง
เลือกในชีวิตให้แก่ประชาชนไทย เขามีความเชื่อที่แรงกล้า 
ว่า “ยิ่งผู้คนมีการศึกษามากยิ่งขึ้น ประเทศชาติย่อม
มั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และปัญหาการคอร์รัปชั่นย่อมลดน้อย 
ลง” แนวคิดนี้ถือเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในสังคม 
ไทยมาแล้วอย่างยาวนาน แต่ยังไม่เคยบรรลุเป้าหมาย
ได้จริงเสียที และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อย่างสมบูรณ์แบบ 
Jacob Jensen พูดติดตลกว่า “อาจต้องใช้เวลาเป็นพันปี
ก็ได้ เพราะโครงการนี้ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และไม่มีที่สิ้นสุด แต่ของแบบนี้เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ และ
เริ่มต้นที่วิธีคิดของคุณ” เป็นที่น่าสนใจว่า การปลูกฝัง
คุณค่าอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้ จะแปรเปลี่ยนสภาพความ
เป็นจริงที่ซับซ้อนของสังคมไทยได้มากหรือน้อยเพียงใด ∂  

jacobjensendesign.com/bangkok-office
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ภายในสำานักงานถูกออกแบบ 
และตกแต่งให้ดูเรียบเท่และ 
น่าอยู่ ใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์
สแกนดิเนเวียน เน้นวัสดุ
ธรรมชาติเป็นหลัก 


