
การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งที่ 2
จัดโดย ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)



ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. 
(SACICT) มุงมั�นที่จะพัฒนางานผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบาน
ของไทย ทั �งในดานความคิดสรางสรรค การออกแบบ คุณภาพ
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่มีการผสมผสานภูมิปญญาดั�งเดิมของไทย
ผนวกกับแนวคิดที่ทันสมัย เพ�่อใหสามารถแขงขันในระดับสากลได
โดยมีความสอดคลองกับยุคสมัยและความตองการของตลาดทั�งใน
ประเทศและตางประเทศไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ ศ.ศ.ป. จึงไดจัด
ใหมีการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั�งท่ี 2 ตอเน่ือง
จากปที ่ผานมา ซึ ่งเปนการเปดโอกาสใหกับชางศิลปหัตถกรรม
นักออกแบบของไทย ใหสรางสรรคงานไดใน 9 สาขา ประกอบดวย 
เครื่องไม เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ(เครื่องผา) เครื่องรัก 
เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ และเครื่องหิน โดยเพ��มสาขา
จากการประกวดในปที่ผานมา ซึ่งมีการจัดการประกวดใน 2 ประเภท
ผลิตภัณฑเทานั �น คือ ประเภทเครื่องปนดินเผาและเครื่องจักสาน 
ทั�งนี้เพ�่อขยายกลุมผลิตภัณฑหัตถกรรมของไทยใหกวางขวางมากขึ้น
ถือเปนการสรางงานที่มุงเนนการเขาสูกลุมเปาหมายธุรกิจ อันไดแก 
กลุ มธุรกิจโรงแรม รานอาหาร หรือที ่พักอาศัย (3R: Resort/
Restaurant/Residence) ซ่ึงมีการขยายตัวของตลาดคอนขางมากใน
ดานความตองการงานศิลปหัตถกรรมเพ�่อตกแตงที่มีรูปแบบรวมสมัย 
 

การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคปที่ 2 หรือ Innova-
tive Craft Award (2013) ประสบความสำเร็จเปนอยางดี เนื่องจาก
มีทีมนักออกแบบ นักสรางสรรคจากกลุมงานหัตถกรรมทั�ง 9 สาขา 
สงผลงานเขารวมประกวดจำนวน 71 ทีม ซึ่งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิไดคัดเลือกผลงานประกวดใหเหลือเพ�ยง 10 ทีม เพ�่อผลิต
ชิ�นงานจริงที่มีความคิดสรางสรรคสืบทอดงานดั�งเดิม ขณะเดียวกัน
ก็มีความรวมสมัย มีแนวทางที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได และ
ไดตัดสินผูชนะเลิศเพ�ยงทีมเดียวในงานเทศกาลนวัตศิลปนานาชาติ 
(IICF 2013) 

การสานตอการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรคนี้เปน
หนึ่งในหลายพันธกิจที่เกิดภายใตการดำเนินงานของ ศ.ศ.ป. ที่จะ
ทำใหผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ�้นบานของไทย เปนศูนยกลางงาน
หัตถกรรมเชิงสรางสรรค และมีจุดยืนที่ชัดเจนสามารถแขงขันใน
ระดับสากลไดอยางเต็มภาคภูมิ

นางพ�มพาพรรณ ชาญศิลป
  ผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

สารจากผูอำนวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)



ความเปนมาของโครงการ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ไดดำเนิน
โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 1 ในป 2555 
โดยแบงเปนประเภทเครื่องปนดินเผา และเครื่องจักสาน ซึ่งสามารถ
คัดสรรนักออกแบบ และชุมชนที่สรางสรรค งานที่มีรูปแบบใหมๆ 
มีการผสมผสานวัสดุและเทคนิคการผลิตจากภูมิปญญา เพ�่อรวม
ตอยอดในเชิงพาณิชยได ทำใหงานประกวดในครั�งแรกประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี ดังนั�นเพ�่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
ไทยเปนไปอยางตอเนื่อง ศ.ศ.ป. จึงกำหนดจัดการประกวดหัตถกรรม
เชิงสรางสรรคครั�งที่ 2 นี้ เพ�่อยกระดับงานหัตถกรรมและสรางโอกาส
แกชางผู ผลิตและนักออกแบบใหสรางผลงานใหมๆ และสามารถ
ตอยอดผลิตภัณฑเพ�่อการแขงขันและสรางชองทางการตลาดระหวาง
ประเทศ ทั�งนี้ผูสงผลงานจะตองสรางสรรคนวัตกรรมใหมและนำมา
ติดตั�งจัดแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศจริง

หัวขอการประกวด
การประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมสำหรับตกแตงภายในโรงแรม
รานอาหาร หรือ ที่พักอาศัย ภายใตหัวขอ Heritage Inspired เพ�่อจัด
แสดงผลงานในพ�้นที่ขนาด 2x2 เมตร ความสูงไมเกิน 3 เมตร

จำนวนผูสมัครและประเภทของผลงานแบบวาด

 9 กลุ มงาน รวมทั �งสิ �น  71 ทีม
 • เครื่องไม  12 ทีม
 • เครื่องจักสาน  20 ทีม
 • เครื่องดิน  12 ทีม
 • เครื่องทอ/เครื่องผา  7 ทีม
 • เครื่องรัก  2 ทีม
 • เครื่องโลหะ  7 ทีม
 • เครื่องหนัง  7 ทีม
 • เครื่องกระดาษ  3 ทีม
 • เครื่องหิน 1 ทีม

การประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรคครั �งที ่ 2 
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ขั�นตอนการตัดสิน
• คณะกรรมการตัดสินรอบแรก เพ�่อคัดเลือกแบบวาด จำนวน 10   
 ผลงาน
• คณะกรรมการใหขอช้ีแนะในการผลิตผลงานแกทีมผูผานการคัดเลือก
 รอบแรก จำนวน 10 ทีม
• คณะกรรมการตัดสินรอบสุดทายเพ�อ่คัดเลือกผลงานรางวัลชนะเลิศ 
 จำนวน 1 ผลงาน

หลักเกณฑพ�จารณา
1. แนวความคิดในการตอบโจทยหัวขอประกวด(แนวคิด/การถายทอด
 เอกลักษณความเปนไทย หรืออัตลักษณภูมิปญญาที่ม ี Concept 
 เหมาะสมกับการประกวด) 
2. ความคิดสรางสรรค (การนำเสนอความสรางสรรคดานการใชวัสดุ
 และเทคนิคการจัดทำผลงาน)
3. ความสวยงาม (รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการ
 ออกแบบ)
4. ความโดดเดนของผลงานที ่แตกตางจากงานหัตถกรรมทั �วไป
5. คุณภาพของผลงาน (ความประณีต ความเรียบรอย การใชวัสดุ
 ที่เหมาะสม)
6. อัตถประโยชนของผลิตภัณฑ (ผลงานสามารถนำมาใชงานไดจริง)
7. ความเปนไปไดในการนำไปพัฒนาตอในเชิงพาณิชย(สามารถนำมา
 พัฒนาใหแขงขันในเชิงธุรกิจได)
8. ประสบการณในการทำงานออกแบบ หรือผลิตผลงานหัตถกรรม   
 (ประสบการณ/รางวัล หรือมาตรฐานที่เคยไดรับ)
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รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ ประกอบดวย เงินสดจำนวน 100,000 บาท   
 พรอมใบเกียรติบัตรและโลรางวัล
• ผูผานการคัดเลือกรอบสุดทาย จำนวน 9 ทีม รับใบเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสุพัตรา ศรีสุข ประธานกรรมการ 
 ที่ปรึกษาศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
2. ม.ล.ภาวินี สันติศิริ  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อโยธยา เทรด จำกัด
3. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอดีไซน พับลิชชิ�ง จำกัด
 และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร idesign
4. นางสาวกุลธิรัตน มีสายญาติ  กรรมการ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท กาวาง จำกัด
5. นายเจรมัย พ�ทักษวงศ  กรรมการ 
 บรรณาธิการอำนวยกลุมนิตยสารบานและสวน
6. นายวาสุเทพ ธะประสพ  กรรมการ 
 ผูจัดการสายงานพัฒนาฝมือชางและผลิตภัณฑ ศ.ศ.ป.
7. นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย  กรรมการและเลขานุการ
 ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑฯ ศ.ศ.ป.
8. นายรังสิมันต โกศลศิษฎ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 เจาหนาที่ฝายพัฒนาผลิตภัณฑฯ ศ.ศ.ป.
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คณะกรรมการคัดเลือกแบบรางและใหคำชี ้แนะแกทีมผู ผานเขารอบ
15 และ 20 มีนาคม 2556 ณ โฮเต็ลมิวส หลังสวน กรุงเทพฯ
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การตัดสินผลรอบสุดทายและนิทรรศการผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 2 
ภายในงาน IICF 2013 ระหวาง 2-5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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พ�ธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ครั �งที ่ 2  
ภายในงาน IICF 2013  2 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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รางวัลชนะเลิศ





3

บอนดิ�ง 01-02 (ผูชนะเลิศ)
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากรูปทรงของบุงกี่และเทคนิค
การมัดและการผูกวาวจุฬา
เทคนิค: การเชื่อมโลหะ การมัดและการผูกวาวจุฬา 
การเหลาไมไผแบบโบราณ และการเย็บผา
วัสดุ: ไมไผสีสุก เชือกเคลือบสี ลวด และผา

ทีมงาน/Team: กรกต (สมาชิก: กรกต อารมยดี และ 
อนุรักษ อวมธรรม)/Korakot
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9698 7963 
อีเมล/E-mail: korakot.aromdee@yahoo.com, 
korakot@korakot.net
BONDING 01-02 
Concept: Inspired by the shape of “Bung-Ki” (a clam-shell shaped basket) 
and the Chula kite tying method   
Technique: Welding, Chula-kite styled fastening and tying, Thai traditional 
way of sharpening bamboo and sewing   
Material: Bamboo, colored ropes, wire and fabric 
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รางวัล Popular Vote





โคมแสงไทย
แนวคิด: ถายทอดความเปนลานนาผานกระดาษลูกฟูก
เทคนิค: ดัดกระดาษลูกฟูก ลงนำ้มัน และปดสีทอง
วัสดุ: กระดาษลูกฟูก โครงเหล็ก นำ้มันตังอิ�ว 
และสีทอง

ทีมงาน/Team: พ�งคลานนา (สมาชิก: ณัฐวุฒิ 
บุญมา, รุงนภา สุวรรณ และ ศิริลักษณ กอนแกว)
/Ping Lanna
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9111 9736 
อีเมล/E-mail: nattha.ben@gmail.com
THAI LIGHTS
Concept: Characteristics of the Lanna kingdom exquisitely represented 
via the use of corrugated paper in a clever and unique fashion 
Technique: Folding (paper), oil coating and brushing with gold color   
Material: Corrugated paper, steel frame, Tung oil and gold color   
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ผูผานเขารอบ



สัญลักษณแหงความโชคดี ดีงาม สงบสุข 
แนวคิด: สัญลักษณ “ผีเสื้อ” หมายถึง สิ�งสวยงาม 
โชคดี และ “ดอกลำโพง” หมายถึง ชีวิตที่เปลงประกาย 
เทคนิค: การปกผาและงานถักแบบชาวเขา ต.แมไร 
จ.เชียงราย 
วัสดุ: ผาไหม เสนใยไหม ใยกัญชง ฝาย ดิ�นทอง 
และคริสตอล

ทีมงาน/Team: อริสรา (อริสรา แดงประไพ และยุพ�น 
ไกรเลิศรัตน)/Arisara 
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 9890 8382
อีเมล/E-mail: d_matoom2@yahoo.com
LUCK OF THE WING
Concept: The “Butterfly” is a symbol of beauty and good luck 
while “Crown Flower” embodies life forms that glisten and shine
Technique: Embroidery and knitting inspired by the local 
traditions of hill tribes people in Mae Rai subdistrict, Chiang Rai 
Material: Silk, floss, hemp fiber, cotton, braid and crystal 
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3

ตนเกวน
แนวคิด: ความงดงามของวัดตนเกวน จ.เชียงใหม สงบ 
สวยงาม มีมนตเสนห
เทคนิค: การถักโครเชตเเละงานเย็บมือ
วัสดุ: เศษผาเหลือใช และเหล็กเสนดัด

ทีมงาน/Team: บัวผัด (สมาชิก: ทศพล ปาติยเสวี, 
ดุษฎีฐ ไพจิตรกาญจนกุล, วิไล ไพจิตรกาญจนกุล และ 
วันเพ็ญ คำแอน)/Buabhat
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 5902 7959 
อีเมล/E-mail: marketing@buabhat.com
FOREST
Concept: From the classic appearance of the Ton Gwen Temple in 
Chiang Mai, which exudes calm, grace and charm, to the nature-inspired 
crafts of distinctive characters    
Technique: Crocheting and hand sewing  
Material: Remnants of clothes and steel rods 
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หอมกลิ�นดอกไม
แนวคิด: การมอบดอกไมของไทย นับเปนการมอบ
สิ�งดีงามและเปนสิริมงคลแกผูมาเยือน
เทคนิค: รีดแผนเงิน ตัด พับ รอยเรียงเปนพวงมาลัย 
และดอกไมเพ�่อประดับตกแตงโตะอาหาร
วัสดุ: เงิน 95.5% และโลหะ

ทีมงาน/Team: ฝนทิพยสตูดิโอ (สมาชิก: ฝนทิพย 
ตั�งวิริยะเมธ และ จักรพันธ กีรตินันท)/Fonthip Studio
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1620 3809 
อีเมล/E-mail: fonthipstudio@gmail.com
SENSE OF FLORAL
Concept: To give flowers to a guest is highly regarded as offering best 
wishes and good fortune. This refined creation was designed as a 
decorative item for a dining table. 
Technique: Silver sheets pressed and cut, followed by folding and 
stringing into a flower-garland design  
Material: Silver (95.5%) and Metal
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สุนทรียะ
แนวคิด: ความสัมพันธของสิ�งมีชีวิต กอใหเกิด
ความสมดุลของสภาพแวดลอม
เทคนิค: การแกะหนังแบบ 2 และ 3 มิติ จัดวางเวนระยะ
หางเปนชั�น
วัสดุ: แผนหนัง

ทีมงาน/Team: คีรีศรี (สมาชิก: ภรฏา ศรีออนหลา 
และ เกียรติชัย คีรีศรี)/Kheereesri
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1867 5134 
อีเมล/E-mail: pharata@gmail.com
AESTHETICS
Concept: Relationship among creatures creates balance in the environment
Technique: Two- and three- dimensional leather engraving designed to 
have some gaps in layers
Material: Sheets of leather
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คัลเลอร ออฟ เดอะ เฮอริเทจ 
แนวคิด: เเรงบันดาลใจจากสีสันของงานเขียนสี
ประดับกระเบื้องของสถาปตยกรรมไทย
เทคนิค: งานลวดโลหะลงยาประดับคริสตัล
วัสดุ: เศษลวดโลหะเหลือใช

ทีมงาน/Team: ลิฟวิ�งไลท (สมาชิก: สุเชษฐ 
อินทรประจักษ และภูกิจ จารุธนกิตติ์)/Living Light
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1979 9976 
อีเมล/E-mail: offv_9910@hotmail.com
COLORS OF THE HERITAGE
Concept: Inspired by the beauty of the nostalgic colors of tile painting in 
traditional Thai architecture 
Technique: Crystal-embellished enameled wirework  
Material: Wire remnants
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ระยา
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากเคร่ืองแขวนท่ีใชในงานมงคล 
และนิยมจัดถวายวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา บาง
ก็มีการนำประทีปมาประดับตกแตงโคมระยาดอกไม
เพ�่อใหมีแสงสวางเรืองรอง จึงไดนำความคิดมาพัฒนา
เปนผลงานโคมดินระยาที่ใหแสงสวาง และสงกลิ�นหอม
เทคนิค: การปนและขึ้นรูปดิน
วัสดุ: ดิน

ทีมงาน/Team: แมกกี้ สตูดิโอ (สมาชิก: ไพบูลย 
ศรีสุทัศน และสุวิทย ทรงศิริกุล)/Macky Studio
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1595 5661 
อีเมล/E-mail: macmacky469@hotmail.com
RA-YA
Concept: An inspiration drawn from elaborate floral chandeliers gracefully 
present at auspicious ceremonies 
Technique: Clay molding
Material: Clay
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พ�ศ พ�มาน
แนวคิด: แรงบันดาลใจจากจิตรกรรม วัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม
เทคนิค: การขึ้นงานเยื่อกระดาษ อัดกระดาษ ตอกลาย 
เขียนทอง ปดทองคำเปลว และประดับกระจก
วัสดุ: เยื่อกระดาษสา กระจกสี และทองคำเปลว 

ทีมงาน/Team: สราญ (สมาชิก: ศรัณย อยูคงดี และ 
วรรณรัตน บุญยรัตนกรกิจน)/Sarran     
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1644 9702 
อีเมล/E-mail: studioek@hotmail.com, 
sarran@hotmail.com
PITT PIHMAN
Concept: The esthetic value of murals at the Phra Singh temple in 
Chiang Mai provided inspiration for this modern craft 
Technique: Paper pulp molding and pressing, engraving, gold painting, 
along with gold leaf application and glass decoration
Material: Mulberry pulp paper, stained glass and gold leaf
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เชิด แสง เงา 
แนวคิด: การแสดงหนังตะลุง
เทคนิค: การทำหนังตะลุง โดยการตอก/ฉลุลาย
บนหนัง แสดงผานฉากและแสง ทำใหเกิดเงาบนผืนผา
วัสดุ: หนังวัวและโครงเหล็ก

ทีมงาน/Team: ซิมเปล (สมาชิก: เสาวลักษณ 
กอศักดิ์วัฒนา และ หฤษฎ คงเจริญ)/Zimple
โทรศัพท/Tel: +66 (0) 8 1316 9564 
อีเมล/E-mail: kung@zimple.com
LEAD, SHINE, SHADOW
Concept: Shadow show
Technique: Application of shadow puppetry techniques, including leather 
engraving and perforation, presented through a backlit cloth screen  
Material: Cow skin and steel frame  
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