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Message from SACICT

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าใจความต้องการของ
ตลาดหรือการเข้าใจและตาม ‘เทรนด์’ ให้ทันนั้น ถือเป็นปัจจัยสำาคัญใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ขึ ้นมาเพื่อให้เป็นที่รู ้จักและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
คนสมัยใหม่ การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปิดรับสิ่ง
ใหม่ๆ ถือเป็นหัวใจหลักในการเรียนรู้เพื ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
อยู่เสมอ ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ SACICT จึงได้จัดโครงการ Craft Trends in ASEAN+ 2017 
ภายใต้หัวข้อ “Future of Crafts in ASEAN” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพ
รวมและการดำาเนินงานในการพัฒนางานหัตถกรรมในปัจจุบัน รวมถึง
การมองภาพหัตถกรรมในอนาคตของภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์
ที ่จะสื่อสารความเคลื่อนไหวที่สำาคัญด้านงานหัตถกรรมของแต่ละประเทศ 
อันจะเชื ่อมโยงไปสู่การจัดทำาแนวโน้มและกรอบความร่วมมือในอนาคตทั้ง
ด้านการพัฒนา สืบสาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

โครงการ Craft Trends in ASEAN+ 2017 นี้ SACICT 
ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มงานศิลปหัตถกรรม
กับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย โดยเชิญ องค์กร หน่วยงาน
จากประเทศในอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากประเทศที่มีผลงาน
หัตถกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ ่น เพื่อถ่ายทอด
เนื ้อหา และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและจัด
กรอบแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
ต่อไปในอนาคต

(นางอัมพวัน พิชาลัย)
ผู้อำ นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
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“Future of Crafts 
in ASEAN”
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. 
ได้ส่งเสริม พัฒนางานศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนช่าง
ศิลปาชีพ/ ครูช่าง ซึ่งช่างได้พัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการก่อให้เกิด
นวัตกรรมในงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสอดคล้องกับตลาดโลก (World 
Trend) จึงได้มีการริเริ ่มโครงการ Craft Trends in ASEAN+ 
ในปีงบประมาณ 2558

ในการดำาเนินงานโครงการ Craft Trends in ASEAN+ 
: แนวโน้มหัตถกรรมอาเซียน โดยที่ผ่านมาในงบประมาณปี 
2558–2559 ได้เริ ่มดำาเนินโครงการในปี 2558 ภายใต้ธีม 
“Weaving the Past Creating the Future” เพื่อรวบรวม 
สังเคราะห์ข้อมูลจาก 10 นักสร้างสรรค์และผู้คาดการณ์
แนวโน้มงานหัตถกรรมจากกลุ่มประ เทศอาเซียนโดยจัด
กิจกรรมการประชุม และในปี 2559 ได้มีการเพิ่มกลุ่มประเทศ
นอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ จีนและญี่ปุ ่น ภายใต้ธีม “Looking 
Back Looking Forward: The Future Traditional of 
Craft Brands in Asia” โดยเน้นธุรกิจงานศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที ่เป็นกรณีศึกษาด้านการ
พัฒนาออกแบบและการสร้างแบรนด์หัตถกรรมที่ประสบความ
สำาเร็จ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสำาหรับปี 2560 ได้มี
การปรับมุมมองให้กว้างขวางและชัดเจนมากขึ้น โดยกำาหนดจัด
ประชุมระดับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันศึกษา เพื่อเป็นเวที
สื ่อสารความเคลื่อนไหวที่สำาคัญด้านงานหัตถกรรมของแต่ละ
ประเทศ อันจะเชื ่อมโยงไปสู่การจัดทำาแนวโน้มและกรอบความ
ร่วมมือในอนาคตทั้งด้านการพัฒนา สืบสานและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างกัน

Craft Trends in ASEAN+ 2017 กำาหนดหัวข้อในการสนทนา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้คือ “Future of Crafts in ASEAN” ซึ่งเป็นการ
พูดถึงภาพรวมและการดำาเนินงานในการพัฒนางานหัตถกรรมในปัจจุบัน 
รวมถึงการมองภาพงานหัตถกรรมในอนาคตของภูมิภาคอาเซียน



หลังจากประสบความสำา เร็จจากการจัดงานสัมมนา 
CRAFT TRENDS IN ASEAN ต่อเนื่องมาเป็นปีที ่ 3 
ในปีนี ้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) จึงได้จัดเวทีสัมมนาขึ้นอีกครั้ง ในคอนเซ็ปท์ 
      Future of Crafts in ASEAN  
โดยเชิญเหล่าผู้ เชี ่ยวชาญมากประสบการณ์จากนานา
ประ เทศมาแลก เปลี่ ยนความรู้ แล ะมุมมองของงาน
หัตถกรรมในแต่ละท้องถิ่นผ่านการบรรยายในหัวข้อ 
“ภาพรวมของงานหัตถกรรมและการดำาเนินงานในการ
พัฒนาหัตถกรรมในปัจจุบัน” และกิจกรรมเสวนาเรื่อง 
“มองภาพหัตถกรรมในอนาคต”  

คุณอัมพวัน พิชาลัย 
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
จากประเทศไทย

คุณ Chen Jing
เลขาธิการแห่ง World Craft Council 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
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“  
in ASEAN ”

CRAFT TRENDS 

ผู้เชี ่ยวชาญจากนานาชาติที ่ได้รับเชิญมาบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ได้แก่

2017+



โดยโจทย์ของผู้ เข้าร่วมบรรยายนั้นครอบคลุม 
5 ประเด็นสำาคัญได้แก่ ภาพรวมขององค์กร ซึ่ง
ดูแลงานด้านหัตถกรรมที่ผู ้บรรยายสังกัด ภาพ
รวมของงานหัตถกรรมในประเทศ โครงการ
พัฒนางานหัตถกรรม ทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต ตลอดจนวิสัยทัศน์ที ่มีต่อเทรนด์ของงาน
หัตถกรรมในอีก 10 ปี 

คุณ Laila Tyabji
ผู้ก่อตั้งและประธานแห่ง Dastkar 
จากประเทศอินเดีย

คุณ Myra Widiono 
ประธานแห่ง Indonesia Craft Organization 
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศาสตราจารย์ ดร. Yanaki Yoshikuni
จาก Research Institute of Okinawa Prefectural University of Arts 
จากประเทศญี่ปุ ่น

คุณ Tarreboun Ratanavong
คณะกรรมการ Lao Handicraft Association
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ ดร. June Ngo Siok Kheng
คณะศิลปะประยุกต์และนฤมิตรศิลป์ University of Malaysia, Sarawak 
จากสหพันธรัฐมาเลเซีย 
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Tในส่วนของทิศทางงานหัตถกรรมในประเทศไทย คุณอัมพวัน พิชาลัย 
กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. 
หรือ The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “SACICT” 
(อ่านพ้องเสียงกับคำาว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย) ได้ก่อตั้งขึ ้นเมื ่อปี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
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คุณอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
จากประเทศไทย

hailandT



T SACICT ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลศิลปหัตถกรรมไทย แต่
ยังสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนางานหัตถกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
ปัจจุบัน เพื่อสอดรับกับเทรนด์และสามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้ รวมถึงมีการจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมในประเทศ และเข้าร่วม
งานนิทรรศการซึ่งเกี ่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมและงานดีไซน์ในระดับนานาชาติ 
นอกจากนี้ยังจัดงานประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (INNOVATIVE 
CRAFT AWARD) เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

SACICT ได้ดำาเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ ของการเป็น
ศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลป
หัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู ่สากล 
เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน และจากตัวเลข
มูลค่าการส่งออกสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของไทยในปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีมูลค่าถึง 300,000 ล้านบาท หรือ 
8,455 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกสินค้า
หัตถกรรม 59,245 ล้านบาท หรือ 1,690 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีมูลค่าการส่งออก
มากที่สุดได้แก่ เครื่องเงินและเครื่องทอง, ผลิตภัณฑ์
ผ้า, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิก จึง
นับเป็นความก้าวหน้าในการดำาเนินงานส่งเสริมด้านศิลป
หัตถกรรมไทย

ในปัจจุบัน SACICT มีสมาชิกกว่า 2,500 ราย
ทั่วประเทศและในจำานวนนั้นกว่า 1,500 รายเป็นสมาชิก
ที่มีข้อมูลอยู่ใน Crafts map  ซึ่งประกอบด้วยครูศิลป ์
ครูช่าง ทายาทช่างศิลป์ ตลอดจนชุมชนผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม โดยสินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
งานสิ่งทอ เครื่องสาน งานโลหะ เซรามิก และเครื่องเงิน
เครื่องทอง
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นอกเหนือจาก Craft Trend in ASEAN+ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที ่ 3 
SACICT ยังมีโครงการ SACICT Craft Trend ที่จัดขึ ้นต่อเนื่องมา
เป็นปีที ่ 4 เพื่อขับเคลื่อนและกำาหนดทิศทางในอนาคตของงานนวัต
ศิลป์ไทย เพื่อให้การผลิตสินค้าสอดรับกับอุปสงค์ในตลาด ตลอด
จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซึ ่งเป็นที่ต้องการออกมาสู่ตลาดโลก 
ซึ่งในปีนี ้ ได้ข้อสรุปของแนวทางออกมาเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
วัฒนธรรมผสมผสาน (Cultural Blends) ส่งเสริมความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน, สืบสานงานช่าง 
(Hand to Hand) ส่งเสริมทายาทช่างศิลป์จากรุ่นสู่รุ ่นเพื่อให้
สานต่องานได้, เรื ่องเล่าจากป่าลึก (Story of The Forest) เป็น
ส่วนขยายของเทรนด์ Art of Nature เมื่อปีที ่แล้ว โดยการหาแรง
บันดาลใจการทำางานจากธรรมชาติ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที ่มุ ่งเน้น
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สุดท้ายคือหมวด ชุมชนบันดาลใจ 
(Communi – Craft) การบูรณาการความรู้ของชุมชนเข้ากับงาน
ออกแบบของคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 



สำาหรับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมใน
อีก 10 ปีนั ้น เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท
สำาคัญที่จะทำาให้การเข้าถึงงานช่างและงาน
หัตถกรรมต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้นตลอดจนการรวมกลุ่มของคน
ที่สนใจด้านเดียวกัน SACICT จึงได้นำา
เสนอแนวคิดของการเชื ่อมโยงกลุ่มคนที่
เกี ่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมในแขนง
ต่างๆ จากหลากหลายวัฒนธรรม ให้รวม
กลุ่มเป็น Social Craft Network เพื่อ
ใช้เป็นทิศทางในการวางเทรนด์ของ Craft 
Trends in ASEAN+ ในลำาดับถัดไป
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C
คุณ Chen Jing 
เลขาธิการแห่ง World Craft Council จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

hinaC

คุณ Chen Jing ได้บรรยายในหัวข้อ 
Overview of China Arts & Crafts 
Industry and the Development 
T rend  โดยสามารถสรุปภาพรวม
ของอุตสาหกรรมศิลปหัตถกรรมใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างน่าสนใจ
ว่า ในปัจจุบันประเทศจีนมีวิสาหกิจที่เกี ่ยวข้องกับงานศิลปะ
และงานหัตถศิลป์มากกว่า 5,306 ราย ในปี 2016 ทำารายได้
มากถึง 320 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออก 
4.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยความกว้างใหญ่และจำานวน
ประชากรซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริ โภค ทำาให้ผลิตภัณฑ์
หัตถศิลป์ในประเทศจีนนั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมงานศิลป
หัตถกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ งานปั้นและแกะสลัก งาน
โลหะ เครื่องเขิน เซรามิก ภาพเขียน ผ้าทอ งานลูกไม้ งาน
ปัก พรม เครื่องประดับและชิ้นงานจากพลอยเนื้ออ่อน หินสี 
รวมทั้งของตกแต่งบ้าน 



C
นอกเหนือจากของตกแต่งแล้ว เครื่องประดับก็ เป็นงาน
หัตถศิลป์ที ่ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยเครื่องประดับที่ได้
รับความนิยมรองลงมาจากทอง ทองคำาขาวและเพชร คือ
เครื่องประดับที่ได้จากพลอย และพลอยเนื้ออ่อน โดยเฉพาะ
หยก ซึ่งมีความสำาคัญในแง่ของการเป็นดังจิตวิญญาณของ
ชาวจีน นอกจากนี้ด้วยอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่มีพื ้นฐาน
มาจากพุทธศาสนา ชาวจีนจึงให้ความสำาคัญกับคริสตัล 
โมรา ไข่มุก งาช้าง ฯลฯ 

ในแง่ของผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมในแวดวงอุตสาหกรรม
หัตถศิลป์ของจีน ช่างฝีมือชั้นสูงยังเป็นผู้ที ่ได้รับการยกย่องและมี
บทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่การสละเวลาในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ประณีตซึ่งใช้ระยะเวลาการทำางานที่ยาวนาน แต่ครูช่าง
เหล่านั้นยังมีส่วนช่วยในการพัฒนางานหัตถศิลป์แขนงต่างๆทั้ง
ในแง่ของการถ่ายทอดฝีมือช่างและการอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ
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แม้จะสามารถทำารายได้อย่างงดงาม 
แต่ ง านศิลปหัตถกรรมของจีนก็
ยังประสบกับปัญหาไม่ต่างจากใน
ประเทศอื่น โดยความท้าทายของจีน 
คือ ถึงแม้จะมีช่างศิลป์ที ่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสะดุด
ตา แต่ ยั ง ข าดในแง่ ของความคิ ด
สร้างสรรค์ อีกทั้งช่างฝีมือรุ่นใหม่ 
ยั ง ข า ดปร ะสบก ารณ์ แ ล ะ ค ว าม
ชำานาญหากเปรียบกับช่างรุ่นก่อน 
ในขณะเดียวกันนั้นจำานวนของคนรุ่น
ใหม่ที ่สนใจด้านงานช่างยังมีจำานวน
ลดน้อยลงอีกด้วย 

เมื ่อมองในแง่ของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงถดถอย ทำาให้ตลาดงานศิลป
หัตถกรรมภายในประเทศจีนนั้นอยู่ในช่วงของขาลงเช่นกัน อุปสงค์ที ่
ลดลงทำาให้มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของช่างฝีมือ ประกอบกับ
การแข่งขันในด้านราคา และแนวทางการผลิตสินค้าที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจนเกิดปัญหาของการลอกเลียนแบบ อีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้น
คือการขาดความเข้าใจในเรื่องของการสร้างแบรนด์ รวมถึงขาดการ
สนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลในขณะที่ตลาดมีความผันผวน ทำาให้ยอด
ขายลดลงกว่า 30 %



อย่างไรก็ตามโอกาสของการขยายตัวและการพลิกฟื้นกลับมาก็ยังมีอยู่ 
เนื ่องจากเทรนด์ของวัฒนธรรมจีนโบราณเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีก
ครั้ง อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความงดงามของ
ศิลปหัตถกรรมต่างๆที่ถือเป็นมรดกของชาติ ประกอบกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมก็มีส่วนช่วยให้ตลาดงาน
หัตถศิลป์เติบโตตามไปด้วย และยังช่วยทำาให้คนหันมามองงานหัตถศิลป์
ชั ้นสูงในแง่ของงานสะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานเหล่านั้นให้เพิ่ม
ขึ ้นเช่นกัน คุณ Chen Jing ได้ให้ความเห็นว่าการนำาเทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้ามาใช้ในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมนั้นสามารถช่วยใน
ด้านการเชื ่อมโยงระหว่างช่างผู้ผลิตและผู้ซื ้อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น 

แนวทางการดำาเนินธุรกิจแบบใหม่ที ่ เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมศิลปหัตถกรรมของจีนนั้น
คือการสร้างตลาดเงินทุนเฉพาะสำาหรับผู้ทำา
ธุรกิจ  การส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยและพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมในแต่ละแขนง ตลอดจน
การสร้างศูนย์รวมงานดีไซน์หรือ Design 
Center การแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคคลใน
อุตลสาหกรรมแต่ละแขนงทั้งด้านการศึกษา 
การท่องเที่ยว สื่อโซเชียล และสื่อโทรทัศน์  
นอกจากนี้ยังมีการนำาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบและสร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม
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I
คุณ Likhat Lalla Tyabji 
ผู้ก่อตั้งและประธานแห่ง Dastkar จากประเทศอินเดีย
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หัวข้อบรรยายที่นำาเสนอคือ Contemporary Design, 
Traditional CRAFT Combining the Past & the 
Future และในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งและประธานแห่ง 
Dastkar ซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1981 
เพื่อเป็นศูนย์กลางของงานศิลปหัตถกรรมและผู้สร้างสรรค์
งานหัตถกรรม โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนช่างพื้น
เมืองของอินเดียจากหลายแขนง และทำาหน้าที่เป็นผู้เชื ่อมโยง
ระหว่างตลาดการซื้อขายสินค้าหัตถกรรมในเมืองและผู้ผลิต
จากแหล่งชุมชนที่ห่างไกล



ในประเทศอินเดียนั้นมีช่างผู้ทำางานหัตถกรรมมากว่า 20 ล้านคน แต่ละคน
ล้วนฝึกฝนฝีมือช่างของตนเองจนเชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหา
รายได้สร้างอาชีพ ถึงกับมีคำากล่าวจากช่างปักผ้าคนหนึ่ง นามเรมบ้า เบน 
ที่กล่าวไว้ว่า “ความอยู่รอดของครอบครัวฉันขึ้นอยู่กับไหมแต่ละเส้นที่ฉัน
ปักลงบนชิ้นงาน” 

งานหัตถกรรมในประเทศอินเดียนั้น มีความหลากหลายและมีความเฉพาะตัวทั้งในด้าน
ของเทคนิควิธีการทำา วัสดุ ตลอดจนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละ
ชุมชนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคและพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้งานหัตถกรรมใน
แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันออกไป อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม 
งานเครื่องประดับ หรือสิ่งของที่บรรดาช่างชาวอินเดียประดิษฐ์ขึ ้นมานั้น ล้วนต้องอาศัย
ทักษะที่ชำานาญเป็นอย่างสูง และยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน อย่างไร
ก็ตามแม้จะมีความชำานาญในการทำางานมากเพียงใด แต่ปัญหาหลักที่ผู ้สร้างสรรค์งาน
หัตถกรรมในอินเดียต้องเผชิญคือการอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากลูกค้าซึ ่งอาศัย
อยู่ในเมือง งานของพวกเขายังคงใช้เทคนิคการทำางานแบบดั้งเดิม แต่ในขณะเดียวยัง
ไม่มีความเข้าใจและเข้าถึงการดีไซน์ด้วยวิธีการสมัยใหม่และความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี ้จึงจำาเป็นต้องมีผู้เชื ่อมโยงระหว่างลูกค้ากับช่างในชุมชนเข้า
ด้วยกัน ดังนั้นความท้าทายของงานศิลปหัตถกรรมของอินเดียในปัจจุบันก็คือการเชื ่อม
โยงผู้ผลิตและผู้ซื ้ออย่างมีประสิทธิภาพและยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้
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หนึ่งในวิธีการเชื ่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์ที ่ดีคือการจับมือร่วมกันทำางานระหว่าง
ช่างพื้นเมืองกับดีไซเนอร์ โดยเหล่าดีไซเนอร์ผู้เข้าไปทำางานจะต้องทำาความ
เข้าใจทั้งเรื ่องเทคนิควิธีการทำางานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม วัสดุที ่จะนำา
มาประดิษฐ์ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานหลัก
ของการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของอินเดีย

จากประเด็นดังกล่าวทำาให้มีการตั้งคำาถามว่าถึงงานดีไซน์ของ
อินเดียว่าจะมีทิศทางอย่างไรหากต้องก้าวไปข้างหน้าในขณะ
เดียวกันก็ยังต้องคงเอกลักษณ์ของความงดงามและวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมา คำาตอบก็คือการทำางานร่วมกับชุมชน โดยใช้
เปลี่ยนวิธีคิดให้ประเพณีและวิธีการดั้งเดิมเป็นดังสปริงบอร์ดใน
งานออกแบบสินค้าชนิดใหม่ๆ ไม่ใช่เป็นกรงขังหรือกรอบจำากัด
ของความคิดต่างๆ และควรใช้แนวทางทางการตลาดที่ดีเข้ามาช่วย
เนื่องจากช่างฝีมือหรือแม้แต่ผู้ทำาการค้าเกี ่ยวกับงานฝีมือแบบ
ดั้งเดิมล้วนไม่มีความชำานาญในด้านนี้ อีกทั้งงบโฆษณาสำาหรับ
การโปรโมทสินค้าในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อย่างอินเดียก็เป็นเรื ่องที่ต้องใช้เงินลงทุนมากเกินไป



คุณ Likhat ได้มีการยกตัวอย่างการทำาการตลาดที่จับกลุ่มนักท่อง
เที ่ยวซึ่งมีจำานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อย่าง ทัชมาฮาล และ ป้อมแดง (Red Fort) ในแต่ละวัน
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมมากกว่า 11,000 คน ในพื้นที่จึงมีร้านค้าที่
จำาหน่ายสินค้าหัตถกรรมอยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสินค้าที่ด้อย
ฝีมือ จำาหน่ายในราคาถูกและไม่มีความน่าสนใจ เธอเชื ่อว่าหากเปลี่ยนวิธี
การจัดแสดงสินค้าให้มีความเรียบง่ายขึ้น แต่เพิ่มความน่าสนใจในการนำา
เสนอ เปลี่ยนรูปแบบแพคเกจจิ้ง (ซึ ่งเป็นสิ่งที ่ดีไซเนอร์ต้องทำาการบ้านเพิ่ม
ขึ ้นด้วย) รวมถึงให้ความรู้เกี ่ยวกับเทคนิคของการผลิตสินค้าชิ ้นนั้นๆ จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อย่างมาก

จากแนวคิดดังกล่าว Dastkar ไม่เพียงสนับสนุนในเรื่องของงานดีไซน์และ
การตลาดเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนช่างฝีมือในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะในการทำางานของช่างให้มีความ
ประณีตมากขึ้น มีการให้เครดิตแหล่งที่มา และทำาการตลาดให้กับสินค้าจาก
ชุมชนต่างๆ ผลลัพธ์ของการทำางานก็คือช่างฝีมือได้เรียนรู้เรื ่องการสร้าง
ธีมบอร์ดของชิ้นงาน การใช้คู ่สี การใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการวาดเส้น
และการวางแผนก่อนลงมือทำางาน  นอกจากนั้นหลังจากการพัฒนาชิ้นงาน
แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจในงานช่าง เสริมสร้างพลังและ
ศักยภาพให้พวกเขาได้สืบสานฝีมือช่างดั้งเดิมและต่อยอดทักษะในเชิงช่าง
ให้สามารถคงอยู่ได้ในอนาคต
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I
คุณ Myra Widiono 
ประธานแห่ง Indonesia Craft Organization จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ndonesiaI
คุณ Myra ได้กล่ าวถึ งภาพรวมของงานหัตถกรรม
ในประเทศอินโดนี เซียว่ า มีปัจจัยสำ าคัญมาจากสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำานวน 17,000 เกาะ และมีชน
เผ่าพื้นเมืองที่แยกได้กว่า 365 ชนเผ่า จึงทำาให้ผลผลิต
จากงานหัตถกรรมของอินโดนีเซียมีความหลากหลาย ทั้ง
ในแง่ของวัตถุดิบ เทคนิควิธีการทำา รวมถึงการใช้งานของ
งานหัตถกรรมในแต่ละประเภท ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าแม้งาน
หัตถกรรมบางส่วนที่แทบจะสูญหายไปจากประเทศ แต่ก็ยัง
คงมีงานบางส่วนที่ยังคงอยู่ และสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่
รุ ่นนานนับศตวรรษจนถึงปัจจุบัน



งานหัตถกรรมในประเทศอินโดนีเซียสามารถแบ่ง
ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ สิ่งทอ 
หนัง โลหะ เซรามิก ไม้ แก้ว หิน และอื่นๆ โดยงาน
แต่ละแบบจะกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ โดยมีเกาะชวา 
เป็นศูนย์รวมความหลากหลายและมีประเภทของงาน
หัตถกรรมมากที่สุด 

จุดเด่นของงานหัตถกรรมในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที ่ความ
งดงามของชิ้นงานที่มีค่าในเชิงศิลปะ รวมถึงทักษะการทำางาน
ที่โดดเด่น คุณภาพของชิ้นงานที่ทำาอย่างประณีตบรรจง ความ
คิดสร้างสรรค์ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที ่หลากหลาย เพื่อให้
ได้รูปทรง สีสัน และพื้นผิวที่งดงาม ส่วนสำาคัญอีกประการคือ
ศักยภาพของช่างพื้นเมืองที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่นำา
เทคนิควิธีการจากวัฒนธรรมต่างประเทศมาผสานเข้ากับงาน
พื้นเมืองได้อย่างลงตัว โดยไม่ทำาให้เสียเอกลักษณ์ของตนไป



29 l 30



องค์กร Rumah Rakuji เป็นหน่วยงานที่เธอมีส่วนร่วมก่อตั้ง ซึ ่งทำาหน้าที่เป็น
ศูนย์รวมแห่งงานศิลปะ วัฒนธรรมและงานหัตถกรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำาคัญของหน่วยงานคือการสนับสนุนและส่งเสริมผล
งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายของงานหัตถกรรมที่
รังสรรค์ขึ ้นจากช่างฝีมือซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง หรืออยู่
ในเขตชายแดน 

ผลงานหัตถกรรมที่ Rumah Rakuji ให้การสนับสนุนมีตั ้งแต่งานผ้าทอ
ลายตารางที่ได้จากเส้นใย Terap ของชนเผ่า Badui ในเขต Banten, งาน
ผ้าทอมือจากเส้นใยพื้นเมือง Ulap Doyo ที่ได้จากชนเผ่า Dayak Benuaq 
ในเขตกาลิมันตันตะวันออก, ผ้าบาติกและผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ฝีมือ
ช่างพื้นเมืองจากเกาะชวา กาลิมันตันและสุมาตรา, งานทอลูกปัด งานเครื่อง
ประดับ รวมถึงการจักสานจากไม้ไผ่ที ่นำาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิต ซึ่งเป้าหมายสำาคัญในการทำางานของ Rumah Rakuji ก็คือการปรับ
เปลี่ยนงานหัตถกรรมดั้งเดิมของอินโดนีเซียไปสู่ผลงานที่งดงามและเป็นที่รู ้จัก
ในวงกว้างมากขึ้น

แนวทางการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ได้แก่การช่วยฝึกฝนและช่วยเหลือ
ให้ช่างฝีมือสามารถพัฒนาเทคนิคการทำางานและความรู้ของตนเองไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น และผลิตได้ในจำานวนที่มากขึ้น 
นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาลงลึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมที่นำาเสนอผ่านงานหัตถกรรมในแง่ของการประดับตกแต่ง 
การใช้สัญลักษณ์ การวางลวดลาย สไตล์ โทนสี รวมถึงขนบในการทำางาน
แต่ละขั ้นตอน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาต่อยอดของชิ้นงานในอนาคต สุดท้ายคือ
การประดิษฐ์งานหัตถกรรมใหม่ๆที่เน้นที่การใช้วัสดุที ่สามารถรีไซเคิลได้ และ
ไม่สิ ้นเปลืองพลังงาน

ในส่วนของการพัฒนางานหัตถกรรมในอนาคตนั้น อันดับแรกคือการก้าว
ไปข้างหน้า โดยนำาแนวคิดของการพัฒนาฝีมือที่มุ ่งเน้นไปไปที่กระบวนการใน
ค้นหาความหมายจากคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมมารวมกับนวัตกรรมใหม่ๆ 
โดยไม่ทิ ้งเรื ่องการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการคำานึงถึงที่
ประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากแนวทางดังกล่าวที่เน้นการ 
Hybrid หรือควบรวมวิธีการทำางานที่ผสานเทคโนโลยีกับวิถีดั ้งเดิมไว้ จะช่วย
ทำาให้ได้งานหัตถกรรมใหม่ๆ ที่จะดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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J
ศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni Yanagi 
จาก Research Institute of Okinawa Prefectural University 
of Arts จากประเทศญี่ปุ ่น

apanJ

ศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni Yanagi บรรยาย
ในหัวข้อ งานนิทรรศการประกวดผลงานหัตถกรรม
ใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านญี่ปุ ่น เพื่อ
บอกเล่าเรื ่องราวของงานหัตถกรรมพื้นบ้านญี่ปุ ่น 
และการดำาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ซึ ่งเปิดให้เข้าชม
มานานกว่า 81 ปี



พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านญี่ปุ ่น ก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ.1936 โดยคุณ Soetsu Yanagi 
ผู้มีศักดิ์เป็นคุณลุงของศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni และยังเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำาว่า มิง
เก (Mingei) ขึ ้น โดยมีความหมายว่าหัตถกรรมพื้นบ้านที่ต้องเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยช่าง
ฝีมือที่ไร้ชื ่อเสียง เพื่อที่จะส่งผ่านงานหัตถกรรมนี้ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดประชานิยม 
และให้คนได้ดื ่มด่ำากับความงามของงานหัตถกรรมนั้นๆได้ โดยจุดประสงค์ของการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ขึ ้นนั้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการทำากิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับงานหัตถกรรมพื้น
บ้านและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Mingei Movement หรือ การนำาความงามจาก
ลักษณะใหม่ๆของงานหัตถกรรม มาเผยแพร่ให้รู ้จักในวงกว้างเพื่อให้งานหัตถกรรมนั้น
ถูกใช้ในชีวิตประจำาวัน และเพื่อเพิ่มพูนให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ ้น ภายในพิพิธภัณฑ์หัตถกรรม
พื้นบ้าน โดยมีการรวบรวมงานหัตถกรรมทั้งจากในประเทศญี่ปุ ่นและต่างประเทศมาจัด
แสดงไว้ถึง 17,000 ชิ้น นอกจากนี้นับตั้งแต่ปี 1953 เป็นต้นมา ทุกๆปีพิพิธภัณฑ์จะมี
การจัดการประกวดและจัดแสดงงานนวัตกรรมหัตถกรรมขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุน Mingei Movement ซึ่งในปี 2016 ที่ผ่านมานั้นนับเป็นการ
จัดประกวดเป็นครั้งที ่ 64  โดยการรับสมัครผลงานจะแบ่งตามประเภทของงานหัตถกรรม 
อาทิ ผ้าทอ ผ้าย้อม เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเขิน เครื่องแก้ว โดยในแต่ละ
ประเภทจะมีผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นกรรมการในการตัดสิน และหลังจากนั้นจะนำาผล
งานมารวมตัดสินอีกครั้งกับคณะกรรมการท่านอื่นๆ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni 
เองก็เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ตัดสินของงานหัตถกรรมประเภทผ้าทอ 
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ในการประกวดแต่ละครั้งจะแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศที่จะ
มอบให้ผลงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษ  รางวัลจากสมาคมหัตถกรรมญี่ปุ ่นที่มอบให้กับ
กลุ่มที่ส่งผลงานที่โดดเด่นที่สุด และสุดท้ายคือรางวัลชนะเลิศของแต่ละสาขาของผล
งานที่เข้าประกวด

นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการตีพิมพ์นิตยสาร Mingei เพื่อนำา
เรื ่องราวของงานประกวดไปเผยแพร่ความรู้ออกสู่วงกว้าง จุดเด่นที่สำาคัญอีกประการ
หนึ่งของการประกวดในครั้งนี้คือ เมื ่อประกาศผลแล้ว ผู้ส่งผลงานจะได้เข้าร่วมงาน
ในพิธีมอบรางวัลและผู้ที ่ส่งผลงานเข้ามาประกวดจะได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำาไปพัฒนาผลงานในลำาดับถัดไป ทั้งนี ้เนื ่องจากเป้าหมาย
หลักก็เพื่อที่จะให้เกิดวิธีการผลิตที่ดี การใช้วัตถุดิบที่ดี ใช้เทคนิคที่ดี และการคำานึง
ถึงสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย เพื่อส่งเสริมให้ได้งานหัตถกรรมที่มีคุณภาพสูง มีดีไซน์
และสามารถใช้งานในชีวิตประจำาวัน ซึ่งทั ้งหมดนี้เป็นปรัชญาของ Japan Folk Art 
Museum  และยังเป็นส่วนสำาคัญของ Mingei Movement

หลังจากพิธีการมอบรางวัลแล้ว ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมผลงาน และสามารถซื้อผลงานที่ได้
รับรางวัลภายในงาน ซึ่งทำาให้ในแต่ละปีมีผู ้สนใจเข้าร่วม
ชมงานเป็นจำานวนมาก จึงมำาให้งานประสบความสำาเร็จเป็น
อย่างยิ่ง 



คว ามสำ า คัญขอ งก า รปร ะ ก วดผลง าน
หัตถกรรมพื้นบ้านนั้น อยู่ที ่เงื ่อนไขของการ
ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ชิ ้นงานต้อง
เป็นของที่สามารถใช้ ได้ในชีวิตประจำาวัน 
และสามารถผลิตซ้ำาได้ โดยเป้าหมายหลัก
คือการส่งเสริมให้เกิดงานหัตถกรรมใหม่ๆ
ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยพัฒนาจากงาน
หัตถกรรมแบบประเพณีนิยม จึงทำาให้งาน
ประกวดนั้นมีความแตกต่างจากการประกวด
งานหัตถกรรมอื่นๆ เนื่องจากการประกวด
ส่วนมากมักเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถซื้อผลงานที่จัด
แสดงได้ นอกจากนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ยังไม่ได้ทำาขึ ้นแค่เพียงชิ้นเดียว และไม่ได้มุ ่ง
เน้นในแง่ของ Art Piece หรืองานศิลปะ แต่
ต้องเป็นผลงานหัตถกรรมที่สามารถผลิตซ้ำา
ได้ในลักษณะเดิม

สำาหรับแนวคิดในอนาคต เพื่อที่จะให้งาน
หัตถกรรมมีการพัฒนาขึ้น ควรมีการนำา
เสนอไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่จะต้องใช้ตัวงาน
หัตถกรรมเข้าไปในวิถีชีวิตประจำาวัน
นั้นด้วย  สำาหรับงานหัตถกรรมในมุมมอง
ของศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni นั้น
ได้กล่าวไว้ว่า ถ้างานหัตถกรรมไม่สามารถ
ใช้งานในชีวิตประจำาวันได้ ทำาได้เพียงแค่
ใช้ตกแต่ง ก็ไม่สามารถนับได้ว่าเป็นงาน
หัตถกรรม เนื่องจากหลักการสำาคัญของ
งานหัตถกรรมใหม่ๆ คือการใช้งานได้ในวิถี
ชีวิตประจำาวัน เพื่อที่จะส่งเสริมให้วิถีชีวิต
มีความรุ่มรวยขึ้น สิ่งเหล่านี้คือจุดสำาคัญ 

ในอีกสิบปีข้างหน้าสิ่งที ่ ศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni คาดหวังไว้คือการทำาให้งาน
หัตถกรรมถูกใช้ในวิถีชีวิตประจำาวัน และสามารถนำาสิ่งเหล่านี้เผยแพร่ไปสู่วงกว้าง เพื่อ
ให้ส่งผลสะท้อนกลับสู่ผู ้ผลิตและผู้บริโภคให้มีวัฒนธรรมที่ร่ ำารวยมากขึ้น
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L
คุณ Tarreboun Rattanavong 
คณะกรรมการ Lao Handicraft Association
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ao PDRL

Lao Handicraft Association เป็นองค์กร
ไม่แสวงหาผลกำาไร และก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1998 
ภายใต้การดูแลของสภาการค้าอุตสาหกรรม
แห่งชาติลาว เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเสริม
งานช่างฝีมือ งานหัตถกรรมในลาวได้อย่างทั่ว
ถึง ปัจจุบันมีสมาชิกในสังกัดรวมกว่า 120 ราย 
ในจำานวนนั้นราว 25% เป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้า
เพื่อส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ 



เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและการดำาเนินงาน Lao 
Handicraft Association ได้มีการแบ่งประเภท
งานฝีมือในอุตสาหกรรมหัตถกรรมของลาวออก
เป็น 7 ประเภท ได้แก่ สิ ่งทอ (ผ้าไหมและผ้าฝ้าย), 
เครื่องจักสาน (ไม้ไผ่,หวาย)  เครื่องเงินและเครื่อง
ประดับ สินค้าที่เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
ที ่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องปั้นดินเผาและ
ผลิตภัณฑ์จากหม่อน ซึ่งงานฝีมือในแต่ละประเภท
ล้วนมีเอกลักษณ์และวิธีการทำาแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั ่วประเทศลาว ทั้งนี ้
เนื ่ องจากพลเมืองกว่ า  7 ล้ านคนของลาวนั้น 
สามารถแยกย่อยออกเป็นชนพื้นเมืองและชนเผ่าได้
กว่า 49 ชนเผ่า แต่ละเผ่าล้วนมีลักษณะการดำาเนิน
ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่แตกต่างกัน

งานหัตถกรรมของลาวที่คุณ Tarreboun ให้ความสำาคัญได้แก่ผ้าทอ โดย
เฉพาะผ้าไหมเอกลักษณ์ในงานผ้าทอของลาวนั้นอยู่ที ่ลวดลายต่างๆที่ล้วน
แล้วแต่อิงจากการทำาเกษตรกรรม รวมถึงสัตว์ในเทพนิยาย ไม่ว่าจะเป็นลาย
นาค ลายสีโห (ส่วนหัวเป็นช้าง ลำาตัวเป็นราชสีห์) ลายเสือ ลายนก ลาย
กวาง ลายวงกลม  

การทอผ้าไหมของชาวบ้านนั้นมีทั ้งสำาหรับใช้งานในชีวิตประจำาวัน 
และเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งวัฒนธรรม
เช่นนี้สืบทอดกันมาเนิ่นนานนับศตวรรษ  จนถึงปัจจุบันผ้าทอก็ยัง
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ ่นไหมมัดหมี่ 
เสื ้อผ้าไหม โสร่งไหม (สำาหรับผู้ชาย) หมอนและหมอนอิงจาก
ผ้าไหม เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังคงนิยมการนุ่งซิ ่นคู่กับ
เสื้อแบบสมัยใหม่ ซึ ่งนับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผสมผสานความ
ดั้งเดิมเข้ากับความสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว 
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การพัฒนางานหัตถกรรมของลาว นอกเหนือจากที่ 
Lao Handicraft Association มีส่วนสนับสนุน
ช่างฝีมือแล้ว ยังมีการจับมือร่วมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น The Japan External Trade 
Organization (JETRO) ของประเทศญี่ปุ ่น ซึ ่ง
ให้การสนับสนุนทั้งการพัฒนางานฝีมือและเป็น
ตลาดที่รองรับสินค้าหัตถกรรมจากประเทศลาว 
นอกจากนี้ยังมี  Vietnam Gift and 
Housewares Association (VIETCRAFT)  ของ
ประเทศเวียดนาม รวมถึง The SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of 
Thailand (Public Organization) หรือ SACICT 
ของประเทศไทย 

แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมคือการมุ่งเน้นไปที่การทำาเวิร์คช็อปและการจัด
สัมมนาในแง่มุมของการบริหารจัดการด้านธุรกิจ การทำาการตลาด รวมถึงการ
พัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานผ้าฝ้ายทอ ผ้าไหม 
หรือการย้อมสีจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก นอกจากนั้นยังควรมีการรวมกลุ่มกัน
เพื่อสร้างเครือข่ายด้านงานหัตถกรรมทั้งภายในประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดทางการค้า และหากมี
โอกาสควรเข้าร่วมงานจัดแสดงงานหัตถกรรมต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
เพิ่มโอกาสในด้านการส่งออกให้เพิ่มขึ ้น สุดท้ายยังเน้นที่การจัดงานนิทรรศการ
และการจำาหน่ายงานหัตถกรรมของลาวเป็นประจำาทุกปี



สำาหรับอนาคตของการพัฒนางานหัตถกรรมของลาวในอีก 10 ปีนั ้น 
ได้มีการเตรียมก่อสร้าง Lao Handicraft Exhibition Center ที่
เมืองเวียงจันทน์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของงานหัตถกรรมในประเทศ 
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของงานหัตถกรรมอาเซียน โดยภายในศูนย์
จะมีทั ้งนิทรรศการการจัดแสดงผลงานหัตถกรรมที่โดดเด่น ตลอด
จนเป็นศูนย์ฝึกฝีมือสำาหรับงานช่างแขนงต่างๆ เพื่อส่งเสริมทั้งในแง่
ของการเผยแพร่ความรู้สู ่สาธารณชน ตลอดจนเป็นศูนย์ท่องเที่ยว
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมของลาวให้เป็น
ที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยว
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M
รองศาสตราจารย์ ดร. June Ngo Siok Kheng 
คณะศิลปะประยุกต์และนฤมิตรศิลป์ University of Malaysia, 
Sarawak จากสหพันธรัฐมาเลเซีย 

alaysiaM

รองศาสตราจารย์ ดร. June Ngo ได้นำาเสนอ
หัวข้อ Craft Development and Innovation in 
Malaysia โดยกล่าวว่าแม้มาเลเซียจะเป็นประเทศ
ที่มีงานหัตถกรรมพื้นเมืองอยู่มากมายหลายแขนง
ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ ่น แต่ในปัจจุบันงานหัตถกรรม
ดังกล่าวกำาลังตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายว่า
จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้หรือ
ไม่ เนื ่องจากปัญหาต่างๆที่เพิ ่มเข้ามามากมายอาทิ 
การใช้งานที่อยู่ในวงจำากัด การนำาเครื่องจักรมา
ใช้แทนแรงงานคน รวมถึงคนรุ่นใหม่ที ่ขาดความ
สนใจในการสืบทอดและสานต่อภูมิปัญญาแห่งงาน
หัตถกรรมเหล่านั้น 



M
อย่างไรก็ตามแนวทางในการพัฒนาโดยการนำาวิธีการทำางานใหม่ๆ
มาเพิ่มคุณค่าให้งานหัตถกรรมนั้นก็มีมากมายเช่นกัน เช่น การนำาสี
ย้อมสังเคราะห์มาเพิ่มสีสันให้งานผ้าทองดงามขึ้น การนำาเครื่องจักร
มาช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและได้สินค้าที ่
มีคุณภาพมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มฟังก์ชั ่นการใช้งานให้
มากขึ้น เช่น การพัฒนาและส่งเสริมเรื ่องผ้าทอนั้น ผ้าทอไม่เพียง
แค่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่สามารถดัดแปลงเป็นเครื่องประดับ 
ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน หรืองานศิลปะตกแต่งก็ได้เช่นเดียวกัน
เช่น การพัฒนาผ้า Songket หรือผ้าทอยกเส้นเงินเส้นทองที่มี
ประวัติความเป็นมานานกว่า 800 ปี ให้คนรุ่นใหม่มีสนใจมากขึ้น 
เนื ่องจากในปัจจุบันช่างฝีมือที่สามารถทอผ้าชนิดนี้ได้นั ้นมีจำานวน
ไม่มากนัก และในปี 2008 อดีตพระราชินีแห่งมาเลเซียได้โปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อตั้ง Yayasan Tuanku Nur Zahirah Foundation (YTNZ) 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการทอผ้า Songket และสนับสนุน
ให้พัฒนาวิธีการทอผ้าโดยนำาเทคนิคการทำางานจากงานหัตถกรรม
ประเภทอื่นเข้ามาพัฒนาและปรับปรุง ประกอบกับการใส่ความคิด
สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น นอกจาก
นี้ยังได้สนับสนุนให้มีการเสริมทักษะเรื ่องการทอผ้าให้กับหญิงสาว
รุ่นใหม่ รวมถึงผู้หญิงที่ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและสามารถพัฒนา
ให้งานมีคุณภาพมากขึ้น
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ในฐานะผู้อำานวยการฝ่ายงานออกแบบสิ่งทอและการผลิต
ของมูลนิธิ (ระหว่างปี 2008-2012) รองศาสตราจารย์ 
ดร.June Ngo ได้ทำาการวิจัยและคิดค้นวิธีการทอผ้า 
Songket ในรูปแบบต่างๆจนสามารถปรับให้ผ้าทอ
ดังกล่าวมีลักษณะที่บางเบาและเหมาะกับงานดีไซน์ที ่
ร่วมสมัย ในขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษ์ผ้า Songket 
ในรูปแบบของงานชั้นครูฝีมือเยี่ยมไว้ได้และได้มีการวาง
จำาหน่ายภายใต้แบรนด์ Royal Terengganu Songket  
และได้มีการต่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การจับมือร่วมกับ
ดีไซเนอร์แฟชั่นชั ้นสูงของมาเลเซีย เช่น  Pink Jambu, 
Melinda Looi, Tom Abang Saufi, Rizalman, 
Jovian Mandagie, Tangoo ในการนำาผ้า Songket 
มาปรับใช้ในคอลเลคชั่นได้อย่างงดงาม

การเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาฝีมือช่างในพื้นที่ชนบท 
ที่หมู่บ้านของชนพื้นเมือง Penan ในรัฐซาราวัก ได้แก่
หมู่บ้าน Long Lamai, Long Wat และ Long Malim 
ในอดีตชาว Penan ยังดำารงชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อน 
จวบจนราวทศวรรษที่ 1950 จึงเริ ่มตั้งถิ ่นฐานอยู่
ริมแม่น้ ำาบาลองในภูมิภาค Baram แต่ด้วยถิ่นที่ตั ้งซึ ่งอยู่
ห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก ชาว Penan ส่วนใหญ่
ยังดำ ารงชีวิต เช่นในอดีตและบางส่วนยังคงผลิตงาน
หัตถกรรมแบบดั้ ง เดิม ซึ่ ง ได้รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ



โดยโครงการการพัฒนางานหัตถกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกับ the Institute of 
Social Informatics and Technological Innovation (ISITI), UNIMAS ซึ่งมี
เป้าหมายในการทำาเวิร์คช้อปร่วมกับช่างฝีมือพื้นเมืองโดยการทดลองนำาวัสดุใหม่ๆ เข้าไป
ผสมผสานกับกรรมวิธีการทำางานแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้เครื่องหวายสานที่มีการออกแบบ
ที่ร่วมสมัย ซึ่งผลลัพธ์ที ่ได้นั ้นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง สินค้าที่ได้จากฝีมือช่าง
พื้นเมืองได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตลาด และยังมีการจำาหน่ายออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้
กับชุมชน ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.June Ngo ได้สรุปขั้นตอนการทำางานในการพัฒนา
ครั้งนี้ไว้ 4 ขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน การสัมภาษณ์พูด
คุยเพื่อทำาความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การลงพื้นที่เพื ่อสำารวจสภาพความเป็นอยู่ และ
การสรุปขั้นตอนและหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อให้เห็นภาพร่วมกัน หากทำาตามขั้นตอน
เหล่านี้ก็เชื ่อได้ว่าจะทำาให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของทิศทางงานหัตถกรรมในอนาคตของมาเลเซียในอีก 10 ปีข้างหน้านั้น 
รองศาสตราจารย์ ดร.June Ngo ได้นำาเสนอวิธีการทำางานไว้ว่า ควรมีการทำาการวิจัย
ควบคู่ ไปกับการทำาโปรเจ็คท์ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนและร่วมมือจากรัฐบาล 
นอกจากนี้ยังควรมีการวิจัยและพัฒนางานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งในแง่มุมของวัสดุ 
งานดีไซน์ ขั ้นตอนการทำางาน ตลอดจนอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน ในขณะเดียวกัน
ต้องมีการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาเห็นคุณค่าและนำางานหัตถกรรมนั้นมาใช้งาน รวม
ถึงมีการโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ทุกส่วน
พัฒนาไปอย่างยั่งยืน
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 มองภาพ
หัตถกรรมในอนาคต



ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ มองภาพหัตถกรรมในอนาคต หรือ 
Craft of the future  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านประสบการณ์
ของผู้เข้าร่วมบรรยาย เพื่อนำาไปสู่กรอบความคิด และแนวทางการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. Yoshikuni Yanagi 

สืบเนื่องจากประเด็นของ Mingei หรืองานหัตถกรรม 
หัตถศิลป์ นั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่ไม่อาจมองข้าม นั่นคือ
ต้องเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ได้เป็นเพียง
แค่เครื่องใช้ประดับตกแต่งเท่านั้น ซึ่งเงื ่อนไขดังกล่าว
สามารถทำาให้ผู้ผลิตตระหนักถึงการว่าผลิตชิ้นงานที่
ผู ้ใช้สามารถนำาไปใช้งานในชีวิตประจำาวันได้จริง ซึ่ง
ทำาให้เกิดความเชื ่อมโยงระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต รวม
ถึงยังสอดคล้องกับหลักทางเศรษฐกิจและวิธีคิดของ
คนญี่ปุ ่น ที่พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และไม่เกิดความสิ้นเปลือง
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คุณ Likhat Lalla Tyabji 

แม้ช่างฝีมือชาวอินเดียที่ผลิตงานหัตถกรรมนั้นจะมี
จำานวนนับล้าน แต่บางครั้งผลงานยังไม่สามารถทำาได้
ถึงมาตรฐานสากล ทำาให้ขายไม่ได้ราคาที่ดี ประการ
สำาคัญที่ต้องแก้ไขในปัจจุบันและอนาคตคือการเพิ่ม
ความซับซ้อนและรายละเอียดในชิ้นงาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของงานหัตถกรรม และควรสร้างความแตกต่างในชิ้น
งานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ลดการใช้วัสดุสังเคราะห ์
และหันกลับมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน
สิ่งสำาคัญของงานหัตถศิลป์ในอินเดีย คือการถ่ายทอด
ทักษะงานช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ ่นของคนภายในชุมชน
มากกว่าการมีครูช่างสาขาใดโดยเฉพาะ ดังนั้นการ
รักษาวิถีแห่งการสืบทอดงานศิลป์ในลักษณะนี้จึงเป็น
สิ่งที ่ต้องให้ความสำาคัญ เพื่อให้งานช่างไม่สูญหายไป
ตามกาลเวลา

คุณ Myra Widiono 

ประเทศอินโดนีเซียนั้นมีความสลับซับซ้อนในแง่
ของภูมิศาสตร์ จึงมีชนเผ่าต่างๆ มากมายซึ่ง
ล้วนมีความเชื ่อและวัฒนธรรมประเพณีที่แตก
ต่างกัน งานหัตถกรรมพื้นเมืองจึงมีลักษณะที่
แตกต่างและหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ล้วนถูก
ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในด้านพิธีกรรมหรือ
ศาสนาจึงได้รับการสืบทอดต่อกันมายาวนาน  
ซึ่งโดยส่วนตัว เธอเชื ่อว่าการรักษาและคงไว้
ซึ ่งงานช่างดังกล่าวจะยังไม่หายไปจากสังคม
อินโดนีเซีย แม้ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะให้ความ
สำ าคัญกับ เทคโนโลยี  แต่ผู้ที ่ผลิตงานศิลป
หัตถกรรมยังคงได้รับการยกย่อง และยังเป็น
อาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสังคมและ
ประเทศ
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รองศาสตราจารย์ ดร. June Ngo Siok Kheng 

การเชื ่ อมโยงงานหัตถกรรมกับสิ่ งที ่นำ ามาใช้ ได้
จริงในชีวิตประจำาวันนั้นเป็นสิ่งที ่สำาคัญ และควร
สนับสนุนให้มีการใช้สอยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ควรทำาความเข้าใจและพัฒนาให้งานหัตถกรรมเหล่า
นั้นมีความร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์เฉพาะ
และภูมิปัญญาดั้งเดิม นอกจากนี้หากเป็นไปได้ควร
นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้งาน
หัตถกรรม รวมถึงควรให้ความสำาคัญด้านการทำาการ
ตลาดให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันเหนือสิ่งอื ่นใดคือ
ต้องให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์กับคนรุ่นใหม่ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและสืบทอด
งานฝีมือช่างได้ต่อไป

คุณ Tarreboun Rattanavong 

รูปแบบของงานหัตถกรรมนั้นสามารถแบ่ง
เป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ งานที่มีเอกลักษณ์
แบบดั้งเดิม ซึ่งยังคงเสน่ห์ของฝีมือช่างแบบ
โบราณไว้ สองคืองานที่เกิดจากการผสมผสาน
นำาฝีมือช่างแบบเดิมมารวมกับแนวคิดของคน
รุ่นใหม่ พัฒนาให้ดีขึ ้นกว่าเดิมและสุดท้ายคือ
งานที่มีรูปแบบใหม่ทันสมัย ซึ่งพัฒนาคิดมา
โดยไม่ได้อิงจากงานพื้นเมือง แนวคิดที่สองนั้น
เป็นสิ่งที ่ต้องให้ความสำาคัญ นั่นคือการนำารูป
แบบงานดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับงานสมัยใหม่ 
เพื่อทำาให้งานหัตถกรรมนั้นสามารถใช้งานได้
ง่ายขึ้น เช่น ชุดพื้นเมืองของชาวเผ่าภูไทที่ยัง
คงเอกลักษณ์ของฝีมือช่างไว้และมีจุดยืนของ
ตนเอง แต่มีการปรับเปลี่ยนให้รูปแบบการ
สวมใส่และการใช้งานให้สะดวกและง่ายขึ้น เพื่อ
ให้วัยรุ่นสามารถนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่า
นั้นมาประยุกต์ใช้ ซึ ่งสิ ่งเหล่านี้ เป็นแง่มุมที่
ทำาให้เห็นว่างานหัตถกรรมควรมุ่งเน้นในการ
ปรับให้เข้ากับยุคสมัย แต่คงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน



คุณ Chen Jing

งานหัตถศิลป์ในประเทศจีนเป็นสิ่งที ่ทรงคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ที ่ยั่งยืนให้กับ
ช่างฝีมือได้จริง อีกทั้งงานหัตถศิลป์นั ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุสิ ่งของ แต่เป็นสิ่งที ่เล่า
เรื ่องราวและต้นกำาเนิดและวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศ รวมถึงสามารถสร้างอัตลักษณ์
ที่เด่นชัดของประเทศขึ้นมา อย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่มักมองว่างานหัตถศิลป์นั ้นเป็นเรื ่อง
ไกลตัว และเห็นคุณค่าของสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมากกว่างานศิลปหัตถกรรม
ของประเทศของตนเอง ซึ่งเธอเองก็เคยมีความคิดเช่นนั้นเช่นกัน แต่เมื ่อมีอายุมากขึ้น 
เธอกลับให้ความสนใจในคุณค่าของงานหัตถกรรม และค้นพบว่างานหัตถศิลป์เหล่านั้น
มีจิตวิญญาณเฉพาะที่สามารถเติมเต็มชีวิตได้ เพราะฉะนั้นจึงเชื ่อว่างานหัตถศิลป์จะยัง
คงอยู่ได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย ์

ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
SACICT มีความมุ่งหวังที่จะทำาให้เกิดเครือข่ายการเชื ่อม
โยงด้านงานหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากใน
ปัจจุบันนั้นงานศิลปหัตถกรรมถือเป็นส่วนสำาคัญในด้าน
การเคลื่อนไหวของทิศทางในงานออกแบบสร้างสรรค์
จากทั่วโลก หรือที่เรียกว่า Craft Movement ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื ่อม
โยง หรือเป็น Social Craft Network เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ รวมถึงการจัดทำาแนวโน้ม และกรอบความ
ร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียในการพัฒนา สืบสานงาน
ศิลปหัตถกรรมให้มีความยั่งยืนสืบไป
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SACICT
About



วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 มาตรา 7 กำาหนดให้
ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสม
ผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเส
ริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถและส่งเสริม
สนับสนุนด้านการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
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ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (1 พฤศจิกายน 2546) จึงถือกำาหนด
ให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.ศ.ป. และ
ให้มีชื ่อภาษาอังกฤษว่า The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) เรียก
โดยย่อว่า “SACICT” (อ่านพ้องเสียงกับคำาว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)
 



เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.

ในตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 ได้ให้
เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.ไว้ดังนี้ “โดยที่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านของไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ทำ าด้วยมือ ซึ่ งมีคุณค่าและมี
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะ สมควรที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะประสานความร่วมมือใน
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถดำาเนินการ
ได้อย่างอิสระ คล่องตัว เอื ้ออำานวยต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู ้จัก
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

รูปแบบการบริหาร

ศ.ศ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งมีการ
บริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชนตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการบริหาร
ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดำ า เนินการ
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่กำาหนด 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง 
ศ.ศ.ป. และมีผู้อำานวยการทำาหน้าที่บริหาร
กิจการของศูนย์และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
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