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ความเป็นมาโครงการ

โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม หรือ Craft Co-Creation เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนางาน
หัตถกรรมของ SACICT ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้สอดรับกับยุคปัจจุบัน และเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันได้ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะการผลิต การหาช่องทางการ
ตลาดใหม่ ๆ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ อันประกอบด้วยผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อ ซึ่งเป็น
ผู้ถ่ายทอดความต้องการงานศิลปหัตถกรรมในประเภทต่างๆ สู่กลุ่มผู้ผลิต ช่างฝีมือ หรือ ชุมชนหัตถกรรม
โดยมีกลุ่มนักออกแบบเป็นผู้ช่วยปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของผู้ซื้อ ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาที่ผสมผสาน จนทำ�ให้เกิด
เรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถจำ�หน่ายได้จริง อันจะนำ�ไปสู่การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ในระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้
การดำ�เนินโครงการ ฯ ในปี  2562  SACICT  เลือกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทงานโลหะ
ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดมายาวนานและมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า แต่ได้รับ
ความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน  โดยทำ�การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตงานโลหะที่เป็นครูศิลป์ของ
แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในพื้นที่สี่ภูมิภาค กลุ่มผู้ซื้องานศิลป
หัตถกรรมทีเ่ ป็นเครือข่ายองค์กร ได้ก�ำ หนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูซ้ อ้ื จากนัน้
ผูผ้ ลิตและนักออกแบบได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ เป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 10 คอลเลคชั่น 30 รูปแบบ ซึ่งได้นำ�ผลงานไปจัดแสดงในงาน SACICT Craft Trend
Show เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายักษ์ โรงแรม
เซ็นทราแจ้งวัฒนะ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สนใจ ทั้งในกลุ่มระดับภาคองค์กรราชการและเอกชน
และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
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Background
Craft Co-Creation is one of SACICT’s craft development
projects focuses on the advancement of Thai craftsmanship
that incorporates multifaceted of art and craft business
e.g. production skills, distribution channel, competitive
advantage as well as modern platform and network;
consisting of consumers who convey their requirements to
craftsmen or craft communities, while designers help
improve the product designs and functions to meet the
needs of the buyer. With contributions of the network’s
members, the prototypes have been developed with
interesting stories to be told. The ultimate aim of the
Craft Co-Creation project is to create jobs and bring
forth a sustainable economy to the community with
affordable products that can be used in everyday life.
In 2019 SACICT has worked on the development of metal
works; which is the valuable wisdom of Thai craft that has
long been inherited but will soon become out-of-date.
Starting from providing the guidelines for the product
developments in respect to the market demand and
incorporate the craftsmen and designers to jointly
developed the prototypes with contemporary designs
and styles. Then, match the network of metalsmith;
who are the master artisans of Thailand and the craftsmen
descendants in four regions, with the corporate networks;
who are the buyers of arts and crafts products, the
project; therefore, has prolonged the art of metalsmith
with new generation of products that will be of the
public interest. 10 collections of 30 prototypes from
the project that were featured at the SACICT Craft
Trend Show on 18-21 June 2019, at the Vayupak Convention
Centre, Vayupak Room 2-4, 4th floor, Centra by
Centara Government Complex Hotel & Convention
Centre, Chaeng Watthana, received an overwhelming
feedback from the government and private sector as
well as general public.
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หนุมานจ�ำลอง
Hanuman Mini Sculpture
ดิเรก สิทธิการ
อังคาร อุปนันท์
Direk Sitthikarn
Angkarn Ooppanan

แจกันถมเงิน
ทรงประภาคาร
Lighthouse-shape Niello Silver Vase
อุทัย เจียรศิริ
Uthai Jiensiri

นาฬิ กา
พระอาทิตย์
Sun Clock
นิคม นกอักษร
Nikom Nokaksorn
ถังแช่ไวน์สแตนเลส
Stainless Wine Cooler
บุญสม ศรีสุข
Boonsom Srisuk

ทุยเพื่ อนไทย
Thai Buffalo Brass Sculpture
บุญมี ล้อมวงศ์
Boonmee Lormwong
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ประมวลภาพ
การลงพื้ นที่

4

ภาค

การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ประชุ ม ร่ ว มกั น
ระหว่าง ผู้ประกอบการผู้ผลิตงาน
หัตถกรรมประเภทโลหะ นักออกแบบ
ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วนเพื่อ
ผลิตชิ้นงานต้นแบบ

8
Site Visit : Four groups of the
designer team have visited the
sites in four regions across the
country to study and collect
details on the production processes
and their cultural values as the
guidelines in developing the
prototypes in the project.
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แจกันถมเงิน
ทรงประภาคาร

Lighthouse-shape Niello Silver Vase
อุทัย เจียรศิริ

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562
กลุม
่ อาชีพสหกรณ์สบ
ื สานวัฒนธรรมไทย
เครื่องถมเงิน – ถมทอง
จ. นนทบุรี

Uthai Jiensiri

The Master Artisans of Thailand 2019
Cooperative Occupational Group of Culture Inheritance,
Silver and Gold Nielloward of Nonthaburi Province

แจกั น ถมเงิ น ทรงประภาคาร

แจกั น ชุ ด นี้ มี จ�ำนวน 3 ชิ้ น แตกต่ า งกั น 3 ขนาด
• แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคารประกอบลายเส้นรัศมี ขนาด  17  ซม.  
    แจกันชิ้นนี้ใช้ลวดลายเป็นเส้นลากยาว   จากด้านบนสู่ด้านล่างในลักษณะ
    ช่องเว้นช่อง ถมด้วยลายไทย
  • แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคารประกอบลายท้องน�้ำ  ขนาด  15  ซม.   
    แจกันชิน้ นีใ้ ช้ลวดลายท้องน�ำ 
้ ปลา และดอกบัว ประกอบลายเส้นรัศมีลาก
    ยาวจากขอบบน บริเวณปากแจกัน เจาะรูด้านข้างไว้ส�ำหรับปักดอกไม้
  • แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคารประกอบลายสามเหลีย่ ม ขนาด 13 ซม.   
    แจกันชิน้ นีใ้ ช้ลวดลายสามเหลีย่ มประกอบเป็น  Pattern  เน้นลวดลายเรขาคณิต

Lighthouse-shape Niello Silver Vase

คุณค่าของชิ้นงาน
การเริ่ ม ต้ น ที่ ย ากมาสู ่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น การ
พัฒนาน�ำความร่วมสมัยมาเป็นองค์ประกอบ
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความสวยงาม
โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีความร่วมสมัย ทีย่ งั คง
เอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของครูชา่ ง ลวดลาย
ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องงาน
เครือ่ งถมเงินถมทอง เทคนิคการผลิตทีล่ ะเอียด
ปราณีตผสมผสานกับรูปทรงกราฟฟิค สร้างชิน้
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความร่วมสมัย”

Value

From the delicate and complicated design,
became the new style with contemporary
elements, and became dazzling prototypes
that are exquisite and exclusive while
portraying the Master craftsman’s style
and identity.

The Lighthouse Vase Set consists of 3 sizes of vases
  • A 17-cm silver nielloware vase in lighthouse shape  with radius
design: This vase portrays a long trailing pattern from top to
bottom and traditional Thai pattern.
  • A 15-cm silver nielloware vase in lighthouse shape with water
    pattern: This vase depicts a pattern of water, fish, and lotus  
with radial stripes drawn from the top edge. There are holes
    on the side for flower  decoration.
  •  A 13-cm silver nielloware vase  in  lighthouse shape   with  triangle
pattern: This vase portrays triangular and geometric patterns.

เข็ ม กลั ด และกระดุ ม ข้ อ มื อ

•  เข็มกลัดทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดประกอบลายสามเหลี่ยม  ขนาด
    4 x 4.5 ซม.   เข็มกลัดชิ้นนี้ถมทองตรงขอบ  ใช้ลวดลายสามเหลี่ยม  60      
    เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ประกอบลายเส้นรัศมี
  • กระดุมข้อมือเสือ้ ทรงกลมประกอบลายสามเหลีย่ ม ขนาด 2.5 x 2.5 ซม.
    กระดุมข้อมือเสื้อชิ้นนี้ ถมเงินตรงขอบ  ด้านในใช้การถมทอง ใช้ลวดลาย
    สามเหลี่ยมประกอบเป็น Pattern เน้นลวดลายเรขาคณิต

Brooches and Cufflinks

This small souvenirs for special occasions emphasize on simplicity
while preserving the identity of the Thai silver nielloware.
• The gold-plated triangle-shaped diamond brooches portray
     triangle pattern and radial stripes. The size is 4 x 4.5 cm.
  • The round-shape cufflinks depict geometric patterns made of
     triangle shape. The size is 2.5 x 2.5 cm.
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แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคาร
ประกอบลายเส้นรัศมี
เทคนิค : ถมเงิน
วัสดุ : เงิน
ขนาด : (ก) 9 ซม. x (ส) 17 ซม.
Lighthouse-shape Niello Silver Vase
with Radius Pattern

Technique : Silver Nielloware
Material : Silver
Size
: (W) 9 cm. x (H) 17 cm.
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แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคาร
ประกอบลายท้องน�้ำ
เทคนิค : ถมเงิน
วัสดุ : เงิน
ขนาด : (ก) 7 ซม. x (ส)15 ซม.
Lighthouse-shape Niello Silver Vase
with Water Pattern

Technique : Silver Nielloware
Material : Silver
Size
: (W) 7 cm. x (H) 15 cm.
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เข็มกลัดทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ภายในเป็นรูปสามเหลี่ยม
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มข้าวหลามตัดภายในเป็นรูปสามเหลีย่ ม
เรียงต่อๆ กัน        
เทคนิค : ถมเงิน
วัสดุ : เงิน
ขนาด : (ก) 4 ซม. x (ส) 4.5 ซม.  
The gold-plated triangle-shaped

diamond brooches portray triangle pattern and
radial stripes

Technique : Silver Nielloware
Material : Silver
Size
: (W) 4 cm. x (H) 4.5 cm.
แจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคาร
ลายสามเหลี่ยม
เทคนิค : ถมเงิน
วัสดุ : เงิน
ขนาด : (ก) 6 ซม. x (ส)13 ซม.   
Lighthouse-shape Niello Silver Vase
with Triangle Pattern

Technique : Silver Nielloware
Material : Silver
Size
: (W) 6 cm. x (H) 13 cm.

กระดุมข้อมือเสื้อทรงกลมภายในเป็น
สามเหลี่ยม
รูปทรงกลมลวดลายภายในเป็นรูปสามเหลีย่ มเรียงต่อๆ
กันเป็น Pattern ถมเงินเพลาลาย
เทคนิค : ถมเงิน
วัสดุ : เงิน
ขนาด : (ก) 2.5 x (ส) 2.5 ซม.
The round-shape cufflinks depict

geometric patterns made of triangle shape.

Technique : Silver Nielloware
Material : Silver
Size
: (W) 2.5 cm. x (H) 2.5 cm.

15

16

ถังแช่ไวน์
สแตนเลส
Stainless Wine Cooler
บุญสม ศรีสุข

ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555
ส. อรัญญิก  จ. พระนครศรีอยุธยา

Boonsom Srisuk
The Master Craftsmen 2012
Sor Arunyik, Ayudhaya province

คุณค่าของชิน
้ งาน

ส.อรัญญิก เป็นผูผ้ ลิตหัตถกรรมเครือ่ งโลหะราย
ใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องโลหะหลากหลาย
ประเภท ทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
เล็ก ตัง้ แต่มดี ดาบ โล่ อาวุธโบราณ อาวุธ
ประเภทต่างๆ เครือ่ งใช้ภายในบ้าน เครือ่ งครัว
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารฯลฯ หัตถกรรมของ         
ส.อรัญญิก ใช้สแตนเลสซึง่ เป็นโลหะทีม่ เี นือ้ แข็ง
เมื่อน�ำมาตีหรือขึ้นรูป บางกรรมวิธีอย่างเช่น
การตัด หรือการดัด อาจจะต้องใช้เครือ่ งจักรมา
ช่วยทุน่ แรง ช่างฝีมอื ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตก็
ล้วนแต่มคี วามช�ำนาญ ตัง้ แต่การตัดสแตนเลส
การดัด การเชือ่ ม การตอกลาย การดุนลาย การ
ขัด หัตถกรรมเครือ่ งโลหะของ ส.อรัญญิก มี
ความประณีต สวยงาม ทัง้ ในเรือ่ งของรูปร่าง
รูปทรง ลวดลายประกอบ และรายละเอียด
ต่างๆ   มีการใช้เทคนิคหลากหลายในการสร้าง
พืน้ ผิว เพือ่ สร้างความโดดเด่น

Value

Sor Aranyik is a major metalsmith house in
Phra Nakhon Si Ayutthaya. The house
produces a variety of metal works ranging
from knives, swords, shields, antique
weapons, weapons, home appliances,
kitchenware, tableware, etc. The works of
Sor Aranyik mainly are made from
stainless steel; which is the hard metal
that requires machines to cut and bend.
From cutting, bending, welding, grinding,
polishing, the craftsmen who are in charge
of each production process are all highly
skilled. Various techniques are applied to
create an astonishing surface and
outstanding result, the metal crafts of Sor
Aranyik; therefore, are exquisite in terms
of shape, pattern, composition, and artistry.

ถั ง แช่ ไ วน์ แ ตกต่ า งกั น 3 รู ป แบบ

• ถังแช่ไวน์สแตนเลสแบบมีหจู บั เป็นทรงประภาคาร ถังแช่ไวน์สแตนเลสชิน้ นี้
    เป็นถังขนาดกลาง สามารถแช่ไวน์ได้  2  ขวด เป็นทรงกระบอกปากกว้าง
    มีหูจับเป็นกรวยแหลม ทรงประภาคาร
  • ถังแช่ไวน์สแตนเลสแบบมีหูจับเป็นทรงประภาคาร  ประกอบรูปไก่  ถังแช่
    ไวน์สแตนเลสชิ้นนี้เป็นถัง ขนาดกลาง สามารถแช่ไวน์ได้ 2 ขวด  เป็นทรง
    กระบอกปากกว้าง มีหจู บั เป็นกรวยแหลม ทรงประภาคาร ติดรูปไก่ไว้ดา้ นหน้า
  • ถังแช่ไวน์สแตนเลส รูปทรงไก่แบบลอยตัว  (ไก่พระนเรศวร)  ถังแช่ไวน์สแตนเลส
    ชิ้นนี้เป็นถังขนาดกลาง สามารถแช่ไวน์ได้ 2  ขวด  มีรูปร่างรูปทรงเป็นรูป
    ไก่แบบลอยตัวเสมือนจริง (ไก่พระนเรศวร) ใช้การขึ้นรูป ตอกและดุนลาย
    ทีละชื้น แล้วน�ำมาประกอบกันเป็นตัวไก่

The Wine Cooler Set consists of 3 sizes

• Stainless Wine Cooler with lighthouse-shape handles and
cylinder-shaped mouth. The cooler is medium size and
suitable for two bottles of wines.
• Stainless Wine Cooler with lighthouse-shape handles,
cylinder-shaped mouth, and chicken picture in front. The
cooler is medium size and ideal for two bottles of wines.
• Chicken-shape Stainless Wine Cooler that looks like real
    chicken (King Naresuan’s chicken). Each part of the chicken is
made with forming, hammering, and embossing technique,
then put together into a chicken shape. The cooler is medium
size and suitable for two bottles of wines.

แก้ ว มั ค สแตนเลส

แก้วมัคซึ่งเป็นของที่ระลึกที่มีขนาดเล็ก มีทั้งสิ้น 2 รูปแบบ
  • แก้วมัคสแตนเลส   แบบมีหูจับ พร้อมจานรองแก้วมัคสแตนเลสชิ้นนี้เป็น
    แก้วทรงกระบอก มีหูจับ
  • แก้วมัคสแตนเลส   แบบมีหูจับ  ประกอบรูปไก่  พร้อมจานรอง  แก้วมัค
    สแตนเลสชิ้นนี้เป็นแก้วทรงกระบอก   มีหูจับ ติดรูปไก่ไว้ด้านหน้า

Stainless Mug

There are two types of the mug; which are the small souvenirs.
• A set of cylinder-shaped stainless-steel mug with handle and
stainless-steel saucer.
• A set of chicken stainless-steel mug with handle and stain
less-steel saucer.
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ถังแช่ไวน์สแตนเลส รูปทรงไก่แบบ
ลอยตัว (ไก่พระนเรศวร)
เทคนิค : ขึ้นรูป
วัสดุ : สแตนเลส
ขนาด : (ก) 100 ซม. x (ส) 90 ซม.  
Chicken-shape Stainless Wine Cooler
that looks like real chicken
(King Naresuan’s chicken)

Technique : Metal Forming
Material : Stainless
Size
: (W) 100 cm. x (H) 90 cm.
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ถังแช่ไวน์สแตนเลสมีหจ
ู บ
ั
ทรงประภาคาร ประกอบรูปไก่
เทคนิค : ขึ้นรูป
วัสดุ : สแตนเลส
ขนาด : (ก) 26 ซม. x (ส) 24 ซม.
Stainless Wine Cooler with
Lighthouse-shape Handles

Technique : Metal Forming
Material : Stainless
Size
: (W) 26 cm. x (H) 24 cm.
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ถังแช่ไวน์สแตนเลสมีหจ
ู บ
ั
ทรงประภาคาร
เทคนิค : ขึ้นรูป
วัสดุ : สแตนเลส
ขนาด : (ก) 26 ซม. x (ส) 24 ซม.
Stainless Wine Cooler with
Lighthouse-shape Handles

Technique : Metal Forming
Material : Stainless
Size
: (W) 26 cm. x (H) 24 cm.

แก้วมัคสแตนเลสทุบลาย
แบบมีหจ
ู บ
ั เป็นกรวยแหลม
ทรงประภาคาร
เทคนิค : ขึ้นรูป
วัสดุ : สแตนเลส
ขนาด : (ก) 8.30 ซม. x (ส) 12 ซม.
A set of cylinder-shaped
stainless-steel mug with handle
and stainless-steel saucer.

Technique : Metal Forming
Material : Stainless
Size
: (W) 8.30 cm. x (H) 12 cm.

แก้วมัคสแตนเลส หูจบ
ั เป็น
กรวยแหลม ติดรูปไก่ดา้ นหน้า

เทคนิค : ขึ้นรูป
วัสดุ : สแตนเลส
ขนาด : (ก) 8.30 ซม. x (ส) 12 ซม.

A set of chicken stainless-steel
mug with handle and
stainless-steel saucer.

Technique : Metal Forming
Material : Stainless
Size
: (W) 8.30 cm. x (H) 12 cm.
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นาฬิ กา
พระอาทิตย์
Sun Clock

นิคม นกอักษร

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี  2555
กลุ่มนครหัตถกรรม
จ. นครศรีธรรมราช

Nikom Nokaksorn

The Master Artisans of Thailand 2012
Nakorn Crafts, Nakhon Si Thammarat Province

นาฬิกาแบบแขวนส�ำหรับติดผนัง มีจ�ำนวน 3 ชิ้น

คุณค่าของชิ้นงาน

การผลิตชิน้ งานทัง้ หมดของนครหัตถกรรม ส่วน
ใหญ่จะเป็นการท�ำตามแบบแผนดั้งเดิม การ
พั ฒ นาตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ โครงการนี้ จึ ง
เป็นการท�ำงานในลักษณะใหม่ รูปร่างรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์กไ็ ม่เคยมีการผลิตในลักษณะนีม้ า
ก่อนปรับเปลี่ยนน�ำความร่วมสมัยมาเป็นองค์
ประกอบ จนออกมาเป็นผลิ ตภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ  
นาฬิกาพระอาทิตย์ทมี่ เี อกลักษณ์ ทัง้ แบบแขวน
ผนังและแบบตัง้ โต๊ะ สวยงามทัง้ รูปแบบ รัศมี
ของพระอาทิตย์ ตัวเลขบนหน้าปัด และสีของ
วัสดุทใี่ ช้มคี วามสวยงาม โดดเด่น มีความร่วม
สมัย คงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของครูชา่ ง
“สร้างชิน้ งานทีโ่ ดดเด่นและมีความร่วมสมัยด้วย
ความประณีต ผสานความงดงามของลวดลาย
ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของเครือ่ งถมนคร”

Value

Most of Nakorn Craft’s works are traditional
Thai niellowares. The prototyped of this project;
therefore, aim to bring nielloware works to
the new perspectives. Thus, the unique sun
clocks; which is the new forms of product
that is a mixture of contemporary elements
and Nakorn Craft’s signature style have
brought forth the uniqueness, artistry, and
novelty to Nakorn Si Thammarat’s niellowares.  
“To create an outstanding piece of work with
the touch of gracefulness and sophistication
of Thai patterns.”

• นาฬิกาพระอาทิตย์ส�ำหรับแขวนผนัง ลาย 12  นักษัตร  นาฬิกาชิ้นนี้หน้า
    ปัดมีรูปดาวเพดานเป็นพื้น ตัวเลขไทย ขอบตัวเรือนเป็นลาย 12 นักษัตร
     (ตามแบบตราประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช)   รั ศ มี ใ ช้ ก ารเดิ น เส้ น เป็ น
    ลวดลายแบบฝรั่ง
  • นาฬิกาพระอาทิตย์ส�ำหรับแขวนผนัง   ลายกระหนกเปลว  หน้าปัดปูด้วย
    ผ้าทอยกดอกเมืองนครฯ  ประกอบเลขไทยแบบวิจิตร  รัศมีชั้นในเป็นลาย
    กระจังขนาดเล็ก รัศมีชั้นนอกเป็นลายกระหนกเปลว
  • นาฬิกาพระอาทิตย์ส�ำหรับแขวนผนัง รัศมี 8 แฉก หน้าปัดสลักดุนเป็นรูป
    ช้าง ติดเลขไทย  รัศมีชั้นในคล้ายกลีบดอกไม้  8  แฉก รัศมีชั้นนอกใช้การ
    เดินเส้น แบบเดียวกันกับรัศมีของเหรียญตรา

Wall-mounted Sun Clock

  • Sun-shaped Wall-hanging Clock: This clock displays 12 zodiac
    signs as shown in Nakhon Si Thammarat’s emblem along with
Thai numbers.
  • Wall-hanging Kanok Sun Clock: This clock presents Kanok flame
    pattern, Nakhon Si Thammarat’s textile pattern, mini Krajang
pattern, and Thai numbers.
• Wall-hanging Radius Sun Clock: This clock features eight radiuses,
elephant pictures, and Thai numbers.

นาฬิกาส�ำหรับตั้งโต๊ะ

ของที่ระลึกที่ต้องการเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เน้นความเรียบง่าย โดยที่ยัง
คงเอกลักษณ์ของเครื่องถมอยู่  มีทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่
  • นาฬิกาพระอาทิตย์ส�ำหรับตั้งโต๊ะ รัศมี 8 แฉก ตัวเรือนเป็นไม้ส�ำหรับตั้ง
    ขอบนาฬิกาเป็นลายเกลียว ประกอบ  รัศมีเป็นแฉกติดกัน มี 8 แฉก
  • นาฬิกาพระอาทิตย์ ตั้งโต๊ะลักษณะทรงฆ้อง ขอบด้านในสลักดุน ลวดลาย
    ไทยประดับเม็ดนโม ขึ้นรูปลวดลายเส้นแสงพระอาทิตย์ รอบนอก

Desktop Sun Clocks

The small souvenirs are simple yet preserving the characters of
Thai niellowares. There are two prototypes, as shown below:
• Desktop Radius Sun Clock: This clock is made of wood featur
ing eight radiuses star pattern.
• Gong-shaped Desktop Sun Clock: This gong-shaped sun clock
portrays Namo bead pattern and sun-beam pattern.
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นาฬิ กาพระอาทิตย์ส�ำหรับแขวนผนัง
ลาย 12 นักษัตร
เทคนิค : ถมเงิน สลักดุน และฉลุลาย
วัสดุ : เงิน อลูมเิ นียม ทองเหลือง และทองแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.

Sun-shaped Wall-hanging Clock

Technique : Carved and Perforated Nielloware
Material : Silver, Aluminium, Brass, and Copper
Size
: Diameter 30 cm.
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นาฬิ กาพระอาทิตย์ส�ำหรับ
แขวนผนัง ลายกระหนกเปลว
เทคนิค : ถมเงิน สลักดุน และฉลุลาย
วัสดุ : เงิน อลูมเิ นียม ทองเหลือง และทองแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 ซม.

Wall-hanging Kanok Sun Clock

Technique : Carved and Perforated Nielloware
Material : Silver, Aluminium, Brass, and Copper
Size
: Diameter 31 cm.
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นาฬิ กาพระอาทิตย์ส�ำหรับตั้งโต๊ะ
ตัวเรือนไม้รัศมี 8 แฉก
เทคนิค : ถมเงิน สลักดุน และฉลุลาย
วัสดุ : เงิน อลูมเิ นียม ทองเหลือง และทองแดง
ขนาด : (ก) 16.5 ซม. x (ส) 16.5 ซม.
Desktop Radius Sun Clock

Technique : Carved and Perforated Nielloware
Material : Silver, Aluminium, Brass, and Copper
Size
: (W) 16.5 cm. x (H) 16.5 cm.

นาฬิ กาพระอาทิตย์ส�ำหรับ
แขวนผนัง รัศมี 8 แฉก   
เทคนิค : ถมเงิน สลักดุน และฉลุลาย
วัสดุ : เงิน อลูมเิ นียม ทองเหลือง และทองแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.5 ซม.
Wall-hanging Radius Sun Clock

Technique : Carved and Perforated Nielloware
Material : Silver, Aluminium, Brass, and Copper
Size
: Diameter 33.5 cm.

นาฬิ กาพระอาทิตย์
้ โต๊ะ ทรงฆ้อง
ส�ำหรับตัง
เทคนิค : ถมเงิน สลักดุน และฉลุลาย
วัสดุ : เงิน อลูมเิ นียม ทองเหลือง และทองแดง
ขนาด : (ก) 19 ซม. x (ส) 25 ซม.
Gong-shaped Desktop Sun Clock

Technique : Carved and Perforated Nielloware
Material : Silver, Aluminium, Brass, and Copper
Size
: (W) 19 cm. x (H) 25 cm.
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หนุมาน
จ�
ำลอง
Hanuman Mini Sculpture
ดิเรก สิทธิการ

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2554
ศูนย์การเรียนรู้ ฮ่วมเฮียนศิลป์
จ. เชียงใหม่

Direk Sitthikarn

The Master Artisans of Thailand 2011
Huam Hien Arts Learning Center,
Chiang Mai Province

ดิเรก สิทธิการ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2554 ซึ่ง
เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมโลหะสลักดุน ผู้ที่มี
ส่ ว นในการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะการดุ น โลหะที่
‘วัดศรีสุพรรณ’ ด้วยการบูรณะและสร้างสรรค์
ขึ้นใหม่ด้วยงานโลหะสลักดุนเป็นลวดลายตาม
พุทธประวัติ งานดุนโลหะจากชุมชนย่านวัวลาย
นัน้ นับได้วา่ มีประวัตศิ าสตร์มากว่า 200 ปี มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว โดดเด่ น ละเอี ย ดให้
สุนทรียภาพ ปัจจุบนั ย่านวัวลายเป็นแหล่งผลิต
เครือ่ งเงินทีม่ ชี อื่ เสียง เป็นแหล่งท�ำเครือ่ งเงินที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในเชียงใหม่ เป็นชุมชนวัฒนธรรมย่าน
การค้าที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เมืองเชียงใหม่

Direk Siddhikan; The Master Artisan of
Thailand 2011, who is the specialist in
metal engraving, is the mastermind behind
the renovation of “The Silver Temple”
in Wat Sri Suphan. For over 200 years,
Ban Sri Suphan in Wua Lai area has long
been famous for silverware with distinctive
engraving techniques. With unique and
sophisticated patterns and styles of the
villagers’ silver products, Wua Lai Silversmiths
Village has become the historical commercial
area and the largest silverware producer
in Chiang Mai.

แนวคิดในการสร้างสรรค์

การออกแบบหนุ ม านจ�ำลอง การรั ง สรรค์
หนุมานดุนโลหะร่วมกับศิลปะการยัดลายน�ำ
เสนอรูปลักษณ์ที่ปรับประยุกต์ น�ำสไตล์งาน
ประติมากรรมตกแต่งสมัยใหม่ เข้ามาร่วมใช้ใน
กรรมวิธสี ร้างสรรค์แบบโบราณ  ท�ำให้ได้ผลงาน
ที่น่าสนใจแต่ยังคงความหมายคุณค่าของงาน
ช่างดุนโลหะ สร้างแนวทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั
ตลาดงานดุนโลหะ การผลิตหนุมานจ�ำลองด้วย
กรรมวิธดี นุ โลหะ จากครูดเิ รก สิทธิการ ครูชา่ ง
จากชุมชนวัวลายและการผลิตเครื่องประดับ
โดยฝี มื อ ของคุ ณ อั ง คาร อุ ป นั น ท์ จากกลุ ่ ม
เครือ่ งเงินบ้านกาด น�ำจุดเด่นในการท�ำงานมา
ร่วมรังสรรค์ผลงานในลักษณะใหม่ ทีม่ คี วามทัน
สมัยมากขึ้น ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ใช้ ง านของที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ในการ
รั ง สรรค์ ศิ ล ปหั ต ถกรรมหนุ ม านจ�ำลอง
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบในโครงการ   

Concept

The key concept in designing Hanuman
mini sculptures is to create outstanding
and creative effects by combining the
traditional metal embossing technique
with filigree technique. The production
of Hanuman souvenirs was taken care of
by Master Direk Siddhikan and his team.
Meanwhile, the jewelry works were
made by Mr. Angkan Ooppanan from
Ban Kad Silversmith Group. As a result,
the prototypes turned out to be the
novelty masterpieces with the refined
touch of traditional Thai crafts.
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หนุมาน
จ�
ำลอง
Hanuman Mini Sculpture
อังคาร อุปนันท์

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558
Angsa Filigree Jewelry
จ. เชียงใหม่

Angkarn Ooppanan

The Craftsmen Descendants 2015
Angsa Filigree Jewelry Chiang Mai Province

แนวความคิดและองค์ความรู้ใหม่

การรังสรรค์หนุมานดุนโลหะร่วมกับศิลปะการยัดลาย
  • Collection หนุมานทักแขก         แบบที่ 1  จ�ำนวน  3 ชิ้น
  • Collection หนุ ม านร�ำดาบ      แบบที่ 2  จ�ำนวน  4 ชิ้น
  • Collection หนุ ม านดาบประชิ ด แบบที่ 3  จ�ำนวน  3 ชิ้น

Hanuman Mini Sculpture

The collection of silver Hanuman mini sculptures consist of the
  • Collection 1: 3 pieces of Greeting Hanuman
  • Collection 2: 4 pieces of Sword Dancing Hanuman
  • Collection 3: 3 pieces of Close-range Sword Dancing
Hanuman

คุณอังคาร อุปนันท์ เป็นเจ้าของแบรนด์เครือ่ ง
ประดับ เครือ่ งเงินแบรนด์ “อังศา” (Angsa) ซึง่
เป็นเครือ่ งประดับแบบยัดลาย (Filigree Jewelry)
ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นทายาท
ช่างเงินผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความ
ร่วมสมัยและเป็นสากลยิง่ ขึน้ 50 ปีทผี่ า่ นมาคือ
จุดเริ่มต้นของงานเครื่องประดับแบบยัดลาย
เมื่อครั้งที่มีชาวจีน และชาวเมียนมาอพยพเข้า
มาทางจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน แล้วมาตัง้ รกรากอยูท่ ี่
อ�ำเภอบ้านกาดในบรรดาผู้อพยพเหล่านี้มีช่าง
เงิ น รวมอยู ่ ด ้ ว ยจนต่ อ มาได้ มี ก ารถ่ า ยทอด
กรรมวิธกี ารท�ำเครือ่ งเงินระหว่างคนในชุมชน ซึง่
กลุ่มช่างที่เป็นชาวจีนได้สอนการท�ำเครื่องเงิน
แบบยัดลายเพิม่ เข้ามาจากรูปแบบการท�ำเครือ่ ง
เงินทัว่ ไปจนชาวบ้านกาดยึดเอาเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของเครือ่ งเงินทีผ่ ลิตจากบ้านกาด   

หนุ ม านทั ก แขก
Greeting Hanuman

Angkan Ooppanan is the founder of
“Angsa” jewelry brand that is the only
Filigree Jewelry producer in Thailand. He is
the heir of the master silversmith who had
advanced the art of Filigree Jewelry. For
over 50 years, since the migration of Chinese
and Burmese via Maehongson, then settled in
Ban Kad district. Among these immigrants,
there were silversmiths who have brought
the filigree techniques to the art of Thai
traditional silver jewelry making and has
become the signature of Ban Kad’s silver
jewelry.

หนุ ม านร�ำดาบ
Sword Dancing Hanuman

หนุ ม านดาบประชิ ด
Close-range Sword Dancing Hanuman
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หนุมานทักแขก (ใหญ่)
ขนาด : (ก) 19 ซม. x (ส) 27 ซม.
Greeting Hanuman (Large)

Size : (W) 19 cm. x (H) 27 cm.

หนุมานทักแขก (กลาง)
ขนาด : (ก) 16 ซม. x (ส) 22 ซม.
Greeting Hanuman (Medium)

Size : (W) 16 cm. x (H) 22 cm.

เทคนิค : ดุนโลหะตัวหนุมาน ส่วนเครือ่ ง  
              ประดับตกแต่งใช้วธิ กี ารยัดลาย
วัสดุ : ตัวหนุมานใช้วสั ดุทองแดง ส่วน
              เครือ่ งประดับใช้วสั ดุเงิน
Technique : Metal Embossing and
Filigree
Material : Copper and Silver

หนุมานทักแขก (เล็ก)
ขนาด : (ก) 11 ซม. x (ส) 16 ซม.
Greeting Hanuman (Small)

Size : (W) 11 cm. x (H) 16 cm.
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หนุมานร�ำดาบ (กลาง)
ขนาด : (ก) 16 ซม. x (ส) 25 ซม.

หนุมานดาบประชิด (ใหญ่)
ขนาด : (ก) 18 ซม. x (ส) 30 ซม.

Sword Dancing Hanuman (Medium)

Close-range Sword Dancing
Hanuman (Large)

Size : (W) 16 cm. x (H) 25 cm.

Size : (W) 18 cm. x (H) 30 cm.
หนุมานร�ำดาบ (ใหญ่)
ขนาด : (ก) 18 ซม. x (ส) 29 ซม.
Sword Dancing Hanuman
(Large)

Size : (W) 18 cm. x (H) 29 cm.

หนุมานร�ำดาบ (เล็ก)
ขนาด : (ก) 13 ซม. x (ส) 19 ซม.
Sword Dancing Hanuman (Small)

Size : (W) 13 cm. x (H) 19 cm.

เทคนิค : ดุนโลหะตัวหนุมาน ส่วนเครือ่ ง  
              ประดับตกแต่งใช้วธิ กี ารยัดลาย
วัสดุ : ตัวหนุมานใช้วสั ดุทองแดง ส่วน
              เครือ่ งประดับใช้วสั ดุเงิน
Technique : Metal Embossing and
Filigree
Material : Copper and Silver
หนุมานร�ำดาบ (จิว๋ )
ขนาด : (ก) 14 ซม. x (ส) 17 ซม.
Sword Dancing Hanuman (Mini)

Size : (W) 14 cm. x (H) 17 cm.

หนุมานดาบประชิด (กลาง)
ขนาด : (ก) 13 ซม. x (ส) 23 ซม.

หนุมานดาบประชิด (เล็ก)
ขนาด : (ก) 10 ซม. x (ส) 18 ซม.

Close-range Sword Dancing
Hanuman (Medium)

Close-range Sword
Dancing Hanuman (Small)

Size : (W) 13 cm. x (H) 23 cm.

Size : (W) 10 cm. x (H) 18 cm.
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ทุยเพื่ อนไทย

Thai Buffalo Brass Sculpture
บุญมี ล้อมวงศ์
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562
่ งทองเหลือง
ศูนย์หต
ั ถกรรมเครือ
บ้านปะอาว จ. อุบลราชธานี

Boonmee Lormwong
The Master Artisans of Thailand 2019
Ban Pa-Ao Brass Brassware Center,
Ubon Ratchathani Province

ทุยเพื่อนไทย

ควายทองเหลืองที่ระลึก จ�ำนวน 5 ชิ้น ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน เพื่อให้น�ำมา
จัดวางรวมกันแล้วได้ลักษณะของฝูงควายที่มีเรื่องราว มีชีวิตชีวา
  • รูปปั้นควายเดินหน้า : พี่ใหญ่ ขนาด 25 ซม. x 15 ซม.
    น้องชาย ขนาด 20 ซม. x 11 ซม.
  • รูปแกะสลักทองเหลืองควายพักผ่อนขนาด 17 ซม. x 10 ซม.
  • งานกลึงควายทองเหลืองงานแกะสลักขนาด 14 ซม. x 10 ซม.
  • มองหาเพื่อนประติมากรรมควายทองเหลือง: ขนาด 17.5 ซม. x 9 ซม.

Thai Buffalo Brass Sculpture

แนวคิดในการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์การหล่อรูปเจ้าทุย (ควายไทย) เพื่อ
เป็นของทีร่ ะลึก จัดท�ำผลิตภัณฑ์ตน้ แบบควาย
ทองเหลืองทีร่ ะลึก จ�ำนวน 5 ชิน้ ในอิรยิ าบถที่
แตกต่างกัน เพื่อให้น�ำมาจัดวางรวมกันแล้วได้
ลักษณะของฝูงควายทีม่ เี รือ่ งราว มีชวี ติ ชีวาน�ำ
ไปใช้เป็นของขวัญของฝากทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ทจี่ ะ
สื่อถึงประเทศไทย ด้านการออกแบบผลงาน
ต้นแบบนั้นได้ท�ำให้ควายไทยมีลักษณะที่เป็น
มิตร มีความน่ารักและสอดคล้องกับวิธกี ารหล่อ
ทองเหลือง ก�ำหนดบุคลิกหรือสไตล์ประติมากรรม
ขนาดเล็กรูปร่างรูปทรงร่วมสมัยกึ่งเหมือนจริง
แสดงเอกลักษณ์งานหล่อทองเหลือง

Concept
The prototypes of Thai Buffalo Brass Sculpture
aim to be souvenirs for tourists or visitors.
There are five pieces of the prototypes in 5
different poses that portray the lively and
natural characteristics of a buffalo when arranged
together. Buffalo is one of the icons of Thailand,
and these cute and friendly sculptures will remind
visitors of their memorable time in Thailand.
The designer team suggested the modern design
to the Ban Pa-Ao Metalsmith Group that usually
produces only traditional brassware. This
co-creation; therefore, has bring forth the new
perspective of brassware-making to the group
that maybe developed into more new products in
the future.

“ประติมากรรมขนาดเล็ก รูปร่างรูปทรงร่วม
สมัยกึ่งเหมือนจริง แสดงเอกลักษณ์งานหล่อ
ทองเหลืองออกแบบให้ควายไทยมีลักษณะที่
เป็นมิตร น่ารักและสอดคล้องกับวิธีการหล่อ
ทองเหลือง”

The wax casting method is a highlight of the
“Thai Buffalo Brass Sculpture” collection as
the mold can only be used once; therefore,
each piece is a masterpiece that is the only
one in the world. “Cute and lively group of
smile buffalo sculptures that look like real.”

A set of five Thai buffalo brass sculptures featuring different
poses that can be set together as a group display.
  • Walking Buffalo Brass Sculpture: Big Brother Size 25 cm. x 15 cm.
    Small Brother Size 20 cm. x 11 cm.
  • Resting Buffalo Brass Sculpture: Size 17 cm. x 10 cm.
  • Turning Buffalo Brass Sculpture: Size 14 cm. x 10 cm.
  • Looking for A Friend Buffalo Brass Sculpture: Size 17.5 cm. x 9 cm.
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น้องเจ้าทุยเดินหน้า
ขนาด : (ก) 20 ซม. x (ส) 11 ซม.

Walking Buffalo (Small)

Size

เทคนิค : การหล่อ
วัสดุ : ทองเหลือง
Technique : Wax Casting
Material : Brass

เจ้าทุยเดินหน้า
ขนาด

: (ก) 25 ซม. x (ส) 15 ซม.

Walking Buffalo (Large)

Size

: (W) 25 cm. x (H) 15 cm.

: (W) 20 cm. x (H) 11 cm.

39

40

เจ้าทุยเหลียวหลัง
ขนาด   : (ก) 14 ซม. x (ส) 10 ซม.
Turning Buffalo

Size

: (W) 14 cm. x (H) 10 cm.

เจ้าทุยพั กผ่อน
ขนาด   : (ก) 17 ซม. x (ส) 10 ซม.
Resting Buffalo

Size

: (W) 17 cm. x (H) 10 cm.

เจ้าทุยหาเพื่ อน
ขนาด   : (ก) 17.5 ซม. x (ส) 9 ซม.
Wandering Buffalo

Size

: (W) 17.5 cm. x (H) 9 cm.
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ครูศิลป์ของแผ่นดิน/ ครูช่างศิลปหัตถกรรม/
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทงานโลหะ

The Artisans

อุทัย เจียรศิริ

บุญสม ศรีสุข

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555
กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย “ส.อรัญญิก” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องถมเงิน – ถมทอง จังหวัดนนทบุรี
190/2 หมู่ 6 ตำ�บลท่าช้าง
15/44 หมู่ 4 ซอยเพิม่ สุข
อำ�เภอนครหลวง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำ�บลบางกร่าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
อำ�เภอเมืองนนทบุรี
โทร. 084-086-9863, 083-768-1508
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 084-359-7274
Boonsom Srisuk
The Master Craftsmen 2012
Uthai Jiensiri
Sor Arunyik, Ayudhaya province
The Master Artisans of
Thailand 2019
190/2 Moo 6, Tambon Tha Chang,
Cooperative Occupational Group Nakhon Luang District,
of Culture Inheritance,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13260
Silver and Gold Nielloward of
Tel : 084-086-9863, 083-768-1508
Nonthaburi Province
15/44 Moo 4, Soi Perm Suk,
Bangkruai-Sainoi Road,
Tambon Bang Krang,
Muang Nonthaburi District,
Nonthaburi 11000
Tel : 084-359-7274

นิคม นกอักษร

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2555
กลุ่มนครหัตถกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ถนนสระเรียง (ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุฯ)
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-6391
Nikom Nokaksorn

The Master Artisans of
Thailand 2012
Nakorn Crafts, Nakhon Si
Thammarat Province
1 Sa Riang road (Opposite Wat Phra
Mahathat Wora Mahawihan),
Tambon Nai Mueang Muang,
Nakhon Si Thammarat District,
Nakhon Si Thammarat 80000
Tel : 0-7534-6391
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ครูศิลป์ของแผ่นดิน/ ครูช่างศิลปหัตถกรรม/
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทงานโลหะ

The Artisans

ดิเรก สิทธิการ

อังคาร อุปนันท์

บุญมี ล้อมวงศ์

27/1/2 ถนนวัวลาย ซอย 2 ก.
ตำ�บลหายยา อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 081-287-2731

90/19 สุขสำ�ราญ อิน เนเจอร์ หมู่ 5
ตำ�บลหนองควาย อำ�เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 081-854-7336

170/5 บ้านปะอาว ตำ�บลปะอาว
อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 081-548-4292

Direk Sitthikarn

Angkarn Ooppanan

Boonmee Lormwong

27/1/2 Wualai road Soi 2 Kor,
Tambon Haiya, Muang Chiang Mai
District,Chiang Mai 50100
Tel :  081-287-2731

90/19 Suksamran in Nature, Moo 5,
Tambon Nong Kwai, Hang Don
District, Chiang Mai 50230
Tel : 081-854-7336

170/5 Baan Pa-Ao, Tambon Pa-ao,
Muang Ubon Ratchathani District,
Ubon Ratchathani 34000
Tel : 081-548-4292

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2554
ศูนย์การเรียนรู้ ฮ่วมเฮียนศิลป์
จังหวัดเชียงใหม่

The Master Artisans of
Thailand 2011
Huam Hien Arts Learning Center,
Chiang Mai Province

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558
Angsa Filigree Jewelry
จังหวัดเชียงใหม่

The Craftsmen
Descendants 2015
Angsa Filigree Jewelry
Chiang Mai Province

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง
บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี

The Master Artisans of
Thailand 2019
Ban Pa-Ao Brass Brassware Center,
Ubon Ratchathani Province
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ความเห็นของ นักออกแบบ

ความเห็นของ นักออกแบบ

ดร. วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
อาจารย์ประจ�ำสาขาออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Dr. Wisit Phothiwat
Professor of Graphic Design and Info
Faculty of Humainties and Social Studies,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
อาจารย์ประจําสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Asst Prof.Theerawat Pojwiboonsiri
Professor of Computer Generated Imagery
Faculty of Communication Arts,
Assumption University

Designer ‘s point of view

Designer ‘s point of view

“ โ ค ร ง ก า ร นี้ เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อธุรกิจงานสร้างสรรค์
หั ต ถกรรมของชุ ม ชนถื อ ว่ า เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ รั บ
เลื อ กให้ มี ส่ ว นร่ ว มรั ง สรรค์ ผ ลงานตลอดทั้ ง
โครงการมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการของงาน
หั ต ถกรรมโลหะที่ จ ะนำ � มาพั ฒ นาการออกแบบ
ให้ ต รงกั บ ความสามารถในการผลิ ต งานความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จะนำ�ไปพัฒนาวิชาชีพการ
ออกแบบและหาโอกาสร่วมพัฒนางานหัตถกรรม
ของไทยในโอกาสอื่นๆ ต่อไป”

The project provides a very useful activity
to the creative business like community
handicraft. I am so honored of being a part
of the project and be able to help creating
craftworks. Throughout the project, I have
been given opportunities to learn the crafting
process of metal handicraft which is crucial
for developing craftwork design that fits
well with the crafting skills. My knowledge
and experience garnered from this project
is profoundly appreciated and proves beneficial
to the designing profession of mine and I
would like to extend my contribution to
creating and developing Thai craftsmanship
in the several other opportunities to come
in the future.

“ส่ ว นตั ว ผมคิ ด ว่ า โครงการนี้ เ ป็ น
โครงการที่ดี  เป็นโครงการแรกที่ประกอบไปด้วย 3
ส่วน ผู้ซื้อ ผู้ผลิต และนักออกแบบได้มาทำ�งานร่วม
กันเรียนรู้กัน ปรับแนวคิด ร่วมกันจนออกมาเป็น
ผลงานที่มีความสมบูรณ์สวยงามและลงตัวตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ มีความงามและประโยชน์
ใช้สอยตามที่นักออกแบบคิดและคงเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของครูชา่ งไว้อย่างครบถ้วน”

Personally, I think this is a good project. It is
the first project that takes all 3 stakeholders,
namely, buyers, craftsmen, and designers
to work, to learn and to fine tunes together
until we all achieve the beautifully and
completely crafted workpiece that meets the
buyers’ demand while fulfilling aesthetic and
functional qualities regarded by the designers
and maintaining identity and uniqueness of
the craftsmanship as well.
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หัตถศิลป์ของ
ชีวิตปัจจุบัน

TODAY’S LIFE
CRAFTS

SACICT เชื่อว่า คุณค่าและความงดงาม ของ
หัตถศิลป์ไทยสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตได้เสมอ เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพิ่ มคุณค่างานหัตถศิลป์ ให้ร่วมสมัยกับชีวิต
และความต้องการปัจจุบัน

SACICT places confidence in the
value and elegance of Thai crafts
that compliment today’s way of life.
With creativity, we will enrich Thai crafts
to match present-day lifestyles.

We bring
today's crafts to
your everyday
lifestyle.

We bring
today’s crafts to
your everyday
lifestyle.
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ISBN : 978-616-8036-16-7

www.sacict.or.th

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
59 หมู่ 4 ตำ�บลช้างใหญ่ อำ�เภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 0-3536-7054-9
โทรสาร  0-3536-7050-1
www.sacict.or.th

QR Code Facebook

The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand
(Public Organization)
59 Moo 4, Chang-Yai Sub-District,
Bangsai, Ayutthaya Province 13290
Tel 0-3536-7054-9
Fax 0-3536-7050-1

ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน Craft Co-Creation 2019 ประกอบด้วยผลงานต้นแบบของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งผลงานของผู้ผลิต
งานหัตถศิลป์ (ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม)
Craft Co-Creation 2019 features products that are SACICT prototypes and selected craft items
created by group of craftsmen (The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen, The
Craftsmen Descendants)
บทความและภาพในหนังสือนีส้ งวนสิทธิต์ ามกฎหมายไทย    การจะนำ�ไปใช้เผยแพร่ตอ้ งได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษร
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