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สารจากประธานคณะท่ี่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE ADVISORY BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

ตลอดระยะเวลา 15 ปีนับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT  
ผมในฐานะประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ ได้รับทราบถึงความส�าเร็จก้าวหน้า และการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กรแห่งน้ี 
มาเป็นล�าดับ จนถึงในวันนี้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ด�าเนินงานก้าวสู่ปีที่ 15 กับการเป็นหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทส�าคัญด้านการอนุรักษ์ สืบสานเพื่อรักษาคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 
และวิถีชีวิตผ่านงานศิลปหัตถกรรม ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้สู่การเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ท�างานหัตถกรรมผ่านการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ SACICT ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชด�าริ 
ในการรักษาภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และการท�าให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมหรือสามารถท�าเป็น 
อาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยหวังที่จะให้เกิดความอยู่ดีกินดีและด�ารงตนอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว การด�าเนินงานของ  
SACICT มาจนถึงปีที่ 15 ในวันนี้จึงนับเป็นความส�าเร็จที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง

ผมขอช่ืนชมในวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและความมุ่งมั่น ทุ ่มเทของผู้บริหารและทีมงาน ที่ถือเป็นพลังที่ส�าคัญยิ่ง 
ต่อการน�าพาองค์กรก้าวไปสู่ความส�าเร็จและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ในฐานะประธานคณะ 
ที่ปรึกษาพิเศษ ผมขอเป็นก�าลังใจให้ผู้อ�านวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน จงประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 
ในทุกภารกิจ เป็นก�าลังส�าคัญที่แข็งแกร่งเพื่อท�าให้ชื่อของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติอย่างสมความภาคภูมิ

Since the establishment of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand  
or SACICT, I, as the Chairman of the Advisory Board, have progressively acknowledged its  
achievements and progress in different areas of development. So far, SACICT is stepping into its  
15th year of operation as being in charge of preserving and maintaining arts and crafts inherited from  
the ancestors’ traditional wisdom and lifestyle. It also engages in activities to serve as a knowledge  
base for ongoing knowledge dissemination and especially generates income for craftspeople  
through a varied array of activities, which have been continuously conducted in line with Her Majesty 
Queen Sirikit of the Ninth Reign’s royal wish to maintain the traditional wisdom of folk arts and crafts  
and promote craftsmanship as the primary or supplementary occupation for income generation,  
improvement of well-being and long-term subsistence. I must say that SACICT, in its 15th year of  
operation, has considerably enjoyed the desired success. 

I would like to express my admiration for all the executives and officers for their broad and  
far-sighted vision, strong determination, and wholehearted efforts as the key driving forces behind  
the organization’s current success and obvious changes in all dimensions. As the Chairman of the  
Advisory Board, I would like to extend support and encouragement to the Chief Executive Officer,  
executives and officers to succeed in all missions and proudly play their crucial roles in enhancing  
SACICT’s reputation domestically and internationally.    

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mr. Tanin Kraivixien
Chairman of the Advisory Board The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand
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สารจากประธานกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE EXECUTIVE BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายคณิสสร นาวานุเคราะห ์
ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mr. Kanissorn Navanugraha
President of the Executive Board The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้ด�าเนินการมาครบรอบปีที่ 15 ในปี 2561 นี้ 
พร้อมกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านการส่งเสริมการตลาดงานศิลปหัตถกรรม 
ในประเทศและต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนางานนวัตศิลป์หลากหลายประเภทที่มีความทันสมัย  
และตรงกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน

ในรอบปี 2561 SACICT สร้างผลงานส�าคัญๆ หลายประการ เช่น การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนทักษะ 
เชิงช่างระหว่างช่างฝีมือชาวไทยกับชาวต่างประเทศ การริเริ่มการจัดกิจกรรมที่รวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมล�้าค่าของนักสะสม
ชั้นน�าจากหลากหลายวงการเพื่อสร้างการรับรู้ในคุณค่างานหัตถกรรมไทย เชิดชูช่างผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ไทยในฐานะครูศิลป ์
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และท�าให้เกิดการศึกษาเรียนรู ้ที่น�าไปสู ่การฟื ้นฟูงาน 
ศิลปหัตถกรรมไทยที่ใกล้สูญหาย SACICT ยังขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรช้ันน�าด้านการส่งเสริมและพัฒนางานหัตถกรรม
ของต่างประเทศ ท�าให้เกิดกระแสความนิยมและขยายโอกาสทางการตลาดงานศิลปหัตถกรรมของไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในปี 2562 SACICT จะยังคงท�าหน้าที่เป็นเข็มทิศชี้น�าทางให้กับงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร
ระดับประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางด้านงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบด้ังเดิมและร่วมสมัยให้กับผู้ที่สนใจ 
ในงานหัตถศิลป์ กลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์ในประเทศไทย 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาพิเศษและคณะกรรมการที่ชี้น�าและก�าหนดทิศทางการพัฒนา SACICT 
ให้มีการริเร่ิมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท�างานหัตถศิลป์ เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่วางไว้ ขอบคุณคณะผู้บริหาร รวมถึง 
เจ้าหน้าที่ SACICT ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมความส�าเร็จในการด�าเนินงานส่งเสริม ผลักดัน พัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ และขอเป็นก�าลังใจให้การด�าเนินงานของ SACICT ประสบความส�าเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นองค์กรหลัก 
ของการอนุรักษ์ สืบสานคุณค่าแห่งภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้ 
ผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

The year 2018 marks the 15th year of operation of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre  
of Thailand (Public Organization) or SACICT together with its progress and empirical changes exhibiting  
the executives and officers’ strong determination to bring tangible benefits to the craftspeople and  
concerned parties for their wider recognition and acceptance. 

In 2018, SACICT made several achievements, with some of the remarkable ones included the  
provision of opportunities for craft skills sharing and enhancement with foreign craftsmen and the organization 
of activities encompassing a collection of precious arts and crafts of the top collectors working in various  
fields to foster awareness value of Thai craftsmanship and honor Master Artisans of Thailand, Master  
Craftsmen, and Craftsmanship Descendants, and enhance learning that led to the revival of Forgotten Heritage 
Thai arts and crafts. SACICT also expanded cooperation networks with the leading organizations specializing 
in the promotion and development of foreign craftsmanship to boost popularity and increase market  
opportunities for Thai arts and crafts.      

In 2019, SACICT will continue its role as the enhancing navigator and move towards becoming  
the national-level organization that is home to a learning center of both traditional and contemporary Thai 
craftworks for anyone interested in craftsmanship, member groups, and craft entrepreneurs in Thailand.  

On the occasion of SACICT’s 15th year of operation, I would like to extend my sincere gratitude to the 
Advisory Board and the Executive Board for their guidance and direction in the development of new creative 
ideas beneficial to craftspeople in line with the policy and mission as established. I also would like to express 
my thankfulness to all SACICT executives and officers who have taken part in promoting, supporting, and 
developing Thai craftworks with all their strengths and capabilities. Lastly, I would like to extend support  
and encouragement to SACICT to enjoy greater success and still play a crucial role in preserving and inheriting 
the wisdom of Thai craftsmanship so as to become the driving force of the country’s economic development 
and the improvement of sustainable livelihoods of craftspeople.         
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สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นางอัมพวัน พิชาลัย 
 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mrs. Amparwon Pichalai 
Chief Executive Officer The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ด�าเนินภารกิจส�าคัญในการอนุรักษ์  
ส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการด�าเนินงาน  
และจะท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ช้ีทางและสร้างโอกาสให้แก่ผู ้ท�างานศิลปหัตถกรรม เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายตลาด 
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างกว้างขวาง

ในรอบปี 2561 SACICT ได้ด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” หรือ Today Life’s Crafts  
เพื่อสร้างการรับรู ้ในคุณค่าความงามของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยว่าสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ปัจจุบันได้เสมอ โดยให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ท�างานหัตถศิลป์  
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความนิยมและ 
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

การด�าเนินงานทั้ง 3 ด้านนี้ ด�าเนินไปโดยให้ความส�าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า และอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของทักษะฝีมือจากภูมิปัญญากับผู ้ชื่นชอบงานหัตถศิลป์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ต่อยอดองค์ความรู ้  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ท�าให้งานศิลปหัตถกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน

SACICT มุ่งม่ันสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ และพร้อมจะร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและทักษะฝีมืออันทรงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความร่วมสมัย  
เป็นการยกระดับมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้สร้างสรรค์ และวงการงานศิลปหัตถกรรมไทยในระดับสากล

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) or SACICT  
has carried out its crucial mission to preserve, promote, develop, and maintain Thai arts and crafts for  
15 years and continues to be the enhancing navigator for the craftspeople to strengthen and  
expand markets for Thai arts and crafts products for wider acceptance and popularity.

In 2018, SACICT operated under the strategy to foster awareness of aesthetic value of Thai  
arts and crafts products that could always be applied to fit today’s lifestyles (Today Life’s Crafts).  
The main focus was placed on 3 operational areas, namely SMART CRAFT: Enhance capabilities  
of craftspeople, CRAFT STUDIO: Create contemporary arts and crafts for appropriate use, and CRAFT 
SOCIETY: Boost popularity and enhance access to craftsmanship to increase market opportunities.

In essence, these key areas concentrated on raising awareness of value and unique identity  
of inherited wisdom and skills among craft lovers to bring about knowledge sharing, knowledge  
enhancement, and development of new innovations that would enable arts and crafts to become  
part of everyday life.     

SACICT is determined to become a knowledge center for craftsmanship and ready to enter  
cooperation with both domestic and international alliances in developing the valuable wisdom  
and skills of Thai arts and crafts into a contemporary style, thus enhancing the value and increasing  
market opportunities for craftspeople and concerned parties in the field of Thai arts and crafts  
at the international level. 
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โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Management Structure of  
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

รายงานประจําปี  2561
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รายนามคณะท่ี่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ADVISORY BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ประธานคณะทีป่รึกษาพเิศษ
ด�ารงต�าแหน่งถึงเดอืนมถุินายน 2561

Mr. Tanin Kraivixien
Chairman of the Advisory Board 
Holding the position until June 2018

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช 
ทีป่รึกษาพิเศษ

Ms. Orajit Singkalavanich 
Advisory Board

นายศรีภูม ิศขุเนตร 
ทีป่รึกษาพิเศษ

Mr. Sribhumi Sukhanetr 
Advisory Board
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นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ 
ทีป่รึกษาพิเศษ

Ms. Kritsana Ruayajin 
Advisory Board

นางอรนุช โอสถานนท ์
ทีป่รึกษาพิเศษ

Mrs. Oranuj Osatananda 
Advisory Board

นายพงษ์ศกัดิ ์อัสสกุล 
ทีป่รึกษาพิเศษ

Mr. Phongsak Assakul 
Advisory Board

นายสพุนัธุ ์มงคลสธุี 
ทีป่รึกษาพิเศษ

Mr. Supant Mongkolsuthree 
Advisory Board
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รายนามคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

EXECUTIVE BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ 
ประธานกรรมการ

Mr. Kanissorn Navanugraha
President of the Executive Board

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน ์
กรรมการ

Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat  
Executive Board 

นางกุลณ ีอิศดศิยั
กรรมการ

Mrs. Kulanee Issadisai
Executive Board 
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นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา 
กรรมการ

Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda 
Executive Board 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
กรรมการ

Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Executive Board 

นายเอกชัย วงศ์วรกุล 
กรรมการ

Mr. Akachai Wongworakul
Executive Board 
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นายสมุนต์ วฒันะประเสริฐ
กรรมการ

Mr. Sumon Wattanaprasert 
Executive Board 

นางสาวพจนา สีมันตร 
กรรมการ

Ms. Pojana Simantara 
Executive Board 

นายสมาน คลังจัตุรัส 
กรรมการ

Mr. Saman Klangchaturat 
Executive Board 
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นางอัมพวนั พิชาลยั 
กรรมการและเลขานุการ

Mrs. Amparwon Pichalai 
Executive Board and Secretary

นายมนู เสตะกลัมพ์ 
กรรมการ

Mr. Manu Setakiamp
Executive Board 
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เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานหัตถศิลป์ ไทย
Empowering Thai Crafts





A U T H O R I T Y  A N D  F U N C T I O N
อ�านาจหน้าที่

ความเป็นมา
ศูนย ์ ส ่ ง เ สริ มศิ ลปา ชีพระหว ่ า งประ เทศ 

(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า                   
The SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) หรือมี              
ชื่อย่อ “SACICT”  (อ่านพ้องเสียงกับค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” 
ในภาษาไทย) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546  
โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546  
เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ภายใต้ 
การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบ
อาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
พื้นบ ้านตามโครงการส ่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Background
The SUPPORT Arts and Crafts International  

Centre of Thailand (Public Organization) or  
“SACICT” (pronounced/Sak•Sith/, the same as the  
Thai word meaning ‘Sacred’) was established 
on November 1, 2003 by virtue of the Royal 
Decree for the establishment of the SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand 
B.E.2546 (2003). As the public organization  
under supervision of the Minister of Commerce,  
SACICT was established with an aim to promote  
and support the integration of vocations leading  
to the creation of folk arts and crafts products 
as in line with Her Majesty Queen Sirikit’s 
projects as well as to expand their markets 
domestically and internationally.

1. ด�าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง 
  การประกวด หรือจ�าหน่ายสินค้าศิลป  
 หัตถกรรมพื้นบ้าน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  
 ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริม 
 ภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ 
 และการบรรจุผลิตภัณฑ์

3. ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด  
 การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุน 
 ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจ�าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจน 
 ผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลติ 
 การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด

6. ด�าเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
  และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

1. To organize the shows, contests or 
 distribution of folk arts and crafts  
 products
2. To develop and promote folk arts and
 crafts products in terms of quality  
 standards as well as images, designs,  
 and packaging
3. To promote and support their marketing 
 activities and expansion of their   
 domestic and international markets
4. To build up the network of support  
 among different industries in terms  
 of production and sale of folk arts and  
 crafts products, and to apply modern  
 technologies to techniques initiated  
 through local wisdom or blend them  
 together
5. To develop trainings in terms of   
 production, personnel, finance, 
 and marketing management
6. To provide support to and encourage  
 the observance of intellectual property  
 rights of all types 
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V I S I O N
วิสัยทัศน์องค์กร

เป�นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย  
รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพ่ือให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน

To be the center of knowledge in Thai crafts, to preserve and inherit traditional 
Thai crafts, and to raise commercial values for sustainable communities.

S T R AT E G Y  P L A N  2 0 1 7  -  2 0 2 0
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ปี 2560 - 2563

1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ ์
 งานศิลปหัตถกรรมไทย 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดความ 
 ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3. ส ่งเสริมให ้เกิดการเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความ 
 สามารถให้กับผู ้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยให้มี  
 Value Chain ที่เข้มแข็ง ท�าให้เกิดการสร้างงาน  
 สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสร้างค่านิยมในงาน 
 ศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนขยายช่องทางการ 
 จัดจ�าหน่ายผ่านหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร และ 
 ช่องทางอื่นๆ 

5. ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และบุคลากรให้มี 
 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 ในปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) หรอื SACICT มคีวามมุง่มัน่ ทีจ่ะผลักดนั 
งานศิลปหัตถกรรมให้เป ็นหน่ึงในกลไกขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดย SACICT ท�าหน้าที่
เป็นเข็มทิศน�าทาง และสร้างโอกาส (Enhancing  
Navigator) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่หัตถศิลป์ไทย  
อันจะน�าไปสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์
สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิง
พาณิชย์สู ่สากล เพื่อให้ชุมชนอยู ่ดีกินดีอย่างยั่งยืน 
ผ่านการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับงาน
หัตถศิลป์ไทย (Empowering Thai Crafts) ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ SMART CRAFT เสริมศักยภาพ ให้คนในวงการ
หัตถศิลป์ CRAFT STUDIO สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์
ให้ร่วมสมัย และ CRAFT SOCIETY สร้างความนิยม
และการเข้าถึงงานหัตถศิลป์

1. Be a Thai arts and crafts knowledge and  
 preservation center

2.  Develop Thai contemporary arts and crafts  
 products for commercialization

3.  Promote connectivity and enhance Thai  
 arts and crafts producers’ capabilities to  
 strengthen their value chain, leading to  
 employment and income generation to  
 the communities in an extensive and  
 sustainable manner

4. Promote and support marketing activities,  
 enhance the value of Thai arts and crafts  
 and expand distribution channels through  
 agencies, alliance networks and others

5. Restructure task and human resource  
 management for greater efficiency

 In 2018, SACICT determined to steer arts 
and crafts towards becoming one driving 
mechanism for the local economy. SACICT, 
in its role as the enhancing navigator, will 
empower Thai crafts so as to establish a Thai 
arts and crafts knowledge and preservation 
center while commercializing Thai arts and 
crafts in the global arena and improving the 
well-being of communities in a sustainable 
manner. SACICT is empowering Thai crafts 
in 3 major areas - SMART CRAFT: Enhance  
capabilities of craftspeople, CRAFT STUDIO: 
Create contemporary crafts, and CRAFT  
SOCIETY: Boost popularity and enhance access 
to craftsmanship.  
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SMART CRAFT เสริมศักยภาพให้คนในวงการหัตถศิลป์
Enhance Capabilities of Craftspeople





 SACICT เสริมศักยภาพให้คนในวงการหัตถศิลป์ 
โดยการสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพ
ให้กับคนท�างานหัตถศิลป์ทั้งในด้านการออกแบบ  
การตลาด รวมถึงการเชิดชูคุณค่าคนในวงการหัตถศิลป์ 
ทุกแขนง และอนุรักษ ์คุณค ่างานหัตถศิลป ์ ท่ี เป ็น 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ ผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้

	 l	กิจกรรมศิลปะช้ีทางศิลป์ แด่ครูสู ่เยาวชน

	 l	กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการ “หัตถกรรม 
แห่งศตวรรษ มรดกภูมิปัญญาที่ใกล้สูญหาย”

	 l	การเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป
หัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

	 l	นิทรรศการ “โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

	 l	การพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือ

	 l	การพัฒนาทักษะและศักยภาพเชิ ง ลึก 
ผู ้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม (กลุ ่มจักสาน/ 
เซรามิก/พัฒนาตราสินค้า)

	 l	กิจกรรม SACICT Mobile Gallery

	 l	การจดันทิรรศการ “ของรกั ของหวง หตัถกรรม 
ล�้าค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน”

	 l	กิจกรรมประชุมสมาชิก “SACICT Craft 
Network และ Value Chain”

	 l	การปรับปรุงหอศิลปาชีพ “นิทรรศการ  
คู่พระบารมี”

 SACICT enhances capabilities of crafts-
people by empowering and professionalizing 
craftspeople in both design and marketing 
areas while honoring craft-oriented people 
in all kinds of craftsmanship and preserving  
the aesthetic value of handicrafts that  
reflects the traditional wisdom through the 
following projects and activities: 
	 l	Art guide activity for teachers to 
enhance their instruction to youth 
	 l	Forum and exhibit ion ent it led  
“Craftworks of the Century: Near-Extinct  
Legacy of Wisdom”  
	 l	Honoring of Master Artisans of Thailand,  
Master Craftsmen, and Craftsmanship Descendants 
	 l	“Khon: Southeast Asia’s Cross-Cultural 
Performance” Exhibition
	 l	Development of skills and enhancement  
of craftsmen’s capacity 
	 l	In-depth development of skills and 
capabilities of arts and crafts entrepreneurs 
(wickerwork/ceramic/branding) 
	 l	SACICT Mobile Gallery  
	 l	Exhibition entitled “Cherished and 
Valuable Handicrafts Preserved for Future 
Generations”
	 l	“SACICT Craft Network and Value 
Chain” Mem ber Meeting 
	 l	Improvement of Innovative Craft 
Gallery “The Royal Couple Exhibition”  
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กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครูสู ่เยาวชน

Art Guide Activity for Teachers to Enhance their Instruction to Youth

 ป ัจจุ บันประเทศไทยได ้ให ้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) มากข้ึน รวมถึงรัฐบาลมีนโยบาย 
ส ่งเสริมและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
ที่ยาวนาน ตลอดจนมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ 
ในการต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถให้กับประเทศพร้อมท้ังการเข้าไปมีบทบาท
ที่ส�าคัญในเวทีการค้าโลก

 SACICT ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
อนุรักษ์สืบสานคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้ง  
ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานศิลปหัตถกรรม
ไปสู่คนรุ่นใหม่ จึงได้ด�าเนินงาน “สืบสานงานหัตถกรรม 
ผ่านครูสู่เยาวชน” ข้ึน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงาน 
ศิลปหัตถกรรมในการสร้างเสริมพัฒนาการทางความคิด  
จินตนาการ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ให้กับเยาวชน 
ที่สนใจ

 กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด ่ครูสู ่ เยาวชน 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การด�าเนินงาน “สืบสาน
งานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน” ก�าหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง  
ครั้งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่  
13 - 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์คลังจัตุรัส  
อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และคร้ังที่สองที่ภาคใต ้ 
ระหว่างวนัที ่8 - 10 กันยายน 2561 ณ สนามกฬีาเมอืงหลกั 
ภาคใต้ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
จะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับประโยชน์ 
ทั้งการใช ้สี เพื่อน�ากลับไปประยุกต ์ใช ้กับงานศิลป
หัตถกรรมแขนงต่างๆ อีกท้ัง สามารถน�าองค์ความรู ้
ที่ ได ้ รับไปถ ่ายทอดและสอนต ่อยั งกลุ ่มนักเรียน 
ในโรงเรียนได้ และน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมที่ท�าอยู่เดิม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

 Thailand has currently placed higher 
importance on the country’s development by 
means of the creative economy concept. Also, 
the government has set up a policy to promote  
and push forward the creative economy concept  
due to the fact that Thailand is rich in resources 
in terms of biodiversity, long-standing culture  
as well as human resources that excel in 
developing creative ideas, which will help 
increase national competitiveness and boost 
its presence in the international trade arena.  

 Recognizing the importance of Thai arts  
and crafts preservation and development of  
creativity in arts and crafts to be handed down  
to new generations, SACICT then conducted an  
activity “Youth’s Inheritance of Crafts through  
Teachers” to disseminate arts and crafts 
knowledge and enhance ideas, imagination, 
skills, and techniques for interested youth. 

 The Art Guide Activity for Teachers to 
Enhance their Instruction to Youth, one of 
the activities under the programme “Youth’s 
Inheritance of Crafts through Teachers”, was 
held twice. It was firstly held in Northeastern 
Thailand during July 13 - 16, 2018 at Khlang 
Chatturat Art Gallery, in the capital district 
(Amphoe Mueang) of Chaiyaphum province. 
It was secondly held in Southern Thailand 
during September 8 - 10, 2018 at Southern 
Lak Muang Stadium, Hat Yai district, Songkhla 
province. Among participants were teachers 
and educational personnel who benefited 
from the coloring techniques that could be 
applied to many areas of arts and crafts, and 
knowledge that could be disseminated and 
passed on to the students in schools and  
applied for further development of existing arts  
and crafts to increase their commercial value.     
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กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการ “หัตถกรรมแห่งศตวรรษ มรดกภูมิปัญญาที่ ใกล้สูญหาย”

Forum and Exhibition Entitled “Craftworks of the Century: Near-Extinct Legacy 
of Wisdom”
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 SACICT จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอด 
องค์ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่า ความส�าคัญและ 
ประโยชน์แห่งการใช้สอยในประเภทงานศิลปหัตถกรรม 
ทีถ่กูสร้างสรรค์จากความมานะ อตุสาหะ ด้วยทกัษะฝีมอื 
ของบรรพชนช่างไทย แสดงถึง ซ่ึงภูมิปัญญาทั้งศาสตร์ 
และศิลป์เชิงช่างท่ีมีมาตั้งแต่อดีตกาลผ่านกาลเวลา 
มาหลายศตวรรษ ภายใต้ช่ือกิจกรรม “หัตถกรรม 
แห่งศตวรรษ มรดกภูมิปัญญาที่ใกล้สูญหาย” จัดแสดง  
ผลงานหัตถกรรมมรดกแห่งภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณ 
ในประเภทงานท่ีส�าคัญๆ ซ่ึงงานศิลปหัตถกรรม 
บางประเภทมีอายุหลายร้อยปีโดยที่ไม่สามารถหาชม 
ที่ใดได้อีกแล้ว บางประเภทสูญหายไปจากวิถีชีวิตและ
สังคมไทย หรือบางประเภทก�าลังใกล้จะสูญหาย เช่น  
เครื่องทองลงยา งานคร�่าโบราณ เครื่องถม เครื่องถมปัด  
เครื่องเขิน งานแกะสลักชั้นสูง งานปักสดึงตรึงไหม 
เครื่องมุก และเครื่องจักสาน ซึ่งการจัดแสดงผลงาน 
หัตถกรรมที่มีเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงดังกล่าวน้ี นับว่า 
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลชั้น “ครู” ซ่ึง SACICT เชิดชูเป็น  
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาท 
ช่างศิลปหัตถกรรม ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคเชิงช่าง 
หลากหลายแขนงที่มีมาแต่โบราณ เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้เกิดการรักษา สืบสานมรดกหัตถศิลป์อันล�้าค่า ไม่ให้ 
สูญหาย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้มีการน�าองค์ความรู ้
ของงานช่างช้ันสูงและเทคนิคเชิงช่างไปปรับประยุกต์
เป็นผลงานระดับ Masterpiece ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
รักษา และพัฒนาต่อยอดขยายผลสู ่งานนวัตศิลป์ 
ในชีวิตประจ�าวันต่อไป 

 SACICT organized an activity to disseminate  
and pass on knowledge to create recognition 
of value, importance, and functional benefits 
in different kinds of arts and crafts which 
were exerted by diligence, perseverance and 
artisanal skills of Thai craftsmen ancestors, 
encompassing both the science and art of 
craftsmanship over centuries. The activity, 
entitled “Craftworks of the Century: Near- 
Extinct Legacy of Wisdom”, showcased several 
valuable heritage craftworks - some of which 
were hundred years of age and rare-seen, 
some were extinct and nearly extinct in  
today’s Thai society - including enameled gold 
jewelry, antique inlay, nielloware, niello made 
on a copper base, lacquerware, advanced 
carving,  embroidery hooping, mother-of-pearl 
inlay and wickerwork. The showcase of those 
handicrafts made with advanced artisanal 
skills was beneficial to the “Masters”, whom 
SACICT honored to be Master Artisans of  
Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship 
Descendants, to learn a wide range of antique 
craft techniques and get inspired to maintain 
and inherit precious heritage crafts as well 
as promote the application of knowledge of 
advanced artisanal skills and techniques to 
create their masterpieces that were worth 
preserving, maintaining, and further developing 
into innovative crafts in everyday life.    
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การเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

Honoring of Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, 
and Craftsmanship Descendants

 SACICT เห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริม
คุณค่าบุคคลผู ้มีความรู ้ ความช�านาญ มีทักษะฝีมือ                   
ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน อนุรักษ์ และสืบสาน
ภูมิป ัญญาดั้ ง เดิมที่ สั่ งสมสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
สะท ้อนถึงศาสตร ์และศิลป ์ เชิงช ่างในสาขาต ่างๆ  
ให ้ด�ารงคงอยู ่ โดยไม ่ ให ้สูญหายไปตามกาลเวลา  
รวมท้ังส่งต่อองค์ความรู ้สู ่ลูกหลาน และคนรุ ่นหลัง 
ให้ได้เห็นคุณค่า ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกัน 
อนุรักษ์ รักษาสืบสานต่อไป อีกท้ังส่งเสริมให้เกิดการน�า
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในตัวบุคคลเหล่านี ้
ไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดส่งต่อให้ถึงผู้อยู่ในวงการ 
งานช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาท เยาวชนคนรุ่นหลัง  
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดผสมผสาน สร้างสรรค์ 
สู่ความร่วมสมัย และสมัยนิยม อันจะน�าไปสู่การด�ารง
รักษาไว้ซึ่ง ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและสร้างโอกาส 
ในเชิงพาณิชย์ ด้วยความส�าคัญดังกล่าวน้ี SACICT 
จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลเป็น “ครูศิลป ์
ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาท 
ช ่างศิลปหัตถกรรม”  ข้ึน พร ้อมทั้ งด�า เนินการ 
รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและองค์ความรู้ในการท�างาน
ศิลปหัตถกรรมของผู ้ได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อรักษา 
ข ้อมูลองค์ความรู ้ ในงานหัตถกรรมแต่ละประเภท  
โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมท่ีก�าลังจะสูญหาย หรือ
เหลือผู้ท�าอยู่น้อยให้คงอยู่ ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ตลอดจนด�าเนินการ 
เผยแพร่เกียรติประวัติของผู ้ ได ้รับการเชิดชูทุกคน  
ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในวงกว้าง น�าไปสู่การสร้าง
การรับรู้ เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทาง
ให้เกิดการน�าองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนาต่อยอด  

 SACICT ด�าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” 
และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เร่ิมจากการเชิดชู
ครูศิลป ์ของแผ่นดิน ตั้งแต ่ป ี 2552 การเชิดชูครู 
ช่างศิลปหัตถกรรม ในปี 2554 และการเชิดชูทายาท 
ช่างศิลปหัตถกรรม ในปี 2556 และยังคงด�าเนินกิจกรรม
เป็นประจ�าปีนับจนถึงปัจจุบัน 

 SACICT puts great emphasis on the 
enhancement of value of knowledgeable, 
expert and skilled persons in folk arts and 
crafts, the preservation and inheritance of 
traditional wisdom handed down from the 
ancestors and reflecting the science and art 
in various areas of craftsmanship, and the 
passing on of knowledge to descendants  
and future generations so that they can  
develop modern and contemporary arts and 
crafts and create commercial opportunities. 
In light of this importance, SACICT carried out 
an activity to honor persons to be “Master 
Artisans of Thailand”, “Master Craftsmen”, 
and “Craftsmanship Descendants” as well 
as collect all biographies, masterpieces,  
and arts and crafts knowledge of those 
honored persons to maintain knowledge of 
each kind of craftsmanship, especially those 
that were on the verge of extinction or only 
a few craftsmen left. The activity aimed at 
maintaining the Thai identity and cultural 
heritage and publicizing glorious biographies  
of all honorees to the public at large. This  
would then create recognition, learning, and 
inspiration and provide guidance for knowledge  
application and exploitation for further  
development.      

 SACICT has conducted the activity 
to honor persons to be “Master Artisans  
of Thailand”, “Master Craftsmen”, and  
“Craftsmanship Descendants” since 2009, 
2011 and 2013, respectively. The activity is 
annually held until present.
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 ในปี 2560 และ ปี 2561 ผู ้ที่ SACICT พิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”  
“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจ�าปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้  

 • ผู ้ที่ได ้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” เป็นบุคคลผู ้เป ี ่ยมด้วยทักษะฝีมือและ 
องค์ความรู้ และยังคงยึดมั่นรักษาภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่นับวันใกล้จะสูญหาย สร้างสรรค์ผลงาน
ที่โดดเด่น มีจิตวิญญาณในความเป็นช่างฝีมือที่พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อสู่รุ ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นหลัง ให้ช่วยกัน
สืบสาน รักษา สร้างสรรค์ หรือต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักและเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมอันล�้าค่า  

 In 2017 and 2018, SACICT selected and honored persons to be “Master Artisans of 
Thailand”, “Master Craftsmen”, and “Craftsmanship Descendants” for the year 2017 
and 2018, as follows: 

 • Those who are honored to be “Master Artisans of Thailand” possess craft skills 
and knowledge and still maintain near-extinct traditional wisdom in craftsmanship, create 
outstanding craftworks, and have the artisan spirit to pass on knowledge to future generations 
to preserve, maintain, create or develop arts and crafts so that they can recognize and have 
access to precious arts and crafts.    
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ปี 2560 ผู้ที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” มีจ�านวน 10 คน ได้แก่ 

In 2017, a total of 10 honored “Master Artisans of Thailand” included

01
นายกริ้ม สินธุรัตน์ 
งานหัตถกรรมผ้าทอเกาะยอ

Mr. Grim Sinthurat 
(Koh Yo Woven Fabric)

04
นายใจ๋ค�า ตาปัญโญ 
งานหัตถกรรมของเล่นล้านนา

Mr. Jaikum Tapanyo 
(Lanna Toys)

05
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ 
งานหัตถกรรมปั้น-หล่อ
พระพุทธรูป 

Sgt. Maj. Thawee Buranaket 
(Sculpture-Casting of 
Buddha Statues)

02
นายกุศล เรณุนันท์ ณ อยุธยา 
งานหัตถกรรมแทงใบลาน 

Mr. Kusol Renunan Na Ayutthaya
(Palm Leaf Piercing)

03
นางจ�าปี ธรรมศิริ 
งานหัตถกรรมผ้าทอลาวคร่ัง 

Mrs. Jhampee Thammasiri 
(Laos Krang’s Cotton 
Weaving Handicraft)
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06
นางปราณีต วรวงสานนท์ 
งานหัตถกรรมผ้าทอไท-ยวน 

Mrs. Praneet Worawongsanon 
(Tai Yuan Woven Fabric)

09
นายสุดิน ดอเลาะ 
งานหัตถกรรมกลองบานอ 

Mr. Sudin Dolor 
(Bano Drum)

10
นางสมคิด หลาวทอง 
งานหัตถกรรมงานปักโบราณ 
(ชุดโขน-ละคร) 

Mrs. Somkid Lhaothong 
(Antique Embroidery: 
Khon Costumes-Performance)

07
นายแวฮามิ วานิ 
งานหัตถกรรมว่าวเบอร์อามัส 

Mr. Vaehami Vani 
(Beramas Kite)

08
นางสุนา ศรีบุตรโคตร 
งานหัตถกรรมผ้าขิดไหม 

Mrs. Suna Sributrkhotr 
(Khid Silk)
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ปี 2561 ผู้ที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” มีจ�านวน 8 คน

In 2018, a total of 8 honored “Master Artisans of Thailand” included

01
นางบัวไหล คณะปัญญา 
งานหัตถกรรมโคมล้านนา 
Mrs. Bualai Kanapanya 
(Lanna Lantern)

04
นายค�า ปินะดวง 
งานหัตถกรรมตุงหลวง (โลหะ) 
Mr. Kham Peenaduang 
(Metal Flag)

07
นางบุญมี จันอุไรรัตน์ 
งานหัตถกรรมเคร่ืองลงยาสี 
Mrs. Boonmee Chanurairat 
(Enamel)

02
นายส�าเริง แดงแนวน้อย 
งานหัตถกรรมแกะสลักไม้ 
Mr. Samroeng Daengnaewnoi 
(Wood Carving)

05
นายศรีเมือง ทรรทุรานนท์ 
งานหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา
Mr. Srimuang Thunturanondh 
(Earthenware)

08
นายบัวเลิศ เฉลิมฤกษ์ 
งานหัตถกรรมต่อเรือจ�าลอง 
Mr. Bualert Chalermruek 
(Boat Model)

03
นางค�าใหม่ โยคะสิงห์ 
งานหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา 
Mrs. Kammai Yokasingh 
(Praewa Thai Silk)

06
นายชิน ประสงค์ 
งานหัตถกรรมประติมากรรม 
Mr. Chin Prasong 
(Sculpture)
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 • ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น  “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม 
และรักษาคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีสะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง  น�าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาพัฒนา สร้างสรรค์ต่อยอดสร้างงานศิลปหัตถกรรมด้วยความประณีต และงดงาม 
 
 • Those who are honored to be “Master Craftsmen” are skilled in arts and 
crafts, maintain the value of traditional wisdom of ancestors, and apply local wisdom to  
meticulously and elegantly create and develop arts and crafts.
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ปี 2560 ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น  “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” มีจ�านวน 9 คน ได้แก่ 

In 2017, a total of 9 honored “Master Craftsmen” were

03
นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ 
งานหัตถกรรมผ้าปะลางิง 

Mr. Piya Suwannaphruek 
(Palanging Fabric)

04
นายสมบัติ ชิดทิด 
งานหัตถกรรมแกะสลักไม้ 

Mr. Sombat Chidtid 
(Wood Carving)

01
นายกิจ คชรัตน์ 
งานหัตถกรรมหนังตะลุง

Mr. Kij Kotcharat 
(Shadow Puppet Carving)

02
นายปรีชา เพชรสุข 
งานหัตถกรรมเทริดมโนราห์-
หน้าพราน 

Mr. Preecha Petchsuk 
(Manorah Headpiece-
Na Phran Mask)
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07
นายสุวรรณ สามสี 
งานหัตถกรรมแกะสลักช้างจ๋ิว 

Mr. Suwan Samsi 
(Wooden Elephant Carving)

08
นายสว่าง เทพไชย 
งานหัตถกรรม
เคร่ืองแต่งกายมโนราห์ 

Mr. Sawang Thepchai 
(Manorah Costumes)

09
นางเอือม แยบดี 
งานหัตถกรรมผ้าทออีสานใต้

Mrs. Uaem Yabdee 
(Isan Tai Woven Fabric)

05
นายสมัคร สุขศรี 
งานหัตถกรรมต้องลาย-ปานซอย

Mr. Samak Suksri 
(Metal Carving Patterns)

06
นางสุเจนจิต ทองเสภี 
งานหัตถกรรมจักสานย่านลิเภา

Mrs. Sujenjit Tongsapee 
(Yan Lipao Basketwork) 
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ปี 2561 ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น  “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” มีจ�านวน 8 คน ได้แก ่

In 2018, a total of 8 honored “Master Craftsmen” were

01
นายพลเทพ บุญหม่ืน 
งานหัตถกรรมโคมตุง-ลายตอก 
Mr. Polthep Boonmuen 
(Lantern-Bamboo Strip Pattern)

04
นายอรุณศิลป์ ดวงมูล 
งานหัตถกรรมเคร่ืองดนตรีไม้พื้นบ้าน 
Mr. Aroonsilp Duangmool 
(Wooden Folk Musical Instrument)

07
นายนิเวศ แววสมณะ 
งานหัตถกรรมหุ่นกระบอกไทย 
Mr. Nivet Waevsamana 
(Thai Puppet)

02
นายชาตรี เนื่องจ�านงค์ 
งานหัตถกรรมเรือไม้จ�าลอง 
Mr. Chatree Nuengjamnong 
(Wooden Boat Model)

05
นางสาวประดิษฐ ทองปอ 
งานหัตถกรรมผ้ายกดอก 
Ms. Pradit Thongpor 
(Yok Dok Fabric)

08
นายวิเชิญ แก้วเอี่ยม 
งานหัตถกรรมจ้องแดงโบราณ
Mr. Wichern Kaewiam 
(Antique Jong Dang or Red 
Umbrella)

03
นายเซ็ง อาแว 
งานหัตถกรรมแกะสลักไม้ 
Mr. Seng Awae 
(Wood Carving)

06
นายสมศักด์ิ มุตะโสภา 
งานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง 
Mr. Somsak Mutasopha 
(Silverware and Goldware)
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 • ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้สืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ ครูอาจารย์ หรือช่างฝีมือผู ้อยู ่ในวงการงานศิลปหัตถกรรม มีความมุ ่งมั่นและใฝ่เรียนรู ้ที่จะ
เป็นผู้สืบสานงานศิลปหัตถกรรม หรือถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานด้วยแนวคิดการพัฒนาสู ่
ความร่วมสมัย และสมัยนิยม สามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลงานศิลปหัตถกรรม
ให้ด�ารงอยู่ได้ในวิถีปัจจุบันสืบไป

 • Those who are honored to be “Craftsmanship Descendants” inherit knowledge 
and wisdom from their ancestors, masters or craftsmen, are determined and eager to know 
how to be craftsmanship descendants, or convey the traditional wisdom integrated with 
modern and contemporary ideas for further improvement and development to enhance 
value of arts and crafts in today’s way of life.
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ปี 2561 ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” มีจ�านวน 9 คน ได้แก่ 

In 2018, a total of 9 honored “Craftsmanship Descendants” were

01
นายนิยม ราชเจริญ 
งานหัตถกรรมเคร่ืองเรือนไม้ฝังลาย  
Mr. Niyom Ratcharoen 
(Wooden Crafted Furniture)

04
นายธีระพงษ์ รอดเทศ 
งานหัตถกรรมปั้นดิน 
Mr. Teerapong Rodtes 
(Clay Work)

07
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทองค�า 
งานหัตถกรรมเคร่ืองทองโบราณ 
Ms. Sirilak Srithongkham 
(Antique Gold Jewelry)

02
นายวิทวัส โสภารักษ์ 
งานหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา 
Mr. Vitawas Soparak 
(Praewa Thai Silk)

05
นายเม้ียน สิงห์ทะเล 
งานหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา 
Mr. Mian Singthalay 
(Earthenware)

08
นายสิทธิโชค ปัญญางาน 
งานหัตถกรรมดุนโลหะ
Mr. Sittichok Panyangan 
(Metal Embossing)

09
นายวิษณะ ผดุงศิลป์ 
งานหัตถกรรรมหัวโขน
Mr. Wissana Padungsilp 
(Khon Masks)

03
นายนิทัศน์ จันทร 
งานหัตถกรรมผ้าทอลาวคร่ัง 
Mr. Nitat Chantorn 
(Laos Krang’s Cotton Weaving 
Handicraft)

06
นายชูเกียรติ เนียมทอง 
งานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง 
Mr. Chookiat Niamthong 
(Silverware and Goldware)
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นิทรรศการ “โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

“Khon: Southeast Asia’s Cross-Cultural Performance” Exhibition

 SACICT ได ้ด�าเนินการจัดท�าองค ์ความรู ้ 
ในรูปแบบของหอนิทรรศการขึ้นใหม่ เพื่อถ่ายทอด 
เรื่องราวองค์ความรู้ และความเป็นมาของวัฒนธรรมการ
แสดงโขนใน 4 ประเทศ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมท้ังจัดแสดงงานช่างหัตถศิลป์ 
ด้านงานโขน อาทิ หัตถศิลป์หัวโขน การปักผ้าชุดโขน  
เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ในการแสดงโขน และส่วน 
นิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดงการน�าแรงบันดาลใจ 
จากงานโขนมาปรับใช้ในการท�าเครื่องประดับและ 
เครือ่งใช้ต่างๆ ทีส่ามารถน�ามาใช้งานได้จรงิในชวีติปัจจบุนั

 ภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย การจัดแสดง
งานหัวโขน ที่น�าเสนอขั้นตอนการท�าหัวโขน ผลงาน
ของครูโสภณ บัวชาติ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2554 
งานหัวโขน การจัดแสดงเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ของ               
ครูวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2555 
งานผ้ายกทอง การแสดงงานปักผ้าชุดโขนของอาจารย์
สุรัตน์ จงดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงโขน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และการจัดแสดงชุดการแสดงโขน 
จาก 4 ประเทศ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 
SACICT ได้จัดเสวนาและเชิญผู้เช่ียวชาญด้านงานโขน
มาให้ความรู ้แก่ผู ้เข้าชมงาน ในหัวข้อ “เครื่องถนิม
พิมพาภรณ์ในงานโขน” “ความเชื่อเกี่ยวกับหัวโขน”                     
และ “วัฒนธรรมโขนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
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 SACICT organized a new exhibition  
to disseminate knowledge and cultural  
background of Khon performance in 4 countries 
in Southeast Asia - Thailand, Myanmar, Laos, 
and Cambodia - and showcase Khon craftworks  
such as Khon masks, Khon embroidered  
fabrics, and Khon costumes. On display at the 
rotating exhibition were Khon-inspired jewelry 
and wares that were actually functional in 
real life.  

 In the exhibition featured a showcase 
of Khon masks by Master Sophon Buachat, 
Master Artisan of Thailand 2011,  together with 
a presentation of Khon mask making process; 
a showcase of Khon costumes by Master  
Viradham Trakoon-ngeunthai, Master Artisan 
of Thailand 2012 (Pha-Yok-Thong : ancient 
silk weaving with gold threads); a showcase 
of Khon costume embroidery by Master Surat 
Jongda, the expert in Khon performance at 
Bunditpatanasilpa Institute; and a showcase  
of Khon costumes from 4 countries.  On September  
28, 2017, SACICT also held a forum and invited  
Khon experts to educate visitors on the topic  
“Khon Costumes”, “Beliefs about Khon Masks”,  
and “Khon Cultural Performance in Southeast Asia”. 
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การพัฒนาทักษะและเพ่ิมสมรรถนะช่างฝีมือ

Development of Skills and Enhancement of Craftsmen’s Capacity

 SAC ICT  ให ้ ความส� าคัญ กับการพัฒนา 
คุณภาพ มาตรฐาน และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย  
ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการ 
พัฒนาทักษะครูช่างและช่างฝีมือ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะและความ 
ช�านาญการ ทั้งด้านความคิด และเทคนิคต่างๆ ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถผลิตงานท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ช ่วยสร ้างรายได ้ให ้ กับตนเอง
และครอบครัวได้อย่างม่ันคง อีกท้ังเป็นการอนุรักษ ์ 
สืบสานภูมิปัญญา และสืบทอดงานศิลปหัตถกรรม 
อันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป SACICT จึงได้จัดกิจกรรม 
“พัฒนาเทคนิคการมัดหมี่และการย้อมสีธรรมชาติ” 
ขึ้นโดยมีครูศิลป ์ของแผ่นดินที่มีความช�านาญและ 
เชี่ยวชาญเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ มาเป็นวิทยากร 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในคร้ังนี้ ได้แก่ 

 “พัฒนาทักษะช ่างผ ้าทอมือ-การคัดลาย”  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ณ บ้าน 
ทุ่งสุน ต�าบลงอบ อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีครูศิลป์ 
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลป
หตัถกรรม และสมาชกิ SACICT จ�านวน 29 ราย ได้เรยีนรู ้
และฝึกปฏิบัติการทอผ้าฝ้ายลายน�้าไหล เพื่อเพิ่มทักษะ 
ความช�านาญให้สูงขึ้น และเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิป ัญญาและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมอันทรง 
คุณค่าให้คงอยู ่ต่อไป ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคง

 SACICT highlights the improvement 

of quality and standards and the promotion 

of Thai arts and crafts in both domestic and 

international markets. By enhancing their 

skills and expertise in terms of ideas and 

techniques, the experienced master artisans 

and craftsmen could create work pieces 

in response to market needs and generate  

stable income for themselves and their families.  

To preserve and inherit valuable arts and crafts 

for subsistence, SACICT then conducted an 

activity “Develop Mudmee Silk Weaving and 

Natural Dyeing Techniques” hosted by Master 

Artisans of Thailand who were skilled and 

expert in natural dyeing, as follows:   

 “Develop Handweavers’ Skills - Pattern 

Design” was held during February 26 to March 

7, 2017 in Ban Thung Soon, Ngob subdistrict, 

Thung Chang district, Nan province. Among 

participants were 29 Master Artisans of Thailand, 

Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants, 

and SACICT members who had learned and 

practiced weaving water flowing pattern cotton 

fabrics to enhance higher skills and expertise, 

preserve and inherit precious arts and crafts 

for subsistence, and generate stable income 

for themselves and their families.
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 “พัฒนาเทคนิคการมัดหมี่ และการย ้อมสี
ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้   
ภูมิป ัญญาการฟอกเส ้น ไหมด ้ วยวัสดุ ธรรมชาติ  
อ�าเภอเขวาสนิรนิทร์ จงัหวดัสรุนิทร์ มีครศิูลป์ของแผ่นดนิ  
ครูช ่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 
และสมาชิก SACICT จ�านวน 39 ราย ได้รับความรู ้
ภูมิป ัญญากระบวนการก�าหนดลายและการมัดหมี่  
และกระบวนการย ้อมเส ้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ  
เริ่มจากแม่สี (แดง เหลือง และน�้าเงิน) และผสมแม่สี
โดยการย้อมทับให้เป็นสีอื่นๆ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม น�าไปสู่ 
การประยุกต์และใช้ประโยชน์ต่อการผลิตผลงานให้มี
คุณภาพของแต่ละคน อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้บริโภค

 “ถ ่ายทอดทักษะและการสร ้างสรรค ์งาน
หัตถกรรมจักสานผักตบชวาด้วยมือ” เม่ือวันที่ 24 - 
25 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา 
บ้านคลองนกกระทุง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

 “Develop Mudmee Silk Weaving and  
Natural Dyeing Techniques” was held during  
June 4 - 6, 2017 at Silk Bleaching with  
the Natural Dyes Wisdom Learning Center,  
Khwao Sinarin district, Surin province. Among 
participants were 39 Master Artisans of  
Thailand, Master Craftsmen, Craftsmanship 
Descendants, and SACICT members who had 
absorbed knowledge and wisdom of pattern 
design and Mudmee silk weaving process and 
silk dyeing with natural dyes process, starting 
from using the primary colors (red, yellow, 
and blue) and mixing and dyeing them into 
different colors. The activity brought about  
an exchange of experience between lecturers  
and participants, thereby leading to the 
knowledge application and exploitation to  
their quality and environment and consumer- 
friendly products.     

 “Pass on Skills and Creativity in Hand- 
Woven Water Hyacinth Wickerwork” was held  
during August 24 - 25, 2017 at Ban Khlong Nok  
Krathung Water Hyacinth Wickerwork Weaving  
Community Enterprise, Bang Len district,  
Nakhon Pathom province. Among participants  
were 22 Master Artisans of Thailand, Master  
Craftsmen, Craftsmanship Descendants,  
and SACICT members who wished to enhance 
their water hyacinth wickerwork weaving  
skills and techniques for “shoe” production  
and acquire knowledge, wisdom, and  
comprehensive techniques of weaving and 
shoemaking processes.   
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 “Silk Dyeing with Natural Dyes” was 
held twice: during November 19 - 20, 2017 
and November 26 - 27, 2017 at the SUPPORT  
Arts and Crafts International Centre of  
Thailand (Public Organization), Bang Sai 
district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. 
Among participants were 99 Master Artisans 

มีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาท 
ช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT จ�านวน 22 ราย  
เข ้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะและเทคนิคในการ 
พัฒนาจักสานผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ “รองเท้า”  
ได้รับความรู้ ภูมิปัญญา เทคนิคกระบวนการจักสาน
และการประกอบรองเท้าทุกข้ันตอน

รายงานประจําปี  2561
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 “ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ” จ�านวน 2 คร้ัง  
เมื่อวันท่ี 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 26 - 27  
พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 
ประเทศ (องค์การมหาชน) อ�าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป 
หัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก  
SACICT ท่ัวทุกภูมิภาค จ�านวน 99 ราย ได้รับความรู ้
ภูมิป ัญญาการย ้อมเส ้นไหม ด ้วยวัสดุธรรมชาติ  
(ผลมะเกลือ) ท่ีหมักไว้ด้วยความร้อน (เดิมจะย้อม
จากผลสดด ้วยอุณหภูมิปกติ  หรือที่ เรี ยกกันว ่ า  
“ย้อมเยน็”) ให้สเีทาถงึด�า เป็นการเพิม่ความรูเ้พือ่พฒันา 
ต่อยอดงานหัตถกรรมให้เติบโตได้และสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง    

 ในปี 2561 SACICT จดักจิกรรมพฒันาทกัษะและ
เพ่ิมสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องจักสาน เพื่อพัฒนาเทคนิค 
การขึ้นรูปและเพิ่มสมรรถนะเชิงช่างทั้งด้านความรู ้  
ความเข้าใจ สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีก�าหนด 
จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 16  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ไม ้ไผ ่  ต�าบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ กลุ่มสตร ี
ทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 3  
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น  
มีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวม 89 ราย

of Thailand, Master Craftsmen, Craftsmanship 
Descendants, and SACICT members from all 
over the region who could gain knowledge 
and wisdom of silk dyeing with natural dyes 
(ebony fruits) that were heat-fermented 
(previously fresh fruits were dyed at normal 
temperature or called as “cold dyeing”) and 
became grey to black. The activity aimed at 
enhancing knowledge for further development 
and growth of craftsmanship, and inheriting 
the cultural heritage for younger generations.     

 In 2018, SACICT held an activ ity  
to enhance sk i l ls  and capabi l i t ies of  
wickerwork craftsmen, in terms of knowledge 
and understanding of shaping techniques,  
which could be further developed to generate  
jobs and income for local communities in  
a sustainable manner. The activity was held 
3 times: The 1st time was during February  
14 - 16, 2018 at Bamboo Weaving Community  
Enterprise, Ban Mai district, Phra Nakhon  
Si Ayutthaya province; The 2nd time was  
during March 21 - 23, 2018 at Ban Samet Ngam 
Reed-Mat Weaving Women Group, Chantaburi 
province; and The 3rd time was during May 
9 - 11, 2018 in Khon Kaen province. There 
were a total of 89 participants.
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การพัฒนาทักษะและศักยภาพเชิงลึกผู ้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม 
(กลุ ่มจักสาน กลุ ่มเซรามิก กลุ ่มพัฒนาตราสินค้า)

In-Depth Development of Skills and Capabilities of Arts and Crafts 
Entrepreneurs (Wickerwork, Ceramic, Branding Groups)

 SACICT ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มสมรรถนะ
การท�าธุรกิจการค้าให้กับสมาชิกฯ ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านการ
บรหิารจดัการธรุกิจ การพฒันาสูเ่ครอืข่ายผูป้ระกอบการ 
ทั้ง Value Chain ที่เข้มแข็ง มีช่องทางในการตลาด 
ที่หลากหลาย และสามารถน�าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจของตนเอง เป็นการ 
สร้างรากฐานผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมให้เติบโต
อย่างเข้มแขง็และมคีวามยัง่ยนื จงึได้จดักิจกรรมบ่มเพาะ 
ธุรกิจเชิงลึกให้กับสมาชิกฯ ใน 3 กลุ ่มผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ กลุ ่มจักสาน กลุ ่มเซรามิก และกลุ ่มพัฒนา 
ตราสินค้า ให้ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการด�าเนินธุรกิจ
งานหัตถกรรมไทยทั้งรูปแบบในห้องเรียนและศึกษา
จากสถานที่จริง ดังนี้

 19 - 21 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมบ่มเพาะ
ธุรกิจเชิงลึก (Business Incubation Workshop)                   
กลุ ่มงานจักสาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ และการศึกษาองค์ความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือ
การจักสานด้วยไม้ไผ่ อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
บรรยายโดยคุณคมกฤช บริบูรณ์ ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม ประจ�าปี 2558 งานจักสานไม้ไผ่ และ 
การศึกษาองค์ความรู้ ณ กลุ่มงานเซรามิก บ้านดินมอญ  
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บรรยายโดยคุณพงษ์พันธ์  
ไชยนิล ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี 2560  
งานเครื่องปั้นดินมอญ มีสมาชิกฯ ให้ความสนใจเข้าร่วม 
กิจกรรม รวมกว่า 60 ราย

 9 - 10 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมบ่มเพาะ
ธุรกิจเชิงลึก (Business Incubation Workshop)                   
กลุ่มพัฒนาตราสินค้า ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร 
ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีสมาชิกฯ ให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 100 ราย
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 SACICT always places importance  
on the enhancement of entrepreneurial  
capabilities for its members through a wide range 
of activities to enhance business management  
knowledge, develop entrepreneurship network 
though the robust value chain, provide various 
marketing channels, and apply knowledge that 
suits their own business environment. To lay the  
foundation for arts and crafts entrepreneurship 
in achieving robust and sustainable growth, 
SACICT then organized an in-depth business 
incubation workshop, both classroom-based 
and on-site, for its members in 3 product 
groups - wickerwork group, ceramic group, 
and branding group - to acquire Thai crafts  
business development techniques and  
methods, as follows:   

 During August 19 - 21, 2017, SACICT 
organized a business incubation workshop  
for the wickerwork group at the SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of Thailand 
together with knowledge-based learning at 
Traditional Bamboo Handicraft Center, Phanat 
Nikhom district, Chonburi province, lectured  
by Mr. Komkrit Boriboon, Craftsmanship  
Descendant 2015 (Bamboo Wickerwork), and 
knowledge-based learning for the ceramic 
group at Ban Din Mon, Ko Kret, Nonthaburi 
province, lectured by Mr. Pongpan Chaiyanil, 
Craftsmanship Descendant 2017 (Mon Pottery). 
There were a total of over 60 participating 
members.   

 During September 9 - 10, 2017, a business  
incubation workshop for the branding group 
was held at Burachatchaiyakorn Meeting  
Room, Office of the Permanent Secretary  
Ministry of Commerce, with over 100 participating  
members.  
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กิจกรรม SACICT Mobile Gallery

SACICT Mobile Gallery

 การอนุรักษ์ สร้างความนิยม และสร้างการ
รับรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยให้กับคนรุ่นใหม่ ถือว่า 
เป ็นภารกิจของ SACICT ท่ีให ้ความส�าคัญมาก  
การจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ขึ้น  
ภายใต้แนวคิด “Learn Discovery and Enjoy”  
เพือ่สร้างการรบัรู้ในงานหตัถศลิป์ผ่านการจดันทิรรศการ
เคลื่อนที่ และเรียนรู้งานหัตถศิลป์ผ่านการท�ากิจกรรม 
Workshop จากครูช่างศิลปหัตถกรรม โดยมีกลุ ่ม
เป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยน�าผลงาน
หัตถศิลป์ไปจัดแสดงและการร่วมเรียนรู้งานหัตถศิลป์
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่

	 l	ครั้งที่ 1  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 
2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ภายใต้แนวคิด “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” และ
กิจกรรม Workshop เคร่ืองเขินล้านนา โดยครูประทิน  
ศรีบญุเรือง ครูช่างศลิปหตัถกรรม ปี 2559 งานเครือ่งเขนิ  
และเครื่องประดับเบญจรงค์ โดยครูพนิดา แต้มจันทร์ 
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 งานเบญจรงค์

	 l ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2561  
ณ พิพิธบางล�าพู กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด 
“พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย” และกิจกรรม Workshop 
งานตอกกระดาษ โดยครูพิทยา ศิลปศร ครูช่างศิลป

 Preservation and building of popularity 
and recognition of Thai arts and crafts for 
new generations are part of SACICT’s crucial 
mission. SACICT Mobile Gallery 2018 was  
organized under the theme “Learn Discovery  
and Enjoy” to create recognition of craftsmanship  
through mobile galleries and workshops hosted  
by Master Craftsmen. Major target groups  
included both Thais and foreigners. Craftworks  
were showcased in Bangkok Metropolitan  
Area as follows: 

	 l	The 1st time was held during February 
27 - March 3, 2018 at Bangkok Art and Culture 
Centre under the theme “Craftsmanship of 
Siam”, with workshops on Lanna lacquerware  
by Master Pratin Sriboonrueang, Master  
Craftsman 2016 (Lacquerware), and Benjarong 
jewelry by Master Panida Tamchan, Master 
Craftsman 2014 (Benjarong Crafts). 

	 l  The 2nd time  was held From March 
21 - 25, 2018 at Museum Thailand, Bangkok, 
under the theme “Craft Museum of Thailand”, 
with workshops on paper hammering by  
Master Pittaya Silapasorn, Master Craftsman 
2012 (Paper Cutting), and antique toy making 
by Mr. Taveesap Ngamkajornroj, Craftsmanship 
Descendant 2017 (Antique Toys).  

	 l	The 3rd time was held during April 
18 - 22, 2018 at Chao Sam Phraya National 
Museum, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 
under the theme “Contemplating Craftsmanship  
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หัตถกรรม ปี 2555 งานตัดกระดาษ และงานประดิษฐ์
ของเล ่นโบราณ โดยคุณทวีทรัพย ์ นามขจรโรจน์  
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 งานของเล่นโบราณ

	 l	ครั้งที่ 3 วันที่ 18 - 22 เมษายน 2561 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชวนพิศหัตถศิลป์
แผ่นดินทอง” และกิจกรรม Workshop เข็มกลัดลงรัก
ปิดทอง โดยครูธานินทร์ ช่ืนใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรม  
ปี 2555 งานลงรักปิดทอง และพวงกุญแจงานประดับมุก  
โดยครูจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ครูช ่างศิลปหัตถกรรม  
ปี 2558 งานเครื่องมุก

	 l	ครั้งที่ 4 วันท่ี 2 - 6 พฤษภาคม 2561  
ณ ท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร ภายใต ้แนวคิด  
“หัตถศิลป์ล�้าค่าสู ่สากล” และกิจกรรม Workshop  
เข็มกลัดตอกหนัง โดยคุณธวัชชัย ชูจิต ทายาท 
ช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 งานเครื่องหนังตะลุง และ
พวงกุญแจผ้าแพรวา โดยคุณจิตนภา โพนะทา ทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558 งานผ้าแพรวา

 ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 4 ครั้ง ม ี
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4,619 คน

of the Golden Land”, with workshops on 
lacquered brooch by Master Thanin Chuenjai, 
Master Craftsman 2012 (Lacquerware), and 
mother-of-pearl inlaid keychain by Master 
Jukkit Suksawat, Master Craftsman 2015 
(Mother-of-Pearl Inlay).  

	 l	The 4th time was held during May  
2 - 6, 2018 at Tha Maharaj, Bangkok, under  
the theme “Valuable Craftsmanship in the 
Global Arena”, with workshops on hammered  
leather brooch by Mr. Tawatchai Choojit,  
Craftsmanship Descendant 2017 (Shadow  
Puppet Leather Carving), and Praewa silk  
keychain by Ms. Jitnapa Ponata, Craftsmanship 
Descendant 2015 (Praewa Silk).   

 During the given period of the event, 
there were 4,619 Thai and foreign participants.
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การจัดนิทรรศการ “ของรัก ของหวง หัตถกรรมล�้าค่า รักษาไว้ ให้ถึงลูกหลาน”

Organization of “Cherished and Valuable Crafts Preserved for Future Generations” 
Exhibition

 SACICT ในบทบาทหนึ่งในด้านการส่งเสริม 
เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรม 
และส่งเสรมิการสร้างสรรค์งานหตัถศลิป์สูค่วามร่วมสมยั  
และเชิงพาณิชย ์ เห็นถึงความส�าคัญการถ่ายทอด 
องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมท่ีสะท้อนถึงซ่ึงภูมิปัญญา
ทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง และเทคนิคเชิงช่างชั้นสูง 
ที่มีการสะสมไว้เป็นสมบัติล�้าค่าของผู ้ ท่ีเก่ียวข้องใน 
วงการนักสะสม   

 SACICT จึงได ้จัดงาน “ของรัก ของหวง 
หัตถกรรมล�้าค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” ขึ้นในช่วง 
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 เพื่อเป ็นเวที 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนักสะสม ผู้ท่ีช่ืนชอบงานศิลป
หัตถกรรม ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ได ้มีโอกาสพบปะ
ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และ
แบ่งปันประสบการณ์ในงานศิลปหัตถกรรมร่วมกัน  
การจัดงานในครั้งน้ีนักสะสมช้ันน�าหลากหลายวงการ 
รวมทั้งนักสะสมในวงการบันเทิง ดารานักแสดงกว่า  
30 คน น�าผลงานของรัก ของสะสมหลากหลาย
ประเภทมาแบ่งป ัน ถ ่ายทอดแรงบันดาลใจ และ
ประสบการณ์เรื่องราวองค์ความรู ้ เป็นการรวมเอา 
ผลงานชิ้นเอกกว่า 200 ชิ้น โดยเฉพาะผลงานที่เป็น
ฝีมือของช่างไทยรุ่นบรรพบุรุษนับตั้งแต่อดีต ผลงาน
บางชิ้นมีอายุเกินกว่า 200 ปี เช่น เครื่องเงินสลักดุน 
เทคนิคเชิงช ่างชั้นสูงตามแบบราชส�านักนับตั้งแต ่

สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องทอง
โบราณ เครื่องถม พระหินแกะสลัก-เครื่องทอง-ลงยาสี  
เครือ่งประดบั-เคร่ืองประดบัทองโบราณ โถปรกิกระเบือ้ง
เบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
เครื่องเขินแบบศิลปะล้านนาดั้งเดิมและศิลปะเมียนมา 
(พม่า) งานประติมากรรม งานปั้นชาโบราณแบบจีน  
ผ้าทอหลายเทคนคิ-ชดุชนเผ่าจากหลากหลายวฒันธรรม  
เครื่องจักสานย่านลิเภาอายุนับ 100 ปี เครื่องประดับมุก  
ขันลงหิน งานผ้าที่ใช้ในราชส�านักสยามผ้าแพรเบี่ยง 
ในต�านานที่มีอายุกว ่ า  200 ป ีที่ สูญหายไปจาก 
วิถีชีวิตแล้ว เครื่องถ้วยเบญจรงค์โบราณแบบจีน และ
แบบสมัยรัชกาลที่ 4 เครื่องลงรักสมัยเจ้าเมืองอุบล 
และเครือ่งลงรกัเขมรโบราณ อายกุว่า 100 ปี บาตรโบราณ 
ในต�านานบาตรบุบ้านบาตร  เป็นต้น ได้น�ามาจัดแสดง 
อยู่ในที่เดียวกัน ผลงานล�้าค่าของนักสะสมหลายท่าน 
ไม่เคยน�ามาเผยแพร่ที่ใดมาก่อนเลย แต่พร้อมที่จะ 
น�ามาแบ่งปันเพื่อร่วมกันภาคภูมิใจในคุณค่าของงาน
ศิลปหัตถกรรม และฝีมือของช่างไทยในยุคสมัยต่างๆ  
จึงนับเป็นโอกาสท่ีบุคคลระดับ “ครูช่าง” ได้มีโอกาส 
สัมผัสผลงานที่มีเทคนิคเชิงช่างช้ันสูง ผลงานที่เกิดขึ้น 
ด้วยฝีมือของช่างไทยในอดีต เกิดเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมด้วย 
จติวิญญาณของความเป็น “ช่างฝีมอื” น�าไปปรบัประยกุต์ 
เป็นผลงานสร้างสรรค์ต่อไปได้
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 SACICT, in its role to promote the 
preservation of traditional wisdom of arts 
and crafts and the creation of contemporary  
and commercial handicrafts, places importance  
on the dissemination of arts and crafts  
knowledge that reflects the science and art of 
craftsmanship and advanced craft techniques 
as the valuable heritage for all concerned arts 
and crafts collectors.      

 SACICT, therefore, held an exhibition 
entitled “Cherished and Valuable Crafts 
Preserved for Future Generations” during 
May - June, 2018 to provide opportunities 
for all concerned arts and crafts collectors,  
arts and crafts admirers, Master Artisans of 
Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship 
Descendants to meet and exchange viewpoints, 
convey inspiration, and share experience in arts 
and crafts. In the exhibition featured a wide  
range of collectibles of leading collectors in  
various fields, among them were over 30 actors/ 
actresses in the entertainment field, to share  
knowledge and experience and convey  

inspiration. Over 200 masterpieces, especially 
those created by Thai craftsmen ancestors, 
were showcased. Some of them dated back 
to over 200 years ago, for example, silverware  
embossed with advanced artisanal techniques  
from the Autthaya Period to the Rattanakosin  
Period, antique gold jewelry, nielloware,  
Buddha carving stone-goldware-enameled  
jewelry-antique gold jewelry, Benjarong  
jarlets in the Ayutthaya Period and the Early 
Rattanakosin Period, Lanna traditional and 
Myanmar (Burma) art lacquerware, sculpture,  
antique Chinese teapot, multi-technique 
woven fabrics-tribal costumes from various 
cultures, 100-year-old  Yan Lipao  wickerwork, 
mother-of-pearl inlaid jewelry, polished and 
embossed metal bowls, textile crafts used  
in the Royal Court of Siam, legendary 200- 
year-old Prae Bieng (Shawl) which was  
already extinct, antique Chinese and King Rama  
IV reign Benjarong porcelain, 100-year-old 
lacquerware during the reign of the prefect 
of Ubon Ratchathani and antique Cambodian 
lacquerware, and legendary antique alms 
bowls of Ban Bart, etc. Since all masterpieces 
had never been on display in the same place 
before, this was then a great opportunity for 
“Master Craftsmen” to experience exquisite 
craftworks created by ancient Thai craftsmen 
and be inspired to create and develop arts 
and crafts with the spirit of “Craftsman”. 
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กิจกรรมประชุมสมาชิก “SACICT Craft Network และ Value Chain”

“SACICT Craft Network and Value Chain” Member Meeting

 SACICT มุ่งม่ันสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
งานศิลปหัตถกรรม และสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิก SACICT เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงาน 
มาอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับในปี 2561 SACICT ได้ด�าเนิน
กิจกรรมประชุมสมาชิก “SACICT Craft Network และ 
Value Chain” ประจ�าปี 2561 ทั้งหมด 4 ภูมิภาค 
ประกอบด้วย 

	 l ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 26 
มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) 

 SACICT is committed to establishing  
the connectivity of arts and crafts and  
networks for the enhancement of SACICT  
members’ capacity. SACICT has continuously  
held member meetings. In 2018, “SACICT  
Craft Network and Value Chain” member 
meetings were held in 4 regions, comprising: 

	 l 1st Round was held in Central Thailand 
during January 25 - 26, 2018 at the SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization).
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	 l ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 - 9 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพรพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

	 l 2nd Round was held in Northern 
Thailand  during March 8 - 9, 2018 at Pornping 
Hotel, Chiang Mai province.  

	 l ครั้งที่  3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันท่ี  
22 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม AVANI จังหวัดขอนแก่น 

	 l 3 rd Round  was held in Northeastern  
Thailand during March 22 - 23, 2018 at AVANI Hotel, 
Khon Kaen province.
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	 l ครัง้ที ่4  ภาคใต้ ระหว่างวนัที ่2 - 3 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม
จะได้รับความรู ้ในการประกอบธุรกิจงานหัตถกรรม
มากมาย อาทิ การให้ความรู้และให้ค�าปรึกษาด้านการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับงานศิลปหัตถกรรม ทิศทางการด�าเนินงานของ  
SACICT ในปี 2561 โดยการน�าเสนอแนวคิดการ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในงานหัตถกรรม มีการจัดการ 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.
sacict.or.th การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาชิก 
เพื่อเรียนรู ้การสร้างกระบวนการเครือข่ายงานศิลป
หัตถกรรม การสร้างโอกาสทางธุรกิจส�าหรับสมาชิก 
และหน ่วยงานพันธมิตร และท่ีส�าคัญคือสมาชิก  
SACICT ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานผ่านการ Audition 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรของ SACICT อาทิ บริษัท  
สยามพิวรรธน์ จ�ากัด บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากัด บรษิทั 
คิง พาวเวอร์ จ�ากัด และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู ้ผลิต ได้มีโอกาสพัฒนาผลงาน 
ตนเองสู่ระดับสากล ครอบคลุม 3 มิติ คือ อัตลักษณ ์
และภูมิปัญญา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ 
ในเชิงตลาด ความรู้ในการท�าธุรกิจ และความสามารถ
ในการผลิต

  ในโอกาสนี้ มีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป
หัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิกฯ และ 
ผู ้สนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 428 ราย 
รวมถึงสมาชิกที่รวมกันเป็นเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
11 เครือข่าย ได้แก่ 

	 l 4th Round was held in Southern 
Thailand during May 2 - 3, 2018 at Twin  
Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat province.   

 Participants in this activity would gain 
knowledge and advice about starting an arts 
and crafts business such as the registration of 
intellectual property to create added value to 
arts and crafts; SACICT’s strategic direction in 
2018 through the idea of empowering crafts; 
the selection of products to be made available  
on the website www.sacict.or.th; and the 
membership network building activity to learn 
arts and crafts network building process. The 
activity also provided business opportunities 
for members, alliance agencies and especially 
SACICT members to present their work pieces 
through the audition with SACICT’s alliance 
agencies such as Siam Piwat Co., Ltd., The Mall  
Group Co., Ltd., King Power International  
Co., Ltd., and the Emquartier Shopping Mall, 
which would serve as channels for the  
producers to place their own work pieces  
in the international arena, covering 3 dimensions,  
namely ident ity and wisdom, product  
quality and market feasibility, and business 
knowledge and productivity. 

 In this occasion, there were a total of 
428 participants, including Master Artisans of 
Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship  
Descendants, members, and interested persons 
as well as 11 member networks as follows:  

 1. Root Bangkok group was joined by 14 
members of the working group on eco-friendly  
products at the 1st round of the meeting under  
the topic of Social Craft Network, with  
Ms. Satima (Por) as the group representative 
(Local Craft Network in Craft Bangkok)

 2. MeGin group was joined by 6 members 
of the working group on different branches of 
craftsmanship at the 1st round of the meeting, 
with Master Piroon Sriiamsaard as the group 
leader, to jointly organize workshops based 
on expertise of each group member. 
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 1. Root Bangkok จากกลุม่สมาชกิทีท่�างานด้าน 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ�านวน 14 ราย 
และขึ้นเวทีในการประชุม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Social 
Craft Network คุณสาธิมา (ปอ) เป็นตัวแทนกลุ่ม  
(Local Craft Network ในงาน Craft Bangkok)

 2. MeGin จากกลุ ่มสมาชิกจ�านวน 6 ราย  
ที่ท�างานหัตถกรรมสาขาต่างๆ กัน จากการประชุม 
ครั้งที่  1 โดยมีครูช ่างพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด เป็น 
หัวหน้ากลุ่ม วางแผนจัด workshop ร่วมกันโดยใช้
ความช�านาญของสมาชิกกลุ่มแต่ละท่าน

 3.  กลุ ่มฮีตฮอย ประกอบด้วยครูช่าง และ 
สมาชกิภาคอีสาน เกดิจากการประชมุครัง้ที ่3 ทีข่อนแก่น  
มคีรูช่าง นสิาชล บปุผาสงัข์ เป็นหัวหน้ากลุม่ เพือ่ผลกัดัน 
งานหัตถกรรมของภาคอีสานให้มีเวทีสากลร่วมกับ 
SACICT

 4. กลุ่มนครคราฟท์ จากการประชุมที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีแนวคิดการรวมกลุ่มมาก่อน แต่ยัง 
รวมกลุ่มไม่ส�าเร็จจนกระทั่งมีการผลักดันในที่ประชุม  
กลุ่มท่ีรวมมีคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ เป็นแกนน�า และ 
ยกย่องครูนิคม นกอักษร เป็นผู้น�ากลุ่ม ในการประชุม 
กลุ่มคีรีวง ของคุณอารี ขุนทน ท่ีตอนแรกไม่รวมกลุ่ม 
แต่เมื่อมีการหารือแล้ว ก็ตกลงร่วมกลุ่ม และเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการย้อมสีธรรมชาติให้กับเส้นใยธรรมชาติที่ใช้
ในการท�างานหัตถกรรม เช่น หางอวน กระจูด 

 5.  เครือข่ายการตัดชุดผ้าคราม ร้านเติมเต็ม 
สตดูโิอ - คุณแพรวา รจิุณรงค์ ร้านเตมิสตดูโิอ เป็นเจ้าของ 
ผลิตภัณฑ์ และมีเครือข่ายอีกสองราย ในการสนับสนุน
การด�าเนินงาน

 6.  เครือข่ายเครื่องแต่งกายประยุกต์ ตัดเย็บ
จากผ้าชาวเขาศิลปาชีพ และตกแต่งวัสดุสีธรรมชาติ 
และงานเซรามิคโดย 6 กลุ่ม 

 7.  เครือข่ายกิจกรรม Workshop เส้ือและ
เคร่ืองประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก ๑4๑ social 
enterprise ของคุณคมกฤช ตระกูลทิวากร

 8.  เครือข่ายชุดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ 
จากร้านสติ (SATI) โดยคุณสุภารา ธนกิจวรบูลย ์

 9. เครือข่ายชุดล�าลองและชุดเด็กจากผ้าย้อม
สีธรรมชาติ คุณฐิติพรรณ เชื้อสวัสดิ์ ร้านพอสบาย

 10. เครือข่ายชุดผ้าฝ้ายธรรมชาติ ย้อมห้อม 
และสีธรรมชาติ คุณวริศพันธ ์ กุลเมธีภูวสิริ  ร ้าน  
Indy Eko

 11. เครือข่าย เสื้อผ้าฝ้าย และเสื้อยืดย้อม 
สีธรรมชาติ คุณปิยาภรณ์ ประทุมมา ร้าน Bee craft

 3. Heet Hoi group, consisting of Master 
Craftsmen and members from Northeastern 
Thailand, originated from the 3rd round of the 
meeting held in Khon Kaen province, with 
Master Nisachon Bupphasang as the group 
leader, to collaborate with SACICT in boosting 
the presence of northeastern craftworks in 
the international arena.

 4. Nakhon Craft group : The idea of 
group formation was once initiated but was 
not achieved until it was raised again  in the 
meeting held in Nakhon Si Thammarat province. 
The Nakhon Craft group comprised the group 
led by Mr. Supachai Kaewtanong and Kiriwong 
group led by Mrs. Aree Khunton that did not 
join the group in the first place, with Master 
Nikom Nokaksorn as the group leader in the 
meeting. However, once the discussion had 
been conducted, the group was then formed 
and became a major force in promoting fiber 
dyeing with natural dyes in craftworks such as  
palm-leaf fiber and bulrush. 

 5. Indigo fabric tailoring network : 
Term Tem Studio - Miss Praewa Rujinarong, 
the owner of products and 2 more supporting 
networks.

 6. Applied costumes sewn from hill 
tribe fabrics and decorated with natural dyes 
and ceramic works network led by 6 groups 

 7. Natural-dyed clothing and accessories  
network from ๑4๑ social enterprise by  
Mr. Komkrit Trakooltivakorn 

 8. Indigo fabrics and natural dyes network 
from SATI shop by Ms. Sutara Thanakitvorabul 

 9. Natural-dyed casual wear and 
kids wear network from Por Sabai shop by  
Ms. Thitipan Chuesawat 

 10. Natural cotton, Hom-dyed and 
natural-dyed clothing network from Indy  
Eko shop by Mr. Waritpan Kulmetheepuwasiri

 11. Cotton clothing and natural-dyed 
t-shirt network from Bee craft shop by  
Mrs. Piyaporn Pratumma
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การปรับปรุงหอศิลปาชีพ “นิทรรศการ คู ่พระบารมี”

Improvement of Innovative Craft Gallery “Exhibition: The Royal Couple”

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา SACICT  
ได ้จัดพิธีเป ิดนิทรรศการ “คู ่พระบารมี” ภายใน 
หอศลิปาชพี ภายในนทิรรศการน�าเสนอพระมหากรณุาธิคุณ 
แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ความผูกพัน 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย นับจากอดีต 
จวบจนปัจจบุนัทีม่มีาอย่างยาวนาน พระมหากษตัรย์ิไทย 
ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบ�าบัดทุกข ์
บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน 
เยี่ยมราษฎรและทรงงานเคียงคู่กันตลอดมาเป็นระยะ 
เวลากว่า 60 ปี ในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้มี
ความเป็นอยู ่ที่ดี จากโครงการในพระราชด�าริต่างๆ  
ประกอบกับพระราชด�าริในการส่งเสริมอาชีพไปพร้อมๆ  
กับการอนุ รักษ ์งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งพัฒนาเป ็น  
“ศิลปาชีพ” อันสะท้อนถึงพระเมตตา และพระมหา 
กรุณาธคิณุต่อพสกนกิรทกุหมูเ่หล่า ทัง้ยงัเป็นผลงานศลิปะ
ล�า้ค่าอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์ประจ�าชาต ิซึง่แพร่หลายและ 
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 On July 26, 2018, SACICT held the opening  
ceremony of the exhibition “The Royal 
Couple” inside the Innovative Craft Gallery. 
In the exhibition featured the graciousness  
of former Kings of Thailand and the bond 
between the institution of the King and Thai 
society from the past to the present. All 
Thai Kings wholeheartedly performed their 
royal duties to create happiness and relieve 
sufferings for their subjects. His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen 
Sirikit of the Ninth Reign, in particular, paid 
visits to their subjects and worked closely with 
each other for over 60 years to improve the 
well-being of their people by means of the 
royal initiatives coupled with the royal ideas 
to promote occupations while preserving arts  
and crafts, which turned into “Supplementary  
Occupations”, as a reflection of their benevolence  
and graciousness towards all citizens. All valuable  
work pieces displayed in the exhibition 
demonstrated the national identity which was 
prevalent and recognized both domestically 
and internationally.
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 นิทรรศการ “คู ่พระบารมี” จัดแสดงภายใน
หอศิลปาชีพ ชั้น 1 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย ์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก ่

 ส่วนท่ี 1 : น�าเสนอพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ความผูกพันของ
สถาบันพระมหากษัตริย ์กับสังคมไทย นับจากอดีต 
จวบจนปัจจุบัน 

 ส ่วนท่ี 2 : น�าเสนอข ้อมูลการก ่อก�าเนิด 
ศลิปาชพี การเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคต่างๆ 
ท�าให้เกิดพระราชด�าริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “ศิลปาชีพ” 

 ส่วนท่ี 3 : แนะน�าศูนย์ศิลปาชีพ การฝึกฝน
และพัฒนาฝ ีมือคือหัวใจหลักของศิลปาชีพ จึง มี 
การจัดตั้ งศูนย ์ศิลปาชีพทั้ งในส ่วนกลางและส ่วน 
ภูมิภาค เพื่อฝ ึกสอนศิลปาชีพสาขาต่างๆ ท�าให้มี 
นกัเรยีน  ศลิปาชพี ครศูลิปาชพี ช่างศลิปาชพี และผลงาน 
ศิลปาชีพ อันน่าภาคภูมิใจ 

 ส่วนที ่4 : น�าเสนอผลงานศลิปาชีพ สายพระเนตร 
อันยาวไกลในการท�าให้ผลงานศิลปาชีพ เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง จึงมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 
ในรปูแบบต่างๆ ทีแ่พร่หลายตัง้แต่ระดบัภมูภิาคไปจนถงึ 
ระดับโลก 

 ส่วนที่ 5 : แนะน�าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) ความมุ่งมั่นของภาครัฐ  
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปาชีพ  
รวมท้ังการพัฒนา และการขยายตลาดให้งานศิลปาชีพ
เป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

 “The Royal Couple” Exhibition was held 
on the 1st Floor of Phra Mingmongkol Building, 
the SUPPORT Arts and Crafts International  
Centre of Thailand (Public Organization), 
Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province. The exhibition was divided into  
5 sections as follows: 

 Section 1 : Present the benevolence of 
former Kings of Thailand, the bond between 
the Institution of the King and Thai society from  
the past to the present  

 Section 2 : Present information on the 
origin of Supplementary Occupations, royal 
visits to different regions resulting in the royal  
idea to improve the people’s quality of life  
and the rise of the “Supplementary Occupation” 

 Section 3 : Present the Arts and Crafts  
Center. Since practice and skill improvement  
l ie at the heart of the supplementary  
occupations, the arts and crafts centers  
were then established in both central 
and regional areas to provide instructions  
on d i f ferent fields of  supplementary  
occupations and produce proud students, 
teachers, craftsmen, and work pieces. 

 Part 4 : Present supplementary occupation  
works originated from the Queen’s far-sighted 
vision to make those works become widely 
recognized from the regional level to the 
global level 

 Part 5 : Introduce the SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public 
Organization), public sector’s determination 
in promoting, supporting, and developing 
supplementary occupation works as well as 
expanding markets to popularize them in both 
domestic and international markets. 
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CRAFT STUDIO สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ให้ร่วมสมัย
Create Contemporary Crafts





 การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่สอดคล้องกับ 
ชีวิตปัจจุบัน ด้วยการร่วมรังสรรค์หัตถศิลป์ หรือ Craft 
Co-Creation ภายใต้ความร่วมมือระหว่างช่างฝีมือ
และชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมพัฒนา และ 
เสริมคุณค่า โดยรังสรรค์เป็นต้นแบบนวัตศิลป์ใหม่ๆ  
ที่พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ท่ีเหมาะส�าหรับวิถีชีวิต 
ในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านการพัฒนาและการ
ด�าเนินงานดังต่อไปนี้

	 l ก า รพัฒ น า อั ต ลั ก ษณ ์ เ บญจ ร ง ค ์ ไ ท ย  
(Signature Collection)

	 l กิจกรรมเสวนา Craft Innovation Guru 
Panel “Today Life’s Craft”

	 l การประกวดศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Innovative Craft Award 2018)

	 l การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ศิลปหัตถกรรมใน
วัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts 2018)

	 l การแลกเปลี่ยนองค ์ความรู ้ และทักษะ 
ในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม (Craft Knowledge 
Exchange Program)

	 l การบริหารจัดการต้นแบบ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 The creation of crafts in response to 
today’s life can be realized through Craft 
Co-Creation under the cooperation between 
craftsmen and communities and industrial 
sector to jointly develop and enhance value 
by creating new innovative and commercial 
craft prototypes that best suit the current and 
future lifestyles through the development and 
operation as follows:

	 l Benjarong: Signature Collection

	 l Forum on Craft Innovation Guru Panel 
“Today Life’s Craft”

	 l Innovative Craft Award 2018

	 l Development of Cross Cultural Crafts 
2018

	 l Craft Knowledge Exchange Program

	 l Management of Prototype and  
Intellectual Property 
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การพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ ไทย

Benjarong: SACICT Signature Collection

 เครื่องเบญจรงค์ของไทยมีประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบัน 
ประกอบด ้วยอัตลักษณ ์ที่ สะท ้อนความเป ็นไทย  
ลวดลายทั้งในแบบด้ังเดิมและร ่วมสมัย ผ ่านสีสัน 
อันเป็นองค์ประกอบหลัก คือ สีแดง สีเหลือง สีขาว  
สีด�า และสีเขียวหรือสีน�้าเงิน นับเป็นงานหัตถศิลป์ 
แห ่งภูมิป ัญญาที่ ได ้รับความนิยมอย ่างแพร ่หลาย  
ทัง้ในการใช้งานในชวีติประจ�าวนั เช่น เป็นของตกแต่งบ้าน  
และเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสส�าคัญแก่ผู ้รับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 SACICT เล็งเห็นความส�าคัญของงานเบญจรงค์
ในด้านการอนุรักษ์สืบทอดและการสืบสานต่อยอด  
โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันซ่ึงช่างผู้ผลิตจ�าเป็น
ต ้องสร ้างความแตกต ่างในผลิตภัณฑ ์ของตนเอง 
ให ้ชัดเจน เพื่อให ้สามารถแข่งขันได ้ในตลาดและ
สอดคล้องกับผู้บริโภคเป้าหมาย จึงด�าเนินงานพัฒนา
อัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย (Signature Collection) 
เพ่ือศึกษาและพัฒนาลักษณะเฉพาะของงานเบญจรงค์
ที่ผลิตโดยสมาชิก SACICT ให้มีอัตลักษณ์และต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์สู ่สากล จากการด�าเนินงาน SACICT  
ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของ 
งานเบญจรงค์ในประเทศไทย เอกลักษณ์เบญจรงค์ไทย  
การแบ่งประเภทงานเบญจรงค์ และการศึกษาสภาวการณ์ 
ของตลาดในป ัจจุบัน โดยด�า เนินงานในรูปแบบ 
องค์ความรู้พร้อมใช้งาน รวมถึงการร่วมมือการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ์อัตลักษณ ์ เบญจรงค ์ ไทย ระหว ่างครู
ช ่ าง ศิลปหัตถกรรม ทายาทช ่าง ศิลปหัตถกรรม  
และสมาชิกฯ มีการท�างานร่วมกับนักออกแบบ จนเกิด 
เป ็นผลิตภัณฑ ์ เบญจรงค ์ ในหลากหลายรูปแบบ  
หลากหลายการใช้งาน กว่า 22 คอลเลคชั่น
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 Thai Benjarong Ware has a long history 
dating back to the Ayutthaya period until the 
present. It consists of the Thai identity that 
reflects both traditional and contemporary 
patterns with primary colors including red, 
yellow, white, black, and green or blue.  
It becomes very popular for everyday use 
like home decorations and special occasions 
gifts and souvenirs for both domestic and 
international recipients.  

 SACICT recognizes the importance of the 
preservation and inheritance of Benjarong ware 
especially amid the present circumstances.  
The producer craftsmen need to clearly  
differentiate their own products so that  
they can become competitive in the market  
and respond to their target consumers.  
SACICT therefore proceeded to develop the  
Signature Collection of Thai Benjarong ware 
by studying and developing unique traits of 
Benjarong ware produced by SACICT members 
and commercialize them in the international 
arena. SACICT conducted a study and collected  
information on the background, identity,  
and classification of Thai Benjarong ware and 
circumstances in current markets by developing 
ready-to-use knowledge and cooperating with 
Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants, 
and members to develop unique Thai Benjarong 
products, and closely working with designers 
to create over 22 collections of Benjarong 
products in a variety of forms and functions.  
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กิจกรรมเสวนา Craft Innovation Guru Panel “Today Life’s Crafts”

Forum on Craft Innovation Guru Panel “Today Life’s Crafts” 

 เ ม่ือวันที่  12 มิถุนายน 2561 SACICT  
จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ Craft Innovation Guru 
Panel “Today Life’s Crafts” ณ ช่างชุ่ย เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทิศทาง 
ของเทรนด์หัตถกรรมร ่วมสมัยท้ังในด้านการผลิต  
ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลท่ีสนใจได้เข้าร่วม 
รับฟังต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีศักยภาพ 
มากข้ึน

 ในโอกาสน้ี SACICT ได้รวบรวมผู ้เชี่ยวชาญ
ในวงการหัตถศิลป์ไทยมากมาย ได้แก่ คุณเจรมัย                    
พิทักษ ์วงศ ์ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท อมรินทร ์  
พร้ินติ้งแอนด์พับลิชช่ิง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  
คุณดุลยพล ศรีจันทร์ คุณศรัณย์ เย็นปัญญา คุณวุฒิชัย 
หาญพาณชิย์ คณุพษิณ ุน�าศริโิยธนิ คณุธนพฒัน์ บญุสนาน  
คุณวิสุทธ์ิ ลิ้มอารีย์ คุณสมชัย ส่งวัฒนา และคุณกิตติภัต  
ลลิตโรจน์วงศ์ 

 ส�าหรับหัวข้อการเสวนาในปีนี้ มีการน�าเสนอ
ทิศทางการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมในอนาคต 
ประกอบด้วย

	 l Tropical Dream  เป ็นการน�าความ 
เป็นธรรมชาติให้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวันด้วย
การจ�าลองบรรยากาศความเขียวไว้ในบ้านหรือที่ท�างาน 

 On 12th June 2018, SACICT held a forum 
on Craft Innovation Guru Panel “Today Life’s 
Crafts” at Chang Chui Market as a platform 
for an exchange of ideas on contemporary 
craft production trends which would enable  
entrepreneurs or interested persons to  
create their craftworks more effectively.  

 In this occasion, SACICT gathered many 
Thai craft experts, namely Mr. Jeremiah  
Pitakwong, Managing Director of Amarin  
Printing & Publishing Public Company Limited  
together with senior experts ,  namely  
Mr. Doonyapol Srichan, Mr. Saran Yen Panya,  
Mr .  Wutt ichai  Hanpanich, Mr .  Phisanu  
Numsiriyothin, Mr. Thanapat Boonsanan,  
Mr. Wisut Limaree, Mr. Somchai Songwattana, 
and Mr. Kittipat Lalitrojwong. 

 This year’s forum topics included the  
presentation of future arts and crafts design 
direction, comprising: 

	 l Tropical Dream : Bringing the nature 
as part of everyday life by simulating green 
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รวมถงึการสร้างสรรค์กจิกรรมในรปูแบบต่างๆ จงึสะท้อน 
เป ็นอีกทางเลือกหนึ่ งในการช ่วยเติมความสดชื่น 
ให้กับจิตวิญญาณของคนเมือง

	 l Retelling the details การน�าเสนอ 
เรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ ่านการเล่าประวัติศาสตร์ของ 
แบรนด์ ประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร ์
ของชุมชน การรีดีไซน์ผลิตภัณฑ์เดิม การต่อยอด 
จากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีเรื่องราวเพิ่มขึ้น การเล่าเรื่องเดิม 
ในบริบทใหม่ รวมไปถึงการออกแบบใหม่จากดีไซน์เดิม
ด้วยรายละเอียดที่ใส่ใจมากขึ้น เป็นต้น

	 l เทรนด์ Hospit (re) ality งานออกแบบ
สเปซเพื่อการพักผ่อน และอุตสาหกรรมบริการ จึงต้อง
มีความโดดเด่นแปลกใหม่ และนี่คือโอกาสที่งานคราฟต ์
พ้ืนถิน่สดุวจิติรจะได้รับการประยกุต์ให้ร่วมสมยั เพือ่พลกิ 
มุมมอง และสร้างบรรยากาศหวือหวา แฟนตาซีให้กับ 
สเปซแห่งโลกเสมือนนี้

	 l Virtuous การผลิตผลงานแต่ละช้ินมีปัจจัย
เชื่อมโยงในการออกแบบ คิดถึงการใช้งานเป็นหลัก
ความรู้สึกผิดต่อวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม ไม่ใช้วัสดุ
แบบทิ้งขว้าง แต่เป็นการค�านึงถึงจริยธรรม สิ่งแวดล้อม 
การช่วยเหลือชุมชน มาเป็นปัจจัยในการออกแบบและ
น�าเสนองานมากกว่าดีไซน์และฟังค์ชั่นการใช้งาน 

 งานนี้ ถือว ่าเป็นการรวมตัวของผู ้ เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานหัตถศิลป์ท้ังในส่วน                 
การผลิต วัตถุดิบ การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมไปถึงผู ้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และนักวิชาการ             
ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวโน้ม 
และทิศทางของเทรนด์หัตถกรรมร่วมสมัย และภาพรวม   
งานศลิปหตัถกรรมไทย ทัง้ในด้านการผลติ การออกแบบ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน�าเสนอผลงานหัตถกรรม
และหตัถศลิป์ของไทยในปี 2562 ทีจ่ะช่วยให้ผูป้ระกอบการ  
หรือบคุคลทีส่นใจสามารถน�าไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน 
ได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

atmosphere at home or office as well as  
developing different types of activities,  
which reflects another alternative to fill  
freshness for the city people.     

	 l Retelling the details : Storytelling  
in products through the histories of brand, 
products and communities, redesigning of 
existing products, development of existing 
products for more detailed stories, storytelling  
of existing stories in new contexts, and redesigning  
of existing designs with more attentive details.  

	 l Hospit (re) ality : Designing relaxing 
space and service industry require distinction 
and novelty and this is the chance for local 
exquisite crafts to become contemporary, 
make changes on viewpoints, and create  
fancy atmosphere for this virtual world.    

	 l Virtuous :  Production of each  
product requires design-related factors,  
primarily based on function and guilt against 
consumerism culture by not abandoning 
materials but in consideration of morality, 
environment, and community assistance as 
design and work presentation factors rather 
than designs and functions.   

 In this event gathered the experts  
in various fields related to handicrafts in terms  
of production, material, design, and product  
development, together with marketing  
experts and scholars who jointly exchanged  
knowledge to come up with contemporary  
craft trends and directions and an overview  
of Thai arts and crafts in terms of production, 
design, product development, and presentation 
of Thai craftsmanship in 2019, thus enabling 
entrepreneurs or interested persons to further 
develop their work pieces with efficiency.  
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การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปี 2561

Innovative Craft Award 2018

 ในปี 2561 SACICT ได้ด�าเนินการจัดประกวด
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative 
Craft Award 2018 หรือ ICA 2018) ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 7 โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ชุมชนผู้ผลิตงาน
หัตถกรรม และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ท่ีแสดงถึงการผสมผสาน
นวัตกรรมที่มีความร่วมสมัยเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม

 การประกวดในปีนี้ได้ก�าหนดหัวข้อ “Mass X 
Clusivity” หรือผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจาก
การผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงาน
ฝีมือและงานอุตสาหกรรม แบ่งการประกวดออกเป็น                 
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนท่ัวไป (Innovative  
Craft Award) และประเภทอุดมศึกษา (Young  
Designer Selections) ซึ่งมีผู ้สนใจสมัครเข้าร่วม 
โครงการฯ ทั้งหมด 149 ราย

 SACICT ได้ก�าหนดจัดประกวดผลงานในรอบ
ชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ  
ชั้น 1 อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส ่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซ่ึงผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศใน 2 ประเภท ได้แก่ 

 In 2018, SACICT organized a competition 
for Innovative Craft Award 2018 or ICA 2018 for  
7 consecutive years by providing opportunities  
for Thai designers, handicraft producer  
communities, and university students to  
jointly create craftworks reflecting an integration 
of contemporary innovation and traditional 
wisdom.   

 The theme for this year’s competition  
was “Mass X Clusivity” or creative crafts  
originated from an integration of ideas and  
processes between handiworks and industrial  
works. The competition was divided into  
2 categor ies :  General Publ ic Category  
( Innovative Craft Award) and University  
Student Category (Young Designer Selections). 
There were a total of 149 interested participants.   

 The final round of the competition 
was held on June 13, 2018 on the 1st Floor  
of Phra Mingmongkol Building, the SUPPORT  
Arts and Crafts International Centre of  
Thailand (Public Organization). The winners  
of the two categories were as follows:    
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 ประเภทประชาชนทัว่ไป ผลงาน “คณุมาจากไหน”  
โดยนายธนวัฒน์ คล่องวิชา และนายประพันธ์พงษ์  
สุขแสวง เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีได้น�าอัตลักษณ์
งานหัตถศิลป์ท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ มาผสมผสาน 
รวมกัน เช่น งานไม้ โลหะ งานปั ้น ลงรักปิดทอง  
เพื่อให ้เกิดความงามในเชิงสร ้างสรรค์ และความ 
ร่วมสมัย ทว่ายังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม และวิธีแบบ
ดั้งเดิม โดยใช้เทคนิคการประกอบแบบ Knock-down 
เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นตอบสนองการใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น 

 M r .  Thanawa t  K longv i cha  and  
Mr. Prapanpong Suksawaeng were winners 
of the general public category from their 
design “Where are you from?”, the furniture 
which was designed by integrating the identity  
of local craftworks from different regions 
such as woodwork, metalwork, sculpture, and 
lacquering and gilding to bring about creative 
beauty and modernity. However, customs 
and traditional methods still existed by using 
knock-down techniques so that each furniture 
responded to a more variety of functions. 
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 ประเภทอุดมศึกษา อันดับท่ี 1 ได้แก่ผลงาน 
“ปะติดปะต่อ” โดยนางสาวภาสุรี วิรัชวิบูลย์กิจ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเก้าอี้ท่ีมีเรื่องราวในการ
ระลึกถึงคนในครอบครัวท่ีจากไป โดยนักออกแบบได้น�า 
เศษผ้าจากเสื้อผ้า ของใช้ของคนในครอบครัวที่สนิท 
มาตัดเย็บลงบนเก้าอี้พลาสติกซึ่งเป็นวัสดุส�าเร็จรูป
อุตสาหกรรมที่คุ ้นตา ด้วยเทคนิคงานฝีมือที่มีความ
ปราณีต สร้างผิวสัมผัสเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตร
และอบอุ่น และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับช้ินงานทั้งใน
ด้านเรื่องราว และการผสมผสานงานฝีมือกับวัสดุที่ผลิต
จากระบบอุตสาหกรรม อันดับที่ 2 ผลงาน “จ้อง” โดย
นางสาวจีราพา มโนเจริญ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป ็นเก ้าอี้ ท่ี ใช ้ โครงร ่มบ ่อสร ้างผสมผสานกับวัสด ุ
สายเอ็นตกปลาท�าให้มีรูปแบบคล้ายโต๊ะกระจก ซึ่งวัสดุ 
ที่เลือกใช้มีความเก่ียวโยงกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน  
จึงได้น�ารูปทรงน้ีมาใช้กับวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีในท้องถิ่น  
ส่วนค�าว่า “จ้อง” เป็นภาษาเหนือแปลว่า “ร่ม”  
แต่ภาษากลาง แปลว่า “เพ่งดู ตั้งใจ” จึงอยากให ้
ผู ้ ที่ พบ เห็นสะดุ ดตาและตั้ ง ใจดู โครงสร ้ า งของ 

 Miss Pasuree Viratviboonki j ,  from  
Thammasat Univeristy, was the first-place 
winner of the university student category 
from her design “Patch Work”, a storytelling 
chair reminding of her lost family members. 
The designer used remnants of clothes and 
stuffs of her intimate family members and 
sew them to the plastic chair (the familiar 
ready-made material in the industry) with her 
exquisite techniques that created friendly and 
warm surface and added value to the design 
by means of stories and an integration of skills 
and materials produced from the industrial 
system. The 2nd runner-up was Miss Jeerapa 
Manocharoen, from Chiang Mai University, 
with her design “Jong”, a chair using Bo Sang 
umbrella structure integrated with fishing lines 
to make a glass-like table. The material used 
in this design related to the villagers’ way 
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เก ้ าอี้ ตั วนี้ ว ่ ามี ความแปลกใหม ่ สะดุ ดตา  และ
อันดับที่  3 ได ้แก ่ผลงาน “กุ ้งกิ้ง” โดยนางสาว
ศศิอาภา หวังสุขไพศาล และนางสาวฬห์พิชญา  
พุทธจันทร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโคมไฟ 
โดยใช้เทคนิคการฉลุกระดาษ โดยน�าลวดลายของ 
ก�าแพงวัด และลายบนเครื่องเบญจรงค์  มาสร้างสรรค์
เป็นโคมไฟที่สามารถสะท้อนได้ถึงความสวยงามของ
สิ่งเหล่านั้นและเป็นของใช้ในชีวิตประจ�าวันที่ทุกคน
สามารถใช้งานได้

 ผลงานผู ้ผ ่ านเข ้ารอบทั้ งหมดจะถูกน�ามา 
จัดแสดงไว้ที่หอ Innovative Craft Gallery ชั้น 2  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

of life, therefore, this shape was used with  
existing local materials and equipment.  
The term “Jong” was a northern word  
meaning “Umbrella”, however, in a central 
word meaning “Stare and Concentrate”.  
The design then aimed to draw the spectators’  
attention to this eye-catching structure of 
chair. The 3rd runner-up was Miss Sasiapa 
Wangsukpaisan and Miss Tanpitchaya Putchan, 
from Chiang Mai University, with their design  
“Kungking” , a lamp using paper-cutting  
technique and inspired by patterns of temple 
walls and patterns on Benjarong ware that 
anyone could use in everyday life. 

 All of the award-winning works would  
be showcased on the 2nd Floor of the Innovative  
Craft Gallery, the SUPPORT Arts and Crafts  
International Centre of Thailand (Public  
Organization), Bang Sai district, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya province.
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม 

Cross Cultural Crafts 2018

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ศิลปหัตถกรรม 
ในวัฒนธรรมร่วม หรือ Cross Cultural Crafts น้ัน  
เป็นโครงการที่ SACICT ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Revival of the Forgotten  
Heritage” เพ่ืออนรุกัษ์ฟ้ืนฟงูานศลิปหตัถกรรม ในภูมภิาค 
อนัทรงคณุค่าทีใ่กล้สญูหาย ผ่านการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้
ระหว่างกลุ่มเครือข่ายครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม ศิลปิน และผู ้ผลิตงานหัตถศิลป ์
ในแต่ละภูมิภาคของไทย กับครูช่างของต่างประเทศ  
ที่มีทักษะสูง และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการ 
ร ่วมพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให ้ มี เอกลักษณ์  
และมีความร่วมสมัย

 Cross Cultural Crafts is the project 
conducted by SACICT for 4 consecutive years 
under the concept “Revival of the Forgotten 
Heritage” to preserve and revive valuable 
arts and crafts in the region that were on 
the verge of extinction through an exchange  
of knowledge between the network groups -  
Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants,  
artists, and craft producers in each region of  
Thailand - and foreign master craftsmen in  
jointly developing unique and contemporary 
product designs.  

 In 2018, SACICT entered into an integrated  
cooperation with network organizations that 
supported and developed arts and crafts in Asia  
in the category of “wickerwork” with 2 countries,  
namely Taiwan by the National Taiwan Crafts 
Research and Development Institute (NTCRI), 
and Philippines by Hacienda Crafts, a social 
enterprise established by an assembly of craft 
producers in the Philippines. 

 For this year’s participants, SACICT 
selected 10 representatives among Master 
Craftsmen, Craftsmanship Descendants, and 
designers from the Innovative Craft Award 
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 ในปี 2561 นี้  SACICT ได ้ด�าเนินงานเชิง 
บูรณาการร่วมกับเครือข่ายองค์กรที่สนับสนุนและ
พัฒนางานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชีย ในการ
พัฒนางานหัตถกรรมประเภท “เครื่องจักสาน” ร่วมกับ  
2 ประเทศ ในภูมิภาค คือ ประเทศไต้หวัน โดยหน่วยงาน  
National Taiwan Crafts Research and Development  
Insitute (NTCRI) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยกลุ่ม 
Hacienda Crafts ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่ิอสังคมที่เกิดจาก
การรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตงาน Crafts ในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

 ผู ้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ SACICT ได้คัดเลือก
ตัวแทนครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตกรรม 
และนกัออกแบบจากโครงการ Innovative Craft Award 
ด้านงานจักสาน จ�านวน 10 ราย ที่มีความเช่ียวชาญ 
ในวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ไม้ไผ่ ย่านลิเภา 
เถาวัลย์ กก ใบตาลโตนด ร่วมเดินทางไปศึกษาเทคนิค 
ด้านงานจักสานในประเทศไต้หวัน และฟิลิปปินส์  
รวมถึงกลุ ่มกระจูดวรรณีในประเทศไทย สิ่งที่ได้จาก
โครงการคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น จนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม กว่า 20  
ผลงาน อาทิเช่น หมวกถักลายฟันปลา กระเป๋าสายรุ้ง 
โคมไฟ-กรอบรูปย่านลิเภา มาลีทับทรวง ระย้าจ�าปี 
แจกันใยตาล ฟักทองส่องแสง  Cube Cute Collection 
ลิเภามนตรา เป็นต้น ซ่ึงผลงานท้ังหมดจะถูกน�ามา 
จัดแสดงไว้ที่ หอ Innovative Craft Gallery ช้ัน 2 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

project in the field of wickerwork, who were 
expert in different materials such as bamboo, 
yan lipao, vine, reed, and sugar palm leaf, to 
take a study trip of wickerwork in Taiwan and 
the Philippines together with VARNI bulrush 
group in Thailand. The project resulted in the 
development of over 20 new cross-cultural 
arts and crafts products such as knitted hat 
with serrated patterns, rainbow bags-lamps-
Yan Lipao picture frame, breast ornaments, 
Magnoliaceae pendants, sugar palm leaf vase,  
shining pumpkin, Cube Cute Collection,  
Lipao Montra, etc. All arts and crafts products 
would be on display on the 2nd Floor of the 
Innovative Craft Gallery, the SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization), Bang Sai distr ict,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya province.  
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การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และทักษะในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม 

Craft Knowledge Exchange Program

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และทักษะใน
การสร้างสรรค์งานหัตถกรรม หรือ Craft Knowledge  
Exchange Program เป็นกิจกรรมที่ SACICT ให้ความ 
ส�าคัญต่อการศึกษาองค์ความรู ้ด ้านวัตถุดิบท้องถิ่น  
กระบวนการผลติ นวตักรรมจากกลุม่ผูผ้ลติงานหัตถกรรม 
ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ และการสร้างเครือข่ายนกัสร้างสรรค์ 
งานหัตถกรรมจักสานในภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจในงานศิลปหัตถกรรมจักสาน เชิงสร้างสรรค ์
ระหว่างกลุ่มผู้ออกแบบ ช่าง และชุมชนท้ังในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน รวมถึงกระตุ ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกบัภมูปัิญญาดัง้เดมิ รวมถงึแนวโน้ม 
ด้านการออกแบบ การตลาด ทิศทาง งานศิลปหัตถกรรม
จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานให้เป็น 
ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 SACICT ได้ก�าหนดแนวทางพัฒนางานจักสานไว้
หลายประการ ประกอบด้วย การจัดท�าส�ามะโนสมาชิก 
ผู้ผลิตหัตถกรรมจักสาน Craft Knowledge Exchange 
Program การจัดเวิร์คชอปในประเทศไทย โดยมีครูช่าง
จากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู ้เชิงทักษะและการ
สร้างสรรค์ อาทิ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเวียดนาม  
ทีจ่งัหวดัตราด และจงัหวดันราธิวาส การพฒันาผลติภณัฑ์ 
ศลิปหตัถกรรมในวฒันธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) 
และกิจกรรม Craft Co-Creation เป็นการเชื่อมโยง 
ให้เกิดการร่วมสร้างสรรค์ระหว่างช่าง/ชุมชน และ 
ผู้ประกอบการหรือธุรกิจระดับประเทศ และระดับโลก 
เช่น การท�างานของไม้ไผ่พนัสนิคม และ PET Lamp 
ประเทศสเปน
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 การจัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรม
จักสานไทย” จึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมที่ส�าคัญภายใต ้
Craft  Knowledge Exchange Program เพื่อระดม
ความคิดจากผู ้เก่ียวข้องด้านการผลิต การออกแบบ 
และการตลาดหรือการต่อยอด เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานจักสานไทยอย่างครบวงจร และการจัดท�า 
องค์ความรู้ต่อเนื่องด้านจักสาน (Archive) การเชื่อมโยง 
สู ่ตลาด และขยายการท�างานร่วมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศมากขึ้น 

 Craft Knowledge Exchange Program  
is an activity that highlights the study of  
local raw materials, production processes, 
innovation from craft producers in their 
product development, and establishment  
of wickerwork maker network in the region.  
The program aims at developing an understanding  
of wickerwork among designers, artisans, and  
communities both domestically and in the  
ASEAN region and stimulating creativity  
that is integrated with traditional wisdom as  
well as design trends, marketing, craftsmanship  
direction that can develop wickerwork products 
to be acceptable at the national and global 
levels.  

 SACICT set up several approaches  
to  the  deve lopment  o f  w icke rwork ,  
comprising the preparation of a membership 
census of wickerwork producing members, 
the Craft Knowledge Exchange Program,  
the organization of workshops hosted by  
foreign master craftsmen such as from Japan 
and Vietnam to provide knowledge of skills  
and creativity in Trat and Narathiwat provinces,  
the development of cross-cultural crafts,  
and the arrangement of Craft Co-Creation 
activity to enhance craft co-creation between 
craftsmen/communities and entrepreneurs  
or businesses at the national and international  
levels such as the co-creation between the 
Traditional Bamboo Handicraft Center in  
Phanat Nikhom district and PET Lamp in Spain. 
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 The organization of a forum “Thai  
Wickerwork Development Direction” was  
one of the major activities under the Craft 
Knowledge Exchange Program to brainstorm  
ideas from the persons concerned in production,  
design, and marketing or development as  
a comprehensive approach to the development  
of Thai wickerwork and the preparation of  
wickerwork archives, the market connectivity,  
and the extension of cooperation with  
international organizations.   

 The program was attended by both 
domestic and international wickerwork 
craftspeople to jointly exchange knowledge 
such as Mr. Avaro Catalan de Ocen, a Spanish 
craftsman; Mr. Korakot Aromdee, the owner 
of Korakot International Limited Partnership; 
Mr. Ekarat Wongjarit, Craft Factor Co.,Ltd.;  
Mr. Komkrit Boriboon, Craftsmanship Descendant  
2015 (Bamboo Weaving); and Mr. Jessada 
Chokechaowat, Buyer (Retail Section) Banyan 
Tree SPA & Gallery.

 โดยผู้ได้รับเกียรติจากนักสร้างสรรค์ในวงการ
จักสานทั้งในและต ่างประเทศมาร ่วมแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู ้ อาทิ Mr. Avaro Catalan de Ocen   
นักสร้างสรรค์งานหัตถศิลปะ ชาวสเปน คุณกรกต 
อารมณ์ดี เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กรกต อินเตอร์
เนชัน่แนล คณุเอกรตัน์ วงษ์จรติ บรษิทั คราฟท์แฟคเตอร์  
จ�ากัด คุณคมกฤช บริบูรณ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 
ปี 2558 งานจักสานไม้ไผ่ และคุณเจษฎา โชคเชาว์วัฒน์  
Buyer (Retail Section) Banyan Tree SPA & Gallery
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การบริหารจัดการต้นแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา

Prototype and Intellectual Property Management

 SACICT ให้ความส�าคัญต่อการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของการด�าเนินงานสร้างสรรค์งานศิลป
หัตถกรรมทุกแขนง โดยการส ่งเสริมให ้สมาชิกฯ  
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชิ้นงาน  
ตลอดจนให ้ความรู ้ด ้านทรัพย ์สินทางป ัญญาและ 
ให้ค�าปรกึษาแก่สมาชกิฯ ในการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง

 ในปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของ SACICT ไปจดแจ้ง 
ลิขสิทธ์ิต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน 83 ผลงาน  
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศิลป์ 
โครงการศลิปหตัถกรรมในวฒันธรรมร่วม (Cross Cultural  
Craft) และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Craft) และผลิตภัณฑ์
ของสมาชิกฯ จ�านวน 45 ผลงาน 

 นอกจากนี้ SACICT ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิก
ในการประชุมสมาชิก SACICT Craft Network และ 
Value Chain ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 326 ราย และ 
มีผู ้สนใจรับค�าปรึกษาและค�าแนะน�า จ�านวน 97 ราย 

 SACICT places importance on the 
protection of rights in all fields of arts and 
crafts by encouraging its members to register 
intellectual property for their work pieces, 
educating its members in intellectual property, 
and giving correct advice on the commercial 
exploitation of intellectual property.  

 In 2017, 83 prototype products from 
SACICT’s arts and crafts product development  
projects (Thai Innovative Craft Product  
Development Project, Cross Cultural Craft 
Project, and Sustainable Craft Project) and 
45 products of its members were registered 
as intellectual property. 

 Moreover, SACICT organized an activity  
to provide knowledge and give advice on  
intellectual property to its members in the  
SACICT Craft Network and Value Chain  
Member Meeting held in 4 regions. Among  
participants were 326 members and 97  
interested persons.  

73

ANNUAL REPORT 2018 



CRAFT SOCIETY 
สร้างความนิยม และการเข้าถึงงานหัตถศิลป์
Boost Popularity and Enhance Access to Craftsmanship



CRAFT SOCIETY 
สร้างความนิยม และการเข้าถึงงานหัตถศิลป์
Boost Popularity and Enhance Access to Craftsmanship



 SACICT มุ ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายช่องทางการตลาด 
กระตุ้นความสนใจและสร้างกระแสความนิยมในงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัยให้เกิดความต้องการไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเวที
ในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย              
ที่สนใจงานหัตถศิลป ์ในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งในปี 2561 มีการจัดแสดงงาน ประกอบด้วย

	 l	การเข้าร่วมงาน World Travel Mart 2017  
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

	 l	อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9

	 l	CRAFTS BANGKOK 2018

	 l	SACICT เพลิน Craft ปี 2561

	 l	ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11

	 l	ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

	 l	SACICT จับมือพันธมิตรส ่ ง เสริมและ 
ขยายช่องทางการตลาดงานหัตถศิลป์ไทย 

 SACICT emphasizes the formation of 
alliance networks, both public and private  
sectors, to expand marketing channels, attract  
attention, boost popularity in Thai contemporary  
arts and crafts among the target groups in both  
domestic and international markets as well as  
provide a platform for the connectivity between  
entrepreneur groups and target groups who  
were interested in craftsmanship both  
domestically and abroad. In 2018, the events 
were as follows: 

	 l	Participation in World Travel Mart 
2017 in London, the United Kingdom 

	 l	9th Identity of Siam

	 l	CRAFTS BANGKOK 2018

	 l	SACICT Plearn Craft 2018

	 l	11th Thai Cotton Fair 

	 l	New Life under the King’s Graciousness 
 	 l	SACICT’s cooperation with alliance 
agencies to promote and expand marketing 
channels for Thai craftsmanship. 
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การเข้าร่วมงาน World Travel Mart 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Participation in World Travel Mart 2017 in London, 
the United Kingdom

 SACICT ได ้ รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ในการน�าผลงานหัตถกรรมไทย
เข้าร่วมสาธิตและจัดแสดงบริเวณคูหาประเทศไทย
ภายในงาน World Travel Mart 2017 เมื่อวันที่ 4 - 10 
พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

 การเข้าร่วมงานในครั้งน้ีประเทศไทยได้น�าเสนอ
มุมมองใหม่ๆ ของประเทศไทยที่น่าสนใจ ซ่ึงยังไม่เป็น
ที่รู ้จักและคุ้นตามากนัก ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม ประเพณี และงานหัตถศิลป์ ภายใต้แนวคิด 
“Open to the New Shades” ตลอดระยะเวลาของ
การจัดงานมีผู ้เข้าชมกว่า 5,000 ราย  

 SACICT ได้คัดเลือกงานหัตถศิลป์ไทยที่ได้มี 
การพัฒนาจากงานแบบดั้งเดิมให้มีความร ่วมสมัย 
มากขึ้น โดยมีทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกฯ 
ไปจัดแสดงและสาธิตภายในงาน จ�านวน 3 ราย ได้แก่ 
เครื่องเงินสุโขทัย งานเบญจรงค์ และเครื่องปั้นดินเผา
เกาะเกร็ด

 นอกจากน้ี SACICT ได้ประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานด้านศิลปหัตถกรรมในสหราชอาณาจักร อาทิ  
การหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
งานหัตถกรรมแบบร่วมสมัยสู่ตลาดระดับสูง ร่วมกับ                   
Ms. Natalie Kelton, Managing Director ของ 
The New Craftsmen ซึ่ง The New Craftsmen 
เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อคัดสรร และจ�าหน่าย 
ชิ้นงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย โดยมีเครือข่ายทั่ว 
สหราชอาณาจักรกว่า 100 เครือข่าย การประชุมร่วมกับ 
Ms. Annabelle Campbell, Head of Exhibitions 
& Collections ของหน่วยงาน Crafts Council ซ่ึง 
Crafts Council เป็นหน่วยงานท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาให้สหราชอาณาจักรเป็นท่ีท่ีสามารถสรรค์สร้าง  
และเรยีนรูเ้กีย่วกบังานศิลปหตัถกรรมร่วมสมยั การประชมุ 
ร่วมกับ Dr. John Clarke, Curator South and  
South-East Asia ของ Victoria & Albert Museum  
พิพิธภัณฑ์ด ้านศิลปะและการออกแบบระดับโลก  
เพื่อแนะน�าองค์กรและหารือด้านกิจกรรมความร่วมมือ 
ด้านงานหัตถกรรมต่อไป
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 SACICT was invited by Tourism Authority 
of Thailand (TAT) to demonstrate and showcase 
Thai craftworks at Thailand’s booth in World 
Travel Mart 2017 during November 4 - 10, 
2017 in London, the United Kingdom. 

 This year’s participation would enable 
Thailand to present its new interesting aspects 
that were not yet familiar, in terms of tourism, 
culture, tradition, and craftsmanship under  
the theme “Open to the New Shades”. During 
the given period of the event, there were over 
5,000 visitors.

 SACICT selected contemporary Thai 
craftworks that had been developed from 
the traditional ones to be showcased in the 
event, with 3 Craftsmanship Descendants 
and its members to organize the showcase 
and demonstration of Sukhothai silverware, 
Benjarong ware, and Koh Kret earthenware.   

 SACICT also held meetings and discussions  
with arts and crafts agencies in the United 
Kingdom, for example, a discussion on the 
cooperation for an exchange of knowledge on 
contemporary craftsmanship of upper markets 
with Ms. Natalie Kelton, Managing Director of 
The New Craftsmen, a private organization  
      established to select and distribute                              
          contemporary arts and crafts with up  
        to 100 networks all over the United  
           Kingdom; a meeting with Ms. Annabelle  
      Campbell, Head of Exhibitions & Collections 
of Crafts Council, an organization aiming at 
developing the United Kingdom into a place 
where anyone can create and learn about 
contemporary arts and crafts; a meeting with 
Dr. John Clarke, Curator South and South-East  
Asia of Victoria & Albert Museum, the world-class  
art and design museum to further provide  
advice and discuss on cooperative crafts 
activities.
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อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9

9th Identity of Siam

 SACICT ก�าหนดจัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม”  
ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2561 จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 9  
ภายใต้แนวคิด THAI WISDOM TRUE TREASURE  
“ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” ระหว่างวันที่ 22 - 25 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้งานศิลปหัตถกรรมอยู่คู่กับคนไทย 
จากรุ่นสู่รุ ่น โดยเน้นการน�าเสนอเร่ืองราวองค์ความรู ้
งานศิลปหัตถกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านครูศิลป์
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม และเป็นการสร้างความเชื่อว่าคุณค่า
และความงดงามของหัตถศิลป์ไทยสามารถสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตได้เสมอ และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง 
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้สร้างงานหัตถศิลป์ และกลุ่ม 
นักออกแบบ นักวิชาการ นักการศึกษา รวมถึงพันธมิตร 
และเครือข่ายการตลาด อาทิ การรวมตัวของทายาทฯ  
หรือการท�างานร่วมกันกับนักออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงใจกลุ่มผู้ซื้ออีกด้วย 

 การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ SACICT 
ได้รวบรวมครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมจากทั่วทุกภูมิภาคของ 

ไทยไว้มากที่สุด กว่า 144 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
ถึง 2 เท่า พร้อมพื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้น 4 เท่า และตลอด
ระยะเวลา 4 วัน มียอดจ�าหน่ายภายในงาน รวมกว่า 
41.25 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้วร้อยละ 76.70 
และมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 6,000 ราย
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 The “Identity of Siam” Fair is consecutively  
organized each year. The year 2018 marked 
the 9th Identity of Siam Fair under the theme  
“THAI WISDOM TRUE TREASURE” during  
February 22 - 25, 2018 at Queen Sirikit National 
Convention Center.  The Fair aimed at fostering 
arts and crafts’ value in all Thai people from 
generations to generations, by focusing on the 
presentation of arts and crafts knowledge from 
the past to the present via Master Artisans of 
Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship 
Descendants, and building beliefs that the 
aesthetic value of Thai craftsmanship could 
always respond to lifestyles. This was also the 
beginning of the connectivity building among  
craftsmen, designers, scholars, students,  
alliances, and marketing networks, for example, 
a gathering of craftsmanship descendants or 
a collaboration with designers to create new 
products that met buyers’ needs.  

 The event witnessed for the first time 
the largest gathering of over 144 Master 
Artisans of Thailand, Master Craftsmen, and 
Craftsmanship Descendants from all regions of 
Thailand, doubling last year’s number. Also, 
the event space was four times larger than 
last year. During those four days of the event, 
sales volumes totaled over 41.25 million Baht, 
an increase of 76.70% compared to last year 
and there were over 6,000 interested visitors. 
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CRAFTS BANGKOK 2018

 CRAFTS BANGKOK เป็นงานที่  SACICT  
พัฒนาจากการจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (IICF)  
โดยปรับชื่องานและรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้ม 
ของตลาด และผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญกับ 
เรื่องราว (Content Storytelling) โดยน�าเอาหัวข้อ 
ซึ่งเป็นธีมหลักของ SACICT Craft Trend 2018 คือ  
“Social Craft Network” หรือ “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” 
อนัเป็นหนึง่ในแนวโน้มส�าคญัส�าหรับคนท�างานหตัถกรรม 
ในยุคน้ีท่ีน�าเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารมีความส�าคัญ ในการ
เชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  
เกิดการพัฒนาแนวคิดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องสาขาความเชี่ยวชาญ
ภูมิประเทศ หรือวัฒนธรรม ท�าให้งานศิลปหัตถกรรม
ก้าวเข้าสู่การใช้งานในยุคปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคต
อย่างยั่งยืน

 การจดักจิกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย  
ส่วนแรกจัดแสดงพื้นท่ีจ�าลองแนวคิดของการจัดงาน 
“Social Craft Network : หัตถศิลป์ไร้พรมแดน”  
พื้นที่จัดแสดงส�าหรับองค์กรส่งเสริมหัตถกรรมจาก 
ต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของ SACICT พื้นที่จัดแสดง 
ผลงานความร่วมมือระหว่าง SACICT และพันธมิตร 
ในประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และพื้นที่จัดแสดง 
บทบาทองค์กรในการเป็นผู ้น�าทางและสร้างโอกาส 
ในงานหัตถศิลป์ผ่านรูปแบบ SACICT Craft Center 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือแบบ 

 CRAFTS BANGKOK is a trade fair evolved 
from the International Innovative Craft Fair 
(IICF) with some changes were made to the 
name and format to respond to market 
trends and current consumers who focused 
on content storytelling. The main theme of  
SACICT Craft Trend 2018 - “Social Craft Network”  
- was then applied as it was one of the  
major trends for craftsmen in this era where 
technologies were used for communication 
purpose to exchange knowledge and jointly 
develop ideas, processes, and new products 
regardless of field of expertise in geography 
or culture. This would then help establish  
a sustainable presence of arts and crafts in 
the present and the future.
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Smart Craft การพัฒนาต้นแบบนวัตศิลป์จากเทรนด์
ใหม่ๆ ใน Craft Studio และร้าน SACICT Shop 

 ส่วนที่สอง จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
โครงการในพระราชด�าริและพระด�าริต่างๆ การจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป
หัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกฯ  
ที่มีผลงานในแบบดั้งเดิมและนวัตกรรมร่วมสมัย พื้นที่
จัดแสดงและจ�าหน่ายของสมาชิก SACICT ท่ีมีผลงาน
ร่วมสมัยหลากสไตล์ รวมท้ังสิ้นกว่า 273 คูหา และ
พื้นที่จัดแสดงและจ�าหน่ายโดยสถาบันการศึกษา ที่เป็น 
พันธมิตรในกรอบความร่วมมือกับ SACICT  

  ส่วนท่ีสาม ส่วนสันทนาการเครือข่ายและการ
เจรจาธุรกิจ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ ้น/ส่งเสริมให้เกิด 
การสร้างเครือข่าย เช่น กิจกรรมสาธิตหัดท�างานคราฟท์  
(Make) กิจกรรมเสวนากลุ ่มเล็กจากกูรูงานคราฟท ์
ในด้านต่างๆ (Talk) การนัดหมายเจรจาธุรกิจ (Meet) 
เป็นต้น 

 Crafts Bangkok 2018 มีผู้เข้าชมงานจ�านวน
รวมทั้งส้ิน 17,551 คน โดยมียอดจ�าหน่ายและค�าส่ังซ้ือ 
ภายในงานทั้งสิ้น 53,838,477 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560  
ร้อยละ 20.33
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 The fair was divided into 3 zones.  
The first zone comprised a mock-up area 
displaying the theme “Social Craft Network”,  
a showcase area for foreign crafts promotion 
organizations partnering with SACICT, a showcase  
area of work pieces derived from the cooperation 
between SACICT and domestic alliances, both 
public or private sectors, and a showcase area 
for the organization’s role as the enhancing 
navigator in the form of   SACICT Craft Center, 
development of capabilities of entrepreneurs 
and smart craftsmen, development of innovative  
crafts prototypes arising from new trends in 
Craft Studio and SACICT Shop. 

 The second zone showcased and  
distributed products from the royal initiative  
projects and royal ideas, distribution of 
craftsmanship products of Master Artisans of 
Thailand, Master Craftsmen, Craftsmanship 
Descendants, and members who created  
traditional and contemporary products,  
showcase and distribution areas for SACICT 
members who possessed a wide range of 
contemporary craftworks, totaling up to 273 
booths, and showcase and distribution areas  
for educational institutions that became alliances  
with SACICT within the cooperation framework. 

 The third zone was network recreation  
and business negotiation zone including  
activities to stimulate/promote network  
formation such as craft workshop (Make),  
forum with craft guru (Talk) ,  business  
negotiation appointment (Meet), etc. 

 Crafts Bangkok 2018 was attended by 
a total of 17,551 visitors, with sales volumes 
and purchase orders accounting for 53,838,477 
Baht, an increase of 20.33% from the year 
2017. 
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SACICT เพลิน Craft ปี 2561

SACICT Plearn Craft 2018

 SACICT เพลิน Craft เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการเรียนรู ้งานหัตถกรรมในรูปแบบใหม่  
ที่เชิญชวนให้ผู ้ท่ีชื่นชอบ และผู ้ท่ีสนใจงานหัตถศิลป์ 
ได้มีโอกาสลงมือท�างานหัตถกรรมด้วยตนเอง (Hands 
on Experience) ได้เรียนรู้ตรงจากผู้สอนท่ีเป็นผู้ท่ีรู้จริง 
ในการท�างานหัตถกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
ได้เรียนรู ้เทคนิคในการท�างานหัตถกรรม ได้ซึมซับ
องค์ความรู ้ที่มีอยู ่ในชิ้นงาน ที่ เป ็นส่วนช่วยส�าคัญ 
ในการผลักดันให้ผู ้ที่เรียนรู้เกิดการยอมรับ เกิดความ
ประทับใจ ซึ่งจะสร้างการจดจ�าและมีส่วนกระตุ ้น 
ให้เกิดการรักษา การสืบสานงานหัตถกรรมไปยังกลุ่ม
ผู้รักในงานหัตถศิลป์ที่หลากหลายมากข้ึน 

 SACICT Plearn Craft was held to create 
new learning formats of craftsmanship by  
inviting admirers and interested persons  
to get hands-on experience, learn directly 
from the instructors who knew best in various 
branches of craftsmanship, as well as craft 
techniques, and absorb knowledge embedded 
in craftworks, thereby leading to acceptance 
and impression which would yield recognition 
and stimulate efforts to maintain and inherit 
craftworks to those craft lovers.   

 The 2nd SACICT Plearn Craft 2018 was 
held twice under the theme “CRAFT THERAPY” 
during May 17 - 20, 2018 at Quartier Gallery,  
M Floor, The Emquartier Shopping Mall and 
during August 23 - 16, 2018 at Central Plaza  
Khon Kaen, respectively. The event led  
people away from the hectic digital world that 
was full of stress and pressure in the city life 
by using crafts as therapy and relaxing tools. 
Thanks to the new format of event, a large  
number of interested persons including Thai  
tourists, foreigners, and family group participating  
in the activities.              

 SACICT เพลิน Craft ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 
จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “CRAFT THERAPY ผ่อนคลายด้วย
สัมผัสจากงานคราฟต์” ก�าหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คร้ังแรก 
ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ควอเทียร ์
แกลเลอรี ชั้นเอ็ม ศูนย ์การค ้า ดิ เอ็มควอเทียร ์  
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2561 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น  
เปรียบเสมือนภารกิจส�าคัญในการน�าพาผู้คนหลีกหนี 
ความวุน่วายจากโลกดิจทิลัทีเ่ตม็ไปด้วยภาวะความเครยีด 
และกดดันจากการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง โดยใช้ 
งานคราฟต์เป็นเครื่องมือในการบ�าบัดและสร้างความ 
ผ่อนคลาย ด้วยแนวคิดการจัดงานในรูปแบบใหม่ 
ของ SACICT ท�าให้มีผู ้สนใจที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ กลุ ่มครอบครัวให้ความสนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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 There were a wide range of activities 
such as LET’S CHECK IN : a check-in point 
to redeem refreshing drinks, ABOUT SACICT : 
absorb the major theme of the event (Digital 
Detoxing) which was conveyed through Craft 
Therapy and described the organization’s 
functions and missions, HANDS ON HEALING :  
craft workshop areas, RELAXING MOMENT :  
distribution areas for different styles of  
contemporary craft products such as clothing,  
jewelry, home decoration, earthenware,  
ceramics, wood products, musical instruments,  
pet collars and so on. FIELD OF LIFE : a central  

 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ แวะเพลิน |  
LET’S CHECK IN : จดุเช็คอนิ แวะรายงานตวั เพือ่แลกรบั
เครือ่งดืม่เยน็ชืน่ใจ เพลนิกรุน่ครุน่คดิ | ABOUT SACICT 
: ซึมซับแนวคิดหลักของการจัดงาน (Digital Detoxing) 
ซึ่งถ่ายทอดแนวความคิดผ่าน Craft Therapy พร้อม
บอกเล่าบทบาทภารกิจขององค์กร ห้วงเพลาเพลิน |  
HANDS ON HEALING : พ้ืนที่กิจกรรมเวิร์คช็อปหรือ
ร่วมหัดท�างานคราฟต์ เพลิดเพลินจับจ่าย | RELAXING 
MOMENT : พืน้ทีจ่�าหน่ายผลิตภณัฑ์งานคราฟต์ร่วมสมยั
หลากหลายสไตล์ อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ  
ของตกแต่งบ้าน เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ผลิตภัณฑ์ไม้  
เครื่องดนตรี ปลอกคอสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ลานเพลิน | 
FIELD OF LIFE : เวทีกลาง พบกับกิจกรรมบันเทิงใจ
หลากหลาย พร้อมรับฟังเรื่องราวดีๆ จากมุมมองของ
คนท�างานคราฟต์ เพลินต่อยอด | BUILD A DREAM 
ON : พื้นที่น�าเสนอผลงานการต่อยอดโครงการต่างๆ 
ของ อาทิ CRAFT THE FUTURE ที่น�าเสนอโครงงาน
หัตถกรรมของนักศึกษา จับเข่าเพลินกัน | CRAFTER’S 
HEAVEN : พื้นที่น�าเสนอกิจกรรมของเครือข่ายที่เกิด
จากความร่วมมือระหว่าง SACICT กับเครือข่าย Local 
Craft Network ในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
การต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทย เพลินกายสบายใจ | 
THERAPY ZONE : ผ่อนคลายทั้งอารมณ์และร่างกาย 
เพลินไปกับการนวด “คอ-บ่า-ไหล่-มือ-ศีรษะ” ส�าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน

 SACICT เพลิน Craft ถือเป็นอีกกิจกรรมหน่ึง
ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ สร้างการ
จดจ�าให้งานหัตถศิลป์อยู่คู่กับชีวิตประจ�าวัน ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการตลาดงานหัตถศิลป์ให้เป็นที่นิยมใน
กลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  
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stage for various entertainment activities 
and good storytelling from the viewpoints 
of craftspeople BUILD A DREAM ON : an 
area for presenting work pieces developed  
from the projects such as CRAFT THE FUTURE  
that presented students’ craft projects  
CRAFTER’S HEAVEN : an area for presenting 
the activities of networks resulted from the 
cooperation between SACICT and Local Craft 
Network in jointly promote and support the 
development of Thai craftsmanship THERAPY 
ZONE : emotionally and physically relax, and 
enjoy “neck-shoulder-hand-head” massage 
for the participants.  

 SACICT Plearn Craft served as another 
activity to enhance experience, inspiration, 
and recognition of craftworks in everyday life  
as well as promote marketing channels for  
craftworks to become popular among  
townspeople and new generations, thereby 
empowering Thai arts and crafts and further 
leading to sustainable growth. 
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ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11

The 11th Thai Cotton Fair

 งานฝ้ายทอใจเป็นงานที่ SACICT จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปี และเป็นงานท่ีรวมความสร้างสรรค์ของ
งานฝ้ายจากทั่วไทย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้า
แฟชั่น ของใช้ของตกแต่งบ้าน ผ้าฝ้ายผืน และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าฝ้ายมากมาย ผ่านการรังสรรค์จาก
ช่างฝีมือหัตถศิลป์ระดับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิก 
SACICT และหน่วยงานพันธมิตรของ SACICT จาก 
ทั่วประเทศไทย รวมกว่า 150 ร้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่  
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริม 
ศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ�าเภอบางไทร  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ  
สนับสนุนงานผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และ
ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์  
เพื่อสามารถสร้างยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
จุดเร่ิมต้นผ้าฝ้ายศิลปาชีพน้ัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 ทรงมพีระราชประสงค์ 
ให ้พสกนิกรของพระองค ์ท ่านมีความเป ็นอยู ่และ 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยพระองค์ทรงมีพระราชด�าริ 
สร้างอาชีพท่ีชาวบ้านมีความถนัด และมีวัตถุดิบที ่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น และใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ 
ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ จึงเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ราษฎร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการรับซื้อ 
เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจให้กับพสกนิกรของพระองค์ และ
ส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน

 The Thai Cotton Fair is annually held. 
It is home to creative Thai cotton products 
from all over Thailand such as clothing,  
jewelry, fashion stuffs, home decorations, 
cotton fabrics, and processed cotton products  
created by Master Artisans of Thailand,  
Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants,  
SACICT members, and SACICT alliance agencies  
from all over Thailand. Over 150 booths  
were set up at the SUPPORT Arts and Crafts  
International Centre of Thailand (Public  
Organization), Bang Sai district, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya province during June 28 - July 1,  
2018. The fair aimed at promoting and supporting  
supplementary occupation cotton products 
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 ฝ้ายทอใจ ครั้งที่  11 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
“ผ ้าขาวม ้าสารพัดคิด” มุ ่ งน�าเสนอคุณค ่าของ  
“ผ้าขาวม้า” ผ้าท่ีมีให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิต 
ความเป็นอยู ่ ตลอดจนความเชื่อ และความชื่นชอบ 
ที่แตกต่าง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาอย่าง 
ยาวนาน SACICT เล็งเห็นว่า “คนเมืองในวัยปัจจุบัน  
ไม่เคยใช้ผ้าขาวม้า แต่รู้จักจากสื่อต่างๆ เท่าน้ัน  SACICT  
จึงให้ความส�าคัญในการรณรงค์ให้คนไทยสามารถ  
“เข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น” ในบริบทท่ีหลากหลายมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส�าคัญของรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ท่ีจะสร้างกระแส ความสนใจ กระตุ้น
การใช้ผ้าขาวม้า ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์
หรือตัวแทนของประเทศไทยส�าหรับนักท่องเท่ียวและ
ต่างชาติ รวมถึงกระตุ้นคนไทยรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจ
และใช้ผ้าขาวม้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน (Today 
Life’s Crafts)

 ภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ สารพัด
กิจกรรม สารพันความสนุก 4 โซนหลัก ได้แก่ 

	 l สารพัดชม คือ นิทรรศการบอกเล่าบทบาท
หน้าที ่ภารกจิ และกจิกรรมของ SACICT และนทิรรศการ
ชุมชนผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทย

	 l	สารพัดท�า ผู ้ เข ้าร ่วมงานจะได้ลงมือท�า
สารพัดไอเดียเกี่ยวกับผ้า อาทิ การปักผ้ากะเหรี่ยงแบบ
ปกาเกอะญอ การใช้ผ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ การตกแต่ง
กระเป๋าด้วยเทคนิคการปักด้วยเส้นฝ้าย และการท�า
เคร่ืองประดับตกแต่งจากผ้าฝ้าย 

to become recognized and settled in popular  
trends for all lifestyles so as to generate  
tangible sales volumes. In fact, supplementary 
occupation cotton was initiated by Her Majesty 
Queen Sirikit of King Rama IX who wished to 
improve her subjects’ well-being and quality 
of life. Her royal idea was to create jobs that 
the villagers were skilled in, with consideration  
of the availability of raw materials in the  
locality and labor utilization for supplementary 
occupation cotton products. 

 The 11th Thai Cotton Fair was organized  
under the concept “Multi-Ideas of Thai 
Loincloth”, with an aim to present value of 
“Thai loincloth” which reflected art, culture, 
livelihood, belief and preference and gained 
popularity for a long period of time. SACICT 
viewed that today’s city people have never 
used loincloth, but only recognized it from the 
media; therefore, SACICT placed importance 
on creating campaigns that would enable  
Thais to “reach, understand, and use” in a more 
 variety of contexts as in line with the major 
policy of the Minister of Commerce, aiming 
at developing trends, drawing attention, and 
stimulating the use of loincloth in different 
occasions. This would symbolize or represent 
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Thailand in the eyes of tourists and foreigners  
as well as encourage new generation of  
Thais to pay attention to and use loincloth 
as today life’s crafts.  

 The  event  compr i sed  4  ma jo r  
entertainment zones: 

	 l Multiple visits : Storytelling Exhibition  
of SACICT’s roles, functions, missions, and 
activities and Thai Cotton and Loincloth 
Community Exhibition  

	 l Multiple actions : Participants could 
join workshops on fabrics such as Pga K’nyau 
(Karen) embroidered fabrics, fabric packaging, 
handbags decorated with cotton threads, and 
ornaments decorated with cotton fabrics.  

	 l Multiple shops : Distribution of products  
from the Foundation for the Promotion of 
Supplementary Occupations and Related 
Technique of Her Majesty Queen Sirikit of 
Thailand and the INSPIRE Project under the 
Royal Initiative of HPH Princess Bajrakitiyabha, 
and over 150 cotton clothing and loincloth 
booths set up by communities/member groups.  

	 l Multiple ideas : Stage for multiple fun 
ideas such as fabric guru talk, demonstration  
of loincloth application in everyday life by 
new generation, fashion show from the Sarong 
club, demonstration of the use of different  
loincloth patterns, and a wide range of fun- 
filled activities.      

 During those four days, there were sales 
volumes and purchase orders accounting  
for 22,957,144 Baht in total and over 6,063 
visitors compared to the target number of 
5,000 visitors.  

	 l	สารพดัช้อป การจ�าหน่ายผลติภัณฑ์จากมลูนธิิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ และโครงการก�าลังใจในพระด�าริ  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และร้าน
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าจากชุมชน/กลุ่ม
สมาชิก รวมกว่า 150 ร้าน

	 l	สารพัดนึก เวทีสารพัดนึก ถักทอสารพัน
ความสนุก อาทิ สนทนากับกูรูด้านผ้า กลุ่มคนรุ่นใหม่
กับการประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจ�าวัน แฟช่ัน
โชว์จากชมรม สานใจ สายใยผ้าซิ่น การสาธิตการ 
ใช้ผ้าขาวม้าแบบต่างๆ และกิจกรรมร่วมสนุกอื่นๆ 
อีกมากมาย

 ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน มียอด
จ�าหน่ายและค�าสัง่ซือ้ภายในงานรวมจ�านวน 22,957,144 
บาท และมีผู้เข้าชมงานกว่า 6,063 ราย จากเป้าหมาย 
5,000 ราย
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ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี  

New Life under the King’s 
Graciousness  

 งาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เป็นงานที ่ 
SACICT ริเร่ิมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 - 29  
กรกฎาคม 2561 ณ ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ  
(องค์การมหาชน) อ�าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
เพ่ือเทดิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ 
ของทั้งสองพระองค์ท่ีแสดงถึงน�้าพระราชหฤทัยท่ีทรง
มุ่งมั่นบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ
แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและ
ชาติพันธุ์ในพื้นท่ีห่างไกล จึงพระราชทานอาชีพเสริม
ด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ ่มชนเผ่าและชาติพันธุ ์  
ก่อเกิดเป็นรายได้ ท่ีเพิ่มพูนขึ้นความเป็นอยู ่ดีขึ้นมา 
เป็นล�าดับ กลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ มคีวามสามารถพิเศษเฉพาะทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด 
มาจากบรรพบุรุษโดยตรง ทั้งในงานศิลปหัตถกรรม 
และงานช่างฝีมือต่างๆ เช่น การทอผ้า เย็บผ้า ปักผ้า 
การตีเหล็ก เป็นต้น 
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 The event “New Life under His  
Graciousness” was firstly held during July 
26 - 29, 2018 at the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public  
Organization), Bang Sai district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province, to celebrate His Majesty 
King Maha Vajiralongkorn and Her Majesty 
Queen Sirikit of the Ninth Reign’s birthday  
anniversary and disseminate their royal  
duties showing their great efforts to create  
jobs and occupations for the people, tribes,  
and ethnic groups in remote areas. Supplementary  
occupations in the area of arts and crafts were 
then conferred to tribes and ethnic groups 
to generate higher income and improve their 
well-being, respectively. Most tribes and 
ethnic groups in Thailand had special talents 
that were directly passed down from their 
ancestors, both in arts and crafts and artisanal 
works such as weaving, sewing, embroidering, 
hammering, etc.      

 In this event featured not only a  
presentation of identity of arts and crafts  

 ภายในงานนอกจากจะมีการเผยแพร่เอกลักษณ์
ให้กบัผลงานศลิปหตักรรมทีส่ะท้อนภมูปัิญญาบรรพบรุษุ
และทักษะฝ ีมือของกลุ ่มชนเผ ่าและชาติพันธุ ์ ให ้
รูจ้กัในวงกว้างแล้ว ยงัมกีจิกรรมอืน่ๆ ทีน่่าสนใจมากมาย 
ได้แก่ 1) นิทรรศการ “คู่พระบารมี” แสดงถึงพระราช
กรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชด�าเนิน
เยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์
ในภูมิภาคต่างๆ 2) การจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ  
ของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์ 3) การจัดแสดงผลงาน 
จากการพัฒนาปรับประยุกต์จากเอกลักษณ์ของชนเผ่า 
หรือชาติพันธุ ์เชิงสร้างสรรค์ โดยกลุ ่มนักออกแบบ  
ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
4) การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์  
และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า  
5) กิจกรรม workshop ที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนด้วยฝีมือ 
ของตนเอง 6) กิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม 
ของชนเผ ่าและชาติพันธุ ์  ที่สะท ้อนถึงวัฒนธรรม  
คติความเช่ือประเพณีปฏิบัติ และ 7) การออกร้าน
จ�าหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกับ
เอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 100 คูหา  
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 นอกจากน้ี ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ 
“ใต ้ร ่มพระบารมี” ร ่วมด ้วยการแสดงแฟชั่นโชว ์  
ที่สะท ้อนอัตลักษณ์ของกลุ ่มชนเผ ่าและชาติพันธุ  ์
อันงดงามในชื่อชุด “Mix & Match” Design by TUBE  
GALLERY และตลอดระยะเวลา 4 วัน มียอดจ�าหน่าย 
ท้ังสิ้น 7,918,216 บาท และมีผู ้ เข ้าชมงานกว ่า  
3,356 ราย

reflecting ancestors’ wisdom and skills of tribes 
and ethnic groups, but also other interesting 
activities including 1) “The Royal Couple” 
Exhibition presenting the Royal Duties of  
His Majesty King Maha Vajiralongkorn and  
Her Majesty Queen Sirikit of the Ninth Reign 
paying visit to tribes (Inter Mountain Peoples)  
and ethics subjects in different regions  
2) Showcase of arts and crafts reflecting the 
identity and sewing, embroidering and weaving 
skills of tribes and ethnic groups 3) Showcase  
of creative works resulted from the development 
and adjustment of identity of tribes or ethnic 
groups by designer groups and in response to 
lifestyle and everyday use 4) Demonstration 
of creative works reflecting the identity and 
amazing skills of each tribe 5) workshop of 
arts and crafts created by their own hands   
6) Activity to disseminate customs and  
culture of tribes and ethnic groups reflecting 
culture, beliefs, traditions, and 7) Distribution 
of arts and crafts products related to the 
identity of tribes and ethnic groups in over 
100 booths.   

 Moreover, a special forum under the 
topic “Under the King’s Graciousness” was 
held along with a splendid fashion show that 
reflected the identity of tribes and ethnic 
groups, entitled “Mix & Match” Design by 
TUBE GALLERY. During those four days, there 
were a total of sales volumes of 7,918,216 
Baht and over 3,356 visitors.
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SACICT จับมือพันธมิตรส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดงานหัตถศิลป์ไทย

SACICT’s cooperation with alliance agencies to promote and expand  
marketing channels for Thai craftsmanship

 SACICT ได ้ร ่วมมือกับ บริษัท สตาร ์บัค 
ประเทศไทย จ�ากัด เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทาง 
การตลาดงานหัตถศิลป์ไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกส�าหรับ
จ�าหน่ายในร้านกาแฟสตาร์บัค ทุกสาขาในประเทศไทย 
ซึ่ง บริษัท สตาร์บัค ประเทศไทย จ�ากัด ได้เลือกกระเป๋า 
Smocked ใส่แทบเล็ต/โน๊ตบุค ซ่ึงผลิตโดยผู้ต้องการ 
โอกาสจากทัณฑสถานหญิงกลางในโครงการ “ก�าลังใจ” 
ตะกร้ากระจูดส�าหรับเป็นกระเช้าของขวัญในช่วง
เทศกาลปีใหม่ จากกลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี โดย 
คุณมนัทพงศ์ เซ ่งฮวด ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม  
ปี 2557 งานจักสานกระจูด และตุ๊กตาหมีสตาร์บัค 
ชดุผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิจากกลุม่ผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาติ 
บ้านหนองบัวแดง โดยครูอนัญญา เค้าโนนกอก ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ปี 2554 

 จากเสียงตอบรับท่ีดีของลูกค ้าเมื่อป ีที่ผ ่าน  
ในปี 2561 SACICT กับ บริษัท สตาร์บัค ประเทศไทย 
จ�ากัด จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย
อย่างต่อเน่ือง ในปีน้ี SACICT ได้เลือกงานวาดลาย
เบญจรงค์ โดยครูวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ครูศิลป์ของแผ่นดิน 
ประจ�าปี 2559 และนางสรัญญา สายศิริ ทายาทช่าง 
ศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี 2557 ให้เป็นผู้ออกแบบ 
และวาดลวดลายเบญจรงค์บนแก้วกาแฟ มีทั้งลวดลาย 
เบญจรงค์แบบจักรี ท่ีดัดแปลงมาจากลวดลายดอกเดซี ่
ที่ปรากฏอยู่บนชุดเครื่องถ้วยจักรี ลวดลายเบญจรงค์
แบบอยุธยา เป็นลวดลายท่ีปรากฏอยู่บนเครื่องเคลือบ
เบญจรงค์รปูแบบดัง้เดมิของอยธุยา ทัง้นี ้ในการออกแบบ 
และผลิตชิ้นงานน้ันยังคงใช ้ลวดลายและสีสันแบบ
อยุธยาดั้งเดิม ได้แก่ แดง เหลือง ขาว ด�า เขียว หรือ 
น�้าเงิน แต่ลดความเข้มของสีลง ได้แก่ สีน�้าเงิน สีเขียว  
สีชมพู และสีเหลือง และไม่ใช่น�้าทองตัดเส้น เพื่อให้
สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ง่ายขึ้น
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 SACICT cooperated with Starbucks 
Thailand to promote and expand marketing 
channels for Thai craftsmanship as souvenirs 
available for purchase at all Starbucks stores 
in Thailand. Starbucks Thailand selected 
smocked bags for handling tablets/notebooks 
produced by the chance seekers at Central 
Women Correctional Institution under the 
project “Morale”, Bulrush baskets as New  
Year gift baskets from VARNI Bulrush Handicraft  
Group represented by Mr. Manattapong  
Senghuad, Craftsmanship Descendant 2014 
(Bulrush Wickerwork), and natural-dyed cotton 
outfits for teddy bears from Nong Bua Daeng 
Natural-Dyed Cotton Group represented by 
Master Ananya Kaononkok, Master Artisan 2011.

 Thanks to last year’s positive feedbacks  
f rom customers ,  in 2018, SACICT has  
continuously cooperated with Starbucks  

Thailand to develop crafts products. This year,  
SACICT selected Benjarong patterns ware 
painted by Master Wirat Pinsuwan, Master 
Artisan of Thailand 2016 and Mrs. Saranya  
Saisiri, Craftsmanship Descendant 2014 to  
design and paint Benjarong patterns on  
coffee mugs, comprising Chakri Benjarong 
Collection, adapted from daisy patterns on 
Chakri Benjarong porcelain and Ayutthaya 
Benjarong Collection, the patterns appeared 
on Ayutthaya’s traditional Benjarong porcelain 
with the use of Ayutthaya’s traditional patterns 
and colors including red, yellow, white, black, 
green or blue, while reducing the intensity of 
colors such as blue, green, pink, yellow and 
eliminating the use of liquid gold to bold  
the lines for easier use in everyday life. 

รายงานประจําปี  2561
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งบแสดงฐานะการเงิน 
Financial Statement



หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบแสดงฐานะการเงิน	FINANCIAL	STATEMENT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

สินทรัพย์/Assets    
 สินทรัพย์หมุนเวียน/Current Assets    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228,448,924.47  68,480,232.15  52,404,895.90 
   Cash and Cash Equivalents    
   ลูกหนี้ระยะสั้น  7,956,982.87   4,343,718.81  4,337,735.87 
   Short-term Accounts Receivable    
   เงินลงทุนระยะสั้น  322,377,854.01  363,720,107.64  304,030,626.66 
   Short-term Investment    
   วัสดุคงเหลือ  327,989.90  328,456.36  361,374.56 
   Supply    
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  516,194.98   246,042.47  250,937.60 
   Other Current Assets    
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  559,627,946.23   437,118,557.43  361,385,570.59 
   Total Current Assets   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน/Non-Current Assets    
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   288,909,003.28   325,723,537.57  372,059,411.82 
   Land, Building and Equipment (Net)    
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  15,691,873.43   17,281,849.94  18,814,821.69 
   Net Incorporeal Assets    
   สินทรัพย์ - รอจ�าหน่าย  17,115.00   17,117.00  0.00   
   Assets-Pending Sales   
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  13,112,812.77   13,112,812.77  13,375,480.27 
   Other Non-Current  Assets    
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  317,730,804.48   356,135,317.28   404,249,713.78 
  Total Non-Current Assets    
 รวมสินทรัพย์  877,358,750.71  793,253,874.71  765,635,284.37 
 Total  Assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  

รายงานประจําปี  2561
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หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบแสดงฐานะการเงิน	FINANCIAL	STATEMENT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

หนี้สิน/Liabilities    
 หนี้สินหมุนเวียน/Current Liabilities    
   เจ้าหนี้ระยะสั้น  14,176,173.55   82,156,962.05   18,753,186.86 
   Short-term Account Payable    
   เงินรับฝากระยะสั้น  7,470,263.31   5,539,212.66  6,787,628.01 
   Short-term Deposit Payable    
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  21,646,436.86  87,696,174.71  25,540,814.87 
  Total Current Liabilities    
 รวมหนี้สิน 21,646,436.86  87,696,174.71  25,540,814.87 
 Total Liabilities   

 สินทรัพย์สุทธิ - ส่วนทุน   855,712,313.85   705,557,700.00  740,094,469.50 
 Net Assets - Equity    
 สินทรัพย์สุทธิ - ส่วนทุน/Net Assets - Equity    
   ทุน  887,700,000.00   887,700,000.00  887,700,000.00 
   Initial Funds    
   รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  (31,987,686.15) (182,142,300.00)  (147,605,530.50)
   Accumulated Revenues over Expenses 
   Brought Forward    
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  855,712,313.85   705,557,700.00   740,094,469.50 
 Total Net Assets/Equity   
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  
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หน่วย : บาท/Unit Baht

หน่วย : บาท/Unit Baht

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
STATEMENT	OF	CHANGES	IN	NET	ASSETS/EQUITY	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561/For the year ended 30th June 2018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  

หมายเหตุ 
Remark

หมายเหตุ 
Remark

ทุน
Capital

ทุน
Capital

รายได้ต�่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม 

Deficit of Revenues 
over Expenses

รายได้ต�่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม 

Deficit of Revenues 
over Expenses

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน 

Net Assets/Equity

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน 

Net Assets/Equity

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 887,700,000.00   (150,118,307.20)  737,581,692.80 
Balance as at 30th September 2015
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2559 
Changes in Net Assets/Equity in 2016    
รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.00 2,512,776.70   2,512,776.70 
Deficit of Revenues over Expenses 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  887,700,000.00   (147,605,530.50)  740,094,469.50 
Balance as at 30th September 2016   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  887,700,000.00   (147,605,530.50)  740,094,469.50 
Balance as at 30th September 2016
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560 
Changes in Net Assets/Equity in 2017    
รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.00 (34,536,769.50)  (34,536,769.50)
Deficit of Revenues over Expenses 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 887,700,000.00   (182,142,300.00)  705,557,700.00 
Balance as at 30th September 2017

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  887,700,000.00   (182,142,300.00)  705,557,700.00 
Balance as at 30th September 2017
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2561 
Changes in Net Assets/Equity in 2018   
รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  0.00     150,154,613.85   150,154,613.85 
Deficit of Revenues over Expenses
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 887,700,000.00   (31,987,686.15)  855,712,313.85 
Balance as at 30th June 2018

รายงานประจําปี  2561
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หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	OPERATION	STATEMENT	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

รายได้/Revenues     
 รายได้จากงบประมาณ 408,239,600.00  370,087,200.00  451,529,600.00 
 Governmental Budget Appropriation    
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  532,824.00   942,980.00   1,311,980.00 
 Incomes from Sale and Services    
 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน  5,028,778.27   6,654,688.16  7,328,782.31 
 Interest Incomes    
 รายได้อื่น  4,280,791.63   2,320,553.95  1,965,982.04 
 Other Incomes    
รวมรายได้/Total Revenues  418,081,993.90  380,005,422.11  462,136,344.35 
ค่าใช้จ่าย/Expenses    
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 34,559,369.20  45,774,620.12  46,307,674.87 
 Personnel Expenses    
 ค่าเบี้ยประชุม  1,999,680.00  2,691,500.00  2,232,375.00 
 Meeting Allowances    
 ค่าใช้สอย  16,835,990.10  30,778,368.60  33,462,745.40 
 General Expenses    
 ค่าวัสดุ 458,667.47  1,540,888.25  1,884,002.21 
  Supplies Expenses    
 ค่าสาธารณูปโภค 8,034,420.90  12,635,018.58  14,205,312.27 
 Utility Expenses    
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 46,026,343.33  59,536,449.82  59,563,776.92 
 Depreciation and Amortization    
 ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์  159,997,102.05  261,564,463.74  301,913,036.20 
 Expenses Incurred in pursuit of Strategic Plans    
 ค่าใช้จ่ายอื่น  15,807.00   20,882.50  54,644.78 
 Other Expenses    
รวมค่าใช้จ่าย/Total Expenses  267,927,380.05   414,542,191.61  459,623,567.65 
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 150,154,613.85  (34,536,769.50) 2,512,776.70 
Revenues over Expenses    
 ต้นทุนทางการเงิน  0.00     0.00     0.00  
 Financial Cost    
รายได้ (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 150,154,613.85   (34,536,769.50) 2,512,776.70 
Net Revenues over Expenses 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  
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หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบกระแสเงินสด	CASH	FLOWS	STATEMENT	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน    
Sources of Cash from Operating Activities    
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  150,154,613.85  (34,536,769.50) 2,512,776.70
Net Revenues over Expenses    
ปรับกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน    
Adjusments for Net Revenues over Expenses to Cash
Provided (used for) from Operating Activities    
 ค่าเสื่อมราคา  44,085,295.49  56,996,478.07  56,889,020.09 
 Depreciation    
 ค่าตัดจ�าหน่าย  1,941,047.84  2,539,971.75  2,674,756.83 
 Amortization    
 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  (4,788.00) (117,980.72) 54,644.78
 Written off Fix Assets Loss    
 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 0.00 20,882.50 0.00
 Impairment Loss    
 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้  (877,287.21) (5,982.94) (1,450,756.86)
 Decrease (Increase) in Account Receivable    
 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับลดลง (2,735,976.85) 0.00 1,697,241.89
 Decrease (Increase) in Accrued Income    
 ลดลง (เพิ่มขึ้น) วัสดุคงเหลือลดลง  466.46  32,918.20 (123,943.96)
 Decrease (Increase) in Supply    
 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (270,152.51) 4,895.13 (5,317.43)
 Decrease (Increase) in Other Current Assets    
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ (17,086,407.62) 16,779,821.56 (18,335,051.00)
 Incerase (Decrease) in Account Payable    
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (50,894,380.88) 46,623,953.63 536,722.55
 Incerase (Decrease) in Accrued Expenses    
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินรับฝาก  1,931,050.65  (1,248,415.35) (643,137.81)
 Incerase (Decrease) in Deposits Payable    
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  126,243,481.22  87,089,772.33  43,806,955.78 
Net Cash Provided from Operating Activities 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  
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หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบกระแสเงินสด	CASH	FLOWS	STATEMENT	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
Sources of cash from Investing Activities    
 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (7,270,761.20) (4,402,504.10) (9,618,347.88)
 Increase in fixed Assets    
 เงินสดรับการจากขายสินทรัพย์ 4,790.00 384,301.00 115,626.92
 Decrease in fixed Assets    
 เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ 0.00 (6,299,752.00) 0.00
 Decrease (Increase) in Work in Construction    
 เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (242,765.93) (107,000.00) (2,469,278.00)
 Decrease (Increase) in Incorporeal Assets    
 เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (108,305.40) (900,000.00) (2,100,000.00)
 Decrease (Increase) in Work in intanbible asset    
 เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น) 41,342,253.63 (59,689,480.98) (65,552,535.85)
 Increase in Short-term Investment    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 33,725,211.10 (71,014,436.08) (79,624,534.81)
Net Cash use for Investing Activities    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 159,968,692.32 16,075,336.25 (35,817,579.03)
Net increase in cash and cash Equivalents    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 68,480,232.15 52,404,895.90 88,222,474.93
Cash and Cash Equivalents at the Beginning 
of Period    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 228,448,924.47 68,480,232.15 52,404,895.90
Cash and Cash Equivalents at the End of Period 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  
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หน่วย : บาท/Unit Baht

 2561/2018 2560/2017 2559/2016

งบกระแสเงินสด	CASH	FLOWS	STATEMENT	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018      
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม    
Supplemental Disclosures of Cash Flows 
Information    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
 cash and cash equivalents    
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2560 
 และ 2559 ประกอบด้วย    
 As at 30th June 2018 and As at 30th September 
 2017 and 2016 consist of :    
  เงินสด 95,157.50 89,118.00 160,000.00
  Cash in Hand    
  เช็คในมือ (เช็ครับ) 0.00 23,000.00 149,645.00
  Cheques in Hand    
  เงินฝากธนาคาร 228,353,766.97 68,368,114.15 52,095,250.90
  Cash at Banks    
 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 228,448,924.47 68,480,232.15 52,404,895.90
 Total Cash and Cash at Banks  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.     
  รายงานการเงินปี 2560 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.  

รายงานประจําปี  2561
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    

ใบสั่งซื้อ/สัญญา 
Order/Contract

งบสุทธิ
Total Budget

การส�ารองเงิน
Reserve Purchase 

รายการ
Description

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงบประมาณ Budget     
                408,239,600.00      
งบบุคลากร  45,097,600.00   0.00     0.00     33,792,138.01   11,305,461.99
Personnel  
งบด�าเนินงาน  49,055,294.62   20,824,654.35   20,824,654.35   21,207,300.83 7,023,339.44
Operation Budget 
งบลงทุน  6,733,205.38   5,701,519.60   5,701,519.60   907,725.78   123,960.00 
Capital Budget  
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  183,003,500.00   104,984,172.10 104,984,172.10   30,503,061.55   47,516,266.35
Supporting Budget   
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)  124,350,000.00   0.00     0.00 124,350,000.00 0.00
Other Budgets    
รวม  408,239,600.00   131,510,346.05   131,510,346.05   210,760,226.17   65,969,027.78 
Total

รายการ
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget    
                                                        18,448,073.00     
งบบุคลากร  0.00     0.00     0.00   
Personnel   
งบด�าเนินงาน   0.00     0.00     0.00
Operation Budget  
งบลงทุน   6,597,768.00   4,065,768.00   2,532,000.00 
Capital Budget  
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  11,850,305.00   6,206,613.50   5,643,691.50 
Supporting Budget  
รวม     18,448,073.00   10,272,381.50   8,175,691.50 
Total
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    

ใบสั่งซื้อ/สัญญา 
Order/Contract

งบสุทธิ
Total Budget

การส�ารองเงิน
Reserve Purchase 

รายการ
Description

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงบประมาณ Budget     
                370,087,200.00       
งบบุคลากร  49,420,500.00   0.00     0.00     44,481,431.91   4,939,068.09 
Personnel  
งบด�าเนินงาน  60,042,700.00   3,000,000.00   0.00     46,578,968.50   10,463,731.50  
Operation Budget
งบลงทุน  4,664,000.00   3,592,768.00   3,592,768.00   1,063,633.50   7,598.50  
Capital Budget
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  195,960,000.00   11,805,412.50   5,395,412.50   152,113,469.81   32,041,117.69 
Supporting Budget  
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)  60,000,000.00   0.00     0.00     60,000,000.00   0.00
Other Budgets    
รวม  370,087,200.00   18,398,180.50   8,988,180.50   304,237,503.72   47,451,515.78 
Total

รายการ
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget    
                                                        42,798,768.77      
งบบุคลากร  0.00     0.00     0.00  
Personnel   
งบด�าเนินงาน  2,430,723.42   2,394,213.83   36,509.59 
Operation Budget  
งบลงทุน   7,400,000.00   6,800,000.00   600,000.00
Capital Budget  
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  32,968,045.35   32,810,455.23   157,590.12 
Supporting Budget   
รวม     42,798,768.77   42,004,669.06   794,099.71
Total

รายงานประจําปี  2561
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    

ใบสั่งซื้อ/สัญญา 
Order/Contract

งบสุทธิ
Total Budget

การส�ารองเงิน
Reserve Purchase 

รายการ
Description

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงบประมาณ Budget     
                451,529,600.00      
งบบุคลากร  60,924,400.00   0.00     0.00     46,208,806.01   14,715,593.99
Personnel 
งบด�าเนินงาน  58,625,600.00   2,430,723.42   2,430,723.42 50,889,515.21   5,305,361.37 
Operation Budget 
งบลงทุน  12,804,600.00   7,400,000.00   900,000.00 5,285,805.16   118,794.84 
Capital Budget 
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  195,280,000.00   32,968,045.35   26,952,545.35 153,975,288.77   8,336,665.88 
Supporting Budget  
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)  123,895,000.00   0.00     0.00 123,895,000.00  0.00
Other Budgets       
รวม  451,529,600.00   42,798,768.77   30,283,268.77   380,254,415.15   28,476,416.08 
Total

รายการ
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

เบิกจ่าย
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget    
                                                        28,592,932.00     
งบบุคลากร  0.00     0.00     0.00   
Personnel   
งบด�าเนินงาน  2,856,297.30   2,655,290.75   201,006.55
Operation Budget  
งบลงทุน   2,557,278.00   2,557,086.00   192.00
Capital Budget  
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)  23,179,356.70   21,904,623.43 1,274,733.27  
Supporting Budget   
รวม     28,592,932.00   27,117,000.18   1,475,931.82
Total
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ตามความ 
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ที่ 4 ต�าบลช้างใหญ่ อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13290

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชี
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561

ผู้บริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ ต่องบการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ 

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน 

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน 
ไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญค�านวณจากจ�านวนหน้ีคงค้าง ณ วันส้ินงวดในอัตรา
ร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้รายนั้น หน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน

ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

การแสดงรายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ ให้เปิดเผยจ�านวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นรายการหักจากลูกหนี้ค่าเช่าและบริการไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4.3 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากที่มากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี

4.4 สินค้ารับฝากขาย

สินค้ารับฝากขาย เป็นสินค้าท่ี ศ.ศ.ป. รับจากสมาชิกมาจ�าหน่ายที่จุดจ�าหน่ายกลาง ศ.ศ.ป. และเป็นตัวแทนในการน�าสินค้าของสมาชิก
ไปฝากขายตามจุดจ�าหน่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและส่งเสริมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก ่
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทย โดยปกติจะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ของ ศ.ศ.ป.

4.5 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไว้เพื่อจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

4.6 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม   

  4.6.1  อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอาย ุ
  การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

ประเภทของสินทรัพย์

ประเภทของสินทรัพย์

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
(ร้อยละ)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
(ร้อยละ)

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม    2    50

ส�าหรับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
เป็นครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 

  4.6.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง  
  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
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ทรัพย์สินจากกิจกรรม หมายถึง สินทรัพย์หรือช้ินงานที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์  
โดยมีมูลค่าของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์การบันทึกบัญชี ได้แก่  สินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า 5,000.00 บาทขึ้นไป บันทึกเป็นสินทรัพย์
และคิดค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและบันทึกไว้ใน
ทะเบียนคุมสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 

ศ.ศ.ป. ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทรัพย์สินจากงานกิจกรรมบางช้ินงานไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้า และได้จัดท�าทะเบียนจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อควบคุมไว้ ทั้งนี้ การจดแจ้ง 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนถือสิทธิน�าองค์ความรู ้ดังกล่าวไปจดแจ้งทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ศ.ศ.ป. มิได้รับรู ้รายการองค์ความรู ้ท่ีน�าไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น 
ของ ศ.ศ.ป. เป็นเพียงข้ันตอนการวิจัย และน�าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิก หรือประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสร้างโอกาสการพัฒนา 
ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมมิได้มุ่งหวังก�าไรเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และค่าตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าตัดจ�าหน่ายต่อปี
(ร้อยละ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10               10  

เว็บไซต์ 5               20

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10               10

4.8 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวนที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินค้า 
รับฝากขาย

4.9   การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  (1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะที่ไม่มีตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการ 
   เบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงิน 
   ให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

  (2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เม่ือได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซ้ือ หรือผู้ใช้แล้ว

  (3)  รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินกรณี

   - เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

   - เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
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2560 2559

เงินสด  89,118.00 160,000.00

เช็คในมือ  23,000.00 149,645.00

เงินฝากธนาคาร   

  เงินฝากกระแสรายวัน   

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-300819-7 363,267.00 0.00

  เงินฝากออมทรัพย์   

   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4 58,614,099.85 46,485,880.17

   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4 131,396.34 60,211.47

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3 2,831,771.48 1,814,977.03

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9 5,396,989.09 2,853,181.22

   ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0 65,488.77 65,407.10

  เงินฝากประจ�า 3 เดือน   

   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0 390,295.78 386,805.79

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 574,805.84 428,788.12

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,480,232.15 52,404,895.90

   - สินทรัพย์ท่ีได้รับซ่ึงให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ทยอยรับรู ้รายได้ตามมูลค่าของ 
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ

   - สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม  
    ต�่ากว่า 5,000.00 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

  (4)  รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา

  (5)  รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  (6)  ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

4.10 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงาน

ศ.ศ.ป. และพนักงานของ ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพขึ้น โดยการเข้าร่วม “กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กรุงไทย  
มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของ ศ.ศ.ป.  
ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตรา ร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน โดยยินยอมให้ ศ.ศ.ป. หักเงินจาก 
เงินเดือนส่งเข้ากองทุนฯ ทุกเดือน ศ.ศ.ป. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ด้วยจ�านวนเดียวกันในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน 
ของสมาชิกแต่ละราย โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย:บาท)
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2560

2560

2560

เงินฝากประจ�า

2559

2559

2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 127,957.50 350,000.00

ลูกหนี้อื่น 2,552,928.00 1,577,899.00

รายได้ค้างรับ 1,651,856.31 2,409,836.87

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก  10,977.00 0.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 4,343,718.81 4,337,735.87

ประเภท 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  79,466,077.57 74,944,241.88

ประเภท 10 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  2,743,761.68 77,345,162.80

ประเภท 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)   49,000,000.00 0.00

ประเภท 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)   232,510,268.39 151,741,221.98

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 363,720,107.64 304,030,626.66

วัสดุคงเหลือ 328,456.36 361,374.56

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ 0.00 0.00

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ 328,456.36 361,374.56

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีระยะสั้น 

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น  

หมายเหตุ 8 วัสดุคงเหลือ 

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)
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2560

2560

2560

2559

2559

2559

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 323,077,606.35 369,706,849.57

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 2,645,931.22 2,352,562.25

อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 325,723,537.57 372,059,411.82

อาคารและส่วนปรับปรุง 851,599,142.52 851,510,343.62

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและส่วนปรับปรุง (549,334,370.50) (501,895,238.84)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 302,264,772.02 349,615,104.78

อุปกรณ์ 108,735,170.11 112,667,826.06

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (94,222,087.78) (92,576,081.27)

อุปกรณ์-สุทธิ 14,513,082.33 20,091,744.79

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 6,299,752.00 0.00

รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 323,077,606.35 369,706,849.57

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 234,042.47 243,937.60

เงินมัดจ�าสัญญา 12,000.00 7,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 246,042.47 250,937.60

หมายเหตุ 10 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

10.1 อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)
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2560ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 2559

เครื่องหมายบริการ 2 2

เครื่องหมายการค้า         1 1

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 0

ลิขสิทธิ์-ศิลปกรรม ประกอบด้วย   

  - เครื่องปั้นดินเผา 74 66

   -  เครื่องประดับ 147 124

   -  ผ้า 110 86

   -  โลหะ 50 29

   -  งานอื่นๆ ในแผนกศิลปะ 66 58

ลิขสิทธิ์-วรรณกรรม 11 11

รวมทรัพย์สินทางปัญญา 464 377

(หน่วย:ผลงาน)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ศ.ศ.ป. มีทรัพย์สินจากงานกิจกรรมที่จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส้ิน 464 ผลงาน แบ่งเป็น 
การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2559 จ�านวน 377 ผลงาน และในปีงบประมาณ 2560 
ศ.ศ.ป. ได้มีการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมจ�านวน 87 ผลงาน

2560 2559

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 16,245,730.36 15,616,532.98

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (13,599,799.14) (13,263,970.73)

รวมทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 2,645,931.22 2,352,562.25

10.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
(หน่วย:บาท)

รายงานประจําปี  2561
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2560

2560

2559

2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,674,952.76 22,567,952.76

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (11,056,985.89) (9,096,260.22)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 14,617,966.87 13,471,692.54

เว็บไซต์ 2,560,500.00 2,560,500.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-เว็บไซต์ (2,366,645.95) (2,100,829.13)

เว็บไซต์-สุทธิ 193,854.05 459,670.87

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 3,879,736.80 3,879,736.80

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi (1,409,707.78) (1,096,278.52)

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi-สุทธิ 2,470,029.02 2,783,458.28

งานระหว่างการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 2,100,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 17,281,849.94 18,814,821.69

อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรมรอจ�าหน่าย-สุทธิ 67.00 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย-สุทธิ 17,050.00 0.00

รวมสินทรัพย์-รอจ�าหน่าย 17,117.00 0.00

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์-รอจ�าหน่าย  

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

12.1 อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-รอจ�าหน่าย 

อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-รอจ�าหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือจ�านวน 99 รายการ ราคาทุนท่ีได ้
มาเป็นเงิน 3,647,191.62 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเงิน 3,647,092.62 บาท ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 32.00 บาท 
ราคาตามบัญชี 67.00 บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

  (1) ยอดคงเหลือจากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
   ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปี 
   งบประมาณ 2559 ตามหนังสือ ผช.318/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 34 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน  
   2,407,920.62 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเงิน 2,407,886.62 บาท ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 32.00 บาท  
   ราคาตามบัญชี 2.00 บาท 
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2560 2559

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 37,900.50  -

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์ 20,850.50  -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรอจ�าหน่าย-สุทธิ 17,050.00  -

(หน่วย:บาท)
12.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-รอจ�าหน่าย

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-รอจ�าหน่าย มียอดคงเหลือจ�านวน 35 รายการ ราคาทุน  
  37,900.50 บาท ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 20,850.50 บาท ราคาตามบัญชี 17,050.00 บาท ดังน้ี

  (1) จากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพ่ือจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
   (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2559  
   ตามหนังสือ ผช.318/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 72 รายการ เป็นเงิน 236,617.50 บาท และได้ม ี
   การแต่งตั้งคณะจ�าหน่ายทรัพย์สินตามค�าส่ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่ 029/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม  
   2560 โดยจ�าหน่ายทรัพย์สินแล้วในงวดปี 2560 จ�านวน 66 รายการ โดยวิธีการขายเป็นเงิน 39,271.00 บาท ราคาทุน 
   ที่ได้มาเป็นเงิน 215,767.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือจ�านวน 6 รายการ ราคาทุน 20,850.50 บาท  
   ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 20,850.50 บาท   

ราคา
ตามบัญชี

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า

ค่าเส่ือมราคา
สะสมราคาทุนจ�านวน

(รายการ)รายละเอียด

(หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ 2559   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 15,408.00 15,407.00 1.00 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 1,960,000.00 1,959,999.00 0.00 1.00
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 32 432,512.62 432,480.62 31.00 1.00
  รวม 34 2,407,920.62 2,407,886.62 32.00 2.00
 ปีงบประมาณ 2560       
 ครุภัณฑ์ส�านักงาน  29 252,502.00 252,473.00 0.00 29.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 72,656.00 72,654.00 0.00 2.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 24,973.00 24,971.00 0.00 2.00
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 32 889,140.00 889,108.00 0.00 32.00
  รวม 65 1,239,271.00 1,239,206.00 0.00 65.00
  รวมทั้งสิ้น 99 3,647,191.62 3,647,092.62 32.00 67.00

  (2) จากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือ ฝบง.196/2560  
   ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 จ�านวน 65 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 1,239,271.00 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 
   เป็นเงิน 1,239,206.00 บาท ราคาตามบัญชี 65.00 บาท 

รายงานประจําปี  2561

114



หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

จ�านวน (รายการ)รายละเอียด ราคาทุน

ปีงบประมาณ 2559    

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 6 20,850.50 

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์  20,850.50 

    6 0.00

ปีงบประมาณ 2560    

 สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 29 17,050.00

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์  0.00

    29 17,050.00

                                    รวมทั้งสิ้น 35 17,050.00

(หน่วย:บาท)

  (2) จากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือ ฝบง.196/2560  
   ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จ�านวน 29 รายการ ราคาทุน 17,050.00 บาท ราคาตามบัญชี 17,050.00 บาท    

2560 2559

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 1,640,447.89 1,903,115.39

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 7,731,584.88 7,731,584.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,112,812.77 13,375,480.27

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 
(หน่วย:บาท)

13.1 สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง จ�านวน 1,640,447.89 บาท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายใน 
หอนิทรรศการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย ในงวดปี 2560 ลดลงจ�านวน 262,667.50 บาท ซ่ึงเกิดจากการด�าเนินการ
ปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 72 รายการ เป็นเงิน 245,617.50 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสด ุ
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือ ผช.318/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และจากการปรับปรุงรายการทรัพย์สิน 
เพ่ือจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายงาน 
การตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือ ฝบง.196/2560 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 จ�านวน 29 รายการ  
เป็นเงิน 17,050.00 บาท
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2560 2559

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 18,504,296.63 4,392,321.53

ค่าจ้างบริการและวัสดุค้างจ่าย 56,301,093.50 10,066,509.01

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 4,839,159.50 2,574,491.00

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 253,791.00 13,222.44

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 253,500.50 110,000.00

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 39,740.00 20,631.10

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,565,380.92 1,276,011.78

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 400,000.00 300,000.00

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 82,156,962.05 18,753,186.86

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะส้ัน 
(หน่วย:บาท)

2560 2559

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี 2,374,980.00 2,374,980.00

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย 1,365,800.00 1,365,800.00

รวม  3,740,780.00 3,740,780.00

(หน่วย:บาท)

13.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยท่ีมีไว้เพื่อจัดแสดง ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเงินทุนหมุนเวียน ที่ ศ.ศ.ป. จ่ายเงินให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ น�ามาแสดงในหอเครื่องทองไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
ครั้งที่ 19-9/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 4.50 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ศ.ศ.ป. ให้เงินสนับสนุนกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
ในระหว่างปี 2549 เพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรมเครื่องทองสุโขทัยและการรวบรวมภูมิปัญญาเชิงช่างสร้าง 
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามสัญญาเลขที่ 34/2548 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 2,910,000.00 บาท

13.3 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม จ�านวน 7,731,584.88 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อการตกแต่งจัดแสดงภายในหอนิทรรศการ  
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย

รายงานประจําปี  2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560 2559

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 390,221.66 580,299.01

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ 4,846,150.00 5,865,880.00

เงินประกันสัญญา-ค�้าประกันการเช่า 170,011.00 259,349.00

เงินประกันผลงาน 132,830.00 82,100.00

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 5,539,212.66 6,787,628.01

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะส้ัน  
(หน่วย:บาท)

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 18,504,296.63 บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้างด�าเนินงาน 
ระหว่าง ศ.ศ.ป. กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล

ค่าจ้างบริการและวัสดุค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 56,301,093.50 บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากผู้รับจ้าง 
ส่งมอบงานทันภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือจ�านวน 4,839,159.50 บาท ในจ�านวนดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้สินค้ารับฝากขายที่มียอดค้างช�าระ 
ตั้งแต่ปี 2549-2552 จ�านวน 12 ราย เป็นเงิน 66,097.00 บาท ซ่ึงในงวดปี 2560 ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการติดต่อเจ้าหน้ีแล้ว 
แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ดังกล่าวได้จึงอยู่ระหว่างรออายุความของเจ้าหน้ี ครบ 10 ปี ศ.ศ.ป. จะพิจารณาด�าเนินการขออนุมัติตัด 
เป็นรายได้อื่นของ ศ.ศ.ป. ต่อไป

หมายเหตุ 16 ทุน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมรายละเอียดการตกแต่งอาคาร 
รวมมูลค่า 887,700,000.00 บาท ให้เป็นทุนประเดิมของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท และครุภัณฑ์
ต�่ากว่าเกณฑ์ 7,263,073.50 บาท             
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (147,605,530.50) (150,118,307.20)

บวก รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (34,536,769.50) 2,512,776.70

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (182,142,300.00) (147,605,530.50)

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด 685,206.00 1,147,787.00

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 257,774.00 164,193.00

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 942,980.00 1,311,980.00

รายได้ค่าปรับ 265,012.81 303,484.69

รายได้อื่นๆ 2,055,541.14 1,662,497.35

รวมรายได้อื่น 2,320,553.95 1,965,982.04

เงินเดือน 41,748,105.00 41,515,133.67

ค่าตอบแทนรายเดือน 647,125.00 1,384,080.00

ค่าล่วงเวลา 22,360.00 73,428.75

ค่าใช้จ่ายอื่นของบุคลากร 1,270,828.21 1,308,221.55

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2,086,201.91 2,026,810.90

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,774,620.12 46,307,674.87

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 17 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุ 19 รายได้อื่น 

หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

รายงานประจําปี  2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560

2560

2559

2559

ค่าเบี้ยประชุม 2,691,500.00 2,232,375.00

รวมค่าตอบแทน 2,691,500.00 2,232,375.00

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 341,501.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 745,539.16 2,776,749.37

ค่าเช่าสินทรัพย์ 452,190.00 452,190.00

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 1,917,376.22 4,165,914.03

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 3,795,300.00 3,827,604.04

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน 1,581,600.00 1,320,000.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 4,557,036.12 5,066,146.20

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 5,217,218.83 5,292,387.67

ค่าจ้างบริการอื่นๆ 6,758,958.50 6,275,929.68

ค่าธรรมเนียม 70,553.42 51,228.99

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,767,000.00 1,854,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 265,747.39 261,197.54

ค่ารับรองและพิธีการ 785,825.50 546,758.50

ค่าตรวจสอบบัญชี 500,000.00 300,000.00

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 104,049.00 375,012.25

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ 0.00 6,645.03

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 157,790.00 200,981.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 225,349.38 263,476.10

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,465,800.00 374,867.00

ค่าใช้สอยอื่น 69,534.08 51,658.00

รวมค่าใช้สอย 30,778,368.60 33,462,745.40

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560 2559

ค่าเสื่อมราคา   

  อาคารและส่วนปรับปรุง      47,439,131.66 47,476,698.26

     อุปกรณ์ 6,855,496.38 6,141,347.41

  ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2,701,850.03 3,270,974.42

รวมค่าเสื่อมราคา-อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 56,996,478.07 56,889,020.09

ค่าตัดจ�าหน่าย   

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,960,725.67 1,946,650.66

  เว็บไซต์ 265,816.82 266,183.18

  ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 313,429.26 335,623.30

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย 0.00 126,299.69

รวมค่าตัดจ�าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,539,971.75 2,674,756.83

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 59,536,449.82 59,563,776.92

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 25 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

2560

2560

2559

2559

ค่าวัสดุใช้ไป 1,540,888.25 1,884,002.21

รวมค่าวัสดุ 1,540,888.25 1,884,002.21

ค่าไฟฟ้า 9,438,937.51 10,491,377.02

ค่าประปา 399,786.03 443,298.20

ค่าโทรศัพท์ 791,518.64 884,852.61

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,947,890.40 2,312,890.44

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 44,886.00 60,894.00

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 12,000.00 12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,635,018.58 14,205,312.27

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560

2560

2559

2559

ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน   

1.  ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย 33,344,175.19 28,348,245.35

2.  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 29,897,499.43 25,927,860.72

3.  พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain 17,954,697.07 27,440,252.04

4.  ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 67,681,578.12 68,554,765.66

5.  พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 1,644,070.00 1,660,640.00

6.  งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 60,000,000.00 123,895,000.00

7.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 51,042,443.93 26,086,272.43

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน 261,564,463.74 301,913,036.20

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 54,644.78

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 20,882.50 0.00

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 20,882.50 54,644.78

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์) 

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 28 ภาระผูกพัน    

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ศ.ศ.ป. มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบส่ังซ้ือ วงเงิน 18,398,180.50 บาท 

โดยขอกันเงินงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี

 28.1 รายจ่ายด�าเนินการตามแผนงานโครงการ จ�านวน 5,395,412.50 บาท

 28.2 รายจ่ายลงทุนเพื่อด�าเนินการตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง จ�านวน 3,592,768.00 บาท

 28.3 รายจ่ายงบด�าเนินการที่มีความจ�าเป็น จ�านวน 3,000,000.00 บาท

 28.4 รายจ่ายงบอุดหนุนที่มีความจ�าเป็น จ�านวน 6,410,000.00 บาท
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1. นางอัมพวัน พิชาลัย  
 ผู้อ�านวยการ
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2. นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ 
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3. นายวิชชากร จันทรศิริ  
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  

 Mr. Wichchakorn Chandrasiri  
 Assistant Chief Executive Officer 
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4. นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน 
 ผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์

 Mrs. Pensiri Panyarachun  
 Manager of Corporate Strategy 
 Department 

5. นางสาวอุดร บัวหลวง
 ผู้จัดการสายงานบริหาร

 Ms. Udon Bualuang 
 Manager of Administration 
 Department

6. นายขนก ลิมปิพิชัย   
 หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และรักษาการ
 ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์

 Mr. Kanok Limbipichai 
 Head of Member Ralations Division 
 and Acting Manager of Craft 
 Promotion Department

2 36
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1. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล  
 ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย

 Mr. Somsak Phanichayakul
 Legal Advisor 

3. นายชัยณรงค์ โชไชย  
 ทีป่รึกษาด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบติังาน
 และข้อมลูสารสนเทศ

 Mr. Chainarong Chochai 
 Operational Process and Information Development Advisor

2. นางสุชนา ชูเชิด  
 ทีป่รึกษาด้านประชาสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร

 Mrs. Suchana Chucherd 
 Corporate Communication Advisor

1

2

3

ที่ปรึกษา
Advisor
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1. นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน

 Ms. Neeranut Loursuangsanti  
 Internal Auditor 

4. นางสาวกุลรัศมิ์ ปัทมสูต         
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณค่า

 Ms. Kulrasm Pattamasood 
 Head of Artisan Promotion 
 Division

2. นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ 
 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้อ�านวยการ

 Mrs. Nichapa Chankopkiad 
 Head of Executive Secretary 
 Division 

5. นายเจริญศักดิ์ สิทธิโอสถ 
 หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

 Mr. Charoensak Sitthiosoth 
 Head of General Affairs Division 

3. นางสาวรชนาท พจนารถ
 หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 Ms. Rachanard Potchanard 
 Head of Strategic Affairs Division 

1
2 34 5

หัวหน้าฝ่าย
Head of Division
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1. นางเรณู โสวรรณะ 
 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

 Mrs. Renoo Sowanna  
 Head of Human Resources and Organization 
 Development Division

3. นายวีระ ชาติจันทึก 
 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Mr. Weera Chatjantuek 
 Head of Information Technology Division 

4. นายชาญชัย ฉิมพาลี  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจกรรมเครือข่ายการตลาด

 Mr. Chanchai Chimpalee 
 Head of Marketing Network Division

2. นางธีรพร ภักดีพลเกตม์ 
 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

 Mrs. Teeraporn Puckdeepolgate 
 Head of Procurement and Inventory Division 

1 2 3
4

หัวหน้าฝ่าย
Head of Division
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1. นายธราพงษ์ สุขมาก 
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 Mr. Tarapong Sookmak 
 Head of Legal Division 

3. นางสาวสุพรรณรัตน์ อนุเขตร์  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Ms. Supannarat Anuket  
 Head of Product Development Division 

4. นางญาณิดา ปานเกษม 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก

 Mrs. Yanida Pankasem 
 Head of Craft Incubation Division 

2. นางสาววันวรรษา ชุนจ�ารัส  
 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตศิลป์

 Ms. Wanwatsa Chunchamrus 
 Head of Craft Research Division 

12
3 4

หัวหน้าฝ่าย
Head of Division
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ให้สอดคล้องกับมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้ก�าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า

อาศัยอ�านาจตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) จึงก�าหนดระเบียบไว้ ดังน้ี

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) ว ่าด ้วยประมวลจริยธรรมของ 
ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“ศ.ศ.ป.”  หมายความว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร 
ศ.ศ.ป.

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.

“ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป.

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี้  
ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธาน 
กรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

As it is deemed appropriate to improve the 
regulations on the Code of Ethics of the SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) to conform with Section 279 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand  
B.E. 2550 (2007), which requires the establishment  
of the Code of Ethics in order to set ethical standards 
for holders of political positions, civil servants or  
government officials. It also calls for the establishment  
of mechanisms and systems for effective enforce-
ment together with punitive procedures based on  
the severity of breach of conduct. 

By virtue of Section 20 (3) of the Royal Decree  
for the Establishment of the SUPPORT Arts and  
Crafts International Centre of Thailand (Public  
Organization) B.E. 2546 (2003), the Executive Board 
of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre  
of Thailand (Public Organization) has therefore  
issued the regulations as follows:  

1. These Regulations shall be called “Regulations 
of the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) 
on the Code of Ethics of the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) 
B.E. 2557 (2014)”

2. The Regulations of the SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of Thailand (Public  
Organization) on the Code of Ethics for the CEO and 
Officers of the SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) B.E. 2553 
(2010) shall be repealed. 

3. These Regulations shall come into force as 
from the day following the date of notification. 

4. In these Regulations:

 “SACICT” means the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization).  

 “Board of Directors” means the SACICT  
Executive Board. 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
Regulations of the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization)
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557  
(Public Organization) on the Code of Ethics of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) B.E. 2557 (2014)
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หมวด 1 มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ 6 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการ ผู ้อ�านวยการและผู ้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัต ิ
หน้าที่ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  
9 ประการ ดังน้ี

 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 (2) การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ

 (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
    ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

 (4) การยืนหยัดท�าในส่ิงท่ีถูกต ้อง เป ็นธรรม และ 
    ถูกกฎหมาย

 (5) การให ้บริการแก ่ประชาชนด ้วยความรวดเร็ว  
    มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

 (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
    ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  
    โปร่งใสและตรวจสอบได้

 (8) ก า ร ยึ ด ม่ั น ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น ม ี
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

ข้อ 7 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการ ผู ้อ�านวยการและผู ้ปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้

 (1)  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 (2) ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ 
    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

 (3) ต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
    เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ 
    ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 (4) ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
    ต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่

 (5) ต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก�าลัง 
    ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  
    ความรู ้ความสามารถให ้บรรลุผลส�าเร็จและมี 
    ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ 
    ประชาชน

 “Directors” means the SACICT Executive  
Directors. 

 “CEO” means the SACICT Chief Executive  
Officer. 

5. The President of the Executive Board shall 
act in accordance with these Regulations. In the event 
of problems arising from the enforcement of these 
Regulations, the President shall be empowered to 
make a final decision. 

Chapter 1 Ethical Standards

Part 1 Ethical Standards as Core Values

6. The Board of Directors, subcommittees,  
advisors, CEO and officers shall perform their duties 
by adhering to the nine ethical standards as core 
values as follows:  

(1)  Adhering to virtues and ethics 

(2)  Holding a good conscience, with honesty 
and responsibility

(3)  Putting the national interest above one’s 
own and avoiding conflicts of interest 

(4)  Being persistent in righteousness, fairness 
and lawful conduct 

(5)  Providing fast, hospitable and non-discrimi- 
natory services to the public 

(6)  Providing the public with complete and 
correct information without any distortion 

(7)  Being result-oriented, maintaining standards 
and quality and being transparent and accountable 

(8)  Adhering to the democratic regime of  
government with the King as Head of State 

(9)  Adhering to ethical practices of the  
organization 

Part 2 Ethical Standards of the Organization  

 7. The Board of Directors, subcommittees, 
advisors, CEO and officers shall have the following 
ethical standards:

 (1) Must be loyal to the nation, religion, and 
monarchy

 (2) Must be a good role model in maintaining 
and adhering to the Constitution of the Kingdom of 
Thailand in every respect
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(6) ต้องมุ ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    ด ้วยความเป ็นธรรม รวดเร็ว และมุ ่งส ่งเสริม 
    ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

 (7) ต ้องรักษาความลับ ท่ีได ้จากการปฏิบั ติหน ้า ท่ี  
    การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ จะกระท�าได้ต่อเมื่อ 
    มีอ�านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู ้มีอ�านาจ  
    หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดเท่าน้ัน

 (8) ต ้องรักษาและเสริมสร ้างความสามัคคีระหว่าง 
    ผู ้ร ่วมงาน พร ้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
    ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

 (9) ต้องไม่ใช้สถานะ หรือต�าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ 
    ที่มิควรได้ส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่น ไม่ว ่าจะเป็น 
    ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน 
    ไม่รับของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
    บคุคลทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อนัอาจเกดิจาก 
    การปฏบัิตหิน้าทีข่องตน เว้นแต่ การให้โดยธรรมจรรยา 
    หรือการให้ตามประเพณี

(10) ต ้องปฏิบัติหน ้ าที่ ด ้ วยความสุภาพเรี ยบร ้อย  
    มีอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง 
    ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการปฏบัิติงานของเพือ่นร่วมงาน และ 
    ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หมวด 2 กลไกและระบบการบังคับใช้

ข้อ 8 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ และผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติปฏิบัติ
และวางตนอยู่ในกรอบของระเบียบน้ีอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 
เป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต ่อ
สาธารณชนทั่วไป

ข้อ 9 ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว ่า
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  
ผู้อ�านวยการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่าผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาด�าเนินการ

ข้อ 10 การด�าเนินการตามข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมจ�านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

(3)  Must uphold morality and maintain an 
ethical culture in order to set a good example as a 
good citizen and must respect and rigorously abide 
by the law

 (4) Must not engage in any conduct that may 
cause an undesirable reputation to the dignity of  
their positions

(5)  Must be responsible for and perform their 
duties to the best of their capability and with utmost 
devotion and dedicate their intelligence, knowledge 
and ability in order to achieve successful and effective 
results as well as to bring maximum benefits to the 
nation and its people 

 (6) Must resolve the sufferings of the people 
with fairness and promptness and promote under-
standing between the organization and the public 

 (7) Must keep the information learned during  
the performance of their duties confidential .  
Disclosure of any confidential information shall 
be done only when either authorized by those in  
charge or as stated by the law. 

 (8) Must maintain and strengthen unity among 
colleagues as well as offer support to one another 
without violating ethics 

 (9) Must not exploit their status or positions 
within the organization for personal or financial gains, 
for themselves or others and accept gifts or other  
benefits from any persons concerned who seek  
favors from their positions within the organization.  
An exception may be applied if the gifts are given 
based on an ethical intention or tradition.

 (10) Must perform their duties in collaboration  
with others with politeness, courtesy and good  
human relat ions and must not conceal any  
information necessary for the colleagues’ performance 
and claim the works of others as their own.

Chapter 2 Mechanism and Enforcement System

8. The Board of Directors, subcommittees, 
advisors, CEO and officers shall behave and position 
themselves within the framework of these Regulations 
in a rigorous manner and act as a respectable role 
model for the general public 

9. In the event of a complaint or an incident 
arising from any violation of these Regulations by the 
Board of Directors, subcommittees, advisors and CEO, 
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ข้อ 11 หากด�าเนินการสอบสวนตามข ้อ 10 แล ้ว  
ไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามกีารฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผูร้บัผิดชอบพจิารณา 
ด�าเนินการตามข้อ 9 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี 
การฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผู ้รับผิดชอบด�าเนินการตามสมควร

ข้อ 12 การด�าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 9 ข้อ 10  
และข้อ 11 ให้น�าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามข้อบังคับ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 13 การสั่งการของผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ
ตามข้อ 11 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง 
ที่อาจท�าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 3 ข้ันตอนการลงโทษ

ข้อ 14 เมื่อมีการด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว 
ให้มีการด�าเนินการตามข้อ 11 โดยไม่ชักช้า

ข้อ 15 การพิจารณาว่ากรณีใดถือเป็นการประพฤติ
ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาจาก 
พฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 
ความส�าคัญ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน และเหตุอื่น 
อันควรน�ามาประกอบการพิจารณา

ข้อ 16 กรณี ผู ้ ปฏิบั ติ งานที่ ประพฤติปฏิบัติ ฝ ่ าฝ ืน 
ระเบียบนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย หรือความผิด
ทางอาญา ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข 
หรือด�าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน�าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู ่ต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การสั่งการให้ผู ้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี

กรณีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ ที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี

the Board of Directors shall be responsible for taking 
action over the matter. 

 In the event of a complaint or an incident 
arising from any violation of these Regulations by 
the officers, the CEO shall be responsible for taking 
action over the matter. 

10. In taking action as stated in No. 9, the 
responsible person shall appoint an Investigation 
Committee comprising at least three but no more 
than five members to conduct an ethics investigation.  

11. If no violation of the Regulations is found 
after completing the investigation under No. 10, the 
responsible person as stated in No. 9 shall dismiss 
the case. However, if a violation of the regulations is 
found, the responsible person shall take action over 
the matter as deemed appropriate. 

12. The investigation guidelines and methods 
of the rules on human resources management shall 
apply mutatis mutandis to taking ethical action and 
imposing a punishment on wrongdoers as stated in 
No. 9, No. 10 and No. 11.

13. The decision made by the responsible  
person under No. 11 is final unless different facts 
appear and change the results of the order. 

Chapter 3 Punitive Procedures          

14. Upon completion of the ethics investigation,  
the procedure under No. 11 shall be promptly executed. 

15. Whether which conduct is considered a 
violation of these Regulations shall be determined 
by the behavior, intention, motivation, significance 
and duties and responsibilities of the wrongdoers and 
other causes which shall be taken into consideration.  

16. In the event that the violation of these 
Regulations by the officers is neither a disciplinary 
nor criminal offence, appropriate actions shall be 
implemented to rectify the matter or give a warning  
or be used for the appointment of posit ion,  
taking and resigning from position, salary increase or  
individual performance appraisal.  The violator may be 
required to either self-improve or receive assistance 
in development as the case may be.

In the event where the Board of Directors, 
subcommittees, advisors or CEO violate these  
Regula-tions, appropriate procedures shall be  
implemented accordingly.  
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