




ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Your loyal subjects humbly recall
Your Majesty’s boundless and gracious kindness.

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Your loyal subjects, executives and officials of 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)



1ความเพียร คือ ความงาม 
ความงาม คือ ทักษะ และปฏิบัติ

Diligence is beauty. 
Beauty is skill and practice.

1.	 ความอดทน	 2.	 ความต้ังใจ	 3.	 ความพยายาม
 Patience  Determination  Exertion

ความเพียร หมายถึง ความก้าวไปข้างหน้า ความบากบัน่ ความตัง้ใจมัน่ ความพยายาม 
ความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อ ไม่ล้มเลิก 

เม่ือน�าความเพียรท้ังทางกายและทางใจ มาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม 
ลงมือท�าด้วยความตั้งใจจากแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นให้เกิดความส�าเร็จ 
งานศิลปหัตถกรรมทุกชิ้นก็จะมีความงดงามและเป็นงานศิลปหัตถกรรมล�้าคุณค่า

Diligence is defined as advancement, perseverance, determination, 
exertion, persistence and tenacity.

With both mental and physical diligence, sheer determination, 
inspiration and strong desire for success exerted in arts and crafts, 
the exquisite work pieces of inestimable value can then be created.
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ความพอเพียง หมายถึง สามารถอุ ้มชูตัวเองได้ ให้มีเพียงพอกับตัวเอง น�าสิ่ง 
รอบๆ ตัวสร้างงานศิลปหัตถกรรม ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
มีพื้นฐานมั่นคง สู่การพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไปร่วมกันระหว่าง วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นอยู่ 
และธรรมชาติ ตามหลักความพอประมาณอย่างพอดี

Sufficiency is the state of having enough to support or maintain 
oneself without the help of others, by making use of the surrounding 
objects along with the cost-efficient tools to create fine arts and 
crafts, based on the firm ground of principle. It reflects the move 
towards the integration between the traditional way of life and the 
nature, based on the sufficiency principle.

2 งานศิลปหัตถกรรมจากความพอเพียง 
ความรู้และคุณธรรม

Arts and Crafts based on 
sufficiency, knowledge and virtue
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การบ�ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ ไม่ให้หายไป เลิกไป หรือก�าลังจะเลิก ให้กลับมา
เป็นประโยชน์เป็นการสืบทอด ส่งต่อ หรือการปรับ การผสมผสานความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยหรือร่วมสมัย การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์  
กับความรู ้ภูมิป ัญญาดั้งเดิม ให้เดินหน้าไปต่อ อยู ่ต ่อไปผ่านการสร้างใหม ่
อย่างมีคุณค่า

The maintenance of the forgotten or near-extinct heritage which is 
beneficial to the inheritance, transfer or adjustment; the integration  
of the old and new knowledge to be suitable for a given or  
contemporary period; the ongoing search for new inventions relating 
to the traditional knowledge and wisdom.

สืบทอดภูมิปัญญาไทย ผ่านงานหัตถกรรม 
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันและกัน 
การสั่งสอน สืบทอดต่อกัน

Inheritance of Thai wisdom through 
craftsmanship, relationship, connectivity  
and instruction3
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วิถีชีวิต วิถีทางธรรมชาติแห่งศาสตร์และศิลป์ ความรู้ทางหัตถกรรม ใช้ความสุจริต 
ความประพฤติที่จริงใจ ความยึดมั่นในส่ิงถูกต้องอย่างบริสุทธ์ิใจ อย่างตรงไปตรงมา 

The way of life; the science and art of natural living; the craft 
knowledge; the honesty and sincerity; the firm adherence to  
righteousness, frankness and straightforwardness.

สัมมาอาชีวะ สู่งานหัตถกรรมอันบริสุทธ์ิ 
ความเหมาะสมและความถูกต้อง

Right livelihood towards flawless craftworks 
accuracy and suitability4
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มีการประยุกต์วิทยาการ ให้เข้ากับบริบทปัญหา แก้ปัญหาสร้างคุณภาพชีวิต  
มีการค้นคว้า ก�าหนดเป้าหมาย ประยุกต์วิทยาและนวัตกรรม น�าบริบทรอบตัว
มาใช้ เพื่อเกิดสิ่งใหม่ในงานหัตถศิลป์ไทย

The application of knowledge to fit the problem context, solve 
problems and enhance the quality of life; the conduct of research; 
the goal setting; the application of knowledge and innovations;  
the use of the surrounding contexts to bring about new things in 
Thai craftworks.

ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตน นวัตกรรมใหม่ในงานหัตถศิลป์ไทย 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้ ความคิด ความช�านาญ

Self-learning and self-development for  
new innovations in Thai craftworks  
Lifelong learning: knowledge, ideas  
and expertise5
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รักษ์และค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ คือ การไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม  
รู ้ จั กคุณค ่ าของท รัพยากร  และ มีความ รู ้ ด ้ านการอนุ รั กษ ์ หั ตถกรรม  
น�าวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่นน้ันๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 
ให้เข้ากับสภาพธรรมชาติที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เหมาะสมกับท้องถิ่น 

The awareness and consideration of the preservation of the nature 
and environment is the act of not destroying the environment, 
recognizing the value of resources and being knowledgeable in  
the preservation of craftsmanship. The natural materials found in 
each locality are used to reflect its own identity that matches with 
the ongoing changes in the natural environment.

รู้รักษ์ธรรมชาติ งานหัตถกรรม 
ท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ
คุณค่าของทรัพยากร

Awareness of the preservation of the nature  
and handicrafts and the value of resources6
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การกระท�าเก้ือกูลตามก�าลัง มุ่งผลส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แสดงออกทางความคิด
ในเชิงสร้างสรรค์ ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต รู้จักการช่วยเหลือ เอื้ออาทร รวมไปถึง 
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ร่วมกันวิเคราะห์ ไตร่ตรองและใช้วิจารณญาณ ท�างาน
หัตถกรรมสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบร่วมกัน เสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน 

The other-oriented, rather than self-oriented, actions; the expression  
of creative ideas; the awareness of the value of life; the act of 
helpfulness, generosity and mutual dependence; the use of joint 
analysis and discretion in working on creative handicrafts; the shared 
responsibility to strengthen the community’s immunity.

ความสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในชุมชน 
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ หน้าที่ และความผูกพัน

Unity to create handicrafts in the community,  
dedication, responsibility, duty and commitment7
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ทุ่มเทชีวิตในการท�างาน มีความมุ่งม่ัน ผ่านการท�างานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
สู่ความเป็นเลิศ ท่ีนับวันก�าลังเลือนหายไปจากความทรงจ�า มุ่งมั่น ตั้งใจฟื้นฟู ทุ่มเท   
ใช้หลักการ ปัญญาและความถูกต้อง เกิดคุณค่า แสดงถึงเอกลักษณ์ เกียรติศักดิ์ 
และเกียรติภูมิของงานชั้นเลิศ

The self-dedication to works towards the excellence of Thai  
fading art and culture; Determination to revive Thai art and culture 
by adhering to the principles, knowledge and accuracy to create 
value and represent the uniqueness, prestige or reputation of the 
high-end masterpieces.

ความตั้งใจมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่องานศิลปหัตถกรรมชั้นเลิศ 
อุทิศตนให้กับงาน เห็นคุณค่า ศึกษา และมุ่งมั่นพัฒนา  
เพื่อให้เป็นมากกว่างานหัตกรรมพื้นบ้าน

Strong determination to create high-end  
arts and crafts Self-dedication to works,  
awareness of work value and study and  
development of more than just folk crafts8
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ความซ่ือสัตย์ คือ ยึดม่ันในความถูกต้องต่องานศิลปหัตถกรรม การคัดเลือกวัตถุดิบ
และผลิตงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า และสังคมรอบข้าง

คุณธรรม เป็นมูลฐานอันส�าคัญ ช่างหัตถกรรมน้ันจะต้องมีความรู้จริง สอนเร่ือง
ราวต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึง แสดงคุณค่าความดีงาม เที่ยงตรงในหน้าที่นี้ผ่านผลงาน

Honesty is the quality of being truthful to arts and crafts, especially 
the selection of raw materials and the production of high-quality 
works. In other words, one must be honest with oneself, customers 
and surrounding society

Virtue is a basic character trait. Craftsmen must possess true  
knowledge, give in-depth instructions on various matters and display 
the qualities of goodness and honesty through their work pieces.

มีคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม  
ท่ีผลิตจากความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
และผู้อื่น การประพฤติตรงและจริงใจ

Possession of virtue: arts and crafts created  
from self-honesty and honesty with others  
and frank and sincere behaviors 9
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ต่ อ ย อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก รุ่ น สู่ รุ่ น 

Develop knowledge passed down from generation  
to generation

สื บ ส า น ค ว า ม เ ป็ น ห นึ่ ง เ เ ห่ ง ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม ไ ท ย

Inherit the truly unique Thai arts and crafts



Develop knowledge passed down from generation  
to generation



พั ฒ น า สู่ ต ล า ด ส า ก ล อ ย่ า ง ภ า ค ภู มิ ใ จ 

Proud to develop products with unique, 
ด้ ว ย รู ป แ บ บ ที่ ร่ ว ม ส มั ย ท ร ง คุ ณ ค่ า ค ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์

valuable and contemporary designs for the global market 





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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สารจากประธานคณะท่ี่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)

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

นับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (หรือเรียก
ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า SACICT) จวบจนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ศ.ศ.ป. ยังคงมีบทบาทส�าคัญอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม พัฒนาและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย รวมทั้งยังมุ่งรักษา เชิดชู และ
พัฒนาทักษะฝีมือครูช่างศิลปหัตถกรรมให้สร้างสรรค์งานได้อย่างทรงคุณค่าและสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 

ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าของ ศ.ศ.ป. ในการวางรากฐานการพัฒนาและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมของไทย
ในมติิเชงิสร้างสรรค์ผสมผสานกบัภมูปัิญญาพืน้ถิน่ โดยยงัคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและมคีณุภาพทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้ยงัด�าเนนิ
การส่งเสริมเผยแพร่ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ยังได้ฟื้นฟูองค์ความรู้และ
งานศิลปหัตถกรรมท่ีใกล้สูญหายได้กลับมาเป็นที่รู้จัก เพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรมไทยอันล�้าค่าไว้ นับเป็น
งานที่ท้าทายอย่างยิ่ง

ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ศ.ศ.ป. ผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 
ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อให้งานด้านศิลปหัตถกรรมไทยประสบผลส�าเร็จ รวมท้ัง 
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและสืบสาน ให้งานศิลปหัตถกรรมไทยด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

Since its first establishment in 2003, the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) or SACICT is stepping into its 15th year of operation has continuously played a crucial  
role in preserving, promoting, developing and inheriting Thailand’s traditional wisdom and heritage of arts 
and crafts as well as maintaining, honoring and improving the skills of Master Craftsmen so as to create  
exquisite and valuable works handed down through generations.

I am pleased to witness SACICT’s progress in the development of innovative products integrated 
with local wisdom, while maintaining the Thainess concept and higher quality along with the promotion 
of product recognition and acceptance in both domestic and international markets. SACICT is facing  
the challenging task of reviving near-extinct or long-forgotten knowledge and works of arts and crafts to 
regain recognition.

 As the Chairman of the Advisory Board of SACICT, I would like to take this opportunity to express 
my gratitude to and admiration for all the executives and officials for their determination and dedication 
to work their best for Thai arts and crafts, and all those supporting and inheriting Thai arts and crafts  
for interminable subsistence.
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นายการุณ	กิตติสถาพร
ประธานกรรมการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	

Mr. Karun Kittisataporn
President of the Executive 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)

ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการก้าวสู่ปีที่  15  ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์กรมหาชน) หรือ 
ศ.ศ.ป. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ ศ.ศ.ป. ในการขับเคลื่อนพันธกิจอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสืบสาน 
งานศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งในการส่งเสริมองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทย การอนุรักษ์
คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ด้ังเดิม การสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการผสมผสานนวัตกรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัย 
การเพ่ิมมูลค่างานศิลปหัตถกรรมควบคู่ไปกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพครูช่าง นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ  
รวมทั้ง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนายกระดับองค์กร ศ.ศ.ป.

ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ผมได้เห็นพัฒนาการของ ศ.ศ.ป. ที่ได้น้อมน�าและยึดมั่นตามแนวทางพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมุ่งมั่นท�านุบ�ารุงงานศิลปหัตถกรรมไทยทุกแขนงให้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาคให้มีความกินดีอยู่ดีข้ึนและมีรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน ผ่านผลงาน 
ศิลปหัตถกรรม ท�าให้ ศ.ศ.ป. เป็นองค์กรส�าคัญในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ส่งเสริมและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทย 
ให้คงคุณค่าและมีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและนานาอารยประเทศ

ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ศ.ศ.ป. 
ทุกคน รวมท้ังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จทั้งมวล และผมมั่นใจว่า ศ.ศ.ป.  
จะประสบความส�าเร็จและก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปสู่องค์กรชั้นเลิศเพื่อขับเคลื่อน สร้างสรรค์ และเชิดชูศิลปหัตถกรรมของชาติ
ให้เจริญรุ่งเรือง ทรงคุณค่า และเป็นฐานรากในการสร้างรายได้และโอกาสให้กับเศรษฐกิจชุมชนไทยตลอดไป

It is my greatest honour to see the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization), or SACICT is stepping into its 15th year of operation which reflects a steady growth 
in its efforts to preserve, promote, develop, and maintain Thai arts and crafts through several  
multidimensional strategies. These include the promotion of knowledge of Thai craftsmanship, the  
preservation of traditional handicrafts, the maintenance of wisdom through a combination of  
innovation and contemporary culture, the addition of value to arts and crafts together with the  
enhancement of capabilities of the master craftsmen, designers and entrepreneurs, interconnectivity  
of craft networks both in Thailand and abroad as well as the leverage of SACICT’s performance.

From the past until now, I have witnessed SACICT’s progress in adopting the royal initiatives of  
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit, who were strongly  
determined to preserve all kinds of Thai craftsmanship as the cultural heritage of the Kingdom of  
Thailand and improve better lives for all Thai people in all regions by virtue of art and craft works. SACICT 
has therefore become an important organizat ion in charge of preserv ing,  creat ing,  
promoting and maintaining Thai arts and crafts in order that they remain robust, valuable and widely 
recognized both domestically and internationally.   

 As the President of the Executive Board of SACICT, I would like to thank all SACICT  
executives, officers and concerned parties for their support for all accomplishments. Also,  
I strongly believe that SACICT will always succeed and make progress towards its operational  
excellence in creating and promoting Thailand’s precious craft works while ensuring access to  
income-generating opportunities for the local Thai communities. 
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นางอัมพวัน	พิชาลัย 
ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	

Mrs. Amparwon Pichalai
Chief Executive Officer  

The SUPPORT Arts and Crafts   
International Centre of Thailand
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ในวาระครบรอบปีที่ 14 แห่งการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (หรือเรียก 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า SACICT) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย  
รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ข้ามแดน ศ.ศ.ป. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ปี พ.ศ. 2560-2563 ประกอบด้วย  
การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู ้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยมิให้สูญหาย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผู้ประกอบการและเช่ือมโยงกับหน่วยงานและเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  
การส่งเสริมกจิกรรมการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ และการพฒันาองค์กร ศ.ศ.ป. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 
เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรและท�างานเชิงรุกมากขึ้น 

ปี 2560 ศ.ศ.ป. เน้นภารกิจส�าคัญภายใต้กลยุทธ์ “หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน : Today Life’s Crafts” เพื่อเป็นการผลักดันให้
งานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความร่วมสมัยเข้าสู่วิถีชีวิตปัจจุบัน กลยุทธ์การฟื้นฟู มรดกศิลป์ ภูมิปัญญาที่ถูกลืม : Revival of Forgotten  
Heritage” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์และผ้าพื้นถิ่นที่ก�าลังจะสูญหายให้อยู่คู่คนไทยจากรุ่นสู่รุ่น การเพิ่มคุณค่า 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นสากลร่วมกับนักออกแบบและชุมชนหัตถศิลป์ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผู้ผลิตงานหัตถศิลป์
ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาทักษะและขยายช่องทางการตลาด การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อน�ามาพัฒนาสมาชิก
ตามระดบัศกัยภาพ สร้างเครอืข่ายพนัธมติรงานศิลปหตัถกรรมไทยตลอดห่วงโซ่คณุค่าทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้การแลกเปลีย่น
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างครศูลิป์ของแผ่นดนิ ครชู่างศลิปหตัถกรรม และทายาทช่างศลิปหตัถกรรม เพือ่เปิดโลกทศัน์
และต่อยอดองค์ความรู ้ตลอดจนการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรและพฒันาประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน โดยจดัท�าระบบคณุภาพ (ISO) พร้อม
น�าระบบประเมินผลการท�างาน KPI รายบุคคลเข้ามาใช้ 

ในโอกาสนี ้ดฉินัขอขอบคณุทกุภาคส่วนทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ ศ.ศ.ป. ด้วยดเีสมอมา และ ศ.ศ.ป. 
ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ด�ารงอย่างมีคุณค่าคู่สังคมไทยและมีทิศทาง
เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

Celebrating 14 years of its inception, the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand, or SACICT, 
continues with a core mission of conserving, promoting, developing, and preserving Thai arts and crafts as well as 
promoting both domestic and international markets so that they can endure the tides of change in the contexts of 
contemporary and cross-border creative cultures. SACICT has established 5 main strategies for 2017-2020 as follows 
Hub of knowledge and conservation of arts and crafts, Promotion and development of arts and crafts products for 
commercial purpose, Development of entrepreneurs and interconnectivity between several organizations both in 
Thailand and abroad, Promotion of domestic and international marketing activities, and Enhancement of SACICT’s 
capacity and efficiency in its operations to pursue more proactive activities.  

In 2017, SACICT focused on several strategies: “Today Life’s Crafts” to drive Thai contemporary arts and crafts  
that fit today’s lifestyle, “Revival of Forgotten Heritage” to conserve, revive, maintain, and develop handicrafts 
and local textiles that were on the verge of extinction to continue over generations, Value creation and global 
product development, in collaboration with designers and craft communities, Standard and quality development 
of craft manufacturers, in collaboration with the professional qualification institute and expansion of marketing 
channels, Development of a membership database to improve members’ performance based on their capacity 
levels, Establishment of Thai arts and crafts networks along domestic and international value chains, Knowledge 
and experience exchange between The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen, and The Craftsmanship 
Descendants to broaden a vision and maintain knowledge, and Improvement of staff’s capacity and efficiency by 
implementing a quality management system based on the ISO standard and a performance measurement system 
based on individual key performance indicators. 

On this occasion, I would like to express my deepest gratitude to all those supporting the SACICT operations. 
We will continue to further strengthen and keep Thai arts and crafts alive in the Thai society in a sustainable manner.  

สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)

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

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

นายธานินทร์	กรัยวิเชียร	 
ประธานคณะท่ีปรกึษาพเิศษ

Mr. Tanin Kraivixien  
Chairman of the Advisory Board 

นางสาวอรจิต		สิงคาลวณิช 
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Ms. Orajit Singkalavanich 
Advisory Board

นายศรภีมิู			ศขุเนตร 
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Mr.	Sribhumi		Sukhanetr 
Advisory Board
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นายพงษ์ศกัดิ	์	อสัสกุล 
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Mr. Phongsak  Assakul 
Advisory Board

นายสพุนัธ์ุ		มงคลสุธี 
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Mr. Supant Mongkolsuthree 
Advisory Board

นางอรนุช			โอสถานนท ์
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Mrs. Oranuj  Osatananda 
Advisory Board

นางสาวกฤษณา		รวยอาจิณ 
ท่ีปรกึษาพเิศษ

Ms. Kritsana  Ruayajin 
Advisory Board
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รายนามกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)

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

นายการุณ			กิตติสถาพร 
ประธานกรรมการ

Mr. Karun  Kittisataporn 
President of the Executive Board

นางสาวบรรจงจิตต์		อังศุสิงห ์
กรรมการ

Ms. Banjongjitt  Angsusingh  
Executive Board 

นางสาววบูิลย์ลักษณ์		ร่วมรกัษ์ 
กรรมการ

Ms.	Wiboonlasana	Ruamraksa 
Executive Board 
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นายพสุ		โลหารชนุ 
กรรมการ

Mr. Pasu Loharjun 
Executive Board 

นายกติติ		ต้ังจติรมณศีกัดา 
กรรมการ

Mr. Kitti  Tangjitrmaneesakda 
Executive Board 

นางมาลี		โชคล�้าเลิศ
กรรมการ

Mrs. Malee  Choklumlerd 
Executive Board 

นายวิชัย			อัศรัสกร 
กรรมการ

Mr. Vichai   Assarasakorn 
Executive Board 
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นายสมาน			คลังจตุัรสั 
กรรมการ

Mr. Saman  Klangchaturat 
Executive Board 

นางอมัพวนั	พชิาลัย 
กรรมการและเลขานุการ

Mrs. Amparwon Pichalai 
Executive Board  and Secretary

พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร ์
กรรมการ

General Theppong Tippayachan 
Executive Board 

นางสาวพจนา			สีมันตร 
กรรมการ

Ms. Pojana  Simantara 
Executive Board 
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เราคือ SACICT 
“หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน”
We are SACICT 
“TODAY LIFE’S CRAFTS”
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ความเป็นมา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. มชีือ่ภาษาองักฤษว่า The SUPPORT  
Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) “SACICT” (อ่านพ้องเสียง
กับค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย) จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  
1 พฤศจิกายน 2546 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงานของรัฐประเภท
องค์การมหาชน ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Background
The  SUPPORT  A r t s  and  C r a f t s  

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.  

SACICT เช่ือว่าคุณค่า และความงดงามของหัตถศิลป์ไทย สามารถประยุกต ์
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่า 
งานหัตถศิลป์ให้ร่วมสมัยกับชีวิต และความต้องการปัจจุบัน

SACICT believes that the aesthetic value of Thai crafts can  
always be adjusted to suit the lifestyle of each locality. 
We will develop creative ideas to add additional value to  
craftworks so thatthey become contemporary with  
today’s life and needs.
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อ�านาจหน้าท่ี
1. ด�าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง  

การประกวด หรือจ�าหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  
ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ 
การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์

3. ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด 
การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุน
ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ศลิปหัตถกรรมพืน้บ้าน ตลอดจนผสมผสานหรอืประยกุต์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต  
การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด

6. ด�าเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  
และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

Authority and Function 
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 industr ies 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 

รายงานประจําปี  2560
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Vision
To become a Thai handicraft knowledge 

and preservation center, commercializing  
globally for sustainable community’s well-being

Strategy Plan 2017-2020
The year 2017 has been particularly  

important for SACICT in its role as the enhancing 
navigator who leads the way forward to create 
opportunities for Master Artisans of Thailand, 
Master Craftsmen, Craftsman Descendants and 
SACICT members, to promote and support 
Thai arts and crafts to realize the expansion 
of both domestic and international networks 
and markets. This has been operated under 
certain strategies, comprising:

1. Be a Thai arts and crafts knowledge 
and preservation center (SACICT Knowledge) 

2. Develop Thai contemporary arts 
and crafts products for commercialization  
(SACICT Concept)

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  (SACICT Smart Craft)  

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

5. Restructure task and human resource 
management for greater efficiency (SACICT 
Innovation)

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสาน

คุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์
สู ่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
ปี 2560-2563

ปี พ.ศ. 2560 นบัเป็นช่วงเวลาส�าคัญของ SACICT  
ในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ชีท้างและสร้างโอกาส  
(Enhancing Navigator) ให้กับครศูลิป์ของแผ่นดนิ ครชู่าง 
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก
ของ SACICT เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลป
หัตถกรรมไทยให้มีการขยายตัวเชิงประจักษ์ ทั้งด้าน
เครือข่ายและการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู ้และส่งเสริมการ
อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Knowledge) 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิด 
ความร ่วมสมัยเพื่อต ่อยอดเชิงพาณิชย ์ (SACICT  
Concept)

3. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความ
สามารถให้กับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยให้มี Value 
Chain ท่ีเข้มแข็ง ท�าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 
แก่ชุมชนอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน (SACICT Smart Craft) 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสร้างค่านิยม 
ในงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนขยายช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร และ 
ช่องทางอื่นๆ (SACICT Crafts Market)

5. ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (SACICT Innovation)
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SACICT KNOWLEDGE 
เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ ์
งานศิลปหัตถกรรมไทย
Be a Thai arts and crafts knowledge and  
preservation center

รายงานประจําปี  2560
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การรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย 
ทั้ งในตัวบุคคลและหนังสือ ถือเป ็นส่ิงที่ส�าคัญยิ่ ง 
ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู ่ 
SACICT จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ โดยด�าเนินการ
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู ้งานศิลปหัตถกรรม
ไทยสู ่สาธารณชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้งานศิลปหัตถกรรมภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ ตัวอย่างที่ส�าคัญได้แก่

• การน�าครูผู ้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม 
ไปศึกษาเรียนรู้แหล่งผลิตสิ่งทอ ณ ประเทศอินเดีย

• การรวบรวมและเผยแพร ่องค ์ความ รู  ้
ภูมิปัญญาศิลปะการทอ “ผ้าจก ไท-ยวน ราชบุรี”

• การรวบรวมและจัดท�าองค ์ความรู ้ งาน 
หัตถกรรมประเภทบุดุนหรือสลักดุน  

• การจัดท�าองค ์ความรู ้ศิลปหัตถกรรมใน 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิม

• การเผยแพร ่องค ์ความรู ้ วัฒนธรรมร ่วม  
“มัดหมี่” สายใยแห่งเอเชีย

• การเชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี  
2560

• การปรับปรุงหอนิทรรศการ “หอเกียรติยศ”  

The compilation of knowledge and wisdom 
of Thai arts and crafts in both individuals and 
publications is an important task to preserve  
and inherit the traditional wisdom for interminable  
subsistence. In light of this importance,  
SACICT compiled and disseminated Thai craft  
knowledge to the public and improved  
capabilities of Master Artisans of Thailand,  
Master Craftsmen, and Craftsmanship  
Descendants by promoting an exchange of craft 
knowledge domestically and internationally.  
Major examples included: 

• Organization of a field trip to the textile 
production centers in India for the producers 
of arts and crafts 

• Compilation and dissemination of 
knowledge and wisdom of hand weaving art 
of “Jok fabric of Thai-Yuan ethnic group in 
Ratchaburi province”

• Compilation and producing of craft 
knowledge of chasing and repoussé

• Producing of knowledge of crafts-
manship representing the Muslim lifestyle and 
culture 

• Dissemination of knowledge of  
contemporary culture “Mudmee”, an Asian 
connection 

• Honoring of Craftsmanship Descendants 
for the year 2017

• “Hall of Fame” Exhibit ion Hall  
improvement 

SACICT จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ โดยด�าเนินการรวบรวมและ 
เผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สาธารณชน

SACICT compiled and disseminated Thai craft  
knowledge to the public
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ศึกษารูปแบบการจัดแสดงผ้าทอประเภทต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งทอ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดียและเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก

The study of the exhibition designs for a variety of textiles from India’s largest 

textile museum, housing a large collection of Indian historical textiles of  

all types, and one of the world’s best textile museum

เทคนิคการปักผ้าส่าหรีและเคร่ืองแต่งกาย 

ด้วยโลหะ (ดิ้นเงิน ดิ้นทอง) เส้นไหม และ

แทรกด้วยเล่ือม มุก อัญมณีหรือหินมีค่า

The embroidery techniques for sari 

fabrics and garments by using either 

metal (silver or gold) or silk threads  

embellished with sequins, pearls, 

jewels or gemstones

เทคนิคและรูปแบบการท�าแม่พิมพ์ ไม้ (Wood Block)  

ส�าหรับใช้พิมพ์ลายผ้า ท่ีท�าผ้าพิมพ์ลายของประเทศอินเดีย

The wood block printing technique and model for printing 

patterns on fabrics, used widely in India

รายงานประจําปี  2560
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ประเทศอินเดียได ้ชื่ อว ่ า เป ็นดินแดนแห ่ง
อารยธรรมด้านศาสตร์และศิลป์ของงานหัตถกรรม 
ที่เก่าแก่ของโลก และยังเป็นแหล่งผลิตส่ิงทอที่ส�าคัญ
ตั้งแต่ครั้งโบราณ สิ่งทอของอินเดียได้แผ่ขยายเข้าไป
ยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ผ่านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต และความเชื่อ  
จนท�าให้เกิดเป็นผ้าทอของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค
ที่มีอัตลักษณ์จากรากของวัฒนธรรมร่วมที่ได้รับอิทธิพล
จากอินเดีย 

SACICT ได้น�าคณะครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง 
ศลิปหตัถกรรม ทายาทช่างศลิปหตัถกรรม และนกัออกแบบ 
สร้างสรรค์หัตถศิลป์ จ�านวน 10 คน เดินทางไปศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในแหล่งอารยธรรมและแหล่งผลิต 
สิ่งทอ ณ ประเทศอินเดีย เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย 
ได้รบัประสบการณ์ แนวคดิ และมุมมองใหม่ๆ ในการน�ามา 
ต่อยอดพัฒนาผลงานต่อไป เช่น เอกลักษณ์-ลวดลาย  
ผ้าปาโตลา ผ้าไหมมัดหมี่ของอินเดียที่ถือได้ว่าเป็น 
แม่แบบหรือต้นก�าเนิดของผ้ามัดหม่ีท่ีส่งอิทธิพลไปยัง 
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ เทคนิคการทอผ้ายกดอกจากแหล่ง
ชุมชนทอผ้ายกทองที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
เทคนิคและรูปแบบการท�าแม่พิมพ์ไม้ (Wood Block) 
เทคนิคการทอผ้า Tangalia ซ่ึงเป็นผ้าทอที่มีประวัติ
ยาวนานของอินเดียมากว่า 700 ปี เทคนิคการเขียน
ลวดลายบนผืนผ ้าด ้วยสีธรรมชาติ หรือที่ เรียกว ่า  
ผ้ากาลัมการี 

ในโอกาสนี้ นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์ส ่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้เข้าร ่วม
หารือกับผู ้บริหารพิพิธภัณฑ์ผ ้า Calico (Calico  
Museum of Textiles) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ์ผ้าทีส่�าคัญทีสุ่ด  
ในอินเดีย ที่มีการรวบรวมผ้าในประวัติศาสตร์ทุกชนิด 
ของอินเดียไว้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน 
ทั้งในด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป

India is home to some of the finest 
and oldest handicrafts in the world and a 
major textile production center since ancient 
times. The Indian textile has entered several  
Southeast Asian countries through tradition, 
culture, religion, lifestyle and belief, thus 
giving birth to woven fabrics of each country  
and region whose unique identity has  
stemmed from the roots of contemporary  
culture influenced by India.    

In February 2017, SACICT led a group 
of 10 Master Artisans of Thailand, Master 
Craftsmen, Craftsmanship Descendants and 
crafts designers to take a field trip to learn and  
exchange knowledge of the textile production  
centers in India. The field trip aimed at  
giving the producers of Thai arts and crafts an  
opportunity to acquire new experiences,  
ideas and viewpoints to be further developed 
into craftworks such as uniqueness-patterns,  
Patola fabric recognized as India’s Mudmee silk 
fabric which was a model or origin of Mudmee 
fabric influencing Asian and Southeast Asian 
countries, Yok Dok fabric weaving technique  
originating from the gold cloth weaving  
communities that had long developed close 
ties with Thailand, wood block techniques 
and models, Tangalia fabric weaving technique 
with its long history in India for more than 700 
years, and hand-painted fabrics with natural 
dyes-Kalamkari fabric.   

In this occasion, Mrs. Amparwon  
Pichalai,CEO of SACICT, held a discussion  
with the executives of Calico Museum of  
Text i les-the foremost text i le museum  
of India housing a large collection of  
Indian historical textiles of all type-to  
further seek mutual cooperation in terms of  
academic matter and organization of activities.

การน�าครูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไปศึกษาเรียนรู้แหล่งผลิตสิ่งทอ  
ณ ประเทศอินเดีย

Organization of a field trip to the textile production centers in India for 
the producers of arts and crafts
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การทอผ้าจก ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนอัตลักษณ ์

ท่ีบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ และถิ่นก�าเนิดของกลุ่มชนท่ีมีเช้ือสายไท-ยวน เชียงแสน 

ท่ีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

Jok fabric weaving is the cultural heritage representing the long 

inherited identity of the Thai-Yuan Chiang Saen group’s ethnicity 

and hometown

การด�าเนินกิจกรรมจัดท�าองค์ความรู้ ผ้าจก ไท-ยวน ที่ SACICT ด�าเนินการในคร้ังนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีสะท้อนถึง 

มรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว

This year’s activity on the compilation of knowledge of Jok fabric of Thai-Yuan ethnic group is to gather knowledge that 

reflects the cultural heritage representing its own characteristics and identity

การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปะการทอ “ผ้าจก ไท-ยวน ราชบุรี” ส่งผ่านถึงคนรุ่นหลังร่วมกันฟื้นฟูสืบสานศิลปะการทอผ้าจก 

ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาวไท-ยวนสืบต่อไป

The dissemination of “Thai-Yuan Ratchaburi Jok fabric” weaving knowledge and wisdom handed down to younger  

generationsThe revival of the Jok fabric weaving art to maintain its position as the heritage of the Thai-Yuan ethnic group
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การทอผ้าจก ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน แห่งอาณาจักรล้านนา 
ที่สืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนกันมา
อย่างยาวนาน ต้ังถิ่นฐานทางตอนเหนือของประเทศไทย 
ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึง 
อัตลักษณ์ และบ่งบอกถึงชาติพันธุ์และถิ่นก�าเนิดของ
กลุ่มไท-ยวน ท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจก 
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาว 
ไท-ยวน จนกลายเป็นผ้าทอพ้ืนเมืองแห่งบ้านคูบัว 
จังหวัดราชบุรี ท่ีเป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียงจวบจนปัจจุบัน 

ผ้าจกนั้นถือกันว่ามีคุณค่ามาก ด้วยเทคนิค
การทอจกเป็นวิธีการทอท่ีต้องใช้ความสามารถ และ
ความอุตสาหะของช่างทอ ชาวไท-ยวนจะทอผ้าไว้ใช้
ในพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณี วัฒนธรรม และศรัทธา
ความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา ผ้าจกบางชนิดทอขึ้น 
เพื่อใช้เพียงคร้ังเดียวในชีวิต บางชนิดก็เป็นผ้าที่ใช้ใน 
พิธีส�าคัญทางศาสนา บางชนิดก็ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

SACICT จึงได้ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับผ้าจก ไท-ยวน ไว้ในรูปแบบของหนังสือ
ในปี 2560 เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายไปตามกาลเวลา 
และสามารถน�าไปใช ้ประโยชน ์ในการสืบค ้นและ 
เผยแพร่ ต่อยอดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให ้
ลูกหลานชาวไท-ยวนได้ภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสาน
การทอผ้าจกท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ ์ของตน  
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

Jok fabric weaving represents the  
contemporary cultural indentiy of Thai-Yuan 
ethnic group of the Lanna Kingdom who has 
long descended from the ancestors in Chiang 
Saen and settled in the North of Thailand. It is 
regarded as the cultural heritage that reflects  
the identity and marks the ethnic and  
hometown of Thai -Yuan ethnic group  
inheriting the wisdom of Jok fabric weaving as 
its art and cultural identity that has become  
the famous local fabric of Ban Khu Bua,  
Ratchaburi province until now.   

Jok fabric is of great value with its exquisite 
weaving technique that requires the weavers’ 
capability and diligence. The Thai-Yuan ethnic 
group weaves Jok fabrics for several rituals 
attached to the inherited tradition, culture, 
faith and belief. Some types of Jok fabric are 
woven for single use; while some are used for 
the important religious ceremonies and some 
for daily life use.  

SACICT, therefore, compiled the related  
knowledge of Thai-Yuan Jok fabric into  
publications in 2017 so that the information 
did not get lost over time and could be used 
for search and propagation in several areas. 
This was particularly to make the Thai-Yuan 
descendants proud and jointly inherit and 
preserve Jok fabric weaving, a sign of their 
ethnic identity, for interminable subsistence. 

การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปะการทอ  
“ผ้าจก ไท-ยวน ราชบุรี”

Compilation and dissemination of knowledge and wisdom of hand weaving 
art of “Jok fabric of Thai-Yuan ethnic group in Ratchaburi province”
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การด�าเนินกิจกรรมองค์ความรู้ “สลักดุน” ภูมิปัญญาเชิงช่าง จากอดีตสู่ปัจจุบันท่ี  

SACICT ด�าเนินการในคร้ังนี้ จึงนับเป็นกิจกรรมท่ีเผยแพร่เอกลักษณ์ รูปแบบ  

ลวดลาย และเทคนิคงาน “สลักดุน” จากประเทศต่างๆ 

This year’s activity on the dissemination of “chasing and repousse”  

knowledge from the past to the present aims to promote unique patterns, 

designs and techniques of chasing and repousse  from various countries

งานบุดุน หรือสลักดุน ถือเป็นงานศิลปะ  

หัตถกรรมแขนงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงอัจฉริยะ  

ทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เชิงช่าง เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  

ท่ีแสดงเอกลักษณ์ทางศิลปะและ 

วัฒนธรรมของชาติได้อย่างชัดเจน

Chasing and repousse is a branch of craftsmanship 

representing talents, skills and capabilities in creating 

artisanal works which require high proficiency and 

mastery. It is the ancestors’ wisdom heritage that 

clearly exhibits the nation’s unique art and culture 

งานช่างฝีมือในงานสลักดุน ที่ใช้เทคนิคการสลัก  

การดุนแบบดั้งเดิมของศาสตร์และศิลป์แขนงน้ีในปัจจุบัน 

ก็อาจจะยังไม่ถึงกับสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 

เสียทีเดียว ยังมีช่างฝีมือที่สืบทอดอยู่ แต่ส่วนใหญ ่

จะพบมีอยู่มากในจังหวัดทางภาคเหนือของไทย

The traditional techniques of chasing and repousse may  

not become exactly extinct from today’s Thai way of life 

as it has been inherited by some skilled craftsmen mostly 

inhabiting the areas of Northern Thailand 
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งานบุดนุ หรือ สลกัดนุ ถอืเป็นงานศลิปหตัถกรรม
แขนงหนึ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงอัจฉริยะ ทักษะและ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงช่าง ที่ต้อง
ใช้ฝ ีมือและความช�านาญอย่างมาก เป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติได้อย่างชัดเจน 

การสลัก หมายถึง การท�าให้เป็นลวดลายหรือ 
ตัวหนังสือด้วยของมีคม โดยการใช้สิ่วหรือเครื่องมือสลัก  
ตอกด้วยค้อนลงไปบนแผ่นโลหะ ให้เป็นร่องลึก เพื่อให้ 
เห็นลวดลาย หรือภาพชัดเจนโดยไม่ต้องให้เนื้อของ  
โลหะน้ันๆ หลุด หรือสึกออกไป

การดุน หมายถึง การท�าให้โลหะต่างๆ เป็นรอย 
นูนขึ้นคล้ายๆ กรรมวิธีการปั๊มหรือดุนลายด้วยมือ

วัสดุท่ีนิยมน�ามาใช้ในงานสลักดุน ได้แก่ ทองค�า 
เงิน ทองแดง ส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงาน
สลักดุน ประกอบด้วย แผ่นโลหะท่ีจะน�ามาสลักดุน 
แผ่นชันแก้วใช้รองรับโลหะขณะสลักดุนจะช่วยให้ 
ไม่เสียรูปทรง เคร่ืองมือสลักดุน ประกอบด้วย ค้อนและ
สิ่วสลักดุน ขนาดต่างๆ กรดก�ามะถันเจือจาง ตะเกียง 
เป่าแล่นหรือตะเกียงฟู่แบบใช้แก๊ส คีบจับเส้น ปากกา
จับร้อน แปรงทองเหลือง กาว สิ่วตอกขาดหรือส่ิวสกัด 
กรรไกรตัดโลหะ ตะไบ และแท่งเหล็กหรือไม้ไว้ทับ 
ชิ้นงานกับชันแก้ว

Chasing and repoussé is a branch of 
craftsmanship, representing talents, skills and 
capabilities in creating artisanal works which 
require high proficiency and mastery. It is the 
ancestors’ wisdom heritage that clearly exhibits 
the nation’s unique art and culture.  

Chasing refers to the act of creating 
patterns or letters with a sharp tool, either 
a chisel or a carving tool, and knocking by a 
hammer on a metal sheet to drill a deep hole 
for clear patterns or images without losing or 
deteriorating the metal surface.    

Repoussé refers to the act of creating 
raised or relief patterns or images on metals, 
like the stamping or hand casting process.

Popular materials for chasing and repoussé 
works include gold, silver and copper. Chasing 
and repoussé equipment and tools comprise 
metal sheets and glass lifters to handle metals  
dur ing chas ing and repoussé without  
distortion, hammers and chisels of all sizes, 
diluted sulfuric acid, gas blow lamps, pliers, 
burning pens, brass brushes, glue, gouge  
chisels, metal shears, files and steel or wood 
bars to overlay the metals against the glass 
lifters.  

การรวบรวมและจัดท�าองค์ความรู้งานหัตถกรรมประเภทบุดุนหรือสลักดุน 

Compilation and Producing of craft knowledge of chasing and repousse
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งานศิลปหัตถกรรมไทยแขนงน้ีเป็นงานท่ีต้อง
อาศัยความช�านาญ ความสามารถเฉพาะและเทคนิค
ของช่างแต่ละคน เพื่อให้เกิดความวิจิตร มีคุณค่าและ
เกิดการยอมรับในฝีมือ เพราะการท�างานกับโลหะน้ัน
จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
ศาสตร์และศิลป์แขนงน้ีอาจจะยังไม่ถึงกับสูญหายไป
จากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเสียทีเดียว ด้วยยัง 
มีช่างฝีมือที่สืบทอดอยู ่ แต่โอกาสที่จะได้ชื่นชมงาน
หัตถกรรมประเภทนี้จะลดน้อยลง

SACICT ได้รวบรวมองค์ความรู้งานบุดุนหรือ
สลักดุน ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย  
ในป ัจจุ บันในรูปแบบของหนังสือและเผยแพร ่สู  ่
สาธารณชนผ่านการจัดนทิรรศการ “สลักดนุ” ภมูปัิญญา 
เชิงช่าง จากอดีตสู ่ป ัจจุบัน โดยน�าเสนอรูปแบบ
ชิ้นงานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์รูปแบบลวดลาย และ
เทคนิคการสลักดุนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา  
ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน เนปาล และงานสลักดุน
ของไทย เช่น ศิลปะงานช่างสลักดุนประเทศเมียนมา 
ที่มีความโดดเด่น สลักดุนลายเป็นเรื่องราวภาพเล่าเรื่อง
ตวัละครในวรรณคดรีามเกยีรติ ์วถิชีวีติ ลายภาพเล่าเรือ่ง 
ตัวละครในวรรณคดีเป็นเรื่องราว ศิลปะงานช่างสลักดุน 
ประเทศกัมพูชา ท่ีนิยมสลักดุนโลหะให้เป็นรูปทรง
หรือรูปสัตว์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน ศิลปะ
งานช่างสลักดุนในลาว นิยมท�าชิ้นงานรูปแบบขันที่ใช ้
เป็นภาชนะใส่น�้า หรือขันเชิง หรือพานเชิง ใช้เป็น
ภาชนะส�าหรับใส่ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนส�าหรับไป
วัด หรือศิลปะงานช่างสลักดุนของไทยที่แสดงออกถึง
ทักษะฝีมือของสกุลช่างในแต่ละภูมิภาคที่สร้างสรรค์
ผลงานสลักดุนที่วิจิตรงดงาม
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This branch of Thai craftsmanship  
requires expertise and technique of each artisan 
to create exquisite and valuable works since 
working with metals can easily cause mistakes. 
Although it may not become exactly extinct 
from today’s Thai lifestyle as some skilled 
craftsmen still exist. However, the opportunity 
to appreciate this kind of handiwork will be 
less possible.     

SACICT compiled the craft knowledge 
of chasing and repoussé which was on the 
verge of extinction from today’s life into  
publications and disseminated it to the  
general publ ic through the exhibit ion  
“Chasing and Repoussé”, the Artisanal Wisdom 
from the Past to the Present. The exhibition 
displayed work pieces that reflected the unique 
chasing and repoussé patterns, designs and 
techniques from various countries including 
Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, China and 
Nepal. For instance, Myanmar’s outstanding  
chasing and repoussé art created the  
patterns and images of characters in Ramayana  
literature; Cambodia’s metal chasing and  
repoussé  art presented in different shapes or 
animals found in daily life; Laos’ chasing and 
repoussé works in the form of water bowls or 
bowls or trays with base attached for popped 
rice, flowers, incense sticks and candles  
offered to the monks; or Thai  chasing and  
repoussé art presented in exquisite works  
created by the skilled artisan families in each 
region. 
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การจัดท�าองค์ความรู้ข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สะท้อนถึงงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี  

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของชนชาวมุสลิม ทั้งท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน ท้ังที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตที่ถือเป็นประเพณีนิยม

The Publication of knowledge and information of the unique identity, reflecting the same or  

different arts and crafts, culture and tradition related to the Muslims’ life, religion and  

lifestyle as practices or necessities for daily life

การจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “หัตถกรรม 

ในวัฒนธรรมมุสลิม วิถีมุสลิมไทย มุสลิมโลก” 

The organization of the forum entitled  

“Handicrafts in the Muslim Culture, Thai Muslim 

and Global Muslim Ways”

การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม 

ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานหัตถกรรมและ 

วิถีการด�าเนินชีวิตของชาวมุสลิม

The exhibition for the dissemination of knowledge of arts 

and crafts to show the relationship between handicrafts 

and Muslim Ways
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ชาวมุสลิม มีวิถีการด�าเนินชีวิตตามหลักของ
ศาสนาอิสลาม จนกลายเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ที่ไม่ว่า 
จะอยู ่ในประเทศไทยหรือส่วนใดของโลก ล้วนอยู ่
บนรากฐานของศาสนาอิสลามท้ังสิ้น วัฒนธรรมมุสลิม 
จึงมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรม
สากล แต่ภายใต้วัฒนธรรมสากลนี ้มสุลมิในแต่ละดินแดน 
ก็ยังมีสิ่งท่ีสะท้อนถึงงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีมีความเก่ียวข้องกับชีวิตของชนชาวมุสลิม
ที่แตกต่างกันออกไป ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาและ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตท่ีถือเป็นประเพณีนิยม  
เป็นแนวปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 
ตั้งแต่เกิดจนตาย ท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 
ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในประเทศที่มีสถานะเป็นประเทศ
มุสลิม หรือชุนชนมุสลิมกลุ ่มเล็กกลุ ่มน้อยที่มีอยู ่ใน 
แต่ละประเทศ หรอืมสุลมิในประเทศแถบตะวนัออกกลาง  
เรื่องราวเหล่าน้ีจึงมีคุณค่าท่ีควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เรียนรู้ และการเผยแพร่  
เพื่อให้ได้รู ้จักและเรียนรู ้ถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของชาวมุสลิม ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์แห่งงานศิลป
หัตถกรรมท่ีมีความหลากหลาย และยังจะส ่งต ่อ 
ไปถึงการต่อยอด ขยายผลในการพัฒนาสร้างสรรค์
รูปแบบงานหัตถกรรมให้สอดคล้องกับรสนิยมและ
วัฒนธรรมของมุสลิม ที่มีพื้นฐานของวิถีชีวิตตามหลัก
ของศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมท้ังยังจะเป็นแนวทาง 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
มุสลิมร่วมกันกับประเทศมุสลิมในกลุ ่มอาเซียน และ
นอกอาเซียนต่อไปอีกด้วย ได้แก่

The Muslims, whether in Thailand or 
any parts of the world, all have strong ties to 
their religion. Their culture and tradition are 
entirely based on the religion of Islam. The 
Muslim culture is thus a contemporary culture 
which can be considered as a global culture.  
Within the global culture, however, l ie  
different artworks, craftworks, cultures,  
traditions, practices and lifestyles of the 
Muslims living in different places, whether 
in the Muslim countries or small Muslim  
communities in each country or countries 
in the Middle East. All these matters are  
therefore worth studying, learning and  
disseminating to get to know the Muslims’ 
lifestyle and culture, which reflect their unique 
identity in different artworks and craftworks. 
The study can even be furthered to the 
development of innovative craft designs to 
meet the Muslims’ taste and culture based 
on their strict religious principles. Also, it can 
be a guideline for an exchange of learning of 
the Muslims’ lifestyle and culture between  
the Muslim countries within and outside  
ASEAN. The examples of activities were: 

การจัดท�าองค์ความรู้ศิลปหัตถกรรม ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิม

The publication of knowledge of craftsmanship representing  
the Muslim lifestyle and culture
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การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
งานหัตถกรรมและวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวมุสลิม เช่น 
งานผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องจักสาน งานหัตถกรรม
ไม้ เป็นต้น โดยในนิทรรศการได้จัดแสดงทั้งงานศิลปะ 
ในวัฒนธรรมมุสลิม ที่เป็นศิลปะแห่งลวดลายตกแต่ง 
ทีน่ยิมใช้อย่างแพร่หลายทัง้อาราเบสก์และอกัษรประดษิฐ์  
และงานหัตถกรรมท่ีสะท้อนตัวตนในวิถีชีวิตของมุสลิม 
เช่น ผ้ารองละหมาด ชุดเครื่องแต่งกายชายและหญิง 
หมวกกะปิเยาะห์ ผ ้าสะระบ่ัน ผ้าคลุมศีรษะสตรี  
เรือกอและ กริช เครื่องจักสานในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น 

การจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ	 “หัตถกรรมใน
วัฒนธรรมมุสลิม	วิถีมุสลิมไทย	มุสลิมโลก” เป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับ
อัตลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนมุสลิม เอกลักษณ์ และ
ประวัติศาสตร์งานศิลปะท่ีปรากฏในสถาปัตยกรรม
สถานของมุสลิม ตลอดจนถึงงานศิลปหัตถกรรม
วัฒนธรรมในวิถีและวัฒนธรรมมุสลิม โดยเชิญ ดร.อนัส 
อมาตยกุล อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์สุกรี สาเหร็ม นักวิชาการอิสระ มาบรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อ หลากหลายของวิถี และอัตลักษณ์
ที่สะท้อนตัวตน “มุสลิม” ในประเทศต่างๆ พร้อมสาธิต 
อตัลกัษณ์ของความเป็น “มสุลมิ” อาท ิหมวก การโพกผ้า 
สะระบั่นรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามฐานะของผู้โพก
และวัฒนธรรม และอีกหน่ึงหัวข้อส�าคัญ คือ หัตถกรรม
ในวิถีและวัฒนธรรม “มุสลิม” โดยน�าเสนอถึงพื้นฐาน
แห่งต้นก�าเนิด หรือวิถีดั้งเดิมมาจากมุสลิมที่อาจยังไม่มี
ใครรู้ อาทิ หัตถกรรมจักสานปลาตะเพียน หมวกใบจาก
เตียงเชือกถักและรูปแบบอักษร และศิลปะประดิษฐ์

การจัดท�าองค์ความรู้ข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะ
เป็นหนังสือ ที่สะท้อนถึงงานศิลปะงานหัตถกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของ 
ชนชาวมุสลิม ทั้งที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนา และท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตท่ีถือเป็น
ประเพณีนิยม เป็นแนวปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิต
ประจ�าวัน ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 
เรียนรู้ และการเผยแพร่ถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
ชาวมสุลมิทีส่ะท้อนถงึเอกลักษณ์แห่งงานศลิปหตัถกรรม
ที่มีความหลากหลาย ท้ังท่ีอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้องถิ่น และเอกลักษณ์ท่ีมีการผสมผสานกับวัฒนธรรม
อื่นที่แตกต่างเข้ามาปรับประยุกต์ 
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The	 exhibition	 for	 dissemination	 of	
knowledge of arts and crafts to show the 
relationship between handicrafts and Muslim 
ways such as fabrics and garments, wickerwork, 
wood crafts, etc. On display at the exhibition 
were the artworks in the Muslim culture,  
represented by their decoration elements 
such as the arabesque and calligraphy, and 
craftworks reflecting the identity of Muslim 
ways such as prayer sheets, men and women’s  
clothes, prayer caps, Saraban scarves,  
headscarves, Ko Lae boats, daggers, wickerwork 
of everyday life, etc.      

The	forum	entitled	“Handicrafts	 in	the	
Muslim	Culture,	Thai	Muslim	and	Global	Muslim	
Ways” was held to pass on the knowledge  and 
stories related to the identity, uniqueness and 
history of arts manifested in the architectural 
structures of the Muslims along with the arts  
and crafts, way of life and culture of the  
Muslims. Dr. Anas Amatayakul, a lecturer at 
Mahidol University and Professor Sukree Sahrem, 
an independent scholar, were keynote speakers 
to give a lecture on the topic of diverse ways 
of life and identity reflecting “the Muslims” 
in different countries as well as demonstrate 
the identity of being “Muslim”, for example,  
caps and different head wrap styles of  
Saraban scarves conforming to the status of 
each individual and culture. Another important 
topic to be addressed was the handicrafts in 
“Muslim” way and culture by introducing a 
basic origin or traditional way that may not be 
known to anyone such as palm-leafed carp 
hand weaving, Nipa palm leaves hats, rope 
beds, letter forms and art creations.   

The	 publications	 of	 knowledge	 and	
information of the unique identity, reflecting 
both same or different arts and crafts, culture 
and tradition related to the Muslims’ life,  
religion and lifestyle as practices or necessities 
for daily life from birth to death, were issued. 
They were beneficial to the study, learning 
and dissemination of the Muslim lifestyle 
and culture representing the uniqueness of  
different arts and crafts, either of each locality 
or of mixed culture.
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นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมร่วมมัดหมี่ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่งเอเชีย ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง 

สิงหาคม 2559 ที่ได้อันเชิญฉลองพระองค์ “มัดหม่ี” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงให้ชาวไทยได้ร่วมช่ืนชมความงดงาม

The exhibition to disseminate knowledge of cross-cultural Mudmee fabric, entitled “Mudmee”, an Asian Connection during 

June – August 2016, showcased the exquisite “Mudmee” dresses, once worn by Her Majesty Queen Sirikit
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กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู ้เกี่ยวกับผ้าไหม 
มัดหม่ี มีวัตถุประสงค์ ท่ีส�าคัญเพื่อเทิดพระเกียรต ิ
สม เด็ จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิ ติ์  พระบรมรา ชิ นีนาถ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา  
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและการทรงงาน
เพ่ือปวงชนชาวไทย และเพือ่ส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ
ที่ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาและปรับปรุงการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ จนกลายเป็นที่นิยมแพร่หลาย ส่งผล
ให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ผ้ามัดหมี่จากนานาประเทศ อาทิ ประเทศในทวีปเอเชีย
และทวีปอเมริกากลาง ผ่านนิทรรศการถ่ายทอดข้อมูล
องค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผ้ามัดหมี่ และรากแห่ง
วัฒนธรรมร่วมของผ้ามัดหม่ีจากประเทศต่างๆ โดยการ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เป็นเอกสาร และ
สามารถน�าไปใช้เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจในวิถีแห่งวัฒนธรรมร่วมบนผืนผ้า 

The activity to disseminate the knowledge  
of Mudmee fabric is aimed to honour and celebrate  
the 84th birthday anniversary of Her Majesty 
Queen Sirikit of the Ninth Reign, to promulgate  
Her royal duties dedicated for the Thai people  
and to commemorate Her graciousness in 
encouraging the villagers to develop and  
improve the Mudmee silk fabric weaving which 
has become widely popular and generated 
income for the local communities until now. 
It is also to disseminate the knowledge of 
Mudmee fabric from various countries such 
as those in Asia and Central America through 
an exhibition concerning Mudmee fabric and 
cross-cultural roots of Mudmee fabric from 
different countries by gathering the knowledge 
in documents for promulgation and promotion 
of a better understanding of cross-cultural 
ways on fabrics. 

การเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมร่วม “มัดหม่ี” สายใยแห่งเอเชีย

Dissemination of knowledge of cross-cultural culture: “Mudmee”,  
an Asian connection
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ส�าหรับรูปแบบกิจกรรม SACICT ได ้จัด
นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู ้วัฒนธรรมร่วมมัดหมี่ 
ภายใต้ ช่ือ นิทรรศการ “มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่ง
เอเชีย มีองค์ประกอบนิทรรศการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย  
ส่วนการจดัแสดงฉลองพระองค์ทีไ่ด้อญัเชญิฉลองพระองค์ 
มัดหมี่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มาจัดแสดงให้ชาวไทยได้ร่วมชื่นชมความงดงามของ 
ฉลองพระองค์ที่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหม่ี
ฝีมอืชาวบ้านจากท้องถิน่ภาคอสีานของไทย ส่วนจดัแสดง
นทิรรศการพระราชกรณียกจิในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช กับการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม
ราษฎรในท้องถิ่นภาคอีสาน การทรงงานเพื่อฟื ้นฟู  
ส ่งเสริมและเผยแพร ่ผ ้าไหมมัดหมี่ ให ้ เป ็นที่นิยม 
แพร่หลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ และส่วน
จัดแสดงผ้ามัดหม่ีจาก 14 ประเทศ ในทวีปเอเชีย 
อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง และผ้ามัดหมี่จาก
ประเทศไทย โดยผ้ามัดหม่ีท่ีน�ามาจัดแสดงในครั้งนี้มี
จ�านวนกว่า 500 ชิ้น และเป็นผ้าท่ีถือได้ว่ามีความส�าคัญ 
ตามแบบฉบับของประเทศนั้นๆ เช่น ผ้าโฮลพิดาน  
ซึ่งเป็นผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาใช้ขึงบนเพดาน
ในวิหารหรือโบสถ์ของวัด หรือขึงบนเพดานเหนือเศียร
พระพุทธรูป เสื้อกิโมโนมัดหม่ีญ่ีปุ่น หรือผ้าฮิงกิของ 
ชนเผ่าซุมบาในอินโดนีเซีย ท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลวดลายและความเชื่อ เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมกีารรวบรวมและจดัท�าองค์ความรู ้
เอกลักษณ์ เทคนิค ลวดลายของผ้ามัดหม่ีจากประเทศ
ในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และ
อเมริกากลาง จัดท�าเป็นหนังสือ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ เผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อการรบัรู ้
ถึงอารยธรรมของผ้ามัดหมี่ที่มีอยู ่ในนานาประเทศ 
ในหลายภมูภิาคของโลก และมคีวามเชือ่มโยงระหว่างกนั 
ของประเทศในแต่ละภูมิภาคนับจากในครั้งอดีตกาล 
ผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบัน

SACICT hosted the exhibit ion to  
disseminate knowledge of cross-cultural Mud-
mee fabric, entitled “Mudmee”, an Asian 
Connection which mainly comprised a section 
showcasing the exquisite dresses, once worn 
by Her Majesty Queen Sirikit of the Ninth Reign, 
designed and tailored by the local villagers 
from the Northeast of Thailand; a section 
displaying the royal duties of Her Majesty 
Queen Sirikit of the Ninth Reign such as visiting  
her subjects in the Northeast of Thailand, 
working on the restoration, promotion and 
promulgation of Mudmee fabric’s popularity 
both domestically and internationally; and 
a section exhibiting Mudmee fabrics from 
14 countries in Asia, North America, Central 
America and Thailand, totaling up to 500  
pieces regarded as important for those countries 
such as Hol Pidan fabrics which were used in 
religious ceremonies and hung over the ceiling 
of temple or stretched over the heads of the 
Buddha images, Mudmee Kimono blouses 
or Hingi fabrics of Indonesia’s Zumba tribe 
which represented the relationship between 
patterns and beliefs.      

Also, the knowledge of uniqueness, 
techniques and patterns of Mudmee fabrics 
from the countries in Asia, Southeast Asia, 
North America and Central America was built 
and complied in bilingual publications - in 
Thai and English. They were beneficial to the 
understanding of Mudmee fabrics inhabiting 
in many countries in different regions of the 
world and connectivity with the countries 
in each region from the past to the present.  

49
ANNUAL REPORT 2017 



SACICT ด�าเนินกิจกรรมการคัดสรร “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”  

มาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน  

มีทายาทที่เป็นช่างฝีมือ เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับการคัดสรรเชิดชู 

เป็น “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2556   

จนถึงปัจจุบันใน ปี 2560 นี้ มีจ�านวน 55 คน

Selecting “Craftsmanship Descendants” is an important 

activity that SACICT has continuously carried out from 2013  

until now. Currently, there are 55 honored Craftsmanship 

Descendants in total

รายงานประจําปี  2560
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งานศลิปหตัถกรรมเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์
ความเป็นชาติของไทย ซ่ึงหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว ้
อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา จากการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ที่ส่งผลต่อรายได ้
ของบุคคลและชุมชนท่ีพึ่งพางานหัตถกรรม SACICT  
จึงเห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และรักษา
คุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง 
เพื่อให้ด�ารงคงอยู ่ถึงคนรุ่นหลังในการร่วมกันรักษา  
และพัฒนาต่อยอดสู ่ความร่วมสมัย เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

การเชิดชู “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” จึงเป็น
อีกหน่ึงในกิจกรรมส�าคัญท่ี SACICT ได้ด�าเนินการมา
อย่างต่อเน่ือง นับจากปี 2556-2560 มีทายาทช่างศิลป
หตัถกรรมทีไ่ด้รบัการเชดิช ูรวมทัง้สิน้ 55 ราย โดย คดัสรร 
จากกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่มีใจรักในงานศิลปหัตถกรรม 
ที่เป็นทายาทสายตรง หรือเป็นลูกหลานที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น หรือเป็นลูกศิษย์ที่มี
ความรักในงานหัตถกรรมดั้งเดิม และได้รับการสั่งสอน 
และถ่ายทอดจากครูอาจารย์ หรือผู ้อยู ่ในวงการงาน
หัตถกรรม แล้วน�ามาพัฒนาต่อยอดทางความคิด โดย
ยังคงรักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ความเป็นงาน
หัตถกรรมในรูปแบบดั้งเดิม และผสมผสานประยุกต์
งานให้มีเอกลักษณ์ มีความร่วมสมัย และสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของตลาด ส�าหรับปี 2560  
SACICT ได้คดัสรรและเชดิช ู“ทายาทช่างศลิปหตัถกรรม 
ประจ�าปี 2560” จ�านวน 11 ราย ได้แก่ 

Craftworks indicate the Thai identity. 
Unless we preserve them, they will get lost 
over time due to social, economic and living 
changes affecting the income of individuals 
and communities relying on them. SACICT has 
therefore realized the importance to preserve, 
inherit and maintain the traditional wisdom 
so that it can be passed down to for the 
next generation and further lead to concrete 
market opportunities.   

H o n o r i n g  t h e  “ C r a f t s m a n s h i p  
Descendants” is therefore another important 
activity SACICT has continuously carried out  
from 2013 to 2017. There were a total of  
55 honored Craftsmanship Descendants,  
selected from young craft-loving generations 
who were direct heirs or descendants inherited  
from the ancestry from generat ion to  
generation or students who were affectionate 
to traditional handicrafts and were coached 
by teachers or people united in the craft 
society. Their ideas were conveyed into  
craftworks by keeping the traditional wisdom 
and identity while adjusting and integrating  
the contemporary style to meet the market 
needs. In 2017, SACICT selected and honored 
a total of 11 “Craftsmanship Descendants  
for the year 2017”, comprising: 

การเชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี 2560

Honoring of Craftsmanship Descendants for the year 2017
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คุณเนติพงศ์ ไล่สาม หัตถกรรมลูกปัดมโราห์  Mr. Netiphong Laisam, Manorah Beads 

คุณพงษ์พันธุ์ ไชยนิล หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินมอญ  Mr. Pongphan Chainil, Mon Pottery

คุณบุญชัย แก่บ้าน หัตถกรรมเคร่ืองประดับโบราณ  Mr. Boonchai Kaeban, Antique Jewelry

คุณชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ หัตถกรรมปูนปั้นสด  Mr. Chatchaval Sahassapas, Fresh Stucco

01

02

03

04

05

คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี หัตถกรรมจักสานป่านศรนารายณ์  Ms. Natrawee Duemkhanmanee, Sornnarai Hemp 
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คุณสรภัทร สาราพฤษ หัตถกรรมเคร่ืองถม  Mr. Soraphat Sarapreut, Nielloware

คุณทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ หัตถกรรมของเล่นโบราณ  Mr. Thaweesap Namkajornroj, Antique Toys

คุณหัสยา ปรีชารัตน์ หัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงค์  Ms. Hassaya Preecharat, Benjarong Ware

คุณไวโรจน์ วาน ิหัตถกรรมว่าวเบอร์อามัส (ว่าวในวัฒนธรรมมลายู)  Mr. Viroj Vani, Beramas Kite (the Malay Kite)

06

07

08

09

10

11

คุณธวัชชัย ชูจิต หัตถกรรมแกะสลักหนังตะลุง  Mr. Thawatchai Choojit, Carved Shadow Puppets 

คุณสรพล ถีระวงษ์ ศิลปะการปักพัสตราภรณ์โบราณ  Mr. Soraphol Theerawong, Antique Embroidered Textiles

53
ANNUAL REPORT 2017 



เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ SACICT  

จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ข้ึน  

เพื่อให้หอเกียรติยศ เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังเป็นสถานท่ีในการเผยแพร่

องค์ความรู้ ผลงานด้านศิลปหัตถกรรมไทยของครูศิลป์ของแผ่นดิน 

ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย 

ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น

To operate in line with its strategic plan, SACICT has  

renovated a Hall of Fame to serve as a knowledge  

and learning center for the Thai arts and crafts  

masterpieces of Master Artisans of Thailand,  

Master Craftsmen and Craftsmanship Descendants,  

thus achieving higher recognition from the public

รายงานประจําปี  2560
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การปรับปรุง “หอเกียรติยศ”  

“Hall of Fame” Improvement

“...การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท  
นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว  

ศิลปินจ�าต้องมีความจริงใจและความบริสุทธ์ิใจในงานที่ท�าด้วย  
จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ เพราะความจริงใจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ม่ันคงน้ัน  

เป็นเหตุส�าคัญท่ีท�าให้สามารถน�าเอาคุณลักษณะพิเศษภายในตัว ออกมาแสดงให้ปรากฏได้โดยเด่นชัด...”

“...the creation of all types of art needs the sincerity and frankness of the artists other than 
just distinct practices and appropriate methods. The works created by the sincere artists 

will be worthy of recognition since the presence of sincerity can obviously reveal  
the actual characteristics of the artists...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 

ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี, วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2515

Royal Speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej  
Given at the Opening Ceremony of the 21st National Exhibition of Art  

at the National Library at Wasukri Pier,  
on Friday, September 8, 1972 
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SACICT เล็งเห็นความส�าคัญและให้การยกย่อง
เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในฐานะที่เป็นผู ้สืบสาน
และต่อยอดภูมิปัญญาไปสู่ชนรุ่นหลัง และได้น้อมน�า 
พระราชด�า รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
งานศิลปหัตถกรรมของไทย โดยจัดท�าหอเกียรติยศ
ขึ้นในอาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
ระหว ่างประเทศ (องค ์การมหาชน) อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดง
ประวัติ แรงบันดาลใจ และผลงานของครูศิลป์ของ
แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม ในรูปแบบบ้านครูฯ จาก 9 สาขาช่าง หรือ 
9 เครื่อง อาทิ บ้านช่างเครื่องหิน บ้านช่างเครื่องโลหะ 
บ้านช่างเครื่องหนัง  บ้านช่างเครื่องจักสาน บ้านช่าง
เครื่องไม้ บ้านช่างเครื่องกระดาษ บ้านช่างเครื่องรัก  
บ้านช่างเครื่องดิน และบ้านช่างเครื่องทอ (ผ้า) โดย 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ได้น�าสื่อเทคโนโลย ี
มาใช้ประกอบการจัดแสดงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและ
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมนิทรรศการ และเป็นช่องทาง 
ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาองค์ความรู ้ของครูช่างศิลป
หัตถกรรมและทายาทช ่างศิลปหัตถกรรมให ้ เป ็น 
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการ  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ สืบสาน และอนุรักษ์ด้านงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู ้เข้า
ชมนิทรรศการที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้รู้จักผลงานศิลป
หัตถกรรมอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก และเป็น 
สือ่กลางในการร่วมอนรุกัษ์และสบืสานงานหตัถศลิป์ไทย 

ภายในหอเกียรติยศรูปแบบใหม่นั้น มีการน�า
สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงและในการสื่อสาร
องค์ความรู้และคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมที่รังสรรค์ 
โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นผู ้ที่ทุ ่มเทแรงกาย 
แรงใจในการท�างานด้วยศาสตร์และศิลป์ รวมท้ังได้มี
การรวบรวมข้อมูลและผลงานของครูฯ และทายาทฯ  
ที่ SACICT ได้ยกย่องเชิดชูจากท่ัวทุกภูมิภาคของ
ไทย ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน www.sacict.or.th  
ซึ่งผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยีดังกล่าว ได้สร้างความ
ประทับใจและท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบ Two-Way 
Communication ระหว่างส่วนจัดแสดงและผู้เข้าชม 
จนได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดียิ่ง

รายงานประจําปี  2560
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SACICT has realized the importance of 
Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen 
and Craftsmanship Descendants as the inheritors  
of traditional wisdom passed on to the  
posterity and applied His Majesty King Bhumibol  
Adulyadej’s royal speech on the preservation and  
inheritance of Thai arts and crafts by establishing  
a Hall of Fame in Phra Ming Monkhon Pavillion 
of the SUPPORT Arts and Crafts International  
Centre of Thailand (Public Organization),  
Bangsai district,  Ayutthaya province, to serve  
as a place for showcasing biographies,  
inspirations and masterpieces of Master 

Artisans of Thailand, Master Craftsmen and  
Craftsmanship  Descendants in the form of houses  
from 9 branches of artisanal works such as 
House of Stone Craft Artisans, House of Metal 
Craft Artisans, House of Leather Craft Artisans,  
House of Wickerwork Artisans, House of Wood 
Craft Artisans, House of Paper Craft Artisans, 
House of Lacquerware Artisans, House of 
Earthenware Artisans and House of Textile 
Artisans. Several media technologies were 
applied in the exhibition to enhance the  
visitors’ interest and participation and served 
as a channel for disseminating the knowledge  
of Master Craftsmen and Craftsmanship   
Descendants to be more well-known to a 
group of visitors. The Hall of Fame would be 
a learning and preservation center for Thai 
handicrafts, an inspiration for the visitors 
who were young generations to recognize 
rare and valuable craftworks and a medium 
for preserving and inheriting Thai handicrafts.   

Within the newly improved Hall of Fame, 
several media technologies were applied  
for display and communication of knowledge  
and value of craftworks created by whole-
heartedly devoted Master Artisans of Thailand,  
Master  Cra f tsmen and Cra f tsmansh ip  
Descendants. Also, SACIC gathered the  
information and masterpieces of honored 
Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen  
and Craftsmanship Descendants from all 
regions of Thailand which were made  
available on the website www.sacict.or.th.  
The applicat ion of those technologies  
established the two-way communication 
between the gallery and visitors which  
contributed to positive feedback received 
from the visitors.
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SACICT CONCEPT 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดความร่วมสมัย 
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
Develop Thai contemporary arts and crafts products  
for commercialization
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การรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยท้ังในตัวบุคคลและ
หนังสือ ถือเป็นสิ่งท่ีส�าคัญย่ิงในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ดั้งเดิมให้คงอยู่

The compilation of knowledge of Thai arts and crafts in 
both individuals and publications is of great importance  
to preserve and inherit the traditional wisdom

งานศิลปหัตถกรรมไทยไม่เพียงเป็นมรดกทาง
ภูมิป ัญญาอันล�้าค ่าของชาติ ทว ่ายังสามารถสร้าง 
รายได้ สร้างความเป็นอยูท่ีด่แีก่ชมุชน SACICT จงึมุง่เน้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ต่อยอดภูมิปัญญา
หัตถศิลป์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร ้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและการ
ด�าเนินงานดังต่อไปนี้

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตศิลป์สู่การ
ทดสอบตลาดในประเทศ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน    

• การประกวดผลิตภัณฑ ์ หัตถกรรม เชิ ง 
สร้างสรรค์  

• การจัดท�าโครงการเส้นทางสายผ้าทอ

Arts & Crafts are not only the precious  
legacy of wisdom, but also generates  
income and enhances the community  
well-being. SACICT has therefore focused on 
the development of arts and crafts products 
and commercialization of crafts to strengthen 
the community economy in a sustainable 
manner though its operations as follows: 

• Development of innovative craft 
prototype products for testing in domestic 
markets 

• Development of sustainable crafts   

• Contest for innovative craft products  

• Implementation of the Weaving  
Streets Project
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตศิลป์สู่การทดสอบตลาด 

ในประเทศ (SACICT Concept)

Development of innovative craft prototype products  

for testing in domestic markets Project (SACICT Concept)

รายงานประจําปี  2560
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SACICT ด�าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ต้นแบบนวตัศลิป์สูก่ารทดสอบตลาดในประเทศ (SACICT 
Concept) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2559 โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากต้นแบบและบุคคล
ที่มาจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆ โครงการ 
เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน (Sustainable Crafts) โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) 
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Innovative Craft Award) โครงการไทยนวัตศิลป์
ส�าหรับ SACICT Craft Trend ซึ่งการผลักดันและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบเหล ่า น้ี สู ่ผลิตภัณฑ์ที่ม ี
ความพร้อมสู่ตลาด (Market- Ready Products) ได้
ด�าเนินการผ่านร้านต้นแบบ SACICT Concept 

ในปี 2560 ได้ด�าเนินการผลักดันผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้ขยายวงกว้างเข้าสู่ผู้บริโภคกลุ่ม
คนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยขยายช่องทางในการทดสอบ 
ตลาดภายในประเทศ เช่น เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศของ SACICT อาทิ งานเทศกาลนวัตศิลป์
นานาชาติ (IICF) และร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น 
งานบ้านและสวน จัดร้านต้นแบบ SACICT Concept 
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนา   
เข ้าร ่วมในงานแสดงสินค ้าต ่างๆ พร ้อมทั้งจัดท�า 
เร่ืองราว (Story-Telling) ของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ 
และเหมาะสมที่จะน�ามาจัดจ�าหน่ายในร้าน ตลอดจน 
ตกแต ่งและปรับเปลี่ยนการจัดวางสินค ้าในร ้าน  
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค โดยสินค้า 
จะได ้รับการจัดวางอย ่างเหมาะสมสอดคล ้องต ่อ 
ภาพลักษณ์ของ SACICT รวมทั้งประชาสัมพันธ ์
ผลิตภัณฑ์ของโครงการให้เพ่ิมมากขึ้น

SACICT has carried out the development 
project of innovative craft prototype products 
for testing in domestic markets (SACICT Concept), 
an ongoing project from the fiscal year 2016, 
by selecting the products from prototypes 
and individuals from different development 
projects such as the development project of 
sustainable crafts products, the development 
project of cross cultural crafts products, the 
innovative craft award project and the Thai 
innovative crafts project for SACICT Craft Trend. 
The drive and development of those prototype 
products towards market-ready products was 
pursued through the SACICT Concept store.   

 In 2017, SACICT drove the developed 
products to a greater extent to a group of young 
generation consumers by expanding channels 
for testing in domestic markets. For instance, 
they were showcased in SACICT’s domestic 
trade fairs such as the International Innovative 
Craft Fair (IICF). SACICT also collaborated with 
alliance agencies such as Baan Lae Suan Fair 
in preparing the SACICT Concept store for the 
distribution of crafts products which were  
developed and displayed in several trade 
fairs, interesting and appropriate story-telling  
of products, decorations and changes of 
product positions in the shop by placing 
them in a more appropriate area to increase 
the consumers’ purchasing motivation, and a 
greater number of advertisements.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตศิลป์สู่การทดสอบตลาดในประเทศ 

Development of innovative craft prototype products for testing in 
domestic markets   
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ความเป็นมาของ	SACICT	Concept	

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากการพัฒนาผ่านแนวคิด
ของ SACICT ร่วมกับผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม 
ภายใต้โครงการพฒันาผลติภณัฑ์และการพฒันาศกัยภาพ
สมาชิก เช่น กลุ ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน กลุ ่มครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ชุมชน
และนักออกแบบ เช่น โครงการ Sustainable Crafts 
โครงการ Innovative Craft Award หรือโครงการ 
Cross Cultural Crafts มีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พร้อมจ�าหน่ายในช่วงเริ่มต้น
กว่า 200 รายการ จาก 20 ช่างศิลป์/ชุมชนหัตถกรรม 
และ 12 นักออกแบบ โดยผลิตภัณฑ์ที่มาจ�าหน่าย 
มีวัสดุที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย เช่น ผ้าไหมอีรี ่
ย ้อมสีธรรมชาติ ผ้าบาติกเพ้นท์ด้วยมือ ผลิตภัณฑ์
จากถ่าน งานจักสานจากไม้ไผ่ ใบกระพ้อและใบลาน    
งานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เป็นต้น  

Background of SACICT Concept 

A group of products was developed 
by the idea of SACICT and craft-oriented  
entrepreneurs under the development project  
of products and members’ skills such as 
a group of Master Artisans of Thailand,  
Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants,  
communities and designers such as the  
Sustainable Craft Project, the Innovative 
Craft Award Project or the Cross Cultural 
Crafts Project. The developed prototype craft 
products at the initial stage comprised up to 
200 items of ready-for-sale products from 20 
artisans/craft communities and 12 designers.  
The products on sale had a variety of  
interesting materials such as Eri silk with natural 
dyes, hand-painted batik, charcoal products, 
bamboo, fan palm leaf and palm leaf-woven 
wares and local pottery, etc.   

ลายนกยูงตาตั๊กแตนเป็นลายในลูกปัดโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี  
ของ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ที่น�ามาออกแบบลายผ้าด้วยจังหวะที่ซ�้ากัน 
(Repeat) โดยพิมพ์ผ้าทั้งผืนและจัดจังหวะเป็นกลุ่ม ประยุกต์เป็นงาน 
Graphic สะท้อนความละเอียด ความตั้งใจและความพยายามของผู้ผลิต 
ด้วยทักษะด้ังเดิม สามารถน�ามาสร้างงานในรูปแบบและสีสันที่ตัดกันอย่าง 
ลงตัว เพื่อความร่วมสมัยและแปลกตา

The peacock with sparkling eyes design of Klong Thom 
district in Krabi province has appeared in the ancient beads 
dating back more than 3,000 years. The repeat patterns 
are designed for the whole piece of fabric and formed into 
groups as graphic designs, reflecting fineness, earnestness and  
diligence of the producer to apply the traditional skills to 
create a workpiece with perfect format and color so that it 
becomes contemporary and different. 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์		 Example	of	Products

ผ้าพันคอดาหลาบาติก ลายนกยูงตาตั๊กแตน 

กลุ่มดาหลาบาติก จังหวัดนราธิวาส/จังหวัดกระบ่ี   

Sustainable Crafts 2016 Project       

Peacock with Sparkling Eyes Printed  
Dalah Batik Scarf 

Dalah Batik Group, Narathiwat province/
Krabi province    

Sustainable Crafts 2016 Project       
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ในอดีตหางอวนเป็นเครื่องมือประมงวิถีชาวเล กระเป๋าหางอวนได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากสีสันของแถบเรือประมง เลือกใช้สีสันที่มีความอ่อนนุ่ม 
เรียบง่าย และวัสดุที่มีความสวยงาม คือ ใบลาน แฝงเทคนิคการสอดเส้นสี 
จับคู่วัสดุอื่นๆ เพื่อให้งานมีรายละเอียดมากขึ้นและน�าภูมิปัญญา เทคนิค
การทอแบบดั้งเดิมมาใช้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวิถีปัจจุบัน

Hang-Aun or Palm-leaf fiber is a fishing tool of Sea Gypsy 
fishermen. Inspired by the multicolored stripes of fishing boats, 
a Hang-Aun tote bag comes in plain and light colors and is 
made from fine material – palm leaves. The techniques such 
as inserting color threads and matching with other materials 
are also applied to add more details to the bag. Moreover, 
the traditional weaving technique is employed to develop the 
product suitable for today’s lifestyle. 

เอกรงค์

หมู่บ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

Innovative Craft Award 2016

Monochrome

Ban Don Kai Dee, Samut Sakhon province 

Innovative Craft Award 2016

กระเป๋าหางอวน

กลุ่มหัตถกรรมหางอวน บ้านหน้าทับ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

Sustainable Crafts 2016 Project 

Hang-Aun Tote Bag

Hang-Aun Craft Group, Ban Nha Tab,  
Nakhon Si Thammarat province 

Sustainable Crafts 2016 Project 

เอกรงค์ คือ การท�างานร่วมกันระหว่างครูช่างศิลปหัตถกรรมของ
หมู่บ้านดอนไก่ดีและนักออกแบบ เพื่อน�าเสนอทักษะการวาดลายน�้าทอง
แบบดั้งเดิมบนผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบร่วมสมัย สามารถใช้งานได้จริงและ
เหมาะกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบัน

Monochrome is the collaboration between Ban Don 
Kai Dee Master Craftsmen and designers to display their  
traditional skills in applying the gold color to the product 
with contemporary design which is practical and suitable for 
today’s eating behavior.   
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ได้รับแรงบันดาลใจจากส่ิงของที่อยู ่ในวิถีชีวิตของคนชนบท คือ 
แคร่ มาออกแบบเป็นถาดวางของที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เรียบง่ายแต่ทันสมัยและใช้งานได้จริง

Inspired by a bamboo mat, the stuff inhabiting in the 
rural people’s way of life, it is designed to be a fine and unique 
tray which is simple, yet modern and practical.  

ต่างหูปัก

Innovative Craft Award 2015

Embroidered Earrings

Innovative Craft Award 2015

KHRAE tray

กลุ่มจักสานหวายบ้านช้าง จังหวัดอ่างทอง

ไทยนวัตศิลป์ Communi-Craft

KHRAE tray

Ban Chang Wicker Weaving Group,  
Ang Thong province

Thai Innovative Crafts: Communi-Craft

น�าเทคนิคงานปักเส้นด้ายไหมสลับสีมาเป็นลูกเล่น บนแผ่นโลหะ 
ทองเหลืองชุบทอง 18K เป็นเครื่องประดับต่างหูที่มีความโดดเด่น ดึงเอาวัสดุ
และความเรียบง่ายในการผลิตและการใช้งานมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

The embroidery technique of alternating colors over 
silk threads is used on 18k gold-plated brass earrings marked 
by a perfect combination of materials and simple production 
and usability.   
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FON RUNNER ออกแบบโดยใช้วิธีการมัดหม่ีท�าลวดลายที่ชุมชน
ภูมิใจและถนัดมาพัฒนาต่อยอด ออกเป็นลายไข่มดแดงซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์
ของทางชุมชนให้ใหญ่ขึ้น และจัดวางจังหวะของลายห่างๆ กัน จนกลายเป็น 
เหมือนเม็ดฝนที่โปรยปรายอยู่บนผ้า และย้อมสีธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของ
ชุมชน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ตกแต่งบ้านมากขึ้น

FON RUNNER is made from Mudmee fabric with the 
pattern which the community is proud of and expert in. The 
red ant eggs, as the unique pattern of the community, are 
enlarged and the rhythm of patterns are separated from each 
other, alike raindrops. The fabric is also naturally dyed to suit 
for home decorations.  

ถ่าน (นาฬิกา/แจกัน/ท่ีรองแก้ว)

ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม 

Innovative Craft Award 2016

Charcoal (Clock/Vase/Glass Holder)

Yee San Community,  
Samut Songkhram province 

Innovative Craft Award 2016

FON RUNNER – ผ้าคาดโต๊ะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ไทยนวัตศิลป์ Communi-Craft

FON RUNNER – Table Runner

Nong Bua Daeng Natural Dye Weaving  
Community Enterprise Group,  
Chaiyaphum province  

Thai Innovative Crafts: Communi-Craft

ผลิตภัณฑ์ “ถ่าน” เป็นการออกแบบที่น�าถ่านไม้โกงกาง ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม มาพัฒนาให้
เกิดคุณประโยชน์และคุณค่าใหม่ โดยใช้เทคนิคการยาเรือด้วยชัน อันเป็น  
ภูมิป ัญญาพื้นถิ่น ท�าให ้เกิดเป ็นผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ท่ีนอกจากจะยังคงคุณสมบัติเดิมของถ่านไม้โกงกางไว้แล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนของชุมชนและคุณค่าความเป ็นไทย  
แฝงไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่

“Charcoal” products are made from mangrove charcoal, 
a natural resource existing in Yee San community in Samut 
Songkhram province, which is developed for new benefits and 
values by applying the caulking technique, which is the tradi-
tional wisdom to create eco-friendly products. The products 
not only maintain the property of mangrove charcoal, but 
also exhibit the community identity and Thainess embedded 
in the modern lifestyle. 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรรม 

เพื่อความย่ังยืน (Sustainable Crafts)

Arts & Crafts Product Development Project of Sustainable Crafts

รายงานประจําปี  2560
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แนวโน้มและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ SACICT ในฐานะ 
องค์กรผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานพัฒนาศิลปหัตถกรรม
เล็งเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกอันประกอบ
ด้วยช่างศิลป์และชุมชนหัตถกรรม ผู้มีทักษะฝีมือ ได้ม ี
การปรบัตวัให้สามารถตอบรบักบักระแสการเปล่ียนแปลง
นี้ได้ จึงได้ริเริ่มแนวคิด “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลป
หตัถกรรมเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Crafts)” อนัเป็น 
การด�าเนินงานด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนแก่สังคม 
และชุมชน 

SACICT ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด 
“หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” หรือ Today Life’s 
Crafts โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการตอบสนองมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมของชุมชนสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
และยั่งยืนต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ ช่างศิลป์/ชุมชน
หัตถกรรมกับนักออกแบบ มาร่วมกันวิเคราะห์และเสนอ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ก่อนจะพัฒนา 
ต้นแบบโดยท�าการทดลองสร้างชิ้นงานตามรูปแบบ
และแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนน�าไปจัดแสดงและทดสอบ
ตลาดในโอกาสต่อไป

ในปี 2560 น้ี SACICT ได ้ท�างานร ่วมกับ 
กลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 
กลุ่มชุมชนหัตถกรรม และนักสร้างสรรค์ ได้แก่ 

ครูช่างศิลปหัตถกรรม	และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม	

1. คุณธนินทร ์ธร รักษาวงศ ์ ครูช ่างศิลป
หัตถกรรม 2556 กลุ่มดาหลาบาติก จ.กระบ่ี

2. คุณธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์ ครูช่างศิลป
หัตถกรรม 2557 ผ้าฝ้ายย้อมคราม จ.สกลนคร

Due to the current changing trends of 
economic, social and environmental aspects, 
the ways of life of people in all levels have 
been significantly affected. SACICT, as an  
organization responsible for the development 
of arts and crafts, realizes the importance to 
promote its members comprising craftsmen, 
craft communities and skilled people to be 
able to adapt themselves to respond to these 
changing trends. The idea of “development of 
sustainable crafts” has therefore been initiated 
to strengthen the sustainability of the society 
and community.   

SACICT organized an activity under the 
concept of “Today Life’s Crafts” by focusing 
on a group of young generations to seek for 
guidelines in responding to the economic, social, 
cultural and environmental dimensions of the 
community towards balanced and sustainable 
coexistence. This activity also allowed the 
craftsmen/craft communities to jointly analyze  
and propose guidelines for the product  
development prior to the prototyping of  
products according to the new formats and 
ideas, which would be put on display and 
market testing in the next occasion.        

In 2017, SACICT collaborated with a 
group of Master Craftsmen, Craftsmanship 
Descendants, craft communities and designers 
as follows: 

Master Craftsmen and Craftsmanship  
Descendants  

1. Ms. Thaninthorn Raksawong, Master 
Craftsmen 2013, Dalah Batik Group, Krabi  
province 

2. Ms. Tanyaluck Taveekittiphan, Master 
Craftsmen 2014, Indigo-Dyed Cotton Fabric, 
Sakon Nakhon province

3. Mrs. Narumol Tornjai, Master Craftsmen 
2014, Silverware, Nakhon Phanom province 

4. Mr. Phairath Sararath, Craftsmanship  
Descendant 2013, Ban Rai Hand-Woven Cotton 
Fabric,  Uthai Thani province  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความย่ังยืน 
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3. คุณนฤมล ทอนใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
2557 เครื่องเงิน จ.นครพนม

4. คุณไพรัตน ์ สารรัตน ์ ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม 2556 ผ้าฝ้ายทอมือบ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

5. คณุวชริะ นกอกัษร ทายาทช่างศลิปหตัถกรรม 
2557 งานเครื่องถม จ.นครศรีธรรมราช

6. คุณนภารัตน์ ทองเสภี ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม 2557 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภา 
บ้านนาเคียน จ.นครศรีธรรมราช

7. คุณจิตนภา โพนะทา ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม 2558 ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์

8. คุณณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม 2558 หมู ่บ ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 
จ.สมุทรสาคร

9. คณุนดิดา ภูแล่นกี ่ทายาทช่างศลิปหตัถกรรม 
2559 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น

10. คุณซุลฟาการ์ อะตะบู ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม 2559 กลุ่มเยาวชนท�ากริชบ้านตะโละหะลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา

11. คุณธวัชชัย ชูจิต ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 
2560 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ�้าพระเขาชัยสน จ.พัทลุง

ชุมชนหัตถกรรม

1. กลุ ่มจักสานไม้ไผ ่ บ ้านทุ ่ง อ.ปะนาเระ 
จ.ปัตตานี

2. ชุมชนบ้านควน สานเถาวัลย์ อ.ปะนาเระ 
จ.ปัตตานี

3. ชุมชนบ้านมะรวด กะลา ว ่าวพื้นบ ้าน  
อ.ปะนะเระ จ.ปัตตานี

4. ชุมชนสะก�า หม ้อดินเผา อ.ปะนะเระ 
จ.ปัตตานี

นักสร้างสรรค์

1. ดร. กฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบชนะเลิศ
โครงการ Innovative Craft Award 2016 ประเภท
ประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ทศกัณฑ์ชีวภาพ”

2. คุณชิษณุ นูพิมพ์ นักออกแบบชนะเลิศ
โครงการ Innovative Craft Award 2016 ประเภท
อุดมศึกษา จากผลงาน “สกลแชนเดอเลียร์”

3. คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา นักออกแบบ
ชนะเลิศโครงการ Innovative Craft Award 2014 
จากผลงาน “Mata palas”

รายงานประจําปี  2560
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5. Mr. Wachira Nok-aksorn, Craftsmanship  
Descendant 2014, Nielloware, Nakhon Si  
Thammarat province 

6. Ms. Naparat Thongsephee, Craftsman-
ship  Descendant 2014, Ban Na Kian Yan Lipao  
Basketry Women Cooperative Group, Nakhon 
Si Thammarat province

7. Ms. Jitnapa Ponata, Craftsmanship 
Descendant 2015, Praewa Silk, Kalasin province 

8. Ms. Nipawan Tangniem, Craftsmanship 
Descendant 2015,  Benjarong Ware Don Kai Dee 
Village, Samut Sakhon province

9. Ms. Nidda Phulaenkee, Craftsmanship 
Descendant 2016, Ban Hua Fai Mudmee Silk 
Weaving Group, Khon Kaen province

10. Mr. Sulfaka Atabu, Craftsmanship  
Descendant 2016, Ban Talo Halo Dagger Making 
Youth Group, Raman district, Yala province 

11.Mr. Thawatchai Choojit, Craftsmanship 
Descendant 2017, Shadow Puppet Carving 
Group in Front of Tham Pra Khao Chaison, 
Phatthalung province 

Craft Communities 

1. Ban Thung Group, Bamboo Wickerwork,  
Panare district, Pattani province

2. Ban Kuan Community, Weaving Vine, 
Panare district, Pattani province

3. Ban Ma Ruat Community, Coconut 
Shell and Folk Kite, Panare district, Pattani 
province

4. Sakam Community, Clay Pot, Panare 
district, Pattani province

Designers 

1. Dr. Krit Yensoodjai, First-Place Winner 
of Innovative Craft Award 2016, General Public 
Category, from his design “Biological Ravana”

2. Mr. Chitsanu Noopim, First-Place 
Winner of the Innovative Craft Award 2016, 
University Student Category, from his design 
”Sakol Chandelier”

3. Mr. Emsophian Benjametha, First-
Place Winner of the Innovative Craft Award 
2014,  from his design “Mata palas”
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Pixel ben-ja-rong จานใส่อาหารที่ใช้เทคนิคการวางลวดลายเบญจรงค์ 
ท่ีมีสีสันสวยงาม มีความทันสมัยสามารถใช้ได้ในชีวิตปัจจุบัน โดยน�าแนวคิดในการ 
จัดวางลวดลายแบบศิลปะท่ีคาดเดาไม่ได้ เพื่อน�าเอากล่ินอายของลายเบญจรงค์โบราณ
และลวดลายสมัยใหม่มาผสมผสานให้เข้ากัน (พัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณชิษณุ นูพิมพ์ 
นักออกแบบจากโครงการ Innovative Craft Award 2016 กับ คุณณิฐ์ภาวรรณย์ 
แตงเอี่ยม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558)

Pixel ben-ja-rong is a five-colored dish with customized design 
for daily life, applying the idea of unpredictable pattern layouts to bring 
about an integration of antique and new benjarong patterns (developed 
in collaboration between Mr. Chitsanu Noopim, the designer from  
the Innovative Craft Award 2016 project and Ms. Nipawan Tangniem, 
the Craftsmanship Descendant of 2015)

Talung Postcard ที่น�ารูปแบบตัวละครในหนังตะลุง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ 
ภาคใต้ มาสร้างสรรค์ลวดลาย โดยการใช้เทคนคิการตอกบนแผ่นหนงั เกดิเป็นไปรษณยีบตัร 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวได้เก็บเป็นที่ระลึกถึงสถานที่ที่ เคยมาเยือน (พัฒนาร่วมกัน 
ระหว่าง คุณชิษณุ นูพิมพ์ นักออกแบบจากโครงการ Innovative Craft Award 2016 
กับ คุณธวัชชัย ชูจิต ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560)

Talung Postcard is a Talung hand-carved leather souvenir 
postcard with patterns inspired by the characters in Nang Talung, a 
shadow puppet show of the South of Thailand, made available for 
the tourists who wish to keep their travel memories alive (developed 
in collaboration between Mr. Chitsanu Noopim, the designer from  
the Innovative Craft Award 2016 project and Mr. Thawatchai Choojit, 
the Craftsmanship Descendant of 2017)

Talung Flower เข็มกลัดจากการตอกลายหนังตะลุง ด้วยเทคนิคด้ังเดิม 
จากการตอกลวดลายต่างๆ ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ จึงน�ามาพัฒนาเป็น
เครื่องประดับรูปทรงดอกไม้ (พัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณชิษณุ นูพิมพ์ นักออกแบบ
จากโครงการ Innovative Craft Award 2016 กับ คุณธวัชชัย ชูจิต ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม ปี 2560)

Talung Flower is a flower-shaped brooch made from Talung  
hand-carved leather, applying the traditional technique of leather carving 
with unique and exquisite designs (developed in collaboration between 
Mr.Chitsanu Noopim, the designer from the Innovative Craft Award 2016 
project and Mr. Thawatchai Choojit, the Craftsmanship Descendant of 2017)
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Relax ban-ja-rong ชุดกาน�้าชา ที่ได้แนวคิดจากถอดแบบลวดลายเบญจรงค์
ท่ีเคร่งเครียด สร้างสรรค์ให้เกิดความวิจิตรด้วยองค์ประกอบใหม่ให้ความรู้สึกที่ผ่อน
คลายเวลาใช้งานและยังสามารถน�ามาใช้ได้ในทุกโอกาสอีกด้วย (พัฒนาร่วมกันระหว่าง 
คุณชิษณุ นูพิมพ์ นักออกแบบจากโครงการ Innovative Craft Award 2016  
กับ คุณณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอ่ียม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558)

Relax ben-ja-rong, a tea set duplicated from strict patterns of 
benjarong, is created by adding the new exquisite elements to bring a 
relaxed feeling and fit into any circumstances (developed in  
collaboration between Mr. Chitsanu Noopim, the designer from the  
Innovative Craft Award 2016 project and Ms. Nipawan Tangniem,  
the Craftsmanship Descendant of 2015)

อาสิจน ์ (โปรย) นะโม ชุดเครื่องประดับลายนะโม  ซ่ึงเป ็นความเชื่อ 
แต่โบราณว่าสามารถปัดเป่าโชคร้าย จึงมีแนวคิดน�ามาสร้างสรรค์เป็นก�าไลและแหวน
นะโม เพื่อปัดเป่าโชคร้ายให้ออกจากตัว (พัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณชิษณุ นูพิมพ์  
นักออกแบบจากโครงการ Innovative Craft Award 2016 กับ คุณวชิระ นกอักษร 
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557)

Asijana (Proi) Namo Buddhaya,  Namo Buddhaya (sacred ancient  
alphabets) pattern accessories in the forms of bangles and rings are 
created based on the belief that they can dispel bad luck (developed 
in collaboration between Mr.  Chitsanu Noopim, the designer from the 
Innovative Craft Award 2016 project and Mr. Wachira  Nokaksorn, the 
Craftsmanship Descendant of 2014)

ถาดและจานรองแก ้วลายดอกตันหยง  โดยใช ้ เทคนิคการจักสานที่ 
ผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่น 2 ชนิด คือ ไม้ไผ่ และ ย่านลิเภา สร้างสรรค์ลวดลายดอก
ตันหยงหรือดอกพิกุล ซึ่งแต่ละใบมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน (เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา นักออกแบบจากโครงการ ICA 2014 กับชุมชนจักสาน
ไม้ไผ่ บ้านทุ่ง อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)

Caesalpinia Coriaria pattern tray and saucer are woven by 
combining two local raw materials: bamboo and yan lipao to create 
each charming leaf of Caesalpinia Coriaria (developed in collaboration 
between Mr. Emsophian Benjametha, the designer from the Innovative 
Craft Award 2014 project and Ban Thung Bamboo Weaving Community, 
Panare district, Pattani province)
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ล�าโพงโทรศัพท์ ที่มีแนวคิดจากการผสมผสานวัสดุท้องถิ่นอย่าง เศษไม้ 
เหลือใช ้และงานเซรามิก สร ้างสรรค ์เป ็นล�าโพงท่ีสามารถวางโทรศัพท์มือถือ  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุท้องถิ่นเหลือใช้และยังสามารถใช้ได้ในชีวิตปัจจุบันอีกด้วย 
(เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา นักออกแบบจากโครงการ 
ICA 2014 กับชุมชนกะลา ว่าวพื้นบ้าน บ้านมะรวด อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)

Phone Speaker is originated from the idea of integrating  
abundant wood bits into ceramics to develop into a phone speaker 
which can also serve as a phone holder. It represents the value addition 
of abundant materials which can be actually used in daily life  
(developed in collaboration between Mr. Emsophian Benjametha, the 
designer from the Innovative Craft Award 2014 project and Ban Ma Ruat 
Coconut Shell and Folk Kite Community, Panare district, Pattani  
province)

Blossom Si lver  ผอบเงินที่ มี แนวคิดจากการผลิบานของดอกไม ้ 
นานาชนิดชูช่อ เผยให้เห็นถึงความส�าคัญของส่ิงมีค่าที่เก็บไว้ภายใน (เป็นการพัฒนา
ร่วมกันระหว่าง คุณชิษณุ นูพิมพ์ นักออกแบบจากโครงการ ICA 2016 กับครูนฤมล 
ทอนใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557)

Blosson Silver is a silver casket inspired by the idea of the  
blossoming of flowers revealing the precious things that are hidden 
inside (developed in collaboration between Mr. Chitsanu Noopim, the 
designer from the Innovative Craft Award 2016 project and Mrs. Narumol 
Tornjai, The Master Craftsmen of 2014)

นูโยะ (ไม ้ ช้ี เรียนกุรอานส�าหรับวิถีชุมชน) และสามารถปรับใช ้ เป ็น 
ท่ีคั่นหนังสือ แนวคิดจากความต้องการอนุรักษ์วิถีชุมชนพื้นบ้านในการเรียนกุรอาน
ด้วยไม้ชี้และคั้นหน้าหนังสือ ที่ผลิตขึ้นจากใบตาลแห้ง และเพิ่มมูลค่าด้วยการน�า 
เศษไม้แกะสลักหรือเศษหนังวัวมาติดไว้ที่ปลายด้านบนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีรูปแบบ
โค้งเว้าตามลวดลายทางวัฒนธรรมของการท�ากริชของจังหวัดยะลา ซ่ึงทั้งหมดเป็น 
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น (เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา 
นักออกแบบจากโครงการ ICA 2014 กับกลุ่มเยาวชนรักษ์กะลา ชุมชนบ้านมะรวด 
อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และกลุ่มเยาวชนท�ากริช ชุมชนบ้านตะโละหะลอ  
อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา)

Nuyo (a pointer for the study of the Qur’an for the  
community way of life) can also be used as a bookmark. It derives 
from the idea of preserving the community way of life in the study of 
the Qur’an by using a pointer and a bookmark made from dry sugar 
palm leaves. It can create added value by attaching wood carving bits 
or cowhide remnants, which are all locally abundant materials, to the 
tip of the curved shape according to the dagger making of Yala province 
(developed in collaboration between Mr. Emsophian Benjametha, the 
designer from the Innovative Craft Award 2014 project and Ban Ma Ruat 
Coconut Shell and Folk Kite Community, Panare district, Pattani province 
and Ban Thung Bamboo Weaving Community, Panare district, Pattani 
province)
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แก้วเซรามิกดินพื้นบ ้าน การผสมผสานระหว ่างานเซรามิกดินท ้องถิ่น 
กับหูจับที่ท�าจากหวาย สามารถสร้างความกลมกลืนให้กับผลิตภัณฑ์และคงกล่ินอาย
ความเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน อีกทั้ง ยังสามารถน�ามาใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน (เป็น 
การพัฒนาร่วมกันระหว่าง คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา นักออกแบบจากโครงการ ICA 
2014 กับชุมชนจักสานไม้ไผ่ บ้านทุ่ง อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)

Folk ceramic mug is an integration of folk ceramic and rattan 
handle which create the harmony of folk charms and can be used for 
daily life (developed in collaboration between Mr. Emsophian  
Benjametha, the designer from the Innovative Craft Award 2014 project 
and Ban Thung Bamboo Weaving Community, Panare district, Pattani  
province)

ขวานกาเปาะมานิส ขวานขนาดเล็กหนึ่ งในสัญลักษณ์ของชาวมลายู  
ซ่ึงมีชื่อเสียงและประวัติมากมาย เป็นท้ังอุปกรณ์การเกษตรและอาวุธป้องกันตัว 
ในสมัยโบราณ ด้วยแนวคิดที่ต้องการฟื้นฟูวิถีชุมชนและวัฒนธรรมเก่าแก่ จึงพัฒนา
รูปแบบด้ามจับและเพิ่มมูลค่าด้วยการน�าหนังแท้ท�าเป็นกระเป๋าหุ้มที่หัวขวาน สามารถ
สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได ้มากขึ้น (เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง  
คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา นักออกแบบจากโครงการ ICA 2014 กับกลุ่มเยาวชน 
ท�ากริช ชุมชนบ้านตะโละหะลอ อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา)

Kapoh Manis Axe, a small axe of the Malay people with  
reputation and history, serves as an agriculture tool and a weapon in 
ancient times. Based on the idea of reviving the old community way of 
life and culture, a new model of the axe handle is thus developed and 
added value by making a genuine cowhide pouch to cover the axe 
handle, thereby making the axe even more interesting (developed in 
collaboration between Mr. Emsophian Benjametha, the designer from 
the Innovative Craft Award 2014 project and Ban Talo Halo Dagger 
Making Youth Group, Raman district, Yala province)

POLKA BENJARONG เครื่องเบญจรงค์ของชุมชนบ้านดอนไก่ดี ซึ่งมี 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างการเขียนลายเส้นด้วยสีทอง หรือที่เรียกว่าลายน�้าทอง  
มาประยุกต์เป็นลวดลายบนถ้วยดินเผาที่คุ ้นตา และปรับใช้สีสันให้มีความน่าสนใจ
มากข้ึน เพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

Polka Benjarong, a benjarong porcelain of Ban Don Kai Dee 
Community with its unique golden line drawing called as Lai Nam Thong, 
increases its value and price by adjusting the use of colors to make it 
more attractive
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คร้ังท่ี 6 (ICA 2017)

The 6th contest for Innovative Craft Award (ICA 2017)
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ในปี 2560 SACICT ได้ด�าเนินการจัดประกวด
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative 
Craft Award 2017 หรือ ICA 2017) ต่อเน่ืองเป็น 
ปีที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ นักศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาและชุมชนหัตถกรรมของไทยร ่วมส ่ ง 
ผลงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความร่วมสมัยและ  
มีความโดดเด่นที่แสดงถึงการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิม 
กับนวัตกรรม จาก 9 สาขางานหัตถกรรม ได้แก่ เครื่องไม้  
เครื่องสาน เครื่องดิน เครื่องทอ เครื่องรัก เครื่องโลหะ 
เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ และเครื่องหิน พร้อมน�า
ผลงานไปจัดแสดงสู ่สาธารณชนภายในงานนวัตศิลป์
นานาชาติหรือ International Innovative Craft Fair  
(IICF) 2017 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ใ น ป ี นี้ ไ ด ้ ก� า ห น ด หั ว ข ้ อ  
“Communi-Craft” หรือ “ชุมชนบันดาลใจ” ซ่ึงผลงาน
ต้องส่ือถึงการพัฒนาผลงานร่วมกับช่าง โดยแนวคิดน้ี
เป็นการสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ SACICT ด้านการเป็น  
“Enhancing Navigator” หรือ “ผู้ชี้ทางสร้างโอกาส” 
เนื่องจาก SACICT ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ด้าน
งานหัตถกรรมและแหล่งชุมชนแก่นักออกแบบรุ่นใหม ่
ที่เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงการด�าเนินงานในลักษณะนี้เป็น 
การสร้างโอกาสให้ท้ังคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ได้มีโอกาส 
ร่วมกันศึกษาและพัฒนางานโดยผสมผสานองค์ความรู้
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสืบค้น และทดสอบการสร้าง
ผลงานร่วมกันระหว่างกลุ ่มนักออกแบบรุ ่นใหม่กับ  
กลุ ่มชุมชนหัตถกรรมหรือช ่างฝ ีมือ เพื่อพัฒนาให้
เกิดรูปแบบงานใหม่ที่มีความแตกต่างและน่าสนใจ  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมในรูปแบบ
ชิ้นงานศิลปะ

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
ประชาชนทั่วไป (Innovative Craft Award) และ
ประเภทอุดมศึกษา (Young Designer Selections)  
ผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
การพิจารณาจากแบบร ่างเพื่อคัดเลือก 20 ราย  
สู่การพิจารณาจากการน�าเสนองานเพื่อคัดเลือกผู้เข้า
รอบสุดท้าย 10 ราย และการจัดท�าชิ้นงานและติดตั้ง 
เพือ่คดัเลอืกผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ ในงาน International  
Innovative Craft Fair 2017 ซึ่งมีผู ้สนใจสมัคร 
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 276 ราย 

In 2017, SACICT organized a competition 
for innovative craft products under the name 
of Innovative Craft Award 2017 or ICA 2017 for 
6 consecutive years by giving an opportunity 
to Thai designers, undergraduate students  
and craft communities to submit their  
contemporary and distinguished innovative 
craftworks representing a blend of traditional 
technique and innovation from 9 branches of 
craftsmanship, namely wood crafts, wickerwork, 
earthenware, textile, lacquerware, metalware, 
leather crafts, paper crafts and stone crafts. 
All innovative craft products were on display 
in the International Innovative Craft Fair (IICF) 
2017 during March 23-26, 2017 at Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre 
(BITEC Bangna). 

The theme of this year’s competition 
was “Communi-Craft” which required that the 
works be developed in collaboration with the 
artisans. It aimed at conforming to SACICT’s 
vision to be the “Enhancing Navigator” since 
its main duty was to provide young designers  
joining the project with information and 
knowledge of handicrafts and community  
areas. This operation created opportunities for 
both old and new generations to jointly study 
and develop works through an integration of 
knowledge derived from the exchange, search 
and experiment between young designers and 
craft communities or skilled artisans to develop 
new, different and interesting work patterns, 
thus further leading to the development of 
craftworks in the form of artworks.     

The competition was divided in to 2 
categories: General Public Category (Innovative 
Craft Award) and University Student Category 
(Young Designer Selections). All works were 
passed through 3 selection procedures: the 
consideration of drafts to select 20 contestants, 

การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

Competition for Innovative Craft Products  
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ผู ้ชนะเลิศการประกวดในประเภทประชาชน
ทั่วไป เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของคุณเฉลิมเกียรติ 
สมดุลยาวาทย์ และคุณกวิสรา อนันต์ศฤงคาร ภายใต ้
ชื่อผลงานว่า“บัว” (BUA) ซึ่งได้แนวคิดมาจากชุมชน 
“บาตรบุ” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สร้างงานหัตถกรรม 
อยู่คู ่คนไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เทคนิคการ 
ขึน้งานด้วยสองมอื สะท้อนถึงจติวญิญาณและแรงศรทัธา
ในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า การออกแบบงานชิ้นน้ี 
จงึดงึคณุค่าของความงามของการท�าบาตรบมุาตคีวามใหม่  
โดยนักออกแบบและช ่างฝ ีมือในชุมชนได ้ร ่วมกัน 
แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด เพื่อให้วิธีการท�าบาตรบุ
สามารถเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ได้หลากหลาย ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีต้องใช้ทักษะท่ีช�านาญของ
ช่างในชุมชน จึงจะขึ้นรูปได้ขนาดที่พอดี และมีร่องรอย
ของบาตรแปดตะเข็บเป็นจุดเด่นของผลงาน

ส�าหรับรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา 
เป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคุณพสิษฐ์ เจริญเผ่า  
คุณศุภวิชญ์ ทองสมบูรณ์ และคุณสุภรตา ทัศคร จาก
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ช่ือผลงาน 
ว่า “ขด” (KHOD) เกิดจากการน�าวิธีการท�าไผ่ขด 
ที่ใช้ตอกไม้ไผ่มาขดรวมเข้าด้วยกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์
ของลวดลายที่มาจากการขด ผสมผสานแนวคิดการ
ออกแบบในรูปทรงเก้าอี้เหล็กท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป ท�าให้
เกิดความแปลกใหม่ตามแนวคิด “Basic Non-basic” 
ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซ่ึงแนวคิดการสร้างสรรค์ 
ผลงานนี้เกิดจากการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท�าไผ่ขดของชาวชมุชนบ้านศรปัีนครวั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้  เทคนิค 
การท�าไผ่ขดดั้งเดิมจะใช้ในการข้ึนรูปภาชนะเครื่องเขิน
ของชาวล้านนา เช่น ขันโตก ขันโอ เป็นต้น 
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the consideration of presentation of works 
to select 10 finalists and the fabrication and 
installation of works to select the first-place 
winner in the IICF 2017. There was a total of 
276 interested participants.  

Mr. Chalermkiat Somdulyawat and 
Ms. Kawisara Anansaringkarn are winners of 
the general public category from their design 
“BUA”, developed from the idea of “Ban Batr 
Community”, the Thai ancient community that 
has made the monk’s begging bowl since the 
Ayutthaya period. The technique for making 
the begging bowl involves shaping it with tow 
hands of the artisan. It is a reflection of strong 
and powerful faith in Buddhism. The design of 
this craftwork is a reinterpretation of the begging 
bowl through the collaboration between the 
designers and the artisans. This has enabled 
the change in the structure of the begging 
bowl so that it can be adapted to create other 
products. This creation is dependent on the 
expertise of the artisans in the community, 
who must create the perfect size for the new 
products while maintaining the charm of the 
metal stitches.

Mr. Pasit Charoenpao, Mr. Supawit 
Thingsomboon and Ms. Suparata Thassakorn  
from the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai  
University, are winners of the university student 
category from their design “KHOD”. “KHOD” 
originates from the use of bamboo weaving 
technique resulting in the unique pattern 
that is fused with the design of a typical 
steel chair. The end result is the creation of a 
unique handiwork under the concept “Basic 
Non-basic”. The concept came from a trip they 
took to study bamboo weaving handicrafts 
at the Sripankrua community in Chiang Mai  
province. The long-standing traditional bamboo  
weaving technique is used for shaping the Lanna 
lacquerware such as Khantok, Khanoh, etc. 
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สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ 2559 SACICT ได้ริเร่ิมกิจกรรม “เส้นทางสายผ้าทอ : Weaving Streets” เพื่อสอดรับนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล 

ในการขับเคล่ือน Local Economy on Culture โดยการส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์

In the fiscal year 2016, SACICT initiated the “Weaving Streets” activity to conform to the government policy to drive  

the Local Economy on Culture by promoting the value of cultural heritage and local wisdom for commercialization
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SACICT ได้น�านโยบายส�าคัญของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อน Local Economy on Culture มาด�าเนินการ 
การส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให ้ เกิดมูลค ่าเชิงพาณิชย ์ โดยจัดกิจกรรม  
“เส้นทางสายผ้าทอ : Weaving Streets” ในปี 2559 
เพื่อน�าเสนอคุณค่าภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่น ผ่านการ
ประชาสัมพันธ ์ เส ้นทางสายผ ้าทอทั้ง 7 เส ้นทาง 
ใน 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่ง
งานหัตถกรรมท่ีน่าสนใจ และพัฒนาให้บ้านครูช่างทอผ้า 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม

ในปี 2560 SACICT ได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรม
เส้นทางสายผ้าทอปีที่ 2 สู ่การน�าเสนอภาพลักษณ์  
ผ้าทอพื้นถิ่นท่ีมีความทันสมัย เพื่อให้เข ้าถึงการใช้ 
งานจริงในชีวิตประจ�าวัน ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญา
ผ้าพ้ืนถิ่น สู่หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน : From Weav-
ing Street to Today Life’s Crafts” โดยเช่ือมโยง 
เข้ากับโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ SACICT  
ได้พัฒนาขึ้น คือ โครงการ Sustainable Crafts ที่ 
มุ ่งเน้นการพัฒนางานหัตถศิลป์ในกลุ ่มเส้ือผ้าแฟชั่น  
ร่วมกับครูช่าง/ทายาทศิลปหัตถกรรม ผู้ผลิตผ้าซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของไทย เช่น ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ผ้าจก
ลาวครั่งอุทัยธานี ผ้าย้อมครามสกลนคร ผ้าบาติกกระบ่ี 
และผ้าไหมแต้มหม่ีขอนแก่น 

SAC I CT  ha s  imp l emen ted  t he  
government policy to drive the Local Economy 
on Culture to promote the value of cultural 
heritage and local wisdom for commercializa- 
tion. The activity “Weaving Streets” was then 
conducted in 2016 to present the value of 
local weaving fabric wisdom through the  
advertising of all 7 weaving streets in 4 regions 
of Thailand, thus enabling young generations 
to have access to the interesting craft areas 
and develop the houses of fabric weavers as 
learning centers and craft-based tourist  
attractions.  

In 2017, SACICT further drove the 2nd 

Weav ing St reets act iv i ty  towards the  
presentation of the modern image of locally 
woven fabric for real life application under  
the concept “From Weaving Street to Today 
Life’s Crafts” by linking with the product  
development project conducted by SACICT - 
the Sustainable Crafts Project, focusing on the 
development of craftworks in fashion clothing 
category and conducted in collaboration with 
Master Craftsmen/Craftsmanship Descendants, 

การจัดท�าโครงการเส้นทางสายผ้าทอ

The Weaving Streets Project
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โดยเมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 ท่ีผ ่านมา 
SACICT ได ้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว ์เสื้อผ ้าท่ีเป ็น 
ผลงานจากโครงการฯ เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการท่ีงาน 
เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา ซ่ึงมีผู ้สนใจเข้าชมงาน
กว่า 170 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ สถานเอกอัครราชทูต นักสร ้างสรรค์งาน
หัตถกรรมจากภูมิภาคอาเซียน สื่อมวลชน กลุ่มแฟช่ัน
บล็อคเกอร์ และกลุ ่ม Fashion Influencer และ 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 SACICT ได้จัดเปิด 
ตัวอย ่างเป ็นทางการโดยรวบรวมชิ้นงานทั้ งหมด  
จัดแสดงแฟชั่นโชว์และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
หัตถศิลป์ประเภทต่างๆ อาทิ งานหนังตะลุง เคร่ืองเงิน 
เครื่องถม งานจักสานย่านลิเภา และเครื่องเบญจรงค์ 
ณ The House on Sathorn โรงแรม W ซึ่งผลงาน 
ที่จัดแสดงเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากทายาทช่าง 
ศลิปหตัถกรรม มผีูเ้ข้าชมงานกว่า 280 ราย ประกอบด้วย  
กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม กลุ่มแบรนด์เสื้อผ้าชั้น
น�า กลุ่มศูนย์การค้าชั้นน�า กลุ่มภริยาทูตจาก 12 ประเทศ 
ได ้แก ่  ฝ ร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร ์แลนด ์  
กรีซ เยอรมัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สวีเดน เนปาล 
ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และมองโกเลีย ทั้งนี้ ผลจาก 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได ้รับการตอบรับอย่างดี  
โดยมีการสั่งซื้อคอลเลคช่ันท่ีน�าเสนอในงานแฟชั่นโชว์ 
จากกลุ ่มผู ้มีชื่อเสียงทางสังคม และกลุ ่มศูนย์การค้า 
อาทิ Siam Paragon, Siam Discovery และ Siam 
Center อีกทั้งยังได้ถูกต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั่นและรองเท้า จากผู ้ผลิตรองเท้า BATA จาก 
สาธารณรัฐเชก อีกด้วย

รายงานประจําปี  2560
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the manufacturers of fabrics representing the 
Thai identity such as Praewa Kalasin Thai Silk, 
Jok Lao Krang Uthai Thani Cotton Fabric,  
Sakhon Nakhon Indigo-dyed Fabric, Krabi Batik 
and Khon Kaen Tam Mee Silk. 

On March 23, 2017, SACICT held a  
fashion show representing the clothes which 
were masterpieces from the project to make 
a debut of the project in the IICF 2017 at BITEC 
Bangna. There were up to 170 visitors,  
compr i s ing  the representat ives  f rom  
government agencies, embassies, craft  
creators from ASEAN, mass media, fashion 
bloggers and fashion influencers. On June 14, 
2017, SACICT made the official debut of all 
masterpieces, held the fashion show and  
organized the exhibition displaying different 
types of handicrafts such as shadow puppets, 
silverware, nielloware, Lipao wickerwork and 
Benjarong ware, all of which were created by 
Craftsman Descendants, at the House on 
Sathorn, W Bangkok Hotel. There were up to 
280 visitors, comprising the celebrities,  
leading fashion clothing brands, leading  
shopping malls, spouses of ambassadors  
from 12 countries such as France, America, 
Switzerland, Greece, Germany, South Korea, 
Indonesia, Sweden, Nepal, Ireland, South  
Africa and Mongolia. The activity was greatly 
appreciated with a number of purchase orders 
of collections presented in the fashion show 
made by the celebrities and shopping malls 
such as Siam Paragon, Siam Discovery and Siam 
Center and moved further towards the fashion 
and shoe indust ry -  BATA,  the shoe  
manufacturer from the Czech Republic. 
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SACICT SMART CRAFT 
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิต
งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้มี Value Chain ที่เข้มแข็ง ท�าให้เกิด 
การสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
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 

รายงานประจําปี  2560
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การพัฒนาทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ่มช่างและชุมชน 
ให้เกิดความร่วมสมัย สอดรับกับชีวิตในปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างและ 
เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และกลุ่มสมาชิก จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพ  
สร้างมูลค่าและโอกาสทางการตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรม 
ของไทยมากย่ิงข้ึน

It is necessary that the arts and crafts skills for the artisans and 
communities are developed to become contemporary and  
conform to today’s life along with the building and connectivity 
of cooperation networks among public agencies, private sector 
and members will increase potential and create value and  
opportunities for Thai arts and crafts

ภายใต้กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ทศันคตแิละรสนยิมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป  
การพัฒนาทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ ่ม 
ช่างและชุมชนให้เกิดความร่วมสมัย สอดรับกับชีวิต  
ในปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และกลุ่มสมาชิก จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพ สร้าง 
มู ลค ่ าและโอกาสทางการตลาดให ้กับงานศิลป 
หัตถกรรมของไทยมากยิ่งขึ้น SACICT ได้จัดกิจกรรม
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ/ความรู ้ให้กับผู ้ประกอบการ 
งานศิลปหัตถกรรม ในปี 2560 ดังต่อไปน้ี

• การสร้างเครือข่ายหัตถกรรมอินทรีย์

• การจัดเสวนาธุรกิจและการพัฒนาการตลาด
งานหัตถกรรม 

• การจัดประชุมสัมมนาและอบรมสมาชิก 
ในภูมิภาค

• การเพิม่สมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
สร ้างสรรค ์แก ่ครูช ่างศิลปหัตถกรรมและทายาท  
ช่างศิลปหัตถกรรม

The fast-changing social trends have 
affected the consumers’ att itudes and 
tastes. It is necessary that the arts and crafts 
skills for the artisans and communities are  
developed to become contemporary and  
conform to today’s life along with the building 
and connectivity of cooperation networks among 
public agencies, private sector and members 
will increase potential and create value and 
opportunities for Thai arts and crafts. SACICT, 
therefore, organized the activities to develop 
skills/knowledge for craft entrepreneurs in 
2017 as follows:

• Establ ishment of Organic Craft  
Networks

• Organization of Business Forum and 
Development of Craft Marketing  

• Organization of Seminars and Trainings 
for Regional Members

• Enhancement of Capacity in Innovative 
Entrepreneurship for Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendants 
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กิจกรรมเครือข่ายครามอินทรีย์ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดข้ึน 

เพื่อส่งเสริมการท�างานร่วมกันแบบ “เครือข่าย” ในกลุ่มสมาชิก SACICT 

ท่ีสนใจสร้างงานจากวัสดุธรรมชาติโดยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

The establishment of organic craft networks is another activity  

consecutively conducted to promote collaboration in the form of  

“networks” between SACICT members interested in creating works 

made from natural materials through environmentally friendly  

production process

กิจกรรมใน ปี 2559 เน้นการน�าเทคนิคการจักสานเส้นใยกล้วย ซ่ึงเป็น 

พืชหัตถกรรมในสวนหัตถกรรมอินทรีย์ ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่าง (model farm)  

ของ SACICT มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ซ่ึงได้เพาะปลูกกล้วยเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 

The activity in 2016 focuses on the weaving technique of banana  

fibre which is the handicraft-making plant in the organic craft garden, 

as SACICT’s model farm, to be handed down to the members  

of Ban Nong Bua Daeng Organic Agriculture Group, Chaiyaphum 

province who plant bananas for their organic agriculture products

รายงานประจําปี  2560
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กิจกรรมเครือข่ายครามอินทรีย์เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่จัดท�าขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การท�างานร่วมกันแบบ “เครือข่าย” ในระหว่างกลุ่ม
สมาชิก SACICT ท่ีสนใจสร้างงานจากวัสดุธรรมชาติ 
โดยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ตอบสนองของกระแสนิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
อีกส่วนหนึ่ง โดย SACICT จะคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู ้
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
และให้ค�าแนะน�าในกรณีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และภายหลัง
กิจกรรมได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการส่ือสารระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ SACICT วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อช่วยให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น

กิจกรรมในปี 2560 “แรกรู้คราม” เป็นบท
เรียนบทแรกส�าหรับการย้อมคราม เริ่มจากการรู ้จัก  
ต้นคราม การเก็บเกี่ยว การสกัดสี กระบวนการเกิดสี 
การก่อหม้อคราม และการย้อมครามเบื้องต้น โดยมี
สมาชิกท่ีมีความรู ้ความช�านาญมาถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับครามและเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการย้อมคราม 
การบรรยายแนวคิดหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
งานหัตถกรรมที่ยั่งยืน การเสวนา “กระบวนท�าคราม
ของไทยจากภูมิป ัญญาพื้นบ้านสู ่กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์” การก่อหม้อคราม และการทดลองย้อม
ครามแบบต่างๆ มีการจัดตั้งเครือข่ายครามอินทรีย์ 
ส�าหรับใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู ้ 
และเทคนิคต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยให้เครือข่าย 
มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนตลอดเวลา ก ่อเกิดงาน
หัตถกรรมและการสั่งซ้ือวัตถุดิบ (คราม) และผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ SACICT ยังได้จัดอีกหน่ึงกิจกรรม
ภายใต้โครงการเดียวกัน นั่นคือ กิจกรรมทอเส้นฝ้าย 
ใยธรรมชาติ ด้วยกี่ทอผ้าแบบพกพา ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในการท�างานหัตถกรรม
อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- 
Friendly Products) และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอินทรีย์ 
(Organic Craft) โดยการให้สมาชิกที่ต้องการปรับปรุง
ทักษะ/เครือข่ายฯ ที่สนใจท�างานฝีมือหัตถศิลป์ ศิลปะ
ประดิษฐ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการท�าธุรกิจศิลปหัตถกรรมให้แก่สมาชิกและ
เพิ่มเครือข่ายผู้สนใจท�ากิจกรรมหัตถกรรม

The establishment of organic craft  
networks is another activity consecutively 
conducted to promote collaboration in the 
form of “networks” between SACICT members 
interested in creating works made from  
natural materials through environmentally 
friendly production process. This is partly  
the response to the trends of today’s  
consumers. SACICT will select the expert 
members to be lecturers passing on the 
knowledge and giving advice in different  
cases. Upon completing the activity, the 
communication networks between SACICT 
officials, lecturers and participants will be 
established to provide advice in various  
matters in a more rapid and convenient  
manner.  

In 2017, the activity “Indigo at First 
Glance” was the first lesson for indigo  
dyeing, starting from the recognition of indigo 
plants, cultivation, extraction of indigo dye, 
preparation of indigo paste pots and basic 
indigo dyeing, instructed by the expert  
members. Also included in the activity were 
a lecture on green craft ideas for sustainable 
crafts, a forum “Thai Indigo Production Process 
from Local Wisdom to Scientific Method”,  
a preparation process of indigo paste pots 
and different kinds of indigo dye experiments 
and the establishment of organic indigo  
networks as channels for exchange of  
information, knowledge and techniques  
contributing to an ongoing exchange of  
cooperation, creation of handicrafts and  
purchase of materials (indigo) and products.   

 SACICT also organized another  
activity under the same project - the Natural 
Cotton Weaving by Portable Looms to  
promote an understanding of organic  
craftworks, eco-friendly products and organic 
crafts products. Any members who were  
interested in working on handicrafts and  

การสร้างเครือข่ายหัตถกรรมอินทรีย์

Establishment of Organic Craft Networks
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กิจกรรมคร้ังน้ีมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
80 คน ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น มีการจัดท�าเครือข่าย 
กี่พกพา เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่าง 
วิทยากร ผู้เข้าเรียน และ SACICT เพื่อเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในงานหัตถกรรมกันอีกเครือข่ายหนึ่ง  
ทั้งยังมีการประสานงานหาวัสดุและสอนเทคนิคเฉพาะ
ต่างๆ ในการทอก่ีพกพาให้กับสมาชิกในเครือข่ายฯ 
ท�าให้เกิดความต่อเน่ืองในการสร้างงานจากความรู้  
ที่อบรมการใช้ก่ีพกพา รวมท้ังการประยุกต์ใช้วัสดุและ
รูปแบบการทอให้หลากหลายย่ิงขึ้น 

อีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญ คือ กิจกรรมปฏิบัติการ
จักสานอินทรีย์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการท�างาน
หัตถกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป โดยเน้นการน�าเทคนิคการจักสาน
เส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นพืชหัตถกรรมในสวนหัตถกรรม
อินทรีย์ ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างของ SACICT มาถ่ายทอด
ให้แก่สมาชิกกลุ ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้เพาะปลูกกล้วยเป็นสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่ม เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เหลือใช้
จากการท�าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคนิคการท�างาน
หัตถกรรม ท�าให้สมาชิกได้ตระหนักถึงประโยชน์ของ
งานหัตถกรรมอินทรีย ์ ผ ่านการท�ากิจกรรม และ 
การอบรมความรู ้ โดย SACICT เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู ้วัสดุ และเทคนิคทางหัตถกรรมที่ เกี่ยวข้อง  
โดยสมาชิกบางรายให้ความสนใจการน�ากาบกล้วย  
ที่นอกจากใช้เป ็นอาหารสัตว ์ ท�าปุ ๋ยมาเพ่ิมมูลค่า 
ในการท�าเป็นเส้นเชือก และมีแนวคิดน�าเส้นหรือเส้น
เชือกไปต่อยอด

นอกจากนี้  ยังมีการจัดกิจกรรมการสร ้าง 
เครอืข่ายหัตถกรรมอนิทรย์ี ภายใต้แนวคดิ Craft from  
Nature เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกท่ีมีผลิตภัณฑ ์
จากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ท่ี เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถจ�าหน่ายผ่านเครือข่ายของ 
SACICT โดยคัดเลือกสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
และอบรมต่างๆ และมีผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้มาจัดแสดงและจ�าหน่าย 
ภายในงาน 

 การท�างานในรูปแบบเครือข่ายนี้ได้ช่วย
สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง SACICT กับ
เค รือข ่ าย มีการช ่วยเหลือแบ ่ งป ันความรู ้ และ
ประสบการณ์ในการท�างานหัตถกรรม เสริมสร้างโอกาส
และความร่วมมือระหว่างสมาชิก โดยมี SACICT เป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงท้ังในด้านการประสานงานและ
แหล่งข้อมูลความรู้ 
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continuity of works made from the knowledge 
of weaving by portable looms, application of 
materials and a variety of weaving styles. 

The Organic Wickerwork Activity was 
another important activity to enhance an 
understanding of eco-friendly craftworks for 
members and general public, by focusing on 
the weaving technique using banana fiber, 
which was handicraft-making plant in the 
organic craft garden as SACICT’s model farm 
to be handed down to the members of Ban 
Nong Bua Daeng Organic Agriculture Group, 
Chaiyaphum province, who planted bananas 
for their organic agriculture products. This was 
the value addition to abundant materials by 
the craft working technique which enabled 
the members to realize the benefits of  
organic crafts through activities and trainings. 
SACICT was a learning center for materials 
and related craft techniques. Some members 
were interested in using leaf sheaf of banana 
tree, other than being animal feeds or  
compost, to be further developed in to ropes 
add value to ropes.      

Additionally, the activity “Establishment 
of Organic Craft Networks under the Concept  
Craft from Nature” was organized to promote 
and support members with products made 
f r o m  e c o - f r i e n d l y  m a t e r i a l s  a n d  
production process to be able to sell their 
products through SACICT’s network by  
selecting the members participating in the 
development and training projects and  
having eco-friendly arts and crafts to display 
and sell their products in the fair.  

 The working method in the form of 
networks helped create and strengthen the 
relationship between SACICT and networks 
since the knowledge and experience in craft 
making was shared and the opportunities and 
cooperat ion were enhanced between  
members. In effect, SACICT was a coordination 
and information center.

invention art attended the activity to increase 
their potential and opportunities to start arts 
and crafts businesses and increase a network 
of persons interested in craft activities.

This activity was attended by a total 
of 80 interested persons Upon the completion 
of the activity, the portable loom networks 
were created as communication channels 
between lecturers, attendants and SACICT 
and cooperation networks in craftworks,  
material supply and instruction of special 
weaving loom techniques, leading to the 
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การเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสู่เครือข่ายผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็ง มีช่องทางในการตลาดที่หลากหลาย และ 

สามารถน�าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจของตนเองเป็นการสร้างรากฐานผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม 

ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืนต่อไป 

Several activities are provided for the arts and crafts entrepreneurs to ensure their sustainable growth such as  

the enhancement of business management skills, the development towards strong networks of entrepreneurs,  

the diversification of marketing channels and the application of knowledge to the particular business conditions
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กจิกรรมทีส่�าคญัภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพ
การท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม คือ การจัดเสวนาธุรกิจ
และการพัฒนาการตลาดงานหัตถกรรม เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการท�าธุรกิจการค้าให้กับสมาชิกผู้ประกอบ
การงานหัตถกรรมของ SACICT ให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล โดยในปี 2560  
SACICT ได ้จัดเสวนาส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจใน  
3 ด้าน ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล คือ

1) Innovative Product เน้นการเจาะลึก
ทิศทางงานศิลปหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

2 Entrepreneur People เน้นการจดุประกาย
คนรุ่นใหม่ในวงการธุรกิจหัตถกรรม 

3) Community Place/ Network เน้นการ
สร้างเครือข่ายท้ังออนไลน์ และเครือข่ายในกลุ่มประเทศ
เออีซี และการมองช่องทางตลาดงานศิลปหัตถกรรม
โลก 360 องศา

กิจกรรมครั้งนี้มีผู ้เข้าร่วมการเสวนา จ�านวน 
ทั้งสิ้น 710 คน ประกอบด้วย ผู ้ประกอบการงาน
หัตถกรรม นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับ
การเพ่ิมทักษะความรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับการประกอบ
กิจการในยุคปัจจุบัน ท�าให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น�าความรู ้นี้ ไปปรับใช ้กับการประกอบกิจการของ 
ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการ
ต้นทุน การบริหารจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศึกษาแนวโน้มและทิศทาง 
การประกอบธุรกิจงานหัตถกรรม รวมถึงการมองหา
ช่องทางตลาดใหม่ๆ ที่น ่าสนใจและเหมาะสมกับ 
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป  

The important activity under the  
Potential Development Project for Doing Craft 
Business is the organization of a business 
forum and development of handicraft  
marketing to increase business capacity for 
SACICT’s craft entrepreneur members to  
become more robust and competitive in the 
international marketplace. In 2017, SACICT 
organized a forum to promote businesses in 
3 areas as in line with the government’s  
Thailand 4.0 Policy, comprising:

1) Innovative Product, focusing on  
in-depth directions of innovative arts and 
crafts 

2) Entrepreneur People, focusing on 
inspiring young generations in the craft business  

3) Community Place/Network, focusing 
on building online networks and networks in 
the AEC countries and searching for 360-degree 
craft marketing channels 

 The activity was attended by a total of 
710 attendants, comprising craft entrepreneurs, 
designers, students and interested persons. 
The attendants were able to acquire more new  
skills conforming to today’s entrepreneurship, 
apply knowledge to their own businesses, 
whether being knowledge of cost management, 
raw material management or production  
process for maximum efficiency, study trends 
and directions of craft entrepreneurship as 
well as search for new and interesting  
marketing channels suitable for the products 
of entrepreneurs.  

การจัดเสวนาธุรกิจและการพัฒนาการตลาดงานหัตถกรรม

Organization of a Business Forum and Development of  
Handicraft Marketing
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ในปี 2560 SACICT ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและอบรมสมาชิกจ�านวน 5 คร้ังใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก

และเช่ือมโยงเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม รวมท้ังแนะน�าโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย

In 2017, SACICT organized 5 seminars and trainings in 5 regions of Thailand to enhance member relationship and connect 

arts and crafts network as well as recommend commercial opportunities for Thai arts and crafts entrepreneurs

ให้ความรู้ “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยวิทยากรทรงคุณวุฒ ิ 

คุณอุษณีย์ ศิริเรือง อดีต ผอ.ส�านักสิทธิบัตรการออกแบบ และ 

ผู้เช่ียวชาญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และCraft Clinic  

การให้ค�าปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร  

การจดลิขสิทธิ์สินค้า

Lecture on “intellectual property” given by Mrs. Usanee 

Sirireung, the former Director of Design Office and the 

expert of the Department of Intellectual Property  

Craft Clinic to give advice on intellectual property,  

patent and copyright
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การจัดประชุมสัมมนาและอบรมสมาชิกใน
ภูมิภาคเป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเน่ืองจากโครงการเส้นทาง
หัตถกรรมสู่สากล ปี 2555-2556 และโครงการกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ์/กิจกรรมประชุมสมาชิกปี 2557-2559

โดยในปี 2560 SACICT ได้จัดกิจกรรมประชุม
สัมมนาและอบรมสมาชิกจ�านวน 5 คร้ังใน 5 ภูมิภาค
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
และเชื่อมโยงเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม รวมทั้ง
แนะน�าโอกาสทางการค้าให้แก่ผู ้ประกอบการศิลป
หัตถกรรมไทย

การด�าเนินงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 
คือ

1) กิจกรรมการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ) 
กิจกรรมช่องทางการจ�าหน่าย (ฝากขาย/ออนไลน์/ 
อีเวนต์ต่างๆ) บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในการ
ท�างานร่วมกับ SACICT 

2) การบรรยายและให้ค�าแนะน�ารายบุคคล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร การจดลิขสิทธิ์  การ
บรรยายความรูแ้ละอบรมเชงิปฏิบติัการ หัวข้อ “แนวทาง
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจุดจ�าหน่าย SACICT” โดย
วิทยากรทรงคุณวุฒิ การเสวนา หัวข้อ “ภูมิปัญญา
หัตถกรรมในชุมชน” 

3) การให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิก (craft clinic) 
คลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร

The organization of seminars and  
trainings for regional members is an ongoing 
activity of the Craft Destinations Project for 
2012-2013 and the project of member  
relationship activity/member conference for 
2014-2016. 

In 2017, SACICT organized 5 seminars 
and trainings in 5 regions of Thailand to  
enhance member relationship and connect arts 
and crafts network as well as recommend 
commercial opportunities for Thai arts and 
crafts entrepreneurs.   

There were 3 major activities as follows: 

1) The development activity (product/
business), the distribution channel activity 
(consignment/online/events) and the roles and 
duties of members in collaboration with SACICT  

2) The lecture and individual counseling 
on intellectual property, patent and copyright, 
the lecture and workshop on “Guidelines  
for the Selection of Products for SACICT’s  
Distribution Points” by the expert lecturer and 
the seminar on “Community’s Craft Wisdom”  

3) The Craft Clinic for members on  
intellectual property and patent 

การจัดประชุมสัมมนาและอบรมสมาชิกในภูมิภาค

The Organization of Seminars and Trainings for Regional Members

การเพิ่มสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์แก่ครูช่างศิลปหัตถกรรม  
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

Enhancement of Capacity in Innovative Entrepreneurship for Master 
Craftsmen and Craftsmanship Descendants

แรงบันดาลใจ คือแรงผลักดันให้เราท�าสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ แรงบันดาลใจคือความหวังท�าให้เกิด
ก�าลงัใจ บางคนอาจบอกว่า “แรงบันดาลใจคอืความฝัน”  
จากหลากหลายความหมายของค�าว่า แรงบันดาลใจ 
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งสิ้น เพราะ
แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึงพลังช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการคิดและการกระท�าในสิ่งที่พึงประสงค์ให้
ประสบความส�าเร็จ 

Inspiration is a driver of accomplishment.  
Inspiration is hope creating morale. Some 
might say “inspiration is a dream”. Those 
d i f f e r en t  mean i n g s  a r e  a l l  co r r e c t  
since inspiration is the power of stimulating  
influence upon thinking and action for the 
desired achievements.   
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SACICT เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริม
คุณค ่าและความงดงามของงานหัตถศิลป ์ไทยให ้ 
สามารถด�ารงอยู่ และมีการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้ จึงได้รวบรวมผลงานหัตถศิลป์
ไทย อันทรงคุณค่าจากฝีมือนักสร้างสรรค์ที่เป็นครูช่าง
ศิลปหัตถกรรมและทายาทช ่างศิลปหัตถกรรมที่ 
สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจจากค�าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ซึ่ง SACICT น�าองค์ความรู้มาถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง
ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในนิทรรศการที่ชื่อว ่า  
“ศิลปหัตถกรรม แรงบันดาลใจจากค�าสอนพ่อ” 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูส้ร้างสรรค์งานศลิปหตัถกรรม 
น ้อมน�าแนวทางจากค�าสอนของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้และ 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรม
ชิ้นเอก (Masterpiece) 

SACICT ได ้ด�า เนินการจัดกิจกรรมระดม 
ความคิดครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลป
หัตถกรรมจากท้ัง 4 ภูมิภาคของไทย โดยด�าเนินการ
คัดเลือกครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม จ�านวน 49 ท่าน เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการเป ็นผู ้ประกอบการสร ้างสรรค ์ 
(Creative Entrepreneurship Program for Thai 
Artisans)” แล้วน�ามาต่อยอดกิจกรรมด้วยการน�าเสนอ
ผลงานในนิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรม แรงบันดาลใจ
จากค�าสอนพ่อ” ภายในนิทรรศการประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีการสืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรม

SACICT realizes the importance of the 
promotion of the aesthetic value of Thai 
handicrafts to susta in and be further  
developed to respond to today’s lifestyle. 
The  exqu i s i te  mas te rp ieces  o f  Tha i  
handicrafts, created by Master Craftsmen  
and Craftsmanship Descendants inspired by 
the teachings of His Majesty King Bhumibol  
Adulyadej, were therefore collected. SACICT 
passed on the knowledge through an  
exhibition of Thai arts and crafts masterpieces, 
entitled “Arts and Crafts, Inspirations from 
Father’s Teachings” with an aim to enable 
the creators of arts and crafts to apply the 
guidelines from His teachings and create  
inspiration for developing arts and crafts 
masterpieces.  

SACICT conducted the activity to  
brainstorm ideas from Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendants from 4 regions of 
Thailand  by selecting 49 Master Craftsmen 
and Craftsmanship Descendants to participate 
in “the Creative Entrepreneurship Program for 
Thai Artisans”. The activity moved further to 
the presentation of the masterpieces in the 
exhibition “Arts and Crafts, Inspirations from 
Father’s Teachings”. The exhibition displayed 
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ไทยจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับนวัตกรรม
ใหม่ โดยรังสรรค์ผลงานให้มีความร่วมสมัย ก่อเกิด 
ทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของงานศิลปหัตถกรรมไทยที่
มีทั้งศาสตร์และศิลป์ อันเป็นสุนทรียศาสตร์แห่งทักษะ
งานช่างฝีมือและศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึง
วัสดุท่ีสามารถหาได้ในแต่ละภูมิภาค ท�าให้ผลงานล้วน
มีจุดเด่นท้ังด้านการออกแบบและเทคนิคที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยนิทรรศการครั้งน้ีได้น�าไปจัดแสดงและ 
เผยแพร่ให้กบัสาธารณชนในงาน OTOP CITY 2016 และ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

the products of the inherited traditional  
wisdom which had been integrated with new 
innovations to create contemporary works 
and add value and price to Thai arts and crafts 
representing the aesthetics of artisanal skills 
and art and cultural diversification and  
materials available in each region. All  
masterpieces featuring in both different designs 
and techniques were displayed to the public 
in the OTOP CITY 2016 and the SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization), Bangsai district, Ayutthaya 
province.

93
ANNUAL REPORT 2017 



SACICT CRAFTS MARKET
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสร้างค่านิยม 
ในงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนขยายช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร  
และช่องทางอื่นๆ
Promote support marketing activities, enhance the value 
of Thai arts and crafts and expand distribution channels 
through agencies, alliance networks and others

รายงานประจําปี  2560
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SACICT มุ่งเน้นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ 
งานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของไทย ผ่านการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ

SACICT aims to expand opportunities and increase  
marketing channels for Thai arts and crafts through  
both domestic and international promotion activities

SACICT มุง่เน้นการขยายโอกาสและเพิม่ช่องทาง 
การตลาดให้กับงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรม
ของไทย ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเติบโตของงานหัตถศิลป์
ไทยที่พร ้อมต่อยอดไปในระดับสากลได้ ตลอดจน 
เผยแพร่เอกลักษณ์และคุณค่าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
ไทยออกสู ่สายตาชาวต่างชาติ ซ่ึงในปี 2560 มีการ 
จัดงานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

• การจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560                                 
(IICF 2017)

• การจัดงาน Cross Innovation Symposium 

• การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 8

• การจัดงานฝ้ายทอใจ คร้ังที่ 10 

• การเข้าร ่วมงานแสดงสินค้า Maison et 
Objet 2016   

SACICT aims to expand opportunities  
and increase marketing channels for Thai arts  
and crafts through both domestic and  
international promotion activities, enhance  
opportunities for growth of Thai handicrafts  
which are ready to enter the international  
markets as well as publicize the image and 
value of Thai arts and crafts products to the 
eyes of foreigners. In 2017, both domestic 
and international trade fairs were organized, 
comprising:  

• Organization of the International  
Innovative Craft Fair 2017 (IICF)                            

• Organization of the Cross Innovation 
Symposium 

• Organization of the 8th Identity of 
Siam Fair

• Organization of the 10th Thai Cotton 
Fair  

• Participation in the Maison et Objet 
Trade Fair 2016 
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งาน IICF 2017 นับเป็นเวทีส�าคัญท่ีเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ  

ท้ังในและต่างประเทศเพื่อน�าเสนอการท�างานศิลปหัตถกรรมสมัยใหม่ รวมถึงเป็นการด�าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0  

เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่ม startup ได้มีโอกาสเรียนรู้การท�าธุรกิจในระดับสากล

The IICF 2017 is an important platform to encourage the craft entrepreneurs to exhibit their potential to gain domestic and 

international recognition, present the modern arts and crafts designs and operate in line with the Thailand 4.0 Policy to 

create opportunities for startups to learn doing business in the international arena

รายงานประจําปี  2560
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SACICT hosted the Internat ional  
Innovat ive Craft Fai r  2017 ( I ICF 2017)  
annually. The year 2017 marked the 6th IICF 
under the concept “Today Life’s Crafts”  
to convey that Thai craftworks could be  
applied to our today’s life.  

The IICF 2017 was an important platform 
to encourage the craft entrepreneurs to 
 exhibit their potential to gain domestic and 
international recognition, present the modern 
arts and crafts designs and operate in line 
with the Thailand 4.0 Policy to create  
opportunities for startups to learn doing  
business in the international arena. 

The fair was elegantly held and featured 
in the exhibitions, for example, the exhibition 
showing the craftworks ranging from the  
originals to the new creations inspired by 
innovations, the exhibition “Power of Thinking 
from Father to Offspring” displaying His  
Majesty King Bhumibol Adulyadej’s genius in 
artistic and artisanal creations as inspirations 
for the Thai people, and the international 
exh ib i t ion  compi l ing  both  Tha i  and  
international knowledge and masterpieces of 
wicker designs.  

SACICT ได้จัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 
หรือ International Innovative Craft Fair 2017 
(IICF 2017) เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2560 ถือเป็น
คร้ังท่ี 6 ภายใต้แนวคิด “Today Life’s Crafts”  
หรือ “หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” เพื่อส่ือให้เห็นว่า 
งานหัตถกรรมไทยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิต
ของเราในปัจจุบัน 

งาน IICF 2017 นับเป็นเวทีส�าคัญที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมได้แสดงศักยภาพ   
ให้เป็นที่ยอมรับท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือน�าเสนอ
การท�างานศิลปหัตถกรรมสมัยใหม่ รวมถึงเป็นการ
ด�าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างโอกาส
ให้ผู ้ประกอบการกลุ ่ม Startup ได้มีโอกาสเรียนรู ้  
การท�าธุรกิจในระดับสากล

งานนี้จัดข้ึนอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ภายในงาน 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการส่งต่อเร่ืองราวต้นแบบ
สู ่แรงบันดาลใจ เรียนรู ้จากความคิดและช้ินงานที่ 
สร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมเป็นต้นแบบ ในการสร้าง
แรงบันดาลใจผลักดันงานหัตถกรรม ท่ีพิ เศษคือ 
มีการจัดนิทรรศการ “ต้นกล้าความคิดจากพ่อสู่ลูก” 
ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านงานศิลปะ 
และงานช่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย ตลอดจน 
นิทรรศการนานาชาติท่ีรวบรวมผลงานหัตถกรรม 
จักสาน และองค์ความรู้ของไทยและต่างประเทศ   

การจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 

Organization of the International Innovative Craft Fair 2017  
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นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการร่วมกับสถาบันการศึกษา 
การจัดแสดงและจ�าหน่ายผลงานจากสถาบันการศึกษาจ�านวน 
12 สถาบัน นิทรรศการ Innovative Craft Award 2017 (ICA) 
จัดแสดงผลงานของผู ้ เข ้ารอบการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลป 
หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประเภทมืออาชีพ 10 ราย และประเภท
นักศึกษา 10 ราย ท่ีได้รับคัดเลือกจากผู ้เข ้าร ่วมส่งผลงาน  
276 ราย นิทรรศการ SACICT Craft Trend Gallery 2018  
มีการจัดแสดงแนวโน้มด้านงานหัตถกรรม ผ่านแนวคิด Social 
Craft Network โดยน�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาร่วมจัดแสดงจ�านวน 
60 รายการ นิทรรศการทายาทช่างศิลปหัตถกรรมมีการจัดแสดง 
ผลงานและการสาธิตการผลิตผลงานจากทายาทช ่างศิลป 
หัตถกรรมประจ�าปี พ.ศ. 2560 

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
การจัดสาธิตงานศิลปหัตถกรรม (Work Shop) ในรูปแบบต่างๆ 
และการจัดเสวนาในหัวข้อ Craft Trend in ASEAN + 2017 
Talk และการจัดบรรยาย เพื่อพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมและ 
การประกอบการ รวมถึงการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ เส้นทางผ้าทอ
ปีที่ 2 “สัมผัสภูมิปัญญา เสริมคุณค่าด้านนวัตศิลป์”

รายงานประจําปี  2560
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Other exhibitions were also organized such as 
the exhibition in collaboration with the educational 
institutes to display and sell craftworks from 12  
institutes, the exhibition of Innovative Craft Award 
2017 (ICA) to showcase the masterpieces of 10  
professionals and 10 students selected among a total 
of 276 participants in the competition of innovative 
arts and crafts products, the exhibition of SACICT Craft 
Trend Gallery 2018 to indicate the craft trends through 
the concept “Social Craft Network” by showcasing 60 
items of prototype products and the exhibition of 
Craftsman Descendants to display craftworks and 
workshops conducted by Craftsmanship Descendants 
for the year 2017. 

In addition, there were handicraft products for 
sale, arts and crafts workshops of different types, a 
forum on the Craft Trend in ASEAN + 2017 Talk, a 
lecture on the development of craft business and 
entrepreneurship and a fashion show of the 2nd   

Weaving Streets “A Touch of Wisdom, Enhancement 
of Innovative Crafts”
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “Cross Innovation Symposium” เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 

เป็นกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อยอดจุดแข็งของงานหัตถกรรมให้น�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  

ขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

On March 9, 2017, Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana presided over the opening ceremony of the  

"Cross Innovation Symposium”, the activity which aimed at establishing cooperative networks to enhance the  

competitiveness of craftsmanship, thus leading to the development of new innovations and the drive towards  

Thailand's creativity.

รายงานประจําปี  2560
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารี
รัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “Cross Innova-
tion Symposium” เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 

การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเป็นกิจกรรม
ส�าคัญของ SACICT ในการตอบรับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ท่ีมุ ่งผลักดันให้งานหัตถกรรมเป็นอีกหนึ่งกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 
2560 SACICT จึงได้จัดงาน “Cross Innovation 
Symposium” เพือ่ระดมเครอืข่ายต่อยอดงานหัตถกรรม 
โดยการน�างานศิลปหัตถกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต
ของงานหัตถศิลป์ไทยท่ีพร้อมต่อยอดไปในระดับสากล

การสัมมนาเพื่อการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้  
เน้นการสร้างเครือข่ายใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

Cross Policy คือ กลุ ่มเครือข ่ายที่ เป ็น 
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ผู้มีบทบาทในการก�าหนด
นโยบายในด้านต่างๆ เพ่ือร่วมมือกันในการก�าหนด
นโยบายการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในระดับประเทศ 
ให้ชัดเจนขึ้น เช่น กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะ
ขยายขอบเขตความร่วมมือเดิมท่ีเคยส่งเสริมสนับสนุน 
ให ้คณะทูตานุทูตจากประเทศต ่างๆ ที่มาประจ�า 
ในประเทศไทยได้รู ้จักและคุ ้นเคยกับงานหัตถกรรม
ไทย และน�าเรื่องราวดังกล่าวไปขยายผลในกลุ่มคน 
ของประเทศของตนเอง สู ่ความร ่วมมือกันในการ 

On March 9, 2017, Her Royal Highness 
Princess Sirivannavari Nariratana presided over 
the opening ceremony of the "Cross Innovation 
Symposium”. 

The organization of a symposium is 
another important activity of SACICT as an 
acknowledgement of Thailand 4.0 Policy to 
promote handicrafts as a major mechanism 
for driving the nation’s economy. In 2017, 
SACICT organized “the Cross Innovation  
Symposium” to brainstorm networks to build 
on the craftworks by integrating arts and crafts 
into industrial works to create opportunities 
for the growth of Thai handicrafts in entering 
the international marketplace. 

การจัดงาน Cross Innovation Symposium 

Organization of the Cross Innovation Symposium 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะทูตานุทูตไทยท่ีจะออกไป 
ประจ�าในต่างประเทศได้เรียนรู้และตระหนักถึงความ
ส�าคัญและคุณค่าของหัตถกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการน�าเสนอเรือ่งราวดงักล่าวสูส่ากล รวมถงึผลติภณัฑ์
จากโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Cross Sector/Cross Industry คือ กลุ่ม
เครือข่ายในฝั่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิด
การต่อยอดทางธรุกจิจากงานหตัถกรรม อาท ิการร่วมมือ 
กับบริษัท สตาร์บัคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการน�า
เสนอเรื่องราววัตถุดิบส�าหรับย้อมสีธรรมชาติของไทย
เพื่อน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชุดหมีสตาร์บัคส์ 
และสนับสนุนให ้สมาชิกที่ มี ศักยภาพได ้ร ่วมเป ็น 
ส่วนหนึง่ในการผลติสนิค้าประเภทต่างๆ เพือ่จดัจ�าหน่าย
ส�าหรับเป็นของสะสมของกลุ ่มลูกค้าสตาร์บัคส์และ
กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบงานหัตถกรรม

Cross Technology เน้นกลุ่มเครือข่ายที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการผสมผสานและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
หัตถกรรมไทยให้เป็นท่ีรู ้จักและมีมาตรฐานในระดับ
สากล ผ่านเครือข่าย/พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น www.wazzadu.com  
ซึ่งมีลักษณะเป็น Decorative Social Platform  
หรือ Digital Platform ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงใน
การสร้างการรับรู ้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
ขยายผลสู่ E-Platform ลักษณะอื่นๆ ต่อไป 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวส�าคัญใน
การสร้างการรับรู้และยอมรับในกลุ่มหน่วยงาน/องค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในศักยภาพของภาคหัตถกรรม
ไทยว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินสู ่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการด�าเนินงาน
ร่วมกันในอนาคตจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญหรือความแข็งแกร่งของแต่ละองค์กรมา 
ผสมผสานกับจุดเด่นและศักยภาพของงานหัตถกรรม 
เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศ  
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The symposium focused on the estab-
lishment of networks in 3 major groups as 
follows: 

Cross Policy referred to a group of 
networks including the public agencies or 
organizations who played a critical role in 
policymaking in different areas to cooperate 
in formulating a policy for the domestic  
promotion of arts and crafts in a clearer  
manner. For example, the Ministry of Foreign 
Affairs expanded the exist ing scope of  
cooperation, from previously to encourage 
and support the Thailand-based diplomatic 
corps from different countries to get to know 
and become familiar with Thai handicrafts 
and bring the matter forward to the people 
in their own countries, to currently encourage 
and support the overseas-based Thai diplomatic  
corps to learn and realize the importance and 
the value of handicrafts in preparedness for 
the presentation of such matter in the  

international arena along with the products 
from the Kam Lang Jai Project, the royal  
initiative of HRH Princess Bajrakitiyabha. 

Cross Sector/Cross Industry referred  
to a group of networks including the  
manufacturers in other industries for the 
commercialization of handicrafts. For example, 
the cooperation with Starbucks Coffee  
(Thailand) aimed at presenting the matter 
concerning the materials for Thai natural dyes 
to manufacture products such as Starbucks 
bear costumes and supporting the potential 
members to become part of the manufacturing 
of products for sale such as collections for 
Starbucks customers and craft lovers.   

Cross Technology focused on a group 
of networks having expertise in information 
technologies to enhance cooperation for the 
integration and exploitation of technologies 
and promote and develop Thai handicrafts 
to become widely recognized and meet  
international standards through networks/
alliances having expertise in digital technology  
such as www.wazzadu.com, featured as the 
Decorative Social Platform or Digital Platform 
and regarded as another channel for raising 
awareness and increasing economic value and 
further extending the results to other features 
of E-Platform. 

This activity was an important milestone 
for raising awareness building acceptance 
among publ ic  and pr ivate  agenc ies/ 
organizations that the potential of Thai  
handicrafts is another key mechanism for 
driving the local economy towards the nation’s 
economic growth under the Thailand 4.0 
Policy. The future collaboration will be an 
exploitation of expertise or strength of each 
organization integrated with prominent features 
and potential of crafts to expand the  
customer base covering both domestic and 
international markets.
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“อัตลักษณ์แห่งสยาม” จัดข้ึนต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี   

โดยปีน้ี 2560 จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 8 SACICT ให้ความส�าคัญของ 

การอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมและการเชิดชู 

งานหัตถกรรมที่ก�าลังจะสูญหาย (Revival of the  

Forgotten Heritage) เพื่อส่งเสริมคุณค่า 

ในงานศิลปหัตถกรรมให้อยู่คู่กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ ่น 

The “Identity of Siam” Fair is consecutively  

organized each year. The year 2017 SACICT marked  

the 8th Identity of Siam Fair with focus on  

the preservation and inheritance of craftworks  

and revival of the forgotten heritage,  

to sustain the valuable arts and crafts  

to the next generation
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งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” เป็นงานที่ SACICT 
จัดข้ึนต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยปี 2560 จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 8 เน้นความส�าคัญของการอนุรักษ์และสืบสาน
งานหัตถกรรมและการเชิดชูงานหัตถกรรมที่ก�าลังจะ
สูญหาย (Revival of the Forgotten Heritage) เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าในงานศิลปหัตถกรรมให้อยู่คู่กับคนไทย
จากรุ่นสู่รุ ่น โดยเน้นการน�าเสนอเรื่องราวองค์ความรู้
งานศิลปหัตถกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านครูศิลป์
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรมหรือผู้สืบสานงานศิลปหัตถกรรม

นอกจากน้ี การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม 
ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมแสดง
ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระองค์ได้ทรง
งานเพือ่สร้างอาชพีให้แก่พสกนกิรชาวไทยทัว่ทัง้ประเทศ
มาอย่างยาวนาน และเป็นการสร้างคุณค่าและความ
งดงามของหัตถศิลป ์ ไทยสามารถด�ารงอยู ่ และมี 
การพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ (Today Life’s 
Crafts)

The “ Ident i ty  o f  S i am” Fa i r  i s  
consecutively organized each year. The year 
2017 marked the 8th Identity of Siam Fair with 
focus on the preservation and inheritance of 
craftworks and revival of the forgotten  
heritage, to sustain the valuable arts and  
crafts to the next generation by presenting 
arts and crafts knowledge from the past to 
the present via Master Artisans of Thailand, 
Master  Cra f t smen and Cra f t smansh ip  
Descendants or inheritors of arts and crafts. 

In addition, the fair gave opportunities 
for all Thai people to express their gratitude 
to the benevolence of His Majesty King  
Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen 
S i r i k i t  o f  the  N in th  Re i gn  fo r  The i r  
enduring hard works to create careers for  
the Thai subjects, and to enhance and  
mainta in the aesthet ic value of Thai  
handicrafts which could be always developed 
in line with today’s life. 

การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งท่ี 8

Organization of the 8th Identity of Siam Fair 
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กิจกรรมหลัก แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 
“เพราะรักราษฎร์” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 
พระราชกรณียกิจ เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โซนที่ 
2 “เล่าขานต�านานหัตถศิลป์” จัดแสดงนิทรรศการงาน
หัตถกรรมที่ก�าลังจะสูญหาย ซ่ึงถือเป็นไฮไลต์ส�าคัญ
ของการจัดงาน โดยจัดแสดงชีวประวัติ ผลงานศิลป
หัตถกรรมของครูช่างศิลป์ 3 ท่านจาก 3 สาขา คือ  
ครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษณ์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2552  
ด้านงานเครื่องมุก ครูวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ครูศิลป์ของ
แผ่นดิน พ.ศ. 2559 ด้านงานเบญจรงค์ ครูดิเรก  
สร้อยสีดา ครูช่างศิลปกรรม พ.ศ. 2556 ด้านงาน 
ดุนโลหะ และโซนที่ 3 “SACICT สืบสานคุณค่าแห่ง
ศลิปาชพี” แนะน�าบทบาทและบทบาทการด�าเนนิงานของ 
SACICT ในฐานะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์
สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมท้ังต ่อยอด 
เชิงพาณิชย์ สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี ยังมีการจัดเสวนา “เร่ืองเล่าต�านาน
งานศิลป์” พูดคุยกับครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่าง
ศิลปหัตถกรรมตัวจริงด้านงานศิลปหัตถกรรมอันทรง
คุณค่าที่ก�าลังจะเลือนหายไป หรือทายาทคนรุ่นใหม่ 
ที่สืบสานงานหัตถศิลป์ และการสาธิตงานหัตถกรรม
ดั้งเดิมและงานหัตถกรรมร่วมสมัย รวมถึงการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
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The fair was divided into 3 zones.  
The first zone “Because of Loving the Citizens” 
exhibited the royal duties to honor the  
g rac ious benevolence of  H is  Majesty  
King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty 
Queen Sirikit of the Ninth Reign for Their 
subjects. The second zone “Untold Legend of 
Handicrafts” exhibited the forgotten craftworks, 
regarded as the highlight of the fair, by  
showing the biographies and arts and crafts 
masterpieces of 3 Master Craftsmen from  
3 branches, namely Master Sanae Jamjirarak, 
the Mother of Pearl Inlay Master Artisans of 
Thailand 2009, Master Wirat Pinsuwan, the 
Benjarong Master Artisans of Thailand 2016 
and Master Direk Soiseeda, the Metal Chasing 
Master Craftsmen 2013. The third zone  
“SACICT, the Inheritor of Supplementary  
Occupations” introduced the roles and duties 
of SACICT as a center for knowledge and 
preservation of Thai arts and crafts as well as 
commercialization of Thai arts and crafts in 
the international marketplace to enhance  
the community’s sustainable well-being. 

Moreover, a forum “Stories and Legends 
of Arts” was organized to have a talk on the 
forgotten arts and crafts with the real Master 
Artisans of Thailand and Master Craftsmen  
o r  young generat ions  who inher i ted  
craftsmanship. The workshops for traditional 
and contemporary handicrafts along with the 
distribution of arts and crafts products were 
also available in the fair. 
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SACICT จัดงาน ฝ้ายทอใจคร้ังที่ 10 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็น 

องค์ประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�าคณะร่วมรับเสด็จฯ

Her Royal Highness Princess Soamsawali presided over the opening ceremony of the 10th Thai Cotton Fair and was  

given a warm welcome by Mr. Sontirat Sontijirawong, Deputy Minister of Commerce, along with the Executive team
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งาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
22-25 มิถุนายน 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็น
ประธานพิธีเปิดงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี SACICT จะจัด 
งาน “ฝ้ายทอใจ” เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทาง 
การค้าให้แก่สมาชิก SACICT และหน่วยงานพันธมิตร 
ส�าหรับงาน “ฝ้ายทอใจ” ในปี 2560 นับเป็นครั้งที่ 10 
ของการจัดงาน ภายใต ้แนวคิด “วิถีไทย ร่วมสมัย  
ด้วยฝ้ายทอมอื” ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดง
นิทรรศการ “ด้วยพระเมตตาจากพ่อหลวง” เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช การจัดแสดงนิทรรศการชุมชนทอผ้าฝ้ายไทย 
4 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้าน หล่ายแก้ว  
มี วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล ่ง ท่ีสืบทอดมายาวนาน 
สะท้อนภูมิป ัญญาผ่านทอผ้ากระเหรี่ยงที่ เรียบง่าย  
แต่ยั่งยืน ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า หัวหิน 
อาชีพท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานกว่า 50 ปี 
เพื่อให้ชาวบ้านในถ่ินทุรกันดารมีอาชีพเสริม ชุมชน
หัตถกรรมผ้ายก ผ้ายกเมืองนคร เป็นผ้าพื้นเมือง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับ
การยกย่องมาแต่โบราณ และวิสาหกิจชุมชนย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง ซ่ึงเป็นผ้าทอพื้นเมืองอีสาน 
มีความเป ็นเอกลักษณ์และถือเป ็นมรดกอันล�้าค ่า 
ของภาคอีสาน 

นอกจากน้ี ยังมีการออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าฝ้าย จากสมาชิก SACICT ทั่วประเทศ 
รวมถึงการเปิดตัวผ้าฝ้ายพิมพ์ 5 ลายพิเศษ เพื่อจ�าหน่าย
แก่ผู ้สนใจ ได้แก่ ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์ ลายเส้นสี 
ของผีเสื้อ ลายปลาตะเพียนทองในสายน�้าพระทัย  
ลายสีสวยบนบอนสี และลายปูราชินี ซึ่งจะซื้อได ้
ในงานนี้เท่านั้น

Her Royal Highness Princess Soamsawali  
presided over the opening ceremony of the 
10th "Thai Cotton Fair", held during June  
22-25, 2017 at the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public  
Organization). 

The Thai Cotton Fair is annually held 
in June to promote and expand commercial 
opportunities for SACICT members and alliance 
agencies. In 2017, the 10th Thai Cotton Fair was  
organized under the concept “Contemporary 
Thai Ways through Hand-Woven Thai Cotton”. 
The fair featured in the exhibition “the  
Benevolence of the Royal Father” to honour 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and  
Her Majesty Queen Sirikit of the Ninth Reign; 
the exhibition of 4 Thai cotton weaving  
communities: Ban Lai Kaeo Karen Weaving 
Village having Karen culture passed down 
from generation to generation and reflected 
the simple but sustainable fabric weaving 
wisdom; Ban Khao Tao Weaving Center in Hua 
Hin established by the late King Rama IX to 
help the villagers in remote areas to have 
supplementary occupations; Yok Fabric Craft 
Community characterized by its Nakhon  
weaving cloth, as the uniqueness of local 
fabric of Nakhon Si Thammarat province,  
was highly admired since ancient times and 
Nong Bua Daeng Naturally Dyed Weaving  
Community Enterprise characterized by its 
Isan local weaving cloth which was a reflection 
of identity and a precious legacy of the  
Northeastern region of Thailand.  

The booths for distribution of cotton 
products from SACICT members all over the 
country were also set up. The cotton fabrics 
printed in 5 special patterns were especially 
on sale for the interested persons only in this 
fair. The patterns included the Queen Sirikit 
Rose, the Color Line Drawing of Butterflies, 
the Golden Carp in the Stream of Heart, the 
Beautiful Colors on the Caladium and the 
Queen Crab. 

การจัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งท่ี 10

Organization of the 10th Thai Cotton Fair
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งาน Maison et Objet 2016 งานแสดงสินค้าประเภทของขวัญ ของใช้ ของตกแต่งบ้านท่ีมีช่ือเสียงที่สุดงานหน่ึงในยุโรป มีผู้เข้าชมงานจ�านวนมาก

จากท่ัวโลก ซ่ึงการจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติแบบน้ี จะมีนักธุรกิจ บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย และตัวแทนผู้จัดจ�าหน่ายจากทุกภูมิภาคทั่วโลก 

เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

Maison et Objet 2016: One of the most popular trade fairs dedicated to household goods and decorations, with a large  

number of visitors including businesspeople, distributors and representative distributors from all regions of the world

รายงานประจําปี  2560
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งาน Maison et Objet 2016 เป็นงานแสดง
สินค้าประเภทของขวัญ ของใช้ ของตกแต่งบ้านที่มี 
ชื่อเสียงที่สุดงานหนึ่งในยุโรป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
2-6 กันยายน 2559 โดยมีผู ้เข้าชมงานจ�านวนมาก 
จากทั่วโลก ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ
เช่นนี้ มีนักธุรกิจ บริษัทผู ้จัดจ�าหน่าย และตัวแทน 
ผู ้จัดจ�าหน่ายจากทุกภูมิภาคท่ัวโลกเข้าร่วมงานเป็น
จ�านวนมาก และผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของไทย 
ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ 
ดังนั้น การเข้าร่วมงานดังกล่าวจึงเป็นลู่ทางอันดีในการ
เพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางการจ�าหน่ายให้แก่
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งยังเป ็นการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณค่าของงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยออกสู่สายตาชาวต่างประเทศ

SACICT ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Maison et Objet อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   
โดยน�าผลิตภัณฑ์จ�านวนกว่า 100 รายการ ภายใต้
โครงการ LUX by SACICT 2016 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยร่วมสมัยที่มีดีไซน์ตอบสนอง
ตลาดยุ โรป โดยนักออกแบบและผู ้ ผ ลิตร ่วมกับ 
ชุมชนหัตถกรรมท่ีมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์  
ได ้ร ่วมกันพัฒนากลุ ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้และของ 
ตกแต่งบ้าน   ที่เน้นการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ ภายใต ้
แนวคิด Touch of Nature: Wild & Monsoon 
หรือ สัมผัสแห่งธรรมชาติ: สีสันแห่งป่าเขา และ 
ลมมรสุม ซ่ึงสะท้อนสีสันของธรรมชาติและผิวสัมผัส
บนตัวผลิตภัณฑ์ 

ผู้เข้าชมงาน Maison et Objet 2016 ได้ให้
ความสนใจเข้าเยีย่มชมคหูา SACICT และสนใจผลติภณัฑ์
ที่จัดแสดงเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มผู้ซ้ือที่ให้ความสนใจ
มาจากหลากหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อเมริกา 
อังกฤษ อิตาลี สเปน โมนาโค รัสเซีย คาซัคสถาน แบ่ง
ประเภทผู ้ ซ้ือได้ 3 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มผู ้ค้าปลีกแนว 
Concept Store กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่ง
ภายใน และกลุ่มเครือโรงแรมและเครือร้านหนังสือ

The Maison et Objet 2016 was one of 
the most popular trade fairs dedicated to 
household goods and decorations, held  
during September 2-6, 2016 with a large  
number of visitors. Among the visitors were 
businesspeople, distributors and representative 
distributors from all regions of the world.  
Thai arts and crafts products still drew  
attention from the international markets.  
The participation of this trade fair was,  
therefore, paved the way to more marketing 
and distribution channels for Thai arts and 
crafts products as well as promoted and 
publicized their image and value in the eyes 
of foreigners.    

SACICT was selected to participate in 
the Maison et Objet t rade fa i r  for  6  
consecutive years by bringing more than 100 
product items under the LUX by SACICT 2016 
project which focused on the development 
of Thai contemporary handicrafts with designs 
in response to the European markets. The 
designers and manufacturers, in collaboration 
with the potent ial craft communit ies,  
developed household goods and decorations 
with emphasis on an integration of natural 
materials under the concept of Touch of 
Nature: Wild & Monsoon which reflected the 
colors of the nature and the surface of the 
products. 

The visitors of the Maison et Objet 2016 
paid great attention to SACICT’s booth and 
products on display. Interested buyers came 
from different countries such as France,  
America, England, Italy, Spain, Monaco, Russia 
and Kazakhstan. The buyers could be classified 
into 3 groups: retail concept stores, architects 
and interior designers and hotel networks and 
bookstore networks. 

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison et Objet

Participation in the Maison et Objet Trade Fair
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หน่วย : บาท/Unit Baht

งบแสดงฐานะการเงิน FINANCIAL STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ณ	วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/As	at	31st	March	2017
ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.	2558/As	at	30th	September	2016	and	year	2015

2560/2017 2559/2016 2558/2015

สินทรัพย์/Assets

 สินทรัพย์หมุนเวียน/Current Assets

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   Cash and Cash Equivalents

 149,685,611.74  52,404,895.90 88,222,474.93

   ลูกหนี้ระยะสั้น 
   Short-term Accounts Receivable

 5,367,499.94 4,337,735.87 4,584,220.90

   เงินลงทุนระยะสั้น 
   Short-term Investment

 261,979,595.85 304,030,626.66 238,478,090.81

   สินค้าคงเหลือ 
   Inventory

 -  - -

   วัสดุคงเหลือ 
   Supplyy

 218,915.51  361,374.56 237,430.60

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
   Other Current Assets

 699,144.27  250,937.60  245,620.17

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
  Total Current Assets

 417,950,767.31 361,385,570.59  331,767,837.41

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน/Non - Current Assets

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   Land, Building and Equipment (Net)

345,647,169.10 372,059,411.82 419,330,074.03

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   Net Incorporeal Assets

18,579,625.88 18,814,821.69 16,736,942.20

   สินทรัพย์ - รอจ�าหน่าย 
   Assets-Pending Sales

284,996.72 - 353,640.02

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
   Other Non-Current Assets

 13,129,862.77  13,375,480.27 13,375,480.27 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  Total Non-Current Assets

377,641,654.47 404,249,713.78 449,796,136.52

 รวมสินทรัพย ์
 Total Assets

795,592,421.78 765,635,284.37 781,563,973.93 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.

รายงานประจําปี  2560
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หน่วย : บาท/Unit Baht

งบแสดงฐานะการเงิน FINANCIAL STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ณ	วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/As	at	31st	March	2017
ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.	2558/As	at	30th	September	2016	and	year	2015

2560/2017 2559/2016 2558/2015

หนี้สิน/Liabilities

 หนี้สินหมุนเวียน/Current Liabilities

   เจ้าหนี้ระยะสั้น 
   Short-term Account Payable

16,423,744.87 18,753,186.86 36,551,515.31 

   เงินรับฝากระยะสั้น 
   Short-term Deposit Payable

6,157,346.33 6,787,628.01 7,430,765.82 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 
  Total Current Liabilities

22,581,091.20 25,540,814.87 43,982,281.13

 รวมหนี้สิน 
 Total Liabilities

22,581,091.20 25,540,814.87 43,982,281.13 

 สินทรัพย์สุทธิ - ส่วนทุน 
 Net Assets - Equity

773,011,330.58 740,094,469.50 737,581,692.80 

 สินทรัพย์สุทธิ - ส่วนทุน/Net Assets - Equity

   ทุน 
   Initial Funds

887,700,000.00 887,700,000.00 887,700,000.00

   รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
   Accumulated Revenues over Expenses  
   Brought Forward

(114,688,669.42) (147,605,530.50) (150,118,307.20)

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
 Total Net Assets/Equity

773,011,330.58 740,094,469.50 737,581,692.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.
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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	กันยายน	2559/For	the	year	ended	30th	September	2016	

หมายเหต ุ
Remark

ทุน 
Capital

รายได้ต�่ากว่า 
ค่าใช้จ่ายสะสม 

Deficit of Revenues 
over Expenses

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุน 

Net Assets/Equity

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
Balance as at 30th September 2014 887,700,000.00  (151,518,085.03)  736,181,914.97

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2558 
Changes in Net Assets/Equity in 2015

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 
Deficit of Revenues over Expenses -  1,399,777.83  1,399,777.83 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
Balance as at 30th September 2015 887,700,000.00  (150,118,307.20)  737,581,692.80

หมายเหต ุ
Remark

ทุน 
Capital

รายได้ต�่ากว่า 
ค่าใช้จ่ายสะสม 

Deficit of Revenues 
over Expenses

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุน 

Net Assets/Equity

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
Balance as at 30th September 2016 887,700,000.00  (147,605,530.50)  740,094,469.50

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560 
Changes in Net Assets/Equity in 2017

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 
Deficit of Revenues over Expenses -  32,916,861.08  32,916,861.08

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
Balance as at 31st March 2017 887,700,000.00  (114,688,669.42)  773,011,330.58

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
Balance as at 30th September 2015 887,700,000.00  (150,118,307.20)  737,581,692.80

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับปี 2559 
Changes in Net Assets/Equity in 2016

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 
Deficit of Revenues over Expenses -  2,512,776.70  2,512,776.70 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
Balance as at 30th September 2016 887,700,000.00  (147,605,530.50)  740,094,469.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท/Unit Baht

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.

รายงานประจําปี  2560
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หน่วย : บาท/Unit Baht

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน OPERATION STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/For	the	year	ended	31st	March	2017
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.2558/For	the	year	ended	30th	September	2016	and	year	2015	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

2560/2017 2559/2016 2558/2015

รายได้/Revenues 

 รายได้จากงบประมาณ 
 Governmental Budget Appropriation

208,599,600.00 451,529,600.00 425,285,600.00 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 Incomes from Sale and Services

 445,463.00 1,311,980.00 1,392,807.94 

 รายได้อื่น 
 Other Incomes

 4,271,727.66 9,294,764.35 10,538,226.67 

รวมรายได ้
Total Revenues

 213,316,790.66 462,136,344.35  437,216,634.61 

ค่าใช้จ่าย/Expenses

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel Expenses 23,069,483.62 46,307,674.87 46,390,506.25 

 ค่าเบี้ยประชุม Meeting Allowances 1,321,875.00 2,232,375.00 2,172,750.00 

 ค่าใช้สอย General Expenses 15,797,417.40 33,462,745.40 33,082,480.98 

 ค่าวัสดุ Supplies Expenses 618,340.91 1,884,002.21 1,937,731.72

 ค่าสาธารณูปโภค Utility Expenses 5,105,816.21 14,205,312.27 14,395,594.69 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
 Depreciation and Amortization

29,619,302.61 59,563,776.92 56,683,712.46

 ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ ์
 Expenses Incurred in pursuit of Strategic Plans

104,858,693.83 301,913,036.20 280,275,013.60 

 ค่าใช้จ่ายอื่น Other Expenses 9,000.00 54,644.78 879,067.08 

รวมค่าใช้จ่าย/Total Expenses 180,399,929.58 459,623,567.65 435,816,856.78 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 
Revenues over Expenses

32,916,861.08 2,512,776.70 1,399,777.83

 ต้นทุนทางการเงิน Financial Cost - - -

รายได้ (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
Net Revenues over Expenses

 32,916,861.08 2,512,776.70 1,399,777.83 

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.
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หน่วย : บาท/Unit Baht

งบกระแสเงินสด CASH FLOWS STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/For	the	year	ended	31st	March	2017
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.2558/For	the	year	ended	30th	September	2016	and	year	2015	

2560/2017 2559/2016 2558/2015

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
Sources of Cash from Operting Activities

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
Net Revenues over Expenses

 32,916,861.08 2,512,776.70 1,399,777.83

ปรับกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
Adjusments for Net Revenues over Expenses to Cash 
Provided (used for) from Operating Activities

 ค่าเสื่อมราคา 
 Depreciation

28,377,106.80 56,889,020.09 54,453,483.58

 ค่าตัดจ�าหน่าย 
 Amortization

1,242,195.81 2,674,756.83 2,230,228.88 

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย ์
 Written off Fix Assets Loss

9,000.00 54,644.78 870,451.49

 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ 
 Inventory revaluation Loss

0.00 0.00 0.00

 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้  
 Decrease (Increase) in Account Receivable

(1,296,387.50) (1,450,756.86) 696,071.02

 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับลดลง 
 Decrease (Increase) in Accrued Income

266,623.43 1,697,241.89 (1,332,199.53)

 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินค้าคงเหลือ 
 Decrease (Increase) in Inventory

0.00 0.00 57,883.50 

 ลดลง (เพิ่มขึ้น) วัสดุคงเหลือลดลง 
 Decrease (Increase) in Supply

142,459.05 (123,943.96) (14,128.04)

 ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 Decrease (Increase) in Other Current Assets

(448,206.67) (5,317.43) (7,986.70)

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี ้
 Incerase (Decrease) in Account Payable

5,532,898.44 (18,335,051.00) 3,281,232.61

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
 Incerase (Decrease) in Accrued Expenses

(7,862,340.43) 536,722.55 (3,764,014.43)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.

รายงานประจําปี  2560
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หน่วย : บาท/Unit Baht

2560/2017 2559/2016 2558/2015

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินรับฝาก 
 Incerase (Decrease) in Deposits Payable

(630,281.68) (643,137.81) 1,694,450.44

 ปรับปรุงสินทรัพย์ต�่ากว่าเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย 
 Adjusments for Assets to Expenses

- - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
Net Cash Provided from Operating Activities

58,249,928.33 43,806,955.78 59,565,250.65

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
Sources of cash from Investing Activites

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 
 Increase in fixed Assets

(2,013,243.30) (9,618,347.88) (22,659,533.17)

 เงินสดรับการจากขายสินทรัพย ์
 Decrease in fixed Assets

0.00 115,626.92 442,328.00

 เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ ์
 Decrease (Increase) in Work in Construction

0.00 0.00 0.00

 เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 Decrease (Increase) in Incorporeal Assets

(1,007,000.00) (2,469,278.00) (4,173,000.00)

 เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 Decrease (Increase) in Work in intanbible asset

0.00 (2,100,000.00) (3,431,542.00)

 เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น) 
 Increase in Short-term Investment

42,051,030.81 (65,552,535.85) (6,601,085.97)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 
 Decrease (Increase) in Other Non Current Assets

0.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
Net Cash use for Investing Activities

39,030,787.51 (79,624,534.81) (36,422,833.14)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ
Net increase in cash and cash Equivalents

97,280,715.84 (35,817,579.03) 23,142,417.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period

52,404,895.90 88,222,474.93 65,080,057.42

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
Cash and Cash Equivalents at the End of Period

149,685,611.74 52,404,895.90 88,222,474.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด CASH FLOWS STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/For	the	year	ended	31st	March	2017
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.2558/For	the	year	ended	30th	September	2016	and	year	2015

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.
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งบกระแสเงินสด CASH FLOWS STATEMENT 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560/For	the	year	ended	31st	March	2017
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	และปี	พ.ศ.2558/For	the	year	ended	30th	September	2016	and	year	2015	

2560/2017 2559/2016 2558/2015

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
Supplemental Disclosures of Cash Flows  
Information

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 cash and cash equivalents 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 30 กันยายน 2559  
 และ 2558 ประกอบด้วย 
 As at 31st March 2016 and As at 30th September  
 2015 and 2014 consist of :

เงินสด 
Cash in Hand

163,336.00 160,000.00 70,000.00

เช็คในมือ (เช็ครับ) 
Cheques in Hand

260,000.00 149,645.00 57,282.00

เงินฝากธนาคาร 
Cash at Banks

149,262,275.74 52,095,250.90 88,095,192.93

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
Total Cash and Cash at Banks

149,685,611.74 52,404,895.90 88,222,474.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2015 has been audit by the office of the Auditor-General.  
  รายงานการเงินปี 2559 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  This Financial Statement Year 2016 has been audit by the office of the Auditor-General.

หน่วย : บาท/Unit Baht

รายงานประจําปี  2560
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หมายเหตุ : เงินงบประมาณปี 2560 ได้รับ 208,599,600 บาท คงเหลือ 161,487,600 บาท

รายการ 
Description

งบสุทธ ิ
Total Budget

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

เบิกจ่าย 
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

370,087,200.00

งบบุคลากร  
Personnel  49,420,500.00  -  22,513,052.93  26,907,447.07

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  65,042,700.00  16,420,158.47  17,608,064.74  31,014,476.79 

งบลงทุน  
Capital Budget  4,664,000.00  664,000.00  -  4,000,000.00 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  190,960,000.00  96,248,921.50  16,710,104.46  78,000,974.04

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน) 
Other Budgets  60,000,000.00  -  60,000,000.00  -

รวม 
Total  370,087,200.00  113,333,079.97  116,831,222.13  139,922,897.90

รายการ 
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

 54,185,846.90

งบบุคลากร  
Personnel  -  -  - 

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  5,449,125.95  5,412,616.36  36,509.59 

งบลงทุน  
Capital Budget  7,400,000.00  900,000.00  6,500,000.00 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  41,336,720.95  37,667,243.97  3,669,476.98 

รวม 
Total  54,185,846.90  43,979,860.33  10,205,986.57

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

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	(ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	2560)	

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)

รายการ 
Description

งบสุทธ ิ
Total Budget

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

เบิกจ่าย 
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

 451,529,600.00

งบบุคลากร  
Personnel  60,924,400.00  -  46,208,806.01  14,715,593.99 

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  58,625,600.00  5,449,125.95  47,871,112.68  5,305,361.37 

งบลงทุน  
Capital Budget  12,804,600.00  7,400,000.00  5,285,805.16  118,794.84 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  195,280,000.00  41,336,720.95  145,606,613.17  8,336,665.88 

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน) 
Other Budgets  123,895,000.00  -  123,895,000.00  - 

รวม 
Total  451,529,600.00  54,185,846.90  368,867,337.02  28,476,416.08 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

รายการ 
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

 39,416,744.36 

งบบุคลากร  
Personnel  -  -  - 

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  6,298,054.06  6,097,047.51  201,006.55 

งบลงทุน  
Capital Budget  2,557,278.00  2,557,086.00  192.00 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  30,561,412.30  29,286,679.03  1,274,733.27 

รวม 
Total  39,416,744.36  37,940,812.54  1,475,931.82 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	

รายงานประจําปี  2560

120



รายการ 
Description

งบสุทธ ิ
Total Budget

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

เบิกจ่าย 
Withdrawal

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

 425,285,600.00

งบบุคลากร  
Personnel  51,659,000.00  -  46,274,270.96  5,384,729.04 

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  63,866,700.00  2,856,297.30  55,157,636.00  5,852,766.70 

งบลงทุน  
Capital Budget  17,059,900.00  2,557,278.00  14,464,986.88  37,635.12 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  187,700,000.00  23,179,356.70  156,662,646.68  7,857,996.62 

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน) 
Other Budgets  105,000,000.00  -  105,000,000.00  - 

รวม 
Total  425,285,600.00  28,592,932.00  377,559,540.52  19,133,127.48

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

รายการ 
Description

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(สุทธิ)

การส�ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

Reserve Purchase 
Order/Contract

คงเหลือ 
Balance

แผนงบประมาณ Budget

 22,392,744.13 

งบบุคลากร  
Personnel  -  -  - 

งบด�าเนินงาน  
Operation Budget  603,187.11  433,771.60  169,415.51 

งบลงทุน  
Capital Budget  1,346,702.00  1,346,702.00  - 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์) 
Supporting Budget  11,046,895.82  10,817,627.72  229,268.10 

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน) 
Other Budgets  9,395,959.20  9,395,959.20  - 

รวม 
Total  22,392,744.13  21,994,060.52  398,683.61 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	

หมายเหตุ 1 ข้อมูลท่ัวไป

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 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�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบาย
บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

ในงวดปี 2557 กระทรวงการคลังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน  
โดยใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท�างบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
เพิ่มเติมส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�าเสนองบการเงินของหน่วยงาน และการน�าเสนอรูปแบบงบการเงิน
เปรียบเทียบ ให้เริ่มใช้ในการน�าเสนองบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน 

4.2	 ลูกหนี้

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน 
ไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญค�านวณจากจ�านวนหน้ีคงค้าง ณ วันสิ้นงวดใน
อัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู ้รายได้ส�าหรับลูกหน้ีรายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานใน 
งบก�าไรขาดทุน

การแสดงรายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ ให้เปิดเผยจ�านวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นรายการหักจากลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหน้ีหน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

รายงานประจําปี  2560
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4.3	 สินค้ารับฝากขาย

สินค้ารับฝากขาย เป็นสินค้าท่ี ศ.ศ.ป. รับจากสมาชิกมาจ�าหน่ายที่จุดจ�าหน่ายกลาง ศ.ศ.ป. และเป็นตัวแทนในการน�าสินค้าของ
สมาชิกไปฝากขายตามจุดจ�าหน่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย และส่งเสริมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพิ่มโอกาส
ทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมของไทย โดยปกติจะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ของ ศ.ศ.ป.

4.4	 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากที่มากกว่า  
3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

4.5	 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไว้เพ่ือจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

4.6	 อาคาร	อุปกรณ์	และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

 4.6.1 อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอาย ุ
 การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ส�าหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน และบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

 4.6.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง  
 ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังน้ี

ประเภทของสินทรัพย์
ประมาณการ

อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อป ี

(ร้อยละ)

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

ประเภทของสินทรัพย์
ประมาณการ

อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อป ี

(ร้อยละ)

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม  2  50
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ทรัพย์สินจากกิจกรรม หมายถึง สินทรัพย์หรือชิ้นงานที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม ในขั้นตอนการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โดยมีมูลค่าของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์การบันทึกบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป บันทึกเป็นสินทรัพย์
และคิดค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและบันทึกไว้ใน 
ทะเบียนคุมสินทรัพย์   

ศ.ศ.ป. ได้น�าองค์ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาทรัพย์สินจากงานกิจกรรมบางช้ินงานไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า และได้จัดท�าทะเบียนจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อควบคุมไว้ ทั้งนี้ การจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นถือสิทธิน�าองค์ความรู ้ดังกล่าวไปจดแจ้งทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ศ.ศ.ป. มิได้รับรู้รายการองค์ความรู้ท่ีน�าไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของ 
ศ.ศ.ป. เป็นเพียงขั้นตอนการวิจัย และน�าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไปได้เรียนรู ้และสร้างโอกาสการพัฒนา 
ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงสังคมมิได้มุ่งหวังก�าไรเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด

4.7	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

4.8	 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวนที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินค้า
รับฝากขาย

4.9	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 (1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เม่ือได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะท่ีไม่มีตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการ 
 เบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู ้มีสิทธิรับเงินจะรับรู ้เป็นรายได้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงิน 
 ให้ผู ้มีสิทธิรับเงินแล้ว

 (2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เม่ือได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซ้ือหรือผู้ใช้แล้ว

 (3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้เม่ือได้รับเงินกรณี

  - เงินท่ีได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

  - เงินท่ีได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย

ประเภทของสินทรัพย์
ประมาณการ

อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อป ี

(ร้อยละ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10  10 

เว็บไซต์ 5  20

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10  10
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  - สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ทยอยรับรู ้รายได้ตามมูลค่าของ 
   ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ

  - สินทรัพย์ท่ีได ้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด  
   หรือต่อกลุ่ม ต�่ากว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

 (4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เม่ือเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา

 (5) รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 (6) ค่าใช้จ่าย รับรู้เมื่อเกิดรายการและบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

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�ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน โดยยินยอมให้ ศ.ศ.ป. หักเงิน
จากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนฯ ทุกเดือน ศ.ศ.ป. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ด้วยจ�านวนเดียวกันในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของ 
เงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559 2558

เงินสด 160,000.00 70,000.00

เช็คในมือ 149,645.00 57,282.00

เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากออมทรัพย์

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4 46,485,880.17 73,402,678.15

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4 60,211.47 127,787.18

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3 1,814,977.03 9,493,900.79

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9 2,853,181.22 3,920,329.65

  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0 65,407.10 65,325.31

 เงินฝากประจ�า 3 เดือน

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0 386,805.79  383,341.03

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 428,788.12 701,830.82

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,404,895.90 88,222,474.93

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีระยะส้ัน 

หมายเหตุ 8 วัสดุคงเหลือ 

2559 2558

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  350,000.00 445,000.00

ลูกหนี้อื่น 1,577,899.00 15,435.00

รายได้ค้างรับ 2,409,836.87 4,104,849.76

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก - 18,936.14

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 4,337,735.87 4,584,220.90

2559 2558

วัสดุคงเหลือ 361,374.56 237,430.60

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ 361,374.56 237,430.60

เงินฝากประจ�า 2559 2558

ประเภท 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 74,944,241.88 17,398,478.24

ประเภท 10 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 77,345,162.80 178,863,623.66

ประเภท 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 151,741,221.98 42,215,988.91

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 304,030,626.66 238,478,090.81

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือ จ�านวน 2,229.00 บาท เป็นลูกหนี้ที่ม ี
ยอดค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การต้ังส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 34-10/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 วาระที่ 4.4 ที่เห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีภาครัฐข้อ 6.13 ส�าหรับ
ลูกหน้ีที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น 

รายงานประจําปี  2560
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

หมายเหตุ 10 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

2559 2558

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 243,937.60 238,620.17

เงินมัดจ�าสัญญา 7,000.00 7,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 250,937.60 245,620.17

2559 2558

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 369,706,849.57 415,983,243.36

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 2,352,562.25  3,346,830.67

อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 372,059,411.82 419,330,074.03

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

10.1	อาคาร	และอุปกรณ์

10.2	ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

2559 2558

อาคารและส่วนปรับปรุง  851,510,343.62  850,141,813.62

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและส่วนปรับปรุง (501,895,238.84) (454,418,540.58)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 349,615,104.78  395,723,273.04

อุปกรณ์  112,667,826.06  105,859,111.17

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์  (92,576,081.27) (85,599,140.85)

อุปกรณ์-สุทธิ  20,091,744.79  20,259,970.32

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร - -

รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 369,706,849.57 415,983,243.36

2559 2558

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม  15,616,532.98 13,232,581.32

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (13,263,970.73)  (9,885,750.65)

รวมทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 2,352,562.25  3,346,830.67
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
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ทรัพย์สินทางปัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ศ.ศ.ป. มีทรัพย์สินจากงานกิจกรรมท่ีจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส้ิน 377 ผลงาน แบ่งเป็นการ
จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 306 ผลงาน และในปีงบประมาณ 2559 
ศ.ศ.ป. ได้มีการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมจ�านวน 71 ผลงาน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 2559 2558

เครื่องหมายบริการ 2 1

เครื่องหมายการค้า 1 1

ลิขสิทธิ์-ศิลปกรรม ประกอบด้วย

 - เครื่องปั้นดินเผา 66 53

 - เครื่องประดับ 124 119

 - ผ้า 86 64

 - โลหะ 29 28

 - งานอื่นๆ ในแผนกศิลปะ 58 29

ลิขสิทธิ์-วรรณกรรม 11 11

รวมทรัพย์สินทางปัญญา 377 306

2559 2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,567,952.76 17,039,132.76

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (9,096,260.22)  (7,149,609.56)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ  13,471,692.54 9,889,523.20

เว็บไซต์  2,560,500.00  2,560,500.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-เว็บไซต์ (2,100,829.13) (1,834,645.95)

เว็บไซต์-สุทธิ  459,670.87 725,854.05

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi  3,879,736.80  2,764,452.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi  (1,096,278.52)  (74,429.05)

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi-สุทธิ  2,783,458.28 2,690,022.95

งานระหว่างการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  2,100,000.00  3,431,542.00

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  18,814,821.69  16,736,942.20

(หน่วย : ผลงาน)

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
(หน่วย : บาท)

รายงานประจําปี  2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์-รอจ�าหน่าย  
(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

อาคารและอุปกรณ์รอจ�าหน่าย-สุทธิ - 147.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอจ�าหน่าย-สุทธิ - 184,542.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย - 168,950.26

รวมสินทรัพย์-รอจ�าหน่าย - 353,640.02

12.1	อาคารและอุปกรณ์-รอจ�าหน่าย

เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 147 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 6,394,381.38 บาท 
ค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นเงิน 6,394,234.38 บาท ราคาตามบัญชี 147 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 
2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายแล้วเสร็จในงวดปี 2559 ดังน้ี

12.2	สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย

เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 2 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 2,363,987.38 บาท  
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเป็นเงิน 2,179,444.62 บาท ราคาตามบัญชี 184,542.76 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�า
ปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดังน้ี

รายละเอียด จ�านวน ราคาทุน ค่าเสื่อมราคา ราคา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 41,421.00 41,419.00 2.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36 3,216,369.38 3,216,333.38 36.00

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 109 3,136,591.00 3,136,482.00 109.00

รวมทั้งสิ้น 147 6,394,381.38 6,394,234.38 147

รายละเอียด จ�านวน ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ราคา

ระบบควบคุมและกระจายข้อมูล 1 1,691,299.78 1,534,217.42 157,082.36

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 1 672,687.60 645,227.20 27,460.40

รวมทั้งสิ้น 2 2,363,987.38 2,179,444.62 184,542.76
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(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

12.3	สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น-รอจ�าหน่าย

13.1		สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง

จ�านวน 1,903,115.39 บาท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายในหอนิทรรศการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย  
ในงวดปี 2558 ลดลงจ�านวน 180,950.26 บาท ซึ่งเกิดจากการด�าเนินการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่าย 
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
จ�านวน 51 รายการ เป็นเงิน 168,950.26 บาท และปรับปรุงรายการทะเบียนสินทรัพย์ให้ถูกต้อง จ�านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
12,000 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย-สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพ่ือรอการจ�าหน่าย
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2556 จ�านวน 51 รายการ เป็นเงิน 168,950.26 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ 
ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายแล้วเสร็จในงวดปี 2559

2559 2558

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง - 168,950.26

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-รอจ�าหน่าย - 168,950.26

2559 2558

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 1,903,115.39 1,903,115.39

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 7,731,584.88 7,731,584.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,375,480.27 13,375,480.27

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 

รายงานประจําปี  2560
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(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

13.2	ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยท่ีมีไว้เพ่ือจัดแสดง	ประกอบด้วย

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

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได ้จาก ศ.ศ.ป. ให้เงินสนับสนุนกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง ในระหว่างปี 2549 เพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรมเครื่องทองสุโขทัยและการรวบรวมภูมิปัญญา
เชิงช่างสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามสัญญาเลขที่ 34/2548 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 2,910,000 บาท

13.3	สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 

จ�านวน 7,731,584.88 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีไว้เพื่อการตกแต่ง จัดแสดงภายในหอนิทรรศการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การจ�าหน่าย

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น 

2559 2558

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

2559 2558

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 4,392,321.53 23,525,848.73

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 2,574,491.00 787,927.50

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 13,222.44 163,350.00

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 110,000.00 940,000.00

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 20,631.10 28,590.84

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย 10,066,509.01 9,515,253.08

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,276,011.78 1,290,545.16

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 300,000.00 300,000.00

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 18,753,186.86 36,551,515.31
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The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ�านวน 4,392,321.53 บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้างด�าเนินงาน  
ระหว่าง ศ.ศ.ป. กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล 

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู ้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้า รับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้า
ฝากขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดคงเหลือจ�านวน 2,574,491.00 บาท ในจ�านวนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้ีสินค้ารับฝากขาย
ที่มียอดค้างช�าระต้ังแต่ปี 2549 - 2552 จ�านวน 12 ราย เป็นเงิน 66,097 บาท ซ่ึงในงวดปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการติดต่อ 
เจ้าหนี้แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ดังกล่าวได้จึงอยู่ระหว่างรออายุความของเจ้าหน้ี ครบ 10 ปี ศ.ศ.ป. จะพิจารณาด�าเนินการ 
ขออนุมัติตัดเป็นรายได้อื่นของ ศ.ศ.ป. ต่อไป

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะส้ัน

หมายเหตุ 16 ทุน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมรายละเอียดการตกแต่ง
อาคาร รวมมูลค่า 887,700,000 บาท ให้เป็นทุนประเดิมของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท และ
ครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 7,263,073.50 บาท 

หมายเหตุ 17 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 580,299.01 721,454.32

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ 5,865,880.00 6,413,860.50

เงินประกันสัญญา-ค�้าประกันการเช่า 259,349.00 295,451.00

เงินประกันผลงาน 82,100.00 -

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 6,787,628.01 7,430,765.82

2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด  (150,118,307.20) (151,518,085.03)

บวก รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,512,776.70 1,399,777.83

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (147,605,530.50) (150,118,307.20)
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หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

หมายเหตุ 19 รายได้อื่น 

หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

รายได้จากการขายสินค้า -  63,184.80

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด 1,147,787.00 1,192,168.00

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 164,193.00 137,455.14

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,311,980.00 1,392,807.94

2559 2558

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 7,328,782.31 9,326,292.36

รายได้ค่าปรับ  303,484.69  137,303.90

รายได้อื่นๆ  1,662,497.35  1,074,630.41

รวมรายได้อื่น 9,294,764.35  10,538,226.67

2559 2558

เงินเดือน 41,515,133.67 42,324,529.66

ค่าตอบแทนรายเดือน 1,384,080.00 744,980.00

ค่าล่วงเวลา 73,428.75 128,846.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,308,221.55 1,240,837.74

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2,026,810.90 1,951,312.85

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 46,307,674.87 46,390,506.25
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หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย 

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่าเบี้ยประชุม 2,232,375.00  2,172,750.00

รวมค่าตอบแทน 2,232,375.00 2,172,750.00

2559 2558

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม - 8,000.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 2,776,749.37 1,636,224.52

ค่าเช่าสินทรัพย์ 452,190.00 452,190.00

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 4,165,914.03 4,102,116.24

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 3,827,604.04 3,595,579.96

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน 1,320,000.00 1,328,000.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 5,066,146.20 5,084,586.04

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 5,292,387.67 5,122,977.80

ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก 6,275,929.68 6,483,167.27

ค่าธรรมเนียม 51,228.99 35,970.43

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก 42,360.00 63,451.13

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,854,000.00 600,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 261,197.54 259,055.08

ค่ารับรองและพิธีการ 546,758.50 445,230.00

ค่าตรวจสอบบัญชี 300,000.00 350,000.00

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 375,012.25 460,254.75

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์  6,645.03  16,400.00

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 200,981.00 259,280.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 263,476.10 290,374.76

ค่าประชาสัมพันธ์ 374,867.00 2,403,628.00

ค่าใช้สอยอื่น 9,298.00 85,995.00

รวมค่าใช้สอย 33,462,745.40 33,082,480.98
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หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ต้นทุนขาย (สินค้าคงเหลือรับโอน) - 57,883.50

ค่าวัสดุใช้ไป 1,884,002.21 1,879,848.22

รวมค่าวัสดุ 1,884,002.21 1,937,731.72

2559 2558

ค่าไฟฟ้า 10,491,377.02 10,827,297.27

ค่าประปา 443,298.20 828,097.24

ค่าโทรศัพท์ 884,852.61 842,770.78

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,312,890.44 1,852,271.90

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 60,894.00 33,157.50

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 12,000.00 12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,205,312.27 14,395,594.69

ต้นทุนขาย (สินค้าคงเหลือรับโอน - ผ้าฝ้าย) เป็นสินค้าท่ีได้รับโอนมาจากกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ตามหนังสือ กส 042/2557 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 57,883.50 บาท โดยกองทุนสวัสดิการได้น�าส่งคืนเป็นทุนของ ศ.ศ.ป. และจะน�าส่งเป็น 
รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้ ศ.ศ.ป. ซ่ึงได้จ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ (ผ้าฝ้าย) ที่ได้รับโอนมาจากกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.  
หมดในงวดปี 2558 
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หมายเหตุ 25 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์) 

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ค่าเสื่อมราคา

 อาคารและส่วนปรับปรุง  47,476,698.26 46,468,045.65

 อุปกรณ์ 6,141,347.41  3,887,587.69

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม  3,270,974.42  4,097,850.24

รวมค่าเสื่อมราคา-อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม  56,889,020.09 54,453,483.58

ค่าตัดจ�าหน่าย

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,946,650.66 1,661,684.49

 เว็บไซต์ 266,183.18 266,000.00

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 335,623.30 302,544.39

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย 126,299.69 -

รวมค่าตัดจ�าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,674,756.83 2,230,228.88

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 59,563,776.92 56,683,712.46

2559 2558

ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน

1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม 28,348,245.35 25,511,029.45

2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม 25,927,860.72 26,068,309.89

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 27,440,252.04 26,885,366.75

4. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม 68,554,765.66 68,597,980.99

5. โครงการพิเศษ (การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชิ้นเอก LUX by SACICT) 1,660,640.00 6,100,748.60

6. งบประมาณสนบัสนนุมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ และศูนย์ศลิปาชพีบางไทรฯ 123,895,000.00 105,000,000.00

7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 26,086,272.43 22,111,577.92

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน 301,913,036.20 280,275,013.60
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หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 28 ภาระผูกพัน

(หน่วย : บาท)

2559 2558

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 54,644.78 870,451.49

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  - (67.57)

หนี้สูญ - 8,683.16

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 54,644.78 879,067.08

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ศ.ศ.ป. มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบส่ังซ้ือ วงเงิน 43,698,768.77 บาท  
ประกอบด้วย

28.1	เงินกันเหล่ือมปี	2559 ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินทุนของ ศ.ศ.ป. จ�านวนเงินตามภาระผูกผัน 900,000 บาท

28.2	ขอกันเงินปีงบประมาณ	2559 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 42,798,768.77 บาท ดังน้ี

 1. รายจ่ายด�าเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจ�า จ�านวน 2,430,723.42 บาท

 2. รายจ่ายด�าเนินการตามแผนงานโครงการ จ�านวน 26,952,545.35 บาท

 3. รายจ่ายลงทุนเพื่อด�าเนินการตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง จ�านวน 900,000 บาท

 4. รายจ่ายที่มีความจ�าเป็น จ�านวน 12,515,500 บาท
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รายนามผู้บริหาร ศ.ศ.ป.
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)

SACICT MANAGEMENT
The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)

01 นางอัมพวัน	พิชาลัย 
 ผู้อ�านวยการ

 Mrs. Amparwon Pichalai 
 Chief Executive Officer  

03 นายพัฒนันท์	ผ่องอ�าไพ 
	 ผู้จดัการสายงานส่งเสรมิคณุค่าหัตถศลิป์

 Mr. Pattanadha Pongampai 
 Manager of Craft Promotion  
 Department

06 05 02

02 นางสาวปานจิตต์	พิศวง 
 รองผู้อ�านวยการ	และ 
	 รักษาการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

 Ms. Panjit Pisawong 
 Deputy Chief Executive Officer and  
 Acting Assistant Chief Executive Officer

รายงานประจําปี  2560

138



06 นายชาญชัย	ฉิมพาล ี
 รกัษาการผูจ้ดัการสายงานยุทธศาสตร์	และ 
	 หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร

 Mr. Chanchai Chimpalee 
 Acting Manager of Corporate Strategy  
	 Department	and	Head	of	Organization	Strategy	 
 and Evaluation Division

04 นางสาวแสงระวี	สิงหวิบูลย ์
 ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ ์
	 และศักยภาพ

	 Ms.	Saengrawee	Singhawiboon 
 Manager of Craft Innovation  
 Department

05 นางพรรณวิลาส	แพพ่วง 
 ผู้จัดการสายงานพัฒนาการตลาด

 Mrs. Panwilas Paepuang 
 Manager of Marketing Development  
 Department

01 04 03
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หัวหน้าฝ่าย
Head	of	Division

01 นายขนก	ลิมปิพิชัย 
 หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 Mr.	Kanok	Limbipichai 
 Head	of	Member	Ralations	Division

04 นางภัณฑิษา	เศวตเศรน ี
 หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจกรรม 
	 เครือข่ายการตลาด

 Mrs. Phantisa Svetasereni 
 Head	of	Marketing	Network	Division

03 02 01 04 05

02 นางสาวกุลรัศมิ์	ปัทมสูต 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณค่า

 Ms. Kulrasm Pattamasood 
 Head	of	Artisan	Promotion	Division

05 นางสาวณีรนุช	เลอสรวงศานต ิ
 ผู้ตรวจสอบภายใน

 Mrs.	Neeranut	Loursuangsanti 
 Internal Auditor

03 นายนพพล	พุชประดิษฐ ์
 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด

 Mr.	Noppol	Puchpradit 
 Head	of	Marketing	Promotion	Division
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หัวหน้าฝ่าย
Head	of	Division

01 นางญาณิดา	ปานเกษม 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก

 Mrs. Yanida Pankasem 
 Head	of	Craft	Incubation	Division

04 นางสาวรชนาท	พจนารถ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ 
	 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

 Ms. Rachanard Potchanard 
 Head	of	Strategic	Affairs	Division

02 04 01 03

02 นางสาววันวรรษา	ชุนจ�ารัส 
 หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนานวตัศลิป์

 Ms. Wanwatsa Chunchamrus 
 Head	of	Craft	Research	Division

03 นางสาวสุพรรณรัตน์	อนุเขตร ์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Ms. Supannarat Anuket 
 Head	of	Product	Development	Division
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01 นางเพ็ญศิริ	ปันยารชุน 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ ์
	 และสื่อสารองค์กร

 Mrs. Pensiri Panyarachun 
 Head	of	Corporate	Communication	 
 Division 

02 นางสาวดวงพร	ชอบประดิษฐ ์
	 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 Ms.	Doungporn	Chobpradith 
 Head	of	Information	Technology	 
 Division

05 04 01

03 นางเรณู	โสวรรณะ 
 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
	 และพัฒนาองค์กร 

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

หัวหน้าฝ่าย
Head	of	Division
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04 นางณิชาภา	ชาญกอบเกียรต ิ
 หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

	 Mrs.	Nichapa	Chankopkiad 
 Head	of	General	Affairs	Division

06 นายธราพงษ์	สุขมาก 
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 Mr. Tarapong Sookmak 
 Head	of	Legal	Division

05 นายเจริญศักดิ์	สิทธิโอสถ 
 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ	และ 
	 รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงินและ 
	 งบประมาณ

 Mr. Charoensak Sitthiosoth 
 Head	of	Procurement	and	 
 Inventory Division and  
	 Acting	Head	of	Accounting-Finance	and	 
 Budgeting Division

02 03 06
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
Regulations of the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand
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)

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 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ 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 govern-
ment officials. It also calls for the establishment of 
mechanisms and systems for effective enforcement 
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. 

 “Directors” means the SACICT Executive  
Directors. 

 “CEO” means the SACICT Chief Executive  
Officer. 
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หมวด 1 มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนท่ี	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�าในสิ่ งที่ถูกต ้อง เป ็นธรรมและ 
    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 

ส่วนท่ี	2	มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

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

 (1)  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 (2) ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ 
    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

 (3) ต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
    เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ 
    ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 (4) ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
    ต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่

 (5) ต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม 
    ก�าลังความสามารถด ้วยความเสียสละ ทุ ่มเท 
    สติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จ 
    และมีประ สิทธิภาพตามภาระหน ้ าที่ ท่ี ได ้ รั บ 
    มอบหมาย เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติ 
    และประชาชน

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

 (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
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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 
    ที่ มิควรได้ส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่น ไม่ว ่าจะเป็น 
    ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน 
    ไม่รับของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
    บคุคลทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อนัอาจเกิดจาก 
    การปฏบิตัหิน้าทีข่องตน เว้นแต่ การให้โดยธรรมจรรยา 
    หรือการให้ตามประเพณี

(10) ต ้องปฏิบัติหน ้ าที่ ด ้ วยความสุภาพเรี ยบร ้อย  
    มีอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง 
    ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิานของเพือ่นร่วมงาน 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

ข้อ 11 หากด�าเนินการสอบสวนตามข ้อ 10 แล ้ว  
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผู ้รับผิดชอบ
พิจารณาด�าเนินการตามข้อ 9 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จ
จริงว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามสมควร

 (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 relations 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, 
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.  
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 ข้อ 12 การด�าเนนิการทางจรยิธรรมตามข้อ 9 ข้อ 10 และ 
ข้อ 11 ให้น�าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามข้อบังคับว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 13 การสั่งการของผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ
ตามข้อ 11 ให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง 
ที่อาจท�าให้ผลการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 3 ขั้นตอนการลงโทษ

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 ้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี

กรณีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ ที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี

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 investiga-

tion, 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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