




ในคราวที่่� สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ � พระบรมราชิิน่นาถ 
พระบรมราชิชิน่พันปีีหลวง ได็้เสด็็จพระราชิด็ำาเนินไปีเยี่่�ยี่ม
ราศฎณที่่�อำำาเภอำม่วงคำา จังหวัด็กิาฬสินธุ์์ � ม่สติ์ร่ขาวผู้้ ้ไที่ 
มาเฝ้้าฯ รับเสด็็จเปี็นจำานวนมากิ แติ์่ละคนแติ์่งกิายี่ชิ์ด็
พ้�นเม้อำงปีระกิอำบด็้วยี่ซิ่ิ�นไหมมัด็หม่�ติ์ามแบบฉบับขอำงชิาว
ผู้้้ไที่เปี็นส่เข็มเกิ้อำบด็ำา ที่อำลายี่ส่ติ์่างๆ เส้�อำแขนกิระบอำกิติ์ิด็
กิระด์็มเงิน และท่ี่�สด์็ด็ติ์าท่ี่�ส์ด็นั�นค้อำ ผู้้าสไบไหมยี่กิด็อำกิทัี่�งผู้้น 
ส่สันและลวด็ลายี่งด็งามผู้สมผู้สานกิลมกิล้นอำยี่้่บนพ้�นส่แด็ง
ขรึม ชิาวผู้้้ไที่เร่ยี่กิสไบน่�ว่า “แพรวา” 

สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติิ์� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชิน่
พันปีีหลวง ปีระทัี่บพระราชิหฤทัี่ยี่ในความงามขอำง “แพรวา” 
เปี็นอำยี่่างยี่ิ�ง และติ์ั�งพระราชิปีระสงค�จะที่รงอำน์รักิษ์�ศิลปีะ
กิารที่อำแพรวาไว้ เพ้�อำมิให้ส้ญหายี่ ที่รงสนับสน์นผู้้้ส้งอำายี่์ที่่�
ชิำานาญกิารที่อำแพรวา ให้เริ�มสอำนกิารที่อำแพรวาขึ�นท่ี่� บ้านโพน
ติ์ำาบลโพน อำำาเภอำคำาม่วน จังหวัด็กิาฬสินธ์ุ์�เป็ีนแห่งแรกิ ซึิ่�งต่ิ์อำมา
กิ็ม่ผู้้้ส้บที่อำด็ศิลปีะกิารที่อำผู้้าแพรวาเพิ�มขึ�น แม้แติ์่หน์่มสาว
ก็ิสนใจกิารที่อำผู้้าแพรวากัินเป็ีนจำานวนมากิ จึงเป็ีนท่ี่�มั�นใจได้็ว่า
กิารที่อำผู้้าแพรวาจะคงอำยี่้ ่เปี็นสมบัติ์ิที่างศิลปีหัติ์ถกิรรม
ขอำงไที่ยี่ส้บไปี

“... เมื่่�อข้้าพเจ้้า เห็็นเข้ามื่ารับเสด็็จ้ เห็็นผ้้าน่�งที่่�เข้าใส�
สวยงามื่เส่ยเห็ลื่อเกิิน เป็็นไห็มื่มื่ัด็ห็มื่่�แลื้วเข้ากิ็นั�งกิับพ่�นอย่�
อย�างนั�น กิ็ถามื่เข้าว�า น่�ที่ำาเองห็ร่อ... เข้ากิ็บอกิว�าที่ำาเอง 
เข้าเลื่�ยงไห็มื่เองที่่�บ้าน คนลืะกิ่�กิระด็้ง ย่�สิบถึงสามื่สิบกิระด็้ง 
แลื้วมื่่ผ้้าข้าวบางๆป็ิด็เที่�านั�นเอง แลืะต้้นห็มื่�อนกิ็เป็็นต้้นไมื่้
ท่ี่�ที่นแล้ืงได้็ อย�างข้้าวไมื่�สามื่ารถที่นแล้ืงได้็ แต้�ห็มื่�อนน่�ถึงจ้ะ
แกิร็นอย�างไรกิ็ที่นแลื้งได็้เป็็นต้้นไมื่้ที่่ �เห็มื่าะสมื่กิับภาค
ต้ะวันออกิเฉ่ียงเห็น่อจ้ริงๆ เม่ื่�อข้้าพเจ้้าเห็็นดั็งนั�น เห็็นความื่
สามื่ารถความื่สวยข้องมื่ัด็ห็มื่่� กิ็เลืยบอกิกิับเข้าว�า ข้อให็้
พ่ �น้องที่อน่�ให็้ฉีันใส�ได็้ไห็มื่ จ้ะข้อซื้่�อ เข้าบอกิได็้เต้็มื่ใจ้ 
เข้าก็ิที่อให้็ นั�นลืะเป็็นกิารตั้�งต้้น ศิิลืป็าช่ีพ...”

พระราชิด็ำารัส สมเด็็จพระนางเจ้าสริิกิิติ์ิ� พระบรมราชินิ่นาถ 
พระบรมราชิชิน่พันปีีหลวง

When Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, 
visited the people of Kham Muang District in Kalasin 
Province a large number of Pu Thai women were 
among those who went to welcome the royal 
procession, each dressed in Mudmee Silk Sihns. The 
Pu Thai people’s traditional Sihns are dark in hue, 
almost black, woven together with a variety of 
colorful silk strands; sleeved shirts with silver buttons 
complete the attire. What stood out was the flowery 
silk brocade fashioned into breast cloths; intricately 
woven designs laid atop the red and cream fabric. 
The Pu Thai people called this breast cloth “Praewa.”

Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, was 
immensely moved by the beauty of “Praewa” and 
vowed to preserve the art of Praewa weaving. She 
offered her royal patronage to encourage the elderly 
who were adept in the art of Praewa weaving to first 
teach it to other in Ban Phon, Phon Subdistrict, Kham 
Muang District, Kalasin Province. After this initiation, 
many craftsmen descendants took to the art of Praewa 
weaving, and many more young people became 
interested in this craft. As such, it is assure that Praewa 
weaving will continue to last as an important heritage 
of Thai arts and crafts.

“When I arrived, I saw that the people who came 
to welcome us were wearing such beautiful Shins. 
They were made of Mudmee silk. They were sitting 
on the floor when I asked them if these were 
hand-woven… They said ‘yes’. They said they 
raised their own silkworms…20-30 baskets in each 
household, with a thin layer of white cloth covering 
them. And Mulberry is a tree that can withstand 
drought, unlike rice. Mulberry can withstand severe 
drought, which makes it a tree so suitable for the 
northeastern region. When I saw that, when I saw 
the beauty of Mudmee, I made a request ‘Can 
you make this for me?’ I wanted to buy it, but the 
people had it in their hearts to give one to me. 
And that was the beginning of the SUPPORT 
foundation.”

The royal words of Her Majesty Queen Sirikit, 
The Queen Mother.
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17 ปีีท่ี่�ผู่้านมาศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน)
(ศ.ศ.ปี.) หร้อำ The SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) (SACICT) เป็ีนท่ี่�ร้้จักิ
และยี่อำมรับมากิขึ �นโด็ยี่ลำาด็ับ ที่ั �งในปีระเที่ศและติ์่างปีระเที่ศ
ถึงบที่บาที่และผู้ลงานด้็านศิลปีหัติ์ถกิรรม ทัี่�งหมด็น่�ต้ิ์อำงขอำขอำบค์ณ
คณะท่ี่�ปีรึกิษ์าพิเศษ์ คณะกิรรมกิาร ผู้้้บริหารและเจ้าหน้าท่ี่� ตัิ์�งแต่ิ์
อำด็่ติ์ถึงปีัจจ์บันที่่�ได็้ที่์่มเที่กิำาลังกิายี่ใจพัฒนาศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พ
ระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) มาจนถึงปัีจจ์บัน

ปีี 2563 คณะกิรรมกิารศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ 
ได้็มอำบนโยี่บายี่ ปีี 2563–2565 กิำาหนด็ทิี่ศที่างกิารด็ำาเนินงานขอำง
ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) ให้เป็ีนไปี
ติ์ามวัติ์ถ์ปีระสงค�กิารจัด็ติ์ั�งอำงค�กิร ติ์ามพระราชิกิฤษ์ฎ่กิา จัด็ติ์ั�ง
ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) มาติ์รา 7 
ในกิารส่งเสริมสนับสน์นให้ม่กิารปีระกิอำบอำาช่ิพผู้สมผู้สานเพ้�อำสร้าง
ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน ติ์ามโครงกิารส่งเสริมศิลปีาช่ิพใน
สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ�พระบรมราชิิน่นาถ และส่งเสริมสนับสน์น
ด้็านกิารติ์ลาด็สำาหรับผู้ลิติ์ภัณฑ์�ดั็งกิล่าวทัี่�งในปีระเที่ศและต่ิ์างปีระเที่ศ
โด็ยี่วางแผู้นกิลยี่์ที่ธุ์�กิารติ์ลาด็แยี่กิเปี็น Segments เพ้�อำให้ติ์รงกิับ
กิล์่มเปี้าหมายี่ที่ั�งในและติ์่างปีระเที่ศ และด็ำาเนินกิารให้ชิัด็เจน
ครบวงจร รวมถึงกิลยี่์ที่ธุ์�กิารส้�อำสารที่่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพเพ้�อำส่งเสริม
ส้บสานค์ณค่าแห่งศิลปีาชิ่พในระด็ับสากิล กิำาชิับให้วางกิลไกิกิาร
กิำากัิบด้็แลอำงค�กิรท่ี่�ด่็และม่์งพัฒนาที่รัพยี่ากิรบ์คคล เพ้�อำเป็ีนแนวที่าง
ในกิารกิำากัิบกิารด็ำาเนินงานขอำงศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ
(อำงค�กิารมหาชิน) ในกิารขับเคล้�อำนอำงค�กิรไปีส่้วิสัยี่ทัี่ศน�กิารส้บสาน
รักิษ์า และนำาค์ณค่าแห่งศิลปีาช่ิพ อัำนเป็ีนค์ณค่าแห่งความเป็ีนไที่ยี่
ให้กิ้าวไกิลเปี็นที่่�ยี่อำมรับในเวที่่หัติ์ถกิรรมโลกิ เพ้�อำค์ณภาพชิ่วิติ์ที่่�ด็่
ขอำงคนไที่ยี่และความยี่ั�งยี่้นขอำงช์ิมชิน

และ ในปีี 2563 น่� ไม่ม่ใครคาด็คิด็ว่า COVID-19 จะเปีล่�ยี่น
โลกิไปีอำยี่่างมหาศาล ม่ผู้ลกิระที่บร์นแรงอำยี่่างที่่�ที่ราบกิันด็่ ศ้นยี่�
ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) กิ็ไม่ติ์่างจากิ
ที่์กิอำงค�กิรที่่�จำาเปี็นติ์้อำงปีรับติ์ัวอำยี่่างเติ์็มร้ปีแบบ คณะกิรรมกิาร
ยัี่งคงยึี่ด็ติ์ามนโยี่บายี่หลักิท่ี่�มอำบไว้ หากิจะต้ิ์อำงม่์งเน้นกิารเสริมสร้าง
พ้�นฐานให้มั�นคงอำยี่่างจริงจัง ได็้แกิ่ กิารพัฒนาภายี่ในอำงค�กิรให้
เข้มแข็ง ด็้านที่ั �งสมรรถนะบ์คคลากิร และระบบภายี่ใน ให้ม่
ปีระสิที่ธุ์ิภาพ โปีร่งใส ยี่ึด็หลักิธุ์รรมาภิบาล ใชิ้เที่คโนโลยี่่เข้ามา
ชิ่วยี่ในที่์กิๆ ด็้าน แสวงหาโอำกิาสและวิธุ์่กิารใหม่ๆ ในกิารที่ำางาน
ด้็านกิารติ์ลาด็เชิิงร์กิ ทัี่�งในปีระเที่ศและต่ิ์างปีระเที่ศ ใช้ิช่ิอำงที่างดิ็จิทัี่ล
ให้เกิิด็ปีระโยี่ชิน�ส้งส์ด็ ติ์รงถึงกิล์่มเปี้าหมายี่ที่่�เหมาะสมพัฒนา
ผู้ลิติ์ภัณฑ์� พัฒนาสมาชิิกิโครงกิารศิลปีาช่ิพและผู้้้ปีระกิอำบกิารท่ี่�อำย่้ี่ใน
ห่วงโซิ่่ค์ณค่าให้สามารถปีรับติ์ัวรับกิารเปีล่�ยี่นแปีลง พัฒนาศ้นยี่�
ศิลปีาช่ิพในภ้มิภาคให้เป็ีนแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยี่วและเร่ยี่นร้้และสร้างรายี่ได้็
ให้ชิ์มชิน เชิิด็ชิ้เผู้ยี่แพร่งานศิลปีหัติ์ถกิรรมขอำงชิาติ์ิและศิลปีิน
ผู้้้อำน์รักิษ์�ให้เป็ีนท่ี่�ร้้จักิยี่อำมรับในระดั็บสากิล และเผู้ยี่แพร่ค์ณค่าและ 
ภาพลักิษ์ณ� ขอำงงานศิลปีาช่ิพ และท่ี่�มาอัำนที่รงค์ณค่าท่ี่�สมเด็็จพระ
นางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง 
ที่รงม่สายี่พระเนติ์รยี่าวไกิล ที่รงริเริ�มโครงกิารศิลปีาชิ่พและที่รง
งานมาต่ิ์อำเน้�อำงยี่าวนาน ม่ผู้ลต่ิ์อำเศรษ์ฐกิิจและสังคมติ์รงกัิบหลักิกิาร
กิารพัฒนาท่ี่�ยี่ั�งยี่้น (Sustainable Development) ท่ี่�เพิ�งจะเริ�มใช้ิ
ไม่นานมาน่�

สารจากประธานกรรมการ
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

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

ส์ด็ที่้ายี่น่�ไม่ว่าอำนาคติ์จะเปีล่�ยี่นแปีลงอำยี่่างไร ในนามขอำงคณะ
กิรรมกิาร ด็ิฉันขอำเปี็นกิำาลังใจและหวังเปี็นอำยี่่างยี่ิ�งว่าศ้นยี่�ส่งเสริม
ศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) จะร่วมม้อำกัินสามารถ
ฟัันฝ่้าความท้ี่าที่ายี่น่� เพ้�อำบรรล์วัติ์ถ์ปีระสงค�กิารก่ิอำตัิ์�งท์ี่กิปีระกิาร

During these past 17 years, The SUPPORT Arts and Crafts Inter-
national Centre of Thailand (Public Organization) (SACICT) has 
gained popularity and acceptance both within and outside of 
Thailand, particularly for the role it plays in the arts and crafts 
industry. All this is thanks to our past and present special advi-
sory board, executive board, management, and personnel who 
have all dedicated themselves to develop SACICT.

In 2020, the executive board has given SACICT a new 2020-2022 
policy, which would lead The SUPPORT Arts and Crafts Interna-
tional Centre of Thailand (Public Organization) in a direction that 
mirrors our founding principles as decreed by the Section 7 of 
the Royal Decree of the Establishment of the SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization). These 
principles promote the support of blended occupations for the 
creation of folk craft products in accordance to Her Majesty Queen 
Sirikit, The Queen Mother Foundation for the Promotion of 
Supplementary Occupations and Related Techniques. We also 
offer marketing support for such products, both locally and in-
ternationally, with marketing strategies that aim to reach our 
target groups and showcase the value of our world-class crafts-
manship. This year, we are also putting extra focus on the de-
velopment of the SACICT’s internal workings and personnel in 
order to proceed in light of our mission to continue, conserve, 
and showcase the worth of Thai craftsmanship on the global 
stage for a better quality of life for all Thais and a sustainable 
community.

No one expected that in 2020, the COVID-19 would change the 
world completely and with detrimental effects. The SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organiza-
tion) is no different from any other organization. We have had to 
completely adapt in order to cope. While the board remains 
committed to the set policy, we see a need to build a solid 
foundation. This means aiming for more efficient, transparent, 
ethical, and technologically-adept internal system and personnel. 
We aim to find new, effective opportunities and methods for 
online aggressive marketing, both locally and internationally, in 
order to reach our target group. Our efforts also extend to the 
development of products, potential of our arts and crafts program 
members, and adaptability of craft entrepreneurs. We aim to 
advance arts and crafts centers into tourist attractions and hubs 
for learning, which will help provide supplementary income for 
the community, showcase the works of national artisans and 
craftsmen on the international stage, and better the recognition 
for the invaluable career in arts and crafts. Insightfully, Her Maj-
esty Queen Sirikit, The Queen Mother has graciously founded the 
Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations 
and Related Techniques, an initiative that has provided a long-
term aid for our economy to develop sustainably.

Lastly, whatever the future may bring, as a member of the 
board, I offer my best wishes in the hope that The SUPPORT Arts 
and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
will be able to band as one and overcome this challenge and 
achieve the aims we desire.



นางจันทิรา ย์ิมเรว่ัตุ ว่ิว่ัฒน์รัตุน์
ประธานกรรมการ
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู

Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat
President of the Executive Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Center
of Thailand
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4 สารจากผูู้้อำานว่ย์การ
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

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

ในช่ิวงต้ิ์นปีี 2563 จนถึงปัีจจ์บัน ทัี่�วโลกิรวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ยี่
ปีระสบปัีญหาได้็รับผู้ลกิระที่บจากิสถานกิารณ�กิารแพร่ระบาด็
ขอำง COVID-19 เศรษ์ฐกิิจและปีริมาณกิารค้าโลกิปีรับตัิ์วลด็ลง
ร์นแรง ส่งผู้ลให้เศรษ์ฐกิิจขอำงปีระเที่ศเกิิด็ภาวะซิ่บเซิ่าต่ิ์อำเน้�อำง 
รวมทัี่�งในวงกิารหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ผู้้้สร้างสรรค�และผู้้้ปีระกิอำบกิาร
งานหัติ์ถกิรรมเกิิด็ผู้ลกิระที่บส้ญเส่ยี่รายี่ได้็ ส่งผู้ลต่ิ์อำกิารด็ำารงช่ิวิติ์
ในฐานะศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน)
หร้อำ SACICT เป็ีนอำงค�กิารมหาชิน ภายี่ใต้ิ์กิารกิำากัิบและด้็แลขอำง
รัฐมนติ์ร่ว่ากิารกิระที่รวงพาณิชิยี่� ม่ภารกิิจสำาคัญค้อำกิารส่งเสริม 
สนับสน์นให้กิารปีระกิอำบอำาชิ่พผู้สมผู้สานเพ้�อำสร้างผู้ลิติ์ภัณฑ์�
ศิลปีหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้านติ์ามโครงกิารส่งเสริมศิลปีาช่ิพในสมเด็็จ
พระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ และส่งเสริมสนับสน์น
ด้็านกิารติ์ลาด็ทัี่�งในปีระเที่ศและต่ิ์างปีระเที่ศ ภายี่ใต้ิ์สถานกิารณ�
วิกิฤติ์ิ COVID-19 SACICT มอำงเห็นโอำกิาสในกิารเสริมสร้าง
รายี่ได้็ให้กัิบชิาวบ้านท่ี่�ได้็รับความเด้็อำด็ร้อำน จึงได้็ริเริ�มโครงกิาร 
“ห็น้ากิากิจ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” โด็ยี่ลงพ้�นที่่�ไปีส่งเสริมกิารผู้ลิติ์
หน้ากิากิผู้้าแก่ิชิาวบ้านและปีระชิาชินในพ้�นท่ี่�ห่างไกิล ซึิ่�งได้็ใช้ิ
ผู้้าฝ้้ายี่จากิม้ลนิธุ์ิส่งเสริมศิลปีาชิ่พในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� 
พระบรมราชิิน่นาถ มาเปี็นวัติ์ถ์ด็ิบและนำามาอำอำกิแบบติ์ัด็เยี่็บ
โด็ยี่ฝ้ีม้อำชิาวบ้านในชิ์มชินหัติ์ถกิรรมที่่�ม่คร้ชิ่างศิลปีหัติ์ถกิรร
มเป็ีนศ้นยี่�กิลางและได้็ขยี่ายี่ส่้ช์ิมชินหัติ์ถกิรรมอ้ำ�น ๆ  ทัี่�วปีระเที่ศ

ภายี่หลังสถานกิารณ� COVID-19 คล่�คลายี่ลง SACICT เดิ็นหน้า
เร่งเคร้�อำงกิระต้์ิ์นกิำาลังซ้ิ่�อำด้็วยี่กิารจัด็งานใหญ่ ค้อำ “งานศิิลืป็าช่ีพ
ที่อใจ้ วิถ่ให็มื่�ใต้้ร�มื่พระบารม่ื่” และ “Crafts Bangkok 2020”
เพ้�อำช่ิวยี่เย่ี่ยี่วยี่าธ์ุ์รกิิจงานหัติ์ถกิรรมขอำงปีระเที่ศ เกิิด็กิารกิระจายี่
รายี่ได้็ไปียัี่งสมาชิิกิศิลปีาช่ิพและกิล่์มผู้้้ผู้ลิติ์งานศิลปีหัติ์ถกิรรม
ในช์ิมชินทัี่�วปีระเที่ศ กิระต้์ิ์นกิารขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจฐานรากิให้
สามารถฟ้ั�นตัิ์ว และนับเป็ีนท่ี่�น่ายิี่นด่็อำย่ี่างยิี่�งท่ี่�ทัี่�ง 2 งาน ได้็รับเส่ยี่ง
ติ์อำบรับท่ี่�ด่็ยี่ิ�งจากิปีระชิาชินคนไที่ยี่และชิาวต่ิ์างชิาติิ์ จนม่ยี่อำด็
จำาหน่ายี่ที่ะล์เป้ีาส้งท่ี่�ส์ด็นับตัิ์�งแต่ิ์ SACICT เคยี่จัด็งานมา ท่ี่ามกิลาง
กิารเปีล่�ยี่นแปีลงขอำงโลกิน่�เอำง SACICT จึงเร่งพัฒนาศักิยี่ภาพ
สมาชิิกิศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ พัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�และส่งเสริม
ด็้านกิารติ์ลาด็ใหม่ๆ เพ้�อำรอำงรับพฤติ์กิิรรมขอำงผู้้้บริโภคที่่�ปีรับ
เปีล่�ยี่นไปีติ์ามช่ิวิติ์วิถ่ใหม่ (New Normal) ซึิ่�งม่ปีระชิาชินเป็ีน
ศ้นยี่�กิลาง หน่วยี่ธ์ุ์รกิิจขอำงช์ิมชินม่บที่บาที่เพิ�มมากิ สอำด็รับกัิบ
กิำาลังซิ่้ �อำภายี่ในปีระเที่ศ ม่บที่บาที่และความสำาคัญในกิาร
ขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจมากิยี่ิ�งขึ�น อำันจะนำามาซิ่ึ�งกิารสร้างความ
อำยี่้่ด็่กิินด็่แกิ่ภาคปีระชิาชินอำยี่่างยี่ั�งยี่้น นอำกิจากิน่� SACICT
พร้อำมจะร่วมม้อำกิับพันธุ์มิติ์รที่ั�งในปีระเที่ศและติ์่างปีระเที่ศ
ในกิารส้บสานค์ณค่างานศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ยี่กิระดั็บ
มาติ์รฐานและเพิ�มม้ลค่าผู้ลิติ์ภัณฑ์� พร้อำมขยี่ายี่โอำกิาสที่างกิาร
ติ์ลาด็แกิ่งานศิลปีาชิ่พและงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้เปี็นที่่�
ยี่อำมรับในระดั็บสากิลต่ิ์อำไปี

Since the beginning of 2020, the world and Thailand 
have been tremendously affected by the COVID-19 
pandemic; the global economy has entered a recession, 
causing the same ripple effect for the Thai economy. 
Thai craftsmen and entrepreneurs have also suffered 
in the process, losing out on income and experiencing 
a lower quality of life. Since SACICT operates under the 
Ministry of Finance, one of our main responsibilities is 
to promote and support craftsmen to continue creat-
ing local craft products in accordance to Her Majesty 
Queen Sirikit, The Queen Mother Foundation for the 
Promotion of Supplementary Occupations and Related 
Techniques. To offer support to both domestic and 
international markets in the midst of COVID-19, SACICT 
saw a chance to increase income for affected locals. 
Hence, we initiated the “Cloth Masks from the Hearts 
of the Community” project, going on site to teach 
and support the production of cloth masks in isolated 
communities. The cotton cloth is generously provided 
by The Foundation of the Promotion of Supplemen-
tary Occupations and Related Techniques of Her Maj-
esty Queen Sirikit of Thailand. Under the guidance of 
arts and craft teachers, locals in craft communities 
across Thailand have joined in to design and manufac-
ture cloth masks.

After the worst of the COVID-19 outbreak had passed,-
SACICT proceeded on to increase demand by organiz-
ing major craft events, including the “Weave of the 
Heart; a New Way of Life Under His Graciousness” 
Event and the “Crafts Bangkok 2020” Event. These 
are part of the effort to boost Thai craft businesses, 
distribute income to craftsmen and artisans throughout 
the country, and aid the recovery of essential economy. 
I am delighted to report that both events were well-re-
ceived by both the locals and foreign visitors, which 
resulted in the highest sales value SACICT has ever 
seen. In the midst of the changes the world is facing, 
SACICT works tirelessly to develop the capabilities of 
Thai arts and crafts members, develop new products, 
and engage in market promotions to accommodate 
the New Normal lifestyle. This centers around the 
public and the local businesses, both of whom are 
becoming key players to drive the Thai economy for-
ward. This would bring about sustainable high quality 
of life for the general public. Other than that, SACICT 
is ready to partner with local and foreign allies to car-
ry on the legacy of Thai arts and crafts, raise the stan-
dard and value of Thai craft products, and expand 
market opportunities for Thai arts and crafts to the 
international market.
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นาย์พรพล เอกอรรถพร
ผูู้้อำานว่ย์การศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู

Mr. Pornphon Attathaporn
Chief Executive Officer
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre
of Thailand
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6 โครงสร้างศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

Management Structure of The SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand (Public Organization)
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7โครงสร้างศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

Management Structure of The SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand (Public Organization)
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นายธานินทร์์ กร์ัยวิิเชีียร์ 
ปร์ะธานคณะที�ปร์ึกษาพิิเศษ
ดำำาร์งตำำาแหน่งถึึงเดำือนมิิถึุนายน 2561

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

นางสาวิอร์จิิตำ สิงคาลวิณิชี 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Ms. Orajit Singkalavanich 
Advisory Board

นายศร์ีภููมิิ ศุขเนตำร์ 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Mr. Sribhumi Sukhanetr 
Advisory Board

ราย์นามคณะท่ี่ปรึกษาพิเศูษ
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

ADVISORY BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre

of Thailand (Public Organization)
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นางสาวิกฤษณา ร์วิยอาจิิณ 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Ms. Kritsana Ruayajin 
Advisory Board

นายพิงษ์ศักดำิ� อัสสกุล 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Mr. Phongsak Assakul 
Advisory Board

นายสุพิันธุ์ มิงคลสุธี 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Mr. Supant Mongkolsuthree 
Advisory Board

นางอร์นุชี โอสถึานนท์ 
ที�ปร์ึกษาพิิเศษ

Mrs. Oranuj Osatananda 
Advisory Board
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นายสมิเด็ำจิ สุสมิบููร์ณ์
กร์ร์มิการ์

Mr. Somdet Susomboon
Executive Board 

นางจิันทิร์า ยิมิเร์วิัตำ วิิวิัฒน์ร์ัตำน์
ปร์ะธานกร์ร์มิการ์ 

Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat
President of the Executive Board

ราย์นามคณะกรรมการ
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

EXECUTIVE BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization)
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นายเอกชัีย วิงศ์วิร์กุล
กรรมการ

Mr. Akachai Wongworakul
Executive Board 

นายวุิฒิไกร์ ลีวีิร์ะพัินธ์ุ
กร์ร์มิการ์

Mr. Vuttikrai Leewiraphan
Executive Board 

นายณัฐพิล รั์งสิตำพิล
กร์ร์มิการ์

Mr. Nattapol Rangsitpol
Executive Board 
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นายปร์ีชีา ส่งวิัฒนา
กร์ร์มิการ์

Mr. Pricha Songwatana
Executive Board 

นางสาวิพิจินา สีมิันตำร์
กร์ร์มิการ์

Miss Pojana Simantara
Executive Board 
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นายสุมินตำ์ วิัฒนะปร์ะเสร์ิฐ
กร์ร์มิการ์

Mr. Sumon Wattanaprasert
Executive Board 

นายมินู เสตำะกลัมิพิ์
กร์ร์มิการ์

Mr. Manu Setakiamp
Executive Board 

นายพิร์พิล เอกอร์ร์ถึพิร์
กร์ร์มิการ์และเลขานุการ์

Mr. Pornphon Attathaporn
Executive Board and Secretary
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ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) หร้อำ ศ.ศ.ปี. ม่ชิ้�อำภาษ์าอำังกิฤษ์ว่า The SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) หร้อำม่ชิ้�อำยี่่อำ “SACICT” (อำ่านพ้อำงเส่ยี่งกิับคำาว่า 
“ศักิด็ิ�สิที่ธุ์ิ�” ในภาษ์าไที่ยี่) จัด็ติ์ั�งขึ �นเม้�อำวันที่่� 1 พฤศจิกิายี่น 2546 โด็ยี่พระราชิกิฤษ์ฎ่กิา จัด็ติ์ั�ง ศ.ศ.ปี. พ.ศ. 2546 
เป็ีนอำงค�กิารมหาชิน ภายี่ใต้ิ์กิารกิำากัิบและด้็แลขอำงรัฐมนติ์ร่ว่ากิารกิระที่รวงพาณิชิยี่� ม่วัติ์ถ์ปีระสงค�สำาคัญค้อำ กิารส่งเสริม สนับสน์น
ให้ม่กิารปีระกิอำบอำาชิ่พผู้สมผู้สานเพ้�อำสร้างผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้านติ์ามโครงกิารส่งเสริมศิลปีาชิ่พ ในสมเด็็จ
พระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง และส่งเสริมสนับสน์นด็้านกิารติ์ลาด็สำาหรับผู้ลิติ์ภัณฑ์�
ด็ังกิล่าวที่ั�งในปีระเที่ศและติ์่างปีระเที่ศ

วิิสัยทัศน์
“ส้บสาน รักิษ์า และนำาค์ณค่าแห่งศิลปีาชิ่พ อำันเปี็นค์ณค่าแห่งความเปี็นไที่ยี่ ให้กิ้าวไกิลเปี็นที่่�ยี่อำมรับในเวที่่หัติ์ถกิรรม

โลกิ เพ้�อำค์ณภาพชิ่วิติ์ที่่�ด็่ขอำงคนไที่ยี่ และความยี่ั�งยี่้นขอำงชิ์มชิน”

พิันธกิจิ 
เป็ีนหน่วยี่งานหลักิในกิารส่งเสริมและสนับสน์นให้ปีระกิอำบอำาช่ิพเพ้�อำสร้างงานศิลปีาช่ิพและสนับสน์นด้็านกิารติ์ลาด็ให้กัิบ

งานศิลปีาชิ่พติ์ามโครงกิารส่งเสริมศิลปีาชิ่พในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ�พระบรมราชิิน่นาถ ม่หน้าที่่� ด็ังน่�

1. กิารรวบรวมอำงค�ความร้้และเผู้ยี่แพร่อำงค�ความร้้ พระราชิกิรณ่ยี่กิิจงานศิลปีาชิ่พ โด็ยี่ให้ม่กิารศึกิษ์า รวบรวมจัด็ที่ำาฐาน
ข้อำม้ลอำงค�ความร้้ที่่�เกิ่�ยี่วข้อำงกิับงานศิลปีาชิ่พและสมาชิิกิศิลปีาชิ่พ เผู้ยี่แพร่ จัด็แสด็ง จัด็ปีระกิวด็ เพ้�อำให้เปี็นที่่�ร้้จักิ และส้บสาน
ไว้ซิ่ึ�งค์ณค่าแห่งงานศิลปีาชิ่พ

2. กิารส่งเสริมกิารพัฒนาด็้านกิระบวนกิารผู้ลิติ์ กิารพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�และบรรจ์ภัณฑ์� ที่ั�งในด็้านค์ณภาพ มาติ์รฐาน 
เพ้�อำสร้างโอำกิาสด็้านกิารติ์ลาด็

3. กิารส่งเสริมสนับสน์นด็้านกิารติ์ลาด็ กิารขยี่ายี่ติ์ลาด็งานศิลปีาชิ่พที่ั�งในปีระเที่ศและติ์่างปีระเที่ศ

4. กิารส่งเสริมกิารเชิ้�อำมโยี่งและสนับสน์นระหว่างอำ์ติ์สาหกิรรมที่่�เกิ่�ยี่วเน้�อำง กิารจำาหน่ายี่ กิารปีระยี่์กิติ์�เที่คโนโลยี่่ที่่�ที่ันสมัยี่
กิับหน่วยี่งานภาครัฐ ภาคเอำกิชิน และสมาคมติ์่างๆ เพ้�อำสร้างความเข้มแข็งในกิารพัฒนางานศิลปีาชิ่พ

5. กิารถ่ายี่ที่อำด็ความร้้ พัฒนาฝ้ึกิอำบรมกิารบริหาร จัด็กิาร ที่ักิษ์ะกิารผู้ลิติ์ กิารบริหารงานบ์คคล กิารเงิน และกิารติ์ลาด็
ให้กิับชิ่างศิลปีาชิ่พและสมาชิิกิศิลปีาชิ่พ

6. ด็ำาเนินกิารสนับสน์นด็้านลิขสิที่ธุ์ิ� สิที่ธุ์ิบัติ์ร และสิที่ธุ์ิในที่รัพยี่�สินที่างปีัญญาอำ้�นๆ เพ้�อำให้ได็้รับความค์้มครอำงและกิาร
ติ์่อำยี่อำด็ในเชิิงพาณิชิยี่�ที่ั�งในและติ์่างปีระเที่ศ

ยุทธศาสตำร์์การ์ดำำาเนินงาน
1. เพ้�อำให้ม่กิารอำน์รักิษ์� ส้บสาน และส้บที่อำด็งานศิลปีาชิ่พไปีส้่คนร์่นใหม่  

2. เพ้�อำให้งานศิลปีาชิ่พเปี็นงานศิลปีหัติ์ถกิรรมหลักิขอำงไที่ยี่ที่่�จะเปี็นที่่�ร้้จักิในระด็ับสากิล นำาไปีส้่กิารเปี็นศ้นยี่�กิลางงาน
ศิลปีหัติ์ถกิรรมโลกิ

3. เพ้�อำให้งานศิลปีาชิ่พสามารถสร้างรายี่ได็้ให้กิับปีระชิาชิน สร้างกิารเติ์ิบโติ์ที่างเศรษ์ฐกิิจ ความมั�นคงที่างภ้มิปีัญญา 
ความภาคภ้มิใจขอำงผู้้้สร้างสรรค�งาน อำันจะนำาไปีส้่ความยี่ั�งยี่้นขอำงชิ์มชิน

4. เพ้�อำให้ ศ.ศ.ปี. เปี็นอำงค�กิารมหาชินที่่�ม่กิารบริหารที่่�เปี็นเลิศ ม่ความที่ันสมัยี่และม่บ์คลากิรที่่�เปี็นม้อำอำาชิ่พ

ศูนย์ส่งเสร์ิมิศิลปาชีีพิร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (องค์การ์มิหาชีน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

(Public Organization)
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15The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) or “SACICT” (a homophone 
to the world ‘holy’ in Thai) was set up on November 1, 2003 a 2003 Royal Decree. SACICT is a public organiza-
tion, operating under the Minister of Commerce, with the aim of supporting a blend of careers where folk craft 
products can be created within the frameworks of The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations 
and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother. It is also the aim of SACICT to support 
the marketing of such products both locally and internationally.

Vision
“To continue, conserve, and showcase Thai excellence to the world craft market in a quest to better the 

quality of life for all Thais and sustainably develop our communities.”

Mission
To be the main organization to support and promote craftsmanship and artisanal occupations and provide 

support to arts and crafts works in accordance to Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Foundation for 
the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques. Details are as follows:

1.  Collect and distribute information about royal duties in relation to arts and crafts, arts and crafts works, 
and arts and crafts members as a body of knowledge, which along with competitions and exhibitions, will be 
carried out for the promotion and preservation of arts and crafts.

2.  Support the development of manufacturing techniques, products, and packaging for better marketing 
opportunities.

3.  Provide support with marketing and market expansion for arts and crafts works both within and outside 
the country.

4.  Encourage the distribution of products and adapt modern technology through cooperation with related 
industries, the public sector, and the private sector for a stronger development of the arts and crafts industry.

5.  Distribute knowledge and provide training for artisans, craftsmen, and members of the arts and crafts 
community in relations to management, manufacturing techniques, finance, marketing, and human resources.

6.  Provide support for obtaining copyrights, patents, and other intellectual property rights and protection 
for commercial purposes both locally and internationally.

Strategic Operation
1.  For the conservation, preservation, and upholding of craftsmanship in the new generation.

2.  For Thai arts and crafts to be known internationally in order for Thailand to become the world’s arts and 
crafts centre.

3.  For arts and crafts to provide income for the people, generate economic growth, and be the roots of 
wisdom and pride for creators, which would lead to sustainable development of our communities.

4.  For SACICT to be a modern public organization with excellent management and professional personnel.
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ด้็วยี่พระวิสัยี่ทัี่ศน�ท่ี่�กิว้างไกิลขอำงสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติิ์� 
พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวงท่ี่�จะด็ำารง
รักิษ์าภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�นมาส้่ “งานศิิลืป็าชี่พ” ที่่�งด็งาม 
โด็ยี่ที่รงที่์่มเที่พระวรกิายี่และพระราชิหฤที่ัยี่เพ้�อำชิ่วยี่ให้
พสกินิกิรที่ั�วหล้าได็้ม่ความ “กิินด็่ อย่�ด็่” จนนำามาส้่กิาร
กิ่อำติ์ั�งโครงกิารในพระราชิด็ำาริติ์่างๆ เพ้�อำยี่กิระด็ับคณ์ภาพ
ช่ิวิติ์ขอำงปีระชิาชินในพ้�นท่ี่�ห่างไกิล เป็ีนแสงแห่งความหวัง
ให้ชิาวไที่ยี่หลายี่ชิ่วิติ์ได็้ม่อำาชิ่พและรายี่ได็้ในกิารหาเล่�ยี่ง
ติ์ัวเอำงและครอำบครัวได็้ผู้่านงานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรม
ไที่ยี่ โด็ยี่ที่รงจัด็ติ์ั�งโครงกิารส่งเสริมศิลปีาชิ่พฯ มากิมายี่
ในที่์กิภ้มิภาคที่ั�วปีระเที่ศ

SACICT พร้อำมส้บสานพระราชิปีณิธุ์านงานศิลปีาชิ่พใน
สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรม
ราชิชินน่พันปีีหลวง ในกิารสร้างอำาชิ่พและรายี่ได็้ผู้่านงาน
ศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน เพ้�อำยี่กิระดั็บค์ณภาพช่ิวิติ์
ที่่ �ด็่ให้แกิ่ชิาวบ้านและชิ์มชินในภ้มิภาคติ์่างๆ ซิ่ึ �งงาน
ศิลปีาช่ิพและงานหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ล้วนแล้วแต่ิ์มาจาภ้มิปัีญญา
และฝ้ีม้อำเชิิงชิ่าง ผู้สมผู้สานกิับจินติ์นากิารและความคิด็
สร้างสรรค�อำยี่่างไร้ข่ด็จำากิัด็ขอำงคนไที่ยี่ จนได็้ผู้ลสำาเร็จ
เปี็นผู้ลิติ์ภัณฑ์�ที่่ �งด็งา มและม่อำ ัติ์ลักิษ์ณ�เฉพาะติ์ัว 
และม่ค์ณค่ายี่ิ�งติ์่อำแผู้่นด็ินไที่ยี่ SACICT จึงส้ �อำสารใน
“ค่ณค�าความื่เป็็นไที่ย” ขอำงงานศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
เพ้�อำแสด็งพลังความภาคภ้มิใจในความเป็ีนไที่ยี่ และพร้อำม
ม์่งมั�นขอำงกิารรักิษ์าภ้มิปีัญญาและค์ณค่างานศิลปีาชิ่พ
และอำงค�ความร้้หัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้คงอำยี่้่ค้่สังคมไที่ยี่ พร้อำม
จ์ด็ปีระกิายี่ความคิด็สร้างสรรค�และแรงบันด็าลใจไปียี่ัง
กิล์่มคนร์่นใหม่และปีระชิาชินคนไที่ยี่ได็้ร่วมน้อำมสำานึกิ
ในพระมหากิร์ณาธุ์ิค์ณขอำงสมเด็็จพระบรมราชิชินน่พันปีี
หลวงที่่�ยี่ังคงแผู้่ไพศาลอำยี่้่ในใจพสกินิกิรชิาวไที่ยี่ส้บไปี

SACICT จึงม่หน้าที่่�ที่ำาให้คนไที่ยี่ที่ั�งปีระเที่ศ และในเวที่่
โลกิได็้สัมผู้ัสและซิ่าบซิ่ึ�งในค์ณค่าแห่งความเปี็นไที่ยี่น่�ใน 
5 ด็้าน ปีระกิอำบด็้วยี่

SACICT คุณค่าควิามิเป็นไทย
SACICT The Value of Being Thai
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คุณค่าในงานศิลปาชีีพิ ค์ณค่าขอำงกิารอำน์รักิษ์�ส้บสาน
พระราชิปีณิธุ์านงานด้็านศิลปีาช่ิพ เพ้�อำให้ชิาวบ้านในพ้�นท่ี่�
ติ์่างๆ ที่ั�วปีระเที่ศ ได็้ม่อำาชิ่พและรายี่ได็้จากิกิารที่ำางาน
หัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน สามารถเล่�ยี่งติ์นเอำงและครอำบครัว
ยี่กิระดั็บค์ณภาพช่ิวิติ์ความเป็ีนอำย่้ี่ขอำงชิาวบ้านและช์ิมชิน
ให้ด็่ขึ�น ซิ่ึ�งจะชิ่วยี่ลด็ความเหล้�อำมลำ�า พร้อำมสร้างโอำกิาส
และความเสมอำภาคที่างสังคม เพ้�อำชิ่วยี่กิระจายี่รายี่ได็้แกิ่
เศรษ์ฐกิิจฐานรากิ ให้เกิิด็ความมั�นคง เข้มแข็ง และยี่ั�งยี่้น 
รวมที่ั�งกิารถ่ายี่ที่อำด็อำงค�ความร้้ภ้มิปีัญญาส้่คนร์่นใหม่ ใน
กิารเปี็นศ้นยี่�กิลางในกิารรวบรวมและเผู้ยี่แพร่อำงค�ความร้้
งานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่บนฐานข้อำม้ล SACICT 
Archive 

คุณค่าในควิามิเป็นไทยที�ภูาคภููมิิ ค์ณค่าท่ี่�อำย่้ี่ในผู้ลิติ์ภัณฑ์�
ศิลปีาชิ่พและงานศิลปีหัติ์ถกิรรมล้วนแล้วแติ์่มาจากิกิาร
สั�งสมภ้มิปีัญญาและวิถ่ชิ่วิติ์ความเปี็นอำยี่้่ขอำงคนไที่ยี่มา
ยี่าวนาน เกิิด็เปี็นอำัติ์ลักิษ์ณ�เฉพาะติ์ัว นำามาส้่ค่านิยี่มและ
กิารสร้างกิระแสกิารใช้ิขอำงไที่ยี่ให้เกิิด็ขึ�นในสังคมไที่ยี่ สร้าง
ความภาคภ้มิใจให้คนไที่ยี่เกิิด็ความร้้สึกิอำยี่ากิใชิ้อำยี่ากิ
สวมใส่ และสนับสน์นสินค้าหัติ์ถกิรรมไที่ยี่

คุณค่าแห่งนวิัตำกร์ร์มิเทคโนโลยีสร์้างสร์ร์ค์ ค์ณค่าใน
กิารนำาความคิด็สร้างสรรค�ใหม่ๆ นวัติ์กิรรมหร้อำเที่คโนโลย่ี่
เข้ามาม่ส่วนชิ่วยี่ในกิระบวนกิารผู้ลิติ์ กิารบริหารจัด็กิาร 
และกิารติ์ลาด็ ให้กิลายี่เปี็นผู้้้ปีระกิอำบกิารงานหัติ์ถศิลปี์
ซิ่ึ�งกิ้าวที่ันโลกิ ปีรับติ์ัวรับกิับกิารเปีล่�ยี่นแปีลงขอำงโลกิ
ติ์ลอำด็เวลา พัฒนาวงกิารหัติ์ถศิลปี์ไที่ยี่ให้กิ้าวไกิลส้่สากิล

คุณค่าของสังคมิไทยที�เตำิบูโตำอย่างยั�งยืน ค์ณค่าที่่�งาน
หัติ์ถศิลป์ีได้็กิลายี่เป็ีนส่วนสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้สังคมไที่ยี่ม่ความส์ข
ผู้้้บริโภคสามารถแบ่งปีันชิ่วยี่เหล้อำสนับสน์นชิาวบ้านจากิ
กิารอำ์ด็หน์นซิ่้�อำใชิ้ ขณะเด็่ยี่วกิันชิ์มชินม่ความเข้มแข็ง
จากิกิารพึ�งพาติ์นเอำง ปีระกิอำบสัมมาอำาชิ่พจากิงานศิลปี
หัติ์ถกิรรม ไมต่ิ์้อำงละที่ิ�งถิ�นฐานเข้ามาเปี็นแรงงานในเม้อำง
ใหญ่ ม่สัมพันธุ์ภาพภายี่ในครอำบครัวที่่�เหน่ยี่วแน่น ส่งผู้ล
ให้สถาบันครอำบครัวม่ความเข้มแข็ง

คุณค่าของมิาตำร์ฐานเป็นเลิศสู ่เวิทีโลก ค์ณค่าขอำง
ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ได็้รับกิารยี่อำมรับว่าม่มาติ์รฐานที่่�ด็่ งด็งาม และ
ติ์อำบสนอำงความติ์ ้อำงกิารขอำงผู้ ้ ้บร ิ โภคที่ ั � ง ในและ
ต่ิ์างปีระเที่ศ ขณะเด่็ยี่วกัินก็ิเป็ีนกิารยี่กิระดั็บผู้้้สร้างสรรค�
ชิิ�นงานว่าจำาต้ิ์อำงรักิษ์ามาติ์รฐานขอำงติ์นเอำงให้คงท่ี่�สมำ�าเสมอำ 
ที่ั�งในด็้านค์ณภาพและปีริมาณ และติ์้อำงม่กิารพัฒนาติ์น
เอำงอำยี่้่ติ์ลอำด็เวลา สร้างม้ลค่าเพิ�มให้ผู้ลิติ์ภัณฑ์� เพ้�อำเพิ�ม
ข่ด็ความสามารถในกิารแข่งขัน และผู้ลักิด็ันให้ไปีถึงจ์ด็ที่่�
นานาชิาติ์ิยี่อำมรับและสร้างติ์ลาด็ในติ์่างปีระเที่ศได็้
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Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, 
in Her sweeping vision, has dedicated her life’s 
work to preserve folk knowledge and the beautiful 
“craftsmanship” of the country as part of the 
effort to raise the living standard of all Thai 
people. This has led to the initiation of various 
projects under royal patronage, which has served 
as a beam of light for citizens in remote areas 
to earn income for themselves and their families 
through arts and crafts and Thai artisanal works. 
Over many decades, Her Majesty The Queen 
Mother has initiated numerous foundations to 
support supplementary occupations and crafts-
manship throughout the country.

As such, SACICT is prepared to continue the 
royal wishes of Her Majesty Queen Sirikit, The 
Queen Mother to create jobs and income for 
the people through arts and crafts and folk crafts 
in order to raise the standard of life for people 
in craft communities throughout the country. 
The beautiful and unique Thai arts and crafts are 
all created from the technical skills, expertise, 
and unlimited imagination of Thai craftsmen. 
These crafts are invaluable and more than 
deserving to be upheld by SACICT as “The Value 
of Being Thai” as part of the effort to preserve 
the body of knowledge, value, and skills for their 
creation. In this regard, SACICT aims to fuel the 
fire of imagination and motivation in the new 
generation of craftsmen and the general public 
in gratitude for Her Majesty The Queen Mother’s 
boundless and gracious kindness.

SACICT is set to make the following five values 
of being Thai known to the world and all Thai 
people.

The Value of Crafts: The value of preserving 
and continuing Her Majesty’s royal wishes lies in 
improving the craft industry so that local crafts-
men can earn sufficient income for themselves 
and their families. This would help raise the 

quality of life for locals and craft communities, 
which would lessen the income disparity and 
increase social equality. In the long run, this will 
build a strong base economy for the country. 
Through the SACICT Archive, SACICT also aims 
to pass on invaluable knowledge to new gener-
ations of craftsmen and become a centre for 
arts and crafts knowledge.

The Value of Being Thai: The value of crafts-
manship and craft products have been accumu-
lated and kept alive for a very long time, which 
has led to the development of crafts unique to 
the Thai culture. This sense of pride has even-
tually led to a trend among Thais to use products 
“Made in Thailand” and support Thai crafts.

The Value of Innovative Technology: The 
value of incorporating creative ideas and innovative 
technology to aid production, management, and 
marketing has helped Thai craftsmen to keep 
up with the ever-changing world and has helped 
in the development of the Thai craft industry.
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The Value in Sustainably Developing Thai 
Society: There is value in the way by which 
craftsmanship has played an important role in 
bringing happiness to Thai society. Consumers 
can support craftsmen by purchasing local craft 
products while communities become stronger 
and more self-sufficient through careers in crafts. 
As such, there will be no need for people to 
leave their hometown to work in large cities, 
which will help strengthen the bonds within 
families and the family as a social institution.

The Value of World-class Products: There is 
value in products that are widely accepted as 
being of high standard, beautiful, and in line with 
the needs of local and international consumers. 
At the same time, craftsmen need to maintain 
a standard of excellence for their respective arts 
and continuously work to better themselves, 
add value to craft products, and find a competitive 
edge over others. These efforts will help push 
the Thai craft industry towards acceptance from 
the international market.
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ผู้ลการดำาเนินงาน
Important Operating Results
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ในชิ่วงปีลายี่ปีี 2562 ถึงไติ์รมาส 2 ขอำง ปีี 2563 
สถานกิารณ�กิารแพร ่ระบาด็ขอำงไวร ัส COVID-19 
ที่ว่ความร์นแรงไปีทัี่�วโลกิ ส่งผู้ลกิระที่บต่ิ์อำระบบเศรษ์ฐกิิจ
และกิารด็ำาเนินชิ่วิติ์ขอำงปีระชิาคมโลกิ รัฐบาลขอำงที่์กิ
ปีระเที่ศด็ำาเนินมาติ์รกิารล็อำกิด็าวน� และเว้นระยี่ะห่าง
ที่างสังคมเพ้�อำหยี่์ด็ยี่ั�งกิารแพร่ระบาด็ ส่งผู้ลให้กิารบริโภค
ที่ั�งภายี่ในและติ์่างปีระเที่ศชิะลอำติ์ัวและลด็ลงอำยี่่างเห็น
ได็้ชิัด็ รวมที่ั�งติ์ลาด็งานศิลปีหัติ์ถกิรรมกิ็ได็้รับผู้ลกิระที่บ
ไปีด็้วยี่

สถานกิารณ�กิารส่งอำอำกิผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
ในไติ์รมาสแรกิ มกิราคม - ม่นาคม 2563 ม่ม้ลค่ากิาร
ส่งอำอำกิ 63,844.23 ล้านบาที่ ซิ่ึ�งหากิเปีร่ยี่บเที่่ยี่บกิับ
ชิ ่วงเด็ ่ยี่วกิ ันขอำงปี ีกิ ่อำน ม ่ม ้ลค ่ากิารส ่งอำอำกิรวม 
192,257.09 ล้านบาที่ จะเห็นว่าติ์ัวเลขลด็ลงถึงร้อำยี่ละ 
66.79 แติ์่ที่ั�งน่�ปีระเที่ศค้่ค้าที่่�ม่กิารบริโภคงานหัติ์ถกิรรม

หัตำถึกร์ร์มิไทยท่ามิกลางควิามิท้าทายของ COVID-19
Thai Crafts in the Midst of COVID-19

มากิที่่�ส์ด็ยี่ังคงเปี็นปีระเที่ศสหรัฐอำเมริกิา ม่ยี่อำด็สั�งซิ่้�อำ 
16,432.94 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�น 2,552.20 ล้านบาที่ โด็ยี่
ติ์ลาด็สหรัฐนับเปี็นติ์ลาด็งานหัติ์ถศิลปี์ที่่�เติ์ิบโติ์อำยี่่างติ์่อำ
เน้�อำงและม่อำนาคติ์สด็ใส โด็ยี่หากิเปีร่ยี่บเที่่ยี่บกิับยี่อำด็ซิ่้�อำ
เม้�อำปีี 2562 ม่ม้ลค่า 13,880.74 ล้านบาที่ หร้อำเพิ�มขึ�น 
15.53% ซิ่ึ�งปีระเภที่ขอำงงานหัติ์ถกิรรมที่่�ม่ม้ลค่ากิาร
ส่งอำอำกิมากิที่่�ส์ด็ยี่ังคงเปี็นเคร้�อำงปีระด็ับแที่้ที่ำาด็้วยี่เงิน 
ม่ม้ลค่าที่ั�งสิ�น 3,607.59 ล้านบาที่ เน้�อำงจากิเคร้�อำงปีระด็ับ
เงินขอำงไที่ยี่ม่ความพิเศษ์และจ์ด็เด่็นท่ี่�ร้ปีแบบและค์ณภาพ
ขอำงเน้�อำเงินจึงเปี็นที่่�ติ์้อำงกิารขอำงติ์ลาด็

จากิวิกิฤติ์ด็ังกิล่าว กิระที่รวงพาณิชิยี่�ได็้เร่งหาแนวที่าง
และมาติ์รกิารในที่์กิชิ่อำงที่างเพ้�อำบรรเที่าความเด็้อำด็ร้อำน
ขอำงปีระชิาชิน จึงได็้ให้ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่าง
ปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) หร้อำ SACICT เร่งด็ำาเนินกิาร
ขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจด็้วยี่งานศิลปีหัติ์ถกิรรม โด็ยี่เฉพาะ
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The latter part of 2019 to the second quarter 
of 2020 was plagued by the spread of the 
COVID-19 pandemic, which increased in severity 
around the world and had tremendous negative 
effects on the economy and way of life of almost 
every person on the planet. Governments in 
every country ordered lockdowns and social 
distancing to prevent a further spread of the 
disease. In the case of Thailand, this caused a 
significant decline in spending, both from locals 
and from foreign visitors, which also adversely 
affected the craft industry.

Quarter 1 (January - March) of 2020 saw an 
export value of 63,844.23 million Baht, which is 
a staggering 66.69% decline from last year’s 
value at 192,257.09 million Baht. In spite of this, 
our main trade partner is still the USA whose 
total order value is at 16,432.94 million Baht, 
which is 2,552.20 million Baht (15.53%) higher 
than last year’s value at 13,880.74 million Baht. 
This has given us hope that the US market is 
still a profitable and hopeful market for Thai 
crafts. Silver jewelry remains our top export, 
yielding over 3,607.59 million Baht in sales value. 
Because Thai silver jewelry is unique in its form 
and is made from high quality silver, it remains 
desirable in the world market.

To cope with this crisis, the Ministry of Com-
merce urgently sought to find new measures to 
better the situation for Thai people. Hence, 
SACICT was given the order to rapidly boost the 
economy through craft works, especially to 
distribute income to the local economy and 
help people who are most affected by the 
situation. This was done via the production of 
cloth masks made by local craft communities 
throughout the country. SACICT provided a sales 
venue for the masks and other craft products 
in the SACICT Shop application and aided this 
with digital marketing on social media and various 
websites. Not only that, aggressive marketing 
tactics were also used, and SACICT trained its 
personnel to offer services in the form of tele-
marketing, which meant we could provide advice 
and information more easily through the phone.

เพ้�อำให้เกิิด็กิารกิระจายี่รายี่ได้็ไปียี่ังเศรษ์ฐกิิจฐานรากิ ช่ิวยี่
ปีระชิาชินที่่�ได็้รับผู้ลกิระที่บอำยี่่างเร่งด็่วน ผู้่านกิารผู้ลิติ์
หน้ากิากิที่างเล้อำกิจากิชิาวบ้านและชิ์มชินหัติ์ถกิรรมที่ั�ว
ปีระเที่ศ พร้อำมจัด็หาชิ่อำงที่างกิารขายี่หน้ากิากิจากิชิ์มชิน 
และผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ที่ั �งจากิคร้ฯ และ 
ที่ายี่าที่ฯ รวมที่ั�งผู้้้ปีระกิอำบกิารที่่�เปี็นสมาชิิกิ ผู้่านกิารที่ำา
กิารติ์ลาด็ในดิ็จิทัี่ลแพลติ์ฟัอำร�ม เพ้�อำกิระต้์ิ์นกิารใช้ิจ่ายี่ขอำง
ผู้้้บริโภคภายี่ในปีระเที่ศ ในร้ปีแบบขอำง ส้�อำโซิ่เชิ่�ยี่ลม่เด็่ยี่ 
เว็บไซิ่ติ์� และแอำพลิเคชิั�น SACICT Shop รวมถึงกิารที่ำา
กิารติ์ลาด็เชิิงร์กิ โด็ยี่ฝึ้กิฝ้นให้เจ้าหน้าท่ี่�ในอำงค�กิรให้บริกิาร
ในร้ปีแบบ Tele Marketing ซิ่ึ�งเปี็นบริกิารให้คำาแนะนำา
และข้อำม้ลผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานหัติ์ถศิลปี์ที่างโที่รศัพที่�ได็้อำยี่่าง
สะด็วกิสบายี่และรวด็เร็วมากิขึ�น
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ในชิ่วงที่่�หลายี่ชิ่วิติ์ติ์้อำงปีระสบปีัญหาได็้รับผู้ลกิระที่บ
จากิสถานกิารณ�กิารแพร่ระบาด็ขอำง COVID-19 ส้ญเส่ยี่งาน
และรายี่ได็้ ส่งผู้ลติ์่อำกิารด็ำารงชิ่วิติ์ โด็ยี่เฉพาะปีระชิาชิน
ในพ้�นที่่�ห่างไกิล ซิ่ึ�งเหม้อำนเคราะห�ซิ่ำ�าจากิภาวะภัยี่แล้ง 
ที่ำาให้ไม่สามารถที่ำากิารเกิษ์ติ์รได็้ ไม่ม่งาน ไม่ม่เงิน 
ขาด็รายี่ได็้ในกิารด็ำาเนินชิ่วิติ์ SACICT จึงได็้ลงพ้�นที่่�ไปี
ส่งเสริมกิารผู้ลิติ์หน้ากิากิผู้้าภายี่ใต้ิ์ช้ิ�อำโครงกิาร “ห็น้ากิากิ
จ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” แกิ่ชิาวบ้านและปีระชิาชินในพ้�นที่่�
ห่างไกิล ซิ่ึ �งได็้ใชิ้ผู้้าฝ้้ายี่จากิม้ลนิธุ์ิส่งเสริมศิลปีาชิ่พ
ในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ มาเปี็น
วัติ์ถ์ด็ิบ รวมที่ั�งกิารส่งเสริมให้ใชิ้ผู้้าพ้�นถิ�นในชิ์มชินติ์่างๆ 
นำามาอำอำกิแบบตัิ์ด็เย็ี่บโด็ยี่ฝี้ม้อำชิาวบ้านในช์ิมชินหัติ์ถกิรรม
ที่่�ม่คร้ชิ่างศิลปีหัติ์ถกิรรมเปี็นศ้นยี่�กิลาง โด็ยี่ด็ำาเนินงาน
นำาร่อำง 6 แห่ง ได็้แกิ่ 

หน้ากากจิากหัวิใจิชีุมิชีน
Cloth Masks from the Hearts of the Community

At a time when many lives were being affect-
ed by the spread of COVID-19, countless people 
have lost their jobs and income. The situation 
was particularly difficult for people in remote 
agriculture areas who were also affected by this 
year’s prolonged drought, meaning that they 
could not grow their regular produce, rendering 
them helpless with no income. SACICT wasted 
no time to offer support in the form of the 
“Cloth Masks from the Hearts of the Commu-
nity” Program to local people in remote areas. 
SACICT provided the communities with cotton 
from Her Majesty Queen Sirikit, The Queen 
Mother’s Foundation for the Promotion of Sup-
plementary Occupations and Related Tech-
niques and encouraged the use of folk fabrics 
in each region. And through the guidance and 
support from local master craftsmen, the com-
munities produced cloth masks unique to each 
region. The six leading programs include the 
following:
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เปี็นกิารรวมกิล์่มกิันขอำงชิาวบ้าน 11 หม้่บ้าน ใน 2 
อำำาเภอำ ค้อำ อำ.หนอำงบัวแด็ง และ อำ.เกิษ์ติ์รสมบ้รณ� 
โด็ยี่คร่อนัญญา เค้าโนนกิอกิ คร่ชี�างศิิลืป็ห็ัต้ถกิรรมื่ป็ี 
2554 เปี็นผู้้้นำาชิาวบ้านกิล์่มน่�ม่ที่ั�งแรงงานหน์่มสาว ซิ่ึ�ง
เด็ินที่างกิลับภ้มิลำาเนาจากิผู้ลกิระที่บกิารแพร่ระบาด็ขอำง
ไวรัส กิล์่มผู้้้ส้งอำายี่์ เด็็กิและเยี่าวชิน รวมที่ั�งผู้้้พิกิาร โด็ยี่
ขณะน่�ม่ชิาวบ้านร่วมในโครงกิารจำานวนกิว่า 200 รายี่ 
ในกิว่า 85 หลังคาเร้อำน ด็ำาเนินกิารผู้ลิติ์ในลักิษ์ณะติ์่าง
คนติ์่างที่ำาที่่�บ้านขอำงติ์นเอำง โด็ยี่ไม่ม่กิารรวมกิล์่ม ม่กิำาลัง
กิารผู้ลิติ์อำยี่้่ที่่� 30,000 ชิิ�นติ์่อำเด็้อำน 

หน้ากิากิชิ์มชินหนอำงบัวแด็ง ม่ความพิเศษ์เปี็นที่่�ถ้กิใจ
ติ์ลาด็ เพราะนำาผู้้าขอำงม้ลนิธิุ์ส่งเสริมศิลปีาช่ิพฯ ซึิ่�งสวยี่งาม
โด็ด็เด็่นด็้วยี่ส่สันอำันเปี็นเอำกิลกัิษ์ณ�มาใชิ้เปี็นวัติ์ถ์ด็ิบหลักิ
ขอำงหน้ากิากิ ร่วมด็้วยี่กิารอำอำกิแบบติ์ัด็เยี่็บกิับผู้้าฝ้้ายี่
อำอำร�แกินิกิจากิฝ้้ายี่ที่่�ปีล้กิแบบไร้สารเคม่ขอำงชิ์มชินเอำง
ผู้่านกิระบวนกิารเข็นฝ้้ายี่ด็้วยี่ม้อำและยี่้อำมส่ธุ์รรมชิาติ์ิ
จากิ ปีระด็้่ ครั�ง คำาแสด็ คราม ขมิ�น และมะเกิล้อำ นำามา
ซิ่ักิที่ำาความสะอำาด็อำยี่่างด็่เพ้�อำติ์ัด็เยี่็บเปี็นหน้ากิากิ 2 ชิั�น 
ม่ชิ่อำงสำาหรับใส่ Filter เพิ�มได็้ เน้�อำงจากิเปี็นเส้นใยี่จากิ
ธุ์รรมชิาติ์ิที่่�ม่ขนาด็เล็กิ จึงสวมใส่สบายี่ 

This craft community is a cooperative effort 
between people in 11 villages in Nong Bua Daeng 
District and Kaset Sombun District. Led by Master 
Craftsman Ananya Kaononkok, master crafts-
men of 2011, local villagers, who had travelled 
back to their hometown due to the virus, partic-
ipated in the program. They were joined by the 
elderly, children, and disabled people in the 
community. At present, over 200 villagers have 
joined the program, covering over 85 house-
holds, and through their individual efforts, are 
yielding over 30,000 pieces of cloth masks per 
month.

The cloth masks made by Nong Bua Daeng 
Community are particularly well-received as 
they utilize cloth provided by Her Majesty Queen 
Sirikit, The Queen Mother’s Foundation for the 
Promotion of Supplementary Occupations and 
Related Techniques. These cloths come in unique 
colors and are coupled with organic cotton 
grown within the two communities. The cloth 
is naturally dyed using Padauk, Lac, Annatto tree 
bark, Indigo plant, Turmeric, and Ebony tree. 
Cleansed thoroughly and made into double-lay-
ered masks with a pocket for a filter, the masks 
provide optimum comfort for wearers.

ชีุมิชีนหัตำถึกร์ร์มิหนองบูัวิแดำง จิ.ชีัยภููมิิ 
The Nong Bua Daeng Craft Community, Chaiyaphum Province
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เปี็นกิารรวมกิล์่มกิันขอำงชิาวบ้าน ที่่�ม่คร่ส่ภาณ่ ภ่แลื�นกิ่� 
คร่ชี�างศิิลืป็ห็ัต้ถกิรรมื่ป็ี 2556 เปี็นผู้้้นำาชิ์มชิน โด็ยี่ติ์ัว
คร้เอำงที่ำาอำาชิ่พที่อำผู้้าขายี่ผู้้าไหมมานานติ์ั�งแติ์่ร์่นปี้่ร์่นยี่่า
สำาหรับลวด็ลายี่ที่่�เปี็นเอำกิลักิษ์ณ�ขอำงบ้านหัวฝ้ายี่ ค้อำ 
ลายี่หมากิบกิ และหมากิจับ ผู้้าที่์กิผู้้นม่ลวด็ลายี่ละเอำ่ยี่ด็ 
ปีระณ่ติ์ ส่สันสวยี่งาม SACICT เข้ามาส่งเสริมให้ชิาวบ้าน
ภาคภ้มิใจในความเปี็นไที่ยี่และกิารเปี็นส่วนหนึ�งที่่�ขอำง
กิารส้บที่อำด็งานศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้อำย่้ี่ค่้คนไที่ยี่
ปีรับเปีล่�ยี่นร้ปีแบบจากิกิารที่อำผู้้าผู้้นขายี่มาเปี็นกิารที่ำา
หน้ากิากิผู้้าไหมแติ์้มหม่� โด็ยี่ยี่ังคงค์ณค่าภ้มิปีัญญาแติ์่
ปีรับให้เข้ากิับสถานกิารณ�โควิด็

หน้ากิากิชิ์มชินหัวฝ้ายี่ เปี็นหน้ากิากิผู้้าไหมแติ์้มหม่� 
โด็ด็เด็่นที่่ �ลวด็ลายี่กิราฟัฟัิกิ ที่ั �งสามเหล่ �ยี่ม วงกิลม 
ส่ �เหล่ �ยี่ม และลายี่เส้น กิารแติ์้มหม่�เปี็นร้ปีที่รงติ์่างๆ 
ลงบนผู้้าไหมที่อำม้อำ แม้ว่ากิารแติ์้มหม่ �จะที่ำาให้ลายี่ม่
ขนาด็ใหญ่และไม่ละเอ่ำยี่ด็เท่ี่ากิารมัด็หม่� แต่ิ์กิลับกิลายี่เป็ีน
ข้อำด็่เพราะที่ำาให้ผู้้นผู้้าน่�ม่ความโด็ด็เด็่นเปี็นเอำกิลักิษ์ณ� 
และที่ันสมัยี่ 

This craft community is a collective effort of 
people in the community and is led by Master 
Craftsman Suphanee Phulaenkee, master crafts-
man of 2013, whose silk weaving craft was a 
family heirloom. The unique patterns that are 
distinctive to Baan Huai Fai are the Mak-Bok and 
the Mak-Jub weave patterns. Every piece of cloth 
used has its own unique patterns, and the masks 
come in a variety of beautiful colors. SACICT has 
stepped in to help the locals adapt their local 
tie-dye woven fabric into Mai Taem Mi masks. This 
change allows locals to remain proud of their 
craft and adapt to the COVID-19 situation.

Baan Hua Fai Community’s masks are made from 
Taem Mi silk, boasting geometrical and graphical 
patterns created through tie-dye techniques. Even 
though the Taem Mi technique does not produce 
intricate patterns like Mudmee, it creates fabrics 
with unique and modern patterns.

ชีุมิชีนหัตำถึกร์ร์มิบู้านหัวิฝาย จิ.ขอนแก่น
The Baan Huai Fai Craft Community, Khon Kaen Province
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เปี็นกิารรวมกิล์่มที่ำาหน้ากิากิที่างเล้อำกิโด็ยี่กิารนำาขอำง
คร่ภารด่็ วงศ์ิศิร่จั้นที่ร์ คร่ชี�างศิิลืป็หั็ต้ถกิรรมื่ ปี็ 2555 
ซึิ่�งเดิ็มปีกิติิ์คร้และชิาวบ้านก็ิที่ำางานศิลปีหัติ์ถกิรรมอำย่้ี่แล้ว 
เปี็นงานด็้นม้อำที่ำาเปี็นเคร้�อำงนอำน ที่ั�งผู้้าห่ม ผู้้าปี้เติ์่ยี่ง 
ผู้้าคล์ม หมอำนอิำงต่ิ์าง ๆ  แต่ิ์เม้�อำโควิด็มา ท์ี่กิอำย่ี่างนิ�งไปีหมด็
ไม่ม่อำอำร�เด็อำร�เลยี่แม้แติ์่รายี่เด็่ยี่ว เม้�อำ SACICT เข้ามา
ส่งเสริมเร้�อำงแนวพระราชิด็ำาริในสมเด็็จพระพันปีีหลวง
เข้ามา ที่ำาให้คร้เอำงและชิาวบ้านได็้เข้าใจและนำาแนวที่าง
ศิลปีาชิ่พมาที่ำาหน้ากิากิที่างเล้อำกิ โด็ยี่นำาผู้้าฝ้้ายี่ขอำงม้ล
นิธุ์ิส่งเสริมศิลปีาชิ่พฯ มาผู้ลิติ์เปี็นหน้ากิากิพิมพ�และ
เข่ยี่นลายี่จากิครามธุ์รรมชิาติ์ิ

หน้ากิากิชิ์มชินด็อำนยี่ายี่เหม สร้างสรรค�หน้ากิากิจากิผู้้า
ฝ้้ายี่ส่ขาวจากิม้ลนิธิุ์ส่งเสริมศิลปีาช่ิพ ในสมเด็็จพระนางเจ้า
สิริกิิติ์ิ � พระบรมราชิิน่นาถ มาพิมพ�ลายี่ด็้วยี่บล๊อำกิไม้
แบบโบราณ ผู้สมผู้สานด้็วยี่กิารเข่ยี่นลายี่แบบ Free Hand 
ด็้วยี่ส่ครามธุ์รรมชิาติ์ิ ที่ั�งลายี่ไกิ่แสนอำ่อำนชิ้อำยี่ ลายี่ชิ้าง
แสนน่ารักิ เปี็นติ์้น ซิ่ับด็้านในด็้วยี่ผู้้ามัสลินและผู้้าสาล้
อำ่กิ 2 ชิั�น สวมใส่สบายี่ด็่ไซิ่น�สวยี่ด็้วยี่ส่บล้แอำนด็�ไวที่� 
ให้ความร้้สึกิเร่ยี่บง่ายี่คลาสสิกิ

This community is a collective effort to make 
alternative face masks and is led by Master Crafts-
man Paradee Wongsrichan, master craftsman 
of 2012. Under normal circumstances, the master 
craftsman and local people were already making 
craft products, hand embroidering beddings, 
blankets, shawls, pillow covers, and other 
products. However, when COVID-19 began to 
spread, their orders subsided. Here, SACICT 
stepped in and suggested this alternative craft of 
mask-making, using organic cotton from Her Maj-
esty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Founda-
tion for the Promotion of Supplementary Occu-
pations and Related Techniques.

Baan Don Yai Hame craft community has pro-
duced white cotton masks, adorned with prints 
using an old wood blocking technique together 
with free handing indigo prints. Designs include 
prints of chickens and elephants, among others. 
The masks are layered with two additional layers 
of Muslin and Salu cloth and boasts classical 
minimal design of blue and white.

ชีุมิชีนหัตำถึกร์ร์มิบู้านดำอนยายเหมิ จิ.สุพิร์ร์ณบูุร์ี 
The Baan Don Yai Hame Craft Community, Suphanburi
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ภาคใติ์้เอำงกิ็ได็้รับผู้ลกิระที่บจากิโควิด็ร์นแรง กิระบ่�
ซิ่ ึ �งเปี็นเม้อำงที่่อำงเที่่ �ยี่ว แติ์่หลายี่เด็้อำนที่่ �ผู้ ่านมาไม่ม่
นักิท่ี่อำงเท่ี่�ยี่วเลยี่ เศรษ์ฐกิิจท้ี่อำงถิ�นหย์ี่ด็ชิะงักิหมด็ ชิาวบ้าน
ลำาบากิไม่ม่งานที่ำาไม่ม่รายี่ได้็ แต่ิ์ภายี่ใต้ิ์ความเด้็อำด็ร้อำนน่�เอำง
ที่่�ที่ั�งติ์ัวคร้เอำงและชิาวบ้านได็้เห็นความหวังเม้�อำ SACICT 
ได็้นำาแนวที่างศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมที่้อำงถิ�นผู้่านไปียี่ัง 
คร่ธนินที่ร์ธร รักิษาวงศิ์ คร่ชี�างศิิลืป็ห็ัต้ถกิรรมื่ป็ี 2556 
ปีรับเปีล่�ยี่นจากิกิารที่ำาผู้้าบาติ์ิกิขายี่นักิที่่อำงเที่่�ยี่ว มาเปี็น
กิารที่ำาหน้ากิากิที่างเล้อำกิ 

หน้ากิากิด็าหลาบาติ์ิกิ เปี็นหน้ากิากิที่่�ใชิ้ภ้มิปีัญญากิาร
ที่ำาผู้้าบาติิ์กิลวด็ลายี่ท่ี่�ได้็รับแรงบันด็าลใจมาจากิธุ์รรมชิาติิ์
ส่สันสด็ใส โด็ยี่เน้นกิารใชิ้ค้่ส่ที่่�ม่ความโด็ด็เด็่น ที่ั�งแบบส่
ในโที่นคลาสสิกิ ส่พาสเที่ล และแม่ส่ ใช้ิเที่คนิคกิารที่ำาบาติิ์กิ
ที่่�วาด็เที่่ยี่นด็้วยี่ม้อำ นำามาอำัด็บนผู้้ากิาวที่์กิชิิ�น เพ้�อำให้ได็้
ร้ปีที่รงที่่�สวยี่งาม ติ์ัด็เยี่็บอำยี่่างปีระณ่ติ์ สวยี่งาม สามารถ
ใส่ Filter ได็้ เพ้�อำปี้อำงกิันเชิ้�อำโรคหร้อำฝ้์่นได็้ด็่ยี่ิ�งขึ�น   

People in the south were also severely affected 
by COVID-19. Krabi Province, which used to be a 
lively tourist spot, saw no tourists during this 
period. The local economy came to a complete 
halt, causing locals to suffer from the lack of in-
come. Locals and our master artisan found hope 
when SACICT offered our support. Led by Master 
Craftsman Thanintorn Raksawong, master 
craftsman of 2013, the community revamped its 
Batik fabric into alternative cloth masks.

Dalah Batik masks are made with colorful batik 
fabric inspired by nature, offering a wide selection 
of bright color pairs, classic shades, base colors, 
or pastel. The handmade batik fabric is created 
using beeswax and boasts beautiful, precise 
threadwork. The masks come equipped with a 
pocket for filters, which improves their compe-
tence in blocking out dust and germs.

ดำาหลาบูาตำิก จิ.กร์ะบูี�
Dalah Batik, Krabi
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ชีุมิชีนศร์ียะลาบูาตำิก จิ.ยะลา
SriYala Batik Community, Yala Province

ในชิ่วงโควิด็-19 ปีิยี่ะ ส์วรรณพฤกิษ์� คร้ชิ่างศิลปีหัติ์ถ
กิรรมปีี 2560 ผู้้้ก่ิอำตัิ์�งกิล่์มศร่ยี่ะลาบาติิ์กิได้็นำาผู้้าปีะลางิง
มาติ์ัด็เยี่็บเปี็นหน้ากิากิเพ้�อำแจกิจ่ายี่ให้กิล์่มบ์คคลที่่�ปีฏิิบัติ์ิ
หน้าท่ี่�ในท้ี่อำงถิ�น จากิกิารที่ำาแจกิน่�เอำงเกิิด็กิระแสเร่ยี่กิร้อำง
ให้ผู้ลิติ์เพ้�อำจำาหน่ายี่ คร้ปีิยี่ะจึงรวบรวมชิาวบ้านในชิ์มชิน
และกิล์่มสติ์ร่บ้านเปีาะเส้ง อำ.เม้อำง จ.ยี่ะลามาร่วมกิัน
สร้างสรรค�เป็ีนหน้ากิากิจากิหัวใจช์ิมชิน โด็ยี่ใช้ิหน้ากิากิผู้้า
จากิผู้้าปีะลางิง ขอำงศร่ยี่ะลาบาติ์ิกิ ซิ่ึ�งเปี็นผู้้าพ้�นถิ�นจากิ
ภ้มิปีัญญาขอำงชิาวม์สลิมในแถบจังหวัด็ชิายี่แด็นใติ์้ที่่�ม่
ปีระวัติ์ิยี่าวนานกิว่า 100 ปีี สะที่้อำนอำัติ์ลักิษ์ณ�ที่้อำงถิ�น 
เชิ้�อำมโยี่งเกิ่�ยี่วพันกิับวิถ่ชิ่วิติ์ ความเปี็นอำยี่้่และศาสนา 

หน้ากิากิศร่ยี่ะลาบาติ์ิกิ ม่ความโด็ด็เด็่นที่่�ส่สันสวยี่งาม
ติ์ัด็เยี่็บปีระณ่ติ์ ความพิเศษ์อำยี่้่ที่่�ผู้้นผู้้าถ้กิรังสรรค�จากิบ
ล็อำกิไม้ที่่�แกิะลวด็ลายี่ขอำงสถาปีัติ์ยี่กิรรมที่้อำงถิ�น อำาที่ิ 
ชิ่อำงลมโบราณ ราวปีระติ์้ กิระเบ้ �อำงโบราณ ที่ั �งจากิ 
วังโบราณ วิหารอำน์สรณ�สถานซิ่ึ�งปีรากิฏิงาน Stained 
Glass หร้อำกิระจกิส่ นำามาถ่ายี่ที่อำด็เร้�อำงราวบนผู้้นผู้้า

In the midst of the COVID-19 pandemic, Piya 
Suwannapruek, master craftsman of 2017 and the 
founder of the SriYala Batik group, used Palaging 
Cloth to make masks for local officers and health 
professionals. From this altruistic effort came calls 
for more to be made for commercial purposes, 
so Master Piya gathered locals and women of the 
Ban Po Seng, Muang District in Yala Province to 
join the “Cloth Masks from the Heart of the Com-
munities” program. The masks are made with 
SriYala Batik’s Palaging Cloth, a traditional cloth 
that carries over 100 years of history and traditions 
of Muslims in the South. It offers a unique local 
charm that is intertwined with the way of life, 
lifestyle, and religion of people in the region. 

The SriYala Batik masks have striking colors and 
detailed stitches. The cloth is special as it hand-
made using traditional wood blocking techniques. 
The decorative patterns on the cloth is inspired 
by parts of the local architecture, from ancient 
grilles, door rails, antique porcelain, old palaces, 
to the stained glass in local memorial sanctuaries. 
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ชิาวบ้านในชิ์มชินบาราโหม อำ.เม้อำง จ.ปีัติ์ติ์าน่ ซิ่ึ�งเปี็น
กิารรวมพลังขอำงสติ์ร่ม์สลิมในพ้�นที่่� 3 จังหวัด็ชิายี่แด็นใติ์้
ภายี่ใต้ิ์สถานกิารณ�โควิด็-19 ท่ี่�ส่งผู้ลกิระที่บให้กัิบชิาวบ้าน
ในพ้�นที่่�สามชิายี่แด็นใติ์้ รวมที่ั�งแรงงานที่่�เด็ินที่างกิลับมา
จากิปีระเที่ศเพ้�อำนบ้าน เม้ �อำติ์้อำงหยี่์ด็งานกิ็ที่ำาให้ติ์้อำง
ส้ญเส่ยี่รายี่ได็้ แติ์่เม้�อำได็้รวมกิล์่มและได็้รับกิารสนับสน์น
ขอำง SACICT ให ้มาร ่วมในโครงกิาร “ห็น ้ากิากิ
จ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” ชิ์มชินบาราโหมสามารถพึ�งพาติ์นเอำง
ได้็อำย่ี่างเข้มแข็ง หน้ากิากิจากิหัวใจช์ิมชินขอำงชิาวบาราโหม
จึงไม่ใชิ่เพ่ยี่งโอำกิาสที่่�คนไที่ยี่จะได็้ชิ่วยี่เหล้อำแบ่งปีันกิัน
เที่่านั�น แติ์่ยี่ังที่ำาให้คนไที่ยี่ได็้เร่ยี่นร้้อำารยี่ธุ์รรมที่้อำงถิ�นที่่�
ว ันน่ �รากิที่างวัฒนธุ์รรมนำามาส้ ่กิารสร้างสรรค�งาน
หัติ์ถศิลปี์ร่วมสมัยี่ได็้อำยี่่างสง่างาม

หน้ากิากิบาราโหม ใช้ิกิารตัิ์ด็เย็ี่บด้็วยี่ผู้้าพ้�นถิ�นค้อำผู้้าบาติิ์กิ 
โด็ยี่ใชิ้บล็อำกิไม้ที่ำาให้เกิิด็ลวด็ลายี่ ซิ่ึ�งได็้รับแรงบันด็าลใจ
มาจากิจานชิามกิระเบ้�อำงเกิ่า เหร่ยี่ญที่อำงโบราณในส์สาน
ขอำงส์ลติ์่านอำิสมาอำ่ล ชิาร� ลวด็ลายี่ด็อำกิไม้อำยี่่างด็อำกิพิกิ์ล 
ลายี่จากิธุ์รรมชิาติ์ิเชิ่นร้ปีพระจันที่ร�เส่�ยี่ว ลายี่มาจากิสัติ์ว�
ค่้บ้านเม้อำงอำย่ี่างลายี่กิระจง หร้อำลายี่เฉพาะตัิ์วจากิศรัที่ธุ์า
และความเชิ้�อำอำยี่่างติ์ัวอำักิษ์รอำาหรับ โด็ยี่ใชิ้ส่ 4 ราชิิน่
ในติ์ำานานขอำงชิาวปีาติ์าน่ ได็้แกิ่ ส่เข่ยี่ว นำ�าเงิน ม่วง และ
เหล้อำง รวมที่ั�งส่ที่่�เปี็นที่่�นิยี่ม ที่ั�งส่ด็ำา นำ�าเงิน และขาว

The Barahom Community in Muang District, 
Pattani is built on the collective effort of Muslim 
women in the three southern-most provinces of 
Thailand. As a result of the COVID-19 situation, 
locals in the southern provinces have had to return 
home from their work in neighboring countries. 
With SACICT’s help, locals came together to par-
ticipate in the “Cloth Masks from the Hearts of 
the Community” Program. The Barahom Com-
munity are strong and self-sufficient; hence, cloth 
masks from the Barahom Community not only 
represent the support Thais offer to each other, 
but also the beauty of folk culture and heritage 
that works to inspire the creation of contemporary 
art.

The Barahom mask is made with a unique variation 
of local Batik fabric, handmade using traditional 
wood blocking technique. Their decorative patterns 
are inspired by traditional porcelain plates, gold 
coins in the tomb of Sultan Ismail Shah, the petals 
of Bullet Wood, half-moon, or Tragulus. Another 
special design that is a testament to their faith is 
one that features the Arabic alphabet. Masks are 
available in green, blue, purple, and yellow, which 
are the 4 colors of the queen in Pattani’s myths. 
Popular hues like blue, black, and white are also 
available.

ชีุมิชีนบูาร์าโหมิ จิ.ปัตำตำานี
The Barahom Community, Pattani
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จะเห็นได็้ว่า แม้ในปีรากิฏิกิารณ�โรคติ์ิด็ติ์่อำอำันเลวร้ายี่
ที่่ �ส์ด็ที่่ �คนไที่ยี่ติ์้อำงเผู้ชิิญ แติ์่กิารที่่ �พสกินิกิรไที่ยี่ได็้ม่
พระบารม่อำันแผู้่ไพศาลแห่งอำงค�สมเด็็จพระวชิิรเกิล้าเจ้า
อำยี่ ้ ่ห ัว สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ � พระบรมราชิิน่นาถ 
พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิิน่ ที่่�ที่รงปีกิปีักิษ์�รักิษ์าราชิอำาณาจักิรและ
พสกินิกิรชิาวไที่ยี่ให้ได็้ร ับความผู้าส์กิร่มเยี่็นที่ั �วกิัน 
ด็ ังเชิ ่นผู้ ้ ้สร ้างสรรค �งานหัติ์ถกิรรมได็ ้น ้อำมนำาแนว
พระราชิด็ำาริขอำงสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ � พระบรม
ราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง ในงานด้็านศิลปีาช่ิพ
และงานศิลปีหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน มาเปี็นแสงสว่างนำาที่าง
ให้ชิ่วิติ์กิลับมาสด็ใสได็้อำ่กิครั�ง ผู้่านโครงกิาร “ห็น้ากิากิ
จ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” ที่่�ขยี่ายี่ไปียี่ังชิ์มชินติ์่างๆ ที่ั�วปีระเที่ศ 
และที่่�น่าชิ้�นใจค้อำได็้รับกิารสนับสน์นด็้วยี่นำ�าใจอำันยี่ิ�งใหญ่
จากิคนไที่ยี่ที่ั�วปีระเที่ศ ที่ำาให้ชิาวบ้านยี่ิ�มได็้เกิิด็กิำาลังใจ
ในกิารส้้ช่ิวิติ์ต่ิ์อำไปี ภายี่ใต้ิ์สถานกิารณ�ผู้ลกิระที่บอัำนเลวร้ายี่
ทัี่�งในด็านเศรษ์ฐกิิจและสังคมอำยี่า่งท่ี่�ไม่เคยี่เกิิด็ขึ�นมาก่ิอำน

ที่่ามกิลางเศรษ์ฐกิิจที่่�หยี่์ด็ชิะงักิ ชิาวบ้านลำาบากิกิันมากิ
เม้�อำไม่ม่งานและขาด็รายี่ได้็ แต่ิ์ภายี่ใต้ิ์ความเด้็อำด็ร้อำนน่�เอำง
ที่่�ชิาวบ้านได็้เห็นความหวังเม้�อำ SACICT ได็้นำาแนวที่าง
ศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมท้ี่อำงถิ�นมาสร้างโอำกิาสที่างกิารติ์ลาด็
ที่่�ที่ำาให้กิลับมาม่รายี่ได็้ติ์่อำลมหายี่ใจผู้้้ที่ำางานหัติ์ถกิรรม
ได้็อ่ำกิครั�ง โด็ยี่ชิาวบ้านในช์ิมชินท่ี่�ร่วมโครงกิาร “ห็น้ากิากิ
จ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” ล้วนน้อำมสำานึกิในพระมหากิร์ณาธุ์ิค์ณ
ขอำงสมเด็็จพระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง ขณะเด็่ยี่วกิัน
กิ็ซิ่าบซิ่ึ�งในนำ�าใจอำันยี่ิ�งใหญ่จากิคนไที่ยี่ที่ั�วปีระเที่ศ ที่ำาให้
ชิาวบ้านยี่ิ �มได็้เกิิด็กิำาลังใจในกิารส้ ้ชิ่ว ิติ์ติ์่อำไปีภายี่ใติ์้
สถานกิารณ�ผู้ลกิระที่บอำันเลวร้ายี่ที่ั�งในด็้านเศรษ์ฐกิิจและ
สังคมอำยี่่างที่่�ไม่เคยี่เกิิด็ขึ�นมากิ่อำน

ปีัจจ์บัน “ห็น้ากิากิจ้ากิห็ัวใจ้ชี่มื่ชีน” ได็้รับนำ �าใจ
ที่่�ยี่ิ�งใหญ่จากิคนไที่ยี่ชิ่วยี่สนับสน์นติ์่อำเน้�อำง โด็ยี่ขณะน่�ม่
ชิาวบ้านร่วมโครงกิารกิว่า 500 รายี่ สามารถสร้างรายี่ได้็
ให้แก่ิช์ิมชินเพิ�มขึ�นเฉล่�ยี่ครัวเร้อำนละปีระมาณ 8,000 บาที่
ติ์่อำเด็้อำน ซิ่ึ�งจะได็้ขยี่ายี่ชิ์มชินอำอำกิไปีที่ั�วปีระเที่ศ เพ้�อำ
ช่ิวยี่ต่ิ์อำลมหายี่ใจให้ชิ์มชินได็้สามารถกิ้าวเด็ินติ์อ่ำไปีในชิ่วง
สถานกิารณ�กิารแพร่ระบาด็ขอำง COVID-19

   

It is clear that even in the midst of the worst 
pandemic Thailand has ever faced, Thai people 
are still blessed by His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn, Her Majesty Queen Suthida, and 
Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s 
graciousness. As craftsmen throughout the country 
have humbly accepted the royal teachings of Her 
Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, in the 
creation of arts and crafts and folk crafts, there is 
light on the horizon once more.

The “Cloth Masks from the Hearts of the 
Community” Program has expanded its reach to 
various craft communities throughout the country. 
SACICT is proud to report that it has been well-re-
ceived and warmly supported by people in all 
regions of the country, which has provided 
much-needed support for craftsmen to hold on 
through the worst of COVID-19 and an economy 
in recession.

In this stagnant state of economic paralysis, 
where locals are suffering from the lack of income, 
SACICT has successfully stepped in to provide 
new market opportunities through arts and crafts 
work. Craftsmen, again, have sufficient income to 
sustain themselves. Every participant of the “Cloth 
Masks from the Hearts of the Community” 
Program humbly appreciates the royal kindness 
of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother 
and the support from Thai people throughout the 
country. This has helped locals fight on during 
this hard time.

At the time of writing, over 500 locals have joined 
the “Cloth Masks from the Hearts of the Com-
munity” Program, yielding over 8,000 Baht in 
income per household. We hope to expand the 
program’s reach to other craft communities 
throughout the country, which would continue 
to help craft communities overcome the COVID-19 
situation.
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ภายี่หลังสถานกิารณ� COVID-19 เริ�มคล่�คลายี่ SACICT 
ด็ำาเนินมาติ์รกิารในกิารชิ่วยี่ฟั้ �นฟั้เยี่่ยี่วยี่าและกิระติ์์ ้น
เศรษ์ฐกิิจขอำงปีระเที่ศ ผู้่านกิารจัด็งานใหญ่ 2 งานเพ้�อำ
ชิ่วยี่ขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจฐานรากิ กิระติ์์้นกิำาลังซิ่้�อำภายี่ใน
ปีระเที่ศ และที่่�น่าด็่ใจไปีกิว่านั�นค้อำ ที่ั�ง 2 งาน ได็้รับ
เส่ยี่งติ์อำบรับที่่�ด็่ยี่ิ�งจากิปีระชิาชินคนไที่ยี่และชิาวติ์่างชิาติ์ิ 
จนม่ยี่อำด็จำาหน่ายี่ที่ะล์เปี้าส้งที่่ �ส์ด็นับติ์ั �งแติ์่ SACICT 
เคยี่จัด็งานมา เน้�อำงจากิแรงสนับสน์นขอำงปีระชิาชินคนไที่ยี่
ที่่�พร้อำมให้กิารอำ์ด็หน์นผู้้้ที่่�สร้างสรรค�งานหัติ์ถกิรรม ซิ่ึ�ง
เปี็นชิาวบ้านและชิ์มชินที่่�ได็้รับผู้ลกิระที่บร์นแรงในชิ่วง 
COVID-19 เปี็นกิารร่วมม้อำร่วมใจขอำงคนไที่ยี่ในกิารร่วม
ฝ่้าฟัันวิกิฤติิ์ขอำงปีระเที่ศ ช่ิวยี่ต่ิ์อำลมหายี่ใจและที่ำาให้สมาชิิกิ
ศิลปีาชิ่พ ผู้้้ปีระกิอำบกิาร ชิาวบ้านและชิ์มชินที่่�สร้างสรรค�
งานหัติ์ถกิรรมได็้กิลับมาม่รอำยี่ยี่ิ�มได็้อำ่กิครั�ง

พิลังคนไทยร์่วิมิตำ่อลมิหายใจิคนทำางานหัตำถึกร์ร์มิ
The Power of Thais To Revitalize Craftsmen and Craft Communities

As the COVID-19 situation continued to improve 
in Thailand, SACICT quickly proceeded with 
measures to restore and boost the country’s 
economy. This was done by hosting two large-scale 
events to increase spending and rejuvenate the 
country’s base economy. We are happy to report 
that both events were successful and well received 
by locals and foreign visitors alike, yielding the 
highest sales value that SACICT has ever seen. 
With the overwhelming support of Thai people 
who readily purchased craft products from local 
craftsmen and craft communities greatly affected 
by the COVID-19, we have managed to overcome 
the worst of the pandemic together. This demand 
for handcrafts has successfully aided members 
of craft communities, entrepreneurs, local crafts-
men, and craft communities and put the smile 
back on their faces.
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กิารจัด็งาน “ศิิลืป็าชี่พที่อใจ้ วิถ่ให็มื่�ใต้้ร�มื่พระบารมื่่” 
นั�น SACICT นับเปี็นหน่วยี่งานภาครัฐแห่งแรกิที่่�จัด็งาน
แสด็งสินค้าภายี่หลังสถานกิารณ�โควิด็-19 ในปีระเที่ศ
ไที่ยี่คล่�คลายี่ลง โด็ยี่ในเด้็อำนกิรกิฎาคมและเด้็อำนสิงหาคม
ขอำงที่์กิปีี เปี็นชิ่วงเวลามหามงคลยี่ิ�งขอำงปีวงชินชิาวไที่ยี่ 
เน้�อำงจากิวันท่ี่� 28 กิรกิฎาคม เป็ีนวันเฉลิมพระชินมพรรษ์า 
พระบาที่สมเด็็จพระวชิิรเกิล้าเจ้าอำยี่้่หัว และ วันที่่� 12 
สิงหาคม เป็ีนวันเฉลิมพระชินมพรรษ์า สมเด็็จพระนางเจ้า
สิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง  
ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) 
หร้อำ SACICT จึงได็้จัด็งาน “ศิิลืป็าชี่พที่อใจ้ วิถ่ให็มื่�ใต้้ร�มื่
พระบารมื่่” ระหว่างวันที่่� 1 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ฮอำลล� 
5 – 7 อำิมแพค เม้อำงที่อำงธุ์าน่ ขึ�นเพ้�อำเที่ิด็พระเกิ่ยี่รติ์ิและ
เปี็นกิารแสด็งความจงรักิภักิด็่และน้อำมสำานึกิในพระมหา
กิร์ณาธุ์ิค์ณ ติ์ลอำด็จนร่วมส้บสานพระราชิปีณิธุ์านในงาน
ด็้านศิลปีาชิ่พ ซิ่ึ�งส่งเสริมให้อำาณาปีระชิาราษ์ฎร�  ม่อำาชิ่พ 

ศิลปาชีีพิทอใจิ วิิถึี ใหมิ่ใตำ้ร์่มิพิร์ะบูาร์มิี
“Weave of the Heart; a New Way of Life Under His Graciousness” Event
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และสร้างรายี่ได็้ผู้่านงานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
เพ้�อำยี่กิระดั็บค์ณภาพช่ิวิติ์ความเป็ีนอำย่้ี่ให้ด่็ขึ�น และยัี่งเป็ีน
กิารแสด็งพลังแห่งความม์่งมั �นขอำงกิารส้บสานติ์่อำยี่อำด็
จ์ด็ปีระกิายี่ความคิด็สร้างสรรค�และแรงบันด็าลใจในงาน
ศิลปีาชิ่พและอำงค�ความร้ ้หัติ์ถกิรรมไที่ยี่ไปียี่ังกิล์ ่มคน
ร์่นใหม่และปีระชิาชินคนไที่ยี่ เพ้�อำให้งานศิลปีาชิ่พยี่ังให้
คงอำยี่้่ค้่สังคมไที่ยี่ติ์ลอำด็ไปี

“ศิิลืป็าชี่พที่อใจ้ วิถ่ให็มื่�ใต้้ร�มื่พระบารมื่่” เปี็นงานที่่�
สร้างความภาคภ้มิใจให้กิับ SACICT เปี็นอำยี่่างยี่ิ�ง ที่ั�งใน
ด็้านกิระแสกิารติ์อำบรับขอำงผู้้้ที่่�เข้าชิมงาน ที่่�ม่จำานวนถึง 
18,729 รายี่ จากิที่่�ติ์ั�งเปี้าหมายี่ไว้ 15,000 รายี่ และ
ยี่อำด็จำาหน่ายี่ภายี่ในงาน รวม 71,395,685 บาที่ จากิที่่�
ติ์ั �งเปี้าไว้ 40 ล้านบาที่ นับว่าเปี็นยี่อำด็จำาหน่ายี่ส้งส์ด็ 
ในกิารจัด็งานแสด็งสินค้าที่ั�งหมด็ขอำง SACICT ที่่�ผู้่านมา 
ซิ่ึ �งนอำกิจากิความสำาเร็จในเชิิงม้ลค่าที่่ �ชิ่วยี่ให้เกิิด็กิาร
กิระจายี่รายี่ได็้ในชิ์มชินที่ั�วปีระเที่ศแล้ว ยี่ังสามารถสร้าง
ความสำาเร็จในด้็านกิารสร้างความติ์ระหนักิส้บสานด้็านงาน
ศิลปีาช่ิพและงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ซึิ่�งเป็ีนภ้มิปัีญญาและ
เปี็นมรด็กิที่างศิลปีวัฒนธุ์รรมที่่�ม่ค์ณค่าขอำงปีระเที่ศไที่ยี่
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SACICT was one of the first government orga-
nizations to host a sales event after the COVID-19 
outbreak subsided. The “Weave of the Heart; a 
New Way of Life Under His Graciousness” event 
was held from August 1 to August 5, 2020. These 
dates were selected to honor His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn’s birthday on July 28 and 
Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s 
birthday on August 12. The “Weave of the Heart; 
a New Way of Life Under His Graciousness” event 
was held in Hall 5-7 at Impact Muang Thong 
Thani. The purpose of the event were two-fold: 
to loyally honor Their Majesties gracious and 
boundless kindness; and to serve as part of the 
preservation efforts which will help generate 
income through craftsmanship. Not only will this 
help raise the living standards of Thai artisans, 
but it will also serve as motivation for the new 
generation of creative minds to create and up-
hold the value of Thai crafts.

The resounding success of the “Weave of the 
Heart; a New Way of Life Under His Graciousness” 
event was one of SACICT’s proudest moments. 
The event proved extremely popular with the 
general public by attracting 18,729 attendees 
(target set at 15,000 people) and a staggering 
71,395,685 Baht in sales value (target set at 40 
million Baht). This surpassed all sales of SACICT’s 
past events, which not only means success in 
monetary terms, but also in distributing income 
to craft communities throughout the country. It 
also helped to raise awareness about Thai arts 
and crafts, which is an invaluable cultural heri-
tage of Thailand.
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หลังจากิที่่� SACICT ปีระสบความสำาเร็จในกิารจัด็งาน 
“ศิิลืป็าชี่พที่อใจ้ วิถ่ให็มื่�ใต้้ร�มื่พระบารมื่่” เพ้�อำเปี็นกิาร
กิระติ์์้นกิำาลังซิ่้�อำและชิ่วยี่เหล้อำผู้้้ปีระกิอำบกิารหัติ์ถศิลปี์
ทัี่�วปีระเที่ศอำย่ี่างต่ิ์อำเน้�อำง SACICT จึงจัด็งานใหญ่อ่ำกิ 1 งาน
ในชิ้�อำ “Crafts Bangkok 2020” ขึ�น ซิ่ึ�งเปี็นงานที่่�จัด็
ติ์่อำเน้�อำงมาเปี็นปีีที่่� 3 แล้ว โด็ยี่ม์ง่หวังให้วงกิารหัติ์ถกิรรม
ไที่ยี่เกิิด็กิารพัฒนา ยี่กิระด็ับค์ณภาพกิารผู้ลิติ์ ที่ักิษ์ะ
กิระบวนกิารความคิด็สร้างสรรค�ในกิารอำอำกิแบบผู้ลิติ์ภัณฑ์� 
รวมที่ั�งกิารนำานวัติ์กิรรมและแรงบันด็าลใจใหม่ๆ เข้ามา
ติ์่อำยี่อำด็ เพ้�อำให้งานหัติ์ถกิรรมไที่ยี่เกิิด็กิารปีรับติ์ัวรอำงรับ
กิารเปีล่�ยี่นแปีลงขอำงโลกิ ผู้ลิติ์ภัณฑ์�สามารถนำามาใชิ้ได็้
จริงในช่ิวิติ์ปีระจำาวัน สอำด็รับกัิบวิถ่ช่ิวิติ์ใหม่ในย์ี่คปัีจจ์บัน
อำ่กิที่ั�งยี่ังเปี็นกิารเพิ�มข่ด็ความสามารถในกิารแข่งขันให้
ผู้้้ปีระกิอำบกิารหัติ์ถศิลป์ีขอำงไที่ยี่ ให้เกิิด็ศักิยี่ภาพรอำบด็้าน
ที่่ �พร้อำมจะแข่งขันในติ์ลาด็ที่ั �งในและติ์่างปีระเที่ศได็้

Crafts Bangkok 2020
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Crafts Bangkok 2020 เปี็นงานใหญ่ที่่ � SACICT 
จัด็ขึ�นเปี็นปีระจำาที่์กิปีี หร้อำเร่ยี่กิได็้ว่าเปี็นงานคราฟัติ์�
ใหญ่ที่่�ส์ด็ขอำงปีระเที่ศกิ็ว่าได็้ เพราะรวบรวมที่์กิเร้�อำงราว
ที่่�เกิ่�ยี่วข้อำงกิับงานศิลปีาชิ่พและงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ 
ท่ี่�ม่กิารผู้สมผู้สานความคิด็สร้างสร้างสรรค�และงานดั็�งเดิ็ม 
รวมมาไว้ในงานเด่็ยี่ว เป็ีนงานท่ี่�ม่์งเน้นกิล่์มคนร่์นใหม่และ
ผู้้้ที่่�ชิ้�นชิอำบงานหัติ์ถกิรรมได็้มาพบปีะ แลกิเปีล่�ยี่นความ
คิด็เห็นและพร้อำมร่วมกิันเปี็นพลังในกิารพัฒนาวงกิาร
หัติ์ถกิรรมไที่ยี่ อำ่กิที่ั�งยี่ังที่ำาให้เกิิด็กิารกิระจายี่รายี่ได็้ไปี
ยี่ังสมาชิิกิศิลปีาชิ่พและกิล์่มผู้้้ผู้ลิติ์งานศิลปีหัติ์ถกิรรมใน
ชิ์มชินที่ั�วปีระเที่ศ ซิ่ึ�งติ์ลอำด็ระยี่ะเวลา 4 วัน ขอำงกิาร
จัด็งาน เปี็นที่่ �น่าด็่ใจอำยี่่างมากิที่่�ม่ปีระชิาชินชิาวไที่ยี่
โด็ยี่เฉพาะกิล์่มคนร์่นใหม่ นิสิติ์นักิศึกิษ์า ให้ความสนใจ
เข้าชิมงาน กิว่า 21,730 รายี่ เป้ีาหมายี่ท่ี่�ตัิ์�งไว้ 15,000 รายี่ 
และสามารถที่ำายี่อำด็ขายี่ภายี่ในงานรวมกิว่า 67,093,126 
บาที่ เปี้าหมายี่ที่่�ติ์ั�งไว้ 40 ล้านบาที่ ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ที่่�ได็้รับ
ความสนใจจากิกิล่์มผู้้้ซิ่้�อำ ได็้แกิ่ เคร้�อำงปีระด็ับเงินและที่อำง 
เส้�อำผู้้าแฟัชิั�น งานจักิสาน งานไม้ และเคร้�อำงปีั�นด็ินเผู้า 
เปี็นติ์้น  
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50 นอำกิจากิความสำาเร็จด็้านยี่อำด็ขายี่แล้ว สิ�งที่่�สร้างความ
ภาคภ้มิใจให้กิับ SACICT และบ่งบอำกิถึงกิารพัฒนาวงกิาร
ศิลปีหัติ์ถกิรรมขอำงไที่ยี่ที่่�เห็นผู้ลเปี็นร้ปีธุ์รรม ค้อำ กิาร
จัด็งาน Crafts Bangkok 2020 ได็้ยี่กิระด็ับค์ณภาพ
มาติ์รฐานขอำงงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้เปี็นที่่�ยี่อำมรับใน
สายี่ติ์าขอำงชิาวไที่ยี่และชิาวติ์่างชิาติ์ิเพิ�มมากิขึ�น ที่ั�งกิาร
พัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์� ที่่�ม่กิารนำานวัติ์กิรรมใหม่มาใชิ้ร่วมกิับ
กิารผู้ลิติ์ เพ้�อำลด็ต้ิ์นท์ี่น สามารถเพิ�มจำานวนกิารผู้ลิติ์ได้็มากิขึ�น
รวมถึงสร้างมาติ์รฐานและค์ณภาพให้กัิบชิิ�นงานหัติ์ถกิรรม
ให้ด่็ขึ�น ร้ปีแบบ ด่็ไซิ่น� และฟัังกิ�ชัิ�นท่ี่�ติ์อำบโจที่ยี่�กิารใช้ิงาน
ในช่ิวิติ์ปีระจำาวัน แต่ิ์ยี่ังคงไว้ซึิ่�งอัำติ์ลักิษ์ณ�ค์ณค่าความเป็ีน
ไที่ยี่และภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�นไว้คงเด็ิม นอำกิจากิน่�ภายี่ในงาน
ยี่ังม่กิล์่มผู้ลิติ์ภัณฑ์�หัติ์ถศิลปี์ที่่�พัฒนาบนความยี่ั�งยี่้น เปี็น
ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ที่่�เปี็นมิติ์รกิับสิ�งแวด็ล้อำม Green Product 
กิารให้ความสำาคัญกิับ กิระบวนกิารผู้ลิติ์ที่่�ม่กิารปีล่อำยี่ 
Carbon Footprint ให้น้อำยี่ที่่�ส์ด็ นำาไปีส้่กิารเปี็น Sus-
tainable Brand ที่่�สร้างความยี่ั�งยี่้นให้กิับสังคมไที่ยี่

After the success of the “Weave of the Heart; 
a New Way of Life Under His Graciousness” 
event, SACICT hosted another large-scale exhibition 
called “Crafts Bangkok 2020” in an attempt to 
further increase public spending and provide 
continuous aid for craft communities throughout 
the country. This was the third consecutive year 
the event has been held and it continues to 
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51develop the Thai craft industry, improve expertise, 
and formulate creative ideas that are the drivers 
of craft products. As an organization we also aim 
to bring in new innovations and inspirations to 
further aid the Thai craft industry to adapt to the 
changes that are happening in the world. Craft 
products need to fit neatly with modern lifestyles, 
so that Thai craftsmen and entrepreneurs can gain 
the necessary competitive edge to compete in 
the local and international market.

Crafts Bangkok 2020 is a large-scale event held 
annually by SACICT and is now one of Thailand’s 
largest events that brings together all forms of 
Thai arts that blend traditional crafts with creative 
ideas. The event is ideal for the new generation 
of craft enthusiasts as it provides them with a 
place to meet, connect, exchange ideas, and be 
part of the effort to develop the Thai craft industry. 
The event also helps to distribute income to 
members of SACICT’s craft communities and 
other craftsmen. We are proud to report that 
throughout the four days of the event, some 
21,730 Thai people attended, a figure higher than 
our set target of 15,000 attendees. It was also 
particularly well-received by young people and 
students. In all, Crafts Bangkok 2020 yielded a 
staggering 67,093,126 Baht in sales turnover, which 
was significantly higher than our 40 million Baht 
target. Products that were especially popular were 
gold and silver jewelry, fashion clothing, basketry, 
woodwork, and pottery.

Apart from the monetary success, what brings 
great pride to SACICT is that Crafts Bangkok 2020 
has successfully raised the standard of Thai crafts. 
The fact that Thai crafts are internationally and 
locally accepted is a testament to the progress 
of the Thai craft industry. There have been 
significant developments in craft products from 
the inclusion of innovative technology to aid 
production, lower production costs, and increase 
efficiency. All crafts products are of high quality 
and come with a better, more functional design 
that still perfectly encapsulates the value of 
being Thai and traditional craftsmanship.

Furthermore, the event also showcased craft 
products that were made on the basis of sustain-
ability. These “green products” are environmen-
tally-friendly and manufactured using techniques 
that leave minimal carbon footprint, which guar-
antees their place among sustainable brands 
being produced in Thailand.
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ในชิ่วงปีีที่่ �ผู้่านมา ที่์กิหน่วยี่งานอำงค�กิรที่ั�งภาคธุ์์รกิิจ 
ภาครัฐและเอำกิชิน ติ์่างปีรับติ์ัวให้ที่ันติ์่อำกิระแสขอำงกิาร
เปีล่ �ยี่นแปีลงขอำงโลกิยี่์คด็ิจิที่ัล SACICT ม์ ่งเน้นกิาร
พัฒนางานศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่อำย่ี่างรอำบด้็านและ
ยี่ั�งยี่้น ส่งเสริมให้เกิิด็กิารพัฒนาอำงค�ความร้้ภ้มิปัีญญางาน
หัติ์ถศิลป์ีไปีส่้ช่ิวิติ์ปีระจำาวันขอำงผู้้้คนทัี่�วไปี สะท้ี่อำนให้เห็น
ม์มมอำงใหม่ขอำงงานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถศิลปี์ไที่ยี่ ได็้ปีรับ
ติ์ัวติ์ามยี่์คสมัยี่ กิระแสขอำงสังคม พฤติ์ิกิรรมและความ
ติ์้อำงกิารขอำงผู้้้คนยี่์คปีัจจ์บัน ซิ่ึ�งหัติ์ถศิลปี์ไที่ยี่สามารถ
เข้ามาเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงวิถ่ช่ิวิติ์ผู้้้คน สามารถใช้ิงานได้็จริง 
และสร้างกิระแสความนิยี่มใชิ้อำยี่่างกิว้างขวาง รวมที่ั�ง
กิารนำางานหัติ์ถศิลป์ีไที่ยี่ไปีย้ี่นบนเวท่ี่โลกิ โด็ยี่สร้างโอำกิาส
ที่างกิารติ์ลาด็ในติ์่างปีระเที่ศ และขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจ
ขอำงปีระเที่ศ เพ้�อำให้บ์คลากิรด็้านหัติ์ถศิลปี์ ที่ั�งสมาชิิกิ
ศิลปีาชิ่พและสมาชิิกิ SACICT ม่โอำกิาส ม่รายี่ได็้และ
อำาชิ่พที่่�มั�นคง สร้างความแข็งแกิร่งให้สังคมไที่ยี่ 

จากิกิารที่่�โลกิไร้พรมแด็นผู้้้คนสามารถติ์ิด็ติ์่อำส้ �อำสาร
เชิ้�อำมโยี่งถึงกิันอำยี่่างไม่ม่ที่่�สิ�นส์ด็ SACICT จึงผู้ลักิด็ันให้
เกิิด็เคร้อำข่ายี่สังคมคราฟัติ์�ให้เข้มแข็งด็้วยี่กิารเชิ้�อำมโยี่ง
ผู้้ ้คนในแวด็วงหัติ์ถศิลปี์ในที่์กิมิติ์ิเข้าด็้วยี่กิัน โด็ยี่กิาร
เชิ้�อำมติ์่อำให้เกิิด็ Value Chain เคร้อำข่ายี่หน่วยี่งานภาครัฐ 
ภาคเอำกิชิน  และบ์คลากิรวงกิารหัติ์ถศิลปี์กิับภาคธุ์์รกิิจ 
ผู้้้บริโภคและผู้้้สนใจร์่นใหม่ๆ  น่�กิ็เพ้�อำเพิ�มศักิยี่ภาพ สร้าง
ม้ลค่าบนค์ณค่าแห่งความงด็งามขอำงงานศิลปีาชิ่พและ
หัติ์ถกิรรมไที่ยี่

ขับูเคลื�อนหัตำถึกร์ร์มิไทยให้วิิวิัฒน์สู่โลกยุคใหมิ่
Driving Thai Crafts Forward to Keep Up With The Changing World

In the past year, all organizations and business-
es, both in the public and private sectors, have 
adapted themselves to keep up with the chang-
es in the digital world. Likewise, SACICT also 
works to holistically and sustainably develop 
the Thai craft industry, encouraging the adapta-
tion of crafts for daily use. This reflects the fact 
that the Thai craft industry has kept pace with 
the changing world, social trends, consumer 
behavior, and consumers’ needs and wants. 
Because Thai crafts are really usable in people’s 
daily routines, they have been widely sought-af-
ter. On top of this, these adaptations have 
created better market opportunities for Thai 
crafts, which has helped drive the economy 
forward and provide stable incomes for crafts-
men and members of SACICT’s craft communi-
ties.

Today, our digital world is one without bound-
aries where people connect with each other and 
conduct online transactions boundlessly. In light 
of this, SACICT continues to work to establish a 
network of craft communities which joins to-
gether craftsmen from all walks of life. This 
would create a value chain for the public sector, 
the private sector, craftsmen, entrepreneurs, 
consumers, and a new generation of craft en-
thusiasts. All this is to add value to the already 
treasured field of Thai crafts.
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SACICT  เห็นถึงความสำาคัญขอำงกิารส่งเสริมค์ณค่าบ์คคล
ผู้้้ม่ความร้้ ความชิำานาญ ม่ทัี่กิษ์ะฝี้ม้อำ ในงานศิลปีาช่ิพและ
หัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน อำน์รักิษ์� และส้บสานภ้มิปีัญญาด็ั�งเด็ิม
ท่ี่�สั�งสมส้บที่อำด็จากิบรรพบ์ร์ษ์ สะท้ี่อำนถึงศาสติ์ร�และศิลป์ี
เชิิงชิ่างในสาขาติ์่างๆ ให้ด็ำารงคงอำยี่้่ โด็ยี่ไม่ให้ส้ญหายี่ไปี
ติ์ามกิาลเวลา รวมที่ั�งส่งติ์่อำอำงค�ความร้้ส้่ล้กิหลาน และ
คนร่์นหลัง ให้ได้็เห็นค์ณค่าก่ิอำเกิิด็เป็ีนแรงบันด็าลใจในกิาร
ช่ิวยี่กัินอำน์รักิษ์� รักิษ์า ส้บสานต่ิ์อำไปี อ่ำกิทัี่�งส่งเสริมให้เกิิด็
กิารนำาอำงค�ความร้้จากิภ้มิปีัญญาด็ั�งเด็ิมที่่�อำยี่้่ในติ์ัวบ์คคล
เหล่าน่�ไปีใชิ้ปีระโยี่ชิน�ในกิารถ่ายี่ที่อำด็ ส่งติ์่อำให้ถึงผู้้้อำยี่้่
ในวงกิารงานชิ่างศิลปีหัติ์ถกิรรม หร้อำที่ายี่าที่เยี่าวชิน
คนร่์นหลัง เป็ีนปีระโยี่ชิน�ต่ิ์อำกิารพัฒนาต่ิ์อำยี่อำด็ ผู้สมผู้สาน
ด็้วยี่ความสร้างสรรค�ส้ ่ความร่วมสมัยี่ และสมัยี่นิยี่ม
อัำนจะนำาไปีส่้กิารด็ำารงรักิษ์าไว้ ซึิ่�งภ้มิปัีญญาอัำนที่รงค์ณค่า
และสร้างโอำกิาสในเชิิงพาณิชิยี่� 

SACICT places the utmost importance on sup-
porting knowledgeable and skilled artisans who 
have worked to preserve and carry on the legacy 
of traditional Thai crafts through the preservation 
of knowledge and exceptional production of their 
respective crafts. These artisans have also passed 
on the body of knowledge to craftsmen descen-
dants and the new generation of craftsmen, which 
will allow the adaptation of Thai crafts to modern 
and contemporary styles, which will, in a broad-
er sense, inspire further preservation of these 
invaluable and irreplaceable crafts.

พิลังผูู้้สร์้างสร์ร์ค์หัตำถึศิลป์ไทย
The Power of Thai Artisans
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คร์ูศิลป์ของแผู้่นดำิน คร์ูชี่างศิลปหัตำถึกร์ร์มิ 
และทายาทชี่างศิลปหัตำถึกร์ร์มิ

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

SACICT จึงได็้ด็ำาเนินกิิจกิรรมเชิิด็ชิ้เกิ่ยี่รติ์ิบ์คคลเปี็น 
“คร่ศิิลืป็์ข้องแผ้�นด็ิน” “คร่ชี�างศิิลืป็ห็ัต้ถกิรรมื่” และ 
“ที่ายาที่ชี�างศิิลืป็ห็ัต้ถกิรรมื่” ขึ�น พร้อำมที่ั�งด็ำาเนินกิาร
รวบรวมชิ่วปีระวัติ์ิ ผู้ลงานและอำงค�ความร้้ในกิารที่ำางาน
ศิลปีหัติ์ถกิรรมขอำงผู้้้ได้็รับกิารเชิิด็ช้ิเก่ิยี่รติิ์ เพ้�อำรักิษ์าข้อำม้ล
อำงค�ความร้้ในงานหัติ์ถกิรรมแติ์่ละปีระเภที่ โด็ยี่เฉพาะใน
งานหัติ์ถกิรรมที่่�กิำาลังจะส้ญหายี่ หร้อำเหล้อำผู้้้ที่ำาน้อำยี่รายี่
ให้คงอำยี่้่ ด็ำารงไว้ซิ่ึ�งเอำกิลักิษ์ณ�และมรด็กิที่างวัฒนธุ์รรม
ขอำงชิาติ์ิไที่ยี่ ติ์ลอำด็จนด็ำาเนินกิารเผู้ยี่แพร่เกิ่ยี่รติ์ิปีระวัติ์ิ
ขอำงผู้้้ได็้รับกิารเชิิด็ชิ้ที่์กิคน ให้เปี็นที่่�ร้้จักิติ์่อำสาธุ์ารณชิน
ในวงกิว้าง นำาไปีส้่กิารสร้างกิารรับร้ ้ เร่ยี่นร้้ สร้างแรง
บันด็าลใจ และเปี็นแนวที่างให้เกิิด็กิารนำาอำงค�ความร้้จากิ
ภ้มิปีัญญาใชิ้ปีระโยี่ชิน�ติ์่อำกิารพัฒนาติ์่อำยี่อำด็  

SACICT has established a Hall of Fame to honor 
the “Masters Artisans of Thailand”, “Master 
Craftsmen”, and “Craftsmanship Descendants” 
and collected a database of biographies, works, 
and know-how from these masters in order to 
best preserve craft knowledge on the verge of 
disappearing. Such cultural uniqueness and the 
honorable history of these masters will be adver-
tised to the public as a source of knowledge and 
inspiration in the hope of paving a path to newer 
adaptations of Thai crafts.
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“Master Artisans of Thailand” are individuals 
who have displayed excellent skills and knowl-
edge of their respective crafts, have produced 
exceptional works, and have worked to uphold 
the ebbing expertise in Thai crafts in the hope of 
passing it on to future generations of craftsmen. 
In 2020, we have selected six outstanding Master 
Artisans who are:

“คร์ูศิลป์ของแผู้่นดำิน” เปี็นบ์คคลผู้้้เปีี�ยี่มด็้วยี่ที่ักิษ์ะ
ฝ้ีม้อำและอำงค�ความร้้ และยี่ังคงยี่ึด็มั�นรักิษ์าภ้มิปีัญญาใน
งานหัติ์ถกิรรมด็ั�งเด็ิมที่่�นับวันใกิล้จะส้ญหายี่ สร้างสรรค�
ผู้ลงานที่่�โด็ด็เด็่น ม่จิติ์วิญญาณในความเปี็นชิ่างฝ้ีม้อำที่่�
พร้อำมจะถ่ายี่ที่อำด็ส่งติ์่อำส้่ร์ ่นล้กิร์่นหลานคนร์่นหลัง ให้
ชิ่วยี่กิันส้บสานรักิษ์า สร้างสรรค�หร้อำติ์่อำยี่อำด็เพ้�อำให้คน
ร์ ่นปีัจจ์บันได็้ติ์ระหนักิและเข้าถึงงานศิลปีหัติ์ถกิรรม
อำันลำ�าค่า โด็ยี่ในปีี 2563 ม่ที่ั�งสิ�น 6 รายี่ ได็้แกิ่

นางซ้้อง จิบูศร์ี งานผ้้าซิ่่�นตีีนจก (ลาวครั่่�ง)
Master Song Jobsri for Teen Jok Sihns
(Lao skirt fabric)

นางสาวินิธิมิา ธิมิากูล งานปัักสะดึึงกลึงไหม
Master Nithima Thimakul for thread 
embroidery

นางมิัณฑนา ธนปร์ะดำิษฐ์ งานปัรั่ะดึ่ษฐ์์เครั่่�องสดึ
Master Manthana Tanapradit for garland 
flower decorations

นายเวิียง ตำั�งร์ุ่น งานว่าวควาย
Master Wiang Tangroon for paper craft
(buffalo kite)

นายสมิทร์ัพิย์ ศร์ีสุวิร์ร์ณ์ งานคนโท (นำ�าตี้น) โบรั่าณ 
Master Somsub Srisuwan for ancient Nam 
Ton pottery

นายเหลื�อมิ สิงห์ชีัย งานจ่กสานปัรั่ะทุนเกวียน
Master Lueam Singchai for wagon cover
basketry
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นางคำาสาดำ ชีื�นใจิ งานผ้้ายกมุก (ไทยวน-เสาไห้)
Master Kamsaad Chuenjai for Tai 
Yuan-Saohai-style weave

นางบูัวิจิันทร์์ นิปุณะ งานปั่�นปัักผ้มโบรั่าณ
Master Buachan Nipuna for antique barrette

นางฐิตำิมิา แก้วิเขียวิ งานดึอกไม้ปัรั่ะดึ่ษฐ์์
Master Thitima Kaewkhiaw for flower garland

นายบูุญชี่วิย มิาปะละ งานดึ้ามดึาบและฝัักดึาบ
Master Boonchuay Mapala for sword hilt
and sheath

นางนงค์นุชี เจิร์ิญพิร์ งานเครั่่�องปัั�นดึ่นเผ้าโบรั่าณ
Master Nongnuch Charoenporn for ancient 
pottery works

นางสาวิปร์ะกอบู ปัญจิิตำ งานผ้้าไหมแพรั่วา
Master Prakorb Punchit for Praewa silk work

“คร์ูชี่างศิลปหัตำถึกร์ร์มิ” เปี็นบ์คคลผู้้้ม่ที่ักิษ์ะฝ้ีม้อำ
ในงานศิลปีหัติ์ถกิรรม และรักิษ์าค์ณค่าอำงค�ความร้้ภ้มิปัีญญา
ด็ั�งเด็ิมขอำงบรรพบ์ร์ษ์ที่่�สะที่้อำนในศาสติ์ร�และศิลปี์เชิิง
ชิ่าง  นำาภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�นมาพัฒนา สร้างสรรค�ติ์่อำยี่อำด็
สร้างงานศิลปีหัติ์ถกิรรมด็้วยี่ความปีระณ่ติ์ และงด็งาม 
โด็ยี่ในปีี 2563 ม่ที่ั�งสิ�น 14 รายี่ ได็้แกิ่

“Master Craftsmen” are individuals who have 
displayed skills in arts and crafts, worked to pre-
serve the long-standing knowledge of craftsman-
ship, and adapted local wisdom in the creation 
of beautiful, exquisite crafts. This year we selected 
14 exceptional master craftsmen: They are
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นายร์ชีตำ ชีาญเชีี�ยวิ งานกรั่ะจกเกรั่ียบโบรั่าณ
Master Ratchata Charnchiaw for Ancient 
Griab Mirror

นางสาวิเยาวิภูาค์ พิร์มิหาญ งานมาล่ยข้้าวตีอก
Master Yaowapa Phromhan for Malai Khao 
Tok (popped rice garland)

นางสาวิสวิ่างจิิตำร์ มิณีศิร์ิ งานผ้้ายกมุก 8 เข้า (ไทยวน-เสาไห้)
Master Sawangjit Maneesiri for Tai Yuan- 
Saohai-style Yok Mook Hand-Weaving

นายสมิัย สร์สิทธิ� งานแกะสล่กไม้
Master Samai Sorasit for wood carving

นางวิิไล แก้วิชีมิภูู งานผ้้าซิ่่�นตีีนจก (ไทยวน-แม่แจ่ม)
Master Wilai Kaewchompoo for Teen Jok 
Sihns (Tai Yuan-Mae Chaem style)

นายแสวิง ศิร์ิ งานจ่กสานกุบละแอ
Master Sawang Siri for Koob-Aa-Lae
Basketry

นายสมิคิดำ คชีาพิงษ์ งานแทงหยวก
Master Somkid Kachapong for banana 
stalk carving

นางอาร์ีย์ ขุนทน งานผ้้าม่ดึย้อมสีธรั่รั่มชาตี่
Master Aree Khunton for natural tie dye fabric



A
nnual R

eport 2
0

2
0

58

“ทายาทชี่างศิลปหัตำถึกร์ร์มิ” เปี็นบ์คคลผู้้้ส้บสาน
อำงค�ความร้้ ภ้มิปีัญญาจากิบรรพบ์ร์ษ์ คร้อำาจารยี่� หร้อำ
ชิ่างฝ้ีม้อำผู้้้อำยี่้่ในวงกิารงานศิลปีหัติ์ถกิรรม ม่ความม์่งมั�น
และใฝ้่เร่ยี่นร้้ที่่�จะเปี็นผู้้้ส้บสานงานศิลปีหัติ์ถกิรรม หร้อำ
ถ่ายี่ที่อำด็เร้�อำงราวภ้มิปีัญญาด็ั�งเด็ิม ผู้สมผู้สานด็้วยี่แนวคิด็
กิารพัฒนาส้ ่ความร่วมสมัยี่ และสมัยี่นิยี่ม สามารถ
ปีรับปีร์งพัฒนาติ์่อำไปีได็้ เพ้�อำเสริมสร้างค์ณค่าขอำงผู้ลงาน
ศิลปีหัติ์ถกิรรมให้ด็ำารงอำยี่้่ได็้ในวิถ่ปีัจจ์บันส้บไปี โด็ยี่ใน
ปีี 2563 ม่ที่ั�งสิ�น 9 รายี่ ได็้แกิ่

นายธีร์์ธวิัชี แก้วิอุดำ งานหลูบเง่น
Mr Thitawat Kaew Ut for silver-plated swords

นางธิดำา เหมิิกจิันทึก งานผ้้าทอไทยวน-สีค่�ว
Miss Thida Merkchantuek for Tai Yuan-
Sikhio-style weave

นายปร์ะวิิทย์ โนนทิง งานเครั่่�องทองเพชรั่บุรั่ี
Mr Prawit Nonthing for Phetchaburi gold 
ornaments

นายปร์ีชีา หนูคง งานลูกปััดึมโนรั่าห์
Mr Preecha Nukong for Manorah bead craft

“Craftsmanship Descendants” are individuals 
who have inherited their craftsmanship from their 
ancestors, master craftsmen, or artisans in the 
craft industry, and have exhibited exceptional 
desire to carry on the art of Thai crafts or have 
produced craft pieces that incorporate modern 
and contemporary trends, which is useful in inte-
grating traditional crafts into the modern world. 
In 2020, we selected nine special craftsmanship 
descendants, who are:
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นางวิิมิลพิร์ร์ณ แก้วิจิำาปาสี งานผ้้าซิ่่�นตีีนจก
ไทยวน-คูบ่ว
Miss Wilmolphan Kaewjampasri for Teen Jok 
Sihns (Tai Yuan-Khu Bua style)

นายวิัชีร์ะ บูุษบูร์ร์ณ งานเครั่่�องถมเง่น ถมทอง
Mr Watchara Bussaban for gold and silver 
Niello Wares

นายอธิป ย้อนเพิชีร์ งานผ้้าซิ่่�นตีาหมี�ไทยทรั่งดึำา
Mr Atip Yornpetch for Thai Song Dum Sihns

นายอภูิเดำชี ศิร์ิบูุร์ี งานลายรั่ดึนำ�า
Mr Aphidet Siriburee for traditional Thai 
lacquer technique (Lai Rod Nam)

นางสาวิอังคณา นักร์บูไพิร์ งานผ้้าทอข้นแกะ
Miss Angkana Nakropprai for Fleece 
woven fabric
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SACICT พัฒนาศักิยี่ภาพผู้้ ้ที่ ำางานหัติ์ถศิลปี ์ไที่ยี่ 
เพ้�อำสร้างให้เปี็นผู้้้ปีระกิอำบกิาร สติ์าร�ที่อำัพด็้านงานศิลปี
หัติ์ถกิรรม ภายี่ใติ์้กิารเปี็นสมาชิิกิขอำง SACICT โด็ยี่ติ์ิด็
อำาว์ธุ์ที่ั�งในด็้านกิารพัฒนาที่ักิษ์ะฝ้ีม้อำ กิารพัฒนาความร้้
ด็้านกิารปีระกิอำบธุ์์รกิิจ กิารติ์ลาด็และกิารค้า รวมที่ั�ง
ความคิด็สร้างสรรค�ใหม่ๆ ซิ่ึ �งเปี็นสิ �งที่่ �ผู้้ ้ปีระกิอำบกิาร
สามารถนำาไปีใชิ้เพิ �มข่ด็ความสามารถในกิารแข่งขัน 
รวมที่ั�งมอำงหาแรงบันด็าลใจ โอำกิาสและความเปี็นไปีได็้
ในโลกิธุ์์รกิิจยี่์คใหม่ ปีัจจ์บัน SACICT ม่จำานวนสมาชิิกิ
ที่ั�งสิ�น 3,074 รายี่

ในปีี 2563 SACICT ได้็ด็ำาเนินกิิจกิรรมกิารสร้างเคร้อำข่ายี่
SACICT Craft Network แกิ่สมาชิิกิ SACICT ใน 4 
ภ้มิภาคขอำงไที่ยี่ เพ้�อำเสริมสร้างกิารที่ำางานเปี็นเคร้อำข่ายี่
ร่วมกิันขอำงสมาชิิกิกิับ SACICT เพ้�อำสร้างห่วงโซิ่่ค์ณค่า 
(Value Chain) เชิ้�อำมโยี่ง ภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�น กิารเล้อำกิใชิ้
วัสด็์ที่่ �เหมาะสมกิับกิารอำอำกิแบบ และกิารผู้ลิติ์ จนถึง
ระบบกิารค้าส่ง และกิารค้าปีล่กิ ให้เคร้อำข่ายี่ที่ำางาน
ร่วมกิันเปี็น Smart Craft Network ค้อำใชิ้กิารส้�อำสาร
รวด็เร็วและกิว้างไกิลผู้่าน Digital Technology ได็้แกิ่ 
ครั�งที่่� 1 ภาคใติ์้ เม้ �อำวันที่่� 29-30 ติ์์ลาคม 2562 ณ 
จังหวัด็นครศร่ธุ์รรมราชิ , ครั�งที่่� 2 ภาคเหน้อำ เม้�อำวันที่่� 
19-20 พฤศจิกิายี่น 2562 ณ จังหวัด็เชิ่ยี่งใหม่ , ครั�งที่่� 3 
ภาคอำ่สาน เม้�อำวันที่่� 28-29 พฤศจิกิายี่น 2562 ณ จังหวัด็
ขอำนแกิ่น และครั�งที่่ � 4 ภาคกิลาง เม้ �อำวันที่่ � 16-17 
มกิราคม 2563 ณ ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ 
(อำงค�กิารมหาชิน) จังหวัด็พระนครศร่อำยี่์ธุ์ยี่า โด็ยี่ม่สมาชิิกิ
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิิจกิรรมรวมกิว่า 560 รายี่ ให้ความ
สนใจเข้ารับคำาปีรึกิษ์าเร้ �อำงกิารจด็เคร้ �อำงหมายี่กิารค้า 
83 รายี่ และได็้ยี่้�นคำาขอำจด็ที่ะเบ่ยี่นแล้วจำานวน 3 รายี่ 
เกิิด็กิารสร้างเคร้อำข่ายี่ใน 4 ภ้มิภาค รวมที่ั�งสิ�น 71 กิล์่ม 
และม่สมาชิิกิได้็รับกิารจัด็ระดั็บศักิยี่ภาพ จำานวน 296 คน
และเข้าร่วมโครงกิาร SACICT Concept จำานวน 40 คน

SACICT Craft Network 
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SACICT works to help Thai craftsmen, who are 
members of the SACICT Craft Network, improve 
their skills and abilities in business, management, 
marketing, and sales. SACICT also serves as a 
hub for new creative ideas that craftsmen can 
use as inspiration for their works. Currently, over 
3,074 craftsmen are part of the SACICT commu-
nity. 

Over the previous 12 months, SACICT hosted 
various activities to promote the SACICT Craft 
Network to members in all four regions, in an 
effort to promote cooperation between mem-
bers through the use of digital technology. This 
will help create a value chain for members that 
will link traditional craft knowledge, the selec-
tion of raw materials, production, wholesale, 
and retail. The Southern promotional activity 
was held in Nakhon Si Thammarat from October 
29 to October 30, 2019; the Northern promo-
tional event was held in Chiang Mai from No-
vember 19 to November 20, 2019; the North-
eastern promotional event was held in Khon 
Kaen from November 28 to November 29, 2019; 
and the Central promotional event was held at 
the Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Center 
(Public Organization) in Ayutthaya from January 
16 to January 17, 2020. Over 560 members 
participated in these events. From this, 83 mem-
bers received advice on trademarks and three 
members have successfully completed trade-
mark registration. A total of 71 craft communities 
were formed in the four regions of Thailand. 
Lastly, over 296 members have been sorted into 
ranks by their skill level, and 40 people have 
joined the SACICT Concept Program.
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SACICT ได็้กิารรวบรวมอำงค�ความร้้งานศิลปีาชิ่พและ
หัติ์ถกิรรมไที่ยี่ เพ้�อำให้เกิิด็กิารอำน์รักิษ์�และส้บสานไว้ ซิ่ึ�ง
ค์ณค่าแห่งงานศิลปีาช่ิพ ผู่้านกิารจัด็นิที่รรศกิารหม์นเว่ยี่น
ที่่�สะที่้อำนในค์ณค่าแห่งฝ้ีม้อำเชิิงชิ่างชิั�นส้งอำันวิจิติ์รบรรจง 
อำงค�ความร้้ในหอำนิที่รรศกิารที่่�จัด็แสด็งผู้ลงานและเร้�อำง
ราวขอำงผู้้าไที่ยี่อำันที่รงค์ณค่า รวมไปีถึงกิารจัด็งาน
กิิจกิรรมกิารติ์ลาด็ จำาหน่ายี่ชิิ�นงานศิลปีหัติ์ถกิรรม ซิ่ึ�ง
ผู้่านอำงค�ความร้้และภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�นขอำงบรรพบ์ร์ษ์มา
ยี่าวนาน ผู้่านร์่นส้่ร์่นมายี่ังคร้ฯ และ ที่ายี่าที่ฯ และพร้อำม
ส่งติ์่อำไปียี่ังคนร์่นใหม่และผู้้้คนในปีัจจ์บันที่่�เห็นค์ณค่า
ขอำงงานหัติ์ถศิลปี์ รวมที่ั�งกิารส้บค้นข้อำม้ลในด็ิจิที่ัลแพลติ์
ฟัอำร�ม พร้อำมผู้ลักิด็ันไที่ยี่ให้เปี็น Arts & Crafts Center 
of ASEAN ในกิารเปี็นศ้นยี่�รวมความร้้งานศิลปีาชิ่พและ
งานศิลปีหัติ์ถกิรรมที่่�ใหญ่และสมบ้รณ�ที่่�ส์ด็ขอำงปีระเที่ศ
ไที่ยี่และในภ้มิภาคอำาเซิ่่ยี่น ด็้วยี่กิารบ้รณากิารความร้้
ข้อำม้ลงานหัติ์ถศิลปี์อำยี่่างรอำบด็้านในที่์กิมิติ์ิ 

สืบูสานคุณค่างานศิลปาชีีพิและหัตำถึกร์ร์มิไทย
Carrying On The Value Of Thai Crafts 

SACICT has amassed a wealth of craft knowl-
edge in an effort to preserve and carry on the 
legacy of Thai arts and crafts. The course by 
which Thai crafts has progressed and the inex-
plicable craftsmanship behind them are show-
cased in numerous travelling exhibitions. We 
have also hosted various sales events to sell 
traditional Thai crafts, which have been made 
with traditional knowledge passed down from 
their ancestors to master craftsmen and crafts-
manship descendants. Beyond this, the next 
generation of craft enthusiasts can now access 
in-depth information about Thai crafts on digital 
platforms, which is a step towards Thailand 
becoming the Arts and Crafts Center of ASEAN.
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“หั็ต้ถกิรรมื่ชัี�น “คร่” ท่ี่�ใกิล้ืส่ญห็าย” จัด็ขึ�นระหว่างวันท่ี่� 
20 สิงหาคม ถึง 20 กิันยี่ายี่น 2563 ณ ห้อำงปีระชิ์มแพรวา 
ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) 
อำำาเภอำบางไที่ร จังหวัด็พระนครศร่อำย์ี่ธุ์ยี่า เพ้�อำเป็ีนส้�อำกิลาง
ให้บ์คคลที่่�ม่ที่ักิษ์ะเชิิงชิ่าง ได็้ม่โอำกิาสที่่�ได็้แลกิเปีล่�ยี่น
อำงค�ความร้้ ภ้มิปีัญญา และแบ่งปีันปีระสบกิารณ�ร่วมกิัน
โด็ยี่กิารพบกัินขอำงช่ิางฝี้ม้อำต่ิ์างย์ี่ค ต่ิ์างสมัยี่ จะเป็ีนแนวที่าง
ให้เกิิด็เปี็นพลังผู้ลักิด็ันและสร้างแรงบันด็าลใจ ให้ชิ่าง
ฝ้ีม้อำร์ ่นหลังๆ นำาไปีส้ ่กิารส้บสาน ฟั้ �นฟั้ และพัฒนา
ปีรับปีระยี่์กิติ์� ไปีส้่ปีระโยี่ชิน�กิารใชิ้สอำยี่ในชิ่วิติ์ปีระจำาวัน
เพ้�อำไม่ให้ส้ญหายี่ไปีติ์ามกิาลเวลา

ภายี่ในนิที่รรศกิารจัด็แสด็งผู้ลิติ์ภัณฑ์�หัติ์ถศิลปี์เกิ่าแกิ่
ที่่ �สะที่้อำนค์ณค่ากิารใชิ้สอำยี่ที่่�ม่มาแติ์่โบราณ หร้อำม่มา
แติ์่ครั�งกิร์งส์โขที่ัยี่ กิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า ถึง กิร์งรัติ์นโกิสินที่ร� 
เปี็นเคร้�อำงใชิ้ขอำงชินชิั�นส้งชิั�นเจ้านายี่กิว่า 300 ชิิ�น นำามา
จัด็แสด็งเที่่ยี่บเค่ยี่งกิันกิับผู้ลงาน “คร”้ ที่่� ใกิลส้ญ้หายี่  
เปี็นกิารสะที่้อำนให้เห็นถึงค์ณค่าผู้ลงานศิลปีหัติ์ถกิรรมที่่�
ม่มาแติ์่ด็ั�งเด็ิม เด็ินที่างผู้่านกิาลเวลามาถึงปีัจจ์บัน ผู้ลงาน
หลายี่ชิิ�นม่อำายี่์มากิกิว่า 250 ปีี ที่่�ไม่สามารถหาชิมได็้
อำ่กิแล้ว อำาที่ิ ติ์้้พระธุ์รรมปีระด็ับกิระจกิเกิร่ยี่บ สมบัติ์ิขอำง

นิทร์ร์ศการ์ “หัตำถึกร์ร์มิชีั�น “คร์ู” ที� ใกล้สูญหาย”
The “Ebbing Master Craftsmanship” Exhibition

วัด็มหาธุ์าติ์์ยี่์วราชิรังสฤษ์ฎิ� สมัยี่รัชิกิาลที่่� 1 อำายี่์ราว
230 ปีี  ผู้้ายี่กิเม้อำงนครศร่ธุ์รรมราชิ จากิชิ่วงปีลายี่
กิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า อำายี่์กิว่า 300 ปีี กิระเบ้�อำงสังคโลกิติ์ั�งแติ์่
ครั�งกิร์งส์โขที่ัยี่ อำายี่์กิว่า 700 ปีี กิริชิโบราณอำายี่์กิว่า
200 ปีี เหล่าน่�เปี็นติ์้น นอำกิจากิน่� ยี่ังม่ผู้ลงานฝ้ีม้อำ “คร้” 
ที่่ �ส้บที่อำด็จากิร์ ่นบรรพบ์ร์ษ์ รักิษ์าไว้ถึงปีัจจ์บัน เชิ่น 
เคร้ �อำงครำ �าโบราณ ขันลงหิน บาติ์รโบราณ 8 ติ์ะเข็บ 
อำังกิะล์ง เปี็นติ์้น
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The “Ebbing Master Craftsmanship” Exhibition 
was held from August 20 to September 20, 2020 
in the Praewa Meeting Room of the Bang Sai 
Royal Folk Arts And Crafts Center (Public Orga-
nization) in Ayutthaya. Its purpose was to provide 
an opportunity for craftsmen to exchange knowl-
edge and experience. The meeting between 
craftsmen of different ages and walks of life will 
pave the way for the new generation of crafts-
men to rejuvenate and adapt lost crafts for 
daily use in the modern world.

The exhibition boasted a collection of 300 rare 
and ancient craft pieces, some from as far back 
as the Sukhothai, Ayutthaya, and Rattanakosin 
Era. Precious items owned by royals and aristo-

crats from antiquity were put on display along-
side the rare works of “Master Craftsmen”, thus 
painting a timeline of the progression of Thai 
crafts. Some of the irreplaceable pieces in this 
exhibition were over 250 years old and included 
a 230 year-old scripture cabinet adorned with 
Griab mirrors from the reign of King Rama I, a 
300 year-old Nakhon Si Thammarat Yok Fabric 
from the Ayutthaya Era, a 700 year-old Sukhothai 
Celadon, and a 200 year-old Kris dagger. Apart 
from these rare treasures, exquisite works of 
master craftsmen were also put on display, in-
cluding ancient inlaid metalwares, bronzework, 
ancient 8-seams alms bowls, and Angklung, 
among others.
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หอนิทร์ร์ศการ์
Exhibition Hall

SACICT ได็้ปีรับปีร์งหอำนิที่รรศกิาร ส่พรรณ – พัสต้ร์
โด็ยี่จัด็แสด็งผู้ลงานและนำาเสนอำเร้�อำงราวภายี่ใติ์้แนวคิด็ 
“ส่บสานงานสมื่เด็็จ้พระบรมื่ราชีชีนน่พันป็ีห็ลืวง”
ถ่ายี่ที่อำด็เร้�อำงราวพระราชิกิรณ่ยี่กิิจในสมเด็็จพระนางเจ้า
สิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง 
และแนวพระราชิด็ำาริสำาคัญที่่ �ที่รงส่งเสริมฟั้ �นฟั้ และ
ปีรับปีร์งค์ณภาพขอำงผู้้าไหมไที่ยี่ อำันกิ่อำให้เกิิด็กิารเปีล่�ยี่น
แปีลงที่ั�งในด็้านกิารผู้ลิติ์และกิารใชิ้ผู้้า จนที่ำาให้ไหมไที่ยี่
เปี็นที่่ �ร้ ้จักิไปีที่ั �วโลกิ โด็ยี่ถ่ายี่ที่อำด็ผู้่านนิที่รรศกิารใน
โซิ่นติ์่างๆ ที่่ �บอำกิเล่าจ์ด็เริ �มติ์้นในกิารส่งเสริมอำาชิ่พ
กิารที่อำผู้้าไหมแกิ่ราษ์ฎร รวมถึงภ้มิปีัญญาในกิารที่อำ
ผู้้าไหมอำันเปี็นงานปีระณ่ติ์ศิลปี์ที่่�ม่ความสวยี่งาม และ

สะที่้อำนเร้�อำงราวปีระวัติ์ิศาสติ์ร�ในแติ์่ละพ้�นถิ�นผู้่านลวด็
ลายี่อำันเปี็นเอำกิลักิษ์ณ� 

นิที่รรศกิาร “ส่บสานงานสมื่เด็็จ้พระบรมื่ราชีชีนน่
พันป็ีห็ลืวง” สะที่้อำนแนวคิด็ขอำงอำน์รักิษ์�ความงามแห่ง
ผู้้าไที่ยี่ ติ์ั�งแติ์่ผู้้าไหมมัด็หม่� ผู้้าแพรวา และผู้้าปีีกิไหมน้อำยี่ 
ติ์ลอำด็จนกิารส่งเสริมกิารเพาะเล่�ยี่งพันธุ์์�ไหมไที่ยี่ เพ้�อำให้
คงความเปี็นเอำกิลกัิษ์ณ�แห่งไที่ยี่ได็้อำยี่่างงด็งาม นอำกิจากิน่� 
SACICT ยี่ังม่หอำนิที่รรศกิารที่่ �น ่าสนใจอำ่กิมากิมายี่ 
เปีิด็ให้บริกิารที่์กิวัน ติ์ั�งแติ์่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ศ้นยี่�
ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) 
อำำาเภอำบางไที่ร จังหวัด็พระนครศร่อำยี่์ธุ์ยี่า
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The Suphan-Pat Hall has been revamped and 
now hosts the “Carrying on The Works of Her 
Majesty The Queen Mother” Exhibition, an ex-
hibit that narrates the royal duties of Her Maj-
esty Queen Sirikit, The Queen Mother, and her 
life’s work in reviving the popularity of Thai silk 
and improving its quality. Her efforts have 
brought about changes in the manufacturing 
process and the way in which Thai silk is used, 
allowing Thai silk to gain international popular-
ity. The various exhibitions also depict the in-
troduction of weaving as a career, information 
about the beautiful and invaluable art of silk 
weaving, and the history reflected through 
unique weave patterns.

The “Carrying on The Works of Her Majesty, 
The Queen Mother” Exhibition showcases the 
preservation of Thai fabrics, whether it be Ikat, 
Praewa silk, or fine silk embroidery, and rearing 
of Thai silk worms. Other than this exhibit, 
which uniquely showcases Thailand’s unique 
identity, The SUPPORT Arts and Crafts Interna-
tional Centre of Thailand (Public Organization) 
also offers many other interesting exhibitions 
and is opened to the public everyday from 
08.00 - 17.00 at SACICT Bang Sai, Ayutthaya. 
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SACICT สร้างอำงค�ความร้้งานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรม
ไที่ยี่ผู้่านกิารใชิ้เที่คโนโลยี่่และนวัติ์กิรรมแห่งยี่์คด็ิจิที่ัล 
ผู้่านกิารจดั็เกิ็บขอ้ำม้ลบนระบบกิารสบ้ค้นข้อำม้ลที่่�สามารถ
ใชิ้งานง่ายี่ที่์กิที่่�ที่์กิเวลา หร้อำที่่�เร่ยี่กิว่า SACICT Archive 
ซิ่ึ �งเปี็นครั�งแรกิขอำงปีระเที่ศไที่ยี่ ที่่�ม่กิารรวบรวมอำงค�
ความร้ ้งานหัติ์ถศิลปี์บนด็ิจิที่ัลแพลติ์ฟัอำร�ม ที่ั �งจากิ
ติ์ัวบ์คคล ติ์ัวผู้ลิติ์ภัณฑ์�และกิระบวนกิารขั�นติ์อำนกิารที่ำา 
เชิ้�อำมโยี่งข้อำม้ลกิับแหล่งเร่ยี่นร้้และชิ์มชินหัติ์ถกิรรมที่ั�ว
ปีระเที่ศ ซิ่ึ�งภาคส่วนติ์่างๆ ที่ั�งภาคปีระชิาชิน นักิเร่ยี่น
นิสิติ์นักิศึกิษ์า ภาคกิารผู้ลิติ์ ผู้้ ้ที่ำางานศิลปีหัติ์ถกิรรม 
ผู้้้ปีระกิอำบกิาร สติ์าร�ที่อำัพ SME และผู้้้ที่่�มอำงหาโอำกิาส
ที่างธ์ุ์รกิิจ สามารถเช้ิ�อำมโยี่งและนำาข้อำม้ลมาใช้ิงานต่ิ์อำยี่อำด็
ให้เกิิด็ กิารพัฒนาติ์นเอำง เพิ�มข่ด็ความสามารถในกิาร
แข่งขัน เพิ�มปีระสิที่ธุ์ิผู้ลในกิารผู้ลิติ์ รวมที่ั�งชิ่วยี่ในกิาร
ส้บสานรักิษ์างานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้คงอำยี่้่ค้่สังคมไที่ยี่
ติ์ลอำด็ไปี

SACICT Archive จึงเปี็นฐานข้อำม้ลอำงค�ความร้ ้งาน
ศิลปีาชิ่พศิลปีหัติ์ถกิรรมที่่�ใหญ่ที่่�ส์ด็ในปีระเที่ศ จำานวน 
2,300 ข้อำม้ล ม่ความหลากิหลายี่ครอำบคล์มในท์ี่กิ 10 หมวด็
งานศิลปีหตัิ์ถกิรรม งานศิลปีาชิพ่ ข้อำม้ลในติ์ัวผู้้้สร้างสรรค�
งานศิลปีหัติ์ถกิรรม ติ์ัวชิิ�นงานขอำงผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานศิลปี
หัติ์ถกิรรม และกิระบวนกิารผู้ลิติ์ วัติ์ถ์ด็ิบ เที่คนิคกิาร
สร้างสรรค� รวมทัี่�งฐานข้อำม้ลสมาชิิกิและช์ิมชินหัติ์ถกิรรม
ที่ั�วปีระเที่ศ ซิ่ึ�งฐานข้อำม้ลเหล่าน่�สามารถพัฒนาไปีส้่กิาร

SACICT Archive

เปี็น Big Data เพ้�อำเชิ้�อำมโยี่ง และบ้รณากิารกิับภาครัฐ
ในกิารให้บริกิารปีระชิาชิน สอำด็คล้อำงกิับยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�ชิาติ์ิ
ในกิารพัฒนาระบบกิารบริหารจัด็กิารภาครัฐให้ง่ายี่สะด็วกิ
สบายี่ และกิระจายี่กิารให้บริกิารอำยี่่างที่ั�วถึง และติ์่อำยี่อำด็
ไปีส้่ข้อำม้ลสำาหรับผู้้้ปีระกิอำบกิารงาน สติ์าร�ที่อำัพ และผู้้้ที่่�
กิำาลังมอำงหาโอำกิาสที่างธุ์์รกิิจ ได็้สามารถนำาไปีเปี็นข้อำม้ล
ในกิารผู้ลิติ์ ต่ิ์อำยี่อำด็ และจัด็จำาหน่ายี่งานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
ให้แพร่หลายี่ผู้่าน SACICT Shop Application

For the first time in Thailand, knowledge of local 
craftsmanship can now be easily accessed on 
various digital platforms. SACICT has gathered – 
and digitized – a body of knowledge of Thai arts 
and crafts for the SACICT Archive. The general 
public, students, the manufacturing sector, crafts-
men, entrepreneurs, and people looking for a 
business opportunity can access information 
about important figures in the craft industry, 
manufacturing processes, and information about 
various craft products, which will serve as a guide 
for self-development, increased competitive edge, 
and increasing production efficiency. And, in the 
grand scheme of things, this collection will play 
a part in the preservation of Thai crafts for Thai 
society as a whole.

The SACICT Archive boasts the largest collection 
of craft knowledge in the country. The database 
includes over 2,300 pieces of information, cover-
ing a span of 10 categories of arts and crafts, in-
cluding important figures in the craft industry, craft 
products, manufacturing processes, raw materials, 
creation techniques, and information about na-
tionwide craft communities and their members. 
This database has the potential to be developed 
into Big Data that links the public and private 
sectors. It will also allow the government to pro-
vide better services for the people in accordance 
with the national strategy to provide ease of ac-
cess to government services. In addition, we also 
offer the SACICT Shop Application where inter-
ested buyers can purchase Thai craft products.



A
nnual R

eport 2
0

2
0

70

SACICT จัด็งาน “อัต้ลืักิษณ์แห็�งสยามื่ครั�งที่่� 11” ขึ�น 
ระหว่างวันที่่� 30 มกิราคม – 2 กิ์มภาพันธุ์� 2563 ณ ศ้นยี่�
นิที่รรศกิารและกิารปีระชิ์มไบเที่ค ภายี่ในงานสะที่้อำนให้
เห็นถึงชิิ �นงานศิลปีหัติ์ถกิรรมซิ่ึ �งผู้่านอำงค�ความร้ ้และ
ภ้มิปีัญญาที่้อำงถิ�นขอำงบรรพบ์ร์ษ์มายี่าวนาน ผู้่านร์่นส้่ร์่น
มายี่ังคร้ฯ และ ที่ายี่าที่ฯ และพร้อำมส่งติ์่อำไปียี่ังคนร์่นใหม่
และผู้้้คนในปีัจจ์บันที่่�เห็นค์ณค่าขอำงงานหัติ์ถศิลปี์ ซิ่ึ�งแติ์่
ละชิิ�นงานสร้างสรรค�ขึ �นมาอำยี่่างละเอำ่ยี่ด็ปีระณ่ติ์วิจิติ์ร
บรรจงอำยี่่างที่่�ไม่ม่ชิาติ์ิใด็เสมอำเหม้อำน และบางงานยี่ัง
หาคนที่ำายี่ากิและใกิล้ส้ญหายี่ แติ์่งานน่ �ได็้รวบรวม
มาให้ชิมอำยี่่างยี่ิ �งใหญ่อำยี่่างที่่ �ไม่เคยี่เห็นที่่�ไหนมากิ่อำน 
ซิ่ึ�งติ์ลอำด็ระยี่ะเวลา 4 วันขอำงกิารจัด็งาน ม่ผู้้ ้เข้าร่วม
งานจำานวน 21,422 รายี่ และยี่อำด็จำาหน่ายี่เกิินจากิเปี้า
ที่่�วางไว้ 50 ล้านบาที่ โด็ยี่ม่ยี่อำด็จำาหน่ายี่รวมจำานวน 
54,390,624 ล้านบาที่

นอำกิจากิความสำาเร็จในเชิิงม้ลค่าแล้ว ผู้ลลัพธุ์�จากิกิาร
จัด็งานอำัติ์ลักิษ์ณ�แห่งสยี่ามครั�งที่่� 11 ที่่�ผู้่านมา ยี่ังสามารถ
สร้างความสำาเร็จในด็้านกิารสร้างความติ์ระหนักิในกิาร
อำน์รักิษ์�งานศิลปีหัติ์ถกิรรม ซิ่ึ�งเปี็นเสน่ห�ที่างภ้มิปีัญญา 
และเปี็นมรด็กิที่างศิลปีวัฒนธุ์รรมที่่�ม่ค์ณค่าขอำงปีระเที่ศ
ไที่ยี่ ให้ไม่หายี่สาบส้ญไปีอำ่กิด็้วยี่ นอำกิจากิน่�สิ�งสำาคัญค้อำ
กิารมอำงหาติ์ลาด็ใหม่ๆ โด็ยี่เฉพาะติ์ลาด็ในกิล์่มสินค้า
ลักิซิ่�ชิัวร่� 

อัตำลักษณ์แห่งสยามิ คร์ั�งที� 11
The 11th Identity of Siam Event
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This year, SACICT hosted the 11th Identity of 
Siam Event between January 30 and February 
2, 2020 at the Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC). The event showcased 
collections of craft pieces which highlight the 
invaluable expertise of local artisans. This body 
of knowledge has been passed on from gener-
ations of Master Artisans and Craftsmanship 
Descendants to the new generation of craftsmen 
and craft enthusiasts. Each piece in this exhibi-
tion had been meticulously created and each 
seemed more beautiful than any other. Although 
some are parts of fading art forms and rare to 
come by, we managed to gather the most in-
valuable pieces for this exhibition. Throughout 
the four days of the event, some 21,422 people 
attended, yielding a staggering 54,390,624 Baht 
in sales value, beating the set target of 50 million 
Baht. Apart from the financial windfall, the 11th

Identity of Siam Event also successfully raised 
awareness for the preservation of arts and crafts, 
an industry that is an integral part of the local 
charms and an invaluable cultural heritage of 
Thailand. Another important point is to look for 
new markets, especially the market for luxury 
products.
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SACICT เห็นความสำาคัญขอำงกิล์่มคนร์่นใหม่ เพราะจะ
เปี็นกิล์่มที่่�เกิิด็กิารส้บสาน อำน์รักิษ์�งานศิลปีหัติ์ถกิรรมให้
ส้บติ์่อำไปีในวันข้างหน้า นอำกิจากิจะสร้างค่านยิี่มในค์ณค่า
ความเป็ีนไที่ยี่ เกิิด็ความร้้สึกิภาคภ้มิใจในรากิเหง้าภ้มิปัีญญา
ด็้านศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่แล้ว สิ�งสำาคัญค้อำกิาร
สร้างกิารรับร้้งานศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ในม์มมอำงใหม่
ให้กิับกิล์่มคนร์่นใหม่ผู้่านที่างส้�อำด็ั�งเด็ิมและส้�อำสมัยี่ใหม ่
พร้อำมๆ ไปีกิับกิารปีรับความคิด็และกิระบวนกิารที่ำางาน
ขอำงผู้้ ้ที่ำางานศิลปีหัติ์ถกิรรมให้เกิิด็กิารพัฒนาร้ปีแบบ
ขอำงผู้ลิติ์ภัณฑ์� เพิ�มม้ลค่าให้งานหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้ติ์รงกิับ
รสนิยี่มขอำงผู้้้บริโภค พร้อำมกิับกิำาหนด็ที่ิศที่างกิารที่ำางาน
ศิลปีหัติ์ถกิรรมด็้วยี่ SACICT Craft Trend ติ์อำกิยี่ำ�ากิาร
ไม่หยี่์ด็พัฒนาวงกิารหัติ์ถศิลปี์ไที่ยี่ รวมที่ั�งกิารจัด็กิิจกิรรม
เพ้�อำสร้างกิารม่ส่วนร่วม เช่ิน กิารปีระกิวด็ “ผู้้าไที่ยี่ใส่ได้็ท์ี่กิ 
Gen” ที่่�นำาเสนอำผู้้าไที่ยี่ในไลฟั์สไติ์ล�ขอำงคนในยี่์คปีัจจ์บัน
รวมทัี่�งกิารนำาอำงค�ความร้้ด้็านศิลปีาช่ิพและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
ไปีจัด็แสด็งในพ้�นที่่�ที่่�เข้าถึงกิล์่มคนร์่นใหม่ผู้่าน SACICT 
Mobile Gallery

ส่งตำ่อแร์งบูันดำาลใจิหัตำถึศิลป์ไทยสู่คนร์ุ่นใหมิ่
Passing on Inspirations to the New Generation

SACICT understands the importance of the new 
generation as it will ultimately fall to these young 
people to preserve and carry on the legacy of 
Thai crafts. Not only do we need to value our 
Thai heritage or be proud of Thai crafts and the 
realms of knowledge that comes with them, one 
of SACICT’s most important responsibilities is to 
raise awareness through traditional and new media 
in the hope that the new generation will see Thai 
crafts in a new light. This is done in collaboration 
with the effort to change the mindset and man-
ufacturing process of craftsmen to modernize craft 
products, adding value to Thai crafts. Further, with 
the SACICT Craft Trend as a guideline, SACICT 
helps to determine the course of progress for Thai 
crafts. Other activities include the “Thai Fabric for 
Every Generation” event, which showcases Thai 
fabrics as an integral part of the modern lifestyle, 
and the SACICT Mobile Gallery, which exhibits 
knowledge and insights about Thai crafts to the 
new generation.
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พฤติ์ิกิรรมกิารบริโภคส้�อำที่่�เปีล่�ยี่นไปีในยี่์คด็ิจิที่ัล ที่ำาให้ 
SACICT ติ์้อำงปีรับแนวที่างกิารส้�อำสาร เพ้�อำสร้างค์ณค่า
ความเปี็นไที่ยี่ขอำงงานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรมไที่ยี่ให้เข้า
ถึงกิล์่มคนร์่นใหม่มากิยี่ิ�งขึ�น SACICT จึงได็้ม่กิลยี่์ที่ธุ์�กิาร
ส้�อำสารผู้่านส้�อำบ์คคล ซิ่ึ�งเปี็นเคร้�อำงม้อำสำาคัญที่่�ม่อำิที่ธุ์ิพล
ติ์่อำกิารสร้างกิารรับร้้ไปียี่ังปีระชิาชินวงกิว้างได็้อำยี่่างม่
ปีระสิที่ธิุ์ภาพ โด็ยี่บ์คคลดั็งกิล่าวต้ิ์อำงเป็ีนบ์คคลท่ี่�ม่ช้ิ�อำเส่ยี่ง
ชิั�นนำาขอำงปีระเที่ศและม่ภาพลักิษ์ณ�ที่่�ด็่  นำาเสนอำงาน
ศิลปีาชิ่พและงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ที่ั�งกิล์่มนักิแสด็ง
ชิั�นนำา กิล์่ม Influencer , Celebrity และ Blogger ติ์่างๆ 
เปี็นติ์้น รวมที่ั�งกิารผู้ลิติ์วิด็่ที่ัศน�ที่่�ม่กิล์่มคนร์่นใหม่เปี็น
ผู้้ ้ด็ำาเนินรายี่กิารและนำาเสนอำ รวมที่ั �งกิารสร้างสังคม
คราฟัติ์� นำาเสนอำเร้�อำงราว Digital Content ผู้่านชิ่อำงที่าง
ส้ �อำสารในแพลติ์ฟัอำร�มติ์่างๆ เพ้ �อำสร้างกิารรับร้ ้และ
แรงบันด็าลใจใหม่ๆ ผู้่านงานหัติ์ถศิลปี์ที่่�จะสร้างกิารรับร้้ 
บริบที่ใหม่ให้แกิ่สังคมว่า งานศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่
ในปีัจจ์บันม่ความร่วมสมัยี่และสอำด็คล้อำงกิับกิารใชิ้ชิ่วิติ์
ขอำงผู้้้คนในยี่์คน่�ได็้อำยี่่างเปี็นอำันหนึ�งอำันเด็่ยี่วกิัน 

Friends of SACICT

The digital age has brought about numerous 
changes in consumer behavior. As such, SACICT 
has had to adapt its communication methods 
in order to better reach our new audience. As 
a result, SACICT has opted to communicate the 
value of Thai crafts through the use of influenc-
ers, which proved to be an effective mass com-
munication method. We have selected influen-
tial young people – influencers, celebrities, and 
bloggers – who are well-known and have a 
postitive image to band together to create dig-
ital content about the creation of craft commu-
nities which are featured on various digital 
platforms. As such, we hope that people will 
see Thai crafts in a new light, one that is modern 
and integral to today’s lifestyle.
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SACICT Mobile Gallery 2020 จัด็ขึ�นภายี่ใติ์้แนวคิด็ 
“เส้นที่างห็ัต้ถศิิลืป็์ไที่ย ความื่ภาคภ่มื่ิใจ้ข้องแผ้�นด็ิน” 
เพ้�อำถ่ายี่ที่อำด็และนำาเสนอำเร้�อำงราวกิารส่งเสริมงานศิลปีาช่ิพ
และงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ส้่กิล์่มปีระชิาชินโด็ยี่เฉพาะ
คนร์่นใหม่ ให้เกิิด็กิารเร่ยี่นร้้และสนับสน์นงานศิลปีาชิ่พ
และงานศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ ผู้่านกิารจัด็มินิ Exhibition 
แนะนำาหอำนิที่รรศกิารขอำง SACICT พร้อำมกิิจกิรรม 
Workshop  โด็ยี่กิำาหนด็จัด็ขึ�นที่ั�งสิ�น 2 ครั�ง ได็้แกิ่ ครั�งที่่� 
1 ระหว่างวันที่่� 26 กิ์มภาพันธุ์� - 1 ม่นาคม 2563 ณ 
บริเวณชิั�น G ศ้นยี่�กิารค้าสามยี่่านมิติ์รที่าวน� และครั�งที่่� 
2 ระหว่างวันที่่� 5 - 9 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณโถง
นิที่รรศกิารหม์นเว่ยี่น อำาคารนิที่รรศน�รัติ์นโกิสินที่ร�
ม่ผู้้้ให้ความสนใจเข้าชิมงานกิว่า 2,500 รายี่ 

SACICT Mobile Gallery
The SACICT Mobile Gallery 2020 event was 

held under the concept of “The Course of Thai 
Crafts: A Pride of the Land” with the intention 
to impart a story about the support provided to 
the arts and crafts industry in Thailand. Chiefly, 
the event was aimed at the new generation with 
the sole purpose of aiding learning and the 
further support of Thai craftsmanship. The ex-
hibitions and workshops were held at SACICT 
Exhibition Hall – first from February 26 to March 
1, 2020 at the Ground Floor of Samyan Mitrtown 
Shopping Center; and then again from August 5 
to August 9, 2020 at the Event Hall of The Rat-
tanakosin Exhibition Hall. In total, over 2,500 
people attended.
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SACICT ได็้ด็ำาเนินงานจัด็ปีระกิวด็กิารอำอำกิแบบเคร้�อำง
แต่ิ์งกิายี่ ภายี่ใต้ิ์แนวคิด็ “ผู้้าไที่ยี่ใส่ได้็ท์ี่กิ Gen” เพ้�อำสร้าง
กิารรับร้้และค่านิยี่มในกิล์่มคนร์่นใหม่ให้ติ์ระหนักิร้้ใน
ค์ณค่าและเกิิด็กิารใชิ้งานผู้้าไที่ยี่ในวงกิว้างมากิยี่ิ�งขึ �น
โด็ยี่เปีิด็โอำกิาสให้บ์คคลที่่�ม่ความร้้ความสามารถได็้นำา
เสนอำแนวคิด็กิารอำอำกิแบบสร้างสรรค�ปีระเภที่แฟัชิั�นและ
เคร้�อำงแต่ิ์งกิายี่ โด็ยี่แบ่งกิารปีระกิวด็เป็ีน 5 ปีระเภที่ ได้็แก่ิ 
ชิ์ด็ Finale , ชิ์ด็ Baby Boomer , ชิ์ด็ Generation X ,
ชิ์ด็ Generation Y และชิ์ด็ Generation Z ม่ผู้้้สนใจส่ง
ผู้ลงานเข้าร่วมปีระกิวด็ถึง 293 ผู้ลงาน และคณะกิรรมกิาร
ได็้พิจารณาคัด็เล้อำกิผู้ลงานจากิภาพแบบร่าง (Sketch) 
ปีระเภที่ละ 10 ผู้ลงาน รวมที่ั�งสิ�น 50 ผู้ลงาน กิ่อำนนำาติ์่อำ
หน้าคณะกิรรมกิารด็้วยี่ร้ปีแบบขอำงแฟัชิั�นโชิว� ในวันที่่� 22 
กัินยี่ายี่น 2563 ณ ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ
(อำงค�กิารมหาชิร) อำำาเภอำบางไที่ร จังหวัด็พระนครศร่อำย์ี่ธุ์ยี่า
โด็ยี่ผู้้ ้ชินะเลิศในแติ์่ละปีระเภที่จะได็้รับรางวัลพร้อำม
โล่เกิ่ยี่รติ์ิยี่ศ

กิารจัด็ปีระกิวด็ “ผู้้าไที่ยี่ใส่ได็้ที่์กิ Gen” ในครั �งน่ � 
สะที่้อำนให้เห็นถึงม์มมอำงขอำงคนร์ ่นใหม่ที่่ �ม่ความคิด็
สร้างสรรค�ในกิารเล้อำกิผู้้าไที่ยี่ชินิด็ติ์่างๆ มาใชิ้เปี็นวัติ์ถ์ด็ิบ

การ์ปร์ะกวิดำ “ผู้้าไทยใส่ไดำ้ทุก Gen”
The “Thai Fabric for Every Generation” Competition

ในกิารนำาเสนอำแนวคิด็กิารอำอำกิแบบแฟัชิั�นและเคร้ �อำง
แติ์่งกิายี่ให้ม่ความร่วมสมัยี่ แติ์่ยี่ังคงไว้ซิ่ึ �งความเปี็น
เอำกิลักิษ์ณ�ขอำงผู้้าไที่ยี่ ด็้วยี่กิารผู้สมผู้สานอำงค�ความร้้และ
ภ้มิปีัญญาขอำงผู้้าไที่ยี่ซิ่ึ�งเปี็นมรด็กิที่างวัฒนธุ์รรมให้เข้า
กิับที่ักิษ์ะกิารอำอำกิแบบแฟัชิั�นและเคร้�อำงแติ์่งกิายี่ได็้อำยี่่าง
สอำด็รับกิับวิถ่ชิ่วิติ์ในปีัจจ์บัน โด็ยี่แติ์่ละผู้ลงานเปี็นงานที่่�
สร้างสรรค�ขึ �นใหม่ ม่ความโด็ด็เด็่น ปีระณ่ติ์ สวยี่งาม 
ม่ความสอำด็คล้อำง กิลมกิล้น ม่ความร่วมสมัยี่ในม์มมอำงที่่�
น่าสนใจ ติ์อำบโจที่ยี่�ความติ์้อำงกิารได็้อำยี่่างแที่้จริง และม่
ความเปี็นไปีได็้ในกิารนำาไปีพัฒนาติ์่อำยี่อำด็ในเชิิงพาณิชิยี่�
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In September, SACICT hosted a costume com-
petition under the concept of “Thai Fabric for 
Every Generation” to raise awareness of Thai 
fabrics among the new generation and promote 
the use of its multitude of styles and colors. 
This event provided an exceptional opportunity 
for talented designers to demonstrate creative 
fashion and costume designs. The competition 
was held in five categories: “The Finale”, “The 
Baby Boomer”, The Generation X”, “The Gen-
eration Y”, and “The Generation Z”. Over 293 
designs were sent in, and a total of 50 design 
sketches (10 designs for each category) were 
selected by the committee to be featured in 
the final fashion show round, which was held 
on September 22, 2020 at the Bang Sai Royal 
Folk Arts and Crafts Center (Public Organization) 
in Ayutthaya. The winner of each category was 
awarded with an honorary plaque.

This year’s “Thai Fabric for Every Generation” 
Competition reflects the views of a new gener-
ation of designers and their creativeness. Each 
designer was able to incorporate various Thai 
fabrics into their designs, keeping the unique 
value of the fabrics intertwined with contempo-
rary designs. Their knowledge about Thai fabrics 
and expertise in fashion design allowed for the 
creation of contemporary designs well-suited to 
the modern lifestyle. Each piece was uniquely, 
meticulously, and beautifully created to blend 
into the modern trends and demand, which 
opens up exciting commercial possibilities for 
the future.
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SACICT Craft Trend 2021

ปีัจจ์บันโลกิม่กิารเปีล่�ยี่นแปีลงที่ั�งในด็้านเศรษ์ฐกิิจและ
สังคม รวมที่ั�งไลฟั์สไติ์ล�กิารด็ำาเนินชิ่วิติ์ขอำงผู้้้คนอำยี่่าง
รวด็เร็ว วงกิารศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่จึงจำาเปี็นติ์้อำงปีรับติ์ัว
เร่ยี่นร้้ที่่�จะกิ้าวให้ที่ันกิับกิระแสขอำงกิารเปีล่�ยี่นแปีลงน่� 
เที่รนด็�หร้อำทิี่ศที่างในกิารสร้างสรรค�ผู้ลงานจึงเป็ีนเคร้�อำงม้อำ
สำาคัญท่ี่�บ่งบอำกิทิี่ศที่างขอำงงานหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ให้สอำด็คล้อำง
กิับกิารเปีล่�ยี่นแปีลงติ์ามกิระแสสังคม 

ในปีี 2021 นั�น SACICT จึงได็้กิำาหนด็แนวโน้มกิาร
อำอำกิแบบและพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ในหลากิ
หลายี่มิติ์ิ หร้อำ SACICT Craft Trend ภายี่ใติ์้แนวคิด็ 
“FLUIDITY” เพ้�อำเปี็นค้่ม้อำและที่างลัด็ให้ผู้้้ปีระกิอำบกิาร
สามารถสร้างชิิ�นงานได็้ติ์รงกิับความติ์้อำงกิารและรสนิยี่ม
ขอำงล้กิค้า รวมที่ั�งพฤติ์ิกิรรมผู้้้บริโภคที่่�เปีล่�ยี่นแปีลงน่�
ได็้อำยี่่างที่ันที่่วงที่่ ที่ำาให้โอำกิาสความเส่�ยี่งที่างธุ์์รกิิจลด็
น้อำยี่ลง และยี่ังจ์ด็ปีระกิายี่และสร้างให้เกิิด็โอำกิาสใหม่ๆ 
ในกิารผู้ลักิด็ันให้อำ์ติ์สาหกิรรมหัติ์ถศิลปี์ไที่ยี่เข้าส้่โลกิได็้ 
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The present world we live in is characterized 
by economic and social changes, especially in 
the fast-paced lifestyle people are now leading. 
To keep up, the Thai craft industry has to adapt 
to these trends and changes. Therefore, craft 
trends are an important tool to help the Thai 
craft industry stay abreast of the constantly 
changing social trends.

For 2021, SACICT has determined “Fluidity” 
as the new SACICT Craft Trend, which would 
serve as a guide and a shortcut for entrepreneurs 
to create products suitable to the needs and 
wants of customers and the rapid changes in 
consumer behavior. This would open the door 
to new opportunities for the Thai arts and crafts 
industry to enter on to the world stage.
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กิ้าวติ์่อำไปีขอำง SACICT เด็ินหน้าติ์ามกิรอำบภารกิิจอำยี่่าง
เข้มข้นและรอำบด็้าน ในกิารสนับสนน์ ส่งเสริม และพัฒนา 
โครงกิารส่งเสริมศิลปีาชิ่พ ในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� 
พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีีหลวง โด็ยี่
ม่์งเน้นกิารเพิ�มพ้นทัี่กิษ์ะความสามารถขอำงสมาชิิกิศิลปีาช่ิพ
กิารพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�ให้สามารถติ์อำบโจที่ยี่�ความติ์้อำงกิาร
และกิารนำามาใชิ้ในชิ่วิติ์ปีระจำาวันขอำงผู้้้บริโภค รวมที่ั�ง
พัฒนาด็้านกิารติ์ลาด็ ส่งเสริมชิ่อำงที่างกิารติ์ลาด็ใหม่ๆ ที่ั�ง
กิารจัด็กิิจกิรรมอำอำกิร้านจำาหน่ายี่ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีาชิ่พ
รวมที่ั�งด็ิจิที่ัลมาร�เกิ็ติ์ติ์ิ�งเพ้�อำสามารถเข้าถึงผู้้ ้คนในยี่์ค
ปีัจจ์บันให้มากิที่่�ส์ด็

ขณะเด่็ยี่วกัิน SACICT ยัี่งพร้อำมผู้ลักิดั็นให้วงกิารหัติ์ถศิลป์ี
ไที่ยี่ให้กิ้าวที่ันโลกิยี่ค์ใหม่ พรอ้ำมปีรับติ์ัวเข้ากิับกิระแสกิาร
เปีล่�ยี่นแปีลงขอำงโลกิและบริบที่ที่างสังคม แสวงหาโอำกิาส
ที่างกิารติ์ลาด็และความเปี็นไปีได็้ในโลกิธุ์์รกิิจงานคราฟัติ์�
เร่งพัฒนาศักิยี่ภาพสมาชิิกิศิลปีาชิ่พและหัติ์ถกิรรมไที่ยี่ 
พัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�และส่งเสริมด็้านกิารติ์ลาด็ใหม่ๆ เพ้�อำ
รอำงรับพฤติ์ิกิรรมขอำงผู้้้บริโภคที่่�เปีล่�ยี่นแปีลงไปีติ์ามชิ่วิติ์
วิถ่ใหม่ (New Normal) ที่่�ปีระชิาชินเปี็นศ้นยี่�กิลาง หน่วยี่
ธุ์์รกิิจขอำงชิ์มชินม่บที่บาที่เพิ�มมากิขึ�น สอำด็รับกิับกิำาลัง
ซิ่้�อำที่ั�งในปีระเที่ศและติ์่างปีระเที่ศ ม่บที่บาที่และความ
สำาคัญในกิารขับเคล้�อำนเศรษ์ฐกิิจ และในอำนาคติ์ SACICT 
พร้อำมจะร่วมม้อำกัิบพันธุ์มิติ์รทัี่�งในปีระเที่ศและต่ิ์างปีระเที่ศ
ในกิารพัฒนายี่กิระด็ับค์ณค่าและเพิ�มม้ลค่าพร้อำมขยี่ายี่
โอำกิาสที่างกิารติ์ลาด็แก่ิงานศิลปีาช่ิพและงานศิลปีหัติ์ถกิรรม
ไที่ยี่ให้เปี็นที่่�ยี่อำมรับในระด็ับสากิลติ์่อำไปี

SACICT ในวันน่ �จ ึงไม่หยี่์ด็ยี่ั �งในกิารพัฒนาวงกิาร
หัติ์ถศิลป์ีไที่ยี่ ให้สามารถขับเคล้�อำนไปีข้างหน้าอำย่ี่างมั�นคง
และยัี่�งย้ี่น ไม่เพ่ยี่งที่ำาให้ค์ณค่างานศิลปีาช่ิพ และภ้มิปัีญญา
หัติ์ถศิลปี์สามารถกิลับมากิลมกิล้นกิับวิถ่ชิ่วิติ์สมัยี่ใหม่ได็้ 
และร่วมส้บสานและส่งติ์่อำมรด็กิลำ�าค่าขอำงไที่ยี่น่�ให้คงอำยี่้่
ค่้สังคมไที่ยี่ ท่ี่ามกิลางโลกิท่ี่�ไม่เคยี่หย์ี่ด็นิ�ง ได้็อำย่ี่างสง่างาม
ที่่ �ส ำาค ัญยี่ังให ้คนไที่ยี่ใชิ้เปี ็นติ์ ้นที่์นปีระกิอำบอำาชิ่พ 
ยี่กิระด็ับค์ณภาพชิ่วิติ์ ให้อำยี่้่ด็่กิินด็่ ร่วมกิันสานติ์่อำความ
ภาคภ้มิใจน่� ไม่ร้้จบ

นำาคุณค่าควิามิเป็นไทยผู้่านงานศิลปาชีีพิ
และหัตำถึกร์ร์มิไทยสู่สากล

Showcasing the Worth of Thai Crafts to the World
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The next step for SACICT is to thoroughly and 
holistically follow the mission to support, promote, 
and develop Her Majesty Queen Sirikit, The 
Queen Mother’s Foundation for the Promotion 
of Supplementary Occupations and Related 
Techniques. One particular focus is on developing 
the technical skills of craftsmen. Another is on 
developing craft products that would meet the 
needs of customers and be usable on a daily basis. 
We also aim to enhance market craft products 
for present-day consumers by supporting new 
market opportunities, hosting sales events, and 
utilizing various digital marketing tools.

At the same time, SACICT is prepared to help the 
Thai craft industry keep up with the ever-chang-
ing modern world and social context, find new 
marketing opportunities for craft businesses, 
develop the capabilities of Thai arts and crafts 
members, and develop new products and mar-
keting tactics to accommodate the New Normal 
lifestyle. With people at the centre of this change 
and local businesses coming into play, these 
changes would help the craft industry keep up 
with the local and international demand, which 
would help drive the Thai economy forward. In 
the future, SACICT is prepared to join hands with 
local and international allies to add value and 
expand market opportunities for Thai crafts on 
the world stage.

SACICT will continue to evolve so that the Thai 
craft industry can move forward steadily and 
sustainably. This will not only add value to Thai 
arts and crafts, but also help assimilate craft 
knowledge into the current lifestyle and help 
to keep such a valuable body of knowledge an 
integral part of Thai society. In the midst of the 
ever-changing world, this will provide Thai crafts-
men with a head start, a higher quality of life, 
and pride in their crafts.
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งบูแสดำงฐานะการ์เงิน FINANCIAL STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ณ ว่ันที่ 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2563/As at 30th June 2020

 ณ ว่ันที่ 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2562 และปี พ.ศู. 2561/As at 30th September 2019 and year 2018

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2561 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 
 รายี่งานกิารเงินปีี 2562 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2019 has been audit by the office of the Auditor-General.

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2563/2020 2562/2019 2561/2018

สินทร์ัพิย์ / Assets
สินทร์ัพิย์หมิุนเวิียน / Current Assets

เงินสด็และรายี่กิารเที่่ยี่บเที่่าเงินสด็  195,838,259.74  99,794,210.19  149,955,907.11 

Cash and Cash Equivalents

ล้กิหน่�ระยี่ะสั�น  5,765,217.44  5,549,934.25  7,929,345.97 

Short-term  Accounts Receivable

เงินลงที่์นระยี่ะสั�น  383,052,947.04  384,140,658.01  326,205,486.40 

Short-term Investment

วัสด็์คงเหล้อำ  295,752.72  234,250.03  281,553.81 

Supply

สินที่รัพยี่�หม์นเว่ยี่นอำ้�น  544,895.25  290,909.68  232,793.88 

Other Current Assets
ร์วิมิสินทร์ัพิย์หมิุนเวิียน  585,497,072.19  490,009,962.16  484,605,087.17 
Total Current Assets

สินทร์ัพิย์ไมิ่หมิุนเวิียน / Non-Current Assets
 

ที่่�ด็ิน อำาคาร และอำ์ปีกิรณ�  200,305,546.44  236,921,536.75  280,612,021.36 

Land, Building and Equipment (Net)

สินที่รัพยี่�ไม่ม่ติ์ัวติ์น  26,281,293.27  29,418,653.42  18,962,016.34 

Net Incorporeal Assets

สินที่รัพยี่� - รอำจำาหน่ายี่  309,967.51  1,026,232.52  767,727.80 

Assets-Pending Sa les

สินที่รัพยี่�ไม่หม์นเว่ยี่นอำ้�น  13,149,421.50  13,127,421.50  13,082,382.77 

Other Non-Current  Assets
ร์วิมิสินทร์ัพิย์ไมิ่หมิุนเวิียน
Total Non-Current Assets

 240,046,228.72  280,493,844.19  313,424,148.27 

ร์วิมิสินทร์ัพิย์ / Total  Assets  825,543,300.91  770,503,806.35  798,029,235.44 

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�
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งบูแสดำงฐานะการ์เงิน FINANCIAL STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ณ ว่ันที่ 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2563/As at 30th June 2020

 ณ ว่ันที่ 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2562 และปี พ.ศู. 2561/As at 30th September 2019 and year 2018

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2563/2020 2562/2019 2561/2018

หนี้สิน / Liabilities 
หนี้สินหมิุนเวิียน / Current Liabilities 

เจ้าหน่�ระยี่ะสั�น  6,426,936.16  60,918,255.66  82,268,133.53 

Short-term  Account Payable

เงินรับฝ้ากิระยี่ะสั�น  3,891,842.65  8,277,941.52  7,419,868.59 

Short-term  Deposit Payable

รวมหน่�สินหม์นเว่ยี่น  10,318,778.81  69,196,197.18  89,688,002.12 

Total Current Liabilities
ร์วิมิหนี้สิน  10,318,778.81  69,196,197.18  89,688,002.12 
Total Liabilities

สินทร์ัพิย์สุทธิ/ส่วินทุน
Net Assets / Equity 

 815,224,522.10  701,307,609.17  708,341,233.32 

สินทร์ัพิย์สุทธิ/ส่วินทุน / Net Assets / Equity 

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

Initial Funds

รายี่ได้็ส้ง (ติ์ำ�า) กิว่าค่าใช้ิจ่ายี่สะสม  (72,475,477.90)  (186,392,390.83)  (179,358,766.68)

Accumulated Revenues over Expenses 
Brought Forward

ร์วิมิสินทร์ัพิย์สุทธิ/ส่วินทุน 
Total Net Assets / Equity 

 815,224,522.10  701,307,609.17  708,341,233.32 

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2561 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 
 รายี่งานกิารเงินปีี 2562 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2019 has been audit by the office of the Auditor-General.
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หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

หมิายเหตำุ ทุุน
รายได้้ตุำ�ากว่่า

 ค่่าใช้้จ่่ายสะสม 
รว่มสินทุรัพย์สุทุธิิ/

ส่ว่นทุุน

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 กันยายน 2560  887,700,000.00  (182,142,300.00)  705,557,700.00 

กิารเปีล่�ยี่นแปีลงในสินที่รัพยี่�/ส่วนท์ี่น

สำาหรับปีี 2561

รายี่ได้็ติ์ำ�ากิว่าค่าใช้ิจ่ายี่สำาหรับงวด็  -    2,783,533.32  2,783,533.32 

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 กันยายน 2561  887,700,000.00  (179,358,766.68)  708,341,233.32 

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 กันยายน 2561  887,700,000.00  (179,358,766.68)  708,341,233.32 

กิารเปีล่�ยี่นแปีลงในสินที่รัพยี่�/ส่วนท์ี่น

สำาหรับปีี 2562

รายี่ได้็ติ์ำ�ากิว่าค่าใช้ิจ่ายี่สำาหรับงวด็  -    (7,033,624.15)  (7,033,624.15)

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  887,700,000.00  (186,392,390.83)  701,307,609.17 

  

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  887,700,000.00  (186,392,390.83)  701,307,609.17 

กิารเปีล่�ยี่นแปีลงในสินที่รัพยี่�/ส่วนท์ี่นสำาหรับ

ปีี 2563

รายี่ได้็ติ์ำ�ากิว่าค่าใช้ิจ่ายี่สำาหรับงวด็  -    113,916,912.93  113,916,912.93 

ยอดำคงเหลือ ณ วิันที� 30 มิิถึุนายน 2563  887,700,000.00  (72,475,477.90)  815,224,522.10 

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2561  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 
 รายี่งานกิารเงินปีี 2562  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement  Year 2019  is pending an audit by the office of the Auditor-General.

งบูแสดำงการ์เปลี�ยนแปลงสินทร์ัพิย์สุทธิ/ส่วินทุน
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 มิถุนาย์น 2563
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งบูแสดำงผู้ลการ์ดำำาเนินงานทางการ์เงิน OPERATION STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน) 

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2563 / For the year ended 30th June 2020

สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2562 และปี พ.ศู.2561 / For the year ended 30th September 2019 and year 2018

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2563/2020 2562/2019 2561/2018

ร์ายไดำ้ / Revenues 
รายี่ได้็จากิงบปีระมาณ  252,138,900.00  404,005,600.00  408,239,600.00 

Governmental Budget Appropriation
รายี่ได้็จากิกิารขายี่สินค้าและบริกิาร  -    80,000.00  -   

Incomes from Sale and Services
รายี่ได้็ด็อำกิเบ่�ยี่เงินฝ้ากิจากิสถาบันกิารเงิน  559,071.00  1,007,130.00  722,127.00 

interest Incom
รายี่ได้็อ้ำ�น  6,241,382.82  8,134,696.51  6,522,952.60 

Other Incom

ร์วิมิร์ายไดำ้ / Total  Revenues  2,131,160.12  5,838,968.22  5,461,923.05 

ค่าใชี้จิ่าย / Expenses
ค่าใช้ิจ่ายี่บ์คลากิร  32,868,173.56  419,066,394.73  420,946,602.65 
Personnel Expenses
ค่าเบ่�ยี่ปีระช์ิม  1,763,770.00  47,250,857.06  46,020,421.41 

Meeting Allowances
ค่าใช้ิสอำยี่  19,052,878.26  2,450,615.00  2,864,825.00 

General Expenses
ค่าวัสด์็  1,567,777.41  26,709,350.68  24,854,313.65 

Supplies Expenses
ค่าสาธุ์ารณ้ปีโภค  7,757,459.51  1,649,193.92  1,316,222.35 

Utility Expenses
ค่าเส้�อำมราคาและค่าตัิ์ด็จำาหน่ายี่  43,051,245.83  10,938,236.41  10,673,708.28 

Depreciation and Amortization
ค่าใช้ิจ่ายี่ติ์ามแผู้นกิลยี่์ที่ธุ์�  41,092,296.44  56,709,802.81  60,750,690.24 

Expenses Incurred in pursuit of Strategic Plans
ค่าใช้ิจ่ายี่อ้ำ�น  -    280,252,466.44  271,667,081.40 

Other Expenses
ร์วิมิค่าใชี้จิ่าย /Total Expenses  147,153,601.01  426,100,018.88  418,163,069.33 

ร์ายไดำ้สูง (ตำำ�า) กวิ่าค่าใชี้จิ่ายก่อนตำ้นทุนทางการ์เงิน  113,916,912.93  (7,033,624.15)  2,783,533.32 

Revenues over Expenses
     ต้ิ์นท์ี่นที่างกิารเงิน  -    -    -   

     Financial Cost
ร์ายไดำ้ (ตำำ�า) กวิ่าค่าใชี้จิ่ายสุทธิ
Net Revenues over Expenses  113,916,912.93  (7,033,624.15)  2,783,533.32 

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2561  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายี่งานกิารเงินปีี 2562 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2019 has been audit by the office of the Auditor-General.
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งบูกร์ะแสเงินสดำ CASH FLOWS STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดวั่นท่ี 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2563 / For the year ended 30th June 2020

สำาหรับัปีสิ�นสุดวั่นท่ี 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2562 และปี  พ.ศู. 2561 / For the year ended 30th September 2019 and year 2018

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2560  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายี่งานกิารเงินปีี 2561 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

กร์ะแสเงินสดำจิากกิจิกร์ร์มิดำำาเนินงาน
Sources of Cash from Operting Activities  
รายี่ได้็ส้ง (ติ์ำ�า) กิว่าค่าใช้ิจ่ายี่ส์ที่ธิุ์  113,916,912.93 (7,033,624.15) 2,783,533.32

Net Revenues over Expenses
ปีรับกิระที่บเป็ีนกิระแสเงินสด็ส์ที่ธิุ์จากิกิิจกิรรมด็ำาเนินงาน
Adjusments for Net Revenues over 
Expenses to Cash Provided (used for) from 
Operating Activities

ค่าเส้�อำมราคา  40,186,105.68  53,967,084.86  58,193,626.52 

Depreciation
ค่าตัิ์ด็จำาหน่ายี่  2,865,140.15 2,742,717.95  2,557,063.72 

Amortization
(กิำาไร) ขาด็ท์ี่นจากิกิารจำาหน่ายี่สินที่รัพยี่� (3,062.55) 136,175.56 (4,788.00)

Written off Fix Assets Loss
ขาด็ท์ี่นจากิกิารด้็อำยี่ค่าที่รัพยี่�สิน 0.00 0.00 0.00
Impairment Loss
ลด็ลง (เพิ�มขึ�น) ในล้กิหน่�  2,104,349.63 3,472,670.07 (3,185,408.57)

Decrease (Increase)  in Account Receivable  
ลด็ลง (เพิ�มขึ�น) ในรายี่ได้็ค้างรับลด็ลง  (2,319,632.82) (1,093,258.35) (400,218.59)

Decrease (Increase) in Accrued Income
ลด็ลง (เพิ�มขึ�น) วัสด์็คงเหล้อำลด็ลง  (61,502.69) 47,303.78 46,902.55

Decrease (Increase) in Supply
ลด็ลง (เพิ�มขึ�น) ในสินที่รัพยี่�หม์นเว่ยี่นอ้ำ�น  (253,985.57) (58,115.80) 13,248.59

Decrease (Increase) in Other Current Assets
เพิ�มขึ�น (ลด็ลง) ในเจ้าหน่�  493,365.61 (20,674,721.94) (910,415.69)

Incerase (Decrease) in Account Payable  
เพิ�มขึ�น (ลด็ลง)  ในค่าใช้ิจ่ายี่ค้างจ่ายี่  (55,214,082.47) (675,155.93) 1,021,587.17

Incerase (Decrease) in Accrued Expenses
เพิ�มขึ�น (ลด็ลง) ในเงินรับฝ้ากิ  (4,386,098.87) 858,072.93 1,880,655.93

Incerase (Decrease)  in  Deposits Payable

เงินสดำสุทธิไดำ้มิาจิากกิจิกร์ร์มิดำำาเนินงาน
Net Cash Provided from Operating Activities

 97,327,509.03  31,689,148.98  61,995,786.95 

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�
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งบูกร์ะแสเงินสดำ CASH FLOWS STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2562 / For the year ended 30th June 2019

สำาหรับัปีสิ�นสุดวั่นท่ี 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2561 และปี  พ.ศู.2560 / For the year ended 30th September 2018 and year 2017

หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2560  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายี่งานกิารเงินปีี 2561 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

กร์ะแสเงินสดำจิากกิจิกร์ร์มิลงทุน

Sources of cash from Investing Activites

เงินสด็จ่ายี่ซ้ิ่�อำสินที่รัพยี่�ถาวร (842,959.00) (6,002,023.60) (12,164,118.50)

Increase in fixed Assets

เงินสด็รับกิารจากิขายี่สินที่รัพยี่� 3,068.55 32,715.00 4,790.00

Decrease in fixed Assets

เงินสด็จ่ายี่ในงานระหว่างก่ิอำสร้างอำาคาร และอ์ำปีกิรณ� (1,131,100.00) (4,771,031.69) (1,510,310.80)

Decrease (Increase) in Work in Construction

เงินสด็จ่ายี่ในสินที่รัพยี่�ไม่ม่ตัิ์วติ์น (111,280.00) (419,840.00) (3,076,268.93)

Decrease (Increase) in Incorporeal Assets

เงินสด็จ่ายี่ในงานระหว่างก่ิอำสร้างสินที่รัพยี่�ไม่ม่ตัิ์วติ์น (288,900.00) (12,755,494.00) (1,288,825.00)

Decrease (Increase) in Work in intanbible asset

เงินลงท์ี่นระยี่ะสั�น ลด็ลง (เพิ�มขึ�น) 1,087,710.97 (57,935,171.61) 37,514,621.24

Increase in Short-term Investment

เงินสด็ส่ที่ธิใช้ีไป็ในกิิจ้กิรรมื่ลืงท่ี่น
Net Cash use for Investing Activities (1,283,459.48) (81,850,845.90) 19,479,888.01

เงินสด็แลืะรายกิารเท่ี่ยบเที่�าเงินสด็เพิ�มื่ขึ้�น (ลืด็ลืง) ส่ที่ธิ 96,044,049.55 (50,161,696.92) 81,475,674.96

Net increase in cash and cash Equivalents

เงินสด็แลืะรายกิารเท่ี่ยบเที่�าเงินสด็คงเห็ล่ือ ณ วันต้้นงวด็ 99,794,210.19 149,955,907.11 68,480,232.15

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of 
Period

เงินสด็แลืะรายกิารเท่ี่ยบเที่�าเงินสด็คงเห็ล่ือ ณ วันสิ�นงวด็
Cash and Cash Equivalents at the End of 
Period

195,838,259.74 99,794,210.19 149,955,907.11

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�
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หมายเหตุุ : รายี่งานกิารเงินปีี 2561  ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายี่งานกิารเงินปีี 2562 ผู่้านกิารติ์รวจรับรอำงจากิสำานักิงานกิารติ์รวจเงินแผู่้นดิ็น
 This Financial Statement Year 2019 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วยี่ : บาที่/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

การ์เปิดำเผู้ยข้อมิูลเกี�ยวิกับูกร์ะแสเงินสดำเพิิ�มิเตำิมิ
Supplemental Disclosures of Cash Flows
Information

เงินสด็และรายี่กิารเท่ี่ยี่บเท่ี่าเงินสด็

cash and cash equivalents

ณ วันท่ี่� 30 มิถ์นายี่น 2562 และวันท่ี่� 30 กัินยี่ายี่น 
2561 และ 2560 ปีระกิอำบด้็วยี่

As at 30th June 2019 and As at 30th 
September 2017 and 2018 consist of :

เงินสด็ 28,016.00 69,429.00 23,764.00

Cash in Hand

เช็ิคในม้อำ (เช็ิครับ) 0.00 139,921.26 0.00

Cheques in Hand

เงินฝ้ากิธุ์นาคาร 195,810,243.74 99,584,859.93 149,932,143.11

Cash at Banks

ร์วิมิเงินสดำและเงินฝากธนาคาร์
Total Cash and Cash at Banks 195,838,259.74  99,794,210.19 149,955,907.11

หมายเหตุุ : หมายี่เหต์ิ์ปีระกิอำบงบกิารเงินเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงงบกิารเงินน่�

งบูกร์ะแสเงินสดำ CASH FLOWS STATEMENT
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 มิถุนาย์น พ.ศู. 2562 / For the year ended 30th June 2019

สำาหรับัปีสิ�นสุดวั่นท่ี 30 กันย์าย์น พ.ศู. 2561 และปี  พ.ศู.2560 / For the year ended 30th September 2018 and year 2017
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ศูนย์ส่งเสร์ิมิศิลปาชีีพิร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (องค์การ์มิหาชีน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

แผู้นงบปีระมาณ

  252,138,900.00 

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

งบรายี่จ่ายี่อ้ำ�น (เงินสนับสน์น)

ร์วิมิ

  47,473,700.00 

 51,054,500.00 

 7,503,400.00 

 146,107,300.00 

 -  

252,138,900.00 

 -   

 5,781,184.31 

 2,073,000.00 

 42,707,790.00 

 -   

50,561,974.31 

 -   

 9,465,933.62 

 -   

 59,599,902.80 

 -   

69,065,836.42 

 32,090,060.96 

 27,872,904.31 

 360,804.00 

 37,859,086.44 

 -   

98,182,855.71 

 15,383,639.04 

 7,934,477.76 

 5,069,596.00 

 5,940,520.76 

 -   

34,328,233.56 

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่าย ปร์ะจิำาปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2563 (ณ วิันที� 30 มิิถึุนายน 2563)

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/
สัญญา เบัิกจ่าย์ คงเหลือ

แผู้นงบปีระมาณ

  -

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

ร์วิมิ

  -   

 -   

-

-

 -

 -   

 -   

-

-

 -

 -   

 -   

-

-

 -

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่ายจิากเงินกันไวิ้เบูิกเหลื�อมิปี ก่อนปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2563

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/สัญญา
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ศูนย์ส่งเสร์ิมิศิลปาชีีพิร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (องค์การ์มิหาชีน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

แผู้นงบปีระมาณ

   404,005,600.00 

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

งบรายี่จ่ายี่อ้ำ�น (เงินสนับสน์น)

ร์วิมิ

  44,411,600.00 

 51,592,635.00 

 10,501,365.00 

 177,500,000.00 

 120,000,000.00 

 404,005,600.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

  44,411,598.72 

 42,397,194.30 

 10,376,777.00 

 167,791,555.72 

 120,000,000.00 

 384,977,125.74 

  1.28 

 9,195,440.70 

 124,588.00 

 9,708,444.28 

 -   

 19,028,474.26 

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่าย ปร์ะจิำาปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2562

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/
สัญญา เบัิกจ่าย์ คงเหลือ

แผู้นงบปีระมาณ

  -

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

ร์วิมิ

 -   

 -   

 -

-

 -

 -   

 -   

 -

-

 -

 -   

 -   

 -

-

 -

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่ายจิากเงินกันไวิ้เบูิกเหลื�อมิปี ก่อนปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2562

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/สัญญา
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ศูนย์ส่งเสร์ิมิศิลปาชีีพิร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (องค์การ์มิหาชีน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

แผู้นงบปีระมาณ

  408,239,600.00 

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

งบรายี่จ่ายี่อ้ำ�น (เงินสนับสน์น)

ร์วิมิ

  45,097,600.00 

 46,391,065.02 

 10,176,744.98 

 182,224,190.00 

 124,350,000.00 

 408,239,600.00 

 -   

 -   

-

 -

 -   

 -

 -   

 -   

-

 -

 -   

 -

  44,793,923.62 

 39,987,788.46 

 9,952,584.98 

 138,706,491.90 

 124,350,000.00 

 357,790,788.96 

  303,676.38 

 6,403,276.56 

 224,160.00 

 43,517,698.10 

 -   

 50,448,811.04 

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่าย ปร์ะจิำาปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2561

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/
สัญญา เบัิกจ่าย์ คงเหลือ

แผู้นงบปีระมาณ

  18,403,180.50 

งบบ์คลากิร

งบด็ำาเนินงาน

งบลงท์ี่น

งบอ์ำด็หน์น (งบยี่์ที่ธุ์ศาสติ์ร�)

ร์วิมิ

 -   

 -   

 660,000.00 

 547,900.00 

 1,207,900.00 

 -   

 -   

 5,937,768.00 

 11,257,512.50 

 17,195,280.50 

 -   

-

  6,597,768.00 

 11,805,412.50 

 18,403,180.50 

ร์ายงานฐานะเงินงบูปร์ะมิาณร์ายจิ่ายจิากเงินกันไวิ้เบูิกเหลื�อมิปี ก่อนปีงบูปร์ะมิาณ พิ.ศ.2561

ราย์การ งบัสุทธิ การสำารองเงิน ใบัสั�งซื้ื�อ/สัญญา
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หมิายเหตำุปร์ะกอบูงบูการ์เงิน
ศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำาหรับัปีสิ�นสุดว่ันที่ 30 กันย์าย์น 2562

หมายเหตุุ 1 ข้้อมูลทุั�ว่ไป

ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) (ศ.ศ.ปี.) ได็้รับกิารจัด็ติ์ั�งขึ�นเม้�อำวันที่่� 1 พฤศจิกิายี่น 2546 ติ์าม
ความในพระราชิกิฤษ์ฎ่กิาจัด็ติ์ั�งศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) พ.ศ. 2546 โด็ยี่ม่วัติ์ถ์ปีระสงค�ใน
กิารส่งเสริมสนับสน์นให้ม่กิารปีระกิอำบอำาช่ิพผู้สมผู้สานเพ้�อำสร้างผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรมพ้�นบ้าน ติ์ามโครงกิารส่งเสริมศิลปีาช่ิพ
ในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิิน่นาถ และส่งเสริมสนับสน์นด็้านกิารติ์ลาด็สำาหรับผู้ลิติ์ภัณฑ์�ด็ังกิล่าวที่ั�งในปีระเที่ศ
และติ์่างปีระเที่ศ

ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) ติ์ั�งอำยี่้่ที่่� 59 หม้่ที่่� 4 ติ์ำาบลชิ้างใหญ่ อำำาเภอำบางไที่ร จังหวัด็
พระนครศร่อำยี่์ธุ์ยี่า 13290

หมายเหตุุ 2 เกณฑ์์การจ่ัด้ทุำางบการเงิน

รายี่งานกิารเงินน่�ได้็จัด็ที่ำาขึ�นติ์ามมาติ์รฐานกิารบัญช่ิภาครัฐและนโยี่บายี่บัญช่ิภาครัฐท่ี่�กิระที่รวงกิารคลังกิำาหนด็ ติ์ามหนังส้อำ
กิระที่รวงกิารคลังด็่วนที่่�ส์ด็ที่่� กิค.0410.2/ว67 ลงวันที่่� 23 กิรกิฎาคม 2561 และแสด็งร้ปีแบบกิารนำาเสนอำรายี่งานกิารเงิน
ขอำงหน่วยี่งานขอำงรัฐ ติ์ามหนังส้อำกิรมบัญชิ่กิลางด็่วนที่่�ส์ด็ที่่� กิค.0410.3/ว 357 ลงวันที่่� 15 สิงหาคม 2561 

หมายเหตุุ 3 มาตุรฐานการบัญช้ีภาค่รัฐและนโยบายการบัญช้ีภาค่รัฐฉบับใหม่ 

กิระที่วงกิารคลังได็้ปีระกิาศใชิ้มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐและนโยี่บายี่กิารบัญชิ่ภาครัฐฉบับใหม่ ซิ่ึ �งได็้ปีระกิาศใน
ราชิกิิจจาน์เบกิษ์าแล้ว ด็ังน่�

3.1 มาติ์รฐานกิารบัญชิภ่าครัฐและนโยี่บายี่กิารบัญชิ่ภาครัฐ ที่่�ม่ผู้ลบังคับใชิ้สำาหรับรอำบระยี่ะเวลาบัญชิ่ที่่�เริ�มในหร้อำหลังวันที่่� 
1 ติ์์ลาคม 2561

- หลักิกิารและนโยี่บายี่กิารบัญชิ่ภาครัฐ 
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 1 เร้�อำง กิารนำาเสนอำรายี่งานกิารเงิน 
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 3 เร้�อำง นโยี่บายี่กิารบัญชิ่ กิารเปีล่�ยี่นแปีลงปีระมาณกิารที่างบัญชิ่และข้อำผู้ิด็พลาด็ 
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 5 เร้�อำง ติ์้นที่์นกิารกิ้้ยี่้ม
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 12 เร้�อำง สินค้าคงเหล้อำ
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 13 เร้�อำง สัญญาเชิ่า
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 14 เร้�อำง เหติ์์กิารณ�ภายี่หลังวันที่่�ในรายี่งาน
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 16 เร้�อำง อำสังหาริมที่รัพยี่�เพ้�อำกิารลงที่์น 
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 17 เร้�อำง ที่่�ด็ิน อำาคารและอำ์ปีกิรณ� 
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 31 เร้�อำง สินที่รัพยี่�ไม่ม่ติ์ัวติ์น
- นโยี่บายี่กิารบัญชิ่ภาครัฐ เร้�อำง เงินลงที่์น
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐและนโยี่บายี่กิารบัญชิ่ภาครัฐฉบับใหม่ข้างติ์้นไม่ม่ผู้ลกิระที่บอำยี่่างเปี็นสาระสำาคัญ
 ติ์่อำรายี่งานกิารเงินในงวด็ปีัจจ์บัน

3.2 มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ที่่�จะม่ผู้ลบังคับใชิ้ในงวด็อำนาคติ์
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 9 เร้�อำง รายี่ได็้จากิรายี่กิารแลกิเปีล่�ยี่น ม่ผู้ลบังคับใชิ้สำาหรับรอำบระยี่ะเวลาบัญชิ่
 ที่่�เริ�มในหร้อำหลังวันที่่� 1 ติ์์ลาคม 2562
- มาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐ ฉบับที่่� 23 เร้�อำง รายี่ได็้จากิรายี่กิารไม่แลกิเปีล่�ยี่น ม่ผู้ลบังคับใชิ้สำาหรับรอำบระยี่ะเวลา
 บัญชิ่ที่่�เริ�มในหร้อำหลังวันที่่� 1 ติ์์ลาคม 2563
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ฝ้่ายี่บริหารเชิ้�อำว่ามาติ์รฐานกิารบัญชิ่ภาครัฐฉบับใหม่ข้างติ์้น จะไม่ม่ผู้ลกิระที่บอำยี่่างเปี็นสาระสำาคัญติ์่อำรายี่งานกิารเงิน
ในงวด็ที่่�นำามาถ้อำปีฏิิบัติ์ิ 

หมายเหตุุ 4 สรุปนโยบายการบัญช้ีทุี�สำาค่ัญ

4.1 เงินสด้และรายการเทุียบเทุ่าเงินสด้

    เงินสด็และรายี่กิารเที่่ยี่บเที่่าเงินสด็ ปีระกิอำบด็้วยี่เงินสด็ในม้อำ เชิ็ค ด็ราฟัติ์� ธุ์นาณัติ์ิ เงินฝ้ากิธุ์นาคารปีระเภที่จ่ายี่ค้น
เม้�อำที่วงถาม และเงินลงที่์นระยี่ะสั�นอำ้�นที่่�ม่สภาพคล่อำง ซิ่ึ�งม่ระยี่ะเวลาครบกิำาหนด็ภายี่ใน 3 เด็้อำน  

4.2 ลูกหนี�

ล้กิหน่�ค่าเชิ่าและบริกิาร แสด็งด็้วยี่มล้ค่าส์ที่ธุ์ิที่่�คาด็ว่าจะได็ร้ับ ค่าเผู้้�อำหน่�สงสัยี่จะส้ญ พิจารณาจากิล้กิหน่�ที่่�คาด็ว่าจะเร่ยี่กิ
เก็ิบเงินไม่ได้็แบบรายี่ตัิ์ว ซึิ่�งม่ยี่อำด็ค้างชิำาระตัิ์�งแต่ิ์ 3 เด้็อำนขึ�นไปี ค่าเผู้้�อำ    หน่�สงสัยี่จะส้ญคำานวณจากิจำานวนหน่�คงค้าง ณ วัน
สิ�นงวด็ในอำัติ์ราร้อำยี่ละร้อำยี่และหยี่์ด็รับร้้รายี่ได็้สำาหรับล้กิหน่�รายี่นั�น หน่�สงสัยี่จะส้ญที่่�เกิิด็ขึ�นรับร้้เปี็นค่าใชิ้จ่ายี่จากิกิารด็ำาเนิน
งานในงบกิำาไรขาด็ที่์น

ล้กิหน่�หน่วยี่งานขอำงรัฐและล้กิหน่�เงินยี่้ม แสด็งด็้วยี่ม้ลค่าติ์ามบัญชิ่ โด็ยี่ไม่ติ์ั�งค่าเผู้้�อำหน่�สงสัยี่จะส้ญ

4.3 เงินลงทุุนระยะสั�น

เงินลงที่์นระยี่ะสั�นปีระกิอำบด็้วยี่เงินฝ้ากิปีระจำาและติ์ั�วแลกิเงิน ที่่�ฝ้ากิไว้กิับสถาบันกิารเงิน โด็ยี่ม่เง้�อำนไขกิารฝ้ากิที่่�มากิกิว่า 
3 เด็้อำน แติ์่ไม่เกิิน 1 ปีี

4.4 สินค่้ารับฝากข้าย

สินค้ารับฝ้ากิขายี่ เปี็นสินค้าที่่� ศ.ศ.ปี. รับจากิสมาชิิกิมาจำาหน่ายี่ที่่�จ์ด็จำาหน่ายี่กิลาง ศ.ศ.ปี. และเปี็นติ์ัวแที่นในกิารนำาสินค้า
ขอำงสมาชิิกิไปีฝ้ากิขายี่ติ์ามจ์ด็จำาหน่ายี่ต่ิ์างๆ เพ้�อำเพิ�มช่ิอำงที่างกิารจำาหน่ายี่และส่งเสริมเผู้ยี่แพร่ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ขอำงสมาชิิกิ เพิ�มโอำกิาส
ที่างกิารค้าให้แกิ่ผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีาชิ่พและศิลปีหัติ์ถกิรรมขอำงไที่ยี่ 

4.5 ผลิตุภัณฑ์์ทุี�มี ไว่้เพ่�อจ่ัด้แสด้ง

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�/สินที่รัพยี่�ที่่�ม่ไว้เพ้�อำจัด็แสด็งแสด็งม้ลค่าด็้วยี่ราคาที่์นคำานวณติ์ามเกิณฑ์�เฉพาะเจาะจง

4.6 อาค่าร อุปกรณ์ และทุรัพย์สินจ่ากงานกิจ่กรรม   

4.6.1 อาคาร แลืะอ่ป็กิรณ์ แสด็งด็้วยี่ราคาที่์นหักิค่าเส้�อำมราคาสะสม และค่าเส้�อำมราคาคำานวณโด็ยี่วิธุ์่เส้นติ์รง ติ์ามอำายี่์
กิารใชิ้งานขอำงสินที่รัพยี่� ด็ังน่� 

อำาคารและค่าติ์กิแติ์่ง

ส่วนปีรับปีร์งอำาคาร

ค่าติ์กิแติ์่งอำาคาร

คร์ภัณฑ์�สำานักิงาน

คร์ภัณฑ์�ไฟัฟั้าและวิที่ยี่์

คร์ภัณฑ์�คอำมพิวเติ์อำร�

คร์ภัณฑ์�งานบ้านงานครัว

คร์ภัณฑ์�ยี่านพาหนะและขนส่ง

อำ์ปีกิรณ�สำานักิงาน

20

5

5

8

5

3

2

5

8

ประเภทของสินทรัพย์์ ประมาณการ
อาย์ุการใชี้งาน (ปี)
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ที่รัพยี่�สินจากิกิิจกิรรม หมายี่ถึง สินที่รัพยี่�หร้อำชิิ�นงานที่่�เกิิด็จากิกิารด็ำาเนินกิิจกิรรม ในขั�นติ์อำนกิารวิจัยี่เพ้�อำให้ได็้มาซิ่ึ�ง
สินที่รัพยี่� โด็ยี่ม่ม้ลค่าขอำงสินที่รัพยี่�เป็ีนเกิณฑ์�กิารบันทึี่กิบัญช่ิ ได้็แก่ิ สินที่รัพยี่�จากิกิิจกิรรมท่ี่�ม่ม้ลค่า 5,000 บาที่ขึ�นไปี บันทึี่กิ
เปี็นสินที่รัพยี่�และคิด็ค่าเส้�อำมราคา และสินที่รัพยี่�จากิกิิจกิรรมที่่�ม่ม้ลค่าติ์ำ�ากิว่า 5,000 บาที่ บันที่ึกิเปี็นค่าใชิ้จ่ายี่คร์ภัณฑ์�ติ์ำ�า
กิว่าเกิณฑ์�ที่ั�งจำานวน  

ศ.ศ.ปี. ได็้นำาอำงค�ความร้้ที่่�ได็้จากิกิารพัฒนาที่รัพยี่�สินจากิงานกิิจกิรรมบางชิิ�นงานไปีจด็แจ้งที่รัพยี่�สินที่างปีัญญา ได็้แกิ่ 
ลิขสิที่ธิุ์� เคร้�อำงหมายี่บริกิาร และเคร้�อำงหมายี่กิารค้า และได้็จัด็ที่ำาที่ะเบ่ยี่นจด็แจ้งที่รัพยี่�สินที่างปัีญญาเพ้�อำควบค์มไว้ ทัี่�งน่� กิารจด็แจ้ง
ที่รัพยี่�สินที่างปีัญญาเปี็นกิระบวนกิารที่างกิฎหมายี่เพ้�อำปี้อำงกิันมิให้บ์คคลอำ้�นถ้อำสิที่ธุ์ินำาอำงค�ความร้้ด็ังกิล่าวไปีจด็แจ้งที่รัพยี่�สิน
ที่างปีัญญา 

ศ.ศ.ปี. มิได็้รับร้้รายี่กิารอำงค�ความร้้ที่่�นำาไปีจด็แจ้งที่รัพยี่�สินที่างปีัญญาเปี็นสินที่รัพยี่�ไม่ม่ติ์ัวติ์น  เน้�อำงจากิอำงค�ความร้้ที่่�เกิิด็ขึ�น
ขอำง ศ.ศ.ปี. เป็ีนเพ่ยี่งขั�นติ์อำนกิารวิจัยี่ และนำาไปีเผู้ยี่แพร่ให้แก่ิสมาชิิกิ หร้อำปีระชิาชินทัี่�วไปีได้็เร่ยี่นร้้และสร้างโอำกิาสกิารพัฒนา
ติ์่อำยี่อำด็งานศิลปีหัติ์ถกิรรมเพ้�อำใชิ้ปีระโยี่ชิน�เชิิงสังคมมิได็้ม์่งหวังกิำาไรเชิิงเศรษ์ฐกิิจแติ์่อำยี่่างใด็

4.7 สินที่รัพย์ไมื่�มื่่ต้ัวต้น สินที่รัพยี่�ไม่ม่ติ์ัวติ์น แสด็งด็้วยี่ราคาที่์นหักิค่าติ์ัด็จำาหน่ายี่สะสม และค่าติ์ัด็จำาหน่ายี่ คำานวณโด็ยี่
วิธุ์่เส้นติ์รงติ์ามอำายี่์กิารใชิ้งานขอำงสินที่รัพยี่� ด็ังน่�

4.8 เจ้้าห็น่�สินค้ารับฝากิข้าย

เจ้าหน่�สินค้ารับฝ้ากิขายี่ แสด็งรายี่กิารด็้วยี่จำานวนเงินสด็หร้อำรายี่กิารเที่่ยี่บเที่่าเงินสด็   ติ์ามจำานวนที่่�ได็้รับจากิกิารจำาห
น่ายี่สินค้ารับฝ้ากิขายี่

4.9 กิารรับร่้รายได็้แลืะค�าใชี้จ้�าย 

(1) รายี่ได็้จากิเงินงบปีระมาณ รับร้้เม้�อำได็้รับเงิน กิรณ่ที่่�ได็้รับเงินงบปีระมาณในลักิษ์ณะ     ที่่�ไม่ม่ติ์ัวเงินผู้่านม้อำ แติ์่เปี็น
กิารเบิกิหักิผู้ลักิส่งหร้อำเปี็นกิารจ่ายี่ติ์รงจากิรัฐบาลให้กิับผู้้้ม่สิที่ธุ์ิรับเงินจะรับร้้   เปี็นรายี่ได็้เม้�อำได็้รับหลักิฐานแจ้งกิารจ่ายี่เงิ
นให้ผู้้้ม่สิที่ธุ์ิรับเงินแล้ว

สำาหรับคร์ภัณฑ์� และอำ์ปีกิรณ�ที่่�ม่ม้ลค่าติ์ำ�ากิว่า 5,000 บาที่ บันที่ึกิเปี็นค่าใชิ้จ่ายี่คร์ภัณฑ์�ติ์ำ�ากิว่าเกิณฑ์�ที่ั�งจำานวน 

4.6.2 ที่รัพย์สินจ้ากิงานกิิจ้กิรรมื่ แสด็งด็้วยี่ราคาที่์นหักิค่าเส้�อำมราคาสะสม และค่าเส้�อำมราคาคำานวณโด็ยี่วิธุ์่เส้นติ์รงติ์าม
อำายี่์กิารใชิ้งานขอำงสินที่รัพยี่� ด็ังน่�

ที่รัพยี่�สินจากิงานกิิจกิรรม 2

ประเภทของสินทรัพย์์ ประมาณการ
อาย์ุการใชี้งาน (ปี)

โปีรแกิรมคอำมพิวเติ์อำร�

เว็บไซิ่ติ์�

ระบบส้�อำสารไร้สายี่ wi-fi

10

5

10

ประเภทของสินทรัพย์์ ประมาณการ
อาย์ุการใชี้งาน (ปี)
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(2) รายี่ได็้จากิกิารขายี่สินค้าและบริกิาร รับร้้เม้�อำได็้ส่งมอำบสินค้าหร้อำบริกิารให้กิับผู้้้ซิ่้�อำ  หร้อำผู้้้ใชิ้แล้ว

(3) รายี่ได็้จากิเงินชิ่วยี่เหล้อำและรายี่ได็้จากิกิารรับบริจาค รับร้้เม้�อำได็้รับเงินกิรณ่

- เงินที่่�ได็้รับไม่ระบ์วัติ์ถ์ปีระสงค� ให้รับร้้เปี็นรายี่ได็้ที่ั�งจำานวน

- เงินที่่�ได็้รับระบ์วัติ์ถ์ปีระสงค� ให้ที่ยี่อำยี่รับร้้เปี็นรายี่ได็้ติ์ามสัด็ส่วนค่าใชิ้จ่ายี่

- สินที่รัพยี่�ที่่�ได็้รับซิ่ึ�งให้ปีระโยี่ชิน�แกิ่หน่วยี่งานมากิกิว่า 1 รอำบระยี่ะเวลาบัญชิ่ให้ที่ยี่อำยี่รับร้้รายี่ได็้ติ์ามม้ลค่าขอำงค่าเส้�อำ
มราคาขอำงสินที่รัพยี่�ที่่�ได็้รับ

- สินที่รัพยี่�ที่่�ได็้รับซิ่ึ�งให้ปีระโยี่ชิน�แกิ่หน่วยี่งานภายี่ในรอำบระยี่ะเวลาบัญชิ่ หร้อำม่   ราคาติ์่อำหน่วยี่ หร้อำติ์่อำชิ์ด็ หร้อำติ์่อำกิล์่ม 
ติ์ำ�ากิว่า 5,000 บาที่ ให้รับร้้เปี็นรายี่ได็้ที่ั�งจำานวน

(4) รายี่ได็้ด็อำกิเบ่�ยี่ จะรับร้้เม้�อำเกิิด็รายี่ได็้ติ์ามเกิณฑ์�สัด็ส่วนขอำงระยี่ะเวลา

(5) รายี่ได็้อำ้�น รับร้้ติ์ามเกิณฑ์�คงค้าง

(6) ค่าใชิ้จ่ายี่รับร้้เม้�อำเกิิด็รายี่กิาร และบันที่ึกิบัญชิ่ติ์ามเกิณฑ์�คงค้าง

4.10 กิองที่่นสำารองเลื่�ยงชี่พพนักิงาน

ศ.ศ.ปี. และพนักิงานขอำง ศ.ศ.ปี. ได็้ร่วมกิันจัด็ติ์ั�งกิอำงที่์นสำารอำงเล่�ยี่งชิ่พขึ�น โด็ยี่กิารเข้าร่วม “กิอำงที่์นสำารอำงเล่�ยี่งชิ่พ 
กิร์งไที่ยี่ มาสเติ์อำร� พ้ล ฟัันด็� ซิ่ึ�งจด็ที่ะเบ่ยี่นแล้ว” เม้�อำวันที่่� 1 ติ์์ลาคม 2555 เพ้�อำเปี็นสวัสด็ิกิาร ให้แกิ่พนักิงาน โด็ยี่พนักิงานขอำง 
ศ.ศ.ปี. ที่่�เปี็นสมาชิิกิจะติ์้อำงจ่ายี่เงินสะสมเข้ากิอำงที่์นสำารอำงเล่�ยี่งชิ่พในอำัติ์รา   ร้อำยี่ละ 3-7 ขอำงเงินเด็้อำน โด็ยี่ยี่ินยี่อำมให้ ศ.ศ.ปี. 
หักิเงินจากิเงินเด็้อำนส่งเข้ากิอำงที่์นฯ ที่์กิเด็้อำน ศ.ศ.ปี. จ่ายี่เงินสมที่บเข้ากิอำงที่์นฯ ด็้วยี่จำานวนเด็่ยี่วกิันในอำัติ์ราร้อำยี่ละ 3-7 
ขอำงเงินเด็้อำนขอำงสมาชิิกิแติ์่ละรายี่ โด็ยี่รับร้้เปี็นค่าใชิ้จ่ายี่ปีระเภที่ค่าใชิ้จ่ายี่บ์คลากิร

เงินสด็  69,429.00 23,764.00

เชิ็คในม้อำ 139,921.26 - 

เงินฝากิธนาคาร   
 เงินฝากิกิระแสรายวัน   
  ธุ์นาคารไที่ยี่พาณิชิยี่� จำากิัด็ (มหาชิน)  - -

 เงินฝากิออมื่ที่รัพย์

  ธุ์นาคารกิร์งไที่ยี่ จำากิัด็ (มหาชิน)  83,321,995.54 138,984,158.31

  ธุ์นาคารกิร์งไที่ยี่ จำากิัด็ (มหาชิน)  2,955,300.40 27,643.49

  ธุ์นาคารไที่ยี่พาณิชิยี่� จำากิัด็ (มหาชิน)  4,642,112.18 3,551,096.53

  ธุ์นาคารไที่ยี่พาณิชิยี่� จำากิัด็ (มหาชิน)  7,252,364.55 6,151,465.53

  ธุ์นาคารที่หารไที่ยี่ จำากิัด็ (มหาชิน)  65,652.65 65,570.66

  ธุ์นาคารกิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า จำากิัด็ (มหาชิน)  314,107.61 132,051.57  

เงินฝากิป็ระจ้ำา 3 เด็่อน  

 ธุ์นาคารกิร์งไที่ยี่ จำากิัด็ (มหาชิน) 397,376.69 393,820.32

 ธุ์นาคารกิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า จำากิัด็ (มหาชิน) 635,950.31 626,336.70

ร์วิมิเงินสดำและร์ายการ์เทียบูเท่าเงินสดำ 99,794,210.19 149,955,907.11

หมายเหตุุ 5 เงินสด้และรายการเทุียบเทุ่าเงินสด้

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561
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ล้กิหน่�เงินยี่้มในงบปีระมาณ 130,861.00 3,239,548.00

ล้กิหน่�อำ้�น 2,264,180.00 2,629,968.07

รายี่ได็้ค้างรับ 3,145,333.25 2,052,074.90

ล้กิหน่�ค่าเชิ่าและบริกิาร-บ์คคลภายี่นอำกิ  9,560.00 7,755.00

ร์วิมิลูกหนี้ร์ะยะสั�น 5,549,934.25 7,929,345.97

หมายเหตุุ 6 ลูกหนี�ระยะสั�น 

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ค่าใชิ้จ่ายี่จ่ายี่ล่วงหน้า 278,909.68 220,793.88

เงินมัด็จำาสัญญา 12,000.00 12,000.00

ร์วิมิสินทร์ัพิย์หมิุนเวิียนอื�น 290,909.68 232,793.88

หมายเหตุุ 8  สินทุรัพย์หมุนเว่ียนอ่�น

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ปีระเภที่ 5 เด็้อำน ธุ์.กิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า จำากิัด็ (มหาชิน)  - 12,526,187.28

ปีระเภที่ 6 เด็้อำน ธุ์.กิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า จำากิัด็ (มหาชิน)  262,648.36 -

ปีระเภที่ 12 เด็้อำน ธุ์.กิร์งศร่อำยี่์ธุ์ยี่า จำากิัด็ (มหาชิน) 287,895,266.91 6,207,033.02

ปีระเภที่ 12 เด็้อำน ธุ์.ไที่ยี่พาณิชิยี่� จำากิัด็ (มหาชิน)   95,982,742.74 307,472,266.10

ร์วิมิเงินลงทุนร์ะยะสั�น 384,140,658.01 326,205,486.40

หมายเหตุุ 7  เงินลงทุุนระยะสั�น  

(หน่วยี่:บาที่)

เงินฝากประจำา 2562 2561
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หมายเหตุุ 9  อาค่าร อุปกรณ์ และทุรัพย์สินจ่ากงานกิจ่กรรม

ราย์การ
อาคารและ

ส่ว่นปรังปรุง อุปกรณ์ งานระหว่่าง
ก่อสร้าง

ทรัพย์์สินจาก
งานกิจกรรม

รว่มอาคาร
อุปกรณ์และ

ทรัพย์์สินจาก
งานกิจกรรม

ร์าคาทุน

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2560  851,599,142.52  108,735,170.11  6,299,752.00  16,245,730.36  982,879,794.99 

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด็  89,400.00  16,604,304.64  14,337,830.80  3,984,235.00  35,015,770.44 

ลด็ลงระหว่างงวด็  -   (9,853,607.52) (19,127,272.00) (35,500.00) (29,016,379.52)

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2561  851,688,542.52  115,485,867.23  1,510,310.80  20,194,465.36  988,879,185.91 

ซิ่้�อำระหว่างงวด็  298,500.00  4,569,423.60  4,771,031.69  1,144,100.00  10,783,055.29 

"รับโอำนจากิงาน 
ระหว่างกิ่อำสร้าง"

 -    1,338,610.00  -    -    1,338,610.00 

"รับโอำนจากิสินที่รัพยี่�- 
รอำจำาหน่ายี่"

 -    1,571,419.20  -    681,340.00  2,252,759.20 

"โอำนงานระหว่างกิ่อำสร้าง 
ไปีสินที่รัพยี่�"

 -    -   (1,428,610.00)  -   (1,428,610.00)

โอำนไปีสินที่รัพยี่�รอำจำาหน่ายี่ (394,917.67) (8,270,685.53)  -   (3,342,615.00) (12,008,218.20)

ลด็ลงจากิกิารติ์ัด็จำาหน่ายี่  -   (127,879.35)  -    -   (127,879.35)

ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  851,592,124.85  114,566,755.15  4,852,732.49  18,677,290.36  989,688,902.85 

ค่าเสื�อมิร์าคาสะสมิ

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2560 (549,334,370.50) (94,222,087.78)  -   (13,599,799.14) (657,156,257.42)

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด็ (46,478,218.13) (9,015,853.59)  -   (3,498,310.13) (58,992,381.85)

ลด็ลงระหว่างงวด็  -    7,850,700.01  -    30,774.71  7,881,474.72 

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2561 (595,812,588.63) (95,387,241.36)  -   (17,067,334.56) (708,267,164.55)

ค่าเส้�อำมราคาสำาหรับปีี (43,926,599.71) (7,525,827.15)  -   (2,493,656.97) (53,946,083.83)

"รับโอำนจากิสินที่รัพยี่�- 
รอำจำาหน่ายี่"

 -   (1,035,844.97) (681,321.00) (1,717,165.97)

โอำนไปีสินที่รัพยี่�รอำจำาหน่ายี่ 119,557.27 7,725,798.45  -   3,193,585.23 11,038,940.95

ลด็ลงจากิกิารติ์ัด็จำาหน่ายี่  -   124,107.30  -    -   124,107.30

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2562 (639,619,631.07) (96,099,007.73)  -   (17,048,727.30) (752,767,366.10)

ม้ลค่าส์ที่ธุ์ิติ์ามบัญชิ่

ณ วิันที� 30 กันยายน 2561  255,875,953.89  20,098,625.87  1,510,310.80  3,127,130.80  280,612,021.36 

ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  211,972,493.78  18,467,747.42  4,852,732.49  1,628,563.06  236,921,536.75 
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ที่รัพย์สินจ้ากิงานกิิจ้กิรรมื่

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2562 และ 2561 ศ.ศ.ปี. ม่ที่รัพยี่�สินจากิงานกิิจกิรรมที่่�จด็แจ้งที่รัพยี่�สินที่างปีัญญา รวมที่ั�งสิ�น 612 
ผู้ลงาน และ 536 ผู้ลงาน ติ์ามลำาด็ับ รายี่ละเอำ่ยี่ด็ด็ังน่�

เคร้�อำงหมายี่บริกิาร 2 2

เคร้�อำงหมายี่กิารค้า         1 1

สิที่ธุ์ิบัติ์รกิารอำอำกิแบบผู้ลิติ์ภัณฑ์�         13 9

ลิขสิที่ธุ์ิ�-ศิลปีกิรรม ปีระกิอำบด็้วยี่   

  - เคร้�อำงปีั�นด็ินเผู้า 156 131

  - เคร้�อำงปีระด็ับ 149 147

  - ผู้้า 115 115

  - โลหะ 54 54

  - งานอำ้�นๆ ในแผู้นกิศิลปีะ 103 66

ลิขสิที่ธุ์ิ�-วรรณกิรรม 19 11

ร์วิมิทร์ัพิย์สินทางปัญญา 612 536

(หน่วยี่:บาที่)

  ประเภททรัพย์์สินทางปัญญา 2562 2561

ราย์การ
อาคารและ

ส่ว่นปรังปรุง อุปกรณ์ งานระหว่่าง
ก่อสร้าง

ทรัพย์์สินจาก
งานกิจกรรม

รว่มอาคาร
อุปกรณ์และ

ทรัพย์์สินจาก
งานกิจกรรม

ร์าคาทุน

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2560  25,674,952.76  2,560,500.00  3,879,736.80  -    32,115,189.56 

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด็  2,672,450.93  -    403,818.00  2,439,877.50  5,516,146.43 

ลด็ลงระหว่างงวด็  -    -   (491,772.00) (1,151,052.50) (1,642,824.50)

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2561  28,347,403.69  2,560,500.00  3,791,782.80  1,288,825.00  35,988,511.49 

ซิ่้�อำระหว่างงวด็  419,840.00  -    -    12,755,494.00  13,175,334.00 

"รับโอำนจากิงาน 

ระหว่างกิ่อำสร้าง"

 449,935.00  -    489,000.00  -    938,935.00 

"โอำนงานระหว่างกิ่อำสร้าง 

ไปีสินที่รัพยี่�"

 -    -    -   (938,935.00) (938,935.00)

ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  29,217,178.69  2,560,500.00  4,280,782.80  13,105,384.00  49,163,845.49 

หมายเหตุุ 10  สินทุรัพย์ ไม่มีตุัว่ตุน 
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ค่าตำัดำจิำาหน่ายสะสมิ

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2560 (11,056,985.89) (2,366,645.95) (1,409,707.78)  -   (14,833,339.62)

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด็ (2,042,929.37) (193,851.05) (320,283.30)  -   (2,557,063.72)

ลด็ลงระหว่างงวด็  -    -    363,908.19  -   363,908.19

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2561 (13,099,915.26) (2,560,497.00) (1,366,082.89)  -   (17,026,495.15)

ค่าติ์ัด็จำาหน่ายี่สำาหรับปีี (2,342,076.10)  -   (376,620.82)  -   (2,718,696.92)

ณ วันที่่� 30 กิันยี่ายี่น 2562 (15,441,991.36) (2,560,497.00) (1,742,703.71)  -   (19,745,192.07)

ม้ลค่าส์ที่ธุ์ิติ์ามบัญชิ่

ณ วิันที� 30 กันยายน 2561  15,247,488.43  3.00  2,425,699.91  1,288,825.00  18,962,016.34 

ณ วิันที� 30 กันยายน 2562  13,775,187.33  3.00  2,538,079.09  13,105,384.00  29,418,653.42 

สินที่รัพยี่�โครงกิารติ์กิแติ์่งจัด็แสด็ง 1,645,056.62 1,610,017.89

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�เคร้�อำงที่อำงไที่ยี่ที่่�ม่ไว้เพ้�อำจัด็แสด็ง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินที่รัพยี่�ที่างวัฒนธุ์รรม 7,741,584.88 7,731,584.88

ร์วิมิสินทร์ัพิย์ไมิ่หมิุนเวิียนอื�น 13,127,421.50 13,082,382.77

11.1   สินที่รัพย์โครงกิารต้กิแต้�งจ้ัด็แสด็ง จำานวน 1,645,056.62 บาที่ เปี็นผู้ลิติ์ภัณฑ์�เพ้�อำกิารจัด็แสด็งและติ์กิแติ์่งภายี่
ในหอำนิที่รรศกิารโด็ยี่ไม่ม่วัติ์ถ์ปีระสงค�เพ้�อำกิารจำาหน่ายี่     

11.2 ผ้ลืิต้ภัณฑ์์เคร่�องที่องไที่ยที่่�มื่่ไว้เพ่�อจ้ัด็แสด็ง ปีระกิอำบด็้วยี่

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานหอำเคร้�อำงที่อำงไที่ยี่-ที่อำงเพชิรบ์ร่  เปี็นผู้ลิติ์ภัณฑ์�ที่่�ได็้จากิเงินที่์นหม์นเว่ยี่น ที่่� ศ.ศ.ปี. จ่ายี่เงินให้กิาญจนาภิเษ์กิ
วิที่ยี่าลัยี่ ช่ิางที่อำงหลวง เพ้�อำเป็ีนค่าใช้ิจ่ายี่ในกิารจัด็ที่ำาผู้ลิติ์ภัณฑ์� นำามา  แสด็งในหอำเคร้�อำงที่อำงไที่ยี่ติ์ามมติิ์ท่ี่�ปีระช์ิมคณะกิรรมกิาร
บริหาร ครั�งที่่� 19-9/2548 เม้�อำวันที่่� 15 กิรกิฎาคม 2548 โด็ยี่ม่มติ์ิอำน์มัติ์ิเงินที่์นหม์นเว่ยี่นในวงเงินไม่เกิิน 4,500,000 บาที่

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานหอำเคร้�อำงที่อำงไที่ยี่-ที่อำงส์โขที่ัยี่ เปี็นผู้ลิติ์ภัณฑ์�ที่่�ได็้จากิ ศ.ศ.ปี. ให้เงินสนับสน์นกิับกิาญจนาภิเษ์กิวิที่ยี่าลัยี่ 
ช่ิางที่อำงหลวง ในระหว่างปีี 2549 เพ้�อำจัด็ที่ำาโครงกิารพัฒนาและ สร้างงานหัติ์ถกิรรมเคร้�อำงที่อำงส์โขทัี่ยี่และกิารรวบรวมภ้มิปัีญญา
เชิิงชิ่างสร้างอำงค�ความร้้อำยี่่างเปี็นระบบ ติ์ามสัญญาเลขที่่� 34/2548 ลงวันที่่� 1 พฤศจิกิายี่น 2548 วงเงิน 2,910,000 บาที่

11.3 สินที่รัพย์ที่างวัฒนธรรมื่ จำานวน 7,741,584.88 บาที่ เป็ีนผู้ลิติ์ภัณฑ์�ท่ี่�ม่ไว้เพ้�อำกิารติ์กิแต่ิ์งจัด็แสด็งภายี่ในหอำนิที่รรศกิาร
 โด็ยี่ไม่ม่วัติ์ถ์ปีระสงค�เพ้�อำกิารจำาหน่ายี่ ในงวด็ปีี 2562 เพิ�มขึ�น จำานวน 10,000 บาที่ ซิ่ึ�งเกิิด็จากิกิารรับบริจาคผู้้าซิ่ิ�นไที่ล้�อำนางัว 
(ค์ณชิญที่รรศ วิเศษ์ศร่) ที่ายี่าที่ชิ่างศิลปีหัติ์ถกิรรม ติ์ามหนังส้อำ สส. 0106(1)/0417 ลงวันที่่� 28 สิงหาคม 2562

หมายเหตุุ 11  สินทุรัพย์ ไม่หมุนเว่ียนอ่�น

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานหอำเคร้�อำงที่อำงไที่ยี่–ที่อำงเพชิรบ์ร่ 2,374,980.00 2,374,980.00

ผู้ลิติ์ภัณฑ์�งานหอำเคร้�อำงที่อำงไที่ยี่–ที่อำงส์โขที่ัยี่ 1,365,800.00 1,365,800.00

ร์วิมิ 3,740,780.00 3,740,780.00

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561
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เจ้าหน่�ค่าวัสด็์และบริกิาร - 20,454,615.20

ค่าจ้างบริกิารและวัสด็์ค้างจ่ายี่ 57,152,704.58 57,626,365.72

เจ้าหน่�สินค้ารับฝ้ากิขายี่ 2,208,530.00 2,406,117.50

เจ้าหน่�ค่าวัสด็์และบริกิาร-บ์คคลภายี่นอำกิ - 85,536.00

เจ้าหน่�-เงินสำารอำงจ่ายี่โด็ยี่เจ้าหน้าที่่� ศ.ศ.ปี. 3,250.00 33,803.24

ค่าสาธุ์ารณ้ปีโภคค้างจ่ายี่ 913,771.08 861,695.87

ค่าธุ์รรมเน่ยี่มวิชิาชิ่พค้างจ่ายี่ 640,000.00 800,000.00

ร์วิมิเจิ้าหนี้ร์ะยะสั�น 60,918,255.66 82,268,133.53

หมายเหตุุ 12  เจ่้าหนี�อ่�นระยะสั�น 

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ภาษ์่เงินได็้หักิ ณ ที่่�จ่ายี่ 485,283.52 530,309.09

เงินปีระกิันสัญญา-สัญญาด็ำาเนินกิาร 7,555,757.00 6,495,476.50

เงินปีระกิันสัญญา-คำ�าปีระกิันกิารเชิ่า 216,571.00 148,753.00

เงินปีระกิันผู้ลงาน 20,330.00 245,330.00

ร์วิมิเงินร์ับูฝากร์ะยะสั�น 8,277,941.52 7,419,868.59

หมายเหตุุ 13  เงินรับฝากระยะสั�น     

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

รายี่ได็้จากิค่าเชิ่าอำาคารพระมิ�งมงคล และอำาคารติ์ลาด็ 889,600.00 596,853.00

รายี่ได็้ค่าบริกิารสาธุ์ารณ้ปีโภค 117,530.00 125,274.00

ร์วิมิร์ายไดำ้จิากการ์ขายสินค้าและบูร์ิการ์ 1,007,130.00 722,127.00

หมายเหตุุ 14  รายได้้จ่ากการข้ายสินค่้าและบริการ

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

เจ้าหน่�สินค้ารับฝ้ากิขายี่ เกิิด็จากิกิารจำาหน่ายี่สินค้ารับฝ้ากิขายี่ขอำงผู้้้ปีระกิอำบกิาร โด็ยี่ม่วัติ์ถ์ปีระสงค�เพ้�อำส่งเสริมและเพิ�ม
ชิ่อำงที่างกิารจำาหน่ายี่สินค้าให้กิับผู้้้ปีระกิอำบกิาร ราคาจำาหน่ายี่สินค้ารับฝ้ากิขายี่เที่่ากิับราคาติ์้นที่์นสินค้าฝ้ากิขายี่ ณ วันที่่� 
30 กิันยี่ายี่น 2562 ม่ยี่อำด็คงเหล้อำจำานวน 2,208,530 บาที่ ในจำานวนด็ังกิล่าวเปี็นเจ้าหน่�สินค้ารับฝ้ากิขายี่ที่่�ม่ยี่อำด็ค้างชิำาระ
ติ์ั�งแติ์่ปีี 2549-2552 จำานวน 12 รายี่ เปี็นเงิน 66,097 บาที่ ซิ่ึ�งในงวด็ปีี 2562 ศ.ศ.ปี. ได็้ด็ำาเนินกิารติ์ิด็ติ์่อำเจ้าหน่�แล้วแติ์่ไม่
สามารถติ์ิด็ติ์่อำเจ้าหน่�ด็ังกิล่าวได็้จึงอำยี่้่ระหว่างรอำอำายี่์ความขอำงเจ้าหน่� ครบ 10 ปีี ศ.ศ.ปี. จะพิจารณาด็ำาเนินกิารขอำอำน์มัติ์ิ
ติ์ัด็เปี็นรายี่ได็้อำ้�นขอำง ศ.ศ.ปี. ติ์่อำไปี
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รายี่ได็้ค่าปีรับ 1,507,883.17 2,389,977.30

รายี่ได็้อำ้�นๆ 4,331,085.05 3,071,945.75

ร์วิมิร์ายไดำ้อื�น 5,838,968.22 5,461,923.05

หมายเหตุุ 15  รายได้้อ่�น

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

เงินเด็้อำน 43,185,702.05 42,063,551.24

ค่าติ์อำบแที่นรายี่เด็้อำน 690,154.00 697,130.00

ค่าล่วงเวลา 27,860.00 37,780.00

ค่าใชิ้จ่ายี่อำ้�นขอำงบ์คลากิร 1,179,761.71 1,188,717.79

เงินสมที่บกิอำงที่์นสำารอำงเล่�ยี่งชิ่พพนักิงานและเจ้าหน้าที่่�ขอำงรัฐ 2,167,379.30 2,033,242.38

ร์วิมิค่าใชี้จิ่ายบูุคลากร์ 47,250,857.06 46,020,421.41

หมายเหตุุ 16  ค่่าใช้้จ่่ายบุค่ลากร

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ค่าใชิ้จ่ายี่ฝ้ึกิอำบรม 195,182.00 74,620.00

ค่าใชิ้จ่ายี่เด็ินที่าง 121,951.40 149,490.70

ค่าเชิ่าสินที่รัพยี่� 452,190.00 452,190.00

ค่าซิ่่อำมแซิ่มและบำาร์งรักิษ์า 1,028,283.14 705,487.54

ค่าจ้างบริกิาร-ด็้แลอำาคาร 3,496,283.85 3,468,666.65

ค่าจ้างบริกิาร-ด็้แลรักิษ์าและจัด็สวน 1,463,760.00 760,000.00

ค่าจ้างบริกิาร-ด็้แลรักิษ์าความสะอำาด็ 3,616,488.44 4,009,386.12

ค่าจ้างบริกิาร-ด็้แลรักิษ์าความปีลอำด็ภัยี่ 5,144,489.31 5,274,825.18

ค่าจ้างบริกิารอำ้�นๆ 7,863,843.50 5,032,716.65

ค่าธุ์รรมเน่ยี่ม 76,116.68 72,906.61

ค่าจ้างที่่�ปีรึกิษ์า 903,034.00 1,675,356.00

ค่าเบ่�ยี่ปีระกิันภัยี่ 239,467.59 253,497.70

ค่ารับรอำงและพิธุ์่กิาร 414,108.00 317,930.50

ค่าติ์รวจสอำบบัญชิ่ 640,000.00 400,000.00

ค่าคร์ภัณฑ์�ติ์ำ�ากิว่าเกิณฑ์� 386,485.00 644,080.30

หมายเหตุุ 17  ค่่าใช้้สอย

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561
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ค่าแกิ๊สและนำ�ามันเชิ้�อำเพลิง 163,600.40 166,570.10

ค่าใชิ้จ่ายี่ในกิารปีระชิ์ม 84,627.37 110,394.00

ค่าปีระชิาสัมพันธุ์� 419,440.00 1,236,890.00

ค่าใชิ้สอำยี่อำ้�น - 49,305.60

ร์วิมิค่าใชี้สอย 26,709,350.68 24,854,313.65

ค่าไฟัฟั้า 9,361,702.69 8,756,825.28

ค่าปีระปีา 519,590.87 373,988.39

ค่าโที่รศัพที่� 731,494.58 726,325.01

ค่าบริกิารส้�อำสารและโที่รคมนาคม 267,080.06 771,448.60

ค่าบริกิารไปีรษ์ณ่ยี่�โที่รเลขและขนส่ง 43,668.21 33,121.00

ค่าสาธุ์ารณ้ปีโภคอำ้�น 14,700.00 12,000.00

ร์วิมิค่าสาธาร์ณูปโภูค 10,938,236.41 10,673,708.28

หมายเหตุุ 18 ค่่าสาธิารณูปโภค่

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ค่าเสื�อมิร์าคา   

     อำาคารและส่วนปีรับปีร์ง      43,926,599.71 46,478,218.13

     อำ์ปีกิรณ� 7,525,827.15 8,217,098.26

     อำ์ปีกิรณ�-รอำจำาหน่ายี่ 21,001.03 -

     ที่รัพยี่�สินจากิงานกิิจกิรรม 2,493,656.97 3,498,310.13

ร์วิมิค่าเสื�อมิร์าคา-อาคาร์ อุปกร์ณ์ และทร์ัพิย์สินจิากงานกิจิกร์ร์มิ 53,967,084.86 58,193,626.52

ค่าตำัดำจิำาหน่าย   

     โปีรแกิรมคอำมพิวเติ์อำร� 2,342,076.10 2,042,929.37

     เว็บไซิ่ติ์� - 193,851.05

     ระบบส้�อำสารไร้สายี่ wi-fi 376,620.82 320,283.30

     สินที่รัพยี่�ไม่ม่ติ์ัวติ์น-รอำจำาหน่ายี่ 24,021.03 -

ร์วิมิค่าตำัดำจิำาหน่าย-สินทร์ัพิย์ไมิ่มิีตำัวิตำน 2,742,717.95 2,557,063.72

ร์วิมิค่าเสื�อมิร์าคาและค่าตำัดำจิำาหน่าย 56,709,802.81 60,750,690.24

หมายเหตุุ 19 ค่่าเส่�อมราค่าและค่่าตุัด้จ่ำาหน่าย

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561
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ค่าใชี้จิ่ายผู้ลิตำภูัณฑ์ศิลปาชีีพิไดำ้ร์ับูการ์พิัฒนามิาตำร์ฐาน

1. ศ.ศ.ปี. เปี็นศ้นยี่�รวมอำงค�ความร้้ และอำน์รักิษ์�ส้บสาน 53,590,602.90 35,728,621.62

  ศิลปีหัติ์ถกิรรมไที่ยี่

2. ส่งเสริมกิารพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์�ศิลปีหัติ์ถกิรรม 22,870,919.62 26,659,677.80

  เพ้�อำกิารติ์่อำยี่อำด็เชิิงพาณิชิยี่�

3. พัฒนาผู้้้ปีระกิอำบกิาร เชิ้�อำมโยี่งเคร้อำข่ายี่หน่วยี่งานและ 19,675,912.34 12,393,789.66

  Value Chain

4. ส่งเสริมกิิจกิรรมกิารติ์ลาด็ที่ั�งในและติ์่างปีระเที่ศ 64,026,865.57 60,266,735.20

5. พัฒนาอำงค�กิร ศ.ศ.ปี. เพ้�อำเพิ�มศักิยี่ภาพและปีระสิที่ธุ์ิภาพ 2,985,146.00 3,258,017.62

  ในกิารด็ำาเนินงาน

6. งบปีระมาณสนับสน์นม้ลนิธุ์ิส่งเสริมศิลปีาชิ่พฯ  120,000,000.00 124,350,000.00

  และศ้นยี่�ศิลปีาชิ่พบางไที่รฯ

7. โครงกิารจัด็จ้างงานผู้ลิติ์และติ์ิด็ติ์ั�งปี้ายี่ปีระชิาสัมพันธุ์� - 220,000.00

  บริเวณริมรั�วด็้านหน้า อำาคารขอำง ศ.ศ.ปี.

8. ค่าใชิ้จ่ายี่ติ์่างๆ ที่่�เบิกิจากิเงินกิันเหล้�อำมปีีและเงินคงเหล้อำจากิที่์น (2,896,979.99) 8,790,239.50

ร์วิมิค่าใชี้จิ่ายเงินอุดำหนุนเพิ่�อการ์ดำำาเนินงาน 280,252,466.44 271,667,081.40

หมายเหตุุ 20 ค่่าใช้้จ่่ายเงินอุด้หนุนเพ่�อการด้ำาเนินงาน

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561

ขาด็ที่์นส์ที่ธุ์ิจากิอำัติ์ราแลกิเปีล่�ยี่นเงินติ์ราติ์่างปีระเที่ศ  3,321.00 15,807.00

ขาด็ที่์นส์ที่ธุ์ิจากิกิารจำาหน่ายี่สินที่รัพยี่� 136,175.56 -

ร์วิมิค่าใชี้จิ่ายอื�น 139,496.56 15,807.00

หมายเหตุุ 21 ค่่าใช้้จ่่ายอ่�น

(หน่วยี่:บาที่)

2562 2561
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ร์ายนามิผูู้้บูร์ิหาร์
SACICT MANAGEMENT



1
A

nnual R
eport 2

0
2

0

108

ผูู้้อำานวิยการ์ | Chief Executive Officer ร์องผูู้้อำานวิยการ์/ผูู้้ชี่วิยผูู้้อำานวิยการ์
Deputy Chief Executive Officer / Assistant Director

1. นายพิร์พิล  เอกอร์ร์ถึพิร์ 
ผู้้อำานวยการั่ 

Mr. Pornpon Akathaporn 
Chief Executive Officer
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ร์องผูู้้อำานวิยการ์/ผูู้้ชี่วิยผูู้้อำานวิยการ์
Deputy Chief Executive Officer / Assistant Director

3. นางสาวิอุดำร์ บูัวิหลวิง
รั่่กษาการั่ผู้้ช่วยผู้้อำานวยการั่ และผู้้จ่ดึการั่สายงานบรั่่หารั่

Ms. Udon Bualuang
Acting Assistant Director & Management Department

2. นายอดำิศักดำิ� จิันทร์์วิิทัน
รั่องผู้้อำานวยการั่ 

Mr. Adisak Chanvitan
Deputy Chief Executive Officer
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ที�ปร์ึกษา | Advisor

1
2 3 4

3. นายวิร์ร์ณสินท์ สัตำยานุวิัตำร์์ 
ที�ปัรั่ึกษาดึ้านยุทธศาสตีรั่์องค์กรั่และรั่ะบบงาน

Mr.Wanasin Sattayanuwat
Corporate Strategy and Work Systems Advisor

1. นายสุชีาตำิ เตำชีจิักร์เสมิา 
ที�ปัรั่ึกษาดึ้านการั่ตีลาดึ

Mr. Suchart Techajaksemar
Marketing Advisor

2. นายอมิัจิจิ์ สมิบููร์ณ์เจิร์ิญ 
ที�ปัรั่ึกษาดึ้านการั่เสรั่่มสรั่้างภาพล่กษณ์องค์กรั่

Mr. Armaj Sombunjaroen
Corporate Image Enhancing Advisor
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7. นางสาวิธวิัลภูัสร์์ ชีัยปร์ีชีาสิทธิ� 
ที�ปัรั่ีกษาดึ้านการั่ออกแบบน่เทศศ่ลปั์

Ms. Tawanpat Chaiprichasit
Communication Design Advisor

5
6

7

4. นางสาวิน้องนุชี ชีวิาลา 
ที�ปัรั่ีกษาการั่ปัรั่ะชาส่มพ่นธ์และการั่ส่�อสารั่องค์กรั่

Ms. Nongnush Chawala
Corporate Comunication Advisor

5. นายสิร์ิวิัฒน์ ชีร์าร์ินทร์์ 
ที�ปัรั่ึกษาดึ้านกฎหมาย

Mr. Siriwat Chararin
Legal Advisor

6. นายนิธิบูดำี เที�ยงวิร์ร์ณกานตำ์ 
ที�ปัรั่ึกษาดึ้านส่งเสรั่่มว่ฒนธรั่รั่มและศ่ลปัห่ตีถกรั่รั่ม

Mr. Nithpordee Teangvannakarn
Culture and Crafts Enhancing Advisor
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1. นายภูาวิี โพิธิ�ยี� 
ผู้้จ่ดึการั่สายงานส่งเสรั่่มคุณค่าห่ตีถศ่ลปั์

Mr. Pavee Phoyee
Manager of Craft Promotion Department

1 2

2. นางสาวิชีุตำิกาญจิน์ เปลี�ยนโชีตำิ  
ผู้้จ่ดึการั่สายงานพ่ฒนาการั่ตีลาดึ

Ms. Chutikarn Pleanchote
Manager of Marketing Development Department

ผูู้้จิัดำการ์สายงาน | Head of Division
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3
4

3. นางณิชีาภูา ชีาญกอบูเกียร์ตำิ 
รั่่กษาการั่ผู้้จ่ดึการั่สายงานยุทธศาสตีรั่์ 
ห่วหน้าฝั่ายเลข้านุการั่ผู้้อำานวยการั่

Mrs. Nichapa Chankopkiad
Acting Business Development Manager
Head of Executive Secretary Division

4. นางเพิ็ญศิร์ิ ปันยาร์ชีุน 
ผู้้จ่ดึการั่สายงานพ่ฒนาผ้ล่ตีภ่ณฑ์์และศ่กยภาพ

Mrs. Pensiri Panyarachun  
Manager of Craft Innovation Department
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1 2

1. นายขนก ลิมิปิพิิชีัย 
ห่วหน้าฝั่ายสมาช่กส่มพ่นธ์ 

Mr. Kanok Limbipichai 
Head of Member Ralations Division

2. นายร์าวิิน ไชียทิพิย์
ห่วหน้าฝั่ายทรั่่พยากรั่บุคคลและพ่ฒนาองค์กรั่

Mr. Rawin Chaiyathip
Head of Human Resources and
Organization Development Division

หัวิหน้าฝ่าย | Head of Division
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3

4 5

5. นางสาวิศิร์ินทร์์ทิพิย์ ศร์ีใหมิ่
ห่วหน้าฝั่ายปัรั่ะชาส่มพ่นธ์และส่�อสารั่องค์กรั่

Ms. Sirintip Srimai 
Head of Corporate Communication Division

3. นางทิชีา ร์ุจิิพิีร์ชีากุล
ห่วหน้าฝั่ายบ่ญชีการั่เง่นและงบปัรั่ะมาณ

Mrs. Ticha Rujiperachakul
Head of Accounting finance
and Budgeting Division

4. นายธร์าพิงษ์ สุขมิาก
ห่วหน้าฝั่ายกฎหมาย

Mr. Tarapong Sookmak
Head of Legal Division 
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1 2

2. นางบูุร์ฉััตำร์ ศร์ีวิิลัย
ห่วหน้าฝั่ายบรั่่หารั่องค์ความรัู่้และน่ทรั่รั่ศการั่

Mrs. Burachat Sriwilai
Head of Knowledge Management Division

1. นางเร์ณู โสวิร์ร์ณะ
ห่วหน้าฝั่ายอำานวยการั่

Mrs. Renoo Sowanna
Head of General Affairs Division

หัวิหน้าฝ่าย | Head of Division
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5

5. นางสาวิณีร์นุชี เลอสร์วิงศานตำิ
ผู้้ตีรั่วจสอบภายใน

Ms. Neeranut Loursuangsanti
Internal Auditor 

4. นางสาวิวิันวิร์ร์ษา ชีุนจิำาร์ัส
ห่วหน้าฝั่ายว่จ่ยและพ่ฒนานว่ตีศ่ลปั์

Ms. Wanwatsa Chunchamrus
Head of Craft Research Division 

3. นางสาวิร์ัตำนา ปั�นงามิ
เจ้าหน้าที�อาวุโสฝั่ายเทคโนโลยีสารั่สนเทศ
และรั่่กษาการั่ห่วหน้าฝั่ายเทคโนโลยีสารั่สนเทศ

Ms. Rattana Panngam
Head of Information Technology 
Division
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2
3

1. นางสาวิกุลร์ัศมิิ� ปัทมิสูตำ
ห่วหน้าฝั่ายส่งเสรั่่มคุณค่า

Ms. Kulrasm Pattamasood
Head of Artisan Promotion Division

2. นางญาณิดำา ปานเกษมิ
ห่วหน้าฝั่ายพ่ฒนาศ่กยภาพสมาช่ก

Mrs. Yanida Pankasem
Head of Craft Incubation Division 

3. นางสาวิสุพิัตำร์า มิหาชีนะวิงศ์
ห่วหน้าฝั่ายบรั่่หารั่ความเสี�ยงและเพ่�มปัรั่ะส่ทธ่ภาพองค์กรั่

Ms. Supatta Mahachanawong
Head of Risk Management and Effectiveness 
Enhancing Division

หัวิหน้าฝ่าย | Head of Division
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5. นางสาวิชีญาภูัชี ป้อมิมิี
ห่วหน้ากลยุทธ์และปัรั่ะเม่นผ้ลองค์กรั่

Ms. Chayapat Pommee
Head of Organization Strategy and 
Evaluation Division 

4. นางสาวิร์ชีนาท พิจินาร์ถึ
ห่วหน้าฝั่ายพ่ฒนาผ้ล่ตีภ่ณฑ์์

Ms. Rachanard Potchanard
Head of Product Development Division

3. นางสาวิสุพิัตำร์า มิหาชีนะวิงศ์
ห่วหน้าฝั่ายบรั่่หารั่ความเสี�ยงและเพ่�มปัรั่ะส่ทธ่ภาพองค์กรั่

Ms. Supatta Mahachanawong
Head of Risk Management and Effectiveness 
Enhancing Division
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โด็ยี่ที่่�เปี็นกิารสมควรปีรับปีร์งระเบ่ยี่บว่าด็้วยี่ปีระมวลจริยี่ธุ์รร
มขอำงศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาช่ิพระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) 
ให้สอำด็คล้อำงกัิบมาติ์รา 279 ขอำงรัฐธุ์รรมน้ญแห่งราชิอำาณาจักิรไที่ยี่ 
พ์ที่ธุ์ศักิราชิ 2550 ที่่ �บ ัญญัติ์ ิให ้ม ่ปีระมวลจร ิยี่ธุ์รรมเพ้ �อำ
กิ ำาหนด็มาติ์รฐานที่างจร ิยี่ธุ์รรมขอำงผู้ ้ ้ด็ ำารงติ์ ำาแหน ่งที่าง
กิารเม้อำง ข ้าราชิกิารหร้อำเจ ้าหน้าที่่ �ขอำงร ัฐแติ์่ละปีระเภที่  
โด็ยี่ให้ม่กิลไกิและระบบในกิารบังคับใชิ้อำยี่่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ 
รวมทัี่�งกิำาหนด็ขั�นติ์อำนกิารลงโที่ษ์ติ์ามความร้ายี่แรงแห่งกิารกิระที่ำา

อำาศัยี่อำำานาจติ์ามมาติ์รา 20 (3) แห่งพระราชิกิฤษ์ฎ่กิา
จัด็ติ์ั�งศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) 
พ.ศ. 2546 คณะกิรรมกิารบริหารศ้นยี่�ส่งเสริม
ศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) จึงกิำาหนด็ระเบ่ยี่บไว้ 
ด็ังน่�

ข้อำ 1 ระเบ่ยี่บน่�ให้เร่ยี่กิว่า “ระเบ่ยี่บคณะกิรรมกิารบริหา
รศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ (อำงค�กิารมหาชิน) ว่า
ด็้วยี่ปีระมวลจริยี่ธุ์รรมศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ 
(อำงค�กิารมหาชิน) พ.ศ. 2557”

ข้อำ 2 ให้ยี่กิเลกิิระเบ่ยี่บศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิพ่ระหว่างปีระเที่ศ
(อำงค�กิารมหาชิน) ว่าด็้วยี่ปีระมวลจริยี่ธุ์รรมขอำงผู้้้อำำานวยี่กิาร
และผู้้ ้ปีฏิิบัติ์ิงานขอำงศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิ่พระหว่างปีระเที่ศ
(อำงค�กิารมหาชิน) พ.ศ. 2553

ข้อำ 3 ระเบ่ยี่บน่ �ให้ใชิ้บังคับติ์ั �งแติ์่ว ันถัด็จากิวันปีระกิาศ
เปี็นติ์้นไปี

ข้อำ 4 ในระเบ่ยี่บน่�

“ศ.ศ.ปี.” หมายี่ความว่า ศ้นยี่�ส่งเสริมศิลปีาชิพ่ระหว่างปีระเที่ศ
(อำงค�กิารมหาชิน)

“คณะกิรรมกิาร” หมายี่ความว่า คณะกิรรมกิารบริหาร ศ.ศ.ปี.

“กิรรมกิาร” หมายี่ความว่า กิรรมกิารบริหาร ศ.ศ.ปี.

“ผู้้้อำำานวยี่กิาร” หมายี่ความว่า ผู้้้อำำานวยี่กิาร ศ.ศ.ปี.

ข้อำ 5 ให้ปีระธุ์านกิรรมกิารเปี็นผู้้้รักิษ์ากิารติ์ามระเบ่ยี่บน่ �
ในกิรณ่ที่่ �เกิิด็ปีัญหาในกิารปีฏิิบัติ์ิติ์ามระเบ่ยี่บน่ � ให้ปีระธุ์าน
กิรรมกิารเปี็นผู้้้วินิจฉัยี่ชิ่�ขาด็

As it is deemed appropriate to improve the reg-
ulations on the Code of Ethics of the SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) to conform with Section 279 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand  
B.E. 2550 (2007), which requires the establishment  
of the Code of Ethics in order to set ethical standards 
for holders of political positions, civil servants or  
government officials. It also calls for the establishment  
of mechanisms and systems for effective enforcement 
together with punitive procedures based on the se-
verity 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 Organi-
zation) 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 Di rectors” means the SACICT  
Executive Board. 

 “Directors” means the SACICT Executive  
Directors. 

ระเบียบค่ณะกรรมการบริหารศููนย์ส่งเสริมศูิลปาช้ีพระหว่่างประเทุศู (องค่์การมหาช้น)  
Regulations of the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization)

ว่่าด้ว่ย์ประมว่ลจริย์ธรรมศููนย์์ส่งเสริมศูิลปาชีีพระหว่่างประเทศู (องค์การมหาชีน) พ.ศู. 2557  
(Public Organization) on the Code of Ethics of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand  

(Public Organization) B.E. 2557 (2014)
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หมว่ด้ 1 มาตุรฐานจ่ริยธิรรม

ส่ว่นที่ 1 มาตุรฐานจริย์ธรรมอันเป็นค่านิย์มหลัก

ข้อำ 6 คณะกิรรมกิาร คณะอำน์กิรรมกิารที่่�ปีรึกิษ์าขอำงคณะ
กิรรมกิาร ผู้้้อำำานวยี่กิารและผู้้้ปีฏิิบัติ์ิงานติ์้อำงปีฏิิบัติ์ิหน้าที่่� โด็ยี่
ยี่ึด็มั�นในมาติ์รฐานจริยี่ธุ์รรมอำันเปี็นค่านิยี่มหลักิ 9 ปีระกิาร ด็ังน่�

(1) กิารยี่ึด็มั�นในค์ณธุ์รรมและจริยี่ธุ์รรม

(2) กิารม่จิติ์สำานึกิที่่�ด็่ ซิ่้ �อำสัติ์ยี่� ส์จริติ์และรับผู้ิด็ชิอำบ

(3) กิารยี่ึด็ถ้อำปีระโยี่ชิน�ขอำงปีระเที่ศชิาติ์ิเหน้อำกิว่าปีระโยี่ชิน�
 ส่วนติ์น และไม่ม่ปีระโยี่ชิน�ที่ับซิ่้อำน

(4) กิารยี่้นหยี่ัด็ที่ำาในสิ�งที่่�ถ้กิติ์้อำง เปี็นธุ์รรม และถ้กิกิฎหมายี่

(5) กิารให้บริกิารแกิ่ปีระชิาชินด็้วยี่ความรวด็เร็ว ม่อำัธุ์ยี่าศัยี่
 และไม่เล้อำกิปีฏิิบัติ์ิ

(6) กิารให้ข้อำม้ลข่าวสารแกิ่ปีระชิาชินอำยี่่างครบถ้วนถ้กิติ์้อำง
 และไม่บิด็เบ้อำนข้อำเที่็จจริง

(7) กิารม์ ่งผู้ลสัมฤที่ธุ์ิ �ขอำงงาน รักิษ์ามาติ์รฐาน ม่ค์ณภาพ
 โปีร่งใสและติ์รวจสอำบได็้

(8) กิารยี่ึด็มั�นในระบอำบปีระชิาธุ์ิปีไติ์ยี่อำันม่พระมหากิษ์ัติ์ริยี่�
 ที่รงเปี็นปีระม์ข

(9) กิารยี่ึด็มั�นในหลักิจรรยี่าบรรณวิชิาชิ่พขอำงอำงค�กิร 

ส่ว่นที่ 2 มาตุรฐานจริย์ธรรมขององค์กร

ข้อำ 7 คณะกิรรมกิาร คณะอำน์กิรรมกิาร ท่ี่�ปีรึกิษ์าขอำงคณะกิรรมกิาร 
ผู้้้อำำานวยี่กิารและผู้้้ปีฏิิบัติ์ิงานติ์้อำงม่มาติ์รฐานจริยี่ธุ์รรม ด็ังน่�

(1)  ติ์้อำงจงรักิภักิด็่ติ์่อำชิาติ์ิ ศาสนา และพระมหากิษ์ัติ์ริยี่�

(2) ติ์้อำงเปี็นแบบอำยี่่างที่่ �ด็ ่ในกิารรักิษ์าไว้และปีฏิิบัติ์ิติ์าม
 รัฐธุ์รรมน้ญแห่งราชิอำาณาจักิรไที่ยี่ที่์กิปีระกิาร

(3) ติ์้อำงม่ศ่ลธุ์รรมและธุ์ำารงไว้ซิ่ึ �งวัฒนธุ์รรมอำันด็่งาม เปี็น
 แบบอำยี่่างที่่ �ด็่ในกิารเปี็นพลเม้อำงด็่ เคารพและปีฏิิบัติ์ิ
 ติ์ามกิฎหมายี่อำยี่่างเคร่งครัด็

(4) ติ์้อำงไม่ปีระพฤติ์ิติ์นอำันอำาจกิ่อำให้เกิิด็ควา เส ้ �อำมเส ่ยี่ติ์่อำ
 เกิ่ยี่รติ์ิภ้มิขอำงติ์ำาแหน่งหน้าที่่�

(5) ติ์้อำงรับผู้ิด็ชิอำบติ์่อำหน้าที่่ � ปีฏิิบัติ์ิหน้าที่่ �อำยี่่างเติ์็มกิำาลัง 
 ความสามารถด็้วยี่ความเส่ยี่สละ ที่์่มเที่สติ์ิปีัญญา ความร้้

 ความสามารถให้บรรล์ผู้ลสำาเร ็จและม่ปีระสิที่ธุ์ ิภาพ
 ติ์ามภาระหน้าที่่�ที่่ �ได็้รับมอำบหมายี่ เพ้�อำให้เกิิด็ปีระโยี่ชิน�
 ส้งส์ด็แกิ่ปีระเที่ศชิาติ์ิและปีระชิาชิน

(6) ติ์้อำงม์ ่งแกิ้ไขปีัญหาความเด็้อำด็ร้อำนขอำงปีระชิาชินด็้วยี่
 ความเปี็นธุ์รรม รวด็เร็ว และม์่งส่งเสริมความเข้าใจอำันด็่
 ระหว่างหน่วยี่งานและปีระชิาชิน

 “CEO” means the SACICT Chief Executive  
Officer. 

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

Chapter 1 Ethical Standards

Part 1 Ethical Standards as Core Values

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

(1)  Adhering to virtues and ethics 

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

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

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

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

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

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

(8)  Adher ing to the democrat ic reg ime 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
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 (7) ติ์ ้ อำงร ั กิษ์าความล ับที่ ่ � ได็ ้ จากิกิารปีฏิ ิบ ัติ์ ิหน ้ าที่ ่ �  
  กิารเปีิด็เผู้ยี่ข้อำม้ลที่่�เปี็นความลับ จะกิระที่ำาได็้ติ์่อำเม้�อำ 
  ม ่อำ ำานาจหน้าที่ ่ �และได็ ้ร ับอำน ์ญาติ์จากิผู้ ้ ้ม ่อำ ำานาจ  
  หร้อำเปี็นไปีติ์ามที่่�กิฎหมายี่กิำาหนด็เที่่านั�น

 (8) ติ์ ้อำงร ักิษ์าและเสร ิมสร ้ างความสาม ัคค ่ระหว ่ าง 
  ผู้้ ้ร ่วมงาน พร้อำมกิับให้ความชิ่วยี่เหล้อำเกิ้ �อำกิ้ลซิ่ึ �งกิัน

  และกิันในที่างที่่�ชิอำบ

 (9) ติ์้อำงไม่ใชิ้สถานะ หร้อำติ์ำาแหน่งไปีแสวงหาปีระโยี่ชิน� 
  ที่ ่ �ม ิควรได็ ้ส ำาหร ับติ์นเอำงหร ้อำผู้ ้ ้อำ ้ �น ไม ่ว ่าจะเปี ็น 
  ปีระโยี่ชิน�ในที่างที่รัพยี่�ส ินหร้อำไม ่กิ ็ติ์าม ติ์ลอำด็จน 
  ไม่รับขอำงขวัญ ขอำงกิำานัล หร้อำปีระโยี่ชิน�อำ้ �นใด็จากิ 
  บ์คคลที่่ �เกิ่ �ยี่วข้อำง เพ้ �อำปีระโยี่ชิน�ติ์่างๆ อำันอำาจเกิิด็

  จากิกิารปีฏิิบ ัติ์ ิหน ้าที่ ่ �ขอำงติ์น เว ้นแติ์ ่กิารให ้ โด็ยี่
  ธุ์รรมจรรยี่า หร้อำกิารให้ติ์ามปีระเพณ่

(10) ติ์้อำงปีฏิิบัติ์ิหน้าที่่�ด็้วยี่ความส์ภาพเร่ยี่บร้อำยี่ ม่อำัธุ์ยี่าศัยี่
  และม่มน์ษ์ยี่สัมพันธุ์�อำันด็่ ติ์้อำงไม่ปีิด็บังข้อำม้ลที่่�จำาเปี็น
  ในกิารปีฏิิบัติ์ิงานขอำงเพ้�อำนร่วมงาน และไม่นำาผู้ลงาน
  ขอำงผู้้้อำ้�นมาแอำบอำ้างเปี็นผู้ลงานขอำงติ์น

หมว่ด้ 2 กลไกและระบบการบังค่ับใช้้

ข้อำ 8 คณะกิรรมกิาร คณะอำน์กิรรมกิาร ท่ี่�ปีรึกิษ์าขอำงคณะกิรรมกิาร 
ผู้ ้ ้อำ ำานวยี่กิาร และผู้ ้ ้ปีฏิ ิบ ัติ์ ิงานติ์ ้อำงปีระพฤติ์ิปีฏิ ิบ ัติ์ ิและ
วางติ์นอำยี่้ ่ในกิรอำบขอำงระเบ่ยี่บน่ �อำยี่่างเคร่งครัด็ ติ์ลอำด็จน 
เปี็นแบบอำยี่่างที่่�ด็่ ควรแกิ่กิารยี่กิยี่่อำงให้เปี็นที่่�ปีระจักิษ์�ติ์่อำสา
ธุ์ารณชินที่ั�วไปี

ข้อำ 9 ในกิรณ่ที่่�ม่กิารร้อำงเร่ยี่น หร้อำปีรากิฏิเหติ์์ว่าคณะกิรรมกิาร 
คณะอำน์กิรรมกิาร ที่่�ปีรึกิษ์าขอำงคณะกิรรมกิาร ผู้้้อำำานวยี่กิาร
ปีระพฤติ์ิปีฏิิบัติ์ิฝ้่าฝ้้นระเบ่ยี่บน่� ให้คณะกิรรมกิารเปี็นผู้้ ้รับผู้ิด็
ชิอำบพิจารณาด็ำาเนินกิาร

ในกิรณ่ท่ี่�ม่กิารร้อำงเร่ยี่น หร้อำปีรากิฏิเหต์ิ์ว่าผู้้้ปีฏิิบัติิ์งานปีระพฤติิ์
ปีฏิิบ ัติ์ ิฝ้ ่าฝ้ ้นระเบ ่ยี่บน่ � ให ้ผู้ ้ ้อำ ำานวยี่กิารเปี ็นผู้ ้ ้ร ับผู้ ิด็ชิอำบ
พิจารณาด็ำาเนินกิาร

ข้อำ 10 กิารด็ำาเนินกิารติ์ามข้อำ 9 ให้ผู้้้รับผู้ิด็ชิอำบพิจารณาด็ำาเนิน
กิารแติ์่งติ์ั�งคณะกิรรมกิารจริยี่ธุ์รรมจำานวนไม่น้อำยี่กิว่าสามคน
แติ์่ไม่เกิินห้าคน เปี็นผู้้้ด็ำาเนินกิารสอำบสวนที่างจริยี่ธุ์รรม

ข้อำ 11 หากิด็ำาเนินกิารสอำบสวนติ์ามข้อำ 10 แล้ว ไม่ปีรากิฏิ
ข้อำเที่็จจริงว่าม่กิารฝ้่าฝ้้นระเบ่ยี่บให ้ผู้ ้ ้ ร ับผู้ ิด็ชิอำบพิจารณา
ด็ำาเนินกิารติ์ามข้อำ 9 สั �งยี่์ติ์ิเร้ �อำง แติ์่หากิปีรากิฏิข้อำเที่็จจริง
ว่าม่กิารฝ้่าฝ้้นระเบ่ยี่บ ให้ผู้้้รับผู้ิด็ชิอำบด็ำาเนินกิารติ์ามสมควร

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

(5) Must be responsible for and perform their duties 
to the best of their capability and with utmost devo-
tion 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 understanding 
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 with-
in the organization for personal or financial gains, 
for themselves or others and accept gifts or other  
benefits from any persons concerned who seek  
favors from their positions within the organization.  
An exception may be applied if the gifts are given 
based on an ethical intention or tradition.

(10) Must perform their duties in collaboration  
with others with politeness, courtesy and good  
human relat ions and must not conceal any  
informat ion necessary for the colleagues’ per-
formance 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. 
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ข้อำ 12 กิารด็ำาเนินกิารที่างจริยี่ธุ์รรมติ์ามข้อำ 9 ข้อำ 10  
และข้อำ 11 ให้นำาแนวที่างและวิธุ์่กิารสอำบสวนติ์ามข้อำบังคับ 
ว่าด็้วยี่กิารบริหารงานบ์คคลมาบังคับใชิ้โด็ยี่อำน์โลม

ข้อำ 13 กิารสั �งกิารขอำงผู้้ ้ร ับผู้ิด็ชิอำบพิจารณาด็ ำาเน ินกิาร
ติ์ามข้อำ 11 ให้ถ ้อำเปี็นที่่ �ส ์ด็ เว ้นแติ์่จะปีรากิฏิข้อำเที่็จจริง
ในภายี่หลังที่่�อำาจที่ำาให้ผู้ลกิารสั�งกิารนั�นเปีล่�ยี่นแปีลงไปี

หมว่ด้ 3 ข้ั�นตุอนการลงโทุษ

ข้อำ 14 เม้ �อำม่กิารด็ำาเนินกิารสอำบสวนที่างจริยี่ธุ์รรมแล้ว 
ให้ม่กิารด็ำาเนินกิารติ์ามข้อำ 11 โด็ยี่ไม่ชิักิชิ้า

ข้อำ 15 กิารพิจารณาว่ากิรณ่ใด็ถ้อำเปี็นกิารปีระพฤติ์ิปีฏิิบัติ์ิ
ฝ้ ่าฝ้้นระเบ่ยี่บน่ � ให้คณะกิรรมกิารจริยี่ธุ์รรมพิจารณาจากิ 
พฤติ์ิกิรรมขอำงกิารฝ้่าฝ้้น ความจงใจหร้อำเจติ์นา ม้ลเหติ์์จ้งใจ
ความสำาคัญ และหน้าที่่�ความรับผู้ิด็ชิอำบขอำงผู้้้ฝ้่าฝ้้น และเหติ์์
อำ้�นอำันควรนำามาปีระกิอำบกิารพิจารณา

ข้อำ 16 กิรณ่ผู้้้ปีฏิิบัติ์ิงานที่่�ปีระพฤติ์ิปีฏิิบัติ์ิฝ้่าฝ้้นระเบ่ยี่บน่�
ในกิรณ่อำันมิใชิ่เปี็นความผู้ิด็ที่างวินัยี่ หร้อำความผู้ิด็ที่างอำาญา 
ให้ด็ำาเนินกิารติ์ามควรแกิ่กิรณ่ เพ้�อำให้ม่กิารแกิ้ไข หร้อำด็ำาเนินกิาร
ที่่�ถ้กิติ์้อำง หร้อำติ์ักิเติ์้อำน หร้อำนำาไปีปีระกิอำบกิารพิจารณากิาร
แติ์่งติ์ั�ง กิารเข้าส้่ติ์ำาแหน่ง กิารพ้นจากิติ์ำาแหน่ง กิารเล้�อำนขั�น
เงินเด็้อำน หร้อำกิารพิจารณาความด็่ความชิอำบ หร้อำกิารสั�งกิาร
ให้ผู้้้ฝ้่าฝ้้นนั�นปีรับปีร์งติ์นเอำง หร้อำได็้รับกิารพัฒนาแล้วแติ์่กิรณ่

กิรณ่คณะกิรรมกิาร คณะอำน ์กิรรมกิาร ที่ ่ �ปีร ึกิษ์าขอำง
คณะกิรรมกิาร ผู้้้อำำานวยี่กิาร ที่่�ปีระพฤติ์ิปีฏิิบัติ์ิฝ้่าฝ้้นระเบ่ยี่บน่�
ให้ด็ำาเนินกิารติ์ามควรแกิ่กิรณ่

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

11. If no violation of the Regulations is found after 
completing the investigation under No. 10, the re-
sponsible 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 decis ion made by the responsible  
person under No. 11 is final unless different facts 
appear and change the results of the order. 

Chapter 3 Punitive Procedures          

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

15. Whether which conduct is considered a vio-
lation 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 consid-
eration.  

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 as-
sistance 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.  




