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นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
ประธานกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat
President of the Executive Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre
of Thailand
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16 ปีที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) หรอื SACICT เป็นทีรู่จั้กและยอมรับมากขึน้
โดยล�าดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงบทบาทและผล
งานด้านศิลปหัตถกรรม ทั้งหมดน้ีต ้องขอบคุณคณะ
กรรมการคณะที่ปรึกษาพิเศษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันที่ได้ทุ ่มเทก�าลังกายก�าลังใจพัฒนาศูนย์
ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มาจนถึง
ปัจจุบัน 

ด้วยบรบิทการเปลีย่นแปลงของโลกทีร่วดเรว็ขึน้ในทกุๆ ด้าน
ตามที่ทราบกัน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) จะเผชิญกับความท้าทายยิ่งไปกว่าเดิม 
ในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 
และอนรุกัษ์สบืสานคณุค่าศลิปหตัถกรรมไทย รวมท้ังต่อยอด 
เชิงพาณิชย์สู่สากล เพ่ือให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน 

ความท้าทายของการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรม คือองค์ความรู้ที่จะสูญหาย 
ขาดผู้สืบทอด ขาดแรงจูงใจ ขาดแม้แต่วัสดุท่ีจะใช้ ส่วน
ความท้าทายของการต่อยอดเชงิพาณชิย์ มาจากปัจจยัภายใน 
เช่น ด้านศกัยภาพผูป้ระกอบการ ผลงานศลิปหตัถกรรม และ
ปัจจัยภายนอก เช่น มีคู่แข่งมากขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากในประเทศและต่างประเทศ ในด้านเทคโนโลยี  รสนิยม 
และพฤติกรรมผู้บริโภค และระบบการค้า การตลาด ที่
เปลี่ยนไป 

ไม่ว่าอนาคตจะเปล่ียนแปลงอย่างไร ดิฉันเช่ือม่ันในการ
แสวงหาโอกาส เช่ือมั่นในองค์กร คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
บุคคลากร ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ชุมชนผู้ประกอบการ ตลอดจน
ผูส้นบัสนุนจากทกุภาคส่วนว่าจะร่วมมอืกันฟันฝ่าความท้าทายนี้
ได้ส�าเร็จเพื่อความอยู ่ดีกินดีของผู้อยู ่ในห่วงโซ่ผลิตงาน
หัตถศิลป์ และรักษาสมบัติอันมีค่าของประเทศไว้ได้สืบไป

For the past 16 years, The SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public 
Organization) or SACICT has gain traction and 
acceptance both locally and internationally for 
its efforts in the preservation and creation of arts 
and crafts. For this success, I would like to thank 
our special advisory board, management team, 
and personnel who have given their all for The 
SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand (Public Organization).

Under the context of our everchanging world, 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) faces greater 
challenges to become a hub of knowledge, to 
conserve the invaluable Thai crafts, and to 
commercial ize crafts for the susta inable 
development of Thai communities. 

Our main challenge lies in the fact that Thai craft 
is a lost craft, missing key pieces of knowledge 
and lacking descendants, inspirations, or even 
materials needed for the crafts. In terms of 
business, there are entrepreneurial skills and 
product marketability to consider. External factors, 
such as higher direct and indirect competition from 
within and outside the country, technological 
advancement, taste, consumer behavior, distribution 
channel, and marketing, all contribute to the more 
challenge.

Still, whatever the future brings, I believe in the 
pursuit of opportunities. I believe in our organization, 
the board, the management team, our personnel, 
The Master Artisans of Thailand, The Master 
Craftsmen, The Craftsmanship Descendants, craft 
societies, and all sectors supporting us through 
this journey to overcome the challenge, bring 
prosperity to Thai craftsmen, and preserve our 
country’s priceless treasure.

สารจากประธานกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAgE FROM ThE PRESIDENT OF ThE ExECUTIVE BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
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นางอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

Mrs. Amparwon Pichalai
Chief Executive Officer
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre
of Thailand
In office from September 1, 2015 to August 31, 2019
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ SACICT มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด
งานศิลปหัตถกรรมไทย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ให้คงอยู่คู ่สังคมไทยและต่อยอดเชิง
พาณิชย์ทั้งในประเทศและในระดับสากล ภายใต้แนวคิด 
“Today Life’s Crafts” เพื่อให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความ
ร่วมสมัยกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงในปี 2562 นี้ SACICT 
ไม่เพียงเดินหน้าตามกรอบภารกิจอย่างเข้มข้นและรอบด้าน
แล้ว SACICT ยังผลักดันให้วงการหัตถศิลป์ไทยได้ปรับตัว
เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบททางสังคม 
ตอกย�้าบทบาทของ SACICT ในการเป็นเข็มทิศชี้น�าทิศทาง
ให้กับงานหัตถศิลป์แก่สังคมไทย โดยศึกษาแนวโน้มเทรนด์
โลกผ่านการวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของงาน
หัตถศิลป์ในตลาดนานาชาติ ก�าหนดเป็น “SACICT Craft 
Trend” ขึ้น เพื่อบ่งบอกทิศทางให้ผู้ที่ท�างานศิลปหัตถกรรม
ไทยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานและเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ได้
สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล SACICT จึงมุ่งมั่นในการก้าว
สู ่การเป็นองค์กรที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยองค์ความรู้และเป็น
ศูนย์กลาง Big Data ในด้านศิลปหัตถกรรมภายใต้ชื่อ 
“SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre”ศูนย์
รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่
ที่ สุดในประเทศและภูมิภาค โดยได ้เป ิดตัว SACICT 
Archive ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลาจากทุก
มุมโลก สร้างโอกาสให้แก่ทุกภาคส่วนได้น�าไปใช้ประโยชน์
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้งานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าว
ทันโลกยุคใหม่

ใน ปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียน 
และเป็น “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” SACICT จับมือร่วม
กับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรด้านศิลปหัตถกรรมในอาเซียน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลป
หัตถกรรมไทยในวัฒนธรรมร่วม เพื่อที่ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนี้จะ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน และนอกจากประชาคม
อาเซียนแล้ว SACICT พร้อมจะร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนายกระดับคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าพร้อมขยายโอกาสทางการตลาดแก่วงการงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) or “SACICT” 
mission is to conserve and continue Thai folk crafts, 
become a hub of craft knowledge and uphold the 
value of Thai crafts for Thai society. The concept 
of “Today Life’s Crafts” will help commercialize 
Thai crafts both locally and internationally and make 
them more suitable for daily use. In 2019, SACICT 
not only worked to promote its mission, but also 
worked to adapt Thai crafts to the changing trends 
of the world. This reiterates the role of SACICT 
as a compass that guides Thai crafts into the 
international market. Through research and studies, 
we came up with the “SACICT Craft Trend” to guide 
Thai craftsmen towards a more international 
standard of creativity.

At the turning point of the digital era, SACICT is 
set to become a hub of knowledge that gathers all 
Big Data for Thai crafts under the umbrella of 
“SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre,” the 
largest knowledge and conservation center for 
traditional arts and crafts in the region. For the first 
time, the SACICT Archive is now open to the public 
to allow better access to knowledge of crafts in 
digital format, providing an opportunity for all 
sectors to take Thai crafts to a new level of 
modernization.

In 2019, Thailand received the highest honor of 
hosting the ASEAN Summit, making it a “year of 
culture” for SACICT to collaborate with a network 
of ASEAN craft organizations to exchange knowledge, 
co-organize projects for multicultural crafts and 
promote the value of Asian crafts. SACICT is also 
ready to collaborate with local and international 
partners to raise the value of crafts and commercialize 
Thai crafts for the international market.

สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAgE FROM ThE ChIEF ExECUTIVE OFFICER
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
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โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Management Structure of The SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand (Public Organization)
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นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ด�ารงต�าแหน่งถึงเดือนมิถุนายน 2561

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

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช 
ที่ปรึกษาพิเศษ

Ms. Orajit Singkalavanich 
Advisory Board

นายศรีภูมิ ศุขเนตร 
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Sribhumi Sukhanetr 
Advisory Board

รายนามคณะท่ี่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

Ms. Kritsana Ruayajin 
Advisory Board

นางอรนุช โอสถานนท์ 
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mrs. Oranuj Osatananda 
Advisory Board

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล 
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Phongsak Assakul 
Advisory Board

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Supant Mongkolsuthree 
Advisory Board
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นางสาวบรรจงจติต์ องัศสุงิห์ 
กรรมการ

Miss Banjongjitt Angsusingh
Executive Board

รายนามคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
ประธานกรรมการ 

Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat
President of the Executive Board
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นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
กรรมการ

Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Executive Board 

นายวฒุิไกร ลวีรีะพันธุ์
กรรมการ

Mr. Vuttikrai Leewiraphan
Executive Board 

นายเอกชยั วงศ์วรกุล
กรรมการ

Mr. Akachai Wongworakul
Executive Board 
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นางสาวพจนา สมัีนตร
กรรมการ

Miss Pojana  Simantara
Executive Board

นายสุมนต์ วฒันะประเสรฐิ
กรรมการ

Mr. Sumon Wattanaprasert
Executive Board 

นายปรชีา ส่งวฒันา 
กรรมการ

Mr. Pricha Songwatana
Executive Board 
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นางอมัพวนั พิชาลยั
กรรมการและเลขานุการ

Mrs. Amparwon Pichalai
Executive Board and Secretary

นายมน ูเสตะกลมัพ์ 
กรรมการ

Mr. Manu Setakiamp
Executive Board 
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เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับงานหัตถศิลป์ไทย
EMPOWERing THAi CRAfTS
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มีช่ือภาษาอังกฤษว่า The SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) หรือมี ช่ือย่อ “SACICT” (อ่านพ้องเสียงกับค�าว่า 
“ศกัด์ิสทิธิ”์ ในภาษาไทย) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2546 โดยพระราชกฤษฎีกา จดัตัง้ ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงาน
ของรัฐประเภทองค์การมหาชน ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ�านาจหน้าที่

1. ด�าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือจ�าหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ 
และการบรรจุผลิตภัณฑ์

3. ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด

6. ด�าเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์ สู่สากล เพื่อให้ชุมชน
กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ปี 2560-2563

1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดความร่วมสมัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยให้มี Value Chain ที่เข้มแข็ง 
ท�าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสร้างค่านิยมในงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
ผ่านหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร และช่องทางอื่นๆ 

5. ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts international Centre of Thailand

(Public Organization)
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 The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) or “SACICT” (a homophone 
to the world ‘holy’ in Thai) was set up on 1st November, 2003 under Royal Decree. While SACICT is a public 
organization operating under the Ministry of Commerce, its aim is to support a mixture 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 of Thailand. It is also 
the goal of SACICT to support the local and international marketing of such folk crafts.

 

Authority and function
1. Organize competitions, exhibitions and the sale of Thai folk crafts.

2. Further enhance the quality, standard, image, form and packaging of Thai folk crafts.

3. Provide support via marketing and market expansion both locally and internationally.

4. Set up and support relations between manufacturers and distributors of folk crafts using modern 
technology.

5. Offer training programs that span management, production, human resources, finance and marketing.

6. Offer support on international patents, copyrights and other intellectual property registration procedures.

 

Vision
In becoming a hub of knowledge, we will conserve, cherish and offer marketable Thai folk crafts to the 

international marketplace to provide a sustainable economy for our communities.

 

Strategic Operation 2017-2020
1. Become a hub of knowledge that supports the conservation of Thai folk crafts.

2. Modernize Thai folk crafts into marketable products for an international clientele.

3. Build knowledge and support connections between folk craftsmen to ensure a stronger value chain 
that will guarantee sustainable jobs and income for local communities.

4. Promote a trend for Thai folk crafts and increase distribution channels through better cooperation 
with partner networks and online channels.

5. Reorganize managerial structures and improve personnel efficiency.
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ท่ามกลางโลกยุคปัจจุบัน ท่ีการด�าเนินชีวิตของผู้คนในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศิลปหัตถกรรมไทยจึง
จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้พัฒนาการของงานหัตถศิลป์ของไทยก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก SACICT จึงก�าหนดกลยุทธ์ของการน�า
เสนองานหัตถศิลป์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสังคมว่า “หัตถศิลป์
ของชีวิตปัจจุบัน” หรือ “Today Life’s Crafts” คุณค่าความ
งามของศิลปหัตถกรรมไทยสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้เสมอ โดยมุ ่งเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ท�างานหัตถศิลป์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย เหมาะสมกับการ
ใช้งาน และสร้างความนิยม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยและเพ่ิมโอกาสทางการตลาด ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

“Today Life’s Crafts” จึงถูกน�าเสนอในทุกมิติ การด�าเนิน
งานของ SACICT ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย SACICT มุ่งเน้น
การพัฒนางานด้านศิลปหัตถกรรมไทยอย่างรอบด้านและ
ยั่งยืน ส ่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ ภูมิป ัญญา
งานหตัถศลิป์ไปสูชี่วติประจ�าวนัของผูค้นทัว่ไป สะท้อนให้เหน็
มุมมองใหม่ว่างานหัตถศิลป์ไทยได้ปรับตัวไปตามยุคสมัย 
กระแสของสังคม พฤติกรรมและความต้องการของผู้คนยุค
ปัจจุบัน ซ่ึงหัตถศิลป์ไทยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตผู้คนสามารถใช้งานได้จริง และสร้างกระแสความนิยมใช้
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการน�างานหัตถศิลป์ไทยไปยืนบนเวที
โลก โดยสร้างโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศและขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้บุคลากรด้านหัตถศิลป์
มีโอกาส มีรายได้และอาชีพที่ม่ันคง สร้างความแข็งแกร่งให้
ชุมชน ลดความเหลื่อมล�้า ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชนคนไทย แม้ในพ้ืนที่ห ่างไกลทั่วประเทศ กลุ ่ม
ชาติพันธุ์ และกลุ่มพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ลดความ
เหล่ือมล�้า สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึง ซึ่งก็
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่าน
การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการพัฒนาตลาด

SACiCT เชื่อว่าคุณค่าและความงดงามของหัตถศิลป์ไทย 
สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ

SACICT Believes the Value and Beauty of Thai Crafts Can Become Part of The Modern Lifestyle

“TODAY LifE’S CRAfTS”
สร้างสรรค์เพิ่มคุณค่างานหัตถศิลป์

ให้ร่วมสมัยกับชีวิตและความต้องการในปัจจุบัน

Redefine the value of folk crafts
to align with today’s modern lifestyle

“TODAY LifE’S CRAfTS”
สร้างสรรค์เพิ่มคุณค่างานหัตถศิลป์

ให้ร่วมสมัยกับชีวิตและความต้องการในปัจจุบัน

Redefine the value of folk crafts
to align with today’s modern lifestyle
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Amidst the competitive world we know today 
– where people’s lives can change by the second, 
the centuries-old Thai folk craft industry is facing 
new obstacles to overcome in order to remain 
relevant and adhere to the new rules of society. 
The challenge is to keep up with the ever-changing 
world. SACICT, therefore, has set a strategy to exhibit 
Thai crafts as “Today Life’s Crafts” to reiterate the 
value and beauty of Thai crafts and how they can 
be integrated into today’s lifestyle. SACICT aims to 
further develop the abilities of craftsmen to allow 
a creative process that is suitable for modern use; 
this will help popularize the products as we work 
to increase the distribution channels and market 
Thai folk crafts to local and international markets.

“Today Life’s Crafts” has been featured in every 
aspect of SACICT’s work over the past five years. 
SACICT plans to develop Thai crafts sustainably and 
holistically in order to infuse knowledge of these 
crafts into the everyday modern life; the organization 
aims to promote a new mindset that Thai crafts 
have evolved in accordance to the lifestyle and 
needs of the modern consumer and can now be 
used as part of their way of life. We wish Thai crafts 
could be widely used and for Thai crafts to be 
exhibited on a world stage. To achieve this goal, 
we are creating marketable opportunities both 
locally and internationally in order for craftsmen 

to have a stable job and income, for communities 
to become stronger, for there to be less inequality, 
and for Thai citizens to have a higher quality of life. 
Even in remote rural areas, for ethnic groups and 
the citizens of the three southern provinces, people 
deserve equality and accessibility. This also works 
in accordance with the National Strategy for 
Sustainable Economic Development where no one 
is left behind, personnel development goals are 
set, product development evolves, and market 
development becomes a reality.





A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 9

SMART CRAfT
พลังผู้สร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทย
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บุคลากรของวงการหัตถศิลป์นับเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการของงานศิลปหัตถกรรมของไทย
อย่างมั่นคง SACICT จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา
บุคลากรเหล่านี้ในทุกมิติ โดยเฉพาะในการอนุรักษ์รักษา
ภูมิปัญญาของงานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่จากกลุ่มคนที่
มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์
ผ่านบุคคลได้แก่ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับ
การยกย่องและเป็นที่ยอมรับจากสังคม ส่งผลในวงกว้างท�าให้
เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง
ที่มีครูฯและทายาทฯ เป็นแกนน�า เกิดเป็นชุมชนหัตถกรรมที่
สร้างงาน สร้างโอกาส และรายได้ที่มั่นคงสม�่าเสมอต่อเนื่อง 
ท�าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความอยู่ดีกินดีเกิดความสุขในการ
ท�างานศิลปหัตถกรรม ย ่อมท�าให ้ลูกหลานสมาชิกใน
ครอบครัว เกิดพลังในการที่จะสืบสานและรักษางานศิลป
หัตถกรรมที่ท�าอยู ่อย่างเต็มที่และเต็มใจ จึงนับเป็นการ
สืบสานอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 

นอกจากนี้การอนุรักษ์หัตถศิลป์ให้คงอยู่ ยังต้องให้ความ
ส�าคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบ
การและผู้ที่ก�าลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงประชาชน
ทั่วไปให้รู้จักและร่วมภาคภูมิไปกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของงาน
หัตถศิลป์ไทย ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาต่อยอดด้วย
แนวคิดและแรงบันดาลใจตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ เติม
เต็มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านความ
คิดและร่วมค้นหาความเป็นไปได้ในโลกธุรกิจ ก่อเกิดเป็นงาน
หัตถศิลป์ที่ร่วมสมัยและตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบันได้ จึง
จะท�าให้วงการหัตถศิลป์ไทยสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่าง
ไม่หยุดยั้ง

The personnel of the crafts industry are the main 
driving force for the sustainable development of 
Thai crafts. Therefore, SACICT understands the 
utmost urgency of a holistic approach to personnel 
development, especially with regards to the 
conservation of know-how passed on through 
specialists of Thai crafts like master artisans of 
Thailand, master craftsmen and craftsmanship 
descendants. When this group of people are praised 
and accepted by society, communities come 
together around these households, forming societies 
of craft knowlege to create stable incomes and 
equal opportunities. If locals can make a living as 
craftsmen, their descendants will be, without a 
doubt, more willing and empowered to continue 
the legacy of Thai crafts; this is the truest form of 
art conservation.

Apart from the conservation of crafts, it is also 
vital to care for the new generation, especially 
through the provision of entrepreneurial training for 
those seeking opportunities and teaching crafts-
specific knowledge to the general public. With this, 
it becomes possible for the new generation of 
craftsmen to take Thai crafts to the next level of 
creativity and on to the world stage, which would 
further innovative and modernize Thai crafts, making 
them suitable for the needs of today’s generation. 
Only with this support can Thai crafts progress 
beautifully into the future.
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SACICT เห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมคุณค่าบุคคลผู้มีความรู้ ความช�านาญ มีทักษะฝีมือ ในงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมสืบทอดจากบรรพบุรุษ สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์เชิงช่างในสาขาต่างๆ 
ให้ด�ารงคงอยู่โดยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้สู่ลูกหลาน และคนรุ่นหลังให้ได้เห็นคุณค่า ก่อเกิดเป็น
แรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการน�าองค์ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ใน
ตัวบุคคลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดส่งต่อให้ถึงผู้อยู่ในวงการงานช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาท เยาวชนคนรุ่นหลัง 
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาต่อยอดผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์สูค่วามร่วมสมยั และสมยันยิม อนัจะน�าไปสูก่ารด�ารงรกัษาไว้
ซึ่งภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ 

SACICT จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม” ขึ้น พร้อมทั้งด�าเนินการรวบรวมชีวประวัติ ผลงานและองค์ความรู้ในการท�างานศิลปหัตถกรรมของผู้ได้
รับการเชิดชูเกียรติเพื่อรักษาข้อมูลองค์ความรู้ในงานหัตถกรรมแต่ละประเภท โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมที่ก�าลังจะสูญหาย 
หรือเหลือผู้ท�าน้อยรายให้คงอยู่ ด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ตลอดจนด�าเนินการเผยแพร่
เกียรติประวัติของผู้ได้รับการเชิดชูทุกคน ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชนในวงกว้าง น�าไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้เกิดการน�าองค์ความรู้จากภูมิปัญญาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด

บุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่ SACICT ได้เชิดชู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลป
หัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” โดยเริ่มจากการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2552 การเชิดชูครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ในปี 2554 และการเชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในปี 2556 และยังคงด�าเนินกิจกรรมเป็นประจ�าปีนับ
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการเชิดชูบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลป์หัตถกรรมในปัจจุบันมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 381 ราย มีรายละเอียดดังนี้

SACICT understand the importance of appropriate support provided to individuals who posses in depth 
knowledge and specialize in the production of Thai crafts and master artisanal skills. Unquestionably, 
these individuals are key players in conserving and continuing the legacy of Thai folk crafts and passing 
on this invaluable knowledge to the next generation of craftsmen, artisans, young people and craftsmanship 
descendants. This continuity is sure to benefit the modernization and marketability of Thai folk crafts in 
the modern era.

Under SACICT directive, a Hall of Fame has been established to honor “The Master Artisans of Thailand”, 
“The Master Craftsmen” and “Craftsmanship Descendants”. SACICT is collecting biographies, works 
and know-how from these masters in order to best preserve their personal knowledge, especially of crafts 
that are on the verge of being lost forever. Such cultural uniqueness and the honorable history of these 
master artisans will be presented to the public as a source of knowledge and inspiration in the hope of 
forging a path to newer adaptations of Thai folk crafts.

The group of craftsmen highly honored by SACICT include “The Master Artisans of Thailand”, “The 
Master Craftsmen” and “Craftsmanship Descendants”. The honoring of The Master Artisans of Thailand 
began early in 2009 and was quickly followed by The Master Craftsmen in 2011 and Craftsmanship 
Descendants in 2013. Since then, SACICT has continuously honored Thai craftsmen and today 381 have 
received recognition of their profound contribution to Thai history.

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen and Craftsmanship Descendants
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“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” เป็นบุคคลผู้เปี่ยมด้วยทักษะ
ฝีมือและองค์ความรู้ และยังคงยึดมั่นรักษาภูมิปัญญาในงาน
หัตถกรรมดั้งเดิมท่ีนับวันใกล้จะสูญหาย สร้างสรรค์ผลงานที่
โดดเด่น มีจิตวิญญาณในความเป็นช่างฝีมือที่พร้อมจะ
ถ่ายทอดส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นหลัง ให้ช่วยกันสืบสาน
รักษา สร ้างสรรค์หรือต่อยอดเพื่อให้คนรุ ่นปัจจุบันได้
ตระหนักและเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมอันล�้าค่า ตลอดระยะ
เวลาของการด�าเนินงาน มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของ
แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 92 ราย ซึ่งในปี 2562 มีทั้งสิ้น 7 ราย 
ได้แก่

“The Master Artisans of Thailand” are
individuals blessed with knowledge and artisanal skills 
that uphold the fading legacy of crafts by continually 
creating new masterpieces. They are full of the spirit 
of an artisan, ready to pass on their legacies to the 
generations to come to preserve, create and continue 
the sacred art of craftsmanship. For the entire 
duration of the project, 92 artisans have been named 
The Master Artisans of Thailand. Seven of those who 
received this honor in 2019 include

02
ครูชยธร ภาณุมาศ 
งานหัตถกรรมประติมากรรมปูนปั้น

Master Chayathorn Panumas  
(Plaster Sculpture)

01
ครูเจน นวลสุภา
งานแกะสลักไม้

Master Jane Nuansupa 
(Wood Carving)

03
ครูตีพะลี อะตะบู
งานกริชรามันห์

Master Teepalee Atabu  
(Kris Dagger)

04
ครูทองอยู่ ก�าลังหาญ
งานหัตถกรรมผ้าซิ่น ตีนจก
(ไทยวน-คูบัว) 

Master Thongyu Kamlanghan  
(Tai Yuan-style Phaa Chok 
Weaving)



28

07
ครูอุทัย เจียรศิริ
งานหัตถกรรมเคร่ืองถม
และงานคร�่าโบราณ

Master Uthai Jiasiri 
(Nielloware)

06
ครูสงคราม งามยิ่ง 
งานผ้าไหมมัดหม่ี

Master Songkram Ngamying 
(Mudmee Silk and Craft)

“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้มีทักษะฝีมือ
ในงานศิลปหัตถกรรม และรักษาคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง น�า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา สร้างสรรค์ต่อยอดสร้างงานศิลป
หัตถกรรมด้วยความประณีต และงดงาม ตลอดระยะเวลาของ
การด�าเนินงาน มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน 
รวมทั้งส้ิน 218 ราย ซ่ึงในปี 2562 มีทั้งส้ิน 10 ราย ได้แก่

“The Master Craftsmen” are individuals 
skilled in craftsmanship who have worked to preserve 
the legacies of their artisan ancestors and to further 
develop their crafts with beauty and precision. Since 
the start of the project, 218 craftsmen have been 
awarded the title of “The Master Craftsmen”. The 
ten Master Craftsmen who received the honor in 
2019 are:

05
ครูบุญมี ล้อมวงค์
งานเคร่ืองทองเหลือง

Master Boonmee Lomwong 
(Brass Legacy)

01
ครูเชวง โล่ห์เจริญสุขเกษม
งานหัตถกรรมเรือโบราณจ�าลอง

Master Chaveng
Lohcharoensukkasem 
(Nautical Ship Model)
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02
ครูณิษา ร้อยดวง
งานหัตถกรรมผ้าทอยกมุก
(ไทยวน–เสาไห้) 

Master Nisa Royduang  
(Tai-Yuan Yok Mook 
Hand Weaving)

06
ครูศุภชัย เขว้าชัย
งานหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ี
(สีธรรมชาติ) 

Master Supachai Kwaochai  
(Mudmee Fabric)อ

04
ครูไพโรจน์ สืบสาม
งานหตัถกรรมเคร่ืองประดับทองโบราณ

Master Pairoj Suebsarn 
(Antique Gold Jewelry)v

05
ครูยรรยงค์ ค�ายวง
งานหัตถกรรมแกะสลักไม ้

Master Yunyong Kumyuang 
(Teak Wood)

07
ครูส�าเนา จบศรี
งานหัตถกรรมผ้าทอลาวคร่ัง 

Master Samnao Jobsri 
(Lao Krang Weaving)

03
ครูทองใบ เอี่ยมประไพ
งานหัตถกรรมผ้าทอส่ีเขา 

Master Thongbai Iamprapai 
(Si Kao Weaving)
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09
ครูสุพัตรา ชูชม
งานหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจก
(ไทยวน–เสาไห้) 

Master Supattra Chuchom 
(Tai-Yuan Teen Chok Weaving)

10
ครูอ�าพันธ์ น่วมนุ่ม
งานหัตถกรรมจักสานหวาย

Master Amphan Nuamnoom 
(Rattan Basketry)

08
ครูส�าเนียง หนูคง
งานหัตถกรรมสลักดุนโลหะ 

Master Samneang Nukong 
(Metal Relief Engraving)

“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้สืบสาน
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ครูอาจารย์ หรือช่าง
ฝีมือผู ้อยู ่ในวงการงานศิลปหัตถกรรม มีความมุ่งมั่นและ
ใฝ่เรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้สืบสานงานศิลปหัตถกรรม หรือถ่ายทอด
เรื่องราวภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานด้วยแนวคิดการพัฒนา
สู่ความร่วมสมัย และสมัยนิยม สามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ได้ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลงานศิลปหัตถกรรมให้ด�ารง
อยู่ได้ในวิถีปัจจุบันสืบไป ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงาน
มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 92 
ราย ซึ่งในปี 2562 มีทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่

“Craftsmanship Descendants” are individuals 
who have inherited the knowledge and craft skills 
from their ancestors, teachers, or masters and are 
determined to continue the tradition through 
innovative and modern thinking. Since the project’s 
inception, 92 Craftsmanship Descendants have been 
awarded this title. The eight who have received this 
honor in 2019 include
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02
คุณณัฐกฤตกรณ์ ปินใจ
งานหัตถกรรมศิลปะจากแผ่นโลหะ

Khun Nattakritkorn Pinjai 
(Metal Craft)

01
คุณจักษ์ภิรมย์ ศรีเมือง
งานหัตถกรรมผ้า
ยกสังเวียนโบราณ

Khun Jakphirom Srimueang 
(Ancient Royal Silk Brocade)

04
คุณธนกร เปลี่ยนพิทักษ์ 
งานหัตถกรรมปักสะดึงกรึงไหม

Khun Tanakorn Plianpitak  
(Embroidery)

05
คุณบันเทิง ว่องไว
งานหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ี 

Khun Banterng Wongwai 
(Mudmee Weaving)

03
คุณติ๋ม ป้อมค�า
งานหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจก ลาวคร่ัง

Khun Tim Pomkham 
(Lao Krang Weaving)

06
คุณพิชิต นะงอลา
งานหัตถกรรมสลักดุนโลหะ

Khun Pichit Nangorla 
(Metal Embossing)
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แม้บุคลากรผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมท้ัง 3 กลุ่ม จะเป็น
ผู้ทรงองค์ความรู้และภูมิปัญญา แต่การที่จะสร้างสรรค์งาน
หัตถศิลป์ไทยให้สามารถกลมกลืนไปกับโลกยุคใหม่ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ SACICT จึงจัดโครงการเพื่อเกื้อหนุนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการจะ
น�ามาพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างร่วมสมัย 
ผ่านกิจกรรม “ครู พบ ครู” แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรม
ในวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

กิจกรรมครูพบครู เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ 
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้องค์ความรู ้
ภูมิปัญญา ทักษะและเทคนิคในงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อน
ถึงภูมิปัญญาเชิงช่างในวัฒนธรรมพื้นถิ่น จากพื้นถิ่นหน่ึง ร่วม
กับอีกพื้นถิ่นหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือ และการเชื่อมโยงในเชิงของหัตถกรรมในวัฒนธรรม
พื้นถิ่น ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมของบุคคลระดับ “ครู” ที่ได้รับการ
เชิดชูให้มีการพบปะ ถ่ายทอดผลงานร่วมกัน เกิดเป็นแรง
บันดาลใจ และแนวคิดใหม่ๆ พร้อมท่ีจะน�าประโยชน์และมุม
มอง มาปรับประยุกต์ พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค
ใหม่ๆ หรือพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานใหม่เชิงสร้างสรรค์ผสม
ผสาน ด้วยองค์ความรู้ในหลากหลายวัฒนธรรมพื้นถิ่น

08
คุณลัดดา ชูบัว
งานหัตถกรรมผ้าทอนาหม่ืนศรี

Khun Ladda Choobua  
(Na Muen Si Weaving)

07
คุณเพ็ญภักดิ์ แก้วสุข
งานหัตถกรรมเคร่ืองจักสานไม้ไผ ่ 

Khun Penpak Kaewsuk 
(Rattan Basketry )

Although these craftsmen are specialists in their 
artistic field, innovation and modern creative processes 
that go into creating Thai works of art require constant 
self-improvement. Hence, SACICT provide support to 
help further improve the craftsmanship of these 
artisans via programs such as the “Masters Meeting 
Masters” activity, where artisans of different crafts 
regularly meet to learn from each other’s respective 
folk crafts.

The Masters Meeting Masters initiative helps 
promote the exchange of knowledge and skills 
between art masters, craft masters and heirs to craft 
traditions from different regions of Thailand. It also 
serves as a networking hub for the “masters” to share 
ideas, co-create folk crafts, exhibit their work, learn 
new techniques and gain the inspiration needed to 
create innovation blends of crafts.
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SACICT เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมคุณค่างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชนที่สืบสาน ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 
โดยได้จัดท�าโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทักษะภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์รวมไปถึงวิถี
ชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้งานหัตถศิลป์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และ
เป็นการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าที่จะสามารถต่อยอดไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับงานหัตถศิลป์ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการสืบทอด
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมแก่ภาคประชาชน SACICT ได้ผลักดันให้เกิด
ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม โดยมีผู้มีองค์ความรู้จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมเป็น
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเป็นอัตลักษณ์ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เกิดการพัฒนาด้านความคิด ทักษะฝีมือ รวมทั้งการออกแบบ
และแปรรูป รวมทั้งแนวคิดด้านการตลาด พร้อมทั้งยังเปิดกว้างให้กับคนที่สนใจและขยายสู่สังคมวงกว้าง ส่งเสริมให้ชุมชนใน
พื้นที่รอบข้างเกิดการรวมกลุ่ม ขยายเครือข่ายเข้ามาท�างานศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพ กลายเป็น “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม” ที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดี สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ในเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมที่ยั่งยืน 

ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของ SACICT รวมทั้งสิ้น 38 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความ
โดดเด่นแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมประเพณี หรือวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิตที่มีความ
หลากหลาย รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่จุดเด่นของชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทุกแห่งที่พลาดไม่ได้คือ การสร้างประสบการณ์
ตรงในการท�างานศิลปหัตถกรรม ได้สัมผัสและ ทดลองท�างานศิลปหัตถกรรม ได้เรียนรู้จากครูฯและทายาทฯ ผู้ซึ่งมีองค์ความรู้

ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม
Craft Communities
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และภูมิปัญญาอย่างใกล้ชิด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถศิลป์ผ่านการท่องเท่ียววิถีชุมชนและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ 
เพื่อให้งานหัตถศิลป์เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ผนวกกับการท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชนหัตถกรรมเกิดความตื่นตัวในการรวมกลุ่ม
เพ่ือท�างานศิลปหัตถกรรม สร้างช้ินงานหัตถศิลป์ใหม่ๆ ที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิม และต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมจะถ่ายทอดวิธีการ กระบวนการในการท�างานศิลปหัตถกรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และ
สืบสานองค์ความรู้ที่มีมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 

ในปี 2562 SACICT ได้ด�าเนินการคัดเลือกชุมชนหัตถกรรมทั้งส้ิน 13 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหัตถกรรมบ้านหาดบ้าย 
จ.เชียงราย ชุมชนหัตถกรรมบ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนหัตถกรรมบ้านถ�้าผาตอง กลุ่มแกะสลักไม้ จ.เชียงราย ชุมชน
หัตถกรรมบ้านห้วยทราย หัตถกรรมใยกัญชง จ.เชียงใหม่ ชุมชนหัตถกรรมผ้าทอไทล้ือ บ้านเก็ต จ.น่าน ชุมชนหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล(บ้านเหนือดอนอิฐ) จ.นครปฐม ชุมชนหัตถกรรม
บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี ชุมชนหัตถกรรมบ้านผาทั่ง หัตถกรรมผ้าทอลายโบราณ จ.อุทัยธานี ชุมชนหัตถกรรมบ้านช่องสะแก 
จ.เพชรบุรี ชุมชนหัตถกรรมบ้านดอนยายเหม หัตถกรรมผ้าด้นมือ จ.สุพรรณบุรี ชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง และ 
ชุมชนหัตถกรรมหลังสวน จ.ชุมพร

นอกจากชุมชนหัตถกรรมในประเทศแล้ว SACICT ยังขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชนหัตถกรรมในต่างประเทศด้วย เพื่อน�า
มาประยุกต์และปรับปรุงพัฒนาและต่อยอด รวมทั้งการผสานความร่วมมือผ่านข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท่ี
ดูแลกิจกรรมของชุมชนในประเทศน้ันๆ โดยเป็นความร่วมมือในกรอบด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะงานฝีมือ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  เช่น การบริหารจัดการชุมชนให้สอดคล้องกับกระแสโลก การอนุรักษ์รักษา
ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์โดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ หรือการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการในชุมชน การน�า
นวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยในการท�างานศิลปหัตถกรรม และ การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดงานหัตถศิลป์จากการท่องเที่ยว
ชุมชน ส�าหรับโครงการที่ด�าเนินการอยู่ในขณะนี้คือการแลกเปล่ียนกับชุมชนหัตถกรรมไต้หวัน และประเทศภูฏาน
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Craft Communities

SACICT realizes t he importance behind promoting the legacy of folk crafts passed on from one generation 
to another. Therefore, a project for craft communities has been launched to preserve traditional crafts, the 
communal way of life and the individual uniqueness of communities dotted around the Kingdom. With folk 
crafts as the key factor in building strength for Thailand’s rural communities, people will have more 
opportunities to work with crafts, realize the value in their work and strive for long-term sustainable growth 
of their communities.

SACICT actively promotes craft communities led by The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen 
and Craftsmanship Descendants, as they all possess unique specialities. The “Craft Communities” supports 
the extension of knowledge and the development of creative ideas, skills, designs and marketing techniques. 
The Craft Communities are open to the general public in order to further promote the concept that folk 
crafts can provide a sustainable and stable career.

Presently, there are 38 SACICT craft communities throughout Thailand, each unique in its own rights, some 
with environmental or agricultural tourist attractions, others with rich, well- preserved traditions and distinctive 
way of life. Still, the most unique element of SACICT’s Craft
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Communities is the direct experience of craftsmanship one can learn from the masters and craftsmen 
descendants. Through folk crafts, participants can also learn about local tourism and the uniqueness of each 
community, which will help kickstart communities of crafts. When local communities come together and 
create new collections of crafts from traditional know-how, the legacy of Thai folk crafts will be preserved 
for generations to come.

In 2019, SACICT named 13 communities as “Craft Communities”, which are Ban Hat Bai Craft Community 
in Chiang Rai, Ban Si Don Chai Craft Community in Chiang Rai, Ban Tham Pha Tong Wood Carving Community in 
Chiang Rai, Ban Huay Sai Hemp Craft Community in Chiang Mai, Ban Ket Tai Lue Textile Community in Nan, 
Ko Kret Earthenware Community in Nonthaburi, Ban Nua Don It Celadon Earthenware Community in Nakhon 
Pathom, Ban Nong Kao Craft Community in Kanchanaburi, PaTung Ancient Brocade Weaving Community in 
Uthai Thani, Chong Sa Kae Craft Community in Petchaburi, Don Yai Hem Hand-Weaving Community in Suphan 
Buri, Varni Sedge Craft Community in Pattalung and Lang Suan Craft Community in Chumphon.

Apart from local craft communities, SACICT has also initiated cooperation with craft communities abroad 
in accordance with the MOU agreement signed with local organizations. This cooperative effort focuses on 
the exchange of craft skills and know-how in areas such as modernizing communities, preserving crafts in 
craft museums, utilizing digitized systems to manage communities, importing new innovations to crafts and 
adding value to the folk crafts created by local communities. As of now, this program is running in Taiwan 
and Bhutan.
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SACICT พัฒนาศักยภาพผู้ท�างานหัตถศิลป์ไทย เพื่อสร้าง
ให้เป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีในด้านงาน
ศิลปหัตถกรรม ภายใต้การเป็นสมาชิกของ SACICT โดยติด
อาวุธทั้งในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ การพัฒนาความรู้ด้าน
การประกอบธุรกิจ การตลาดและการค้า รวมท้ังความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้มองหาแรงบนัดาลใจ 
โอกาสและความเป็นไปได้ในโลกธรุกจิยุคใหม่ ปัจจบุนั SACICT 
มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,671 ราย

ที่ส�าคัญคือยังมีการเช่ือมโยงเครือข่ายงานหัตถศิลป์ใหม่
กว้างขวางมากย่ิงข้ึนภายใต้ช่ือ SACICT CRAFT NETWORK 
และ VALUE CHAIN เกิดการผสานความร่วมมือระหว่างกัน
ในการท�างานศิลปหัตถกรรม สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อันจะ
สร้างให้การท�างานศิลปหัตถกรรมกระจายและเชื่อมโยงถึงกัน
อย่างแข็งแรง

ตัง้แต่ปี 2560-2562 SACICT จดักจิกรรมการสร้างเครอืข่าย 
SACICT Craft Network เพ่ือสร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) เชื่อมโยง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเลือกใช้วัสดุ การ
ออกแบบที่เหมาะสม กระบวนการผลิต จนถึงระบบการค้าส่ง 
และการค้าปลีก ให้เครือข่ายท�างานร่วมกันเป็น Smart Craft 

Network โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา SACICT ได้จัดกิจกรรม 
5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัด
เชียงใหม่

ทั้งน้ี SACICT ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
สมาชิกของ SACICT เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานด้านศิลป
หัตถกรรม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม “Craft 
Business Incubation Program” เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท�าธรุกจิการค้าหตัถกรรม โดยพฒันาตราสนิค้าแก่ผูป้ระกอบการ 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านความรู ้และทักษะ ที่จ�าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจการค้าหัตถกรรม อันจะน�าไปสู ่การพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการทั้ง Value Chain ให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถน�าองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
การด�าเนินธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
สามารถพัฒนาตราสินค้าโดยยังคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ และ
ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย เพื่อสร้างและ
พัฒนาต้นแบบแบรนด์หัตถศิลป์ผ่านการเล่าเรื่องตามแนวคิด 
“Retelling The Detailing” การท�าตลาดผ่านการสร้างการ
รับรู้และเล่าเรื่องเพื่อให้แบรนด์มีความน่าสนใจ และเสริม
สร้างและเพิ่มสมรรถนะศักยภาพเชิงลึก “แบรนด์” เพื่อสร้าง
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยมีสมาชิก SACICT ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าสู่กระบวนการสร้างและพัฒนา “แบรนด์หัตถศิลป์ต้นแบบ

ผู้ประกอบการด้านหัตถศิลป์ไทย
SACiCT Member
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ตามแนวทางของ SACICT” จ�านวน 11 ราย ส่งผลให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถน�าความรู ้ไปปรับใช้และต่อยอดการ
ด�าเนินธุรกิจของตนเองซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่งาน
หัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากน้ียังมี
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

กิจกรรม “Elevating Thai crafts with branding” 
หัตถศิลป์ไทยก้าวไกลด้วยพลังแบรนด์ เป็นการจัดอบรมให้
ความรู้ แนวคิด และเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจงานหัตถกรรม แนวคิดและวิธีในการสร้างแบรนด์เพื่อ
สร้างมูลค่าให้กับงานหัตถกรรม 

กิจกรรม “Check Up to BRAND” เพื่อประเมินศักยภาพ 
ความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจหัตถกรรมที่มีตราสินค้า ที่ส่ือถึง 
บริษัท สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขายที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วยสัญลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่
จดจ�าของผู้บริโภค โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีแบรนด์
อยู่แล้วมาพัฒนาให้ค�าปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาแบรนด์ต่อไป

กิจกรรม “Craft Through Tech” การฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่อน�าเทคโนโลยีเข้ามา
พัฒนาร่วมกับงานหัตถกรรม (Collaboration) ถือเป็นโอกาส
ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งการด�าเนิน
ธุรกิจหัตถกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต 
สามารถพัฒนาไปสู่งานหัตถอุตสาหกรรม โดยได้มีการผสาน
ความร ่วมมือกับหน่วยงานเครือข ่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส�าหรับผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพซ่ึงมีศักยภาพ
และความพร้อม SACICT ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เพ่ิมพนูทกัษะอย่างเตม็ท่ี เพ่ือทีจ่ะสามารถพฒันาและยกระดบั
ตนเองสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและก้าวสู่กลุ่มครูฯและทายาทฯ 
ในอนาคต ในโครงการ”พัฒนาครูช่างและช่างฝีมือ” โดย

เป็นการเชือ่มต่อจากกลุ่มครฯูและทายาทฯ ไปยงักลุ่มเครอืข่าย
ช่างฝีมือ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และ
เรียนรู้เทคนิคการท�างานแบบมืออาชีพ เพื่อทักษะและเพิ่ม
สมรรถนะเชิงช่างอย่างลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
ได้จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ได้แก่

กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการมัดและย้อมสีธรรมชาติ ณ 
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ จังหวัดสุรินทร์ โดยครูสุรโชติ 
ตามเจริญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 เพื่อเรียนรู้เทคนิค
และการย้อมสีจากพืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งสามารถน�าไป
ปรับปรุงใช้ในงานผ้าได้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกได้

กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติด ้วยวัสดุ
ธรรมชาติงานเครื่องจักสาน โดยคุณนิทัศน์ จันทร ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม ปี 2561 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์สี
ที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องจักสาน 

กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการลงรักบนโลหะ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยครูมานพ วงศ์น้อย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2558 
เพื่อเรียนรู ้กระบวนการ คุณสมบัติ ขั้นตอนการท�า และ
กระบวนการที่จะสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ
งานลงรัก

กิจกรรมสืบสานพัฒนางานแกะสลักไม้ (หัวเรือโอ้) ณ วัด
ดอนชัย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยคุณประทวน สอนศิริ ลูกศิษย์
ผู้สืบทอดการแกะสลักไม้ของพระครูจักรธรรมสุนทร (ครูศิลป์
ของแผ่นดิน ปี 2559) เพื่อเรียนรู้เทคนิคของงานไม้ เครื่องมือ
อุปกรณ์ การร่างแบบ วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก เทคนิคการ
แกะสลัก 

กิจกรรมพัฒนาเทคนิคผ้าทอจวนตานี ณ บ้านทรายขาว 
จ.ปัตตานี โดยคุณสุรโชติ ตามเจริญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน 
ปี 2559 เรียนรู้เรื่องการย้อมสีพัฒนาทักษะฝีมือการมัด การ
ออกแบบลาย เพื่อยกระดับฝีมือช่างสืบสานงานผ้าพื้นถิ่น 
“ผ้าทอ-จวนตานี” ในวัฒนธรรมถิ่นใต้ให้คงอยู่ต่อไป
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SACICT trains member craftsmen to become craft 
entrepreneurs, cooperative startups

and SMEs by offering a range of skill training programs 
that cover business management, marketing, sales 
and creative innovation. Attaining new skills in modern 
business practices will give small operators a 
competitive edge in the market. Currently, there are 
over 1,671 craftsmen registered as SACICT members.

Most importantly, SACICT works to expand the 
network of craftsmen and artisans through the
“SACICT Craft Network and Value Chain”, encouraging 
artisans to collaborate, exchange knowledge, save 
costs and add value to their products through 
collaboration with other like-minded artisans and 
craftsmen.

From 2017 to 2019, SACICT has regularly hosted 
SACICT Craft Networking Events to build a value chain 
that connects people at different points of the 
creative and productive process, whether it be know-how, 
materials, design, production or distribution. In 2019 
alone, SACICT hosted five networking events (in 
Ayutthaya, Sukhothai, Ubon Ratchathani, Songkhla 
and Chiang Mai) that covered the four regions of 
Thailand.

SACICT continuously educates members by building 
up their entrepreneurial skills and helping them 
develop as craftsmen. In 2019, the organization 
hosted the “Craft Business Incubation Program” to 
further the skills necessary for craft businesses, 
specifically by helping

Thai Craftsmanship Entrepreneur
SACiCT Member
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develop business logos for entrepreneurs, improving 
business skills, strengthening the value chain and 
helping members adapt new knowledge to their own 
businesses to remain competitive in the market. The 
program emphasizes the importance of having a 
unique logo that reflects the value and beauty of 
Thai crafts and the ability to develop a brand prototype 
through a story-telling method called “Retelling The 
Detailing.” The program also helps members create 
a better and stronger brand identity and story to add 
value to their products. In the past year, 11 members 
were selected into the “SACICT Brand Prototype” 
program, which aided these members to adapt newly 
acquired knowledge to further develop their 
businesses and strengthen the value of Thai crafts in 
the international market. On top of that, other activities 
include:

“Elevating Thai Crafts With Branding” – a workshop 
that offers knowledge, ideology and skills for craftsmen 
to create a memorable brand image.

“Check Up to BRAND” – this activity checks 
whether the logo of the craft truly reflects the
 business, the product and the brand’s uniqueness 
in a visual form and one that stands out to consumers. 
For this program, existing brands owned by SACICT 
members are selected for improvement.

“Craft Through Tech” – a training course that 
focuses on product design and technology to improve 
collaboration between technological tools and crafts. 
This program offers an important opportunity for 
entrepreneurs to improve their skills, add value to 
their products and lower production costs. From 
there, businesses are able to become more 
industrialized in order to compete better in the 
market.

For working craftsmen, SACICT offers skill training 
for members to work towards becoming Master 
Artisans and Craftsmanship Descendants in the future. 
The “Craftsmen and Craft Masters” program connects 
Master Artisans and Craftsmanship Descendants to 
the craftsmen network where their skills and knowl-
edge can be passed on and experiences shared. 
Through these interactions, craftsmen can learn tricks 
of the trade and other valuable insights in order to 
further their own profession. In 2019, the following 
five events were held:

Natural Tie and Dye Technique Workshop by 
Ancient Mudmee Hol Weaving Group from Surin 
Province under the guidance of Master Surachote 
Tamcharoen, The 2016 Master Artisan of Thailand. 
Participants learned natural dye techniques, which 
included using environmentally friendly fabric dyes.

Natural Dye Techniques in Wickerwork by Khun 
Nitat Chan, Craftsmanship Descendant of 2018. 
Participants learned color techniques for dye works.

Metal Embossing Training in Chiang Mai led by 
Master Manop Wongnoi, The 2015 Master Artisan of 
Thailand. Participants learned fundamental processes, 
steps and characteristics of metal embossing.

Wood Carving Developmental Workshop (race 
boat prow) at Don Chai Temple in Wiangsa, Nan 
Province under the guidance of Khun Pratuan Sornsiri, 
an apprentice of Phra Khru Jakdhamsunthon, Master 
Artisan of 2016. Participants learned woodwork 
techniques, useful tools, designs and the range of 
materials used in wood carving.

Chuantani Weaving Technique Workshop at Ban 
Sai Kao in Pattani, led by Master Surachote 
Tamcharoen, The 2016 Master Artisan of Thailand. 
Participants learned skills to improve their tie and dye 
techniques and fabric designs in order to continue 
the legacy of the local Chuantani fabric.
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SACICT เห็นความส�าคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน เพราะจะเป็นกลุ่มที่เกิดการสืบสาน อนุรักษ์รักษางานศิลป
หัตถกรรมให้สืบต่อไปในวันข้างหน้า จึงมีการส่งเสริมองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ ผ่านโครงการ “Craft The Future” ได้ด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในราก
เหง้าภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมไทย และความคิดที่จะหวงแหนและสืบต่องานหัตถศิลป์ไทย

สิ่งส�าคัญคือการอนุรักษ์สืบสานคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานศิลปหัตถกรรมให้
แก่คนรุ่นใหม่เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม ในการสร้างเสริมพัฒนาการทางความคิดจินตนาการ ทักษะ 
และเทคนิคต่าง ๆ อันจะน�าสู่การรักษาไว้ซ่ึงมรดกภูมิปัญญางานหัตถกรรมของไทย และประยุกต์ใช้กับงานศิลปหัตถกรรม
แขนงต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา หรือเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
และสอนต่อยังกลุ่มนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเครือข่ายกลุ่มสมาชิกอย่างทั่วถึงต่อไป อันจะน�าไปสู่การวางรากฐาน
และสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนเห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่และน�าไปประยุกต์ใช้กับงานศิลป
หัตถกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อต่อยอดพัฒนาความคิด เพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรมในเชิงพาณิชย์ต่อไป

SACICT ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัด กิจกรรม
สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน เพื่อให้ครูสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ เม่ือวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 จ�านวน 78 
คน จาก 31 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา และยังได้ร่วมกับหอศิลป์คลังจัตุรัส ในการจัด 
กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครูสู่เยาวชน จ�านวน 2 ครั้ง เม่ือวันที่ 27 – 29 เมษายน 2562 จ�านวน 121 คน จาก 94 โรงเรียน 
ณ ชมรมครูทัศนศิลป์เวียงเจ้าเงาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และเม่ือวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ 
สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 119 ราย จาก 104 โรงเรียน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในงานหัตถศิลป์มากขึ้น ภายใต้โครงการ “Craft The Future” 
SACICT จึงได้การประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อน�าเสนอมุมมองของงานหัตถศิลป์ของคนรุ่นใหม่ โดยในปี 2562 ก�าหนดหัวข้อ
ว่า “Craft Content Creator : การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรม” ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จาก SACICT Craft 
Trend 2019 ภายใต้แนวคิด “Retelling the Detailing โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวนทั้งส้ิน 54 ราย จาก 16 
สถาบันการศึกษา

เยาวชนคนรุ่นใหม่ Craft The future
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SACICT fully understands the essential role of the new generation of craftsmen and craft enthusiasts as 
they will one day become the artisans who will carry legendary Thai crafts into the future. With this in mind, 
SACICT works to support specialist knowledge of crafts through the “Craft The Future” program, which has 
been held consecutively for the past three years. Together with the education sector, SACICT aims to promote 
pride in Thai crafts and evoke the desire in individuals to continue working in this industry.

The important point is to preserve the legacy of Thai crafts and evoke a desire in a new generation of 
artists to continue creating crafts. This continuity will help pass knowledge of crafts, imagination, skills and 
different techniques to a new generation of craftsmen. Crafts, in this sense, have to be integrated into the 
education system and the craftsmen network so skills honed over centuries can be passed on to students, 
educators and network members, which in turn will help raise the value of Thai crafts and allow for com-
mercialization on a larger scale.

In reference to knowledge transfer, SACICT has joined forces with partner organizations, especially The 
Office of the Basic Education Commission, to host the “Continuing the Crafts: from Masters to Apprentices” 
activity whereby craft masters encourage young people to further develop their techniques and creative 
thinking skills. From 2-3 April, 2019, 78 students from 31 schools participated in the training course at the 
Bangpakong Training Center in Chachoengsao. Also, together with Klangjaturat Art Center, SACICT hosted the 
“A Guide to the Arts: from Masters to Apprentices” twice in the past year. The 27-29 April, 2019 event hosted 
at The Wiang Jao Ngor Visual Arts Teachers Club” in Uttaradit saw a total of 121 participants from over 94 
schools, while the 28-30 August event held at the Sattahip Navy Hotel in Chonburi saw 119 participants from 
over 104 schools in attendance.

Additionally, in order to immerse young people in Thai folk crafts, SACICT, under the “Craft the Future” 
program, has hosted a short film competition that allowed young people to show their views of Thai crafts. 
In 2019, the topic was titled “Craft Content Creator” as a continuation of the “SACICT Craft Trend 2019 
Retelling the Detailing” program. Over 54 participants from 16 schools joined the competition.
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บนคุณค่าแห่งภูมิปัญญา
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ในอดีตข้อจ�ากัดท่ีเป็นจุดอ่อนของงานศิลปหัตถกรรมไทย
ในการรับรู้ของสังคม คือผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรูปแบบ
ดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน สีสันลวดลายไม่
ตรงกับรสนิยมของคนยุคน้ี รวมถึงการน�าเสนอก็ไม่น่าสนใจ 
ดังนั้น นอกจาก SACICT จ�าเป็นต้องได้ปรับความคิดและ
กระบวนการท�างานของผูท้�างานศลิปหตัถกรรมแล้ว สิง่ส�าคญั
คือการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค ่าให้งาน
นวัตศลิป์ไทย เช่น สสีนั ขนาด ลวดลาย และการใช้งาน ให้ตรงกบั
รสนิยมของผู้บริโภคและความต้องการของผู้บริโภค โดยเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการน�านวัตกรรม แนวคิดทางการตลาด 
และจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ น�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน พร้อมกับก�าหนด
ทิศทางการท�างานศิลปหัตถกรรมด้วย SACICT Craft Trend 
ตอกย�้าการไม่หยุดพัฒนาวงการหัตถศิลป์ไทย เพื่อให้ก้าวไกล
สูก่ารสรรสร้างชิน้งานหตัถศลิป์ทีส่อดคล้องกบัเทรนด์ของโลก 
โดยมีการระดมสมองระหว่างนักออกแบบกับช่างฝีมือ และ
ผสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง
การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆผ่านงานหัตถศิลป์ที่จะสร้างการ
รับรู้บริบทใหม่ให้แก่สังคมว่า งานศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน
มีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้
ได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Social awareness has always been a weakness of 
Thai crafts as the design of many traditional crafts do 
not match the needs of modern consumers. Hence, 
SACICT feels the need to change the mindset and work 
process of Thai craftsmen, particularly in terms of 
product design, so that value can be added to the 
crafts. This means everything from color, size, design 
and function has to be adjusted to become more suitable 
for modern use. This awareness has led to the latest 
SACICT Craft Trend created to emphasize the development 
and modernization of Thai crafts in relation to global 
trends. SACICT has gathered like-minded craftsmen from 
all over the country so they may collaborate with local 
and international organizations to offer fresh inspiration 
and modern context to the Thai craft industry.
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การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Craft Award : ICA) ได้ด�าเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีท่ี 
8 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้น�าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม
มุมมองใหม่ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้จาก SACICT Craft Trend 
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการน�าเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมให้มีความโดดเด่น วิจิตรงดงาม แปลกตา และมี
เอกลักษณ์หรือความพิเศษ รองรับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของงานหัตถกรรมในอนาคตได้อย่างสอดรับกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบัน ท้ังน้ี ผลงานประกวดต้องสื่อถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา กระบวนการ หรือเทคนิคเชิงช่างของงานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยี วัสดุใหม่ๆ หรือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ได้อย่างร่วมสมัย 

ในปี 2562 SACICT ได้ต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด Surreal Hospitality ร่วมสร้างประสบการณ์เหนือจริงงาน
นวัตศิลป์ไทย จาก SACICT Craft Trend 2019 ในการน�าเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมเพื่อรองรับการขยายตัว
ของพฤตกิรรมการบรโิภคของคนรุน่ใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักับการครอบครอง “ประสบการณ์” ทีเ่กดิจากการเดนิทางไปยงัสถานท่ี
ต่างๆ ได้อย่างเป็นรปูธรรมด้วยการเช่ือมโยงผลงานสูภ่าคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว 
โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ICA 2019 จะให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าใหม่ ในรูปแบบ “Righteous Crafts” 
อาทิ การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ สืบสานศิลปวัฒนธรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอย่างยั่งยืน

การประกวด ICA ในปีน้ี มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวนทั้งสิ้น 127 ราย และมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมจัดแสดง
ผลงานจ�านวนทั้งสิ้น 6 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่“จิบ-เว-ลา” โดยนายโสภณัฐ สมรัตนกุล ซึ่งเป็นผลงาน
ที่ผสมผสานระหว่างงานเครื่องไม้และงานเครื่องโลหะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาของการพักผ่อนริมทะเลและจังหวะ
ความเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่น สู่การเคาะโลหะให้เกิดมิติ หลอมรวมกับกลิ่นอายงานรากไม้ที่มีเสน่ห์ก่อให้เกิดมิติแห่งการ
สืบสานในองค์ความรู้ของงานช่างหัตถศิลป์ไทยด้านโลหะ ผสมผสานงานไม้ ตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์การใช้งานศิลป
หัตถกรรมในแบบร่วมสมัย การประกวด ICA จึงนับเป็นเวทีส�าคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นความส�าคัญและคุณค่าของ
งานหัตถศิลป์ไทย และน�าองค์ความรู้และภูมิปัญญาเหล่าน้ันมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม

innovative Craft Award 2019
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The Innovative Craft Award (ICA) is now in its 8th year and the competition behind it provides an 
opportunity for talented individuals to present craft products that truly encompass SACICT’s Craft Trend 
of traditional folk crafts with a modern twist. The crafts introduced here will serve as the basis for modern 
crafts, while working to support the belief that crafts should be alluring, attractive, beautiful and unique. 
Selected products exemplify a perfect blend of traditional crafts, modern technology and contemporary 
materials, designs or forms.

In 2019, SACICT continued to promote the SACICT Craft Trend 2019 through the Surreal Hospitality 
Program, which pushes for Thai crafts to be developed in accordance to changing consumer trends where 
‘experience’ becomes the determining factor of purchase. We tried to establish a connection between 
crafts and the tangible ‘experience’ of travel and the travel industry. Through the ICA 2019 competition, 
young people will begin to value the new ‘righteous crafts’ with a better understanding of social responsibility, 
environmental responsibility and the preservation of traditions.

In this year’s ICA competition, a total of 127 individuals participated, with six being selected as finalists. 
The particular product that was deemed the winning craft – “JIB-WAY-LA” by Sopanut Somrattanakul – 
went a long way in demonstrating the perfect blend of woodwork and metal crafting. The piece was 
inspired by a relaxing time at the seaside and the movement of waves, which translates into the three 
dimensional metal embossing juxtaposed with the alluring and intricate woodwork. It is hoped young 
people will take inspiration from the product and view Thai crafts as a valuable resource with the potential 
for local and global commercialization.

จิบ-เว-ลา
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เพื่อเป็นการตอกย�้าบทบาทของ SACICT ในการเป็น
หน่วยงานหลักในการชี้น�าทิศทางให้กับงานหัตถศิลป์แก่สังคม
ไทย โดยศึกษาแนวโน้มเทรนด์โลกผ่านการวิจัยและติดตาม
ความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการออกแบบงาน
หัตถศิลป์ในตลาดนานาชาติ ก�าหนดเป็น “SACICT Craft 
Trend” ขึ้น เพื่อบ่งบอกทิศทางของงานหัตถกรรมไทยให้
สอดคล้องกับส่ิงที่เกิดขึ้น การศึกษาและก�าหนดทิศทางการ
ออกแบบงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัย ต้องศึกษาแนวโน้มความ
นิยม หรือ เทรนด์ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

“SACICT Craft Trend : เทรนด์หัตถกรรมร่วมสมัย” ได้
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ก�าหนดกลยุทธ์การ
ด�าเนนิงานออกเป็น 3 ส่วน คอื การสร้างการรับรู้ (Awareness), 
การสร้างความเข้าใจ (Knowledge) และ การส่งเสริมให้เกิด
การน�าไปใช้ (Usage) โดยมุง่เน้นการต่อยอดและน�าองค์ความรู้
ที่ได้จาก SACICT Craft Trend ไปใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ในงานหัตถกรรมและผลักดันส่งเสริม ให้เกิด
การน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
น�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการต่างๆ หรือก�าหนดเป็นหัวข้อในการประกวด
ผลงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญคือเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและนักออกแบบที่สนใจ

นอกจากน้ี SACICT ได้ท�าการศึกษาและจัดท�า SACICT 
Craft Trend 2020 ภายใต้แนวคิด From Root to Route : 
จากรากฐานภูมิปัญญาไทย ต่อยอดหนทางใหม่สู่สากล ซึ่ง
เป็นการค้นหาและเก็บรักษา “ราก” อันส�าคัญของความเป็น
ไทยในมิติต่างๆ ไว้ และท�าการต่อยอด สร้างสรรค์ด้วยรูปแบบ 
สไตล์ หรอืกระบวนการผลติทีส่อดรบักับความต้องการผูบ้รโิภค
ยคุใหม่ที่เป็นสากล ซึ่งได้ก�าหนดเป็น 4 แนวโน้มการออกแบบ
ที่ส�าคัญที่จะตอบโจทย์คุณค่าที่ผู้คนต้องการ ดังนี้ 

SACiCT Craft
Trend 2020
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True Value “ตระหนักในคุณค่าแท้” พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจที่มาของสินค้าทุกรายละเอียด “ที่มาที่ไป” ซึ่ง
เป็นการตอกย�้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในการ
น�าเสนอให้ลูกค้าได้เห็นถึงความใส่ใจ ทักษะฝีมือเชิงช่าง 
วัตถุดิบท้องถิ่น รูปแบบท่ีเรียบง่าย เข้าถึงคุณค่าอย่างแท้จริง 

Heritage Fusion “หลอมรวมรากทางศิลปะอัน
ล�้าค่า : ค่านิยมที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งงานหัตถศิลป์ที่เกิดจาก
กระบวนการท�ามืออย่างวิจิตรบรรจง สร้างนิยามใหม่ของ
ความหรูหราให้ทรงคุณค่าข้ึนไปอีก การหลอมรวมรากของ
งานศิลปหัตถกรรมอันล�้าค ่าผ ่านการน�าเสนอด้วยการ
ออกแบบที่ร่วมสมัยให้ความส�าคัญในเรื่องราวและรากเหง้า
ของที่มา สะท้อนความมุ่นมั่นในการสืบสานงานหัตถศิลป์
ชั้นสูงไว้มิให้สูญหาย 

Happiness Play “เล่น อย่างสร้างสรรค์” : ทางเลือก
ใหม่ที่ช่วยให้งานศิลปหัตถกรรมมีความอิสระ ด้วยการน�า
เสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ท่ีนอกกรอบ ผสมผสาน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายผ่านผลงานศิลป
หตัถกรรมทีแ่ตกต่าง ล�า้สมยั ไม่น่าเบือ่ สร้างอารมณ์สนกุสนาน 
สดใส เปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

Technical Craft “นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์” : 
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและยกระดับทั้งในด้านของ 
การออกแบบลวดลายและรูปแบบด้วยการค�านวณอย่าง
แม่นย�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอัน
ชาญฉลาด และ การตลาดรูปแบบใหม่ไปพร้อมๆ กัน ได้สร้าง
นิยามใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมท่ีแต่เดิมถูกให้คุณค่า
อยู่กับเทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิมเติบโตสู่การสร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรมวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรม
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The four most important keys to design are as 
follows:

True Value – one of the most important 
consumer views is the “origin” of the folk product. 
Our message is to reiterate the value of Thai crafts, 
the skills of the craftsmen, locally sourced materials 
and the minimalistic form wanted by consumers.

Heritage Fusion – a value that reflects the 
appeal of intricately handcrafted products, blending 
the origin of Thai crafts with a contemporary design 
that values the story and origin of the master craftsmen.

Happiness Play – a revolutionary way for 
crafts to offer freestyle usage with the introduction 
of new techniques that combine cultural uniqueness 
with contemporary art to make a product that’s 
full of lively fun and creative ideas.

Technical Craft – a system that uses technology 
for accurate calculations of design form, artificial 
intelligence (AI) and modern marketing methods. 
Altogether, this has redefined people’s views that 
Thai crafts are valuable due to the labor-intensive 
processes behind them.

SACICT Craft Trend 2020

As mentioned previously, the role of SACICT is 
to lead Thai crafts into the 21st century and on to 
a global platform with strong leadership and innovative 
support. The organization continuously studies 
world craft trends through extensive research and 
monitoring of social changes. Accordingly, the 
“SACICT Craft Trend” has been set as a guideline 
for the contemporary Thai craft industry.

Now in its sixth year, “SACICT Craft Trend” divides 
its strategies into three sections: Building Awareness, 
Building Knowledge and Promoting Usage. SACICT 
wants the knowledge gained by members under 
the SACICT Craft Trend to be used in a creative and 
pioneering way in order to push Thai crafts further 
on the path of commercialization. The program is 
especially designed to further the knowledge in 
product design in order for Thai crafts to be exhibited 
as guidance for manufacturers and designers.

Additionally, SACICT has conducted various 
studies and formulated the SACICT Craft Trend 2020 
under the ideology of “Root to Route: From traditional 
Thai crafts to international conservation.” The key 
ideas of the program are to develop, create new 
forms and styles, and redefine manufacturing 
processes to suit the international consumer market. 
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SACICT ได้จัดงาน SACICT Craft Trend Show 2019 
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
ถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพมหานคร งานทีร่วมและจดัแสดงผลงาน
ที่ ได ้จากการด�าเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลป
หัตถกรรม และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านงาน
ศิลปหัตถกรรม จากหลายโครงการที่ SACICT ได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การต่อยอดองค์ความรู้จากแนวความ
คิดของ SACICT Craft Trend ซึ่ง SACICT นับเป็นองค์กร
แรกได้ท�าการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับทิศทาง
ด้านการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรม
ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ การพัฒนารูปแบบงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย และสามารถน�าความรู ้จาก SACICT 
Craft Trend มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลป
หัตถกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู ้เข้าชมงาน Craft 
Trend Show ทั้งสิ้น 2,208 ราย แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่ม
ผู ้ค้าปลีก, องค์กรหรือบริษัท และกลุ่มการท่องเที่ยวและ
โรงแรม รวมไปถึงกลุ ่มสถาบันการศึกษา นักเรียนนิสิต
นักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ผลิตและผู้สร้างสรรค์งานศิลป
หัตถกรรม สมาชิกของ SACICT และประชาชนทั่วไป 
นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกจ�านวน 50 ราย 
ได้ร่วมทดสอบตลาด ซึ่งมียอดจ�าหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,203,145 
บาท แบ่งออกเป็น ยอดจ�าหน่ายภายในงาน 755,965 บาท 
และยอดสั่งซื้อ 447,180 บาท

SACiCT Craft Trend Show 2019

SACICT recently organized the SACICT Craft 
Trend Show 2019 from 18 June to 21 June at The 
Vayupak Convention Centre, Centra Government 
Complex Hotel and Convention Center, Chaengwattana 
Road, Bangkok. The show exhibited products born 
from the fruits of SACICT’s many programs, including 
the Product Developmental Program and the 
Entrepreneurial Training Program. The forward-looking 
vSACICT is the first organization to conduct research 
that helps broaden the knowledge of Thai design 
trends while evoking admiration of Thai craftsmen. 
Over 2,200 people attended the show including 
distributors, related organizations and companies, 
executives from the tourism sector, educators, 
students, craftsmen, designers and many SACICT 
members. In addition, the show provided 50 members 
with the opportunity to test their product on the 
market. Over four days, the total sales value was 
calculated at 1,203,145 Baht, with 755,965 Baht 
from sales made during the show and 447,180 Baht 
from tendered orders.
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SACICT เล็งเห็นว่างานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มหัตถกรรม
ใกล้สูญหาย (Forgotten Heritage) เป็นงานศิลปหัตถกรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามท้องถ่ินหรือชุมชนในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย และได้รับผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรม
ใหม่ จึงได้มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่าผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
ในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) ตลอดระยะเวลา
การด�าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมใน
วัฒนธรรมร่วมกว่า 5 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) ภายใต้
แนวคิด “Revival of the Forgotten Heritage” มุ่งเน้น
การด�าเนินงานเชิงบูรณาการของเครือข่ายกลุ่มอาเซียน เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมใกล้สูญหาย ซ่ึงเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามท้องถิน่หรอืชุมชนใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และได้รับผลกระทบจาก
กระแสวฒันธรรมสมยัใหม่ จงึได้ร่วมมอืกนัในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และเชื่อมโยงผู ้ ท่ี มีทักษะฝีมือเชิงช ่างช้ันสูงและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งใน
อาเซียน และในกลุ่มเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่างกันนี้ 
ก ่ อ ให ้ เกิดการสืบสานภูมิป ัญญาและพัฒนางานศิลป
หัตถกรรมของอาเซียนเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจนสามารถ
พัฒนาสู่ตลาดสากล

ในปี 2562 SACICT งานหัตถกรรม “เคร่ืองไม้” เป็นโจทย์
ในการพัฒนา โดยด�าเนินงานร่วมกับประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมไม้ทั้งในแบบร่วมสมัย คือไทย ญี่ปุ่น 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้คัดเลือก 
ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม เข้าร่วมโครงการจ�านวน 12 ราย ซึ่งได้มีการแลก
เปลี่ยนภูมิปัญญา เทคนิคการผลิตระหว่าง ช่างฝีมือ ทั้ง 3 
ประเทศ เพื่อเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนางานไม้ในรูป
แบบใหม่ๆ ความร่วมมือในด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ ก่อให้เกิด
การสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ซ่ึงเป็น
หัตถกรรมที่ใกล้สูญหายให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มจนสามารถพัฒนา
สู่ตลาดสากลได้ โดยได้น�าผลงานที่ได้จากโครงการ จ�านวน 
28 รูปแบบ โดยได้จัดแสดงผลงานในงาน SACICT Craft 
Trend Show 2019 และมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก SACICT กลุ่มผู้ผลิตงานไม้ ใน
พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ล�าพูน จ�านวน 100 คน อันจะ
เป็นการแผ่ขยายความรู้และเทคนิคงานไม้ออกไปอย่างทั่วถึง

Cross Cultural Craft 2019
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม

SACICT recognizes our Forgotten Heritage; the 
arts and crafts unique to the different regions of 
Thailand that are close to fading away due to the 
tremendous shift in cultural trends. Starting in 2014, 
SACICT has been resolved to restoring the value of 
folk crafts and initiated the Cross Cultural Crafts 
Program as a means of addressing the issue. The 
latest concept – “Revival of the Forgotten Heritage” 
– focuses on conservation efforts of the Asian Network 
to preserve forgotten crafts from Thai and other 
ethnic groups in Asia. The network pulls together 
the combined skills of master craftsmen from 
member countries in Asia to add value to their 
respective crafts and market them to international 
consumers.

This year, SACICT’s chosen focus area is the 
time-honored craft of woodwork. In collaboration 
with our Japanese and Laotian partners, SACICT 
selected 12 Master Artisans, Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendants to help develop a more 
contemporary form of woodwork via an exchange 
of techniques, know-how, materials and tools. This 
attempt has successfully modernized woodwork, a 
rare and almost forgotten craft, into a product 
marketable in the international market. A total of 28 
products were exhibited in the SACICT Craft Trend 
2019 Show. Following on from this, SACICT also 
hosted similar activities for 100 SACICT member 
woodworkers in Chiang Mai and Lamphun provinces 
in which they were able to exchange ideas and 
learn new wood carving techniques.
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SACICT Signature Collection หรือ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย ได้ด�าเนินงานมาแล้วเป็นปีที่ 4 ซึ่ง SACICT 
มุ่งที่จะส่งเสริมการใช้งานเบญจรงค์แบบร่วมสมัย และสร้างความตระหนักในคุณค่าของอัตลักษณ์งานเบญจรงค์ไทย ผ่านการ
สร้างเอกลักษณ์ของผู้ผลิตให้มีความแตกต่าง ภายใต้แนวคิด “From Thai Heritage to Today Life’s Crafts” โดยเน้นการ
พัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถงึการร่วมรังสรรค์กบัผลติภณัฑ์ศิลปหตัถกรรมประเภทอืน่ๆ และ
การสนับสนุนจากเครือข่าย พันธมิตรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม

SACICT ด�าเนินการพัฒนาผลงานเบญจรงค์ต่อเนื่อง โดยการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตงานเบญจรงค์จ�านวน 10 ราย
และนักออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเบญจรงค์ร่วมสมัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการผลิตผลงานภายใต้โครงการจ�านวน 10 
คอลเลคชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างการจดจ�าอัตลักษณ์งานเบญจรงค์ไทยแบบร่วมสมัย และการสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน
เบญจรงค์ในชีวิตประจ�าวันให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการใช้งานเบญจรงค์ มีการจัดท�าการทดสอบ
ตลาดในพื้นที่เป้าหมาย เช่น ในงานนิทรรศการ และห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้และกระแสนิยมในกลุ่มผู้ซ้ือ โดยได้น�า
ผลงานที่ได้จากโครงการฯ ไปจัดแสดงงาน SACICT Craft Trend Show 2019 และที่ ICON Craft ช้ัน 4 ICON Siam มีกลุ่ม
ลูกค้าที่สนใจผลงานหลากหลาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักออกแบบ สถาปนิก ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป และผลงานที่มีกลุ่มลูกค้าสนใจมากที่สุดเป็นงานเบญจรงค์ในลวดลายสมัยใหม่ อาทิ ลาย Old School 
Tattoo และการผูกลายเบญจรงค์ใหม่ เทคนิคการผสมดินให้มีสีที่แตกต่าง เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ยางซิลิโคน เกิดรูป
แบบงานที่มีนูนต�่า นูนสูง และการใช้เบญจธาตุ มาสร้างผลงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการด�าเนินชีวิต

SACiCT Signature Collection 2019
การพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย
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The SACICT Signature Collection is now entering 
its fourth year with the aim of promoting the use of 
contemporary Benjarong, a Thai ceramic porcelain. 
The objective is to create awareness of its intrinsic 
value by helping craftsmen and manufacturers create 
signature pieces under the “From Thai Heritage to 
Today Life’s Craft” concept. There is also an ongoing 
collaboration between our network of craftsmen as 
well as the public and private sectors to commercialize 
the new blend of Thai signature crafts.

SACICT has continuously worked to promote 
Benjarong as an art form, particularly in collaboration 

with 10 designers to create and launch 10 
contemporary signature Benjarong collections. The 
signature collections showcase the delicate art of 
Benjarong and promote its daily use in the lives of 
urbane consumers. SACICT first introduced this 
approach to the market through a series of displays 
in art exhibitions and shopping malls to raise 
awareness and create a new trend among users. 
The signature collections were also featured in the 
SACICT Craft Trend Show 2019 and in the ICON Craft 
Exhibition Hall on the 4th floor of ICONSIAM. The 
initiative drew lots of interest from across the public 
and private sectors, with designers and architects as 
well as with the general public visiting shopping malls. 
Unique contemporary Benjarong designs were 
suddenly in vogue. Featured Benjarong product 
designs included retro tattoo designs, vibrant new 
color options, new patterns, embossing made from 
silicone mold and Benjarong-themed items designed 
to bring luck and good fortune.
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โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม หรือ Craft Co-Creation เป็นหน่ึงในโครงการพัฒนางานหัตถกรรมของ SACICT ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้สอดรับกับยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
รวมถึงการพัฒนาทักษะการผลิต การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ  ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ อันประกอบ
ด้วยผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความต้องการงานศิลปหัตถกรรมในประเภทต่างๆ สู่กลุ่มผู้ผลิต ช่างฝีมือ หรือ ชุมชน
หัตถกรรม โดยมีกลุ่มนักออกแบบเป็นผู้ช่วยปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตรงตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาที่ผสมผสาน จนท�าให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถ
จ�าหน่ายได้จริง อันจะน�าไปสู่การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
ในระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ในปี 2562 SACICT เลือกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทงานโลหะ ซ่ึงเป็นงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดมา
ยาวนานและมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า แต่ได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน โดยท�าการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต
งานโลหะที่เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จ�านวน 12 ราย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 
กลุ่มผู้ซ้ืองานศิลปหัตถกรรมที่เป็นเครือข่ายองค์กร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท 
ทิพยประกันภัย และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งกลุ่มนักออกแบบ 
ได้ร่วมก�าหนดคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซือ้ จากนัน้ผู้ผลิตและนกัออกแบบได้ร่วมกันพฒันารปูแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ โดยได้ผลงานทั้งส้ิน 30 รูปแบบ โดยได้จัดแสดงผลงานในงาน 
SACICT Craft Trend Show 2019 ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่สนใจผลงานน�าไปเป็นของขวัญของที่ระลึกส�าหรับ
องค์กรเป็นอย่างดี

The Craft Co-Creation Project is one of SACICT’s strategic projects that develops Thai crafts for fash-
ionable markets, promotes new manufacturing techniques and locates new market opportunities by 
connecting the network of craftsmen, manufacturers and designers with consumers who have voiced their 
desire for progressive crafts with a link to the past. This collaborative effort has led to the creation of 
new exemplars of contemporary crafts with unique stories that are truly marketable, usable and afford-
able.

In 2019, SACICT’s focus has been on metalwork, an invaluable traditional craft form of Thailand which 
has seen a huge decline in popularity in recent years. SACICT worked to connect 12 metalwork craftsmen 
at the level of Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen and Craftsmanship Descendants from all four 
regions of Thailand with crafts consumer groups, including The Tourism Authority of Thailand (TAT), Govern-
ment Housing Bank, Dhipaya Insurance, the Office of Insurance Commission and commercial designers. 
Together, they formulated product descriptions that suited consumers’ requirements. With a clear vision 
of what was needed, manufacturing and design teams worked together to create 30 contemporary designs 
which were well received and later exhibited at the SACICT Craft Trend Show 2019.

Craft Co-Creation 2019 การร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม
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Weaving Streets 2019
เส้นทางสายผ้าทอ

โครงการเส้นทางสายผ้าทอ หรือ Weaving Streets เป็น
โครงการที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด 
“From Weaving Streets to Today Life’s Crafts : 
ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นสู่หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” ด้วยการ
ริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท�าเส้นทางสู่ชุมชนหัตถกรรม
ผ้าทอพ้ืนถิ่นที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนภูมิปัญญาอันโดดเด่นจาก
ทุกภูมิภาค เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถ่ินสู่ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นร ่วมสมัย เพื่อสร ้างแรงบันดาลใจและเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนถ่ินสู่ผู้บริโภค น�าเสนอและเผยแพร่คุณค่า
แห่งภูมิปัญญาผ้าทอให้สาธารณชนได้รับรู้ และร่วมสนับสนุน
งานผ้าทอ ด้วยการซ้ือ การใช้ โดยการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านครูฯ และทายาทฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ
มืออาชีพ ตลอดจนสร้างจุดขายและสร้างกระแสความนิยม
ในกลุ่มเป้าหมาย

ในปี 2562 โครงการเส้นทางสายผ้าทอ การด�าเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บผ้า
ทอพื้นถ่ิน โดยน�าผ้าทอพื้นถ่ินสู่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ทีใ่ช้ได้ในชวีติประจ�าวนั ภายใต้แนวคดิ “Craft Fashion 
Brand” เน้นพฒันาทกัษะการผลิตของกลุม่งานสมาชกิ ชมุชน 
ครูฯ และทายาทฯ ประเภทผ้าทอพ้ืนถิ่น จ�านวน 12 ราย 
ที่เข้าอบรมด้านการออกแบบ การตัดเย็บ และคอลเลคชั่น
เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับจากผู ้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานที่ได้จาก
โครงการจ�านวนท้ังสิ้น 55 ผลงาน ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละราย ได้น�าผลงานการตัดเย็บชุดท่ีได้พัฒนาภายใต้
โครงการ มาจัดแสดงและจ�าหน่าย ในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 
12 เพื่อให้เกิดการจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

Another important scheme in SACICT’s arsenal 
of initiatives is the Weaving Streets Project, first 
initiated in 2016 under the “From Weaving Streets 
to Today Life’s Crafts” concept. Under the initiative, 
SACICT collated relevant information to publish a 
map of communities that produced signature folk 
weaving to reflect the uniqueness of Thailand’s 
regions and ethnicities. The project aims to promote 
Thai woven fabrics to the mainstream fashion 
industry and to connect this almost forgotten craft 
with a new genre of consumers.

Today’s products offer unique usage and an 
alternative purchase experience thanks to the 
dedication of Master Artisans, Master Craftsmen, 
Craftsmanship Descendants, specialists and designers. 
This is the fourth year SACICT has promoted the 
‘Weaving Streets’ project and the results so far are 
very favorable. This year’s focus is on redesigning 
local weaves into fashionable items in accordance 
with the “Craft Fashion Brand” concept. The focus 
is on developing designs and cutting techniques 
and entrepreneurial skills of 12 selected Master 
Artisans, Master Craftsmen and Craftsmanship 
Descendants. The outcome resulted in the creation 
of 55 collections of fashion and jewelry exhibited 
for sale at the 12th Fai Tor Jai Event.
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จากการที่โลกไร้พรมแดนผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อม
โยงถึงกันอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด SACICT จึงผลักดันให้เกิดเครือ
ข่ายสังคมคราฟต์ให้เข้มแข็งด้วยการเชื่อมโยงผู้คนในแวดวง
หัตถศิลป์ในทุกมิติเข้าด้วยกัน โดยการเช่ือมต่อให้เกิด Value 
Chain เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ บุคลากร
วงการหัตถศิลป์กับภาคธุรกิจ ผู้บริโภคและผู้สนใจรุ่นใหม่ๆ 
นี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างมูลค่าและโอกาสทางการตลาดให้
กับงานหัตถศิลป์ไทย 

การเช่ือมสงัคมเครอืข่ายด้านงานหตัถศลิป์เข้าไว้ด้วยกันนีเ้อง 
SACICT เหน็ความส�าคัญของเทคโนโลยอีนัเป็นสิง่ท่ีทุกภาคส่วน
ต้องก้าวให้ทันกระแสโลก สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือและสื่อทาง
วัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งยุคสมัย และยังท�าให้ ผู้ผลิต 
ผู้ใช้ รวมไปถึงผู้ท่ีสนใจในเร่ืองหัตถศิลป์ต่างเชื่อมโยงถึงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความ
รู ้ความชอบที่มีร่วมกัน สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามท่ีต้องการ เป็นช่องทางในการ
สามารถซื้อขายสร้างรายได้ สร้างโอกาสบนความท้าทายบน
โลกธุรกิจ เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดอย่างยั่งยืน ด้วย
การจ�าหน่ายผ่าน SACICT Shop Application ท่ีสะดวก
รวดเร็ว สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้สร้างโอกาสเข้าถึงงานหัตถศิลป์ไทยแก่กลุ่มนัก
ท่องเที่ยวและชาวต่างชาตินับว่าเป็นช่องทางการตลาดที่น่า
สนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง SACICT จึงได้

ก�าหนดให้มี SACICT Shop ซึ่งเป็นจุดจ�าหน่ายภายใน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซ่ึงในปี 
2562 น้ี สามารถเพิ่มยอดขายสวนกระแสสภาพเศรษฐกิจท่ี
ก�าลังชะลอตัว โดยในเดือน มี.ค.-ก.ค. 2562 มี คิดเป็นมูลค่า
กว่า 11 ล้านบาท และมีแนวโน้มมูลค่าการซ้ือขายเติบโตสูง
ขึ้นเป็นล�าดับ

บทบาทส�าคัญของ SACICT คือการเป็นส่ือกลางเชื่อมต่อ
ผู้ท�างานศิลปหัตถกรรม กับผู้บริโภคประชาชนคนรุ่นใหม่ 
ด้วยการจัดหาพื้นท่ีในการจัดแสดงและจัดจ�าหน่ายงานศิลป
หัตถกรรมโดยท่ีผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมที่มีความพร้อมจาก
ทั่วประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ
ให้ผู้ผลิตสามารถเข้าใจในสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการ เพื่อที่จะน�า
ไปปรับปรุงพัฒนาช้ินงานหัตถศิลป์ของตนเองให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และในระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเอง
ยั ง เกิ ดการสื่ อสาร เชื่ อม โยงแลก เปลี่ ยนมุมมองและ
กระบวนการผลิตระหว่างกันด้วย ขณะเดียวกันผู้ซื้อได้ใกล้
ชิดผู ้ผลิต ได้เห็นและสัมผัสกับความพยายาม และความ
ประณีตที่มีภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ส�าคัญของงานคราฟต์ 
ท�าให้เกิดความประทับใจ พร้อมยอมรับสนับสนุนท�าให้วงการ
หัตถศิลป์เกิดการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันอย่างยั่งยืน โดยในปี 
2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม Craft 
Bangkok ฝ้ายทอใจ SACICT Craft Fair และชีวิตใหม่ใต้ร่ม
พระบารมี โดยในแต่ละงาน SACICT ได้ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ในจุดขายของแต่ละงานเพื่อให้เกิดกระแสความ
สนใจของสังคมและกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงานไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถสร้างฐานแฟนประจ�าที่มาร่วมงาน อาทิ งาน
อัตลักษณ์แห่งสยาม เป็นงานที่รวบรวมงานหัตถศิลป์ฝีมือเชิง
ช่างช้ันสูงอันทรงคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มาจากผลงานครูฯ
และทายาทฯ หรอืงาน Crafts Bangkok เป็นงานทีร่วบรวมทกุ
เรือ่งราวงานคราฟต์ที่น�าภูมิปัญญามาต่อยอดด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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In our connected, always on world without 
boundaries, people are constantly having global 
conversations. SACICT recognizes this shift and is set 
to promote a society of crafts that brings together a 
variety of craftsmen to form a value chain that 
connects the public and private sectors, craftsmen 
and artisans, the business sector, consumers and 
young enthusiasts on a path to add value to Thai 
crafts.

From this collaboration, SACICT is acutely aware 
of the importance of embracing technology at every 
step in order to keep up with the changing world. 
Digital media is quickly becoming the main tool to 
evoke people’s interest in different cultures and 
articulate the spirit of a new generation. Online media 
provides a platform for an exchange of ideas, 
knowledge, interests and specialities that the world 
has never witnessed before. To keep abreast of 

changing habits, SACICT has launched the SACICT 
Shop app for consumers to purchase Thai crafts, 
while at the same time creating new business 
opportunities.

To market Thai crafts to a small percentage of the 
millions of tourists and foreign visitors who visit Thailand 
every year, SACICT has launched a series of popular 
SACICT Shops at Suvarnabhumi Airport and Phuket 
International Airport. From March to July of 2019 
alone, this effort has successfully grossed over 11 
million Baht in profit; thus going against the economic 
recession we are currently facing.

However, SACICT’s most important role is to serve 
as a hub for craftsmen and modern consumers by 
providing exhibition and sales space free of charge 
for craftsmen from all corners of the country. This 
support helps manufacturers understand what 
consumers want and gives them time to adapt their 
crafts accordingly. At the same time, buyers get to 
see first-hand the skills that go into making craft 
products. Together, these two factors would create 
sustainability and boost the level of appreciation and 
support for Thai crafts.

It’s been a busy year for SACICT, with 2019 seeing 
events such as the Identity of Siam, Craft Bangkok, 
Fai Tor Jai, SACICT Craft Fair and The New Lease of 
Life Beneath the Royal Graciousness. For each event, 
SACICT established and communicated a clear strategy 
and unique selling point for target groups, which has 
resulted in a strong fan base. For example, the Identity 
of Siam event gathered Master Artisans and craftsmen 
from every region of Thailand, while the Craft Bangkok 
Fair presented crafts that powerfully combine 
innovation and creativity with traditional knowledge.
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SACICT จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยามคร้ังที่ 10” ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “The Artisanal 
collectibles : หัตถศิลป์ล�้าค่า เก็บรักษาให้ลูกหลาน” 
สะท้อนให้เห็นถึงชิ้นงานศิลปหัตถกรรมซ่ึงผ่านองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ินของบรรพบุรุษมายาวนาน ผ่านรุ่นสู่รุ่น
มายังครูฯ และ ทายาทฯ และพร้อมส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่
และผู้คนในปัจจุบันท่ีเห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ ซึ่งแต่ละ
ชิ้นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างละเอียดประณีตวิจิตรบรรจง
อย่างท่ีไม่มีชาติใดเสมอเหมือนและบางงานยังหาคนท�ายาก
และใกล้สูญหาย แต่งานนี้ได้รวบรวมมาให้ชมอย่างยิ่งใหญ่
อย่างที่ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ด้วยผลงานศิลปหัตถกรรม
กว่า 180 ร้าน ที่น�ามาจ�าหน่าย ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วันของ
การจดังาน มปีระชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน 30,168 ราย 
และมีมูลค่าการสั่งซื้อและจ�าหน่าย 53,732,447 บาท

นอกจากนี ้SACICT ได้ก�าหนดจดักจิกรรมพเิศษ “มอืสูม่อื” 
ขึน้เป็นคร้ังแรก เป็นการเปิดเวทจี�าหน่ายผลงานทีเ่ป็น “ทีส่ดุ” 
อันเป็นฝีมือช่างช้ันสูงซ่ึงไม่สามารถได้เห็นผลงานเหล่านี้ใน
คูหาจ�าหน่ายปกติ เพราะเป็นผลงาน “ชิ้นพิเศษ” ที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นมาเฉพาะซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวเพื่องานครั้งนี้
เท่านั้น ซึ่งเป็นการน�าเสนอและส่งผ่านงานหัตถศิลป์ช้ินพิเศษ
ที่งดงามทรงคุณค่า และมีชิ้นเดียวในโลก เพื่อยกระดับงาน
หัตถศิลป์ไทยให้ข้ึนไปสู่ระดับของงานหัตถศิลป์ล�้าค่าที่ต้องมี
ไว้ในครอบครอง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู ้ท่ีเป็น
เจ้าของ โดยมียอดการจ�าหน่ายภายในงาน 2,760,500 บาท 
ทั้งนี้ SACICT ได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่กองทุนในการจัดตั้ง
สมาคมครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมต่อไป

SACICT’s “10th Identity of Siam” event was held 
between 3 January and 3 February, 2019 at The 
Queen Sirikit National Convention Center under the 
concept of “The Artisanal Collectibles”. These 
master-crafted pieces reflect the traditional folk 
knowledge of crafts passed on from The Master 
Artisans of Thailand to their descendants and onto 

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10
The 10th identity of Siam

a new generation of enthusiastic apprentices. Each 
of the Artisanal Collectibles is a rare and intricately 
crafted item handmade by the few craftsmen left 
practicing their ancient art. However, for this particular 
event, SACICT managed to gather over 180 shops 
to sell and exhibit their crafts throughout the duration 
of the event, which attracted over 30,000 participants 
and registered a staggering 53,832,447 Baht in sales.

A noteworthy SACICT initiative that saw the light 
of day this year is the “Hand to Hand” concept, 
which markets the “most exceptional” signature 
pieces crafted by Master Artisans that are not 
available anywhere else. The Hand to Hand concept 
is reserved for “signature pieces” – one of a kind 
items – in order to attract buyers who truly value 
and cherish these invaluable collector items. The 
event’s total sales value reached 2,760,500 Baht, 
all of which is being used to establish The Master 
Artisans of Thailand, The Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendant Association.
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 งาน Crafts Bangkok 2019 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
ภายใต้แนวคิด “Retell the Details : เล่าเรื่องของเรื่องเล่า” ซ่ึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวงานศิลปหัตถกรรมที่น�ามาต่อยอด
ด้วยนวัตกรรม ผสมผสานเทคนิคความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้คน
ยุคปัจจุบัน การเล่าเรื่องราวงานหัตถศิลป์ในมุมมองใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมในยุคปัจจุบัน และมีมิติที่แตกต่างออกไปจากเดิม
ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเกิดความสนใจ รู้สึกประทับใจและความภาคภูมิใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งจากองค์ความรู้
ภูมิปัญญาสืบทอดมาอย่างยาวนาน ผสานกับการน�านวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและลวดลายอันทันสมัย 
แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความประณีตงดงามในแบบฉบับคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย

ซึ่งภายในงานจะเห็นการถ่ายทอดเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ที่แตกต่างกันไป เพื่อสร้างให้ผู้ร่วมชมงานได้เกิดความประทับใจ
ในความหลากหลาย ทั้งในคุณค่าภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมผ่านจัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ท่ียังคงความประณีตสวยงามในแบบดั้งเดิม ตลอดจนงานคราฟต์ที่เน้นในดีไซน์ 
การออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเทรนด์ของโลก เช่นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นงานคราฟต์ที่สร้างสรรค์และสนับสนุนสังคม รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงออกถงึพลังของคนรุ่นใหม่ทีม่ต่ีองานคราฟต์ ผ่านการจดัแสดงและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ของนสิตินักศกึษาจาก 10 สถาบนั
การศกึษา และยงัได้เปิดมมุมองงานคราฟต์ต่างแดน จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านคราฟต์ของหน่วยงานพนัธมติรในต่างประเทศ

Crafts Bangkok 2019



A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 9

69

ที่มีความร่วมมือกับ SACICT ท้ังจากผู ้ประกอบการงาน
หัตถกรรมกว่า 20 ราย จาก 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย คาซัคสถาน 
อินโดนิเซีย พม่า บังกลาเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
อย่าง World Crafts Council , Korean Craft and Design 
Foundation - Foundation (KCDF) สาธารณรัฐเกาหลี, 
National Taiwan Crafts and Research Institute 
(NTCRI) ไต้หวัน และ Agency for Promotion of 
Indigenous Crafts (APIC) ประเทศภูฏาน 

ภายในงานยังมีการเสริมสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ ทั้งการติดอาวุธการตลาดให้กลุ่ม Start Up พัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายและ Value Chain เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
จากกิจกรรมเวิร์คชอปที่คนรักคราฟต์สามารถลงมือท�า DIY 
งานคราฟต์เก๋ๆด้วยตนเอง หรือค�าแนะน�าดีๆ จากกูรูช้ันน�า
ที่จะมาแนะแนวสร้างโอกาสที่เป็นไปได้ในโลกธุรกิจ ทั้งด้าน
การออกแบบ การตลาด และไลฟ์สไตล์ ที่หมุนเวียนสลับสับ
เปลี่ยนกันมาให้ไอเดียและตอบในทุกข้อสงสัยของงานคราฟต์

โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดงาน Craft 
Bangkok มีผู้เข้าชมงาน 22,031 ราย และมียอดสั่งซื้อและ
จ�าหน่าย 65,152,419 บาท ซึ่งนับเป็นความส�าเร็จที่มากกว่า
เป้าหมายที่วางไว้
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The Crafts Bangkok 2019 event was held from 
4 – 7 April, 2019 at the Bangkok International Trade 
and Exhibition Centre (BITEC) under the “Retell the 
Details” concept. The informative theme sees the 
relating of contemporary crafts made with innovation 
and creativity in a new light. As crafts are viewed 
differently, countless more people have become 
interested and are exhibiting pride in traditional Thai 
crafts, especially with the artisans that maintain the 
integrity of their crafts whilst embracing modern 
designs.

At the Crafts Bangkok 2019 event, participants 
saw a different interpretation of Thai crafts and 
were able to fully immerse themselves in the wide 
variety of traditional crafts exhibited and sold. 
Masterpieces crafted by the souls of The Master 
Artisans of Thailand, The Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendants included traditional items 
with intricate designs as well as contemporary 
concepts that displayed modern designs. Also 
on show were a selection of lifestyle goods, 
environmentally friendly designs and crafts that 
support worthwhile causes. The four-day show also 
provided an opportunity for the new generation of 
craftsmen to exhibit their works with over 10 items 
from 10 schools selected for display.

In an innovative scheme, SACICT also worked to 
open new horizons for Thai crafts in collaboration 
with craftsmen from 20 countries – including, but 
not limited to, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, 
Taiwan, India, Kazakhstan, Indonesia, Myanmar and 
Bangladesh – and international organizations such 
as the World Crafts Council, the Korean Crafts and 
Design Foundation (KCDF), the National Taiwan 
Crafts and Research Institute (NTCRI) and Bhutan’s 
Agency for Promotion of Indigenous Crafts (APIC).

The show also offered new inspirations and 
marketing techniques to startups and helped them 
connect to the international network. This value 
chain is sure to help increase the competitive edge 
of Thai craftsmen and foster an exchange of ideas 
through a series of upcoming DIY activities and 
workshops. Throughout the event, gurus of business, 
design, marketing and lifestyle offered up their in 
depth knowledge and experience to the delight of 
the startup companies.

The Crafts Bangkok 2019 event attracted a grand 
total of 22,031 visitors, which earned the participants 
a staggering 65,152,419 Baht of income, much 
higher than originally anticipated.
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งาน “ฝ้ายทอใจ”เป็นงานที่ SACICT จัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี และปีนี้อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง 12 ปี โดยจัดขึ้น
เมื่อ 27 -30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งมั่นที่จะสานต่อ พระราช
ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ซึง่ต้องการจะให้ประชาชนคนไทย
มีรายได ้ เสริมและมีความเป ็นอยู ่ที่ดีขึ้นด ้วยงานศิลป
หัตถกรรม ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสให้กับครูฯ ทายาทฯ และ
สมาชิก SACICT ที่เป็นผู้ผลิตงานผ้าฝ้ายได้มีช่องทางในการ
จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ออกสูต่ลาดเพิม่มากขึน้ เพือ่ให้ชุมชนท้องถิน่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน 
มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน 
ชมุชน วฒันธรรม สิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิอย่างเข้มแขง็
และยั่งยืน

ฝ้ายทอใจ ครั้งท่ี 12 จัดข้ึนภายใต้แนวคิด “ฝ้ายทอใจ 
สไตล์ ลายอย่าง” โดยรับแรงบันดาลใจมากจากความงดงาม
และลวดลายของผ้าลายอย่าง ที่มีสีสัน เทคนิคการพิมพ์ลาย
ที่มีความโดดเด่น เป็นมรดกทางงานศิลปหัตถกรรมที่มีประวัติ
มาอย่างยาวนาน ซึ่ง SACICT จึงเป็นผู้คิดริเริ่มในการน�าผ้า
ฝ้ายที่มีเอกลักษณ์ในกระบวนการผลิตไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม 
สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับภูมิอากาศของ
ประเทศไทย มาออกแบบและจัดพิมพ์ลายพิเศษลิมิเต็ดอิดิช่ัน 
เปิดตัวเฉพาะในงานนี้เท่านั้น จ�านวน 5 ลาย จากดาราและ
ดีไซน์เนอร์ในแวดวงแฟชั่นของไทย และการออกร้านจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายโดยฝีมือครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศลิปหตัถกรรม ทายาทช่างศลิปหตัถกรรม และสมาชกิ SACICT 
อาทิ เสื้อผ้า ของใช้ ของขวัญ ของฝาก เครื่องประดับ และ
ของตกแต่งบ้าน รวมกว่า 150 ร้านค้า โดยตลอด 4 วันของ
การจัดงาน มีผู้สนใจเข้าชมงาน 6,975 ราย และมียอดการ
สั่งซื้อและจ�าหน่ายรวม 23,845,412 บาท ซึ่งนับเป็นความ
ส�าเร็จที่มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12
The 12th fai Tor Jai



A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 9

73

The annual SACICT “Fai Tor Jai” event continued 
to draw attention as it reached its 12th year of 
undertaking. This year, the event was held from 27 
June to 30 June at The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre Of Thailand in Phranakhon Sri 
Ayutthaya. The “Fai Tor Jai” event originated to 
uphold the royal wish of Her Majesty Queen Sirikit, 
The Queen Mother, for Thais to have a better quality 
of life and extra income from crafts, as well as to 
provide opportunities for The Master Artisans of 
Thailand, The Master Craftsmen and The Craftsmanship 
Descendants to launch their products into the 
market. Her Majesty’s wish was to see local communities 
become self-contained and for sustainable development 
in the areas of economy, society, people, communities, 
culture, environment and natural resources.

The 12th Fai Tor Jai fair was held under the theme 
“Lai Yang” styles, inspired by the colorful beauty and 
unique patterns of the Lai Yang Fabric, a truly 
traditional Thai fabric with a history dating back many 
centuries. SACICT initiated a goal to manufacture a 
limited edition pattern that is not only unique with 
its environmentally friendly manufacturing process 
but also comfortable to wear. Famed Thai celebrities 
and noted designers made five new designs specifically 
for the 12th Fair Tor Jai fair. In addition, the fair also 
featured distinct cotton wear, a variety of products 
spanning gifts, souvenirs, jewelry and home décor all 
created by The Master Artisans of Thailand, The 
Master Craftsmen, The Craftsmanship Descendants 
and members of SACICT. During the four-day event, 
over 150 shops featured a smorgasbord of world class 
Thai folk products that attracted close to 7,000 visitors, 
earning an astounding 23,845,412 Baht in takings and 
marking a new milestone of success for SACICT.
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ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
The new Lease of Life Beneath the Royal graciousness

งาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ในปีนี้จัดขึ้นติดต่อกัน
เป็นปีที่สอง ระหว่างวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า 
ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น M ควอเทียร์แกลอรี่ และชั้น G ควอเทียร์ 
อเวนวิ เพ่ือเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม เป็นงานที่รวบรวม
ทุกเรื่องราวงานหัตถศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ เพ่ือรักษาให้งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน และยังช่วยสนับสนุนกลุ่มคน
ชายขอบและกลุ ่มชาติพันธุ ์  ซ่ึงมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณี ภาษาและความเช่ือแตกต่างกัน แต่มี
ภูมิปัญญาที่ติดตัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ให้
เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้านทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุส์ร้างให้ชมุชนในพ้ืนทีร่อบข้าง
สามารถเข้ามาท�างานศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพ สร้างรายได้ที่
มั่นคงต่อเนื่อง สร้างความอยู ่ดีกินดี ลดความเหล่ือมล�้า 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้ม
แข็งให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง สอดคล้อง
กับแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมสนับสนุน
งานศลิปาชพีและงานศลิปหตัถกรรมไทย ร่วมอุดหนนุและชืน่ชม
กับผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ชนเผ่าและชาตพินัธุม์ากกว่า 50 ร้านค้า จากครฯู และทายาทฯ 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์หตัถศลิป์ไทยจากสมาชกิ SACICT ทีม่ร่ีวมสมยั
กับการใช้ชีวิตประจ�าวัน โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน มีผู้
สนใจเข้าชมงาน 26,105 ราย และ มียอดการสั่งซื้อและ
จ�าหน่ายรวม 13,432,115 บาท ซึ่งว่าเกิดการตอบรับอย่าง
ดีเยี่ยม

This year’s “The New Lease of Life Beneath the 
Royal Graciousness” event was held between 8 – 12 
August at Quartier Gallery on the M floor of The 
EmQuartier Department Store and the ground floor 
of Quartier Avenue to honor His Majesty the King’s 
birthday on 28 July and to honour Her Majesty Queen 
Sirikit, The Queen Mother’s birthday on 12 August.

The auspicious event gathered crafts made by 
ethnic groups from across the Kingdom, which will 
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help to conserve the dwindling multicultural craft 
industry. These types of events serve to offer a 
supporting hand to Thailand’s ethnic groups and 
border communities whose culture and languages 
might be different, but who can come together 
through their artistic craftsmanship. This togetherness 
encourages local communities to promote craftsmen 
who in turn can create stable incomes, a better 
quality of life, less inequality, a sustainable economy 
and, most importantly, happiness for all ethnic groups. 
Under Royal support, the initiative adheres to the 
national strategy where “no one is left behind.”

The event boasted many other interesting 
activities, including The Arts and Crafts Exhibition in 
commemoration of His Majesty King Maha Vajiralongkorn 
Phra Vajiraklaochaoyuhua and Her Majesty Queen 
Sirikit, The Queen Mother’s gracious support of Thai 
arts and crafts. The public was invited to marvel at 
the array of ethnic craft products and many decided 
to purchase their favorite item from some of the 
50 vendors selling wares made by craftsmen from 
various ethnic groups, The Master Artisans of Thailand, 
The Master Craftsmen and Craftsmanship Descendants. 
Over five days, the event attracted more than 
26,000 people, and earnings from the sales of crafts 
totaled 13,432,115 Baht.
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“หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ (เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ) เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานด้านศิลปาชีพ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ชีวิตใหม่ให้อาณาประชาราษฎร มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นท่ี
รับรู้โดยประจักษ์แก่ประชาชนไทย 

พื้นที่จัดแสดงและจ�าหน่ายภายในหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 เป็นพื้นที่นิทรรศการ จัดแสดง
ผลงานศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ ท่ีเป็นผลงานชั้นสูงล�้าค่าจากหลายยุคหลายสมัย นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ จากนักสะสมชั้นน�าของไทย น�าผลงานสะสมที่มีอายุกว่า 200 ปี ออกมาจัดแสดงในครั้งน้ี ซ่ึงจะหาโอกาส
ได้ชมผลงานชั้นสูงที่งดงามเหล่านี้ในที่เดียวกัน และในเวลาเดียวกันจ�านวนมากเช่นนี้ได้ยากนัก ด้วยผลงานที่น�ามาจัดแสดงมีทั้ง
ประเภทงานที่สูญหายไปแล้ว หรือใกล้สูญหาย เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอดคุณค่าที่สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์เชิงช่างช้ันสูง ให้
เป็นที่รับรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในวงการช่างศิลปหัตถกรรม น�าไปสู่การรักษา สืบสานและพัฒนาต่อยอดขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีไหว้ครู สักการะครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งได้ยึดแบบอย่างการไหว้ครูตามแบบรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสักการะครู อาจารย์ ระลึกถึงบรรพบุรุษ ที่ถ่ายทอดประสิทธิประสาทวิชางานช่างไทย 
เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญก�าลังใจในการสิบสานวิชาช่างสืบต่อไป ซึ่งนอกจากจะเสริมสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน ทั้งครูฯ และ
ทายาทฯ สมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างอบอุ่น โดยผู้ท�างานศิลปหัตถกรรมยังได้น�าเครื่องมือช่าง อุปกรณ์จากการ
ท�างานหัตถศิลป์ของตนเองมาร่วมในพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้ด้วย ส�าหรับกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับงานคือ กิจกรรม “เปิดกรุ “ผ้า” 
หาเจ้าของ (ใหม่)” จากเจ้าของกรผุ้าทีง่ดงามทรงคณุค่า และผ้าสะสมของรกัของหวงจากนกัสะสมผ้าผูม้ปีระสบการณ์ด้านผ้าไทย 
และผ้าชาติพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องผ้าหลากหลายหลายที่มีทั้งความสวยงาม มีอัตลักษณ์ และเรื่องราวที่เจ้าของ
กรุผ้ามีความรัก หวงแหน และผูกพัน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระแสความนิยมให้กับผ้าไทย

หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทยใต้ร่มพระบารมี
Thai Ancestral Crafts Beneath the Royal graciousness
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The “Thai Ancestral Crafts Beneath the Royal Graciousness” exhibition was held from 8 August 30 
August, 2019 at The Queen’s Gallery to showcase the Royal duties of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen 
Mother and His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in promoting supplementary 
occupations for the creation of jobs and a better quality of life for Thai subjects.

The first four floors of The Queen’s Gallery include an exhibition hall and sales gallery that showcased 
invaluable antiques and master crafts from the Ayutthaya Era to the Rattanakosin Era dating back more 
than 200 years. This was a rare opportunity for members of the public to see so many beautiful master 
crafts in the same place. The exhibit showcased the rarest of lost crafts and forgotten crafts to raise 
awareness of these art forms among the newer generation of craftsmen in order to better preserve and 
continue this deep-rooted knowledge that’s so intrinsic to Thai culture.

Furthermore, to honor teachers and ancestors who had long since passed on the tradition and knowledge 
of Thai crafts, a Wai Kru Ceremony was held. The long-standing ceremony that began in the era of King 
Rama VI is meant to bless craftsmen, master artisans, master craftsmen, craftsmanship descendants and 
all participants of the event. Craftsmen who attended the ceremony also brought their tools with them 
to have them blessed for good fortune. Another activity that took the center stage was the “Uncovering 
a Cache of Fabric”, an event where leading Thai and foreign collectors displayed their rare Thai fabrics 
and discussed the beauty, uniqueness and the story behind each item.
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SACiCT จิตอาสา
SACiCT Philanthropy

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และถวายความจงรักภักดี น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวง รัชกาลที่ 10 SACICT จึงได้จัดกิจกรรม 10 
กิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “SACICT จิตอาสา” โดยได้
น้อมน�าแนวพระราชด�าริในด้าน “จิตอาสา” ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในการท�าประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ผูอ้ืน่ กจิกรรมครัง้น้ีเป็นการแสดงพลงัของชาว SACICT รวมท้ัง
บุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานงานศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ครูศิลป์
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลป
หัตถกรรมที่ SACICT เชิดชู ในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์
ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่สังคมไทย แบ่งกิจกรรมเป็น 
2 ส่วนคือ “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ”และ “SACICT 
จิตอาสา น�าพาความสุข”

ส�าหรับ “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ”เพ่ือการสร้าง
อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคน
ชายขอบ ผูพิ้การ และกลุม่ประชาชนในสามจังหวดัชายแดนใต้ 
ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ครั้งใน

4 ภมูภิาค ได้แก่ ศนูย์พฒันาราษฎรบนพืน้ทีส่งู จ.เชยีงราย 
กลุ ่มชุมชนบ้านค�าข่า จ.สกลนคร ชุมชนหนองหญ้าไซ 
จ.สุพรรณบุรี ชมรมคนพิการทางสติปัญญา จ.สุพรรณบุรี 
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ กลุ่มชาวเขาแม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ กลุ่มบ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส และกลุ่มชุมชน
ผ้าศรียะลาบาติก จ.ยะลา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานศิลป
หัตถกรรมที่ยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาความ

ยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเท่าเทียมในสังคม 
ลดความเหล่ือมล�้าของกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม รวมท้ัง
ยังเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างให้ 
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคง 

ส่วนกจิกรรม “SACICT จติอาสา น�าพาความสขุ” เปิดโอกาส
ให้ผู้คนในสังคมรู้จักการน�างานศิลปหัตถกรรมเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิต สร้างความสุข ฝึกสมาธิ และช่วยบ�าบัด
ความเครียด แก่กลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยา 
ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง จ.ปทุมธานี 
และมูลนิธิออทิสติกไทย ตอกย�้าให้สังคมไทยเห็นในคุณค่า
ทางจิตใจของงานศิลปหัตถกรรมสามารถช่วยลดปัญหาสังคม 
บ�าบัดเยียวยาและสร้างความสุขให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ทุก
รอยยิ้มจากผู้ร่วมโครงการนอกจากจะได้รับประโยชน์จาก
การเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยไปต่อยอดในมิติของตนเอง
แล้ว ยังสร้างความสุข สนุกสนาน เพลินใจ ซ่ึงนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

In celebration of His Majesty the King’s birthday 
and to honor King Rama X, SACICT organized 10 activities 
under the “SACICT Philanthropy Program” to honor 
His Majesty’s Royal duties. This activity showcased the 
power of SACICT members and craftsmen from all 
around the country in conserving and continuing the 
sacred knowledge of Thai crafts. The program included 
two activities, namely “SACICT Philanthropy: 
Supplementary Occupations” and “SACICT 
Philanthropy: Creating Happiness”.

Under “SACICT Philanthropy: Supplementary 
Occupations”, a total of eight events were held in the 
four regions of Thailand to develop supplementary 
occupations for the impoverished and needy members 
of society, including ethnic groups living along the Thai 
border, the disabled and underprivileged people living 
in the three southern provinces. Activities were held 
at The Chiangrai Hill Tribes Development Center, Ban 
Kam Kar Community in Sakon Nakhon, Nong Ya Sai 
District in Suphan Buri, Association for Persons with 
Intellectual Disability of Thailand in Suphan Buri, Wat 
Si Chan Pradit in Samut Prakarn, Mae Cheam Hill Tribes 
in Chiang Mai, The Ban Torn Aman Group in Narathiwat 
and The SriYala Batik group in Yala.

This patronage will help lessen and, in some cases, 
alleviate the problems of poverty, create jobs and 
equality in society and reduce the gap between the 
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SACICT กับอาเซียน

ในปีนี้ประเทศไทยท�าหน้าที่เป็นประธานอาเซียน มี
บทบาทส�าคัญในการจัดประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ภายใต้
แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing 
Partnership for Sustainability) โดยมีผู้น�าและคณะจาก
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ
ไทย ร่วมหารือเพื่อก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนมุ่ง
ไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่
อนาคตร่วมกัน   

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน รัฐบาลไทยได้คัดสรร 
“มาลัยเงิน” ผลิตภัณฑ์ของ SACICT ให้เป็นของขวัญเพื่อ
มอบแก่ผู้น�าอาเซียนและคู่สมรส ทั้ง 10 ประเทศ ซ่ึงผลงาน
ช้ินน้ีแสดงถึงงานหัตถศิลป์ล�้าค่า และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง 
“มาลัยเงิน” น้ีถูกสร้างสรรค์โดย ครูนฤมล ทอนใจ ผู้ซ่ึงเป็น
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และเชิดชูจาก SACICT ให้เป็นครู
ช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 ประเภทเคร่ืองโลหะ (เคร่ือง
ประดับเงิน) ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของ
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้การส่งเสริมของ 
SACICT ซ่ึงช้ินงาน “มาลัยเงิน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 

less fortunate groups and the rest of society, which 
will only serve to strengthen the family institution and 
the Thai economy.

Under “SACICT Philanthropy: Creating Happiness”, 
SACICT offers opportunities for people to bring crafts 
into their lives, which will ultimately bring happiness, 
improve concentration and lower stress levels. This is 
particularly true for the elderly center under the 
Mitrapap Songkhro Foundation of Thailand in Pathum 
Thani and the Autistic Thai Foundation. This benefaction 
reiterates that crafts can lessen social issues and bring 
about happiness to people. Every smile indicates that 
the participant has learned about Thai crafts in their 
own right and can now be proud and happy about 
their abilities.
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พวงมาลัยถวายพระ ซ่ึงแสดงออกถึงจิตคารวะ โดยพวงมาลัย
มักถูกใช้ในวาระแห่งความเป็นมงคลและการต้อนรับแขก
ผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ซ่ึงเป็นการสื่อความหมายท่ีลึกซึ้งนอก
ไปจากความงดงามของภูมิปัญญา เทคนิคการท�าท่ีละเอียด
ประณีตบรรจงแล้ว ยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการ
ประชุมอาเซียนในครั้งนี้ และการร้อยเรียงดอกไม้ยังสะท้อน
ความหมายบ่งบอกถึงความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน 
ที่มีความกลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูล
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
และยั่งยืน ดุจมาลัยเงินที่ไม่มีวันโรยรา

SACICT ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
องค์กรพันธมิตรด้านศิลปหัตถกรรมในอาเซียนตามโครงการ 
Cross Cultural Crafts เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อม
โยงผู้ที่มีทักษะฝีมือช้ันสูงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ของไทยร ่วมกับศิลป ินงานหัตถศิลป ์ ในอาเซียน เพื่อ
ร ่วมพัฒนาศิลปหัตถกรรมท่ีใกล้สูญหายของอาเซียนให้
สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง

SACICT มีแผนงานที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุม
กลุ่มประเทศที่กว้างขวางมากขึ้น และส�าหรับประเทศที่มี
ความร่วมมือระหว่างกันแล้วก็จะขยายสู่งานหัตถศิลป์ในด้าน
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรม ซึ่ง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีมายาวนานของอาเซียนให้คงอยู่
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและประชาคมโลกได้ อันจะ
สร้างความยั่งยืนในบริบททางวัฒนธรรมของอาเซียนต่อไป

SACICT กับการประกาศศักดาของคุณค่าหัตถศิลป์
ไทยบนเวทีโลก 

SACICT ประสานความร่วมมือองค์กรชั้นน�าและพันธมิตร
ในต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการจัดแสดงและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ให้นานาประเทศได้เห็นคุณค่า
งานหัตถศิลป์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
ภาคภูมิ อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ SACICT ใน
การเป็นศนูย์กลางงานหตัถศลิป์ของภมูภิาค โดยในปีนี ้SACICT 
ได้เข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าซ่ึงจัดโดยเครือข่าย
ต่างประเทศของ SACICT ได้แก่

SACICT and ASEAN

This year, Thailand led the ASEAN Summit under 
the concept of Advancing Partnership for Sustainability, 
and welcomed the leaders from Brunei, Cambodia, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 

Singapore, and Vietnam. During the summit, discussions 
were held on sustainability, partnerships and moving 
forward together into the future.

As the host, the Thai government selected “Silver 
Garlands”, a product of SACICT, to present as gifts to 
ASEAN leaders and their spouses. This selection 
showcased the invaluable craft and a gem of Thai 
culture to ASEAN. The silver garland was the work of 
Master Naruemon Tornjai, SACICT’s 2014 Master 
Craftsmen of the Metal Crafts Category (Silverware) 
and the pride of Thai craftsmen under SACICT’s 
support. The silver garland was inspired by the type 
of garlands used to pay homage to monks. Garlands 
are typically used to express goodwill for visitors, 
which hold a special meaning on top of the intricate 
craftsmanship behind the work. The garland, also 
used as this year’s logo for the ASEAN Summit, reflects 
the cooperation between the countries of ASEAN, 
forever tied as one in a chain of support and good 
relations like the silver garland that never wilts.

SACICT has also developed the Crafts Value Chain 
in ASEAN countries in accordance with Cross Cultural 
Crafts, promoting the exchange of knowledge and 
connecting master craftsmen from around the region 
in order to conserve forgotten arts and crafts as a 
cultural heritage for future generations.

SACICT aims to further this collaboration to cover 
more member countries and more forms of crafts. 
By promoting multiculturalism, conservation and the 
continuance of traditional crafts, Asia’s cultural heritage 
will be preserved and the world will be given a 
window into the rich Asian culture.

SACICT and the Introduction of Thai Crafts 
on the World Stage

SACICT has collaborated with leading organizations 
and foreign allies to expand the channels for the 
exhibition and sale of Thai crafts on to the world 
stage; an approach that reflects positively on SACICT’s 
efforts to be the hub for the crafts of the region. This 
year, SACICT participated in various product shows 
in its partner’s home countries. A snapshot of these 
events follows.
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SACICT ได้รับเชิญจาก Ateliers d’Art de France ซ่ึง
เป็นองค์กรเอกชนด้านศิลปะท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของโลกก่อตั้งมากว่า 150 ปี และมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ มากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ให้เข้าร่วมจัดแสดง
ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในงาน “Revelations 2019” 
ระหว่างวันที่  22-26 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัย (Fine 
Art) ที่ใหญ่ที่สุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของยุโรป นานาชาติให้การ
ยอมรับว่าเป็นงานท่ีดีท่ีสุดของโลกงานหน่ึง ศิลปินท่ัวโลกและ
บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในหลากหลายวงการต่างปักหมุดเข้าร่วมชม
ผลงานของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยกว่า 450 คนจาก 
33 ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกเข้าไปจัดแสดงใน
โซน The Exhibition Le Banquet ซึ่งเป็นโซนพิเศษที่ได้รับ
การคัดเลือกว่าเป็นสุดยอดผลงานระดับโลก ใน 11 ประเทศ 
ได้แก่ แอฟริกาใต้ คาเมรูน แคนาดา ชิลี สเปน อินเดีย อิหร่าน 
ลักเซมเบิร์ก โรมาเนีย ไทย และเจ้าภาพฝรั่งเศส ซึ่งการที่
ประเทศไทยโดย SACICT เป็นประเทศเดียวในอาเซียนถือเป็น
เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ที่วันนี้งานหัตถศิลป์ไทย
จะได้อวดโฉมปรากฏสายตาชาวโลกให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ความงดงามและคณุค่าจากภมูปัิญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับจินตนาการอันกว้างไกล
ฝีมือคนไทย นานาชาติจะได้เห็นถึงศิลปหัตถกรรมไทยบน
ความเปลี่ยนแปลงของโลก

SACICT ได้น�าผลิตภัณฑ์ของครูฯ และทายาทฯ นักสะสม
และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และ ผลงานชนะเลิศการประกวด 
Innovative Craft Award ซ่ึงประกอบด้วยงานหัตถกรรม
ประเภทผ้า งานโลหะ งานเบญจรงค์ งานเครื่องหนัง และงาน
ศิลปะร่วมสมัยที่พัฒนาจากเทคนิคงานเครื่องมุกมาจัดแสดง 
กว่า 11 ผลงาน เพื่อแสดงถึงงานศิลปหัตถกรรมของไทยจาก
ดั้ ง เดิมจนมาสู ่ยุคป ัจจุ บันท่ีผลงานมีวัฒนาการโดยใช ้
นวัตกรรมร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ ท�าให้งานหัตถกรรมไทยอยู่
คู่กับชีวิตปัจจุบันได้อย่างลงตัว 

งาน Le Banquet,
Revelations 2019
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นอกจากนี ้SACICT ยงัได้รบัเกยีรติในการร่วมเสวนาภายใต้
หัวข ้อ “Thai Fine Craft” โดยนางอัมพวัน พิชาลัย 
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
และ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการงานหัตถศิลป์ของไทยจากอดีตที่จนถึงปัจจุบันที่ 
SACICT ได้ผลักดันให้เกิดการประยุกต์รูปแบบงานหัตถศิลป์
จากงานเชิงช่างชั้นสูงสู ่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิต
ประจ�าวัน

ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมชมงาน
จาก 56 ประเทศ กว่า 38,000 ราย ส�าหรับพื้นที่จัดแสดงของ 
SACICT มีผู้เข้าชมงานประมาณ 80-100 คนต่อวัน ประเภท
กลุ่มผู ้ชมประกอบด้วยหลากหลายช่วงวัยและอาชีพ เช่น 
นักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ ภัณฑารักษ์
จากแกเลอรี่ช้ันน�าในยุโรป ช่างฝีมือ ศิลปิน นักออกแบบจาก
หลายแขนง สื่อมวลชน นักสะสม และ art dealer รวมท้ัง
ผู้เชี่ยวชาญงานหัตถศิลป์เฉพาะทาง (connoisseur) และ
นักการตลาด เป็นต้น ผู้เข้าชมงานได้ให้ความสนใจในงาน
หัตถกรรมไทย ทั้งในเรื่องของการพัฒนาการของวัสดุที่ศิลปิน
ไทยสามารถน�าเทคโนโลยีการผลิตที่ร่วมสมัยมาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบชิ้นงานให้มีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์ต่าง
จากประเทศอื่นๆ เช่น ผลงานทศกัณฑ์ชีวภาพ Bio Furniture 
และผลงาน Painting of Capital นอกจากน้ีผู้ชมยังให้ความ
สนใจในด้านกระบวนการผลิต เช่น ผลงานเบญจรงค์ ซ่ึงได้
รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด โดยมีเจ้าของ 
art gallery หลายราย ที่ต้องการติดต่อของซื้องาน หรือสนใจ
ที่จะติดต่อกับช่างของไทยเพื่อขอสัมภาษณ์ รวมถึงงานผ้า ซ่ึง
สามารถดึงดูดกลุ่ม นักสะสมที่ให้คุณค่าของผ้าทอแนวด้ังเดิม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่างทอที่เข้าใจและรู้ถึงความ
ยากง่ายของกระบวนการผลิต ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ประทับ
ใจในสีสันและการออกแบบลวดลายทีแปลกตา ด้วยเทคนิค
และความสร้างสรรค์ของผ้าทอของไทย จึงได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมที่หลากหลาย ซึ่งภายหลังการจัดงานมีกลุ่มนัก
สะสมงานศิลปะ art dealer ทั้งจากประเทศฝรั่งเศสและจาก
ต่างประเทศ แสดงความสนใจในการน�าของชิ้นงานไปเปิด
ตลาดต่างประเทศ

Revelations 2019 จึงเป็นเวทีที่ได้แสดงผลงานหัตถศิลป์
ไทยในแบบดั้งเดิมที่มากด้วยคุณค่าในอัตลักษณ์ โดยไม่ทิ้ง
รากภมูปัิญญาและมรดกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ และการต่อยอด
หัตถศิลป์ยุคใหม่ที่เกิดการน�าทักษะความเชี่ยวชาญผสาน
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างไร้ขีดจ�ากัด ซึ่งได้
สร้างความประทับใจและสุนทรียภาพที่สร้างความสุขให้กับ
คนทั่วโลก
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Le Banquet, Revelations 2019 

SACICT received an invitation from Ateliers d’Art 
de France, a 150-year-old private art organization 
with over 100 partner organizations around the 
world, to exhibit Thai crafts in the “Revelations 
2019” exhibition held from 22 May to 26 May, 2019 
in Paris, France. This is one of the most widely 
known Fine Art Exhibitions in the world, where 
celebrities and eminent people of various fields 
come to appreciate contemporary art created by 
more than 450 craftsmen from 33 countries. To 
honor Thailand’s folk crafts, the most prestigious 
items were on display at The Exhibition Le Banquet, 
a very special zone reserved for the masterpieces 
of the world. Other countries exhibiting in the zone 
included South Africa, Cameroon, Canada, Chile, 
Spain, India, Iran, Luxemburg, Romania and France. 
The fact that Thailand was the only ASEAN member 
selected was a proud occasion to be written down 
in history and a testament to the beauty of Thai 
products. This was a special instance when signature 
art, creativity and the innovation of Thai crafts were 
showcased to the world.

Overall, SACICT showcased the works of The 
Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen, 
Craftsmanship Descendants, collectors, Thai fabric 
specialists, and the winners of the Innovative Crafts 
Award. SACICT’s exhibition showcased 11 signature 
pieces that covered the arts of metal crafts, fabrics, 
Benjarong, leather work and contemporary crafts 
made of pearls. From the warm welcome our prod-
ucts received, it is clear Thai crafts have adapted 
to the world through innovation and the use of 
technology.

SACICT also received the honor to participate 
in the “Thai Fine Craft” forum. Mrs. Ampawan 
Pichalai, Director of SACICT, and Dr. Anucha Ticanont, 
Dean of the Faculty of Fine Arts, Thammasat 
University participated in the forum, discussing the 
development of Thai crafts and promoting 
innovative arts and master-crafted pieces to be 
used in everyday life.

Throughout the five-day event, over 38,000 
people representing 56 countries participated and 
SACICT’s exhibition attracted over 100 people every 
day. Participants ranged from students, art university 
professors, curators from leading European galleries, 
craftsmen, artists, designers, members of the press, 
collectors, art dealers, marketers and connoisseurs. 
Participants were extremely interested in Thai crafts, 
especially how Thai craftsmen have adapted new 
technologies to create unique pieces such as Bio 
Furniture and Painting of Capital. As for art pieces 
with unique manufacturing processes, Benjarong 
received the most attention, with many art gallery 
owners asking for interviews with Thai craftsmen 
and contacting SACICT to make purchases for their 
collections. The unique textile collections drew the 
attention of South East Asian textile collectors who 
understood the difficulties of the manufacturing 
process and the general public who were drawn in 
by the unique colors and patterns. Since the close 
of the event, SACICT has been contacted by art 
dealers from France and other countries interested 
in purchasing Thai crafts for the international market.

Revelations 2019, therefore, was the stage where 
Thai crafts stole the spotlight with their unique 
blend of traditional wisdom and innovative mix of 
creativity and imagination, marking their place on 
the world’s artistic stage.
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SACICT ผสานความร่วมมือกับ National Taiwan Craft Research and Institute (NTCRI) ให้ SACICT ร่วมงาน 
Creative Expo Taiwan 2019 ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2562 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเป็นการน�าผลิตภัณฑ์
ที่มีจ�าหน่ายใน SACICT ไปจัดแสดงและร่วมทดลองตลาดในต่างประเทศ ณ บริเวณ Cultural and Creative Park ซงชาน 
ซึ่งมีแนวคิดการจัดโซนแสดงผลิตภัณฑ์ส�าหรับการใช้งานในชีวิตประจ�าวันในแนวคิด “Fair on Move” โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน 
ตามประเภทสินค้า ได้แก่ Living สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน Playing สินค้าประเภทของเล่น Gadget ต่างๆ 
Fashion เสื้อผ้า และเครื่องประดับ Dining เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องเซรามิคต่างๆ Culture of Originงานหัตถกรรม
บนรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิม

ซึ่ง SACICT ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในพื้นที่ของ NTCRI ซึ่งอยู่ในโซน Dining พร้อมกับนักออกแบบและผู้ผลิตงาน
หัตถกรรมของไต้หวันจ�านวน 10 ราย และผู้ประกอบการต่างชาติจ�านวน 20 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น ชาว
ไต้หวันส่วนใหญ่มีความชื่นชอบในงานคราฟต์ และมีการปลูกฝังให้รักในงานฝีมือมาตั้งแต่เด็ก ดังจะเห็นได้จากทุกพื้นท่ีใน
ไต้หวันจะถูกสร้างให้ใช้ประโยชน์ในลักษณะของ ART Museum Exhibition Hall อีกทั้ง มีร้านค้าจุดจ�าหน่ายงานฝีมืออยู่
ทั่วไปในเขตไทเป สินค้าหัตถกรรมของไต้หวันส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานเน้นการออกแบบ ดีไซน์ และเป็นของที่สามารถใช้งาน
ได้ในชีวิตประจ�าวัน ด้วยลักษณะความชื่นชอบงานหัตถกรรมนี้เอง ท�าให้ชาวไต้หวันให้ความสนใจในงานหัตถกรรมไทยเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะงานจักสานประเภทกระเป๋าถือ ทั้งที่ท�าจากต้นกก เตยปาหนัน และย่านลิเภา 

ผลส�าเร็จของการไปร่วมงาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไต้หวันช่วงอายุ 30-40 ปี รู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบของ
ผลติภณัฑ์หตัถศลิป์ไทย โดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรือ่งของราคาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากชาวไต้หวัน เห็นว่าเป็นงานที่มีความละเอียดและ

งาน Creative Expo Taiwan 2019
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ขั้นตอน รวมทั้งเมื่อรับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมา ผู้บริโภคชาว
ไต้หวันพร้อมซ้ือผลิตภัณฑ์ทันที อีกท้ังผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ของไทยราคาไม่สูงมากเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ
ไต้หวันเอง ท�าให้โอกาสทางการตลาดของหัตถศิลป์ไทยใน
ไต้หวันจึงมีแนวโน้มที่สดใส ส่วนปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ือ
สนิค้าของชาวไต้หวนั คอื เทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หลอด Stainless เพ่ือลด
จ�านวนพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์กล่องส�าหรับใส่ตะเกียบ ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารท่ีชาวไต้หวันจะพกพา
ไว้กับตัว เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ตะเกียบใช้แล้วทิ้ง โดย
ผลิตภัณฑ์ของ SACICT ที่ได้ความสนใจมากตามล�าดับ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์แจกันจากถ่านชาร์โคล ผลิตภัณฑ์จักสาน (ครูช่าง
เรืองยศ หนานพิวงค์, จักสานไท-เลยของครูช่างแปลง วงษา
เสนา) ผลิตภัณฑ์เทียนเซรามิก (Thaniya) ในส่วนผลิตภัณฑ์
เซรามิกนั้น ผู ้ที่สนใจและต้องการน�าผลิตภัณฑ์ไปตกแต่ง
สถานที่ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาตซิานยา ฟีนกิซ์ และกลุ่ม
บรษิทั Cosmos ซึ่งมีธุรกิจบริการหลากหลายรูปแบบในเกาะ
ไหหนาน ได้แสดงความสนใจในตัวสินค้าประเภทงานเซรามิค 
งานจักสานไม้ไผ่ สินค้าประเภทผ้าบาติก และผ้าพันคอย้อม
สีธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีกลุ่มลูกค้า Buyer ประเภทห้าง
สรรพสินค้าจากฮ่องกงให้ความสนใจน�าสินค้าหัตถกรรมจาก 
SACICT เข้าไปจ�าหน่ายอีกด้วย

SACICT joined forces with The National Taiwan 
Craft Research and Institute (NTCRI) to exhibit SACICT’s 
products at the Creative Expo Taiwan 2019 held during 
23 – 29 April, 2019. The expo took place at the Cultural 
and Creative Park in Songshan District, Taipei City, 
Taiwan and showcased five categories of products 
under the “Fair on Move” concept. These groupings 
were “Living” lifestyle goods and furniture, “Playing”, 
“Gadgets”, “Fashion and Jewelry”, “Dining” dinnerware 
and ceramic works, and “Culture of Origin” products.

During the expo, SACICT exhibited products in the 
‘Dining Zone’ of NTCRI along with 10 Taiwanese 
designers and craftsmen and 20 foreign entrepreneurs, 
mostly from Japan. Taiwanese people love crafts and 
have been instilled a deep appreciation of crafts from 
childhood. In fact, ART Museum Exhibition Halls and 
craft shops can be found throughout Taipei. Taiwanese 
crafts are very design-oriented and practical when it 
comes to daily use. Taiwanese people showed an 

extreme interested in Thai crafts, especially basketries 
made from sedges, screw pine and Lygodium.

SACICT confirms that its participation at the Creative 
Expo was a success as the target group (30-40 
year-olds) was satisfied with the selection of Thai 
crafts and happily bought items they considered 
valuable due to the intricate craftsmanship and the 
story behind each piece. The prices of Thai folk products 
were not as expensive when compared to Taiwanese 
crafts, which means the future of Thai crafts in the 
Taiwanese market is bright. The main factor influencing 
the purchase in Taiwan were eco-friendly designs such 
as stainless steel straws to reduce the use of plastic 
or using chopsticks containers to reduce waste.

SACICT products that were particularly well 
received were the charcoal vase, basketry (Master 
Ruangyos Narnpiwong and Tai-Loei basketry by 
Master Plaeng Wongsena) and ceramic candles 
(Thaniya). Standout sales were apparent for ceramic 
works, with buyers interested in using the beautiful 
items as decorations for Sanya Phoenix International 
Airport. Also, a number of Taiwanese department 
stores also expressed an interest in distributing 
SACICT products.
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SACICT เข้าร่วมงาน Interior Lifestyle ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยาย
โอกาสการตลาดให้แก่งานหัตถกรรมของไทยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่ึงในตลาดต่างประเทศที่ SACICT เข้าร่วม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 โดยเน้นการน�ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งบ้าน ตลอดจน เครื่องใช้ในครัวและส�านักงาน ที่มีรูปแบบ
หลากหลายมาทดสอบตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ SACICT ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตลาดญี่ปุ่นจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างจาก
ชุมชนหัตถกรรม นักออกแบบ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์จากครูฯและทายาทฯ รวมทั้ง 
สมาชิก SACICT ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและมีรูปแบบร่วมสมัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีรูปแบบ
และการใช้งานที่ตรงใจผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น 

งาน Interior Lifestyle Tokyo เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ที่รวมงานแสดงสินค้านานาชาติสองงาน 
ได้แก่ งาน Heimtextil ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทของใช้ในบ้านและส่ิงทอนานาชาติ และงาน Ambiente ซ่ึงเป็นงาน
แสดงสินค้าคอนซูเมอร์ ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ Interior Lifestyle Tokyo จัดเป็นงานแสดงหัตถศิลป์อันดับหน่ึงของ
ญี่ปุ่นในปัจจุบัน งานเน้นในเรื่องของการดีไซน์ จัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มี เรื่องราวและเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็น นักธุรกิจ ผู้น�าเข้าและส่งออก วงการค้าปลีกทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมถึงบริษัทด้านการกระจาย
สินค้าและผู้จัดจ�าหน่าย

ในการร่วมงานครั้งนี้ SACICT น�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในกลุ่มของใช้ ของตกแต่งในห้องอาหารมาร่วมจัดแสดงให้เข้ากับ
แนวคิด “Today Life’s Crafts” โดยเน้นการน�าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ หรือ วัสดุเหลือใช้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจากกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กว่า 100 รายการ ซึ่งเป็นผลงานจากสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรมของ 
SACICT เช่น จากกลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นักออกแบบรุ่นใหม่ โดยประเภทของงานหัตถกรรม
ที่น�าไปมาจัดแสดงได้แก่ งานจักสาน จากวัสดุต่างๆ เช่น ไผ่ กระจูด ป่านศรนาราย์ เถาวัลย์แดง กก ใบกล้วย ย่านลิเภา งานผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ที่ผลิตจากการย้อมคราม การเขียนลายบาติก ผ้าใยกัญชง รวมถึงผ้ายีนส์ ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือ
ใช้ และผ้าทอกระเหรี่ยง ซึ่งมีอัตลักษณ์คือ การใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยย้อมสี
จากไม้มะเดื่อ ผสมผสานภูมิปัญญาดั่งเดิม เกิดเป็นลายผ้าที่เลียนแบบธรรมชาติรอบตัว เช่น ลายเมล็ดฟักทอง ลายงู ลายรัง
แมงมุม ลายกาแล งานเครื่องดิน เครื่องปั้น เช่น งานเบญจรงค์ งานเซรามิก งานกระเบ้ือง งานศิลาดล งานไม้ เช่น จากไม้สน 
ถ่านจากไม้โกงกาง ไม้โมเสค และงานโลหะ เช่น ชุดช้อนซ้อม จากอรัญญิก 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วันท่ีจัดงาน ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมพื้นที่ของ SACICT ทั้งกลุ่มที่เข้ามาหาโอกาสทางธุรกิจ นักออกแบบ 
และผู้ซื้อทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งกายในแบบตัวเอง โดยเป็นกลุ่มผู้ซ้ือจากประเทศญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา 
แสดงความสนใจในการเจรจาธุรกิจ และต้องการสั่งซ้ืองานหัตถกรรมของไทยเป็นจ�านวนมาก

งาน Interior Lifestyle 
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SACICT participated in the Interior Lifestyle event held in Tokyo, Japan from 17 – 19 July, 2019 to 
promote Thai crafts in the Japanese market. Japan has been one of the key international markets that 
SACICT has been participating in since 2014, offering home décor, kitchen utilities and office items. Among 
these products are items designed by The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen and 
Craftsmanship Descendants specifically for Japanese consumers.

Interior Lifestyle Tokyo is an international product exhibition fair that combines Heimtextil, an exhibition 
for home and textile products from all around the world, and Ambiente, the world’s largest product fair 
for consumer products. This means Interior Lifestyle Tokyo remains Japan’s top exhibition fair for arts and 
crafts with a clear focus on design, lifestyle goods, products with unique stories and premium products. 
The event serves as a platform for import and export businesses and distributors within and outside of 
Japan.

During this year’s fair, SACICT exhibited over 100 lifestyle products that focused on dining room 
decorations under the concept of “Today Life’s Crafts.” The featured products were made from natural 
materials and waste materials using an environmentally friendly manufacturing process. The products are 
works of The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants and young 
generation craftsmen. The different categories of products included basketry made from bamboo, sedge, 
sisal, Apocynaceae, banana leaf and Lipao as well as fabrics made from natural fibers of cotton, indigo dye, 
batik, hemp and denim. SACICT also featured Karen style weaving, which is known for its environmentally 
friendly manufacturing process and dyes made from fig wood. The woven fabric imitates patterns found 
in nature, including pumpkin seed pattern, snake pattern, spider web pattern and Galae pattern. SACICT 
also featured pottery and earthenware like Benjarong, ceramics, tile works and Celadon as well as woodwork 
from pine wood, mangrove and mosaic wood, and Aranyik metal crafts.

Throughout the three days of the event, SACICT attracted an immense amount of interest from 
entrepreneurs, designers and buyers from Japan, China and the United States of America.
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SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre

SACICT ยกระดับสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยแห่งภูมิภาค ให้บริการองค์ความรู้ที่หลากหลายทุก
รูปแบบ ผ่านการสร้างประสบการณ์ตรงจาก หอนิทรรศการ ห้องสมุด และร้านค้าของ SACICT รวมท้ังประสบการณ์บน
แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมในระบบดิจิทัล ดังน้ัน SACICT Arts and 
Crafts Knowledge Centre จึงถือเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและในระดับ
ภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงการน�าเสนอองค์ความรู้หลากรูปแบบที่จะให้คนไทยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึง
ศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมการให้บริการด้านองค์ความรู้แบบครบจบในหน่ึงเดียว ซ่ึงในปี 2562 น้ี SACICT ได้
มีการปรับปรุงหอนิทรรศการขึ้นใหม่จ�านวนทั้งสิ้น 2 หอ ได้แก่ หอเกียรติยศ และหอโขน

หอนิทรรศการภายใน SACICT มีทั้งสิ้น 6 หอนิทรรศการ ได้แก่ 

หอศิลปาชีพ
น�าเสนอพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ
จดัแสดงข้อมลูองค์ความรูแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของงานศลิปหัตถกรรมทัง้ไทยและนานาชาต ิ อาท ิ งานจกัสาน งานเซรามกิ 

งานสิ่งทอ งานเครื่องรัก และงานศิลปหัตถกรรมอื่นๆ 

หอเกียรติยศ
จัดแสดงประวัติ แรงบันดาลใจ และผลงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 

ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นผู้สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาไปสู่ชนรุ่นหลัง

หอสุพรรณ-พัสตร์
จัดแสดงเรื่องราวและความประณีตสวยงามของงานเครื่องทองไทยโบราณ และงานผ้าทอพื้นถิ่นในภูมิภาคต่างๆ 

หอนวัตศิลป์
จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิม และการออกแบบที่ร่วมสมัยและ

นวัตกรรม ก่อให้เกิดงานนวัตศิลป์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ อันโดดเด่น 

หอโขน 
น�าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของการแสดงโขนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมน�าเสนอข้อมูล

องค์ความรู้เรื่องหัวโขน ผ่านหัวโขนที่น�ามาจัดแสดงมากว่า 70 เศียร
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SACICT Shop : สินค้าหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ท่ีพร้อมจุดประกายพลังการสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก
มาวางจ�าหน่ายในร้านของ SACICT เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่แรงบันดาลใจในการผลิต เชิงพาณิชย์

SACICT Library : แหล่งสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยที่รวบรวมหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ
สื่อวีดิทัศน์ที่ SACICT เป็นผู้จัดท�า พร้อมหนังสืองานศิลปหัตถกรรมล�้าค่าทั้งในประเทศต่างประเทศ มากกว่า 1,000 เล่ม 

SACICT Archive : ครั้งแรกในประเทศไทยกับการพัฒนารูปการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม รวบรวมฐานข้อมูลของงานหัตถศิลป์และงานนวัตศิลป์ ที่ได้รับการสร้างสรรค์โดย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และนักออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และชุมชน
หัตถกรรม ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจนสื่อหนังสือและสื่อวีดิทัศน์ที่ SACICT 
ได้จัดท�าเพื่อบริการองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่สังคม ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกมุมโลก ใน
ปี 2562 SACICT ให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า 600 ช้ิน โดยให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ใน 5 หมวดหมู่ด้วยกันคือ ครูฯ 
และทายาทฯ หัตถศิลป์ไทย นวัตศิลป์ไทย ชุมชนหัตถกรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริม
ให้องค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล ในกระบวนการ และในชิ้นงานศิลปหัตถกรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพลังสร้างสรรค์ให้งานศิลป
หัตถกรรมไทยได้รับการศึกษา การสร้างคุณค่าแก่ผลงานหัตถศิลป์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ งานออกแบบ งานด้านวิชาการ 
รวมไปถึงการคิดค้นน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ นับเป็นเป็นการน�าองค์ความรู้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งแก่
งานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า

SACICT Archive เป็นการวางระบบและฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล 
Big Data ซึง่เป็นข้อมลูเชิงลึกในหลากหลายมติ ิ ท�าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถงึศลิปหตัถกรรมอย่างรอบด้าน 
สามารถน�า Data Analytic ไปต่อยอดในความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

• นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกิดการสืบสานงานด้าน
หัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ และน�ามาต่อยอดผสมผสานเกิดเป็นงานหัตถศิลป์ใหม่ๆ

• ผู้ผลิตทั้งชาวบ้านและชุมชน สามารถน�าข้อมูลองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย 
สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล�้า ให้เกิดความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ผู้บริโภคและประชาชน เข้าถึงช่องทางงานศิลปหัตถกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจ�าวัน และยังได้ร่วมสนับสนุน
ใช้ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย เกิดการกระจายรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

• หน่วยงานภาครัฐ เกิดการบูรณาการข้อมูล Big Data ร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศแบบคู่ขนาน ให้การสนับสนุนภาค
ประชาชนได้อย่างตรงจุด ให้ความช่วยเหลือได้อย่างสอดคล้องกับวิถีแห่งชุมชนนั้นๆ

• นักลงทุนและผู้ประกอบการ มองหาโอกาสทางธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรม เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สร้างตลาด
งานหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม (Social 
Craft Network) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ของ
อาเซียนในอนาคต

ผู้สนใจสามารถใช้งานระบบ SACICT Archive ท่ีสามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมุมโลก ผ่านเว็บไซต์ SACICT.
or.th โดยจะปรากฏไอคอน SACICT Archive ให้คลิกเข้าสู่ระบบ หรือเข้าสืบคืนได้โดยตรงทาง archive.sacict.or.th และ
สามารถเข้ามาสร้างประสบการณ์ความประทับใจในงานหัตถศิลป์จากองค์ความรู้ของ SACICT Arts & Crafts Knowledge 
Centre ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1289

SACICT ในวันนี้จึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาวงการหัตถศิลป์ไทย ให้สามารถขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน ไม่
เพียงท�าให้ภูมิปัญญาหัตถศิลป์สามารถกลับมากลมกลืนกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้ และยังเป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ท�างาน
หัตถศิลป์ไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น เพื่อที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ สืบสานและส่งต่อมรดกล�้าค่าของไทยน้ีให้อยู่คู่สังคมไทย ท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหยุดน่ิงน้ีได้อย่างสง่างาม
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SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre
SACICT goal is to become the arts and crafts knowledge centre of the region, providing craft knowledge of 

all varieties in its exhibition halls, libraries, SACICT shops and online platforms. Therefore, the SACICT Arts and 
Crafts Knowledge Centre is truly the largest hub of crafts in South East Asia; always ready to showcase a 
wholesome interactive experience of crafts. In 2019, SACICT renovated two of its exhibition halls: The Hall of 
Fame and the Khon Performance Hall.

As of now, SACICT has a total of six exhibition halls, namely:

The SUPPORT gallery
Exhibits the Royal Duties of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother.

The SACiCT international Craft gallery
Exhibits the knowledge and history of various forms of Thai and international crafts, including basketry, 

ceramics, weaving and lacquer work.

The Hall of fame
Showcases the history, inspiration and artworks of The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen 

and the Craftsmanship Descendants who have been honored as the leaders of the next generation of crafts.

The Suphan-Pat Hall
Showcases the story and intricate beauty of traditional Thai gold ornaments and traditional fabrics from 

different regions of the Kingdom.

innovative Craft gallery
Showcases signature creative handicraft products that incorporate innovative art, creativity, craftsmanship 

skills and advanced folk wisdom.

Khon Performance Hall
Exhibits the culture of pantomime performances in South East Asia as well over 70 unique pantomime masks.
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SACICT Shop: Exhibits a selection of creative, inspirational and innovative crafts now available for purchase.

SACICT Library: A rich source of information about the various Thai crafts, the library includes books, articles, 
magazines and videos published by SACICT as well as over 1,000 invaluable books about crafts from Thailand 
and elsewhere.

SACICT Archive: For the first time in Thailand, craftsmanship can now be studied on a digital platform. The 
database gathers information about crafts and innovative crafts created by The Master Artisans of Thailand, The 
Master Craftsmen, Craftsmanship Descendants and designers from all regions of the country in collaboration 
with education institutes and craft societies. The information available here is invaluable for studies, research 
and literary studies. SACICT also publishes books and videos to educate the general public about Thai folk crafts 
with over 600 articles and video resources now accessible from anywhere in the world.

There are currently five categories of information: The Master Artisans of Thailand and The Craftsmanship 
Descendants, Thai Innovative Crafts, and Craft Societies and local museums, as well as print and video resources. 
This realm of information will spark creativity and desire to study these crafts, value them, honor their long 
history and create new innovative crafts for the industry. Such an undertaking is a holistic approach to conserving 
and developing traditional crafts.

SACICT Archive is a database created in accordance with the national strategy which aims for the connection 
and development of information pertaining to Thai crafts into Big Data, which will allow for all sectors to 
participate and access Thai crafts. The information is so varied, detailed and accessible it can be used by every 
sector for data analytics.

• Students can appreciate the value of crafts and access information vital for research and studies, which 
will prompt new creations of innovative crafts.

• Manufacturers and local craftsmen can use this information to develop themselves and develop new 
products, which will create opportunities, expand networks, increase income and lead to a better quality of life 
for all.

• Consumers and the general public can access information about crafts and find craft products suitable for 
their daily use, which will encourage more purchases and support for Thai crafts.

• The public sector can work to improve Big Data and offer suitable and timely support for craft commu-
nities.

• Investors and entrepreneurs can find opportunities to grow their businesses by incorporating Thai crafts, 
gaining a competitive edge, pushing the Thai craft market towards a global standard and strengthening the social 
craft network. Together, this will drive the Thai economy towards being a business hub of ASEAN.

Interested users can access the SACICT Archive anywhere anytime via the SACICT website at www.SACICT.
or.th, by clicking on the login button and following the instructions or directly by going to www.archive.sacict.
or.th. Alternatively, members of the public are welcome to visit the SACICT Arts & Crafts Knowledge Centre at 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) in Bang Sai, Phranakhon Sri 
Ayutthaya. The centre is open to the public free of charge everyday from 08.00 – 17.00. For more information, 
please call the SACICT call center 1289.

SACICT will continue to drive the Thai craft industry forward in a sustainable manner. The organization’s 
efforts will not only allow for Thai crafts to thrive in the modern world, but will also provide opportunities for 
Thai craftsmen to grow and enjoy a better quality of life in order for all Thais to value, cherish and continue the 
long and rich tradition of making crafts in this ever-changing world.
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งบแสดงฐานะการเงิน finAnCiAL STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562/As at 30th June 2019

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2560/As at 30th September 2018 and year 2017

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228,448,924.47  149,955,907.11  68,480,232.15 

Cash and Cash Equivalents

ลูกหนี้ระยะสั้น 7,956,982.87  7,929,345.97  4,343,718.81 

Short-term  Accounts Receivable

เงินลงทุนระยะสั้น 322,377,854.01  326,205,486.40  363,720,107.64 

Short-term Investment

วัสดุคงเหลือ 327,989.90  281,553.81  328,456.36 

Supply

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  516,194.98  232,793.88  246,042.47 

Other Current Assets  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
559,627,946.23  484,605,087.17  437,118,557.43 

Total Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / non-Current Assets
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 288,909,003.28  280,612,021.36  325,723,537.57 

Land, Building and Equipment (Net)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,691,873.43  18,962,016.34  17,281,849.94 

Net Incorporeal Assets

สินทรัพย์ - รอจ�าหน่าย 17,115.00  767,727.80  17,117.00 

Assets-Pending Sales

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,112,812.77  13,082,382.77  13,112,812.77 

Other Non-Current  Assets

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 317,730,804.48  313,424,148.27  356,135,317.28

Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์ / Total  Assets 877,358,750.71  798,029,235.44  793,253,874.71 

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities

เจ้าหนี้ระยะสั้น  14,176,173.55  82,268,133.53  82,156,962.05 

Short-term  Account Payable

เงินรับฝากระยะสั้น  7,470,263.31  7,419,868.59  5,539,212.66 

Short-term  Deposit Payable

รวมหนี้สินหมุนเวียน  21,646,436.86  89,688,002.12  87,696,174.71 

Total Current Liabilities

รวมหนี้สิน  21,646,436.86  89,688,002.12  87,696,174.71 

Total Liabilities

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
net Assets / Equity

 855,712,313.85  708,341,233.32  705,557,700.00

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / net Assets / Equity

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

Initial Funds

รายได้สูง (ต่�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  (31,987,686.15)  (179,358,766.68)  (182,142,300.00)

Accumulated Revenues over Expenses 

Brought Forward

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Total net Assets / Equity

 855,712,313.85  708,341,233.32  705,557,700.00 

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน finAnCiAL STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561/As at 30th  June 2018

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2559/As at 30th September 2017 and year 2016

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

หมายเหตุ ทุน
รายได้ต�่ากว่า

 ค่าใช้จ่ายสะสม 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  887,700,000.00  (147,605,530.50)  740,094,469.50 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุน

ส�าหรับปี 2560

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  -    (34,536,769.50)  (34,536,769.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  887,700,000.00  (182,142,300.00)  705,557,700.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  887,700,000.00  (182,142,300.00)  705,557,700.00

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุน

ส�าหรับปี 2561

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  -    2,783,533.32  2,783,533.32 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  887,700,000.00  (179,358,766.68)  708,341,233.32

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  887,700,000.00  (179,358,766.68)  708,341,233.32 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�าหรับ

ปี 2562

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด  -    145,427,643.87  145,427,643.87 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  887,700,000.00  (33,931,122.81)  853,768,877.19 

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน OPERATiOn STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 / For the year ended 30th  June 2019

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และปี  พ.ศ.2560 / For the year ended 30th September 2017 and year 2016

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

รายได้ / Revenues 
รายได้จากงบประมาณ  404,005,600.00  408,239,600.00  370,087,200.00 

Governmental Budget Appropriation
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  694,973.00  722,127.00  942,980.00 

Incomes from Sale and Services
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน  6,242,701.74  6,522,952.60  6,654,688.16 

interest Incom
รายได้อื่น  4,592,749.82  5,461,923.05  2,320,553.95 

Other Incom

รวมรายได้ / Total  Revenues  415,536,024.56  420,946,602.65  380,005,422.11 

ค่าใช้จ่าย / Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  34,585,557.36  46,020,421.41  45,774,620.12 
Personnel Expenses
ค่าเบี้ยประชุม  1,742,825.00  2,864,825.00  2,691,500.00 

Meeting Allowances
ค่าใช้สอย  18,155,017.26  24,854,313.65  30,778,368.60 

General Expenses
ค่าวัสดุ  1,111,511.25  1,316,222.35  1,540,888.25 

Supplies Expenses
ค่าสาธารณูปโภค  8,016,440.06  10,673,708.28  12,635,018.58 

Utility Expenses
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  42,359,032.42  60,750,690.24  59,536,449.82 

Depreciation and Amortization
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์  164,117,574.34  271,667,081.40  261,564,463.74 

Expenses Incurred in pursuit of Strategic Plans
ค่าใช้จ่ายอื่น  20,423.00  15,807.00  20,882.50 

Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย /Total Expenses  270,108,380.69  418,163,069.33  414,542,191.61 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน  145,427,643.87  2,783,533.32  (34,536,769.50)

Revenues over Expenses
     ต้นทุนทางการเงิน  -    -    -   

     Financial Cost
รายได้ (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
net Revenues over Expenses  145,427,643.87  2,783,533.32  (34,536,769.50)

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด CASH fLOWS STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 / For the year ended 30th June 2019

ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 และปี  พ.ศ.2560 / For the year ended 30th September 2018 and year 2017

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
Sources of Cash from Operting Activities  
รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  145,427,643.87 2,783,533.32 (34,536,769.50)

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

ค่าเสื่อมราคา  40,308,757.17  58,193,626.52  56,996,478.07

Depreciation    

ค่าตัดจ�าหน่าย  2,050,275.25 2,557,063.72  2,539,971.75

Amortization   

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (16,278.00) (4,788.00) (117,980.72)

Written off Fix Assets Loss
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,882.50
Impairment Loss
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ 
Decrease (Increase)  in Account Receivable  1,452,493.75 (3,185,408.57) (763,963.50)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับลดลง 
Decrease (Increase) in Accrued Income  (3,983,307.00) (400,218.59) 757,980.56

ลดลง (เพิ่มขึ้น) วัสดุคงเหลือลดลง 
Decrease (Increase) in Supply  (1,627.89) 46,902.55 32,918.20

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
Decrease (Increase) in Other Current Assets  (273,268.58) 13,248.59 4,895.13

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ 
Incerase (Decrease) in Account Payable  (16,645,397.92) (910,415.69) 16,779,821.56

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
Incerase (Decrease) in Accrued Expenses  (49,179,470.52) 1,021,587.17 46,623,953.63

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินรับฝาก 
Incerase (Decrease)  in  Deposits Payable  1,807,168.48 1,880,655.93 (1,248,415.35)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
net Cash Provided from Operating Activities

 120,946,988.61  61,995,786.95  87,089,772.33 

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด CASH fLOWS STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 / For the year ended 30th June 2019

ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 และปี  พ.ศ.2560 / For the year ended 30th September 2018 and year 2017

หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

Sources of cash from investing Activites

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (4,092,678.00) (12,164,118.50) (4,402,504.10)

Increase in fixed Assets

เงินสดรับการจากขายสินทรัพย์ 33,380.00 4,790.00 384,301.00

Decrease in fixed Assets

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ (975,000.00) (1,510,310.80) (6,299,752.00)

Decrease (Increase) in Work in Construction

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (489,000.00) (3,076,268.93) (107,000.00)

Decrease (Increase) in Incorporeal Assets

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (737,107.40) (1,288,825.00) (900,000.00)

Decrease (Increase) in Work in intanbible asset

เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น) (85,874,079.69) 37,514,621.24 (59,689,480.98)

Increase in Short-term Investment

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ
Net Cash use for Investing Activities (92,134,485.09) 19,479,888.01 (71,014,436.08)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 28,812,503.52 81,475,674.96 16,075,336.25

Net increase in cash and cash Equivalents

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นงวด 149,955,907.11 68,480,232.15 52,404,895.90

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of 
Period

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด
Cash and Cash Equivalents at the End of 
Period

178,768,410.63 149,955,907.11 68,480,232.15

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ : รายงานการเงินปี 2560  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2017 has been audit by the office of the Auditor-General.
 รายงานการเงินปี 2561 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 This Financial Statement Year 2018 has been audit by the office of the Auditor-General. 

หน่วย : บาท/Unit Baht

2562/2019 2561/2018 25620/2017

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
Supplemental Disclosures of Cash flows
information

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

cash and cash equivalents

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2560 ประกอบด้วย

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

เงินสด 104,988.90 23,764.00 160,000.00

Cash in Hand

เช็คในมือ (เช็ครับ) 217,979.00 0.00 149,645.00

Cheques in Hand

เงินฝากธนาคาร 178,445,442.73 149,932,143.11 52,095,250.90

Cash at Banks

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
Total Cash and Cash at Banks 178,768,410.63  149,955,907.11 52,404,895.90

หมายเหตุ : หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด CASH fLOWS STATEMEnT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 / For the year ended 30th June 2019

ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 และปี  พ.ศ.2560 / For the year ended 30th September 2018 and year 2017
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

แผนงบประมาณ

 404,005,600.00 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

รวม

 44,411,600.00 

 52,508,230.00 

 9,585,770.00 

 177,500,000.00 

 120,000,000.00 

 404,005,600.00 

 -   

 5,007,085.24 

 -   

 35,638,241.00 

 -   

 40,645,326.24 

 -   

 9,180,242.04 

 6,923,966.60 

 85,964,321.20 

 -   

 102,068,529.84 

 33,822,936.66 

 26,538,486.48 

 2,408,155.40 

 45,514,924.36 

 120,000,000.00 

 228,284,502.90 

 10,588,663.34 

 11,782,416.24 

 253,648.00 

 10,382,513.44 

 -   

 33,007,241.02 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/
สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ

  1,465,009.00 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

รวม

 -   

 -   

 -   

 555,009.00 

 555,009.00 

 -   

 -   

 1,872,000.00 

 910,000.00 

 2,782,000.00 

 -   

 -   

 1,872,000.00 

 1,465,009.00 

 3,337,009.00 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/สัญญา
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

แผนงบประมาณ

  408,239,600.00 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

รวม

 45,097,600.00 

 49,055,294.62 

 6,733,205.38 

 183,003,500.00 

 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 

 9,067,506.16 

 (3,219,379.60)

 44,297,008.10 

 -   

 50,448,811.04 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/
สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ

  18,403,180.50 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

รวม

 -   

 -   

 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 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/สัญญา
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

แผนงบประมาณ

 370,087,200.00 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

รวม

 49,420,500.00 

 60,042,700.00 

 4,664,000.00 

 195,960,000.00 

 60,000,000.00 

 370,087,200.00 

 -   

 3,000,000.00 

 3,592,768.00 

 11,805,412.50 

 -   

 18,398,180.50 

 -   

 -   

 3,592,768.00 

 5,395,412.50 

 -   

 8,988,180.50 

 44,481,431.91 

 46,578,968.50 

 1,063,633.50 

 152,113,469.81 

 60,000,000.00 

 304,237,503.72 

 4,939,068.09 

 10,463,731.50 

 7,598.50 

 32,041,117.69 

 -   

 47,451,515.78 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/
สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ

 42,798,768.77 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)

รวม

 -   

 36,509.59 

 600,000.00 

 157,590.12 

 794,099.71 

 -   

 2,394,213.83 

 6,800,000.00 

 32,810,455.23 

 42,004,669.06 

 -   

 2,430,723.42 

 7,400,000.00 

 32,968,045.35 

 42,798,768.77 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบส่ังซื้อ/สัญญา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ตาม
ความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลป
าชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

รายงานการเงนินีไ้ด้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภาครฐัและนโยบายบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด เรือ่งรปูแบบ
การน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

หมายเหตุ 3 ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0410.2/ว 431 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส�าหรับรอบระยะ
เวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ผู้บริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญ ต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ 

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน 
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4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญค�านวณจากจ�านวนหน้ีคงค้าง ณ วัน
สิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนิน
งานในงบก�าไรขาดทุน

ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

การแสดงรายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ ให้เปิดเผยจ�านวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นรายการหักจากลูกหน้ีค่าเช่าและ
บริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะส้ันประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากที่มาก 
กว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

4.4 สินค้ารับฝากขาย

สินค้ารับฝากขาย เป็นสินค้าท่ี ศ.ศ.ป. รับจากสมาชิกมาจ�าหน่ายที่จุดจ�าหน่ายกลาง ศ.ศ.ป. และเป็นตัวแทนในการน�า
สินค้าของสมาชิกไปฝากขายตามจุดจ�าหน่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและส่งเสริมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
เพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทย โดยปกติจะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ของ ศ.ศ.ป.

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่มี ไว้เพ่ือจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

4.5.1 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม   

4.5.2 อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังน้ี ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

4.6 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม   

4.6.1 อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าตัดจ�าหน่าย
ต่อปี(ร้อยละ)
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ทรัพย์สินจากกิจกรรม หมายถึง สินทรัพย์หรือช้ินงานที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม     ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์การบันทึกบัญชี ได้แก่   สินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า 5,000.00 บาทขึ้นไป 
บันทึกเป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท้ัง
จ�านวนและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์  

ศ.ศ.ป. ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทรัพย์สินจากงานกิจกรรมบางช้ินงานไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้า และได้จัดท�าทะเบียนจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อควบคุมไว้ ทั้งนี้ การ
จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นถือสิทธิน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ศ.ศ.ป. มิได้รับรู้รายการองค์ความรู้ที่น�าไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เนื่องจากองค์ความรู้ท่ีเกิด
ขึ้นของ ศ.ศ.ป. เป็นเพียงขั้นตอนการวิจัย และน�าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิก หรือประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสร้างโอกาสการ
พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมมิได้มุ่งหวังก�าไรเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด

 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และค่าตัดจ�าหน่าย   ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

4.8 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวนที่ได้รับจากการจ�าหน่าย
สินค้ารับฝากขาย

4.9 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

(1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะ ที่ไม่มีตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการ
เบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้   เป็นรายได้เม่ือได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้
ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

(2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซ้ือ หรือผู้ใช้แล้ว

(3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้เม่ือได้รับเงินกรณี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10               10  

เว็บไซต์ 5               20

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10               10

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าตัดจ�าหน่ายต่อ
ปี(ร้อยละ)

ส�าหรับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน และบันทึกไว้ในทะเบียนคุม
สินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 

4.6.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม    2    50

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าตัดจ�าหน่าย
ต่อปี(ร้อยละ)
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- เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย

- สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ทยอยรับรู้รายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ

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

(4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา

(5) รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

(6) ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

4.10 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

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

เงินสด  23,764.00 89,118.00

เช็คในมือ      - 23,000.00

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

 เงินฝากออมทรัพย์

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4 138,984,158.31 58,614,099.85

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4 27,643.49 131,396.34

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3 3,551,096.53 2,831,771.48

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9 6,151,465.53 5,396,989.09

  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0 65,570.66 65,488.77

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-1-49993-2 132,051.57 -

เงินฝากประจ�า 3 เดือน  

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0 393,820.32 390,295.78

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 626,336.70 574,805.84

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,955,907.11 68,480,232.15

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

2561 2560
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วัสดุคงเหลือ 281,553.81 328,456.36

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

วัสดุคงเหลือ-สุทธิ 281,553.81 328,456.36

หมายเหตุ 8 วัสดุคงเหลือ 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ประเภท 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  12,526,187.28 79,466,077.57

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

ประเภท 12 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 6,207,033.02 -

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

ประเภท 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)   307,472,266.10 232,510,268.39

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 326,205,486.40 363,720,107.64

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น  

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 3,239,548.00 127,957.50

ลูกหนี้อื่น 2,629,968.07 2,552,928.00

รายได้ค้างรับ 2,052,074.90 1,651,856.31

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก  7,755.00 10,977.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 7,929,345.97 4,343,718.81

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 220,793.88 234,042.47

เงินมัดจ�าสัญญา 12,000.00 12,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 232,793.88 246,042.47

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย:บาท)

2561 2560
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อาคารและส่วนปรับปรุง 851,688,542.52 851,599,142.52

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและส่วนปรับปรุง (595,812,588.63) (549,334,370.50)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 255,875,953.89 302,264,772.02

อุปกรณ์ 115,485,867.23 108,735,170.11

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (95,387,241.36) (94,222,087.78)

อุปกรณ์-สุทธิ 20,098,625.87 14,513,082.33

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 1,510,310.80 6,299,752.00

รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 277,484,890.56 323,077,606.35

10.1 อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

2561 2560

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 277,484,890.56 323,077,606.35

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 3,127,130.80 2,645,931.22

อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 280,612,021.36 325,723,537.57

หมายเหตุ 10 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 20,194,465.36 16,245,730.36

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (17,067,334.56) (13,599,799.14)

รวมทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 3,127,130.80 2,645,931.22

10.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ทรัพย์สินทางปัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ศ.ศ.ป. มีทรัพย์สินจากงานกิจกรรมที่จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส้ิน 536 ผลงาน แบ่ง
เป็นการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 464 ผลงาน และใน
ปีงบประมาณ 2561 ศ.ศ.ป. ได้มีการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมจ�านวน 72 ผลงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรมรอจ�าหน่าย-สุทธิ 592,383.99 67.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอจ�าหน่าย-สุทธิ 127,863.81 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย-สุทธิ 47,480.00 17,050.00

รวมสินทรัพย์–รอจ�าหน่าย 767,727.80 17,117.00

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์-รอจ�าหน่าย  

(หน่วย:บาท)

2561 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 28,347,403.69 25,674,952.76

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (13,099,915.26) (11,056,985.89)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 15,247,488.43 14,617,966.87

เว็บไซต์ 2,560,500.00 2,560,500.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-เว็บไซต์ (2,560,497.00) (2,366,645.95)

เว็บไซต์-สุทธิ 3.00 193,854.05

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 3,791,782.80 3,879,736.80

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi (1,366,082.89) (1,409,707.78)

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi-สุทธิ 2,425,699.91 2,470,029.02

งานระหว่างการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1,288,825.00 0.00

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 18,962,016.34 17,281,849.94

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

เครื่องหมายบริการ 2 2

เครื่องหมายการค้า         1 1

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์         9 3

ลิขสิทธิ์-ศิลปกรรม ประกอบด้วย   
  - เครื่องปั้นดินเผา 131 74

  - เครื่องประดับ 147 147

  - ผ้า 115 110

  - โลหะ 54 50

  - งานอื่น ๆ ในแผนกศิลปะ 66 66

ลิขสิทธิ์-วรรณกรรม 11 11

รวมทรัพย์สินทางปัญญา 536 464

(หน่วย:บาท)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 2561 2560
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12.1 อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-รอจ�าหน่าย 

อุปกรณ์และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-รอจ�าหน่าย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือจ�านวน 296 รายการ 
ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 8,914,309.38บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเงิน 8,321,925.39 บาท ราคาตามบัญชี 592,383.99 
บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

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

12.2  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย มียอดคงเหลือจ�านวน 12 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 
491,772.00 บาท ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเป็นเงิน 363,908.19 บาท ราคาตามบัญชี 127,863.81 บาท จากการปรับปรุงรายการ
ทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2561  ตามหนังสือ สบ.0110(1)/1739 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ราคา
ทุนที่ได้มาเป็นเงิน 491,772.00 บาท ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเป็นเงิน 363,908.19 บาท ราคาตามบัญชี 127,863.81 บาท

  (2) จากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ สบ.0110(1)/1739 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จ�านวน 231 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 7,675,038.38บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเงิน 
7,082,719.39 บาท ราคาตามบัญชี 592,318.99 บาท

ปีงบประมาณ 2560

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 29 252,502.00 252,473.00    - 29.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 72,656.00 72,654.00    - 2.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 24,973.00 24,971.00    - 2.00

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 32 889,140.00 889,108.00    - 32.00

รวม  65 1,239,271.00 1,239,206.00 - 65.00

ปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 33 433,248.36 401,373.60    - 31,874.76

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 133 3,389,449.20 2,833,792.26    - 555,656.94

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54 3,303,324.82 3,303,270.82    - 54.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8 513,516.00 513,508.00    - 8.00

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 3 35,500.00 30,774.71    - 4,725.29

รวม  231 7,675,038.38 7,082,719.39  - 592,318.99

รวมทั้งสิ้น 296 8,914,309.38 8,321,925.39 - 592,383.99

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด จ�านวน
(รายการ) ราคาทุน ค่าเส่ือมราคา

สะสม
ค่าเผ่ือการ

ด้อยค่า
ราคา

ตามบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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12.3  สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น-รอจ�าหน่าย 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 47,480.00 37,900.50

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์        -  (20,850.50)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรอจ�าหน่าย-สุทธิ 47,480.00 17,050.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-รอจ�าหน่าย มียอดคงเหลือจ�านวน 44 รายการ ราคาทุน 
47,480.00บาท ราคาตามบัญชี 47,480.00บาท ดังน้ี

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

(2) จากการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ สบ.0110(1)/1739 ลงวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2561 จ�านวน 15 รายการ ราคาทุน 30,430.00 บาท ราคาตามบัญชี 30,430.00 บาท

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด จ�านวน (รายการ) ราคาทุน

ปีงบประมาณ 2560

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 29 17,050.00

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์      - 
  29 17,050.00

ปีงบประมาณ 2561   
สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 15 30,430.00

หัก ค่าเผื่อ-การด้อยค่าสินทรัพย์      - 
รวม 15 30,430.00

รวมทั้งสิ้น 44 47,480.00

ปีงบประมาณ 2561

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 12 491,772.00 363,908.19    - 127,863.81

รวมทั้งสิ้น 12 491,772.00 363,908.19   - 127,863.81

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด จ�านวน
(รายการ) ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่าย

สะสม
ค่าเผ่ือการ

ด้อยค่า
ราคา

ตามบัญชี
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สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 1,610,017.89 1,640,447.89

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 7,731,584.88 7,731,584.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,082,382.77 13,112,812.77

หมายเหตุ 13  สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเงินทุนหมุนเวียน ที่ ศ.ศ.ป. จ่ายเงินให้กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ น�ามา แสดงในหอเครื่องทองไทยตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 19-9/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 4.50 ล้าน
บาท

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

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

13.1   สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง จ�านวน 1,610,017.89 บาท เป็นผลิตภัณฑ์     เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายใน
หอนิทรรศการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย ในงวดปี 2561 ลดลงจ�านวน 30,430.00 บาท ซ่ึงเกิดจากการด�าเนิน
การปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ สบ.0110(1)/1739 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 จ�านวน 15 รายการ ราคาทุน 30,430.00 บาท ราคาตามบัญชี 30,430.00 บาท    

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย–ทองเพชรบุรี 2,374,980.00 2,374,980.00

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย–ทองสุโขทัย 1,365,800.00 1,365,800.00

รวม  3,740,780.00 3,740,780.00

13.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มี ไว้เพ่ือจัดแสดง ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

2561 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 20,454,615.20บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้าง
ด�าเนินงาน ระหว่าง ศ.ศ.ป. กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล

ค่าจ้างบริการและวัสดุค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 57,626,365.72 บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากผู้รับ
จ้างส่งมอบงานทันภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้า  รับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้า
ฝากขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มียอดคงเหลือจ�านวน 2,406,117.50บาทในจ�านวนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้ีสินค้ารับฝาก
ขายที่มียอดค้างช�าระตั้งแต่ปี 2549-2552 จ�านวน 12 ราย เป็นเงิน 66,097.00 บาท ซ่ึงในงวดปี 2561 ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการ
ติดต่อเจ้าหนี้แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ดังกล่าวได้จึงอยู่ระหว่างรออายุความของเจ้าหน้ี ครบ 10 ปี ศ.ศ.ป. จะพิจารณา
ด�าเนินการขออนุมัติตัด เป็นรายได้อื่นของ ศ.ศ.ป. ต่อไป

หมายเหตุ 16  ทุน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมรายละเอียดการตกแต่ง
อาคาร รวมมูลค่า 887,700,000.00 บาท ให้เป็นทุนประเดิมของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท 
และครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 7,263,073.50 บาท   

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 530,309.09 390,221.66

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ 6,495,476.50 4,846,150.00

เงินประกันสัญญา-ค�้าประกันการเช่า 148,753.00 170,011.00

เงินประกันผลงาน 245,330.00 132,830.00

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 7,419,868.59 5,539,212.66

หมายเหตุ 15  เงินรับฝากระยะสั้น 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 20,454,615.20 18,504,296.63

ค่าจ้างบริการและวัสดุค้างจ่าย 57,626,365.72 56,301,093.50

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 2,406,117.50 4,839,159.50

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 85,536.00 253,791.00

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ - 253,500.50

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 33,803.24 39,740.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 861,695.87 1,565,380.92

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 800,000.00 400,000.00

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 82,268,133.53 82,156,962.05

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น 

(หน่วย:บาท)

2561 2560
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ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (182,142,300.00) (147,605,530.50)

บวก รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,783,533.32 (34,536,769.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (179,358,766.68) (182,142,300.00)

หมายเหตุ 17  รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย:บาท)

2561 2560

เงินเดือน 42,063,551.24 41,748,105.00

ค่าตอบแทนรายเดือน 697,130.00 647,125.00

ค่าล่วงเวลา 37,780.00 22,360.00

ค่าใช้จ่ายอื่นของบุคลากร 1,188,717.79 1,270,828.21

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2,033,242.38 2,086,201.91

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 46,020,421.41 45,774,620.12

หมายเหตุ 20  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)

2561 2560

รายได้ค่าปรับ 2,389,977.30 265,012.81

รายได้อื่น ๆ 3,071,945.75 2,055,541.14

รวมรายได้อื่น 5,461,923.05 2,320,553.95

หมายเหตุ 19  รายได้อื่น 

(หน่วย:บาท)

2561 2560

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด 596,853.00 685,206.00

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 125,274.00 257,774.00

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 722,127.00 942,980.00

หมายเหตุ 18  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่วย:บาท)

2561 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าเบี้ยประชุม 2,864,825.00 2,691,500.00

รวมค่าตอบแทน 2,864,825.00 2,691,500.00

หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 74,620.00 341,501.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 149,490.70 745,539.16

ค่าเช่าสินทรัพย์ 452,190.00 452,190.00

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 705,487.54 1,917,376.22

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 3,468,666.65 3,795,300.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน 760,000.00 1,581,600.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 4,009,386.12 4,557,036.12

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 5,274,825.18 5,217,218.83

ค่าจ้างบริการอื่นๆ 5,032,716.65 6,758,958.50

ค่าธรรมเนียม 72,906.61 70,553.42

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,675,356.00 1,767,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 253,497.70 265,747.39

ค่ารับรองและพิธีการ 317,930.50 785,825.50

ค่าตรวจสอบบัญชี 400,000.00 500,000.00

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 644,080.30 104,049.00

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ - -

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง 166,570.10 157,790.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 110,394.00 225,349.38

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,236,890.00 1,465,800.00

ค่าใช้สอยอื่น 49,305.60 69,534.08

รวมค่าใช้สอย 24,854,313.65 30,778,368.60

หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

2561 2560
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ค่าวัสดุใช้ไป 1,316,222.35 1,540,888.25

รวมค่าวัสดุ 1,316,222.35 1,540,888.25

หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่าเสื่อมราคา  

     อาคารและส่วนปรับปรุง      46,478,218.13 47,439,131.66

     อุปกรณ์ 8,217,098.26 6,855,496.38

     ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 3,498,310.13 2,701,850.03

รวมค่าเสื่อมราคา-อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 58,193,626.52 56,996,478.07

ค่าตัดจ�าหน่าย   
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,042,929.37 1,960,725.67

     เว็บไซต์ 193,851.05 265,816.82

     ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 320,283.30 313,429.26

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-รอจ�าหน่าย - -

รวมค่าตัดจ�าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,557,063.72 2,539,971.75

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 60,750,690.24 59,536,449.82

หมายเหตุ 25  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ค่าไฟฟ้า 8,756,825.28 9,438,937.51

ค่าประปา 373,988.39 399,786.03

ค่าโทรศัพท์ 726,325.01 791,518.64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 771,448.60 1,947,890.40

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 33,121.00 44,886.00

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 12,000.00 12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,673,708.28 12,635,018.58

หมายเหตุ 24  ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

2561 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน

1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสาน 35,728,621.62 33,344,175.19

 ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอด 26,659,677.80 29,897,499.43

 เชิงพาณิชย์

3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ 12,393,789.66 17,954,697.07

 Value Chain

4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 60,266,735.20 67,681,578.12

5. พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ 3,258,017.62 1,644,070.00

 ด�าเนินงาน

6. งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 124,350,000.00 60,000,000.00

 และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

7. โครงการจัดจ้างงานผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ 220,000.00 -

 ริมรั้วด้านหน้าอาคารของ ศ.ศ.ป.

8. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 8,790,239.50 51,042,443.93

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน 271,667,081.40 261,564,463.74

หมายเหตุ 26  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการด�าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์)

(หน่วย:บาท)

2561 2560

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย:บาท)

2561 2560

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 15,807.00 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - 20,882.50

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 15,807.00 20,882.50
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3. นางอัมพวัน พิชาลัย  
ผู้อ�ำนวยกำร

Mrs. Amparwon Pichalai
Chief Executive Officer 

2. นางสาวชุติกาญจน์ เปลี่ยนโชติ  
ผู้จัดกำรสำยงำนพัฒนำกำรตลำด

Miss Chutikarn Pleanchote
Manager of Marketing Development 
Department

1. นายภาวี โพธิ์ยี่ 
ผู้จัดกำรสำยงำนส่งเสริมคุณค่ำหัตถศิลป์

MR.Pavee Phoyee
Manager of Craft Promotion Department

รายนามผู้บริหาร  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

1 2

3
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SACICT MANAgEMENT
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization)

6. นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน 
ผู้จัดกำรสำยงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์และศักยภำพ

Mrs. Pensiri Panyarachun  
Manager of Craft Innovation Department

4. นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ 
รองผู้อ�ำนวยกำร 

Ms. Saengrawee Singhawiboon  
Deputy Chief Executive Officer  

5. นางสาวอุดร บัวหลวง
ผู้จัดกำรสำยงำนบริหำร

Ms. Udon Bualuang 
Manager of Administration Department

4
5 6
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1. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล  
ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย

Mr. Somsak Phanichayakul
Legal Advisor 

2. นางสุชนา ชูเชิด  
ที่ปรึกษำด้ำนประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร

Mrs. Suchana Chucherd 
Corporate Communication Advisor

1 2

ที่ปรึกษา  
Advisor



A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 9

123

1. นางสาวสุพรรณรัตน์ อนุเขตร์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกรรมเครือข่ำยกำรตลำด

Ms. Supannarat Anuket
head of Marketing Network Division

3. นางญาณิดา ปานเกษม
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำศักยภำพสมำชิก

Mrs. Yanida Pankasem
Head of Craft Incubation Division 

2. นางสาวรชนาท พจนารถ
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์

Ms. Rachanard Potchanard
head of Product Development Division

5. นางสาววันวรรษา ชุนจ�ารัส
หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและพัฒนำนวัตศิลป์

Ms. Wanwatsa Chunchamrus
head of Craft Research Division 

4. นายราวิน ไชยทิพย์
หวัหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร

Mr. Rawin Chaiyathip
head of human Resources and
Organization Development Division

1

2
3

4

5

หัวหน้าฝ่าย
head of Division
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2. นางสาวกุลรัศมิ์ ปัทมสูต
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมคุณค่ำ

Ms. Kulrasm Pattamasood
head of Artisan Promotion Division

3. นางบุรฉัตร ศรีวิลัย
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรองค์ควำมรู้และนิทรรศกำร

Mrs. Burachat Sriwilai
head of Knowledge Management Division

1. นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ 
หัวหน้ำฝ่ำยเลขำนุกำรผู้อ�ำนวยกำร

Mrs. nichapa Chankopkiad
head of Executive Secretary  Division 

1

2

3

หัวหน้าฝ่าย  
head of Division
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4. นายขนก ลิมปิพิชัย 
หัวหน้ำฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์ 

Mr. Kanok Limbipichai 
Head of Member Ralations Division

5. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่
หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร

Ms. Sirintip Srimai 
head of Corporate Communication Division

4 5
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2. นายเจริญศักดิ์ สิทธิโอสถ 
หัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อและพัสดุ

Mr. Charoensak Sitthiosoth
head of Procurement and

Inventory Division 

1. นางทิชา รุจิพีรชากุล
หัวหน้ำฝ่ำยบัญชีกำรเงินและงบประมำณ

Mrs. Ticha Rujiperachakul
head of Accounting finance

and Budgeting Division

3. นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ
ผู้ตรวจสอบภำยใน

Ms. neeranut Loursuangsanti
Internal Auditor 

1

2

3

หัวหน้าฝ่าย  
head of Division
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4. นายธราพงษ์ สุขมาก
หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำย

Mr. Tarapong Sookmak
head of Legal Division 

5. นางเรณู โสวรรณะ
หัวหน้ำฝ่ำยอ�ำนวยกำร

Mrs. Renoo Sowanna
head of general Affairs Division

4

5
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โดยที่ เป ็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว ่าด ้วย
ประมวลจ ริยธรรมของศูนย ์ ส ่ ง เส ริมศิ ลปาชีพ
ระหว ่ า งประเทศ (องค ์การมหาชน)  ให ้สอด 
คล ้ อ งกั บมาตรา  279  ของรั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติ
ให ้ มี ป ระมวลจ ริยธรรม เพื่ อก� าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู ้ด�ารงต�าแหน ่งทางการเมือง 
ข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐแต ่ละประเภท  
โดยให ้มีกลไกและระบบในการบัง คับใช ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท�า

อาศยัอ�านาจตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จึงก�าหนด
ระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 ให ้ยกเลิกระเบียบศูนย ์ส ่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2553

ข้อ 3 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“ศ.ศ.ป.”  หมายความว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
บริหาร ศ.ศ.ป.

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.

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

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้รักษาการตาม
ระเบียบนี้  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู ้วินิจฉัยชี้ขาด

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 
severity of breach of conduct. 

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

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

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

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

4. In these Regulations:

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

 “Board of Directors” means the SACICT  
Executive Board. 

 “Directors” means the SACICT Executive  
Directors. 

 “CEO” means the SACICT Chief Executive  
Officer. 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
Regulations of the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization)

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

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ 6 คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ทีป่รกึษาของ
คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ 
หน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในมาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านยิมหลัก  
9 ประการ ดังน้ี

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(2) การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ

(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
 ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

(4) การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ 
 ถูกกฎหมาย

(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
 มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
 ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
 คุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

(8) การยึ ดมั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี 
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณวชิาชพีขององค์กร 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

ข้อ 7 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้อง
มีมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

(1)  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
 พระมหากษัตริย์

(2) ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัต ิ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

 ประการ

(3) ต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม 
 เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการเป็นพลเมอืงด ีเคารพและ 
 ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(4) ต ้องไม ่ประพฤติตนอันอาจก่อให ้เกิดความ
 เสื่อมเสีย ต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่

(5) ต้องรับผดิชอบต่อหน้าที ่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเต็มก�าลงั 
 ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  
 ความรู ้ความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จและมี 
 ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ 
 ประชาชน

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

Chapter 1 Ethical Standards

Part 1 Ethical Standards as Core Values

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

(1)  Adhering to virtues and ethics 

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

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

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

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

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

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

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

(9)  Adher ing to eth ical  pract ices of  the  
organization 

Part 2 Ethical Standards of the Organization  

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

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

 (2) Must be a good role model in maintaining 
and adhering to the Constitution of the Kingdom of 
Thailand in every respect
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(6) ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
  ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริม 
  ความเข้าใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานและประชาชน

 (7) ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
  การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลบั จะกระท�าได้ต่อเมือ่ 
  มอี�านาจหน้าทีแ่ละได้รับอนญุาตจากผูม้อี�านาจ  
  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดเท่าน้ัน

 (8) ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 
  ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
  ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

 (9) ต้องไม่ใช้สถานะ หรอืต�าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ 
  ที่มิควรได้ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น 
  ประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรือไม่กต็าม ตลอดจน 
  ไม่รับของขวญั ของก�านลั หรอืประโยชน์อืน่ใดจาก 
  บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจ

  เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้
  โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี

(10) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  
  มอีธัยาศยัและมีมนษุยสมัพนัธ์อนัด ีต้องไม่ปิดบงั 
  ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิานของเพือ่นร่วมงาน 

  และไม่น�าผลงานของผู ้อื่นมาแอบอ้างเป็น
  ผลงานของตน

หมวด 2 กลไกและระบบการบังคับใช้

ข ้อ 8 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่
ป รึกษาของคณะกรรมการ ผู ้ อ� านวยการ และ
ผู ้ปฏิบัติ งานต ้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู ่
ในกรอบของระเบียบน้ีอย ่างเคร ่งครัด ตลอดจน 
เป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนทั่วไป

ข้อ 9 ในกรณทีีม่กีารร้องเรยีน หรอืปรากฏเหตวุ่าคณะ
กรรมการ คณะอนกุรรมการ ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ  
ผู้อ�านวยการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้คณะ
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่าผู้ปฏิบัติ
งานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน้ีให้ผู ้อ�านวยการ
เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

ข้อ 10 การด�าเนินการตามข้อ 9 ให้ผู ้รับผิดชอบ
พิจารณาด�าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม
จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู ้
ด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

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

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

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

(6) Must resolve the sufferings of the people with 
fairness and promptness and promote 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 within 
the organization for personal or financial gains, 
for themselves or others and accept gifts or other  
benefits from any persons concerned who seek  
favors from their positions within the organization.  
An exception may be applied if the gifts are given 
based on an ethical intention or tradition.

(10) Must perform their duties in collaboration  
with others with politeness, courtesy and good  
human relations and must not conceal any  
i n fo rmat ion necessa ry  fo r  the col leagues’ 
performance and claim the works of others as 
their own.

Chapter 2 Mechanism and Enforcement Sys-
tem

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. 
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ข้อ 11 หากด�าเนินการสอบสวนตามข้อ 10 แล้ว  
ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามกีารฝ่าฝืนระเบียบให้ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาด�าเนินการตามข้อ 9 สั่งยุติเรื่อง แต่หาก
ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามกีารฝ่าฝืนระเบยีบ ให้ผูร้บัผดิชอบ
ด�าเนินการตามสมควร

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

ข้อ 13 การสั่งการของผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนิน
การตามข้อ 11 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท�าให้ผลการสั่งการน้ัน
เปลี่ยนแปลงไป

หมวด 3 ข้ันตอนการลงโทษ

ข้อ 14 เม่ือมีการด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
แล้ว ให้มีการด�าเนินการตามข้อ 11 โดยไม่ชักช้า

ข้อ 15 การพจิารณาว่ากรณใีดถือเป็นการประพฤตปิฏบิตัิ
ฝ่าฝืนระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณาจาก 
พฤติกรรมของการฝ ่าฝ ืน  ความจงใจหรือเจตนา 
มูลเหตุจูงใจ ความส�าคัญ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู ้ฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน�ามาประกอบการ
พิจารณา

ข้อ 16 กรณีผู ้ปฏิบัติงานท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน 
ระเบียบนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย หรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี 
เพื่อให้มีการแก้ไข หรือด�าเนินการที่ถูกต้อง หรือตัก
เตือน หรือน�าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การ
เข้าสู่ต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงิน
เดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการ
สั่งการให้ผู ้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี

กรณีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ผู ้อ�านวยการ ที่ประพฤติปฏิบัติ
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี

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

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

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

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

13. The 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 
violation of these Regulations shall be determined 
by the behavior, intention, motivation, significance 
and duties and responsibilities of the wrongdoers 
and other causes which shall be taken into 
consideration.  

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

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








