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สารจากประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Message from the Chairman of the Advisory Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้มุ่งมั่นด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นผลดีในการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป

การด�าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนั้น นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรและช่างฝีมือ 
ในชนบทมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบ้าน
ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งจากผู้บริโภคชาวไทยและจากนานาประเทศ

ในฐานะประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ผมขอแสดงความชื่นชมและ
ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้และร่วมกันผลักดันให้มีการส่งเสริม 
ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีและพฒันาผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมไทย อนัจะช่วยเพิม่ศกัยภาพให้ผูผ้ลติงานศลิปหตัถกรรมไทย
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และทีส่�าคัญยิง่คือจะเป็นการอนรุกัษ์ สบืสานและพฒันาศลิปหตัถกรรมไทยอย่างยัง่ยนื

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

has throughout the past year been promoting and supporting the vocational integration in the creation 

of folk arts and crafts in line with the Royal Command of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand. 

SACICT has also further created effective marketing channels for such products both at home 

and abroad. Such is a very efficient way to conserve and keep our craft traditions forever alive.

The organization has succeeded not only in enabling farming families and rural artisans to earn 

supplementary incomes to live a decent life, but also made commendable achievements in developing 

and raising the standard of arts and crafts from rural Thailand to capture the hearts of consumers 

worldwide.

In my capacity as Chairman of the Advisory Board, I would like to express my great admiration 

and deepest appreciation for everyone who has contributed toward the propagation of knowledge 

to local producers as well as driving forth the development of Thai arts and crafts throughout these 

many years. This dedicated effort has empowered our craftspeople and producers enough to be 

competing in the global marketplace. Above all, it serves well to sustainably preserve our craft heritage 

for future generations.



นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Tanin Kraivixien, Privy Councillor
Chairman of the Advisory Board



ปี พ.ศ. 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนิน
การอย่างเข้มแข็งเต็มก�าลัง เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการสร้างสรรค์บน
ฐานขององค์ความรูท้างศลิปวฒันธรรมและการใช้นวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จนสามารถท�าการตลาดให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ศ.ศ.ป. ถอืเป็นก�าลงัหลกัในการสนบัสนนุและพฒันาต่อยอดทกัษะฝีมอืช่างและศลิปหตัถกรรมของไทย ต่อยอด 
ความคดิสร้างสรรค์สูง่านนวตัศลิป์ควบคูก่บัการพฒันาผลติภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้าน ทัง้ในด้านคุณภาพมาตรฐาน
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

การที่ ศ.ศ.ป. ท�าหน้าที่เสมือนแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมอันมีค่าของชาติเอาไว้ เช่น  
การด�าเนินโครงการยกย่องเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน รวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในความส�าคัญ 
ของการสานต่องานศิลปหตัถกรรมอนัล�า้ค่าของประเทศมใิห้สญูหายไป ทัง้โดยการอนรัุกษ์ และการผสมผสานแนวคดิ
ของคนรุ่นใหม่ การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับงานหัตถกรรมไทย ก่อให้เกิดงานฝีมือและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่วยงามทรงคณุค่าและสอดรบักบัวถิชีวีติในปัจจบุนั ส่งผลให้เกดิการสบืทอดภมูปัิญญาของประเทศ
อย่างยั่งยืน

ในฐานะประธานกรรมการบริหารที่ได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ ศ.ศ.ป. อย่างใกล้ชิด ผมมีความเชื่อมั่นว่า
องค์กรแห่งนี้จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป เป็นศูนย์กลางศิลปหัตถกรรมที่ส�าคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค ผมจึง 
ขอถือโอกาสน้ี แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในความมุ่งมั่น ทุ่มเท ด�าเนินการ 
ร่วมกันตลอดมา

The Fiscal Year 2013 saw the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public 

Organization), or SACICT, give full support to the creation of crafts using the cultural  knowledge-based 

approaches and the green concept of innovation to capture the markets far and wide.

SACICT has done its part as a major task force in supporting and further developing Thailand’s 

craft skills and artistry.  It has concurrently translated its creativity into the innovative arts alongside 

the elevation of quality standards and the promotion of the good image of Thai arts and crafts.

The organization has played a pivotal role as a great source of knowledge of arts and crafts – our 

precious national treasure.  In line with this, SACICT honour the Master Artisans of Thailand while 

encouraging young people to appreciate and safeguard the Kingdom’s artistic traditions.   Fusing the 

concept of conservation with technology and ideas, these young people have become very adept in 

producing refined handiwork and practical innovations which perfectly fit the modern way of life and 

sustainably promote our craft heritage.

In my capacity as President of the Executive Board which closely oversees SACICT’s operations, 

I wish to express my confidence that the organization will continue to make great steps forward to 

soon become the ASEAN’s centre for arts and crafts.  I would therefore take this opportunity to convey 

my appreciation to all the executives, officials and our partners for the dedication and commitment 

throughout all these years.

สารจากประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Message from the President of the Executive Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)



นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Karun  Kittisataporn
President of the Executive Board 



สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Message from the Chief Executive Officer
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “ศ.ศ.ป.” ได้มุ่งมั่น
อย่างเต็มก�าลังในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยง และยกระดับองค์ประกอบด้านต่างๆ  
ของห่วงโซ่มูลค่างานศิลปหัตถกรรม (Craft Value Chain) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้งานหัตถกรรม 
การเพิ่มทักษะเชิงช่างและศักยภาพการประกอบการงานหัตถกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ทุกโครงการที่ ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการล้วนเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้เกิด  
การบรหิารจดัการฐานข้อมูลหรอืองค์ความรูง้านหตัถกรรม การยกระดบัทักษะฝีมอืเชงิช่าง ควบคูไ่ปกับการเชิดชเูกยีรต ิ
ครูช่างและทายาทหัตถศิลป์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและเพิ่ม 
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนหัตถกรรม การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ ตลอดจน 
ผลักดันงานหัตถกรรมให้เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง

ท้ังนี้ ผลสัมฤทธิ์ท่ีปรากฏล้วนเกิดจากความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งคณะท่ีปรึกษา
พิเศษ คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอขอบคุณอย่างสูง
มา ณ ที่นี้ และ ศ.ศ.ป. ยังคงตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล ผ่านงานศิลปหัตถกรรม  
เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพและต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป

Throughout the Year 2013, the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public 

Organization) or “SACICT” continued to support, promote and drive the creation of craft value chain 

to the best of its efforts, alongside the development of linkage in every aspect – database, body of 

knowledge, and craft skills. All this was implemented concurrently with further development of product 

design and market expansion, both at home and abroad.

The year was indeed a successful one for SACICT and the achievements made in each project 

have had a positive impact on better management of database and craft knowledge. Hand in hand, 

SACICT members’ craft skills were taken on another level while the master craftspeople and their 

heirs have been duly honoured. 

Working towards industrial linkage development, we have focused on enhancing competitiveness 

of our entrepreneurs and also strengthening the potential of the many craft communities. And on the 

other hand, we organized enriching activities to offer our craftsmen a working idea of marketing 

through design, in the fields of both handicrafts and innovative crafts. SACICT has indeed played an 

active role in forging new and promising markets for Thai crafts worldwide.

All positive results are the fruit of the committed minds – the people in every unit and sector whom 

I would like to thank for their complete commitment, creativity and cooperation throughout all the years. 

These include members of our Advisory Board, Executive Board, management, staff and our partners 

in the public and private sectors. We, the members of SACICT, are totally dedicated to continuing 

the traditions of Thai craft through their extension as innovative arts for the world to admire – indeed 

a the unique way to conserve and sustain the great value of Thai arts and crafts well into the future.



นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
ผู้อ�านวยการ

Mrs. Pimpapaan Chansilpa
Board Member and Secretary
Chief Executive Officer



ความเป็นมา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Background of

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

(Public Organization)



ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 
และประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2546 
ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) จึงถือก�าหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 
ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.ศ.ป. และให้มีชื่อภาษา
อังกฤษว่า The SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า 
“SACICT” (อ่านพ้องเสียงกับค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 มาตรา 7 
ก�าหนดให้มวีตัถุประสงค์ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารประกอบ
อาชีพผสมผสาน เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนินีาถ รวมทัง้สนบัสนนุและพฒันางานศลิปหตัถกรรม
พื้นบ้านและส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยจัดระบบการบริหาร
งานให้สามารถด�าเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เอื้ออ�านวย 
ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
สู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

Background

His Majesty the King graciously issued a Royal Decree 

establishing The SUPPORT Arts and Crafts International 

Centre of Thailand (Public Organization) on September 

20, 2003 and this was announced in the Royal Thai 

Government Gazette on October 31, 2003. The Decree 

came into force on the date immediately following the 

notification’s publication. Thus November 1, 2003 is 

considered the day on which SACICT was established, 

with its name in English given as The SUPPORT Arts and 

Crafts International Centre of Thailand (Public Organization), 

to also be known by its acronym “SACICT” (pronounced 

“saksit” similar to the Thai word for “sacred”).

Objectives

Section 7 of the Royal Decree requires SACICT to 

support and promote occupational careers in folk arts and 

crafts production under The SUPPORT Foundation of Her 

Majesty Queen Sirikit, and to promote marketing channels 

for Thai folk arts and crafts in domestic and international 

markets. The Decree specifically states: “Thailand’s arts 

and crafts products are handmade products of value, 

having a unique Thai identity. It is appropriate that the 

public sector, private sector and the Bangsai Arts and 

Crafts Training Centre cooperate in the establishment of 

the International Arts and Crafts Centre, in order to support, 

promote and develop Thailand’s arts and crafts products. 

This includes promoting and supporting marketing channels, 

the expansion of domestic and international markets, and 

also the management of a system of administration that 

can be implemented independently, and which facilitates 

the conservation and development of Thai arts and crafts 

to achieve wide recognition of its excellence in both 

domestic and international markets. Therefore, following 

the Royal Decree, the establishment of the SUPPORT Arts 

and Crafts International Centre of Thailand as a public 

organization under the laws governing public organizations 

is required.”

9
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Management

SACICT is a state agency which operates under the 

Public Organization Act of 1999. It is under the oversight 

of the Ministry of Commerce, and operates under the 

direction of its Executive Board. SACICT’s regular operations 

are the responsibility of the Chief Executive Offiffiicer.

Authority and Function

1. To organize the contests and sale of local arts and 

crafts products.

2. To develop and promote local arts and crafts products 

in terms of quality standards as well as the images and 

designs of such products and their packaging.

3. To promote and support their marketing activities and 

the expansion of their local and international markets. 

4. To build up the network of support among different 

industries in terms of production and sale of local arts 

and crafts products, and to apply modern technology 

to techniques initiated through local wisdom or blend 

them together.

5. To develop training plans in terms of production, 

personnel and marketing management.

6. To provide support to and encourage the observance 

of the intellectual property rights of all types.

Vision

To inherit the essence of Thainess to the world through 

Craftsmanship for Cultural Wealth (Silpacheep) preservation 

and generate Commercial Value

รูปแบบการบริหาร

ศ.ศ.ป.เป็นหน่วยงานของรฐัซึง่มกีารบรหิารงานในรปูแบบ
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
มีคณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ด�าเนินการ
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
ศ.ศ.ป. และมีผู้อ�านวยการท�าหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ และ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

อ�านาจหน้าที่

1. ด�าเนนิการบรหิารจดัการให้มกีารประกวดหรอืจ�าหน่ายสนิค้า
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท้ังในด้านคุณภาพ
มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

3. ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและการขยาย
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมความเช่ือมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรม
การผลติการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านตลอด
จนผสมผสาน หรอืประยกุต์เทคโนโลยทีีท่นัสมยักบัภมูปัิญญา
ท้องถิ่น

5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการผลิตและการบริหารงาน
บุคคล การเงินและการตลาด

6. ด�าเนนิการสนบัสนนุด้านลิขสิทธิ ์สิทธบัิตร และทรพัย์สนิทาง
ปัญญาอื่นๆ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลกัในการสบืสานความเป็นไทยสูส่ากลผ่าน
งานศลิปหตัถกรรม เพือ่อนรุกัษ์คณุค่าแห่งศิลปาชพี และต่อยอด
มูลค่าเชิงพาณิชย์
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สายงานพัฒนาธุรกิจการค�า
Business and Marketing
Development Division

สายงานพัฒนาฝ�มือช�าง
และผลิตภัณฑ�

Product Development and
Skill Efficiency Division

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
Submmittee on audit and evaluation

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การทำงานของผู�อำนวยการ ศ.ศ.ป.

Subcommittee on the evaluation of SACICT director

คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

Subcommittee on recruitment
and determination remuneration

ผู�อำนวยการ ศ.ศ.ป.
SACICT Director

สำนักผู�อำนวยการ
Office of the Director

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Board

คณะที่ปร�กษาพ�เศษ
Honorary Advisory Board

สายงานสมาชิกและ
สร�างเคร�อข�ายฯ

Member and
Network Creation Division

สายงานการตลาด
Marketing Division

สายงานว�ชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information and Technology Division

สายงานอำนวยการ
Administration Division

โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Management Structure of The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand (Public Organization)
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คณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Advisory Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Tanin Kraivixien, Privy Councillor
Vice President of the Foundation of the Promotion of 
Supplementary Occupations and Related Techniques 

of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand
Chairman of the Advisory Board

นางอรนุช โอสถานนท์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mrs. Oranuj Osatananda
Advisory Board Member

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Sompol Kiatphaibool
Advisory Board Member
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นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล 
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Phongsak Assakul
Advisory Board Member

นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ที่ปรึกษาพิเศษ

Miss Kritsana Ruayajin
Advisory Board Member

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Santi Vilassakdanont
Advisory Board Member

นายศรีภูมิ ศุขเนตร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Sribhumi Sukhanetr
Advisory Board Member
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คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Executive Board
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Karun Kittisataporn
President of the Executive Board

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Mrs. Vatchari Vimooktayon

กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Mrs. Srirat Rastapana

กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Mr. Sophon Pholprasit
กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Mr. Banyong  Limprayoonwong
กรรมการบริหาร / Executive Board Member
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นายสมาน คลังจัตุรัส ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
Mr. Saman Klangchaturat
กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Mr. Payungsak Chartsutipol
กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นายวิชัย อัศรัสกร ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Mr. Vichai Assarasakorn

กรรมการบริหาร / Executive Board Member

พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 
General Theppong Thipayachan

กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นางสาวพจนา สีมันตร ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 
Ms. Pojana Simantara 

กรรมการบริหาร / Executive Board Member

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป.
Mrs. Pimpapaan Chansilpa
กรรมการบริหาร และเลขานุการ /
Executive Board Member and Secretary, Chief Executive Officer
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จากวันนั้นถึงวันนี้ 10 ปี
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

10 Years: The lifeline
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ฐานที่มั่น

 ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะสบืสานพระราชปณธิานในสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย ศ.ศ.ป. ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง
พาณิชย์ ได้จัดงาน “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
ถวายราชสดดุ ี72 พรรษามหาราชนิ”ี โดยภายในงานได้น้อมเกล้า 
ถวายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547

 ในวาระเดยีวกันได้มกีารจัดงานเปิดอาคารท่ีท�าการของ 
ศ.ศ.ป. ซึ่งประกอบด้วย “ศาลาพระมิ่งมงคล” ซึ่งมี 4 ชั้น พื้นที่ 
34,340 ตารางเมตร ส�าหรบัจดัแสดงนทิรรศการ เป็นทีต่ัง้ร้านค้า 
ทีจ่ดัจ�าหน่ายสนิค้าศิลปาชีพ งานหตัถอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
และเป็นทีต้ั่งของห้องประชุมและห้องเจรจาการค้าส่วนอีกอาคารหนึง่ 
มชีือ่ว่าอาคาร “ตลาด” ม ี2 ชัน้ พืน้ที ่7,000 ตารางเมตร สร้างข้ึน 
เพื่อเป็นสถานที่จัดจ�าหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมและสินค้าจาก
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

Home Sweet Home

 With a strong commitment to promote and support 

the integration of vocations leading to the creation of folk 

arts and crafts in line with Her Majesty Queen Sirikit's 

development projects, SACICT, under care of the Ministry 

of Commerce, organized the “SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand” event to celebrate the 

Queen's 72nd Birthday and to welcome the organization's 

patron, Her Majesty Queen Sirikit.

 The event also marked the opening of the 

organization's new establishments: a four-storey office 

building with a hall of 34,340 square metres for exhibitions, 

shops, meeting rooms, and negotiation room; and a smaller 

building named “Talad”, with 7,000 square metres of area 

as a showroom for merchandise from all of Thailand’s 

provinces.
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ณ จุดเริ่มต้น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย 
ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 
และประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2546 
มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา คอื 
วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 โดยให้มชีือ่ภาษาองักฤษว่า The 
SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “SACICT” (อ่านพ้องเสยีง 
กบัค�าว่า “ศกัดิส์ทิธิ”์ ในภาษาไทย) ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชพีระหว่าง
ประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. มีภารกิจหลักคือเพื่อเป็นการรองรับ 
งานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล สร้างศักยภาพใน 
การจ�าหน่ายศลิปหตัถกรรมไทยทัง้ในและต่างประเทศ เป็นประตู
การค้าส�าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และนักธุรกิจได้พบปะและเจรจา
ทางการค้าร่วมกัน นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทในการดแูลและปกป้อง
คุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา การให้ 
ค�าแนะน�าทางด้านกฎหมายและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

The Beginning 

 The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization) was officially established 

on November 1, 2003, by Royal Decree of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej. The newly-established centre 

came with a pun in its acronym, SACICT (pronounced 

Sak·Sith), which is a Thai word for “sacred”.

 SACICT's main objectives are to support and 

promote the market for arts and crafts domestically and 

internationally; to serve as a common ground for producers, 

importers and exporters to meet and negotiate; and to 

supervise and protect the copyrights, patents and intellectual 

properties, as well as to give legal advice and standard 

certification for Thailand's artistic and handicraft goods.
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เปิดต�านานศิลปาชีพ

 ในปีนี ้ศ.ศ.ป.จดังาน “รกัษ์ประเพณสีงกรานต์ร่วมสบืสาน
ศลิปาชพี” และงาน “เปิดต�านานศลิปาชพี” มกีารประชนัสดุยอด 
ฝีมอืช่างศลิปหตัถกรรมท่ัวประเทศ การแสดงผลงานของช่างสบิหมู่ 
ที่หาชมได้ยาก นิทรรศการงานฝีมือช่างทองหลวงจากกาญจนา 
ภิเษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง ในพระบรมมหาราชวัง และการแสดง 
คอนเสิร์ตโอเปร่าเทิดพระเกียรติฯ โดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล 
ในชุด “Song for a Queen” โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ
มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
และมูลนธิิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ ในพระอปุถมัภ์สมเด็จพระเจา้
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ซึ่งเสด็จฯ เป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วย

 อีกงานส�าคัญได้แก่การร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกวดภาพถ่าย “สืบสาน
งานหัตถศิลป์ศิลปาชีพไทย” ภาพที่ได้รับคัดเลือกได้จัดแสดง 
ไว้ ณ ศ.ศ.ป. ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม พ.ศ. 2548

 นอกจากนี ้ศ.ศ.ป. ยังได้เปดิเวบ็ไซต์ www.sacict.net 
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและให้บริการแก่สาธารณชน

Extravaganza Unlimited

 In 2005, SACICT organized an extravaganza titled 

“The Legend of Arts and Crafts”, which exhibited the 

rarest of Thailand's artistic treasures from all over the 

country, exhibitions of the royal goldsmithy from the Royal 

Palace, an opera “Song for a Queen”, as well as a 

competition of the country's best artisans. 

 Part of the proceeds from the event was presented 

to the SUPPORT Foundation under Her Majesty the 

Queen's Patronage, and the Siam Opera Foundation under 

patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana. 

Princess Galyani herself played a role in the opera.

 Another event was a collaboration with the Royal 

Photographic Society of Thailand, in organizing a photograph 

competition under the name “Thai Arts, Thai Crafts, to 

the Future”. The winning photographs were put on display 

at SACICT’s headquarters during August 10-14, 2005.

 SACICT also launched its brand-new website 

www.sacict.net to open more contact channels for the 

general public wishing to use SACICT’s services.
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 วิสัยทัศน์อันกว้างไกล

 ศ.ศ.ป. จัดงานมหกรรมหัตถกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 
(The 1st ASEAN Arts and Crafts Festival 2006) ระหว่างวนัที่ 
29 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม รวบรวมการแสดงงานศลิปหตัถกรรม 
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้การแสดงทางวฒันธรรม การท่องเทีย่ว วถิชีวีติ 
ไปจนถงึเทศกาลอาหาร เพือ่เทดิพระเกียรติเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม และ
เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของ 9 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
(ขณะนั้น) กับ UNESCO 

 ศ.ศ.ป. ยงัได้เข้าร่วมงานแสดงศลิปหตัถกรรมระดับโลก
ในต่างประเทศอกีหลายแห่ง อาท ิFrankfurt Ambiente, Tokyo 
Ambiente, Tendence Lifestyle ประเทศเยอรมนี, และงาน 
Foire de Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงงานแสดง
สินค้านานาชาติในประเทศอย่างงาน Bangkok International 
Gift Fair

 นอกจากนัน้ยงัได้รเิริม่จดัท�าคู่มอืมาตรฐานงานผลิตภัณฑ์
ศลิปหตัถกรรม เพือ่สร้างความมัน่ใจต่อผูบ้รโิภคว่า แต่ละชิน้งาน
ทีไ่ด้ซือ้ไปจากร้านค้า ศ.ศ.ป. นัน้มมีาตรฐานทีส่งู โดย 7 กลุม่ผลติภณัฑ์ 
ที่ได้เริ่มด�าเนินการรับรองนี้ ได้แก่ ไม้ไผ่สาน เครื่องเบญจรงค์ 
ดอกไม้ประดษิฐ์จากวสัดธุรรมชาต ิงานป้ัน งานไม้ ตุก๊ตาจิว๋ และ
เรือจ�าลอง

Expanding Horizons

 In 2006, SACICT organized “The First ASEAN 

Arts and Crafts Festival 2006” at its exhibition hall from 

November 29 to December 3. This grand event showcased 

products and services, cultural performances related to 

arts and crafts, tourism, the cultures of lifestyle and food, 

which demonstrated the cooperation between the then-

nine ASEAN nations and UNESCO.

 Reaching further shores, SACICT participated in 
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several world-class arts and crafts exhibitions e.g. Frankfurt 

Ambiente, Tokyo Ambiente, Tendence Lifestyle in Germany, 

and La Foire de Génève in Switzerland, including the 

Bangkok International Gift Fair at IMPACT Exhibition Centre, 

Muang Thong Thani.

 SACICT initiated measures for the standardization 

of its craftswork, businesses and craftspersons, by releasing 

a standard certification to ensure consumers that each 

piece of work they purchased from SACICT’s outlets met 

with standards and was of top quality.

 The seven product categories in this early stage 

of the standardization project were: bamboo weaving, 

pentacolour “Benjarong” porcelain, artificial flowers from 

natural material, sculpting, woodwork, miniature work and 

mini-barge.
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รุดหน้าแบบก้าวกระโดด

 ศ.ศ.ป ได้เปิดจดุจ�าหน่ายสนิค้าใหม่ ณ ห้างนารายณ์ภณัฑ์ 
ราชด�าร ิเพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายงานศลิปาชพีและหัตถกรรม
ออกสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผลิตภัณฑ์ที่น�าไป
จ�าหน่าย อาท ิผ้าฝ้าย ผ้าไหมมดัหมี ่งานลงรกัปิดทอง เครือ่งป้ันดินเผา 
ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ

 หนึ่งในงานใหญ่ที่เกิดข้ึนคือการได้เป็นเจ้าภาพ 
จัดโครงการความร่วมมือหัตถกรรมระหว่างภาคพื้นยุโรปและ
เอเซีย (Workshop on CraftsNet Project Results and Formation 
of Euro-Asia CraftsNet Network) ระหว่าง 14 ประเทศ เมือ่วันที่ 
1-4 สงิหาคม ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรชัดาภิเษก 

 อีกงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันได้แก่การร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมูลนิธิ 
ช่างหตัถศลิป์ไทย จดัการประชมุใหญ่สภาการช่างศิลป์โลก ภูมภิาค
เอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 30 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว จัดข้ึน 
ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน ณ สยามนิรมิต

The Big Leap

 SACICT opened one more outlet, at Naraiphand 

in Bangkok’s Rajdamri area, to intensify the exposure of 

Thai arts and crafts in the eyes of Thai and foreign consumers. 

Products showcased at the outlet included cotton, 

northeastern Mudmee silk, gilded lacquerware, pottery 

and artificial flowers.

 Other events worthy of mention included the 

hosting of a “Workshop on CraftsNet Project Results 

and Formation of Euro-Asia CraftsNet Network,” with 

representatives from 14 countries, at the Grand Mercure 

Fortune, Ratchadaphisek, during August 1-4.

 Second was a collaboration with the Department 

of Industrial Promotion, Ministry of Industry; and the Thai 

Artisan Foundation, in the country's hosting of the 30th 

“World Crafts Council Asia-Pacific General Assembly 

and Regional Crafts Festival.” The event celebrated His 

Majesty the King's 80th Birthday and was held at Siam 

Niramit during September 1-6.
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ปีแห่งความวิริยอุตสาหะ

 จั ดงานแสดงผลิตภัณฑ ์และนิทรรศการ  
“ถนนสายศิลปาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม ณ บริเวณ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน นอกจากนั้น โดยความร่วมมือกับ
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิรกิติิ ์จดังาน “ตรานกยงูพระราชทาน สบืสานต�านานไหมไทย” 
บริเวณอาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 

 ศ.ศ.ป. ยงัได้สนบัสนนุสมาชกิจดัส่งผลติภณัฑ์หตัถกรรม
ไทยเข้าประกวดในงาน Asian Awards of Excellence in Arts 
and Crafts และ Award of Excellence for Handicrafts 
2008 

 ที่ส�าคัญยังมีการจัด “งานฝ้ายทอใจครั้งท่ี 1” เพ่ือ
รณรงค์ให้คนไทยใช้ผ้าฝ้ายเพื่อช่วยเศรษฐกิจไทย และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมไทย เม่ือวันที่ 6-8 มิถุนายน  
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โดยมกีจิกรรมออกร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ จดัแสดงผลงานผ้าฝ้าย
กบัเทคโนโลยนีาโน การประกวดออกแบบผลติภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ฯลฯ

 ในส่วนขององค์ความรู้ ศ.ศ.ป. ได้พัฒนาศูนย์รวบรวม
ข้อมลู จดัท�าหนงัสอืครศูลิป์ของแผ่นดนิเล่มที ่1 โดยคดัเลอืกครชู่าง 
ภูมิปัญญา 10 รายจัดท�า Archives และน�าเข้าระบบ e-Library

Untiring Efforts

 The organization of “Street of Arts and Crafts”at 

Siam Paragon shopping mall during August 21-24, was 

joined by more than 200 shops from all corners of the 

country. And with the collaboration of the Queen Sirikit 

Institute of Sericulture, a big event was organized to 

promote Her Majesty the Queen's Royal Peacock brand 

of silk, at Hall 9, IMPACT Exhibition Centre, Muang Thong 

Thani, during August 6-10. 

 SACICT also organized the 2008 Asian Awards 

of Excellence in Arts and Crafts, and the Award of Excellence 

in Handicrafts.

 SACICT’s initiative also led to the organization of 

the first “Thai Cotton: A Fine Gift from Thailand” event 

to champion the quality of Thai cotton fabrics and promote 

the country's heritage of local wisdom in cotton weaving. 

The event also included a Cotton Design Contest to 

promote the use of cotton in society.

 SACICT moved to create a detailed archive of the 

country's carefully-selected 10 craftsmasters, with complete 

information about their work and history of the art, in the 

organization's e-Library system.
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ก้าวย่างที่สดใส

 องค์กรเข้าสูย่คุใหม่ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างภายในทัง้ 
6 สายงานหลัก โดยมุ่งเน้นการท�างานในภาคส่วนขององค์กร
ภายในให้ประสานกันและสามารถท�างานร่วมกันได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

 ด้านผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีนี้คือการเน้น 

การพฒันาต้นแบบผลติภัณฑ์ (Prototype) ไปสูก่ระบวนการผลติ
ในเชงิพาณชิย์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) ให้กบั 
ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีและศลิปหตัถกรรม และ ศ.ศ.ป. ยงัได้ให้การ
สนับสนุนการจดแจ้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
โดยน�าชิน้งานซึง่เป็นผลติภัณฑ์ศลิปาชพีทีเ่กิดจากการสร้างสรรค์
ผลงานทีมี่เอกลกัษณ์ รูปแบบเฉพาะ มาด�าเนินการจดแจ้งลขิสทิธิ์
จ�านวน 17 ชิ้นงาน และยังร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จัดงาน “IP Fair” ในเดือนมิถุนายน

 นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ยังได้ริเริ่มจัดท�านิตยสารงาน 
ศิลปหัตถกรรมไทย “SACICT Living Thai” เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมของไทย ให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและ 
ต่างประเทศ สื่อถึงความเป็นไทยที่งดงาม จัดพิมพ์ราย 2 เดือน 
ครัง้ละ 5,000 เล่มโดยฉบบัแรกเผยแพร่ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2552

A Great Shift

 The organization moved into a new era by re-

engineering its entire administration in six departments. 

 Other highlights included the emphasis on making 

prototypes, creating added value for arts and crafts 

products, the promotion of copyright, patents and intellectual 

property registration, with an initial group of 17 pieces of 

artwork. SACICT also organized, in cooperation with the 

Department of Intellectual Property, the “IP (Intellectual 

Property) Fair” in June.

 Most importantly, SACICT released its brand new 

“SACICT Living Thai” publication in the month of June, 

with the objectives of promoting awareness of Thai arts 

and crafts products domestically and internationally, and 

publicizing “Thai-ness” to the world. This publication of 

5,000 copies is released bi-monthly and has become a 

much sought-after magazine.
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สยายปีกอย่างสง่างาม

 ในปีนีไ้ด้มกีารจดันทิรรศการเกีย่วกบัหวัโขน งานศิลปะ
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ชัน้สงูทีร่วมเอาสุดยอดช่างฝีมอืในหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกนั 
เพือ่เผยแพร่องค์ความรูแ้ละเชิดชูครชู่าง โดยภายในงานน�าเสนอ
ท้ังงานช่างหุน่ช่างป้ัน ช่างแกะสลกั ช่างกลงึ ช่างรกั และช่างเขยีน 
ภายใต้ชือ่งาน “หัวโขน อมตะศิลป์ แผ่นดนิสยาม” ซ่ึงได้รบัเกยีรติ 
จาก ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน 

 ศ.ศ.ป.ได้จัดท�าองค์ความรู้งานศิลปาชีพและศิลป
หตัถกรรมผ้าพืน้บ้าน 15 เร่ือง เช่นผ้าตนีจกศรสีชันาลยั ผ้าม่อฮ่อม 
ผ้าปักชาวเขา เป็นต้น ท้ังหมดได้มกีารจดัเกบ็ในรปูของสือ่วดีทิศัน์ 
ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพือ่ความสะดวกในการสบืค้นหา
ข้อมูล

 ศ.ศ.ป. ได้เพ่ิมจุดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่าง
ประเทศแห่งใหม่ ได้แก่ ศูนย์ค้าส่งโหล่วซือวาน นครคุนหมิง 
สาธารณรบัประชาชนจนี และ ร้าน Yaowapa Thailand Treasure 
มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา รวมทั้งจุดแสดงและจ�าหน่าย
ในประเทศ ได้แก่ ร้านปันสุข (โกลเด้นท์ เพลส สาขาพระราม 9) 
และร้าน SACICT ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 นอกจากน้ันยงัได้เชิญคณะทตูานทุตูและภรยิามาเยอืน 
ศ.ศ.ป. เพื่อสร้างโอกาสด้านความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ 
ศ.ศ.ป. ในโครงการ “Thai Silk to the World”

 ขณะเดียวกัน ก็ได้ด�าเนินโครงการ Global SACICT 
พัฒนาผลติภณัฑ์ โดยจ้างนักออกแบบจากอิตาลีมาออกแบบและ
น�าสนิค้าทีไ่ด้ออกแบบจ�านวน 91 ชิน้งาน ไปทดสอบตลาดส�าคญัๆ 
เช่น ตลาดยโุรป ทีป่ระเทศฝรัง่เศส อติาลแีละองักฤษ ตลาดเอเชยี 
ที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย และตะวันออกกลาง 
ที่ประเทศดูไบ

 อีกทัง้ยังจดังานฝ้ายทอใจต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่3 และยงัเริม่ 
จัดงานส่งเสริมการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสัญจร ภายใน
ประเทศ ครั้งที่ 1 อีกด้วย โดยในครั้งแรกนี้เป็นการน�าผลิตภัณฑ์
จากภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคกลางไปจัดแสดง 
และจ�าหน่ายท่ีจังหวัดภูเก็ต ภายใต้อัตลักษณ์งานว่า “สืบสาน
งานศิลป์ เยอืนถิน่ทะเลงาม...ภเูกต็” ซึง่ได้รบัผลส�าเรจ็เป็นอย่างมาก

Spreading Wings

 In order to keep up with the need to conserve the 

country's ancient art of Khon, an exhibition was organized 

to publicize the arts of sculpting, carving, lathing, niello, 

and drawing, to pay respects to the teachers of the ancient 

Khon or mask drama. This exhibition, under the name of 

“Khon Masks: The Eternal Art of Siam”, was honoured 

by the presence of Privy Councillor Tanin Kraivixien.

 SACICT also collected and published a complete 

set of information on the 15 Thai fabric arts in the form of 

bilingual DVD (Thai and English).

 A visit to SACICT offices by foreign missions in 

Thailand was also organized to enhance cooperation for 

its "Thai Silk to the World" project.

 SACICT expanded its outlets abroad: Lousiwan 

Wholesale Centre in Kunming, China, and Yaowapa Thailand 

Treasure shop in Pennsylvania, USA; and in Thailand: 

Pansuk shop (Golden Place Rama IX), and at Suvarnabhumi 

International Airport.

 In collaboration with the Department of Export 

Promotion (now Department of International Trade Promotion), 

SACICT organized six roadshows of the Thailand Trade 

& Exhibition 2010: in Phnom Penh, Vientiane, Ho Chí Minh 

City, Mumbai, Kuala Lumpur and Guangzhou.

 Meanwhile, the “Global SACICT” project included 

the hiring of Italian designers to help design as many as 

91 pieces of work. The 91 pieces were used to market-

test Thailand's potential in European markets (France, Italy 

and Britain), in Asian markets (Japan, South Korea and 

India) and Dubai in the Middle East.

 The “Thai Cotton: Gift from Thailand” project 

was not overlooked. As an annex project, SACICT initiated 

the first “SACICT Hit the Road” project. The first of its 

kind, the caravan organized a roadshow in the southern 

province of Phuket with products from all other parts of 

Thailand, which met with great success.

 2 5 5 4 / 2 0 1 1  

เพิ่มมูลค่าหัตถศิลป์

 ในปี พ.ศ. 2554 ศ.ศ.ป. ได้เน้นภารกิจด้านการสร้าง
มลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ้าฝ้าย
ในโครงการศิลปาชีพฯ ณ คลังผ้าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด โดยน�า
มาออกแบบและตัดเย็บให้มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิด 
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“Blue’s Galleria” และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศ
เยอรมน ีจัดประกวดออกแบบผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมและบรรจุภัณฑ์ 
ในสาขาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องประดับ 
ซึง่ในคร้ังนีม้ผีูส่้งผลงานเข้าประกวดมากถงึ 856 ชิน้งาน ก่อนจะ
คดัเลอืกช้ินทีโ่ดดเด่นไปจดัท�าชิน้งานต้นแบบ (Prototype) ต่อไป

 ศ.ศ.ป.ยงัได้น�าเสนอผลงานการออกแบบผ้าทีใ่ช้เทคนคิ
การพิมพ์ลายมาสร้างสรรค์บนผืนผ้าไหมและผ้าฝ้ายศิลปาชีพ 
ภายใต้คอลเลคชั่น “The Oasis” ในงาน BIG & BIH  
งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และงาน BIFF & BIL ซ่ึงได้รบั 
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้จัดกิจกรรม Road Show  
เผยแพร่งานท้ังผลิตภัณฑ์ศลิปาชีพและศลิปหัตถกรรม และจดัแสดง 
แฟช่ันโชว์ผลงานการออกแบบผ้าทอมือศิลปาชีพ โดยฝีมือ 
การออกแบบของนกัศกึษาจาก University of the Arts London 
Central Saint Martins ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

For Added Value

 SACICT now began to focus on the creation of 

added value to its fabric products (mainly silk and cotton) 

to alleviate the problem of over-stockage at the SUPPORT 

Arts and Crafts Centre warehouse in Ayutthaya province. 

Several new designs were released under the theme 

“Blue's Galleria”. The products were then taken on a 

roadshow to Germany. A design contest for fabric, jewellery 

and packaging products was also organized, with as many 

as 856 contestants participating.

 The organization also stepped forward to present 

its newly-designed “The Oasis” collection of printed silk 

and cotton at the BIG & BIH, Bangkok Gems & Jewellery 

Fair, and BIFF & BIL.

 On the side of international missions, SACICT 

participated in every possible event, such as Fashion 

Access in Hong Kong and the Maison et Objet in France. 

For its cooperative international missions with the Department 

of International Trade Promotion, the two sent missions 

to Poland, Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam and India 

to open up more channels for Thailand's arts and crafts 

products.

 SACICT also conducted the “Thailand Arts and 

Crafts Roadshow” in London. Some of the works 

showcased there were by Thai students at the University 

of the Arts London, Central Saint Martins.

 2 5 5 5 / 2 0 1 2  

สู่อนาคต

 ศ.ศ.ป. ได้พฒันาและยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ศิลปาชพี 
และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยโดยการผสานงานออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลติภัณฑ์เพือ่ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและอยู่ในใจของผูบ้ริโภค โดยสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์
ต้นแบบได้ 297 ชิน้งาน พร้อมทัง้น�าผลงานต้นแบบดงักล่าวไปเข้า 
ร่วมกจิกรรมเพือ่ทดสอบตลาดทัง้ในและต่างประเทศ เช่น Maison 
et Objet 2012 ประเทศฝรัง่เศส ซึง่น�าธมี “Ethnic Chic” หรอื
วถิกีารด�ารงชวิีตของชาวเขามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน และงาน “Thailand Show 2012” ณ กรุงปราก  
สาธารณรัฐเชก ได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “ไทยนวัตศิลป์ 
(Thai Navatasilp)” ซึง่ได้รบัความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก 
พบว่าลูกค้าโดยรวมมีศักยภาพในการน�าเข้าสินค้า โดยเป็น 
กลุ่มลูกค้าจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง

 กิจกรรมที่โดดเด่นของปีนี้คือการผลักดันหมู่บ้าน 
มีดอรัญญิกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบที่สามารถเชื่อมโยง
กับหมู่บ้านหัตถกรรมในต่างประเทศ คือหมู่บ้านมีดเมืองเซกิ 
ประเทศญี่ปุ่น พร้อมท้ังสามารถสนับสนุนให้หมู่บ้านพัฒนา 
Collective Brand ภายใต้แนวคิด “Sparking Arunyik” 
จ�านวน 20 ผลงาน อกีโครงการแลกเปลีย่นกบัญีปุ่น่คอื ด้านองค์ความรู้ 
ในการผลติผ้าย้อมคราม ได้มกีารเดนิทางไปศกึษาดงูานและแลกเปล่ียน 
เทคนคิการผลติผ้ามดัย้อมครามแบบญีปุ่น่ (ชโิบร)ิ เพือ่จดัท�าช้ินงาน 
ให้สอดรับกับตลาดและความนิยมของตลาดญี่ปุ่น

 นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้ปรับปรุง “หอหัตถศิลป์ระหว่าง
ประเทศ” น�าเสนอเร่ือง “เครื่องปั้นดินเผาของชาติต่างๆ  
ในสมยัอยธุยา” เป็นนิทรรศการแรก และจะเปลีย่นหวัข้อในทกุๆ 
10 เดือน อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ ได้แก่ หอศิลปาชีพ 
หอเคร่ืองทองไทย หอหตัถศลิป์ผ้าไทย ห้องผ้าฝ้ายทอมอื อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อผลักดันให้ ศ.ศ.ป. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านที่ส�าคัญของประเทศ

 ศ.ศ.ป. ได้มีการริเริ่มส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม (Green Craft) เพือ่ใหผ้ลติภณัฑ์มคีวามร่วมสมยั 
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้ารักษ์โลก และจัดประกวดผลิต
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ภัณฑ์นวตัศลิป์ (Innovative Craft Award) ในสาขาเครือ่งป้ันดนิเผา 
และจักสาน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 214 ผลงาน

 ด้านการสร้างเครือข่าย ศ.ศ.ป. ได้รับความร่วมมือโดย
เฉพาะจากชาติอาเซียน +3 +1 ในการจัดประชุมนวัตศิลป์
นานาชาติ (International Innovative Craft Symposium) 
และริเร่ิมจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (International 
Innovative Craft Fair 2012: IICF) ภายใต้แนวคดิ “Dignity of 
Nations” โดยจดัแสดงผลงานโดดเด่นอนัเกดิจากการพฒันางาน 
นวตัศลิป์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ และมกีารเชญิผูแ้สดงงานหตัถกรรม
จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานอีกด้วย

Looking Ahead

 SACICT developed and upgraded its Thai folk arts 

and crafts by adding titbits of creativity and design to make 

room for Thai products in the hearts of modern consumers 

all over the world. A total of 297 pieces of work were 

developed and finalized as prototypes and prepared for 

market assessment activities in Thailand and abroad, e.g., 

the Maison et Objet in France, under the theme of “Ethnic 

Chic”. The Ethnic Chic concept was inspired by the lives 

of the hilltribes people of Thailand.

 At the Thailand Show 2012 in Prague, SACICT 

presented its prototype “Thai Navatasilp (Thai Innovative 

Art)”, which received great interest from visitors, especially 

potential importers from the USA, European Union and 

the Middle East.

 The year’s highlight was the promotion of the 

knivesmiths of Aranyik village, as a model of cooperative 

linking (with the Japanese cutlery town of Seki). The project 

also supported the creation of 20 collective brands under 

the concept “Sparking Aranyik”. A study tour to Japan 

was organized in an effort to create another cooperative 

link between Thai and Japanese indigo-dyed textiles (via 

Japan’s Shibori township).

 At its International Crafts Gallery, SACICT launched 

the year with an exhibition on “Ayudhya Period Pottery” 

which was then followed by exhibitions on Thai Arts and 

Crafts, Thai Goldsmithy, and Thai Fabric Arts. All these 

were aimed at promoting the organization as the country's 

institution for lifetime education in folk arts.

 In 2012 SACICT took the bold move of promoting 

environmentally-friendly materials in its work under the 

concept of “Green Craft”, in answer to customers with 

specific requirements. The move was announced in its 

hosting of the “Innovative Craft Award” for pottery and 

weaving. The contest attracted 214 participants.

 In keeping with its trend of ASEAN integration, 

SACICT built a network of cooperation between ASEAN+3+1 

via the “International Innovative Craft Symposium” and 

“International Innovative Craft Fair 2012” under the 

concept of “Dignity of Nations”.
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ปี 2556 กับองค์ความรู้อันแข็งแกร่ง

Year 2013 and the strength in knowledge



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
(ศ.ศ.ป.) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์
ศลิปาชพีและศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านได้รบัการสร้างสรรค์บนฐาน
ขององค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและการใช้นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถท�าการตลาดให้เป็นที่รู้จักและ 
แพร่หลายในระดบัสากล ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในการท�า
ธุรกรรมด้านงานศิลปหัตถกรรมให้กับครูช่าง/ช่างฝีมือ ผู้ผลิต 
หรือผู้ประกอบการงานหัตถกรรม รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่าย 
งานศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2556 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ฉบบันี ้จดัท�าขึน้เพือ่
น�าเสนอผลการด�าเนินงานขององค์กรให้สาธารณชนได้รบัรู ้เข้าใจ
ถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานศลิปาชพีและศลิปหตัถกรรมของไทยให้เป็นทีรู่จ้กัและ
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหาร 
ศ.ศ.ป. ได้อนมุติัแผนปฏิบัตงิานประจ�าปีทีส่อดคล้องกบัแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 นโยบายสนับสนุน
ภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในการผลิตงานศิลป-
หัตถกรรมอันทรงคุณค่า และรวมถึงการด�าเนินงานที่มุ ่ง 
เชื่อมโยงและยกระดับองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของห่วงโซ่ 
มูลค่างานศิลปหัตถกรรม (Craft Value Chain) อย่างครบวงจร

ปี 2556 กับองค์ความรู้อันแข็งแกร่ง
Year 2013 and the strength in knowledge

งานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทยล้วนเกิดขึ้นจาก
ภูมิปัญญาที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ ซึ่งเมื่อน�ามาบริหาร 
จัดการ และถ่ายทอด สืบสาน อย่างเป็นระบบแล้ว  
จะสามารถขยายผลน�าองค์ความรู้นั้นๆ เผยแพร ่
สู่สายตาทั้งชาวไทยและไปไกลยังทั่วโลกได้

Thailand's precious arts and crafts represent a 
vast and varied compendium of knowledge 
which, when properly administered, managed, 
conserved and passed on systematically, can 
spread invaluable wisdom throughout the 
entire nation, benefiting not just the country 
but the entire world.

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization) holds as its principal 

objective the promotion and support of the country’s local 

art and craft products by adding value through the use of 

artistic and cultural knowledge as well as environmentally-

friendly innovations, so that the products become well-

known internationally. The organization is also charged 

with a mission to facilitate activities pertaining to art and 

craft products for skilled artists, artisans, producers, and 

relevant entrepreneurs; and to build a network of arts and 

crafts in Thailand and abroad.

This Annual Report of the SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand (Public Organization) for 

the year 2013, presents the past work, current duties and 

the declared mission of SACICT to the general public, 

detailing its promotion, support and development of Thai 

arts and crafts at both the domestic and international 

levels.

In the fiscal year 2013, the administrative body of 

SACICT approved a series of projects in accordance with 

the government's framework for 2012-2015, which details 

a policy to support the mission of the SUPPORT Foundation 

in its production of precious arts and crafts, including 

projects to create a linkage with, and upgrade the elements 

of, the Craft Value Chain.
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INTELLIGENCE INCUBATION PRODUCT DESIGN MARKETING

• ข�อมูลทางการตลาด
 Market Information
• ความต�องการของ
 ตลาดโลก
 Demand of the World Market

• เพ��มทักษะช�างฝ�มือ
 Skill Development
• เพ��มศักยภาพทางธุรกิจ
 Business Potential
 Development

• แนวคิดการออกแบบ
 เชิงนวัตศิลป�
 Innovative Ideas of Design
• พัฒนางานต�นแบบ
 Development of Prototypes

• ช�องทางการตลาด
 Marketing Channels
• เคร�่องมือการตลาด
 Marketing Tools

• การจัดทำฐานข�อมูลการตลาด
 Creation of Market Database
• จัดการองค�ความรู�
 Knowledge Management

• หอนิทรรศการ
 Exhibition Hall

• พัฒนาช�าง/ครูช�าง
 Artisan Skill Development
• พัฒนาผู�ประกอบการ
 Entrepreneur Development

• พัฒนาห�วงโซ�มูลค�าชุมชนหัตถกรรม
 Craft Value Chain Development

• กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ�
 Member Relations

• ASEAN Craft Co-Development

• พัฒนาผลิตภัณฑ�
 Product Development
• ประกวดผลิตภัณฑ�เชิงสร�างสรรค�
 Contest of Creative Product

• ทายาทหัตถศิลป�
 New Heritage

• สนับสนุนลิขสิทธิ์
 Copyright Support

• จัดการแสดงและส�งเสร�ม
 การค�าในประเทศ
 Domestic Trade Fair
• จัดการแสดงและส�งเสร�ม
 การค�าต�างประเทศ
 International Trade Fair

• ส�งเสร�มคุณค�างานหัตถกรรมไทย
 Value Creation of Thai Crafts

1
การเสร�มสร�าง
องค�ความรู�

Knowledge Building

2
การเพ��มสมรรถนะ
และพัฒนาธุรกิจ

Business Potential
Development

3
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

Product Development

4
การขยายตลาด

Market Expansion

ทัง้นี ้การด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมในปี พ.ศ. 2556 ของ ศ.ศ.ป. 
ได้มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม
ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพิม่สมรรถนะและพฒันาธรุกจิงานศลิปหตัถกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม

โดยมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั จ�าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 
ดังนี้

SACICT's projects/activities in 2013 were executed in 

conformity with the following strategies:

Strategy 1: Knowledge-building in arts and crafts

Strategy 2: Potential upgrading and business development of 

arts and crafts

Strategy 3: Development of arts and crafts products

Strategy 4: Expansion of markets for arts and crafts products.

with important results classified under the following 

strategies:
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 จัดท�าฐานข้อมูลการตลาดงานศิลปหัตถกรรม 
ตลาดอินเดียและอินโดนีเซีย

การด�าเนินงานรวมถึงการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ารายงาน 
เชงิวเิคราะห์ทัง้ในรปูแบบเอกสาร หนงัสอื และน�าเสนอผลการศกึษา 
ให้แก่สมาชิกในการสัมมนา “เส้นทางหัตถกรรมสู่สากล” ณ 
จังหวัดราชบุรี อุดรธานี สุโขทัย จันทบุรี และนครศรีธรรมราช 
ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังรวม 332 กลุ่ม

 หนังสือ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”
รวบรวมและน�าเสนอชีวประวัติช่างศิลปาชีพ ผลงาน แนวทาง
การสืบสานงานช่างศิลปาชีพ จ�านวน 12 ราย เผยแพร่ 
แก่สาธารณชนผ่านหนงัสอื เวบไซต์ และนิตยสาร SACICT Living 
Thai เพือ่ร่วมเชดิชเูกยีรต ิเผยแพร่คณุค่าฝีมอืช่างศลิปาชพี และ
ร่วมอนุรักษ์สืบสานงานช่างศิลปาชีพ

 การจัดการองค์ความรู้เรื่องผ้า
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการบริหารจัดการผ้าโบราณ ณ 
ประเทศจีน ร่วมกับพิพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรพิพัฒน์) เพื่อน�าแนวทางการ
บรหิารจดัการ การเกบ็รกัษา ดแูลและการจดัแสดงมาปรบัใช้กบั

ศิลปหัตถกรรม น�าด้วยองค์ความรู้
Knowledge-Based Arts and Crafts

ความรู้อันทรงคุณค่าไม่ว่าจะในเรื่องของผ้าไทย หรือ
งานหัตถศิลป์ในแขนงต่างๆ ล้วนมีการน�ามาใช้ใน 
การด�าเนินการและจัดกิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์
“การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม”  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 นี้ ศ.ศ.ป. ได้จัดท�าหลากหลาย 
โครงการ/กิจกรรม การจัดท�าฐานข้อมูลการตลาด 
ของงานหัตถกรรม การจัดท�าหนังสือเปี่ยมคุณภาพ 
เพื่อ เผยแพร่ การจัดนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ  
ตลอดจนการพฒันา e-Library ทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นอย่างย่ิง 
ในการสร้างองค์ความรู้ 

 Creation of Database on Arts and Crafts in 
Indian and Indonesian Markets

This project involves a collection and an analytical report 

of information in the form of documents and publications. 

The study has been reported to members in a series of 

seminars titled “The Path of Craft towards International 

Stage” in Ratchaburi, Udon Thani, Sukhothai, Chanthaburi 

and Nakhon Si Thammarat. The seminars were attended 

by 332 groups of interested members.

 “The Master Artisans of Thailand” Publication
This publication includes the biographies of 12 craftsmasters 

of the SUPPORT Foundation and their methods of conserving 

Thai arts and crafts. Their stories are also published in 

SACICT Living Thai as well as publicized on websites, in 

newspapers and magazines, to honour the wisdom of 

these craftsmasters for their conservation efforts regarding 

Thai arts and crafts.

The precious knowledge pertaining to Thai fabric 
and other branches of artistic wisdom that 
have been executed in the form of activities 
according to the strategy, “Building of Knowledge 
in Arts and Crafts”, the creation of a database 
on marketing information, the release of quality 
publications, the organization of domestic and 
international exhibitions, including the 
development of an e-Library. All these have 
been proven crucial in the development of 
knowledge.
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การบริหารจัดการองค์ความรู้ของ ศ.ศ.ป. และได้จัดแสดง 
ผ้าโบราณ “ศตวรรษา ผ้าโบราณไท” ซึง่รวบรวมผ้าโบราณอายุ
กว่า 200 ปีมาจดัแสดง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความตระหนกั 
ถึงคุณค่าเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดงานผ้าต่อไป

 พัฒนา e-Library และการให้บริการห้องสมุด
จัดหาหนังสือ เพื่อให้บริการองค์ความรู้ในห้องสมุด ศ.ศ.ป และ
จดัมมุเผยแพร่องค์ความรูข้้อมลูศลิปหตัถกรรม “การย้อมสคีราม
ธรรมชาติ” เพื่อแสดงโทนสี ตามเทรนด์สี ปี ค.ศ. 2013 พร้อม
พฒันาการให้บรกิารผ่าน e-Library เพือ่ให้ประชาชนผูส้นใจเข้า
ศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลงานหัตถกรรม ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 
330,000 ครั้ง

 จัดนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ
จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม ณ อาคารพระมิ่งมงคล 
เช่น หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ หอ “สุพรรณ-
พสัตร์” จดัแสดงงานเครือ่งทองและงานผ้า และจดัแสดงผลงาน
นวัตศิลป์ (Innovative Craft Showcase) เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (GIT 2012) ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
ร่วมงานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทยปี พ.ศ. 2556 ณ ศนูย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมทั้งได้เข้าร่วมงาน 
Thai Festival ครั้งที่ 14 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วนัที ่8-13 พฤษภาคม ทัง้นี ้ในปี 2556 มผีูเ้ข้าเยีย่มชมนทิรรศการ
งานศิลปกรรม ณ ศ.ศ.ป. จ�านวน 66,731 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
จากปี 2555 (ปี 2555 มียอดผู้เข้าชมจ�านวน 47,765 คน)

 Management of Knowledge in Thai Classical 
Fabrics

The management and sharing of knowledge pertaining to 

Thai classical fabrics have been organized in the People's 

Republic of China in collaboration with the Queen Sirikit 

Museum of Textiles (at Rasadakornpipat Building) to 

implement the knowledge and techniques gathered in the 

wisdom management system at SACICT. As a result, 

SACICT organized an exhibition of ancient Thai fabrics 

under the name “Thai Ancient Fabrics through the 

Centuries,” which exhibited a wide range of ancient fabrics 

of 200-plus years, to promote learning and appreciation 

of Thai textile arts.

 Development of e-Library and Library Services
Books have been procured and collected in SACICT’s 

library. In the library, stands a knowledge corner of “Natural 

Indigo Dyeing” showcasing an array of colours and shades 

in the current 2013 trend. The digital content of such 

knowledge is also available in the electronic library on the 

Internet, which got as many as 330,000 view hits in the 

previous year.

 Hosting of Exhibitions in Thailand and Abroad
SACICT hosted a series of Arts and Crafts Exhibition of 

goldsmithy, textiles, and innovative crafts showcase, at 

Phra Ming Mongkol Building. In addition, it also participated 

in the 3rd International Gem and Jewellery Conference (GIT 

2012); Thailand Tourism Fair 2013 at IMPACT Exhibition 

Hall, Muang Thong Thani; and the 14th Thai Festival in 

Tokyo, Japan, during May 8-13, 2013. In 2013, the number 

of visitors totalled 66,731 persons, an increase of 40% 

from the previous year's total of 47,765 visitors.
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 พัฒนาทักษะฝีมือช่างและครูช่างศิลปหัตถกรรม
พัฒนา ยกระดับฝีมือ และเพิ่มศักยภาพในการผลิต/สร้างสรรค์
งานหัตถศิลป์แก่ช่าง ครูช่างศิลปหัตถกรรมให้สามารถต่อยอด
ทักษะฝีมือเพื่อการค้า และเพื่อการอนุรักษ์สืบทอด เช่น อบรม
การแต้มหมี่สีธรรมชาติ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น อบรมการย้อมสี
เส้นกก อ.นาหว้า จ.นครพนม อบรมการท�าเส้นกระจดูย้อมสแีละ
การจับคู่สี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังได้น�าครูช่าง/
ช่างทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ จากอ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ ไปดูงาน ณ กลุ่มผ้าปักมือกองหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 
เพือ่หารอืแลกเปลีย่นภมูปัิญญาและแนวทางการส่งเสรมิงานฝีมอื
ระหว่างกัน เป็นต้น โดยสามารถยกระดับทักษะฝีมือแก่ครูช่าง/
ช่างฝีมือได้จ�านวน 235 คน

 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการ

อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 
จ�านวน 16 ราย และอบรมบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึกจ�านวน 1 รุ่น 
โดยผู้ประกอบการ 752 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 
ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาด และเพิ่มโอกาส 
ช่องทางทางการค้าท้ังในและต่างประเทศ สมาชิกเกิดการ 
สร้างเครอืข่าย ทัง้ด้านวัตถดิุบ การตลาด และการบรหิารจดัการ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยรุ่มรวยด้วยภูมิปัญญา 
ในด้านของศิลปหัตถกรรม การดึงเอาศักยภาพเหล่านั้น
ออกมาพร้อมๆ กับส่งเสริมให้มีการต่อยอดภูมิปัญญา
ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดและโดดเด่นขึ้นกว่าเดิม จะส่งผลที่ดี
ต่อการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
และประเทศต่อไป และจะประสบผลมากขึ้นเมื่อมีการ
วางแผนด้านธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง ศ.ศ.ป. จึงได้มีการ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นั่นคือ “การเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม”

Thailand is a storehouse of great wisdom in 
arts and crafts. Therefore, careful and planned 
concentration on promoting this wisdom has 
the potential to enhance operations aimed at 
generating extra income for communities, 
benefiting the country in the long run. In this 
regard, SACICT has followed its second 
strategy to develop the business potential 
inherent in art and craft products.

 Skill Development of Artisans and  
Skilled Artists

The development of skills among artists and artisans in 

terms of the commercial aspect and conservation efforts 

is what SACICT has been conducting continuously. Past 

projects include: training in colour-dyeing in Chonnabot 

district of Khon Kaen province; training in reed dyeing in 

Na Wa district of Nakhon Phanom province; training in 

Krajood (sedge) dyeing and colour-matching in Phunphin 

district of Surat Thani province. In addition, SACICT hosted 

a trip for a group of cotton- and silk-weaving artists from 

Nong Bua Daeng district of Chaiyaphum province, on a 

study tour that focused on a group of experts in hand-

woven fabric based in Chiang Rai province, in which they 

exchanged their own local wisdom for mutual development. 

The project involved 235 artists/artisans and proved a 

great success.

เพิ่มศักยภาพ เพิ่มพูนรายได้
Improving Potential, Improving Rewards
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 พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าชุมชนหัตถกรรม
ศ.ศ.ป. ได้คัดเลือกพื้นที่ด�าเนินงาน 2 แห่ง คือ (1) กลุ่มวัวลาย 
ผู้ผลิตเครื่องเขิน/อลูมิเนียม จ.เชียงใหม่ (2) กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
ชุมชนบ้านดอนกอก จ.หนองคาย ผู้ผลิตอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียว 
เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนหัตถกรรมที่สามารถเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า
ได้ ตัง้แต่วตัถดุบิ การพฒันารปูแบบสนิค้า การตลาด การสบืทอด
มรดกทางภมูปัิญญา และส่งเสรมิการท่องเท่ียวด้านศลิปหตัถกรรม 
โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน (Model) ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งให้การส่งเสริมอย่าง 
ครบวงจรตามต้นแบบการพัฒนาที่ก�าหนด เช่น การเป็นชุมชน
หัตถกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านดอนกอก 
จ.หนองคาย) ชุมชนหัตถกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
และการเชื่อมโยงเพ่ือการค้าสมัยใหม่ (หมู ่บ้านอรัญญิก 
จ.พระนครศรีอยุธยา) เป็นต้น

 ส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์
• จดัสมัมนาเส้นทางหตัถกรรมสูส่ากล จ�านวน 5 ครัง้ ในพืน้ที่

ภาคกลาง (จ.ราชบุร)ี ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (จ.อดุรธาน)ี 
ภาคเหนอื (จ.สุโขทัย) ภาคตะวนัออก (จ.จันทบรุ)ี และภาคใต้ 
(จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 332 กลุ่ม
ท�าให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของ ศ.ศ.ป. และกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

• จดัอบรม sacictmember จ�านวน 4 ครัง้ ณ จงัหวดันนทบรุี 
อุบลราชธานี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิก
จ�านวน 130 กลุ่มที่สามารถใช้งาน www.sacict.or.th และ
สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ และกิจกรรมจาก
เว็บไซต์หลักของ ศ.ศ.ป. ได้ รวมท้ังได้เรียนรู้การเปิด 
ห้องแสดงสินค้าเสมือนบนโลกออน์ไลน์ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติในการเข้าใช้งานได้

 Business Potential Development Among 
Entrepreneurs

SACICT conducted a training session for 16 entrepreneurs 

in the development of business potential, and another 

in-depth business workshop for 752 entrepreneurs to help 

them adapt and become competitive in the modern markets 

domestically and internationally. Members of this project 

formed a network to share ideas, materials, methodologies 

in marketing and business administration.

 Development of Craft Value Chain
The development of Craft Value Chain worked in two 

different areas: 1) Wua Lai group: lacquerware and 

aluminum products in Chiang Mai; and 2) Ban Don Kok 

group of Nong Khai province: rice-cooking vessel 

products. These two communities could be transformed 

into larger craft communities that could help promote 

tourism and create links in craft values, by using a model 

that suits the lifestyle of each community. Similar examples 

are seen in the Ban Don Kok Sufficiency Economy Craft 

Community in Nong Khai province, and the Aranyik Historical 

Tourism and Modern Trade in Phra Nakhon Si Ayutthaya 

province.

 Member Relations
• A seminar titled “The Path of Craft to the World” 

was organized in 5 different areas of the country: 

Central Region in Ratchaburi province, Northeastern 

Region in Udon Thani province, Northern Region in 

Sukhothai province, Southern Region in Nakhon Si 

Thammarat province, with a total of 332 member 

groups being educated about the mission of the 

SACICT and other interesting activities.

• SACICT Member Training sessions were organized 

in Nonthaburi, Ubon Ratchathani, Chiang Mai and 

Nakhon Si Thammarat provinces. As many as 130 

craft groups with easy access to the internet were 

educated to follow the news and activities from 

SACICT's website. SACICT also trained the members 

to use its new website www.sacictmember.or.th for 

their advantage.
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 การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและ 
ความคิดสร้างสรรค์ช่างฝีมือ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ และการตลาด  
ให้กับนักเรียน และช่างฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ด้านสาขาช่างวาด ช่างเขียน จ�านวน 30 คน ในหัวข้อต่างๆ เช่น 
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์กับกระบวนการออกแบบวัสดุตกแต่ง 
2-3 มิติ แนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ รอบตัว 
การตลาดและการเริ่มต้นธุรกิจ และได้ประยุกต์ความรู้ที่ได ้
จากการอบรมมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “คน ศูนย์ ศิลป์” 
เพือ่แสดงความสามารถและสร้างความภาคภมูใิจให้กบัผูเ้ข้าอบรม 
ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศ.ศ.ป.

 การพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน
จัดสัมมนาหัตถกรรมระหว่างประเทศ (ASEAN Craft 
Co-Development) จ�านวน 3 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ที ่1 ไทย-ลาว-เกาหลี 
ณ จ.หนองคาย เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และศกึษาดงูาน 
ณ หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่ เมืองเวียงจันทน์ ส.ป.ป. ลาว ครั้งที่ 2 
ไทย-พม่า-องักฤษ ระหว่างวนัที ่16-19 กรกฎาคม ณ จ.เชยีงใหม่ 
 และสมัมนาเรือ่งการเข้าสูต่ลาดประเทศองักฤษและยโุรป ส�าหรับ
หตัถกรรม ไทย-พม่า และครัง้ท่ี 3 ไทย-สิงคโปร์-มาเลเซยี ระหว่าง
วันที่ 3-4 ตุลาคม ณ จ.นครศรีธรรมราช โดยสามารถสร้าง 
เครือข่ายงานหตัถกรรมระหว่างประเทศ ทัง้เรือ่งการแลกเปลีย่น
องค์ความรู ้เทคนคิเชิงช่าง วตัถดุบิ เป็นต้น รวมถงึสามารถเชือ่มโยง 
การผลิตเพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะในต่างประเทศ 
เช่น ตลาดเกาหลีใต้ ตลาดยุโรป เป็นต้น

 Development of Marketing Skills and Craft 
Creativity

SACICT organized a workshop in marketing and design 

for a 30-strong group of painting and drawing students 

at Bangsai Arts and Crafts Centre, covering various topics, 

such as: theory of artistic elements, 2-3-dimensional 

designs, inspiration creation from the surroundings, 

marketing and business start-up training. Works completed 

in the workshop were showcased at “Khon Soon Silpa” 

exhibition at Sala Phra Ming Mongkol, SACICT’s headquarters 

in Ayutthaya.

 ASEAN Craft Co-Development
SACICT organized three sessions of the three-tier ASEAN 

Craft Co-Development Seminar in Thailand. The first was 

the Thai-Lao-Korean craft co-development at Nong Khai 

province on May 1, 2013, with a study tour to the bamboo 

craft village in Vientiane prefecture, Lao PDR. The second 

seminar was the Thai-Burmese-English craft co-development 

in Chiang Mai province on May 16-19, 2013, with a special 

seminar on the “Penetration of European and UK 

Markets.” The third seminar, dealing with Thai-Singaporean-

Malaysian craft co-development, was conducted during 

October 3-4, 2013 in Nakhon Si Thammarat province, 

and met with success in the creation of an international 

craft network – exchanging skills, knowledge and raw 

materials, including a production network under an effort 

to meet the needs of foreign markets, e.g. in South Korea 

and Europe.
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 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไทยนวัตศิลป์ (Thai Navatasilp) 
• ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ซ่ึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

ระหว่างนกัออกแบบกบัศนูย์ศลิปาชีพบ้านกดุนาขาม จ.สกลนคร 
กลุ่ม Gifts & Decorative Items จ�านวน 14 ชิ้นงาน โดย
จัดแสดงผลงานในงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” 
ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศ.ศ.ป.

• ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงาน Maison et Objet ซึ่งเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างนักออกแบบมืออาชีพกับสมาชิก 
8 ชมุชนในกลุม่ Interior Items ส�าหรบัลกูค้ากลุม่ 3R ได้แก่ 
Resort, Residence, Restaurant ภายใต้แนวคิด “Very 
Thai” จ�านวน 53 ชิน้งาน จดัแสดงในงาน Maison et Objet 
ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส ระหว่างวนัที ่6-10 กรกฎาคม

• ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยจากวิถีชนเผ่า (Global 
Ethnic) ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
นักออกแบบมืออาชีพกับสมาชิก 8 ชุมชน/ชนเผ่าในกลุ่ม 
Home Decorative Items & Gifts และ Souvenirs จ�านวน 
66 ชิน้งาน โดยจัดแสดงผลงานในงาน “นวตัศิลป์ไทย เทดิไท้ 
องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม ณ ศ.ศ.ป.

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 3: “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม” ศ.ศ.ป. ได้มีการด�าเนินงานใน 
หลายโครงการโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ไทยนวัตศิลป์” การจัดการประกวด  
จนกระทั่งอีกหลายโครงการที่อัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ ์
คุณภาพในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ ์
ที่ตรงกับความต้องการของตลาด

The third strategy involved “The Development 
of Art and Craft Products”. SACICT has 
conducted many highlighted products, e.g. 
the development of “Thai Navatasilp”, product 
contests, and many more projects compacted 
with quality products in terms of creativity and 
market trends.

ผลิตภัณฑ์ก้าวล�้า
Products of Excellence

 The Development of Thai Navatasilp Products
• 14 arts and crafts products jointly developed by product 

designers and Kud Na Kham Arts and Crafts Centre's 

Gifts & Decorative Items group in Sakon Nakhon 

province, were exhibited in the Thai Navatasilp event 

during August 8-12, 2013, at SACICT. The event 

commemorated Her Majesty the Queen's birthday.

• 53 products for Maison et Objet jointly developed by 

professional modern-world designers and 8 'Interior 

Items' community groups for the 3R (Resort, Residence, 

Restaurant) clients, under the theme of “Very Thai”, 

were exhibited at Maison et Objet fair in Paris, France, 

during September 6-10, 2013.

• 66 products from the contemporary Global Ethnic 

craft jointly developed by professional modern-world 

designers and members of the Home Decorative Items 

and  Gifts & Souvenirs of 8 communities in Thailand, 

were exhibited at “Thai Navatasilp” exhibition held 

during August 8-12, 2013 at SACICT, to commemorate 

Her Majesty the Queen's birthday.
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• ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Craft) 
ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างนักออกแบบ 
ชาวญีปุ่น่ Mr.Yoshiyuki Yamane ร่วมกบั 8 ชมุชน ในกลุม่ 
Gifts & Decorative Items ภายใต้แนวคิด “Thai Eco 
Style” จ�านวน 64 ชิ้นงาน น�าไปจัดแสดงและจ�าหน่าย 
ในงาน Interior Lifestyle Tokyo ระหว่างวนัที ่5-7 มถินุายน 
พ.ศ. 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 การประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative 
Craft Award) ครั้งที่ 2

จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส�าหรับตกแต่งภายใน
โรงแรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย ภายใต้หัวข้อ “Heritage 
Inspired” มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ�านวน 71 ทีม โดย
ตดัสนิผูผ่้านเข้ารอบสดุท้าย 10 ผลงาน และจดัแสดงนทิรรศการ 
พร้อมประกาศผลในงาน IICF ระหว่างวนัที ่2-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
โดยผลงานทีผ่่านเข้ารอบสดุท้ายได้รบัการสนบัสนนุด้านการตลาด 
ผ่านกิจกรรม Business Matching และได้รับการสนับสนุน 
ให้ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

 การพัฒนาเชิงอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม 
สู่ความร่วมสมัย

คดัเลอืกทายาทหตัถศลิป์ จ�านวน 10 รายและจดัแสดงนทิรรศการ
ในงาน IICF ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พร้อมทั้ง 
เผยแพร่คณุค่าและเชดิชเูกยีรตผ่ิานสือ่สาขาต่างๆ และให้โอกาส
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ ศ.ศ.ป. ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

 สนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา

จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแก่สมาชิกในการ
สมัมนา “เส้นทางหตัถกรรมสูส่ากล” 5 คร้ัง ณ จ.ราชบรีุ อดุรธานี 
สโุขทยั จนัทบรุ ีและ นครศรธีรรมราช โดยมสีมาชกิเข้ารบับริการ
ค�าปรึกษา (Craft Clinic) เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน 
79 ราย นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้เสนอเรื่องขอจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
ในผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ของ ศ.ศ.ป. และสมาชิก รวมทัง้สิน้ 
79 ชิน้งาน และทรพัย์สนิทางปัญญาอืน่ๆ เช่น เครือ่งหมายบรกิาร 
“ไทยนวตัศลิป์” (Thai Navatasilp) เคร่ืองหมายการค้า Sparkling 
Arunyik และอนุสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าของสมาชิก 
ได้แก่ คณุนดิดา ภแูล่นกี ่กลุม่ทอผ้าไหมมัดหมีบ้่านหวัฝาย ได้แก่ 
จดอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี ่
สีธรรมชาติ” จดเครื่องหมายการค้า “ภูแล่นไหมแต้มหมี่”

• 64 environmentally-friendly Green Craft products 

jointly developed by Japanese designer Yoshiyuki 

Yamane and Gifts & Decorative Items group from 8 

communities under the concept of “Thai Eco Style” 

were exhibited and put on sale at the Interior Lifestyle 

Tokyo event on June 5-7, 2013, in Tokyo, Japan.

 The 2nd Innovative Craft Award
SACICT organized a contest of decorative products for 

hotels, residences, and restaurants, under the concept of 

“Heritage Inspired”. 71 teams of contestants participated 

in the contest, 10 of which were selected and exhibited 

in the International Innovative Crafts Fair (IICF) during May 

2-5, 2013. The 10 selected products were further supported 

in terms of business matching and were nominated for 

international contests on a larger stage.

 Development of Traditional Arts and Crafts: 
from the original to the modern

SACICT selected 10 of the ‘New Heritage’ designers and 

exhibited their works at the International Innovative Craft 

Fair during May 2-5, 2013. The New Heritage personalities 

were also publicized in various media. They were also 

invited to attend SACICT-organized exhibitions and fairs, 

both at home and abroad.

 Promotion and Support for Registration of 
Copyrights, Patents and Intellectual Property (IP)

SACICT organized a series of 5 training sessions to impart 

knowledge concerning the registration of copyrights, 

patents and intellectual property in Ratchaburi, Udon Thani, 

Sukhothai, Chanthaburi, and Nakhon Si Thammarat. The 

training sessions included ‘Craft Clinics’ where as many 

as 79 SACICT members received assistance in the 

registration of intellectual property documents. As a result, 

79 in-house and members’ 

products were IP-registered, 

including the “Thai Navatasilp”, 

“Sparkling Arunyik” trade-

marks, the trademark “Phu 

Laen Mai Taem Mi”   Sparkling Arunyik
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 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (พืชหัตถกรรมอินทรีย์) 

ปลูกพืชหัตถกรรม 4 กลุ่มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตร
ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 
• กลุ่มพืชตามกระบวนการอินทรีย์ เช่น พืชตระกูลถั่วเพื่อท�า

ปุ๋ยพืชสด
• กลุ่มวัตถุดิบหัตถกรรม เช่น ฝ้าย ไผ่ หม่อน
• กลุ่มสีย้อมธรรมชาติ เช่น คราม
• กลุ่มเพิ่มรายได้ในแปลง เช่น ผักสวนครัว ข้าว (นาโยน)
เผยแพร่ผลแนวคดิการท�างานหตัถกรรมอนิทรย์ีไปยงัสมาชกิกลุม่
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มหนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ จ�านวน 3 ครั้งๆ ละ 79 ราย, 65 ราย และ 16 ราย 
(หัวหน้ากลุ่มดูงานเกษตรอินทรีย์) ตามล�าดับ และขณะน้ีอยู่
ระหว่างเตรียมการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : มกท.

of Khun Nidda Phulaenkee from the Silk Weaving Group 

of Hua Fai village, and a patent for Nidda's new silk 

patterning with natural colours.

 Promoting the Use of Environment-Friendly 
Raw Materials (Organic Craft Plants)

SACICT promoted the cultivation of 4 categories of organic 

craft plants in a pilot plantation, namely:

• Plants according to organic structure: dilichos biforus 

or equivalent, used to make organic fertiliser.

• Raw materials for the making of handicrafts: cotton, 

bamboo, mulberry

• Natural dyeing colours: indigo

• Plants as added-value: homegrown vegetables, rice 

(parachute)

The organization also promoted ideas concerning the 

production of organic craft among silkworm growers in 

Maha Sarakham and in Nong Bua Daeng district of 

Chaiyaphum, in the form of roadshows. Three roadshow 

sessions were held, in which 79, 65 and 16 members 

participated, respectively. The craft groups are now in the 

process of applying for a standard certification from the 

Organic Agriculture Certification Thailand (ACT).





 การแสดงสนิค้าและส่งเสริมการค้าร่วมกับหน่วยงานอืน่
• “งานอัตลักษณ์แห่งสยาม” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 

4 ระหว่างวันที ่19-23 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การค้าสยาม 
พารากอน มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธ ิ
ส่งเสรมิศิลปาชพี และสมาชิก ศ.ศ.ป. การแสดงผลงานครชู่าง 
และการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างครูช่าง/ช่างฝีมือ ผู้ผลิตงานหัตถกรรม 

• “งานฝ้ายทอใจ” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 
27-30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศ.ศ.ป. โดยกิจกรรมภายใน
งาน ได้แก่ การจัดนทิรรศการ การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าฝ้ายผนื 
และผ้าแปรรูป 102 คูหา กิจกรรมการแสดงสาธิตงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าฝ้ายจากครูช่างและสมาชิก ศ.ศ.ป.

• “งานนวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 8-12 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศ.ศ.ป. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยมีกิจกรรมหลัก  
(1) นทิรรศการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ (2) นิทรรศการ “นิรมิตงานครูช่างศิลป์” โดย 
จัดแสดงผลงานชิ้นพิเศษของครูช่างศิลป์ จ�านวน 8 ท่าน  
8 ผลงาน (3) นิทรรศการ “พัฒนาผลติภัณฑ์ศิลปหตัถกรรม

อีกก้าวที่แข็งแกร่งคือการก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมืออาชีพ 
โดย ศ.ศ.ป. มุ่งด�าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 4: 
“การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม” ซึ่งการผลักดัน 
ผู้ประกอบการไทยและนักออกแบบไทยมากมายให้เข้าร่วม 
งานนิทรรศการ และจัดงานแสดงสินค้า ที่มีชื่อเสียง 
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเกาหลี 
นอกจากนี้ ยังสร้างช่องทางตลาดใหม่ๆ ด้วยการเผยแพร ่
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

Another step has been the market penetration 
with professionalism and style. SACICT followed 
its fourth strategy of “Market Expansion of Craft 
Products” by providing opportunities for Thai 
entrepreneurs and designers to exhibit their 
products at several domestic and international 
exhibitions and trade fairs, e.g. in France, Japan, 
and South Korea. It also widened the use of 
media channels – newspaper, radio and television 
– to promote Thai crafts.

สู่ตลาดโลกอย่างมืออาชีพ
To Market with Heads Up High

 Inter-Agency Joint Exhibitions
• The “Identity of Siam”, during April 19-23, 2013 at 

Siam Paragon shopping complex. The fourth of its 

kind, the event showcased many products from the 

SUPPORT Foundation and SACICT, as well as products 

created by selected craftsmasters. This showcase of 

Siamese identity also encompassed a business 

matching session between craft teachers/artisans with 

craft producers, along with a demonstration of handicraft 

production.

• The “Cotton: A Fine Gift from Thailand” during April 

27-30, 2013 at SACICT. The sixth of its kind, the event 

exhibited and showcased a wide range of cotton 

products – unprocessed and processed – in 102 

booths, along with stage performances, and 

demonstrations in cotton-related production by 

craftsmasters and SACICT members.

• The “Thai Navatasilp to Commemorate Her Majesty 

the Queen's Birthday” during August 8-12, 2013, at 

SACICT on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit's 
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ร่วมสมัยจากวิถีชนเผ่า” (4) นิทรรศการ “เชิดชูครูช่าง 
2556” จ�านวน 40 ราย (5) การออกร้านที่สุดของงาน
หัตถศิลป์ 400 ร้านค้า (6)  ไฮไลท์กิจกรรมพิเศษของการจัด
งาน คือการแสดงแสง สี เสียง ในชุด “ร้อยเรื่องเล่า 
พระราชนิ ีทีส่ดุแห่งแผ่นดนิ” ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวของสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อชาวไทย 

• การบริหารจุดจ�าหน่าย ณ ศ.ศ.ป. สนามบินสุวรรณภูมิ 
ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า

• ผลจากการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์น้ีท�าให้สามารถสนบัสนนุ
และส่งเสริมให้สมาชิกผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม 
ได้มโีอกาสและช่องทางการตลาดกว่า 500 ราย รวมถงึโอกาส
ในการพบปะกบันกัธรุกิจเพือ่ขยายโอกาสทางการค้าเพิม่ขึน้ 
นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนส�าคัญในการเผยแพร่คุณค่า 
งานหัตถศิลป์ ผ่านการจัดแสดงผลงานของครูช่าง และมี
โอกาสเรียนรู้ ฝึกท�างานฝีมือผ่านกิจกรรมสาธิต ซึ่งสามารถ
สร้างจิตส�านึกรักคุณค่างานหัตถศิลป์พื้นบ้านได้เป็นอย่างดี 

 การแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
• จดังานเทศกาลนวัตศลิป์นานาชาติ ครัง้ที ่2  (International 

Innovative Craft Fair 2013) ระหว่างวันท่ี 2-5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค โดยมี 
ผู้ประกอบการไทยร่วมจัดแสดงจ�านวน 170 คูหา และ 
ต่างประเทศ 40 คูหา (20 ประเทศ) มีผู้เข้าชม 11,089 ราย 
มีกิจกรรมส�าคัญ เช่น นิทรรศการ International Creative 
Exhibition จากฝรัง่เศส จดัแสดงผลงานประกวดหตัถกรรม
เชิงสร้างสรรค์ จัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลป-
หัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการทายาทหัตถศิลป์ 
นิทรรศการเพ่ิมมูลค่าผ้าทอมือด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดล้อม การสมัมนาพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ จัดแสดง SACICT's Prototype 
Product Design Gallery การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หตัถกรรม 
การสาธิตงาน Workshop & DIY 8 กิจกรรม

• ร่วมงานแสดงสินค้า BIG + BIH 2013 ระหว่างวันที่ 19-23 
เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา

 เปิดตลาดการค้าในต่างประเทศ 
• โดยเข้าร่วมงาน Thailand Festival et Trocadero ณ กรงุปารสี 

ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2556 โดย 
มีกิจกรรม เช่น การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ด้านการส่งเสริมงานหตัถศลิป์ 

81st birthday. The event featured 1) an exhibition on 

Her Majesty the Queen's work, 2) an exhibition of 8 

precious masterpieces from 8 craftsmasters, and was 

titled ‘Magic in the Hands of Craftsmasters’, 3) an 

exhibition on 'Contemporary Tribal Craft Products', 4) 

an exhibition to honour the 40 craftsmasters of 2013, 

5) 400 booths showcasing handicraft products, and, 

6) most importantly, a sound-and-light show in “100 

Stories of the Queen – Greatest of the Land” which 

depicted stories concerning Her Majesty Queen Sirikit 

and her subjects since the time of her coronation.

• The launch of SACICT points of sale at Suvarnabhumi 

international airport, and at Amarin Plaza department 

store.

Results: SACICT was able to support and promote the 

opening of new market channels for more than 500 SACICT 

members, including the opportunity to meet business 

persons for further trade expansion. Moreover, SACICT 

played an important supportive role in publicizing the values 

of Thai craft, through its organization of craftsmasters' 

masterpieces.

 International Trade Fairs in Thailand
• The second International Innovative Craft Fair  

2013 (IICF) during May 2-5, 2013 at Bangkok 

International Trade and Exhibition Centre (BITEC) at 

Bang Na. This fair included 170 booths from Thai 

entrepreneurs, 40 booths by foreign entrepreneurs 

from 20 countries, with 11,089 visitors. The highlights 

included an International Creative Exhibition from 

France, a creative craft competition, an exhibition on 

environmentally-friendly handicraft product development, 

business potential development seminar, SACICT's 

Prototyle Product Design Gallery, a handicraft market, 

and 8 DIY workshops.

• The Bangkok International Gift and Bangkok 

International Houseware Fairs (BIG + BIH 2013) 

during April 19-23, 2013 at Bangkok International 

Trade and Exhibition Centre (BITEC) at Bang Na.
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ของชาตใินการฟ้ืนฟูการแสดงโขน พระราชกรณยีกจิทีเ่ก่ียวกบั 
การทรงงานด้านศลิปาชพี การสาธติและการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
การประชาสัมพนัธ์บทบาทและหน้าทีข่อง ศ.ศ.ป. การจดังานฯ 
โดยภาพรวมถือว่าประสบผลส�าเร็จอย่างมากมีชาวฝรั่งเศส
และนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว จึงนับว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-ฝรั่งเศสในมิติด้าน
ศลิปหตัถกรรม วฒันธรรม การค้า และการท่องเทีย่วของไทย 
อีกด้วย

• Maison et Objet, France โดยน�าผลงานประเภทเฟอร์นเิจอร์
และของตกแต่งบ้านท่ีได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ไปน�าเสนอ
ภายใต้แนวคดิ “Very Thai” เพ่ือทดสอบตลาด และเจรจาการค้า 
กับลูกค้ากลุ่ม 3R ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน พ.ศ. 2556 
มีผู ้ให้ความสนใจเชิงพาณิชย์ 72 ราย และกลุ่มที่ให้ 
ความสนใจมากทีส่ดุได้แก่ กลุม่ Home Decorative Items

• Interior Lifestyle Tokyo, Japan โดยน�าผลงานประเภท
ของตกแต่งบ้าน เคหะสิง่ทอ ภายใต้แนวคดิ “Thai Eco Style” 
ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักออกแบบชาวญี่ปุ่น  
Mr.Yoshiyuki Yamane กับสมาชิก 8 ชุมชน ซ่ึงจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

• Craft Trend Fair, Seoul, South Korea ณ ศูนย์แสดง
สนิค้า COEX กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้ ระหว่างวันที ่21-24 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยหน่วยงาน Korea Craft & Design 
Foundation (KCDF) ศ.ศ.ป. ได้น�าผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิก ศ.ศ.ป. จ�านวน 4 รายเข้าร่วม

 Trade Fairs and Roadshows Outside Thailand
• Thailand Festival et Trocadero, in Paris, France, 

during September 5-8, 2013 – the event highlighted 
an exhibition of Her Majesty Queen Sirikit’s work in 
the conservation and restoration of Thai Khon 
performance, the support and promotion of Thai fine 
crafts, demonstrations and sales of Thai craft products, 
an exhibition about the duties and mission of SACICT. 
The satisfactory number of visitors participating in the 
event indicated success in publicizing Thailand's image 
and forging better Franco-Thai relations through art 
and craft, culture, commerce and tourism.

• Maison et Object, France, during September 6-10, 

2013 – SACICT brought in its “Very Thai” collection 

of furniture and home decorative items to test the 

market and conducted trade negotiations with a group 

of 3R businesses. The collection was received remarkably 

well, with 72 business entities expressing interest in 

the home decorative items.

• Interior Lifestyle Tokyo, Japan during June 5-7, 2013 
– SACICT showcased home decorative items and 
fabric products under the concept of “Thai Eco Style”, 
a collection created with the collaboration of Japanese 
designer Mr. Yoshiyuki Yamane and members of 8 
Thai communities.
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• Thailand Exhibition ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเข้าร่วมงาน Thailand Sourcing & Business 
Matching 2013, Jakarta ประเทศอนิโดนเีซยี ระหว่างวนัที่ 
5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า
งาน Thailand Sourcing and Business Matching 2013 
ฮานอย ประเทศเวยีดนาม ระหว่างวนัที ่15-18 สงิหาคม พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศในภาพรวม
พบว่า ศ.ศ.ป. สามารถน�าผลติภณัฑ์เข้าสูต่ลาดในต่างประเทศใน
กลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย ภายใต้การน�าเสนอแนวคดิการพฒันา
ทีแ่ตกต่างกนัได้ โดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างญีปุ่น่ และฝรัง่เศส
ซึ่งจะสามารถขยายหรือเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ของยุโรป
ต่อไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างชื่นชอบในแนวคิด การน�าเสนอ
และอรรถประโยชน์ทีช่ดัเจนของผลติภณัฑ์ ซึง่มผีูส้นใจในผลติภณัฑ์ 
ทัง้เพือ่การค้าและให้ความสนใจเชญิชวนเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า
อื่นๆ ด้วย

 ส่งเสริมการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่างานหตัถกรรมไทย 
โดยส่งเสริมการรับรูผ่้านสือ่โทรทศัน์ วทิย ุสิง่พมิพ์ (หนงัสอืพมิพ์
และนิตยสาร) สื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อเพื่อการเผยแพร่ จัดท�า
นิตยสาร SACICT Living Thai จดหมายข่าว (SACICT Newsletter) 
สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาสนับสนุนสื่อพันธมิตร วีดิทัศน์ สารคดีเผย
แพร่องค์ความรู้งานศลิปหตัถกรรมไทยและบทบาทในการสนับสนุน
และส่งเสริมงานภมูปัิญญาไทย “หตัถศลิป์ภูมไิทย จากใจ SACICT” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 และสื่ออื่นๆ

• Craft Trend Fair, at COEX Mall, Seoul, South Korea, 
during December 21-24, 2013 – the fair was organized 
by Korea Craft & Design Foundation (KCDF), with the 
participation of 4 groups of SACICT members.

• Thailand Exhibition, a collaborative effort with the 
Department of International Trade Promotion (DITP), 
was held as part of the Thailand Sourcing & Business 
Matching 2013, in the Indonesian capital of Jakarta 
during June 5-9, 2013. Another exhibition by the same 
name was organized in Hanoi, Vietnam, during August 
15-18, 2013.

Results: SACICT was able to penetrate several foreign 
markets by bringing in products under different creative 
ideas. Its main markets such as Japan and France clearly 
could be transformed into gateways to other countries in 
their respective regions of Asia and Europe. Clients 
expressed interest in the concepts, ideas and clear functions 
of each product and were keen to have many of the Thai 
products put on show at several other exhibitions and 
trade fairs.

 Promotion of Awareness and Development 
of the Value of Thai Crafts

SACICT promoted wider acceptance of and regard for the 

Value of Thai Crafts through television, radio, print material 

(newspapers, magazines, pamphlets and brochures) and 

media relations, SACICT Living Thai magazine, SACICT 

newsletter, advertisements in allied media, and a video 

documentary publicizing knowledge of Thai crafts titled 

“Pride of Thai Craft by SACICT,” which was aired on  

TV Channel 5 and in other media.
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การด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ศ.ศ.ป. มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 19 โครงการ 
งบประมาณ 104.40 ล้านบาท โดยสามารถด�าเนนิงานและมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวม 102.39 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 98 และ
หากพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจ�านวน 335.68 
ล้านบาท พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณรวม 329.54 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 98 (รวมงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ รวม 140.00 ล้านบาท) 

การด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลคะแนนท่ีได้ 4.9305 (เบ้ืองต้น)  
ซึง่สงูกว่าผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2555 ซึง่มคีะแนน 4.4753  
โดยมสีาเหตทุีส่�าคญั คือ การด�าเนนิการในมติท่ีิ 4 ด้านการก�ากบั
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร หัวข้อ ระดับการพัฒนาด้าน 
การก�ากบัดแูลกจิการ และการพฒันาองค์การ ซึง่ คณะกรรมการ
บริหาร ศ.ศ.ป. สามารถก�ากับการด�าเนินงานได้ครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินผลที่ก�าหนด

อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศ.ศ.ป. ได้ปรบัปรงุ พฒันา
และจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านงานศลิปหัตถกรรม 
ณ ศ.ศ.ป. เพื่อดึงดูดให้ผู้สนใจมาเยี่ยมชม ศ.ศ.ป. เพิ่มขึ้น เช่น 
การจดันทิรรศการผ้าโบราณ 100 ปี “ศตวรรษา ผ้าโบราณไท” 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ซึ่งภายในนิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนแรก เป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านงานผ้า ส่วนท่ีสอง 
เป็นนทิรรศการองค์ความรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการการแต่งกายในยคุต้น 

ตรงสู่เป้าหมาย และผลที่เกินความคาดหมาย
Straight to the Target, with Results Exceeding Expectations

Strategy-based Operation: The SACICT had a total 

of 19 strategy-based projects for the fiscal year of 2013, 

with 104.40 million baht of total budget.The organization 

spent 102.39 million baht in completing the projects, or 

98% of the total budget. The total budget allocated for 

the SACICT for the year 2013 was 335.68 million baht. 

As much as 329.54 million baht was spent in completing 

its tasks, or 98% of the total amount of budget received. 

(140 million baht from the budget of the SUPPORT 

Foundation and Bangsai Arts and Crafts Centre, which is 

accounted to 140 million baht)

Performance as described in the proof of operations: 

The SACICT was evaluated at 4.9305 (preliminary) points 

in 2013, which is slightly higher than the 2012 performance 

of 4.4753 points. The main indicator shift was detected 

in the fourth dimension – the governance and organizational 

development. The SACICT administrative body was able 

to completely fulfil the work to the set target.

In the fiscal year 2013, the SACICT designed, 

developed, and conducted a series of projects to improve 

the knowledgeability of the organization on arts and crafts 

under an effort to attract more people to visit the SACICT. 

The projects are: “Ancient Fabrics through the Centuries” 

at the main auditorium on the second floor of the SACICT. 

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
และผลการปฎิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2556 พบว่า ศ.ศ.ป. มีผลการด�าเนินงาน
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการ
ปฎิบัติงานประจ�าปี อีกทั้งยังมีผลการปฎิบัติงาน 
ตามค�ารับรองการปฎิบัติงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ โดยสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้

The 2013 results of operation of the SACICT for 
the efforts in following its strategies indicated 
that the organization fulfilled its tasks in 
conducting the planned projects as described 
in the annual framework. The work done by the 
SACICT even exceeded its own expectations, 
with the following details: 
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สมัยรัตนโกสินทร์ และชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 ชุด ส่วนที่สาม 
เป็นการจัดแสดงผ้าโบราณในอดีตอายุกว่า 100 ปีขึ้นไป โดยผ้า
ทีน่�ามาจดัแสดงครัง้นีม้จี�านวนกว่า 150 ช้ิน อาท ิกลุม่ผ้าราชส�านกั 
ผ้าตามกลุ่มวัฒนธรรมเผ่าพันธุ ์ต่างๆ และผ้าโบราณจาก 
ต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
งานศิลปหัตถกรรมผ่านการให้บริการหอนิทรรศการ โดยจัด
กิจกรรมภายในหอหัตถกรรมระหว่างประเทศ หัวข้อ “จักสาน
ลุม่น�า้โขง” การปรบัปรงุหอเครือ่งทองไทย และหอหตัถศลิป์ผ้าไทย 
“หอสพุรรณ-พสัตร์” อนัเป็นการผสมผสานการจดัแสดงผลงาน
เครือ่งทอง และงานผ้าโบราณอนัทรงคณุค่า ซึง่จากการจัดกจิกรรม
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มผีูส้นใจเข้าเยีย่มชม ศ.ศ.ป. จ�านวน 66,731 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี พ.ศ. 2555 มียอดผู้เข้าชมจ�านวน  
47,765 คน

The exhibition was divided into three zones: 1) the exhibition 

about the work of a lifetime of Her Majesty the Queen in 

fabric development. 2) the exhibition on the gradual evolution 

of Thai fabric and Thai costume traditions in the early 

Ratanakosin period, and a showcase of the collection of 

eight most popular costume at the time. 3) the exhibition 

of more-than-century-old fabrics – the 150-plus pieces of 

fabric were from the royal household, various tribes in 

Thailand, and fabrics from abroad. Furthermore, the SACICT 

also conducted a project to develop the learning centre 

in the exhibition hall by setting up multiple activities in the 

international craft hall. The exhibitions included Mekong 

Basketry, Thai Goldsmithery, and the Suphan-Phat 

Goldsmithery and Fabric Hall. The activities attracted as 

many as 66,731 visitors to the SACICT, 40% higher than 

the figure of the previous year of 47,765 visitors.
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จิตวิญญาณแห่ง
กุดนาขาม
เครือ่งเคลอืบดนิเผาอนังดงามภายใต้แนวคดิ “เช่ียนหมากอีสาน” 
ไปจนถงึงานผ้าปักภายใต้แนวคดิ “กล่องใส่คมัภร์ีโบราณ” สามารถ
จะผสมผสานแนวคิดและอัตลักษณ์ของภาคอีสานมาสร้างสรรค์
งานท่ีมีรูปลักษณ์ทันสมัยแปลกตาได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ 
ช้ินงานดงักล่าวเกดิขึน้ภายใต้การด�าเนินงานของโครงการ “พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร” 

หลักการด�าเนินงานโครงการนี้ เกิดจากแนวความคิดท่ีว่า งานหัตถกรรมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเอกลักษณ์
อย่างหนึง่ของไทย ซึง่นบัวนัยิง่จะสญูหายไปตามกาลเวลา รวมถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิสงัคม เศรษฐกจิ ความเป็น
อยู่ หรือรายได้ ศ.ศ.ป. จึงมุ่งหวังที่จะรักษางานหัตถกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ สายงานพัฒนา
ฝีมอืช่างและผลิตภัณฑ์ จงึได้จดัท�ากจิกรรม “การพฒันาผลติภณัฑ์ศลิปาชพี” ภายใต้โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์
ส�าหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยน�างานหัตถกรรมด้ังเดิมมาพัฒนาต่อยอดทางความคิด เพื่อ
พฒันาผลิตภัณฑด์ั้งเดิมที่มอียู่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได ้และพฒันาทกัษะทางฝีมอืช่าง
ศิลปาชีพให้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นงานหัตถกรรมในรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้

การจดักจิกรรมในโครงการดงักล่าว ในระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์-สงิหาคม พ.ศ. 2556 ท�าให้กลุม่สมาชกิ
ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ในงาน 
สองประเภท คืองานเครื่องเคลือบดินเผา และงานผ้าปัก ซึ่งงานในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม 
ช่องทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆโครงการฯ ยังช่วยส่งเสริมและจัดท�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่สามารถเข้าสู่ตลาดและจ�าหน่ายได้ 

ผลงานต้นแบบทีไ่ด้รบัการพฒันาในโครงการนีจ้�านวน 14 ชิน้งานได้น�าไปจดัแสดงในงาน “นวตัศลิป์ไทย  
เทดิไท้องค์ราชนีิ” ระหว่างวนัที ่8-12 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการน�าความรู้ด้านการออกแบบมาสร้างความหลากหลายในงานศิลปาชีพ 
ตลอดจนสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับในหัตถกรรมศิลปาชีพ
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The Spirit of

Kud Na Kham
The beautiful pieces of pottery inspired by northeastern 
Thailand's typical betel box and the ancient box for sacred 
books, are all sprinkled with Isan identity, which created 
some of the particularly unique work. These were all created 
under a  project initiated by Kud Na Kham Arts and Crafts 
Centre of Sakon Nakhon.

Once the project was initiated, the idea concretised that handicraft production was in truth 

a means of understanding the Thai identity and preserving it from extinction in the march of 

modernity. Realising there were other factors involved, such as society, economy, wellbeing, and 

income, SACICT’s department of skill and product development organized the “Handicraft 

Development” activity to market tribal product both at home and abroad. Under the project, the 

original handicraft was redefined with new ideas, thus familiar products were able to meet the 

needs of the markets, improve the skills of existing artists, as well as incubate future artists to 

serve the markets’ mechanisms while still retaining the precious characteristics of the original 

forms.

The activity was held in 2013 during the months of February to August by the members of 

Kud Na Kham Arts and Crafts Centre of Sakon Nakhon. Members were taught to develop a 

creative mindset in order to meet the current market trends in two different categories: pottery 

and embroidery. Not only did this help expand the market into new areas, the project also helped 

to generate income for the communities,

The prototypes arrived in this project were exhibited in the “Thai Navatasilp to Honour Her 

Majesty the Queen” during August 8-12, 2013, at the SUPPORT Arts and Craft International 

Centre of Thailand. As a result, a total of 14 prototypes have been improved, and their producers 

have been supported in terms of knowledge and ideas to the level that they, and their works, have 

been accepted in handicraft circles.
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ผลติภัณฑ์แนวคดิ Very Thai สร้างสรรค์ขึน้ภายใต้กิจกรรมการพฒันาผลติภัณฑ์ 
ศิลปหัตถกรรมส�าหรับงาน Maison et Objet ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
โดยเน้นแนวคิดหลักในการน�าเสนอเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดต่างประเทศ 
เน้นทีร่ปูแบบร่วมสมยั สามารถใช้งานได้จริงและตรงกับแนวโน้มความต้องการในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดยุโรปซึ่งถือเป็นผู้น�าเทรนด์ในตลาดโลก

โครงการนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�านวน 50 ชิ้นงาน โดยกลุ่มชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ อาทิ กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล จ�ากัด โดย นายกรกต อารมย์ดี กลุ่ม 
Taraebony โดย นายธราพงษ์ ประจวบเหมาะ กลุ่มฮ่วมเฮยีนศลิป์ โดย นายดเิรก สทิธกิาร 
กลุ่มงานเครื่องปั้นวังน�้าเขียว โดยนายดุสิต กังศิริกุล กลุ่มงานผลิตไม้แกะสลัก โดย
นางสาวจตุพร วงษ์ทอง ร้านผ้าธรรมชาติ โดยนางสาวจุฑารัตน์ พยัคเลิศ ฯลฯ ได้รับ
การส่งเสริมและสร้างแนวทางให้ได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ี 
ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันทั้งผู้บริโภคในและต่างประเทศ ผลงาน
ต้นแบบทั้งหมด ศ.ศ.ป. ได้น�าไปจัดแสดงในงาน Maison et Objet 2013 ระหว่าง 
วันที่ 4-10 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Very
Thai
แนวคิด “Very Thai” มีต้นก�าเนิดมาจากสถาปัตยกรรมไทย  
งานศลิปะและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีพบเหน็ภายในวัด เช่น เสา งานศลิปะ 
ในโบสถ์ โมเสกบนผนัง หรือแม้แต่รูปทรงของเจดีย์ น�ามาเป็น 
แรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ลวดลายจาก
สถาปัตยกรรมและงานศลิปะ ผสมผสานกบัเทคนิคท่ีสะท้อนการเป็น 
ช่างผู้ช�านาญ ที่ประณีตอย่างไทย
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Very
Thai
The “Very Thai” idea originated from the typically 
Thai artistry and architectural characteristics 
seen in temples – in pillars of a vihara, in mural 
mosaïcs and even the shapes of various types of 
pagodas – for use in the development of products. 
The new products are touched by these typical 
Thai charactertics, and certainly by the elaborate 
and sophisticated skills of Thai artists.

The idea of “Very Thai” collection was created to publicise in the world-

class Maison et Objet event. A total of 50 pieces were showcased to radiate 

the precious identity and wisdom of Thailand so as to be seen by the world 

market. The works shown there emphasised their contemporary form, with 

true functionalities, as needed in the foreign markets, especially in Europe.

The producers behind the 50 beautiful products were Korakot International 

Co., Ltd, by Korakot Aromdee; the Taraebony group by Tharapong Prachuapmoh; 

Huam Hian Silp group by Direk Sitthikarn; Wang Nam Khiao Pottery group by 

Dusit Kangsirikul; Woodcarving group by Chatuporn Wongthong; Thammachart 

Fabric by Chutharat Phayaklert, and many more. All were provided support 

in terms of knowledge pertaining to the development of products in the new 

style in order to meet with current market needs both in Thailand and abroad. 

All the prototypes produced under the project were exhibited at Maison et 

Objet 2013, during September 4-10, 2013, in Paris, France.
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ไทยนวัตศิลป์

เราทกุคนรูจั้กผ้าย้อมคราม รู้จกังานถกัโครเชต์ และรูจ้กัโคมไฟ แต่อาจมีน้อยคน 
ทีรู่จ้กั “โคมไฟโครเชต์ทีถ่กัด้วยเส้นใยย้อมคราม” ความแปลกใหม่ของการผสมผสาน
ทัง้ในเรือ่งของเทคนคิและวสัดดุงัเช่นตวัอย่างทีว่่านีเ้องคอืความเป็นนวตักรรมของสนิค้า
ในโครงการ “ไทยนวัตศิลป์” (Thai Navatasilp: Innovative Art of Thai Craft)  
ที่ ศ.ศ.ป. ได้พัฒนาและด�าเนินการมาร่วม 2 ปีแล้ว 

โครงการ “ไทยนวัตศิลป์” ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการน�าดีไซเนอร์ 
ที่มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์มาท�างานร่วมกับชุมชนที่เป็นสมาชิก 
ของ ศ.ศ.ป. แล้วผลติชิน้งานต้นแบบออกมา จากนัน้จงึน�างานต้นแบบเหล่านัน้ไปทดสอบ
ตลาด ออกงานแสดงสินค้า

โครงการฯ ได้พิจารณาเทรนด์ของตลาดโลก และวางแผนผลิตสินค้าออกมา
ทั้งหมด 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือกลุ่ม Green Craft ซึ่งตอบรับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลุ่ม Global Ethnic น�าเสนอความเป็นวิถีชนเผ่า และกลุ่มสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
New Heritage ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการต่อย
อดในเรื่องของการดีไซน์ให้ออกมาดูทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

โครงการไทยนวัตศิลป์จะส่งผลให้หลายชุมชนในประเทศไทยสามารถใช้แบบ
และใช้องค์ความรู้ที่เหล่าดีไซเนอร์ไปจุดประกาย น�าไปสร้างสรรค์งานที่มีความคิด 
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้ด้วยตนเอง

โครงการน่าสนใจยิง่ในการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรม
ท่ีเป็นผลติภณัฑ์เป้าหมายเช่น ผลติภณัฑ์ผ้า ผลติภณัฑ์โลหะตกแต่ง
ร่างกาย ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผา ผลติภณัฑ์เครือ่งจักสาน และ
ผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งบ้าน ผลงานเหล่าน้ีได้เคยจัดแสดงในงาน 
Thailand Show 2012: Lifestyle & Design ณ กรุงปราก  
สาธารณรฐัเช็ก และงาน International Innovative Crafts Fair 
(IICF 2013) ที่ ศ.ศ.ป.จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 

54



    

Thai 
Navatasilp
One of the most interesting projects concerned 
the development of products as fabric, metal 
jewellery, pottery, basketry and metal home 
decorative items. These were showcased at the 
Thailand Show 2012: Lifestyle & Design in 
Prague, Czech Republic, and in the International 
Innovative Crafts Fair (IICF 2013).

We have all been made aware of work carried out in indigo, crocheting 

and lamps, though few would imagine a product where all three came together 

as one. The “crochet lampshade woven with indigo-dyed fibre” was an 

‘explosive' product in terms of technique and material. This is just a sample 

of many more products showcased in the “Thai Navatasilp: Innovative Art 

of Thai Craft” that has been going on for two years already.

The Thai Navatasilp project is charged with developing products by 

recruiting experienced and qualified designers to collaborate with SACICT 

member artisans. The new products born of this collaborative effort were 

exhibited as a means of market testing.

The project had conducted an assessment of the world market and 

come up with three categories of products – Green Craft for environment 

conservation enthusiasts, Global Ethnic for fans of tribal arts, and New Heritage 

for lovers of the original but in modern designs.

“Thai Navatasilp” is expected to encourage many Thai communities 

to make good use of the newly-acquired ideas to develop new products for 

the market.
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

Financial Statement



หน่วย : บาท / Unit : Baht

สินทรัพย์ / Assets 2556 / 2013 2555 / 2012
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents 36,527,217.58 42,985,081.48

 ลูกหนี้
Accounts Receivable 714,898.16 342,793.16

 รายได้ค้างรับ
Accrued Income 272,400.14 3,282,154.67

 เงินลงทุนระยะสั้น
Short-term Investment 266,947,125.63 270,829,550.55

 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย
Arts and Crafts Products for Sale 179,664.69 354,405.53

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets 485,595.10 401,088.75

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets 305,126,901.3 318,195,074.14

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
Land, Building and Equipment (Net)

479,231,013.35 512,609,375.32

 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ
Net Incorporeal Assets 4,976,439.56 4,167,545.35

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other Non-Current Assets 15,922,551.41 15,056,051.41

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets 500,130,004.32 531,832,972.08

รวมสินทรัพย์
Total Assets 805,256,905.62 850,028,046.22

หมายเหตุ / Note : รายงานการเงินปี พ.ศ. 2555 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2012 has been audited by the Office of the Auditor-General.

 รายงานการเงินปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2013 is pending an audit by the Office of the Auditor-General.

งบแสดงฐานะทางการเงิน
FINANCIAL STATEMENT
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 / As at 30th September 2013 and year 2012
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หน่วย : บาท / Unit : Baht

หนี้สิน / Liabilities 2556 / 2013 2555 / 2012
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities

เจ้าหนี้
Accounts Payable 8,342,369.67 15,407,669.59

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
Accrued Expenses 15,407,669.59 29,647,326.67

 เงินรับฝาก
Deposits Payable 7,231,184.94 4,816,957.74

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current Liabilities 28,784,452.53 49,871,954.00

รวมหนี้สิน
Total Liabilities 28,784,452.53 49,871,954.00

สินทรัพย์สุทธิ
Net Assets 776,472,453.09 800,156,092.22

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน 
Net Assets / Equity

ทุน
Initial Funds 887,700,000.00 887,700,000.00

 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Accumulated Revenues over Expenses Brought Forward (111,227,546.91) (87,543,907.78)

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
Total Net Assets / Equity 776,472,453.09 800,156,092.22

งบแสดงฐานะทางการเงิน
FINANCIAL STATEMENT
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 / As at 30th September 2013 and year 2012

หมายเหตุ / Note : รายงานการเงินปี พ.ศ. 2555 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2012 has been audited by the Office of the Auditor-General.

 รายงานการเงินปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2013 is pending an audit by the Office of the Auditor-General.
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
OPERATION STATEMENT
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 / For the year ended 30th September 2013 and year 2012

หน่วย : บาท / Unit : Baht

รายได้จากการด�าเนินงาน / Revenues from Operation 2556 / 2013 2555 / 2012
รายได้จากรัฐบาล
Governmental Grants 

รายได้จากเงินงบประมาณ-อุดหนุน
Governmental Budget Appropriation 335,678,900.00 270,169,100.00

 รวมรายได้จากรัฐบาล
Total Governmental Grants 335,678,900.00 270,169,100.00

รายได้จากแหล่งอื่น
Income from Other Sources

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
Income from Rents and Services 1,429,014.00 1,093,182.00

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
Income from Sale 32,783.60 29,652.07

รายได้ดอกเบี้ย
Income from Interest  8,816,460.42 9,039,347.02

รายได้อื่น
Other Income 2,105,791.21 609,885.40

รวมรายได้จากแหล่งอื่น
Total Income from Other Sources 12,384,049.23 10,772,066.49

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน
Total Revenues 348,062,949.23 280,941,166.49

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
Expenses from Operation

ต้นทุนจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
Cost of Goods Sold 44,538.83 28,211.95

รายจ่ายขั้นต�่า
Minimum Expenses

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Personnel Expenses 37,946,988.00 34,665,669.95

ค่าเบี้ยประชุม
Meeting Allowances 2,286,500.00 2,323,375.00

ค่าจ้างเหมาและบริการ
Wage and Service Charge Expenses 24,951,956.40 17,218,497.95

ค่าใช้สอยและวัสดุ
General Expenses and Supplies Expenses 3,770,145.84 6,308,165.92

ต่อหน้าถัดไป >>
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>> ต่อจากหน้าที่แล้ว หน่วย : บาท / Unit : Baht

รายได้จากการด�าเนินงาน / Revenues from Operation 2556 / 2013 2555 / 2012
ค่าประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Expenses 1,057,414.15 1,414,900.00

ค่าสาธารณูปโภค
Utility Expenses 13,306,786.35 10,196,608.65

หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful Accouhts 0.00 624.00

รายจ่ายตามกลยุทธ์
Expenses Incurred in Pursuit of Strategic Plans

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
Expenses Incurred in Pursuit of Strategic Plans 241,685,970.84 198,535,315.39

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
Depreciation 46,646,842.94 53,577,211.78

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
Total Expenses 371,697,143.35 324,268,580.59

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
Revenues over Expenses (23,634,194.12) (43,327,414.10)

จ�านวนทรัพย์สิน
Written off Fix Assets 80,757.00 0.00

ขาดทุนจากการตีราคาผลิตภัณฑ์ลดลง
Inventory Revaluation Loss 130,202.01 0.00

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Net Revenues over Expenses  (23,683,639.13) (43,327,414.10)

หมายเหตุ / Note : รายงานการเงินปี พ.ศ. 2555 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2012 has been audited by the Office of the Auditor-General.

 รายงานการเงินปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2013 is pending an audit by the Office of the Auditor-General.
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หน่วย : บาท / Unit : Baht

2556 / 2013 2555 / 2012
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
Source of Cash from Operating Activities

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Net Revenues over Expenses (23,683,639.13) (43,327,414.10)

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

 ค่าเสื่อมราคา
Depreciation 45,577,633.25 52,659,544.73

ค่าตัดจ�าหน่าย
Amortization 1,069,209.69 917,667.05

(ก�ำไร) / ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
Written off Fixed Assets (80,757.00) 0.00

ขาดทุนจากการตีราคาผลิตภัณฑ์ลดลง
Inventory Revaluation Loss 130,202.01 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful Accounts (Year 2012) 0.00 624.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ 
Increase (Decrease) in Accounts Payable (7,065,299.92) (19,678,420.73)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
Increase (Decrease) in Accrued Expenses (16,436,428.75) 18,356,223.64

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินฝาก 
Increase (Decrease) in Deposits Payable 2,405,544.04 1,907,087.51

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้
Decrease (Increase) in Accounts Receivable (363,421.84) (82,306.84)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อแสดงและจ�าหน่าย
Decrease (Increase) in Arts and Crafts Products for Sales 44,538.83 28,211.95

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Decrease (Increase) in Other Current Assets (84,506.35) 543,799.85

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับ
Decrease (Increase) in Accrued Income 3,009,754.53 (153,853.56)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
Net Cash Provided from Operating Activities 4,522,829.36 11,171,163.50

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Source of Cash from Investing Activities

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
Increase in Fixed Assets (10,344,280.28) (1,544,094.78)

ต่อหน้าถัดไป >>

งบกระแสเงินสด
CASH FLOWS STATEMENT
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 / For the year ended 30th September 2013 and year 2012
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>> ต่อจากหน้าที่แล้ว หน่วย : บาท / Unit : Baht

2556 / 2013 2555 / 2012
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
Decrease in Fixed Assets 80,766.00 0.00

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์
Decrease (Increase) in Work under Construction (1,855,000.00) (14,527,693.80)

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Decrease (Increase) in Incorporeal Assets (1,878,103.90) (846,592.56)

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Decrease (Increase) in Work in Intanbible Asset 0.00 (178,262.00)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
Increase in Short-term Investment 0.00 (18,603,464.70)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
Decrease in Fixed Assets Sale 3,882,424.92 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
Decrease (Increase) in Other Non Current Assets (866,500.00) (2,854,500.00)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมลงทุน
Net Cash Used for Investing Activities (10,980,693.26) (38,554,607.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
Net Increase in Cash and Cash Equivalents (6,457,863.90) (27,383,444.34)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period 42,985,081.48 70,368,525.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
Cash and Cash Equivalents at the End of Period 36,527,217.58 42,985,081.48

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
Supplemental Disclosures of Cash Flows Information

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
Cash and Cash Equivalents as at 30th September 2013 and 2012 consist of:

เงินสด
Cash in Hand 119,150.00 337,272.73

เช็คในมือ (เช็ครับ)
Cheques in Hand 29,094.00 209,460.00

เงินฝากธนาคาร
Cash at Banks 36,378,973.58 42,438,348.75

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
Total Cash and Cash at Banks 36,527,217.58 42,985,081.48

หมายเหตุ / Note : รายงานการเงินปี พ.ศ. 2555 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2012 has been audited by the Office of the Auditor-General.

 รายงานการเงินปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2013 is pending an audit by the Office of the Auditor-General.
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1. ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตามความ

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมสนับสนุน ด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

2. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงนินีจ้ดัท�าข้ึนตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงานภาครฐั ฉบบัที ่2 

ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2546

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน 

2.3 ลูกหนี้
ลูกหนีค่้าเช่าและบรกิารแสดงด้วยมลูค่าสทุธท่ีิคาดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู พจิารณาจากลกูหนีท้ีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็

เงินไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัย
จะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน

ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืมแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

การแสดงรายการลูกหน้ีค่าเช่าและบริการให้เปิดเผยจ�านวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นรายการหกัจากลกูหนีค่้าเช่าและบรกิาร
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและเงินฝากซื้อตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝาก

มากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
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2.5 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพท่ีมีไว้เพื่อจ�าหน่าย แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ 

ต�่ากว่า ราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 

2.6 ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทย ค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง 

2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ

ใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

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

2.8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ศ.ศ.ป. ไม่รับรูล้ขิสทิธิท์ีไ่ด้รบัการจดแจ้งเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เนือ่งจากไม่มนีโยบายทีจ่ะใช้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคต 
จึงได้จัดท�าทะเบียนคุมลิขสิทธิ์ไว้ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการอายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ร้อยละ)

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2 50

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการอายุการใช้งาน (ปี) อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ร้อยละ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 10

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10 10

เว็บไซต์ 5 20
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หน่วย : บาท

2556 2555

เงินสด 119,150.00 337,272.73

เช็คในมือ 29,094.00 209,460.00

เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากกระแสรายวัน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-300819-7 1,660,725.32 3,681,407.28

 เงินฝากออมทรัพย์

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4 26,431,813.62 31,273,341.11

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4 31,601.47 11,047.40

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3 6,014,325.15 4,632,895.69

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9 2,159,808.98 2,742,375.61

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-287304-4 - 16,946.86

ต่อหน้าถัดไป  >>

2.9 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวนที่ได้รับจากการจ�าหน่าย

สินค้ารับฝากขาย

2.10 การรับรู้รายได้ 
รายได้จากเงินงบประมาณ

(1) รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะที่ไม่มีตัวเงินผ่านมือแต่เป็นการเบิก
หักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มี
สิทธิรับเงินแล้ว

(2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้

(3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณี
• เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน
• เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
• สินทรัพย์ที่ได้รับซ่ึงให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ทยอยรับรู้รายได้ตามมูลค่าของค่า

เสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
• สนิทรพัย์ทีไ่ด้รบั ซึง่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญช ีหรือมรีาคาต่อหน่วย หรือต่อชดุ หรือต่อกลุม่ 

ต�่ากว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

(4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

(5) รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะรับรู้เมื่อเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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ลกูหนีค่้าเช่าและบรกิาร บคุคลภายนอก จ�านวน 762,961.- บาท ในจ�านวนนีเ้ป็นลกูหนีท้ีค่าดว่าจะไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ 
เป็นเงิน 739,246.- บาท การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค�านวณจากลูกหนี้แบบรายตัว ณ วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยของ
จ�านวนหนี้ค่าเช่าและบริการที่มียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้รายนั้นๆ ตามหนังสือสายงาน
บัญชีการเงินและพัสดุ ที่ สง.248/2552 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นจ�านวนเงิน 702,377.- บาท สง.739/2552  
ลงวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552 เป็นจ�านวนเงนิ 36,869.- บาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่34-10/2549  
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 วาระที่ 4.4 ที่เห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีภาครัฐ ข้อ 6.13 ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระ 
เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

หน่วย : บาท

ยอดค้างช�าระ 2556 2555

เกินกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน -   624.00

เกินกว่า 365 วัน ขึ้นไป (739,246.00) 740,746.00

รวม 739,246.00 741,370.00

หน่วย : บาท

2556 2555

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก 762,961.00 742,480.00

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (739,246.00) (741,370.00)

23,715.00 1,110.00

ลูกหนี้เงินยืม 682,500.00 333,000.00

ลูกหนี้อื่น 8,683.16 8,683.16

รวม 714,898.16 342,793.16

>> ต่อจากหน้าที่แล้ว หน่วย : บาท

2556 2555
  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0 65,162.25 65,080.98

 เงินฝากประจ�า 3 เดือน

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0 15,536.79 15,253.82

รวม 36,527,217.58 42,985,081.48

4. ลูกหนี้ ประกอบด้วย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
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หน่วย : บาท

2556 2555

ฝากประจ�า 6 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 - 73,052,270.51

ฝากประจ�า 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 49,520,696.21 87,207,197.85

ฝากประจ�า 11 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 73,839,157.52 110,570,082.19

ฝากประจ�า 12 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 24,982,585.78 -

ฝากประจ�า 8 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3 41,906,560.73 -

ฝากประจ�า 5 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3 16,590,929.64 -

ฝากประจ�า 10 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3 60,107,195.75 -

รวม 266,947,125.63 270,829,550.55

หน่วย : บาท

2556 2555

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 354,405.53 382,617.48

บวก รับผลิตภัณฑ์เพิ่มระหว่างงวด - -

354,405.53 382,617.48

หัก ต้นทุนส่วนที่ขายในระหว่างงวด (44,538.83) (28,211.95)

ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงค่าเผื่อฯ 309,866.70 354,405.53

หัก ค่าเผื่อจากการตีราคาสินค้าลดลง (130,202.01) -

ผลิตภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 266,947,125.63 270,829,550.55

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ โดยการด�าเนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมา
ตามระเบียบ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552  
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จ�านวน 354,405.53 บาท ระหว่างงวดปี พ.ศ. 2556 มีผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย จ�านวน 
44,538.83 บาท  ได้มีการปรับปรุงค่าเผื่อจากการตีราคาสินค้าลดลงตามหนังสือที่ สต.255/2556 ลว. 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
โดยปรบัปรงุค่าเผือ่จากการตรีาคาสนิค้าลดลงจากยอดผลติภณัฑ์คงเหลอื ณ วนัสิน้งวดบญัช ีเป็นจ�านวนเงนิ 130,202.01 บาท และ
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จ�านวน 179,664.69 บาท   

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย ศ.ศ.ป. มิให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพ่ิมเติม ผลิตภัณฑ์คงเหลือยังคง 
จัดจ�าหน่ายต่อไปจนแล้วหมด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 51-4/2551 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 วาระ 3.3 
และสอดคล้องเป็นไปตามกบัวตัถปุระสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจดัต้ังศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ มาตรา 7 และ 8 (3)

5. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

6. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย ประกอบด้วย

68



หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 234,682.78 194,073.19

วัสดุคงเหลือ 241,548.37 197,039.44

เงินมัดจ�าสัญญา 7,000.00 7,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         2,363.78 2,976.12

ผลิตภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 485,595.10 401,088.75

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2555 เพิ่ม ลด ณ 30 ก.ย. 2556

ราคาทุน

 อาคาร 657,351,399.50 394,917.67 - 657,746,317.17

 อาคาร (ค่าตกแต่ง) 156,691,780.00 - - 156,691,780.00

 ค่าตกแต่งอาคาร 14,069,458.15 13,789,183.72 2,800,000.00 25,058,641.87

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 810,000.00 - - 810,000.00

 อุปกรณ์ส�านักงาน 1,963,632.39 153,162.50 - 2,116,794.89

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน 53,572,873.31 7,112,027.93 - 60,684,901.24

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,914,250.00 - - 2,914,250.00

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 40,699,350.46 2,879,239.46 80,766.00 43,497,823.92

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,974,634.39 266,093.80 - 16,240,728.19

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,768,099.00 11,349.00 - 3,779,448.00

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 37,951,293.92 266,000.00 888,700.00 37,328,593.92

 งานระหว่างก่อสร้างอาคาร (ค่าตกแต่ง) 14,400,000.00 8,495,719.58 21,040,719.58 1,855,000.00

 งานระหว่างก่อสร้าง-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 127,693.80 - 127,693.80 -

รวม 1,000,294,464.92 33,367,693.66 24,937,879.38 1,008,724,279.20

ต่อหน้าถัดไป  >>

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย
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>> ต่อจากหน้าที่แล้ว หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2555 เพิ่ม ลด ณ 30 ก.ย. 2556

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร (259,233,568.01) (32,846,016.89) - (292,079,584.90)

 อาคาร (ค่ำตกแต่ง) (62,676,712.00) (7,829,193.52) - (70,505,905.52)

 ค่าตกแต่งอาคาร (13,288,357.76) (1,410,963.40)  (2,799,999.00) (11,899,322.16)

 ส่วนปรับปรุงอาคาร (809,999.00) - - (809,999.00)

 อุปกรณ์ส�านักงาน (1,859,018.15) (37,179.23) - (1,896,197.38)

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน (52,727,237.11) (523,532.77)  (80,764.00) (53,170,005.88)

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (2,191,141.14) (263,818.19) - (2,454,959.33)

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (40,351,865.79) (385,892.60) - (40,737,758.39)

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (13,805,155.61) (1,234,246.63) - (15,039,402.24)

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (3,767,899.00) (108.83) - (3,768,007.83)

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (36,974,136.03) (1,046,681.19) (888,694.00) (37,132,123.22)

รวม (487,685,089.60) (45,577,633.25) (3,769,457.00) (529,493,265.85)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 512,609,375.32 (12,209,939.59) 21,168,422.38 479,231,013.35

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี 52,659,544.73 45,577,633.25

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2555 เพิ่ม ลด ณ 30 ก.ย. 2556

ราคาทุน

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,666,528.86 1,878,103.90 - 8,544,632.76

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 2,764,666.00 178,262.00 - 2,942,928.00

 เว็บไซต์ 1,230,500.00 - - 1,230,500.00

 งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 178,262.00 - 178,262.00 -

รวม 10,839,956.86 2,056,365.90 178,262.00 12,718,060.76

ต่อหน้าถัดไป  >>

9. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย
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>> ต่อจากหน้าที่แล้ว หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2555 เพิ่ม ลด ณ 30 ก.ย. 2556

ค่าตัดจ�าหน่าย

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,708,718.87) (781,749.38) - (4,490,468.25)

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi (1,733,194.64) (287,460.31) - (2,020,654.95)

 เว็บไซต์ (1,230,498.00) - - (1,230,498.00)

รวม (6,672,411.51) (1,069,209.69) - (7,741,621.20)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน – สุทธิ 4,167,545.35 987,156.21 178,262.00 4,976,439.56

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 917,667.05 1,069,209.69

10. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2556 2555

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 3,938,833.54 3,072,333.54

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 8,242,937.87 8,242,937.87

รวม 15,922,551.41 15,056,051.41

หน่วย : บาท

2556 2555

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

10.1 สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง จ�านวน 3,938,833.54 บาท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายใน 
หอนทิรรศการโดยไม่มวัีตถุประสงค์เพ่ือการจ�าหน่าย ในงวดปี 2556 เพิม่ขึน้จ�านวน 866,500.- บาท ซึง่เกิดจากโครงการ
ปรับปรุงหอหัตถกรรมระหว่างประเทศ ตามสัญญาเลขที่ 30/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยด�าเนินการ
จัดหาด้วยวิธีการสอบราคาตามระเบียบ ศ.ศ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ

10.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง ประกอบด้วย

 ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเงินทุนหมุนเวียนที่ ศ.ศ.ป. จ่ายเงินให้กาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั ช่างทองหลวง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าผลติภณัฑ์ น�ามาแสดงในหอเครือ่งทองไทยตามมตทิีป่ระชมุ
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เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ และเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จ�านวน 7,777,518.67 บาท เป็นภาระผูกพันที่
เกิดจากสัญญาจ้างด�าเนินงาน ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2555 จ�านวน 1,731,100 บาท ระหว่างงวดปี พ.ศ. 2556 ศ.ศ.ป. ได้รบัเงนิจากจ�าหน่ายสนิค้าฝากขาย 
จ�านวน 10,299,542.55 บาท และช�าระคืนผู้ฝากจ�าหน่ายระหว่างงวดปี 2556 จ�านวน 11,475,111.25 บาท ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จ�านวน 555,531.30 บาท

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

11. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2556 2555

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 5,385,553.27 12,408,278.77

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 555,531.30 1,731,100.00

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 651,965.40 931,569.30

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 1,740,000.00 182,200.00

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 9,319.70 154,521.52

รวม 8,342,369.67 15,407,669.59

หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย 11,881,483.97 27,269,611.91

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,129,413.95 1,977,714.76

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 200,000.00 400,000.00

รวม 13,210,897.92 29,647,326.67

คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19-9/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2548 โดยมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน
ไม่เกิน 4.50 ล้านบาท

 ผลติภณัฑ์งานหอเครือ่งทองไทย-ทองสโุขทยั เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จาก ศ.ศ.ป. ให้เงนิสนบัสนนุกบักาญจนาภเิษกวทิยาลัย 
ช่างทองหลวง ในระหว่างปี 2549 เพือ่จดัท�าโครงการพฒันาและสร้างงานหัตถกรรมเคร่ืองทองสโุขทยัและการรวบรวม
ภมูปัิญญาเชงิช่างสร้างองค์ความรูอ้ย่างเป็นระบบ ตามสัญญาเลขที ่34/2548 ลงวนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 วงเงนิ 
2,910,000.00 บาท

10.3 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม จ�านวน 8,242,937.87 บาท เป็นผลติภณัฑ์ทีม่ไีว้เพือ่การตกแต่งจัดแสดงภายในหอนทิรรศการ 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย 
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16. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย

13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

14.  ทุน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมรายละเอียด  
การตกแต่งอาคาร รวมมลูค่า 887,700,000.- บาท ให้เป็นทนุประเดมิของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยสนิทรพัย์ถาวร 880,436,926.50 บาท 
และครุภัณฑ์ 7,263,073.50 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ บันทึกบัญขีตามนโยบายการบัญชี ข้อ 2.7

15. รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท

2556 2555

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 335,936.98 492,611.49

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ 4,522,395.00 3,546,488.00

เงินประกันสัญญา-ค�้าประกันการเช่า 202,631.00 251,795.00

เงินประกันผลงาน 2,170,221.96 526,063.25

รวม 7,231,184.94 4,816,957.74

หน่วย : บาท

2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (87,543,907.78) (44,216,493.68)

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ระหว่ำงงวด) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (หลังปรับปรุง) (87,543,907.78) (44,216,493.68)

บวก รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้ (23,683,639.13) (43,327,414.10)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (111,227,546.91) (87,543,907.78)

หน่วย : บาท

2556 2555

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด 1,295,652.00 1,003,989.00

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 133,362.00 89,193.00

รวม 1,429,014.00 1,093,182.00
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17. รายได้อื่น ประกอบด้วย

18. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

19. ค่าจ้างเหมาและบริการ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2556 2555

รายได้ค่าปรับ 1,149,975.14 243,408.63

รายได้อื่นๆ 955,816.07 366,476.77

รวม 2,105,791.21 609,885.40

หน่วย : บาท

2556 2555

เงินเดือน 32,814,520.85 30,846,488.45

ค่าตอบแทนรายเดือน 644,000.00 600,000.00

ค่าล่วงเวลา 123,671.00 145,693.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้จ่ายเดินทาง 2,643,191.54 3,073,488.50

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กสจ) 1,434,880.93 -

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. 286,723.68 -

รวม 37,946,988.00 34,665,669.95

หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าเช่าสินทรัพย์ 452,190.00 678,080.00

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 4,229,540.58 1,911,497.05

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 3,826,822.86 1,972,653.33

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน 1,320,000.00 1,200,000.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 4,496,231.41 3,820,301.93

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 5,649,833.36 3,799,499.94

ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก 4,977,338.19 3,836,465.70

รวม 24,951,956.40 17,218,497.95
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20. ค่าใช้สอยและวัสดุ ประกอบด้วย

21. ค่าใช้จ่ายตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าธรรมเนียม 9,688.78 7,720.56

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก 33,600.00 30,600.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 868,000.00 3,421,550.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 259,923.73 273,556.08

ค่ารับรองและพิธีการ 1,016,984.63 1,031,450.13

ค่าตรวจสอบบัญชี 200,000.00 200,000.00

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 139,468.80 238,129.79

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ 9,910.00 7,510.00

วัสดุใช้ไป 694,058.65 487,467.59

ค่าปิโตรเลียม 305,700.30 329,950.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 16,946.86 64,688.05

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 215,864.09 215,543.72

รวม 3,770,145.84 6,308,165.92

หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าใช้จ่ายกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน

 1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม 9,499,926.02 13,840,871.28

 2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม 7,617,809.09 9,295,731.92

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 9,891,956.51 21,310,027.49

 4. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม 52,451,942.95      21,519,205.22

 5. งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 140,000,000.00 100,000,000.00

 6. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 22,224,336.27 32,569,479.48

รวม 241,685,970.84 198,535,315.39
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22. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2556 2555

ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

  อาคารส�านักงาน 32,846,016.89 32,890,205.03

  อาคาร (ค่ำตกแต่ง) 7,829,193.52 7,839,984.48

  ค่าตกแต่งอาคาร 1,410,963.40 459,895.43

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์

  อุปกรณ์ส�านักงาน 37,179.23 244,342.59

  ครุภัณฑ์ส�านักงาน 523,532.77 6,683,797.99

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 263,818.19 264,181.81

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 385,892.60 418,680.49

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,234,246.63 913,154.99

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 108.83 -

  ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 1,046,681.19 2,945,301.92

 รวมค่าเสื่อมราคา 45,577,633.25 52,659,544.73

 ค่าตัดจ�าหน่าย

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 781,749.38 641,010.05

  ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 287,460.31 276,657.00

 รวมค่าตัดจ�าหน่าย 1,069,209.69 917,667.05

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 46,646,842.94 53,577,211.78

23. ค่าวัสดุใช้ ไป ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2556 2555

วัสดุคงเหลือยกมา 197,039.44 200,254.21

บวก ซื้อเพิ่มระหว่างงวด 738,567.58 484,252.82

935,607.02 684,507.03

หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด 241,548.37 197,039.44

วัสดุใช้ ไป 694,058.65 487,467.59
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หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับที่ รายการ จ�านวนสัญญา/
โครงการ

จ�านวนเงิน
ตามภาระผูกพัน

จ�านวนเงิน 
ที่ขอกัน

อัตราร้อยละ 
ของภาระผูกพัน

1 เงินทุน ศ.ศ.ป. 1  รายการ 3.60 3.60 100.00

รวม 3.60 3.60

หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับที่ รายการ จ�านวนสัญญา/
โครงการ

จ�านวนเงิน
ตามภาระผูกพัน

จ�านวนเงิน 
ที่ขอกัน

อัตราร้อยละ 
ของภาระผูกพัน

1 กันเงินที่มีสัญญา 13 รายการ 35.88 23.20 64.68

2 กันเงินที่ท�าใบสั่งซื้อ 7 รายการ 2.03 1.50 73.88

3 รายการค่าใช้จ่ายประจ�า 1 รายการ 0.40 0.40 100.00

รวม 21 รายการ 38.31 25.1

24. ภาระผูกพัน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ศูนย์ฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาจัดซือ้จัดจ้าง บนัทกึข้อตกลงและใบสัง่ซือ้ วงเงนิ 28,705,230.58 บาท 
ประกอบด้วย

24.1 เงินกันเหลื่อมปีโครงการปี 2556 (ใช้เงินทุน ศ.ศ.ป.) จ�านวน 1 รายการ วงเงิน 3,600,000 บาท 

24.2 เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 21 รายการ วงเงิน 25,105,230.58 บาท
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รายนามผู้บริหาร ศ.ศ.ป.

SACICT Management



รายนามผู้บริหาร ศ.ศ.ป.
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
SACICT Management
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ
ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า

Mr. Pongwattana Charoenmayu
Vice CEO, Business Development Division

นางสุวพรรณ ชุตินารา
ผู้จัดการสายงานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs. Suwapun Chutinara
Vice CEO, Academic and Information Technology Division

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mrs. Pimpapaan Chansilpa
Chief Executive Officer

ผู้จัดการสายงาน
Vice CEO
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รักษาการผู้จัดการสายงาน
Acting Managers

นายวาสุเทพ ธะประสพ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่างฝีมือ
รักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาฝีมือช่าง และผลิตภัณฑ์
Mr. Wasutep Thaprasop  
Manager, Artisan Development Department
Acting Manager, Product Development and Skill Efficiency Division

นายขนก ลิมปิพิชัย
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์

รักษาการผู้จัดการสายงานสมาชิกสัมพันธ์
และสร้างเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม

Mr. Kanok Limbipichai  
Manager, Member Relations

and Business Consultancy Department
Acting Manager, Member and Network Creation Division 

ผู้จัดการฝ่าย
Department Managers

นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ
ผู้ตรวจสอบภายใน

Ms. Neeranut Loursuangsanti 
Internal Auditor

นางสาวกุลรัศมิ์ ปัทมสูต
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
Ms. Kulrasm Pattamasood
Manager, Technical Department
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ผู้จัดการฝ่าย
Department Managers

นางญาณิดา ปานเกษม
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs. Yanida Pankasem
Manager, Information Technology Department 

นายชาญชัย ฉิมพาลี
ผู้จัดการฝ่ายแผนงานและประเมินผล
Mr. Chanchai Chimpalee
Manager, Planning and Evaluation Department 

นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Mrs. Nichapa Chankopkiad
Manager, Accounting and Finance Department

นางเรณู โสวรรณะ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานส�านักผู้อ�านวยการ
Mrs. Renoo Sowanna
Manager, Executive Secretariat Section

นายดุษฎี สีมันตร
ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Mr. Dutsadee Simantara
Manager, Building and Transportation Management Department 
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นางสาววันวรรษา ชุนจ�ารัส
 ผู้จัดการฝ่ายฐานข้อมูลสมาชิกฯ

Ms. Wanwatsa  Chunchamrus
Manager, Membership database and Handicraft Network Department

นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหอนิทรรศการ
Mrs. Kesada Srisawasdi
Manager, Gallery Management Department 

นางพรรณวิลาส แพพ่วง
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด

Mrs. Panwilas Paepuang
Manager, Marketing Department

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
Ms. Saengrawee Singhawiboon
Manager, Packaging Product Development
and Handicraft Design Department 

นางภัณฑิษา เศวตเศรนี
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด
Mrs. Phantisa Svetasreni 
Manager, Marketing Communications 
and Public Relations Department

นายวันวิวัฒน์ เกศวา
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าฯ

Mr. Wanwiwat Ketsawa
Manager, Business Development Department
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Under Section 279 of the Constitution of the Kingdom 

of Thailand, B.E. 2550 (2007), the establishment of the 

Code of Ethics is required in order to set ethical standards 

among holders of political positions, civil servants or 

government officials of each state. The aforementioned 

article also calls for the establishment of mechanisms and 

systems for effective enforcement together with punitive 

procedures based on the severity of breach of conduct. 

The Cabinet, on August 18, 2009, approved the public 

organization assessment report as proposed by the Office 

of the Public Sector Development Commission. The 

SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 

(Public Organization) has acted accordingly to improve 

the efficiency of its internal administration.

In order to conform to the intent of the constitutional 

legislation and the Cabinet’s approval above, the Executive 

Board of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand has issued the rules on the Code of Ethics for 

the CEO and Officers of the SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand (Public Organization) by 

virtue of Section 20 (3) (c) of the Royal Decree for Establishing 

the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 

Thailand (Public Organization) B.E. 2546 (2003). The rules 

are as follows:

โดยที่มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก�าหนด
มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า และมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 
18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบรายงานการประเมินองค์การ
มหาชนตามทีส่�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเสนอ 
และให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
ด�าเนนิการปรับปรงุการบรหิารจัดการภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญตัติามรฐัธรรมนญู
และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 
20 (3)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจึงออกระเบียบ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ไว้  
ดังต่อไปนี้

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ�านวยการและ 
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553

With regard to 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):

ระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Regulations of the SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand (Public Organization)
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Chapter 1
General Provisions

1. The title is “Rules of the SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand (Public Organization) 

on the Code of Ethics for Officers of the SUPPORT 

Arts and Crafts International Centre of Thailand 

(Public Organization), B.E. 2553 (2010)”.

2. The Notification of the SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand (Public Organization) 

No. 2/2552 regarding the Code of Ethics for the Officers 

of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 

of Thailand (Public Organization) shall be repealed.

3. These rules shall come into force on the date immediately 

following the date of notification.

4. In these rules:

 “SACICT” means the SUPPORT Arts and Crafts 

International Centre of Thailand (Public Organization).

 “Executive Board” means the Executive Board of 

the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 

Thailand.

 “Director” means the Director of the SUPPORT Arts 

and Crafts International Centre of Thailand.

 “Officers” mean the SACICT officers in accordance 

with Section 34 of the Royal Decree for Establishing 

the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 

Thailand (Public Organization).

5. The President of the Executive Board of the SUPPORT 

Arts and Crafts International Centre of Thailand shall 

act in accordance with these rules.

หมวด 1
บททั่วไป

1.  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของ 
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553”

2. ให้ยกเลิกประกาศศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ที ่2/2552 เร่ืองประมวลจริยธรรมผูป้ฏบิตัิ
งานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน)

3.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
4. ในระเบียบนี้

“ศ.ศ.ป.” หมายถึง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการบรหิาร” หมายถึง คณะกรรมการบรหิารศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
“ผู้อ�านวยการ” หมายถึง ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ 
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน ศ.ศ.ป. ตามมาตรา 34 
ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)

5. ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม 
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ รักษาการตามระเบียบนี้
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Chapter 2
Ethical Standards

Part 1 : Ethical standards as core values

6. The Director and all Officers must perform their duties 

by adhering to the following 9 core values of ethical 

standards:

(1) Adhering to moral 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-discriminatory 

services to the public.

(6) Providing the public with complete and correct 

information without any distortion.

(7) Being result-oriented, maintaining standards and 

quality and being transparent and accountable.

(8) Adhering to the democratic regime of government 

with the King as Head of State.

(9) Adhering to ethical practices of the Organization.

Part 2 : Ethical Standards of the Organization

7. The Director and Officers must be loyal to the nation, 

religion and Monarchy.

8. The Director and Officers shall be a good role model 

in maintaining and adhering to the Constitution of the 

Kingdom of Thailand in every respect.

9. The Director and Officers shall uphold morality and 

maintain an ethical culture in order to set a good 

example as a good citizen. The Director and Officers 

shall respect and rigorously abide by the law.

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

6.  ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ 
ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
(2) มีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) ยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) ให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และ

ไม่เลือกปฏิบัติ
(6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้
(8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

7.  ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์

8.  ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน 
การรกัษาไว้และปฏบิตัติามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ทุกประการ

9. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

10. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ 
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่
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10. The Director and Officers shall not engage in any 

conduct that may cause an undesirable reputation to 

the dignity of their positions.

11. The Director and Officers shall be responsible for and 

perform their duties to the best of their capability and 

with utmost devotion. The Director and Officers shall, 

in performance of assigned duties, 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.

12. The Director and Officers shall resolve the sufferings 

of the people with fairness and promptness and 

promote understanding between the Organization and 

the public.

13. The Director and Officers shall perform their duties 

with courtesy, modesty and hospitality.

14. The Director and Officers have a duty of confidentiality 

not to disclose information received during the 

performance of their duties. Disclosure of any confidential 

information by the staff shall be done only when 

authorized and approved by the Executive Board or 

as stated by the law.

15. The Director and Officers shall maintain and strengthen 

unity among colleagues as well as offer support to 

one another without violating ethics.

16. The Director and Officers shall not exploit their status 

or positions within the Organization for personal or 

financial gain, for themselves or another person. 

Similarly, the Director and Officers may not accept 

gifts or other benefits from petitioners or any persons 

concerned who seek favours from their positions within 

the Organization. An exception may be applied if the 

gifts are given based on an ethical intention or tradition.

17. The Director and Officers shall perform their duties in 

collaboration with others with courtesy, generosity and 

good interpersonal skills. The Director and Officers 

shall neither obfuscate valuable information from 

colleagues nor claim the work of others as their own.

11. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเสยีสละ 
ทุม่เทสตปัิญญา ความรูค้วามสามารถ ให้บรรลผุลส�าเรจ็และ
มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

12. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และ
มุง่เสรมิสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานและประชาชน

13. ผู ้อ�านวยการและผู ้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย

14. ผู ้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความลับที่ได ้
จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย 
เจ้าหน้าที่ จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีอ�านาจหน้าที่ และได้รับ
อนญุาตจากคณะกรรมการบรหิารหรอืเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดเท่านั้น

15. ผูอ้�านวยการและผูป้ฏบิติังานต้องรกัษาและเสรมิสร้างความ
สามคัครีะหว่างผูร่้วมงานพร้อมกบัให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลู
ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

16. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้ส�าหรับตนเองหรอืผู้อืน่ ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวญั ของก�านลัหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูร้้องเรยีน หรอื
บุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะ 
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เว้นแต่เป็นการให ้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

17. ผูอ้�านวยการและผูป้ฏบิตังิานต้องปฏิบตัตินให้สามารถท�างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่  
มมีนษุยสมัพนัธ์อนัด ีต้องไม่ปิดบงัข้อมลูทีจ่�าเป็นในการปฏบิติังาน 
ของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น�าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน
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Chapter 3
Mechanisms and Systems to Enforce 
the Code of Ethics

18. The Director and Officers shall at all times conduct 

themselves in a manner consistent with the ethical 

standards set out in the Code of Ethics. The Director 

and Officers shall as well act as a respectable role 

model for the general public. The Executive Board 

shall oversee the conduct of the Director and Officers 

and ensure that they abide by this Code of Ethics.

19. In the event of a complaint or an incident arising from 

any violation of this Codes of Ethics by the Officers, 

the SACICT Director is responsible for taking action 

over the matter. In the event of a complaint or an 

incident arising from any violation of this Codes of 

Ethics by the Director, the Executive Board is responsible 

for taking action over the matter.

20. In taking action as stated in No.19, the responsible 

person shall appoint an Investigation Committee 

comprising at least 3 but no more than 5 members 

to conduct an ethics investigation.

21. If no violation of the Code of Ethics is found after 

completing an investigation under No. 20, the responsible 

person as stated in No.19 shall dismiss the case. 

However, if a violation of the Code of Ethics is found, 

but not considered a disciplinary offence, the responsible 

person as stated in No.19 shall impose punitive 

measures according to this Code of Ethics.

22. The investigation guidelines and methods of the 

SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 

Thailand (Public Organization) rules regarding an 

investigation over severe violation of discipline, B.E. 

2552 (2009), shall apply mutatis mutandis to taking 

ethical action and imposing a punishment on wrongdoers 

as stated in No.19, No.20 and No.21.

23. The decision issued by the responsible person in No.19 

is final, unless different facts appear.

หมวด 3
กลไกและระบบการบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม

18. ผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและ 
วางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลการประพฤติของผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้

19. กรณมีีการร้องเรยีน หรือปรากฏเหตวุ่ามผีูป้ฏบิตังิานประพฤติ
ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป. เป็น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้อ�านวยการประพฤติ
ปฏบิตัฝ่ิาฝืนประมวลจรยิธรรมให้คณะกรรมการบรหิาร เป็น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

20. การด�าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนิน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคม แต่ไม่
เกินห้าคน เป็นผู้ด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

21.  หากด�าเนนิการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิ 
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด�าเนนิการตามข้อ 19 สัง่ยตุเิรือ่ง แต่หากปรากฏข้อเทจ็จรงิ
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถงึกบัเป็นความผดิ
ทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการตามข้อ 19  
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 

22. การด�าเนินการทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม 
ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ให้น�าแนวทางและวธิกีารสอบสวน
ตามระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสอบสวนวนัิยร้ายแรง พ.ศ. 2552  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม

23. การสัง่การของผูรั้บผดิชอบด�าเนินการตามข้อ 19 ให้ถอืเป็น
ที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท�าให ้
ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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Chapter 4
Punitive Procedures

24. Upon completing the ethics investigation and the 

punishment has been imposed according to No.21, 

SACICT shall promptly proceed with performance in 

accordance with such order without delay.

25. Whether the breaches of this Code of Ethics are 

considered severe a violation of ethics shall be 

determined by the nature of the violation, its wilfulness 

or intention and motivation of the wrongdoers as well 

as their significance, position level, responsibilities, 

age, antecedents and past behaviour. The circumstances 

of the case, adverse effects arising from the breach 

and other causes should be taken into consideration.

26. If the violation of this Code of Ethics does not involve 

a disciplinary or criminal offence, appropriate action 

shall be implemented depending on each case in order 

to rectify the matter. The persons who fail to abide by 

this Code of Ethics may be admonished or their 

breaches may be taken into consideration for the 

appointment of position, taking and resigning from 

position, salary increase or individual performance 

appraisal. The violators of the Code of Ethics may be 

required to either self-improve or receive assistance 

in development depending on each case.

27. If there is any problem on abiding by these rules, the 

decision by the Executive Board is final.

หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ

24. เม่ือมีการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษ 
ตามข้อ 21 แล้ว ให้ ศ.ศ.ป.ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่ง 
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

25. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็น 
การฝ่าฝืนจรยิธรรมร้ายแรงหรอืไม่ ให้พจิารณาจากพฤตกิรรม
ของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตุจงูใจ ความส�าคญั 
และระดับต�าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพ
แวดล้อมแห่งกรณ ีผลร้ายอนัเกดิจากการฝ่าฝืน และเหตอุืน่
อันควรน�ามาประกอบการพิจารณา

26.  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอัน
มใิช่เป็นความผดิทางวนิยั หรอืความผดิทางอาญา ให้ด�าเนนิ
การตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด�าเนินการที ่
ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน�าไปประกอบการพิจารณาการ
แต่งต้ัง การเข้าสูต่�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง การเลือ่นขัน้
เงนิเดอืน หรือการพิจารณาความดคีวามชอบ หรอืการสัง่ให้
ผูฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรงุตนเอง หรอืได้รบัการพฒันาแล้วแต่กรณี

27. กรณเีกิดปัญหาในการปฏบิติัตามระเบยีบนี ้ให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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