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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)

นบัจากวนัทีเ่ริม่ก่อตัง้ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. เมือ่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
ผมได้เห็นความส�าเร็จและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการด�าเนินงานของ ศ.ศ.ป. ที่มีบทบาทส�าคัญในการอนุรักษ์ 
ส่งเสรมิ และพฒันางานศลิปหตัถกรรมไทย ซึง่เป็นมรดกทางภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าของไทย ทัง้ในด้านการเชดิชแูละพฒันา
ทักษะฝีมือครูช่างศิลปหัตถกรรม ให้รังสรรค์งานได้อย่างมีคุณค่าและสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 
รูปลักษณ์และคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อรักษา
มรดกภูมิปัญญาของไทยมิให้สูญหายไปท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมสมัยใหม่

ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ผมใคร่ถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณและ
ชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ รวมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในการสนับสนุน และร่วมสืบสานมรดกทางศิลปหัตถกรรมไทยให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Since the first day of the establishment of The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand (Public Organization), or SACICT, I have seen a consistent and steady growth in our efforts to 
conserve, promote, and develop Thailand’s precious heritage of folk arts and crafts. The organization 
is also charged with the task to recognise and develop the skills of craftspeople so that they continue 
to create precious works of art and pass on their skills to younger generations. Concurrently, efforts 
are made to develop new products attractive to both the domestic and international markets, while 
conserving and promoting the Thai heritage of wisdom and knowledge so that they would endure the 
tides of change in the modern world.

In my capacity as Chairman of the Advisory Board of SACICT, I would like to take this opportunity 
to express my gratitude to and admiration for all the executives and staff who work their best for the 
organization. I also thank the relevant agencies for conserving and supporting Thai arts and crafts so 
that they remain alive and relevant now and in the future.
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นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสรมศิลปาชพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
OF THE EXECUTIVE BOARD

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

ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับปีที่ 13 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ท่ีได ้
ขับเคลื่อนพันธกิจการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยยุทธศาสตร์ที่ครบในทุกมิติ อย่างมุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งการ 
ส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ การพัฒนาศักยภาพและทักษะของสมาชิกและผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นวัตศิลป์ ตลอดจนการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ล้วนเป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้งาน 
ศิลปหัตถกรรมไทยด�ารงคงอยู่ได้

ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ผมได้เห็นพัฒนาการขององค์กรที่ยึดมั่นในการ
ด�าเนนิงาน โดยน้อมน�าแนวทางพระราชปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงต้องการเหน็ความกนิด ี
อยู่ดีของประชาชนชาวไทย โดยใช้ฝีมือและภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรม ในการสร้างรายได้ผ่านผลงานหัตถกรรมไทย 
อนัทรงคณุค่า ยดึเป็นหลกัในการท�างานมาอย่างต่อเนือ่งจวบจนถงึปัจจบุนั ท�าให้ ศ.ศ.ป. เป็นหนึง่ในองค์กรทีอ่นรุกัษ์ภมูปัิญญา
ฝีมือท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ศ.ศ.ป. ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฎิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจและทุ่มเท 
ผมเชื่อมั่นว่า ศ.ศ.ป. จะประสบความส�าเร็จในฐานะองค์กรที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน งานศิลปหัตถกรรมของชาติไทย  
ได้อย่างทรงคุณค่าตลอดไป

It is my greatest honour to see The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization), or SACICT, in its 13th year and forward its mission with devotion to conserve and 
develop Thai arts and crafts through a set of strategies that cover every dimension. The development 
of arts and crafts, the development of the skills of member artisans and entrepreneurs, the creation 
of innovative crafts, and the promotion and expansion of marketing channels – these four strategies 
are the organization’s key engines in nurturing Thai arts and crafts for the long term. 

As the Executive Board President of The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand, 
I have watched this organization consistently move forward while adhering to the vision of Her Majesty 
Queen Sirikit, who wished to see better lives for all Thai people by using their skills and wisdom and 
to earn decent income. Thanks to adherence to its policy, SACICT has become one of the most important 
organizations in charge of conserving and developing Thai arts and crafts so that these are well known 
both in Thailand and abroad.

I thank all SACICT executives and all members of staff for their attention and determination to 
carry out their missions effectively. I strongly believe that SACICT will always have great success as 
an organization taking Thailand’s precious arts and crafts to the world.
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นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบรหาร 
ศูนย์ส่งเสรมศิลปาชพระหว่างประเทศ

Mr. Karun Kittisataporn
President of the Executive Board
The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand
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สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

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

ในวาระครบรอบปีที ่13 แห่งการจดัต้ังศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. (เรยีกชือ่ย่อ 
ในภาษาองักฤษว่า SACICT) ในฐานะองค์กรท่ีมภีารกจิหลักในการอนรุกัษ์และพัฒนางานศลิปหัตถกรรมไทย ด้วยการส่งเสรมิด้านคณุภาพ 
ภาพลักษณ์ การตลาด และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน 
มาอย่างต่อเนือ่ง ดฉัินมคีวามภาคภมูใิจ ท่ีได้ท�าหน้าทีเ่ป็นฟันเฟืองหนึง่ในการสร้างการรบัรู้ในคณุค่าและเอกลกัษณ์อนังดงาม 
ของงานศิลปหัตถกรรมไทย

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2559) นับเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ ศ.ศ.ป. ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทด�าเนินงานตามภารกิจใน 
เชงิรกุมากขึน้ภายใต้ 4 ยทุธศาสตร์หลกัได้แก่ การเสรมิสร้างองค์ความรู ้การพฒันาศกัยภาพทางธรุกจิ การพฒันาผลติภณัฑ์
และการขยายการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้มุง่เน้นในการเป็นศนูย์รวมองค์ความรูด้้านงานศลิปหตัถกรรม การยกย่องเชดิชู
ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิน่มใิห้สญูหาย และพฒันาต่อยอดไปสูง่านนวตัศลิป์ทีม่คีวามเป็นสากลแต่ยงัคงรากเหง้าภมูปัิญญาดัง้เดมิไว้รวมทัง้การ
เสริมสร้างการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้
กับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยให้มีห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและวัฒนธรรมไทยของรัฐบาล

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การด�าเนินงานของ ศ.ศ.ป. เป็นไปด้วยดี
เสมอมา ศ.ศ.ป. จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นเสมือนเข็มทิศน�าทางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้งานศิลปหัตถกรรมไทยยังคง
ด�ารงอยู่และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Celebrating 13 years of its inception, The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization), or SACICT, continues with a core mission of conserving and developing Thai folk 
arts and crafts and promoting the quality, image, marketing, and interconnectivity between local 
wisdom, industrial production, and innovation. I am specially honoured to have played a part in this 
organization which raises awareness on the beauty and value of Thai crafts.

Over the last two years (2015-2016), SACICT has paid great attention to pursuing its proactive 
activities through 4 main strategies: promotion of knowledge, development of business potential, 
development of products, and expansion of markets, with the focus on becoming the hub of knowledge 
for arts and crafts and the country’s hall of fame for Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, 
and Craftsmanship Descendants. These are the heart of the efforts to preserve local wisdom and 
knowledge and to develop innovative products that exhibit both international charm and traditional 
wisdom. Thanks to the interconnectivity between several organizations both in Thailand and abroad, 
SACICT has been able to develop a strong value chain of Thai crafts in the world market. The goal is 
to make sustainable incomes for craft communities throughout Thailand.

On this occasion, I would like to express my deepest gratitude to all those supporting the SACICT 
operations. We will continue to be navigator who leads the way forward to further strengthen Thai 
crafts, so that they continue to develop steadily and sustainably.
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นางอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสรมศิลปาชพระหว่างประเทศ

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

ศ.ศ.ป. เป็น อยู่ คือ
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ความเป็นมา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภไิธยในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิ 

ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) จึงถอืก�าหนดให้วันที ่1 พฤศจิกายน ของทุกปี 
เป็นวนัคล้ายวันสถาปนา ศ.ศ.ป. และให้มชีื่อภาษาอังกฤษว่า The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “SACICT” 
(อ่านพ้องเสียงกับค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)

BACKGROUND

His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously issued the Royal Decree 
for the establishment of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand on September 20th, 2003. It was announced in the government gazette 
on October 31st of the same year, becoming effective on the next day. The centre 
was therefore officially established as of November 1st, 2003 and called by its 
acronym “SACICT” (pronounced /Sak•Sith/ just as the Thai word meaning 
‘Sacred’).

10
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วัตถุประสงค์
ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารประกอบอาชพีผสมผสานเพือ่สร้างผลติภณัฑ์ 

ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านตามโครงการส่งเสรมิศิลปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อ�านาจหน้าที่ 
1. ด�าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวดหรือจ�าหน่าย

สินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ

มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการ
บรรจุผลิตภัณฑ์

3. ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรม 
การผลิต การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจน
ผสมผสาน หรอืประยกุต์เทคโนโลยทีีท่นัสมยักบัภมูปัิญญาท้องถิน่

5. พฒันาฝึกอบรมการบรหิาร จดัการ การผลติการบรหิารงานบคุคล 
การเงินและการตลาด

6. ด�าเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอื่นๆ

OBJECTIVES

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 projects as well as to promote their marketing 
domestically and internationally.

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 be the main organization that inherits the essence of 
Thainess to the world through Craftsmanship for Cultural Wealth 
preservation and generate Commercial Value.

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลป

หตัถกรรม เพือ่อนรุกัษ์คณุค่าแห่งศลิปาชพี และต่อยอดมลูค่าเชงิพาณชิย์
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โครงสร้างบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

12
รายงานประจ�าปี 2558-2559



ฝายบร�หารองคความรู
Knowledge Management 

Division

ฝายสมาช�กและเคร�อขายสัมพันธ
Membership and Networking

Division

ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ
Communication and

Public Relation Division

ฝายบร�หารเคร�อขายนานาชาติ
International Network
Management Division

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development

Division

ฝายพัฒนานวัตศิลปไทย
Thai Innovartive Crafts

Division

ฝายพัฒนาทักษะฝมือชาง
Artisan Development

Division

ฝายพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
Entrepreneurship Development

Division

ฝายเช�ดชูครูชาง
Artisan Master Glorification

Division

ฝายบร�หารนิทรรศการ
Gallery and Exhibition

Division

ฝายสงเสร�มการคาในประเทศ
Internal Trade Promotion

Division

ฝายสงเสร�มการคาตางประเทศ
International Trade Promotion

Division

ฝายพัสดุและจัดซ�้อ
Procurement Division

ฝายเทคโนโลยี
Technology Division

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
Human Resources and

Organisation Development Division

ฝายบัญช�และการเง�น
Accounting and Finance

Division

ฝายอำนวยการ
Administrative Division

ฝายกฏหมาย
Legal Division

รองผูอำนวยการ
Deputy Chief

Executive Officer
ผูชวยผูอำนวยการดานบร�หาร

Assistant CEO for
Corporate Administration

สายงานยุทธศาสตรองคกร
Organisation Strategy

Department

ฝายกลยุทธและแผนงานองคกร
Organisation Strategy

and Plan Division

ฝายประเมินผลและบร�หารความเสี่ยงองคกร
Evaluation and

Risk Management Division

ผูอำนวยการ ศ.ศ.ป.
Chief Executive Officerเลขานุการผูอำนวยการ

Secretary to the CEO
ฝายตรวจสอบภายใน

Internal Audit Division

คณะที่ปร�กษาพ�เศษ
Honorary Advisory Board

คณะกรรมการบร�หาร ศ.ศ.ป.
Executive Board

สายงานสงเสร�มคุณคาหัตถศิลป
Handicraft Value

Promotion Department

สายงานพัฒนาศักยภาพสมาช�ก
Membership Development

Department

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตศิลป
Product Development and

Innovative Crafts Department

สายงานการตลาด
Marketing Department
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นางอรนุช โอสถานนท์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Mrs. Oranuj Osatananda

Representative of 
Bangsai Arts and Crafts Centre

รายนามคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ADVISORY BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

(Public Organization)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Tanin Kraivixien

Privy Councillor
Chairman of the Advisory Board

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

Mr. Somphol Kiatpaiboon

Marketing Specialist

14
รายงานประจ�าปี 2558-2559



นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Ms. Kritsana Ruayajin

Representative of
Bangsai Arts and Crafts Centre

นายสันติ วิลาสศักดานนท์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr. Santi Vilassakdanont

Representative of the 
Federation of Thai Industries

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Mr. Phongsak Assakul

Representative of the 
Board of Trade of Thailand

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

Mr. Sribhumi Sukhanetr

Marketing Specialist
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

EXECUTIVE BOARD
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

(Public Organization)

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบรหาร

Mr. Karun Kittisataporn

President of the Executive Board

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mrs. Malee Choklumlerd

Director General of the Department 
of International Trade Promotion

นางสาวชุติมา บุณยะประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Ms. Chutima Bunyapraphasara

Permanent Secretary of Commerce

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Ms. Pongpun Gearaviriyapun

Director General of the Department 
of Business Development

นายพสุ โลหารชุน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Mr. Pasu Loharjun

Director General of 
the Department of 
Industrial Promotion
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นายสมาน คลังจตุรัส
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Mr. Saman Klangchaturat

Representative of Bangsai 
Arts and Crafts Centre

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda

Representative of the Federation of 
Thai Industries

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Lt.-Gen. Theppong 

Thipayachan

Representative of Bangsai 
Arts and Crafts Centre

นางสาวพจนา สีมันตร
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชพ บางไทรฯ

Ms. Pojana Simantara

Representative of Bangsai 
Arts and Crafts Centre

นายวิชัย อัศรัสกร
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Mr. Vichai Assarasakorn

Representative of the Board 
of Trade of Thailand

นางอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป.

Mrs. Amparwon Pichalai

SACICT Chief Executive Officer
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GATEWAY TO THE KNOWLEDGE
OF THAI ARTS AND CRAFTS

ประตูสู่องค์ความรู้แห่งหัตถศิลป์ไทย
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ศ  คอืช่วงเวลาส�าคญัของศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. 
ที่ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “ ส ั ศิ ท ” ที่มุ่งมั่นเชื่อมโยงคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยไปยัง
สาธารณชน และผู้คนทั่วโลก โดยด�าเนินการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม
2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
4. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ศ.ศ.ป. ได้ปรับปรุงให้มีการท�างานในเชิงรุกและเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางมากขึ้น พัฒนางาน

หัตถศิลป์ ส่งเสริมและเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญามีชีวิตไปพร้อมๆ กับการท�าการตลาดที่เข้มข้น นับเป็นช่วงเวลาที่จะปลุกความมีชีวิตชีวาและสร้างคุณค่า 
ให้กับหัตถศิลป์ไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

20
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The period spanning 2015-2016 has been particularly important for The SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization), or SACICT, as it moves towards 
becoming the “ ”. It concentrates on connecting 
the values of Thai crafts with the general public both in Thailand and around the world on  
4 strategies:

1. Arts and Crafts Knowledge Building
2. Arts and Crafts Business Potential Development
3. Arts and Crafts Product Development
4. Arts and Crafts Market Expansion
For the past 2 years, SACICT has adjusted, refined and improved its operation so as to be 

on the proactive side to reach more people, develop arts and crafts, support and honour Master 
Artisans of Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship Descendants, and adopt marketing 
approaches that serve to revive the value of Thai crafts.
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หนึ่ง นผลงานที่ ศ.ศ.ป. าค ูมิ จคือการรวบรวมองค์ความรู ้
เชิงช่างหัตถกรรมไทยอย่างเป็นระบบ และน�าเผยแพร่เกียรติคณ 
ห้เป็นที่ประจักษ์ โดย ห้ความส�าคั ต่อครูศิลป์ องแผ่นดิน 

ครูช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นฐานะ
ูมิป าที่มีชีวิต และเป็นผู้สืบทอดงานหัตถศิลป์ องบรรพชน

        
         

        
       

        
.

 การรวบรวมองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
Compilation and Transfer Knowledge to the General Public

 การ ลกเปลี่ยนทักษะเชิงช่าง นกลุ่มอาเ ียน 
ASEAN Cross Cultural Crafts

 การเช่อมโยงวั นธรรมร่วม นอุษาคเนย์ 
Crafts: Connecting Southeast Asia

 การเชิดชูครูผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย 
Honouring Producers of Master Crafts

 การเผย พร่องค์ความรู้ด้านหัตถศิลป 
Dissemination of Craft Knowledge

 การอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมประจ�าชาติ 
Preserving National Craft Heritage

การเสริมสรางองค์ความรงาน ิล ัตถกรรม
ARTS AND CRAFTS KNOWLEDGE BUILDING
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ศ.ศ.ป. ได้รวบรวมข้อมลูอนัเป็นประโยชน์เกีย่วกบังานหตัถกรรมต่างๆ 
จดัท�าเป็นฐานข้อมลูเผยแพร่สูส่าธารณชน และพยายามรวบรวมองค์ความรู ้
ทีห่ายากหรอืใกล้จะสญูหายไป น�ามาจดัท�าเป็นข้อมลูเพือ่เผยแพร่ เช่น ผ้าลาย
จวนตาน ีซึง่เป็นผ้าทีม่เีอกลกัษณ์ ลวดลายเกดิจากภมูปัิญญาเฉพาะถิน่แถบ
ภาคใต้ ทีท่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน มลีกัษณะเด่นทีก่ารมดัเส้นด้าย ซ่ึงท�าให้
ผ้าไหมมีลวดลาย สีสันตัดกัน 5-6 สี มีเชิงผ้าและตัวผ้าเป็นสีแดงเท่านั้น

อีกทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง “ ั ก ั ธ ” 
จัดท�าเป็นหนังสือและวีดิทัศน์ ด้วยเห็นว่าหัตถกรรมหลากหลายประเภท  
ที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ในการท�านาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่การ
เพาะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว รวมถึงในพิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับ “ ” 
นั้นถือก�าเนิดขึ้นพร้อมๆ กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เก่ียวพันอยู่กับข้าว  
เช่นกลุ่มเครื่องจักสาน สิ่งทอ หรือเครื่องปันดินเผา ต่างสะท้อนภูมิปัญญา
และความชาญฉลาดของชุมชนและบรรพบุรุษไทยที่สามารถน�าวัสดุใน 
ท้องถ่ินมาประดษิฐ์เป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้ ทีม่ลัีกษณะเฉพาะของงานหตัถกรรม
ในวัฒนธรรมข้าวของไทย ควรค่าแก่การยกย่อง และน�ามาเผยแพร่ในฐานะ
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นการจุดประกายการพัฒนางานหัตถศิลป ์
รูปแบบใหม่ๆ

SACICT has compiled useful information about the various 
handicrafts in order to develop a database, and make available 
to the public. For instance, it initiated a fact-finding about a 
once lost uantani Mudmee silk which represents a woven 
pattern that is so unique, being made of multi-coloured silk 
yarns of high quality and dyed with organic tints in 5-6 colours 
on red background.

SACICT also has gathered information on “
” in the forms of publication, and knowledge videos, 

in view of a great diversity. Viewed that many types of handicrafts 
used in rice cultivating. There are many tools and utensils 
related to rice planting, rice field tending, rice harvesting, as 
well as rituals concerning rice. It is believed that rice-related 
ceremonies have been around ever since rice planting techniques 
were born. Each handicraft within the rice culture – wickerwork, 
textile, and pottery – reflects the wisdom and intelligence of 
Thai ancestral communities and people who made use of 
locally-found materials to make them. The unique characteristics 
of the crafts in the rice culture are believed to be worth talking 
about to inspire the next.

การรว รวมองค์ความรสสาธารณชน
Compilation and Transfer of 
Knowledge to the General Public
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Furthermore, SACICT also collected information and 
knowledge on “ ” or “ ” fabric – an ancient 
textile preceding the present-day “ ” fabric. The 
knowledge gathered included the meaning, characteristics, 
and types of the fabric as used in different social levels, and 
its relationship with the present-day Mudmee silk. The publication 
is titled “ ” Khmer-Thai textile for Court and 
Commoners.

Meanwhile, the cultural aspects related to religion is equally 
interesting, especially about “ ”. Their traditional 
practice as well as tools that reflect the identity of the way of 
Muslims all have ties to the religion. These unique features 
are born of their faith, wisdom and culture manifested in their 
arts and crafts.

SACICT then delved deep into Islamic cultures and lifestyles 
in 5 provinces of Thailand’s Deep South. Through the study of 
Muslim arts and crafts, it built a body of knowledge in the form 
of a publication titled “ ” to promote 
the better understanding of Muslim cultures and Muslim 
consumers.

นอกจากนีย้งัได้รวบรวมองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั “ ส ก ” หรอื 
“ ” หรือ “ ส ก” ผ้าทอโบราณก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็น  
“ ัด ” ในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทั้งเรื่องของ 
ความหมาย ลักษณะและประเภทของผ้า การใช้ผ้าตามล�าดับยศศักดิ์ของ 
ราชส�านักสยามในอดีต ตลอดจนความสัมพันธ์เกี่ยวโยงที่ส่งต่อมาถึง  
“ ัด ” จัดท�าเป็นหนังสือชื่อ “ส ก ” ภูมิผ้าเขมร-ไทย จาก
ราชส�านักสู่สามัญชน เพื่อเก็บรักษาองค์ความรู้ของผ้าไทยโบราณและ 
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้สนใจต่อไป

ขณะที่รากทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาก็มีแง่มุมที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะ “ ส ิ ” ทีม่กีารด�าเนนิชวีติ ประเพณปี บิตั ิตลอดจนเครือ่งมอื 
เครือ่งใช้ ทีส่ะท้อนถงึอตัลกัษณ์ของวถิแีห่งมสุลิมทีม่คีวามผกูพนักับศาสนา
อย่างเด่นชดั เกดิจากความเชือ่ความศรทัธา วถิแีละภมูปัิญญาทางวฒันธรรม
ทีส่ะท้อนผ่านงานศลิปะและหตัถกรรมซึง่มคีวามน่าสนใจในหลากหลายแง่มมุ

ศ.ศ.ป. จึงได้ศึกษา รวบรวม และจัดท�าองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ 
และหัตถกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่  
5 จงัหวดัชายแดนใต้ โดยบนัทกึข้อมลูเป็นหนงัสอืชือ่ “ ั ก ั ธ
ส ิ ” เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอันจะก่อให้เกิด

ความเข้าใจในวิถีแห่งวัฒนธรรมของชาวมุสลิม และน�าไปสู่การสร้างสรรค์
งานหัตถกรรมให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของ
มุสลิมได้อย่างถ่องแท้
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กล่าวได้ว่าปี 2558 และ 2559 เป็นช่วงของการก้าวเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC อย่างเตม็ตัว ส่งผลให้เกดิการขบัเคลือ่นเชือ่มโยง 
ในด้านต่างๆ ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อเป็นการขานรับกับการไหลบ่า
ทางวฒันธรรม ศ.ศ.ป. จงึได้จดักจิกรรมเสวนาวชิาการ เพือ่แลกเปลีย่นองค์
ความรู้เรื่องเอกลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  
ซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์ในแบบของประเทศตนอย่างชัดเจน ทว่ากลับมีจุดร่วม 
ที่สามารถจะน�ามาเชื่อมโยง และน�ามาประยุกต์เข้าด้วยกันทั้งงานผ้าและ 
งานเครื่องจักสาน ซึ่งงานเหล่านี้สะท้อนได้ดีถึงรากเหง้าและภูมิปัญญาของ
ชนชาติในอาเซียนที่ล้วนแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน

นอกจากนี ้ศ.ศ.ป. ยงัได้จดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิป บัิตกิารด้านเทคนิค
การย้อมสีธรรมชาติร่วมกับประเทศในอาเซียน จ�านวน 10 ประเทศ เพื่อ 
เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  
ในวงการผ้าของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งต่างก็มีภูมิปัญญาและ
เทคนคิการย้อมสจีากวสัดทุีใ่ห้สธีรรมชาต ิทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรษุของตน 
อาท ิเทคนคิการย้อมสคีรามธรรมชาตแิบบเทคนคิของไทย ลาว และเมยีนมา 
เทคนคิการย้อมสแีดงจากครัง่ของไทย ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม การย้อม
สธีรรมชาตจิากเปลอืกไม้ต่างๆ ซึง่เป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิของชนเผ่า อาท ิลวัะ 
กะเหรี่ยง เป็นต้น

กจิกรรมในครัง้นี ้นอกจากจะเป็นเวทีให้ผูเ้กีย่วข้องได้ศึกษา เรยีนรู ้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์จากการทดลองป บิตัจิรงิ และยงัเป็นการเชือ่มโยง
ข้อมลูระหว่างกลุม่ผูผ้ลติ และผูค้้าผ้าย้อมสธีรรมชาตใินกลุม่ประเทศอาเซยีน
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาผ้าย้อมสีธรรมชาติให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอีกด้วย

The years 2015 and 2016, when the ASEAN Economic 
Community (AEC) has taken full effects, Thailand witnessed 
an enhancement of interconnectivity in various fields among 
the member states. To respond to the influx of cultures from 
beyond our borders, SACICT organised an academic forum to 
share and exchange knowledge about each country’s unique 
handicrafts. Despite the clear differences, these handicrafts 
could be compared, connected, and further developed, especially 
in relation to textile and wickerwork crafts. These work of arts 
are a good reflection of the different origins and different 
wisdoms of the ASEAN nations.

SACICT also held a workshop to exchange knowledge in 
dyeing techniques using natural materials with our friends in 
nine ASEAN as a means to promote exchanges between 
professionals in Thailand and in other ASEAN. These shared 
wisdoms include indigo-dyeing technique, shared between 
Thailand, aos, and Myanmar  red lac-dyeing technique, shared 
between Thailand, aos, Myanmar, and Vietnam  and tree 
bark-dyeing technique, shared between various tribes such 
as awa and Karen, among others.

This workshop not just served as a common ground for 
interested members of the public to learn and experiment, but 
also become part of the newly created network of both producers 
and traders of such crafts in ASEAN.

การ ลกเ ลียนทัก เชิงชาง นกลุมอาเ ียน
ASEAN Cross Cultural Crafts
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ดินแดนอุษาคเนย์ หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกกันว่าอาเซียน 
นั้นเป็นศูนย์รวมอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ แต่ละประเทศล้วน 
มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติอย่างชัดเจน ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของความเป็นชาตินั้นๆ 

ศ.ศ.ป. จึงได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับผ้าและเครื่อง 
แต่งกายทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์และวฒันธรรมร่วมของกลุม่ประเทศในเอเซยี
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดนิทรรศการ “ ส สั ั ธ

” เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าและเครื่องแต่งกายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
ทัง้ยงัได้รวบรวมข้อมลูองค์ความรู้งานผ้าและเครือ่งแต่งกายทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์
ดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นของแต่ละประเทศ จัดท�าเป็นหนังสือในชื่อ “

ส สั ั ธ ” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

นอกจากนี ้ศ.ศ.ป. ได้รวบรวมและจัดท�าองค์ความรูม้ดัหมี ่ซึง่ประกอบด้วย 
เอกลักษณ์ เทคนิค ลวดลายตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของผ้ามัดหมี่ 
อนัเป็นผ้าทอมรดกทางวฒันธรรมทีส่่งต่อมาจากอนิเดยีซึง่กล่าวได้ว่าเป็นต้น
ก�าเนิดแห่งรากวัฒนธรรมมัดหมี่ ที่ได้แผ่ขยายเข้าไปยังประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และ 
วถิชีวีติของผูค้นต่างพืน้ถิน่ เกดิเป็นผ้ามดัหมีข่องแต่ละประเทศแต่ละภมูภิาค
ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แสดงถึงความเชื่อมโยงในวัฒนธรรมร่วมของ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ที่นับว่าเป็นแหล่งทอผ้ามัดหมี่อันเลื่องชื่อ ได้แก่
อินเดีย จีน ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว รวมถึง 
ประเทศไทย ซึ่งแม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามเทคนิคและรายละเอียด 
ในการทอของแต่ละประเทศ แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์บางอย่างที่แสดงให้เห็น 
หถึงการเป็นวัฒนธรรมร่วมได้อย่างชัดเจน

การเชอม ยงวั นธรรมรวม นอุ าคเนย์
Crafts: Connecting Southeast Asia

The Southeast Asian region or ASEAN is the centre of 
ancient civilisations where each country has its own unique 
national identity. Their textiles or costumes reflect their wisdom 
and national identity.

SACICT, therefore, collected information and knowledge 
on clothings and organised “

” to honour and celebrate Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary. The exhibition 
was also exhibit the 10 different features of apparel in Southeast 
Asian countries. It also showed a wide variety of ancient 
costumes that reflected each country’s original identity. SACICT 
also accumulated the knowledge into a publication under the 
same title.

Furthermore, SACICT also compiled a set of knowledge 
on characters, techniques, patterns, and related cultures of the 
cross cultural crafts. Mudmee pattern is considered a cross 
cultural heritage that had been transferred from India – the 
cradle of Mudmee culture – through traditions, beliefs, religions, 
and lifestyles of people of different periods of time and regions. 
The transfer of such cross cultural crafts was beyond Asia, or 
even to Europe and Africa. Now, Asia – in India, China, apan, 
Indonesia, Malaysia, Cambodia, Vietnam, aos, and Thailand 
– is considered the epicentre of Mudmee silk. Being called in 
different names, but certain characters of the different craft 
are considered the one shared culture.
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ส�าหรับปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้จัดนิทรรศการ “ ัด ส สั ั ธ
” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ในการฟืนฟูและส่งเสริมงานผ้าไหมมัดหมี่จาก
ฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภายในงานเป็นการจัดแสดงผ้ามัดหมี่ จาก 14 ประเทศ ในทวีปเอเชีย 
อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุน อุซเบกิสถาน จีน 
เมียนมา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส์ กัมพูชา กัวเตมาลา 
เม็กซิโก และผ้ามัดหมี่ จากภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และชนเผ่า เช่น 
เผ่าลัวะ เผ่ากะเหรี่ยง ของประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ 
ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผ้ามัดหมี่ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้เชิญฉลองพระองค์ “ ัด ” ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชนินีาถ มาจดัแสดงให้ชาวไทยได้ชืน่ชมความงามของฉลองพระองค์ 
ที่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากท้องถิ่นภาคอีสานของไทย 
อีกด้วย

In 2016 the exhibition titled “ ” 
is a collection of Mudmee’s cross culture craft organised to 
honour and celebrate Her Majesty the Queen’s 84th Birthday 
Anniversary, and to publicise Her Majesty’s work of a lifetime 
in the restoration and the support for Mudmee silk craft.

On display at the exhibition was Her Majesty’s personal 
Mudmee silk collection for the general public to see and 
appreciate the beauty of the craft from Thailand’s northeastern 
region. The exhibition also included a large collection of Mudmee 
products from 14 countries namely India, apan, Uzbekistan, 
China, Myanmar, Vietnam, aos, Malaysia, Indonesia, the 
Philippines, Cambodia, Guatemala, Mexico, and Thailand’s 
North, Northeast, Central, South, and from Thailand’s tribes of 
awa and Karen.
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ศ.ศ.ป. เลง็เหน็ความส�าคญัของครผููผ้ลติงานศลิปหตัถกรรมว่าเป็นทรพัยากรบคุคลทรงคณุค่าทีม่บีทบาทในการอนรุกัษ์สบืสานงานศลิปหตัถกรรม
ไทยให้คงอยูต่่อไป จงึได้ด�าเนนิการคดัสรรผูม้ฝีีมอืและทกัษะเชงิช่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่คีวามประณตี วจิติรงดงาม และมกีารถ่ายทอดประสบการณ์
ให้แก่ชมุชนและประชาชนทัว่ไป เพือ่ยกย่องเชดิชใูห้เป็นครศูลิป์ของแผ่นดนิ ครชู่างศลิปหตัถกรรม และทายาทช่างศลิปหตัถกรรม พร้อมเผยแพร่เกยีรตคิณุ
ในฐานะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย โดย ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

ศิ ดิ
ครูศิลป์ของแผ่นดิน คือ ช่างศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้สืบสานและถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมมาเป็นระยะเวลานาน สั่งสมประสบการณ์ ความรู ้

ความช�านาญในงานศิลปหตัถกรรมพืน้บ้านทีส่บืทอดภมิูปัญญามาจากบรรพบรุษุ หลายชัว่อายคุน และยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์แห่งความเป็นงานหตัถกรรม
ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีความประณีต งดงาม ทรงคุณค่า

ในปี 2558 และปี 2559 มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน จ�านวน 10 และ 11 ท่าน ตามล�าดับ ในสาขาต่างๆ อาทิ งานเครื่องไม้ เครื่อง
โลหะ เครื่องดิน เครื่องรัก เครื่องหิน เครื่องทอ งานติดพิมพ์ งานแทงหยวก และงานตอกกระดาษ เป็นต้น

SACICT recognises the importance of honouring producers of master crafts as they are prominent 
personalities who prolong the lives of Thai folk crafts. SACICT selects and honours Master Artisans 
of Thailand, Master Craftsmen and Craftsmanship Descendants who create exquisite handicrafts, 
and pass on the knowledge to the younger generations and members of the communities to 
preserve the arts. The project aims to laud them as invaluable resource persons of the nation who 
uphold the roots of our culture.

The Master Artisans of Thailand are the professionals who have long been practising and passing 
on their skills and craft wisdom, from their ancestors to the later generations while retaining every 
bit and piece of the exquisite art.

In 2015 and 2016, honours were given, respectively, to 10 and 11 Master Artisans of Thailand 
in wood craft, metal craft, earthenware craft, lacquerware craft, stoneware craft, weaving craft,  
moulding craft, banana trunk carving, and paper cutting craft.

การเชิ ชคร ลิตงาน ิล ัตถกรรม ทย
Honouring Producers of Master Crafts
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ครชู่างศลิปหตัถกรรม คอื ผูม้ฝีีมอืงานศลิปหตัถกรรมของไทยในแขนง
ต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ ต่อยอดผสม
ผสานภูมิปัญญา พัฒนางานหัตถกรรมให้มีความโดดเด่น และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้แก่ทายาท กลุ่มคน หรือผู้สนใจในงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่น 
จนได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

ในปี 2558 และปี 2559 มีผู ้ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นครูช่าง 
ศิลปหัตถกรรม จ�านวน 20 และ 15 ท่าน ตามล�าดับ ในสาขาต่างๆ อาทิ 
เครื่องรัก เครื่องหนัง เครื่องจักสาน เครื่องทอ เครื่องกระดาษ เครื่องดนตรี 
เครื่องไม้ เครื่องดิน เครื่องโลหะ เครื่องหนัง และเครื่องสด เป็นต้น

The Master Craftsmen are craftpeople who excel in their 
respective fields. With their accumulated knowledge and 
experience, They cleverly develop their original craft and pass 
on their knowledge and skills to people of later generations.

In 2015 and 2016, there were, respectively, 20 and 15 Master 
Craftsmen honoured. They are professionals in lacquer craft, 
leather craft, wickerwork, weaving craft, paper craft, musical 
instrument, wood craft, earthenware, metal craft and craft of 
fresh materials.

ครชาง ิล ัตถกรรม
The Master Craftsmen
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ทายาทช่างศลิปหัตถกรรม คอื ช่างศลิปหตัถกรรมรุน่ใหม่ ผูร้บัถ่ายทอด
ภมูปัิญญาจากครศูลิป์ของแผ่นดนิ ครชู่างศลิปหัตถกรรม หรอืช่างฝีมอืงาน
ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ น�ามาพัฒนาต่อยอดทางความคิด  
รูปแบบ ลวดลายให้มีความร่วมสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดั้งเดิม 
ที่มีอยู่ สามารถตอบสนองตลาดได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสืบสาน 
งานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่ล�้าค่าให้คงอยู่ต่อไป

ในปี 2558 และปี 2559 มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม จ�านวน 10 และ 13 ท่าน ตามล�าดับ ในสาขาต่างๆ อาทิ เครื่องรัก 
เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ เครื่องไม้ เครื่องโลหะ และเครื่องกระดาษ 
เป็นต้น

Craftsmanship Descendants are the new wave of Thai 
artisans who inherit the craftsmanship from their ancestral 
Master Artisans or Master Craftsmen, and creatively develop 
and transform the original crafts into modern products that 
can effectively be commercialised.

Awarded in 2015 and 2016 were, respectively, 10 and 13 
Craftsmanship Descendants. They are professionals in lacquer 
craft, wickerwork, earthenware, weaving craft, wood craft, 
metal craft, and paper craft.

ทายาทชาง ิล ัตถกรรม
Craftsmanship Descendants
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การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์ให้เป็นที่รู้จัก เป็นหนึ่งกิจกรรม
ส�าคญัทีผ่ลกัดนัและขบัเคลือ่นให้งานศลิปหตัถกรรมของไทยยงัคงเคลือ่นไหว 
ศ.ศ.ป. จึงเดินหน้าจัดนิทรรศการหัตถศิลป์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน
และภายนอกศ.ศ.ป. เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย โดยจัดกิจกรรมพร้อมให้ข้อมูลองค์ความรู้
ภายในหอนิทรรศการทั้ง 5 แห่งของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอ
สพุรรณ-พสัตร์ หอเกยีรตยิศ หอหตัถศลิป์ระหว่างประเทศ และหอนวตัศลิป์ 

ในปี 2559 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมภายในหอนิทรรศการที่  
ศ.ศ.ป. แล้วยังได้ออกไปจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery ตามสถาน
ที่ต่างๆ ทั่ว กทม. รวม 4 ครั้ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างการรับรู ้
ให้แก่สาธารณชนและผู้สนใจมากขึ้น กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 
ประกอบด้วย กิจกรรม DI  การสาธิต การฝึกอบรมเชิงป ิบัติการโดยครู
ช่างศิลปหัตถกรรมของ ศ.ศ.ป. และมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน

Dissemination of knowledge about handicrafts is considered 
as one of the main engines to continuously drive forward Thai 
crafts. For this reason, SACICT regularly organises internal and 
external activities to promote Thai arts and crafts, allowing 
both local and foreign viewers to fully appreciate the beauty, 
value and the wisdom behind these precious works. SACICT 
features five Art and Crafts galleries – SUPPORT Gallery, Gold 
and Textiles Gallery, Hall of Fame, Innovative Craft Gallery, and 
SACICT International Crafts Gallery.

Apart from these exhibitions, the organisation hosted four 
SACICT Mobile Gallery activities in 2016. The events take place 
across the capital, attracted altogether 10,000 arts and crafts 
enthusiasts who took part in fun-filled days featuring DI  
sessions, workshops and handicraft demonstrations by Master 
Craftsmen of SACICT.

การเ ย พรองค์ความร าน ัตถ ิล
Dissemination of Craft Knowledge
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“ ั ัก ส ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น 
เป็นประจ�าทุกปี โดยการคัดเลือกผลงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง 
ศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและม ี
อตัลกัษณ์ความเป็นไทยน�ามาจดัแสดงและจ�าหน่ายเพือ่ให้งานศลิปหัตถกรรม
ของครูเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และยังสามารถสร้างรายได้ให้ครูและชุมชน 
ในท้องถิ่น

ในปี 2558 ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “ส ส ดก ท
ิ ดิ ” ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ เช่น การสาธิตและ

ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทัง้เทคนคิการผลติผลงานหตัถศลิป์ของครูศลิป์
ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม รวม  
 ท่าน ในสาขางานทอผ้าไหมยกทอง งานเครือ่งทองเหลอืงลงหิน งานเครือ่งถม 

งานลายรดน�้าปดทอง งานเครื่องเบญจรงค์ งานเครื่องทองสุโขทัย และ 
งานหัวโขน 

ในปี 2559 จดังานขึน้ภายใต้แนวคดิ “ ดกศิ ดก ”ิ โดยการ
จดัแสดงนทิรรศการงานหตัถศลิป์ชัน้สงู เผยแพร่ชวีประวตั ิผลงานพร้อมทัง้
เทคนิคการผลิต การขึ้นชิ้นงานชั้นสูงของครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่าง 
ศลิปหตัถกรรม รวม 6 ท่าน ในสาขางานเครือ่งทองเหลอืงลงหนิ งานประดบัมกุ 
งานจักสานย่านลิเภา งานคร�่า งานหนังใหญ่ และงานลงรักปดทอง ซ่ึงเป็น 
งานฝีมือโบราณที่หาชมได้ยาก

The “ ” is another annual activity organised 
by SACICT, showcasing masterpieces by the hands of Master 
Artisans of Thailand, Master Craftsmen and Craftsmanship 
Descendants.

In 2015, the “ ” exhibition was presented, 
highlighting demonstrations of handicraft-making by a total 
of seven Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, and 
Craftsmanship Descendants in gold-brocade silk, stone-polished 
bronze craft, niello craft, lacquer craft, Benjarong ware, Sukhothai 
goldsmithy, and Khon mask.

In 2016, the “ ” exhibition was once again 
organised on the theme Thai Treasure  Artistic Heritage . 
This showcased the high crafts, the biographies of selected 
six Master Artisans of Thailand and demonstrations of the 
techniques for pearl inlaying, an iphao wickerwork, and the 
rare damascene craft, hammered leather craft, and lacquer 
craft.

การอนุรัก ์งาน ิล ัตถกรรม ร าชาติ
Preserving National Craft Heritage
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ช่าง มืองานศิลปหัตถกรรมคือบคลากรท่ีทรงคณค่าเพราะเป็น  
ผู้สืบสานมรดกทาง ูมิป า องงานศิลปหัตถกรรมไทย ห้คงอยู่ 
าย ตก้ระแสสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว ส่งผล หท้ศันคตแิละ

รสนยิม องผูบ้รโิ คเปลีย่นแปลงไป ศ.ศ.ป. จงึ หค้วามส�าคั กบัการ
พั นาทักษะช่าง มือผู้รังสรรค์ผลงาน ทังด้านการพั นางาน
ออกแบบผลิต ัณ ์ และเทคนิค นกระบวนการผลิต หม่  รวมถึง
การน�าเสนอเรือ่งราว องผลติ ณั  ์เพ่ือส่งเสรมิคณคา่และเพ่ิมมลูคา่
ห้แก่งานศิลปหัตถกรรมมากยิ่ง ึน

        
          

.        
    .     

         
      

         .

 การพั นาทักษะ มอเชิงช่าง 
Development of Artisanal Skills

 การเช่อมโยงช่างศิลป นอาเ ียน 
Artisans and ASEAN Connectivity

  การพั นาศักยภาพธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม 
Craft Business Development

 การพั นาชุมชนหัตถกรรม 
Development of Craft Communities

การเพิมสมรรถน ล พั นาธุรกิ งาน ิล ัตถกรรม
ARTS AND CRAFTS BUSINESS POTENTIAL 

DEVELOPMENT
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ในปี 2558 และปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้จดัท�า “ ก ั ศิ
ั ก ั ศิ ” เพื่อเพิ่มสมรรถนะฝีมือ 

ช่างหัตถศิลป์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ  
การประชุมเสวนา การจัดนิทรรศการ และการสาธิต เพื่อให้ครูศิลป์ของ
แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่
ได้เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะเชงิช่าง เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการจดัการ
และการปรบัปรงุคณุภาพการผลติระหว่างกนัซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ต่อยอด รวมทัง้สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่งานศลิปหตัถกรรมไทย กจิกรรมส�าคญั
ได้แก่ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการทอผ้ายกดอกชั้นสูงซึ่งเป็นนวัตกรรมการ 
ทอผ้ายก 8 ตะกอ ที่ท�าให้ผ้าท่ีถักทอขึ้นสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน โดย 
ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะได้เรยีนรูก้ารทอผ้าในทกุขัน้ตอน ต้ังแต่การกรอเส้นฝาย 
การเตรียมด้ายเส้นยืน การคัดลายผ้า การเก็บตะกอ ไปจนถึงทอเป็นผืนผ้า

การพฒันาทกัษะการย้อมเส้นไหมอรีีด้่วยคราม ซึง่เป็นทกัษะทีต้่องอาศยั
ความช�านาญเป็นพิเศษ และกล่าวได้ว่ายังไม่เคยมีผู้ใดทดลองย้อมไหมอีรี่
ด้วยครามมาก่อน และทักษะด้านการย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
จะได้เรียนรู้เทคนิคการน�าวัสดุธธรมชาติที่ให้สีสันต่างๆ มาใช้ย้อมเส้นฝาย
และเส้นไหมก่อนที่จะน�าไปทอเป็นผืนผ้า

In 2015 and 2016, SACICT introduced a project to develop 
the artisanal skills of both veteran and new generation craftsmen 
in several areas of the country through conferences, discussions, 
exhibitions, and workshops. The project aimed at enhancing 
the capacity of Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, 
and Craftsmanship Descendants through exchange of knowledge 
and techniques that portray Thailand’s cultures, traditions, and 
different local identities. They also touched on management 
and production improvement.

Among the activities were a training of 8-heddle weaving 
technique which enabled artisans to make double-sided fabrics. 
The training included techniques in silk spinning, preparation 
of weft yarns, manipulation of heddles, and weaving procedures.

SACICT also organised an additional course on Eri silk 
dyeing, the technique which has never been experimented 
anywhere before. Participants were taught the knowledge of 
using indigo, covering indigo cooking, dyeing techniques, and 
the complicated indigo solution preservation process.

การพั นาทัก มอเชิงชาง
Development of Artisanal Skills
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อีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญของ ศ.ศ.ป. ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งาน
หัตถกรรม ประเภทงานดุนโลหะกับประเทศอินโดนีเซียและกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีหัตถกรรมงานดุนโลหะอันโดดเด่น 
โดยได้คัดเลือกครูศิลป์ของแผ่นดิน และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เดินทางไปแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคนิคในการท�างานดุนโลหะกับ 
ช่างฝีมือของอินโดนีเซียและกัมพูชา ซึ่งนอกจากจะสามารถน�าเทคนิคองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์งานโลหะของไทยให้มีความ 
ร่วมสมัย เป็นสากลและน่าสนใจมากขึ้นแล้ว ครูศิลป์ของแผ่นดินของไทยยังได้แสดงศักยภาพเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปะและทักษะ 
ในการสร้างสรรค์งานดุนโลหะที่ประณีตงดงามของไทยให้ช่างชาวอินโดนีเซียและกัมพูชาได้ประจักษ์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้นยังได้คัดเลือกครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เดินทางไปศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่ประเทศญี่ปุนซึ่งเป็นประเทศที่มีงานหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์ และโดดเด่นในเรื่อง 
ของการน�าการตลาดมาผสมผสานกับการสร้างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยครูช่างของไทยได้ไปศึกษา ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า การจัดพื้นที่ร้านค้า รูปแบบการให้บริการ ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  
ไปพร้อมๆ กบัการปรบัตวัให้สามารถยนือยูใ่นตลาดยคุใหม่ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการน�ามาปรบัใช้กบังานหตัถศลิป์
ไทย นอกจากนี้ยังน�าเทคนิคและองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและผู้ผลิตงานหัตถกรรมต่อไป

การเชอม ยงชาง ิล นอาเ ียน
Artisans and ASEAN Connectivity

An important SACICT activity linked to integration within the ASEAN Economic Community (AEC) is craft 
knowledge connectivity with artisanal counterparts in Indonesia and Cambodia. A number of Master Artisans 
of Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship Descendants were selected to join a delegation to these 
countries to learn and exchange knowledge on embossed metal crafts. The Thai artisanal delegation returned 
not only with a much greater knowledge of embossed metal craft for use in innovating and improving our own 
metal craft products but were also able to demonstrated Thailand’s skills in this field to their counterparts. 

In addition, selected Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, and Craftsmanship Descendants 
travelled to apan to learn about the country’s unique identity, artisanal creativity, design trends, product display 
design, store design, services, their preservation of ancient cultures, all of which are recognised as apan’s 
strengths. This knowledge is seen as most beneficial to the development of Thai crafts and further winning the 
hearts of consumers in modern markets. 
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ศ.ศ.ป. ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสมาชิก ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ รวม 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใน 
การท�าธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การสร้างเสริมแนวคิดในการพัฒนา
ธรุกจิให้เกดิคณุค่าและสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยการใช้ความคดิสร้างสรรค์ ต่อยอด 
จากภูมิปัญญา ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดระดับสากล ตลอดจนพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้หัตถกรรมไทยเติบโต  
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา ภายในงาน 
International Innovative Craft Fair 2015 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึก
ส�าหรับสมาชิก กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจการค้าให้แก่
สมาชกิในภมูภิาค จ�านวน 3 ครัง้ ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสมีา 
และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม

ในปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
และสมาชิกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดการฝึกอบรม
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

การฝึกอบรม “ ดั ” เน้นเรือ่งของการจดัท�าบญัชเีชงิพาณชิย์ 
การเล่าเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารผ่าน 
สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญในการเสนอผลิตภัณฑ ์
หตัถกรรมให้เป็นทีรู่จ้กั ตลอดจนการวางกลยทุธ์การตลาดเพือ่สร้างจดุขาย
ที่ตรงใจผู้บริโภค และการวางกลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายเพื่อก�าหนดช่องทาง 
การขายให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าซึง่ช่องทางการสือ่สารผ่าน
สื่อดิจิตัลเป็นช่องทางที่น่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการหัตถกรรมเนื่องจาก 
มีค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถเข้าถึงเปาหมายได้รวดเร็วและแพร่หลาย  
นอกจากนั้นยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของงานหัตถกรรม 
ในตลาดโลก (Craft Trend) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านหัตถศิลป์สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกด้วย

SACICT hosted a total of four training sessions and seminars 
to develop potentials among its members and craft entrepreneurs 
covering business skills, management skills, business 
development strategies, and application of creativity and modern 
technologies in adding product value. The programme served 
to prepare entrepreneurs for tougher competition in the 
international craft markets.

The organisation, meanwhile, encouraged an establishment 
of a strong craft network to sustainably drive forward Thailand’s 
handicraft products. It also held training sessions and seminars 
in the International Innovative Craft Fair (IICF) 2015 to further 
develop members’ business development strategies, as well 
as craft trade potential in three regional seminars in Chiang 
Mai, Khon Kaen, and Nakhon Ratchasima.

In 2016, a more comprehensive programme was introduced. 
Gearing towards maximum efficiency, it was divided into three 
levels – fundamental, intermediate, and advanced levels.

The fundamental level focused on different levels of 
commercial accountancy, story-telling, online communication 
skills and the creation of a marketing strategy and sales channel 
strategy with a focus on online markets. Knowledge on craft 
trends was also provided to get entrepreneurs ready for changing 
market demands in the future.

การพั นา ักย าพธุรกิ งาน ิล ัตถกรรม
Craft Business Development
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การฝึกอบรม “ ดั ก ” เป็นการเสรมิสร้างองค์ความรูเ้รือ่งกลยทุธ์
ทางธุรกิจซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ การเรียนรู้ 
กระบวนการท�าธรุกจิด้วยแบบจ�าลอง ean Startup เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้ารวมถึงแบบจ�าลอง BMC (Business Model Canvas) เพื่อสร้าง
ธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตแบบยั่งยืน เรียนรู้การสร้างอัตลักษณ์และสร้าง
แบรนด์ตลอดจนแนะน�าแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ

การฝึกอบรม “ ดั ส ” เป็นการอบรมเชงิป บิตักิารเพือ่บ่มเพาะธรุกจิ
เชิงลึกโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ การท�าแบบ
จ�าลองธุรกิจ BMC เพื่อเข้าสู่ตลาดเปาหมาย การเจรจาต่อรองทางการค้า 
ศึกษาตลาดดิจิตัล รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจหัตถกรรมที่ประสบความ
ส�าเร็จ ซึ่งเมื่อจบการอบรมผู้ประกอบการจะมีแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 
ของตนเองทีส่ามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ และก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูป้ระกอบ
การหัตถกรรมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ศ.ศ.ป. ได้จัดท�าขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ 
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการหัตถกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง ได้แก่ โครงการสร้างเครอืข่ายกจิกรรมสมาชกิสญัจร
และให้ค�าปรึกษา โดยการจัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรมสมาชิกในภูมิภาค
ต่างๆ จ�านวน 9 ครั้ง ณ จังหวัดล�าปาง ก�าแพงเพชร กระบี่ สุรินทร์ 
พระนครศรีอยุธยา สกลนคร เชียงใหม่ นครปฐม และนครศรีธรรมราช

The intermediate level focused on a business strategy that 
would strengthen craft entrepreneurs, simulation of ean Start-
up business models, product design and packaging. The courses 
also covered BMC (Business Model Canvas), creation of unique 
identity, brand promotion, while providing advice on suitable 
sources of capital for business development and expansion.

The advanced level featured a serious workshop with an 
emphasis on advanced strategic plans, penetration of domestic 
and overseas markets, BMC, trade negotiation, and digital 
markets. It also included a study trip to learn from successful 
handicraft entrepreneurs.

Another project centred on consultation, member relations, 
and maximisation of business opportunities. Activities were 
organised in different regions of Thailand to build a network 
of craft entrepreneurs and provide counselling on craft producers 
in communities. It also gave SACICT an opportunity to learn 
about each craft producer and select them for nine further 
public relations activities in ampang, Kamphaeng Phet, Krabi, 
Surin, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Sakon Nakhon, Chiang Mai, 
Nakhon Pathom, and Nakhon Si Thammarat.
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การดงึเสน่ห์ทางวฒันธรรม วถิชีมุชน ทกัษะภมูปัิญญา อตัลกัษณ์ และ
ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น�ามาสร้างมูลค่า
ให้แก่ธรุกิจหตัถกรรมและหมู่บ้านหตัถกรรมให้เตบิโตอย่างเข้มแขง็และยัง่ยนื 
ก็เป็นสิ่งที่ ศ.ศ.ป. ให้ความส�าคัญ โดยได้ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชน
หตัถกรรมให้เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิศลิปวฒันธรรม สามารถเปดรบันกัท่องเทีย่ว 
และผูส้นใจเข้ามาเรยีนรูเ้รือ่งราว กระบวนการท�างาน รวมทัง้เลอืกซือ้ผลติภัณฑ์
ได้ถึงแหล่งผลิต

ในปี 2558 ศ.ศ.ป. ได้เข้าไปท�างานในชุมชน 4 พืน้ที่ 3 จงัหวดั 3 ภมูภิาค 
ได้แก่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่บ้านดอนกอก จังหวัดหนองคาย กลุ่มเครื่องเงิน
และเครื่องเขินชุมชนวัวลาย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มทอผ้าบ้าน
หล่ายแก้ว อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับขยายช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนโดยการ 
น�าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้ง 4 ชุมชนมาจัดจ�าหน่ายในงาน “ ส ั ศิ
ท ” รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่าง

ชุมชนหัตถกรรม กับผู้ประกอบการเอกชน อาทิ ชุมชนหัตถกรรมอรัญญิก 
กับห้างเซ็นทรัล ชิดลม ชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ดอนกอกกับบริษัท 
enda จ�ากัด และชุมชนหัตถกรรมทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วกับ 

บริษัท I.K.I จ�ากัด ของญี่ปุน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมออกร้านจัดแสดงและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจกรรมตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “ ธ กิ ส ส สิ
ท ศิ ส ” โดยใช้ชือ่งาน “ สิ

ั กั ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่สนบัสนนุสนิค้าชมุชน
หัตถกรรมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญคือ การจัดนิทรรศการ “
” แสดงผลงานจากโครงการความร่วมมอืระหว่าง ศนูย์ส่งเสรมิ 

ศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และบรติชิเคานซลิ (ประเทศไทย) 
ที่ได้น�านักออกแบบงานหัตถกรรมเชิงพาณิชย์จากประเทศอังกฤษ มาเป็น
วิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการท�าธุรกิจให้แก่ชุมชนหัตถกรรมโดยตรง  
พร้อมทั้งน�าสินค้าไปจัดแสดงและจ�าหน่ายที่สหราชอาณาจักรด้วย

การพั นาชุมชน ัตถกรรม
Development of Craft Communities
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Cultural charms, community lifestyles, folk craft skills and wisdom, local 
identity, and biodiversity, are among attractive elements which can help craft 
communities prosper firmly and sustainably. SACICT has therefore organised 
several craft community development projects over the past few years. 

In 2015, SACICT team travelled to work with villagers in four locations in 
three provinces of three regions – the Bamboo Wickerwork Group of Baan Don 
Kok in Nong Khai province  the Silver and acquer Craft Group at Wualai and 
Baan ai Kaeo Weaving Group in Chiang Mai province  and Aranyik Village of 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The four communities were given the 
opportunity to expand their market channels through the SACICT-organised 
fair “ ”, as well as seek business 
partnerships with prominent private sector agencies. The Aranyik community 
has since joined with Central Department Store at its Chidlom branch, while 
the Bamboo Wickerwork Group at Baan Don Kok has synergized with enda 
Co., td, and the Baan ai Kaeo Weaving Group has partnered with I.K.I Co., 
td.

The four communities also joined the “
” fair, organised by the Ministry of Commerce. Held on the theme 

“ ”, the fair successfully reflected its “
”. The fair was organised 

as part of the government’s policy to promote community handicraft products 
in Bangkok’s original cultural attraction.

Furthermore, SACICT also staged the “ ”
exhibition, a collaborative project between SACICT and British Council (Thailand). 
Among the many interesting activities were a series of workshops participated 
by commercial designers from England. As the result of these some local 
artisans are now proud to have their products selected to showcase in the 
United Kingdom. 
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The current trends on health and environmental 
concerns have brought about the popularity of 
handicrafts which are made of non-toxic, organic 
materials. In response to these new trends, 
SACICT initiated an activity to encourage artisans 
to organically grow plants to be used in making 
handicrafts. The project, entitled “

”, has helped artisans to 
produce organic indigo. The mission, with the 
catchy name of “ ” then 
encouraged, promoted and inspired SACICT 
member agriculturists, artisans, and the general 
public to turn to the organic side of the field.

นอกจากนี้ จากกระแสสังคมที่หันมาให้ความส�าคัญ
กบัการดแูลสขุภาพและการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากขึน้ใน
ขณะนี้ ท�าให้สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้
รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ศ.ศ.ป. จึงได้จัดท�าโครงการ 
“ส ั ก ิ ท ” ปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน 
งานหัตถกรรม เช่น ต้นคราม ผสมผสานกับพืชอื่นๆ ใน
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ได้ผลผลิตครามอินทรีย์ 
และน�ามาต่อยอดจดักจิกรรม “ ิ ั กิ ิ ท ” 
โดยการสาธิตและจัดฝึกอบรมเชิงป ิบัติการการย้อมสี
จากวสัดุธรรมชาต ิเพือ่กระตุน้ ส่งเสรมิ สร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้สมาชิกของ ศ.ศ.ป. และสาธารณชน ริเริ่มสร้างสรรค์
งานหัตถกรรมอินทรีย์
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การพั นาผลิต ัณ ์ถือเป็นหัว จส�าคั ที่จะท�า ห้งานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคณค่า มีความ 
โดดเด่น และเป็นที่จับตา องตลาดทงั นและต่างประเทศ ศ.ศ.ป. จึงม่งมั่นที่จะส่งเสริม ห้ช่าง
หัตถศิลป์ทกแ นงเรียนรู้ที่จะพั นาและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมทงั นส่วน อง การ
ออกแบบ กระบวนการผลติ และรปูแบบการ ชส้อยเพ่ือสร้างความนา่สน จและเพ่ิมมลูคา่ หแ้ก่
ชินงานผ่านหลากหลายกิจกรรม รวมถึงการสนับสนนการแจ้งจดลิ สิทธิผ่านการอบรม ห้
ความรู้ และ ห้ค�าแนะน�ารายบคคล

            
     .       
           

      .      
           
.            

       .    
         .

 การส่งเสริมการออก บบผลิตภัณ ์ศิลปหัตถกรรม 
Promotion of New Product Designs

 การสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม 
Promotion of Creative Handicrafts

 การพั นาผลิตภัณ ์ชุมชน 
Development of Community Crafts

 การยกระดับงานหัตถกรรมไทยสู่สากล 
Taking Thai Crafts to Global Markets

 การพั นาผลิตภัณ ์ นวั นธรรมร่วม 
Development of Cross Cultural Craft Products

 การขับเคล่อนกิจกรรมเพ่อสังคม 
Activities for the Society

การพั นา ลิต ัณ ์ ิล ัตถกรรม
ARTS AND CRAFTS PRODUCT DEVELOPMENT
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โครงการ “ ส ั ศิ ” หรือ “ ท ั ศิ ” เป็นหนึ่งใน
โครงการส�าคัญของ ศ.ศ.ป. ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับงาน 
ศลิปหตัถกรรมไทยให้มคีวามร่วมสมยั เหมาะสมกบัตลาดในระดบัสากลมาก
ยิ่งขึ้น สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความสวยงาม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้กับครูศิลป์ของแผ่นดิน  
 ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา และผู้สนใจ ที่มีใจรักในงานศิลปหัตถกรรมไทย 

ในปี 2558 ศ.ศ.ป. ได้สร้างแนวโน้มใหม่ของงานศิลปหัตถกรรมทีผ่สาน 
แง่มุมศิลปะ โดยการจัดเสวนา เชิญนักออกแบบงานหัตถกรรมที่มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ 
การตคีวามของงาน “ ” และสามารถสร้างความหมายใหม่ในคณุค่า
แห่งงานเบญจรงค์ไทยได้อย่างน่าทึ่ง ผลงานซึ่งเป็น imited Edition by 
SACICT เหล่านี้น�าเสนอสู่สายตาสาธารณชน ในรูปแบบนิทรรศการ โดยมี
ชุมชนหัตถกรรมร่วมเสนอสีสันแห่งเบญจรงค์ผ่านทักษะภูมิปัญญาของตน 
อาทิ กลุ่มจักสานใบลานบ้านทับลาน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีรี่ ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าไหมแต้มหมี่บ้านหัวฝาย 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านตอกแปน

ศ.ศ.ป. ยงัจดัประกวดและมอบรางวลั Innovative Craft Award 2015 
(ICA 2015) หรือการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้
หวัข้อ “ ดก ิ ” มผีลงานทีส่ร้างสรรค์
ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะและภูมิปัญญา ที่มีมาแต่เดิม สะท้อน
ทักษะและเทคนิคเชิงช่าง และเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ส�าหรับใช้งาน หรือ 
ใช้ประดับตกแต่งภายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือที่พักอาศัย ในรูปแบบของ
งานประติมากรรม หรือศิลปะการจัดวาง โดยได้น�าผลงานจากการประกวด
ครั้งนี้ 12 ชิ้น มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ 
แก่ผู้ที่เข้าชมงานอีกด้วย

The Innovative Craft project, one of the strategic programmes 
successfully organised by SACICT over the past years, has 
unveiled a wide variety of exciting prototypes aimed at promoting 
the modernity of Thai products on the international market. It 
also served as a pathway for future product development for 
Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen, Craftsmanship 
Descendants, as well as students and enthusiasts of Thai crafts. 

In 2015, with the aim of creating a new trend which arts 
and crafts combine, SACICT invited top Thai craft designers 
with popular works in the market to join the discussion on the 
creation of new Benjarong-ware products that would redefine 
Thailand’s unique ceramics. The imited Edition collection by 
SACICT was then turned into an exhibition in collaboration with 
craft communities – Baan Thab an Palm-Weaving Group, 
Nong aplong Weaving Group, Eri Silk Natural Dyeing Group, 
Taem Mee Silk Weaving Group of Baan Hua Fai – all showcasing 
their own themes and Benjarong-inspired models.

SACICT also organised a competition for innovative products 
under the name “ ” or ICA 2015. Inspired 
by traditional skills and artisanal techniques, the craft products 
were created for use or to serve as decorative items in hotels, 
restaurants or households in the form of sculptures or installation 
art. Altogether 12 innovative products were exhibited to provide 
the craftspeople as well as interested members of the public 
further learning and inspiration. 

การสงเสริมการออก ลิต ัณ ์ ิล ัตถกรรม
Promotion of New Product Designs
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ศ.ศ.ป. ได้มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ช่างฝีมือและชุมชนหัตถกรรม  
ทีม่ทีกัษะฝีมอือยูเ่ดมิ สามารถปรับตวัและตอบรบักบักระแสโลกทีเ่ปลีย่นแปลง 

โดยในป ี2558 ศ.ศ.ป. ได้จดักจิกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์หตัถกรรม
เพือ่ความยัง่ยนืของชมุชน บนพืน้ฐานความพอเพยีง พอด ีและพอใจ ของทัง้ 
ผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้งาน ภายใต้แนวคิด “ ” หรือ “ ” ซึ่งเป็น
แนวคิดที่สังคมก�าลังให้ความสนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ
การออกแบบสินค้า เครื่องใช้ และของตกแต่งบ้านจากประเทศญี่ปุนมาให้ 
ค�าปรกึษา เพือ่ให้ช่างและชมุชนสามารถออกแบบและผลติสนิค้าทีต่อบโจทย์
ตลาดญีป่นุ ซึง่เป็นตลาดเปาหมายส�าคญัของไทย ขณะเดยีวกนักย็งัคงกลิน่
อายและเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable 
Crafts) เป็นอกีโครงการหนึง่ที ่ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ด้วยมุง่มัน่ 
ทีจ่ะส่งเสรมิให้สมาชกิสามารถปรบัตวัให้สอดรบักบักระแสความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้ง  
เพือ่แสวงหาแนวทางในการตอบสนองมติด้ิานสงัคม ให้ค�านงึถงึการอยูร่่วมกัน 
ในสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยในปี 2559 ศ.ศ.ป. ตอบโจทย์กระแสการ
พฒันาผลติภณัฑ์ส�าหรบัชมุชน โดยได้จดัท�าโครงการภายใต้แนวคดิ iving 
Together น�านักออกแบบที่มีความเข้าใจในงานหัตถกรรมพื้นถิ่น เข้าไป 
ร่วมกับชุมชนนั้น โดยมุ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีงาน
หตัถกรรมดัง้เดมิในชมุชน การประยกุต์เทคนคิ การใช้วสัดทุีห่าได้จากชมุชน
ผสมผสานกบัการออกแบบทีทั่นสมยัขึน้ มชีมุชนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วม
โครงการทัง้สิน้ 16 ชมุชน จาก 10 จงัหวดั มกีารพฒันาผลติภณัฑ์หตัถกรรม
ได้กว่า 50 ชิน้ และน�าไปจดัแสดงและทดสอบตลาดในงาน Interior ifestyle 
ณ กรงุเกยีว ประเทศญีป่นุ รวมทัง้การจดัแสดงในงาน Organic  Natural 
Expo 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกด้วย

ศ.ศ.ป. ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการสร้างแนวโน้มงานศลิปหตัถกรรม 
จึงจัดกิจกรรม SACICT Craft Trend เพื่อเป็นเสมือนขอ้มูลพื้นฐานและเปน็
แนวทางของงานหัตถกรรมในแต่ละปี ด้วยการสงัเคราะห์ และกลัน่กรองข้อมลู
โดยผู้เชี่ยวชาญของวงการหัตถกรรม เพื่อให้ผู้ผลิตงานหัตถกรรม นัก
ออกแบบ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ปรับเปลี่ยนรูป
แบบ และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

SACICT has consistently supported its members – artisans 
and the craft communities – in adapting to changing global 
trends.

In 2015, SACICT introduced a project on the theme “ ”
or “ ” to stimulate the artisanal community’s awareness 
of the need to be sufficient economically, socially, culturally 
and environmentally to ensure the sustainability of the craft 
communities and maintain customer satisfaction. 

With the aim of encouraging Thai artisans to combine 
traditional craftsmanship with modern design, SACICT invited 
a marketing and design expert from apan to share experience 
in apan’s designs of products, household products, and home 
decorative items. It was felt that Thai artisans and craft 
communities could learn from Japan and go on to manufacture 
products that were suitable for the apanese market. Sustainable 
crafts remain one of SACICT’s main points of interest, with the 
hope of stimulating members to adapt to changing social and 
environmental currents while focusing on product development 
procedures and sustainable social harmony.

In 2016, SACICT responded to the need to develop community 
products and thus complete the craft tourism supply chain by 
inviting top designers to brainstorm and develop new ones. 
This resulted in 16 communities from 10 provinces being 
selected to produce 50 new handicraft products. These products 
were later introduced at the Interior ifestyle fair in Tokyo and 
at the Organic  Natural Expo 2016 held at Queen Sirikit National 
Convention Center in Bangkok.

SACICT, in collaboration with specialists, has also been 
engaged in analysing craft actualities. This led to the development 
of “ ”, which provides information on predicted 
future trends that artisans, designers, and craft manufacturers 
can use as a trustworthy reference or fundermental for their 
creation of new products.

การสรางสรรค์ ิล ัตถกรรม
Promotion of Creative Handicrafts
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การส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ ์
ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านตามโครงการส่งเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เป็นอีกบทบาทที่ ศ.ศ.ป. ด�าเนินการด้วยความมุ่งมั่น

โดยในปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ในกลุม่ผลติภณัฑ์
ศลิปาชพีและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิผ้าปักชาวเขา ในพืน้ทีบ้่าน
ห้วยเมอืงงาม อ�าเภอแม่อาย จังหวดัเชยีงใหม่ ซึง่มเีอกลกัษณ์ในการใช้เทคนคิ
การปัก โดยปักลวดลายและสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ�าเผ่าลงบนผ้าพืน้สดี�า ซึง่
มีทั้งลวดลายดั้งเดิมและลายร่วมสมัย โดย ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม และครูอาสา
สมคัร กศน.จากศนูย์ฝึกและพฒันาอาชพีราษฎรไทย ในการพฒันาผลติภณัฑ์
ต้นแบบซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นการแปรรูปจากผ้าปักลายดั้งเดิมมาเป็น
ของช�าร่วย เครื่องใช้ และเครื่องแต่งกายที่มีความร่วมสมัย เช่น สมุดโน้ตหุ้ม
ด้วยผ้าปักอาข่า เก้าอี้พักแขน เสื้อผ้าสตรี เป็นต้น

ศ.ศ.ป. ยงัได้เข้าร่วมโครงการพฒันาผลติภณัฑ์จากผ้าทอขนแกะ บ้าน
ห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ ่องสอน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของมูลนิธิโครงการหลวงจนมีชื่อเสียงว่าเป็น
ผ้าทีม่คีวามนุม่ และทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 
หรือ GI ของจังหวัดแม่ ่องสอน โดย ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกับตัวแทนกลุ่มชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอซึ่งอยู่ในพื้นที่ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มีความสวยงามและความแตกต่างจากเดิม อาทิ น�าเส้นใยขนแกะมา
ทอผสมกับเส้นใยอื่นๆ เช่น เส้นใยฝาย การใช้วัสดุย้อมจากวัตถุดิบขึ้นชื่อ
ของห้วยห้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบ และมีความ
ร่วมสมัย เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่งโตะอาหาร ปลอกหมอนอิง ชุดเสื้อผ้า และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนากว่า 30 ชิ้นนี้ ได้น�ามาจัดแสดงเพื่อทดลอง
ตลาดในงาน “ ท ” และงาน “ ั ศิ ท ทิด ท ิ ” 
ซึ่งปราก ว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

SACICT has taken further steps forward in the development 
of local community crafts according to the objectives of Her 
Majesty Queen Sirikit’s SUPPORT Foundation.

In 2016, a SACICT team travelled to Baan Huai Mueang 
Ngam in Mae Ai district of Chiang Mai province to assist in 
improving its typical hill tribe embroidered fabrics decorated 
with both classic and modern patterns. Thanks to the collaboration 
of officials from Huai Mueang Ngam Highland Agriculture 
Development Station and volunteer teachers from the Non-
Formal Education branch of the local Vocational Training and 
Development Centre for Thai People along the Border Areas, 
several products were developed under the project including 
souvenirs, utensils, notebooks covered with embroidered Akha 
fabric, armchairs and women’s clothing.

In Baan Huai Hom, Mae a Noi district of Mae Hong Son 
province, where the villagers are predominantly Karen, products 
made of local fleece have been developed by mixing the fleece 
with other fibres such as cotton to maximise product variety. 
More importantly, fleece products here have been awarded GI 
(Geographical Indication) certification. Around 30 products, 
among them decorative items for the dining table, pillowcases 
and clothing, were showcased at the Thai Cotton Fair  2016 
and “ ” or “

” in Bangkok.

การพั นา ลิต ัณ ์ชุมชน
Development of Community Crafts
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บทบาทของ ศ.ศ.ป. ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม
ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนั้น มี
พัฒนาการเห็นได้เด่นชัดในการจัดงาน นวัตศิลป์นานาชาติ (International 
Innovative Craft Fair หรือ IICF) ในแต่ละปี

ในปี 2558 มีกิจกรรมในงานที่น่าสนใจหลากหลาย ที่ส�าคัญได้แก่  
การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือ Innovative Craft 
Award (ICA) ที่แสดงพลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และ
เป็นสากลของนักสร้างสรรค์งานในไทย รวมถึง ASEAN Selection ซึ่งจัด
แสดงผลงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์จาก 10 นักออกแบบงานหัตถกรรม
จากกลุ่มประเทศอาเซียน และเชิญเจ้าของผลงานมาร่วมเสวนาเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เข้าชมงาน

ในปี 2559 ศ.ศ.ป. ยังคงเดินหน้าจัดการประกวดงานหัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (ICA) ภายใต้หวัข้อ “ ” หรอื “ศิ ธ ”ิ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังของความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาหัตถกรรม
ในรูปแบบใหม่ๆ และเปดโอกาสให้ทีมนักออกแบบ และชุมชนได้ส่งผลงานที่ม ี
การผสมผสานวัสดุจากธรรมชาติและภูมิปัญญา ต่อยอดสู่ความร่วมสมัย 
ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2 5 ราย แบ่งเป็นประเภท  
มืออาชีพ 193 ราย และประเภทนักศึกษา 82 ราย

การยกร ั งาน ัตถกรรม ทยสสากล
Taking Thai Crafts to 
Global Markets
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The role of SACICT has been underlined by its efforts to 
support and promote Thai crafts to a larger audience, so that 
handicraft products from Thailand can be competitive on the 
international market. One of the most important events organised 
by SACICT is the annual International Innovative Craft Fair 
(IICF). 

At IICF 2015, SACICT proudly presented the Innovative Craft 
Awards (ICA) to competition entrants who showed off their 
creativity through their products. At ASEAN Selection zone, ten 
top-notch ASEAN designers showcased their inspiring works 
and were also invited to share their inspirations behind these 
masterpieces.
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รางวัลชนะเลิศในประเภทมืออาชีพได้แก่ผลงาน “ทศกั ” 
ผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทศกัณฐ์ ซึ่งเชื่อมโยง
ระหว่างนวตักรรมของวสัดแุละงานศลิปหตัถกรรมไทย โดยใช้เซลลโูลสชวีภาพ
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าว เป็นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรูป
แบบ ซโีร่ เวสท์ ( ero-waste) และรางวัลชนะเลศิในประเภทนกัศกึษา ได้แก่ 
ผลงานชือ่ “สก ด ” โดยนกัศกึษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ซึง่เป็นการออกแบบ
โคมไฟทีม่กีารผสมผสานวตัถุดบิ และภมูปัิญญางานหตัถกรรมท้องถิน่ด้าน
งานจกัสานสุม่ไก่และการย้อมผ้าคราม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสกลนคร
โดยใช้เทคนิคการย้อมครามกับไม้ไผ่เพื่อให้ได้เอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากนัน้ ยงัเปดโอกาสให้ผูเ้ข้าชมงานร่วมโหวตผลงานทีเ่ข้าประกวด
ที่ชื่นชอบ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงานชื่อ “ ”
ที่น�าเอาถ่านไม้โกงกางซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนยี่สาร จังหวัด
สมุทรสงคราม มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าใหม่ ด้วยเทคนิค
การยาไม้ด้วยชัน อันเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่น มาช่วยแก้ปัญหาข้อจ�ากัด 
บางประการของถ่านไม้โกงกาง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีคุณค่าของความเป็นไทยที่แฝงไปกับวิถีชีวิต
สมัยใหม่ ได้อย่างกลมกลืน

The award-winning professional artisan was “
”, which links the innovative use of raw materials 

with Thai classical arts. “ ” underlines 
environmental concerns and the zero-waste mode by using 
cellulose from rice tissue transplanting. The award-winning 
student was from the Faculty of Architecture, King Mongkut’s 
Institute of Technology adkrabang. His entry, “ ”
was made of locally available raw materials and used traditional 
bamboo wickerwork and the indigo-dyeing technique from 
Sakon Nakhon province. 

The popular vote went to the home decorative product 
“ ”, made from mangrove charcoal – a local product 
of the isan community in Samut Songkhram province. 

The local charcoal was mixed with dammar in order to 
minimise its disadvantages, making an environmentally friendly 
product with a distinct Thai flavour.
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ศ.ศ.ป. ให้ความส�าคญักบัการแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านศลิปะในกลุม่
ประเทศอาเซยีน ด�าเนนิโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ศลิปหัตถกรรมในวฒันธรรม
ร่วม (Cross Cultural Crafts) ซึ่งเป็นความตั้งใจในการอนุรักษ์งานศิลป
หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งนับวัน 
จะเลือนหายไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงผู้ที่มีทักษะชั้นสูงและ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มครูช่างในระดับอาเซียน ให้มีโอกาสท�า
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

ในปี 2558 ศ.ศ.ป. ได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์และผลติผลงานหัตถกรรม
ต้นแบบประเภทเครื่องรักและเครื่องเขิน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านศิลปะในแขนง “งานรัก” ที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของหลาย
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยน�าครูช่างจากประเทศไทย เมียนมา และ
เวียดนาม ให้ได้มีโอกาสท�างานร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือน และผลิตได้เป็น
ผลงาน “Wall Art เครือ่งรกัอนัวจิติร” ภายใต้แนวคดิ “Tree.3” ซึง่ผลลพัธ์
จากโครงการฯ มีครูช่างงานเครื่องรักในแต่ละประเทศได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ขึน้มาจ�านวน 29 ชิน้ ในแต่ละชิน้งานมกีารผสมผสานเทคนคิและวัสดุระหว่างกัน 
และน�าผลงานดังกล่าวไปจัดแสดงในงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” 
ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่8-12 สงิหาคม 2558 นบัเป็นการแลกเปลีย่นครัง้ส�าคญั
ในระดบันานาชาต ิทีเ่ป็นอกีแรงในการช่วยอนรุกัษ์และสบืสานศลิปหตัถกรรม
ประเภทเครื่องรักและเครื่องเขินที่กลายเป็นงานที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในวัฒนธรรมร่วม
Development of Cross Cultural Craft Products

SACICT also takes into consideration the exchange of artistic 
knowledge within ASEAN. The SACICT-initiated Cross Cultural 
Crafts project focuses on selecting handicrafts that are on the 
verge of extinction and putting them into the hands of professional 
ASEAN artisans. It also encourages the artisans to meet and 
exchange information and knowledge.

As part of the Cross Cultural Crafts project, in 2015 SACICT 
supported and promoted the production of handicraft prototypes 
of decorative lacquerware to popularise the shared ASEAN 
culture of lacquer art. Master artisans from Thailand, Myanmar, 
and Vietnam joined in a collaborative project lasting several 
months, mixing and producing an exquisite lacquered wall art 
titled “Tree.3”. The three artisans also produced a traditional 
work of art from each of their countries to showcase at the 
Thai Navatasilp exhibition organised during August 8-12, 2015.

62
รายงานประจ�าปี 2558-2559



ในปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้ด�ำเนนิโครงกำรพฒันำ “งานหตัถกรรมดุนโลหะ” 
ซึง่เป็นหนึง่ในแขนงงำนศลิปหตัถกรรมในวฒันธรรมร่วมของภมิูภำคอำเซยีน 
ที่ก�ำลังจะสูญหำย โดยได้คัดเลือกครูช่ำงจำก 3 ประเทศ เข้ำร่วม 
โครงกำร ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชำ ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ได้คัดเลือก
ตวัแทนจำกทำยำทช่ำงศลิปหตัถกรรมทีม่ศีกัยภำพเข้ำร่วมโครงกำรเพือ่เปิด
โอกำสให้ได้รบัประสบกำรณ์ แนวคดิ และมมุมองใหม่ๆ เปิดโลกทศัน์ในกำรน�ำ
มำพัฒนำต่อยอดชิ้นงำนต่อไป อีกทั้งได้น�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
ในครั้งนี้มำเผยแพร่ให้แก่สมำชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ
หรือชุมชนของตนเอง โดยทำยำทช่ำงศิลปหัตถกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือก
ได้แก่ ทำยำทช่ำงศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จำกจังหวัดเชียงใหม่ ทำยำทช่ำง
ศลิปหตัถกรรมเครือ่งเงนิ จำกจงัหวดัสรุนิทร์ และทำยำทช่ำงศลิปหตัถกรรม
เครื่องทองสุโขทัย จำกจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ผลงำนที่ได้รับกำรพัฒนำทั้ง 24 
ชิน้งำน ได้น�ำไปจดัแสดง ณ หอศลิป์ร่วมสมยัรำชด�ำเนนิเฉลมิพระเกยีรต ิ84 
พรรษำ ในระหวำ่งวันที่ 5-10 สิงหำคม 2559

In 2016, the Cross Cultural Crafts project marked the close 
collaboration between ASEAN’s master artisans highly skilled 
in embossed metal crafts from Thailand, Cambodia and Indonesia. 
The collaboration brought about knowledge and information 
sharing and later led to the creation of new models of embossed 
metal crafts that transcended cultures.

Apart from the three masters from three countries, three 
Craftsmanship Descendants of Thailand also participated in 
the project. They were Craftsmanship Descendant in silver 
craft from Chiang Mai, Craftsmanship Descendant in silver craft 
from Surin, and Craftsmanship Descendant in gold craft from 
Sukhothai. Altogether 24 pieces of art were created and exhibited 
at Ratchadamnoen Contemporary Art Centre during August 
5-10, 2016.
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“ ก ก ั ” ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ ศ.ศ.ป. ได้เข้าไปร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังหญิง ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ และเรือนจ�า
กลางขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพและเพิ่มพูนความรู ้
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ต้องขัง โดย ศ.ศ.ป. ได้น�าผู้เชี่ยวชาญ
ไปให้ค�าแนะน�าในการขึน้ลายสมอ็ค ลงบนผ้า (Smock) การปักด้าย และ การ
ถักโครเชต์ ตามแนวคิด “ ” 
มีการปรับสีสันให้มีความทันสมัย และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ
การใช้งานในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น พร้อมน�าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาดใน
งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา งานฝายทอใจ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และงานแสดงสินค้า Interior ifestyle 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

ส�าหรับเรือนจ�ากลางขอนแก่น ศ.ศ.ป. ใช้แนวทางการพัฒนา โดยการ
พิจารณาจากศักยภาพ ฝีมือ วัสดุ เทคนิค และความถนัดของผู้ต้องขัง 
ในการผลิตเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบนโตะอาหาร และเครื่องแต่งกาย มีการ 
น�าลวดลายจากผ้าอสีานมาออกแบบกราฟฟก สร้างลวดลายลงบนผลติภณัฑ์
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ และต่างหู ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างงานกลึงไม้และงานถัก
โครเชต์ท�าให้งานมีความทันสมัยมากขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะที่ใช้ 
บนโตะอาหาร มีทั้งชามใส่ผลไม้ แก้วค็อกเท็ล ที่เป็นงานไม้แกะสลัก และ 
งานประดับเปลือกหอย ซึ่งได้น�ามาจัดแสดงและทดสอบตลาดภายในงาน 
นวตัศลิป์ไทย เทดิไท้องค์ราชนิ ี2559 ณ ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน)

The project “ ”, or “ ”, a Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, has its main 
objectives to better the quality of life of female inmates in the 
establishments of the Department of Corrections, Ministry of 
ustice. Working in synergy with this important project in 2016, 

SACICT arranged for resource persons to conduct vocational 
trainings for inmates at Central Women Correctional Institution 
in Bangkok and Khon Kaen Women Correctional Institute. End 
products were later put to market test at home and abroad. It 
is hoped that these vocational skills would help women sustain 
themselves and prepare them to re-enter the society upon 
release.

The Bangkok programme, “
” was conducted by expert designers who gave 

courses on smocking, embroidery and crocheting, using new 
palette of modern colours and chic designs. Some products 
were selected to showcase at the International Innovative Craft 
Fair 2016 at BITEC Bangna and also at Interior ifestyle Fair in 
Tokyo, apan, where they won wide accolades.

In Khon Kaen, SACICT developed the courses to suit the 
participants’ potential, talent and skills as well as the available 
materials. With the use of typical Isan patterns, some participants 
produced attractive accessories such as bracelets, necklaces, 
and ear-rings while others made fine tableware items including 
wooden cocktail glasses and fruit trays. Their works were on 
display and market test at Thai Navatasilp 2016 Fair at SACICT 
Headquarters.

การ ั เคลอนกิ กรรมเพอสังคม
Activities for the Society
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ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยและสรา้งการรบัรูง้านศิลปหัตถกรรมไทย นับ
เปน็ส่วนส�าคั ที่ บัเคลือ่น หผ้ลติ ณั ห์ตัถกรรมทีร่งัสรรคโ์ดยชา่ง
มือชันเลิศได้อวดโ มผลงานอันวิจิตรงดงามและทรงคณค่าต่อ

สาธารณชน เป็นแรงกระต้น ห้เกิดการพั นาอย่างไม่หยดนิ่ง 
เพ่ือ ห้สอดรับกับความต้องการ องตลาดที่เติบโต ึนเรื่อย  ศ.ศ.ป. 
จึงม่ง ับเคลื่อนด้านการตลาดเพ่ือ ห้ผลิต ัณ ์หัตถกรรมไทย 
เป็นที่รู้จักและยอมรับทัง นประเทศและต่างประเทศ

        
          

      .    
        

         
       

   .        
        

    . 

 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย ละสร้างคุณค่าการตลาด นประเทศ 
Promoting Thai Identity and Creating Value in Domestic Market

 การเข้าร่วมงาน สดงสินค้า ละกิจกรรมอ่น  
Participation in Trade Fairs and Other Activities

 การสร้างโอกาสทางการค้า นตลาดต่างประเทศ 
Creating International Trade Opportunities

 การสยายปกสู่ภาคพ้นยุโรป 
Market Expansion In Europe

 การส่งคุณค่าหัตถศิลปผ่านงานสร้างเครอข่ายพันธมิตร 
Craftsmanship Value through Strategic Partners

การ ยายตลา งาน ิล ัตถกรรม
ARTS & CRAFTS MARKET EXPANSION
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ฝายทอมือเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่ช่างหัตถกรรมพื้นบ้านในหลาย
ชุมชนได้รังสรรค์และถักทอขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น
จากบรรพชนและเป็นการสร้างรายได้ “ ท ” จงึถือก�าเนดิขึ้น และ
จัดต่อเน่ืองเป็นประจ�าในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ต่อยอดและเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ ส่งเสริมให้มีการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย รวมถงึการจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงสนับสนุนงานหัตถกรรม
ผ้าฝายทอมอืไทยมาโดยตลอดเพือ่ให้ชาวบ้านในทกุท้องถิน่ มอีาชพีและราย
ได้เสริม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งาน “ ท ” ในปี 2558 มกีจิกรรมเด่นๆ อาท ิการจ�าหน่ายผ้าฝาย 
ศิลปาชีพพิมพ์ลายพิเศษ limited edition (กุหลาบพันปี วิหคเริงรมย์ เส้น
สายลีลา บุปผาราชินี และจรัสลดา) แฟชั่นโชว์จากผ้าฝายทอมือในโครงการ
ศิลปาชีพฯ และสถาบันแฟชั่นชั้นน�า นิทรรศการ ภูษา แพรพรรณ  
สายสัมพันธ์อาเซียน  การประกวดการออกแบบเสื้อผ้าชุดท�างานด้วย 
ผ้าฝายไทย My Dignity My Pride การสาธิตและออกร้านจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมโดยครชู่างศิลปหัตถกรรม ทายาทชา่งศลิปหตัถกรรม 
และสมาชิกงานผ้าฝายจากทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า

ในปี 2559 จัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าฝายทอมือในรูปแบบสื่อ
ผสมชุด “ทสด ิ ัก ิ ก ” 
การประกวดออกแบบแฟชัน่เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู (Ready to Wear) จากผ้าฝาย 
การเดนิแฟชัน่โชว์ชดุผ้าซิน่ จากกลุม่คนรุน่ใหม่ กจิกรรม DI  ของใช้ด้วยผ้า
ฝาย และการทอเส้นใยธรรมชาติด้วยกี่แบบพกพา รวมทั้งการจ�าหน่ายผ้า
ฝายพิมพ์ลายคอลเลคชั่นพิเศษ และผลิตภัณฑ์ผ้าฝาย ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลป
หัตถกรรม สมาชิกและเครือข่าย จ�านวนกว่า 140 คูหา

การจัดงาน “ ท ” ทั้งสองครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมา 
เปดงานเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ช่างหัตถศิลป์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และ
สร้างความปลื้มปติแก่เหล่าช่างทอผ้าฝายเป็นล้นพ้น

Handwoven cotton textile is among the outstanding Thai 
handicrafts available in different parts of the country with each 
weaver devoting time and effort to continue with the weaving 
tradition and heritage. “ ”, or Thai Cotton Fair, was 
thus established by SACICT as an annual cotton fair with multi-
fold benefits. This is where members meet every year to 
showcase their handiworks, exchange ideas, explore new 
frontiers, and commercialise their products. Above all, they 
come together to pay homage to Her Majesty Queen Sirikit of 
Thailand, the Royal Patroness, who has long supported a cotton 
craft as a vocation for supplementary income, and a driver for 
better life quality, among the people around Thailand.

The “ ” was highlighted by the launch 
of five limited edition patterns of cotton prints  chic cotton 
show from SUPPORT Arts and Crafts Centres and well-known 
fashion institutes  ASEAN Textile Exhibition  My Dignity My 
Pride  Design Competition  demonstration and display of 
masterworks by Master Artisans of Thailand, Master Craftsmen 
and Craftsmanship Descendants as well as over 100 SACICT 
members.

This year’s edition was equally interesting with the theme 
“ ”, Ready 
to Wear Design Competition, and the Pa Sin fashion presentation 
by young people, cotton DI  workshops, exhibition of masterworks 
by Master Artisans, Master Craftsmen, and Craftsmanship 
Descendants plus sales booths from over 140 SACICT members.

Her Royal Highness Princess Soamsawali graciously 
presided over both events, bringing utmost pride and joy to all 
parties concerned.

การสงเสริมอัตลัก ณ์ ทย ล สรางคุณคาการตลา น ร เท
Promoting Thai Identity and Creating Value in Domestic Market
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งาน “ ั ัก ส ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่จัด
ต่อเนื่องทุกปีในช่วงเดือนมกราคมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ 
งานศิลปหตัถกรรมของไทยทีท่รงคณุค่า มคีวามโดดเด่น วจิติรงดงาม สะท้อน
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาเชิงช่างจากฝีมือช่างชั้นครูที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัล
มาแล้วแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องปันดินเผา งาน
จักสาน ผ้าทอ ศิลปะประดิษฐ์ ในปี 2558 ได้น�าเสนอผลงานของครูศิลป์ของ
แผ่นดินที่สร้างสรรค์จาก “ท ” ที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือชั้นสูงในการผลิต  
มกีารสาธติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมทีผ่่านการคดัสรรกว่า 52 
ร้านค้า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้า
ชมตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทยและต่อเนื่องมาในปี 2559 
งาน “ ั กั ส ” จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “ ดกศิ ดก ”ิ 
ร่วมสืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมอันเป็นสมบัติล�้าค่าของประเทศ  
จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่หาชมได้ยาก เช่น งานหนังใหญ่วัดขนอน 
งานเครื่องถมเมืองนครและมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจาก 
เครือข่ายสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศท่ีคัดสรรมาจาก
ทั่วประเทศ

งาน “ ทศก ั ศิ ิ” ก็เป็นกิจกรรมการตลาดที่ส�าคัญ 
ศ.ศ.ป. ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ�าในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในปี 
2558 ได้มีการน�าผลงานจากโครงการต่างๆ มาจัดแสดงและจ�าหน่ายอย่าง
มากมาย เช่นผลงาน 13 ทายาทศลิปหตัถกรรมไทยผู้สบืทอดภมูปัิญญาของ
บรรพชนผสานกบัดีไซน์ทีต่อบโจทย์ตลาดในปัจจบุนั ผลงานจากการประกวด 
Innovative Craft Award ที่แสดงพลังในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม 
ในรูปแบบใหม่ ๆ

ส�าหรบัในปี 2559 นัน้แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนเชงิช่างรุน่ใหม่ 
(Crafty Creation one) จัดแสดงและจ�าหน่ายผลงานของนักสร้างสรรค์
รุ่นใหม่ที่ผลิตผลงานจาก Home Studio และสามารถต่อยอดสู่การเป็น 
นักธุรกิจรุ่นใหม่ (Start-up Business) โซนชนเผ่าร่วมสมัย (Ethnic 
Accents) จัดแสดงผลงานของทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ต่อยอด 
องค์ความรู้ดั้งเดิม ผสานกับนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โซนสัมผัสต่างๆ 
จากเอเชีย (Asian of the World) จัดแสดงผลงานนวัตศิลป์จากผู้ประกอบ
การในอาเซียนและนานาชาติ 18 ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ และโซนศิลปะแห่งธรรมชาติ (Art of Nature)  
จัดแสดงและจ�าหน่ายผลงานของนักสร้างสรรค์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยการจัดจ�าหน่ายสินค้าหัตถกรรมถึง 
368 คูหา ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จ ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและ
ต่างชาตเิป็นอย่างมาก มยีอดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์โดยรวมเพิม่ขึน้กว่าปี 2558 
ถึง 46. 9

“ ” is another annual marketing activity to 
promote the good image of Thai arts and crafts. The event 
underscores the beauty of precious craftworks in various artistic 
disciplines  silver, gold, ceramics, wickerwork, textiles and 
handicrafts  from all the Master Artisans of Thailand. 

“ ” featured an exclusive collection of 
“ ”, intricate works of art requiring high skills and creativity 
of a list of Master Artisans as well as masterpieces created by 
13 Craftsmanship Descendants. Demonstration, exhibiting 
booths from more than 52 premier producers, and entertainment 
were also staged to attract the public at large.

The 2016 edition of , being held under the 
theme of “ ” was, meanwhile, 
a high profile event focusing on the preservation of Thailand’s 
artistic heritage as well as the promotion of highly artistic 
works from across Thailand.

The organising of the “ ”
has got better every time. The recent fair was recently been 
divided into 4 zones  Crafty Creation zone, exhibiting products 
from new wave designers from various home studios who 
could later become owners of Start-up Business  Ethnic Accents 
zone, exhibiting craftworks by Craftsmanship Descendants  
and Asian of the World zone that welcomed everyone to have a 
real touching of authentic Asian products from 18 Asian  
countries. The last zone is the Art of Nature zone that exhibited 
environmentally-friendly products made from natural materials. 
The fair also featured 368 exhibiting booths, which attracted a 
greater number of visitors. It generated higher revenue from 
craft enthusiasts  an increase of 46. 9  from the previous 
year.
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อีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการตลาดและสร้างคุณค่าหัตถศิลป์ให้
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยร่วมสมัยใหม่ๆ ได้เข้าถึงตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ได้เป็นอย่างดี คือการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “ ส ” เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ช่างศิลป์ ผู้มีใจรักษ์
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถผลิตผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็น 
ที่ต้องการของตลาด ซึ่งผลจากการเข้าร่วมงาน สมาชิกของ ศ.ศ.ป. ได้รับ
ความสนใจจากกลุม่นกัธรุกจิ โรงแรม รสีอร์ท ร้านอาหาร รวมถงึบรษิทัเอกชน
ที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ ของช�าร่วยไปแจกลูกค้าในโอกาสส�าคัญต่างๆ โดย
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ได้รับความสนใจได้แก่ เซรามิกส์ งานจักสานจากผัก
ตบชวา และผ้าฝายย้อมคราม

ศ.ศ.ป. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจ�านวนมาก เป็นตลาดการค้า 
ซึง่เป็นทีรู่จ้กั ตลอดจนมย่ีานธรุกจิสร้างสรรค์ (ถนนคนเดนิ) ซึง่ได้จดัโครงการ 
“ ั ก ด ” ขึ้น น�าครูช่าง และสมาชิกที่มีทักษะฝีมือโดด
เด่นมาร่วมจัดแสดง สาธิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณภาพรวม 
24 คูหา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เรียนรู้และเลือกซื้อ
สินค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้ง
ช่วยเพิม่ช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิกทีเ่ป็นผูผ้ลติงานหตัถกรรม เป็นพืน้ที่
ให้ครูช่างในภาคใต้ได้เผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญา เช่น ผลิตภัณฑ ์
แกะสลักหนังตะลุง หัตถกรรมกระจูด งานจักสานหมวกใบตาล งานผ้าบาติก 
งานไม้บ้านคีรีวง ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และงานเครื่องปัน เป็นต้น

การเ ารวมงาน ส งสินคา ล กิ กรรมอน
Participation in Trade Fairs and Other Activities

Another activity that promotes marketing and enhances 
the value of Thai handicrafts while reaching out to a new 
generation of customers is the “ ”, an 
exhibition of crafts and services for home decoration. The fair 
not only expands SACICT’s marketing channels but also increases 
income for its craftsmen who take pride in perpetuating local 
wisdom. It also allows for the expansion of sales channels and 
provides feedback on crafts that meet real market needs. This 
year, SACICT’s members again attracted healthy interest 
especially from businesses, hotels and resorts, restaurants 
and private entities seeking gifts for patrons on special occasions. 
The most appealing handiworks showcased at the exhibition 
were ceramics, woven baskets made from hyacinth, and 
indigo-dyed fabric. 

Moreover, recognising the potential of a favourite tourist 
destination like Krabi province, SACICT demonstrated and sold 
top quality crafts at 24 booths along a walking street set up on 
the theme “ ”. By bringing craft masters 
and members with outstanding skills to the street in the town’s 
creative district, SACICT was able to exhibit Thai handiwork to 
local and foreign visitors. This also widened sales channels 
for its craftmasters who create such exquisite products as 
carved shadow puppets, Krajood grass ( epironia) woven 
products, hats made from sugar palm leaves, batik fabric, 
woodcrafts from Khiriwong village, natural-dyed fabric and 
pottery, to name but a few. 
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นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. เข้าร่วมงาน “ ก ส ” ภายใต้
โครงการส่งเสริมร้านค้าหัตถกรรมไทย ให้งานหัตถศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักและ
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ร่วมด้วยการจัด SACICT Promotion ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 
ส�านักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย, อาคาร ออล ซีซั่นส์ เพลส, ศูนย์ราชการฯ 
ถ.แจ้งวัฒนะ และส�านักงานใหญ่ ปตท. ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้
แล้ว ยังเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
ปลกุกระแสนยิมไทย ซึง่ผลตอบรบัผ้าฝายลายพืน้ ลายลกูแก้ว ลายพืน้เมอืง 
และผ้าชาวเขา ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีราคาไม่แพง ประกอบ
กับหลายหน่วยงานมีการรณรงค์ใช้ผ้าไทยตัดเป็นชุดท�างาน ส่วนผลิตภัณฑ์
จักสานแปรรูปจากกระจูด ใบลาน และงานจักสานปานศรนารายณ์ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าก็ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเป็นของฝาก ของขวัญใน
วาระต่างๆ ได้

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทขององค์กร จึงมี
การจัดคูหาประชาสัมพันธ์ ศ.ศ.ป. ในงานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ทั่วโลก โดยในปี 2558 ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ในงานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ณ โถงวิเทศ
สโมสร กระทรวงการต่างประเทศ จดัแสดงผลติภณัฑ์ต้นแบบ SACICT Craft 
Trend แนวคดิ “ ” งานหตัถกรรมของมลูนธิิส่งเสรมิ 
ศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ศ.ศ.ป. รวมถึงเผยแพร่เอกสารและ
หนังสือองค์ความรู้หัตถกรรมต่างๆ ผ่านตัวแทนประเทศไทยอีกด้วย

SACICT took part in the “ ” as part of a 
project to further promote Thai craftwork. The event enabled 
SACICT to expand sales and distribution channels for Thai arts 
and crafts and reach out to a wider local and international 
audience, including visiting tourists.

SACICT Promotion Roadshows also took place at office 
buildings and headquarters of various public and private 
organisations at Krungthai Bank’s headquarter, All Seasons 
Place office building, the Government Offices at Chaengwattana 
Road and PTT’s headquarters. Not only this allow SACICT access 
a wider public, but it also reached groups of consumers and 
revived interest in traditional Thai handiwork. Plain woven 
fabrics as well as those with traditional patterns along with 
fabric made by hilltribe sold briskly as they were not expensive 
and thus suited to the current economic climate while also 
responding to the active campaign to wear Thai fabric to the 
office. At the other end, woven basketware made from Krajood 
grass, palm and agave attracted huge interest, since products 
made from these natural materials can be used both for daily 
life and as gifts or souvenirs. 

In addition, to promote the image and DNA of SACICT to 
the world, an exhibition showcasing SACICT’s missions is held 
at the meeting of Thai ambassadors and consuls worldwide.

In 2015, SACICT again exhibited its crafts at the event, 
which was held at the grand hall of Ministry of Foreign Affairs. 
The exhibition featured SACICT Craft Trend prototypes on the 
theme “ ”. Publications feature wisdom 
and knowledge on Thai handcrafts were also distributed.
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ศ.ศ.ป. รุกตลาดต่างประเทศ โดยการน�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 
ไปร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้า หรือโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ  
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาภายใต้โครงการ Sustainable 
Crafts จาก 15 ชุมชนไปจัดแสดง ในงาน Interior ifestyle Tokyo ซึ่ง
เป็นงานแสดงสินค้าของใช้ของแตง่บ้านอันดับหนึ่งในเอเชยี โดยผลติภัณฑท์ี่
น�าไปน้ันมีจุดแข็งในด้านเรื่องราวแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้าสิ่งบ่ง
ชีท้างภมูศิาสตร์ (Geographical Indication) และการใช้เทคนคิภมูปัิญญา
แบบดั้งเดิมในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นการสร้าง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพและสร้างการจดจ�าในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าชาว
ญี่ปุน ขณะเดียวกันเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการ
ของกลุ่มผูบ้รโิภคชาวญีป่นุโดยตรง น�ามาซึง่การด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องใน
ปี 2559 ซึง่ต่อยอดโครงการดงักล่าว โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์หตัถกรรมภาย
ใต้แนวคิด “ ” ผลงานของ 16 ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับวิถีการท�างานหัตถกรรมดั้งเดิมในชุมชน และให้
ความส�าคัญเรื่องการประยุกต์เทคนิคการท�างานดั้งเดิมด้วยการใช้วัสดุที่หา
ได้จากภายในชุมชนผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อขยายโอกาส
ทางการตลาดในญีป่นุ ผลการเข้าร่วมงานครัง้นี ้มผีูส้นใจเยีย่มชมและสอบถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีผู้สนใจสั่งซื้อกว่า 180 ราย นอกจากนั้น ศ.ศ.ป. 
ยงัได้เจรจาการค้า กบั บรษิทั The Cover Nippon ซึง่จะคดัเลอืกผลติภณัฑ์
จากโครงการ Sustainable Craft 2016 ไปจดัจ�าหน่ายในร้านค้าทีญ่ีป่นุ และ
ในร้านสาขาที่นิวยอร์คอีกด้วย

อีกทั้งยังเข้าร่วมจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าในงาน “
” ที ่Chennai Trade Centre เมอืงเจนไน รฐัทมิ นาฑ ูประเทศอนิเดยี 

และที่ห้าง Emporium Pluit Mall ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์และคุณค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ  
และหัตถกรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เพ่ิมช่องทางการตลาดและโอกาส
ทางการค้าให้แก่งานหัตถศิลป์ไทย

การสราง อกาสทางการคา นตลา ตาง ร เท
Creating International Trade Opportunities

SACICT has supported Thai artisans to penetrate into 
international markets through several expositions and cooperation 
projects overseas. Among the highlighted events was the 
showcase organised as part of the Interior ifestyle Tokyo 
Exhibition, which is touted as Asia s leading premium home 
decoration products event. The important showcase featured 
inspiring products from 15 communities under the Sustainable 
Crafts project. These products were chosen based on their 
Geographical Indication (GI), meaning that they come from a 
specific origin and their quality is due to that origin, as well as 
the way local wisdom is applied in crafting the products. 

Participating in this renowned exhibition not only built 
awareness among apanese visitors and boosted the confidence 
of Thai craftsmen, but also helped SACICT’s artisans to learn 
first-hand about apanese consumers  behaviours and 
preferences. The success led to an expansion of the project 
and in 2016, 10 designers collaborated with 16 communities 
to produce crafts under the “ ” theme. The idea 
behind this interesting activity was to produce handicrafts that 
truly reflect the traditional craft-making techniques of selected 
communities, where priority is given to tradition and local raw 
materials combined with contemporary designs to capture the 
attention of apanese buyers.

SACICT’s participation in the home decor event resulted 
in more than 180 customers placed orders. In addition, SACICT 
representatives had the chance to negotiate trade with The 
Cover Nippon, which later selected a number of products from 
the Sustainable Craft 2016 collection to sell at stores in Japan 
and New ork, USA.

SACICT also exhibited its handicrafts at the Thailand Week 
2015 event held at the Chennai Trade Centre, Chennai, Tamil 
Nadu, India, as well as at Emporium Pluit Mall in akarta, 
Indonesia. The two events allowed SACICT to promote the 
unique identity and invaluable spirit of Thai handiwork to 
foreigners, thus enhancing business opportunities for hand-
made products.
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นอกจากจดัการแสดงสนิค้าในตลาดเอเซยีแล้ว ศ.ศ.ป. ยงัได้น�าผลติภณัฑ์
หัตถกรรมของไทยไปจัดแสดงในทวีปยุโรปอีกด้วย โดยในปี 2558 ศ.ศ.ป. 
น�าผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันาจากโครงการ “ ” ในแนวคดิ “

” เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison et Objet 2015 ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝรัง่เศส ซึง่เป็นการเข้าร่วมงานเป็นปีที ่5 โดยมกีารวางแนวคดิในการ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่น�าวตัถดุบิจากธรรมชาตแิละวสัดเุหลอืใช้
มาประยกุต์ใช้ในการผลติงานหตัถกรรมร่วมสมยั เน้นการท�างานแบบบรูณาการ 
จากหลายกลุม่ เพือ่สร้างความแขง็แกร่งให้กลุม่ชาวบ้านและชมุชนหัตถกรรม
ในระยะยาว โดยน�าทีมนักออกแบบเข้าไปช่วยแนะน�าขั้นตอนการผลิตที่ท�าให้
ผลิตงานได้รวดเร็ว แต่ได้งานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปจัดแสดง
มคีวามเป็นไปได้จรงิทางธรุกจิ ภายในงานมผีูส้นใจผลติภณัฑ์และมกีารเจรจา
ธุรกิจกว่า 110 ราย

นอกจากนี้ ในปี 2559 ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย 
ประจ�ากรุงโคเปนเ เกน ประเทศเดนมาร์ก และบริษัท เซ็นทรัล กรุป รวมทั้ง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่น�าผลติภณัฑ์จาก “ ก ”  
ไปจัดแสดงในงาน “ ” ซึ่งจัด  
ณ ห้างสรรพสินค้า I UM ประเทศเดนมาร์ก เป็นผลิตภัณฑ์นวัตศิลป ์
ที่มีเอกลักษณ์ การผลิตที่ผสมผสานวัตถุดิบจากธรรมชาติ การออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ ที่มีความร่วมสมัยและเหมาะกับตลาดยุโรป ซึ่งนอกจาก 
จะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยร่วมสมัย 
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติแล้ว ยังสร้างโอกาสในการขยาย 
ช่องทางการตลาดในกลุ่มยุโรปและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและเดนมาร์กผ่านงานศิลปหัตถกรรมอีกด้วย

In addition to market its products in Asia, SACICT also 
regularly exhibits Thai handicrafts in European Countries. In 
2015, SACICT showcased the collection of precious crafts created 
under the theme “ by the U  by 
SACICT project at the Maison et Objet 2015 fair in Paris, France. 

In its fifth participation, natural and waste materials were 
applied in the creation of contemporary crafts products with 
an emphasis on integrating the various parties involved and 
reinforcing the long-term strengths of villagers and local 
communities.

SACICT helps by advising craftsmen to speed up the 
production process while still maintaining the high quality of 
the products. This adds to the potential of the exhibited crafts 
business potential and responds to global market demands. 

At the trade show, SACICT attracted great interest from 
participants and entered into more than 110 business negotiations.

In 2016, SACICT partnered with the Royal Thai Embassy, 
Copenhagen, Denmark and Central Group as well as other 
relevant organisations to showcase the products under the 

 project in “ ” 
at I UM, a premium department store in Denmark.

The showcase featured handicrafts with unique and creative 
designs as well as innovative Thai crafts. Blended with natural 
materials, the contemporary collection showed it was suitable 
for the European market.

In addition to disseminating the unique value of contemporary 
handicrafts, and promoting the sales of products in the world 
market, the activities of SACICT also strengthened the relationship 
between Thailand and Denmark.

การสยาย กส าคพนยุ ร
Market Expansion in Europe
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ศ.ศ.ป. เฟนหาพันธมิตรเพื่อการด�าเนินงาน ขยายช่องทางการตลาด
ใหม่ใหแ้ก่สนิค้าหตัถกรรม ผลกัดนังานหตัถกรรมทีม่คีณุค่าของไทย ใหเ้ป็น
ที่รู้จักในตลาดใหม่ๆ เปดช่องทางที่สามารถเพิ่มคุณค่าและการสร้างโอกาส
ทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของสมาชิกฯ ผ่านเครือข่าย และ
พนัธมติร ร่วมสนบัสนนุชมุชนและส่งเสรมิความม่ันคงของเศรษฐกจิฐานราก 
เริม่ต้นด้วยการจดักจิกรรม “ส ส ส ส ธิ ” เชญิ
คณะทตูานทุตูต่างประเทศและภรยิา จ�านวน 26 ประเทศ ร่วมเดนิทางไปเรยีนรู ้
กระบวนการผลิตงานผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน ฝีมือประณีต และมีเอกลักษณ์
งานชั้นครู ชมแหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรมผ้าไหมไทย ในเส้นทางอีสาน 
ตอนใต้ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
สร้างความเข้าใจ เกิดเป็นความประทับใจ และร่วมเป็นทูตทางงานหัตถกรรม
ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานกบัธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) ในการเพ่ิมทกัษะความรู้ 
การบริหารจัดการระบบการเงิน การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย การเข้าถึง
แหล่งทุน ให้กับสมาชิกงานหัตถกรรม สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน 
การพัฒนาศักยภาพ

จับมือกับ บริษัท ดีเอชแอล เอกซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ ไทย) 
และบรษิทั คอมเกตเวย์ ประเทศไทย จ�ากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปดตลาด
การค้างานหัตถกรรมไทย ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Marketplace) โดยร่วมมือกันจัดท�าหน้าเว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า
หตัถกรรมผ่านระบบการค้าออนไลน์ รวมถงึมรีะบบในการจดัส่งสนิค้ารองรบั 
เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยกระจายไปได้กว้างขวางมากขึ้นในกระแส 
โลกดิจิทัล

อีกทั้งยังจับมือกับบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาด โดยการคัดเลือก
ผลติภณัฑ์จากสมาชกิ ศ.ศ.ป. ไปท�าการตลาดในรปูแบบต่างๆ อาท ิPop-Up 
Market ผลกัดนัให้เป็นตลาดร่วมสมยัเหมาะกับไลฟ์สไตล์ ผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 
ปลุกกระแสให้สังคมเห็นคุณค่าของฝีมือ

Apart from supporting Thai craftsmen to expand market 
channels through various promotional and marketing activities, 
SACICT is also moving ahead with plans to develop new 
marketing channels for its handicrafts and is seeking strategic 
partners to broaden the market base while increasing the 
product value. This creates trade opportunities for SACICT 
members, improves income generation for communities, and 
at the same time, strengthens the grassroots economy. 

Starting with the “
” activity, where SACICT invited diplomats and their 

spouses from 26 countries to visit production sources of hand-
woven Thai silk fabric. The delegates learned about the production 
process of the traditional hand-woven silk fabrics and admired 
the exquisite and unique masterpieces. With this better 
understanding and favourable impressions, they eventually 
become ambassadors for Thailand s handicrafts. 

SACICT later signed a memorandum of understanding with 
Bank of Ayudhya Public Company imited to enhance the 
management skills of the craft members in the areas of financial 
systems, income statements and accessibility of capital for 
further capacity development. Moreover, the organisation has 
joined with DH  Express International (Thailand) Co., td. and 
Comgateway (Thailand) Co., td. to create an e-marketplace 
for Thai handicrafts and a logistics system that allows for quick 
and easy distribution of Thai arts and crafts products through 
digital world.

Moreover, the collaboration between SACICT and Amarin 
Printing and Publishing Public Company imited is another 
key move to support the expansion of sustainable marketing 
channels. A selection of products from SACICT members, as a 
result, has taken the form of a Pop-Up Market. This contemporary 
market not only provides platform for knowledge exchange 
among traditional artisans and contemporary artisans, and 
responds to the customer lifestyle of today but more importantly, 
encourages public awareness of the value of craftsmanship.

การสงคุณคา ัตถ ิล านงานสรางเครอ ายพันธมิตร
Craftsmanship Value Through Strategic Partners
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หน่วย : บาท/Unit Baht

2559/2016 2558/2015 2557/2014
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ ssets

สิ ท ั
Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash E ui alents 98,259,211.90 88,222,474.93 65,080,057.42 

ลูกหนี้ระยะสั้น
Short-ter  Accounts Recei able 6,796,765.85 4,584,220.90 3,948,092.39

เงินลงทุนระยะสั้น
Short-ter  In est ent 346,336,313.75 238,478,090.81 231,877,004.84

สินค้าคงเหลือ
In entor - - 57,883.50

วัสดุคงเหลือ
Su l 307,274.95 237,430.60 223,302.56

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets 342,728.71 245,620.17 237,633.47

สิ ท ั
Total Current Assets 452,042,295.16 331,767,837.41 301,423,974.18 

สิ ท ั
Non-Current Assets

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Land  uilding and E ui ent (Net) 383,816,038.05 419,330,074.03 450,541,343.74

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Net Incor oreal Assets 16,986,818.71 16,736,942.20 12,161,149.87

สินทรัพย์ - รอจ�าหน่าย
Assets - Pending Sales 93,889.39 353,640.02 1,269,629.16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other Non-Current Assets 13,375,480.27 13,375,480.27 13,556,430.53 

สิ ท ั
Total Non-Current Assets 414,272,226.42 449,796,136.52 477,528,553.30 

สิ ท ั
Total Assets 866,314,521.58 781,563,973.93 778,952,527.48 

*หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

งบ สดง านะการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

 วนที 0 มิ นายน พ ศ  2559 As at 0th une 2016 
 วนที 0 กนยายน พ ศ  2558 ละปี พ ศ  255 As at 0th Se te ber 2015 and ear 201
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หน่วย : บาท/Unit Baht

2559/2016 2558/2015 2557/2014
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สิน ia i ities

สิ
Current Liabilities

เจ้าหนี้ระยะสั้น
Short-ter  Account Pa able 9,007,525.66 36,551,515.31 37,034,297.13

เงินรับฝากระยะสั้น
Short-ter  e osit Pa able 7,186,171.49 7,430,765.82 5,736,315.38

สิ
Total Current Liabilities 16,193,697.15 43,982,281.13 42,770,612.51 

สิ
Total Liabilities 16,193,697.15 43,982,281.13 42,770,612.51 

สิ ท ั สทธิ ส ท
Net Assets/Equity

850,120,824.43 737,581,692.80 736,181,914.97 

สิ ท ั สทธิ ส ท
Net Assets/Equity

ทุน
Initial unds 887,700,000.00 887,700,000.00 887,700,000.00

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Accu ulated Re enues o er E enses rought or ard (3 ,5 9,1 5.5 ) (150,118,30 .20) (151,518,085.03)

สิ ท ั สทธิ ส ท
Total Net Assets/Equity 850,120,824.43 737,581,692.80 736,181,914.97 

*หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

งบ สดง านะการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

 วนที 0 มิ นายน พ ศ  2559 As at 0th une 2016 
 วนที 0 กนยายน พ ศ  2558 ละปี พ ศ  255 As at 0th Se te ber 2015 and ear 201
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หน่วย : บาท/Unit Baht

Remark
ท

Capital

ด ก ส ส
Deficit of Revenues 

over Expenses

สิ ท ั สทธิ 
ส ท

Net Assets/Equity
ด ั ท กั

alance as at 0th Se te ber 2015 887,700,000.00 (109,969,694.86) 777,730,305.14 

ก สิ ท ั ส ท ส ั
Changes in Net Assets E uit  in 201

รายได้ต�า่กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
eficit of Re enues o er E enses - (41,548,390.1 ) (41,548,390.1 )

ด ั ท กั
alance as at 0th Se te ber 201 887,700,000.00 (151,518,085.03) 736,181,914.97 

ด ั ท กั
alance as of 0 Se te ber 201 887,700,000.00 (151,518,085.03) 736,181,914.97 

ก สิ ท ั ส ท ส ั
Changes in Net Assets E uit  in 2015

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
Re enues o er E enses - 1,399,777.83 1,399,777.83 

ด ั ท กั
alance as at 0th Se te ber 2015 887,700,000.00 (150,118,307.20) 737,581,692.80 

หน่วย : บาท/Unit Baht

Remark
ท

Capital

ด ก ส ส
Deficit of Revenues 

over Expenses

สิ ท ั สทธิ 
ส ท

Net Assets/Equity
ด ั ท กั

alance as at 0th Se te ber 2015 887,700,000.00 (150,118,307.20) 737,581,692.80 

ก สิ ท ั ส ท ส ั
Changes in Net Assets E uit  in 2016

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
Re enues - 112,539,131.63 112,539,131.63

ด ั ท ิ
alance as at 0th une 2016 887,700,000.00 (37,579,175.57) 850,120,824.43

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

งบ สดงการเปลี่ยน ปลงสินทรัพย์สุทธิ ส่วนทุน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

STATEMENT OF CHANGES 
IN NET ASSETS/EQUITY

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ส�าหร ปีสินส วนที 0 กนยายน 2558 or the ear ended 0th Se te ber 2015

83
ANNUAL REPORT 2015-2016



หน่วย : บาท/Unit Baht

2559/2016 2558/2015 2557/2014
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ eve ues 
รายได้จากงบประมาณ

o ern ental udget A ro riation 451,529,600.00 425,285,600.00 351,906,300.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Inco es fro  Sale and Ser ices 1,015,967.00 1,392,807.94 2,093,115.75

รายได้อื่น
Other Inco es 6,966,890.04 10,538,226.67 14,930,967.77

ด
Total Revenues 459,512,457.04 437,216,634.61 368,930,383.52 

ค่า ช้จ่าย Ex e ses 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Personnel E enses 35,804,137.13 46,390,506.25 40,775,767.54

ค่าเบี้ยประชุม
eeting Allo ances 1,566,125.00 2,172,750.00 2,330,875.00

ค่าใช้สอย
eneral E enses 24,333,925.79 33,082,480.98 33,158,055.96

ค่าวัสดุ
Su lies E enses 966,901.22 1,937,731.72 631,216.70

ค่าสาธารณูปโภค
Utilit  E enses 10,315,031.04 14,395,594.69 14,055,555.29

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
e reciation and A ortization 44,389,836.99 56,683,712.46 50,142,595.99

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
E enses Incurred in ursuit of Strategic Plans 229,577,506.55 280,275,013.60 268,261,094.29

ค่าใช้จ่ายอื่น
Other E enses 19,861.69 879,067.08 1,123,612.92

Total Expenses 346,973,325.41 435,816,856.78 410,478,773.69 

ดส ก ก ท ท ก ิ
Revenues over Expenses 112,539,131.63 1,399,777.83 (41,548,390.17)

ต้นทุนทางการเงิน
inancial Cost - - -

ดส ก สทธิ
Net Revenues over Expenses 112,539,131.63 1,399,777.83 (41,548,390.17)

*หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

งบ สดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

 วนที 0 มิ นายน พ ศ  2559 As at 0th une 2016 
 วนที 0 กนยายน พ ศ  2558 ละปี พ ศ  255 As at 0th Se te ber 2015 and ear 201
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หน่วย : บาท/Unit Baht

2559/2016 2558/2015 2557/2014
(ปรับปรุงใหม่)

ก ส ิ สด กกิ ก ด ิ
Sources of Cash from Operating Activities
รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Net Re enues o er E enses 112,539,131.63 1,399,777.83 (41,548,390.1 )

ปรับกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
Ad ust ents for Net Re enues o er E enses to Cash Pro ided 
(used for) fro  O erating Acti ities

ค่าเสื่อมราคา
e reciation 42,379,033.48 54,453,483.58 48,584,606.25 

ค่าตัดจ�าหน่าย
A ortization 2,010,803.51 2,230,228.88 1,557,989.74 

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
ritten off i ed Assets Loss 19,861.69 870,451.49 1,003,165.27

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
In entor  Re aluation Loss - - 84,285.94

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้ 
ecrease (Increase) in Account Recei able (2,830,942.65) 696,071.02 (460,544.00)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้ค้างรับลดลง
ecrease (Increase) in Accrued Inco e 618,397.70 (1,332,199.53) (2,500,250.09)

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินค้าคงเหลือ
ecrease (Increase) in In entor - 57,883.50 37,495.25 

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในวัสดุคงเหลือลดลง 
ecrease (Increase) in Su l (69,844.35) (14,128.04) 18,245.81

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
ecrease (Increase) in Other Current Assets (9 ,108.54) ( ,986. 0) 6,413.26

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ 
Increase ( ecrease) in Account Pa able (21,068,864. 9) 3,281,232.61 13,822,114.79

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
Increase ( ecrease) in Accrued E enses (6,4 5,124.86) (3, 64,014.43) 1,658,914.75

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินรับฝาก 
Increase ( ecrease) in e osits Pa able (244,594.33) 1,694,450.44 (1,494,869.56)

ปรับปรุงสินทรัพย์ต�่ากว่าเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย
Ad ust ents for Assets to E enses - - -

ต่อหน้าต่อไป/Next Page >>

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

งบกระ สเงินสด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

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

 วนที 0 มิ นายน พ ศ  2559 As at 0th une 2016 
 วนที 0 กนยายน พ ศ  2558 ละปี พ ศ  255 As at 0th Se te ber 2015 and ear 201
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หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2557 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รายงานการเงินปี 2558 ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
The Financial Statement Year 2014 has been audited by the Office of the Auditor General. 
The Financial Statement Year 2015 has been audited by the Office of the Auditor General.

หน่วย : บาท/Unit Baht

2559/2016 2558/2015 2557/2014
(ปรับปรุงใหม่)

ิ สดสทธิ ด กกิ ก ด ิ
Net Cash Provided from Operating Activities 126,780,748.49 59,565,250.65 20,769,177.24 

ก ส ิ สด กกิ ก ท
Sources of cash from Investing Activities

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
Increase in i ed Assets (6,864,98 .50) (22,659,533.1 ) (18,519,338.45)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ecrease in i ed Assets 76,476.92 442,328.00 305,608.26 

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์
ecrease (Increase) in or  in Construction 0.00 0.00 (1,58 ,880.00)

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ecrease (Increase) in Incor oreal Assets (2,09 ,2 8.00) (4,1 3,000.00) (6,90 ,690.00)

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ecrease (Increase) in or  in intangible Asset 0.00 (3,431,542.00) (5 ,158.00)

เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
Increase in Short-ter  In est ent (10 ,858,222.94) (6,601,085.9 ) 35,070,120.79 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
ecrease (Increase) in Other Non-Current Assets 0.00 0.00 0.00

ิ สดสทธิ กิ ก ท
Net Cash used for Investing Activities (116,744,011.52) (36,422,833.14) 7,783,662.60 

ิ สด ก ท ท ิ สด ิ ด สทธิ
Net increase in Cash and Cash Equivalents 10,036,736.97 23,142,417.51 28,552,839.84 

ิ สด ก ท ท ิ สด ั ด
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period 88,222,474.93 65,080,057.42 36,527,217.58 

ิ สด ก ท ท ิ สด ั สิ ด
Cash and Cash Equivalents at the End of Period 98,259,211.90 88,222,474.93 65,080,057.42 

ก ด ก กั ก ส ิ สด ิ ิ
Supplemental Disclosures of Cash Flows Information

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash e ui alents

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 255  ประกอบด้วย
As at 0th une 2016 and As at 0th Se te ber 2015 and 201  consist of 

เงินสด
Cash in and 70,000.00 70,000.00 255,533.00 

เช็คในมือ (เช็ครับ)
Che ues in and 27,392.00 57,282.00 235,024.00 

เงินฝากธนาคาร
Cash at an s 98,161,819.90 88,095,192.93 64,589,500.42 

ิ สด ิ กธ
Total Cash and Cash at Banks 98,259,211.90 88,222,474.93 65,080,057.42 

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

ก
Description

สทธิ
Total Budget

ก ส ิ  
สั สั

Reserve Purchase 
Order/Contrac

ิก
Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

451,529,600.00

งบบุคลากร
Personnel udget 60,924,400.00 - 35,995,328.67 24,929,071.33

งบด�าเนินงาน
O eration udget 58,625,600.00 14,409,934.82 31,097,851.56 13,117,813.62

งบลงทุน
Ca ital udget 12,584,600.00 9,500,000.00 2,928,261.51 156,338.49

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 195,500,000.00 82,133,077.50 83,780,224.12 29,586,698.38

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

Total 451,529,600.00 106,043,012.32 277,696,665.86 67,789,921.82

ก
Description ิ กั ิก (สุทธิ) ิก

Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

39,416,744.36 

งบบุคลากร
Personnel udget - - -

งบด�าเนินงาน
O eration udget 6,298,054.06 6,097,047.51 201,006.55

งบลงทุน
Ca ital udget 2,557,278.00 2,557,086.00 192.00

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 30,561,412.30 27,936,679.03 2,624,733.27

Total 39,416,744.36 36,590,812.54 2,825,931.82

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่อมป ก่อนปงบประมาณ พ ศ  

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปงบประมาณ พ ศ  
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ก
Description

สทธิ
Total Budget

ก ส ิ  
สั สั

Reserve Purchase 
Order/Contrac

ิก
Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

425,285,600.00

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

งบด�าเนินงาน
O eration udget 63,866,700.00 6,298,054.06 51,715,879.24 5,852,766.70 

งบลงทุน
Ca ital udget 17,059,900.00 2,557,278.00 14,464,986.88 37,635.12 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 187,700,000.00 30,561,412.30 149,280,591.08 7,857,996.62 

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

Total 425,285,600.00 39,416,744.36 366,735,728.16 19,133,127.48 

ก
Description ิ กั ิก (สุทธิ) ิก

Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

30,838,312.69 

งบบุคลากร
Personnel udget - - -

งบด�าเนินงาน
O eration udget 3,407,234.81 3,237,819.30 169,415.51

งบลงทุน
Ca ital udget 1,346,702.00 1,346,702.00 -

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 16,688,416.68 16,459,148.58 229,268.10 

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

Total 30,838,312.69 30,439,629.08  398,683.61 

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่อมป ก่อนปงบประมาณ พ ศ   

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปงบประมาณ พ ศ  

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
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ก
Description ิ กั ิก (สุทธิ) ิก

Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

35,855,909.56

งบบุคลากร
Personnel udget - - -

งบด�าเนินงาน
O eration udget 3,962,155.56 3,961,652.56 503.00 

งบลงทุน
Ca ital udget 5,000,000.00 4,868,500.00 131,500.00 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 26,893,754.00 26,067,474.29 826,279.71 

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
Other udgets - - -

Total 35,855,909.56 34,897,626.85 958,282.71 

ก
Description

สทธิ
Total Budget

ก ส ิ
Reserve Purchase 

สั สั
Purchase Order/Contract

ิก
Withdrawal Balance

แผนงบประมาณ
udget Plan

351,906,300.00

งบบุคลากร
Personnel udget 38,716,697.60 - - 38,716,697.60 -

งบด�าเนินงาน
O eration udget 50,729,761.56 3,407,234.81 3,303,923.81 46,809,392.88 513,133.87 

งบลงทุน
Ca ital udget 7,110,000.00 1,346,702.00 1,346,702.00 5,682,754.00 80,544.00 

งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
Su orting udget 115,349,840.84 16,688,416.68 16,688,416.68 98,442,403.68 219,020.48 

งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
Other udgets 140,000,000.00 9,395,959.20 9,395,959.20 130,447,989.80 156,051.00 

Total 351,906,300.00 30,838,312.69 30,735,001.69 320,099,237.96 968,749.35

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่อมป ก่อนปงบประมาณ พ ศ  

รายงาน านะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปงบประมาณ พ ศ  

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
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หมายเหตุ  ข้อมูลทั่วไป
ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รบัการจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2546 ตามความในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้าน 
การตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

หมายเหตุ  เกณ ์การจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวป ิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว 23  ลงวันที่ 8 กันยายน 255

หมายเหตุ  มาตร าน ละนโยบายการบัญชีภาครั บับ หม่ ละมาตร าน ละนโยบายการบัญชีภาครั  
ที่ปรับปรุง หม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน ในงวดปัจจุบัน

หมายเหตุ  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 เงินสด ละรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน 

ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน 

 ลูกหนี้
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้แบบรายตัว  

ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญค�านวณจากจ�านวนหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับ 
ลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน

ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การแสดงรายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ ให้เปดเผยจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นรายการหักจากลูกหนี้ค่าเช่าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและตัวแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

 ผลิตภัณ ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพ่อจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพท่ีมีไว้เพ่ือจ�าหน่ายแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนค�านวณ 

ตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ผลต่างระหว่าง ราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาผลิตภัณฑ์ฯ ในงวดที่เกิด 

 ผลิตภัณ ์ที่มีไว้เพ่อจัด สดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ส�าหร ปีสินส วนที 0 กนยายน 2558
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 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ละทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

 ที่ดิน อาคาร ละอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ท สิ ท ั ก ก (ปี) ั ส (ร้อยละ)

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

 ส�าหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�า่กว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ท สิ ท ั ก ก (ปี) ั ส (ร้อยละ)

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2 50

ทรัพย์สินจากกิจกรรม หมายถงึ สนิทรัพย์หรือชิ้นงานที่เกดิจากการด�าเนินกจิกรรมในขั้นตอนการวิจยัเพื่อให้ได้มาซึง่สินทรพัย์ โดยมีมลูคา่
ของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์การบันทึกบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป บันทึกเป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา 
และสินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่าต�า่กว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
ศ.ศ.ป. ได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการพฒันาทรพัย์สนิจากงานกจิกรรมบางชิน้งานไปจดแจ้งทรพัย์สนิทางปัญญา ได้แก่ ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมาย
บริการ และเครื่องหมายการค้า และได้จัดท�าทะเบียนจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อควบคุมไว้ ทั้งนี้ การจดแจ้งทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปองกันมิให้บุคคลอื่นถือสิทธิน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
ศ.ศ.ป. มิได้รับรู้รายการองค์ความรู้ที่น�าไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของ ศ.ศ.ป. 
เป็นเพยีงขัน้ตอนการวจิยั และน�าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชกิหรอืประชาชนทัว่ไปได้เรยีนรูแ้ละสร้างโอกาสการพฒันาต่อยอดงานศลิปหตัถกรรม
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมมิได้มุ่งหวังก�าไรเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม และค่าตดัจ�าหน่าย ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์ 

ดังนี้

ท สิ ท ั ก ก (ปี) ั ส (ร้อยละ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 10

เว็บไซต์ 5 20

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10 10

 เจ้าหนี้สินค้ารับ ากขาย
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวนที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขาย

 การรับรู้รายได้ ละค่า ช้จ่าย
(1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะ ที่ไม่มีตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการเบิกหักผลักส่ง 

หรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

91
ANNUAL REPORT 2015-2016



(2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ใช้แล้ว
(3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินกรณี

- เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ทยอยรับรู้รายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
 ที่ได้รับ
- สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดหรือต่อกลุ ่ม 
 ต�่ากว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน

(4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา
(5) รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(6) ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ และบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ศ.ศ.ป. และพนักงานของ ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยการเข้าร่วม “ก ท ส ก ท ส ด
ดท ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของ ศ.ศ.ป. ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพในอัตรา ร้อยละ 3-  ของเงินเดือน โดยยินยอมให้ ศ.ศ.ป. หักเงินจากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนฯ ทุกเดือน ศ.ศ.ป. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
ด้วยจ�านวนเดียวกันในอัตราร้อยละ 3-  ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร

 กองทุนสวัสดิการ ศ ศ ป
ศ.ศ.ป. ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ส�าหรับใช้จ่ายในการด�าเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. 

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 โดยให้หักเงินรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม  
ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการด�าเนินการของ ศ.ศ.ป. เพื่อน�าส่งเข้ากองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินรายได้ที่ได้รับ 
ก่อนน�าส่งหน่วยงานการเงิน ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 110-6/2556 เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 2556 วาระที่ 3.1 เห็นชอบให้หักเงินรายได้ 
ในอัตราร้อยละ 60 ในช่วง 3 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ศ.ศ.ป. ได้ยกเลิกการหักรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง และค่าบริการในการด�าเนินการ ของ ศ.ศ.ป. ในอัตราร้อยละ 60 ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.ครั้งที่ 125-9/255  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 255  วาระที่ 3.4 เห็นชอบให้ยกเลิกท่ีมาของเงินรายได้กองทุนสวัสดิการจาก 
รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุงและค่าบริการในการด�าเนินการของ ศ.ศ.ป. ส่วนเงินรายได้ที่หักไว้เดิมกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ได้น�าส่งคืนเป็นทุน
ของ ศ.ศ.ป.

หมายเหตุ  เงินสด ละรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2558 2557

เงินสด 70,000.00 255,533.00

เช็คในมือ 57,282.00 235,024.00

เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากกระแสรายวัน

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-300819- - 891,946.07

 เงินฝากออมทรัพย์

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-01983 -4 73,402,678.15 52,175,716.23

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4 127,787.18 114,211.86

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-25 9 -3 9,493,900.79 7,941,286.89

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-2 6221-9 3,920,329.65 3,162,445.87

 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0 65,325.31 65,243.73
(ต่อหน้าต่อไป)
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หมายเหตุ  ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ- บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก มียอดคงเหลือ จ�านวน 18,936.14 บาท 
ในจ�านวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มียอดค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 34-10/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 วาระที่ 4.4 ที่เห็นชอบให้ป ิบัติตามนโยบายบัญชีภาครัฐข้อ 6.13 ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า  
3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ  เงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุ  สินค้าคงเหลอ

(หน่วย : บาท)

2558 2557

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  445,000.00  1,127,465.00

 ลูกหนี้อื่น 15,435.00 8,683.16

รายได้ค้างรับ 4,104,849.76  2,772,650.23

 รวม 4,565,284.76 3,908,798.39

 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก 18,936.14 39,294.00

 ัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -

 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก (สุทธิ) 18,936.14 39,294.00

ก สั 4,584,220.90 3,948,092.39

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ประเภท 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 17,398,478.24 17,435,205.82

ประเภท 10 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8 178,863,623.66 152,202,904.14

ประเภท 8 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-1-13664-3 - 21,828,100.36

ประเภท 10 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-1-13664-3 - 40,410,794.52

ประเภท 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-1-13664-3 42,215,988.91 -

ิ ท สั 238,478,090.81 231,877,004.84

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม  57,883.50  179,664.69

ัก ต้นทุนขาย (5 ,883.50) (95,3 8. 5)

ก สินค้าคงเหลือรับโอน - 57,883.50

รวมสินค้าคงเหลือ-ทุน -  142,169.44

ัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า -  (84,285.94)

สิ สทธิ -  57,883.50

(ต่อ) (หน่วย : บาท)

2558 2557

 เงินฝากประจ�า 3 เดือน

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0 383,341.03 210,594.98

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 5 4-1-13664-3 - 28,054.79

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

ิ สด ก ท ท ิ สด 88,222,474.93 65,080,057.42
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ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ โดยการด�าเนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตามระเบียบศูนย ์
ส่งเสริมศิลปาชพีระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2552 ซึ่งตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 51-4/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วาระ 3.3 เห็นชอบมิให้ ศ.ศ.ป. มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพิ่มเติม และผลิตภัณฑ์คงเหลือให้จ�าหน่าย
ต่อไปจนหมด เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มาตรา  และ 8 (3) 

สนิค้าคงเหลอื (ผ้าฝาย) เป็นสนิค้าทีไ่ด้รบัโอนมาจากกองทนุสวสัดกิาร ศ.ศ.ป. ตามหนงัสอื กส 042/255  ลงวนัที ่30 กันยายน 255  จ�านวน 5 ,883.50 
บาท โดยกองทุนสวัสดิการได้น�าส่งคืนเป็นทุนของ ศ.ศ.ป. และจะน�าส่งเป็นรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้ ศ.ศ.ป. ซึ่งได้จ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ (ผ้าฝาย)  
ที่ได้รับโอนมาจากกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. หมดในงวดปี 2558

หมายเหตุ  วัสดุคงเหลอ

หมายเหตุ  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่น

หมายเหตุ  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ละทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

 ที่ดิน อาคาร ละอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

2558 2557

วัสดุคงเหลือ 237,430.60 223,302.56

ัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

สิ สทธิ 237,430.60 223,302.56

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 238,620.17 227,776.31

เงินมัดจ�าสัญญา 7,000.00 7,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ - 2,857.16

สิ ท ั 245,620.17 237,633.47

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  415,983,243.36  448,123,351.83

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม-สุทธิ 3,346,830.67 2,417,991.91

ทดิ ก ท ั สิ กกิ ก สทธิ 419,330,074.03 450,541,343.74

(หน่วย : บาท)

2558 2557

อาคารและส่วนปรับปรุง  850,141,813.62  840,102,431.34

ัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและส่วนปรับปรุง (454,418,540.58) (40 ,950,494.93)

สิ กส สทธิ  395,723,273.04  432,151,936.41

อุปกรณ์  105,859,111.17  94,593,062.47

ัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (85,599,140.85) (80,209,52 .05)

ก สทธิ  20,259,970.32  14,383,535.42

ก ส -  1,587,880.00

ทดิ ก สทธิ 415,983,243.36 448,123,351.83
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 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

ทรัพย์สินทางปญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ศ.ศ.ป. มีทรัพย์สินจากงานกิจกรรมที่จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 306 ผลงาน แบ่งเป็นการจดแจ้งทรัพย์สิน

ทางปัญญาตั้งแต่ปงีบประมาณ 2552 จนถงึปงีบประมาณ 255  จ�านวน 242 ผลงาน และในปีงบประมาณ 2558 ศ.ศ.ป. ได้มีการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มเติมอีก 64 ผลงาน

หมายเหตุ  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทท ั สิ ท 2558 2557

เครื่องหมายบริการ 1 1

เครื่องหมายการค้า 1 1

ลิขสิทธิ์-ศิลปกรรม ประกอบด้วย.-

 - เครื่องปันดินเผา 53 50

 - เครื่องประดับ 119 83

 - ผ้า 64 45

 - โลหะ 28 25

 - งานอื่น ๆ ในแผนกศิลปะ 29 26

ลิขสิทธิ์-วรรณกรรม 11 11 

ท ั สิ ท 306 242

(หน่วย : บาท)

2558 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  17,039,132.76 15,327,132.76

ัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( ,149,609.56) (5,48 ,925.0 )

ก ิ สทธิ  9,889,523.20  9,839,207.69

เว็บไซต์  2,560,500.00  2,560,500.00

ัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-เว็บไซต์ (1,834,645.95) (1,568,645.95)

สทธิ  725,854.05  991,854.05

ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi  2,764,452.00  3,068,118.00

ัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi ( 4,429.05) (2,315,18 .8 )

ส ส ส สทธิ  2,690,022.95  752,930.13

ก ั ิ  3,431,542.00  577,158.00

สิ ท ั ั สทธิ 16,736,942.20 12,161,149.87

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 13,232,581.32 11,292,596.58

ัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (9,885, 50.65) (8,8 4,604.6 )

ท ั สิ ก กิ ก สทธิ 3,346,830.67 2,417,991.91
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หมายเหตุ  สินทรัพย์  รอจ�าหน่าย

 ที่ดิน อาคาร ละอุปกรณ์ รอจ�าหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 14  รายการ ราคทุน
ทีไ่ด้มาเป็นเงนิทัง้สิน้ 6,394,381.38 บาท ค่าเสือ่มราคาสะสมเป็นเงิน 6,394,234.38 บาท ราคาตามบญัชีคงเหลือ 14 .00 บาท ตามรายงานการตรวจนบั 
พัสดุประจ�าปี 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดังนี้

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รอจ�าหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 2 รายการ ราคาทุน
ที่ได้มาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,363,98 .38 บาท ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมเป็นเงิน 2,1 9,444.62 บาท ราคาตามบัญชีคงเหลือ 184,542. 6 บาท ตามรายงาน
การตรวจนับพัสดุประจ�าปี 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดังนี้

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่น รอจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย-สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบ 

คณะกรรมการบรหิารศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพสัด ุ(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 51 รายการ เป็นเงนิ 168,950.26 
บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รอจ�าหน่าย-สุทธิ 147.00 33,439.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอจ�าหน่าย-สุทธิ 184,542.76 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจ�าหน่าย 168,950.26 1,236,189.49

สิ ท ั 353,640.02 1,269,629.16

(หน่วย : บาท)

ด ก ท ส ส ส ั

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ 2 41,421.00 41,419.00 2.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36 3,216,369.38 3,216,333.38 36.00

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

ทั สิ 147 6,394,381.38 6,394,234.38 147.00

(หน่วย : บาท)

ด ก ท ส ส ส ั

ระบบควบคุมและกระจายข้อมูล 1 1,691,299.78 1,534,217.42 157,082.36
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 1 672,687.60 645,227.20 27,460.04

ทั สิ 2 2,363,987.38 2,179,444.62 184,542.76

(หน่วย : บาท)

2558 2557

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 168,950.26 747,389.49

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม - 488,800.00

สิ ท ั 168,950.26 1,236,189.49
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หมายเหตุ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่น

 สินทรัพย์โครงการตก ต่งจัด สดง จ�านวน 1,903,115.39 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายในหอนิทรรศการ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย ในงวดปี 2558 ลดลงจ�านวน 180,950.26 บาท ซึ่งเกิดจากการด�าเนินการปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อ 
รอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
จ�านวน 51 รายการ เป็นเงิน 168,950.26 บาท และปรับปรุงรายการทะเบียนสินทรัพย์ให้ถูกต้อง จ�านวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.00 บาท  
ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ ผช.1556/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

 ผลิตภัณ ์เคร่องทองไทยที่มีไว้เพ่อจัด สดง ประกอบด้วย

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

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ศ.ศ.ป. ให้เงินสนับสนุนกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในระหว่างปี 
2549 เพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรมเคร่ืองทองสุโขทัยและการรวบรวมภูมิปัญญาเชิงช่างสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
ตามสัญญาเลขที่ 34/2548 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 2,910,000 บาท

 สินทรัพย์ทางวั นธรรม จ�านวน , 31,584.88 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อการตกแต่ง จัดแสดงภายในหอนิทรรศการ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย 

หมายเหตุ  เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

2558 2557

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

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

3,740,780.00 3,740,780.00

(หน่วย : บาท)

2558 2557

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 23,525,848.73 20,063,843.77

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 787,927.50 1,208,379.70

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 163,350.00 188,100.00

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 940,000.00 701,550.00

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 28,590.84 2,610.99

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย 9,515,253.08 13,327,441.02

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,290,545.16 1,292,371.65

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 300,000.00 250,000.00

สั 36,551,515.31 37,034,297.13

(หน่วย : บาท)

2558 2557

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 1,903,115.39 2,084,065.65

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 7,731,584.88 7,731,584.88

สิ ท ั 13,375,480.27 13,556,430.53
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เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�านวน 23,525,848. 3 บาท เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้างด�าเนินงาน ระหว่าง ศ.ศ.ป. 
กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล 

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพ่ิมช่องทาง 
การจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้า รับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มียอดคงเหลือ
จ�านวน 8 ,92 .50 บาท ในจ�านวนดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้สินค้ารับฝากขายที่มียอดค้างช�าระตั้งแต่ปี 2549 - 2552 จ�านวน 66,09  บาท ซึ่งในปี 2558 ศ.ศ.ป. 
ได้ส่งคืนเงินแก่เจ้าหนี้แล้วบางส่วนในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจสอบเพื่อส่งคืนเงินแก่เจ้าหนี้

หมายเหตุ  เงินรับ ากระยะสั้น

หมายเหตุ  ทุน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 254  กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมรายละเอียดการตกแต่งอาคาร รวมมูลค่า 

88 , 00,000 บาท ให้เป็นทุนประเดิมของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท และครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ ,263,0 3.50 บาท 

หมายเหตุ  รายได้สูง ต�่า กว่าค่า ช้จ่ายสะสม

หมายเหตุ  รายได้จากการขายสินค้า ละบริการ

หมายเหตุ  รายได้อ่น

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 721,454.32 558,699.30

เงินรับฝากอื่น -  9,252.08

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ 6,413,860.50 4,857,825.00

เงินประกันสัญญา-ค�า้ประกันการเช่า 295,451.00 200,039.00

เงินประกันผลงาน - 110,500.00

ิ ั ก สั 7,430,765.82 5,736,315.38

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (151,518,085.03) (109,969,694.86)

ก รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 1,399,777.83 (41,548,390.1 )

ด ั สิ ด (150,118,307.20) (151,518,085.03)

(หน่วย : บาท)

2558 2557

รายได้จากการขายสินค้า  63,184.80  95,378.75

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด 1,192,168.00 1,278,946.00

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 137,455.14 718,791.00

ด กก สิ ิก 1,392,807.94 2,093,115.75

(หน่วย : บาท)

2558 2557

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 9,326,292.36 13,096,700.37

รายได้ค่าปรับ  137,303.90  163,303.27

รายได้อื่นๆ 1,074,630.41  1,670,964.13

ด  10,538,226.67  14,930,967.77

98
รายงานประจ�าปี 2558-2559



หมายเหตุ  ค่า ช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ  ค่าตอบ ทน

หมายเหตุ  ค่า ช้สอย

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ค่าเบี้ยประชุม  2,172,750.00  2,330,875.00

ท 2,172,750.00 2,330,875.00

(หน่วย : บาท)

2558 2557

เงินเดือน 42,324,529.66 36,314,038.52

ค่าตอบแทนรายเดือน 744,980.00 685,800.00

ค่าล่วงเวลา 128,846.00 155,350.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,240,837.74 1,022,832.33

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1,951,312.85 1,576,559.08

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. - 1,021,187.61

ก 46,390,506.25 40,775,767.54

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 8,000.00 -

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,636,224.52 4,700,228.85

ค่าเช่าสินทรัพย์ 452,190.00 452,190.00

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 4,102,116.24 2,633,696.44

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 3,595,579.96 3,267,355.04

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

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 5,084,586.04 4,651,786.16

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 5,122,977.80 4,433,529.00

ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก 6,483,167.27 5,979,111.23

ค่าธรรมเนียม 35,970.43 21,383.31

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก 63,451.13 32,400.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 600,000.00 2,260,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 259,055.08 264,644.80

ค่ารับรองและพิธีการ 445,230.00 199,649.15

ค่าตรวจสอบบัญชี 350,000.00 300,000.00

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 460,254.75 496,344.92

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์  16,400.00  11,660.00

ค่าแกสและน�้ามันเชื้อเพลิง 259,280.00 264,530.10

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 290,374.76 367,859.96

ค่าประชาสัมพันธ์ 2,403,628.00 1,488,687.00

ค่าใช้สอยอื่น 85,995.00 13,000.00

ส 33,082,480.98 33,158,055.96
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หมายเหตุ  ค่าวัสดุ

หมายเหตุ  ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ  ค่าเส่อมราคา ละค่าตัดจ�าหน่าย

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ต้นทุนขาย (สินค้าคงเหลือรับโอน) 57,883.50 95,378.75

ค่าวัสดุใช้ไป 1,879,848.22 535,837.95

ัสด 1,937,731.72 631,216.70

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ค่าไฟฟา 10,827,297.27 10,700,728.05

ค่าประปา 828,097.24 856,627.61

ค่าโทรศัพท์ 842,770.78 658,211.67

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,852,271.90 1,793,796.96

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 33,157.50 34,191.00

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 12,000.00 12,000.00

ส ธ 14,395,594.69 14,055,555.29

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ส
 อาคารและส่วนปรับปรุง 46,468,045.65  44,556,227.37

 อุปกรณ์ 3,887,587.69 3,380,978.09

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 4,097,850.24 647,400.79

ส ก ท ั สิ กกิ ก  54,453,483.58  48,584,606.25

ัด
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,661,684.49 997,456.82

 เว็บไซต์ 266,000.00 266,000.00

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 302,544.39 294,532.92

ัด สิ ท ั ั 2,230,228.88 1,557,989.74

ส ัด 56,683,712.46 50,142,595.99
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หมายเหตุ  ค่า ช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่อการด�าเนินงาน ค่า ช้จ่ายตาม ผนกลยุทธ์

หมายเหตุ  ค่า ช้จ่ายอ่น

หมายเหตุ  ภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ศ.ศ.ป. มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบสั่งซื้อ วงเงิน 28,592,932.00 บาท โดยขอกัน 

เงินงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
 รายจ่ายด�าเนินการทั่วไปหรอรายจ่ายประจ�า จ�านวน 2,856,29 .30 บาท
 รายจ่ายด�าเนินการตาม ผนงานโครงการ จ�านวน 23,1 9,356. 0 บาท
 รายจ่ายลงทุนเพ่อด�าเนินการตามปกต ิได้แก่ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จ�านวน 2,55 ,2 8.00 บาท

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 870,451.49 1,003,165.27

ก�าไร/ขาดทุนสิทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (6 .5 ) 36,161.71
หนี้สงสัยจะสูญ - ( 39,246.00)
หนี้สูญ 8,683.16 739,246.00

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ - 84,285.94

879,067.08 1,123,612.92

(หน่วย : บาท)

2558 2557

ิ ั ศิ ด ั ก ั
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม 25,506,029.45 7,906,915.50

2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม 26,073,309.89 24,303,013.11

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 26,885,366.75 11,008,523.87
4. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม 68,597,980.99 50,879,686.06
5. โครงการพิเศษ (การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชิ้นเอก U  by SACICT) 6,100,748.60 -

6. งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 105,000,000.00 130,447,989.80

. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 22,111,577.92 43,714,965.95

ิ ด ก ด ิ 280,275,013.60 268,261,094.29
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SACICT MANAGEMENT

รายนามผู้บริหาร ศ.ศ.ป.
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นางอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป.

Mrs  m ar o  icha ai
Chief Executive Officer

03

04

01

01
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นางสาวปานจิตต์ พิศวง
รองผู้อ�านวยการ 

Ms  a it isa o g
Deputy Chief Executive Officer

นางพรรณวิลาส พพ่วง
ผู้จัดการสายงานการตลาด

Mrs  a i as ae ua g
Manager, Marketing Department

นางสาว สงระวี สิงหวิบูลย์
ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์

Ms  ae gra ee i gha i oo
Manager, Product Development and 
Innovative Crafts Department

นางญาณิดา ปานเกษม
รักษาการผู้จัดการสายงานส่งเสรมคุณค่าหัตถศิลป์

Mrs  a i a a asem
Acting Manager, Handicraft Value Promotion 
Department

นายชาญชัย ิมพาลี
รักษาการผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์องค์กร

Mr  Cha chai Chim a ee
Acting Manager, Organisation Strategy  Department

นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ
ผู้ตรวจสอบภายใน

Ms  eera ut oursua gsa ti
Auditor

02

02
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05 06 07
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01

03

02

นางสุชนา ชูเชิด
ที่ปรกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Mrs  ucha a Chucher
Public Relation Consultant

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
ที่ปรกษาด้านก หมาย

Mr  omsa  ha icha a u
egal Consultant

นางสุพัตรา ศรีสุข
ที่ปรกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนานวัตศิลป์ไทย และปรับปรุงปรุงตกแต่ง
อาคารสถานที่ของ ศ.ศ.ป.

Mrs  u atra risoo
Product Development Consultant. 
Building Renovation and Decoration 
Consultant

01 02 03
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06
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นางสาวดวงพร ชอบประดิษ ์
ผู้จัดการฝายประเมินผลและบรหารความเสี่ยงองค์กร

Ms  ou g or  Cho ra ith
Manager, Risk Management Division

นายชาญชัย ิมพาลี
ผู้จัดการฝายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร

Mr  Cha chai Chim a ee
Manager, Organisation Strategy and Plan Division

นางเกศ า ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการฝายบรหารนิทรรศการ

Mrs  esa a risa as i
Manager, Gallery and Exhibition Division

นางญาณิดา ปานเกษม
ผู้จัดการฝายเชดชูครูช่าง

Mrs  a i a a asem
Manager, Artisan Master Glorification Division

นางภัณ ิษา เศวตเศรนี
ผู้จัดการฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

Mrs  ha tisa vetasere i
Manager, Communication and 
Public Relations Division

04 05 06

07 08
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นางพรรณวิลาส พพ่วง
ผู้จัดการสายงานการตลาด

Mrs  a i as ae ua g
Manager, Marketing Department

01
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03
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01

นางสาวรชนาท พจนารถ
ผู้จัดการฝายส่งเสรมการค้าในประเทศ

Ms  acha ar  otcha ar
Manager, Internal Trade Promotion Division

นางสาววันวรรษา ชุนจ�ารัส
ผู้จัดการฝายบรหารเครอข่ายนานาชาติ

Ms  a atsa Chu chamrus
Manager, International Network 
Management Division

นายนพพล พุชประดิษ ์
ผู้จัดการฝายส่งเสรมการค้าต่างประเทศ

Mr  o o  uch ra it
Manager, International Trade Promotion 
Division

02 03 04

109
ANNUAL REPORT 2015-2016



01

นายทวี รัสสัยการ
เจ้าหน้าที่ช�านาญการฝายเทคโนโลยี 
และรักษาการผู้จัดการฝายเทคโนโลยี

Mr  a ee ussai a ar
Technology Expert and Acting Manager, 
Technology Division

นายธราพงษ์ สุขมาก
ผู้จัดการฝายกฎหมาย

Mr  ara o g oo ma
Manager, egal Division

นางเรณู โสวรรณะ
ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Mrs  e oo o a a
Manager, Human Resources and 
Organisation Development Division

01 02 03
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02

03

นายเจริญศักดิ์ สิทธิโอสถ
ผู้จัดการฝายบัญชและการเงน

Mr  Charoe sa  itthiosoth
Manager, Accounting and Finance Division

04
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นางสาว สงระวี สิงหวิบูลย์
ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์

Ms  ae gra ee i gha i oo
Manager, Product Development and Innovative 
Crafts Department

นางสาวกุลรัศมิ์ ปทมสูต
ผู้จัดการฝายบรหารองค์ความรู้

Ms  u rasm attamasoo
Manager, Knowledge Management Division

นางสาวสุพรรณรัตน์ อนุเขตร์
ผู้จัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Ms  u a arat u et
Manager, Product Development Division

01 02 03

น อ หญิง สุดารัตน์ ชยากร
ผู้จัดการฝายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

Ca t  u arat a a or
Manager, Entrepreneur Development Division

04
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05

06

นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ
ผู้จัดการฝายพัสดุและจัดซ้อ

Mrs  icha a Cha o ia
Manager, Procurement Division

นายขนก ลิมปพิชัย
ผู้จัดการฝายสมาชกและเครอข่ายสัมพันธ์

Mr  a o  im i ichai
Manager, Membership and Networking Division

05 06
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ระเบียบ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

REGULATIONS
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 

(Public Organization)

โดยที่มาตรา  องรัฐธรรมนู แห่งราชอาณาจักรไทย 
พทธศักราช  บั ัติ ห้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม องผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ องรัฐแต่ละประเ ท โดย ห้มีกลไก 

และระบบบังคับ ช้อย่างมีประสิทธิ าพ รวมทังก�าหนด ันตอน
การลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท�า และมตคิณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่  สิงหาคม พ.ศ.  เหนชอบรายงานการประเมิน
องค์การมหาชนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพั นาระบบ
ราชการเสนอ และ ห้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องคก์ารมหาชน) ด�าเนนิการปรบัปรงการบรหิารจดัการ าย น
องค์กร ห้มีประสิทธิ าพมากยิ่ง ึน

เพ่ือ ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ องบทบั ัติตามรัฐธรรมนู
และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอ�านาจตามความ นมาตรา 

 ( )(ค) แห่งพระราชก ษ ีกาจัดตังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจึงออกระเบียบ 
วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรม องผูอ้�านวยการและผูป้ บิตังิาน อง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ไว้ 
ดังต่อไปนี

         
  . .  ( )     
           

       
      .  

       
       

        
   .       

      
         

 .     
     (  

)       
    .

          
       
        

        
            

       
 (  )     

 ( ) ( )        
       

 (  ) . .  ( ).  
   

With regard to the Code of Ethics for the 
 an  cers o  The PP T Arts an  

ra ts nternational entre o  Thailan  Pu lic 
r ani ation  . .  

วา วย ร มวล ริยธรรม อง อานวยการ ล  
ิ ัติงาน อง นย์สงเสริม ิล าชีพร วาง 

ร เท  องค์การม าชน  พ. . 
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หมวด 1

บททั่วไป

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ศ ส ส ิ ศิ ทศ
ก ด ิ ธ ิ ั ิ  

ศ ส ส ิ ศิ ทศ ก ศ ”
2. ให้ยกเลกิประกาศศนูย์ส่งเสริมศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

ที่ 2/2552 เรื่องประมวลจริยธรรมผู้ป ิบัติงานของศูนย์ส่งเสริม 
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
4. ในระเบียบนี้ “ศ ศ ” หมายถึง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

(องค์การมหาชน)
 “ ก ก ิ ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์ 

ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 “ ก ” หมายถึง ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ 
 “ ิ ั ิ ” หมายถึง ผู้ป ิบัติงาน ศ.ศ.ป. ตามมาตรา 34 ของ 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน)

5. ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรหิารศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่าง
ประเทศ รักษาการตามระเบียบนี้

Chapter 1

e era  rovisio s

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 

”.
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:
 “ ” means The SUPPORT Arts and Crafts International 

Centre of Thailand (Public Organization).
 “ ” means the Executive Board of the 

SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand.
 “ ” means the Director of The SUPPORT Arts and 

Crafts International Centre of Thailand.
 “ ” 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.
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Chapter 2

Ethica  ta ar s

art   Ethica  ta ar s as Core a ues

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.
( ) 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.

หมวด 2

มาตร านจริยธรรม

ส่วนที่  มาตร านจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

6. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานทุกคน ต้องป ิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
(2) มีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) ยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) ยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก

ป ิบัติ
(6) ให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บดิเบอืน

ข้อเท็จจริง
( ) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้
(8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่  มาตร านจริยธรรมขององค์กร

. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์

8. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ 
และป ิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

9. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
อันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและป ิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

10. ผูอ้�านวยการและผูป้ บิตังิานต้องไม่ประพฤตตินอนัอาจก่อให้เกดิความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่

art   Ethica  ta ar s of the Orga i atio

. 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.

10. The Director and Officers shall not engage in any conduct 
that may cause an undesirable reputation to the dignity of 
their positions.
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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.

1 . 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�านวยการและผู้ป ิบัติงานจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ป ิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก�าลงัความสามารถ ด้วยความเสยีสละ ทุม่เทสตปัิญญา ความรู้ 
ความสามารถ ให้บรรลุผลส�าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

12. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

13. ผูอ้�านวยการและผูป้ บิตังิานต้องป บิตัหิน้าท่ีด้วยความสภุาพ เรยีบร้อย 
มีอัธยาศัย

14. ผูอ้�านวยการและผู้ป บิตังิานต้องรกัษาความลบัทีไ่ด้จากการป บิตัหิน้าที่ 
การเปดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัโดยเจ้าหน้าที ่จะกระท�าได้ต่อเมือ่มอี�านาจ
หน้าที่ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหรือเป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนดเท่านั้น

15. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ในทางที่ชอบ

16. ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทาง
ทรพัย์สนิหรอืไม่กต็าม ตลอดจนไม่รับของขวญั ของก�านลัหรอืประโยชน์
อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อัน 
อาจจะเกิดจากการป ิบัติหน้าที่ของตนเอง เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

1 . ผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานต้องป ิบัติตนให้สามารถท�างานร่วมกับ 
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ เอื้อเฟือ เผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  
ต้องไม่ปดบังข้อมูลที่จ�าเป็นในการป ิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และ 
ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
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Chapter 3

Mecha isms a  stems to E force 
the Co e 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

กลไก ละระบบการบังคับ ช้ประมวล
จริยธรรม

18. ผูอ้�านวยการและผูป้ บัิตงิาน ต้องประพฤติป บิตัแิละวางตนอยูใ่นกรอบ
ประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างเคร่งครดั ตลอดจนเป็นแบบอย่างทีด่ ีควรแก่การ 
ยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลการประพฤติของผู้อ�านวยการและผู้ป ิบัติงานให้เป็นไป 
ตามประมวลจริยธรรมนี้

19. กรณีมีการร้องเรียน หรือปราก เหตุว่ามีผู้ป ิบัติงานประพฤติป ิบัติ
ฝาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป. เป็นผู้รับผิดชอบ
พจิารณาด�าเนนิการกรณกีารร้องเรยีนหรอืปราก เหตวุ่า ผูอ้�านวยการ
ประพฤติป ิบัติฝาฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการบริหาร เป็น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

20. การด�าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ด�าเนิน
การสอบสวนทางจริยธรรม

21. หากด�าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปราก ข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝาฝืนประมวลจรยิธรรม ให้ผูรั้บผดิชอบพจิารณาด�าเนนิการตามข้อ 19 
สัง่ยตุเิรือ่ง แต่หากปราก ข้อเทจ็จรงิว่าเป็นการฝาฝืนประมวลจรยิธรรม 
แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ
ตามข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 

22. การด�าเนินการทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝาฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 
และข้อ 21 ให้น�าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสอบสวนวินัย
ร้ายแรง พ.ศ. 2552 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

23. การสั่งการของผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามข้อ 19 ให้ถือเป็นที่สุด  
เว้นแต่จะปราก ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท�าให้ผลของการสั่งการนั้น
เปลี่ยนแปลงไป
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Chapter 4

u itive roce ures

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.

2 . If there is any problem on abiding by these rules, the 
decision by the Executive Board is final.

หมวด 4

ขั้นตอนการลงโทษ

24. เมื่อมีการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว 
ให้ ศ.ศ.ป.ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

25. การประพฤติป ิบัติฝาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝาฝืน
จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝืน 
ความจงใจหรอืเจตนา มูลเหตจุงูใจ ความส�าคญัและระดบัต�าแหน่ง ตลอด
จนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝาฝืน และ 
เหตุอื่นอันควรน�ามาประกอบการพิจารณา

26. การประพฤติป บิตัฝิาฝืนประมวลจรยิธรรมนี ้ในกรณอัีนมใิช่เป็นความ
ผดิทางวนิยั หรอืความผดิทางอาญา ให้ด�าเนนิการตามควรแก่กรณเีพือ่
ให้มีการแก้ไขหรือด�าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน�าไปประกอบ
การพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่ง
ให้ผู้ฝาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

2 . กรณีเกิดปัญหาในการป ิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 035 367 054-9  โทรสาร 035 367 050-1

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand
(Public Organization)
59 Moo 4, Chang-Yai Sub-District, Bangsai, Ayutthaya Province 13290
Tel. +66 (0) 35 367 054-9  Fax. +66 (0) 35 367 050-1

 www.sacict.or.th facebook.com/sacict

Call Center 1289
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