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

MESSAGE
FROM THE CHAIRMAN OF THE ADVISORY BOARD

สารจากประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

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



 The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) or SACICT has been 
committed to the promotion of Thai arts and crafts in line 
with Her Majesty the Queen’s initiative to equip villagers 
with skills so that they can support their families through 
several types of arts and crafts, which are also an im-
portant cultural heritage that has been passed down from 
generation to generation and brought a good reputation 
to Thailand and revenue to communities. 

 SACICT’s achievements are well recognised in the 
development of craftsmanship skills, the promotion of 
Thai arts and craft products, the value creation of local 
arts and crafts, recognition of local products both in Thai 
and and abroad, the knowledge sharing, and the preser-
vation of local arts and crafts and culture. 

 As Chairman of the Advisory Board, I admire and 
celebrate the commitment of all SACICT employees as 
well as other relevant authorities, who have dedicated 
themselves physically and emotionally to promote Thai 
arts and crafts until they are now well recognised inter-
nationally. In addition to that, these individuals have 
helped create value and knowledge of local Thai arts and 
crafts. I would like to express my sincere support of their 
endeavours and wish them continued success, to help 
drive the Thai economy and bring out sustainable growth 
for our country. 

 ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื 
ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนนิงานด้วยความมุง่มัน่ ในการส่งเสรมิและพัฒนางาน
ศิลปาชีพ และหัตถกรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามรอยเบื้องพระ
ยคุลบาทแห่งสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ ทีท่รงห่วงใย
พสกนกิร ให้สามารถพึง่พาตนเองได้ มอีาชพีเสรมิหาเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวผ่านงานศลิปหตัถกรรมหลากหลายแขนง ซึง่ล้วนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม อนัทรงคณุค่า ทีบ่รรพบรุษุได้ถ่ายทอดไว้ให้ลกูหลาน 
ได้สบืสานมรดกทางศลิปหตัถกรรมให้ด�ารงอยู ่สามารถสร้างชือ่เสยีง
ให้กับประเทศ ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 ผลการด�าเนนิงานของ ศ.ศ.ป. ได้เป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ในด้านการ
พฒันาฝีมอืช่าง การพฒันาผลติภณัฑ์และการสร้างคณุค่าและมลูค่า
เพิม่ให้เป็นทีย่อมรบัทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ยงัสามารถ
เผยแพร่องค์ความรู ้ ตลอดจนงานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและ
วัฒนธรรมอันงดงามในแต่ละท้องถิ่นให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จัก

 ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ผมขอแสดงความชื่นชม
และยินดีในความตั้งใจของผู้บริหาร     และเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. รวมถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ผลักดันและส่ง
เสรมิสนบัสนนุงานศลิปาชพีและศลิปหตัถกรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งสามารถสร้างคุณค่าองค์ความรู้งาน
หตัถกรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ของไทยได้อย่างเตม็ภาคภมู ิและขอ
เป็นก�าลังใจรวมทั้งสนับสนุนให้การท�างานของ ศ.ศ.ป. ประสบผล
ส�าเรจ็ก้าวหน้าอย่างมัน่คง เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ และสงัคมไทย
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน



Mr. Karun Kittisataporn
President of the Executive Board

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

FROM THE PRESIDENT OF THE EXECUTIVE BOARD

สารจากประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ



 ตลอดระยะเวลา 11 ปี นับตั้งแต่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.  ได้รับการจัดตั้งขึ้น
เมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มพูนความน่าสนใจให้กับงานศิลป
หัตถกรรมไทยท่ีไม่ได้เป็นเพียงแค่งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หาก
แต่ได้รบัการยกระดบัคณุภาพ และภาพลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการและแนวโน้มของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ                    
การผสมผสานระหว่างภมูปัิญญาและฝีมอือนัประณตีวจิติรบรรจงกบั
ความทันสมัยของรูปแบบดีไซน์ และการใช้งาน ผนวกกับการพัฒนา
จดัการงานองค์ความรูด้ัง้เดมิให้มคีวามร่วมสมยั จงึเป็นการสนบัสนนุ 
และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัทางการตลาดให้กบังานหตัถศลิป์
และนวัตศิลป์ได้อย่างไม่หยุดยั้ง

 ในปี 2557 จึงเป็นอีกก้าวส�าคัญของ ศ.ศ.ป. ที่มุ่งมั่นบริหาร
งานแบบองค์รวม เน้นการพฒันาในทกุมติ ิผ่านยทุธศาสตร์ทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้ การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาด ซึ่งการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์แต่ละด้านมกีลไกการท�างานอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
กัน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก�าหนดไว้ คือ “การสืบสาน
ความเป็นไทยสูส่ากลผ่านงานศลิปหตัถกรรม เพือ่อนรุกัษ์คณุค่าแห่ง
ศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์” 

 จนถึงวันนี้ ความหลากหลายของผลงานที่ ศ.ศ.ป.  ได้ด�าเนิน
การมาอย่างต่อเนือ่ง ได้เป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่า  งานศลิปหตัถกรรมของ
ไทย มีความงดงาม มีคุณค่า มีความร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ และเป็น
ที่ต้องการของตลาดในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ในฐานะประธานกรรมการบรหิาร ศ.ศ.ป. ผมขอขอบคณุผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ทุกท่าน  ที่ได้ร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 
พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปหัตถกรรมของไทยให้คงอยู่อย่าง
ทรงคุณค่า และได้รับการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ
ชุมชนและผู้ประกอบการ 

 ผมเชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่า ศ.ศ.ป. จะเป็นหน่วยงานหลกัส�าคญั
ในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตศิลป์ที่ทรงคุณค่า เพิ่มพูน
มูลค่าและขยายตลาดงานหัตถศิลป์ไทยสืบไป

 Throughout the 11 years since the establishment 
of SACICT in 2003, there have been an astounding and 
consistent progress in the development of Thai arts and 
crafts. Local arts are elevated, improved and developed 
to suit the requirements and trends of the markets both 
in Thailand and abroad. Traditional knowhow is combined 
with fine craftsmanship, modern designs, and practical-
ity. The knowledge management to preserve traditional 
craftsmanship along with the promotion of contemporary 
designs help to give Thai arts and crafts the competitive 
edge they need. 

 2014 was an important milestone for SACICT as 
we focused on an integrated approach to develop Thai 
arts and crafts using four core strategies, namely knowledge 
promotion, development of business potential, product 
development and market expansion. Each of the four 
strategies had a very systematic roadmap that seam-
lessly linked with the other strategies to help us achieve 
the vision “to inherit the essence of Thainess to the world 
through Craftsmanship for Cultural Wealth (Silpacheep) 
preservation and generate Commercial Value”.

 Today, the diversification of the types of arts and 
crafts supported by SACICT is a testament to the fact that 
Thai arts and crafts are not only beautiful and valuable, 
but also contemporary, unique, and highly demanded by 
the local and international markets. As the President of the 
Executive Board, I would like to express my sincere 
gratitude to all SACICT management and employees who 
have played an integral role in the promotion and pres-
ervation of Thai arts and crafts, the value creation and the 
revenue generation for local communities and operators. 

 I am confident that SACICT will continue to be an 
important organisation that drives the development of 
knowledge, the preservation of fine craftsmanship, the 
value creation, and the market expansion for Thai arts 
and crafts in the future. 



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

MESSAGE
FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

สารจากผู้อ�านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

นางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mrs. Pimpapaan Chansilpa
Chief Executive Officer



 ในปี 2557 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ท�าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเผย
แพร่ ผลงานด้านศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ                     
งานศิลปหัตถกรรมให้สามารถก้าวไปเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่าง
ภาคภูมิ โดยยังผลให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

 ศ.ศ.ป.เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศน้ัน จะต้องอาศัยความพร้อม ทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐาน
การผลิตท่ีเป็นท่ียอมรบั ดงันัน้การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผลิตภัณฑ์
ศลิปหตัถกรรมไทยก้าวสูเ่วทโีลกได้จ�าเป็นต้องอาศยัการพฒันาตัง้แต่
กระบวนการ การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การพัฒนาทักษะช่างฝีมือ การเช่ือมโยงให้นักออกแบบและ
ชุมชนร่วมกันสร้างผลงานศิลปหัตถกรรม ทั้งในเชิงหัตถศิลป์และนวัต
ศิลป์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า 

 นอกจากน้ี ศ.ศ.ป. ยงัมกีารจดักจิกรรมขึน้อย่างต่อเนือ่ง  เพือ่
เน้นย�า้บทบาทของการสบืสานคณุค่าแห่งงานหตัถศลิป์ไทย ได้แก่ งาน
เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทหัตถศิลป์ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วน
เป็นก�าลังส�าคัญ ในการด�ารงไว้และการขับเคลื่อนให้ศิลปหัตถกรรม
ไทยก้าวไปสู ่การยอมรับในระดับสากล โดยยังคงรากฐานทาง
วัฒนธรรมของงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ในโอกาสครบรอบปีที่ 
11 ของ ศ.ศ.ป. ดฉินัขอขอบคณุทกุท่านและทกุหน่วยงานทีไ่ด้ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมด�าเนินการ และให้การสนับสนุนงานของ ศ.ศ.ป. ด้วยดี
ตลอดมา ซึ่ง ศ.ศ.ป. จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริม
คุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม  และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยสืบไป 

 In 2014, the SUPPORT Arts and Crafts Internation-
al Centre of Thailand (Public Organization) or SACICT was 
the centre for Thai arts and crafts knowledge promotion 
and sharing, as well as the development of the quality of 
Thai products so that they are internationally recognised, 
helping to generate revenue for communities and our 
country sustainably. 

 SACICT realises that in order to penetrate interna-
tional markets successfully, readiness in terms of design 
and quality of the products, suitability with market demands 
and standards, and good production quality, is required. 
Therefore, the promotion of Thai arts and crafts to be able 
to compete in the global arena requires developments in 
several areas, from process, knowledge management, to 
the enhancement of local wisdom, skill development, 
connecting designers with craftsmen in the communities, 
and building a strong network of producers and vendors. 

 SACICT consistently held activities, strengthening 
its role as the driving force behind the preservation of Thai 
arts and crafts, the recognition of Thai artisans and ap-
prentices who all play an important role in keeping Thai 
arts and crafts alive and thriving locally and internation-
ally while still maintaining the unique characteristics of 
Thai craftsmanship. 

 On the occasion of the 11th anniversary of SACICT, 
I would like to thank everyone who has been involved in 
and supported the operation of SACICT throughout the 
years. The organisation will continue to promote and 
create value for Thai arts and crafts for years to come. 



วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากลผ่าน
งานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอด
มูลค่าเชิงพาณิชย์ 

อ�านาจหน้าที่
1.  ด�าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวดหรือ 
 จ�าหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  ทั้งในด้านคุณภาพ
 มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ 
 และการบรรจุผลิตภัณฑ์
3.  ด�าเนนิการส่งเสรมิสนบัสนนุด้านการตลาด การขยายตลาดท้ังใน 
 และต่างประเทศ
4.  ส่งเสริมให้เกดิการเชือ่มโยงและสนบัสนนุระหว่างอตุสาหกรรม
 การผลิต  การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
 ตลอดจนผสมผสาน  หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ 
 ภมูปัิญญาท้องถิน่
5.  พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิตการบริหารงาน 
 บุคคล การเงินและการตลาด
6.  ด�าเนนิการสนบัสนุนด้านลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และสทิธใินทรพัย์สนิ 
 ทางปัญญาอื่นๆ

Vision
To inherit the essence of Thainess to the world through
Craftsmanship for Cultural Wealth (Silpacheep) preser-
vation and generate Commercial Value 

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

โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

Mr. Tanin Kraivixien, Privy Councillor
Vice President of the Foundation of the Promotion of 
Supplementary Occupations and Related Techniques
of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand
Chairman of the Advisory Board

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

Mr. Sompol Kiatphaibool
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member

นางอรนุช โอสถานนท์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Mrs. Oranuj Osatananda
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
ADVISORY BOARD
คณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

Mr. Sribhumi Sukhanetr
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Mr. Phongsak Assakul
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member

นายสันติ วิลาสศักดานนท์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr. Santi Vilassakdanont
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member

นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Miss Kritsana Ruayajin
ที่ปรึกษาพิเศษ / Advisory Board Member
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นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์

Miss Pongpun Gearaviriyapun
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นางสาวชุติมา บุณยะประภัศร

Miss Chutima Bunyapraphasara
กรรมการบริหาร 
Executive Board Member

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค

Mrs. Nuntawan Sakuntanaga
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นางอรรชกา  สีบุญเรือง

Mrs. Atchaka Sibunruang
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

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

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Karun Kittisataporn
President of the 
Executive Board
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นายวิชัย อัศรัสกร 

Mr. Vichai Assarasakorn
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นายสมาน คลังจัตุรัส 

Mr. Saman Klangchaturat
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 

Mr. Payungsak Chartsutipol
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นางสาวพจนา สีมันตร

Ms. Pojana Simantara
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 

General Theppong Thipayachan
กรรมการบริหาร
Executive Board Member

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ 

Mrs. Pimpapaan Chansilpa
กรรมการบริหาร และเลขานุการ
Executive Board Member and
Secretary, Chief Executive Officer

ANNUAL REPORT 2014 
รายงานประจ�าปี 2557

15



ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การด�าเนินงานด้านภารกิจหลัก

 ตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศ.ศ.ป. 
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับงานหัตถศิลป์ไทย ให้สามารถเข้า
สู่ตลาดได้ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศในกลุม่เป้าหมายทีม่ไีลฟ์สไตล์
โดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย ควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจงานหัตถศิลป์ไทยในทุก
กลุ่ม และเข้าถงึในหลากหลายช่องทางสมยัใหม่ โดยในปี 2557 ศ.ศ.ป. 
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด�าเนินงานดังนี้

 SACICT’s operation plan for the 2014 fiscal year 
focused on the strategies to elevate Thai arts and crafts 
so that they can compete successfully in the local and 
international markets, especially in target markets with 
distinct lifestyle trends such as hotels, restaurants and 
residential. This is carried out in parallel with the promo-
tion of awareness, knowledge and understanding of Thai 
arts and crafts among several groups, and opening up 
more modern multi-channels. The strategies for 2014 
were as follows:

01 02

03 04

การเสริมสร้าง องค์ความรู้
งานศิลปหัตถกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม

การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจ
งานศิลปหัตถกรรม

การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า
งานศิลปหัตถกรรม

The core tasks of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) in the 2014 fiscal year. 

Knowledge building 
about handicrafts

The development of 
handicraft products

Increasing capacity and developing 
business opportunities

Creating and expanding trade 
opportunities for handicrafts
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พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ

งานหัตถกรรม
INCREASING THE COMPETITIVE 

EDGE FOR THAI CRAFTS 
OPERATORS
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1.1 Seminars at the International Innovative Craft Fair  
 2014 were attended by 1,014 participants, on 12 top 
 ics as follows:

 “SACICT Craft Trend 2014 – 2015” by 1. Khun Jeramai  
 Pitakwong, Managing Editor of home & decor mag 
 azines 2. Khun Supatra Srisuk, SACICT advisor 3. Khun 
 Sangrawee Singhawibool, product development 
 manager. 

 “Innovative Craft Award 2014” panel discussion by 
 1.  award winner 2. ML Pawinee Santisiri, judge of  
 the 3rd Innovative Craft Award 2014 3. Khun Sangrawee  
 Singhawibool, product development manager.

 “Smart Exporter” by Khun Kanawat Theeranithiwat,  
 from iWisdom Founder, an online marketing and  
 web development company.

 “Experience from cracking the Samurai market” by 
 Khun Praphai Dangjai, owner of “Mae Tee Ta” brand  
 (indigo dyed fabrics) and winner of the 2004 Prime  
 Minister Award for best exporter

 “Accessing capital to expand market and increase  
 cash flow” by Khun Surapol Opasatien, CEO of 
 National Credit Bureau Company Limited. 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แก่ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทย

  1.   กจิกรรมสมัมนา ฝึกอบรม ฝึกปฏบิติั (Training & Seminar)

 “โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันแก่ผู้ประกอบการศลิปหตัถกรรมไทย” จัดท�าขึ้น เพื่อสง่เสริมในเรื่องการพัฒนาศกัยภาพ 
ของสมาชิก ศ.ศ.ป. และผู้ประกอบการหัตถกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาธุรกิจ โดยการ
สนับสนุนในด้านการลดต้นทุนการผลิต เสริมความรู้และเคล็ดลับในการบริหารจัดการธุรกิจ แนะแนวช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับระดับ
ศักยภาพ เพื่อสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2557

 The “Program to Increase the Competitiveness of Thai Arts and Crafts Operators” was held to promote the 
competencies of SACICT members and Thai operators to help them increase their competitive edge in terms of busi-
ness operation by helping them to reduce costs, giving them knowledge and tips about business administration, 
recommending market channels that suit their level of potential in order to help drive sustainable sales. The program 
ran from January to September 2014. 

 “ประสบการณ์เจาะตลาดเมืองซามูไร” โดยวิทยากร 
 คุณประไพ พนัธ์ แดงใจ  เจ้าของแบรนด์ “แม่ฑตีา”(ผ้าย้อคราม)  
 ผูป้ระกอบการที่ได้รับรางวัล Prime Minister Award ปี  
 2004  ในฐานะผู้ส่งออกดีเด่น

 “เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขยายตลาด และเสริมสภาพคล่อง” โดย 
 วิทยากร คุณสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

1.1 กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา ภายในงาน International 
 Innovative Craft Fair 2014 จ�านวน 12 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วม 
 จ�านวน 1,014 คน โดยมีหัวข้อการสัมมนา ดังนี้

 “SACICT Craft Trend 2014 – 2015” โดยวิทยากร 1. คุณ 
 เจรมัย  พิทักษ์วงศ์ (บรรณาธิการอ�านวยการกลุ่มนิตยสาร 
 บ้านและการตกแต่ง) 2. คุณสุพัตรา ศรีสุข (ที่ปรึกษา ศ.ศ.ป.)  
 3. คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)

  “เสวนา Innovative Craft Award 2014” โดยวิทยากร  
 1. ผู้ชนะการประกวด  2. ม.ล. ภาวินี สันติศิริ ต�าแหน่ง  
 กรรมการ ตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิง  
 สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2557 3. คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์  
 (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)

  “Smart Exporter ส�าหรับผู้ส่งออกมือใหม่” โดยวิทยากร 
 คุณคณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ ผู้ประกอบการ iWisdom Founder   
 ด�าเนินธุรกิจการจัดท�า Website และตลาดออนไลน์

Increasing the competitive edge for Thai crafts operators
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 “ประสบการณ์เจาะตลาดอเมริกา” โดยวิทยากร คุณณรงค์กร  
 จิตรถาวรกุล อุปนายกสมาคมของขวัญของช�าร่วยไทยและของ 
 ตกแต่งบ้าน, กรรมการบริการกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม สภา 
 อุตสาหรรมแห่งประเทศไทย

 “การสร้างแบรนด์ให้ ดี เด่น โดน” โดยวิทยากร คุณพีรวงศ์   
 จาตุรงคกุล นักกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และ 
 การตลาด เจ้าของธุรกิจ ร้านอาหารและโฮมสเตย์ อัมพวา  
 จังหวัด สมุทรสงครามคุณคณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ผู้ประกอบการ  
 iWisdom Founder  ด�าเนินธุรกิจการจัดท�า Website และ 
 ตลาดออนไลน์

 “เพิ่มคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ” โดย 
 วิทยากร คุณนลินี  ทองแท้  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์

 “ประสบการณ์เจาะตลาดยุโรป” โดยวิทยากร คุณฐิติพร 
 ฌานวังศะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีคฌานจ�ากัด

 “การแต่งบูธให้ขายดี มีสไตล์” โดยวิทยากร คุณคุณสักกฉัฐ   
 ศิวะบวร  President & CEO : IBRX และ I-Design บริษัท 
 รับ จัดงานนิทรรศการสินค้า

 “เจาะตลาดใหม่ด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง” โดยวิทยากร คุณ 
 คุณ ทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
 เรดดี้แพลนเน็ต จ�ากัด

 “6 Megatrends” โดยวิทยากรคุณธนันทน์ อภิวันทนาพร 
 ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

1.2 กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา ณ ห้อง Multi-Purpose ชั้น 2
 ศูนย์นวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
 มหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 18 หัวข้อ ผู้ 
 เข้าร่วมจ�านวน 517 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกเก่า จ�านวน 396  
 คน และเป็นสมาชิกใหม่ จ�านวน 121 คน โดยมีหัวข้อการสัมมนา 
 ดังนี้

 หัวข้อ “Creative Marketing กลยทุธ์การตลาดแบบสร้างสรรค ์
 ไม่สร้างภาพ”

  หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องส่งออก”

 “Cracking the US market” by Khun Narongkorn Jitr 
 tawornkul, Vice President of the Thai Gifts Premiums  
 & Decorative Association, chairman of  the handicrafts  
 group, the Federation of Thai Industries.

 “Building a great brand” by Khun Peerawong Cha 
 turongkakul, strategist, marketing and brand expert,  
 restaurant and Ampawa homestay business owner,  
 Sumutsongkram province, and Khun Kanawat Theer 
 anithiwat, from iWisdom Founder, an online marketing  
 and web development company.  

 “Experience from cracking the European market”  
 by Khun Thitiporn Chanawangsa, Managing Director  
 of Peekacharn Co., Ltd.

 “How to decorate your booth in style” by Khun Sakk 
 achat Siwabaworn, President & CEO of IBRX and  
 I-Design, trade exhibition organisers.

 “Penetrating a new market using online marketing”  
 by Khun Songyot Kantamanon, CEO of Ready Planet  
 Co., Ltd. 

 “6 Mega Trends” by Khun Thanan Apiwantanaporn,  
 expert from the Institute for Small and Medium 
 Enterprise Development. 

1.2  Training sessions and seminars at the Multi-Purpose  
 room, 2nd floor of the SUPPORT Arts and Crafts 
 International Centre of Thailand (Public Organization),  
 Bangsai District, Ayuthaya Province, under 18 topics,  
 with 517 participants, 396 of whom were existing  
 members, and 121 of whom were new members.  
 The seminar topics were:

 “Creative Marketing: creative marketing strategies” 

 “Everything you need to know about export”

 “Negotiation techniques to close deals and win cus 
 tomers”

 “Developing products and services for handicrafts  
 and local wisdom”

 “Pricing strategy to increase sales and profits”

 “Successful brand strategies”

 “เทคนิคเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายและได้ใจลูกค้า”

 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับสินค้ากลุ่มหัตถกรรม 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 “กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างก�าไรให้ 
 ธุรกิจ”

 “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด”
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 “พัฒนาเทคนิคการขายให้ยอดทะลุเป้า”

  “การสื่อสารการตลาดแบบต้นทุนต�า่ประสิทธิภาพสูง”

 “การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษโต้ตอบกับลูกค้าเบื้องต้น”

 “เจาะลึกช่องทางจัดจ�าหน่ายสมัยใหม่”

 “บริหารการขนส่งเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพ”

 “ค้าขายร�า่รวยด้วยการตลาดออนไลน์”

 “บริหารการผลิตแบบมีก�าไร ส่งมอบได้ตรงเวลา”

 “ครบเครื่องเรื่องลดต้นทุน”

 “เทคนิคการจัดซื้อและการบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ”

 “เทคนิคการบริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน”

 “บัญชี การเงิน ภาษี ที่ SMEs ต้องรู้”

 “เสริมพลังการแข่งขันด้วยการสร้างเครือข่ายธุรกิจ”

 “Techniques to achieve and surpass sales targets”
 “Low-cost high-efficiency marketing communications”
 “English email writing with customers for beginners”
 “An insight into modern sales channels”
 “Transportation management to minimise cost and  
 maximise efficiency”
 “Successful sales through online marketing”
 “Effective production management for profits and 
 on-time delivery”
 “Everything you need to know about minimising costs”
 “Purchasing techniques and effective inventory man 
 agement”
 “Liquidity and cash flow management techniques”
 “Accounting, finance and tax issues all SMEs must know”
 “Boost your competitiveness by building a business  
 network”

 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์จัดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ของผูป้ระกอบการ เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้กบัผลติภณัฑ์ของ
ตน จัดขึ้นเมื่อวันที่  2 - 3 เมษายน 2557 ณ อาคารนวัตศิลป์ ศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มีผู้
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 ราย (30 ผลิตภัณฑ์)

 The creative camp activity was held to encourage 
participants to think creatively and apply the ideas to their 
products. The activity was held during April 2-3, 2014 at 
Nawatsilp building at SACICT, with 30 participants rep-
resenting 30 products participating in the activity. 

 SACICT arranged a demonstration plot for organic 
planting and mixed handicrafts as the learning centre 
about plants can be used in the production of mixed 
handicrafts. The demonstration plot is called the “Organ-
ic Handicrafts Garden”. 
Currently, the “Organic Handicrafts Garden” is able to 
produce indigo which is used by members and interest-
ed people. The “Organic Indigo Mission” activity was held 
to allow members who engage in indigo handicrafts and 
interested people to learn about the organic indigo dye 
process according to traditional local wisdom but can 
still be scientifically explained. The activities, held at the 
organic demonstration plot (pier) at SACICT during August 
27-30, 2014, included the production of organic indigo, 
seminars, knowledge sharing sessions, designer meet-
and-greet during an indigo handicraft design workshop 
to build inspiration and creativity. 

 2.  กิจกรรมพฒันาธรุกจิเชงิลกึ ส�าหรบัสมาชกิ  2.  In-depth business development activities for members 

3.   กจิกรรม “ปฏบิตักิารครามอนิทรย์ี” 3.   “The Organic Indigo Mission” activity 

 โดย ศ.ศ.ป. จัดท�าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ปลูกพืช
หัตถกรรมผสมผสาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้เก่ียวกับ
พืชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมแบบผสมผสาน ในช่ือ “สวน
หัตถกรรมอินทรีย์” 
 ปัจจบุนั “สวนหตัถกรรมอนิทรย์ี” มผีลผลติครามจากแปลงฯ 
จ�านวนหนึ่ง สามารถน�ามาต่อยอดให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ จึง
ได้จัดท�ากิจกรรม ปฏิบัติการครามอินทรีย์ จัดท�าขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่
ท�างานหัตถกรรมย้อมครามและผู ้สนใจได้เรียนรู ้การย้อมคราม
อินทรีย์ตามล�าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามวิถีอินทรีย์ ที่มีความเป็น
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสามารถอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้
ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ โดย จัดกิจกรรม ณ บริเวณแปลงหัตถกรรม
อินทีย์ (ท่าเรือ) ศ.ศ.ป. ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2557 ได้แก่
การท�าครามอินทรีย์  สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ และพบนักออกแบบ 
ในกิจกรรม Workshop การออกแบบผลิตภัณฑ์ครามอินทรีย์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์
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 โครงการ “พฒันาธรุกจิหมูบ้่านหตัถกรรมและเครอืข่ายชมุชน 
(Craft Communities)” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยมุ่งให้เกิด
กระบวนการพัฒนาหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม โดยใช้เสน่ห์ทาง
วฒันธรรม วถิชีวีติชมุชน ทกัษะภมูปัิญญา เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 
ความหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีม่คีณุค่า 
มาต่อยอดในการสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจหัตถกรรม และหมู ่บ ้าน
หัตถกรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้สามารถถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่น
หลังได้อนุรักษ์ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและโอกาสทางธุรกิจ ด้วย
กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมตามศักยภาพ พัฒนาองค์ความ
รู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

 โดยในปี ๒๕๕๖ ศ.ศ.ป. ได้ด�าเนินการพัฒนาธุรกิจหมู่บ้าน
หัตถกรรมและเครือข่ายชุมชน รวม ๓ แห่ง ซึ่งเกิดเป็นกระบวนการ
พัฒนาหัตถกรรมภายในชุมชน และในปี ๒๕๕๗ ศ.ศ.ป. ก�าหนด
ด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเดิม ทั้งสิ้น ๓ แห่ง ช่วงเดือน
มกราคม-สิงหาคม 2557 ดังนี้

 The Craft Communities Project was held for the 
third consecutive year. Its goal is to promote craft creation 
in communities by leveraging on the unique cultural 
charms, distinctive way of life, local wisdom, the diver-
sification of natural resources and the surrounding envi-
ronment to add value to local crafts and strengthen the 
communities in a sustainable way. The project also en-
courages the transfer for knowledge to the younger 
generations, promoting youngsters to realise the impor-
tance of the preservation of local skills and creating 
business opportunities by using a collaborative approach 
to enhance and exchange knowledge, and build a network 
of business partners. 

 In 2013, SACICT engaged in the promotion of crafts 
in three communities. In 2013, the organisation continued 
the project in the same target area in another three com-
munities during January - August, 2014.

1.  Activities in Aranyik Village, Nakorn Luang 
 District, Ayuthaya Province
 Aranyik : Art of Metalogy Design & Development  
 activity, held during February 19-24, 2014 in Aranyik  
 community, Nakorn Luang District, Ayuthaya Prov 
 ince. The activity was divided into two main parts as  
 follows:

 1. Providing in-depth advice about craft products  
  to  individuals
 2. A practical training session to build knowledge  
  about how to develop products to suit market  
  demands, in-depth knowledge about presenting  
  a product and spotting market opportunities, how  
  to draw out unique cultural characteristics of the  
  Aranyik community to help increase sales oppor 
  tunities, and a session to exchange ideas be tween  
  local operators participating in the activity. 

 An activity in which Aranyik operators met with online  
 sellers, held on August 15, 2014 from 10.00-16.30 hrs.  
 at the Aranyik knife making community in Nakorn  
 Luang district, Ayuthaya province. The activity was  
 divided into two main parts as follows: 
 1. Visiting operators’ shops. 
 2. A panel discussion on the cooperation to create  
  more opportunities and increase product distribution  
  channels.

2.  Activities in Don Kok Village, Mueang District,  
  Nongkhai Province
 Capacity building and organic bamboo handicraft  
 product development activity at Don Kok handicraft  
 community in the Mueang district, Nongkhai province  
 to develop business opportunities for handicrafts  
 and prepare the community to become a handicraft  
 community. The activity also aimed at encouraging  
 the local people to preserve the wisdom on the 
 diverse utilisation of different types of bamboo. It  
 was held on March 24-25, 2014 at the central pavilion  
 at Don Kok village. The activity was divided into two  
 main parts as follows: 

 กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สู่มิติใหม่อรัญญิก 
 (Aranyik : Art of Metalogy Design & Development) 
 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ชุมชน
 หัตถกรรมอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
 กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ดังนี้

1.  การจัดกิจกรรมหมู่บ้านอรัญญิก อ.นครหลวง 
 จ.นครศรีอยุธยา

 กิจกรรมผู้ประกอบการอรัญญิกพบนักขายออนไลน์ ด�าเนินการ 
 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557  ระหว่างเวลา  10.00– 16.30 น.  ณ  
 ชุมชนหตัถกรรมมดีอรญัญกิ  อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยา  
 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 1. กิจกรรมเยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการ  
 2. การเสวนาน�าเสนอแนวทางความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาส  
     และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

1.  กิจกรรมให้ค�าแนะน�าด้านผลิตภัณฑ์เชิงลึกรายบุคคล
2.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนา  
 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาด ภาพรวมการพัฒนาเชิงลึก 
 รายบุคคล เพื่อมุ่งเน้นบูรณาการทั้งในส่วนการน�าเสนอ  
 แนวคิดโอกาสทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดึง  
 อัตลักษณ์/จุดเด่นทางวัฒนธรรมของอรัญญิก เพื่อพัฒนา 
 โอกาสในการขาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู ้  
 ประกอบการในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

2. การจัดกิจกรรมหมู่บ้านดอนกอก อ.เมือง จ.หนองคาย

4.   โครงการ พฒันาธรุกจิหมูบ้่านและเครอืข่ายชมุชน 4.   (Craft Communities)

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
 ออร์แกนิค ชุมชนหัตถกรรมดอนกอก อ.เมือง จ.หนองคาย  
 โดย กิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมและเตรียม 
 ความพร้อมสู่ความเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม พร้อมกับการ  
 อนุรักษ ์วิถีชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากไผ่แต่ละพันธุ์ได้อย่าง 
 ชาญฉลาดและมีเรื่องราว กิจกรรมจัดในวันที่ 24–25 มีนาคม  
 2557 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดอนกอก โดยแบ่งกิจกรรม 
 ออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ดังนี้
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 กิจกรรมเปิดประสบการณ์นักขาย เป็น “กิจกรรมทดสอบ  
 ตลาด”  เพื่อการพัฒนาและสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน  โดย
 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ Contact points 
 of Experience ให้กับสินค้าและบริการ ด�าเนินการในวันที่ 8 
 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
 อุดรธานี

 1.  Training to improve production capacity of hand 
  icrafts made from bamboo. 
 2.  Providing advice on product development and  
  design

 An activity to develop business opportunities and  
 readiness for Wualai silver and lacquerware under  
 the topic “Art of Silver & Lacquer Masters in Modern  
 Lifestyle” on May 19, 2014. Participants included  
 Wualai silver and lacquerware producers’ cluster, 
 Wat Sri Suphan community enterprise group, Lan  
 handicrafts group, Wat Muean Sarn community 
 enterprise group, Baan Wualai handicrafts group, and 
 Wat Nuntaram lacquerware group. 

 The Wualai Silver’s Master Art Gallery activity on 
 August 22, 2014 from 15.30 - 21.00 hrs. at the 
 ChiangMai Cultural Centre, Chiang Mai Province. 

 The vendors’ experience sharing activity was a “market 
 test activity” aimed at generating additional revenues  
 for the community. The focus of the activity was cre 
 ating “contact points of experience” for products  
 and services. The activity was held on August 8, 2014  
 at UD Town shopping mall, Mueang District, Udon  
 Thani Province. 

 1.  กิจกรรมฝึกอบรมพฒันาศักยภาพด้านการผลิต การจกัรสาน 
  ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
 2.  การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการพัฒนาและออกแบบ 

 การจดักจิกรรมการพฒันาธรุกจิและการตลาด เพือ่เตรยีมความ
 พร้อมการพัฒนาเครื่องเงิน-เครื่องเขินวัวลาย ภายใต้ แนวคิด “ 
 Art of Silver & Lacquer Masters in Modern Lifestyle” 
 ศิลปะเครื่องเงิน เครื่องเขิน จาก สุดยอดครูช่าง สู่ไลฟ์สไตล์ คน
 รุน่ใหม่ ณ ชมุชนวัวลาย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ในวนัที ่19 พฤษภาคม 
 2557 โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ประกอบด้วย ได้แก่ กลุ่มคลัสเตอร ์
 เครื่องเงินวัวลาย, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณกลุ่ม  
 หัตถศิลป์ล้าน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดหมื่นสาร, กลุ่มบรรจุ 
 ภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านวัวลาย, กลุ่มเครื่องเขินวัดนันทาราม

3. การจัดกิจกรรมชุมชนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3.  Activities in Wualai community, Mueang District,  
 Chiang Mai Province

 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานและจ�าหน่ายศิลปะเครื่องเงิน  
 เครื่องเขิน จากสุดยอดครูช่าง (Wualai Silver’s Master Art  
 Gallery) ด�าเนินการในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  
 15.30–21.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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 จ�าหน่ายโดยการสรรหาและแนะน�าร้านค้าตัวอย่างพร้อมทั้ง 
 กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าเหล่านั้นน�าผลิตภัณฑ์ศิลปา 
 ชีพและงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกเข้ามาจ�าหน่ายมากขึ้น

 จากการลงพื้นส�ารวจร้านค้าหัตถศิลป์ไทย จ�านวน 27 ร้านค้า  
 และ ได้มีการคัดเลือกร้านค้าเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการ 
 จ�าหน่ายสินค้าที่เหมาะสมแก่สมาชิกผู้ผลิตงานศิลปหัตกรรม  
 จ�านวน 10 ร้านค้า ประกอบด้วย 
 1.  พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี สถานที่แวะ 
  พักช้อป ชิม ชิล ภายใต้คอนเซ็ป “สาระพันความสุข” 

 The selection and introduction of craft shops, the  
 promotion of incentives to attract those craft shops  
 to source and sell handicrafts made by members of  
 SACICT 
 An inspection of 27 craft shops resulted in the   
 selection of 10 craft shops suitable for selling products  
 by arts and crafts members:
 1. Pan Suk Food and Farm, Cha-am District,   
  Petchburi Province: a great stop for shopping,  
  eating and chilling under the concept “Thou  
  sands of Happy Moments” 

 2. Keeree Thai Silk: a shop selling Thai silk and silk  
  products located at Asiatique the Riverfront,  
  Warehouse 2, Alley 1

 3. Look Dode shop: the largest and cheapest retail  
  and wholesale shop in Pattaya with more than  
  3,000 products available including handicrafts  
  and local products such as teak wood furniture,  
  hand crafted products, souvenirs and home  
  decorative items
 4. Thaniya shop, located on the 3rd floor of Termi 
  nal 21: a shop selling aromatic candles, natural  
  soy wax and ceramic candles in attractive   
  packaging

 5. Dasada Gallery & The Flower Es’senses Resort  
  Khaoyai: one of the popular tourist attractions in  
  Pracheenburi province, offering special, refreshing  
  and beautiful experiences

 6. Busaba shop: a contemporary shop selling   
  contemporary products made from colourful  
  traditional loincloth with bright plaid patterns 

 7. A shop selling hill tribal outfits located in Route  
  12 Shop, Khek Noi sub-district, Khao Kor district,  
  Phetchabun province            

 8.  Supapat shop: a marketing organisation selling  
  products made by local communities

 9. A shop selling silk and silk products located at  
  Asiatique, Wareouse 7, Alley 3

 10. Kamnun Joon Farm: the most well-known   
 souvenir and gift shop in Phetchabun province

5. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพร้านค้า ภายใต้โครงการส่งเสรมิร้านค้าหตัถศลิป์ไทย (Craft Shop  Promotion and Networking)

 2. คีรีไหมไทย เป็นร้านค้าจ�าหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จาก 
  ผ้าไหม ร้านค้าตั้งอยู่ใน เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 
  โกดัง 2 ตรอก 1

 3. ร้านลูกโดดเป็นร้านค้าปลีก – ส่งที่ใหญ่และถูกที่สุดในเมือง 
  พัทยา มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 3,000 รายการ ทั้งงาน 
  หัตถกรรมและสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านเช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
  สัก, สินค้าแกะสลักด้วยมือ, ของที่ระลึก, สินค้าตกแต่งบ้าน  
  ฯลฯ

 4. ร้าน Thaniya ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 Terminal 21 เป็นร้าน  
  จ�าหน่าย  เทียนหอม เครื่องหอม Natural soy wax 
  Ceramic Candles หรือเทียนหอมจากถั่วเหลืองพร้อม 
  บรรจุในบรรจุภัณฑ์สวย

 5. ดาษดาแกลอรี่ & รีสอร์ท เขาใหญ่ (Dasada Gallery &  
  The Flower Es’senses Resort Khaoyai)” คือ หนึ่งใน 
  สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของ จ.ปราจีนบุรี ที่พร้อมจะน�า 
  เสนอประสบการณ์สุดแสนพิเศษแห่งความสดชื่นและความ 
  สวยงาม

 6. ร้าน busaba สินค้าไทยร่วมสมัย ร้านบุษบา ได้น�าผ้าขาวม้า 
  สกอตไทยสีสันสดใส มาพัฒนาและแปรรูป และน�ามาผลิต 
  เป็น สินค้าที่ทันสมัยในปัจจุบัน

 7. ร้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขา ตั้งอยู่บริเวณของร้าน Route  
  12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 8.  ร้านศุภพัฒ เป็นองค์กรด้านการตลาดที่ท�าหน้าที่จ�าหน่าย 
  สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน

 9. ร้านค้าจ�าหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม (ยังไม่มี 
  ชื่อร้าน) ร้านค้าตั้งอยู่ใน เอเชียทีคโกดัง 7ตรอก 3ผลิตภัณฑ์

 10.  ไร่ก�านันจุลคือร้านขายของฝาก ของขวัญที่มีชื่อเสียง 
  ที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์
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6. โครงการพัฒนาพัฒนาทกัษะช่างและครชู่างศลิปหตัถกรรม 
 ประจ�าปี 2557

6. 2014 annual skill development program for art   
 masters and artisans 

  ศ.ศ.ป. ก�าหนดจดักจิกรรมพฒันาทกัษะฝีมอืช่างด้านการท�า
เส้นกกย้อมสีให้เกิดความสม�่าเสมอ ในระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 
2556 ณ หมู.่3 ต.ไคส ีอ.เมอืง จ.บงึกาฬ เพือ่ศกึษาย้อมสใีห้เกดิความ
สม�า่เสมอ และการสร้างชิน้งานใหม่ ส�าหรบัการเพิม่ ช่องทางและโอกาส
ทางการตลาด อนัเป็นแนวทางน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและรปูแบบ
ผลติภณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมผีูเ้ข้าอบรม 
จ�านวน 30 คน ซึง่วทิยากรได้ท�าต้นแบบและย้อมสกีกให้กบัผูเ้ข้าอบรม
ได้สานตามต้นแบบ

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านการท�าผลิตภัณฑ์กก 
พร้อมการย้อมสีให้สม�่าเสมอ ชึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 
2557 ณ กลุ่มทอเสื่อกกดอนหญ้านาง เทศบาลต�าบลดอนหญ้านาง 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน 25 คน

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านการย้อมสีเส้นกระจูดให้
เกดิความสม�า่เสมอ ระหว่างวนัที ่  17-19 มกราคม 2557 ณ วสิาหกจิ
ชุมชนจักสานกระจูดบ ้านห ้วยลึก ต.ท ่าสะท ้อน อ. พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี 

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ผสมกก ในระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2557 ณ บ้านดอนกอก 
อ.เมือง จ.หนองคาย มีผู้เข้าอบรม จ�านวน 20 คน 

  กิจกรรมพฒันาทกัษะฝีมอืช่างด้านผลติภณัฑ์กระจดูชะอวดสู่
ผลติภณัฑ์ร่วมสมยั  ในช่วงระหว่างวนัที ่5 - 8 กันยายน 2557 ณ หมู ่1 
ต.เครง็ อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช โดยมผีูเ้ข้าอบรม จ�านวน 21 คน  

  SACICT arranged the skill development activity to 
help craftsmen achieve consistent colours when dying 
reed during October 26-29, 2014 at Moo 3, Kai See sub-dis-
trct, Mueang district, Bueng Karn province. The activity 
helped to train craftsmen in the process of dying reed 
and to help them create new products that are suitable 
for market demands, allowing them expand market 
channels and explore new business opportunities. A 
total of 30 participants attended the activity. The expert 
demonstrated how to achieve a consistent dye and su-
pervised the craftsmen while they wove products accord-
ing to the prototype. 

  An activity to develop the skills of reed craftsmen 
and a demonstration of reed dying process took place 
during July 19-23, 2014 at the Don Yaa Naang reed mat-
tress weaving group in Porncharoen district, Bueng Karn 
province, with 25 participants joining the activity. 

  An activity to develop the skills in dying Krajood 
to achieve consistent colours during January 17-19, 2014 
at the Baan Huey Leuk Krajood weaving enterprise group, 
Taa Sa Torn sub-district, Punpin district, Surat Thani 
province. 

  An activity to develop the skills of mixed bamboo 
and reed weaving craftsmen during August 22-25, 2014 
at Baan Don Kok, Mueang district, Nongkhai province, 
with 20 participants joining the activity. 

  An activity to develop the skills of Cha-uad Krajood 
weaving craftsmen to develop contemporary pieces 
during September 5-8, 2014 at Moo 1, Kreng sub-district, 
Cha-uad district, Nakhon Si Thammarat Province, with 
21 participants joining the activity. 

2. Skill development activities for textile craftsmen

  In the second activity, the skill development de-
partment held a skill development activity for textile 
weavers using See Ta Kaw looms during February 28 - 
March 2, 2014 at Wat Trai Bhumi, Baan Akat, Akat sub-dis-
trict, Akat Amnuay district, Sakon Nakhon Province, to 
learn about the weaving techniques using See Ta Kaw 
loom and creating new products. 
  The successful result of the activity was that 20 
members of the five colours wood women’s cooperative 
group who attended the activity were able to weave 
chicken pattern textiles using See Ta Kaw loom. 

  An activity to develop the skills of Yok Dok fabric 
weavers using Kratook loom during March 5-9, 2014 with 
a group of handwoven Khid pattern fabrics weavers from 
Baan Non Yang, Kam Mad sub-district, Kood Chum dis-
trict, Yasothorn province. The result of the activity was 
the 20 members of the group who attended the training 
were able to use Kratook loom to weave Yok Dok patterns 
into their fabrics. 

  ในการด�าเนินกิจกรรมที่ 2 ฝ่ายพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ได้
ก�าหนดจดักจิกรรมพฒันาทกัษะฝีมอืช่างด้านการทอผ้าด้วยกีส่ีต่ะกอ 
ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ วัดไตรภูมิ บ้าน
อากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร เพื่อศึกษาการทอผ้า
ด้วยกี่สี่ตะกอและการสร้างชิ้นงานใหม่

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะช่างศิลปหัตถกรรมด้านจักสาน 1. Skill development activities for weaving craftsmen

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะช่างศิลปหัตถกรรมด้านผ้า 

  ผลท่ีได้รับจากการอบรม คือ สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้
เบญจพรรณ ที่เข้าอบรม จ�านวน 20 คน สามารถทอทอผ้าลายตาไก่
ได้ด้วยกี่สี่ตะกอ

  กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านการทอผ้ายกดอกด้วยกี่
กระตุก ระหว่างวันที่ 5 - 9  มีนาคม 2557  กลุ่มผ้าฝ้ายลายขิดทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติ บ้านโน้นยาง ต.ก�าแมด อ.กุดชุม  จ.ยโสธร เพื่อ
ศกึษาการทอผ้ายกดอกด้วยกีก่ระตกุและการสร้างชิน้งานใหม่ ซึง่ผล
ที่ได้จากการอบรม คือ สมาชิกกลุ่มผ้าฝ้านลายขิดทอมือย้อมสี
ธรรมชาตทิีเ่ข้าอบรมจ�านวน 20 คน สามารถก�าหนดลายยกดอก และ
ทอทอผ้าด้วยกี่กระตุกได้
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  An activity to develop the skills of batik fabric 
craftsmen was held on March 22, 2014 at the Innovative 
Art Centre building (Talad Building) of SACICT, Bang Sai 
district, Ayuthaya province, to share knowledge and 
techniques on the creation of products from batik fabric. 

  In this activity, experts from the Thai batik painting 
enterprise group from Pamok district, Ang Thong Province 
conducted the training session, with 21 participants join-
ing from 15 high schools located in Ayuthaya, Pathumthani 
and Nakorn Pathom provinces. 

  An activity to develop the skills of lacquerware 
with gold inlay craftsmen on April 5, 2014 with SACICT 
master artisans leading the training session. It was at-
tended by 21 participants from 14 secondary schools in 
Ayuthaya, Pathum Thani, Nonthaburi and Nakorn Pathom 
provinces. 

  An activity to develop the skills of paper craftsmen 
(Ma-Hod and paper hammering) on June 27, 2014. SAC-
ICT master artisans led the training session, with 27 
participants in attendance, coming from 17 secondary 
schools in Ayuthaya, Pathum Thani, Nonthaburi and 
Bangkok. 

4. Skill development activities for master artisans 

  An activity to develop the skills of lacquerware 
master artisans in Vietnam was held by SACICT for mas-
ter artisans to go on an educational trip to Hanoi, Vietnam 
during May 4-7, 2014 to learn the process of making 
Vietnamese lacquerware, and the marketing of the prod-
ucts in order to exchange knowledge and ideas about 
lacquerware between the two countries and to develop 
Thai lacquerware products so that they better fit with 
market demands.

 1. Visiting the National Museum of Fine Art,   
  where  Vietnamese art history exhibits are dis 
  played
 2. An educational tour with Mr. Thinh Tuan, a lecturer  
  from the Art and Industry University of Hanoi, and  
  a lecture on Vietnam’s lacquerware
 3. A tour and Thanh Son Lacquerware workshop
 4. A tour and idea exchange with Ha Thai village  
  lacquerware producers
 5. A tour and idea exchange with Nam Dinh village  
  twisted bamboo crafts producers 
 6. A visit to Bat Trang, a village making Donky 
  pot tery, Van Phuc, a silk village, and Phu Vinc, a  
  bamboo weaving village

  In Hanoi, the group traveled to the studio belong-
ing to Mr. Trinh Tuan, a Vietnamese artist known for his 
lacquer paintings and the Ha Thai lacquerware village 
where they make lacquerware utensils. 

  The group also visited Nahm Dinh, a town where 
lacquerware utensils are made, to learn how to create 
the structure of a piece using bamboo. 

  การด�าเนนิกิจกรรมอบรมในครัง้นี ้ใช้ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมไทยบาติก    อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น
วิทยากรในการอบรม โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน 21 คน จากโรงเรียน
มัธยมศึกษา 15 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
นครปฐม

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านงานลงรักปิดทอง ในวันที่ 
5 เมษายน 2557 การด�าเนินกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ใช้ครูช่าง ศ.ศ.ป. 
เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน 21 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา 14 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบรี และนครปฐม        

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านงานเครื่องกระดาษ (พวง
มโหตรและตอกกระดาษ) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 การด�าเนิน
กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ใช้ครูช่าง ศ.ศ.ป. เป็นวิทยากรในการอบรม 
โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน 27 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่ง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านงานผ้าบาติก ในวันที่ 22 
มีนาคม 2557 ณ อาคารศูนย์นวัตศิลป์ (อาคารตลาด) ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว ่ างประ เทศ (องค ์การมหาชน)  อ .บาง ไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้ และเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านเครื่องรัก ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ศ.ศ.ป. ได้จัดให้ครูช่าง/ช่าง ศึกษาดูงานเครื่อง
รกั เคร่ืองเขิน ณ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ระหว่าง
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2557 เพื่อศึกษาขั้นตอนการท�าเครื่องรัก และ
การท�าการตลาดเครื่องรักของประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนวิธี
การท�าเครือ่งรกัของประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทย และเพือ่พฒันา
เครื่องรักของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3. กิจกรรมพฒันาทกัษะช่างศลิปหตัถกรรมด้านศลิปประดษิฐ์ 3. Skill development activities for creative arts craftsmen

4. กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะครูช่างศิลปหัตถกรรม

 1 เยี่ยมชม  National Museum of Fine Art  ซึ่งเป็นสถาน
  ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม  
 2 ศึกษาดูงานกับ Mr.Thinh Tuan  อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลป
  อุตสาหกรรมฮานอย พร้อมฟังบรรยายสรุปงานเครื่องรัก 
  เครื่องเขิน ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 3 เยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ Thanh Son
  Lacquer ware workshop
 4 เยีย่มชมพร้อมแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัผูผ้ลติในหมูบ้่าน Ha 
  Thai  
 5 เยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ผลิตในหมู่บ้าน  
  Nam Dinh หมู่บ้านท�าไม้ไผ่ขด 
 6 เยี่ยมชม Bat Trang หมู่บ้านท�าเครื่องปั้นดินเผา Donky 
  หมู่บ้านท�างานไม้ Van Phuc หมู่บ้านงานผ้าไหม และ Phu 
  Vinc หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่

  เมืองฮานอย เดินทางไปที่ Studio ของ Mr. TRINH TUAN 
ศิลปินชาวเวียดนามที่มีช่ือเสียงด้านงานภาพลงรักเคลือบเงาบนไม้ 
(Lacquer Paintings) และหมูบ้่าน Ha Thai lacquerware village 
หมู่บ้านที่มีการผลิตเครื่องรักในรูปแบบภาชนะ

  เมอืงนามดิญ่ เมอืงทีม่กีารท�าเครือ่งรกัแบบภาชนะ เพือ่ศกึษา
การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยไม้ไผ่
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  ศ.ศ.ป. จัดท�าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชหัตถกรรม
ผสมผสาน เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้เกี่ยวกับพืชพันธุ ์ที่
เกี่ยวข ้องกับงานหัตถกรรมแบบผสมผสาน รวมถึงเป ็นการ
ประชาสมัพนัธ์องค์กรให้เป็นทีรู่จ้กัแก่สมาชกิ ศ.ศ.ป.นกัท่องเทีย่วและ
ประชาชนทั่วไป จึงก�าหนดให้มีกิจกรรมในแปลงปลูกพืชหัตถกรรม
อินทรีย์ ณ บริเวณแปลงหัตถกรรมอินทีย์ (ท่าเรือ) ศ.ศ.ป. ระหว่าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย

SACICT arranged an organic demonstration plot as the 
learning centre for growing plants that are used in the 
creation of crafts. The organisation also wishes to promote 
itself among SACICT members, tourists and the general 
public, so it held the Green Craft Fest at the organic 
demonstration plot (pier) at SACICT during February 28 
- March 1, 2014. The Green Craft Fest consisted of the 
following activities: 

 1. An exhibition
 2. Activities on stage
  • Rice harvesting dance
  • Traditional Thai games 
 3.  Four crafts workshops
  • A demonstration of dying fabrics using indigo
  • A workshop on bamboo weaving (key rings, fans)
  • A workshop on vine weaving (plant pots)
  • A workshop on hyacinth weaving (key rings)
  • A workshop on writing on rice grains (acces 
   sories, key rings)

The activities were attended by 1,050 participants, 910 of 
whom were students, and 140 were members of the 
public. 

  ศ.ศ.ป. ได้จดักิจกรรมสมาชกิสมัพนัธ์ สมาชกิกลุม่ปลกูหม่อน
เลี้ยงไหม อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยจัดหาสมาชิกผู้ทรง
คุณวุฒิไปให้ความรู้การลอกกาวไหมและย้อมสีธรรมชาติ จ�านวน 3 
ครั้ง ทั้งนีส้มาชิกฯ มกีารปรับเปลีย่นการด�าเนินงานลอกกาวไหมด้วย
โซดาไฟมาลอกกาวด้วยด่างธรรมชาตทิีห่าได้ในพืน้ทีแ่ละการปลกูต้น
ครามในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และได้ให้สมาชิกปลูกครามเพื่อเป็นวัสดุ
ใช้ย้อมสีน�า้เงินให้แก่ผ้าไหมอีกส่วนหนึ่งด้วย

  จากผลการตดิตามพบว่า สมาชกิได้ปลกูครามตามที ่ศ.ศ.ป. 
ได้สนบัสนนุพนัธุค์ราม จนต้นครามในพืน้ทีม่จี�านวนพอเพยีงทีจ่ะย้อม
สีได้แล้ว จึงได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ให้ความรู้และปฏิบัติการ
ย้อมครามอนิทรย์ีในพืน้ทีข่องกลุม่ เพือ่เน้นการปฏบิตัใินสิง่แวดล้อม
จริงให้มีประสิทธิผล พร้อมกับทบทวนเทคนิควิธีการย้อมสีธรรมชาติ
ที่สมาชิกยังไม่มีความช�านาญเพียงพอในการปฏิบัติ ณ ต.สร้างแซ่ง 
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2557
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45 คน 

  SACICT held a relationship building activity for 
members from the mulberry cultivation and silkworm 
rearing group in Yang See Surat district, Maha Sarakham 
Province. Senior members shared their knowledge about 
the removal of silkworm glue. Members changed from 
using bicarbonate of soda to using naturally occurring 
alkaline salt instead to remove the glue. The activity also 
included growing indigo trees in organic areas so mem-
bers can use indigo to dye their silk. 

  A follow-up of the project found that members of 
the group have grown the indigo saplings given by SAC-
ICT that they now have enough indigo to use for dying 
silk, so an activity was held for members to get hands-on 
experience on how to dye silk using organic indigo, so 
that they are able to learn, practice and effectively use 
the techniques in real life. The activity was held in Srang 
Sang sub-district, Yang See Surat district, Maha Sarakham 
Province during September 1-5, 2014, with 45 members 
participating in the activity. 

 1. จัดแสดงนิทรรศการ
 2. กิจกรรมบนเวที
  • การแสดง ร�าเคียวเกี่ยวข้าว
  • เกม การละเล่นไทย (มอญซ่อนผ้า ฯลฯ)
 3. กิจกรรมสาธิตงานศิลปหัตถกรรม (Workshop) จ�านวน 4 
  รายการ
  • การสาธิตย้อมผ้าฝ้าย ด้วย คราม
  • Workshop งานจักสานไม้ไผ่ (พวงกุญแจ พัด)
  • Workshop งานสานเถาวัลย์ (กระถางปลูกต้นไม้)
  • Workshop งานสานผักตบชวา (พวงกุญแจ)
  • Workshop งานเขียนบนเมล็ดข้าว (เครื่องประดับ พวง
   กุญแจ)

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,050 คน แบ่งเป็นนักเรียน จ�านวน 910 
คน บุคคลทั่วไป จ�านวน 140 คน

7.    กจิกรรมหตัถกรรมอนิทรย์ี 
7.    “Green Craft Fest.” 

8.    โครงการกจิกรรมสมาชกิสมัพนัธ์  
   “ย้อมไหมบ้านด้วยครามอนิทรย์ี”

8.     A members relations activity   
 “Dying Silk Using Organic Indigo”

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างด้านผ้า 4. Skill development activities for textiles craftsmen
  ณ แขวงสะหวนันะเขต และแขวงสาละวนั สปป.ลาว ศ.ศ.ป. ได้
จดัให้ครชู่าง/ช่าง ศกึษาดงูานผ้า ณ แขวงสะหวนันะเขต และแขวงสาละ
วัน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2557

  At Savannakhet province, the Lao People’s Dem-
ocratic Republic, SACICT arranged for master artisans 
and craftsmen to learn how textiles are made during June 
30 - July 2, 2014. 
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ส่งเสริม
คุณค่าหัตถศิลป์

PROMOTING 
THE VALUE OF 

THAI HANDICRAFTS
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ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

นางสาววัฒนา แก้วดวงใหญ่
ช่างท�าหัวโขน
จ.นนทบุรี
Ms. Wattana Keawduangyai
Khon Mask 
Nonthaburi province

Ms. Naparat Thongsaephee
Yanlipao Weaving
Nakhonsithammarat province

Mrs. Kamtiang Thiamtanong
Na-Pho silk textile
Buriram province

Mr. Manatphong Senghuad
Krajood weaving
Phatthalung province

Mr. Natthapol Nanthasutha
Khid-patterned silk textile
Nongbualamphu province

Mrs. Ubonrat Chapha
Silk textile
Kalasin province

นางสาวนภารัตน์ ทองเสภี
ช่างจักสานย่านลิเภา 
จ.นครศรีธรรมราช

นางค�าเตียง เทียมทะนงค์
ช่างทอผ้าไหมนาโพธิ์
จ.บุรีรัมย์

นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด
ช่างจักสานกระจูด 
จ.พัทลุง

นายณัฐพล นันทะสุธา
ช่างทอผ้าขิดไหม
จ.หนองบัวล�าภู

นางอุบลรัตน์ ชาพา
ช่างทอผ้าแพรวา 
จ.กาฬสินธุ์

New Heritage
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Mr. Vachira Nok-aksorn
Nielloware
Nakornsithammarat province

Mrs. Saranya Saisiri
Pentacolor benjarong porcelain
Samutsakhon province

Mr. Viriya Susutthi
Banana stalk carving
Petchburi province

Mr. Montri Poomsak
Gold puzzle ring
Chanthaburi province

Mr. Piyanat Rungsrithong
Ancient goldsmithing
Chonburi province

นายวชิระ นกอักษร
ช่างเครื่องถม
จ.นครศรีธรรมราช 

นางสรัญญา สายศิริ
ช่างเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ 
จ.สมุทรสาคร

นายวิริยะ สุสุทธิ
ช่างแทงหยวก
จ.เพชรบุรี

นายมนตรี ภูมิภักดิ์ 
ช่างทองแหวนกลไกปริศนา
จ.จันทบุรี

นายปิยะณัฐ รุ่งสีทอง
ช่างทองโบราณ 
จ.ชลบุรี
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1. พูลทวี  ศิริสวัสดิ ์
 จักสานไม้ไผ่  จ.ชลบุรี 
 Poontawee Sirisawad
 Bamboo basketry
 Chonburi province

2. ประทีป  รอดภัย 
 หัวโขน  จ.กรุงเทพฯ
 Prateep Rodpai
 Khon mask Bangkok

3. สมบูรณ์  สุดจันทร์พิพัฒน์
 ผ้าฝ้ายยกดอกลวดลายหมี่ส�าเภา  
 จ. ชัยนาท
 Somboon Soodchanpipat
 Brocade cotton textile (Mee-Sam- 
 Pao Patterned) Chainat province

4. พะเยาว์  ศรีอ�าพร 
 จักสานไม้ไผ่สีสุก  จ.นครสวรรค์
 Phayao Sri-aumpon
 See-suk bamboo basketry
 Nakhonsawan province

5. จินตนา  จงใจ
 ผ้าไหมทอยก ลายโบราณ  จ.พษิณโุลก
 Jintana Jongjai
 Brocade silk textile (Antique 
 patterned) Phitsanulok province

6. สุชาติ  สาดอ�่า
 เครื่องสด   จ.พิษณุโลก
 Suchart Sard-am
 Thai fresh flowers works
 Phitsanulok province

7. วันทนา  เชื้อวีระชน
 จักสานไม้ไผ่ ใยกล้วย  จ.พิษณุโลก
 Wanthana Chueaweerachon
 Bamboo and banana fiber basketry
 Phitsanulok province

8. ยุพา  สุริยา
 ผ้าไหมทอ  จ.อุตรดิตถ์
 Yupha Suriya
 Silk textile  Uttaradit province

9. สีนวล  หมวกทอง
 ผ้าไหมทอลาย ไทยวน  จ.อุตรดิตถ์
 Srinuan Muakthong
 Thai Won-patterned silk textile
 Uttaradit province

10. สาวิตรี  คล่องสารา 
 หัวโขน  จ.นนทบุรี
 Sawitree Klongsara
 Khon Mask  Nonthaburi province

11. ฐิติพร  สีพรม
 ผ้าฝ้ายทอ  จ.น่าน
 Thitiporn Sriprom
 Cotton textile  Nan province

12. แจ่มใส  ต๊ะแก้ว
 ผ้าฝ้ายทอ (ตุง)  จ.น่าน
 Jamsai Takaew
 Cotton textile (Tung, a northern   
 Thailand flag-like cloth)
 Nan province.

13. จันทร์สม  พรหมปัญญา
 ผ้าไหมทอลายน�้าไหล  จ.น่าน
 Chansom Prompanya
 Silk textile (Nam Lai Patterned)
 Nan province

14. วิบูลย์  มาเรือน
 ไม้แกะสลัก  จ.เชียงใหม่
 Wiboon Maruean
 Wood carving  Chiangmai province

15. เพชร  วิริยะ
 ไม้แกะสลัก  จ. เชียงใหม่
 Petch Viriya
 Wood carving  Chiangmai province

16. ไชยมงคล  จันทร์ตา 
 ผ้าฝ้ายทอไทลื้อ  จ.เชียงใหม่
 Chaimongkol Chanta
 Dai Lue cotton textile
 Chiangmai province

17. ทิวาพร  ปินตาสี
 โคมล้านนา  จ.ล�าปาง
 Tiwaporn Pintasri
 Lanna lantern  Lampang province

18. นวลศรี  พร้อมใจ
 จักสานใยกัญชง  จ.เชียงใหม่
 Nualsri Promjai
 Hemp fiber basketry
 Chiangmai province

ครูช่างศิลปหัตถกรรม Artisans Of Thailand

 เพื่อประกาศเกียรติคุณ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ที่มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ มกีารถ่ายทอดองค์ความรูส้บืต่อกนัมาอย่างต่อ
เนือ่ง จ�านวน 40 ราย ผ่านสือ่ นทิรรศการชวีประวตั ิพร้อมทัง้จดัแสดง
ผลงานของครูช่าง เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และน�าไปสู่การยอมรับมากขึ้น 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
1.  มิติด้านการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย 
 1.1 เป็นสาขา/เทคนิคงานศิลปหัตถกรรมที่ขาดแคลน (ต้องม ี
  แหล่งข้อมูลอ้างอิง) 
 1.2  เป็นสาขา/เทคนิคงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมานาน  
  (ต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง) 
2. มิติด้านฝีมือ องค์ความรู้ และนวัตกรรมเชิงภูมิปัญญา 
 2.1  ทักษะฝีมือของทายาท 
 2.2  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของทายาท  
3. มิติด้านสังคม (การเป็นที่ยอมรับด้านตัวบุคคล และ/หรือผลงาน) 
 3.1  รางวัล/เกียรติคุณ/จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 
  ในและต่างประเทศ 
 3.2  การร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานศลิปหตัถกรรมทีด่�าเนนิอยู่ 
4. มิติด้านความร่วมสมัย  
 4.1  ความร่วมสมัยในด้านรูปแบบสินค้า 
 4.2 ความร่วมสมัยในด้านการน�าเสนอสินค้าและเรื่องราว

Selecting criteria
1. Aspects on conserving and promoting craftsmanship  
 skills
 1.1. For areas or techniques which are not commonly  
  acquired (must provide reference)
 1.2. For areas or techniques which has long been  
  preserved (must provide reference)
2. Aspects on skills, knowledge and innovative wisdom
 1.1. Skills of the artisans
 1.2. Creativity of the artisans
3. Social aspect (acceptance of individual and/or work)
 1.1. Awards or certificates from public and private  
  sector both domestically and internationally
 1.2. Attendance of activities relating to the current  
  artisan work
4. Aspects on being contemporary
 1.1. For design of product
 1.2. For presentation and story of the product

  An award to honor 40 “Artisans of Thailand” who 
possesses knowledge, skills and experiences inherited 
for generations is presented via different types of media, 
bibliography exhibitions as well as shows of masterpieces 
aiming to gain awareness and acceptance.    
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19. ปัญพาญา  หมื่นช�านาญ
 จักสานขึ้นรูป  จ. เชียงใหม่
 Panyapa Muean-chamnarn
 Basketry  Chiangmai province

20. ทัน  ธิจิตตัง
 เครื่องเคลือบเวียงกาหลง  จ.เชียงราย
 Tan Tijittang
 Wiangkalong Pottery
 Chiangrai province

21. สุขาวดี  ติยะธะ
 ผ้าฝ้ายทอไทลื้อ  จ.เชียงราย
 Sukhawadee Tiyata
 Dai Lue cotton textile
 Chiangrai province

22. ดอกแก้ว  ธีระโคตร
 ผ้าฝ้ายมัดหมี่  จ.เชียงราย
 Dokkaew Teerakord
 Mudmee silk textile
 Buriram province

23. รุจาภา  เนียนไธสง
 ผ้าไหมมัดหมี่  จ.บุรีรัมย์
 Rujapha Neantaisong
 Mudmee silk textile
 Buriram province 

24. จริยา  สมอเพื่อน
 ผ้าไหมทอ  จ.นครราชสีมา
 Jariya Sa-mohpuean
 Silk textile
 Nakhonratchasima province

25. สมร  ประทุมวัน
 เครื่องทองเหลือง  จ.ยโสธร
 Samorn Prathumwan
 Brassware  Yasothon province

26. พัชรา  ศิริจันทร์ชื่น 
 เครื่องเขิน  จ.เชียงใหม่
 Patchara Sirichanchuean
 Lacquerware  Chiangmai province

27. ทองค�า  ประทุมมาศ 
 เครื่องทองเหลือง  จ.อุบลราชธานี
 Thongkam Prathummas
 Brassware
 Ubonratchathani province

28. อัญชลี  อุณวงศ์
 จักสานไม้ไผ่  จ.มุกดาหาร
 Aunchalee Aun-nawong
 Bamboo basketry 
 Mukdahan province

29. นฤมล  ทอนใจ
 เครื่องเงิน  จ.นครพนม
 Naruemon Thonjai
 Silverware Nakhonphanom province

30. สายสุณี  ไชยหงษา
 ผ้าฝ้ายย้อมขี้ควาย  จ.สกลนคร
 Saisunee Chaiyahongsa
 Buffalo dung-dyed textile
 Sakonnakhon province

31. ธัญญลักษณ์  ทวีกิตติพันธ์ 
 ผ้าฝ้ายย้อม  จ.สกลนคร
 Thanyalak Thaweekittiphan
 Dyed cotton textile
 Sakonnakhon province

32. พิระ  ประเสริฐก้านตง
 ผ้าฝ้ายย้อมคราม  จ.สกลนคร
 Phira Prasertkarntong
 Indigo-dyed cotton textile
 Sakonnakhon province

33. สมคิด  มาลัยทิพย์ 
 ผ้าไหมมัดหมี่  จ.หนองบัวล�าภู
 Somkid Malaihip
 Mudmee silk textile
 Nongbualamphu province

34. ทองสุข  ปัตสาพันธ์ 
 จักสานไม้ไผ่  จ.หนองบัวล�าภู
 Thongsook Pattasaphan
 Bamboo basketry
 Nongbualamphu province

35. ศิลากร  ทับทิมไสย
 เครื่องเบญจรงค์  จ.ขอนแก่น
 Sirakorn Tabtimsaiya
 Benjarong  Khonkaen province

36. พนิดา  แต้มจันทร์ 
 เครื่องเบญจรงค์  จ.ชุมพร
 Panida Tamchan
 Benjarong  Chumphon province

37. ปรีฑา  แดงมา
 จักสานกระจูด  จ.สุราษฎร์ธานี
 Parita Dangma
 Krajood basketry
 Suratthani province

38. วิไล  จิตรเวช
 ผ้าทอยกดอก  จ.นครศรีธรรมราช
 Wilai Jittravej
 Brocade textile
 Nakhonsrithammarat province

39. สาธิต  ชูพิทักษ์ณาเวช
 แกะสลักกะลา  จ.พัทลุง
 Sathit Chupitaknavej
 Coconut shell carving
 Phatthalung province

40. จินต์  เทพก�าเหนิด 
 จักสานหญ้าแฝก  จ.นราธิวาส
 Jin Tebkamnert
 Vetiver grass basketry
 Narathiwat province

พธิมีอบประกาศนียบตัรเชดิชคูรชู่างศลิปหตัถกรรม

ANNUAL REPORT 2014 
รายงานประจ�าปี 2557

35ANNUAL REPORT 2014 
รายงานประจ�าปี 2557

31



The Artisans of Thailand: Basketry

ครูศิลป์ของแผ่นดิน : เครื่องจักสาน

 เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงาน ความรู้ และเกียรติคุณ ครูช่างที่
มคีวามช�านาญในงานศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านจดัเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ 
และมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและ
เกียรติคุณครูศิลป์ของแผ่นดิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล
แก่เยาวชนคนรุน่หลงัหรอืผูท้ีส่นใจในงานศลิปหตัถกรรมได้รูจ้กัอย่าง
กว้างขวาง รักษา ตลอดจนสบืสานองค์ความรูง้านศลิปหตัถกรรมจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

Srong Bodeerat
Bamboo hammock of Ban Na Pa Deang
Kamphaengphet province

ทรง บดีรัฐ   
นักสานเปลไม้ไผ่บ้านนาป่าแดง 
จ.ก�าแพงเพชร

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
1.  มิติด้านการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย 
 1.1 เป็นสาขา/เทคนิคงานศิลปหัตถกรรมที่ขาดแคลน (ต้องม ี
  แหล่งข้อมูลอ้างอิง) 
 1.2  เป็นสาขา/เทคนิคงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมานาน  
  (ต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง) 
2. มิติด้านฝีมือ องค์ความรู้ และนวัตกรรมเชิงภูมิปัญญา 
 2.1  ทักษะฝีมือของทายาท 
 2.2  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของทายาท  
3. มิติด้านสังคม (การเป็นที่ยอมรับด้านตัวบุคคล และ/หรือผลงาน) 
 3.1  รางวัล/เกียรติคุณ/จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 
  ในและต่างประเทศ 
 3.2  การร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานศิลปหตัถกรรมทีด่�าเนนิอยู่ 
4. มิติด้านความร่วมสมัย  
 4.1  ความร่วมสมัยในด้านรูปแบบสินค้า 
 4.2 ความร่วมสมัยในด้านการน�าเสนอสินค้าและเรื่องราว

Selecting criteria
1. Aspects on conserving and promoting craftsmanship  
 skills
 1.1. For areas or techniques which are not commonly  
  acquired (must provide reference)
 1.2. For areas or techniques which has long been  
  preserved (must provide reference)
2. Aspects on skills, knowledge and innovative wisdom
 1.1. Skills of the artisans
 1.2. Creativity of the artisans
3. Social aspect (acceptance of individual and/or work)
 1.1. Awards or certificates from public and private  
  sector both domestically and internationally
 1.2. Attendance of activities relating to the current  
  artisan work
4. Aspects on being contemporary
 1.1. For design of product
 1.2. For presentation and story of the product

  The exhibition aims to systematically preserve the 
history, masterpieces, knowledge and honorary awards 
of artisans who are experts in the folk arts and crafts and 
prevent them from getting lost over time, to exhibit works 
and awards of Master Artisans of Thailand, to provide a 
place of advanced knowledge for younger generation or 
anyone interested in the area as well as uphold and 
promote the heritage of the art and crafts from the 
original owners with wisdom passed on from generations 
to generations. 
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บุญชู ภิญโญ  
ครูผู้อนุรักษ์การท�าเครื่องสีข้าวไม้ไผ่
แห่งพนมทวน จ.กาญจนบุรี

Lon Puangsuwan
New basketry designs
Kanchanaburi province

Boonchu Pinyo
Bamboo rice-hulling machine conservator of 
Phanom Thuan
Kanchanaburi province

Rayong Kaewsit
Typography and patterned bamboo fan
Pranakorn Sriayutthaya province

Rean Khonyoo
Rattan product conservator of Ban Phee Nuea 
Nan province

Krong Detchaona
Screa pine basketry successor
Nakhonpathom province

ลอน  พวงสุวรรณ 
นักจักสานผู้พัฒนารูปแบบใหม่ๆ  
จ.กาญจนบุรี

ระยอง  แก้วสิทธิ์  
ผู้สร้างสรรค์รูปแบบลายตัวอักษร 
และภาพ บนพัดไม้ไผ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เหรียญ คนอยู่   
นักอนุรักษ์เครื่องหวายแห่งบ้านพี้เหนือ
จ.น่าน

กรอง เดชชาวนา
ผู้สืบสานการจักสานจากต้นเตยหนาม 
จ.นครปฐม
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Jittra Puangkan
Khlum basketry conservator
Nan province

Chalor Thontongkam
Basketry conservator of Mahason
Singburi province

ปั่น  เปินใจช่วย 
ผู้สืบสานงานจักสานตะกร้าหวายไม้ไผ่ลาย
ช่างหลวงแห่งบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จิตรา พวงกัน  
ครูผู้อนุรักษ์งานจักสานต้นคลุ้ม
จ.น่าน

ชลอ ทนทองค�า    
ผู้น�าการอนรุกัษ์ตะกร้าจกัสานแห่งมหาสอน  
จ.สงิห์บรุี

จ�านง กลับทอง    
องค์ความรู้ศิลปะไทยสู่การสร้างสรรค์
เครื่องจักสาน จ.สิงห์บุรี

Jamnong Klabthong
Knowledge of Thai arts to basketry 
creation
Singburi province

Pun Pernjaichua
Rattan-bamboo basketry successor 
in the royal craftsmen of Bang Pla Ma
Suphanburi province
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ตวัอย่างผลงานครศูลิป์ของแผ่นดนิ
Examples of master pieces by master artisans 
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การจัดกิจกรรมภายในหอนิทรรศการ

หอศิลปาชีพ 
SUPPORT Gallery

Innovative Crafts Showcase
  จัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ (Innovative) เป็น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ด้วยการผสมผสาน
นวัตกรรมทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์กับ ทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูง
และภูมิปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม 
และงานหัตถกรรมแบบ พื้นบ้าน มีการปรับปรุงผลงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม (Trend) 

  The exhibition showcases innovative works, which 
are newly created craftsmanship with mixtures of 
innovative art, creativity and highly-skilled techniques 
and knowledge. Moreover, the display also features the 
usage of original, local raw materials that has been 
adapted to match and respond to the needs of the current 
market and trend.

  หอศิลปาชีพ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่อง”เส้นทางที่
ทรงงาน ศรทัธาทีท่รงธรรม” เพือ่เป็นการเผยแพร่พระเกยีรตคิณุของ                      
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

  ภายในจดัแสดงและเผยแพร่พระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงงานเพื่อ
สบืสานงานศลิปาชพีทัว่ทกุภมูภิาคของไทย โดยจดัแบ่ง การจดัแสดง
เป็น 4 ภูมิภาค   คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ โดยในแต่ละภมูภิาคได้พระราชทานก�าเนดิศนูย์ศลิปาชพีฯ 
ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริม จากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ตลอดจน
พระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ  การ
สดุดีพระเกียรติคุณที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศ และการส่ง
เสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการแสดงโขน

  The SUPPORT Gallery permanently displays the 
“The way she works, the faith she keeps” exhibition, 
showcasing Her Majesty Queen Sirikit’s profound devo-
tion. 

  The exhibition features Her Majesty Queen Sirikit’s 
strenuous effort to foster SUPPORT centers and visits to 
centers all over Thailand: the north, central, northeastern 
and the south. Her Majesty initiated the SUPPORT centers 
to create jobs and bring extra income to families. More-
over, the gallery also presents Her Majesty’s achieve-
ments in international relations and acknowledgements 
from international organization as well as her role in 
reviving and preserving the Thai traditional performing 
arts or Khon.
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 The Thai gold section is divided into 5 categories:  
 the gold utensils, gold ornaments, gold religious  
 offerings, gold-leaf gilt objects, and contemporary  
 design ornaments.
 The Thai traditional textile section exhibits different  
 types of textile which uncovers Thailand’s rich  
 culture and ethnic history as well as the long,  
 close relationship with the minorities in Thailand.  
 Moreover, the display features hand-woven and  
 handmade cloth made from different techniques  
 unique to Thailand.

 ห้องเครื่องทองไทย แบ่งกลุ่มประเภทของเครื่องทองเพื่อการ 
 จัดแสดงออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดเครื่องอุปโภค หมวด 
 เครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองค�า 
 เปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย
 
 ห้องผ้าโบราณไทย จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็น 
 เครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทาง                           
 ชาติพันธุ์ และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านาน บนผืนแผ่น 
 ดินไทย  ยังจัดแสดงตัวอย่างผ้าที่ทอและท�าลวดลายด้วย 
 เทคนิคต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในประเทศไทย 

หอสุพรรณ-พัสตร์

จัดแสดงที่ส�าคัญ 2 ส่วน คือ ห้องจัดแสดงเครื่องทองไทย 
และ ห้องผ้าโบราณไทย 

Gold and Textile Gallery

หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ
SACICT International Crafts Gallery
  จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ  โดยแบ่งเป็น
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ และส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สอดคล้องกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆ ปี  

  ปัจจบุนันทิรรศการทีจ่ดัแสดง คอื “Glass and Glaze” (แก้ว
และกระเบือ้งเคลือบ) เป็นนทิรรศการที ่3  โดยนทิรรศการทีไ่ด้จดัแสดง
ผ่านมาแล้ว คือ “เครื่องปั้นดินเผาของชาติต่างๆ ในสมัยอยุธยา” และ 
“เครื่องจักสาน ในลุ่มน�้าโขง” ตามล�าดับ

  This gallery exhibits international arts and crafts 
and is divided into the exhibition area and annual 
semi-permanent display showcasing other related items.

  The current exhibition is the 3rd show called the 
“Glass and Glaze” (glass and coated ceramic). The 1st 
and 2nd show was “International potteries in the 
Ayutthaya period” and the “Mekong area basketry 
collection” respectively.

This exhibition has 2 sections: the Thai gold and   
the Thai traditional textile
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หอเกียรติยศ 
Hall of Fame

Hall of Fame exhibits the biographies and works of note-
worthy master craftsmen along with their lineal descen-
dant chosen annually by the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) or 
SACICT. The honorees are divided according to the his-
tory and works as follows: 

1. The Master Artisans of Thailand
2. Craftmaster.
3. New Heritage

ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ เรื่องราว และผลงานของครูศิลป์ของ
แผ่นดนิ ครชู่าง ทายาทหตัถศลิป์ที ่ศ.ศ.ป.  คดัเลอืกขึน้ทกุปี โดยแบ่ง
การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวและผลงานดังนี้

1. ครูศิลป์ของแผ่นดิน
2. ครูช่าง
3. งทายาทศิลปหัตถกรรม
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ห้องบรรณศิลปาคาร
SACICT Library 
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ได้
ด�าเนนิการปรบุปรงุสภาพแวดล้อมห้องสมดุ  ศ.ศ.ป. ใหม่ เพือ่ให้ห้อง
สมุดมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความทันสมัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
อ่านหนังสือ ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูลในห้องสมุดและจูงใจให้มีผู้มาใช้
บริการมากขึ้น  และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา 
โดยมีการจัด แบ่งพิ้นที่ภายในห้องสมุด ดังนี้

1.  พื้นที่จัดวางหนังสือ แบ่งหมวดหมู่ตามหลักการจัดเรียงหนังสือ 
 สากล (แบบดิวอี้) ประกอบด้วย
   หนังสือประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ห้องสมุด ศ.ศ.ป. เป็น 
  แหล่งสืบค้นองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นหลัก 
   มุมส�าหรับเด็ก (Kid Zone) ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้บริการ  
  อาทิเช่น หนังสือสารานุกรมส�าหรับเด็กและเยาวชน หนังสือ 
  ความรู้ทั่วไป หนังสือเสริมพัฒนาการ หนังสืองานประดิษฐ์ 
  ง่ายๆ เป็นต้น                        
   โซนหนังสือที่ ศ.ศ.ป. จัดท�าขึ้นเอง อาทิเช่น ครูศิลป์ของ 
  แผ่นดิน เอกลักษณ์และศิลปะลวดลาย ผ้าชาวเขา ผ้าไทย 
  มรดกแห่งภูมิปัญญาของไทย ศตวรรษาผ้าโบราณไท คู่มือ 
  งานหัตถกรรม เป็นต้น
2.  พื้นที่ส�าหรับสืบค้นข้อมูลและใช้งานอินเตอร์เนต (Media   
 Room) โดยภายในห้องจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส�าหรับใช้ใน 
 การสืบค้นหนังสือ ข้อมูลมัลติมีเดียต่างๆ และให้บริการการใช ้
 งานอินเตอร์เนต 
3.  ห้องประชุมย่อยขนาด 15-20 ที่นั่ง ที่สามารถจัดประชุมย่อยและ 
 ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆได้
4.  ระบบการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 

   SACICT has renovated the SACICT library to develop 
better surroundings and modernize the area creating an 
atmosphere fit for reading and research as well as to 
attract more visitors. The library re-opened on October 
31, 2014 with the different area as follows:

1. The library area with arrangements according to the  
 Dewey Decimal Classification consisting of the 
 following:
  Different type of books making the SACICT library  
  the main source of information on Thai arts and  
  crafts.     
  The Kid Zone: for children and younger genera 
  tions, providing books such as encyclopedias for  
  children, general books, children development  
  books and easy handicraft handbooks.
  SACICT books such as The Master Artisans of Thai 
  land, The Uniqueness and Design of Arts, Hill Tribe  
  Textile, Thai Textile, The Thai Heritage, A Century  
  of Thai Antique Textile and Handicraft Handbooks.
2. The research area and the media room equipped with  
 computers for book searching, multimedia materials  
 and internet service.
3. Meeting room for 15-20 PAX which can serve as a  
 meeting room and also for other type of activities.
4. The E-library search system

  ฝ่ายบริหารนิทรรศการ ได้พัฒนาและจัดท�าข้อมูล เพื่อใช้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอนิทรรศการ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เข้า
ชมมากขึ้นผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้
  การออกแบบและจัดท�าข้อมูลหอนิทรรศการ ศ.ศ.ป. ลง 
  ในเวป ไซค์ www.sacict.or.th
  การจัดท�าแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่หอนิทรรศการ ศ.ศ.ป.  
  (Brochure) เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่
  และประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าชมหอ 
  นิทรรศการ

   The exhibition’s development depart ment has 
created information to explain about the exhibition area 
targeting more audiences via different tools as follows:
  Designing the website and systemized the data 
  base of SACICT on to www.sacict.or.th
  Creating brochures about SACICT for public 
  communication as a source of initial information  
  regarding the exhibition area.
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การแสดงผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ร่วมกับ ศ.ศ.ป.
และ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

The silk fashion show by SUPPORT, SACICT and the Royal Thai Embassy in 
Vienna, Austria 

MQ VIENNA FASHION WEEK
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    The Vienna Fashion Week is held annually every 
September. This year is the 5th year and was held at 
Museum Quartier. Participants are designers in from 
Europe, in countries such as Germany, England, France 
and Austria with Thailand as the only Asian country 
participating in the event. The show by Thailand was 
organized on September 13, 2014 under the concept of 
“Bangkok: The Next Generation” consisting of 3 shows 
as follows:

1. The silk show by SUPPORT in cooperation with the  
 Royal Thai Embassy in Vienna, SACICT and the textile  
 museum. All 10 dresses were co-designed and made by  
 leading Thai designers such as Nagara, Izzue, Sanchai  
 and FlyNow. Moreover, Her Royal Highness Princess  
 Bajrakitiyabha auspiciously walked the finale show.  
 The princess wore a dress made from SUPPORT  
 silk,  designed and made by Mr. Supachai Wiwat 
 phol  and decorated with a peacock accessory de 
 signed by Mr. Victor of Supanbury brand.

2. A silk show of 10 dresses from The Kamlangjai Project  
 under the Royal Initiative of Her Royal Highness  
 Princess Bajarakitiyabha in cooperation with the 
 De partment of Corrections and Silpakorn University.

3. The Young Designer’s show with assistance from the  
 Department of International Trade Promotion as an  
 attempt to internationally promote young Thai designers.     

    การจัดงาน Vienna Fashion Week จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก
ปีในช่วงเดือนกันยายน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ Museum 
Quartier โดยผู้เข้าร่วมงานเป็นนักออกแบบ (Designer) ในภูมิภาค
ยุโรป  อาทิเช่น เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และออสเตรีย เป็นต้น ส่วน
ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียงประเทศเดียวที่เข้าร่วม
งานนี ้ การแสดงแบบของประเทศไทยจดัขึน้ในวนัที ่13 กนัยายน 2557 
ภายใต้แนวคิด “Bangkok: The Next Generation” ประกอบด้วย
การแสดงแฟชั่นโชว์ 3 ส่วน ดังนี้ 

1.  การแสดงผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ภายใต้ความร่วม 
 มือ ของ สอท.เวียนนา/ ศ.ศ.ป. และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 
 จ�านวน 10 ชุด โดยได้ดีไซน์เนอร์ชั้นน�าของไทยร่วมออกแบบและ 
 ตัดเย็บ อาทิเช่น Nagara, Izzue, Sanchai, FlyNow เป็นต้น  
 และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
 พัชรกิติยาภา ทรงเดินแบบชุดฟินาเล่  ซึ่งเป็นชุดผ้าไหม
 ศิลปาชีพ ออกแบบตัดเย็บโดยคุณศุภชัย วิวัฒน์ผล และ  
 ออกแบบเครื่องประดับรูปนกยูงโดยคุณวิคเตอร์ (แบรนด์  
 Supanbury)                                                                            

2.  การแสดงผ้าไหมจากโครงการก�าลังใจในพระด�าริพระเจ้า
 หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยความร่วมมือของกรม 
 ราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 10 ชุด 

3.  การแสดงแบบในโครงการ Young Designer ภายใต้การ 
 สนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อสนับสนุน 
 นักออกแบบรุ่นใหม่ในเวทีระดับนานาชาติ                           
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พัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตศิลป์
PRODUCT DEVELOPMENT 
AND INNOVATIVE CRAFT

ANNUAL REPORT 2014 
รายงานประจ�าปี 2557

42



 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมส�าหรับงาน 
Maison & Objet ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเน้น
แนวคดิหลกัในการน�าเสนอเอกลกัษณ์และภมูปัิญญาไทยสูต่ลาดต่าง
ประเทศ เน้นที่รูปแบบร่วมสมัย มีความประณีตสูงตามมาตรฐานงาน
ส่งออก สามารถใช้งานได้จริงและตรงกับแนวโน้มความต้องการใน
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการน�าต้นแบบไปทดลองตลาดยุโรปซึ่ง
ถือเป็นผู้น�าเทรนด์ในตลาดโลก
 
 เน้นผลิตภัณฑ์ส�าหรับตกแต่งภายในที่พักอาศัย โรงแรม 
รีสอร์ท และร้านอาหาร เช่น ภาพตกแต่งผนัง พรม ปลอกหมอน 
เฟอร์นิเจอร์ แจกัน เชิงเทียน ฯลฯ

 แนวคิด (Concept) “CHROMATIC DANCE” แนวทางการ
ออกแบบทีไ่ด้รับแรงบนัดาลใจจากความงดงามขององค์ประกอบต่างๆ 
ในศิลปะการแสดงและการละเล่นของไทย เช่น ศิลปะเครื่องแต่งกาย
การแสดงโขน ชุดลิเก  ผีตาโขน  เป็นต้น  งานดังกล่าวมีรายละเอียด
ของงานหัตถกรรมช่างฝีมือ  ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยมี
สบืทอดกนัมาช้านาน เป็นการสบืสานทางวฒันธรรมทีง่ดงาม สะท้อน
ออกมาในรูปทรงและสีสันที่สดสว่าง

MAISON & OBJET 2014
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมส�าหรับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

The development of arts and craft products for the Maison 
& Objet 2014 trade fair

 The displays of arts and craft products at the Mai-
son & Objet trade fairs have continued to four consecutive 
years, with a focus to present the unique Thai wisdom 
for arts and craft to the rest of the world. The products 
are export-quality contemporary pieces that are practical 
and suitable for the demands in international markets, 
especially in Europe which is considered a global trend 
setter in terms of arts and design.

 The majority of the products are suitable for home 
decor, hotels, resorts and restaurants. They include wall 
arts, carpets and rugs, cushion covers, furniture items, 
vases and candelabras, among many other pieces. 

 The “CHROMATIC DANCE” concept is inspired from 
the beauty and intricacy of several elements found in 
traditional Thai performing arts, such as the elaborate 
attires of Thai traditional “Khon”, “Likay”, and “Phi Ta 
Khon” performances.  The intricate designs showcase 
the expertise and wisdom of Thai arts and craft masters 
who portray the unique Thai culture through stunning 
shapes and colors. 
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  The SACIC Craft Trend 2015 project was initiated in 
the fiscal year 2014, as database compiling analyses of 
arts and crafts trends, especially trends that are influen-
tial to consumers, in order to be able to enhance the 
ability to provide products that truly answer the needs of 
the target consumers.

SACICT Craft Trend Book / SACICT Trend Talk/ SACICT 
Trend Gallery

SACICT Craft Trend Book 
Under the main concept “The New Traditional”, the launch 
of the SACICT Craft Trend Book took place on September 
4, 2014, with Khun Makorn Chaowanich, CEO of CERE-
BRUM Design giving a keynote speech on the importance 
of the Craft Trend Book in terms of global trends. The 
book is beneficial to designers as a source of reference 
and inspiration for their designs.

SACICT Craft Trend Gallery 
 The event has been held twice, at the International  
 Innovative Craft Fair (IICF 2014) in March 2014. 
 At SACICT’s Innovative Craft Showcase. The   
 objective of the showcase was to portray the four  
 areas of inspiration, namely Fine & High, Inspired  
 by Wisdom, Vintage Technology and Folk Craft &  
 Vernacular. 

SACICT Craft Trend Talk 
The event was scheduled to be held on three separate 
occasions at SACICT and within the region during Sep-
tember 2014.

  Special lecturer Khun Suwan Khongkhuntien, the 
Managing Director of Yothaka International, shared his 
experience about product development specifically for 
international markets and key success factors. 

  โครงการ SACICT Craft Trend 2015 ได้มีการริเริ่มด�าเนิน
การในปีงบประมาณ 2557  อันเป็นการรวบรวม  สังเคราะห์  แนวโน้ม  
ทิศทางของนวัตกรรมงานศิลปหัตถกรรม  เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐาน
ของแนวโน้ม  โดยมุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ Trend  ที่มีอิทธิพลต่อผู้
บริโภค  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย 

  ก�าหนดด�าเนินการจัดท�า หนังสือ (SACICT Craft Trend 
Book) / การเสวนา (SACICT Trend Talk) / การจดัแสดง (SACICT 
Trend Gallery)

SACICT Craft Trend Book 
ภายใต้แนวคิดหลัก “The New Traditional”  “วิถีใหม่  ไทยนวัต-
ศิลป์ศิลป์” แล้วเสร็จ  พร้อมงานเปิดตัวหนังสือ Trend  เมื่อวันที่ 4  
กันยายน  2557  โดยมีคุณมกร  เชาว์วาณิช CEO of CEREBRUM 
Design  กล่าวถึง ความส�าคัญของ Craft Trend Book ในบริบท
ของเทรนด์โลก  ซึ่ง Trend  มีประโยชน์ต่อนักออกแบบในฐานะแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิง  และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ

SACICT Craft Trend Gallery  
จัดแสดงไปแล้ว 2 ครั้ง คือ 
 ในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ (IICF 2014) เมื่อเดือน 
 มีนาคม 2557
 จัดแสดงท่ี ศ.ศ.ป. บริเวณทางเข้า Innovative Craft Show 
 case รูปแบบการจัดแสดงต้องการสื่อให้เห็นถึงแรงบันดาลใจ
 ทั้ง 4  ส่วน  คือ Fine & High  งดงามสูงส่ง / Inspired by  
 Wisdom  มรดกแห่งภูมิปัญญา / Vintage Technology   
 อตุสาหกรรมแบบท�ามอื และFolk Craft & Vernacular พืน้ถิ่น 
 บันดาลใจ   

SACICT Craft Trend Talk  
ก�าหนดด�าเนินการ 3 ครั้ง ที่ ศ.ศ.ป. และในภูมิภาคในเดือนช่วง
กันยายน 2557   

  ทั้งนี้  ได้วิทยากรรับเชิญพิเศษ  คือ คุณสุวรรณ  คงขุนเทียน  
กรรมการผู้จัดการบริษัท โยธกา อินเตอร์แนช่ันแนล  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานเพ่ือการประกอบธุรกิจใน
ตลาดต่างประเทศ  ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีสามารถส่งให้
ประสบความส�าเร็จ  

SACICT 
CRAFT 
TREND
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INNOVATIVE CRAFT 
AWARD 2014

การประกวดผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์

 ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื
ศ.ศ.ป.ได้ด�าเนินการโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็น
ครัง้ที ่3 โดยคดัสรรทมีนกัออกแบบและชมุชนทีส่ร้างสรรค์งานทีม่รีปู
แบบใหม่ๆ มีการผสมผสานวัสดุ และเทคนิคการผลิตจากภูมิปัญญา
เพื่อร่วมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้า
ประกวดจ�านวน 199 ทีมจากทั่วประเทศซึ่งแต่ละทีมจะต้องประกอบ
ด้วยนักออกแบบและช่างผู้มีทักษะฝีมือร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงาน

 ทั้งนี้ผลงานของผู้ผ่านการตัดสินเข้ารอบจ�านวน 10 ทีมได้มี
การน�ามาจัดแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศจริงภายในงานนวัตศิลป์
นานาชาติ (International Innovative Craft Fair 2014) โดยการ
ตัดสินหาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะด�าเนินการภายในงาน ในวันที่ 27 
มีนาคม 2557 นี้

 การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส�าหรับตกแต่งภายใน 
โรงแรม ร้านอาหาร  หรือที่พักอาศัย ภายใต้หัวข้อ Simply Luxury 
“หัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่า...”
เป็นการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส�าหรับใช้งาน หรือใช้ประดับ
ตกแต่ง ภายในโรงแรม ร้านอาหาร หรอืทีพ่กัอาศยั ในรปูแบบของงาน
ประตมิากรรม (Sculpture) หรอืศลิปะการจดัวาง (Installation Art) 
ภายใต้หวัข้อ Simply Luxury “หตัถศลิป์ไทยร่วมสมยั เรยีบง่ายแต่
ทรงคณุค่า...” มุง่เน้นผลงานทีผ่สมผสานความคดิสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบร่วมกับภูมิปัญญา หรือเทคนิค การผลิตงานหัตถกรรม
เชิงช่างของไทย ที่สืบทอดมาแต่ในอดีต
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  The SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) or SACICT held 
the third Innovative Craft Award as a venue for designers 
and communities who create new designs using a com-
bination of materials and traditional techniques that help 
to create commercial added value for products. A total 
of 199 teams from throughout Thailand submitted entries. 
Each team must comprise designers and skilled crafts-
men who work together to create their masterpieces. 

  The entries from the 10 finalists were showcased 
at the International Innovative Craft Fair 2014. The winner 
was announced on March 27, 2014.

  The design competition for arts and crafts for 
hotel, restaurant or home decor under the theme “Simply 
Luxury” was a competition in which handcrafts for prac-
tical usage or decorative purposes for hotels, restaurants 
or residences. The pieces entered were either sculptures 
or installation arts, under the concept of “Simply Luxury”. 
Designers were encouraged to integrate modern ideas 
and creativity with traditional wisdom and techniques 
handed down by Thai craftsmen for generations. 



น�าเสนอความงามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านชื่องาน “มาตาปาลัส” หมายถึงอัญมณีหรือดวงตาแห่งบ้านปาลัส ต�าบลควน อ�าเภอปานะเระ 
จังหวัดปัตตานี สื่อความงามด้วยรูปทรงและแสงสว่างอันอบอุ่นที่มาจากช่องที่เจาะไว้อย่างลงตัว

ผู้ชนะการประกวด

ผู้ได้รับรางวัล 
POPULAR VOTE

Mata Palas
โดย เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา 
จังหวัดปัตตานี

The winner
Mata Palas
by Emsophien Benjametha, 
Pattani Province

POPULAR VOTE winner
Talung Lamp 
By Ajarn Rewat Suksikarn, Nakhon Sri 
Thammarat province

Talung Lamp
โดย อ. เรวัต สุขสิกาญจน์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อ 8 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ

“ฝันถึงสายลม” 
“Chedi Twin Table”
“เรื่องเล่าจากรังไหม” 
“งอบ” 

“Peacock’s Crest”
“พัสตรา”
“เป็นหนึ่งเดียว”
“โคมไฟดอกบัว”
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Portraying the beauty of Thailand’s three southernmost provinces through the design called “Mata Palas”, which means 
the gem or eye of Palas village in Kuan sub-district, Panare district, Pattani province. The winning design showcases 
stunning shapes and warm lights that shine through the perfectly placed slits. 

โคมไฟที่พัฒนารูปแบบจากหนังตะลุง โดดเด่นด้วยการพับขึ้นรูปจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ มีการประยุกต์ใช้ลวดลายการสร้างสรรค์หนังตะลุงให้ผลิตง่าย
ขึ้นและคงอัตลักษณ์ของหนังตะลุง 

The lamps are inspired by the traditional southern shadow puppet show. Its uniqueness comes from the 3D folding tech-
nique and the patterns inspired by the shadow puppets but are easier to produce while still maintaining the traditional 
southern charms. 

The 8 finalists
“Day Dream” 
“Chedi Twin Table”
“Eternity Cocoon” 
“Ngob”

“Peacock’s Crest” 
“Pattra”
“The One” 
“Lotus Lamp”



Global Ethnics
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยจากวิถีชนเผ่า

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยจากวิถีชน
เผ่า (Global Ethnics)  เป็นการน�าทักษะภูมิปัญญาในด้านงาน
หตัถกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชนเผ่าต่างๆ ทีม่เีสน่ห์และน่า
สนใจ มาผสมผสานการออกแบบในแนวร่วมสมัยให้สอดคล้องกับ
กระแสนยิมสนิค้าทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุ ์(Ethnics Style Trend) โดย
มุง่หวังทีจ่ะให้กลุ่มชมุชนน�าความรูไ้ปประยกุต์และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อนัจะน�ามาซึง่รายได้แก่กลุม่ชมุชน และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดต่อไป 

  แนวทางการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างงานชนเผ่าแบบ
ดัง้เดมิและงานออกแบบในแนวใหม่ทีแ่ตกต่างและสร้างสรรค์ (Craft 
+ Designer Gangster = Craftster)

  โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเครื่องตกแต่ง
ร่างกายท่ีมีรูปแบบและเทคนิคอันได้รับแรงบันดาลใจและร่วม
สร้างสรรค์จากกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ เช่น เครื่องประดับ กระเป๋า 
ผ้าพันคอ หมวก ฯลฯ 

รายชื่อชนเผ่าและนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 8 ชนเผ่า
1. ม้ง : กลุ่มชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย จ.เชียงใหม่
นักออกแบบ: นางสาวภิรดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ผลิตภัณฑ์:  ผ้าทอ กัญชง การปัก
2. ยวน : กลุ่มสล่าสีนทราย บ้านร้องสัก จ.เชียงใหม่
นักออกแบบ:  นายศรัณย์ อยู่คงดี
ผลิตภัณฑ์: กระดาษ ตุง การฉลุลาย
3. ภูไท : กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านค�าข่า จ.สกลนคร 
นักออกแบบ:  นายอุดมรัตน์  ดีเอง
ผลิตภัณฑ์: ผ้าฝ้ายย้อมคราม
4. ลาวเวียง : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว 
จ.อุบลราชธานี
นักออกแบบ:  นางสาวสิริการย์  จิรัฏฐ์ภาสกรกุล
ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้จากทองเหลือง
5. ไทยทรงด�า : กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านดอนมะนาว 
จ.สุพรรณบุรี 
นักออกแบบ: นางสาวภรฏา ศรีอ่อนหล้า
ผลิตภัณฑ์: การตัดต่อผ้า
6. ลาวครั่ง : กลุ่มทอผ้า บ้านนาตาโพ จ.อุทัยธานี
นักออกแบบ: นางสาวศริญญา  ลิมป์ทองทิพย์
ผลิตภัณฑ์: ผ้าทอ
7. บาบ๋า – โนนยา : บ้านสทิงหม้อ บ้านท่านางหอม จ.สงขลา 
นักออกแบบ:  นายไพบูลย์  ศรีสุทัศน์
ผลิตภัณฑ์:  เครื่องปั้นดินเผา อ่าง หม้อ
8. มลายู : กลุ่มดาหลาบาติค จ.กระบี่ จ.นราธิวาส
นักออกแบบ: นายพรประเสริฐ  ยามาซากิ
ผลิตภัณฑ์:  บาติคโบราณ แบบราชส�านักชั้นสูง

Contemporary arts and crafts inspired 
by global ethnics
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The eight hill tribes that were represented by 
the designers as part of the project:
1. Hmong : A tribe from Doi Pui, 
Chiang Mai province. 
Designer: Ms. Pirada Seneewongs Na Ayuthaya 
Products: woven fabrics, hemp, embroidery
2. Yuan : Salaseensai group from Baan Rong Sak, 
Chiang Mai province. 
Designer: Mr. Saran Yukongdee 
Products: paper, northern Thai decorative hanging 
fabrics, stencils

  The development of contemporary arts and crafts 
inspired by global ethnics is a way to showcase the 
wisdom, uniqueness and charms of ethnic arts by 
various hill tribes. By combining the traditional designs 
with modernity, the products are on the pulse of the 
ethnics style trends. It is hoped that the local people 
will apply their tribes’ traditional designs in their cre-
ation of products, which will generate revenue for the 
community and serve the demands of the market. 

  A marriage of ethnic tribal arts and contemporary 
creativity (Craft + Designer Gangster = Craftster) 

  The focus for this is on fashion designs and ac-
cessories that are inspired by hill tribes and ethnics, 
such as jewellery, handbags, scarves, hats, etc. 

3. Phu Thai : Indigo Dye Fabric group from Baan Ka 
Kha, Sakhon Nakorn province. 
Designer: Mr. Udomrat Dee-eng 
Products: Indigo dye fabrics
4. Lao Wieng : Brass Sculpture group from Baan 
Pa Ao, Ubonratchathani province. 
Designer: Ms. Sirikarn Jiratpassakornkul 
Products: Brassware 
5. Thai Song Da : Traditional woven fabric group 
from Baan Don Manao, Suphanburi province. 
Designer: Ms. Parada Srionla 
Products: Quilts
6. Lao Khrang : Woven fabric group from Baan Na 
Ta Po, Uthai Thani province. 
Designer: Ms. Sarinya Limtongthip 
Products: woven fabrics
7. Baba-Nonya : Baan Sating Moh Baan Tha Nang 
Horm, Songkhla province. 
Designer: Mr. Paiboon Srisutat 
Products: earthenware, basins, pots
8. Malayu : Dahla Batik group, Krabi province and 
Narathiwat province. 
Designer: Mr. Pornprasert Yamazaki. 
Products: traditional high-court batik
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  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Green Craft) เป็นการส่งเสรมิและสร้างแนวทางให้กลุม่ชมุชนได้เรยีน
รู ้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีการ
ตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Eco-Friendly) ผลงานต้นแบบได้มีการน�าไปจัดแสดงในงาน Inte-
rior lifestyle in Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  การพฒันาผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมรกัษ์สิง่แวดล้อมภายใต้
หัวข้อ “The Rice Culture” เน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีแห่ง
ข้าวและวัฒนธรรมการกินการอยู่ของไทย ในรูปแบบ “ส�ารับกับข้าว” 
เช่น เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร และของตกแต่งที่เกี่ยวข้อง ผ่านมุมมอง
ด้านความต้องการของตลาดญี่ปุ่น

ผู้เชี่ยวชาญ
Mr. Junya Kitagawara 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบสินค้าเคร่ืองใช้และของ
ตกแต่งบ้านจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานบริษัท 
Art Resources Inc 

GREEN CRAFTS
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักออกแบบ
1. คุณดุลยพล ศรีจันทร์ อาจารย์และนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์  
 PDM 
2. คุณเดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์ THINKK 

รายชื่อชุมชนและผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชง บ้านห้วยทราย   
 จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มถักทอกระเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว จ.เชียงใหม่
3. กลุ่มผลิตฝ้ายย้อมฮ่อมธรรมชาติ ศาลาแก้ววรรณา จ.แพร่
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก บ้านแกใหม่ จ.พะเยา
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบบัวศิรดา จ.ล�าปาง
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองกล้วย บ้านตองสยาม จ.กาฬสินธุ์
7. กลุ่มหัตถกรรมสีย้อมธรรชาติ บ้านหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8. กลุ่มหัตถกรรมจักสานใบลาน บ้านทับลาน จ.ปราจีนบุรี
9. เซรามิคดินบางกล�่า จ.สงขลา
10. หัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง
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Communities and products
1. Hemp Farmers Housewives Group 
 from Baan Huay Sai, Chiang Mai province
2. Karen Weaving Group 
 from Baan Lai Kaew, Chiang Mai province
3. Natural Indigo Dyed Cotton Group 
 from Sala Kaew Wanna, Phrae province
4. Vetiver Grass Products Group 
 from Baan Kae Mai, Payao province
5. Sirada Lotus Leave Products Group 
 from Lampang province
6. Banana Leaves Products Group 
 from Baan Tong Siam, Kalasin province
7. Natural Dye Crafts Group
 from Baan Nhong Bua Daeng, Chaiyaphum province
8. Palm Leaves Crafts Group 
 from Baan Tap Laan, Prachinburi province
9. Baang Khla Ceramic 
 from Songkhla province
10. Varni Southern Wicker 
 from Pattalung province

  The promotion of eco-friendly green crafts is a way 
to encourage communities to create new types of prod-
ucts that answer the needs of today’s consumers both in 
Thailand and around the world who have become more 
aware of the eco-friendly trends when choosing a prod-
uct. The prototypes were displayed at the Interior Lifestyle 
in Tokyo fair in Tokyo, Japan. 

  The green crafts under the concept “The Rice Cul-
ture” focused on products that were relevant with the 
rice growing tradition and culture of Thailand. The crafts 
were in the form of “traditional Thai meal trays” such as 
utensils and other related decorative items with a per-
spective on Japanese market demands. 

Expert
Mr. Junya Kitagawara, an expert in marketing and home 
decor design from Japan. He is currently the Chaiman of 
Art Resources Inc. 

Designers
1. Mr. Dulyapol Srichan, lecturer, designer and    
 founder of PDM brand
2. Mr. Decha Ajananan, designer and founder of   
 THINKK brand



“จักสานลิเภา”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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The development of Lipao 
weaving products



  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
เห็นควรให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบของย่านลิเภาให้มี
ความหลากหลายขึ้น เพื่อขยายฐานผู้ใช้ไปสู่คนรุ่นใหม่ที่นิยมงาน
ฝีมือที่มีความหรูหราและทันสมัยแต่ต้องการอัตลักษณ์เฉพาะตัวมี
ความเป็นไทย โดยเฉพาะกลุ่มกระเป๋าและเครื่องประดับเพื่อใช้
ประกอบกับการแต่งกายแนวสากลอันจะน�าไปสู่การส่งเสริมช่อง
ทางการตลาดต่อไป

นักออกแบบ
ดร. อนุชา ทีรคานนท์ 
กลุ่มชุมชน 
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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  The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) realises the importance 
of promoting the diversification of Liphao woven products 
in order to capture the young generation market who 
favours luxurious, intricate, modern, yet unique crafts 
that reflect their Thai roots, especially handbags and 
accessories to accompany modern fashion. The promo-
tion of Liphao woven products opens a channel to reach 
a new market. 

Designers
Dr. Khun Anucha Teerakanon
Community Group
The Women’s Co-operative Group from Baan Na Kien, 
Mueang district, Nakhorn Sri Thammarat province



Knowledge on multiethnic cultures through fabric patterns 
(the uniqueness of and belief about the “Naga” pattern)

องค์ความรู้ ... วัฒนธรรมร่วมชนชาติผ่านลวดลายบนผืนผ้า
( เอกลักษณ์และความเชื่อเกี่ยวกับลาย “นาค” )

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์การมหาชน)
เห็นถึงความส�าคัญที่จะท�าการรวบรวมและจัดท�าองค์ความรู้อันเกี่ยว
กับคติความเชื่อของนานาประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อเกี่ยว
กับ พญานาค หรือ นาค  สืบต่อกันมาจากโบราณกาล บันทึกข้อมูล
ไว้เป็นเอกสาร ตลอดจนจดักจิกรรมเผยแพร่เอกลกัษณ์ผนืผ้าทีป่ราก
ฎลวดลาย “นาค” ในรูปลักษณะต่างๆ จากกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียใต้ อาทิ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี จนี อนิเดยี เป็นต้น  ให้เป็นความรูแ้ก่สาธารณชน
ผู้สนใจในทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ได้ศึกษา เรียนรู้ ถึง
วัฒนธรรมในงานผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีคล้ายคลึงกันของกลุ ่มประเทศที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาคเช่นเดียวกัน

 The SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) realises the importance 
of gathering and managing knowledge about the beliefs 
of Naga in various countries influenced by the legend 
since the ancient times. Records about the beliefs are 
being kept, and activities are held to further promote the 
patterns inspired by Naga in various forms from countries 
in Southeast Asia and South Asia, including Thailand, 
Laos, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Malaysia, China 
and India. The displays are a source of knowledge for 
interested people, especially the younger generations, to 
learn about the ancient culture through fabrics used in 
everyday life and in religious ceremonies that are similar 
throughout these countries influenced by the legend of 
Naga. 
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  The exhibition was held to educate and portray the 
uniqueness and beliefs about the legend of Naga, under 
the name “Naga Patterns in Fabrics Exhibition” held at 
SACICT from June to September, for a total of 100 days. 
The key components of the exhibition were:

 1) An exhibition of fabrics portraying various types of  
  patterns featuring Naga, both straightforward  
  portrayals and symbolic ones. The fabrics on  
  display were attires that were really used in ancient  
  times, fabrics used in court, and fabrics used in  
  religious ceremonies. All of them reflect the  
  deep-rooted belief in the legend of Naga passed  
  down from one generation to another for thou 
  sands of years. 
 2) An exhibition featuring knowledge and beliefs  
  from various countries in Asia and Southeast  
  Asia  that were all influenced in one way or another  
  by the same legend for more than 3,000 years.  
  The exhibition included content about:
   The origin of the Naga legend
   Different beliefs in various countries such as  
   India, Sri Lanka, Myanmar, Laos, Vietnam,  
   Cambodia, Indonesia and Thailand. 

  The exhibition on Naga patterns on fabrics was 
also combined into a book under the name of “Naga 
patterned fabrics, a multiethnic culture in Asia”, to keep 
all the records and knowledge about the legend of Naga 
alive through time. 

  การจดันทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู ้เอกลกัษณ์และ ความ
เชื่อ เกี่ยวกับลวดลาย “นาค” หรือพญานาค ภายใต้ ชื่อนิทรรศการ 
ผ้าลาย “นาค” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน รวมเป็นระยะเวลา 100 วัน โดยมี
องค์ประกอบนิทรรศการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 
 

 1) การจัดแสดงผ้าที่มีสัญลักษณ์ หรือลวดลายของพญานาค  
  หรือ นาค ที่ปรากฎเป็นลวดลายบนผืนผ้าในรูปลักษณะที่ 
  ต่างๆ กัน โดยอาจมีทั้งลักษณะที่ปรากฎเป็นลวดลายรูป 
  พญานาคอย่างชันเจนในตัวเอง หรือการใช้ลวดลายเชิง 
  สัญลักษณ์  ผ้าที่น�ามาจัดแสดงในครั้งนี้มีทั้งที่เป็นเครื่องใช้ 
  ของบรรพบุรุษที่เก็บสะสมไว้จากโบราณกาล   ผ้าที่เป็น 
  เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในราชส�านัก ผ้าที่ใช้ตามพิธีกรรม 
  ความเชื่อต่างๆ จากหลากหลายกลุ่มวัฒนธรรม เพื่อเป็น
  การสะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องนาค หรือพญานาคที่มีร่วม 
  กันมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และสืบทอดคติความเชื่อ
  ดัง กล่าวนั้นต่อกันมาจากอดีตกาลนับหลายพันปี 
   2) การจัดนิทรรศการประกอบองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคต ิ
  ความเชื่อเรื่องนาค ของนานาประเทศ ในเอเซีย และเอเซีย 
  ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค  
  และสืบทอดคติความเชื่อเรื่องพญานาคสืบต่อกันมากว่า  
  3,000 ปี เช่น 
         ต้นก�าเนิดความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค หรือ นาค
         คติความเชื่อเรื่อง นาค ในนานาประเทศ เช่น อินเดีย ศรี 
   ลังกา พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย   
   ประเทศไทย เป็นต้น   

  การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผ้าลาย นาค จากส่วน
ที่ ทีน่�ามาจดัแสดงนทิรรศการ จดัท�าเป็นหนงัสอื ภายใต้ชือ่ .. ผ้าลาย 
“นาค” วัฒนธรรมร่วมชนชาติในภูมิภาคเอเซีย เป็นการบันทึกข้อมูล
องค์ความรูค้ตคิวามเชือ่เรือ่ง นาค หรอื พญานาค ไว้เป็นเอกสารเพือ่
เก็บรักษาข้อมูลไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
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องค์ความรู้เอกลักษณ์และศิลปะแห่งลวดลายผ้าชาวเขา 
(ในเส้นทางแห่งศิลปาชีพ)

 การศึกษาถึงลักษณะเอกลักษณ์ลวดลาย กรรมวิธีการ
สร้างสรรค์ลวดลาย ที่จะท�าให้สามารถจ�าแนกเอกลักษณ์ลวดลายผ้า
ปักชาวเขาตามแต่ละกลุ่มขนเผ่าได้อย่างชัดเจน  นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
ในการศึกษาองค์ความรู ้วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรม และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผืนผ้า และจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะเผยแพร่ผลงานเหล่านี้สู่สาธารณชนให้รับรู้ได้อย่างถูกต้อง

 การจดัท�าองค์ความรูเ้อกลกัษณ์และศลิปะแห่งลวดลายผ้าชาว
เขา จึงเป็นกิจกรรมการด�าเนินงานที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) เหน็ถงึความส�าคญัทีจ่ะท�าการรวบรวมและ
จัดท�าองค์ความรู้ศิลปะลวดลายงานผ้าชาวเขา ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาความเป็นชนเผ่าของชาวไทยถูเขาที่สืบต่อกัน
มา  จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู ้ เพื่อรักษาข้อมูลแห่ง
ภมูปัิญญาดัง้เดมิของกลุม่ชนเผ่าเหล่านัน้มใิห้สญูหายไปตามกาลเวลา  
และเพื่อน�าองค์ความรู้ไปเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และรับรู้
ของสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ 
พระมหากรณุาธคิณุในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์งานผ้าจากฝีมอืของชาวไทยภเูขาเป็นงานศลิปาชพี 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

 The study of the unique patterns and the methods 
of creating them allows us to be able to distinguish the 
unique charms of each hill tribe. It is integral in the 
learning of the hill tribal way of life in Thailand as it reflects 
their cultures and their methods o fabric creation. The 
study is an important step in creating and spreading the 
correct understanding of hill tribal cultures to the gener-
al public. 

 As such, the SUPPORT Arts and Crafts Internation-
al Centre of Thailand (Public Organization) is fully aware 
of the need to gather knowledge and information on the 
different hill tribal fabric patterns which portray their way 
of life and local wisdom, in order to prevent the ancient 
rituals from disappearing with time. The knowledge is 
also beneficial for the general public and honours Her 
Majesty the Queen’s support and efforts to preserve the 
local hill tribal fabrics and showcase them to the Thai 
and international communities. 

กะเหรี่ยง ม้ง
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Knowledge, Uniqueness and Arts of Hill Tribal Fabrics 
(A Journey of Arts & Crafts)



  ด�าเนนิการรวบรวมองค์ความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับลวดลายผ้าชาวเขา 
ทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ ลกัษณะลวดลายของชนชาวไทยภเูขาเผ่าต่างๆ 
(โดยเน้นเฉพาะกลุ่มชนเผ่าชาวไทยภเูขา ในโครงการ ศลิปาชพีในพืน้ที่ 
3 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ล�าปาง เชียงใหม่ และ เชียงราย) ทั้งรูป
แบบลวดลายจากการปัก หรือ การเย็บหรือ การปักตกแต่งด้วยวัสดุ
ต่างๆ เช่น ลูกเดือย เหรียญเงิน หอย เบื้ย เป็นต้น  รวม 6 ชนเผ่า 
ประกอบด้วย เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าลาหู่หรือมูเซอ เผ่าเมี่ยนหรือ
เย้า เผ่าอาข่า และเผ่าลีซอ จัดท�าเป็นสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง
เทคนิคการปัก การเย็บชิ้นงานผ้าชาวเขา และเป็นหนังสือ 2 ภาษา  
( ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ) ภายใต้ชือ่ .เยบ็ ปัก ถกั ทอ เอกลกัษณ์
และศลิปะลวดลายผ้าชาวเขา โดยเนือ้หาทีส่�าคญัของหนงัสอืเล่มนีจ้ะ
เป็น ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ลักษณะลวดลายบนผืนผ้าที่สะท้อนถึง 
เอกลักษณ์เฉพาะทีสื่บทอดมาจากบรรพบรุษุของชาวไทยภเูขาในแต่ละ
ชนเผ่าเหล่านี้ ตลอดจนถึงพระมหากรุณาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อาทิ 

  จัดแสดงนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรูเ้อกลกัษณ์และศลิปะ
แห่งลวดลายผ้าชาวเขาให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป 
โดยลวดลายท่ีน�ามาจดัแสดงนทิรรศการในครัง้นีเ้ป็นตวัอย่างหนึง่ของ
ลวดลายผ้าชาวเขา  6 ชนเผ่า ได้แก่  กะเหรี่ยง ม้ง  เมี่ยน (เย้า) อาข่า 
(อีก้อ) มูเซอ (ลาหู่) และลีซอ

มูเซอ (ลาหู่)

เย้า (เมี่ยน)

ลีซอ

อาข่า
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  Gathering knowledge about hill tribal fabric 
patterns from different hill tribes in Thailand (focusing on 
the tribes that are part of the arts and crafts promotion  
project in three northern provinces namely Lam pang, 
Chiang Mai and Chiang Rai). The patterns are por trayed  
through different techniques such as stitching or embroidery 
using various types of materials including Job’s tears, 
silver coins, shells, and coins. The fabrics are from six 
hill tribes, namely Karen, Hmong, Lahu or Muso, Mien or 
Yao, Akha, and Liso. The embroidery and stitching 
techniques are shown in a video and bi-lingual book (Thai 
and English) called “Stitch, Sow, Knit, Weave: Uniqueness 
and Arts in Hill Tribal Fabric Patterns. The book showcas 
es the different characteristics of each hill tribe’s  w a y 
of working with fabrics handed down from gen erations 
and the works undertaken by Her Majesty the Queen to 
promote hill tribal fabrics. 

  Some of Her Majesty’s various projects included 
an exhibition on hill tribal fabrics open to the general 
public. The fabrics on display were from the six hill tribes, 
namely Karen, Hmong, Mien (Yao), Akha (Ikor), Muso 
(Lahu) and Liso. 



ส่งเสริมและขยาย
ช่องทางการตลาด
งานศิลปหัตถกรรม
PROMOTING AND EXPANDING 
MARKETING CHANNELS FOR 
HANDICRAFT
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   ศ.ศ.ป. ได้จัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ หรืองาน 
International Innovative Craft Fair 2014 (IICF2014) ขึ้นเป็น
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ Hall EH 103 ศูนย์
นทิรรศการและการประชมุไบเทค ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. โดย
มีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (องคมนตรี) และประธานคณะที่ปรึกษา
พิเศษ ศ.ศ.ป. ให้เกียรติเป็นประธาน

   เม่ือวันท่ี 27 มนีาคม 2557 ได้มพีธิลีงนามความร่วมมอื (MOU) 
2 ฉบับ ระหว่าง (1) ศ.ศ.ป. กับ British Council และ (2) ศ.ศ.ป. 
กับ บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป โดย นายการุณ กิตติสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน รวมทั้ง พิธีมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการทายาทหัตถศิลป์ จ�านวน 11 ทายาท 

ภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
1 การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 7 นิทรรศการย่อย ได้แก่
   นิทรรศการ “SACICT’s Prototype Product Design 
Gallery” เพ่ือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก 2 โครงการ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากโครงการ  (1) Maison et Objet 2013 ซึ่งได้น�าผล
งานไปจัดแสดง ณ กรุงปารีส เมื่อปี 2556  ภายใต้แนวคิด “Very 
Thai (2) โครงการวิถีชนเผ่า (Global Ethnic)

เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2557
International 
Innovative Craft Fair 2014

  SACICT held the third International Innovative Craft 
Fair 2014 (IICF 2014) during March 27-30, 2014 from 10.00 
- 20.00 hrs. at Hall EH 103, BITEC. Mr. Tanin Kraivixien, 
Privy Councillor and Chairman of SACICT advisory board 
chaired the event.

   On March 27, 2014, the signing of two MOUs took 
place. The first MOU was between SACICT and British 
Council, and the second MOU was between SACICT and 
Central Group. Mr. Karun Kittisataporn, President of the 
Executive Board presided over the signing ceremony and 
the “New Heritage” event in which 11 “heirs” of the arts 
were recognised for their contribution. 

The event featured four main activities:
1. An exhibition which consisted of seven exhibitions.  
   The first exhibition was “SACICT’s Prototype 
Product Design Gallery”, in which design products that 
had previously been part of two notable projects were on 
display. The first project was the Maison et Objet 2013 
held in Paris in 2013, with the products under the “Very 
Thai” concept. The second project was the Global Ethnic 
project.
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   นิทรรศการ “UNESCO Award of Excellent for 
Handicrafts Exhibition” เป็นการจดัแสดงผลติภณัฑ์ จากโครงการ 
UNESCO Award of Excellence for  handicrafts เพื่อมอบ
ประกาศนียบัตร “Award of  Excellent for Handicrafts” ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศด้านหัตถศิลป์ในระดับอาเซียน 

   นทิรรศการ “หตัถกรรมเชงิสร้างสรรค์” (Innovative Craft 
Award) เพื่อจัดแสดงผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย ภายใต้โครงการ
ประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 “Simply Lux-
ury หตัถศลิป์ไทยร่วมสมยั เรยีบง่ายแต่ทรงคณุค่า” ซึง่เป็นการประกวด
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ส�าหรับ ตกแต่งภายใน โรงแรม ร้านอาหาร หรือที่พักอาศัยโดย ในปี
นี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน 199 ทีมจากทั่วประเทศ โดย
มีผลงานที่ผ่านการตัดสินเข้ารอบจ�านวน 10 ทีม 
 
   นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
กบั วฒันธรรมข้าว” (Green Craft “Rice Culture เพือ่น�าเสนอการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ 
วัฒนธรรมข้าวโดยได้น�าแนวคิดในการจัดสรรและพิถีพิถันในอาหาร
ทุกมื้อ “ข้าว” เป็นวิถีหลักที่หล่อหลอมและปรากฎอยู่ในทุกมิติของ
ชัวิตชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน
และ เศรษฐกจิ ซึง่ผลติภณัฑ์ดงักล่าวจะถกูน�าไปแสดงในงาน Interior 
Lifestyle Tokyo 2014 ณ กรุงโตเกียวในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 
เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคมีแนว
ความคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   The second exhibition was the “UNESCO Award of 
Excellent for Handicrafts Exhibition”, where design products 
from the UNESCO Award of Excellence for handicrafts 
project were displayed. “Award of Excellence for Handicrafts” 
accolades were given to pieces recognised for their 
excellence on the ASEAN level.

   The third exhibition was the “Innovative Craft 
Award”, showcasing the works of the finalists of the 3rd 
“Simply Luxury: Thai Contemporary Crafts” competition. 
The competition was for handicraft for home, hotel and 
restaurant decor. This year, the competition received a 
total of 199 entries from teams around Thailand. Ten 
teams were drafted as finalists. 

   The Green Craft Rice Culture exhibition, showcasing 
eco-friendly crafts related to the prevalent Thai culture 
of “rice eating” which is present in many aspects of the 
Thai way of living, from the country’s history, culture, 
food and economy. The pieces were also later displayed 
at the Interior Lifestyle Tokyo 2014 fair in Tokyo in June 
2014, to seek opportunities in the Japanese market, where 
consumers are becoming more keen on environmental 
awareness. 
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   นิทรรศการ “ทายาทหัตถศิลป์” (New Heritage) เพื่อน�า
เสนอผลงานจากทายาทผูส้บืสานงานหตัถกรรมรุน่ใหม่ทีม่ใีจรกัในงาน
หัตถกรรมดั้งเดิมจ�านวน 9 ท่าน จากสาขาต่างๆ โดยผลงานที่น�ามา
จัดแสดงล้วนได้รับการพัฒนา ต่อยอดทางความคดิ รวมถงึทกัษะทาง
ฝีมือช่างที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น และน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรูป
แบบ ด้ังเดิมที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นงาน
หัตถกรรมที่มีฝีมือในรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ 

   นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์” (Inno-
vative Lifestyle Showcase) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์
หตัถกรรมเชงิสร้างสรรค์จากผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ (Design and Object Association) 
จ�านวน 67 ราย

   นิทรรศการ “SACICT Craft Trend” เทรนด์หัตถกรรม 
ร่วมสมยั โดย ศ.ศ.ป. ส�าหรบัปี 2557 / 2558 (SACICT  Craft Trend 
Gallery 2014 / 2015) เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบของงานศลิปหตัถกรรมภายใต้แนวคดิหลกัของนทิรรศการ 
คือ “วิถีใหม่ ไทยนวัตศิลป์” (The New Traditional) รูปแบบการ
จัดแสดงประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูล และการจัดแสดงตัวอย่าง
ผลติภณัฑ์ เน้นการสือ่ให้เหน็ถงึบรรยากาศโดยรวม (Atmosphere) 
สามารถเห็นภาพการใช้งานได้จริงและบ่งบอกแรงบันดาลใจใน 4 
แนวทาง คือ
 (1) Fine & High งดงามสูงส่ง 
 (2) Inspired by Wisdom มรดกแห่งภูมิปัญญา
 (3) Vintage Technology อุตสาหกรรมแบบท�ามือ
 (4) Folk Craft & Vernacular พื้นถิ่นบันดาลใจ

   The New Heritage exhibition featured the works 
by the heirs of nine Thai arts and crafts legends in various 
fields. The works exhibited had been modified so that 
they were more suitable for the taste of modern day 
consumers both in Thailand and abroad, while still main-
taining the unique Thai charms and tradition. 

   The Innovative Lifestyle Showcase exhibition fea-
tured innovative design pieces by 67 members of the 
Design and Object Association.

   The SACICT Craft Trend exhibition featuring con-
temporary arts and crafts held by SACICT Craft Trend 
Gallery 2014/ 2015 to showcase design knowledge and 
innovation under the theme “the new traditional”. The 
displays included information boards and product dis-
plays based on four sources of inspiration:
 (1) Fine & hight
 (2) Inspired by Wisdom
 (3) Vintage Technology
 (4) Folk Craft & Vernacular

ANNUAL REPORT 2014 
รายงานประจ�าปี 2557

61



2 การจัดสัมมนา ใน 12 หัวข้อ ได้แก่ 
  (1) “SACICT Craft Trend 2014–2015” 
  (2) “Innovative Craft Award 2014” 
  (3) “เกาะกระแสแนวโน้มโลก: 6 Mega Trends” 
  (4) “ประสบการณ์เจาะตลาดเมืองซามูไร” 
  (5) “เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขยายตลาดและเสริมสภาพคล่อง”  
  (6) “ประสบการณ์เจาะตลาดอเมริกา” 
  (7) “การสร้างแบรนด์ให้ดี เด่น โดน” 
  (8) “เพิ่มคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ”  
  (9) “ประสบการณ์เจาะตลาดยุโรป”
  (10) “การแต่งบูธให้ขายดี มีสไตล” 
  (11) “เจาะตลาดใหม่ด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง” 
  (12) “Smart Exporter ส�าหรับผู้ส่งออกมือใหม่”

3 การสาธิตงานศิลปหัตถกรรม 
  ซึ่งเป็นการท�า Work shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือก 
  เรียนรู้และประดิษฐ์งานหัตถกรรมได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ�ากัด 
  เพศและวัย จ�านวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 
  (1) ศิลปะการตัดกระดาษ จากประเทศจีน 
  (2) ศิลปะการพับกระดาษโอริงามิ จากประเทศญี่ปุ่น 
  (3) ศิลปะเพ้นท์ร่มบ่อสร้าง  
  (4) การท�าเทียนปะการังหรือเทียนดอกไม้ 
  (5) การท�าพวงกุญแจจากกระดาษรีไซเคิล 
  (6) การประดิษฐ์ว่าวไทย 
  (7) จักสานใบลาน 
  (8) สานปลาตะเพียน

4 การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
  จ�านวนทั้งสิ้น 280 คูหา จ�าแนกเป็น 
  (1)  ผู้ประกอบการไทย จ�านวน 240 คูหา 
  (2)  ผู้ประกอบการต่างประเทศ จาก 18 ประเทศ จ�านวน 40  
    คูหา อีกทั้ง จากสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์แนวดีไซนด์  
    จ�านวน 67 คูหา

2. Seminars on 12 topics as follows:
  (1) “SACICT Craft Trend 2014-2015”
  (2) “Innovative Craft Award 2014”
  (3) “On the Pulse: 6 Mega Trends”
  (4) “Penetrating the Samurai Market”
  (5) “Accessing Capital for Expansion and Improved  
    Cash Flows”
  (6) “Experience on Cracking the US Market”
  (7) “Successful Brand Building”
  (8) “Value Creation with Creativity and Design”
  (9) “Experience on Entering European Market”
  (10) “How to Decorate Your Booth”
  (11) “Breaking into New Markets Using Online  
    Marketing”
  (12) “Smart Exporters”

3. Crafts demonstrations
  Workshops for interested participants of all ages  
  and genders to learn how to produce crafts,   
  featuring eight activities:
  (1) The Chinese art of paper cutting
  (2) Origami from Japan
  (3) Bor Saang umbrella painting
  (4) Coral reef or flower candles
  (5) Making key rings from recycled paper
  (6) Making Thai flying kites
  (7) Making wicker containers from palm leaves
  (8) Traditional fish shaped ornaments from palm  
    leaves

4. Arts and crafts sales
  280 booths selling arts and crafts:
  (1) 240 booths from Thai vendors
  (2) 40 booths from foreign vendors from 18 different  
    countries And an additional 67 booths from  
    the Design and Objects Association. 
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อัตลักษณ์

ครั้งที่ 

แห่งสยาม

ศ.ศ.ป. ได้จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม”ครั้งที่ 5 ขึ้น 
ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 
10.00 - 20.00 น. ณ ชั้น 1-2 บริเวณ แฟชั่น ฮอล 
และ ไลสไตล์ ฮอล ศูนย์การค้าสยามพารากอน

การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการ จ�านวน
2 นิทรรศการ

นิทรรศการความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่าง
ประเทศและนิทรรศการงานชิ้นเอก เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ศ.ศ.ป. พร้อม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอนิทรรศการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน ศ.ศ.ป. และ
การจดัแสดงผลงานของครศูลิป์ไทย ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศที่
ได้รบัการคดัเลอืกเป็นสดุยอดผลงาน กว่า 20 ผลงาน

SACICT held the 5th Identity of Siam exhibi-
tion during January 16-20, 2015 from 10.00 
- 20.00 hrs at Fashion Hall and Style Hall, 1st 
and 2nd floors of Siam Paragon Shopping 
Centre.

The event consisted of two exhibitions.

The exhibition on the heritage of SACICT and the 
masterpieces, to give information to the public about 
the organisation’s vision, mission, and galleries located 
at SACICT. An exhibition also featured more than 20 
masterpieces belonging to Thai and international 
artists. 

The ASEAN Textiles Exhibition showcased stunning 
textiles from leading textiles designers and experts 
from Thailand and around the world. The textiles came 
from six leading experts from textiles weaving groups 
in Thailand, Myanmar and Laos, and batik groups from 
Thailand, Indonesia and Malaysia. The featured textiles 
experts were:

นทิรรศการผ้าอาเซยีน เป็นการจดัแสดงนิทรรศการ ท่ีรวบรวมครู
ช่างและผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าจากไทยและต่างประเทศมารวมไว้
ภายในงาน โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 2 กลุ่มส�าคัญ ได้แก่  กลุ่มผ้า
ทอจากประเทศไทย พม่า และ ลาว และกลุ ่มผ้าบาติก ของ
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย จ�านวน 6 ท่าน ดังนี้  
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 ครูสุนทรี วิชิตนาค ผู้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ซึ่ง 
 อนุรักษ์และหวงแหนผ้าทอผ้าตีนจกดั้งเดิมของ 
 สุโขทัย 
 กงทอง นันทวงศ์ ดวงศรี ศิลปินดีเด่นทางด้านผ้าทอ 
 ของชาติลาวที่ได้รับรางวัล UNESCO สาขาศิลป 
 หัตถกรรม (UNESCO Craft Prize for Asia-  
 Traditional Textiles)
 Thu Thandar Thint (ตุ ธันดา ติน)  ผู้พัฒนาผ้า 
 ฉินให้มีลายผ้าที่แปลกตาแตกต่างจากผ้าทอทั่วไป 
 สุพจน์ ทรัพย์เสถียร  ศิลปินผู้รักงานจิตกรรมไทย 
 บาติกที่มีลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็น 
 ไทย พร้อมทั้งมีวัตถุดิบกระบวนการผลิต และ  
 ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 BATIK PUSPA KENCANA  (เคนชา บาติก )  
 เป็นกลุ่มผู้ผลิตที่อนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าบาติกของ 
 อินโดนีเซีย 
 Nik M Faiz (นิคฟาอีส) ผู้ซึ่งผสมผสานเอกลักษณ์ 
 ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเลเซียและเป็นเจ้าของ 
 โรงงานบาติกที่มีชื่อเสียงในมาเลเซียภายใต้แบรนด์  
 Ruzz Gahara

  การแสดงศลิปวฒันธรรมของกลุม่ประเทศเอเซยีน ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมขอสาธารณรัฐ
สังคมเวียดนาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมขสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น

  Soontree Wichitnaak, one of the renowned  
  experts and conservationists of traditional  
  Teen Jok silk from Sukhothai province.
  Gongtong Nuntawong Duangsri, a renowned  
  woven textile artist from Laos who received  
  the UNESCO Craft Prize for Asia - Traditional  
  Textiles.
  Thu Thandar Thint, who was responsible for  
  the unique patterns of Chin textiles.
  Supoj Sapsatien, an artist passionate about  
  traditional Thai paintings, batiks with unique  
  Thai patterns, and products made from   
  eco-friendly materials and processes.
  BATIK PUSPA KENCANA, a batik conserva  
  tionist group from Indonesia.
  Nik M Faiz, an artist who blended in the   
  unique characteristics of local Malaysian   
  culture in his works and owner of a famous  
  batik factory in Malaysia under the brand   
  Ruzz Gahara.

  Cultural performances from countries in the 
ASEAN region such as cultural shows from Vietnam, 
Laos and Singapore. 

  A total of 30 booths with product displays and 
sales were also part of the fair. The products were 
selected by arts and crafts teachers and experts for 
their finesse. 

  การจดัสาธติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรม
จ�านวน 30 คูหา ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการคัดเลือกมา
จากครูช่างศิลป์ ครูช่าง และผู้เชียวชาญงานศิลปหัตถกรรมที่มี
ผลงานดีเด่น
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  SACICT held the 7th Cotton Fair during June 12-
15, 2015 from 09.00 - 18.00 hrs. at Phra Ming Mongkol 
Building, 1st and 2nd floors, SACICT.

  Her Royal Highness Princess Soamsawali pre-
sided over the opening ceremony of the 7th Cotton Fair 
on Thursday June 12, 2015 at 10.30 hrs. The activities at 
the fair included:

 1. An exhibition celebrating Her Majesty Queen  
  Sirikit
 2. An exhibition of the works by four design 
  insti tutes in Thailand and a fashion show of  
  pieces made from hand woven cotton in the  
  “Heart to Life” collection.
 3. A mock-up room design  using special 
  patterns of hand woven cotton as part of the  
  decoration, under the concept “Thai Cotton in 
  Modern Living”.
 4. DIY activity making household products out of  
  cotton 
 5. A special seminar on choosing the right   
  clothes  for one’s personality 
 6. An exhibit of the multi-cultural textile patterns  
  based on the belief of the Naga legend
 7. An exhibit of eco-friendly green crafts
 8. An exhibit of hill tribal textile patterns
 9. Sales of cotton products from SACICT 
  members and networks
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ครั้งที่ ฝ้ายทอใจ
  ศ.ศ.ป.ก�าหนดจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 
12-15 มิถุนายน 2557 ณ ชั้น 1-2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 

  พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดา
มาตุ ทรงรับเชญิเสดจ็มาทรงเปิดงาน “ฝ้ายทอใจ ครัง้ที ่7” ในวนั
พฤหัสบดีที ่12 มถินุายน 2557 เวลา 10.30 น. กจิกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย

 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
  พระบรมราชินีนาถ 
 2. การจัดการแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์ผ้าฝ้ายทอมือใน 
  คอลเลคชั่น “Heart to Life” ผลงานจากสถาบัน
  การออกแบบแฟชั่นชั้นน�าของประเทศไทยถึง 4 สถาบัน 
 3. การออกแบบตกแต่งห้องพักจ�าลอง (Mock-up room)  
  โดยน�าผ้าฝ้ายทอมือศิลปาชีพลายพิเศษมาใช้ในการ 
  ตกแต่งภายใต้แนวคิด Thai Cotton in Modern Living” 
 4. กิจกรรม D.I.Y ของใช้ด้วยผ้าฝ้าย 
 5. กจิกรรมการจดัอบรมพเิศษเรือ่งการแต่งกายกบัคุลกิภาพ 
 6. นิทรรศการวัฒนธรรมร่วมชนชาติผ่านลวดลายบนผืนผ้า  
  (เอกลักษณ์และความเชื่อเกี่ยวกับนาค) เพื่อเผยแพร ่
  เอกลักษณ์ผืนผ้าที่ปรากฏลวดลาย “พญานาค หรือ นาค
 7. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  (Green Craft)
 8. นิทรรศการเอกลักษณ์และศิลปะแห่งลวดลายผ้าชาวเขา 
 9. การออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและ  
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายจากสมาชิกและเครือข่าย 
  สมาชิก ศ.ศ.ป.

The 7th Cotton Fair
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   โครงการพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์หตักรรมอนัทรงคณุค่า หรอื 
LUX by SACICT เกิดจากงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ มีความวิจิตร
บรรจง โดยฝีมือช่างไทยแต่โบราณที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ 
และ ครชู่าง ทีม่กีารสบืทอดองค์ความรูจ้ากต้นตระกลู จนถ่ายทอดส่ง
ต่อความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองยาวนานและอุทิศทั้งชีวิตจิตใจให้กับงาน
สร้างสรรค์ เป่ียมด้วยเอกลกัษณ์ จนเกดิเป็นแรงบนัดาลใจให้ช่างและ
นกัออกแบบรุน่ใหม่น�าองค์ความรูท้ีม่เีอกลกัษณ์ไปพฒันาผลติภณัฑ์
ที่มีความร่วมสมัย และ เหมาะสมกับตลาด

ครูศิลป์ ครูช่างและทายาทครูช่างจ�านวน 7 ท่าน 
1) ครูวีรธรรม ตระกูลเงินไทย (ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผ้ายกทอง) 
2) ครูเมตตา เสลานนท์ (ครูศิลป์ของแผ่นดิน ช่างขันลงหิน) 
3) ครูนิคม นกอักษร (ครูศิลป์ของแผ่นดิน เครื่องถม)
4) ครูธานินทร์ ชื่นใจ (ครูช่างเครื่องลงรักปิดทอง) 
5) ครูอุไร แตงเอี่ยม (ครูช่างเครื่องเบญจรงค์) 
6) คุณปราโมทย์ เขาเหิน (ทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรมเครื่องทอง 
 สุโขทัย)
7) คุณวัฒนา แก้วดวงใหญ่ (ทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรหัวโขน)

การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่า

LUX by SACICT

   เมื่อวันพุธท่ี 17 กันยายน 2557 ศ.ศ.ป. ได้จัดงานเปิดตัว
โครงการ “การพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์หตัถกรรมอนัทรงคณุค่า (LUX 
by SACICT)” ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร เมื่อเวลา 18.00-20.00 
น. โดยม ี    นายการณุ กติตสิถาพร ประธานกรรมการบรหิาร ศ.ศ.ป. 
ให้เกยีรตเิป็นประธานโดยมแีขกผูม้เีกยีรตทิัง้จากหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ร่วมเป็นสักขีพยานมากกว่า 
100 คน อาทิ นางอรนุช โอสถานนท์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์) น.ส. ชุติมา บุญยประภัศร (ปลัดกระทรวง
พาณิชย์) น.ส. ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า) บุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงสังคม และสื่อมวลชนชั้นน�าใน
ประเทศ

  The LUX by SACICT project was born from the 
highly intricate and elaborate traditional Thai crafts cre-
ated by master artists who learned their skills from 
previous generations and passed on their knowledge to 
their apprentices, taking years to do and a high level of 
devotion. The works are full of unique charms and inspire 
younger artists to blend the old in with the new to create 
stunning contemporary pieces that are in touch with 
ancient tradition and modernity. 

The seven master artists and their apprentices were: 
1) Khru Weeratham Trakulngernthai (the master artisan  
 in  gold brocade) 
2) Khru Metta Selanon (the master artisan in stone 
 polished  metal bowls) 
3) Khru Nikhom Nokaksorn (the master artisan in 
 neilloware)
4) Khru Thanin Cheunjai (the master artist in lacquer 
 ware with gold inlay)
5) Khru Urai Taengiam (the artisan in Benjarong ware)
6) Pramoj Khaohern (the new heritage appren tice in  
 Sukhothai gold ware)
7) Wattana Kaewduangyai (the new heritage apprentice  
 in Thai Khon masks)

   On September 17, 2015, SACICT held the launch of 
the LUX by SACICT project at the Sukhothai Hotel, Bangkok, 
at 18.00 - 20.00 hrs., with Mr. Karun Kittisataporn, President 
of the Executive Board of SACICT presiding over the event, 
along with more than 100 distinguished guests from the 
government and private sectors, management and staff 
of SACICT. Mrs. Branch Osathanon, former deputy 
commerce minister, Ms. Chutima Boonyaprapassorn, 
permanent secretary of the Ministry of Commerce, 
Ms. Pongpan Jiarawiriyapan, Director-General of the Thai 
Business Development Department, socialites and members 
of the press were also in attendance. 
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การจัดประชุมนวัตศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 2
The 2nd International Innovative Crafts Symposium 2014

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จัดการประชุมนวัตศิลป์
นานาชาติ คร้ังที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ASEAN’s Craft Business 
Challenge and Opportunities in Rice Culture” เพื่อเป็นเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมข้าวกบังานหตัถศลิป์ในกลุม่ประเทศ
อาเซียน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมข้าวในด้านต่างๆ 
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรทางการค้า เตรียม
ความพร้อมรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC2015) 
อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของ ศ.ศ.ป. ในการเป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศ (Excellence Center) หรือศูนย์กลางด้านองค์ความ
รู้ ด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการค้านวัตศิลป์
ของประเทศไทย

  On March 27, 2014, SACICT held the 2nd 
International Innovative Crafts Symposium 2014 under 
the concept of “ASEAN’s Craft Business Challenge and 
Opportunities in Rice Culture”. The symposium was a 
venue for exchanging knowledge on rice cultures and 
their influence on arts and crafts in ASEAN countries. The 
event was held at the Grand Hall room 203 at BITEC. 
Participants were encouraged to share ideas and provide 
support to business operators of arts and crafts influenced 
by various aspects of the rice culture, and to form 
partnerships and trade ties ahead of the establishment 
of the ASEAN Economic Community. The symposium 
solidified SACICT’s potential as the excellence centre for 
design knowledge, product development and the 
preservation of Thai arts and crafts.  
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  ซึ่งในปีนี้ ได้ด�าเนินการภายใต้แนวคิด “Thai  Classical 
Dance” โดยมแีรงบนัดาลใจมาจากงานศลิปะเครือ่งแต่งกายการ
แสดงและการละเล่นตามประเพณีไทย น�ามาประยุกต์เป็นผล
งานการออกแบบที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการ
สืบสานเผยแพร่เรือ่งราวประเพณกีารแสดงการละเล่นไทยให้เป็น
ที่รู ้จักในต่างประเทศ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของใช้และของ
ตกแต่งบ้าน โดย ศ.ศ.ป.ได้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิกของ 
ศ.ศ.ป. ทีผ่ลติงานหตัถกรรมจากทีต่่างๆ ทีม่คีวามช�านาญ มฝีีมอื
ในการผลิตงานได้ตรงตามประเภทงานที่นักออกแบบได้ก�าหนด 
มาผลิตชิ้นงาน จ�านวน 10 ราย ได้แก่

1. กลุ่มผ้าทออีสานพลัดถิ่น โดยนางจ�าเนียร  แก้วพินิจ
2. กลุ่มงานปักอัลเอี๊ยติซอม โดยนางสาววรรณา เจ๊ะมิน 
3. ร้านผ้าธรรมชาติ โดยนางสาวจุฑารัตน์  พยัคเลิศ 
4. กลุ่มดอนดีไซด์ ดอนดีไซน์ โดยนายนิธิสวัสด์
5. กลุ่มปณินีโคมไฟ  โดยคุณจิรวัชร์ สถิรประภากุล 
6. บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จ�ากัด
7. คุณพรรณี  วิริยะกิตติชัย
8. คุณพงศกร   พรหมเรนทร์
9. คุณปิง คงกล่อม
10. คุณสุวรรณ  คงขุนเทียน

 จ�านวนผู้เข้าชมและให้ความสนใจ จ�านวน 70 ราย แบ่งเป็น 
 ผู้สนใจและมีโอกาสต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 67 ราย   
 สื่อมวลชน 3 ราย องค์กรอิสระ 1 ราย โดยมีรายละเอียด  
 ดังนี้ 
 ประเภทสินค้าที่ได้รับความสนใจ
 1) ประเภท Furniture จ�านวน 33 ราย  
 2) ประเภท Home decorative item จ�านวน 14 ราย 
 3) ประเภท Wall art จ�านวน 13 ราย 
 4) ประเภท Home textile จ�านวน 10 ราย

ประเภทกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจและมีโอกาสต่อยอดได้  
ในเชิงพาณิชย์ 
1. กลุ่มธุรกิจการบริการ 
2. กลุ่มธุรกิจการขายปลีกและจัดส่ง 
3. กลุ่มธุรกิจการผลิต 

สินค้าที่ได้รับความนิยมสูง 
1.  สินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน ประเภทเฟอร์นิเจอร์   
 (Hammock จ�านวน 15 ราย) 
2.  สินค้าประเภท Wall art             
3.  สินค้าตกแต่งบ้าน โคมไฟตั้งพื้นขนาดใหญ่ โคมไฟ ติด  
 เพดาน 
4.  สินค้าตกแต่งบ้านประเภทผ้า พรม หมอน

   นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนกัออกแบบยงัให้ความ
สนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบเฉพาะให้กับ project 
โรงแรม ร้านอาหาร โดยมีการแลกเปล่ียนไอเดยี และต้องการ
นดัหมายเพือ่มาเยีย่มชมแหล่งผลิต เนื่องจากต้องการติดต่อ
เพื่อการท�าธุรกิจในอนาคตอีกด้วยสรุปได้ดังนี้

1 ประเภทของผู้เข้าชมสินค้าส่วนใหญ่ผู้เป็นชาวยุโรป   
 ประกอบด้วย มัณฑนากร นักออกแบบ ผู้น�าเข้าสินค้าไลฟ ์
 สไตล์เฟอร์นิเจอร์  เจ้าของกิจการโรงแรมและร้านอาหาร   
 รองลงมาคือผู้ค้าปลีกและผู้สนใจทั่วไป ผู้เยี่ยมชมส่วน  
 ใหญ่มีความสนใจในตัวสินค้าเป็นอย่างมากแต่ก็มีต้องการ 
 การตัดสินใจในการสั่งสินค้าในเรื่องราคาที่ยังค่อนข้างสูง  
 และมีความต้องการซื้อสินค้ากลับไปทันที  
2  ประเภทสินค้าที่สนใจมากที่สุด คือ (1) โคมไฟแขวนและตั้ง 
 โต้ะ (2) Wall Art (3) เปลนอน (4) แจกันผีตาโขนเซรามิก  
 ซึ่งนับว่าผลงานเกือบทุกประเภทได้รับความสนใจเป็นอย่าง 
 ดี โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และมีจุดดึงดูดสายตา   
 เช่น โคมไฟ เป็นต้น 

Maison et 
Objet 2014
ณ Ethnic Chic Mic Hall, 
Paris-Nord Villepinte 
Exhibition Center
ระหว่างวันทึ่ 5-9 กันยายน 2557

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
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 Interested business sectors with commercial   
 viability:
 1) Services sector
 2) Retail and logistics sector
 3) Manufacturing sector

 Top products with the highest interest:
 1) Home decorative items: furniture (hammocks  
  with 15 participants)
 2) Wall arts
 3) Home decorative items: large floor lamps, ceil 
  ing lamps
 4) Home textiles: carpets and rugs, cushions 

In addition, designers showed an interest in developing 
products specifically for hotels and restaurants and 
exchanged ideas and made commitments to visit man-
ufacturing hubs in Thailand for future business collab-
oration. In summary, the success of the participation 
in Maison et Objet 2014 was as follows:
1. Most of the participants were from Europe and 
mostly interior designers, designers, lifestyle furniture 
importers, hotel and restaurant owners, retailers and 
interested people. Most of them showed interest in the 
products, but some were reluctant to place an order on 
products with higher prices. Most wanted to receive 
the products upon purchasing them. 
2. The types of products that received the highest 
level of interest were (1) chandeliers and desk lamps 
(2) wall arts (3) hammocks (4) ceramic Phi Ta Kon vas-
es. In general, almost all products appealed to the 
participants, especially larger pieces that were able to 
draw more attention such as lamps. 

Participation in Maison et Objet 2014
At Ethnic Chic Mic Hall Paris-Nord Villepinte Exhibition Center During September 5-9, 2014

  The Thai design pieces were under the concept 
of “Thai Classic Dance” for the Maison et Objet 2014. 
The concept was inspired by the exquisite costumes 
from traditional Thai performances which influenced 
the designs and helped to add value to the products. 
In addition to that, the concept helped to preserve the 
ancient Thai tradition and make it more well known 
internationally in the forms of home products and home 
decor pieces. SACICT selected crafts created by 10 
outstanding members of the organisation who represent 
various fields and skills and were able to turn the de-
signers’ vision into products that were suitable and 
practical for home usage. The 10 craftsmen were as 
follows:

1. Isaan woven textiles group by Mrs. Jamnien   
 Kaew pinij
2. Al I’tisam embroidery group by Ms. Wanna Jemin
3. Natural textiles store by Ms. Jutharat Payaklert
4. Don Design group by Mr. Nitisawas
5. Paninee Lamps group by Mr. Jirawat Satiraprapakul
6. Prempracha Collection Company Limited
7. Ms. Pannee Wiriyakittichai
8. Mr. Pongsakorn Promren
9. Mr. Ping Khomglom
10. Mr. Suwan Khonkhuntien   
 A total of 70 interested participants visited the   
 exhibits, 67 of them were commercially viable,  
 3 were journalists and 1 NGO. The details are 
 as follows:

 Product types that received interest:
 1) Furniture items: 33 participants
 2) Home decorative items: 14 participants
 3) Wall arts: 13 participants
 4) Home textiles: 10 participants
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 Mr. Junya Kitagawara  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบสินค้าเครื่องใช้และ 
 ของตกแต่งบ้านจากประเทศญีปุ่น่ เป็นผูแ้ทนจากรฐับาลญีปุ่น่ใน 
 โครงการพัฒนาสินค้าของไทยและของอาเซียนอีกหลายประเทศ  
 ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)  
 พัฒนาสินค้าสู่ตลาดทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในทวีปยุโรป 

 คุณดุลยพล ศรีจันทร์ 
 อาจารย์และนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์ PDM 

 คุณเดชา อรรจนานันท์ 
 นักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์ THINKK

   งานแสดงสนิค้า Interior Lifestyle Tokyo 2014 จดัขึน้โดย 
Mesago Messe Frankfurt Corp. ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 
2557 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานดัง
กล่าวเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ของ
ตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตกแต่งภายใน โดย
การเข้าร่วมงานครัง้นี ้ด�าเนนิการต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่2  การน�าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ Green Crafts  ที่เป็นผลจากการโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบร่วมกับชุมชน เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนผู้ผลิตชิ้นงานซึ่งค�านึงถึงการรักษาสิ่ง
แวดล้อมนี้ได้มีโอกาสทดลองตลาด ขยายช่องทางการค้างานศิลป
หัตถกรรม และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของงานงานศิลปหัตถกรรม 
ไทยในตลาดต่างประเทศโดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

1) ศาลาแก้ววรรณา ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายย้อมฮ่อมธรรมชาติ จ.แพร่
2) กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง  ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย 
 ย้อมสีธรรมชาติ
3) กลุ่มเซรามิคดินบางกล�่า ผลิตภัณฑ์ เซรามิคจากดินสามน�้า
4)  หตัถกรรมกระจดูวรรณ ี ผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ์แปรรูปจากกระจ

   โครงการผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Craft) ภายใต้
แนวคดิ GREEN CRAFTS: THE RICE CULTURE ซึง่เน้นผลิตภัณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องกบัวถิแีห่งข้าวและวฒันธรรมการกนิการอยูข่องไทย ในรปู
แบบ “ส�ารับกับข้าว” เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และของตกแต่งที่
เกี่ยวข้อง ผ่านมุมมองด้านความต้องการของตลาดญี่ปุ่น โดยมีผู้
เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและนักออกแบบ เข้าร่วมโครงการด้วย ดังนี้ 

Interior Lifestyle 
Tokyo 2014

การเข้าร่วมงาน
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   was arranged by Mesago Messe Frankfurt Corp. 
during June 4-6, 2014 at Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan. 
The event was a trade show for home decorative items 
and interior design. This was the second consecutive year 
SACICT participated in the event, bringing green crafts 
created by designers and communities as part of the 
exhibit to help expand the market and explore new sales 
channels for Thai arts and crafts. The participation in the 
trade fair also helped to promote Thai arts and crafts in 
international markets. The participating operators were 
as follows:

1) Sala Gaew Wanna, indigo dyed cotton from Phrae  
 province
2) Natural dyed cotton Nong Bua Daeng group, natural  
 dyed cotton products
3) Baang Kla ceramics group, ceramics made from  
 Saam Na clay
4) Krajood Wannee woven crafts group, products   
 made from Krajood

   The Green Craft project under the concept Green 
Crafts: The Rice Culture featured products that reflected 
the Thai rice culture and way of living. Traditional meal 
trays in which different types of dishes were presented 
inspired home decorative items and tableware that serve 
the demands in the Japanese market. Japanese experts 
and designers also participated in the project.

 Mr. Junya Kitagawara
 An expert in marketing and home decorative prod 
 ucts  design from Japan represented the Japanese  
 government in the projects to promote products  
 from Thailand and other ASEAN countries, in collab 
 oration with the Japanese External Trade Organisa 
 tion (JETRO), in Japan and Europe. 

 Mr. Dulayapol Srichan
 Lecturer, designer and founder of PDM brand

 Mr. Decha Ajjananan
 Designer and founder of THINKK brand

Participation in Interior Lifestyle Tokyo 2014 
The Interior Lifestyle Tokyo 2014 fair
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Hanoi Friendship Cultural Palace

Participation in Thailand Week 2014 Hanoi Friendship Cultural Palace

ห้างสรรพสนิค้า Grandaria City กรงุจาการ์ตา Grandaria City Shopping Mall,  Jakarta
ศ.ศ.ป. ได้น�าผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าศิลป
หัตถกรรม จ�านวน 8 ราย ประกอบด้วย

SACICT invited eight Thai exhibitors to take part in the 
arts and crafts fair, namely:

1. นายสนธยา  พรหมจินดา : ผู้ประกอบการร้าน SUNRISE 
2. นายอัครพล  วงค์คม : ผู้ประกอบการร้าน AKARA
3. คุณสารินา  สุขวัฒน์ : ผู้ประกอบการร้าน NARA
4. คุณกัญญา  อุ่นรุ่งทรัพ : ผู้ประกอบการร้าน BLACK ORNICA
5. คุณณภัทร  ไชยฤกษ์ชูกุล : ผู้ประกอบการร้าน Schwantip
6.  คุณสายฝน  ปันนะศรี : ผู้ประกอบการร้าน KHUN JACK
7.  คุณปานตา : ผู้ประกอบการร้าน อนุโรจน์
8. นายครินทร์  ทรัพย์ศรีสัญจัย : ผู้ประกอบการร้าน Surreal  
 Object  

1. Mr. Sonthaya Phromjinda : from SUNRISE 
2. Mr. Akkarapol Wongkhom : from  AKARA 
3. Ms. Sarina Sukwat : from NARA
4. Ms. Kanya Oonroongsap : from BLACK ORNICA
5. Mr. Napat Chaireukchukul :  from Schwantip
6. Ms. Saifon Pannasri : from KHUN JACK
7. Ms. Parnta : from Anuroj
8. Mr. Karin Sapsrisanjai : from Surreal Object

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วม
กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยส�านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ กรงุฮานอย และกระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ด�าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 
Thailand Sourcing and Business Matching 2014 ณ กรุง
ฮานอย ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2557  

 โดยน�าผูป้ระกอบการเข้าร่วมจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าศลิป
หัตถกรรม จากโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้
ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Arts and Crafts Busi-
ness Training 2014) จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการ จ�านวน 8 ราย  

Thailand Week 2014 

1. 9 Jewelry
2. ไขแสง แฮนด์เมด
3. PAKAMIAN
4. LARINN BY DOUBLE P
5. Trendy Product Co., Ltd.
6. GEMAX INTERTRADE Co.,Ltd.
7. Baan Ruk Din (Community Enterprise)
8. Busaba Pha-Kao-Mah

การเข้าร่วมงาน

  The SUPPORTS Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) partnered with the De-
partment of International Trade Promotion’s Hanoi office, 
the Vietnamese Ministry of Industry and Commerce to 
hold the Thailand Sourcing and Business Matching 2014 
event in Hanoi during August 14-17, 2014.

  A total of eight operators took part in this event by 
showcasing and selling their arts and crafts products, as 
part of SACICT Arts and Crafts Business Training 2014 
arranged by the division responsible for promoting Thai 
operators’ capabilities. The eight operators were:

1. 9 Jewelry
2. Khai Saeng Handmade
3. PAKAMIAN
4. LARINNBYDOUBLEP 
5. TrendyProductCo.,Ltd. 
6. GEMAX INTERTRADE Co.,Ltd. 
7. Baan Ruk Din (Community Enterprise) 
8. Busaba Pha-Kao-Mah 
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กิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายงานศิลปหัตถกรรม

IN-SHOP PROMOTION ณ ตลาดน�้าอัมพวา

 โดยภายในการจดักจิกรรมจะประกอบด้วยกจิกรรมทีน่่าสนใจ
หลากหลายกิจกรรม อาท ิกจิกรรมการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของสมาชกิ 
ศ.ศ.ป. ที่ผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงรูปแบบให้เข้ากับตลาดกว่า 9 
ราย กิจกรรมสาธิตงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมขยาย
ความนิยมในผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่
ผู้ประกอบการสมาชิก ศ.ศ.ป.และเป็นการประชาสัมพันธ์ ศ.ศ.ป. ให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับในการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการส่งเสริม 
สนบัสนนุงานศลิปหตัถกรรมอกีทางหนึง่สมาชกิทีม่ศีกัยภาพเพือ่เข้า
ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการจ�าหน่ายงานศลิปหตัถกรรม In-shop Pro-
motion จ�านวน 9 ร้าน ประกอบด้วย

1. ร้านเพนกวินสไมส์ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าบาติก อาทิ   
 กระเป๋าผ้า หมวก หมอน ฯลฯ 
2. ร้าน Pakamian : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า อาทิ พวง 
 กุญแจ กระเป๋า กระโปรง สมุดโน๊ต ฯลฯ  
3. ร้านเทียนบุราณ : ผลิตภัณฑ์เทียนหอม  
4. ร้านบุษบา : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า เคลือบกันน�า้ อาทิ  
 กระเป๋าเคสไอโฟน                                     
5. ร้านหัตถกรรมกระจูด วรรณี :  ผลิตภัณฑ์งานจักสาน  
6. ร้านศิลปะผ้าประดิษฐ์ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย ผ้าไหม  
 ผลิตภัณฑ์ท่ีติดตู้เย็น                                                          
7. ร้าน Timidee : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุโมเสก อาทิ นาฬิกา กรอบ 
 รูป ถ้วยชาม  ฯลฯ  
8. ร้าน Prop Aholic : ผลติภณัฑ์แปรรปูจากผ้าฝ้ายเป็นของใช้ในบ้าน
9. ร้าน Retro Memo : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย อาทิ กระเป๋า               
 เอนกประสงค์ หมอนอิง

 การจดักิจกรรมร่วมกบัร้าน ณ อมัพวา ถอืเป็นการจดักจิกรรม
ในลกัษณะ In-shop Promotion ทีท่างฝ่ายส่งเสรมิการค้าในประเทศ 
จดัขึน้เป็นครัง้แรก โดยร่วมกบัร้าน ณ อมัพวา ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์พืน้ที่
การจดักจิกรรม โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกัจะเป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วจาก
ทั้งไทยและต่างประเทศ และได้ผลตอบรับและยอดจ�าหน่ายที่น่าพอใจ 
และได้รับค�าชมจากผู้ที่มาเยี่ยมชมว่ายังไม่มีส่วนใดในอัมพวาที่มีจัด
กจิกรรม workshop  ให้ร่วมท�ากจิกรรม อกีทัง้นกัท่องเทีย่วบางกลุม่
พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่น�ามาจัดจ�าหน่ายเพราะผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ร้านอื่นๆ ถึงแม้ราคาอาจจะสูงกว่าสินค้า
ภายในตลาดน�้าอัมพวาก็ตามที และยังมีลูกค้าบางรายให้ความสนใจ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อและน�าไปเป็นของฝากของ
ช�าร่วยต่างๆ

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นภายในงาน 

The promotion of handicrafts
IN-SHOP PROMOTION at Ampawa Floating Market

  The event featured several interesting activities 
such as product displays by nine SACICT members whose 
products had been selected and adapted to suit the local 
market, arts and crafts demonstrations to promote the 
popularity of Thai handicrafts and expand market channels 
and establish SACICT as the organisation responsible for 
the promotion of Thai arts and crafts. The nine SACICT 
members who participated in the In-Shop Promotion 
activity were:

1. Penguin Smiles Shop : batik products such as cloth  
 bags, hats, cushions, etc.
2. Pakamian Shop: products made from Paa Khao Maa  
 fabric such as key chains, bags, skirts, notebooks, etc. 
3.  Tienburan Shop: aromatic candles
4.  Bussaba Shop: products made from waterproof Paa  
 Khao Maa fabric such as iPhone cases.
5.  Krajood Wannee Shop: wicker products
6.  Silapa Paa Pradit Shop: products made with cotton  
 and silk, fridge magnets.
7.  Timidee Shop: Mosaic products such as clocks,  
 photo frames, dinnerware
8.  PropAholic Shop: products made from cotton
9.  Retro Memo: products made from cotton such as  
 bags and cushions

  The activity held at Ampawa floating market is 
considered an in-shop promotion SACICT held for the first 
time by partnership with shops in Ampawa to attract 
tourists from Thailand and foreign countries. The response 
and sales were both very satisfactory, as the floating 
market had never previously offered any workshops that 
allowed visitors to engage in activities. Moreover, the 
products were different from the usual types of products 
that were available at the floating market, even though 
the prices were slightly more. Some shoppers purchased 
large amounts of products to resell or give away as gifts 
or souvenirs. 
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รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement Year 2013 has been 
audit by the office of the Auditor-General.

สินทรัพย์ / Assets 
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets 
     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 Cash and Cash Equivalents    
 ลูกหนี้ระยะสั้น
 Short-term  Accounts Receivable 
 เงินลงทุนระยะสั้น    
 Short-term Investment    
 สินค้าคงเหลือ   
 Inventory    
 วัสดุคงเหลือ    
 Supply    
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    
 Other Current Assets    
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   
 Total Current Assets    
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Assets   

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     
 Land, Building and Equipment (Net)    
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
 Net Incorporeal Assets    
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    
 Other Non-Current  Assets    
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
 Total Non-Current Assets

งบแสดงฐานะการเงิน
FINANCIAL STATEMENT 
ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2556/
As at 30th September 2014 and year 2013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
หมายเหตุ : 

รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending an 
audit by the office of the Auditor-General.   
 

หน่วย : บาท / Unit Baht

รวมสินทรัพย์ / Total  Assets

2557 / 2014 2556 / 2013

 778,952,527.48
     
806,514,757.67 

65,080,057.42

 3,948,092.39

231,877,004.84

57,883.50

223,302.56

237,633.47 

301,423,974.18

 36,527,217.58 

987,298.30 

 266,947,125.63 

179,664.69 

 241,548.37 

 244,046.73 

305,126,901.30 

450,574,783.41

12,161,149.87

14,792,620.02

477,528,553.30

479,231,013.35 

6,234,291.61 

15,922,551.41 

501,387,856.37
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รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน      
This Financial Statement Year 2013 has been 
audit by the office of the Auditor-General. 

หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
หมายเหตุ : 

รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending 
an audit by the office of the Auditor-General.

หน่วย : บาท / Unit Baht

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / 
Total Net Assets / Equity 

2557 / 2014 2556 / 2013

 736,181,914.97

 736,181,914.97

     
777,730,305.14

     
777,730,305.14

42,770,612.51 28,784,452.53 

 เจ้าหนี้ระยะสั้น
 Short-term  Account Payable
 เงินรับฝากระยะสั้น
 Short-term  Deposit Payable  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน
 Total Current Liabilities   
   
รวมหนี้สิน
Total  Liabilities     

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
Net Assets / Equity    

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / Net Assets / Equity 
      
 ทุน 
 Initial Funds    
 รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 Accumulated Revenues over 
 Expenses Brought Forward 

 37,034,297.13

 5,736,315.38

42,770,612.51

 887,700,000.00

 (151,518,085.03)

21,553,267.59 

 7,231,184.94 

28,784,452.53 

887,700,000.00 

 (109,969,694.86)
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(22,425,787.08) (22,425,787.08)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Statement of changes in net assets/equity For the fiscal year ending September 30, 2014 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557/

รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
This Financial Statement Year 2013 has 
been audit by the office of the Auditor-General.  
      

หมายเหตุ : 
รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending an audit by 
the office of the Auditor-General.

หน่วย : บาท / Unit Baht

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - 
ตามที่รายงานไว้เดิม
Balance as at September 30, 2012 - as 
recorded in previous report

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
The balance as at September 30, 2013

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
Profit/ loss from changes in investment value

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
Accumulated revenue over expenses for the 
period

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด
Changes affecting increase/ decrease of 
equity 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 -
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2556
Accumulated from changes in accounting 
policy  The balance as at September 30, 2012 
- after statement of changes in net assets/
equity for financial year 2013

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
Accumulated from changes in accounting 
policy

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
Accumulated from corrected errors from 
previous financial year

หมาย
เหตุ ทุน

รายได้สูง/
(ต�่า) 
กว่าค่า
ใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

Remark Capital Revenue over 
accumulated 
expenses  

Other ele-
ments of net 
assets/ equity

Net Assets/ 
Equity

887,700,000.00

887,700,000.00

(87,543,907.78)

(87,543,907.78)

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

800,156,092.22

800,156,092.22

 887,700,000.00  (109,969,694.86)  777,730,305.14
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(41,548,390.17) (41,548,390.17)

รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
This Financial Statement Year 2013 has 
been audit by the office of the Auditor-General.  
      

หมายเหตุ : 
รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending an audit by 
the office of the Auditor-General.

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - 
ตามที่รายงานไว้เดิม
The balance as at September 30, 2013 as 
previously reported 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
The balance as at September 30, 2014

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
Profit/ loss from adjustments in investment 
value

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
Revenue over expenses for the period

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด
Changes that affect increase/ decrease of 
equity

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 -
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2557
The balance as at September 30, 2014 - after 
statement of changes in net assets/equity for 
financial year 2013

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
Accumulated from corrected errors from 
previous financial year

887,700,000.00

887,700,000.00

(109,969,694.86)

(109,969,694.86) -

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

777,730,305.14

777,730,305.14

 887,700,000.00  (151,518,085.03)  736,181,914.97

หมาย
เหตุ ทุน

รายได้สูง/
(ต�่า) 
กว่าค่า
ใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

Remark Capital Revenue over 
accumulated 
expenses  

Other ele-
ments of net 
assets/ equity

Net Assets/ 
Equity

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
Accumulated from changes in accounting 
policy
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รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement Year 2013 has been 
audit by the office of the Auditor-General.

รายได้ / Revenues

ค่าใช้จ่าย / Expenses

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
OPERATION STATEMENT
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 และปี  พ.ศ.2556 / 
For the year ended 30th September 2014 and year 2013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
หมายเหตุ : 

รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending an 
audit by the office of the Auditor-General.   
 

หน่วย : บาท / Unit Baht

รายได้ (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / 
Net Revenues over Expenses

2557 / 2014 2556 / 2013

  (41,548,390.17)
     
(22,425,787.08)

รายได้จากงบประมาณ
Governmental Budget Appropriation
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Incomes from Sale and  Services
รายได้อื่น
Other Income

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Personnel Expenses
ค่าเบี้ยประชุม
Meeting Allowances
ค่าใช้สอย
General Expenses
ค่าวัสดุ
Supplies Expenses
ค่าสาธารณูปโภค
Utility Expenses
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
Depreciation and Amortization
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
Expenses Incurred in pursuit of Strategic Plans
ค่าใช้จ่ายอื่น
Other Expenses 

40,775,767.54

2,330,875.00

33,158,055.96

631,216.70

14,055,555.29

50,142,595.99

268,261,094.29

1,123,612.92

351,906,300.00 

2,093,115.75

14,930,967.77

335,678,900.00 

1,461,797.60

10,940,947.83

รวมรายได้ / Total  Revenues

รวมค่าใช้จ่าย / Total Expenses

รายได้(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อน
ต้นทุนทางการเงิน
Revenues over Expenses

368,930,383.52

410,478,773.69

 (41,548,390.17)

348,081,645.43

370,507,432.51

(22,425,787.08)

ต้นทุนทางการเงิน / Financial Cost

36,357,401.83

2,286,500.00

29,345,043.91

738,597.48

13,306,786.35

46,718,990.89

241,685,970.84

68,141.21
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รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557

รายงานฐานะเงินงบ
ประมาณรายจ่ายจาก
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557  

รายงานฐานะเงินงบ
ประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556

รายงานฐานะเงินงบ
ประมาณรายจ่ายจากเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(เงินกันเหลื่อมปี 2555 
เบิกจ่ายปี 2556)

รายงานฐานะเงินงบ
ประมาณรายจ่ายจากเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(เงินกันเหลื่อมปี 2554 
เบิกจ่ายปี 2556)

รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
This Financial Statement Year 2013 has been 
audit by the office of the Auditor-General.

หมายเหตุ :

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

351,906,300.00

35,855,909.56

335,678,900.00

43,242,980.81

15,155,000.00

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

งบสุทธิ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

งบสุทธิ

งบสุทธิ

งบสุทธิ

แผนงบประมาณ 351,906,300.00
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

แผนงบประมาณ 35,855,909.56
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

แผนงบประมาณ 335,678,900.00
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

แผนงบประมาณ 43,242,980.81
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

แผนงบประมาณ 15,155,000.00
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)

38,716,697.60
50,729,761.56
7,110,000.00

115,349,840.84
140,000,000.00

-
3,962,155.56
5,000,000.00

26,893,754.00
-

34,893,401.78
51,385,498.22
5,000,000.00

104,400,000.00
140,000,000.00

-
9,269,213.23
3,100,971.80

30,872,795.78
-

-
15,100,000.00

-
55,000.00

-
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รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
This Financial Statement  Year 2014  is pending an 

audit by the office of the Auditor-General.

968,749.35

958,282.71

7,824,518.34 

2,806,776.45

16,205.92 

320,099,237.96 

34,897,626.85

291,998,472.10

40,436,204.36

15,138,794.08

30,735,001.69

35,842,909.56

30,838,312.69

35,855,909.56

การส�ารองเงิน

การส�ารองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

คงเหลือ

คงเหลือ

คงเหลือ

คงเหลือ

คงเหลือ

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

-
3,303,923.81
1,346,702.00

16,688,416.68
9,395,959.20

-
3,949,155.56
5,000,000.00

26,893,754.00
-

-
513,133.87
80,544.00

219,020.48
156,051.00

-
503.00

131,500.00
826,279.71

-

-
5,080,487.49

-
2,744,030.85

-

-
770,781.39

-
2,035,995.06

-

-
16,205.92

-
-
-

-
3,407,234.81
1,346,702.00

16,688,416.68
9,395,959.20

-
3,962,155.56
5,000,000.00

26,893,754.00
-

38,716,697.60
46,809,392.88
5,682,754.00

98,442,403.68
130,447,989.80

-
3,961,652.56
4,868,500.00

26,067,474.29
-

34,893,401.78
42,342,855.17

-
74,762,215.15

140,000,000.00

-
8,498,431.84
3,100,971.80

28,836,800.72
-

-
15,083,794.08

-
55,000.00 

-
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งบกระแสเงินสด
CASH FLOWS STATEMENT
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 และปี  พ.ศ.2556 / 
For the year ended 30th September 2014 and year 2013  

หน่วย : บาท / Unit Baht

2557 / 2014 2556 / 2013

 (41,548,390.17) (22,425,787.08)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน        Sources of Cash from Operating Activities

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

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  
Net Revenues over Expenses

ค่าเสื่อมราคา
Depreciation

ค่าตัดจ�าหน่าย
Amortization

หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful accounts

หนี้สูญ 
Bad Debt

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

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
Increase revaluation Loss

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ 
Increase (Decrease) in Account Payable

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

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

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

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

ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินค้าคงเหลือ
Decrease (Increase) in Inventory

48,584,606.25

1,557,989.74

(739,246.00)

739,246.00

1,003,165.27

84,285.94

13,822,114.79

  1,658,914.75

(1,494,869.56)

(460,544.00)

(2,500,250.09)

37,495.25 

45,577,633.25 

1,141,357.64 

-

-

(80,757.00)

130,202.01

 (7,065,299.92)

(16,130,472.95)

2,414,227.20 

(372,105.00)

3,009,754.53

44,538.83 
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2557 / 2014 2556 / 2013

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Sources of cash from Investing Activites

(18,519,338.45)

305,608.26

(1,587,880.00)

(6,907,690.00)

(577,158.00)

35,070,120.79

-

18,245.81

6,413.26

-

(3,603,203.30)

80,766.00 

(8,740,719.58)

(3,386,365.90)

-

3,882,424.92 

 (866,500.00)

-

(84,506.35)

16,948.80 

ลดลง (เพิ่มขึ้น) วัสดุคงเหลือลดลง
Decrease (Increase) in Supply

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

ปรับปรุงสินทรัพย์ต�า่กว่าเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย
Adjustment for Assets to Expenses

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
Net Cash Provided from Operating 
Activities

20,769,177.24

 7,783,662.60

36,527,217.58

28,552,839.84 

6,175,733.96 

(12,633,597.86)

42,985,081.48 

(6,457,863.90)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
Increase in fixed Assets

เงินสดรับการจากขายสินทรัพย์
Decrease in fixed Assets 

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์
Decrease (Increase) in Work in Construction

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
Decrease (Increase) in Incorporeal  Assets

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Decrease (Increase) in Work in  intanbible asset

เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
Increase in Short-term Investment

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
Decrease (Increase) in Other Non Current  Assets

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
Net Cash use for Investing Activities

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

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

 65,080,057.42
     
36,527,217.58เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 

ณ วันสิ้นงวด
Cash and Cash Equivalents at the 
End of Period
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รายงานการเงินปี 2556  ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement Year 2013 has been 
audit by the office of the Auditor-General.

การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
Supplemental Disclosures of Cash Flows Information 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
หมายเหตุ : 

รายงานการเงินปี 2557 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
This Financial Statement  Year 2014  is pending an 
audit by the office of the Auditor-General.   
 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
Total Cash and Cash at Banks

  65,080,057.42
     
36,527,217.58

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / cash and cash equivalents
ณ วันที่ 30 กันยายน  ประกอบด้วย    
As at 30th September 2013 and 2012 consist of :

เงินสด
Cash in Hand

เช็คในมือ (เช็ครับ)
Cheques in Hand

เงินฝากธนาคาร
Cash at Banks

2557 / 2014 2556 / 2013

255,533.00

235,024.00

64,589,500.42 

119,150.00 

29,094.00 

36,378,973.58 

หน่วย : บาท / Unit Baht
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2.4 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ 
 รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะ 
 เรียกเก็บเงินไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างช�าระตั้งแต่ 3  
 เดือนขึ้นไป ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค�านวณจากจ�านวนหนี ้
 คงค้าง ณ วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้ราย 
 ได้ส�าหรับลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่า 
 ใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน
 
 ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่า 
 ตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญการแสดง  
 รายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ ให้เปิดเผยจ�านวนค่าเผื่อ 
 หนี้สงสัยจะสูญ  เป็นรายการหักจากลูกหนี้ค่าเช่าและ  
 บริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.5 เงินลงทุนระยะสั้น
 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจ�าและตั๋วแลก 
 เงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน  โดยมีเงื่อนไขการฝาก 
 ที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

2.6 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่ายแสดงมูลค่าด้วย  
 ราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่า จะได้รับแล้วแต่  
 ราคาใดจะต�่ากว่า  ราคาทุนค�านวณตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วง 
 น�้าหนัก ผลต่างระหว่างราคาทุน กับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
 รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาผลิตภัณฑ์ฯ ใน 
 งวดที่เกิด 
2.7 ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อจัดแสดง
 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนค�านวณ 
 ตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ก�าหนดให้  
 หน่วยงานจัดท�างบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ 
 ส่วนทุนส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นปีแรกใน  
 การน�าเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดงงบ 
 การเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏบัติตามมาตรฐาน 
 ฉบับนี้

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดใน 
 มือ เช็ค ดราฟต์  ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
 เมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมี 
 ระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ2
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี 
 ภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึงหลักการ 
 และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ  มาตรฐานการ 
 บัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดง  
 รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง  
 การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. 
 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

2.2 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
 ฉบับใหม่
 ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช ้  
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
 
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้  
 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  
 ตุลาคม 2556
 
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน

ข้อมูลทั่วไป1
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 
พฤศจิกายน 2546 ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลป
หัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ที่ 4 ต�าบลช้างใหญ่ อ�าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13290

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้ 
 เมื่อได้รับเงินกรณี
 - เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้ง  
  จ�านวน
 - เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์  ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ 
  ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
 - สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1  
  รอบระยะเวลาบัญชี ให้ทยอยรับรู้รายได้ตามมูลค่าของ 
  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
 - สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบ 
  ระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือ 
  ต่อกลุ่ม ต�่ากว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน
 
 รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน 
 ของระยะเวลา
 รายได้อื่น นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะรับรู้เมื่อเข้า  
 เกณฑ์การรับรู้รายได้

2.12 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
 ศ.ศ.ป. และพนักงานของ ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน 
 ส�ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยการเข้าร่วม “กองทุนส�ารองเลี้ยง 
 ชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน  
 โดยพนักงานของ ศ.ศ.ป. ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสม 
 เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงิน  
 เดือน โดยยินยอมให้ ศ.ศ.ป. หักเงินจากเงินเดือนส่งเข้า 
 กองทุนฯ ทุกเดือน ศ.ศ.ป. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ด้วย 
 จ�านวนเดียวกันในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนของ  
 สมาชิกแต่ละราย โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่าย 
 บุคคลากร

2.13 กองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.
   ศ.ศ.ป. ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.  
 ส�าหรับใช้จ่ายในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ  
 สวัสดิการ ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ว่า 
 ด้วยการจัดสวัสดิการภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 
 ประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 โดยให้หักเงินรายได้ 
 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ 
 ในการด�าเนินการของ ศ.ศ.ป. เพื่อน�าส่งเข้ากองทุน  
 สวัสดิการ ศ.ศ.ป. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินราย 
 ได้ที่ได้รับ ก่อนน�าส่งหน่วยงานการเงิน ซึ่งตามมติคณะ  
 กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 110-6/2556 เมื่อวันที่ 17  
 มิถุนายน 2556 วาระที่ 3.1 เห็นชอบให้หักเงินรายได้ใน  
 อตัราร้อยละ 60 ในช่วง 3 ปีแรก นบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม  
 2556 เป็นต้นไป 
   ศ.ศ.ป. ได้ยกเลิกการหักรายได้ประเภทค่า 
 ธรรมเนียม ค่าบ�ารุง และค่าบริการในการด�าเนินการของ  
 ศ.ศ.ป. ในอัตราร้อยละ 60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 บริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 125-9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน  
 2557 วาระที่ 3.4 เห็นชอบให้ยกเลิกที่มาของเงินรายได้  
 กองทุนสวัสดิการจากรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง 
 และค่าบริการในการด�าเนินการการของ ศ.ศ.ป. ส่วนเงิน 
 รายได้ที่หักไว้เดิมกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ได้น�าส่งคืนเป็น 
 ทุนของ ศ.ศ.ป.  

2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม 
 ราคาสะสม  และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง ตาม 
 อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้  

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5
อุปกรณ์ส�านักงาน 8 12.5
ครุภัณฑ์ส�านักงาน 8 12.5
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 5 20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50
ค่าตกแต่งอาคาร 5 20
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2 50

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 10 10
เว็บไซต ์ 5 20
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi 10 10

ประเภท
ของสินทรัพย์

ประเภท
ของสินทรัพย์

ประมาณการ
อายุการใช้งาน 
(ปี)

ประมาณการ
อายุการใช้งาน 
(ปี)

อัตราค่าเสื่อม
ราคาต่อปี
(ร้อยละ)

อัตราค่าตัด
จ�าหน่ายต่อปี
(ร้อยละ)

ส�าหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า  5,000  บาท  บันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายทั้งจ�านวน

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย 
 สะสม และค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ
 การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ศ.ศ.ป. ไม่รับรู้ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจดแจ้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จึง
ได้จัดท�าทะเบียนคุมลิขสิทธิ์ไว้ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน

2.10 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจ�านวนเงินสด 
 หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจ�านวน  ที่ได้รับจากการ 
 จ�าหน่ายสินค้ารับฝากขาย

2.11 การรับรู้รายได้ 
 
 รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับ 
 เงินงบประมาณในลักษณะที่ไม่มีตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการ 
 เบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้ม ี
 สิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่าย 
 เงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบ  
 สินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้แล้ว

1

2

3

4

5
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 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ- บุคคลภายนอก ในงวดปี 2557 ได้มีการจ�าหน่ายหนี้สูญตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ�าหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2556  ตามหนังสือที่ ผช 379/2556 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 จ�านวน 739,246 บาท  ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2557 ลูกหนี้ค่าเช่าและ บริการ- บุคคลภายนอก มียอดคงเหลือ จ�านวน 39,294.00 บาท  ในจ�านวนดังกล่าวเป็นลูก
หนี้ที่มียอดค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร            
ครั้งที่ 34-10/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 วาระที่ 4.4  ที่เห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีภาครัฐ ข้อ 6.13 ส�าหรับลูกหนี้
ที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ

รวม

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก (สุทธิ)

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

1,127,465.00

8,683.16

2,772,650.23

3,908,798.39
39,294.00

-
39,294.00

682,500.00

8,683.16

272,400.14

963,583.30
762,961.00

(739,246.00)
23,715.00

ลูกหนี้ระยะสั้น4

  3,948,092.39   987,298.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3
เงินสด

เช็คในมือ

เงินฝากธนาคาร
 เงินฝากกระแสรายวัน
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 574-300819-7
 เงินฝากออมทรัพย์ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 150-019837-4 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 150-021653-4

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 574-257797-3  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 574-276221-9 

 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 129-2-11384-0  
 เงินฝากประจ�า 3 เดือน

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 150-2-01251-0

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 574-1-13664-3

255,533.00

235,024.00

891,946.07 

 
52,175,716.23 

 
114,211.86

7,941,286.89
  

3,162,445.87

65,243.73 
  

210,594.98 

28,054.79

119,150.00

29,094.00

1,660,725.32 

 
26,431,813.62 

 
31,601.47

6,014,325.15
  

2,159,808.98 
 

65,162.25 
  

15,536.79

-

2557

2557

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,080,057.42 36,527,217.58
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สินค้าคงเหลือ6

  57,883.50   179,664.69

เงินลงทุนระยะสั้น  5 2557

2557

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ประเภท  5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 343-2-04685-8

ประเภท 10 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 343-2-04685-8

ประเภท 11 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 343-2-04685-8

ประเภท 12 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 343-2-04685-8

ประเภท 5 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 574-1-13664-3

ประเภท 8 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 574-1-13664-3

ประเภท 10 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 574-1-13664-3

17,435,205.82 

152,202,904.14 

-

-

-

21,828,100.36  

40,410,794.52 

49,520,696.21

- 

73,839,157.52

24,982,585.78

16,590,929.64

41,906,560.73 

60,107,195.75 

รวม  231,877,004.84 266,947,125.63

 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ โดยการด�าเนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมา
ตามระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 51-4/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วาระ 3.3 เห็นชอบมิให้ ศ.ศ.ป. มีการจัดหาผลิต
ภัณฑ์ศิลปาชีพเพิ่มเติม และผลิตภัณฑ์คงเหลือให้จ�าหน่ายต่อไปจนหมด เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจัด
ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มาตรา 7 และ 8 (3)  ศ.ศ.ป. ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คงเหลือหมดในงวดปี 2557 ซึ่งในระหว่างปีได้
มีการปรับปรุงค่าเผื่อจากการตีราคาสินค้าลดลง 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ สต 433/2556  ลงวันที่ 21 พฤศจิการยน 2556 จ�านวน 
55,372.56 บาท และ ตามหนังสือ สต 053/2557 ลงวันที่  17 มีนาคม 2557 จ�านวน 28,913.38 บาท รวมเป็นเงิน 84,285.94 บาท

 สินค้าคงเหลือ  (ผ้าฝ้าย) เป็นสินค้าที่ได้รับโอนมาจากกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ตามหนังสือ กส 042/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2557 จ�านวน 57,883.50 บาท โดยกองทุนสวัสดิการได้น�าส่งคืนเป็นทุนของ  ศ.ศ.ป. และจะน�าส่งรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้ ศ.ศ.ป. 

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจ�าหน่าย

สินค้าคงเหลือ

รวมสินค้าคงเหลือ-ทุน

หัก   ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ

-

57,883.50

57,883.50

-

309,866.70

-

309,866.70

(130,202.01)
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  223,302.56

  432,151,936.41   465,011,927.46

  237,633.47

  241,548.37

  244,046.73

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์

7

8

9

2557

2557

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

วัสดุคงเหลือ

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เงินมัดจ�าสัญญา

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ

223,302.56

-

227,776.31

7,000.00

2,857.16

234,682.78

7,000.00

2,363.95

241,548.37

-

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคาร 

อาคาร(ค่าตกแต่ง)

ค่าตกแต่งอาคาร

ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม

อาคาร 

อาคาร(ค่าตกแต่ง)

ค่าตกแต่งอาคาร

ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ

657,746,317.17

156,691,780.00

25,292,528.17

371,806.00
840,102,431.34

(324,966,900.75)

(78,340,494.52)

(4,606,014.87)

(37,084.79)
(407,950,494.93)

657,746,317.17

156,691,780.00

25,058,641.87

810,000.00
840,306,739.04

(292,079,584.90)

(70,505,905.52)

(11,899,322.16)

(809,999.00)
(375,294,811.58)
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  16,834,967.00   12,364,085.89

  450,574,783.41   479,231,013.35

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

อุปกรณ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

ทรัพย์สินรอ-จ�าหน่าย

รวม

1,579,374.89

31,669,449.65

2,914,250.00

40,183,142.06

14,485,636.87

3,761,209.00

11,292,596.58

46,992,866.89

152,878,525.94

(1,395,589.18)

(24,980,306.07)

(2,718,959.33)

(34,319,204.87)

(13,040,023.27)

(3,755,444.33)

(9,774,455.67)

(46,059,586.22)

(136,043,558.94)

(1,896,197.38)

(53,250,769.88)

(2,454,959.33)

(40,656,994.39)

(15,039,402.24)

(3,768,007.83)

(37,132,123.22)

-

(154,198,454.27)

2,116,794.89

60,684,901.24

2,914,250.00

43,497,823.92

16,240,728.19

3,779,448.00

37,328,593.92

-

166,562,540.16

ทรัพย์สิน – รอจ�าหน่าย  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 1,297 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,992,866.89 บาท เป็นทรัพย์สินตามรายงานการตรวจนับ
พัสดุประจ�าปี เพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 ซึ่งเกิดจากการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 19 รายการ เป็นเงิน 799,074.00 บาท       
และจากการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ  2557 จ�านวน 1,278 รายการ เป็นเงิน 46,193,792.89 บาท      ตามหนังสือ ผช.
1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  ดังนี้

อุปกรณ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

ทรัพย์สิน – รอจ�าหน่าย

รวม

ครุภัณฑ์-สุทธิ

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

1,587,880.00 1,855,000.00

รายละเอียด
ปีงบประมาณ 2556 

จ�านวน 
(รายการ) ราคาทุน ราคาตามบัญชี

หน่วย : บาทค่าเสื่อมราคา
สะสม

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ทรัพย์สินจากกิจกรรม

รวม

7

7

5

19

215,360.00

248,098.00

335,609.00

799,074.00

215,353.00

248,098.00

335,604.00

799,055.00

7.00

7.00

5.00

19.00
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  11,583,991.87

  12,161,149.87

  14,792,620.02   15,922,551.41

  46,992,866.89   46,595,586.22   33,439.67  1,297

  6,234,291.61

  6,234,291.61

อุปกรณ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ส�านักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

รวม
รวมทั้งสิ้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งานระหว่างก่อสร้าง

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

577,158.00 -

รายละเอียด
ปีงบประมาณ 2557

จ�านวน 
(รายการ) ราคาทุน ราคาตามบัญชี

หน่วย : บาทค่าเสื่อมราคา
สะสม

2

693

21

32

530

1,278

489,475.00

28,421,570.00

7,471,945.00

1,497,784.29

8,313,018.60

46,193,792.89

489,473.00

28,388,734.33

7,471,924.00

1,497,752.29

8,312,647.60

46,160,531.22

2.00

32,835.67

21.00

32.00

530.00

33,420.67

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10

11

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556

ราคาทุน

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ 

ระบบสื่อสารไร้สาย

รวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ 

ระบบสื่อสารไร้สาย 

รวม

15,327,132.76

2,560,500.00

3,068,118.00

20,955,750.76

2,084,065.65

3,740,780.00

7,731,584.88

1,236,189.49

3,938,833.54

3,740,780.00

8,242,937.87

-

(5,487,925.07)

(1,568,645.95)

(2,315,187.87)

(9,371,758.89)

8,544,632.76

2,560,500.00

2,942,928.00

14,048,060.76

(4,490,468.25)

(1,302,645.95)

(2,020,654.95)

(7,813,769.15)

2557 2556
หน่วย : บาท

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – รอจ�าหน่าย

รวม
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เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

เจ้าหนี้-เงินส�ารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย

รวม

11.1  สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง  
 จ�านวน 2,084,065.65 บาท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายในหอนิทรรศการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ  
 จ�าหน่าย ในงวดปี 2557 ลดลงจ�านวน    1,854,767.89 บาท  ซึ่งเกิดจากการด�าเนินการดังนี้
  ด�าเนินการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์
  ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 1,064,479.26 บาท 
  ปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ   
  (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3)  พ.ศ. 2556  จ�านวน 275 รายการ   เป็นเงิน 747,389.49 บาทและปรับปรุง 
  รายการทะเบียนสินทรัพย์ให้ถูกต้อง จ�านวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,899.14 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจ�า  
  ปีงบประมาณ  2557 ตามหนังสือ ผช.1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

11.3 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม  
 จ�านวน 7,731,584.88 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อการตกแต่ง จัดแสดงภายในหอนิทรรศการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ 
 จ�าหน่าย ในงวดปี 2557  ลดลงจ�านวน    511,352.99 บาท  ซึ่งเกิดจากการด�าเนินการดังนี้
  ด�าเนินการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเส 
  ริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3)     พ.ศ. 2556 จ�านวน 22,552.99 บาท 
  ปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจ�าหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ   
  (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 จ�านวน 88 รายการ        เป็นเงิน 488,800.00 บาท  ตามรายงาน 
  การตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ  2557 ตามหนังสือ ผช.1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

 ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเงินทุนหมุนเวียนที่ ศ.ศ.ป. จ่ายเงินให้กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ น�ามาแสดงในหอเครื่องทองไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 19-9/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 4.50 ล้านบาท 
 ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ศ.ศ.ป. ให้เงินสนับสนุนกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่าง
ทองหลวง ในระหว่างปี 2549 เพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรมเครื่องทองสุโขทัยและการรวบรวมภูมิปัญญาเชิงช่างสร้าง
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามสัญญาเลขที่ 34/2548 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 2,910,000 บาท

11.2  ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง ประกอบด้วย

  3,740,780.00   3,740,780.00

2,374,980.00

1,365,800.00

2,374,980.00

1,365,800.00

2557 2556
หน่วย : บาท

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย - ทองเพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย - ทองสุโขทัย

รวม

  37,034,297.13   21,553,267.59

เจ้าหนี้ระยะสั้น12

20,063,843.77

1,208,379.70

188,100.00

701,550.00

2,610.99

13,327,441.02

1,292,371.65

250,000.00

5,385,553.27

555,531.30

651,965.40

1,740,000.00

9,319.70

11,881,483.97

1,129,413.95

200,000.00

2557 2556
หน่วย : บาท
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  5,736,315.38

 (151,475,185.89)  (109,969,694.86)

  7,231,184.94

เงินรับฝากระยะสั้น 

ทุน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

13

14

15

558,699.30

9,252.08

4,857,825.00

200,039.00

110,500.00

(109,969,694.86)

(41,505,491.03)

335,936.98

-

4,522,395.00

202,631.00

2,170,221.96

(87,543,907.78)

(22,425,787.08)

2557

2557

2557

2556

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�านวน 20,063,843.77 บาท เป็นภาระผูกพัน  ที่เกิดจากสัญญาจ้างด�าเนิน
งาน ระหว่าง ศ.ศ.ป. กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล 
 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจ�าหน่ายสินค้ารับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2557 มียอดคงเหลือจ�านวน 1,208,379.70 บาทในจ�านวนดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้สินค้ารับฝากขายที่มียอดค้างช�าระตั้งแต่ปี 
2549-2552 จ�านวน 14 ราย เป็นเงิน 69,567 บาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้สินค้าฝากขายปี 2549 จ�านวน 3 รายเป็นเงิน 32,707.00 บาท       
ปี 2550 จ�านวน 10 รายเป็นเงิน 36,360 บาท และปี 2552 จ�านวน 1 รายเป็นเงิน 500.00 บาท ซึ่ง ศ.ศ.ป. อยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจ
สอบเพื่อส่งคืนเงินแก่เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝากอื่น

เงินประกันสัญญา-สัญญาด�าเนินการ

เงินประกันสัญญา-ค�า้ประกันการเช่า

เงินประกันผลงาน

รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

บวก  รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค

รวม  2,093,115.75  1,461,797.60

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ16
95,378.75

1,278,946.00

718,791.00

32,783.60

1,295,652.00

133,362.00
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ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าเช่าสินทรัพย์

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก 

ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่ารับรองและพิธีการ

ค่าตรวจสอบบัญชี

99,800.00

1,489,786.17

452,190.00

2,899,540.58

3,826,822.86

1,320,000.00

4,496,231.41

5,649,833.36

4,977,338.19

9,688.78

33,600.00

868,000.00

259,923.73

1,016,984.63

200,000.00

เงินเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าล่วงเวลา

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.

รวม

ค่าเบี้ยประชุม 

รวม

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

17

18

19

20

13,096,700.37

163,303.27

1,670,964.13

36,314,038.52

685,800.00

155,350.00

1,022,832.33

1,576,559.08

1,021,187.61

2,330,875.00

8,816,460.42

1,149,975.14

974,512.27

32,814,520.85

644,000.00

123,671.00

1,053,605.37

1,434,880.93

286,723.68

2,286,500.00

2557

2557

2557

2557

2556

2556

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันกาเงิน

รายได้ค่าปรับ

รายได้อื่น ๆ

รวม  14,930,967.77

 40,775,767.54

 2,330,875.00

 10,940,947.83

 36,357,401.83

 2,286,500.00

-

4,700,228.85

452,190.00

2,633,696.44

3,267,355.04

1,320,000.00

4,651,786.16

4,433,529.00

5,979,111.23

21,383.31

32,400.00

2,260,000.00

264,644.80

199,649.15

300,000.00
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ค่าวัสดุ  

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

21

22

23

2557

2557

2557

2557

2556

2556

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 33,158,055.96

 631,216.70

 14,055,555.29  13,306,786.35

 29,345,043.91

 738,597.48

ค่าครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์

ค่าวารสาร สิ่งพิมพ ์

ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าใช้สอยอื่น 

รวม

496,344.92

11,660.00

264,530.10

367,859.96

1,488,687.00

13,000.00

95,378.75

95,378.75

241,548.37

517,592.14

759,140.51
223,302.56

535,837.95

10,700,728.05

856,627.61

658,211.67

1,793,796.96

34,191.00

12,000.00

32,887,315.85

7,834,589.00

3,797,515.72

36,806.80

139,468.80

9,910.00

305,700.30

215,864.09

1,057,414.15

16,946.86

44,538.83

44,538.83

197,039.44

738,567.58

935,607.02
241,548.37

694,058.65

10,112,869.66

750,874.70

586,333.23

1,799,354.76

45,354.00

12,000.00

32,846,016.89

7,829,193.52

1,410,963.40

-

ต้นทุนขาย (สินค้า ศ.ศ.ป.)

รวม
ค่าวัสดุ (วัสดุส�านักงาน)

วัสดุคงเหลือยกมา

บวก   ซื้อเพิ่มระหว่างงวด

หัก   วัสดุคงเหลือปลายงวด

ค่าวัสดุใช้ไป

รวมค่าวัสดุ

ค่าไฟฟ้า

ค่าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

ค่าสาธารณูปโภคอื่น

รวม

ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

 อาคารส�านักงาน

 อาคาร (ค่าตกแต่ง) 

 ค่าตกแต่งอาคาร

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
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2557

2557

2557

2556

2556

2556

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 50,142,595.99

 268,261,094.29

 1,123,612.92 

 46,718,990.89

 241,685,970.84

 68,141.21

37,084.79

1,113,292.52

264,000.00

1,134,134.48

826,791.80

5,674.50

647,400.79

48,584,606,25

997,456.82

266,000.00

294,532.92

1,557,989.74

37,179.23

523,532.77

263,818.19

385,892.60

1,234,246.63

108.83

1,046,681.19

45,577,633.25

781,749.38

72,147.95

287,460.31

1,141,357.64

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน 
(ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์) 

ค่าใช้จ่ายอื่น

24

25

9,499,926.02

7,617,809.09

9,891,956.51

52,451,942.95

140,000,000.00

22,224,336.27

(80,757.00)

18,696.20

-

-

130,202.01

ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน

1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม

2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

4. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม

5. งบประมาณสนบัสนนุมลูนธิิส่งเสรมิศิลปาชีพฯ และศูนย์ศลิปาชพีบางไทรฯ

6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน

รวม

7,906,915.50

24,303,013.11

11,008,523.87

50,879,686.06

130,447,989.80

43,714,965.95

1,003,165.27

36,161.71

(739,246.00)

739,246.00

84,285.94

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ26)

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ

รวม

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 

 อุปกรณ์ส�านักงาน

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

รวมค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจ�าหน่าย

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เว็บไซต ์

 ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi

รวมค่าตัดจ�าหน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
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2557 2556
หน่วย : บาท

 (960,266.13)  80,757.00

25,118.00

237,502.26

42,988.00

305,608.26

178,636.14

23.00

-

24.00

1.00

128.00

1,087,032.25

30.00

1,265,874.39

80,766.00

-

-

80,766.00

-

-

7.00

-

-

-

2.00

-

9.00

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

ภาระผูกพัน

26

27
ณ วันที่ 30  กันยายน 2557  ศ.ศ.ป. มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบสั่งซื้อ วงเงิน 30,202,104.13 บาท 
ประกอบด้วย
  
  เงินกันเหลื่อมปี 2557 ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินทุนของ ศ.ศ.ป. จ�านวนเงินตามภาระผูกพัน 7,809,360 บาท
  

  ขอกันเงินปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 22,392,744.13 บาท 

รายได้จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 ครุภัณฑ์มูลค่าต�า่กว่าเกณฑ์

ค่าจ�าหน่ายสินทรัพย์

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

 ครุภัณฑ์ส�านักงาน

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ทรัพย์สินจากกิจกรรม

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก

 

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

31.1

31.2
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รายนามผู้บริหาร ศ.ศ.ป.

SACICT
MANAGEMENT
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นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Mrs.Pimpapaan Chansilpa
Chief Executive Officer

ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป. 

น.ส.ณีรนุช เลอสรวงศานติ
ผู้ตรวจสอบภายใน

Ms.Neeranut  Loursuangsanti
Auditor

น.ส.วันวรรษา  ชุนจ�ารัส
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการผู้อ�านวยการ

Ms.Wanwatsa  Chunchamrus
Manager, Secretary to the CEO 
Division
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ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านบริหาร
ASSISTANT CEO FOR CORPORATE ADMINISTRATION DEPARTMENT

นายเจริญศักดิ์ สิทธิโอสถ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Mr.Charoensak Sitthiosoth
Manager, Accounting and 
Finance Division

น.ส.ดวงพร  ชอบประดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

Ms.Doungporn Chobpradith
Manager, Human Resources 
and Organisation Development 
Division

นายธราพงษ์  สุขมาก
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

Mr.Tarapong Sookmak
Manager, Legal Department

นายพงศ์วัฒนา   เจริญมายุ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านบริหาร

Mr.Pongwattana  Charoenmayu
Assistant CEO for Corporate 
Administration

นางณิชาภา  ชาญกอบเกียรติ
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

Mrs.Nichapa  Chankopkiad
Manager, Procurement Division

นายดุษฎี  สีมันตร
ผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการ

Mr.Dutsadee  Simantara
Manager, Administrative 
Division
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สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
ORGANISATION STRATEGY DEPARTMENT

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์  
PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATIVE CRAFTS DEPARTMENT

น.ส.แสงระวี  สิงหวิบูลย์
รักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนวัตศิลป์ และผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Ms.Saengrawee  Singhawiboon
Acting manager, Product 
Development and Innovation 
Crafts Department and Manager, 
Product Development Division

น.ส.รชนาท  พจนารถ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนานวัตศิลป์ไทย

Ms.Rachanard  Potchanard
Manager, Thai Innovartive Crafts 
Division

น.ส.กุลรัศมิ์  ปัทมสูต
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์ความรู้

Ms.Kulrasm  Pattamasood
Manager, Knowledge Management 
Division

นายชาญชัย  ฉิมพาลี
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร

Mr.Chanchai  Chimpalee
Manager, Organisation Strategy 
and Plan Division

นางเรณ ู  โสวรรณะ
ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลและ
บริหารความเสี่ยง

Mrs.Renoo  Sowanna
Manager, Risk Management 
Division

นางสุวพรรณ ชุตินารา
ผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์องค์กร

Mrs.Suwapun Chutinara
Manager, Organisation Strategy 
Department
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สายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์  
HADICRAFT VALUE PROMOTION DEPARTMENT

นางเกศฎา  ศรีสวัสดิ ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารนิทรรศการ

Mrs.Kesada  Srisawasdi
Manager, Gallery and Exhibition 
Division

นางญาณิดา  ปานเกษม 
รักษาการผู ้จัดการสายงานส่งเสริม
คุณค่าหัตถศิลป์ และผู้จัดการฝ่ายเชิดชู
ครูช่าง  

Mrs.Yanida  Pankasem
Acting manager, Hadicraft value 
Promotion Department and 
Manager, Artisan Master 
Glorification Division

นางภัณฑิษา  เศวตเศรนี
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี

Mrs.Phantisa  Svetasereni
Manager, Communication and 
Public Relation Division and
Acting Manager, Technology 
Division

สายงานพฒันาศกัยภาพสมาชกิ
MEMBERSHIP DEVELOPMENT DEPARTMENT

นายวาสุเทพ  ธะประสพ
รักษาการผู ้จัดการสายงานพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและผู ้จัดการฝ ่าย
พัฒนาทักษะฝีมือช่าง

Mr.Wasutep  Thaprasop
Acting manager, Membership 
Development Department and 
Manager, Artisan Development  
Division

นายชัยชนะ  ขุนสูงเนิน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

Mr.Chaichana  Khunsungnern 
Manager, Entrepreneur 
Development Division

นายขนก  ลิมปิพิชัย
ผู้จัดการฝ่ายสมาชิกและเครือข่ายสัมพันธ์

Mr.Kanok  Limbipichai
Manager, Membership and 
Networking Division
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สายงานการตลาด
MARKETING DEPARTMENT

นางพรรณวิลาส แพพ่วง
รกัษาการผูจ้ดัการสายงานการตลาด และ
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าในประเทศ 

Mrs.Panwilas  Paepuang
Acting manager, Marketing 
Department and Manager, 
Domestic Trade Promotion 
Division

นายนพพล  พุชประดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

Mr.Noppol  Puchpradit
Manager, International Trade 
Promotion Division

น.อ.หญิง สุดารัตน์  ชยากร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายนานาชาติ

Gp.Capt.Sudarat  Jayakorn
Manager, International Network 
Management Division
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ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 

Regulations of The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization)
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with regard to the code of Ethics for the CEO and Officers of the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) B.E. 2557 (2014)

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับมาตรา 279 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก�าหนด
มาตรฐานทางจรยิธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มี
กลไกและระบบในการบงัคบัใช้ อย่างมปีระสทิธภิาพ รวม
ทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท�าอาศัยอ�านาจตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบรหิารศนูย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จึง
ก�าหนดระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 : ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 : ให้ยกเลิกระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้อ�านวยการและผู้
ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2553

ข้อ 3 : ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 4 : ในระเบียบนี้ 
“ศ.ศ.ป.”  หมายความว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.
“ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า ผู้อ�านวยการ ศ.ศ.ป.

ข้อ 5 : ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณี
ที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด

 As it is deemed appropriate to improve the 
regulations in regards of the Code of Ethics for 
the SUPPORT Arts and Crafts International Centre 
of Thailand (Public Organization) to conform with 
Section 279 of the Thai Constitution B.E. 2550 
(2007), which requires the Code of Ethics  to set 
ethical standards for political title holders, civil 
servants or state employees. Since the regulations 
require efficient mechanism and enforcement 
system that include punishment according to 
severity of the act, under the power granted by 
Section 20 (3) of the SACICT Establishment Act 
B.E. 2546 (2003), the Centre’s board of executives, 
as a result, have stated the regulations as follows:

1 : These regulations shall be called “The regulations of 
the SACICT’s board of directors, with regard to the Code 
of Ethics for the SACICT B.E. 2557 (2014).”

2 : The previous regulations with regard to the Code of 
Ethics for the CEO and Officers of the SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
B.E. 2553 (2010) shall be nullified.

3 : These regulations are to take effect from the day they 
are announced onwards.

4 : Under these regulations:
“SACICT” means the SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization).
“Board of directors” means the executive board of SACICT.
“Directors” means the SACICT executives.
“CEO” means the SACICT Chief Executive Officer.

5 : The president shall be the regulator and has the 
power to make an ultimate decision when a problem 
concerning the enforcement of the regulation arises.

ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557
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มาตรฐานจริยธรรม หมวด 1

ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

 ข้อ 6
 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะ  
 กรรมการ ผู้อ�านวยการ และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ 
 โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9  
 ประการ ดังนี้
 (1)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 (2)   การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
 (3)   การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า  
   ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
 (4) การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก  
   กฎหมาย
 (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ม ี  
   อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูก 
   ต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  
   โปร่งใสและตรวจสอบได้
 (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา  
   กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

 ข้อ 7
 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะ  
 กรรมการ ผู้อ�านวยการ และผู้ปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน 
 จริยธรรม ดังนี้
 (1)  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 (2) ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     ทุกประการ
 (3) ต้องมีศีลธรรมและธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็น 
   แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัต ิ
   ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 (4) ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
   ต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่
 (5) ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง 
   ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  
   ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จและมี  
   ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ 
   เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

Part 1 Ethical Standards that are core 
values

 6. The board of directors, the sub-committees,  
 the advisors, the CEO and the officers must   
 perform their jobs based on the nine core values  
 of the ethical standards as follows:
 (1)  They must adhere to virtues and ethics
 (2)  They must have good conscience, honesty  
   and take responsibility
 (3)  They must value the nation’s benefits more  
   than personal interest and they must never  
   engage in any conflict of interest
 (4)  They must stand up for the righteousness,  
   justice and lawful deeds
 (5)  They must provide timely, cordial and   
   non-discriminatory service to the people
 (6)  They must give the people complete,   
   correct and accurate information
 (7)  They must aim for the work’s proficiency,  
   keep the standards, transparency, as well  
   as check and balance
 (8)  They must follow the Constitutional Monar 
   chy regime
 (9)  They must follow the profession’s code of  
   conducts

Part 2 Ethical Standards of the organization

 7. The board of directors, the sub-committees,  
 the advisors, the CEO and the officers must hold  
 the following ethical standards:
 (1)  Loyal to the nation, the religion and the  
   monarchy
 (2)  Be a role model in preserving and following  
   the Constitution of Thailand
 (3)  Have moral and preserve the decent   
   culture; be a role model for a good citizen;  
   obey and follow the law strictly
 (4)  Not behave in a manner that could tarnish  
   the reputation of the job
 (5)  Must be responsible for their job, work with  
   the fullest capacity with sacrifices, dedicate  
   the intelligence, knowledge and capabilities  
   in achieving the assigned goals, in order to  
   bring about the utmost benefits to the   
   nation and the people

Section 1 Ethical Standards
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 ข้อ 8
 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะ  
 กรรมการ ผู้อ�านวยการ และผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติ 
 ปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบของระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด  
 ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ 
 ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป

 ข้อ 9
 ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่าคณะกรรมการ  
 คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ผู้อ�านวย 
 การ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็น 
 ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการในกรณีที่มีการร้องเรียน  
 หรือปรากฏเหตุว่าผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบ 
 นี้ ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการ

 ข้อ 10
 การด�าเนินการตามข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนิน 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมจ�านวนไม่น้อยกว่าสาม 
 คนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

 8.  The board of directors, the sub-committees,  
   the advisors, the CEO and the officers must  
   behave, conduct and position themselves  
   strictly within the framework of these   
   regulations. They must be a role model that  
   can be honored publicly among the public.

 9.  When there is a complaint, or in the event  
   that the board of directors, the sub-committee,  
   the advisors, the CEO violate the regulations,  
   the committee shall proceed with the   
   complaint. In case the officers  violate the  
   regulation, the CEO shall be responsible in  
   initiating the procedures.

 10.  To proceed according to 9., the responsible  
   parties must set up an ethics committee of  
   no fewer than three but not more than five  
   people to investigate.

กลไกและระบบการบังคับใช้ หมวด 2

  (6) ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
   ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอัน 
   ดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
 (7) ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิด 
   เผยข้อมูลที่เป็นความลับ จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีอ�านาจ 
   หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจ หรือเป็นไปตาม 
   ที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น
 (8) ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วม 
   งาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   ในทางที่ชอบ
 (9) ต้องไม่ใช้สถานะ หรือต�าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ 
   ควรได้ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใน 
   ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ  
   ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที ่
   ของตน เว้นแต่ การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม 
   ประเพณี
 (10) ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสภุาพเรยีบร้อย มอีัธยาศัย 
   และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูล ที่จ�าเป็น 
   ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น�าผลงาน 
   ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

 (6)  Aim to solve the problems of the people  
   with justice and speed; aim to encourage  
   good understanding between the organiza 
   tion and the people.
 (7)  Must keep the information learned during  
   the job confidential. The release of the infor 
   mation can be done only they are either  
   authorized by those in charge, or granted  
   permission under the law only.
 (8)  Must preserve and promote unity among  
   colleagues and give mutual support in a  
   good way
 (9)  Must not abuse the status or position for  
   personal or others’ benefits, whether the  
   benefits are in the form of assets or not.  
   They must not receive any gifts, rewards or  
   any benefits from individuals for benefits  
   that could occur from working, except the  
   gifts that are presented within ethical   
   boundaries or traditions
 (10)  Must perform their job with politeness,  
   friendliness and good relations; must not  
   conceal any information necessary for the  
   colleagues’ performance; must not claim  
   other people’s works as their own

Section 2 Mechanism and enforcement system
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 ข้อ 11
 หากด�าเนินการสอบสวนตามข้อ 10 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จ 
 จริงว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนิน 
 การตามข้อ 9 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ 
 ฝ่าฝืนระเบียบ ให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามสมควร

 ข้อ 12
 การด�าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ให ้
 น�าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามข้อบังคับว่าด้วยการ 
 บริหารงานบุคคลมาบังคับใช้โดยอนุโลม

 ข้อ 13
 การสั่งการของผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการตามข้อ 11  
 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจ 
 ท�าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

 ข้อ 14 
 เมื่อมีการด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว ให้มีการ 
 ด�าเนินการตามข้อ 11 โดยไม่ชักช้า
 
 ข้อ 15
 การพิจารณาว่ากรณีใดถือเป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน 
 ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาจาก  
 พฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหต ุ
 จูงใจ ความส�าคัญ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  
 และเหตุอื่นอันควรน�ามาประกอบการพิจารณา
 
 ข้อ 16
 กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ ในกรณี 
 อันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา ให ้
 ด�าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข หรือด�าเนิน 
 การทีถู่กต้อง หรอืตกัเตอืน หรอืน�าไปประกอบการพจิารณา 
 การแต่งตั้ง การเข้าสู่ต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง การ 
 เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือ 
 การสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการ 
 พัฒนาแล้วแต่กรณีกรณีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ ที่ประพฤติปฏิบัติ   
 ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี

ขั้นตอนการลงโทษ หมวด 3

 11.  If the investigation according to 10. shows  
   that no violation was committed, the   
   responsible parties shall order the end of  
   the probe but if the facts show that violation  
   has occurred, the responsible parties shall  
   take actions deemed appropriate.

  12. The ethical procedures according to 9., 10.  
   and 11. shall be tentatively guided by the  
   human resources management framework.

 13. The resolution of responsible parties under  
   11. is ultimate, unless new facts emerge  
   and change the results of the order.

 14.  Once an ethical inquiry is initiated, the   
   procedure under 11. shall be executed   
   immediately.

 15. On deciding which conduct is considered a  
   violation of the regulation, the ethical   
   committee shall take into consideration the  
   behavior, the intent, the motif, the signifi 
   cance and the responsibilities of the   
   offender, among other factors.

 16. In the event that the officers committed  
   neither disciplinary offenses, nor criminal  
   offenses, appropriate actions shall be taken  
   to resolve, warn or to be used during the  
   evaluation for promotion, removal, pay  
   raise, or benefits of the officers. An order  
   can be issued for the officers to improve  
   themselves on a case by case basis. In case  
   the committee members, the sub-commit 
   tee members, the advisors or the CEO have  
   violated the regulations, appropriate   
   measures shall be taken accordingly.

Section 3 Punishment
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