ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ตามแผนปฏิบัต ิง านในปีง บประมาณ พ.ศ.2555 ศูน ย์ส่ง เสริม ศิล ปาชีพ ระหว่า ง
ประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การ
จัดการองค์ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม การสนับสนุนการตลาดการค้า
ในประเทศและต่ า งประเทศ และการเพิ่ม ความแข็ ง แกร่ ง ของเครือ ข่า ยสมาชิก สัม พัน ธ์ เพื่ อ
ผลั ก ดั น ให้ ศ.ศ.ป.เป็ น ศู น ย์ ก ลางงานหั ต ถกรรม อั น ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ ก ลางพั ฒ นาและ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ศู น ย์ ก ลางองค์ ค วามรู้ และ ศูน ย์ ก ลางการค้ า ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายการ
ดาเนินงานในระยะที่ 3 (พ.ศ.2555) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ (Craft Innovation)
ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
1) การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ศ.ศ.ป. ได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยด้วย
การเพิ่มการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค
โดยสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบได้ 297 ชิ้ น งา น ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
(เครื่องประดับ, เครื่องใช้บนโต๊ะ) เครื่องโลหะตกแต่งร่างกายและโลหะตกแต่งบ้าน เครื่องจักสาน
และผลิตภัณฑ์จากผ้า ทั้งนี้ สามารถนาไปถ่ายทอดให้กับสมาชิก ช่าง/ครูช่างศิลปหัตถกรรมนาไป
ผลิตเพื่อการค้า พร้อมทั้งนาผลงานต้นแบบดังกล่าวไปเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น Maison et Objet 2012 ประเทศฝรั่งเศส, Thailand Show 2012
สาธารณรัฐเชก และสนับสนุนผลงานให้ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์จานวน 71 ผลงานในนาม ศ.ศ.ป.
46 ผลงานและในนามสมาชิก ศ.ศ.ป. 25 ผลงาน
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พร้อมกันนี้ ยังได้เพิ่มสมรรถนะช่างและครูช่างศิลปหัตถกรรมให้มี ทักษะความชานาญใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จานวน 291 ราย ในสาขาเครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ จักสาน และ
สิ่งทอ ซึ่งช่วยให้ช่างสามารถผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายได้ตรงตามความต้องการของตลาดและใน
ราคาที่สูงขึ้น และมีฐานข้อมูลทะเบียนช่างจานวน 1,084 ราย นอกจากนี้ ศ.ศ.ป.ได้ประกาศเชิดชู
เกียรติช่างหัตถศิลป์ไทย จานวน 9 ราย (9 สาขา) และครูช่างศิลปหัตถกรรม จานวน 40 ราย

นอกจากนี้ ยั ง สามารถผลั กดั น หมู่ บ้ า นมี ด อรั ญญิ ก เป็น หมู่ บ้ า นหั ต ถกรรมต้ น แบบที่
สามารถเชื่อ มโยงกั บหมู่บ้านหั ตถกรรมในต่างประเทศ (หมู่ บ้า นมีด เมื องเซกิ ประเทศญี่ปุ่น )
พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนให้หมู่บ้านฯ พัฒนา Collective Brand ภายใต้แนวคิด “Sparking
Arunyik) จานวน 20 ผลงาน และมีพื้นที่ทดลองตลาดใหม่

2) การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ศ.ศ.ป.สนับสนุนให้ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจได้ใช้องค์ความรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ ศ.ศ.ป. ได้รวบรวม วิจัย และจัดทาขึ้น ได้แก่ ผลการศึกษาศักยภาพ
ทางการค้างานศิลปหัตถกรรมเชิงพาณิชย์ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ขยายตลาดงานศิลปหั ตถกรรมส าหรับ ประเทศตะวันออกกลาง และได้รวบรวมประวัติ ครูช่า ง
ศิลปาชีพ จานวน 12 ท่าน โดยจัดทาเป็นหนังสือ “ครูช่างตามรอยเส้นทางแห่งศิลปาชีพ ” เพื่อ
การเรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า แห่ ง ครู ช่ า งศิ ล ปาชี พ อี กทั้ ง ได้ ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ย นองค์ ค วามรู้
หัตถกรรมพื้นบ้านระหว่างผู้ผลิตผ้าย้อมครามของไทยกับผู้ผลิตผ้ามัดย้อมครามแบบญี่ปุ่นของ
ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตผ้ามัดย้อมคราม
แบบญี่ปุ่น (ชิโบริ) เพื่อจัดทาชิ้นงานให้สอดรับกับตลาดและความนิยมของตลาดญี่ปุ่นต่อไป
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นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของ
ไทยและนานาชาติ ผ่ า นการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ศิล ปหั ต ถกรรม ห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ และการ
ให้บริการหอนิทรรศการ โดยเปิดให้บริการ “หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ” ซึ่งนาเสนอเรื่อง
“เครื่องปั้นดินเผาของชาติต่างๆ ในอยุธยา” เป็นนิทรรศการแรก และจัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ
ได้แก่ หอศิลปาชีพ หอเครื่อ งทองไทย หอหัตถศิลป์ผ้าไทย เพื่อ ผลักดันให้ ศ.ศ.ป.เป็น แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สาคัญของประเทศ ตลอดจน
การเผยแพร่ ง านศิ ล ปหั ต ถกรรมไทยต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง งาน
ศิลปหัตถกรรมไทยผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย งาน 76th
International Handicraft Fair ณ เมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี และงาน Taste of Thailand ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นต้น

และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ให้ ประชาชนทั้งใน
และต่างประเทศได้เรียนรู้และเข้าใจถึง คุณค่างานศิลปหัตถกรรม และสร้างกระแสให้ เกิด การ
บริโภคงานศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์และบทบาทของ ศ.ศ.ป. ที่มี
ต่อการส่งเสริม พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยด้วย
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3) การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ศ.ศ.ป. ได้ดาเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิ ลปหัตถกรรม
พื้นบ้านที่พัฒนาขึ้นสามารถทาการตลาดในตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม
ทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้าระดับโลก ได้แก่ งาน Maison et Objet 2012 ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนาแนวคิดความเป็น “Ethnic Chic” หรือวิถีการดารงชีวิตของชาวเขา มา
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และงาน Thailand Show 2012 ณ กรุงปราก
สาธารณรัฐเชก ได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “ไทยนวัตศิลป์ (Thai Navatasilp)” ซึ่งได้รับ
ความสนใจลูกค้าเป็นอย่างมาก และพบว่าลูกค้าโดยรวมมีศักยภาพในการนาเข้าสินค้า โดยเป็น
ลูกค้าจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง ซึ่ง ศ.ศ.ป. จะได้ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบ
การผลิตให้แก่สมาชิกต่อไป

สนั บสนุน ให้ ศูน ย์ศิลปาชีพ โครงการศิลปาชีพ โครงการพระราชด าริ และสมาชิกรวม
จานวน 585 ราย ได้มีโอกาสขยายการค้าในช่องทางการตลาดที่เหมาะสมและหลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรมการตลาดที่จัดโดย ศ.ศ.ป. เช่น งานอัตลักษณ์แห่งสยาม งาน
ฝ้ายทอใจ งานเทศกาลหัตถศิลป์ไทย และเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ได้แก่
BIG&BIH และ Bangkok Gems & Jewelry Fair ตลอดจนเข้าร่วมงาน Thailand Exhibition
ณ กรุงฮานอย เวียดนาม และกรุงจาการ์ตา อินโดซีเซีย โดยสามารถสนับสนุนให้สมาชิก ศ.ศ.ป.
สามารถขยายหรือเพิ่มธุรกิจกับคู่ค้าในตลาดใหม่/คู่ค้าใหม่ในตลาดเดิมได้ 28 ราย
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นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้ เปิดให้บริการจุดจาหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า
เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้ งจัดให้มีการสารวจ
ทัศนคติของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อเป็นข้อมูลการตลาดสาหรับการส่งเสริม
งานหัตถกรรมที่เหมาะสมต่อไป

อีกทั้ง ยังได้ เสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าให้กับสมาชิก ศ.ศ.ป. รวม
ทั้งสิ้นจานวน 727 ราย ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ กิจกรรม Business Matching การเข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบตลาด การส่งเสริมการค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
4) การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ศ.ศ.ป. ส่งเสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ให้สามารถดาเนินงานสนับสนุนและพัฒนา
งานศิลปหั ตถกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ เช่น
หลักสูตรบัญชีการเงิน หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตร Planning, Cost
Saving & Workforce Productivity หลักสูตรวิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน การศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดศิลปาชีพฯ เป็นต้น
มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกาหนดประเมิน 3
ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการปฏิบัติงาน (2) ด้านพฤติกรรมการทางาน และ (3) ด้านเวลาการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้ทบทวนตัวชี้วัด น้าหนักและค่าเป้าหมายการประเมินผลระดับผู้จัดการสายงาน
ขึ้นไป และจะดาเนินการประเมินผลโดยคณะทางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ได้ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้แก่ ระเบียบว่า
ด้วยสวัสดิการ ศ.ศ.ป. เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและสุขภาพ
ระเบียบว่าด้วยการสั่งพักงานและเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน เป็นต้น พร้อมทั้ง กากับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ ศ.ศ.ป.ต่างๆ รวมถึงจัดประชุมชี้แจงเพื่อ
ทาความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในเรื่องหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติงานด้านต่า งๆ เช่น เรื่อง พัสดุ
บัญชีการเงิน เป็นต้น
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5) ส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ (Craft Innovation)
ศ.ศ.ป. ได้กาหนดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Craft Innovation) ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานในปีต่อๆ ไป โดยมุ่งเน้นผสมผสานระหว่างคุณ ค่าเดิมแห่งงาน
ศิลปาชีพหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม (Heritage) กับ คุณค่าใหม่ เช่น การเพิ่มเสน่ห์ การ
ผสมผสานนวัตกรรม (Innovative) รวมถึงริเริ่มส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Craft) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ผ่าน
การจัดประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ (Innovative Craft Award) ในสาขาเครื่องปั้นดินเผา
และจักสาน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 214 ผลงาน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยเฉพาะชาติอาเซียน +3 +1 ในการจัดประชุมนวัตศิลป์
นานาชาติ (International Innovative Craft Symposium) เพื่อร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาหัตถกรรมของแต่ละชาติสมาชิก อันจะนาไปสู่ความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน
ในประเด็นต่า งๆ ต่อไป พร้ อมกั นนี้ ในการประชุม ก็ได้จัดนิท รรศการแสดงผลงานชาติสมาชิก
อาเซียน +3 +1 ซึ่งได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากชาติสมาชิกในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์สาหรับจัดแสดง เพิ่มความสนใจเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าชม

นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด งานเทศกาลนวั ต ศิ ล ป์ น านาชาติ ( International
Innovative Craft Fair 2012: IICF) ภายใต้แนวคิด “Dignity of Nations” ระหว่างวันที่ 15 –
18 มีนาคม 2555 เพื่อเป็นจุด เริ่มต้นของการพัฒนางานนวัตศิลป์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดย
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จัด แสดงผลงานโดดเด่ น อั น เกิ ด จากการพั ฒ นางานนวั ต ศิล ป์ ที่ ประสบ
ความสาเร็จจากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ ออสเตรีย เป็นต้น และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการ
สัมมนา โดยวิทยากรจากประเทศเกาหลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิด
การสร้างสรรค์การออกแบบ การจาหน่าย และเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือของไทยได้เรียนรู้แนวคิด
การพัฒ นางานหั ต ถกรรมจากต่ า งประเทศ และสร้า งเครือ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่อ ผลั กดัน ให้
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านงานนวัตศิลป์ระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิก ศ.ศ.ป. 152 ราย
และผู้แทนจากต่างประเทศ 20 ประเทศร่วมจัดแสดงผลงานและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผู้เข้าชม
งานประมาณ 10,599 คน

นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ยังได้ดาเนินงานอื่นที่สาคัญ ประกอบด้วย
ส่งเสริมและพัฒนางานหัตถศิลป์อันเกี่ยวเนื่องกับงานโขนของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ เพื่อพัฒนาความสามารถ/ทักษะ และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตโขน การจัดการ/และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตโขนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนาและขยายฐานผู้ชมในประเทศ
และขยายตลาดการแสดงโขนในฐานะทุนทางวัฒนธรรมไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ


การพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์และช่ างฝีมือศิล ปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เพื่อ
พัฒนาการฝึกอบรม และยกระดับทักษะฝีมือ ช่าง กระบวนการผลิต พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
การส่งเสริมกิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 243 ราย
จาก 16 สาขาช่าง


โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยจั ด ประกวด
ภาพวาดสีน้ามันหรือสีอะคริลิก ภายใต้หัวข้อ “รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหา
ราชัน” มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศทั้งสิ้น 247 ภาพ และมีภาพที่ได้รับ
รางวัลรวมทั้งสิ้น 12 ภาพ และภาพประทับใจ 50 ภาพ
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