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รายงานฉบบัที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ของโครงการจ้างที่ปรกึษา
ตามโครงการนครเชียงใหม่เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 ตามที่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่ ไดเ้ริม่ด าเนินงานร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ภาคเีครอืข่าย ผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์รต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ได้ร่วมกนั
ขบัเคลื่อนจงัหวดัเชียงใหม่ เข้าสู่การเป็นสมาชิกเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก  ด้าน
หตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และได้รบัการประกาศให้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง
สรา้งสรรค ์เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2560 และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ ไดผ้ลกัดนัโครงการฯ มา
เป็นเวลากว่า 7 ปี ในฐานะสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative 
Cities Network)  

ในปีงบประมาณ 2563 คณะท างานไดจ้ดัท ากรอบแนวคดิ รายละเอยีดของโครงการรวมถงึ
แผนการด าเนินงานของโครงการ ประกอบดว้ย 9 หมวด ดงันี้ 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 
3. รายงานความก้าวหน้าการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ต่างประเทศ) 
4. รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ภายในประเทศ) 
5. รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ 

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Chiang Mai Crafts and Folk 
Art Forum 2021) 

6. รายงานผลการจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัด
เชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020)  

7. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำเอกสาร ถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการ การเป็นเมือง
สร้างสรรค์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Book and Electronic Book) 

8. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ 
(Website and Character) 

9. รายงานความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้ของเมืองสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Brand Awareness) 
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ทัง้นี้คณะท างานโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนคร
เ ชี ย ง ใ ห ม่ เ ค รื อ ข่ า ย เ มื อ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ขององค์การยู เนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art)  
ปีงบประมาณ 2563 ขอกราบขอบพระคุณองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการ และเป็นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้
ด าเนินงานขบัเคลื่อนเมอืงสู่การเป็นสมาชิกเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก  เพื่อเป็นต้นแบบแก่
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนจงัหวดัอื่น ๆ ในการขบัเคลื่อนเมอืง ในฐานะสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ขององคก์ารยูเนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น ภายใต้ยุทธศาสตรข์ององคก์ารยูเนสโก และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาต ิเพื่อการพฒันาเมอืงจากต้นทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) สรา้งสรรคผ์ลงาน สรา้งรายไดใ้น
ชุมชน สรา้งคน สรา้งอาชพี ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม สนับสนุนใหเ้กดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  
(Creative Tourism) เพื่อก่อให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม สร้างความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ส่งเสรมิให้เกิดการสร้างสรรค์งานหตัถกรรม รวมถึงการสร้างเครอืข่ายระดบัชาติและ
นานาชาตอิย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาศกัดิศ์รขีองเมอืงเชยีงใหม่ที่มคีุณค่า และยกระดบัมาตรฐานของการ
เป็นสมาชกิเครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก ใหอ้ยู่ในเกณฑข์ององคก์ารยเูนสโกต่อไป 

 
 
 

โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืง
สรา้งสรรค ์

ขององคก์ารยเูนสโก ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
(Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
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1  รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผ่านระบบออนไลน์ 
(Creative Online Workshop 2020) 

1 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 1 
1.2  วตัถุประสงค ์ 2 
1.3  รปูแบบและการด าเนินกจิกรรม 2 
1.4  สรุปผลการจดักจิกรรม 28 

2  รายงานความก้าวหน้าโครงการฟ้ืนฟูมรดกภมิูปัญญาพื้นบ้านสร้างสรรค ์ 38 
2.1  ทีม่าและความส าคญั 38 
2.2  วตัถุประสงค ์ 39 
2.3  ระยะเวลาการด าเนินงาน 39 
2.4  แผนการด าเนินงาน 39 

3.  รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้าน
หตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององคก์ารยูเนสโก (ต่างประเทศ) 

44 

4.  รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้าน
หตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององคก์ารยูเนสโก (ในประเทศ) 

63 

5.  รายงานความก้าวหน้าการจดัประชุมในระดบันานาชาติ ส าหรบัสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ ด้านหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai 
Creative Cities Network Forum 2021” 

67 

5.1  หลกัการและเหตุผล 67 
5.2  วตัถุประสงค ์ 67 
5.3  ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 67 
5.4  เป้าหมาย 67 
5.5  ระยะเวลา 67 

6.  รายงานความก้าวหน้าการจดัพื้นท่ีส าหรบัการแสดงงานหตัถกรรม และศิลปะ
พื้นบ้านของจงัหวดัเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

72 

6.1  กาดสล่า ออนเซลล ์ 73 
6.2  กึด๊แป๋งแต่งสรา้ง 97 
6.3  ลมหายใจ๋คนเมอืง 112 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

ข 

สารบญั 

 หน้า 
6.4  จุมสล่า  มาม่วน 149 
6.5  ลู่เล่น ลงขว่ง 158 
6.6  นิทรรศการเครอืขา่ยของเมอืงสรา้งสรรค ์ 163 
6.7  การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 168 
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ภาพท่ี 1.1  โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธร์ายละเอยีดการจดักจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่าน
ระบบออนไลน์ “Learn รู ้– ลอง Do  คราฟท”์   

2 

ภาพท่ี 1.2  สญัลกัษณ์ประเภทงานหตัถกรรมกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบ
ออนไลน์ 

3 

ภาพท่ี 1.3  โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธก์จิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้
ที1่  

4 

ภาพท่ี 1.4  เบือ้งหลงัการถ่ายท าสือ่วดิทิศัน์กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ครัง้ที ่1 

5 

ภาพท่ี 1.5  ประกาศรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้
ที1่ 

7 

ภาพท่ี 1.6  ชุดอุปกรณ์ประกอบกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้ที ่1 7 
ภาพท่ี 1.7  ความคดิเหน็ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้ที ่

1 
7 

ภาพท่ี 1.8  การเผยแพร่สือ่กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้ที ่1 8 
ภาพท่ี 1.9  ผลงานจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้ที ่1   9 
ภาพท่ี 1.10  โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

ครัง้ที ่2 
10 

ภาพท่ี 1.11  เบื้องหลงัการถ่ายท าสื่อวิดิทศัน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ครัง้ที ่2  

11 

ภาพท่ี 1.12  ประกาศรายชื่อผู้เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์
ครัง้ที ่2 
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ภาพท่ี 1.13  ชุดอุปกรณ์ประกอบกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ ครัง้ที่ 
2 

13 

ภาพท่ี 1.14  ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  
 ครัง้ที ่2 

13 

ภาพท่ี 1.15  การเผยแพร่สือ่การเรยีนรูก้จิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์  
 ครัง้ที ่2 

14 
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 ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 

126 

ภาพท่ี 6.61   แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล 127 
ภาพท่ี 6.62  แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล ก าลงัสานชะลอม 127 
ภาพท่ี 6.63  กระเป๋า และ ตะกรา้ ไมไ้ผ่สานผลงาน แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล 128 
ภาพท่ี 6.64   แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรูช่างสล่าล้านนา 

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
128 

ภาพท่ี 6.65  แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา 129 
ภาพท่ี 6.66  แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา ก าลงัท าโคมลา้นนา 129 
ภาพท่ี 6.67  โคมลา้นนา ผลงาน แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา 130 
ภาพท่ี 6.68   แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา รบัประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่า
ลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 

130 

ภาพท่ี 6.69   แม่ครไูม  แซ่ว่าง 131 
ภาพท่ี 6.70  แม่ครไูม แซ่ว่าง ก าลงัท าผา้เขยีนเทยีน 131 
ภาพท่ี 6.71  แม่ครไูม แซ่ว่าง ก าลงัท าผา้เขยีนเทยีน 132 
ภาพท่ี 6.72  แม่ครูไม  แซ่ว่าง รบัประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตคิรูช่างสล่าล้านนา จาก 

ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
132 

ภาพท่ี 6.73   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ 133 
ภาพท่ี 6.74   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ ก าลงัทอผา้ตนีจก 133 
ภาพท่ี 6.75  เครื่องแต่งกายสตรชีาวดอยเต่า และ ผา้ตนีจก ผลงานแม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ 134 
ภาพท่ี 6.76   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา 

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
134 

ภาพท่ี 6.77   แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน 135 
ภาพท่ี 6.78  แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน ก าลงัท าเครื่องเขนิ 135 
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ภาพท่ี 6.79   “โอ” และ “ขนั” ผลงานเครื่องเขนิของ แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน 136 
ภาพท่ี 6.80   แม่ครูดวงกมล  ใจค าปัน รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชูเกยีรตคิรูช่างสล่าลา้นนา 

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
136 

ภาพท่ี 6.81  แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม 137 
ภาพท่ี 6.82   แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม ก าลงั “ฮาย”ลายเครื่องเขนิ 137 
ภาพท่ี 6.83  “ขนัหมาก”และ “โอฮายลาย”  เครื่องเขนิผลงาน แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม 138 
ภาพท่ี 6.84   แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
138 

ภาพท่ี 6.85   แม่ครฤูด ีสบืค าเปียง 139 
ภาพท่ี 6.86  แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง ก าลงัปัน้น ้าตน้ 139 
ภาพท่ี 6.87   “น ้าตน้” ผลงาน แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง 140 
ภาพท่ี 6.88  แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
140 

ภาพท่ี 6.89   พอ่ครจูัน๋ ศรสีุวรรณ 141 
ภาพท่ี 6.90   พอ่ครจูัน๋  ศรสีุรรณ ก าลงัขดัน ้าตน้ 142 
ภาพท่ี 6.91  น ้าตน้ขดัผวิเสรจ็แลว้รอเผา 142 
ภาพท่ี 6.92  พอ่ครจูัน๋  ศรสีุวรรณ รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
142 

ภาพท่ี 6.93  ตวัอย่างบอรด์ขอ้มลูพอ่ครสูล่าแม่ครสูล่า ประเภทงานเครื่องปัน้ดนิเผา  
และเครื่องเขนิ 

144 

ภาพท่ี 6.94  บรรยากาศภายในนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง 145 
ภาพท่ี 6.95  หัตถกรรมประเภทงานเครื่องเขิน และเครื่องปั้นดินเผา ในการจัดแสดง

นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  
145 

ภาพท่ี 6.96  หตัถกรรมประเภทงานโลหะ และเครื่องปั้นดนิเผา ในการจดัแสดงนิทรรศการ  
“ลมหายใจ๋คนเมอืง”  

145 

ภาพท่ี 6.97  หตัถกรรมประเภทงานผา้ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง” 146 
ภาพท่ี 6.98  หตัถกรรมประเภทงานกระดาษ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คน

เมอืง” 
146 

ภาพท่ี 6.99  หตัถกรรมประเภทงานโลหะ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง” 146 
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ภาพท่ี 6.100   หตัถกรรมประเภทงานจกัสาน ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คน
เมอืง” 

147 

ภาพท่ี 6.101  ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน เขา้ชมนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง” 148 
ภาพท่ี 6.102   พอ่ครสูล่าแม่ครสูล่าและท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน ร่วมถ่ายภาพ ในการรบั

ประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  
149 

ภาพท่ี 6.103  QR Code สือ่โซเชยีลมเีดยี 150 
ภาพท่ี 6.104  QR Code สือ่โซเชยีลมเีดยี 150 
ภาพท่ี 6.105  โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธพ์ธิเีฉลมิฉลองเมอืงสรา้งสรรค์ 151 
ภาพท่ี 6.106  วดิโีอแนวทางการพฒันาเมอืงเชยีงใหม่ในอนาคต รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

วฒันธรรม 
154 

ภาพท่ี  6.107 พธิมีอบใบประกาศสมาคมหตัถศลิป์โลก  WCC World Craft City 155 
ภาพท่ี 6.108  อื่อกะโลง การแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน ระดบัครูภูมิปัญญาของจังหวัด
เชยีงใหม ่

156 

ภาพท่ี 6.109  การฟ้อนกบังานหตัถกรรม การแสดงศลิปะพืน้บา้นของเมอืงเชยีงใหม่ 157 
ภาพท่ี 6.110  ภาพถ่ายร่วมพธิเีฉลมิฉลองเมอืงสรา้งสรรค ์ครัง้ที ่4 157 
ภาพท่ี 6.111  ลานกจิกรรมลู่เล่นลงข่วง บรเิวณลานต้นโชค ภายในพพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณ

ลา้นนา 
158 

ภาพท่ี 6.112  ฟ้อนดาบ จากโฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาลา้นนา 159 
ภาพท่ี 6.113   วงหมาเกา้หาง ดนตรอีสีานคลาสสคิ ในเทศกาล  159 
ภาพท่ี 6.114  วงหมาเกา้หาง ดนตรอีสีานคลาสสคิ ในเทศกาล  159 
ภาพท่ี 6.116   การแสดงศลิปะการต่อสูข้องลา้นนา “ฟ้องเจงิ”  159 
ภาพท่ี 6.117   การแสดงดนตรพีืน้เมอืง โดยโฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาลา้นนา 161 
ภาพท่ี 6.118  การแสดงโฟลค์ซองค าเมอืง จากวง The Raming 162 
ภาพท่ี 6.119  การแสดงโฟลค์ซองค าเมอืง จากวง The Raming 162 
ภาพท่ี 6.120  ขอ้มลูภูเกต็ สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 163 
ภาพท่ี 6.121   ขอ้มูลเมอืงสุโขทยั และกรุงเทพมหานครสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์าร

ยเูนสโก 
164 

ภาพท่ี 6.122   ขอ้มลูเชยีงใหม่ สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 165 
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ภาพท่ี 6.123   ขอ้มลูเชยีงใหม่ สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 166 
ภาพท่ี 6.124   ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) และเครอืข่าย

พนัธมติร 
167 

ภาพท่ี 6.125  แผ่นพบัรายละเอยีดขอ้มลูเทศกาล Crafts Fair 2020 ขนาด A3 168 
ภาพท่ี 6.126  ป้ายกองโจรเขา้งานและจุดจอดรถ Chiang Mai Crafts Fair 2020 169 
ภาพท่ี  7.1  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่ม 170 
ภาพท่ี 7.2  การใชส้สี าหรบัการออกแบบหนงัสอื 171 

ภาพท่ี 7.3  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่1เชยีงใหม่เมอื
สรา้งสรรค ์ 

ขององคก์ารยเูนสโก Chiang Mai Creative City 

174 

ภาพท่ี 7.4  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่1 175 
ภาพท่ี 7.5  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่2 176 
ภาพท่ี 7.6  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่3 178 
ภาพท่ี 7.7  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่4 180 
ภาพท่ี 7.8  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่4 181 
ภาพท่ี 7.9  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่5 184 
ภาพท่ี 7.10  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่5 185 
ภาพท่ี 8.1  รปูแบบการแสดงผลบนเวบ็ไซตใ์นชื่อโดเมนเนมใหม่ 186 
ภาพท่ี 8.2  รปูแบบการแสดงผลบนเวบ็ไซตใ์นชื่อโดเมนเนมใหม่ 187 
ภาพท่ี 8.3 แถบเมนูเกีย่วกบัเรา 187 
ภาพท่ี 8.4  ภาพแสดงแถบเมนูบทความของโครงการ 188 
ภาพท่ี 8.5  ภาพแสดงเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (เครอืขา่ยต่างประเทศ) 188 
ภาพท่ี 8.6  ภาพแสดงแถบเมนูงานฝีมอื 188 
ภาพท่ี 8.7  ภาพแสดงเนื้อหาแหล่งผลติเครื่องปัน้ดนิเผาในเชยีงใหม่ 189 
ภาพท่ี 8.8  ภาพแสดงเนื้อหางานหตัถกรรมเครื่องเขนิ 189 
ภาพท่ี 8.9  ภาพแสดงเนื้อหางานหตัถกรรมเครื่องเขนิ 189 
ภาพท่ี 8.10  ภาพแสดงเนื้อหาแหล่งผลติเครื่องเขนิในเชยีงใหม่ 190 
ภาพท่ี 8.11  ภาพเคลื่อนไหวแสดงงานหตัถกรรมประเภทเครื่องเขนิ 190 
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ภาพท่ี 8.12  ภาพแสดงโลโกผู้ส้นบัสนุน (ดา้นซา้ย) 193 
ภาพท่ี 8.13 สองแม่ลูกแต่งกายดว้ยซิน่ตนีจก 193 
ภาพท่ี 8.14 สาวงามช่างฟ้อน นุ่งซิน่สนัก าแพง ก าลงัฟ้อนเลบ็และเหน็บดอกไมไ้หว 193 
ภาพท่ี 8.15 แม่และลูกชายนัง่กนิขนัโตก และมนี ้าตน้ ขนัสลุง น้อยส าหรบัดื่มน ้า 194 
ภาพท่ี 8.16 สาวงามนุ่งซิน่ลุนตยาต่อตนีจก  194 
ภาพท่ี 8.17 เดก็ชายนัง่ท าหน้าเศรา้ อยู่กบัของเล่นชา้งมา้ ท าจากไมแ้กะสลกับา้นถวาย 194 
ภาพท่ี 8.18 สาวงามช่างฟ้อนนุ่งซิน่ตนีจกฟ้อนขนัดอก 195 
ภาพท่ี 8.19 สาวงามปัน่รถถบีกางจอ้ง นุ่งซิน่สนัก าแพง 195 
ภาพท่ี 8.20  เดก็หญงิอุม้น้องชาย จอ้งมองแม่ก าลงัวาดลวดลายลงบนร่มบ่อสรา้ง 195 
ภาพท่ี 8.21 สล่าแกะไม ้ชายเคยีนหวัถอดเสือ้นัง่แกะไม้ 196 
ภาพท่ี 8.22 สล่าปัน้น ้าตน้ เดก็ชายชุดหมอ้ฮ่อมนัง่ปัน้น ้าตน้ 196 
ภาพท่ี 8.23 สล่าตอ้งลาย ชายประกอบแผ่นตอ้งลายเป็นฉตัร 196 
ภาพท่ี 8.24 หญงิสาวชาวไทเขนิ และขนัหมากขนาดใหญ่ 197 
ภาพท่ี 8.25 สล่าจกัสานชายถอืสุม่ ขอ้ง สวมกุบหาปลา 197 
ภาพท่ี 8.26 ไทลือ้เดก็หญงิสวมชุดไทลือ้ก าลงัปัน่ฝ้าย 197 
ภาพท่ี 8.27 หญงิสาวชาวลวัะหมา และเหน็บดอกเอือ้งแซะ 198 
ภาพท่ี 8.28 หญงิชาวกะเหรีย่งทอผา้โดยใชก้ีเ่อว 198 
ภาพท่ี 8.29 หญงิชาวมง้ นัง่เขยีนเทยีน มแีมวตวัน้อยนอนเคยีงขา้ง 198 
ภาพท่ี 8.30 เดก็ชายชาวมง้ นัง่บนรถฟอมลู่ามง้ ก าลงัขบัเคลื่อนไหวดว้ยความเรว็สงู 199 
ภาพท่ี 8.31 หญงิสาวชาวอาขา่ แต่งกายสวยงามชสูองนิ้ว (สู้ๆ ) 199 
ภาพท่ี 8.32 หญงิสาวชาวเมีย่น สะพายตะกรา้ และเกบ็ใบชา 199 
ภาพท่ี 8.33 หญงิสาวชาวลซีู แต่งกายสวยงาม และก าลงัเซลฟ่ี 200 
ภาพท่ี 8.34 หญงิสาวชาวมเูซอ แต่งกายสวยงาม 200 
ภาพท่ี 8.35 สาวชาวไทใหญ่ สวมชุดนกกงิกะหล่า ก าลงัท าท่าฟ้อนร าสวยงาม 200 
ภาพท่ี 8.36 ลูกแกว้ขีม่า้ ประเพณีปอยสา่งลอง 201 
ภาพท่ี 8.37 เดก็ชายตกีลองแอว – ออกลลีาท่าทาง 201 
ภาพท่ี 8.38 เดก็หญงิตฆีอ้ง – ออกลลีาท่าทาง 202 
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ภาพท่ี 8.39 เดก็ชายเป่าป่ีแน - เป่าแน แกม้ป่อง 202 
ภาพท่ี 8.40 เดก็หญงิสสีะลอ้ – นัง่สสีะลอ้ 202 
ภาพท่ี 8.41 เดก็ชายดดีซงึ – นัง่ดดีซงึ 203 
ภาพท่ี 8.42 ชายดดีพณิเป๊ียะ 203 
ภาพท่ี 8.43 ฟ้อนผ ีหญงิสงูวยัก าลงัฟ้อนผ ี 203 
ภาพท่ี 8.44 นึ่งขา้ว เป่าไฟ – เดก็หญงิก าลงักม้เป่าเตาไฟ 204 
ภาพท่ี 8.45 ช่างซอ มหีมอนโบราณวางบนตกั มอืถอืไมค ์ 204 
ภาพท่ี 8.46 ชายฟ้อนเจงิ 204 
ภาพท่ี 8.47 หญงิสาวนัง่ปักดอกไมเ้ครื่องสกัการะ สวมชุดลา้นนาสมยั 205 
ภาพท่ี 8.48 หญงิสาวแต่งกายดว้ยชุดพืน้เมอืง ถอืขนัสลุงมนี ้าหกออกจากขนั 205 
ภาพท่ี 8.49 หญงิสาวสวมชุดลา้นนาสมยั เสือ้ลูกไม ้นัง่ท าบุญหยาดน ้า 205 
ภาพท่ี 8.50 หญงิสาวแม่คา้ถอืตะกรา้เอามอืป้องปาก ท าท่าทางกระซบิ (เล่าขวญั) 206 
ภาพท่ี 8.51 หญงิสาวสวมชุดลา้นนายุคสมยัอบเชย เวยีงพงิค ์ท าท่าทางเบื่อ 206 
ภาพท่ี 8.52 สาธุ อนุโมทาม ิเทวดาวดัเจด็ยอด 206 
ภาพท่ี 8.53  (ร่าง) ภาพการออกแบบเนื้อหาสมุดภาพระบายส ี 207 
ภาพท่ี 8.54  ภาพระบายส ี“สวสัดเีจา้” 208 
ภาพท่ี 8.55  ภาพระบายส ี“จุม้อกเยน็ใจ๋” 209 
ภาพท่ี 8.56  ภาพระบายส ี“งามแต๊ งามว่า” 210 
ภาพท่ี 8.57  ภาพระบายส ี“ป๊ิกมาแอ่วแหมเน่อเจา้” 211 
ภาพท่ี 8.58  ภาพระบายส ี“ม่วนขนาด” 212 
ภาพท่ี 8.59  ภาพระบายส ี“ปัน่ฝ้าย” 213 
ภาพท่ี 8.60  ภาพระบายส ี“ฟอรม์ลู่ามง้” 214 
ภาพท่ี 8.61  ภาพระบายส ี“น ้าตน้” 215 
ภาพท่ี 8.62  ภาพระบายส ี“นกกงิกะหร่า” 216 
ภาพท่ี 8.63  ภาพระบายส ี“แห่ลูกแกว้” 217 
ภาพท่ี 8.64  ภาพระบายส ี“เป่าแน” 218 
ภาพท่ี 8.65  ภาพระบายส ี“สสีะลอ้” 219 
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ภาพท่ี 8.66  ภาพระบายส ี“ดดีซงึ” 220 
ภาพท่ี 8.67  ภาพระบายส ี“ตกีลอง” 221 
ภาพท่ี 8.68  ภาพระบายส ี“แกะสลกัไม”้ 222 
ภาพท่ี 8.69 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่1 223 
ภาพท่ี 8.70 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่2 224 
ภาพท่ี 8.71 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่3 225 
ภาพท่ี 8.72 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่4 226 
ภาพท่ี 8.73  (ร่าง) ดนิสอสไีม ้มาตราฐาน 24 ส ีจ านวน 1 กล่อง 227 
ภาพท่ี 9.1 Story Board ตอนที ่1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 225 
ภาพท่ี 9.2 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 226 
ภาพท่ี 9.3 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่  227 
ภาพท่ี 9.4 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 228 
ภาพท่ี 9.5 Story Board ตอนที ่3 งานไม ้ 229 
ภาพท่ี 9.6 Story Board ตอนที ่4 งานจกัสาน 229 
ภาพท่ี 9.7 Story Board ตอนที ่5 เครื่องเขนิ 230 
ภาพท่ี 9.8 Story Board ตอนที ่6 ผา้ทอ 230 
ภาพท่ี 9.9 Story Board ตอนที ่7 งานปัน้ 231 
ภาพท่ี 9.10 Story Board ตอนที ่8 งานโลหะ 231 
ภาพท่ี 9.11 Story Board ตอนที ่9 งานกระดาษ 232 
ภาพท่ี 9.12 อาจารยว์ถิ ีพานิชพนัธ์ 233 
ภาพท่ี 9.13 ศาสตราจารยก์นัต ์พนูพพิฒัน์ 233 
ภาพท่ี 9.14 คุณนุสรา เตยีงเกตุ 233 
ภาพท่ี 9.15 คุณรามารนิ บุญสม 234 
ภาพท่ี 9.16 คุณภูรดิล พมิสาร 234 
ภาพท่ี 9.17  หน้าต่างช่องยทูปูของโครงการฯ น าเสนอกจิกรรมทีผ่่านมาของโครงการฯ 235 
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1 
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

(Creative Online Workshop 2020) 

1.1  ที่มาและความสำคัญ 
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นมา ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมอย่างมากมาย ภายใต้กรอบนโยบายกฎการควบคุมโรคระบาด ส่งผลให้รูปแบบการดำเนิน
กิจกรรมในทุกภาคส่วนเกิดการปรับเปลี่ยน โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมรักษาระยะห่างทางสังคม  
งดเว้นปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในที่สาธารณะ และการรวมกลุ่มกันมีแนวทางให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้
ชีวิตภายในพ้ืนที่ส่วนตัวเป็นการทดแทน อาทิ ทางด้านการทำงานได้ปรับเปลี่ยนการทำงานในพ้ืนที่ส่วนตัว 
(Work form Home) ทางด้านระบบการศึกษาได้ปรับเปลี ่ยนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชากรส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการประกาศหยุดพักงาน หรือประกาศยกเลิกการจ้างงาน ซึ่งในช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบมาตรการกฎการควบคุมโรคระบาด ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ประชาชนเกิดสภาวะวิตกกังวลและสภาวะเครียดเป็นอย่างมาก  

ทั้งนี้โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ
องค์การยูเนสโก ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ลดความตึงเครียดที่เกิดจากการเฝ้าระวังของไวรั ส 
โคโรนา 2019 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมผ่านช่องทางสื่อดิจิตัล
ออนไลน์ อาทิ เพจเฟสบุ๊ค Facebook Fan Page และ YouTube Channel ภายใต้ชื่อ Chiang Mai City 
of Crafts and Folk Art การเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างการรับรู้คุณค่าด้านงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านของ
เมืองเชียงใหม่ ผ่านการเรียนรู้และร่วมทดลองปฏิบัติจริง ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากช่องทางสื่อดิจิตัล และสามารถนำความรู้ที ่ได้รับนี้ไปต่อยอดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาให้เป็นอาชีพทางเลือกได้อีกช่องทางหนึ่ง จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ (Creative Online Workshop 2020) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Learn รู้ – ลอง 
Do  คราฟท”์   
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1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อส่งเสริมงานหัตถกรรม ลดสภาวะความตึงเครียด จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส 

Covid-19 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้ สู่การเรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนทั้งใน

จังหวัดเชียงใหม่ และทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
3. สร้างช่องทางการถ่ายทอดงานหัตถกรรม สู่การส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน 

1.3  รูปแบบและการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ (Creative Online Workshop) เป็นการเรียนรู้

ว ิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้จากวิทยากร
ผู้ชำนาญการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อดิจิตอลของโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบา้น
ขององค์การยูเนสโก เพจเฟสบุ๊ค Facebook Fan Page และ YouTube Channel ภายใต้ชื ่อ Chiang 
Mai City of Crafts and Folk Art โดยมีข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

 
1. การถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์สำหรับการเผยแพร่องค์

ความรู้งานหัตถกรรม 
2. ประกาศรับสมัครผู ้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน

ช่องทางเพจเฟสบุ๊คของโครงการนครเชียงใหม่ฯ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนช่องทาง

ออนไลน์ 
4. จำก ัดจำนวนของผู้ ม ีส ิทธิ์ เข ้าร ่วมก ิจกรรม 

จำนวน 50 ท่าน/กิจกรรม  
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 

ชุด/กิจกรรม โดยการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
“Learn รู้ – ลอง Do  คราฟท”์   
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โดยชุดสื่อวีดิทัศน์การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมนี้มีขั้นตอนการจัดทำชุดสื่อออนไลน์ คือ ขั้นตอนที่
หนึ่งการเชิญวิทยากรในแต่ละกิจกรรมมาร่วมถ่ายทอดกระบวนการทำงานหัตถกรรม โดยวิทยากรแต่ละ
กิจกรรมจะต้องสาธิตงานหัตถกรรมในประเภทของตน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการได้
อย่างชัดเจน  ขั้นตอนที่สอง เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ผ่านช่องทางสื่อดิจิตัลของโครงการฯ เพื่อเก็บเป็นชุด
ฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ไว้ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ (Creative Online Workshop) ในครั้งนี้เป็นการ
เผยแพร่กระบวนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ โดยมีการคัดเลือกงานหัตถกรรม  
ที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย หากผู้เข้าร่วมอบรมต้องการที่จะพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็สามารถจัดหาวัสดุจากพื้นที่ของตนเองได้ จึงได้คัดเลือกประเภทงานหัตถกรรมสำหรับ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ 4 ประเภท ได้แก่ งานจักสาน งานผ้า งานโลหะ และงาน
กระดาษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรมครั้งที่ 1  ประเภทงานจักสาน “สานเส้นตอกเป็นดอกดวง” 
กิจกรรมครั้งที่ 2  ประเภทงานโลหะ “คัวตองดอกไม้ไหว” 
กิจกรรมครั้งที่ 3  ประเภทงานผ้า “ปักลาย สไตล์อาข่า” 
กิจกรรมครั้งที่ 4  ประเภทงานกระดาษ “โคมประทีป ยี่เป็ง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2    กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมที่ 4 
 

ภาพที่ 1.2  สัญลักษณ์ประเภทงานหัตถกรรมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
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กิจกรรมคร้ังที่ 1 : สานเส้นตอกเป็นดอกดวง 

 
ภาพที่ 1.3  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่1 

 
1.1 รายละเอียดกิจกรรม 

งานจักสานเป็นหัตถกรรมอีกประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในงานประเพณีและพิธีกรรม ทั้งยังเป็นข้าวของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเชียงใหม่ ในปัจจุบันจะพบงานจักสานหลากหลายประเภททีชุ่มชนป่าบง 
อำเภอสารภี  เนื่องจากชุมชนป่าบง อำเภอสารภีเป็นแหล่งชุมชนที่มีต้นไผ่ค่อนข้างมาก และยังคงมีผู้สืบ
ทอดงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานอยู่ ซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ในครั้ง
นี้ ทางโครงการฯ ได้เชิญแม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล ครูภูมิปัญญาประเภทเครื่องจักสาน จากแหล่งงาน
หัตถกรรมชุมชนป่าบง มาถ่ายถอดเทคนิค และองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สาน หนึ่งในงานพุทธ
ศิลป์ ประดับตกแต่ง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้  
โดย แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล  
ครูภูมิปัญญางานหัตถกรรมพ้ืนบ้านเมือง
เชียงใหม่ ประเภทงานจักสาน 
 
ศูนย์การเรียนรู้เฮือนซอมพอ อำเภอสารภี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.4  เบื้องหลังการถ่ายทำสื่อวิดิทัศน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 
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1.2 การประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัคร 
1.2.1  กำหนดการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมครั้งที่ 1 ดังนี้ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google ฟอร์ม) 
**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน ***** 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ShmFVwKgxZm7awBB7 
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
(จำนวน 50 ท่าน) ผ่านทาง Facebook page :  
Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดส่งชุดอุปกรณ์ทางไปรษณีย์
ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนท่านละ 2 ชุดกิจกรรม  
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2563  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านร่วมเรียนรู้ และทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 1 ผ่านทางสื่อ
วิดีทัศน์การเรียนการสอนผ่านทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
(เวลา 14.00 น.) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  7 

1.2.2  การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน และจัดส่งชุดอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.6  ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 

ภาพที่ 1.5  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่1 

 

ภาพที่ 1.7 ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 
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1.2.3  การจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
รับชมสื่อวิดีทัศน์ 
ช่องทาง Facebook Page 
ผ่านลิ้งค์ https://fb.watch/2GTkPIbo0E/  
หรือ QR code  
 
 
 
 
 
ช่องทาง Youtube Channel 
ผ่านลิ้งค์ https://youtu.be/EKK_ScB0L7E  
หรือ QR code  
 

 
 
 

ภาพที่ 1.8  การเผยแพร่สื่อกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 
 

https://fb.watch/2GTkPIbo0E/
https://youtu.be/EKK_ScB0L7E
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1.2.4  ประมวลภาพผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.9  ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1   
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กิจกรรมที่ 2 : คัวตอง ดอกไม้ไหว 
 

 
ภาพที่ 1.10  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 

2.1  รายละเอียดกิจกรรม 
งานโลหะ หรือ “คัวตอง” เป็นงานหัตถกรรมที่นำแผ่นโลหะทองเหลืองมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้

ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งในงานแสดงพื้นบ้าน เช่น ดอกไม้ไหว เล็บฟ้อน เป็นต้น 
ซึ่งจะพบงานประเภทโลหะทองเหลืองที่ ชุมชนพวกแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ชุมชนพวก
แต้มคัวตอง ชุมชนนี้ยังคงมีการทำฉัตรทองเหลือง ดอกไม้ไหว และเล็บฟ้อน โดยช่างฝีมือในชุมชน 
กิจกรรมนี้จึงเป็นการนำเสนอถึงเทคนิคการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากโลหะ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้
จากคนรุ่นใหม่ที่สืบสานงานหัตถกรรมประเภทโลหะ คือ คุณสุริเยนทร์  แสนศรี  ที่จะนำเสนอเทคนิค และ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโลหะทองเหลืองเป็นช่อดอกไม้  
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           การถ่ายทอดองค์ความรู้โดย  
                 คุณสุริเยนทร์ แสนศรี  
      ผู้สืบสานและสืบทอดงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
                ประเภทงานโลหะ (ดอกไม้ไหว) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1.11  เบื้องหลังการถ่ายทำสื่อวิดิทัศน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2  
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

หน้า  12 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

2.2  การประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัคร 
2.2.1  กำหนดการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมครั้งที่ 2 ดังนี้ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2563   

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google ฟอร์ม)  
**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน ***** 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/hWEiUHeYsKb72gaY7 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวน 50 ท่าน) 
 ผ่านทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2563   
ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดส่งชุดอุปกรณ์ 
ทางไปรษณีย์ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนท่านละ 2 ชุดกิจกรรม  
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 :  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านร่วมเรียนรู้ และทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 2 ผ่าน
ทางสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนผ่านทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts 
and Folk Art (เวลา 13.00 น.) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  13 

2.2.2  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน และจัดส่งชุดอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1.13 ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 

ภาพที่ 1.12  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 

ภาพที่ 1.14 ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  ครั้งที่ 2 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

หน้า  14 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

2.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร่วิดีทัศน์กิจกรรมครั้งที่ 2  วันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับชมสื่อวิดีทัศน์ 
ช่องทาง Facebook Page 
ผ่านลิ้งค์ https://fb.watch/3e0txc1Com/  
หรือ QR code  
 
 
 
 

 
ช่องทาง Youtube Channel 
ผ่านลิ้งค์ https://youtu.be/QI929p8sh_g  
หรือ QR code  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.15  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 

 

https://fb.watch/3e0txc1Com/
https://youtu.be/QI929p8sh_g


รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  15 

2.3  ประมวลภาพผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.16  ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2   

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

หน้า  16 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

 

กิจกรรมที่ 3 : ปกัลาย สไตล์อาข่า 

 
ภาพที่ 1.17  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 

3.1  รายละเอียดกิจกรรม 
งานหัตถกรรรมประเภทผ้า ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีหลากหลายประเภท เช่น ผ้าทอ ผ้าเขียนเทียน  

ผ้าปัก ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ เช่นเดียวกับการปักลายที่มีสีสัน มักจะพบเห็นในกลุ่มชาติ
พันธุ์อาข่า ที่จะมีเทคนิคการปักลายที่มีความละเอียด โดยจะนิยมปักไว้บนเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะ ใน
จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนกำแพงงาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายในชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตของตนเอง เช่น การปักผ้าที่ยังคงลวดลายและเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ 
สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้คณะทำงานได้เข้าไปเรียนรู้
เทคนิคร่วมกับชุมชน เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องภาษาที่ใช้ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ เทคนิคของการปักผ้า 
แล้วนำกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อวิดีทัศน์ ให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ
เทคนิคไปปรับใช้ในการพัฒนางานหัตถกรรมต่อยอดสู่ชิ้นงานใหม่ที่ยังคงเทคนิคของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  17 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โดยนางปอ เจ่วปอ 
ประเภทงานผ้า ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
จากชุมชนกำแพงงาม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
และนำเสนอองคค์วามรู้โดย คุณธนกร สุธีรศักดิ์ 
คณะทำงานโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ขององค์การยูเนสโก 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

หน้า  18 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

3.2  การประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัคร 
3.2.1  กำหนดการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมครั้งที่ 3 ดังนี้ 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google ฟอร์ม) 
**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน ***** 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Er1xFQqpvnf4T3fu7 
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
(จำนวน 50 ท่าน) 
ผ่านทาง Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
จัดส่งไปรษณีย์ชุดอุปกรณ์ให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนท่านละ 2 ชุดกิจกรรม  
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2563  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้รับชุดกิจกรรมจากทางโครงการ ร่วมเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 3 พร้อมกันผ่านทางสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนผ่านทาง 
Chiang Mai City of Crafts and Folk Art (เวลาโดยประมาณ 13.00 น.) 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
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ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  19 

3.2.2  การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน และจัดส่งชุดอุปกรณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.20 ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
ครั้งที่ 3 

ภาพที่ 1.19  ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 

ภาพที่ 1.18  การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 
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หน้า  20 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

3.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร่วิดีทัศน์กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
 
 
 
 

 
รับชมสื่อวิดีทัศน์ 
ช่องทาง Facebook Page 
ผ่านลิ้งค์ https://fb.watch/3eANAzrLtS/   
หรือ QR code  
 
 
 
 

 
 ช่องทาง Youtube Channel 

   ผ่านลิ้งค์ https://youtu.be/JQbMGM3SdOs 
                                                                     หรือ QR code  

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.21  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 

https://fb.watch/3eANAzrLtS/
https://youtu.be/JQbMGM3SdOs
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 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  21 

3.3.  ประมวลภาพผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.22  ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 
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หน้า  22 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

กิจกรรมที่ 4 : โคมประทปี ยี่เป็ง 

 
ภาพที่ 1.23 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 4 

 
4.1  รายละเอยีดกิจกรรม 

งานหัตถกรรมประเภทกระดาษ ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีทั้งวิธีการผลิตกระดาษสาจากชุมชนต้นเปา 
อำเภอสันกำแพง ที่มีประวัติอันยาวนานของชุมชน และการนำกระดาษไปสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมที่
สอดคล้องกับประเพณี พิธ ีกรรมของชาวเชียงใหม่ โดยจะนำกระดาษสามาสร้างเป็นโคมประทีป  
และนำไปใช้ช่วงประเพณีลอยกระทง เพราะมีความเชื่อเรื่องการบูชาโคมประทีป ที่จะทำให้เกิดแสงสว่าง
ในชีวิตของตนเองและครอบครัว ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีชุมชนที่นำกระดาษสามาทำเป็นโคมอยู่  
3 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 2) ชุมชนเมืองสารทหลวง อำเภอเมือง 3) ชุมชนเวยีง
กุมกาม อำเภอสารภี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เลือกชุมชนเวียงกุมกาม ที่มีแหล่งเรียนรู้เฮียนศิริศิลป์ โดย 
พ่อครูพลเทพ  บุญหมื่น  ผู้สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านงานกระดาษ และงานผ้า เช่น งานโคมล้านนาทรง
แปดเหลี่ยม โคมแขวนรูปดาว ผ้าต้องลาย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมาถ่ายทอดเทคนิค ขั้นตอนการ 
ทำโคมแขวนรูปดาวในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำผลงานที่เกิดจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้
งานประเพณีลอยกระทงได ้
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 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้โดย  
พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น  
ครูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ประเภทงานกระดาษ 
แหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป์เวียงกุมกาม  
อำเภอสารภี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.24  เบื้องหลังการถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  ครั้งที่ 4 
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หน้า  24 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

4.2  การประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัคร 
4.2.1  กำหนดการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมครั้งที่ 4 ดังนี้ 

วันที ่25 ตุลาคม 2563 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google ฟอร์ม) 
**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน ***** 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/sQXXn1LfJWJ5mXMt5 

 
วันที ่26 ตุลาคม 2563 
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
(จำนวน 50 ท่าน) 
ผ่านทาง Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 
วันที ่27 ตุลาคม 2563 
ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดส่งไปรษณีย์ชุดอุปกรณ์
ให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนท่านละ 2 ชุดกิจกรรม  

 
วันที ่31 ตุลาคม 2563  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้รับชุดกิจกรรมจากทางโครงการ ร่วมเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 4 พร้อมกันผ่านทางสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนผ่านทาง 
Chiang Mai City of Crafts and Folk Art (เวลาโดยประมาณ 13.00 น.)  
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4.2.2  การประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน และจัดส่งชุดอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.25  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ครั้งที ่4 
 

 
ภาพที่ 1.26  ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ครั้งที่ 4 

 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  

ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

หน้า  26 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

4.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร่วิดีทัศน์ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

 
 

 
รับชมสื่อวิดีทัศน์ 
ช่องทาง Facebook Page 
ผ่านลิ้งค์ https://fb.watch/3e0Ta26kPq/  
หรือ QR code  
 
 
 
 

 
ช่องทาง Youtube Channel 
ผ่านลิ้งค์ https://youtu.be/V72EWlDFzbM  
หรือ QR code  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.27  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ครั้งที่ 4 

https://fb.watch/3e0Ta26kPq/
https://youtu.be/V72EWlDFzbM
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4.3  ประมวลภาพผลงานจากผู้เข้าร่วมมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ครั้งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.28  ประมวลภาพผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ครั้งที่ 4 
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หน้า  28 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

1.4  สรุปผลการการจัดกิจกรรม 
จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Creative Online Workshop 2020) 

ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “Learn รู้ – ลองดู Crafts” ทั้ง 4 กิจกรรม ตลอดระยะเวลาเดือนตุลาคม เพื่อเป็น
การสร้างเสริมทางเลือกลดภาวะความตึงเครียดจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19  จึงได้เห็นถึง
ความสำคัญในการนำงานหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
สร้างความรับรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้างงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถเป็นช่องทาง
ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้งานหัตถกรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ทำให้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้ 
ภาคเหนือ (จำนวน 142 คน) ภาคกลาง (จำนวน 54 คน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 2 คน) 
และภาคใต้ (จำนวน 2 คน)  

ทางโครงการฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการออนไลน์ 
ทั้ง 4 กิจกรรม โดยจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์  https://forms.gle/Y48zWbC21gDgwSH76  ทาง
อีเมลของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดได้กรอกแบบสำรวจ โดยได้แบ่งประเด็นสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1.29  การส่งแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/Y48zWbC21gDgwSH76
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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ข้าราชการ

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการออนไลน์ ทีได้จัดส่งไปนั้นมีผู้ตอบกลับ
แบบสอบถามจำนวน 32 คน โดยมีข้อสรุปที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  
โดยมีรายละเอียดข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
เพศ     

- ชาย 11 คน (ร้อยละ 34.4 %)  
- หญิง 21 คน (ร้อยละ 65.6 %) 

 
ช่วงอายุ 
- อายุต่ำกว่า 20 ปี =  1 คน   
- อายุ 20 – 30 ปี  =  8 คน  
- อายุ 31 – 40 ปี  =  6 คน  
- อายุ 41 – 50 ปี  = 12 คน 
- อายุ 51 ปีขึ้นไป  =  5 คน 

 
การประกอบอาชีพ 

- นักศึกษา/นักศึกษา             = 4 คน 
- ข้าราชการ                       = 3 คน 
- พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  = 3 คน 
- ลูกจ้าง                           = 5 คน 
- ธุรกิจส่วนตัว                    = 12 คน  
- อ่ืน ๆ (แม่บ้าน. รับจ้างทั่วไป,  
ข้าราชการบำนาญ, เจ้าของและนักออกแบบงาน craft)  = 5 คน 

 
จากการสำรวจข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 32 คน พบว่าร้อยละการสำรวจที่มาก

ที่สุดแบ่งเป็นผู้ที่สนใจเป็นเพศหญิงที่มีร้อยละ 65.6%  ช่วงอายุระหว่าง 41 -50 ปี ร้อยละ 37%  และการ
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 38%  
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หน้า  32 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ได้มีการ
แบ่งการสำรวจออกเป็น 9 หัวข้อได้แก่ 

1.  ความน่าสนใจของการจัดกิจกรรม 
2.  ประเภท/ความหลากหลายของงานหัตถกรรมที่นำเสนอ 
3.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
4.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
5.  ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
7.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
8.  การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
9.  การนำความรู้ไปเผยแพร่ และถ่ายทอดได้ 

จากหัวข้อดังกล่าวข้างต้นนี้ได้มีการใช้เกณฑ์วัด 5 ระดับคือ  
ดีมาก 
ดี 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 
 

โดยตั้งค่าแกน y จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 32 คน และ ค่าแกน x เป็นแบบสำรวจ 9 หัวข้อ ได้ผล
สรุปจากแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

1.  ความน่าสนใจของการจัดกิจกรรม  

 

ระดับดีมาก  จำนวน 28 คน 
ระดับดี  จำนวน  4 คน 
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 1  รายงานความกา้วหน้ากจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ หน้า  33 

2. ประเภท/ความหลากหลายของงานหัตถกรรมที่นำเสนอ 

 

ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 
ระดับดี  จำนวน  5 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
 

3.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 25 คน 
ระดับดี  จำนวน  5 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  2 คน 
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4.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 

 

ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 
ระดับดี  จำนวน  5 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
 

5.  ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 24 คน 
ระดับดี  จำนวน  7 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
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6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการดำเนนิกิจกรรม 

 

ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 
ระดับดี  จำนวน  5 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
 

7.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 23 คน 
ระดับดี  จำนวน  6 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  3 คน 
 
 
 
 
 
 
 

8.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 
ระดับดี  จำนวน  5 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
 

9.  การนำความรู้ไปเผยแพร่ และถ่ายทอดได้ 

 

ระดับดีมาก  จำนวน 27 คน 
ระดับดี  จำนวน  7 คน 
ระดับปานกลาง จำนวน  3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 กิจกรรมนั้นพบว่ามีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ที่มีความต้องการเรียนรู้ ฝึกทักษะ
ด้านงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ออนไลน์ที่สร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนงานหัตถกรรม 4 ประเภท ได้แก่ งานจักสาน งานผ้า งานโลหะ และงานกระดาษ 
ด้วยข้อจำกัดในการส่งอุปกรณ์ทดลองกิจกรรมจำนวน 50 ชุด/กิจกรรม ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้สมัครท่านอื่นๆ แต่ยังมีผู้สนใจจัดเตรียมวัสดุด้วยตนเองเพื่อเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันจากสื่อ
วิดีทัศน์ที่สามารถรับชม และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา  

ทั้งนี้ผลการตอบรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติรูปแบบการออนไลน์ (Creative Online 
Workshop 2020) ภายใต้ชื่อ “Learn รู้ – ลอง Do คราฟท์” มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างสื่อสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของงานหัตถกรรมเพื่อให้สามารถนำมาต่อยอด พัฒนา
งานหัตถกรรมพ้ืนบ้านต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ด้านงานหัตถกรรม
พื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ (Share Experiences) เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และสร้างคุณค่าของผู้ที่ให้
ความสนใจ และเป็นการตอบเป้าหมายของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นข้อตกลง (Commitment) ที่สมาชิก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ได้ตั้งข้อตกลงกับองค์การยูเนสโก ในการพัฒนาเมืองตามพันธกิจของสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (Mission Statement) 
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2  รายงานความกา้วหน้าโครงการฟ้ืนฟูมรดกภมูปัิญญาพืน้บา้นสรา้งสรรค์ หน้า  38 

2 
รายงานความก้าวหน้าโครงการฟ้ืนฟมูรดกภมิูปัญญาพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์

2.1 ท่ีมาและความส าคญั 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเรื่อยมา อาทิ แหล่ง

ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เชงิวฒันธรรม แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ แหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์แหล่งศลิปหตัถกรรม และ
แหล่งมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่า ด้วยบรบิทของเมอืงที่มคีวามหลากหลายทางด้านวฒันธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี   
ชาตพินัธุ์ ซึ่งการพฒันาเมอืงจะต้องควบคู่ไปกบัการรกัษาทุนทางวฒันธรรมของพืน้ที ่ทีม่อีตัลกัษณ์
แตกต่างกนัออกไป สรา้งการรบัรู ้สง่เสรมิองคค์วามรู้พืน้ถิน่ของชุมชน เกดิการสรา้งสรรคผ์ลงานที่มี
คุณค่าทางกาย และทางใจ เพิม่อาชพีและรายไดใ้นชุมชน โดยเป็นการพฒันาต่อยอดจากมรดกภูมิ
ปัญญา  

โครงการฟ้ืนฟูมรดกภูมปัิญญาพื้นบ้านสร้างสรรค ์เป็นการด าเนินงานที่ขบัเคลื่อนร่วมกบั
ชุนชน ภายใต้แนวคดิ “เรยีนรู้ ฟ้ืนฟู มรดกภูมปัิญญาพื้นบ้านสร้างสรรค์” มุ่งเน้นการศึกษาด้าน
กายภาพ (Place) ศกัยภาพความพรอ้มของชุมชน (People) พฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุ ม ช น  ( Products)  
สื่อความเขา้ใจของชุมชนต่อสาธารณชน (Promotion) เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูมรดกภูมปัิญญา
พื้นบ้านอย่างสร้างสรรค ์ท าให้เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมปัิญญาท้องถิน่ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาชุมชนสู่การท่องเที่ยวด้านมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านสร้างสรรค์ของจงัหวดั
เชยีงใหม ่ 

โดยไดม้เีกณฑใ์นการคดัเลอืกชุมชน 
1. ดา้นประวตัศิาสตรข์องพืน้ที ่
2. ดา้นความโดดเด่นทางภูมทิศัน์วฒันธรรม  
3. ความพรอ้มของชุมชนในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของตนเอง 
4. สิง่อ านวยความสะดวกเพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

จากเกณฑใ์นการคดัเลอืกชุมชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าชุมชนบา้นเทพเสดจ็ ต าบลเทพ
เสดจ็ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแหล่งพื้นที่เชงิประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัแห่งหนึ่งของ
เมอืงเชียงใหม่ในด้านเกษตรกรรม อีกทัง้เป็นเส้นทางการผลิตและขนส่งสินค้าให้แก่คนในเมือง
เรื่อยมา โดยมวีตัถุดบิส าคญัทีเ่ป็นมรดกภูมปัิญญาเกี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง นัน่คอื “เหมีย้ง” พชื
พืน้ถิน่ตระกูลชาอสัสมั (Camellia sinensis var. assamica) เป็นพชืพืน้ถิน่ทีม่คีวามส าคญักบัชุมชน 
และมบีรบิททีเ่กี่ยวเนื่องกบัวถิชีวีติของคนเมอืงมาอย่างยาวนาน ทัง้ดา้นอาหารสาธารณูปโภค ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมอย่างชดัเจน อีกทัง้แหล่งพื้นที่ชุมชนบ้านเทพเสด็จ ยงั เป็นแหล่งส่งออกทาง
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เกษตรกรรมจากการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพระดบัประเทศ 
นอกจากนี้ยงัมลีกัษณะทางภูมศิาสตร ์จุดเด่นของระบบนิเวศมแีหล่งตน้น ้าทีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาต ิและปัจจุบนัชุมชนบ้านเทพเสดจ็ ก าลงัพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีก่ าลงัได้รบั
ความนิยมในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จากศกัยภาพความพร้อมของชุมชนบ้านเทพเสดจ็เบื้องต้นนัน้ เพื่อให้เกดิการฟื้นฟูมรดก
ท า ง 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาชุมชนบ้านเทพเสด็จ ทั้งทางกายภาพของ
ชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพื่อเป็นการน าไปสู่การขบัเคลื่อนควบคู่กบัการพฒันา
ต่อยอดและดำเนินการโดยชุมชน สร้างแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับการสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริม
กิจกรรมทางมรดกวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน  

2.2  วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษากายภาพของชุมชนบ้านเทพเสดจ็ ต าบลเทพเสดจ็ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชยีงใหม ่
2. เพื่อศกึษาศกัยภาพของชุมชนบ้านเทพเสดจ็ ต าบลเทพเสดจ็ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชยีงใหม ่
3. เพือ่เสนอแนวทางการฟ้ืนฟูมรดกทางภูมปัิญญาพืน้บา้นอย่างสรา้งสรรค์ 

2.3  ระยะเวลาการด าเนินงาน : เดอืนมกราคม - เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

 
2.4  แผนการด าเนินงาน : 

ส่วนท่ี 1 : การศกึษาขอ้มูลภาคเอกสาร และการเก็บขอ้มูลภาคสนามเพื่อรวบรวมขอ้มูล
ดา้นกายภาพของชุมชนบา้นเทพเสดจ็ 

ส่วนท่ี 2 : การเผยแพร่องคค์วามรู ้สรา้งความตระหนักถงึคุณค่าในทรพัยากรทอ้งถิน่ของ
ตนสูก่ารพฒันาต่อยอดผลติภณัฑเ์พือ่ควบคู่การสง่เสรมิการตลาดของชุมชน 

การด าเนินงาน/ระยะเวลา มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 
ศกึษากายภาพของชุมชนบา้นเทพเสดจ็  
ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชยีงใหม ่

   

ศกึษาศกัยภาพของชุมชนบา้นเทพเสดจ็  
ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชยีงใหม ่

   

เสนอแนวทางการฟ้ืนฟูมรดกทางภูมิปัญญา
พืน้บา้นอย่างสรา้งสรรค ์
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ส่วนท่ี 3 : ร่วมถอดบทเรียนองค์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟู
มรดกทางภูมปัิญญาพืน้บา้นสรา้งสรรคแ์ก่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี 1 : การศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และการเกบ็ข้อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน

กายภาพของชุมชนบ้านเทพเสดจ็ 

ประวตัศิาสตรพ์ืน้ทีแ่ต่เดมิเรยีกว่า หมู่บา้นป่าเหมีย้ง มกีารอยู่กระจดักระจายรอบป่าใหญ่ 
มกีารอยู่อาศยัของผู้คนป่าเหมี้ยง ที่มกีารเพาะพชืพื้นถิน่ตระกูลชาอสัสมั (Camellia sinensis var. 
assamica) และเป็นพชืพื้นถิน่ที่มคีวามส าคญักบัชุมชนโดยมลีกัษณะใบเหมี้ยงจะมขีนาดใหญ่กว่า 
“ ใ บ ช า  Tea”  
เหมี้ยงเป็นพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าต้นน ้า มีร่มไม้ใหญ่ และแสงแดดร าไรผ่านได้
พอประมาณ พบมากในเขตพื้นที่สูงบริเวณจังหวัดภาคเหนือของไทย โดยเป็นแนวคิดระบบ
เกษตรกรรมที่บรรพบุรุษของคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนเหนือมกีารถ่ายทอดเรยีนรู้จาก
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ สื บ ท อ ด เ รื่ อ ย ม า 
จงึส่งผลให้บรเิวณพื้นที่นี้เป็นเสน้ทางเศรษฐกจิการค้าส่งออกโบราณ “เสน้ทางม้าต่างววัต่าง” ที่มี
การผลติและส่งออกเหมีย้งโดยใชเ้สน้ทางคาราวานสนิคา้เดนิทางตดิต่อแลกเปลีย่นกนัชุมชนต่าง ๆ 
เรื่อยมา 

บรบิททางประศาสตร์พื้นที่ต าบลเทพเสด็จ เดมิที่ยงัไม่ได้แยกการปกครองมาเป็นต าบล  
การปกครองขึ้นอยู่กบัต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มจี านวน 12 หมู่บ้าน 
ต่ อ ม า ใ น 
ปี 2534 ต าบลเทพเสดจ็ ได้แยกตวัมามจี านวน 7 หมู่บ้าน ในขณะนัน้ ต่อมาในปัจจุบนัมหีมู่บ้าน
เ พิ่ ม ขึ้ น 
อกี 1 หมู่บา้น รวมหมู่บา้นทัง้สิน้ 8 หมู่บา้น 

สภาพที่ตั้งและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตะวันตก
ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดหวัดใกล้เคียง คือ  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง

ปาน จังหวัดลำปาง  
ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง 
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ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภอสันทราย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่พัฒนา
แล้วหลายแหล่ง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 – 1,760 เมตร 

 

 

 

 

 

 
สภาพการณ์ปัจจุบนั ประชาชนในพืน้ที่ประกอบอาชพี การเพาะปลูกเมลด็กาแฟเป็นอาชพี

หลกั จากการส่งเสรมิโดยมูลนิธิโครงการหลวง โดยการน าต้นพนัธุ์เข้ามาเพาะเลี้ยงและจดัสร้าง
แ ป ล ง ส า ธิ ต  
ณ บา้นปาง-ไฮ หมู่ที ่7 ต.เทพเสดจ็ จนสามารถกระจายไปยงัหมู่บ้านอื่น ๆ จนไดร้บัความนิยมใน
ทุกครวัเรือน เพื่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ส่งขายให้แก่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งถือเป็นอีก
ช่องทางส่งเสรมิรายได ้และตวัเลอืกส าหรบัทดแทนการผลติและส่งออกเหมีย้ง เนื่องจากปัจจยัของ
ผู้บรโิภคในปัจจุบนั และผลตอบรบัทางด้านรายได้ที่ควบคู่กบัผลผลติ จงึเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลให้
กลุ่มเกษตรกรมคีวามสนใจและเปลีย่นแปลงในการลงทุน 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 พืน้ทีก่ารท าเกษตรกรรมเพาะปลูกเหมีย้งและเมลด็กาแฟ 
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ภาพท่ี 2.2 การเพาะปลูกเหมีย้ง, อุปกรณ์การท าเหมีย้ง ไดแ้ก่ เตาปุง (เตานึ่ง) และบ่อหมกัเหมีย้ง 
 

 
ภาพท่ี 2.3 การเพาะปลูกเมลด็กาแฟ และการแปรรปูสง่ออกเมลด็กาแฟ 

นอกจากนี้แลว้ยงัเริม่มกีารท าเกษตรกรรมเพาะปลูกประเภทพชืไมผ้ล อาท ิแมคคาเดเมยี 
(ผลไมเ้มอืงหนาว) ทุเรยีน เป็นต้น โดยการส่งเสรมิและแจกจ่ายกล้าพนัธุ์จากมูลนิธโิครงการหลวง, 
ก า ร ท า 
ปศุสตัว์ขนาดเล็ก เช่น การเลี้ยงสุกร (หมู) ไก่ และววั เป็นต้น และมกีารเพาะพนัธุ์พชืดอก อาทิ 
กล้วยไม้ เพื่อส่งออกผลผลติให้แก่มูลนิธโิครงการหลวง ตลอดทัง้การประยุกต์โดยแนวคดิทฤษฎี
เกษตรแบบส่วนผสม คอื การเพาะเลี้ยงผึ้ง และชนัโรง เพื่อส่งออกน ้าผึง้และแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
อื่น  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายท่ี 2.4 การเพาะปลูกแมคคาเดเมยี โดยการสง่เสรมิจากมลูนิธโิครงการหลวง 

 
ประชากรในพื้นท่ีต าบลเทพเสดจ็ 

กลุ่มประชากรทัง้สิน้ 1,864 คน  แบ่งเป็นชาย 974 คน  หญงิ  890 คน  (ขอ้มลู ณ วนัที่  
24 กุมภาพนัธ์  2559)  มจี านวนครวัเรอืน 754 ครวัเรอืน โดยสามารถแบ่งสดัส่วนตามช่วงอายุเป็น  
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กลุ่มผู้สูงอายุ 70 % กลุ่มวยักลางคนและเดก็ 30 % (จากการสอบถาม
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่7, มกราคม 2564)  

สถาบนัการศกึษาระดบัตน้ คอื โรงเรยีนเทพเสดจ็วทิยา สงักดัสานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.), ประเภทสามญัศกึษา เปิดท าการเรยีนการสอนในระดบัชัน้อนุบาล 3 
ถงึมธัยมศกึษาตอนต้นปีที ่3 โดยในปัจจุบนัมจี านวนนักเรยีกเขา้ศกึษาในจ านวนโดยประมาณ 50-
100 คน  

การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชพีของกลุ่มประชากรในเขตพื้นทีต่ าบลเทพเสดจ็แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

ดงันี้ 
1.  เกษตรกรรม ไดแ้ก่ เหมีย้ง, กาแฟ, ไมผ้ล และไมด้อก 
2.  เลีย้งสตัว ์ไดแ้ก่ ปศุสตัวข์นาดเลก็ ไดแ้ก่ หม,ู ไก่, ผึง้ และชนัโรง 
3.  กลุ่มผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 

3.1  กลุ่มทีพ่กัขนาดเลก็ ไดแ้ก่ โรงแรม-รสีอรท์, โฮมเสตย,์ โฮสเทล 
3.2  ธุรกจิรา้นอาหาร ไดแ้ก่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร  
3.3  ธุรกจิกจิกรรมสนัทนาการ ไดแ้ก่ กจิกรรมผจญภยั (Adventure, Zipline) 

เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
3.1 การเสริมสร้างการรบัรู้ การประชาสมัพนัธ์ เพื่อส่งเสริมและพฒันาแหล่งพื้นที่

ชุมชนบ้านเทพเสด็จให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม โดยการขบัเคลื่อนร่วมกนัระหว่างชุมชน หน่วยงานระดบัทอ้งถิน่ และ
องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 

3.2 การพฒันาและส่งเสริมจากทุนทางเกษตรกรรมให้เกิดการต่อยอดร่วมกับการ
สง่เสรมิในเชงิธุรกจิการท่องเทีย่ว อาท ิการพฒันาผลติภณัฑช์ุมชน ผลติภณัฑก์าร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
เพื่อการส่งเสรมิแนวทางการตลาด แผนรองรบัระยะยาวควบคู่ระหว่างวฒันธรรม
ร่วมกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว 

 
ส่วนท่ี 2 : การเผยแพร่องคค์วามรู้ สร้างความตระหนักถึงคณุค่าในทรพัยากรท้องถ่ินของตน
สู่การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์เพื่อควบคู่การส่งเสริมการตลาดของชุมชน (อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน) มแีผนการด าเนินงานดงันี้ 

1. การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์
ความรู ้ 
สรา้งความตระหนกัถงึคุณค่าในทรพัยากรทอ้งถิน่ของตน 
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2. การจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่พฒันาทกัษะและศกัยภาพ
สูก่ารพฒันาต่อยอดผลติภณัฑเ์พือ่ควบคู่การสง่เสรมิการตลาดของชุมชน 

 
ส่วนท่ี 3 : ร่วมถอดบทเรียนองค์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูมรดกทางภูมิปัญญา
พื้นบ้านสร้างสรรคแ์ก่ชุมชน (อยู่ระหว่างด าเนินงาน) มแีผนการด าเนินงานดงันี้ 

1. ถอดบทเรยีนองค์ความรู้ภูมปัิญญาพื้นบ้านจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผ่านการจดั
ประชุมเชงิปฏบิตักิารและการจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
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3 
รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
ด้านหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององคก์ารยูเนสโก (ต่างประเทศ) 

รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ด้านหตัถกรรม
และศลิปะพืน้บา้นขององคก์ารยเูนสโก ต่อสมาชกิเครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก หรอื
เมอืงทีส่นใจการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก ซึง่การด าเนินงาน
นี้จะท าใหเ้กดิกระบวนการท างานร่วมกนัแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล รบัรูถ้งึบทบาทหน้าทีภ่ารกจิ
ของการเป็นสมาชกิเมอืงสร้างสรรคข์ององค์การยูเนสโก โดยมแีผนการน าเสนอเชยีงใหม่เครอืข่าย
เมอืงสรา้งสรรคด์า้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นขององคก์ารยเูนสโก  

ด้วยภารกิจของการเป็นสมาชิกเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ที่จะต้องมกีาร
น า เ ส น อ 
เมอืงร่วมกบัสมาชกิเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนครูภูมปัิญญา 
ศิ ล ปิ น  
นักออกแบบ เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างเมอืง โดยมวีตัถุประสงค์ในการน าเสนอเมือง
เชยีงใหม่ ดงันี้ 

1. เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ การเป็นสมาชกิเมอืงสรา้งสรรค ์ 
2. เสรมิสรา้งศกัยภาพของเมอืงและประเทศ ในการสรา้งสมัพนัธ์ทีด่ ีและการ

สรา้งเครอืขา่ยงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นระหว่างประเทศ 
3. ส่งเสรมิครูภูมปัิญญา นักออกแบบ งานหตัถกรรมของเมอืงสู่กลุ่มสมาชิก

เมอืงสรา้งสรรค ์

เมอืงอู่ฮ ัน่ สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคด์า้นการออกแบบ ของ
องค์การยูเนสโก เป็นเมอืงที่ได้รบัผลกระทบจากข่าวโรคระบาดโควดิ 19 ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) ท าใหท้ัว่โลกไดร้บัผลกระทบหลากหลายได ้ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการท่องเทีย่ว “เมอืงอู่ฮ ัน่” 
จงึไดเ้ชญิสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก ร่วมถ่ายทอดผลงานทีส่ะทอ้นถงึผลกระทบที่
ได้รบั และได้เชญิจงัหวดัเชยีงใหม่ให้ร่วมส่งผลงานดา้นงานศลิปะของคนรุ่นใหม่ ที่เปรยีบเป็นงาน
หตัถกรรมอกีประเภทของเมอืง ใหเ้สนอผลกระทบทีไ่ดร้บัจากโรคระบาดโควดิ 19 และงานศลิปะยงั
เป็นตวัเชื่อมระหว่างเมอืง ผูค้น สามารถสง่ถ่ายความรูส้กึ นึกคดิ ผ่านผลงานดงักล่าว  

การน าเสนอเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน ของ
องค์การยูเนสโกร่วมกบั “เมืองอู่ฮัน่ สาธารณรฐัประชาชนจีน” สมาชกิเมอืงสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบ ทีม่กีารจดันิทรรศการแลกเปลีย่นระหว่างเมอืงในชื่อว่า “2020 Rebirth and Co-existence 
Art Exhibition” และได้เชญิให้จงัหวดัเชยีงใหม่ร่วมส่งผลงาน เพื่อจดัท านิทรรศการแลกเปลี่ยน ณ 
เมอืงอู่ฮ ัน่ ซึ่งนิทรรศการนี้ไดม้ ีแนวคิด การเกิดใหม่และการด ารงอยู่ร่วมกนั (Rebirth) เมื่อทัว่
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 หน้า  45                     3   รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชียงใหม่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
(ต่างประเทศ)  

โลกเผชญิกบัภยัพบิตัิ และโรคระบาดโควดิ 19 ที่ท าให้ทุกอย่างบนโลก
ใ บ นี้ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง  แ ล ะ ท า ใ ห้ ง า น ศิ ล ป ะ ดู เ ห มื อ น จ ะ 
ไรป้ระโยชน์ ไม่สามารถรกัษาคนป่วยหรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางกายภาพ แมว้่าโลกจะโดนเรื่องราว
ต่างๆ ท าใหเ้กดิความรูส้กึเครยีด วติกกงัวลกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เช่นเดยีวกบัเมอืงของเราที่
เราอาศยัอยู่ ภยัพบิตัิ และโรคระบาดโควดิ19ไม่เพยีงแต่ทิ้งความทรงจ าอนัเจ็บปวดไว้เพื่อรกัษา
บาดแผลของเมอืง นิทรรศการนี้จงึเป็นแรงบนัดาลใจให้เราจะไม่พ่ายแพ ้การเกดิใหม่เป็นการกระท า
ในขณะทีเ่รายงัอยู่ร่วมกนั ดงันัน้ ทางเมอืงอู่ฮ ัน่จงึเชญิศลิปินและนกัออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมสรา้งสรรค์
ผลงานที่สะท้อนความเจบ็ปวดที่ได้รบั สู่การเกดิใหม่ที่น ามาสู่การอยู่ร่วมกนั ระหว่างผู้คนกบัผู้คน 
ผูค้นกบัเมอืง ผูค้นกบัสิง่แวดลอ้ม และผูค้นกบัธรรมชาต ิ 

ภาพท่ี 3.1  ตราสญัลกัษณ์เมอืงสรา้งสรรคอ์ู่ฮ ัน่ (ซา้ย) และสญัลกัษณ์กลุ่มศลิปินของเมอืงอู่ฮ ัน่ 
(ขวา) 

แนวคิดจากโครงการดังกล่าวของเมืองอู่ฮัน่ ที่แลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้วยงานศลิปะยงัเป็นงานหตัถกรรมอีกแขนงหนึ่ง ที่ใช้มอืในการ
ถ่ายทอดผลงาน เรื่องราวของภยัพบิตั ิและผลกระทบทีไ่ดร้บัจากโรคระบาดโควดิ19 ของเมอืงตนเอง
เป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึความรูส้กึของเมอืง สรา้งเครอืข่ายของกลุ่มศลิปินรุ่นใหม่ระหว่างประเทศ เกดิ
ความร่วมมือกันร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก การด าเนินงานครัง้น้ีจึง
สอดคล้องกบัเป้าหมายของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในการ
แลกเปลี่ยนผลงาน (Cross Networks)  ระหว่างเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และเมือง
สรา้งสรรคด์า้นงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น ซึ่งผลงานงานจะสะทอ้นถงึสถานการณ์ปัจจุบัน คน 
พืน้ที ่วฒันธรรม ประเพณี  

ดว้ยจงัหวดัเชยีงใหม่ มกีลุ่มศลิปินทีอ่อกแบบสร้างสรรคอ์ยู่มากมาย และมกีลุ่มศลิปิน
คนรุ่นใหม่จากสตูดโิอ (Addict Studio) เป็นศูนยร์วมกลุ่มศลิปิน นักออกแบบ กราฟฟิตี้ ของจงัหวดั
เชียงใหม่ และเป็นกลุ่มที่เคยได้ร่วมงานกบัโครงการนครเชียงใหม่เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ด้าน
หตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นขององคก์ารยเูนสโก ในการท างานร่วมกบัชุมชนหตัถกรรม เช่น วาดรูป
วถิชีวีติชุมชนควรค่าม้า, ชุมชนพวกแต้ม และชุมชนอื่นๆ ในต่างจงัหวดั ท าให้เป็นศลิปินกลุ่มนี้มี
ความโดดเด่นในด้านการท างานร่วมกบัชุมชนหตัถกรรมสร้างผลงานร่วมกบัชุมชนในพื้นที่ เขา้ใจ
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บรบิทของเมอืง ประวตัศิาสตรช์ุมชน ประเพณีวฒันธรรม จงึมศีลิปินเขา้
ร่วมแสดงผลงานดงักล่าวจ านวน 6 คน คอื 

 

 
ท่ี รายละเอียดศิลปิน ความโดดเด่นของศิลปิน 
1 คุณคชภคั   ศรสีงัวาล วาดภาพผู้คนเสมอืนจรงิที่สะท้อนถงึเอกลกัษณ์ผูค้นในชุมชน มคีวาม

สนใจในการช่วยเหลอืชุมชนผ่านงานศลิปะ โดยมปีระสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกบัชุมชนทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ และประเทศไทย  

2 คุณศุภเชษฐ ์  ภุมกาญจน์ 
 
 

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยช้าง ที่เปรยีบเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
และสัตว์เล็กๆ มีการใช้สีที่อ่อนโยน อบอุ่น แสดงให้เห็นถึงการอยู่
ร่วมกนัระหว่างสตัว์ และผู้คน โดยผลติผลงานออกแบบทัง้ในรูปแบบ 
กระเป๋า เซรามคิ เครื่องประดบั ที ่Suphachet Studio  

3 คุณวษิณุ  เสน้แกว้ใส ผลงานทีแ่สดงออกถงึผู้คนในรูปแบบตวัการต์ูน เลยีนแบบ เป็นที่นิยม
ส าหรบักลุ่มวยัรุ่น และคนรุ่นใหม่ ทีส่ามารถเขา้ใจถงึการสือ่ความหมาย
ของงาน ดว้ยผลงานทีเ่ขา้ใจง่ายจงึมกีารผลติงานออกมาทัง้ในรูปแบบ 
กราฟฟิค และ ภาพเคลื่อนไหว (Annimation)   

4 คุ ณ ปิ ย ะ ศั ก ดิ ์  เ ขี ย ว
สะอาด 

การแสดงออกถงึธรรมชาต ิสตัวป่์า ทีอ่ยู่ร่วมกบัผูค้น และอยู่ร่วมกบัทุก
สถานการณ์บนโลกใบนี้ ถ่ายทอดผลงานถงึความเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนั 
ระหว่างคน สตัว ์และธรรมชาต ิ 

5 คุณวรศิรา   จนัทะคตั การถ่ายทอดเรื่องราวของผูห้ญงิ ที่มคีวามหลากหลายบนโลกใบนี้ ทัง้
ด้านชาตพินัธุ์ วฒันธรรม สื่อถงึความรู้สกึกบัเหตุการณ์ทีไ่ด้รบัหรอืได้
พบเจอ เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นของพืน้ที ่ปัญหาของสงัคม 
และผลกระทบต่างๆ ทีผู่ห้ญงิบนโลกนี้ไดเ้ผชญิ 

6 คุณทวชินม ์ ชมทววีริุตม ์ การแสดงผลงานผ่านสตัว์ในวรรณคด ีเทพเจา้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ความ
เชื่อ ความศรทัธาของแต่ละพืน้ที ่ทีเ่ป็นหน่ึงในกลไกของขบัเคลื่อนผูค้น 
ใหด้ าเนินชวีติอย่างสมดุล สรา้งพลงัในการด าเนินชวีติ 

โดยศิลปินของเชียงใหม่ทัง้ 6 ท่าน ได้น าเสนอผลงานที่เข้าแลกเปลี่ยนกบัเมอืงอู่ฮ ัน่ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปยงัต่างประเทศได้ จึงได้
เปล่ียนแปลงการด าเนินงานในรปูแบบการแลกเปล่ียนนิทรรศการของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ 
เพื่อน าเสนอเมืองเชียงใหม่และเมืองสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค ์เก่ียวกบัสถานการณ์โควิด 19  
ซ่ึงได้วางแผนการด าเนินงานแลกเปล่ียนผลงานโดยมีการจดัแสดงนิทรรศการท่ีเชียงใหม่ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ หรือ มีนาคม 2564 (ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด19) โดยศลิปินทัง้ 6 
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ท่านได้มผีลงานที่ผ่านมา และผลงานที่น าเสนอร่วมกบั เมอืงอู่ฮ ัน่ ดงั
รายละเอยีดของศลิปินดงัต่อไปนี้ 
 

 

1 
คณุคชภคั ศรีสงัวาล 

 
แนวคดิของการรงัสรรค์ผลงานโดยสะท้อน
ถงึผู้คน ธรรมชาต ิโดยจะแสดงผลงานผ่าน
อาคาร หรือก าแพงเพื่อสะท้อนถึงตัวตน 
ความงามของแต่ละพืน้ที ่

 
ภาพท่ี 3.2  ผลงานทีผ่่านมา คุณคชภคั  ศรสีงัวาล 
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แนวคิดของผลงาน 

มคีวามรูส้กึมากมายเกดิขึน้ระหว่างการระบาด สงัคม ผูค้น ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ
อื่ น  ๆ  
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากในห้วงเวลานี้ แน่นอนเราไม่สามารถปฏเิสธความสูญเสยีได้ แต่ยงัมี
เรื่องราวดีๆ มากมายเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั และสิง่นี้ท าใหเ้กดิค าถามขึน้มาถงึโรคระบาด Covid-19 
ว่าสถานการณ์นี้ไดใ้หบ้ทเรยีนมากมาย และสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรู้จากสถานการณ์นี้ เราจะช่วยอะไรได้
บ้าง เพื่อสร้างค าตอบร่วมกนัผ่านงานศลิปะ จงึต้องการให้งานศลิปะเป็นค าถามส าหรบัผู้คน และ
สรา้งประเดน็ทางสงัคมในการพฒันา ปรบัตวัของการอยู่บนโลกไปนี้ต่อไป 

I had many feelings happened during the pandemic. Society, people, nature, 
environment and others, everything has changed a lot in this time. Of course, we cannot deny 
the loss but there are still many good stories happening at the same time. And this made me 
want to ask the question back. Covid-19 has given many lessons and what we have learnt 
from this situation. So, from now on what can we help to make the difference in the world? I 
want my art to be a question to people and to raise social issues.  

 
ผลงานท่ีน าเสนอ 

 
 
 
ศ  ิลป น: นาย คชภคั 
ศรสีงัวาลย ์
ช่ืองาน: That Time 
เทคน ค: Watercolor, ink 
and Copic on paper 
ขนาด: 60 x 60 ซม. 
ปี: 2020 
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ภาพท่ี 3.3  ผลงานน าเสนอของ คุณคชภคั  ศรสีงัวาล  
 

2 

คณุศภุเชษฐ์  ภมุกาญจน์ 
 
มีแนวคิดในการแสดงผลงานของตนเองที่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั พยายามใช้สแีละ
ภาพสือ่งานศลิปะดว้ยสตัวต์่างๆ เพือ่อธบิาย
ด้านในโลกของตัว เอง ให้กระต่ายเ ป็น
จินตนาการของตัวเอง และช้างเป็นสิ่งที่
ปกป้องจนิตนาการอยู่เสมอ  
 

 

 
ภาพท่ี 3.4  ผลงานทีผ่่านมาของ คุณศุภเชษฐ ์ ภุมกาญจน์ 
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แนวคิดของผลงาน 

ในช่วงเกดิภยัพบิตัฉิันใชเ้วลาอยู่กบัตวัเอง มนัสรา้งความตระหนักรูใ้นตนเองใหม่ของ
ฉัน นอกจากนี้ฉันยังเข้าใจความเชื่อมโยงของการอยู่ร่วมกันในโลกทัง้ทางกายภาพและทาง
เศรษฐกิจได้ดีขึ้น หลังจากเกิดภัยพิบัติทกัษะใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่างของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกบัคนจะถูกสรา้งขึน้ เราสามารถเหน็ความเชื่อมโยงของความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชน
กบัประชาชนแม้กระทัง่ประเทศและในประเทศ ภยัพบิตัิไม่ได้ท าให้เราโดดเดี่ยว เพยีงสร้างวธิี / 
รปูแบบ / ช่องทางใหม่ในการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเรา 

During the disaster, I’d spent time with myself. It created my new self-awareness. 
Moreover, I also better understand the link of co-existence in the world both physical and 
economic.  After the disaster, the new skills and different perspectives of  
co-existence between people and people are created. We can see the connection of the 
relationship between people and people, even countries and countries.  The disaster  
did not make us solitary. It just create the new ways / forms / channels of interaction between 
us.  

 
ผลงานท่ีน าเสนอ 

 
 
 
 

ศ  ิล ป น :  น า ย  ศุ ภ เ ช ษ ฐ์  
ภมุกาญจน์ 
ช่ืองาน: Our Universe 
เทคน ค: Oil on linen 
ขนาด: 60 x 60 ซม. 
ปี: 2020 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.5  ผลงานทีน่ าเสนอของ คุณศุภเชษฐ ์ ภุมกาญจน์ 
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3 
คณุวิษณุ  เส้นแก้วใส 

การน าตวัการ์ตูนเลยีนแบบคนมาถ่ายทอด
เรื่ องราวของสภาพสังคมปัจจุบัน กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก และตามพื้นที่
ต่างๆ ให้ตระหนักถงึความส าคญัของผู้คน 
พืน้ที ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6  ผลงานทีผ่่านมาของคุณวษิณุ  เสน้แกว้ใส 
 

 
แนวคิดของผลงาน 
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ฉนัตอ้งการเชื่อมต่อกบัผูค้นดว้ยแอนิเมชัน่การออกแบบตวั
ละคร และพิมพ์ภาพประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 โดยการแสดงออกถึง
ประชาชนทีม่ากมาย และคนในประเทศไทย 

I want connect to the people by animation, character design and Illustration print.  
Detail about Corona Virus, hard of people and politician ignore people in Thailand. 

 
ผลงานท่ีส่งเข้าร่วม 

 
 

ศ  ิลป น: นาย วษิณุ ุ เสน้แกว้ใส 
ช่ืองาน: Once Upon A Time in S.E.A. 
เทคน ค: Video 2D Animation 
ระยะเวลา: 2 นาท ี
ปี: 2020 
 

 

 
ภาพท่ี 3.7  ผลงานทีน่ าเสนอของคุณวษิณุ  เสน้แกว้ใส 
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4 

คณุปิยะศกัด์ิ เขียวสะอาด 
เอกลกัษณ์ของการถ่ายทอดงานศลิปะผ่าน
สัตว์ มีชีวิตที่จะสะท้อนเรื่องราวต่างๆ 
มากมาย ทัง้สายตา ท่าทาง การแสดงออก
ถึงความรู้สึกนึก  รวมถึงการถ่ายทอด
เรื่องราวระหว่าง คน สตัวม์ชีวีติบนโลกใบ
นี้ 
 
 

 
ภาพท่ี 3.8  ผลทีผ่่านมาของ คุณปิยะศกัดิ ์ เขยีวสะอาด 
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ภาพท่ี 3.9  ผลงานทีผ่่านมาของ คุณปิยะศกัดิ ์ เขยีวสะอาด 

 
แนวคิดของผลงาน 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตถือก าเนิดบนโลกใบนี้กระบวนการ หรือผลของการกระท าตาม
ธรรมชาตขิองมนุษย์ได้ก่อให้เกดิการชะล้างสิง่มชีวีติออกจากโลกในทุกขัน้ตอนของประวตัศิาสตร์
ก า ร ด า ร ง อ ยู่   
ทุกช่วงเวลามทีัง้โรค ภยัจากธรรมชาต ิหลงัการสญูเสยีมกัมชีวีติใหม่เกดิขึน้เสมอ  

ในปี 2562-2563 โรคระบาดโควดิ -19 สรา้งความเสยีหายใหก้บัชวีติทัว่โลก นอกจากนี้
ยงัร้ายแรงและน่ากลวักว่าที่เคยเหน็มา นอกจากนี้ยงัเกดิความตื่นตระหนกกบัโรคระบาดโควดิ 19 
ท า ใ ห ้
ห่างเหินทางสงัคมทัว่โลก ประชาชนต้องอยู่บ้านงดการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภยัขณะที่การแพร่ระบาด ชีวติก็ยงัคงต้องด าเนินต่อไป ผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สิง่มชีวีติ และการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตมิากขึน้  

เมื่อมนุษย์ไม่สามารถออกไปสร้างความเสยีหายให้กบัชวีติ และธรรมชาตอิย่างที่เคย
เ ป็ น  
ท าใหช้่วงเวลาเพยีงไม่กีเ่ดอืนสัน้ ๆ ทีเ่กดิโรคระบาดโควดิ 19 ท าใหส้ภาพแวดลอ้มบนโลกใบนี้ดขีึ้น 
อย่างมนียัส าคญั มลพษิทางน ้าลดลง สภาพอากาศดขีึน้ ฯลฯ  

ดงันัน้ความหวงัในการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ มนุษย์ตระหนักถึงความส าคญัของชวีติ 
พวกเขาไดเ้หน็และรบัรูถ้งึขอ้เสยีของพฤตกิรรมของตนเอง ท าใหเ้กดิการตระหนักถงึสิง่มชีวีติอื่น ๆ 
สรา้งจติส านึกทีด่สีามารถอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาตไิดด้มีากขึน้ และเตบิโตไปดว้ยกนั 
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Since the creatures were born on this planet, the natural process or effect of 

human actions have created the leaching of living organisms from hearth at all stages of its 
existence history.  Every period, there are diseases, natural disasters, after loss there’s 
always new life birth. 

In 2 0 1 9 - 2 0 2 0 , Covid-1 9  disease was damaging to life around the world.  
It’s also more serious and scary than ever before. In addition, this kind of panic must be 
prevented by social distancing. People must stay at home, refrain from traveling to various 
places for safety reasons, while the attacks continue. The effect of that distance creates more 
organisms and natural changes. 

When humans do not go out to damage life and nature like they used to,  
at this time only for a short few months. The environment is significantly improved, water 
pollution is reduced, wasted is reduced, etc. 

Therefore, hope in the recovery of natural growth. Human realizes how’s 
important of life. They have seen and perceived them, just hope that we can learn  
the disadvantages of their own behavior and aware of other organisms as well as keeping 
them growing together sustainably. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานท่ีน าเสนอ 
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ศ ลป น: นาย ปิยศกัดิ ์เขยีวสะอาด 
ช่ืองาน: Distance 
เทคน ค: Spray and acrylic on wood panel 
ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 
ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.10  ผลงานน าเสนอของ คุณปิยะศกัดิ ์ เขยีวสะอาด 
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5 
คณุวริศรา  จนัทะคตั 

 
ผลงานทีแ่สดงถงึ ความอ่อนโยน ความ
กล้าหาญ ความเศร้าเสยีใจ ความเป็น
ผู้หญิงสะท้อนเรื่องราวในสังคมทัง้ดี
และรา้ย ทีผู่ห้ญงิไดพ้บเจอ หรอืความ
อ่ อ น โ ย น ที่ ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ
สภาพแวดลอ้มทีโ่หดรา้ยบนโลกใบน้ี 

 
 

 

 
ภาพท่ี 3.11  ผลงานทีผ่่านมา คุณวรศิรา  จนัทะคตั 

 
 
แนวคิดของผลงาน 
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มนุษยเ์คยผ่านการแพร่ระบาดมาหลายครัง้ แต่ไม่เคยมวีธิี
ใดที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลกรุนแรงเท่าโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ไวรัสแพร่ระบาด 
สถานการณ์นี้ท าใหส้ญัชาตญาณการอยู่รอดของมนุษยช์ดัเจนมากขึน้ ผูค้นเร่งรบีออกมาเพื่อกกัตุน
อาหารและสิง่ของจ าเป็น บางครัง้กม็คีวามสบัสนวุ่นวายมากมายทีเ่กดิจากความกลวั ความกลวัว่า
พวกเขาจะไม่มีอาหารและสิ่งของเพื่อความอยู่รอด  จนลืมนึกไปว่าคนอื่น ๆ ก็ยังต้องใช้ชีวิต
เช่นเดยีวกบัเรา และเราไม่ใช่คนเดยีวทีอ่าศยัอยู่บนโลกใบนี้ เราลมืความเป็นมนุษย ์ทีต่้องมคีวาม
ช่วยเหลอืกนั แบ่งปันกนั ความเอื้ออาทร และการแสดงความรกัเป็นสิง่ส าคญัที่จะท าใหเ้ราผ่านพ้น
สถานการณ์เลวรา้ยน้ีไปได ้

 
Humans have been through a series of epidemics, but there has never been a 

way to affect humans and the world as severe as Covid-19. During the time when the virus 
had spread. This situation makes the human instinct survival more clear. People come out in 
a hurry to hoard up food and necessities. Sometimes there is a lot chaos caused by fear, a 
fear that they won’t have any food and things for survive. Until they forget to realize that other 
people still need to live the same as us and we’re not the only one who live on this planet. 
We forgot human beings, sharing generosity and showing love is important to get us through 
this terrible situation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานท่ีน าเสนอ 
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ศ  ิลป น: นางสาว วรศิรา จนัทะคตั 
ช่ืองาน: RAW 
เทคน ค: Spray and acrylic on wood panel 
ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 
ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.12  ผลงานน าเสนอของ คุณวรศิรา  จนัทะคตั 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 
คณุทวิชนม ์ชมทวีวิรตุม ์

 
การถ่ายทอดผลงานผ่านคติความเชื่อ ความ
ศรทัธาของมนุษย์ ที่สะท้อนถึงอารมณ์ที่อยู่
ภายใตข้องจติใจ  
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ภาพท่ี 3.13  ผลงานทีผ่่านมาของคุณทวชินม ์ชมทววีริุตม ์
 
 

 
แนวคิดท่ีน าเสนอ 

สิง่ที่เกดิขึ้นในช่วงไม่กี่เดอืนที่ผ่านมาดูเหมอืนเป็นการทดสอบจากธรรมชาตคิรัง้ใหญ่ 
ส าหรับมนุษยชาติ ที่สร้างความสูญเสียทัง้ชีวิตและเศรษฐกิจไปทัว่โลก แต่สิ่งที่เราได้เห็นใน
สถานการณ์เพื่อเอาชนะโรคร้ายนี้คอื ความเสยีสละ ความสามคัค ีการแบ่งปันช่วยเหลอืซึ่งกนัและ
กนั เคารพและเชื่อฟังค าแนะน าจากทมีแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ .  

อยากจะแสดงภาพวาด Street Art โดยใช้ลกัษณะของคนที่ก าลงั“ ไหว้” ซึ่งเป็นภาษา
กายของวฒันธรรมไทย เป็นการแสดงสญัลกัษณ์ของจติใจทีด่ี เพื่อแสดงความขอบคุณผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ใ น 
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การเอาชนะไวรสัโควดิ -19 และยงัไดอ้ธษิฐานขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัว่
โลกเพือ่คุม้ครองใหทุ้กคนมสีุขภาพแขง็แรงมสีตใินการด าเนินชวีติ เพราะผมเชื่อว่าเมื่อเรามจีติใจที่ดี
ทุกสิง่ทีเ่ราท าจะม ีแต่สิง่ดีๆ  

 
What happened in the few months ago seem like a big new test of nature to 

humanity. That has caused loss of life and economics throughout the world, but what  
we have seen in this situation in order to overcome this deadly disease are sacrifice, unity, 
sharing, helping each other, respect and obey the advice from a team of doctors or experts.  

I would like to show the Street Art painting by using the characteristics  
of people who is doing “Wai” which is the body language of Thai culture. It indicates  
a symbol of good heart to show appreciation those involved in defeating the Covid- 19 virus. 
And also praying from sacred things around the world to protect everyone to be healthy be 
mindful of life. Because I believe that when we have a good heart everything we do will have 
good things.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานท่ีน าเสนอ 
ศิลปิน: นาย ทวิชนม์ ชมทวีวริุตม์ 
ชื่องาน: No More Kovid 19 
เทคนิค: Acrylic on canvas 
ขนาด: 40 x 30 ซม. 
ปี: 2020 
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ภาพท่ี 3.14  ผลงานทีน่ าเสนอของคุณทวชินม ์ ชมทววีริุตม ์
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4 
รายงานความก้าวหน้าการน าเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหตัถกรรม 

และศิลปะพื้นบ้านขององคก์ารยูเนสโก (ในประเทศ) 

การน าเสนอเมอืงเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค ์ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน  
เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละร่วมแลกเปลีย่นการด าเนินงานสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค ์โดยมภีารกจิ
ในการสรา้งความร่วมมอืระหว่างกลุ่มสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค ์และเมอืงที่ใหค้วามสนใจเขา้
ร่วมเพื่อร่วมเป็นสมาชิกเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื่อให้เกดิกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ร่วมหาแนวทางทีส่อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารยูเนสโก และเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมอืง ที่เกิดจากทุนทางวฒันธรรมของแต่ละพื้นที่ ให้เกิดการเข้าใจอัต
ลกัษณ์ของตนเองสู่การพฒันาคน พฒันางานหตัถกรรม พฒันาพืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์กดิการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิสร้างรูปแบบกระบวนการท างานร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเภทสาขาต่าง ๆ  (Collaboration 
Network) เพื่อให้เกิดแนวทางการท าแผนการด าเนินงานของเมืองสร้างสรรค์กับเมืองที่มีความ
ต้องการร่วมเป็นเครอืข่ายสมาชกิ หรอืเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององค์การ
ยูเนสโก ยกระดบัการท างานของเมอืงให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามแนวทางขององค์การ
ยเูนสโก  

จากแผนการด าเนินงานการน าเสนอเมืองเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้าน
หตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (ในประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 นี้  ได้จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ร่วมกบัจงัหวดัสุโขทยั เนื่องมาจากจงัหวดัสุโขทยัได้รบัเลอืกให้เป็นสมาชิกเมอืงเครอืข่าย
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน ในปี 2562 โดยองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัสุโขทยั องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (อพท.) 
ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนจงัหวดัสุโขทยั ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการ
เป็นสมาชกิเมอืงสร้างสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก เพื่อให้สามารถพฒันาเมอืงจากทุนทางวฒันธรรม
ของตนเอง และประชาสมัพนัธ์เมอืงต่อนานาชาต ิให้เหน็ถงึความอุดมสมบูรณ์ของเมอืงสุโขทยัทัง้
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นมรดกวฒันธรรม และดา้นหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน ท าใหจ้งัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัสุโขทยัเป็นสองเมอืงสมาชิกขององค์การยูเนสโก ด้านหตัถกรรมและศิลปะ
พืน้บา้นในประเทศไทย  
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ภาพท่ี 4.1   ตราสญัลกัษณ์เมอืงสรา้งสรรค ์ของจงัหวดัสุโขทยั 

คณะท างานโครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค์
ขององค์การยูเนสโกด้านหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) จงึได้
เขา้ร่วมน าเสนอเชยีงใหม่เมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก ในงาน “เทศกาลเผาเทยีนเล่นไฟ” ที่
จั ด ขึ้ น ใ น วั น ที่   
29  ตุลาคม ถงึ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลประจ าปีที่จดัขึ้นในช่วงลอยกระทงของ
จงัหวดัสุโขทยั โดยภายในงานจะมทีัง้กจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมของเมอืง รา้นคา้หตัถกรรม อาหาร
เครื่องดื่มเฉพาะเมอืงสุโขทยั และในปีนี้ได้มกีารจดัพื้นที่ส าหรบัเมอืงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
(Thailand Creative Cities Network : TCCN) และเมอืงที่ก าลงัขบัเคลื่อนเป็นเมอืงสร้างสรรค์ร่วม
น าเสนอเมอืงของตนเอง เพือ่สรา้งความรบัรู้เรื่องเมอืงสรา้งสรรค ์และประชาสมัพนัธเ์มอืงของตนเอง
ที่มีความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO 
Creative Cities Network : UCCN) เช่น จงัหวดัน่าน, จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นตน้  

 
 
 
 
 
ทางโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้าน

หตัถกรรมและ 
 

ภาพท่ี 4.2  บรรยากาศของเทศกาลเผาเทยีนเล่นไฟ  
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ด้วยรูปแบบการจดังานของพื้นที่เมืองสร้างสรรค์สุโขทยั 
(Sukhothai Creative Zone) ปีนี้ไดน้ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบังานหตัถกรรมประเภทสิง่ทอ โดยใชช้ื่อ
ว่า “ทอเสน้” ที่เสนอถงึเรื่องราวของเส้นใยจากธรรมชาต ิมาสู่ผ้าทอที่เป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมที่
หลากหลายในจงัหวดัสุโขทยั  

โดยทางจงัหวดัเชยีงใหม่ไดเ้หน็ถงึความส าคญัในการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวผ้าทอของ
เมอืงเชยีงใหม่ จดันิทรรศการเกี่ยวผา้ทอของจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยน าเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคของ
เมอืงเชยีงใหม่ ได้น าเสนอแนวคดิการจดัแสดงโดยใช้ชื่อ “พลวตัรอาภรณ์ นครเชยีงใหม่”  รวมถงึ
น าเสนอผลงานเกีย่วกบัเสน้ใยของกลุ่มชาตพินัธุล์ซีอ ซึง่องคก์ารยเูนสโกใหค้วามส าคญักบักลุ่มชาติ
พันธุ์ ในเวลานี้  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่น าทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มา
เปลีย่นแปลงเป็นผลติภณัฑร์่วมสมยั คงความงดงาม แต่ยงัคงเอกลกัษณ์โดดเด่นคงไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.3  บรรยากาศงานและการจดันิทรรศการตวัอย่างผลงานจากโครงการนครเชยีงใหม่ 

เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 

 

 

 
นอกจากนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะท างานได้ร่วมเวทีเสวนา “เล่าเรื่อง...สุโขทัยเมือง
สร้างสรรค์” ในหวัขอ้ “นครเชยีงใหม่เมอืงหตัถกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการด าเนินงาน สู่การต่อ
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ยอด” โดยตวัแทนจากคณะท างานโครงการนครเชยีงใหม่เครอืข่ายเมอืง
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน 2 ท่าน คอื คุณอรกญัญา อนิทะ
วงค์ และคุณธนกร สุธีรศักดิ ์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนเมืองสุโขทยั คือ คุณ
เนืองนิตย์ ชยัภูม ิหวัหน้าฝ่ายพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสุโขทยั 
ในหวัขอ้ “นครเชยีงใหม่เมอืงหตัถกรรมสร้างสรรค ์แนวทางการด าเนินงาน สู่การต่อยอด”โดยทาง
คณะท างานได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่ฯ ตัง้แต่กระบวนการ
ขบัเคลื่อนเมอืงเชยีงใหม่ให้เป็นสมาชิกเมอืงเครอืข่ายสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก รวมถงึการ
น าเสนอการด าเนินงานของโครงการนครเชยีงใหม่ฯ ทีม่เีป้าหมายในการพฒันาเมอืงเชยีงใหม่จาก
งานหตัถกรรมโดยเป็นการท างานร่วมกบัชุมชนช่าง สนับสนุนงานหตัถกรรมพื้นถิน่ ส่งเสรมิความ
หลากหลายของงานหตัถกรรมให้เกดิการสร้างรายได้และเศรษฐกจิในชุมชน รวมถงึการสนับสนุน
ความเชี่ยวชาญของกลุ่มศลิปิน นักออกแบบ กลุ่มช่างฝีมอืดัง้เดิม และร่วมสมยั ที่มกีารถ่ายทอด
ผลงานสะท้อนถงึเอกลกัษณ์ของเชยีงใหม่ จากการเสวนาแลกเปลี่ยนดงักล่าวท าให้พบว่ากลุ่มการ
พฒันาของเมอืงทัง้ใน จงัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดัสุโขทยัเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั ซึ่งสมาชิก
เมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกจะท าหน้าที่ ในการน าองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่มาถ่ายทอด
กระบวนการสร้างพื้นทีส่ร้างสรรคจ์ากทุนทางวฒันธรรมของชุมชน เปิดพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หช้่างฝีมอื  
ซึง่พืน้ทีส่รา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดท้ัง้ในชุมชน ระหว่างชุมชน ระหว่างเมอืง และระหว่างประเทศ เพือ่ให้
เกดิแนวทางการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้้นแบบการสร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั สรา้งผลติภณัฑท์ี่มคีุณค่า
จากทุนทางวฒันธรรมของตนเอง ตลอดจนท าใหชุ้มชนนัน้ๆ สามารถสรา้งรายไดข้องชุมชนเอง คน
รุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจกับงานหัตถกรรม และหันกลับมาสร้างเศรษฐกิจที่ดีบนรากฐานของ
วฒันธรรมใหก้บัชุมชนของตนเองต่อไป 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4.4  การร่วมเวทเีสวนา “เล่าเรื่อง...สุโขทยัเมอืงสรา้งสรรค”์  
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5 
รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์  

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก 
“Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

 
5.1  หลักการและเหตุผล 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมไปด้วย “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่เกิดจากภูมิปัญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที ่มีความหมายหลายประเภทซึ่งก่อให้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั ้งสิ้น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นเสมือนต้นทุนในการผลิตทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นเมืองพิเศษที่
ไม่ได้มีแค่นวัตกรรมสมัยใหม่เท่านั้น หากแต่มีช่างฝีมือ ที่เป็นผู้รักษาและสืบทอดภูมิปัญญา และทำงาน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อย่างเข้มข้น และสามารถสร้างทายาทรุ่นใหม่  ๆ  
เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญา เพื่อเป็นคุณูปการแก่เมืองเชียงใหม่อย่างมากมาย  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
เป็นเวลากว่า 7 ปี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art)  
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ทั้งในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานหัตถกรรม, การจัดประชุมผู้ประกอบการ ครูภูมิปัญญา และ  
นักออกแบบ และการจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ของงานหัตถกรรม  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาว
เชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียงและประเทศไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประชุม
นานาชาติ “Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015” เป็นครั้งแรก โดยเป็นการประชุมที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรจากสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ใน ปี 
กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้การประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน  

เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรม
ของเม ืองต ่ างๆ เข ้ าด ้ วยก ันสร ้ างร ูปแบบใหม ่ของการ เร ี ยนร ู ้  (Creative New Knowledge 
Opportunities) สร้างประสบการณ์ และร่วมเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ในลักษณะรูปธรรม (Tangible 
Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม (Intangible Cultural Heritage) ผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทั้งระดับอนุภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือการพัฒนาให้เป็นบทบาทที่
สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา
เมืองภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Golds: SGGs)  ให้เกิดการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองนำไปสู่เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้คนทุกคนสามารถ
ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  ความยั่งยืนของเมืองเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ตามแผนงาน
และยุทธศาสตร์ขององค์การยูเนสโก การสร้างเครือข่ายเป็นผลมาจากการที่องค์การยูเนสโก  ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของงานด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ที่เป็นการยืนยันและร่วมกันดำเนินงานตามอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายการแสดงออกทางวัฒนธรรม วาระการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 หรือวาระการพัฒนาเมืองใหม่ การสร้างเครือข่ายจึงเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การยูเนสโก ในระดับเมืองตามวัตถุประสงค์ของวาระ 2030 และวาระการพัฒนา
เมืองใหม่ในระดับเมือง ยิ่งไปกว่านั้นบทบาทและอิทธิพลของเครือข่ายที่เข้มแข็งยังมาจากความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนร่วมที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา
สังคม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาศักยภาพของเมือง 
และประชาชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ทีเ่ป็นกลไกลสำคัญการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคง
รักษา อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของเมืองให้กับคนรุ่นต่อไป ได้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างอาชีพ 
พัฒนาพื้นที่ของตนเองจากทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ด้วยความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรม โดยใช้
เมืองสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่สำคัญขับเคลื่อนเมืองก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชน ประชาชน และ
ประเทศ องค์การยูเนสโกจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายการทำงานระดับเมือง 
สู่ระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมนำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการผลักดันแนวทางส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

งานประชุมนานาชาติเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Cities 
Network Forum 2021) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมหา
แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเมืองสมาชิกขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) ประกอบ
ไปด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม
สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร่วมกันข้ามศาสตร์อย่างบูรณาการ 
(Cross network) และเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุ รี  จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองในการขับเคลื่อนเป็นสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในแต่ละสาขาตามความโดดเด่นของเมืองที่มีฐานทางด้านวัฒนธรรม รวมถึง
การแลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในต่างประเทศทั้ง 7 สาขาได้แก่ ด้านอาหาร (Gastronomy) 
ด้านการออกแบบ (Design) ด้านวรรณกรรม (Literature) ด้านดนตรี (Music) ด้านหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ด้านภาพยนตร์ (Films) และด้านสื่อศิลปะ (Media Art) ที่จะแบ่งปัน
กระบวนการทำงานของแต่ละเมืองและผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 ด้วยสมาชิก
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ขององค์การยูเนสโกมีสมาชิกเมืองสร้างสรรค์อยู่ทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย ด้วยเหตุผลทางด้านเวลาที่ใกล้เคียงกันกับทางประเทศไทย เพื่อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกันเพื่อเกิดเป็นกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ต่อไป 

5.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรับรู้ และความเข้าใจของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
2. เพ่ือสร้างแนวทางความร่วมมือของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย (Thailand Creative 

Cities Network : TCCN) 
3. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา และผลกระทบเมืองสร้างสรรค์จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
4. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 

5.3  เป้าหมาย 
1. เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในประเทศไทย  

1.1  จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 
1.2  จังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
1.3  จังหวัดสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
1.4  กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 

2. เมืองที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
2.1  จังหวัดน่าน 
2.2  จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.3  จังหวัดเพชรบุรี 
2.4  จังหวัดเชียงราย 
2.5  จังหวัดเลย 
2.6  จังหวัดชลบุรี  

3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ 

5.4  ระยะเวลา 
กุมภาพันธ์  - มีนาคม 2564 
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กำหนดการ 
โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก 
งานประชุมนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 

“Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2021” 
กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
 

วันที่ 1 
09.00 – 09.30 น. ออกจากที่พัก 
09.30 – 10.00 น. เดินทางสู่วัดต้นเกว๋น ร่วมศึกษาภูมิทัศนสถาปัตยกรรมของล้านนา 
10.00 – 11.30 น. แหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรม “บ้านไร่ใจสุข” อำเภอหางดง 
11.30 – 12.00 น. เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ “บ้านน้ำต้น” อำเภอแม่วาง 
12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. ร่วมสร้างสรรค์งานหัตถกรรมกับแหล่งเรียนรู้บ้านน้ำต้น อำเภอแม่วาง 
17.00 น. ร่วมพิธีเปิด “Chiang Mai Crafts Blooms Festival 2021” 
 

วันที่ 2 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  กล่าวรายงานโครงการ 

กล่าวแนวทางการทำงาน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กล่าวเปิด โดย  

09.30 – 10.30 น. กรณีศึกษาจากสมาชิกเมืองสร้างสรรค์จากต่างประเทศ (online)  

การเสวนา  “ก้าวต่อไปของพันธมิตรเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์”  
10.30 – 11.30 น. การเสวนาร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองเชียงใหม่เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน

การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ โดยมีตัวแทน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาคการศึกษา  

11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร. สราวุธ  รูปิน 
 
 
 

ร่าง 
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การเสวนา  “ความร่วมมือของเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย  
(Thailand Creative Cities Network : TCCN)” 
13.00 – 15.30 น. การเสวนา “ร่วมหาแนวทางการพัฒนาสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ

อ งค ์ ก า ร ย ู เ น ส โ ก ในประ เทศ ไทย  ( Thailand Creative Cities 
Network)” โดยมีตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต  จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัย และ กรุงเทพมหานคร  

15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 
 

วันที่ 3  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

การนำเสนอ “ความพร้อมของเมืองในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก” 
09.00 – 09.30 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน 
09.30 – 10.00 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
10.00 – 10.30 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 
10.30 – 11.00 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดชลบุรี 
11.00 – 11.30 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเลย 
11.30 – 12.00 น.  นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 

การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก กับสถานการณ์ 
โรคระบาด COVID 19” 
13.00 – 15.30 น. เสวนาร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกทั้ง 7 ด้าน  

ในต่างประเทศ (UNESCO Creative Cities Network) 
ด้านอาหาร ได้แก่ เกาหลีใต,้ ญี่ปุ่น 
ด้านวรรณกรรม  ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน 
ด้านการออกแบบ ได้แก่ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เวียดนาม 
ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินเดีย 
ด้านดนตรี ได้แก่  เกาหลีใต้, อินโดนีเชีย 
ด้านภาพยนตร์ ได้แก่ ญี่ปุ่น, อินเดีย 
ด้านสื่อศิลปะ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น 

15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้ดำเนินรายการ : Dr. Alexandra  Denes 
ปิดการประชุม 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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6 
รายงานความก้าวหน้าการจดัพื้นท่ีส าหรบัการแสดงงานหตัถกรรม  

และศิลปะพ้ืนบ้านของจงัหวดัเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 
 

 

การจดัพื้นที่ส าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ห รื อ  
Chiang Mai Crafts Fair ซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็นเทศกาลศลิปหตัถกรรมพื้นเมอืงเชยีงใหม่ โดยพื้นที่
การจดัแสดงในแต่ละปีนัน้จะเปลีย่นแปลงไปตามสถานทีต่่าง ๆ ของเมอืงเชยีงใหม่ เทศกาลนี้ไดเ้ริ่ม
จั ด ขึ้ น ตั ้ ง แ ต่ 
ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ถงึปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปีที่ 4ในการเผยแพร่งานหตัถกรรม 
ศิลปะและวฒันธรรม ทัง้งานหตัถกรรมดัง้เดิม จนถึงงานร่วมสมยั ภายในเทศกาลจะมีกิจกรรม
มากมายในการสรา้งความรบัรู ้ประชาสมัพนัธพ์ืน้ทีง่านหตัถกรรม เช่น พืน้ที่ส าหรบัการขายของและ
สาธติงานหตัถกรรม พื้นที่ส าหรบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พื้นที่การแสดงศลิปะและวฒันธรรมของ
เมอืง ยกคุณค่าครูภูมปัิญญา ตลอดจน ศลิปิน นักแสดง นักออกแบบ ไดใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้ใหเ้ป็นประโยชน์
และสรา้งการท างานร่วมกนั และยงัเป็นการพฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ โดยเริม่จากทุนทางวฒันธรรมของ
ตนเอง ซึ่งในปีนี้ได้มแีนวคดิการจดัเทศกาลศลิปหตัถกรรมพื้นเมอืงเชยีงใหม่ ตอน “ยงั หาย ใจ๋” 
ศิลปหตัถกรรมยงัอยู่ทุกลมหายใจ”  

แนวคดิ “ยงั หาย ใจ๋” ในสถานการณ์โลกปัจจุบนัทีปั่ญหาต่าง ๆ มากระทบกบัชวีติและ
วิถีของ“คนเมือง” ทัง้โรคระบาด COVID-19, ฝุ่ นควัน pm2.5, มลพิษในเมือง , สภาพอากาศที่
แปรปรวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวซบเซา ส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวใน
เชยีงใหม่ และแหล่งหตัถกรรม ปัญหาเหล่านี้ลว้นแต่สง่ผลต่อลมหายใจของเราแทบทัง้สิน้ ถงึเวลาที่
ต้องกลบัมามองดู และรกัษาลมหายใจให้แขง็แรง สร้างความเข้มแขง็ เพื่อจะต่อลมหายใจให้งาน
ศลิปะพื้นบ้านที่ก าลงัจะตาย กระตุ้นลมหายใจของงานช่างที่ต้องการ คนสบืทอด รกัษาลมหายใจ
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ของเมืองเชียงใหม่ให้ยาวนาน จึงจ าเป็นต้องแสวงหา New normal 
หาทางเลอืกใหม่ให้พบทางรอด เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าเรายงัสบายดีและมแีรงขบัเคลื่อนเมอืง
เชยีงใหม่ของเรา 

Keyword :  Native - Knowledge – Wellness 

ในการจดัพื้นทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้านของจงัหวดัเชียงใหม่ 
(Chiang Mai Crafts Fair 2020) จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมดงันี้ 

6.1 กาดสล่า ออนเซลล ์: Kad Salha on sale 
6.2 กึด๊แป๋งแต่งสรา้ง : Creative Workshop 
6.3 ลมหายใจ๋คนเมอืง : Breath of Native Crafts Exhibitions 
6.4 จุมสล่า มาม่วน : Celebration Event  
6.5 ลู่เล่นลงขว่ง : Local Expression 

โดยมรีายละเอยีดกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

6.1  กาดสล่า ออนเซลล ์: Kad Salha on sale 
ร้านค้าจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม อาหารพื้นเมอืง งานหตัถกรรม และงาน

ศลิปะจากช่างทอ้งถิน่ เพื่อส่งเสรมิรายไดใ้หธุ้รกจิยงัคงหายใจ และเปิดโอกาสแก่ผูท้ีม่คีวามสามารถ
และความคดิสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดงานหตัถกรรมพืน้บา้นต่อลมหายใจงานหตัถกรรมทอ้งถิน่  

ภาพท่ี 6.1   โซนรา้นคา้ กาดสล่าออนเซลล์ 

6.1.1  รูปแบบการจดัร้านค้า กาดสล่า ออนเซลล์ ในงานเทศกาลศิลปะพื้นเมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

กาดสล่าออนเซลล์ เป็นร้านค้าจ าหน่ายงานศลิปหตัถกรรมจากช่างท้องถิน่ มสีนิค้าที่
หลากหลายจากรา้นคา้ชุมชนต่างๆ เช่น งานผา้ทอ งานจกัสาน งานเครื่องปัน้ดนิเผา งานไมแ้กะสลกั 
เป็นต้น ใหผู้เ้ขา้ร่วมงานไดเ้ยีย่มชม และเลอืกซื้อสนิคา้ อกีทัง้บางรา้นคา้ไดเ้ปิดใหผู้ส้นใจไดร้่วมท า
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ชิ้นงานหตัถกรรมด้วย สร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงาน เปิดโอกาส
ส าหรบัผูส้รา้งหตัถกรรมไดแ้ลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั 

6.1.2  สถานท่ี/ต าแหน่ง : บรเิวณลานหญ้าใต้ต้นไม ้ดา้นทศิใต้เรอืนไทลื้อ (หม่อนตุด) ของ
ส านักส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อนัเนื่องมาจากพืน้ที ่ดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรู้
เรอืนโบราณลา้นนา และยงัมภีูมทิศัน์ทีส่วยงาม ร่มรื่น สามารถเดนิชมและเลอืกซื้อสนิคา้หตัถกรรม
ไดส้ะดวกสบาย  

 

 
ภาพท่ี 6.2  ต าแหน่งทีต่ ัง้ กาดสล่าออนเซลล์ 

 
6.1.3.  รูปแบบการจดัร้านค้า : การจดัร้านค้าในครัง้นี้ จดัขึ้นในลักษณะร้านค้าใน

อาคารชัว่คราว โดยสรา้งอาคารชัว่คราวเป็นเพงิหมาแหงนหนัหน้าเขา้หากนั ตวัเพงิยาวไปดา้นขา้ง
แบ่งเป็นช่องทัง้หมด 20 ช่อง เว้นระยะห่างตรงกลางส าหรบัทางเดิน โครงสร้างเพงิท าจากไม้ไผ่ 
หลังคาเพิงทัง้สองข้างใช้ผ้าขาวมุง ทางเดินตรงกลางมีเสาส าหรบัขึงเชือกแขวนผ้าฉลุลายตรา
สญัลกัษณ์โครงการรูปนกกนิน ้าร่วมต้น มเีครื่องแขวนหรอืตุงท าจากไมไ้ผ่หอ้ยประดบัตกแต่ง แต่ละ
รา้นมป้ีายชื่อร้านตดิไวห้น้าร้าน มแีคร่ส าหรบันัง่และวางสนิค้าทุกรา้น แต่ละรา้นคา้ไดจ้ดัวางสนิค้า
งานหตัถกรรมไดอ้ย่างสวยงามน่าสนใจ 

ทางคณะท างานไดจ้ดัพืน้ทีร่า้นคา้ กาดสล่า ออนเซลล์ โดยแบ่งเป็น 2 พืน้ที ่ 
1.  พื้นท่ีด้านหัตถกรรมดัง้เดิมโดยครูช่างหัตถกรรม เครือข่ายชุมชน

หัตถกรรมและด้านงานออกแบบร่วมสมัย โครงการทดลองด้าน

หตัถกรรม และงานศิลปะ รวมทัง้หมด 16 ร้านค้า  
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1. รา้นคา้ใจ๋เมอืง 

2. รา้นคา้ลา้นฝ้ายงาม 

3. รา้นคา้นันเจร ี

4. รา้นคา้อ าพนัผา้ฝ้าย 

5. รา้นคา้เอือ้มเดอืน 

6. รา้นคา้ผา้ทอผา้ฝ้ายขนแกะ 

7. รา้นคา้ผา้ทอแม่วาง 

8. รา้นคา้บา้นมง้ดอยปุย 

9. รา้นคา้จอ้งแดงแม่วาง 

10. รา้นคา้น ้าตน้แม่วาง 

11. รา้นคา้เฮอืนศริศิลิป์ 

12. รา้นคา้เฮอืนซอมพอ 

13. โฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาลา้นนา 

14. รา้นหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นถวาย 

15. รา้นคา้ชุมชนคุณธรรมวดัป่าตาล 

16. รา้นคา้สาดแหย่งงามแม่จนัทรศ์ร ี

2.  พื้นท่ีส าหรบัเครือข่ายเมืองสร้างสรรคอี์ก 3 ร้านค้า 

1. รา้นคา้เครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค ์จงัหวดัสุโขทยั 

2. รา้นคา้เครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค ์จงัหวดัน่าน 

3. รา้นคา้เครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรค ์จงัหวดัเชยีงราย (โรงเรยีนจนัจวา้

วทิยาคม) 
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1. พื้ น ท่ี ด้ านหัตถกรรมดั ้ง เ ดิม โดยครู ช่ า ง
หตัถกรรม เครือข่ายชุมชนหตัถกรรมและด้านงานออกแบบร่วมสมยั โครงการทดลองด้าน
หตัถกรรม และงานศิลปะ รวมทัง้หมด 16 ร้านค้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1 
ร้านค้าใจ๋เมือง 

 
 
 
 

แหล่งงานหตัถกรรม : ร้านใจ๋เมือง ชุมชน
ชา้งม่อย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : สินค้าส่วนใหญ่
เป็นงานหตัถกรรมจากผา้ทอพืน้เมอืง โดยน า
ผ้าทอพื้นเมืองและเศษผ้าลวดลายต่างๆมา
ตัดเย็บเ ป็นของใช้และของตกแต่ง  เช่น 
กระเป๋าผา้ส าหรบัใส่สิง่ของและเงนิในรูปแบบ
ต่างๆ ตุ๊กตาผ้าขนาดเล็กน ามาท าเป็นพวง
กุญแจและเครื่องแขวนตกแต่งบา้น 
ภาพท่ี 6.3  รา้นใจ๋เมอืง 
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2 
ร้านค้าล้านฝ้ายงาม 

 
แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านล้านฝ้ายงาม 
หตัถกรรมอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : สนิคา้หตัถกรรม
ผ้าทอพื้นเมือง ที่หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เห็น
คุณค่าในสิ่งที่รุ่นปู่ ย่าสร้าง และน ามาสาน
ต่อสร้างเป็นผลงานหัตถกรรมที่โดดเด่น 
สวยงาม สร้างความสนใจแก่ผู้พบเหน็ จาก
การน าวัสดุ เส้นฝ้ายหลากสีมาปักสร้าง
ลวดลายให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อปักลาย
ต่างๆ กระเป๋าผ้าปักหลากส ีถุงย่ามปักลาย
พรรณไม ้เป็นต้น ท าใหส้นิคา้เป็นทีน่่าสนใจ
กบัคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก 
 
 
 

ภาพท่ี 6.4   รา้นลา้นฝ้ายงาม 
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3 
ร้านนันเจรี 

 
แหล่งงานหัตถกรรม  : ร้านนันเจรี 
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหัตถกรรม : ผ้าฝ้ายทอ
มอืสธีรรมชาต ิหตัถกรรมทีส่บืทอดจาก
อดตีสู่ปัจจุบนั งานผ้าทอในวถิชีวีติชาว
แม่แจ่มจากกลายเป็นผ้าทอที่ขึ้นชื่อ 
เป็นที่สนใจอย่างมาก สินค้าส่วนใหญ่
เป็นผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าซิ่นตีนจก
ลายต่างๆ หลากสสีนั ทอจากผา้ฝ้ายแท ้
เสือ้ผา้พืน้เมอืงยอ้มสธีรรมชาต ิถุงย่าม 
ผา้พนัคอหลากลวดลาย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.5  ผา้ซิน่ตนีจกแม่แจ่ม ของรา้นคา้นนัเจร ี
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4 
ร้านค้าอ าพนัผ้าฝ้าย 

 
แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านอ าพันผ้าฝ้าย 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : งานหตัถกรรมผ้า
ฝ้ายทอมอื ย้อมสธีรรมชาต ิมทีัง้ผลติภณัฑ์
รูปแบบดัง้เดมิและแบบร่วมสมยั เช่น ผา้ซิน่
พื้นเมอืง เสื้อพื้นเมอืง ผ้าขาวม้า หมอน ถุง
ย่ าม  ตุ๊ ก ต า รู ปสัต ว์ ต่ า งๆ  แล ะตุ๊ ก ต า
เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายนุ่งผ้าชุดพื้นเมือง 
เสื้อผ้าร่วมสมยั เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้
ชื่นชอบได้เลือกซื้อสินค้าหตัถกรรมผ้าทอ
เป็นอย่างมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.6  ผา้ทอของรา้นคา้อ าพนัผา้ฝ้าย 
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5 
ร้านค้าเอื้อมเดือน 

 
แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านเอื้อมเดือน 
อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหัตถกรรม : ผ้าทอลายจก 
จากกลุ่มสตรแีม่บ้านทีม่พีืน้ฐานการทอผ้า
ในอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้

รวมตวักนัทอผา้ซิน่ตนีจกศลิปะแห่งวถิชีวีติ
และภูมิปัญญาของชาวบ้านไว้บนผืนผ้า
อย่ างสวยงาม เกิด เ ป็นผลิตภัณฑ์อัน
ทรงคุณค่าและสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ทัง้
รูปแบบดัง้เดิมและรูปแบบที่พฒันาให้ร่วม
สมยัยิง่ขึ้น เช่น ผ้าซิ่นตีนจกลวดลายแบบ
โบราณและลวดลายที่คดิค้นพฒันาจากของ
โบราณ ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ ชุดผา้ทอร่วม
สมยั เป็นตน้  
 

ภาพท่ี 6.7  ผา้ซิน่ตนีจกดอยเต่า ของรา้นคา้เอือ้มเดอืน 
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6 
ร้านค้าผ้าทอผ้าฝ้ายขนแกะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งงานหตัถกรรม : Atittaya Natural Indigo อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : ผา้ทอลาย4 และ5ตะกอ เป็นผา้ทอทีม่คีวามงดงาม จากการเสน้
ฝ้ายทีผ่่านการยอ้มสธีรรมชาตไิดอ้ย่างกลมกลนื และมดัยอ้มเสน้ฝ้ายเกดิลวดลายทีส่วยงาม 
เหมาะส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่ม และยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในงานต่างๆ ไดอ้กีหลากหลาย
ตามแต่วตัถุประสงค์ของผู้ใช้ ส าหรบัผลิตภัณฑ์ทางร้านยงัมีสิ้นค้าอีกหลายอย่าง เช่น 
ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ เสือ้ และถุงย่าม ต่างห ู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ
ท่ี 6.8   ผา้คลุมไหล่ ของรา้นคา้ผา้ทอผา้ฝ้ายขนแกะ 
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7 
ร้านค้าผ้าทอแม่วาง 

 
แหล่งงานหตัถกรรม : รา้นคา้ผา้ทอแม่
วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : เป็นผา้ทอมอื 
จากชุมชนชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอ ที่สบื
ทอดมายาวนาน สะท้อนภูมปัิญญาและ
บ่ ง บ อ ก 
อตัลกัษณ์ดว้ยวธิกีารทอโดย “กี่เอว” ทีม่ี
ลกัษณะการทอใชฝ้้ายโยงเขา้กบัเอวของ
ผู้ทอและเสาบ้านสามารถเคลื่อนย้ายไป
ทอในที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมี
ลวดลายการทอทีแ่ปลกตา สสีนัเสน้ฝ้าย
ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ และมกัมีการ
ปักลวดลายจากเมลด็ลูกเดอืยทีส่วยงาม 
ส ะ ดุ ด ต า เ ว ล า ส ว ม ใ ส่  ส ร้ า ง เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น เสื้อปกา

เกอะญอ ถุงย่าม สายรดัเอว ผา้ส าหรบัตดัเยบ็ เป็นตน้  
ภาพท่ี 6.9  ถุงย่ามปกาเกอะญอ  ของรา้นคา้ผา้ทอแม่วาง 
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8 
ร้านค้าบ้านม้งดอยปยุ 

 
 

 

 

 

แหล่งงานหตัถกรรม : บา้นม้
งดอยปุย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : “ผา้เขยีนเทยีน” บา้นมง้ดอยปุย หนึ่งในงานศลิปหตัถกรรมของ
เชยีงใหม่อนัมเีสน่ห ์ทรงคุณค่า จากเสน้ใยกญัชงสู่การทอเป็นผนืผ้า น ามาเขยีนเทยีนแล้ว
น าไปย้อม ต้มเทียนออกจึงเกิดลวดลายสวยงาม เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้า
เอกลกัษณ์หนึ่งของชาวมง้ เป็นภูมปัิญญาและศลิปะโบราณดัง้เดมิทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาแต่
บรรพบุรุษ น าผา้ทีไ่ดม้าท าเป็นผลติภณัฑต์่างๆ ไดแ้ก่ ชุดม้ง กระเป๋า กระโปรง ผา้คลุมไหล่ 
และผา้คลุมโต๊ะ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 

6.10  ผา้เขยีนเทยีน จากชุมชนบา้นมง้ดอยปุย 
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9 
ร้านค้าจ้องแดงแม่วาง 

 
 
 
 
 
 

แหล่งงานหตัถกรรม : รา้นจอ้งแดงแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : “จ้องแดง” หรือ ร่มสีแดง เป็นงานหัตถกรรมชุมชนท าร่มโบราณ 
โครงสร้างท าจากไม้ไผ่ ใช้เส้นฝ้ายหลากสีสานยึดระหว่างซี่ร่ม ท าให้เกิดลวดสวยงามและเป็น
เอกลกัษณ์ จากนัน้น าผา้หุม้ตามดว้ยกระดาษสา ทาสแีดงหรอืสตีามทีลู่กคา้ตอ้งการ ก่อใหเ้กดิมลูค่า
ในตวัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ เป็นทีส่นใจของลูกค้า 

 
 

 

 
ภาพท่ี 6.11  จอ้งแม่วาง ทีพ่ฒันาขึน้จากรูปแบบเดมิ 
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10 
ร้านค้าน ้าต้นแม่วาง 

 
แหล่งงานหตัถกรรม : บา้นน ้าต้น อ าเภอ
แม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : “น ้ าต้น” เป็น
เครื่องปั้นดนิเผา ทีย่งัอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูการ
ท าน ้าต้นตามแบบโบราณ โดยขัน้ตอนการ
ท าแบบดัง้เดมิทัง้หมด ไม่มเีครื่องจกัรใดๆ 
ในขัน้ตอนการผลิต และมีการต่อยอด
ออกแบบน ้ าต้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 
โดยลงรกัปิดทอง วาดลายไทย ลงบนน ้ า
ต้น ประยุกต์เป็นเครื่องใชใ้นบา้น เช่น โคม
ไฟ เป็นต้น ยงัมกีารท าสรอ้ยลูกปัดจากดนิ
เผา และการคัว่เมลด็กาแฟจากทีค่ ัว่ดนิเผา
ที่ช่างได้คิดค้นขึ้นใหม่ สร้างความสนใจ
ใหก้บัผูม้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 
 

ภาพท่ี 6.12  น ้าตน้ เครื่องปัน้ดนิเผาของรา้นคา้น ้าตน้แม่วาง 
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ภาพท่ี 6.13  น ้าต้นและหมอ้น ้าลายทอง รา้นคา้น ้าต้นแม่วาง 

 

 
ภาพท่ี 6.14  ลูกปัดดนิเผา ใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกและรอยเอง 

 

 
ภาพท่ี 6.15  มุมกาแฟ ของรา้นน ้าตน้แม่วาง 
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11 
ร้านค้าเฮือนศิริศิลป์ 

 
แหล่งงานหัตถกรรม  : ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์ 
อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหัตถกรรม : เป็นงาน
หัตถศิลป์จากองค์ความรู้ของช่าง
เมอืงเชียงใหม่ที่สบืทอดกนัมาอย่าง
ต่อเนื่อง งานส่วนใหญ่เป็นงานจาก
กระดาษสา และผ้า โดย น ามาฉลุ
ลาย (ตอกลาย) ใหเ้กดิเป็นลวดลายที่
สวยงาม ใช้ในการประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ ใช้แทนการริ้ วผ้า
ประดับ มีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่าง 
เช่น โคมล้านนาทั ้งแบบผ้ าและ
กระดาษสารูปแบบขนาดต่างๆ ตุง 
ผา้ลายฉลุหลากลวดลาย เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 6.16 “ผา้ตอ้ง” ผา้ฉลุลายของรา้นคา้เฮอืนศริศิลิป์ 
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12 
ร้านค้าเฮือนซอมพอ 

 
 
 
 
 

แหล่งงานหตัถกรรม : เฮอืนซอมพอ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : หตัถกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์ ที่พฒันาต่อยอดจากองค์ความรู้
เครื่องจักสานของชุมชนในเขตต าบลป่าบง ให้มีความสวยงามร่วมสมัยยิ่งขึ้น ท าให้
หตัถกรรมเครื่องจกัสานจากไม้ใผ่เป็นที่สนใจของลูกค้า ท าเป็นผลติภณัฑ์ของใช้ ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ เช่น กระเป๋าไมไ้ผ่สาน ตะกรา้ กล่องต่างๆ พดั ดอกไม ้และพวงมาลยั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.17  เครื่องจกัสาน ของรา้นคา้เฮอืนซอมพอ 
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13 
โฮงเฮียนสืบสานภมิูปัญญา

ล้านนา 
 
 
 
 
 

 
แหล่งงานหัตถกรรม  : โฮงเฮียนสืบสานภูมิ
ปัญญาลา้นนา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : ส่วนใหญ่เป็นงาน
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน ภาษาล้านนา จกั
สาน วาดรูปล้านนา การท าตุง-โคมพธิกีรรม ผ้า
ทอ และอื่นๆ ในร้านมีผลิตภัณฑ์ให้ได้เลือกซื้อ
และลงมอืท าเองอีกด้วย เช่น กระเป๋าผ้าจ ้าลาย 
การเขยีนตัว๋เมอืง หนังสอื ผ้าพนัคอ และเสื้อมดั
ยอ้ม เป็นตน้ 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 6.18  ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน ไดร้่วมจ ้าลายลงบนกระเป๋าผา้ 
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14 
ร้านหตัถกรรมไม้แกะสลกับ้าน

ถวาย 
 

 
 
แหล่งงานหตัถกรรม : หตัถกรรมไม้
แกะสลักบ้านถวาย อ าเภอหางดง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : เป็นงาน
หตัถกรรมไม้แกะสลัก และงานปั้นรกั
สมุก ถือเป็นงานหัตถกรรมที่สร้าง
ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่  
ผลติภณัฑม์หีลากหลาย เช่น อูบปั้นรกั
สมุกขนาดต่างๆ แจกัน พาน ขนัโตก
ปั้นรักสมุก ตุ๊กตาไม้แกะ และช้างไม้
แกะสลกั เป็นต้น เป็นที่สนใจแก่ลูกค้า 
ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก ของ
ประดบัตกแต่งบา้น 
 

ภาพท่ี 6.19  สนิคา้ภายในรา้นหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นถวาย 
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15 
ร้านค้าชุมชนคณุธรรมวดัป่าตาล 

 
แหล่งงานหตัถกรรม : ชุมชนคุณธรรมวดัป่าตาล 
อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลักษณะงานหัตถกรรม : หัตถกรรมชุมชนจาก 
ภูมิปัญญาต่าง ๆ  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดภูมิ
ปัญญาเช่น กระดาษสา จกัสานกล่องขา้วจากใบตาล 
ตะกรา้สาน หมวกกะโล่โบราณ ผา้ทอเครื่องแต่งกาย
ชาวยอง เสื้อผ้าพื้นเมอืง ผ้าขาวม้า และตุงใย  เป็น
ตน้ 

 

 
ภาพท่ี 6.20  หมวกกะโล่และผา้ซิน่       ภาพท่ี 6.21   ตุงใย ของร้านค้าชุมชนคุณธรรมวดัป่า

ตาล 
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16 
ร้านค้าสาดแหย่งงามแม่จนัทรศ์รี 

 
 
 
 

 
แหล่งงานหตัถกรรม : บา้นปากคลอง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : สาดแหย่งทีถ่กัทอจากต้นแหย่ง เป็นเสื่อมสีนี ้าตาลอ่อน มคีวาม
เลื่อมมนัตามธรรมชาต ิยิง่ใชไ้ปนานๆ ผ่านการเชด็ถูท าความสะอาด กจ็ะยิง่มสีงีดงามและ
เป็นมนัวาวมากขึน้ ขอ้ดขีองสาดแหย่งนอกจากความสวยงามแลว้ คอืความแขง็แรงทนทาน
ใชง้านไดน้านกว่าเสือ่ชนิดอื่น อายุใชง้านจะมากกว่า 10 ปีขึน้ไป ท าความสะอาดง่าย มสีาด
แหย่งขนาดต่างๆใหเ้ลอืกซือ้ และมสีาธติการท าสาดแหย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 

6.22  สาดแหย่ง สนิคา้ของรา้นคา้สาดแหย่งงามแม่จนัทรศ์ร ี
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2. พื้นท่ีส าหรบัเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 
ร้านค้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1 
สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์จงัหวดั

สุโขทยั 
 
 

แหล่งงานหัตถกรรม  : อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จงัหวดัสุโขทยั 
ลักษณะงานหัตถกรรม : หัตถกรรมผ้าทอ
พืน้เมอืงสุโขทยั สว่นใหญ่เป็นงานรูปแบบดัง้เดมิ 
จากงานผ้าทอชาวไทพวนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จงัหวดัสุโขทยั มีการทอที่โดดเด่นและเป็นอัต
ลักษณ์ของชาวไทพวน โดยเฉพาะวิธีการทอ
ผ้าซิ่นมุก และการทอถุงย่ามที่มีลวดลายขิดที่
สวยงาม นอกจากนัน้ยงัมีเสื้อพื้นเมอืงและเสื้อ
แบบประยุกต์ ผ้าซิ่นตนีจก ให้ลูกค้าได้เลอืกซื้อ 
มกีารสาธติการทอผา้ซิน่มุกของชาวไทพวน 
 

ภาพท่ี 6.23  สาธติการทอซิน่มุก ของชาวไทพวนจงัหวดัสุโขทยั 
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ภาพท่ี 6. 24  ซิน่มุกจงัหวดัสุโขทยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6. 25  
เสือ้ผา้ทีต่ดัเยบ็จากผา้พมิพล์ายและผา้ทอพืน้เมอืง 

 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  95  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
 

2 
จงัหวดัน่าน 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงานหตัถกรรม : อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : เป็นงานหตัถกรรมจากผา้ทอพืน้เมอืงน่าน จากชุมชนหตัถกรรม
ในพื้นที่ ผลติภณัฑ์ที่น ามาออกร้าน มทีัง้สนิค้าที่น ามาจ าหน่ายและให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมท า 
เช่น ผา้ห่มต๋าโกง้ โคมท าจากกระดาษและผา้ทอ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัมตีุ๊กตาท าเป็นพวง
กุญแจจากผา้ต๋าโกง้ ทาสหีวัเรอืแขง่พญานาคจ าลอง ใหผู้ร้่วมงานทีส่นใจไดท้ดลองท า 

 
ภาพท่ี 6.26  เอกสารแนะน า จงัหวดัน่าน  ภาพท่ี 6.27 กจิกรรมระบายสหีวัเรอืแขง่พญานาค 
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3 
จงัหวดัเชียงราย (โรงเรียนจนัจว้า

วิทยาคม) 
 

 
 
 
 

แหล่งงานหตัถกรรม : โรงเรยีนจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 
ลกัษณะงานหตัถกรรม : เป็นผ้าปักเมี่ยนจากชุมชนหตัถกรรมชาตพินัธุ์เมี่ยนร่วมกบัโรง
เรยีจนัจว้า มผีลิตภณัฑ์หลากหลาย เช่น ชุดแต่งกายชาวเมี่ยน ผ้าคลุมไหล่ รวมถึงการ
สาธติการปักผ้าเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ลงมอืปัก มกีาแฟและเมล็ดกาแฟจากกจิกรรมของ
นักเรยีน ให้ได้เลอืกซื้อเลอืกชิมอีกด้วย เป็นที่สนใจของผู้ร่วมงานเลอืกซื้อและทดลองท า

อย่างสนุกสนาน 
 

ภาพท่ี 6.28  การสาธติผา้ปักเมีย่น และผลติภณัฑก์าแฟ ของโรงเรยีนจนัจวา้วทิยาคม จงัหวดั
เชยีงราย 
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6.2  ก๊ึดแป๋งแต่งสร้าง : Creative Workshop 
เป็นกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ช่าง นักออกแบบ และผูท้ี่

สนใจเขา้ร่วมเรยีนรูไ้ดท้ดลองปฏบิตังิานศลิปะและหตัถกรรมพืน้บา้น งานเชงิช่างมรดกวฒันธรรม ที่
มคีวามส าคญักบัเมอืงเชยีงใหม่ ร่วมกบัหน่วยงานทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์ สรา้งสรรค ์และ
พฒันา สามารถน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้นดา้นทีต่วัเองถนัด สรา้งคุณค่าใหแ้ก่ชิ้นงาน สง่เสรมิการศกึษา
ในรปูแบบทีไ่ดล้งมอืท า  

กิจกรรมเผยแพร่การสร้างสรรค์งานหตัถกรรมพื้นบ้าน และการต่อยอดสร้างสรรค์
รูปแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย ภายในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2020 ตัง้แต่วันที่ 3 - 8 
ธนัวาคม 2563 ณ พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา ณ พพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณลา้นนา ส านักส่งเสรมิ
ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง้สิ้น 10 กิจกรรม มีผู้ให้ความสนใจสมคัรเข้าร่วม
กจิกรรมทัง้สิ้นตลอดระยะเวลา 6 วนั จากการเปิดรบัสมคัรลงทะเบบียนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ตลอดทัง้ผูท้ีใ่หค้วามสนใจจากการเขา้ร่วมชมงาน  

ซึ่งกจิกรรมเผยแพร่งานหตัถกรรม Crafts Workshop 2020 ภายในงาน Chiang Mai 
Crafts Fair 2020 ได้น าแนวคดิ “กึ๊ด แป๋ง แต่ง สร้าง” คอื การคดิสร้างสรรค์ สรรค์สร้าง เพื่อสร้าง
ความสนุกสดใส โดยการน ากิจกรรมการเรยีนรู้งานหตัถกรรมทัง้ 5 ประเภท จากหตัถกรรมเมอืง
เชียงใหม่ มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปด้วยกัน โดยมีประเภทงาน
หตัถกรรม ดงันี้ 1) หตัถกรรมประเภทงานไม้ 2) หตัถกรรมประเภทงานกระดาษ 3) หตัถกรรม
ประเภทงานจกัสาน 4) หตัถกรรมประเภทงานโลหะ 5) หตัถกรรมประเภทงานผ้า โดยมกีจิกรรม 
ดงัต่อไปนี้ 

1. กจิกรรมแกะไม ้สลกัลาย                 6. กจิกรรมควัเงนิ สลกั ดุน 
2. กจิกรรมปัน้ลาย สมุกรกั                  7. กจิกรรมควัตอง ดอกไมไ้หว  
3. กจิกรรมตอกสลกั ตอ้งลาย               8. กจิกรรมเยบ็หมอน นอนหนุน 
4. กจิกรรมประดบัดวง โคมประทปี        9. กจิกรรมอะหลิง่ ติง่ติว๋ 
5. กจิกรรมสาน สรรสรา้ง โลก             10. กจิกรรมมดัผา้ ยอ้มคราม 
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ภาพที่ 6.29  รายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม Crafts Workshop 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินการประชาสมัพนัธ ์และการจดักิจกรรม 
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1 การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

 
ภาพที่ 6.30  รายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมัคร Crafts Workshop 2020 
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ภาพที่ 6.31  รายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม เผยแพร่งานหัตถกรรม Handicrafts Workshop 
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2  ประกาศรรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.32  รายละเอียดการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Crafts Workshop 2020 

 
 

1 
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กิจกรรม Workshop : แกะไม้ สลกัลาย 
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 
กิจกรรมแกะไม้ สลักลาย การเรียนรู้เทคนิคการแกะสลักไม้อันเลื่องชื่อ จากชุมชน

หตัถกรรมไม้แกะสลกับ้านถวาย ผู้สบืทอดกรรมวธิีเทคนิค และการสร้างสรรค์งานหตัถกรรมไม้
แกะสลกัของเมอืงเชยีงใหม่มาอย่างยาวนาน 

วิทยากร  :  นายอนนั ทาโน ช่างแกะสลกัไม ้ชุมชนหตัถกรรมไมแ้พสลกับา้นถวาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.33  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแกะไม้ สลักลาย 

 
 

2 
กิจกรรม Workshop : ปัน้ลาย สมุกรกั 
วนัที ่3 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
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    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
กจิกรรม ปัน้ลาย สมุกรกั กจิกรรมการเรยีนรูเ้ทคนิคภูมปัิญญาเชงิช่างพืน้บา้น ดว้ยการ

ตกแต่งเพื่อสร้างลวดลายให้งานหตัถกรรมด้วยเทคนิคการเดินเสน้ ปั้นลาย จากรกัสมุก  โดยการ
ถ่ายทอดจากชุมชนงานหตัถกรรมบา้นถวาย 

วิทยากร :  กลุ่มแม่บา้นชุมชนหตัถกรรมไมแ้พสลกับา้นถวาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.34  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปั้นลาย สมุกรัก 
 
 
 
 
 

3 
กิจกรรม Workshop : ตอกสลกั ต้องลาย 
วนัที ่4 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 
6  รายงานความก้าวหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน                                หน้า  

104 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

กจิกรรมตอกสลกั ตอ้งลาย การเรยีนรูเ้ทคนิคการ
สรา้งสรรคล์วดลาย จากเทคนิคเชงิช่างงานหตัถกรรม ฉลุลายกระดาษ ใหเ้กดิเป็นลวดลายลายและ
รปูทรงต่าง ๆ  

วิทยากร :  แหล่งเรยีนรูเ้ฮอืนศริศิลิป์เวยีงกุมกาม 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  23 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.35  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตอกสลัก ต้องลาย 

 
4 

กิจกรรม Workshop : ประดบัดวง โคมประทีป 
วนัที ่4 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  105  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

กจิกรรมประดบัดวง โคมประทปี การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคนิคการสรา้งสรรคโ์คมแขว หนึ่งในหตัถกรรมอนัเป็นทีรู่จ้กัของเชยีงใหม่ ผ่านการเรยีนรูก้รรมวธิ ี
ขัน้ตอน และเทคนิคของการสรา้งสรรคโ์คมแขวแบบลา้นนา  

วิทยากร แหล่งเรยีนรูเ้ฮอืนศริศิลิป์เวยีงกุมกาม 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.36  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประดับดวง โคมประทีป 
 

 
 

5 
กิจกรรม Workshop “สาน สรรสร้าง โลก” 

วนัที ่5 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 
 

กจิกรรมสาน สรรสร้างโลก กจิกรรมการเรยีนรู้เทคนิคการจกัสาน สร้างสรรค์กระถาง
ต้นไม้ และร่วมกนัสร้างลมหายใจสะอาด กลบัคนืสู่ธรรมชาต ิโดยได้รบัการสนับสนุนกล้าพนัธุ์ไม้



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 
6  รายงานความก้าวหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน                                หน้า  

106 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

มงคล จากกลุ่ม “เขยีว สวย หอม” เพือ่มอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดน้ า
กลบัไปดแูล และช่วยเตมิเตม็ออกซเิจนกลบัคนืใหแ้ก่โลก 

วิทยากร :  เฮอืนซอมพอ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  41 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.37   บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสาน สรรสร้าง โลก 
 
 
 

6 
กิจกรรม Workshop : ควัเงิน สลุก ดนุ 
วนัที ่6 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 
กจิกรรมควัเงนิ สลกั ดุน การเรยีนรูเ้ทคนิคการสลกัดุนใหเ้กดิลวดลายอนัสวยงาม จาก

ศูนย์การเรยีนรู้หตัถกรรมเครื่องเงนิวดัศรสีุพรรณ (ถนนววัลาย) แหล่งผลติงานหตัถกรรมสลกัดุน
เครื่องเงนิอนัเลื่องชื่อเมอืงเชยีงใหม่ 

วิทยากร ศูนยก์ารเรยีนรูห้ตัถกรรมเครื่องเงนิวดัศรสีุพรรณ 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  107  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.38  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมคัวเงิน สลัก ดุน 
 
 
 
 
 

7 
กิจกรรม Workshop : ควัตอง ดอกไม้ไหว 
วนัที ่6 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
กิจกรรมคัวตอง ดอกไม้ไหว การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์งาน

หตัถกรรมพืน้บา้น จากแผ่นโลหะสู่การสรา้งสรรคด์อกไม้โลหะ สวยงามเพื่อการประดบัตกแต่งและ
ถวายเป็นพุทธบูชาตามคตคิวามเชื่อลา้นนา 

วิทยากร คุณสุรเิยนทร ์แสนศร ี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 
6  รายงานความก้าวหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน                                หน้า  

108 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.39  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมคัวตอง ดอกไม้ไหว 
 
 
 

8 
กิจกรรม Workshop : เยบ็หมอน นอนหนุน 

วนัที ่7 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

กิจกรรม “เย็บหมอน นอนหนุน” เป็นเทคนิคการเย็บหมอนของอ าเภอแม่แจ่ม ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งมสีสีนัจากลวดลายประดบัตกแต่งหน้าหมอนดว้ยเทคนิคการจกตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั  กจิกรรมนี้จงึร่วมเผยแพร่กระบวนการเยบ็หมอนแม่แจ่ม เพื่อใหเ้กดิการสบืทอดต่อ
คนรุ่นต่อไปใหส้ามารถสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละพืน้ที ่

วิทยากร แม่ค าป้อ กุลนนัท ์ผา้ทอตจีกแม่แจ่ม 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  109  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.40  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเย็บหมอน นอนหนุน 

 
 
9 

กิจกรรม Workshop : อะหล่ิง ต่ิงต๋ิว 
วนัที ่7 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
กจิกรรมอะหลิง่ ติง่ติว๋  เป็นการน าเศษผา้มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นของประดบัตกแต่ง

เครื่องแขวน โดยการใชเ้ทคนิคการเยบ็ ใหเ้ป็นรูปร่าง และสรา้งลวดลายจากการเยบ็ เป็นกจิกรรมที่
ลดเศษผา้ทีเ่หลอืจากการท าหมอน หรอืการตดัเยบ็ มาต่อยอดเป็นงานสรา้งสรรค์ 

วิทยากร แม่ค าป้อ กุลนนัท ์ผา้ทอตจีกแม่แจ่ม 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 
 
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 
6  รายงานความก้าวหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ้าน                                หน้า  

110 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.41  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมอะหลิ่ง ติ่งติ๋ว 
 

 
 
 
 

10 
กิจกรรม Workshop : มดัผ้า ย้อมคราม 
วนัที ่8 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

กิจกรรมมดัผ้า ย้อมคราม การเรยีนรู้และสร้างสรรค์งานผ้าด้วยเทคนิคร่วมสมยัจาก
ประเทศญี่ปุ่ น “เทคนิคชโิบร”ิ สู่การสร้างสรรค์ประยุค เขา้กบัสถานการณ์ในยุคสมยั Covid-19 กบั
การร่วมสรา้งสรรคห์น้ากากผา้เพือ่การป้องกนัในสถานการณ์ปัจจุบนั 

วิทยากร :  คุณธรีะพงษ์ พวงดอกไม ้
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  31 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  111  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.42  บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมมัดผ้า ย้อมคราม 

 
 
 
 
 
 

6.3  ลมหายใจ๋คนเมือง 
“ลมหายใจ๋คนเมอืง” นิทรรศการงานศลิปะพืน้บา้นลา้นนา ทีแ่สดงวธิคีดิ ความเชื่อ และ

การออกแบบของคนในอดตี ทีผ่สมผสานสุนทรยีศาสตร ์ผ่านงานหตัถกรรม และรูปแบบศลิปะ เป็น
ขา้วของเครื่องใช้ต่าง ๆ การด ารงชวีติในวถิแีห่งจารตีที่ปัจจุบนัได้หายไปแลว้ และก าลงัจะหายไป 
การเปรยีบเทยีบรูปแบบงานหตัถกรรมดัง้เดมิ ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหค้นรุ่นต่อไปไดค้ดิ และพฒันา
งาน โดยการรวบรวมผลงานทีโ่ดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของคนลา้นนา มาน าเสนอในมติทิีแ่ตกต่าง
จากชวีติประจ าวนัอย่างน่าสนใจ  

นิทรรศการศลิปะพื้นบา้นล้านนา “ลมหายใจคนเมอืง” ไดจ้ดัท าและน าเสนอขึ้นมาเพื่อ
เชดิชูเกยีรตแิก่ช่างหตัถกรรมของเมอืงเชยีงใหม่ และทายาทช่างหตัถกรรมเมอืงเชยีงใหม่ ของงาน
ช่างเริม่ห่างหายในวถิชีวีติของคนในสงัคมปัจจุบนั กลบัมามองคุณค่าของงานหตัถกรรมเชยีงใหม่ ที่
มกีารสบืทอดมาตัง้แต่อดตีมาถงึปัจจุบนั สูก่ารอนุรกัษ์และพฒันาในอนาคต งานหตัถกรรมของเมอืง
เชยีงใหม่ทีน่ าเสนอในครัง้นี้ ไดจ้ าแนกประเภทอยู่ 7 ประเภท ดงันี้ 

1.  งานไม ้
2.  งานโลหะ 
3.  งานจกัสาน 
4.  งานกระดาษ 
5.  งานผา้ 
6.  งานเครื่องเขนิ 
7.  งานเครื่องปัน้ดนิเผา 
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โดยมรีายละเอยีดของประเภทงานหตัถกรรมดงัต่อไปนี้ 

1.  งานไม้ จ าแนกได ้2 ประเภท  
1.1  งานไม้แกะสลกั เป็นงานศลิปกรรมพืน้บา้นของเมอืงเชยีงใหม่ ทีท่ าสบืต่อ

กนัมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีต ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกบัสิง่ก่อสร้าง ในพุทธ
ศาสนา และเพื่อใช้ประดบัตกแต่งบ้านเรอืน หรอืท าเป็นสิง่ของเครื่องใชเ้ลก็ๆ น้อยๆ บ้าง ปัจจุบนั
รูปแบบของการแกะสลักไม้ได้เปลี่ยนแปลงไป ตามความนิยมของสังคมมากขึ้น รูปแบบทาง
ศลิปกรรมของงานไมแ้กะสลกัจงึเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทีเ่คยท างานแกะสลกัไมด้ว้ยจติศรทัธาใน
พุทธศาสนา โดยท า เป็นลวดลายและเครื่องประดบัตกแต่งศาสนสถาน ส่วนในปัจจุบนังานแกะสลกั
ไม้มรีูปแบบที่เป็น ไปตาม ความต้องการของตลาด หรอืมลีกัษณะรูปแบบที่ร่วมสมยัมากขึ้น โดย
แหล่งผลติไมแ้กะสลกัเหล่านี้กระจายอยู่ในเขตอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

1.2  งานไม้กลึง เป็นช่างหตัภกรรมประเภทหนึ่ง ของเมอืงเชยีงใหม่ โดยงาน
กลงึไม้จะมคีวามส าคญัในการประดบัตกแต่งอาคารศาสนสถาน และบ้านเรอืน รวมไปถงึขา้งของ
เครื่องใช้ในวถิีชีวติของคนเมืองเชียงใหม่ เช่น ราวระเบียงไม้กลึงประดบัวหิารล้านนา หรอืราว
ระเบียงบ้านเป็นต้น, พานไม้กลึงที่ใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อ เป็นต้น งานไม้กลึงหตัถกรรม
เชยีงใหม่มใีหพ้บเหน็ทัว่ไปตามอาคารศาสนสถานและบา้นเรอืนรวมถงึเครื่องใชใ้นพธิกีรรมในเมอืง
เชยีงใหม ่

2.  งานโลหะ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
2.1  เคร่ืองเงิน แหล่งผลติเครื่องเงนิทีพ่บในจงัหวดัเชยีงใหม่มทีัง้หมด 2  แหล่ง 

คอื “ชุมชนบา้นววัลาย” และ “บา้นศรสีุพรรณ” ถอืไดว้่าเป็นแห่งผลติเครื่องเงนิแหล่งใหญ่ของเมอืง
เชยีงใหม่ทีม่กีารท าเครื่องเงนิผลติภณัฑเ์ครื่องเงนิของชุมชนบา้นววัลายและบา้นศรสีุพรรณในอดตี 
มกันิยมท าสลุง เป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมกีารท าผลติภณัฑเ์ครื่องเงนิอกีหลายประเภท เช่น พานหรอื
ขนัดอก ตลบัใสข่อง หบีหมาก เครื่องเชีย่นหมาก และเครื่องประดบัเป็นตน้ ส าหรบัลวดลายทีป่รากฏ
อยู่บน สลุงเงินของบ้านววัลาย เป็นลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะและถือว่าเป็นลายแบบพื้นเมอืง
เชยีงใหม ่

2.2  เครื่องทองเหลือง หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า “คัวตอง” ถือเป็นงาน
หตัถกรรมประเภทหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ ควัตองใช้ส าหรบัเป็นเครื่องประดบัตกแต่งอาคารศาสน
สถานแหล่งผลติในจงัหวดัเชยีงใหม่ คอื ชุมชนวดัพวกแตม้ อ าเภอเมอืง เป็นชุมชนช่างฝีมอืมาตัง้แต่
อดีต ในปัจจุบนัยงัคงมกีารผลิตเครื่องทองเหลือง เช่น พุ่มดอกไม้เงนิ พุ่มดอกไม้ทอง ฉัตร และ 
สปัทน เป็นต้น ส าหรบัเป็นเครื่องประดบัจะเป็นงานดอกไมไ้หว และเลบ็ ทีน่ าไปใชใ้นงานฟ้อนร า ที่
เรยีกว่าฟ้อนเลบ็ 

3.  งานจกัสาน 
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งานจกัสาน เป็นงานหตัถกรรม อย่างหนึ่ง และนับเป็น
งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของคนเมอืงเชยีงใหม่ โดย การน าวสัดุจากธรรมชาตขินาดเลก็และยาว มา
ขดั หรอืสาน กนัจนเป็นชิ้นงาน เช่น กระเป๋า เสื่อ ตะกรา้ กระบุง หรอืของใชอ้ื่นๆ เป็นต้น พบเหน็
งานจกัสานได้ตามวถิีชวีติของคนในเมอืงเชียงใหม่ที่ยงัคงใช้ในชวีติประจ าวนั ถงึแม้บางอย่างได้
ปรบัเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานออกไปบ้าง แต่ก็ยงัคงคุณค่าของงานจกัสานไว้ แหล่งผลติมทีัว่ไปใน
เมอืงเชียงใหม่ พื้นที่ผลิตจ านวนมากและปรบัตวังานหตัถกรรมท าเป็นอาชพีหลกัได้ เช่น ในเขต
อ าเภอสารภ ีบ้านป่าบง ต าบลป่าบง ในเขตอ าเภอหางดง อ าเภอสนัป่าตอง และในเขตอ าเภอแม่
แจ่ม เป็นตน้  

4.  งานกระดาษ 
กระดาษสาถูกเผยแพร่เขา้มาในเชยีงใหม่ พรอ้มกบัพุทธศาสนา เพื่อใชท้ าบนัทกึ

ต าราและค าสัง่สอน ดงันัน้การใชก้ระดาษสา จงึเกี่ยวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรม ประเพณีและพธิกีรรม
ทางพุทธศาสนาอย่างมากรวมไปถงึวถิชีวีติคนเมอืงเชยีงใหม่ กล่าวคอื การตกแต่งถวายทานแทบ
ทุกประเภท จะตกแต่งด้วยกระดาษสาทาสตี่าง ๆ ให้สวยงาม เพื่อใช้ในงานเทศกาลต่างๆ ของวดั 
และพธิกีรรมต่าง ๆ ในเมอืงเชยีงใหม่มกีารผลติกระดาษจากตน้สา โดยเป็นทัง้กระดาษเป็นแผ่นเพื่อ
ใช้ห่อของและพฒันาต่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โคมกระดาษสา ร่มกระดาษสา หรือกล่องใส่
เครื่องประดบั รวมไปถงึงานดอกไมป้ระดษิฐ์จากกระดาษอกีดว้ย แหล่งผลติงานกระดาษในจงัหวดั
เชยีงใหม่ พบอยู่ จ านวน 3 แหล่งใหญ่ ได้แก่ ในเขตต าบลต้นเปา อ าเภอสนัก าแพง ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่รมิ และต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ เป็นตน้ 

5.  งานผ้า 
เมอืงเชยีงใหม่ มผีา้ทอพืน้เมอืงอยู่ค่อนขา้งมากและมคีวามหลากหลาย ทัง้นี้เนื่อง

ด้วยมีกลุ่มชนหลายชาติพนัธุ์อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ แต่ละกลุ่มชนล้วนรู้จกัการทอผ้าเพื่อใช้
ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ในชวีติประจ าวนัวถิขีองคนเมอืงเชียงใหม่ และมลีกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ 
ดว้ยเหตุนี้ผา้ทอทีพ่บในเมอืงเชยีงใหม่จงึมรีูปแบบ เทคนิค และลวดลายทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแต่
ละทอ้งถิน่และชาตพินัธุ์ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรค ์หรอืภูมปัิญญาของกลุ่ม
ชาตพินัธุน์ัน้ๆ แหล่งผลติพบไดท้ัว่ไปในเขตเมอืงเชยีงใหม่ ทัง้งานผา้ทอพืน้เมอืง และงานผา้ทอชาติ
พนัธุ์ เช่น อ าเภอเมอืง อ าเภอสนัก าแพง อ าเภอแม่รมิ อ าเภอสนัป่าตอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอ
อื่นๆ เป็นตน้   

6.  งานเคร่ืองเขิน 
งานเครื่องเขนิ เป็นงานหตัถกรรมประเภทหนึ่งของจงัหวดัเชยีงใหม่ มลีกัษณะ

เป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการขดหรอืสานไมไ้ผ่ใหไ้ดรู้ปทรงตามต้องการ จากนัน้น ามา
เคลอืบดว้ยยางรกั(ยางไมช้นิดหนึ่ง)เพื่อใหภ้าชนะมคีวามคงทนแขง็แรง จากนัน้ท าการตกแต่ง โดย
การเขยีนลวดลายดว้ยชาด หรอืการขดูลาย และบางครัง้ยงัมกีารประดบัดว้ยทองค าเปลว หรอืเงนิ
เปลวดว้ย ซึง่ภาชนะเครื่องเขนินี้จะมชีื่อ เรยีกรวมๆ ในภาษาพืน้เมอืงว่า “ควัฮกัควัหาง” บา้ง“เครื่อง
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ฮกัเครื่องหาง” หรอื“เครื่องฮกัเครื่องค า” บา้ง ขึน้อยู่กบัลกัษณะของการ
ประดบัตกแต่ง ว่าตกแต่งด้วย หาง(ชาด) หรอืทองค าเปลว และเรยีกชื่อภาชนะแต่ละชนิดไปตาม
หน้าที่การใช้สอย แหล่งผลิตเครื่องเขนิของเชยีงใหม่ในปัจจุบนั ได้แก่ บ้านเขนินันทาราม อ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม่ และบา้นศรปัีนครวั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เป็นตน้ 

7.  งานเคร่ืองปัน้ดินเผา  
งานเครื่องปั้นดินเผาในเมืองเชียงใหม่นัน้ ได้ปรากฏหลักฐานมานับตัง้แต่

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ สบืทอดมาจนกระทัง่ถึงสมยัหริภุญไชย แต่เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เป็น
เครื่องปั้นดนิเผาเนื้อดนิธรรมดา ที่ผลติขึ้นเพื่อใช้เองภายในชุมชนหรอืท้องถิน่ของตนเท่านัน้ ส่วน
การท าเครื่องปั้นดนิเผาชนิดเนื้อแกร่งทัง้แบบเคลือบและไม่เคลอืบนัน้ น่าจะเริม่มกีารผลติขึ้นเมื่อ
ประมาณพุทธศตวรรษที่  19  โดยเชื่อว่ามีช่างชาวจีนเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาให้สูงขึ้น การผลิตเครื่องปั้นดินเผาจึงเพิม่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภายใน รวมทัง้ผลติขึน้เพือ่เป็นสนิคา้สง่ไปจ าหน่ายใหแ้ก่เมอืงอื่นๆ เครื่องปัน้ดนิเผาสว่นใหญ่จะเป็น
เครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีการผลิตงานหัตถกรรม
เครื่องปัน้ดนิเผาอย่างต่อเนื่อง แหล่งผลติทีพ่บไดแ้ก่ อ าเภอสนัก าแพง อ าเภอดอยสะเกต็ อ าเภอสนั
ทราย อ าเภอหางดง อ าเภอสารภ ีอ าเภอแม่รมิ และอ าเภอแม่วาง เป็นตน้ 

งานหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่มีคุณค่าและความส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง
เชยีงใหม่เป็นอย่างมาก ทางคณะท างานจงึไดค้ดัเลอืกช่างสล่าพอ่ครูแม่คร ูทีท่ างานหตัถกรรมในแต่
ละประเภท โดยมเีกณฑ์การคดัเลอืกช่างหตัถกรรมเชยีงใหม่ เพื่อรบัมอบประกาศเกยีรตคิุณเชดิชู
เกียรติครูช่างสล่าล้านนา โดยเกณฑ์ดงันี้ เป็นช่างหตัถกรรมเชียงใหม่ที่ท างานมานานแล้ว และ
สร้างสรรค์ผลงานและคุณประโยชน์ให้กบัเมอืงเชยีงใหม่ ช่างมอีายุ 60 ปี ขึ้นไป หรอื เป็นทายาท
ของพ่อครูแม่ครูสล่าเชียงใหม่ มีความช านาญและเชี่ยวชาญในงานหัตถกรรมด้ านนัน้ๆ ทาง
คณะท างานจงึได้มกีารคดัเลอืกในครัง้นี้ จากสล่าของเมอืงเชยีงใหม่ ทัง้ 7 ประเภท พ่อครูสล่า แม่
ครสูล่า ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกทัง้หมด 13 ท่าน ไดแ้ก่  

1. พอ่ครเูพชร  วริยิะ  ประเภทงานไม ้
2. พอ่ครมูนตร ี ทพิยอ์ุ่น  ประเภทงานไม ้
3. พอ่ครสูทีอน  กาวลิะ  ประเภทงานไม ้
4. พระครปูฏภิาณธรรมพศิษิฐ์  ประเภทงานโลหะ 
5. พอ่ครดูเิรก สทิธกิาร  ประเภทงานโลหะ 
6. แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล  ประเภทงานจกัสาน 
7. แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา  ประเภทงานกระดาษ 
8. แม่ครไูม  แซ่ว่าง  ประเภทงานผา้ 
9. แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้  ประเภทงานผา้ 
10. แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน ประเภทงานเครื่องเขนิ 
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11. ครูบัวลอย  มหาพรหม  ประเภทงาน
เครื่องเขนิ 

12. แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง ประเภทงานเครื่องปัน้ดนิเผา 
13. พอ่ครจูัน๋  ศรสีุวรรณ ประเภทงานเครื่องปัน้ดนิเผา 

โดยมรีายละเอยีดของพอ่ครสูล่า และแม่ครสูล่า ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

1 

พ่อครเูพชร  วิริยะ 
 

อายุ : 65 ปี 
ประเภท : งานไม ้(สล่าแกะไม)้ 
ท่ีอยู่ :  บ้านจ๊างนัก ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 081-4725051 

ภาพท่ี 6.43  พอ่ครเูพชร  วริยิะ 

พ่อครเูพชร วิริยะ บ้านจา๊งนัก “บา้นจ๊างนัก” สถานทีท่ างานของพ่อครูฯ และยงัเป็น
แหล่งท่องเทีย่วดา้นงานหตัถกรรมแหล่งส าคญัของเมอืงเชยีงใหม่ เกดิขึน้จากความตัง้ใจของพ่อครู 
ทีอ่อยากจะใหบ้า้นจ๊างนัก เป็นศูนยร์วมของการสรา้งงานหตัถกรรม และเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นดา้นงาน
หตัถกรรมแกะสลกัไม้ “ผมก็ได้มโีอกาสได้ไปเรยีนรู้กบัพ่อครูค าอ้าย เดชดวงตา ที่วดัสนัใต้ อ.สนั
ก าแพง เขาเอามาอบรมแกะสลกัไม ้แกะชา้ง ผมกเ็ลยมโีอกาสไปเรยีนกบัท่าน” ค ากล่าวของพ่อครูส
ล่าเพชรที่ได้บอกถึงที่มาของจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิธีการแกะไม้ และเริ่มสร้างสรรค์งานไม้
แกะสลกัตัง้แต่บดันัน้ ดว้ยความเมตตาตาของพ่อครูฯ ในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูท้ี่สนใจเข้ามา
เรยีนรู้การแกะสลกัไม้ ท าปัจจุบนัพ่อครูสล่าเพชรมลีูกศษิย์ลูกหามากหน้าหลายตา น าเอาความรู้
ดา้นงานแกะสลกัไมไ้ปประกอบเป็นสมัมาอาชพีเลี้ยงปากทอ้งของตนและครอบครวัได ้และท่านยงั
กล่าวต่อไปอกีว่า “จากสภาวะต่าง ๆ โอกาสทีจ่ะสบืต่อไดด้า้นวชิาการพวกนี้ น้อยลงๆ แลว้จนแทบ
จะหาย มนัคงจะจบในรุ่นของผม และทีมงาน แต่ความหวงัก็ยงัคิดว่ามันน่าจะมีอยู่” เมื่อเราหนั
กลบัมามองยอ้น แลง้ลองไตร่ตรองด ูจงึเกดิค าถามว่า กระบวนการสรา้งสรรคช์ิ้นงานจะหายไปจาก
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พืน้ที ่และไม่มกีารสบืทอดแลว้ต่อไป และเราจะช่วยกนัอย่างไรเพื่อจะท า
ใหม้รดกอนัล ้าค่านี้ยงัคงอยู่ต่อไปไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 6.44 ผลงานแกะสลกัของ พอ่ครเูพชร  วริยิะ  
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ภาพท่ี 6.45  พอ่ครเูพชร  วริยิะ  รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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2 
พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น ทายาท พ่อครูเรือน 
ทิพยอ์ุ่น 

 
อายุ : อายุ 53 ปี  
ประเภท : งานไม ้(เคีย่นไม,้ กลงึไม)้ 
ที่อยู่ : บ้านช่างค าหลวง ต าบลบ้านแหวน อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 081-2872511 

 
 
 
 

ภาพท่ี  6.46  พอ่ครมูนตร ี ทพิยอ์ุ่น  
 

พ่อครมูนตรี  ทิพยอ์ุ่น ผูท้ีไ่ดร้บัการสบืทอดกระบวนการขัน้ตอนการ “เคีย่นไม”้ (กลงึ
ไม)้ จาก พอ่อุ๊ยเรอืน ทพิยอ์ุ่น ไดใ้หป้ณิธานทีแ่น่วแน่ไวใ้หก้บัพอ่ครฯู ว่า “ใหง้านมชีื่อเสยีง ใหม้นัอยู่
คู่เชยีงใหม่ต่อไป” ท าใหพ้่อครูฯ รงัสรรคง์านเคี่ยนไมอ้อกมาสู่สงัคมอย่างต่อเนื่องอย่าง ผลติขึ้นมา
ดว้ยความรกั และความภาคภูมใิจ ในสิง่ทีต่นท าอยู่ “อย่างน้อยเรากไ็ดส้บืสานงานโบราณทีก่ าลงัจะ
หายไป แลว้กท็ุกคนตอบรบัขึน้มา แลว้เรากก็่อเกดิรายไดส้ามารถเลี้ยงดคูรอบครวัอะไรได ้กม็นัเป็น
สิง่ทีด่”ี เป็นค ากล่าวของพ่อครูสล่า ทีไ่ดแ้สดงอออกใหทุ้กคนไดร้บัทราบว่า เมื่อเรากระท าสิง่ไหนก็
ตามดว้ยความรกั และภาคภูมใิจ สิง่นัน้กจ็ะท าใหเ้ราด ารงชพีอยู่ไดด้ว้ยกระบวนการของตวัมนัเอง 
ทุกวนันี้ยงัคงมผีู้คนที่มคีวามสนใจ แวะเวยีนเขา้ไปหาพ่อครูสล่าฯอย่างต่อเนื่อง เริม่มคีวามสนใจ
จากผู้คนรุ่นใหม่มากขึ้น ถอืว่าเป็นเรื่องดทีี่เราจะได้ช่วยกนัเพื่อรกัษามรดกอนัล ้าค่านี้คู่อยู่กบัเมอืง
เชยีงใหม่ต่อไป 
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ภาพท่ี 6.47  “พระธาตุจ าลอง” และ “ขนัไม”้ ผลงานไมก้ลงึ ของ พอ่ครมูนตร ี ทพิยอ์ุ่น 

 

ภาพท่ี 6.48   พอ่ครูมนตร ี ทพิยอ์ุ่น รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา 
จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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3 
พ่อครสีูทอน  กาวิละ 

 
อายุ : อายุ 65 ปี 
ประเภท : งานไม ้(เคีย่นไม,้ กลงึไม)้ 
ท่ีอยู่ : บา้นต้นแหนน้อย ต าบลท่าวงัพรา้ว อ าเภอสนั
ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 081-0232987 
 
 
ภาพท่ี 6.49  พอ่ครสูทีอน  กาวลิะ 

 
พ่อสล่าสีทอน กาวิละ เริม่ตน้สรา้งสรรคง์านการเคีย่นไม ้(การกลงึไม)้ มาโดยตลอด ตัง้แต่

อายุ 28 ปี ซึ่งในปัจจุบนันี้พ่อสล่าสทีอนคอืครูภูมปัิญญาดา้นการเคีย่นไม้ทีเ่หลอือยู่เพยีงท่านเดียว
ในหมู่บ้านต้นแหนน้อยที่ยังคงท าการสร้างสรรค์งานอยู่ ถือเป็นการสืบต่อลมหายใจของงาน
หตัถกรรมใหค้งอยู่ต่อมาได ้โดยในปัจจุบนัยงัขาดผูส้บืทอดกระบวนการผลติงานการเคีย่นไมอ้นัเป็น
เอกลักษณ์ ถือเป็นสถานการณ์น่าเป็นห่วงว่าในอนาคตงานหตัถกรรมการเคี่ยนไม้นี้จะคงอยู่คู่
หมู่บา้นตน้แหนน้อย และเมอืงเชยีงใหม่สบืต่อไปไดห้รอืไม่ 

 

 
ภาพท่ี 6.50  พอ่ครสูทีอน  กาวลิะ ก าลงักลงึไม้  
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ภาพท่ี 6.51  “ขนัซี”่ และ “อูบ” ผลงานไมก้ลงึของ พอ่ครสูทีอน  กาวลิะ 

 

 
ภาพท่ี 6.52   พอ่ครสูทีอน  กาวลิะ รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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4 
พระครปูฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ 

 
อายุ : อายุ 69 ปี 
ประเภท : งานโลหะ (ควัตอง, บุดุนโลหะ) 
ที่อยู่ : วดัพวกแต้ม บ้านพวกแต้ม ต าบล
ศรภีูม ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 081-9808761 

ภาพท่ี 6.53  พระครปูฏภิาณธรรมพศิษิฐ ์
 

พระครปูฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ หรือ ตุ๊เนตร ปัจจุบนัอายุย่างเขา้ 70 ปี เป็นชาวชุมชนพวก
แต้ม เป็นชุมชนที่สบืทอดเรื่อง “งานควัตอง” ท่านพระครูเริม่ได้เล็งเหน็ถงึงานหตัถกรรมควัตองที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนครัง้เมื่อ อาจารย์วิถี พานิชพนัธ์ ได้เข้ามาในชุมชนเพื่อศึกษาทุนทาง
วฒันธรรม จงึท าใหชุ้มชนตระหนักเหน็ถงึความส าคญัของตนเองทีม่อียู่ เกดิการสบืทอดงานควัตอง
ผ่านการรับใช้งานด้านพุทธศาสนา และประเพณีพิธีกรรมของเมือง ซึ่งท่านพระครูได้ให้การ
สนับสนุนดา้นการอนุรกัษ์งานหตัถกรรมควัตองของชุมชนมาโดยตลอด การผลติงานควัตองไดผ้ลติ
มาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่ปรบัเปลี่ยนไปตามยุคสมยั แต่ในปัจจุบนันี้งานควัตองของชุมชนพวก
แต้มได้พฒันาอย่างรวดเร็วและมรีูปแบบของงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยลืมหนั
กลับมาสนใจในบริบทของงานหตัถกรรมดัง้เดิมของตน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะพฒันางาน
หตัถกรรมควัตองทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนพวกแตม้คู่กบัเมอืงเชยีงใหม่สบืไป 

 

 
ภาพท่ี 6.54  พระครปูระฏภิาณธรรมพศิษิฐ ์ก าลงัดุนโลหะ 
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ภาพท่ี 6.55  ฉตัรทองเหลอืง ดุน ฉลุลาย ปิดทองค าเปลว ผลงาน พระครปูระฏภิาณธรรมพศิษิฐ์ 

 

 
ภาพท่ี 6.56  พระครปูระฏภิาณธรรมพศิษิฐ ์รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชู 

เกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนาจาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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5 
พ่อครดิูเรก  สิทธิการ 

อายุ : อายุ 66 ปี 
ประเภท : งานโลหะ (ควัเงนิ, บุดุนโลหะ) 
ท่ีอยู่ : บา้นศรสีุพรรณ ต าบลหายยา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 063-7291900 
 
ภาพท่ี 6.57  พอ่ครดูเิรก  สทิธกิาร 

 
พ่อครดิูเรก สิทธิการ เป็นสล่าเครื่องเงนิและงานแผ่นภาพอลูมเินียมมากว่า 40 ปี ใน

อดตีไดเ้รยีนรูก้ระบวนการท าเครื่องเงนิมาจากปู่ ย่าตายาย โดยจะเน้นการผลติขา้วของเครื่องใช ้เช่น 
สลุง ถาด ซึ่งต้องอาศยัความช านาญและความประณีตอย่างมากในการท า แต่ในปัจจุบนัสล่าที่มี
ความช านาญในการท าเครื่องเขนิแบบดัง้เดมิเหลอือยู่จ านวนไม่มากแลว้ มกีารเน้นการผลติชิ้นงาน
เพื่อใช้ประดับตกแต่งวัดวาอารามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับความนิยมมากกว่า  และได้
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติและรูปแบบของลวดลายตามสมยันิยม ซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรยีน
นักศึกษาได้มาศึกษาเล่าเรียนการผลิตงานหตัถกรรมเครื่องเงินและงานแผ่นภาพอลูมิเนียมอยู่
เรื่อยมา 

 

 
ภาพท่ี 6.58  พอ่ครูดเิรก  สทิธกิาร ก าลงัดุนลาย “สลุงเงนิ” 
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ภาพ ท่ี 
6.59   “สลุงเงนิ ลาย 12 นกัษตัร” “หนุมานเนรมติกาย” และ ผลงาน พอ่ครดูเิรก  สทิธกิาร 

 

 
ภาพท่ี 6.60  พอ่ดเิรก  สทิธกิาร รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
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6 
แม่ครชิูสา เกษวีรภทัรก์ลุ 

 
อายุ : อายุ 67 ปี 
ประเภท : งานเครื่องจกัสาน 
ที่อยู่ : บ้านไชยสถาน ต าบลป่าบง อ าเภอ
สารภี  จังหวัด เชีย ง ให ม่   โทร : 093-

1311738 
ภาพท่ี 6.61   แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล  

แม่ครชิูสา เกษวีรภทัรก์ลุ หรอืแม่สล่าอี๊ด ตระหนักถงึความส าคญัของภูมปัิญญาพื้นบ้าน
ของตนเองมาโดยตลอด จงึเรยีนรูก้ารผลติงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานมาตัง้แต่เดก็ โดยมพีอ่และแม่
คอยสอน ซึง่เริม่จากการฝึกสานตะกรา้ กระบุง ต่อมากไ็ดม้กีารประยุกตร์ูปแบบของเครื่องจกัสานให้
สอดคลอ้งกบัยุคสมยัและรูปแบบการใชส้อย โดยแม่สล่าอี๊ดไดถ้่ายทอดเทคนิควธิกีารผลติเครื่องจกั
สานให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคยีงที่สนใจ รวมถงึได้รบัเชิญไปเป็นวทิยากรตามสถานที่ต่างๆ 
เพื่อเผยแพร่ความรูด้า้นงานจกัสานอยู่เสมอ แม่สล่าอี๊ดจงึกลายเป็นทีรู่จ้กัและมลีูกศษิยท์ีเ่ดนิทางมา
จากต่างจงัหวดัเพือ่เรยีนรูก้ารท าเครื่องจกัสาน นอกจากนี้แม่อีด๊ยงัไดศ้กึษารปูแบบและการท าเครื่อง
จกัสานจากพืน้ทีอ่ื่นๆ แลว้น ามาพฒันางานของตนเองอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 

6.62  แม่ครูชสิา เกษวรีภทัรก์ุล ก าลงัสานชะลอม 
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ภาพท่ี 6.63  กระเป๋า และ ตะกรา้ ไมไ้ผ่สานผลงาน แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล  

ภาพท่ี 6.64   แม่ครชูสิา เกษวรีภทัรก์ุล รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  
จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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7 
แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา 

อายุ : 86 ปี 
ประเภท : งานกระดาษ (โคมลา้นนา) 
ท่ีอยู่ : บ้านเมืองสาตรหลวง ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 089-7554231 
ภาพท่ี 6.65  แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา 

 
แม่ครบูวัไหล คณะปัญญา ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารผลติโคมมาตัง้แต่อายุ 12 ปี และเป็นคนแรกที่

น าภูมปัิญญาการผลติโคมมาเผยแพร่ในหมู่บ้านเมอืงสาตรหลวง เนื่องจากแต่งงานและได้ย้ายมา
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี้ ชาวบา้นในละแวกใกลเ้คยีงกใ็หค้วามสนใจเป็นอย่างมาก จงึมาฝึกท าโคม
ร่วมกนั เมื่อมคีวามช านาญก็เริม่ท าขายเพื่อเป็นร้ายได้เสรมิ และเมื่อโคมบ้านเมอืงสาตรหลวงเริม่
เป็นทีรู่จ้กั จงึมคีนตดิต่อมาเพือ่สัง่ผลติโคมมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ส่งผลใหภู้มปัิญญา
การผลติโคมเผยแพร่อย่างแพร่หลายภายในหมู่บ้าน กลายเป็นทัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสริมของ

ชาวบา้นมาจนถงึทุกวนัน้ี  

ภาพท่ี 6.66  แม่ครูบวัไหล  คณะปัญญา ก าลงัท าโคมลา้นนา 
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ภาพท่ี 6.67  โคมลา้นนา ผลงาน แม่ครบูวัไหล  
คณะปัญญา 

 

ภาพท่ี 6.68   แม่ครบูวัไหล  คณะปัญญา รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรูช่างสล่าลา้นนา  
จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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8 
แม่ครไูม  แซ่ว่าง 

 
อายุ : 81 ปี 
ประเภท : งานผา้ (ผา้เขยีนเทยีน) 
ที่อยู่  : บ้านม้งดอยปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชยีงใหม่ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.69   แม่ครไูม  แซ่ว่าง  
 

แม่ครูไม แซ่ว่าง สตรชีาตพินัธุ์ม้ง แห่งหมู่บ้านม้งดอยปุย ผู้มคีวามช านาญทัง้ทกัษะและ
เทคนิคการสร้างสรรค์งานหตัถกรรมผ้าเขยีนเทยีน-ใยกญัชง งานหตัถกรรมแห่งชวีติของกลุ่มชาติ
พนัธุ์มง้ สบืทอดจากบรรพชนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบนั ตัง้แต่กรรมวธิกีารเพาะปลูกตน้กญัชง เพื่อถกั
ทอจากเสน้ใยจนเป็นผนืผา้ สู่การสรา้งสรรคล์วดลายอนัโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์จากการเขยีนขี้ผึ้ง
เพื่อลวดลายอันวิจิตร และในปัจจุบันแม้อายุที่ผันเปลี่ยนตามกาลเวลานางไมก็ยงัคงมุ่งพัฒนา
สรา้งสรรคผ์ลงานผ้าเขยีนเทยีนใยกญัชงนี้ให้มคีวามทนัต่อยุคสมยัอกีทัง้ยงัคงอตัลกัษณ์และรกัษา
คุณค่าทางภูมปัิญญานี้ไวส้บืไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.70  แม่ครไูม แซ่ว่าง ก าลงัท าผา้เขยีนเทยีน 
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ภาพท่ี 6.71  เครื่องแต่งกายสตรชีาวมง้  
ผลงาน แม่ครไูม  แซ่ว่าง 

 

 
ภาพท่ี 6.72  แม่ครไูม  แซ่ว่าง รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรูช่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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9 
แม่ครเูรือนมูล  ค าหล้า 

อาย ุ: 60 ปี 
ประเภท : งานผา้ (ผา้ทอตนีจก) 
ท่ีอยู่ : บ้านชัง่ แปลง8 ต าบลท่าเดื่อ 
อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ภาพท่ี 6.73   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ 
 

แม่ครูเรือนมูล ค าหล้า ได้สนใจผ้าทอดอยเต่าเป็นผ้าทอที่โดดเด่นของผ้าทอเชียงใหม่ 
ดว้ยลวดลายทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีเ่ป็นลายโบราณ แม่เรอืนมูลไดส้มัผสัการทอผา้จากครอบครวั
มาตัง้แต่ครัง้เมื่อเป็นเดก็ และไดเ้ริม่ทอผา้ดว้ยตนเองอย่างจรงิจงัเมื่ออายุ 23 ปี และไดร้งัสรรคง์าน
ผา้ทอมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ครัง้นัน้มาจนถงึปัจจุบนันี้ แต่เป็นทีน่่าเป็นห่วงว่าปัจจุบนันี้การทอผา้ได้
หายไปจากหมู่บา้นค่อนขา้งมาก มเีพยีงสว่นน้อยมากทีย่งัสบืทอดกระบวนการทอผา้นี้ไวอ้ยู่ เราจะมี
วธิีการอย่างไรที่จะส่งเสรมิให้ยงัคงมกีารใช้ และการผลิตผ้าทอแบบพื้นเมอืงดัง้เดิม  ให้คงอยู่กบั
อ าเภอดอยเต่า และเมอืงเชยีงใหม่ ถอืว่าเป็นโจทยข์อ้ส าคญั ทีทุ่กคนจะตอ้งช่วยกนัหาแนวทาง และ
วธิกีารสบืทอดมรดกองคค์วามรูน้ี้ ใหอ้ยู่อย่างยัง่ยนืต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ
ท่ี 6.74   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ ก าลงัทอผา้ตนีจก  
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ภาพท่ี 6.75  เครื่องแต่งกายสตรชีาวดอยเต่า และ ผา้ตนี

จก ผลงานแม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ 
 

ภาพท่ี 6.76   แม่ครเูรอืนมลู  ค าหลา้ รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา 
จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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10 
แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน 

อายุ : 71 ปี 
ประเภท : งานเครื่องเขนิ 
ท่ีอยู่  : บ้านนันทาราม ต าบลหาย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 084-5037549 

ภาพท่ี 6.77   แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน 
แม่ครดูวงกมล ใจค าปัน ไดท้ าการผลติงานหตัถกรรมเครื่องเขนิมากว่า 50 ปี โดยไดเ้ริม่

ฝึกฝนมาตัง้แต่เดก็ ซึ่งมพี่อแม่คอยสอน เมื่อมคีวามเชี่ยวชาญแล้วก็ถ่ายทอดภูมปัิญญาให้แก่ผู้ที่
สนใจศกึษาเรยีนรู ้จนคนเหล่านัน้สามารถน าองคค์วามรูไ้ปต่อยอดเป็นอาชพีทีช่่วยเสรมิสรา้งรายได้
เป็นจ านวนมาก มผีู้แวะเวยีนมาเรยีนรู้ข ัน้ตอนการท าเครื่องเขนิกบัแม่สล่าดวงกมลโดยตลอด แต่
เนื่องดว้ยกระบวนการผลติที่มคีวามยุ่งยากซบัซ้อน หลายคนจงึเลกิล้มความตัง้ใจที่จะฝึกฝนต่อไป 
จะมวีธิกีารใดทีจ่ะช่วยใหง้านหตัถกรรมเครื่องเขนิอยู่คู่กบับา้นนนัทารามและเมอืงเชยีงใหม่สบืต่อไป 

 

ภาพท่ี 6.78  แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน ก าลงัท าเครื่องเขนิ 
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ภาพ ท่ี 6.79   “โอ” และ “ขนั” ผลงานเครื่องเขนิของ แม่ครู

ดวงกมล  ใจค าปัน 

 
ภาพท่ี 6.80   แม่ครดูวงกมล  ใจค าปัน รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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11 
แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม  

อาย ุ: 70 ปี 
ประเภท : งานเครื่องเขนิ 
ท่ีอยู่ : บ้านระแกง ต าบลหายยา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 083-9408628 

ภาพท่ี 6.81  แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม 
 
แม่ครบูวัลอย มหาพรม เป็นครูภูมปัิญญาของชุมชนระแกง ทีม่คีวามช านาญเทคนิคด้าน

การขดูลายเครื่องเขนิเป็นพเิศษมากกว่า ๕๐ ปี  ซึ่งแม่ครูบวัลอยไดม้คีวามสนใจขัน้ตอนของการขดู
ลายที่มลีวดลายดัง้เดิมตัง้แต่เด็ก เรยีนรู้ร่วมกบัครอบครวัจนช านาญ และได้มกีารถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หแ้ก่เยาวชนทีเ่ขา้มาเรยีนรู ้แต่มกัจะพบกบัปัญหาในเรื่องของขัน้ตอนทีค่่อนขา้งซบัซอ้น ท า
ให้ไม่เป็นที่สนใจมากนักส าหรบัคนรุ่นใหม่ส่วนมากจะท าได้เพยีงแค่ลายดอกเฉยๆ เพราะเทคนิค
ดัง้เดมิจะต้องใชเ้วลาค่อนขา้งมาก หากเทคนิคเดมิไดเ้ริม่สูญหายไปจะมใีครทีช่่วยสานต่อลมหายใจ
การขดูลายเครื่องเขนิรกัษาไวก้บัเมอืงเชยีงใหม่ 

 

 
ภาพท่ี 6.82   แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม ก าลงั “ฮาย”ลายเครื่องเขนิ  
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หน้า  137  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
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ภาพท่ี 6.83  “ขนัหมาก”และ “โอฮายลาย”  เครื่องเขนิผลงาน แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม 
 

 
ภาพท่ี 6.84   แม่ครบูวัลอย  มหาพรหม รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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12 
แม่ครฤูดี  สืบค าเปียง 

 
อายุ : 83 ปี 
ประเภท : งานเครื่องปัน้ดนิเผา (ปัน้น ้าตน้) 
ท่ีอยู่ : บ้านเหมืองกุง  ต าบลหนองควาย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 080-7914260 
 
ภาพท่ี 6.85   แม่ครฤูด ีสบืค าเปียง 

แม่ครฤูดี สืบค าเปียง ทีช่าวบา้นเหมอืงกุงต่างรูจ้กักนัในชื่อของ “แม่อุ๊ยด”ี ผูท้ีส่บืทอดการ
ปัน้น ้าตน้ (คนโท) เก่าแก่แห่งบา้นเหมอืงกุง แม่อุ๊ยดไีดร้บัการถ่ายทอดการปั้นน ้าต้นมาจากบดิาของ
ท่านตัง้แต่อายุ 25 ปี และผลติงานหตัถกรรมต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนันี้ ระยะเวลายาวนานกว่า 60 
ปีมาแล้ว ที่แม่อุ๊ยดียงัคงนัง่อยู่ และบรรจงใช้สองมือของท่าน รงัสรรค์ผลงานที่เรียกว่า “น ้าต้น” 
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ให้คงคู่อยู่กับนามหมู่บ้าน “เหมืองกุง” และเมืองเชียงใหม่ตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั แม่อุ๊ยดกีล่าวว่า “ไม่มเีดก็รุ่นใหม่ทีส่นใจ เขา้มาเรยีนรู้ทกัษะ เพื่อน าไปประกอบเป็นอาชพี
เลย ปัจจุบนัคนท าอายุก็มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป” จงึเป็นค าถามต่อไปที่ว่า ลมหายใจของน ้าต้นบ้าน
เหมอืงกุงนัน้ จะอยู่ต่อไปได้อกีนานเท่าไหร่ และจะมวีธิกีารใดบ้างที่จะรกัษากระบวนการผลิตยงั
เกดิขึน้ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่องสบืไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6.86  แม่ครฤูด ี 

สบืค าเปียง ก าลงัปัน้น ้าต้น 
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ภาพ

ท่ี 6.87   “น ้าต้น” ผลงาน แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง 
 

 
ภาพท่ี 6.88  แม่ครฤูด ี สบืค าเปียง รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  

จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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13 
พ่อครจูัน๋ ศรีสุวรรณ 

 
อาย ุ: 88 ปี 
ประเภท : งานเครื่องปัน้ดนิเผา (ปัน้น ้า
ตน้) 
ท่ีอยู่  : บ้านน ้ าต้น ต าบลบ้านกาด 
อ า เ ภ อ 
แม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โทร : 089-7007273 

 
ภาพท่ี 6.89   พอ่ครจูัน๋ ศรสีุวรรณ 

พ่อครูจัน๋ ศรีสุวรรณ เป็นบิดาของนายสมทรพัย์ ศรีสุวรรณ หรือที่รู้จกักันว่า สล่าแดง 
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นน ้าต้นมาตัง้แต่เกดิ ซึ่งไดเ้รยีนรูแ้ละประกอบอาชพีดว้ยการปั้นน ้าต้นมายาวนาน
กว่า 80 ปี โดยน ้ าต้นของบ้านน ้ าต้นนี้จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากที่อื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันมี
เพยีงแต่สล่าแดงทีเ่ป็นผูส้บืทอดภูมปัิญญาอนัมคีุณค่านี้ และยงัไดท้ าการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้ห้แก่ผู้
ทีส่นใจมาโดยตลอด มคีนรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจมาฝึกฝนวธิกีารท าน ้าต้นจากพ่อสล่าจัน๋และสล่าแดง
เพือ่ประกอบอาชพีอย่างจรงิจงั แต่ภายหลงัไดเ้ปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่นๆ เนื่องจากการปั้นน ้าต้น
ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดม้ากเท่าใดนัก และไดก้ลายเป็นงานอดเิรกในยามว่างเท่านัน้ ถงึแมว้่าในปัจจุบนั
น ้าต้นจะไม่ใช่ภาชนะที่ได้รบันิยมในชวีติประจ าวนัแล้ว แต่จะดไีม่น้อยถ้าหากว่ากระบวนการผลติ
และรูปแบบของน ้าต้นยงัคงได้รบัการสบืทอด เพื่อสะท้อนให้เห็นความรุ่มรวยของวฒันธรรมของ
ลา้นนา 

 
ภาพท่ี 6.90   พอ่ครูจัน๋  ศรสีุรรณ ก าลงัขดัน ้าตน้ 
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ภาพท่ี 6.91  น ้าตน้ขดัผวิเสรจ็แลว้รอเผา 

ภาพท่ี 6.92  พอ่ครูจัน๋  ศรสีุวรรณ รบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  
จาก ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 
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รูปแบบการจดั นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง” ในงานเทศกาล
ศิลปะพื้นเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง” เป็นนิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ได้จัด
แสดงผลงานชิ้นเอกของพอ่ครสูล่า แม่ครสูล่า ใหก้บัผูส้นใจไดช้มนิทรรศการน้ี ภายในนิทรรศการได้
จดัผลงานพ่อครูสล่า แม่ครูสล่า เล่าเรื่องราวของงานหตัถกรรมช่างสล่าล้านนาเมอืงเชยีงใหม่ ทัง้ 7 
ประเภทไว ้ 

สถานท่ี /ต าแหน่ง : บริเวณใต้ถุนเรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) ของส านักส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อนัเนื่องมาจากพื้นที ่ดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรู้เรอืนโบราณ
ล้านนา และยงัมีภูมิทศัน์ที่สวยงาม โดยความสมบูรณ์แบบทางด้านพื้นที่สามารถสอดคล้องกบั
นิทรรศการศลิปหตัถกรรมพืน้เมอืงเชยีงใหม่  

รปูแบบการจดันิทรรศการ : การจดันิทรรศการในครัง้นี้ จดัขึน้ในลกัษณะนิทรรศการ
ภายในอาคาร โดยจดัแสดงชิ้นงานตัง้อยู่บนแท่นจดัแสดง พร้อมกบับอร์ดขอ้มูลของพ่อครูสล่าแ ม่
ครูสล่าทัง้ 13 ท่าน มผีา้สขีาวขงึเป็นฉากหลงั ใชไ้ฟสว่างสว่างแก่ชิ้นงานและบอร์ดนิทรรศการ“ลม 
หาย ใจ๋” สล่าลา้นนา เพื่อช่วยใหช้ิ้นงานมคีวามโดดเด่นสวยงาม เป็นทีส่นใจแก่ผูช้ม ผลงานของแต่
ละท่านสรา้งความสนใจแก่ผูช้ม  

ซึ่งในวนัที่ 8 มกราคม 2563 ทางคณะจดังาน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงสริกิิติยา 
เจนเซน มารวมแสดงความยนิดใีนการจดังานครัง้นี้ ในโอกาสเดยีวกนันี้ได้เดนิชมนิทรรศการ “ลม
หายใจ๋คนเมอืง” ทัง้นี้ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน ไดใ้หค้วามสนใจและชื่นชมผลงานหตัถกรรมเมอืง
เชยีงใหม่ ทีย่งัคงอนุรกัษ์และพฒันางานหตัถกรรมอนัทรงคุณค่าไปพรอ้มกนัได ้ท่านยงัใหเ้กรีตมิอบ
ประกาศเกยีรตคิุณเชดิชูเกยีรตคิรูช่างสล่าล้านนา ให้กบัพ่อครูสล่าแม่ครูสล่าทัง้ 13 ท่าน อกีด้วย  
เป็นทีน่่าชื่นชมและยนิดอีย่างมาก  
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ภาพท่ี 

6.93  ตวัอย่างบอรด์ขอ้มลูพ่อครสูล่าแม่ครสูล่า ประเภทงานเครื่องปัน้ดนิเผา และเครื่องเขนิ 
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ภาพท่ี 6.94  บรรยากาศภายในนิทรรศการ  
“ลมหายใจ๋คนเมอืง” 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.95  หตัถกรรมประเภทงานเครื่องเขนิ 
และเครื่องปัน้ดนิเผา ในการจดัแสดง
นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.96  หตัถกรรมประเภทงานโลหะ และ
เครื่องปั้นดินเผา ในการจดัแสดงนิทรรศการ 
“ลมหายใจ๋คนเมอืง”  
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ภาพท่ี 6.97  หตัถกรรมประเภทงานผา้ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลม
หายใจ๋คนเมอืง”  

 

 
ภาพท่ี 6.98  หตัถกรรมประเภทงานกระดาษ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  

 

 
ภาพท่ี 6.99  หตัถกรรมประเภทงานโลหะ ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  

 

 
ภาพท่ี 6.100   หตัถกรรมประเภทงานจกัสาน ในการจดัแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  
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ภาพท่ี 6.101  ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน เขา้ชมนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมอืง”  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.102   พอ่ครสูล่าแม่ครสูล่าและท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน  

ร่วมถ่ายภาพ ในการรบัประกาศเกยีรตคิุณเชดิชเูกยีรตคิรชู่างสล่าลา้นนา  
 

คณะท างานได้จดัท าวดีีโอน าเสนองานหตัถกรรมเมอืงเชียงใหม่ เพื่อเชดิชูเกียรติแก่
ช่าง และทายาทช่างหตัถกรรมเมอืงเชียงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน สื่อโซเชยีลมเีดยี  (Social Media) 
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หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทาง เพจเฟสบุ๊ค 
(Facebook) และ ยทูปู (YouTube) มผีูร้บัชมและใหค้วามสนใจ 

 
 
 
 
 

 
 

https://fb.watch/3g-yz95lUJ/    https://youtu.be/QfZGHXQ_1bY 
ภาพท่ี 6.103  QR Code สือ่โซเชยีลมเีดยี    ภาพท่ี  6 . 104   QR Code สื่ อ
โซเชยีลมเีดยี  
เพจเฟสบุ๊คโครงการฯ             ช่องทาง Youtube  
 

6.4  จมุสล่า มาม่วน 

โครงการนครเชียงใหม่เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ ด้านหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้านของ
องคก์ารยูเนสโก (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art)  จะไดจ้ดัเทศกาลศลิปหตัถกรรมพืน้เมอืง
เชยีงใหม่ ขึ้นเป็นครัง้ที่ 4 (The 4th Chiang Mai Crafts Fair 2020) และการจดัพธิเีฉลมิฉลองนคร
เชยีงใหม่เมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน (Chiang Mai City 
of Crafts and Folk Art)  จงึเป็นงานเทศกาลทีร่วมตวัของกลุ่มคนท างานในดา้นหตัถกรรมและศลิปะ
พื้นบ้าน “จุมสล่า มาม่วน” เป็นการให้ความส าคญัของเมอืงที่ขบัเคลื่อนด้วยวถิแีห่งหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้าน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของมรดก
วฒันธรรมของบา้นเมอืง สู่การเป็นเครอืข่ายของนานาชาต ิทีร่่วมกนัผลกัดนัพลงัความสรา้งสรรค์สู่
การพฒันาเมืองให้ดียิง่ขึ้น และเป็นขวญัก าลังใจให้ความส าคญักับผู้ที่รงัสรรค์งานหตัถกรรมใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ การเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 2 วาระพร้อมกัน คือ  

1. ครบรอบ 3 ปี ที ่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) 
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย 

2. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลก (WCC-World 
Craft City)ในวาระอันทรงเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างชื่อเสียงทางด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมให้แก่ประเทศไทย 

https://fb.watch/3g-yz95lUJ/
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งานเฉลิมฉลองครัง้นี้ได้เชิญกลุ่มสมาชิกเมอืงสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโกของประเทศไทยทัง้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุโขทัย และ
กรุงเทพมหานคร รวมถงึเมอืงทีม่คีวามสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 
5 เมอืง ไดแ้ก่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัสุพรรณบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีจงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัเลย ซึ่ง
เป็นการขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิกเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (Thailand 
Creative Cities Network : TCCN) รวมถงึสมาชกิของเมอืงหตัถกรรมโลก (WCC World Craft City) 
ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ไดเ้ป็นสมาชกิของกลุ่มในปี 2563 ซึ่งในประเทศไทยมสีมาชกิของเมอืงหตัถกรรม
โลกอยู่ 2 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น เมอืงมดัหมี่โลก  และจงัหวดัสกลนคร เมอืงครามโลก 
เพื่อให้เกิดเครอืข่ายระหว่างเมอืงส าหรบัการผลกัดนัเรื่องงานหตัถกรรมที่เป็นภูมปัิญญาท้องถิ่น
ต่อไปในอนาคต และให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกที่มี
เป้าหมายการพฒันาเมอืงอนัเป็นสากล  
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ภาพท่ี 6.105  โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธพ์ธิเีฉลมิฉลองเมอืงสรา้งสรรค์ 

 
 

ก าหนดการ 
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เฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคด้์านหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้านขององคก์ารยูเนสโก 

และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็น WCC - World Craft City 
วนัองัคารที ่8 ธนัวาคม 2563   เวลา 16.00  น. – 19.00 น. 

ณ พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา ส านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

16.00 – 16.30 น. ลงทะเบยีน 
16.30 – 17.0 0 น. กล่าวต้อนรบัแขกผู้มีเกียรติ และรายงานวตัถปุระสงค ์

โดย รองศาสตราจารย ์ดร. วรลญัจก ์ บุณยสุรตัน์   
ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ชมวิดีโอแนวทางการพฒันาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 
โดย คุณอทิธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 

ชมวิดีโอสารยินดี แสดงความยินดีท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ได้รบัรองเป็น 
WCC-World Craft City  
โดย Dr.Ghada Hijjawi-Qaddumi, President of WCC-APR 

ส่งมอบใบเกียรติบตัรรบัรอง WCC World Craft City แก่จงัหวดั
เชียงใหม่  

 กล่าวสนับสนุนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
และแสดงความยินดี ในโอกาสท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นสมาชิก
เมืองหตัถกรรมโลก  
โดย นายธชัพล อภริตมิยั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 

17.00 – 17.30 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคณุเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวญัก าลงัใจ
ให้กบัครูช่าง สล่าล้านนาท่ีเป็น “ลมหายใจ” ในการสร้างสรรค์
ผลงานหตัถกรรมท่ีมีคณุค่าของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 โดย ท่านผูห้ญงิสริกิติยิา เจนเซน 

17.30 – 18.00 น. ร่วมรบัประทานอาหาร และชมการแสดงทางศลิปวฒันธรรม 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
บรรยากาศภายในงานเฉลิมฉลอง 
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แนวทางการพฒันาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 
โดย คณุอิทธิพล  คณุปล้ืม   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 

หตัถกรรมทีเ่ราหยบิใชท้ัง้ในชวีติประจาวนั พธิกีรรม เทศกาล ศาสนาและเป็นฐานของ 
พฒันาการทางความคดิและเทคโนโลย ีความคุน้ชนิระหว่างคนและหตัถกรรม ท าใหเ้รามองขา้มไป
ว่า ทุกวนัน้ี หตัถกรรมนัน่เองทีเ่ป็นเสน้เลอืดใหญ่ทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัชาต ิดว้ย
สายพระเนตรอนัยาว ไกลของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง ทีไ่ดท้รงฟ้ืนฟู บ่มเพาะ หล่อเลี้ยง และพฒันาหตัถกรรมไทยจนกลายเป็นรายไดห้ลกัของคน
ไทย หลายครอบครวั มกีารจ้างงานกว่า สามแสนคน สร้างรายได้รวมกว่า 90,000 ล้านบาท และ
ท่ามกลางการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หตัถกรรม กลายเป็นสมบตัิทางภูมปัิญญาและสนิทรัพย์ทาง
วฒันธรรมทีช่่วยสรา้งมูลค่าเพิม่และเสรมิความเขม้แขง็ใหก้บั สนิคา้ “เมด อนิ ไทยแลนด์” ใหเ้ป็นที่
รูจ้กัไปทัว่โลกในฐานะของด ีดไีซน์สวย น่าใช ้และมคีุณภาพ  

กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหัตถกรรมผ่านการ
เสรมิสรา้ง ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการสรา้งศูนยร์วมขอ้มลู องคค์วามรู ้
ภูมปัิญญา ทางวฒันธรรม การสง่เสรมิสถาบนัทางสงัคมดว้ยพลงับวร การสง่เสรมิต่อยอดหตัถกรรม
ดว้ยดไีซน์ทีส่ะทอ้น เอกลกัษณ์และตวัตนของชุมชน การพฒันาและส่งเสรมิสนิคา้หตัถกรรมในนาม 
Cultural Product of Thailand หรือ CPOT โดยกระทรวงฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
เครอืข่ายสภาวฒันธรรมและ ผู้ประกอบการทางวฒันธรรมในท้องถิน่ และด้วยแนวทางการบูรณา
การทางานเช่นนี้ วฒันธรรมจะเป็น แนวทางหลกัในการสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ใหก้บัชุมชน ต่อยอดเป็นการพฒันาเมอืงและ จงัหวดัอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์ของวถิชีวีติ  

เชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมยอดของการใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นปัจจยัหลักในการ
พฒันา และยกระดบัความเป็นอยู่ทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูค้น โดยเชยีงใหม่มหีวัใจของการเป็น
เมอืงสรา้งสรรค ์ตามหลกัการการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของสหประชาชาตคิรบทัง้10 ประการ ไดแ้ก่  

1.  มปีระวตัิศาสตร์ของการสัง่สม อารยธรรมและศิลปวฒันธรรมอันยาวนาน 
เป็นอู่ทางวฒันธรรมอนัหลากหลาย  

2.  มี living heritage หรือศิลปินหรือช่างศิลป์ชัน้ครูที่ยังสืบทอดและต่อยอด
ศลิปหตัถกรรม มสีล่าทีเ่ป็นเพชรงามของเมอืง  

3.  มชีุมชนทีย่งัผลติ สบืทอดศลิปวฒันธรรมในชวีติประจ าวนั  
4.  มีสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็ง มีครูบา อาจารย์ นักวิชาการที่ต่อยอดและ

บนัทกึองคค์วามรู ้ 
5.  มเีครอืขา่ยผูป้ระกอบการและเครอืขา่ยวฒันธรรม ทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แขง็  
6.  มผีู้บรหิารของจงัหวดัและท้องถิ่นที่นาบทบาทของศลิปวฒันธรรมมาใช้ใน

การพฒันา เมอืงและแกปั้ญหาของเมอืงอย่างสรา้งสรรค ์
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7.  ผูค้นในเมอืงมคีวามภาคภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ นาไปสูค่วาม
นิยมของคนนอกชุมชน สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จ ักของ
นกัท่องเทีย่วทัว่โลก  

8.  การม ีสว่นร่วมในการสบืสานและรงัสรรวฒันธรรมโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่  
9.  มสีาธารณูปโภคทางวฒันธรรมทีค่รบ ครนั ทัง้ศูนยก์ารเรยีนรู ้พพิธิภณัฑ ์ 
10.  มผีลงานเป็นที่ประจกัษ์ โดยได้รบัการรบัรองในระดบัสากล  ให้เป็นเมอืง

สรา้งสรรคด์า้นศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นขององคก์ารยูเนสโก ในปีพ.ศ. 2560 
และในปีนี้ไดร้บั การรบัรองใหเ้ป็นเมอืงหตัถกรรมโลก  

ดว้ยปัจจยัทีก่ล่าวถงึทัง้หมด เชยีงใหม่ไดเ้น้นย ้าบทบาทของหตัถกรรม รวมถงึบทบาท  ของ
ศลิปวฒันธรรมในการพฒันาเมอืงดว้ยการสง่เสรมิความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์ วถิชีวีติ ปรชัญา และ
ภูมคิวามรู้ของผู้คน พฒันาตวัเองทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมศีกัดิศ์ร ีส่งเสรมิการแก้ปัญหา
สงัคม ดว้ยความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ สรา้งการมสีว่นร่วมของผูค้นในทอ้งถิน่ในทุกระดบั ทุกกลุ่ม ทุก
ช่วงวยั น าพา ผู้คนมาพบเจอกนั เกดิการร่วมงาน ร่วมแรง และสร้างสายสมัพนัธ์ของชุมชน สร้าง
ความรู้สึกร่วมหรือ Sense of belonging อันเป็นพื้นฐานและขุมพลังของการพัฒนาชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ  

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  153  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 

 
 

ภาพท่ี 6.106  วดิโีอแนวทางการพฒันาเมอืงเชยีงใหม่ในอนาคต รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
วฒันธรรม 

 
 

 
การส่งมอบใบประกาศสมาคมหัตถศิลป์โลก  WCC World Craft City แก่จังหวัด

เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ได้รบัเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่มหตัถศิลป์โลก โดยได้รบัเกียรติถ่ายภาพ
ร่วมกนัคอื  

1.  นายธชัพล อภริตมิยั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่   
2.  นางสาวเปรมกมล  ธโีรภาส  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 
3.  นายทศันัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม่ 
4.  นางสาวดารุณี  ธรรมโพธิด์ล  ทีป่รกึษากระทรวงวฒันธรรม 
5.  ศาสตราจารย ์รชิารด์ เอ. แองเกลิฮารท์ อดตีผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นศลิปะและ

วฒันธรรมเอเชยีและแปซฟิิก  
6.  ผศ. วลิาวณัย ์ เศวตเศรนี  ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
7.  รศ. มาณพ  มานะแซม  รองผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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8.  รศ. ดร. วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสงัคม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
ภาพท่ี  6.107 พธิมีอบใบประกาศสมาคมหตัถศลิป์โลก  WCC World Craft City 
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การแสดงดนตรศีลิปะพืน้บา้น ระดบัครูภูมปัิญญาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ที่รบัเกียรติจาก “วงลายเมือง” วง
ดนตรีร่วมของครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีล้านนา 
บรรเลงดนตรแีละ“อื่อกะโลง” โดย ผศ.วลิกัษณ์  ศรป่ีา
ซาง ซึ่งในบทอื่อกะโลกนัน้ ได้กล่าวถงึงานความงาม
ของหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นของเมอืงเชยีงใหม่ ที่
มีอย่างหลากหลาย ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของ
บ้านเมอืงเชียงใหม่ ความเชื่อ ความศรทัธา และวิถี
ชีวติของผู้คนในเมอืง ที่พร้อมปรบัเปลี่ยนไปตามยุค
สมยั 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6.108  อื่อกะโลง การแสดงดนตรศีลิปะพืน้บา้น ระดบัครภููมปัิญญาของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ภาพท่ี 6.109  การฟ้อนกบังานหตัถกรรม การแสดงศลิปะพืน้บา้นของเมอืงเชยีงใหม่  

 

 
ภาพท่ี 6.110  ภาพถ่ายร่วมพธิเีฉลมิฉลองเมอืงสรา้งสรรค ์ครัง้ที ่4 
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6.5  ลู่เล่น ลงข่วง 
เวทีวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดง การละเล่น และการเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี

ความสามารถทางด้านศลิปะพื้นบ้าน งานสรา้งสรรค์จากทุนทางวฒันธรรมได้ออกสู่สาธารณะ และ
ยงัเป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ทางวชิาการ แลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ท างานด้านหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน ได้จดัขึ้นตลอดระยะเวลาการจดัเทศกาล ตัง้แต่วนัที่ 2-8 
ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยการแสดงดนตรพีืน้เมอืง ศลิปะการแสดงลา้นนา จากกลุ่มรกัษ์ล้านนา 
โฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาล้านนา จงัหวดัเชยีงใหม่ดนตรโีฟล์คซองเพลงล้านนาร่วมสมยั จากวง 
The Raming และไดร้บัเกยีรตจิาก “วงหมาเก้าหาง” ดนตรอีสีานคลาสสคิ จากจงัหวดัสกลนคร ให้
เกยีรตริ่วมขบัรอ้งและบรรเลงแก่ผูเ้ทีย่วชมงานในวนัแรกของการเปิดใหเ้ขา้ชมอกีดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 6.111  ลานกจิกรรมลู่เล่นลงขว่ง บรเิวณลานตน้โชค ภายในพพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา 
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ภาพท่ี 6.112  ฟ้อนดาบ จากโฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาลา้นนา 

 
ภาพท่ี 6.113   วงหมาเก้าหาง ดนตรอีสีานคลาสสคิ ในเทศกาล  

Chiang Mai Crafts Fairs 2020 ครัง้ที ่4 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  159  6  รายงานความกา้วหน้าการจดัพืน้ทีส่ าหรบัการแสดงงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
ภาพท่ี 6.114  วงหมาเกา้หาง ดนตรอีสีานคลาสสคิ ในเทศกาล  

Chiang Mai Crafts Fairs 2020 ครัง้ที ่4 

 
ภาพท่ี 6.115  วงหมาเกา้หางในรายการศลิป์สโมสร Thai PBS 

ทีม่า https://www.youtube.com/watch?v=xK3renCkIJc 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xK3renCkIJc
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ภาพท่ี 6.116   การแสดงศลิปะการต่อสูข้องลา้นนา “ฟ้องเจงิ” โดยโฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญา

ลา้นนา 

 
ภาพท่ี 6.117   การแสดงดนตรพีืน้เมอืง โดยโฮงเฮยีนสบืสานภูมปัิญญาลา้นนา 
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ภาพท่ี 6.118  การแสดงโฟลค์ซองค าเมอืง จากวง The Raming 
 

 

ภาพท่ี 6.119  การแสดงโฟลค์ซองค าเมอืง จากวง The Raming 
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6.6  นิทรรศการเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค ์(Thailand Creative Cities Network : TCCN) 

นิทรรศการเครอืขา่ยของเมอืงสรา้งสรรค ์(Thailand Creative Cities Network : TCCN) 
การรวบรวมข้อมูลการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต 
เชยีงใหม่ สุโขทยั และกรุงเทพมหานคร รวมถงึนิทรรศการสรา้งความรบัรูก้ารขบัเคลื่อนเมอืงสู่การ
เป็นสมาชกิเมอืงสร้างสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก ได้แก่ น่าน สุพรรณบุร ีเชยีงราย และนิทรรศการ
เครอืข่ายที่ร่วมพฒันาเมอืงในด้านต่างๆ เช่น ด้านพฒันาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.120  ขอ้มลูภูเกต็ สมาชกิ
เมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 
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ภาพท่ี 6.121   ขอ้มลูเมอืงสุโขทยั และกรุงเทพมหานครสมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 
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ภาพท่ี 6.122   ขอ้มลูเชยีงใหม่ สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 
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ภาพท่ี 6.123   ขอ้มลูเชยีงใหม่ สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก 
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    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 
ภาพท่ี 6.124   ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) และเครอืข่ายพนัธมติร 
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6.7  การออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์ 

แผ่นพบัรายละเอียดข้อมูลงานเทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2020   

 

 
ภาพท่ี 6.125  แผ่นพบัรายละเอยีดขอ้มลูเทศกาล Crafts Fair 2020 ขนาด A3  
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    ของจงัหวดัเชยีงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

ป้ายเข้างาน และจดุจอดรถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.126  ป้ายกองโจรเขา้งานและจุดจอดรถ Chiang Mai Crafts Fair 2020  
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7 
รายงานความก้าวหน้า การจัดทำเอกสาร ถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ 

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Book and Electronic Book) 
 

เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Book Public and Electronic Book) ท าให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถงึความส าคญั
ของเมอืงเชยีงใหม่ ที่มคีุณค่าอนัโดดเด่นในเรื่องของงานหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน ได้ทราบถงึ
กระบวนการท างาน คุณค่า เป้าหมาย ภารกจิของการเป็นเมอืงสรา้งสรรค ์และสรา้งความรบัรูใ้หแ้ก่
ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเรยีนรูเ้รื่องเมอืงเชยีงใหม่ผ่านสถานที ่สมัผสักบั
ธรรมชาตแิละวฒันธรรม ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเชยีงใหม่ งานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น ตลอดจน
คุณค่าของเมอืงเชยีงใหม่ สู่การเป็นเมอืงสร้างสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก ด้านหตัถกรรมและศลิปะ
พืน้บา้น โดยจะมแีผนการจดัหนงัสอืดงัต่อไปนี้ 

ช่ือหนังสือภาษาไทย  “นครเชยีงใหม่เมอืงสรา้งสรรค”์ 
ช่ือหนังสือภาษาองักฤษ “CHIANG MAI CREATIVE CITY”  

UNESCO Creative City of Crafts and Folk Arts 

7.1  การออกแบบรปูเล่ม 
1. เป็นหนงัสอืพกพา ขนาด A5 จ านวน 108 หน้า พมิพ ์4 ส ีจดัพมิพแ์บบหน้าหลงั  
2. รูปภาพที่ใช้ประกอบภายในเล่มเป็นรูปถ่าย และภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดเพื่อ

ขยายความส าคญัของเนื้อหา 

 
ภาพท่ี  7.1  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่ม 
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3. ภาพหน้าปก รูปทรงของพระธาตุดอยสุ เทพ ที่ เ ป็น
สญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงเชยีงใหม่ ผสมผสานกบัลายเสน้ และจดัองคป์ระกอบศลิป์ทีใ่ชเ้สน้โคง้ตดั
ภาพให้มคีวามน่าสนใจ มแีรงบนัดาลใจจากความโค้งของซุ้มโขง ที่เปิดออกให้เห็นถึงคุณค่าแห่ง
ศลิปะและหตัถกรรมเมอืงเชยีงใหม่ เน้นสทีองขององคพ์ระธาตุเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึความรุ่มรวย
ทางวฒันธรรมของเมอืงเชียงใหม่ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางศลิปกรรม สถาปัตยกรรม และสี
เขยีวน ้าตาล อนัเป็นสทีี่ใช้สื่อสารประจ าโครงการฯ หน้าปกใช้อกัษณค าว่า “นครเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ CHIANGMAI CREATIVE CITY, UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art” 
ที่เป็นการขยายความส าคญัของเรื่องที่ต้องการสื่อสารว่าเมอืงที่ต้องการขบัเคลื่อนไปด้วยทุนทาง
วฒันธรรมทีม่อียู่ ใชแ้ละรกัษาใหไ้ดป้ระโยชน์ต่อผูค้นและเมอืงเชยีงใหม่ และค าส าคญั แสดงหวัขอ้
เนื้อหาทีจ่ะปรากฏในหนงัสอืเล่มนี้บรเิวณมุมล่างซา้ย พรอ้มกบัสญัลกัษณ์ประจ าโครงการ 

4. แบบอักษร หวัข้อและเนื้อหา ใช้Font K2D ที่มีความโค้งมน ปลายตัดโค้ง แสดงถึง
ลกัษณะของงานศลิปกรรมลา้นนา ความโคง้ของหลงัคาอกัษรมทีีม่าจากซุ้มโขง ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นซุ้ม
ประตูทางเข้าวดัที่มรีูปแบบเฉพาะตวัของล้านนา เป็นประตูที่เปิดโลกให้ได้รู้จกัเมอืงเชียงใหม่ให้
กวา้งขวางมากขึน้ 

 
ตวัอย่าง   นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
5. สทีี่ใช้ สหีลกัของโครงการประกอบด้วย สนี ้าตาล สเีชยีว และสรีอง ใช้แบ่งหมวดหมู่

เนื้อหา 

 
เมอืง - มรดก - พธิกีรรม - หตัถกรรม - ผูค้น 
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ภาพท่ี 7.2  การใชส้สี าหรบัการออกแบบหนงัสอื 
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6. เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกบัเมอืงเชียงใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ 
สถานที่ วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม ที่หล่อหลอมเมอืงเชยีงใหม่ใหเ้ป็นเมอืงที่ทรงคุณค่า ตลอดจน
ทศิทางการพฒันาเมอืงสู่เมอืงสรา้งสรรคแ์ละเป็นมรดกอนัทรงคุณค่าในระดบัสากล ประกอบไปดว้ย 
5 หมวด ไดแ้ก่ 

• เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก Chiang Mai Creative 
City 

• มรดกโลกเชียงใหม่ Chiang Mai Heritage 

• พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 

• ศิลปหตัถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 

• วิถีแห่งเชียงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 
โดยมรีายละเอยีดของแต่ละหมวดดงัต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
Chiang Mai Creative City 

กล่าวถงึเรื่องราวของเมอืงสร้างสรรค์ขององคก์ารยูเนสโก และการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมของเมอืงเชยีงใหม่ การขบัเคลื่อนเมอืงสรา้งสรรค ์ของเมอืงเชยีงใหม่ดา้นหตัถกรรมและ
ศลิปะพื้นบ้าน และทศิทางการด าเนินการของการเป็นสมาชกิเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
ประกอบดว้ยเนื้อหา 

1.1. เมอืงสรา้งสรรคค์อือะไร 
1.1.1. ท าอย่างไรถงึจะเป็นเมอืงสรา้งสรรค ์
1.1.2. เป็นเมอืงสรา้งสรรคแ์ลว้ไดอ้ะไร 
1.1.3. เมอืงสรา้งสรรคท์ างานอย่างไร 

1.2. เสน้ทางการท่องเทีย่ว / Travel Rooting 
1.2.1. เยือ้งย่างรอบเวยีงเชยีงใหม่ เสน้ทางเดนิชมเมอืง / Walk  

- อนุสาวรยีส์ามกษตัรยิ ์พพิธิภณัฑก์ลางเวยีง วดัเจดยีห์ลวง  
วดัพระสิงห์ ชุมชนพวกแต้ม วดัศรีสุพรรณ์ ประตูท่าแพ  
วดัสวนดอก ถนนนิมมานเหมนิท ์

1.2.2. เชยีงใหม่ 2 3 วนั เสน้ทางโดยรถ 
- วดัพระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย วดัตน้เกว๋น บา้นถวาย กาด

หลวง ย่านวดัเกต 
- ย่านสนัก าแพง, ถนนต้นยาง, สนัทราย-ดอยสะเกด็, แม่รมิ, 

หางดง-สนัป่าตอง  
 

1.3. มนตเ์ชยีงใหม่ในกาลเวลา / Chiang Mai Period  
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ประวตัศิาสตร์ บ้านเมอืง และผู้คน ที่ผ่านกาลเวลา
มาจวบจนปัจจุบนั เหตุการณ์ส าคญั ความทรงจ า เรื่องเล่าแห่งจติวญิญาณเมอืงเชยีงใหม่ 

1.4. เทีย่วเชยีงใหม่ อย่างไรถงึจะ “ด”ี / Travel get better 
แนวทางการท่องเทีย่วใหเ้ป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเมอืงเชยีงใหม่ 

การแต่งการ การทกัทาย สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ 

 
 

 
ภาพท่ี 7.3  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่1เชยีงใหม่เมอืงสรา้งสรรค ์ 

ขององคก์ารยเูนสโก Chiang Mai Creative City 
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ภาพท่ี 7.4  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการ
ออกแบบรปูเล่มหมวดที ่1 เชยีงใหม่เมอืง

สรา้งสรรค ์ 
ขององคก์ารยเูนสโก Chiang Mai Creative City 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หมวดท่ี 2  มรดกโลกเชียงใหม่ Chiang Mai Heritage 
เป็นพื้นที่มรดกส าคัญของเมืองเชียงใหม่ ที่ท าการขึ้นทะเบียน เป็นคุณค่าทาง

ประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม ระบุชื่อแหล่งมรดก รูปภาพ และต าแหน่งที่ตัง้ ในระบบ 
QR Code ประกอบดว้ยเนื้อหา 

2.1. มรดกเชยีงใหม ่
2.2. ประวตัศิาสตร ์
2.3. เมอืงพหุวฒันธรรม 
2.4. ภูมลิกัษณะ และมงคลเมอืงเชยีงใหม่ 
2.5. แหล่งมรดกโลกเชยีงใหม่ 
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ภาพท่ี 7.5  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่2  
มรดกโลกเชยีงใหม่ Chiang Mai Heritage 

หมวดท่ี 3  พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 
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เนื้ อหารวมรวมข้อมูลที่ส าคัญกับเมืองเชียงใหม่ที่
เกี่ยวกบัความเชื่อ ภูมปัิญญา และการสร้างสรรค์ของคนเชยีงใหม่ ซึ่ง เป็นเมอืงแห่งหตัถกรรมและ
ศลิปะพืน้บา้นทีห่ลาก ใชร้ปูภาพกจิกรรม และงานหตัถกรรมทีเ่ป็นสว่นส าคญัของกจิกรรม ประเพณี 
และพธิกีรรมต่าง ๆ รวมถงึเทศกาลของเมอืงเชยีงใหม่ทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของเมอืง ประกอบดว้ย 

3.1 ประเพณีป่ีใหม่เมอืง 
3.2 ประเพณีสบืชะตาเมอืง 
3.3 ประเพณีใสข่นัดอกอนิทขลี 
3.4 ประเพณีเดนิขึน้ดอยสุเทพ 
3.5 ประเพณียีเ่ป็ง 
3.6 ประเพณีเลีย้งดง 
3.7 มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัเชยีงใหม่ 
3.8 เทศกาลงานออกแบบเชยีงใหม่ 
3.9 เทศกาลศลิปหตัถกรรมพืน้เมอืงเชยีงใหม่ 
3.10 เทศกาลศลิปะและงานออกแบบนิมมาน NAP 
3.11 เทศกาลร่มบ่อสรา้งและหตัถกรรมสนัก าแพง 
3.12 มหกรรมผา้ตนีจกและวฒันธรรมชนเผ่าอ าแม่แจ่ม 
3.13 Lanna Expo 
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พธิกีรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 
หมวดท่ี 4.  ศิลปหตัถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 
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เนื้ อหาประกอบไปด้วย แหล่ งหัตถกรรมที่ มีค วาม
หลากหลายทัว่เมอืงเชยีงใหม่ ชุมชนหตัถกรรม แหล่งเรยีนรูเ้อกชน ภาครฐั ทีเ่ป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์น
การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้้านงานหตัถกรรมและศลิปะพื้นบา้นของชุมชนของ
เมอืงเชยีงใหม่ ประกอบดว้ย 

ชุมชนหตัถกรรม 
1. บา้นตน้เปา กระดาษสา 
2. บา้นศรปัีนควั ไมไ้ผ่ขด เครื่องจกัสาน 
3. บา้นนนัทาราม งานรกั เครื่องเขนิ 
4. บา้นเหมอืงกุง เครื่องปัน้ดนิเผา 
5. บา้นหารแกว้ 
6. ศรสีุพรรณ ววัลาย ดุนลาย และเครื่องเงนิ 
7. พวกแตม้ควัตอง ฉลุเครื่องทองเหลอืง และผลติภณัฑท์องเหลอืง 
8. บา้นถวาย ไมแ้กะสลกั ประดบัรกัสมุก 
9. บา้นเมอืงสาทร โคมกระดาษยีเ่ป็ง 
10. บา้นป่าบง-ไชยสถาน สารภ ีเครื่องจกัสาน 
11. บา้นกิว่แล สนัป่าตอง 
12. บา้นตองกาย หางดง 
13. ดอยปุย ผา้เขยีนเทยีนมง้ 
14. แม่สาใหม่ ผา้เขยีนเทยีนมง้ 

แหล่งหตัถกรรม 
1. แหล่งทอผา้ตนีจก อ าเภอแม่แจ่ม 
2. บา้นกาด แม่วาง แหล่งท าร่ม 
3. บา้นจ๊างนกั ไมแ้กะสลกัรปูชา้ง อ.สนัก าแพง 
4. บา้นช่างหล่อ พระพุทธรปู 
5. ผา้ทอ เครื่องรกั กะเหรีย่ง อ.อมก๋อย 
6. แหล่งผา้ทอไทยอง บา้นป่าตาล อ.สนัก าแพง 

 
 
 
 
 

ศนูยห์ตัถกรรม 
1. ศูนยห์ตัถกรรมร่มบ่อสรา้ง สนัก าแพง 
2. ศูนยว์ฒันธรรมเฉลมิราช ผา้ทอสนัก าแพง 
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3. สยามศลิาดล สนัก าแพง  
4. เชยีงใหม่ศลิาดล ดอยสะเกด็ 

แหล่งเรียนรู้ศิลปะและหตัถกรรม 
1. แหล่งเรยีนรูอ้ารยธรรมเครื่องปัน้ดนิเผาบา้นน ้าต้น สล่าแดง 
2. แหล่งวฒันธรรมไทลือ้บา้นลวงเหนือ 
3. ศูนยเ์รยีนรูส้ ิง่ถกัทอ บา้นไร่ใจสุข 
4. แหล่งเรยีนรูเ้วยีงกุมกามศริศิลิป์ 
5. เฮนิศลิป์ ใจ๋ยอง 
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ศลิปหตัถกรรมเมอืงเชยีงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 
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ภาพท่ี 7.8  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และ
ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป เ ล่ ม ห ม ว ด ที่  4 
ศิลปหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition 
Crafts and Folk Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 5  วิถีแห่งเชียงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 
วถิชีวีติในเชยีงใหม่ ส าหรบัประสบการณ์ทีเ่ขา้ถงึจติวญิญาณแห่งเมอืงเชยีงใหม่อย่าง

แทจ้รงิ อาหาร การกนิ สถานทีพ่กัผ่อน แหล่งเรยีนรู ้พพิธิภณัฑ ์การเดนิทาง หรอืแมก้ระทัง่โรงแรม 
ทีพ่กั ทีจ่ะสรา้งประสบการณ์แหล่งวถิทีอ้งถิน่เมอืงเชยีงใหม่อย่างแทจ้รงิ ประกอบดว้ย 

5.1 พิพิธภณัฑ ์และ แหล่งเรียนรู้ 
1. หอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม่ เครอืขา่ยพพิธิภณัฑก์ลางเวยีง 
2. พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณ ส านกัสง่เสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
3. พพิธิภณัฑศ์ลิปะร่วมสมยัใหม่เอีย่ม 
4. ศูนยธ์รรมชาตวิทิยาดอยสุเทพเฉลมิพระเกยีรต ิ
5. อุทยานดาราศาสตรส์รินิธร 
6. สวนพฤษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
7. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

5.2 พื้นท่ีสร้างสรรคท์างศิลปะ 
1. Studio 
2. Galley 
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3. ลานกจิกรรมเมอืง 
4. พืน้ทีชุ่มชน 

5.3 อาหาร การกิน 
1. ขา้วเหนียว วฒันธรรมการกนิ 
2. น ้าพรกิ อาหารคู่เรอืน 
3. ของกนิคนเมอืง 
4. อาหารชาตพินัธุ ์
5. ขนมพืน้เมอืง 
6. คาเฟ่เชยีงใหม่ 

6.1 กาแฟ 
6.2 ชา 
6.3 ขนมหวาน 
6.4 อาหารเฉพาะถิน่ 
 
 

5.4 ตลาด 
1. ตลาดวโรรส กาดหลวง 
2. ตลาดประตูเชยีงใหม่ 
3. ตลาดสมเพชร มิง่เมอืง 
4. ถนนคนเดนิ ววัลาย/กลางเวยีง 
5. ถนนนิมมาน 
6. ถนนชา้งคลาน 
7. ถนนชา้งม่อย 
8. ฉ าฉามาเกต็ โหล่งฮมิคาว 
9. จรงิใจมาเกต็ 
10. บา้นขา้งวดั 

5.5 เวชนคร นวตักรรมการแพทย์ 
1. สุขภูมปัิญญาบ้านนา 
2. นวตักรรมการแพทย์ 
3. สถานบรกิารสุขภาพ 

5.6 ประสบการณ์  
1. Wellness and Spa 
2. Cultural Cooking 
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3. Jungle Elephant 
4. Crafts Workshop 

5.7 โรงแรมท่ีพกั 
1. Homestay 
2. Tourist Hotel 
3. Economic Hotel 
4. Luxury Hotel 
 
 
 
 
 
 

5.8 การคมนาคม 
1. สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ 
2. สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดัเชยีงใหม่ 
3. ระบบขนสง่สารธรณะ มนิิบสั รถแดง สามลอ้ สามลอ้ถบี 
4. สถานีรถไฟเชยีงใหม่ 
5. จกัรยาน 
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ภาพท่ี 7.9  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่5 

วถิแีห่งเชยีงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 
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ภาพท่ี 7.10  ตวัอย่างการจดัวางเนื้อหา และการออกแบบรปูเล่มหมวดที ่5 

วถิแีห่งเชยีงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 
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8 
รายงานความก้าวหน้าการพฒันาระบบและรปูแบบการประชาสมัพนัธส่ื์อออนไลน์ 

(Website and Character) 

เป็นการพฒันาระบบ และรูปแบบการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ รวมทัง้การจดัท าสื่อตวั
การ์ตูน (Character) ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตของชาว
เชยีงใหม่ เพื่อน าตวัการต์ูนไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถงึจดัท า
สมุดภาพระบายสีลายเส้นตัวการ์ตูน ส าหรับเด็กหรือบุคคลทัว่ไป ซึ่งจะท าให้รับรู้และจดจ า
เอกลกัษณ์และวฒันธรรม ของงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นจงัหวดัเชยีงใหม่ ประกอบดว้ย 

8.1 การพฒันารปูแบบเวบ็ไซต ์(Website) 
8.2 การจดัท าคาแรคเตอร ์(Character) 
8.3 การออกแบบสมุดภาพระบายส ี

มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

8.1 การพฒันารปูแบบเวบ็ไซต์ (Website) 
การพฒันารูปแบบเวบ็ไซต์ (Website) เป็นการพฒันาระบบและรูปแบบของเวบ็ไซต์ เพื่อ

การประชาสมัพนัธ์โครงการ และเป็นช่องทางการตดิต่อส าหรบัผู้ที่สนใจโครงการฯ โดยในปีนี้ทาง
คณะท า ง านได้  เป ล่ียนแปลง ช่ือเว็บไซต์  (Domain Name)  จาก เดิมคือ  chiangmai-
cityofcrafts.com เปลี่ยนแปลงเ ป็น creativecitychiangmai.com เพื่อ ให้สอดคล้องกับชื่ อ
โครงการฯในภาษาองักฤษ ง่ายต่อการสื่อสาร จดจ าของผู้สนใจ พบเหน็ และจะมกีารเปลี่ยนแปลง
รปูแบบการแสดงผลของเวบ็ไซตใ์หอ้่านงา่ยขึน้ 

 
ภาพท่ี 8.1  รูปแบบการแสดงผลบนเวบ็ไซตใ์นชื่อโดเมนเนมใหม่  

www.creativecitychiangmai.com 

http://www.creativecitychiangmai.com/
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ภาพท่ี 8.2  รูปแบบการแสดงผลบนเวบ็ไซตใ์นชื่อโดเมนเนมใหม่ ทีป่ระกอบดว้ยแถบแสดงผล 

หน้าหลกั / เกีย่วกบัเรา / บทความ / เครอืขา่ย / งานฝีมอืและกจิกรรม 
 

 
ภาพท่ี 8.3 แถบเมนูเกีย่วกบัเรา ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบั เชยีงใหม่ / เชยีงใหม่เมอืงสรา้งสรรค ์/ 
ท าไมเชยีงใหม่ตอ้งเป็นเมอืงสรา้งสรรค ์/ ความหมายของสญัลกัษณ์ / จะเขา้ร่วมเครอืขา่ยไดอ้ย่างไร 

/  
พนัธกจิของโครงการ และสาสน์จาก อบจ.เชยีงใหม่ 
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ภาพท่ี 8.4  ภาพแสดงแถบเมนูบทความของโครงการ 

 

 
ภาพท่ี 8.5  ภาพแสดงเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (เครอืขา่ยต่างประเทศ) 

 
ภาพท่ี 8.6  ภาพแสดงแถบเมนูงานฝีมอื ประกอบดว้ย ไมแ้กะสลกั เครื่องจกัสาน เครื่องเขนิ 

ผา้ เครื่องปัน้ดนิเผา งานโลหะ งานร่มกระดาษ และดอกไมป้ระดษิฐ์ 
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ภาพท่ี 8.7  ภาพแสดงเนื้อหาแหล่งผลติเครื่องปัน้ดนิเผาในเชยีงใหม่ 

(แหล่งเตาสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง) 

 
ภาพท่ี 8.8  ภาพแสดงเนื้อหางานหตัถกรรมเครื่องเขนิ 

 
ภาพท่ี 8.9  ภาพแสดงเนื้อหางานหตัถกรรมเครื่องเขนิ 
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ภาพท่ี 8.10  ภาพแสดงเนื้อหาแหล่งผลติเครื่องเขนิในเชยีงใหม่ 

 
ภาพท่ี 8.11  ภาพเคลื่อนไหวแสดงงานหตัถกรรมประเภทเครื่องเขนิ 

 

 
ภาพท่ี 8.12  ภาพแสดงโลโกผู้ส้นบัสนุน (ดา้นซา้ย) และลงิคส์ าหรบัเชื่อมต่อไปยงัสื่อสงัคมต่าง ๆ 

(ดา้นขวา) Facebook Fan Page / LINE / Instagram และ YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 การจดัท าคาแรคเตอร ์(Character) 
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หน้า  191                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

การจดัท าคาแรคเตอร์ (Character) เพื่อพฒันาใหเ้ป็นสื่อการเรยีนรู ้(สมุดภาพระบายส)ี  
โดยน าเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผ่านตัวการ์ตูน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของงานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จึงน ามาถ่ายทอด เพื่อดึงดูดความสนใจของ
เยาวชนในทอ้งถิน่ ซึ่งถอืเป็นช่องทางหนึ่งใน การเผยแพร่องคค์วามรูด้้านงานหตัถกรรมและศลิปะ
พืน้บา้นของจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหก้บัเยาวชนและประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัเชยีงใหม่ ใหเ้กดิการรบัรู้ 
ดา้นงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น โดยน างานหตัถกรรมและวถิชีวีติของคนหลากหลายชาตพินัธุ์ 
มาออกแบบให้น่าสนใจ นอกจากจะสามารถถ่ายทอดเอกลกัษณ์ความเป็นทอ้งถิน่และวถิชีวีติ แลว้
ยงัสามารถน าเสนอเนื้อหาที่ยาก ให้เขา้ใจได้ง่ายขึ้นต่อการเรยีนรู้ และยงัสามารถสร้างความรู้สกึ
สนุกสนานให้กบัเยาวชนได้ทุกเพศทุกวยั และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ สามารถน าตวั
การต์ูนไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น 
สร้างความรบัรู้และจดจ าเอกลกัษณ์และวฒันธรรม ของงานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจงัหวดั
เชยีงใหม่อกีด้วย คาแรคเตอร์งานหตัถกรรมที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 40 
คาแรคเตอรท์ีม่เีอกลกัษณ์น่าจดจ า ดงันี้ 

1. สองแม่ลูกแต่งกายดว้ยซิน่ตนีจก เกลา้ผมเหน็บดอกไมเ้มอืง ถอืขนัดอก ขนัส
ลุ ง 
ไปวดั  

2. สาวงามช่างฟ้อน นุ่งซิน่สนัก าแพง ก าลงัฟ้อนเลบ็และเหน็บดอกไมไ้หว 
3. แม่และลูกชายนัง่กนิขนัโตก และมนี ้าต้น ขนัสลุง น้อยส าหรบัดื่มน ้า  
4. สาวงามนุ่งซิ่นลุนตยาต่อตีนจก สวมเสื้อแขนยาวลูกไม้แบบพระราชชายา 

เจา้ดารารศัม ี
5. เดก็ชายนัง่ท าหน้าเศรา้ อยู่กบัของเล่นชา้งมา้ ท าจากไมแ้กะสลกับา้นถวาย 
6. สาวงามช่างฟ้อนนุ่งซิน่ตนีจกฟ้อนขนัดอก 
7. สาวงามปัน่รถถบีกางจอ้ง นุ่งซิน่สนัก าแพง 
8. เดก็หญงิอุม้น้องชาย จอ้งมองแม่ก าลงัวาดลวดลายลงบนร่มบ่อสร้าง อ าเภอ  

สนัก าแพง 
9. สล่าแกะไม ้ชายเคยีนหวัถอดเสือ้นัง่แกะไม ้ 
10.  สล่าปัน้น ้าตน้ เดก็ชายชุดหมอ้ฮ่อมนัง่ปัน้น ้าตน้ 
11.  สล่าตอ้งลาย ชายประกอบแผ่นตอ้งลายเป็นฉตัร 
12.  หญงิสาวชาวไทเขนิ และขนัหมากขนาดใหญ่ 
13.  สล่าจกัสานชายถอืสุม่ ขอ้ง สวมกุบหาปลา 
14.  ไทลือ้เดก็หญงิสวมชุดไทลือ้ก าลงัปัน่ฝ้าย 
15.  หญงิสาวชาวลวัะหมา และเหน็บดอกเอือ้งแซะ 
16.  หญงิชาวกะเหรีย่งทอผา้โดยใชก้ีเ่อว 
17.  หญงิชาวมง้ นัง่เขยีนเทยีน มแีมวตวัน้อยนอนเคยีงขา้ง 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  192 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

18.  เดก็ชายชาวมง้ นัง่บนรถฟอมลู่ามง้ ก าลงัขบัเคลื่อนไหวดว้ยความเรว็สงู 
19.  หญงิสาวชาวอาขา่ แต่งกายสวยงามชสูองนิ้ว (สู้ๆ ) 
20.  หญงิสาวชาวเมีย่น สะพายตะกรา้ และเกบ็ใบชา 
21.  หญงิสาวชาวลซีู แต่งกายสวยงาม และก าลงัเซลฟ่ี 
22.  หญงิสาวชาวมเูซอ แต่งกายสวยงาม 
23.  สาวชาวไทใหญ่ สวมชุดนกกงิกะหล่า ก าลงัท าท่าฟ้อนร าสวยงาม 
24.  ลูกแกว้ขีม่า้ ประเพณีปอยสา่งลอง 
25.  เดก็ชายตกีลองแอว – ออกลลีาท่าทาง 
26.  เดก็หญงิตฆีอ้ง – ออกลลีาท่าทาง 
27.  เดก็ชายเป่าป่ีแน - เป่าแน แกม้ป่อง 
28.  เดก็หญงิสสีะลอ้ – นัง่สสีะลอ้ 
29.  เดก็ชายดดีซงึ – นัง่ดดีซงึ 
30.  ชายดดีพณิเป๊ียะ 
31.  ฟ้อนผ ีหญงิสงูวยัก าลงัฟ้อนผ ี
32.  นึ่งขา้ว เป่าไฟ – เดก็หญงิก าลงักม้เป่าเตาไฟ 
33.  ช่างซอ มหีมอนโบราณวางบนตกั มอืถอืไมค ์
34.  ชายฟ้อนเจงิ 
35.  หญงิสาวนัง่ปักดอกไมเ้ครื่องสกัการะ สวมชุดลา้นนาสมยั 
36.  หญงิสาวแต่งกายดว้ยชุดพืน้เมอืง ถอืขนัสลุงมนี ้าหกออกจากขนั 
37.  หญงิสาวสวมชุดลา้นนาสมยั เสือ้ลูกไม ้นัง่ท าบุญหยาดน ้า 
38.  หญงิสาวแม่คา้ถอืตะกรา้เอามอืป้องปาก ท าท่าทางกระซบิ (เล่าขวญั) 
39.  หญงิสาวสวมชุดลา้นนายุคสมยัอบเชย เวยีงพงิค ์ท าท่าทางเบื่อ (มองบน บึ

นปาก) 
40.  สาธุ อนุโมทาม ิเทวดาวดัเจด็ยอด 

ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  193                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.13 สองแม่ลูกแต่งกายดว้ยซิน่ตนีจก เกลา้ผมเหน็บดอกไมเ้มอืง ถอืขนัดอก ขนัสลุงไปวดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8.14 สาวงามช่างฟ้อน นุ่งซิน่สนัก าแพง ก าลงัฟ้อนเลบ็และเหน็บดอกไมไ้หว 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  194 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.15 แม่และลูกชายนัง่กนิขนัโตก และมนี ้าตน้ ขนัสลุง น้อยส าหรบัดื่มน ้า 

 
ภาพท่ี 8.16 สาวงามนุ่งซิน่ลุนตยาต่อตนีจก สวมเสือ้แขนยาวลูกไมแ้บบพระราชชายาเจา้ดารารศัมี 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 8.17 เดก็ชายนัง่ท าหน้าเศรา้ อยู่กบัของเล่นชา้งมา้ ท าจากไมแ้กะสลกับา้นถวาย 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  195                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 

ภาพท่ี 8.18 สาวงามช่างฟ้อนนุ่งซิน่ตนีจกฟ้อนขนัดอก 

 

ภาพท่ี 8.19 สาวงามปัน่รถถบีกางจอ้ง นุ่งซิน่สนัก าแพง 
 

 

ภาพท่ี 8.20  เดก็หญงิอุม้น้องชาย จอ้งมองแม่ก าลงัวาดลวดลายลงบนร่มบ่อสรา้ง อ าเภอสนัก าแพง 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  196 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.21 สล่าแกะไม ้ชายเคยีนหวัถอดเสือ้นัง่แกะไม้ 

 
ภาพท่ี 8.22 สล่าปั้นน ้าตน้ เดก็ชายชุดหมอ้ฮ่อมนัง่ปัน้น ้าตน้ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 8.23 สล่าตอ้งลาย ชายประกอบแผ่นตอ้งลายเป็นฉตัร 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  197                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.24 หญงิสาวชาวไทเขนิ และขนัหมากขนาดใหญ่ 

 
ภาพท่ี 8.25 สล่าจกัสานชายถอืสุม่ ขอ้ง สวมกุบหาปลา 

 
 

 
ภาพท่ี 8.26 ไทลือ้เดก็หญงิสวมชุดไทลือ้ก าลงัปัน่ฝ้าย 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  198 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.27 หญงิสาวชาวลวัะหมา และเหน็บดอกเอือ้งแซะ 

 
ภาพท่ี 8.28 หญงิชาวกะเหรีย่งทอผา้โดยใชก้ีเ่อว 

 
 

 
ภาพท่ี 8.29 หญงิชาวมง้ นัง่เขยีนเทยีน มแีมวตวัน้อยนอนเคยีงขา้ง 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  199                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.30 เดก็ชายชาวมง้ นัง่บนรถฟอมลู่ามง้ ก าลงัขบัเคลื่อนไหวดว้ยความเรว็สูง 

 
ภาพท่ี 8.31 หญงิสาวชาวอาขา่ แต่งกายสวยงามชสูองนิ้ว (สู้ๆ ) 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8.32 หญงิสาวชาวเมีย่น สะพายตะกรา้ และเกบ็ใบชา 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  200 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.33 หญงิสาวชาวลซีู แต่งกายสวยงาม และก าลงัเซลฟ่ี 

 
ภาพท่ี 8.34 หญงิสาวชาวมูเซอ แต่งกายสวยงาม 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8.35 สาวชาวไทใหญ่ สวมชุดนกกงิกะหล่า ก าลงัท าท่าฟ้อนร าสวยงาม 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  201                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.36 ลูกแกว้ขีม่า้ ประเพณีปอยสา่งลอง 

 
ภาพท่ี 8.37 เดก็ชายตกีลองแอว – ออกลลีาท่าทาง 

 
 
 
 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  202 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

ภาพท่ี 8.38 เดก็หญงิตฆีอ้ง – ออกลลีาท่าทาง 

 
ภาพท่ี 8.39 เดก็ชายเป่าป่ีแน - เป่าแน แกม้ป่อง 

 
ภาพท่ี 8.40 เดก็หญงิสสีะลอ้ – นัง่สสีะลอ้ 

 

 
ภาพท่ี 8.41 เดก็ชายดดีซงึ – นัง่ดดีซงึ 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  203                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.42 ชายดดีพณิเป๊ียะ 

 
ภาพท่ี 8.43 ฟ้อนผ ีหญงิสงูวยัก าลงัฟ้อนผ ี

 
 

 
ภาพท่ี 8.44 นึ่งขา้ว เป่าไฟ – เดก็หญงิก าลงักม้เป่าเตาไฟ 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  204 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.45 ช่างซอ มหีมอนโบราณวางบนตกั มอืถอืไมค์ 

 
ภาพท่ี 8.46 ชายฟ้อนเจงิ 

 
 
 
 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  205                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

ภาพท่ี 8.47 หญงิสาวนัง่ปักดอกไมเ้ครื่องสกัการะ สวมชุดลา้นนาสมยั 
 

 
ภาพท่ี 8.48 หญงิสาวแต่งกายดว้ยชุดพืน้เมอืง ถอืขนัสลุงมนี ้าหกออกจากขนั 

 
ภาพท่ี 8.49 หญงิสาวสวมชุดลา้นนาสมยั เสือ้ลูกไม ้นัง่ท าบุญหยาดน ้า 

 
 
 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  206 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

ภาพท่ี 8.50 หญงิสาวแม่คา้ถอืตะกรา้เอามอืป้องปาก ท าท่าทางกระซบิ (เล่าขวญั) 

 
ภาพท่ี 8.51 หญงิสาวสวมชุดลา้นนายุคสมยัอบเชย เวยีงพงิค ์ท าท่าทางเบื่อ (มองบน บนึปาก) 

 
ภาพท่ี 8.52 สาธุ อนุโมทาม ิเทวดาวดัเจด็ยอด 

 
 

8.3 การออกแบบสมุดภาพระบายสี 
การจดัท าสมุดภาพระบายส ีมวีตัถุประสงค์เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านภูมปัิญญา ชาติ

พั น ธุ์   
วถิีีชีวติ งานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของเมอืงเชียงใหม่ในรูปแบบ ของสมุดภาพระบายส ี
เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูผ้่านสมุดภาพระบายสี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการของเดก็
และเยาวชนหลาย ๆ ดา้น ประกอบดว้ย ฝึกความรบัผดิชอบ ระเบยีบวนิยั ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้
เดก็ไดผ้่อนคลาย เพื่อลดความกดดนัทางอารมณ์ ฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวของนิ้วมอืและมอื ฝึกใช้
ก ล้ า ม เ นื้ อ มื อ  จ า ก ก า ร ร ะ บ า ย สี   
กระตุ้นการเจรญิเติบโตและพฒันาเซลล์สมองของเด็ก ส่งเสรมิให้เด็กให้แสดงออกถึงความรู้สึก  



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  207                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

และจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กรู้จกัการท างานตามล าพงั หรอืการท างานร่วมกบั
เ พื่ อ น  
และยงัเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ที่ดีใน
ค ร อ บ ค รั ว  
ทางโครงการจงึไดว้างแผนการออกแบบสมุดภาพระบายส ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ชื่อสมุดภาพระบายส ี“เรียนรู้งานคราฟท์ สมุดภาพระบายสี”  
2. ปกหน้า จดัพมิพ ์4 ส ีดว้ยกระดาษอารต์มนั ขนาด 240 แกรม  
3. เขา้เล่มแบบเยบ็มุงหลงัคา  
4. รายละเอยีดสมุดภาพระบายส ี1 ชุด ประกอบดว้ย 

4.1 สมุดภาพระบายส ีขนาด A4 โดยมลีายเสน้คาแรคเตอร์ พร้อม
ค าอธบิายภาพ จ านวน 15 หน้า 

4.2 สติก๊เกอรค์าแรคเตอรจ์ านวน 40 คาแรคเตอร ์(10 ตวั/แผ่น)  
  จ านวน 4 แผ่น 
4.3 ดนิสอสไีม ้มาตรฐาน 24 ส ีจ านวน 1 กล่อง 

 มรีายละเอยีดการออกแบบ ดงันี้ 

 
ภาพท่ี 8.53  (ร่าง) ภาพการออกแบบเนื้อหาสมุดภาพระบายส ี



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  208 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.54  ภาพระบายส ี“สวสัดเีจา้” 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  209                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.55  ภาพระบายส ี“จุม้อกเยน็ใจ๋” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  210 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.56  ภาพระบายส ี“งามแต๊ งามว่า” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  211                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.57  ภาพระบายส ี“ป๊ิกมาแอ่วแหมเน่อเจา้” 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  212 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.58  ภาพระบายส ี“ม่วนขนาด” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  213                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.59  ภาพระบายส ี“ปัน่ฝ้าย” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  214 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.60  ภาพระบายส ี“ฟอรม์ลู่ามง้” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  215                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.61  ภาพระบายส ี“น ้าตน้” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  216 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.62  ภาพระบายส ี“นกกงิกะหร่า” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  217                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.63  ภาพระบายส ี“แห่ลูกแกว้” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  218 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.64  ภาพระบายส ี“เป่าแน” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  219                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.65  ภาพระบายส ี“สสีะลอ้” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  220 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.66  ภาพระบายส ี“ดดีซงึ” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  221                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.67  ภาพระบายส ี“ตกีลอง” 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  222 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

 
ภาพท่ี 8.68  ภาพระบายส ี“แกะสลกัไม”้ 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  223                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

ภาพท่ี 8.69 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่1 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  224 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

ภาพท่ี 8.70 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่2 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  225                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

ภาพท่ี 8.71 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่3 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

8  รายงานความกา้วหน้าการจดัท ารายงานความกา้วหน้าการพฒันาระบบ   หน้า  226 
และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อออนไลน์ (Website and Character) 

ภาพท่ี 8.72 ภาพสติก๊เกอรใ์นสมุดภาพระบายส ีชุดที ่4 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 

หน้า  227                     8  รายงานความก้าวหน้าการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการพฒันา
ระบบ 

และรปูแบบการประชาสมัพนัธส์ือ่ออนไลน์ (Website and Character 

 
ภาพท่ี 8.73  (ร่าง) ดนิสอสไีม ้มาตราฐาน 24 ส ีจ านวน 1 กล่อง 

หมายเหตุ:  คาแรคเตอร์ที่ได้คดัเลอืกมาในจ านวน 15 ตวันัน้ เป็นคาแรคเตอร์ที่มเีอกลกัษณ์ อนั
เป็นลกัษณะเฉพาะที่มคีวามโดดเด่นด้านการแต่งกาย วถิชีวีติ ประเพณี สงัคม และวฒันธรรมของ
จงัหวดัเชยีงใหม่ แสดงถงึงานหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้นของจงัหวดัเชยีงใหม่ อนัเป็นทีรู่จ้กัอย่าง
กวา้งขวางทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ และยงัไดร้วบรวมคาแรคเตอรท์ัง้หมด 40 ตวั จดัท า
เป็นสติก๊เกอรเ์พือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีนน าไปตกแต่ง เรยีนรู ้เสรมิสรา้งจนิตนาการส าหรบัเดก็เพือ่เป็นการ
สรา้งแรงจงูใจต่อการเรยีนรูข้องเดก็อกีดว้ย 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 9  รายงานความกา้วหน้าการจดัท าสื่อวดิทีศัน์ส าหรบัการสรา้งการรบัรูข้อง    หน้า  225 

เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

9 
รายงานความก้าวหน้าการจดัท าส่ือวิดีทศัน์ส าหรบัการสร้างการรบัรู้ของ 

เมืองสร้างสรรคผ่์านส่ือสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

เป็นการสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดงานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน   
“Chiang Mai City of Crafts and Folk Art” บนสงัคมออนไลน์ YouTube เพื่อให้ผู้ที่สนใจเขา้ถึง
เนื้อหาได้ง่ายตามความต้องการ สามารถใช้ช่องทางนี้ในการน าเสนอเมอืงเชียงใหม่ ผ่านการท า 
Content ประเภทวดิีโอ เพื่อน าเสนอโครงการฯ ให้กบัทุกพื้นที่ทัว่โลกผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง
น าเสนอเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้บัสมาชกิเครอืข่ายเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก และยงัสามารถ
เลอืกกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการได ้สามารถช่วยใหก้ารประชาสมัพนัธ์งานหตัถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน 
ของจงัหวดัเชยีงใหม่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึง่จดัท าสือ่วดิทิศัน์ รวม 15 ตอน มเีนื้อหากระชบั 
เขา้ใจง่าย โดยใช้เสยีงภาษาไทยและบรรยายภาษาอังกฤษ โดยมรีายละเอยีดความยาวตอนละไม่
น้อยกว่า 3 นาท ีจ านวน 15 ตอน ดงัต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ (สมัภาษณ์ผู้สนับสนุน/รายละเอียดโครงการ) 

 
  

ภาพท่ี 9.1 Story Board ตอนที ่1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 
 

ตอนท่ี 2  ภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ (ด้านหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) 
1. ความสวยงามของเมอืง 
2. ระบบนิเวศน์ วถิชีวีติ 
3. วดัวาอาราม ประตู แจ่ง คเูมอืง น ้าปิง 
4. อาคารเก่าสวยงาม 
5. อาคารใหม่ทนัสมยั หา้ง สนามบนิ 
6. งานหตัถกรรมดัง้เดมิ 
7. งานหตัถกรรมร่วมสมยั 
8. อาหารพืน้ถิน่ 
9. ศลิปะการแสดง 
10. ประเพณี เทศกาล  



 
 
 

หน้า  226         9  รายงานความกา้วหน้าการจดัท าสื่อวดิทีศัน์ส าหรบัการสรา้งการรบัรู้
ของ 

   เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

 
ภาพร่าง Story Board การสร้างภาพขัน้ตอนตามเน้ือเร่ืองท่ีต้องการผลิตส่ือ 

 

 
ภาพท่ี 9.2 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่  

(ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น) 
 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 9  รายงานความกา้วหน้าการจดัท าสื่อวดิทีศัน์ส าหรบัการสรา้งการรบัรูข้อง    หน้า  227 

เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

 

 

ภาพท่ี 9.3 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ (ดา้นหตัถกรรมและศลิปะ
พืน้บา้น) 

 



 
 
 

หน้า  228         9  รายงานความกา้วหน้าการจดัท าสื่อวดิทีศัน์ส าหรบัการสรา้งการรบัรู้
ของ 

   เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

 

 
 

ภาพท่ี 9.4 Story Board ตอนที ่2  ภาพรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
(ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น) 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 
 9  รายงานความกา้วหน้าการจดัท าสื่อวดิทีศัน์ส าหรบัการสรา้งการรบัรูข้อง    หน้า  229 

เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

ตอนท่ี 3  งานไม้ (แกะสลกั กลึง) 
1. บา้นถวาย อ าเภอหางดง 
2. ไมแ้กะสลกั ต าบลยุหว่า อ าเภอสนัป่าตอง 
3. ตุ๊กตาไมน้ายโถ บา้นลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ 
4. บา้นจ๊างนกั อ าเภอสนัก าแพง 
5. บา้นต้นแหนน้อย สนัป่าตอง 
6. โฮงพอ่สล่าแดง สนัป่าตอง 

   

ภาพท่ี 9.5 Story Board ตอนที ่3 งานไม ้

 

ตอนท่ี 4  จกัสาน (ขด สาน) 
1. ทา้วบุญเรอืง อ าเภอหางดง 
2. ศรปัีนครวั ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืง 
3. แม่เขยีวขอ้งหลวง ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี 
4. สาดแหย่ง บา้นสนัทรายมหาวงศ ์อ าเภอสารภ ี
5. เฮอืนซอมพอ อ าเภอสารภ ี

   

ภาพท่ี 9.6 Story Board ตอนที ่4 งานจกัสาน 
 
 
 

ตอนท่ี 5  เคร่ืองเขิน (ขดูลาย เขียนลาย ปัน้ติด ลายรดน ้า) 
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1. บา้นนนัทาราม อ าเภอเมอืง 
2. บา้นศรปัีนครวั อ าเภอเมอืง 
3. บา้นต้นแหนน้อย อ าเภอสนัป่าตอง 
4. บา้นถวาย อ าเภอหางดง 

 

   

ภาพท่ี 9.7 Story Board ตอนที ่5 เครื่องเขนิ 

 

ตอนท่ี 6   ผ้าทอ 
1. ตนีจก แม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม 
2. ตนีจก จอมทอง อ าเภอจอมทอง 
3. ตนีจก ดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า 
4. โรงทอผา้พระราชทานฯ ดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
5. ศูนยเ์ฉลมิราช ผา้ไหมสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง 
6. ผา้ทอป่าตาลไทยอง อ าเภอสนัก าแพง 
7. ผา้ทอไทลือ้ บา้นลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ 
8. โรงทอผา้ไทยวน บา้นป่าบง อ าเภอดอยสะเกด็ 
9. ผา้เขยีนเทยีน แม่สาใหม่ อ าเภอแม่รมิ 

 

   

ภาพท่ี 9.8 Story Board ตอนที ่6 ผา้ทอ 

 

ตอนท่ี 7 งานปัน้ (งานดินเผา งานปนูปัน้) 
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เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

1. บา้นเหมอืงกุง อ าเภอหางดง 
2. บา้นกวน อ าเภอหางดง 
3. กระเบือ้งดนิขอ บา้นสนัพระนอน แม่เหยีะ อ าเภอเมอืง 
4. พอ่หนานมนิทร ์
5. น ้าตน้สล่าแดง อ าเภอแม่วาง 

   

ภาพท่ี 9.9 Story Board ตอนที ่7 งานปั้น 

 

ตอนท่ี 8  งานโลหะ (เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองเหลือง) 
1. ถนนววัลาย อ าเภอเมอืง 
2. วดัศรสีุพรรณ อ าเภอเมอืง 
3. วดัหมื่นสาร อ าเภอเมอืง 
4. วดัพวกแตม้ งานควัตอง อ าเภอเมอืง 

   

ภาพท่ี 9.10 Story Board ตอนที ่8 งานโลหะ 

 

 

 

 

ตอนท่ี 9  งานกระดาษ 
1. ร่มบ่อสรา้ง อ าเภอสนัก าแพง 
2. กระดาษสา บา้นตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง 
3. โคม ตุง บา้นเมอืงสารท อ าเภอเมอืง 
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4. ศูนยก์ารเรยีนรูเ้วยีงกุมกามศริศิลิป์ อ าเภอสารภี 

   

ภาพท่ี 9.11 Story Board ตอนที ่9 งานกระดาษ 

ตอนท่ี 10 - 15  จะเป็นคลิปสัน้สมัภาษณ์บุคลากร ท่ีมีบทบาทต่องานหตัถกรรม
ข อ ง 
เมืองเชียงใหม่ในอดีต เพื่อน าเสนองานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
มุมมองทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์ผูม้ชีื่อเสยีง ศลิปิน หรอืช่างฝีมอืของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ที่มบีทบาทต่อการพฒันา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดผลงานหตัถกรรมทัง้ในระดบัชาติและระดับ
นานาชาต ิประกอบดว้ยบุคลากร ดงันี้ 

1. อาจารยวิ์ถี พานิชพนัธ ์เป็นผูท้รงคุณวุฒทิางวชิาการทางดา้นศลิปะ 
วฒันธรรม และประเพณีลา้นนา 

2. ศาสตราจารยก์นัต์ พนูพิพฒัน์ อาจารย ์เจา้ของสวนกุหลาบ นกัสะสม
ผา้เก่าและของโบราณ 

3. คณุนุสรา เตียงเกตุ นกัออกแบบ นกัพฒันาชุมชน เป็นผูส้บืสานศลิป
หตัถศลิป์อนัทรงคุณค่าของ ผา้ซิน่ตนีจกแม่แจ่ม 

4. คณุรามาริน บุญสม ผูร้่วมก่อตัง้เทศกาลเชยีงใหม่คราฟวคี โดยมคีวาม
สนใจด้านสุขภาพกับงานหัตถกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเป็นงาน
หตัถกรรมร่วมสมยั การน าสิง่เหลอืใชม้าสรา้งเป็นสิง่ใหม่ 

5. คุณภูริดล พิมสาร ศิลปินนักปั้นเซรามิก นักออกแบบภูมิทัศน์ และ 
เจา้ของ Have a Hug Fusion Farm 

6. คนรุ่นใหม่ผู้สืบทอด ต่อยอด สร้างสรรคง์านหตัถกรรม 
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เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

 

ภาพท่ี 9.12 อาจารยว์ถิ ีพานิชพนัธ์ 

 

ภาพท่ี 9.13 ศาสตราจารยก์นัต ์พนูพพิฒัน์ 

 
ภาพท่ี 9.14 คุณนุสรา เตยีงเกตุ 
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ภาพท่ี 9.15 คณุรามารนิ บุญสม 

 

 
ภาพท่ี 9.16 คุณภูรดิล พมิสาร 
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เมอืงสรา้งสรรคผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

 

   
ภาพท่ี 9.17  หน้าต่างช่องยูทปูของโครงการฯ น าเสนอกจิกรรมทีผ่่านมาของโครงการฯ 
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10 
รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ฉบบั 4 ปี 

รายงานผลการด าเนินงานต่อองคก์ารยเูนสโก (Monitoring Reports) ซึง่เป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ได้จดัท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานต่อองค์การยูเนสโก โดยจะต้องมี
การศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลเพิม่เติมที่ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ และภารกิจของการเป็น
สมาชกิเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  ตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขของการเป็นสมาชกิเมอืงสรา้งสรรค์
ขององค์การยูเนสโกก าหนด จงึต้องจดัเตรยีมเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของเมอืงเชยีงใหม่ใน
การเป็นเมอืงสรา้งสรรคต์ลอด 4 ปี ทีผ่่านมา เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการส่งรายงานผลการเป็นสมาชกิ
เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก ครัง้ที ่1 ของจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีจ่ะตอ้งจดัส่งภายใน วนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2564  จึงต้องมกีารเตรยีมเนื้อหาข้อมูลส าหรบัการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ตาม

แผนการด าเนินงาน (Monitoring Report) เพื่อเสนอต่อองคก์ารยูเนสโก ใหส้มบูรณ์ครบถ้วนต่อไป ซึ่งมี
ขอ้มลูส าหรบัการรายงานดงันี้ 

1.  บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร 
2.  ขอ้มลูทัว่ไป 
3.  การร่วมบรหิารจดัการเครอืข่ายในระดบัสากล 
4.  การด าเนินงานระดบัทอ้งถิน่เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์อง UCCN ในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา 
5.  การด าเนินงานในระดบันานาชาตเิพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อง UCCN ในช่วง 4 ปีทีผ่่าน

มา โดยเน้นใหข้อ้มลูดา้นผลลพัธข์องการจดักจิกรรม และผลกระทบ 
6.  แผนการด าเนินงานในระยะ 4 ปีขา้งหน้า 
7.  การด าเนินงานภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 (Optional) 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บทสรุปผู้บริหาร 
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ภายหลังจากการได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ 
UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เชียงใหม่มีแผนการดำเนินงานของ
โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก 
(Creative City of Crafts & Folk Art) พ.ศ. 2562-2565 โดยมุ ่งเน้นการส่งเสริมและการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงการเป็นเมืองสร้างสรรค์
ให้แก่เมืองที่กำลังเตรียมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และเกิดการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับสากล 

เชียงใหม่ได้เข้าประชุมประจำปีและการประชุมเครือข่ายย่อยใน พ.ศ. 2561-2562 รวมเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 6 เมือง ได้แก่ เมืองอิคชอน และเมืองชยอนจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, เมืองคราวโคว และ
เมืองคาโตไวซ์ ประเทศโปแลนด์, เมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ ่น และเมืองฟราบริเอโน ประเทศอิตาลี  
นอกจากนี้เชียงใหม่ยังเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติ คือ การประชุม Chiang Mai Crafts Forum 
2019 ใน พ.ศ. 2562 

ความคิดริเริ่มสำคัญท่ีดำเนินการในระดับท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ UCCN 
เชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมในระดับท้องถิ่นแบบรายปี ในระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 รวมทั้งสิ้น 

18 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานออกแบบหัตถกรรม (Creative 
Workshop) ปีละ 4 กิจกรรม, Chiang Mai Craft Fair 2017-2019, งานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2562-2563, 
โครงการจัดแสดงนิทรรศการพลวัตอาภรณ์ แห่งนครเชียงใหม่ , Chiang Mai Forum 2018 และโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม 

ความคิดริเริ่มสำคัญท่ีดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างเมือง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ UCCN 
เชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ ในระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 รวมเป็นจำนวน

ทั ้งส ิ ้น 3 งาน ได ้แก่ The 1st CMCCFA International Conference with CICS of Chonbuk National 
University in the City of Jeouju, งานประชุมและการจัดนิทรรศการ Tree of Life, การประชุม Chiang 
Mai Craft Forum 2019 ตอดลจนได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับประชุมและจัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติ รวม
ทั้งสิ ้น 6 งาน ได้แก่ George Town Heritage Celebration 2017, The 8th China Suzhou Creative & 
Design Cultural Industry Expo World Heritage Model City Expo, Asia-Pacific Creative Cities 
Conference ,Seoul Design Cloud และเทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต พ.ศ. 2562-2563 
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แนวทางการดำเนินงานที่คาดการณ์ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 

วิสยัทศัน์ของแผนการด าเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้าน
หตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโกระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 มีเป้าหมายหลักในการ
ด าเนินงานเรื่อง “งานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ท่ีทรงคุณค่า เป็นเอกลกัษณ์ของ 

จงัหวดัเชียงใหม่” ภายใต้กรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยส่งเสรมิบทบาทและสทิธใิหแ้ก่เดก็และสตร ี
อนัเป็นแรงขบัเคลื่อนในการพฒันาและมสีว่นส าคญัต่อความส าเรจ็ของเป้าหมายใหม่ในระดบัโลก  

2 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อเมือง:  เชียงใหม่ 
ประเทศ:  ประเทศไทย 
สาขาความคิดสร้างสรรค์:  สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
วันที่เข้าร่วม:  31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
วันที่ส่งรายงานฉบับปัจจุบัน: xx พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ส่งรายงานฉบับก่อนหน้า: - 
หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และหัวหน้าโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก  
เบอร์โทรศัพท:์ +66 53 942 583 ,เบอรโ์ทรสาร: +66 53 942 572 
อีเมล: cm.cityofcrafts@gmail.com 
 

3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับสากล 
3.1 จำนวนการเข้าร่วมประชุมประจำปีของ UCCN ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563): 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 การประชุมเครือข่ายย่อย ณ เมืองอิคชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 การประชุมประจำปี ณ เมืองคราโคว และเมืองคาโตไวซ์ ประเทศโปแลนด์ 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมประจำปี ณ เมืองฟราบริเอโน ประเทศอิตาลี 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 การประชุมเครือข่ายย่อย ณ เมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น 

mailto:cm.cityofcrafts@gmail.com
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3.2 การเป็นเจ้าภาพในการประชุมและนัดหมายประจำปีของ UCCN : 

อยู่ระหว่างการวางแผนและการดำเนินงาน 

3.3  การเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานหรือประสานงานระหว่างผู้แทนหรือคณะผู้แทนเฉพาะสาขา

สร้างสรรค์ของ UCCN : 

อยู่ระหว่างการวางแผนและการดำเนินงาน 

3.4  การเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติหรืองานสัมมนาที่มีประเด็นเฉพาะเกี่ยวข้องกับเมือง

สร้างสรรค์ และมีการเข้าร่วมของสมาชิกเครือข่ายเป็นจำนวนมาก : 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 การประชุม Chiang Mai Crafts Forum 2019: One Crafts One Gold 

3.5  การสนับสนุนทางการเงินและ/หรือรูปแบบอื่น ๆ ให้แก่สำนักเลขาธิการขององค์การยูเนสโก เพื่อ

รับรองการบริหารจัดการ การสื่อสาร และทัศนวิสัยของ UCCN : 

อยู่ระหว่างการวางแผนและการดำเนินงาน 

3.6  การเป็นสมาชิกของคณะอำนวยการและวาระ : 

- 

3.7 การเข้าร่วมประเมินผลการสมัคร : 

พ.ศ. 2562 เชียงใหม่ไดเ้ป็นผู้ร่วมพิจารณาการประเมินผลการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 

4 ความคิดริเริ่มสำคัญที่ดำเนินการในระดับท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ UCCN 

แผนการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้านขององค์การยูเนสโกมีการเป้าหมายการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1. การเข้า
ร่วมประชุมสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (Meeting) 2. การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ
เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Promote) 3. การส่งเสริมงานกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม สร้าง
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ความรับรู ้ของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์กร UNESCO (Activity) 4. กิจกรรมการจัดพื ้นที่
เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Chiang Mai Crafts Fair) 5. การติดตามวัดผลสมาชิกภาพสำหรับสมาชิก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO (Monitoring) ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม “ปักสะดึงกลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ”  
เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าฝ้ายด้วยมือในวันที่ 17 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรื้อฟื้นเทคนิคการปักผ้าโดยอาศัยเทคนิคการปักผ้าฝ้ายของ

ชุมชนบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักเลียนแบบความสวยงามจาก

ลวดลายธรรมชาติ เช่น ลายดอกไม้และลายนกยูง (จำนวนผู้เข้าร่วม 97 คน: บุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน และ

นักเรียนจำนวน 30 คน)  

กิจกรรม “เส้น สาย ลาย เทียน” ม้ง ดอยปุย  
เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนาในวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหมู่บ้านม้ง ดอยปุย เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนผ้าเขียนเทียนของ
ชาติพันธุ์ม้ง ดอยปุย โดยการใช้ผ้าเขียนเทียนใยกัญชงจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อาทิ กระเป๋า รองเท้า และเป็นการรื้อฟ้ืนเทคนิคการเขียนเทียนและถ่ายทอดเทคนิคความรู้ของชนชาติพันธุ์ม้ง 
ดอยปุยสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ (จำนวนผู้เข้าร่วม 97 คน: บุคคลทั่วไปจำนวน 79 คน, นักออกแบบจำนวน 18 
คน)  

กิจกรรม “ถักรักจากลีซอ”  

เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนลีซอ บ้านศรีดงเย็น, พิพิธภัณฑ์

เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ 23-24 

กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

และเทคนิคการเย็บเชือกลีซอและการประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมร่วมสมัยโดย มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นกลุ่ม

นักเรียนชาติพันธุ์ลีซอ (จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน: บุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน และนักเรียนจำนวน 30 คน) 
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กิจกรรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์”  
เป ็นก ิจกรรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการตลอดเด ือนพฤศจ ิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะว ิจ ิตรศ ิลป์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินและนักออกแบบในการผลิตผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัย 
และเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานออกแบบผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
ของคณะกรรมการจำนวน 11 ชิ ้นงาน ได้จะถูกนำมาจัดแสดงภายในกิจกรรม “Chiang Mai Craft Fair 
2017” เพ่ือเป็นเวทีในการจัดแสดงผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

กิจกรรม “Chiang Mai Craft Fair” 
เป็นงานกิจกรรมภายในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ที่จัดขึ้น

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
เสนอแนวคิดและอัตลักษณ์ของงานหัตถกรรมดั้งเดิมทั้ง 10 ประเภท ร่วมกับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้ง 
11 ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากกิจกรรมที่เกิดจาก
การต่อยอดทางด้านเทคนิคและแนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรมหรือหัตถกรรมดั้งเดิมสู่งานออกแบบหัตถกรรม
ร่วมสมัยผ่านการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนาในเวทีสาธารณะ ณ หอ
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 

- 1st Chiang Mai Craft Fair 2017  วันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

Theme: “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย”  
มีการเสวนาเมืองสร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากจากประเทศไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วม 

- 2nd Chiang Mai Craft Fair 2018  วันที่ 8-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

Theme: “Use Share Care Protect”  
มีการเสวนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรและประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วม 

- 3rd Chiang Mai Craft Fair 2019  วันที่ 7-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

Theme: “Preserve For The Future เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต”  
มีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปงานหัตถกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม (จำนวนผู้เข้าร่วม 130 คน)  
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การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานออกแบบหัตถกรรม (Creative Workshop)  

เป็นชุดกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการ 4 กิจกรรมโดยมุ่งเน้นงานหัตถกรรมสิ่งทอและวิถีทาง

ธรรมชาติ เพ่ีอสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แบรนด์ “Chiang Mai City of Crafts and Folk Art” และนำไปสู่การ

นำเสนอผลงานหัตถกรรมจำนวน 22 ชิ้นงานที่มีการสร้างสรรค์จากการอบรบเชิงปฏิบัติการภายในงาน Chiang 

Mai Crafts Fair 2018 (จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน) 

กิจกรรมที่ 1 “Chiang Mai Textile: เรียนรู้ สืบสาน สร้างสรรค์งานสิ่งทอ”   
วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสิ่งทอของ

เมืองเชียงใหม่ทั้งในพื้นที่ราบและกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในเรื่องเทคนิคการทอ การสร้าง

ลวดลาย วัสดุ และรูปแบบการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม 

กิจกรรมที่ 2 “Natural Dyes: สีสันจากธรรมชาติ” 
วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ สตูดิโอแน่นหนา และศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ใจสุข เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเส้นใย 

เทคนิค และกรรมวิธีการย้อมผ้าโดยการใช้สีและวัสดุจากธรรมชาติ รวมถึงการทดลองการสร้าง

ลวดลายจากเทคนิคต่าง ๆ เช่น การปัก การย้อม เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 3 “Design Style Chiang Mai: เชียงใหม่สไตล์” 
วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้าน
การออกแบบจากวิทยากร นักออกแบบ และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เพ่ือชี้แนะแนวทางและให้
คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมที่ 4 “Design Style Chiang Mai: สร้าง (สรรค์) เมืองเชียงใหม่” 
ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เป็นการร่วมออกแบบและทดลองผลิตชิ้นงานหัตถกรรมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มชุมชน 

ผ่านการต่อยอดจากรากฐานและทุนเดิมของงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่  
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งานปฏิรูปการศึกษา  

เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อนำเสนอ
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

- งานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  วันที่ 30-31 
มกราคม พ.ศ. 2561 

- งานปฏิรูปการศึกษา ครั้งท่ี 4 ประจำปี 2562  วันที่ 30-31 
มกราคม พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “พลวัตอาภรณ์ แห่งนครเชียงใหม่”  
เป็นการจัดเสวนาและการแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านเครื่องแต่งกายในวันที่ 4-

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายใต้ความร่วมมือ
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ระหว่างคณะวิจิตรศิลป์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ 

การประชุมเสวนา “Chiang Mai Forum 2018: ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาสู่สากล”  
เป็นการจัดประชุมเสวนาในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและ

หัตถกรรมสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอและการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ
และนานาชาติ ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา เมืองมรดกโลกและงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ ภายใต้
บริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับสากล ในวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ 
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม  

เป็นชุดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสืบสานล้านนา เพ่ือเก็บรวบรวมและ
จัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมทั้ง 13 ประเภท ผ่านแอปพลิเคชัน Crafts Chiang Mai โดยมี
จำนวนผู้สำรวจข้อมูลทั้งสิ้น 32 คน ที่ผ่านการเรียนรู้การใช้เครื่องมือและการตั้งคำถามงานวิจัย ในวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา ซึ่งมีการสำรวจภาคสนามในวันที่ 7-31 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 (อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ความคิดริเริ่มสำคัญท่ีดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างเมือง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
UCCN 

การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ “The 1st CMCCFA International Conference with CICS 
of Chonbuk National University in the City of Jeouju” 



รายงานฉบบัท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
โครงการจา้งทีป่รกึษาตามโครงการนครเชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก  
ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 

 

 10  ความกา้วหน้าแผนการจดัท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน ครัง้ที ่1 ฉบบั 4 ปี หน้า  245 

เป็นการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “The 1st CMCCFA International 
Conference with CICS of Chonbuk National University in the City of Jeouju” ระหว่างคณะทำงาน
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบ้าน และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Chonbuk National 
University of Jeonju Korea ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

นิทรรศการ “Tree of Life” 
เป็นการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่รวบรวมผลงานหัตถกรรมจากนานาประเทศในเอเชีย

แปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยน และ เพิ่มพูนความรู้เทคนิคงานหัตถกรรมของสล่า (ช่าง) จากนานาชาติในระหว่าง
วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก
หลากหลายประเทศเข้าร่วม เช่น ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศญี่ปุ ่น, สาธารณรัฐจีน, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
การเข้าร่วมงานเทศกาล Seoul Design Cloud: Human Cities Conference 
เป็นการเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และ

นำเสนอโครงการในหัวข้อ “Traditional Art Becomes a Creative Economy” ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 
2561 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

   
 

 

 

 

การประชุม The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry Expo World Heritage 

Model City Expo, Suzhou City of Crafts and Folks Art 
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เชียงใหม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม “World Crafts and Folk Art Capital Summit 

Forum” และจัดนิทรรศการเผยแพร่และแสดงผลงานด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและศิลปะพื้นบ้าน ใน

วันที่ 19-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มณฑลซู่โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การประชุม Asia-Pacific Creative Cities Conference in Adelaide Australia 

เชียงใหม่ได้ร ับเชิญเข้าร่วมงานประชุมและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ถ ึงกระบวนการพัฒนางาน

หัตถกรรมอย่างยั่งยืนกับกลุ่มสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ในแต่ละสาขา โดยได้มีการจัด

นิทรรศการสาธิตงานหัตถกรรมและการแสดงดนตรีในวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองแอดิเลด 

ประเทศออสเตรเลีย 

 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ร่วมผลักดันสู่มรดกโลก  

เป็นการร่วมกิจกรรมจากการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ของงาน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านผ่านเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีในพิธีเปิดงาน “George Town Heritage 

Celebration 2017” และการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านประกอบการฟ้อนรำ ณ เวทีชั่วคราว Armenian Stage 

และ Kampung Kolum Stage รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแนะนำโครงการและแนวคิดการทำงานของ

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบ้านในระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย และเมืองจอร์จทาวน์ 

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 
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เชียงใหม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนย้อมอดีตเมืองภูเก็ตนับตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง
ปัจจุบัน เพ่ือจัดนิทรรศการและแสดงผลงานหัตถกรรม ณ จังหวัดภูเก็ด ประเทศไทย 

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 
วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

6 แนวทางการดำเนินงานที่คาดการณ์ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 

วิสัยทัศน์ของแผนการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโกมีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเรื่อง “งานหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยส่งเสริมบทบาทและสิทธิให้แก่เด็กและสตรี อันเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและมีส่วนสำคัญต่อ
ความสำเร็จของเป้าหมายใหม่ในระดับโลก เพ่ือขจัดความยากจน ความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี ความเท่าเทียมทางการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
สันติภาพ ความเป็นธรรม และการสร้างความร่วมมือเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 9 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 1-5, 10, 11, 16 และ 17 ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 (Sustainable Development 
Goals 2030)   

6.1 การเสนอความคิดริเริ่ม แผน หรือโครงการจำนวนสูงสุด 3 โครงการ เพื่อมุ่งเป้าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 1 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 2 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 3 

6.2 การเสนอความคิดริเริ่ม แผน หรือโครงการ จำนวนสูงสุด 3 โครงการ เพื่อมุ่งเป้าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายในระดับสากล โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องเมืองสมาชิกอ่ืน ๆ ในเครือข่าย 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 1  
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 2  
โครงการ หรือกิจกรรมที่ 3 
 

6.3 งบประมาณรายปีโดยประมาณ สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เสนอ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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งบประมาณรายปี:  

รายการ จำนวน (บาท) โครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

 

6.4 แผนสำหรับการสื่อสารและการรับรู้ 

การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน 5 ช่องทางหลัก   

เชียงใหม่ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ 

ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็บไซด์ https://chiangmai-cityofcrafts.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่องทางที่ 2 

ผ่านเฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/ ChiangmaiCCFA  ช่องทางที ่ 3 ทางไลน์ไอดี @chiangmaiccfa 

ช่องทางที่ 4 ผ่านอินสตาแกรม www.instagram.com/ chiangmai_creativecity และช่องทางที่ 5 ผ่าน 

Youtube ในชื่อ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกจะประกอบไปด้วยสื่อวดิทีศัน์กจิกรรมโครงการจ้างที่ปรกึษาตามโครงการนคร

เชยีงใหม่เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์ององคก์ารยเูนสโก ดา้นหตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น (Creative City 
of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะมกีารจดัท าการเผยแพร่สื่อวดิีทศัน์ 2 ช่องทางได้แก่ 
ทางเพจเฟสบุคของโครงการ  (Facebook)  และทางช่องทางยูทูป (YouTube Channel) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1.  กจิกรรมที ่1  สานเสน้ตอก เป็นดอกดวง 
2.  กจิกรรมที ่2  ควัตอง ดอกไมไ้หว 
3.  กจิกรรมที ่3  ปักลาย สไตลอ์าขา่ 
4.  กจิกรรมที ่4  โคมประทปี ยีเ่ป็ง 
5.  ลมหายใจ๋คนเมอืง 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผ่านระบบออนไลน์ (Creative Online Workshop 2020) 
 

ท่ี รายการ ช่องทางส่ือวิดีทศัน์ 
Facebook Page YouTube Channel 

1 กจิกรรมที ่1   
สานเสน้ตอก เป็นดอกดวง 

 
https://fb.watch/2GTkPIbo0E/ 

 
https://youtu.be/EKK_ScB0L7E 

2 กจิกรรมที ่2 
ควัตอง ดอกไมไ้หว 

 
https://fb.watch/3e0txc1Com/ 

 
https://youtu.be/QI929p8sh_g 

https://fb.watch/2GTkPIbo0E/
https://youtu.be/EKK_ScB0L7E
https://fb.watch/3e0txc1Com/
https://youtu.be/QI929p8sh_g
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ท่ี รายการ ช่องทางส่ือวิดีทศัน์ 
Facebook Page YouTube Channel 

3 กจิกรรมที ่3 
ปักลาย สไตลอ์าขา่ 

 
https://fb.watch/3eANAzrLtS/   

 
https://youtu.be/JQbMGM3SdOs 

4 กจิกรรมที ่4 
โคมประทปี ยีเ่ป็ง 

 
https://fb.watch/3e0Ta26kPq/ 

 
https://youtu.be/V72EWlDFzbM 

5 ลมหายใจ๋คนเมอืง 

 
https://fb.watch/3g-yz95lUJ/ 

 
https://youtu.be/QfZGHXQ_1bY 

 

https://youtu.be/JQbMGM3SdOs
https://fb.watch/3e0Ta26kPq/

