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รายงานผลการจัดทำ (ร0าง) รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ฉบับ 4 ป= 

Membership Monitoring Report 

1. บทสรุปผู,บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความรุ่มรวยทางศิลปวัฒนธรรม และอุดมไปด้วยทรัพยากร

ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ 

ดังปรากฏในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่กำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคและของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันนั้น เมืองเชียงใหม่ก็ต้องพยายามที่จะรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในกระบวนการ

ทำงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองให้

เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

“โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ 

UNESCO (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นสมาชิก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์เป็นตัว

ขับเคลื่อนในการดำเนินการ กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 เมืองเชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก 

ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน คณะทำงานได้สนับสนุน

กิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

งานนิทรรศการ การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะเพื่อเปิด

โอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเท่าเทียม 

นอกจากนี้เมืองเชียงใหม่ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเมืองสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ทั้งด้านงานหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน และด้านอื่นๆ ภายในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 

และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) สามารถพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการกระจาย

รายได้ ส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

การได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นร่วมมือกัน

รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของตนเอง ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการนำแนวทางการพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ ในเครือข่าย ทั้งในระดับชาติและระดับ
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นานาชาติ มาประยุกต์ใช้ เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้

เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง ถึงแม้ในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่กำลัง

ดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่มรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม การพัฒนาควบคู่กันระหว่างเมืองและจิตวิญญาณของผู้คน จึงถือเป็น

ความท้าทายด้านการพัฒนา (Challenge of development) ของคณะผู้ทำงาน องค์กรที ่เกี ่ยวข้อง 

รวมถึงชาวเชียงใหม่ทุกคน เพ่ือให้เมืองเชียงใหม่เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนสืบไป 

2.  ข,อมูลท่ัวไป (GENERAL INFORMATION) 

2.1  ช่ือเมือง (Name of the city) 

เชียงใหม) 

2.2  ประเทศ (Country) 

ประเทศไทย 

2.3  สาขาความสร,างสรรคa (Creative field) 

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน 

2.4  วันท่ีได,รับการแตlงต้ัง (Date of designation) 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2.5  วันท่ีสlงรายงานฉบับปtจจุบัน (Date of submission of the current report) 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

2.6  หนlวยงานท่ีรับผิดชอบรายงานฉบับน้ี (Entity responsible for the report) 

องคLการบริหารส)วนจังหวัดเชียงใหม) 

2.7  วันท่ีสlงรายงานฉบับกlอนหน,า (Previous reports submitted and dates)  

- 

2.8  ผู,ติดตlอประสานงานหลัก (Focal points of contact) 

รองศาสตราจารยL ดร. วรลัญจกL บุณยสุรัตนL 

ผู=อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

และหัวหน=าโครงการนครเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL  

ด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=านขององคLการยูเนสโก  

เบอรLโทรศัพทL: +66 53 942 583 เบอรLโทรสาร: +66 53 942 572 

อีเมล: cm.cityofcrafts@gmail.com 
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2.9  สlวนงานที่ให,การสนับสนุนการดำเนินงานและประชาสัมพันธa (Communication officer 

within the Municipality, responsible for broadening the outreach of the city 

initiatives) 

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เบอรLโทรศัพทL: 053-998333 

อีเมล: edu.chiangmai@gmail.com 

เว็บไซตL: www.edu.chiangmaipao.go.th 

3.   การมีสlวนรlวมในการบริหารจัดการเครือขlายในระดับสากล 

(CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME’S GLOBAL MANAGEMENT) 

3.1  จำนวนงานประชุมประจำป�ของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกที่ได,เข,ารlวม

ในชlวง 4 ป�ท ี ่ผ lานมา (Number of UCCN annual Conference attended in the last four 

years) 

1.  การประชุมประจำปs ณ เมืองคราโคว และเมืองคาโตไวซL ประเทศโปแลนดL เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561  

2.  การประชุมประจำปs ณ เมืองฟราบริเอโน ประเทศอิตาลี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

3.2  การเป�นเจ,าภาพจัดงานประชุมประจำป�ของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวงกlอนหน,านี้ หรือแผนการเป�นเจ,าภาพงานประชุมในอนาคต (Hosting of a previous 

or future UCCN annual Conference) 

- 

3.3  การเป�นเจ,าภาพ หรือให,ความรlวมมือในการประชุมรlวมกับตัวแทนของเครือขlายเมือง

สร,างสรรคaขององคaการยูเนสโก (รวมถึงการประชุมเครือขlายยlอย) (Hosting of working or 

coordination meeting(s) addressed to one or more UCCN creative field 

representatives (including sub-network meetings)) 

1.  การประชุมเครือข)ายย)อย ณ เมืองอิคชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2561  

2.  การประชุมเครือข)ายย)อย ณ เมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุyน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
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3.4  การเป�นเจ,าภาพงานประชุมระดับนานาชาติ ในประเด็นสำคัญเฉพาะ โดยมีสมาชิก

เครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกเข,ารlวมเป�นจำนวนมาก (Hosting of international 

conference(s) or meeting(s) on specific issues salient to the Creative Cities with a 

large participation of members of the Network) 

1.  การประชุม Chiang Mai Crafts Forum 2019: One Crafts One Gold เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2562  

2.  การประชุม Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 

3.5  การสนับสนุนด,านการเงิน หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร,างความเข,มแข็งและ

ยั่งยืนให,แกlเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ 

การประชาสัมพันธa การทำให,เป�นท่ีรู,จักและสนใจ (ระบุ วันท่ี/ รูปแบบของการสนับสนุน/ จำนวนตาม

ความความจริงหรือคาดคะเน/ วัตถุประสงคaหลัก เป�นต,น) (Financial and/or in-kind support 

provided to UNESCO in order to strengthen the sustainability of the UCCN in different 

areas including management, communication and visibility (dates, types of 

contribution, factual or estimated amounts, main objectives, etc.)) 

วันท่ี (Date) : วันเสารLท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

รูปแบบของการสนับสนุน (Type of contribution) : การให=ความร)วมมือกับองคLการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6) ในการจัดงานประชุม

นานาชาติด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=านจังหวัดน)าน (Nan Crafts and Folk Art Forum 2020)  

วัตถุประสงคaหลัก (Main objectives) : สร=างการรับรู=เกี่ยวกับเครือข)ายเมืองสร=างสรรคL

ขององคLการยูเนสโก ซึ่งประกอบด=วยวัตถุประสงคL แนวทางการดำเนินงาน และเป�าหมายการพัฒนาอย)าง

ย ั ่ งย ืน โดยได =ร ับเก ียรต ิจาก Dr. Duong Bich Hanh จากสำน ักงานภ ูม ิภาคองค Lการย ู เนสโก 

กรุงเทพมหานคร มาเป�นวิทยากร เพื่อให=ผู=เข=าร)วมงานประชุมได=เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมมาเป�นตัวขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป�นแลกเปลี่ยนประสบการณLระหว)าง

สมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในประเทศไทย ได=แก) ภูเก็ต เชียงใหม) สุโขทัย และ

กรุงเทพมหานครฯ รวมถึงการนำเสนอสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกต)างประเทศ 

และการดำเนินงานในฐานะสมาชิกของเครือข)าย ได=แก) เมืองอิคชอน สาธารณะรัฐเกาหลี เมืองซาซายามะ 

ประเทศญ่ีปุyน และเมืองคานาซาว)า ประเทศญ่ีปุyน 
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ผู,เข,ารlวมงาน (Participants) : ผู=ว)าราชการจังหวัดน)าน องคLการบริหารส)วนจังหวัดน)าน 

องคLการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6) หน)วยงาน

ภาครัฐ หน)วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู=มีส)วนเกี่ยวข=องด=านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน

ของจังหวัดน)าน และบุคคลท่ัวไป 

3.6  การทำหน,าที่เป�นผู,ประสานงานของเครือขlาย หรือเป�นตัวแทนของผู,ประสานงาน และ

ช lวงเวลาในการทำหน ,าท ี ่  (Serving as cluster coordinator or deputy coordinator and 

period) 

- 

3.7  การมีสlวนรlวมในการประเมินใบสมัครของเมืองอื่นๆ รวมถึงการประเมิน Membership 

Monitoring Report ( ร ะ บ ุ จ ำ น ว น )  ( Participation in the evaluation of previous 

applications (number of applications evaluated per Call for Application), or previous 

Membership Monitoring Reports (number of reports evaluated per reporting 

exercise)) 

ใน พ.ศ. 2562 เชียงใหม)ได=เป�นผู=ร)วมพิจารณาการประเมินผลการสมัครเป�นสมาชิกเครือข)าย

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก ด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน 

4.  การดำเนินงานในระดับท,องถ่ินเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคaของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวง 4 ป�ท่ีผlานมา (MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED AT THE LOCAL AND CITY 

LEVEL TO ACHIEVE THE OBJECTIVES OF THE UCCN) 

4.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(1)  กิจกรรม “ปtกสะดึงกลึงไหม สร,างสรรคaลายด,วยหัวใจ”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการป�กผ=าฝ�ายด=วยมือในวันท่ี 17 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2560 ณ คณะวิจิตรศิลป� มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อรื้อฟ��นเทคนิคการป�กผ=าโดยอาศัยเทคนิคการป�ก

ผ=าฝ�ายของชุมชนบ=านสันก=างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม) ที่มีเทคนิคการป�กเลียนแบบความ

สวยงามจากลวดลายธรรมชาติ เช)น ลายดอกไม=และลายนกยูง (จำนวนผู=เข=าร)วม 97 คน: บุคคลทั่วไป

จำนวน 30 คน และนักเรียนจำนวน 30 คน)  

(2)  กิจกรรม “เส,น สาย ลาย เทียน” ม,ง ดอยปุย  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนาในวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ 

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และหมู)บ=านม=ง ดอยปุย เพื่อเรียนรู=เทคนิคการเขียน

ผ=าเขียนเทียนของชาติพันธุLม=ง ดอยปุย โดยการใช=ผ=าเขียนเทียนใยกัญชงจำพวกเครื่องนุ)งห)ม เครื่องแต)ง

กาย และอุปกรณLต)าง ๆ อาทิ กระเป�า รองเท=า และเป�นการรื้อฟ��นเทคนิคการเขียนเทียนและถ)ายทอด



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

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

 

10 - 6 

เทคนิคความรู=ของชนชาติพันธุLม=ง ดอยปุยสู)นักออกแบบรุ)นใหม) (จำนวนผู=เข=าร)วม 97 คน: บุคคลทั่วไป

จำนวน 79 คน, นักออกแบบจำนวน 18 คน)  

(3)  กิจกรรม “ถักรักจากลีซอ”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต=ความร)วมมือระหว)างชุมชนลีซอ บ=านศรีดงเย็น, 

พิพิธภัณฑLเรียนรู=ราษฎรบนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑLผ=าในสมเด็จพระนางเจ=าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อเรียนรู=

ประวัติความเป�นมาและเทคนิคการเย็บเชือกลีซอและการประยุกตLใช=ในงานหัตถกรรมร)วมสมัยโดย มี

กลุ)มเป�าหมายสำคัญเป�นกลุ)มนักเรียนชาติพันธุLลีซอ (จำนวนผู=เข=าร)วม 60 คน: บุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน 

และนักเรียนจำนวน 30 คน) 

(4)  กิจกรรม “เชียงใหมlเมืองหัตถกรรมสร,างสรรคa”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิจิตรศิลป� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลป�นและนักออกแบบในการผลิตผลงานหัตถศิลป�ร)วม

สมัย และเป�นการเพิ่มมูลค)าของงานออกแบบผ)านต=นทุนทางวัฒนธรรมให=เกิดความยั่งยืน ผลงานที่ผ)าน

การคัดเลือกของคณะกรรมการจำนวน 11 ชิ้นงาน ได=จะถูกนำมาจัดแสดงภายในกิจกรรม “Chiang Mai 

Craft Fair 2017” เพ่ือเป�นเวทีในการจัดแสดงผลงานและเผยแพร)สู)สาธารณะต)อไป 

(5)  กิจกรรม “Chiang Mai Textile: เรียนรู, สืบสาน สร,างสรรคaงานส่ิงทอ”  

วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพ่ือ

สร=างพื้นฐานองคLความรู=เกี่ยวกับงานสิ่งทอของเมืองเชียงใหม)ทั้งในพื้นที่ราบและกลุ)มชาติพันธุLบนพื้นที่สูง

ในเร่ืองเทคนิคการทอ การสร=างลวดลาย วัสดุ และรูปแบบการสร=างสรรคLงานหัตถกรรม 

(6)  กิจกรรม “Natural Dyes: สีสันจากธรรมชาติ” 

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สตูดิโอแน)นหนา และศูนยLการเรียนรู=บ=านไร)ใจ

สุข เพื่อสร=างพื้นฐานความรู=เกี่ยวกับเส=นใย เทคนิค และกรรมวิธีการย=อมผ=าโดยการใช=สีและวัสดุจาก

ธรรมชาติ รวมถึงการทดลองการสร=างลวดลายจากเทคนิคต)าง ๆ เช)น การป�ก การย=อม เป�นต=น 

(7)  กิจกรรม “Design Style Chiang Mai: เชียงใหมlสไตลa” 

วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เป�น

การเข=าร)วมอบรมและแลกเปลี่ยนแนวคิดด=านการออกแบบจากวิทยากร นักออกแบบ และผู=ประกอบการ

สร=างสรรคL เพ่ือช้ีแนะแนวทางและให=คำปรึกษาด=านการออกแบบแก)ผู=เข=าร)วมกิจกรรม 

(8)  กิจกรรม “Design Style Chiang Mai: สร,าง (สรรคa) เมืองเชียงใหมl”  

ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป�นการร)วมออกแบบและทดลองผลิตชิ้นงาน

หัตถกรรมระหว)างผู=เข=าร)วมกิจกรรมและกลุ)มชุมชน ผ)านการต)อยอดจากรากฐานและทุนเดิมของงาน

หัตถกรรมด้ังเดิมของเมืองเชียงใหม) 
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4.2  เทศกาลศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองเชียงใหมl “Chiang Mai Craft Fair” 

เป�นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดและอัตลักษณLของงานหัตถกรรมดั้งเดิมร)วมกับ

ชุมชนและกลุ)มชาติพันธุLต)าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม) รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการสร=างสรรคLผลิตภัณฑL

ใหม)ที่เกิดจากการต)อยอดทางด=านเทคนิค จากทุนทางวัฒนธรรมหรืองานหัตถกรรมดั้งเดิม สู)การออกแบบ

งานหัตถกรรมร)วมสมัย มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนา

ในประเด็นที่น)าสนใจ โดยจังหวัดเชียงใหม)ได=จัดงานเทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม)ทั้งหมด 

4 คร้ัง ดังน้ี 

(1)  1st Chiang Mai Craft Fair 2017 (วันท่ี 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

Theme: “สร=างสรรคLจากชุมชน สู )งานหัตถกรรมร)วมสมัย” มีการเสวนาเมือง

สร=างสรรคL โดยมีผู=เช่ียวชาญจากจากประเทศไต=หวันและสาธารณรัฐเกาหลีเข=าร)วม 

(2)  2nd Chiang Mai Craft Fair 2018 (วันท่ี 8-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

Theme: “Use Share Care Protect”  

มีการเสวนา โดยมีผู=เช่ียวชาญจากสหราชอาณาจักรและประเทศอินโดนีเซียเข=าร)วม 

(3)  3rd Chiang Mai Craft Fair 2019 (วันท่ี 7-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

Theme: “Preserve For The Future เล)น แป�ง แต)ง ฮ=อง ไปให=ถึงอนาคต” มีการ

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมท้ังหมด 8 กิจกรรม  

(4)  4th Chiang Mai Craft Fair 2020 (วันท่ี 2-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

Theme: “ยัง หาย ใจ£”  

มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูภูมิป�ญญาคนสำคัญของเมืองเชียงใหม)  

13 ท)าน และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม 10 ประเภท  

4.3  นิทรรศการ “พลวัตอาภรณaแหlงนครเชียงใหมl”  

เป�นการจัดเสวนาและการแสดงนิทรรศการเล)าเรื่องเมืองเชียงใหม)ผ)านเครื่องแต)งกายในวันท่ี 

4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนยLสถาป�ตยกรรมล=านนา คุ=มเจ=าบุรีรัตนL (มหาอินทรL) ภายใต=ความ

ร)วมมือระหว)างคณะวิจิตรศิลป�และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตรL มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)องคL

ความรู=ทางด=านงานหัตถกรรมพ้ืนบ=าน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม) 

4.4  โครงการสlงเสริมกิจกรรมครูภูมิปtญญาด,านงานหัตถกรรม  

เป�นชุดกิจกรรมตามโครงการส)งเสริมครูภูมิป�ญญาเมืองสร=างสรรคLขององคLการ UNESCO 

ภายใต=ความร)วมมือระหว)างสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และมูลนิธิสืบสานล=านนา เพื่อเก็บ

รวบรวมและจัดทำฐานข=อมูลครูภูมิป�ญญาด=านงานหัตถกรรมทั้ง 13 ประเภท ผ)านแอปพลิเคชัน Crafts 

Chiang Mai โดยมีจำนวนผู=สำรวจข=อมูลทั้งสิ้น 32 คน ที่ผ)านการเรียนรู=การใช=เครื่องมือและการตั้งคำถาม
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งานวิจัย ในวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิป�ญญา ซึ่งมีการสำรวจภาคสนามในวันท่ี 

7-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

5  การดำเนินงานในระดับนานาชาติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคaของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวง 4 ป�ที ่ผ lานมา (MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED THROUGH INTER-CITY 

AND INTERNATIONAL COOPERATION TO ACHIEVE THE OBJECTIVE OF THE UCCN) 

5.1  การจัดงานประชุมและนิทรรศการ  

(1)  การประชุมเสวนา “Chiang Mai Forum 2018: สlงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปtญญา

ล,านนาสูlสากล”  

เป�นการจัดประชุมเสวนาในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)สู)เมืองมรดก

โลกและหัตถกรรมสร=างสรรคLผ)านการนำเสนอและการแลกเปลี่ยนระหว)างคณะทำงานและผู=เชี่ยวชาญใน

ระดับประเทศและนานาชาติ ด=านการอนุรักษL พัฒนา เมืองมรดกโลกและงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน

สร=างสรรคL ภายใต=บริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต=ให=เป�นที่รับรู=และยอมรับในระดับสากล ในวันที่ 25-27 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนยLประชุมและจัดแสดงสินค=านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา 

(2)  การประชุมว ิชาการในระดับนานาชาติ “The 1st CMCCFA International 

Conference with CICS of Chonbuk National University in the City of Jeonju” 

เป�นการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนในหัวข=อ “The 1st CMCCFA 

International Conference with CICS of Chonbuk National University in the City of Jeonju” 

ระหว)างคณะทำงานภายใต=โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)เป�นเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการ 

UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ร)วมกับ

มหาว ิทยาล ัย Chonbuk National University of Jeonju Korea ในระหว )างว ันท ี ่  14 ส ิ งหาคม  

พ.ศ. 2561 

(3)  นิทรรศการ “Tree of Life” 

เป�นการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่รวบรวมผลงานหัตถกรรมจากนานาประเทศใน

เอเชียแปซิฟ�ก เพื่อแลกเปลี่ยน และ เพิ่มพูนความรู=เทคนิคงานหัตถกรรมของสล)า (ช)าง) จากนานาชาติใน

ระหว)างวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) โดย

มีตัวแทนจากหลากหลายประเทศเข=าร)วม เช)น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุyน 

สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เป�นต=น 

(4)  การประชุมนานาชาติ “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

เมืองเชียงใหม)ได=จัดงานประชุมนานาชาติเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL (Chiang 

Mai Creative Cities Network Forum 2021) ระหว)างวันที่ 8-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห=อง
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ประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอรL โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม) เพื่อเสริมสร=างความรู=ความ

เข=าใจเกี่ยวกับเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก และเป�ดโอกาสให=เมืองอื่นๆ ที่สนใจเข=าร)วมเป�นสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก เช)น จังหวัดน)าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี ได=แสดงศักยภาพของตนเองตามสาขาที่ต=องการจะผลักดันสู)การเป�นสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณLร)วมกับสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLในต)างประเทศหลากหลายสาขาผ)านระบบออนไลนL เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการ

ดำเนินกิจกรรมภายใต=สถานการณLโรคระบาด COVID - 19 ซ่ึงประกอบด=วย เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

(เมืองสร=างสรรคLด=านภาพยนตรL) เมืองจินจู สาธารณรัฐเกาหลี (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ=าน) เมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน) เมืองอู)ฮ่ัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านการออกแบบ) เมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย (เมือง

สร=างสรรคLด=านดนตรี) เมืองมาเก¬า เขตบริหารพิเศษมาเก¬าแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคL

ด=านวิทยาการอาหาร) เมืองสึรุโอกะ ประเทศญี่ปุ yน (เมืองสร=างสรรคLด=านอาหาร) และเมืองฉางชา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านมีเดียอารLต) 

5.2  การเข,ารlวมงานประชุม และรlวมเขียนบทความ 

(1)  การเข,ารlวมงานเทศกาล Seoul Design Cloud: Human Cities Conference 

เป�นการเข=าร)วมการประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู= ประชาสัมพันธL 

และนำเสนอโครงการในหัวข =อ “Traditional Art Becomes a Creative Economy” ในวันที ่  17 

กันยายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(2)  การประชุม The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry 

Expo World Heritage Model City Expo, Suzhou City of Crafts and Folks Art 

เมืองเชียงใหม)ได=ร ับเชิญให=เข=าร)วมการประชุม “World Crafts and Folk Art 

Capital Summit Forum” และจัดนิทรรศการเผยแพร)และแสดงผลงานด=านหัตถกรรมเครื่องป��นดินเผา

และศิลปะพ้ืนบ=าน ในวันท่ี 19-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มณฑลซู)โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(3)  การประชุม Asia-Pacific Creative Cities Conference in Adelaide Australia 

เม ืองเช ียงใหม ) ได =ร ับเช ิญเข =าร )วมงานประช ุมและแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู = ถึ ง

กระบวนการพัฒนางานหัตถกรรมอย)างยั่งยืนกับกลุ)มสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการ UNESCO ในแต)

ละสาขา โดยได=มีการจัดนิทรรศการสาธิตงานหัตถกรรมและการแสดงดนตรีในวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย 

(4)  International Journal of Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020)  

เมืองเชียงใหม)ได=ร )วมเขียนบทความทางวิชาการใน International Journal of 

Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020) ของเมือง Jinju ประเทศเกาหลีใต= ในหัวข=อ “Conservation 
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and Transmission of Local Wisdom Towards Creative City Initiation of Chiang Mai Province” 

เพื่อเผยแพร)อัตลักษณLและแนวทางการดำเนินงานของเมืองเชียงใหม)ในฐานะสมาชิกเครือข)ายเมือง

สร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก รวมถึงร)วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ)านระบบออนไลนL เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของเมืองสร=างสรรคLภายใต=สถานการณLการแพร)ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โดยสามารถ

ติดตามอ)านบทความทางวิชาการของเมืองเชียงใหม) รวมถึงเมืองอ่ืนๆ ได=จากเว็บไซตL http://ijcf.kr 

5.3  การรlวมแลกเปล่ียนประสบการณa และเผยแพรlวัฒนธรรม 

(1)  โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เชียงใหมlเมืองสร,างสรรคa รlวมผลักดันสูlมรดกโลก  

เป�นการร)วมกิจกรรมจากการแสดงพื้นบ=านของจังหวัดเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)อัต

ลักษณLของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านผ)านเครื่องแต)งกายและเครื่องดนตรีในพิธีเป�ดงาน “George 

Town Heritage Celebration 2017” และการบรรเลงดนตรีพื ้นบ=านประกอบการฟ�อนรำ ณ เวที

ชั ่วคราว Armenian Stage และ Kampung Kolum Stage รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแนะนำ

โครงการและแนวคิดการทำงานของโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)เป�นเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLของ

องคLการ UNESCO ด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านในระหว)างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัด

สงขลา ประเทศไทย และเมืองจอรLจทาวนL ปsนัง ประเทศมาเลเซีย 

(2)  เทศกาลตรุษจีนย,อนอดีตเมืองภูเก็ต 

จังหวัดเชียงใหม)ได=รับเชิญให=เข=าร)วมงานเทศกาลตรุษจีนย=อมอดีตเมืองภูเก็ต เพื่อจัด

นิทรรศการและแสดงผลงานหัตถกรรม ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ท้ังหมด 2 คร้ัง ได=แก) 

1. เทศกาลตรุษจีนย=อนอดีตเมืองภูเก็ต คร้ังท่ี 20 ประจำปs พ.ศ. 2562  

วันท่ี 10-12 กุมภาพันธL พ.ศ. 2562 

2. เทศกาลตรุษจีนย=อนอดีตเมืองภูเก็ต คร้ังท่ี 21 ประจำปs พ.ศ. 2563  

วันท่ี 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธL พ.ศ. 2563 

(3)  เมืองเชียงใหมlให,ความรlวมมือกับเมือง Yamagata ประเทศญี่ปุ¡น ซึ่งเป�นสมาชิก

เครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกด,านภาพยนตรa ภายใต,โครงการ Yamagata Film 

Package to the World 2021  

โดยทาง เม ื อ ง  Yamagata ได = นำภาพยนตร L ส ั ้ น เ ร ื ่ อ ง  "Yamagata Maiko - 

Traditional Performing Arts in the Modern Day" มาเผยแพร)ในงาน “Chiang Mai Creative Cities 

Network Forum 2021” วันท่ี 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงจัดข้ึน ณ ห=องประชุมนิมมาน คอนเวนช่ัน 

เซ็นเตอรL โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว)างผู=เข=าร)วมงานประชุมและตัวแทนจากเมือง Yamagata ผ)านระบบออนไลนL 
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6  แผนการดำเนินงานในระยะครึ่งแรกของ 4 ป�ข,างหน,า (PROPOSED ACTION PLAN FOR THE 

FORTHCOMING MID-TERM RERIOD OF FOUR YEARS) 

วิสัยทัศนLของแผนการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL ด=าน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านขององคLการยูเนสโกมีเป�าหมายหลักในการดำเนินงานเรื่อง “งานหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ,านสร,างสรรคaที่ทรงคุณคlา เป�นเอกลักษณaของ จังหวัดเชียงใหมl” ภายใต=กรอบการ

พัฒนาอย)างยั่งยืน โดยส)งเสริมบทบาทและสิทธิให=แก)เด็กและสตรี อันเป�นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและ

มีส)วนสำคัญต)อความสำเร็จของเป�าหมายใหม)ในระดับโลก เพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย การมี

สุขภาพและความเป�นอยู)ที่ดี ความเท)าเทียมทางการศึกษา ลดป�ญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการพัฒนา

เมืองอย)างย่ังยืน ส)งเสริมสันติภาพ ความเป�นธรรม และการสร=างความร)วมมือเพ่ือเป�าหมายของการพัฒนา

อย)างยั่งยืน ทั้ง 9 ข=อ ได=แก) ข=อ 1-5, 10, 11, 16 และ 17 ตามเป�าหมายของการพัฒนาอย)างยั่งยืน 2030 

(Sustainable Development Goals 2030)   

6.1  แผนการดำเนินงานในระดับท,องถิ่น จำนวน 3 แผนการ เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงคaของ

เครือขlาย และอธิบายถึงผลที่คาดวlาจะได,รับ (Presentation of a maximum of three main 

initiatives, programmes or projects aimed at achieving the objectives of the Network 

at the local level, while highlighting expected outcomes and impacts) 

(1)  การสนับสนุนการสร,างเครือขlายและเสริมสร,างศักยภาพของครูภูมิปtญญางาน

หัตถกรรม  

จังหวัดเชียงใหม)มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเครือข)ายความร)วมมือของครูภูมิป�ญญาในแต)

ละประเภท เพ่ือให=เกิดการอนุรักษLและพัฒนารูปแบบของงานหัตถกรรมให=สอดคล=องกับความต=องการของ

ผู=บริโภค และบริบทของสังคมในป�จจุบัน ภายใต=ความร)วมมือของศิลป�นรุ )นเก)า ศิลป�นรุ )นใหม) และ

นักวิชาการ เพ่ือรวบรวมข=อมูล (data collection) ฟ��นฟูองคLความรู= (knowledge) รวมถึงถ)ายทอดทักษะ 

(skill) เกิดการแลกเปลี่ยนองคLความรู= และร)วมกันสร=างสรรคLผลงานทั้งแบบดั้งเดิมและร)วมสมัย เพื่อให=

ศิลป�นรุ)นเก)าได=รื้อฟ��นองคLความรู=ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพในการสร=างสรรคLผลงานโดยใช=เทคนิค

วิธีการใหม)ๆ นอกจากนี้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ)มช)างจะช)วยเสริมสร=างโอกาสทางการตลาด 

ท้ังยังเป�นพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู=ระหว)างผู=ผลิตและผู=บริโภคอีกด=วย 

(2)  โครงการฟ£¤นฟูมรดกภูมิปtญญาพื้นบ,านสร,างสรรคa ชุมชนเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมl  

ชุมชนเทพเสด็จเป�นพื้นที่ในการปลูกเหมี้ยงและกาแฟพันธุLอาราบิก=า ซึ่งเป�นส)วน

สำคัญในวิถีชีวิตของคนในท=องถิ่น ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งแต)อดีตจนถึงป�จจุบัน นอกจากน้ี

พื้นที่ดังกล)าวยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณL และมีชื ่อเสียงทางด=านกิจกรรมซิปไลนL (Zipline) รวมถึง

การศึกษาเส=นทางธรรมชาติ จึงได=รับความนิยมจากนักท)องเท่ียวที่ชื่นชอบในกิจกรรมผจญภัยเป�นอย)าง
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มาก โครงการนี้จะเป�นการพัฒนามรดกภูมิป�ญญาพื้นบ=าน โดยการบูรณาการองคLความรู=หลากหลายด=าน 

ได=แก) งานหัตถกรรม การออกแบบ และวิทยาการอาหาร ภายใต=ความร)วมมือของภาคส)วนที่เกี่ยวข=อง 

ได=แก) ชุมชน ผู=ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน)วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให=เกิดคุณค)า สนับสนุน

การต)อยอดผลิตภัณฑL สร=างรายได=ให=แก)คนในชุมชน และพัฒนาไปสู)การพัฒนาการท)องเที่ยวรูปแบบใหม)

หลังสถานการณLการแพร)ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

(3)  การพัฒนาเครือขlายความรlวมมือระหวlางเมืองสมาชิกขององคaการยูเนสโกใน

ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN)  

ป�จจุบันสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในประเทศไทย ประกอบไปด=วย 

ภูเก็ต เชียงใหม) สุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ การพัฒนาเครือข)ายการทำงานร)วมกันจะช)วยเพิ่มเพ่ิม

ศักยภาพในการดำเนินงาน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู=ร)วมกันอย)างบูรณาการ (Cross network) ท้ังใน

แง)เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล=อม ทั้งยังเป�นสร=างการรับรู=และประชาสัมพันธLเครือข)ายเมืองสร=างสรรคL

ขององคLการยูเนสโกให=เป�นที่รู=จักมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เครือข)ายความร)วมมือระหว)างเมืองสมาชิกของ

องคLการยูเนสโกในประเทศไทยจะทำหน=าที่ในการให=คำปรึกษาแก)เมืองอื่นๆ ที่มีความสนใจเข=าร)วมเป�น

สมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมของตนเองมาเป�นตัวขับเคลื่อนท่ี

สำคัญ ซึ่งในป�จจุบันเมืองที่กำลังพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร=อมสู)การเป�นสมาชิกเมืองสร=างสรรคLของ

องคLการยูเนสโก ได=แก) น)าน เชียงราย เพชรบุรี  สุพรรณบุรี เลย และชลบุรี 

6.2  แผนการดำเนินงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 แผนการ เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงคaของ

เครือขlาย และเกิดการมีสlวนรlวมของเมืองอื่นๆ ภายในเครือขlาย (Presentation of a maximum 

of three main initiatives, programmes or projects aimed at achieving the objectives 

of the Network on an international level, particularly those involving other member 

cities in the Network) 

(1)  การสนับสนับสนุนกลุ lมเพศที ่สาม (LGBT) เพื ่อให,มีสlวนรlวมในกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอยlางเทlาเทียมในระดับสากล  

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับ

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทาง

วัฒนธรรมเดิม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ให้การส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการ

จัดการศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์จึงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “กลุ่มหน่อศิลป์” ซึ่งเป็นการรวมตัวของ

ศิษย์เก่าเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่และแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ศิลปกรรม ประเพณี 

พิธีกรรม ดนตรี และการแสดง เป็นต้น กลุ่มดังกล่าวยังประกอบไปด้วยบุคลากรกลุ)มเพศที่สามที่มีความรู=

ความสามารถเกี ่ยวของกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื ้นบ=านเป�นจำนวนมาก ทั ้งศิลป�น นักแสดง 
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ผู=ประกอบการรุ)นใหม) นักวิชาการ และนักศึกษา ท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีช)วยให=กิจกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรมสามารถดำเนินไปอย)างสร=างสรรคL ดังจะเห็นได=จากเทศกาลสำคัญของเมือง และการสืบทอด

องคLความรู=ทางด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านประเภทต)างๆ เมืองเชียงใหม)จึงมีความพยายามที่จะให=

การสนับสนุนกลุ)มคนเหล)าน้ี ให=มีส)วนร)วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว)างเมืองต)างๆ รวมถึงในระดับ

นานาชาติ ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณL และเผยแพร)อัตลักษณLทางวัฒนธรรม เพื่อให=ผู=คนตระหนักถึง

ความเท)าเทียมทางเพศ (Gender Equality) และการยอมรับสมาชิกในสังคม (Social Inclusion) มาก

ย่ิงข้ึน 

(2)  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด,านงานหัตถกรรมระหวlางสมาชิกเครือขlายเมือง

สร,างสรรคaขององคaการยูเนสโก ด,านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ,าน 

จากการพัฒนาเครือข)ายช)างฝsมือในระดับท=องถิ่นดังที่กล)าวมาข=างต=น เมืองเชียงใหม)

ยังได=วางแผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหว)างสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก 

ด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านในระดับนานาชาติ โดยจะมีการเชิญช)างผีมือทางด=านงานหัตถกรรมแต)

ละประเภทจากหลากหลายเมืองมาเพื่อแลกเปลี่ยนองคLความรู=เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รูปแบบ และ

เทคนิคพิเศษร)วมกัน ยกตัวอย)างเช)น งานหัตถกรรมประเภทเครื่องป��นดินเผา เมืองเชียงใหม)วางแผนที่จะ

เชิญสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก ท่ีมีความโดดเด)นด=านเคร่ืองป��นดินเผา เช)น เมือง

จิงเต£อเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซาซายามะ ประเทศญี่ปุyน และเมืองอิคชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

เพื่อมาร)วมแลกเปลี่ยนภูมิป�ญญาการทำเครื่องป��นดินเผาร)วมกับชุมชนออนใต= อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหม) และเมืองสุโขทัย ส)วนงานหัตถกรรมประเภทเครื่องเครื่องเขิน เมืองเชียงใหม)ก็ได=วางแผนที่จะ

เชิญเมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน มาร)วมแลกเปลี่ยนภูมิป�ญญาร)วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงทางด=านเครื่อง

เขินภายในจังหวัดเชียงใหม) ได=แก) ชุมชนศรีป�นครัว ชุมชนนันทาราม ชุมชนต=นแหนน=อย และชุมชนแม)

ต£อม นอกจากการแลกเปล่ียนองคLความรู=ระหว)างช)างฝsมือแล=ว ยังมีการสาธิตวิธีการผลิตงานหัตถกรรมของ

แต)ละเมือง การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่สนใจ รวมถึงการจัดนิทรรศการงานหัตถกรรม

ออนไลนLภายใต=ความร)วมมือของแต)ละเมือง 

(3)  การสlงเสริมและพัฒนาศักยภาพด,านงานหัตถกรรมให,แกlกลุlมชาติพันธุa โดยเฉพาะ

สตรีและเยาวชน 

เมืองเชียงใหม)มีกลุ)มชาติพันธุLอาศัยอยู)เป�นจำนวนมาก ซึ่งแต)ละกลุ)มล=วนมีอัตลักษณL

เป�นของตนเอง ซึ ่งที ่ผ)านมางานหัตถกรรมจากกลุ )มชาติพันธุ Lเป�นสินค=าที ่ได=รับความนิยมในบรรดา

นักท)องเที่ยวเป�นอย)างมาก แต)เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับงานศิลปะและหัตถกรรมก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเมืองเชียงใหม่ได้เข้าไปให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือหาช่องทางการจัดจำหน่ายงานหัตถกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือ

ระหว่างคนในชุมชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี ่ยวข้อง 
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อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการส)งเสริมบทบาทของกลุ)มชาติพันธุL โดยเฉพาะสตรี

และเยาวชน ในการอนุรักษLและพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรม เพื่อฟ��นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ เมืองเชียงใหม)จึงวางแผนที่จะส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ)มคนดังกล)าว ทั้งการ

ถ)ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑL การเป�นผู=ประกอบการรุ)นใหม) และกล

ยุทธLทางด=านการตลาด จนนำไปสู )การแลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติร)วมกับสมาชิก

เครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก เพื่อนำเสนอรูปแบบของงานหัตถกรรมที่หลากหลายของ

เมืองเชียงใหม) รวมถึงอัตลักษณLทางวัฒนธรรมของแต)ละกลุ)ม เช)น การแต)งกาย ความเชื่อ และงาน

หัตถกรรม 

6.3  ประมาณการงบประมาณรายป�โดยรวมที่จะนำมาสนับสนุนแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ 

(Estimated annual budget for implementing the proposed action plan) 

สรุปงบประมาณของฝyายศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปs

งบประมาณ 2564 

โครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

เครือข)ายการอนุรักษLฟ��นฟูและ

พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม

ล=านนาและเมืองประวัติศาสตรL

เชียงใหม) 

1,500,000 

 

 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนาของจังหวัดเชียงใหม) 

2,500,000 

 

 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม และประเพณีท่ี

สำคัญของจังหวัดเชียงใหม) 

4,500,000 

 

เช)น ป�าเวณีปs´ใหม)เมืองเจียงใหม) 

ประเพณีเดือนย่ีเป�งเชียงใหม) 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางภูมิป�ญญาท=องถ่ินท่ีสำคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม) 

4,500,000 

 

 

จ=างท่ีปรึกษานครเชียงใหม)เมือง

สร=างสรรคL 

5,000,000 

 

 

จ=างท่ีปรึกษาเชียงใหม)สู)เมือง

มรดกโลก 

10,000,000 
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6.4 แผนการประชาสัมพันธaและสร,างการรับรู, (Plan for communication and awareness) 

จังหวัดเชียงใหม)ได=จัดให=มีการเผยแพร)ข=อมูลและการประชาสัมพันธLโครงการผ)าน 5 ช)องทาง 

ได=แก)  

(1) Website: https://chiangmai-cityofcrafts.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(2) Facebook page: www.facebook.com/ChiangmaiCCFA   

(3) Line: @chiangmaiccfa  

(4) Instagram: www.instagram.com/chiangmai_creativecity  

(5) Youtube channel: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม)ได=มีการจัดทำฐานข=อมูลงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม)ผ)านแอป

พล ิ เคช ัน “Crafts Chiang Mai” และการเผยแพร )ข =อม ูลในระบบภ ูม ิสารสนเทศผ )านเว ็บไซตL  

www.map.chiangmaicraftssurvey.com  

7  การดำเนินกิจกรรมภายใต,สถานการณaการแพรlระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (INITIATIVES 

UNDERTAKEN IN RESPONSE TO COVID-19 (OPTIONAL)) 

7.1  Online Workshop  

เมืองเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมงานหัตถกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Online 

Workshop) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่าง ถึงแม้ว่าจะประชาชนจะไม่สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆ ได้ตามปกติ เมืองเชียงใหม่ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมลงทะเบียน

เพื่อฝึกทำงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ เช่น งานจักสาน งานคัวตอง งานผ้าปักของชาวอาข่า เป็นต้น มี

การบันทึกวิดีโอสอนวิธีการทำงานหัตถกรรมแต่ละประเภทโดยครูภูมิปัญญาแล้วเผยแพร่ผ่านทาง 

Youtube โดยจะจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทำงานหัตถกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับ

อุปกรณ์แล้ว ผู้ที่สนใจก็สามารถรับชมวิธีการทำงานหัตถกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมี

การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ช้ินงานผ่านการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย 

7.2  Inthakin Festival Online Broadcasting  

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลที่จะจัดถัดจากงานสงกรานต์ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วง 18-25 พฤษภาคม ทางด้านเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์

หลวง และผู้จัดงานได้ตระหนักถึงพิธีกรรมอันสำคัญของชาวเชียงใหม่ จึงได้จัดงานข้ึนตามช่วงเวลาเดิม แต่

กระนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามสมควร ภายใต้ตามมาตรการควบคุมโรค โดย

ยังคงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธ

มนต์ตลอด 7 วัน ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี และ

ภายในมณฑลพิธี รวมทั้งงดการตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด และงด

กิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน อย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานได้ทำการถ่ายทอดสดการ
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เจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้ง 7 วัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสืบ

สานและคงไว้ซ่ึงประเพณีอันสำคัญของเมืองท่ีสืบทอดมาอย่างต่อเน่ือง 

7.3  2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition  

เมืองเชียงใหม)ได=ร)วมมือกับเมือง Wuhan ประเทศจีน ซึ ่งเป�นสมาชิกเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านการออกแบบ ในการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะร)วมสมัยของกลุ)ม

ศิลป�นรุ)นใหม)จากทั้งสองเมือง ภายใต=แนวคิด “การเกิดใหมlและการดำรงอยูlรlวมกัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว)าง

วันที่ 23 - 28 เดือนกุมภาพันธL พ.ศ. 2564 ณ ห=องนิทรรศการ สำนักงานส)งเสริมเศรษฐกิจสร=างสรรคL 

(องคLการมหาชน) สาขาเชียงใหม) เพื่อแสดงออกถึงอารมณLความรู=สึกที่มีต)อสถานการณLการแพร)ระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19 ผ)านการสร=างสรรคLงานศิลปะ นิทรรศการน้ีเป�นการรวบรวมงานศิลปะร)วมสมัยท่ี

สะท=อนให=เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู=คน รวมถึงสร=างแรงบันดาลใจให=สามารถก=าวผ)าน

ช)วงเวลาแห)งความยากลำบากน้ีไปให=ได= 

7.4  การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณaรlวมกับสมาชิกเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกใน

ระดับนานาชาติผlานระบบออนไลนa เกี ่ยวกับผลกระทบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต,

สถานการณaโรคระบาด COVID - 19  

เมืองเชียงใหม)ได=จัดงานประชุม Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 โดย

ในช)วงหนึ่งของงานเป�นการเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต=สถานการณL

โรคระบาด COVID - 19 เพื่อให=บรรลุวัตถุประสงคLของเครือข)ายและสอดคล=องกับเป�าหมายการพัฒนา

อย)างยั่งยืน โดยเมืองเชียงใหม)ได=เชิญสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในระดับนานาชาติ

หลากหลายสาขา เข=าร)วมนำเสนอเมืองและแลกเปลี่ยนประสบการณLการดำเนินงานภายใต=สถานการณL

โรคระบาด COVID – 19 ผ)านระบบ Zoom Meeting ซึ่งประกอบด=วย เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

(เมืองสร=างสรรคLด=านภาพยนตรL) เมืองจินจู สาธารณรัฐเกาหลี (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ=าน) เมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน) เมืองอู)ฮ่ัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านการออกแบบ) เมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย (เมือง

สร=างสรรคLด=านดนตรี) เมืองมาเก¬า เขตบริหารพิเศษมาเก¬าแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคL

ด=านวิทยาการอาหาร) เมืองสึรุโอกะ ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านวิทยาการอาหาร) และเมืองฉาง

ชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านมีเดียอารLต) 
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Chiang Mai Membership Monitoring Report  

1.  EXECUTIVE SUMMARY 

Chiang Mai is rich in many cultural and natural resources. All these resources 

obviously influence on beliefs, traditions, rituals, and local ways of life. The city is one of 

the most popular tourist destinations at both national and global scale, which welcomes 

a constant flow of numerous visitors all the time. Nowadays, Chiang Mai is on its way of 

improvement to become economic hub of the country and also of the region. Chiang Mai 

is however trying to conserve its own cultural heritage along with future development 

strategies, which should be under collaboration between all related sectors, to play an 

important role in cultural conservation and city development. 

“Chiang Mai City of Crafts and Folk Art Initiative Project” was established under the 

cooperation of Chiang Mai Provincial Administrative Organization, educational institutes, 

and related stakeholders, to encourage Chiang Mai to become a member of UNESCO 

Creative Cities Network, by applying its cultural capital and creativity as a driving force for 

the development. Until B.E. 2560, Chiang Mai has been announced as a member of the 

Network, in the field of Crafts and Folk Art. The working team has been supporting various 

projects to promote social activities related to art and culture, including workshop, 

exhibition, national and international conference, and public space for all groups to 

exchange their knowledge, creativity, and innovation. Further, Chiang Mai has forged 

synergies with other member cities in the same field, as well as with other fields covered 

by the Network, to share best practices in terms of creative development and intersectoral 

collaboration that in line with the objectives of the Network and Sustainable Development 

Goals. 

Being a member of UNESCO Creative Cities Network makes local people realize the 

importance of their own place and valuable cultural heritage. It has been a great 

opportunity to learn innovative management approaches by exchanging with other 

member cities nationally and internationally. The Network has also led to knowledge 

integration and capability development which leverage Chiang Mai becoming a Creative 

City that leans on its own cultural capital. Although Chiang Mai is on its way of 

development in many aspects, but the deep-rooted tradition of crafts and folk art is still 

kept alive in the hearts and minds of the locals. It is a challenge of development for 
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working team, related sectors, and all citizens in maintaining their own spirit and continuing 

the development to make Chiang Mai grow effectively. 

 

2  GENERAL INFORMATION 

2.1  Name of the city: Chiang Mai 

2.2  Country: Thailand 

2.3  Creative field: Crafts and Folk Art 

2.4  Date of designation: 31 October 2017 

2.5  Date of submission of the current report: November 2021 

2.6  Entity responsible for the report:  

Chiang Mai Provincial Administrative Organization  

2.7  Previous reports submitted and dates: - 

2.8  Focal points of contact: 

Assoc. Prof. Dr. Woralun Boonyasurat 

Director of Social Research Institute, Chiang Mai University 

Focal point of Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

Tel. +66 53 942 583 Fax. +66 53 942 572 

Email: cm.cityofcrafts@gmail.com 

2.9  Communication officer within the Municipality, responsible for 

broadening the outreach of the city initiatives 

Division of Education Religion and Culture  

Chiang Mai Provincial Administrative Organization 

Tel. +66 53 998 333 

Email: edu.chiangmai@gmail.com 

Website: www.edu.chiangmaipao.go.th 

 

3  CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME’S GLOBAL MANAGEMENT 

3.1  Number of UCCN annual Conference attended in the last four years 

(1)  UCCN annual Conference at Krakow and Katowice, Poland in June 2018 

(2)  UCCN annual Conference at Fabriano, Italy in June 2019 
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3.2  Hosting of a previous or future UCCN annual Conference 

  - 

3.3  Hosting of working or coordination meeting(s) addressed to one or more 

UCCN creative field representatives (including sub-network meetings) 

(1) UCCN Sub-network Meeting at Icheon, Republic of Korea in April 2018 

(2) UCCN Sub-network Meeting at Kanazawa, Japan in October 2019  

3.4  Hosting of international conference(s) or meeting(s) on specific issues 

salient to the Creative Cities with a large participation of members of the Network 

(1) Chiang Mai Crafts Forum 2019: One Crafts One Gold in August 2019 

(2) Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 in April 2021 

3.5  Financial and/or in-kind support provided to UNESCO in order to 

strengthen the sustainability of the UCCN in different areas including management, 

communication and visibility (dates, types of contribution, factual or estimated 

amounts, main objectives, etc.) 

 Date: Saturday 24 October 2020 

 Type of contribution: The international conference “Nan Crafts and Folk Art 

Forum 2020” was held under the cooperation between Chiang Mai and the Designated 

Areas for Sustainable Tourism Administration (Area 6). 

 Main objectives: The conference was held to raise awareness of UNESCO Creative 

Cities Network including objectives, contribution to the Network, and Sustainable 

Development Goals, which Dr. Duong Bich Hanh, UNESCO Bangkok, was invited to be a key 

speaker for this session to point out how cultural capital can be utilized as a driving force 

for social and economic development. Further, the conference also included the 

knowledge sharing among four member cities in Thailand: Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, 

and Bangkok, as well as the experience exchange from international Creative Cities through 

online platform including Icheon, Republic of Korea, Tamba Sasayama and Kanazawa, 

Japan.  

Participants: Governor of Nan Province, Nan Provincial Administrative Organization, 

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Area 6), educational institutes, 

related crafts and folk art stakeholders, and general public 
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3.6  Serving as cluster coordinator or deputy coordinator and period 

- 

3.7  Participation in the evaluation of previous applications (number of 

applications evaluated per Call for Application), of previous Membership Monitoring 

Reports (number of reports evaluated per reporting exercise) 

(1)  Chiang Mai has participated in one application evaluation in 2019. 

(2)  Chiang Mai has participated in three reports assessment for the latest 

round of Membership Monitoring Reports from Creative Cities designated between 2004 

and 2009. 

4.  MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED AT THE LOCAL AND CITY LEVEL TO ACHIEVE 

THE OBJECTIVES OF THE UCCN 

4.1  Craft workshops 

(1) Embroidery work and design 

The traditional embroidery workshop was held on 17 June 2017 and 1 July 

2017 at Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University to revitalize the technique regarding to 

natural imitation work from Sankangpla community, Sankampang District, Chiang Mai 

Province. The workshop attracted over 90 participants including general public and 

students.  

(2) Hmong Batik 

The activity was held during 12-13 August 2017 at CMU Art and Culture 

Center and Hmong village, Doi Pui including both workshop and discussion. Hmong tribe 

is well-known for its indigenous knowledge regarding to wax batik on hemp fabric. The 

workshop attracted over 90 participants with the aim of special technique restoration and 

knowledge transmission to young designers and general public.  

(3) Lisu Twine Knot 

The workshop was held under the collaboration between Lisu community 

(Sridongyen village), the Highland People Discovery Museum, and Queen Sirikit Museum 

of Textiles during 23-24 September 2017 at CMU Art and Culture Center, to learn historical 

context and special knot patterns of Lisu tribe. It also demonstrated how to apply this 

technique with contemporary craft design. Lisu students were particularly target audiences 

of this workshop.  
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(4) Chiang Mai City of Creative Crafts 

The workshops were held throughout November 2017 at Faculty of Fine 

Arts, Chiang Mai University to strengthen capability of artists and designers in terms of 

contemporary craft and sustainable value creation from design by using cultural capital. 

Eleven creative contributions were selected and displayed in “Chiang Mai Craft Fair 2017”. 

(5) Chiang Mai Textile  

The workshop was held during 6-7 October 2018 at Social Research 

Institute, Chiang Mai University to share knowledge regarding to various kinds of textile in 

Chiang Mai which focused on weaving techniques, pattern designs, and materials. 

(6) Natural Dyes 

The workshop was held during 20-21 October 2018 at Studio Naenna and 

Baan Rai Jai Sook to provide knowledge in terms of cotton fibers, techniques, and natural 

dyes. The workshop also included pattern design by using special techniques such as 

embroidery knot. 

(7) Design Style Chiang Mai 

The workshop was held during 27-28 October 2018 at Social Research 

Institute, Chiang Mai University, which participated by designers, creative entrepreneurs, 

and general public, to exchange their knowledge and experiences regarding to design. The 

workshop also led to the activity in November 2018, which new creative crafts were 

designed and created from traditional crafts and product expansion ideas with 

collaboration between communities and all participants from the workshop.  

4.2  Chiang Mai Craft Fair 

The events supported identities and concepts of traditional crafts from local 

communities including ethnic groups. It included exhibition, craft workshops, and 

interesting talk session. It also provided showcase space for creative contemporary crafts 

which developed from indigenous patterns and techniques. Chiang Mai Craft Fair has been 

held annually from 2017 with specific theme for each year as follows: 

(1) 1st Chiang Mai Craft Fair 2017 (During 6-10 December 2017) 

Theme: From Community Crafts to Contemporary Crafts 

The talk session was participated by specialists from Taiwan and Republic of 

Korea. 
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(2) 2nd Chiang Mai Craft Fair 2018 (During 8-16 December 2018) 

Theme: “Use Share Care Protect”  

The talk session was participated by specialists from United Kingdom and 

Indonesia. 

(3) 3rd Chiang Mai Craft Fair 2019 (During 7-15 December 2019) 

Theme: “Preserve For The Future”  

The traditional crafts workshop was held throughout the event covering eight 

categories of craft.  

(4) 4th Chiang Mai Craft Fair 2020 (During 2-8 December 2020) 

Theme: “Yang Hai Jai” (Still breathing) 

Thirteen masterpieces from famous craftspeople in Chiang Mai were gathered 

as a special exhibition in recognition of their hard work and dedication. The 

event also included crafts workshop with ten different categories.  

4.3  “History of Clothing and Textiles in Chiang Mai” Exhibition 

The collaborative project between Faculty of Fine Arts and Faculty of 

Architecture, Chiang Mai University was held during 4-10 May 2018 at Lanna Architecture 

Center including discussion and exhibition, where historical context of Chiang Mai was 

depicted through clothing and textiles, to provide knowledge regarding to ways of life, 

tradition, and local crafts.  

4.4  Master Craftsmen Encouragement Project 

The set of activities according to UNESCO Creative Cities Programme to 

promote local master craftsmen which was held under the cooperation between Social 

Research Institute, Chiang Mai University and Sueb San Lanna Foundation, to gather 

information and create important database of master craftsmen from thirteen craft 

categories. The field study was operated during 7-31 October 2019 by thirty-two well-

trained participants with specific research instrument. The database has been provided 

through application “Crafts Chiang Mai”. 
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5.  MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED THROUGH INTER-CITY AND INTERNATIONAL 

COOPERATION TO ACHIEVE THE OBJECTIVE OF THE UCCN 

5.1  Hosting of conferences and exhibitions  

(1) Chiang Mai Forum 2018 

The international conference was held to promote Chiang Mai towards 

World Heritage and city of creative crafts through awareness raising and knowledge sharing 

among all stakeholders and specialists at both national and international level. It focused 

on conservative and development initiatives for the city to be universally recognized. The 

conference was held during 25-27 June 2018 at The International Convention and 

Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary. 

(2) The 1 st CMCCFA International Conference with CICS of Chonbuk 

National University in the City of Jeonju 

The conference was held on 14 August 2018 under collaboration between 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art, Social Research Institute, Chiang Mai University, and 

Chonbuk National University, Jeonju, Republic of Korea. 

(3) “Tree of Life” Exhibition 

The exhibition was set up to display exceptional crafts from various 

countries in Asia-Pacific region to exchange knowledge regarding to techniques in creating 

crafts. It was held during 9-11 April 2019 at Dhamma Pavilion and Social Research Institute, 

Chiang Mai University, which participated by delegates from many countries such as 

Malaysia, Indonesia, Japan, China, and India. 

(4) Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 

Chiang Mai hosted international conference during 8-10 April 2021 at 

@Nimman Convention Centre, Chiang Mai to raise awareness regarding to the UCCN and 

to develop national cooperation initiatives and trans-sectoral projects among Thailand 

Creative Cities Network (TCCN) including Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, and Bangkok. The 

forum provided an opportunity for those aspiring cities to work towards becoming a 

Creative City, including Nan, Chiang Rai, Phetchaburi, and Suphan Buri, to present their 

potential in creative fields concerned. Moreover, the forum also included the experience 

exchange among international member cities of the Network covering various fields 

through virtual conference, to share their creative approaches in terms of city’s 
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development, alternative methods in maintaining their activities under the COVID-19 

pandemic, as well as guidance for future collaboration. This session was participated by 

delegates from Busan, Republic of Korea (Creative City of Film), Jinju, Republic of Korea 

(Creative City of Crafts and Folk Art), Kanazawa, Japan (Creative City of Crafts and Folk Art), 

Wuhan, People's Republic of China (Creative City of Design), Ambon, Indonesia 

(Creative City of Music), Macao, Macao Special Administrative Region of the People's 

Republic of China (Creative City of Gastronomy), Tsuruoka, Japan (Creative City of 

Gastronomy), and Changsha, People's Republic of China (UNESCO Creative City of Media 

Arts). 

5.2  Participation in conferences and acamemic paper  

(1) Seoul Design Cloud: Human Cities Conference 

Chiang Mai participated in international conference in Seoul, Republic of 

Korea on 17 September 2018 to exchange knowledge and promote its project under the 

topic “Traditional Art Becomes a Creative Economy”. 

(2) The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry Expo 

World Heritage Model City Expo, Suzhou City of Crafts and Folks Art 

Chiang Mai was invited to attend “World Crafts and Folk Art Capital Summit 

Forum” during 19-23 April 2019 in Suzhou, People’s Republic of China. Traditional 

potteries and folk arts were also brough to be part of the exhibition.  

(3) Asia-Pacific Creative Cities Conference in Adelaide Australia 

Chiang Mai was invited to attend the conference during 23-26 October 2019 

in Adelaide, Australia to exchange experience in terms of sustainable crafts development. 

It was participated by members of UCCN covering various creative fields. Chiang Mai also 

held an exhibition including crafts demonstration and traditional music performance.   

(4) International Journal of Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020)  

Chiang Mai has collaborated with Jinju, Republic of Korea, the UNESCO 

Creative City of Crafts and Folk Art, to submit its academic paper under the topic 

“Conservation and Transmission of Local Wisdom Towards Creative City Initiation of Chiang 

Mai Province” to disseminate cultural identity and city’s development. This collaboration 

also included special discussion regarding to creative approaches in maintaining cultural 
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activities under COVID-19 pandemic. Please follow the link http://ijcf.kr to find them, as 

well as other academic papers from various specialists.  

5.3  Cultural exchange and dissemination 

(1) Cultural Exchange Project: Chiang Mai Creative City towards World 

Heritage  

Chiang Mai attended “George Town Heritage Celebration 2017” during 5-

10 July 2017 in George Town, Penang, Malaysia to disseminate its cultural identity including 

crafts, folk art, costume, and musical instruments. Traditional dance and folk music were 

performed together on both Armenian Stage and Kampung Kolum Stage. The exhibition 

was also set up to describe the city’s efforts to foster itself to be a member of UCCN in 

the field of Crafts and Folk Art.  

(2)  Phuket Chinese New Year and Old Phuket Town Festival 

Chiang Mai was invited to participate “Phuket Chinese New Year and Old 

Phuket Town Festival” in Phuket, Thailand, the Creative City of Gastronomy, to strengthen 

relationship and to share indigenous knowledge, innovative art, and best practices for 

sustainable creative city through exhibition. Chiang Mai has participated the festival two 

times including the 20th edition (during 10-12 February 2019) and the 21st edition (during 

31 January – 2nd February 2020). 

(3)  “Yamagata Film Package to the World 2021” Project 

Chiang Mai has collaborated with Yamagata, Japan, the Creative City of 

Film, under the project “Yamagata Film Package to the World 2021”. The film "Yamagata 

Maiko - Traditional Performing Arts in the Modern Day" was screened in Chiang Mai Creative 

Cities Network Forum 2021 on 9 April 2021 to disseminate Japanese culture and provide 

information related to Creative City of Film. The film screening also included opinion 

sharing between delegate from Yamagata city and participants of the forum through virtual 

meeting platform. 
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6  PROPOSED ACTION PLAN FOR THE FORTHCOMING MID-TERM RERIOD OF FOUR 

YEARS 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art focuses on cultural identity of the city 

regarding to valuable crafts and folk art with sustainable development framework. Youth 

and women are supported to play a vital role to achieve sustainable development goals 

including (1) no poverty, (2) zero hunger, (3) good health and well-being, (4) quality 

education, (10) reduced inequalities, (11) sustainable cities and communities, (16) peace 

and justice, and (17) partnerships for the goals.  

6.1  Presentation of a maximum of three main initiatives, programmes or 

projects aimed at achieving the objectives of the Network at the local level, while 

highlighting expected outcomes and impacts 

(1)  Capability of craftspeople encouragement and network formulation 

Chiang Mai intends to develop collaborative network of local 

craftspeople where their respective talents are grouped together. The city focuses on both 

traditional crafts conservation and product expansion to meet customers’ needs. The 

collaborative network will consist of master craftspeople, young artists, and academics to 

share their experiences which contributes to data collection, knowledge transmission and 

product expansion. Master craftspeople will be supported to revive their skills and build 

capability in creating pottery with new techniques. Chiang Mai will host the exhibition 

where their contributions are displayed to promote market opportunities. It will also be a 

learning space for both creators and consumers.  

(2)  The restoration of cultural heritage in Thepsadet community, Doi 

Saket District, Chiang Mai 

Thepsadet is well-known for its suitable cultivation area for Mieng and 

Arabica coffee. Mieng (Camellia sinensis var. assamica) has generally been pickled to make 

a chewing tea. From past to present, Mieng and Arabica coffee have played a vital role in 

local ways of life on both cultural and economic dimension. Since it is surrounded by 

plentiful nature, the area has attracted a large number of tourists who love adventure 

activities such as zipline, biking and nature trail. This project focuses on cultural heritage 

development by integrating knowledge such as crafts, design, and gastronomy, to raise 

awareness among locals and help generate more revenue, it also contributes to product 
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expansion and new tourism opportunities after COVID-19 pandemic. However, the project 

should be under cooperation between all stakeholders including community, 

entrepreneurs, educational institutes, public and private sectors. 

(3)  Developing collaborative network for Creative Cities in Thailand 

Nowadays, UNESCO Creative City members in Thailand are consist of 

Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, and Bangkok. Collaborative network development among 

these cities, called Thailand Creative Cities Network (TCCN), can strengthen integrated 

working in many aspects including economic, social, and environmental. The network also 

raises awareness of UNESCO Creative Cities Network and communicate the Network to be 

widely recognized. Moreover, Thailand Creative Cities Network will take a responsibility to 

share other interested cities to be a member of the Network their best practices and 

advice, by using cultural capital as a main driving force for city’s development initiatives. 

The aspiring cities to work towards becoming Creative City including Nan, Chiang Rai, 

Phetchaburi, Suphan Buri, Loei, and Chonburi. 

 

6.2  Presentation of a maximum of three main initiatives, programmes or 

projects aimed at achieving the objectives of the Network on an international level, 

particularly those involving other member cities in the Network 

(1)  Promoting the rights and inclusion of LGBT in cultural activities at 

international level 

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University has forged to provide the 

curriculums emphasizing on arts and cultures and supported knowledge expansion by 

applying cultural capitals. The faculty has also been providing Master’s degree of Arts that 

promotes capability on art and culture management, as well as creative industries. As the 

main driving force for art and cultural activities in the city, it has contributed to “Nho 

Silapa” (Arts Sprout), a group of specialists related to art and culture who have dedicated 

themselves in cultural transmission and expression. The group also consists of a large 

number of LGBT specialists such as artists, performers, young entrepreneurs, academics, 

secondary and tertiary students, who earn their livelihood relating to crafts and folk art. 

As member of society that belong to local culture and deserve all human rights, they have 

always included in social activities and also supported to play a vital role in creative 
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cultural activities such as important festivals organization, cultural dissemination and 

knowledge transmission. To raise awareness among all people more about gender equality 

and social inclusion in line with Sustainable Development Goals, Chiang Mai is planning to 

encourage them as representatives of the city to participate in inter-city or international 

initiatives in terms of cultural exchange. 

(2)  Cultural exchange in terms of crafts among UNESCO Creative Cities 

Network, in the field of Crafts and Folk Art 

From the aforementioned collaborative network of local craftspeople, 

Chiang Mai is planning to host cultural exchange activities with UNESCO Creative Cities 

Network, in the field of Crafts and Folk Art at international level. Craftspeople from various 

cities will be invited to share their knowledge, skills, patterns, and special techniques in 

terms of their respective craft category. For pottery, Chiang Mai is planning to invite 

UNESCO Creative Cities Network who are famous for their pottery skills such as Jingdezhen, 

People’s Republic of China, Sasayama, Japan, and Icheon, Republic of Korea to participate 

in cultural exchange with Ontai community, Sankampang District, Chiang Mai and 

Sukhothai. For lacquerware, Kanazawa, Japan will be invited to exchange its experience 

with local communities in Chiang Mai including  

Sri Pan Krua, Nantaram, Ton Haen Noi, and Mae Tom. Furthermore, there are also craft 

demonstration from each city, workshops, and online exhibition.  

(3)  Promoting and developing the potential of ethnic groups particularly 

for women and youth   

Chiang Mai is home to diverse ethnic groups with different cultural 

identities. Their craft products used to be very popular among tourists, but the COVID-19 

pandemic has inevitably impacted on cultural activities and economy. Chiang Mai has 

supported them with the collaboration between locals, artisans, entrepreneurs, and 

related organizations, by seeking new ways to distribute their products through online 

platforms. However, to recover the economic loss and generate more job opportunities, 

Chiang Mai finds it very important to promote the role of the ethnic groups especially for 

women and youth to conserve and develop their traditional crafts. Chiang Mai is planning 

to encourage and develop potential of the groups in terms of cultural transmission, 

product design and development, young entrepreneurship, and creative marketing 
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strategies. They will be supported to engage in international cultural exchange with 

UNESCO Creative Cities Network to present craft diversity of the city, as well as to promote 

their respective cultural identity such as costume, beliefs, and indigenous knowledge.  

6.3  Estimated annual budget for implementing the proposed action plan 

Annual budget of the Division of Education Religion and Culture (Fiscal Year 

2021)  

Projects Budget (Baht) Remark 

Conservation and 

development of Lanna 

cultural heritage and 

historical city of Chiang Mai  

1,500,000 

 

 

Promotion of Religious 

Activities in Chiang Mai 

2,500,000 

 

 

Promotion of cultural 

activities and important 

festivals in Chiang Mai 

4,500,000 

 

Ex. Songkran Festival, Loy 

Krathong Festival  

Promotion of local wisdom 

in Chiang Mai  

4,500,000 

 

 

Recruitment consultants 

for Chiang Mai City of Crafts 

and Folk Art 

5,000,000 

 

 

Recruitment consultants 

for Chiang Mai World 

Heritage Initiative Project 

10,000,000 
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6.4  Plan for communication and awareness  

Chiang Mai has established various kind of promotional platforms as follows: 

(1) Website: https://chiangmai-cityofcrafts.com  

(2) Facebook page: www.facebook.com/ChiangmaiCCFA   

(3) Line: @chiangmaiccfa  

(4) Instagram: www.instagram.com/chiangmai_creativecity  

(5) Youtube channel: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

Moreover, Chiang Mai has created local crafts database through application “Crafts 

Chiang Mai” and all information also has been provided on website: 

www.map.chiangmaicraftssurvey.com.  

7  INITIATIVES UNDERTAKEN IN RESPONSE TO COVID-19 (OPTIONAL) 

7.1  Online Workshop  

Chiang Mai has been realizing the pandemic might cause some impacts on 

indigenous knowledge transmission, because people could not participate in cultural 

activities physically. Online crafts workshops have been operating to promote local 

wisdom and craftsman skills, such as basketworks, gold leaf crafts, Akha tribe’s 

embroideries. We have launched online call for registration and sent materials through 

postal service. Skillful artisans were invited to perform and their methods for the 

workshops were recorded. The videos have been broadcasted online, so people could 

watch them and create their own crafts. Moreover, people also have exchanged their 

useful technical knowledge by leaving comments online. 

 

7.2  Inthakin Festival Online Broadcasting  

In 2020, Inthakin Festival, the Buddhist event annually held in May, was 

formerly planned to be held during 18th-25th May. The festival should be cancelled, but 

we decided to hold it by transforming ceremony pattern under disease control measures, 

because of its importance and our strong belief towards it. All traditional oblations were 

set up and original Buddhist rituals were performed perfectly by the main related 

stakeholders. General people were not allowed to participate in the ceremonies due to 

social distancing policy, but we provided a live broadcast of all the rituals to disseminate 

our sacred and auspicious event.  
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7.3  2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition  

Since strengthening international partnership is one of the objectives of the 

Network, the art exhibition “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition” was held under 

the cooperation between Wuhan, Creative City of Design, and Chiang Mai during 23-28 

February 2021 at Creative Economy Agency (Public Organization), Chiang Mai. In 2020, 

Wuhan has been hugely impacted by COVID-19 pandemic. As the Creative City of Design, 

Wuhan supports its young artists who have the desire to express their feelings towards the 

situation under the pandemic through contemporary arts. Chiang Mai also supports the 

collaborative network among artists and designers, who understand historical, social and 

cultural context of the city working with local communities. The exhibition gathered 

inspirational artworks from both cities to reflect how people have been inevitably 

impacted by the pandemic and also to encourage them to overcome it with positivity.  

7.4  The virtual talk session on “UNESCO Creative Cities Network Initiatives and 

COVID-19 Pandemic” 

Chiang Mai hold the conference “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 

2021” during 8-10 April 2021, international virtual talk session on “UNESCO Creative Cities 

Network Initiatives and COVID-19 Pandemic” was one of the important parts of the 

conference, where international member cities of the Network covering various fields were 

invited to share their creative approaches in terms of city’s development, alternative 

methods in maintaining their activities under the COVID-19 pandemic to meet the 

objectives of the Network and Sustainable Development Goals. This session was 

participated by delegates from Busan, Republic of Korea (Creative City of Film), Jinju, 

Republic of Korea (Creative City of Crafts and Folk Art), Kanazawa, Japan (Creative City of 

Crafts and Folk Art), Wuhan, People's Republic of China (Creative City of Design), Ambon, 

Indonesia (Creative City of Music), Macao, Macao Special Administrative Region of the 

People's Republic of China (Creative City of Gastronomy), Tsuruoka, Japan (Creative City of 

Gastronomy), and Changsha, People's Republic of China (UNESCO Creative City of Media 

Arts). 

 


