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3 
รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ต่างประเทศ) 

รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ขององค์การยูเนสโก ต่อสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก หรือเมืองท่ีสนใจการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งการดำเนินงานนี้จะทำให้เกิดกระบวนการ

ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล รับรู ้ถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของการเป็นสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยมีแผนการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก  

ด้วยภารกิจของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ที่จะต้องมีการนำเสนอ 

เมืองร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนครูภูมิปัญญา ศิลปิน  

นักออกแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ 

ดังน้ี 

1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์  

2. เสริมสร้างศักยภาพของเมืองและประเทศ ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และการสร้าง

เครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านระหว่างประเทศ 

3. ส่งเสริมครูภูมิปัญญา นักออกแบบ งานหัตถกรรมของเมืองสู่กลุ่มสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ 

เมืองอู่ฮั ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ของ

องค์การยูเนสโก เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากข่าวโรคระบาดโควิด 19 ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

ทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบหลากหลายได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว “เมืองอู่ฮั่น” จึงได้เชิญ

สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมถ่ายทอดผลงานท่ีสะท้อนถึงผลกระทบท่ีได้รับ และได้เชิญ

จังหวัดเชียงใหม่ให้ร่วมส่งผลงานด้านงานศิลปะของคนรุ่นใหม่ ที่เปรียบเป็นงานหัตถกรรมอีกประเภทของ

เมือง ให้เสนอผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดโควิด 19 และงานศิลปะยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างเมือง ผู้คน 

สามารถส่งถ่ายความรู้สึก นึกคิด ผ่านผลงานดังกล่าว  

การนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของ

องค์การยูเนสโกร่วมกับ “เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน” สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 

ท่ีมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี ่ยนระหว่างเมืองในชื ่อว่า “2020 Rebirth and Co-existence Art 

Exhibition” และได้เชิญให้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งผลงาน เพื่อจัดทำนิทรรศการแลกเปลี่ยน ณ เมืองอู่ฮ่ัน 
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ซึ่งนิทรรศการนี้ได้มี แนวคิด การเกิดใหม่และการดำรงอยู่ร่วมกัน (Rebirth) เมื่อทั่วโลกเผชิญกับภัย

พิบัติ และโรคระบาดโควิด 19 ที่ทำให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้หยุดนิ่ง และทำให้งานศิลปะดูเหมือนจะ 

ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถรักษาคนป่วยหรือให้ความช่วยเหลือทางกายภาพ แม้ว่าโลกจะโดนเรื่องราวต่างๆ 

ทำให้เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับเมืองของเราที่เราอาศัยอยู่ 

ภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด19ไม่เพียงแต่ทิ้งความทรงจำอันเจ็บปวดไว้เพื่อรักษาบาดแผลของเมือง 

นิทรรศการนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราจะไม่พ่ายแพ้ การเกิดใหม่เป็นการกระทำในขณะที่เรายังอยู่

ร่วมกัน ดังนั้น ทางเมืองอู่ฮั่นจึงเชิญศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความ

เจ็บปวดที่ได้รับ สู่การเกิดใหม่ที ่นำมาสู่การอยู่ร่วมกัน ระหว่างผู้คนกับผู้คน ผู้คนกับเมือง ผู้คนกับ

ส่ิงแวดล้อม และผู้คนกับธรรมชาติ  

ภาพท่ี 3.1  ตราสัญลักษณ์เมืองสร้างสรรค์อู่ฮ่ัน (ซ้าย) และสัญลักษณ์กลุ่มศิลปินของเมืองอู่ฮ่ัน (ขวา) 

แนวคิดจากโครงการดังกล่าวของเมืองอู่ฮั่น ที่แลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก ด้วยงานศิลปะยังเป็นงานหัตถกรรมอีกแขนงหน่ึง ท่ีใช้มือในการถ่ายทอดผลงาน เรื่องราว

ของภัยพิบัติ และผลกระทบท่ีได้รับจากโรคระบาดโควิด19 ของเมืองตนเองเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก

ของเมือง สร้างเครือข่ายของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือกันร่วมกับสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก การดำเนินงานครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในการแลกเปลี ่ยนผลงาน (Cross Networks)  ระหว่างเมือง

สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และเมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งผลงานงานจะ

สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน คน พ้ืนท่ี วัฒนธรรม ประเพณี  

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มศิลปินที่ออกแบบสร้างสรรค์อยู่มากมาย และมีกลุ่มศิลปินคนรุ่น

ใหม่จากสตูดิโอ (Addict Studio) เป็นศูนย์รวมกลุ่มศิลปิน นักออกแบบ กราฟฟิตี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ 

และเป็นกลุ่มท่ีเคยได้ร่วมงานกับโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ในการทำงานร่วมกับชุมชนหัตถกรรม เช่น วาดรูปวิถีชีวิตชุมชนควรค่าม้า, 

ชุมชนพวกแต้ม และชุมชนอื่นๆ ในต่างจังหวัด ทำให้เป็นศิลปินกลุ่มน้ีมีความโดดเด่นในด้านการทำงาน

ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมสร้างผลงานร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เข้าใจบริบทของเมือง ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ประเพณีวัฒนธรรม จึงมีศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานดังกล่าวจำนวน 6 คน คือ 
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ท่ี รายละเอียดศิลปิน ความโดดเด่นของศิลปิน 

1 คุณคชภัค   ศรีสังวาล วาดภาพผู้คนเสมือนจริงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ผู้คนในชุมชน มีความสนใจ

ในการช่วยเหลือชุมชนผ่านงานศิลปะ โดยมีประสบการณ์ในการทำงาน

ร่วมกับชุมชนท้ังในจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย  

2 คุณศุภเชษฐ์   ภุมกาญจน์ 

 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยช้าง ที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และ

สัตว์เล็กๆ มีการใช้สีที ่อ่อนโยน อบอุ ่น แสดงให้เห็นถึงการอยู ่ร่วมกัน

ระหว่างสัตว์ และผู้คน โดยผลิตผลงานออกแบบทั้งในรูปแบบ กระเป๋า 

เซรามิค เคร่ืองประดับ ท่ี Suphachet Studio  

3 คุณวิษณุ  เส้นแก้วใส ผลงานที่แสดงออกถึงผู ้คนในรูปแบบตัวการ์ตูน เลียนแบบ เป็นที่นิยม

สำหรับกลุ่มวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถเข้าใจถึงการส่ือความหมายของ

งาน ด้วยผลงานที่เข้าใจง่ายจึงมีการผลิตงานออกมาทั้งในรูปแบบ กราฟฟิค 

และ ภาพเคล่ือนไหว (Annimation)   

4 คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด การแสดงออกถึงธรรมชาติ สัตว์ป่า ที่อยู่ร่วมกับผู้คน และอยู่ร่วมกับทุก

สถานการณ์บนโลกใบนี ้ ถ่ายทอดผลงานถึงความเห็นอกเห็นใจซึ ่งกัน 

ระหว่างคน สัตว์ และธรรมชาติ  

5 คุณวริศรา   จันทะคัต การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิง ที่มีความหลากหลายบนโลกใบนี้ ทั้งด้าน

ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สื่อถึงความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ได้รับหรือได้พบเจอ 

เพื ่อสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของพื ้นที ่ ปัญหาของสังคม และ

ผลกระทบต่างๆ ท่ีผู้หญิงบนโลกน้ีได้เผชิญ 

6 คุณทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ การแสดงผลงานผ่านสัตว์ในวรรณคดี เทพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึง ความเช่ือ 

ความศรัทธาของแต่ละพื้นที่ ที่เป็นหนึ่งในกลไกของขับเคลื่อนผู้คน ให้

ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล สร้างพลังในการดำเนินชีวิต 

โดยศิลปินของเชียงใหม่ทั ้ง 6 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที ่เข้าแลกเปลี ่ยนกับเมืองอู ่ ฮ่ัน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ จึงได้เปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนิทรรศการของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอเมือง

เชียงใหม่และเมืองสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ เกี ่ยวกับสถานการณ์โควิด 19  ซึ่งได้วางแผนการ

ดำเนินงานแลกเปลี่ยนผลงานโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 

2564 (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด19) โดยศิลปินทั้ง 6 ท่านได้มีผลงานที่ผ่านมา และผลงานท่ี

นำเสนอร่วมกับ เมืองอู่ฮ่ัน ดังรายละเอียดของศิลปินดังต่อไปน้ี 
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1 
คุณคชภัค ศรีสังวาล 

 

แนวคิดของการรังสรรค์ผลงานโดยสะท้อนถึง

ผู้คน ธรรมชาติ โดยจะแสดงผลงานผ่านอาคาร 

หรือกำแพงเพื่อสะท้อนถึงตัวตน ความงามของ

แต่ละพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 3.2  ผลงานท่ีผ่านมา คุณคชภัค  ศรีสังวาล 
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แนวคิดของผลงาน 

มีความรู้สึกมากมายเกิดข้ึนระหว่างการระบาด สังคม ผู้คน ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และอ่ืน ๆ  

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากในห้วงเวลาน้ี แน่นอนเราไม่สามารถปฏิเสธความสูญเสียได้ แต่ยังมีเรื่องราว

ดีๆมากมายเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน และส่ิงน้ีทำให้เกิดคำถามข้ึนมาถึงโรคระบาด Covid-19 ว่าสถานการณ์

น้ีได้ให้บทเรียนมากมาย และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์น้ี เราจะช่วยอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างคำตอบ

ร่วมกันผ่านงานศิลปะ จึงต้องการให้งานศิลปะเป็นคำถามสำหรับผู้คน และสร้างประเด็นทางสังคมในการ

พัฒนา ปรับตัวของการอยู่บนโลกไปน้ีต่อไป 

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.  

 

ผลงานท่ีนำเสนอ 

 

 

 

ศิลปิน: นาย คชภัค ศรีสังวาลย์ 

ช่ืองาน: That Time 

เทคนิค: Watercolor, ink 

and Copic on paper 

ขนาด: 60 x 60 ซม. 

ปี: 2020 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  ผลงานนำเสนอของ คุณคชภัค  ศรีสังวาล  
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2 

คุณศุภเชษฐ์  ภุมกาญจน์ 

 

มีแนวคิดในการแสดงผลงานของตนเองที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว พยายามใช้สีและภาพส่ือ

งานศิลปะด้วยสัตว์ต่างๆ เพื ่ออธิบายด้านใน

โลกของตัวเอง ให้กระต่ายเป็นจินตนาการของ

ตัวเอง และช้างเป็นสิ่งท่ีปกป้องจินตนาการอยู่

เสมอ  
 

 

 

ภาพท่ี 3.4  ผลงานท่ีผ่านมาของ คุณศุภเชษฐ์  ภุมกาญจน์ 
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แนวคิดของผลงาน 

ในช่วงเกิดภัยพิบัติฉันใช้เวลาอยู่กับตัวเอง มันสร้างความตระหนักรู้ในตนเองใหม่ของฉัน 

นอกจากนี้ฉันยังเข้าใจความเชื่อมโยงของการอยู่ร่วมกันในโลกทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจได้ดีข้ึน 

หลังจากเกิดภัยพิบัติทักษะใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนจะถูกสร้าง

ขึ้น เราสามารถเห็นความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนแม้กระทั่งประเทศ

และในประเทศ ภัยพิบัติไม่ได้ทำให้เราโดดเดี่ยว เพียงสร้างวิธี / รูปแบบ / ช่องทางใหม่ในการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเรา 

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.  

 

ผลงานท่ีนำเสนอ 
 

 

 

 

ศิลปิน: นาย ศุภเชษฐ์ ภุมกาญจน์ 

ช่ืองาน: Our Universe 

เทคนิค: Oil on linen 

ขนาด: 60 x 60 ซม. 

ปี: 2020 
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3 

คุณวิษณุ  เส้นแก้วใส 

การนำตัวการ์ตูนเลียนแบบคนมาถ่ายทอด

เร ื ่ องราวของสภาพส ั งคมป ัจจ ุบ ัน  กับ

เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นบนโลก และตามพื ้นท่ี

ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู ้คน 

พ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6  ผลงานท่ีผ่านมาของคุณวิษณุ  เส้นแก้วใส 
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แนวคิดของผลงาน 

ฉันต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนด้วยแอนิเมชั่นการออกแบบตัวละคร และพิมพ์ภาพประกอบ

รายละเอียดเก่ียวกับโรคระบาดโควิด 19 โดยการแสดงออกถึงประชาชนท่ีมากมาย 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 

 
 
ศิลปิน: นาย วิษณุ  เส้นแก้วใส 

ช่ืองาน: Once Upon A Time in S.E.A. 

เทคนิค: Video 2D Animation 

ระยะเวลา: 2 นาที 

ปี: 2020 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7  ผลงานท่ีนำเสนอของคุณวิษณุ  เส้นแก้วใส 
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4 
คุณปิยะศักด์ิ เขียวสะอาด 

เอกลักษณ์ของการถ่ายทอดงานศิลปะผ่าน

สัตว์ มีช ีว ิตท ี ่จะสะท้อนเร ื ่องราวต่างๆ 

มากมาย ทั้งสายตา ท่าทาง การแสดงออกถึง

ความรู้สึกนึก รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราว

ระหว่าง คน สัตว์มีชีวิตบนโลกใบน้ี 

 

 

 
ภาพท่ี 3.8  ผลท่ีผ่านมาของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 
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ภาพท่ี 3.9  ผลงานท่ีผ่านมาของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 

 

แนวคิดของผลงาน 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดบนโลกใบนี้กระบวนการ หรือผลของการกระทำตามธรรมชาติ

ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการชะล้างสิ่งมีชีวิตออกจากโลกในทุกขั้นตอนของประวัติศาสตร์การดำรงอยู่  

ทุกช่วงเวลามีท้ังโรค ภัยจากธรรมชาติ หลังการสูญเสียมักมีชีวิตใหม่เกิดข้ึนเสมอ  

ในปี 2562-2563 โรคระบาดโควิด -19 สร้างความเสียหายให้กับชีวิตทั่วโลก นอกจากนี้ยัง

ร้ายแรงและน่ากลัวกว่าที่เคยเห็นมา นอกจากน้ียังเกิดความตื่นตระหนกกับโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ 

ห่างเหินทางสังคมทั่วโลก ประชาชนต้องอยู่บ้านงดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่การแพร่ระบาด ชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และการ

เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมากข้ึน  

เมื่อมนุษย์ไม่สามารถออกไปสร้างความเสียหายให้กับชีวิต และธรรมชาติอย่างที่เคยเป็น  

ทำให้ช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนสั้น ๆ ที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สภาพแวดล้อมบนโลกใบน้ีดีขึ้น อย่าง

มีนัยสำคัญ มลพิษทางน้ำลดลง สภาพอากาศดีข้ึน ฯลฯ  

ดังนั้นความหวังในการฟื้นตัวตามธรรมชาติ มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิต พวกเขา

ได้เห็นและรับรู้ถึงข้อเสียของพฤติกรรมของตนเอง ทำให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สร้างจิตสำนึก

ท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ดีมากข้ึน และเติบโตไปด้วยกัน 
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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 19 - 2 020 , 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. 
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ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลปิน: นาย ปิยศักด์ิ เขียวสะอาด 

ช่ืองาน: Distance 

เทคนิค: Spray and acrylic on wood panel 

ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 

ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.10  ผลงานนำเสนอของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 
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5 
คุณวริศรา  จันทะคัต 

 

ผลงานที่แสดงถึง ความอ่อนโยน ความ

กล้าหาญ ความเศร้าเสียใจ ความเป็น

ผู้หญิงสะท้อนเรื่องราวในสังคมทั้งดีและ

ร ้าย ที ่ผ ู ้หญ ิงได ้พบเจอ หร ือความ

อ่อนโยนที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ี

โหดร้ายบนโลกใบน้ี 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.11  ผลงานท่ีผ่านมา คุณวริศรา  จันทะคัต 
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แนวคิดของผลงาน 

มนุษย์เคยผ่านการแพร่ระบาดมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีวิธีใดที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ

โลกรุนแรงเท่าโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ไวรัสแพร่ระบาด สถานการณ์นี้ทำให้สัญชาตญาณการอยู่รอดของ

มนุษย์ชัดเจนมากข้ึน ผู้คนเร่งรีบออกมาเพ่ือกักตุนอาหารและส่ิงของจำเป็น บางครั้งก็มีความสับสนวุ่นวาย

มากมายที่เกิดจากความกลัว ความกลัวว่าพวกเขาจะไม่มีอาหารและสิ่งของเพื่อความอยู่รอด จนลืมนึกไป

ว่าคนอื่น ๆ ก็ยังต้องใช้ชีวิตเช่นเดียวกับเรา และเราไม่ใช่คนเดียวที่อาศัยอยู่บนโลกใบน้ี เราลืมความเป็น

มนุษย์ ที่ต้องมีความช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ความเอื้ออาทร และการแสดงความรักเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ

ให้เราผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายน้ีไปได้ 

 

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.  
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ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลปิน: นางสาว วริศรา จันทะคัต 

ช่ืองาน: RAW 

เทคนิค: Spray and acrylic on wood panel 

ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 

ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.12  ผลงานนำเสนอของ คุณวริศรา  จันทะคัต 
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6 
คุณทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ 

 

การถ่ายทอดผลงานผ่านคติความเชื ่อ ความ

ศรัทธาของมนุษย์ ที ่สะท้อนถึงอารมณ์ที ่อยู่

ภายใต้ของจิตใจ  

 

ภาพท่ี 3.13  ผลงานท่ีผ่านมาของคุณทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ 
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แนวคิดท่ีนำเสนอ 

สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการทดสอบจากธรรมชาติครั้งใหญ่ สำหรับ

มนุษยชาติ ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต่สิ่งที่เราได้เห็นในสถานการณ์เพ่ือ

เอาชนะโรคร้ายนี้คือ ความเสียสละ ความสามัคคี การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟัง

คำแนะนำจากทีมแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ .  

อยากจะแสดงภาพวาด Street Art โดยใช้ลักษณะของคนที่กำลัง“ ไหว้” ซึ่งเป็นภาษากาย

ของวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของจิตใจที ่ดี เพื ่อแสดงความขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้องใน 

การเอาชนะไวรัสโควิด -19 และยังได้อธิษฐานขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ัวโลกเพ่ือคุ้มครองให้ทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรงมีสติในการดำเนินชีวิต เพราะผมเช่ือว่าเม่ือเรามีจิตใจท่ีดีทุกส่ิงท่ีเราทำจะมี แต่ส่ิงดีๆ 

 

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.  
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ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลป%น: นาย ทวิชนม2 ชมทวีวิรุตม2 

ช่ืองาน: No More Kovid 19 

เทคนิค: Acrylic on canvas 

ขนาด: 40 x 30 ซม. 

ป3: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.14  ผลงานท่ีนำเสนอของคุณทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ 
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ผลงานกลุ่มศิลปินจากเมืองอู่ฮ่ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15  ผลงานของ Mr. Liu Zhouchongtuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16  ผลงานของ Mr. Ai Yutong 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17  ผลงานของ Mr.  Lou Qicong 
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ภาพท่ี 3.18  ผลงานงานของ Ms. Wang Ke 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.19  ผลงานของ Mr.  Wang Tanling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20  ผลงานของ Ms. Chen Zhen  
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ภาพท่ี  3.21  ผลงานของ Mr. Chen Zhen  “New Social Etiquette” 

 

 

     
 

ภาพท่ี 3.22   ผลงานของ  Mr. Yuan Quan_Zhou Yu 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 

 

3 - 23 

Number Name Occupation 
Titles of the 

Artworks 

Number of 

Artwork 

1 Liu Zhouchongtuo Artist Astrolabe 
6 

2 Ai Yutong Artist Irregular Agony 7 

3 Luo Qicong Artist Spirit Cage 4 

4 Wang Ke Artist Tracing the Source 3 

5 Wang Tanling Artist 
Apollo and 

Artemis 

4 

6 Zhang Yu Artist 
Loneliness of 

Circulation 

4 

7 Chen Zhen 

Illustrator, 

Character and 

Graphic Designer 

New Social 

Etiquette 

1 

8 Huang Jiachang 

Illustrator, 

Character and 

Graphic Designer 

Gather Into A City 

1 

9 Yuan Quan Artist 
An Art Class 2 

10 Zhou Yu Artist 

 

ผลงานดังกล่าวจำนวน 30 ชิ้น และ 2 เอนิเมชั่น ได้ถูกนำมาผลิตใหม่ตามขนาดของเดิมท่ี

ทางศิลปินได้จัดทำข้ึนไว้ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน โดยใช้วัสดุตามท่ีทางอู่ฮ่ันระบุไว้  
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นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition” 

โดยความรaวมมือระหวaางเมืองเชียงใหมa ประเทศไทย และเมืองอูaฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาชิกเครือขaายเมืองสรoางสรรคpขององคpการ UNESCO 

วันท่ี 23 - 28 กุมภาพันธ2 2564 

ณ หdองนิทรรศการ สำนักงานสhงเสริมเศรษฐกิจสรdางสรรค2 (องค2การมหาชน) สาขาเชียงใหมh 

16:00 – 16:30 น.  ลงทะเบียน 

16:40 – 16:50 น.  กลhาววัตถุประสงค2การจัดนิทรรศการ 

    โดย รศ.ดร. วรลัญจกp  บุณยสุรัตนp 

    ผูdอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมh 

16:50 – 17:00 น.  กลhาวเปzดนิทรรศการ  

    โดย นางวิภาวัลยp  วรพุฒิพงคp   

รองนายก องค2การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

17:00 – 18:00 น. พิธีเปzดนิทรรศการ 2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition  

โดย คุณ พัน จ่ิน 

รองกงสุลใหญhแหhงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหมh 

ชมนิทรรศการและรhวมกิจกรรมภายในงาน 
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ภาพท่ี 3.23  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.24  กลhาววัตถุประสงค2การจัดนิทรรศการ โดย รศ.ดร. วรลัญจก2  บุณยสุรัตน2 

ในป� 2020 เมืองอู hฮั ่น ไดdรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 จึงมีแนวคิดที ่ตdองการ

แสดงออกถึงความรูdสึกของเมือง ผhานงานศิลปะรhวมสมัยของกลุhมศิลปzนรุhนใหมhระหวhางประเทศ เพ่ือใหdเกิด

ความรhวมมือ สอดคลdองกับเป�าหมายของสมาชิกเครือขhายเมืองสรdางสรรค2ขององค2การ UNESCO ในการ

แลกเปลี่ยนผลงานระหวhางเมืองสรdางสรรค2ดdานการออกแบบ และเมืองสรdางสรรค2ดdานงานหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบdาน ซึ่งผลงานจะสะทdอนถึงสถานการณ2ป�จจุบัน คน พื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี ดdวยจังหวัด

เชียงใหมh มีกลุhมศิลปzน นักออกแบบ ผลิตผลงานสรdางสรรค2 งานศิลปะรhวมกับชุมชนหัตถกรรม สรdางความ

เขdาใจพื้นที่ บริบทของเมือง ประวัติศาสตร2ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ผhานงานศิลปะรhวมสมัย จึงเกิดเป�น

นิทรรศการผลงานศิลปะ โดยความรhวมมือระหวhางเมืองเชียงใหมhและเมืองอูhฮ่ัน ภายใตdแนวคิด “Rebirth” 

การเกิดใหมhและการดำรงอยูhรhวมกัน เมื่อทั่วโลกตdองเผชิญกับภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด 19 ทำใหdทุก

อยhางบนโลกใบนี้ไดdหยุดนิ่ง และทำใหdงานศิลปะดูเหมือนจะไรdประโยชน2 ไมhสามารถรักษาคนป�วยหรือใหd

ความชhวยเหลือทางกายภาพ แมdวhาโลกจะโดนเรื่องราวตhาง ๆ ทำใหdเกิดความรูdสึกเครียด วิตกกังวลกับสิ่งท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคต เชhนเดียวกับเมืองที่เราอาศัยอยูh ภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด19 ไมhเพียงแตhทิ้งความ

ทรงจำอันเจ็บปวดไวdเพื่อรักษาบาดแผลของเมือง นิทรรศการนี้จึงเป�นแรงบันดาลใจใหdเราจะไมhพhายแพd 

การเกิดใหมhเป�นการกระทำในขณะที่เรายังอยูhรhวมกัน ศิลปzนและนักออกแบบรุhนใหมhของเมืองเชียงใหมh

และเมืองอูhฮั่น ไดdรhวมสรdางสรรค2ผลงานที่สะทdอนความเจ็บปวดที่ไดdรับ สูhการเกิดใหมhที่นำมาสูhการอยูh

รhวมกัน ระหวhางผูdคนกับผูdคน ผูdคนกับเมือง ผูdคนกับส่ิงแวดลdอม และผูdคนกับธรรมชาติ 
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ภาพท่ี  3.25  กลhาวเปzดนิทรรศการ โดย นางวิภาวัลย2  วรพุฒิพงค2 

ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน ที่ได้ดำเนินงานผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีที่สืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ 

ทั้งในระดับเมือง และ ระดับนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของงานหัตถกรรมที่เริ่มจางหายไป การส่งต่อ

คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นเร่ืองสำคัญในการพัฒนาคนสู่การสร้างเครือข่ายในการผลักดันคุณค่าของ

เมืองให้สืบต่อไป  

เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญในการขับเคลื ่อนเมือง 

ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชน ประชาชน และประเทศ องค์การ UNESCO จึงมีหน้าที่ในการสนับสนุน

เมืองสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายการทำงาน สร้างความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม พร้อม

นำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคล่ือนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน จึงทำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 7 ด้าน เป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับ

เมืองสู่ระดับสากล สร้างกระบวนการทำงานอย่างบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายท่ีสำคัญขององค์การ UNESCO 

ด้วยการสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างเมืองสมาชิกขององค์การ UNESCO โดยทำงาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาขององค์การ UNESCO เป็นการ

แลกเปลี่ยนศิลปินและผลงานศิลปะระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปรียบเป็นเมืองพ่ี

เมืองน้องท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมาโดยตลอดมา 
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ภาพท่ี  3.26  พิธีเปzดนิทรรศการ 2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition 

โดย คุณ พัน จ่ิน รองกงสุลใหญhแหhงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหมh 
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ภาพท่ี  3.27  การเขdาชมนิทรรศการรhวมกับกลุhมศิลปzน 
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ภาพท่ี  3.28  บรรยายกาศภายในหdองนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.29  บรรยายกาศภายในหdองนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.30  บรรยากาศบริเวณงานนิทรรศการ  
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การจัดนิทรรศการร่วมกันท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 

 
 

 
ภาพท่ี 3.31  บรรยากาศการชมนิทรรศการ Rebirth ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี 3.32   บรรยากาศการชมนิทรรศการ Rebirth ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 
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ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 

 

   
ภาพท่ี  3.33  ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี  3.34  ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี  3.35   วิดีโอบันทึกภาพงานนิทรรศการ Rebirth  

 

 

QR Code วิดีโอบันทึกภาพงานนิทรรศการ Rebirth 
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เอกสารเผยแพร่ 

 

 
ภาพท่ี  3.36  เอกสารประกอบในงานนิทรรศการ 

 

 

 

QR Code เอกสารประกอบในงานนิทรรศการ 


