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รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม 

และศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ในประเทศ) 

รายงานผลการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยมี

ภารกิจในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองท่ีให้ความสนใจเข้า

ร่วมเพื ่อร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื ่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์ ร่วมหาแนวทางที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์การยูเนสโก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี ให้เกิดการเข้าใจอัตลักษณ์ของ

ตนเองสู่การพัฒนาคน พัฒนางานหัตถกรรม พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างรูปแบบกระบวนการทำงานร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเภทสาขาต่าง ๆ  (Collaboration Network) เพื ่อให้เกิดแนว

ทางการทำแผนการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์กับเมืองท่ีมีความต้องการร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก หรือ

เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ยกระดับการทำงานของเมืองให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางขององค์การยูเนสโก  

จากแผนการดำเนินงานการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน (ในประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 น้ี ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ

จังหวัดสุโขทัย เนื่องมาจากจังหวัดสุโขทัยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ

ยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์การ

บริหารการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (อพท.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองจากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง และประชาสัมพันธ์เมืองต่อ

นานาชาติ ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านมรดกวัฒนธรรม 

และด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัยเป็นสองเมืองสมาชิกของ

องค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านในประเทศไทย  
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ภาพท่ี 4.1   ตราสัญลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ ของจังหวัดสุโขทัย 

คณะทำงานโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) จึงได้เข้าร่วม

นำเสนอเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในงาน “เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ” ที่จัดขึ้นในวันท่ี  

29  ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงลอยกระทงของจังหวัด

สุโขทัย โดยภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเมือง ร้านค้าหัตถกรรม อาหารเครื่องด่ืม

เฉพาะเมืองสุโขทัย และในปีนี ้ได้มีการจัดพื ้นที ่สำหรับเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย (Thailand 

Creative Cities Network : TCCN) และเมืองที่กำลังขับเคลื่อนเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมนำเสนอเมืองของ

ตนเอง เพื่อสร้างความรับรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์เมืองของตนเองที่มีความต้องการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : 

UCCN) เช่น จังหวัดน่าน, จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น  

 

 

 

 

 

ทางโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและ 

 

ภาพท่ี 4.2  บรรยากาศของเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ  
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ด้วยรูปแบบการจัดงานของพื้นที่เมืองสร้างสรรค์สุโขทัย (Sukhothai Creative Zone) ปีน้ี

ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานหัตถกรรมประเภทสิ่งทอ โดยใช้ชื่อว่า “ทอเส้น” ที่เสนอถึงเรื่องราวของ

เส้นใยจากธรรมชาติ มาสู่ผ้าทอท่ีเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในจังหวัดสุโขทัย  

โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวผ้าทอของเมือง

เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเกี่ยวผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคของเมือง

เชียงใหม่ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดแสดงโดยใช้ชื่อ “พลวัตรอาภรณ์ นครเชียงใหม่”  รวมถึงนำเสนอ

ผลงานเกี่ยวกับเส้นใยของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ ซึ่งองค์การยูเนสโกให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลาน้ี 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม

สมัย คงความงดงาม แต่ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่นคงไว้ได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  บรรยากาศงานและการจัดนิทรรศการตัวอย่างผลงานจากโครงการนครเชียงใหม่ 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
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นอกจากน้ีในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะทำงานได้ร่วมเวทีเสวนา “เล่าเรื่อง...สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์”  

ในหัวข้อ “นครเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการดำเนินงาน สู่การต่อยอด” โดยตัวแทน

จากคณะทำงานโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและ

ศิลปะพื ้นบ้าน 2 ท่าน คือ คุณอรกัญญา อินทะวงค์ และคุณธนกร สุธีรศักดิ ์ มาร่วมแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์กับตัวแทนเมืองสุโขทัย คือ คุณเนืองนิตย์ ชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในหัวข้อ “นครเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ แนว

ทางการดำเนินงาน สู่การต่อยอด”โดยทางคณะทำงานได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

นครเชียงใหม่ฯ ตั้งแต่กระบวนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก รวมถึงการนำเสนอการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่ฯ ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนา

เมืองเชียงใหม่จากงานหัตถกรรมโดยเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนช่าง สนับสนุนงานหัตถกรรมพื้นถ่ิน 

ส่งเสริมความหลากหลายของงานหัตถกรรมให้เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการ

สนับสนุนความเชี่ยวชาญของกลุ่มศิลปิน นักออกแบบ กลุ่มช่างฝีมือดั้งเดิม และร่วมสมัย ท่ีมีการถ่ายทอด

ผลงานสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ จากการเสวนาแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้พบว่ากลุ่มการพัฒนา

ของเมืองทั้งใน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสมาชิกเมืองสร้างสรรค์

ขององค์การยูเนสโกจะทำหน้าท่ี ในการนำองค์ความรู้ของแต่ละพ้ืนที่มาถ่ายทอดกระบวนการสร้างพื้นท่ี

สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ช่างฝีมือ ซึ่งพื้นที่สร้างสรรค์จะเกิดข้ึน

ได้ทั้งในชุมชน ระหว่างชุมชน ระหว่างเมือง และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดแนวทางการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

ตลอดจนทำให้ชุมชนนั้นๆ สามารถสร้างรายได้ของชุมชนเอง คนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจกับงานหัตถกรรม 

และหันกลับมาสร้างเศรษฐกิจท่ีดีบนรากฐานของวัฒนธรรมให้กับชุมชนของตนเองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  การร่วมเวทีเสวนา “เล่าเร่ือง...สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์”  

 


