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5 
รายงานผลการจัดประชุมในระดับนานาชาต ิสำหรับสมาชิกเมืองสร<างสรรค>  

ด<านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ<านขององค>การยูเนสโก 

“Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

จังหวัดเชียงใหม1เป3นเมืองที่อุดมไปด;วย “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่เกิดจากภูมิปFญญาทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที ่มีความหมายหลายประเภทซึ ่งก1อให;ประโยชนQให;กับประเทศชาติทั ้งส้ิน  

ภูมิปFญญาท;องถิ่นจึงเป3นเสมือนต;นทุนในการผลิตทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม1จึงเป3นเมืองพิเศษท่ี

ไม1ได;มีแค1นวัตกรรมสมัยใหม1เท1านั้น หากแต1มีช1างฝ[มือ ที่เป3นผู;รักษาและสืบทอดภูมิปFญญา และทำงาน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน สร;างสรรคQงานใหม1 ๆ อย1างเข;มข;น และสามารถสร;างทายาทรุ1นใหม1 ๆ  

เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปFญญา เพื่อเป3นคุณูปการแก1เมืองเชียงใหม1อย1างมากมาย  นับตั้งแต1ป[ พ.ศ. 2557 

เป3นเวลากว1า 7 ป[ ที่องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ได;ผลักดันโครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;านขององคQการยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art)  

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส1งเสริมเศรษฐกิจสร;างสรรคQ หรือ Creative Economy ทั้งในรูปแบบการ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด;านงานหัตถกรรม, การจัดประชุมผู;ประกอบการ ครูภูมิปFญญา และ 

นักออกแบบ และการจัดทำพื้นที่สร;างสรรคQของงานหัตถกรรม ซึ่งก1อให;เกิดประโยชนQต1อประชาชน 

ชาวเชียงใหม1 จังหวัดใกล;เคียงและประเทศไทย และเมื่อป[ พ.ศ. 2558  จังหวัดเชียงใหม1ได;จัดงานประชุม

นานาชาติ “Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015” เป3นคร้ังแรก โดยเป3นการประชุมท่ีมุ1งเน;น

ให;เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;านในจังหวัดเชียงใหม1 เป3นเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู;ร1วมกับวิทยากรจากสมาชิกเมืองสร;างสรรคQ และภาคีเครือข1ายที่เกี่ยวข;อง ทำให;ในป[ 

กระทั่งในป[ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม1ได;การประกาศให;เป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน  

เมืองสร;างสรรคQ (Creative City) เป3นส1วนหนึ ่งในการกระตุ ;นเศรษฐกิจสร;างสรรคQ 

ของประเทศไทย เพื ่อสนับสนุนความร1วมมือระหว1างท;องถิ ่นพัฒนาสู1ระดับนานาชาติ โดยเชื ่อมโยง

วัฒนธรรมของเมืองต1างๆ เข;าด;วยกันสร;างรูปแบบใหม1ของการเรียนรู ; (Creative New Knowledge 

Opportunities) สร;างประสบการณQ และร1วมเรียนรู;มรดกทางวัฒนธรรม ในลักษณะรูปธรรม (Tangible 

Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม (Intangible Cultural Heritage) ผลักดันให;เกิด

การใช;ประโยชนQจากความร1วมมือ ท้ังระดับอนุภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือการพัฒนาให;เป3นบทบาทท่ี

สร;างสรรคQของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก;ปFญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา

เมืองภายใต;เป�าหมายการพัฒนาอย1างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)  ให;เกิดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู;คนในเมืองนำไปสู1เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให;คนทุกคนสามารถ

ทำงานร1วมกันอย1างบูรณาการ  ความยั่งยืนของเมืองเป3นเป�าหมายเชิงยุทธศาสตรQที่สำคัญ ตามแผนงาน
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และยุทธศาสตรQขององคQการยูเนสโก การสร;างเครือข1ายเป3นผลมาจากการที่องคQการยูเนสโก ได;ตระหนัก

ถึงความสำคัญของงานด;านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร;างสรรคQเพื่อการพัฒนาเมืองอย1างยั่งยืน 

วิสัยทัศนQที่เป3นการยืนยันและร1วมกันดำเนินงานตามอนุสัญญาต1าง ๆ ที่เกี่ยวข;องด;านวัฒนธรรม ไม1ว1าจะ

เป3นอนุสัญญาว1าด;วยการคุ;มครองและส1งเสริมความหลากหลายการแสดงออกทางวัฒนธรรม วาระการ

พัฒนาอย1างยั่งยืน 2030 หรือวาระการพัฒนาเมืองใหม1 การสร;างเครือข1ายจึงเป3นการแสดงถึงการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนQขององคQการยูเนสโก ในระดับเมืองตามวัตถุประสงคQของวาระ 2030 และวาระการพัฒนา

เมืองใหม1ในระดับเมือง ยิ่งไปกว1าน้ันบทบาทและอิทธิพลของเครือข1ายที่เข;มแข็งยังมาจากความร1วมมือ 

ของผู;มีส1วนร1วมท่ีมาจากหลากหลายภาคส1วน ต้ังแต1ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา

สังคม  

องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ได;เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาศักยภาพของเมือง 

และประชาชน จากภูมิปFญญาท;องถิ่นสู1สากล ที่เป3นกลไกลสำคัญการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแต1ยังคง

รักษา อัตลักษณQ มรดกภูมิปFญญาที่มีคุณค1าของเมืองให;กับคนรุ1นต1อไป ได;เกิดความภาคภูมิใจ สร;างอาชีพ 

พัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองจากทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ด;วยความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรม โดยใช;

เมืองสร;างสรรคQเป3นเครื่องมือที่สำคัญขับเคลื่อนเมืองก1อให;เกิดเศรษฐกิจที่ดีต1อชุมชน ประชาชน และ

ประเทศ องคQการยูเนสโกจึงมีหน;าที่ในการสนับสนุนเมืองสร;างสรรคQ สร;างเครือข1ายการทำงานระดับเมือง 

สู1ระดับนานาชาติ เพื่อร1วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่ช1วยสร;างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล;อม พร;อมนำวัฒนธรรมและความคิดสร;างสรรคQมาใช;ในการผลักดันแนวทางส1งเสริมการพัฒนา

อย1างย่ังยืน 

งานประชุมนานาชาติเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ (Chiang Mai Creative Cities 

Network Forum 2021) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร;างความรู;ความเข;าใจเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  

ร1วมหาแนวทางการดำเนินงานร1วมกันระหว1างเมืองสมาชิกขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) 

ประกอบไปด;วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม1 จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของกลุ1มสมาชิกเมืองสร;างสรรคQของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร1วมกันข;ามศาสตรQอย1าง

บูรณาการ (Cross network) และเป�ดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ที่มีความสนใจเข;า

ร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก อาทิ จังหวัดน1าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองในการขับเคลื่อนเป3นสมาชิก

เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในแต1ละสาขาตามความโดดเด1นของเมืองที่มีฐานทางด;านวัฒนธรรม 

รวมถึงการแลกเปลี ่ยนร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในต1างประเทศทั้ง 7 สาขาได;แก1 ด;านอาหาร 

(Gastronomy) ด ; านการออกแบบ (Design) ด ; านวรรณกรรม (Literature) ด ; านดนตรี  (Music)  

ด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน (Crafts and Folk Art) ด;านภาพยนตรQ (Films) และด;านสื่อศิลปะ 

(Media Art) ที่จะแบ1งปFนกระบวนการทำงานของแต1ละเมืองและผลกระทบจากสถานการณQโรคระบาด 
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COVID - 19 เพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร1วมกันเพื่อเกิดเป3นกิจกรรมบูรณาการ

สร;างสรรคQระดับชาติ และระดับนานาชาติต1อไป 

วัตถุประสงค, 

1. เพ่ือสร;างความรับรู; และความเข;าใจของการเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2. เพื่อสร;างแนวทางความร1วมมือของสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในประเทศไทย (Thailand Creative 

Cities Network : TCCN) 

3. เพ่ือให;ทราบถึงสภาพปFญหา และผลกระทบเมืองสร;างสรรคQจากสถานการณQโรคระบาดโควิด 19 

4. เพ่ือสร;างแนวทางการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ประโยชน,ท่ีได7รับ 

1. เกิดความรับรู; และความเข;าใจของการเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2. ได;แนวทางความร1วมมือของสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในประเทศไทย (Thailand Creative Cities 

Network : TCCN) 

3. ทราบถึงสภาพปFญหา และผลกระทบเมืองสร;างสรรคQจากสถานการณQโรคระบาดโควิด 19 

4. ได;แนวทางการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

(Cross Network) 

เป:าหมาย 

1. เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ในประเทศไทย  

1.1  จังหวัดภูเก็ต เมืองสร;างสรรคQด;านอาหาร 

1.2  จังหวัดเชียงใหม1 เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

1.3  จังหวัดสุโขทัย เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

1.4  กรุงเทพมหานคร เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ 

2. เมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2.1  จังหวัดน1าน 

2.2  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3  จังหวัดเพชรบุรี 

2.4  จังหวัดเชียงราย 

3. หน1วยงานท่ีมีส1วนเก่ียวข;องกับการขับเคล่ือนเมืองสร;างสรรคQ 

ระยะเวลา 

วันท่ี 7 -11 เมษายน 2564 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 4 

กำหนดการ 
โครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;านขององคQการยูเนสโก 

งานประชุมนานาชาติ เพ่ือเสริมสร7างความรู7ความเข7าใจเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก 

“Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

วันท่ี 7 – 11 เมษายน 2564 

ณ ห;องประชุมนิมมาน คอนเวนช่ัน เซ็นเตอรQ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม1 

 

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.30 น. ผู;เข;าร1วมประชุมพร;อมกันท่ีลานอนุสาวรียQสามกษัตริยQ 

09.30 – 12.00 น. - เดินทางไปสามกษัตริยQ ชมสถาปFตยกรรมตุงไชยที่เป3นกิจกรรมถ1าย

ถอดเร่ืองราวของความเช่ือ พิธีกรรม ของเทศกาลสงกรานตQ 

- เดินทางไปศึกษาต;นยางหลวง ที่เป3นหมุดหมายของจังหวัดเชียงใหม1 

ในอดีต พร;อมกราบไหว;สักการะวัดเจดียQหลวง  

12.00 – 13.00 น. ร1วมรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. เดินทางไปศึกษา “สวนผักคนเมือง” พื้นที่สาธารณะที่สตูดิโอใจบ;าน 

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปลี่ยนแปลง

ท่ีท้ิงขยะเป3นพ้ืนท่ีสำหรับปลูกผักสวนครัว  

16.00 – 17.30 น. พักผ1อนมาอัธยาศัย 

17.30 – 18.30 น. ร1วมรับประทานอาหารเย็น  

18.30 – 20.00 น. แลกเปล่ียนข;อคิดเห็นของการเข;าร1วมประชุมในคร้ังน้ี 
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วันพฤหัสบดทีี่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

09.00 – 09.30 น. ออกจากท่ีพัก 

09.30 – 11.30 น. เดินทางไปวัดต;นเกว�น ชมสถาปFตยกรรมและศิลปกรรมล;านนาและ

เรียนรู;ถึงประวัติความเป3นมาของวัดต;นเกว�น 

11.30 – 12.00 น. เดินทางไปแหล1งเรียนรู;เคร่ืองปF�นดินเผา “บ;านน้ำต;น” อำเภอแม1วาง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. ร1วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ;ร1วมกับชุมชน “บ;านน้ำต;น” สร;างเครือข1าย

ร1วมกับชุมชนหัตถกรรมประเภทเคร่ืองปF�นดินเผา 

16.00 – 17.00 น. พักผ1อนตามอัธยาศัย 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 19.00 น. แลกเปล่ียนข;อคิดเห็นเก่ียวกับพ้ืนท่ีศึกษาของเมืองเชียงใหม1 

19.00 – 20.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก 

 

วันศุกร>ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. กล1าวรายงานวัตถุประสงคQของการจัดประชุมฯ 

โดย รศ. ดร.วรลัญจก,  บุณยสุรัตน,   

ผู7อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

กล1าวสนับสนุนการดำเนินงานฯ 

โดย นางวิภาวัลย,  วรพุฒิพงค,   

รองนายกองค,การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

กล1าวเป�ดการประชุมฯ 

โดย นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู7วhาราชการจังหวัดเชียงใหมh 

การเสวนา  “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”  

09.45  – 11.30 น. การเสวนาร1วมกับภาคีเครือข1ายเมืองเชียงใหม1 “เมืองสร7างสรรค,จากพลัง

ความรhวมมือ” ประกอบด;วยผู;เข;าร1วมเสวนา  จำนวน 8 ท1าน ดังน้ี 

1. พระครูโสภณกิตติวัฒน,  กิตฺติโสภโณ เจ;าอาวาสวัดเกาะกลาง 

2. นายเสนhห, สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

3. องค,การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

4. รศ. ดร. วรลัญจก, บุณยสุรัตน, ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 
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5. อาจารย,บฤงคพ วรอุไร วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

6. นายเอนก ปวงคำ ชุมชนต;นแหนน;อย อำเภอสันป�าตอง 

7. นายอำนาจ สุปrนนะ  ร;านแฟเม่ียง ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด 

8. นางสาวยุจเรศ สมนา  ผู;ประกอบการรุ1นใหม1ที่ทำงานร1วมกับ

ชุมชนหัตถกรรม 

11.30 – 12.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQ ดร. สราวุธ  รูป�น 

การเสวนา  “ความรhวมมือของเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโกในประเทศไทย   

(Thailand Creative Cities Network : TCCN)” 

13.00 – 14.00 น. ภาพรวมของการเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

โดย Prof. Dr. Masayuki  Sasaki 

14.00 – 14.30 น. การนำเสนอเร่ืองเมืองภาพยนตรQจากเมือง  Yamagata, Japan 

14.30 – 15.30 น. การเสวนา “แนวทางการพัฒนาสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ในประ เทศ ไทย  ( Thailand Creative Cities Network)”   โ ดย เม ื อ ง

สร;างสรรคQท้ัง 4 จังหวัด ดังน้ี 

1.  จังหวัดภูเก็ต 

2.  จังหวัดเชียงใหม1 

3.  จังหวัดสุโขทัย 

4.  กรุงเทพมหานคร  

15.30 – 16.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : รศ. ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.30 – 20.00 น. แลกเปลี่ยนข;อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนาที่ได;รับเพื่อวางแนวทางระหว1าง

เมืองร1วมกัน 
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วันเสาร>ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

การนำเสนอ “ความพร7อมของเมืองในการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก” 

09.00 – 11.30 น. การเสวนาร1วมกับเมืองที ่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโก ประกอบด;วย 3 เมือง ดังน้ี 

1. จังหวัดน1าน ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

2. จังหวัดสุพรรณบุรี  ด;านดนตรี 

3. จังหวัดเชียงราย  ด;านการออกแบบ  

11..30 – 12.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQสุขสันต์ิ  ช่ืนอารมณQ 

การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก กับสถานการณ, 

โรคระบาด COVID 19” 

13.00 – 15.30 น. เสวนาร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกท้ัง 7 ด;าน ใน

ต1างประเทศ (UNESCO Creative Cities Network) 

1. เมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร, 

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms.Anika Eunhye KIM 

2. เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน  

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น  

และตัวแทนเมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Rumi  Sakamoto (Kanazawa) 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

3. เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

โดยตัวแทนเมืองอู1ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Ms. Cindy  Lee 

4. เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 8 

5. เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก©า และเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Maria Helena (Macao) 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

6. เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยตัวแทนเมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

7.  เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

15.30 – 16.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ผู7ดำเนินรายการ : Dr. Alexandra Denes 

วันอาทิตย>ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 

- ผู;เข;าร1วมประชุมจากต1างจังหวัดเดินทางกลับ 

 

หมายเหตุ : 1. ประทานอาหารว1าง (เช;า) 10.30 น. บ1าย 14.30 น. 

      2. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

      3. การแต1งกายไปรเวทสุภาพ 
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วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผู;เข;าร1วมประชุมได;เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม1 ตั้งแต1เวลาองคQการบริหารส1วนจังหวัด

เชียงใหม1ได;ต;อนรับผู;เข;าร1วมประชุมจากเมืองสร;างสรรคQในประเทศไทย ได;แก1 จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุโขทัย 

และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดที่จะเตรียมเข;าสู1การเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

จังหวัดน1าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา  

ผู;ร1วมประชุมได;ทยอยเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม1 และได;พาผู;เข;าร1วมประชุมไปสาม

กษัตริยQ ชมสถาปFตยกรรมตุงไชยที่เป3นกิจกรรมถ1ายถอดเรื่องราวของความเชื่อ พิธีกรรม ของเทศกาล

สงกรานตQ ศึกษาต;นยางหลวง ที่เป3นหมุดหมายของจังหวัดเชียงใหม1ในอดีต พร;อมกราบไหว;สักการะวัด

เจดียQหลวง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  สถาปFตยกรรมตุงไชยบริเวณข1วงสามกษัตริยQ และต;นยางหลวง 
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ภาพท่ี 5.2  บรรยากาศการรับทานอาหารกลางวันกับผู;เดินทางเข;าร1วมประชุม 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3  เย่ียมชมสวนผักคนเมืองเชียงใหม1 และบริเวณเมืองเก1า 
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ภาพท่ี 5.4  บรรยากาศการต;อนรับผู;ร1วมประชุม ณ ร;านเอ้ืองคำสาย 
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ภาพท่ี 5.5  บรรยากาศการต;อนรับผู;ร1วมประชุมร1วมรับประทานอาหารเย็นท่ีร;านเอ้ืองคำสาย 
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วันพฤหัสบดทีี่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผู;เข;าร1วมประชุมเดินทางพื้นที่ประวัติศาสตรQ วัดต;นเกว�น ชมสถาปFตยกรรมและศิลปกรรม

ล;านนา โดยได;รับการบรรยายกาศแหล1งเรียนรู;เคร่ืองปF�นดินเผา “บ;านน้ำต;น” อำเภอแม1วาง 

 
ภาพท่ี 5.6   การบรรยายวัดต;นเกว�น โดย รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ 

 

 
ภาพท่ี 5.7  การบรรยายด;านสถาปFตยกรรม โดย รศ.ดร. ชาญณรงคQ  ศรีสุวรรณ 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 14 

 

 

 
ภาพท่ี 5.8  บรรยากาศการผู;ประชุมเข;าร1วมศึกษาวัดต;นเกว�น 
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ภาพท่ี 5.9  บรรยากาศการผู;ประชุมรับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาพท่ี 5.10   บรรยากาศการผู;ประชุมเข;าร1วมศึกษาบ;านน้ำต;น  

และร1วมกิจกรรมแลกเปล่ียนร1วมกันระหว1างเมือง 
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ภาพท่ี 5.11 บรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นท่ีบ;านน้ำต;น 
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วันศุกร,ท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
ภาพท่ี 5.12  กล1าวรายงานวัตถุประสงคQของการจัดประชุมฯ 

โดย รศ. ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ  ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

ในนามที่ปรึกษาโครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ;านขององคQการยูเนสโก ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม1  โดยการสนับสนุน

ขององคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ดำเนินมาอย1างต1อเนื่องเป3นป[ที่ 8  ได;ขับเคลื่อนและเผยแพร1งาน

ด;านหัตถกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม1และล;านนา ด;วยความร1วมมือร1วมใจจากหลาย

ฝ�าย สอดคล;องกับยุทธศาสตรQการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม1 ด;านยุทธศาสตรQเชิงรุก คือ ล;านนา

สร;างสรรคQ หรือ Creative Lanna เป3นอย1างยิ่ง ที่มุ1งเน;นส1งเสริมงานด;านล;านนา เพื่อส1งเสริมคุณค1าและ

เพิ่มมูลค1าแก1ชุมชน สังคม และจังหวัดเชียงใหม1 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม1ให;การหนุนเสริม สนับสนุนใน

การองคQความรู; งานวิจัย และการขับเคล่ือนศิลปวัฒนธรรมในบริบทต1าง ๆ  

งานประชุมในครั้งนี้จะสามารถสร;างความรับรู;ความเข;าใจ  เป3นเวทีแลกเปลี่ยนองคQความรู;

และประสบการณQที่สำคัญยิ่งของเครือข1ายสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  รวมถึงร1วมเป3น

แรงผลักดันให;เชียงใหม1และล;านนาได;สร;างสรรคQผลงานภูมิปFญญาและมรดกทางวัฒนธรรมให;คงอยู1และต1อ

ยอดได;อย1างย่ังยืนต1อไป  
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ภาพท่ี 5.13  กล1าวสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนครเชียงใหม1ฯ 

โดย นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

ในนามของ องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 เป3นผู;ให;การสนับสนุนการส1งเสริมเมือง

เชียงใหม1ให;เป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการ ยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน มาอย1าง

ต1อเนื ่อง จนเชียงใหม1ได;รับเลือกให;เป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก นับตั ้งแต1วันท่ี  

31 ตุลาคม 2560 เป3นต;นมา    

การขับเคลื่อนวิสัยทัศนQขององคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1ที่  “มุhงพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชาวเชียงใหมh ด7วยการให7บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” ได;ให;ความสำคัญต1อการพัฒนา

ศักยภาพของคนในพื้นที่ซึ่งเป3นองคQประกอบที่สำคัญยิ่งต1อการพัฒนาเมือง อีกทั้งการนำสิ่งที่มีคุณค1าของ

เมืองส1งต1อสาธารณชนเชียงใหม1 จึงได;ปรากฏผลงานหัตถกรรมที่มีความหลากหลายทางด;านวัฒนธรรม  

ท่ีส1งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนน้ันๆ  

การท่ีจังหวัดเชียงใหม1 ได;เข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQ นับเป3นโอกาสที่สามารถ

สร;างประโยชนQต1อเมืองในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธQให;เห็นคุณค1าและอัตลักษณQของ

เมือง และได;เครือข1ายในการพัฒนาเมืองและแลกเปลี่ยนเรียนรู;ในสาขาขององคQการยูเนสโก รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู;ร1วมกับสาขาต1างๆ ขององคQการยูเนสโก เพื่อให;เกิดการพัฒนาอย1างยั่งยืน มองเห็น

ปFญหาอย1างรอบด;านและลึกซึ ้ง ตลอดจนการร1วมมือหาแนวทางในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย1าง

สอดคล;องเหมาะสมกับอัตลักษณQ วิถีชีวิต ของเมืองประวัติศาสตรQวัฒนธรรมจะสามารถสร;างแรงบันดาลใจ

ท่ีสำคัญให;กับคนเชียงใหม1 ในการร1วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให;คงอยู1สืบไป 
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ภาพท่ี 5.14  กล1าวเป�ดงานประชุมฯ 

โดย นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู;ว1าราชการจังหวัดเชียงใหม1 

ในนามของ จังหวัดเชียงใหม1 คาดหวังให;เกิดกระบวนการเสริมสร;างความรู;ความเข;าใจ

เกี่ยวกับเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  ร1วมหาแนวทางการดำเนินงานร1วมกัน ระหว1างเมืองสมาชิก

ขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) ซึ่งประกอบไปด;วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม1 จังหวัด

สุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ  และหวังว1าจะเป3นส1วนผลักดันการเพิ่มศักยภาพของกลุ1มสมาชิกเมือง

สร;างสรรคQของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร1วมกันข;ามศาสตรQอย1างบูรณาการ (Cross 

network) และเป�ดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ทั้งในส1วนของสถาบันวิจัยสังคม และ

หน1วยงานภาคีทุกภาคส1วน  ที่ได;มีส1วนร1วมเพื่อเมืองที่สำคัญในครั้งนี้  หวังเป3นอย1างยิ่งว1า งานประชุม

นานาชาติเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQน้ี จะสามารถสร;างแรงบันดาลใจที่สำคัญให;กับเมืองที่มีความ

สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  ในการร1วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให;

คงอยู1ต1อไป    
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การแสดงพิธีเปrด ได;แนวคิดจากความเชื ่อของประเพณีป[ ¬ใหม1เมือง หรือ เทศกาลสงกรานตQ  

ที่เรียกว1า “วันสังขานตQล1อง” ซึ่งเป3นวันที่ชาวล;านนามีความเชื่อว1าเป3นวันเปลี่ยนเคลื่อนย;ายราศี หรือเป3น

วันสุดท;ายของป[ ซึ่งเป3นการเริ่มต;นของเทศกาลป[ใหม1 จึงนำความเชื่อของชาวล;านนามาถ1ายทอด ผ1านการ

แสดงอันวิจิตรตระการตาในชื่อชุดการแสดง “อรุณฤกษ,  เบิกสังขาร” อันหมายถึงการเริ ่มต;นใหม1 

ที ่เปรียบแสมือนงานประชุมนานาชาติครั ้งนี ้ สำหรับการเริ ่มต;นการขับเคลื ่อนเมืองสร;างสรรคQของ 

ประเทศไทย ท่ีเช่ือมต1อกับนานาชาติ อันก1อให;เกิดความร1วมมือในทุกภาคส1วน โดยมีจังหวัดเชียงใหม1เป3นผู;

เช่ือมโยงจากศิลปหัตถกรรมของเมืองสู1สากล และการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองบรรเลงภายในงาน  

   

ภาพท่ี 5.15  การแสดงพิธีเป�ดงานประชุมฯ 
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ภาพท่ี 5.16 การถ1ายภาพร1วมกับตัวแทนเมืองท่ีขับเคล่ือนเร่ืองเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

จากภาพที่ 5.16 ได;มีการถ1ายภาพร1วมกับตัวแทนเมืองที่ขับเคลื่อนเรื่องเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโก เรียงลำดับช่ือจากซ;ายไปขวา ประกอบไปด;วย  

1.  นางสาวสุนิสา  มินารินทรQ  สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 

2.  นายภัทราวุธ  นุ1นชูคันธQ   เทศบาลนครภูเก็ต 

3.  รศ.ดร. วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.  นายชูชีพ  พงษQไชย   รองผู;ว1าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  นายชัยณรงคQ  วงศQใหญ1  รองผู;ว1าราชการจังหวัดน1าน 

6.  นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

7.  นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู;ว1าราชการจังหวัดเชียงใหม1 

8.  นางสุรียะรรณQ  ณ สงขลา  รองผู;ว1าราชการจังหวัดสงขลา 

9.  นายพิชิตชัย เกลอดู   กลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทางวัฒนธรรม 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

10.  อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร  วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

11.  นายสมโภช  ทองสุก  รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดน1าน 

12.  นางอุษา  อินทรทัต  รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดสุโขทัย 

13.  นายสุขสันตQ  เพ็งดิษฐQ  ผู;จัดการ อพท.6 (น1าน) 

14.  นางสาวนนทญา  หงสQรัตนQ  ยุทธศาสตรQและข;อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สุพรรณบุรี 
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ภาพท่ี 5.17  การถ1ายภาพร1วมกันสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมฯ 

จากภาพที่ 5.17 การถ1ายภาพร1วมกันสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร;าง

ความรู;ความเข;าใจเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก โดยการนำตุงไส;หมู ที่เป3นสัญลักษณQของความ

ร1วมมือที ่สอดคล;องกับเทศกาลสงกรานตQ นำมาเป3นสัญลักษณQสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมในครั ้งน้ี  

จากตัวแทนความร1วมมือของจังหวัดเชียงใหม1ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน (ภาพซ;ายไปขวา) ได;แก1 

1.  อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร  วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

2.  นางสาววรรณศรี  ปFญญาประชุม ผู;อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องคQการบริหารส1วนจังหวัด

เชียงใหม1 

3.  รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 

4.  นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

5.  นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

6.  นายพิชิตชัย เกลอดู   กลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทางวัฒนธรรม 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

7.  นายวรพรรธนQ  ชุติมา  รองประธานหอการค;าจังหวัดเชียงใหม1 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 24 

การเสวนา  “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”  

 

ภาพท่ี 5.18  การเสวนา “เมืองสร;างสรรคQจากพลังความร1วมมือ” 

การเสวนาร1วมกับภาคีเครือข1ายเมืองเชียงใหม1 “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”

ประกอบด;วยผู;เข;าร1วมเสวนา  จำนวน 8 ท1าน (เรียงจากซ;ายไปขวา)  ดังน้ี 

1. อาจารยQ ดร. สราวุธ  รูป�น  ผู;ดำเนินรายการ 

2. รศ. ดร. วรลัญจกQ บุณยสุรัตนQ   ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 

3. นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

4. นายพิชิตชัย  เกลอดู    ผู;อำนวยการกลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทาง 

 วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

5. พระครูโสภณกิตติวัฒนQ  กิตฺติโสภโณ เจ;าอาวาสวัดเกาะกลาง  

6. อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร   วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

7. นายเอนก  ปวงคำ   ชุมชนต;นแหนน;อย อำเภอสันป�าตอง 

8. นางสาวยุจเรศ  สมนา   ผู;ประกอบการรุ1นใหม1ท่ีทำงานร1วมกับชุมชน 

9. นายอำนาจ สุป�นนะ   ร;านแฟเม่ียง ตำบลเทพเสด็จ  
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โดยมีประเด็นการเสวนาสำหรับทั้ง 8 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนเมือง

เชียงใหม่ ในเรื่องบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็น

สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก ทั้งในด้าน

การศึกษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอด และการพัฒนาศักยภาพในบริบทต่างๆ เพื่อการก้าวต่อไปของ

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงสรุปประเด็นเสวนาได้ ดังน้ี  

ด้านการศึกษา  รศ.ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์ ได้แลกเปลี่ยนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

หน่วยงานภาคการศึกษา ที่มีหน้าที่ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลกร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เกิดการทำงานร่วมกับชุมชน สนับสนุนด้านองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเพื่อให้เกิด

ประโยชน์อันสูงสุดแก่เมืองเชียงใหม่ โดยร่วมงานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหน้าที่เชื่อมต่อ

และประสานงาน ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่สามารถเข้าหาผู้คนได้ทุกพื้นที่ โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนด้าน

องค์ความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ให้สามารถ

เชื่อมโยงเข้าสู ่กระบวนการศึกษา ทำไปสู่การวิจัย เพื ่อพัฒนาต่อยอด หรือรวมไปถึงการฟื้นฟูนงาน

ศิลปหัตถกรรม นำไปสู ่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศิลปวัฒนธรรมให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ด้านการสนับสนุนเมือง  นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ด้วยนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การร่วมกิจกรรมหรือพัฒนา

พื้นที่ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ใกล้บ้าน” สนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่อนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้

ตระหนัก สร้างจิตสำนึก และความสำคัญต่อ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามที่บรรพชนได้สร้างไว้รวมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาว

เชียงใหม่ และส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ ใช้

ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และ      สมานฉันทร์ ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวเชียงใหม่ ให้มีสิทธิดำรงชีวิต

ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของตนได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน ให้เกิดเป็นการสร้าง

เศรษฐกิจในชุมชนสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดความ

เหล่ือมล้ำในสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านวัฒนธรรม  นายพิชิตชัย  เกลอดู  กลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการสนับสนุนด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน บูรณาการ การสืบสานวัฒนธรรม บริหารจัดการ และส่งเสริมความร่วมมือทั้งใน

และต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยท่ี
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สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับทุก

ภาคส่วนมาอย่างต่อเน่ือง และยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ต่อการขับเคล่ือนจังหวัดเชียงใหม่ ใน

ฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่อไป 

ด้านพื้นที่สร้างสรรค์  พระครูโสภณกิตติวัฒน์  กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ส่งเสริมด้านพื้นที่ทางวัฒนธรรม เดิมทีวัดคือ พื้นที่ในการรวบรวมช่างฝีมือทุก

แขนง ไม่ว่าจะเป็นงานวาด ลงรักปิดทอง งานกลึง งานปั้น งานพุทธศิลป์ สร้างโบสถ์ วิหาร หรือแม้กระท่ัง

เรื่องศิลปะการดนตรี ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ศิลปะทุกแขนง ท่านได้เป็นผู้ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

ล้านนา ในหลากหลายศาสตร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ ศิลปะล้านนา กลองล้านนา ผลิตช่างรุ่น

ใหม่ท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลงาน โดยการเข้าไปพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีใดก็ตาม จะต้องศึกษา

องค์ความรู้ของท้องถิ่น ๆ นั้น ๆ เสียก่อน เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานบน

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ตามแนวคิด “บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่”  

ด้านดนตรีล้านนาร่วมสมัย  อาจารย์บฤงคพ วรอุไร วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ได้กล่าวว่า ดนตรีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจมนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถสื่อได้ถึงความรู้สึกของ

มนุษย์ ซึ่งดนตรี เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของโลกนี้ได้ ซึ่งเครื่องดนตรี คือ งาน

หัตถกรรมชนิดหน่ึงเช่นกัน และเคร่ืองดนตรียังเป็นส่วนเช่ือมโยงคนต่างบุคลิก ต่างวัฒนธรรม ต่างท่ีต่างถ่ิน 

ให้รวมกันเป็นหน่ึงเดียวได้ ส่วนหน่ึงของการเติมเต็มงานหัตถกรรม หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ ที่จะสามารถสื่อและเข้าถึง ให้ผู้คนส่วนมากเข้าถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไป ให้คนมีความรู้สึกและ

เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู  นายเอนก ปวงคำ ชุมชนต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนต้นแหนน้อย ในฐานะชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องด้วยชุมชนต้น

แหนน้อย เป็นชุมชนไทเขินอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจังหวัด

เชียงใหม่ แถบอำเภอสันป่าตอง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าชุมชนไทเขิน เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ทั้งด้านการแต่งกาย ภาษาพูด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วิถีชีวิต รวมถึงงานหัตถกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของ

จังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือ เครื่องเขินแบบสันป่าตอง ซึ่งชุนต้นแหนน้อย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการทำขันหมากแบบสันป่าตอง ทำให้เกิดการ

รวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน เกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการโดยผู้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาองค์ความรู้

ดั้งเดิมของงานหัตถกรรม ทำให้เห็นตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรม ของตน ฝึกทักษะเชิงช่าง ให้

สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนได้ 
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ด้านการต่อยอดงานหัตถกรรม  นางสาวยุจเรศ สมนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่นำเอาองค์

ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา จากสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นแนวคิดในการ

ต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับชุมชน งานหัตถกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสใน

พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ได้นำเอาองค์ความรู้ทักษะสมัยใหม่ ไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของช่างฝีมือในพื้นท่ี 

เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่

ชุมชนห่างไกล สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชน และเป็นกระบวนการการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

ด้านการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  นายอำนาจ สุปินนะ สถาปนิก และเจ้าของร้านแฟ-

เมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ มาต่อยอดธุรกิจ 

โดยคำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชน นำแรงบัลดาลใจที่ได้จากประวัติศาสตร์ชุมชน มา

ออกแบบเป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีได้แนวคิดมาจาก เหม้ียงและกาแฟ ซ่ึงตำบลเทพเสด็จ 

เดิมเป็นพื้นที่ปลูกเหมี้ยงที่มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันหันมาปลูกและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ 

และการออกแบบร้านนี้ ได้นำเอกลักษณ์ของใบเหมี้ยง มาสร้างเป็นอาคารสถาปัตยกรรม นำวิถีชีวิต 

เคร่ืองใช้ไม้สอย งานหัตถกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตมาออกแบบ ซ่ึงการประกอบธุรกิจคร้ังน้ี ไม่ได้คำนึงถึง

ผลประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ได้คำนึงถึงส่ิงท่ีชาวชุมชนจะได้รับไปด้วย เช่น การออกแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่จะมาท่องเที่ยว หรือพักผ่อนเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าถึงวิถี

ชีวิต โดยจะได้เรียนรู้และท่องเที่ยวไปพร้อมกับชาวชุมชน เช่น การเก็บเหมี้ยง หมักเหมี้ยง ตากกาแฟ ค่ัว

เมล็ด รวมถึงจะได้ลิ้มลอง ทดลองทำเมนูพื้นบ้าน ที่ได้จากวัตถุดิบหลักขึ้นชื่อ ของชุมชนเทพเสด็จอีกด้วย 

ซ่ึงเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดธุรกิจ และสามารถกระจายรายได้ ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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สรุปประเด็นเสวนา “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ” 

 

 

ภาพท่ี 5.19  สรุปประเด็นการเสวนา “เมืองสร;างสรรคQจากพลังความร1วมมือ” 
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การนำเสนอ  “แนวทางการเปzนเมืองสร7างสรรค, และกรณีศึกษาในประเทศญ่ีปุ�น”  

 
ภาพท่ี 5.20  การนำเสนอของศาสตราจารยQเกียรติคุณ ดร. มาซายูกิ  ซาซากิ 

ศาสตราจารยQเกียรติคุณ มาซายูกิ  ซาซากิ ผู;เชี่ยวชาญด;านเมืองสร;างสรรคQขององคQการ

ยูเนสโกของประเทศญี่ปุ�น ได;มานำเสนอถึงการเป3นเมืองสร;างสรรคQที่มีความสำคัญต1อการพัฒนาเมืองใน

ความหลากหลายด;านวัฒนธรรมของแต1ละพื้นท่ี “การเปzนเมืองสร7างสรรค,ที่ดี จะต7องให7ทุกคนสามารถ

เข7าถึงได7 เกิดผลกระทบทั้งด7านเศรษฐกิจ สังคม ผู7คน วัฒนธรรม สิ่งแวดล7อมที่ดีขึ้นรhวมกับนโยบาย

ระดับเมือง” และได;สรุปบทเรียนจากเมืองสร7างสรรค,ในประเทศญ่ีปุ�น ดังต1อไปน้ี 

1. มีความจำเป3นอย1างยิ่งที่จะศึกษาวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับปFญหาและวิกฤตการณQ

ต1างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมือง สร;างการรับรู;และความเข;าใจให;แก1ประชาชนต1อการเป3นเมืองสร;างสรรคQ 

รวมถึงสร;างแนวคิดในการเป3นเมืองสร;างสรรคQโดยยึดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเป3นปFจจัย

สำคัญ 

2. “ความสร;างสรรคQทางด;านศิลปะและวัฒนธรรม” เป3นปFจจัยที่มีอิทธิพลต1อภาค

ส1วนต1างๆ เช1น อุตสาหกรรม การจ;างงาน สังคม การศึกษา การบริการทางการแพทยQ และสิ่งแวดล;อม ซ่ึง

การเชื่อมโยงนโยบายด;านวัฒนธรรม ให;เข;ากับนโยบายด;านอุตสาหกรรม นโยบายการวางผังเมือง รวมถึง

นโยบายด;านสิ่งแวดล;อมนั้น จะต;องเกิดจากการสร;างความรู;ความเข;าใจและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคQกร 

โดยองคQกรบริหารแบบโครงสร;างตามแนวดิ่ง (Vertical administrative structure) จะต;องถูกเปลี่ยนให;

เป3นองคQกรบริหารแบบโครงสร;างตามแนวนอน (Horizontal administrative structure) 
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3. ศิลปะและวัฒนธรรมควรได;รับการยกย1องให;เป3นโครงสร;างพื้นฐานที่สำคัญใน

สังคมแห1งความรู ;และสารสนเทศ (knowledge and information society) มีการวางแผนอย1างเป3น

ระบบเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล;อมที่มีความหลากหลายและสร;างสรรคQ การจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาทางด;าน

อุตสาหกรรมและวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนความคิดสร;างสรรคQของผู;คนในเมือง 

4. การสนับสนุนนโยบายสร;างสรรคQจะไม1สามารถดำเนินไปอย1างมีประสิทธิภาพ 

หากขาดการมีส1วนร1วมและการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนภายในเมือง สิ่งที่สำคัญก็คือการจัดต้ัง

ศูนยQการวิจัยและการศึกษาเรียนรู;เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสอดคล;องกับการส1งเสริมเมือง

สร;างสรรคQ 

ป�จจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองสร7างสรรค, 

ในการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQให;มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจำเป3นต;องทำการศึกษา

วิจัยอย1างต1อเน่ือง มีการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการปรึกษาหารือเก่ียวกับปFจจัยต1างๆ ดังต1อไปน้ี 

1. การพัฒนาเมืองสร;างสรรคQโดยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเป3น

ปFจจัยสำคัญ 

2. บทบาทของความสร;างสรรคQที่ส1งผลให;เมืองประสบความสำเร็จในการพัฒนา

ทางด;านเศรษฐกิจ 

3. บทบาทและวัตถุประสงคQขององคQกรภาครัฐและองคQกรภาคเอกชนในการ

พัฒนาเมืองสร;างสรรคQ การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร;างโอกาสให;แก1เมือง และ

บรรเทาปFญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคQกร 

4. บทบาทของศิลป�นที่มีความสำคัญต1อการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQ ทั้งในด;าน

วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ  

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด;านวัฒนธรรมสร;างสรรคQ เพื่อเป3นตัวขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจของเมือง 

6 องค,ประกอบของเมืองสร7างสรรค, 

1. ประชาชนทุกคนจะต;องมีส1วนร1วมในกิจกรรมสร;างสรรคQของเมืองอย1างเท1า

เทียมกัน มิได;มีเพียงแต1ศิลป�น ผู;สร;างสรรคQงาน นักวิทยาศาสตรQ หรือผู;ท่ี

ทำงานเกี่ยวข;องกับศิลปะและวัฒนธรรมเท1านั้น เพื่อให;เกิดความพึงพอใจใน

การดำรงชีวิตของผู;คนในเมือง 

2. ผู;คนภายในเมืองจะต;องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรายล;อมไปด;วยความงามทาง

ศิลปะและความสร;างสรรคQ มีรายได;และช1วงเวลาในการพักผ1อนที่เหมาะสม มี

โอกาสในการอุปโภคบริโภคสินค;าที ่มีคุณภาพในราคาที ่สมเหตุสมผล มี

ความสามารถในการเข;าถึงกิจกรรมทางด;านศิลปะและวัฒนธรรมอย1าง

สะดวกสบาย 
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3. มีโครงสร;างพื้นฐานที่ให;การสนับสนุนกิจกรรมสร;างสรรคQภายในเมือง เช1น 

มหาวิทยาลัย โรงเรียนการอาชีพ ศูนยQวิจัย โรงละคร ห;องสมุด และสถาบัน

ด;านวัฒนธรรม  

4. นโยบายทางด;านส่ิงแวดล;อมมีความสำคัญเป3นอย1างย่ิงในการอนุรักษQมรดกทาง

ประวัติศาสตรQ สิ่งแวดล;อมของเมือง รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทต1างๆ ที่เอื้ออำนวยต1อความคิดสร;างสรรคQและจินตนาการของผู;คนใน

เมือง 

5. เมืองจะต;องมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่สมดุล เพื่อส1งเสริมให;เมืองเป3นพื้นที่ที่มี

ความย่ังยืนและสร;างสรรคQ 

6. เมืองสร;างสรรคQเกิดจากการบูรณการนโยบายด;านต1างๆ ของเมือง ท้ังนโยบาย

ด;านวัฒนธรรม นโยบายด;านอุตสาหกรรม และนโยบายด;านสิ ่งแวดล;อม 

ภายใต;การบริหารจัดการทางด;านการเงินท่ีเป3นธรรม  

องค,ประกอบของเมืองสร7างสรรค,สามารถสรุปได7ดังตารางตhอไปน้ี 

ท่ี โครงการ รายละเอียด 

1 การสนับสนุนศักยภาพความสามารถ

อย1างสร;างสรรคQ 

จำนวนกิจกรรมที ่อำนวยความสะดวกแก1

ศิลป�น นักวิทยาศาสตรQ วิศวกร และช1างฝ[มือ 

2 คุณภาพชีวิต รายได;และช1วงเวลาในการพักผ1อนที่เหมาะสม

ของประชากร ความสามารถในการใช;จ1าย

สินค;าทางวัฒนธรรมและนันทนาการ ความ

อุดมสมบูรณQของสิ ่งแวดล;อมและสิ ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีครบครัน 

3 อุตสาหกรรมสร;างสรรคQ อัตราการจ;างงานในภาคส1วนอุตสาหกรรม

ทางด;านวัฒนธรรมสร;างสรรคQ เช1น ภาพยนตรQ 

วิดีโอ เพลง ศิลปะ และงานหัตถกรรม 

4 โครงสร;างสร;างพื้นฐานที่สนับสนุนความ

สร;างสรรคQ 

จำนวนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนการอาชีพ 

ศูนยQวิจัย โรงละคร ห;องสมุด และสถาบันด;าน

วัฒนธรรม 

5 มรดกและทรัพยากรทางด;านวัฒนธรรม การอนุรักษQทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งที่จับ

ต;องได;และจับต;องไม1ได; ซึ่งข;อมูลดังกล1าวถูก

จัดเก็บโดยองคQกรภาครัฐ 

6 กิจกรรมของผู;คนภายในเมือง กิจกรรมท่ีไม1แสวงหาผลกำไร และส1งเสริม

บทบาทของกลุ1มสตรี 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 32 

ท่ี โครงการ รายละเอียด 

7 การบริหารจัดการอย1างสร;างสรรคQ การสนับสนุนให;ประชาชนมีส1วนร1วมอย1างเท1า

เทียมในการพัฒนานโยบายของเมือง และมี

อิสระทางด;านการเงิน 

การพัฒนาเครือขhายเมืองสร7างสรรค,ในภูมิภาคเอเชีย 

การพัฒนาเมืองสร;างสรรคQ นอกจากการได;เป3นส1วนหนึ่งของเครือข1ายระดับโลกแล;ว 

เราจำเป3นต;องเรียนรู;และสนับสนุนการดำเนินงานของเมืองอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ และในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟ�คที่มีบริบทใกล;เคียงกัน เพื่อนำไปสู1การก1อตั้งเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQในภูมิภาคเอเชียในรูปแบบ

ของ “Creative Asia”  
 

    
ภาพท่ี 5.21  การนำเสนอโดย ศาสตราจารยQเกียรติคุณ ดร. มาซายูกิ  ซาซากิ 

 
ภาพท่ี 5.22  สรุปการเป3นเมืองสร;างสรรคQโดย ศาสตราจารยQเกียรติคุณ ดร. มาซายูกิ  ซาซากิ 
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การนำเสนอเร่ืองเมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร,จากเมืองยามากาตะ  
 

 

ภาพท่ี 5.23  การนำเสนอเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ 

MS. Nami  Aiko  

Culture Promotion Division, Yamagata City 

ตัวแทนเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQของเมืองยามากาตะ ได;นำเสนอถึงการขับเคล่ือนเมือง

โดยนำวัฒนธรรมของเมืองผ1านภาพยนตรQ ซ่ึงปFจจุบันประเทศญ่ีปุ�นเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการ

ยูเนสโกทั้งหมด 9 เมือง และเมืองยามากาะตะเป3น 1 ใน 18 เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQในโลก และ

เป3นด;านภาพยนตรQเมืองเดียวในประเทศญ่ีปุ�น 

ทำไมเมืองยามากาตะถึงเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ บางเมืองอาจจะคิดว1าการเป3น

เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQต;องมาจากเมืองที่มีอุตสาหกรรมด;านภาพยนตรQขนาดใหญ1 แต1สำหรับเมือง

ยามากาตะน้ัน ไม1มีอุตสาหกรรมด;านภาพยนตรQขนาดใหญ1 กองทุนภาพยนตรQ หรือโรงเรียนสอนภาพยนตรQ

ท่ีมีชื่อเสียง จึงทำให;เมืองยามากาะไม1ใช1เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตรQอย1างแน1นอน แต1สิ่งที่ทำให;ยามากา

ตะเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQน้ันมาจากประชาชนท่ีมีความช่ืนชอบโดยเฉพาะ  

1. หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองยามากาตะเป3นเมืองแรกในประเทศญี่ปุ�นท่ี

ก1อต้ังโรงเรียนทางด;านภาพยนตรQ  

2. ในป[ ค.ศ. 1984 ประชาชนได;ระดมทุนกันเพ่ือสร;างโรงภาพยนตรQข้ึนภายในเมือง  

3. เมืองยามากาตะมีจำนวนของจอฉายภาพยนตรQและที่นั่งมากเป3นอันต;นๆ ของ

ประเทศญ่ีปุ�น  
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4. เป3นเวลา 32 ป[แล;วท่ีเมืองยามากาตะได;เร่ิมจัดเทศกาลYamagata International 

Documentary Film Festival ซึ่งเป3นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ป[ โดยได;รับเงิน

สนับสนุนจากภาครัฐ 100 ล;านเยนในป[ที่มีการจัดงาน และ 50 ล;านเยนในป[ท่ี

เตรียมการจัดงาน งานเทศกาลดังกล1าวนี้สามารถดำเนินไปได;อย1างมีประสิทธิภาพ

ภายใต;การมีส1วนร1วมของประชาชนภายในเมือง 
 

 
ภาพท่ี 5.24  การเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQโดย MS. Nami  Aiko 

เมืองยามากาตะไม1มีโรงเรียนสอนภาพยนตรQมืออาชีพ แต1เรามีมหาวิทยาลัยศิลปะและการ

ออกแบบ Tohoku นำโดยผู;กำกับภาพยนตรQชื่อดัง Negisgi Kichitaro และได;จัดตั้งหลักสูตรภาพยนตรQ

และผลิตผู;สร;างภาพยนตรQที่มีความสามารถมากมาย ประกอบไปด;วยความกระตือรือร;นของประชาชน

สำหรับภาพยนตรQเทศกาลภาพยนตรQคณะกรรมการภาพยนตรQและการศึกษาภาพยนตรQ นอกจากนั้นเมือง

ยามากาตะ ยังมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายดังน้ี 

1. ด;านวรรณกรรมของเมืองยามากะตะ  “Matsuo Basho” กวีที่มีชื่อเสียงได;สร;าง

ช่ือเสียงของไว;มากมาย และยังมีพิพิธภัณฑQ Yamadera Basho  

2. ด;านดนตรีของเมืองยามากะตะมีวง  “Yamagata Symphony Orchestra”  

ซ่ึงเป3นวงดนตรีสากลมืออาชีพวงแรกในภูมิภาคโทโฮคุ 

3. ด;านอาหาร เมืองยามากาตะมีชื่อเสียงในการจัดพิธีชงชาที่ใหญ1ที่สุดแห1งหนึ่งใน

ญี่ปุ�นและการหล1อเหล็กในยามากาตะเป3นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับพิธีชงชาของ

ประเทศ 

4. ด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน ได;ผลิตภาพยนตรQเกี่ยวกับการตีมีด และการทำ

ตุ©กตาโคเคชิ ท่ีมีการสร;างความรับรู;ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง 

การประชุมครั้งนี้ได;ยกตัวอย1างภาพยนตรQสารคดีสั้นเรื่อง "Yamagata Maiko"  คือการผลิต

ภาพยนตรQที่นำเสนอความน1าสนใจของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายของยามากาตะและเป�ดโอกาสให;ผู;มี

ความสามารถด;านภาพยนตรQในท;องถิ่นได;ฝ±กฝนทักษะของไมโกะ ในฐานะที่เป3นส1วนหนึ่งของโครงการน้ี 

ยามากาตะสนับสนุนการฉายสำหรับพลเมืองโดยการให;บริการภาพยนตรQเหล1านี้ฟรี นอกจากนี้ภาพยนตรQ

แต1ละเรื่องยังมีการทำภาษาญี่ปุ �นต;นฉบับและการทำคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให;เราสามารถฉาย



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 35 

ภาพยนตรQได;ทั ่วโลก ในป[ 2018 แต1ตอนนี้เหลือเพียง 3 แห1งในป[ 2021 สิ ่งสำคัญคือเราต;องสร;าง

ภาพยนตรQเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป3นเอกลักษณQของเราและมีส1วนร1วมในการจรรโลงวัฒนธรรมโดยการฉาย

ภาพยนตรQและส่ือสารกับพวกเขา 

สรุปการเสวนาครั้งนี้ ทำให;เห็นว1า “ศิลปะะวัฒนธรรมของเมือง” เป3นสิ่งที่สำคัญในการ

สร;างเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของเมือง หากเมืองไหนที่จะเข;าร1วมเป3นเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ควรมองถึงอัตลักษณQของเมืองตนเอง 

 
ภาพท่ี 5.25  สรุปการเสวนาของเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ  

 
ภาพท่ี 5.26  สรุปการเสวนา ดร.ซาซากิ  มาซายูกิ และเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ  
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“ความรhวมมือของเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโกในประเทศไทย   

(Thailand Creative Cities Network : TCCN)” 

 
 

   
ภาพท่ี 5.27  การเสวนาร1วมกันของสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย  

การเสวนา “แนวทางการพัฒนาสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกใน

ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network)”  โดยตัวแทนเมืองสร;างสรรคQท้ัง 4 จังหวัด ดังน้ี 

1.  นายภัทราวุธ  นุ1นชูคันธQ  จังหวัดภูเก็ต  

2.  รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ จังหวัดเชียงใหม1  

3.  นางอุษา  อินทรทัต  จังหวัดสุโขทัย 

4.  นางสาวสุนิสา  มินารินทรQ  กรุงเทพมหานคร 

ผู7ดำเนินรายการ : รศ. ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 
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ในการเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศ

ไทยได;มีแนวทางสำหรับการดำเนินงานร1วมกันต1อไป สรุปประเด็นการเสวนาดังรายละเอียดต1อไปน้ี 

จังหวัดภูเก็ต  เมืองสร;างสรรคQด;านอาหาร ได;นำต;นทุนทางด;านอาหารที่มีความ

ดั้งเดิมของเมืองภูเก็ต ที่สะท;อนให;เห็นถึงวิถีชีวิต ทำให;อาหาร

ของภูเก็ตมีเรื่องราวทั้งที่เป3นวัฒนธรรมที่จับต;องได; และจับต;อง

ไม1ได; ยังคงความเป3นวัฒนธรรมของตนเองตั ้งแต1อดีตจนถึง

ปFจจุบัน สร;างมิติการท1องเที่ยว รวมถึงการส1งเสริมรายได;ของ

ชุมชนในความหลากหลายมิติ นักท1องเที่ยวสามารถเรียนรู;ตั้งแต1

กระบวนการปลูกผักจนถึงการประกอบอาหาร และเรียนรู;ถึง

เร่ืองราวของอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต  

จังหวัดเชียงใหมh เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน มีเป�าหมายใน

การขับเคลื่อนเมืองที่จะเชื่อมร;อยกันไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ

ส1งต1อไปยังคนทุกรุ1นขับเคลื่อนเมืองด;วยความหลากหลายจาก

การรื้อฟ²�นความรู;ดั้งเดิม ทั้งกลุ1มชาติพันธุQในเชียงใหม1 ที่มีทุนทาง

วัฒนธรรมแตกต1างกันออกไป แต1ด;วยเป�าหมายเดียวกันในการ

พัฒนาเมือง จึงได;มีการสนับสนุนจากองคQการบริหารส1วนจังหวัด

เชียงใหม1 และหน1วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

ในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

จังหวัดสุโขทัย  เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน ที่มีการทำงาน

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช1น อพท ที่มีบทบาทในการ

สนับสนุนชุมชนหัตถกรรม ร1วมกับองคQการบริหารส1วนจังหวัด

สุโขทัย โดยการเป3นเมืองสร;างสรรคQได;กระตุ ;นให;ชุมชนรู ;ถึง

ความสำคัญของงานหัตถกรรมของตนเอง สร;างพ้ืนท่ีให;กับชุมชน

ได;ร1วมแลกเปล่ียน และเกิดการสร;างรายได;ให;กับชุมชน 

กรุงเทพมหานคร เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ ที ่มีการขับเคลื ่อนเมือง

สร ;างสรรค Qขององค Qการย ู เนสโก ระหว 1างสำน ักผ ังเม ือง

กรุงเทพมหานคร ร1วมกับสำนักงานส1งเสริมเศรษฐกิจสร;างสรรคQ 

(องคQการมหาชน) โดยการออกแบบเมืองจากต;นทุนของตนเอง 

ให;ครอบคลุมด;านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ยกระดับพื้นท่ี 

“ย1าน” สร;างรายได;เศรษฐกิจ กระจายรายได;สู1ชุมชน 
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จากการเสวนาดังกล1าวนี้ทำให;เห็นถึงปFญหาอุปสรรค และแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศไทยดังน้ี 

ป�ญหาและอุปสรรค 1.  ขอบเขตการดูแลไม1สามารถท่ัวถึงได;ในกรณีท่ีเมืองสร;างสรรคQ

มีมากกว1าพ้ืนท่ีเทศบาล 

2.  บทบาทหน;าที่ที่ชัดเจนของหน1วยงานที่ร1วมขับเคลื่อนในเรื่อง

เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

3.  โครงสร;างบริหารที่ไม1ยั ่งยืน ทำให;เกิดการดำเนินงานไม1

ต1อเน่ือง  

แนวทาง  1.  มีการจัดต้ังคณะทำงานระดับประเทศท่ีชัดเจน 

2.  การสร;างเป�าหมายในการดำเนินงานร1วมกัน 

3.  การทำงานร1วมกันอย1างชัดเจนและต1อเน่ืองในทุกมิติ 

4.  การนัดประชุมเพื่อให;เห็นถึงความก;าวหน;าของแต1ละเมือง

สร;างความเป3นอันหน่ึงอันเดียวกันในระดับเมืองสู1สากล 

 

 
ภาพท่ี 5.28  สรุปการเสวนาความร1วมมือเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 5.29  บรรยากาศรับประทานอาหารเย็นท่ีร;าน Eat At Rincome 
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วันเสาร>ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

การนำเสนอ “ความพร7อมของเมืองในการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก” 

 
ภาพท่ี 5.30  การเสวนาเมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

การเสวนาร1วมกับเมืองที่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ประกอบด;วย 4 เมือง ดังน้ี 

1. นายแพทยQชาตรี  เจริญศิริ  ตัวแทนจังหวัดน1าน  

(ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน) 

2. นายชูชีพ  พงษQไชย รองผู;ว1าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

(ด;านดนตรี) 

3. ผศ.ดร. พลวัฒ  ประพัฒทอง ตัวแทนจังหวัดเชียงราย   

(ด;านการออกแบบ) 

4. นายบัลลังกQ  บวรเดชชนะกุล ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี   

(ด;านอาหาร) 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQสุขสันต์ิ  ช่ืนอารมณQ 
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การนำเสนอถึงความโดดเด1นของเมืองที่จะขับเคลื่อนการเป3นเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโกซ่ึงแต1ละ 4 เมืองมีอัตลักษณQท่ีแตกต1างกันออกไปตามรายละเอียดต1อไปน้ี 

จังหวัดนhาน ได;ขับเคลื่อนเมืองน1านสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรม

และศ ิลปะพ ื ้นบ ;าน โดยมีการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการและ

คณะทำงานที ่เกิดจากความร1วมมือของประชาชนเมืองน1าน 

สามารถแสดงความคิดเห็น สร;างความรับรู;กับเมือง ด;วยเมือง

น1านมีระบบการจัดการเมืองผ1านวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจาก

อดีตจนถึงปFจจุบัน จากความโดดเด1นทางด;านวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณีที่มีความสอดคล;องกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน 

การขับเคลื่อนเมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน

จะเป3นอีกกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาเมืองอย1างสร;างสรรคQ

จากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

จังหวัดเชียงราย ได;ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQ ด;านการ

ออกแบบ อันเนื ่องมาจากจังหวัดเชียงรายมีกลุ 1มศิลป�นท่ี

หลากหลาย รวมถึงชุมชนสร;างสรรคQและการปฏิสัมพันธQกัน

ระหว1างกลุ1ม ได;แก1 

1.  โครงการพัฒนาดอยตุง เป 3นการออกแบบจาก

ความสัมพันธQระหว1างคนกับธรรมชาติ ภูมิปFญญาชาติ

พันธุQมาพัฒนาออกแบบเป3นหัตถกรรมท่ีทันสมัย 

2.  ไร1แม1ฟ�าหลวง เป3นรูปแบบการรื้อฟ²�น “ล;านนาใหม1” 

ที่เชื่อมโยงล;านนาตะวันออกกับพื้นที่วัฒนธรรมในลุ1ม

น้ำโขงตอนบนเป3นรูปแบบสถาปFตยกรรมและการ

แสดง 

3.  บ;านดำ วัดร1องขุ1น ดอยดินแดง ความสัมพันธQที่สร;าง

ล;านนาร1วมสมัยเชื ่อมโยงบนฐานวัฒนธรรมของ

จังหวัด 

4.  ชุมชนหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;านสืบทอดจากจารีต

ล;านนา แม1ครูบัวเรียว : ศิลป�นแห1งชาติ 
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จังหวัดสุพรรณบุรี ได;ขับเคลื่อนเมืองสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านดนตรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีศิลป�น นักร;อง นักดนตรีอยู1

มากมายตั้งแต1อดีตจนถึงปFจจุบัน ถือได;ว1าเป3นเมืองที่ผลิตบุคลากร

ด;านดนตรีให;กับประเทศไทย วิถีชีวิตสำเนียงเสียงที่บอกถึงประเพณี 

วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีเป�าหมายในการรักษาคุณค1า

ความเป 3นด ั ้ งเด ิมผ 1านบทเพลงด ั ้ งเด ิม จนถ ึงเพลงร 1วมสมัย  

เพื ่อยกระดับคุณค1าของเมืองจึงเป3นวัตถุประสงคQสำหรับการ

ขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านดนตรี  

จังหวัดเพชรบุรี ได;ขับเคลื่อนเมืองสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านอาหาร เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณQของเมือง

ของการผลิตวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารที่ดี โดยมีเรื ่องราวของ

อาหารที่บ1งบอกถึงความเป3นเมืองเพชรบุรี  เปรียบเสมือนเมือง  

3 รส ได;แก1 รสหวาน รสเค็ม และรสเปรี้ยว  โดยจังหวัดเพชรบุรีได;

สร;างความรับรู;ให;กับประชาชนในการขับเคลื่อนเมือง ซึ่งสอดคล;อง

กับแผนยุทธศาสตรQของเมือง 

 

 
ภาพท่ี 5.31  การเสวนาเมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 
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สรุปประเด็นจากการเสวนาในครั้งนี ้ ทุกเมืองที่กำลังจะสมัครเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ควรตระหนักถึงทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง การสร;างความยั่งยืนให;กับ

ชุมชน ประชาชน จากชุมชนสู1สากล โดยมีแนวคิดการไม1แยกแยะจากทุนทางวัฒนธรรมเดิมของพื้นที่ให;

เป3นไปตามเป�าหมายของการเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก เมืองควรมีการดำเนินงานอย1าง

ต1อเนื่องในการส1งเสริม สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให;เกิดการสร;างรายได;ในพื้นที่ของ

ตนเอง กับคนทุกเพศทุกวัย เพ่ือสร;างความเท1าเทียมกันในสังคม  

 
 

 
ภาพท่ี 5.32  สรุปการเสวนาเมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 
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การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก กับสถานการณ, 

โรคระบาด COVID 19” 

เสวนาร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกทั ้ง 7 ด;าน ในต1างประเทศ 

(UNESCO Creative Cities Network) 

1. เมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร,  

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms.Anika  Eunhye  KIM 

2. เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน  

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น  

และตัวแทนเมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Rumi  Sakamoto (Kanazawa) 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

3. เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

โดยตัวแทนเมืองอู1ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Ms. Cindy  Lee 

4. เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 

5. เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก©า และเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Maria Helena (Macao) 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

6. เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยตัวแทนเมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

7.  เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

ผู7ดำเนินรายการ : Dr. Alexandra Denes 
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ภาพท่ี 5.33  สมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกผ1านการประชุมออนไลนQ 

จากภาพท่ี 5.33 มีสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกได;เข;าร1วมประชุมผ1านระบบออนไลนQท้ังส้ิน 

7 ประเภทสาขา 13 เมือง ได;แก1 เมืองปูซาน, เมืองชินจู, เมืองคานาซาวะ, เมืองซาซายาม1า, เมืองบาเกียว, 

เมืองอู1ฮ่ัน, เมืองนาโกย1า, เมืองโกเบ, เมืองอัมบน, เมืองฉางซา, เมืองทรึรุโอกะ, มาเก©า และ เมืองบุคชอน 
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เมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร,  

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Anika  Eunhye  KIM 

เมืองปูซานได;รับเลือกเป3นเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQในป[ 2014 เป3นเมือง

แรกของเอเชีย กิจกรรมเก่ียวกับภาพยนตรQโดยเฉพาะเทศกาลภาพยนตรQประสบความยากลำบากเน่ืองจาก

โควิด 19 แพร1ระบาดไปทั่วโลก โรงภาพยนตรQในเมืองถูกป�ดเป3นเวลานานและรายได;จากบ็อกซQออฟฟ�ศ

ลดลงอย1างมากโดยเฉพาะในช1วงเดือนกุมภาพันธQถึงเมษายน 2020 ซึ่งเป3นช1วงที่สถานการณQ COVID-19 

ร;ายแรง เม่ือเวลาผ1านไปดูเหมือนว1าอุตสาหกรรมต1างๆจะฟ²�นตัวจากการตกต่ำ มีการจัดงานอีเวนตQมากมาย

โดยใช;วิธีการอื่นโดยใช;แพลตฟอรQมออนไลนQในขณะที่เชื่อมต1อกับงานในสถานที่ทุกคนถูกดำเนินการตาม

มาตรการป�องกันที่เข;มงวดของรัฐบาลซึ่งได;รับการยอมรับว1าประสบความสำเร็จไม1เพียง แต1ในประเทศ

เท1านั้น แต1ทั่วโลกมีการสนับสนุนอย1างมากสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตรQที่ถูกโจมตีโดยสถานการณQ 

COVID-19 ไม1เพียง แต1จากรัฐบาลกลาง - สภาภาพยนตรQเกาหลีเท1าน้ัน แต1ยังรวมถึงรัฐบาลท;องถ่ินด;วย 

เมืองปูซานเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ ได;สนับสนุนกิจกรรมภาพยนตรQภายในเมืองโดย

การสร;างแพลตฟอรQมการฉายออนไลนQและสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตรQในขนาดที่เล็กลงเพื่อให;วัฒนธรรม

ภาพยนตรQสามารถเฟ²³องฟูได;แม;ในช1วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในฐานะตัวแทนระหว1างเมืองที่เป3นตัวแทนหรือ

โครงการความร1วมมือระหว1างกันเมือง Busan City of Film ได;ดำเนินการ“ Busan Intercity Film 

Production Residency Project” ตั้งแต1ป[ 2560 และได;ดำเนินการเช1นกันแม;จะอยู1ภายใต;ช1วงเวลาท่ี

ยากลำบากน้ีด;วยข;อ จำกัด มากมาย 

 

เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน 

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Rumi  Sakamoto 

นำเสนอถึงทองคำเปลวของคานาซาวะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต;องไม1ได;ของยูเนสโก  

ในประเทศญี่ปุ �นได;ประกาศสถานการณQฉุกเฉิน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ป�ดตั้งแต1เดือนเมษายน  

ถึง มิถุนายน 2520 รวมถึงธุรกิจต1างๆ ถูกป�ดลง ทำให;ศิลป�นได;รับความเดือดร;อนในการระบาดของโควิด 

สภาศิลป�นของเมืองได;นำเสนอการทำพิพิธภัณฑQออนไลนQโดยมีศิลป�นจำนวน 400 คน ในการเผยแพร1งาน

ออนไลนQ เพ่ือให;มีโอกาสแสดงผลงานต1อสาธารณชน ที่มีทั้งภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ได;มี

แผน 5 แผน ในอนาคตและหวังว1าเมืองสร;างสรรคQจะเข;าร1วมกับโครงการของเมือง รวมถึงการทำงาน

ร1วมกับชุมชนระหว1างคานาซาวะและเมืองหัตถกรรมสร;างสรรคQ  

โคเกโคโบะ เป3นงานเซรามิค รวมถึงงานวาดภาพจากรุ1นสู1รุ1น โดยได;รับการถ1ายทอดการ

ย;อมผ;าไหมจากรุ1นสู1รุ 1น โดยได;บ1มเพาะแนวคิดสร;างสรรคQ ที่ผ1านพิธีกรรม เป3นภูมิปFญญาพื้นบ;านของ
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ประเทศญ่ีปุ�น เช1น พิธีชงชา การจัดดอกไม; คานาซาวะพยายามส1งเสริมงานหัตถกรรมท่ีเป3นเอกลักษณQของ

เมืองสู1สาธารณชน 

เมืองสร7างสรรค,ด7านงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน 

เมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

สถานการณQที่เกิดจาก Covid-19 จะคงอยู1เป3นระยะเวลานานพอสมควร เราควรปรับชีวิต

ของเราให;เข;าสู1“ ปกติใหม1” ยิ ่งไปกว1านั ้นการแพร1ระบาดยังนำไปสู 1การลดลงอย1างมากในโครงการ

แลกเปลี่ยนและความร1วมมือระหว1างประเทศในด;านศิลปะและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการต1างๆการจัด

นิทรรศการกและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติกำลังถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป ในสถานการณQเช1นน้ี

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในสาขางานฝ[มือและศิลปะพ้ืนบ;านจะดำเนินไปอย1างไร และจะดำเนินต1อไปได;

กลายเป3นประเด็นท่ีน1ากังวลอย1างย่ิง 

เมืองชินจู ได;ตีพิมพQวารสารนานาชาติฉบับแรกในสาขางานฝ[มือและศิลปะพื้นบ;านในเดือน

ธันวาคม 2020 โดยใช;ชื ่อวารสาร “International Journal of Crafts and Folk Arts”วารสารนี ้มี

จุดมุ1งหมายเพื่อเอาชนะสถานการณQที่เกิดจาก Covid-19 และเพื่อให;เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และการพัฒนาเมืองอย1างยั่งยืนโดยการแบ1งปFนความรู;ประสบการณQและแนวปฏิบัติของเมืองที่เป3นสมาชิก

เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQของยูเนสโกในสาขางานฝ[มือและศิลปะพ้ืนบ;านในรูปแบบสื่อดิจิทัลท่ีแท;จริงโดย

อาศัยวิธีการและวิธีท่ีเราสามารถร1วมมือและส่ือสารได;แม;จะมีการแพร1ระบาด โดยมีกระบวนการส่ือสารกับ

ตัวแทนของเมืองสร;างสรรคQในเครือข1ายและประกาศเข;าร1วมกิจกรรมบนเว็บไซตQ UCCN โดยได;จัดต้ัง

คณะกรรมการบรรณาธิการสำหรับวารสารโดยมีผู;เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาการที่เกี่ยวข;องสถาบันวิจัย

สภาที่ปรึกษาเกาหลี - UCCN และจากเมือง UCCN  โดยวารสารนี้ยังมี รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ ท่ี

ร1วมส1งถึงเมืองเชียงใหม1 เป3นพิเศษที่มีส1วนร1วมในวารสารนี้ในรูปแบบต1างๆ โดยรับหน;าที่เป3นสมาชิกของ

กองบรรณาธิการส1งบทความวิชาการและบทความสั้น ๆ และยังเป3นผู;อภิปราย การมีส1วนร1วมในการ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคQหลักของพันธกิจ UCCN วารสารนี้จะมีส1วนช1วยเสริมสร;างความร1วมมือ

ระหว1างประเทศระหว1างเมืองและเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยและประเมินประสบการณQของ

เมืองสร;างสรรคQในการดำเนินการตามวัตถุประสงคQหลักของพันธกิจของ UCCN ทั้งในระดับท;องถิ่นและ

ระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 48 

เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

เมืองอู1ฮ่ัน สาธารณประชาชนจีน 

Ms Cindy Lee  

เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ ได;นำเสนอถึงการท;าทายของการออกแบบพื้นที่ ที่มี

มาตรการรับมือกับสถานการณQโรคระบาด โดยมีการออกแบบของชุมชน โครงการสร;างโรงพยาบาล

ชั ่วคราว ในช1วงที ่พบการติดเชื ้อโควิดนั ้นได;นำศิลป�นเข;ามาช1วยเหลือในการจัดห;องนิทรรศการ 

โรงพยาบาลท้ัง 34 แห1งได;เข;าร1วมโครงการ 34,300 เตียงสำหรับผู;ติดเช้ือ 

นักออกแบบ กราฟฟ�กดีไซนQ ในเดือนกุมภาพันธQที่ผ1านมา โดยได;รับความร1วมมือระหว1าง

เครือข1ายการออกแบบระดับโลก โดยเชิญนักออกแบบ ดีไซนQเนอรQ มาออกแบบวิธีการสื่อสารในการให;

กำลังใจคนรวมท้ังการให;ความเช่ือม่ันกับประชาชน เวทีน้ีได;มีการนำโปสเตอรQ วิดีโอต1างๆ ท่ีคลอบคลุมการ

ออกแบบมากกว1า 5,000 ช้ิน กว1า 130 ประเทศท่ัวโลก 

ในป[ 2020 ได;จัดกิจกรรมนิทรรศการของเมืองอู1ฮ่ัน วัตถุประสงคQของงาน คือ การเป�ดเมือง

ใหม1โดยมีเมืองเชียงใหม1 มาเก©า โกเบ และฉางซา นิทรรศการของการอยู1ร1วมกันของมนุษยQ REBIRTH ที่มี

การจัดข้ึนในระยะเวลา 3 เดือน ในการร1วมกิจกรรมร1วมกัน 

แผนในป[ 2021 จะมีการจัดกิจกรรม Wuhan Design Day และการงานประชุมนานาชาติ

ของ Wuhan Biennale โดยให;ระหว1างเมืองสร;างสรรคQด;านอาหาร ด;านการออกแบบ ด;านหัตถกรรม 

มาร1วมหาแนวทางเป�าหมายอย1างย่ังยืนขององคQการยูเนสโก 

 

เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 

เมืองอัมบนอยู1ทางฝF³งตะวันออกของอินโดนีเชีย ผลกระทบที่ได;รับจากสถานการณQโรค

ระบาดโควิด 19 นั้น มีการเพิ่มขึ้นของการสร;างสรรคQด;านดนตรี 47.8% มีการจ;างงานเพิ่มขึ้น 75% โดยมี

มาตรการในการรองรับโรคระบาดโดยการนำดนตรีเป3นส1วนหนึ่งสำหรับการักษาจิตใจของชุมชน ที่ได;นำ

ภูมิปFญญาของพื้นที่มาบำบัดจิตใจผ1านเสียงเพลง สร;างสินค;าจากไม;ไผ1 เช1น ขลุ1ยไม;ไผ1 การสร;างความ

ร1วมมือกับภาครัฐของอัมบน โดยมีสตูดิโอบันทึกเสียงกิจกรรมการสร;างส่ือศิลปะนำเสนอเพลงพ้ืนบ;าน การ

สร;างความร1วมมือระหว1างศาสนา ในช1วงของการระบาดทางเมืองพยายามที่จะหาวิธีในการรับมือฐานะท่ี

เป3นเมืองสร;างสรรคQด;านดนตรี โดยใช;เทคโนโลยีเก่ียวกับส่ือศิลปะเข;าช1วย 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 49 

เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก�า  

Ms. Maria Helena (Macao) 

สำหรับเมืองมาเก©าได;รับผลกระทบตั้งแต1เดือนมกราคม 2020 ถึงปFจจุบัน สถานการณQ

ท1องเที่ยวมาเก©าสามารถดึงนักท1องเที่ยวจีนเข;ามาสร;างเศรษฐกิจของเมือง ได;รับผลกระทบจากโรคระบาด

โดยการยกเลิกกิจกรรม เป3นช1วงที่ยากลำบากในการเรียกนักท1องเที่ยวเข;ามาเยี่ยมชม กิจกรรมของเมือง

เริ่มลดลง ซึ่งเมืองมาเก©าได;มีกิจกรรมออนไลนQเพื่อประชาสัมพันธQเมือง เพื่อกระตุ;นการท1องเที่ยวคนใน

พ้ืนท่ี โดยรัฐบาลให;การสนับสนุนลดค1าใช;จ1ายสำหรับการท1องเท่ียว มีส1วนลดร;านค;า ท่ีพัก  

ในเดือนกันยายนท่ีผ1านมาได;ส1งเสริมการท1องเท่ียวท่ีเมืองปFกก่ิง เป3นกิจกรรมส1งเสริมการค;า 

การพานิชยQ และการท1องเที่ยวรวมถึง การสนับสนุนด;านอาหารของมาเก©านำเสนอ เช1น สูตรการทำอาหาร 

และในเดือนกุมภาพันธQ 2021 ได;นำเสนอที่หางโจว เกี่ยวกับอาหารร1วมกับโรงแรม รวมถึงการเรียนรู;

ออนไลนQด;านอาหารผ1านเวปไซตQของมาเก©า เพื่อให;สามารถสืบต1อแลกเปลี่ยนความรู;ความเข;าใจเกี่ยวกับ

อาหาร 

เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

แนวคิดการจัดการเมืองสร;างสรรคQในช1วงโรคระบาดโควิด 19 เมืองทรึรุโอกะเป3นเมืองท่ี

อุดมสมบูรณQทางด;านทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล;อม ปFจจุบันเมืองทรึรุโอกะยังไม1พบผู;ติดเชื้อโค

วิด 19 ผลกระทบที่ได;รับทำให;กิจกรรมของเมืองถูกยกเลิกไป และด;วยมาตรการที่เคร1งครัด ของเมืองเช1น 

ร;านอาหารจะต;องรักษามาตรการอย1างเข;มงวด แต1ได;มีการเข;าช1วยเหลือจากรัฐบาล ด;วยสถานการณQโรค

ระบาดทำให;เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป3นออนไลนQ โดยการนำเสนออาหารพื้นถิ่นผ1านทางออนไลนQให;

ผู;เข;าร1วมสามารถซื้อตั๋วออนไลนQเข;ามาเรียนรู; รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการด;านอาหารและ

เครื่องดื่ม โดยหน1วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งผู;เข;าร1วมกิจกรรมครั้งนี้จะเป3นกลุ1มผู;ประกอบการร;านค;า 

โรงแรมมากว1า 110 แห1ง ซึ่งได;กระตุ;นเศรษฐกิจในการแจกคูปองส1วนลดสำหรับการรับประทานอาหาร

ของร;านอาหารมากกว1า 500 แห1ง เพ่ือให;เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  ส1งเสริมให;ร;านอาหารในพ้ืนท่ีท้ัง 

อาหารพื้นถิ่น อาหารทะเล เพื่อมุ1งเน;นการสนับสนุนโรงแรม และร;านอาหาร โดยประชาชนสามารถส่ัง

อาหารในราคาพิเศษ หรือได;รับคูปองรับประทานอาหารฟรี เมืองทรึรุโอกะได;มีแนวทางการจัดกิจกรรม

หลังจากโรคระบาดโควิด คือการสร;างความร1วมมือระหว1างเมืองในอนาคต 
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เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยท่ีปรึกษาทางด7านส่ือศิลปะของฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

เมืองฉางซาเป3นเมืองด;านประวัติศาสตรQกว1า 3,000 ป[ เป3นเมืองสร;างสรรคQด;านสื่อศิลปะ  

โดยได;พบปFญหาและแนวทางการส1งเสริมวัฒนธรรม ที ่จะสร;างกิจกรรมอันหลากหลาย ในระหว1าง

ดำเนินงาน 3 ป[ท่ีผ1านมา ได;รับเสียงท่ีดีกลับมาจากเมืองฉางซา ซ่ึงสร;างความตระหนักรู;ของเยาชน  

ได;ผลกระทบจากสถานการณQโควิด 19 และในเดือนมีนาคมทางเมืองสามารถควบคุม 

โรคระบาดได;ในระยะเวลา 54 วัน และทางฉางซาก็ยังได;ส1งแพทยQเข;าช1วยเหลือเมืองอู1ฮั่น จากผลกระทบท่ี

ได;รับทางเมืองได;มีการนำสื่อศิลปะ เทคโนโลยีของเมืองในฐานะสมาชิกเมืองสร;างสรรคQด;านสื่อศิลปะเข;า

มามีบทบาทในการช1วยเหลือทางการแพทยQ การฟ²�นฟูจิตใจประชาชน สร;างความรับรู;ในเรื่องของโรค

ระบาด ให;เข;าใจได;มากขึ้นตั้งแต1เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป สามารถป�องกันโรคระบาดของตนเองได; 

และยังมีการถ1ายทอดองคQความรู;ที่นายกเทศมนตรีของเมืองได;บันทึกวิดีโอเล1าถึงประสบการณQเกี่ยวกับการ

รับมือโรคระบาดโควิด 19 ผ1านทางออนไลนQ โดยการสร;างส่ือออนไลนQกลางของเมือง 

เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

สำนักงานวรรณกรรมเมืองบูชอนเมืองสร;างสรรคQด;านวรรณกรรม ด;วยสถานการณQ COVID 19 

จึงได;มีการเป�ดตัวโปรแกรม Residency ในป[ 2021 โดยหวังว1าศิลป�นที ่มีความคิดสร;างสรรคQและมี

ความสามารถหลายคนที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีจะได;มีส1วนร1วมนักเขียนนักแปลและนักเขียนการQตูน

การQตูนและนิยายภาพสามารถสมัครเข;าร1วมโครงการ Bucheon Residency ป[ 2021 เครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQในแต1ละสาขา โครงการแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพและศิลปะแก1นักเขียนนักแปลหรือนักเขียน

การQตูนที่ได;รับการคัดเลือกสองคนคาดว1าจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2564 เป3นระยะเวลารวมสูงสุด 6 สัปดาหQ

ด;วยจุดประสงคQเพื ่อส1งเสริมการแลกเปลี ่ยนและการสนทนาระหว1างประเทศและสอดคล;องกับ

วัตถุประสงคQของ UCCN โปรแกรมนี ้จะมีส1วนช1วยในการเคลื ่อนไหวของศิลป�นวรรณกรรมจัดหา

สภาพแวดล;อมที่สร;างสรรคQและสร;างแรงบันดาลใจให;พวกเขาและเป�ดโอกาสให;พวกเขาแนะนำและ

แสดงผลงานของพวกเขา นอกจากนี้โปรแกรมการอยู1อาศัยยังช1วยให;ศิลป�นที่ได;รับการคัดเลือกได;ค;นพบ

ฉากสร;างสรรคQและวรรณกรรมที่หลากหลายของเมืองรวมท้ังสัมผัสกับวัฒนธรรมท;องถิ่น เมืองจึงเป�ด

ให;บริการสำหรับนักเขียนนักแปลนักเขียนการQตูนการQตูนและนิยายภาพซึ่งตั้งอยู1ในเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโกทั่วโลกทุกสาขาเข;าร1วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป3นการกระตุ;นเศรษฐกิจให;เพิ่มข้ึน

หลังจากสถานการณQโรคระบาด COVID 19 
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สรุปประเด็นของการนำเสนอ  จะเห็นได;ว1าแต1ละ สมาชิกเมืองสร7างสรรค,ในแตhละสาขานั้น ได7นำทุน

ทางวัฒนธรรมของตนเองเปzนการขับเคลื่อนเมืองสร7างสรรค,ของตนเองไมhวhาจะอยูhในสถานการณ,โรค

ระบาด COVID -19 เมืองก็ยังคงพัฒนาตhอไป และในอนาคตการทำงานร1วมกันระหว1างเมืองสร;างสรรคQ

จะเป3นอีกหนึ่งเส;นทางในการผลักดันเศรษฐกิจของแต1ละประเทศให;ดีขึ้น เพราะสิ่งสำคัญ คือ การเห็น

คุณค1าของเมืองตนเองท่ีมีความหลากหลาย ท่ีมีเป�าหมายในการสนับสนุนชุมชนให;เกิดคุณภาพชีวิดท่ีดีข้ึน 

 

 
 

 
ภาพท่ี 5.34  การแลกเปล่ียนระหว1างผู;เข;าร1วมประชุมออนไลนQ 
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การเตรียมงานประชุม 

1. รูปแบบการจัดงานประชุม 

การออกแบบจากสีของประเภทสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQท้ัง 7 สาขา  

ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน Crafts and Folk Art 

ด;านดนตรี Music 

ด;านการออกแบบ Design 

ด;านอาหาร Gastronomy 

ด;านส่ือศิลปะ Media 

ด;านภาพยนตรQ Films 

ด;านวรรณกรรม Literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.36  LOGO งานประชุมท่ีออกแบบโดยได;แนวคิดจากสีของท้ัง 7 สาขา 
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ภาพท่ี 5.37  โปสเตอรQงานประชุม  Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 
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2.  ภาพเคล่ือนไหวสำหรับจอในห7องประชุม 

ด;วยการจัดประชุมครั้งนี้ได;ใช;จอ LED ขนาด 3x5.5 เมตร จึงได;จัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อให;

เกิดความสวยงามและ ให;การออกแบบงานเป3นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. นิทรรศการให7ความรู7เก่ียวกับการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก 

การออกแบบแบ1งสีตามประเภทของเมืองสร;างสรรคQ และจำนวนของเมืองสร;างสรรคQ เพื่อให;

ผู;อ1านสามารถเข;าใจได;ง1ายขึ้น และเห็นถึงจำนวนสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในปFจจุบันท่ีมี

ทั้งส้ิน 246 เมือง 64 ประเทศจากทั่วโลก และในนิทรรศการของงานประชุมครั้งนี้ยังได;นำเสนอเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกของประเทศไทย รวมถึงเมืองที่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ต1อไป 

 

 
ภาพท่ี  5.39  นิทรรศการภายในงานประชุม 
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4.  การออกแบบ Booklet 

หนังสือในการประชุมคร้ังน้ีจะรวบรวมข;อมูลออกเป3น 3 ส1วนได;แก1 

ส1วนท่ี 1  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO? 

ส1วนท่ี 2  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO ประเทศไทย 

ส1วนท่ี 3  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO  ในต1างประเทศ 

 

 
ภาพท่ี 5.40  หน;าปกเอกสารสำหรับงานประชุม  

 
ภาพท่ี 5.41  ปกในแผนท่ีสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

 

 

QR CODE หนังสืองานประชุม 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 58 

5.  การจัดทำของท่ีระลึกมอบให7กับผู7เข7ารhวมประชุม 

 

 

การประชุมครั้งนี้มีผู;เข;าร1วมประชุมจากหลากหลายจังหวัด

อาทิเช1น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดน1าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดสงขลาได;ให;ความสนใจในการเข;าร1วม

ประชุมครั้งนี ้ จึงได;จัดทำของที่ระลึกเป3น “ย1ามทอจาก

อำเภอฮอด” ที่ได;ผลิตเพื่อใช;ในการมอบให;กับผู;เข;าร1วม

ประชุม 

 

 

ภาพท่ี 5.42  ของท่ีระลึกจากเชียงใหม1 สู1ประเทศไทย 
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6. ประมวลบรรยายกาศของงานประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร7างสรรค, 

ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7านขององค,การยูเนสโก 

 

ภาพท่ี 5.43   ประมวลภาพรวมงานประชุมนานาชาติ 

 

 

QR CODE VDO งานประชุม 


