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6 
รายงานผลการจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรม  

และศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

 

 

การจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ  

Chiang Mai Crafts Fair ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ โดยพื้นที่การจัด

แสดงในแต่ละปีนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ เทศกาลนี้ได้เร่ิมจัดขึ้นตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ถึงปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปีที่ 4ในการเผยแพร่งานหัตถกรรม ศิลปะ

และวัฒนธรรม ทั้งงานหัตถกรรมดั้งเดิม จนถึงงานร่วมสมัย ภายในเทศกาลจะมีกิจกรรมมากมายในการ

สร้างความรับรู้ ประชาสัมพันธ์พื้นที่งานหัตถกรรม เช่น พื้นท่ีสำหรับการขายของและสาธิตงานหัตถกรรม 

พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง ยกคุณค่าครูภูมิปัญญา 

ตลอดจน ศิลปิน นักแสดง นักออกแบบ ได้ใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์และสร้างการทำงานร่วมกัน และยัง

เป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยเริ่มจากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งในปีน้ีได้มีแนวคิดการจัดเทศกาล

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ตอน “ยัง หาย ใจ๋” ศิลปหัตถกรรมยังอยู่ทุกลมหายใจ”  

แนวคิด “ยัง หาย ใจ๋” ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ปัญหาต่าง ๆ มากระทบกับชีวิตและวิถี

ของ“คนเมือง” ทั้งโรคระบาด COVID-19, ฝุ่นควัน pm2.5, มลพิษในเมือง, สภาพอากาศที่แปรปรวน

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวซบเซา ส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ และแหล่ง

หัตถกรรม ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อลมหายใจของเราแทบทั้งสิ้น ถึงเวลาที่ต้องกลับมามองดู และ

รักษาลมหายใจให้แข็งแรง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อจะต่อลมหายใจให้งานศิลปะพื้นบ้านที่กำลังจะตาย 

กระตุ้นลมหายใจของงานช่างที่ต้องการ คนสืบทอด รักษาลมหายใจของเมืองเชียงใหม่ให้ยาวนาน จึง



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 2 

จำเป็นต้องแสวงหา New normal หาทางเลือกใหม่ให้พบทางรอด เพ่ือประกาศให้โลกได้รู้ว่าเรายังสบายดี

และมีแรงขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่ของเรา 

Keyword :  Native - Knowledge – Wellness 

ในการจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Crafts Fair 2020) จะประกอบไปด้วยกิจกรรมดังน้ี 

6.1 กาดสล่า ออนเซลล์ : Kad Salha on sale 

6.2 ก๊ึดแป๋งแต่งสร้าง : Creative Workshop 

6.3 ลมหายใจ๋คนเมือง : Breath of Native Crafts Exhibitions 

6.4 จุมสล่า มาม่วน : Celebration Event  

6.5 ลู่เล่นลงข่วง : Local Expression 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

6.1  กาดสล่า ออนเซลล์ : Kad Salha on sale 

ร้านค้าจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพ้ืนเมือง งานหัตถกรรม และงานศิลปะจาก

ช่างท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ธุรกิจยังคงหายใจ และเปิดโอกาสแก่ผู้ที่มีความสามารถและความคิด

สร้างสรรค์ในการต่อยอดงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านต่อลมหายใจงานหัตถกรรมท้องถ่ิน  

ภาพท่ี 6.1   โซนร้านค้า กาดสล่าออนเซลล์ 

6.1.1  รูปแบบการจัดร้านค้า กาดสล่า ออนเซลล์ ในงานเทศกาลศิลปะพื้นเมืองเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

กาดสล่าออนเซลล์ เป็นร้านค้าจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมจากช่างท้องถิ ่น มีสินค้าท่ี

หลากหลายจากร้านค้าชุมชนต่างๆ เช่น งานผ้าทอ งานจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานไม้แกะสลัก เป็น

ต้น ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งบางร้านค้าได้เปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมทำชิ้นงาน
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หัตถกรรมด้วย สร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสสำหรับผู้สร้างหัตถกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้

ซ่ึงกันและกัน 

6.1.2  สถานท่ี/ตำแหน่ง : บริเวณลานหญ้าใต้ต้นไม้ ด้านทิศใต้เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) ของสำนัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพื้นที่ ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้เรือนโบราณ

ล้านนา และยังมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ร่มร่ืน สามารถเดินชมและเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมได้สะดวกสบาย  

 

 
ภาพท่ี 6.2  ตำแหน่งท่ีต้ัง กาดสล่าออนเซลล์ 

 

6.1.3.  รูปแบบการจัดร้านค้า : การจัดร้านค้าในครั้งนี้ จัดขึ้นในลักษณะร้านค้าในอาคาร

ชั่วคราว โดยสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเพิงหมาแหงนหันหน้าเข้าหากัน ตัวเพิงยาวไปด้านข้างแบ่งเป็นช่อง

ทั้งหมด 20 ช่อง เว้นระยะห่างตรงกลางสำหรับทางเดิน โครงสร้างเพิงทำจากไม้ไผ่ หลังคาเพิงทั้งสองข้าง

ใช้ผ้าขาวมุง ทางเดินตรงกลางมีเสาสำหรับขึงเชือกแขวนผ้าฉลุลายตราสัญลักษณ์โครงการรูปนกกินน้ำร่วม

ต้น มีเครื่องแขวนหรือตุงทำจากไม้ไผ่ห้อยประดับตกแต่ง แต่ละร้านมีป้ายชื่อร้านติดไว้หน้าร้าน มีแคร่

สำหรับน่ังและวางสินค้าทุกร้าน แต่ละร้านค้าได้จัดวางสินค้างานหัตถกรรมได้อย่างสวยงามน่าสนใจ 

ทางคณะทำงานได้จัดพ้ืนท่ีร้านค้า กาดสล่า ออนเซลล์ โดยแบ่งเป็น 2 พ้ืนท่ี  

1.  พ้ืนท่ีด้านหัตถกรรมด้ังเดิมโดยครูช่างหัตถกรรม เครือข่ายชุมชนหัตถกรรมและ

ด้านงานออกแบบร่วมสมัย โครงการทดลองด้านหัตถกรรม และงานศิลปะ รวม

ท้ังหมด 16 ร้านค้า  

1. ร้านค้าใจ๋เมือง 
2. ร้านค้าล้านฝ้ายงาม 
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3. ร้านค้านันเจรี 
4. ร้านค้าอำพันผ้าฝ้าย 
5. ร้านค้าเอ้ือมเดือน 
6. ร้านค้าผ้าทอผ้าฝ้ายขนแกะ 
7. ร้านค้าผ้าทอแม่วาง 
8. ร้านค้าบ้านม้งดอยปุย 
9. ร้านค้าจ้องแดงแม่วาง 
10. ร้านค้าน้ำต้นแม่วาง 
11. ร้านค้าเฮือนศิริศิลป์ 
12. ร้านค้าเฮือนซอมพอ 
13. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
14. ร้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย 
15. ร้านค้าชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล 
16. ร้านค้าสาดแหย่งงามแม่จันทร์ศรี 

2.  พ้ืนท่ีสำหรับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 ร้านค้า 

1. ร้านค้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย 
2. ร้านค้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน 
3. ร้านค้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย (โรงเรียนจันจว้า
วิทยาคม) 
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1. พื้นที่ด้านหัตถกรรมดั้งเดิมโดยครูช่างหัตถกรรม เครือข่ายชุมชนหัตถกรรมและ

ด้านงานออกแบบร่วมสมัย โครงการทดลองด้านหัตถกรรม และงานศิลปะ รวมทั้งหมด 16 ร้านค้า 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1 
ร้านค้าใจ๋เมือง 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านใจ๋เมือง ชุมชนช้าง

ม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : สินค้าส่วนใหญ่เป็น

งานหัตถกรรมจากผ้าทอพื้นเมือง โดยนำผ้าทอ

พื้นเมืองและเศษผ้าลวดลายต่างๆมาตัดเย็บเป็น

ของใช้และของตกแต่ง เช่น กระเป๋าผ้าสำหรับ

ใส่สิ ่งของและเงินในรูปแบบต่างๆ ตุ ๊กตาผ้า

ขนาดเล็กนำมาทำเป็นพวงกุญแจและเครื ่อง

แขวนตกแต่งบ้าน 

ภาพท่ี 6.3  ร้านใจ๋เมือง 
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2 
ร้านค้าล้านฝ้ายงาม 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร ้านล้านฝ้ายงาม 

หัตถกรรมอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : สินค้าหัตถกรรมผ้า

ทอพื้นเมือง ที่หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่า

ในสิ่งที่รุ ่นปู่ย่าสร้าง และนำมาสานต่อสร้าง

เป็นผลงานหัตถกรรมที่โดดเด่น สวยงาม สร้าง

ความสนใจแก่ผู ้พบเห็น จากการนำวัสดุเส้น

ฝ ้ ายหลากส ีมาป ั กสร ้ า งลวดลายให ้ กับ

ผลิตภัณฑ์ เช่น เส้ือปักลายต่างๆ กระเป๋าผ้าปัก

หลากสี ถุงย่ามปักลายพรรณไม้ เป็นต้น ทำให้

สินค้าเป็นที่น่าสนใจกับคนรุ่นใหม่เป็นอย่าง

มาก 

 
 

ภาพท่ี 6.4   ร้านล้านฝ้ายงาม 
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3 
ร้านนันเจรี 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านนันเจรี อำเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : ผ้าฝ้ายทอมือสี

ธรรมชาติ หัตถกรรมที่สืบทอดจากอดีตสู่

ปัจจุบัน งานผ้าทอในวิถีชีวิตชาวแม่แจ่ม

จากกลายเป็นผ้าทอที่ขึ้นชื่อ เป็นที่สนใจ

อย่างมาก สินค้าส ่วนใหญ่เป ็นผ้าทอ

พื ้นเมือง เช ่น ผ้าซิ ่นตีนจกลายต่างๆ 

หลากสีส ัน ทอจากผ้าฝ้ายแท้ เสื ้อผ้า

พ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติ ถุงย่าม ผ้าพันคอ

หลากลวดลาย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.5  ผ้าซ่ินตีนจกแม่แจ่ม ของร้านค้านันเจรี 
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4 
ร้านค้าอำพันผ้าฝ้าย 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร ้านอำพันผ้าฝ ้าย 

อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : งานหัตถกรรมผ้าฝ้าย

ทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ มีทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบ

ดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย เช่น ผ้าซิ่นพื้นเมือง 

เส้ือพ้ืนเมือง ผ้าขาวม้า หมอน ถุงย่าม ตุ๊กตารูป

สัตว์ต่างๆ และตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนุ่งผ้า

ชุดพื ้นเมือง เสื ้อผ้าร่วมสมัย เป็นต้น เป็นท่ี

น ่าสนใจแก ่ผ ู ้ ช ื ่นชอบได ้ เล ือกซ ื ้อส ินค้า

หัตถกรรมผ้าทอเป็นอย่างมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.6  ผ้าทอของร้านค้าอำพันผ้าฝ้าย 
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5 
ร้านค้าเอ้ือมเดือน 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร ้านเอ ื ้อมเด ือน 

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : ผ้าทอลายจก จาก

กลุ ่มสตรีแม่บ้านที ่มีพื ้นฐานการทอผ้าใน

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัว

กันทอผ้าซิ่นตีนจกศิลปะแห่งวิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาของชาวบ้านไว้บนผืนผ้าอย่างสวยงาม 

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน ทั ้งรูปแบบดั ้งเดิมและ

รูปแบบท่ีพัฒนาให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้น เช่น ผ้าซ่ิน

ตีนจกลวดลายแบบโบราณและลวดลายท่ี

คิดค้นพัฒนาจากของโบราณ ผ้าพันคอ ผ้า

คลุมไหล่ ชุดผ้าทอร่วมสมัย เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 6.7  ผ้าซ่ินตีนจกดอยเต่า ของร้านค้าเอ้ือมเดือน 
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6 
ร้านค้าผ้าทอผ้าฝ้ายขนแกะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งงานหัตถกรรม : Atittaya Natural Indigo อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : ผ้าทอลาย4 และ5ตะกอ เป็นผ้าทอที่มีความงดงาม จากการเส้นฝ้ายท่ี

ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และมัดย้อมเส้นฝ้ายเกิดลวดลายที่สวยงาม เหมาะ

สำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และยังสามารถใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้อีกหลากหลายตามแต่

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางร้านยังมีสิ้นค้าอีกหลายอย่าง เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุม

ไหล่ เส้ือ และถุงย่าม ต่างหู  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.8   ผ้าคลุมไหล่ ของร้านค้าผ้าทอผ้าฝ้ายขนแกะ 
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7 
ร้านค้าผ้าทอแม่วาง 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านค้าผ้าทอแม่วาง 

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : เป็นผ้าทอมือ 

จากชุมชนชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ ท่ีสืบทอด

มายาวนาน สะท้อนภูมิปัญญาและบ่งบอก 

อัตลักษณ์ด้วยวิธีการทอโดย “กี่เอว” ที่มี

ลักษณะการทอใช้ฝ้ายโยงเข้ากับเอวของผู้

ทอและเสาบ้านสามารถเคลื่อนย้ายไปทอ

ในที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีลวดลาย

การทอที่แปลกตา สีสันเส้นฝ้ายผ่านการ

ย้อมสีธรรมชาติ และมักมีการปักลวดลาย

จากเมล็ดลูกเดือยที่สวยงาม สะดุดตาเวลา

สวมใส่ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

เช่น เสื้อปกาเกอะญอ ถุงย่าม สายรัดเอว 

ผ้าสำหรับตัดเย็บ เป็นต้น  

ภาพท่ี 6.9  ถุงย่ามปกาเกอะญอ  ของร้านค้าผ้าทอแม่วาง 
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8 

ร้านค้าบ้านม้งดอยปุย 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : บ้านม้งดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : “ผ้าเขียนเทียน” บ้านม้งดอยปุย หนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมของ

เชียงใหม่อันมีเสน่ห์ ทรงคุณค่า จากเส้นใยกัญชงสู่การทอเป็นผืนผ้า นำมาเขียนเทียนแล้วนำไป

ย้อม ต้มเทียนออกจึงเกิดลวดลายสวยงาม เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าเอกลักษณ์หน่ึง

ของชาวม้ง เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ นำผ้าท่ี

ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ชุดม้ง กระเป๋า กระโปรง ผ้าคลุมไหล่ และผ้าคลุมโต๊ะ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.10  ผ้าเขียนเทียน จากชุมชนบ้านม้งดอยปุย 
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9 
ร้านค้าจ้องแดงแม่วาง 

 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ร้านจ้องแดงแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : “จ้องแดง” หรือ ร่มสีแดง เป็นงานหัตถกรรมชุมชนทำร่มโบราณ โครงสร้างทำ

จากไม้ไผ่ ใช้เส้นฝ้ายหลากสีสานยึดระหว่างซี่ร่ม ทำให้เกิดลวดสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำผ้า

หุ้มตามด้วยกระดาษสา ทาสีแดงหรือสีตามที่ลูกค้าต้องการ ก่อให้เกิดมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เป็นท่ี

สนใจของลูกค้า 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.11  จ้องแม่วาง ท่ีพัฒนาข้ึนจากรูปแบบเดิม 
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10 
ร้านค้าน้ำต้นแม่วาง 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : บ้านน้ำต้น อำเภอแม่

วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : “น้ำต ้น” เป็น

เครื่องปั้นดินเผา ที่ยังอนุรักษ์และฟื้นฟูการทำ

น้ำต้นตามแบบโบราณ โดยขั ้นตอนการทำ

แบบดั้งเดิมทั้งหมด ไม่มีเครื ่องจักรใดๆ ใน

ขั้นตอนการผลิต และมีการต่อยอดออกแบบ

น้ำต้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยลงรักปิด

ทอง วาดลายไทย ลงบนน้ำต้น ประยุกต์เป็น

เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้น ยังมีการ

ทำสร้อยลูกปัดจากดินเผา และการคั่วเมล็ด

กาแฟจากที่คั่วดินเผาที่ช่างได้คิดค้นขึ้นใหม่ 

สร้างความสนใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่าง

มาก 

 

ภาพท่ี 6.12  น้ำต้น เคร่ืองป้ันดินเผาของร้านค้าน้ำต้นแม่วาง 
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ภาพท่ี 6.13  น้ำต้นและหม้อน้ำลายทอง ร้านค้าน้ำต้นแม่วาง 

 

 
ภาพท่ี 6.14  ลูกปัดดินเผา ให้ลูกค้าได้เลือกและรอยเอง 

 

 
ภาพท่ี 6.15  มุมกาแฟ ของร้านน้ำต้นแม่วาง 
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11 
ร้านค้าเฮือนศิริศิลป์ 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์ อำเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ักษณะงานหัตถกรรม : เป ็นงาน

หัตถศิลป์จากองค์ความรู้ของช่างเมือง

เชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 

งานส่วนใหญ่เป็นงานจากกระดาษสา 

และผ้า โดย นำมาฉลุลาย (ตอกลาย) 

ให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ใช้ในการ

ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ใช้แทน

การริ้วผ้าประดับ มีผลิตภัณฑ์อีกหลาย

อย่าง เช่น โคมล้านนาทั้งแบบผ้าและ

กระดาษสาร ูปแบบขนาดต่างๆ ตุง 

ผ้าลายฉลุหลากลวดลาย เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 6.16 “ผ้าต้อง” ผ้าฉลุลายของร้านค้าเฮือนศิริศิลป์ 
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12 
ร้านค้าเฮือนซอมพอ 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : เฮือนซอมพอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : หัตถกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์ ที่พัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เครื่องจัก

สานของชุมชนในเขตตำบลป่าบง ให้มีความสวยงามร่วมสมัยยิ่งขึ้น ทำให้หัตถกรรมเครื่องจักสาน

จากไม้ใผ่เป็นที่สนใจของลูกค้า ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋าไม้ไผ่

สาน ตะกร้า กล่องต่างๆ พัด ดอกไม้ และพวงมาลัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.17  เคร่ืองจักสาน ของร้านค้าเฮือนซอมพอ 
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13 
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา

ล้านนา 

 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา

ล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : ส่วนใหญ่เป็นงานเผยแพร่

องค์ความรู้ทางด้าน ภาษาล้านนา จักสาน วาดรูป

ล้านนา การทำตุง-โคมพิธีกรรม ผ้าทอ และอื่นๆ ใน

ร้านมีผลิตภัณฑ์ให้ได้เลือกซื้อและลงมือทำเองอีก

ด้วย เช่น กระเป๋าผ้าจ้ำลาย การเขียนตั ๋วเมือง 

หนังสือ ผ้าพันคอ และเส้ือมัดย้อม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.18  ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้ร่วมจ้ำลายลงบนกระเป๋าผ้า 
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14 
ร้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : หัตถกรรมไม้

แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ 

ล ักษณะงานห ัตถกรรม  : เป ็นงาน

หัตถกรรมไม้แกะสลัก และงานป้ันรักสมุก 

ถือเป็นงานหัตถกรรมที ่สร้างชื ่อเสียง

ให ้ก ับเม ือง เช ียงใหม ่  ผล ิตภ ัณฑ ์ มี

หลากหลาย เช่น อูบปั ้นรักสมุกขนาด

ต่างๆ แจกัน พาน ขันโตกปั ้นรักสมุก 

ตุ๊กตาไม้แกะ และช้างไม้แกะสลัก เป็นต้น 

เป็นที่สนใจแก่ลูกค้า ซื้อไปเป็นของฝาก

ของท่ีระลึก ของประดับตกแต่งบ้าน 

 

ภาพท่ี 6.19  สินค้าภายในร้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย 
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15 
ร้านค้าชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ักษณะงานห ัตถกรรม  : ห ัตถกรรมช ุมชนจาก 

ภูมิปัญญาต่าง ๆ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา

เช่น กระดาษสา จักสานกล่องข้าวจากใบตาล ตะกร้า

สาน หมวกกะโล่โบราณ ผ้าทอเครื่องแต่งกายชาวยอง 

เส้ือผ้าพ้ืนเมือง ผ้าขาวม้า และตุงใย เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 6.20  หมวกกะโล่และผ้าซ่ิน       ภาพท่ี 6.21   ตุงใย ของร้านค้าชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล 
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16 
ร้านค้าสาดแหย่งงามแม่จันทร์ศรี 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : บ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะงานหัตถกรรม : สาดแหย่งท่ีถักทอจากต้นแหย่ง เป็นเส่ือมีสีน้ำตาลอ่อน มีความเล่ือมมัน

ตามธรรมชาติ ยิ่งใช้ไปนานๆ ผ่านการเช็ดถูทำความสะอาด ก็จะยิ่งมีสีงดงามและเป็นมันวาวมาก

ขึ้น ข้อดีของสาดแหย่งนอกจากความสวยงามแล้ว คือความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานกว่าเส่ือ

ชนิดอื่น อายุใช้งานจะมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทำความสะอาดง่าย มีสาดแหย่งขนาดต่างๆให้เลือก

ซ้ือ และมีสาธิตการทำสาดแหย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.22  สาดแหย่ง สินค้าของร้านค้าสาดแหย่งงามแม่จันทร์ศรี 
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2. พ้ืนท่ีสำหรับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 ร้านค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1 
สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย 

ลักษณะงานหัตถกรรม : หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง

สุโขทัย ส่วนใหญ่เป็นงานรูปแบบดั้งเดิม จากงานผ้า

ทอชาวไทพวนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มี

การทอที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทพวน 

โดยเฉพาะวิธีการทอผ้าซิ่นมุก และการทอถุงย่ามท่ี

ม ีลวดลายขิดที ่สวยงาม นอกจากนั ้นย ังม ีเ ส้ือ

พื ้นเมืองและเสื ้อแบบประยุกต์ ผ้าซิ ่นตีนจก ให้

ลูกค้าได้เลือกซื้อ มีการสาธิตการทอผ้าซิ่นมุกของ

ชาวไทพวน 

 

ภาพท่ี 6.23  สาธิตการทอซ่ินมุก ของชาวไทพวนจังหวัดสุโขทัย 
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ภาพท่ี 6. 24  ซ่ินมุกจังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6. 25  เส้ือผ้าท่ีตัดเย็บจากผ้าพิมพ์ลายและผ้าทอพ้ืนเมือง 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 24 

 

 

2 
จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ลักษณะงานหัตถกรรม : เป็นงานหัตถกรรมจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน จากชุมชนหัตถกรรมในพื้นท่ี 

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาออกร้าน มีทั้งสินค้าที่นำมาจำหน่ายและให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมทำ เช่น ผ้าห่มต๋า

โก้ง โคมทำจากกระดาษและผ้าทอ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีตุ๊กตาทำเป็นพวงกุญแจจากผ้าต๋าโก้ง 

ทาสีหัวเรือแข่งพญานาคจำลอง ให้ผู้ร่วมงานท่ีสนใจได้ทดลองทำ 

 

ภาพท่ี 6.26  เอกสารแนะนำ จังหวัดน่าน  ภาพท่ี 6.27 กิจกรรมระบายสีหัวเรือแข่งพญานาค 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 25 

 

 

3 
จังหวัดเชียงราย (โรงเรียนจันจว้า

วิทยาคม) 

 

 

 

 

 

แหล่งงานหัตถกรรม : โรงเรียนจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ลักษณะงานหัตถกรรม : เป็นผ้าปักเมี่ยนจากชุมชนหัตถกรรมชาติพันธุ์เมี่ยนร่วมกับโรงเรียจันจ

ว้า มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ชุดแต่งกายชาวเมี่ยน ผ้าคลุมไหล่ รวมถึงการสาธิตการปักผ้าเปิด

โอกาสให้ผู้สนใจได้ลงมือปัก มีกาแฟและเมล็ดกาแฟจากกิจกรรมของนักเรียน ให้ได้เลือกซื้อเลือก

ชิมอีกด้วย เป็นท่ีสนใจของผู้ร่วมงานเลือกซ้ือและทดลองทำอย่างสนุกสนาน 

 

ภาพท่ี 6.28  การสาธิตผ้าปักเม่ียน และผลิตภัณฑ์กาแฟ ของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 
 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 26 

6.2  ก๊ึดแป๋งแต่งสร้าง : Creative Workshop 

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ช่าง นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมเรียนรู ้ได้ทดลองปฏิบัติงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน งานเชิงช่างมรดกวัฒนธรรม ที่มี

ความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนา 

สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในด้านที่ตัวเองถนัด สร้างคุณค่าให้แก่ชิ้นงาน ส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบที่ได้

ลงมือทำ  

กิจกรรมเผยแพร่การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการต่อยอดสร้างสรรค์รูปแบบ

งานหัตถกรรมร่วมสมัย ภายในงาน Chiang Mai Crafts Fair 2020 ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2563  

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหา

วิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา 

6 วัน จากการเปิดรับสมัครลงทะเบีบยนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ ตลอดทั้งผู้ที่ให้ความ

สนใจจากการเข้าร่วมชมงาน 

ซึ ่งกิจกรรมเผยแพร่งานหัตถกรรม Crafts Workshop 2020 ภายในงาน Chiang Mai 

Crafts Fair 2020 ได้นำแนวคิด “กึ๊ด แป๋ง แต่ง สร้าง” คือ การคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้าง เพื่อสร้างความ

สนุกสดใส โดยการนำกิจกรรมการเรียนรู้งานหัตถกรรมทั้ง 5 ประเภท จากหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ มาให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปด้วยกัน โดยมีประเภทงานหัตถกรรม ดังนี้ 1) หัตถกรรม

ประเภทงานไม้ 2) หัตถกรรมประเภทงานกระดาษ 3) หัตถกรรมประเภทงานจักสาน 4) หัตถกรรม

ประเภทงานโลหะ 5) หัตถกรรมประเภทงานผ้า โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมแกะไม้ สลักลาย                 6. กิจกรรมคัวเงิน สลัก ดุน 

2. กิจกรรมป้ันลาย สมุกรัก                  7. กิจกรรมคัวตอง ดอกไม้ไหว  

3. กิจกรรมตอกสลัก ต้องลาย               8. กิจกรรมเย็บหมอน นอนหนุน 

4. กิจกรรมประดับดวง โคมประทีป        9. กิจกรรมอะหล่ิง ต่ิงต๋ิว 

5. กิจกรรมสาน สรรสร้าง โลก             10. กิจกรรมมัดผ้า ย้อมคราม 
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ภาพท่ี 6.29  รายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม Crafts Workshop 2020 
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การดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม 

1 การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

 

ภาพท่ี 6.30  รายละเอียดแบบฟอรKมการลงทะเบียนสมัคร Crafts Workshop 2020 
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ภาพท่ี 6.31  รายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม เผยแพรRงานหัตถกรรม Handicrafts Workshop 
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2  ประกาศรรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.32  รายละเอียดการประชาสัมพันธKรายช่ือผู̀เข̀ารRวมกิจกรรม Crafts Workshop 2020 
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1 
กิจกรรม Workshop : แกะไม้ สลักลาย 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

กิจกรรมแกะไม้ สลักลาย การเรียนรู้เทคนิคการแกะสลักไม้อันเลื่องชื่อ จากชุมชนหัตถกรรม

ไม้แกะสลักบ้านถวาย ผู้สืบทอดกรรมวิธีเทคนิค และการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมไม้แกะสลักของเมือง

เชียงใหม่มาอย่างยาวนาน 

วิทยากร  :  นายอนัน ทาโน ช่างแกะสลักไม้ ชุมชนหัตถกรรมไม้แพสลักบ้านถวาย 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.33  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแกะไม̀ สลักลาย 
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2 
กิจกรรม Workshop : ปั้นลาย สมุกรัก 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

 

กิจกรรม ปั้นลาย สมุกรัก กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคภูมิปัญญาเชิงช่างพื้นบ้าน ด้วยการ

ตกแต่งเพื่อสร้างลวดลายให้งานหัตถกรรมด้วยเทคนิคการเดินเส้น ปั้นลาย จากรักสมุก โดยการถ่ายทอด

จากชุมชนงานหัตถกรรมบ้านถวาย 

วิทยากร :  กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัตถกรรมไม้แพสลักบ้านถวาย 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.34  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปfgนลาย สมุกรัก 
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3 
กิจกรรม Workshop : ตอกสลัก ต้องลาย 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

กิจกรรมตอกสลัก ต้องลาย การเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลาย จากเทคนิคเชิงช่าง

งานหัตถกรรม ฉลุลายกระดาษ ให้เกิดเป็นลวดลายลายและรูปทรงต่าง ๆ  

วิทยากร :  แหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป์เวียงกุมกาม 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  23 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.35  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตอกสลัก ต̀องลาย 
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4 
กิจกรรม Workshop : ประดับดวง โคมประทีป 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

 

กิจกรรมประดับดวง โคมประทีป การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์โคมแขว 

หนึ่งในหัตถกรรมอันเป็นที่รู ้จักของเชียงใหม่ ผ่านการเรียนรู ้กรรมวิธี ขั้นตอน และเทคนิคของการ

สร้างสรรค์โคมแขวแบบล้านนา  

วิทยากร แหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป์เวียงกุมกาม 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.36  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประดับดวง โคมประทีป 
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5 
กิจกรรม Workshop “สาน สรรสร้าง โลก” 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 
 

กิจกรรมสาน สรรสร้างโลก กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการจักสาน สร้างสรรค์กระถางต้นไม้ 

และร่วมกันสร้างลมหายใจสะอาด กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้มงคล จากกลุ่ม 

“เขียว สวย หอม” เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับไปดูแล และช่วยเติมเต็มออกซิเจนกลับคืน

ให้แก่โลก 

วิทยากร :  เฮือนซอมพอ 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  41 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.37   บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสาน สรรสร̀าง โลก 
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6 
กิจกรรม Workshop : คัวเงิน สลุก ดุน 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

กิจกรรมคัวเงิน สลัก ดุน การเรียนรู้เทคนิคการสลักดุนให้เกิดลวดลายอันสวยงาม จากศูนย์

การเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ (ถนนวัวลาย) แหล่งผลิตงานหัตถกรรมสลักดุนเครื่องเงินอัน

เล่ืองช่ือเมืองเชียงใหม่ 

วิทยากร ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมเคร่ืองเงินวัดศรีสุพรรณ 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.38  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมคัวเงิน สลัก ดุน 
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7 
กิจกรรม Workshop : คัวตอง ดอกไม้ไหว 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

กิจกรรมคัวตอง ดอกไม้ไหว การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม

พื้นบ้าน จากแผ่นโลหะสู่การสร้างสรรค์ดอกไม้โลหะ สวยงามเพื่อการประดับตกแต่งและถวายเป็นพุทธ

บูชาตามคติความเช่ือล้านนา 

วิทยากร คุณสุริเยนทร์ แสนศรี  

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.39  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมคัวตอง ดอกไม̀ไหว 
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8 
กิจกรรม Workshop : เย็บหมอน นอนหนุน 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

กิจกรรม “เย็บหมอน นอนหนุน” เป็นเทคนิคการเย็บหมอนของอำเภอแม่แจ่ม ที ่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีสีสันจากลวดลายประดับตกแต่งหน้าหมอนด้วยเทคนิคการจกตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  กิจกรรมนี้จึงร่วมเผยแพร่กระบวนการเย็บหมอนแม่แจ่ม เพื่อให้เกิดการสืบทอดต่อคนรุ่นต่อไป

ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพ้ืนท่ี 

วิทยากร แม่คำป้อ กุลนันท์ ผ้าทอตีจกแม่แจ่ม 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.40  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเย็บหมอน นอนหนุน 
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9 
กิจกรรม Workshop : อะหลิ่ง ติ่งติ๋ว 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

กิจกรรมอะหลิ่ง ติ่งติ๋ว  เป็นการนำเศษผ้ามาสร้างสรรค์ผลงานเป็นของประดับตกแต่งเครื่อง

แขวน โดยการใช้เทคนิคการเย็บ ให้เป็นรูปร่าง และสร้างลวดลายจากการเย็บ เป็นกิจกรรมที่ลดเศษผ้าท่ี

เหลือจากการทำหมอน หรือการตัดเย็บ มาต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ 

วิทยากร แม่คำป้อ กุลนันท์ ผ้าทอตีจกแม่แจ่ม 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.41  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมอะหล่ิง ต่ิงต๋ิว 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 40 

10 
กิจกรรม Workshop : มัดผ้า ย้อมคราม 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

กิจกรรมมัดผ้า ย้อมคราม การเรียนรู้และสร้างสรรค์งานผ้าด้วยเทคนิคร่วมสมัยจากประเทศ

ญี่ปุ ่น “เทคนิคชิโบริ” สู่การสร้างสรรค์ประยุค เข้ากับสถานการณ์ในยุคสมัย Covid-19 กับการร่วม

สร้างสรรค์หน้ากากผ้าเพ่ือการป้องกันในสถานการณ์ปัจจุบัน 

วิทยากร :  คุณธีระพงษ์ พวงดอกไม้ 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  31 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.42  บรรยากาศผู̀เข̀ารRวมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมมัดผ̀า ย̀อมคราม 
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6.3  ลมหายใจ๋คนเมือง 

“ลมหายใจ๋คนเมือง” นิทรรศการงานศิลปะพ้ืนบ้านล้านนา ท่ีแสดงวิธีคิด ความเช่ือ และการ

ออกแบบของคนในอดีต ที่ผสมผสานสุนทรียศาสตร์ ผ่านงานหัตถกรรม และรูปแบบศิลปะ เป็นข้าวของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ การดำรงชีวิตในวิถีแห่งจารีตท่ีปัจจุบันได้หายไปแล้ว และกำลังจะหายไป การเปรียบเทียบ

รูปแบบงานหัตถกรรมดั้งเดิม ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปได้คิด และพัฒนางาน โดยการรวบรวม

ผลงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของคนล้านนา มานำเสนอในมิติที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันอย่าง

น่าสนใจ  

นิทรรศการศิลปะพื้นบ้านล้านนา “ลมหายใจคนเมือง” ได้จัดทำและนำเสนอขึ้นมาเพื่อเชิดชู

เกียรติแก่ช่างหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ และทายาทช่างหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ ของงานช่างเริ่มห่าง

หายในวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน กลับมามองคุณค่าของงานหัตถกรรมเชียงใหม่ ที่มีการสืบทอดมา

ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน สู่การอนุรักษ์และพัฒนาในอนาคต งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ที่นำเสนอใน

คร้ังน้ี ได้จำแนกประเภทอยู่ 7 ประเภท ดังน้ี 

1.  งานไม้ 

2.  งานโลหะ 

3.  งานจักสาน 

4.  งานกระดาษ 

5.  งานผ้า 

6.  งานเคร่ืองเขิน 

7.  งานเคร่ืองป้ันดินเผา 

โดยมีรายละเอียดของประเภทงานหัตถกรรมดังต่อไปน้ี 

1.  งานไม้ จำแนกได้ 2 ประเภท  

1.1  งานไม้แกะสลัก เป็นงานศิลปกรรมพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ ที่ทำสืบต่อกันมา

เป็นเวลาช้านาน ในอดีต ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง ในพุทธศาสนา และเพ่ือ

ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน หรือทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ บ้าง ปัจจุบันรูปแบบของการแกะสลัก

ไม้ได้เปลี่ยนแปลงไป ตามความนิยมของสังคมมากขึ้น รูปแบบทางศิลปกรรมของงานไม้แกะสลักจึง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เคยทำงานแกะสลักไม้ด้วยจิตศรัทธาในพุทธศาสนา โดยทำ เป็นลวดลายและ

เคร่ืองประดับตกแต่งศาสนสถาน ส่วนในปัจจุบันงานแกะสลักไม้มีรูปแบบท่ีเป็น ไปตาม ความต้องการของ

ตลาด หรือมีลักษณะรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้น โดยแหล่งผลิตไม้แกะสลักเหล่านี้กระจายอยู่ในเขตอำเภอ

ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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1.2  งานไม้กลึง เป็นช่างหัตภกรรมประเภทหนึ่ง ของเมืองเชียงใหม่ โดยงานกลึงไม้

จะมีความสำคัญในการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถาน และบ้านเรือน รวมไปถึงข้างของเครื่องใช้ในวิถี

ชีวิตของคนเมืองเชียงใหม่ เช่น ราวระเบียงไม้กลึงประดับวิหารล้านนา หรือราวระเบียงบ้านเป็นต้น, พาน

ไม้กลึงท่ีใช้ในพิธีกรรมทางความเช่ือ เป็นต้น งานไม้กลึงหัตถกรรมเชียงใหม่มีให้พบเห็นท่ัวไปตามอาคารศา

สนสถานและบ้านเรือนรวมถึงเคร่ืองใช้ในพิธีกรรมในเมืองเชียงใหม่ 

2.  งานโลหะ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.1  เครื่องเงิน แหล่งผลิตเครื่องเงินที่พบในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 2  แหล่ง คือ 

“ชุมชนบ้านวัวลาย” และ “บ้านศรีสุพรรณ” ถือได้ว่าเป็นแห่งผลิตเครื่องเงินแหล่งใหญ่ของเมืองเชียงใหม่

ที่มีการทำเครื่องเงินผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนบ้านวัวลายและบ้านศรีสุพรรณในอดีต มักนิยมทำสลุง 

เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินอีกหลายประเภท เช่น พานหรือขันดอก ตลับใส่ของ 

หีบหมาก เครื่องเชี่ยนหมาก และเครื่องประดับเป็นต้น สำหรับลวดลายที่ปรากฏอยู่บน สลุงเงินของบ้าน

วัวลาย เป็นลวดลายท่ีมีลักษณะเฉพาะและถือว่าเป็นลายแบบพ้ืนเมืองเชียงใหม่ 

2.2  เครื่องทองเหลือง หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า “คัวตอง” ถือเป็นงานหัตถกรรม

ประเภทหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ คัวตองใช้สำหรับเป็นเครื่องประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานแหล่งผลิตใน

จังหวัดเชียงใหม่ คือ ชุมชนวัดพวกแต้ม อำเภอเมือง เป็นชุมชนช่างฝีมือมาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันยังคงมี

การผลิตเครื่องทองเหลือง เช่น พุ่มดอกไม้เงิน พุ่มดอกไม้ทอง ฉัตร และ สัปทน เป็นต้น สำหรับเป็น

เคร่ืองประดับจะเป็นงานดอกไม้ไหว และเล็บ ท่ีนำไปใช้ในงานฟ้อนรำ ท่ีเรียกว่าฟ้อนเล็บ 

3.  งานจักสาน 

งานจักสาน เป็นงานหัตถกรรม อย่างหนึ่ง และนับเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน

เมืองเชียงใหม่ โดย การนำวัสดุจากธรรมชาติขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น 

กระเป๋า เสื่อ ตะกร้า กระบุง หรือของใช้อื่นๆ เป็นต้น พบเห็นงานจักสานได้ตามวิถีชีวิตของคนในเมือง

เชียงใหม่ที่ยังคงใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้บางอย่างได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานออกไปบ้าง แต่ก็ยังคง

คุณค่าของงานจักสานไว้ แหล่งผลิตมีทั ่วไปในเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ผลิตจำนวนมากและปรับตัวงาน

หัตถกรรมทำเป็นอาชีพหลักได้ เช่น ในเขตอำเภอสารภี บ้านป่าบง ตำบลป่าบง ในเขตอำเภอหางดง 

อำเภอสันป่าตอง และในเขตอำเภอแม่แจ่ม เป็นต้น  

4.  งานกระดาษ 

กระดาษสาถูกเผยแพร่เข้ามาในเชียงใหม่ พร้อมกับพุทธศาสนา เพื่อใช้ทำบันทึกตำรา

และคำสั่งสอน ดังนั้นการใช้กระดาษสา จึงเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธ

ศาสนาอย่างมากรวมไปถึงวิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือ การตกแต่งถวายทานแทบทุกประเภท จะ

ตกแต่งด้วยกระดาษสาทาสีต่าง ๆ ให้สวยงาม เพื่อใช้ในงานเทศกาลต่างๆ ของวัด และพิธีกรรมต่าง ๆ ใน
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เมืองเชียงใหม่มีการผลิตกระดาษจากต้นสา โดยเป็นทั้งกระดาษเป็นแผ่นเพื่อใช้ห่อของและพัฒนาต่อเป็น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โคมกระดาษสา ร่มกระดาษสา หรือกล่องใส่เครื่องประดับ รวมไปถึงงานดอกไม้

ประดิษฐ์จากกระดาษอีกด้วย แหล่งผลิตงานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่ พบอยู่ จำนวน 3 แหล่งใหญ่ 

ได้แก่ ในเขตตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม และตำบลลวงเหนือ อำเภอดอย

สะเก็ด เป็นต้น 

5.  งานผ้า 

เมืองเชียงใหม่ มีผ้าทอพื้นเมืองอยู่ค่อนข้างมากและมีความหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องด้วยมี

กลุ่มชนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ แต่ละกลุ่มชนล้วนรู้จักการทอผ้าเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอย

ต่างๆ ในชีวิตประจำวันวิถีของคนเมืองเชียงใหม่ และมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเหตุนี้ผ้าทอท่ีพบใน

เมืองเชียงใหม่จึงมีรูปแบบ เทคนิค และลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นและชาติพันธ์ุ ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ หรือภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ แหล่งผลิตพบได้

ทั่วไปในเขตเมืองเชียงใหม่ ทั้งงานผ้าทอพื้นเมือง และงานผ้าทอชาติพันธุ์ เช่น อำเภอเมือง อำเภอสัน

กำแพง อำเภอแม่ริม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออ่ืนๆ เป็นต้น   

6.  งานเคร่ืองเขิน 

งานเครื่องเขิน เป็นงานหัตถกรรมประเภทหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็น

ภาชนะรูปทรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขดหรือสานไม้ไผ่ให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นนํามาเคลือบด้วย

ยางรัก(ยางไม้ชนิดหนึ่ง)เพื่อให้ภาชนะมีความคงทนแข็งแรง จากนั้นทำการตกแต่ง โดยการเขียนลวดลาย

ด้วยชาด หรือการขูดลาย และบางครั้งยังมีการประดับด้วยทองคําเปลว หรือเงินเปลวด้วย ซึ่งภาชนะ

เครื่องเขินนี้จะมีชื่อ เรียกรวมๆ ในภาษาพื้นเมืองว่า “คัวฮักคัวหาง” บ้าง“เครื่องฮักเครื่องหาง” หรือ

“เครื่องฮักเครื่องคํา” บ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประดับตกแต่ง ว่าตกแต่งด้วย หาง(ชาด) หรือ

ทองคําเปลว และเรียกชื่อภาชนะแต่ละชนิดไปตามหน้าที่การใช้สอย แหล่งผลิตเครื่องเขินของเชียงใหม่ใน

ปัจจุบัน ได้แก่ บ้านเขินนันทาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และบ้านศรีปันครัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น 

7.  งานเคร่ืองป้ันดินเผา  

งานเครื่องปั้นดินเผาในเมืองเชียงใหม่นั้น ได้ปรากฏหลักฐานมานับตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ สืบทอดมาจนกระท่ังถึงสมัยหริภุญไชย แต่เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาเน้ือ

ดินธรรมดา ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เองภายในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเท่านั้น ส่วนการทำเครื่องปั้นดินเผาชนิด

เน้ือแกร่งท้ังแบบเคลือบและไม่เคลือบน้ัน น่าจะเร่ิมมีการผลิตข้ึนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19  โดยเช่ือ

ว่ามีช่างชาวจีนเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้สูงขึ้น การผลิตเครื่องปั้นดินเผาจึงเพ่ิม

มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายใน รวมทั้งผลิตขึ้นเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายให้แก่เมืองอื่นๆ 

เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของคนเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีการผลิต
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งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอย่างต่อเนื่อง แหล่งผลิตที่พบได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ต 

อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่วาง เป็นต้น 

งานหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่มีคุณค่าและความสำคัญในวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเชียงใหม่

เป็นอย่างมาก ทางคณะทำงานจึงได้คัดเลือกช่างสล่าพ่อครูแม่ครู ท่ีทำงานหัตถกรรมในแต่ละประเภท โดย

มีเกณฑ์การคัดเลือกช่างหัตถกรรมเชียงใหม่ เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา 

โดยเกณฑ์ดังนี้ เป็นช่างหัตถกรรมเชียงใหม่ที่ทำงานมานานแล้ว และสร้างสรรค์ผลงานและคุณประโยชน์

ให้กับเมืองเชียงใหม่ ช่างมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป หรือ เป็นทายาทของพ่อครูแม่ครูสล่าเชียงใหม่ มีความชำนาญ

และเชี่ยวชาญในงานหัตถกรรมด้านนั้นๆ ทางคณะทำงานจึงได้มีการคัดเลือกในครั้งนี้ จากสล่าของเมือง

เชียงใหม่ ท้ัง 7 ประเภท พ่อครูสล่า แม่ครูสล่า ท่ีได้รับคัดเลือกท้ังหมด 13 ท่าน ได้แก่  

1. พ่อครูเพชร  วิริยะ  ประเภทงานไม้ 

2. พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น  ประเภทงานไม้ 

3. พ่อครูสีทอน  กาวิละ  ประเภทงานไม้ 

4. พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์  ประเภทงานโลหะ 

5. พ่อครูดิเรก สิทธิการ  ประเภทงานโลหะ 

6. แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล  ประเภทงานจักสาน 

7. แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา  ประเภทงานกระดาษ 

8. แม่ครูไม  แซ่ว่าง  ประเภทงานผ้า 

9. แม่ครูเรือนมูล  คำหล้า  ประเภทงานผ้า 

10. แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน ประเภทงานเคร่ืองเขิน 

11. ครูบัวลอย  มหาพรหม  ประเภทงานเคร่ืองเขิน 

12. แม่ครูฤดี  สืบคำเปียง ประเภทงานเคร่ืองป้ันดินเผา 

13. พ่อครูจ๋ัน  ศรีสุวรรณ ประเภทงานเคร่ืองป้ันดินเผา 

โดยมีรายละเอียดของพ่อครูสล่า และแม่ครูสล่า ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1 

พ่อครูเพชร  วิริยะ 
 

อายุ : 65 ปี 

ประเภท : งานไม้ (สล่าแกะไม้) 

ที ่อยู ่ :  บ้านจ๊างนัก ตำบลบวกค้าง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 081-4725051 

ภาพท่ี 6.43  พ่อครูเพชร  วิริยะ 

พ่อครูเพชร วิริยะ บ้านจ๊างนัก “บ้านจ๊างนัก” สถานที่ทำงานของพ่อครูฯ และยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวด้านงานหัตถกรรมแหล่งสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพ่อครู ที่ออยากจะ

ให้บ้านจ๊างนัก เป็นศูนย์รวมของการสร้างงานหัตถกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านงานหัตถกรรม

แกะสลักไม้ “ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับพ่อครูคำอ้าย เดชดวงตา ที่วัดสันใต้ อ.สันกำแพง เขาเอามา

อบรมแกะสลักไม้ แกะช้าง ผมก็เลยมีโอกาสไปเรียนกับท่าน” คำกล่าวของพ่อครูสล่าเพชรท่ีได้บอกถึงท่ีมา

ของจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิธีการแกะไม้ และเริ่มสร้างสรรค์งานไม้แกะสลักตั้งแต่บัดนั้น ด้วยความ

เมตตาตาของพ่อครูฯ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การแกะสลักไม้ ทำปัจจุบันพ่อ

ครูสล่าเพชรมีลูกศิษย์ลูกหามากหน้าหลายตา นำเอาความรู้ด้านงานแกะสลักไม้ไปประกอบเป็นสัมมา

อาชีพเลี้ยงปากท้องของตนและครอบครัวได้ และท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า “จากสภาวะต่าง ๆ โอกาสที่จะ

สืบต่อได้ด้านวิชาการพวกนี้ น้อยลงๆ แล้วจนแทบจะหาย มันคงจะจบในรุ่นของผม และทีมงาน แต่

ความหวังก็ยังคิดว่ามันน่าจะมีอยู่” เมื่อเราหันกลับมามองย้อน แล้งลองไตร่ตรองดู จึงเกิดคำถามว่า 

กระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจะหายไปจากพื้นที่ และไม่มีการสืบทอดแล้วต่อไป และเราจะช่วยกัน

อย่างไรเพ่ือจะทำให้มรดกอันล้ำค่าน้ียังคงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 6.44 ผลงานแกะสลักของ พ่อครูเพชร  วิริยะ  
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ภาพท่ี 6.45  พ่อครูเพชร  วิริยะ  รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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2 
พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น ทายาท พ่อครูเรือน ทิพย์อุ่น 

 

อายุ : อายุ 53 ปี  

ประเภท : งานไม้ (เค่ียนไม้, กลึงไม้) 

ที่อยู่ : บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหาง

ดง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 081-2872511 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6.46  พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น  

 

พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น ผู้ที่ได้รับการสืบทอดกระบวนการขั้นตอนการ “เคี่ยนไม้” (กลึงไม้) 

จาก พ่ออุ๊ยเรือน ทิพย์อุ ่น ได้ให้ปณิธานที่แน่วแน่ไว้ให้กับพ่อครูฯ ว่า “ให้งานมีชื ่อเสียง ให้มันอยู่คู่

เชียงใหม่ต่อไป” ทำให้พ่อครูฯ รังสรรค์งานเคี่ยนไม้ออกมาสู่สังคมอย่างต่อเน่ืองอย่าง ผลิตขึ้นมาด้วยความ

รัก และความภาคภูมิใจ ในส่ิงท่ีตนทำอยู่ “อย่างน้อยเราก็ได้สืบสานงานโบราณท่ีกำลังจะหายไป แล้วก็ทุก

คนตอบรับขึ้นมา แล้วเราก็ก่อเกิดรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวอะไรได้ ก็มันเป็นสิ่งที่ดี” เป็นคำกล่าว

ของพ่อครูสล่า ที่ได้แสดงอออกให้ทุกคนได้รับทราบว่า เมื่อเรากระทำสิ่งไหนก็ตามด้วยความรัก และ

ภาคภูมิใจ สิ่งนั้นก็จะทำให้เราดำรงชีพอยู่ได้ด้วยกระบวนการของตัวมันเอง ทุกวันนี้ยังคงมีผู้คนที่มีความ

สนใจ แวะเวียนเข้าไปหาพ่อครูสล่าฯอย่างต่อเน่ือง เร่ิมมีความสนใจจากผู้คนรุ่นใหม่มากข้ึน ถือว่าเป็นเร่ือง

ดีท่ีเราจะได้ช่วยกันเพ่ือรักษามรดกอันล้ำค่าน้ีคู่อยู่กับเมืองเชียงใหม่ต่อไป 
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ภาพท่ี 6.47  “พระธาตุจำลอง” และ “ขันไม้” ผลงานไม้กลึง ของ พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น 

 

ภาพท่ี 6.48   พ่อครูมนตรี  ทิพย์อุ่น รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา 

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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3 
พ่อครูสีทอน  กาวิละ 

 

อายุ : อายุ 65 ปี 

ประเภท : งานไม้ (เค่ียนไม้, กลึงไม้) 

ที่อยู่ : บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่า

ตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 081-0232987 

 

 

ภาพท่ี 6.49  พ่อครูสีทอน  กาวิละ 

 

พ่อสล่าสีทอน กาวิละ เริ่มต้นสร้างสรรค์งานการเคี่ยนไม้ (การกลึงไม้) มาโดยตลอด ตั้งแต่อายุ 

28 ปี ซ่ึงในปัจจุบันน้ีพ่อสล่าสีทอนคือครูภูมิปัญญาด้านการเค่ียนไม้ท่ีเหลืออยู่เพียงท่านเดียวในหมู่บ้านต้น

แหนน้อยที่ยังคงทำการสร้างสรรค์งานอยู่ ถือเป็นการสืบต่อลมหายใจของงานหัตถกรรมให้คงอยู่ต่อมาได้ 

โดยในปัจจุบันยังขาดผู้สืบทอดกระบวนการผลิตงานการเคี่ยนไม้อันเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นสถานการณ์น่า

เป็นห่วงว่าในอนาคตงานหัตถกรรมการเคี่ยนไม้นี้จะคงอยู่คู่หมู่บ้านต้นแหนน้อย และเมืองเชียงใหม่สืบ

ต่อไปได้หรือไม่ 

 

 
ภาพท่ี 6.50  พ่อครูสีทอน  กาวิละ กำลังกลึงไม้  
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ภาพท่ี 6.51  “ขันซ่ี” และ “อูบ” ผลงานไม้กลึงของ พ่อครูสีทอน  กาวิละ 

 

 
ภาพท่ี 6.52   พ่อครูสีทอน  กาวิละ รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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4 
พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ 

 

อายุ : อายุ 69 ปี 

ประเภท : งานโลหะ (คัวตอง, บุดุนโลหะ) 

ท่ีอยู่ : วัดพวกแต้ม บ้านพวกแต้ม ตำบลศรี

ภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 081-9808761 

ภาพท่ี 6.53  พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ 

 

พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ หรือ ตุ๊เนตร ปัจจุบันอายุย่างเข้า 70 ปี เป็นชาวชุมชนพวกแต้ม 

เป็นชุมชนที่สืบทอดเรื ่อง “งานคัวตอง” ท่านพระครูเริ ่มได้เล็งเห็นถึงงานหัตถกรรมคัวตองที ่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนครั้งเมื่อ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ได้เข้ามาในชุมชนเพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรม จึงทำ

ให้ชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของตนเองที่มีอยู่ เกิดการสืบทอดงานคัวตองผ่านการรับใช้งานด้าน

พุทธศาสนา และประเพณีพิธีกรรมของเมือง ซึ่งท่านพระครูได้ให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์งาน

หัตถกรรมคัวตองของชุมชนมาโดยตลอด การผลิตงานคัวตองได้ผลิตมาอย่างต่อเนื ่องในรูปแบบท่ี

ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ในปัจจุบันนี้งานคัวตองของชุมชนพวกแต้มได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมี

รูปแบบของงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยลืมหันกลับมาสนใจในบริบทของงานหัตถกรรม

ด้ังเดิมของตน เราจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะพัฒนางานหัตถกรรมคัวตองท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนพวกแต้มคู่

กับเมืองเชียงใหม่สืบไป 

 

 
ภาพท่ี 6.54  พระครูประฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ กำลังดุนโลหะ 
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ภาพท่ี 6.55  ฉัตรทองเหลือง ดุน ฉลุลาย ปิดทองคำเปลว ผลงาน พระครูประฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ 

 

 
ภาพท่ี 6.56  พระครูประฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ รับประกาศเกียรติคุณเชิดชู 

เกียรติครูช่างสล่าล้านนาจาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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5 
พ่อครูดิเรก  สิทธิการ 

อายุ : อายุ 66 ปี 

ประเภท : งานโลหะ (คัวเงิน, บุดุนโลหะ) 

ที่อยู่ : บ้านศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 063-7291900 

 

ภาพท่ี 6.57  พ่อครูดิเรก  สิทธิการ 

 

พ่อครูดิเรก สิทธิการ เป็นสล่าเครื่องเงินและงานแผ่นภาพอลูมิเนียมมากว่า 40 ปี ในอดีตได้

เรียนรู้กระบวนการทำเคร่ืองเงินมาจากปู่ย่าตายาย โดยจะเน้นการผลิตข้าวของเคร่ืองใช้ เช่น สลุง ถาด ซ่ึง

ต้องอาศัยความชำนาญและความประณีตอย่างมากในการทำ แต่ในปัจจุบันสล่าที่มีความชำนาญในการทำ

เครื่องเขินแบบดั้งเดิมเหลืออยู่จำนวนไม่มากแล้ว มีการเน้นการผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ประดับตกแต่งวัดวา

อารามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับความนิยมมากกว่า และได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและรูปแบบ

ของลวดลายตามสมัยนิยม ซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มาศึกษาเล่าเรียนการผลิตงาน

หัตถกรรมเคร่ืองเงินและงานแผ่นภาพอลูมิเนียมอยู่เร่ือยมา 

 

 
ภาพท่ี 6.58  พ่อครูดิเรก  สิทธิการ กำลังดุนลาย “สลุงเงิน” 
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ภาพท่ี 6.59   “สลุงเงิน ลาย 12 นักษัตร” “หนุมานเนรมิตกาย” และ ผลงาน พ่อครูดิเรก  สิทธิการ 

 

 
ภาพท่ี 6.60  พ่อดิเรก  สิทธิการ รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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6 
แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล 

 

อายุ : อายุ 67 ปี 

ประเภท : งานเคร่ืองจักสาน 

ท่ีอยู ่ : บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่  โทร : 093-1311738 

ภาพท่ี 6.61   แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล  

แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล หรือแม่สล่าอี๊ด ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านของ

ตนเองมาโดยตลอด จึงเรียนรู้การผลิตงานหัตถกรรมเครื่องจักสานมาตั้งแต่เด็ก โดยมีพ่อและแม่คอยสอน 

ซึ่งเริ่มจากการฝึกสานตะกร้า กระบุง ต่อมาก็ได้มีการประยุกต์รูปแบบของเครื่องจักสานให้สอดคล้องกับ

ยุคสมัยและรูปแบบการใช้สอย โดยแม่สล่าอ๊ีดได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการผลิตเคร่ืองจักสานให้แก่ชาวบ้านใน

ละแวกใกล้เคียงที่สนใจ รวมถึงได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านงานจัก

สานอยู่เสมอ แม่สล่าอี๊ดจึงกลายเป็นที่รู้จักและมีลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเรียนรู้การทำ

เครื่องจักสาน นอกจากนี้แม่อี๊ดยังได้ศึกษารูปแบบและการทำเครื่องจักสานจากพื้นที่อื ่นๆ แล้วนำมา

พัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.62  แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล กำลังสานชะลอม 
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ภาพท่ี 6.63  กระเป๋า และ ตะกร้า ไม้ไผ่สานผลงาน แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล  

ภาพท่ี 6.64   แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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7 
แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา 

อายุ : 86 ปี 

ประเภท : งานกระดาษ (โคมล้านนา) 

ที ่อยู ่ : บ้านเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 089-7554231 

ภาพท่ี 6.65  แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา 

 

แม่ครูบัวไหล คณะปัญญา ได้เรียนรู้วิธีการผลิตโคมมาตั้งแต่อายุ 12 ปี และเป็นคนแรกที่นำภูมิ

ปัญญาการผลิตโคมมาเผยแพร่ในหมู่บ้านเมืองสาตรหลวง เนื่องจากแต่งงานและได้ย้ายมาอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงมาฝึกทำโคมร่วมกัน เมื่อมี

ความชำนาญก็เริ่มทำขายเพื่อเป็นร้ายได้เสริม และเมื่อโคมบ้านเมืองสาตรหลวงเริ่มเป็นที่รู้จัก จึงมีคน

ติดต่อมาเพ่ือส่ังผลิตโคมมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ส่งผลให้ภูมิปัญญาการผลิตโคมเผยแพร่อย่าง

แพร่หลายภายในหมู่บ้าน กลายเป็นท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันน้ี  

ภาพท่ี 6.66  แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา กำลังทำโคมล้านนา 
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ภาพท่ี 6.67  โคมล้านนา ผลงาน แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา 

 

ภาพท่ี 6.68   แม่ครูบัวไหล  คณะปัญญา รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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8 
แม่ครูไม  แซ่ว่าง 

 

อายุ : 81 ปี 

ประเภท : งานผ้า (ผ้าเขียนเทียน) 

ท่ีอยู่ : บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.69   แม่ครูไม  แซ่ว่าง  

 

แม่ครูไม แซ่ว่าง สตรีชาติพันธุ์ม้ง แห่งหมู่บ้านม้งดอยปุย ผู้มีความชำนาญทั้งทักษะและเทคนิค

การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าเขียนเทียน-ใยกัญชง งานหัตถกรรมแห่งชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง สืบทอด

จากบรรพชนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ตั้งแต่กรรมวิธีการเพาะปลูกต้นกัญชง เพื่อถักทอจากเส้นใยจนเป็น

ผืนผ้า สู่การสร้างสรรค์ลวดลายอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์จากการเขียนข้ีผ้ึงเพ่ือลวดลายอันวิจิตร และใน

ปัจจุบันแม้อายุที่ผันเปลี่ยนตามกาลเวลานางไมก็ยังคงมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานผ้าเขียนเทียนใยกัญชงน้ี

ให้มีความทันต่อยุคสมัยอีกท้ังยังคงอัตลักษณ์และรักษาคุณค่าทางภูมิปัญญาน้ีไว้สืบไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.70  แม่ครูไม แซ่ว่าง กำลังทำผ้าเขียนเทียน 
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ภาพท่ี 6.71  เคร่ืองแต่งกายสตรีชาวม้ง  

ผลงาน แม่ครูไม  แซ่ว่าง 

 

 
ภาพท่ี 6.72  แม่ครูไม  แซ่ว่าง รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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9 
แม่ครูเรือนมูล  คำหล้า 

อายุ : 60 ปี 

ประเภท : งานผ้า (ผ้าทอตีนจก) 

ที ่อยู่ : บ้านชั ่ง แปลง8 ตำบลท่าเด่ือ 

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 6.73   แม่ครูเรือนมูล  คำหล้า 

 

แม่ครูเรือนมูล คำหล้า ได้สนใจผ้าทอดอยเต่าเป็นผ้าทอที่โดดเด่นของผ้าทอเชียงใหม่ ด้วย

ลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นลายโบราณ แม่เรือนมูลได้สัมผัสการทอผ้าจากครอบครัวมาตั้งแต่

ครั้งเมื่อเป็นเด็ก และได้เริ่มทอผ้าด้วยตนเองอย่างจริงจังเมื่ออายุ 23 ปี และได้รังสรรค์งานผ้าทอมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าปัจจุบันนี้การทอผ้าได้หายไปจากหมู่บ้าน

ค่อนข้างมาก มีเพียงส่วนน้อยมากที่ยังสืบทอดกระบวนการทอผ้านี้ไว้อยู่ เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะ

ส่งเสริมให้ยังคงมีการใช้ และการผลิตผ้าทอแบบพื้นเมืองดั้งเดิม ให้คงอยู่กับอำเภอดอยเต่า และเมือง

เชียงใหม่ ถือว่าเป็นโจทย์ข้อสำคัญ ท่ีทุกคนจะต้องช่วยกันหาแนวทาง และวิธีการสืบทอดมรดกองค์ความรู้

น้ี ให้อยู่อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.74   แม่ครูเรือนมูล  คำหล้า กำลังทอผ้าตีนจก  
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ภาพท่ี 6.75  เคร่ืองแต่งกายสตรีชาวดอยเต่า และ ผ้าตีนจก 

ผลงานแม่ครูเรือนมูล  คำหล้า 

 

ภาพท่ี 6.76   แม่ครูเรือนมูล  คำหล้า รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา 

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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10 
แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน 

อายุ : 71 ปี 

ประเภท : งานเคร่ืองเขิน 

ที่อยู่ : บ้านนันทาราม ตำบลหาย อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 084-5037549 

ภาพท่ี 6.77   แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน 

แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน ได้ทำการผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเขินมากว่า 50 ปี โดยได้เร่ิมฝึกฝนมา

ตั้งแต่เด็ก ซึ่งมีพ่อแม่คอยสอน เมื่อมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ 

จนคนเหล่านั้นสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก มีผู้แวะ

เวียนมาเรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องเขินกับแม่สล่าดวงกมลโดยตลอด แต่เนื่องด้วยกระบวนการผลิตท่ีมี

ความยุ่งยากซับซ้อน หลายคนจึงเลิกล้มความตั้งใจที ่จะฝึกฝนต่อไป จะมีวิธีการใดที่จะช่วยให้งาน

หัตถกรรมเคร่ืองเขินอยู่คู่กับบ้านนันทารามและเมืองเชียงใหม่สืบต่อไป 

 

ภาพท่ี 6.78  แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน กำลังทำเคร่ืองเขิน 
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ภาพท่ี 6.79   “โอ” และ “ขัน” ผลงานเคร่ืองเขินของ แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน 

 

ภาพท่ี 6.80   แม่ครูดวงกมล  ใจคำปัน รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 66 

11 
แม่ครูบัวลอย  มหาพรหม  

อายุ : 70 ปี 

ประเภท : งานเคร่ืองเขิน 

ที่อยู่ : บ้านระแกง ตำบลหายยา อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 083-9408628 

ภาพท่ี 6.81  แม่ครูบัวลอย  มหาพรหม 

 

แม่ครูบัวลอย มหาพรม เป็นครูภูมิปัญญาของชุมชนระแกง ที่มีความชำนาญเทคนิคด้านการขูด

ลายเครื่องเขินเป็นพิเศษมากกว่า ๕๐ ปี  ซึ่งแม่ครูบัวลอยได้มีความสนใจขั้นตอนของการขูดลายที่มี

ลวดลายดั้งเดิมตั้งแต่เด็ก เรียนรู้ร่วมกับครอบครัวจนชำนาญ และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ แต่มักจะพบกับปัญหาในเรื่องของขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้ไม่เป็นที่สนใจ

มากนักสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนมากจะทำได้เพียงแค่ลายดอกเฉยๆ เพราะเทคนิคดั้งเดิมจะต้องใช้เวลา

ค่อนข้างมาก หากเทคนิคเดิมได้เริ่มสูญหายไปจะมีใครที่ช่วยสานต่อลมหายใจการขูดลายเครื่องเขินรักษา

ไว้กับเมืองเชียงใหม่ 

 

 
ภาพท่ี 6.82   แม่ครูบัวลอย  มหาพรหม กำลัง “ฮาย”ลายเคร่ืองเขิน  
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ภาพท่ี 6.83  “ขันหมาก”และ “โอฮายลาย”  เคร่ืองเขินผลงาน แม่ครูบัวลอย  มหาพรหม 

 

 
ภาพท่ี 6.84   แม่ครูบัวลอย  มหาพรหม รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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12 
แม่ครูฤดี  สืบคำเปียง 

 

อายุ : 83 ปี 

ประเภท : งานเคร่ืองป้ันดินเผา (ป้ันน้ำต้น) 

ที่อยู่ : บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 080-7914260 

 

ภาพท่ี 6.85   แม่ครูฤดี สืบคำเปียง 

แม่ครูฤดี สืบคำเปียง ที่ชาวบ้านเหมืองกุงต่างรู้จักกันในชื่อของ “แม่อุ๊ยดี” ผู้ที่สืบทอดการปั้นน้ำ

ต้น (คนโท) เก่าแก่แห่งบ้านเหมืองกุง แม่อุ๊ยดีได้รับการถ่ายทอดการปั้นน้ำต้นมาจากบิดาของท่านตั้งแต่

อายุ 25 ปี และผลิตงานหัตถกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปีมาแล้ว ท่ี

แม่อุ๊ยดียังคงนั่งอยู่ และบรรจงใช้สองมือของท่าน รังสรรค์ผลงานที่เรียกว่า “น้ำต้น” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

ให้คงคู่อยู่กับนามหมู่บ้าน “เหมืองกุง” และเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม่อุ๊ยดีกล่าวว่า “ไม่มี

เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ทักษะ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเลย ปัจจุบันคนทำอายุก็มากกว่า 50 

ปี ขึ้นไป” จึงเป็นคำถามต่อไปที่ว่า ลมหายใจของน้ำต้นบ้านเหมืองกุงนั้น จะอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ 

และจะมีวิธีการใดบ้างท่ีจะรักษากระบวนการผลิตยังเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.86  แม่ครูฤดี  สืบคำเปียง กำลังป้ันน้ำต้น 
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ภาพท่ี 6.87   “น้ำต้น” ผลงาน แม่ครูฤดี  สืบคำเปียง 

 

 
ภาพท่ี 6.88  แม่ครูฤดี  สืบคำเปียง รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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13 
พ่อครูจ๋ัน ศรีสุวรรณ 

 

อายุ : 88 ปี 

ประเภท : งานเครื่องปั้นดินเผา (ปั้นน้ำ

ต้น) 

ที่อยู่ : บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอ 

แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร : 089-7007273 

 

ภาพท่ี 6.89   พ่อครูจ๋ัน ศรีสุวรรณ 

พ่อครูจั๋น ศรีสุวรรณ เป็นบิดาของนายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ หรือที่รู้จักกันว่า สล่าแดง อาศัยอยู่

ในหมู่บ้านน้ำต้นมาตั้งแต่เกิด ซึ่งได้เรียนรู้และประกอบอาชีพด้วยการปั้นน้ำต้นมายาวนานกว่า 80 ปี โดย

น้ำต้นของบ้านน้ำต้นนี้จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากที่อื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงแต่สล่าแดงที่เป็นผู้สืบ

ทอดภูมิปัญญาอันมีคุณค่านี้ และยังได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจมาโดยตลอด มีคนรุ่นใหม่

ให้ความสนใจมาฝึกฝนวิธีการทำน้ำต้นจากพ่อสล่าจั๋นและสล่าแดงเพื่อประกอบอาชีพอย่างจริงจัง แต่

ภายหลังได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นๆ เนื่องจากการปั้นน้ำต้นไม่ก่อให้เกิดรายได้มากเท่าใดนัก และได้

กลายเป็นงานอดิเรกในยามว่างเท่านั ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันน้ำต้นจะไม่ใช่ภาชนะที ่ได้ร ับนิยมใน

ชีวิตประจำวันแล้ว แต่จะดีไม่น้อยถ้าหากว่ากระบวนการผลิตและรูปแบบของน้ำต้นยังคงได้รับการสืบทอด 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นความรุ่มรวยของวัฒนธรรมของล้านนา 

 
ภาพท่ี 6.90   พ่อครูจ๋ัน  ศรีสุรรณ กำลังขัดน้ำต้น 
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ภาพท่ี 6.91  น้ำต้นขัดผิวเสร็จแล้วรอเผา 

ภาพท่ี 6.92  พ่อครูจ๋ัน  ศรีสุวรรณ รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

จาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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รูปแบบการจัด นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง” ในงานเทศกาลศิลปะพื้นเมืองเชียงใหม่ (Chiang 

Mai Crafts Fair 2020) 

นิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง” เป็นนิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้านล้านนา ได้จัดแสดงผล

งานชิ้นเอกของพ่อครูสล่า แม่ครูสล่า ให้กับผู้สนใจได้ชมนิทรรศการนี้ ภายในนิทรรศการได้จัดผลงานพ่อ

ครูสล่า แม่ครูสล่า เล่าเร่ืองราวของงานหัตถกรรมช่างสล่าล้านนาเมืองเชียงใหม่ ท้ัง 7 ประเภทไว้  

สถานท่ี/ตำแหน่ง : บริเวณใต้ถุนเรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเน่ืองมาจากพ้ืนท่ี ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้เรือนโบราณล้านนา และยังมีภูมิทัศน์

ที่สวยงาม โดยความสมบูรณ์แบบทางด้านพื้นที่สามารถสอดคล้องกับนิทรรศการศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง

เชียงใหม่  

รูปแบบการจัดนิทรรศการ : การจัดนิทรรศการในคร้ังน้ี จัดข้ึนในลักษณะนิทรรศการภายใน

อาคาร โดยจัดแสดงชิ้นงานตั้งอยู่บนแท่นจัดแสดง พร้อมกับบอร์ดข้อมูลของพ่อครูสล่าแม่ครูสล่าทั้ง 13 

ท่าน มีผ้าสีขาวขึงเป็นฉากหลัง ใช้ไฟสว่างสว่างแก่ชิ้นงานและบอร์ดนิทรรศการ“ลม หาย ใจ๋” สล่าล้านนา 

เพื่อช่วยให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นสวยงาม เป็นที่สนใจแก่ผู้ชม ผลงานของแต่ละท่านสร้างความสนใจแก่

ผู้ชม  

ซึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2563 ทางคณะจัดงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 

มารวมแสดงความยินดีในการจัดงานครั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เดินชมนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง” 

ทั้งนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้ให้ความสนใจและชื่นชมผลงานหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ ที่ยังคง

อนุรักษ์และพัฒนางานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าไปพร้อมกันได้ ท่านยังให้เกีรติมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชู

เกียรติครูช่างสล่าล้านนา ให้กับพ่อครูสล่าแม่ครูสล่าทั้ง 13 ท่าน อีกด้วย เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีอย่าง

มาก  
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ภาพท่ี 6.93  ตัวอย่างบอร์ดข้อมูลพ่อครูสล่าแม่ครูสล่า ประเภทงานเคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองเขิน 
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ภาพท่ี 6.94  บรรยากาศภายในนิทรรศการ  

“ลมหายใจ๋คนเมือง” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.95  หัตถกรรมประเภทงานเคร่ืองเขิน 

และเคร่ืองป้ันดินเผา ในการจัดแสดงนิทรรศการ 

“ลมหายใจ๋คนเมือง”  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.96  หัตถกรรมประเภทงานโลหะ และ

เครื่องปั้นดินเผา ในการจัดแสดงนิทรรศการ “ลม

หายใจ๋คนเมือง”  
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ภาพท่ี 6.97  หัตถกรรมประเภทงานผ้า ในการจัดแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง”  

 

 
ภาพท่ี 6.98  หัตถกรรมประเภทงานกระดาษ ในการจัดแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง”  

 

 
ภาพท่ี 6.99  หัตถกรรมประเภทงานโลหะ ในการจัดแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง”  
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ภาพท่ี 6.100   หัตถกรรมประเภทงานจักสาน ในการจัดแสดงนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง”  

 

 
ภาพท่ี 6.101  ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าชมนิทรรศการ “ลมหายใจ๋คนเมือง”  
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ภาพท่ี 6.102   พ่อครูสล่าแม่ครูสล่าและท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน  

ร่วมถ่ายภาพ ในการรับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติครูช่างสล่าล้านนา  

 

คณะทำงานได้จัดทำวีดีโอนำเสนองานหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ช่าง และ

ทายาทช่างหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Network) ทาง เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) และ ยูทูป (YouTube) มีผู้รับชมและให้

ความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/3g-yz95lUJ/    https://youtu.be/QfZGHXQ_1bY 

ภาพท่ี 6.103  QR Code ส่ือโซเชียลมีเดีย    ภาพท่ี 6.104  QR Code ส่ือโซเชียลมีเดีย  

เพจเฟสบุ๊คโครงการฯ             ช่องทาง Youtube  

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 78 

6.4  จุมสล่า มาม่วน 

โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ

ยูเนสโก (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art)  จะได้จัดเทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ 

ขึ้นเป็นครั้งท่ี 4 (The 4th Chiang Mai Crafts Fair 2020) และการจัดพิธีเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Chiang Mai City of Crafts and Folk 

Art)  จึงเป็นงานเทศกาลที่รวมตัวของกลุ่มคนทำงานในด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน “จุมสล่า มา

ม่วน” เป็นการให้ความสำคัญของเมืองท่ีขับเคล่ือนด้วยวิถีแห่งหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน หน่วยงานและ

องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของบ้านเมือง สู่การเป็น

เครือข่ายของนานาชาติ ที่ร่วมกันผลักดันพลังความสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นขวัญ

กำลังใจให้ความสำคัญกับผู้ที่รังสรรค์งานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ การเฉลิมฉลองอยRางเปmนทางการ

คร้ังแรกของจังหวัดเชียงใหมR ใน 2 วาระพร̀อมกัน คือ  

1. ครบรอบ 3 ป8 ที ่จังหวัดเชียงใหมDไดFรับการประกาศใหFเปJนสมาชิกเมือง

สรFางสรรคOขององคOการยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) 

ดFานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบFาน (Crafts and Folk Art) เปJนแหDงแรกของ

ประเทศไทย 

2. จังหวัดเชียงใหมDไดFรับการยกยDองใหFเปJนเมืองหัตถกรรมโลก (WCC-World 

Craft City)ในวาระอันทรงเกียรติของจังหวัดเชียงใหมRที่สร`างชื่อเสียงทางด`าน

ศิลปะวัฒนธรรมให̀แกRประเทศไทย 

งานเฉลิมฉลองครั้งน้ีได้เชิญกลุ่มสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกของประเทศไทย

ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร รวมถึงเมืองที่มีความสนใจเข้าร่วม

เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 5 เมือง ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network : TCCN) รวมถึงสมาชิกของเมือง

หัตถกรรมโลก (WCC World Craft City) ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มในปี 2563 ซึ่งใน

ประเทศไทยมีสมาชิกของเมืองหัตถกรรมโลกอยู่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เมืองมัดหมี่โลก  และ

จังหวัดสกลนคร เมืองครามโลก เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างเมืองสำหรับการผลักดันเรื่องงานหัตถกรรมท่ี

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต และให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ

ยูเนสโกท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองอันเป็นสากล  
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กำหนดการ 
เฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก 

และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็น WCC - World Craft City 

วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2563   เวลา 16.00  น. – 19.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน 

16.30 – 17.0 0 น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และรายงานวัตถุประสงค์ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์   

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชมวิดีโอแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

โดย คุณอิทธิพล  คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ชมวิดีโอสารยินดี แสดงความยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองเป็น WCC-

World Craft City  

โดย Dr.Ghada Hijjawi-Qaddumi, President of WCC-APR 

ส่งมอบใบเก ียรต ิบ ัตรร ับรอง WCC World Craft City แก่จ ังหวัด

เชียงใหม่  

 กล่าวสนับสนุนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และ

แสดงความยินดี ในโอกาสที ่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมือง

หัตถกรรมโลก  

โดย นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

17.00 – 17.30 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับ

ครูช่าง สล่าล้านนาที ่เป็น “ลมหายใจ” ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หัตถกรรมท่ีมีคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ 

 โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 

17.30 – 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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บรรยากาศภายในงานเฉลิมฉลอง 

แนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

โดย คุณอิทธิพล  คุณปล้ืม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

หัตถกรรมที่เราหยิบใช้ทั้งในชีวิตประจาวัน พิธีกรรม เทศกาล ศาสนาและเป็นฐานของ 

พัฒนาการทางความคิดและเทคโนโลยี ความคุ้นชินระหว่างคนและหัตถกรรม ทำให้เรามองข้ามไปว่า ทุก

วันน้ี หัตถกรรมนั่นเองที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ ด้วยสายพระ

เนตรอันยาว ไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรง

ฟ้ืนฟู บ่มเพาะ หล่อเล้ียง และพัฒนาหัตถกรรมไทยจนกลายเป็นรายได้หลักของคนไทย หลายครอบครัว มี

การจ้างงานกว่า สามแสนคน สร้างรายได้รวมกว่า 90,000 ล้านบาท และท่ามกลางการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม หัตถกรรม กลายเป็นสมบัติทางภูมิปัญญาและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม

และเสริมความเข้มแข็งให้กับ สินค้า “เมด อิน ไทยแลนด์” ให้เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในฐานะของดี ดีไซน์สวย 

น่าใช้ และมีคุณภาพ  

กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหัตถกรรมผ่านการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการสร้างศูนย์รวมข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทาง

วัฒนธรรม การส่งเสริมสถาบันทางสังคมด้วยพลังบวร การส่งเสริมต่อยอดหัตถกรรมด้วยดีไซน์ที่สะท้อน 

เอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมในนาม Cultural Product of 

Thailand หรือ CPOT โดยกระทรวงฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและ 

ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และด้วยแนวทางการบูรณาการทางานเช่นนี้ วัฒนธรรมจะเป็น 

แนวทางหลักในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชน ต่อยอดเป็นการพัฒนาเมือง

และ จังหวัดอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต  

เชียงใหม่เป็นตัวอย่างท่ีเย่ียมยอดของการใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา และ

ยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้คน โดยเชียงใหม่มีหัวใจของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ 

ตามหลักการการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติครบท้ัง10 ประการ ได้แก่  

1.  มีประวัติศาสตร์ของการสั่งสม อารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมอันยาวนาน เป็นอู่

ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

2.  มี living heritage หรือศิลปินหรือช่างศิลป์ชั ้นครูที ่ย ังสืบทอดและต่อยอด

ศิลปหัตถกรรม มีสล่าท่ีเป็นเพชรงามของเมือง  

3.  มีชุมชนท่ียังผลิต สืบทอดศิลปวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน  

4.  มีสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็ง มีครูบา อาจารย์ นักวิชาการที่ต่อยอดและบันทึก

องค์ความรู้  

5.  มีเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายวัฒนธรรม ท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง  
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6.  มีผู้บริหารของจังหวัดและท้องถิ่นที่นาบทบาทของศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการ

พัฒนา เมืองและแก้ปัญหาของเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

7.  ผู้คนในเมืองมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น นาไปสู่ความนิยมของคน

นอกชุมชน สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก  

8.  การมี ส่วนร่วมในการสืบสานและรังสรรวัฒนธรรมโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่  

9.  มีสาธารณูปโภคทางวัฒนธรรมท่ีครบ ครัน ท้ังศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์  

10.  มีผลงานเป็นที ่ประจักษ์ โดยได้รับการรับรองในระดับสากล ให้เป็นเมือง

สร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ในปีพ.ศ. 2560 และ

ในปีน้ีได้รับ การรับรองให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลก  

ด้วยปัจจัยที ่กล่าวถึงทั ้งหมด เชียงใหม่ได้เน้นย้ำบทบาทของหัตถกรรม รวมถึงบทบาท ของ

ศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ปรัชญา และภูมิ

ความรู้ของผู้คน พัฒนาตัวเองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม ด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย นำพา 

ผู้คนมาพบเจอกัน เกิดการร่วมงาน ร่วมแรง และสร้างสายสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรู้สึกร่วมหรือ 

Sense of belonging อันเป็นพ้ืนฐานและขุมพลังของการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  
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ภาพที่ 6.106  วิดีโอแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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การส่งมอบใบประกาศสมาคมหัตถศิลป์โลก  WCC World Craft City แก่จังหวัดเชียงใหม่ท่ี

เชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่มหัตถศิลป์โลก โดยได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกันคือ  

1.  นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

2.  นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.  นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

4.  นางสาวดารุณี  ธรรมโพธ์ิดล  ท่ีปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 

5.  ศาสตราจารย์ ริชาร์ด เอ. แองเกิลฮาร์ท อดีตผู้เชี ่ยวชาญทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมเอเชียและแปซิฟิก  

6.  ผศ. วิลาวัณย์  เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.  รศ. มาณพ  มานะแซม  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 .   รศ .  ดร .  วรล ัญจก ์   บ ุณยส ุ ร ั ตน ์   ผ ู ้ อำนวยการสถาบ ันว ิ จ ั ยส ั งคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี  6.107 พิธีมอบใบประกาศสมาคมหัตถศิลป์โลก  WCC World Craft City 
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การแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน ระดับครูภูมิปัญญาของ

จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับเกียรติจาก “วงลายเมือง” วงดนตรี

ร่วมของครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีล้านนา บรรเลงดนตรี

และ“อื ่อกะโลง” โดย ผศ.วิลักษณ์  ศรีป่าซาง ซึ ่งใน

บทอื่อกะโลกนั้น ได้กล่าวถึงงานความงามของหัตถกรรม

และศ ิลปะพ ื ้นบ ้านของเม ืองเช ียงใหม ่  ท ี ่ม ีอย ่าง

หลากหลาย ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง

เชียงใหม่ ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิตของผู้คนใน

เมือง ท่ีพร้อมปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.108  อ่ือกะโลง การแสดงดนตรีศิลปะพ้ืนบ้าน ระดับครูภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 6.109  การฟ้อนกับงานหัตถกรรม การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของเมืองเชียงใหม่  

 

 
ภาพท่ี 6.110  ภาพถ่ายร่วมพิธีเฉลิมฉลองเมืองสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4 
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6.5  ลู่เล่น ลงข่วง 

เวทีวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดง การละเล่น และการเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ

ทางด้านศิลปะพ้ืนบ้าน งานสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมได้ออกสู่สาธารณะ และยังเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ

สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบ้าน ได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยการ

แสดงดนตรีพื้นเมือง ศิลปะการแสดงล้านนา จากกลุ่มรักษ์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

จังหวัดเชียงใหม่ดนตรีโฟล์คซองเพลงล้านนาร่วมสมัย จากวง The Raming และได้รับเกียรติจาก “วง

หมาเก้าหาง” ดนตรีอีสานคลาสสิค จากจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติร่วมขับร้องและบรรเลงแก่ผู้เที่ยวชม

งานในวันแรกของการเปิดให้เข้าชมอีกด้วย 

 

 

ภาพท่ี 6.111  ลานกิจกรรมลู่เล่นลงข่วง บริเวณลานต้นโชค ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
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ภาพท่ี 6.112  ฟ้อนดาบ จากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

 

ภาพท่ี 6.113   วงหมาเก้าหาง ดนตรีอีสานคลาสสิค ในเทศกาล  

Chiang Mai Crafts Fairs 2020 คร้ังท่ี 4 
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ภาพท่ี 6.114  วงหมาเก้าหาง ดนตรีอีสานคลาสสิค ในเทศกาล  

Chiang Mai Crafts Fairs 2020 คร้ังท่ี 4 

 

ภาพท่ี 6.115  วงหมาเก้าหางในรายการศิลป์สโมสร Thai PBS 

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

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 90 

 

ภาพท่ี 6.116   การแสดงศิลปะการต่อสู้ของล้านนา “ฟ้องเจิง” โดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

 

ภาพท่ี 6.117   การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง โดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
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ภาพท่ี 6.118  การแสดงโฟล์คซองคำเมือง จากวง The Raming 

 

 

ภาพท่ี 6.119  การแสดงโฟล์คซองคำเมือง จากวง The Raming 
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6.6  นิทรรศการเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ (Thailand Creative Cities Network : TCCN) 

นิทรรศการเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ (Thailand Creative Cities Network : TCCN) 

การรวบรวมข้อมูลการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ 

สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร รวมถึงนิทรรศการสร้างความรับรู้การขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้แก่ น่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และนิทรรศการเครือข่ายที่ร่วมพัฒนา

เมืองในด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.120  ข้อมูลภูเก็ต สมาชิก

เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
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ภาพท่ี 6.121   ข้อมูลเมืองสุโขทัย และกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
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ภาพท่ี 6.122   ข้อมูลเชียงใหม่ สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
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ภาพท่ี 6.123   ข้อมูลเชียงใหม่ สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
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ภาพท่ี 6.124   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายพันธมิตร 
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6.7  การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์  

แผ่นพับรายละเอียดข้อมูลงานเทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2020   

 

 
ภาพท่ี 6.125  แผ่นพับรายละเอียดข้อมูลเทศกาล Crafts Fair 2020 ขนาด A3  
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ป้ายเข้างาน และจุดจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.126  ป้ายกองโจรเข้างานและจุดจอดรถ Chiang Mai Crafts Fair 2020  

 

 

 


