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7 
รายงานผล การจัดทำเอกสาร ถ่ายทอดเร่ืองราว กระบวนการ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Book and Electronic Book) 

 
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Book Public and Electronic Book) ทำให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงความสำคัญของเมือง

เชียงใหม่ ที่มีคุณค่าอันโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ได้ทราบถึงกระบวนการ

ทำงาน คุณค่า เป้าหมาย ภารกิจของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ และสร้างความรับรู ้ให้แก่ประชาชน

ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเรียนรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านสถานที่ สัมผัสกับธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนคุณค่าของเมือง

เชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยจะมี

แผนการจัดหนังสือดังต่อไปน้ี 

ช่ือหนังสือภาษาไทย  “นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” 

ช่ือหนังสือภาษาอังกฤษ “CHIANG MAI CREATIVE CITY”  

7.1 การออกแบบรูปเล่ม 
1. เป็นหนังสือพกพา ขนาด A5 จำนวน 108 หน้า พิมพ์ 4 สี จัดพิมพ์แบบหน้าหลัง  

2. รูปภาพท่ีใช้ประกอบภายในเล่มเป็นรูปถ่าย และภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดเพ่ือขยาย
ความสำคัญของเน้ือหา 

3. ภาพหน้าปก รูปทรงของพระธาตุดอยสุเทพ ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 

ผสมผสานกับลายเส้น และจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้เส้นโค้งตัดภาพให้มีความน่าสนใจ มีแรงบันดาลใจจาก

ความโค้งของซุ้มโขง ที่เปิดออกให้เห็นถึงคุณค่าแห่งศิลปะและหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ เน้นสีทองขององค์

พระธาตุเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่าน

ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และสีเขียวน้ำตาล อันเป็นสีที่ใช้สื่อสารประจำโครงการฯ หน้าปกใช้อักษณ

คำว่า “นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ CHIANGMAI CREATIVE CITY, UNESCO Creative City of 

Crafts and Folk Art” ที ่เป็นการขยายความสำคัญของเรื ่องที ่ต้องการสื ่อสารว่าเมืองที ่ต้องการ

ขับเคลื่อนไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ ใช้และรักษาให้ได้ประโยชน์ต่อผู้คนและเมืองเชียงใหม่ และคำ

สำคัญ แสดงหัวข้อเนื้อหาที่จะปรากฏในหนังสือเล่มนี้บริเวณมุมล่างซ้าย พร้อมกับสัญลักษณ์ประจำ

โครงการฯ 
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ภาพท่ี  7.1  หน้าปกหนังสือ นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

4. แบบอักษร หัวข้อและเนื้อหา ใช้ Font K2D ที่มีความโค้งมน ปลายตัดโค้ง แสดงถึงลักษณะ

ของงานศิลปกรรมล้านนา ความโค้งของหลังคาอักษรมีที่มาจากซุ้มโขง ซึ่งทำหน้าที่เป็นซุ้มประตูทางเข้า

วัดท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวของล้านนา เป็นประตูท่ีเปิดโลกให้ได้รู้จักเมืองเชียงใหม่ให้กว้างขวางมากข้ึน 

5. สีท่ีใช้ สีหลักของโครงการประกอบด้วย สีน้ำตาล สีเชียว และสีรอง ใช้แบ่งหมวดหมู่เน้ือหา 
 

เมือง - มรดก - พิธีกรรม - หัตถกรรม - ผู้คน 
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ภาพท่ี 7.2  การใช้สีสำหรับการออกแบบหนังสือ 

 

6. เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ สถานที่ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่หล่อหลอมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ทรงคุณค่า ตลอดจนทิศทางการพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์และ

เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในระดับสากล ประกอบไปด้วย 5 หมวด ได้แก่ 

• เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก Chiang Mai Creative City 

• มรดกโลกเชียงใหม่ Chiang Mai Heritage 

• พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 

• ศิลปหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 

• วิถีแห่งเชียงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละหมวดดังต่อไปน้ี 
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หมวดที ่1 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก Chiang Mai Creative City 

กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเมืองเชียงใหม่ การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ของเมืองเชียงใหม่ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 

และทิศทางการดำเนินการของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประกอบด้วยเน้ือหา 

1.1. เมืองสร้างสรรค์คืออะไร 
1.1.1. ทำอย่างไรถึงจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ 
1.1.2. เป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วได้อะไร 
1.1.3. เมืองสร้างสรรค์ทำงานอย่างไร 

1.2. เส้นทางการท่องเท่ียว / Travel Rooting 

1.2.1. เย้ืองย่างรอบเวียงเชียงใหม่ เส้นทางเดินชมเมือง / Walk  

- อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิพิธภัณฑ์กลางเวียง วัดเจดีย์หลวง  

วัดพระสิงห์ ชุมชนพวกแต้ม วัดศรีสุพรรณ์ ประตูท่าแพ  

วัดสวนดอก ถนนนิมมานเหมินท์ 

1.2.2. เชียงใหม่ 2 3 วัน เส้นทางโดยรถ 

- วัดพระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย วัดต้นเกว๋น บ้านถวาย กาด

หลวง ย่านวัดเกต 

- ย่านสันกำแพง, ถนนต้นยาง, สันทราย-ดอยสะเก็ด, แม่ริม, 

หางดง-สันป่าตอง  

 

1.3. มนต์เชียงใหม่ในกาลเวลา / Chiang Mai Period  

ประวัติศาสตร์ บ้านเมือง และผู้คน ท่ีผ่านกาลเวลามาจวบจนปัจจุบัน เหตุการณ์

สำคัญ ความทรงจำ เร่ืองเล่าแห่งจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 

1.4. เท่ียวเชียงใหม่ อย่างไรถึงจะ “ดี” / Travel get better 

แนวทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเชียงใหม่ การ

แต่งการ การทักทาย ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ  
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ภาพท่ี 7.3  หมวดท่ี 1 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก Chiang Mai Creative City 
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หมวดที่ 2  มรดกโลกเชียงใหม่ Chiang Mai Heritage 

เป็นพื้นที่มรดกสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ที่ทำการขึ้นทะเบียน เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ระบุช ื ่อแหล่งมรดก รูปภาพ และตำแหน่งที ่ต ั ้ง ในระบบ QR Code 

ประกอบด้วยเน้ือหา 

2.1. มรดกเชียงใหม่ 
2.2. ประวัติศาสตร์ 
2.3. เมืองพหุวัฒนธรรม 
2.4. ภูมิลักษณะ และมงคลเมืองเชียงใหม่ 
2.5. แหล่งมรดกโลกเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 7.4  หมวดท่ี 2 มรดกโลกเชียงใหม่ Chiang Mai Heritage 

หมวดที่ 3  พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 

เนื้อหารวมรวมข้อมูลที่สำคัญกับเมืองเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวกับความเชื่อ ภูมิปัญญา และการ

สร้างสรรค์ของคนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่หลาก ใช้รูปภาพกิจกรรม และ

งานหัตถกรรมที่เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรม ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทศกาลของเมือง

เชียงใหม่ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ประกอบด้วย 

3.1 ประเพณีป่ีใหม่เมือง 

3.2 ประเพณีสืบชะตาเมือง 

3.3 ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล 

3.4 ประเพณีเดินข้ึนดอยสุเทพ 

3.5 ประเพณีย่ีเป็ง 

3.6 ประเพณีเล้ียงดง 

3.7 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ 

3.8 เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

3.9 เทศกาลศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองเชียงใหม่ 

3.10 เทศกาลศิลปะและงานออกแบบนิมมาน NAP 

3.11 เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง 

3.12 มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำแม่แจ่ม 

3.13 Lanna Expo 
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ภาพท่ี 7.5  หมวดท่ี 3 พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล Ceremony and Festival 
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หมวดที่ 4.  ศิลปหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 

เนื ้อหาประกอบไปด้วยแหล่งหัตถกรรมที่มีความหลากหลายทั่วเมืองเชียงใหม่ ชุมชน

หัตถกรรม แหล่งเรียนรู้เอกชน ภาครัฐ ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านของชุมชนของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
ชุมชนหัตถกรรม 

1. บ้านต้นเปา กระดาษสา 

2. บ้านศรีปันคัว ไม้ไผ่ขด เคร่ืองจักสาน 

3. บ้านนันทาราม งานรัก เคร่ืองเขิน 

4. บ้านเหมืองกุง เคร่ืองป้ันดินเผา 

5. บ้านหารแก้ว 

6. ศรีสุพรรณ วัวลาย ดุนลาย และเคร่ืองเงิน 

7. พวกแต้มคัวตอง ฉลุเคร่ืองทองเหลือง และผลิตภัณฑ์ทองเหลือง 

8. บ้านถวาย ไม้แกะสลัก ประดับรักสมุก 

9. บ้านเมืองสาทร โคมกระดาษย่ีเป็ง 

10. บ้านป่าบง-ไชยสถาน สารภี เคร่ืองจักสาน 

11. บ้านก่ิวแล สันป่าตอง 

12. บ้านตองกาย หางดง 

13. ดอยปุย ผ้าเขียนเทียนม้ง 

14. แม่สาใหม่ ผ้าเขียนเทียนม้ง 

แหล่งหัตถกรรม 

1. แหล่งทอผ้าตีนจก อำเภอแม่แจ่ม 

2. บ้านกาด แม่วาง แหล่งทำร่ม 

3. บ้านจ๊างนัก ไม้แกะสลักรูปช้าง อ.สันกำแพง 

4. บ้านช่างหล่อ พระพุทธรูป 

5. ผ้าทอ เคร่ืองรัก กะเหร่ียง อ.อมก๋อย 

6. แหล่งผ้าทอไทยอง บ้านป่าตาล อ.สันกำแพง 
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ศูนย์หัตถกรรม 

1. ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง 

2. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ผ้าทอสันกำแพง 

3. สยามศิลาดล สันกำแพง  

4. เชียงใหม่ศิลาดล ดอยสะเก็ด 

แหล่งเรียนรู้ศิลปะและหัตถกรรม 

1. แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านน้ำต้น สล่าแดง 

2. แหล่งวัฒนธรรมไทล้ือบ้านลวงเหนือ 

3. ศูนย์เรียนรู้ส่ิงถักทอ บ้านไร่ใจสุข 

4. แหล่งเรียนรู้เวียงกุมกามศิริศิลป์ 

5. เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง 
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ภาพท่ี 7.6  หมวดท่ี 4 ศิลปหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ Tradition Crafts and Folk Art 
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หมวดที่ 5  วิถีแห่งเชียงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 

วิถีชีวิตในเชียงใหม่ สำหรับประสบการณ์ที่เข้าถึงจิตวิญญาณแห่งเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง 

อาหาร การกิน สถานที่พักผ่อน แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ การเดินทาง หรือแม้กระทั่งโรงแรม ที่พัก ที่จะ

สร้างประสบการณ์แหล่งวิถีท้องถ่ินเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง ประกอบด้วย 

5.1 พิพิธภัณฑ์ และ แหล่งเรียนรู้ 

1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง 

2. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอ่ียม 

4. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ 

5. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

6. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

7. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

5.2 พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางศิลปะ 

1. Studio 

2. Galley 

3. ลานกิจกรรมเมือง 

4. พ้ืนท่ีชุมชน 

5.3 อาหาร การกิน 

1. ข้าวเหนียว วัฒนธรรมการกิน 

2. น้ำพริก อาหารคู่เรือน 

3. ของกินคนเมือง 

4. อาหารชาติพันธ์ุ 

5. ขนมพ้ืนเมือง 

6. คาเฟ่เชียงใหม่ 

6.1 กาแฟ 

6.2 ชา 

6.3 ขนมหวาน 

6.4 อาหารเฉพาะถ่ิน 

5.4 ตลาด 

1. ตลาดวโรรส กาดหลวง 

2. ตลาดประตูเชียงใหม่ 
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3. ตลาดสมเพชร ม่ิงเมือง 

4. ถนนคนเดิน วัวลาย/กลางเวียง 

5. ถนนนิมมาน 

6. ถนนช้างคลาน 

7. ถนนช้างม่อย 

8. ฉำฉามาเก็ต โหล่งฮิมคาว 

9. จริงใจมาเก็ต 

10. บ้านข้างวัด 

5.5 เวชนคร นวัตกรรมการแพทย์ 

1. สุขภูมิปัญญาบ้านนา 

2. นวัตกรรมการแพทย์ 

3. สถานบริการสุขภาพ 

5.6 ประสบการณ์  

1. Wellness and Spa 

2. Cultural Cooking 

3. Jungle Elephant 

4. Crafts Workshop 

5.7 โรงแรมท่ีพัก 

1. Homestay 

2. Tourist Hotel 

3. Economic Hotel 

4. Luxury Hotel 

5.8 การคมนาคม 

1. สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 

2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ระบบขนส่งสารธรณะ มินิบัส รถแดง สามล้อ สามล้อถีบ 

4. สถานีรถไฟเชียงใหม่ 

5. จักรยาน 
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ภาพท่ี 7.7  หมวดท่ี 5 วิถีแห่งเชียงใหม่ Chiang Mai Lifestyle 
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