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8 
รายงานผลการพัฒนาระบบและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ 

(Website and Character) 

เป็นการพัฒนาระบบ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ รวมทั้งการจัดทำสื่อตัวการ์ตูน 

(Character) ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเชียงใหม่ เพื่อนำตัว

การ์ตูนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงจัดทำสมุดภาพระบายสีลายเส้นตัว

การ์ตูน สำหรับเด็กหรือบุคคลทั ่วไป ซึ ่งจะทำให้รับรู ้และจดจำเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ของงาน

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

8.1 การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ (Website) 

8.2 การจัดทำคาแรคเตอร์ (Character) 

8.3 การจัดทำสมุดภาพระบายสี 

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

8.1 การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ (Website) 

การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ (Website) เป็นการพัฒนาระบบและรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ และเป็นช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจโครงการฯ โดยในปีนี้ทางคณะทำงาน

ได้ เปล ี ่ยนแปลง ชื ่อเว ็บไซต ์ (Domain Name) จากเด ิมค ือ chiangmai-cityofcrafts.com 

เปล่ียนแปลงเป็น creativecitychiangmai.com เพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือโครงการฯในภาษาอังกฤษ ง่าย

ต่อการส่ือสาร จดจำของผู้สนใจ พบเห็น และจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้อ่าน

ง่ายข้ึน 

 
ภาพท่ี 8.1  รูปแบบการแสดงผลบนเว็บไซต์ในช่ือโดเมนเนมใหม่  

www.creativecitychiangmai.com 
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ภาพท่ี 8.2  รูปแบบการแสดงผลบนเว็บไซต์ในช่ือโดเมนเนมใหม่ ท่ีประกอบด้วยแถบแสดงผล 

หน้าหลัก / เก่ียวกับเรา / บทความ / เครือข่าย / งานฝีมือและกิจกรรม 

 

 

ภาพท่ี 8.3 แถบเมนูเก่ียวกับเรา ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับ เชียงใหม่ / เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ / 

ทำไมเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ / ความหมายของสัญลักษณ์ / จะเข้าร่วมเครือข่ายได้อย่างไร /  

พันธกิจของโครงการ และสาส์นจาก อบจ.เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 8.4  ภาพแสดงแถบเมนูบทความของโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 8.5  ภาพแสดงเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง (เครือข่ายต่างประเทศ) 

 

ภาพท่ี 8.6  ภาพแสดงแถบเมนูงานฝีมือ ประกอบด้วย ไม้แกะสลัก เคร่ืองจักสาน เคร่ืองเขิน 

ผ้า เคร่ืองป้ันดินเผา งานโลหะ งานร่มกระดาษ และดอกไม้ประดิษฐ์ 
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ภาพท่ี 8.7  ภาพแสดงเน้ือหาแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในเชียงใหม่ 

(แหล่งเตาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง) 

 

ภาพท่ี 8.8  ภาพแสดงเน้ือหางานหัตถกรรมเคร่ืองเขิน 

 

ภาพท่ี 8.9  ภาพแสดงเน้ือหางานหัตถกรรมเคร่ืองเขิน 
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ภาพท่ี 8.10  ภาพแสดงเน้ือหาแหล่งผลิตเคร่ืองเขินในเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 8.11  ภาพเคล่ือนไหวแสดงงานหัตถกรรมประเภทเคร่ืองเขิน 

 

 

ภาพท่ี 8.12  ภาพแสดงโลโก้ผู้สนับสนุน (ด้านซ้าย) และลิงค์สำหรับเช่ือมต่อไปยังส่ือสังคมต่าง ๆ 

(ด้านขวา) Facebook Fan Page / LINE / Instagram และ YouTube 
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8.2 การจัดทำคาแรคเตอร์ (Character) 

การจัดทำคาแรคเตอร์ (Character) เพื ่อพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ (สมุดภาพระบายสี)  

โดยนำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผ่านตัวการ์ตูน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จึงนำมาถ่ายทอด เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือ

เป็นช่องทางหนึ่งใน การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ 

ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการรับรู้ ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ้าน  

คาแรคเตอร์ที่โดดเด่น รวมถึงงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 

คาแรคเตอร์ที่น่าจดจำ โดยนำงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตของคนหลากหลายชาติพันธุ์ มาออกแบบให้

น่าสนใจ นอกจากจะสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นและวิถีชีวิต แล้วยังสามารถนำเสนอ

เนื้อหาที่ยาก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อการเรียนรู้ และยังสามารถสร้างความรู้สึกสนุกสนานให้กับเยาวชนได้

ทุกเพศทุกวัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำตัวการ์ตูนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สร้างความรับรู้และจดจำเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรม ของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยคาแรคเตอร์ผู้หญิง และ

ผู้ชาย โดยใช้ชื่อแทนตัวคาแรคเตอร์ผู้หญิงว่า “น้องคำป้อ” แปลว่า หญิงสาวที่สวยงามดังทองคำที่มา

รวมกัน ดังคำจีบสาวในสมัยอดีต ท่ีมักจะพูดติดปากว่า “งามพ่ีหลี้ผ้อหล้อ คำป้อคำปัน” และใช้ช่ือแทนตัว

คาแรคเตอร์ผู้ชายว่า “อ้ายวันดี” แปลว่า ฤกษ์งามยามดี ประกอบด้วยคาแรคเตอร์ ดังน้ี 

1. สองแม่ลูกแต่งกายด้วยซ่ินตีนจก เกล้าผมเหน็บดอกไม้เมือง ถือขันดอก ขันสลุงไปวัด  
2. สาวงามช่างฟ้อน นุ่งซ่ินสันกำแพง กำลังฟ้อนเล็บและเหน็บดอกไม้ไหว 
3. แม่และลูกชายน่ังกินขันโตก และมีน้ำต้น ขันสลุง น้อยสำหรับด่ืมน้ำ  
4. สาวงามนุ่งซ่ินลุนตยาต่อตีนจก สวมเส้ือแขนยาวลูกไม้แบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
5. เด็กชายน่ังทำหน้าเศร้า อยู่กับของเล่นช้างม้า ทำจากไม้แกะสลักบ้านถวาย 
6. สาวงามช่างฟ้อนนุ่งซ่ินตีนจกฟ้อนขันดอก 
7. สาวงามป่ันรถถีบกางจ้อง นุ่งซ่ินสันกำแพง 
8. เด็กหญิงอุ้มน้องชาย จ้องมองแม่กำลังวาดลวดลายลงบนร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง 
9. สล่าแกะไม้ ชายเคียนหัวถอดเส้ือน่ังแกะไม้  
10.  สล่าป้ันน้ำต้น เด็กชายชุดหม้อฮ่อมน่ังป้ันน้ำต้น 

11.  สล่าต้องลาย ชายประกอบแผ่นต้องลายเป็นฉัตร 

12.  หญิงสาวชาวไทเขิน และขันหมากขนาดใหญ่ 

13.  สล่าจักสานชายถือสุ่ม ข้อง สวมกุบหาปลา 

14.  ไทล้ือเด็กหญิงสวมชุดไทล้ือกำลังป่ันฝ้าย 
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15.  หญิงสาวชาวลัวะหมา และเหน็บดอกเอ้ืองแซะ 

16. หญิงชาวกะเหร่ียงทอผ้าโดยใช้ก่ีเอว 
17.  หญิงชาวม้ง น่ังเขียนเทียน มีแมวตัวน้อยนอนเคียงข้าง 

18.  เด็กชายชาวม้ง น่ังบนรถฟอมูล่าม้ง กำลังขับเคล่ือนไหวด้วยความเร็วสูง 

19.  หญิงสาวชาวอาข่า แต่งกายสวยงามชูสองน้ิว (สู้ๆ) 

20.  หญิงสาวชาวเม่ียน สะพายตะกร้า และเก็บใบชา 

21.  หญิงสาวชาวลีซู แต่งกายสวยงาม และกำลังเซลฟ่ี 

22.  หญิงสาวชาวมูเซอ แต่งกายสวยงาม 

23.  สาวชาวไทใหญ่ สวมชุดนกกิงกะหล่า กำลังทำท่าฟ้อนรำสวยงาม 

24.  ลูกแก้วข่ีม้า ประเพณีปอยส่างลอง 

25.  เด็กชายตีกลองแอว – ออกลีลาท่าทาง 

26.  เด็กหญิงตีฆ้อง – ออกลีลาท่าทาง 

27.  เด็กชายเป่าป่ีแน - เป่าแน แก้มป่อง 

28. เด็กหญิงสีสะล้อ – น่ังสีสะล้อ 

29.  เด็กชายดีดซึง – น่ังดีดซึง 

30.  ชายดีดพิณเป๊ียะ 

31.  ฟ้อนผี หญิงสูงวัยกำลังฟ้อนผี 

32.  น่ึงข้าว เป่าไฟ – เด็กหญิงกำลังก้มเป่าเตาไฟ 

33.  ช่างซอ มีหมอนโบราณวางบนตัก มือถือไมค์ 

34.  ชายฟ้อนเจิง 

35.  หญิงสาวน่ังปักดอกไม้เคร่ืองสักการะ สวมชุดล้านนาสมัย 

36.  หญิงสาวแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง ถือขันสลุงมีน้ำหกออกจากขัน 

37.  หญิงสาวสวมชุดล้านนาสมัย เส้ือลูกไม้ น่ังทำบุญหยาดน้ำ 

38.  หญิงสาวแม่ค้าถือตะกร้าเอามือป้องปาก ทำท่าทางกระซิบ (เล่าขวัญ) 

39.  หญิงสาวสวมชุดล้านนายุคสมัยอบเชย เวียงพิงค์ ทำท่าทางเบ่ือ (มองบน บึนปาก) 

40.  สาธุ อนุโมทามิ เทวดาวัดเจ็ดยอด 

41. หญิงสาวนุ่งซ่ินตีนจกและชายหนุ่มกำลังบอกรักกัน 
42. เด็กชายสองคนกำลังเล่นไม้โกงเกงและสิกะโหล้ง 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 8.13 สองแม่ลูกแต่งกายด้วยซ่ินตีนจก เกล้าผมเหน็บดอกไม้เมือง ถือขันดอก ขันสลุงไปวัด 

 

 
 

 

 
ภาพท่ี 8.14 สาวงามช่างฟ้อน นุ่งซ่ินสันกำแพง กำลังฟ้อนเล็บและเหน็บดอกไม้ไหว 
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ภาพท่ี 8.15 แม่และลูกชายน่ังกินขันโตก และมีน้ำต้น ขันสลุง น้อยสำหรับด่ืมน้ำ 

 

 
ภาพท่ี 8.16 สาวงามนุ่งซ่ินลุนตยาต่อตีนจก สวมเส้ือแขนยาวลูกไม้แบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

8 - 10 

 
ภาพท่ี 8.17 เด็กชายน่ังทำหน้าเศร้า อยู่กับของเล่นช้างม้า ทำจากไม้แกะสลักบ้านถวาย 

 

ภาพท่ี 8.18 สาวงามช่างฟ้อนนุ่งซ่ินตีนจกฟ้อนขันดอก 
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ภาพท่ี 8.19 สาวงามป่ันรถถีบกางจ้อง นุ่งซ่ินสันกำแพง 

 

 

ภาพท่ี 8.20  เด็กหญิงอุ้มน้องชาย จ้องมองแม่กำลังวาดลวดลายลงบนร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง 

 
ภาพท่ี 8.21 สล่าแกะไม้ ชายเคียนหัวถอดเส้ือน่ังแกะไม้ 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

8 - 12 

ภาพท่ี 8.22 สล่าป้ันน้ำต้น เด็กชายชุดหม้อฮ่อมน่ังป้ันน้ำต้น 

 
 

 

 
ภาพท่ี 8.23 สล่าต้องลาย ชายประกอบแผ่นต้องลายเป็นฉัตร 

 
ภาพท่ี 8.24 หญิงสาวชาวไทเขิน และขันหมากขนาดใหญ่ 
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ภาพท่ี 8.25 สล่าจักสานชายถือสุ่ม ข้อง สวมกุบหาปลา 

 
 

 
ภาพท่ี 8.26 ไทล้ือเด็กหญิงสวมชุดไทล้ือกำลังป่ันฝ้าย 

 
ภาพท่ี 8.27 หญิงสาวชาวลัวะหมา และเหน็บดอกเอ้ืองแซะ 
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ภาพท่ี 8.28 หญิงชาวกะเหร่ียงทอผ้าโดยใช้ก่ีเอว 

 

 

 
ภาพท่ี 8.29 หญิงชาวม้ง น่ังเขียนเทียน มีแมวตัวน้อยนอนเคียงข้าง 

 
ภาพท่ี 8.30 เด็กชายชาวม้ง น่ังบนรถฟอมูล่าม้ง กำลังขับเคล่ือนไหวด้วยความเร็วสูง 
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ภาพท่ี 8.31 หญิงสาวชาวอาข่า แต่งกายสวยงามชูสองน้ิว (สู้ๆ) 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 8.32 หญิงสาวชาวเม่ียน สะพายตะกร้า และเก็บใบชา 
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ภาพท่ี 8.33 หญิงสาวชาวลีซู แต่งกายสวยงาม และกำลังเซลฟ่ี 

 
ภาพท่ี 8.34 หญิงสาวชาวมูเซอ แต่งกายสวยงาม 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 8.35 สาวชาวไทใหญ่ สวมชุดนกกิงกะหล่า กำลังทำท่าฟ้อนรำสวยงาม 
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ภาพท่ี 8.36 ลูกแก้วข่ีม้า ประเพณีปอยส่างลอง 

 
ภาพท่ี 8.37 เด็กชายตีกลองแอว – ออกลีลาท่าทาง 
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ภาพท่ี 8.38 เด็กหญิงตีฆ้อง – ออกลีลาท่าทาง 

 
ภาพท่ี 8.39 เด็กชายเป่าป่ีแน - เป่าแน แก้มป่อง 
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ภาพท่ี 8.40 เด็กหญิงสีสะล้อ – น่ังสีสะล้อ 
 

 
ภาพท่ี 8.41 เด็กชายดีดซึง – น่ังดีดซึง 

 

 
ภาพท่ี 8.42 ชายดีดพิณเป๊ียะ 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

8 - 20 

 
ภาพท่ี 8.43 ฟ้อนผี หญิงสูงวัยกำลังฟ้อนผี 

 

 

 
ภาพท่ี 8.44 น่ึงข้าว เป่าไฟ – เด็กหญิงกำลังก้มเป่าเตาไฟ 

 

 
ภาพท่ี 8.45 ช่างซอ มีหมอนโบราณวางบนตัก มือถือไมค์ 
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ภาพท่ี 8.46 ชายฟ้อนเจิง 

 

 
ภาพท่ี 8.47 หญิงสาวน่ังปักดอกไม้เคร่ืองสักการะ สวมชุดล้านนาสมัย 
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ภาพท่ี 8.48 หญิงสาวแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง ถือขันสลุงมีน้ำหกออกจากขัน 

 
ภาพท่ี 8.49 หญิงสาวสวมชุดล้านนาสมัย เส้ือลูกไม้ น่ังทำบุญหยาดน้ำ 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8.50 หญิงสาวแม่ค้าถือตะกร้าเอามือป้องปาก ทำท่าทางกระซิบ (เล่าขวัญ) 
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ภาพท่ี 8.51 หญิงสาวสวมชุดล้านนายุคสมัยอบเชย เวียงพิงค์ ทำท่าทางเบ่ือ (มองบน บึนปาก) 

 
ภาพท่ี 8.52 สาธุ อนุโมทามิ เทวดาวัดเจ็ดยอด 

 

 
ภาพท่ี 8.53 หญิงสาวนุ่งซ่ินตีนจกและชายหนุ่มกำลังบอกรักกัน 
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ภาพท่ี 8.54 เด็กชายสองคนกำลังเล่นไม้โกงเกงและสิกะโหล้ง 

 

8.3 การจัดทำสมุดภาพระบายสี 

การจัดทำสมุดภาพระบายสี มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ชาติพันธ์ุ  

วิถ ีชีวิต งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบ ของสมุดภาพระบายสี เพื่อให้เด็ก

และเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านสมุดภาพระบายสี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนหลาย 

ๆ ด้าน ประกอบด้วย ฝึกความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กได้ผ่อนคลาย เพื่อลด

ความกดดันทางอารมณ์ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของนิ้วมือและมือ ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ จากการระบายสี  

กระตุ ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กให้แสดงออกถึงความรู ้สึก  

และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำพัง หรือการทำงานร่วมกับเพื่อน  

และยังเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  

ทางโครงการจึงได้วางแผนการออกแบบสมุดภาพระบายสี มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ช่ือสมุดภาพระบายสี “เรียนรู้งานคราฟท์ สมุดภาพระบายสี”  

2. ปกหน้า จัดพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 240 แกรม  

3. เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา  
4. รายละเอียดสมุดภาพระบายสี 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.1 สมุดภาพระบายสี ขนาด A4 โดยมีลายเส้นคาแรคเตอร์ พร้อม

คำอธิบายภาพ จำนวน 15 หน้า 

4.2 สต๊ิกเกอร์คาแรคเตอร์จำนวน 40 คาแรคเตอร์ (10 ตัว/แผ่น)  
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  จำนวน 4 แผ่น 

4.3 ดินสอสีไม้ มาตรฐาน 24 สี จำนวน 1 กล่อง 

 มีรายละเอียดการออกแบบ ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 8.55 หน้าปกสมุดภาพระบายสีท่ีนำเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ท่ีน่าสนใจมาออกแบบ 

 

ภาพท่ี 8.56 แสดงหน้าท่ี 1-2 คาแรคเตอร์สวัสดีเจ้า และจุ้มอกเย็นใจ๋ 
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ภาพท่ี 8.57 แสดงหน้าท่ี 3-4 คาแรคเตอร์งามแต๊งามว่า และป๊ิกมาแอ่วแหมเน่อเจ้า 

 

ภาพท่ี 8.58 แสดงหน้าท่ี 5-6 คาแรคเตอร์ม่วนขนาด และป่ันฝ้าย 
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ภาพท่ี 8.59 แสดงหน้าท่ี 7-8 คาแรคเตอร์ฟอร์มูล่าม้ง และป้ันน้ำต้น 

 

ภาพท่ี 8.60 แสดงหน้าท่ี 9-10 คาแรคเตอร์นกกิงกะหร่า และแห่ลูกแก้ว 
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ภาพท่ี 8.61 แสดงหน้าท่ี 11-12 คาแรคเตอร์เป่าแน่ และสีสะล้อ 

 

ภาพท่ี 8.62 แสดงหน้าท่ี 13-14 คาแรคเตอร์ดีดซ่ึง และตีกลอง 
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ภาพท่ี 8.63 แสดงหน้าท่ี 15-16 คาแรคเตอร์แกะสลักไม้ และสต๊ิกเกอร์ชุดท่ี 1 

 

ภาพท่ี 8.64 แสดงหน้าท่ี 17-18 สต๊ิกเกอร์ชุดท่ี 2-3 
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ภาพท่ี 8.65 แสดงหน้าท่ี 19 สต๊ิกเกอร์ชุดท่ี 4 และหน้าท่ี 20 หน้าแสดงลิขสิทธ์ิ 

 

ภาพท่ี 8.66 QR Code เพ่ือไปยังไฟล์คาแรคเตอร์ท้ังหมด 

หมายเหตุ:  คาแรคเตอร์ที่ได้คัดเลือกมาในจำนวน 15 ตัวนั้น เป็นคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ อันเป็น

ลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเด่นด้านการแต่งกาย วิถีชีวิต ประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ แสดงถึงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท้ัง

ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และยังได้รวบรวมคาแรคเตอร์ทั้งหมด 40 ตัว จัดทำเป็นสติ๊กเกอร์

เพ่ือให้เด็กนักเรียนนำไปตกแต่ง เรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อการ

เรียนรู้ของเด็กอีกด้วย 

 


